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Ŋgwalak i bazlam nakə
Mataa watsa aye

Məfələkwe
Wu nakə Mata a watsa a ɗerewel nakay

aye na, anaŋ: Yesu Kəriste neŋgeye ndo
mətəme ha ndo nakə Mbəlom a gwaɗ ma
sləraweye ka məndzibəra aye. Mbəlom
a dazlay mərehe ha wu nakə a gwaɗ ma
vəlateye a Israyel ma DzamGuram eye na,
ta neŋgeye. Tə wa na Yesu mə walaŋ i
Yahuda hay, kəndzaməwalaŋ 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 ne-
heye a tsikawatay a ndo hay aye, matətike
ada ta məmbəle tay ha ndo hay abəra ma
ɗəvats.
Mata a ŋgəna ha matətike i Yesu wal wal

zlam:
1) A ɗa ha labarama tsaholok (5-7).
2) Gawla i Yesu hay kuro gər eye sulo ta
məsler tay (10).

3) Dzeke i Bəy i Mbəlom (13).
4) Gawla i Yesu hay ta giye məsler na,
kəkay (18).

5) Matətike ka gər i mandəve i
məndzibəra təməmaw i Yesu (24-25).

Bəba təte i Yesu hay
Luka 3.23-38

1Anaŋ ɗerewel i məzele i bəba təte hay i
Yesu Kəriste: Yesu Kəriste na, slala i Davit
ada Davit na, slala i Abraham. Bəba təte i
Yesu hay na, anaŋ: 2Abraham a lah məwe
Izak. Izak a wa Zakob. Zakob a wa Yahuda
ta malamar 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. 6 Zese a wa
bəy Davit.
Davit a wa Salomoŋ, may i Salomoŋ na,

ŋgwas i Uri. 7 Salomoŋ a wa Robowam.
Robowam a wa Abiya. Abiya a wa Asaf.
8 Asaf a wa Zozafat. Zozafat a wa Zoram.
Zoram a wa Oziyas. 9 Oziyas a wa Yotam.
Yotam a wa Akaz. Akaz a wa Ezekiyas.
10 Ezekiyas a wa Manase. Manase a wa
Amoŋ. Amoŋ awa Zoziyas. 11Zoziyas awa
Yekoniya ta malamar ŋgay hay. A wa tay
ha na, ahəl nakə tə gəs tay beke eye hay a
Babilon aye.

12Madəba eyenakə ti ye tay ha aBabilon
aye na, Yekoniya awa Salatiyel. Salatiyel a
wa Zorobabel. 13 Zorobabel a wa Abihod.
Abihod awaEliyakim. EliyakimawaAzor.
14 Azor a wa Sadok. Sadok a wa Akim.
Akim a wa Eliyod. 15Eliyod a wa Eleyazar.
Eleyazar a wa Matan. Matan a wa Zakob.
16Zakob a wa Yusufa tuk. Neŋgeye na, zal i
Mari nakə a wa Yesu, tə zalay Kəriste aye.

17 A gəs abəra ka Abraham hus ka Davit
na, slala kuro gər eye faɗ. Ada a gəs abəra
ka Davit hus ahəl nakə tə gəs tay ha Israyel
hayaBabilonayena, 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

18Anaŋmakəkaynakə təwaYesuKəriste
aye. May ŋgay na, tə zalay Mari, neŋgeye
mədel i Yusufa. Ane tuk na, ahəl nakə ta
zla bo zuk bay aye na, kiye a yay a Mari ta
gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. 19 Yusufa
mədel ŋgay na, neŋgeye ndo i deɗek kame
i Mbəlom. A say məndəɗe horoy ka Mari
kame i ndo hay bay. A dzala mə gər ŋgay
məgəre hamədel ŋgay ta məkal.

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

* 1:21 Yesu na, andzaməgweɗe BəyMaduweŋma təmiye tay ha ndo hay.
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22Wuneheye tebiye təndislewna, hərwi
adawunakəBəyMaduweŋa tsik təbazlam
i ndoməɗe ha bazlamŋgay ayemâ ge bo. A
gwaɗ:
23 «Anaŋ demnakə a sər zal zuk bay ayema

hutiye wawa,
mawiye wawa hasləka eye,
ta zaleye Emanuyel.†»

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

2
Ndo matəkay ɗəre a wurzla hay ti ye ka

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

i Yahuda, a həlay nakə Herod neŋgeye bəy
bagwar eye aye. Ma dəba eye tə wa na
Yesu na, ndo matəkay ɗəre a wurzla hay ti
yaw mə bəzay, tə ndislew a Zerozelem, 2 ta
tsətsah, tə gwaɗ: «Bəy i Yahuda hay nakə tə
wanaanəkeayena,məŋgay? Nəmaaŋgatay
a wurzla ŋgay eye a tsaraw mə 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 neh-
eye ma Zerozelem aye tebiye. 4 A zalatay
a bagwar i ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom aye ta ndo neheye tə dzaŋgawa ba-
zlam iMbəlommapala 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 ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom awatsa, a gwaɗ:
6 “Nəkar Betelehem ka dala i Yahuda,

nəkar na, makətsa bo eye mə walaŋ i
gəma neheye ka dala i Yahuda aye
bay.

Hərwi bəy nakəma tsəkuriye tay ha Israyel
ndo ga hay aye na,

ma deyeweye abərama 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 tsarawna, a həlaywaray?» 8Tsa
na, a slər tay ha a Betelehem, a gwaɗatay:
«Dum, pəlum na wawa eye niye lele. Ka
hutumnana, dumara ɗumeŋhahərwi ada
neŋ dərmak nâ yeməɗəslay ha gər.»

9 Ndo neheye tə tsəne bazlam i bəy na,
tə həl bo, ti ye. Ahəl nakə faya ta diye na,
tə ŋgatay a wurzla nakə a tsaraw mə bəzay
aye faya ma diye kame tay. A husa ka gər
i gay nakə wawa mə ɗəma aye na, a lətse.
10 Tə ŋgatay andza niye na, ɗərev tay a rah
taməŋgwese. 11Tə fələkwa a gay, ti ye naha,
tə ŋgatay a wawa ta may ŋgay Mari. Ta
dəkway gurmets, tə ɗəslay ha gər. Tsa na,
tə pəla ha wu tay hay, tə vəlay wu kəriye a
wawa niye. Tə vəlay gura, wu andaya tə
zalay eŋseŋs† ada ta mir‡. 12 Ma dəba eye
Mbəlom a tsikataymaməsine, a gwaɗatay:
«Kâ mbəɗum gər ta təv i Herod sa bay.» Tə
tsəne andza niye na, tə həl bo, ti ye a gəma
tay ta tsəveɗmekeleŋ eye.

Mede a Ezipt
13 Ahəl nakə ndo matəkay ɗəre a wurzla

hay ti ye wu tay na, gawla i Mbəlom a
yaw ka təv i Yusufa ma məsine. A gwaɗay:
«Lətse, zla na wawa ta may ŋgay, hwayum
a Ezipt. Ndza mə ɗəma hus a pat nakə na
gwaɗakeye maw aye, bəna Herod faya ma
pəliye wawa nakayməkəɗe na.»

14 Yusufa a tsəne andza niye na, a lətse,
a ye tay ha wawa ta may ŋgay a Ezipt 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 ndoməɗe ha bazlam ŋgay aye mâ
ge bo parakka, a gwaɗ: «Na zalay a wawa
gamâ yaw abəra mə Ezipt.§»

Herod a bəbazl tay ha wawa hay ma
Betelehem

16 Herod a zəba faya ndo matəkay ɗəre
a wurzla hay ta vay gər na, a ndalay ha-
ladzay. Tsa na, a slər ndo hay, a vəlatay
tsəveɗ ka məkəɗe wawa hasləka eye tebiye
a dazlay ka neheye a sla məve sulo bay

† 1:23 Andza məgweɗe: «Mbəlom tə nəkway.» Zəba ka Ezay 7.14; 8.8, 10. * 2:6 Zəba ka Mise 5.2; 2 Samuyel 5.2.
† 2:11 Eŋseŋs na, wu nakə tə fəkawa hərwi məɗəslay ha gər a Mbəlom aye. ‡ 2:11 Mir: Mal nakə a ze huŋŋa lele
aye. Tə gawa kamədahaŋ adamâ ze bay. § 2:15 Oze 11.1.
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aye ma Betelehem ada ma gəma neheye tə
mbay naha aye.

17 Andza niye, maa ge bo na, bazlam i
ZeremindoməɗehabazlamiMbəlomnakə
a tsik aye, a gwaɗ:
18«Mawudea tsənewabəramagəmaiRama,

mətuwe tə zlazlay haladzaymə ɗəma.
Rasel fayama tuwiye wawa ŋgay hay.
Ɗaɗa a say məgəse ɗərev abəra ka mətuwe

bay,
hərwiwawaŋgayhay 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 nawawa
tamayŋgay adambəɗa gər a gəma i Israyel,
hərwi ndo neheye ta pəla tsəveɗ ka wawa
nakayməkəɗe na aye na, ta mət.»

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

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

1.19-28
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.»

3Yuhana na, ndo nakə Ezay ndoməɗe ha
bazlam i Mbəlom a tsik faya, a gwaɗ:
«Ndo fayamawudiyemə kəsaf, a gwaɗ:
Lambaɗumay tsəveɗ a BəyMaduweŋ,
lambaɗumay tsəveɗhay fehe lele tâhədzak

bay.*»
4 Yuhana a pawa ka bo na, petekeɗ

maŋgara eye ta məkwets i zləgweme. A
ɓarawa bəzihuɗ ŋgay na, ta həzlay. A

ndayawamə kəsaf niye na, heyew tawum.
5Ndo 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. 6 Tə ɗawa ha
mezeleme tayhayparakkakame i ndohay,
ada Yuhana a dzəhuɓawa tay ha a yammə
magayam nakə tə zalay Yurdum aye.

7 Yuhana 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 hwayumabəra ka sariya iMbəlomnakə
bəse kə ndzew aye na, way? 8 Anəke
na, gum məsler neheye ŋgwalak eye, ada
ndo hay ta səriye ha ka mbəɗum ha mede
kuromaye tuk. 9Kâ dzalummə gər kurom:
“Nəmay na, wawa i Abraham hay sa na,
ma ta gamay mey?” bay! Sərum ha na,
Mbəlom ma sliye faya məge tay ha kwar
neheye anaŋ aye wawa i Abraham hay.
10 Ɓa hadzaya maləva bo eye məɗəse 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 «Neŋ na, na dzəhuɓiye kurom ha a
yam tsa hərwi məɗe ha na, ka mbəɗum ha
mede kurom. Ane tuk na, ndo nakə ma
deyeweye kame ga aye na, neŋgeye a ze
ga ta gədaŋ. Neŋ na sla matsakway ahaya
tahərakŋgayhay abəramə sik bay. Neŋgeye
na, ma dzəhuɓiye kurom ha ta Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye ada ta ako. 12 Wu mahəve
daw andaya mə həlay. Ma ŋgəniye tay ha
daw tadzəndzar. Dawna,mahayay gərma
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 amagayam i Yurdum. A yaw ka
təv i Yuhana hərwi ada Yuhanamâ dzəhuɓ
ha a yam. 14Yuhana awuɗa 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!»

* 2:18 Zeremi 31.15. * 3:3 Ezay 40.3.
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15 Ane tuk na, Yesu a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Təma, mâ ge bo andza niye
anəke. Wu nakə Mbəlom 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.
16A dzəhuɓ ha a yam tsa na, Yesu a tsalaw
abərama yam. Kwayaŋŋamagərmbəlom a
həndək tuwaŋ, adaYesuaŋgatayaMəsəfəre
i Mbəlom a mbəzlaw andza bodobodo, a
yaw a ndza faya. 17 Tsa na, mətsike me
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

1 Ma dəba eye na, Məsəfəre i Mbəlom a
ye ha Yesu a makulkwandah hərwi ada
Fakalawmâsəpatna. 2Yesuandzaməhəne
kuro kuro faɗ, həpat həvaɗ ze mənde wu
mənday. Ma dəba eye na, may a wur faya.

3 Fakalaw, ndo masəpete ndo a yaw, a
həndzəɗ ka təv i Yesu, a gwaɗay: «Taɗə kə
ge nəkar Wawa i Mbəlom na, gwaɗatay a
kwar neheye tâ təra wu mənday ada kâ
nda!»

4Yesuambəɗay faya, a gwaɗay: «Mawatsa
eye mə bazlam i Mbəlom na, ndo zezeŋ
ma ndziye na, ta wu mənday ɗekɗek tsa
bay, ane tuk na, ma ndziye tə bazlam nakə
Mbəlom a tsik aye tebiye.*»

5 Fakalaw a ye ha a Zerozelem, gəma
tsəɗaŋŋa eye. Ayehakagər i gay iməɗəslay
ha gər a Mbəlom, 6 a gwaɗay: «Taɗə kə ge
nəkar Wawa i Mbəlom na, kal ha bo abəra
ka gər i gay nakay ka dala. Hərwimawatsa
eyemə bazlam i Mbəlom na, a gwaɗ:
“Mbəlom ma gwaɗateye a gawla ŋgay hay

tâ dzəna kar.
Tâ kəndawa kar hərwi ada sik yak mâ

ndzay a kwar bay.†”»
7Yesuambəɗay faya, a gwaɗay: «Mawatsa

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

8 Fakalaw a zla na a ye ha ka gər i
mahəmba zəbol eye, a bəzay ha bəy i

məndzibəra tə zlele nakə mə ɗəma aye
tebiye. 9 A gwaɗay a Yesu: «Ka dəkweŋ
gurmets ada ka ɗəsleŋ ha gər na, na
vəlakeye ha a nəkar tebiye.»

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

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

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

12 Ahəl 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 iGalile,magəma iZabulon taNaftali.
14A ge bo andza niye na, andza nakə Ezay
ndoməɗe ha bazlam i Mbəlom a tsik aye, a
gwaɗ:
15 «Nəkurom ndo neheye ma gəma i Zabu-

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

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

16 Nəkurom slala neheye mandza eye ma
ləvoŋ aye na,

ka ŋgatumay a dzaydzay bagwar eye.
Nəkurom neheye mandza eye ma gəma i

mezek i mədahaŋ aye na,
dzaydzay ka dəvakum.*»

17 A həlay niye kwayaŋŋa Yesu a da-
zlay 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

18 Yesu faya ma diye ta tsakay i dəlov
i Galile na, a ndzay a gər a ndo wuray
sulo ta malamar ŋgay. Neŋgeɗ na, Simoŋ
nakə tə zalay Piyer neŋgeye ta malamar

* 4:4 Bazlammapala eyemasulo eye 8.3. † 4:6 Dəmes hay 91.11-12. ‡ 4:7 Bazlammapala eyemasulo eye 6.16.
§ 4:10 Bazlammapala eyemasulo eye 6.13. * 4:16 Ezay 8.23–9.1.
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ŋgay Aŋdəre. Nəteye ndo məgəse kəlef hay,
faya ta kaliye gadaŋ tay a dəlov. 19 Yesu a
gwaɗatay: «Dumara, pumeŋ bəzay. Anəke
faya ka həlumeye kəlef, ane tuk na, na
təriye kurom ha ndo məhəlaw ndo hay.»
20Kwayaŋŋa tə gər ha gadaŋ tay hay, tə pay
bəzay a Yesu.

21 Yesu a ye kame dəreŋ tsekweŋ sa na,
a ndzatay a gər a ndo mekeleŋ eye sulo ta
malamar ŋgay sa, Yakuba ta Yuhanawawa
i Dzebede hay. Nəteye mə kwalalaŋ i yam
tay ta bəba tay Dzebede, faya ta lambaɗiye
gadaŋ tay hay. Yesu a zalatay. 22 Tə 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

23 Yesu a həhalawa ka dala i Galile
tebiye. A tətikawatay a ndo hay mə 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. 24Labara i Yesu a ɗa zləm kwa ka
dala i Siri tebiye. Tə həlayaw ndo neheye
faya ta siye ɗəretsətseh ta ɗəvats hay wal
walaye, ndoneheye fakalawməbo tayaye,
ndo neheye mahorvov 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 yaw ma 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

1 Yesu a ŋgatatay a ndo hay haladzay ta
diye naha ka təv ŋgay na, a tsal ŋgway a
gər i mahəmba. A ye naha a ndza ka dala.
Gawlaŋgayhay ta zəŋgalna ti yeka təvŋgay.
2A dazlaymatətikatay, a gwaɗatay:

Ŋgama i Mbəlom
Luka 6.20-23

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

4 «Məŋgwese ka ndo neheye faya ta
tuwiye, hərwi Mbəlom ma matay naha
ɗərev.

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

6«Məŋgwesekandoneheyemayawur fa-
taya ada yam a gatay aye hərwimarəhe ha
gər a Mbəlom, hərwi Mbəlom ma vəlateye
wu nakə a satay aye.

7 «Məŋgwese ka ndo neheye faya ta giye
ŋgwalak a siye i ndo hay aye, hərwiMbəlom
ma gateye a ɗəma ŋgwalak dərmak.

8 «Məŋgwese ka ndo neheye ɗərev tay
tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom aye, hərwi nəteye
na, ta ŋgateye aMbəlom.

9 «Məŋgwese ka ndo neheye nəteye faya
ta miye tay ha ka bo ndo hay hərwi ada tâ
ndza zay aye, hərwi Mbəlom ma zalateye
na, wawa ga hay.

10 «Məŋgwese ka ndo neheye faya ta sat-
eye ɗəretsətseh hərwi nakə faya ta giye
məsler nakə a yay a gər a Mbəlom aye,
hərwi Bəy i Mbəlom na, i tay.

11 «Məŋgwese ka nəkurom taɗə ndo hay
ta tsaɗakum, ta sakum ɗəretsətseh, ada
taɗə faya ta tsikiye fakuma wu neheye
ŋgwalak eye bay ada ta rawiye fakuma
me hərwi nakə ka dzalum ha ka neŋ
aye. 12 Ŋgwasum haladzay, ɗərev kurom
mâ rah ta məŋgwese, hərwi Mbəlom ma ta
vəlakumeye magogoy kurom bagwar eye
mə mbəlom. Sərum ha na, andza niye ta
gatay ɗəretsətseh a ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom neheye tə lahakumaw aye.»

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

13 Yesu a gwaɗatay sa: «Nəkurom ka
tərum ka məndzibəra na, andza sluwal
nakə a vəɗ ma ala aye. Ane tuk na, taɗə
sluwal a vəɗ sa bay na, ta sliye matəre 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

† 4:25 Gəma niye na, ta diye i bəzay i dəlov i Galile.
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ada mâ dəvatay a ndo neheye mə gay aye
tebiye. 16Andzaniyedərmak,medekurom
mâ zəba kame i ndo hay andza dzaydzay
nakə ma dəvateye a ndo hay aye, hərwi
ada siye tâ ŋgatay a ŋgwalak nakə faya ka
gumeyeada tâ zambaɗayaBəbakurommə
mbəlom.»

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 ba-
zlam i Musa mapala eye ada wu nakə ndo
i maslaŋ i Mbəlom hay tə tsik məge aye
ɗuh. 18Hərwi niye neŋ faya na tsikakum-
eye, sərum ha, kə ge magərmbəlom ta dala
nəteye andaya huya na, ndəray ma sliye
məmbete hawuray kwa tsekweŋ abəramə
bazlam mapala eye bay. Kwa “i”, kəgəbay
wu nakə mawatsa eye tsekweŋ bəbay na,
ma mbatiye bay, wu tebiye ma giye bo
təday. 19 Hərwi niye, ndoweye kə gər ha
bazlammapala eye nəte, kwa tsekweŋ eye,
ada fayama ɗatay ha andohay tâ ge andza
neŋgeye na, neŋgeyema təriye tsekweŋma
Bəy i Mbəlom. Ane tuk na, taɗə ndoweye
ka rəhay ha gər a bazlam mapala ada ka
tətikatay a siye i ndo hay tâ rəhay ha gər
dərmak na, neŋgeye ma təriye bagwar eye
ma Bəy i Mbəlom. 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

21 Yesu a gwaɗatay sa: «Nəkurom na,
ka tsənum wu nakə tə tsikatay a bəba təte
kurom hay aye. Tə gwaɗatay na: “Kâ kəɗ
gər i ndo bay. Ndoweye kə kəɗ gər i ndo
na, ta diye ha kame i sariya.*” 22 Ane
tuk na, neŋ faya na gwaɗakumeye: Taɗə
ndoweye kə ge mevel ka malamar ŋgay
na, ɗa ta diye ha kame i ndo məge sariya.

Taɗə ndoweye kə gwaɗay a malamar ŋgay:
“Nəkarmatərakahaŋ eye” na, ɗa ta diye ha
kame i ndomələve dala hay, ta geye sariya.
Ada taɗə ndoweye kə gwaɗay a malamar
ŋgay: “Nəkar ka dze” na, ta kaliye ha a ako
nakə ɗaɗamambatiye bay aye.

23 «Agəla a saka mələtse məvəle wu a
Mbəlom, a həlay niye wetete a makaw a
gər zəgəle andayakabo tamalamaryakna,
24 gər ha wu yak niye kame i təv məvəlay
wu a Mbəlom. Do, ta pəsum ha a bo təday,
zaymâgeməwalaŋkuromadamaw, 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 abəra ma
daŋgay bay.»

Yesu a tsik kaməgemadama
Mata 18.8-9; Markus 9.43,47-48

27 Yesu a gwaɗatay sa: «Nəkurom na, ka
tsənum, tə gwaɗ: “Kâ ge madama bay.†”
28 Ane tuk na, neŋ faya na gwaɗakumeye:
Ndoweye ka zəba ka ŋgwas, kə ge faya ɗəre
a say a bor i bo ŋgay na, ɓa kə ge madama
mə ɗərev ŋgay ta ŋgwas eye niye tsɨy. 29 Kə
ge ɗəre i həlay i mənday yakma 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.
Ŋgamavərezl i bo yaknətemâdze təbəmalə
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
naŋgwasŋgayna, kutoŋmâwatsayɗerewel
i mahəhere a həlay.‡” 32 Ane tuk na, neŋ

* 5:21 Madayaw abəra ma Ezipt 20.13; Bazlam mapala eye masulo eye 5.17. † 5:27 Madayaw abəra ma Ezipt
20.14. ‡ 5:31 Bazlammapala eyemasulo eye 24.1.
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fayanagwaɗumeye: Ndoweyekahəharna
ŋgwas ŋgay kəriye kə ge madama bay na,
ki ye a zal na, neŋgeye a təra ha ndo məge
madama. Ada ndo nakə a zla ŋgwas nakə ta
həhar na aye bəbay kə gemadama.§»

Yesu a tsik kaməmbeɗe
33 Yesu a gwaɗatay sa: «Nəkurom ka

tsənumwunakə tə tsikatayahəl niyeabəba
təte kurom hay aye. Tə gwaɗ: “Kâ mbaɗa
tə parasay eye bay. Ane tuk na, wu nakə
ka mbaɗa kame i Mbəlom ka gwaɗ ka giye
na, ge na.*” 34 Ane tuk na, neŋ faya na
gwaɗakumeye: Kâ mbaɗum bay tebiye.
Kâmbaɗum tambəlom 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. 36 Kâ mbaɗa tə gər yak bay,
hərwi ka sliye faya matəre ha məkwets i
gər yak kuɗekuɗek kəgəbay zeŋzeŋ na, ka
sliye faya bay. 37 Kə ge ayaw na, gwaɗum
ayaw! Kə ge aʼay na, gwaɗum aʼay ɗekɗek
tsa. Wu nakə ta səkah ha faya sa aye na, a
yaw abəra mə Fakalaw.»

Kâmumha seweɗ tə seweɗ bay
Luka 6.29-30

38 Yesu a gwaɗatay sa: «Nəkurom na, ka
tsənum wu nakə tə tsik ahəl niye aye. Tə
gwaɗ: “Taɗə ndoweye ka huyaslay ha ɗəre
a ndo na, ta huyaslay ha a ɗəma dərmak,
ada ndoweye kə həɓay ha zler a ndo na,
ta həɓay ha a ɗəma zler dərmak.†” 39 Ane
tuk na, neŋ faya na gwaɗakumeye: Taɗə
ndoweye kə gakum seweɗ na, kâ mumay
ha a ɗəma bay. Ɗuh taɗə ndoweye kə faka
ka maholom i həlay i mənday na, mbəɗay
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 abəraməkelkabo yakwawa eye na,
gəray ha faya kələmedze eye, mâ zla na
dərmak. 41 Taɗə a say a ndoweye məgaka
kutoŋ, a gwaɗaka: “Zleŋ na wu ga anaŋ
amba daladal” na, səkahay ha faya zlay na
dəreŋ lele. 42 Ndoweye ka tsətsah fakaya

wu na, vəlay. Ndoweye ka tsətsah fakaya
gwedere iwuna, kâkərahayhabay, 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 neheyemede tay lele bay aye dərmak.
46 Taɗə agəna ka wuɗum na, ndo neheye
ta wuɗa kurom aye ɗekɗek na, magogoy
waray nakəMbəlommavəlakumeye? Kwa
ndo matsekele dzaŋgal hay tə ge a ze i
kurom. 47 Ada taɗə faya ka tsikumateye
me a malamar kurom hay ɗekɗek na, ada
wunakə ka guma ze ndo hay aye na, wuye
mey? Kwa ndo neheye tə sər Mbəlom bay
aye na, tə ge a ze i kurom. 48Tərumna, ndo
ŋgwalak eye hay mə wu hay tebiye andza
Bəba kurom mə mbəlom, neŋgeye ŋgwalak
eye.»

6
Məvəle wu na, kəkay?

1 Yesu a gwaɗatay sa: «Gum metsehe! A
sakumməgewunakəbazlammapala eye a
tsətsah fakuma gum aye na, kâ gum kame
i ndo hay tebiye bay hərwi ada tâ zəba
fakuma bay. Ka gum andza niye bay na,
Bəba kurom mə mbəlom ma vəlakumeye
magogoy kurom bay.

2 «A 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. 3 Nəkar na,

§ 5:32 Levitik 18.6-18; Məsler hay 15.20, 29. * 5:33 Levitik 19.12; Məpesle 30.3; Bazlammapala eye masulo eye
23.22-24. † 5:38 MadayawabəraməEzipt 21.23-25; Levitik 24.19-20; Bazlammapala eyemasulo eye 19.21. ‡ 5:43
Levitik 19.18.
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taɗə ka vəleye wu a ndo i mətawak tə həlay
i mənday na, həlay i gula yak mâ sər faya
bay. 4 Andza niye, wu nakə ka vəliye na,
vəl ta məkal. Bəba yak Mbəlom a ŋgatay a
wu nakə ka vəl ta məkal aye. Neŋgeye ma
vəlakeyemagogoy.»

Maɗuwuleme
5 Yesu a gwaɗatay sa: «Ahəl nakə ka

ɗuwulumeyeme aMbəlom aye na, kâ gum
andza i ndo i bəbərek hay bay. Nəteye na,
ta wuɗamaɗuwulememə gay i maɗuwule
me ta mələtse ada ka mazlazlaŋ i tsəveɗ
hərwi ada ndo hay tebiye tâ ŋgatatay. Neŋ
faya na gwaɗakumeye: Sərum ha, nəteye
na, ɓa ta huta magogoy tay tsɨy. 6 Ane tuk
na, nəkar na, ahəl nakə a saka maɗuwulay
me a Mbəlom aye, do a gay i məhəne yak.
Dərəzl ka bo ada ɗuwulay me a Bəba yak
Mbəlom. Kwa nəkar maŋgaha eye abəra ka
ndo hay na, neŋgeye andaya tə nəkar ma
vəlakeyemagogoy yak. 7Ahəl nakə faya ka
ɗuwulumeye me na, kâ ɗuwulum vəɗvəɗ
haladzayandza indoneheye tə sərMbəlom
bay aye bay. Tədzalamə gər tay ta ɗuwulay
me aMbəlom 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

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

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

10Bəy yakmâ yaw awalaŋmay.
Wu nakə a saka ayemâ ge kaməndzibəra

andza nakəməmbəlom aye dərmak.
11 Vəlamay wu mənday nakə ma slameye

bəgom aye.
12Pəsamay hamənese

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

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

Ane tukna, təmamayahayaabəraməhəlay
i Fakalaw.

[Hərwi nəkar na, Bəy ka gər i bəy, nəkar
gədaŋ ada nəkar məzlaɓ eye ka tor
eye.

Amen!]
14 «Andza niye, taɗə kə pəsumatay ha

mənese a ndo neheye tə gakum mənese
aye na, Bəba kurom mə mbəlom ma
pəsakumeye ha dərmak. 15 Ane tuk na,
ka pəsumatay ha mənese a ndo neheye tə
gakum mənese aye bay na, Bəba kurom
Mbəlom ma pəsakumeye ha mənese
kurom bay dərmak.»

Daliyam
16 Yesu a gwaɗatay sa: «Taɗə faya ka

gumeye daliyam na, kâ gum andza ndo 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.
18 Andza niye, ndo hay ta səriye ha nəkar
faya ka giye daliyam bay. Ane tuk na,
Bəbayaknakəmandzaeyema təvmaŋgaha
eye neŋgeye nəte ŋgweŋ a sər ha. Faya ma
ŋgateye awunakəmaŋgaha eye fayaka 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 kaməndzibəra bay hərwimətul hay
ta reŋgez ta nasiye ha tebiye. Məkal hay
bəbay ta sləliye gay kurom hay ta həliye
zlele niye. 20 Hayumay gər a zlele kurom
na, a mbəlom. Mə ɗəma na, mətul hay ta
reŋgez ta nasiye ha bay, məkal hay ta sliye
faya mede makəle ahaya bay. 21 Hərwi
ɗərevyakmandzaeyena,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 kwet-
seh lele na, bo yak kətsek mə dzaydzay.
23Ane tuk na, taɗə ɗəre yak lele bay na, bo
yak kətsek ma ləvoŋ. Yaw, taɗə dzaydzay
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mə nəkar kə mbata na, nəkar mandza eye
ma ləvoŋ zəŋzəŋ eye.»

Mbəlom ta suloy
Luka 16.13

24 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndəray ma sliye
məge məsler a ndo i gay ŋgay hay sulo bay.
Hərwi pat neŋgeɗ na, ma geye seweɗ a ndo
ŋgay neŋgeɗ, ma wuɗiye na neŋgeɗ lele.
Kəgəbayma gəseyeme a ndo neŋgeɗ, a ndo
neŋgeɗmagəseyemebay tebiye. Nəkurom
bəbay, ka slumeye faya məge məsler a
Mbəlom ada a suloy sulo sulo bay.»

Məpemədzal gər kaMbəlom
Luka 12.22-31

25 Yesu a gwaɗatay sa: «Hərwi niye,
neŋ faya na tsikakumeye: Kâ dzalum
gər hərwi wu mənday kəgəbay hərwi wu
məsay, kəgəbay hərwi petekeɗ bay. Hərwi
məsəfərena, a zewuməndayadabokurom
na, a ze petekeɗ segey. 26 Zəbum ka ɗiyeŋ
hay təday. Ta sləga bay, tə pala wu tay tə
hayay gər a wuray a de bay. Ane tuk na,
Bəba kurom mə mbəlom faya ma vəlateye
wu mənday. Nəkurom na, ka zum tay ha
ɗiyeŋ ha haladzay.

27 «Way nakə mə walaŋ kurom ma
sliye faya masəkah ha məndze ŋgay ka
məndzibəra ta mədzele gər ŋgay nakə
faya ma dzaliye aye na, way? 28 Faya ka
dzalumeye ka petekeɗ na, hərwi mey?
Zəbum ka məvurze i guzer hay mə pesl
təday. Tə geməsler 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. 30 Andza niye Mbəlom na, faya
ma pateye ka bo petekeɗ a guzer hay ka
bəgom nakay. Tədœ na, guzer niye hay
ta kuliye. Ta kula na, ta kaliye tay ha a
ako. Kə ge andza niye na, nəkurom ɗuh
Mbəlom ma pakumeye petekeɗ ka bo ma
ziye i guzer hay bəɗaw? Kwa a nəkurom
neheyemədzal gər tsekweŋ aye bəɗaw!

31 «Kâ gwaɗum: Nəmaa ndiye mey?
Nəmaa siye mey? Nəmaa piye ka bo mey
na, kâ dzalum bay. 32Maa pəla wu neheye
na, ndo neheye tə sərMbəlombay aye. Ane
tuk na, Bəba kurom mə mbəlom a sər wu
nakə a sakum aye. 33 Lahum mapəle na,
Bəy i Mbəlom təday ada tə wu nakə a yay

a gər a Mbəlom aye. Ma vəlakumeye siye
i wu hay tebiye sa.

34 «Kâ dzalum ka wu nakə tədœ aye bay.
Tədœ na, ma dzaleye a gər ŋgay. Ka pat
məsləlaw na, ɗəretsətseh ŋgay eye ɗa.»

7
Kâ gumatay sariya a ndo hay bay
Luka 6.37-38,41-42

1 Yesu a gwaɗatay sa: «Kâ gumatay
sariya a ndo hay bay hərwi ada Mbəlom
mâ gakum sariya bay dərmak. 2 Hərwi
Mbəlom ma gakumeye sariya andza nakə
faya ka gumateye a siye i ndo hay aye
dərmak. Ma ləvakumeye wu təwu nakə ka
ləvawumatay wu a ndo hay aye. 3 Nəkar
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.
5Nəkarndo i bəbərek, lah fayaməzle 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 tsəɗaŋŋaeyena, kâvəlumatay
a kəra hay bay. Ka vəlumatay na, ta
mbəɗiye gər fakuma, ta ŋguraɗiye kurom
ha. Wu i maslawa kurom hay na, kâ kut-
sumatay ha a madəras hay bay bəna ta
hatsakumeye faya tə sik.»

Tsətsahum, pəlum, fumay aməgeɗ
Luka 11.9-13

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

9 «Way mə walaŋ kurom taɗə wawa ŋgay
a tsətsah faya wu mənday na, ma vəleye
kwar ɗaw? 10 Kəgəbay a tsətsah fakaya
kəlef na, ka vəleye dədœ ɗaw? 11Nəkurom
neheye sadzək ŋgwalak eye hay bay aye ka
sərum məvəle wu ŋgwalak eye hay a wawa
kuromhay ɗuh tukna, adaBəba kurommə
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mbəlom ma ziye məvəle wu ŋgwalak eye a
ndo neheye ta tsətsah faya aye bəɗaw?»

Wunakə bazlammapala eye a tsik aye
12Yesu 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
Musamapala eye ta ɗerewel i ndoməɗe ha
bazlam i Mbəlom hay faya ta tətikateye a
ndo hay aye.»

Tsəveɗ hay sulo
Luka 13.24

13Yesuagwaɗatay sa: «Fələkumtaməgeɗ
nakə hala bay aye. Hərwi məgeɗ nakə zla-
batam eye ada tsəveɗ nakə a wur bo mede
tə ɗəma bay aye na, tsəveɗ mede ha ndo a
mədze. Ndo neheye faya ta diye tə ɗəma
aye na, nəteye haladzay. 14 Ane tuk na,
məgeɗ nakə hala bay aye na, ma diye ha
ndo a sifa. Tsəveɗmede tə ɗəma na, a wur
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
ndoneheye təgwaɗnəteyendoməɗehaba-
zlam i Mbəlom aye. Ta deyeweye a walaŋ
kurom andza təɓaŋ hay. Azlakwa bay mə
huɗ i bo tay na, nəteye andza kəra i pesl
neheye tereŋgez eye haladzay aye. 16 Ka
sərumeye tay ha ka bo abəra na, ta məsler
tay nakə faya ta giye aye. Ka slumeye faya
maŋgəle hohway iwerepezl abərakadərizl
i gərɗaf i dak ɗaw? Ada ka slumeye faya
maŋgəle hohway i gurov abəra ka dərizl i
gərɗaf i tsetsiv ɗaw? 17 Andza niye, dərizl
i gərɗaf nakə ŋgwalak eye na, ma wiye ho-
hway ŋgwalak eye hay. Ane tuk na, dərizl
i gərɗaf ɗəvats eye na, ma wiye hohway
ŋgwalak eye bay dərmak. 18 Dərizl i gərɗaf
ŋgwalak eye na, ma wiye hohway i dərizl
i gərɗaf ɗəvats eye bay, ada dərizl i gərɗaf
ɗəvats eye na, ma wiye hohway i dərizl i
gərɗaf ŋgwalak eye bay. 19 Dərizl i gərɗaf
nakəmawiye hohway ŋgwalak eye bay aye
na, ta ɗəsiye na ada ta kutsiye ha a ako.
20Andza niye, ka sərumeye ha ka bo abəra
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom ta parasay
eye na, taməsler tay nakə faya ta giye aye.»

Ɗaɗa na sər kurom ha bay
Luka 13.25-27

21 Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum ha, ndo
neheye faya ta tsikeŋeye: “Bəy Maduweŋ,
Bəy Maduweŋ” tə bazlam aye na, ta diye
tebiye a Bəy i Mbəlom bay. Mata de na,
ndo neheye faya ta giye wu nakə a say a
Bəba ga mə mbəlom aye. 22 Ahəl nakə aza
na deyeweye məgatay sariya a ndo hay
aye na, ndo hay haladzay ta gweɗeŋeye:
“Bəy Maduweŋ, Bəy Maduweŋ, nəmaa ɗa
ha bazlam i Mbəlom ta məzele yak, nəmaa
həhar fakalaw abəra ka ndo hay ta məzele
yak, nəmaa ge masuwayaŋ hay haladzay
ta məzele yak bəɗaw?” 23 Yaw, na tsikat-
eye parakka: “Ɗaɗa na sər kurom ha bay,
nəkurom neheye ka gawum mənese aye,
dum abəra ka təv ga.”»

Gay hay sulo
Luka 6.47-49

24 Yesu a gwaɗatay sa: «Andza niye, kwa
way kə tsəne bazlam neheye ada ka rəhay
ha gər na, neŋgeye a ndzəkit bo ndo nakə a
tsah, a ɗəzl gay ŋgay ka pəlaɗ aye. 25 Yam
a pa, mazaw a rah a magayam, mətasl
a vəzl ta gədaŋ ada mazaw ta mətasl ti
yaw ta gədaŋ ka gay niye. Ane tuk na,
ka mbəzl bay hərwi mədok eye mapa eye
lele ka pəlaɗ. 26 Ane tuk na, kwa way kə
tsəne bazlam, ada ka rəhay ha gər bay na,
neŋgeye a ndzəkit bo ndo i matərakahaŋ
nakəa ɗəzl gayŋgaykahewiyeŋaye. 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.»

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

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

1 Ahəl nakə Yesu a mbəzlaw abəra mə
mahəmba aye na, ndo hay haladzay tə
pay bəzay. 2 Ahəl nakə faya ta diye na,
ndowuraymadəgwaɗaeyeahəndzəɗnaha
ka təv ŋgay, a dəkway gurmets a huvo, a
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gwaɗay: «Ŋgalaka, taɗə kə saka na, ka sliye
fayamatəre ga ha tsəɗaŋŋa.»

3 Yesu a nduɗa ha həlay ŋgay, a lamay.
Tsana, a gwaɗay: «A seŋna, təra tsəɗaŋŋa!»
Kwayaŋŋa ndo madəgwaɗa eye niye a təra
tsəɗaŋŋa. 4 Tsa na, Yesu a gwaɗay: «Tsəne
lele: Kâ tsik wu nakay a ndəray bay. Ane
tuk na, do ta bəzay ha bo a ndoməvəlaway
wu a Mbəlom ada vəl wu nakəMusa a tsik
aye hərwi məɗatay ha a ndo hay tebiye na,
ka təra tsəɗaŋŋa.»

Yesu a mbəl ha ndo i məsler i bagwar i
sidzew i Roma

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

sidzew i Roma hay a həndzəɗ naha ka təv
ŋgay, a tsətsah faya madzəne, 6 a gwaɗay:
«Bəy Maduweŋ, ndo i məsler ga mahəna
eye mətagay. 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 mambəliye. 9Neŋ
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,madeyeweye. Nagwaɗayabekega “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, sərumha, ɗaɗanandzaya
gər a ndo tamədzal gər eyehaladzay andza
nakay ma slala i Israyel hay bay. 11 Sərum
ha na, ndo hay haladzay ta deyeweye
abəra mə bəzay i mbəlom ada abəra ma
məgəma, ta ndiye ka bo wu mənday ta
Abraham, ta Izak ada ta Zakob ma Bəy i
Mbəlom. 12Ane tuk na, ndo neheye haɓe ta
diye a Bəy i Mbəlom aye na, ta kutsiye tay
ha abəra, a ləvoŋ. Mə ɗəma na, ta tuwiye tə
mahəpəɗe zler eye.*»

13 Tsa na, Yesu a gwaɗay a bagwar i
sidzew niye: «Dowu yak a mətagay. Hərwi

wunakə ka dzala ha aye na,ma giye bo.» A
həlay niye, kwayaŋŋando iməsler i sidzew
niye ambəl.

Yesu a mbəl ha mese i Piyer ada tə siye i
ndo i ɗəvats hay

Markus 1.29-34; Luka 4.38-41
14Ma dəba eye na, Yesu a ye a gay i Piyer.

Ayenahaandzayagəramese iPiyerŋgwas
eyemahəna eye,maraɓaraɓ a gay. 15Yesu a
ye ka təv ŋgay, a ye naha a lamay həlay. Tsa
na, maraɓaraɓ a ndala faya abəra, a lətse, a
gaymbəlok a Yesu.

16 Huwa a ge na, tə həlaw ndo neheye
fakalaw mə bo tay aye a Yesu. A həhar
fataya abəra fakalaw niye hay tə bazlam
ŋgay. Ambəl tay ha ndo i ɗəvats hay tebiye
dərmak. 17 Andza niye, Yesu a ge na, wu
nakə Ezay ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
a tsik ahəl niye, a gwaɗ:
«Kə zla fakwaya abəra bəle kway,

ada kə zla fakwaya abəra ɗəvats kway
hay.†»

Ndo neheye a satay məpay bəzay a Yesu
aye

Luka 9.57-62
18 Yesu a zəba faya ndo hay haladzay ka

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

19 Tə həl bo, ta diye na, ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye a həndzəɗ
naha ka təv ŋgay, a gwaɗay: «Miter, kwa a
ŋgay ka diye na, na pakeye bəzay.»

20 Yesu a mbəɗay faya: «Mezerew hay na,
bəɗ tay andaya hərwi məhəne mə ɗəma,
ɗiyeŋ hay dərmak gay tay andaya. Ane tuk
na, neŋWawa iNdona, təv ga andaya nakə
na həniye mə 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 ha
mədahaŋ hay tâ la bo tay.»

Yesu a gayme amətasl
Markus 4.35-41; Luka 8.22-25

23Yesu a tsal a kwalalaŋ i yam na, gawla
ŋgay hay tə pay bəzay. 24 Ahəl nakə faya

* 8:12 Bazlam nakay a say məgweɗe na, andza nakay: Ndo neheye ta ndziye ma bəra aye na, ɗərev ma ndalateye,
ada ta giye sələk hərwi ta ŋgateye aməndze ŋgwalak eye i dzam iMbəlom hay. † 8:17 Ezay 53.4.
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ta diye, tə husa a wuzlah i dəlov aye na,
kwayaŋŋa mətasl bagwar eye a ge hal-
adzay. Yam a tsal ka bo ɗaŋgwala haladzay.
Kə sərmedehakwalalaŋ i yamahuɗ i yam.
Ane tuk na, Yesu na, neŋgeye mandzahəra
eye.

25 Gawla ŋgay hay ta həndzəɗ naha ka
təv ŋgay, ta pəɗeke ha, tə gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ, təmamay ha tey? Nəkway faya
ka dzakweye.»

26 Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Ka
dzədzarum andza niye na, hərwi mey?
Nəkurom na, məpe mədzal 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 gəsay me aye
na, way?»

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

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

neŋgeɗ, ka dala i Gadara hay na, ndo hay
sulo tə ndohwaw abəra mə walaŋ i tsəvay
hay. Ti yawmədzəgər tə Yesu. Ndo neheye
sulo eye fakalaw mə bo tay aye, nəteye
seweɗ eye hay haladzay. Ndəray a sla
mede ta tsəveɗ eye niye bay. 29 Ta wuda,
tə gwaɗ: «A nəkar Wawa i Mbəlom, a saka
ka nəmay na, mey? Ka yaw məgamay
ɗəretsətseh na, həlay eye kə ndislew zuk
ɗaw?»

30 Ka təv eye niye dəreŋ tsəfa ta nəteye
na, madəras hay andaya haladzay faya ta
ndiye wu mənday. 31 Fakalaw niye hay
tə gay amboh a Yesu, tə gwaɗay: «Taɗə a
saka mahəhere may na, slər may ha a bo i
madəras taɗay eheye.»

32 Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Dum!» Tsa
na, tə yaw abəra mə bo i ndo neheye
sulo aye, ti ye tə fələkwa a bo i madəras
niye hay. Kwayaŋŋa madəras niye hay
tebiye təmbəzlawabərama təv eye andaya
sərpalahha, tə kuts a dəlov tebiye, tə dze a
ɗəma.

33Ndo neheye faya ta tsəkuriye madəras
niye hay aye ta hway, ti ye a wuzlahgəma.
Ti ye naha ta təkərataywu nakə a ge bo aye

ada wu nakə a ge bo ta ndo neheye sulo
aye. 34Tsa na, ndo neheyeməwuzlahgəma
aye ti yaw mata dzəgər tə Yesu. Ti yaw, tə
ŋgatay a Yesu na, tə gay amboh haladzay, tə
gwaɗay: «Do abəra ka dala may.»

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

1Ma dəba eye na, Yesu a tsal a kwalalaŋ
i yam, a tasaw abəra ma dəlov niye, a ye
a gəma ŋgay.* 2 Ndo hay tə zlay naha ndo
wuray matəra eye mahəna eye ka sləlah.
Yesuazəbakamədzal gər indoniyehayna,
a gwaɗay a ndo niyematəra eye: «Wawa ga,
ɗərev mâ ye fakaya abəra bay. Na pəsaka
hamezeleme yak hay.»

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

4 Yesu a səratay naha ka wu nakə tə
dzala mə gər tay aye, a gwaɗatay: «Ka
dzalum mədzal gər nakə ŋgwalak eye
bay aye na, hərwi mey? 5 Maa da me
məgweɗe: “Mezeleme yak kə pəsa” na,
waray, kəgəbay “Lətse, do” na, maa da me
mə ɗəma na, waray? 6 A seŋ na, sərum
ha neŋ Wawa i Ndo na, gədaŋ ga andaya
məpəsatay ha mezeleme a ndo hay ka
məndzibəra.» Tsa na, Yesu a gwaɗay a ndo
niyematəra eye: «Lətse, zla sləlah yak, do a
mətagay.»

7Ndo niye a lətse, a ye a mətagay. 8Ndo
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 wu-
ray məzele ŋgayMata, mandza eye mə gay
i matsekele dzaŋgal. Yesu a gwaɗay: «Dara,
peŋbəzay!» Mataa lətseapaybəzayaYesu.

10 Ahəl nakə Yesu faya ta ndiye wu
mənday ta gawla ŋgay hay mə gay i Mata
aye na, siye i ndomatsekele dzaŋgal hay ta
ndo i mezeleme hay ti yaw faya tə ndiye

* 9:1 Niye na, wuzlahgəma i Kafernahum. ZəbamaMarkus 2.1.
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ka bo wu mənday dziye. 11 Farisa hay tə
ŋgatay andza niye na, ta tsətsah ka gawla i
Yesu hay, tə gwaɗatay: «Miter kurom faya
ta ndiye wu ka bo dziye ta ndo matsekele
dzaŋgal hay ada ta ndo i mezeleme hay na,
hərwi mey?»

12 Yesu a tsəne bazlam tay niye na, a
gwaɗ: «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. 13Dum, bazlam nakay
a say məgweɗe mey na, tətikum. Mbəlom
a gwaɗ: “A seŋ na, gumay ŋgwalak a ndo
bəna gənaw neheye ka kəɗumeŋeye bay.†”
Na yawməzalatay a ndo neheye tə gwaɗay
a gər tay nəteye ŋgwalak eye hay aye bay,
ane tuk na, məzalatay a ndo i mezeleme
hay ɗuh.»

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

14 Ma dəba eye na, gawla i Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam hay ti ye ka təv
i Yesu, ti ye naha, ta tsətsah faya, tə
gwaɗay: «Nəmay ta Farisa hay na, nəmay
faya nəmaa giye daliyam, gawla yak hay tə
ge daliyam təbey na, hərwi mey?»

15 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Nəteye na, ta giye daliyam bay, hərwi
nəteye na, andza mə magurlom i məzle
dahəlay. Ahəl nakə zal i dahəlay ka təv
tay mba aye na, ndo neheye mazala eye a
magurlom i məzle dahəlay aye na, ta sliye
faya mətuwe bay. Ane tuk na, pat eye ma
slaweye ta gəsiye fataya abəra zal i dahəlay
niye. Pat eye niye na, ta giye daliyam tuk.

16 «Andza niye, ndəray ma nasiye ha pe-
tekeɗ 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 eyema
səkahiye maŋgureɗe ma ziye nakə kurre
aye. 17 Sa na, ndo ma mbəɗiye guzom
lelemeyeagwezem ihəzlay gurameyebay
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 mambəɗiye ka dala
adagwezemmanasiye. Ane tukna, guzom

lelemeye tambəɗiye na, a gwezem i həzlay
weɗeye dərmak.»

Yesuambəl hadem i bəyadaŋgwaswuray
ɗəvats eye

Markus 5.21-43; Luka 8.40-56
18 Ahəl nakə Yesu faya ma tsikateye

andza niye na, bəy wuray a yaw ka təv i
Yesu, a dəkway gurmets, a gwaɗay: «Dem
ga kə mət. Ane tuk na, dara pa faya həlay
yak, tsa na, ma mbəliye.» 19 Yesu a lətse ta
gawla ŋgay hay, tə pay bəzay a bəy niye.

20Ŋgwaswuray andaya ɗəvats eye, bam-
baz a mbəɗawayaw abəra mə huɗ. Ɗəvats
niyekəndza fayaməvekurogər eye sulo. A
həndzəɗnahakaYesu tadəba, a lamayame
i petekeɗ ŋgay nets. 21Andza niye, a dzala
mə gər ŋgay, a gwaɗ: «Na lamay a petekeɗ
ŋgay nets na, nambəliye.»

22 Tsa na, Yesu a mbəɗa me a dəba, a
ŋgatay, a gwaɗay: «Tete dem ga! Mədzal gər
yak kəmbəl kar ha.» Kwayaŋŋa ŋgwas niye
ambəl.

23 Yesu a ndisl a gay i bəy niye tuk. A ye
naha a ŋgatay a ndoməfe fagamhay 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.

26 Labara eye a ɗa a zləm ma gəma niye
tebiye.

Yesu ambəl tay ha guluf hay sulo
27A həlay nakə Yesu faya ma diye abəra

ka təv niye na, guluf hay sulo tə pay bəzay
tə mawude eye, tə gwaɗay: «Yesu, Wawa i
Davit, nəmaâ gakamə bo təbəɗew!»

28 Yesu a ndisl a gay ŋgay, a fələkwa a
ɗəmana, guluf niyehay tahəndzəɗnahaka
təv ŋgay. Yesu, a tsətsah fataya, a gwaɗatay:
«Kadzalumna, na sliyeməmbəle kuromha
ɗaw?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Ayaw, Bəy

Maduweŋ.»
29 Yesu a lamay a ɗəre tay, a gwaɗatay:

«Mbəlom mâ vəlakum andza nakə faya ka
† 9:13 Oze 6.6.
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həbumeye ta mədzal gər kurom nakə ka
pum faya aye.» 30Tsana, 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 abəra mə ɗəma na, tə zlaw
ndo wuray a Yesu. Ndo niye madəda eye
hərwi fakalaw mə bo ŋgay. 33 Yesu a həhar
faya abəra məsəfəre niye ŋgwalak eye bay
aye. Tsa na, a tsik me wulaŋaŋa lele. A
gatay a ndo niye hay wadəŋ wadəŋ. Tə
gwaɗ: «Ɗaɗa ndo kə ŋgatay a slala i wu
nakay nəte ma Israyel bay!»

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

Ndo hay tə gaymə bo a Yesu
35 Yesu a həhalawa ma wuzlahgəma hay

ta gəma hay. A tətikawa tay a ndo hay mə
gay i maɗuwule me hay, a ɗawa ha Labara
Ŋgwalak eye i Bəy i Mbəlom, a mbəlawa
tay ha ndo i ɗəvats hay tebiye ada ndo
matəra eye hay tebiye. 36 Yesu a zəba ka
ndo neheye haladzay aye na, tə gay mə bo
haladzay, hərwi mədzal gər tay makwasa
eye ada ta ge bəle. Nəteye andza təɓaŋ neh-
eyendomətsəkure tay andayabayaye. 37A
gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Wu mənday
andaya haladzay məpele ka dala. Ane tuk
ndoməpele na abəra ka dala na, nəteye ha-
ladzay 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.
2Məzele i ndo i maslaŋ ŋgay neheye kuro

gər eye sulo aye na, anaŋ: Təday Simoŋ
nakə tə zalay Piyer aye ta malamar ŋgay
Aŋdəre, Yakuba ta malamar ŋgay Yuhana,
nəteye sulo tay eye wawa i Dzebede, 3Filip
ta Bartelemi, Tomas ta Mata, neŋgeye ndo
matsekele dzaŋgal, Yakuba wawa i Alfe,
Tade, 4 Simoŋ ndo məge vəram hərwi dala
ŋgay*, Yudas Iskariyot ndo məge ɗaf ka
Yesu.

Yesua slərndo imaslaŋŋgayhaykurogər
eye sulo

Markus 6.7-13; Luka 9.1-6
5 Yesu a slər ndo i maslaŋ ŋgay neheye

kuro gər eye sulo aye, a tsikatay gər i
bazlam hay, a gwaɗatay: «Kâ yum a
gay i ndo neheye nəteye Yahuda bay
aye bay, kâ fələkum a gəma i Samari
hay bay. 6 Dum ɗuh na, ka təv i Israyel
hay, hərwi nəteye andza təɓaŋ madza
eye hay. 7 Ka 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. 9 Ka deyum-
eye na, kâ zlum gura bay, kâ həlum suloy
bay, kwa kwar i suloy kâ həlum a gwezem
kurom hay bay. 10 Kâ zlum gwezem
i mahəhele kurom hay bay, kâ həlum
petekeɗ i məkelkabo kurom hay sulo sulo
bay, kâ həlum tahərak bay, kwa sakwal kâ
zlum bay. Andza niye ndoməgeməsler na,
kutoŋma hutiye wumənday ŋgay.»

11 Yesu a gwaɗatay sa: «Ka ndislum a
wuzlah gay kəgəbay a gəma na, pəlum ndo
nakə neŋgeye maləva bo eye ka matəme
kuromaye. Ndzummə gay i ndoniye hus a
pat nakə ka deyumeye kuromabərama təv
niye aye. 12 Ahəl nakə faya ka fələkumeye
a gay i ndo na, gwaɗum: “Mbəlom mâ
vəlakum zay!” 13 Taɗə ndo i gay niye hay
ta təma kurom na, məpəse me i zay kurom
ma ndziye fataya. Ane tuk na, taɗə ta təma
kurom bay na, muma ahaya fataya abəra
məpəseme i zay kurom. 14Taɗə ka fələkum

* 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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a gay i ndo kəgəbay awuzlah gay, ndo neh-
eye mə ɗəma aye ta kərah matəme kurom
kəgəbay məpe zləm ka bazlam kurom na,
dumkuromabərama təv niye ada tətəkum
habətekwewigəmatayabəraka sikkurom
hay.† 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 neheye ma deyeweye kame
aye

Markus 13.9-13; Luka 21.12-17
16 Yesu a gwaɗatay: «Anaŋ, na sləriye

kurom hay andza təɓaŋ hay a walaŋ i ndo
neheye andza kəra i pesl hay aye. Tərum
andza dədœ neheye faya ta tsəpiye bo tay
aye, ada ndzum mənese mâ ge andaya
fakuma bay andza bodobodo. 17Gummet-
sehe, hərwi ndo hay ta diye kurom hay
kame i sariya, ta ndaɓiye kurom ta man-
dalaɓa mə gay i maɗuwule me hay. 18 Ta
diye kuromha kame i ndomələve dala hay
ada kame i bəy hay hərwi ga, hərwi ada
kâ slum faya məte mbal ga ta deɗek kame
tay ada kame i ndo neheye Yahuda hay
bay aye. 19 Ahəl nakə faya ta diye kurom
ha kame i sariya aye na, ɗərev mâ ye
fakuma abəra bay. Kâ gwaɗum: “Nəmaa ta
gwaɗiye kəkay? Nəmaa tsikiye na, mey?”
bay. A həlay niye, Mbəlomma vəlakumeye
bazlamneheyeka tsikumeyeaye. 20Andza
niyemata tsike me na, nəkurom bay. Mata
tsike me mə nəkurom na, Məsəfəre i Bəba
kuromMbəlom.»

21Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo hay ta vəliye
hamalamar tay hay ada tâ kəɗ tay ha, bəba
hay ta giye ta wawa tay hay andza niye
dərmak. Wawahay tanatay ɗəre abəba 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, Mbəlomma təmiye ha. 23Taɗə agəna ta
sakum ɗəretsətsehma gəmanakənəkurom
mə ɗəma aye na, hwayum a gəma neŋgeɗ.
Neŋ faya na gwaɗakumeye: Sərumha, neŋ
Wawa iNdonamaweyena, kadzumhagər
mahəhelemagəmaneheyekadala i Israyel
aye tebiye zuk bay.»

24 Yesu a gwaɗatay: «Ndo nakə faya ma
tətikiye wu aye na, ma ziye ndo matətikay
wubay. Ndo iməslermaziyendo i gayŋgay
bay. 25 Taɗə ndo nakə faya ta tətikiye wu
aye ka təra andza ndo matətikay wu ada
ndo i məsler ka təra andza ndo i gay ŋgay
na, niye na, ɗa. Taɗə ta zalay a ndo i gay
“Bedzabul”na, ta tsaɗateyeando iŋgayhay
ma ziye i ŋgay bəɗaw?»

Kâ dzədzarumay a ndo zezeŋ bay
Luka 12.2-9

26 «Hərwi niye, kâ dzədzarumatay a ndo
hay bay. Wu nakə tebiye maŋgaha eye
na, ta ɗiye ha, ada wu nakə tə tsikawa
ta məkal aye na, ta ɗiye ha. 27 Wu nakə
faya na tsikakumeyema ləvoŋ aye na, ma-
sumay a mətsike parakka mə dzaydzay ta
həpat. Wu nakə ta tsikakumeye ka zləm
tə məsəsəkwe aye na, wudum ha kələrra
ka gər i gay. 28 Kâ dzədzarumatay a
ndo neheye ta kəɗiye slo i bo kurom aye
bay. Nəteye na, ta sliye faya mədze ha
məsəfəre kurom bay. Dzədzarumay ɗuh a
Mbəlom nakəma sliyemədze ha bo kurom
taməsəfəre kurom eye dzay a ako nakəma
mbatiye bay ka tor eye aye. 29 Sisi hay
sulo ta səkəmiye tə dala nəte na, ka sərum
təbəɗew? Ane tuk na, kwa nəte mə walaŋ
i ɗiyeŋ hay ma dəɗiye bay, say kə yay a
gər a Bəba Mbəlom mâ dəɗ. 30 I kurom na,
kwa məkwets i gər kurom bəbay, Mbəlom
kə pasla na. 31Hərwi niye, kâ dzədzarum
bay, nəkurom ka zum tay ha sisi niye hay.»

32Yesu a gwaɗatay sa: «Taɗə ndoweye kə
tsik parakka kame i ndo hay: “Neŋ gawla
i Yesu” na, neŋ dərmak na tsikiye kame i
Bəba gaməmbəlom: “Ndonakayna, gawla
ga.” 33 Ane tuk na, taɗə ndoweye kə tsik
kame i ndo hay neŋgeye gawla ga bay na,
neŋ dərmak na tsikiye kame i Bəba ga mə
mbəlom: “Ndo nakay na, gawla ga bay.”»

Yesu a zlaw zay bay, a zlaw vəram
Luka 12.51-53

34«Kâdzalumneŋnayaw,nâzlawzayka
məndzibəra na, kâ dzalumbay. Na yawna,
na zlawzaybay, na zlawna,maslalam ɗuh.
35Na yaw na, maŋgəne tay ha ka bo abəra

† 10:14 Məgeandzaniyena, andzaməgweɗendo imaslaŋ iYesuhay tagiyewurayhərwindoneheyesabay. ‡ 10:15
Gəma neheye sulo aye na, maraha eye ta mənese. ZəbaməMadazlay i wu hay 19.
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ndo hay. Wawa hasləka eye ta bəba ŋgay,
dem ta may ŋgay, ŋgwas ta may i zal ŋgay,
36ndo haymə gay tay ta niye a bo ɗəre.»

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

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

bəbaŋgay tamayŋgaykazeneŋna, 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. 38 Ndoweye kə zla mayako
mazləlmbaɗa eye kə peŋ bəzay bay na,
neŋgeye ma sliye məndze ka təv ga bay.
39Ndo nakə a saymətəme haməsəfəre ŋgay
aye na, ma dziye ha ɗuh. Ane tuk na, ndo
nakə ma dziye ha məsəfəre ŋgay hərwi ga
aye na, ma hutiye a ɗəma ɗuh.»

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

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

ka təma kurom na, ka təma na, neŋ. Ada
taɗə ndoweye ka təma ga na, a təma ndo
nakə a sləra ga ahaya aye. 41 Ndoweye
ka təma ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
hərwi nakə neŋgeye ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom aye na, ma hutiye magogoy nakə
ta vəleyeandoməɗehabazlamaye. Ndow-
eye ka təma ndo nakə ŋgwalak eye kame
i Mbəlom aye hərwi nakə neŋgeye ŋgwalak
eye kame i Mbəlom aye na, ma hutiye ma-
gogoy nakə ta vəleye a ndo nakə ŋgwalak
eye kame i Mbəlom aye. 42 Neŋ faya na
gwaɗakumeye: Sərum ha na, taɗə ndow-
eye kə vəlay yam gəsiyem nəte matasla eye
a ndo nakə makətsa eye mə walaŋ i gawla
gahayhərwinakəneŋgeyegawla gaayena,
magogoy ŋgayma dziye bay.»

11
1 Yesu a ndəv ha bazlam ŋgay neheye a

tsikatay a gawla ŋgay hay kuro gər eye sulo
aye na, a həl bo abəra ka təv niye a yemata
tətikatay a ndo hay ada məɗatay ha ma
wuzlah gay neheye ka dala niye aye.

Yesu ta Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam
Luka 7.18-23

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

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

Yesu a tsik ka Yuhana madzəhuɓe ndo a
yam

Luka 7.24-35
7 Gawla i Yuhana niye hay ti ye abəra

mə ɗəma na, Yesu a dazlay mətsikatay a
ndo neheye ka təv ŋgay aye ka Yuhana. A
gwaɗatay: «Ka yum a kəsaf mata zəbaw
na, ka mey? Ka zəbumaw ka guzer nakə
mətasl faya ma ɓəliye ha aye ɗaw? Aʼay
andzaniye bay. 8Adaka yum, ka zəbumaw
na, ka mey? Ka zəbumaw na, ka ndo
malambaɗa bo eye təpetekeɗ 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 ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom ɗaw? Ayaw, neŋgeye ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom ada neŋ faya na
gwaɗakumeye, neŋgeye a ze ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom. 10 Yuhana na, ndo nakə
tə watsa a Ɗerewel aye, Mbəlom a gwaɗ:
“Neŋ na sləriye naha ndo məɗe ha bazlam
gakameyak. Ma lambaɗakeyena tsəveɗ.*”

11 «Neŋ faya na gwaɗakumeye: Sərum
ha na, mə walaŋ i ndo zezeŋ hay tebiye
ndo nakə a ze Yuhana madzəhuɓe ndo a
yam aye na, andaya bay. Ane tuk na, ndo
nakə neŋgeye tsekweŋmakətsa eyema Bəy
i Mbəlom aye na, a ze Yuhana. 12 Kwa

* 11:10 Malasi 3.1; Madayaw abərama Ezipt 23.20.
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ahəl nakə Yuhana madzəhuɓe ndo a yam
a tsikawa bazlam i Mbəlom a ndo hay aye
hus anəke na, ndoməne ɗəre i Mbəlom hay
faya ta giye vəram ta Bəy i Mbəlom ada tə
dzawa faya bomatsəpe 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 sakum mədzal ha na, Yuhana neŋgeye
Eliya təwatsa fayaməƊerewel i Mbəlom, tə
ɗa ha tə gwaɗ ma deyeweye.† 15Ndo nakə
zləmandaya fayamətsəne ayena,mâ tsəne
lele!»

16 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo neheye
bəgom aye na, na ndzəkitiye tay ha bo
na, tə way? Ta ndzəkit bo na, ta wawa
neheyemandza 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 Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam a yaw,
kəndawumənday, kə sawuməsebayna, tə
gwaɗ: “Neŋgeye na, məsəfəre nakə ŋgwalak
eye bay aye mə bo ŋgay.” 19 Neŋ Wawa i
Ndo, na yaw, na nda wu mənday ada na
sa wu məse na, tə gwaɗ: “Zəbum faya, ndo
nakay i ŋgay a dzala na, kawumənday ada
ka məse guzom. Neŋgeye na, dzam i ndo
matsekele dzaŋgal hay ta ndo i mezeleme
hay.” Ane tuk na, Metsehe i Mbəlom ma
bəziye na, ta məsler neheyema giye aye.»

Gəmaneheye ta kərahmədzal ha ka Yesu
aye

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

məmatayhaməneseagəmaneheyeagemə
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 Betesayda hay, tuwum bo kurom
hərwi ɗəretsətsehkagərkurom. Hərwi taɗə
masuwayaŋ neheye na ge mə gay kurom
aye nâ gema 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 taɓaymanasa eye
ada ta kutsiye bətekwew maləməts a gər
hərwi məɗe ha na, ta gər ha mezeleme tay.
22 Hərwi niye neŋ faya na gwaɗakumeye:
Pat nakə Mbəlom ma gateye sariya a ndo
hay aye na, sariya kurom ma diye me ma
ziye i ndo i gəma i Tir ta Sidoŋ.

23 «Nəkurom ndo i gəma i Kafernahum
hay, ka dzalum nəkurom na, Mbəlom ma
ta həliye kurom a mbəlom wal ɗaw? Aʼay!
Nəkurom ɗuh na, Mbəlom ma ta mbəzliye
kurom ha na, a təvməndze i mədahaŋ hay.
Hərwi masuwayaŋ neheye na ge ma gəma
kuromaye tâ gema gəma i Sodomna, haɓe
atay gəma nakay ma giye andaya bəgom.
24Andza niye, neŋ faya na gwaɗakumeye,
pat nakə Mbəlom ma gateye sariya a ndo
hay aye na, sariya kurom ma diye me ma
ziye i ndo i gəma i Sodom‡ hay.»

25 Ma məndze tsekweŋ na, Yesu a
gwaɗ: «A nəkar Bəba Mbəlom, ndo mələve
magərmbəlom ta dala. Na gaka sɨsœ hərwi
nəkar ka ɗatay ha wu nakə maŋgaha eye a
ndo neheye tə sər wuray bay aye. Ada ka
ŋgaha abəra ka ndo i ndaraw hay ta ndo
neheye nəteye tə sər wu aye. 26Ayaw, Bəba
Mbəlom, a yaka a gər a nəkar hərwi mâ ge
bo andza niye.»

27A 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,
neŋwawaŋgay adamaa sər nandoneheye
a seŋməɗatay ha aye.»

28 Yesu a gwaɗatay sa: «A nəkurom ne-
heye faya ka zlumeye wu mamba eye
ada nəkurommadagər 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,

† 11:14 Malasi 3.23-24. ‡ 11:24 ZəbamaMata 10.15. § 11:29 Yesu a tsik kanaŋ ka pendzeŋ i məndzemekeleŋ
eye. Fayama təriye tay ndo hay beke hay bay.
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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
wurkagawla i Yesuhay, təpabokaməhəɓe
wu niye tə nda. 2 Farisa hay tə ŋgatatay na,
tə gwaɗay a Yesu: «Zəba, gawla yak hay ta
giyewunakə bazlam iMbəlommapala eye
a ge faya me pat i mazəzukw bo aye na,
hərwi mey?»

3 Yesu a mbəɗatay faya: «Ɗaɗa ka
dzaŋgumwunakəDavit a ge aye təbəɗew?*
May a wur faya ta ndo ŋgay hay. 4 Tsa na,
a fələkwa a madzawadzawa i məɗəslay ha
gər a Mbəlom ta ndo ŋgay hay. A ye naha,
a zla makwala nakə tə vəlay aMbəlom 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?

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 aMbəlom ta rəhay ha gər a
pat i mazəzukw bo bay, ta ge məsler. Ane
tuk na, ta ge mənese bay.† 6 Neŋ faya na
gwaɗakumeye,wunakə 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 tsənum wu nakay na, ndo
neheye ta ge wuray bay aye na, kâ gəsum
tay ha bay. 8 Hərwi maa ləvay gər a pat i
mazəzukw bo na, NeŋWawa i Ndo.»

Yesu a mbəl ha ndo wuray maməta həlay
eye

Markus 3.1-6; Luka 6.6-11
9 Yesu a ye abəra ka təv niye, a ye a gay

i maɗuwule me. 10Mə 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?»

11 Yesu a mbəɗatay faya: «Taɗə ndo nəte
mə walaŋ kurom təɓaŋ ŋgay andaya nəte,
təɓaŋ ŋgay niye a dəɗ a bəɗiyem pat i

mazəzukw bo na, ma zla ahaya abəra mə
ɗəma bəɗaw? 12 Kə ge andza niye na, ndo
zezeŋ a ze təɓaŋ bəɗaw? Bazlam kway
mapala eye kə vəl tsəveɗ ka məge ŋgwalak
a ndo pat i mazəzukw bo!»

13 Tsa na, Yesu a gwaɗay a ndo niye:
«Nduɗa hahəlay yak!» Ndoniye a nduɗa ha
həlay ŋgay. Tsa na, a mbəl lele andza həlay
neŋgeɗ.

14Sototo, Farisa hay ti yaw abəramə gay,
ti ye tə haya gər. Təma ha ka bo bazlam, ta
hutiye tsəveɗ kaməkəɗe Yesu na, kəkay.

Yesu neŋgeye ndo i məsler nakəMbəlom a
zla aye

15Ahəl nakə Yesu a sər ha Farisa hay faya
ta pəliye tsəveɗ kaməkəɗe nana, a ye abəra
ka təv niye. Ndo hay haladzay tə pay bəzay,
ambəl tay ha ndo i ɗəvats hay tebiye. 16Tsa
na, a gatay me, a gwaɗatay: «Neŋ way na,
kâ tsikumay a ndəray bay.» 17 A 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 hadeɗek ga andohay tebiye.

19Ta təriye ta ndəray bay,
mawudiye wuray bay,

ndəray ma tsəniye faya abəra mabəbəle
wuray kamazlazlaŋ i tsəveɗ bay.

20 Guzer nakə mahədzaka eye na, ma
həɓiye ha bay,

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

Ma giye andza niye hus ka vəlatay
məŋgwese a ndo neheye deɗek eye
hay aye.

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

Yesu a həhar fakalaw abəra mə bo i ndo
wuray

Markus 3.20-30; Luka 11.14-23
22 Tə zlayaw ndo wuray guluf eye ada a

sər mətsike me bay hərwi fakalaw mə bo
* 12:3 Zəbama 1 Samuyel 21.2-7. † 12:5 Məpesle 28.9-10. ‡ 12:7 Oze 6.6, matsika eyemaMata 9.13. § 12:21
Ezay 42.1-4.
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ŋgay. Yesu a mbəl ha. Tsa na, ndo niye a
tsik me lele ada a ŋgatay a ɗəre lele. 23 A
gatay a ndo hay hərɓaɓəkka, nəteye tebiye,
tə gwaɗ: «Ndo nakay ma giye na, Wawa i
Davit!»

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

25 Ane tuk na, Yesu a səratay naha ka
wu nakə tə dzala aye, a gwaɗatay: «Taɗə
ndo i gəma hay ta ŋgəna, faya ta giye
vəram mə walaŋ tay na, gəma niye ma
dziye. Taɗə ndo i wuzlahgəmahay kəgəbay
ndo hay ma bəɗgay tay faya ta kəɗiye bo
na, wuzlahgəma niye kəgəbay bəɗgay niye
ma ndziye huya bay. 26 Taɗə Fakalaw tə
Fakalaw ta həhariye bo tay, ma giye mag-
azləga ka bo ŋgay eye, ada bəy ŋgay ma
ndziye huya na, ma kəkay? 27Ka gwaɗum
maa vəleŋ gədaŋ kamahəhere fakalaw na,
Bedzabul. Ane tuk na, a dzam kurom
hay na, maa vəlatay gədaŋ ka mahəhere
fakalaw hay na, way? Andza niye, dzam
kurom hay faya ta ɗiye ha na, deɗek an-
daya mə nəkurom bay. 28Maa vəleŋ gədaŋ
a neŋ ka mahəhere fakalaw na, Məsəfəre i
Mbəlom. Andzaməgweɗena, Bəy iMbəlom
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 fayamedeagay,mahəla ahayawu
ŋgay hay tuk.»

30 A gwaɗatay sa: «Ndo nakə neŋgeye tə
neŋ bay aye na, neŋgeye ndo i vəram ga.
Ndo nakə ka dzəna ga ka məhayatay gər
a ndo ga hay bay aye na, ma həhariye
tay ha kweye kweye. 31 Hərwi niye, neŋ
faya na tsikakumeye: Taɗə ndo zezeŋ kə
ge mezeleme kwa waray tebiye, kəgəbay
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. 32 Taɗə ndoweye kə
tsik wu nakə ŋgwalak eye bay aye ka neŋ
Wawa i Ndo na, Mbəlom ma pəsay ha

mezeleme ŋgay. Ane tuk na, taɗə kə tsik
wu nakə ŋgwalak eye bay aye ka Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye na, Mbəlom ma pəsay ha
mezeleme ŋgay bay, kwa anəke, kwa ka
məndzibəra nakəma 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 eyeŋgwalakeyebayna, hohwayŋgay
hay ŋgwalak eye bay. Andza niye ta səriye
ha dərizl i gərɗaf nakay ŋgwalak eye na,
abəra ka hohway ŋgay hay. 34 A nəkurom
wawa i palas neheye! Nəkurom ŋgwalak
eye hay bay. Ada ka slumeye faya mətsike
wu neheye ŋgwalak eye hay na, ma kəkay?
Hərwi kwa way a ndohwa ahaya na, wu
nakəmaraha eyemə ɗərev ŋgay aye. 35Ndo
nakə ŋgwalak eye na, ma giye wu ŋgwalak
eyehayhərwimə ɗərevŋgayna,wuneheye
ŋgwalak eye dərmak. Ndo nakə seweɗ eye
na, ma giye wu neheye seweɗ eye hərwi
ɗərevŋgaymaraha eye təwuneheye seweɗ
eye. 36Neŋ faya na tsikakumeye: Pat nakə
Mbəlommagateye sariyaandohayayena,
bazlam neheye mətsike kəriye kəriye kwa
way ma mbəɗay faya a gər ŋgay. 37 Andza
niye, Mbəlom ma gwaɗiye ka ge mənese
bay kəgəbay ka ge mənese ka bazlam neh-
eye ka tsik aye.»

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

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

39 Yesu a mbəɗatay faya: «Ndo neheye
a həlay nakay na, nəteye seweɗ eye hay,
nəteye ta mbəɗay dəba a Mbəlom, faya
ta tsətsahiye masuwayaŋ. Ane tuk na,
ma dəba i masuwayaŋ i Zonas ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom nakə tə ŋgatay aye
na, ta ŋgateye a masuwayaŋ mekeleŋ eye
bay. 40 Hərwi, Zonas kə ndza pat eye
mahkar ada həvaɗ eye mahkar ma kutes
i kəlef bagwar eye. Andza niye dərmak
neŋWawa iNdona ndziye pat eyemahkar
ada həvaɗ eye mahkar ma tsəvay. 41 Ahəl
nakə ndo i Ninive hay tə tsəne labara nakə

* 12:24 Bedzabul na, məzele mekeleŋ eye i Fakalaw. † 12:41 Zonas 1-4.
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Zonas a tsikatay aye na, ta mbəɗa hamede
tay.† Ndo andaya kanaŋ bəgom a ze Zonas.
Hərwi niye, ahəl nakə Mbəlom ma gateye
sariyaandohayayena, ndo i gəmaiNinive
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 an-
daya 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 ma matay ha
mənese aye.»

Məmaw iməsəfəre nakə lele bay aye
Luka 11.24-26

43 «Fakalaw ki yaw abəra mə bo i ndo na,
ma diye ma dzədziye mə kəsaf, ma pəliye
təv mazəzukw bo. Kə huta bay na, 44 ma
gwaɗeye a gər ŋgay: “Na mbəɗiye gər a gay
ga nakə na yaw abəra mə ɗəma aye.” Ma
mbəɗiye gər, kə ye naha kə ŋgatay a gay
wuray mə ɗəma bay, mafaɗa eye lele ada
malambaɗa eye. 45 Tsa na, ma diye ma
həlaweye siye iməsəfəre 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
niyema ziye nakə kurre aye. Ma giye bo ta
ndo neheye ŋgwalak eye bay bəgom aye na,
andza niye.»

May i Yesu ta malamar ŋgay deɗek eye
hay

Markus 3.31-35; Luka 8.19-21
46 Ahəl nakə Yesu faya ma tsikateye me

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

48 Yesu a mbəɗatay faya: «May ga na,
way? Malamar ga hayna,wayhay?» 49Tsa
na, a zəkwa həlay ka gawla ŋgay hay, a
gwaɗ: «May ga ta malamar ga hay na,
nəteye anaŋ. 50Hərwi taɗə ndoweye kə ge

wunakə a say aBəba gaməmbəlomnaaye,
neŋgeyemalamar ga, adamay ga.»

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

1 Pat eye niye na, Yesu a yaw abəra mə
gay, a ye a ndza ka me i dəlov. 2 Ndo hay
haladzay tə haya gər ka təv ŋgay. Hərwi
niye a tsal a kwalalaŋ i yam wuray ka gər
i yam a ndza a ɗəma. Ndo hay tebiye tə
ndza ka me i dəlov. 3 Yesu 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. 5 Hulfe mekeleŋ eye a dəɗ ka
sik i pəlaɗ, təv nakə bətekwew andaya faya
haladzay bay aye. Hulfe niye hay tə nd-
zohwaw 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
abəraŋgulakna, a fəka tayhahulfeniyehay
tə ndzohwaw aye. Tə kula heryew heryew
hərwi ta huta bəɗ məpe zləlay haladzay
bay. 7 Neŋgeɗ a dəɗ a gay i dak. Dak
niye hay tə gəl. Tsa na, dak niye hay tə
ŋgəɗətsa na hulfe niye a ndzohwaw aye,
kwa hulfe niye hay ta ge bo 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 kuro məkwa, ada siye kuro kuro
mahkar.» 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

10 Ma dəba eye na, gawla ŋgay hay ta
həndzəɗ naha ka təv ŋgay, ta tsətsah faya:
«Ka tsikatay me a ndo hay ta dzeke na,
hərwi mey?» 11 Yesu a mbəɗatay faya:
«Nəkurom na, Mbəlom kə ɗakum ha wu

‡ 12:42 1 Bəy hay 10.1-13. * 13:4 I tay na, ta sləga tə tsəluv təbey. Tə kuts haməkutse məkutse.



Mata 13:12 21 Mata 13:30

nakəmaŋgahaeyemabəyŋgayaye. 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 ŋgayma giye haladzay.
Ane tuk na, ndo nakə wuray ŋgay andaya
bay aye na, kwa tsekweŋ eye nakə andaya
faya aye na, ta buwiye na. 13 Hərwi niye
na tsikatayme tadzekena, 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. 14 Andza 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. 17 Neŋ faya na
gwaɗakumeye: Sərum ha na, ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom hay haladzay, ndo
deɗek eye haladzay a satay haɓe məŋgatay
awu 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. 19Ndo 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. 21Ane 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 ba-
zlam 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
nakə mə ɗərev tay aye. Tsa na, bazlam i
Mbəlom kə wa hohway mə ɗərev tay bay.
23 Ndo mekeleŋ eye hay ta ndzəkit bo ta
dala nakə lele aye. Hulfe a kuts faya na,
a ndzohw lele. Nəteye tə tsəne bazlam i
Mbəlom na, ta təma a ɗərev tay lele. Ba-
zlam i Mbəlom a gəl mə ɗərev tay lele ada
a nah. Neŋgeɗ makwehe nəte na, wur
eye a ge temerre, neŋgeɗ sa na, kuro kuro
məkwa, siye kuro kuromahkar.»

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

gwaɗatay: «Bəy i Mbəlom a ndzəkit bo na,
ta 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 ɗəma daw zuŋgo a
walaŋ i daw ŋgay niye. Tsa na, a ye ŋgway.
26 Ahəl nakə wu hay tə ndzohw, faya ta
diye tə gər aye na, daw zuŋgo niye hay tə
ndzohwaw dərmak. 27 Ndo i məsler hay
ti yaw tə gwaɗay a ndo i guvah: “Ndo i
gay may, ka sləga a guvah yak na, hulfe
lele tuk na, ada daw zuŋgo a yaw a ɗəma
na, məŋgay?” 28Ndo niye a mbəɗatay faya:
“Maa ge wu niye na, ndo məne ɗəre ga.”
Ndo iməsler hay tə tsətsah faya, tə gwaɗay:
“A saka nəmaâ ye məŋgweɗe ahaya abəra
mə ɗəma daw zuŋgo ɗaw?” 29A gwaɗatay:
“Aʼay, kâ ŋgwaɗum bay, ka ta ŋgwaɗumeye
ka bo dziye ta daw. 30Gərum tay ha tâ nah
ka bo dziye hus a həlay i mədze. A həlay i
mədzena, nagwaɗateyeando iməslerhay:
Dzumnadawzuŋgo təday. Ɓarumnaadakâ
dzumay a ako. Daw na, hayumay gər ada
kâ pum na a de ga.”»

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

† 13:15 Ezay 6.9-10.
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31 Yesu a tsikatay dzeke mekeleŋ eye sa,
a gwaɗatay: «Bəy iMbəlomandzəkit 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

33 Yesu a tsikatay dzeke sa, a gwaɗatay:
«Bəy i Mbəlom a ndzəkit bo na, gəɗe nakə
ŋgwas a həl tsekweŋ a dzapa ha ta gufa aye.
Gufa niye na, haladzay. A həlaɓ tay ha ka
bo na, gufa niye mahəlaɓa eye a kwasa a
həmbət.»

34 Yesu a tətikatay wu ŋgay hay tebiye a
ndo hay na, ta dzeke. A tsikawatay me ze
mətsike ta dzeke bay. 35 A tsikawa andza
niye na, hərwi ada wu nakə ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom a tsik aye mâ ge bo.
Mbəlom a gwaɗ:
«Na tsikateye wu na, ta dzeke.

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

Yesu a ɗa ka guzer nakə ŋgwalak eye bay
aye

36 Yesu a ndəv ha mətsike me na, a gər
tay ha ndo hay, a ye a gay. Ahəl nakə
neŋgeye mə gay aye na, gawla ŋgay hay ti
ye ka təv ŋgay. Ti ye naha, ta tsətsah faya, tə
gwaɗay: «Ɗamayhadzeke i dawzuŋgonakə
ma guvah aye.»

37 Yesu a mbəɗatay faya: «Ndo nakə a
sləga wur i wu ŋgwalak eye na, neŋ Wawa
i Ndo. 38 Guvah na, məndzibəra. Wur i
wu ŋgwalak eye na, ndo neheye ma Bəy i
Mbəlom aye. Daw zuŋgo na, ndo neheye
ta rəhay ha gər a Fakalaw aye. 39 Ndo
məne ɗəre nakə a sləga daw zuŋgo aye
na, Fakalaw. Mədze wu abəra ka dala
na, mandəve i məndzibəra nakə Mbəlom
ma ndəviye ha aye. Ndo 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. 41Neŋ Wawa i Ndo na sləraweye

gawla iMbəlom hay. Ta həliye tay ha abəra
ma Bəy i Mbəlom ndo neheye tebiye faya
ta səpatiye tay ha ndo hay amezeleme aye
ta ndo neheye faya ta giyewunakəŋgwalak
eye bay aye. 42 Ta kutsiye tay ha a ako
bagwar eye. Mə ɗəma na, ta tuwiye tə
mahəpəɗe zler eye.§ 43 Ane tuk na, ndo
neheye tə pay naha faya a Mbəlom aye na,
ta dəviye wuzl wuzl andza pat ma Bəy i
Bəba tay Mbəlom. Ndo nakə zləm andaya
faya aye na, mâ tsəne!»

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

ndzəkit bo tə zlelenakə tə la naa guvahaye.
Ndo a huta na zlele eye niye ada a la na, a
ŋgaha na sa. A yay a gər haladzay. A ye a
səkəm ha wu ŋgay hay tebiye ada a səkəm
guvah niye.»

Wu imaslawa
45 A 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. 46 Kə huta wu nakə a ze
tay ha siye hay tə məle aye na, ma diye
ma səkəmiye ha wu ŋgay hay tebiye ka
tsakala. Suloyayena,masəkəmaahayawu
i maslawa niye.»

Gadaŋ
47 A gwaɗatay sa: «Bəy i Mbəlom a

ndzəkit bo na, ta gadaŋ. Ta kal a dəlov
na, ma gəsaweye kəlef wal wal haladzay.
48 Gadaŋ 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 nakəMbəlommandəviye
haməndzibəra 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 tə
mahəpəɗe zler eye.*»

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

neheye tebiye na tsik aye na, ka tsənum
ɗaw?»

‡ 13:35 Dəmes hay 78.2. § 13:42 ZəbamaMata 8.12. * 13:50 ZəbamaMata 8.12.
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Tambəɗay faya: «Ayaw, nəmaa tsəne.»
52 A gwaɗatay: «Andza niye, ndo

mədzaŋgawa bazlam i Mbəlommapala eye
a təra gawlama Bəy iMbəlomna, a ndzəkit
bo ndo i gay nakə faya ma ndohwa ahaya
zlele ŋgay abəra mə wu nakə weɗeye ada
abəraməwu nakə guram aye.»

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

53 Ahəl nakə Yesu a ndəv ha mətsikatay
dzeke neheye aye na, a ye abəra ka təv
eye niye. 54 A ye a Nazaret, gəma nakə a
gəl mə ɗəma aye. Mə ɗəma na, a ye a gay
i maɗuwule me. A ye naha a pa bo ka
matətikatay wu a ndo hay. A gatay a 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? 56 Ada malamar ŋgay dem eye
hay nəteye andaya mə walaŋ kway bəɗa?
Maa vəlay gədaŋ nakay tebiye na, way?»
57Yawa, hərwiwu 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 təwamə ɗəma ada mə gay
ŋgay na, ta rəhay ha gər bay.»

58MaNazaret na, Yesu kə gemasuwayaŋ
haladzay bay hərwi ta dzala ha bay.

14
Məməte i Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam
Markus 6.14-29; Luka 3.19-20, 9.7-9

1 A həlay niye na, Herod neŋgeye bəy ka
dala i Galile, a tsəne faya ta tsikiye ka Yesu.
2Herodagwaɗatayando iməslerŋgayhay:
«Ndo niye ma giye na, Yuhana madzəhuɓe
ndo a yam. Kəmbəlaw abəramamədahaŋ.
Hərwi niye nakə a huta gədaŋ ka məge
masuwayaŋ.»

3-4 Andaya kə ndza haladzay, Herod a
zla Herodiyad, ŋgwas i malamar ŋgay Filip.
Hərwi niye, Yuhana a gwaɗaway: «Ta vəl
tsəveɗ məzle ŋgwas nakay bay.» Tsa na,
Herod a gwaɗatay a ndo hay tâ gəs na

Yuhana, tâ dzawana ada tâ pa na a daŋgay.
5A say aHerodməkəɗe na Yuhana, ane tuk
na, a dzədzaratay a ndohay, 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. 7 Tsa na, a
mbaɗayademniye, a gwaɗay: «Wunakəka
tsətsah tebiye na vəlakeye.»

8 Dem niye tə ma ha ka bo bazlam ta
may ŋgay. Tsa na, a ye a gwaɗay a Herod:
«Ɗəseŋew gər i Yuhana madzəhuɓe ndo a
yam ka bəgəlam.»

9 Andza niye na, a yay a gər a bəy bay.
Ane tukna, ɓakəmbaɗakame indoneheye
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. 11 Ndo a ye, a ɗəsaw gər i
Yuhana a pa ahaya ka bəgəlam. Tə vəlay
a dem niye. Dem niye a vəlay a may ŋgay.
12 Gawla i Yuhana hay tə tsəne na, ti yaw,
tə zla ahaya 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 wu mənday a ndo hay
gwezem zlam

Markus 6.30-44; Luka 9.10-17; Yuhana
6.1-14

13 Yesu a tsəne labara niye na, a ye
mahəŋgeye tə kwalalaŋ i yam hərwi mede
a təv dəreŋ eye abəra ka ndo hay. Ane
tuk na, ndo hay ta sər faya. Ti yaw abəra
ma wuzlahgəma hay, tə pay bəzay a Yesu.
14 A ndisl a təv niye na, a mbəzlaw abəra
mə kwalalaŋ i yam. A ŋgatatay a ndo hay
haladzay na, tə gay mə bo. A mbəl tay ha
ndo i ɗəvats tay neheye tə həl naha aye.

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

16 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Tâ ye bay. Bo kurom eye vəlumatay wu
mənday.»
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17 Tə gwaɗay: «Makwala andaya fakwaya
kanaŋ na, tapa zlam tə kəlef sulo tsɨy tuk
na, kəkay?»

18 Yesu a gwaɗatay: «Həlumeŋ ahaya.»
19Tsa 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
ŋgayhay. Gawlaŋgayhay ta ŋgənatay ando
hay. 20Kwa way a nda ka mərehe. Gawla i
Yesu hay tə hayay gər a siye nakə a ləkaw
aye na, a rah a gwaŋ kuro gər eye sulo.
21 Ndo neheye tə nda makwala niye na,
hasləka hay ta giye gwezem zlam. Ŋgwas
hay ta wawa hay na, ta pasla tay ha bay.

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

22Kwayaŋŋa 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 tsaholokmahəŋgeye hərwi
maɗuwulay me a Mbəlom. Həvaɗ a ge na,
neŋgeye huyama tsaholok niye.

24 Kwalalaŋ i yam nakə gawla ŋgay hay
mə ɗəma aye, dəreŋ ta dala, wuɗək wuɗək
ma wuzlah i yam. Mətasl faya ma vəzliye
haladzay, a sayməmeha kwalalaŋ i yam ta
dəba ada yam faya ma ɓəliye ha kwalalaŋ
i yam haladzay. 25Ta mbəlomɗa na, Yesu a
yeka təv i gawlaŋgayhaykagər i yamtə sik.
26TəŋgatayaYesu fayamadiyeka təv tayka
gər i yam tə sik na, ta dzədzar haladzay, tə
gwaɗ: «Ma giye na, wu matəre ka ndo!» Ta
wuda ka bo təmadzədzar eye.*

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

28 Kwayaŋŋa Piyer a tsikay naha me, a
gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, kə ge nəkar na,
vəleŋ tsəveɗ nâ ye naha ka təv yak ka gər
i yam tə sik.»

29Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay: «Dara.»

Tsa na, Piyer a ndohwaw abəra mə
kwalalaŋ i yam, a pa bo ka mede ka gər
yam hərwi mədze gər tə Yesu. 30 Ane tuk
na, a zəbamətasl fayama vəzliye haladzay
na, adzədzar. Adazlayməndərmeɗeayam.
Tsana, awudakabo: «BəyMaduweŋ, təma
ga ha tey!»

31 Kwayaŋŋa, Yesu a bəzay naha həlay a
Piyer, a gəs na, a gwaɗay: «Mədzal gər yak
hala bay. Ka ge hamədzal gər yak sulo sulo
na, hərwi mey?»

32 Tə tsal a kwalalaŋ i yam sulo tay eye.
Tsa na, mətasl a ndza ɗeɗik, a vəzl sa bay.
33 Gawla ŋgay neheye mə kwalalaŋ i yam
aye ta dəkway gurmets a Yesu, tə gwaɗay:
«Nəkar na, Wawa i Mbəlom deɗek!»

Yesu a mbəl tay ha ndo i ɗəvats hay ma
gəma i Genesaret

Markus 6.53-56
34Yesu ta gawla ŋgay hay tə tas abəra ma

dəlovna, təndisl a gəmaiGenesaret. 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 ambohaYesu,
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

1 Farisa hay ta ndo mədzaŋgawa bazlam
i Mbəlom mapala 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, hərwi mey?
Ahəl nakə ta ndiye ɗaf aye na, tə bara həlay
andza i kule i bəba təte kway hay təbey na,
hərwi mey?»

3 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Nəkurom, ka rəhumay ha gər a bazlam i
Mbəlom mapala eye bay hərwi kule i bəba
təte kurom hay na, hərwi mey? 4 Andza
niye, Mbəlom a gwaɗ: “Rəhay ha gər a

* 14:26 Ndo siye tə pa a mədzal gər tay na, wu matəre ka ndo andaya. I tay wu matəre ka ndo na, ndo nakə a mət
ada a maw a bəra a walaŋ i ndo hay aye, a ge zluwer. * 15:4 Madayaw abəra mə Ezipt 20.12; Bazlammapala eye
masulo eye 5.16 adaMadayaw abəramə Ezipt 21.17.
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bəba yak ta may yak.” A gwaɗ sa: “Ndow-
eye 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 fayaməgwaɗatay a bəba
kurom hay ta may kurom hay: Haɓe na,
nəmaa dzəniye kurom. Ane tuk na, nəmaa
vəlay ha a Mbəlom. 6 Kâ rəhumay ha gər
a bəba kurom sa bay.” Andza niye, faya
ka mbatumeye ha Ɗerewel i Mbəlom hərwi
kule kurom. 7Nəkurom na, ndo i bəbərek
hay! Ezay ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
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 hal-
adzay, a gwaɗatay: «Pum zləm ada tsənum
wunakay. 11Maanas ha ndo na, wunakə a
ye a bazlam aye bay. Ane tuk na, maa nas
handona,wunakəayawabəraməbazlam
aye.»

12 Gawla i Yesu hay ta həndzəɗ naha ka
təv i Yesu, tə gwaɗay: «Bazlam yak neheye
ka tsik aye kə ndalatay a Farisa hay na, ka
sər təbəɗew?»

13 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Dərizl i gərɗaf neheye Bəba ga nakə mə
mbəlom a zəv bay aye na, ta ŋgwaɗiye tay
ha abəra mə ɗəma. 14Gərum tay ha, nəteye
na, guluf neheye faya ta gəsatay həlay a
guluf hay aye. Guluf ma gəseye həlay a
guluf neŋgeɗ na, nəteye salamay ta dəɗiye
a bəɗ.»

15 Tsa na, Piyer a gwaɗay: «Ɗamay ha
dzeke nakay.»

16 Yesu a gwaɗatay: «Nəkurom dərmak,
ka sərum zuk bay ɗaw? 17 Wu nakə a ye
tə bazlam aye na, ma diye a kutes ada
ma deyeweye abəra mə bo na, ka sərum

təbəɗew? 18 Ane tuk na, wu nakə a yaw
abəra mə bazlam aye na, a yaw mə ɗərev
ada maa nas ha ndo na, neŋgeye. 19Andza
niye, maa yaw abəra mə ɗərev na, mədzal
gər neheyeŋgwalak eye bay aye,məkəɗe gər
i ndo, məge madama, mede nakə ŋgwalak
eye bay aye, məgeməkal, marawme kame
i sariya, maŋgəlay bəzay a ndo hay. 20Wu
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.
22 Mə ɗəma na, ŋgwas i Kanan‡ wuray a
ndzawakadala eyeniye. Yesu andisl naha
na, a ye ka təv ŋgay. A pa bo ka mawude,
a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, Wawa i Davit,
nâ gaka mə bo təbəɗew! Dem ga andaya
mətagay, məsəfəre nakə ŋgwalak eye bay
aye faya ma geye ɗəretsətseh haladzay.»
23 Ane tuk na, Yesu a mbəɗay faya kwa
tsekweŋ bay tebiye.
Gawla ŋgay hay ta həndzəɗ ka təv ŋgay, ta

tsətsah faya, tə gwaɗay: «Həhar na ŋgwas
nakay, hərwi faya ma pakweye bəzay tə
mawude ŋgay neheye.»

24 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Mbəlom a sləra ga ahaya na, hərwi ndo
i Israyel hay, nəteye neheye andza təɓaŋ
mədze eye hay aye.»

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

26Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Məzle
wu mənday i wawa hay, məkalatay ha a
kəra hay na, lele bay.»

27 Ŋgwas niye a gwaɗay faya: «Bəy
Maduweŋ, ka tsik na, deɗek. Ane tuk na,
taɗə ndo i gay faya ma ndiye wu mənday
na, kəra hay ta diye ta paliye neheye a
kutsaw faya abəra aye.»

28 Tsa na, Yesu a mbəɗay faya a ŋgwas
niye, a gwaɗay: «Ŋgwas, mədzal gər yak
nakə ka neŋ aye na, haladzay. Wu nakə ka

† 15:9 Ezay 29.13. ‡ 15:22 Ŋgwas nakay na, dem i Yahuda hay bay. Məzele Kanan na, tə zalawatay ha na, a ndo
neheyemandza eyema gəma i Tir ta Sidoŋ aye.
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tsətsah aye na, mâ ge bo andza nakə a saka
aye.» Kwayaŋŋa dem ŋgay ambəl.

Yesu a mbəl tay ha ndo i ɗəvats hay hal-
adzay

29Ma dəba eye na, Yesu a lətse abəra ka
təv niye, a ye ka me i dəlov i Galile. A ye
naha a tsal a mahəmba. Mə ɗəma na, a
ndza ka dala. 30 Ndo hay haladzay ti ye
nahaka təvŋgay. Təhəlaynahandoneheye
ta dzəgəɗasla aye, guluf hay, ndo matəra
eye, mandək hay ada tə siye i ndo i ɗəvats
hay. Ti ye naha, tə həna tay ha kame i Yesu
ada a mbəl tay ha. 31 A gatay a ndo hay
hərɓaɓəkka, hərwi tə ŋgatay a mandək hay
faya ta tsikiye me lele, ndo matəra eye hay
tambəl, ndo neheye ta dzəgəɗaslawa aye ti
ye lele, guluf hay tə ŋgatay a ɗəre kwetseh
kwetseh. Ndo niye hay tə gwaɗ: «Nəmaa
zambaɗaka a nəkarMbəlom i Israyel hay!»

Yesu a vəlatay wu mənday a ndo hay
gwezem faɗ

Markus 8.1-10
32 Yesu a zalatay a gawla ŋgay hay, a

gwaɗatay: «Ndo neheye na, tə geŋ mə bo
haladzay hərwi anaŋ məhəne mahkar na,
nəteye ka təv ga adawumənday andaya fa-
taya bay. A seŋməgwaɗatay “Dum kurom”
ze mənde wu mənday bay. Ta giye bəle ka
tsəveɗ.»

33 Gawla ŋgay hay tə gwaɗay: «Mə kəsaf
nakay na, ka hutakweye wu mənday ɗa
məvəlatay a ndo neheye haladzay aye na,
məŋgay?»

34 Yesu a gwaɗatay: «Tapa i makwala
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. 36Yesu a həl tapa i makwala
neheye tasəla aye tə kəlef niye hay, a gay
naha sɨsœ a Mbəlom. A ŋgəna ha ada a
vəlatay a gawla ŋgay. Tsa na, gawla ŋgay
hay tə vəlatay a ndo hay. 37Ndo hay tebiye
tə nda ka mərehe andza nakə a satay aye.
Tə hayay gər a siye neheye a ləkaw aye na,
a rah a kəteh tasəla. 38Ndo neheye tə nda
wu mənday niye na, hasləka hay nəteye

gwezem faɗ, ŋgwas hay ta wawa hay mə
ɗəma bay.

39Madəba eyena, Yesu a gwaɗatay ando
hay: «Dum kurom a mətagay kurom hay
tuk.» Neŋgeye a tsal a kwalalaŋ i yam, a ye
ka dala i Magadan.

16
Farisa hay ta Saduke hay ta tsətsah ma-

suwayaŋ ka Yesu
Markus 8.11-21; Luka 12.54-56

1 Farisa hay ta Saduke hay ta həndzəɗ
ka təv i Yesu. A satay məhəle faya abəra
suwat. Ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Gamay
masuwayaŋ nakəma ɗiye ha ka yaw abəra
ka təv i Mbəlom aye.»

2 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Nəkurom ka zəbum ka pat fayama dəɗiye
na, ka gwaɗum: “Tədœ na, pat ma dəviye
lele hərwi mbəlom a zəba ndozza.” 3 Tə
mekedœ pərik ka ŋgatumaymbəlom a zəba
andza pat na, ka gwaɗum: “Bəgomna, yam
ma piye.” Andza niye ka sərum maŋgəne
ha ka bo abəra həlay nakə ma giye tə
mazəbe 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 tambəɗay dəba aMbəlom, 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 amasuwayaŋmekeleŋ 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
makwalakahəlay. 6Yesuagwaɗatay: «Gum
metsehe! Tsəpum gər kurom abəra ka gəɗe
i Farisa hay ta Saduke hay.»

7 Nəteye 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? 9Hus
anəke ki yakum a mədzal gər kurom zuk

* 16:4 ZəbaməMata 12.41.
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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? 10Adamakwala nakə tapa tasəla,
ndo hay gwezem faɗ tə nda aye na, kə
makumaw a gər bəɗaw? Ka 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?»

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

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

13 Ma 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 neŋ Wawa
i Ndo na, neŋ way?»

14 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Ndo
mekeleŋ eye hay tə gwaɗnəkar 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 ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom hay.»

15 Yesu a gwaɗatay: «Ada nəkurom ka
gwaɗum i kurom, neŋ na, way?»

16 Simoŋ Piyer a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Nəkar na, Kəriste,Wawa iMbəlomnakə 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 mə mbəlom.
18 Neŋ faya na gwaɗakeye: Nəkar na,
Piyer, andza məgweɗe pəlaɗ. Na hayay
gər a ndo ga hay na, ka pəlaɗ eye nakay
andza pəlaɗ nakə ta ɗəzliye faya gay aye.
Gədaŋ i mədahaŋ ma sliye məgatay wuray
kwa tsekweŋ bay. 19 Na vəlakeye kəle i
mahəndəke məgeɗ i Bəy i Mbəlom. Wu
nakə ka kərah ka məndzibəra aye na, ta
kərahiye məmbəlom. 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 ha məməte ŋgay ta məmbəlaw
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 ma
mədahaŋ.»

22Piyer a zalay a Yesu kətsahmahəŋgeye,
a gay me, a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ,
Mbəlom mâ tsəpa kar. Ta deɗek wuray ma
gakeye bay.»

23Ane tukna, Yesuambəɗame, 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 haməsəfəre ŋgayhərwi ga aye na,ma
hutiye na ɗuh. 26 Taɗə ndoweye kə huta
zlele iməndzibəra tebiyeaneŋgeye,ane tuk
na, kə dze ha məsəfəre ŋgay na, ŋgama eye
na, mey? Wu andaya nakə ndo ma sliye
mambəɗa ahaya məsəfəre ŋgay na, mey?
27Neŋ Wawa i Ndo na deyeweye ta gawla
i Mbəlom hay ma məzlaɓ i Bəba ga. Na
yawna, na vəleye kwa awaywu imadagər
ŋgay andza məsler ŋgay neheye a ge aye.
28 Neŋ faya na gwaɗakumeye: Sərum ha
na, ndo siye hay mə walaŋ kurom neheye
anəke kanaŋ aye na, ta mətiye zuk bay, ta
ŋgeteŋeye a neŋWawa i Ndo, na deyeweye
andza bəy təday.»

† 16:24 ZəbaməMata 10.38.
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17
Bo i Yesu ambəɗa
Markus 9.2-13; Luka 9.28-36

1 Ma dəba i məhəne məkwa na, Yesu a
zla Piyer, Yakuba ada Yuhana malamar
i Yakuba. A ye tay ha a gər i mahəmba
zəbol eye, dəreŋ abəra ta ndo hay. 2 Mə
ɗəma na, Yesu a mbəɗa ka ɗəre tay. Ɗəre
ŋgay a dəv andza pat, ada petekeɗ ŋgay hay
ta təra herre kuɗekuɗek a dəv dzaydzay.
3 Kwayaŋŋa gawla i Yesu neheye mahkar
aye tə ŋgatatay a Musa ta Eliya nəteye faya
ta tsikiye me tə Yesu.

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

5Ahəl nakəPiyer fayama tsikiyememba
aye na, pazlay herre ambəzlaw 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.» 8 Gawla i Yesu niye hay
tə zla gər kambəlom, ta zəba ɗəre, tə ŋgatay
na, a Yesumahəŋgeye.

9Ahəl nakə faya tambəzlaweye abəramə
mahəmba aye na, Yesu a gwaɗatay: «Wu
nakə ka ŋgatumay aye na, kâ tsikumay a
ndəray bay hus a pat nakə neŋWawa i Ndo
na lətseweye abəramamədahaŋ aye.»

10Tsa na, gawla ŋgay hay ta tsətsah faya,
tə gwaɗay: «Ndo neheye tə dzaŋgawa ba-
zlam 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 gay wu nakə
a satay aye. Nəteye ta geŋeye ɗəretsətseh
a neŋ Wawa i Ndo andza niye dərmak.»

13 Gawla ŋgay hay tə tsəne i tay na, Yesu a
tsikatay ka Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam.

Yesu a mbəl ha wawa nakə mahorvov a
gay aye

Markus 9.14-29; Luka 9.37-43
14 Yesu ta gawla ŋgay tə ndislew ka təv i

ndo hay na, ndo wuray a həndzəɗ ka təv i
Yesu, a ye naha a dəkway gurmets kame
ŋgay. 15 Ada a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ,
wawaga a gakaməbo təbəɗew? Mahorvov
a gay, faya ma geye ɗəretsətseh haladzay.
A kalawa ha a ako kəgəbay a yam. 16 Na
zlatayawa gawla yak hay, ane tuk na, tə sla
fayaməmbəle ha bay.»

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

19 Ahəl nakə Yesu ta gawla ŋgay hay,
nəteye mahəteye na, gawla ŋgay hay ta
həndzəɗ naha ka təv ŋgay, tə gwaɗay:
«Ada nəmay na, nəmaa sla faya mahəhere
məsəfəre nakay təbey na, hərwi mey?»

20 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Hərwinakəkadzalumhakaneŋhaladzay
bay aye. Neŋ faya na tsikakumeye, sərum
ha taɗə məpe mədzal gər kurom mâ ge
tsekweŋ andza wur i ɓəzaŋ na, ka slum-
eye məgwaɗay a mahəmba nakay: “Lətse
abəra kanaŋ, do kataɗay.” Ma lətsiye, ma
diye. Wuray kwa tsekweŋ ma dakumeye
me bay. [ 21Ada slala i məsəfəre nakay ma
ndohwaweye andza niye tsa bay. Ma ndo-
hwaweye na, ma rəzlay a gər təmaɗuwule
me ada ta daliyam.]»

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

Markus 9.30-32; Luka 9.43-45
22 Pat wuray na, Yesu ta gawla ŋgay hay,

nəteye mahaya gər eye ma Galile. Yesu a
gwaɗatay: «Neŋ Wawa i Ndo na, ta gəsiye
ga, ta vəlateye ga ha a həlay a ndohay. 23Ta
kəɗiye ga mədahaŋ eye, ada ma məhəne
mamahkar eye na, na lətseweye abəra ma
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mədahaŋ.» Gawla ŋgay hay tə tsəne andza
niye na, a ndalatay haladzay.

Məvəle dzaŋgal i gay məvəlay wu a
Mbəlom

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

25 Piyer a mbəɗatay 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 iməndzibəramahutiyedzaŋgal
tə wu nakə tə ɓar məvəle aye na, mə həlay
i way? Mə həlay i ndo i dala eye niye hay
tsukuɗumə həlay i bərakəzaŋ hay ɗaw?»

26 Piyer a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Bərakəzaŋ hay.»
Yesu a gwaɗay: «Ndo i dala eye niye hay

ta vəliye bay. 27Ane tukna, vəlamataybəna
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 dzaŋgal
may.»

18
Mata təre bagwar eye ma Bəy i Mbəlom

na, way?
Markus 9.33-37,42; Luka 9.46-48

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

2 Yesu a tsəne andza niye na, a zalay a
wawa, a lətse ha a wuzlah tay, 3 tsa na,
a gwaɗatay: «Neŋ faya na tsikakumeye:
Sərum ha na, taɗə ka mbəɗum ha mede
kurom, ka tərum andza wawa nakay bay
na, kadeyumeyeaBəy iMbəlombay. 4Taɗə
ndoweye ka təra ha bo ŋgay wawa eye
andza wawa nakay na, ma təriye bagwar
eye ma Bəy i Mbəlom. 5 Ada ndoweye
ka təma na wawa nakay lele andza wawa

nakay anaŋ eye hərwi nakə a wuɗa ga aye
na, a təma na neŋ. 6Ndoweye ka səpat ndo
nəte mə walaŋ i wawa neheye tə dzala ha
ka neŋ aye a mezeleme na, ŋgama tâ ɓaray
maɗiz i kwar a ɗay ada tâ kal ha a huɗ i
bəlay.»

Masəpete
Markus 9.43-48; Luka 17.1-2

7Yesu a gwaɗatay sa: «Ɗəretsətseh ka gər
i ndo i məndzibəra neheye faya ta səpatiye
tay ha ndo hay a mezeleme aye. Ta deɗek,
wu niye hay na, ma giye andaya huya.
Ane tuk na, ɗəretsətseh ka gər i ndo nakə
ma səpatiye ndo a mezeleme aye. 8 Taɗə
həlay yak kəgəbay sik yak ma diye kar ha
a mezeleme na, ɗəs tay ha ada kuts tay
ha dəreŋ tə nəkar. Ŋgama mede a sifa tə
həlay yak nəte kəgəbay tə sik yak nəte tə
bəmalənakə ta kaliye kar ha a akonakəma
mbatiye ɗaɗa bay tə həlay yak sulo kəgəbay
tə sik yak sulo aye. 9Taɗə ɗəre yak ma diye
kar ha amezeleme na, ŋgwaɗ na ada kâ kal
hadəreŋ tənəkar. Ŋgamamedea sifa tə ɗəre
yak nəte tə bəmalə nakə ta kaliye kar ha a
ako nakə ɗaɗa ma mbatiye bay tə ɗəre yak
sulo aye.»

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

Kâ zəbum ka ndo neheye makətsa eye hay
aye andza wu kəriye bay. Neŋ faya na
gwaɗakumeye, gawla i Mbəlom tay hay
nəteye andaya pat pat ka təv i Bəba ga mə
mbəlom. [ 11 Hərwi neŋ Wawa i Ndo na
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 mə walaŋ i təɓaŋ niye a
dze na, ma gəriye ha kuro kuro tsɨɗ gər eye
tsɨɗ mə mahəmba, ma diye mapəla ahaya
nakə a dze aye. 13 Neŋ faya na tsikakum-
eye: 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. 14 Andza niye dərmak,
Bəba kuromnakəməmbəlom aye a say na,
ndəray kway nəte mə walaŋ i ndo neheye
makətsa eyemâ dze bay.»



Mata 18:15 30 Mata 19:3

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 nakə nəkurom sulo tə
neŋgeye aye. Taɗə ka təma bazlam yak na,
kə təma ha abəra məmezeleme. 16 Taɗə 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 təmabazlamkurombayna, tsikatay
a ndo məpe mədzal gər hay ka neŋ. Ka
kərah bazlam i ndo məpe mədzal gər hay
ka Kəriste na, gər ha zəba faya andza ndo
nakə a sər Mbəlom bay aye kəgəbay andza
ndomatsekele dzaŋgal.

18 «Neŋ faya na gwaɗakumeye: Sərum
ha na, wu neheye tebiye ka kərahum ka
məndzibəraayena, takərahiyeməmbəlom
dərmak. Wu neheye tebiye ka təmum ka
məndzibəra aye na, ta təmiye mə mbəlom
dərmak.

19 «Neŋ faya na gwaɗakumeye sa: Sərum
ha na, taɗə ndo hay sulo ka məndzibəra
ta dzapa ayaw ka wu nakə ta tsətsahiye
tə maɗuwule me aye na, Bəba ga mə
mbəlom 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 kərah məpəsay ha
mənese a ndo aye

21Piyer a həndzəɗ ka təv i Yesu, a tsətsah
faya, a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, taɗəmala-
mar ga kə geŋ mənese na, na pəsay ha sik
nday? Madzəga tasəla ɗaw?»

22 Yesu a gwaɗay: «Na gwaɗakeye
madzəga tasəla bay, ane tuk na, sik kuro
kuro tasəla madzəga tasəla.

23 «Hərwi niye, Bəy i Mbəlom a ndzəkit
bo ta bəy wuray a say matsətsehe gwedere
ŋgay ka ndo məge məsler ŋgay hay. 24A da-
zlay aməsler na, tə gəsay nahando iməsler
ŋgay gwedere ŋgay faya suloy maliyoŋ ha-
ladzay a pasla bo bay. 25 Ndo niye na,
wuray ŋgay andaya məheme ha gwedere
niye bay. Bəy niye a gwaɗ ma səkəmiye
ha andza beke, neŋgeye, ŋgwas ŋgay, wawa

ŋgay hay tə wu ŋgay tebiye hərwi məheme
ha gwedere ŋgay. 26Ndo məge məsler ŋgay
niye a dəkway gurmets, a gay amboh, a
gwaɗay: “Amboh, zleŋ ŋgatay, na hamak-
eye suloy tebiye.” 27 Tsa na, a gay mə bo a
bəy niye, a gəray ha gwedere niye ada a gər
ha a ye ŋgway.

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

32 «Ndo i gay tay a tsəne andza niye na,
a zalay a ndo məge məsler ŋgay niye. A
yawna, 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 geŋmə bo aye dərmak.” 34A
ndalay a ndo i gay tay haladzay. Tsa na,
a slər ndo məge məsler ŋgay niye a daŋgay
hərwiməgay 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
abəramə ɗərev bayna, Bəba gaməmbəlom
ma giye kurom ha andza niye dərmak.»

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

1 Yesu a ndəv ha bazlam ŋgay niye hay
na, a lətse abəra ka dala i Galile, a ye ka
dala i Yahuda a diye neŋgeɗ i magayam i
Yurdum. 2Ndo haymbərzəzza haladzay ta
zəŋgal na. A mbəl tay ha ndo hay abəra ma
ɗəvats tay hay.

3 Farisa hay ta həndzəɗ ka təv i Yesu. A
satay məhəle faya abəra suwat. Ta tsətsah

* 18:16 Bazlammapala eyemasulo eye 19.15.
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faya, tə gwaɗay: «Bazlam kway mapala eye
kə vəl tsəveɗ kamahəhere ŋgwashərwi kwa
i wuwaray waray ɗaw?*»

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

7 Farisa hay tə gwaɗay: «Musa a gwaɗ
hasləka ma ta həhariye na ŋgwas ŋgay na,
mâ watsay ɗerewel i mahəhere a həlay a
ŋgwas ŋgay. Ada a tsik andza niye na, hərwi
mey?»

8 Yesu a mbəɗatay fay, a gwaɗatay:
«Musa a vəlakum tsəveɗ kamahəhere ŋgwas
kurom hay na, hərwi ɗərev kurommakula
eye toŋgwa toŋgwa. Ane tuk na, ka mada-
zlay na, andza niye bay. 9 Neŋ faya na
tsikakumeye, kwa way ka həhar na ŋgwas
zeməndzay a gər kaməgemadamana, ada
kə zla a ɗəma ŋgwas mekeleŋ eye na, kə ge
madama.»

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

11 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Ndo hay tebiye ta sliye faya matəme
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
i Mbəlom. Ndo nakə kə sla faya matəme
matətike nakay aye na, mâ təma.»

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

13 Ma dəba eye na, ndo hay tə həl naha
wawa hay ka təv i Yesu hərwi ada mâ pa
fatayahəlay adamâ ɗuwulaymeaMbəlom

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 gatay me.
14 Yesu a gwaɗatay: «Gərum tay ha wawa
hay tâ yaw ka təv ga. Kâ həharum tay ha
bay, hərwi Bəy i Mbəlom mavəla eye na, a
slala i ndo neheye andza wawa neheye.»

15 Yesu a pa həlay ka wawa niye hay
hərwi məpe fataya ŋgama. Tsa na, a ye
ŋgway abəra ka təv niye.

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

16 Ndo wuray a yaw ka təv i Yesu, a
tsətsah, a gwaɗay: «Miter, na giye wu
ŋgwalakeyena,meynakəadanahutiye 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 ŋgaymapala eye.»

18 Ndo niye a tsətsah ka Yesu: «Bazlam
mapala eye waray hay?»
Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Kâ kəɗ

gər i ndo bay, kâ ge madama bay, kâ ge
məkal bay, kâ rawme 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.‡»

20 Gawla niye a gwaɗay a Yesu: «Bazlam
neheyemapala eye na rəhay ha gər tebiye.
Maa ləkeŋewməge na, sa mey?»

21 Yesu a gwaɗay: «Kə saka matəre ndo
ŋgwalak eye na, do ta səkəmha wu yak ada
kâ ŋgənatay suloy aye a ndo mətawak 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. 24 Ada 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.»

* 19:3 Madazlay i wu hay 1.27; 5.2. † 19:5 Madazlay i wu hay 2.24. ‡ 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?»

28 Yesu a gwaɗatay: «Neŋ faya na
gwaɗakumeye: Sərum ha na, neŋ Wawa
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. 29 Ada ndo
neheye tebiye tə gər ha gay tay, malamar
tay hasləka eye hay ta malamar tay dem
eye hay, bəba tay, may tay, wawa tay hay,
guvah tay hay hərwi məzele ga aye na, ta
hutiye a ɗəma ma ziye madzəga temerre
ada ta hutiye sifa nakəmandəviye bay aye.
30Məwalaŋ i ndoneheye anəke nəteye ndo
i me hay aye na, haladzay ta təriye ndo
i dəba ada mə walaŋ i ndo neheye anəke
nəteye ndo i dəba hay aye na, haladzay ta
təriye ndo i me.»

20
Dzeke i ndo nakə a həl ndo məge məsler

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

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.* 3 Ta ɓəre
tsɨɗ i mekedœ na, a ye sa. A ye a ndzatay
a gər a siye hay faya ta giye məsler bay,
nəteye malətsa eye kəriye. 4 A gwaɗatay:
“Nəkuromdərmak dum fətumeŋ guvah ga,
na vəlakumeye wu i madagər kurom lele.”
5Ndo niye hay tə tsəne andza niye na, ti ye
a guvah ŋgay niye. Ndo niye a ye mapəle
ndo iməsler hay tamagərhəpat, ada ta ɓəre
mahkar i huwaageandzaniye sa. 6Ta ɓəre

zləmna, a ye sa. A ye ahuta ndohaynəteye
malətsa eye. A tsətsah fataya, a gwaɗatay:
“Nəkurom mandza eye kanaŋ hwapat ze
məge məsler na, hərwi mey?” 7 Ta mbəɗay
faya, tə gwaɗay: “Hərwi ndəray kə həl may
a məsler bay.” A gwaɗatay: “Nəkurom
dərmak dumara, dum a guvah ga.”

8 «Huwa a ge na, ndo i guvah a zalay a
ndo mələvay gər a məsler ŋgay, a gwaɗay:
“Zalatayandoməgeməslerhay, vəlataywu
imadagər tay. Dazlay ta ndo neheye na həl
tay duk aye ada kâ ndəv ha ta ndo neheye
na lahməhəle tay kurre aye.” 9Ndoneheye
ta dazlay a məsler ta ɓəre zləm i huwa aye
na, ti ye naha kwaway a təma kwar i suloy
nəte. 10Ndo neheye ta dazlay kurre aye ti
yaw. Tə dzala mə gər tay na, ta təmiye ma
ziye i ndo neheye. Ane tuk na, tə vəlatay
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 guvahniyeambəɗay faya
a ndo nəte məwalaŋ tay, a gwaɗay: “Dzam
ga, na gaka mənese bay. Ka gama tsakala i
məge məsler pat eye nəte na, kwar i suloy
nəte bəɗaw? 14Zla wu i madagər, 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
eyehərwinakəneŋŋgwalak i ndoaye ɗaw?”
16Andza niye, ndo i dəba hay ta təriye ndo
i me hay, ndo i me hay ta təriye ndo i dəba
hay.»

Yesuaɗahaməməteŋgay tamələtsewŋgay
abəramamədahaŋ sa

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

rozelem aye na, a həl gawla ŋgay hay kuro
gər eye sulo təv tay wal. Nəteye faya ta
diye ka tsəveɗ na, a gwaɗatay: 18 «Tsənum,
anəke na, faya ka deyekweye a Zerozelem.
Mə ɗəma na, neŋ Wawa i Ndo ta vəlateye
ga ha a həlay a bagwar hay i ndo neheye tə

* 20:2 A həlay i Yesu na, kwar i suloy nəte na, a sla məvəle merəɓe i ndo nakə a geməsler hwapat aye.
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vəlaway wu a Mbəlom aye ada a ndo neh-
eye 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 abəra ma
mədahaŋ.»

Matsətsehe i may i Yakuba ta Yuhana
Markus 10.35-45

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

tsətsah fakaya na, aza ahəl nakə ka ndza a
bəy yak aye na, vəlatay tsəveɗ a wawa ga
neheye sulo aye tâ ndza ka təv yak, nəte ta
diye i həlay i mənday ada neŋgeɗ ta diye i
həlay i gula yak tey.»

22 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Ka
sərum wu nakə ka tsətsahumeye aye bay.
Ka slumeye faya məse ɗəretsətseh nakə na
siye aye ɗaw?»
Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «Nəmaa sliye

faya.»
23 Yesu a gwaɗatay: «Deɗek, ka sum-

eye ɗəretsətseh andza neŋ nakə na siye
ɗəretsətsehaye. Ane tukna,məndze tadiye
i həlay i mənday ga kəgəbay ta diye i həlay
i gula ga na, mata tsike na, neŋ bay. Təv
məndze niye na, i ndo neheye Bəba ga a
ləvatay ha bo aye wu tay.»

24 Siye i gawla i Yesu hay kuro, tə tsəne
bazlamniyena, tə gemevel ka gawla i Yesu
neheye sulo ta malamar ŋgay aye. 25 Yesu
a zalatay tebiye ka təv ŋgay, a gwaɗatay:
«Nəkuromka sərumha na, bəy bagwar eye
ka məndzibəra faya ta ləviye ndo hay ta
gədaŋ ada ndo bagwar eye hay ta ɓərəkiye
ha gədaŋ tay ka siye i ndo hay. 26 Ane tuk
na,mâ ge andzaniyeməwalaŋ kurombay.
Ɗuhna, kə gendərayməwalaŋkuromasay
matərebagwareyena,mâ tərando iməsler
kurom. 27 Kə ge ndəray mə walaŋ kurom
a say matəre ndo i me na, mâ təra beke
kurom. 28Andza niye, neŋWawa i Ndo na

yaw na, hərwi ada ndo hay tâ geŋ məsler
bay. Na yaw ɗuh na, hərwiməgatayməsler
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

29 Ahəl nakə Yesu ta gawla ŋgay hay ti
yaw abəra ma Zeriko aye na, ndo hay ha-
ladzay tə payaw bəzay. 30 Guluf hay sulo
nəteye mandza eye ka tsakay i tsəveɗ. Tə
tsəne Yesu faya ma diye ta tsəveɗ eye niye
na, tə pa bo ka mawude, tə gwaɗ: «Bəy
Maduweŋ, Wawa i Davit, nəmaâ gaka mə
bo təbəɗew?»

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

32Yesu a lətse, a zalatay, a tsətsah fataya:
«A sakum nâ ge hərwi kurom na, mey?»

33 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ, a samay na, həndəkamay na
ɗəre tey.»

34 Yesu 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, nəteyemazlam-

bar bəse ta Zerozelem na, tə ndisl a gəma
i Betifadze ka Mahəmba i Tetəɗœz. Yesu
a slər gawla ŋgay sulo kame, a gwaɗatay:
2«Dum naha a gəmanakə kame kurom aye.
Ka ndislum naha na, ka ndzumeye a gər a
zuŋgo ta wawa ŋgay maɓara eye. Pəluma
tay ahaya ada kâ yumeŋa tay ahaya. 3Taɗə
ta tsikakum wuray na, mbəɗumatay faya:
“A say a Bəy Maduweŋ.” Tsa na, ta gəriye
kurom ha.»

4Wunakay a ge bo na, andza i ndoməɗe
ha bazlam i Mbəlom nakə a tsik aye, a
gwaɗ:
5 «Gwaɗumatay a ndo neheye ma gəma i

Zerozelem aye:
Zəba, bəyyak fayamadiyenahaka təvyak!
Neŋgeyemaləɓa eye,

* 21:5 Zəbama Zakari 9.9.
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neŋgeyemandzaeyekazuŋgoadakazuŋgo
wawa eye.*»

6Gawla i Yesu neheye sulo aye, ti ye tə ge
andza nakə Yesu a tsikatay aye. 7 Ti ye, tə
gəsaw zuŋgo niye ta wawa eye salamay. Ti
ye ahaya, təpa fatayapetekeɗhay adaYesu
andza faya. 8Ndohayhaladzaymbərzəzza
ta fətəl petekeɗ tay hay ka tsəveɗ, siye hay
tə həɓaw slambah i dərizl i gərɗaf hay ta
fətəl ka tsəveɗ. 9Ndo neheye kame i Yesu ta
ndo neheye ma dəba ŋgay aye na, ta wuda,
tə gwaɗ: «Zambaɗakway a Wawa i Davit!
Mbəlommâ pa ŋgama ka ndo nakə fayama
deyeweye ta məzele i Bəy Maduweŋ aye.
Zambaɗakway aMbəlom, neŋgeyenakəmə
mbəlom aye!»

10Ahəl nakəYesu andisl a Zerozelemaye
na, a gatay a ndo neheye ma wuzlahgəma
ayewadəŋwadəŋ. Ta tsətsah, təgwaɗ: «Ndo
nakay na, way?»

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

Yesumə gay i məɗəslay ha gər aMbəlom
Markus 11.15-19; Luka 19.45-48;

Yuhana 2.13-22
12 Yesu a ndisl a Zerozelem na, a ye

a dalamətagay i gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom. A ye naha na, a həhar tay ha
ndo masəkəme wu hay ta ndo neheye ta
səkəmiye ha wu hay aye. A pay həlay a
tabal i ndo mambəɗe ha suloy, a mbəzl ha
təv məndze i ndo masəkəme ha bodobodo
hay.† 13 Tsa na, a gwaɗatay: «Mawatsa eye
mə Ɗerewel i Mbəlom na: “Ta zaleye a gay
ga na, gay i maɗuwule me. Ane tuk na,
nəkurom ka tərum ha lar i məkal hay na,
kəkay?‡”»

14 Guluf hay ta ndo matəra eye hay, ti
ye ka təv i Yesu a gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom. Yesu a mbəl tay ha. 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 ma-
suwayaŋ nakə Yesu a ge aye ta mawude
i wawa neheye faya ta wudiye mə gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom: «Məzlaɓ mâ

ndza ka Wawa i Davit» aye na, wu neheye
a ndalatay haladzay. 16 Tə gwaɗay a Yesu:
«Ka tsəne wu nakə wawa neheye faya ta
tsikiye bəɗaw?»
Yesu a mbəɗatay faya: «Ayaw, na tsəne.

Nəkurom na, ka dzaŋgum bazlam nakə
mawatsaeyeməƊerewelayeɗaɗa təbəɗew?
“A saka nakə wawa hay ada ta wawa
neheye faya ta siye wah mba 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

18 Tədœ eye pərik i mekedœ, ahəl nakə
faya ma maweye a wuzlahgəma aye na,
may a wur faya. 19 A ŋgatay a gurov ka
tsakay i tsəveɗ. A ye a bəzay i dərizl i
gərɗaf niye. Ane tuk na, a ŋgatay na, a
slambah ɗekɗek, mawa eye bay. A gwaɗay
a gurov niye: «Ka wiye hohway ɗaɗa sa
bay.» Kwayaŋŋa gurov niye a kula.

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

21 Yesu a gwaɗatay: «Neŋ faya na
tsikakumeye: Sərumhana, taɗə ka dzalum
ha ka neŋ ada ka gum hay mədzal gər
kuromgərəŋgərəŋbayna, ka slumeye faya
məge wu nakə na gay a gurov nakay aye.
Kwa a mahəmba, ka slumeye məgwaɗay:
“Lətse abəra kanaŋ, ta kal ha bo a bəlay”,
ada ma giye bo. 22 Taɗə ka dzalum ha ka
neŋ tə ɗərev kurompeteh na, ka hutumeye
wu nakə ka tsətsahumeye təmaɗuwuleme
aMbəlom aye tebiye.»

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

23 Yesu a ye, a fələkwa a gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom. A ye naha a dazlay a
matətikatay. Ahəl nakə fayama 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

† 21:12 Yahuda hay ti yawma gəmamekeleŋ eye mata mbəɗe 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 Zəba ma Ezay 56.7 ada Zeremi 7.11.
§ 21:16 Dəmes hay 8.3.
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gwaɗay: «Ka ge wu neheye na, ta gədaŋ
waray? Maa vəlaka gədaŋ aye na, way?»

24 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Neŋ dərmak na tsətsahiye fakuma
matsətsehenəte, taɗəkambəɗumeŋew faya
na, na ge wu neheye ta gədaŋ waray na,
na tsikakumeye. 25 Maa slər ha Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam na, way? Mbəlom
tsukuɗu, ndo hay ɗaw?»
Tə ma ha ka bo bazlam mə walaŋ tay,

tə gwaɗ: «Ka mbəɗakweye faya na, kəkay?
Taɗə ka gwaɗakway, maa slər ha Mbəlom,
Yesu ma gwaɗakweye: “Ka dzalum ha
bay na, kemey?” 26 Ane tuk na, taɗə ka
gwaɗakway, maa sləraw Yuhana na, ndo
hay, dzədzarakwa ta ndo hay hərwi ndo
hay tebiye ta dzala ha Yuhana neŋgeyendo
məɗe ha bazlam i Mbəlom.» 27Hərwi niye
ta mbəɗay faya a Yesu, tə gwaɗay: «Nəmaa
sər bay.»
Yesu a gwaɗatay: «Neŋ bəbay na ge wu

neheye ta gədaŋ i way na, na tsikakumeye
bay.»

Dzeke i wawa hay sulo
28 Yesu a gwaɗ sa: «Ka dzalum ka dzeke

nakay na, kəkay? Ndoweye andaya wawa
ŋgay hay sulo. A gwaɗay a wawa makurre
eye: “Wawa ga, do bəgom ta ge məsler ma
guvah.” 29 Wawa ŋgay a mbəɗay faya, a
gwaɗay: “Na diye bay.” Məndze tsekweŋ
na, a dzala ha ka bazlam ŋgay niye, a ye a
guvah. 30 Bəba a ye ka təv i wawa masulo
eye a tsikay andza niye sa. Wawa ŋgay a
mbəɗay faya, a gwaɗay: “Bəba ga, na diye.”
Ane tuk na, ki ye bay. 31Mə walaŋ i wawa
neheye sulo aye, maa ge wu nakə a say a
bəba ŋgay aye na, waray?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Wawa

makurre eye.»
Yesuagwaɗatay: «Neŋ fayana tsikakum-

eye, sərum ha ndo matsekele dzaŋgal hay
ta ŋgwas neheye tə gawa madama aye ta
lahakumeye a Bəy i Mbəlom. 32 Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam ki yaw kə ɗakumha
tsəveɗ deɗek eye. Ka dzalum ha faya bay.
Ɗuh ndo matsekele dzaŋgal ta ŋgwas neh-
eye tə gawa madama aye ta dzala ha faya.
Kwa ka ŋgatumay bəbay na, ka mbəɗum ha

mədzal gər kurom hərwi mədzele ha faya
bay.»

Dzeke i ndo neheye ta səkəmguvahhərwi
məfəte aye

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

eye andaya a ɗəs guvah. A zəv a ɗəmadərizl
i gərɗaf haladzay. Dərizl i gərɗaf niye hay
na, tə wa hohway. A lawara na ta zleɗ, a
ŋgar a ɗəma təgwaɗ* hərwi maɗɨtse a ɗəma
hohwayadaa ɗəzl a ɗəmagay 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 vəlayaw hohway i
gərɗaf ŋgay hay. 35 Ane tuk na, ndo niye
hay, tə ŋgatatay na, tə gəs makurre eye tə
ndaɓa na lele. Tə gəs masulo eye, tə kəɗ na
mədahaŋ eye ada tə kəɗ mamahkar eye tə
kwar. 36 Ndo i guvah a slər ndo i məsler
mekeleŋ eye hay, nəteye haladzay ta ze
neheye kurre aye. Ane tuk na, ndo niye
hay tə ge tay andza neheye kurre eye. 37Ka
mandəve ŋgay eye na, a slər wawa ŋgay. A
dzala, a gwaɗ: “Wawa ga na, ta rəhay ha
gər, ta geye wuray bay.” 38Ane tuk na, ndo
niye hay, tə ŋgatay a wawa i ndo i guvah
na, tə gwaɗməwalaŋ tay: “Anaŋ magedze
ŋgaynakəmatandiyenaguvahŋgayaye, ki
yaw! Takwa, kəɗakwana ada guvahnakay
ma mətsakweye a nəkway!” 39 Ti ye tə gəs
wawa niye, ti ye ha dəreŋ ta guvah. Ti ye
naha, tə kəɗ na.»

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

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

42 Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Ɗaɗa ka
dzaŋgum wu nakə tə watsa a Ɗerewel i
Mbəlom aye təbəɗew? A gwaɗ:

* 21:33 Təvmaɗɨtse na, tə ŋgar təv andza təgwaɗ hərwi maɗɨtse hohway.
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“Kwar nakə ndo maɗəzle gay hay tə kal ha
aye na,

matəra kwar lele eye a ze siye i kwar
hay na, neŋgeye ɗuh.

Maagwaɗkwarniyematərakwarnakə lele
eye hərwi maɗəzle gay na, Mbəlom.

Niye na, məsler i Mbəlom hərwi kway.†”»
43 Yesu a gwaɗatay sa: «Neŋ faya na

tsikakumeye, nəkuromna, ta zliye fakuma
abəra Bəy i Mbəlom ta vəlay ha a ndo
mekeleŋ eye hay neheye faya ta giye wu
nakə a say aye. 44Kwa way kə dəɗ ka kwar
niye na,ma toliye. Ada kwar niye kədəɗ ka
ndoweye na, ma ləgəriye na kərɗik kərɗik
andzamereɓek.»

45 Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom aye ta Farisa hay tə tsəne
dzeke i Yesu niye hay na, tə sər a tsik ka
nəteye. 46 Ta pəla tsəveɗ məgəse na. Ane
tuk na, ta dzədzaratay a ndohayhərwi ndo
hay tə dzala Yesu na, ndoməɗe 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. 3A
slər gawla ŋgay hay, tâ ye tâ zalatayaw a
ndohay tâ yaw tânda ɗaf imabəzləmegər i
dahəlay. Ane tuk na, ndo neheye tə zalatay
aye na, ta kərah mede. 4A slər gawla ŋgay
mekeleŋ eye hay sa. A gwaɗatay: “Dum,
gwaɗumatay a ndo neheye na zalatay aye
na, tâ yaw. Na da wu mənday anəke, na
kəɗ gəsaŋ i sla ga hay ta neheyemagəla eye
hay lele aye na kəɗ, wu hay maləva bo eye
tsɨy. Dumara a mənde ɗaf i mabəzləme gər
i dahəlay.” 5 Ane tuk na, ndo neheye tə
zalatay aye na, ta pa zləm ka bazlam tay
niye bay. Ti ye kaməgeməsler tay hay. Ndo
neŋgeɗ a ye a guvah, ndo mekeleŋ eye a
ye masəkəme ha wu ŋgay hay. 6 Ndo 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 tayada təmədzayakoagəmatay.
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, za-
lumatayaw a ndo neheye ka ndzumatay
a gər aye, tâ yaw ka mənde ɗaf.” 10 Ndo
i məsler ŋgay hay ti ye. Ti ye naha tə
hayaygər andoneheye təndzatayagər 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.
12 A gwaɗay: “Dzam ga, petekeɗ i magur-
lom i mabəzləme gər i dahəlay andaya
fakaya bay sa na, ka fələkwaw kanaŋ ma
kəkay?” Ane tuk na, ndo niye ka mbəɗay
faya bay. 13 Tsa na, bəy a gwaɗatay a ndo
i məsler ŋgay hay: “Dum naha, dzawumay
na həlay tə sik, kalum ha abəra a ləvoŋ. Mə
ɗəmana, ta tuwiye təmahəpəɗezlereye.*”»

14 Andza niye, Yesu a gwaɗ: «Ndo hay
haladzay mazala eye hay, ane tuk na, ndo
neheye tə pala tay ha aye na, nəteye hal-
adzay bay.»

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

15 Farisa hay ti ye, tə haya gər. Tə ma ha
ka bo bazlam mə walaŋ tay hərwi mapəle
tsəveɗmakəkaynakə ta həliye suwat abəra
ka Yesu tə matsətsehe faya abəra bazlam
aye. 16Ta ndəv haməhay gər na, tə slər siye
i ndo hay məwalaŋ i gawla tay hay ta siye
i ndo i Herod ka təv i Yesu. Ti ye naha, tə
gwaɗay: «Miter, nəmaa sər ha nəkar, ka tsik
na, deɗek. Nəkar faya ka tətikateye a ndo
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
bərandohay təbey. 17Hərwiniye, tsikamay
wu nakə ka dzala faya aye: Bazlam kway
mapala eye kə vəl tsəveɗ məvəle dzaŋgal a
bəy i Roma tsukuɗu kə vəl tsəveɗ məvəle
bay ɗaw?»

† 21:42 Dəmes hay 118.22-23. * 22:13 ZəbaməMata 8.12.
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18 Ane tuk na, Yesu a sər tay naha ka
mədzal gər tay nakə ŋgwalak eye bay aye.
A gwaɗatay: «A nəkurom ndo i bəbərek
hay, ka həlumeye fagaya abəra suwat na,
hərwimey? 19Eheybəzumeŋhasuloynakə
tə vəlawa dzaŋgal eye təday.» Tə zlayaw
kwar suloy nəte, tə vəlay. 20 Tsa na, Yesu a
gwaɗatay: «Mandzəkit bo nakay ta məzele
nakay faya na, i way?»

21 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «I bəy i
Roma.»
Yesu a gwaɗatay: «Aya! Wu i bəy i Roma

na, vəlumay ha a bəy i Roma ŋgway. Wu i
Mbəlom na, vəlumay ha aMbəlom ŋgway.»

22 Tə tsəne andza niye na, a matay ha
hərɓaɓəkka. Tə gər ha Yesu, ti ye wu tay.

Matsətsehe ka gər i mələtsew i mədahaŋ
hay abərama bəɗ

Markus 12.18-27; Luka 20.27-40
23 Pat eye niye, Saduke hay ti ye ka təv i

Yesu. Azlakwa bay Saduke hay na, nəteye
tə dzala ha tə gwaɗ: «Ka mət na, mələtsew
abəra ma mədahaŋ andaya sa bay.» Ta
tsətsah ka Yesu, tə gwaɗay: 24 «Miter, Musa
a gwaɗ: “Taɗə ndoweye a mət ze məwe
wawana,malamarŋgaymâzlamadakway
i ŋgwas niye. Ma zliye na, hərwi ada hulfe
i ndo niye a mət aye mâ dze bay.†” 25Ndo
hay andaya nəteye tasəla ta malamar hay.
Malamar tay makurre eye a zla dahəlay. A
mət zeməwewawahay,malamar ŋgayma-
sulo eye a zla ŋgwas niye. 26Malamar ŋgay
masulo eye a mət ze məwe wawa dərmak.
Malamar tay mamahkar a ge andza niye,
nəteye niye tasəla tebiye tə mət ze məwe
wawa. 27 Nəteye tebiye tə mət na, ŋgwas
a mət dərmak. 28 Ada pat nakə mədahaŋ
hay ta lətseweye abəra ma mədahaŋ aye
na, ŋgwas niye ma təriye na, i way? Hərwi
nəteye tebiye ta zla ŋgwas niye.»

29 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Faya ka vumay gər a bo kurom hərwi ka
sərum wu nakə mawatsa eye mə Ɗerewel
i Mbəlom aye bay ada ka sərum gədaŋ i
Mbəlom bay. 30 Andza niye, ahəl nakə
ta lətseweye abəra ma mədahaŋ aye na,
hasləka hay ta ŋgwas hay ta zliye bo sa
bay. Ane tuk na, ta ndziye na, andza

gawla i Mbəlom neheye mə mbəlom aye.
31Kabazlamimələtsewabəramamədahaŋ
na, ɗaɗa ka dzaŋgum wu nakə Mbəlom a
tsikakum mə Ɗerewel ŋgay aye təbəɗew?
A gwaɗ: 32 “Neŋ na, Mbəlom i Abraham,
Mbəlom i Izak, Mbəlom i Zakob.‡” Mbəlom
na, neŋgeye Mbəlom i mədahaŋ hay bay,
neŋgeye Mbəlom i ndo neheye ta ndziye
huya ta sifa aye.»

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

Bazlam mapala eye nakə a ze siye hay
aye

Markus 12.28-34; Luka 10.25-28
34Farisahay tə tsəneYesua sla ka Saduke

hay tə bazlam na, tə haya gər. 35Ndo nəte
məwalaŋ tay na, neŋgeye ndomədzaŋgawa
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?»

37Yesuambəɗay faya, a gwaɗay: «“Wuɗa
Bəy Maduweŋ Mbəlom yak tə ɗərev yak
tebiye, ta məsəfəre yak tebiye, ada tə met-
sehe yak tebiye.§” 38 Bazlam mapala eye
bagwar eye ada nakə ŋgwalak eye a ze siye
hay aye na, anaŋ. 39 Bazlam mapala eye
nakə a ze siye hay aye andza makurre
eye anaŋ: “Wuɗa ndo i məgeɗ yak andza
ka wuɗa na gər yak.*” 40 Bazlam i Musa
mapala eye tebiye adamatətike i ndoməɗe
ha bazlam i Mbəlom tebiye a dzapa a huɗ i
bazlam neheyemapala eye sulo aye.»

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

41Yesua tsətsahbazlamkaFarisaneheye
mahaya gər aye, a gwaɗatay: 42«Ka dzalum
ka Kəriste na, kəkay? Neŋgeye wawa i
way?»
Tə gwaɗay: «NeŋgeyeWawa i Davit.»
43 Yesu a gwaɗatay: «Ada ma kəkay

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

† 22:24 ZəbamaMadazlay iwuhay 38.8; Bazlammapala eyemasulo eye 25.5-6. ‡ 22:32 MadayawabəramaEzipt
3.6, 15, 16. § 22:37 Bazlammapala eyemasulo eye 6.5. * 22:39 Levitik 19.18.
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44 “Bəy Maduweŋ Mbəlom a gwaɗay a Bəy
Maduweŋ ga na:

Dara ndza tə həlay i mənday ga
hus a pat nakə neŋ, na piye tay ha ndo
məne ɗəre hay a huɗ i sik yak aye.†”

45 «Taɗə Davit kə zalay a Kəriste “Bəy
Maduweŋ” tuk na, ada Kəriste neŋgeye
wawa i Davit na, ma kəkay?»

46Məwalaŋ i Farisa niye hayndəray kwa
nəte ka mbəɗay ka bazlam ŋgay niye bay.
A dazlay pat eye niye, kwa way a dzədzar
matsətsehe fayamatsətseheneheyekəriye.

23
Yesu a matay ha mənese a bəy i Yahuda

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

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

haymahayagər eyehaladzay tagawlaŋgay
hay: 2 «Ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye ta Farisa hay məsler tay na,
məɗatay ha bazlam i Musa mapala eye a
ndo hay. 3 Rəhumatay ha gər ada gum wu
neheye tebiye faya ta tsikakumeye. Ane
tuk na, kâ gum andza nəteye bay, hərwi
faya ta giye wu nakə faya ta tsikiye bay.
4Nəteye faya ta hayeye gər a wu neheye tə
mba a zla bo bay, faya ta piye ka gər i ndo
hay. Ane tuk na, bo tay eye kwa məlamay
ta wur həlay, ta kərahmadzəne ndo hay.

5 «Məsler tay faya ta giye na, hərwi ada
ndo hay tâ zəba fataya, tâ gwaɗ nəteye
ŋgwalak eye hay. Mahoɗok neheye tə
mbəkwawa ada tə ɓarawa ka bo aye na,
bagwar aye hay. Ta səkahawa ha me i
petekeɗ tay ta zəbol.* 6Matəvnakəndohay
təhaya gər kaməndewumənday 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, tamalamar hay. 9Kâ zalumay a ndəray
ka məndzibəra nakay “Bəba” bay. Hərwi

Bəba kurom na, nəte, neŋgeyeməmbəlom.
10Kâ pəlum tâ zalakum “bagwarmay hay”
bay. Hərwi bagwar kurom na, Kəriste nəte
tsa. 11 Ndo nakə bagwar eye mə walaŋ
kuromayena,mâ təra ndo iməsler kurom.
12Kwawaykə saymatərebagwareyekame
i ndo hay na, Mbəlom ma təriye ha wawa
eye ɗuh. Kwawayka tərahagərŋgaywawa
eye na, Mbəlom ma təriye ha bagwar eye
ɗuh.»

Ɗəretsətseh ka ndomədzaŋgawa
bazlam iMusamapala eye ta Farisa hay

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

13 «A nəkurom ndo mədzaŋgawa bazlam
i Mbəlom mapala eye ta Farisa hay,
nəkuromna, ndo i bəbərek hay, ɗəretsətseh
ka gər kurom hərwi faya ka dərəzlumatay
na tsəveɗ mede a Bəy i Mbəlom a ndo hay.
Bo kurom eye a sakum mede bay ada ndo
neheye a satay mede aye, a sakumməgəre
tay ha tâ ye bay.
[ 14 «A nəkurom ndo mədzaŋgawa ba-

zlam i Mbəlom mapala eye ta Farisa
hay, nəkurom na, ndo i bəbərek hay.
Ɗəretsətseh ka gər kurom hərwi faya ka
buwumeyewuabəra kamadakway 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 ba-
zlam 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 kurom
madzəga 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 tukna, taɗəndoweyekəmbaɗa ta gura

† 22:44 Dəmeshay110.1. * 23:5 Yahudahay təmbəkwawamahoɗok, təpawaa ɗəma təvmədzeŋgehayməƊerewel
i Mbəlom. Tə ɓarawa ka daʼar, ka həlay i gula. Təmawa ahaya bazlam i Mbəlommapala a gər na, andza niye.
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i gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom na, kutoŋ
ma giye wu nakə a mbaɗa ha aye.” 17 A
nəkuromndo imatərakahaŋhay, nəkurom
guluf eye hay. Wunakəŋgwalak eye ɗuhna,
mey? Gura tsukuɗu gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom nakəma təriye ha gura tsəɗaŋŋa
eye ɗaw? 18 Faya ka gwaɗumeye sa: “Taɗə
ndoweye kə mbaɗa ta təv məvəlay wu a
Mbəlom na, andza kə mbəɗa bay, a tsik
bazlam mətsike tsa. Ane tuk na, kəmbaɗa
təwu nakə tə vəlay a Mbəlommapa eye ka
təvməvəlaywuaMbəlomayena, kutoŋma
giyewunakə ambaɗa ha aye.” 19Nəkurom
na, guluf eye hay, ŋgwalak eye ɗuhna,mey?
Wu nakə tə vəlay a Mbəlom aye tsukuɗu,
kəgəbay təvməvəlaywuaMbəlomnakəma
təriye ha tsəɗaŋŋawunakə tə vəlay kəriye a
Mbəlom aye ɗaw? 20Hərwi niye, ndoweye
kəmbaɗa ta təvməvəlaywuaMbəlomna, a
mbaɗa ta təv məvəlay wu a Mbəlom ada tə
wu neheye faya aye tebiye. 21Ndoweye kə
mbaɗa 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, a mbəɗa ta təv məndze
i Mbəlom ada ta ndo nakəmandza eye mə
ɗəma aye.

23 «A nəkurom ndo mədzaŋgawa bazlam
i Mbəlom mapala eye ta Farisa hay,
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. Anaŋ wu nakə a ye ka bo məge
aye, ze məgər ha siye bay. 24 Nəkurom
ka tərum na, andza guluf neheye faya
ta lakiye tay ha ndo hay aye. Faya ka
palumeyemadzendzewhayabəramayam
kurom nakə faya ka sum aye, ane tuk na,
ka gərum ha a ɗəma zləgweme.

25 «A nəkurom ndo mədzaŋgawa bazlam
i Mbəlom mapala eye ta Farisa hay,
nəkurom na, bəbərek eye hay. Ɗəretsətseh
ka gər kurom hərwi nəkurom faya ka

tsakaɗumeye dəba i gəsiyem ta dəba i səra
lele. Ane tuk na, huɗ eye maraha eye tə
wu neheye ka kəlum aye ada tə wu nakə
a say a bor i bo kurom aye. 26 A nəkurom
Farisa neheye ka tərum andza guluf hay
aye, tsakaɗum na huɗ i gəsiyem kurom
təday ada dəba eye bəbay ma zəbiye lele
dərmak.

27 «A nəkurom ndo mədzaŋgawa bazlam
i 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. 28 Nəkurom na, andza niye
dərmak. Ka ɗəre i ndo hay na, ka gwaɗum
nəkurom ndo i deɗek hay. Ane tuk na, mə
ɗərev kurom na, nəkurom maraha eye ta
bəbərek ada ta mənese.

29 «A nəkurom ndo mədzaŋgawa bazlam
i 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 fayaka lambaɗumeye tsəvay i ndo
neheye təpaybəzayaMbəlomtadeɗekaye.
30Ada ka gwaɗum: “Taɗənəmaa ge andaya
a həlay i bəba təte may neheye tə kəɗawa
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay aye na,
nəmaa dzapiye ta nəteye hərwiməkəɗe tay
ha bay.” 31Andza niye, bo kurom eye tə gər
kurom ka sərum ha nəkurom wawa i ndo
neheye tə kəɗ tay ha ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom hay aye. 32 Lele, ndəɗikum ka
məsler i bəba təte kurom huya!

33 «Nəkurom na, dədœ hay, wawa i palas
hay! Ka slumeye mətəme abəra ka sariya
i ako nakə ma mbatiye bay aye na, kəkay?
34Hərwiniye, tsənumlele: Na slərakumeye
naha ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay,
ndo neheye ta tsah aye, ndo neheye ta
tətikakumeye. Ka kəɗumeye tay ha siye
hay, kadarumeye tayha siyehakamayako
mazləlmbaɗa eye, siye ka ndaɓumeye tay
ha ta mandalaɓa mə gay i maɗuwule me
kurom hay ada siye ka həharumeye tay
ha ka gəma ka gəma. 35 Andza niye, ndo
neheye ka kəɗum tay ahəl niye kəriye ta
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ge mənese bay aye na, mənese eye ma
dəɗiye na, ka gər kurom. A dazlay ka
Abel ndo məpay naha faya a Mbəlom hus
ka Zakari wawa i Baraki nakə ka kəɗum
mə walaŋ i təv məvəlay wu a Mbəlom ta
təv nakə tsəɗaŋŋa eye. 36 Neŋ faya na
gwaɗakumeye: Sərumha 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 andzamandzek-
wer nakəma hayatay gər a wawa ŋgay hay
a huɗ i gwezleviyek ŋgay aye. Ane tuk
na, ka wuɗum bay! 38 Hərwi niye, gay
kuromma təriye rəgay. 39Andza niye, neŋ
faya na gwaɗakumeye: Ma dazleye anəke
ka ŋgatumeŋeye sa bay hus ahəl nakə ka
gwaɗumeye: “Mbəlommâpaŋgamakando
nakə faya ma deyeweye tə məzele i Bəy
Maduweŋ aye!”»

24
Yesua ɗaha tambəzliyehagay iməɗəslay

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

1 Yesu a ndohwaw abəra mə gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom. Ahəl nakə faya
ma diye ŋgway aye na, gawla ŋgay hay ti ye
naha ka təv ŋgay hərwi a satay məɗay ha
ta ɗəzl gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom ada
siye i gay hay na, kəkay. 2 Yesu neŋgeye a
gwaɗatay: «Faya ka ŋgatumeye a wu neheye
tebiye na gwaɗ ba? Sərum ha kame na, ka
ŋgatumeye a kwar kwa nəte ka gər i kwar
ŋgeɗ bay. Tambəzliye ha hele hele.»

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

3 Yesu a ye, a tsal a Mahəmba i Tetəɗœz.
Ahəl nakə neŋgeye mandza eye na, gawla
ŋgay hay ti ye ka təv ŋgay mahəteye, ti
ye ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Tsikamay,

wu neheye ta ta giye bo na, kəɗay? Ada
ŋgoɗgor waray nakə ma ɗiye ha mazlam-
bar ka maweye ada məndzibəra mazlam-
bar ma ndəviye aye?»

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

Wu nakə ma ndzateye a gər a gawla i
Yesu hay aye

9 «Ma dəba eye na, ndo hay ta gəsiye
kurom hərwi ada tâ gakum ɗəretsətseh, ta
kəɗiye kurom. Slala i ndo hay tebiye ta
nakumeye ɗəre hərwi ga. 10 A həlay niye
na, ndo hay haladzay ta gəriye ha məpe
mədzal gər abəra ka neŋ. Ta həliye ka bo
me ada ta niye a bo ɗəreməwalaŋ tay nəte
nəte. 11 Ndo neheye tə gwaɗ nəteye ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom aye haladzay ta
deyeweye. Ta səpatiye ndo hay haladzay.
12 Mənese ma səkahiye haladzay. Hərwi
niye, mawuɗe bo i ndo hay haladzay ma
nəkiɗiye. 13Ane tuk na, ndoweye kə səmay
naha hus ka mandəve aye na, Mbəlom ma
təmiye ha. 14 Ta ɗiye ha Labara Ŋgwalak
eye i Bəy i Mbəlom a ndo i məndzibəra hay
tebiyehərwi adandoneheye tə sərMbəlom
bay aye tâ tsəne. Tsa na, məndzibəra ma
ndəviye.»

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

21.20-24
15 Yesu a gwaɗatay: «Ka ŋgatumeye a wu-

ray maga zluwer eye andza mazəlatoŋgo,
ma lətsiye a təv nakə tsəɗaŋŋa eye, andza
nakə Daniyel* ndo məɗe ha bazlam i

* 24:15 Zəbama Daniyel 9.27; 11.31; 12.11.
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Mbəlom kə tsik faya. (Ndoweye kə dzaŋga
na, mâ tsəne lele.) 16Ndo neheye ka dala i
Yahudaaye, taŋgatayawuniyena, tâhway
a mahəmba hay. 17 Ndo nakə neŋgeye ka
gər i gay aye na,mâmbəzlawkadala hərwi
mede məhəlaw wu ŋgay hay abəra mə gay
ŋgay bay. 18 Ndo nakə neŋgeye ma gu-
vah aye na, mâ mbəɗa gər a mətagay ŋgay
məzlaw petekeɗ ŋgay bay. 19 Pat eye niye
na, ɗəretsətseh wene wene eye na, ka gər i
ŋgwas neheye tə bo sulo aye ada ka ŋgwas
neheye faya ta vəlateye wah a wawa tay
hay aye! 20Ɗuwulumayme aMbəlom hərwi
mahway nakə ka hwayumeye mâ ge a
həlay i mətasl bay kəgəbay pat i mazəzukw
bo bay. 21 Andza niye, a həlay niye na,
ndo hay ta siye ɗəretsətseh haladzay. Kwa
ahəl nakəMbəloma geməndzibəra aye hus
anəke na, ɗaɗa ndəray kə sa ɗəretsətseh
andza niye bay ada ɗaɗama giye bo andza
niye sa bay. 22 Taɗə Mbəlom mâ nəkiɗ ha
abəra ka pat i ɗəretsətseh bay na, ndəray
kwa nəte ma təmiye bay. Ane tuk na, a
nəkiɗ ha hərwi ndo ŋgayneheye a pala aye.

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, ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom, kəgəbay ndomətəmeha ndo nakə
Mbəlom a sləraweye. Nəteye na, ta giye
masuwayaŋ hay ada təwuneheyema giye
hərɓaɓəkka aye hərwi taɗə ma giye bo na,
masəpete tay ha ndo neheye Mbəlom a
pala aye. 25Anaŋ, 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 anaŋmaŋgaha bo eye kanaŋ” na,
kâ təmum bay. 27 Neŋ Wawa i Ndo, na
deyeweye na, andza mawutseɗe i mbəlom
nakə ta ŋgateye kwa təwaray aye. 28Andza
niye, təvnakəwumaməta eyemə ɗəmaaye
na, magoduk hay ta hayiye gər a ɗəma.»

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

29 «Kwayaŋŋa ɗəretsətseh niye hay ta ye
abəra mə ɗəma na, pat ma giye andaya

sa bay ada kiye ma dəviye bay. Wur-
zla hay dərmak ta kutsaweye abəra ka
magərmbəlom, ada wu neheye gədaŋ eye
ka magərmbəlom aye ta ɓəliye haladzay.
30 Pat eye niye na, ndo hay ta ŋgateye
a wu 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 ha-
ladzay. 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 iməndzibəra tebiye kwa kawaray
ka waray.»

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

32 Yesu a gwaɗatay: «Tsənum dzeke i
gurov təday. Ka ŋgatumay a gurov ka ɗuɗa
na, ka sərum ha gwaduvay kə ge, mazlam-
bar yam ma piye bəɗaw? 33 Andza niye,
ka ŋgatumay awu neheye tebiye ta ndislew
na, sərum ha neŋWawa 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. 35 Magərmbəlom ta
dala ta dziye, bazlam ga na, ɗaɗa ma dziye
bay.»

Maa sər pat nakəməndzibəramandəviye
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 hay
mə mbəlom, kwa neŋ Wawa 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
ndayawa wu mənday, tə sawa wu məsay,
tə zlawa dahəlay ada tə vəlawa dem tay
hay a zal hus a pat nakə Nuhu a fələkwa a
kwalalaŋ i yam aye. 39Ta sər ka bo bay hus
a həlay nakə yam a yaw a həl tay ha tebiye.

† 24:37 Madazlay i wu hay 7.17-23.
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Ahəl nakə neŋ Wawa 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.
41Ŋgwashaysulo ta ləgəriyena, ta zliyenəte
ta gəriye ha neŋgeɗ. 42Hərwi niye, ndzum
na, tsezlezleŋŋe bəna ka sərum pat nakə
BəyMaduweŋ kurommamaweye bay.

43 «Tsənum wu nakay lele: Ndo i gay
mâ sər həlay nakəməkal ma deyeweye 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 neŋ
Wawa i Ndo na maweye ahəl waray na, ka
sərumeye bay.»

Ndo iməsler ŋgwalak eye
Luka 12.41-48

45Yesu a gwaɗatay: «Ndo iməsler 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 wumənday tə
həlay eye.” 46Məŋgwese ka gər i ndo məge
məsler niye taɗə ndo i gay ŋgay ki yaw, kə
ndzay a gər neŋgeye faya ma giye məsler
andza nakə tə tsikay aye. 47 Neŋ faya na
gwaɗakumeye: Sərumhana, ndo igayŋgay
ma gəray ha zlele ŋgay tebiye mâ ləvay gər.

48 «Ane tuk na, taɗə ndo məge məsler
niye ŋgwalak eye bay na, ma gwaɗeye a
gər ŋgay: “Ndo i gay ga faya ma gaweye
mahonok, ma deyeweye bəse bay”, 49 ma
piye bo məndeɓe siye i ndo neheye faya ta
giye məsler dziye. Ma ndiye wu mənday
ada ma siye wu məsay ta ndo məkweye
hay. 50 Ndo i gay ŋgay ma 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

1 Yesu a gwaɗatay: «A həlay niye na, Bəy
i Mbəlom ma ndzəkitiye bo na, tə merehe
i dem hay kuro. Tə həl lalam tay hay, ti ye
hərwimədzəgər tə zal i dahəlay. 2Məwalaŋ
i merehe i dem neheye kuro aye, zlam
na, matərakahaŋ eye hay, siye hay zlam
na, metsehe tay andaya. 3 Merehe i dem
neheye zlammatərakahaŋaye, təhəl lalam
tay na, ta ləva ha bo təmal bay. 4Merehe i
dem neheye zlammetsehe tay andaya aye
na, tə həl lalam tay ada kwa way a ləva ha
bo tə mal ma dos. 5 Zal 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 tadzumgər.” 7Merehe i dem
niye hay ta pəɗeke abəra ka məndzehəre,
ta dazlay mələve bo ta lalam tay hay.
8 Merehe i dem neheye matərakahaŋ aye
na, ta tsətsah mal ka merehe i dem neh-
eye metsehe tay andaya aye, tə gwaɗatay:
“Mbəɗumamay mal a lalam may hay tsek-
weŋ tey hərwi faya ta mbatiye.” 9Merehe
i dem neheye metsehe tay andaya aye,
ta mbəɗatay faya, tə gwaɗatay: “Aʼay, an-
daya haladzay ma sliye a nəmay ada a
nəkurom bay. Hwayum naha bəse ɗuh ka
təv i ndo i tsakala, səkəmumaw.” 10 Ahəl
nakə ti ye masəkəmaw mal aye na, zal i
dahəlay a ndislew. Merehe i dem neheye
zlam maləva bo aye na, tə fələkwa ka bo tə
neŋgeye a gay i magurlom i məzle dahəlay.
A dərəzl a məgeɗ. 11Məndze zərat na, siye
i merehe i dem niye hay tə maw. Tə maw
na, təgwaɗ: “BəyMaduweŋ,BəyMaduweŋ,
həndəkamay abəra ma məgeɗ!” 12Ane tuk
na, zal i dahəlay a gwaɗatay: “Neŋ faya
na gwaɗakumeye ta deɗek, na sər kurom
bay.” 13 Hərwi niye, ndzum tsezlezleŋŋe
bəna pat eye kwa həlay eye na, ka sərum
bay.»

Dzeke i ndoməgeməsler haymahkar
Luka 19.11-27

14Yesu 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

‡ 24:51 ZəbamaMata 8.12 ada dzaŋgawu nakəmawatsa eye ka gər aye.
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i suloy temerre zlam, a ndo ŋgeɗ temerre
sulo, a ndo mamahkar eye temerre nəte.
Tsa na, a ye ŋgway.

16«Ndo iməsler nakə tə vəlay kwar i suloy
temerre zlam aye na, a ye a mbəɗa 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. 18 Ane 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 ndzaw məve tsakway na, ndo
i gay i ndo i məsler niye hay a maw. Tsa
na, a say məpesle na suloy ŋgay nakə a
vəlatay aye. 20 Ndo nakə a vəlay kwar i
suloy temerre zlam aye, a ye ka təv ŋgay,
a gwaɗay: “Ndo i gay ga, ka vəleŋ na,
kwar i suloy temerre zlam. Anaŋ na huta
faya kwar i suloy temerre zlam.” 21Ndo i
gay ŋgay a gwaɗay: “Lele haladzay, nəkar
na, ndo i ŋgwalak ada ndo i deɗek. Nəkar
ndo i deɗek kwa mə wu neheye tsekweŋ
aye, na 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.”
23 Ndo i gay ŋgay a gwaɗay: “Lele, nəkar
na, ndo i ŋgwalak ada ndo i deɗek. Nəkar
ndo i deɗek kwa mə wu neheye tsekweŋ
aye, na pakeye wu haladzay a həlay. Dara
ŋgwasama ka bo təneŋ.” 24Ndonakə tə vəlay
kwar i suloy temerre nəte aye, a ye naha a
gwaɗay: “Ndo i gay ga, na sər ha, nəkar na,
ndo makula gər eye. Ka dziye wu nakə ka
sləga bay aye, ka hayay gər a wu nakə ka
zəv bay aye. 25 Na dzədzar, hərwi niye na
ye na ŋgaha kwar i suloy yak a bəɗ. Anaŋ
suloy yak.” 26 Ndo 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 ndonakəwuŋgay andaya aye
na, ta səkahay ha sa. Ane tuk na, ndo nakə
wu ŋgay andaya bay aye na, kwa tsekweŋ
eye nakə andaya faya aye na, ta zliye na
faya abəra. 30Gəsumnandonakaymagiye
ŋgama bay aye. Kalum naha abəra a ləvoŋ.
Mə ɗəma na, ta tuwiye tə mahəpəɗe zler
eye.*”»

Sariya i mandəve i məndzibəra
31 Yesu a gwaɗatay sa: «Ahəl nakə neŋ

Wawa i Ndo na deyeweye ma məzlaɓ ga
ta gawla i Mbəlom hay tebiye aye na, na
ndziyekadzaŋga i bəyga taməzlaɓ. 32Ndo i
məndzibəra hay tebiye ta hayiye gər ka təv
ga ada na ŋgəniye ha ka bo abəra ndo hay
ta ndo siye hay andza ndo mətsəkure ma
ŋgəniye tay ha təɓaŋ hay ta wak hay. 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 neheye Mbəlom Bəba ga a pa
fakuma ŋgama aye, ka ndzumeye ma bəy
ga nakə Mbəlom a ləvakum ha bo kwa
ahəl nakə kə ge məndzibəra zuk bay aye.
35 Hərwi ahəl niye, may a wur fagaya na,
ka vəlumeŋ wu mənday, yam a geŋ na,
ka vəlumeŋ yam məsay, neŋ mbəlok eye
na, ka təmum ga a gay kurom, 36 petekeɗ
andaya fagaya bay na, ka pumeŋ ka bo
petekeɗ, neŋ ɗəvats eye na, ka gumeŋ gər,
neŋ ma 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? 38 Nəmaa
ŋgataka nəkar mbəlok eye ada nəmaa təma
kar a gay may na, kəɗay? Petekeɗ fakaya
bay ada nəmaa paka ka bo petekeɗ na,
kəɗay? 39Nəmaa ŋgataka nəkar ɗəvats eye
kəgəbay nəkar ma daŋgay ada nəmaa ye
mazəbakaw ɗəre na, kəɗay?”

* 25:30 ZəbamaMata 8.12 ada dzaŋgawu nakəmawatsa eye ka gər aye.
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40 «Bəy ma mbəɗateye faya, ma
gwaɗateye: “Neŋ faya na gwaɗakumeye,
sərum ha, kwamey ka gumay a ndo wawa
eye tsekweŋ mə walaŋ i malamar 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. 42Hərwi,
ahəl nakəmayawur fagayana, kavəlumeŋ
wumənday bay. Yam a geŋ na, ka vəlumeŋ
yam bay, 43Neŋ mbəlok eye na, ka təmum
gaagaykurombay, petekeɗandaya fagaya
bay na, ka pumeŋ ka bo petekeɗ bay,
neŋ ɗəvats eye ada neŋ ma daŋgay na, ka
gumeŋ gər bay.”

44 «Nəteye dərmak ta mbəɗeye faya, ta
gwaɗeye: “Nəmaa ŋgataka may a wur
fakaya, yam a gaka, nəkar mbəlok eye,
ɗəvats eye kəgəbay ma daŋgay nəmaa gaka
gər bay na, kəɗay?”

45 «Bəy ma mbəɗateye faya, ma
gwaɗateye: “Neŋ faya na gwaɗakumeye:
Sərum ha na, wu nakə ka slum faya məgay
a ndo wawa eye tsekweŋ mə walaŋ i
ndo neheye bay na, ka gumeŋ a neŋ bay
dərmak.”»

46 Yesu a gwaɗatay: «Nəteye, ta diye ta
hutiyena, ɗəretsətsehnakəmandəviyebay
ka tor eye. Ndo neheye tə gewu nakə a yay
a gər a Mbəlom aye na, ta diye a sifa nakə
ma ndəviye bay aye.»

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

11.45-53
1 Ahəl nakə Yesu a ndəv ha matətike

aye na, a gwaɗatay a gawla ŋgay hay:
2 «Ka sərum ha magurlom i Pak a zəkaw
na, məhəne sulo. Neŋ Wawa i Ndo ta
gəsiye ga hərwi ada tâ dar ga ka mayako
mazləlmbaɗa eye.»

3 A həlay niye na, bagwar hay i ndo
neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta
madugula i Yahuda hay tə haya gər a gay
i Kayif, bagwar i ndo məvəlaway wu a
Mbəlom. 4 Tə ma ha ka bo bazlam mə

walaŋ tay, a satay məgəse Yesu ta məkal
ada məkəɗe na. 5Ane tuk na, tə gwaɗ: «Kâ
gəsakwa na tə magurlom nakay bay bəna,
ndo hay ta gəriye kway ha bay.»

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

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

7 Ahəl nakə faya ta ndiye wu mənday
aye na, ŋgwas wuray a ye naha ka təv i
Yesu ta dosmə həlay a le haladzay, maraha
eye tə mal nakə a ze huŋŋa tsakala eye
haladzay aye. A mbəɗa mal niye ka gər i
Yesu. 8Gawla ŋgay hay tə ŋgatay na, a yatay
a gər bay, tə gwaɗ: «A nas hamal nakay na,
hərwi mey? 9Ŋgamameeneŋ mâ səkəm ha
na, ma hutiye ha suloy haladzay ada ma
pateye suloy eye a ndo i mətawak hay.»

10 Yesu a səratay naha a gər ka bazlam
tay niye, a gwaɗatay: «Ka kwasumeye gər
a ŋgwas nakay na, hərwi mey? Wu nakə a
ge hərwi ga aye na, lele haladzay. 11 Ndo
i mətawak hay na, nəteye ka təv kurom
huya. Ane tuk na, neŋ na, na ndziye tə
nəkurom huya bay. 12 Neŋgeye ka mbəɗa
mal ka bo ga hərwi mələve ha bo i məzle
ga a bəɗ. 13 Neŋ faya na gwaɗakumeye,
sərum ha: Kwa a ŋgay ta ɗiye ha Labara
Ŋgwalak eye nakay ka məndzibəra 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 ne-
heye tə vəlaway wu a Mbəlom aye. 15A ye
naha, a gwaɗatay: «Taɗənapəlakum tsəveɗ
məgəseYesuna, kavəlumeŋeyemey?» Bag-
war hay i ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom tə paslay kwar i suloy kuro kuro
mahkar*, tə vəlay. 16A dazlay pat eye niye
Yudasapəlahəlaynakə leleeyehərwiməge
ɗaf ka Yesu aye.

* 26:15 Zəbama Zakari 11.12.
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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?»

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

19 Gawla i Yesu hay ti ye tə ge wu nakə
Yesu a tsikatay aye. Tə dawumənday i Pak
mə ɗəma.

Yesua ɗahagawla ŋgaynətemagiye faya
ɗaf

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

20Huwa a ge na, Yesu ta gawla ŋgay hay
kuro gər eye sulo ti ye tə ndza, ta dazlay a
mənde wu mənday. 21A həlay nakə nəteye
faya ta ndiye wu mənday aye na, Yesu
a gwaɗatay: «Neŋ faya na gwaɗakumeye:
Sərumhana, ndonəteməwalaŋkuromma
giye fagaya ɗaf.»

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

23 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Mata ge fagaya ɗaf na, ndo nakə faya
nəmaa tələkiye həlay a səra salamay aye.
24Neŋ Wawa i Ndo na mətiye andza nakə
Ɗerewel i Mbəlom a tsik aye. Ane tuk na,
ɗəretsətseh ka gər i ndonakəmagiye 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 a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Andza

nakə ka tsik aye.»

Ɗaf i BəyMaduweŋ
Markus 14.22-26; Luka 22.15-20; 1 Ko-

riŋte hay 11.23-25
26 Ahəl nakə faya ta ndiye ɗaf aye na,

Yesu a zla peŋ, a gay naha sɨsœ a Mbəlom.
Ma dəba eye na, a ŋgəna ha peŋ niye,

a vəlatay a gawla ŋgay hay, a gwaɗatay:
«Zlum, ndayum. Nakay na, bo ga.»

27 Ma dəba eye a zla gəvet, a gay naha
sɨsœ a Mbəlom. Ma dəba eye a vəlatay, a
gwaɗatay: «Sum nəkurom tebiye. 28Nakay
na, bambaz ga nakə Mbəlom ma ɓariye
dzam ta ndo hay aye. Ta mbəɗiye ha na,
hərwi məpəse ha mezeleme i ndo hay ha-
ladzay. 29Neŋ faya na tsikakumeye, na ta
siye wu məse nakay sa bay hus a pat nakə
ka ta sakweye weɗeye ma bəy i Bəba ga
Mbəlom aye.»

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

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

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

gawla ŋgay hay: «Bəgom ta həvaɗ nakay
nəkurom tebiye ka gərumeye ga ha. Hərwi
mawatsa eyeməƊerewel iMbəlom, 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 abəra ma mədahaŋ na, na
həbiye kuromma Galile.»

33 Piyer a mbəɗay 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 dzagulokma ta zlahiye na, ɓa
ka gwaɗ sik mahkar ka sər neŋ bay.»

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

YesumaGetsemene
Markus 14.32-42; Luka 22.39-46;

Yuhana 18.1
36 Yesu ta gawla ŋgay hay tə ndisl a təv

eye andaya tə zalay Getsemene. Mə ɗəma
na, a gwaɗatay: «Ndzum kanaŋ. Na diye, na
ɗuwulay nahame aMbəlom kataɗay.»

37 Tsa na, ti ye ta Piyer ada ta wawa i
Dzebede hay sulo. Tə ndisl a ɗəma na,
mevel i Yesu a dazlay məwure faya ada a
dzədzar haladzay. 38 A gwaɗatay: «Ɗərev

† 26:30 Tə ge dəmes kamandəve i mənde ɗaf i Pak na, mə Dəmes hay 113 ka 118. ‡ 26:31 Zakari 13.7.
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ga na, kə rah tə ɗəretsətseh i mədahaŋ.
Nəkurom na, ndzum kanaŋ, ndzakwa na,
tsezlezleŋŋe.»

39 A ye abəra ka təv niye izaɗ tsekweŋ,
a ye naha a kal ha bo ka dala bərut daʼar
ka dala. A ɗuwulay naha me a Mbəlom,
a gwaɗ: «Bəba ga, taɗə ma giye bo na, zla
fagaya abəra ɗəretsətseh nakay na siye tey.
Ane tuk na, kâ ge andza nakə a seŋ a neŋ
aye bay, ge andza nakə a saka a nəkar aye.»

40 A maw ka təv i gawla ŋgay neheye
mahkar aye na, nəteyemandzahəra eye. A
gwaɗay a Piyer: «Andza niye, ka slum faya
məndze tə neŋ tsezlezleŋŋe tə ɗəre kwa
ɓəre nəte bay na, kəkay? 41Ndzum tə ɗəre
tsezlezleŋŋeada ɗuwulumaymeaMbəlom
hərwi ada kâ dəɗum a masəpete i Fakalaw
bay. Məsəfəre na, a say məge wu lele eye,
ane tuk na, gədaŋ kurom andayaməsəmay
naha amasəpete i Fakalaw bay.»

42 A ye fataya abəra masulo eye sa, a ye
naha a ɗuwulay me a Mbəlom. A gwaɗ:
«Bəba, taɗə ka sliye məzle fagaya abəra
ɗəretsətseh nakay na siye bay na, vəleŋ
gədaŋ nâ sa andza nakə a saka a nəkar
aye.»

43 Tsa na, a maw ka təv i gawla ŋgay
neheye sa. A ndzatay a gər na, nəteye
mandzahəra eye. Tə mba faya məndze tə
ɗəre kwa tsekweŋ bay tebiye. 44 A gər tay
ha, a ye sa. A ɗuwulayme aMbəlom andza
nakə meeneŋ eye. 45 Tsa na, a maw ka
təv i gawla ŋgay hay, a gwaɗatay: «Faya ka
ndzahərumeye sa ada faya ka zəzəkumeye
bo ba? Gum metsehe, anəke na, həlay eye
kə slaw. Neŋ Wawa i Ndo ta vəlay ga ha a
həlay i ndo i mezeleme hay tuk. 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
47Ahəl nakəYesu fayama tsikiyememba

aye na, pəslaŋ Yudas neŋgeye nakə nəte mə
walaŋ i gawla i Yesu hay kuro gər eye sulo
aye, a ye naha. Ti ye naha ta ndo hay ha-
ladzay ta maslalam tay hay ada ta sakwal
tay hay. Maa slər tay naha na, bagwar hay
i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom ta
madugula i Yahuda hay.

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

49 Yudas a həndzəɗ naha kwayaŋŋa ka
təv i Yesu, a gwaɗay: «Zay ɗaw, Miter!» Tsa
na, a gəs na ka bo təmbolok təmbolok.

50Tsa na, Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Dzam ga, wu nakə ka yawməge na, ge na.»
Tsa na, siye i ndo hay ti ye naha, tə wuya
kura ka Yesu, tə gəs na.

51 Ndo nəte mə walaŋ i ndo neheye
nəteye tə Yesu aye, a ŋgwaɗaw maslalam
ŋgay mbəhhat, a fay ha a ndo i məsler i
bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom,
a ɗəsay na zləm fats ka dala. 52 Tsa na,
Yesu a gwaɗay: «Ma hamaslalam yak a gay
ŋgay eye hərwi ndo neheye ta giye vəram
ta maslalam aye na, ta bəbazliye tay ha ta
maslalam dərmak. 53Neŋ na sliyeməzalay
a Bəba gaMbəlom,mâ sləreŋew gawla ŋgay
hay gwezem haladzay anəke na, ka sər
təbəɗew? 54 Ane tuk na, kə ge andza niye
na, wu nakə tə watsa a Ɗerewel i Mbəlom
ma giye bo na, ma kəkay kəla?»

55 Yesu a gwaɗatay a ndo hay: «Ka yu-
maw 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! 56 Ane tuk na,
wuneheye tebiye təgeboayena, hərwiada
wunakəndoməɗehabazlamiMbəlomhay
təwatsaməƊerewel iMbəlomaye 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
57Madəbaeyendoneheye təgəsYesuaye

na, ti ye ha Yesu a gay i Kayif bagwar i ndo
məvəlawaywuaMbəlom. Mə ɗəmana, ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlommapala eye
ta madugula i Yahuda hay, nəteye mahaya
gər eye. 58 Ahəl nakə faya ta diye ha Yesu
aye na, Piyer a pay bəzay ma dəba dəreŋ
hus a dalamətagay i gay i bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom. A ye naha a
fələkwa a dalamətagay, a ndza ka təv i ndo
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niye hay faya ta tsəpiye məgeɗ aye. A say
mazəbe faya ta giye ha tə Yesu na, kəkay.

59 Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom aye ta madugula i Yahuda
hay tebiye ta pəla ndo hay hərwi maraw
faya me hərwi məgay sariya i məkəɗe na.
60Ndo hay haladzay ti ye naha ta raw faya
me. Ane tuk na, ta huta tsəveɗ məkəɗe na
bay. Kamandəve ŋgay eye na, ndo hay sulo
ti ye naha, tə gwaɗ: 61 «Ndo nakay a gwaɗ:
“Na sliye faya mambəzle ha gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom ada ma məhəne mahkar
na, na ɗəzliye na weɗeye.”»

62 Tə tsəne andza niye na, bagwar i ndo
məvəlaway wu aMbəlom a lətse, a gwaɗay
a Yesu. «Ka mbəɗatay faya a ndo neh-
eye təbəɗew? Tə tsik fakaya na, mey?»
63 Ane tuk na, Yesu a ndza ŋgway tete.
Bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom a
gwaɗay: «Neŋ faya na tsətsahiye fakaya
tə məzele i Mbəlom nakə ma ndziye ka
tor eye, mbəɗeŋew faya: Nəkar na, Kəriste
Wawa i Mbəlom ɗaw?»

64 Yesu a gwaɗay faya: «Andza nakə ka
tsik aye. Ane tuk na, sərum ha, ma dazlay
anəke, ka ŋgatumeŋeye a neŋ Wawa i Ndo
na ndziye tə həlay i mənday i Mbəlom,
neŋgeye nakə gədaŋ eye ka gər i wu hay
tebiye aye. Ka ŋgatumeŋeye sa na, ma
magərmbəlom na deyeweyema pazlay.»

65Bagwar indoməvəlawaywuaMbəlom
a tsəneandzaniyena, a ndalayhaladzay. A
ŋguraɗa ha petekeɗ ŋgay, a gwaɗ: «Kə tsalay
ka gər a Mbəlom! Ka pəlakweye na, sa
mey, nagwaɗka tsənumwunakəa tsik aye.
66Nəkurom ka dzalum na, kəkay?»
Ndo hay ta mbəɗay faya, tə gwaɗay:

«Neŋgeye ndo məge mənese, təɗe məkəɗe
na.»

67Tsana, ta tufay slesleɓka ɗəreaYesu, tə
fay ta məpeɗe həlay, siye hay tə fay ka ma-
holom. 68 Tə gwaɗay: «Kəriste, nəkar ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom ba! Tsikamay,
maa faka na, way?»

Piyer a gwaɗ: «Na sər Yesu bay»
Markus 14.66-72; Luka 22.56-62;

Yuhana 18.15-18,25-27
69 Piyer na, neŋgeye mandza eye ma

dalamətagaymabəra. Ŋgwaswurayagawa
məsler mə gay i bagwar i ndo məvəlaway
wu aMbəlomniye, a həndzəɗ ka təv i Piyer,

a gwaɗay: «Nəkar dərmak na, ndo i Yesu,
ndo i Galile.»

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

71 Ma dəba eye Piyer a ye a ndza sləp
ka həlay məgeɗ. Ŋgwas wuray a ye ka təv
ŋgay, a gwaɗatay a ndo neheye ka təv niye
aye: «Ndo nakay tə ndzawa tə Yesu ndo i
Nazaret!»

72 Piyer a ɗay bərakəzaŋ a Yesu masulo
eye. A mbaɗa, a gwaɗ: «Aʼay, na gwaɗum
na sər ndo niye bay tiya!»

73 Ma dəba i məndze tsekweŋ na, ndo
neheye ka təv niye aye, ta həndzəɗ ka təv i
Piyer, tə gwaɗay: «Ta deɗek, nəkar dərmak
na, nəteməwalaŋ i gawla i Yesuhay. Hərwi
mətsikeme 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.»
Kwayaŋŋa dzagulok a zlaha. 75Bazlam i

Yesu nakə a tsik aye a mayaw a gər a Piyer.
Yesu a gwaɗay: «Dzagulokma ta zlahiye na,
ɓa ka gwaɗ sikmahkar ka sər neŋbay.» Tsa
na, Piyer a yaw abəra ma dalamətagay, a
tuwa tsɨɗuk tsɨɗuk.

27
Ti ye ha Yesu a gay i Pilat
Markus 15.1; Luka 23.1; Yuhana 18.28-

32
1 Pərik i mekedœ na, bagwar hay i ndo

neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta
madugula i Yahuda hay tə ma ha ka bo
bazlam tebiye hərwi məkəɗe na Yesu. 2 Tə
dzawa na Yesu ada ti ye ha a gay i Pilat
ŋgomna i dala i Yahuda, ndo i Roma. Tə
vəlay ha a Pilat.

Yudas a kəɗ bo ŋgay
Məsler hay 1.18-19

3 Yudas, ndo nakə a ge ɗaf ka Yesu aye,
a zəba ta gəs na Yesu a sariya na, a dzala
ka wu nakə a ge aye na, ŋgwalak eye bay.
A həl kwar i suloy nakə tə vəlay kuro kuro
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
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gwaɗatay: «Na ge mənese, hərwi na ge ɗaf
ka ndo nakə kə gemənese bay aye.»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Bazlam yak

bəna, i maymey tey.»
5 Yudas a kutsatay naha suloy niye mə

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

6Bagwarhay i ndoneheye təvəlawaywu
a Mbəlom tə həl sulo niye, tə gwaɗ: «Su-
loy nakay na, bazlam kway mapala eye kə
vəlakway tsəveɗ məpe na a gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom bay. Suloy nakay na, i
məkəɗe gər i ndo.»

7 Ma dəba eye, madugula i Yahuda hay
təma ha ka bo bazlamməwalaŋ tay hərwi
suloy niye na, ta səkəmguvah abəra kando
məŋgere gərwa. A guvah eye niye na, ta
liye a ɗəma slele hay. 8Hərwi niye, hus ka
bəgom tə zalay a guvah eye niye na, Guvah
i Bambaz. 9Andza niye, a ɗa ha na, bazlam
i Zeremi ndo məɗe 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. 10 Ada ta səkəm ha guvah
abəra ka ndo məŋgere gərwa andza nakə
BəyMaduweŋMbəlom a gweɗeŋ ge aye.*»

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

18.33-38
11 Yesu 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.»
12 Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway

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

14Ane tuk na, Yesu ka mbəɗay faya kwa
tsekweŋ bay. Niye na, a gay wadəŋ 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. 16 A həlay niye na,
ndoweye andaya neŋgeye seweɗ eye ma
daŋgay, tə zalay Barabas. 17 Ndo hay tə
haya gər haladzay. Pilat a tsətsah fataya,
a gwaɗatay: «A sakum nâ gərakum ha na,
way? Barabas tsukuɗu Yesu nakə tə zalay
Kəriste aye ɗaw?» 18 Pilat a sər ha tə gəsay
naha Yesu na, tə ge faya na, sələk kəriye.

19 Ahəl nakə Pilat mandza eye ka təv
məge sariyaayena, ŋgwasŋgaya slərndoka
təv ŋgay, a ye naha a gwaɗay: «Kâ gay wu-
ray a ndo nakay bay, hərwi kə ge mənese
bay. Ta həvaɗ nakay, na sa ɗəretsətseh
haladzaymaməsine hərwi ŋgay.»

20 Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom aye ta madugula hay tə
vəlatay gədaŋ a ndo hay, ta tsətsah ka Pilat
mâ gəratay ha Barabas. Yesu na, mâ kəɗ
na. 21 Pilat a gwaɗatay: «Na gərakumeye
ha ndo i daŋgay nəte. Mə walaŋ tay nəte a
sakum nâ gərakum ha na, way?»
Ta mbəɗay faya. «Gəramay ha na,

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

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

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

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

adzay ta gədaŋ, tə gwaɗ: «Darnakamayako
mazləlmbaɗa eye!»

24 Pilat a zəba faya ma sliye məge wuray
kwa tsekweŋ bay ada ndo hay faya ta dazl-
eyemawudehaladzayna, a təɗyam, abara
həlay kame i ndo niye hay, a gwaɗatay:
«Mənese i məkəɗe ndo nakay na, ka gər ga
bay. Mənese eye na, ka gər kurom.»

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

26Tsana, Pilat agəratayhaBarabas. Yesu
na, a ndaɓa na ta mandalaɓa, a vəlatay ha
a sidzew hay hərwi ada tâ ye tâ dar na ka
mayakomazləlmbaɗa eye.

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

* 27:10 Zəbama Zakari 11.12-13; Zeremi 18.2-3; 19.1-2; 32.6-15.
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27 Ma dəba eye na, sidzew i Pilat hay ti
ye ha Yesu a gay i ŋgomna. Ti ye naha, tə
haya gər a sidzew hay tebiye. 28 Ta tsəkw
faya abəra petekeɗ ŋgay hay. Tə pa faya
petekeɗ ndozza eye.† 29 Tə ɗəsaw dak tə
slapa na ka bo, ta pay a gər a Yesu andza
dzagwa i bəy. Tə vəlay sakwal‡ a həlay. Ta
dəkway gurmets a huvo ada tə ŋgwasa faya,
tə gwaɗay: «Zay ɗaw, bəy i Yahuda hay?»
30Ta tuf faya slesleɓada tabuwa fayaabəra
sakwal nakəmə həlay aye, tə fay ha ka gər.
31 Ta ndəv ha məŋgwese faya na, ta tsəkw
faya abəra petekeɗ ndozza eye niye, təma
ha faya petekeɗ ŋgay hay. Ti ye ha hərwi
madar na kamayakomazləlmbaɗa eye.

Ta dar na Yesu ka mayako mazləlmbaɗa
eye

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

32 Ahəl nakə sidzew hay faya ta diye ha
Yesu, ta tasiye abəra mə walaŋ 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 guzom madzapa eye tə
wuye ɗuwekeke eye. Yesu a ndzaka na, a
say bay.

35 Ma dəba eye na, ta dar na Yesu ka
mayako mazləlmbaɗa eye. Tə ge tsakwal
ka petekeɗ ŋgay hərwi məsəre mata hute
na, way. Tsa na, ta ŋgəna ha a bo mə
walaŋ 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.

39 Ndo neheye ti yawa ta təv niye na,
tə ɓəlawa ha gər tay hay tekəm tekəm
tə mətsaɗay pəleslesle. 40 Tə gwaɗaway:
«Hey! Nəkar haɓe a saka mambəzl ha gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom ada ka gwaɗ
ma məhəne mahkar na, ka ɗəzl na aye na,
təv i wu yak aye na, məŋgay tuk? Nəkar
təma ha bo yak eye tey! Kə ge nəkarWawa

i Mbəlom na, mbəzlaw abəra ka mayako
nakaymazləlmbaɗa 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, mâ mbəzlaw abəra ka mayako
mazləlmbaɗa eye ada nəmaa dzaliye ha.
43 A dzala ha ka Mbəlom sa na, a gwaɗ
neŋgeye Wawa i Mbəlom. Kə ge Mbəlom a
wuɗa na na, mâ təma ha anəke.» 44 Ndo
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
45A dazlay ta magərhəpat, ləvoŋ a ge ka

dala niye tebiye tekəɗəgəm. A ge na, hus
a ɓəre mahkar i huwa. 46 Ma giye ɓəre
mahkar i huwa, Yesu a wuda ta magala
kələrra, a gwaɗ: «Eli, Eli, lama sabaktani?»
Andza məgweɗe: «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!»
48 Kwayaŋŋa ndo nəte mə walaŋ tay niye
a hway, a ye naha a zla wuye andaya
kofkoffa. A tsəhuɓ ha a wuye guyakaka. A
hak ka gwavəkw. Tsa na, a pay naha ka
bazlamaYesuhərwiadamâɗəvətse. 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 kaMbəlomhaladzay neheye təmət
aye tə mbəlaw. 53 Tə ndohwaw abəra ma
tsəvay. Ma dəba i mələtsew i Yesu abəra
ma mədahaŋ na, ti ye a Zerozelem, gəma

† 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. § 27:46 Dəmes hay 22.2.
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tsəɗaŋŋa eye. Mə ɗəma na, ndo hay hal-
adzay ta ŋgatatay.

54 Bagwar i sidzew ta sidzew niye hay
faya ta həbiye ka Yesu dziye, tə ŋgatay dala
a ɓəl tə wu neheye a ge bo aye tebiye
na, zluwer a 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 abərama gəma iGalile, tə
gawayməsler. 56Məwalaŋ tay niye hay na,
MarinakəayawabəramagəmaiMagədala
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, ndo wuray 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. 59 Yusufa a ye a
zla na mədahaŋ i Yesu abəra ka mayako
mazləlmbaɗa eye, a zla rəkwat a mbəkwa
na. 60 A pa na a tsəvay nakə a la ka geseh
weɗeye 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 andaya mandza eye ɗəgerger bəse
ta tsəvay.

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

mbaynahaapat imələvebo imazəzukwbo
aye, bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom aye ta Farisa hay, ti ye
dziye a gay i Pilat. 63 Ti ye naha, tə
gwaɗay: «Ŋgalaka, nəmaa yaw ka təv yak
na, hərwi wu nakə ndo i parasay nakay
a tsik ahəl niye aye na, ka mamayaw a
gər. A gwaɗ: “Ma dəba i məhəne mahkar
na, na lətseweye abəra ma mədahaŋ.”
64 Gwaɗatay a sidzew hay na, tâ tsəpa na
tsəvay lele hus a məhəne mamahkar eye
bəna gawla ŋgay hay ta deyeweye ta kəliye
na. Ma dəba eye ta gwaɗateye a ndo
hay: “Yesu kə lətsew abəra ma mədahaŋ.”
Parasay ŋgay ma səkahiye wene wene eye
ma ziye nakə kurre aye.»

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

66 Tə həl bo ti ye. Ti ye naha tə ləva bo tə
matsəpe tsəvay. Tə slərəɓa 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 tamekedœ,Mari i Magədala
ta Mari neŋgeɗ ti ye mazəbe ka tsəvay. 2Tə
ndisl naha kwayaŋŋa na, dala a ɓəl hal-
adzay dzekiɓ dzekiɓ hərwi gawla iMbəlom
a mbəzlaw məmbəlom, a yaw a bədəŋgwal
beber abəra ka tsəvay, toŋ a ndza faya.
3 Gawla i Mbəlom niye na, a dəv andza
mawutseɗe ada petekeɗ ŋgay a sləɗe hal-
adzay herre. 4Zluwer a gatay a sidzew ne-
heye faya ta tsəpiye tsəvay aye. Ta dzədzar
haladzay, ta təra andza nəteyemaməta eye
hay tsaɗək tsaɗək.

5 Gawla i Mbəlom a gwaɗatay a ŋgwas
niye hay: «Kâ dzədzarum bay. Na sər
nəkurom faya ka pəlumeye Yesu, ndo nakə
ta dar na kamayakomazləlmbaɗa eye aye.
6 Neŋgeye andaya kanaŋ bay, kə lətsew
abəra ma mədahaŋ andza nakə a tsik aye.
Dumara zəbum ka təv nakə tə həna ha faya
kwa. 7 Dum bəse ta gwaɗumatay a gawla
ŋgay hay na: “Yesu kə lətsew abəra ma
mədahaŋ, 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 hwayməɗatay ha labara
eye a gawla i Yesu hay. 9 Kwayaŋŋa, Yesu
a yaw tə dzəgər ta nəteye, a gwaɗatay: «Na
tsikakum me!» Ŋgwas niye hay ta həndzəɗ
naha ka təv ŋgay, ta dəkway gurmets a
huvo. Tə gəs na abəra mə sik ada tə ɗəslay
ha gər. 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
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11Ahəl nakə ŋgwas hay faya ta diye abəra
ka tsəvay, nəteye ka tsəveɗ aye na, siye i
sidzewneheye faya ta həbiye ka tsəvay aye
ti ye a walaŋ i gay. Ti ye naha ta təkər wu
nakə a ge bo aye tebiye a bagwar hay i ndo
neheye təvəlawaywuaMbəlomaye. 12Bəy
hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom
aye tə haya gər ta madugula i Yahuda hay.
Tə ma ha ka bo bazlam mə walaŋ tay. Tə
vəlatay suloy haladzay a sidzew neheye
ta tsəpa tsəvay aye. 13 Tə gwaɗatay: «Wu
nakə ka təkərumateye a ndo hay aye na,
anaŋ: “Ahəl nakə nəmay mandzahəra eye
ta həvaɗ aye na, gawla i Yesu hay ta yaw, ta
kəla namədahaŋ i Yesu.” 14Taɗə ŋgomna kə
tsəne na, ma gakumeyewuray bay. Nəmaa
səriye wu nakə nəmaa tsikiye.» 15 Sidzew
hay tə həl suloy nakə tə vəlatay aye. Ti
ye tə ɗəs parasay andza nakə tə tsikatay
aye. Andza niye, bazlam nakay a ɗa zləm
a Yahuda hay tebiye hus ka bəgom.

Yesu a bəzatay ha bo a gawla ŋgay hay
Markus 16.14-18; Luka 24.36-49;

Yuhana 20.19-23;Məsler hay 1.6-8
16Ma dəba eye na, gawla i Yesu hay kuro

gər eye nəte ti ye a Galile. Ti ye naha, tə tsal
a mahəmba nakə Yesu a gwaɗatay «Tsalum
a ɗəma» aye. 17Təndisl a ɗəmana, tə ŋgatay
a Yesu, tə ɗəslay ha gər. Ane tuk na, siye mə
walaŋ tay ta dzala ha faya ta deɗek eyebay.
18 Yesu a həndzəɗ ka təv tay, a gwaɗatay:
«Mbəlom kə vəleŋ gədaŋ mə mbəlom ada
ka məndzibəra. 19 Hərwi niye, dum ha
bazlam ga ka təv i ndo i gəma hay tebiye,
tərum tay ha gawla ga hay. Dzəhuɓum
tay ha a yam ta məzele i Bəba Mbəlom,
tə məzele i Wawa ŋgay ada tə məzele i
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. 20Tətikumatay ba-
zlam neheye na tsikakumeye. Tâ rəhay ha
gər tebiye, tâ dzala ha faya. Ada neŋ, na
ndziye tənəkurompat pat hus kamandəve
i məndzibəra.»
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Ŋgwalak i bazlam nakə
Markusa 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 fayaməgewuhay. Ka tətikatay
a ndo hay, ka həhar fakalaw abəra mə bo
i ndo hay, kə pəsatay ha mezeleme a ndo
hay. Yesu a gwaɗ neŋgeye Wawa i Ndo, a
yaw a vəl ha məsəfəre ŋgay hərwi mətəme
tay ha ndo hay abəraməmezeleme tay.
Markus a watsa ka məsler i Yesu, i

Yuhana madzəhuɓe ndo a yam, ka gər i
madzəhuɓe i Yesu tə masəpete nakə a say
a Fakalaw masəpat na aye, a ɗa ha məsler
i Yesu ta məmbəle tay ha ndo i ɗəvats hay
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
abəramamədahaŋ.
Madazlay i labara 1.1-13
Məsler i Yesuma Galile 1.14–9.50
Yesu a lətse abəra ma Galile a ye a Ze-
rozelem 10.1-52

Maduk i duk i məhəne i Yesu 11.1–15.47
Mələtsew i Yesu abəramamədahaŋ 16.1-
8

Yesu a bəz ha bo ada mede ŋgay a
mbəlom 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.*»

4Andza niye, Yuhana madzəhuɓe ndo a
yam a ndohwaw mə kəsaf. A tsikatay me
a ndo hay, a gwaɗatay: «Mbəɗum ha mede
kurom. Dzəhuɓum bo a yam ada Mbəlom
ma pəsakumeye hamənese kurom hay.»

5Ndo neheye ma Zerozelem ada ka dala
i Yahuda ti ye tebiye. Tə yawa ka təv i
Yuhana. Tə ɗawa ha mezeleme tay hay
parakka kame i ndo hay ada Yuhana a
dzəhuɓawa tay ha a yam mə magayam
nakə tə zalay Yurdum aye. 6 Yuhana niye
na, petekeɗ ŋgay maŋgara eye ta məkwets
i zləgweme ada a ɓarawa bəzihuɗ ŋgay na,
ta həzlay. A ndayawa mə kəsaf niye na,
heyew ta wum.

7Anaŋ labara nakə a tsik aye sa, a gwaɗ:
«Ndo mekeleŋ eye ma deyeweye kame ga,
neŋgeye na, gədaŋ eye a ze ga. Na sliye
mahəndzəɗe ka təv ŋgay, məpəlay ha ləɓer
i tahərak ŋgay bay tebiye. 8 Neŋ na, na
dzəhuɓ kurom ha a yam tsa. Neŋgeye
na, ma dzəhuɓiye kurom ha ta Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye.»

Madzəhuɓe i Yesuayam, a sayaFakalaw
masəpete Yesu

Mata 3.13–4.11; Luka 3.21-22, 4.1-13
9 Ma məhəne niye na, Yesu a yaw ma

Nazaret ka dala i Galile. A ndislew na,
Yuhana a dzəhuɓ na a yam mə magayam
nakə tə zalay Yurdum aye. 10A həlay nakə
faya ma tsalaweye abəra ma yam aye na,
a ŋgatay a magərmbəlom a ta ka bo bəra
ndzaɗəɗəɗa. Tsa na, Məsəfəre i Mbəlom a
mbəzlaw ka Yesu andza bodobodo. 11Ada
mətsike me a tsənew abəra mə mbəlom, a
gwaɗ: «Nəkar na, wawa ga. Na wuɗa kar
haladzay. Ɗərev ga faya ma 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 Fakalaw masəpete na ada mədəɗe ha a
mezeleme. Mə kəsaf niye na, wu i pesl hay
mə ɗəma haladzay. Gawla i Mbəlom hay ti
yaw ka təv i Yesu, tə vəlay wumənday.

Yesuma gəma i Kafernahum
Mata 4.18-22; Luka 5.1-11

* 1:3 Ezay 40.3.
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14 Ma 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
i Mbəlom mə ɗəma. 15 A gwaɗ: «Həlay
eye kə ndislew tuk, mbəɗum ha mede
kurom. Təmum Labara Ŋgwalak eye i
Mbəloma ɗərevkuromhərwiBəy iMbəlom
ka həndzəɗaw.»

16 Yesu a zəŋgal me i dəlov i Galile. Ahəl
nakə faya ta zəŋgaliye me i dəlov niye
aye na, a ŋgatay a ndo məgəse kəlef hay
sulo. Niye hay na, Simoŋ ta malamar
ŋgay Aŋdəre, faya ta kaliye gadaŋ tay a
dəlov. 17Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Dumara,
pumeŋ bəzay. Anəke faya ka həlumeye
kəlef, ane tuk na, na təriye kurom ha ndo
məhəlaw ndo hay.» 18Tə tsəne na, tə gər ha
gadaŋ tay hay, tə pay bəzay a Yesu.

19Yesu a ye kame tsekweŋ na, a ŋgatay a
Yakuba ta malamar ŋgay Yuhana. Nəteye
na, wawa i Dzebede hay. A ŋgatatay
na, nəteye mə kwalalaŋ i yam faya 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 a mbəl tay ha ndo hay abəra ma
ɗəvats tay haywal wal

Mata 8.14-17; Luka 4.31-44
21 Yesu ta gawla ŋgay hay ti ye a wu-

zlahgəma i Kafernahum. Pat i mazəzukw
bo na, Yesu a ye a gay i maɗuwule me. Mə
ɗəma na, a tətikatay a ndo hay. 22Ndo hay
tə tsəne matətike ŋgay nakə a tətikatay aye
na, a gatay hərɓaɓəkka. Hərwi neŋgeye a
tətikatay andza i ndo neheye tə dzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye bay. Ane
tuk na, i ŋgay a tətikatay na, ta məzlaɓ eye.
Hərwi bazlamniye hay ti yawna, abəramə
neŋgeye ŋgway.

23 Ahəl nakə faya ma tətikateye a ndo
hay aye na, ndo wuray məsəfəre 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.»

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

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

27Ka təv niye na, a gatay a ndo hay daɓək
daɓək, hərɓaɓəkka. Tə gwaɗməwalaŋ tay:
«Eh! Eh! Nakay na, wu wuray? Labara
nakay a tsik aye na, ta məzlaɓ eye. Nakay
na, ndo waray, a gatay me a məsəfəre
lele bay eye hay ada tə gəsay me na, ndo
waray.»

28Labara i Yesu a ɗa a zləmkwayaŋŋa ka
dala i Galile tebiye.

29Madəbaeyena, Yesu ta gawlaŋgayhay
ti ye abəra mə gay i maɗuwule me niye, ti
ye a gay i Simoŋ ta Aŋdəre. Nəteye ti ye
dziye ta Yakuba ada ta Yuhana. 30 Tə ndisl
naha na,mese i Simoŋmahəna eyemə gay,
maraɓaraɓ a gay. Tsa na, tə gwaɗay a Yesu:
«Mese i Simoŋ lele bay.» 31 Yesu a ye ka təv
ŋgay a gay. A ye naha na, a gəs na abəra
mə həlay, a lətse ha ka mbəlom. Tsa na,
maraɓaraɓandala fayaabəra. Aye, a gatay
mbəlok.

32Ta huwama dəba i patmədəɗe na, ndo
hay tə həlaw ndo i ɗəvats hay haladzay ta
ndoneheye fakalawmə bo tay aye. 33Ndo i
gəmaniye hay tebiye təhaya gər kaməgeɗ i
gay nakə Yesumə ɗəma aye. 34Ndo neheye
ɗəvats a gatay wal wal aye na, Yesu a mbəl
tay ha ada a həhar fakalaw abəra ka ndo
hay haladzay dərmak. Ane tuk na, Yesu a
ŋgərəz fataya, a gwaɗatay: «Kâ tsikum me
bay.» Hərwi nəteye na, Yesu neŋgeye way
na, tə sər na.

35 Pərik, mbəlomɗa i dzagulok məzlehe
na, Yesu a lətse, a ndohwaw abəra mə gay.
Tsa na, a ye dəreŋ abəra ma wuzlahgəma.
A ye na, a təv nakə ndəray andayamə 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 deyek-
weye na, a gəma neheye bəse bəse aye. Na
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ɗiye ha bazlam iMbəlommə ɗəmadərmak.
Na yaw na, hərwiye.»

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

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

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

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

42 Tsa na, ɗəvats i madəgweɗe a ye faya
abəra. Ambəl suwuɗ suwuɗ lele.

43 Ane tuk na, Yesu a gay me, ada a
gwaɗay: 44 «Do, ka diye wu yak na, tsəne
lele hədzakay zləm.» Tsa na, Yesu a
gwaɗay: «Tsəne lele: Kâ tsik wu nakay a
ndəray bay. Ane tuk na, do ta bəzay ha bo a
ndoməvəlaywuaMbəlomada vəl wunakə
Musaa tsikayehərwiməɗatayhaandohay
tebiye na, ka təra tsəɗaŋŋa.»

45Ma dəba eye na, ndo niye a ye. A ye
naha ɗuh na, a pa bo ka matəkəratay wu
nakə a təra tə neŋgeye aye a ndo hay. Yesu
kə sla fayamabəz ha bomawuzlahgəma sa
bay. A ndzawa na, dəreŋ ta wuzlahgəma,
ma təv neheye ndo hay mə ɗəma haladzay
bay aye. Ada huya, ndo hay ti yawa ka təv
ŋgay kwaməŋgay, kwaməŋgay.

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

1 A ndza məhəne tsakway na, Yesu a
mbəɗa gər a Kafernahum. Ndo hay tə tsəne
Yesu kə maw a Kafernahum, neŋgeye mə
gay nakə a ndzawa mə ɗəma aye na, 2 ndo
hay ti ye, tə haya gər haladzay ka təv ŋgay.
Tə rah a gay niye ɓərits. Kwa ma bəra, ka
me i məgeɗ bəbay, təv andaya bay hərwi
ndo hay. Tə haya gər andza niye na, hərwi
Yesu a tətikawatay bazlam i Mbəlom.

3 Ahəl nakə Yesu faya ma tətikateye ba-
zlam i Mbəlom a ndo hay aye na, ndo hay

faɗ tə zlay naha ndo matəra eye madzawa
eye ka sləlah. 4 Ta pəla tsəveɗ mede ha ka
təv i Yesu na, ta huta tsəveɗ bay, hərwi ndo
hay haladzay ka tsəveɗ. Tsa na, tə tsal ka
gər i gay niye. Gər i gay niye na, fatata. Tə
sləl bəɗ. Ta ɗaŋgar ha ta təv nakə Yesu mə
ɗəma aye. Tə mbəzla ha ndo matəra eye
niye ta ləɓer ka təv i Yesu ta sləlah ŋgayniye
dzay.

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

6 Mə gay niye na, ndo mədzaŋgawa ba-
zlam i Mbəlommapala 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 aMbəlom.
Bəna way nakə ɗa məpəsay ha mezeleme a
ndo aye? Maa sla məpəsay ha mezeleme a
ndo na, Mbəlom nəte ŋgweŋ bəna, way?»

8 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?
9 Maa da me məgwaɗay a ndo matəra
eye: “Mezeleme yak kə pəsa” na, waray,
kəgəbay “Lətse zla sləlah yak do” na, maa
da me mə ɗəma na, waray? 10 A seŋ na,
sərum ha neŋ Wawa i Ndo na, gədaŋ ga
andayaməpəsatay hamezeleme a ndo hay
kaməndzibəra.»
Tsa na, a gwaɗay a ndo niye matəra eye:

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

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

13Ma dəba eye na, Yesu ambəɗa gər, a ye
ka me i dəlov nakə tə zalay dəlov i Galile
aye. Ndo hay haladzay tə yawa naha ka
təv ŋgay. A tətikawatay bazlam i Mbəlom.
14 Yesu a ndəv ha matətike, a lətse faya
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ma diye ka tsəveɗ na, a ndzay a gər a ndo
matsekele dzaŋgal ka təv iməsler ŋgay. Ndo
niye na, tə zalay Levi. Neŋgeye na, wawa i
Alfe. Yesua gwaɗay: «Dara,peŋbəzay!» Tsa
na, Levi a lətse a pay bəzay.

15 Pat wuray na, Yesu ta gawla ŋgay hay
tə nda wumənday mə gay i Levi. Ndo mat-
sekele dzaŋgal hay ada ta ndo i mezeleme
hay tə nda wu mənday dziye tage Yesu.
Nəteye tebiye tə pay bəzay a Yesu.

16Mə ɗəma na, ndo neheye tə dzaŋgawa
bazlamiMbəlommapalaeyeandohayaye
ta Farisa hay, nəteye andaya dərmak. Tə
ŋgatay a Yesu faya ma ndiye wu mənday
ta ndo i mezeleme hay na, tə gwaɗatay a
gawla i Yesu hay: «Andawumənday 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 andoneheye tə gwaɗaya gər tay
nəteye ŋgwalak eye hay aye bay, ane tuk na,
məzalatay a ndo i mezeleme hay ɗuh.»

Məge daliyam
Mata 9.14-17; Luka 5.33-39

18 Pat wuray na, gawla i Yuhana hay ta
Farisa hay, ta ge daliyam andza nakə tə
gawa ma slala tay aye. Ndo hay tə yaw ta
tsətsah ka Yesu, tə gwaɗay: «Gawla i Yuhana
ta Farisa hay nəteye na, ta ge daliyam. Ada
hərwimeygawlayakhay tə gedaliyambay
na, kemey?»

19 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Nəteye na, ta giye daliyam bay, hərwi
nəteye na, andza mə magurlom i məzle
dahəlay. Ahəl nakə zal i dahəlay ka təv
tay mba aye na, ndo neheye mazala eye
a magurlom i məzle dahəlay na, ta giye
daliyam ɗaw? Ahəl nakə zal i dahəlay an-
daya mba na, ta sliye faya məge daliyam
bay. 20Ane tuk na, pat eye ma slaweye na,
ta gəsiye fataya abəra zal i dahəlay niye.
Pat eye niye na, ta giye daliyam tuk.

21 «Bazlam nakay na, andza petekeɗ gu-
ram eye tə weɗeye. Ta nasiye ha pe-
tekeɗ weɗeye mətepe ka petekeɗ guram

eye bay. Hərwi taɗə ta tapa petekeɗweɗeye
ka guram eye na, petekeɗ weɗeye ma
ŋgərɗiye ha petekeɗ guram eye. Tsa na,
ma ŋguraɗiye. Petekeɗ guram eye niye ma
səkahiyemaŋgureɗe haladzay.

22 «Sa na, ndo ma mbəɗiye guzom lelem
eye a gwezem i həzlay guram eye bay na,
ka sərum ha təbəɗew. Hərwi ta mbəɗa a
ɗəma na, guzom niye lelem eye kə kwasa
na, həzlay niye guram eye ma ndohwiye.
Guzomdərmak səktihmambəɗiye ka dala.
Ane tuk na, guzom lelem eye ta mbəɗiye
na, a gwezem i həzlay weɗeye dərmak.»

Mələvay gər a pat imazəzukwbona, Yesu
Mata 12.1-8; Luka 6.1-5

23 Pat i mazəzukw bo na, Yesu ta gawla
ŋgay hay ti ye ta guvah wuray. Ma guvah
niye tə ge a ɗəma na, wuye andaya tə zalay
bəle. Gawla i Yesu hay tə həɓ wu niye, tə
nda. 24 Farisa 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?»

25 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Ɗaɗa ka dzaŋgumwu nakə Davit a ge ahəl
niye aye təbəɗew?* May a wur faya ta ndo
ŋgay hay. 26Tsa na, a ye a fələkwa amadza-
wadzawa 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 ndoməvəlawaywu a
Mbəlom aye.»

27Yesu a gwaɗatay sa: «Mbəlomavəl pat i
mazəzukw bo na, adamâ dzəna ndo zezeŋ
bəna, Mbəlom a ge ndo zezeŋ hərwiməpay
bəzay bay.» 28A gwaɗatay: «Maa ləvay gər a
pat i mazəzukw bo na, neŋWawa i Ndo.»

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

1 Pat eye andaya na, Yesu a ye a gay
i maɗuwule me. Mə ɗəma na, ndow-
eye andaya həlay ŋgay maməta eye.

* 2:25 Zəbama 1 Samuyel 21.2-7.
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2 Ndo mekeleŋ eye hay andaya mə gay
i maɗuwule me niye dərmak. Tə dzala
mə gər tay, tə gwaɗ: «Zəbakwa faya lele,
ŋgatay ma mbəliye ha ndo nakay maməta
həlay eye pat i mazəzukw bo ɗaw?» Tə
tsik andza niye na, hərwi məhəle faya bəra
suwat. 3 Yesu a gwaɗay a ndo niye həlay
ŋgay maməta eye: «Lətse ka niye kame i
ndo hay tebiye.»

4Tsa na, Yesu a tsətsah ka ndo neheye ta
zəbiye faya aye. A gwaɗatay: «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 tsukuɗu məgər ha mâ mət ɗaw?» Ane
tuk na, ta mbəɗay faya bay.

5 Yesu a zəba fataya na, a ndalay hal-
adzay, 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,
Farisahay ti yawabəramə gay imaɗuwule
me niye. Tə haya gər ta ndo i Herod hay.
Tə haya gər na, hərwi ta hutiye tsəveɗ ka
məkəɗe Yesu na, kəkay.

Yesu ta ndo hay haladzay
7Yesu ta gawla ŋgay hay ti yaw abəra mə

gay i maɗuwule me niye dərmak. Ti ye ka
me i dəlov nakə tə zalay dəlov i Galile aye.
Ndohayhaladzay təpataybəzay. Ndoweye
neheye na, ti yaw abəra ma Galile, ti yaw
abəra ka dala i Yahuda 8 kwa ndo neheye
ma Zerozelem aye dərmak. Ti yaw abəra
ka dala i Idume ada ta ndo neheye ta diye
i magayam i Yurdum aye, ti yaw abəra ma
gəma neheye tə mbay naha a Tir ta Sidoŋ
aye. Ndo neheye ti yaw haladzay ka təv i
Yesu aye na, hərwi tə tsəne wu nakə Yesu a
gawa aye.

9 Yesu a ŋgatatay a ndo neheye haladzay
ti ye naha ka təv ŋgay aye na, a gwaɗatay
a gawla ŋgay hay: «Ləvum bo ta kwalalaŋ i
yam. Na tsaliye a ɗəma, hərwi ada ndo hay
tâ dzəgəɗ ga ha bay.»

10 Andza nakə Yesu a mbəlawa tay ha
ndo i ɗəvats hay haladzay aye na, ndo i
ɗəvats hay tebiye ta hwayka təvŋgayhərwi
matətele faya. 11 Ndo neheye fakalaw mə
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 imaslaŋ
ŋgay hay kuro gər eye sulo abəraməwalaŋ
tay niye. A pala tay ha na, hərwi ada ta
ndziye dziye adama sləriye tay hamata ɗa
ha labara i Mbəlom. 15 Ma vəlatay gədaŋ
ka mahəhere fakalaw abəra ka ndo hay
dərmak.

16 Məzele i ndo neheye Yesu a pala tay
ha kuro gər eye sulo aye na, anaŋ: Simoŋ
nakəYesu a pa fayaməzele Piyer, 17Yakuba
ta malamar ŋgay Yuhana, nəteye wawa i
Dzebede, a pa fataya məzele na, Bowen-
erges, andza məgweɗe wawa i maləve i
Mbəlom, 18 ada Aŋdəre, Filip, Bartelemi,
Mata, Tomas, Yakuba wawa i Alfe, Tade,
Simoŋ ndo məge vəram hərwi dala ŋgay,
19 ada Yudas Iskariyot ndo məge ɗaf ka
Yesu.

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

20Madəbaeyena, Yesuamawagaynakə
a ndzawa mə ɗəma aye. Tsa na, slala i ndo
neheye tə yawa naha ka təv ŋgay haladzay
aye na, ti ye naha ka təv ŋgay haladzay sa.
Hərwi niye, Yesu ta gawla ŋgay hay tə huta
həlay i mənde ɗaf kwa tsekweŋ bay tebiye.
21 Ndo ŋgay hay tə tsəne andza niye na, ti
ye mata gəsa ahaya Yesu. Hərwi tə gwaɗ:
«Neŋgeye na, andza gər mavuwe.»

22 Ndo neheye tə dzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye ti yaw abəra ma Ze-
rozelem, tə gwaɗawa: «Yesu na, Bedzabul
mə bo ŋgay.» Siye hay tə gwaɗawa: «Maa
vəlay gədaŋ ka mahəhere fakalaw na, bəy
i fakalaw hay.»

23Yesuazalatayandoniyehaya tsikatay
me ta dzeke, a gwaɗatay: «Bəy i Fakalaw tə
Fakalaw ta həhariye bo tay na, ma kəkay?
24 Taɗə gəma ka ŋgəna, faya ta giye mag-
azləga mə walaŋ tay na, gəma niye ma
hutiye gədaŋ məndze huya ɗaw? 25 Taɗə
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ndo hay mə gay tay faya ta giye mag-
azləga mə walaŋ tay na, ndo neheye mə
gay niye na, ta hutiye gədaŋ məndze huya
ɗaw? 26 Ka dzalum na, bəy i Fakalaw ma
həhariye bo ŋgay ɗaw? Ka həhar bo ŋgay
na, gədaŋ ŋgayma ndziye bay, ma dziye.

27 «Ka sərum təbəɗew ndo ma sliye faya
məfələkweagay indo igədaŋməhəlaahaya
wu ŋgay bay. Ma ta sliye məfələkwe na, ma
lahiyemədzewe na təday. Kə dzawa na tuk
na,ma sliye fayamedeagay,mahəla ahaya
wu ŋgay hay tuk.

28 «Sərum ha na, Mbəlom ma pəsatay ha
mezeleme a ndo hay. Kwa bazlam tay
nakə ta tsik lelebay ka Mbəlom aye na,
Mbəlommapəsatayha. 29Ane tukna, anaŋ
ndo kə tsalay ka gər a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye na, ɗaɗa ma hutiye məpəse me təbey.
Mezeleme ŋgayma ndziye ka tor eye.»

30Yesu a tsikatay andza niye na, hərwi tə
gwaɗawa: «Neŋgeye na, gər mavuwe.»

May i Yesu tamalamar i Yesu hay
Mata 12.46-50; Luka 8.19-21

31 May i Yesu ta malamar i Yesu hay tə
ndisl naha tuk. Tə ndisl naha na, tə lətse
ma bəra. Tsa na, tə slər ndo məzalay naha
a Yesu. 32 Ka təv eye niye na, ndo hay
haladzay mandza eye. Tə lawara na Yesu
a wuzlah. Ndo nakə tə slər naha aye a
gwaɗay a Yesu: «Pa zləm təday. May yak ta
malamar yak hay faya ta tsətsahiye karma
bəra.»

33Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay: «May ga
tamalamar gahayna,wayhay?» 34Tsana,
a zəba ka ndo niye hay, a dzaha gər tuwzik
ada a gwaɗ: «May ga tamalamar ga hay na,
nəteye anaŋ. 35Hərwi matəra malamar ga
ta may 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. 2 A tətikawatay wu hay haladzay
ta dzeke. Ada matətike ŋgay nakə faya ma
tətikateye na, a gwaɗawatay:

3«Tsənum! Ndowurayandohwawabəra
mə gay. A həl hulfe ŋgay, a ye ha a peslmata
sləge. 4A 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. 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. 7 Neŋgeɗ a dəɗ
a gay i dak. Dak niye hay tə gəl. Tsa na,
dak niye hay tə ŋgəɗətsa na hulfe niye a
ndzohwaw aye, kwa hulfe niye hay ta ge
bo bay ada ta nah bay. 8 Siye sa na, tə kuts
ka təv lele eye, tə ndzohwaw na, lele. Tə
gəl ada tə nah, gər eye həɓəts həɓəts lele.
Mə walaŋ tay niye na, neheye hohway tay
hay makwehe nəte na, wur eye kuro kuro
mahkar, siye hay a ge kuro kuro məkwa,
mekeleŋ eye hay a ge temerre.»

9 Yesu a ndəv ha andza niye na, a
gwaɗatay: «Ndo nakə zləmandayamətsəne
aye na, mâ tsəne lele!»

Yesu a geməsler ta dzeke na, hərwimey?
Mata 13.10-17; Luka 8.9-10

10 Ahəl nakə Yesu ta ndo neheye tə
ndzawaka təvŋgay ada ta gawlaŋgayhay ti
yeabəraka təv indoniyehayhaladzayaye,
ka təvnakənəteyemahəteyena, gawlaŋgay
hay ta tsətsah faya tə gwaɗay: «Dzeke niye a
sayməgweɗe na, mey?»

11 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Nəkurom na, Mbəlom kə ɗakum ha wu
nakəmaŋgahaeyemabəyŋgayaye. Ane tuk
na, ndo siye hay ta tsəniye wu hay na, ta
dzeke. 12Andza niye nəteye na,

* 4:4 Ma gəma niye i tay na, ta sləgawa tə tsəluv təbey. Tə kutsawa ha na, məkutse məkutse.
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“Ta zəbiye faya tə ɗəre tay ada ta ŋgateye
bay.

Ta tsəne tə zləm tay ada ta səriye ha andza
məgweɗemey na, ta səriye ha bay.

Bəna ta ta maweye ka təv i Mbəlom
ada Mbəlom ma ta pəsatay ha
mezeleme tay.†”»

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

13Tsana, Yesuagwaɗatay: «Nəkurom, ka
tsənum dzeke nakay a say məgweɗe mey
na, ka tsənum bəɗaw? Ka tsənum dzeke
nakaybayna, adaka sərumeye siye i dzeke
mekeleŋ eye hay na, ma kəkay tuk? 14 A
sayməgweɗena, anaŋ: Ndomasləgea sləga
bazlam i Mbəlom. 15Ndo mekeleŋ eye hay
tandzəkit 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 niye masləga
eyema nəteye.

16 «Siye hay ta ndzəkit bo sik i pəlaɗ nakə
hulfe a kuts faya aye. Nəteye tə tsəne ba-
zlam i Mbəlom kwayaŋŋa na, ta təma tə
məŋgwese. 17 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.
Madəbaeye ɗəretsətsehkəgəbaymadzəgur
meandzatay a gər hərwi bazlam iMbəlom.
Tsa na, tə gər ha mədzele 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
ka wu i məndzibəra, bor i zlele ada ta bor i
wu mekeleŋ eye hay wal wal yuh a ye tay
a bo. Wu niye hay tə ŋgəɗətsa na bazlam
i Mbəlom nakə mə ɗərev tay aye. Tsa na,
bazlam i Mbəlom dərmak kə wa hohway
mə ɗərev tay bay.

20 «Ndomekeleŋ 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. Ba-
zlam i Mbəlom a gəl mə ɗərev tay lele ada
a nah. Neŋgeɗ, makwehe nəte na, wur eye
kuro kuro mahkar, neŋgeɗ sa na, wur eye
kuro kuroməkwa ada siye temerre.»

Dzeke i lalam
Luka 8.16-18

21 Tsa na, Yesu a tsikatay dzeke sa, a
gwaɗatay: «Ndomazlaweye lalamŋgayma
piye faya ako ada ma hurəkwiye faya gəse
ɗaw? Kəgəbay, ma piye na a dəba i sləlah
ɗaw? Mapiyena ɗuhna, kawuməpe lalam
bəɗaw? 22Mapiyenakawuməpe lalamna,
hərwi ada ɗəre mâ zəba dzaydzay ada wu
neheye ɗəre a ŋgatay bay aye na, mâ zəba
lele. Wu neheye maŋgaha eye ta ta zəbiye
mə dzaydzay. 23 Ndo nakə zləm andaya
mətsəne aye na, mâ tsəne lele!»

24 Yesu a gwaɗatay sa: «Gumay metsehe
a wu nakə ka tsənum aye! Ndoweye kə
pay zləm lele na, Mbəlom ma səkaheye ha
mətsəne, hərwi ada mâ tsəne lele. Hərwi
Mbəlomma ləvakumeye wu təwu nakə ka
ləvawumatay wu a ndo hay aye. 25Hərwi
ndo nakə wu ŋgay andaya na, ta səkahay
ha sa. Ane tuk na, ndo nakə wuray 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 wu-
ray a həl hulfe a ye a sləga na a gu-
vah ŋgay. 27 Ma 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 ndzohw
ada faya ma gəliye. Neŋgeye na, wu nakə a
sləga aye fayama gəliye ma kəkay na, a sər
bay. 28Dala a ndzohwa ahaya wu niye ka
gər bo ŋgay. A ndzohw a dazlay na, səmber
aye ka me i bəɗ. Tsa na, a ye tə gər. Ma
dəba eye na, a pa wur ada a nah lele. 29A
nah tsa na, ndo i guvah a zla 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

30Yesu a gwaɗatay sa: «Ka ndzəkitakway
ha Bəy iMbəlom sa təmey? Ka dəɗakwatay
ha labara nakay a zləm a ndo hay na, ta
dzeke waray? 31 Anaŋ Bəy i Mbəlom a
ndzəkit bo sa na, andza wur i ɓəzaŋ. Ahəl

† 4:12 Ezay 6.9-10.
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nakə ta sləgiyembana,məwalaŋ iwur iwu
neheye ka məndzibəra tebiye na, neŋgeye
tsekweŋ. 32 Ane tuk na, ta sləga na, ma
ndzohwiye. Kə ndzohw na, ma gəliye a ze
ala neheye tə sləga ka dədaŋ aye tebiye. A
təra andza gərɗaf, ɗiyeŋ hay ta ŋgariye faya
gay tay adamezek eyema gateye ŋgama.»

33 Andza niye, Yesu a tsikawatay labara
ŋgay a ndo hay tebiye na, ta dzeke andza
nakay anaŋ eye. A tsikawatay na, wu nakə
ndo neheye ta sliye faya mətsəne lele aye.
34Yesu 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 say
məgweɗemey na, a ɗawatay ha tebiye.

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

35 Pat eye niye huwa a ge na, Yesu a
gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Lətsakwa!
Takwa! Tasakwa a diye i dəlov neŋgeɗ.»
36 Tə lətse, tə gər tay ha ndo hay ka niye.
Gawla ŋgay hay tə zla na ta kwalalaŋ i yam
nakə neŋgeyemə ɗəmaaye. 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 bag-
war eye a ge haladzay. Yam a tsal ka
bo ɗaŋgwala wekit wekit ada faya ma viye
a kwalalaŋ i yam niye, mazlambar ma
rahiye a ɗəma. 38 Yesu na, neŋgeye ŋgway
duk ma dəba, mə huɗ i kwalalaŋ niye
ada neŋgeye mandzahəra eye. Gər ŋgay
mapa eye ka təv gər. Gawla ŋgay hay
ta dzədzar haladzay, ta pəɗeke ha abəra
ka məndzehəre tə gwaɗay: «Ndo matətike
ndo, faya ka mətakweye na, a gaka mə gər
təbəɗew?»

39 Tsa na, Yesu a pəɗeke abəra ka
məndzehəre. A lətse, a ŋgərəz ka mətasl,
a gay me ada a gwaɗay a dəlov niye: «Ndza
ɗikɗik!» Kwayaŋŋa mətasl a gər ha məge.
Məɓəle i wuray kwa tsekweŋ andaya sa
bay.

40 Tsa na, Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay
hay: «Ka dzədzarum kate na, hərwi mey?
Ka dzalum ga ha zuk bəɗaw?»

41 Kwayaŋŋa ta dzədzar haladzay, tə
gwaɗ a bo məwalaŋ tay: «Nakay i ŋgay ndo

waray nakə a gayme amətasl ta yamna, tə
gəsayme aye?»

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

1Ma dəba eye na, Yesu ta gawla ŋgay hay
təndisl adiye i dəlovniye. Təveyeniye ti ye
a ɗəmaaye na, dala i Geraseni hay. Təndisl
a ɗəmana, təmbəzlaw abəramə kwalalaŋ i
yam. 2Yesuambəzlawabəraməkwalalaŋ i
yam na, kwayaŋŋa ndowuray a ndohwaw
abəra mə walaŋ i tsəvay hay, hərwi mede
ka təv i Yesu. Ndoweye niye na, məsəfəre
lele bay eyemə bo.

3 A ndzawa na, mə walaŋ i tsəvay hay.
Ndəray kwa nəte a mba faya məgəse
ada mədzewe na bay. Kwa mədzewe tə
tsalalaw bəbay na, ndəray a mba faya bay.
4 Haɓe tə dzawaway na sik tə səselek ada
tə paway tsalalaw a həlay. Wu neheye tə
dzawa ha aye na, a ŋgəzlah ndərtsətsətse.
Ndəraykwanəte amba fayaməgəsenabay.
5Ta huwa, kwa ta həpat a həhalawa na, mə
walaŋ i tsəvay hay ada mə mahəmba. A
həhalawa na, tə mawude eye ada a tawa
bo ŋgay tə kwar tsuraɗ tsuraɗ.

6Gər mavuwe niye a ŋgatay naha a Yesu
dəreŋ na, a hway ka təv ŋgay. A hway naha
na, a dəkway gurmets a huvo. 7 Tsa na, a
wuda ta gədaŋ, a gwaɗ: «Nəkar YesuWawa
i Mbəlom Fetek, ka wuɗa ka neŋ na, mey?
Amboh tə məzele i Mbəlom, kâ geŋ wuray
bay.»

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

9 Yesu a tsətsah faya, a gwaɗay: «Məzele
yak way?»
Fakalawambəɗay faya aYesu, a gwaɗay:

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

10 Tsa na, a gay amboh a Yesu haladzay
hərwiadaYesumâhəharnadəreŋabəraka
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
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bo i madəras taɗaheye.» 13 Yesu a vəlatay
tsəveɗ. Tsa na, məsəfəre lele bay eye ti yaw
abəra mə bo i ndo niye ti ye tə fələkwa a
bo i madəras niye hay. Madəras niye hay
haladzay ta giye gwezem sulo ta hwayaw
abərama tsaholok niye ti ye tə kuts a dəlov,
tə dze a ɗəma.

14 Ndo mətsəkure madəras neheye tə
ŋgatay andza niye na, ta hway, ti ye a
wuzlahgəma mata ɗatay ha labara niye a
ndo hay ada a ndo neheye nəteye dəreŋ ta
wuzlahgəma aye. Tsa na, ndo hay ti yaw
mata zəbe naha ka wu nakə a ge bo aye.

15 Ndo niye hay tə ndislew ka təv i Yesu
na, tə ŋgatay a ndo nakə fakalaw hay tə
ndzawaməboŋgayhaladzay aye. Təŋgatay
na,mandza eye, petekeɗ kabo adaneŋgeye
lele bəna andza nakə a ndzawa aye bay. Tə
ŋgatay andza niye na, ta dzədzar. 16Ndone-
heye 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 abərama gəmamay.»

18 Ahəl nakə Yesu faya ma tsaliye a
kwalalaŋ i yam aye na, ndo niye a mbəl
hərwi fakalaw hay ti yaw abəramə bo ŋgay
na, a gwaɗay a Yesu: «Ambohnâpaka 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 BəyMaduweŋ a ge hərwi yak
aye.» 20 A tsəne andza niye na, a lətse a
ye a dala nakə tə zalay Dekapol* aye. A
ndisl a ɗəma na, a dazlay matəkəratay wu
nakə Bəy Maduweŋ a ge hərwi ŋgay aye.
Ndo neheye tebiye tə tsəne labara niye na,
a gataymasuwayaŋ.

Yesu a mbəl ha dem i Dzayrus abəra ma
mədahaŋ

Ŋgwaswuray ɗəvats eyeməvekurogəreye
sulo

Mata 9.18-26; Luka 8.40-56
21Madəbaeyena, Yesu ta gawlaŋgayhay

təmaw tə kwalalaŋ i yam ka dəlov niye. Tə
mawadiyeneŋgeɗ. Təndisl a ɗəmana, ndo
hayhaladzay ti ye ka təvŋgay. Ndohay ti ye

ka təv ŋgay na, neŋgeye ka me i dəlov niye
mba.

22 Bəy i gay i maɗuwule me wuray tə za-
lay Dzayrus, a ye naha dərmak. A ŋgatay a
Yesuna, a dəkway gurmets a huvo. 23Agay
amboh a Yesu, a gwaɗay: «Dem ga wuray
hala bay faya ma mətiye. Amboh, dara ta
peŋ faya həlay ada mâ mbəl 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 tə waray, tə waray.
25 Ŋgwas wuray andaya dərmak. Ŋgwas
eye niye na, ɗəvats eye. Bambaz a
mbəɗawayaw abəra mə huɗ. Ɗəvats eye
niye kə ndza faya məve kuro gər eye sulo.
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.

27-28Ŋgwas niye a tsəne wu nakə ndo hay
faya ta tsikiye ka gər i Yesu aye na, a ye a
walaŋ i ndo niye hay Yesu mə ɗəma aye.
A dzala mə gər ŋgay, a gwaɗ: «Na lamay a
petekeɗ ŋgay na, na mbəliye segey.» Tsa
na, a ye tsəriɗ tsəriɗ mə walaŋ i ndo niye
hay. A ndisl bəse ka təv i Yesu ta dəba
na, a lamay a petekeɗ i Yesu. 29 A ye a
lamay nets na, kwayaŋŋa bambaz niye a
mbəɗawayaw faya abəra a tərəts tsandzaŋ.
A sər ha mə bo ŋgay na, kə mbəl abəra ma
ɗəvats ŋgay niye.

30Kwayaŋŋa Yesu a sər ha gədaŋ ki yaw
abəra mə bo ŋgay. Tsa na, a mbəɗa me a
diye i ndo neheye faya ta pay naha bəzay
madəbaaye. A tsətsah, a gwaɗ: «Maa lamay
a petekeɗ ga na, way?»

31 Gawla ŋgay hay ta mbəɗay faya, tə
gwaɗay: «Ka gwaɗiye “Maa lemeŋway”na,
ka ŋgatay a ndo neheye haladzay faya ta
ŋgəɗətsiye kar təbəɗew?»

32Ane tukna, Yesua zəba ɗəre ka təvniye
pərwasla hərwi ada mâ ŋgatay a ndo nakə
a lamay a petekeɗ ŋgay aye. 33Ŋgwas 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 hawu nakə deɗek aye a

* 5:20 Dekapol na, gəma nakə dala mə ɗəma kuro aye.
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Yesu. 34Yesuagwaɗay: «Demga,mədzal gər
yak kə mbəl kar ha. Do wu yak barbarra.
Ka mbəl abəra ma ɗəvats yak nakay na, ka
tor eye.»

35Ahəl nakəYesu fayama tsikeye a ŋgwas
niye andza niye na, ndo hay ti yawmə gay
i Dzayrus. Ti yaw na, ka təv i Dzayrus. Tə
gwaɗay: «Dem yak kə mət, ka wurɗeye me
amiter na, sa meriye?»

36 Ane 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.»

37Tsa na, a lətse, a ye. Ahəl nakə fayama
diye na, a gatayme a ndo hay ada tâ zəŋgal
na bay. A vəlay tsəveɗmede ka bo dziye na,
a Piyer, a Yakuba tamalamar ŋgay Yuhana.
38 Tə ndisl naha a gay i Dzayrus bəy i gay i
maɗuwule me na, Yesu a zəba ɗəre na, ndo
hay faya ta tuwiye taŋgof taŋgof, siye hay
faya ta tuwiye tə mawude eye ndəŋndəŋ.
39 Yesu a ŋgatay andza niye na, a fələkwa
a gay, a ye naha a gwaɗatay a ndo neheye
mə gay aye: «Mədzəɗay ta mətuway nakay
na, kemey? Wawa nakay na, kə mət bay,
neŋgeyemandzahəra eye.»

40 Ndo hay wuyi tə ŋgwasa faya. Tsa
na, a həharataya ahaya abəra. Maa ləkaw
ka təv ŋgay mə gay na, bəba ta may i
wawa ta gawla ŋgay neheye mahkar ti
ye ka bo dziye. Nəteye, ti ye tə fələkwa
a gay nakə wawa mahəna eye mə ɗəma
aye. 41 Tə ndisl naha na, Yesu a gəs dem
niye abəra mə həlay ada a gwaɗay: «Talita
kum!» (Andza məgweɗe: «Dem, faya na
gwaɗakeye, lətse!»)

42 Tsa na, dem niye kwayaŋŋa hurum a
lətse. A ye tə sik ŋgay kuteŋ kuteŋ. Məve
i dem niye na, kuro gər eye sulo. Tsa na,
ndo niye hay tə ŋgatay a wu niye a ge bo
aye na, a gatay masuwayaŋ. 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 wu
mənday adamâ nda.»

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

1Madəba eye na, Yesu ta gawla ŋgay hay,
tə lətse abəra ka təv niye, ti ye a gəma nakə

Yesu a gəl mə ɗəma aye. 2 Pat i mazəzukw
bo na, a ye a gay i maɗuwule me. Mə ɗəma
na, ndo hay haladzay. A ɗatay ha bazlam
i Mbəlom. Tə tsəne bazlam i Mbəlom nakə
a tsikatay aye na, a gatay hərɓaɓəkka. Tə
gwaɗ: «A hutaw labara nakay na, məŋgay?
Maa vəlay ndaraw nakay na, way? Ma-
suwayaŋ nakay faya ma giye na, a yaw
məŋgay? 3 Neŋgeye na, ndo matsətseɗe
mayako bəɗa? Ada neŋgeye na, wawa i
Mari bəɗa? Malamar ŋgay hay na, Yakuba,
Zozes, Yuda ada Simoŋ bəɗa? Malamar
ŋgay dem aye hay dərmak nəteye ka təv
kwaykanaŋ,nəkwaydziye 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 ŋgay mə walaŋ i ndo ŋgay hay ta
malamar ŋgayhay na, tə ɗəslay ha gər bay.»

5 Hərwi niye, Yesu kə sla məge ma-
suwayaŋ i wuray kwa tsekweŋ bay tebiye.
Wunakə a ge aye na, a pa həlay ka ndowu-
ray 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. Tsana, a lətse a ye a gəmamekeleŋ eye
hay bəse ta gəma ŋgay niye. A ye na, mata
ɗatay ha bazlam i Mbəlom a ndo hay.

Yesu a slər gawla ŋgay hay kuro gər eye
sulo

Mata 10.1,5-15; Luka 9.1-6
7 Pat wuray na, Yesu a zalatay a gawla

ŋgay hay kuro gər eye sulo, a gwaɗatay:
«Na sləriye kurom ha a gəma hay wal wal.
Ka deyumeye na, sulo sulo.» Tsa na, a
vəlatay gədaŋ ka mahəhere məsəfəre neh-
eye ŋgwalak eye bay aye abəra ka ndo hay.

8A gwaɗatay: «Ka deyumeye na, kâ zlum
wuray a həlay bay. Sakwal na, ka zlumeye
kəla. Ane tuk na, kâ zlum wumənday bay.
Kwa ɓəɓoro, kwa suloy kâ pum a gwezem
bay. 9 Tahərak na, pum a sik, ane tuk na,
kâ həlum petekeɗ i məkelkabo kurom hay
sulo, sulo bay.»

10 Yesu a gwaɗatay sa: «Ka ndislum a
gəma nakə ka deyumeye a ɗəma aye na,
ndzum mə gay nakə ta təma kurom tə
məŋgwese aye. Kâ yum kurom abəra mə
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gay niye bəse tsa bay. Ndzummə ɗəma hus
a pat nakə ka deyumeye a gəma mekeleŋ
eye. 11 Taɗə ndo i gəma niye ka deyumeye
a ɗəma, ta təma kurom bay ada agəna ta
kərah məpe zləm ka bazlam kurom na,
dum kurom abəra ma gəma niye. Ahəl
nakə ka yumawkurom, nəkuromka tsəveɗ
mazlambar ka gərumeye ha tsəveɗ i gəma
niye na, tətəkum ha bətekwew i gəma niye
abəra ka sik kurom hay. Niye na, ta səriye
ha ta təma kurom bay.»

12 Yesu a ndəvatay ha me ŋgay niye a
tsikatay aye na, tə həl bo ti ye. Tə ndisl
a gəma niye hay na, ta dazlay a məɗe ha
bazlam i Mbəlom a ndo hay. Tə gwaɗatay
a ndo i gəma niye hay: «Mbəɗum ha mede
kurom» 13 ada ta həhar fakalaw abəra ka
ndo hay. Tə faɗamal ka ndo neheye ɗəvats
eyehayaye. Təmbəl tayhaabəramaɗəvats
niye. Ndo neheye tə mbəl tay ha aye na,
nəteye haladzay.

Herod ta Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam
Mata 14.1-12; Luka 3.19-20, 9.7-9

14 Yesu a ɗa a zləm haladzay a gəma hay
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 məge ma-
suwayaŋ.»

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

maslaŋ iMbəlomnəteməwalaŋ indoməɗe
habazlam iMbəlomneheyeahəl niyeaye.»

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, hərwimaa
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: «Ba-
zlam 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 slaməkəɗe na Yuhana bay na,
hərwi Herod. 20Hərwi mey na? Herod na,
a dzədzaraway a Yuhana. A dzədzaraway
na, a sər ha Yuhana na, neŋgeye ndo lele
eye, kə ge mənese bay. Herod a ge faya me
hərwi ada tâ kəɗnabay. A tsəne andzaniye
na, a dzədzar haladzay. Haɓe ɗuh a pawa
zləm ka bazlam i Yuhana na, lele. Aya ane
a sla fayamatəme bay.

21 Pat eye andaya na, Herodiyad a huta
tsəveɗ kaməkəɗe Yuhana tuk. Pat eye niye
na, Herod a gemagurlom i pat iməweŋgay.
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 zləm aye. Ti
ye naha tebiye a magurlom niye. 22Anəke
na, dem iHerodiyadniye a ye, a fələkwaka
təv indoneheyemahayagər eye. Ayenaha
na, a dazlay aməhetse. Məhetse i demniye
a hats eye na, a le ka bəy ta ndo neheye
a zalatay a magurlom aye. Bəy a zalay
a dem niye a gwaɗay: «Nəkar na, tsətsah
fagaya wu nakə a saka aye, na vəlakeye.»
23Ambaɗay tsaɗ tsaɗ, a gwaɗay: «Kwamey
mey! Ka tsətsah na, na vəlakeye. Kwa dala,
na ɗəsakeye faya abəra, na vəlakeye ha a
nəkar ka ləviye.»

24 Tsa na, dem niye a yaw abəra, a ye ka
təv i may ŋgay. A gwaɗay a may ŋgay: «May
ga, bəy a gweɗeŋ “Tsətsah wu nakə a saka
aye, na vəlakeye” na, na tsətsah faya na,
mey?»
May ŋgay a gwaɗay: «Tsətsah na, mâ

ɗəsaka gər i Yuhana madzəhuɓe ndo a
yam.»

25 Dem niye a ma ta bəse ka təv i bəy. A
ye naha a tsətsah wu nakə a say aye tuk. A
gwaɗay abəy: «A seŋna, vəleŋ gər i Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam ka bəgəlam anəke
kiyye.»

26Bəy a tsəne andza niye na, a ndalay ha-
ladzay, hərwi a sayməkəɗe na Yuhana bay.
Kwaandalaybəbayna, a slamakərahayha
bay hərwi ɓa ka mbərəmməmbeɗe kame i
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ndo neheye mazala eye a magurlom aye.
27Azalay a sidzewŋgaynəte, 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. 28Tsa na, a
pa ahaya ka bəgəlam. A zla ahaya a vəlay a
dem niye. Dem niye a təma, a ye ha a vəlay
amay ŋgay dərmak. 29Gawla i Yuhana hay
tə tsəne, ta ɗəs gər abəra ka Yuhana na, ti
yaw tə zla ahaya mədahaŋ i Yuhana abəra
ma daŋgay, tə pa na a bəɗ.

Tapa i ɗaf zləm tə kəlef sulo
Mata 14.13-21; Luka 9.10-17; Yuhana

6.1-14
30 Yesu 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 təmatətike nakə ta
tətikatayaw a ndo hay aye.

31 Azlakwa bay ka təv nakə nəteye mə
ɗəmaayena, ndohayhaladzay faya ta diye
naha ka təv tay ada siye hay haladzay faya
ta mbəɗiye gər wu tay. Yesu ta gawla ŋgay
hay ta huta həlay i məndewumənday kwa
tsekweŋbay tebiye. Yesuazəba fayaandza
niye na, a gwaɗatay a gawla ŋgay hay:
«Takwakwayabəra kanaŋ, takwaa təvnakə
ndo hay andaya bay aye ta zəzukwakwa
bo mə ɗəma.» 32 Tsa na, tə lətse, tə tsal
a kwalalaŋ i yam, ti ye a təv nakə ndəray
andayamə ɗəma bay aye.

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

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
mahayagər eye. A zəba fatayana, tə gaymə
bo haladzay. Hərwi ndo neheye ta ndzəkit
bo na, andza təɓaŋ neheye ndo mətsəkure
tay andaya bay aye. Tsa na, a dazlay
mətsikatay labara hay wal wal haladzay.

35 Mazlambar huwa faya ma giye na,
gawla a Yesu ta həndzəɗ ka təv i Yesu
tə gwaɗay: «Anəke huwa kə ge ada təv
nakay kəsaf na, kəkay? Ndo neheye tebiye

ta ndeyeweye wu mənday na, məŋgay?
36Ŋgama gwaɗatay tâ yemata səkəmawwu
mənday ma wuzlahgəma ada mə gay i ndo
neheye təmbay naha a wuzlahgəma aye.»

37 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Nəkurom eye vəlumatay wumənday!»
Gawla ŋgay hay ta tsətsah faya,

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

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. 40 Gawla i
Yesu hay tə tsikatay a ndo niye hay andza
niye. Tə ndza ka guzer niye. Ta nar bo
na, siye nəteye temerre temerre. Siye hay
kuro kuro zlam kuro kuro zlam.

41 Tə ndza na, Yesu a həl tapa i makwala
niye zlam tə kəlef niye sulo aye. Tsa na,
a zəba ɗəre a mbəlom, a gay naha sɨsœ
a Mbəlom. A ndəv ha məgay naha sɨsœ
a Mbəlom na, a ŋgəna ha makwala niye.
A vəlatay a gawla ŋgay hay, a gwaɗatay:
«Vəlumatay a ndo hay.» Tsa na, ti ye ta
ŋgənatay a ndo neheyemandza eye tebiye.
Yesuahəl kəlef neheye sulo aye, a ŋgənatay
ha faya a ndo niye hay mandza eye tebiye
sa. 42Kwaway a ndamakwala niye tə kəlef
eye kamərehe.

43Ma dəba eye na, gawla i Yesu hay, ti ye
naha, tə hayay gər a siye i makwala tə kəlef
eyenakəa ləkawaye. Təhayaygərna, a rah
a gwaŋ kuro gər eye sulo. 44 Ndo neheye
tebiye təndamakwalaniye ayena, hasləka
hay na, gwezem zlam.

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

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

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 ɗəretsətsehhərwimətasl a ge ta
gədaŋ ta diye tay, a sayməmehakwalalaŋ i
yamtadəba. Yesuaŋgatatayna, nəteye faya
ta siye ɗəretsətseh. Mbəlomɗa i dzagulok
məzlehe na, Yesu a həl bo a ye ka təv tay
tsəpak tsəpak ka gər i yam tə sik. A həndzəɗ
bəse ta nəteye na, a sayməlahatay kame.

49 Tə ŋgatay a Yesu faya ma diye ka gər
i yam tə sik na, tə gwaɗ ma giye na, wu
matəre ka ndo. Ta wuda. 50 Nəteye 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 yam
na, mətasl a ndza ɗeɗik. Tsa na, a gatay
hərɓaɓəkka a gawla ŋgay hay. 52 A gatay
hərɓaɓəkka na, hərwi ta sər ha gədaŋ i Yesu
zuk bay. Kwa masuwayaŋ nakə Yesu a ge
ta wumənday aye bəbay na, huya ta pa na
a mədzele gər tay bay, hərwi ta kula ha gər
tay.

Yesu a mbəl tay ha ndo i ɗəvats hay ma
Genesaret

Mata 14.34-36
53Ma dəba eye nakə Yesu ta gawla ŋgay

hay tə tas abəra ma dəlov niye aye na, tə
ndisl a gəma eye andaya tə zalay Gene-
saret. Tə ndisl a ɗəma na, tə ɓar na,
kwalalaŋ i yam tay ka pəpəz i dəlov niye.
54 Tə mbəzlaw abəra ma kwalalaŋ i yam
na, ndo neheyema gəma niye aye tə sər na
Yesu. 55 Ta hway məzalatayaw a ndo hay
kwa məŋgay kwa məŋgay, ta həlatay ahaya
ndo i ɗəvats hay a Yesu. Kwa ma gəma
waray waray Yesu a yawa na, tə həlaway
naha ndo i ɗəvats hay ta sləlah. 56 Kwa

Yesu a ye na, a ŋgay, kwa a gəmawawa eye,
kwa a gəma bagwar eye, kwa ndo neheye
mandza eye ma dəba i gəma aye bəbay na,
ndo hay tə haya gər ka təv məhay gər. Tə
həlawayaw ndo i ɗəvats hay. Tə gaway
amboh a Yesu hərwi adamâ 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 iMbəlommapala eye,
təyawmaZerozelem. Təyawtəhayagərka
təv i Yesu. 2 Tə ŋgatay a siye i gawla i Yesu
hay na, tə nda wu mənday andza niye ze
məbere həlay. Andza məgweɗe na, ta bara
həlay andza nakə kule i bəba təte tay hay a
tsikatay aye bay.

3 Hərwi mey na, Farisa hay nəteye ta
Yahuda hay tebiye na, tə ɗəslaway ha gər a
kule i bəba təte tay hay. Ta bara həlay lele
andza nakə mə kule tay bay na, ta ndiye
ɗaf bay. 4 Taɗə ta maw mə luma na, ta
bariye həlay təday ada ta ndiye ɗaf. Sa na,
tə ɗəslaway ha gər a siye i kule tay hay wal
wal, andzamatsekeɗe gəse, gəzla ta səŋgəle
i ɓəre.

5 Anəke na, Farisa hay ta ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlommapala 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?»

6Yesu a tsəne andza niye na, a mbəɗatay
faya, a gwaɗatay: «Nəkurom na, ndo i
bəbərek hay andza nakə Ezay ndo maslaŋ
i Mbəlom a watsa ahəl niye! A watsa na,
Mbəlom a gwaɗ:
“Ndo neheye ta zembeɗeŋ na, tə bazlam

ɗekɗek tsa,
ɗərev tay na, dəreŋ tə neŋ.

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

Wu nakə faya ta tətikateye a ndo hay aye
na,

bazlammapala eye i ndo hay tsa.*”»
* 7:7 Ezay 29.13.
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8 Yesu a gwaɗatay sa: «Ka gərum ha ba-
zlam iMbəlommapala eye hərwiməɗəslay
ha gər a kule i ndo hay ɗuh na, kəkay!» 9A
gwaɗatay sa: «Asah! Ka gərum ha bazlam i
Mbəlommapala 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 ta may yak bəɗaw!†” A
gwaɗ sa: “Ndoweye kə tsaɗay a bəba ŋgay
ta may ŋgay na, kutoŋ tâ kəɗ na bəɗaw!‡”
11 Nəkurom na, ka təmum bazlam nakay
bay. Nəkurom faya ka tətikumatay a ndo
hay na, kule i kurban tə məgweɗe a bəba
kurom ta may kurom na: “Wu nakə na
sliye faya məvəlaka haɓe hərwi madzəne
kar aye na, kurban” (andza məgweɗe zlele
nakəmavəla eye hərwiMbəlom aye). 12Ma
dəba eye na, a sakum ndo mâ dzəna bəba
ŋgay ta may ŋgay sa bay. 13 Andza niye,
faya ka nasumeye ha bazlam i Mbəlom tə
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. 15 Wu 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 zləm andaya faya na, mâ
tsəne!]»

17 Yesu a ndəv ha andza niye na, a ye
ŋgway a gay. Gawla ŋgay hay ta zəŋgal na a
gay. Ti ye naha ta tsətsah tə gwaɗay: «Dzeke
nakəmeeneŋka tsikayena,mbəɗawbona,
kəkay?»

18 Yesu a gwaɗatay: «Nəkurom dərmak
na, ka sərumbəɗaw? Wuməndaynakəndo
ma ndiye a huɗ eye na, ma nasiye ha ɗərev
i ndo zezeŋ bay. 19Hərwi wumənday nakə
ndo zezeŋ a nda aye na, a ye a ɗərev bay. A
ye na, a kutes tsa ada ma deyeweye abəra
mə bo.»
Bazlam i Yesu nakay a ɗa ha na, kwa wu

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

nasiye ha ndo ka təv i Mbəlom aye na, wu

nakə a yaw abəra mə ɗərev aye. 21 Hərwi
mədzal gər lelebay eye a yaw na, abəra mə
ɗərev. Ta diye a mede nakə ŋgwalak eye
bay aye, məge məkal, məkəɗe gər i ndo,
22məge madama, məwe bor ka wu i ndo,
məge seweɗ, məvatay gər a ndo hay, məge
zlərwek, məge sələk, maŋgəlay bəzay a ndo
hay, məɗəslay ha gər a bo, matəre ha bo
andza gər mavuwe. 23 Wu neheye tebiye
lelebay aye na, a yaw abəra mə bo i ndo
zezeŋ. Wu neheye lelebay aye na, ma
nasiye ha ndo ka təv i Mbəlom.»

ŊgwasKananwuray a dzala ha ka Yesu
Mata 15.12-28

24Madəbaeyena, a lətse ayeabəraka 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 ndəray mâ sər ha neŋgeye ka niye
bay. Ane tuk na, neŋgeye na, a sla məŋgehe
bo bay.

25-26 Ŋgwas wuray andaya ka dala i Tir
eye niye. Neŋgeye na, slala i Yahuda hay
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 faya ma
giye ha ɗəretsətseh tə dem ga, həhar faya
abəra tey.»

27Ane tukna, Yesu a gwaɗayaŋgwasniye
na, «Gər ga ha! Neŋ na, na dzəniye slala ga
təday andza nakə ta vəlateye wumənday a
wawa hay aye təday ada tâ rah. Məzle wu
mənday i wawa hay məkalatay a wawa i
kəra hay na, lele bay.»

28Ŋgwasambəɗay faya, a gwaɗay: «Andza
niye, bəy ga. Kwa neŋ Yahuda hay bay
bəbay na, ka sliye faya madzəne ga segey.
Hərwi kwa wawa hay faya ta ndiye wu
mənday na, nakə a dəɗaw fataya abəra mə
bazlam aye na, wawa i kəra hay ta paliye,
ta ndiye bəɗaw?»

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

† 7:10 Madayaw abəra ma Ezipt 20.12; Bazlam mapala eye masulo eye 5.16. ‡ 7:10 Madayaw abəra ma Ezipt
21.17; Levitik 20.9.
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30 Tsa na, ŋgwas niye a maw a mətagay
na, dem ŋgay mahəna eye ka təv məhəne.
Fakalaw ki ye faya abəra.

Yesu a mbəl ha ndo wuray madəŋgəzlak
eye

31Ma dəba eye na, Yesu a lətse abəra ma
gəma i Tir. A həl bo, a ye ta gəma eye
andaya tə zalay Sidoŋ ada ta dala nakə tə
zalayDekapol aye. Ayawtə ɗəmana, hərwi
məmaw ka tsakay i dəlov i Galile.

32A ndislew a ɗəma na, tə zlay naha ndo
wuray mandək aye. Tə gay amboh a Yesu,
tə gwaɗay: «Amboh! Pa həlay ka ndo may
nakay ada mâ mbəl abəra ma ɗəvats ŋgay
nakay tey.»

33 Tsa na, Yesu a gay wiyaw a mandək
niye mahəŋgeye, ti ye dəreŋ abəra ka təv i
ndo hay. Ti ye naha na, a pay wur həlay a
zləm i mandək niye. A pay wur həlay na, a
zləm sulo sulo. A tuf slesleɓ ka wur həlay
a lamay ha a ɗərneh i ndo niye. 34 Tsa na,
a zəba ɗəre a mbəlom. A ma ha məsəfəre
ŋgək a bəzihuɗ. Tsa na, a gwaɗay a ndo
niye: «Effata!» Andzaməgweɗe: «Zləmyak
mâ həndək!» 35Kwayaŋŋa zləm i ndo niye
a həndək. A tsəne zləm lele tuk. Wu nakə
a ɓaray na ɗərneh a tsik ha me lelebay eye
na, a pəla tuk. A tsik mewulaŋaŋa lele tuk.

36Ma dəba eye na, Yesu a gatayme a ndo
niye hay tebiye, a gwaɗatay: «Kâ ɗum ha
wu nakə na ge aye a ndəray bay.» Yesu
a gatay me məɗe ha na, nəteye tə zaka ha
məɗe ha wu i Yesu niye a giye ɗuh.

37 Wu nakə Yesu a ge aye na, a gatay
masuwayaŋ a ndo hay. Tə gwaɗ: «Wu
nakə Yesu a ge tebiye aye na, lele haladzay.
Neŋgeye na, kwa ndo mandək eye hay,
ka həndəkatay na zləm, tə tsəne zləm lele.
Kwa ndo neheye tə tsik me bay aye na, ka
lambaɗatay ha ɗərneh tay, tə tsik me lele.»

8
Ndo hay gwezem faɗ Yesu a vəlatay wu

mənday
Mata 15.32-39

1Patwuray na, ndo hayhaladzay təhaya
gər ka təv i Yesu sa. Yesu a zəba fataya na,
may awur fataya. Adawumənday andaya
fataya bay. Yesu a zalatay a gawlaŋgayhay,
a gwaɗatay: 2 «Ndo neheye na, tə geŋ mə

bo haladzay, hərwi anaŋ məhəne mahkar
na, nəteyeka təvgaadawuməndayandaya
fataya bay. 3Na gwaɗatay: “Dumkurom ze
mənde wumənday” na, mayma kəɗiye tay
ha ka tsəveɗ, ta ndisliye a mətagay tay hay
bay. Hərwi ndo siye hay mə walaŋ tay na,
nəteye dəreŋ.»

4 Gawla ŋgay hay ta mbəɗay faya, tə
gwaɗay: «Anəke mə kəsaf nakay na, ka
hutakweyewumənday 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: «Mak-

wala andaya famaya na, tapa tasəla.»
6Tsa na, Yesu a gwaɗatay a ndo niye hay

tâ ndza ka dala. A ye, a həlaw makwala
neheye tapa tasəla aye. A gay naha sɨsœ a
Mbəlom. A gay naha sɨsœ a Mbəlom na, a
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. 7 Kəlef andaya ka gawla ŋgay hay
tsakway sa. Yesu a həl kəlef niye, a gay
naha sɨsœ a Mbəlom. A vəlatay a gawla
ŋgay hay. A gwaɗatay: «Ŋgənumatay a ndo
hay dərmak.»

8 Makwala tə kəlef niye na, kwa way a
nda ɓəh ɓəh ka mərehe. Gawla i Yesu hay
tə hayay gər a bəmalə nakə a ləkaw aye na,
kəteh tasəla. 9 Ndo neheye tə nda ɗaf aye
na, ta giye gwezem faɗ.
Ma dəba eye na, Yesu a gwaɗatay: «Dum

kurom tuk!» 10 Tsa na, Yesu a tsal ŋgway a
kwalalaŋ i yam ta gawla ŋgay hay. Ti ye a
gəmawuray tə zalay Daləmanuta.

Farisa hay ta tsətsah masuwayaŋ ka
Yesu

Mata 16.1-12
11Tə ndisl a Daləmanuta na, Farisa hay ti

ye naha ka təv tay. Ti ye naha na, ta dazlay
mətsike me ta Yesu, hərwi a satay məhəle
faya abəra suwat. Ta tsətsah ka Yesu, tə
gwaɗay: «Gamaymasuwayaŋ nakəma ɗiye
ha ka yaw abəra 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
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ka tsətsahumeye masuwayaŋ sa na, ke-
mey? Anaŋna tsikakumeye tadeɗek: Ɗaɗa
ndərayma gakumeyemasuwayaŋ bay!»

13 Tsa na, Yesu a gər tay ha. A tsal ŋgway
a kwalalaŋ i yam, a ye a tas abərama dəlov
niye a diye neŋgeɗ.

14 Gawla i Yesu hay ta zəba wu tay hay
na, ta mətsa ha gər təmasəkəmemakwala.
Andaya fatayamə 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,
tə ma ha ka bo bazlam mə walaŋ tay. Tə
gwaɗ: «A tsikakway na, hərwi nakə mak-
wala andaya fakwaya bay aye!»

17Tsana, Yesu a sərataynahakawunakə
faya ta miye ha a bo mə walaŋ tay aye. A
gwaɗatay: «Ka ŋgurumeye bo kurom hərwi
makwala nakə andaya fakuma bay aye na,
kemey? Ada ka tsənum zuk bəɗaw? Ka
pum amədzal gər kurom təbəɗew? Mədzal
gər kurom na, madərəzla eye kəla ɗaw?

18«Ɗəre andaya fakuma ada kâ ŋgatumay
a ɗəre bəɗaw? Zləm andaya fakuma hərwi
mətsəne ada kâ tsənum bəɗaw?
«Ada kə makumaw a gər təbəɗew? 19Na

ge tə makwala na, kəkay? Na ŋgəna ha
makwala tapa zlam na, ndo hay gwezem
zlam tə nda bəɗaw? Ada nakə a ləkaw ka
hayumay gər na, gwaŋ nday?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Gwaŋ kuro

gər eye sulo.»
20 Yesu a gwaɗatay sa: «Makwala neh-

eye tapa tasəla aye na ŋgənatay a ndo hay
gwezem faɗ aye na, nakə a ləkaw a rah na,
kəteh nday?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Kəteh

tasəla.»
21 Yesu 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 ɗəmana, təgəsaynahahəlay
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 eyemə həlay,
a ye ha abəra ma wuzlahgəma. Ti ye naha

na, Yesu a tuf slesleɓ ka ɗəre i guluf niye. A
pa faya həlay, a tsətsah faya a gwaɗay: «Ka
ŋgatay a wu ɗaw?»

24Guluf 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

27Madəbaeyena, Yesu ta gawlaŋgayhay
tə lətse, ti ye abəra ma gəma niye. Ti ye
a gəma neheye bəse tə mbay naha a gəma
i Sezare Filipi aye. Ahəl nakə nəteye ka
tsəveɗ faya ta diye na, Yesu a tsətsah ka
gawla ŋgay hay, a gwaɗatay: «Ndo hay tə
gwaɗ fagaya neŋ na, way?»

28Tambəɗay 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 ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
hay.»

29Yesu a tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Ada
nəkurom ka gwaɗum i kurom, neŋ na,
way?»
Tsa na, Piyer a mbəɗay faya, a gwaɗay:

«Nəkar na, Kəriste.»
30 Tsa na, Yesu a gatay me, a gwaɗatay:

«Kâ tsikumay a ndəray bay.»
Yesu a ɗa haməməte ŋgay
Mata 16.21-28

31Tsa na, Yesu a pa bo ka mətsikatay me
a zləm. A gwaɗatay: «Neŋ Wawa i Ndo na,
kutoŋ na siye ɗəretsətseh haladzay. Bag-
war hay i ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom ta ndoneheye tə dzaŋgawa bazlam
i Mbəlom mapala eye ada siye i madugula
hay na, nəteye ta wuɗiye ga bay. Ta kaliye
gaha, ta ta kəɗiye ga. Ane tukna, nahəniye
sulomamahkar eye na, na lətseweye abəra
ma mədahaŋ.» 32 A ɗatay ha parak parak
lele ka həmbər mətsikatay bay.
Tsa na, Piyer a zalay kətsahmahəŋgeye, a

gay me. 33 Yesu a mbəɗa me ka təv i gawla
ŋgay siyehay. A zəbanaha fataya. A gayme
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a Piyer, kutik kutik, a gwaɗay: «Do abəra ka
təv ga. Do a dəba, nəkar na, Fakalaw. Ka
dzala gər andza Mbəlom bay, ka dzala gər
na, andza i ndo zezeŋ.»

34 Tsa na, Yesu a zalatay a ndo hay ta
gawla ŋgay hay. A gwaɗatay a nəteye
tebiye: «A say a ndoweye məpeŋ bəzay na,
mâ gər ha wu nakə a say a ɗərev ŋgay aye.
Mâ zla mayako mazləlmbaɗa eye ada mâ
peŋ bəzay.* 35Andza niye, ndo nakə a say
mətəme haməsəfəre 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. 36 Taɗə
ndoweye kə huta zlele i məndzibəra tebiye
a neŋgeye, ane tuk na, kə dze ha məsəfəre
ŋgayna, ŋgamaŋgay aye na,mey? 37Wuan-
daya nakə ndo zezeŋ ma sliye faya məvəle
hərwi mambəɗa ahaya məsəfəre ŋgay aye
ɗaw?

38 «Nəkurom ndo neheye anəke aye,
nəkurom na, məwalaŋ i ndo neheye tə sər
Mbəlom bay, faya ta giye mezeleme aye.
Taɗə ndoweye ka kərah ga ada kə ɗatay ha
bazlam ga a ndo hay bay na, neŋ dərmak
na ta kərahiye na. Na ta kərahiye na na,
ahəl nakə neŋ Wawa i Ndo na deyeweye
ta məzlaɓ i Bəba Mbəlom ada ta gawla i
Mbəlom hay aye.»

9
1Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum ha na, ndo

siye hay mə walaŋ kurom neheye anəke
kanaŋ aye, nəteye na, tamətiye zuk bay. Ta
ta mətiye na, ta ŋgateye tə ɗəre tay a Bəy i
Mbəlom nakə ma ləviye bəy ŋgay ta gədaŋ
aye təday.»

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

18
2 Ma dəba i məhəne məkwa na, Yesu a

zalay a Piyer, a Yakuba ta Yuhana, ti ye
tə tsal a mahəmba zəbol eye. Ahəl nakə
nəteye məmahəmba niye mahəteye na, bo
i Yesu ambəɗa ka ɗəre tay. 3Petekeɗ ŋgay a
mbəɗa herre kuɗekuɗek. Məsləɗe i petekeɗ
niye na, ndəray kwa nəte ka məndzibəra
ma sliyeməsləɗe ha andza niye na, andaya
bay.

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

5 Tsa na, Piyer a gwaɗay a Yesu: «Miter
ga! Lele na, ndzakwa kanaŋ. Nəmaa
kəruwakumeye madzawadzawa mahkar,
nəte i yak, nəte i Musa ada nəte i Eliya.»
6Piyer a tsik andza niye na, hərwi a sər wu
nakəma tsikiye bay. Hərwi nəteye neheye
mahkar aye na, ta dzədzar haladzay.

7 Pazlay a mbəzlaw məmbəlom, a dərəzl
tayha. Mapazlayniyena, bazlama tsənew
abəra mə gəma, a gwaɗ: «Nakay na, wawa
ga. Na wuɗa na haladzay. Pumay zləm a
wu nakəma tsikakumeye!»

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

9Ahəl nakə faya tambəzlaweye abəramə
mahəmba aye na, Yesu a gwaɗatay: «Wu
nakə ka ŋgatumay aye na, kâ təkərumay a
ndəraybayhus apat nakəneŋ,Wawa iNdo
na lətsew abəra ma mədahaŋ aye təday.»
10Ta təmabazlamnakə Yesu a tsikatay aye.
Anəke na, ta tsətsahməwalaŋ tay, tə gwaɗ:
«Mələtsew abəra ma mədahaŋ na, andza
məgweɗemey?»

11Tsa na, gawla ŋgay hay ta tsətsah faya,
tə gwaɗay: «Ndo neheye tə dzaŋgawa ba-
zlam 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. Tə
watsa na, tə gwaɗ: “Neŋgeye na, ma siye
ɗəretsətseh haladzay ada ta zəbiye faya
andza ndo bay” bəɗaw? 13Na tsikakumeye
parakka: Eliya na, ɓa ki yaw tsɨy. Ndo
hay ta gay wu nakə a satay aye. Bazlam i
Mbəlom kə tsik faya andza niye.»

Yesu ambəl ha wawa
Mata 17.14-21; Luka 9.37-43

14 Tə ndisl ka təv i siye i gawla ŋgay hay
na, tə ndzay naha a gər a ndo hay haladzay
tə lawara tay ha a wuzlah. Ndo neheye tə
dzaŋgawabazlam iMbəlommapala eyeaye

* 8:34 Məzle mayakomazləlmbaɗa eye na, andza məgweɗe: Məndze maləva bo eye məvəle ha məsəfəre ŋgay andza
Yesu.
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ta gawla i Yesu hay faya ta kəɗiye wuway
a bo. 15 Ndo hay tə ŋgatay a Yesu faya ta
diye naha ka təv tay ta gawla ŋgay neheye
mahkarayena, a gatayhərɓaɓəkka. Tsana,
ta hway ka təv ŋgay mata tsikay me. 16 A
gwaɗatay: «Ka kəɗum wuway ta nəteye ka
wuyemey?»

17 Tsa na, ndoweye andaya mə walaŋ i
ndo niye hay a mbəɗayaw faya, a gwaɗay:
«Miter, neŋ na zlakaw wawa ga, hərwi
mahorvov a gay. A gay na, a ɓaraway
ka bazlam ŋgəts. 18 Mahorvov 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.»

19Yesua tsikatayparakkaandoniyehay,
a gwaɗatay: «Nəkurom neheye anəke ka
dzalum ha ka Mbəlom bay aye! Na ndziye
ka təvkuromna, hadzəgay? Na zliye ŋgatay
hərwi kurom na, məndze hadzəgay? Ahe!
Zlumeŋ ahaya wawa eye kanaŋ.»

20Ti ye, tə zlayawwawa niye.
Fakalawniyemə bo iwawaniye 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.

21Yesuagwaɗayabəba iwawaniye: «Wu
nakay a gay na, kə ndza faya hadzəgay?»
Bəba i wawa niye a mbəɗay faya, a

gwaɗay: «Wu nakay a dazlay na, neŋgeye
wawa eye mba. 22 Fakalaw a kalawa ha a
ako ada a yam hərwi ada mâ mət. Taɗə ka
sliye faya na, amboh dzənamay tey.»

23 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Ka
gwaɗ na, “Taɗə ka sliye faya na, dzənamay
tey” ba! Ane tuk na, hərwi ndo nakə kə
dzala ha ka neŋ aye na, wuray andaya ma
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 ha
mədzele ka nəkar.»

25 Ahəl nakə Yesu ta bəba i wawa niye
faya ta tsikiye me aye na, ndo hay ta hway
naha haladzay ka təv tay. Yesu ka zəba
ndo hay faya ta diye naha na, a ŋgərəz ka
fakalaw, a gwaɗ: «Nəkar fakalaw nakay

matəra handomandək eye adamətsikeme
bay aye na, faya na gwaɗakeye dara abəra
mə bo i wawa nakay. Kâ ma faya mede a
bo i wawa nakay ɗaɗa sa bay!»

26 Fakalaw niye a wuda, a ɓəl ha wawa
niye ta gədaŋ. Tsa na, a ndohwaw abəra
mə bo i wawa niye. Wawa niye ma kaleye
zləva andza ma mətiye. 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.

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

29Yesu ambəɗatay faya: «Ka ɗuwulumay
me a Mbəlom bay na, ka slumeye faya
mahəhere slala i Fakalaw niye bay.»

Yesu a ɗa ha məməte ta mələtsew ŋgay
abərama tsəvay

Mata 17.22-23; Luka 9.43-45
30 Yesu ta gawla ŋgay hay tə lətse, ti ye

abəra ma təv niye. Ti ye a təv mekeleŋ eye
tadala iGalile. Yesua sayna, ndohay tâ sər
ha təv nakə neŋgeyemə ɗəma aye bay. 31A
say ndo hay tâ sər faya bay na, hərwi faya
ma tətikateye a gawla ŋgay hay.
A tətikawatay a gawla ŋgay hay na, a

gwaɗawatay: «Neŋ Wawa i Ndo na, ta
gəsiye ga, ta vəlateye ga ha a həlay a ndo
hay. Ta kəɗiye ga mədahaŋ eye, ada ma
məhəne mamahkar eye na, na lətseweye
abəra mamədahaŋ.»

32Ane tuk na, gawla ŋgayhay ta tsəneme
ŋgay niye a say məgweɗe mey na, ta tsəne
bay. Ada ta dzədzar matsətsehe faya.

Matəmewawa hay
Mata 18.1-5; Luka 9.46-48

33 Tsa na, tə ndisl a Kafernahum. Ti ye
naha, ti ye a gay nakə tə ndzawa mə ɗəma
aye. Ahəl nakə nəteyemə gay niye na, Yesu
a tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Meeneŋ faya
ka deyekweye ka tsəveɗ na, ka tsikum mə
walaŋ kurom na, ka wuyemey?»

34 Ta mbəɗay faya a Yesu bay. Hərwi
ahəl nakə faya ta diye ka tsəveɗ aye na,
ta tsətsah ka bo mə walaŋ tay, tə gwaɗ:
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«Ndo nakə neŋgeye bagwar eye a ze ndomə
walaŋ 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 say
matəre bagwar eye ka gər i ndo hay aye na,
mâ həna ha gər ɗuh. Sa na, mâ təra ndo
məgayməsler a ndo hay tebiye.»

36 Tsa na, Yesu a zla wawa tsekweŋ, a
lətse ha a wuzlah tay. A gəs na wawa
niye kurup kurup ka bo lele. 37 Tsa na,
a gwaɗatay: «Ndoweye ka təma na wawa
nakay lele andza wawa nakay anaŋ eye
hərwi nakə a wuɗa 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 faya
ma həhariye fakalaw abəra mə bo i ndo ta
məzele yak. A samayhaɓeməgaymehərwi
neŋgeye na, ndo kway bay.»

39 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Kâ
gumay me bay. Hərwi ndoweye kə ge ma-
suwayaŋ təməzele gana,ma tsikiye fagaya
wunakə lelebayayebay. 40Hərwindonakə
kə nakway ɗəre bay aye na, neŋgeye ndo
kway.»

41 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndoweye kə
vəlakum yam məse hərwi nakə ka pumeŋ
bəzay a neŋ Kəriste aye na, sərum ha ta
deɗek, magogoy ŋgayma dziye bay.»

Masəpete
Mata 18.6-9; Luka 17.1-2

42Yesu a gwaɗatay sa: «Ndoweye ka səpat
ndo nəte məwalaŋ i wawa neheye tə dzala
ha ka neŋ aye a mezeleme na, ŋgama tâ
ɓaray maɗiz i kwar a ɗay ada tâ kal ha a
huɗ i bəlay. 43 Taɗə həlay yak ma dəɗiye
kar ha a mezeleme na, ɗəs na. Ŋgama huta
məsəfəre ka təv i Mbəlom tə həlay yak nəte
tə bəmalə nakə ta kaliye kar ha a ako nakə
mambatiye ɗaɗa bay tə həlay yak sulo aye.
[ 44Mə ɗəma na, mətul neheye tə nda ndo
aye na, tə mət bay, ada ako nakə ɗaɗa ma
mbatiye bay aye.] 45Taɗə sik yakmadəɗiye
kar ha a mezeleme na, ɗəs na. Ŋgama ɗuh
na, fələkwa a Bəy i Mbəlom tə sik yak nəte

tə bəmalə nakə ta kaliye kar ha a ako tə
sik yak sulo aye. [ 46 Hərwi mə ɗəma na,
mətul neheye tənda ndo aye na, təmət 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
ɗaɗa ma mbatiye bay tə ɗəre yak sulo aye.
48 Mə ɗəma na, mətul neheye tə nda ndo
aye na, tə mət bay, ada ako nakə ɗaɗa ma
mbatiye bay aye.»

49 Yesu a gwaɗatay sa: «Andza ako nakə
ndo məvəɗe ma vəɗiye ha wu aye na, ndo
neheye tə dzala ga ha ta siye ɗəretsətseh
hərwi mede 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 andaya
matəra ha lele sa bay. Nəkurom dərmak
na, tərum andza sluwal nakə a tsəhən lele
aye. Mə walaŋ kurom na, ndzum bar-
barra.»

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

1Ma dəba eye na, Yesu ta gawla ŋgay hay
tə lətse, ti ye abəramaKafernahum, ti ye ka
dala i Yahuda. Tsa na, tə lətse, ti ye tə tas
magayam i Yurdum. Mə ɗəma na, ndo hay
haladzay tə haya gər ka təv ŋgay sa. Tsa na,
a tsikatay bazlam i mbəlom andza nakə a
tsikawatay aye.

2 Farisa hay ti ye naha ka təv ŋgay. Ti
ye naha ka təv ŋgay na, hərwi a satay
məhəle faya abəra suwat. Ta tsətsah faya
tə gwaɗay: «Bazlam kway mapala eye kə
vəl tsəveɗ a ndo ka mahəhere ŋgwas ŋgay
ɗaw?»

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

4Tə gwaɗay: «Musaa gwaɗna, taɗəndow-
eye a saymahəhere ŋgwas ŋgayna,mâwat-
say ɗerewel i mahəhere a həlay. Kəwatsay
na, adamâ həhar na tuk. Ndo hay ta səriye
ha manaŋ ka həhar na ŋgwas ŋgay na, ka
ɗerewel niye.»
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5 Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Musa a
watsakum gər i bazlam mapala eye nakay
andza nakay na, hərwi ɗərev kurom
nakə makula eye toŋgwa toŋgwa. 6 Ahəl
niye ka madazlay na, andza niye bay.
Hərwi mawatsa eye ka madazlay i məge
məndzibəra na: “Mbəlom a ge hasləka ada
ŋgwas. 7 Hərwi niye hasləka ma gəriye ha
bəba ŋgay ta may ŋgay, ta ndziye ta ŋgwas
ŋgay. 8 Ada nəteye ta təriye na, bo nəte.*”
Andza niye, nəteye sulo sa bay, ane tuk na,
andza ndo nəte.»

9 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo zezeŋ mâ
ŋgəna ha wu nakəMbəlom a dzapa 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, andza
məgweɗemey?»

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

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

13 Ma dəba aye na, ndo hay tə həl naha
wawa hay a Yesu hərwi ada mâ pa fataya
həlay ada tâ huta ŋgama. Ane tuk na, gawla
ŋgayhay tə gataymeandoniyehay təhəlay
nahawawa 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 Mbəlom mavəla
eye na, a slala i ndo neheye andza wawa
neheye. 15 Sərum ha na, ndoweye ka təma
Bəy i Mbəlom andza wawa neheye bay na,
ma diye a Bəy i Mbəlom bay.»

16 Tsa 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

17Yesu 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, nahutiye sifanakəmandəviyebayaye
na, na giye na, kəkay?»

18 Yesu a gwaɗay: «Ka zeleŋ ndo lele eye
na, kemey? Ndo lele eye na, Mbəlom nəte
ŋgweŋ. 19Ka 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.†”»

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

21 Yesu a ndazl na na, a wuɗa na hal-
adzay. Tsa na, a gwaɗay: «A ləkaw fakaya
abərana,wunəte. Anəkena, do ta səkəmha
zlele yak hay tebiye ada kâ ŋgənatay suloy
aye a ndo i mətawak hay. Ka ge andza niye
na, ka ta hutiye zlele mə mbəlom. Tsa na,
dara, peŋ bəzay.»

22Ndoniye a tsəne bazlamniye na, ɗərev
a həɓay. A ye ŋgway ta mevel 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.»

24 Gawla ŋgay hay tə tsəne bazlam niye
na, a vəlataymadzədzere. Ane tuk na, Yesu
a gwaɗatay sa: «Wawa ga hay! Mede a Bəy i
Mbəlom na, mada me eye haladzay! 25 Tə
bəmalə nakə ndo i zlele ma diye a Bəy i
Mbəlom aye na, ŋgama zləgweme mâ ye ta
bəɗ i ləpəre.»

26 Tsa na, a gatay wadəŋ wadəŋ a gawla
ŋgay hay. Tə gwaɗ mə 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.»

* 10:8 Madazlay i wu hay 1.27, 2.24. † 10:19 Madayaw abəra ma Ezipt 20.12-16; Bazlammapala eye masulo eye
5.16-20.
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28Tsana, 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, bəba ŋgay,
wawa ŋgay hay, guvah ŋgay hərwi ga ada
hərwi Labara Ŋgwalak eye na, 30anəke ahəl
kway nakay ma hutiye a ɗəma gay hay,
malamar hasləka eye hay, malamar dem
eye hay, maya hay, wawa hay, guvah hay
na, haladzayazenakəagərhaaye. Kəlana,
ta geye ɗəretsətseh haladzay dərmak. Aza
kame na, ma hutiye sifa nakə ma ndəviye
bay aye. 31Mə walaŋ i ndo neheye anəke
nəteye ndo i me hay aye na, haladzay ta
təriye ndo i dəba ada mə walaŋ i ndo ne-
heye anəke nəteye ndo i dəba hay aye na,
haladzay ta təriye ndo i me.»

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

32 Yesu ta gawla ŋgay hay, tə həl bo, tə
lətse hərwi mede a Zerozelem. Anəke na,
nəteye ka tsəveɗ faya ta diye. Kame tay na,
Yesu. 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 abəra mə walaŋ i
ndo niye hay kətsah sa. Ka təv niye na, a
tsikatay wu nakə ma ta təriye ka gər ŋgay
aye.

33 A gwaɗatay: «Tsənum, anəke na, faya
ka deyekweye a Zerozelem. Mə ɗəma na,
neŋ Wawa i Ndo ta vəlateye ga ha a həlay
a bagwar i ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom aye ada a ndo neheye tə dzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye. Ta geŋeye
sariya iməkəɗe. Tavəlay gahaahəlay i ndo
neheye tə sərMbəlombayaye. 34Nəteyena,
taŋgweseŋeyedəlaabəraməgər. Ta tufeŋeye
slesleɓ a ɗəre. Ta ndaɓiye ga tamandalaɓa.
Tsa na, ada ta kəɗiye ga tuk. Aya ane, ma
dəba i məhəne mahkar na, na lətseweye
abəramamədahaŋ.»

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

35 Ma dəba aye na, Yakuba ta Yuhana
wawa iDzebedehay ta həndzəɗka təvŋgay,

tə gwaɗay: «Bəy Maduweŋ may, a samay
na, gamay wu nakə a samay matsətsehe
fakaya aye?»

36 Yesu a gwaɗatay: «A sakum nâ ge
hərwi kurom na, wuyemey?»

37 Ta mbəɗay faya tə gwaɗay: «Wu nakə
nəmaa tsətsah fakaya aye na, ahəl nakə aza
ka ndziye ma bəy yak na, vəlamay tsəveɗ
nəmaâ ndza ka təv yak, nəte ta diye i həlay
i mənday ada neŋgeɗ ta diye i həlay i gula
yak tey.»

38 Ane 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?»

39 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Nəmaa
sliye faya.»
Yesu a gwaɗatay: «Andza niye deɗek,

ɗəretsətseh nakə na ta siye na, ka ta sum-
eye. Ɗəretsətseh nakə ta dzəhuɓiye ga ha
a ɗəma aye na, ta dzəhuɓiye kurom ha a
ɗəma. 40Ane tuk na, məndze ta diye i həlay
i mənday ga kəgəbay ta diye i həlay i gula
ga na, mata tsike na, neŋ bay. Təv məndze
niye na, i ndo neheyeMbəlom a ləvatay ha
bo aye wu tay.»

41 Siye i gawla ŋgay neheye kuro aye tə
tsəne bazlamniye na, a ndalatay haladzay.
Tə gemevel ka Yakuba ta Yuhana. 42Hərwi
niye Yesu a zalatay tebiye ka təv ŋgay, a
gwaɗatay: «Ka sərum ha na, ndo neheye
ta zəba fataya andza bəy bagwar eye ka
məndzibəra faya ta ləviye ndohay ta gədaŋ
ada ndo bagwar eye hay ta ɓərəkiye ha
gədaŋ tay ka siye i ndo hay. 43Ane tuk na,
mâ ge andza niye mə walaŋ kurom bay.
Ɗuhna, kə gendərayməwalaŋkuromasay
matərebagwareyena,mâ tərando iməsler
kurom. 44Ada taɗə ndoməwalaŋ kurom a
saymatəre ndo i me na, mâ təra beke i ndo
hay tebiye ɗuh. 45Kwa neŋWawa i Ndo na
yaw na, hərwi ada ndo hay tâ geŋ məsler
bay. Na yaw ɗuh na, hərwiməgatayməsler
a ndo hay adaməvəle haməsəfəre ga hərwi
məmbəle tay ha ndo hay haladzay.»

Yesu ambəl ha ndo guluf eye
Mata 20.29-34; Luka 18.35-43
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46Yesu ta gawla ŋgay hay tə ndisl a gəma
i Zeriko. Ahəl nakə ti yaw abəra ma gəma
niye na, ndo hay haladzay tə patayaw
bəzay. Faya tadiyena, təndzayagəraguluf
wuray faya ma rəkiye wu mandza eye ka
tsakay i tsəveɗ. Məzele ŋgay na, Bartime,
andzaməgweɗewawa iTime. 47Gulufniye
a tsəne taɗakay fayama diye na, Yesu ndo i
Nazaret na, a wuda, a gwaɗ: «Yesu,Wawa i
Davit, nâ gakamə bo təbəɗew?»

48Ndohayhaladzay təgayme, təgwaɗay:
«Ka bəbəl mey? Ndza ɗikɗik!»
Neŋgeye na, a səkah ha mawude sa ɗuh:

«Wawa i Davit, nâ gakamə bo təbəɗew?»
49 Tsa na, Yesu a lətse, a gwaɗatay: «Dum

zalumeŋayaw,mâ yaw.»
Ti ye tə zalay a guluf niye, tə gwaɗay:

«Ɗərev mâ ye fakaya abəra bay. Lətse!
Dara, faya ta zalakeye.»

50Tsa na, a lətse hurum, a kal ha petekeɗ
i mətasl ŋgay əvez ka dala. A ndapa a
mbəlom, tsa na, a ye ka təv i Yesu.

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, kambəl!»
Tsana, gulufniyeaŋgataya ɗərekwetseh

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
1 Anəke na, Yesu ta gawla ŋgay hay,

nəteye bəse ta Zerozelem. Nəteye mə
mahəmba nakə tə zalay Mahəmba i
Tetəɗœz aye. Ka mahəmba eye niye na,
gəma i Betifadze ta Betani andaya. Mə
ɗəma na, Yesu a slər tay ha gawla ŋgay hay
sulo, a gwaɗatay: 2«Dum a gəmanakə kame
kuromaye. Kandislumnaha a ɗəmana, ka
ndzumeyeagərazuŋgowawaeyeɗaməzle
ndomaɓara eye. Ndəray kə ndza faya ɗaɗa
zuk bay. Pəlumaw ada kâ yumeŋ ahaya.
3 Ndəray kə gwaɗakum: “Ka pəlumeye
zuŋgo eye məge ha mey?” na, gwaɗumay:
“A say a Bəy Maduweŋ. Ma ta ma ahaya
kanaŋ bəse, ma ndziye bay.”»

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

6 Tsa na, ta mbəɗatay faya andza nakə
Yesu a tsikatay naha aye. Ndo niye hay tə
tsəne andza niye na, tə gər tay ha. Tsa na,
ti ye ha zuŋgo niye. 7 Ti ye ahaya zuŋgo
niye a Yesu na, ta fətəl faya petekeɗ tay
hay. Tsa na, a ndza ka zuŋgo niye. 8 Ndo
hay haladzay ta fətəl petekeɗ tay hay ka
tsəveɗ. Siyehay təpahawal i gərɗafneheye
tə ɗəsawma guvah hay aye hərwiməɗəslay
ha gər a Yesu dərmak. 9Ndo neheye kame
i Yesu ta ndo neheye ma dəba ŋgay aye
na, ta wuda, tə gwaɗ: «Zambaɗakway a
Mbəlom! Mâpaŋgamakandonakə fayama
deyeweye tə məzele i Bəy Maduweŋ aye!
10Mbəlommâ pa ŋgama ka bəy i bəba kway
Davit! Zambaɗakway a Mbəlom, 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 giye mə ɗəma
aye. Ma dəba eye na, ti ye ta gawla ŋgay
hay a gəma i Betani. Ti ye a ɗəmana, hərwi
mazlambar pat fayama dəɗiye.

12 Tədœ eye na, Yesu ta gawla ŋgay hay
tə lətse abəra ma gəma i Betani, tə ma a
Zerozelem. Ka tsəveɗ faya ta diye na, may
a wur ka Yesu. 13 A ŋgatay naha a dərizl
i gərɗaf wuray andza gurov slambah faya
haladzay. Tsa na, a ye mata zəbaw faya.
A gwaɗ: «Iŋgeɗhay na hutiye hohway ŋgay
eye na ndiye.» A ye, a ndisl naha ka təv i
dərizl i gərɗaf niye na, kakupkuppa slam-
bah 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
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15Ma 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 ndo mambəɗe ha suloy, a mbəzl ha
təv məndze i ndo masəkəme ha bodobodo
hay. 16A gatayme a ndoməzlewu i tsakala
kwawaraywaraymede ha ta dalamətagay
i gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. 17 A
ɗatay ha lele, a gwaɗatay: «Mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom na: “Ta zaleye a gay ga
na, gay i maɗuwule me i slala i ndo hay
wal wal tebiye.*” Ane tuk na, nəkurom ka
tərum ha lar i məkal hay na, kəkay?†»

18 Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway
wu aMbəlom ta ndomədzaŋgawa bazlam i
Mbəlommapala eye, tə tsənewu nakə Yesu
a gawa aye na, ta dzədzar hərwi ndo hay ta
wuɗa bazlam i Yesu niye a tsikatay aye. Ta
pəla tsəveɗ kaməkəɗe na Yesu.

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

Məpemədzal gər kaYesu təmaɗuwuleme
Mata 21.20-22

20 Tədœ eye pərik i mekedœ na, Yesu ta
gawla ŋgay hay tə ma a Zerozelem. Ahəl
nakə faya ta diye na, tə ŋgatay a dərizl i
gərɗafniye andza gurovaye. Dərizl i gərɗaf
niye na, makula eye hus ta zləlay eye dzay.
21 Piyer a ŋgatay na, bazlam i Yesu nakə a
tsikay a dərizl i gərɗaf niye a mayaw a gər.
Tsa na, a gwaɗay a Yesu: «Miter, zəba ka
dərizl i gərɗaf nakə ka vəlay mezeleme aye
na, kə kula.»

22 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Gərumay hamədzal gər kuromaMbəlom!
23 Sərum ha lele, ndoweye kə gwaɗay a
mahəmba nakay: “Lətse abəra kanaŋ, ta
kal ha bo a bəlay”, kə ge a tsik ta mədzal
gər nəte na,Mbəlomma təmiye na. Adamâ
sər ha na, ma giye bo andza nakə a tsətsah
aye. 24 Hərwi niye faya na tsikakumeye:
Taɗə ka ɗuwulumme, ka tsətsahumwu ka
Mbəlom na, dzalum ha na, ɓa ka hutum
tsɨy. Mbəlom ma vəlakumeye. 25 Agəna
nəkurom ta magum eye ta ndo na, ka
ta ɗuwulumeye me a Mbəlom na, dum

pəsum ha bo təday. Ada Mbəlom Bəba
kurom mə mbəlom ma pəsakumeye ha
dərmak. [ 26 Taɗə nəkurom mandza eye
huya ta magum eye na, Bəba kurom nakə
mə mbəlom aye ma pəsakumeye ha bay
dərmak.]»

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

27Madəbaeyena, təmaaZerozelem tuk.
Yesu a ye a dalamətagay i gay iməɗəslay ha
gər a Mbəlom. Ahəl nakə faya ma həhaliye
mə ɗəma aye na, bagwar hay i ndo neh-
eye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlommapala eye
ada tamadugula siyehay, ti yeka təv iYesu.
28Ti ye naha na, ta tsətsah faya, tə gwaɗay:
«Ka gewuneheye na, ta gədaŋwaray? Maa
vəlaka gədaŋ eye na, way?»

29 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Neŋ dərmak na tsətsahiye fakuma
matsətsehenəte, taɗəkambəɗumeŋew faya
na, na ge wu neheye ta gədaŋ waray na,
na tsikakumeye. 30 Maa sləraw Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam na, way? Maa
sləraw na, Mbəlom tsukuɗu ndo hay ɗaw?
Mbəɗumeŋew faya tey.»

31 Tsa na, tə tsik mə walaŋ tay, tə gwaɗ:
«Ka mbəɗakweye faya na, kəkay? Taɗə ka
gwaɗakwa, maa slər ha Mbəlom, Yesu ma
gwaɗakweye: “Ka dzalum ha ka wu nakə
Yuhana a tsik aye bay na, kemey?” 32Ada
kambəɗakweye fayaməgweɗemaa sləraw
Yuhana na, ndo hay, ka tsikakweye təta
bay.» Tə tsik təta bay na, hərwi ndo hay
tebiye tə sər ta deɗek Yuhana na, ndoməɗe
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: «Ndoweyea ɗəs guvah. A
zəv a ɗəma dərizl i gərɗaf haladzay. Dərizl

* 11:17 Ezay 56.7. † 11:17 Zeremi 7.11.
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i gərɗaf niye hay na, tə wa hohway aye. A
ndəv ha mazəve na, a lawara na həndits ta
zleɗ. Tsa na, a lambaɗ a ɗəma təgwaɗhərwi
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 iməfəte hayada tâ fətayna. Boŋgay
aye a ye a tsekene.

2 «Həlay i maŋgəle hohway i dərizl i
gərɗaf niye hay kə sla. A slər ndo nəte mə
walaŋ i ndo i məsler ŋgay hay hərwi ada tâ
vəlayaw faya abəra i ŋgay. 3 Tsa na, ndo i
məsler niye a ye. A ye naha na, ndo neheye
faya ta tsəpiye guvah aye tə gəs na. Tə
ndaɓana ada ta həhara ahayahəlay kəriye.
4Ndo i guvah a ŋgatay andza niye na, a slər
ndo neŋgeɗ. A ye naha na, kurah tə wuya
faya məkəɗe na. Tə kəɗ na ka gər, tə tsaɗay
pəleslesle. 5 Ndo i guvah niye a zla ndo i
məsler ŋgay mamahkar eye, a slər na sa.
Neŋgeye na, tə kəɗ na mədahaŋ eye. Ndo i
guvah niye a slər ndo wal wal sa. Tə ge tay
ha andza niye dərmak. Siye hay tə ndaɓa
tay ha, siye tə kəɗ tay mədahaŋ eye hay.

6«Anəkeazəkayawando i guvahniyena,
wawa ŋgay nəte nakə a wuɗa na haladzay
aye. A slər na wawa ŋgay niye nəte aye.
Hərwi a dzala a gwaɗ: “Wawa ga na, ta
rəhay ha gər, ta geye wuray bay.”

7 «Wawa niye a ye. Tə ŋgatay na, tə
gwaɗ mə walaŋ tay: “Aya! Anaŋ magedze
ŋgay nakə ma ta ndiye na guvah ŋgay aye,
ki yaw! Takwa, kəɗakwa na, ada guvah
nakaymamətsakweyeanəkway!” 8Tsana,
ti ye faya, tə gəs na. Tə kəɗ na. Tə kal ha
mədahaŋ eye dəreŋ abərama 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
nakay mə Ɗerewel i Mbəlom bəɗaw? Mə
ɗəmamawatsa eye na, a gwaɗ:
“Kwar nakə ndo maɗəzle gay hay tə kal ha

aye na,
maa təra kwar lele eye a ze siye kwar
hay na, neŋgeye ɗuh.

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

Niye na, məsler i Mbəlom hərwi kway.*”»
12Madugula i Yahuda hay tə sər ha a tsik

andza niye na, ka nəteye. Tsa na, ta pəla
tsəveɗ məgəse na. Ane tuk na, tə gər ha, ti
yewu tayhərwi tadzədzarma tandalateye
a ndo hay.

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

13 Ma dəba eye na, tə slər Farisa hay ta
ndo hay ŋgal mə walaŋ i ndo i Herod. Ti
ye ka təv i Yesu hərwi məhəle faya abəra
suwat. 14 Ti ye naha tə gwaɗay: «Miter,
nəmaa sər ha nəkar ka tsik na, deɗek. Ka
dzədzaray a wu nakə ndo hay ta dzaliye
təbey ada ka ŋgəna tay ha ka bo bəra ndo
hay təbey. Faya ka tətikateye a ndo hay
deɗek 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?»

15Yesu a sər ha a satayməhəle faya abəra
suwat. Tsa na, a gwaɗatay: «A sakum
məhəle fagayaabəra suwatnakamey? Ehe
zlumeŋew kwar i suloy təday, a seŋmazəbe
faya.»

16 Tə zlay naha kwar i suloy nəte. Tə
vəlay.
A təmakwar i suloy niye a zəba faya. Tsa

na, a tsətsah, a gwaɗatay: «Mandzəkit bo
nakay ta məzele nakay faya na, i way?»
Tə gwaɗay: «I bəy i Roma ada mawatsa

eye faya na, məzele ŋgay.»
17 Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Aya! Wu i

bəy i Roma na, vəlumay ha a bəy i Roma
ŋgway. Wu i Mbəlom na, vəlumay ha a
Mbəlom ŋgway.»
Tə tsəne bazlam i Yesu niye na, a gatay

hərɓaɓəkka.
Mələtsew abəramamədahaŋ
Mata 22.23-33; Luka 20.27-40

18Madəba eyena, Sadukehay ti ye ka təv
i Yesu. Azlakwa bay Saduke hay na, nəteye
tə dzala ha tə gwaɗ: «Ka mət na, mələtsew
abəra ma mədahaŋ andaya sa bay.» 19 Ti

* 12:11 Dəmes hay 118.22-23.
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ye ta tsətsah ka Yesu, tə gwaɗay: «Miter,
bazlam nakə Musa a watsamay a bazlam
i Mbəlom mapala eye na, anaŋ. A gwaɗ:
“Taɗə ndo a mət a gər ha ŋgwas ŋgay, ta
wa zuk bay na, mata zle na madakway i
ŋgwas niye na, malamar i ndo niye a mət
aye bəɗaw? Ma zliye na, hərwi ada hulfe
i ndo niye a mət aye mâ dze bay.†” 20 Aya
andaya ahəl niye ndo ta malamar ŋgay
hay tasəla. Malamar tay bagwar eye a zla
dahəlay. A zla dahəlay na, a mət. A mət
na, ta wa ta dahəlay ŋgay niye a zla aye
bay. 21Məmbager ŋgay a zla na madakway
i ŋgwas niye. Tsa na, a mət ze məwe wawa
ta ŋgwas niye. Malamar taymamahkar eye
a ge ha andza niye dərmak. 22Nəteye niye
tasəla tə zla ŋgwas niye na, tə mət tebiye.
Ndəray nəte mə walaŋ tay ta wa wawa ta
ŋgwas niye bay. Ma dəba eye nəteye niye
tebiye təmət na, ŋgwas amət dərmak. 23Pat
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
eye mə Ɗerewel i Mbəlom aye bay ada ka
sərum gədaŋ i Mbəlom bay. 25 Ahəl nakə
ta lətseweye abəra ma mədahaŋ aye na,
hasləka hay ta ŋgwas hay ta zliye bo sa
bay. Ane tuk na, ta ndziye na, andza
gawla i Mbəlom 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, ba-
zlam nakə Mbəlom a tsikayaw mə gay i
dak niye dzaydzay andza faya ma təmiye
na aye. Ka təv eye niye na, Mbəlom a
gwaɗay a Musa: “Neŋ na, Mbəlom i Abra-
ham, Mbəlom i Izak, Mbəlom i Zakob.‡”
27Mbəlom na, neŋgeyeMbəlom i mədahaŋ
hay bay, neŋgeye Mbəlom i ndo neheye ta
ndziye huya ta sifa aye. Nəkuromka dzum
tsəveɗ hərwi nakə ka gwaɗum mələtsew
abəramamədahaŋ andaya bay aye.»

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

28 Ahəl nakə Yesu ta Saduke hay faya ta
tsikiyemeayena, ndomədzaŋgawabazlam
iMbəlommapala eye andaya dərmak, faya
ma piye zləm. A tsik ma mədzele gər ŋgay,
a gwaɗ: «Yawa! Yesu a mbəɗatay faya a
Saduke hay na, lele.» Tsa na, a həndzəɗ
ka təv i Yesu. A tsətsah ka Yesu a gwaɗay:
«Bazlam iMbəlommapala eyenakəa ze siye
hay aye na, waray?»

29 Yesu a gwaɗay: «Bazlam i Mbəlom
nakə mapala eye a ze siye hay aye na,
anaŋ: “Nəkurom Israyel hay, pum zləm!
Bəy Maduweŋ Mbəlom kway na, neŋgeye
Bəy Maduweŋ nəte ŋgweŋ. 30 Wuɗa Bəy
MaduweŋMbəlom yak tə ɗərev yak tebiye,
ta məsəfəre yak tebiye, tə metsehe yak
tebiye, ada ta gədaŋyakpeteh.§” 31Bazlam
mapala eye masulo eye anaŋ sa: “Wuɗa
ndo iməgeɗ yak dərmak andza kawuɗa na
gər yak.*” Bazlam i Mbəlom mapala eye
maze neheye sulo aye na, andaya sa bay.»

32 Tsa na, ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlommapala eye a gwaɗay a Yesu: «Lele
haladzay ŋgalaka! Wu nakə ka tsik aye na,
deɗek. Bəy Maduweŋ na, neŋgeyeMbəlom
nəte. Ma dəba ŋgay na, Mbəlom mekeleŋ
eye andaya bay. 33 Kwa way mâ wuɗa
Mbəlom tə ɗərev ŋgay tebiye, ta ndaraw
ŋgay tebiye. Adamâwuɗando iməgeɗŋgay
dərmak andza awuɗa na gər ŋgay. Niye na,
a ze məfəkay naha slo i gənaw aMbəlom tə
məvəlay naha siye i wu hay wal wal.»

34 Yesu a ŋgatay ndo niye a mbəɗay faya
na, tə metsehe lele. Tsa na, a gwaɗay a
ndo niye: «Nəkar na, bəse tə mede a Bəy i
Mbəlom.»
Ma dəba eye na, horoy a gatay a ndo hay

matsətsehe faya bazlam.

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

35Ahəl 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 Mbəlommapala eye
tə gwaɗ Kəriste neŋgeye na, Wawa i Davit

† 12:19 Madazlay i wu hay 38.8; Bazlammapala eyemasulo eye 25.5-10. ‡ 12:26 Madayaw abərama Ezipt 3.2-4,
6, 15-16. § 12:30 Bazlammapala eyemasulo eye 6.4-5. * 12:31 Levitik 19.18.
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na, kəkay? 36Hərwi kwa Davit na, a tsik ta
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye, a gwaɗ:
“Bəy Maduweŋ Mbəlom a gwaɗay a Bəy

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

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

37 «Davit tə gər ŋgay na, kə zalay a Kəriste
“Bəy Maduweŋ” tuk na, Kəriste ma təriye
wawa ŋgay na, kəkay?»
Bazlam i Yesu niye a tsik eye na, a yatay

a gər a ndo niye hay faya ta pay zləmaye.
Məgaymetsehe amasəpete
Mata 23.1-14; Luka 20.45-47

38 Wu nakə faya ma tətikateye aye
na, anaŋ. A gwaɗatay: «Həbum gər
kurom abəra ka ndo mədzaŋgawa bazlam
i Mbəlom mapala eye hay. Nəteye i tay ta
wuɗa mahəhele na, ta rəkwat eye. Ka təv
məhay gər na, a satay ndo hay tâ tsikatay
me ta məɗəslatay ha gər. 39 Kwa mə gay i
maɗuwule me na, ta pəlawa i tay na, təv
məndze nakə kame i ndo hay aye, ndo hay
ta ŋgatateye lele. Mə magurlom, ta wuɗa
na, təv məndze ŋgwalak eye. 40Wu nakə tə
vəlawatay amadakway i ŋgwas hay aye na,
təndayawana. Tə ɗuwulawamena, vəɗvəɗ
a ndəv bəse bay hərwi ada ndo hay tâ gwaɗ
fataya nəteye ndo ŋgwalak eye hay. Slala i
ndo neheye andza nakay aye na, Mbəlom
ma giye fataya sariya na, ma ziye ndo siye
hay!»

Madakway i ŋgwasmətawak eye
Luka 21.1-4

41 Ma dəba eye na, Yesu a ndza bəse ta
təv nakə ndo hay tə pawa a ɗəma suloy mə
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. Ahəl nakə
ndohay faya ta piye suloy awuməpe suloy
aye na, Yesu faya ma zəbiye ka ndo hay
ta piye suloy eye na, kəkay. Ndo i zlele
hay haladzay tə pa a ɗəma suloy haladzay.
42Madakway i ŋgwas wuray 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 ndomekeleŋ eye
hay tə vəl na, abəra ka siye. A gatay mə
gər sa bay. Ane tuk na, madakway i ŋgwas
nakaymətawak eyena, a vəl ha tebiye, siye
andaya sa bay.»

13
Yesua ɗaha tambəzliyehagay iməɗəslay

ha gər aMbəlom
Mata 24.1-2; Luka 21.5-6

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

2Yesuambəɗay fayaagwaɗay: «Zəbagay
nakay na, ka ŋgatumeye a kwar kwanəte ka
gər i kwar ŋgeɗ bay. Ta mbəzliye ha hele
hele.»

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

3Ma dəba eye na, Yesu a tsal a mahəmba
nakə tə zalay Mahəmba i Tetəɗœz aye.
A ye naha na, a ndza ɗəgerger tə gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom. A mahəmba
niye ti ye na, tage Piyer, Yakuba, Yuhana,
ta Aŋdəre tsa bəna ndo hay tebiye bay.
Mə mahəmba niye na, ta tsətsah faya tə
gwaɗay: 4 «Tsikamay, wu neheye ta ta giye
bo na, kəɗay? Ada ŋgoɗgor waray nakə
nəmaa səriye ha na, wu neheye tebiye ta
ndisleweye aye?»

5Tsana, adazlaymətsikatay, agwaɗatay:
«Gum metsehe lele! Ndəray mâ səpat
kurom bay. 6 Hərwi ndo hay haladzay
ta deyeweye ta məzele ga. Kwa way
ma gwaɗiye: “Neŋ na, Kəriste!” Ada ta
səpatiye ndo hay haladzay. 7 Ka tsənum
ndohay faya tagiyevərambəse tənəkurom
kwa neheye dəreŋ tə nəkurom aye na, kâ
dzədzarum bay. Wu neheye na, kutoŋ ta
ndisleweye. Ane tuk na, niye na, mandəve
i məndzibəra zuk bay. 8 Slala ŋgeɗ ta giye
vəram ta slala neŋgeɗ, bəy ta bəy ta giye
vəram. Dala ma ɓəliye ma gəma hay wal
wal, ada mandərzlaŋ ma giye. Wu neheye

† 12:36 Dəmes hay 110.1.
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ta giye bo na, andza məwe wawa nakə a
dazlay a ŋgwas aye.

9 «Ɗəretsətseh neheye ta ndzakum a gər
na, gumay metsehe a gər lele. Hərwi mey
na, hərwi ndo hay ta gəsiye kurom, ta diye
kuromha a gay i sariya. Ta ndaɓiye kurom
ta mandalaɓa mə gay i maɗuwule me hay.
Ta diye kurom kame i ndomələve 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 ndo məge sariya
hayna, kâ dzalumnəmaa ta gwaɗiye kəkay
na, kâ dzədzarum bay. Ta ye kurom ha
na, tsikum wu nakə a yakumaw a mədzal
gər aye. Hərwi ma deyeweye na, abəra mə
nəkurom bay. Mata ɗakum ha wu nakə
ka tsikumeye na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.
12 Həlay eye ma slaweye na, ndo hay ta
vəliye ha malamar tay hay ada tâ kəɗ tay
ha, bəba hay ta giye tawawa tay hay andza
niye dərmak. Wawa hay ta natay ɗəre a
bəba tay hay, ta kəɗiye tay ha. 13Ndo hay
tebiye ta nakumeye ɗəre hərwi ga. Ane
tuk na, ndoweye kə səmay naha hus ka
mandəve aye na, 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 bay
aye. (Ndoweye kə dzaŋga na, mâ tsəne
lele.) Ndo neheye ka dala i Yahuda aye, ta
ŋgatay a wu niye na, tâ hway a mahəmba
hay. 15 Ndo nakə neŋgeye ka gər i gay
aye na, mâ mbəzlaw hərwi məzlaw wu
mə gay bay. Kə mbəzlaw na, mâ hway
ɗuh. 16 Ada ndo nakə neŋgeye ma guvah
aye na, mâ mbəɗa gər a mətagay ŋgay
məzlaw petekeɗ ŋgay bay. 17 Pat eye niye
na, ɗəretsətseh wene wene eye na, ka gər
i ŋgwas neheye tə bo sulo aye ada ka ŋgwas
neheye faya ta vəlateye wah a wawa tay
hayaye! 18GumayambohaMbəlom, hərwi
ada wu neheye mâ ge bo a həlay i mətasl
bay. 19 Hərwi mey na, pat eye niye na,

ɗəretsətseh bagwar eye. Slala i ɗəretsətseh
niye ma ta deyeweye na, kə ge bo ɗaɗa bay
kwa ka gər nakə Mbəlom a ge məndzibəra
aye hus anəke. Ada slala i ɗəretsətseh niye
na, ɗaɗa ma ta giye andaya sa bay. 20 Taɗə
Mbəlommâzlahəlay eyebəna, ndəraykwa
nəte ma təmiye bay. Ane tuk na, a nəkiɗ ha
hərwi ndo ŋgay neheye a pala aye.

21 «Taɗə ndəray kə gwaɗakum: “Zəbum!
Kəriste anaŋ!” kəgəbay “Zəbum! Neŋgeye
atay!” na, kâ təmum bazlam ŋgay bay.
22 Andza niye, ndo masəpete ndo hay ta
deyeweye. Ta gwaɗiye nəteye na, ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom, kəgəbay ndo
mətəme ha ndo nakəMbəlom 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. 23 Nəkurom
na, gum metsehe lele! Na tsikakum ka bo
abəra kurre.»

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

24 «Ma dəba i ɗəretsətseh neheye na, pat
eye niye na, patma 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 deyew-
eye ma pazlay ta gədaŋ haladzay ada ta
məzlaɓ eye. 27 Kwayaŋŋa ma sləraweye
gawla i Mbəlom hay, ta hayay gər a ndo
neheye a pala tay ha aye abəra ka kokway i
məndzibəra tebiye kwa kawaray kawaray
ka təv ŋgay.»

Dzeke i gurov
28 A gwaɗatay: «Tsənum dzeke i gurov

təday. Ka ŋgatumay a gurov ka ɗuɗa na,
ka sərum ha gwaduvay kə ge, mazlambar
yam ma piye bəɗaw? 29 Andza niye ahəl
nakə ka ŋgatumay a wu neheye ta ndislew
na, sərum ha neŋWawa i Ndo mazlambar
na deyeweye, neŋ ka məgeɗ. 30 Neŋ faya
na gwaɗakumeye: Sərum ha na, wu nakay
tebiye ma giye bo na, ndo neheye anəke
aye ta mət zuk bay. 31 Magərmbəlom ta
dala ta dziye, bazlam ga na, ɗaɗa ma dziye
bay.»
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Maa sər pat nakəməndzibəramandəviye
na,
Mbəlom nəte ŋgweŋ

Mata 24.36-44
32 «Ma deyeweye pat waray na, ndəray

kwa nəte a sər bay. Ada ma deyeweye ahəl
waray na, ndəray a sər həlay eye bay sa.
Kwa gawla i Mbəlom hayməmbəlom, kwa
neŋ wawa ŋgay bəbay, nəmaa sər bay. Maa
sər pat eye na,MbəlomBəba ga nəte ŋgweŋ.
33 Gum metsehe bəna, kâ dzədzarum bay,
hərwi ka sərumma deyeweye kəɗay na, ka
sərum həlay eye bay. 34Ma deyeweye na,
andza ndo i gay nakə a saymede 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.” 35Nəkuromdərmak
andzaniye. Ndzumna, tsezlezleŋŋe,hərwi
ka sərum ndo i gay ma deyeweye ta huwa,
agəna ta magərhəvaɗ, agəna ta mbəlom
ɗa, agəna ta mekedœ, ndəray a sər bay.
36 Agəna ma deyeweye həf na, ma ndza-
kum 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
1A zəkawməhəne 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
ndomədzaŋgawa bazlam iMbəlommapala
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, Yesuma 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 ndiyewumənday
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
dosniyeməɗakw. Tsana, ambəɗamalniye
ka gər i Yesu. 4Ndoneheye ka təv i Yesu aye
na, siye hay a ndalatay haladzay. Tə gwaɗ
məwalaŋ tay: «Asah! Ŋgwas nakay a nas ha
mal nakay na, kemey? 5 Ta səkəm ha 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 kwasum-
eye gər a ŋgwas nakay na, hərwi mey?
Wu nakə a ge hərwi ga aye na, lele hal-
adzay. 7 Ndo 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, nandziye tənəkuromhuyabay. 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 ŋgwas
nakay hərwi wu nakə a ge aye. Ndo hay ta
mətsiye ha gər bay.»

Yudas a ge ɗaf ka Yesu
Mata 26.14-16; Luka 22.3-6

10 Ndo 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, Yu-
das Iskariyot. A ye hərwi a say məge ɗaf
ka Yesu. 11 Bagwar hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye tə tsəne labara
nakə a tsikatay aye na, a yatay a gər hal-
adzay. 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 ge magurlom i Pak ta gawla ŋgay
hay

Mata 26.17-30; Luka 22.7-23; Yuhana
13.21-30; 1 Koriŋte hay 11.23-25

12 Pat makurre i magurlom nakə tə
ndayawa wu mənday nakə gəɗe faya bay
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aye na, tə kəɗawa təɓaŋ hərwi məde wu
mənday i Pak. Pat eye niye na, gawla i Yesu
hay ta tsətsah, tə gwaɗay a Yesu: «A saka
nəmaâ ye mata daka ɗaf i magurlom i Pak
na, ka waray?»

13Yesua tsəneandzaniyena, a slər gawla
ŋgay hay sulo ka me, a gwaɗatay: «Dum a
wuzlahgəma! Ka yum naha na, ka ndzum-
eye a gər a ndo faya ma zliye yam ta gəzla
eye. Ka ŋgatumay na, pumay bəzay. 14Gay
nakəma fələkwiye a ɗəma aye na, fələkum
dərmak ada kâ tsətsahum ka ndo i gay
niye, gwaɗumay: “Miter a gwaɗaka: Gay
nakə nəmaa ndiye mə ɗəma wu mənday i
magurlom i Pak ta gawla ga hay aye na,
məŋgay?” 15 Ka tsətsahum andza niye na,
ma ɗakumeye faya ka gay nakə ka gər i gay
neŋgeɗ aye. Huɗ i gay niye na, bagwar eye.
Wu hay mə ɗəma maləva bo eye tsɨy. Wu
neheye ka gakweye ha məsler aye tebiye
andaya mə ɗəma. Ka dumeye wu mənday
i magurlom i Pak na, mə ɗəma.»

16Gawla ŋgayniye hay sulo aye tə lətse, ti
ye awuzlahgəma. Ti ye naha na, təndzay a
gər andza nakə Yesu a tsikatay aye. Tsa na,
tə da wumənday i Pakmə ɗəma.

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

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

20Yesuambəɗatay fayaagwaɗatay: «Ndo
nəte məwalaŋ kurom neheye kuro gər eye
sulo aye. Mata ge fagaya ɗaf na, ndo nakə
fayakandayakweyewuməndaydziyeaye.
21Neŋ Wawa i Ndo na mətiye andza nakə
Ɗerewel i Mbəlom a tsik aye. Ane tuk na,
ɗəretsətseh ka gər i ndonakəmagiye ɗaf ka
neŋ Wawa i Ndo aye. Ndo niye na, ŋgama
meeneŋ 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.» 23 A zla gəvet
maraha eye təwu məse, a gay naha sɨsœ a
Mbəlom. Ma dəba eye a vəlatay tə sa tebiye
tay eye. 24 Yesu a gwaɗatay sa: «Nakay
na, bambaz ga nakə Mbəlom ma ɓariye
dzam ta ndo hay aye. Ta mbəɗiye ha na,
hərwi ndo hay haladzay. 25 Neŋ faya na
tsikakumeye, na ta siye wu məse nakay sa
bay hus a pat nakə na ta siye weɗeye ma
Bəy i Mbəlom aye.»

26Madəba eye, ta zambaɗay aMbəlom ta
dəmesna, ti ye tə tsal aMahəmba i Tetəɗœz.

Yesu a ɗa haPiyerma ta gwaɗiye: «Na sər
Yesu bay»

Mata 26.31-35; Luka 22.31-34; Yuhana
13.36-38

27 Ahəl nakə faya ta diye ka tsəveɗ aye
na, Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay:
«Nəkurom neheye tebiye ka gərumeye ga
ha, ka hwayumeye kurom. Mawatsa eye
mə bazlam i Mbəlom na: “Na ta kəɗiye na
ndomətsəkure tayada təɓaŋhay taŋgəniye
gər kweye kweye kwa a ŋgay.*”» 28 Yesu
a gwaɗatay sa: «Ane tuk na, na mbəlaw
abəra ma mədahaŋ na, na həbiye kurom
ma Galile.»

29Piyer neŋgeyena, a gwaɗay: «Kwa siye i
ndo hay ta gər kar ha na, neŋ na, na gəriye
kar ha bay.»

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

31 Piyer a mbəɗay faya sa: «Na sər kar
bay na, na tsikiye ɗaɗa bay, kwa taɗə ka
mətameye 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

32 Tsa na, tə ndisl a təv wuray tə za-
lay Getsemene. Tə ndisl naha na, Yesu a
gwaɗatay a gawlaŋgayhay: «Ndzumkanaŋ!
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

* 14:27 Zakari 13.7.
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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.» 36 A gwaɗ: «Abba, Bəba
ga, nəkar na, wuray awuraka bo təbey. Zla
fagaya abəra ɗəretsətseh nakay na siye tey.
Kwameyna, andzanakəa sakaanəkaraye
bəna, andza nakə a seŋ a neŋ aye bay.»

37Madəba eye, amawka təv i gawlaŋgay
neheyemahkaraye. Amawandzatayagər
na, nəteyemandzahəra eye. Tsa na, a zalay
a Piyer a gwaɗay: «Simoŋ, ka ndzahəra
ɗaw? Nəkarna, kamba fayaməndze tə ɗəre
kwa ɓəre nəte təbəɗew? 38 Ndzum tə ɗəre
tsezlezleŋŋeada ɗuwulumaymeaMbəlom
hərwi ada kâ dəɗum a masəpete i Fakalaw
bay. Məsəfəre na, a say məge wu lele eye,
ane tuk na, gədaŋ kurom andayaməsəmay
naha amasəpete i Fakalaw bay.»

39 Yesu a ndəv ha na, a ye abəra ka təv
tay izaɗ sa. A ye mata ɗuwule me. A ye
naha a tsik na, bazlam ŋgay neheye a tsik
kurre aye. 40 Tsa na, a maw ka təv i gawla
ŋgay neheye sa. A ndzatay a gər na, nəteye
mandzahəra eye. Tə mba faya məndze tə
ɗəre kwa tsekweŋ bay tebiye. Ta pəɗeke
abəra ka məndzehəre na, tə sər wu nakə ta
tsikiye bay. Yesu a yemata ɗuwule me sa.

41Amawmamahkar 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
43Ahəl nakəYesu fayama tsikiyememba

aye na, pəslaŋ Yudas neŋgeye nakə nəte mə
walaŋ i gawla i Yesu hay kuro gər eye sulo
aye, a ye naha. Ti ye naha ta ndo hay ha-
ladzay ta maslalam tay hay ada ta sakwal
tay hay. Maa slər tay nahana, bagwar hay i
ndoneheye tə vəlawaywuaMbəlomaye ta

ndomədzaŋgawa bazlam iMbəlommapala
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.
46 Ndo niye hay tə ŋgatay andza niye na,
kwayaŋŋa tə gəs na Yesu.

47 Ka təv niye ndo nəte mə walaŋ tay,
pəkat a ŋgwaɗaw maslalam ŋgay. Tsa na,
a fay ha a ndo i məsler i bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom, a ɗəsay na zləm
fats ka dala. 48 Yesu a gwaɗatay: «Ka yu-
maw fagaya tamaslalamkuromhayada ta
sakwal kurom andza ta gəsiye ndo i məkal
ɗaw? 49 Pat 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 adamâ ge bo andza nakə
Ɗerewel i Mbəlom a tsik aye.»

50 Tə gəs na Yesu na, gawla ŋgay hay ta
hway kweye kweye tə gər ha. 51 Faya ta
diye ha Yesu na, ndo wuray gawla aye a
zəŋgal na Yesu. Ka bo ŋgay na, gwedere tsa.
Ndo neheye faya ta diye ha Yesu aye tə ge
andza ta gəsiye na gawla niye na, 52 a gər
ha gwedere ŋgay ŋguɗek, a hway ŋgway bo
kəriye.

Yesu kame i bagwar i ndo neheye tə
vəlawaywu aMbəlom aye

Mata 26.57-68; Luka 22.54-55,63-71;
Yuhana 18.13-14,19-24

53 Ti ye ha Yesu na, a gay i bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom aye. Mə ɗəma
na, bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway
wu aMbəlom tebiye, madugula hay ta ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlommapala eye
tebiye nəteye mahaya gər eye.

54 Piyer neŋgeye na, a zəŋgal naha Yesu
dəreŋ ma dəba. A ye naha a fələkwa a
dalamətagay i bagwar i ndoməvəlawaywu
a Mbəlom niye. Mə ɗəma na, a ndza ka təv
i ndo niye hay faya ta tsəpiye məgeɗ 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 Yahuda
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hay tebiye ta pəla ndo hay hərwi maraw
faya me hərwi məgay sariya i məkəɗe na.
Ane tukna, tahuta fayamənesebay. 56Ndo
hay haladzay ta raw faya me. Ane tuk na,
marawme tay niye ki ye tay faya bay. Kwa
way a tsik i ŋgaywal.

57 Siye i ndo mekeleŋ aye hay tə lətse, ta
raw me ka Yesu, tə gwaɗ: 58 «Nəmaa tsəne
faya abəra a gwaɗ: “Na mbəzliye ha gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom nakay ndo hay
ta ɗəzl eye ada ma məhəne mahkar na, na
ɗəzliye a ɗəmamekeleŋ nakə tə həlay i ndo
zezeŋ bay aye.”» 59Kwa tə tsik andza niye
bəbayna, huyabazlam tayniye ki ye tay ka
bo bay.

60 Tsa na, bagwar i ndo məvəlaway wu
a Mbəlom a lətse tsəkwaɗ kame i ndo hay.
A tsətsah ka Yesu, a gwaɗay: «Kambəɗatay
faya a ndo neheye təbəɗew? Tə tsik fakaya
na, mey?»

61 Ka bazlam tay niye na, Yesu ka
mbəɗatay faya bay. Kə tsikatay faya kwa
tsekweŋ bay tebiye.
Bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom

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

62Yesu ambəɗay faya a gwaɗay: «Neŋna,
neŋgeye. Ma dazlay anəke, ka ŋgatumeŋeye
a neŋ Wawa i Ndo na ndziye tə həlay i
mənday i Mbəlom, neŋgeye nakə gədaŋ eye
ka gər i wu hay tebiye aye. Ka ŋgatumeŋeye
sa na, ma magərmbəlom na deyeweye ma
pazlay.»

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

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

Piyer a gwaɗ: «Na sər Yesu bay»
Mata 26.69-75; Luka 22.56-62; Yuhana

18.15-18,25-27
66 Piyer na, neŋgeye andaya huya ma

dalamətagay ka dala. Ŋgwas nakə a gawa
məsler mə gay i bagwar i ndo məvəlaway
wu a Mbəlom aye, a ye naha a ndzay a gər
a Piyer. 67A ŋgatay a Piyer mandza eye ka
ako. Azəba fayandzuzle, a gwaɗay: «Nəkar
dərmak na, ndo i Yesu, ndo i Nazaret na
gwaɗ bəɗa?»

68Piyera tsənena, agwaɗayaŋgwasniye:
«Aʼay! Na sər wu nakə a saka mətsike aye
bay. Na sər bay tebiye.» Tsa na Piyer a ye
abəra ma dalamətagay. A ye a lətse sləp ka
həlay i məgeɗmadayaw abəra. [Kwayaŋŋa
dzagulok a zlaha.]

69Piyer a ye a ndza sləp ka həlay i məgeɗ
na, ŋgwas niye 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.»

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

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

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

72 Kwayaŋŋa dzagulok a zlaha masulo
aye. Tsa na, bazlam i Yesu nakə a tsik aye
a mayaw a gər a Piyer tuk. Yesu a gwaɗay:
«Dzagulok ma ta zlahiye sik sulo na, ɓa ka
gwaɗ sik mahkar ka sər neŋ bay.» Piyer
a dzala ha ka bazlam i Yesu nakə a tsikay
ayena, a hwayawabəra. 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
iMbəlommapala eye ada tamadugula hay
tebiye, tə haya gər. Tə haya gər na, hərwi
mətsike mə walaŋ tay məge ha Yesu na,
kəkay? Ta ndəv ha məhay gər na, tə dzawa
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na Yesu ada ti ye ha a gay i Pilat. Ti ye naha
na, tə vəlay ha a Pilat.

2 Pilat, neŋgeye na, a tsətsah ka Yesu, a
gwaɗay: «Nəkarna, bəy iYahudahaydeɗek
ɗaw?»
Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay: «Nəkar ka

tsik segey.»
3Bagwarhay i ndoneheye təvəlawaywu

a Mbəlom aye tə ɗəs parasay haladzay ka
Yesu.

4Madəba eye na, Pilat a tsətsah faya sa, a
gwaɗay: «Nəkar na, ka mbəɗa faya bay na,
kəkay? Ka tsəne wu neheye faya ta tsikiye
fakaya haladzay aye təbəɗew!»

5 Ada kwa Yesu ka həndək bazlam ndœ
mambəɗay faya sabay tebiye. Tsana, 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. 7 Azlakwa ahəl niye na,
ndoweye andaya tə zalay Barabas, neŋgeye
madaŋgay. Neŋgeyeməwalaŋ indoneheye
tə nay ɗəre a bəy i dala i hay aye. Tə gəs tay
na, hərwi tə kəɗ ndo ahəl i magazləga tay
niye.

8 Anəke na, ndo hay tebiye ti ye a gay
i Pilat. Ti ye naha a ɗəma na, kwa way
a tsətsah ka Pilat wu nakə a təmawatay
na andza nakə ta tsətsahawa aye. 9 Tsa
na, Pilat a mbəɗatay faya a gwaɗatay: «A
sakum nâ gərakum ha na, bəy i Yahuda
hay ɗaw?» 10 Pilat a sər ha bagwar hay i
ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye
tə gəsay naha Yesu na, tə ge faya na, sələk
kəriye.

11 Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway
wu aMbəlom 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?»

13 Tsa na, ndo hay ta mbəɗay faya tə
mawude, tə gwaɗay: «Dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye!»

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

adzay ta gədaŋ, tə gwaɗ: «Darnakamayako
mazləlmbaɗa eye!»

15 Pilat a say məŋgwasatay ha ɗərev a
ndo niye hay. Andza niye a gəratay ha
Barabas. Yesu na, a ndaɓa na ta man-
dalaɓa, avəlatayhaa sidzewhayhərwi ada
tâ ye tâ dar na ka mayako mazləlmbaɗa
eye.

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

16 Sidzew hay ti ye ha Yesu a huɗ i gay i
ŋgomna ada tə zalatay a siye i sidzew hay
tebiye, ti ye dərmak. 17 Mə ɗəma na, ta
tsəkw faya abəra petekeɗ ŋgay hay. Tə zla
petekeɗ ndozza eye, tə kalay ka bo. Tə
ɗəsaw dak tə slapa na ka bo, tə pay a gər
a Yesu andza dzagwa i bəy. 18 Tsa na, ta
dazlaymətsikayme. 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 haməŋgwese faya na, ta tsəkw
faya abəra petekeɗ nakə tə kalay ka bo
ndozza aye ada tə may ha ka bo petekeɗ
ŋgay hay. Tsa na, tə gəs ahaya abəra
hərwi mede ha mata dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye.

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

21 Ahəl nakə faya ta diye ha Yesu mata
dar na ka mayako mazləlmbaɗa eye na,
pəslaŋ ndo wuray məzele ŋgay Simoŋ.
Neŋgeye na, ndo i Siren, neŋgeye bəba i
Aləgəzandər ta Rufus. Neŋgeye faya ma
diye ta təv niye. Neŋgeye a maw abəra mə
pesl. Sidzew hay tə ŋgatay na, tə gay kutoŋ
kaməzlemayakomazləlmbaɗa eye nakə ta
dariye faya Yesu aye.

22 Tsa na, ti ye ha Yesu a təv eye andaya
tə zalay Golgwata, andza məgweɗe: Təv i
mətasl i gər. 23 Tə ndisl naha a ɗəma na,
a satay a sidzew niye hay məvəlay guzom
madzapa eye təwuye andaya tə zalaymir.
Ane tuk na, a say a Yesu bay, a kərahməse.

24 Ma dəba eye na, ta dar na Yesu ka
mayako mazləlmbaɗa eye. Ta dar na na,
tə ge tsakwal ka petekeɗ ŋgay hay. Tə ge
andzaniyena,məsərehamatazlena,way?

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

27 Pat niye na, ta dar məkal hay sulo
ka mayako mazləlmbaɗa eye ka tsakay i
Yesu dərmak. Ta dar tay na, nəte tə həlay
i mənday, neŋgeɗ tə həlay i gula. [ 28Anaŋ
andza nakay wu nakə bazlam i Mbəlom a
tsik aye na, a gwaɗ: «Neŋgeye na, tə pasla
na a walaŋ i ndo i seweɗ hay.*»]

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

31 Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom aye ta ndo mədzaŋgawa ba-
zlam i Mbəlom mapala eye a ndo hay tə
ŋgwasa ka Yesu andza niye dərmak. Tə
tsik mə walaŋ tay, tə gwaɗ: «Kə təma
tay ha siye i ndo hay tuk na, a sla faya
mətəme ha gər ŋgay təbəɗew? 32 Kəriste,
Bəy i Israyel hay mâ mbəzlaw abəra ka
mayako mazləlmbaɗa eye anəke! Taɗə
nəmaaŋgataykəmbəzlawabərakamayako
mazləlmbaɗa eye na, nəmay nəmaa dza-
liye 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
tsənena, tə gwaɗ: «Pum zləmtəday, fayama
zaleye a Eliya!»

36 Tsa na, ndo nəte mə walaŋ tay niye, a
hway, a ye a zlaw wuye kofkoffa. A tələka
ha awuye andaya guyakaka,wuniye a rah

a ɗəma. Tsa na, a hak na ka gwavəkw zəbol
eye, a pay naha ka bazlam a Yesu ada mâ
ɗəvətse abəra mə ɗəma wu niye. Ndoweye
niye a gwaɗ: «Ŋgatay, zəbakwa faya təday,
aza Eliya ma deyeweye mambəzla ahaya
ɗaw?»

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

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

39 Bagwar i sidzew i Roma hay, neŋgeye
andayamalətsa eyekame iYesu, Yesuamət
ma kəkay na, a ŋgatay. Tsa na, a gwaɗ: «Ta
deɗek, ndo nakay na, Wawa i Mbəlom!»

40 Ŋgwas 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 nakəYesu, neŋgeyekadala i Galile aye.
Ka təv eye niye na, siye i ŋgwas hay andaya
haladzay. Nəteye, tə yaw ka bo dziye tage
Yesu abəra ma Zerozelem.

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

19.38-42
42 Huwa ɓa ka mbərəm məge tsɨy. Pat

eye niye na, pat mələve bo i Yahuda hay,
andza məgweɗe pat məhəne mə gay i pat
i mazəzukw bo. 43 Ta huwa eye niye na,
ndo wuray tə zalay Yusufa a yaw. Neŋgeye
ndo i gəma i Arimate. Yusufa na, neŋgeye
nəte məwalaŋ i bagwar i ndo məge sariya
dərmak. Neŋgeye dərmak faya ma həbiye
Bəy i Mbəlom. A gəs ɗərev ka dzədzar bay,
a ye a gay i Pilat mata tsətsahaw mədahaŋ
i Yesu. 44 Pilat a tsəne ɓa Yesu kə mət na,
a gay wadəŋ wadəŋ. Tsa na, a zalay a
bagwar i sidzewniye. A tsətsah faya abəra,
a gwaɗay: «Yesu amət na, kəndza haladzay
ɗaw?» 45Madəba eyebagwar i sidzewniye
a mbəɗay faya na, tsa na, a vəlay tsəveɗ a
Yusufa kaməzlemədahaŋ i Yesu. 46Yusufa
a ye a səkəmaw rəkwat. A səkəmaw na, a
mawambəzla ahayamədahaŋ iYesuabəra

* 15:28 Ezay 53.12. † 15:34 Dəmes hay 22.2.
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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
gesehka təvnakə sərpalahhaaye. Apanaa
ɗəmana, a bədəŋgwalaw faya beber bagwar
eye kamadərəzl na tsəvay niye.

47 Mari 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 səkəm mal huŋŋa eye,
hərwi a satayməwetse kamədahaŋ i Yesu.

2Pat i luma i sidzew i mekedœ ŋgwas ne-
heye ti yekame tsəvay. Təhusana, 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, ɓamabədəŋgwala eye faya
abəra, madzaka eye ka tsakay tsɨy.

5 Ti ye naha na, tə fələkwa a tsəvay
niye. Ti ye na tə ŋgatay a ndo gawla
aye. Neŋgeye mandza eye ta diye i həlay
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 tukna, a gwaɗatay: «Kâdzədzarum
bay. Faya ka pəlumeye na, Yesu ndo i
Nazaret, neŋgeyenakə ta dar na kamayako
mazləlmbaɗa eye. Neŋgeye andaya kanaŋ
bay, kəmbəlaw abəra ma mədahaŋ. Ehey!
Zəbum, təv nakə tə həna ha faya aye na,
anaŋ. 7 Dum anəke ta tsikumatay faya a
gawla ŋgay hay ada kâ ɗumay ha a Piyer
lele. Gwaɗumatay na, ma lahakumeye a
Galile. Ka ŋgatumeye mə ɗəma andza nakə
a tsikakum eye.»

8 Tə tsəne andza niye na, tə ndohwaw
abəra na, ta hway dəreŋ abəra ka təv i
tsəvay niye. Ta hway na, hərwi zluwer
a gatay, faya ta dzədzariye. Ta təkəray

a ndəray kwa tsekweŋ bay tebiye hərwi
zluwer a gatay.

Yesu a bəzatay ha bo a gawla ŋgay hay
Mata 28.9-10,16-20; Luka 24.36-49;

Yuhana 20.11-23;Məsler hay 1.6-8
9 Pat i luma i sidzew pərik i mekedœ na,

Yesu a lətsew abəra mamədahaŋ. A lətsew
na, a bəzay ha bo kurre a Mari nakə a yaw
abəramaMagədala 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 təmabazlamŋgayniye a tsikatay
aye bay.

12 Ma dəba eye na, Yesu a mbəɗa ha bo
ŋgaywal 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 tadzalahakawunakəndoneheye tə
tsikatay kurre, tə gwaɗatay: «Nəmaaŋgatay
a Yesu kə lətsew abəra ma mədahaŋ» aye
na, ta dzala ha bay. 15 Tsa na, a gwaɗatay:
«Anəke na, dum ka kokway i məndzibəra
tebiye. Ɗum ha Labara Ŋgwalak eye a ndo
zezeŋ tebiyekaməndzibəra. 16Ndonakəkə
tsəne ada kədzala ga ha tə ɗərev nəte ada ta
dzəhuɓ ha a yam aye na, ma təmiye. Ndo
nakə kə dzala ga ha bay aye na, Mbəlom
ma ta giye faya sariya 17 Ta ta səriye ha
ndo neheye ta dzala ga ha ta deɗek na, ma
kəkay? Nəteye na, ta sliye faya mahəhere
fakalaw abəra mə bo i ndo təməzele ga. Ta
tsikiye me tə bazlam i gəma hay wal wal.
18 Kwa taɗə ta gəs dədœ tə həlay, kwa tə sa
muwar na, ma gateye wuray kwa tsekweŋ
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bay tebiye. Ta piye həlay ka ndo i ɗəvats
hay na, ta mbəliye.»

Yesu a tsal aMbəlom
Luka 24.50-53;Məsler hay 1.9-11

19 Yesu Bəy Maduweŋ a tsikatay andza
niye na, a tsal ŋgway a mbəlom. A ye na, a
ndza tə həlay i mənday i Mbəlom. 20Gawla
ŋgay hay dərmak ti ye mata ɗa ha bazlam
ŋgwalak eye niye Yesu a tsikatay aye kwa a
ŋgay. Bəy Maduweŋ a dzənawa tay ha ada
a vəlawatay gədaŋ kaməgewuneheye a ge
masuwayaŋ aye. Maa ɗa ha tə tsik bazlam
i Mbəlom ta gədaŋ i Yesu na, masuwayaŋ
nakə tə gawa aye.
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Ŋgwalak i bazlam nakə
Lukaa 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 i
məndzibəra hay tebiye. Məsəfəre i Mbəlom
a zalay a Yesu hərwi ada mâ ɗatay ha
labara i məŋgwese a mətawak hay. Labara
eye nakay na, labara i mawuɗe bo hərwi
ndo i mezeleme hay wal wal tebiye ada
labara i məŋgwese. A dazlay na, a tsik ka
məmaw i Yesu, kamede i Yesu ambəlom.
Ka ndzay a gər a bazlam i LukaməMata,

maMarkusadamaYuhana. Kə ɗahakagər
i məwe Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam ada
ka gər i məwe Yesu.
Madazlay 1.1-4
Məwe taməgəle i Yuhana təYesu1.5–2.52
Bazlam i Yuhana nakə a tsik aye 3.1-20
Madzəhuɓe i Yesu a yam tə masəpete
3.21-43

Məsler ta labara i Yesu ma Galile 4.14–
9.50

Yesu a lətse abəra ma Galile a ye a Ze-
rozelem 9.51–19.27

Maduk i duk i məhəne i Yesu ka
məndzibəra 19.28–23.56

Mələtsew, mabəz ha bo tə mede i Yesu a
mbəlom 24.1-53

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

2 Tə watsa na, wu nakə nəteye tə tsəne
abəra ka ndo neheye tə ɗa ha bazlam i
Mbəlom aye. Nəteye neheye na, ta ŋgatay tə
ɗəre tay kwa ka madazlay ŋgay aye. 3Aya!
Neŋ dərmak a seŋ məwatsaka naha ka gər
i bazlam eye nakay, hərwi na pəla na bəzay
i bazlamnakay kwa kamadazlay ŋgay eye.
4 Anəke na, nəkar dərmak ka sliye faya
məsərehabazlamnakay ta tətikakaayena,
deɗek.

Gawla i Mbəlom a yaw a ɗa ha məwe i
Yuhana

5 Ahəl nakə Herod neŋgeye bəy ka dala i
Yahuda aye na, ndoweye andaya tə 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
aMbəlom. 6Nəteye salamay tay eye kame i
Mbəlom na, ndo lele eye hay. Wu neheye
Mbəlom a tsik aye tə bazlam mapala eye
na, tə pay bəzay tə metsehe lele. 7Ane tuk
na, wawa tay andaya bay. Hərwi Elizabet
na, a wa bay. Dəlay eye. Sa na, nəteye
guram eye tsɨy.

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

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

11Ahəlay niye na, gawla iMbəlom a yaw
a bəzay ha bo a Zakari. A lətse tə həlay
i mənday i təv nakə tə fəkaway naha faya
wu a Mbəlom aye. 12 Zakari a ŋgatay na,
a dzədzar haladzay, zluwer a gay. 13 Ane
tuk na, gawla i Mbəlom niye a gwaɗay:
«Zakari, kâ dzədzar bay. Ɓa Mbəlom kə
tsəne maɗuwule me yak. Elizabet, ŋgwas
yakma tawakeyewawahasləka eye. Ka ta
zaleyeYuhana. 14Ɗərev yakma taŋgwasiye
haladzay. Pat i məwe ŋgay na, ndo hay
haladzay ta ŋgwasiyehərwi 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
eyemandziye faya kwamə huɗ i may ŋgay.
16Ma tamatay ahaya Israyel hay haladzay
ka təv i Bəy Maduweŋ tay Mbəlom. 17Maa
lahayaw madayaw kame a Bəy Maduweŋ
na, neŋgeye. Ma tsikateye me a ndo hay ta
məzlaɓbagwar eye andza i Eliya hərwi ada
bəba hay tâ sər bo ta wawa tay hay. Ma
matay ahaya ndo neheye ta rəhay ha gər a
Mbəlombay aye ka təv iMbəlom. Ma təriye
tay ha ndoŋgwalak eye hay. Ma ta tsətsaliye
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tay ha ndo neheye nəteye maləva bo eye
hərwi BəyMaduweŋ 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 gadərmakna, gurameye tukna,
kəkay?»

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

21 Ndo neheye faya ta həbiye Zakari
ma bəra aye na, a gatay wadəŋ wadəŋ.
Tə gwaɗ: «Zakari kə yaw abəra bay, kwa
meeneŋ na, hərwi mey?» 22 Zakari a yaw
abəra na, a sla fayamətsikemebay. Tsa na,
ndo neheyema bəra aye tə sər wu ka bəzay
ha bo a Zakari mə gay. A tsikatay me na, tə
həlay tsa. Neŋgeye huyamandək eye.

23Həlay i məge məsler i Zakari mə gay i
Mbəlom a ndəv na, a ye a mətagay. 24Ma
dəba i kiye tsakwayna,wawaadəɗayahuɗ
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
26 Kiye a yay a Elizabet məkwa na,

Mbəloma slər gawla ŋgayGabəriyel a gəma
wuray tə zalayNazaret ka dala i Galile. 27A
slər ha na, a gay i dem eye andaya mədel
i ndo wuray tə zalay Yusufa gwala i Bəy
Davit. Tə zalay a dem eye niye na, Mari.

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

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

30 Gawla i Mbəlom a gwaɗay: «Kâ
dzədzar bay Mari, Mbəlom a wuɗa kar.
31 Wawa 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 zaleyeWawa i Mbəlom Fetekmə

gəma. BəyMaduweŋMbəlomma təriye ha
bəy bagwar eye andza bəba təte ŋgayDavit:
33 Neŋgeye ma ta ləviye tay ha Israyel hay
ka tor eye. Bəy ŋgay na, ma ndəviye bay.»

34Mari a gwaɗay a gawla i Mbəlom niye:
«Wuyema ta giye bo na, kəkay? Neŋ na, na
sər zal zuk bay tuk na, kəkay!»

35 Gawla i Mbəlom a mbəɗay faya:
«Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma mbəzlaweye
fakaya. Gədaŋ i Mbəlom Fetek ma ndziye
fakaya andza mezek. Yawa! Wawa niye
ka ta wiye na, ta zaleye Tsəɗaŋŋa, Wawa i
Mbəlom. 36 Zəba dem i bəba yak Elizabet
kwa neŋgeye guram eye bəbay na, anəke
kiye kə yay məkwa. 37Hərwi wuray a zay
gədaŋ aMbəlom təbey.»

38 Tsa na, Mari a gwaɗay a gawla i
Mbəlom: «Neŋndo iməsler iBəyMaduweŋ.
Mâ ge bo andza nakə ka tsik aye.»
Tsa na, gawla i Mbəlom a ye ŋgway.
Mari a ye a gay i Elizabet

39 Ma dəba i məndze tsekweŋ na, Mari
a lətse a ye ta bəse a gəma eye andaya mə
mahəmba i Yahuda. 40 A ye na, a gay i
Zakari. A ye naha a ndisl na, a fələkwa a
gay. A tsikayme a Elizabet.

41 Elizabet a tsəne mətsike me i Mari
na, wawa a hats mə huɗ ŋgay. Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye ambəzlaw ka Elizabet. 42Tsa
na, Elizabet a wuda, a gwaɗ: «Nəkar na,
Mbəlomkəpa fakayaŋgamaazesiye iŋgwas
hay tebiye. Ŋgama mâ ndza ka wawa niye
kawiye. 43May iBəyMaduweŋgaayawka
təv ga na, kəkay! Neŋ təday na, way! 44Na
gwaɗ ka ŋgatay ba! Ahəl nakə ka tsikeŋ me
aye na, wawa a ɓəl təməŋgwese eyemə huɗ
ga. 45 Nəkar na, ɗərev yak maŋgwasa eye
hərwiwunakəBəyMaduweŋ a tsik aye na,
ka təma, ma giye bo!»

46Tsa na, Mari a gwaɗ:
«Na zambaɗeye a BəyMaduweŋ tə ɗərev ga

peteh.
47 Ɗərev ga kə ŋgwasa haladzay hərwi

Mbəlom nakə a təma ga ha aye.
48Ka zəba fagaya tsekweŋ mə walaŋ i ndo

neheye neŋ ndo i məsler ŋgay.
Ndo neheye anəke aye ta ndo neheye ta

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

* 1:17 ZəbamaMalasi 3.23-24.
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49HərwiMbəlombagwareyekəgewunakə
lele aye hərwi ga.

Neŋgeye na, Mbəlom tsəɗaŋŋa eye.
50 Neŋgeye na, ŋgwalak ŋgay ɗaɗa a ndəv

təbey.
Ndo neheye ta rəhay ha gər aye na, ŋgwalak

ŋgayma ndziye huya ta nəteye.
51Ka bəz ha gədaŋ ŋgay,

ka həhar tay ha ndo neheye tə ɗəslay
ha gər a bo tay aye.

52 Ka həhar tay ha bəy hay abəra ka təv
məndze i bəy tay hay.

Kə vəlatay gədaŋ a ndo i mətawak hay.
53 Ndo neheye may 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.

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

A tsikayaAbrahamadaagwala iAbra-
ham hay tebiye ka tor eye.»

56 Mari a ndza mə 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. 58 Ndo ŋgay hay
ta ndo iməgeɗ ŋgay hay tə tsəneMbəlom kə
gay ŋgwalak a Elizabet na, ti yemata ŋgwese
ka bo dziye.

59Wawaahəna tsamahkarna, ndohay ti
yawmata ɗəse nawawa niye. A satay haɓe
məpe faya məzele na, Zakari, tə məzele i
Bəba ŋgay. 60Ane tuk na, may i wawa niye,
a gwaɗatay: «Aʼay! Ta zaleye na, Yuhana.»

61Təgwaɗay: «Məzeleandayaandzaniye
ma gwala yak bay tuk na, kəkay!»

62 Tsa na, ta tsətsah ka bəba ŋgay wulək
wulək tə həlay. Tə gwaɗay: «A saka məpe
məzele ka wawa na, way?»

63 Zakari a tsətsah fataya palalam nakə
tə watsawa faya aye. Tə zlayaw. Tsa na, a
watsa: «Məzele ŋgayna, Yuhana.» Tsa na, a
gatay wadəŋwadəŋ tebiye tay eye.

64Kwayaŋŋabazlam iZakari ahəndəkka
mətsikeme. Tsa na, a zambaɗay aMbəlom.

65Ndo iməgeɗhay tebiye tadzədzar. Ndo
i gəma niye hay tebiye hus a mahəmba i
Yahuda tə tsikawa faya. 66Kwaway a tsəne
bazlamniye na, tə dzalawa fayamə gər tay,
tə gwaɗawa: «Wawa nakay ma ta təriye na,
mey?» Ta deɗek, gədaŋ i Bəy Maduweŋ ka
gər ŋgay.

Zakari a zambaɗay aMbəlom
67 Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a mbəzlaw ka

Zakari, bəba iwawa niye. Tsa na, a ɗa ha, a
gwaɗ:
68 «Zambaɗakway a Bəy Maduweŋ kway

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

69Neŋgeye kə slərakwayaw ndo gədaŋ eye
hərwi mətəme kway hay.

Neŋgeye na, gwala i Davit ndo i məsler
i Mbəlom.

70Bazlam nakay na, Mbəlom ɓa kə tsikatay
a ndoməɗe ha bazlamŋgay tsəɗaŋŋa
eye hay ahəl niye.

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

ada mə həlay i ndo neheye tebiye tə
nakway ɗəre aye.

72Kə gatay ŋgwalak ŋgay a bəba kway hay.
Ma mətsiye ha gər ta dzam nakə a ɓar
eye bay.

73Mbəlom ɓakambərəmməmbaɗayabəba
təte kway Abraham.

74A gwaɗ: Ma ta təmiye kway ha abəra mə
həlay i ndo i vəram kway hay na,

hərwi ada kâ slakwa faya məgay
məsler təmadzədzar eye sa bay.

75Ageandzaniyena, hərwiadakâ tərakwa
ndo ŋgay hay.

Ka tərakweye na, ndo ŋgay tsəɗaŋŋa
eye hay huyamaməndze kway.

76 Nəkar na, wawa ga, ta ta zalakeye na,
ndoməɗehabazlamiMbəlomFetek,

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

77Ka ta tsikateye andoŋgayhaymadeyew-
eyemətəme tay ha.

Ma ta pəsatay hamənese tay hay.
78 Mbəlom kway na, ŋgwalak ŋgay a ndəv

bay.



Luka 1:79 90 Luka 2:23

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

79 Tsa na, ma dəvateye dzaydzay a ndo
neheyemamezek i mədahaŋ aye.

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

a səkah kame kame. A lətse a ye a kəsaf. A
ndza mə ɗəma hus a pat nakə a bəzatay ha
bo parakka a Israyel hay aye.

2
Məwe i Yesu
Mata 1.18-25

1Ahəl niye təwaYuhanamadzəhuɓendo
a yam na, Agustus neŋgeye bəy i Roma.
Anəke na, a gwaɗatay a ndo hay tâ pasla
ndo hay ka dala ŋgay tebiye. 2 Nakay na,
makurre i məpesle ndo nakə tə pasla ahəl
niye Kiriniyus a ləvawa gəma i Siri ka dala
i Roma aye. 3 Kwa way a ye mata wetse
məzele ŋgay na, ma gəma ŋgay.

4Andza niye, Yusufa neŋgeyema ndziye
ma gəma i Nazaret ka dala i Galile. A tsəne
na, a ye ka dala i Yahuda ma gəma nakə tə
zalay Betelehem aye. Gəma nakə təwa mə
ɗəma bəba təte ŋgay Davit aye. 5A ye na, ta
Mari mədel ŋgay tə bo sulo eye mata wetse
məzele tay.

6Ahəl nakə nəteyema Betelehem aye na,
həlay i məwe wawa i Mari kə sla. 7 A wa
malkwara ŋgay niye na, hasləka eye. A
mbuza na a petekeɗ, a həna ha a təvmənde
wu mənday i gənaw hay hərwi ta huta təv
mə gay i mbəlok hay bay.

Gawla i Mbəlom hay ta bəzatay ha bo a
ndomətsəkure gənaw hay

8 Ma gəma niye na, ndo mətsəkure
gənaw hay andaya tə hənawa mə pesl, tə
tsəkurawa gənaw tay hay ta həvaɗ. 9Gawla
i Mbəlom a mbəzlaw a bəzatay ha bo.
Təv niye nəteye mə ɗəma aye na, a dəv
dzaydzay ta gədaŋ i BəyMaduweŋ. Tsa na,
ndomətsəkure gənaw niye hay ta dzədzar.

10 Ane tuk na, Gawla i Mbəlom niye a
gwaɗatay: «Kâ dzədzarum bay! Na zlaku-
maw na, Labara Ŋgwalak eye. Ndo hay
haladzay ta ŋgwasiye hərwi bazlam nakay.
11 Bəgom ta həvaɗ nakay ta wakum ndo

mətəmekuromhamaBetelehem,magəma
i Davit. Neŋgeyena, Kəriste, BəyMaduweŋ.
12 Dum ta zəbumaw faya. Ka ŋgatumeye
a wawa eye. Ka sərumeye ha neŋgeye
na, hərwi mambuza eye mə petekeɗ. Ma
həniyema təvmənday wu i gənaw hay.»

13 Kwayaŋŋa, gawla i Mbəlom hay hal-
adzay tə yaw ka təv i gawla i Mbəlom niye
ta zambaɗay aMbəlom tə gwaɗ:
14 «Ŋgama mâ təra mə mbəlom məgəma, ka

gər i ndo hay tebiye.
Zay mâ təra ka məndzibəra mə walaŋ
i ndo neheye Mbəlom a wuɗa tay ha
aye.»

15 Tsa na, gawla i Mbəlom hay ti ye
wu tay a mbəlom. Ti ye wu tay na, ndo
mətsəkure gənaw hay tə gwaɗ mə walaŋ
tay: «Lətsakwa, takwa hus a Betelehem ta
zəbakwaw ka wu nakə a ge bo aye, nakə
BəyMaduweŋ a ɗakway ha aye.»

16 Ti ye ta bəse a Betelehem. Tə ndisl
naha a ɗəma na, tə ŋgatay a Mari ta Yusufa
ada ta wawa ndəriz niye mahəna eye ma
təv mənday wu i gənaw hay.* 17 Tə ŋgatay
andza niye na, ta təkəratay wu nakə gawla
i Mbəlom a tsikatay ka gər i wawa niye
aye. 18 Kwa way a tsəne wu nakə ndo
mətsəkure gənaw hay ta təkər aye na, a
gatay hərɓaɓəkka. 19Mari na, wuneheye 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 faya
məzele Yesu. Məzele niye na, məzele nakə
gawla iMbəloma tsikay aMari ahəl niye kə
huta huɗ zuk bay aye.

Yusufa taMari ti ye ha Yesu a Zerozelem
22Həlay iməbere bo tay ka ɗəre iMbəlom

kə sla andza bazlam i Mbəlom mapala eye
nakə Musa a watsa aye. Andza niye, Yus-
ufa ta Mari tə zla wawa, ti ye ha a Ze-
rozelem mata bəzay ha a Bəy Maduweŋ,
23 hərwi mawatsa eye mə ɗerewel i Musa

* 2:16 Zəbamə Luka 2.7. † 2:23 Madayaw abərama Ezipt 13.2, 12.
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na: «Malkwara i wawa hasləka eye na, i
Mbəlom.†» 24 Ada andza nakə mawatsa
eye mə ɗerewel i Musa na, ti ye tə vəlay
maydagwar sulo kəgəbay bodobodo sulo a
Mbəlom.‡

25 Yawa! Ndoweye andaya ma Ze-
rozelem, məzele ŋgay Simeyoŋ. Neŋgeye
na, ŋgwalak i ndo, ka təmabazlam iMbəlom
lele. Fayama həbiye ndomətəme tay ha Is-
rayel hay. Simeyoŋ na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye ka neŋgeye. 26 Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
ɓa kə tsikay, a gwaɗay: «Ka ta mətiye na,
ka ŋgateye a Kəriste nakəBəyMaduweŋma
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 a
Mbəlom, 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.

30Naŋgatay tə ɗəre ga a ndomətəmehando
yak nakə ka sləraw aye.

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

dzaydzay nakə ma dəvateye a ndo
hay tebiye kaməndzibəra

ada neŋgeyema vəlateye məzlaɓ a ndo
yak hay Israyel hay.»

33 Bəba ta may i Yesu na, a gatay
hərɓaɓəkka hərwi bazlam i Simeyoŋ niye
a tsik aye.

34 Tsa na, Simeyoŋ a pa fataya ŋgama i
Mbəlom. A gwaɗay a Mari may i wawa
niye: «Wawa nakay na, Israyel hay hal-
adzay ta dəɗiye faya. Andza niye, ndo hay
haladzay tamaweyeka təv iMbəlomhərwi
ŋgay. Ma ta ɗatay ha məsler i Mbəlom na,
neŋgeye. Ane tuk na, ndo hay ta kərahiye
na. 35 Wu nakə maŋgaha eye ma mədzal
gər kwa i way i way na, ma bəziye ha
parakka. Nəkar dərmak Mari, ɗəretsətseh
ma ta ŋgəniye ha ka bo bəra ɗərev yak
andzamaslalam.»

36Ŋgwas wuray andaya guram eye ketef
ketef, məzele ŋgay Anna. Neŋgeye na, ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom. Dem i Fanuwel
gwala i Aser. Ahəl nakə neŋgeye dem eye
na, a ye a zal. A ndza mə zal məve tasəla
na, zal ŋgay niye a mət. 37 Tsa na, ki ye a
zal sa bay, a ndza 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. 38 A ye a gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom na, ahəl nakə Simeyoŋ
faya ma tsikiye me mba aye. A ye naha, a
gay naha sɨsœ a Mbəlom. A tsik ka wawa
niye andoneheye faya ta həbiyemadayaw
i ndo mətəme ha ndo nakə ma 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
magəliyena, gədaŋ təmetseheŋgaya 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.

43 Magurlom a ndəv na, tə maw a
mətagay. Yesu na, kəmətsa ma Zerozelem.
Bəba ŋgay hay ta sər faya bay. 44Nəteye tə
dzala mə gər tay na, Yesu neŋgeye ta ndo
neheye ti ye ka bo dziye. Tə ndza hwapat
ka mede. Ta huwa na, tə pa bo ka mapəle
naməwalaŋ i gwala tay hay adaməwalaŋ
i dzam tay hay. 45Ta pəla na na, ta huta na
bay. Ta mbəɗa gər a Zerozelem tə mapəle
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 ma-
pala 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

‡ 2:24 Levitik 12.8.
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ndaraw ŋgay ada tə mambəɗe ka bazlam
nakə ambəɗawatay faya aye.

48Bəba ŋgay hay tə ŋgatay andza niye na,
a gatay hərɓaɓəkka. May ŋgay a gwaɗay:
«Wawa ga, ka gamay andza niye na, hərwi
mey? Nəmay ta bəba yak na, faya nəmaa
pəliye kar. Mədzal gər may ka dzədza hal-
adzay.»

49 A gwaɗatay: «Ka pəlumeye ga na,
hərwi mey? Neŋ na, na ndziye mə gay i
bəba ga na, ka sərum təbəɗew.»

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

51 Tsa na, Yesu a lətse ti ye ta bəba ŋgay
hay aNazaret. Yesuna, a hənawatayha 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 ha-
ladzay ada ndo hay ta zambaɗaway hal-
adzay.

3
Yuhana madzəhuɓe ndo a yam na, ndo

məɗe ha bazlam iMbəlom
Mata 3.1-12;Markus 1.1-8; Yuhana1.19-

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, mə makulkwandah.
Mbəlom a tsikayawme a slər na.

3 Tsa na, Yuhana a dazlay mahəhele
gəma neheye tə mbay naha a magayam i
Yurdum aye tebiye. A gwaɗawatay a ndo
hay: «Mbəɗumhamede kurom. Dzəhuɓum
bo a yam ada Mbəlom ma pəsakumeye ha
mənese kurom hay.»

4 Andza niye, nakay na, wu nakə
mawatsa eye mə ɗerewel i Ezay ndo məɗe
ha bazlam iMbəlomaye, a gwaɗ: «Ndo faya
mawudiyemə kəsaf, a gwaɗ:
“Lambaɗumay tsəveɗ a BəyMaduweŋ,

lambaɗumay tsəveɗ hay fehe lele, tâ
hədzak bay!

5Loloŋ hay tebiye ta ta rahiye fəɗeɗe!
Mahəmba hay ta tsaholok hay ta ta
miye ka dala faɗaɗa!

Tsəveɗ neheye mahədzaka eye hay ta ta
lambaɗiye tay hay dandər dandər
lele!

Tsəveɗ neheye tsərsloslo tə kwar aye
hay ta ta ləviye fehe lele!

6Mbəlom ma təmiye tay ha ndo hay kəkay
na, ndo hay tebiye ta ŋgateye.*”»

7Ndo hay haladzay ti yawa naha ka təv i
Yuhanahərwi adamâdzəhuɓ tayhaayam.
Yuhana a gwaɗawa tay: «Wawa i palas hay!
Maa ɗakum ha hwayum abəra ka sariya i
Mbəlom nakə bəse kə ndzew aye na, way?
8 Anəke na, gum məsler neheye ŋgwalak
eye ndo hay ta səriye ha ka mbəɗum ha
mede kurom aye tuk. Ka dzalum mə gər
kurom “Nəmay na, wawa i Abraham hay
sa na, ma ta gamay mey bay!” Sərum ha
na,Mbəlommasliye fayaməge tayhakwar
neheye anaŋ aye wawa i Abraham hay!
9Ɓa hadzaya maləva bo eye məɗəse tay ha
dərizl i gərɗaf hay ta zləlay eye dzay tebiye.
Dərizl i gərɗaf neheye tebiye təwa hohway
ŋgwalak eye bay aye na, ta ɗəsiye tay ha ada
ta kaliye tay ha ako.»

10 Ndo hay ta tsətsah faya, tə gwaɗay:
«Nəmaa giye na, mey?»

11 A mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ndo
nakəməkelkabo 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.»

12Ndo matsekele dzaŋgal hay ti ye naha
hərwi madzəhuɓe bo a yam dərmak. Ta
tsətsah ka Yuhana tə gwaɗay: «Miter,
nəmaa giye na, mey!»

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

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

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

* 3:6 Ezay 40.3-5.
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15Ndo hay ta dazlaymədzele kawunakə
ma giye bo aye, tə dzalawa mə gər tay tə
gwaɗ: «Ma giye Yuhana na, Kəriste.»

16 Yuhana a gwaɗatay a nəteye niye
tebiye: «Neŋ na, na dzəhuɓiye kurom
ha a yam tsa. Ndo mekeleŋ eye ma
deyeweye kame ga, neŋgeye na, gədaŋ eye
a ze ga. Na sliye mahəndzəɗe ka təv
ŋgay məpəlay ha ləɓer i tahərak ŋgay bay
tebiye. Neŋgeye, ma dzəhuɓiye kurom ha
taMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ada ta ako. 17Wu
mahəve daw andayamə həlay. Ma ŋgəniye
tay ha daw ta dzəndzar. Daw na, ma hayay
gər ma həliye na a de. Ada dzəndzar na,
ma dziye a ako nakəmambatiye ɗaɗa bay
aye.»

18 Yuhana a ɗawatay ha Labara Ŋgwalak
eye tə məvəlatay gədaŋ tə bazlam hay wal
wal.

19 Yuhana kə gay me a Herod hərwi a
zla Herodiyad ŋgwas i malamar ŋgay. Ada
Yuhana kə gay me ka wu hay wal wal.
20Herod a səkah ha məge mənese sa. A gəs
na Yuhana a daŋgay.

Madzəhuɓe i Yesu a yam
Mata 3.13-17;Markus 1.9-11

21Ma dəba aye Yuhana a dzəhuɓ tay hay
ndo hay tebiye a yam na, a dzəhuɓ ha
Yesu a yam dərmak. A həlay nakə faya
ma ɗuwuliye me aye na, magərmbəlom
a həndək tuwaŋ. 22 Tsa na, Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa a mbəzlaw faya, ɗəre a ŋgatay
andza bodobodo. Tsa na, mətsike me a
tsənew abəra mə mbəlom a gwaɗ: «Nəkar
na, wawa ga. Na wuɗa kar haladzay.
Ɗərev ga fayama ŋgwasiye tə nəkar.»

Bəba təte i Yesu hay
Mata 1.1-17

23 Yesu a dazlay a məge məsler na, məve
ŋgay ma giye kuro kuro mahkar. Ndo
hay tə dzala tə gwaɗ neŋgeye na, wawa i
Yusufa. Yusufa wawa i Heli 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, Nahumwawa i Esəli, Esəli wawa i
Nagay, 26Nagaywawa iMaat, Maatwawa i
Matatiyas, Matatiyas wawa i Semeyin, Se-
meyin wawa i Zozek, Zozek wawa i Zoda,

27 Zoda wawa i Yohanan, Yohanan wawa
i Resa, Resa wawa i Zorobabel, Zorob-
abel wawa i Salatiyel, Salatiyel wawa i
Neri, 28 Neri wawa i Melki, Melki wawa i
Addi, Addi wawa i Kozam, Kozam wawa
i Elmadam, Elmadam wawa i Er, 29 Er
wawa i Zozowe, Zozowe wawa i Eliyezer,
Eliyezer wawa i Zorim, Zorim wawa i
Matat, Matat wawa i Levi, 30 Levi wawa i
Simeyoŋ, Simeyoŋwawa iYahuda, Yahuda
wawa i Yusufa, Yusufa wawa i Zonam,
Zonamwawa i Eliyakim, 31Eliyakimwawa
iMeliya,Meliyawawa iMena,Menawawa
i Matata, Matata wawa i Natan, Natan
wawa i Davit, 32 Davit wawa i Zese, Zese
wawa i Obed, Obed wawa i Booz, Booz
wawa i Salmoŋ, Salmoŋ wawa i Nasoŋ,
33 Nasoŋ wawa i Aminadab, Aminadab
wawa i Admiŋ, Admiŋ wawa i Arni, Arni
wawa i Hesron, Hesron wawa i Fares,
Fareswawa iYahuda, 34Yahudawawa iZa-
kob, Zakobwawa i Izak, Izakwawa i Abra-
ham, Abraham wawa i Tara, Tara wawa i
Nakor, 35Nakorwawa i Serok, Serokwawa
i Ragu, Ragu wawa i Falek, Falek wawa i
Eber, Eberwawa i Sala, 36Salawawa i Kay-
nam, Kaynam wawa i Arfadzad, Arfadzad
wawa i Sem, Sem wawa i Nuhu, Nuhu
wawa i Lamek, 37 Lamek wawa i Matos-
alem, Matosalem wawa i Henok, Henok
wawa i Iyaret, Iyaret wawa i Maleleyel,
Maleleyel wawa i Kaynam. 38 Kaynam
Wawa 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

1Madəba eyeMəsəfəre 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 ɗəma
na, Yesu kə ndza məhəne kuro kuro faɗ,
Fakalaw a say masəpete na. Ma məndze
niye na, Yesu kə nda wumənday kwa tsek-
weŋbay tebiye. Kamandəve iməhəneniye
hay na, may a wur faya tuk.

3 Tsa na, Fakalaw a yaw ka təv ŋgay, a
gwaɗay: «Taɗə kə ge nəkarWawa iMbəlom
na, gwaɗay a kwar nakay mâ təraka wu
mənday.»
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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. 6 A bəzay ha na, a gwaɗay: «Na
vəlakeye a nəkar hərwi gədaŋ ta zlele
neheyemabəy i dalaneheye tebiyemavəla
eye a neŋ. Na sliye faya məvəle kwa a way
andza nakə a seŋ aye. 7 Taɗə ka dəkweŋ
gurmetsna, navəlakeyeha tebiyeanəkar.»

8 Yesu a mbəɗay faya: «Mawatsa eye mə
bazlam i Mbəlom na, a gwaɗ: “Ɗəslay ha
gər a Bəy Maduweŋ yak Mbəlom, ada ka
geyeməsler na, a neŋgeye nəte ŋgweŋ.†”»

9Fakalaw 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. 11Tâ
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 Bəy Maduweŋ yak
Mbəlom bay.§”»

13 Fakalaw a ndəv ha wewer ŋgay tebiye
hərwimasəpete Yesu. Ma dəba eye na, a ye
ŋgway abəra ka təv i Yesuhus apatmekeleŋ
eye.

Yesu a geməslermaGalile
Mata 4.12-17;Markus 1.14-15

14 Ma dəba eye na, Yesu a mbəɗa gər a
Galile. A ye na, neŋgeye maraha eye ta
gədaŋ i Məsəfəre i Mbəlom. Mə ɗəma na,
məzele ŋgay a ɗa zləm a gəma hay tebiye.
15 A tətikawatay bazlam i Mbəlom a ndo
haymə gay imaɗuwuleme. Ndohay 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 imaɗuwulemeandzanakə a gawa
haaye. Mə ɗəmana, a lətsehərwimədzeŋge
bazlam i Mbəlom. 17 Tsa na, ti ye naha tə
zlayaw ɗerewel i Ezayndoməɗehabazlam
iMbəlom, təvəlay. Tsana, apəlahaɗerewel
niye. Apəlahana, ahuta təvnakəmawatsa
eye, a gwaɗ:
18 «Məsəfəre i BəyMaduweŋ ka gər ga.

A zla ga, a sləra ga ahaya na, hərwi
məzlatayaw Labara Ŋgwalak eye a
ndo i mətawak hay.

A sləra ga ahaya na, hərwi məɗatay labara
i mətəme a ndo i daŋgay hay.

A sləra ga ahaya hərwi mahəndəkatay
na ɗəre a guluf hay.

A sləra ga ahayana,mətəme tayha, ndone-
heye faya ta gateye ɗəretsətseh aye.

19Məɗe haməve nakəMbəlomma gat-
eyeŋgwalakŋgay andohayayena, kə
ndislew.*»

20 Yesu a ndəv ha mədzeŋge andza niye
na, a paɗa na ɗerewel niye. Amayha a ndo
məgeməsler i gay imaɗuwulemeniye. 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 tsikakum-
eye 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 Ba-
zlam i Yesu niye a tsikatay aye na, bazlam
niye ŋgwalak eye a gatay hərɓaɓəkka. Tə
gwaɗ: «Neŋgeyena,wawa i Yusufa na gwaɗ
bəɗa?»

23 Yesu a gwaɗatay sa: «Ta deɗek,
nəkurom ka tsikumeŋeye bazlam i dzeke
nakay anaŋ aye. Ka gweɗumeŋeye: “Nəkar
ndo mətəme ha ndo, təma ha bo yak aye
tey.” Nəmaa tsəne wu neheye ka ge ma
Kafernahum aye. Anəke na, ge ma gəma
yak andza neheye ka ge ma Kafernahum
aye dərmak.»

24 Tsa na, a gwaɗatay sa: «Sərum ha ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom na, kwa nəte ta
təma na ma gəma ŋgay nakə tə wa na mə

* 4:4 Bazlammapala eyemasulo eye 8.3. † 4:8 Bazlammapala eyemasulo eye 6.13. ‡ 4:11 Dəmeshay 91.11-12.
§ 4:12 Bazlammapala eyemasulo eye 6.16. * 4:19 Ezay 61.1-2.
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ɗəma aye bay. 25 Sa tsa na, sərum ha ahəl
i Eliya ndo i maslaŋ i Mbəlom na, madak-
way 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 imadakway i
ŋgwaswuray a ndzawa ka dala i Səriptama
gəma i Sidoŋ.† 27 Ahəl i Elize ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom na, ndo madəgwaɗa eye
hay haladzay ka dala i Israyel. Mbəlom kə
mbəl tay ha ndo niye madəgwaɗa eye hay
kwa nəte bay, a mbəl ha na, Namaŋ ndo i
gəma i Siri.‡»

28 Ndo niye hay tebiye mə gay i
maɗuwule me aye tə tsəne bazlam ŋgay
niye na, a ndalatay haladzay. 29 Tsa na, tə
lətse, tə pay həlay a Yesu. Ti ye ahaya abəra
ma wuzlahgəma, ti ye ha a gər i mahəmba
i Nazaret. Gəma i Nazaret ma geye na, ka
mahəmba eye niye. Tə tsal ha a ɗəma na,
hərwi madzəgəɗa ahaya a zavay. 30 Ane
tuk na, Yesu a ye məwalaŋ tay tsəriɗ tsəriɗ
a ye ŋgway.

Yesu ambəl ha ndo nakəməsəfəre lele bay
mə bo aye

Markus 1.21-28
31 Ma dəba eye na, Yesu a lətse a ye

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

33 Azlakwa bay mə gay i maɗuwule me
niye na, ndoweye andaya gər a vuway. A
wuda ta gədaŋ kələrra, a gwaɗ: 34 «Nəkar
Yesu ndo i Nazaret, mey yak ka nəmay na,
mey? Ka yaw na, mata dze may ha ɗaw?
Nəkarwayna, na sər ha lele: Nəkar na, ndo
nakə tsəɗaŋŋaMbəlom a sləraw aye!»

35Tsa na, Yesu a gayme, 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
abəraməbo i ndoniye. Kə gaywuray ando

niye kwa tsekweŋ bay. 36Ka təv niye na, a
gatay a ndo hay daɓək daɓək, hərɓaɓəkka.
Tə gwaɗ mə walaŋ tay: «Eh! Eh! Nakay
na, bazlam waray! Nakay i ŋgay na, ndo
waray a tsik me ta məzlaɓ eye! A gatay me
ta gədaŋ a məsəfəre lele bay eye hay na, tə
gəsayme ada təndohwawabəraməbondo
nakay aye!»

37Labara i Yesua ɗa a zləmmagəmaniye
tebiye.

Yesu a mbəl tay ha ndo hay abəra ma
ɗəvats tay haywal wal

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

gay imaɗuwulemeniye. Ahəl bo a yea gay
i Simoŋ. A ye naha na, mese i Simoŋ lele
bay. Maraɓaraɓ a gay haladzay. Tsa na, tə
gwaɗay a Yesu: «Maraɓaraɓ a gay a mese i
Simoŋ, dzəna na tey!» 39 Yesu a lətse, a ye
ka təv ŋgay. A ye naha na, a guɗuk faya.
A ŋgərəz ka maraɓaraɓ niye ta gədaŋ. Tsa
na, maraɓaraɓ niye a ndala abəra ka ŋgwas
niye. Kwayaŋŋa a gataymbəlok.

40 Ma dəba eye pat a dəɗ na, ndo hay
tə həlayaw ndo neheye ɗəvats mə bo tay
tebiye a Yesu. Kwa slala i ɗəvats waray
waray na, tə həlayaw a Yesu. Yesu a pa
fataya həlay nəte nəte tay eye. A mbəl tay
ha abərama ɗəvats tay niye hay. 41A həhar
fakalaw hay abəra mə bo i ndo hay hal-
adzay dərmak. Fakalaw niye hay ta wuda,
tə gwaɗay: «Nəkar na, Wawa i Mbəlom!»
Ane tuk, na, Yesu a ŋgərəz fataya. A

gwaɗatay: «Kâ tsikum me bay.» Hərwi
nəteye na, tə sər ha Yesu na, Kəriste.

Yesu a ɗa ha bazlam i Mbəlom mə gay i
maɗuwuleme

Markus 1.35-39
42Ɗəre a tsaɗa kwayaŋŋa na, Yesu a lətse

a ndohwaw, a yaw abəra mə gay. A ye
dəreŋ abəra ma wuzlahgəma. A ye a təv
nakəndəray andayamə ɗəmabay 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 Yesu mâ ye fataya abəra
bay, mâ ndza ta nəteye huya.

43Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay: «Na diye
a gəma mekeleŋ eye hay, na ta ɗatay ha

† 4:26 1 Bəy hay 17.8-16. ‡ 4:27 2 Bəy hay 5.1-14.
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LabaraŊgwalak eye i Bəy iMbəlomdərmak.
Mbəlom a sləra ga ahaya na, hərwiye.»

44Tsa 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

1 Pat wuray na, Yesu a ye ka me i dəlov
i Genesaret. A ye na, a lətse ka me i dəlov
i Genesaret niye. Ka təv eye niye na, ndo
hay haladzay faya ta lawariye na hərwi
mətsəne bazlam i Mbəlom.

2Yesu a ŋgatay a kwalalaŋ i yamhay sulo
ka ɗakal. Ndoməgəse kəlef hay təmbəzlaw
abəra mə ɗəma, faya ta bariye gadaŋ tay
hay. 3 Tsa na, Yesu a ye, a tsal a kwalalaŋ
i yam neŋgeɗ. Kwalalaŋ i yam niye na, i
Simoŋ. Tsa na, a gay amboh a Simoŋ, a
gwaɗay: «Amboh, həndzəɗ ga ha tsekweŋ a
bəra ka ɗakal.» Simoŋ a ge ha andza niye.
Yesu a ndza a kwalalaŋ i yam niye na, a pa
bo ka matətikatay bazlam i Mbəlom a ndo
niye hay.

4 A ndəv ha matətikatay a ndo hay na, a
gwaɗay a Simoŋ: «Həndzəɗ ha kwalalaŋ i
yam dəreŋ, a təv nakə sɨɗuk aye, a wuzlah
i dəlov. Ka ye ha na, nəkar ta ndo məpaka
bəzay yak hay kalum gadaŋ kurom hay a
yam hərwi məgəse kəlef.»

5 Simoŋ a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Ŋgalaka, nəmaa ye gər haladzay ta həvaɗ
hərwi məgəse kəlef ada kwa nəte nəmaa
gəs bay. Aya ane nəkar ka tsikeŋ, nâ ge sa
na, na kaliye gadaŋ hay a yam.»

6Tsa na, tə kal gadaŋ tay niye hay a yam.
Tə kal a ɗəmana, kəlef hay ti ye a gadaŋ tay
niye hay haladzay. Gadaŋ tay niye hay a
dazlayamaŋgəzlehendərtsətsehərwi 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
abəra ma yam. Tə rah ha, kwalalaŋ i yam
niye hay sulo aye tə kəlef. Kwalalaŋ i yam
niyehay ta sərmasəlemeahuɗ i yamhərwi
maraha eye hay haladzay.

8 Simoŋ Piyer a ŋgatay andza niye na, a
ye a dəkway gurmets a huvo a Yesu. A
gwaɗay: «Do wu yak abəra ka təv ga Bəy
Maduweŋ,hərwineŋna, ndo imezeleme!»

9 Simoŋ a dzədzar haladzay. Ndo niye
hay nəteye dziye ta dzədzar andza Simoŋ
dərmak. Ta dzədzar na, hərwi kəlef niye
tə gəs haladzay aye. 10 Andza niye, ndo
məpay bəzay a Simoŋ, ta dzədzar dərmak.
Ndo neheye tə paway bəzay a Simoŋ aye
na, Yakuba taYuhanawawa iDzebedehay.
Ane tuk na, Yesu a gwaɗay a Simoŋ: «Kâ

dzədzar bay. Nəkar na, ka ta həlaweye ndo
hay ka təv ga.»

11Tsana, təma tay ahayakwalalaŋ 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
12Pat wuray na, Yesu a ye awuzlahgəma

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

13Yesu a tsəne andza niye na, a nduɗa ha
həlay ŋgay, a lamay. Tsa na, a gwaɗay: «A
seŋ na, təra tsəɗaŋŋa!» Kwayaŋŋa ɗəvats i
madəgweɗe a ndala abəra ka ndo niye.

14 Yesu a gwaɗay: «Tsəne lele: Kâ tsik
wu nakay a ndəray bay. Ane tuk na, do ta
bəzayhaboandoməvəlawaywuaMbəlom
ada vəl wu nakə Musa a tsik aye hərwi
məɗatay ha a ndo hay tebiye na, ka təra
tsəɗaŋŋa.»

15Kwaandzaniyebəbayna, labara iYesu
a ɗa a zləm haladzay. Ndo hay haladzay tə
hayawa gər ka təv ŋgay hərwi məpay zləm
a bazlam ŋgay. Siye hay ti yawa ka təv ŋgay
hərwi ada mâmbəl tay ha abəra ma ɗəvats
tay hay.

16 Ane tuk na, Yesu na, a yawa a təv
neheye dəreŋ aye. A yawa a ɗəma mata
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
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bazlam i Mbəlom mapala eye, nəteye an-
daya dərmak. Ti yaw na, ma gəma neheye
ka dala i Galile aye tebiye, ma Zerozelem
ada abəra ma Yahuda. Yesu ambəlawa tay
hando iɗəvatshay tagədaŋ iBəyMaduweŋ
Mbəlom.

18 Ahəl nakə Yesu faya ma tətikateye a
ndo hay aye na, ndo hay, tə zlay naha
ndo wuray matəra eye madzawa eye ka
sləlah. Ta pəla tsəveɗmede ha məpe 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 tə Yesu. Tə
mbəzla ha ndo niye ta sləlah eye dzay tə
walaŋ i ndo niye hay kame i Yesu. 20 Yesu
a ŋgatay a mədzal gər i ndo niye hay na, a
gwaɗay a ndo matəra 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 məwalaŋ 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
hamezelemeandona,Mbəlomnəte 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?
23 Maa da me məgweɗe: “Mezeleme yak
kə pəsa” na, waray, kəgəbay “Lətse, do” na,
maa da me mə ɗəma na, waray? 24 A seŋ
na, sərumha neŋWawa i Ndo na, gədaŋ ga
andayaməpəsatay hamezeleme a ndo hay
kaməndzibəra.»
Tsa na, a gwaɗay a ndomatəra eye: «Faya

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

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 a
Mbəlom. A ye amətagay.

26Ndo niye hay mbərzəzza aye tə ŋgatay
andza niye na, a gatay hərɓaɓəkka. Ta
zambaɗay a Mbəlom. Tə dzədzar haladzay
ada tə gwaɗ: «Bəgom na, ka ŋgatakway awu
məgemasuwayaŋ eye!»

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

27 Ma dəba eye na, Yesu a lətse a yaw
abəra mə gay niye. Yesu faya ma 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.

29 Ma dəba eye ti ye a gay i Levi. Ti ye
naha na, Levi a datay wu mənday. Tə nda
wuməndayniyena, nəteyehaladzay təndo
matsekele dzaŋgal ha ada tə siye i ndo hay
haladzay.

30Farisa hay ta ndomədzaŋgawa bazlam
i Mbəlom mapala eye tə ŋgatay a Yesu
faya ma ndiye ɗaf ta ndo i mezeleme hay
na, tə tsik faya wu nakə lelebay aye. Tə
gwaɗatay a gawla i Yesu hay: «Ka ndayum
wu mənday ada ka sum wu ka təv manəte
eye 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 yakhay i tay təndayawawumənday
ada tə sawawuməse na, kəkay?»

34 Yesu a mbəɗatay faya: «Ka dzalum na,
nəteye na, ta giye daliyam ɗaw? Ta giye
bay hərwi nəteye na, andza məmagurlom
i məzle dahəlay. Ahəl nakə zal i dahəlay
ka təv tay mba aye na, ndo neheye mazala
eye a magurlom i məzle dahəlay na, ta
giye daliyam bay. 35 Ane tuk na, pat eye
ma slaweye na, ta gəsiye fataya abəra zal
i dahəlay niye. Pat eye niye na, ta giye
daliyam tuk.»
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36 Yesu a tsikatay dzeke nakay sa. A
gwaɗatay: «Ɗaɗa ndərayma ɗəsiye petekeɗ
weɗeye mətepe ka petekeɗ guram eye bay.
Hərwi taɗə ta tapa petekeɗ weɗeye ka gu-
ram eye na, petekeɗ weɗeye ma ŋgərɗiye
ha petekeɗ guram eye niye. Ta nasiye ha
petekeɗ weɗeye. Petekeɗ weɗeye ta gu-
ram 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, gu-
zom niye lelem eye kə kwasa na, həzlay
guram eye ma ndohwiye. Guzom dərmak
səktihmambəɗiye ka dala ada gwezemma
nasiye. 38 Ane tuk na, guzom lelem eye
ta mbəɗiye na, a gwezem i həzlay weɗeye
dərmak. 39 Sərum ha ndo kə sa guzom
makwasa eye na, ma dəba eye na, ma siye
lelem eye sa bay. Hərwi tə gwaɗ: “Guzom
makwasa 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 təhəɓwuniye.
Ta gugwah na wu niye ada tə nda.

2 Siye i Farisa hay ta ŋgatatay. Tsa na,
tə gwaɗatay: «Ka gum wu nakə bazlam i
Mbəlom mapala eye a ge faya me pat i
mazəzukw bo aye na, hərwi mey?»

3 Yesu a mbəɗatay faya a gwaɗatay:
«Ɗaɗa ka dzaŋgumwu nakə Davit a ge ahəl
niye aye təbəɗew?* May a wur faya ta ndo
ŋgay hay. 4Tsa na, a ye, a fələkwa amadza-
wadzawa 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 kamənde na, a ndo
məvəlaway wu aMbəlom ɗekɗek bəɗaw?»

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

Yesu a mbəl ha ndo wuray maməta həlay
eye

Mata 12.9-14;Markus 3.1-6

6 Pat eye andaya pat i mazəzukw bo na,
Yesu a ye a gay i maɗuwule me. A ye naha
a pa bo ka matətikatay a ndo hay. Mə
ɗəma na, ndoweye andaya həlay i mənday
ŋgaymaməta eye. 7Mə gay i maɗuwule me
niyena, ndomədzaŋgawabazlam iMbəlom
mapala eye ta Farisa hay nəteye andaya.
Faya ta zəbiye ka Yesu. Tə dzala mə gər
tay, tə gwaɗ: «Zəbakwa faya lele, ŋgatayma
mbəliye ha ndo nakay maməta həlay eye
pat i mazəzukw bo ɗaw?» Tə tsik andza
niye na, hərwi məhəle faya bəra suwat.

8Ane tukna, Yesu a sər hamədzal gər tay.
A gwaɗay a ndo niye həlay ŋgay maməta
eye: «Lətse, do, lətse ka niye, kame i ndo
hay tebiye.» Ndo niye a lətse ka niye.

9Tsa 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 ha mâ mət
ɗaw?» Ane tuk na, ta mbəɗay faya bay.

10 Yesu a zəba fataya. Tsa na, a gwaɗay
a ndo niye həlay maməta eye «Nduɗa ha
həlay yak.»
A nduɗa ha na, həlay ŋgay a mbəl a təra

lele suwuɗ suwuɗ.
11 Tsa na, a ndalatay a ndo mədzaŋgawa

bazlam iMbəlommapala eye ta Farisa hay.
Tə tsik ma walaŋ tay ta hutiye tsəveɗ ka
məkəɗe Yesu na, kəkay.

Yesu a pala ndo i maslaŋ ŋgay hay
Mata 10.1-4; Markus 3.13-19

12 Ahəl niye Yesu a ye, a tsal a tsaholok
hərwi maɗuwule me. A ndza ma tsa-
holok niye huyup ka maɗuwulay naha me
aMbəlom.

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

14 Nəteye na: Simoŋ nakə a pa faya
məzele Piyer aye, tamalamar ŋgayAŋdəre,
Yakuba ta Yuhana, Filip ta Bartelemi,
15 Mata ta Tomas, Yakuba wawa i Alfe,
Simoŋ ndo məge vəram hərwi dala ŋgay,
16 Yuda wawa i Yakuba, Yudas Iskariyot
ndoməge ɗaf ka Yesu.

* 6:3 1 Samuyel 21.2-7.



Luka 6:17 99 Luka 6:34

Yesu ta ndo hay haladzay
Mata 4.23-25

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

18 Ndo niye hay ti yaw ka təv ŋgay na,
mata pay zləmabazlamŋgay adahərwimâ
mbəl tay ha abəra ma ɗəvats tay hay wal
wal. Ndo neheyeməsəfəre lele bay eye hay
mə bo tay aye na, kə mbəl tay hay. 19 Kwa
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

20 Yesu a zəba ka gawla ŋgay hay na, a
gwaɗatay:
«A nəkurom ndo i mətawak hay, ŋgwasum

hərwi Bəy i Mbəlom na, i kurom.
21 A nəkurom neheye may a wur fakuma

anəke aye, ŋgwasum
hərwi Mbəlom ma vəlakumeye wu
nakə a sakum aye.

A nəkurom neheye faya ka tuwumeye
anəke aye, ŋgwasum

hərwi ka ta ŋgwasumeye.
22Nəkuromneheye ndo hay faya ta gakum

eye ɗəretsətseh aye,
kwa ta kal kurom ha,
kwa ta tsaɗakum,
kwa ta tsik fakuma wu nakə lelebay
eye hərwi nakə ka dzalum haWawa
i Ndo aye na,

ŋgwasum.
23 Aza pat nakə wu 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.

24Anəkuromndo i zlele hay, ɗəretsətseh ka
gər kurom

hərwi ɓa ka hutum magogoy kurom
tsɨy.

25 A nəkurom neheye hawa i wu a gakum
bayayewukuromandaya anəkeha-
ladzayaye, ɗəretsətsehkagər 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
ndoneheye təgwaɗnəteyendoməɗe
habazlam iMbəlomaye ta səpatawa
ndo hay ahəl niye na, andza niye.»

Wuɗumndoməne ɗəre kurom hay
Mata 5.38-48, 7.12

27 «Ane tuk na, na tsikakumeye a
nəkurom neheye faya ka pumeŋeye zləm
aye: Wuɗum ndo məne ɗəre kurom hay.
Gumatay ŋgwalak a ndo neheye tə nakum
ɗəre aye. 28Pumŋgama ka ndo neheye faya
ta vəlakumeye mezeleme aye. Ɗuwulumay
me a Mbəlom hərwi ndo neheye faya ta
gakumeye ɗəretsətseh aye.

29 «Taɗə ndoweye kə faka ka maholom
na, mbəɗay ha maholom i diye neŋgeɗ.
Ndoweye ka buwa faka abəra kələmedze
yak na, gər ha mâ zla na faya məkelkabo
yak i huɗ aye.

30 «Ndo ka tsətsah fakaya wu na, vəlay
ada taɗə ndoweye kə zla faka abərawu yak
na, kâ tsətsah faya bay.

31«Ka gwaɗumndohay tâ gakumŋgwalak
na, gumatay ŋgwalak a ndo hay dərmak.

32 «Kâ wuɗum ndo neheye ta wuɗa
kurom aye ɗekɗek bay. Taɗə ka wuɗum
ndo neheye ta wuɗa kurom aye ɗekɗek na,
kadzalumna, kahutumeyemerəɓe kurom
ɗaw? Kwa ndo i mezeleme hay ta wuɗa
ndo neheye ta wuɗa tay ha aye dərmak!
33Ada taɗə ka gumatay ŋgwalak a ndo neh-
eye faya ta gakumeye ŋgwalak aye ɗekɗek
na, ka dzalum na, ka hutumeye merəɓe
kurom ɗaw? Kwa ndo i mezeleme hay na,
tə ge andza niye.

34 «Taɗə ka vəlumateye wu a ndo neh-
eye ka sərum ha nəteye ta sliye məmakum
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ha aye na, ka dzalum na, ka hutumeye
merəɓe kurom ɗaw? Kwa ndo i mezeleme
hay tə vəlawa wu na, a ndo i mezeleme
hay andza nəteye hərwi ada tâ matay ha
andza nakə tə vəlatay aye! 35 Ɗuh bay,
wuɗum ndo məne ɗəre kurom hay! Gu-
matay ŋgwalak. Ka vəlumatay wu na, kâ
gwaɗumtâmakumhaa ɗəmabay. Mbəlom
ma ta vəlakumeye a ɗəmamagogoy kurom
na, haladzay. Nəkurom ka ta tərumeye
wawa i Mbəlom Fetek. Hərwi neŋgeye na,
a wuɗa ndo i həzay hay ta ndo i seweɗ hay
dərmak. 36 Tərum ndo məge ŋgwalak hay
andza Bəba 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
rawumme ka ndo hay bay. Mbəlom bəbay
ma rawiye fakuma me bay. Pəsumatay
ha mənese a ndo hay, Mbəlom dərmak ma
pəsakumeye hamənese kurom.

38 «Vəlumatay wu a ndo hay, Mbəlom
dərmak ma vəlakumeye. Mbəlom ma
vəlakumeye na, ma rahakumeye ha
lele. Ma dzədzakakumeye ha a gwezem
kurom hay na, madzədzeke madzədzeke.
Mbəlom ma ləvakumeye wu tə wu nakə
ka 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. 40Ndonakə fayama
tətikiye wu aye na, ma ziye ndo matətikay
wu bay. Ane tuk na, ndo nakə faya ta
tətikay wu kə sər tsɨy na, ma təriye andza
ndomatətikay 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
ŋgataybayna, hərwimey? 42Kəkay, ka sliye
məgweɗe: “Malamar ga, ehey nâ 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 ada ka ŋgateye a ɗəre kwetseh kwet-
seh. Ka zlaya ahaya tsakwal abəra mə ɗəre
i malamar yak tuk.»

Dərizl i gərɗaf ta hohway ŋgay eye hay
Mata 7.16-20, 12.33-35

43 Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum ha na,
dərizl i gərɗaf lele eye na,mawiye hohway
i dərizl i gərɗaf nakə lele bay ayebay, andza
niye dərizl i gərɗaf lele bay eye ma wiye
hohway i gərɗafnakə lele eyebayaye. 44Ka
sərakwa ka bo abəra dərizl i gərɗaf hay ta
hohway tay hay. Ka slumeye faya maŋgəle
hohway i gurov abəra kawuradak 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
ɗərevŋgaymaraha eye təwuneheye seweɗ
eye. Hərwi kwa way a ndohwa ahaya na,
wu nakəmaraha eyemə ɗərev ŋgay aye.»

Gay hay sulo
Mata 7.24-27

46Yesua gwaɗatay sa: «Ka zalumeŋaneŋ
“Bəy Maduweŋ, Bəy Maduweŋ” na, hərwi
mey? Ada wal faya ka gumeye wu nakə
na tsikakum aye bay sa tuk na, kəkay?
47 Tsənum, na ɗakumeye ha ndo nakə a
peŋ bəzay ta ɗeɗik aye. Neŋgeye na, a pay
zləm a bazlam ga lele. Kə pay zləm na, a
ge ha məsler tə bazlam nakə a tsəne aye.
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 ŋgayniyemabəɗ
tə kwar lele. Tsa na, a ŋgar na gay niye
tuk. Yama pa na,mazaw a yawŋgəf ka gay
ŋgay niye na, ɗaɗa a mba faya mambəzle
ha bay, hərwi maɗəzla eye lele. 49Aya ane
tuk na, ndo nakə a tsəne bazlam ga ada kə
ge ha məsler bay na aye, neŋgeye dərmak
a ndzəkit bo ndo nakə a say məge gay aye.
Ane tuk na, a dazlay kwayaŋŋa ze məle na
mədok eye. A pa na mədok eye təhas ka
dala tsa. A ndəv na, yam a pa. Mazaw i
magayam hay ŋgəf ti yaw ka gay niye na,
kwayaŋŋa bərem ambəzl, tsekək yamahəl
na gay niye. A mbəzl na, liyeh liyeh kwa
tsekweŋ ka ləkaw bay.»
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7
Gədaŋ i Yesu a zemədahaŋ
Mata 8.5-13

1 Yesu a ndəv ha mətsikatay a ndo niye
hay ka təv ŋgay aye na, a həl bo a ye a
Kafernahum.

2Ma Kafernahum na, ndo i 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 sidzewniye a tsənendohay faya
ta tsikiye ka Yesu na, a slər ndo hay mə
walaŋ i madugula i Yahuda hay. A slər tay
ha na, hərwi ada tâ zalayaw mâ yaw mâ
mbəl ha ndo i məsler ŋgay niye.

4Ndo niye hay ti ye, tə ndisl ka təv i Yesu
na, ta dazlay məgay amboh haladzay. Tə
gwaɗay: «Bagwar i sidzew may a gwaɗaka:
“Dara mbəleŋ ha ndo i məsler ga tey.” Ka
ye, ka dzəna na ndoweye niye na, lele.
5 Neŋgeye na, ndo lele eye. A wuɗa slala
kway haladzay. Ada maa ɗəzlakway gay i
maɗuwule me na, neŋgeye.»

6 Yesu a tsəne andza niye na, a lətse, ti
ye ka bo dziye. Mazlambar nəteye bəse tə
gay i bagwar i sidzew. Bagwar i sidzew
niye a sləraw ndo hay ka təv i Yesu. Ti yaw
tə gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, tə gwaɗaka na,
kâ ye gər madayaw sa bay. Neŋ na sla ɗa,
nəkar kâ ye a gay ga bay. 7 Hərwi niye,
neŋhəreŋna slamedenaha ka təv yak bay.
Ane tuk na, ka tsik bazlam yak nəte na,
ndo i məsler ga ma mbəliye segey. 8 Neŋ
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,madeyeweye. Nagwaɗayabekega “Ge
nakay!” na, ma giye.»

9 Yesu 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, kwa ma
Israyel.»

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

11Ma dəba eye na, Yesu a ye a gəma eye
andaya tə zalay Nay. Gawla ŋgay hay tə
ndo hay haladzay tə pay bəzay. 12 Ahəl
nakəmazlambar ta ndisliye ta fələkwiye a
wuzlahgəma niye na, tə dzəgər ta ndo hay
faya ta zliye mədahaŋ ta diye ha ka me
tsəvay. Maa mət na, wawa i madakway i
ŋgwaswuray. Wawa ŋgay na, nəte eye niye.
Ndo i gəma niye haladzay tə laka na ŋgwas
niye ka ɗa tsəvay.

13 Yesu a ŋgatay na, madakway i ŋgwas
niye a gay mə bo, a gwaɗay: «Kâ tuwa sa
bay.» 14 Tsa na, a ye a lamay a hubok niye
faya ta zliye ha mədahaŋ aye. Ndo məzle
mədahaŋ hay tə lətse. Yesu a gwaɗ: «Gawla,
faya na gwaɗakeye, lətse!»

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

17 Wu niye Yesu a ge aye a ɗa zləm ka
dala i Yahuda tebiye ta dalaneheye ambay
naha aye.

Yesu ta Yuhana
Mata 11.2-19

18 Gawla i Yuhana hay ta təkər wu ne-
heye 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 nakə ma 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?»

21 Ahəl eye niye, Yesu faya ma mbəliye
tay ha ndo hay haladzay abəra ma ɗəvats
ada təbonakəawurawa fatayaaye. Ambəl
tay ha gər mavuwe hay, a həndəkatay na
ɗəre a guluf hay.
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22 Tsa na, Yesu a mbəɗatay ka bazlam i
ndo niye hay Yuhana a slər tay naha ka
təv ŋgay aye tuk, a gwaɗatay: «Gwaɗumay
na, guluf hay tə ŋgatay a ɗəre, ndo matəra
eye hay ti ye lele, ndo madəgwaɗa eye ta
mbəl suwuɗ suwuɗ, mandək hay tə tsəne
zləm, mədahaŋ hay ta lətsew a sifa, ndo i
mətawak ta tsəne Labara Ŋgwalak eye.»

23Yesu a gwaɗatay sa: «Məŋgwese ka gər i
ndonakə kə gər hamədzal gər abəra kaneŋ
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 zəbumawka guzer nakəmətasl fayama
ɓəliye ha aye ɗaw? Aʼay andza niye bay.
25Aya ane kəla ka yum ka zəbumaw na, ka
mey? Ka zəbumaw na, ka ndomalambaɗa
bo eye tə petekeɗ lele eye ɗaw? Tsukuɗu
kəkay? Ane tuk na, ndo neheye tə pa ka
bo petekeɗ lele eye adawu tay hay lele eye
na, nəteye mandza eye na, mə gay i bəy
hay. 26 Ka yum mata zəbaw na, ka wuye
mey? Ka zəbumaw na, ka ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom ɗaw? Ayaw, neŋgeye ndo
məɗe ha bazlam 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 ndo məɗe ha bazlam

ga kame yak.
Ma lambaɗakeye na tsəveɗ.*”»

28Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum ha na, mə
walaŋ i ndo zezeŋ hay tebiye ndo nakə a ze
Yuhana aye na, andaya bay. Ane tuk na,
ndonakəneŋgeye tsekweŋmakətsa eyema
Bəy i Mbəlom aye na, a ze Yuhana.»

29 Ndo hay tebiye tə pa zləm ka ba-
zlam ŋgay, kwa ndomatsekele dzaŋgal hay.
Hərwi tə sərwunakə a tsik aye na, bazlam i
Mbəlom deɗek. Ada Yuhana ka dzəhuɓ tay
haayamdeɗek. 30Ane tukna, Farisahay ta
ndomədzaŋgawa bazlam iMbəlommapala
eye ta kal ha wu nakə a say aMbəlom haɓe
məge hərwi tay aye ada ta kərah Yuhana
madzəhuɓe tay hay a yam.

31 Yesu a gwaɗatay sa: «Na ndzəkitiye
tay hay ndo neheye bəgom aye na, təmey?

Na ndzəkitiye tay ha bo na, tə mey? 32 Ta
ndzəkit bo na, ta wawa neheye mandza
eye ka pəlaɗ nakə ndo hay tə hayawa faya
gər aye. Siye hay faya ta wudatay naha
a siye hay, tə gwaɗatay: “Nəmaa fakum
naha fagam i məhetse, ka hatsum bay,
nəmaa gakum naha dəmes i mədahaŋ na,
ka tuwum bay.” 33 Andza niye, Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam, a ndayawa wu
mənday bay, a sawa guzom bay. Nəkurom
ka gwaɗum: “Neŋgeye na, məsəfəre nakə
ŋgwalak eye bay aye mə bo ŋgay.” 34 Neŋ
Wawa i Ndo na yaw, na nda wu mənday
ada na sa wu məse, ka gwaɗum: “Zəbum
ka ndo nakay. A dzala i ŋgay na, ka wu
mənday ada ka məse guzom. Neŋgeye na,
dzam i ndo matsekele dzaŋgal hay ta ndo
i mezeleme hay.” 35 Ane tuk na, wawa
i Mbəlom hay tebiye tə sər ha, metsehe i
Mbəlom na, deɗek.»

Mawuɗe bo na, hohway i məpəse
mezeleme

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

37Magəmaniye na, ŋgwaswuray andaya
mezelemeaye. A tsəneYesuandayamə gay
i Farisa niye faya ta ndiye wu mənday na,
a ye a gay i ndo niye. Dos ŋgay mə həlay
marahaeye təmalnakəazehuŋŋaaye. 38A
yenaha, a lətse adəba i Yesubəse tə sikŋgay
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.

39 Farisa niye a zalay a Yesu ka wu
mənday aye a ŋgatay andza niye na, a tsik
ma mədzele gər ŋgay, a gwaɗ: «Ndo nakay
na, ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom bay!
Ŋgwas nakay faya ma tətaliye faya aye na,
mezelemeeye. Adaŋgwasnakaymezeleme
eye na, a sər ha bəɗaw!»

40Tsana, Yesua sərwunakəFarisaniyea
dzala aye. A gwaɗay a Farisa niye: «Simoŋ,
a seŋmətsikaka wu andaya.»
Simoŋ ambəɗay faya: «Tsikme, Miter.»

* 7:27 Malasi 3.1, Madayaw abərama Ezipt 23.20.
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41 Yesu a gwaɗay: «Ndoweye hay andaya
sulo. Ndoweye niye hay sulo aye na,
gwedere i ndo fataya. Ndo neŋgeɗ na, ma
hamiye kwar i suloy temerre zlam. I ndo
neŋgeɗ ma hamiye suloy kuro kuro zlam.
42Ane tukna, ndoneheye sulo ayena, tə sla
məheme gwedere i ndo niye bay. Ndo niye
a gəratay ha gwedere ŋgay a nəteye neheye
sulo aye tebiye.» Yesu a təkəray andza niye
na, a gwaɗay: «Mə walaŋ tay neheye sulo
ayemata wuɗe ndo niye ka zal na, way?»

43 Simoŋ a mbəɗay, a gwaɗay: «Na dzala
maa wuɗa ndo niye ka zal na, ndo nakə
kwar i suloy faya temerre zlam aye.»
Yesu a gwaɗay faya: «Deɗek, ka mbəɗa

faya na, lele.»
44Tsa na, Yesu ambəɗame 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
hərwiməbere 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? 45 Nəkar, 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, kambəɗeŋ
mal ka gər bay. Ane tuk na, neŋgeye na,
ka mbəɗeŋ mal ka sik. 47 Hərwi 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
hamezelemeŋgay tsekweŋayena, neŋgeye
dərmak a wuɗa ndo na, tsekweŋ dərmak.»

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

49Ndoniye hay faya ta ndiyewumənday
dziye, tə tsik məwalaŋ tay, tə gwaɗ: «Nakay
i ŋgay ndo wuray a dza bo ka məpəsay ha
mənese a ndo aye?»

50 Aya ane, Yesu a gwaɗay a ŋgwas niye:
«Mədzal gər yak kəmbəl kar ha. Dowu 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 Mbəlom
mə ɗəma tebiye. Gawla ŋgay hay kuro gər
eye sulo tə paway bəzay. 2 Ŋgwas neheye
Yesu a həhar fataya abəra fakalaw aye ta
neheye a mbəl tay ha abəra ma ɗəvats aye
ta zəŋgal na dərmak. Nəteye na: Mari nakə
tə zalay Mari Magədala 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
haywalwal. Yesu a ŋgatay andoniye hay ti
yenahahaladzay təhayagərka təvŋgayna,
a tsikatay me ta dzeke a gwaɗatay: 5 «Ndo
wuray a ndohwaw abəra mə gay. A həl
hulfe ŋgay a ye ha a pesl mata sləge. A ye
nahana, adazlayamasləge. Ahəl nakə faya
ma kutsiye hulfe ŋgay a guvah aye na, siye
hay tə kuts ka tsakay i tsəveɗ. Hulfe niye
na, ndo hay ta mbərasla na, ɗiyeŋ hay tə
pala na tebiye. 6Siye a dəɗ ka sik i pəlaɗ. Tə
ndzohwaw na, kwayaŋŋa tə kula heryew
heryew. Tə kula na, hərwi ta huta yamma
bəɗbay. 7Neŋgeɗadəɗagay i dak. Dakniye
hay tə gəl. Tsa na, dak niye hay tə ŋgəɗətsa
na hulfe niye a ndzohwaw aye, kwa hulfe
niye hay ta ge bo bay ada ta nah bay. 8Ane
tuk na, siye hay tə kuts ka təv lele eye. Tə
ndzohwaw ada tə gəl. Tə gəl na, tə nah lele.
Makwehe nəte na, wur eye faya temerre.»
Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo nakə zləm an-

daya fayamətsəne aye na, mâ tsəne lele!»

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

9 Ma dəba eye na, gawla ŋgay hay ta
tsətsah faya, tə gwaɗay: «Dzeke nakə ka tsik
aye na, a sayməgweɗemey?»

10 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Nəkurom na, Mbəlom kə ɗakum ha wu
nakəmaŋgahaeyemabəyŋgayaye. 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.
* 8:10 Ezay 6.9.
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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
i Mbəlom 12 Ndo 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 i
Mbəlom niye tə tsəne aye abəra mə ɗərev
tay. A buwa na na, hərwi ada tâ dzala ha
faya bay ada tâ təma bay. 13 Siye hay ta
ndzəkit bo ta təv nakə bətekwew andaya
faya haladzay bay aye. Tə tsəne bazlam i
Mbəlom ada ta təma tə məŋgwese eye lele.
Ane tuk na, ta hutaməpe zləlaymə bazlam
i Mbəlom bay. Ɗəretsətseh tə masəpete
i Fakalaw a ndzatay a gər na, tə gər ha
mədzele gər abəra ka Mbəlom. 14 Hulfe
neheye tə kuts a gay i dak hay aye na, ta
ndzəkit bo ta ndo neheye tə tsəne bazlam i
Mbəlomaye. Ane tuk na, bor iməndzibəra,
bor i zlele, ta bor iwumekeleŋ eye haywal
wal a ye tay a bo. Wu niye hay tə ŋgəɗətsa
na bazlam iMbəlomnakəmə ɗərev tay aye.
Bazlam i Mbəlom dərmak kə huta məvəle
hohway bay. 15 Hulfe nakə a kuts ka təv
lele eye na, ta ndzəkit bo ta ndo neheye tə
tsəne bazlam i Mbəlom aye na, tə pa na a
ɗərev tay lele. Tə gaymetsehe lele. Bazlam
i Mbəlom a gəl mə ɗərev tay, tə nah lele.»

Dzeke i lalam
Mata 4.21-25

16 Yesu a tsikatay dzeke sa, a gwaɗatay:
«Ɗaɗa ndoma zlaweye lalam ŋgayma piye
faya ako adama 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

19 May i Yesu ta malamar i Yesu hay ta
pəla na Yesu. Ta pəla na na, ta huta na
Yesu. Ane tuk na, ta ndisl ka təv ŋgay bay
hərwi ndo hay haladzay ka tsəveɗ. 20 Tə
gwaɗay a Yesu: «May yak ta malamar yak
hay, nəteye ma bəra faya ta tsətsahiye kar.
A satayməŋgataka.»

21 Ane tuk na, Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «May ga ta malamar ga hay na,
ndo neheye faya ta pay zləm a bazlam i
Mbəlom ada faya ta giye wu nakə bazlam
i Mbəlom a tsik aye.»

Gədaŋ i Yesu na, a zemətasl
Mata 8.23-27;Markus 4.35-41

22Patwurayna, Yesu a gwaɗatay a gawla
ŋgayhay: «Tsalakwaakwalalaŋ i yamtakwa
a diye i dəlov neŋgeɗ.» Tsa na, tə tsal a
kwalalaŋ i yam, ti ye.

23 Ahəl nakə faya ta diye ka gər i yam
aye na, Yesu a ndzahəra. A ndzahəra na,
kwayaŋŋamətasl a vəzl ka gər i 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.
Ta wuda ka bo, ta pəɗeke ha Yesu abəra
ka məndzehəre. Tə gwaɗay: «Bəy may, Bəy
may, kamətakweye!»
Tsa na, Yesu a pəɗeke, a gay me a mətasl

ada a yam. Kwayaŋŋamətasl a ndza ɗeɗik.
Məɓəle i wuray kwa tsekweŋ andaya sa
bay.

25Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Ka
yum hamədzal gər kurom aye a ŋgay!»
Ane tuk na, ta dzədzar haladzay. A gatay

hərɓaɓəkka. Tə gwaɗməwalaŋ tay: «Nakay
na, ndowuray? A gataymeamətasl 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 ŋgay hay tə ndisl a gəma
i Geraseni nakə ta diye i dəlov niye tə zalay
dəlov i Galile aye. Niyena, 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 wu-
zlahgəma, a ŋgatay a Yesu na, a yaw ka təv
ŋgay. Ndoweye niye na, gər a vuway. Kə
ndzahaladzayapawakabopetekeɗ sabay
ada a hənawa mə 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.» 29 A tsik
andza niye na, hərwi Yesu a gwaɗaway a
fakalaw: «Dara abəra mə bo i ndo nakay.»
Tə dzawaway na sik tə səselek ada tə

paway tsalalaw a həlay. Ane tuk na, a
ŋgəzlahawahawuniye hay tədzawawana
aye ndərtsətsətse ada fakalaw a yawa ha a
təv dəreŋ aye hay abəra mə walaŋ i gay, a
kəsaf.

30Yesu a tsətsah faya, a gwaɗay: «Məzele
yak na, way?»
Fakalaw niye a mbəɗay faya a gwaɗay:

«Məzele ga na, Haladzay.» A tsikay a Yesu
andza niye na, hərwi nəteye haladzay mə
bo i ndo niye. 31 Fakalaw niye hay tə gay
amboh a Yesu hərwi ada mâ kuts tay a
bəɗ nakə kutsɨk bagwar eye aye bay. 32Ka
təv eye niye na, madəras hay andaya faya
ta pəliye wu mənday tay hay ma tsaholok
wuray. Fakalaw niye hay mə bo i ndo niye
tə gay amboh a Yesu hərwi ada mâ vəlatay
tsəveɗ məfələkwe a bo i madəras niye hay.
Yesu a vəlatay tsəveɗmede a bo i madəras
niye hay. 33Tsa na, fakalawniye hay ti yaw
abəramə bo i ndo niye ti ye, tə fələkwa a bo
i madəras hay. Madəras niye haladzay aye
tahwayawabərakamahəmbaniye. Ti yaw
tə kuts a dəlov niye tebiye, tə dze a ɗəma.

34 Ndo mətsəkure madəras niye hay tə
ŋgatay andza niye na, ta hway, ti ye a
wuzlahgəma mata ɗatay ha labara niye a
ndo hay ada a ndo neheye nəteye dəreŋ ta
wuzlahgəma aye hay. 35 Tsa na, ndo hay
tə tsəne na, ti yaw mata 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 aye mandza eye
ka təv i Yesu. Anəke na, petekeɗ ka bo ada
neŋgeye lele, andza nakə a ndzawa aye sa

bay. Tə ŋgatay andza niye na, ta dzədzar.
36Ndo neheye labara i gərmavuwe a ge bo
ka ɗəre tay aye nəteye dərmak ta təkəratay
labaraeyeandoniyehay ti yenaha, 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 dala may»
hərwi ta dzədzar haladzay. Tsa na, Yesu a
tsal a kwalalaŋ i yam hərwimede abəra ka
dala niye.

38Ndo nakə fakalaw hay ti yaw abəramə
bo ŋgay aye, a gay amboh a Yesu ada Yesu
mâ vəlay tsəveɗ mâ zəŋgal na. Ane tuk na,
Yesu kə vəlay tsəveɗ kaməpay bəzay bay. A
gwaɗay: 39 «Do a mətagay yak! Təkəratay
a ndo hay wu nakə Mbəlom a ge hərwi
yak aye, kwa tsekweŋ ka gər ha faya abəra
bay.» Tsa na, ndo niye a ye a təkər wu nakə
Yesu a ge hərwi ŋgay aye ma wuzlah gay
tebiye.

Gədaŋ i Yesu na, a ze ɗəvats hay ada a ze
mədahaŋ

Mata 9.18-26;Markus 5.21-43
40 Yesu a maw ma diye i dəlov a diye

neŋgeɗna, ndohayhaladzay faya tahəbiye
na. Ndo niye hay tə ŋgatay a Yesu na, ta
təma na lele.

41 Tsa na, ndo wuray tə zalay Dzayrus
a ye naha dərmak. Neŋgeye na, bəy i gay
i maɗuwule me. A ye naha a dəkway
gurmets a huvo a Yesu. A gay amboh a
Yesu, a gwaɗay: «Amboh kâ ma a gay ga
tey.» 42 A say Yesu mâ ye a gay ŋgay na,
hərwi demŋgay andaya nəteməve ŋgayma
giye kuro gər eye sulo. Demeye niye na, bo
a wur fayamamətiye.
Ahəl nakə Yesu faya ma diye na, ndo

hay haladzay faya ta ŋgəɗətsiye na kwa tə
waray kwa təwaray.

43 Ŋgwas wuray andaya dərmak. Ŋgwas
eye niye na, ɗəvats eye. Bambaz a
mbəɗawayaw abəra mə huɗ. Ɗəvats eye
niye kə ndza faya məve kuro gər eye sulo.
Kə dze ha zlele ŋgay haladzay a gay i ndo i
sidem hay. Ane tuk na, ndəray nəte kə sla
fayaməmbəle ha bay.

44A ye a walaŋ i ndo niye hay. Tsa na, a
həndzəɗ ka təv i Yesu ta dəba, a lamay ame
i petekeɗ i Yesu. Kwayaŋŋa bambaz nakə
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a mbəɗawayaw faya abəra aye a tərəts. A
huta zay.

45 Yesu a tsətsah, a gwaɗ: «Maa lemeŋ,
way?» Nəteye tebiye tə sər maa lamay way
na, tə sər bay.
Piyer a gwaɗay: «Bəy ga, ka gwaɗiye

“Maa lemeŋ way” na, ka ŋgatay tə lawara
kar ada faya taŋgəɗətsiye kar kwa təwaray
kwa təwaray təbəɗew.»

46Aya ane tuk na, Yesu a gwaɗ: «Ndəray
kə lemeŋ, hərwi na sər ha gədaŋ ki yaw
abəramə bo ga.»

47 Ŋgwas niye a sər ta huta na na, a ye
ka təv i Yesu tə madzədzere eye. A ye a
dəkway gurmets a huvo aYesu. A təkəray, a
lamayhərwimey ada ambəl kwayaŋŋana,
a təkəray kame i ndo niye hay tebiye.

48 Yesu a gwaɗay: «Dem ga, mədzal gər
yak kəmbəl kar ha. Do wu yak barbarra.»

49Ahəl nakəYesu fayama tsikeye a ŋgwas
niye andza niye na, ta slərawndo abəramə
gay i bəy i gay i maɗuwuleme niye tə zalay
Dzayrus aye. A yaw a gwaɗay: «Dem yak kə
mət. Kâ wurɗayme aMiter sa bay.»

50Ane tuk na, Yesu kə tsəne, a gwaɗay a
Dzayrus: «Kâ dzədzar bay, dzala ha ka neŋ
tsa na tsɨy, dem yakmambəliye.»

51 Tə ndisl naha a gay i Dzayrus na, kə
vəlatay tsəveɗ a ndo hay məfələkwe a gay
bay. Ti ye na, ta Piyer, Yuhana ta Yakuba
ɗekɗek tsa tabəbaada tamay iwawa. 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
nahana, a gwaɗatay: «Kâ tuwumbay. Dem
nakay na, kəmət bay, neŋgeyemandzahəra
eye.»

53 Ane 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!»

55 Dem niye a mbəl. Kwayaŋŋa a lətse
tsəkwaɗ. Yesu a gwaɗatay: «Vəlumay wu
mənday.»

56 Tsa na, bəba ta may i wawa a gatay
hərɓaɓəkka. Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay:
«Wu nakay a təra aye na, kâ tsikumay a
ndəray bay.»

9
Yesu a slər gawla ŋgay hay kuro gər eye

sulo
Mata 10.5-15;Markus 6.7-13

1 Pat wuray na, Yesu a zalatay a gawla
ŋgay hay kuro gər eye sulo, a hayatay gər.
A vəlatay gədaŋ ta məzlaɓ ka mahəhere
fakalaw hay abəra ka ndo hay tebiye ada
məmbəle tay ha abəra ma ɗəvats tay hay.
2 Ma sləriye tay ha na, mata ɗa ha Bəy i
Mbəlom adaməmbəle tay ha ndo hay.

3 A tsikatay me a zləm, a gwaɗatay: «Ka
deyumeye na, kâ zlum wuray a həlay bay
tebiye. Kwa sakwal, kwa gwezem, kwa
wu mənday, kwa suloy ada kwa way mâ
zla petekeɗ i məkelkabo sulo bay. 4 Ka
ndislum a gəma nakə ka deyumeye a ɗəma
aye na, ndzummə gay nakə ta təma kurom
təməŋgwese aye. Kâ yum kurom abəra mə
gay niye bəse tsa bay. Ndzummə ɗəma hus
a pat nakə ka deyumeye a gəma mekeleŋ
eye. 5Ada ma gəma nakə ta wuɗa matəme
kurom təbey aye na, dum abəra ma gəma
tay. Ahəl nakə nəkurom ka tsəveɗmazlam-
bar ka gərumeye ha tsəveɗ i gəma niye na,
tətəkum ha bətekwew i gəma tay abəra ka
sik kuromhay. Niyena, ta səriyeha 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. Tə mbəl tay ha ndo i ɗəvats hay kwa
məŋgayməŋgay.

Herod a dzədzar
Mata 14.1-12;Markus 6.14-16

7 Azlakwa bay, Herod neŋgeye bəy ka
dala i Galile, a tsəne wu nakə faya ma
giye bo aye na, a vəlay mədzal gər hal-
adzay. Hərwi ndo hay tə gwaɗ: «Yuhana
madzəhuɓendoayamkəmbəlawabərama
mədahaŋ.»

8Siye hay tə gwaɗ: «Ma giyemaa 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 abəramamədahaŋ.»

9Ane tuk na, Herod a gwaɗ: «Yuhana na,
maa ɗəs faya abəra gər na, neŋ. Ada ndo



Luka 9:10 107 Luka 9:26

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
10Anəkena, ndo imaslaŋhay təmawtuk.

Tə maw ka təv i Yesu ta təkəray wu nakə
tə gaw aye. Ma dəba aye na, Yesu ta ndo
i maslaŋ ŋgay hay 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 iMbəlom ada a
mbəl tay ha ndo i ɗəvats hay.

12 Mazlambar huwa faya ma giye na,
gawla i Yesu hay ta həndzəɗ ka təv i Yesu.
Ti yenaha tə gwaɗay: «Gwaɗatay andoneh-
eye na, tâ ye awuzlahgəma ada a gay i ndo
neheye tə mbay naha a wuzlahgəma aye.
Tâ yemata hənemə ɗəmaadamatandewu
mənday bəna, kəkay? Hərwi nəkway anaŋ
na, ma təv nakə dəreŋ aye.»

13 Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay:
«Nəkurom eye vəlumatay wumənday!»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Tapa i mak-

wala andaya na, zlam ada kəlef hay sulo
tsa. A sakana, nəmaâyemata səkəmawwu
mənday hərwi ndo neheye tebiye ɗaw?»

14Ndoneheye tebiye ka təv i Yesu ayena,
hasləka hay ta giye gwezem zlam.
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.»

15Tsana, gawlaŋgayhay ta təmawunakə
a tsikatay aye. Ti ye tə tsikatay a ndo niye
hay andza niye. Tə ndza bəruk kuro kuro
zlam, kuro kuro zlam.

16Tsa na, Yesu a həl tapa imakwala zlam
tə kəlef niye hay sulo aye. A zəba ɗəre a
mbəlom ada a gay naha sɨsœ a Mbəlom
hərwi wu mənday niye. A ŋgəna ha ada a
vəlatay a gawla ŋgay hay hərwi ada nəteye
dərmak tâ ŋgənatay a ndo hay.

17 Gawla i Yesu hay ta ŋgənatay wu
mənday niye a ndo hay. Kwa way a nda
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

18 Pat wuray na, Yesu faya ma ɗuwuliye
memahəŋgeye. Gawla ŋgay hay ti ye ka təv
ŋgay. Tə ndisl naha na, Yesu a tsətsah fa-
taya, 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 abəra
mamədahaŋ.»

20Yesu a tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Ada
nəkurom ka gwaɗum i kurom, neŋ na,
way?»
Tsa na, Piyer a gwaɗay: «Nəkar na,

Kəriste, ndo nakəMbəlom a sləraw aye.»
21 Tsa na, Yesu a gatay me, a gwaɗatay:

«Kâ ɗumayha a ndəray bay.» 22Agwaɗatay
sa: «Neŋ Wawa i Ndo na, kutoŋ na siye
ɗəretsətseh haladzay. Madugula i Yahuda
hay, bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom aye ta ndo mədzaŋgawa ba-
zlam i Mbəlom mapala eye na, nəteye ta
wuɗiye ga bay. Ta kaliye ga ha, ta ta kəɗiye
ga. Ane tuk na, na həniye sulo mamahkar
eye na, na lətseweye abəra mamədahaŋ.»

Məpay bəzay a Yesu na, kəkay?
Mata 16.20-28;Markus 8.30–9.1

23 Tsa na, Yesu a zalatay a ndo hay ta
gawla ŋgay hay ka təv ŋgay. A gwaɗatay
a nəteye tebiye: «A say a ndoweye məpeŋ
bəzay na, mâ gər ha wu nakə a say a ɗərev
ŋgay aye. Mâ zlamayakomazləlmbaɗa eye
ada mâ peŋ bəzay pat pat. 24 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 təmiye ha ɗuh. 25Taɗəndoweye
kəhuta zlele iməndzibəra tebiye aneŋgeye,
ane tuk na, kə dze ha məsəfəre 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 neŋWawa i Ndo
na deyeweye ta məzlaɓ ga ada ta məzlaɓ i
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Bəba Mbəlom ada ta gawla i Mbəlom hay
aye.»

27Yesu a gwaɗatay sa: «Sərumhana, ndo
siye hay mə walaŋ kurom neheye anəke
kanaŋ aye, nəteye na, tamətiye zuk bay. Ta
ta mətiye na, ta ŋgateye tə ɗəre tay a Bəy i
Mbəlom nakə ma ləviye bəy ŋgay ta gədaŋ
aye təday.»

Bo i Yesu ambəɗa
Mata 17.1-8; Markus 9.2-8

28Ma dəba i bazlam ŋgay niye a tsik aye
a ndza məhəne tsamahkar na, a zalay a
Piyer, a Yuhana, ada a Yakuba, ti ye tə tsal
a mahəmba. Ti ye a ɗəma na, mata ɗuwule
me.

29 Ahəl nakə Yesu faya ma ɗuwuliye me
aye na, ɗəre ŋgay a mbəɗa. Petekeɗ ŋgay a
mbəɗa herre kuɗekuɗek, a sləɗa haladzay.
30 Kwayaŋŋa, ndo hay sulo ti yaw ka təv
ŋgay. Nəteye faya ta tsikiye me. Ndoweye
niye hay na, Musa ta Eliya. 31Ti yaw na, tə
dzaydzay iMbəlom. Tə tsik kaməsler i Yesu
nakəma tandəviyeha tamədahaŋŋgayma
Zerozelem aye.

32Ahəl nakəndoniyehay sulo aye faya ta
tsikiye me ta Yesu aye na, Piyer ta ndo ne-
heye nəteye dziye na, nəteye mandzahəra
eye. Ane tuk na, ta pəɗeke abəra ka
məndzehəre. Ta pəɗeke na, tə ŋgatay a
dzaydzay i Yesu ada tə ndo niye hay sulo
malətsa eye hay ka təv i Yesu aye.

33 Ka təv nakə ndo niye hay ta diye wu
tay abəra ka təv i Yesu aye na, Piyer a
gwaɗay a Yesu: «Bəy ga! Lele na, ndzakwa
kanaŋ. Nəmaa kəruwakumeye madza-
wadzawa mahkar, nəte i yak, nəte i Musa
adanəte i Eliya.» Piyera tsikandzaniyena,
a sər wu nakəma tsikiye bay.

34 Ahəl nakə faya ma tsikiye andza niye
na, pazlay a mbəzlaw a dərəzl tay ha
dezəgələm. Gawla i Yesu niye hay mahkar
eye tə ŋgatay a pazlay niye a dərəzl tay ha
aye na, ta dzədzar haladzay.

35 Ma pazlay niye na, mətsike me a
tsənew abəra mə ɗəma, a gwaɗ: «Nakay na,
wawa ga. Na zla na, neŋgeye. Pumay zləm
awu nakəma tsikakumeye!»

36Ma dəba i bazlam niye, tə ŋgatay na, a
Yesumahəŋgeye. Gawla iYesuniyemahkar
aye wu nakə tə ŋgatay aye na, ta təkəray a
ndəray zuk bay. Tə ndza wu tay tete.

Yesu ambəl hawawawuraymahorvov a
gay

Mata 17.14-18;Markus 9.14-27
37 Tədœ eye na, Yesu ta gawla ŋgay niye

hay mahkar aye, tə mbəzlaw abəra mə
mahəmba. Faya ta mbəzlaweye na, ndo
hay haladzay ti yawmədze gər tə Yesu.

38Mə walaŋ i ndo niye haladzay aye na,
ndoweye andaya a pa bo ka mawude. A
gwaɗ: «Miter! Amboh zəba ka wawa ga
nakay tey! Wawa ga mekeleŋ eye andaya
bay. Neŋgeye nəte ŋgweŋ. 39 Fakalaw a
gəsawa na. A gəsawa na na, ta gədaŋ. A
wudawa ka bo ada a kalawa ha ka dala
ɓəra ɓəra. Makukufay a yawaw ka bazlam.
Agawahaɗəretsətsehhaladzayadaayawa
faya abəra bəse bay. 40 Na gatay amboh a
gawla yak hay tâ həhar faya abəra fakalaw
tey na, təmba faya bay.»

41 Yesu a tsəne andza niye na, a wuda, a
gwaɗ: «Nəkuromneheye 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 nakə wawa niye ma ta
husiye naha ka təv i Yesu kəɗiyya na, ma-
horvov a kal ha ka dala ɓəra. A tambolom
ha ka dala ta gədaŋ.
Kwayaŋŋa Yesu a ŋgərəz ka mahorvov

niye. Ambəl hawawaadaavəlayhaabəba
ŋgay. 43 Ndo niye hay tebiye ka təv niye
a gatay hərɓaɓəkka. Tə gwaɗ: «Ta deɗek
Mbəlom na, gədaŋ eye.»

Yesu a ɗa hamədahaŋ ŋgay
Mata 17.22-23;Markus 9.30-32
Nəteye tebiye a gatay hərɓaɓəkka. Yesu

a gwaɗatay a gawla ŋgay hay: 44 «Wu nakə
na ɗakumeye ha anəke aye na, pum na
a wuzlah i mədzal gər kurom lele: Neŋ
Wawa i Ndo na, ta gəsiye ga, ta vəlateye ga
ha a həlay a ndo hay.»

45 Ane 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 gatay
matsətsehe ka Yesu ka gər i bazlam eye
niye.

Matəmewawa hay
Mata 18.1-5; Markus 9.33-37
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46 Gawla i Yesu hay ta dazlay məkəɗe
wuway mə walaŋ tay. Tə kəɗ wuway na,
məsər ha bagwar eye mə walaŋ tay na,
way? 47Ane tuk na, Yesu a səratay naha ka
wunakə tədzala aye. Tsa na, a zlawawa. A
lətse ha ka təv ŋgay. 48A gwaɗatay: «Ndow-
eyeka təmanawawanakay lele hərwi nakə
awuɗa ga ayena, a təmana, neŋ. Ndoweye
ka təma ga na, a təma na, ndo nakə a sləra
ga ahaya aye. Hərwi ndo nakə wawa eye
məwalaŋ kuromaye,maa təra bagwar eye
na, neŋgeye ɗuh.»

Ndo nakə kə neŋ ɗəre bay aye na, ndo ga
Markus 9.38-40

49 Ma dəba eye na, Yuhana a gwaɗay:
«Bəy Maduweŋ, nəmaa ŋgatay a ndoweye
faya ma həhariye fakalaw abəra ka ndo ta
məzele yak. A samayhaɓeməgaymehərwi
neŋgeye na, məwalaŋ kway bay.»

50 Ane tuk na, Yesu a mbəɗay faya a
gwaɗay: «Kâ gumay me bay. Hərwi ndo
nakə kə nakum ɗəre bay aye na, neŋgeye
ndo kurom.»

Yesu a ye a Zerozelem
51Həlay nakə kutoŋ Yesu ma diye abəra

kaməndzibəra ayemazlambar kə ndislew.
Tsa na, a həl bo ta deɗek eye mede a Ze-
rozelem. 52 A slər ndo i məsler ŋgay hay
kame. Ti ye naha tə fələkwa a gəma i
Samari hərwi mede mələve ha bo tə mede
i Yesu nakə ma diye a ɗəma aye. 53 Ane
tuk na, ndo i gəma niye hay ta wuɗa mâ
ye naha a gəma tay bay. Ta wuɗa bay
na, hərwi nakə faya ma diye ta diye i Ze-
rozelem aye.

54 Yakuba ta Yuhana tə tsəne andza niye
na, tə gwaɗay a Yesu: «Bəy Maduweŋ! A
saka na, nəmaâ tsətsahaw ako məmbəlom
mâ mbəzlaw fataya matəma tay ha abəra
mə ɗəma ɗaw?»

55 Yesu a tsəne me tay niye na, a mbəɗa
me ka təv tay a gatay me. 56 Tsa na, ti ye a
gəmamekeleŋ eye.

Gawla i Yesu hay tə vəl bo tay peteh ka
məpay bəzay a Yesu

Mata 8.19-22
57 Ahəl nakə nəteye ka tsəveɗ faya ta

diye na, ndo wuray a yaw ka təv i Yesu, a
gwaɗay: «Kwa a ŋgay ka diye na, na pakeye
bəzay.»

58 Yesu a gwaɗay: «Mezerew hay na, bəɗ
tay andaya hərwi məhəne mə ɗəma, ɗiyeŋ
hay dərmak gay tay andaya. Ane tuk na,
neŋWawa i Ndo na, təv ga andaya nakə na
həniye mə ɗəma hərwi mazəzukwe bo aye
bay.»

59 Yesu a gwaɗay a ndo mekeleŋ 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.»

61 Ndo mekeleŋ eye a yaw ka təv i Yesu
sa a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, neŋ na, na
pakeye bəzay. Aya ane, vəleŋ tsəveɗ nâ ye,
nâ tsikatayawmeando 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 faya məge
məsler i Bəy i Mbəlom bay.»

10
Yesu a slər tay ha gawla ŋgay hay kuro

kuro tasəla gər eye sulo
1Ma dəba eye na, Yesu a pala gawla ŋgay

mekeleŋ eye hay kuro kuro tasəla gər eye
sulo hərwi məsləre tay ha. A slər tay ha
na, sulo sulo kameŋgay, awuzlahgəmahay
tebiye ada a təv neheye bo ŋgay eye a say
mede a ɗəma aye dərmak.

2 A pala tay ha na, a gwaɗatay: «Wu
mənday andaya haladzay məpele ka dala.
Ane tuk na, ndo məpele na abəra ka dala
na, nəteye haladzay bay. Hərwi niye, gu-
may amboh a ndo i guvah mâ səkah ha
ndo iməsler hay hərwiməpelewumənday
abəra ka dala.

3 «Dum! Na sləriye kurom ha na,
nəkuromka tərumandzawawa i təɓaŋhay
a wuzlah i ndo neheye nəteye andza kəra i
pesl hay aye. 4Ka deyumeye na, kâ həlum
suloy a həlay bay, kâ zlum ɓəɓoro bay, kâ
həlum tahərak kurom hay a sik bay, kâ
lətsum ka tsəveɗ hərwi mətsikay me a ndo
bay.

5 «A gay nakə ka deyumeye a ɗəma aye
na, lahumməgweɗe: “Zay mâ ndza ka gay
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nakay.” 6 Taɗə ndəray ka təma kurom mə
gay niye lele na, zay kurom ma ndziye ka
gay niye. Taɗə ka təma zay kurom bay na,
mum ha zay kurom. 7 Ndo nakə ka təma
kurom aye na, ndzum mə gay ŋgay. Wu
nakə ta vəlakumeye na, ndayum, ada sum
wu məse nakə ta vəlakumeye, hərwi ndo
məge məsler na, kutoŋ ma hutiye merəɓe
ŋgay.

8 «Taɗə ka ndislum a wuzlahgəma
waray waray ta təma kurom na, ndayum
wu nakə ta vəlakumeye. 9 Mbəlum
tay ha ndo i ɗəvats niye hay ma gəma
niye 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
tətəkwakumnakurom. Ɗuhbay! Sərumha
na, Bəy i Mbəlom ka həndzəɗaw fakuma.”
12Sərumhapat i sariya iMbəlomna, sariya
i ndo i gəma niye na, ma ziye i gəma i
Sodom.*»

Ɗəretsətseh ka gəmaneheye ta təmaYesu
bay aye

Mata 11.20-24
13Yesuagwaɗ sa: «Anəkuromndo i gəma

i Koraziŋ hay, tuwum bo kurom, hərwi
ɗəretsətseh ka gər kurom! A nəkurom ndo
i gəma i Betesayda hay, tuwum bo kurom
hərwi ɗəretsətsehkagərkurom. Hərwi taɗə
masuwayaŋ neheye na ge mə gay kurom
aye nâ gema 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 taɓaymanasa eye
ada ta kutsiye bətekwew maləməts a gər
hərwi məɗe ha na, ta gər ha mezeleme tay.
14Hərwi niye, pat nakəMbəlomma 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, Mbəlom ma ta mbəzliye
kurom ha na, a təv məndze i mədahaŋ
hay.»

16 Yesu 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.
Ndoweye ka təmagabayna, a təmabayna,
ndo nakə a sləra ga ahaya aye.» Ndoweye
neheye kuro kuro tasəla gər eye sulo aye ti
ye.

Gawla i Yesu neheye kuro kuro tasəla gər
eye sulo aye təmaw

17 Anəke na, gawla i Yesu niye hay kuro
kuro tasəla gər eye sulo aye təmaw tuk. Tə
mawna, təməŋgwese eyemə ɗərev tay lele.
Tə gwaɗay a Yesu: «Bəy Maduweŋ, kwa
fakalaw hay ta rəhamay ha gər tə məzele
yak.»

18Yesu a mbəɗatay faya a gwaɗatay: «Na
ŋgatay a Fakalaw a dəɗaw mə gəma andza
mawutseɗe i Mbəlom. 19Anaŋ tsənum! Na
vəlakumgədaŋkamandəresle tay ha dədœ
hay ta hərdəde hay ada ka mandəresle na
gədaŋ i ndo məne ɗəre kurom tebiye. Wu-
ray kwa tsekweŋma gakumeye bay. 20Ane
tukna, kâŋgwasumhərwinakə fakalawhay
ta rəhakum ha gər aye bay. Ŋgwasum ɗuh
na, hərwi məzele kurom hay mawatsa eye
məmbəlom.»

Yesu a ŋgwasa
Mata 11.25-27, 13.16-17

21KwayaŋŋaMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a ra-
hayaboaYesu. Tsana, awuda təməŋgwese
eye, a gwaɗ: «A nəkar Bəba Mbəlom, ndo
mələvemagərmbəlom tadala, na gaka sɨsœ
hərwi nəkar ka ɗatay ha wu nakəmaŋgaha
eye a ndo neheye tə sərwuray bay aye, ada
ka ŋgaha abəra ka ndo i ndaraw hay ta ndo
neheye nəteye tə sər wu aye. Ayaw, Bəba
Mbəlom, a yaka a gər a nəkar hərwi mâ ge
bo andza niye.»

22 Yesu a gwaɗ sa: «Bəba ga kə vəleŋ
wu hay tebiye. Wawa i Mbəlom way na,
ndəray a sər bay. Maa sər na, BəbaMbəlom
nəte ŋgweŋ. Ada Bəba way na, ndəray a sər
bay. Maa sər na, neŋ wawa ŋgay ada maa
sər na ndo neheye a seŋməɗatay ha aye.»

23Tsa na, Yesu ambəɗame ka təv i gawla
ŋgay hay, a gwaɗatay a nəteye mahəteye:
«Ŋgwasum hərwi wu nakə faya ka ŋgatumay
aye! 24 Hərwi sərum ha na, ndo məɗe ha

* 10:12 Madazlay i wu hay 19.1-29.
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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
sataymətsənewu nakə faya ka tsənumeye,
ane tuk na, ta tsəne bay.»

Dzeke i ndo i Samari
25 Ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom

mapalaeyeandayaka təveyeniyedərmak.
A lətse a tsətsah ka Yesu, a gwaɗay: «Miter,
na giye namey, nakə ada nâ huta sifa nakə
ma ndəviye bay aye? A tsikay andza niye
na, hərwi məhəle 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.‡”»

28 Yesu a gwaɗay: «Təɗe! Ka mbəɗa
faya lele. Ge andza niye ada ka hutiye
məsəfəre.»

29Ane tuk na, ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlommapalaeyeniyea sayməgwaɗaya
gər ŋgay na, neŋgeye ndo i deɗek. A tsətsah
kaYesuagwaɗay: «Adamatərandonakəna
wuɗiye andza neŋ aye na, way?»

30 Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay: «Ndo
wuray a yaw abəra ma Zerozelemma diye
a Zeriko. Məkal hay tə mbəzla faya. Ta
buwa fayaabərawuŋgayhay tebiye. Təkəɗ
na lehhe. Tsa na, ta hwaywu tay. Tə gər ha
ndo niyemaɓərzla eye.

31 «Ndoməvəlay wu aMbəlomwuray an-
dayaambəzlaw ta tsəveɗ eyeniye. Aŋgatay
a ndo niye na, a ŋgəɗay tsaŋgəhha dəreŋ. A
ye ta tsəveɗmekeleŋ eye.

32 «Andza niye, ndo i Levit wuray a ndisl
ka təv eye niye, a ŋgatay a ndo niye na, a
ŋgəɗaydəreŋ. Ayeŋgway ta tsəveɗmekeleŋ
eye.

33 «Ane tuk na, ndo i Samari wuray a ye
naha. Faya ma diye a mahəhele, a ndisl
ka təv niye. A ŋgatay a ndo niye na, a gay
mə bo haladzay. 34 A həndzəɗ naha ka təv
i ndo niye lele. A pəla ha gwezem ŋgay. A
zlaw guzom a baray na abəra ka mbəlak.
A mbəɗa faya mal 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«Tədœeyema tadiyeŋgwayna, a tələka
həlay a gwezem, a zlaw kwar i suloy sulo.
A vəlay a ndoməgeməslermə gay imbəlok
niye hay. A gwaɗay: “Gay gər a ndo nakay
lele. Aza na maweye tə fanaŋ na, na mak-
eye 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 nakay məkal hay tə kəɗ
na aye na, way?»

37 Ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye niye a mbəɗa 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 zalay
Marta a təma na a gay ŋgay.

39 Ŋgwas niye na, malamar ŋgay andaya
tə zalay Mari. Neŋgeye na, a ndza ka təv
i Yesu faya ma piye zləm ka matətike i
Yesu. 40Azlakwa 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.
Gwaɗaymâ yaw, mâ dzəna ga.»

41 Bəy Maduweŋ a mbəɗay faya a
gwaɗay: «Marta, Marta nəkar na, ka vəlay
ha mədzal gər ada ka hatsay ɗuh a məsler
haladzay na, kəkay? 42 Ane tuk na, wu
nəte ka nəkar na, kə mətsa fakaya abəra.
Mari ɗuh na, kə zla wu 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

† 10:27 Bazlammapala eyemasulo eye 6.5. ‡ 10:27 Levitik 19.18.
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a tsətsah faya, a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ,
tətikamay maɗuwule me a Mbəlom andza
i Yuhana nakə a tətikatay a gawla ŋgay hay
ahəl niye.»

2 Yesu a gwaɗatay: «Ka ɗuwulumay me
na, ka gwaɗumeye:
Bəbamay,

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

Ndo hay tebiye tâ zambaɗaka.
Bəy yak mə gəma mâ ge bo ka təv may

dərmak,
3vəlamaywuməndaynakəmaslameyepat

pat aye,
4Pəsamay hamənesemay,

hərwi nəmay dərmak nəmaa pəsatay
ha a ndo neheye tə gamay mənese
aye.

Tsəpa may hərwi ada Fakalaw mâ səpat
may bay.»

5 Yesu a gwaɗatay sa: «Agəla ndo nəte
mə walaŋ kurom dzam ŋgay andaya. Ane
tuk na, a ye ka təv i dzam ŋgay niye ta
magərhəvaɗ. A ye naha a tsətsah a gwaɗay:
“Dzam ga amboh vəleŋ tapa i ɗaf mahkar
tey. 6Hərwi ndo nəte mə walaŋ i dzam ga
hay a yaw a mahəhele. A ndislew anəke a
gay ga. Ane tuk na, wuray andayaməvəlay
bay.” 7 Ndo niye mə gay aye a mbəɗayaw
faya, a gwaɗay: “Gər ga ha, kâ wurɗeŋ me
bay! Na dərəzl na məgeɗ ga tsɨy. Neŋ ta
wawagahaynəmaahəna tsɨy. Na sliye faya
mələtse məvəlaka ɗaf sa bay.”»

8Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum ha na, kwa
taɗə a say mələtse bay bəbay na, ma lətsiye
mavəleyewunakə a say aye. Mavəleye na,
hərwi a gay amboh haladzay bəna hərwi
dzam bay.

9 «Neŋ faya na tsikakumeye: Tsətsahum,
ta vəlakumeye, pəlum, ka hutumeye, fu-
may aməgeɗ, ta həndəkakumeye abərama
məgeɗ. 10Hərwi kwa way ka tsətsah na, ta
vəleye, kwaway ka pəla na,ma hutiye, ada
kwa way kə fay a məgeɗ na, ta həndəkeye
abəramaməgeɗ.

11 «Wayməwalaŋ kurom taɗəwawa ŋgay
ka tsətsah faya kəlef na, ma vəleye dədœ
ɗaw? 12 Kəgəbay ka tsətsah faya ɗəsle na,
ma vəleye hərdəde ɗaw? 13 Nəkurom ne-
heye sadzək ŋgwalak eye hay bay aye ka
sərum məvəle wu ŋgwalak eye hay a wawa

kurom hay ɗuh tuk na, ada Bəba kurom
mə mbəlom ma ziye kurom ha ta məvəle
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a ndo neheye ta
tsətsah faya aye bəɗaw!»

Mbəlom kəgəbay Fakalaw
Mata 12.22-30;Markus 3.20-27

14 Pat wuray na, Yesu faya ma həhariye
fakalaw abəra mə bo i ndoweye andaya
a təra ha mandək eye. Fakalaw a yaw
abəra mə bo i ndo niye na, ndo niye a
tsik me lele. A gatay a ndo niye hay ma-
haya gər eye hərɓaɓəkka. 15 Ndo mekeleŋ
eye hay mə walaŋ tay niye na, tə gwaɗ:
«Maavəlaygədaŋkamahəhere fakalawhay
na, Bedzabul bəy i fakalaw hay.» 16 Ndo
mekeleŋ eye hay na, a satay məhəle faya
abəra suwat. Ta tsətsah faya tə gwaɗay:
«Gamay masuwayaŋ nakə ma ɗiye ha ka
yaw abəra ka təv i Mbəlom aye.»

ŊgamaMbəlom
17 Ane tuk na, Yesu a səratay naha ka

mədzal gər tay. A gwaɗatay: «Taɗə ndo
i gəma hay ta ŋgəna, faya ta giye vəram
mə walaŋ tay na, gəma niye ma dziye.
Gəmamekeleŋ eyema 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
gwaɗum maa vəleŋ gədaŋ ka mahəhere
fakalaw na, Bedzabul. 19 Ka gwaɗum
maa vəleŋ gədaŋ kamahəhere fakalaw na,
Bedzabul. Ane tuk na, a dzam kurom
hay na, maa vəlatay gədaŋ ka mahəhere
fakalaw hay na, way? Andza niye, dzam
kurom hay faya ta ɗiye ha na, deɗek an-
daya mə nəkurom bay. 20Maa vəleŋ gədaŋ
a neŋ ka mahəhere fakalaw na, gədaŋ i
Mbəlom. Andzaməgweɗena, Bəy iMbəlom
ɓa ki yaw tsɨy hus ka təv kurom.»

21 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo gədaŋ eye tə
wu həlay ŋgay na, ma tsəpiye gay ŋgay lele
wuray ma tətaliye ka zlele ŋgay kwa tsek-
weŋ bay. 22 Ane tuk na, taɗə ndo mekeleŋ
eye a ze neŋgeye ta gədaŋ ki yaw na, ma
buwiye fayaabərawuhəlayŋgayniyehaya
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səmawa ha ka bo aye. Adama həliye zlele i
ndoniyemaŋgənatayhaandohay tebiye.»

23Yesu a gwaɗatay sa: «Ndonakəneŋgeye
təneŋbay ayena, neŋgeyendoməneŋ ɗəre.
Ndo nakə ka dzəna ga bay aye na, neŋgeye
ɗuh ndoməneseŋ haməsler.»

Məmaw iməsəfəre nakə lele bay aye
Mata 12.43-45

24 Yesu a gwaɗatay sa: «Fakalaw ki yaw
abəramə bo i ndo na, ma diyema dzədziye
mə kəsaf ma pəliye təv mazəzukw bo. Kə
huta bay na, ma gwaɗeye a gər ŋgay: “Na
mbəɗiye gər a gay ga nakə na yaw abəra
mə ɗəma aye.” 25 Ma mbəɗiye gər, kə ye
naha kə ŋgatay a gay mafaɗa eye lele ada
malambaɗa eye. 26 Tsa na, ma diye ma
həlaweye siye iməsəfəre 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
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.»

28 Ane tuk na, Yesu a mbəɗay faya a
gwaɗay: «Məŋgwese ɗuh na, ka gər i ndo
neheye faya tapayzləmabazlam iMbəlom
ada faya ta giye andza nakə a tsik aye.»

Masuwayaŋ tə dzaydzay
Mata 12.38-42; 5.15, 6.22-23

29 Ka təv nakə ndo hay faya ta səkahiye
naha haladzay ka təv i Yesu aye na, Yesu
a pa bo ka mətsike, a gwaɗ: «Ndo neh-
eye anəke aye na, lele eye hay bay. Ta
tsətsahiye nâ gatay masuwayaŋ na, kəkay!
Asah! Ma dəba i masuwayaŋ i Zonas ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom nakə tə ŋgatay
aye na, ta ŋgateye a masuwayaŋ mekeleŋ
eye bay. 30 Hərwi Zonas a təra na, ma-
suwayaŋ ka gər i ndo i gəma i Ninive
hay.* Andza niye neŋ Wawa i Ndo na
təriyemasuwayaŋ a ndo neheye anəke aye
dərmak. 31 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 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 neheyemamatay ha
mənese. 32 Pat i sariya i Mbəlom na, ndo i
gəma i Ninive hay ta deyeweye. Ta lətsiye
kame i ndo neheye anəke aye ta matay ha
mənese. Hərwi ndo i gəma i Ninive hay
tə tsəne bazlam i Mbəlom nakə Zonas a
tsikatay aye na, ta gər ha mezeleme. Ndo
andaya kanaŋ a ze Zonas bəɗaw?»

33 Yesu a gwaɗatay sa: «Ɗaɗa ndo ma
zlaweye lalam ŋgay ma piye faya ako ma
ŋgahiyenakəgəbaymahurəkwiye fayagəse
ɗaw? Mapiyena ɗuhna, kawuməpe lalam
hərwi ada ndo neheye ta fələkwiye a gay
ayemâ 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 yak ma ləvoŋ. 35 Ge
metsehe lele bəna, wu nakə ma vəlakeye
dzaydzay aye mâ təra ləvoŋ bay. 36Taɗə bo
yak kətsek mə dzaydzay, təv kwa tsekweŋ
ma ləvoŋ bəna, niye na bo yak tebiye mə
dzaydzay. Niye na, andza lalamnakə dzay-
dzay ŋgay aye faya ma dəvakeye dzaydzay
aye.»

Yesu amatay hamənese a Farisa hay
ta ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom ma-
pala eye

Mata 23.1-36;Markus 12.38-40
37 Yesu a ndəv ha mətsike me na, Farisa

wuray a zalay ka mənde wumənday a gay
ŋgay. Ti ye ta dazlay a mənde wu mənday.
38 Farisa 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.

39 Bəy Maduweŋ a gwaɗay: «Nəkurom
Farisa hay na, ka tsakaɗum na, dəba
i gəsiyem ta dəba i bəgəlam, ane tuk
na, nəkurom maraha eye ta mədzele ka
makəle, ka məge seweɗ. 40 Nəkurom na,
matərakahaŋ eye hay. Sərum ha na,
Mbəlom nakə a ge dəba i wu hay aye
na, maa ge huɗ eye na, neŋgeye dərmak

* 11:30 Zonas 1-4. † 11:31 1 Bəy hay 10.1-13.
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bəɗaw? 41 Ɗuh na, wu neheye ma gəse
ada neheye ka bəgəlam kurom hay na,
vəlumatay a mətawak hay ada wu hay
tebiye ma təriye hərwi kurom tsəɗaŋŋa.

42 «Ane tuk na, nəkurom Farisa hay
na, ɗəretsətseh ka gər kurom. Hərwi ka
hayumay gər a slambah i ala kurom hay
tebiye na, mə kuro na, ka zlawum nəte
ka vəlawumay a Mbəlom. Azlakwa ɗuh
faya ka gərumeye ha deɗek tə mawuɗe bo
i Mbəlom eye. Anaŋ gum wu nakə a ye ka
boməge aye, ze məgər ha siye bay.

43 «Nəkurom Farisa hay, ɗəretsətseh ka
gər kurom. Hərwi mə gay i maɗuwule me
na, ka wuɗumməndze ka təvməndze nakə
ŋgwalak aye. Ada ka wuɗum tâ tsikakum
me 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 mə walaŋ i ndo mədzaŋgawa
bazlam iMbəlommapala eyehayagwaɗay
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 wu mamba eye ka ndo
hay. Nəkurom eye kwa ta wur həlay nets
ka lamumaymadzəne tay ha bay.

47 «Ɗəretsətseh ka gər kurom! Hərwi
nəkurom faya ka ɗəzlumeye tsəvay male
eye hay. Tsəvay niye hay na, i ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom niye hay ahəl niye
bəba təte kurom hay tə kəɗ tay ha aye.
48 Andza niye, ka bəzum ha na, nəkurom
maməsler i bəba təte kuromniye ahəl niye.
Nəteye ta kəɗ tay hay ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom. Nəkurom i kurom na, faya ka
ɗəzlumeye ka tsəvay tay aye hay. 49Hərwi
niye Mbəlom ta ndaraw ŋgay kə tsik ahəl
niye, a gwaɗ: “Neŋ Mbəlom na sləratay
naha ndo məɗe ha bazlam ga hay ta ndo
i maslaŋ ga hay. Na slər tay naha na, ta
kəɗiye tay hay siye mə walaŋ tay, ada siye
hay ta gateye ɗəretsətseh.” 50 A nəkurom

ndo neheye bəgom aye, Mbəlom ma ta
tsətsahiye fakuma ndo məɗe ha bazlam
ŋgayneheye kakəɗumtayha zla anəkebay,
kwa ka gər nakə Mbəlom a ge məndzibəra
aye. 51Mbəlom ma tsətsahiye na, kwa ka
məkəɗe i Abel‡ hus ka Zakari nakə tə kəɗna
məwalaŋ i təvməvəlaywuaMbəlom 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 tsəveɗməfələkwe
a ɗəma.»

53 Yesu a ndəv ha mətsike me na, a yaw
abəra mə gay niye. Ndo mədzaŋgawa ba-
zlam 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 adamâ tsik bazlamnakəŋgwalak eye
bay aye. Ada a satay məhəle faya abəra
suwat.

12
Məvəlay ha bo tebiye a Yesu
Mata 10.26-33, 12.32; 10.19-20

1Ahəl niye na, ndo hay haladzay ta haya
gər. Nəteye ta giye gwezem wiye. Faya ta
mbərasliye bo ka sik tay hay. Ka təv eye
niye na, Yesu a lah mətsikatay me a gawla
ŋgay hay təday. A gwaɗatay: «Tsəpum gər
kurom abəra ka gəɗe i Farisa hay. Andza
məgweɗe bəbərek taynakə faya ta giye aye.
2Wu nakə tebiye maŋgaha eye na, ta ɗiye
ha, ada wu nakə tə tsikawa ta məkal aye
na, ta ɗiye ha. 3 Hərwi niye wu nakə ka
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.

4 «Malamar ga hay, neŋ faya na
gwaɗakumeye: Kâ dzədzarumay a ndo
neheye ta dziye ha slo i bo aye bay. Nəteye
na, ta sliye faya məge wumekeleŋma ziye
nakay bay. 5 Ndo nakə ka dzədzarumeye

‡ 11:51 Madazlay i wu hay 4.8. § 11:51 2 Labara hay 24.20-22.
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na, na ɗakumeye ha: Dzədzarumay na, a
Mbəlom. Ma dəba i mədahaŋ na, neŋgeye
ɗuh ma kaliye kurom ha a ako nakə ma
mbatiye ɗaɗa bay aye. Ayaw! Sərum ha
lele! Dzədzarumay na, a neŋgeye.

6 «Ka sərum təbəɗew, sisi hay zlam na, ta
səkəmtadala sulobəɗaw? Mbəlomna, kwa
nəte a mətsa ha gər bay. 7Nəkurom na, ka
zum tay ha ɗiyeŋ hay. Kwa məkwets i gər
kuromna,Mbəlom kə pasla na. Aya ane kâ
dzədzarum bay.

8«Sərumha na, ndoweye kə ɗa ha kame i
dohay 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. 9Ane
tuk na, taɗə ndoweye kə ɗa ha kame i ndo
hay parakka a sər ga ha bay na, neŋ na
tsikiye kame i gawla i Mbəlom hay, na sər
na bay dərmak.

10 «Kwa kə tsik wu nakə lelebay aye ka
neŋ Wawa i Ndo na, Mbəlom ma pəseye
ha. Ane tuk na, ndoweye kə tsalay ka
gər a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na, ma hutiye
məpəse me bay.

11 «Taɗə ta diye kurom ha a gay i
maɗuwuleme ada kame i ndomələve dala
hərwi məge sariya na, kâ dzalum “Nəmaa
ta giye kəkay” 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

13 Tsa na, ndoweye mə walaŋ i ndo niye
hay a yaw ka təv i Yesu a gwaɗay: «Miter,
gwaɗay a malamar ga na, nəmaâ ŋgəna
zlele nakə bəbamay a gəramay ha aye.»

14 Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay: «Dzam
ga, maa pa ga məgakum na sariya i wu
kurom hay kəgəbay maŋgənakum ha zlele
kurom na, maa pa ga way?»

15 Tsa na, a gwaɗatay a ndo hay tebiye:
«Gummetsehe! Həbumgər kuromabəra ka
bor i zlele. Hərwi kwa ndo neŋgeye zlele
eye bəbay na, sifa ŋgay mə zlele ŋgay niye
bay.»

16 Yesu a təkəratay dzeke, a gwaɗatay:
«Ndoweye andaya zlele eye,wuŋgayməpele
abəra ka dala na, haladzay. 17A dzala ada
a tsətsahay a gər ŋgay, a gwaɗ: “Na giye

kəkay? Təv andaya hərwi məhayay gər a
wu ga hay bay.”

18«Agwaɗ sa: “Wunakənagiyena, 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. 19 Na ge andza
niye na, na gwaɗeye a bo ga: Bo ga! Wu ga
na, haladzay. Ma ndziye məve weɗe weɗe.
Anəke na, zəzukwbo tuk! Ndawumənday,
sa wuməsay ada ŋgwasa.”

20 «Ane tuk na, Mbəlom a gwaɗay a ndo
niye: “Nəkar na, matərakahaŋ eye! Bəgom
ta həvaɗ nakay na, ka mətiye. Ada wu
neheye tebiye ka hayay gər aye na, i way
tuk!”»

21Yesu a gwaɗatay sa: «Andzaniye, hərwi
ndo nakə a hayay gər a zlele a bo ŋgay eye
ŋgwayaye. Ane tukna, ka ɗəre iMbəlomna,
zlele eye bay.»

22 Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay:
«Hərwi niye neŋ faya na tsikakumeye: Kâ
dzalum gər hərwi wu mənday kəgəbay
hərwi petekeɗ bay. 23 Hərwi məsəfəre na,
a ze wu mənday ada bo kurom na, a ze
petekeɗ segey. 24 Zəbum ka maŋgəhak hay
təday: Nəteye na, ta sləga bay, tə pala wu
tay tə hayay gər andaya bay. De tay an-
daya məpe a ɗəma wu tay hay bay. Kwa
ada sewene tay andaya bay. Ane tuk
na, Mbəlom faya ma vəlateye wu mənday.
Nəkurom na, ka zum ɗiyeŋ hay bəɗaw?

25 «Way nakə mə walaŋ kurom ma
sliye faya masəkah ha məndze ŋgay ka
məndzibəra ta mədzele gər ŋgay nakə faya
ma dzaliye aye na, way? 26 Aya! Ka wu
nakə tsekweŋ aye na, ka slum faya məge
ɗuh bay tuk na, ka dzalumeye ka wu siye
na hərwi mey? 27 Ehey zəbum ka guzer
neheye mavurza eye təday! Nəteye na,
tə ge məsler i wuray bay, tə ŋgar petekeɗ
bay. Faya na gwaɗakumeye, kwa Salomoŋ
nakə zlele eye haladzay aye, ɗaɗa kə pa
ka bo petekeɗ andza məvurze i guzer
neheye bay. 28 Andza niye Mbəlom na,
faya ma pateye ka bo petekeɗ a guzer hay
ka bəgom nakay. Tədœ na, guzer niye ta
kuliye. Ta kula na, ta kaliye tay ha ako. Kə
ge andza niye na, nəkurom ɗuh Mbəlom
ma pakumeye petekeɗ ka bo ma ziye i
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guzer hay bəɗaw? Kwa a nəkurom neheye
mədzal gər tsekweŋ aye bəɗaw!

29 «Ka ndəɗikum gər huya ka mədzele ka
wu nakə ka ta ndayumeye tə wu məse aye
bay. 30Maa pəla wu neheye na, ndo neh-
eye tə sər Mbəlom bay aye. Nəteye na, ta
zəzukway bo amapəle bay tebiye. Ane tuk
na, Bəba kuromməmbəlom a sər wu nakə
a sakum aye. 31 Lahum mapəle na, Bəy i
Mbəlom ada wu siye hay na, Mbəlom ma
vəlakumeye. 32Nəkurom neheye haladzay
bay aye, kâ dzədzarumbay! Hərwi ki yay a
gər a Mbəlom Bəba kurom kə vəlakum təv
məndzema bəy ŋgay.

33«Nəkurom ɗuh səkəmumhawukurom
hay ada vəlumatay suloy eye a ndo i
mətawak hay. Ŋgarum gwezem neheye ta
nasiye bay aye. Ada ka hayumay gər a
ɗəma a zlele kurom nakə mə mbəlom aye.
Mə ɗəmana,məkalma sliyemede faya bay.
Kwa mətul ma ndisliye faya bay. 34Hərwi
ɗərev kurom mandza eye na, ma təv nakə
zlele kurommə ɗəma aye.»

Ndzum tsezlezleŋŋe mahəbe məmaw i
Yesu

Mata 24.45-51
35 «Ɓarum na bəzihuɗ kurom hərwi məge

məsler. Pum ako ka lalam kurom hay mâ
mbata bay. 36 Tərum na, andza ndo məge
məsler neheye ndo i gay a gəratay ha gay
ŋgay, a ye məzle dahəlay aye. Nəteye na,
ta həbiye na hus ahəl nakə ma maweye
abəra ma məzle dahəlay aye. Kə maw kə
fay a məgeɗ na, ta həndəkeye na məgeɗ.
37Məŋgwese ka gər i ndo i məsler niye hay
ndo i gay tay kə ndislew na, ma ndzateye
a gər nəteye mandzahəra eye bay. Sərum
ha lele! Ndo i gay niye ma ɓariye bəzihuɗ
ŋgay ta wu i məɓere bəzihuɗ. Ma zalateye
a ndo i məsler ŋgay hay. Ma ndziye tay ha
ka təv məndzay. Ma vəlateye wu mənday.
38Kwa taɗə a maw na, ta magərhəvaɗ kwa
kə gaw mahonok ka zay magərhəvaɗ, ki
yaw kə ndislew fataya faya ta həbiye na ta
ndzahəra bay na, məŋgwese ka gər tay.»

39 Yesu a gwaɗatay sa: «Tsənum wu
nakay lele: Ndo i gay mâ sər həlay nakə
məkal ma deyeweye ma kəliye na aye na,
ma gəriye ha gay ŋgay məkal mâ yaw mâ
sləlay na bay. 40 Nəkurom dərmak ləvum

bo, hərwi neŋWawa iNdonamaweye ahəl
waray na, ka sərumeye bay.»

41 Tsa na, Piyer a tsətsah faya a gwaɗay:
«BəyMaduweŋ, 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 wumənday tə
həlay eye.” 43Məŋgwese ka gər i ndo məge
məsler niye taɗə ndo i gay ŋgay ki yaw, kə
ndzay a gər neŋgeye faya ma giye məsler
andza nakə tə tsikay aye. 44 Neŋ faya na
gwaɗakumeye: Sərumhana, ndo igayŋgay
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 ta ndo iməsler
ŋgwas eye hay. Taɗə a nda wumənday, a sa
wuməsayadaakwaya, 46ndo i gayŋgayma
maweye na, ka həlay nakə faya ma həbiye
bay aye ada a sər bay aye. Ki yaw na, ma
vəleye ɗəretsətseh haladzay, ma həhariye
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 say mâ 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.
48 Aya ane tuk na, ndo i məsler nakə a sər
wu nakə a say a ndo i gay ŋgay mâ gay na
bay na, ada kə ge wu nakə ɗa i məndeɓe na
na, ta ndaɓiye na haladzay bay. Ndo nakə
tə vəlay haladzay aye na, ta tsətsahiye faya
haladzay dərmak. Ndo nakə tə gəray hawu
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,
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zay ɗaw? Na gwaɗakumeye aʼay! Na zlaw
na,maŋgəne. 52Madazleye anəke, ndohay
zlammə gay na, ta ŋgəniye ndo mahkar ta
kəɗiye bo ta ndo neheye sulo aye. Ndo hay
sulo ta kəɗiye bo ta ndo neheye mahkar
aye. 53Bəba ta wawa ŋgay ta səriye bo bay,
wawa tabəbaŋgay ta səriyebobay. Maya tə
dem ŋgay 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 təməgəma 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. 56Nəkurom na, ndo məvay gər
a ndo hay. Ka sərum maŋgəne tay ha wu
i dala tə wu i magərmbəlom na, tə waray.
Ada həlay nakə anəke aye ka sərumbay na,
kəkay?

57 «Hərwi mey, nəkurom na, ka sərum
maŋgəne ha ka bo abəra wu nakə lele
bay aye tə wu nakə deɗek aye bay na, ka
mey? 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 ndo məge sariya na, ndo məge sariya
ma vəliye kar ha a həlay i sidzew. Sidzew
makaliye karhaadaŋgay. 59Sər hana, kwa
a ləkaw fakaya dala nəte ka hama na bay
na, ka deyeweye abəra ma daŋgay bay.»

13
Mambəɗe tsəlok

1 Ahəl niye na, ndo hay ti yaw ka təv i
Yesu. Ti yenaha ta təkəray tə gwaɗay: «Ahəl
niye na, Pilat kə kəɗ siye i ndo i Galile hay.
A kəɗ tay ha ahəl nakə faya ta vəlay wu a
Mbəlom aye. A dzapa ha bambaz tay tə
bambaz i gənawneheye 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 tsikakum-
eye, aʼay andza niye bay! Ane tuk na,
taɗə ka gərum ha mezeleme kurom bay
na, nəkurom tebiye ka mətumeye andza
nəteye dərmak. 4 Tsukuɗu ndo niye hay
kuro gər eye tsamahkar aye gay zəbol eye
a mbəzl fataya ma Silowe ka dala i Ze-
rozelem aye na, ka dzalum na, ta ze tay ha
siye i ndo i dala i Zerozelem tə mezeleme
ɗaw? 5 Neŋ faya na tsikakumeye andza
niye bay. Ane tuk na, taɗə ka gərum ha
mezeleme kurom bay na, nəkurom tebiye
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
yawaw mata pəle naha hohway i dərizl
gərɗaf nakay. Ane tuk na, na huta faya
hohway bay. Ma neseŋeyeha təvma guvah
kəriye na, hərwi mey? Ɗəs na abəra mə
ɗəma!” 8 Ane tuk na, ndo matsəpay na
guvah niye a mbəɗay faya a gwaɗay: “Ndo
i gay ga, biyeŋ na, gər ha. Na leye bəɗ
ka tsakay eye tuwwe. Na lay na, na peye
bərbur. 9Na ge ha andza niye na, agəna ka
viye neŋgeɗ na, ma wiye. Kəwa bay na, ka
ɗəsiye na tuk.”»

Yesu ambəl ha ndo abərama ɗəvats pat i
mazəzukw bo

10 Yesu faya ma tətikatay a ndo hay mə
gay i maɗuwule me pat i mazəzukw bo.
11Ŋgwaswuray andaya ɗəvats eyemə ɗəma
dərmak. Ɗəvats niye kə ndza faya məve
kuro gər eye tsamahkar. Fakalaw a təra ha.
A guɗuk ha a mba faya mələtse dzik bay.
12 Yesu a ŋgatay a ŋgwas niye na, a zalay.
Tsana, a gwaɗay: «Kambəl abərama ɗəvats
yak.» 13 Yesu a pa faya həlay. A pa faya
həlayna, kwayaŋŋaa lətsedzik lele. Tsana,
ŋgwas niye a zambaɗay aMbəlom.

14Ane tuk na, wu nakə Yesu a ge, a mbəl
ha ndo pat i mazəzukw bo aye na, a ndalay
abəy i gay imaɗuwuleme. A tsikatay ando
hay a gwaɗatay: «Pat andayaməkwa hərwi
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məge məsler. Kâ mbəlamay ha ndo na, pat
niye hay bəna, pat i mazəzukw bo bay!»

15 Bəy Maduweŋ a mbəɗay faya a
gwaɗay: «Nəkurom tebiye na, ndo neheye
ta məvay gər a ndo aye! Pat i mazəzukw
bo na, kwa way a pəla ha sla ŋgay kəgəbay
zuŋgo ŋgay mede ha ka məse yam bəɗaw?
16Ŋgwas nakay gwala i Abraham, Fakalaw
a dzawa na na, neŋgeyeməve kuro gər eye
tsamahkar. A ye ka boməpəle ha abərama
mədzewe pat i mazəzukw bo bəɗaw?»

17 Bazlam i Yesu niye a mbəɗatay faya
andza niye na, horoy a gatay a ndo məne
ɗəre ŋgay niye hay tebiye. Ane tuk na, ndo
hay 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

18 Yesu a gwaɗ: «Bəy i Mbəlom a ndzəkit
bo na, wuye mey? 19 Bəy i Mbəlom 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? 21 Bəy
i Mbəlom a ndzəkit bo na, gəɗe nakə ŋgwas
a həl tsekweŋ a dzapa ha ta gufa aye. Gufa
niye na, haladzay. A həlaɓ tay ha ka bo na,
gufaniyemahəlaɓaeyeakwasaahəmbot.»

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. Faya
ma diye na, a ɗawa ha bazlam i Mbəlom.

23 Ahəl nakə faya ma tsikateye bazlam
i Mbəlom aye na, ndoweye a tsətsah faya
a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, mata təme na,
ndoma i ŋgal eye ɗaw?»
Yesu a mbəɗa faya a tsikatay a ndo niye

hay tebiye, a gwaɗatay: 24 «Gum gədaŋ
məfələkwe ta tsəveɗ nakə maŋgəɗətse aye.
Faya na gwaɗakumeye ndo hay haladzay
ta pəliye tsəveɗ məfələkwe 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.”

«Ma mbəɗakumaweye faya, ma
gwaɗakumeye: “Ka yumawməŋgay, na sər
kurom ha bay.”

26 «Aya! Ka gwaɗumeye: “Ka ndayakwa
wumənday ada ka sakwa wuməsay dziye
tə nəkar. Ka tətikamay bazlam iMbəlom ka
təv neheyema gəmamay aye.”

27 «Ma gwaɗakumeye sa: “Ka yumaw
məŋgay na, na sər kurom ha bay, a
nəkurom ndo məge mezeleme hay. Dum
abəra ka təv ga!”

28 «Mə ɗəma na, ta tuwiye tə mahəpəɗe
zler eye. Ka ŋgatumeye a Abraham, a Izak,
a Zakob ta ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
hay ma Bəy i Mbəlom. Nəkurom na, ta
dərəzliye fakuma abəra. 29 Ndo hay ta
deyeweye abəra mə bəzay, ma məgəma ta
deyeweye ma diye i yam ada ta deyeweye
ma diye i tsakay. Nəteye tebiye ta diye
a Bəy i Mbəlom. Ta ndziye ta ndiye wu
mənday mə ɗəma. 30Ane tuk na, ndo neh-
eye nəteye ndo i dəba hay anəke aye na, ta
təriye ndo i me hay, ndo i me hay ta təriye
ndo i dəba hay.»

Yesu neŋgeye ka tsəveɗ faya ma diye a
Zerozelem

Mata 23.37-39
31 Yesu a ndəv ha mətsike me na,

kwayaŋŋa 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.»

32 Yesu a mbəɗatay faya a gwaɗatay:
«Dum gwaɗumay a mezerew niye na, na
həhariye fakalaw abəra ka ndo hay ada na
mbəliye tay ha ndo hay abəra ma ɗəvats
bəgomtə tədœtəday. Kapatmamahkareye
na, na ndəviye haməsler ga. 33Ane tuk na,
na ndisliye ha mede ga bəgom, tədœ ada
tədœtaɗay təday. Hərwi takəɗiyendoməɗe
ha bazlam i Mbəlom ma təv mekeleŋ na, a
ye ka bo bay. A ye ka bo ta kəɗiye na ma
Zerozelem.»

34 Yesu a dazlay mətuwe Zerozelem. A
gwaɗ: «Nəkurom ndo i Zerozelem hay,
nəkurom ndo i Zerozelem hay. Nəkurom
neheye ka bəbazlum tay ha ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom hay ada ka kəɗum
tay ha ndo neheye Mbəlom a slərakum
naha aye tə kwar! Sik nday nakə a seŋ
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məhayakum gər ka təv ga andzamandzek-
wer nakəma hayatay gər a wawa ŋgay hay
a huɗ i gwezleviyek ŋgay aye. Ane tuk
na, ka wuɗum bay! 35 Andza niye, neŋ
faya na gwaɗakumeye: Ma dazleye anəke
ka ŋgatumeŋeye sa bay hus ahəl nakə ka
gwaɗumeye: “Mbəlommâpaŋgamakando
nakə faya ma deyeweye ta məzele i Bəy
Maduweŋ aye!*”»

14
Yesu ambəl ha ndo pat imazəzukw 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.

2Ndo wuray andaya ɗəvats eye, bo ŋgay
mazlambara eye. Neŋgeye malətse eye
kame i Yesu. 3 Yesu a dazlay a mətsike
me, a tsətsah ka ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye hay ta Farisa hay. A
gwaɗatay: «Bazlam kwaymapala 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: «Dowu yak a
mətagay.»

5 Tsa na, a gwaɗatay a ndo niye hay:
«Taɗə ndo mə walaŋ kurom, wawa ŋgay
kəgəbay sla ŋgay kə dəɗ a bəɗiyem pat i
mazəzukw bo na, ma diye kwayaŋŋa ma
zla ahaya abəra mə ɗəma bəɗaw?»

6 Ndo niye hay ta mba faya mambəɗay
faya bay.

Məhəne ha gər
7 Yesu a ge ŋgoɗgor ka ndo neheye tə

zalatay ka wu mənday aye. A ge fataya
ŋgoɗgor na, hərwi tə lah ka təv məndzay
lele eye. Hərwi niye a tsikatay a ndo niye
hay tebiye ta dzeke. 8 A gwaɗatay: «Taɗə
ndo kə zalaka a magurlom i məzle dahəlay
na, kâ ye kâ ndza ka təv məndzay lele eye
bay. Ka ndza ka təv məndzay lele eye na,
agəna ta zalay a ndo nakə a ze kar aye
dərmak. 9Ada ndo nakə a zalakum ta ndo
niye, ki yaw na, ma gwaɗakeye: “Lətse!
Gəray ha təv məndzay a ndo nakay.” Ka
lətsiye, ka diye ka təv məndze nakə duk

aye na, horoy ma gakeye. 10 Ɗuh bay,
taɗə ta zalaka na, do ndza ka təv məndzay
nakə lelebay duk ma dəba aye, hərwi ada
ahəl nakə ndo nakə a zalaka ki yaw na,
ma gwaɗakeye: “Dzam ga, dara ndza ka
təv məndzay lele eye. Andza niye, nəkar,
ka təriye kame i ndo niye mazala eye hay
tebiye na, ndo bagwar eye.” 11 Hərwi
ndoweye ka səgər ha bo ŋgay na, ta təriye
ha wawa eye. Ndoweye kə həna ha gər, a
təra ha bo ŋgaywawa eye na, ta səgəriye ha
bagwar eye.»

12 Tsa na, Yesu a gwaɗay a ndo nakə
a zalay aye: «Taɗə ka vəliye wu mənday
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. 14 Ka 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 ɗəmabay. Mata vəlatay a ɗəma
na, Mbəlom.»

Dzeke i ndomazala eye hay
Mata 22.1-10

15 Ndo niye hay tebiye tə tsəne bazlam
i Yesu niye na, ndo nəte mə walaŋ tay a
gwaɗay a Yesu: «Məŋgwese ka ndo nakəma
tandiyewuməndaymaBəy iMbəlomaye.»

16Yesu ambəɗay faya a gwaɗay: «Patwu-
ray na, ndoweye andaya a da wu mənday
haladzay. A da wu mənday niye na, a
zalatay a ndo hay haladzay ka mənde.
17Həlay i məndewumənday a sla na, a slər
ndo i məsler ŋgay mata zalatayaw a ndo
hay. Mâ gwaɗatay tâ yaw anəke hərwi wu
məndaymaləva bo eye tsɨy.

18 «Ndo i məsler a həl bo a ye a gwaɗatay
dumara. Ane tuk na, kwa way a may ha
me. Ndo makurre eye a gwaɗay a ndo i
məsler: “Na slaymede naha bay. Na səkəm
guvah anəke na zəbaweye faya təday. Pəsa
ga ha, mâ ndalaka bay.”

* 13:35 Dəmes hay 118.26.
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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 «Ndo mekeleŋ eye a gwaɗay sa: “Na
zla dahəlay anəke hərwi niye na slay naha
mede naha bay.”

21 «Ndo i məsler niye a maw a mətagay.
A ye ka təv i ndo i gay ŋgay. A təkəray
bazlam i 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 ge məsler nakə
ka tsikeŋ aye, ane tuk na, təv andaya ndo
hay ta rah a ɗəma bay.”

23 «Tsa na, ndo i gay ŋgay a gwaɗay: “Do
ka tsəveɗ neheye a ye a gəma wawa eye
hay ada ka tsəveɗ neheye a ye ta tsakay
i dzal aye. Gatay kutoŋ tâ yaw ada gay
ga mâ rah ta ndo hay ɓirtsitse. 24 Neŋ
faya na gwaɗakum eye: Ndo neheye tə lah
məzalatay kurre ta yawbay aye na, ndəray
kwa nəte mə walaŋ tay ta ndzakiye ɗaf ga
bay.”»

Matəre gawla i Yesu ta deɗek eye
Mata 10.37-38, 5.13;Markus 9.50

25 Ndo hay haladzay tə paway bəzay a
Yesu. Ahəl nakə faya ta diye ka tsəveɗ aye
na, Yesu a mbəɗa me ka təv i ndo niye hay
faya ta pay bəzay aye, a gwaɗatay a nəteye
niye tebiye: 26 «Ndo nakə a say matəre
gawla ga aye na, 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, kwa məgwaɗay a gər ŋgay neŋ eye
mâ ze neŋ bay, bəna, ma sliye faya matəre
gawla ga bay. 27 Ndoweye kə zla mayako
mazləlmbaɗa eye kə peŋ bəzay bay na, ma
sliye fayamatəre gawla ga bay.

28 «Taɗə ndoməwalaŋ kurom a sayməge
gay na, ma ndziye ada ma pasliye suloy
nakə ma dziye ha ka məge gay, ma zəbiye
faya ma sleye ɗa mandəve ha məsler ɗaw.

29 Andza niye taɗə kə dzala faya dze bay.
A pa naha mədok eye ɗekɗek tsa, ka ndəv
hamaɗəzle bay na, ndo hay ta ŋgatay na, ta
ŋgwasiye faya. 30Ta gwaɗiye: “Ndo nakay a
dazlay a maɗəzle gay tuk na, kə mba faya
mandəv haməsler eye bay!”

31 «Andza niye bəy nakə sidzew ŋgay hay
gwezem kuro aye na, ma diye mata ge
vəramtabəynakə sidzewŋgayhaygwezem
kuro kuro sulo aye ɗaw? Ma ta diye mada-
zlay a vəram na, ma ndziye ma dzaliye gər
lele təday. Ma tsətsahiye a gər ŋgay: “Anəke
na, ta sidzew ga hay gwezem kuro na, na
sliye faya məge vəram ta bəy nakə sidzew
ŋgayhaygwezemkurokuro suloaye ɗaw?”
32 Taɗə ma sliye faya bay na, ma sləriye
ndo hay ka təv i bəy niye ahəl nakə neŋgeye
dəreŋ mba aye. Ma tsətsahiye naha faya
məndze zay.»

33 Yesu a gwaɗatay sa: «Andza niye mə
walaŋ kuromdərmak, taɗəndoweye kə gər
ha wu ŋgay tebiye bay na, ma sliye faya
matəre gawla ga bay.»

34 Yesu a tsikatay dzeke mekeleŋ eye sa,
a gwaɗatay: «Ayaw sluwal na, wu nakə lele
aye. Ane tukna, taɗə sluwal avəɗ sabayna,
ta sliye matəre ha mâ vəɗ həraɓəɓa sa na,
ma kəkay? 35 Ta sliye faya məge ha məsler
sabay. Kwaməkutse a guvahandzabərbur
bəbay na,ma giye ŋgama bay. Ta kutsiye ha
abəra. Ndonakəzləmandaya 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 zləma bazlam i Yesu. 2Farisa
hay ta ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye təŋgatay a Yesu ta ndo niye hay
na, təmay hamənese a Yesu, tə gwaɗ: «Ndo
nakay i ŋgay a təma tay ha ndo i mezeleme
hay ada ta ndiye ka bo wu mənday ka təv
manəte eye na, kəkay?»

3 Yesu a səratay naha ka wu nakə faya
ta tsikiye. A mbəɗatay faya ta dzeke, a
gwaɗatay:
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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, 6 ma zla ahaya a
mətagay. Kə zla ahaya na, ma zalateye a
dzamŋgay hay ta ndo iməgeɗ ŋgay hay ada
ma gwaɗateye: “Dumara ŋgwasakwa ka bo
dziye hərwi təɓaŋ ga nakə a dze aye na, na
huta na.”»

7 Yesu a gwaɗatay sa: «Taɗə ndo nəte kə
gər ha mezeleme ŋgay na, sərum ha na,
məŋgwesema 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
8 Yesu a gwaɗatay sa: «Kəgəbay, ŋgwas

waray nakə kwar i suloy andaya kuro ada
a dze faya abəra nəte na, ma piye ako ka
lalam,ma faɗiye na gay ŋgay adama pəliye
na tə marəzlay a gər eye lele ma hutiye
na təday. 9 Kə huta na na, ma zalateye a
dzam ŋgay hay ta ndo i məgeɗ ŋgay hay.
Ma gwaɗateye: “Dumara, ŋgwasakwa ka bo
dziye hərwi na huta na kwar i suloy ga
nakə a dze aye.”»

10 Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum ha, taɗə
ndo nəte kə gər ha mezeleme ŋgay na,
məŋgwese andaya mə walaŋ i gawla i
Mbəlom hay.»

Dzeke i bəba nakə a pəsay ha mənese a
wawa ŋgay aye

11 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndoweye andaya
na, wawa ŋgay hay sulo. 12 Pat wuray
na, bo wawa eye nakə a tsətsah ka bəba
ŋgay, a gwaɗay: “Bəba ga, zlele yak nakə
ka ŋgənamay ha aza tamalamar ga aye na,
vəleŋ faya abəra i ga anəke.” Bəba tay a
tsəne andza niye na, a ŋgənatay ha zlele
ŋgay a wawa ŋgay niye hay sulo aye.

13 «A ndza məhəne tsekweŋ na, wawa
niyebowawaeyeahəl zlelenakəbəbaŋgay
a vəlay aye, a səkəm ha. Ma dəba eye na, a

həl bo a ye ha ka bo ta suloy niye a gəma
dəreŋ eye. A ndisl a gəma niye na, a dazlay
aməgewunakə lelebay aye. Anas ha suloy
niye tebiye.

14 «Suloy niye a ndəv faya abəra tebiye
na, mandərzlaŋ bagwar eye a ge ma gəma
eye niye. Wawa niye a huta wumənday sa
bay. 15 Tsa na, a ye mata pəle məsler. A
huta məsler niye na, mə gay i ndo wuray
ma gəmaeye niye. Ndo niye a slər ha a pesl
mata tsəkure madəras hay. 16 Ahəl nakə
neŋgeye faya ma tsəkuriye madəras hay
aye na, may a wur faya. A say haɓe mənde
wu mənday nakə tə vəlawatay a madəras
hay aye na, ndəray kə vəlay bay.

17 «Tsa na, a dazlay mədzele ka
ɗəretsətseh ŋgay. A dzala ka məndze ŋgay
nakə mə gay i bəba ŋgay aye, a gwaɗ: “Mə
gay i bəba na, ndo i məsler ŋgay hay faya ta
ndiyewumənday lele ada a ze naha fataya
abəra. Ada neŋ tuk na, na mətiye tə may
kanaŋ na, kəkay! 18 Ŋgama anəke na, na
həliye bonamiyeka təv i bəbaga. Nayena,
na gwaɗeye: Bəba ga, na ge mənese kame
i Bəba Mbəlom ada kame yak. 19Anəke na,
na sla tâ zeleŋ wawa yak sa bay. Təra ga
ha andza ndo i məsler yak tsa.” 20A dzala
andza niye na, a həl bo a mbəɗa gər a gay i
bəba ŋgay.
«Mazlambarma ndisliye a gay i bəba ŋgay

na, bəba ŋgay a ŋgatay naha dəreŋ. A ŋgatay
naha na, a gay mə bo haladzay. Tsa na, a
hway ka təv ŋgay. A ye naha a gəs na ka
bo təmbolok təmbolok təməŋgweseeye lele.
21 Yawa! Wawa niye a gwaɗay: “Bəba ga,
neŋ na, na ge mənese kame i Mbəlom ada
kame yak. Neŋ na, na sla tâ zeleŋ wawa
yak sa bay.”

22 «Ane tuk na, bəba ŋgay a zalatay a ndo
i məsler ŋgay hay, a gwaɗatay: “A niye
bəse! Dum naha, zlumaw rəkwat nakə a
le haladzay aye ada kalumay ka bo. Dum
naha, zlumaw matsəraɗ, pumay a wur i
həlay ada həlumaw tahərak, pumay a sik.
23 Gəsumaw sla niye magəla eye, kəɗum.
Ndayakwa ada ka hatsakweye. 24 Hərwi
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
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ga kə ŋgwasa.” Tsa na, ta dazlay a məhetse
tuk.

25 «Ahəl nakə faya ta hatsiye aye na,
wawa ŋgay bagwar eye mə pesl ma guvah.
Həlay i madayaw ŋgay a mətagay a sla na,
a həlaw bo abəra ma guvah. A yaw ma-
zlambar bəse tə gay i bəba ŋgay na, a tsəne
məhetse ta gaŋgaŋ eye dəɓtsim dəɓtsim.
26 Tsa na, a zalay a ndo nəte mə walaŋ 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 hərwimalamar yak kəmawma təv
eye. Ada bəba yak a kəɗ sla niye magəla
eye hərwi kə huta na wawa ŋgay, neŋgeye
andaya zayzay lele, wuray kə gay bay.”

28 «Wawa bagwar eye a tsəne andza niye
na, a ndalay haladzay. A kərah mede a
mətagay. Bəba ŋgay a yaw ka təv ŋgay, a
gay amboh. A gwaɗay: “Dara a mətagay.”
29 Ane tuk na, wawa ŋgay a mbəɗay faya
a gwaɗay: “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:
“Wawaga,mândalaka bay. Nəkarmandza
eye na, huya ka təv ga ada zlele ga hay
tebiye na, i yak bəɗaw? 32 A ye ka bo təɗe
məge magurlom tə məŋgwese eye na, lele
ŋgway. Hərwi malamar yak nakay na gwaɗ
na, kə mət. 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
1 Ma 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: “Ndo
məpaslakana suloy yakna, fayamanasak-
eye 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 ndayna, pesleŋ na ka ge ha
na, wu waray wu waray, hərwi nəkar na,
ka sliye fayamatərendo iməsler ga sabay.”

3 «Ndo məpesle suloy niye a tsik mə gər
ŋgay, a gwaɗ: “Ndo i gay ga ma həhariye
ga abəra ma məsler ŋgay ada na giye na,
kəkay? Ada kwa gədaŋ ga andaya məfəte
sa bay tuk na, kəkay? Na gwaɗ na rəkiye
na, horoy ma geŋeye. 4Ah! Na sər na giye
hərwi ada ndo hay ta təmiye ga a gay tay
taɗə ta kal ga ha abəramaməsler na!”

5 «A ye a zalatay a ndo neheye gwedere
i ndo i gay ŋgay andaya fataya aye nəte ta
nəte. Ti ye naha. Tsa na, a gwaɗay a ndo
kurre eye: “Gwedere i ndo i gay ga fakaya
na, nday?”

6«Ndoniyeambəɗay fayaagwaɗay: “Dos
i mal temerre.” Ndo məpesle suloy niye a
gwaɗay: “Ɗerewel i gwedere yak anaŋ. A
niye ndza bəse, watsa a ɗəma na, dos i mal
kuro kuro zləm tsa.”

7 «Tsa na, a gwaɗay a ndo neŋgeɗ: “Ada
nəkar na, gwedere i ndo i gay ga fakaya na,
nday?” Ndo niye a mbəɗay faya a gwaɗay:
“Taɓay i bəle temerre.”
«Ndo məpesle suloy niye a gwaɗay:

“Ɗerewel i gwedere yak anaŋ. A niye ndza
bəse, watsa a ɗəma taɓay i bəle kuro kuro
tsamahkar tsa.”

8«Ndo i gay ŋgay a ŋgatay andza niye na, a
zambaɗay a ndo məpesle suloy ŋgay hərwi
a ge məsler ta bəbərek. Andza niye, ndo
neheye tə sər Mbəlom bay aye na, tə dzala
ka wu nakə ma ta giye bo kame aye. Ta
wuɗa boməwalaŋ tay. Nəteye bəbərek eye
hay ta ze ha ndo i Mbəlom hay.»

9 Yesu a səkah ha me ŋgay niye, a
gwaɗatay: «Neŋ faya na gwaɗumeye sa:
Gum ŋgwalak tə zlele i məndzibəra nakay
lele. Hərwi taɗə ka ndəv fakuma abəra na,
ka ta hutumeye sifa nakə ma ndəviye bay
aye.

10 «Ndo nakə a ge wu wawa eye hay ta
tsəveɗ eye na, ma giye wu bagwar eye hay
ta tsəveɗ eye dərmak. Ndo nakə kwa wu
wawa eye hay a ge na ta tsəveɗ eye bay aye
na, wu bagwar eye hay dərmak ma giye
na ta tsəveɗ eye bay. 11Ada taɗə ka mbum
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faya məge məsler ta tsəveɗ eye lele tə zlele
i məndzibəra nakay bay na, mata vəlakum
zlele lele eye na, way? 12 Taɗə ka sərum
məgay gər a wu i ndo hay bay na, mata
vəlakumwukuromneheyeka ləvumaygər
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 ne-
heye a tsik aye tebiye. Tə ŋgwasa ka Yesu
hərwi nəteye na, ta wuɗa suloy haladzay.

15 Yesu a gwaɗatay a Farisa niye hay:
«Nəkurom ka təv ɗəre i ndo hay na, ka
gwaɗum nəkurom ndo lele eye hay. Ane
tuk na, Mbəlom na, a sər ɗərev kurom hay.
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 Bəy i Mbəlom.
17 Magərmbəlom ta dala na, ta ndəviye.
Ane tuk na, kwa wu tsekweŋ ma 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 ge madama
dərmak.»

Ndo i zlele ta Lazar
19 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndoweye andaya

zlele eye. Neŋgeye a pawa ka bo petekeɗ
nakə a le haladzay aye adamasəkəme 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
ka məgeɗ i ndo i zlele niye. A hənawa
mə ɗəma. 21 A say haɓe mənde batatuk i

wu mənday nakə a kutsawa abəra ka təv
mənde wu mənday i ndo i zlele niye. Ane
tuk na, kəra hay tə yawa naha ka təv ŋgay
mandekeɗembəlak 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 gaAbraham, 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 haladzay ma 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. 26 Ada sa tsa na,
bəɗ zəbol eye mə walaŋ kway. Andza niye
ndo neheye a satay mede naha a diye
kuromaye na, ta sliye fayamede naha bay.
Ada madayaw abəra ka təv kurom a təv
may bəbay na, ma tasiye bo bay.”

27«Ndo i zlele niye a gwaɗaynahaaAbra-
ham: “Amboh, slər Lazar a gay i bəba ga,
28 malamar ga hay andaya zlam. Mâ ye
mâ gatay ɗaf na, tâ yaw a təv i ɗəretsətseh
nakay bay.”

29 «Abraham a mbəɗay faya, a gwaɗay:
“Malamar yak hay na, Musa ta ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom hay andaya ta ɗatay
ha. Tâ pay zləma bazlam tay.”

30 «Ndo i zlele niye a gwaɗay a Abraham:
“Niye na, ma sliye ɗa bay, bəba ga Abra-
ham. Ane tuk na, taɗə ndəray amaw abəra
ma bəɗ, a ye ka təv tay na, ta mbəɗiye ha
mede tay.”

31 «Abraham a gwaɗay: “Taɗə ta pay zləm
a Musa ta ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
hay bay na, kwa ndo mâ lətsew abəra ma
mədahaŋ, mâ ye ka təv tay bəbay na, ta
tsəniye bay.”»
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17
Mezeleme
Mata 18.6-7,21-22;Markus 9.42

1Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Wu
hayandayahaladzay ta səpatiye tayhando
hay ka məge mezeleme. Kutoŋ ma giye bo
andza niye. Ane tuk na, ɗəretsətseh ka gər
i ndo nakə ma səpatiye ndo hay ka məge
mezeleme aye. 2 Ŋgama tâ ɓaray maɗiz i
kwar a ɗay ada tâ kal ha a huɗ i bəlay tə
bəmalə nakə ma səpatiye nəte mə walaŋ i
wawa neheye tsekweŋ tsekweŋ ka məge
mezeleme aye. 3 Anəke na, gum metsehe
lele, həbum gər kurom.
«Taɗə malamar yak kə gaka mənese na,

tsikay faya ta tsəfetsəfe aye. Ada taɗə kə gər
ha mezeleme ŋgay na, pəsay ha mezeleme
ŋgay. 4 Taɗə a gaka mənese mə walaŋ i
məhəne nəte sik tasəla ada fayama deyew-
eye 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.»

Ndo məge məsler neheye ta hutiye ma-
gogoy bay aye

7 Yesu a gwaɗatay sa: «Way nakə mə
walaŋ kurom, ndo i məsler ŋgay faya ma
fəteye ma guvah agəna ma tsəkureye na
gənawŋgay hay, kəmawamətagay 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 nakəneŋ fayanandiyeadana siyewu
məse aye na,ma dəba eye nəkar dərmak ka
sliye faya mənde wu mənday ada ka siye
wuməse.” Ndo i gay ŋgayma tsikeye andza
niye bəɗaw? 9Ka dzalum na, ma geye sɨsœ

ando iməsler ŋgayniyehərwi kə gaynawu
nakə a tsikay ge aye ɗaw?

10 «Nəkurom dərmak andza niye, taɗə
ka gum məsler nakəMbəlom 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 a mbəl tay ha ndo madəgwaɗa eye
hay kuro

11Yesu fayamadiye a Zerozelemna, a ye
tə kokway nakə a ŋgəna ha dala i Samari ta
dala i Galile aye. 12Mazlambarma ta ndis-
liye a gəmawuray na, ndomadəgwaɗa eye
hay kuro ta hway naha a satay mədzəgər
tage Yesu. Tə lətse dəreŋ. 13Tsa na, tawuda
ta gədaŋ, tə zalay naha a Yesu, tə gwaɗ:
«Yesu, Bəy! Nəmaâ gakamə bo təbəɗew!»

14Yesu aŋgatatay, a gwaɗataynaha: «Dum
ta bəzumay ha bo a ndo neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom aye.» Nəteye faya ta diye
mata bəzatay ha bo a ndo məvəlaway wu
aMbəlom na, təmbəl suwuɗ suwuɗ.

15 Ndo nəte mə walaŋ tay a zəba ka bo
ŋgay na, kə mbəl suwuɗ suwuɗ. A mbəɗa
gərka təv iYesupəlasl. Aye təmazambaɗay
naha aMbəlom tamagala. 16A 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.

17Yesuagwaɗ: «Na gwaɗ təmbəl na, kuro
tebiye bəɗaw? Neheye tsɨɗ eye na, nəteye
məŋgay? 18 Ndəray kə dzala mə walaŋ tay
madayawməgay naha sɨsœ aMbəlom bay.
Ɗuh mayaw na, bərakəzaŋ nakay ɗaw?»
19Tsa na, Yesu a gwaɗay a bərakəzaŋ niye:
«Lətse! Do wu yak, mədzal gər yak nakə ka
dzala ha ka neŋ aye kəmbəl kar ha.»

Maa sər pat i mandəve i məndzibəra na,
Mbəlom nəte ŋgweŋ

Mata 24.23-28,37-41
20 Pat wuray na, Farisa hay ta tsətsah

ka Yesu, tə gwaɗay: «Bəy i Mbəlom ma ta
deyeweye na, kəɗay?»
Yesu a mbəɗatay faya a gwaɗatay: «Bəy

i Mbəlom ma deyeweye na, ndo hay ta
ŋgateye bay. 21 Ta gwaɗiye: “Zəbum
neŋgeye anaŋ kanaŋ” kəgəbay “Neŋgeye
atay” bay. Hərwi sərum ha Bəy i Mbəlom
na, neŋgeyeməwalaŋ kurom.»
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22 Tsa na, a gwaɗatay a gawla ŋgay
hay: «Həlay eye ma deyeweye ma sakum-
eye məŋgatay a Wawa i Ndo kwa pat eye
nəte tsa, ane tuk na, ka ŋgatumeye bay.
23 Ta gwaɗumeye: “Zəbum atay!” Kəgəbay
“Zəbumneŋgeyeanaŋ!” Ane tukna, kâyum
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«Wunakə a ge bo ahəlay i Nuhuayena,
pat nakə neŋWawa i Ndo na deyeweye na,
ma ta giye bo andza niye dərmak.* 27Ahəl
niye na, ndo hay tə ndayawa wu mənday
ada tə sawawuməsay, təzlawadahəlayhay
ada tə vəlawa dem tay hay a zal hus a pat
nakəNuhu a fələkwa a kwalalaŋ i yamaye.
Yambagwar eye a rahkaməndzibəra a dze
tay ha siye i ndo hay tebiye.

28 «Sa na, ma ta təriye andza a həlay i
Lot: Ndohay təndayawawuməndayada tə
sawa wuməsay. Ta səkəmawa wu hay ada
ta səməkawa ha. Ta zəvawa dərizl i gərɗaf
hay ada ta ɗəzlawa gay tay hay. 29Ane tuk
na, pat nakə Lot a lətse a yaw abəra ma
gəma i Sodom aye na, ako a paw abəra mə
mbəlom andza yam ada tə wuye andaya a
təmawafafafa, a dze tayhando i gəmaniye
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 wu mə gay bay.
Andza niye ndo nakəma guvah aye na, mâ
maw a mətagay bay. 32Wu nakə a ge bo ta
ŋgwas i Lot aye na, mâ mətsakum gər bay!‡
33 Ndo nakə ka pəla mətəme ha məsəfəre
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. 35 Ŋgwas

hay sulo ta ləgəriye salamay ka ber, ta zliye
nəte, ta gəriye ha neŋgeɗ. [ 36Hasləka hay
sulo ma guvah ta fətiye, ta zliye nəte, ta
gəriye ha neŋgeɗ.]»

37 Gawla ŋgay hay ta tsətsah faya tə
gwaɗay: «Wuniyema ta giye bo andzaniye
na, ka waray BəyMaduweŋ.»
Yesu a mbəɗatay faya a gwaɗatay: «Təv

nakə wu maməta eye mə ɗəma aye na,
magoduk hay ta hayiye gər a ɗəma.»

18
Maɗuwulay me a Mbəlom tə marəzlay a

gər
1 Ma dəba eye, Yesu a tsikatay dzeke

hərwi məɗe tay ha na, tâ ɗuwulay me a
Mbəlom huya tâ ye gər maɗuwule me bay.
2A gwaɗatay:
«Ndo məge sariya wuray ma gəma eye

andaya. Ndoweye niye na, madzədzere i
Mbəlommə ɗərev ŋgay təbey, ada ndo a gay
mə gər bay sa. 3Madakway i ŋgwas andaya
ma gəma eye niye dərmak. Madakway i
ŋgwasniye a yawaka təvŋgaypat pat hərwi
mâ gay na sariya ŋgay tey. A gwaɗay a ndo
məge sariya niye: “Gamay na sariya ta ndo
məne ɗəre ga anaŋ tey.”

4 «Kə ndza haladzay ndo məge sariya a
kəmaməge sariya imadakway i ŋgwasniye
bay. A dzala mə gər ŋgay a gwaɗ: “Ayaw!
Neŋ na dzala gər ka Mbəlom bay ada kwa
ndo a geŋmə gər bay, 5 ane tuk na, madak-
way i ŋgwas nakay faya ma wurɗeŋeyeme,
ŋgama na geye na sariya ŋgay təday bəna,
ma gəriye hamadayaw ka təv ga bay.”»

6Bəy Maduweŋ a gwaɗatay sa: «Tsənum
wu nakə ndo məge sariya niye ŋgwalak eye
bay a tsik aye! 7 Ada Mbəlom neŋgeye na,
ma dzəniye ndo ŋgayhay bəɗaw? Taɗə faya
ta tuway naha bo na, ma giye mahonok
madzəne tay ɗaw? 8 Sərum ha na, ma
dzəniye tay ta bəse. Ane tuk na, aza neŋ
Wawa i Ndo na deyeweye na, na hutiye
ndomədzal gər hay ka neŋ ŋgway ɗaw?»

Ndo i Farisa ta ndomatsekele dzaŋgal
9 Yesu a tsikatay dzeke mekeleŋ eye sa.

Dzeke niye na, hərwi ndo neheye tə dzala
təgwaɗnəteyekaɗəre iMbəlomna, ŋgwalak

* 17:26 Madazlay i wu hay 6.5-12, 7.6-23. † 17:29 Madazlay i wu hay 19.24-25. ‡ 17:32 Madazlay i wu hay
19.26.
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eyehayadanəteye ta zəbaka siye i ndohay
na, andza ndo hay bay. 10A gwaɗatay:
«Ndoweye hay andaya sulo, ti ye a gay i

məɗəslay ha gər a Mbəlom mata ɗuwulay
me a Mbəlom. Ndo neŋgeɗ na, ndo Farisa,
neŋgeɗ na, ndomatsekele dzaŋgal.

11 «Ti ye naha na, ndo Farisa niye a lətse
təv ŋgaywal. A gwaɗmə ɗərev ŋgay: “A! A!
Mbəlom ga, na gaka naha sɨsœ hərwi neŋ
na, andza siye i ndo hay təbey. Nəteye na,
məkal eye hay, ndo ŋgwalak eye hay bay. Tə
gawamadama. Neŋ na, na gaka naha sɨsœ
hərwi neŋ andza ndo matsekele dzaŋgal
nakay təbey. 12Mə luma nəte na, na gawa
daliyamsik sulo. Wugakurona, navəlawa
nəte.”»

13 «Ndo matsekele dzaŋgal neŋgeye na, a
lətsedəreŋ. Kwakə lətsehagərmazəbeɗəre
a mbəlom bay tebiye. Ane tuk na, a gwaɗ:
“Mbəlom! Na gakamə bo tey hərwi neŋ na,
ndo i mezeleme.”»

14 Yesu a gwaɗatay: «Sərum ha na, ndo
matsekele dzaŋgal nakay a ye a ŋgway a
mətagay na, neŋgeye ka təv i Mbəlom na,
lele. Ane 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 ŋgay wawa eye kame i ndo hay
aye na, Mbəlom ma təriye ha bagwar eye
ɗuh.»

Yesu a təmawawa hay
Mata 19.13-15;Markus 10.13-16

15 Ma dəba eye na, ndo hay tə həl naha
wawa tsekweŋ tsekweŋ eye hay a Yesu
hərwi ada mâ pa fataya həlay ada tâ huta
ŋgama. Ane tuk na, gawla ŋgay hay tə gatay
me a ndo niye hay tə həlay nahawawa hay
aye.

16 Yesu a gwaɗatay a wawa hay:
«Həndzəɗumaw ka təv ga.» A gwaɗatay
a gawla ŋgay hay: «Gərum tay ha wawa
hay, tâ yaw ka təv ga! Kâ həharum tay ha
bay, hərwi Bəy i Mbəlom mavəla eye na, a
slala i ndo neheye andza wawa neheye.
17 Sərum ha na, ndoweye ka təma Bəy i
Mbəlom andza wawa neheye bay na, ma
diye a Bəy i Mbəlom bay.»

Ndo i zlele ta Bəy iMbəlom
Mata 19.16-30;Markus 10.17-31

18Bəy i Yahudawuraya tsətsahkaYesu, a
gwaɗay: «Miter lele eye, na hutiye sifa nakə
mandəviye 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. 20Ka sər bazlam i Mbəlom mapala
eye ɗaw? Bazlam i Mbəlom mapala eye a
gwaɗ na: Kâ ge madama bay, kâ kəɗ gər i
ndobay, kâ geməkal bay, kâ rawmekando
kame i sariya bay, rəhatay ha gər a bəba
yak ta may yak.*»

21Ndoniyeambəɗay fayaagwaɗay: «Gər
i bazlammapala eye neheye ka paslawaye
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 səkəmha zlele yak hay tebiye ada
kâŋgənatay suloy eye ando imətawakhay.
Ka ge andza niye na, ka ta hutiye zlele mə
mbəlom. Tsa na, dara, peŋ bəzay.»

23 Ane tuk na, ndo niye a tsəne bazlam
niyena, a ndalayhaladzayhərwi zlele ŋgay
na, haladzay.

24 Yesu a zəba faya na, a ndalay, a gwaɗ:
«Hərwi ndo i zlele na,mede a Bəy iMbəlom
i ŋgay na, mada me eye haladzay. 25 Tə
bəmalə nakə ndo i zlele ma diye a Bəy i
Mbəlom aye na, ŋgama zləgweme mâ ye ta
bəɗ i ləpəre.»

26 Ndo 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.»

28Tsana, Piyer a gwaɗay: «Tsəne! Nəmay
anaŋ,nəmaagər ha gaymayhərwiməpaka
bəzay na, kəkay?»

29Yesu a gwaɗatay: «Sərumha, ndoweye
kə gər ha gay ŋgay, ŋgwas ŋgay, malamar
ŋgay hasləka eye hay tamalamar 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.»

* 18:20 Madayaw abəra ma Ezipt 20.12-16; Levitik 5.16-20.
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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 abəraməwalaŋ 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 təwatsa ahəl niye ka gər i neŋ
Wawa i Ndo aye na, ma giye bo tuk. 32 Ta
vəlateye ga ha a ndo neheye tə sər Mbəlom
bay aye. Ta ŋgwasiye fagaya, ta tseɗeŋeye,
ta tufeŋeye slesleɓ a ɗəre. 33 Ta ndaɓiye
ga ta mandalaɓa ada ta kəɗiye ga. Ane
tuk na, ma məhəne mamahkar eye na, na
lətseweye abəra mamədahaŋ.»

34Ane tuk na, gawla ŋgayhay ta tsənewu
nakə a tsik aye bay. A ge fataya bazlam
nakəYesua tsik aye a sayməgweɗemeyna,
maŋgaha eye. A tsik na, ka gər i wu waray
na, tə sər bay.

Yesu a mbəl ha ndo wuray guluf eye ma
gəma i Zeriko

Mata 20.29-34;Markus 10.46-52
35Mazlambar Yesu ma ndisliye a Zeriko

na, guluf wuray andaya mandza eye ka
tsakay i tsəveɗ, a rəkawa wu ka ndo hay.
36A tsəne ndo hay faya ta diye ka tsəveɗna,
a gwaɗatay: «Labara i mey?»

37Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «Yesu ndo i
Nazaret ma diye tə faʼanaŋ.»

38 Guluf niye a tsəne andza niye na, a
wuda ta magala, a gwaɗ: «Yesu, Wawa i
Davit, nâ gakamə bo təbəɗew?»

39Ndo neheye tə lah naha kame aye na,
tə gay me a guluf niye hərwi ada mâ bəbəl
wuray bay, mâ ndza ɗikɗik.
Ɗuh a zaka ha mawude haladzay ta ma-

gala, a gwaɗ: «Wawa i Davit, nâ gaka mə bo
təbəɗew!»

40 Yesu a ndisl naha na, a lətse, a
gwaɗatay: «Dum gəsumayawhəlay kanaŋ.»
Tsa na, ti ye tə gəsayaw həlay. A ndisl
naha ka təv i Yesu na, Yesu a tsətsah faya,
a gwaɗay: 41 «A saka nâ ge hərwi yak na,
mey?»
Guluf niye 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

1 Yesu a ndisl a Zeriko na, a ye ta wu-
zlahgəma i Zeriko niye.

2 Ahəl nakə faya ma diye na, ndow-
eye andaya tə zalay Zase, neŋgeye andaya
dərmak. Neŋgeye na, zlele eye. Neŋgeye
bagwar i ndo matsekele dzaŋgal hay. 3 A
pəla tsəveɗ məŋgatay a Yesu na, way. Ane
tuk na, kə ŋgatay bay hərwi ndo hay ha-
ladzay ada neŋgeye na, dakwel eye. 4 A
hway ka me, a ye naha a tsal a gərɗaf i
kuvoray. A tsal a gərɗaf na, hərwiməŋgatay
a Yesu nakəma diye ta tsəveɗ niye aye.

5 Yesu a ndisl naha a bəzay i gərɗaf i ku-
voray niye na, a zla gər ka mbəlom, 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.»

6 Zase a tsəne andza niye na, a mbəzlaw
bəse. Tsa na, ti ye ka bo a gay ŋgay. Ti ye
naha na, a təma tay ha təməŋgwese lele.

7 Ndo hay tə ŋgatay andza niye na, a
ndalatay. Ta ŋgəlay bəzay a Yesu. Tə gwaɗ:
«Ndo nakay a ye mata ndze mə gay i ndo i
mezeleme ɗaw!»

8 Zase neŋgeye a lətse kame i Bəy
Maduweŋ a gwaɗay: «Tsəne BəyMaduweŋ
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.
10 Hərwi neŋ Wawa i Ndo na yaw na,
mapəle ndo neheye madza eye hay ada
mətəme tay ha.»

Dzeke i suloy nakə ndo a ŋgənatay a ndo i
məsler ŋgay hay aye

Mata 25.14-30
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11Ndoniyehay faya tapayzləmabazlam
ŋgay niye hay na, Yesu a tsikatay dzeke
sa. A tsik dzeke niye na, mazlambar ma
ndisliye a Zerozelem. Ndo hay tə dzala
na, tə gwaɗ: «Mazlambar Bəy i Mbəlom ma
deyeweye tuk.» 12Wunakə Yesu a tsikatay
aye na, anaŋ, a gwaɗatay:
«Ndoweye andaya neŋgeye na, gwala i bəy

hay. A ye a gəma dəreŋ eye hərwi ada tâ pa
ahaya a bəy. Ta pa na a bəy na,mamaweye
ma ləviye ndo ŋgay hay. 13Ma ta həliye bo
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 ɗəma
haladzay. A gwaɗatay: “Mbəɗum ha həlay
hus a pat nakə namaw aye.”

14 «Ane tuk na, ndoweye niye a say bəy
ayena, ndo i gəmaŋgayhay tawuɗanabay.
Tə slər ndo hayma 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. A maw
na, a zalatay a ndo i məsler ŋgay niye hay a
ŋgənatay kwar i suloy aye hərwiməsəre ha
magogoy nakə tə huta faya aye.

16«Ndomakurreeyeayenaha, 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 i
məsler lele eye deɗek. Anəke na, na piye
kar abəy, ka ləviye gəmakurohərwiməsler
nakə tsekweŋ aye ka ge na ta tsəveɗ eye.”

18 «Ndo masulo eye a ye naha a gwaɗay:
“Ndo i gay ga, suloy niye ka vəleŋ eye na,
na huta faya zlam.”

19 «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 suloy yak
nakəkavəleŋayeanaŋ. Na ləva fayabo lele
na mbuza na a petekeɗ, na ŋgaha na lele.
21 Na 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 a mbəɗay faya a gwaɗay:
“Nəkar na, ndo i məsler nakə ŋgwalak eye
bay aye. Maa gəs kar a sariya na, bazlam

yak eye wu yak. Ka sər ha kurre neŋ na,
ndomakula gər eye, ada kwawugabayna,
na zliye, na sləga bay na, na dziye tsa na,
23 ada ka mey, 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 «Tsa na, a gwaɗatay a ndo neheye ka
təv aye niye: “A niye zlum faya abəra kwar
i suloyniye. Vəlumay fayaandonakəkwar
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,
ndonakəwuŋgayandayana, ta səkahayha
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. 27 Ane
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
28Yesu a ndəv hamətsike me niye andza

niye na, a ye a ndzatay kame a ndo
hay mede a Zerozelem. 29 Mazlambar
ta husiye a gəma i Betifadze ta Betani
bəse ta mahəmba nakə tə zalay Mahəmba
i Tetəɗœz aye na, a slər gawla ŋgay hay
kame sulo. 30 A gwaɗatay: «Dum a gəma
nakə kame kurom aye. Ka ndislum naha
na, ka ndzumeye a gər a zuŋgo wawa
eye maɓara eye ndəray kə ndza faya ɗaɗa
zuk bay. Pəlumaw ada kâ yumeŋ ahaya
kanaŋ. 31 Taɗə ndəray ka tsətsah fakuma:
“Ka pəlumeye na zuŋgo eye a ŋgay” na,
gwaɗumay: “A say a BəyMaduweŋ.”»

32 Ndo 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. 33 Tsa 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?»

34Tambəɗay faya tə gwaɗay: «A say aBəy
Maduweŋ.»

35 Gawla i Yesu neheye sulo aye, ti ye
ahaya zuŋgo niye a Yesu. Ti ye ahaya na,
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ta fətəl faya petekeɗ tay hay. Tsa na, tə tsal
ha faya Yesu.

36Faya tadiyena, ndohay ta fətəl petekeɗ
tay hay ka tsəveɗ nakə Yesu faya ma diye
tə ɗəma aye. 37Mazlambar faya ta ndisliye
a Zerozelem ta tsəveɗ nakəmambəzlaw ta
Mahəmba i Tetəɗœz aye na, gawla ŋgayhay
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.

38Tə gwaɗawa: «Mbəlommâ pa ŋgama ka
Bəy nakə fayama deyeweye təməzele i Bəy
Maduweŋ aye!*»
«Zay mə mbəlom, 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 ha
mabəbəle wuray.»

40 Yesu a mbəɗatay faya a gwaɗatay:
«Sərum ha na, kwa nəteye ta ndza ɗikɗik
bəbay na, kwar hay ta wudiye!»

Yesu a tuwa ɗəretsətseh i Zerozelem
41Ahəl nakə Yesu a ndisl neŋgeye bəse tə

wuzlahgəma i Zerozelem aye na, a ŋgatay
na, a tuwa. 42 A gwaɗ: «A nəkar Ze-
rozelem, taɗə bəgom ka sər wu nakə ma
sliye faya məvəlaka zay aye na, haɓe ka
təmiye abəra mə ɗəretsətseh. Ane tuk na,
anəke na, maŋgaha eye faka abəra, ka sliye
faya məŋgatay bay! 43 Pat i ɗəretsətseh
hay ta deyeweye fakaya. Ndo məne ɗəre
yak hay ta deyeweye tə wu həlay tay ta
lawariye kar tuwzik, ta dərəzliye kar. Ta
ŋgəɗətsiye kar kwa təwaray təwaray. 44Ta
bəbazliye kurom ta ndo yak hay tebiye.
Kwa kwar ka gər i kwar ta gəriye ha bay, ta
mbəzliye ha tebiye hele hele. Hərwi mey
andza niye na? Hərwi nəkar na, pat nakə
Mbəlommayawmata dzəne kar aye na, ka
sər ha bay!»

Yesu a tsikatay bazlam i Mbəlom a ndo
hay

Mata 21.12-17; Markus 11.15-19;
Yuhana 2.13-22

45 Yesu a ndisl a Zerozelem na, a ye
a dalamətagay i gay i məɗəslay ha gər

a Mbəlom. A ye naha na, a dazlay
mahəhere ndo məge tsakala hay abəra ma
dalamətagay i gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom niye. A gwaɗatay: 46 «Mawatsa eye
mə Ɗerewel i Mbəlom na: “Gay ga ma ta
təriye na, gay i maɗuwule me.†” Ane tuk
na, nəkurom ka tərum ha lar i məkal hay
na, kəkay?‡»

47 Yesu a tsikawatay bazlam i Mbəlom
a ndo hay pat pat mə gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom. Bagwar hay i ndo neh-
eye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlommapala eye
hay ada ta madugula hay, ta pəla tsəveɗ ka
məkəɗe na Yesu. 48Ane tuk na, ta gəsiye na
ma kəkay na, tə sər bay. Ta huta faya tsəveɗ
məgəse na bay. Hərwi ndo hay tebiye faya
ta pay zləm a wu nakə faya ma 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 vəlawaywuaMbəlomaye ta ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlommapala eye
hay ada tamadugula hay ti ye ka təv i Yesu.
2 Ti ye naha ta tsətsah faya tə gwaɗay: «Ka
ge wu neheye na, ta gədaŋ waray? Maa
vəlaka gədaŋ aye na, way, tsikamay?»

3 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Neŋ dərmak na tsətsahiye fakuma: 4Maa
sləraw Yuhana madzəhuɓe ndo a yam na,
way? Maa sləraw na, Mbəlom tsukuɗu ndo
hay ɗaw?»

5Ane tukna, tə tsikməwalaŋ tay tə gwaɗ:
«Ka mbəɗakweye faya na, kəkay? Taɗə ka
gwaɗakwa, maa slər ha Mbəlom, Yesu ma
gwaɗakweye: “Ka dzalum ha ka wu nakə
Yuhana a tsik aye bay na, kemey?” 6 Ada
taɗə ka gwaɗakwa maa sləraw Yuhana na,
ndo hay, ndo hay tebiye ta kaliye kway tə
kwar, ta kəɗiye kway. Hərwi tə sər ha ta
deɗek Yuhana na, ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom.»

* 19:38 Dəmes hay 118.26. † 19:46 Ezay 56.7. ‡ 19:46 Zeremi 7.11.
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7Tambəɗay faya a Yesu, tə gwaɗay: «Maa
sləra ahaya Yuhana ndo madzəhuɓe ndo a
yamway na, nəmaa sər bay.»

8 Yesu a gwaɗatay: «Neŋ bəbay na ge wu
neheye ta gədaŋ i way na, na tsikakumeye
bay.»

Dzeke i ndo wuray a zəv dərizl i gərɗaf a
guvah ŋgay

Mata 21.33-46;Markus 12.1-12
9 Ma dəba eye na, Yesu a tsikatay me a

ndo hay ta dzeke, a gwaɗatay: «Ndoweye
andaya a ɗəs guvah. A zəv a ɗəma gərɗaf
hay haladzay. Dərizl i gərɗaf niye hay na,
təwa hohway. A ndəv ha mazəve na, a həl
ndo i məfəte hay ada tâ fətay na. Bo ŋgay
aye a ye a tsekene. A ye na, ma ndzaweye
haladzay.

10 «Həlay i maŋgəle hohway i gərɗaf niye
hay kə sla. A slər ndo nəte məwalaŋ i ndo i
məsler ŋgay hay hərwi ada tâ vəlayaw faya
abəra i ŋgay. Ndo iməsler 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 abərama guvah niye.

13 «Ndo i guvah niye a gwaɗ: “Na giye
anəke na, kəkay? Na sləriye wawa 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 a wawa niye na,
tə tsik mə walaŋ tay tə gwaɗ: “Aya! Anaŋ
magedze ŋgay nakə ma ta ndiye na guvah
ŋgay aye, ki yaw! Kəɗakwa na, ada guvah
nakay ma mətsakweye a nəkway!” 15 Tsa
na, ti ye faya, tə gəs na. Tə kəɗ na. Tə kal ha
mədahaŋ eye abəra ma guvah niye.»
Tsa na, Yesu a tsətsah fataya a gwaɗatay:

«Ndo i guvah ma giye tay ha anəke na,
kəkay? 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 ndo maɗəzle gay hay tə kal ha

aye na,
matəra kwar lele eye a ze siye i kwar
hay na, neŋgeye ɗuh.*”

18 «Kwa way kə dəɗ ka kwar niye na, ma
toliye. Ada kwar niye kə dəɗ ka ndow-
eye na, ma ləgəriye na kərɗik kərɗik andza
mereɓek.»

19 Ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye hay ta bagwar hay i ndo ne-
heye tə vəlaway wu a Mbəlom aye hay ta
pəla tsəveɗ kwayaŋŋa ka məgəse 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

20 Ma 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 kaYesuməbazlamŋgayneh-
eyema 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 ada maa 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, wu
neheye deɗek aye. 22Ane 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
ɗaw?»

23 Ane tuk na, Yesu a sər ha, a sa-
tay məhəle faya abəra suwat. Tsa na, a

* 20:17 Dəmes hay 118.22.
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gwaɗatay: 24 «Ehey bəzumeŋ ahaya kwar i
suloy təday.» Tabəzayhakwar i suloyniye.
Agwaɗatay: «Mandzəkit bonakay taməzele
nakay faya na, i way?»
Ta mbəɗay 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 i Mbəlom na, vəlumay ha a
Mbəlom ŋgway.»

26 Ka gər i bazlam niye Yesu a tsikatay
kame i ndo hay tebiye na, ta huta faya
abəramənese bay tebiye. Ɗuh bazlamŋgay
nakə a tsikatay aye na, a gatay hərɓaɓəkka,
a dərəzlatay ka bazlam.

Tə tsik ka gər i mələtsew abəra ma
mədahaŋ

Mata 22.23-33;Markus 12.18-27
27Ma dəba eye na, siye i Saduke hay ti ye

ka təv i Yesu. Saduke hay na, ndo neheye
tə gwaɗ: «Ka mət na, mələtsew abəra ma
mədahaŋ andaya sa bay» aye. 28 Ti ye
naha, ta tsətsah ka Yesu, tə gwaɗay: «Miter,
bazlam nakə Musa a watsamay a bazlam
i Mbəlom mapala eye na, anaŋ. A gwaɗ:
“Taɗə ndo a mət a gər ha ŋgwas ŋgay ta wa
zuk bay na, mata zle 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 tamalamar ŋgayhay
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 na madakway
i ŋgwas niye. A zla na, a mət. 31Malamar
tay mamahkar eye a zla. A zla na, a mət.
Siye hay tebiye tə ge andza niye dərmak.
Nəteye neheye tasəla aye tə zla ŋgwas niye
na, tə mət tebiye. Ndəray kwa nəte mə
walaŋ tay ta wa ta ŋgwas niye bay. 32 Ka
mandəve ŋgay eye na, ŋgwas niye a mət
dərmak. 33 Pat nakə aza mədahaŋ hay ta
lətseweyeabəramamədahaŋayena, ŋgwas
niye ma mətseye na, a way? Hərwi nəteye
niye tasəla eye ta zla na ka ŋgwas!»

34 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Hasləka ta ŋgwas neheye ka məndzibəra

nakay anaŋ aye na, ta zliye bo. 35 Ane
tuk na, ndo neheye Mbəlom a pala tay
ha, nəteye ta ndziye ka məndzibəra
nakə weɗeye na, ta lətseweye abəra ma
mədahaŋ na, ta zliye bo nakay na, zal
kəgəbay, ŋgwas na, ta zliye bo sa bay.
36Nəteyena, tamətiye sabay. Tandziyena,
andza gawla i Mbəlom hay. Nəteye wawa
i Mbəlom hay, hərwi ta lətsew abəra ma
mədahaŋ aməsəfəre.

37 «Mələtsew abəra ma mədahaŋ na, ka
sərakwa ha mədahaŋ hay ta lətseweye
abəramabəɗna, hərwibazlam iMusanakə
a tsik ahəl niye aye. A ɗa ha na, bazlam
nakəMbəlom a tsikayawmə gay i dak niye
dzaydzay andza faya ma təmiye na aye. A
zalay a Bəy Maduweŋ na, “Mbəlom i Abra-
ham, Mbəlom i Izak, Mbəlom i Zakob.‡”
38 A tsik andza niye na, hərwi Mbəlom
na, neŋgeye Mbəlom i mədahaŋ hay bay,
neŋgeye Mbəlom i ndo neheye ta ndziye
huya ta sifa aye. Ta ndziye ma sifa na,
hərwi Mbəlom.»

39 Siye i ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlommapala eye tə tsəneandzaniyena,
tə gwaɗ: «Miter, bazlamyakniye ka tsik aye
na, təɗe.» 40Tə tsikay andza niye na, hərwi
horoy a gataymatsətsehe faya wu hay.

Yesu a yaw na, ma gwala i way?
Mata 22.41-46;Markus 12.35-37

41 Yesu a gwaɗatay: «Ndo hay tə gwaɗ
ka Kəriste na, neŋgeye Wawa i Davit na,
kəkay? 42Ɗuh Davit tə gər ŋgay a gwaɗma
ɗerewel i Dəmes hay na:
“Bəy Maduweŋ Mbəlom a gwaɗay a Bəy

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

43 hus a pat nakə na piye tay ha ndo
məne ɗəre yak hay a huɗ i sik yak
aye.§”

44«Ane tukna, Davit na, kə zalay aKəriste
“Bəy Maduweŋ” tuk na, ada ndo hay ta
gwaɗiye wawa ŋgay na, ma kəkay?»

Sariya ka gər i ndomədzaŋgawa
bazlam iMbəlommapala eye hay

Mata 23.1-36;Markus 12.38-40
45 Ahəl nakə ndo hay faya ta pay zləm

a bazlam ŋgay nakə faya ma tsikateye
† 20:28 Bazlammapala eyemasulo eye 25.5-6. ‡ 20:37 Madayawabərama Ezipt 3.6. § 20:43 Dəmes hay 110.1.
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na, Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay:
46 «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, ta wuɗa
ndohay tâ tsikatayme taməɗəslatayhagər.
Mə gay i maɗuwule me na, ta pəlawa i tay
na, təv məndze nakə kame i ndo hay aye,
ndo hay ta ŋgatateye lele. Məmagurlom, ta
wuɗa na, təv məndze ŋgwalak eye. 47 Wu
nakə tə vəlawatay a madakway i gwas hay
aye na, tə ndayawa na. Tə ɗuwulaway me
aMbəlomna, vəɗvəɗ a ndəv bəse bay hərwi
ada ndo hay tâ gwaɗ fataya nəteye ndo
ŋgwalak eye hay. Slala i ndo neheye andza
nakay aye na, Mbəlom ma giye fataya
sariya na, ma ziye i ndo siye hay.»

21
Məvəlay wu aMbəlom tə ɗərev nəte eye
Mata 12.41-44

1Madəbaeye, Yesuazəbakabobəra 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
ŋgwas wuray mətawak eye, a ye naha a pa
a ɗəma koɓo sulo dərmak.

3Yesuagwaɗatay: «Sərumhamadakway
i ŋgwasnakay na, kə vəl dala haladzay a ze i
ndo hay tebiye. 4Hərwi ndo mekeleŋ eye
hay tə vəl na, abəra ka siye. A gatay mə
gər sa bay. Ane tuk na, madakway i ŋgwas
nakaymətawak eyena, a vəl ha tebiye, siye
andaya sa bay.»

Yesua ɗaha tambəzliyegay iməɗəslayha
gər aMbəlom

Mata 24.1-2; Markus 13.1-2
5 Ndo mekeleŋ eye hay tə tsik ka gay i

məɗəslay ha gər a Mbəlom. Tə gwaɗ: «Gay
nakay na, a le. Kwar neheye ta ɗəzl ha aye
na, tə le. Ada wu neheye tə vəlay aMbəlom
aye, tə le.»
Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay: 6 «Wu nakə

fayaka zəbumeye fayaayena, 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, wu neheye ka tsik
aye ta giye bo na, kəɗay? Ŋgoɗgor waray
nakənəmaasəriyehana,wuneheye tebiye
ta ndisleweye aye?»

8 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Gum metsehe lele! Ndəray mâ səpat
kurom bay. Hərwi ndo hay haladzay ta
deyeweye ta məzele ga. Kwa way ma
gwaɗiye: “Neŋ na, Kəriste, həlay eye kə
ndislew!” Ane tuk na, kâ pumatay bəzay
bay. 9 Ka tsənum ndo hay faya ta giye
vəram ta ndo neheye ta niye ɗəre a bo aye
na, kâ dzədzarum bay. Wu neheye na,
kutoŋ ta ndisleweye təday. Ane tuk na,
niye na, mandəve i məndzibəra zuk bay.»

10 Yesu a gwaɗatay sa: «Slala ŋgeɗ ta giye
vəram ta slala neŋgeɗ, bəy ta bəy ta giye
vəram. 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
tayhandohay, 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 gakum-
eye sariya ada ta dərəzliye fakuma a gay
i daŋgay. Ta gəsiye kurom, ta diye kurom
ha kame i bəy hay ada kame i ndo mələve
dala hay hərwi ga. 13 Niye na, həlay
eye i kurom məhəle mbal i gər ga tuk.
14 Pat eye kə ndislew na, gəsum ɗərev lele.
Kâ dzədzarum mə ɗərev kurom anəke na:
“Mata mbəɗe famaya abəra me way?” na,
kâ dzalum bay. 15 Neŋ eye na ɗakumeye
ha bazlam nakə ka tsikumeye ada ndaraw
nakə kwa ndo məne ɗəre kurom hay ta
sliye faya mədəɗe 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 haladzayməwalaŋ kurom. 17Ndo hay
tebiye ta nakumeye ɗəre hərwi ga. 18 Ane
tuk na, sərum ha na, məkwets i gər kurom
kwa nəte ma dziye bay. 19Gum gədaŋ lele.
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Ka ta mbəlumeye ha məsəfəre kurom hay
na, andza niye.»

Tambəzliye ha Zerozelem
Mata 24.15-21;Markus 13.14-19

20«Taɗə ka ŋgatumay a vəram kə lətsew, ta
lawara Zerozelem na, sərum ha mazlam-
bar tambəzliye ha bəse tuk. 21Ndo neheye
ka dala i Yahuda aye, ta ŋgatay a wu niye
na, tâ hway a mahəmba hay. Ndo neheye
nəteye ma wuzlah gay i Zerozelem aye na,
tâ hwayaw abəra mə ɗəma dəreŋ ada ndo
neheye mə gəma aye na, tâ hway a wuzlah
gay bay.

22 «Hərwi pat eye niye na, pat nakə
Mbəlom ma giye sariya ŋgay aye tuk. Niye
na, andzanakəndo imaslaŋhay tə tsik faya
mə Ɗerewel i Mbəlom ma ta giye bo aye.
23 Pat eye niye na, ɗəretsətseh wene wene
eye na, ka gər i ŋgwas neheye tə bo sulo aye
ada ka ŋgwas neheye faya ta vəlateye wah
awawa tay hay aye! Ayaw! Ndo i gəmane-
heye ta ta siye ɗəretsətseh haladzay hərwi
Mbəlom ma ta gateye ɗəretsətseh. 24 Ndo
niye hay tə sər Mbəlom bay 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
haZerozelemhelehele. Tandziyemə 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, wuməge masuwayaŋ wal wal
ta bəziye ha bo. Ma ta giye na, andza
mətasl nakə a vəzl haladzay vəvəva a ɓəl
ha dəlov i yam wekit wekit aye. Ndo
i məndzibəra hay tebiye ta dzədzariye,
ma vəlateye mədzal gər. 26 Ndo hay ha-
ladzay ta ta mətiye tə zluwer i wu niye
hay. Andza niye wu neheye gədaŋ eye ka
magərmbəlom aye ta ɓəliye haladzay.

27 «Ma dəba eye na, ndo hay ta ŋgeteŋeye
a neŋ Wawa i Ndo na deyeweye ma pa-
zlay ta gədaŋ ada ta məzlaɓ eye haladzay.
28Aza ka ŋgatumay a wu niye hay ta dazlay
məndislew na, ləvum bo lele ada zlum gər
kurom ka mbəlom, hərwi Mbəlom ma ta
təmiye kurom ha bəse tuk.»

Dzeke i gurov
Mata 24.32-35;Markus 13.28-31

29 Yesu a tsikatay dzeke sa, a gwaɗatay:
«Zəbum ka gurov ada ka dərizl i gərɗaf hay
tebiye kwa! 30 Ka ŋgatumatay ta gəgar ha
ka bo abəra slambah hay ada ta dazlay a
maɗuɗe na, ka sərum ha gwaduvay kə ge,
mazlambar yamma piye bəɗaw! 31Andza
niye ka ŋgatumay a wu neheye ta ndislew
na, sərum ha Bəy i Mbəlom neŋgeye bəse tə
nəkurom.

32 «Neŋ faya na gwaɗakumeye: Sərum
ha na, wu nakay tebiye ma giye bo na,
ndo neheye anəke aye ta mət zuk bay.
33 Magərmbəlom 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 kwayumbay ada kâ vəlumay hamədzal
gər kurom a wu i məndzibəra bay. Ka
gumeyemetsehe abokuromna, hərwi ada
sariya i Mbəlom mâ ndzakum a gər həf
bay. 35 Hərwi pat eye ma deyeweye na,
ndo hay tebiye ka məndzibəra ta səriye ka
bo bay. Ma mbəzliye tay ha təɓəts andza
ɓalay nakə a mbəzl wu aye. 36 Ndzum
tsezlezleŋŋe, ɗuwulumaymeaMbəlompat
pat. Ka gum andza niye na, ka hutum-
eye gədaŋ ka məsəmay naha a wu neheye
tebiye ta ndzakumeye a gər aye. Andza
niye ka mbumeye faya mələtse ka təv ga,
neŋWawa i Ndo.»

37Tahəpat na, Yesu a tətikawa tayhando
hay ma dalamətagay i gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom, ta huwa na, a yawa mata
hənema tsaholok nakə tə zalayMahəmba i
Tetəɗœz aye. 38Pərik imekedœna, ndohay
ti yawa a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom
mata pay zləmamatətike i Yesu.

22
Yudas a ge ɗaf ka Yesu
Mata 26.1-5,14-16;Markus 14.1-2,10-11;

Yuhana 11.45-53
1 Magurlom nakə tə zalay magurlom i

Pak aye na, mazlambar ta hatsiye. Ahəl
i magurlom tay niye na, tə ndayawa wu
mənday taynakə tə zalay «peŋ»ayena, gəɗe
faya bay. 2 A həlay i magurlom eye niye
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na, bagwarhay indoneheye təvəlawaywu
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.

3 Fakalaw a fələkway a bo a Yudas nakə
tə zalay Iskariyot aye. Neŋgeye na, nəte mə
walaŋ i gawla i Yesu niye hay kuro gər eye
sulo, aye. 4 Yudas a həl bo a ye ka təv i
bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom aye ada ka təv i bagwar i sidzew
neheye ta tsəpawa gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom aye. A ye na, hərwi mapəle tsəveɗ
ka məge ɗaf ka Yesu. 5 A yatay a gər a
ndo niye hay haladzay, tə gwaɗay: «Nəmaa
vəlakeye dala.» 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 hərwi məge ɗaf ka Yesu
ndo hay ta səriye faya bay aye.

Yesu ta gawla ŋgay hay, tə ge magurlom i
Pak

Mata 26.17-25; Markus 14.12-21;
Yuhana 13.21-30

7Yaw! Ahəl nakə təndayawawumənday
nakə gəɗe faya bay aye na, pat i məkəɗe
təɓaŋ hərwi məde wu mənday i Pak aye kə
husaw tuk. 8Yesu a slər Piyer ta Yuhana, a
gwaɗatay: «Dum ta dumakwaywumənday
i magurlom i Pak nakə ka ndayakweye.»

9 Piyer ta Yuhana ta tsətsah faya, tə
gwaɗay: «A saka nəmaâ daka ɗaf na, ka
waray?»

10 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Tsənum lele! Taɗə faya ka deyumeye, ka
ndislum a wuzlahgəma na, ka ndzumeye
a gər a ndo faya ma zliye yam ta gəzla
aye. Pumay bəzay hus a gay nakə ma
fələkwiye a ɗəma aye, 11 ada gwaɗumay a
ndo i gay niye: “Miter a tsətsah fakaya,
a gwaɗaka: Gay nakə nəmaa ndiye wu
mənday i magurlom i Pak ta gawla ga hay
aye na, məŋgay?” 12 Ka tsətsahum andza
niye na, ma ɗakumeye faya ka gay nakə ka
gər i gay neŋgeɗ aye. Huɗ i gay niye na,
bagwar eye. Wu hay maləva bo eye mə
ɗəma. Ka dumeye wumənday i magurlom
i Pak na, mə ɗəma.»

13Gawla i Yesuniye hay sulo eye təhəl bo
ti ye. Ti ye naha na, tə ndzay a gər andza

nakə Yesu a tsikatay aye. Tsa na, tə da wu
mənday i Pakmə ɗəma.

Wumənday i BəyMaduweŋ
Mata 26.26-30; Markus 14.22-26; 1 Ko-

riŋte hay 11.23-25
14 Həlay i mənde wu mənday niye a sla

na, Yesu ta ndo i maslaŋ ŋgay hay ti ye
naha, tə ndza hərwi mənde wu mənday.
15 A gwaɗatay: «Na ta giye ɗəretsətseh
na, a seŋ haladzay mənde wu mənday i
magurlomiPaknakay tagenəkuromtəday.
16Ayaw! Neŋ fayana tsikakumeye, ɗaɗana
tandiyewuməndaynakay sa bayhus apat
nakə deɗek ŋgay eye ma giye bo ma Bəy i
Mbəlom aye.»

17Ma dəba eye na, a zla gəvet, a rah ha ta
wuməsay. A gay naha sɨsœ a Mbəlom. Tsa
na, a gwaɗ: «Zlum gəvet nakay ada kâ sum
wuməsay nakay mə ɗəma aye. 18Neŋ faya
na tsikakumeye, na ta siye wuməse nakay
sa bay ka madazlay anəke hus a pat nakə
Bəy i Mbəlomma deyeweye aye.»

19 Tsa na, a zla peŋ, a gay naha sɨsœ
a Mbəlom. Ma dəba eye na, a ŋgəna ha
peŋ niye, a vəlatay a gawla ŋgay hay, a
gwaɗatay: «Nakay na, bo ga, mavəla eye
hərwi kurom. Gum ha andza nakay huya
hərwi ada kâ dzalum ha ka neŋ.»

20Madəba iməndewuməndayniyena, 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, zəbum ndo nakəma
giye fagaya ɗaf aye na, faya ka ndayakw-
eye 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 amatsətsehe ka boməwalaŋ tay,
tə gwaɗ: «Way nakəmata ge andza niye mə
walaŋ kway na, way?»

Bagwar eye na, way?
24 Ma dəba eye na, gawla i Yesu hay ta

dazlay məkəɗe wuway mə walaŋ tay hal-
adzay, tə gwaɗ: «Way nakəməwalaŋ kway
nakay neŋgeye bagwar eye na, way?»

25 Yesu a gwaɗatay: «Bəy bagwar eye
i gəma hay faya ta ləviye bəy hay. Ndo
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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 nakəma ləviye
ndo hay aye na, mâ təra ndo i məsler.

27 «Ayaw! Bagwar eye na, way tuk? Ndo
nakə neŋgeye mandza eye ta geye məsler
ka həlay aye tsukuɗu ndo məge məsler ba?
Bagwar eye na, ndo nakə ta geye məsler
aye bəɗaw? Andza niye, neŋ nakay anaŋ
məwalaŋ kurom anəke aye, neŋ na, andza
ndo i məsler.

28 «Nəkurom na, ka ndzum ka təv ga. Ka
zlum ŋgatay ma wuzlah i ɗəretsətseh nakə
tə geŋ aye haladzay. 29 Neŋ bəbay na, na
vəlakumeye Bəy i Mbəlom andza bəba ga
Mbəlomnakəavəleŋaye. 30Kandayumeye
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, neŋ na ɗuwulay me
a Mbəlom hərwi yak. Na ɗuwulay me a
Mbəlom na, hərwi ada mədzal gər yak ka
neŋ mâ ge bəle bay. Ka tsətsah məpəse me
na, vəlatay gədaŋ amalamar yak hay.»

33 Piyer a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, neŋ
na, maləva bo eye kwa mede a daŋgay
ka deyemeye salamay. Kwa məməte, ka
mətameye salamay!»

34 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Ka
tsik na, deɗek ŋgway ɗaw Piyer. Tsəne! Na
tsikakeye, bəgom nakay dzagulok ma ta
zlahiye na, ɓa ka gwaɗ sik mahkar ka sər
neŋ bay.»

Mələve bo ta suloy ada tamaslalam
35 Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay sa:

«Ahəl niye na slər kurom ha ze dala, ze
gwezem, ze tahərak mə sik na, wuray kə
kətsakum ɗaw?»

Ta mbəɗay faya: «Wuray kwa tsekweŋ kə
kətsamay bay.»

36 Yesu a gwaɗatay: «Anəke ɗuh na, ndo
nakə suloy ŋgay andaya aye na, mâ həl.
Ndo nakə gwezem ŋgay andaya aye na, mâ
zla dərmak. Ada ndo nakə maslalam ŋgay
andaya bay aye na, mâ səkəm ha rəkwat
ŋgay ada mâ səkəm maslalam. 37 Hərwi
mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom na, tə
gwaɗ: “Neŋgeye na, ndo hay tə pasla na
a walaŋ i ndo i məkəɗe ndo hay.*” Na
tsikakumeye: Wu nakəƊerewel i Mbəlom a
tsik aye na, ma giye bo tebiye.»

38 Gawla ŋgay hay tə gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ,maslalam hay anaŋ sulo.»
Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Niye

na, ɗa kə sla.»

Yesuayemata ɗuwulaymeaMbəlomma
tsaholok i tetəɗœz

Mata 26.36-46;Markus 14.32-42
39Ma dəba aye na, Yesu a ye abəra ka təv

niye, ayea tsal aMahəmba iTetəɗœzandza
nakə a gawa ha aye. Gawla ŋgay hay tə pay
bəzay. 40 Tə ndisl naha a ɗəma na, Yesu a
gwaɗatay: «ƊuwulumaymeaMbəlomhərwi
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 tsek-
weŋ tsa. A ye naha a dəkw gurmets ka
dala, a ɗuwulay me a Mbəlom, 42 a gwaɗ:
«Bəba, taɗə ka wuɗa na, zla fagaya abəra
ɗəretsətseh nakay na siye tey! Ane tuk na,
ge na, andza nakə a saka aye bəna, andza
nakə a seŋ a neŋ aye bay.»
[ 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.]

45 A ndəv ha maɗuwulay me a Mbəlom
na, a mbəɗa gər ka təv i gawla ŋgay hay.
A ye naha a ndzatay a gər na, nəteye
mandzahəra eye. Madagər a gatay hərwi
ɗərev a ndalatay. 46 A gwaɗatay: «Lətsum,
ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi ada kâ
dəɗum amasəpete i Fakalaw bay.»

* 22:37 Ezay 53.12.
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Tə gəs na Yesu
Mata 26.47-56; Markus 14.43-50;

Yuhana 18.3-11
47 Ahəl nakə Yesu faya ma tsikiye me

mba aye na, ndo hay haladzay ti ye naha.
Maandzataynahakamena, Yudasneŋgeye
nakənəteməwalaŋ 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. 48 Ane tuk na, Yesu a gwaɗay:
«Yudas,kagiyeɗafkaneŋWawaiNdona, ta
məgəse ga ka bo təmbolok təmbolok ɗaw?»

49 Gawla i Yesu hay tə ŋgatay a wu niye
hay faya ma giye bo andza niye na, ta
tsətsah faya, tə gwaɗay: «Bəy Maduweŋ,
nəmaawatsa tay ta maslalam ɗaw?»

50 Tsa na, ndo nəte mə walaŋ tay a fay a
ndo i məsler i bagwar i ndoməvəlawaywu
aMbəlom, a ɗəsay na zləm i həlay imənday
fats ka dala.

51 Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay a gawla
ŋgay hay: «Gərum tay ha, niye na, ɗa.»
Tsa na, a lamay a zləm i ndo niye, a paha

suwuɗ suwuɗ.
52Tsa 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
maslalamkuromhay ada ta sakwal kurom
andza ta gəsiye ndo i məkal ɗaw? 53 Ada
pat pat ka ndzawakwa ka bo dziye mə gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom na, ka pəlum
tsəveɗməgəse ga bay. Ane tuk na, i kurom
na, həlay eye kə sla tuk, ada həlay i ndo
nakə ma ləvoŋ aye ma bəziye ha gədaŋ
ŋgay.»

Piyer a gwaɗ: «Na sər Yesu bay»
Mata 26.57-58,69-75; Markus 14.53-

54,66-72; Yuhana 18.12-18,25-27
54 Tə gəs na Yesu, ti ye ha a gay i bagwar

i ndo məvəlaway wu a Mbəlom. Piyer na,
a patay naha bəzay ma dəba dəreŋ. 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.

56Ŋgwaswurayandayaagawaməslermə
gayeyeniyeaŋgatayaPiyermandzaeyeka

ako. A zəba faya, a ndazl na Piyer lele. Tsa
na, a gwaɗ: «Nəkar dərmak na, ndo i Yesu.»

57 Ane tuk na, Piyer a mbəɗay faya a
ŋgwas niye, a gwaɗay: «Aʼay! Na sər na
bay!»

58Məndze tsekweŋ na, ndo mekeleŋ eye
a ŋgatay a Piyer, a gwaɗay: «Nəkar dərmak
na, nəte məwalaŋ i gawla i Yesu hay!»
Piyer a gwaɗayandoniye: «Aʼay! Neŋna

məwalaŋ tay bay.»
59A ndzama dəba eye tsekweŋmazlam-

bar ɓəre nəte na, ndomekeleŋ eye a tsik sa,
a gwaɗ: «Tadeɗekndonakayna, təndzawa
tə Yesu dərmak! Sa tsa na, neŋgeye ndo i
Galile hay.»

60 Ane tuk na, Piyer a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «A saka məgweɗe mey na, na sər
bay.»
Kwayaŋŋa ahəl nakə faya ma tsikiye me

mba aye na, dzagulok a zlaha. 61 Bəy
Maduweŋ a mbəɗa bo, a ndazl naha Piyer
ndzuzle a ɗəre. Tsa na, wu nakə Yesu
a tsikay a Piyer aye na, a mayaw a gər
tuk. A gwaɗay na: «Bəgom dzagulok ma ta
zlahiye na, ɓa ka gwaɗ sik mahkar ka sər
neŋ bay.» 62 Tsa na, Piyer a yaw abəra ma
dalamətagay, a tuwa tsɨɗuk tsɨɗuk.

Ndo hay tə ŋgwasa ka Yesu
Mata 26.67-68;Markus 14.65

63 Ndo neheye ta tsəpawa Yesu aye,
tə ŋgwasawa ka Yesu ada tə kəɗawa na.
64Təmbuzaway 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
66 Ɗəre a tsaɗa na, madugula i Yahuda

hay, bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom aye ta ndo mədzaŋgawa ba-
zlam i Mbəlommapala eye hay tə haya gər.
Tsa na, ti ye ha Yesu kame i sariya tay.

67 Ti ye naha ta tsətsah faya, tə gwaɗay:
«Nəkar na, Kəriste ɗaw? Tsikamay tey!»
Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Kwa

taɗə na tsikakum bəbay na, ka təmumeye
bay, 68 ada taɗə na tsətsah fakuma na,
ka mbəɗumeŋeye faya bay. 69 Ane tuk
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na, sərum ha kwa anəke Wawa i Ndo ma
ndziye tə həlay i mənday i Mbəlom gədaŋ
eye.»

70 Tsa na, nəteye niye tebiye tə gwaɗay:
«Azlakwa nəkar na, Wawa i Mbəlom ɗaw?»
Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Bo

kurom eye ka gwaɗum neŋ neŋgeye.»
71 Tə tsəne andza niye na, tə gwaɗ: «Ka

pəlakweye na, sa mey. Ɓa bo kway eye ka
tsənakwa wu neheye a tsik tə bazlam ŋgay
aye.»

23
Ti ye ha Yesu kame i Pilat ada kame i

Herod
Mata 27.1-2,11-14; Markus 15.1-5;

Yuhana 18.28-38
1Ma dəba eye na, ndo niye hay tebiye tə

lətse, ti ye ha Yesu a gay i Pilat. 2 Tə ndisl
nahaa ɗəmana, tadazlayaməɗəseparasay
ka Yesu haladzay, tə gwaɗ: «Nəmaandzay a
gər a ndo nakay na, faya ma tsəviye tay ha
ndo may hay a pesl. A gwaɗatay na: “Kâ
vəlumay dzaŋgal a bəy i Roma bay” ada a
gwaɗ neŋgeye Kəriste, bəy bagwar eye.»

3 Pilat a tsətsah ka Yesu, a gwaɗay:
«Nəkar na, bəy i Yahuda hay deɗek ɗaw?»
Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay: «Nəkar ka

tsik segey.»
4 Pilat a gwaɗatay a bagwar hay i ndo

neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ada a
ndo hay tebiye: «Neŋ na, na huta mənese
nakə ma gəsiye na ndo nakay a sariya aye
na, na huta bay.»

5 Ane tuk na, ndo hay tebiye tə gwaɗay
ta magala: «Fayama tsəviye tay ha ndo hay
təmatətike ŋgay nakə a tətikawatay aye. A
dazlayməge andzaniyena, kadala iGalile.
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: «Ndonakayna, ndo i Galile
ɗaw?»

7Tə gwaɗay faya: «Yesu na, ndo i Galile.»
Azlakwa maa ləva Galile na, bəy nakə tə

zalay Herod aye. Pat eye niye na, neŋgeye
andaya ma Zerozelem. Tsa na, Pilat a
gwaɗatay: «Dum ha Yesu ka təv i Herod.»

8 Herod a ŋgatay a Yesu na, ɗərev ŋgay
a ŋgwasa haladzay. Kə tsəne ndo hay tə
tsikawa ka Yesu ada a say məŋgatay a Yesu

na, kwa anəke bay. A say na, Yesu mâ gay
masuwayaŋ ka təv ŋgay.

9A tsətsahwuhayhaladzay kaYesu. 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.

11 Herod 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 eyeniyena, ta təra
ta dzam eye tuk.

Mata27.15–26;Markus 15.6–15; Yuhana
18.39–19.16

13 Ma dəba eye na, Pilat a zalatay a
bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu
a Mbəlom aye, a bəy i dala hay ta ndo
i gəma hay tebiye. 14 A gwaɗatay: «Ka
gəsumeŋewndonakay ka gwaɗumna, faya
ma tsəviye tay ha ndo hay a pesl ba! Ada
na tsətsah faya bazlam, ane tuk na, na
huta faya mənese nakə ma gəsiye na ta
sariya aye bay. Ka ɗəsum faya parasay.
15HerodAŋtipasbəbaykəhuta fayamənese
bay, hərwi niye kə makwaya ahaya kway.
Ndo nakay na, kə ge wuray kwa tsekweŋ
nakə məkəɗe na aye bay. 16 Hərwi niye,
na ndaɓiye na ta mandalaɓa ada na gəriye
ha.»
[ 17Ka viye ka viye na, Pilat a gərawatay

hando abəramadaŋgaynəte hərwimagur-
lom i Pak.]

18 Andza niye ndo hay tə tsəne bazlam i
Pilat niye na, tə pa bo kamawude ta gədaŋ,
nəteye tebiye tə gwaɗ: «Kəɗ na ndo nakay,
gəramay ha na, Barabas!»

19 Barabas na, tə gəs na hərwi a kəɗ ndo
ahəl nakə tə gemagazləgamawuzlahgəma
aye.

20A say a Pilat məgər ha Yesu. A tsikatay
a ndo niye hay sa. 21Ndo niye hay tebiye
ta wuda, tə gwaɗ: «Dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye! Dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye!»

22 Pilat a gwaɗatay mamahkar eye sa:
«Neŋgeye a ge na, mənese waray? Neŋ na,
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na huta faya mənese nakə məkəɗe na aye
na, na huta bay. Hərwi niye, na ndaɓiye na
ta mandalaɓa na, ada na gəriye ha.»

23Ane tukna, ndohay tə tsəneandzaniye
na, ta səkahhamawudehaladzay ta gədaŋ,
tə gwaɗ: «Dar na ka mayako mazləlmbaɗa
eye!» Tsɨy mawude tay niye a gay zləm a
Pilat.

24 Tsa na, a təma andza i ndo hay nakə a
satay aye. 25 A gəratay ha Barabas andza
nakə a satay aye. Azlakwa ɗuh Barabas tə
gəs na a daŋgay na, hərwi a kəɗ ndo ahəl
nakə tə ge magazləga ta ndo i Roma hay
aye.
Yesu na, Pilat a vəlatay ha a ndo hay, a

gwaɗatay: «Gumaywunakə andza a sakum
məgay aye!»

Ti ye ha Yesumata kəɗe na
Mata 27.32-44; Markus 15.21-32;

Yuhana 19.17-27
26 Ahəl nakə faya ta diye ha Yesu ka təv

nakə ta kəɗiye na mə ɗəma aye na, tə dza
gər ka tsəveɗ ta ndoweye andaya tə zalay
Simoŋ a maw abəra mə pesl. Neŋgeye
na, ndo i gəma i Siren. Sidzew hay tə
gəs na tə gay kutoŋ ka məzle mayako niye
mazləlmbaɗa eye hərwi ada mâ zla naha
ma dəba i Yesu.

27 Ndo hay haladzay tə pay bəzay a
Yesu. Ŋgwas hay haladzay faya ta tuwiye
hərwi ŋgay. 28 Yesu a mbəɗa bo ka təv i
ŋgwas niye hay faya ta tuwiye, a gwaɗatay:
«A nəkurom ŋgwas i Zerozelem hay, kâ
tuwum hərwi ga bay. Ɗuh na, tuwum
hərwi bo kurom ada hərwi wawa kurom
hay. 29 Hərwi həlay eye ma deyeweye, ta
gwaɗiye: “Məŋgwese ka gər i ŋgwas neh-
eye ɗaɗa ta wa bay aye ada neheye ɗaɗa
wawa kə sa wah tay bay aye!” 30 Ndo
hay ta gwaɗeye a mahəmba hay: “Amboh
mbəzlaw famaya tey!” Ada ta gwaɗeye a
tsaholok hay: “Amboh ŋgaha may tey!”*
31 Ayaw! Ta gay wu nakay andza nakay a
mayakoŋgəɗiz eyena, adamayakomakula
eye na, ma giye na, kəkay?»

32 Ti ye ha Yesu ka təv nakə ta kəɗiye na
aye na, ta gəs naha ndo wuray hay sulo tə
ge mənese hərwi madar tay ha ka mayako
tage Yesu dziye. 33Təndisl naha ka təvniye
tə zalay Təv i Mətasl i Gər aye. Sidzew hay

tadarnaYesukamayakomazləlmbaɗaeye
na, ka təv eye niye. Ta dar tay ha ndo niye
hay sulo tə ge mənese aye dərmak, nəte tə
həlay i mənday, neŋgeɗ tə həlay i gula.

34 Yesu a gwaɗ: «Bəba ga, pəsatay ha
mənese tay hərwi wu nakə ta giye na, tə sər
bay.»
Sidzewhay tə ge tsakwal ka petekeɗŋgay

hərwi məsəre ha petekeɗmamətsa 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 ndo hay
sa na, mâ təma ha bo ŋgay tey. Taɗə kə ge
neŋgeye na, Kəriste, neŋgeye nakə Mbəlom
a zla na aye na, mâ təma ha gər ŋgay tey.»

36 Sidzew hay tə ŋgwasa ka Yesu dərmak,
ta həndzəɗ naha ka təv ŋgay tə vəlay wuye
andaya guyakaka. 37 Tə gwaɗay: «Kə ge
nəkar bəy i Yahuda hay na, təma ha bo yak
aye tey!»

38Ka mayako niye mazləlmbaɗa eye na,
ta law naha faya palalamwuray zal ka gər
i Yesu, tə watsa: «Nakay na, bəy i Yahuda
hay.»

39 Ndo nəte mə walaŋ i ndo niye sulo tə
gemənese, ta dar tay ka bo dziye tage Yesu
aye a tsaɗay a Yesu. A gwaɗay: «Ka gwaɗ
nəkarna, Kəriste sana, təmahagər yakada
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, i may ta
kəɗmay na, təɗe bəna, ta kəɗiyemay kawu
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, kâ
mətsa ga ha gər bay, dzala fagaya tey.»

43 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Neŋ
faya na tsikakeye: Sər ha na, bəgom nakay
ka ta ndzameye tə nəkar məmbəlom.»

Məməte i Yesu
Mata 27.45-46; Markus 15.33-41;

Yuhana 19.28-30
* 23:30 Oze 10.8.
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44 Ma giye mazlambar magərhəpat,
ləvoŋ a ge ka dala niye tebiye tekəɗəgəm.
A ge na, hus a ɓəre mahkar i huwa. 45Pat a
ndərmaɗa a təv eye. Tsa na, petekeɗ nakə
a ŋgəna ha ka bo abəra gay i məɗəslay ha
gər aMbəlom sulo aye a ŋguraɗa tsaŋŋama
wuzlah.

46Yesu awuda tamagala kələrra, a gwaɗ:
«Bəba, na gər haməsəfəre 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 a
Mbəlom, a gwaɗ: «Ta deɗek ndo nakay na,
ndo lele eye.»

48Ndoneheyehaladzay ti yemata zəbaw
faya aye, tə ŋgatay a wu nakə a ge bo aye
na, a ndalatay haladzay, ti ye wu tay a
mətagay. 49 Dzam i Yesu hay ta ŋgwas ne-
heye tə payaw bəzay kwa abəra ma Galile
ayenəteyemalətsa eyedəreŋ faya ta zəbiye
ka wu nakəma giye bo aye.

Tə pa namədahaŋ i Yesu a tsəvay
Mata 27.57-61; Markus 15.42-47;

Yuhana 19.38-42
50 Ndoweye andaya tə zalay Yusufa.

Neŋgeye ŋgwalak i ndo. Neŋgeye nəte mə
walaŋ i ndo məge sariya hay dərmak.
51 Neŋgeye na, kə ndza ta nəteye ka məge
bəbərek tay ada kaməsler tayniye 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 faya ma 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. Tsana, a ye ambəzla ahayamədahaŋ
i Yesu abəra ka mayako mazləlmbaɗa eye.
A mbəkwa na mədahaŋ niye ta rəkwat. A
zla na a ye ha, a pa na a tsəvay nakə mala
eye ka geseh aye. Tsəvay eye niye na, ta
pa a ɗəma mədahaŋ ɗaɗa zuk bay. 54 Pat
eye niye na, pat i luma i dezele. Andza
məgweɗe pat i mələve bo i pat i mazəzukw
bo ada pat i mazəzukw boma dazleye.

55Ŋgwasneheye 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. 56Tsana, təmawamətagay. Təmaw
na, tə ləva ha bo təmal ada təwurde hərwi
mambəɗe ka mədahaŋ i Yesu. Ane tuk na,
pat imazəzukwbona, ta zəzukwbo. Hərwi
bazlam iMbəlommapala eye a gememəge
məsler pat i mazəzukw bo.

24
Yesu a lətsew abərama tsəvay
Mata 28.1-10; Markus 16.1-8; Yuhana

20.1-10
1 Pat i luma i sidzew pərik i mekedœ na,

ŋgwas niye hay ti ye ka me tsəvay. Tə zla
mal tay niye hay tə ləva ha bo aye ka həlay.
2Tə ndisl naha na, tə ŋgatay a beber nakə ta
dərəzl ha ka tsəvay aye mabədəŋgwala eye
faya abəra, madzaka eye dzakka ka tsakay
aye. 3 Tə fələkwa a ɗəma na, ta ŋgatay a
mədahaŋ i BəyMaduweŋ 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.
Ndo niye hay sulo aye tə gwaɗatay: «Ka

pəlumeye ndo nakə neŋgeye andaya tə ɗəre
mə walaŋ i mədahaŋ hay na, hərwi mey?
6 Neŋgeye andaya kanaŋ bay, kə lətsew
abəra ma mədahaŋ. Wu nakə a tsikakum
ahəl niye neŋgeye ma Galile mba aye na,
mâ makumaw a mədzal gər. 7 A gwaɗ na:
“Kutoŋ neŋ Wawa i Ndo na, tâ vəlay ga ha
a həlay i ndo i mezeleme hay. Ta dariye
ga na, ka mayako mazləlmbaɗa eye, ada
kə həna sulo ma mamahkar eye na, na
lətseweye abəramamədahaŋ.”»

8 Tə tsəne andza niye na, bazlam i Yesu
niye a tsikawatay aye amatayaw a gər tuk.

9Tsa na, ti ye abəra kame tsəvay niye. Ti
ye ta təkəratay labara niye a gawla i Yesu
niye hay ta zəkaw kuro gər eye nəte aye
ada a siye i ndo neheye tə paway bəzay
a Yesu aye dərmak. 10 Mə walaŋ i ŋgwas
niye hay na, Mari nakə a yaw ma gəma i
Magədala aye, Zan ta Mari may i Yakuba
ada ŋgwas neheye nəteye ka bo dziye ta
təkəratay labara i bazlam aye niye a ndo i
maslaŋ i Yesu hay.

† 23:46 Dəmes hay 31.6.
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11 Ane tuk na, ndo niye tə tsəne ba-
zlam 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 kame
tsəvay mata zəbaw. A ndisl naha ka me
tsəvay na, a zəba ɗəre a tsəvay niye zərəɗ. A
ŋgatay naha na, a rəkwat nakə tə mbəkwa
ha Yesu aye ɗekɗek. Tsa na, a mbəɗa gər
a mətagay. Wu niye a ge bo aye na, a gay
hərɓaɓəkka.

Yesu a bəzatay ha bo a gawla ŋgay hay
Markus 16.12-13

13 Pat eye niye gawla i Yesu hay sulo mə
walaŋ tay niye hay, tə həl bo ti ye a gəma
nakə tə zalay Imayus aye. Gəma niye na,
dəreŋ tsəfa taZerozelem. Taɗəkadiye tə sik
abəra ma Zerozelem na, ka giye ka tsəveɗ
ɓəre sulo. 14Ahəl nakə faya ta diye na, faya
ta tsikiye ka wu nakə a ge bo aye tebiye.

15Ahəl nakənəteye faya ta tsikiyemeada
faya ta kəɗiye wuway ka gər i wu nakə a ge
bo aye na, Yesu a yaw a həndzəɗ ka təv tay.
Ti ye ka tsəveɗ eye nəte. 16Faya ta ŋgateye a
Yesu ane tuk na, tə sər na bay hərwiwuye a
gwaɗatay ta sər na bay.

17 Yesu a tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Ka
tsikum na, ka gər i bazlam i mey?»
Tə tsəne andza niye na, tə lətse. Ɗərev

a ndalatay haladzay. 18 Ndo nəte mə
walaŋ tay niye sulo aye na, məzele ŋgay
Kəleyopas, a gwaɗay: «Wu nakə a ge bo
ma məhəne neheye ka sər bay na, nəkar
mbəlok eyema Zerozelem kəla ɗaw?»

19 A mbəɗay faya, a gwaɗay: «Maa ge
mey?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Wu nakə a

ge tə Yesu ndo i Nazaret aye na, ka tsəne
təbəɗew? Neŋgeye na, ndo məɗe ha ba-
zlam i Mbəlom. Məsler nakə a gawa aye
tə bazlam nakə a tsikawa kame i Mbəlom
ada kame i ndo aye hay na, ta gədaŋ eye
20 Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom aye ta bagwar kway hay tə
gəs na. Tə vəlay ha a Pilat, a gay sariya
i məkəɗe. Ma dəba aye na, ta dar na ka
mayako mazləlmbaɗa eye. 21Nəmaa dzala
haɓe mə gər may na, nəmaa gwaɗ mata
təma tay ha Israyel hay na, neŋgeye. Ane
tuk na, zle ka wu neheye a ge bo aye,

kə ge məhəne mahkar bəgom. 22 Sa tsa
na, siye i ŋgwas neheye mə walaŋ may
ta vəlamay madzədzere. Kə ma may ha
hərɓaɓəkka. Hərwi tawulapərek imekedœ
ka me tsəvay, 23 ane tuk na, ta huta na
mədahaŋ i Yesu bay. Ta mbəɗaw gər, tə
maw ka təv may na, ta təkəramay, tə gwaɗ
gawla i Mbəlom hay ta bəzatay ha bo ada
gawla i Mbəlom niye hay tə gwaɗatay na,
Yesu andaya tə ɗəre. 24Nəmaa tsəne andza
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 neh-
eye metsehe andaya fakuma bay aye. Wu
neheye ndoməɗe ha bazlam iMbəlom hay
tə ɗa ha kurre na, a mbakum a mədzal
gər kurom təbəɗew? 26 Ka sərum təbəɗew,
Kəriste ma diye a bəy ŋgay na, ma giye
ɗəretsətseh haladzay təday.»

27 Tsa na, a ɗatay ha wu nakə tə tsik ka
neŋgeye mə Ɗerewel i Mbəlom aye tebiye.
Ma dazlay mə ɗerewel i Musa ada mede
ha hus a ɗerewel i ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom hay.

28Ahəl nakə faya ta diye, tə ndisl bəse ta
gəmanakə 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.

30 Yesu a pa bo ka mənde wu mənday
ta nəteye. A zla peŋ, a gay naha sɨsœ a
Mbəlom. Tsa na, a ŋgənatay ha peŋ niye
ada a vəlatay. 31 Kwayaŋŋa ɗəre tay a
həndək, tə sər na tuk. Ane tuk na, ta zəba
ɗərena, neŋgeyeandayaka təv tay sabaykə
gər tay ha. 32 Tə gwaɗmə walaŋ tay: «Ahəl
nakə fayama ɗakway ha Ɗerewel i Mbəlom
ka tsəveɗayena,wuyemə ɗərevmayandza
ako!»

33Ndo niye sulo aye tə lətse kwayaŋŋa ta
mbəɗa gər a Zerozelem. Tə ndisl naha a
wuzlahgayna, təndzayagər a gawla i Yesu
neheye kuro gər eye nəte aye tə siye i ndo
mekeleŋ eye hay nəteye mahaya gər eye.

34 Ndo niye hay tə ŋgatatay a ndo neh-
eye sulo aye na, tə gwaɗatay: «Ta deɗek
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Bəy Maduweŋ kway kə lətsew abəra ma
mədahaŋ, 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

36 Ahəl nakə nəteye faya ta tsikiye me
mba aye na, Yesu a yaw a walaŋ tay
slekərtik. Tsana, agwaɗatay: «Zaymândza
fakuma!»

37Gawlaŋgayniyehay tadzədzar, zluwer
a gatay haladzay. Hərwi tə dzala ma giye
na, manakasla.

38 Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay: «Ka
dzədzarum andza niye na, hərwi mey?
Ada ka dzalum mə gər kurom andza niye
na, kemey? 39 Zəbum ka həlay ga tə sik
ga. Na gwaɗ neŋ deɗek ŋgway bəɗaw?
Tətalum fagaya ada zəbum fagaya lele.
Hərwi sərumhamanakaslana, slo fayabay
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: «Wu mənday
andaya fakuma ɗaw?» 42 Ti ye naha tə
zlayawsiye i kəlefmafəkaeyenəte, təvəlay.
43Yesu a təma kəlef niye ada a həpəɗ kame
tay.
Tsa na, a gwaɗatay: 44 «Ahəl niye neŋ

tə nəkurom mba aye na, na tsikakum, na
gwaɗawakum: Wu nakə təwatsa ka gər ga
mə ɗerewel i Musa, mə ɗerewel i ndoməɗe
ha bazlam i Mbəlom hay ada mə ɗerewel i
Dəmes hay aye na, kutoŋ wu niye ma giye
bo.»

45 Tsa na, Yesu a həndəkatay ha met-
sehe hərwi ada tâ sər Ɗerewel i Mbəlom.
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 abərama
mədahaŋ. 47 Ada ma sləriye ndo hay ka
məɗatay ha bazlam iMbəlom a slala i ndo i

məndzibəra hay tebiye tâ gər hamezeleme
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 gwaɗmavəlakumeye. Nəkuromna,
ndzum ma wuzlah gay. Həbum gədaŋ i
Mbəlom nakəma vəlakumeye məmbəlom
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
nakəbəse ta gəmaiBetani aye. Mə ɗəmana,
a zla həlay ka mbəlom. Tsa na, a pa fataya
ŋgama. 51 Ahəl nakə faya ma piye fataya
ŋgama aye na, a ye fataya abəra, a tsal ka
təv i Mbəlom. 52Nəteye na, tə ɗəslay ha gər
ada ta mbəɗa gər a Zerozelem ta məŋgwese
eye haladzay mə ɗərev tay. 53 Ti yawa a
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom pat pat, ta
zambaɗaway aMbəlom.
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Ŋgwalak i bazlam nakə
Yuhanaa watsa aye
Məfələkwe

Ŋgwalak i bazlam nakay Yuhana a watsa
na, hərwindoməpemədzal gər haykaYesu
neheye mandza eye ma Siri kəgəbay ma
Azi, ma Turki nakə anəke aye.
Wu nakə mawatsa eye mə ɗəma aye na,

wal abərakaMata, kaMarkus adakaLuka.
A vəlay məzlaɓ haladzay a bazlam neheye
matsika eye ta dzeke ada aməsler i Yesu.
Madədo1ka12 fayama tsikiyekaməsler
neheye a gemasuwayaŋ a ge aye.

Madədo 13 ka 21 faya ma ləviye ha bo
ada fayama tsikiye ka həlay nakə Yesu
ma diye ka təv i Bəba ŋgay aye.

Labara i məməte i Yesu aye (madədo 18
ada 19) ta ndzəkit bo tə wu neheye mə
Mata, maMarkus, ada mə 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 ɗahaYesuKəriste na, neŋgeyebazlam
iMbəlom, neŋgeye andaya huya taMbəlom
(1.1-18). Yesu neŋgeye bazlam i Mbəlom, a
yawməndze ta ndo zezeŋ hay.

Bazlam iMbəlom a təra ndo
1 Ahəl nakə Mbəlom kə ge məndzibəra

zuk bay aye na, ndo nakə tə zalay bazlam i
Mbəlom aye na, neŋgeye andaya. Neŋgeye
na, ta Mbəlom ada neŋgeye na, Mbəlom.
2Ahəl nakə Mbəlom kə ge məndzibəra zuk
bay aye na, neŋgeye andaya ta Mbəlom
3 Mbəlom a ge wu hay tebiye na, tə həlay
ŋgay. Wu kwa nəte nakə Mbəlom a ge ze
neŋgeye na, andaya bay. 4 Maa vəl sifa a
ndo hay na, neŋgeye. Sifa niye na, a vəlatay
dzaydzay a ndo hay. 5 Dzaydzay niye ma
dəviyema ləvoŋada ləvoŋkəmbatahabay.

6 Ahəl niye na, Mbəlom a sləraw ndow-
eye andaya tə zalay Yuhana. 7 A yaw
na, məɗatay ha dzaydzay eye niye a ndo
hay hərwi ada ndo hay tebiye tâ tsəne ba-
zlam ŋgay ada tâ dzala ha ka bazlam ŋgay.

8 Yuhana neŋgeye na, dzaydzay niye ma
dəvateye a ndo hay aye bay. Neŋgeye a yaw
na,mataɗatayhaandohay tsa. 9Dzaydzay
niye na, dzaydzay deɗek eyema deyeweye
ka məndzibəra, ma dəvateye dzaydzay a
ndo hay tebiye.

10 Ndo nakə tə zalay bazlam i Mbəlom
aye na, ki yaw ka məndzibəra. Kwa taɗə
Mbəlom a ge məndzibəra tə həlay ŋgay
bəbay na, ndo hay ta sər na bay. 11 A yaw
na, a təv ŋgay, ane tuk na, ndo ŋgay hay ta
təma na bay. 12 Ane tuk na, ndo mekeleŋ
eye hay na, ta təma na ada ta dzala ha.
Nəteye na, kə vəlatay tsəveɗmatərewawa i
Mbəlomhay. 13Ta tərawawa iMbəlomhay
na, andza nakə ndo hay faya ta wiye bo ka
məndzibəra ayebayadahərwinakəa satay
andohayayebay. Ane tukna, ta tərawawa
i Mbəlom hay na, hərwi Mbəlom eye ŋgway
a vəlatay məsəfəre weɗeye.

14Neŋgeyenakə təzalaybazlamiMbəlom
aye na, ka təra ndo zezeŋ ada ki yaw kə
ndza mə walaŋ kway. Neŋgeye na, a gatay
ŋgwalak a ndo hay haladzay. Ka bəzakway
ha deɗek iMbəlom. Nəmaa ŋgatay aməzlaɓ
ŋgay. Maa vəlay məzlaɓ niye na, Mbəlom
Bəba ŋgay. A vəlay na, a wawa ŋgay niye
nəte aye.

15 Yuhana faya ma ɗatay ha a ndo hay,
a wuda kələrra a gwaɗ: «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.”»

16Andzaniyenəkway tebiye kahutakwa
ŋgwalak ŋgay, kə pa fakwaya ŋgama ada ma
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. 18Ndəray ɗaɗa kə ŋgatay a Mbəlom
bay. Ane tuk na, wawa ŋgay niye nəte aye
mandza eye ka təv i bəba ŋgay aye, neŋgeye
na, Mbəlom. Mbəlom neŋgeye kəkay na, ka
bəzakway ha.

Bazlam nakə Yuhana madzəhuɓe ndo a
yam a tsik aye

Mata 3.1-12;Markus 1.1-8; Luka 3.1-18
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19Patwurayna, bagwar iYahudaneheye
ma Zerozelem aye tə slər ndo məvəlay wu
a Mbəlom hay ta Levit hay ka təv i Yuhana
mata tsətsehe faya: «Nəkar tədayna,way?»

20 Ti ye ta tsətsah faya na, ka kərah
mambəɗatay faya bay. Ane tuk na, a
tsikatay parakka kame i ndo hay tebiye. A
gwaɗatay: «Neŋ na, Kəriste bay.»

21 Ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ada nəkar
na way? Nəkar na, Eliya ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom niye ahəl niye ɗaw?»
Yuhana a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:

«Aʼay.»
Ta tsətsah faya sa, tə gwaɗay: «Nəkar na,

ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom nakə faya
nəmaa həbiye ɗaw?*»
Yuhana a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:

«Aʼay.»
22 Tə gwaɗay: «Ada tebiye nəkar kəla na,

way? Ɗamay ha tey hərwi nəmaa ta tsikat-
eye a ndo neheye tə sləra may ahaya aye.
Bo yak eye ka gwaɗ nəkar na, way?»

23Yuhanaagwaɗatay: «Neŋna, ndonakə
Ezay ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom a tsik
faya ahəl niye, a gwaɗ ka neŋ na:
“Ndo nakə faya ma wudiye mə kəsaf a

gwaɗ:
Lambaɗumay tsəveɗ a Bəy Maduweŋ fehe

lele,
mâ hədzak bay.†”»

24Məwalaŋ i ndo neheye tə slər tay naha
ka təv i Yuhana aye na, Farisa hay andaya
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?»

26 Yuhana a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Neŋ na, na dzəhuɓiye ndo hay na, a yam
tsa, aya ane ndo andaya mə walaŋ kurom
ka sərumna bay. 27Neŋgeye na,ma deyew-
eye kame ga. Na sliye mahəndzəɗe ka təv
ŋgay məpəlay ha ləɓer i tahərak ŋgay bay
tebiye.»

28Wu niye a ge bo tebiye na, ma gəma i
Betani,madiye imagayamiYurdumka təv
nakə Yuhana a dzəhuɓawa a ɗəmando 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 hərwiməpəsatay hamezeleme i ndo
hay aye na, ataymadeyeweye. 30Na gwaɗ:
“Ndo ma deyeweye ma dəba ga, neŋgeye
a ze ga, hərwi neŋgeye na, kwa ahəl nakə
ta ge məndzibəra zuk bay aye na, neŋgeye
andaya.” Na tsik na, ka neŋgeye. 31 Neŋ
kurre na, neŋgeye way na, na sər na bay.
Ane tuk na, neŋ na yawna,madzəhuɓe tay
ha ndo hay a yam tsa, ada məɗatay ha a
Israyel hay hərwi ada tâ sər na.»

32 Yuhana a ɗatay ha, a gwaɗatay sa:
«Na ŋgatay a Məsəfəre i Mbəlom faya ma
mbəzlaweye abəra mə mbəlom andza
bodobodo. A yaw a ndza ka gər ŋgay.
33Ahəl niye na, neŋgeye way na, na sər ha
zuk bay. Ane tuk na, Mbəlom nakə a sləra
ga ahaya madzəhuɓe ndo hay a yam aye
na, a gweɗeŋ: “Ka ta ŋgateye aMəsəfəre ma
mbəzlaweye abəra mə mbəlom ma ndziye
ka gər i ndo. Mata dzəhuɓe tay ha ndo
hay ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na, neŋgeye.”
34Ada neŋ na, na ŋgatay, na ɗa ha. Ta deɗek
neŋgeye na,Wawa i Mbəlom.»

Gawla i Yesu kurre eye hay
35 Tədœ eye na, Yuhana ta gawla ŋgay

hay sulo ti ye ka təv eye niye sa. 36A ŋgatay
a Yesu faya ma diye na, a gwaɗ: «Nakay na,
wawa i təɓaŋ i Mbəlom nakə a vəl aye.»

37 Gawla i Yuhana niye hay sulo aye tə
tsəne andza niye na, tə pay bəzay a Yesu.
38Faya ta diye na, Yesu a zəba ɗəre a dəba, a
ŋgatatay faya ta pay bəzay. A tsətsah fataya,
a gwaɗatay: «Ka pəlummey?»
Tə gwaɗay: «Rabi, təv yak nakə ka

ndzawamə ɗəma aye na, ka waray?» (Rabi
na, andzaməgweɗe «Miter»).

39 Yesu a mbəɗatay 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. Təndza ka bodziye
hus a həvaɗ.

* 1:21 Bazlammapala eyemasulo eye 18.15. † 1:23 Ezay 40.3.
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40 Ndo nəte mə walaŋ tay niye tə tsəne
bazlam i Yuhana niye a tsik aye ada tə pay
bəzay a Yesu aye na, məzele ŋgay Aŋdəre.
Neŋgeyemalamar i Simoŋ Piyer. 41Aŋdəre
a ndzay a gər kurre na, a malamar ŋgay
Simoŋ. A gwaɗay: «Nəmaa ŋgatay a ndo
nakəMbəlomapaydzagwa ibəyagər aye.»
Andzaməgweɗe, Kəriste.

42 A laka ha Simoŋ ka təv i Yesu. Tsa
na, Yesu a zəba faya, a gwaɗay: «Nəkar na,
Simoŋ,wawa i Yuhana. Ta ta zalakeye na,
Sefas.» Andzaməgweɗe Piyer‡.

Yesu a zal Filip ta Nataniyel
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!»
44Filip neŋgeye na, ndo i gəma i Betesayda,
gəma nakəAŋdəre ta Piyer ti yaw abəramə
ɗəma aye dərmak.

45Madəba ayena, Filip a ye andzay a gər
a Nataniyel, a gwaɗay: «Ndo nakə Musa a
watsa faya mə ɗerewel ŋgay ada ndo məɗe
ha bazlam iMbəlom hay təwatsa faya ahəl
niye aye nəmaa ŋgatay. Neŋgeye na, Yesu,
ndo i gəma i Nazaret wawa i Yusufa.»

46Nataniyel a gwaɗay faya: «Ka dzala na,
wu lele eye ma sliye faya madayaw abəra
ma gəma i Nazaret ɗaw?»
Filip a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Dara, ka

ŋgateye.»
47Yesu a ŋgatay a Nataniyel fayama 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 zalakawzukbayayena, naŋgataka,
nəkar mə bəzay i gurov.»

49 Tsa na, Nataniyel a gwaɗay: «Miter,
nəkar na, Wawa i Mbəlom, nəkar Bəy bag-
war eye i Israyel hay!»

50 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Andza
niye, ka dzala ha ka neŋ na, hərwi na
gwaɗaka na ŋgataka nahamə 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
tambəzlaweyekagərga, neŋWawaiNdo!»

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 boma gəma i Kana, 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
wawaŋgayYesu: «Guzom andaya sa bay. Ka
ndəv na, kəkay?»

4Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay: «May ga,
wu nakə neŋ na giye na, mata tsikeŋ na,
nəkar ɗaw? Həlay ga kə slaw zuk bay.»

5May i Yesu a tsəne andza niye na, a ye
a gwaɗatay a ndo i məsler hay: «Gum wu
nakəma tsikakumeye tebiye.»

6 Ka təv eye niye na, gah hay andaya
məkwa. Gah niye hay məkwa aye na,
Yahuda hay ta mbəɗawa a ɗəma yam ka
məbere wu hay ada tə həlay andza nakə
bazlam tay mapala eye a tsik aye. Gah
niye hay na, yam ma diye a ɗəma ma giye
kalawah zlam, zlam.

7 Yesu a gwaɗatay a ndo i məsler hay:
«Dum naha təɗumaw yam, rahum ha a gah
neheye tsesləsle tsesləsle.» Ndo i məsler
niye hay ti ye tə təɗaw yam. Tə rah ha a
gah niye hay tsesləsle tsesləsle. 8 Yesu a
gwaɗatay: «Anəke na, təɗum yam nakay,
zlumay naha a ndo mələvay gər a magur-
lom, mâ ndzaka na.» Ndo i məsler hay tə
zlay naha yam niye.

9 Ndo mələvay gər a magurlom niye a
ndzaka na, yam niye a təra guzom aye. A
ndzaka na, guzom eye a yaw məŋgay na, a
sər bay. Ane tuk na, ndo i məsler neheye
tə təɗ yam aye na, nəteye tə sər ha. Yesu a
zalay a zal i dahəlay, 10a gwaɗay: «Kwaway
kəzalatayandohayna,mavəlateyeguzom
nakə a tsəhən aye təday. Ta sa haladzay na,
ma vəlateye nakə a tsəhənbay aye tuk. Ane
tuk na, nəkar na, ka pa na nakə lele eyewu
yak hus anəke na, kəkay!»

‡ 1:42 Piyer: Tə bazlam i Mere na, pəlaɗ.
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11Nakayna,makurre imasuwayaŋnakə
Yesu a lah məge aye. A ge na, ma Kana
ka dala i Galile. Andza niye Yesu a bəz ha
məzlaɓ ŋgay. Hərwi niye gawla ŋgay hay tə
dzala ha ka Yesu.

12 Ma dəba aye na, Yesu a ye a Kafer-
nahum ta may ŋgay, ta malamar ŋgay hay
ada ta gawla ŋgay hay. Tə ndza mə ɗəma
məhəne tsakway.

Yesu a həhar ndo hay abəra mə gay
məvəlay wu aMbəlom

Mata 21.12-13; Markus 11.15-17; Luka
19.45-46

13Magurlom i Yahuda hay nakə tə zalay
Pak aye na, mazlambar kə ndzew bəse.
Hərwi niye, Yesu a həl bo a ye a Ze-
rozelem. 14 A ndisl a Zerozelem na, a ye
a dalamətagay i gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom. A ye naha a ɗəma na, a ndzay a
gər a ndo masəkəme ha sla hay, ta təɓaŋ, ta
maydagwar hay. A ndzay naha a gər a ndo
mambəɗe suloyhaymandza eyehaykawu
məpe wu tay hay dərmak.

15 Tsa na, a zla ləɓer, a slapa ha ka bo, a
təra hamandalaɓa. A ye ahəhar tay hando
niyehay abəra dəreŋ, tə sla tayhay, ta təɓaŋ
tay hay tebiye abəra mə gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom. A kwats ha suloy i ndo
mambəɗe suloy ka dala, a pay həlay a wu
məpewu tay niye hay. 16A gwaɗatay a ndo
masəkəmehamaydagwar hay: «Həlumwu
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 a matayaw a gər. Təwatsa na,
tə gwaɗ: «Gay yak nakay na, na wuɗa na
haladzay. Mədzal gər ga peteh, na pa na a
ɗəma.*»

18 Bagwar i Yahuda hay ta tsətsah faya,
tə gwaɗay: «Ka sliye faya məge na, ma-
suwayaŋ waray nakə ada nəmay nəmaa
səriye ha ta vəlaka tsəveɗ ka məge wu
andza nakay aye?»

19 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Mbəzlum ha gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom nakay. Maməhənemahkar na, na
lətsiye ha kambəlom.»

20 Tə gwaɗay: «Gay nakay nəmaa ndza
faya kamaɗəzle na,məve kuro kuro faɗ gər
eye məkwa tuk na, ada nəkar i yak na, ma
məhənemahkar tsa na, ka ɗəzl na, kəkay?»

21 Ane tuk na, gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom niye Yesu a tsik faya aye na, a tsik
dzeke ka bo ŋgay. 22 Ahəl nakə Yesu a mət
ada a lətsew abəra ma mədahaŋ aye na,
bazlamŋgayniyea tsikayeamatayawagər
a gawla ŋgay hay. Pat eye niye na, tə dzala
ha ka wu nakə mawatsa eye mə Ɗerewel i
Mbəlomaye ada kabazlamŋgaynakə a tsik
aye.

23Ahəl nakə Yesu neŋgeyema Zerozelem
ada neŋgeyeməmagurlom i Pak aye na, kə
ge wu neheye a ge masuwayaŋ haladzay
aye. Andza niye, ndo hay haladzay ta
ŋgatay a masuwayaŋ niye hay ada ta dzala
ha ka Yesu. 24 Ane tuk na, Yesu na, kə
pa mədzal gər ŋgay ka nəteye bay hərwi
neŋgeye a sər tay ha tebiye, 25 ada neŋgeye
na, ndo məɗay ha wu 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 Niko-
dem. Neŋgeye na, bagwar eye mə walaŋ
i ndo neheye tə ləvawa Yahuda hay aye.
Neŋgeye na, Farisa hay. 2 Pat wuray na,
a ye ka təv i Yesu ta həvaɗ. A ye naha, a
gwaɗay: «Miter, nəmaa sər ha Mbəlom a
slərakarahayana, kamatətikamaywuhay
deɗek, hərwi ndəray ma sliye faya məge
masuwayaŋ andza nakə ka ge aye bay taɗə
gədaŋ i Mbəlom andaya faya bay na, ma
sliye faya bay.»

3 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Sər ha
na, ndoweye kə wa bo weɗeye bay na, ma
sliye fayamede a Bəy i Mbəlom bay.»

4Nikodem a tsətsah faya a gwaɗay: «Ndo
guram eye tsɨy tuk na, ma wiye bo weɗeye
sa na, kəkay? Ma sliye faya məme a huɗ
i may ŋgay ada ta wiye na masulo eye sa
ɗaw?»

5 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Sər ha
na, ta dzəhuɓ kar ha a yam ada taMəsəfəre
i Mbəlom bay na, ka sliye faya mede a

* 2:17 Dəmes hay 69.10.
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Bəy i Mbəlom bay. 6 Ndo nakə ndo zezeŋ
a wa aye na, ndo zezeŋ ŋgway. Ada ndo
nakə təwa na taMəsəfəre i Mbəlom aye na,
məsəfəre ŋgway. 7Bazlamnakə 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 adama diye a ŋgayna, ka sər
bay. Ma giye bo ta ndo nakə tə wa na ta
Məsəfəre i Mbəlom aye na, andza nakay.»

9 Nikodem a gwaɗay: «Ada tebiye wuye
ma giye bo na, kəkay?»

10 Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay: «Nəkar
ndo matətikay wu a ndo hay nakə bagwar
eye ma gwala i Israyel aye. Ane tuk na, ka
sər wu neheye bay na, kəkay?» 11 Sər ha
na, nəmaa tsikakum na, wu nakə nəmaa
sər aye ada ka gər i wu nakə nəmaa ŋgatay
aye. Ane tuk na, a sakummatəmewu nakə
nəmaa ɗakum ha aye bay. 12Na tsikakum
kawu nakay kaməndzibəra aye ka təmum
bay. Ada kəkay taɗə na tsikakum ka wu
nakə mə mbəlom aye na, ka təmumeye
ɗaw?

13 «Ndəray ɗaɗa kə tsal a mbəlom bay.
Ndo nakə neŋWawa i Ndo aye nəte ŋgweŋ.
14 Andza nakə ahəl niye Musa a lətse ha
ɓəre nakə tə vəɗ na andza dədœ kamayako
məmakulkwandah ayena, andzaniye neŋ
Wawa i Ndo kutoŋ ta lətsiye ga ha ka
mayako dərmak*, 15hərwi ada kwaway kə
dzala ha ka neŋWawa i Ndo na, ma hutiye
sifa nakə ma ndəviye bay aye. 16 Hərwi
Mbəlom a wuɗa məndzibəra na, haladzay.
Hərwi niye a sləraw Wawa ŋgay felik eye
hərwi ada kwa way kə dzala ha faya na,
ma dziye sa bay. Ane tuk na, ma hutiye
sifa nakə ma ndəviye bay aye. 17Mbəlom
a sləraw Wawa ŋgay ka məndzibəra na,
hərwi ada mâ ge sariya ka ndo hay bay. A
sləra ahaya na, hərwi ada ndo hay tâ təma
ɗuh.

18 «Ndo nakə kə dzala ha ka Wawa i
Mbəlom aye na, sariyama 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 iWawa iMbəlom bay. 19Sariyama
ta gəsiye ndo hay ta tsəveɗwaray na, ma ta
gəsiye tay ha na, andza nakay: Dzaydzay
ki yaw ka məndzibəra. Ane tuk na, ndo

hay ta wuɗa dzaydzay niye bay. Nəteye ta
wuɗa ɗuh na, ləvoŋ, hərwi tə gawa na, wu
neheye lele bay aye hay. 20 Kwa way kə
ge mənese na, a ma nay ɗəre a dzaydzay.
Ma həndzəɗiye ta təv i dzaydzay bay, hərwi
a say wu ŋgay neheye a gawa lele bay aye
na, mâ zəba bay, a dzədzar. 21 Ane tuk na,
ndo nakə a gawa wu lele eye hay aye na,
neŋgeyema zəbiyemə dzaydzay hərwi ada
ndohay tâ ŋgatay awuneheye lele a ge aye,
ada tâ sər hamaa geməslermə neŋgeye na,
Mbəlom.»

Yesu ta Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam
22 Ma dəba aye na, Yesu ta gawla ŋgay

hay tə lətse ti ye ka dala i Yahuda. Tə ndza
mə ɗəmaada ta dzəhuɓawando hay a yam.
23 Ahəl niye na, Yuhana a dzəhuɓawa ndo
hay a yam dərmak. A dzəhuɓawa tay ha
ndo hay na, ma gəma i Enon bəse ta gəma i
Salim hərwi dəlov andaya haladzayma təv
eye niye. Ndo hay ti yawa naha ka təv ŋgay
ada a dzəhuɓawa tay ha a yam. 24Ahəl niye
na, ta gəs na Yuhana a daŋgay zuk bay.

25 Pat wuray na, siye i gawla i Yuhana
hay ta dazlay a məkəɗe wuway ta ndo
i Yahuda wuray ka məbere wu hay ta
məndze tsəɗaŋŋa. 26 Gawla i Yuhana niye
hay ti ye ka təv i Yuhana, ti ye naha tə
gwaɗay: «Miter,ndoniye ahəl niyekadzum
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, ndəray ma
sliye məhute bay tebiye. 28 Bo kurom
eye ka slumeye faya məhəle mbəl ga, na
gwaɗakum: “Neŋ na, Kəriste bay. Ane tuk
na, Mbəlom a sləra ga ahaya, nâ lahayaw
kame tsa.” 29 Ndo nakə a zla dahəlay aye
na, dahəlay niye na, i ŋgay ŋgway. Ane tuk
na, dzam i zal i dahəlay niye na, ma lətsiye
sləp ka tsakay ŋgay ada ma piye zləm ka
bazlam ŋgay. Kə tsəne bazlam ŋgay niye
fayama piye faya zləmaye na,ma ŋgwasiye
haladzay. Andzaniyeməŋgweseniye anəke
na, i ga haladzay dərmak. 30 Neŋgeye na,
mâ səkah kame kame, neŋ na, na nəkiɗ.

* 3:14 Məpesle 21.
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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. 32Matsikiyena, kawunakəaŋgatay
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, faya ma ɗiye ha wu nakəMbəlom
a tsik aye na, deɗek. 34Ndo nakə Mbəlom
a sləraw aye na, faya ma tsikiye na, ba-
zlam 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 kaWawa iMbəlom
aye na, ma hutiye sifa nakə ma ndəviye
bay aye. Ndo nakə a kərah mədzala ha ka
Wawa iMbəlomayena,mahutiye sifaniye
təbey. Mevel i Mbəlomma ta ndziye faya.»

4
Yesu ta ŋgwas i Samari wuray

1Farisahay tə tsəne, ndohay təpaybəzay
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 yamna, gawla ŋgay hay bəna, bo
ŋgay eye bay.

3 Ahəl nakə Yesu a tsəne wu nakə Farisa
hay tə tsik faya na, a həl bo abəra ka dala i
Yahuda a ye ka dala i Galile. 4Tsəveɗmede
a Galile na, ta dala i Samari. 5 Ahəl nakə
faya ma diye na, a ndisl a təv aye andaya
ka dala i Samari tə zalay Sikar. Təv niye na,
bəse ta guvah nakə Zakob a vəlay a wawa
ŋgay Yusufa ahəl niye aye.* 6Ada bəɗiyem
nakəZakob a la ahəl niye andaya ka təv aye
niye.
Yesu andisl ka bəɗiyemniyena, 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 ye mata səkəmaw wu mənday
mə walaŋ gay na, ŋgwas i Samari wuray a

ye naha mata təɗe yam. A yaw na, Yesu a
gwaɗay: «Təɗəŋew yam nâ sa tey.»

9 Ŋgwas i Samari niye a gwaɗay a Yesu:
«Na gwaɗ nəkar na, Yahuda hay bəɗa! Ada
ka tsətsahiye yam ka neŋ ŋgwas i Samari
na, kəkay?» Ŋgwas niye a tsik andza niye
na, hərwi Yahuda hay tə dzawa gər a bo ta
Samari hay bay.

10 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Taɗə
ka sər wu nakə Mbəlom ma vəliye ada ka
sər neŋ nakə na tsətsah fakaya yam aye na,
nəkar ɗuh ka tsətsahiye fagaya yam nakə
ma vəliye sifa aye ada na vəlakeye.»

11 Ŋgwas 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? 12 Maa lamay bəɗiyem nakay na,
bəba təte kway Zakob. Bo ŋgay eye kə sa
yam ma bəɗiyem nakay. Wawa ŋgay hay
ta gənaw ŋgay hay ta sa yam ma bəɗiyem
nakay dərmak. Ada nəkar ka dzala na, ka
ze na Zakob ɗaw?»

13 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Kwa
way kə sa yam nakay na, yam ma geye sa.
14Ane tukna, ndoweye kə sa yamnakəneŋ
na vəleye na, ɗaɗa yam ma geye sa bay.
Yam nakə na vəleye na, ma təriye andza
bəɗiyem nakə a ŋgəz waɗ waɗ aye ada ma
vəleye sifa nakəma ndəviye bay aye.»

15 Ŋgwas niye a gwaɗay: «Bəy ga, vəleŋ
yam eye niye tey hərwi ada yam mâ geŋ
sa bay ada nâ yaw ɗaɗa mətəɗe naha yam
kanaŋ sa bay.»

16Yesu a gwaɗay: «Do, pəla ahaya zal yak
ada kâ yumaw kanaŋ.»

17 Ŋgwas niye a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Zal ga andaya bay.»
Yesu a gwaɗay: «Ka gwaɗ zal yak andaya

bay na, ka tsik na, deɗek. 18Hərwi zal yak
hay na, zlam ada ndo nakə anəke nəkurom
mandza eye salamay aye na, zal yak bay.
Ka tsik na, deɗek.»

19 Tsa na, ŋgwas niye a gwaɗay: «Ah! Bəy
ga, na sər hanəkarna, ndoməɗehabazlam
i Mbəlom. 20 Bəba təte may Samari hay tə
ɗəslawayhagəraMbəlomna,məgər i gəma
nakay. Ane tuk na, nəkurom Yahuda hay

* 4:5 Madazlay i wu hay 33.19.
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na, ka gwaɗum ikurom təvməɗəslayha 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. 22Nəkurom Samari hay ka sərum wu
nakə ka ɗəslumay ha gər aye bay. Nəmay
Yahuda hay na, nəmaa sər, hərwi Mbəlom
a bəzatay ha tsəveɗ i mətəme a ndo hay na,
ta Yahuda hay. 23Ane tuk na, həlay eye ma
deyeweye ɓa həlay eye anaŋ tsɨy, Məsəfəre
i 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
Mbəlomma pəliye na, slala i ndo niye hay.
24 Mbəlom na, məsəfəre. Hərwi niye ndo
neheye ta ɗəslay ha gər aye na, tâ ɗəslay ha
gər na, ta deɗek ada ta gədaŋ i məsəfəre.»

25 Ŋgwas niye a gwaɗay: «Na sər ha na,
ndo nakə Mbəlom a pay dzagwa i bəy a
gər aye ma deyeweye (andza məgweɗe
Kəriste). Aza ki yaw na, ma ɗakway ha wu
hay tebiye.»

26 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Neŋ
nakə fayana tsikakeyemeanəke, neŋ eye.»

27 Ahəl nakə Yesu ta ŋgwas niye faya ta
tsikiyeme na, gawla i Yesu hay təmaw tuk.
Tə ŋgatay a Yesu faya ta tsikiye me ta ŋgwas
niye na, a gatay hərɓaɓəkka. Ane tuk na,
ndəraykwanəteməwalaŋ tayka tsətsahka
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.

28 Ŋgwas niye a gər ha kalawah ŋgay ka
bəɗiyem, a mbəɗa gər a walaŋ gay. A ye
naha a gwaɗatay a ndo hay: 29 «Dumara,
zəbum ka ndo wuray anaŋ eye təday, a
pesleŋ na wu nakə na gawa ahəl niye aye
tebiye. Ma giye na, Kəriste nakəMbəlom a
gwaɗma sləraweye aye.»

30Ndo hay tə tsəne bazlam i ŋgwas niye a
tsikatay aye na, ti yaw abəraməwalaŋ gay,
ti yaw ka təv i Yesu.

31 Ahəl nakə ŋgwas niye a ye a walaŋ
gay aye, gawla i Yesu hay nəteye faya ta
geye amboh a Yesu mâ nda wu mənday, tə
gwaɗay: «Mitermay, nda wumənday!»

32 Ane tuk na, Yesu a mbəɗatay faya a
gwaɗatay: «Wumənday ga andaya nakə na
ndiye, nəkurom ka sərum bay.»

33Gawla ŋgay hay tə tsəne andza niye na,
tə tsik mə walaŋ tay, tə gwaɗ: «Ma giye na,
ndəray kə zlayawwumənday kəla ɗaw?»

34 Yesu a gwaɗatay: «Wu mənday ga na,
məge wu nakə a say a ndo nakə a sləra ga
ahaya aye ada mandəve ha məsler nakə a
vəleŋ a gweɗeŋ ge aye. Matəra wumənday
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. 36 Ndo
nakə ma dziye na wu mənday abəra ka
dala aye na, ma hutiye merəɓe ŋgay ada
ma hayay gər a wu mənday niye. Wu
mənday na, andza məgweɗe ndo neheye
ta huta sifa nakə ma ndəviye bay ka tor
aye. Andza niye ndomasləge ta ndomədze
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.»

39 Ndo i dala i Samari niye hay hal-
adzay tə dzala ha ka Yesu. Tə dzala ha
na, hərwi ŋgwas niye a ɗatay ha parakka a
gwaɗatay: «A pesleŋwunakə 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. 42 Ndo niye hay tə gwaɗay
a ŋgwas niye: «Anəke nəmaa dzala ka Yesu
na, hərwi wu nakə ka təkəramay aye sa
bay. Nəmaadzala hana, hərwi nakənəmaa
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
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43 Yesu a ndza ka təv niye məhəne sulo
na, a həl bo a ye abəra ka təv niye, a ye a
Galile. 44 Bo i Yesu eye a tsik, tə gər ŋgay, a
gwaɗ: «Ndo məɗe 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 i magurlom niye na, ta ŋgatay a
wu nakə Yesu a ge aye.

46 Andza niye, Yesu a mbəɗa gər a Kana
ka dala i Galile sa, gəmanakə a təra ha yam
guzom eye. Ndoməgeməsler i bəy bagwar
eye wuray andaya, wawa ŋgay ɗəvats eye
ma gəma i Kafernahum.

47A tsəne Yesu kəmawabərama Yahuda
neŋgeye ka dala i Galile na, a həl bo a ye ka
təv i Yesu. A ye naha a gay amboh a Yesu,
a gwaɗay: «Amboh tama a Kafernahum, ta
mbəleŋ ahaya wawa ga andaya ɗəvats eye
fayamamətiye tey.»

48 Yesu a gwaɗay: «Nəkurom na, taɗə na
ge masuwayaŋ eye bay na, ka dzalumeye
ha bay na, kəkay?»

49Ndoməgeməsler niye ambəɗay faya, a
gwaɗay: «Bəy ga, tama bəse bəna wawa ga
ma tamətiye.»

50 Yesu a gwaɗay: «Mbəɗa gər a mətagay,
wawa yakmambəliye.»
Ndo niye a dzala ha ka bazlam i Yesu

niye a tsikay aye. Ama amətagay.
51 Ahəl nakə ndo niye faya ma diye a

mətagay, neŋgeye ka tsəveɗ mba na, ndo i
məsler ŋgay hay ti yaw, tə ŋgəlayaw gər həf
ka tsəveɗ tə gwaɗay: «Wawa yak kəmbəl!»

52 A tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Wuye a
gay ŋgama na, kəɗay?»
Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «A gay ŋgama

na, məveneŋ ta ɓəre nəte i huwa.»
53 A sər ha həlay niye na, tits həlay nakə

Yesu a gwaɗay: «Wawa yak ma mbəliye»
aye. Tsa na, neŋgeye ta ndo i gay ŋgay hay
tebiye tə dzala ha ka Yesu.

54 Nakay na, masuwayaŋ masulo eye
nakə a ge ma Galile aye. A ge na, ahəl nakə
amaw abərama Yahuda aye.

5
Yesu ambəl ha ndowuraymatəra eyema

Zerozelem
1 Ma 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 Yahuda hay na, Baytidzata.
Ka tsakay i dəlov niye na, galak andaya
maŋgəna eye zlam. 3Ndo i ɗəvats hay ha-
ladzay tə hənawamə ɗəma: Guluf hay, ndo
matəraeye, ndoneheye sik taymaməta eye
hay. [Ta həbawa yam nakəma ɓəliye wekit
wekit aye. 4Hərwi həlay eye andaya gawla
iMbəlomambəzlawaw, a ɓəlawaha. Kə ɓəl
ha na, ndo nakə kə lah kurreməkal ha bo a
yam niye gawla i Mbəlom a ɓəl ha aye na,
kə mbəl abəra ma ɗəvats ŋgay. Kwa ɗəvats
eye na, kəkay kəkay, mambəliye.]

5 Mə walaŋ i ndo i ɗəvats niye hay na,
ndoweye andaya kə ndza ma ɗəvats məve
kuro kuro mahkar gər eye tsamahkar.
6 Yesu a ndisl a təv i ndo i ɗəvats niye hay
na, a ŋgatay a ndo niye mahəna eye ada a
tsəne na, ndo niye kə ndzama ɗəvats məve
haladzay. A tsətsah faya, a gwaɗay: «A saka
məmbəle ɗaw?»

7 Ndo niye ɗəvats eye a gwaɗay: «Ahəl
nakəyamfayama ɓəliyena, ndərayandaya
məzle ga, məkele ga ha a ɗəma bay. Na
gwaɗnadziye faya boməkele ha bo a ɗəma
na, ndomekeleŋ eye a leheŋ a ɗəma.»

8 Yesu a tsəne andza niye na, a gwaɗay:
«Lətse, zla təvməhəne yak, do wu yak!»

9 Kwayaŋŋa ndo niye a mbəl. A zla təv
məhəne ŋgay ada a pa bo kamede.
Azlakwa bay, wu niye a ge bo na, pat i

mazəzukwbo. 10Bəy i Yahuda hay təŋgatay
a ndo niye a mbəl eye faya ma zliye təv
məhəne na, tə gwaɗay: «Bəgom na, pat i
mazəzukw bo sa na, tsəveɗ andaya məzle
hubok pat i mazəzukwe bay.»

11 A mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ndo
nakə a mbəl ga ha aye, a gweɗeŋ: “Zla təv
məhəne yak do wu yak.”»

12Ndo niye hay ta tsətsah faya: «Ndoweye
i ŋgay way nakə ma gwaɗakeye: “Zla təv
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məhəne yak ada kâ ye ha” pat i mazəzukw
bo na, way?»

13 Ane tuk na, ndo niye a sər ndo nakə
a mbəl ha aye bay, hərwi Yesu ki ye ŋgway
abəraka təvniye, kəgər tayhandoniyehay
haladzay aye.

14Ma dəba aye na, Yesu tə dza gər ta ndo
nakəambəl ha ayemə gay iməɗəslayhagər
a Mbəlom, a gwaɗay: «Anəke na, ka mbəl
tuk. Kâ gemənese sa bay. Ka gemənese na,
wuma ta gakeyema ziye nakə a gaka aye.»

15Madəba eye ndo niye a ye, a gwaɗatay
a bəy i Yahuda hay: «Maa mbəl ga ha na,
Yesu.» 16 Tsa na, bəy i Yahuda niye hay ta
dazlay məgay seweɗ a Yesu hərwi nakə a
mbəl ha ndo pat i mazəzukw bo aye.

17 Ane tuk na, Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Bəba ga faya ma giye məsler
na, pat pat ada neŋ na giye andza niye
dərmak.»

18 Bəy i Yahuda hay tə tsəne bazlam i
Yesu niye na, ta səkah ha mapəle tsəveɗ
məkəɗe na. A satay məkəɗe na Yesu na,
hərwi a rəhay ha gər a pat i mazəzukw bo
bay, ɗekɗek bay. Ane tuk na, hərwi nakə
a gwaɗ Mbəlom na, bəba ŋgay aye. Andza
məgweɗe a ləva ha gər ŋgay ta Mbəlom.

BəbaMbəlomkə vəlay gədaŋ awawaŋgay
tebiye

19 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Sərumhana, neŋnasliye fayakaməgewu
tə həlay ga aye tsa bay. Na giye na, wu nakə
na ŋgatay Bəba ga a gawa aye. Wu nakə
Bəba ga a gawa aye na, neŋ wawa ŋgay na
giye dərmak. 20Bəba ga a wuɗa neŋ wawa
ŋgay, adama ɗeŋeyehawunakə a gawa aye
tebiye. Ma ɗeŋeye ha məsler bagwar eye
sa a ze wu neheye ada aza ma gakumeye
hərɓaɓəkka.

21 «Andza nakə Bəba Mbəlom a mbəl ha
ndo hay abəra ma mədahaŋ ada faya ma
vəlateye sifa aye na, andza niye neŋ wawa
ŋgay na vəliye sifa a ndo neheye a seŋ aye.

22«Ada sana, Bəbamagiye sariya təhəlay
ŋgay aye bay. Kə vəleŋ gədaŋ a həlay ga
ka məge sariya. 23 A ge ha andza niye na,
hərwi ada ndo hay tebiye tâ ɗəsleŋ ha gər
andza nakə ndo hay faya ta ɗəslay ha gər a
neŋgeye Bəba Mbəlom aye. Taɗə ndoweye
kə ɗəsleŋ ha gər a neŋ wawa ŋgay bay na,

kə ɗəslay ha gər a Bəba ga nakə a sləra ga
ahaya bay dərmak.»

24 Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum ha na,
ndoweye kə pay zləm a bazlam ga neheye
na tsik aye adakədzala hakaMbəlomnakə
a sləra ga ahaya aye na, kə huta sifa nakə
ma ndəviye bay aye. Mbəlom ma ta geye
sariya bay. Neŋgeye na, ɓa ki ye abəra ka
tsəveɗ i məməte. Ka dazlay a məndze ma
sifa nakə ka tor eye.

25 «Ayaw! Sərum ha na, pat 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. 27 Ada kə vəleŋ gədaŋ
a neŋ wawa ŋgay məge sariya ka ndo hay.
A vəleŋ gədaŋ məge sariya ka ndo hay na,
hərwi neŋWawa i Ndo.

28«Mâ gakummasuwayaŋbay, hərwipat
eyema deyeweye na,mədahaŋ neheyema
bəɗ ta tsəniye bəɗiɗay ga. 29 Ta tsəne na, ta
lətseweye abəramamədahaŋ. Ndo neheye
ahəl niye tə gawa wu ŋgwalak eye na, ta
lətseweye abəra ma mədahaŋ, ta hutiye
sifa nakə ma ndəviye bay aye. Ada ndo
neheye tə gawawu ŋgwalak eye bay aye na,
ta lətseweye abəra ma mədahaŋ i tay na,
ta gəsiye tay a sariya. 30 Neŋ na, na sliye
faya məge wuray ka gər bo ga bay. Na giye
sariya na, andza nakəMbəlom a tsikeŋ aye
ada sariya ga nakə na giye na, deɗek hərwi
na pəla na, wu nakə a yeŋ a gər a neŋ eye
bay. Ane tuk na, na giye na, wu nakə a yay
a gər a ndo nakə a sləra ga ahaya aye.»

Ndo neheye ta həliyembal i Yesu aye
31Yesu a gwaɗatay sa: «Taɗə na ta mbal i

gər ga na, ndo hay ta gwaɗiye deɗek bay.»
32 Ane tuk na, mata həle mbal i gər ga
na, ndo mekeleŋ eye ada na sər ha ndo
məhəle mbal ga na, ma həliye, ta deɗek.
33 Ka slərum ndo hay ka təv i Yuhana ada
kə tsikakum wu nakə deɗek eye. 34 Neŋ
na, na pa gər ka məhəle mbal i ndo təbey.
Ɗuh na tsikakum andza niye na, hərwi ada
kâ hutum mətəme. 35 Ahəl niye, Yuhana
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na, a təra andza lalam nakə ta piye faya
ako hərwi ada mâ ɗakum ha deɗek aye.
Maməndze tsakway na, ka təmumbazlam
ŋgay ada ka ŋgwasum hərwi dzaydzay ŋgay
niye.

36 «Ane tuk na, i ga na, wu mekeleŋ eye
neheye a ze bazlam i Yuhana nakə a tsik ta
həliye mbal i gər ga aye na, anaŋ. Neŋ faya
na tsikiye kaməsler nakə Bəba ga a vəleŋ a
gweɗeŋ “ge” aye. Wuneheye faya ta bəziye
hamasləra ga ahaya na, Mbəlom deɗek.

37 «Ada Bəba ga nakə a sləra ga ahaya na,
ma həliye mbal ga. Ane tuk na, ka tsənum
bəɗiɗayŋgay ɗaɗabayadakaŋgatumay ɗaɗa
bay. 38Ka təmum bazlam ŋgay hay, ta ndza
mə ɗərev kurom bay hərwi ka dzalum ha
ka neŋ wawa ŋgay nakə a sləraw aye bay.

39 «Ada nəkurom na, faya ka dzaŋgumeye
Ɗerewel i Mbəlom pat pat hərwi ka pum
mədzal gər kurom na, ka gwaɗum ka
hutumeye mə ɗəma sifa nakə ma ndəviye
bay aye. Bazlam i Mbəlom neheye tə həl
mbal na, i gər ga. 40Azlakwa ɗuh a sakum
madayawka təv gaməhute sifa nakədeɗek
aye bay na, kəkay?»

41 Yesu a gwaɗatay: «Ka dzalum na, a
seŋ ndo hay tâ zembeɗeŋ ɗaw? Aʼay! Neŋ
na, mədzal gər ga a ye kamazembeɗe nakə
ndo hay ta zambaɗawatay a siye i ndo hay
aye təbey. 42 Ane tuk na, nəkurom na,
andza neŋ təbey. Na sər ha ta deɗek, ka
wuɗum Mbəlom bay. 43 Na yaw na, maa
sləra ga ahaya na, Bəba ga Mbəlom ada ka
wuɗum matəme ga bay. Ane tuk na, taɗə
ndo mekeleŋ eye mâ yaw ta gədaŋ ŋgay
na, ka təmumeye na. 44 A sakum na, ndo
hay tâ zambaɗakum. Ɗuh Mbəlom nakə
deɗek eyena, kawuɗummazambaɗaybay.
Ada taɗə nəkurom andza niye deɗek na, ka
dzalumeye ha fagayama kəkay?

45 «Ane tuk na, kâ dzalum na, na ta
makumeye hamənese kame i Bəba ga bay.
Matamakumhamənese na, Musa neŋgeye
nakə ka pum faya mədzal gər kurom aye.
46Taɗə ka dzalum ha ka Musa ta deɗek na,
haɓe ka dzalum ha ka neŋ, hərwi Musa a
watsa na, ka neŋ. 47 Taɗə ka dzalum ha
ka wu nakə Musa a watsa aye bay na, ka

dzalumeye ka wu nakə faya na tsikiye na,
ma kəkay?»

6
Yesu a vəlatay wu mənday a ndo hay ta

giye gwezem zlam
Mata 14.13-21; Markus 6.30-44; Luka

9.10-17
1Madəba aye na, Yesu a lətse, a ye a tas a

diye i dəlov i Galile. Dəlov niye na, tə zalay
dəlov i Tiber dərmak. 2Ndo 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 kəndzew. 5Yesu a zəba
ɗəre na, a ŋgatay andohayhaladzay ta diye
naha ka təv ŋgay. Tsa na, a tsətsah ka Filip,
a gwaɗay: «Ka hutakwaweye məsəkəmaw
wu mənday ɗa məvəlatay 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.

7Filip ambəɗay faya a gwaɗay: «Kwa taɗə
ka səkəmakwawwumənday tadinar* 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?»

10 Tsa na, Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay
hay: «Dum gwaɗumatay a ndo hay tâ ndza
tebiye ka dala.»
Ka təv eye niye na, guzer andaya hal-

adzayberemeffeandzohwawmba. 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.

* 6:7 Dinar: Kwar i suloy temerre sulo, ma hamiyemerəɓe i ndoməgeməsler pat nəte. ZəbaməMata 20.2.
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11 Ndo niye hay tebiye tə ndza na, Yesu
a zla makwala niye, a gay naha sɨsœ a
Mbəlom, a ŋgəna ha. A ŋgəna ha na, a
vəlatay a ndo niye hay mandza eye. A həl
kəlef niyehay, a gehaandzaniye sa. Tənda
makwala niye tə kəlef aye kamərehe tay.

12 Tə nda makwala niye tə rah lele na,
Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Hayu-
may 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. Neŋgeye na,
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom nakə tə tsik
faya ahəl niye tə gwaɗ ma deyeweye ka
məndzibəra aye.»

15Yesua sərhandoniyehay tadeyeweye
ta piye na a bəy ta gədaŋ na, a mbəɗa gər,
a tsal ŋgway a tsaholok niye sa. A tsal na,
mahəŋgeye.

Yesu a ye ka gər i yam tə sik
Mata 14.22-33;Markus 6.45-52

16 Huwa a ge na, gawla i Yesu hay tə
mbəzla 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. 18 Dəlov 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 faya
ma diye naha ka təv i kwalalaŋ yam tay,
ka gər i yam tə sik. Tə ŋgatay na, ta dzədzar
haladzay.

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

21Gawla ŋgay hay a satay məgəsay naha
mə həlay a kwalalaŋ i yam. Kwayaŋŋa
kwalalaŋ i yam niye a husa dənuts ka me
i dəlov ka dala, ka təv nakə a satay mede a
ɗəma aye.

Wumənday nakəma vəliye sifa aye

22 Tədœ eye na, ndo niye hay haladzay
eye tə ze naha ma diye i dəlov niye ta pəla
Yesu. Ta sər ha na, kwalalaŋ i yam ka təv
eye niye na, nəte. Tə sər ha na, Yesu kə
tsal a kwalalaŋ i yam niye bay. Ane tuk
na, gawla ŋgay hay ti ye na, mahətay eye.
23 Siye i ndo hay ti yaw tə kwalalaŋ i yam
tay hay abəra ma gəma i Tiber, tə ndislew
tə ndzay a gər a ndo hay kame i dəlov niye
bəse ta təv nakə ndo hay tə ndawumənday
mə ɗəma aye, wu mənday nakə Yesu a zla
a gay naha sɨsœ a Mbəlom ada a vəlatay a
ndo niye hay aye. 24Ndo hay ta zəba ɗəre
na, Yesu andaya bay ada gawla ŋgay hay
bəbay nəteye andaya ka təv niye bay na,
tə tsal a kwalalaŋ i yam niye hay, ti ye a
Kafernahummata pəle na Yesu.

25Ti ye tə huta na Yesu kame i dəlov niye
ta diye neŋgeɗ. Ti ye tə gwaɗay: «Miter, ka
ndislew kanaŋ na, sa kəɗay?»

26 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Ayaw! Sərum ha na, ka pəlum ga na, hərwi
nakə ka ndayumwumənday ka rahum ɓəh
ɓəh lele aye bəna, hərwi nakə ka tsənum
masuwayaŋ nakə na giye a say məgweɗe
mey na, ka tsənum bay. 27 Kâ gum məsler
hərwi wumənday nakəma nasiye aye bay.
Ɗuh gum məsler na, hərwi wu mənday
nakə ma nasiye bay ma ndziye huya ada
ma vəliye sifa nakə ma 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 tə gwaɗay: «Nəmaagiye
na, məsler waray nakə ma deyeye a gər a
Mbəlom aye?»

29 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Məsler nakə a yay a gər aMbəlom ka gum-
eye na, dzalum ha ka neŋ ndo nakə a sləra
ga ahaya aye.»

30 Tə gwaɗay: «Kə ge andza niye na,
nəmaa tadzaliyeha fakayana, kabəzamay
ha masuwayaŋ waray? Kəgəbay ka giye
na, məsler waray? 31Hərwi ahəl niye bəba
təte kwayhay ti yawabəraməEzipt, nəteye
məmakulkwandah na, tə nda wu mənday
nakə a yaw mə mbəlom tə zalay man aye†.
Andza nakə tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom
aye na, tə gwaɗ: “Mbəlom kə vəlatay wu

† 6:31 Madayaw abəra ma Ezipt 16.13-15, 31. ‡ 6:31 Madayaw abəra ma Ezipt 16.4.
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mənday nakə a yaw mə Mbəlom aye, tə
nda.‡”»

32 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Sərum ha na, wu mənday 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.»

34 Tə gwaɗay: «Bəy may, vəlamay wu
mənday niye huya tey.»

35 Yesu a tsikatay parakka, a gwaɗatay:
«Wumənday nakəma vəliye sifa a ndo hay
aye na, neŋ. Ndoweye ki yaw ka təv ga ada
kədzala ha ka neŋna,maymawuriye faya
ɗaɗa bay, yamma geye ɗaɗa sa bay. 36Ane
tuk na, ɓa na tsikakum ka ŋgatumeŋ ada
ka dzalum ga ha wal bay. 37 Ndo 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. 38 Hərwi
nambəzlaw abəraməmbəlom na, kaməge
wu nakə a yeŋ a gər a neŋ aye bay, ane
tuk na, məge məsler nakə a yay a gər a ndo
nakə a sləra ga ahaya aye. 39Məsler nakə
a say a ndo nakə a sləra ga ahaya aye na,
waray? Ndo neheye a vəleŋ tay ha a həlay
ayena, kwanətenadziye tayhabay tebiye.
Ane tuk na, na ta mbəliye tay ha abəra ma
mədahaŋ pat i sariya. 40Wu nakə a say a
Bəba ga na, anaŋ: Ndo neheye ta zəba ka
neŋ wawa ŋgay ada ta dzala ha fagaya aye
na, tâ huta sifa nakəmandəviye bay ka tor
eye. Pat i sariya na, neŋ na ta mbəliye tay
ha abəramamədahaŋ.»

41 Yahuda niye hay ta dazlay məse ba-
zlamkaYesu, hərwi nakə a gwaɗatay: «Neŋ
na, wu mənday nakə a mbəzlaw abəra mə
mbəlom aye.»

42 Tə gwaɗ: «Na gwaɗ Yesu neŋgeye na,
wawa i Yusufa bəɗaw? Ka sərakwa bəba
ŋgay ta may ŋgay lele tuk na, ada ma
sliye faya anəke məgweɗe 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 ndow-
eye ka təv ga bay na, ma sliye faya ma-
dayaw 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 ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom hay tə watsa
mə Ɗerewel i Mbəlom, tə gwaɗ: “Mbəlom
neŋgeyema ta ɗatay ha bazlam ŋgay a ndo
hay.§” Ndoweye kə tsəne bazlam i Mbəlom
Bəba ga ada ka tətik na, ma deyeweye ka
təv ga. 46Azlakwa andza məgweɗe ndəray
ɗaɗakəŋgatay aBəba gabay,maaŋgatayna,
neŋ ndo nakə na yaw abəra ka təv ŋgay aye
nəte ŋgweŋ.

47 «Sərum ha na, ndo nakə kə dzala ha ka
neŋ aye na, kə huta sifa nakə ma ndəviye
bay ka tor eye. 48Neŋ na, wumənday nakə
ma vəliye sifa a ndo hay aye. 49 Ahəl niye
na, bəba təte kuromhay tə ndawumənday
nakə tə zalaymanayeməmakulkwandah*,
ada huya tə mət ŋgway. 50 Ane tuk na,
ndoweye kə nda wu mənday nakə a yaw
abəraməmbəlomayena,ma tamətiye bay.
51Neŋna,wuməndaynakəmavəliye sifa, a
mbəzlaw abəra məmbəlom aye. Ndoweye
kə nda wu mənday nakay na, ma mətiye
bay, ma ndziye ka tor eye. Wu mənday
nakə na vəliye na, bo ga. Na vəliye na,
hərwi 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?»

53 Yesu a gwaɗatay: «Ayaw! Sərum ha
na, taɗə ka ndayum bo ga, neŋ Wawa i
Ndo, bay ada ka sumbambaz 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
tambəliye ha abəramamədahaŋ. 55Hərwi
bo ga na, wu mənday nakə deɗek aye ada
bambaz ga na, wu məse nakə deɗek aye.
56 Ndoweye ma ndiye bo ga ada ma siye
bambaz gana,mandziye huyaməneŋ ada

§ 6:45 Ezay 54.13. * 6:49 ZəbamaMadayaw abərama Ezipt 16.



Yuhana 6:57 154 Yuhana 7:10

neŋ na ndziye mə neŋgeye. 57Bəba ga nakə
a sləra ga ahaya na, neŋgeye ma ndziye
huya ada neŋ na ndziye huya na, hərwi
neŋgeye. Andzaniye ndoweye kəndabo ga
na, neŋgeye dərmakma ndziye huya hərwi
neŋ.

58 «Wu mənday nakə a mbəzlaw mə
mbəlom aye na, anaŋ: Neŋgeye andza nakə
bəba təte kurom hay tə nda ahəl niye mə
makulkwandah aye təbey. Tə nda wu
mənday niye na, huya tə mət ŋgway. Ane
tuk na, ndoweye kə ndawumənday nakay
na, ma ndziye ka tor eye.»

59 Yesu a tsik bazlam neheye na, ahəl
nakə neŋgeye faya ma tətikateye a ndo hay
mə gay i maɗuwule me ma gəma i Kafer-
nahum aye.

60Gawla i Yesu niye hay tə tsəne bazlam i
Yesu niye a tsik aye na, siye hay haladzay
mə walaŋ tay tə gwaɗ: «Bazlam nakay na,
mawura bo eye. Mata mbe faya məpay
zləmna, way?»

61 Yesu a səratay naha faya ka wu nakə
faya ta tsikiye ka gər ŋgay aye. Hərwi niye a
gwaɗatay: «Bazlam ga nakə na tsik aye na, a
ndalakum ɗaw? 62 Taɗə 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 hay mə walaŋ kurom na, ta
dzala ha ka neŋ bay.»
Ayaw! Ɓakwakamadazlayna, Yesua 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, ndəray ma sliye faya madayaw ka
təv ga bay.»

66 Ma dəba eye na, gawla ŋgay hay hal-
adzay tə gər ha ti ye wu tay. Ta pay bəzay
sa bay.

67 Tsa na, Yesu a tsətsah ka ndo i maslaŋ
ŋgay hay kuro gər eye sulo, a gwaɗatay:
«Nəkurom dərmak a sakum mede wu
kurom ɗaw?»

68SimoŋPiyeragwaɗay: «Bəyga, bazlam
yak nakə faya ka tsikiye na, ma vəlameye
sifa nakə ma ndəviye bay aye. Nəmaa pay
bəzay na, a way sa way? 69Nəmay nəmaa
dzala kar ha ada nəmaa sər ha nəkar na,
ndo nakə tsəɗaŋŋaMbəlom a sləraw aye.»

70Yesu ambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Na
gwaɗmapala kurom kuro gər eye sulo na,
neŋ bəɗaw? Ada azlakwa ndo nəte mə
walaŋ kurom neŋgeye na, Fakalaw.»

71 A tsik andza niye na, ka Yudas wawa
i Simoŋ Iskariyot. Hərwi Yudas na, kwa
neŋgeyenəteməwalaŋ indo imaslaŋ iYesu
hay kuro gər eye sulo bəbay na, ma ta giye
ɗaf ka Yesu na, neŋgeye.

7
Magurlom imadzawadzawa

1 Ma 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 hay
məkəɗe na.

2 Ahəl niye na, magurlom i Yahuda hay
nakə tə zalay Magurlom i Madzawadzawa
aye kə ndzew mazlambar. 3 Hərwi niye
malamar ŋgay hay tə gwaɗay: «Do abəra
kanaŋ do a dala i Yahuda hərwi ada gawla
yak hay nəteye tâ ŋgatay a məsler nakə ka
giye dərmak. 4 Taɗə a say a ndoweye ndo
hay tâ sər na na, ma sliye faya məŋgehe na
wu nakəma giye bay. Faya ka giye məsler
neheye andza nakay sa na, ge wu neheye,
ada ndo hay tebiye tâ sər kar ha.»

5Malamar ŋgay niye hay tə tsikay andza
niye na, kwa bo tay eye bəbay ta dzala ha
ka Yesu bay.

6 Yesu a gwaɗatay: «I ga na, həlay eye kə
slaw zuk bay. Ane tuk na, i kurom na, kwa
həlay waray waray, lele tsa. 7 Nəkurom
na, ndo i məndzibəra hay ta sliye faya
mənakumɗəre təbey. Ane tukna, neŋna, ta
neŋeye ɗəre hərwi na gwaɗawa məsler tay
nakə faya ta giye na, lele bay. 8 Nəkurom
eye, dum a magurlom niye. Neŋ na, na
diye bay, hərwi ga na, həlay eye kə ndislew
zuk bay.»

9 A tsikatay ka bo abəra bazlam niye
andza niye na, a ndza ŋgway ma Galile.
10 Malamar ŋgay hay ti ye a magurlom
i madzawadzawa niye na, Yesu a ye
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dərmak. A zəŋgal tay naha ma dəba. Ane
tuk na, a ndisl naha a ɗəma na, ka bəz ha
bo parakka bay. A ŋgaha bo.

11 Bagwar i Yahuda hay mə magurlom
niye, ta pəla na Yesu, ta tsətsah ka ndo
hay, tə gwaɗ: «Neŋgeye i ŋgay tebiye na,
məŋgay?»

12 Ndo hay haladzay tə kəɗ faya wuway
haladzay. Siye hay tə gwaɗ: «Ndo nakay na,
neŋgeye ndo lele eye.» Siye hay tə gwaɗ:
«Aʼay! Neŋgeye na, faya ma səpatiye tay ha
ndo hay.» 13Ane tuk na, ndəray kwa nəte a
sla faya mətsike bazlam niye parakka bay
hərwi ndo hay tebiye ta dzədzar ta bagwar
i Yahuda hay.

14 Magurlom niye məzaw ŋgay eye ma-
zlambar ka ndəv na, Yesu a ye a gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom. A ye naha a
pa bo 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?»

16Yesu ambəɗatay faya a gwaɗatay: «Ba-
zlam nakay faya na tsikakumeye na, a yaw
mə neŋ bay. A yaw mə Mbəlom neŋgeye
nakə a sləra ga ahaya aye. 17 Ndoweye kə
sayməgewunakə a yay a gər aMbəlomaye
na, ma səriye bazlam ga nakə na tsik aye a
yaw abəra mə Mbəlom kəgəbay a yaw ma
mədzal gər ga. 18 Ndo nakə a tsik bazlam
nakə a yaw ma mədzal 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.
Neŋgeyena,marawme andayaməneŋgeye
bay. 19 Na gwaɗ maa vəlakum bazlam i
Mbəlommapala eye na, Musa bəɗaw? Ada
ndəray kwanəteməwalaŋ kuromka rəhay
ha gər bay. Ada a sakum məkəɗe ga na,
hərwi mey?»

20 Ndo hay ta mbəɗay faya a Yesu, tə
gwaɗay: «Nəkarna, fakalawməboyakkəla
ɗaw? Mapəla tsəveɗməkəɗe kar na, way?»

21 Yesu a gwaɗatay: «Na ge masuwayaŋ
nəte pat i mazəzukw bo na, a gakum
hərɓaɓəkka a nəkurom tebiye. 22 Sərum
ha, Musa kə tsikakum ɗəsum tay ha wawa

kurom hay. Maa dazlay məge andza niye
na, bəba təte kurom hay bəna Musa bay.
Andza niye na, ka ɗəsawum wawa kurom
hay pat i mazəzukw bo. 23Ka ɗəsumwawa
pat i mazəzukw bo na, hərwi ada marəhay
gər a bazlam i Mbəlom mapala eye nakə
Musa a vəlakum aye. Ada na mbəl ha ndo
abərama ɗəvats pat imazəzukwbo ɗuhna,
ka gum fagayamevel na, hərwimey? 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 tsikiyeme parakkaməwalaŋ i ndo hay
tebiye, ada ta gwaɗay wuray kwa tsekweŋ
bay tebiye. Ma giye na, bəy kway hay tə
sər neŋgeye Kəriste nakə Mbəlom a gwaɗ
ma sləraweye kəla ɗaw? 27Ane tuk na, ma
giye na, andza niye bay bəna Kəriste ma
deyeweye na, a yawməŋgay na, ndərayma
səriye bay. Ndo nakay a yawməŋgay na, ka
sərakwa.»

28Andza niye, Yesu faya ma tətikateye a
ndohaymə gay iməɗəslay ha gər aMbəlom
mba, a tsik me ta magala, a gwaɗ: «Ka
sərum ga ha azlakwa ɗaw? Neŋ na yaw
məŋgay na, ka sərum ha. Ane tuk na, na
yaw na, ka gər bo ga bay. Ndo nakə a
sləra ga ahaya na, neŋgeye ndo i deɗek.
Nəkurom ka sərum na bay. 29 Neŋ na, na
sər na hərwi na yaw na, abəra ka təv ŋgay
adamaa sləra ga ahaya na, neŋgeye.»

30 Andza niye, ta pəla tsəveɗ məgəse na
Yesu. Ane tuk na, ndəray kə gəs na bay
hərwi həlay ŋgay aye kə ndisl a ɗəma zuk
bay. 31 Ndo hay haladzay tə dzala ha ka
Yesu. Tə gwaɗ: «Ndo nakay ma giye na,
Kəriste. Ndo mekeleŋ eye ma deyeweye
ma giye masuwayaŋ ma 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 neh-
eye tə vəlaway wu a Mbəlom hay tə haya
gər, tə slər sidzew neheye ta tsəpawa gay i
məɗəslay ha gər aMbəlom aye hərwi ada tâ
ye, tâ gəsaw Yesu.
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33 Yesu a ŋgatay andza niye na, a gwaɗ:
«Neŋ andaya ka təv kurom ma məndze
tsekweŋ mba. Tsa na, na miye gwa ka təv
i ndo nakə a sləra ga ahaya aye. 34 Ka ta
pəlumeye ga ada ka ta hutumeye ga bay
hərwi ka slumeye fayamedea təvnakəneŋ
na diye a ɗəma aye bay.»

35 Tsa na, Yahuda hay ta tsətsah mə
walaŋ tay, tə gwaɗ: «Ma diye na, a ŋgay
nakə ada ka slakweye faya məhute na bay
aye. Ma diye na, a walaŋ i Yahuda neheye
nəteye mandza eye mə walaŋ i Gərek hay
aye kəla ɗaw? Adama ta tətikateye a Gərek
hay kəla ɗaw? 36Bazlam ŋgay niye a gwaɗ:
“Ka ta pəlumeye ga, ada ka ta hutumeye ga
bayhərwi ka slumeye fayamede a təvnakə
neŋ na diye a ɗəma aye bay.” A tsik andza
niye na, andzaməgweɗemey?»

Yamnakəma vəliye sifa a ndo hay aye
37Pat imandəve imagurlomna, 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 ga mâ sa.
38 Ndoweye kə dzala ha ka neŋ na, “yam
nakə ma vəliye sifa aye ma ŋgəziye waɗ
waɗ mə ɗərev ŋgay” andza nakə tə watsa
ahəl niye məƊerewel i Mbəlom.»

39 Yesu a tsik andza niye na ka Məsəfəre
i Mbəlom. Ndo neheye ta dzala ha ka
Yesu aye na, ta hutiye Məsəfəre niye. Ahəl
nakə Yesu a tsik andza niye na, Məsəfəre ki
yaw zuk bay hərwi Yesu kə tsal a təv nakə
Mbəlomma ɗəslay ha gər aye zuk bay.

Bazlam ki ye tay ka bo a ndo hay bay
40 Ndo hay tə tsəne bazlam i Yesu nakə

a tsik aye na, siye i ndo hay tə gwaɗ: «Ta
deɗek ndo nakay na, ndoməɗe 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? 42 Tə watsa mə
Ɗerewel i Mbəlom na, tə gwaɗ Kəriste ma
deyeweye na, abəra ma gwala i Davit ada
ma Betelehem, gəma nakə Davit a ndzawa
mə ɗəma aye.*»

43 Andza niye, bazlam a ye tay ka bo a
ndo hay bay hərwi Yesu. 44Ndo siye hay a

satay məgəse na Yesu. Ane tuk na, ndəray
kwa nəte kə lamay bay.

Bagwar i Yahuda hay ta təmaYesu bay
45 Sidzew neheye ta tsəpawa gay i

məɗəslay ha gər a Mbəlom hay, tə maw ka
təv i bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom aye ta Farisa hay. Anəke
tə maw na, ndo neheye ta tsətsah fataya,
tə gwaɗatay: «Ka gəsumaw Yesu bay na,
hərwi mey?»

46 Sidzew matsəpe gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom niye hay ta mbəɗatay faya, tə
gwaɗatay: «Ndəray kə tsik me ɗaɗa andza
ndo nakay bay!»

47 Farisa hay tə gwaɗatay: «Nəkurom
dərmak ka səpat kurom ɗaw? 48 Ka
ŋgatumay a ndəray mə walaŋ may bəy i
Farisa hay ada mə walaŋ i bəy hay i ndo
neheye tə vəlawaywuaMbəlomayehay kə
dzala ha ka ndo niye ɗaw? 49 Ane tuk na,
maa dzala ha ka Yesu eye na, ndo kəriye
hay, tə sər bazlam i Musa mapala eye bay.
Nəteye na, Mbəlom kə vəlataymezeleme.»

50 Nikodem neŋgeye nəte mə walaŋ i
Farisa niye hay dərmak. Neŋgeye ndo nakə
a ye ka təv i Yesu ahəl niye aye. A gwaɗatay
a siye i Farisa niye hay: 51 «Bazlam kway
mapala eye kə vəlakway tsəveɗ məgay
sariya a ndo andza niye kəriye tsa bay.
Tsənakwawunakəma tsikiye adawunakə
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,
ndoməɗehabazlamiMbəlomkwanətema
deyeweye abərama Galile bay.»
[ 53Kwa way a tsəne andza niye na, a ye

ŋgway amətagay.

8
Ŋgwas nakə a gemadama aye

1 Yesu a tsal a Mahəmba i Tetəɗœz. 2 Ta
mekedœ pərik na, a mbəɗawa gər a gay
i 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 a
matətikatay.

3Ahəl nakə faya ma tətikateye a ndo hay
aye na, ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom

* 7:42 Zəbama 2 Samuyel 7.12; Dəmes hay 89.4-5; Zeremi 23.5; Mise 5.1.
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mapala eye ta Farisa hay tə gəsay naha
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. 5 Bazlam i Musa mapala eye a
gwaɗ na, ka ndzumay a gər a slala i ŋgwas
andza nakay na, kəɗum na tə kwar. Ada
nəkar ka gwaɗ faya na, kəkay?»

6 Tə tsikay andza niye na, məhəle faya
abəra suwat hərwi ada məhute faya
mənese.
Ane tuk na, Yesu a tsəne andza niye na, a

rəh gər ŋgay ka dala. A pa bo kaməzehe ka
dala ta wur həlay. 7Ndo neheye na, nəteye
ta tsətsahiye faya huya. Hərwi niye Yesu a
lətse, a gwaɗatay: «Məwalaŋ kurom nakay
ndo nakə ɗaɗa kə ge mezeleme bay ayemâ
lahay haməkalay kwar təday.»

8 Tsa na, Yesu a rəh gər ka dala sa. A ma
kaməzehe ka dala.

9 Tə 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.
10 Yesu a lətse, a gwaɗay: «Ŋgwas nakay,
ndo neheye tə gəsa kar ahaya na, nəteye
məŋgay? Ndəray kə gəs kar ta sariya bay
sadzək ɗaw?»

11 Ŋgwas niye a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Aʼay bəy.»
Yesu a gwaɗay: «Neŋ bəbay na, sariya ga

ma gəsiye kar bay. Do wu yak, ane tuk na,
kâ gemezeleme sa bay.»]

Yesu na, dzaydzay nakə ma dəviye ka
məndzibəra aye

12Ma dəba eye na, Yesu a tsikatay a ndo
hay, a gwaɗatay: «Neŋ na, dzaydzay nakə
ma dəviye ka məndzibəra aye. Ndoweye
kə peŋ bəzay na, ma ndziye ma ləvoŋ sa
bay, ma hutiye dzaydzay, dzaydzay nakə
ma vəliye sifa a ndo hay aye.»

13 Farisa hay tə gwaɗay: «Nəkar na, bo
yak eye ka həl mbal i gər yak eye tsa ɗaw?
Bazlam yak nakə ka tsik aye na, deɗek
bay.»

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. 16 Kwa taɗə na giye
sariya bəbay na, sariya ga na giye ta tsəveɗ
eye. Hərwi na giye sariya na, mahəgeye
bay. Nəmaa giye na, ta Bəba ga. Maa
sləra ga ahaya na, neŋgeye. 17Mawatsa eye
mə bazlam kurommapala eye na, a gwaɗ:
“Taɗə ndo hay sulo bazlam tay kə ge nəte
na,wuniyena, deɗek.*” 18Andzaniye, neŋ
na, na tsikiye ka bo ŋgway ada Bəba nakə a
sləra ga ahayama tsikiye ka neŋ.»

19 Ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Bəba yak
eye na, məŋgay?»
Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ka

sərum ga ha bay ada ka sərumBəba ga bay.
Taɗə ka sərum neŋ na, ka sərumeye Bəba
ga.»

20 Yesu a tsik bazlam niye hay na, ahəl
nakə fayama tətikateye bazlam ŋgay 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.

21 Yesu a gwaɗatay sa: «Na diye gwa.
Na ye na, ka pəlumeye ga. Ane tuk na,
ka mətumeye mə mezeleme kurom. Ka
slumeye faya mede a təv nakə neŋ na diye
a ɗəma aye bay.»

22 Yahuda hay tə gwaɗ mə walaŋ tay: «A
gwaɗ ka slakweyemede a təvnakəmadiye
a ɗəma aye bay na, ma kəɗiye bo ŋgay kəla
ɗaw?»

23 Yesu a gwaɗatay: «Nəkurom ka wum
bo na, ka məndzibəra. Neŋ na yaw na, mə
mbəlom. Nəkurom na, ndo i məndzibəra
hay. Ane tuk na, neŋ na, ndo i məndzibəra
təbey. 24Hərwi niye na gwaɗakum na: “Ka
mətumeyeməmezeleme kurom.” Kə ge ka
dzalum ha neŋ ndo nakə neŋgeye aye bay
na, ta deɗek ka mətumeye mə mezeleme
kurom.»

* 8:17 Zəbamə Bazlammapala eyemasulo eye 17.6; 19.15.
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25 Ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Nəkar na,
way?»
Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Neŋ

na, ndonakəna tsikakumkwaahəl nakəna
dazlay mətsikakum bazlam ga aye. 26Wu
andayahaladzaymətsikekagərkuromada
sariya ma gəsiye kurom tə wu niye hay.
Ane tuk na, ndo nakə a sləra ga ahaya
na, neŋgeye ndo i deɗek ada wu nakə na
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 neŋ Wawa
i Ndo na, neŋ ndo nakə neŋgeye aye ka
sərumeye ha. Ka sərumeye ha wu nakə na
ge aye na, ka gər bo ga tsa bay. Na tsik
na, wu nakə Bəba a tsikeŋ aye ɗekɗek tsa.
29Ndo nakə a sləra ga ahaya na, neŋgeye tə
neŋ. Kə gər ga hamahəgeye bay hərwi faya
na giye na, wu nakə a yay a gər aye.»

30 Kwayaŋŋa ndo hay haladzay tə dzala
ha ka Yesu hərwi bazlam ŋgay niye a tsik
aye.

31 Yesu a gwaɗatay a Yahuda neheye tə
dzala ha faya: «Ka pumay bəzay a bazlam
ga na, ka tərumeye gawla ga hay ta deɗek.
32Andza niye ka sərumeye deɗek. Ada ma
təma kurom ahaya abərama beke deɗek.»

33 Tə tsəne andza niye, ta mbəɗay faya,
tə gwaɗay: «Nəmay na, gwala i Abraham
hayada ɗaɗanəmaa tərabekehaybay. Ane
tukna, kagwaɗnəmaatəmaweyeabərama
beke na, kəkay?»

34 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Ayaw! Sərum ha na, ndo nakə faya ma
giye mezeleme aye na, neŋgeye ka təra
beke i mezeleme. 35 Beke na, ma ndziye
huya mə gay i ndo i gay ŋgay bay. Wawa,
neŋgeye na, ma ndziye huya mə gay i bəba
ŋgay. 36Andza niye, neŋ wawa Mbəlom na
təma kurom ahaya abəra ma beke na, ka
tərumeye beke hay sa bay. 37 Na sər ha
nəkurom na, gwala i Abraham hay. Ane
tuk na, faya ka pəlumeye tsəveɗ kaməkəɗe
ga hərwi ka kərahumbazlamga. 38Neŋ,na
tsik na, wu nakə na ŋgatayaw abəra ka təv
i Bəba aye. Nəkurom ka gum na, wu nakə
bəba kurom a tsikakum aye.»

39Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «Bəbamay
na, Abraham.»
Yesu a gwaɗatay: «Taɗə nəkuromwawa i

Abraham hay na, ka gumeye andza Abra-
ham bəɗaw? 40 Neŋ, na tsikawakum na,
deɗek nakə na tsənew ka Mbəlom aye.
Kwamâ ge andza niye bəbay na, nəkurom
faya ka pəlumeye tsəveɗməkəɗe ga. Abra-
ham na, neŋgeye kə ge andza niye təbey.
41 Nəkurom na, faya ka gumeye wu nakə
bəba kurom a gawa aye.»
Tə gwaɗay: «Nəmayna,madazlahaybay.

Wawa neheyemadazla aye hay na, ndəray
a sər bəba tay hay bay. Bəba may na,
Mbəlom nəte ŋgweŋ.»

42 Yesu a gwaɗatay: «Taɗə Mbəlom Bəba
kurom na, ka wuɗumeye ga. Hərwi neŋ
na, na yawməMbəlom ada neŋ kanaŋ na,
hərwi ŋgay. Na yaw ka gər bo ga bay, maa
sləra ga ahaya na, neŋgeye. 43 Wu nakə
faya na tsikiye ka tsənum bay na, hərwi
mey? Ka tsənum bay na, hərwi ka slum
fayamatəme bazlam ga bay.

44«Bəbakuromna, Fakalawadaayakum
agərməgena,wunakəbəbakuromawuɗa
aye. Neŋgeye ndo məkəɗe ndo kwa anəke
bay. Neŋgeye na, a say deɗek təbey hərwi
deɗek andaya mə neŋgeye bay. Maraw me
na, wu ŋgay hərwi neŋgeye ndo i maraw
me. Maraw me waray waray na, a yaw
abəra na, ma neŋgeye.

45 «Ane tuk na, neŋ na, na tsik deɗek. A
sakum mədzele ha ka neŋ bay na, hərwi
nakə na tsik deɗek aye. 46 Way nakə mə
walaŋ kurom ma gwaɗiye ka neŋ, na ge
mənese na, way? Na tsikakum deɗek na,
ka dzalum ha faya bay na, hərwi mey?
47 Kə ge ndoweye wawa i Mbəlom na, ma
pay zləm a bazlam i Mbəlom. Nəkurom
ka pumay zləm a bazlam ga bay na, hərwi
nakə nəkurom wawa i Mbəlom hay bay
aye.»

Yesu təAbraham
48 Bagwar i Yahuda hay tə gwaɗay a

Yesu: «Nəmaa gwaɗ nəkar ndo i Samari
ada fakalaw mə bo yak na, nəmaa tsik na,
deɗek.»

49 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Fakalaw andayamə bo ga bay. Neŋ faya na
ɗəslay ha gər a Bəba ga. Nəkurom na, ka
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wuɗumməɗəsleŋ ha gər bay. 50Neŋ na, na
ɗəslay gər a bo ga bay. Ɗuh ndo nakə a say
məɗəsleŋ ha gər aye na, andaya. Mata ge
sariya eye na, neŋgeye. 51Ayaw! Sərum ha
na, taɗə ndoweye ka rəhay ha gər a bazlam
ga na, mamətiye ɗaɗa bay.»

52 Yahuda hay tə gwaɗay: «Anəke nəmaa
sər ha tuk. Fakalaw andaya mə bo yak.
Abraham kəmət, ada ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom hay ta mət tuk na, ada nəkar ka
gwaɗ ndoweye ka rəhay ha gər a bazlam
yak na, ma mətiye ɗaɗa bay na, kəkay?
53Nəkarna, ka ze bəbamayAbraham ɗaw?
Neŋgeye na, kə mət ada ndo məɗe ha ba-
zlam i Mbəlom hay ta mət dərmak. Nəkar
na, way?»

54 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Taɗə neŋ na ɗəslay ha gər a bo ga na, ma
geŋeye ŋgama bay. Maa ɗəsleŋ ha gər na,
Bəba ga. Neŋgeye na, ndo nakə ka gwaɗum
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. 56 Mbəlom kə tsikay a bəba
təte kurom Abraham ma 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.»

57Yahudahay tə gwaɗay: «Nəkarməvekə
husaməve kuro kuro zlam zuk bay tuk na,
ka ŋgatayaw a Abraham aye na, məŋgay?»

58 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Ayaw! Sərum ha na, kwa ahəl nakə ta wa
na Abraham zuk bay aye na, neŋ andaya.»

59 Tə tsəne andza niye na, tə pala kwar,
a satay məkele na Yesu. Ane tuk na, Yesu
a ŋgaha bo, ada a gəɗaw abəra mə gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom.

9
Yesu ambəl ha ndowuray guluf eye

1 Pat wuray Yesu faya ma diye ka tsəveɗ
na, a ŋgatay a ndo wuray guluf eye. Tə wa
na na, guluf eye. 2 Gawla i Yesu hay tə
ŋgatay a guluf niye na, ta tsətsah ka Yesu,
tə gwaɗay: «Miter, tə wa na ndo nakay
guluf eye na, hərwi mezeleme ŋgay ŋgway

tsukuɗu hərwi mezeleme i bəba ŋgay hay
ɗaw?»

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 nakə
ma giye bo tə neŋgeye aye. 4 Anəke pat
andayambana, kutoŋka gakweyeməsler i
ndo nakə a sləra ga ahaya aye. Mazlambar
həvaɗ ma giye. Həvaɗ kə ge na, ndəray
ma sliye faya məge məsler sa bay. 5 Ahəl
nakə neŋ andaya ka məndzibəra mba aye
na, neŋ na, dzaydzay nakə ma dəviye ka
məndzibəra aye.»

6 Yesu a ndəv ha mətsike me na, a tuf
slesleɓ ka dala, a həlaɓ bətekwew tsekweŋ
ta slesleɓ ŋgay niye. Tsa na, a ndaɗ, a faɗay
ka ɗəre i guluf niye. 7 A gwaɗay: «Do ta
bara ɗəre a dəlov nakə tə zalay Silowe aye.»
Silowe na, andzaməgweɗe «Masləra eye».
Guluf niye a ye. A ye naha a bara ɗəre

ŋgay. Amaw na, a ŋgatay a ɗəre tuk.
8 Ndo i məgeɗ ŋgay hay ta ndo neheye

tə ŋgataway ka tsəveɗ faya ma rəkiye na, tə
gwaɗ: «Nakay na, ndo niye a ndzawa ka
tsəveɗ a rəkawa aye bəɗaw?»

9Ndo siye hay tə gwaɗ: «Deɗek, neŋgeye.»
Ndo mekeleŋ eye hay tə gwaɗ: «Aʼay!

Neŋgeye bay. Ane tuk na, a ndzəkit bo
neŋgeye.»
Ndo niye a gwaɗatay: «Neŋ eye deɗek

ŋgway.»
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 feɗeŋka ɗəre ada a gweɗeŋ: “Do
a dəlov i Silowe ta bara ɗəremə ɗəma.” Tsa
na, na həl bo na ye. Na ye naha, na bara
ɗəre ga na, ɗəre ga a həndək, na ŋgatay a
ɗəre!»

12Ta tsətsah faya sa, tə gwaɗay: «Ndoweye
niye anəke neŋgeyeməŋgay?»
A mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Neŋgeye

ka waray na, na sər bay.»
13 Ma dəba aye na, ti ye ha ndo niye

ɗəre ŋgay a həndək aye ka təv i Farisa hay.
14 Azlakwa Yesu a həlaɓ bətekwew ada a
həndəkay na ɗəre a guluf niye na, pat i
mazəzukw bo i Yahuda hay. 15Hərwi niye
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Farisa hay, nəteye dərmak ta tsətsah faya,
tə gwaɗay: «Ɗəre yak a həndək sadzək na,
ma kəkay?»
Ndo niye a gwaɗatay: «Yesu a feɗeŋ

bətekwewka ɗəre adanabara ɗəre. Tsana,
na ŋgatay a ɗəre tuk.»

16 Siye hay mə walaŋ i Farisa hay, tə
gwaɗ: «Ndo niye a ge wu niye na, a yaw
abəra ka təv i Mbəlom bay. Bazlam kway
mapala eye a gwaɗ nakə a ge məsler pat i
mazəzukw bo aye. Ka rəhay ha gər təbey.»
Ane tuk na, ndo mekeleŋ eye hay mə

walaŋ tay tə gwaɗ: «Ndo i mezeleme ma
sliye faya məge slala i masuwayaŋ nakay
na, ma kəkay?»
Məwalaŋ tay niye na, bazlam a ye tay ka

bo bay, nəteye mawuna eye.
17 Farisa niye hay ta tsətsah ka ndo niye

ɗəre ŋgay a həndək aye sa, tə gwaɗay: «Ada
nəkar ka gwaɗ ka ndo niye a həndəkaka ha
ɗəre aye, neŋgeye na, way?»
A mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Neŋgeye

na, ndoməɗe ha bazlam i Mbəlom.»
18Ndo niye a ndzawa ahəl niye guluf eye

ada anəke ɗəre ŋgay ka həndək na, bagwar
i Yahuda hay ta dzala ha deɗek bay. Hərwi
niye tə zalay a bəba ŋgay tamay ŋgay hərwi
matsətsehe fataya. 19 Ta tsətsah fataya, tə
gwaɗatay: «Nakay na, wawa kurom deɗek
ɗaw? Ka gwaɗum kawumna 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. Ndonakə ahəndəkayna
ɗəre aye na, nəmaa sər wal bay. Tsətsahum
ka bo ŋgay eye. Neŋgeye na, wawa eye sa
bay, ma sliye faya mambəɗakum ka ba-
zlam nakə ka tsətsahumeye faya aye.»

22Tə tsik andza niye na, hərwi ta dzədzar
ta bagwar i Yahuda hay. Hərwi ɓa bagwar
i Yahuda hay ta ɓar bazlam nəte. 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.»

25Ambəɗatay faya, agwaɗatay: «Neŋgeye
ndo i mezeleme, na sər bay, ndo i
mezeleme bay na sər bay. Ane tuk na, wu
nakə na sər aye na, haɓe na ndzawa na,
guluf eye, anəke na, na ŋgatay a ɗəre.»

26 Ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ka ŋgatay
a ɗəre na, a ge ka nəkar na, kəkay? A
həndəkaka ha ɗəre yak na, kəkay?»

27 A mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ɓa na
təkərakum tsɨy, kawuɗumməpay zləmbay.
A sakum mətsəne sa na, hərwi mey? A
sakummatəre gawla ŋgay hay dərmak kəla
ɗaw?»

28 Tə tsəne andza niye na, tə tsaɗay
pəleslesle. Tə gwaɗay: «Gawla i ndo niye
na, nəkar! Nəmay na gawla i Musa hay.
29Nəmaa sər Mbəlom a tsikayme ahəl niye
na, aMusa. Ane tukna, ndoniye ɗuhayaw
məŋgay na, nəmaa sər na bay.»

30Ndoniye ambəɗatay 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!
31KasərakwahaMbəlomna,mapayzləma
bazlam i ndo i mezeleme hay bay. Ane tuk
na, faya ma pay zləm kwa a way ka rəhay
ha gər ada fayama giye wu nakə a say aye.
32Ɗaɗandəray kə tsəne tahəndəkayna ɗəre
a ndo nakə tə wa na guluf eye bay. 33 Taɗə
ndo nakay a yawna, abəra ka təv iMbəlom
bay na, ma sliye fayaməge wuray bay.»

34 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Nəkar
kwa ahəl nakə tə wa kar aye na, nəkar mə
mezeleme. A saka matətikamay dərmak
ɗaw?»
Tsa na, ta həhar na abəra mə gay i

maɗuwule me.
35 Yesu a tsəne ta həhar na ndo niye

a həndəkay na ɗəre aye abəra mə gay i
maɗuwule me na, a pa bo ka mapəle na. A
huta na ndo niye na, a gwaɗay: «Ka dzala
ha neŋWawa i Ndo ɗaw?»

36 Ndo niye a mbəɗay faya a Yesu, a
gwaɗay: «Bəy Maduweŋ ga, Wawa i Ndo
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nakə a seŋ na dzaliye ha faya aye na, way.
Ɗeŋ ha tey.»

37Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Nəkar
ka ŋgatay. Neŋgeye nakə faya ma tsikakeye
me anəke aye.»

38Ndoniye a gwaɗay: «BəyMaduweŋ,na
dzala kar ha.» Tsa na, a dəkway gurmets a
huvo a Yesu.

39 Yesu a gwaɗ: «Na yaw ka məndzibəra
na, hərwimaŋgəne tay ha ndo neheye faya
tapaybəzayaMbəlomabəra tandoneheye
təpaybəzayaMbəlombayaye. Adandone-
heye təŋgatay a ɗəre bay ayena, ta ŋgateye a
ɗəre, ndo neheye tə ŋgatay aye na, ta təriye
guluf eye hay.»

40Farisa niye hay ka təv ŋgay aye tə tsəne
na, ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Nəkar ka
gwaɗ nəmay na, guluf eye hay dərmak
ɗaw?»

41 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Taɗə nəkurom guluf eye hay na, haɓe
ka gumeye mezeleme bay. Aya ane ka
gwaɗum ɗuh na, nəkurom guluf eye hay
bay sa na, hərwi niye ka ndzumeye huya
məmezeleme.»

10
Ndomətsəkure təɓaŋ lele eye

1 Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum ha na,
ndoweye kə fələkwa a gay i təɓaŋ ta məgeɗ
bay, a fələkwa ta təv mekeleŋ eye wal na,
neŋgeye məkal ada ndo mabuwe tay ha
təɓaŋ hay. 2 Ane tuk na, ndo nakə ma
fələkwiye ta məgeɗ aye na, neŋgeye ndo
mətsəkure təɓaŋ hay.

3 «Ndo matsəpe məgeɗ i gay i təɓaŋ hay
ka həndək naməgeɗ a ndomətsəkure təɓaŋ
hay na, ma fələkwiye a ɗəma. Kə fələkwa
a ɗəma na, ma zaliye a təɓaŋ ŋgay hay ta
məzele. Ta tsəne məzele tay na, ma pəla
tay ahaya abəra. 4Kə pəla tay ahaya abəra
tebiye na, ma ndzateye kame. Kə ndzatay
kame na, ta pay bəzay hərwi tə sər bəɗiɗay
ŋgay. 5 Ane tuk na, ndo nakə tə sər na bay
aye na, ta pay bəzay bay. Ta pay bəzay bay
na, hərwi tə sər bəɗiɗay ŋgay bay.»

6 Yesu a tsikatay bazlam niye ta dzeke.
Ane tuk na,wunakəYesu a saymətsike aye
na, ta tsəne bay.

7Hərwi niye Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum
hana,məgeɗ i gay i təɓaŋhayna, neŋ. 8Ndo
neheye tə leheŋewmadayawayenəteyena,
məkal hay, ndo mabuwe ndo hay. Təɓaŋ
hay ta piye zləm ka bazlam tay bay. 9Neŋ
na, məgeɗ. Ndoweye kə fələkwa tə neŋ
na, na ta təmiye ha. Neŋgeye na, ma sliye
faya məfələkwe a gay ada ma deyeweye
abəra andza nakə a say aye. Ma ndziye na,
barbarra, ma hutiye wu mənday. 10Məkal
madeyeweye iŋgayna, hərwimakəle 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, neŋgeyemaləvabo eyeməvəleməsəfəre
ŋgay hərwi təɓaŋ ŋgay hay. 12 Ndo nakə a
ge məsler hərwi suloy aye na, neŋgeye ndo
mətsəkure wu ta lele eye bay. Kə ŋgatay
a kəra i pesl faya ma deyeweye ka təɓaŋ
hay na, ma huye ma gəriye tay ha təɓaŋ
hay. Kəra i pesl niye ma həhariye tay ha
təɓaŋ niye hayma gəsiye tay ha, siye hay ta
hwiye kweye kweye a təv eye. A ge andza
niye na, hərwi təɓaŋ niye na, i ŋgay bay.
13Andza niye, ndo nakə a ge məsler hərwi
suloy aye na,ma gateye gər a təɓaŋ hay lele
bay.

14 «Neŋ na, ndo mətsəkure təɓaŋ hay ta
lele eye. Na sər tay ha təɓaŋ ga hay, nəteye
dərmak tə sər ga ha. 15Andza nakə Bəba ga
a sər ga ha andza neŋ na sər Bəba ga aye.
Ada na vəliye məsəfəre ga hərwi təɓaŋ ga
hay. 16 Təɓaŋ ga mekeleŋ eye hay nəteye
andayama zləget nakay bay, nəteyema təv
eye. Ane tuk na, kutoŋ na hayateye gər ka
təvgadərmak. Ta tsəniyena, bəɗiɗayga. Ta
dzapiye ka təvma nəte eye, ndomətsəkure
tay ha na, nəte dərmak.

17 «Bəba ga a wuɗa ga. A wuɗa ga na,
hərwi nakə neŋ na vəliye ha məsəfəre ga
aye. Ada na sər ha na hutiye na məsəfəre
ga sa. 18Ndərayma sliye fayaməzle 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.»
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19 Bagwar i Yahuda hay tə tsəne bazlam
i Yesu niye a tsik andza niye na, ta ŋgəna.
20 Ndo siye hay haladzay mə walaŋ tay tə
gwaɗ: «Ma giye na, fakalawmə bo ŋgay! Ka
pakweye zləm a bazlam i gər mavuwe na,
hərwi mey?»

21 Ndo mekeleŋ eye hay tə gwaɗ: «Ndo
nakə fakalawməboŋgay ayena,ma tsikiye
me andza niye bay. Ada fakalaw na, ma
sliye faya mahəndəkay na ɗəre a guluf
ɗaw?»

Bagwar i Yahuda hay ta təmaYesu bay
22Ahəl niye na, Yahuda hay tə pamagur-

lom i gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom nakə
tə ma ha ka mbəlom ma Zerozelem aye
sa. Tə hatsawa magurlom niye na, ka
məve. Tə hatsawa na, ahəl i mətasl. Anəke
na, həlay i məhetse magurlom niye kə sla
tuk. 23 Pat wuray na, Yesu andaya mə
magurlom niye dərmak faya ma həhaliye.
Faya ma həhaliye na, mə mazambal i gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom nakə tə zalay
mazambal i Salomoŋ aye.

24 Bagwar i Yahuda hay tə lawara na
Yesu, tə gwaɗay: «Taɗə nəkar Kəriste na,
tsikamayparakka. Nəmaahəbiyenakə ada
ka tsikameye na, hus kəɗay?»

25Yesu ambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ɓa
na tsikakum tsɨy, ane tuk na, ka dzalum ha
bay. Məsler nakə faya na giye na, na ge na,
ta gədaŋ i Bəba ga. Mata bəzakum ha neŋ
way na, məsler nakə faya na giye. 26 Ane
tuk na, nəkurom ka dzalum ha bay, hərwi
nəkurom na, ndo ga hay bay.

27 «Ndo ga hay na, ta pay zləm a ba-
zlam ga andza təɓaŋ neheye ta pay zləm
a ndo mətsəkure tay ha aye. Na sər tay
ha ada nəteye ta peŋeye bəzay dərmak.
28 Na vəlateye sifa nakə ma ndəviye bay
aye. Nəteye na, ɗaɗa ta mətiye bay ada
ndərayma sliye fayamabuwe 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 ndəray ma sliye faya
mabuwe wuray abəra mə həlay i Bəba ga
bay. 30Bəba tə neŋ na, nəmay nəte.»

31 Bagwar i Yahuda hay tə tsəne bazlam
ŋgay niye na, tə həl kwar a həlay, a satay
məkəɗe na tə kwar sa. 32 Yesu a gwaɗatay:

«Na ge wu lele eye hay haladzay ta gədaŋ
i Bəba ga ada ka ŋgatumay tə ɗəre kurom.
Mə walaŋ i wu neheye na ge aye, a sakum
məkele ga tə kwar faya aye na, wuwaray?»

33 Bagwar i Yahuda niye hay ta mbəɗay
faya tə gwaɗay: «Nəmaa kəɗiye kar tə kwar
ɗuh na, hərwi məsler lele eye nakə ka giye
aye bay. Nəmaa kəɗiye kar tə kwar na,
hərwi ka tsalay ka gər aMbəlom. 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: “Nəkurommbəlom hay.*”
35Ka sərakwa ha na, wu nakəmawatsa eye
mə Ɗerewel i Mbəlom aye na, ma ndziye
andza niye huya. Ndo neheye a tsikatay
bazlam aye taɗəMbəlom a zalataymbəlom
hayayena, 36neŋnakəMbəlomazlagaada
a sləra ga ahaya ka məndzibəra aye na, na
ze tay ha bəɗaw? Neŋ na gwaɗ neŋ Wawa
i Mbəlom. Nəkurom ka gwaɗum faya na
tsaleye ka gər a Mbəlom, na tsalay ka gər
na, ma kəkay? 37 Taɗə faya na giye məsler
i Bəba ga bay na, ka dzalum ha ka bazlam
ga nakə na tsikakumeye bay. 38 Ane tuk
na, taɗə fayanagiyeməslerŋgayna, kwaka
təmumbazlamgabaybəbayna, dzalumha
ka neŋ hərwi məsler nakə faya na giye aye
hərwi ada ka sərumeye ha parakka neŋ ta
Bəba ga na, nəmay nəte.»

39 Tə tsəne bazlam i Yesu niye na,
kwayaŋŋa ta pəla tsəveɗməgəse na sa. Ane
tuk na, kə təma fataya abəra.

40 Ma dəba aye na, Yesu a həl bo, a
ma a diye i magayam i Yurdum, maga-
yam nakə Yuhana madzəhuɓe ndo a yam
a dzəhuɓawa ndo hay a ɗəma aye. Yesu
a ndza ŋgway mə ɗəma. 41 Ndo hay ti ye
nahaka təvŋgayhaladzay. Ti ye nahana, tə
gwaɗawa: «Yuhana kə ge masuwayaŋ kwa
nəte bay. Ane tuk na, wu nakə a tsik tebiye
ka ndo nakay aye na, deɗek.» 42 Ndo hay
haladzay tə dzala ha ka Yesu.

11
Lazar amət

1-2 Ndoweye andaya tə zalay Lazar. A
ndzawa na, ma gəma i Betani. Malamar

* 10:34 Dəmes hay 82.6.
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ŋgay hay Marta ta Mari tə ndzawa ma
gəma eye niye. Mari na, ŋgwas nakə ma
ta mbəɗiye mal ka sik i Yesu ada ma ta
takaɗiye na ta məkwets i gər ŋgay aye. Pat
wuray na, Lazar a dəɗ a ɗəvats.

3Hərwi niyemalamar ŋgayniye hay sulo
eye tə slər ndo ka Yesu. Ndo niye a ye a
gwaɗay: «BəyMaduweŋ,dzamyaknakəka
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 gayna, hərwi adandohay tâŋgatay a
məzlaɓ iMbəlomada ta zembeɗeŋeyeaneŋ
Wawa i Mbəlom dərmak.»

5Yesu na, awuɗaMarta tamalamar 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 neŋgeye mə ɗəma
ayeməhəne sulo.

7 Ma dəba i məhəne niye sulo eye na, a
gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Takwa abəra
kanaŋ,makwa ka dala i Yahuda.»

8 Gawla ŋgay hay ta mbəɗay faya, tə
gwaɗay: «Eh! Miter may, kə ndza haladzay
bay nakəndo niye haymə ɗəmaaye a satay
məkəɗe kar tə kwar tuk na, ada ka makw-
eye a ɗəma sa na, kəkay?»

9Yesu a gwaɗatay: «A dazlay kamekedœ
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.
10 Ane tuk na, taɗə ndoweye ma həhaliye
ta həvaɗ na, ma ndəfiye sik hərwi ləvoŋ
zəŋzəŋ, dzaydzay andaya ka təv ŋgay bay.»

11Yesua tsikataybazlamniyehayna,ma
dəba aye a gwaɗatay sa: «Dzam kway Lazar
na, kə ndzahəra. Ane tuk na, na diye na ta
pəɗekiye abəra kaməndzehəre.»

12 Gawla ŋgay hay ta mbəɗay faya, tə
gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, kə ge neŋgeye
məndzehəre eye na, mambəliye.»

13 Yesu neŋgeye a say məgweɗe ɗuh na,
Lazar kə mət. Ane tuk na, nəteye tə dzala
na, tə gwaɗYesu a tsik kaməndzehəre nakə
deɗek aye.

14 Andza niye Yesu a tsikatay parakka,
a gwaɗatay: «Lazar kə mət bay. 15 Ane
tuk na, ɗəvats a gəs Lazar na, neŋ andaya
ka təv ŋgay bay. Na ye bay na, hərwi
kurom. A ge bo andza niye na, hərwi ada

nəkuromkâ dzalumha ka neŋ. Hərwi niye
ɗərev gamaŋgwasa eye. Lətsakwa, takwa ta
zəbakwaw faya.»

16Tomas ndo nakə tə zalay Mawsa aye, a
gwaɗatay a siye i gawla i Yesu hay: «Takwa,
mətakwa ka bo ta BəyMaduweŋ kway.»

17Yesu ta gawla ŋgay hay tə husa a gəma
niye na, ɓa Lazar kə ge məhəne faɗ ma
tsəvay. 18 Gəma i Betani na, bəse ta Ze-
rozelem. Ka diye abəra ma Betani a Ze-
rozelem na, a sla kilomiter mahkar bay.
19 Yahuda hay haladzay ta ye naha mata
gatayaw azekw aMarta taMari 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: «BəyMaduweŋ ga, taɗə ka ge andaya
kanaŋna, haɓemalamargamamətiyebay.
22Na sər ha kwa anəke bəbay na, wu nakə
ka tsətsah aye na, Mbəlomma vəlakeye.»

23 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Mala-
mar yakma lətseweye abəramamədahaŋ.»

24 Marta a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Na
sər, ahəl nakə aza məndzibəra ma ndəviye,
ndo hay tebiye ta lətseweye abəra ma
mədahaŋ aye na, neŋgeye dərmak ma
lətseweye abəramamədahaŋ.»

25 Yesu a gwaɗay: «Neŋ na, ndo mətəme
ha ndo abəramamədahaŋ ada ndoməvəle
sifa a ndo hay. Ndoweye kə dzala ha ka
neŋ na, kwa kəmət bəbay na, ma hutiye a
ɗəma sifa nakəma ndəviye bay aye. 26Ndo
kə dzala ha ka neŋ na, məsəfəre ŋgay ma
dziye bay. Ma ndziye ka tor eye. Ka dzala
ha bəɗawMarta?»

27 Marta a gwaɗay faya: «Ayaw Bəy
Maduweŋ, na dzala nəkar na, Kəriste.
Nəkar na,Wawa iMbəlomniye tə gwaɗma
deyeweye kaməndzibəra aye.»

Yesu a tuwa
28 Marta a tsik ka bo abəra andza niye

na, a mbəɗa gər a mətagay mata zalayaw a
malamar ŋgayMari. A ye naha a tsikayme
ta suksuk eye, a gwaɗay: «BəyMaduweŋ ki
yaw, faya ma zalakeye. A gwaɗaka dara.»
29Mari a tsəne andza niye na, kwayaŋŋa a
lətse, a ye bəse ka təv i Yesu.
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30Azlakwa Yesu na, kə husa a gəma niye
zukbay. Neŋgeyehuyaka təvnakə tədzəgər
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
gwaɗ ma giye na, ma diye ka tsəvay mata
tuwe.

32Mari a ye na, ka təv i Yesu. A husa ka
təv nakə Yesumə ɗəma aye. A ŋgatay a Yesu
na, a dəkw gurmets kame ŋgay, a gwaɗay:
«Bəy Maduweŋ, taɗə ka ge andaya kanaŋ
na, haɓemalamar gamamətiye bay.»

33Yesua zəbakaMarina, fayama tuwiye
ada ndo neheye ti ye naha dziye faya ta
tuwiye dərmak. Tsa na, ɗərev a ndalay
haladzay, a mbəɗay hamədzal gər.

34 A tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Ka lum
na na, ka waray?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Bəy

Maduweŋ, dara nəmaa ɗakeye faya.»
35Yesu a tuwa.
36Ndoniyehay tə gwaɗ: «Zəbumfaya tey,

a wuɗa Lazar haladzay!»
37 Ane tuk na, ndo siye hay mə walaŋ

tay, tə gwaɗ: «Ka həndəkay ha ɗəre a gu-
luf, Lazar mâ mət bay na, a sla faya məge
təbəɗew?»

Yesu ambəl ha Lazar abəramamədahaŋ
38 Ɗərev a ndalay a Yesu sa. A ye ka

tsəvay. Tsəvay niye na, andza lar. Tə pa na
mədahaŋ i Lazar na, a lar niye. Ta dərəzl
me i tsəvay niye na, ta beber bagwar eye.
39Yesu a gwaɗatay: «Həndəkum faya abəra
beber nakay.»
Marta malamar i mədahaŋ niye a

gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, kə ge ma tsəvay
məhəne faɗ tuk na, anəke na, ma ziye
bəɗaw?»

40 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Na
tsikaka bəɗaw? Ka dzala ha ka neŋ na, ka
ŋgateye aməzlaɓ i Mbəlom.»

41 Ta həndək faya abəra beber niye. Ta
həndək faya abəra na, Yesu a zəba ɗəre a
mbəlom. A gwaɗ: «Bəba ga na gaka naha
sɨsœ haladzay hərwi wu nakə na tsətsah
naha fakaya na, ka tsəneŋ na. 42 Na sər
ha wu nakə na tsətsahiye naha fakaya aye
na, ka tsəneŋeye na huya. Na tsik wene
wene aye na, hərwi ndo neheye kanaŋ ka

təv ga aye, tâ dzala ha maa sləra ga ahaya
na, nəkar.»

43 A tsikay naha a Mbəlom andza niye
na, a zalay a Lazar ta magala, a gwaɗ:
«Ndohwaw abəra.»

44 Tsa na, Lazar a ndohwaw abəra. A
ndohway na, tə petekeɗ niye tə pa na ka bo
a tsəvay aye tebiye. Həlay tə sik ŋgay hay
mambəkwa eye ada gər ŋgay mambəkwa
eye dərmak.
Yesu a gwaɗatay: «Pəlum faya abəra pe-

tekeɗ niye ada kâ gərum hamâ ye ŋgway.»
Bagwar i Yahuda hay ta pəla tsəveɗ ka

məkəɗe na Yesu
Mata 26.1-5;Markus 14.1-2; Luka 22.1-2

45Ndo neheye ta yemata gayaw azekw a
Mari ada ta ŋgatay amasuwayaŋ niye Yesu
a ge aye na, ndo hay haladzay ta dzala ha
ka Yesu. 46Ane tuk na, ndo siye hay ti ye ka
təv i Farisa hay. Ti ye naha ta 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, faya ma
giye masuwayaŋ hay haladzay huya. Ka
gakweye ha na, kəkay? 48Taɗə ka gərakwa
ha andzaniye na, ndohay tebiye ta dzaliye
ha faya. Ndo hay tebiye ta pay bəzay na,
ndo i Roma hay ta deyeweye ta mbəzliye
ha gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom ada ta
bəbazliye tay ha ndo kway hay.»

49 Ndoweye 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 sərumwuray
kwa tsekweŋ bay. 50 Ŋgama ndo nəte mâ
mət hərwi ndo hay tebiye tə bəmalə nakə
ndo kway hay tebiye ta dziye aye.»

51 Wu nakə a tsik aye na, a yaw abəra
ma mədzal gər ŋgay bay. Ka viye eye niye
na, neŋgeye bagwar i ndo məvəlaway wu
a Mbəlom. Hərwi niye Mbəlom a vəlay
gədaŋmətsikekawunakəmagiyebokame
aye, Yesu ma mətiye hərwi 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
mâhəla tay ahaya tebiye tâ ndza ka təv eye
nəte.
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53 Hərwi bazlam i Kayif niye a tsik aye
na, pat eye niye ta dazlay mapəle tsəveɗ
ka məkəɗe na Yesu. 54 Hərwi niye Yesu a
həhalawa na, a bəzawa ha bo parakka mə
walaŋ i Yahuda hay sa bay. Ane tuk na,
a ye ŋgway dəreŋ a gəma wuray tə zalay
Efrayim. Gəma niye na, bəse tə kəsaf. Tə
ndzamə ɗəma ta gawla ŋgay hay.

55Magurlom i Yahuda hay nakə tə zalay
Pak aye mazlambar kə ndzew. Ndo hay
haladzay ti yaw abəra ma gəma hay wal
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 nəteyemə 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 a magurlom bəɗaw?
Ka dzalum na, kəkay?»

57 Tə tsik andza niye na, hərwi bagwar
hay i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom
aye ta Farisa hay tə gwaɗ: «Ndoweye kə sər
təv i Yesunakəneŋgeyemə ɗəmaayena,mâ
ɗatay ha hərwi ada ta diye faya ta gəsiye
na.»

12
Mari ambəɗamal ka sik i Yesu
Mata 26.6-13;Markus 14.3-9

1 Məhetse i magurlom i Pak a zəkaw
məhəneməkwana, Yesu ambəɗa 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,
neŋgeyemə walaŋ i ndo neheye tə nda wu
mənday dziye tə Yesu aye.

3Ahəl nakə faya ta ndiyewumənday aye
na, Mari a zla dos maraha eye təmal 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 nəteyemə ɗəma
aye.

4 Yudas Iskariyot na, neŋgeye nəte mə
walaŋ i gawla i Yesu hay, neŋgeye ma ta

giye ɗaf ka Yesu. A ŋgatay a mal niye Mari
ambəɗa ka sik i Yesu aye na, a gwaɗ: 5«Ass!
Ta səkəm ha mal niye bay na, hərwi mey?
Haɓe ta səkəm ha na, ka hutakweye ha
suloy haladzay segey? Ada dala eye na, ta
sliyeməvəlatay amətawakhaybəɗaw!» 6A
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, ka mətawak 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 tukna, neŋna, nandziye
tə nəkurom huya bay.»

A satay a bagwar i Yahuda hay məkəɗe
Lazar

9 Yahuda hay haladzay tə tsəne Yesu
neŋgeye ma Betani na, tə həl bo ti ye. Ti
ye na, ka təv i Yesu ɗekɗek bay. Ti ye
na, a satay məŋgatay a Lazar nakə Yesu
a mbəl abəra ma mədahaŋ aye. 10 Hərwi
niye bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom aye tə haya gər hərwi a sa-
tay məkəɗe na Lazar dərmak. 11 A satay
məkəɗe na Lazar na, hərwi ndo hay hal-
adzay 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
12 Tədœ eye na, ndo neheye haladzay

ti ye naha a magurlom i Pak aye na, tə
tsəne Yesu faya ma diye naha a Zerozelem
dərmak. 13 Ti ye tə ɗəsaw hawal i gərɗaf
wuray a ndzəkit bo təɓah məgəse ha mə
həlay. Ti ye mata dzəgər tə Yesu ka tsəveɗ.
Ahəl nakə faya ta diye na, tawuda, tə gwaɗ:
«Zambaɗakway a Mbəlom! Mbəlom mâ pa
ŋgama ka ndo nakə faya ma deyeweye ta
məzele i BəyMaduweŋaye! Mbəlommâpa
ŋgama ka Bəy i Israyel hay!»

14Yesu a ŋgatay a zuŋgowuray na, a ndza
faya andza nakəmawatsa eyeməƊerewel i
Mbəlom, Mbəlom a gwaɗ:
15 «Nəkar gəma i Zerozelem, kâ dzədzar

bay!
* 12:15 Zakari 9.9.
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Zəba, bəy yak fayama diye naha
mandza eye ka zuŋgowawa eye.*»

16 Ahəl niye na, gawla i Yesu hay tə sər
bazlam niye a tsik ka Yesu na, tə sər zuk
bay. Ahəl nakə Mbəlom a bəz ha məzlaɓ
i Yesu, a matayaw a gər aye na, bazlam i
Mbəlom kə tsik faya andza niye deɗek ada
ndo hay tə ge andza niye dərmak.

17Ahəl 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.

19 Farisa hay tə ŋgatay andza niye na, tə
tsik mə walaŋ tay, tə gwaɗ: «Zəbum kwa,
wu nakə faya ka gakweye tebiye na, ma
gakweye ŋgama bay! Ndo hay tebiye ta pay
bəzay.»

Gərekwuray hay ta pəla Yesu
20Ahəl nakə ndo hay ti ye a magurlom i

Pak mata ɗəslay ha gər a Mbəlom aye na,
Gərek hay andaya mə walaŋ tay. 21 Gərek
niye hay ti ye ka təv i Filip. Filip neŋgeye
ndo i gəma i Betesayda ka dala i Galile. Ti
yenaha təgwaɗayaFilip: «Ŋgalaka,a samay
məŋgatay a Yesu tey.»

22Filip a tsəne na, a ye a tsikay a Aŋdəre.
Tsa na, ti ye tə tsikay a Yesu. 23 Yesu a
gwaɗatay: «Həlay eye kə sla anəke tuk,
Mbəlomma ɗatayhaməzlaɓga ineŋWawa
i Ndo, a ndo hay.» 24 Yesu a gwaɗatay
sa: «Sərum ha na, ta sləga hulfe i wu nəte
a bəɗ bay na, ma ndziye andza niye ma
səkahiye bay. Taɗə ta sləga na, ma nd-
zohwiye. Nakay a ndzohwaw abəra aye
na, ma gəliye ada ma giye wur haladzay.
25Ndoweye kawuɗa sifa ŋgay na,ma dziye
ha ɗuh. Ndoweye ka kərahməgay gər a sifa
ŋgay hərwi ga na, ma hutiye sifa nakə ma
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.
Ndonakəmageŋeyeməsler ayena, Bəba ga
ma ɗəslay ha gər.»

Yesu a ɗa haməməte ŋgay

27 Yesu 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 mə mbəlom, a gwaɗ: «Ɓa na
mbərəm məɗa ha məzlaɓ ga nakə ndo hay
ta ɗəsleŋeye ha gər aye ada na ɗatay ha
məzlaɓ ga sa.»

29Ndoneheyenəteyehaladzayka təveye
niye, tə tsəne mətsike me niye a tsənewmə
mbəlom aye, tə gwaɗ: «Maa ləv na, maləve i
mbəlom.»
Siye hay tə gwaɗ: «Maa tsikayaw me na,

gawla i Mbəlom!»
30 Ane tuk na, Yesu a mbəɗatay faya, a

gwaɗatay: «Mətsike me nakay a tsənewmə
mbəlom aye na, hərwi kurom bəna hərwi
ga bay. 31Nakayna, həlay nakəMbəlomma
gateye sariya a ndo hay aye tuk. Anəke na,
Mbəlom ma həhariye na bəy i məndzibəra
nakay. 32 Neŋ na, ta gəsiye ga, ta dariye
ga ka mayako mazləlmbaɗa eye, ta lətsiye
ga ha ka bo ka mbəlom. Ta lətse ga ha
na, na zalateye a ndo hay tebiye tâ yaw ka
təv ga.» 33 Yesu a tsik andza niye na, ka
məməte ŋgay. Ma ta mətiye kəkay na, a ɗa
ha neŋgeye.

34 Ndo hay tə gwaɗay: «Mə ɗerewel i
Mbəlom na, tə watsa, 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?»

35Yesu a gwaɗatay: «Anəke na, dzaydzay
andaya mə walaŋ kurom. Ane tuk na,
ma ndziye na, tsekweŋ tsa. Ahəl nakə
dzaydzay andaya mba aye na, dum kame
hərwi ada ləvoŋmândzakuma gər həf bay.
Hərwi ndo nakə fayama diyema ləvoŋ aye
na, a sər təv nakə ma diye a ɗəma aye bay.
36Ahəl nakə dzaydzay niye faya ma dəviye
na, dzalumha fayahərwiadakâ tərumndo
i dzaydzay hay.»
Yesu a tsik bazlam niye andza niye na, a

ye a ŋgaha bo abəra ka nəteye.
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Yahudahayhaladzay tadzalahakaYesu
bay

37 Kwa taɗə kə ge masuwayaŋ haladzay
ka ɗəre tay bəbay na, Yahuda hay haladzay
ta dzala ha faya bay. 38 Wu nakay a ge
andza niye na, hərwi ada wu nakə Ezay
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom a tsik ahəl
niye mâ ge bo. A gwaɗ:
«BəyMaduweŋ,maatəmabazlamyaknakə

nəmaa ɗa ha aye na, way?
BəyMaduweŋ, ka bəzay ha gədaŋ yak na, a

way?†»
39Hərwi niye ndohay tədzala ha ka Yesu

bay na, hərwi mey? Ezay a gwaɗ:
40 «Mbəlom ka təra tay ha guluf eye hay,

ka dərəzlatay kametsehe tay.
A satayməŋgatay tə ɗəre bay,

a satayməsəre təmetsehe tay bay.
Taɗə a sataymambəɗe hamede tay na,

na təmiye tay ha dərmak.‡»
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. 43A satay na, ndo tâ zambaɗatay, ɗuh
Mbəlommâ zambaɗatay bay.

WunakəYesuatsikayena,magəsiyendo
hay a sariya

44Madəba eye na, Yesu awuda 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.
45 Ndoweye kə ŋgeteŋ na, a ŋgatay a ndo
nakə a sləra ga ahaya aye. 46 Neŋ 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 «Taɗə ndoweye kə tsəne bazlam nakay
ada kə pay bəzay bay na, mata gay sariya
na, neŋ bay. Hərwi neŋ na yaw ka
məndzibəra na, mata gatay sariya a ndo
hay bay, ane tuk na, hərwi mətəme tay
ha. 48 Taɗə ndoweye ka təma ga bay

ada ka kərah bazlam ga na, sariya ma ta
gəsiye na. Sariya ma ta gəsiye na pat nakə
məndzibəra ma ndəviye na, hərwi a kərah
bazlam ga.

49 «Andza niye, bazlam nakay na tsik aye
na, na tsik tamədzal gər gabay. Ane tukna,
maa gweɗeŋ tsik nakay na, Bəba ga nakə a
sləra ga ahaya aye. 50 Ada na sər wu nakə
a gweɗeŋ aye na, ma vəliye sifa nakə ma
ndəviye bay a ndo hay. Andza 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
nakə ma diye abəra ka məndzibəra aye kə
sla. Mamiye ŋgway ka təv i Bəba ŋgay. Yesu
a wuɗa ndo ŋgay neheye ka məndzibəra
aye huya. Anəke Yesu ka bəzatay ha na, a
wuɗa tay ha tə ɗərev ŋgay peteh.

2 Pat eye niye ta huwa na, Yesu ta gawla
ŋgay faya ta ndiye ɗaf. Ɓa Fakalaw ka
mbərəm məvəlay bazlam a Yudas wawa i
Simoŋ Iskariyot hərwi ada mâ ge ɗaf ka
Yesu.

3 Yesu a sər ha Bəba ŋgay kə vəlay gədaŋ
ka mələve wu hay tebiye. Yesu a sər ha
neŋgeye a yaw abəra ka təv i Mbəlom ada
mamiye na, ka təv i Mbəlom. 4Hərwi niye
Yesu a gər ha mənde wumənday, a lətse. A
tsəkw ka bo abəra petekeɗ. A ye naha a zla
petekeɗ i matekeɗe yam abəra ka bo, a ɓar
ha bəzay i huɗ. 5Ma dəba aye na, a mbəɗa
yam a gandayah. Tsa na, a dazlay məbere
tay na sik a gawla ŋgay hay. A ndəv ha
məbere tay na sik na, a pəla haya petekeɗ
matekeɗe yamniye abəramə 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.»

8 Piyer a gwaɗay: «Aʼay! Ka ta bereŋeye
na sik ɗaɗa bay.»

† 12:38 Ezay 53.1. ‡ 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 dzapameye nəte
tə nəkar sa bay.»

9 Simoŋ Piyer a tsəne andza niye na, a
gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, kâ bereŋ na sik
ɗekɗek tsabay. Bereŋnahəlay gahay 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.

12 A ndəv ha məbaratay na sik na, a
zla petekeɗ ŋgay a ma ha ka bo. A ye,
a ma ka təv mənde ɗaf tay niye, a ndza.
Tsa na, a gwaɗatay: «Ka sərum wu nakə
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 niye deɗek. 14 Neŋ
ɗuh ndomədzeŋge ndo ada BəyMaduweŋ,
na barakum na sik, nəkurom dərmak ku-
toŋ barum sik kuromhay a bonəte nətemə
walaŋ kurom. 15Na bəzakum ha wu nakə
ka gumeye hərwi ada nəkurom dərmak kâ
gumaboməwalaŋ kuromandza nakəneŋ
na ge aye. 16 Ayaw! 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. 17 Anəke na, ka sərumeye ha
tuk. Taɗə ka gum ha məsler tə wu neheye
na, ka hutumeyeməŋgwese.

18 «Na tsik na, ka nəkurom tebiye kurom
aye bay. Neŋ na, na sər ndo neheye na pala
tay aye. Ane tuk na, bazlam nakə tə watsa
mə Ɗerewel i Mbəlom aye na, ma giye bo
andza nakə təwatsa aye. Mawatsa eye na,
a gwaɗ: “Ndo nakə nəmaa nda ɗaf salamay
aye na, ka təra ndo məne ɗəre ga.*” 19 Na
tsikakum ka bo abəra anəke na, hərwi ada
wu nakay aza kə husaw na, ka dzalumeye
ha neŋ na, neŋ.

20 «Neŋ faya na tsikakumeye parakka:
Sərum ha, ndoweye ka təma ndo nakə neŋ
na slər ha aye na, a təma na, neŋ dərmak.

Ada ndo nakə ka təmaga aye na, a təmana,
ndo nakə a sləra ga ahaya aye.»

Ndoməge ɗaf ka Yesu
Mata 26.20-25; Markus 14.17-21; Luka

22.21-23
21 Ma dəba i bazlam niye Yesu a tsik

aye na, ɗərev ŋgay a ye faya abəra. A
tsikatayparakka, a gwaɗatay: «Neŋ fayana
gwaɗakumeye: Sərum ha na, ndo nəte mə
walaŋ kuromma giye fagaya ɗaf.»

22Gawla ŋgay hay tə tsəne andza niye na,
tə ma ha ka bo ɗəre mə walaŋ tay tebiye.
Ane tukna, Yesua tsikkawayna, tə sərkwa
tsekweŋ bay tebiye. 23Ndo nəteməwalaŋ 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, ka way. 25Mandərkwasla i
Yesuniyeahəndzəɗnahagərka təv iYesu, a
tsətsah faya, a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, ka
tsik na, ka way?»

26 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Na
ɗəsiye peŋ ada na giye faya ala. Ndo nakə
na vəlay aye na, mata ge fagaya ɗaf na,
neŋgeye.» Tsa na, Yesu a ɗəs peŋ, a ge
faya ala, a vəlay a Yudas wawa i Simoŋ
Iskariyot.

27 Yudas a təma peŋ niye na, kwayaŋŋa
Fakalawayay amədzal gər. Yesu a gwaɗay:
«Wu nakə ka giye na, ge na anəke bəse!»

28 Ndo neheye nəteye mandza eye tage
Yesu aye, Yesu a tsik andza niye hərwimey
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 wumənday hərwi magur-
lom i Pak. Kəgəbay a gwaɗay mâ ye mâ
vəlatay wu amətawak hay.

30 Ahəl nakə Yudas a təma peŋ niye na,
kwayaŋŋa a yaw abəra. Niye na, ta həvaɗ.

Bazlammapala eye weɗeye
31 Ma dəba eye Yudas a yaw abəra na,

Yesu a gwaɗ: «Anəke na, məzlaɓ ga i
Wawa i Ndo ma bəziye parakka ada ndo
hay ta ŋgateye a məzlaɓ i Mbəlom hərwi
ga dərmak. 32 Na bəzatay ha məzlaɓ i
Mbəlom a ndo hay, Mbəlom dərmak ma

* 13:18 Dəmes hay 41.10.
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bəzatay ha məzlaɓ i wawa ŋgay a ndo hay
tə wu nakə faya ma giye aye. Ma giye
mahonok mabəzatay ha bay. 33 Wawa 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 tsikakum-
eye 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 na wuɗa kurom
aye na, kutoŋ wuɗum bo nəte nəte mə
walaŋ kurom dərmak. 35 Taɗə ka wuɗum
bo nəte nəte mə walaŋ kurom na, ndo hay
tebiye ta səriye ha nəkurom gawla ga hay.»

Piyerma gwaɗiye: «Na sər Yesu bay»
Mata 26.31-35; Markus 14.27-31; Luka

22.31-34
36 Simoŋ Piyer a tsətsah faya, a gwaɗay:

«BəyMaduweŋ, ka diye na, a ŋgay?»
Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Anəke

na, ka sliye fayaməpeŋ bəzay a təv nakə na
diye a ɗəma aye bay. Ane tuk na, həlay eye
ma slaweye aza ka peŋeye bəzay.»

37 Piyer a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, na
sliye faya məpaka bəzay anəke bay na,
hərwi mey? Neŋ maləva bo eye məvəle ha
məsəfəre ga hərwi yak.»

38Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Nəkar
maləva bo məvəle ha məsəfəre yak hərwi
ga ta deɗek ŋgway ɗaw? Na tsikakeye
parakka, sər ha na, dzagulokma ta zlahiye
na, ɓa ka gwaɗ sikmahkar ka sər neŋ bay.»

14
Yesu na, tsəveɗ i ndo haymede aMbəlom

1 Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay:
«Ɗərev mâ ye fakuma abəra bay. Dza-
lum ha ka Mbəlom ada dzalum ha ka neŋ
dərmak. 2Gayhayandayahaladzayməgay
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
ndzumeye ma təv nakə neŋ mə ɗəma aye.

4Nəkurom na, ka sərum tsəveɗ nakə a ye a
təv nakə na diye a ɗəma aye.»

5 Tomas a gwaɗay: «Bəy ga, təv nakə
ka diye a ɗəma aye na, nəmaa sər bay.
Nəmaasliye fayaməsəre tsəveɗniyena,ma
kəkay?»

6Yesu ambəɗay 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.»

9Yesuambəɗay faya, a gwaɗay: «Nandza
ka təv kurom na, haladzay ada ka sər ga
ha bay ŋgway huya ɗaw Filip? Ndoweye kə
ŋgeteŋ a neŋ na, a ŋgatay na, a Bəba ga. Ada
ka gwaɗ: “Ɗamay ka Bəba yak” na, hərwi
mey? 10 Neŋ ta Bəba ga, nəmay mandza
eye nəte na, ka dzala ha təbəɗew? Bazlam
neheye na tsikawakum a nəkurom tebiye
na, ti yawabəraməneŋ ɗekɗekbay. Na tsik
na, i Bəba ga nakə nəmaymandza eye nəte
aye. Maa ge məsler mə neŋ na, neŋgeye.
11 Taɗə na gwaɗakum: “Neŋ ta Bəba, Bəba
ga tə neŋ, nəmay nəte” na, dzalum ha faya.
Dzalum ha ka məsler neheye na gawa aye
kwa.

12 «Ayaw! Neŋ faya na gwaɗakumeye:
Sərum ha na, ndoweye kə dzala ha ka neŋ
na, ma giye məsler neheye neŋ faya na
giye dərmak. Ma ta giye na, ma ziye ne-
heye anəke aye, hərwi neŋ na, na diye ka
təv i Bəba ga. 13 Ka 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 gwaɗ ma sləraweye Məsəfəre
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 ndo mekeleŋ mâ
dzəna kurom hərwi ada mâ ndza huya
ka təv kurom. 17 Ma slərakumaweye na,
Məsəfəre nakəma ɗakumeye ha deɗek aye.
Məndzibərana,ma sliye fayaməhute təbey
hərwi kə ŋgatay bay, ma səriye na bay
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sa. Nəkurom na, ka sərumeye hərwi ma
ndziye na, ka təv kurom ada ma ndziye
huya mə nəkurom. 18 Hərwi niye, na
gəriye kurom ha mahəkuromeye andza
wur mətawak hay bay. Na maweye ka
təv kurom. 19 Ma məndze tsekweŋ na,
ndo i məndzibəra hay ta ŋgeteŋeye sa bay.
Nəkurom na, ka ta ŋgatumeŋeye hərwi neŋ
na ndziye ta sifa ga huya ada nəkurom
dərmak ka ndzumeye ma sifa huya. 20 Pat
eyeniyena, ka sərumeyeneŋmadzapaeye
ta Bəba ga, nəkurom madzapa 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 awuɗa ga aye, neŋdərmaknawuɗiye
na ada na bəzay ha bo ga.»

22 Gawla i Yesu andaya məzele ŋgay
Yuda. Neŋgeye na, Yudas Iskariyot bay. A
gwaɗay a Yesu: «Bəy ga, ka bəziye ha bo
a nəmay ɗekɗek, ka bəziye ha bo a ndo i
məndzibəra hay bay na, ma giye bo ma
kəkay?»

23Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Ndow-
eye ka wuɗa ga na, ma rəheye ha gər a
bazlam ga. Bəba ga ma wuɗiye na. Nəmaa
deyeweye ka təv ŋgay. Neŋ ta Bəba nəmaa
ndziye mə gay ŋgay. 24 Ndo nakə a wuɗa
ga bay aye na, ma rəheye ha gər a bazlam
ga bay. Kâ mətsum ha gər tə wu nakə na
tsik aye bay. Wu nakə ka tsənum na tsik
aye na, a yaw mə neŋ bay. A yaw na, ka
təv i Bəba ga neŋgeye nakə a sləra ga ahaya
aye. 25 Na tsikakum ka bo abəra bazlam
nakay anəke na, hərwi neŋ andaya ka təv
kurom mba. 26 Mazlambar Bəba ga ma
sləraweye Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a bərəm
ga, ma dzəniye kurom. Neŋgeye na, ma
tətikakumeyewuhay tebiyeadabazlamga
neheyena tsikawakumayena,mâmakum
ahaya a gər tebiye.

27«Anəke na diye gwana, na vəlakumeye
məndze zay a ɗərev kurom. Məndze
nakə ɗərev kurom ma ndziye zay aye
na, na vəlakumeye andza i məndzibəra
bay. Ɗərev mâ ye fakuma abəra bay.
Kâ dzədzarum bay. 28 Ɓa ka tsənum, na
gwaɗakum: Na diye gwa. Ane tuk na, na
maweye ka təv kurom. Taɗə ka wuɗum ga

na, ka ŋgwasumeye hərwi na diye na, ka təv
i Bəba ga. Bəba ga, neŋgeye na, bagwar eye
a ze ga.

29 «Wu neheye ta ndislew zuk bay. Na
tsikakum ka bo abəra anəke na, hərwi ada
aza ta ndislew na, kâ dzalum ha ka wu ne-
heye na tsikakum aye. 30Na ta tsikakum-
eye wuray andaya haladzay sa bay. Na
tsikakumeye wuray haladzay sa bay na,
hərwi mey? Hərwi bəy i ndo i məndzibəra
hay faya ma deyeweye. Ane tuk na, gədaŋ
ŋgay andaya kwa tsekweŋ mələve ga bay.
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

1 Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay sa:
«Neŋ na, andza dərizl i gərɗaf deɗek eye.
Bəba ga na, a təra andza ndo i guvah.
2 Hawal neheye tə wa bay aye na, ma
ɗəsiye tay ha. Hawal neheye tə wa aye
na, ma kəkaliye fataya abəra hərwi ada
tâ wa hohway haladzay. 3 Wu neheye
na tətikakum aye na, ka təra kurom ha
tsəɗaŋŋa,andzadərizl i gərɗafnakə takəkal
na aye. 4Ndzum na, madzapa eye ka neŋ
andza neŋ nakə madzapa eye tə nəkurom
aye. Hawal kə ge neŋgeye ka dərizl ŋgay
eye bay na, ma sliye faya məwe ka gər bo
ŋgay bay, mâ ndza ka dərizl ŋgay. Andza
niye, nəkuromkadzapumtəneŋbayna, ka
mbumeye 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, ma wiye hohway haladzay
andza dərizl i gərɗaf. Hərwi ze neŋ na,
ka slumeye məge wuray lele eye bay.
6Ndoweye kə dzapa təneŋ bay na,Mbəlom
ma kərahiye na. Ma təriye andza hawal i
dərizl i gərɗaf nakə tə ɗəs faya abəra aye.
Ta kaliye ha ada ma kuliye. Kə kula na, ta
hayay gər ada ta dziye a ako, ma təmiye.

7«Taɗə ka ndzumnəkurommadzapa eye
ka neŋ ada ka pum na bazlam ga a ɗərev
na, tsətsahum wu nakə a sakum aye, ka
hutumeye. 8 Taɗə faya ka gumeye ŋgwalak
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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 «Na wuɗa kurom andza nakə Bəba a
wuɗa ga aye. Ndzum huya madzapa eye
ka neŋ ada ka sərumeye ha na, na wuɗa
kurom. 10Taɗəkarəhumayhagər abazlam
ga mapala eye na, ka ndzumeye nəkurom
madzapa eye ka neŋ ada ka sərumeye ha
na wuɗa kurom huya, andza neŋ nakə na
rəhay ha gər a bazlam i Bəba ga mapala
eye ada neŋ madzapa eye tə neŋgeye ada
na sər ha a wuɗa ga huya. 11Na tsikakum
wu neheye na, hərwi ada ɗərev kurommâ
ŋgwasa andza neŋ nakə ɗərev ga maŋgwasa
eye dərmak. Andza niye məŋgwese ma
rahiye a ɗərev kurom lele.

12 «Bazlam ga nakə na tsikakumeye na,
waray? Bazlam nakə na tsikakumeye na,
wuɗum bo nəte nəte mə walaŋ kurom
andza neŋ nakə na wuɗa kurom aye.
13Ndoweye kə dze ha məsəfəre ŋgay hərwi
dzam ŋgay hay na, mawuɗe bo maze niye
na, andaya sa bay. 14Taɗə ka gumwu nakə
na gwaɗum gum aye na, nəkurom dzam
ga hay. 15 Na zalakumeye ndo i məsler
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. 16 Nəkurom ka zlum ga bay. Ɗuh
maa pala kurom na, neŋ hərwi ada kâ
pumeŋ bəzay. Na slər kurom ha dərmak,
kâ yum mata ge wu nakə lele eye ada wu
niye lele eye ma ndziye huya. Andza niye,
ka tsətsahum wu hay tebiye ta məzele ga
na, Bəba gama vəlakumeye. 17Wunakəna
tsikakumeye anəke aye na, wuɗumbonəte
nəte məwalaŋ kurom.»

Ndo i məndzibəra hay ta nateye ɗəre a
gawla i Yesu hay

18 Yesu a gwaɗatay sa: «Taɗə ndo i
məndzibəra ta nakum ɗəre na, sərum ha
ɓa kurre tə nay ɗəre na, a neŋ. 19 Taɗə
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 ba-
zlam ga aye na, ta dzaliye i kuromdərmak.
21Ɗəretsətseh nakə ta gakumeye na, hərwi
nakə nəkurom gawla ga hay aye. Tə ge
andza niye na, hərwi tə sər ndonakə a sləra
ga ahaya aye bay.

22 «Taɗə na yaw na tsikatay bazlam i
Mbəlom bay na, sariya ma gəsiye tay ha
hərwimezeleme taybay. Ane tukna, anəke
na yaw, na tsikatay. Anəke ta sliye faya
mətsike “nəmaa sər mezeleme bay” na, ta
sliye faya bay. 23Ndoweye kə neŋ ɗəre na,
a nay ɗəre a Bəba ga dərmak. 24Taɗə ɓa na
mbərəm məge məsler neheye ndəray ɗaɗa
kə ge bay aye na, haɓe Mbəlom ma gəsiye
tayhaa sariyaŋgaybay. Azlakwaanəkena,
ta ŋgatay aməsler gahay ada faya tanamay
ɗəre ta bəba ga. 25 Ane tuk na, a ge andza
niye na, hərwi adamâ təra andza nakə ndo
tay hay ta watsa mə Ɗerewel i Mbəlom aye.
Tə watsa, tə gwaɗ: “Tə neŋ ɗəre na, kəriye
bəna na gemənese bay.*”»

26 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo nakə ma
deyeweye madzəne kurom aye na, ma
deyeweye. Ma deyeweye na, mə həlay
i Bəba ga. Na ye ka təv i Bəba ga na,
na slərakumaweye. Ndoweye niye na,
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa aye. Neŋgeyema ɗateye
ha deɗek a ndo hay. Ki yaw na, ma tsikiye
ka neŋ. 27Nəkurom dərmak ka ta tsikum-
eye ka neŋ hərwi ahəl nakə na dazlay a
məslerayena, nəkuromtəneŋhusbəgom.»

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
abəraməgay imaɗuwuleme. Həlayeyema
deyeweye, ndohay ta kəɗiye kurom, ada ta
dzaliye mə 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

* 15:25 Dəmes hay 35.19; 69.5.
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bay ada tə sər neŋ bay. 4Na tsikakumka bo
abəra anəkena, hərwi adaahəl 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, na miye 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. 7 Ayaw!
Sərum ha lele, na ye fakuma abəra ɗuh i
kurom na, lele. Andza niye taɗə na ye gwa
bayna, ndonakəmadeyeweyematadzəne
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 nakə
ma 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 na miye ka təv i Bəba ga. Ka
ta ŋgatumeŋeye sa bay. 11 A 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 hal-
adzay. 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. 15 Wu ne-
heye mə həlay i Bəba ga tebiye na, i ga
dərmak. Hərwi niye na gwaɗakum na, wu
nakə Məsəfəre ma ta ɗakumeye ha aye na,
ma deyeweye abəra na, mə neŋ.»

Gawla i Yesu hay ta ŋgwasiye haladzay

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,
andzaməgweɗemey? Ka sərakwawunakə
a saymətsike aye bay.»

19 Yesu a sər ha a satay a gawla ŋgay hay
matsətsehe faya bazlam. A gwaɗatay: «Ka
tsikum mə walaŋ kurom na, ka bazlam
nakə na gwaɗ “məndze tsekweŋ na, ka
ŋgatumeŋeye sa bay ada məndze tsekweŋ
na, ka ŋgatumeŋeye sa” ɗaw?

20 «Ayaw! Sərum ha na, ka ta tuwum-
eye, ka wudumeye ka bo haladzay. Ndo
i məndzibəra hay na, ta ŋgwasiye. Ɗərev
ma ndalakumeye haladzay, ane tuk na,
ɗəretsətseh kurom ma təriye məŋgwese.
21 Ma giye na, andza məwe wawa nakə a
dazlay a ŋgwas aye. Ahəl nakə wawa a
dazlay aŋgwasayena, ɗərevandalayhərwi
ɗəretsətseh. Ane tukna, kəwanawawatsɨy
na, ma mətsiye ha gər tə ɗəretsətseh. Ma
ŋgwasiye hərwi wawa nakə a wa, a yaw ka
məndzibəra aye. 22 Andza niye nəkurom
mə ɗəretsətseh anəke dərmak. Ane tuk
na, na ta ŋgatakumeye, ka ta ŋgwasumeye
haladzay, ndəray ma sliye faya mabuwe
fakuma abəraməŋgwese niye bay.

23 «Pat eye niye na, ka ta tsətsahumeye
fagaya sa bay. Sərum ha na, kwa mey
ka tsətsahum ta məzele ga na, Bəba ma
vəlakumeye. 24 Hus anəke ka tsətsahum
wuray taməzele ga zuk bay. Tsətsahum, ka
hutumeye adaməŋgwesemarahiye a ɗərev
kurom lele.»

Yesu a ŋgwasa kaməndzibəra
25 Yesu a gwaɗatay: «Na tsikakum wu

neheye tebiye na, ta dzeke. Həlay eye
ma deyeweye, na tsikakumeye ta dzeke
sa bay. Ane tuk na, na ta tsikakumeye
ka gər i Bəba ga parakka. 26 Pat eye niye
na, ka tsətsahumeye wu hay ka Bəba ga
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ta məzele ga. Agəla ka gwaɗumeye na,
na ta tsətsahiye faya wu hərwi kurom.
Aʼay! Bo kurom eye ka tsətsahumeye tə
bazlamkurom. 27Bəba, boŋgay eye awuɗa
kurom. A wuɗa kurom na, hərwi nəkurom
kawuɗumgaadakadzalumhaneŋnayaw
na, abəra ka təv i Mbəlom. 28 Na yaw na,
ma təv iBəbagaadanayawkaməndzibəra.
Anəke na, na gəriye ha məndzibəra, na
miye ka təv i Bəba ga.»

29 Gawla ŋgay hay tə gwaɗay: «Yawa!
Anəke faya ka tsik me na, parakka tuk. Ka
tsik ta dzeke sa bay. 30Anəke nəmaa sər ha,
ka sər wu hay tebiye. Ndoma ta tsətsahiye
fakayabazlamna, ɓaka sər tsɨy. Hərwiniye
nəmaa dzala kar ha, nəmaa sər ka yaw na,
abəra ka təv i Mbəlom deɗek.»

31Yesu ambəɗatay 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 tsikakum wu neheye kurre ada
nəkurom neheye madzapa eye tə neŋ
aye na, hərwi ada kâ ndzum zay. Ka
məndzibəra na, ka gumeye ɗəretsətseh.
Ane tuk na, ɗərevmâ ye fakuma abəra bay,
hərwi neŋ na, na ŋgwasa kaməndzibəra.»

17
Yesu a ɗuwulay me a Mbəlom hərwi

gawla ŋgay hay
1Yesu a tsikatay ka bo abəra bazlamniye

na, a zəba ɗəre a mbəlom, a gwaɗ: «Bəba
ga, i ga na, həlay eye kə husaw tuk. Bəzatay
haməzlaɓ ga a ndo hay ada neŋ wawa yak
nâ bəzatay ha məzlaɓ yak dərmak. 2Nəkar
na, ka vəleŋ gədaŋ ka gər i ndo hay tebiye
hərwi ada nâ vəlatay sifa nakəma ndəviye
bay aye a ndo neheye ka vəleŋ tay naha a
həlay aye. 3 Sifa niye ma ndəviye bay aye
na, andzaməgweɗe 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. 5 Anəke na, Bəba ga, vəleŋ
məzlaɓ ka ɗəre yak andza məzlaɓ ga ahəl
nakə nəmay salamay, məndzibəra andaya
zuk bay aye.

6 «Ndo neheye ka pala tay ha abəra ka
məndzibəra aye ada ka vəleŋ tay ha a həlay
ga aye, tə sər kar ha na, hərwi ga. Nəteye
tebiye na, i yak hay ada ka vəleŋ tay ha
a həlay ga. Nəteye faya ta rəhay ha gər a
bazlamyak. 7Tə sər hawuneheye ka vəleŋ
tebiye aye na, a yaw mə nəkar. 8 Bəna na
tsikatay bazlam nakə ka gweɗeŋ tsikatay
aye. Ta təma lele. Ta sər ha ta deɗekna yaw
na, abəra ma nəkar. Ada ta dzala ha maa
sləra ga ahaya na, nəkar.

9 «Na ɗuwulakeye naha me hərwi tay,
bəna hərwi ndo i məndzibəra hay bay.
Na ɗuwulakeye naha me na, hərwi ndo
neheye ka vəleŋ tay ha aye. Nəteye na,
ndo yak hay. 10 Ndo ga hay na, ndo yak
hay dərmak, ada ndo yak hay na, ndo ga
hay. Nəteye ta ɗatay ha məzlaɓ ga a ndo
hay. 11 Anəke na, na miye naha ka təv
yak. Na gəriye ha məndzibəra, nəteye ta
ndziyekaməndzibəra. Bəbaga, nəkarnakə
tsəɗaŋŋa eye, tsəpa tay ha ta gədaŋ yak
nakə ka vəleŋ aye. Tsəpa tay ha hərwi ada
tâ təra madzapa eye nəteye andza nəkar
tə neŋ, nəmay madzapa eye nəte. 12 Ahəl
nakə nəmaa ndzawa huya dziye na, neŋ
na tsəpawa tay ha. Na tsəpawa tay ha ta
gədaŋ yak nakə ka vəleŋ aye. Na tsəpa tay
lele, ndəray kwa nəte kə dze bay. Maa dze
na, ndo nakə tə watsa faya mə Ɗerewel i
Mbəlom tə gwaɗma ta dziye a ako nakəma
mbatiye 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 naha me na, hərwi nakə
kâ həl tay naha abəra ka məndzibəra aye
bay. Ɗuhna ɗuwulakeye nahamena, tsəpa
tay ha hərwi ada Fakalawmâ gatay wuray
bay. 16Hərwi nəteye na, ndo i məndzibəra
hay bay andza neŋ nakə ndo i məndzibəra
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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 ka məndzibəra aye na, neŋ kanaŋ
dərmak faya na sləriye tay ka məndzibəra
ka məge məsler. 19 Na vəlaka ha bo ga
tebiye hərwi tay hərwi ada nəteye tebiye tâ
təra ndo yak hay.

20 «Na ɗuwulakeye naha me na, hərwi
nəteye ɗekɗek tsa bay. Na ɗuwulakeye
naha me hərwi ndo neheye ta piye zləm
ka bazlam tay ada aza ta dzaliye ha ka
neŋ. 21Na ɗuwulakeye nahame hərwi ada
nəteye tebiye tâ təra nəte. Bəba, tâ ndza
madzapa eye tə nəmay andza nəkar nakə
madzapa eye tə neŋ aye ada neŋ madzapa
eye tə nəkar aye. Tâ təra na, nəte madzapa
eye tə nəmay hərwi ada ndo i məndzibəra
hay tâ dzala ha maa sləra ga ahaya na,
nəkar. 22Na vəlatay məzlaɓ nakə ka vəleŋ
aye hərwi ada tâ təra nəte andza nəkar tə
neŋ, nəmay nəte. 23 Neŋ madzapa eye ta
nəteye andza nəkar nakə madzapa eye tə
neŋ aye hərwi ada tâ təra nəte, ada ndo i
məndzibəra hay tâ sər na, nəkar ka sləra ga
ahaya ada ka wuɗa tay ha andza nakə ka
wuɗa neŋ aye.

24 «Bəba, a seŋ na, ndo neheye ka vəleŋ
tay ha ahəlay ayena, ta ndziyema təvnakə
na ta ndziye mə ɗəma aye dərmak hərwi
ada tâ ŋgatay a məzlaɓ ga. Ka wuɗa ga na,
kwa ahəl nakəməndzibəra andaya zuk bay
aye ada hərwi niye ka vəleŋməzlaɓ aye.

25 «Bəba ga nəkar na, ndo i deɗek. Ndo i
məndzibəra hay tə sər kar ha bay. Ane tuk
na, neŋ na sər kar ha ada ndo neheye mə
həlay ga aye tə sər maa sləra ga ahaya na,
nəkar. 26 Tə sər kar ha na, hərwi ga ada ta
səriye kar ha hərwi ga dərmak hərwi ada
tâ wuɗa siye i ndo mekeleŋ eye hay andza
nakə ka wuɗa ga aye ada neŋ dərmak nâ
ndzamə ɗərev tay.»

18
Tə gəs na Yesu
Mata 26.47-56; Markus 14.43-50; Luka

22.47-53
1 Yesu a ndəv ha maɗuwulay naha me a

Mbəlom na, a həl bo ta gawla hay, ti ye a

diye i magayamwuray tə zalay Sedroŋ. Ka
təvayeniyena, dədaŋandaya ta zəva 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.

3 Yudas a ye a dədaŋ niye ta sidzew
i Roma hay, tə siye i sidzew neheye ta
tsəpawa gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom.
Maa slər tay naha na, bagwar hay i ndo
neheye tə vəlawaywu aMbəlom aye ada ta
Farisa hay. Ti ye na, tə wu i həlay hay, ta
lalam tay hay ada siye ta dəv ako. Maa həl
tay naha na, Yudas.

4 Azlakwa bay Yesu na, ɓa kə sər wu
nakəma 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?»

5 Ta mbəɗay 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.

7Yesua tsətsah fataya sa, a gwaɗatay: «Ka
pəlumway?»
Tə gwaɗ: «Yesu ndo i Nazaret.»
8 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Ɓa

na gwaɗakum Yesu na, neŋ tsɨy. Taɗə ka
pəlum neŋ na, gərum tay ha siye i ndo hay,
tâ ye wu tay.»

9Andza niye, wu nakə Yesu a tsik aye na,
ma giye bo andza nakə a tsik aye. A gwaɗ:
«Bəba, ndo neheye ka vəleŋ tay ha a həlay
aye na, kwa nəte kə dze fagaya abəra bay.»

10 Simoŋ Piyer na, maslalam andaya
faya. A ŋgwaɗawmaslalam ŋgay niye a fay
haando iməsler i bagwar indoməvəlaway
wu a Mbəlom. A ɗəsay na zləm i həlay i
mənday fats ka dala. Ndo i məsler niye tə
zalay na, Malkus.

11 Ane tuk na, Yesu a gwaɗay a Piyer:
«Ma ha maslalam yak a gay ŋgay eye.
Ɗəretsətseh nakə Bəba a vəleŋ aye na, na
siye bəɗaw?»

12 Sidzew niye hay ta bəy tay ada ta ndo
neheye ta tsəpawa gay i məɗəslay ha gər
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a Mbəlom aye, tə gəs na Yesu. Tsa na, tə
dzawa na.

Sidzew hay ti ye ha Yesu a gay i Han
13 Tə lah mede ha Yesu na, a gay i Han

təday. Han na, neŋgeyemese i Kayif. Anəke
kaviyeniyena,Kayifneŋgeyebagwar indo
məvəlaway wu a Mbəlom. 14Kayif na, ndo
nakə a gwaɗatay a bagwar i Yahuda hay:
«Təbəmalənakəndohay tebiye ta dziyena,
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 tsikay me a dem niye
hərwi ada mâ vəlay tsəveɗ a Piyer. Piyer a
fələkwa a dalamətagay tuk.

17Ahəl nakə faya ta diye na, ŋgwas nakə a
gawaməslermə gay i ndoməvəlawaywu a
Mbəlom aye, a gwaɗay a Piyer: «Nəkar na,
gawla i ndo nakay dərmak ba?»
Piyer ambəɗay faya a gwaɗay: «Aʼay neŋ

na, gawla ŋgay bay!»
18Mətasl a ge haladzay. Hərwi niye ndo

i məsler hay ta ndo neheye ta tsəpawa gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom ta vat ako.
Nəteye mandza eye faya. Piyer neŋgeye
mandza 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

19 Ma dəba aye na, bagwar i ndo
məvəlaway wu aMbəlom a tsətsah ka Yesu
ka gər i gawla ŋgay hay ada ka matətike
ŋgay nakə a tətikawa aye.

20 Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay: «Na
tsikawatay bazlam parakka kame i ndo
hay tebiye. Na tətikawatay a ndo hay

na, mə gay i maɗuwule me ada mə gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom ma təv nakə
Yahuda hay tə hayawa gər a ɗəma aye. Na
tsik wuray ɗaɗa ta məkal bay. 21 Ada ka
tsətsahiye fagaya bazlam na, 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 bag-
war i ndo məvəlaway wu a Mbəlom na,
andza niye ɗaw?»

23 Yesu a gwaɗay a ndo niye: «Kə ge na
tsikwunakə lele bay aye na, ɗa hawunakə
na tsik lele bay aye. Taɗə na tsik lele na, ka
kəɗ ga hərwi mey?»

24Tsa 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 məwalaŋ 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 zləm ahəl nakə
tə gəs na Yesu aye. A gwaɗay: «Nəkar na,
gawla ŋgay. Naŋgatakanəkurom təYesuma
dədaŋ bəɗaw?»

27 Ane tuk na, Piyer a ɗay bərakəzaŋ a
Yesu sa, a gwaɗay: «Aʼay, neŋ bay!»
Piyer a ndəv ha mətsike andza niye na,

kwayaŋŋa dzagulok a zlaha.
Yesu kame i Pilat
Mata 27.1-2,11-14; Markus 15.1-5; Luka

23.1-5
28Ɗəre a tsaɗa pərik i mekedœ na, təma

ahaya Yesu abəramə gay i Kayif. Ti ye ha a
gay i Pilat ndo i sik i bəy i Roma hay. Ane
tuk na, bəy i Yahuda hay ta fələkwa a gay i
Pilat bay. Ti ye a ɗəmabayna, hərwi a satay
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məndze tsəɗaŋŋa ada ta sliye faya mənde
wumənday i Pak.

29Hərwi niye Pilat ndo i sik i bəy i Roma
hay, a yaw abəra mə gay. A yaw ka təv
tay, a tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Ka gəsum
ahaya ndo nakay na, a gakummey?»

30Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «Taɗə kə ge
mənesebayna, nəmaagəsakaahaya ɗaw?»

31 Hərwi niye Pilat a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Kə ge andza niye na, bo kurom
eye dum ha ta gumay sariya andza nakə
bazlam kurom mapala eye a tsikakum
aye.»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Nəmay na,

tsəveɗ may 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?»

34 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Ka
tsik andza niye na, bo yak eye ka dzala
tsukuɗu, siye i ndo hay tə tsikaka ɗaw?»

35 Pilat a gwaɗay: «Ka tsikeŋ andza niye
na, neŋ Yahuda hay təɗew? Maa gəsa kar
ahaya na, ndo yak hay ta bagwar hay i ndo
neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye bəna
neŋ təɗew? Tə gəsa kar ahaya na, ka ge na,
mey?»

36 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Bəy
ga na, ka məndzibəra nakay bay. Taɗə bəy
ga ka məndzibəra nakay na, ndo i məsler
ga hay ta giye vəram hərwi ada ndəray mâ
gəs ga məvəlay ga ha a bəy i Yahuda hay
bay. Ane tuk na, bəy ga na, ka məndzibəra
nakay bay.»

37Pilat a gwaɗay: «Azlakwa nəkar na, bəy
ɗaw?»
Yesu a gwaɗay: «Maa tsik na, nəkar. Neŋ

bəydeɗek. Təwaga, nayawkaməndzibəra
na, ka məɗe ha deɗek. Ndo neheye tə sər
deɗek aye na, ta təmiye bazlam ga.»

38Pilat a gwaɗay aYesu: «Deɗekna,wuye
mey?»

Tə gay sariya a Yesu i məkəɗe
Mata 27.15-31; Markus 15.6-20; Luka

23.13-25
Pilat a tsik bazlam ŋgay niye na, a yaw

abəra mə gay sa. A ye ka təv i bəy i Yahuda

niye hay ma bəra aye. A gwaɗatay: «Neŋ
na, na huta faya abəra mənese bay. 39Ane
tuk na, a say a kule kurom, nâ gərakum ha
ndo i daŋgay nəte hərwimagurlom i Pak. A
sakumnâgərakumhana, bəy i Yahudahay
ɗaw?»

40 Tə tsəne andza niye na, ta wuda ta
magala, tə gwaɗ: «Gəramay ha na, Barabas
bəna neŋgeye bay!»
Azlakwa Barabas na, ndo i galak ɗuh.

19
1 Pilat a vəlatay tsəveɗ a sidzew hay tâ

gəs na Yesu ada tâ ndaɓa na ta mandalaɓa.
2 Sidzew hay tə ɗəsaw dak tə slapa na ka
bo, ta pay a gər a Yesu andza dzagwa i bəy.
Tə kalay ka bo petekeɗ ndozza eye. 3 Tsa
na, ta həndzəɗ naha ka təv ŋgay, tə gwaɗay:
«Zay ɗaw, bəy i Yahuda hay!» Tə fay ka
maholom.

4Pilat a yaw abəramə gay sa, a gwaɗatay
a ndo hay: «Tsənum təday! Na gəsakuma
ahaya Yesu abəra. Sərum ha neŋ na, na
huta faya abəra mənese bay.»

5Tə gəsa ahaya Yesu abəra tuk. Dzagwa i
dakmə 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 ta magala.
Tə gwaɗ: «Dar na ka mayako mazləlmbaɗa
eye! Dar na kamayakomazləlmbaɗa eye!»
Ane tuk na, Pilat a gwaɗatay: «Bo kurom

eye gəsum na ada kâ yum kâ darum na ka
mayakomazləlmbaɗa eye. Neŋna, nahuta
fayamənese bay.»

7Bəy i Yahuda hay ta mbəɗay naha faya,
tə gwaɗay: «Nəmay na, bazlam may ma-
pala eye andaya, ada andza bazlam may
mapala eye a tsik na, kutoŋ məkəɗe na,
hərwi a gwaɗ: “Neŋ na,Wawa i Mbəlom.”»

8 Pilat a tsəne bazlam tay neheye faya ta
tsikiye na, a dzədzar haladzay. 9A fələkwa
a gay sa, a ye naha a tsətsah ka Yesu, a
gwaɗay: «Ka yaw na, məŋgay?»
Ane tuk na, Yesu kambəɗay faya bay.
10 Andza niye Pilat a gwaɗay: «A saka

mətsikeŋ me a neŋ bəɗaw? Neŋ na, gədaŋ
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ga andaya məgər kar ha ada gədaŋ ga an-
dayamadere kar kamayakomazləlmbaɗa
eye na, ka sər təbəɗew?»

11 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Kə ge
Mbəlom kə vəlaka ga ha a həlay bay na, ka
sliye faya məgeŋ wuray kwa tsekweŋ bay
tebiye. Hərwi niye ndo məgəsa ga ahaya
məvəlaka ga ha a həlay na, mənese ŋgay a
ze i yak.»

12 Ka təv eye niye kwayaŋŋa na, Pilat a
pəla tsəveɗ məgər ha Yesu. Ane tuk na,
bəy i Yahuda hay ta wuda ta magala, tə
gwaɗ: «Kagərhandonakayna, nəkardzam
i bəy i Roma sa bay. Ndoweye kə gwaɗ
neŋgeye bəy na, neŋgeye ndo məne ɗəre i
bəy i Roma.»

13Pilat a tsəne bazlam tay niye hay na, a
ye ahaya Yesu abəra. A ye ka təv nakə dala
eye maɗəzla eye tə beleler aye. Tə bazlam
i Yahuda hay na, Gabata. A ndza ka təv
niye hərwi məge sariya. 14 Pat niye na, pat
i luma i dezele, mazlambar magərhəpat.
Ada həlay i magurlom i Pak.
Pilat a gwaɗatay a Yahuda hay: «Bəy

kurom anaŋ.»
15Ane tuk na, tə tsəne bazlam i Pilat niye

na, tə pa bo ka mawude, tə gwaɗay: «Kəɗ!
Kəɗ! Dar na kamayakomazləlmbaɗa eye!»
Pilat a gwaɗatay: «Nâ dar na bəy kurom

kamayakomazləlmbaɗa eye ɗaw?»
Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu

aMbəlomaye tambəɗay faya: «Bəymayna,
bəy i Roma nəte ŋgweŋ.»

16 Andza niye, Pilat a vəlatay ha Yesu a
həlay a sidzew hay hərwi ada tâ ye tâ dar
na kamayakomazləlmbaɗa eye.

Ta dar na Yesu ka mayako mazləlmbaɗa
eye

Mata 27.32-44; Markus 15.21-32; Luka
23.26-43
Sidzew hay ti ye ha Yesu mata kəɗe na.

17Yesua zlamayakomazləlmbaɗa eyeniye
ta ta dariye na faya aye, a ye ahaya abəra
ma wuzlah 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
ɗəma na, sidzew hay ta dar na Yesu ka
mayako mazləlmbaɗa eye. Ta dar naha
ndo hay sulo ka mayako mazləlmbaɗa eye

ka tsakay i Yesu, nəte tə həlay i mənday,
neŋgeɗ tə həlay i gula, 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 ba-
zlam niye mawatsa eye, hərwi təv nakə ta
dar faya Yesu aye na, bəse ta wuzlah gay.
Ada wu niye tə watsa aye na, tə bazlam i
gəma hay wal wal mahkar: Tə bazlam i
Yahuda hay, i Roma hay ada ta Gərek hay.

21 Bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway
wuaMbəlomaye tədzaŋgabazlamniyena,
ti ye ka təv i Pilat, tə gwaɗay: «Kawatsa faya
“Bəy i Yahuda hay”meriye. Watsa faya na:
“Ndo nakay a gwaɗ: Neŋ na, bəy i Yahuda
hay.”»

22 Pilat a gwaɗatay: «Wu nakə neŋ na
watsa aye na, ma ndziye andza niye.»

23 Sidzew hay ta dar na Yesu ka mayako
mazləlmbaɗa eye na, tə zla petekeɗ ŋgay
aye. Ta ŋgəna ha faɗ, kwa way a zla nəte.
Tə zla məkelkabo ŋgay nakə maŋgara eye
andza niye məmbele andaya faya bay aye
sa. 24Tə tsikməwalaŋ tay, tə gwaɗ: «Petekeɗ
nakay na, kâ ŋguraɗakwa ha bay. Ane tuk
na, gakwa faya tsakwal hərwi məsəre ha
mata zle na, way.»
Andza niye, wu nakay a ge bo aye na,

andza nakə mawatsa eye mə Ɗerewel i
Mbəlom aye, tə gwaɗ:
«Ta ŋgəna ha petekeɗ gaməwalaŋ tay

ada tə ge faya tsakwal ka məkelkabo
ga.*»

Wu nakə sidzew hay tə ge aye na, anaŋ.
25Bəse ta təv imayakoniyemazləlmbaɗa

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
i Magədala aye, nəteye malətsa eye ka təv
eye niye.

26Yesu a ŋgatay amay ŋgay ta gawla ŋgay
nakə a wuɗa na haladzay aye. A gwaɗay
a may ŋgay: «May ga, wawa yak anaŋ.»
27Ma dəba aye a gwaɗay a gawla ŋgay niye
a wuɗa na haladzay aye: «May yak anaŋ.»
Pat eye niye gawla i Yesu niye a wuɗa na
haladzay aye a zla naMari a gay ŋgay.

* 19:24 Dəmes hay 22.19.
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Məməte i Yesu
Mata 27.45-56; Markus 15.33-41; Luka

23.44-49
28Ma dəba eye na, Yesu a sər ha wu nakə

Mbəlom a sləra ahaya faya məge aye na,
ka ndəv tebiye tuk. Yesu a gwaɗ: «Yam a
geŋ.» A tsik andza niye hərwi ada wu nakə
tədzaŋgawaməƊerewel iMbəlomayemâge
bo.†

29 Gəzla wuray andaya maraha eye tə
wuye andaya guyakaka. Sidzew niye hay
tə zla wuye kofkoffa, tə tələka a wu niye.
Tsa na, ta hak na a mayako. Tə pay naha
ka bazlam a Yesu.

30Yesu a ɗəvətsewuniye 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 məhənemə gay
i mazəzukw bo. Pat i mazəzukw bo eye
niye na, a ze ha siye hay, hərwi magurlom
andaya pat eye niye. Hərwi niye a satay
a bəy i Yahuda hay mədahaŋ mâ ndza ka
mayako mazləlmbaɗa eye pat i mazəzukw
bo bay. Ti ye ta tsətsah ka Pilat mâ vəlatay
tsəveɗ ka məhəɓe sik i ndo niye hay ada
məzla ahaya abəra kamayako.

32 Tsa na, sidzew hay ti yaw ka təv i ndo
neheye ta dar ka mayako mazləlmbaɗa
eye tage Yesu aye. Tə həɓay ha sik a ndo
makurre eye. Tsa na, tə həɓay ha a ndo
neŋgeɗ. 33 Tə ndisl ka təv i Yesu na, ta zəba
faya na, kə mət tsɨy. Neŋgeye na, ta həɓay
ha sik ŋgay hay təbey. 34 Ane tuk na, ndo
nəte mə walaŋ i sidzew hay a ye naha a
təz na dzəham i Yesu ta suwal. Kwayaŋŋa
bambaz ta yam tambəɗaw.

35Neŋ 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 sərhana tsikna, deɗek. Nawatsana,
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.‡» 37Təwatsamə

Ɗerewel i Mbəlom sa, tə gwaɗ: «Ta ta zəbiye
na, ka ndo nakə ta təzay na aye.§»

Yusufa ta Nikodem tə pa Yesu a bəɗ
Mata 27.57-61; Markus 15.42-47; Luka

23.50-56
38 Ndoweye andaya tə zalay Yusufa,

neŋgeye ndo i gəma i Arimate. Neŋgeye
gawla i Yesu, ane tuk na, ta məkal, hərwi a
dzədzar ta bəy i Yahuda hay. A ye a tsətsah
tsəveɗ məzle mədahaŋ i Yesu ka Pilat. A
ye a tsətsah na, 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.

40 Yusufa ta Nikodem nəteye salamay tə
zla mədahaŋ 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.

41Ma təv niye ta dar na Yesu ka mayako
mazləlmbaɗa eye na, guvah andaya. Ma
guvah niye na, tsəvayweɗeyemala eyemə
ɗəma. Ta pa a ɗəmamədahaŋ ɗaɗa zuk bay.
42 Pat eye niye na, pat i mələve bo i pat i
mazəzukwbo i Yahudahay ada tsəvayniye
na, bəse. Hərwi niye Yusufa ta Nikodem tə
zla Yesu tə pa na a tsəvay.

20
Tsəvay kəriye
Mata 28.1-8; Markus 16.1-8; Luka 24.1-

12
1 Pərik i mekedœ pat i luma i sidzew na,

Mari iMagədala a ye kame tsəvay. A ye na,
həvaɗ mə ɗəma mba, ɗəre a zəba bay. Ta
dərəzl ka tsəvay niye na, tə beber bagwar
eye. Mari a ye naha na, beber madərəzla
eye ka tsəvay sa bay, ta həndək faya abəra.
2Mari aŋgatayandzaniyena, ahwayka təv
i SimoŋPiyer ta gawlanakəYesuawuɗana
haladzay aye. A ye naha a gwaɗatay: «Bəy
Maduweŋ andaya ma tsəvay sa bay, ta zla
na. Ada nəmaa sər təv nakə tə pa na a ɗəma
aye bay.»

3 Tsa na, Piyer ta gawla i Yesu niye
neŋgeɗ eye tə lətse, ti ye ka tsəvay niye.

† 19:28 Dəmes hay 22.16, 69.22. ‡ 19:36 Madayaw abərama Ezipt 12.46, Məpesle 9.12. § 19:37 Zakari 12.10.
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4 Nəteye salamay ta hway ka me tsəvay.
Ane tuk na, gawla i Yesu niye neŋgeɗ eye
a hway bəse a ze Piyer. Neŋgeye a lah
məndisle ka tsəvay. 5A ndisl ka tsəvay na,
a zəba ɗəre a ɗəma zərəɗ. A ŋgatay na, a
petekeɗ neheye 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 zəba ka
petekeɗ neheye tə mbəkwa na Yesu aye
na, mə ɗəma. 7 Piyer a zəba ka petekeɗ
nakə ta nduɗay ha gər a Yesu aye dərmak.
Petekeɗ niye na, madzapa eye tə siye hay
bay. Mapaɗa eye, təv ŋgaywal.

8 Tsa na, gawla i Yesu neŋgeɗ eye, ndo
nakə a lah naha kurre, a fələkwa a tsəvay
dərmak. A zəba faya andza niye na, a dzala
ha. 9 Gawla i Yesu hay na, wu nakə mə
Ɗerewel i Mbəlom a tsik, a gwaɗ Yesu na,
kutoŋ ma lətseweye abəra ma mədahaŋ
aye na, ta sər zuk bay.

10 Tsa na, gawla i Yesu niye sulo eye ta
mbəɗa gər a mətagay.

Yesu a bəzay ha bo aMari i Magədala
Mata 28.9-10;Markus 16.9-11

11Mari neŋgeye na, malətse eye ma bəra
bəse ka təv i tsəvay faya ma tuwiye. Faya
ma tuwiye na, a rəh ha gər a tsəvay, a
zəba ɗəre a ɗəma. 12 A ŋgatay naha a
gawla i Mbəlom hay sulo tə petekeɗ ka bo
kuɗekuɗek. Nəteyemandzaeyeka təvnakə
tə pa faya mədahaŋ i Yesu aye. Neŋgeɗ ta
diye i gər ada neŋgeɗ ta diye i sik. 13Gawla
i Mbəlom niye hay sulo aye ta tsətsah ka
Mari, tə gwaɗay: «Ŋgwas niye, ka tuwa
mey?»
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.»

14Mari a ndəv hamətsike andza niye na,
a mbəɗa bo, a ŋgatay a Yesu malətse eye ka
təv niye. Mari a sər ha neŋgeye bay.

15 Yesu a tsətsah faya, a gwaɗay: «Ŋgwas
ka tuwamey? Ka pəla way?»
Mari a dzala mə gər ŋgay na, ma giye na,

ndo i guvah. Hərwi niye a gwaɗay: «Sadzək
bay, kə ge maa zla na nəkar na, ɗeŋ ha təv
nakə ka pa na a ɗəma aye. Na diye na ta zla
ahaya.»

16Yesu a gwaɗay: «Mari!»
Mari a mbəɗa me ka təv ŋgay, a gwaɗay

tə bazlam i Yahuda hay: «Raboni!» Andza
məgweɗe: «Miter ga!»

17 Yesu a gwaɗay: «Kâ lemeŋ bay, hərwi
na tsal ka təv i Bəba ga zuk bay. Ane
tuk na, do gwaɗatay a malamar ga hay
na, na tsaliye ka təv i Bəba ga, neŋgeye
Bəba kurom dərmak, Mbəlom ga, neŋgeye
Mbəlom kurom dərmak.»

18 Tsa na, Mari i Magədala a ye ka təv i
gawla i Yesu hay. A ye a gwaɗatay: «Na
ŋgatay a Bəy Maduweŋ kway!» A təkəratay
wu nakə Yesu a tsikay aye.

Yesu a bəzatay ha bo a gawla ŋgay hay
Mata 28.16-20; Markus 16.14-18; Luka

24.36-49
19 Ta huwa eye niye pat i luma i sidzew,

gawla i Yesu hay nəteye mahaya gər eye
mə gay. Ta dərəzl ka bo a gay lele hərwi ta
dzədzar ta bəy i Yahuda hay.
Tsana, Yesu a yenaha slekərtik awuzlah

tay. A gwaɗatay: «Zaymâ ndza fakuma!»
20 A tsikatay andza niye na, a bəzatay

ha vavay nakə ka həlay ŋgay hay ada ka
dzəham ŋgay aye. Gawla ŋgay hay tə ŋgatay
andza niye na, ɗərev tay a ŋgwasa haladzay
hərwi tə ŋgatay a BəyMaduweŋ.

21 Yesu a gwaɗatay sa: «Zay mâ ndza
fakuma! Andza nakə Bəba a sləra ga ahaya
aye na, neŋ na sləriye kurom dərmak.»

22 Ma dəba i bazlam ŋgay niye na, a
vəzl fataya, a gwaɗatay: «TəmumMəsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye! 23Ndoneheyekapəsumatay
ha mezeleme tay hay aye na, Mbəlom ma
pəsateye ha mezeleme tay hay. Ndo ne-
heye ta kərah məpəse ha mezeleme aye
na, Mbəlom ma kərahiye məpəsatay ha
mezeleme tay dərmak.»

Yesu a bəzay ha bo a Tomas
24 Tomas nakə tə zalay Mawsa neŋgeye

nəte məwalaŋ i gawla i Yesu. Azlakwa bay
ahəl nakəYesu a ye a bəzatay ha bo a gawla
ŋgay aye na, neŋgeye andaya bay. 25 Siye i
gawla i Yesu hay tə gwaɗay: «Nəmaa ŋgatay
a BəyMaduweŋ.»
Ane tuk na, Tomas a mbəɗatay faya, a

gwaɗatay: «Na ŋgatay a vavay i mbəlak i
poŋte ka həlay ŋgaybay, na pawur həlay ga
a bəɗ i poŋte bay ada na pa wur həlay ga a
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bəɗ i suwal nakə ka dzəham ŋgay aye bay
na, na dzaliye ha faya bay.»

26 A 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: «Zay mâ ndza
fakuma!»

27 Tsa na, a gwaɗay a Tomas: «Tələkaw
wur həlay kanaŋ ada zəba ka həlay ga hay.
Zlaw həlay yak ada tələkaw a dzəham ga.
Gər ha mədzele gər sulo sulo, dzala ha ka
neŋ nəte ŋgweŋ.»

28 Tomas a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Ta
deɗek, nəkar na, Bəy Maduweŋ ga ada
Mbəlom ga.»

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.»

30 Yesu a ge masuwayaŋ siye hay hal-
adzay kame i gawla ŋgay hay. Ane tuk na,
na watsa tay ha a ɗerewel nakay bay. 31Na
watsa wu neheye na, hərwi ada kâ dza-
lum ha Yesu neŋgeye na, Kəriste, neŋgeye
Wawa i Mbəlom, ada ka hutumeye sifa
ma neŋgeye hərwi ka pum mədzal gər ka
neŋgeye.

21
Yesu kame i dəlov i Tiber

1Ma dəba aye na, Yesu a bəzatay ha bo a
gawla ŋgay hay sa. A bəzatay ha bo na, ka
me i dəlov i Tiber*. A bəzatay bona, kəkay?

2 Pat eye niye siye i gawla i Yesu hay
nəteyeka təvmanəte eye. Nəteyena, Simoŋ
Piyer, Tomas nakə tə zalay Mawsa aye,
Nataniyel ndo i gəma i Kana ka dala i
Galile, wawa i Dzebede hay ada tə siye i
gawla i Yesu hay sulo.

3 Simoŋ Piyer a gwaɗatay: «Na diye na ta
gəsiye kəlef.»
Siye hay tə gwaɗay: «Nəmay dərmak

nəmaa diye, takwa dziye.»
Tsa na, tə həl bo ti ye, tə tsal a kwalalaŋ i

yam. Ta dazlay aməgəse kəlef. Ane tuk na,
ta həvaɗ eye niye na, ta gəs kəlef kwa nəte
bay tebiye.

4 Ɗəre a dazlay a mətseɗe na, Yesu a ye
naha a lətse ka me i dəlov niye. Ane tuk
na, gawla ŋgay hay ta sər ha Yesu bay. 5Tsa
na, Yesu a gwaɗatay: «Ka gəsum kəlef ɗaw,
wawa ga hay?»
Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «Aʼay!»
6 Yesu a gwaɗatay: «Kalum gadaŋ ta

diye i həlay i mənday kurom təday, ka
gəsumaweye.»
Tə kal gadaŋ a yam na, tə gəs kəlef hal-

adzay. Təmba faya məvahaw gadaŋ abəra
ma yam bay.

7 Tsa na, gawla i Yesu nakə Yesu a wuɗa
na haladzay aye a gwaɗay a Piyer: «Nakay
na, BəyMaduweŋ!»
Simoŋ Piyer a tsəne andza niye: «Nakay

na, BəyMaduweŋ» na, a zla petekeɗ 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 təmaw ta kwalalaŋ i yam ta
məvaha ahaya gadaŋ niye maraha eye tə
kəlef aye. Nəteye haɓe na, dəreŋ tə ɗakal
bay. Ta ze ka bo abəra na, dal tsa.

9 Tə ndislew, tə mbəzlaw ka dala na, tə
ŋgatay a ako ka təv eye niye kəlef faya ada
peŋ andaya dərmak. 10 Yesu a gwaɗatay:
«Həlumaw abəra ka kəlef kurom niye hay
ka gəsumaw aye, fəkakwa.»

11Simoŋ Piyer a tsal a kwalalaŋ i yam. A
ye naha, a vaha ahaya gadaŋ niye maraha
eye tə kəlef bagwar eye hay. Kəlef neheye
na, nəteye temerre tə kuro kuro zlam gər
eye mahkar. Gadaŋ niye kwa tsekweŋ ka
ŋgəzlah bay, ada azlakwa kəlef mə ɗəma
maraha eye haladzay.

12Yesuagwaɗatayagawlaŋgayhay: «Du-
mara ndayakwa!» Ndo kwa nəte məwalaŋ
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
* 21:1 Tiber: Məzele mekeleŋ eye i dəlov i Galile.
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15Madəba imənde 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 awawa i təɓaŋ

ga hay lele.»
16 Yesu a tsətsah faya masulo eye sa, a

gwaɗay: «Simoŋ wawa i Yuhana, ka wuɗa
ga ɗaw?»
Simoŋ Piyer a mbəɗay faya, a gwaɗay:

«AyawBəyMaduweŋ, ka sər hanawuɗakar
segey.»
Yesu a gwaɗay: «Gatay gər a təɓaŋ ga

hay.»
17 Tsa na, a tsətsah mamahkar eye sa:

«Simoŋwawa i Yuhana ka wuɗa ga ɗaw?»
Yesu a masay ha a Piyer mamahkar eye:

«Ka wuɗa ga ɗaw?» aye na, a ndalay. A
mbəɗay faya, a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ,
nəkar na, ka sər wu tebiye. Ka sər ha na
wuɗa kar!»
Yesu a gwaɗay: «Gatay gər a təɓaŋ ga

hay. 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 ka mbəlom, ada
ndo mekeleŋ eye ma ɓarakeye na bəzihuɗ
ada ma diye kar ha a təv nakə a saka bay
aye.»

19Yesu a tsik bazlamneheye na, a ɗay ha
məməte nakə Piyerma tamətiye na, kəkay.
Məməte ŋgay niye na, ma bəziye ha məzlaɓ
i Mbəlom.
Tsa na, Yesu a gwaɗay a Piyer: «Peŋ

bəzay.»
Yesu ta gawla ŋgay nakə awuɗa na aye

20Piyer ambəɗa bo a zəba ɗəre a dəbana,
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.

21 Piyer a ŋgatay na, a tsətsah ka Yesu,
a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, mata gay a
neŋgeyemey?»

22 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Taɗə
a seŋ mâ ndza ka bəra hus ahəl nakə na

maweye na, me yak faya mey 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 Yesu kə gwaɗay a
Piyer mamətiye bay na, kə tsikay bay. Ane
tuk na, a gwaɗay na: «Taɗə a seŋ mâ ndza
ka bəra hus ahəl nakə na maweye na, me
yak fayamey tey?»

24 Wu neheye tebiye Yesu a ge aye na,
maa ɗa ha ada maa watsa na, gawla i Yesu
niye Yesu a wuɗa na haladzay aye. Ada
nəmaa sər hana,wuneheye a ɗaha ayena,
deɗek.

25 Siye i wu neheye Yesu a ge na, nəteye
haladzay. Taɗə ta watsa tebiye ka ɗerewel
nəte ta nəte na, ɗerewel niye hay təv ma
slateye kaməndzibəra bay.
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Ɗerewel i məsler i ndo i
maslaŋ hay
Məfələkwe

Ka Luka na, Ɗerewel i məsler i ndo i
maslaŋ hay a tsik na, huya ka Labara
Ŋgwalak eye. Fayama tsikiye Yesu a slər tay
ha ndo imaslaŋ hay kəkay, tə ɗa ha bazlam
ŋgay kwa a ŋgay. Tə ɗa ha təday na, ma
Zerozelem ada ma gəma neheye tə mbay
naha aye, ada a dala neheye tə lawara na
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 sləraw Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a ndo
i maslaŋ hay (Məsler hay 2). Məsəfəre
niye a vəlatay tsəveɗ məɗe ha wu neheye
bagwar eye Mbəlom faya ma giye, ada
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye faya ma həlaweye
ndo weɗeye hay ka məpe mədzal gər ka
Yesu.
Hus kamadədo12na, 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 neh-

eye Yahuda hay bay aye (Madədo 8 hus ka
12).
A dazlay ka madədo 13 na, Pol ndo i

maslaŋ i Yesu a zəvay naha faya a Piyer.
Yesu Kəriste a zalay a Pol (madədo 9).
Madədo 13 hus ka 28 faya ma tsikiye ka
mahəhele i Pol nakə a ɗawa ha Labara
Ŋgwalak eye aye.

1 A nəkar Tiyofil, mə ɗerewel ga nakə
kurre na watsaka naha aye na, 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, 2 hus ka
medeŋgayambəlom. Ahəl nakəki yeŋgway
a mbəlom zuk bay aye na, kə ɗatay ha wu
hay ta gədaŋ iMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a ndo
neheye a pala tay andza ndo i maslaŋ hay
aye.

Yesu a gwaɗ ma sləraweye Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye

3 Ma dəba i məməte ŋgay na, kə lətsa
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 iMbəlomnakəma
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 gwaɗma vəlakumeye. 5Yuhana
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
matayhabəy ando i Israyel hayna, pat eye
niye ɗaw?»

7Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Pat
eye kəɗay na, mata səre na, nəkurom bay.
Mata tsike na, Bəba ga, neŋgeye nəte ŋgweŋ
gədaŋ ŋgay andaya məge. 8 Ane tuk na,
ka ta hutumeye gədaŋ ahəl nakə Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eyemambəzlaweye 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.»

9 Ma dəba i bazlam ŋgay niye hay na, a
tsalhaambəlom. Ahəl nakəgawlaŋgayhay
faya ta zəbiye faya na, pazlay a ŋgaha na
abəra ka ɗəre tay.

10Yesu fayama 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, fayakamətsumeyemazəbe ɗəre
amagərmbəlomna, hərwimey? Yesuna, ki
ye fakumaabəra ambəlom. Ma tamaweye
na, andza nakə ka ŋgatumay, a ye fakuma
abəra aye.»

Bəruk i ndo i maslaŋ hay
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12Ndo 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. 13 Ahəl nakə tə ndisl a Zerozelem aye
na, ti ye naha tə tsal a gay nakə ka gər i
gay neŋgeɗ aye. Tə ndzawa pat pat na,
mə ɗəma. Məzele i ndo neheye tə ndzawa
mə gay niye na, Piyer, Yuhana, Yakuba
ta Aŋdəre, Filip ta Tomas, Bartelemi tə
Mata, Yuda wawa i Alfe, Simoŋ ndo məge
vəram hərwi dala ŋgay* ada Yahuda wawa
iYakuba. 14Nəteye tebiye təhayawagərpat
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

haykaMbəlom təhayagər. 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 ndo məɗatay tsəveɗ a
ndo neheye tə gəs Yesu aye. 17 Yudas na,
neŋgeyenəteməwalaŋmay, kəhutaməsler
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 Zerozelemhay tə tsəne labara niye
na, tə zalay a guvah niye tə me i gəma
tay guvah i Hakeldama, andza məgweɗe:
Guvah i Bambaz.

20 Piyer a gwaɗatay sa: «Azlakwa
mawatsa eyemə ɗerewel i Dəmes hay na, a
gwaɗ:
“Gay ŋgaymâ təra na, rəgay,

ndəraymâ ndzamə gay ŋgay bay.†”
«Mawatsa eye sa na, a gwaɗ:

“Ndomekeleŋ eye
mâ zla məsler ŋgay.‡”

21 «Anəke na, a ye ka bo nakə ka zlak-
weye ndo nəte mə walaŋ i ndo neheye ta
zəŋgalawa kway ahəl nakə Bəy Maduweŋ tə
nəkway ka həhalawakwa ka gəmaka gəma
aye. 22Kwa ahəl nakə Yuhana madzəhuɓe
ndo a yam a dzəhuɓ Yesu a yam aye hus
ahəl ŋgay nakə a ye abəra mə walaŋ kway
a tsal a mbəlom aye na, nəteye tə nəkway.
Ndoweye niye ka zlakweye na, ma ndziye
tə nəkway. Ma ɗiye ha labara i mələtsew i
Yesu abəra mamədahaŋ.»

23Məwalaŋ indoniyehayna, təpalando
hay sulo. Ndo niye hay sulo eye na, neŋgeɗ
məzele ŋgay Yusufa nakə tə zalay Barsabas
aye. Tə pa faya məzele mamahkar eye sa,
tə zalay Zustus. Ada ndo neŋgeɗ tə zalay
Matiyas. 24 Tsa na, ndo niye hay mahaya
gər eye ta ɗuwulay me a Mbəlom, tə gwaɗ:
«Bəy Maduweŋ, nəkar nakə ka sər ɗərev i
ndo zezeŋ aye na, ɗamay ha way nakə mə
walaŋ i ndo neheye sulo ka zla, 25 hərwi
məgeməsler 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 nəteye mahaya gər eye ka təv
manəte eye. 2Ahəl nakənəteyemahaya gər
eye na, kwayaŋŋamaləve i wuye a tsənew
mamagərmbəlom. Maləve i wuye niye na,
andza mətasl bagwar eye. A ye fataya,
mavəzle ŋgay eye a rah a gay nakə nəteye
mandza eye mə ɗəma aye. 3 Kwayaŋŋa tə
ŋgatay andza ɗərneh i ako a yaw, a ŋgəna
bo, ti ye tə ndza ka gər i ndo niye hay
nəte nəte tebiye. 4 Nəteye tebiye tə rah
ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ada ta dazlay a
mətsike me tə me hay wal wal. Kwa way
a tsik andza nakəMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a
gwaɗay tsik aye.

* 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. * 2:1 Peŋtekot na, təme i Gərek. Magurlom i gər
i ndzuhosl. Tə ge magurlom eye na, məhəne 50 ma dəba i Pak. I ndo məpe mədzal gər ka Yesu magurlom i məhute
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.
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5 Azlakwa pat eye niye na, Yahuda ne-
heye tə paway bəzay a Mbəlom ta tsəveɗ
eye, nəteye andaya. Ti yaw ma gəma neh-
eye wal wal ka məndzibəra aye mata ndze
naha məhəne tsekweŋ ma Zerozelem. 6 Tə
tsəne maləve i wu niye na, tə haya gər
tebiye. Nəteye niye tebiye a gatay wadəŋ
wadəŋ. Ti ye naha na, tə ŋgatay a ndo niye
hay mə gay aye. Kwa way a tsəne mətsike
me i ndo məpe mədzal gər niye hay faya a
tsik me tə me ŋgay ŋgway. 7Nəteye neheye
ti ye naha tebiye aye faya ta zəbiye fataya,
ada a gatay hərɓaɓəkka. Tə gwaɗ: «Ndo
neheye faya ta tsikiyemeayenəteye tebiye
na, Galile hay bəɗaw? 8Ada kwaway kway
eye ka tsənakwa nəteye faya ta tsikiye me
təmekwayna,makəkay? 9Məwalaŋkway
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 yawma Roma, 11ma
dala iKəret taArabi. Məwalaŋ tayniyehay
na, siye hay tə wa tay nəteye Yahuda hay,
siye hay madurloŋ hay ta təra Yahuda hay
matəre. Ada azlakwa ka tsənakwa nəteye
faya ta ɗiye tə bazlam i gəma kway hay wu
neheye bagwar eyeMbəlom a ge aye.»

12 Nəteye tebiye a gatay wadəŋ wadəŋ,
tə sər wu nakə ta dzaliye bay. Tə tsik mə
walaŋ tay, tə gwaɗ: «Wu nakay na, andza
məgweɗemey?»

13Siyehay təŋgwasakandoməpegərniye
hay ka Yesu aye, tə gwaɗ: «Ndo neheye na,
ta kwaya.»

Piyer a tsikme
14 Piyer 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. 15Andza nakə
ka dzalum aye na, ndo neheye ta kwaya
bay. Hərwi anəke na, mekedœ mba zlezle

ta kwaya tsa ɗaw? 16Ane tuk na, wu nakə
Zowel ndoməɗe ha bazlam iMbəlom a tsik
ahəl niye mə Ɗerewel i Mbəlom aye na, ma
giye bo anəke tuk.
17 “Mbəlom a gwaɗ:
Mata dayaw ka mandəve i məndzibəra na,

wuyemey?
Na vəlateye Məsəfəre ga a ndo hay tebiye.
Wawa kurom hasləka eye hay tə dem

kurom hay ta təriye ndo i maslaŋ ga
hay.

Na ta bəzatay ha wu weɗeye a gawla
kurom hay.

Məsine ma ta gateye a bagwar kurom hay,
na tsikiye mema nəteye.

18Ayaw! Pat eye niye na,
na sləratayaweyeMəsəfəre ga
a ndo i məsler ga hay,
ta təriye ndo i maslaŋ ga hay.

19Na ta giye masuwayaŋməmbəlom,
ada wu neheye ta gateye hərɓaɓəkka a
ndo hay aye kaməndzibəra.

Ndohay taŋgateyeabambaz, taŋgateye
a ako ta geŋgis eye tərɗœleŋŋa.

20Pat ma ta dəviye sa bay
ada kiyema təriye ndozza andza bam-
baz.

Pat eye niye na, pat bagwar eye, pat
məɗəslay ha gər.

Wu neheye kə ge bo tebiye na,
BəyMaduweŋma deyeweye tuk.

21Kwawayka ɗuwulaymeaBəyMaduweŋ
mâ təma ha na,

BəyMaduweŋma təmiye ha.†”
22 «A nəkurom Israyel hay, pumay zləm

a wu nakə na tsikakumeye: Yesu ndo i
Nazaret na, ndo nakə Mbəlom a ɗakum
ha gədaŋ ŋgay tə neŋgeye. Kə ge ma-
suwayaŋ hay wal wal mə walaŋ kurom,
kə ɗakum ha neŋgeye way na, ka sərum.
23 Yesu, neŋgeye Mbəlom a vəlakum ha a
həlay na, andza nakə a say aye. Wu nakə
ka gum ta neŋgeye na, ɓa Mbəlom a sər
kurre. Nəkurom ka vəlumay ha a ndo
neheye lele bay aye hay hərwi ada tâ dar
na ka mayako mazləlmbaɗa eye, ada kə
mət. 24Ane tuk na, Mbəlom kə lətse ahaya
abəra na mədahaŋ. Kə mbəla ahaya abəra
mə ɗəretsətseh i mədahaŋ. A ndza ma
mədahaŋ huya bay na, hərwi mədahaŋ a

† 2:21 Zowel 3.1-5.
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sla fayabay. 25HərwiDavit kə tsik faya ahəl
niye, a gwaɗ:
“Na ŋgataway a Bəy Maduweŋ ga huya

kame ga.
Neŋgeye ka tsakay ga

hərwi ada nâ dzədzar bay.
26Hərwi niye ɗərev ga kə rah ta məŋgwese,

ada bazlam ga faya ma giye dəmes ta
məŋgwese.

Bo ga ma zəzukwiye bo lele, na dzaliye
wuray sa bay.

27 Bəy Maduweŋ, ka gəriye ga ha ma təv
məndze i mədahaŋ hay bay.

Ka gəriye ha neŋ ndo məpe mədzal gər ka
nəkar nâ zema tsəvay bay.

28 Ka ɗeŋ ha tsəveɗ nakə na zəŋgaliye, ma
diye ga ha a sifa aye,

Ka təra ga ha ndo maŋgwasa 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 lanaadaka sərakwaha tsəvayŋgay
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 abəramamədahaŋ.
“Mbəlom ma gəriye ha ma təv məndze i

mədahaŋ hay bay,
ada bo ŋgayma ziyema tsəvay bay.*”»

32Piyer a gwaɗatay sa: «Yesunakəna 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 kə vəlay Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye nakəMbəlom a tsik kurre a gwaɗma ta
vəleye aye. Neŋgeye dərmak kə vəlamayaw
wu nakə anəke ka ŋgatumay ada ka tsənum
aye. 34Davit na, neŋgeye kə tsal a mbəlom
təbey, ane tuk na, a gwaɗ:
“Bəy Maduweŋ Mbəlom a gwaɗay a Bəy

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

35 hus a pat nakə neŋ, na piye ndo məne
ɗəre yak hay a huɗ i sik yak hay

andza wuməpe faya sik aye təday.†”»

Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ta
səkah

36 «Nəkurom Israyel hay tebiye sərum
ha ta deɗek, Yesu nakə ka darum na ka
mayako mazləlmbaɗa eye na, Mbəlom a
təra ha Bəy Maduweŋ ada ndo mətəme ha
ndo hay na, neŋgeye.»

37 Ndo niye hay tebiye tə tsəne bazlam
niye na, ɗərev a ye fataya abəra. Ta tsətsah
ka Piyer ada ka siye i ndo i maslaŋ hay, tə
gwaɗ: «Malamar hay, anəke nəmaa giye na,
kəkay?»

38 Piyer a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Gərum ha mezeleme kurom ada tâ
dzəhuɓ kurom ha a yam ta məzele i Yesu
Kəriste hərwi ada Yesu ma pəsakumeye
ha mezeleme kurom hay. Ka gum andza
niye na, Mbəlomma vəlakumeye Məsəfəre
ŋgayTsəɗaŋŋa eye. 39HərwiMbəlomkə tsik
kurre, a gwaɗ: Ma vəlakumeye a nəkurom
ada a wawa kurom hay. A gwaɗma vəliye
a ndo neheye nəteye mandza eye dəreŋ
aye dərmak. Ayaw! Bəy Maduweŋ kway
Mbəlom ma vəliye Məsəfəre ŋgay a ndo
neheyemazalateyehərwi ada tâpaybəzay
aye.»

40 Piyer a tsikatay bazlam mekeleŋ eye
hay haladzay hərwi məmatay naha ɗərev
ada tâdzalaha. Agwaɗatay: «Dumaraabəra
mə walaŋ i ndo neheye seweɗ eye hay.
Gərumay ha bo kurom a Mbəlommâ təma
kurom ha.»

41Ndo hay haladzayməwalaŋ i ndo niye
hay ta təma bazlam i Piyer. Tsa na, ta
dzəhuɓ tay ha a yam. Pat eye niye na, ndo
hay ta giye gwezem mahkar tə pa mədzal
gər ka Yesu, ta səkah tay ha ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu.

Məndze i ndoməpemədzal gər ka Yesu
42 Nəteye niye tebiye tə paway zləm a

matətike i ndo i maslaŋ i Yesu neheye ta
tətikawatay aye təmetsehe lele. Təndzawa
ka təvmanəte eye, tə ndayawawumənday
ka təv manəte eye ada ta ɗuwulaway me
a Mbəlom ka təv manəte eye. 43 Kwa way

‡ 2:28 Dəmes hay 16.8-11. § 2:30 Dəmes hay 132.11. * 2:31 Dəmes hay 16.10. † 2:35 Dəmes hay 110.1.
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a ndzawa na, tə madzədzere eye hərwi
Mbəlom a gawa masuwayaŋ wal wal tə
həlay i ndo i maslaŋ i Yesu hay. 44 Ndo
məpemədzal gərhaykaYesu tebiye, nəteye
madzapa eye nəte, wu tay hay tebiye ta
ŋgənawa ha a bo mə walaŋ tay. 45 Ta
səkəmawa ha wu tay hay ada ta ŋgənawa
ha a bo suloy eye kwa away ɗa kaməgewu
ŋgay nakə a say aye. 46 Tə hayawa gər pat
pat a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom, kwa
tsekweŋ ta tərətsawa ha bay. Tə ndayawa
wu mənday ka təv manəte eye mə gay tay
hay. Tə ndayawa wu mənday niye na,
ta məŋgwese eye, maguŋguze kwa tsekweŋ
andaya bay. 47 Ta zambaɗaway a Mbəlom
ada nəteye niye hay tebiye tə yatay a gər
a ndo hay. Andza niye, Bəy Maduweŋ a
təmawa tay ha ndo hay pat pat, a səkah tay
handoməpemədzal gər hay kaYesu ta ndo
neheye fayama təmiye tay ha aye.

3
Piyer ta Yuhana tə mbəl ha ndo matəra

eye
1 Pat wuray Piyer ta Yuhana ti ye a gay

i məɗəslay ha gər a Mbəlom mata ɗuwulay
me a Mbəlom. Ti ye ta ɓəre mahkar i
huwa. Ndo hay ti yawa ta ɗuwulaway
naha me aMbəlom na, ta ɓəre mahkar eye
niye. 2 Ndoweye andaya bəse ta məgeɗ
i gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom niye.
Məgeɗ nakə tə zalay məgeɗ nakə a le aye.
Ndoweyeniyena,matəra eyekwaabəraka
məwe ŋgay. Tə zlawa naha, tə hənawa ha
bəse ta məgeɗ niye pat pat. A tsətsahawa
dala ka ndo neheye ti yawa naha a gay i
məvəlay wu a Mbəlom aye. 3 Pat eye niye
na, a ŋgatay a Piyer ta Yuhana ta diye, ta
fələkwiye a gay iməɗəslayha gər aMbəlom.
Tsa na, a tsətsah fataya dala.

4 Piyer ta Yuhana ta ndazl na lele. Tsa
na, Piyer a gwaɗay: «Zəba famaya lele.»
5 Tsa 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 ka mbəlom. Kwayaŋŋa sik ŋgay hay tə
mandərkukwasl ŋgayhay təhuta gədaŋ. 8A
ndapa a mbəlom tə sik ŋgay hay lele. Tsa
na, a pa bo ka mede. A ye, tə fələkwa ka
bo dziye ta ndo i maslaŋ i Yesu niye hay a
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. Ndo niye
na, a ye lele ta mandepe a mbəlom tsaɗaw
tsaɗaw ada təmazambaɗay aMbəlom.

9 Ndo hay tebiye tə ŋgatay faya ma diye
kuteŋ kuteŋ lele ada faya ma zambaɗeye
a Mbəlom. 10 Tə sər ha, neŋgeye ndo nakə
a rəkawa bəse ta məgeɗ nakə a le haladzay
i gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom aye na,
nəteye niye tebiye ta dzədzar ada a gatay
hərɓaɓəkka hərwi wu nakə a ge bo ta ndo
niye aye.

11 Piyer ta Yuhana nəteye 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. 12Piyer a ŋgatay
a ndo neheye ti ye naha haladzay aye na,
a gwaɗatay andza nakay: «Nəkurom ndo i
Israyel hay, ndo nakay a mbəl na, a gakum
hərɓaɓəkka na, hərwi mey? Nəkurom faya
ka zəbumeye famaya andza niye na, hərwi
mey? Nəkurom faya ka dzalumeye mə gər
kurom na, maa mbəl ha ndo nakay na,
Piyer ta Yuhana hərwi bo tay eye gədaŋ
eye. Tə mbəl ha na, nəteye tə pay bəzay
a Mbəlom lele. Ane tuk na, aʼay andza
niye bay. 13 Mbəlom i Abraham, Mbəlom
i Izak ada Mbəlom i Zakob nakə nəteye
neheye ta ɗuwulaymeaye, a bəz haməzlaɓ
i ndo i məsler 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 sayməgəre ha. 14Nəkurom
ka kalum ha ndo nakə ɗaɗa neŋgeye kə ge
mənese bay. Neŋgeye ndo deɗek eye. A
yakum a gər ɗuh matsətsehe tâ gərakum
ha na, ndo məkəɗe ndo. 15 Andza niye, ka
kəɗum na, ndo nakə ma vəliye sifa a ndo
hayaye. Ane tukna,Mbəlomkə lətse ahaya
abəra mə walaŋ i mədahaŋ hay. Nəkway
tebiye ka sərakwa ha. 16 Ndo nakay anaŋ
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ka ŋgatumay, ka sərum ha aye na, maa
vəlay gədaŋ na, məzele i Yesu hərwi nakə
nəmaa pa mədzal gər may ka Yesu aye.
Ayaw! Ndo nakay a mbəl lele ka ŋgatumay
tə ɗəre kuromayena, hərwi nakənəmaapa
mədzal gər ka Yesu aye.

17 «Malamar ga hay, ahəl nakə nəkurom
ta bəy kurom hay ka kalum ha Yesu aye
na, neŋ na sər ha wu nakə ka gum aye na,
ka sərum bay. 18 Ane tuk na, Mbəlom a
ge na, wu nakə a tsik ahəl niye tə bazlam
i ndo məɗe ha bazlam ŋgay aye. A gwaɗ:
Kəriste na, ma ta giye ɗəretsətseh. 19Anəke
na, mbəɗum ha mede kurom, mbəɗumaw
me ka təv i Mbəlom hərwi ada mâ mbat-
akum ha mənese kurom hay. 20 Ka gum
andza niye na, Bəy Maduweŋ Mbəlom ma
vəlakumeye zay adama ta slərakumaweye
Yesu ndo mətəme ha ndo nakə a zla na
kurre hərwi kurom aye. 21 Anəke na, ku-
toŋ 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 ndo məɗe ha bazlam ŋgay
hay aye. 22 Musa, neŋgeye a gwaɗatay a
bəba təte kway hay: “BəyMaduweŋ kurom
Mbəlom ma ta slərakumaweye ndo məɗe
habazlamŋgay andzaneŋna gwaɗbəɗaw?
Neŋgeye na, slala kurom. Ka ta pumay
zləm awu nakəma ta tsikakumeye tebiye.
23 Ndoweye kə pay zləm a bazlam i ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom niye bay na, ma
ndziye mə walaŋ i ndo i Mbəlom hay bay.
Ta kəɗiye namədahaŋ eye.*”

24 «Siye i ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
hay dərmak ta tsik andza i Musa. Ta tsik
ka wu nakə ma giye bo ahəl kway nakay
anaŋ aye. Kwa Samuyel ada kwa siye i ndo
maslaŋ i Mbəlom neheye ti yaw ma dəba
ŋgay aye. 25 Malamar ga hay, Mbəlom a
tsik wu neheye tə bazlam i ndo məɗe ha
bazlam ŋgay hay na, a nəkurom. Andza
niyedərmak, ahəl nakəMbəloma ɓardzam
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 nakəMbəlom a ɓar aye
na, i kurom.†” 26 Andza niye, Mbəlom a
sləraw ndo i məsler ŋgay na, hərwi kurom

təday. A sləraw na, hərwi məpe fakuma
ŋgama, adamətsoya kurom ahaya abəra ka
tsəveɗ i mənese.»

4
Piyer ta Yuhana kame i bagwar i Yahuda

hay
1Ahəl nakə Piyer ta Yuhana, nəteye faya

ta tsikateye me a ndo hay mba aye na,
ndo məvəlay wu a Mbəlom hay, bəy i ndo
matsəpe gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom
ada ta Saduke hay ti ye naha ka təv tay. 2Ti
ye naha na, tə ge ɗərev haladzay ka Piyer
ta Yuhana hərwi nəteye faya ta tətikiye tay
ha ndo hay, tə gwaɗatay: «Yesu kə lətsew
abəra ma mədahaŋ ada mələtsew i Yesu
niye a lətsew aye na, ndo hay ta sliye faya
mələtsew abəra ma mədahaŋ.» 3Ndo niye
hay tə gəs tay ha Piyer ta Yuhana, ta dərəzl
fataya a daŋgay. Ta dərəzl fataya na, ta
gatay sariya zukbay, hərwihəvaɗkə ge tsɨy.
4Məwalaŋ i ndo neheye tə tsənematətike i
Piyer ta Yuhana aye na, ndo hay haladzay
ta dzala ha ka Yesu. Ndo məpe mədzal gər
ka Yesu ta səkah, ndo hay tebiye ma giye
gwezem zlam.

5 Tədœ eye i mekedœ na, bəy i Yahuda
hay, madugula i Yahuda hay ta ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlommapala eye
tə haya gər a Zerozelem. 6 Mə walaŋ tay
niye hay tə haya gər aye na, bagwar i ndo
məvəlawaywuaMbəlomnakə tə zalayHan
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 imaslaŋ i Yesu niye hay sulo eye kame
tay. Tsa na, ta tsətsah fataya, tə gwaɗatay:
«Ka mbəlum ha ndo nakay na, ma kəkay?
Ka hutumaw gədaŋ eye na, məŋgay? Ada
kambəlum ha na, ta məzele i way?»

8 Ta tsətsah fataya andza niye na,
kwayaŋŋaPiyera rah taMəsəfəreTsəɗaŋŋa
eye, a gwaɗatay: «Nəkurombəymələvendo
hay ta madugula hay, 9 ka tsətsahumeye
famaya bazlam bəgom na, hərwi nakə
nəmaa gay ŋgwalak a ndo matəra eye,
a mbəl ma kəkay ka tsətsahum famaya
andza niye na gwaɗ ba? 10 Ayaw lele!

* 3:23 Madayaw abərama Ezipt 18.15, 18-19. † 3:25 Madazlay i wu hay 22.18; 26.4.
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Kə ge andza niye na, nəkurom sərum ha,
nəkurom tebiye tə siye i ndo i Israyel
hay, sərum ha na, ndo nakə a lətse kame
kurom neŋgeye zay lele aye na, ta məzele i
Yesu Kəriste nakə a yaw abəra na Nazaret
aye. Neŋgeye ndo nakə ka darum na ka
mayako mazləlmbaɗa eye ada Mbəlom a
lətse ahaya abəra ma mədahaŋ aye na,
neŋgeye. 11 Ɗerewel i Mbəlom a tsik faya,
a gwaɗ:
“Kwar nakə nəkuromndomaɗəzle gay hay

ka kalum ha aye na,
ka təra kwar nakə ma vəleye gədaŋ a
gay aye ɗuh.*”

12 «Ka mbakweye faya mətəme na, tə
neŋgeye nəte ŋgweŋ. Hərwi ka məndzibəra
tebiye Mbəlom kə vəl ndo mekeleŋ eye
nakə ma təmiye kway ha aye na, andaya
bay.»

13 Ndo niye hay tə haya gər aye na, a
gataywadəŋwadəŋ. Hərwi ta zəbakaPiyer
ta Yuhana na, ta dzədzar bay, tə tsik me
parakka. Agataywadəŋwadəŋwenewene
eye na, hərwi nəteye ta tətik wuray kwa
tsekweŋ bay tebiye. Tə sər ha nəteye na,
ndo məpay bəzay a Yesu tsa. 14 Ane tuk
na, nəteye faya ta ŋgateye a ndo nakə a
mbəl aye dərmak, neŋgeye malətsa eye ka
təv tay. Tə sər wu nakə ta mbəɗatay faya
a Piyer ta Yuhana aye bay. 15 Tsa na, tə
gwaɗatay: «Dum abəra mə gay.» Piyer ta
Yuhana ti yaw wu tay abəra mə ɗəma na,
nəteye tə mətsa mə gay tə ma ha ka bo
bazlam. 16 Tə gwaɗ a bo mə walaŋ tay:
«Ndo neheye ka gakweye tay ha na, kəkay?
Ndo i Zerozelem hay tebiye tə sər ha ma-
suwayaŋ nakə tə ŋgatay aye parakka, maa
ge na, Piyer ta Yuhana. Ka slakweye faya
məmbeɗe bay. 17Ane tuk na, gakwatay me
ada pakwa fataya zluwer na, tâ tətikatay
bazlam nakay a ndo hay tə məzele i Yesu
Kəriste bay hərwi ada siye i ndo hay tâ
tsəne labara i masuwayaŋ nakə tə ge aye
bay.» 18Ti ye tə zalatayaw. Piyer ta Yuhana
tambəɗa naha gər ka təv tay. Ti ye nahana,
tə gatay me, tə gwaɗatay: «Kâ tsikumatay
kəgəbaykâ tətikumatayandohay təməzele
i Yesu sa bay.»

19 Ane tuk na, Piyer ta Yuhana ta
mbəɗatay faya, tə gwaɗatay: «Nəkurom
na, dzalum ha wu nakə deɗek eye kame
i Mbəlom aye təday. Lele marəhay ha gər
na, a nəkurom tsukuɗu a Mbəlom ɗaw?
20Nəmaa sliye faya məgər ha matətike wu
nakə nəmaa ŋgatay ada nəmaa tsəne aye
bay. Nəmaa tsikiye huya.»

21Ndo niye hay mahaya gər eye tə tsəne
andza niye na, tə pa fataya zluwer hal-
adzay sa. Tsa na, tə gər tay hay, ti ye
wu tay. Tə gər tay ha na, ta huta fataya
mənese nakə ɗa məgatay ɗəretsətseh aye
bay, hərwi siye i ndohaynəteye tebiye faya
ta zambaɗeye a Mbəlom hərwi wu nakə
Piyer ta Yuhana tə ge aye. 22 Ndo niye tə
mbəl ha ta masuwayaŋ aye na, məve ŋgay
ma ziyeməve kuro kuro faɗ.

Maɗuwuleme i ndoməpemədzal gər hay
23 Tə gər tay ha Piyer ta Yuhana. Tə

gər tay ha na, ta mbəɗa gər, ti ye ka təv
i ndo məpe mədzal hay ka Yesu. Ti ye
naha na, ta 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 ka
maɗuwulay me a Mbəlom. Tə gwaɗay
naha a Mbəlom: «Bəy Maduweŋ, maa ge
magərmbəlom ta dala, ta bəlay ada tə wu
neheye mə ɗəma tebiye aye na, nəkar.
25 Maa tsik me tə bazlam i bəba təte may
Davit ndo i məsler i yak na, nəkar. Neŋgeye
a tsik ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye, a
gwaɗ:
“Ndo hay tebiye tə gemevel na, kemey?

Təmaha ka bo bazlamna, hərwimey?
26 Bagwar i bəy i dala i məndzibəra hay ta

ləva boməge vəram.
Bəy hay ta haya gər məge vəram ta Bəy
MaduweŋMbəlom

ada ta ndo nakə a pay dzagwa i bəy a gər
aye.†”

27 «Andza niye deɗek, ta haya 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

* 4:11 Dəmes hay 118.22. Kwar eye niye na, Yesu. † 4:26 Dəmes hay 2.1-2.
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a gər aye. 28 Wu nakə tə ge andza nakay
aye na, andza i yak nakə ka tsik kurre a
saka məge ta gədaŋ yak aye. 29 Anəke na,
Bəy Maduweŋ may, dzəna may abəra ka
təv i seweɗ tay neheye tə gamay aye tey.
Vəlamay gədaŋ yak ada nəmaâ ɗa ha ba-
zlam yak ta deɗek. 30Vəlamay gədaŋ hərwi
ada nəmaâ mbəl tay ha ndo hay, hərwi
ada nəmaâ ge masuwayaŋ hay wal wal ta
məzele i Yesu, ndo i məsler yak 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 a bo. Kwayaŋŋa tə pa bo kaməɗe
ha bazlam i Mbəlom zemadzədzere.

Məndzenəte indoməpemədzalgərhayka
Mbəlom

32 Ndo neheye ta təra ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu aye na, nəteye tebiye tə
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 tay wu tay hay
tebiye ta ŋgənawa ha a bo mə walaŋ tay.
33 Ndo i maslaŋ i Yesu hay tə ɗawa ha
bazlam i mələtsew i Bəy Maduweŋ Yesu
abəra ma mədahaŋ ta gədaŋ haladzay. Tə
gwaɗawa: «Nəmaa ŋgatay kə lətsew abəra
ma mədahaŋ.» Ada Mbəlom a pa ŋgama
haladzay ka ndo məpe mədzal gər hay.
34 Ndəray mə walaŋ tay kwa tsekweŋ wu
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 35 ada tə vəlawatay a ndo
i maslaŋ i Yesu hay. Ma dəba eye na, ta
ŋgənawa ha suloy eye kwa a way ɗa andza
nakə a say aye.

36 Andza niye ndoweye andaya tə za-
lay Yusufa. Ndo i maslaŋ i Yesu hay
tə pa faya məzele na, Barnabas, andza
məgweɗe: Ndonakəmagwaɗiye tete a siye
i ndo hay aye. Neŋgeye slala ŋgay na, Levit
hay. Təwanama gəmanakə tə zalay Sipəre
aye. 37Neŋgeyea ye, a səkəmhaguvahŋgay.
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. 3 A ye naha na, Piyer a
gwaɗay: «Ananiyas, ka gəray ha ɗərev yak
a Fakalaw na, hərwi mey? Ka gər ha siye
i suloy i guvah yak a mətagay, ka zlaw
tsekweŋ, ka rawaymeaMəsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye na, hərwi mey? 4 Ahəl nakə ka səkəm
zuk bay aye na, guvah yak wu yak bəna i
ndəray ɗaw? Ada suloy i guvah nakə ka
səkəm ha aye na, i yak bəɗaw? Ka dzala
mə gər yak məge wu andza nakay na, ma
kəkay? Ka raway me na, a Mbəlom bəna, a
ndo hay bay.»

5 Ananiyas a tsəne bazlam niye hay na,
a dəɗ abəra ka mbəlom. Kwayaŋŋa a mət
tsaɗək tsaɗək. Ndo neheye tə tsəne labara
niye aye na, nəteye tebiye ta dzədzar ha-
ladzay. 6 A mət na, gawla hay ti yaw tə
mbəkwa na mədahaŋ. Tsa na, tə zla na, ti
ye tə la na.

7 Mazlambar ma giye ɓəre mahkar na,
ŋgwas i Ananiyas a yaw a fələkwa a gay.
A yaw na, kə sər ka wu nakə a ge bo aye
bay. 8 A fələkwa naha a gay na, Piyer
a tsətsah faya, a gwaɗay: «Tsikeŋ, suloy i
guvah kurom nakə ka səkəmum ha ta zal
yak aye na, andza nakay ɗaw?»
Ŋgwas niye a mbəɗay faya, a gwaɗay:

«Ayaw! Nəmaa səkəm ha na, 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.»

10 Piyer 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 fələkwanahaagay. Ti yenahana, kəmət.
Təzlana, ti yeha tə lanaka tsakay i zalŋgay.
11Ndoməpemədzal gər haykaYesuKəriste
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tebiye ada tə siye i ndo neheye tə tsəne
labara niye aye na, ta dzədzar haladzay.

Ndo i maslaŋ hay tə gawa masuwayaŋ
wal wal haladzay

12Ndo i maslaŋ hay tə gawamasuwayaŋ
wal wal 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 gataymede ka təv tay. Ane tuk
na, ndo hay tebiye tə ɗəslatay ha gər. 14Ndo
hay haladzay faya ta səkahiye, hasləka hay
ta ŋgwas hay tə dzala ha ka Bəy Maduweŋ.
Ndo məpe mədzal gər hay ta səkah hal-
adzay. 15Hərwi masuwayaŋ neheye ndo i
maslaŋ hay tə ge aye na, ndo hay tə həlawa
naha ndo i ɗəvats hay. Tə həlawa tay naha
ka sləlah kəgəbay ka hubok. Tə pawa tay
ha ka tsakay i tsəveɗ hərwi ada ahəl nakə
Piyer ma diye tə ɗəma aye na, kwa kəkay
mezek ŋgay kə husa ka ndo nəte məwalaŋ
tay ma mbəliye. 16 Ndo hay haladzay ti
yawaw abəra ma gəma neheye tə mbay
nahaaZerozelemaye. Təhəlawanahando
iɗəvats tandoneheyeməsəfəre lelebayeye
hay mə bo tay aye. Ndo i maslaŋ hay tə
mbəl tay ha tebiye.

Tə gəs tay ha ndo imaslaŋ hay
17Bagwar indoməvəlawaywuaMbəlom

ta ndo neheye tə paway bəzay aye, andza
məgweɗe ta Saduke hay, tə tsəne ndo i
maslaŋ hay faya ta giye masuwayaŋ ha-
ladzay na, a ndalatay, ɗərev tay a rah ta
sələk. Tə ma 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 hay
ma dalamətagay i gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom!»

21 Ndo i maslaŋ hay ta təma bazlam i
gawla iMbəlomnakə a tsikatay aye. Pərik i
mekedœ na, tə həl bo ti ye a dalamətagay i
gay iməɗəslay ha gər aMbəlom. Ti ye naha
tə pa bo kamatətikatay a ndo hay.

Bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom
ta ndo neheye nəteye dziye, tə zalatay a
madugula i Yahuda hay, tə haya gər. Tə
ma 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. 22Ane
tuk na, ndo neheye ti ye, tə husa a ɗəma
na, ta huta tay ha mə gay i daŋgay bay.
Tə maw ka təv i ndo neheye tə slər tay
naha aye, tə matay ha labara eye. 23 Tə
gwaɗatay: «Nəmaa ye naha, nəmaa ndzay
a gər a gay i daŋgay na, madərəzla eye lele
adandomatsəpeməgeɗhaynəteye andaya
faya ta tsəpiye. Ane tuk na, nəmaa həndək
naməgeɗ na, nəmaa huta ndəray kwa nəte
bay!»

24 Tə tsəne labara niye andza niye na,
bəy i ndo matsəpe gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom ta bagwar hay i ndo neheye tə
vəlawaywuaMbəlomaye tə sərwunakə ta
dzaliye bay. Ta tsətsahay a gər tay, tə gwaɗ:
«Matəra ta ndo i məsler niye hay na, wuye
mey?»

25Ahəl 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 hay mə gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom!»

26Tə tsəne andza niye na, kwayaŋŋa bəy
i ndo matsəpe gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom ta ndo ŋgay hay, ti ye mata ma tay
ahaya ndo imaslaŋ niye hay. Ane tuk na, ti
ye təma tay ahaya na, ta gatay ɗəretsətseh
bay hərwi ta dzədzar ta ndo hay, ta ta
kaliye tay ha tə kwar.

Ndo imaslaŋ hay kame i sariya
27 Ti ye tə həlatay ahaya na, ti ye tay

ha kame i madugula i Yahuda hay. Bag-
war i ndo məvəlaway wu a Mbəlom a pa
bo ka matsətsehe fataya abəra bazlam.
28 A gwaɗatay: «Nəmaa gakum me ka
matətikatay a ndo hay ta məzele i Yesu
bəɗaw? Ada ka gum na, mey? Nəkurom
na, tsəkam matətikatay a ndo hay ma wu-
zlahgəma i Zerozelem tebiye na, kəkay?
Ada a sakum məgweɗe maa kəɗ na ndo
niye na, nəmay ɗaw?»

29 Piyer tə siye i ndo i maslaŋ hay ta
mbəɗatay faya, tə gwaɗatay: «Marəhay ha
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gər na, aMbəlom bəna a ndo hay bay. 30Ka
darum na Yesu ka mayako mazləlmbaɗa
eyehərwi adamâmət. Ane tukna,Mbəlom
i bəba təte kway hay kə lətse ahaya abəra
ma mədahaŋ. 31 Mbəlom kə lətse ahaya
abəra mamədahaŋ ta gədaŋ ŋgay. Kə pa na
a bəy, neŋgeye ndo mətəme ha ndo hərwi
ada Israyel hay tâ mbəɗa ha mede tay. Ta
huta, Mbəlom ma pəsatay ha mezeleme
tay hay. 32 Nəmay 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 tsənebazlamniyena, andalatayha-
ladzay. A satayməɗəke tay ha ndo imaslaŋ
hay. 34 Ane tuk na, Farisa wuray andaya
məzele ŋgay Gamaliyel. Neŋgeye na, ndo
mədzaŋgawa bazlam iMbəlommapala 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 imaslaŋhay ti yawabəramə ɗəma
na, a gwaɗatay: «Israyel hay, gum metsehe
hərwi wu nakə a sakum məgatay a ndo
neheye. 36 Ndo niye məzele ŋgay Tiyodas
aye na, mâ makumaw a gər. A yaw ahəl
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 «Ma dəba ŋgay na, ndoweye andaya
dərmak, məzele ŋgay Yudas. Neŋgeye ndo i
Galile. Neŋgeye a ndohwaw ahəl i məpesle
ndo, kə zalatay a ndo hay haladzay ka
məpay bəzay. Neŋgeye dərmak ta kəɗ na
ada ndo neheye tə pay bəzay aye ta ŋgəna
gər tebiye kweye kweye. 38 Neŋ faya na
tsikakumeye anəke, kâ mətsum ka ndo ne-
heye bay, gərum tay ha tâ ye wu tay. Hərwi
kə ge mədzal gər tay, ta məsler tay, ti yaw
ma ndo hay na, ta ndziye bay. Ta dziye.
39Ane tuk na, kə ge məsler tay a yaw abəra
mə həlay i Mbəlom na, ka slumeye faya
məmbete ha bay. Gum metsehe lele, faya
ka gumeye vəram na, kaMbəlom ɗuh!»

40Ndo niye hay mahaya gər eye ta təma
bazlam i Gamaliyel. Tə zalatay a ndo i
maslaŋ hay sa. Ti ye naha, tə ndaɓa tay

ha. Tə gwaɗatay: «Ɗaɗa kâ tsikumay me a
ndəray tə məzele i Yesu sa bay.» Tsa na, tə
gər tay ha.

41 Ndo i maslaŋ i Yesu niye hay ti yaw
abəra mə walaŋ i məhay gər tay niye tə
məŋgwese hərwi ɗəretsətseh nakə tə gatay
hərwi məzele i Yesu aye. 42Ɗuh ta tətikawa
ada tə ɗawa ha mə gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom ada mə gay tay hay pat pat tə
gərawa ha bay, Yesu na, Kəriste.

6
Tə pala ndo hay tasəla hərwi madzəne

ndo imaslaŋ i Yesu hay
1Ahəl niye na, ndo məpe mədzal gər hay

ka Yesu faya ta səkahiye haladzay. Ane tuk
na, ndoməpemədzal gər neheye tə tsik me
i Gərek aye na, tə ge ɗərev ka ndo məpe
mədzal gər neheye nəteye tə tsik bazlam i
Yahuda hay aye. Tə ge ɗərev na, hərwi ahəl
nakə ta ŋgənawatay wu mənday a madak-
way i ŋgwas hay aye na, tə vəlawatay a
madakway i ŋgwas tay hay təbey.

2Ndo i maslaŋ neheye kuro gər eye sulo
aye, tə hayatay gər a ndo məpe mədzal gər
haykaYesu, təgwaɗatay: «Nəmaagəriyeha
məɗe ha bazlam i Mbəlom hərwi məmətse
maŋgəne wu mənday bay. 3 Hərwi niye
malamar hay, pəlum ndo hay tasəla mə
walaŋ kurom. Ka pəlumeye na, ndo i
ŋgwalak hay, ndo neheye nəteye maraha
eye ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ada tə sər gər
lele aye. Nəmaa vəliye məsler i maŋgəne
wuməndayna, a həlay tay. 4Nəmay, nəmaa
ɗuwulay me a Mbəlom 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. Ndo makurre eye na, Etiyen, ndo
nakə ta mədzal gər lele ada maraha eye
ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye, Filip, Pərakor,
Nikanor, Timoŋ, Parmenas ada Nikolas
ndo i gəma i Aŋtiyos neŋgeye a gawa kule,
ane tuk na, ahəl niye na, ka dazlay aməpay
bəzay a kule i Yahuda hay. 6 Tsa na, ti ye
tay ha ka təv i ndo imaslaŋ i Yesu hay. Ndo
imaslaŋ i Yesuhay təpa fatayahəlay ada ta
ɗuwulayme aMbəlom.
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7Bazlam i Mbəlom a ɗa a zləm haladzay.
Ndo məpe mədzal gər hay ta səkah hal-
adzay ma Zerozelem ada ndo məvəlay wu
aMbəlomhayhaladzay tədzalahakaYesu.

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. 9Siye 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 takəɗiyewuway taneŋgeye. 10Ane tuk
na, ndoniyehay təmbakaEtiyen təbazlam
bay, hərwi maa vəlay ndaraw ka mətsike
me na, Məsəfəre i Mbəlom.

11Təvəlataywuandohay, hərwi adando
niye hay tâ raw me tâ gwaɗ na: «Nəmaa
tsəne faya abəra bazlam, faya ma tsaleye
ka gər a Musa ada faya ma tsaleye ka gər
a Mbəlom.»

12 Tə suta faya ndo hay, madugula hay
ada ta ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye ka Etiyen. Tsa na, tə wuya
kurah ka Etiyen, tə gəs na. Ti ye ha kame i
madugula i Yahuda hay. 13Tə həl naha ndo
məɗəse faya parasay hay, tə gwaɗ: «Ndo
nakay na, faya ma tsikiye wu lele bay eye
ka gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom ada ka
bazlam iMusamapala eye. 14Nəmaa tsəne
faya abəra a gwaɗ: Yesu ndo i Nazaret ma
deyeweye, ma mbəzliye ha gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom ada ma mbəɗiye ha kule
kway nakəMusa a vəlakway aye.»

15 Ndo 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 ndoməvəlawaywu aMbəlom
a tsətsah ka Etiyen, a gwaɗay: «Wu nakə tə
tsik fakaya na, deɗek ɗaw?»

2Etiyen a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Mala-
mar ga hay ta bəba ga hay, tsənumwu nakə
na tsikakumeye təday. Mbəlom nakə a ze
wu hay tebiye ta məzlaɓ aye a bəzay ha
bo a bəba təte kway Abraham ka dala i
Mizapotami 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 ye mata ndze ma Haraŋ. Ma
dəba eye bəba ŋgay a mət na, Mbəlom a
zla na abəra ma Haraŋ, a ye ha a gəma
nakay anaŋ nəkway mandza eye mə ɗəma
aye. 5 Mə ɗəma na, Mbəlom kə vəlay gu-
vah i məda ŋgay kwa tsekweŋ bay, kwa
dala tsekweŋ bəbay na, kə ɗəsay bay. Ɓa
Mbəlom kə tsikay kurre, a gwaɗay: “Gəma
nakay na, na ta vəlakeye ha tebiye. Aza
nəkar andaya sa bay na, wawa i huɗ yak
hay ta ndziye mə ɗəma, ma təriye i tay.”
Ahəl niye Mbəlom a tsikay a Abraham na,
wawa ŋgay andaya kwa nəte zuk bay. 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 tukna, na ta giye sariyakando i gəma
niye hay tə gatay ɗəretsətseh aye. Ma dəba
eye na, ta diye abəra ma gəma nakay, ta
diye ta ɗəsleŋ ha gər ma təv nakə ta ndziye
mə ɗəma aye.†” 8 Mbəlom a ɓar dzam ta
Abraham, a ɗay ha na, ta məɗəse bo. Ma
dəba eye, Abraham awa Izak, a geməhəne
tsamahkar na, a ɗəs na. Izak a wa Zakob,
Izak a ɗəs na. Zakob dərmak a wa wawa
hay kuro gər eye sulo. Nəteye neheye ta
təra bəba təte kway hay na, Zakob a ɗəs tay
ha dərmak.

9 «Bəba təte kway hay tə nay ɗəre a mala-
mar tay nakə nəte mə walaŋ tay tə zalay
Yusufa aye. Tə gəs na ta səkəmha beke eye
agəmaiEzipt. Ane tukna,Mbəlomka tsəpa
na. 10Mbəlom kə təma ahaya Yusufa abəra

* 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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mə ɗəretsətseh hay tebiye. A vəlaymetsehe
taŋgwalak i boka ɗəre i bəynakəa ləvaEzipt
tebiye, tə zalay Farawoŋ aye. Neŋgeye a pa
na bəy eye ka dala i Ezipt ada a ləvay gər a
ndo neheyemə gay ŋgay aye tebiye.

11 «Ma dəba eye na, mandərzlaŋ a ge ka
dala i Ezipt tebiye ada ka dala i Kanan.
Mandərzlaŋ niye a ge na, mandərzlaŋ bag-
war eye. Ndo hay ta sa ɗəretsətseh ha-
ladzay. Bəba təte kway hay tə huta wu
mənday kwa tsekweŋ bay tebiye. 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. 13Ta
mbəɗa gər masulo eye na, Yusufa a ɗatay
ha bo ada Farawoŋ bəy bagwar eye a sər
ha nəteye na, gwala i Yusufa hay. 14Tsa na,
Yusufa a slər ndo hay ka bəba ŋgay Zakob
ta ndo i gay ŋgay hay tebiye. Nəteye tebiye
na, kuro kuro tasəla gər eye zləm. 15Zakob
tə həl bo, ti ye a Ezipt ta ndo i gay ŋgay hay.
Zakob a mət mə ɗəma ada bəba təte kway
hay dərmak tə mət mə ɗəma. 16 Mədahaŋ
tayna, təhəlawaagəmanakə təzalaySisem
aye. Tə pawa a tsəvay nakə Abraham a
səkəm abəra ka wawa i Hamor ma 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 bəyweɗeye nakə fayama ləviye dala
i Ezipt aye. Neŋgeye na, a sər Yusufa bay.
19 Bəy niye bagwar eye a vatay gər a bəba
təte kway hay. A gawatay ɗəretsətseh ha-
ladzay ada a gawatay kutoŋ ka məkwetse
wawa tay a pesl ada tâ mət. 20Həlay niye
na, təwa naMusa. Musa a le haladzay ada
a yay a gər aMbəlom. Təwana na, tə gəl na
kiyemahkarmə gay i bəbaŋgay. 21Madəba
eye na, tə gər ha. Dem i Farawoŋ a ndzay a
gər, a zla na. A ye ha a gəl na andza wawa
ŋgay. 22Andza niye, Musa a gəl bo na, a zla
metsehe ta ndaraw i Ezipt hay. A təra ndo
ta məzlaɓ eye hərwi bazlam ŋgay neheye a
tsikawa aye ta məsler neheye a gawa aye.

23 «Musa a ge məve kuro kuro faɗ na, a
say mede mata dzəne tay ha gwala ŋgay

Israyel hay. 24 A ye na, a ŋgatay a ndo i
Ezipt faya ma geye ɗəretsətseh a ndo nəte
məwalaŋ i Israyel hay. Tsa na, a ye naha a
dzəna na ndo niye faya ta geye ɗəretsətseh
aye. A kəɗ na ndo i Ezipt niye mədahaŋ
eye. 25Musa a dzala na, Israyel malamar
ŋgay hay tə sər ha Mbəlom ma ta təmiye
tay ha abəra mə ɗəretsətseh tə həlay ŋgay.
Ane tuk na, tə sər bay. 26 Tədœ eye Musa
a ndzatay a gər a Israyel hay sulo faya ta
kəɗiye bo. A say a Musa maŋgəne tay ha
ada tâ ndza zay mə walaŋ tay. A gwaɗay:
“Dzam ga, nəkurom ta malamar tuk na,
ada ka gumeye ɗəretsətseh a bo kurom ta
məkəɗe bo na, hərwi mey?” 27 Ane tuk
na, ndo nakə faya ma geye ɗəretsətseh a
malamar ŋgay aye na, a pay həlay a Musa,
a gwaɗay: “Maa pa kar bəy ada ndo məge
may sariya na, way? 28 A saka məkəɗe ga
andza nakə ka kəɗndo 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. Təwa wawa hasləka
eye hay sulo.

30 «Ma dəba i məve kuro kuro faɗ
na, Musa neŋgeye huya ma gəma niye
mə makulkwandah aye. Pat wuray na,
neŋgeye bəse ta mahəmba i Sinay. Gawla
i Mbəlom a yaw, a bəzay ha bo. Musa a
ŋgatay na, ma ako ka gay i dak nakə faya
ma təmiye aye. 31 Musa 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, ada Mbəlom
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
abəra mə sik, hərwi təv nakay nəkar mə
ɗəma aye na, təv tsəɗaŋŋa eye. 34 Faya ta
gateye ɗəretsətseh a ndo ga hay ma Ezipt
kəkay na, na ŋgatay. Na tsəne mətuwe tay
ada na yaw na, mata mbəle tay ha. Na
sləriye kar ha, do anəke a Ezipt.‡”

35 «Musa neŋgeye nakə Israyel hay tə kal
ha, tə gwaɗay: “Maa pa kar bəy ada ndo

‡ 7:34 ZəbaməMadayaw abərama Ezipt 2.14–3.10.
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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 kaməsler niye na, gawla iMbəlom
nakə a bəzay ha bo ma ako ka gay i dak
aye. 36 Maa ndzatay kame a Israyel hay
məndohwaw 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: “Mbəlom
ma ta slərakumaweyendoməɗehabazlam
ŋgay andza neŋ. Ma zliye na, abəra ma
gwala kurom§” na, Musa. 38 Sa na, ahəl
nakə Israyel hay nəteye mahaya gər eye
mə makulkwandah aye na, maa lətse mə
walaŋ i bəba təte kway ta gawla nakə a
tsikawatayawmeməmahəmba i Sinay aye
na,Musa. Gawla iMbəlomma tsikataweye
bazlamnakəmavəliye sifaayeadaneŋgeye
mamakweye 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.*” 41 Tsa na, ta
lambaɗ kule andza sla wawa eye andza
mbəlom tay. Tə vəlay wu a kule tay niye.
Tə gemagurlom təməŋgwese eye lele hərwi
wu nakə bo tay eye ta lambaɗ aye. 42 Ane
tuk na, Mbəlom ambəɗatay dəba. Ma dəba
eye tə ɗəslay ha gər a wurzla hay. Mbəlom
a vəlay tsəveɗ andza nakəmawatsa eyemə
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 zlum mandzəkit bo i wurzla i
mbəlom kurom Refam.

Kule kurom neheye ka gum aye na,
hərwi məɗəslay ha gər.

Hərwi niye na həliye kurom abəra ma
gəma nakay,

na diye kuromha dəreŋ abəra ta gəma
i Babilon.†”»

44 Etiyen a gwaɗatay sa: «Ahəl niye bəba
təte kway hay nəteye mə makulkwandah
na, madzawadzawa i məɗəslay ha gər a
Mbəlom andaya fataya hərwi ada tâ sər
ha Mbəlom andaya ta nəteye. Gay niye
mapa eye na, andza nakəMbəlom a tsikay
a Musa aye. Mbəlom a gwaɗay a Musa tâ
ge na gay niye na, andza nakə a ŋgatay aye.
45 Ma dəba 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 imadzawadzawaandzamagəmaniye
hus a həlay i bəy Davit. 46Davit na, a yay a
gər aMbəlom haladzay. A tsətsah tsəveɗ ka
Mbəlom kamaɗəzlay gay nakəwawa i huɗ
i Zakob hay ta sliye faya məɗəslay ha gər a
Mbəlommə ɗəmaaye. 47Maa ɗəzlaygayna,
Salomoŋ.

48 «Ane tuk na, Mbəlom Fetek ma ndziye
mə gay neheye ndo hay ta ɗəzl aye bay.
Andza nakəmawatsa eyemə 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?
Təvnakəmasliyeməndzemə ɗəmaaye
na, waray?

50 Maa ge wu neheye tebiye na, neŋ
bəɗaw?‡”»

51 Etiyen a gwaɗatay sa: «A nəkurom
neheye seweɗ eye hay. Ka dərəzlum na
ɗərev kurom ta zləm kurom hay a məzele
i Mbəlom nakə faya ma zalakumeye. A

§ 7:37 Bazlammapala eye masulo eye 18.15. * 7:40 Madayaw abəra ma 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. ‡ 7:50 Ezay 66.1-2.
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sakum mahəndəkay na ɗərev kurom a
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye bay. Nəkurom na,
andza bəba təte kurom hay. 52 Ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom waray nakə bəba təte
kuromhay tagayɗəretsətsehbayaye? Kwa
məkəɗe ta kəɗ tay ha ndo neheye tə ɗa ha
madayaw i ndo nakə neŋgeye ndo i deɗek
nəte ŋgweŋ aye. Ndo nakə anəke ka gum
faya ɗaf ada ka kəɗum na aye na, neŋgeye.
53Mbəlomkəvəlakumbazlamŋgaymapala
eye tə həlay i gawla ŋgay hay§, ane tuk na,
ka rəhumay ha gər bay.»

Tə kəɗ na Etiyen
54Ndo niye hay mahaya gər eye tə tsəne

bazlam i Etiyen niye na, a ndalatay ha-
ladzay, 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.»

57 Tə tsəne andza niye na, nəteye tebiye
tawuda haladzay ada ta dərəzl na zləm tay
hay. Nəteye tebiye kamanəte eye təmbəzla
ka Etiyen məgəse. 58 Tə gəs na, tə vaha na
abəra mə wuzlah gay. Ti ye naha, tə pa
bo ka məkele na tə kwar hərwi məkəɗe na.
Ndoməhəlembalhay ta tsoknapetekeɗ tay
hay, tə gər ha ka təv i gawla eye andaya tə
zalay Sol.

59Ahəl nakə nəteye faya ta kaliye Etiyen
tə kwar aye na, Etiyen neŋgeye faya ma
ɗuwuleyeme aMbəlom. Məmaɗuwuleme
niye faya ma ɗuwuliye na, a gwaɗ: «Bəy
Maduweŋ ga Yesu, zla na məsəfəre ga.»
60 Tsa na, a dəkw gurmets, a wuda ta ma-
gala, a gwaɗ: «BəyMaduweŋ ga,mezeleme
nakay tə ge aye na, kâ matay ha mənese
bay.» A tsik andza niye na, ma dəba eye a
mət.

8
1Məkəɗe Etiyen nakə tə kəɗ aye na, a yay

a gər a Sol.

Pat eye niye na, kwayaŋŋa ta dazlay a
məgatayɗəretsətsehandoməpemədzal gər
hay ka Yesu Kəriste neheye ma Zerozelem
aye. Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ta
ŋgəna gər, ta hway tebiye. Ta hway a gəma
i Yahuda ada siye hay a Samari. Maa ze
naha na, ndo imaslaŋ hay. 2Siye neheye tə
pamədzal gər tay deɗek kaYesu aye, ti ye tə
zla na mədahaŋ i Etiyen, tə la na. Tə tuwa
na haladzay. 3 Sol na, a zaka hamabəbezle
tay ha ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu.
A yawa ka gay ka gay, a gəsawa ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu, hasləka hay kwa
ŋgwas. A pawa tay ha a gay i daŋgay.

Filip a ɗa ha labaraweɗeyema Samari
4 Ndo neheye ta hway, ta ŋgəna gər aye

na, ta həhal ka gəma ka gəma. Tə ɗawa
ha bazlam i Mbəlom. 5 Filip neŋgeye na, a
ye a wuzlah i dala i Samari. A ye naha,
a ɗa ha Yesu ndo mətəme ha ndo nakə
Mbəlom a sləraweye. 6 Ndo i gəma niye
hay tebiye 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 eyeniye. Ndoweyeniyena, tə zalay
Simoŋ. Neŋgeye na, a gawa maharam zla
anəke bay adamaharam ŋgay nakə a gawa
aye na, a gawatay a ndo i gəma niye hay
hərɓaɓəkka. Mamədzal gər ŋgayna, a gwaɗ
neŋgeye ŋgwalak i ndo. 10 Ndo 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 zləm ka wu ŋgay nakə a gawa
aye na, lele. Hərwi maharam ŋgay nakə a
gawatay masuwayaŋ a ndo hay aye na, kə
ndza haladzay.

12 Ane tuk na, Filip a ye naha mata ɗa
ha Labara Ŋgwalak eye ka Bəy i Mbəlom

§ 7:53 Andza nakə kule i Yahuda a tsik aye na,Mbəloma ɗay ha bazlammapala eye aMusa təhəlay i gawla ŋgayhay.
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ada ka Yesu Kəriste na, tə dzala ha ka Yesu.
Hasləka hay, ŋgwas hay, Filip a dzəhuɓ tay
ha a yam. 13Simoŋneŋgeyedərmak adzala
ha ka Yesu, ta dzəhuɓ ha a yam. Neŋgeye
na, a ndzawa ka təv i Filip. A ŋgataway
a masuwayaŋ tə wu hay wal wal neheye
Filip a gawa aye na, a gay hərɓaɓəkka.

14 Ndo i maslaŋ neheye nəteye ma Ze-
rozelem 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. 15 Tə həl bo, ti ye. Tə ndisl
naha a ɗəma na, ta ɗuwulay me a Mbəlom
hərwi ada ndo i gəma i Samari niye hay
tə pa gər ka bazlam i Mbəlom aye tâ huta
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. 16 Ahəl nakə ta
dzəhuɓ tay ha a yam aye na, ta dzəhuɓ tay
ha tə məzele i Yesu Bəy Maduweŋ. Ndo
kwa nəte mə walaŋ tay Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye kə mbəzlaw faya zuk bay. 17 Hərwi
niye, Piyer ta Yuhana tə pa fataya həlay,
ta ɗuwulay me a Mbəlom. Tsa na, tə huta
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.

18 Simoŋ a ŋgatay a ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu tə huta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
hərwi nakə ndo i maslaŋ hay tə pa fataya
həlay aye na, a vəlatay suloy a Piyer ta
Yuhana. 19 A gwaɗatay: «Vəlumeŋ gədaŋ
eye dərmak hərwi ada ndo neheye na
piye fataya həlay aye na, tâ huta Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye.»

20 Ane tuk na, Piyer a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Dze ta suloy yak tebiye, hərwi
nəkarkadzalaməgər yakmasəkəmegədaŋ
i Mbəlom na, ta suloy! 21 Ka məsler
nakay nəmay faya nəmaa giye na, ka
sliye faya mədzepe tə nəmay bay hərwi
ɗərev yak tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom bay.
22 Ɗa ha mezeleme yak, ɗuwulay me a
Bəy Maduweŋ ada agəna ma pəsakeye ha
mədzal gər yak neheye lele bay eye. 23Na
zəba faya na, ɗərev yak maraha eye ta bor
i bo adamezeleme kə pa kar a daŋgay.»

24 Simoŋ a tsəne bazlam niye hay na, a
gwaɗatay a Piyer ta Yuhana: «Bo kurom
eye, ɗuwulumaymeaBəyMaduweŋhərwi
ga hərwi ada wu nakay ka tsikum aye mâ
təra tə neŋ bay tey.»

25Ma dəba eye na, Piyer ta Yuhana tə ɗa
haYesu ada tə ɗahabazlamŋgay andohay.

Tsa na, tə həl bo, tambəɗa gər a Zerozelem.
Nəteye ka tsəveɗ faya ta diye na, tə ɗa ha
Labara Ŋgwalak eye ma gəma hay wal wal
ka dala i Samari.

Filip ta ndo i Etiyopi wuray
26 Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom a

gwaɗay a Filip: «Do, ka diye na, ka zəŋgaliye
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, fayama diye
na, a ŋgatay a ndo wuray, neŋgeye bagwar
i ndo məge məsler i Bəy i Etiyopi Kandəs.
Məsler ŋgay na, mələvay gər a suloy i bəy.
Bəy i Etiyopi niye na, ŋgwas eye. A ye a
Zerozelem mata ɗəslay ha gər a Mbəlom.
28 Anəke na, faya ma maweye abəra ma
Zerozelem, ma diye a mətagay. Neŋgeye
mandza eye mə muta i pəles ŋgay faya ma
diye ha. Neŋgeye fayama dzaŋgiye ɗerewel
i Ezay ndoməɗe ha bazlam i Mbəlom.

29 Filip a ŋgatay a ndo niye na, Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a gwaɗay: «Hway bəse ka
tsakay i muta i pəles taɗay faya ma diye
aye.»

30 Filip a tsəne andza niye na, a hway,
a ye a həndzəɗ naha faya. Nəteye faya ta
diye na, a tsəne ndo i Etiyopi niye faya
ma dzaŋgiye ɗerewel i Ezay ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom. Filip a tsətsah faya, a
gwaɗay: «Wu nakə faya ka dzaŋgiye na, ka
tsəne ŋgway ɗaw?»

31Ndoniye ambəɗay 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.» 32 Ndo niye faya ma dzaŋgiye
mə ɗerewel niye na, wuye mey? 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?
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Ndəray kwa nəte andaya bay!
Neŋgeye ta dze ha məsəfəre ŋgay abəra ka

məndzibəra.*»
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?»

35Yawa! Filip a dazlay aməɗay ha ka təv
nakəadzaŋgaaye. AɗayhaLabaraŊgwalak
eye i Yesu. 36Ahəl nakə nəteye faya ta diye
aye na, tə ndisl a təv eye andaya yam mə
ɗəma. Ndo məge məsler niye a gwaɗay a
Filip: «Yam anaŋ, anəke mata geŋ ŋgatay
abəra ka madzəhuɓe bo a yam na, mey sa
mey?»
[ 37Filipagwaɗay: «Taɗəkapamədzal gər

yak kaYesuna, ka sliye fayamadzəhuɓe bo
a yam.»
Ndo niye a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Na

pamədzal gər ka Yesu Kəriste. Neŋgeye na,
Wawa i Mbəlom.»]

38Tsana, a lətsehamuta ipəlesŋgayniye,
təmbəzlaw abəra mə ɗəma ta Filip. Filip ta
neŋgeye salamay tə mbəzla a yam, Filip a
dzəhuɓ ha a yam.

39 Tə tsalaw abəra ma yam na, Məsəfəre
i Bəy Maduweŋ a zla na Filip. Ndo məge
məsler niye kə ŋgatay a Filip sa bay. Ane
tuk na, neŋgeye a ye ŋgway təməŋgwese eye.
40 Filip a zəba ɗəre na, neŋgeye ma gəma
i Azot. Tsa na, ahəl 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.

9
BəyMaduweŋ a zalay a Sol

1Ahəl niye na, Sol neŋgeye a dzala huya
ka məzlatay zay a ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu huya hərwi məkəɗe tay ha. A
ye ka təv i bagwar i ndo məvəlaway wu
a Mbəlom. 2 A ye naha a tsətsah faya
ɗerewel nakəma diye ha ka təv i bagwar i
gay i maɗuwule me neheyema Damas aye
hərwi ada taɗə ndo hay andaya faya ta pay
bəzay a tsəveɗ i BəyMaduweŋ, hasləka hay
kwaŋgwashay 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 ŋgayniye. A lawara na awuzlah.
4A dəɗ ka dala. Tsa na, a tsənemətsike me,
a gwaɗay: «Sol, Sol, nəkar faya ka geŋeye
ɗəretsətseh andza niye na, hərwi mey?»

5 Sol a mbəɗay faya, a gwaɗay faya:
«Nəkar eye na, way, BəyMaduweŋ?»
Mətsike me niye a mbəɗayaw faya, a

gwaɗay: «Neŋ na, Yesu nakə faya ka geye
ɗəretsətseh aye. 6 Ane tuk na, lətse do a
walaŋ gay. Ka ye a ɗəma na, ta tsikakeye
wu nakə ka giye.»

7Ndoneheye ti ye naha ka bodziye tə Sol
aye, tə lətse ka təv niye. Kwa mətsike me,
ta sla faya mətsike bay tebiye. Mətsike me
nakə a tsənewməmbəlom aye na, tə tsəne.
Ane tuk na, nəteye ta ŋgatay a ndəray bay.
8 Sol a lətse abəra ka dala. A həndək abəra
ka ɗəre na, a ŋgatay a ɗəre bay tebiye. Tə
gəsay həlay, ti ye ha a Damas. 9A ye naha a
ɗəmana,məhənemahkar neŋgeyemandza
eye guluf eye, a ŋgatay a ɗəre kwa tsekweŋ
bay. Məhəne mahkar 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.
Bəy Maduweŋ a zalay ma məsine, 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 faya ma ɗuwuleye me
a Mbəlom, 12 ada a ŋgatay a Ananiyas ma
məsine faya ma diye naha ka təv ŋgay ada
ma piye faya həlay hərwi ada mâ ŋgatay a
ɗəre.»

13 Ananiyas a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«BəyMaduweŋ, 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

* 8:33 Ezay 53.7-8.
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pakeye bəzay kanaŋ aye tebiye dərmak. A
yaw na, hərwi niye.»

15 Ane tuk na, Bəy Maduweŋ a gwaɗay:
«Do, hərwi na zla na ndo niye hərwi məge
məsler ga. Neŋgeye na, ma ɗiye ha məzele
ga a siye i gəma hay ada a bəy tay hay. Ada
ma ta ɗateye ha ando i Israyel hay dərmak.
16 Bo ga eye na ta ɗateye ha wu nakə ma
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: «Sol malamar 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.»

18 Kwayaŋŋa wuye 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. 19 Ma dəba eye, a nda
wumənday ada gədaŋ ŋgay amaw tuk.
Sol a ndza məhəne tsakway ta ndo

məpaybəzay aYesuneheyemaDamas aye.
20 Kwayaŋŋa a dazlay a məɗe ha bazlam
i Mbəlom mə gay i maɗuwule me hay. A
ɗa ha parakka Yesu na, Wawa i Mbəlom.
21Ndo neheye tebiye tə tsəne bazlam ŋgay
niye na, a gatay hərɓaɓəkka. Ta tsətsah, tə
gwaɗ: «Maa gatay ɗəretsətseh haladzay a
ndoməpaybəzay aYesuhaymaZerozelem
na, ndonakaybəɗaw? Adaayawkanaŋna,
hərwi məgəse tay ha ada mede tay naha a
bagwar hay i ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom aye ba?»

22 Sol neŋgeye ɗuh gədaŋ ŋgay a səkah ka
məɗe ha bazlam i Mbəlom pat pat. A ɗatay
ha a Yahuda neheye ma gəma i Damas aye
parakkaYesuna, Kəriste. Nəteyeniye tə sər
wu nakə ta tsikeye faya aye sa bay.

23Madəba iməhəne tsakway na, Yahuda
hay tə ma ha ka bo bazlam ka təv manəte
eye hərwiməkəɗe na Sol. 24Ane tuk na, Sol
a sər tay naha ka wu tay nakə a satayməge
aye. Ta tsəpawa na məgeɗ i walaŋ i gay ta
həpat kwa ta həvaɗhərwi 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.
Tə mbəzla ahaya tə mavavar niye dəreŋ tə
walaŋ gay.

Sol ma Zerozelem
26 Sol a ye a Zerozelem. A ndisl naha

a ɗəma na, a say mədzepe ta ndo məpe
mədzal gər ka Yesu hay. Ane tuk na, ndo
hay tebiye ta dzədzaray, hərwi tə dzala na,
tə gwaɗ neŋgeye ka təra ndo məpe mədzal
gər ka Yesu ta deɗek bay. 27 Ane 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 i mede a Damas
ada kəkay nakə Bəy Maduweŋ a tsikay me
aye, ada Sol a ɗa ha bazlam i Yesu kwa
ka dzədzar bay ma Damas na, kə tsikatay
dərmak.

28 Pat eye niye kwayaŋŋa Sol a ndza ka
təv tay. A yawa ta nəteye a Zerozelem
ada tə mawa ka bo dziye, a ɗawa ha ba-
zlam i Bəy Maduweŋ parakka lele. 29 A
tsikawatay bazlam i Yesu a Yahuda neheye
tə tsik me i Gərek aye dərmak. Tə kəɗawa
wuwayhaladzay. Ane tukna, ta pəla tsəveɗ
a satayməkəɗe na. 30Ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu ta təra malamar hay, tə tsəne
na, tə zla na Sol abəra ka təv niye. Ti ye ha
a gəma i Sezare. Ma dəba eye na, ti ye ha a
gəma i Tarsis.

31 Yawa! Ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu ma gəma i Yahuda, ma Galile, ada
ma Samari, nəteye tebiye mandza eye zay
zay lele. Nəteye faya ta hutiye gədaŋ pat
pat. Ta rəhay ha gər a Bəy Maduweŋ lele.
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a vəlawatay gədaŋ,
a səkahawa tay ha haladzay.

Piyer ambəl ha Ene
32 A həlay niye na, Piyer a yawa a gəma

hay tebiye. Pat wuray na, a ye a gəma
i Lida. 33 Mə ɗəma na, ndoweye andaya
tə zalay Ene, neŋgeye matəra eye. Məve
tsamahkar neŋgeyemahəna eye. Ahəl nakə
Piyer a ye naha aye na, a ŋgatay. 34 Piyer a
gwaɗay: «Ene! Yesu Kəristemambəliye kar
ha, lətse, zla sləlah yak.» Kwayaŋŋa Ene a
lətse. 35Ndo i gəma i Lida hay ta ndo neh-
eye ka barrbar i Saron aye tebiye tə ŋgatay
andza niye na, ta mbəɗa hamədzal gər tay.
Tə pamədzal gər tay ka BəyMaduweŋ.
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Piyer a mbəl ahaya Tabita abəra ma
mədahaŋ

36 Ŋgwas məpe mədzal gər ka Yesu an-
daya məzele ŋgay Tabita. Tə zalay tə ba-
zlam i Gərek na, Dorkas. Andza məgweɗe:
Mawene. A ndzawa i ŋgay na, ma gəma i
Zope. Neŋgeye a gawa ŋgwalak a ndo hay
huya ada a dzənawa tay ha mətawak hay.
37A həlay niye na, a dəɗ a ɗəvats ada amət.
Amət na, tə bara na. Tsa na, tə tsal ha a gay
nakə ka gər i gay niye aye.

38 Gəma i Lida na, bəse ta gəma i Zope.
Ndo məpe mədzal gər ka Yesu neheye ma
Zope aye tə tsəne Piyer neŋgeye ma Lida
na, tə slər ndo hay sulo ka təv i Piyer, mâ
yaw. Tə gwaɗay naha: «Nəmaa gaka naha
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. 40Tsa na, Piyer a həhar tay ahaya
ndo hay tebiye abəra. A dəkw gurmets, a
ɗuwulay naha me a Mbəlom. A mbəɗa me
ka təv i mədahaŋ. A gwaɗ: «Tabita lətse!»
Tabita a həndək abəra ka ɗəre. A ŋgatay a
Piyer na, a lətse, a ndza. 41 Piyer a gəs na
abəra mə həlay, a dzəna na mələtse ha ka
mbəlom. Tsa na, a zalatay a madakway i
ŋgwas niye hay ta siye i ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu tebiye. Ta ma naha ka
təv ŋgay a gay. Ti ye naha na, a gwaɗatay:
«Anaŋ ndo kurom kəmbəl.»

42 Masuwayaŋ nakə a ge bo aye na, a
ɗa a zləm ma gəma i Zope tebiye. Ndo
hay haladzay tə dzala ha ka BəyMaduweŋ.
43 Piyer a ndza haladzay ma Zope. A ndza
na,mə gay i ndowuray a lambaɗawambal,
məzele ŋgay Simoŋ.

10
Gawla iMbəlom a bəzay ha bo a Korney

1 Ndo wuray ma gəma i Sezare, məzele
ŋgay Korney. Neŋgeye na, bagwar i sidzew

i Roma hay. Sidzew niye hay na, tə za-
latay Sidzew i Itali hay. 2 Ndo niye na,
a paway bəzay a Mbəlom ada a rəhaway
naha gər a Mbəlom ta ndo i gay ŋgay hay
tebiye. A dzənawa tay ha Yahuda neheye
mətawak eyehay 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 faya ma 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.
6Neŋgeyemə gay i ndoweye andayaməzele
ŋgay Simoŋ, a lambaɗawa mbal. Gay ŋgay
na, kame i dəlov.»

7 Gawla i Mbəlom niye 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
gawayməsler aye. Sidzeweyeniye na, ndo
məpay naha faya a Mbəlom. 8A ye naha a
təkəratay wu nakə a ge bo tebiye aye. Tsa
na, a slər tay ha a Zope.

Piyer a ŋgatay awuye andzamaməsine
9Yaw! Ndo niye hay tə həl bo, ti ye. Tədœ

eye na, nəteye huya ka tsəveɗ faya ta diye.
Magərhəpat na, nəteye faya mazlambar ta
ndisliye a Zope. Ta magərhəpat eye niye
Piyer neŋgeye dərmak a tsal ka gər i gay
wuray fatata mata ɗuwulay me a Mbəlom.
10 Tsa na, may a wur faya, a say mənde
wu mənday. Ahəl nakə faya ta deye wu
mənday aye na, wuye a gay andza məsine.
11 A ŋgatay a mbəlom mahəndəka eye ada
wuye fayamambəzlaweye abəramə ɗəma.
Wuye niye na, andza petekeɗmafətəla eye,
bagwar eye,magəsa eye kame eyewalwal
təv faɗ, fayamambəzlaweye ka dala. 12Mə
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ɗəma na, wu hay haladzay. Wu i pesl hay,
gənawhay, 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 fayamemənde. Hərwi niye Piyer
a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Ah! Aʼay Bəy
Maduweŋga,wunakə təge fayame, ka təra
tsəɗaŋŋabayayena, nanda ɗaɗabay. A seŋ
bay.»

15 Mətsike me niye a tsikayaw sa,
a gwaɗay: «Wu nakə Mbəlom a gwaɗ
tsəɗaŋŋa eye na, kâ zəba faya andza
mandzaɗak bay.»

16 A ma ahaya bazlam niye sik mahkar.
Ma dəba eye na, kwayaŋŋa wu niye a ma
ŋgway ambəlom.

17 Piyer a tsətsahay a gər ŋgay, a gwaɗ:
«Wunakaynaŋgatay ayena, a sayməgweɗe
mey?»
Azlakwa ahəl nakə Piyer fayamadzaliye

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.

19 Ane tuk na, Piyer neŋgeye faya ma
dzaliye ka wu nakə a ŋgatay aye. Ahəl nakə
neŋgeye faya ma dzaliye aye na, Məsəfəre i
Mbəlom a gwaɗay: «Piyer, tsəne! Ndo hay
anaŋ mahkar faya ta pəliye kar. 20 Lətse,
mbəzla ka təv tay. Do ta nəteye. Kâ dzala
faya gər sulo sulo bay, hərwimaa slərataya
ahaya na, neŋ.»

21Piyer a tsəneandzaniyena, ambəzlaw
ka təv i ndo niye hay. A gwaɗatay: «Neŋ na,
ndonakə fayakapəlumeyeaye. Kayumaw
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
zləmawu nakəma tsikiye aye.”» 23Tsa na,

Piyer a ye tayhaa gay, a vəlatay təvməhəne
hərwi həvaɗ kə ge.
Tədœ eye na, tə həl bo ti ye ka bo dziye.

Siye i ndo neheye ta təra ta malamar hay
maməpemədzal gər kaYesuaye, tə laka tay
ha. 24 Tədœ taɗay eye na, tə ndisl a gəma
i Sezare. Korney neŋgeye na, kə haya tay
gər a ndo ŋgay hay, ta dzam ŋgay, nəteye
faya ta həbiye. 25 Ahəl nakə tə ndisl, Piyer
faya ta fələkwiye a gay i Korney aye na,
Korney a yaw ka təv tay. A guɗuk ka dala
kame i Piyer ta məɗəslay ha gər. 26Ane tuk
na, Piyer a lətse ha ka mbəlom, a gwaɗay:
«Lətse, hərwi neŋ na, ndo zezeŋ andza
nəkar dərmak.»

27 Tsa na, ti ye ka bo a gay ta Korney
nəteye faya ta tsikiye me. Ti ye naha na,
ndo hay mahaya gər eye haladzay. 28 A
gwaɗatay: «Sərumhana, imayYahudahay
mede a gay i slala mekeleŋ eye hay wal
kəgəbayməndze ka təvmanəte aye na, lele
bay a wesl. Ane tuk na, Mbəlom kə ɗeŋ
ha mazəbe ka ndo neŋgeye tsəɗaŋŋa təbey
kəgəbaymede a gayŋgay lele bayna, kə ɗeŋ
ha andza niye bay. 29Hərwi niye, ahəl nakə
ka zalumeŋ aye na, na kərah madayaw
bay. Na yaw bəse. A seŋ məsəre ha, ka
zalumeŋew na, hərwi mey?»

30 Korney a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Neŋ nakə na zalaka naha aye, anəke kə
ge məhəne mahkar ta ɓəre mahkar andza
nakay, faya na ɗuwuleye me a Mbəlom
kanaŋ mə gay ga. Neŋ faya na ɗuwuliye
me na, kwayaŋŋa ndo tə petekeɗ eye ka bo
herre a yaw kame ga. 31 Tsa na, a gweɗeŋ:
“Korney, Mbəlom kə tsəne maɗuwule me
yak ada kə mətsa ha gər tə madzəne yak
nakə ka dzənawa tay ha mətawak hay aye
bay. 32 A gweɗeŋ slər ndo hay a gəma i
Zope mata zalayaw a Simoŋ nakə tə zalay
Piyer aye. Neŋgeye mandza eye mə gay
i ndo wuray a lambaɗawa mbal, məzele
ŋgay Simoŋ. Gay ŋgay na, ka me i dəlov.”
33 Hərwi niye, na slər naha fakaya ndo
hay kwayaŋŋa ada kâ yaw. Sɨsœ yak, ka
təma ka yaw bəse. Anəke nəkway tebiye
kanaŋ kame i Mbəlom hərwi məpay zləm
a bazlam i Bəy Maduweŋ nakə a vəlaka, a
gwaɗaka tsik aye.»

Piyer a ɗa ha bazlam iMbəlom
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34Piyer a dazlay amətsikeme, a gwaɗay:
«Anəkena, na sər tuk. Ndohay 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 təhəlay i YesuKəriste. Neŋgeyena,
Bəy Maduweŋ i ndo hay tebiye. 37 Bazlam
nakayadazlaymaGalile ahəl nakəYuhana
madzəhuɓe ndo a yam a dzəhuɓawa tay
ha ndo hay a yam aye. A gwaɗawatay
a ndo hay: “Dzəhuɓum bo a yam.” Wu
nakə a ge bo ma dəba eye, ma Yahuda ada
ma təv mekeleŋ eye tebiye na, ka sərum.
38Ka sərum ha labara i Yesu ndo i Nazaret.
Mbəlom ka dzərif ha faya gədaŋ i Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye. Ada sa na, Yesu ka həhal
gəma ha, kə ge ŋgwalak ada kə mbəl tay ha
ndo neheye Fakalaw a dzawa tay ha aye. A
ge andza niye na, hərwiMbəlom andaya tə
neŋgeye.

39 «Nəmay na, nəmaa təra ndo məhəle
mbal iwuneheyeageaye tebiyemagəma i
Yahudaadakadala i Zerozelemaye. Takəɗ
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 tsəveɗmâbəzamay ha bo a nəmay
ndo i maslaŋ ŋgay hay, 41 bəna ka bəzatay
ha bo a ndo neheye tebiye ta ŋgatay aye
bay. Ane tuk na, a bəz ha bo na, a nəmay
neheye Mbəlom a pala may kurre andza
ndo məhəle mbal ŋgay hay aye. Ma dəba
eye nakə Mbəlom a lətse ahaya abəra ma
mədahaŋ aye na, nəmaa nda wu mənday
ada nəmaa sa wu məse ta neŋgeye ka təv
manəte eye. 42Neŋgeyeagwaɗamay: “Dum
ɗumatay ha bazlam ga a ndo hay ada
ɗumatay ha neŋ na, ndo nakə Mbəlom a
pa na hərwi məgatay sariya a ndo neheye
nəteye andaya tə ɗəre ada a ndo neheye
ta mət aye hay.” 43 Ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom tebiye ta tsik faya. Taɗə ndoweye
kə dzala ha ka Yesu na, Mbəlom ma pəsay
hamezeleme ŋgay hay hərwiwunakə Yesu
a ge aye.»

Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye mavəla eye a ndo

neheye Yahuda hay bay aye
44 Ahəl 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. 45 Ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu, neheye
nəteye Yahuda hay ti yaw tage Piyer aye
a gatay wadəŋ wadəŋ hərwi nakə tə ŋgatay
a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a mbəzlaw ka
ndo neheye nəteye Yahuda hay təbey aye.
46Hərwi niye tə tsəne nəteye faya ta tsikiye
me tə bazlam neheye nəteye tə tsəne bay
aye ada faya ta zambaɗeye a Mbəlom bag-
war eye.
Tsa na, Piyer a gwaɗ: 47 «Mata sle faya

məge me ka madzəhuɓe tay ha ndo neh-
eye anəke tə huta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
andza nəkway na, wuye mey?» 48 Tsa na,
a gwaɗatay: «Dzəhuɓum tay ha a yam ta
məzele i Yesu Kəriste.» Ndo niye hay ta
tsətsah faya mâ ndza ka təv tay məhəne
tsakway tey.

11
Piyer a ɗatay ha wu nakə a ge bo aye a

ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ma Ze-
rozelem

1 Ndo 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
mawaZerozelemna, ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu nəteye neheye Yahuda hay aye
tə gayme a Piyer. 3Tə gwaɗay: «Ka ye ka təv
i ndo neheye nəteye Yahuda hay təbey aye
ada ka ndawumənday ta nəteye na, hərwi
mey?»

4Piyer a tsəne andza niye na, a təkəratay
wu nakə a ge bo aye ka madazlay hus ka
mandəve aye. A gwaɗatay: 5 «Kurre eye
na, neŋ ma gəma i Zope. Ahəl nakə neŋ
faya na ɗuwuliye me aye na, wuye a geŋ
andza məsine. Na ŋgatay a wuye faya ma
mbəzlaweye ta təv ga. Wu niye na, andza
petekeɗmafətəla eye, bagwar eye, magəsa
eye ka me eye wal wal təv faɗ, faya ma
mbəzlaweye abəra məmbəlom. A yaw na,
bəse ta təv ga. 6 Na 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.
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7 «Tsa na, na tsənemətsikeme, a gweɗeŋ:
“Lətse Piyer, kəɗwu neheye ada kâ həpəɗ!”

8 «Nambəɗay faya, na gwaɗay: “Ah! Aʼay
BəyMaduweŋ, ɗaɗa na həpəɗwunakə tə ge
fayame aye kəgəbaywu nakə tsəɗaŋŋa bay
aye na, na həpəɗ ɗaɗa bay.”

9«Na tsənemətsikeme sa, a gweɗeŋ: “Wu
nakə Mbəlom a gwaɗ tsəɗaŋŋa aye na, kâ
zəba faya andza mandzaɗak bay.” 10 A
meseŋ ha bazlam sik mahkar. Tsa na, wu
niye ama ambəlom tebiye.

11 «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. 12 Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye a gweɗeŋ: “Ka ge mahonok bay,
do bəse.” Malamar neheye məkwa na
həlataya ahaya kanaŋ aye na, tə laka ga
ahaya a Sezare ada nəmaa ye a gay i Kor-
ney 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 zalayaw a Simoŋ nakə tə pa
faya məzele Piyer aye. 14 Ki yaw na, ma
tsikakeye bazlam i mətəme ada a ndo yak
hay tebiye.”

15 «Na dazlay a mətsike me na, Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eyeambəzlaw fatayaandzanakə
a mbəzlaw fakwaya ahəl niye aye. 16 Wu
nakə Bəy Maduweŋ a tsik ahəl niye na,
a meŋaw a gər: “Yuhana a dzəhuɓ tay
ha ndo hay na, a yam ɗekɗek tsa. Ane
tuk na, nəkurom na, ta dzəhuɓiye kurom
a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.” 17 Ta deɗek,
Mbəlom kə vəlatay Məsəfəre ŋgay, andza
nakə a vəlakway ahəl nakə ka dzalakwa ha
ka Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste aye. Neŋ ɗa
məgayme aMbəlom na, neŋ way?»

18 Tə tsəne bazlam niye na, ta may ha
maŋgok a Piyer sa bay. Ta zambaɗay
a Mbəlom, tə gwaɗ: «Mbəlom kə vəlatay
tsəveɗ a ndo neheye nəteye Yahuda hay
təbey aye mambəɗe ha mede tay ada tâ
huta sifa nakə deɗek aye.»

Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ma
Aŋtiyos

19 Ahəl nakə tə kəɗ Etiyen aye na, ta
dazlay məgatay ɗəretsətseh a ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu. Nəteye, ta dazlay
mahway a gəma mekeleŋ eye hay. Siye

hay mə walaŋ tay, ti ye a Fenisi, a Sipəre,
siye hay a gəma i Aŋtiyos. Ane tuk na,
nəteye niye hay tə ɗawatay ha bazlam i
Mbəlom a Yahuda hay ɗekɗek. 20 Siye i
ndo məpe mədzal gər neheye ma gəma i
Sipəre ta Siren aye ti ye a Aŋtiyos. Ti ye
tə ɗatay ha labara i Bəy Maduweŋ Yesu a
ndo neheye nəteye Yahuda hay bay aye
dərmak. 21 Gədaŋ i Bəy Maduweŋ andaya
fataya. Hərwi niye ndo hay haladzay ta
dzala ha ka BəyMaduweŋ.

22Ndo məpe mədzal gər ka Yesu neheye
ma Zerozelem aye tə tsəne labara i mala-
marneheyemaAŋtiyos ayena, tə slər Barn-
abas ka təv tay. 23 Barnabas a həl bo, a ye
a ɗəma, a ye naha a ŋgatay ma kəkay nakə
Mbəlom a pa ŋgama ka ndo məpe mədzal
gər aye na, a yay a gər haladzay. Tsa na,
a vəlatay gədaŋ a nəteye niye hay tebiye
ta ndza huya ka tsəveɗ i Bəy Maduweŋ.
24 Andza niye, Barnabas na, ndo lele eye.
Neŋgeyemaraha eye ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye ada kə pa mədzal gər peteh ka Yesu.
Ndo hay haladzay ta səkah, tə pa mədzal
gər ka BəyMaduweŋ.

25Madəba eye na, Barnabas a həl bo a ye
a gəma i Tarsis mata pəlaw Sol. 26 A ndisl
naha a ɗəma na, a huta Sol. Ti yaw ka bo
salamay a Aŋtiyos. Nəteye salamay tə ndza
ma 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 ndo məpay bəzay a Yesu hay
ndo i Kəriste hay na, ma Aŋtiyos.

27 Pat wuray na, ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom hay tə həl bo abəra ma Ze-
rozelem, ti ye a Aŋtiyos. 28 Ndo nəte
mə walaŋ tay məzele ŋgay Agabus, a ɗa
ha ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye, a
gwaɗ: «Mandərzlaŋma giye kaməndzibəra
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: «Kwaway mâ vəl
wu nakə ma sliye faya məvəle aye hərwi
məsləre tay naha madzəne a malamar ne-
heye ma Yahuda aye.» 30 Tsa na, ta tsakal
wu, tə sləratay naha a madugula neheye
ma Yahuda aye tə həlay i Barnabas tə Sol.
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12
Tə kəɗ na Yakuba ada tə gəs Piyer

1Ahəlay niye na, bəynakə tə zalayHerod
aye a pa bo ka məgatay ɗəretsətseh a ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu. 2 A 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. 4 Herod 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, azamâ gəsa ahaya kame i ndo hay
ma dəba i magurlom ada ma geye sariya.
5 Sidzew hay faya ta tsəpiye na Piyer ma
daŋgay. Ane tuk na, ndo məpe mədzal gər
hay ka Mbəlom nəteye faya ta ɗuwuleye
me aMbəlom pat pat hərwi Piyer.

Gawla i Mbəlom a təma ahaya Piyer
abərama daŋgay

6Ta həvaɗ eye niye ɗərema ta tsaɗiye na,
Herodma ta geye sariya aPiyer kame indo
hay. Piyer mandzahəra eye ma wuzlah i
sidzew hay sulo. Neŋgeyemadzawa eye tə
tsalalaw hay sulo ada sidzewmekeleŋ eye
haysulo faya ta tsəpiyeməgeɗ i gay idaŋgay
niye. 7 Kwayaŋŋa gawla i Mbəlom a yaw
a gay nakə Piyer mə ɗəma aye, wuye a dəv
dzaydzay mə gay niye. Gawla i Mbəlom a
lamay a Piyer, a daŋgwazla ha, a pəɗeke ha.
A gwaɗay: «Lətse bəse!» Tsa na, tsalalaw
hay ta ŋgəzlah ndəruts ndəruts abəra mə
həlay. 8 Tsa na, gawla i Mbəlom a gwaɗay:
«Pa wu 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 bo məkelkabo yak ada
dara peŋ bəzay.»

9Piyer 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 ŋgay
na, məsine a gay. 10 Tə tawaɗaw abəra ka
sidzew neheye ka məgeɗ makurre aye, tə
ndislew ka masulo eye. Tsa na, tə ndislew
kaməgeɗ i ɓəre nakəmadayawawalaŋ 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.

11 Wu nakə 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 Mari
maya i Yuhana nakə tə zalay Markus aye.
Mə ɗəma na, ndo hay mahaya 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
ŋgayRodi a tsəne, a həndzəɗnaha kaməgeɗ
hərwi mahəndəke abəra ma məgeɗ. 14 A
tsənemətsikeme iPiyerna, a sərhabəɗiɗay
ŋgay. Ɗərev ŋgay a ŋgwasa haladzay. Ka
həndək abəra mə gay sa bay. Ɗuh a hway
mata 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.»
16Piyerna, neŋgeye fayama feyeaməgeɗ

huya. Ta həndək abəra ma məgeɗ 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 BəyMaduweŋ a laka ahaya
abəra mə gay i daŋgay aye. A gwaɗatay sa:
«Ɗumay ha a Yakuba* ada a siye i malamar
hay.» Tsa na, a yaw abəramə gay, a ye a təv
eye.

18Ɗəre a tsaɗa na, sidzew hay ta ŋgatay a
Piyer bay. Wadəŋwadəŋ a geməwalaŋ tay
haladzay. Ta tsətsah ka boməwalaŋ tay, tə
gwaɗ: «Piyer a təra mey?»

19Heroda tsənePiyerkə təmawabərama
daŋgay na, a gwaɗatay a ndo hay: «Dum ta
pəlum ahaya.» Ndo hay ti ye ta pəla na,
ta huta na bay. A zalatay a ndo matsəpe
niyehay, a tsətsah fatayaabəra, a gwaɗatay
a ndo hay: «Kəɗum tay ha sidzew neheye
abəra mə ɗəma.»

* 12:17 Kanaŋ a tsik na, ka bəy i ndoməpemədzal gər hay ka Yesu neheyema Zerozelem aye.
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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 tə ma ha ka bo bazlam. Tsa na, ti
yaw ka təv i ndoweye andaya məzele ŋgay
Bəlastus, neŋgeye ndo i sik i bəy. Tə slər na
ka təv i Herod,mâ yemâ gwaɗay: «Ɓarakwa
məndze zayməwalaŋ kway.»

21 Herod a tsəne bazlam tay niye na, a
patay pat hərwiməmaha ka bo bazlammə
walaŋ tay lele. Məpesle həlay tay kə ndisl
a ɗəma tuk. Pat eye niye na, Herod a pa ka
bo petekeɗ i mələve bəy ŋgay. A ndza ka təv
məndze i bəy ŋgay, kame i ndo hay tebiye.
A tsikatay bazlam neheye a ləva ha bo aye.
22 Tsa na, ndo hay ta wuda haladzay, tə
gwaɗ: «Maa tsik me na, mbəlom bəna ndo
zezeŋ bay!» 23 Herod a tsəne andza niye
na, a ɗəslay ha gər a bo, kə ɗəslay ha gər a
Mbəlom bay. Kwayaŋŋa gawla i Mbəlom a
yaw a fay a Herod, səŋ hay tə way a huɗ.
Tsa na, a mət.

24Azlakwa ɗuh, bazlam i Mbəlom a ɗa a
zləmkame kame haladzay.

25Barnabas tə Sol ta ndəv ha məsləre tay
nakə tə slər tay ha a Zerozelem aye na, ta
mbəɗa gər a Aŋtiyos. Tə zla ahaya Yuhana
nakə tə zalayMarkus aye ka həlay.

13
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a zla Barnabas tə

Sol
1Ahəl niye məwalaŋ i ndo məpe mədzal

gər ka Yesu neheye ma gəma i Aŋtiyos aye
na, ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay ta
ndomatətikawataybazlam iMbəlomando
hay andaya. Ndo imaslaŋ eye niye hay na,
Barnabas, Simeyoŋ nakə tə zalay Zeŋzeŋ
eye aye, Lukiyus ndo i Siren,Manayeŋ ndo
nakə ta həhalawa taHerod 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
BəyMaduweŋ ada faya ta giye daliyamna,
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a gwaɗatay: «Pum

tay ha Barnabas tə Sol təv tay wal hərwi
məge məsler ga nakə na zalatay faya aye.»
3Tandəvhadaliyamtəmaɗuwulemena, 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
4 Andza nakə Məsəfəre 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
gəmanakəmawuzlah i dəlov aye. 5Təndisl
a gəma wuray tə zalay Salamin na, tə pa
bo ka məɗe ha bazlam i Mbəlom mə gay i
maɗuwule me i Yahuda hay. Nəteye dziye
ta YuhanaMarkus, a dzənawa tay ha.

6 Tə tas abəra ma gəma niye ma wuzlah
i yam aye na, tə husa a gəma i Pafos. Mə
ɗəma na, tə ndzay a gər a maharam wu-
ray tə zalay Bar-Yesu. Ndoweye niye na,
neŋgeye ndo i Yahuda, ndo nakə a gwaɗ
neŋgeyendoməɗehabazlam iMbəlomaye.
7A ndzawa na, ka təv i bəy i gəma niye ma
wuzlah i dəlovnakə tə zalay Sipəre aye. Bəy
niye tə zalay na, Sergiyos Polus. Neŋgeye
na, a tsah lele, a sər wu. Barnabas tə Sol
tə ndisl naha na, a zalatay hərwi a say tâ
tsikay bazlam i Mbəlom.

8 Ane tuk na, Bar-Yesu maharam nakə
tə zalay Elenas dərmak aye, a ye a gaw
maləveɗ ka təv i bəy. A say bəymâ təra ndo
məpe mədzal gər ka Yesu bay. 9 Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a yaw a rah a bo i Sol nakə
tə zalay Pol aye dərmak. A ndazl na ma-
haram niye. 10 Tsa na, a gwaɗay: «Nəkar
ndo nakə bəbərek mə bo yak haladzay aye
ada nəkar seweɗ eye haladzay. Nəkar na,
wawa i Fakalaw. Wu nakə lele aye na, ka
nay ɗəre tebiye. Nəkar na, a saka matəra
ha bazlam i Bəy Maduweŋ maraw me na,
hərwimey? 11Tsəne, anəke! BəyMaduweŋ
ma giye fakaya mevel. Ma təriye kar ha
guluf eye, ka ndziye tsakway ka ŋgateye a
pat sa bay.»
Tsa na, kwayaŋŋa Elanas a ge guluf

deɗek tətərgam həvaɗ. A ŋgatay a ɗəre
bay. A mbəɗa bo tewelewele mapəle ndo
məgəsay həlay.

12 Bəy niye a ŋgatay a wu nakə a ge bo
aye na, a dzala ha ka Yesu hərwi matətike
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i Pol nakə a tətik ka Bəy Maduweŋ aye kə
gay hərɓaɓəkka.

Barnabas tə Polma Aŋtiyos i Pizidi
13 Pol ta ndo ŋgay hay, tə həl bo abəra

ma Pafos. Tə tsal a kwalalaŋ i yam, ti ye
a gəma i Perge ka dala i Pamfeli. Mə ɗəma
na, Yuhana Markus a gər tay ha, a mbəɗa
gər a Zerozelem. 14 Barnabas tə Pol na, ti
ye kame kame. Ti ye abəra mə Perge, ti
ye a Aŋtiyos ka dala i Pizidi ta tsəveɗ. Pat
i mazəzukw bo na, ti ye a gay i maɗuwule
me. Ti ye naha tə ndza ka dala. 15 Ti ye
naha na, faya ta dzaŋgateye mə ɗerewel i
Musa ada mə ɗerewel i ndo məɗe ha ba-
zlam i Mbəlom hay. Ma dəba eye ta ndəv
ha mədzeŋge na, bəy hay i gay i maɗuwule
me niye tə gwaɗatay: «Malamar ga hay, taɗə
bazlam kurom andaya mətsikatay a ndo
hay hərwiməvəlatay gədaŋ na, ka slumeye
fayamətsike me anəke tuk.»

16 Pol a lətse, a zla həlay ka mbəlom,
a gatay həlay kət kət, andza məgweɗe:
«Ndzum ɗikɗik.» A gwaɗatay: «Nəkurom
ndo i Israyel hay ada ta nəkurom siye i
ndoneheyekadzədzarumayaMbəlomaye
dərmak. Pumay zləm a 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 hal-
adzay. Ma dəba eye na, kə həlatay ahaya ta
gədaŋ i həlay ŋgay. 18Mbəlom kə gatay gər
ma kəsaf məve kuro kuro faɗ. 19Ma dəba
eye na, ka bəbazl tay ha gəma hay tasəla
abəra ka dala i Kanan. A vəlatay dala niye
a ndo ŋgay Israyel hay andza i tay wu tay.
20 Wu 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 ndo məɗe 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 bəyməve kuro kuro faɗ.

22«Tsana,Mbəlomakal ha Sayul, a patay
Davit andza bəy. Mbəlom a gwaɗ: “Na sər

ha Davit wawa i Zese, neŋgeye na, a yeŋ a
gər. Ma giyena,wunakə a seŋ aye tebiye.”»

23Pol a gwaɗatay sa: «Ndo nəteməwalaŋ
i gwala i Davit hay Mbəlom a pa na ndo
mətəme tay ha Israyel hay na, Yesu. Ɓa
kə tsik kurre, a gwaɗ ma vəliye. 24 Ahəl
nakə Yesu ki yaw zuk bay aye na, Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam kə ɗa ha bazlam
i Mbəlom. Kə zalatay a ndo i Israyel
hay tebiye tâ mbəɗa ha mede tay ada tâ
dzəhuɓ bo a yam. 25 A ndisl a həlay nakə
Yuhanamadzəhuɓe ndo a yammandəviye
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. 27 Andza niye, ndo i
Zerozelemhay ta bəy tay hay, Yesu neŋgeye
way na, ta sər ha bay. Bazlam i ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom neheye tə dzaŋgawa
pat i mazəzukw bo aye na, ta tsəne bay.
Ahəl nakə tə kəɗ Yesu aye na, bazlam i ndo i
məɗe ha bazlam iMbəlomhay 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. 30 Ane tuk na, Mbəlom kə
mbəla ahaya abəra ma mədahaŋ. 31 Ma
məhəne haladzay, ka bəzatay ha bo a ndo
neheye ti yaw ka bomaGalile, ti ye ka bo a
Zerozelem aye. Anəke nəteye niye ta həhal
ka bo dziye na, nəteye ta təra ndo məhəle
mbal ŋgay hay kame i ndo i Israyel hay.

32 «Nəmay eye, nəmaa yakum ahaya
Labara Ŋgwalak eye. Wu nakə Mbəlom
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
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ma mədahaŋ. Mawatsa eye mə Ɗerewel i
Dəmes hay 2, a gwaɗ:
“Nəkar wawa ga.

Bəgom neŋ na təra Bəba yak.*”
34 «Mbəlom a lətse ahaya Yesu abəra ma

mədahaŋ. A ɗa ha kurre, a gwaɗ ma ziye
ma tsəvay bay. Kə tsik andza nakay, a
gwaɗ:
“Na ta vəlakumeye wu nakə tsəɗaŋŋa eye

ada deɗek eye andza nakə na tsikay
a Davit, na gwaɗay na vəlakeye
aye.†”

35 «Hərwi niye, kə tsik ma Dəmes hay sa,
a gwaɗ:
“Nəkar Mbəlom na, ka gəriye ha ndo i

məsler yakmâ zema tsəvay bay.‡”
36 «Davit a həlay i məndze ŋgay na, kə ge

wunakə a yay a gər aMbəlomaye. Madəba
eye Davit a mət. Ta la na ka təv i bəba təte
ŋgayhay ada kə zema tsəvay. 37Ane tukna,
ndo nakə Mbəlom a lətse ahaya abəra ma
mədahaŋ aye na, kə ze ma tsəvay təbey.

38 «Malamar hay, sərum na, nəmay faya
nəmaa ɗakumeye ha Mbəlom a pəsatay
ha mezeleme i ndo hay na, hərwi Yesu.
39NdoweyekədzalahakaYesuna,Mbəlom
ma pəseye ha mənese ŋgay tebiye. Bazlam
iMusamapala eye, neŋgeye na, gədaŋ ŋgay
andayaməpəsakum hamənese bay.

40 «Gum metsehe, wu nakə ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom hay tə watsa ahəl niye
na, mâ ndzakum a gər bay. Təwatsa na, tə
gwaɗ:
41 “A həlay kurom nakay, na giye məsler

nakə ka dzalumeye ha faya bay kwa
taɗə ndəraymâ təkərakum aye.

Zəbum, nəkurom neheye ka zəbum ka ba-
zlam ga andza wu lele aye bay aye,

mâ gakum hərɓaɓəkka, dummətum.§”»
42 Pol ta Barnabas ta ndəv ha bazlam

tay na, ti yaw abəra mə gay i maɗuwule
me. Ti 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.» 43 Ahəl 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
gədaŋhərwi ada tâ gər haŋgwalak iMbəlom
sa bay.

44Pat imazəzukwbomekeleŋ eye a slaw
na, həlay a vay ando i gəmaniyehay 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 nakə ma
ndəviye bay aye. Anəke na, nəmaa diye
wu may, nəmaa ta ɗateye ha a ndo neheye
Yahuda hay bay aye. 47 Bəy Maduweŋ a
gwaɗamay na, kəkay? A gwaɗ:
“Nəkar na, na pa kar andza dzaydzay ma

dəvateye a ndo i məndzibəra hay
tebiye,

hərwi ada kâ ye ka təv neheye dəreŋ
eye ka tsikatay a ndo hay,

neŋ Bəy Maduweŋ na mbəliye* tay ha
na, kəkay?”»

48 Ndo neheye nəteye Yahuda hay bay
aye, tə tsəne bazlam niye na, ɗərev tay a
ŋgwasa haladzay, a yatay a gər. Ta dazlay
a mazambaɗay a bazlam i Bəy Maduweŋ.
Ndo neheye Mbəlom a pala tay ha hərwi
məhute sifa nakə ma ndəviye bay aye na,
nəteye tebiye tə dzala ha kaMbəlom.

49Andza 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
tətəkw ha burhway i gəma tay abəra ka sik
tay.† Ti ye a gəmawuray tə zalay Ikoniyom.
52Ndoməpemədzal gərhaykaYesuneheye
tə zawmaAŋtiyos aye na, ɗərev tay a rah ta
məŋgwese ada ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.

* 13:33 Dəmes hay 2.7. † 13:34 Ezay 55.3. ‡ 13:35 Dəmes hay 16.10. § 13:41 Habakuk 1.5. * 13:47
Ezay 49.6. † 13:51 Matətəkw ha burhway abəra ka sik andza məgweɗe Pol ta Barnabas ta giye wuray hərwi ndo i
wuzlahgəma nakay sa bay. Wu i wuzlahgəma niyemamətsa fataya bay kwa burhway nakə ka sik aye.
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14
Pol ta Barnabasma Ikoniyom

1 Pol 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 neh-
eye Yahuda hay bay aye tə dzala ha ka
Yesu. 2Ane tuk na, Yahuda neheye ta təma
bazlam i Yesu bay aye na, tə patay me
a ndo neheye Yahuda hay bay aye hərwi
ada tâ dzala wu nakə lele bay aye ka ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu. 3Ɗuh Pol ta
Barnabas tə ndza ma Ikoniyom haladzay.
Tə tsikatay me tə zluwer eye bay ka gər i
Bəy Maduweŋ. Tə ɗawa ha ŋgwalak ŋgay
ada bəy Maduweŋ na, a vəlawatay gədaŋ
ka məge masuwayaŋ hay hərwi məɗe ha
bazlam tay nakə faya ta tsikiye na, deɗek.
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.

5 Tsa na, Yahuda siye hay ta ndo neh-
eye nəteye Yahuda hay bay aye, tə ləva bo
hərwi məge ɗəretsətseh a Pol ta Barnabas
ada məkəɗe tay ha abəra mə ɗəma tə kwar.
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.
Gəmaneheye suloayena, kadala iLikawni
salamay. 7 Tə ɗawa ha Labara Ŋgwalak eye
ka dala eye niye.

Pol ta Barnabasmə Listəre
8Ma gəma i Listəre na, ndoweye andaya

matəra eye mə sik. Neŋgeye matəra 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. KwayaŋŋaPola sərneŋgeyena, tsəveɗ
andayaməmbəlehahərwikəpamədzal gər
ka Yesu. 10 Pol 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.

11 Ndo hay tə ŋgatay a wu nakə Pol a
ge aye na, ta wuda tə bazlam i gəma
tay Likawni, tə gwaɗ: «Mbəlom hay ta
təra andza ndo zezeŋ, ta mbəzlaw ka təv

kway.» 12Tə paməzele ka Barnabas «Zeus»,
mbəlom tay ada ka Pol «Hermes»* hərwi
neŋgeye na, ndo i maslaŋ. 13Gay i məvəlay
wu ambəlom nakə Zeus aye bəse ka tsəveɗ
məfələkwe a gəma niye. Tsa na, ndo
məvəlaywuaZeus tay niye a ye a gəsaw sla
bagwar eye hay, a pa fataya məvurze i wu
neheye lele 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 andza wu nakə tə vəlawa kəriye
a mbəlom tay aye. 14 Ane tuk na, Pol ta
Barnabas tə tsəne na, a ndalatay haladzay.
Ta ŋguraɗa ha petekeɗ tay, ti ye a walaŋ i
ndo niye hay, tawuda, tə gwaɗatay: 15«Ndo
neheye, ka gum wu nakay na, hərwi mey?
Nəmay na, ndo zezeŋ hay andza nəkurom
dərmak. Nəmaa yawna, nəmaa zlakumaw
Labara Ŋgwalak eye ada məɗakum ha na,
gərum ha kule kurom neheye ŋgama an-
daya mə ɗəma bay aye. Ada mbəɗumaw
me ka təv i Mbəlom ma ndziye ka tor
eye. Neŋgeye nakə a ge magərmbəlom,
dala, dəlov ada təwu 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. A pakumaw yam ada kə
palakumaw wu mənday abəra ma guvah
tə həlay eye. Ka hutum wu mənday ada a
ŋgwasakum ha ɗərev kurom.» 18Kwa Pol ta
Barnabas tə tsikatay andza niye bəbay na,
ta təma bay. A satay məkəɗe tay sla niye
huya.

19 A həlay niye na, Yahuda hay ti yaw
abəramaAŋtiyos i Pizidi, siyehay ti yawma
Ikoniyom, tə ndislew a gəma i Listəre. Tsa
na, tə patay me a ndo hay. Tə kal na Pol tə
kwar hərwi məɗəke na. Tə vaha na dəreŋ
abəra mə walaŋ gay. Tə dzala na, tə gwaɗ
ma giye kə mət. 20 Ane tuk na, ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu tə haya faya gər, tə
lawaranaawuzlah. Pol a lətse, ambəɗagər
a walaŋ gay. Tədœ eye na, a həl bo, ti ye ta
Barnabas a gəma i Derbe.

Pol ta Barnabas təma aAŋtiyos
* 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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21 Pol ta Barnabas tə ndisl naha a ɗəma
na, tə ɗa ha Labara Ŋgwalak eye mə walaŋ
i gəma i Derbe. Ndo hay haladzay tə pa
mədzal gər ka Yesu. Ma dəba eye na,
ta mbəɗa gər a Listəre, ti ye abəra ma
Listəre, ti ye a Ikoniyom. Ti ye abəra ma
Ikoniyom, ti ye a Aŋtiyos i Pizidi. 22A 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 Bəy
Maduweŋ nakə tə dzala ha faya aye. Tsa
na, ti ye wu tay.

24 Ti ye, tə tas abəra ma gəma i Pizidi, tə
ndisl a gəma iPamfeli. 25Ti yenaha tə ɗaha
bazlam i Mbəlom ma Perge. Tsa na, ti ye a
gəmaiAtaliya. 26Tə tsal akwalalaŋ iyam, ti
ye aAŋtiyos. Aŋtiyosna, gəmanakə təpa 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.

27 Tə ndisl naha a Aŋtiyos na, tə hay-
atay gər a ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu. Ta təkəratay wu nakə Mbəlom a ge
hərwi tay aye tebiye, ada ma kəkay nakə
a həndəkatay tsəveɗ a ndo neheye Yahuda
hay bay aye ka məpe mədzal 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
maYahuda aAŋtiyos. Ti yawna, ta dazlay a
matətikatay a malamar hay. Tə gwaɗatay:
«Ka ɗəsum bo andza i bazlam i Musa ma-
pala eye nakə a tsik aye bay na, ka slum-
eye faya mətəme bay.» 2 Pol ta Barnabas,
tə gwaɗatay: «Ka tsikum andza niye na,
ka rawum me.» Bazlam niye a zlatayaw
məkəɗe wuway haladzay ta nəteye. Tə ma
ha ka bo bazlam mə walaŋ tay, tə gwaɗ:
«Anəke na, slərakwa Pol ta Barnabas ada ta
siye i ndo i Aŋtiyos hay a Zerozelem hərwi

mətsikawkawunakay ta ndo imaslaŋ hay
ada ta madugula hay.»

3 Tsa na, məhay gər i ndo məpe mədzal
gər hay kaYesu ta dzəna tay hahərwimede
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 Yesuma 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.

4 Tə ndisl a Zerozelem na, ndo məpe
mədzal gər ka Yesu, ndo i maslaŋ hay ta
madugula hay ta təma tay lele. Tsa na, ta
təkəratay wu nakə Mbəlom a ge ta nəteye
aye. 5Ane tuk na, siye i ndo neheye ta təra
nəteye ma bəruk i Farisa hay ta təra ndo
məpe mədzal gər ka Yesu aye na, tə zla ba-
zlam, tə gwaɗ: «Kutoŋ ndo neheye Yahuda
hay bay aye, ta təra ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu aye na, tâ ɗəs bo ada tâ rəhay
ha gər a bazlam i Musamapala eye.»

6 Ndo i maslaŋ hay ta madugula hay
tə haya gər hərwi mazəbe ka bazlam eye
niye. 7 Tə kəɗ wuway ka bazlam eye niye
haladzay. Piyer a lətse, a gwaɗatay: «Mala-
mar ga hay, ka sərum ha Mbəlom a zla ga
na, hərwi ada nâ ɗatay ha Labara Ŋgwalak
eye a ndo neheye Yahuda hay bay aye,
hərwi ada tâ tsəne. Ta tsəne na, ta dzaliye
ha ka Yesu bəɗaw? 8 Mbəlom nakə a sər
ɗərev i ndo zezeŋ aye kə ɗatay ha na, ka
təma tay ha. Na gwaɗ kə vəlatay Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye andza nakə a vəlakway ahəl
niye aye bəɗaw? 9Ka ŋgəna ha ka bo abəra
nəteye tə nəkway bay. A təra ha ɗərev tay
tsəɗaŋŋa na, hərwi nakə tə dzala ha aye.
10 Anəke a sakum məgatay kutoŋ a ndo
məpe mədzal gər neheye 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.»

12Ndo hay tebiye tə ndza ɗikɗik. Tsa na,
Barnabas tə Pol ta təkəratay masuwayaŋ
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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 nakə Mbəlom
a gatay gər a ndo neheye Yahuda hay bay
aye. Ahəl nakə bəruk kway a dazlay mba
aye na, ɓa tsɨy a say a Mbəlom məpele siye
i ndo hay hərwi ada tâ təra ndo ŋgay hay.
15Bazlam i ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
neheye tə tsik aye na, a ye ka bo təwunakə
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.
17Hərwiada siye indohay tebiye tâpəla ga,

ada ndo i gəma hay tebiye dərmak.
Nakay na, wu nakə Bəy Maduweŋ a tsik

aye.*
18A ɗa ha wu neheye na, kurre.”»

19Hərwi niye, Yakuba a gwaɗatay sa: «Na
dzala na, kâ kwasakwatay gər a ndo neh-
eye Yahuda hay bay aye ta təma Mbəlom
aye bay. 20 Watsakwatay naha hərwi
məgweɗe tay na, kâ həpəɗum slo nakə ndo
hay tə kəɗay a kule aye bay. Hərwi slo niye
na, tsəɗaŋŋa bay. Tâ ge mezeleme bay.
Wu nakə ta mburoɗ mamburoɗe aye na,
tâ həpəɗ slo eye bay, kâ ndayum bambaz
bay.† 21Hərwi bazlam i Musa mapala eye
na, zla anəke bay, ndo hay faya ta ɗiye ha
məwalaŋ i gay adamə gay i maɗuwule me
i Yahuda hay pat i mazəzukw bo pat pat.»

Ɗerewel i məvəle gədaŋ
22 Ndo i maslaŋ hay ta madugula hay

ta məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu tə ma ha ka bo bazlam, tə gwaɗ:
«Palakwa ndo hay mə walaŋ tay ada kâ
slərakwa tay ha a Aŋtiyos tə Pol ada ta
Barnabas.» Tsana, təzlaYudanakə təzalay
Barsabas aye ada ta Silas. Ndo neheye
sulo aye nəteye bagwar eye hay mə walaŋ
i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu. 23 Tə
watsa ɗerewel, 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 tsikakum naha me a nəkurom ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu, ma slala
mekeleŋ eye haymaAŋtiyos adama gəma i
Siri ta Silisi.

24 «Nəmaa tsəne ndo siye hay mə walaŋ
may tayenahaka təvkurom, takwasakum
ha mədzal gər tə bazlam hay ada bazlam
tay niye na, a gakum hiyem hiyem. Kwa
tsekweŋ nəmaa vəlatay naha tsəveɗ bay.
25 Hərwi niye, nəmaa dzapa ha mədzal
gər may ka təv manəte eye, nəmaa pala
ndo hay ada məsləre tay naha. Ta lakiye
naha dzam kurom hay, Pol ta Barnabas.
26Nəteye neheye ta səkəm ha məsəfəre tay
hərwi məsler i Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste
aye. 27 Nəmaa sləriye naha Yuda ta Silas,
bo tay eye ta tsikakumeye wu nakə nəmaa
watsa a ɗerewel nakay aye.

28 «Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ta nəmay,
nəmaa ma ha ka bo bazlam na, nəmaa
gwaɗ: Nəmaa piye fakuma wu mamba
eye bay. A samay na, pumay bəzay a wu
neheye ɗekɗek tsa. 29 Kâ həpəɗum slo
neheye ta təzay a kule aye bay, kâ ndayum
bambaz bay, kâ həpəɗum slo i wu neheye
ta mburoɗ mamburoɗe aye bay, kâ gum
mezeleme bay‡. Ka gum wu neheye bay
na, niye na, ka gum lele.
«Nəmay malamar kurom hay, nəmaa

tsikakum nahame.»
30 Tə vəlatay ɗerewel niye a ndo neh-

eye 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.

33 Tə ndza ma Aŋtiyos məndze tsakway
na, tə ləva bomedewu tay, malamar hay tə
tsikatayme, təgwaɗatay: «Dum tə zayhərwi
ada tâ maw ka təv i ndo neheye tə slər tay
naha aye.» [ 34Ane tuk na Silas na, a gwaɗ
ma ndziye mə ɗəma.]

* 15:17 Amos 9.11-12. † 15:20 Zəba ma Levitik 18.6-18 ada 17.10-16. ‡ 15:29 Zəba məMəsler hay 15.20 ada
zəba wu nakə təwatsa ka gər i bazlam eye nakay aye.
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35 Pol ta Barnabas tə ndza ma Aŋtiyos.
Nəteye ta siye i ndo hay haladzay ta
tətikawatay a ndo hay ada tə ɗawa ha
Labara Ŋgwalak eye i Bəy Maduweŋ a ndo
hay.

Pol ta Barnabas ta ŋgəna gər
36 Ma dəba eye na, Pol a gwaɗay a

Barnabas: «Anəke na, mbəɗama gər ta
zəbamatay ɗəre a malamar hay ma gəma
neheye ka ɗamahabazlam iBəyMaduweŋ
mə ɗəma aye hərwi məsəre nəteye andaya
zay bəbay ɗaw?» 37 Barnabas a gwaɗay
faya ayaw a Pol, ada a say məzle Yuhana-
Markus ka həlay.

38 Ane tuk na, a say a Pol Barnabas mâ
zla Yuhana-Markus bay, hərwi kə gər tay
ha ahəl niye ma Pamfeli. Məmahəhele tay
neheye faya ta həhaliye na, kə ge məsler
ta nəteye sa bay. 39 Tə kəɗ wuway hal-
adzay. Tsa na, Pol ta Barnabas ta ŋgəna
gər. Barnabas a zla Markus, tə həl bo ti ye
a Sipəre. 40Pol na, neŋgeye a zla Silas. Ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu ta ɗuwulay
me aMbəlom hərwi ada Mbəlommâ gatay
ŋgwalak huya. Tsa na, Pol ta Silas tə həl bo,
ti ye. 41 Ti ye, tə tas ta Siri ada ta Silisi. Tə
vəlatay gədaŋ a ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu.

16
Timote a laka ha Pol ta Silas

1Pol ta Silas təndisl aDerbeadaaListəre.
Mə ɗəmana, ndoweyeandayakəpamədzal
gər ka Yesu, məzele ŋgay Timote. May
ŋgay na, dem i Yahuda hay, ka təra ndo
məpaybəzayaKəriste. Ane tukna, zal ŋgay,
bəba i Timote na, Gərek hay. 2 Timote na,
malamar neheye ma Listəre aye ada ma
Ikoniyom aye na, tə tsikawa faya wu lele
eye haladzay. 3A say a Pol məzle na ta diye
kabodziye. Azlana, aɗəsnahərwiYahuda
neheye hay ma gəma niye hay aye. Ndo
haladzay tə sər ha bəba i Timote na, Gərek
hay. 4 Ahəl 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.» 5 Ndo
məpemədzal 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 mede mata 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
kəvəlatay tsəveɗmedea ɗəmabay. 8Tsana,
tə tasabəramaMizi ada ti yeawuzlahgəma
i Tərowas.

9 Ta həvaɗ na, məsine a gay a Pol. A
ŋgatay a ndo i Masedowan, malətsa eye.
Ndo i Masedowan niye a gay amboh, a
gwaɗay: «Tasaw a Masedowan, ta məmay
bo tey!» 10 Ma dəba i məsine niye na,
kwayaŋŋanəmaapəla tsəveɗmedeaMase-
dowan. Hərwi nəmaa sər ta deɗekMbəlom
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
ndzaməhəne haladzayməwalaŋ 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
təvmaɗuwulaymeaMbəlom i Yahudahay.
Ŋgwas wuray hay andaya mahaya gər eye
ka təv niye. Nəmaa ndisl naha a ɗəma na,
nəmaa ndza ka dala hərwi mətsikatayme.

14 Mə walaŋ i ŋgwas niye hay na, ŋgwas
eye andaya tə zalay Lidiya. A yaw abəra
magəma iTiyatir. A səkəmawapetekeɗ lele
eye hay, ndozza mə luma. Neŋgeye na, a
ɗəslawayhagər aMbəlom. BəyMaduweŋa
həndəkay ha ɗərev hərwi ada mâ pay zləm
a bazlam i Pol. Tsa na, a dzala ha. 15 Pol a
dzəhuɓhaayamtandoneheyeməgayŋgay
aye tebiye. Lidiya a gwaɗatay: «Taɗə ka
dzalum, nəmaa dzala ha ka Bəy Maduweŋ
ta deɗek na, dumara ta ndzummə gay ga.»
A gatay kutoŋ, ta təmaməndzemə gayŋgay.



Məsler hay 16:16 211 Məsler hay 16:37

Tə gəs Pol ta Silas a daŋgay
16 Pat wuray nəmay faya nəmaa diye a

təv i maɗuwule me na, dem wuray a yaw
mata 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 bəzay ma giye məhəne
haladzay.
Ka mandəve eye na, a ndalay a Pol. A

mbəɗa bo ta təv i dem niye, a ŋgərəz ka
məsəfəre niye lele bay eye, a gwaɗay: «Ta
məzele i Yesu Kəriste, dara abəra mə bo i
demnakaybəse.» Kwayaŋŋaməsəfəreniye
a yaw abəramə bo i dem niye.

19 Ndo i gay ŋgay niye hay tə ŋgatay,
məsəfəreniye təhutawahasuloyandayasa
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.» 23 Tə ndaɓa tay ha
leɗeɗe. Ma dəba eye na, tə gəs tay ha, ti ye
tay ha a daŋgay. Tə gwaɗay a ndo matsəpe
gay i daŋgay: «Tsəpa tay ha lele.» 24 Ndo
matsəpe gay i daŋgay a tsəne andza niye
na, kwayaŋŋa a ye a pa tay ha a huɗ i gay i
daŋgay. A tələkatay ha sik tay hay a səselek
hay.

25 Magərhəvaɗ a ge na, Pol ta Silas tə
ɗuwulawa me ada tə gawa dəmes hərwi
mazambaɗay aMbəlom. Siye i ndo neheye
ma daŋgay aye nəteye faya ta piye fataya
zləm. 26 Ahəl 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.»

29A tsəne bazlam i Pol niye na, a tsətsah
ako. Tsa na, a ye ha a huɗ i gay i daŋgay
təmadzədzere eye haladzay, zluwer a gay.
A ye naha, a kal ha bo kame i Pol ta Silas.
30 Tsa na, a həlatay ahaya abəra mə gay
i daŋgay, a tsətsah fataya, a gwaɗatay: «A
nəkurom, na ta təmiye na, na giye kəkay?»

31 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Dzala ha
kaBəyMaduweŋYesuadaka təmiye tando
i gay yak hay tebiye.» 32 Tə tsikay bazlam
i Bəy Maduweŋ ada a ndo neheye mə gay
ŋgay aye tebiye. 33Tsa na, ndomatsəpe gay
i daŋgay niye a həl Pol ta Silas ta həvaɗ eye
niye, a ye a baratay na mbəlak i məndeɓe
tay nakə tə ndaɓa tay ha aye. Pol ta Silas
ta dzəhuɓ ha ndo niye a yam ta ndo i gay
ŋgay hay tebiye. 34Ma dəba eye a həl Pol
ta Silas a gay ŋgay. A vəlatay wumənday, tə
nda. Ndo niye ta ndo i gay ŋgay hay tebiye,
ɗərev tay a rah ta məŋgwese hərwi nakə tə
dzala ha kaMbəlom aye.

35 Ɗəre a tsaɗa na, bagwar i Roma hay
tə slər ndo hay ka təv i ndo matsəpe gay i
daŋgay, ta gwaɗay na, mâ gər tay ha Pol ta
Silas abəra ma daŋgay. 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.»

37 Ane tuk na, Pol a gwaɗatay a ndo ne-
heye tə slər tay naha aye: «Ta ndaɓa may
kame indohay tebiye, ta gamaysariyabay.
Adanəmayna, Romahaydərmak tukna, ta
gəriyemay taməkal na, kəkay? Andza niye
na, nəmaa wuɗa bay. Bo tay eye tâ yaw tâ
gər may ha.»
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38 Ndo neheye tə slər tay naha aye, ta
mbəɗa gər ka təv i bagwar i Roma hay. Ti
ye, ta təkəratay wu nakə Pol a tsik aye. Tə
tsəne Pol ta Silas nəteye Roma hay na, ta
dzədzar haladzay. 39 Tsa na, ti ye tə gatay
amboh. Tə həlatay ahaya abəra mə gay i
daŋgay, tə gwaɗatay: «Amboh, dum kurom
abəramawalaŋ i gay.» 40Pol ta Silas ti yaw
abəra ma daŋgay na, ti ye a gay i Lidiya. Ti
ye naha, tə ndzatay a gər a malamar hay.
Tə vəlatay gədaŋ. Tsa na, ti ye wu tay.

17
Pol ta Silasma Tesalonik

1 Ma dəba eye na, Pol ta Silas ti ye ta
gəma i Amfipolis ada ta gəma i Apoloni. Tə
ndisl a gəma i Tesalonik. Mə ɗəma na, gay
i maɗuwuleme i Yahuda hay andaya. 2Pol
a ye a ɗəma andza nakə a gawa aye. Pol a
yawa, a mba ha ka bo pat i mazəzukw bo
sik mahkar. Tə kəɗawa wuway ka Ɗerewel
i Mbəlom ta ndo neheye mə ɗəma aye. 3A
ɗawa tay ha, a gwaɗawatay: «Kəriste na,
kutoŋma siye ɗəretsətseh, ta kəɗiye na. Ma
lətseweye abəra ma mədahaŋ. Yesu nakə
neŋ faya na ɗakumeye ha anəke aye na,
Kəriste.» 4 Tə tsəne bazlam niye na, siye
mə walaŋ i Yahuda hay ta təma bazlam i
Pol ta Silas. Tə patay bəzay. Siye i Gərek
hay haladzay neheye tə ɗəslaway ha gər a
Mbəlom aye ta ŋgwas neheye tə ɗa a zləm
aye, nəteye haladzay ta təma bazlam niye
dərmak.

5 Ane tuk na, siye i Yahuda neheye ta
təma təbey ayena, 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 lawarana gay i Zason. Tapəla Pol ta Silas
hərwi məhəla tay ahaya kame i ndo hay.
6Ta pəla tay na, ta huta tay ha bay. Tsa na,
tə gəsatay ahaya Zason 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 neh-
eye na, nəteye faya ta kwasatay gər a ndo
hay tebiye kaməndzibəra, ada anəke na, ta
ndislew kanaŋ na, kəkay! 7 Zason a təma

tayhaadandoneheye tebiye faya ta tsikiye
na, wu nakəwal tə bazlam i bəy i Roma aye
a gay ŋgay. Nəteye tə gwaɗ: Bəy bagwar eye
andaya mekeleŋ eye, tə zalay Yesu.» 8 Siye
i ndo hay ta ndo məge sariya hay tə tsəne
bazlam niye hay na, a ndalatay haladzay.
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 pa

mədzal gər ka Yesu aye, tə laka tay ha Pol
ta Silas a gəma i Bere. Tə ndisl a ɗəma na,
ti ye a gay i maɗuwule me i Yahuda hay.
11Ndo i gəma iBerehayna, nəteyeŋgwalak i
ndo hay abəra ka Yahuda neheyema gəma
i Tesalonik aye. Ta təma bazlam i Mbəlom
tə ɗərev tay peteh. Tə dzaŋgawa Ɗerewel i
Mbəlom pat pat hərwi məsəre ha wu nakə
Pol a tsik aye na, deɗek ɗaw? 12 Ndo hay
haladzay məwalaŋ tay tə dzala ha ka Yesu
ada məwalaŋ i Gərek hay ta ŋgwas neheye
məzele tay a ɗa a zləmhaladzay aye nəteye
haladzay tə dzala ha ka Yesu dərmak.

13 Ane tuk na, Yahuda neheye ma Tesa-
lonik aye tə tsəne Pol faya ma ɗiye ha ba-
zlam i Mbəlom ma Bere na, tə həl bo, ti
ye mata kwasatay gər a ndo hay ka Pol.
14 Malamar 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. 15Ndo
neheye tə lakahaPol aye, tə tsal a kwalalaŋ
i yam. Ti ye a gəma i Aten. Tsa na, Pol
a gwaɗatay: «Ka mbəɗum gər a Bere na,
gwaɗumatayaSilas taTimotena, tâ yaw, tâ
ndza ga ahaya a kanaŋ bəse.» Tsa na, ndo
neheye ta mbəɗa gər a Bere.

Pol ta SilasmaAten
16 Ahəl nakə Pol faya ma həbiye Silas ta

Timote aye na, a zəba ka gəma i Aten na,
a ndalay haladzay hərwi maraha eye tə
kule hay. 17 Tə kəɗawa wuway mə gay i
maɗuwule me ta Yahuda hay ada ta ndo
neheyeYahudahaybay, nəteye tə ɗəslaway
ha gər a Mbəlom aye. Ada ka təv məhay
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
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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?» 19Ma
dəba eye na, ti ye ha kame i madugula hay
ka təv nakə tə zalay Ayəropaz aye. Ti ye
naha na, ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ɗamay
ha matətike nakay weɗeye nəkar faya ka
tsikiye tey. 20 Nəkar faya ka tsikameye
wu neheye ɗaɗa nəmaa tsəne bay aye. A
sayməgweɗe kəkay na, a samay nəmaâ sər
tey.» 21 Ndo i Aten hay ta madurloŋ hay
tə dzawa ha həlay i məndze tay tebiye ka
məpayzləmawuneheyeweɗeye tsaadaka
matəkəre wuweɗeye hay.

22 Pol a lətse kame i ndo niye hay, a
gwaɗatay: «Nəkurom Aten hay, na zəba
faya nəkurom na, a sakum məpay bəzay a
mbəlom hay wal wal haladzay. 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 təwatsa 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 ge məndzibəra tə wu neheye
mə ɗəma aye na, neŋgeye. Neŋgeye bəy
i magərmbəlom ta dala. Neŋgeye na, ma
ndziye mə gay neheye ndo hay ta ɗəzl aye
bay. 25 Ada 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 nakəkəgeməndzibəra zukbayayena,
ɓa kəpana kokway i həlay i təvməndze 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.

Nəkway kanaŋ,wunakə faya ka gakw-
eye 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 dzalakwamə gər kway, Mbəlom
na, a ndzəkit bo i kule i gura, i ɓəre kəgəbay
i kwarbay. Wuneheyendozezeŋa lambaɗ
təmetsehe ŋgay hərwi matəre ha kule hay.
Ane tuk na, wu neheye na, Mbəlom bay.
30 Mbəlom na, kə pa mezeleme niye hay
ahəl niye kaməda bay hərwi ahəl niye ndo
hay tə sərwuray 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 nakəmagiye.
Sariyanakəmagiyena, sariya i deɗek. Ndo
nakə ma gateye sariya a ndo hay aye na,
Yesu. A ɗa ha na, ahəl nakə a lətse ahaya
abəra mamədahaŋ aye.»

32 Tə tsəne bazlam i Pol nakə a tsik ma
mələtsew abəra ma mədahaŋ aye na, siye
hay tə ŋgwasa faya ada siye hay tə gwaɗay:
«A samay na, ka tsikameye wu nakay
nəmaa piye faya zləmpatmekeleŋ eye sa.»
33 Tsa na, Pol a yaw abəra mə walaŋ 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 zalay
Ayəropaz aye, ŋgwas eye andaya tə zalay
Damaris ada siye i ndomekeleŋ eyehay sa.

18
Polma gəma i Koriŋte

1 Ma dəba eye na, Pol a lətse abəra ma
gəma i Aten, a ye a gəma i Koriŋte. 2 A ye
naha a ɗəma na, a ndzay a gər a Yahuda
wuray məzele ŋgay Akelas. Neŋgeye tə wa
na ka dala i Poŋtus. A yaw abəra ma gəma
i Itali ta ŋgwas ŋgay Pərisil hərwi Kəlod
bəy i Roma a gwaɗ: «Yahuda hay tebiye tâ
lətse, tâ ye abəra ka dala i Roma.» Pol
a ye ka təv tay mata tsikatay me. 3 Pol
na, a ŋgarawa petekeɗ i məge ha madza-
wadzawa. Məsler i Akelas ta ŋgwasŋgayna,
məŋgere petekeɗ eye niye dərmak. Hərwi
niye Pol a ndza mə gay tay, tə ge məsler
dziye. 4 Pat i mazəzukw bo na, Pol a yawa
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a gay i maɗuwule me i Yahuda hay. A
tsikawatay a Yahuda hay kwa a Gərek hay
dərmak tâ dzala ha ka Yesu.

5 Ane tuk na, ahəl nakə Silas ta Timote
ti yaw abəra ka dala i Masedowan aye na,
Pol kə ge məsler i wuray sa bay. A ɗawa
ha bazlam iMbəlom ɗekɗek tsa. A ɗawatay
ha a Yahuda hay Yesu na, Kəriste. 6 Ane
tuk na, Yahuda hay ta təma bazlam ŋgay
bay. Tə tsaɗay pəleslesle. Tsa na, Pol a
yaw abəra mə walaŋ tay. A bəzlum ha
burhway i gəma tay abəra ka petekeɗ ŋgay,
a gwaɗatay: «Taɗə ka dzum na, mənese ga
sa bay. Mənese eye ka gər kurom. Anəke
kwayaŋŋa na diye na ta ɗatay ha bazlam i
Yesu a ndo neheye Yahuda hay bay aye.»

7 A lətse, a ye abəra ma təv niye. A ye
a gay i ndo wuray tə zalay Titus Zustus.
Neŋgeye na, a ɗəslaway ha gər a Mbəlom
adagayŋgayna, ka tsakay i gay imaɗuwule
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
kaYesu 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. 10 Neŋ andaya tə nəkar,
ndəray ma sliye faya məgaka wuray kwa
tsekweŋ bay, hərwi ma gəma nakay na,
ndo ga hay haladzay mə ɗəma.» 11 Tsa na,
Pol a ndzamaKoriŋteməve nəte taməzaw.
A tətikawatay bazlam i Mbəlom a ndo hay
tebiye.

12 A həlay wuray Gayoŋ neŋgeye a ləva
dala i Akay eye na, Yahuda hay tə haya gər
kaPol. Tə gəs na ti yehakame i Sariya. 13Tə
gwaɗay a bəy niye: «Ndonakay na, fayama
tsəviye tay ha ndo hay a pesl təmatətikatay
məɗəslayha gər aMbəlom ta tsəveɗweɗeye
wal. Wu nakə fayama tsikateye na, a ye ka
bo tə bazlammapala eye bay.»

14 A say haɓe a Pol mətsike me, Gayoŋ
a mbəɗatay naha faya a Yahuda hay, a
gwaɗatay: «Taɗə ndo nakay kə tsik wuray
ka bəy i dala kəgəbay a ge mənese nakə
ka zal naha aye na, nəkurom Yahuda hay
na sliye faya məzle həlay eye mətsənakum

na. 15Ane tuk na, ka kəɗumwuway na, ka
wu hay, ka məzele hay kəriye ada ka ba-
zlam kurom mapala eye hay. Wu neheye
a zəbakum naha ɗəre aye na, a nəkurom
eye kurom bəna, neŋ na giye sariya i wu
neheye andza nakay aye bay. A seŋ bay,
bazlam ga mə ɗəma bay.» 16 Tsa na, a
həhar tay ahaya abəra ma təvməge sariya.
17 Ti yaw abəra na, tə gəs Sosten bəy i gay i
maɗuwule me, tə ndaɓa na kame i sariya.
Ane tuk na, a gaymə gər kəset a Gayoŋ bay.

Pol ama a Aŋtiyos
18 Pol a ndza məhəne haladzay ma Ko-

riŋte. Ma dəba eye, a lətse abəra ma Ko-
riŋte, a gər ha malamar 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 hal-
adzay.» Pol a wuɗaməndze bay.

21A lətse, a gər tay ha, a gwaɗatay: «Taɗə
kə say a Mbəlom na, na maweye ka təv
kurom mba.» A tsal a kwalalaŋ i yam ma
Efez a ye a Sezare.

22 A lətsew abəra ma Sezare na, a ye a
Zerozelem təday. A ye a tsikatayaw me a
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu. Tsa na,
a ye a Aŋtiyos. 23 A ndza mə ɗəma məhəne
tsakway. A mbəɗa gər ta dəba, a ye a tas
ta Galat ada ta Firigiya. A vəlatay gədaŋ a
ndoməpemədzal gərhaykaYesu tebiyemə
ɗəma.

Apolos a ɗa ha bazlam iMbəlommaEfez
24Ahəlay niyena, Yahudawuray 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. 25 Neŋgeye ka tətik bazlam i Yesu. 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
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a dzəhuɓawa ha ndo hay a yam aye tsa.
26 A dazlay a mətsike me parakka mə 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 Apolosmede a
gəma i Akay.* Ndoməpemədzal gər hay ka
Yesu tə vəlay gədaŋ ada tə watsay ɗerewel
a həlay hərwi ada ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu neheye ma Akay aye tâ təma
na lele. Tə watsa a ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu neheye ma Akay aye hərwi
məgwaɗatay naha: «Apolos ki ye naha na,
təmum na lele.» Tsa na, Apolos a ye a
Akay. A ye naha na, a dzəna tay ha ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu ta ŋgwalak
i Mbəlom. 28 Hərwi niye, a dzaŋgawatay
Ɗerewel i Mbəlom a Yahuda hay, a ɗawatay
ha parakka Yesu na, Kəriste. Andza niye
a dərəzlawatay ka bazlam i Yahuda kame
i ndo hay tebiye.

19
Polma Efez

1Ahəl nakəApolosmaKoriŋteayena, Pol
a ye a Efez. A ye ta mahəmba i dala i Galat.
A ye naha na, a ndzatay a gər a ndo neheye
tə pa mədzal gər ka Yesu aye. 2 A ye naha
a tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Ahəl nakə
ka dzalum ha ka Yesu aye na, ka hutum
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ɗaw?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Nəmaa

tsəne ɗaɗa ndəray kə tsikamay kaMəsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye bay.»

3Pol a tsətsah, a gwaɗatay: «Kahutumna,
madzəhuɓe waray?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Madzəhuɓe

nakə Yuhana a ɗatay ha a ndo hay aye.»
4 Pol a gwaɗatay sa: «Yuhana a

dzəhuɓawa na, ndo neheye a satay
mambəɗe ha mede tay aye. A gwaɗatay a
Israyelhayna: “Dzalumhakandonakəma
deyeweye kame ga aye”, andza məgweɗe,
Yesu.»

5 Tə tsəne bazlam ŋgay na, Pol a dzəhuɓ
tay ha yam taməzele i BəyMaduweŋ Yesu.
6Pol a pa fataya həlay. Kwayaŋŋa kwaway
a hutaMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Tsa na, tə pa

bo kamətsikeme tə bazlam i gəmahaywal
wal, tə ɗa ha bazlam i Mbəlom. 7Ndoweye
neheye na, ta giye kuro gər eye sulo.

8Ahəl nakə Pol neŋgeyemaEfez 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 iMbəlom. A sayna, ndoneheye
faya ta pay zləm aye tâ təma bazlam ŋgay.
9 Ane tuk na, siye i Yahuda hay haladzay
ta kula ha ɗərev tay. Ta təma bazlam i Pol
bay. Tə tsikwu nakə lele bay aye ka tsəveɗ i
məpay bəzay a Bəy Maduweŋ kame i ndo
niye hay tebiye. Tsa na, Pol a gər tay ha,
a həl ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu a
lekwal i ndoweye andaya tə zalay Tiranus.
Nəteye niye tebiye, tə kəɗawa wuway ta
ndo hay pat pat. 10Niye na, kə ndza məve
sulo. Ndo neheye nəteye mandza eye ka
dala i Azi niye, Yahuda hay ada Gərek hay
tə tsəne bazlam i BəyMaduweŋ Yesu.

Wawa i Seva hay
11 Mbəlom a gawa masuwayaŋ neheye

a gatay hərɓaɓəkka a ndo hay aye tə həlay
i Pol. 12 Tə zlawatay naha a ndo i ɗəvats
petekeɗ neheye ta lamay a bo i Pol aye.
Tə lamawatay ha a ndo i ɗəvats hay. Ndo
i ɗəvats hay tə mbəlawa ada ndo neheye
məsəfəre lele bay eye hay mə bo tay aye, ti
yawa abəra mə bo tay.

13Siye i Yahuda hay andaya ta həhalawa
ka gəma ka gəmahərwimahəhere fakalaw
abəra ka ndo hay. Nəteye dərmak tə
dze ha mahəhere fakalaw tə məzele i Bəy
MaduweŋYesu. 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 ibagwar i ndoneheye təvəlawaywu
aMbəlom aye, tə zalay Seva.

15Patwuray tə tsikayaməsəfərenakə lele
bay eye andza niye, a gwaɗatay: «Neŋ na,
na sər Yesu, ada Pol neŋgeye way na, na
sər. Nəkurom na, məhey tey?» 16 Tsa na,
ndo niye fakalawmə bo ŋgay aye a mbəzla
fataya dədavdav ta gədaŋ. A ze tay ha ta
gədaŋ, a gatay mbəlak ada a buwa fataya
abəra petekeɗ tay hay. Ta hway bo kəriye.
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17Yahuda hay ta Gərek neheye ma gəma
i Efez aye tebiye tə tsəne wu nakə a ge
bo aye na, ta dzədzar haladzay. Tə ɗəslay
ha gər a məzele i Bəy Maduweŋ Yesu ha-
ladzay. 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. 19 Ndo hay haladzay, nəteye
neheye tə gawa maharam aye tə həlaw
ɗerewel imaharam tay, tə fəka tay ha kame
i ndo hay tebiye. Tə pasla na andza ta
səkəmhana, suloyeyemagiyekwar i suloy
gwezem kuro kuro zlam. 20 Andza niye
bazlam i Bəy Maduweŋ 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 ŋgaymede a Zerozelem.
Ma diye taMasedowan ada ta dala i Akay.*
A gwaɗ: «Na ye a Zerozelem na, na diye
a Roma dərmak.» 22 Tsa na, a slər ndo
madzəne ŋgay hay, Timote ta Erast a Mase-
dowan. Ane tuk na, bo ŋgay eye a ndza ka
dala i Azi tsakway sa.

23 A həlay niye na, magazləga a lətse
haladzay ma gəma i Efez hərwi bazlam i
Yesu Bəy Maduweŋ. 24Ndoweye andaya a
lambaɗawa wu hay ka suloy. Məzele ŋgay
na, Demetəriyos. Wuneheye a lambaɗawa
aye na, wawa i gay hay tsekweŋ tsekweŋ
neheye a ndzəkit bo gay bagwar eye nakə
ndo hay ta ɗuwulaway me a mbəlom tay
nakə a ndzəkit bo ŋgwas, tə zalay Artemis
aye. Andza niye neŋgeye ta ndo i məsler
ŋgay hay tə hutawa ha suloy haladzay.
25 A ye, a hayatay gər a ndo i məsler
ŋgay hay ta ndo neheye tə gawa slala i
məsler niye aye, a gwaɗatay: «Dzam ga
hay sərum ha, ka hutakweye zlele hal-
adzay na, hərwi məsler nakay. 26 Ane tuk
na, nəkurom faya ka ŋgatumeye ada faya
ka tsənumeye wu nakə faya ma giye bo
aye. Pol faya ma tsikateye a ndo hay na,
kule neheye nəkway faya ka ŋgarakweye
aye nəteye mbəlom hay bay. Ndo hay ha-
ladzay ta təma bazlam ŋgay. Kanaŋ ma
gəma i Efez ɗekɗek bay, ka dala i Azi tebiye.
27 Taɗə kə ge andza niye na, ndo hay ta
tsikiye wu nakə lele bay eye ka məsler

kway. Ada ta tsikiye na, ka məsler kway
ɗekɗek bay. Ta tsikiye wu nakə lele bay
aye ka gay i maɗuwule me i bagwar i
mbəlom kway Artemis. Kwa neŋgeye na,
ndo hay ta zəbiye faya bagwar eye sa bay.
Azlakwandohay tebiyekadala iAziadaka
məndzibəra 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.» 29Gəma 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 gawa mə ɗəma aye. 30 A say a Pol
mede a təv i ndo niye hay. Ane tuk na, ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu tə gay me, ta
vəlay tsəveɗmede bay. 31Siye i ndo neheye
nəteye maməsler bagwar eye ka dala i Azi
ta təradzamiPol aye, tə slərndoka təv iPol,
tə gwaɗmâ ye a təv i həbaɗ tay niye bay.

32Nəteye niye hay tebiyemahaya gər eye
na, nəteyeməwadəŋwadəŋhərwi siye hay
faya ta wudiye wu mekeleŋ, siye hay ta
wuda hərwi wu neŋgeɗ. Siye haladzay mə
walaŋ tay niye tə haya gər hərwimey na, tə
sər bay. 33 Ndo Yahuda wuray andaya ka
təv eye niye. Məzele ŋgayAləgəzandər. Siye
i Yahudahay ti ye haAləgəzandər kame. Ta
təkəraybazlameyeniye. Tsana, 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.

35 Ka mandəve ŋgay eye na, ndo mələve
gəma niye kə sla faya məgwaɗatay tâ ndza
tete. Ndo niye hay tebiye tə ndza tete. Tsa
na, a gwaɗatay: «A nəkurom Efez hay, Efez
na, gəma i mbəlom bagwar eye Artemis,
maa sər bay na, way? Ada kwa way ma
ɗəslay ha gər a mandzəkit bo ŋgay nakə a
kalaw mə mbəlom aye. 36 Kwa way na, a
sər. Nəkurom ndzum ɗikɗik. Kâ gum wu
neheye lele bay aye bay. 37 Ndo neheye
ka gəsumatay ahaya kanaŋ aye na, tə gaw
məkal mə gay i mbəlom kway bay ada ta
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tsaɗay a mbəlom kway wal bay tuk na,
kəkay? 38TaɗəDemetəriyos 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. 39 Taɗə wu mekeleŋ eye hay andaya
a sakum bəbay na, bagwar neheye anəke
kanaŋ aye tâ ŋgənakum ha bazlam eye.
40Ka gakwa metsehe bay na, Roma hay ta
makway ha mənese, ta gwaɗakweye “Ka
dazlumay na, a vəram.” Ka hutakweye gər
i bazlam kwa tsekweŋ məɗatay ha nəmay
haya gər hərwi wu nakay na, ka slakweye
fayamətsikatay bay.» Tsa na, a gwaɗatay a
ndo hay: «Ŋgənum gər.» Ndo hay ta ŋgəna
gər, ti ye wu tay tuk.

20
PolmaMasedowan adamaAkay

1Haya haya i bazlamniye hay a ndəv na,
Pol a hayatay gər a ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu. A vəlatay gədaŋ tə məmatay
naha ɗərev. A gwaɗatay na: «Ndze gwa.»
Tsa na, a ye ŋgway ka dala i Masedowan.
2 A həhal ma gəma niye, a vəlatay gədaŋ a
ndoməpemədzal gər hay taməmataynaha
ɗərev. Ma dəba eye, a ye a gəma i Gərek.
3 Mə ɗəma na, a ndza kiye mahkar. Haɓe
a say a Pol mede a gəma i Siri. Ane tuk
na, a tsəne a satay a Yahuda hay məkəɗe
na. Hərwi niye a ma ŋgway ta Masedowan.
4 Ndo neheye tə laka ha aye na, Sopater
wawa i Pirrus, neŋgeye ndo i gəma i Bere,
Aristark ta Sekondus, nəteye ndo i gəma i
Tesalonik hay, Gayus neŋgeye a yaw abəra
ma Derbe, Timote ada Tisik ta Tərofime
nəteye ka dala i Azi. 5Nəteye neheye na, tə
lahamay kame, ti ye a Tərowas mata həbe
maymə ɗəma. 6Ma dəba imagurlom i Pak,
nəmaynəmaa tsal akwalalaŋ i yam,nəmaa
ye abəra ma Filipi. Nəmaa geməhəne zləm
ka tsəveɗna, nəmaandisl 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
matəkəreməməte i Yesu.* Tədœeye 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 ŋgay Awtis.
Neŋgeye mandza eye ka mavavar faya
ma piye zləm ka bazlam i Pol niye a
tərəts ha bay, faya ma tsikiye huya aye.
Tsa na, məndzehəre a gəs na, a ɓərəzl a
məndzehəre. A sər ka bo sa bay, səkwat a
dəɗawabəramə gaykagər i gaymamahkar
eye ka dala. Ndo hay təmbəzlaw tə lətse ha
kambəlomna, kəmət tsɨy. 10Pol ambəzlaw,
a ye ka təv ŋgay. A guɗuk naha faya, a
zla na a həlay, a gwaɗatay: «Ɗərev mâ ye
fakuma abəra bay, kə mət bay.» 11 Tsa na,
Pol a tsal a gay niye sa. 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
nakə meeneŋ aye a mətagay. Ndo hay
tebiye ɗərev tay a ŋgwasa.

13Nəmaaye, nəmaa tsal akwalalaŋ i yam
hərwi məhəle may a Asos. Pol neŋgeye, a
say mede tə sik. Nəmay, nəmaa gwaɗ na,
nəmaa zliye na kame i dəlovmə ɗəma. 14A
ndzamay naha a gər ma Asos na, a tsal a
kwalalaŋ i yam,nəmaazlanakame idəlov.
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
andzaməgweɗe na, a say a Pol məndzema
Efez bay hərwi ma ta mətsiye ka dala i Azi,
ma ndisliye a Zerozelembəse bay. Taɗəma
giye bo na, a sayməndisle a Zerozelem pat
i Peŋtekot.†

Pol a tsikatayme a ndo i Efez hay
17 Ahəl nakə nəmaa ndisl a Melet aye

na, Pol a slər ndo ka madugula neheye tə
ndzatay kame a ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu ma Efez aye ada tâ yaw ka təv
ŋgay. Ndo niye a ye, a zalatayaw. 18 Ndo
niye hay tə həlaw bo, tə ndislew ka təv ŋgay
na, a gwaɗatay: «Kwa i mede naha ga a
gay kurom ka dala i Azi na, ka sərum ha
məndze ga mə walaŋ kurom. 19 Na gay
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məsler a Bəy Maduweŋ tə marəhay ha gər,
tə mədzal gər eye ada na sa ɗəretsətseh
haladzayhərwiYahudahaya satayməkəɗe
ga. 20Ka sərum ha, wu nakəma gakumeye
ŋgama aye na, na ŋgaha na bay. Na ɗakum
ha tebiye. Na tətikakum kame i ndo hay
ada mə gay kurom hay. 21 Na tsikatay a
Yahuda hay ada a ndo neheye Yahuda hay
bay aye, tâ gər ha mezeleme tay, tâ yaw ka
təv i Mbəlom. Tâ yaw, tâ pa mədzal gər tay
ka 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 ɗuhnamətiye 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 kamandəve ŋgay eye.
Məslernakəavəleŋayena,məɗehaLabara
Ŋgwalak eye i ŋgama i Mbəlom.

25 «Məndze ga nakə na ndza mə walaŋ
kurom aye, na tsikawakum na, labara i
Bəy i Mbəlom. Na sər ha anəke na, ka ta
ŋgatumeŋeye ɗaɗa sa bay. 26 Hərwi niye,
na tiye mbal abəra ka gər kurom. Taɗə
ndəray nəte kə dze abəra məwalaŋ kurom
na, mənese ga sa bay. 27Hərwi na ɗakum
ha wu nakə a say a Mbəlom məge aye
tebiye. Na ŋgaha fakuma abəra wuray kwa
tsekweŋ bay tebiye. 28 Tsəpum gər kurom,
ada wene wene eye na, tsəpum ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu neheye Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a gwaɗakum tsəpumaye. Gu-
matay gər a ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu. Wawa i Mbəlom, bo ŋgay eye a mət
na, hərwi ada tâ təra ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu. 29Hərwi, na sər ha, na ye gwa
na, ndo hay ta deyeweye a walaŋ kurom.
Nəteye ta ndzəkit bo na, andza kəra i pesl
hay, ta gəriye ha ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu bay. 30 Ada kwa mə walaŋ kurom
ndo hay ta dazleye a maraw me hərwi
masəpete tay ha ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu kaməpatay bəzay. 31Gummetsehe

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 «Anəke na, na gəriye ha a həlay i
Mbəlom. Neŋgeye ma gakumeye ŋgwalak
andza nakə a tsik aye. Neŋgeye na, ma
səkahakumeye ha mədzele ka Yesu kame
kame ta gədaŋ ŋgay ada ma vəlakumeye
wu neheye a ləva ha bo ma ta vəlateye a
ndo neheye ta təra i ŋgay hay aye. 33 Neŋ
na, ɗaɗa na tsətsah suloy, gura kəgəbay
petekeɗ ka ndəray bay. 34 Bo kurom eye
ka sərum ha, na ge məsler na, tə həlay ga
eye hərwi məhute wu mənday may a neŋ
ta ndo neheye tə lakawa ga ha aye. 35 Na
ɗakum ha na, ada kâ gumməsler nakəma
dzəniye ndo i mətawak hay aye. Bazlam i
Bəy Maduweŋ kway Yesu nakə a tsik aye
na, mâmakumaw 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 ha maɗuwule me
na, nəteye tebiye tə pa bo ka mətuwe hal-
adzay. Ti ye naha, tə gəs na ka bo təmbolok
təmbolok, tə tsikay me ta mətuwe eye, tə
gwaɗay: «Do tə zay.» 38Wunakə a ndalatay
wene 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. Nəmaaye kwayaŋŋa
a gəma i Kos. Tədœ eye na, nəmaa ndisl
a Rodes. Nəmaa lətse abəra ma Rodes,
nəmaayeaPatara. 2Nəmaayenahaaɗəma
na, nəmaa huta kwalalaŋ i yam nakə ma
diye a gəma i Fenisi aye. Tsa na, nəmaa tsal
a ɗəma, nəmaa ye ha. 3 Ahəl nakə nəmay
ma wuzlah i dəlov aye na, nəmaa ŋgatay a
gəma i Sipəre tə həlay i gula. Nəmaa ye a
gəma i Siri. Nəmaa ndisl a gəma i Tir. Mə
ɗəma na, tə mbəzla ahaya wu hay abəra
mə kwalalaŋ i yam. 4 Nəmaa ndzatay a
gər a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu mə
ɗəma. Nəmaa ndza ka bo dziye luma nəte.
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a ɗatay ha wu nakə
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ma 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 kame i bəlay na, nəmaa dəkw
gurmets, nəmaa ɗuwulay me a Mbəlom.
6 Tsa na, nəmaa tsik me a bo nəte nəte.
Nəmaynəmaatsal akwalalaŋ iyam,nəteye
na, ta mbəɗa gər a mətagay tay hay.

7 Nəmaa ye abəra mə Tir tə kwalalaŋ i
yam, nəmaa ye a Pətolmayis. Mə ɗəma
na, nəmaa tsikatay me a ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu, nəmaa ndza mə ɗəma
məhəne nəte ta nəteye. 8 Tədœ eye na,
nəmaa həl bo, nəmaa ye ada nəmaa ndisl
a Sezare. Mə ɗəma na, nəmaa ye a gay i
Filip. Neŋgeye ndo mətətikawa bazlam i
Mbəlom. Neŋgeye na, nəte mə walaŋ i ndo
neheye tasəla tə pala tay ha ahəl niye ma
Zerozelem aye.* 9 Dem ŋgay hay andaya
faɗ, ta ye a zal zuk bay. Tə ɗawa ha ba-
zlam i Mbəlom a ndo hay. 10 Nəmaa ndza
məhəne haladzay na, ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom wuray tə zalay Agabus a yaw
abəra ma Yahuda, a ye naha ka təv may.
11 Tsa na, a zla wu məɓere bəzay i huɗ i
Pol. A dzawa ha sik tə həlay ŋgay. Tsa na,
a gwaɗ: «Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a gwaɗ na,
kəkay? A gwaɗ na: “Ndo nakə na zla wu i
bəzay i huɗ ŋgay aye na, bəy i Yahuda hay
ta dzawiye na andza nakayma Zerozelem.
Ta dzawa na na, ta vəlateye ha a həlay a
ndo neheye Yahuda hay bay aye.”»

12 Bo may eye ta malamar neheye ma
Sezare aye nəmaa tsəne bazlam niye na,
nəmaa gay amboh a Pol. Nəmaa gwaɗay:
«Kâ ye a Zerozelem bay.»

13 Ane tuk na, a mbəɗamay faya, a
gwaɗamay: «Ka tuwumeye ada faya ka
dəɗumeŋeye ha ɗərev na, hərwi mey? Neŋ
na, neŋ maləva bo eye tâ gəs ga a daŋgay
kə ge ɗuh bay tâ kəɗ ga, nâ mət hərwi Bəy
Maduweŋ Yesuma Zerozelem.»

14Nəmaa zəba fayana,ma gəsiye bazlam
may bay. Nəmaa rəzlay a gər mətsikay sa
bay. Nəmaa gwaɗ: «Bəy Maduweŋ mâ ge
wu nakə a say aye.»

15 Nəmaa ndza məhəne tsakway ma
Sezare na, nəmaa həl bo, nəmaa ye a Ze-
rozelem tuk. 16 Siye i ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu tə lakamay ha. Nəmaa ye a gay
i ndoweye andaya məzele ŋgay Mənasaŋ.
Neŋgeye ndo i gəma i Sipəre, a pa mədzal
gərkaYesuna, kurre. Nəmaandziyena,mə
gay ŋgay.

Pol ta Yakuba
17 Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ta

təmamay təməŋgwese eye lele.
18 Tədœ eye na, Pol ta nəmay, nəmaa ye

a gay i Yakuba. Mə ɗəma na, madugula ne-
heye tə ndzatay kame a ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu aye tə haya gər tebiye.
19Pol a tsikataymeadaa təkərataywunakə
Mbəlom a ge tə neŋgeye ma məsler ŋgay
nakə a ge mə walaŋ i ndo neheye Yahuda
hay bay aye tebiye.

20 Tə tsəne andza niye na, ta zambaɗay
a Mbəlom. Tsa na, tə gwaɗay a Pol: «Pol,
malamar, zəba Yahuda hay haladzay ma
pasliye bo bay, ta dzala ha ka Yesu, nəteye
huya faya ta pay bəzay a bazlam i Musa
mapala eye nakə Mbəlom a vəlay a Musa
aye. 21 Azlakwa bay, ta tsəne nəkar na, ka
tətikateye a Yahuda neheye tebiye nəteye
mandza eye mə walaŋ i bərakəzaŋ hay ta
gər ha bazlam mapala eye nakə Mbəlom
a vəlay a Musa aye. Ka gwaɗateye: “Kâ
ɗəsum tay ha wawa kurom hay bay ada
kâ pumay bəzay a kule i Yahuda hay bay
sa.” 22 Ada məge kəkay? Ta səriye ha
ta deɗek nəkar andaya ka ndislew kanaŋ.
23 Ge wu nakə nəmaa tsikaka anəke aye.
Ndo hay anaŋ faɗ, ta vəl ha bo tay hərwi
məsler i Mbəlom. 24Həlay tay mede hərwi
məbere bo tsəɗaŋŋa adamahəze gər andza
nakə tə gawa aye mazlambar kə sla. Dum
ka bo dziye a gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom hərwi məbere bo yak dərmak.
Səkəmumatay wu hay a həlay. Ka ge andza
niye na, wu nakə ndo hay ta təkər ka nəkar
aye na, andza deɗek andaya mə bazlam
tay niye ta təkər aye bay. Ada ta gwaɗiye
nəkar dərmak faya ka rəhay ha gər a ba-
zlam i Musa mapala eye. 25 Ndo neheye
Yahuda hay bay aye ada ta təra ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu aye na, ɓa nəmaa

* 21:8 Məsler hay 6.5 ada 8.5-40.
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watsa tay naha bəɗaw? Nəmaa watsa tay
naha, nəmaa gwaɗatay: “Tâ həpəɗ slo nakə
tə kəɗay a kule aye bay. Tâ nda bambaz
bay kwa gənaw nakə a mət məməte aye tâ
həpəɗ slo eye bay. Tâ tsəpa bo tay abəra ka
mezeleme.†”»

26 Tədœ eye na, Pol a ye ta ndo neheye
faɗaye, ti yemataberebo tsəɗaŋŋa. Tsana,
Pol a ye a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom,
a gwaɗay a ndo məvəlay wu a Mbəlom:
«Məhəne tasəla ka ndəv abəra mə ɗəma
na, məbere bo kway ma ndəviye, nəmaa
maweye hərwi ada kwa way mâ vəlay wu
aMbəlom.»

Tə gəs na Pol
27Məhəne niye tasəla eye ma ta ndəviye

kəɗayya na, Yahuda neheye ti yaw abəra
ka dala i Azi aye tə ŋgatay a Pol mə gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom. Tə patay me a
ndo hay ada tâ ye tâ gəs na. Ti ye faya tə
gəs na. 28 Ta wuda, tə gwaɗ: «Israyel hay,
hwayumaw! Ndo nakə a tsikawa wu nakə
lele bay ka Israyel hay, ka bazlam i Musa
mapala eye ada ka gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom aye na, neŋgeye anaŋ. Anəke na,
neŋgeye fayama 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 ndo
i Efez tə Pol mə walaŋ gay. Tə dzala mə
gər tay ma giye Pol kə zla ahaya a gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom.

30Ndo hay tebiye mə walaŋ gay tə tsəne
labara niye. Ndo hay ta hwayaw kwa
məŋgay məŋgay. Tə gəs na Pol, tə vaha
na abəra dəreŋ tə gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom. Tsa na, kwayaŋŋa ta dərəzl
na məgeɗ. 31 Ahəl nakə ta pəla tsəveɗ a
satay məkəɗe na Pol aye na, bagwar i bəy
i sidzew i Roma a tsəne ndo hay tebiye ma
Zerozelemməwadəŋwadəŋ. 32Kwayaŋŋa,
aye tabagwar i sidzewada sidzewsiyehay
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?» 34 Ane tuk na, ndo niye hay
tebiye faya ta wudiye ta gədaŋ. Siye hay
ta wuda, tə tsik wal, ada siye hay ta wuda,
tə tsik wu mekeleŋ. Bagwar i bəy i sidzew
niye a sla faya mətsəne wuray deɗek eye
bay, hərwi faya ta wudiye haladzay. Tsa
na, a gwaɗatay a sidzew hay: «Dum ha Pol
a təv kway nakə ka ndzawakwa mə ɗəma
aye.» Tsa na, ti ye ha Pol a ɗəma.

35Ahəl nakə faya ta diyena, 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
37Ahəl nakə faya ta fələkwiyehaPol a gay

tay niye na, Pol a gwaɗay a bagwar i bəy i
sidzewniye təbazlam iGərek: «Ka vəleŋeye
tsəveɗ kamətsikakawu ga andaya təɗew?»
Bagwar i bəy i sidzewniye a tsətsah faya,

a gwaɗay: «Nəkar na, ka sər bazlam i Gərek
ɗaw? 38Na gwaɗ nəkar ndo i Ezipt wuray
patakay a zlaw mawesewes a huɗgay aye
ada a həlaw ndo hay gwezem faɗ tə wu
həlayapatayhaakəsafhərwimabəbazl tay
ha ndo hay aye bəɗaw?»

39Pol a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Neŋ na,
ndo i Yahuda. Təwa gama gəma i Tarsis ka
dala i Silisi. Neŋ tadeɗekwawa i gəmaniye
lele eye. Amboh vəleŋ tsəveɗ ka mətsike
me, na tsikateyeme a ndo hay.»

40 Bagwar i bəy i sidzew niye a vəlay
tsəveɗkamətsikeme. Pol a lətse kadakakal
i gay, a gatay tə həlay kət kət ada ndo hay
tebiye tâ ndza tete. Tsa na, ndo hay tebiye
tə ndza tete. Pol a dazlay mətsikatay me tə
bazlam i Yahuda hay.

22
1 «Malamar ga hay ta bəba ga hay, bazlam

ganakə anəkena tsikakumeye, nambəɗiye
ha ka bo abərame aye na, tsənum təday.»

2Ndoniyehay tə tsənePol fayama tsikat-
eyeme tə bazlam i Yahuda hay na, ta səkah
haməndze tete sa.
Tsa na, Pol a gwaɗatay: 3 «Neŋ na, ndo i

Yahuda. Təwagamagəma iTarsis kadala i
† 21:25 Məsler hay 15.20.
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Silisi. Na gəl na, kanaŋma 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
gatayɗəretsətsehandoneheye təpaybəzay
aBəyMaduweŋYesuayehuskaməkəɗe 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
tamadugula hay ta sliye fayaməhəle mbal
ga, na tsik na, deɗek. Ta watsa ɗerewel
hay, ta vəleŋ a həlay hərwi mede ha ka təv
i malamar neheye nəteye Yahuda hay ma
gəma i Damas aye. Ada na ye a ɗəma na,
mata gəse ndo neheye faya ta pay bəzay a
Yesuayehərwiadanâhəlatayahayakanaŋ
a Zerozelemməgatay ɗəretsətseh.

6 «Ahəl nakə neŋ faya na diye, neŋ bəse
na ndisliye a Damas aye na, mazlambar
magərhəpat. Kwayaŋŋa dzaydzay bagwar
eyeambəzlawabəraməmbəlom. A lawara
ga a wuzlah tuwzik, a dəv dzaydzay ha-
ladzay. 7 Tsa na, na dəɗ ka dala. Na
tsəne mətsike me, a ləvaw mə mbəlom, a
gweɗeŋew: “Sol, Sol, nəkar faya ka geŋeye
ɗəretsətseh andza niye na, hərwi mey?”

8 «Na tsətsah: “Nəkar way, Bəy
Maduweŋ?”
«Mətsike me niye a mbəɗeŋew faya, a

gwaɗ: “Neŋ na, Yesu ndo i Nazaret nakə
fayakageyeɗəretsətsehaye.” 9Ndoneheye
faya ta lakiye ga ha aye ta ŋgatay a dzay-
dzay niye, ane tuk na, ta tsənemətsikeme i
ndo nakə a tsikeŋewme aye bay.

10 «Na tsətsah naha faya, na gwaɗay: “Na
giye na, kəkay, BəyMaduweŋ?”
«Bəy Maduweŋ a gweɗeŋew faya: “Lətse,

do a Damas. Ka ndisl naha a ɗəma na, ta
tsikakeye wu nakəMbəlomma gwaɗakeye
ge aye.” 11 Na lətse ka mbəlom 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 ŋgayAnaniyas. Neŋgeyendoməpay
naha faya aMbəlom lele ada a rəhay ha gər
a bazlam kway mapala eye lele. Yahuda

neheye ma Damas aye ta rəhay ha gər lele.
13 A ye naha ka təv ga, a gweɗeŋ: “Sol
malamar ga, ɗəre yak mâ həndək!” A tsik
andza niye na, kwayaŋŋa ɗəre ga a həndək.
Na ŋgatay a bo ŋgay eye tuk. 14Agweɗeŋ sa:
“Mbəlom i bəba təte kway hay kə zla kar
kurre hərwi ada kâ sər wu nakə a say ka
giye aye ada kâ ŋgatay a ndo nakə mənese
andaya faya təbey aye ada kâ tsənemətsike
me i ŋgay eyeŋgway andzanakə anəke kə ge
bo tsɨy aye. 15Anəke nəkar ka təra na, ndo
məhəle mbal ŋgay. Mbəlom kə slər kar ha
məɗatay ha andohaywunakə ka tsəne aye
təwu nakə ka ŋgatay aye. 16Anəke ka həba
na, samey? Lətse kambəlom ta dzəhuɓ kar
ha a yam ada tsətsah faya mâ dzəna kar
hərwi ada Mbəlom mâ bara fakaya abəra
mezeleme.”

17 «Ma dəba eye na, na mbəɗa gər a Ze-
rozelem. Na yawa a gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom, na ɗuwulaway me a Mbəlom.
Pat wuray na, na ye a gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom. Neŋ faya na ɗuwuleye me na,
məsine a geŋ. 18Ma məsine ga niye na, na
ŋgatay a Bəy Maduweŋ, a gweɗeŋ: “Lətse,
do abəra ma Zerozelem hərwi ndo neheye
na, ta tsəniye bazlam yak nakə ka neŋ aye
bay.”

19 «Na mbəɗay faya a Bəy Maduweŋ, na
gwaɗay: “Deɗek Bəy Maduweŋ, tə sər ha
lele na yawa a gay i maɗuwule me hərwi
məgəse tay ha ndo neheye tə dzala ha ka
nəkar aye a daŋgay ada məndeɓe tay ha.
20Ahəl nakə tə kəɗ na Etiyen, ndo məɗe 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 tuk na, Bəy Maduweŋ a gweɗeŋ:
“Do, na sləriyekarhaagəmadəreŋeyehay,
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 abəramə ɗəma! Kəɗum na abəramə
ɗəmamədahaŋ eye! Neŋgeye na, a ye ka bo
ma ndziye ka bəra bay.»
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23 Ta wuda haladzay, ta kal ha petekeɗ
tay a magərmbəlom. Tə həl bətekwew
məkutse a magərmbəlom dadukdukwe.
24 Bəy i sidzew a zəba faya andza niye na,
a gwaɗatay a sidzew hay: «Gəsum na, ada
kâ yum ha a gay.» Tə gəs Pol, tə fələkwa
ha a gay. Ti ye naha na, a satay məndeɓe
na Pol hərwi məgay kutoŋ ka mətsike me,
mâ ɗatay ha Yahuda hay tawuda na, hərwi
mey?

25 Tə dzawa Pol mata ndeɓe tuk na, Pol
a gwaɗay a bagwar i sidzew niye: «Nəkar
na, tsəveɗyakandayaməndeɓendo i Roma
nakə ta gay sariya zuk bay aye ta man-
dalaɓa 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 ambəɗay 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.»

29Kwayaŋŋa 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 ibəy i sidzewniyea sayməsəre

ha Yahuda hay tə may ha mənese hərwi
mey. Hərwi niye, tədœ eye na, a pəla ahaya
tsalalaw abəramə həlay a Pol. Tsa na, a za-
latay abagwarhay i ndoneheye təvəlaway
wuaMbəlomaye tebiye. Ahayataygər. 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, neŋ

na sər ha məndze ga ka tsəveɗ i Mbəlom
na, lele. Mədzal gər ga mapa eye na, ka
neŋgeye.»

2Bagwar i ndoməvəlawaywu aMbəlom
məzele ŋgay Ananiyas, a tsəne na, a
gwaɗatay a ndo neheye nəteye bəse ka təv
i Pol aye: «Fumay ka bazlam.»

3 Pol a gwaɗay: «Mbəlom ma fakeye na,
a nəkar. Ka ndza kanaŋ məgeŋ sariya na,
andza nakə bazlam mapala eye a tsikaka
aye. Ane tuk na, nəkar eye ɗuh faya ka
nasiye ha bazlam i Mbəlom mapala eye
hərwi ka vəlateye tsəveɗ a ndo hay tâ kəɗ
ga.»

4Ndoneheye nəteye bəse ka təv i Pol aye,
tə gwaɗay a Pol: «Ka tsaɗay a bagwar i ndo
məvəlaway wu aMbəlom na, kəkay!»

5Pol ambəɗatay faya, a gwaɗatay: «Mala-
mar ga hay, na sər ha neŋgeye bagwar i
ndo məvəlaway wu a Mbəlom bay. Hərwi
mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom na, tə
gwaɗ: “Ɗaɗa ka tsikiye wuray manasa eye
ka bəy i gəma yak bay.*”»

6Pol a sərha, ndoneheyemahayagəraye
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 deɗek mədahaŋ hay ta
lətseweye abəramamədahaŋ aye.»

7 Pol a ndəv ha bazlam ŋgay niye na,
kwayaŋŋa Saduke hay ta Farisa hay tə pa
bo ka məma ha ka bo maŋgok mə walaŋ
tay. Ma məhay gər tay niye na, mədzal
gər tay a ŋgəna. 8 Saduke hay nəteye tə
gwaɗ na, mədahaŋ hay ta lətseweye abəra
ma mədahaŋ sa bay, gawla i Mbəlom hay
andaya bay ada kwaməsəfəre andaya bay.
Farisa hay i tay na, ta pa faya mədzal gər
tay. Tə gwaɗwu neheye tebiye andaya.

9 Ta səkah ha mawude haladzay sa.
Tsa na, siye i ndo mədzaŋgawa bazlam
i Mbəlom mapala eye, nəteye ma bəruk
i Farisa hay dərmak, hərəm tə lətse, tə
gwaɗ: «Nəmay na, nəmaa huta mənese
kwa tsekweŋ ka ndo nakay təbey. Ma giye
maa tsikay me na, agəna gawla i Mbəlom
kəgəbayməsəfəre.»

* 23:5 Madayaw abərama Ezipt 22.27.
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10 Ta səkah hay məbetse me huwwa mə
walaŋ tay sa. Bagwar i Bəy i sidzew a
zəba faya na, ta kəɗiye na Pol, a vəlay
madzədzere 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 ndzawa mə ɗəma
aye.»

11 Ta həvaɗ eye niye na, Bəy Maduweŋ a
yaw a bəzay ha bo a Pol, a gwaɗay: «Ɗərev
mâ ye fakaya abəra bay, tete yak. Ka həl
mbal ga ma Zerozelem. A seŋ kâ həl mbal
gama Roma dərmak.»

A satay a Yahuda hayməkəɗe Pol
12Tədœ 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, təma ha ka bo bazlam aye na, ta
ziye kuro kuro faɗ. 14Tə həl bo, ti ye ka təv
i bagwar hay i ndo neheye tə vəlawaywu a
Mbəlom aye ta madugula hay. Ti ye naha,
tə gwaɗay: «Nəmay na, nəmaa mbaɗaka
kame i ndo hay. Nəmaa ndiye ɗaf bay,
nəmaa siye yam bay. Kutoŋ nəmaa kəɗiye
na Pol təday ada nəmaa ndiye ɗaf, nəmaa
siye yam. 15 Nəkurom ta bagwar i ndo
mələve dala kway na, dum tsətsahum ka
bagwar i bəy i sidzew, mâ zlakuma ahaya
Pol a bəra. Gwaɗumayna, a samaymazəbe
ada mətsəne bazlam nakə a tsikawa aye
lele. Nəmay na, nəmaa ləviye bo lele, ta zla
ahaya, ma ta ndisleweye kanaŋ na, nəmaa
kəɗ na.»

16Ane tuk na, bazlamniye faya ta tsikiye
na, wawa i malamar i Pol 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 tsəne andza niye na, a zalay a bəy
i sidzew, a gwaɗay: «Laka ha wawa nakay
ka təv i bagwar i bəy i sidzewhərwi bazlam
ŋgay andaya a sayməɗay ha.»

18 Bəy i sidzew ti ye ta wawa niye. A
laka ha ka təv i bagwar i bəy i sidzew. A
ye naha a gwaɗay: «Nəmaa yaw ka təv yak
na, Pol i daŋgay a zeleŋ. Na ye ka təv ŋgay
na, a gweɗeŋnâ lakaka ahayawawanakay
hərwi wu andaya a sayməɗaka ha.»

19Tsa na, bagwar i bəy i sidzew niye hay
a gəs na wawa niye abəra mə həlay. A ye
ha kətsah abəra ka təv i ndo hay. A tsətsah
faya, a gwaɗay: «Ka gweɗeŋ na, kəkay?»

20Wawa niye a gwaɗay: «Yahuda hay ta
haya gər, tə ma ha ka bo bazlam, tə gwaɗ
ta deyeweye, ta tsətsahiyenaha fakayaPol.
Ka zlatay naha tədœ kame i məhay gər i
bagwar i ndo mələve 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 məwalaŋ
tay, ta ziye kuro kuro faɗ ta pay bo a goɓo.
Nəteye na, ta mbəɗa tsɨy. Tə gwaɗ ta ndiye
ɗaf bay, ta siye yambay. Kutoŋ ta kəɗiye na
Pol təday. Anəkena, 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: «Do wu
yak.»

Tə slər ha Pol ka təv i Felikus
23Ma dəba eye na, bagwar i bəy i sidzew

niye a zalatay a bəy i sidzew hay sulo,
a gwaɗatay: «Hayumay gər a sidzew hay
temerre sulo, ndo makukure pəles hay
kuro kuro tasəla ada hasləka hay temerre
sulo, ta həl suwal tay a həlay. Nəkurom
tebiye ləvum bo lele ka mede a Sezare. Ka
həlumeye bo ta ɓəre tsɨɗ i həvaɗ. 24 Ləvum
ha bo tə pəles neheye ka zlumeye ha Pol
aye. Ka deyumeye na, mâ ndisl ka təv i
Felikus ndomələve dala i Sezare na, wuray
kwa tsekweŋmâ gay bay.»

25Tsa na, bagwar i bəy i sidzew niye hay
a watsatay ɗerewel a həlay, a gwaɗ:

26«NeŋKəlodLisiyas, na tsikakanahame
a nəkar Felikus.

27 «Ndo nakay na sləraka naha na,
Yahuda hay tə gəs na a satay məkəɗe na.
Neŋna tsəneneŋgeyendo i Romana, na zla
nabazlameyekagərganəmayta sidzewga
hay. Nəmaa təma ha, nəmaa gəs na nəmaa
ye ha a gay may. 28 Hərwi məsəre ha wu
nakə ta kəɗiye na faya aye na, na zla, na ye
ha kame i məhay gər i ndo mələve dala tay
hay. 29Na ye ha, na pay zləm a bazlam tay
eye na, tə tsik ka bazlam tay mapala eye.
Gər i bazlam eye nakə ɗa məgweɗe kə nas
adaməkəɗe na faya aye kəgəbayməgəse na
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a daŋgay aye na, andaya bay. 30 Ma dəba
eye na, tə gweɗeŋ Yahuda hay ta haya gər,
ta ma ha ka bo bazlam. Hərwi niye, na ge
mahonok bay, na sləraka naha bəse. Na
gwaɗatay a ndo neheye tə may ha mənese
aye na, tâ ye naha tâ wuda ka təv yak.»

31Sidzewhay tə ge andzanakə tə tsikatay
aye. Tə zlaPol, ti yeha tahəvaɗhusagəmai
Aŋtipatəris. 32Tədœ eye na, sidzew neheye
tə laka tay tə sik aye, tə gər tay ha. Tambəɗa
gər a dəba, tə ma a təv nakə tə ndzawa mə
ɗəma aye. Ndo makukure tə pəles ti ye ha
Pol. 33Tə 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.

34Bəy a təma ɗerewel niye a dzaŋga. Tsa
na, a tsətsah ka Pol, a gwaɗay: «Nəkar na,
ndo i dala waray?»
Pol a ɗay ha, a gwaɗay: «Neŋ ndo i dala i

Silisi.»
35 Bəy a tsəne andza niye na, a gwaɗay:

«Na gakeye na sariya yak na, ndo neheye tə
maka hamənese aye tâ yaw təday.» Tsa na,
a gwaɗataya sidzewhay: «DumhaPol a gay
nakəbəyHerod, bəybagwar eye aŋgar 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 imadugula i Yahudahayadandoweye
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,
ta wuda ka Pol. 2 Bəy a slər ndo ka Pol. Ti
ye, tə zalay naha. Pol a yaw na, Tertulus
a dazlay məŋgay naha bazlam a gər a Pol.
A gwaɗay a bəy: «Bəy bagwar eye, zay
andayaməndze haladzay ka dala kway na,
hərwi yak. Mələve i bəy yak nakə faya ka
ləviye na, tə metsehe lele. Ka lambaɗ tay
ha wu hay lele hərwi madzəne dala kway.
3Hərwi wu neheye tebiye nəmaa huta aye
na, nəmaa gaka sɨsœ kwa ahəl waray ada
kwa kəɗay. Nəmaa gaka sɨsœ haladzay.

4 «A seŋ məmətse kar ha haladzay bay.
Ane tuk na, amboh hərwi ŋgwalak yak, pa-
may zləmka bazlammayməndze tsekweŋ

tey. 5 Nəmaa sər ha, ndo nakay na, ndo
mənese ha dala kway. Neŋgeye na, bəy i
ndo neheye faya ta pay bəzay a parasay
i ndo neheye tə zalatay Nazaret hay aye.
Neŋgeye fayamakwasatay ha gər a Yahuda
hay tebiyekaməndzibəra.* 6Kapəla tsəveɗ
ka mənese ha gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom. Hərwi niye, nəmaa gəs na. [A
samay məgay sariya andza bazlam may
mapala 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 nəmaa
wuda ha faya aye na, deɗek.»

9 Yahuda hay dərmak tə gwaɗ: «Bazlam
niye na, deɗek andza niye. Wu neheye tə
tsik ka Pol aye na, nəte.»

10 Ta ndəv ha bazlam tay na, bəy a vəlay
tsəveɗ a Pol ka mətsike me. A gay naha a
Pol wiyaw tə həlay. Tsa na, Pol a dazlay
a mətsike me, a gwaɗ: «Na sər ha, nəkar
na, ndo məge sariya ka dala kway kə ndza
məve haladzay. Hərwi niye ɗərev ga kə
ŋgwasahaladzayhərwinahuta tsəveɗməge
sariya kame yak. 11 Bəy, 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 Ze-
rozelem mata ɗəslay naha gər a Mbəlom
aye. 12 Ahəl nakə na ye a ɗəma aye na,
nəmaa ge mahəmba kwa ta ndo hay bay
ada kwa na pay me a ndo hay mə gay i
məɗəslayhagər aMbəlombay. Adakwamə
gay i maɗuwule me, kwa ma wuzlahgəma
na pay me a ndo hay bay. 13 Ndo neheye
anəke nəteye faya ta ndərɓakiye na, wuray
kəriye. Ta sla faya mətsike wu nakə ta
dəɗiye ga ha ta sariya aye bay. 14 Neŋ
na, na ɗakeye ha wu nakə na sər aye. Ta
deɗek, na pay bəzay a tsəveɗ nakə nəteye
tə gwaɗ lele bay aye. Ane tuk na, neŋ faya
na gayməsler na, aMbəlom i bəba tətemay
hay. Ada na dzala ha ka wu nakəmawatsa
eye mə ɗerewel i Musa ada nakəmawatsa
eye mə ɗerewel i ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom hay aye. 15 Hərwi na sər ha ta

* 24:5 Mata 2.23.
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deɗek andza nəteye neheye tə sər ta deɗek
ndo neheyemənese andaya fataya bay aye
ta ndo i mezeleme hay ta lətseweye abəra
ma mədahaŋ. 16Hərwi niye, neŋ na vəliye
ha bo ga məndze tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom
ada kame i ndo hay pat pat.

17 «Na ndza mə slele məve haladzay, na
ye a Zerozelem bay. Na ye a Zerozelem
na, na zlamadzəne a ndo ga hay ada hərwi
məvəlaywuaMbəlom. 18Təndzeŋa gərmə
gay iməɗəslay ha gər aMbəlomna, na ndəv
ha məsler i məbere bo tsəɗaŋŋa tsɨy. Ndo
hay andaya bay ada magazləga andaya
bay. 19 Ane tuk na, siye i Yahuda neheye
ka dala i Azi aye, nəteye andaya. Haɓe
taɗə tahuta fagayamənesena,matadayaw
mawude fagaya ka təv yak na, nəteye.
20Kəgəbaymənesenakənage tə gəs ga faya,
ti ye ga ha kame i bagwar i Yahuda hay aye
na, ta tsikaka. 21Ma giye na, hərwi nakə na
gwaɗ ta magala kame tay: “Ka gəsuma ga
ahaya kame kurom bəgom na, hərwi nakə
neŋ na dzala ha ta deɗek mədahaŋ hay ta
lətseweye abəra mamədahaŋ 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.» 23Agwaɗayabagwar i sidzew: «Pana
Pol a daŋgay, kâ gay ɗəretsətseh bay, gəray
tsəveɗ a dzam ŋgay hay tâ zəbay ɗəre.»

24A ndza məhəne tsekweŋ na, Felikus ta
ŋgwas ŋgay Duruzel tə ndisl naha. Ŋgwas
ŋgay na, dem i Yahuda hay. A slər ndo
ka Pol, mâ zalayaw ada mâ yaw ka təv
tay. Ki yaw, ka təkəratay ka məpe mədzal
gər ka Yesu Kəriste, ta pay zləm. 25 Tsa
na, a 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 sa.»
26Felikus a dzalamə gər ŋgay agəna Polma
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 tə pa na Festus a bəy, a dazlay
a məsler, a ge məhəne mahkar na, a həl bo
abəra ma gəma i Sezare, a ye a Zerozelem.
2A ndisl a Zerozelem na, bagwar hay i ndo
neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta
bagwar i Yahudahay ti ye ka təvŋgayhərwi
mawude ka Pol. Ta tsətsah faya, tə gwaɗay:
3«Amboh, zlamay ahaya Pol a Zerozelemka
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 daŋgay mə
gaymaSezare. Anəkena, nagiyemahonok
bay, na ndziye məhəne tsekweŋ na, na
mbəɗiye gər a mətagay.» 5 A gwaɗatay sa:
«Kə sakum na, bəy kurom hay tâ peŋ bəzay
aSezare. Taɗəndonakaykəgewunakə lele
bay aye na, tâ ye naha, tâ ge faya sariya.»

6 Festus a ndza ma Zerozelem na,
məhəne tsamahkar hus aməhəne kuro tsa.
Tsa na, a mbəɗa gər a Sezare. Bəy i Yahuda
hay tə pay bəzay. Tədœ eye na, a ye a təv
məge sariya. A gwaɗatay: «Dum, zlumeŋew
Pol.»

7 Pol a ye ka təv məge sariya na,
kwayaŋŋa Yahuda neheye ti yaw ma
Zerozelem aye tə lawara na. Ta raw faya
me kamənese neheye a say a zləmmətsəne
bay aye wal wal haladzay, ane tuk na, tə
sla faya mətsike deɗek ŋgay eye bay. 8 Ta
ndəv ha mətsike bazlam tay niye hay na,
Pol a ge ka bo abəra me, a gwaɗatay: «Na
ge mənese kwa tsekweŋ bay tebiye, kwa
ka bazlam mapala eye i Yahuda hay, kwa
ka gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom, kwa ka
bəy i Roma eye, na gemənese bay.»

9 Festus a say neŋgeye mâ yatay a gər a
Yahuda hay. Hərwi niye, a tsətsah ka Pol,
a gwaɗay: «Ka deyekweye a Zerozelem na
ta gakeye sariya yak mə ɗəma na, a saka
ɗaw?»

10 Pol a mbəɗay 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
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bay. 11 Taɗə na ge mənese nakə ɗa məkəɗe
ga faya aye na, na may ha me a məməte
wal bay. Ane tuk na, taɗəmaraw me i ndo
neheye ta raw fagaya me andaya mə ɗəma
bay na, ndəray ma sliye faya məvəlatay ga
ha bay. Mata ge sariya ga na, bəy i Roma!»

12 Festus a tsəne bazlam ŋgay niye na, tə
ma ha ka bo bazlam mə walaŋ tay ta ndo
ŋgay hay. Ma dəba eye, Festus a gwaɗay:
«Ka gwaɗ mata gaka sariya yak na, bəy i
Roma ba! Ka diye ka təv ŋgay deɗek.»

13 Ma dəba eye andza tsekweŋ na, bəy
bagwar eye nakə tə zalay Agəripa aye
neŋgeye ta malamar ŋgay ŋgwas eye, tə za-
lay 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.” 16 Ane tuk na, na mbəɗay faya,
na gwaɗatay: “Ɗaɗa Roma hay ta kəɗiye
ndo ze mədzatay ha gər a ndo neheye ta
wuda faya aye bay. Tə dzatay ha gər ta
ndoneheye ta rawfayameayeadaneŋgeye
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 za-
lay Yesu a mət aye na, Pol a gwaɗawa kə
lətsew abəramamədahaŋ aye. 20Neŋ na, a
geŋ wadəŋ wadəŋ, na sər məge kəkay bay.
Hərwi niye, na gwaɗay a Pol: “A saka na,
takwa mata ge sariya i bazlam nakay ma
Zerozelem kəla ɗaw?” 21 Ane tuk na, Pol
a wuɗa andza niye bay. A gwaɗ: “Mata
ŋgəneŋ ha sariya ga na, bəy i Roma.” Aya
ane, na gwaɗatay a sidzew hay: “Pum na a

gay i daŋgay, tsəpum na hus a pat nakə na
sləriye ha ka təv i bəy i Roma aye.”»

22 Agəripa a tsəne andza niye na, a
gwaɗay a Festus: «Neŋ dərmak a seŋ
mətsəne bazlam i ndo niye tə zləmga.»
Festus a mbəɗay 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 naha na, Fes-
tus a gwaɗatay a ndo ŋgay hay: «Dum, za-
lumayaw a Pol, mâ yaw.» Ndo niye hay ti
ye, tə zalayaw a Pol. Pol a yaw ka təv tay.
24Tsa na, Festus a gwaɗ: «A nəkar Agəripa,
bəy bagwar eye ada a nəkurom neheye
tebiye kanaŋ aye. Ndo nakə Yahuda neh-
eye ma Zerozelem aye ta Yahuda neheye
kanaŋ aye tawuda faya ka təv ga. Tawuda
faya, tə gwaɗ neŋgeye na, mâ ndza sa bay,
məkəɗe na. 25Neŋ na, na huta fayamənese
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. 26Neŋ na, gər i bazlam
eye nakə ɗa na watsay naha a bəy i Roma
na, na sər bay. Hərwi niye na slər naha
kame kurom tebiye ada wene wene eye
kame yakAgəripa bəy bagwar eye. Tsətsah
faya gər i bazlam eye. Ka tsətsah na, agəna
neŋdərmaknahutiye gər i bazlamnakəna
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 ze məsəre mənese ŋgay eye na, lele
bay.»

26
Pol kame i Agəripa

1 Agəripa a gwaɗay a Pol: «Anəke na, na
vəlaka tsəveɗ ka mətsike me abəra ka bo
yak.»
Tsa na, Pol a zla həlay a mbəlom, andza

məgweɗe a say ma tsikiye me. A dazlay
a mətsike me abəra ka bo ŋgay. A gwaɗay
a bəy Agəripa: 2 «A nəkar bəy Agəripa,
ɗərev ga kə ŋgwasa haladzay, hərwi na huta
tsəveɗ mətsike me abəra ka bo ga bəgom



Məsler hay 26:3 227 Məsler hay 26:22

kame yak hərwi bazlam neheye tebiye
Yahuda hay tə ŋgeŋ naha a gər aye. 3Ɗərev
ga aŋgwasawenewene eyena, hərwi nəkar
ka sər məndze i Yahuda hay ada ta məkəɗe
wuway nakə tə kəɗawa ka kule tay nakə
tə paway bəzay tebiye aye na, ka sər. Neŋ
faya na gakeye amboh, bazlam ga nakə na
tsikiye na, pay zləm tey.

4 «Yahuda hay tebiye tə sər məndze ga
lele, kwa abəra ma wawa. Məndze ga mə
walaŋ i gwala ga hay ma Tarsis ada ma
Zerozelem, nandzaməwalaŋ tay ahəl niye
kəkay na, tə sər. 5 Nəteye tə sər ga ha zla
anəke bay, ta sliye faya məte mbal i gər
ga. Taɗə a satay na, ta sliye faya mətsike
deɗek. Na pay bəzay a kule i Farisa nakə
mawura bo aye. 6Ada anəke faya ta geŋeye
sariya na, hərwi nakə na pa mədzal gər ga
kawunakəMbəloma tsik ahəl niye, a gwaɗ
ma vəlateye a bəba təte hay həlay ŋgwalak
eye. 7 Slala may hay kuro gər eye sulo ta
pa mədzal gər tay ka wu nakə Mbəlom a
gwaɗ ma vəliye aye na, ta məgay məsler a
Mbəlom tsekerkerre həvaɗ ta həpat tebiye.
Bəy Agəripa, Yahuda hay ta raw fagayame
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 dzala məge vəram
ka bazlam i Yesu ndo i Nazaret andza
nəkurom neheye ka dzalum aye dərmak.
10 Wu neheye tebiye na ge na, ma Ze-
rozelem. 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. 11Na
yawaa gay imaɗuwulemehaywalwal, na
gawatay ɗəretsətseh ada a seweŋ məgatay
kutoŋ ada tâ gər ha məpe mədzal gər ka
Yesu. A ndeleŋ fataya turtur haladzay.
Na pəlawa tay ha, kwa ma gəma neheye
dəreŋ aye. Na yawa fataya mata gatay
ɗəretsətseh.

12 «Andza niye, na həl bo na ye a Damas
ta gədaŋ ada ta məsler nakə bagwar hay
i ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom

aye tə slər ga ha aye. 13 Bəy bagwar eye,
ma giye magərhəpat, neŋ faya na diye a
Damas nakə na ŋgatay a dzaydzay faya ma
mbəzlaweye abəra mə mbəlom aye. A dəv
na, a ze madəve i pat. Dzaydzay niye a
lawaramay tando ganeheye faya ta lakiye
ga ha aye. 14 Nəmay tebiye nəmaa dəɗ ka
dala. Tsa na, na tsəne mətsike me, a tsik
tə bazlam i Yahuda hay. A gwaɗ: “Sol,
Sol, nəkar faya ka geŋeye ɗəretsətseh andza
niye na, hərwi mey? Nəkar faya ka giye
gədaŋ kurtsətsa andza sla nakə faya ma
giye gədaŋ ka sakwal i ndo nakə faya ma
kəɗiye na aye.”

15 «Na mbəɗay faya, na gwaɗay: “Nəkar
eye na, way, BəyMaduweŋ?”
«Tsa na, Bəy Maduweŋ a gweɗeŋ: “Neŋ

na, Yesu nakə faya ka geye ɗəretsətseh aye.
16 Ane tuk na, lətse. Lətse dzək tə sik yak
lele. Na bəzaka ha bo na, hərwimatəre kar
ha ndo i məsler ga ada ka ɗiye ha wu neh-
eye ka ŋgatay aye ada neheye ka ta ŋgateye
aye. 17Na tsəpiye kar abəra ka Yahuda hay
ada ndo neheye Yahuda hay bay aye. Na
sləriye kar ha ka təv i ndo neheye Yahuda
hay bay aye. 18 Ka diye ka həndəkatay na
ɗəre tay hay hərwi ada tâ yaw abəra ma
ləvoŋ, tâ ye a dzaydzay, tâ təmawabərama
gədaŋ i Fakalaw, tâ maw ka təv i Mbəlom
hərwi tâ təmaməpəse hamənese 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 kərah wu nakə na ŋgatay a yaw mə
mbəlom aye bay. 20Na ɗa ha bazlam i Bəy
Maduweŋ ma Damas təday, ma dəba eye
maZerozelem, kadala iYahuda tebiye, ada
a ndo neheye Yahuda hay bay aye. Na
tsikatay, tâ gər ha mezeleme, tâ yaw ka
təv i Mbəlom, tâ ge məsler nakə ma ɗiye
ha ta deɗek ta gər ha mezeleme tay aye.
21 Anaŋ, hərwi niye Yahuda hay tə gəs ga
mə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom ada a
satay məkəɗe ga. 22Na gay sɨsœ a Mbəlom
ka matsəpe ga, hus ka bəgom neŋ andaya
faya na ɗiye ha bazlam ŋgay kame i ndo
makətsa eye hay kwa kame i ndo bagwar
eye hay. Wu neheye Musa ta ndo məɗe ha
bazlam iMbəlomsiyehay tə ɗahaparakka,
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ka wu nakə ma giye bo aye, neŋ na gər ha
faya abəra kwa tsekweŋ bay. 23 Tə ɗa ha,
tə gwaɗ: “Kəriste ma ta siye ɗəretsətseh,
mamətiye ada neŋgeyema təriye makurre
i ndo mələtsew abəra ma mədahaŋ. Ma
ɗatay ha dzaydzay i bazlam ŋgay a Israyel
hay ada a ndo neheye nəteye Yahuda hay
təbey aye.”»

24 Pol faya ma tsikiye andza niye na,
Festus a tsik ta magala, a gwaɗay: «Gər a
vuwaka ɗaw Pol? Məsəre wu yak nakə ka
sər haladzay aye ka sər ha mətsike me ta
tsəveɗ eye sa bay ɗaw?»

25Polagwaɗay: «Gəravuweŋbayŋgalaka
Festus. Na tsik ɗuh na, bazlam neheye
deɗek aye ada bazlam neheye a tsəne bo
aye. 26Wu neheye na, bəy bagwar eye kə
tsəne ada na tsikeye parakka, hərwi na sər
ha ta deɗek wu nakə neŋgeye a sər bay aye
ada kə tsəne bay aye na, andaya bay. Hərwi
wu neheye tebiye a ge bo aye na, ta məkal
bay. 27Nəkar, Agəripa bəy bagwar eye, ndo
məɗehabazlamiMbəlomneheyeahəl niye
tə ɗa ha bazlam i Mbəlom aye na, ka dzala
ha ka bazlam tay niye tə ɗa ha aye bəɗaw?
Na sər ha, ka dzala ha.»

28Agəripa a gwaɗay a Pol: «Ka dzala na,
na təriye ndo məpe mədzal gər ka Yesu
hərwi bazlam nakay anəke aye tsa ɗaw?»

29 Pol a mbəɗay faya, a gwaɗay: «Anəke
bəse, kwa aza bay. Faya na ɗuwulay me
a Mbəlom hərwi yak ada ta ndo neheye
bəgom faya ta peŋeye zləm tebiye aye kâ
tərum andza neŋ. Ane tuk na, a seŋ na, tâ
dzawakuromadaŋgayandzaneŋbay tey.»

30BəyAgəripa, Festus, Berenis ada tando
neheyemandza eye ka təv tay aye tebiye tə
lətse. 31Ahəl nakə nəteye faya ta deyeweye
wu tay aye na, tə gwaɗ nəte nəte məwalaŋ
tay: «Ndo nakay na, kə ge wuray nakə ɗa
məkəɗe 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
Roma mâ ŋgənay ha sariya bəna, haɓe na,
məgər ha.»

27
Tə slər ha Pol a Roma

1Ma dəba eye na, bəy a pamay pat mede
ka dala i Itali ta kwalalaŋ i yam. Ahəl
nakə pat eye a ndisl a ɗəma aye na, tə vəlay
ha Pol ta ndo i daŋgay siye hay 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 yam nakə a yaw
abəramagəmaiAdramiteaye. Sləlah i yam
faya ma diye ta wuzlahgəma i Azi neheye
ka me 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. 4 Nəmaa həl bo
abəra ka təv niye na, tə kwalalaŋ i yam sa.
Nəmaa ye tə həlay i gula i Sipəre. Haɓe
nəmaa ye tə həlay imənday, aya anemətasl
a vəlamay tsəveɗ bay. 5Nəmaa tas ta dəlov
nakə bəse ta gəma i Silisi ada ta gəma i
Pamfeli aye ada nəmaa ndisl a gəma iMira
ka dala i Lisiya. 6Nəmaandisl naha a ɗəma
na, bəy i sidzewniye ahuta kwalalaŋ i yam
nakə a yaw abəramaAləgəzandəri aye. Ma
diye ka dala i Itali. Nəmaa mbəzlaw abəra
ma neŋgeɗ, nəmaa tsal a ɗəma. Tsa na,
nəmaa ye kwayaŋŋa.

7 Nəmaa ndza ka tsəveɗ məhəne hal-
adzay. Nəmaa ye tsəfetsəfe, nəmaa ndisl
a wuzlahgəma i Kinidus na, ta gər eye.
Nəmaa sla faya mede ɗeɗer sa bay, mətasl
amamayha a diye i həlay i gula. Nəmaa ye
tə həlay i gula i Kəret nəmaa ndisle 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 an-
daya tə zalay Təv Ŋgwalak Eye Hay neheye
ndo hay tə lətsawa ha a ɗəma kwalalaŋ i
yam hay aye, bəse ta wuzlahgəma i Lase.

9 Nəmaa ndza ka tsəveɗ haladzay. Ahəl
i mede may nakə faya nəmaa diye na, pat
i daliyam i Yahuda hay ka mbərəm mede
abəramə ɗəma. Hərwi kəndisl ka kiye niye
andza niye na, ndərayma diye tə kwalalaŋ
i yam sa bay. Ta ɓariye kwalalaŋ i yam
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tay hay ka ɗakal hərwi mətasl nakə a gawa
haladzay yam a tsalawa ka bo ɗaŋgwala
aye. Ta həbiye ka təv eye niye haladzay
bəna tadəɗiyeayam. Ane tukna, Pol a zəba
ka ndo niye hay a sataymələtse bay, ta diye
kame na, a gatay ɗaf. 10A gwaɗatay: «Dzam
ga hay, na zəba faya na, mede kway nakay
faya ka deyekweye tə kwalalaŋ i yam aye
na, mədze andaya mə ɗəma. Kwalalaŋ i
yam tə wu neheye mə ɗəma tebiye aye na,
ta nasiye. Ada nəkway dərmak na, agəna
ka təmakweye bay, ka dzakweye.»

11 Ahəl nakə tə həl bo, ndo məɓəle
kwalalaŋ i yam ta ndo i kwalalaŋ i yam, tə
gwaɗ: «Takwa ha ka bo kame.» Bəy i sidzew
niye a tsəne bazlam i Pol nakə a tsik aye na,
kwa ka təma bay. A təma na, i ndo neheye
tə gwaɗ «Takwa ha ka bo» aye. 12Ada sa na,
təv niye məndze mə ɗəma a həlay i mətasl
na, lele bay, hərwimətasl a gawa haladzay.
Hərwi niye matsəla ndo hay tebiye na, a
satay mede kame. A satay taɗə ma giye
bo na, ta ndisliye a Fenikis təv məpe bo i
kwalalaŋ i yam nakə ma Kəret aye. Bəlay
andaya na, ta diye iməgəma ɗekɗek tsa. Ta
ndziye mə ɗəma təmaɗ.

Mətasl bagwar eye
13 Mətasl a dazlay a mavəzle farfar.

Mətasl nakə a yawmadiye i Salawa aye. Tə
dzala mə gər tay na, ta sliye faya məndisle
a təv nakə ta ndisliye a ɗəma aye. Tə lətse
ha ɓəre eye andaya mə kwalalaŋ i yam. Ti
ye bəse ta tsakay i gəma i Kəret. 14 Ane
tukna, kwayaŋŋamətsal bagwar eye a vəzl
haladzay. Mətasl niye tə zalay na, mətasl
nakə a yawmabəzay i gəmaaye. 15Azla na
kwalalaŋ i yam. Tədzabokaməmayahaya
gər a kwalalaŋ i yam a diye i mətasl nakə a
yaw aye na, tə sla faya bay. Nəmaa gər ha,
mətasl mâ ye may ha. 16Nəmaa ye ta diye
i Salawa i gəma wuray tə zalay Koda ma
wuzlah i yam. Nəmaa zəzukw bo tsekweŋ
abəra ka mətasl. Andza niye, nəmaa ɓar
na, kwalalaŋ nakə wawa eye ta gər eye,
merəɓe gwetsek hərwi mâ dze bay. 17 Tə
zla ahayakwalalaŋ i yamniye tsekweŋeye
tə pa na ka gər i kwalalaŋ i yam bagwar
eye. Tsa na, ləɓer andayamaləva bo eye, ta
ndeweɗ ka kwalalaŋ i yam bagwar eye. Ta
dzədzar haladzay hərwi hewiyeŋ andaya

bəse ka tsakay i Libiya, kwalalaŋ i yam
ma ta ndəfiye faya sik. Ka ndəf faya sik
na, ma dziye a yam. Hərwi niye tə kal
ha təŋgel wuray maɓara eye ka kwalalaŋ i
yam hərwi ada kwalalaŋ i yammâ ŋgərzla
faya.

18 Huya, 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 hal-
adzay. Pol a lətse kame tay, a gwaɗatay:
«Dzam ga hay, ka tsənumeŋ na bazlam ga,
ada ka yakwaw abəra ma Kəret bay na,
ka sakweye ɗəretsətseh bay, wu kway hay
ta dziye bay. 22 Ane tuk na, anəke na,
fayanagwaɗakumeye ɗərevmâye fakuma
abəra bay. Ndəray kwanətemamətiye bay.
Kwalalaŋ i yam kway na, ma dziye. 23 Ta
həvaɗ nakay, gawla i Mbəlom ga nakə faya
na geye məsler aye, ki yaw ka təv ga. 24 A
gweɗeŋ: “Pol, kâ dzədzar bay! Bəy i Roma
ma gakeye sariya yak. Mbəlom ma təmiye
tay ha ndoneheye faya ka deyumeye ka bo
dziye hərwi yak.” 25Dzamgahay, ɗərevmâ
ye fakuma abəra bay. Na sər ha ta deɗek
wu nakə Mbəlom a tsikeŋ aye na, ma giye
bo. 26Ka təmakweye na, a dala eye andaya
malawara eye ta yam.»

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. 28 Tə 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
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na, ta ɗuwulayme ambəlom tay hay hərwi
ada ɗəre mâ tsaɗa. 30Ndoməɓəle kwalalaŋ
hay a satay mətəmaw abəra mə kwalalaŋ i
yam. Ta pəla tsəveɗ ka məzla ha kwalalaŋ
niye wawa eye a yam ada tə gwaɗ na, ta
pəliye ha 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
yambay na, ka slumeye fayamətəmebay.»

32Tsana, sidzewhay ta tərəts ha ləɓerne-
heye tə ɓar ha kwalalaŋ i yam nakə wawa
aye, tə gər ha a ye ka gər i yam.

33 Mazlambar ɗəre ma tsaɗiye na, Pol
a zalatay a ndo hay tebiye ka mənde
wu mənday, a gwaɗatay: «Bəgom, kə
ge məhəne kuro gər eye faɗ, faya ka
həbumeye ze mənde wu mənday. 34 Neŋ
faya na gwaɗakumeye, ndayum wu
mənday hərwi kwa way a say mətəme.
Andza niye, ndəray kwa nəte mə walaŋ
kurom ma dziye bay, kwa məkwets i gər
ŋgayma dziye bay.»

35 Ma dəba i bazlam niye hay na, Pol a
zla wu mənday, a gay naha sɨsœ a Mbəlom
kame i ndo hay tebiye. Tsa na, a ŋgənatay
wu mənday* niye a dazlay a mənde wu
mənday. 36 Nəteye tebiye tə ma ha a bo
ɗərev, tə nda wu mənday. 37Nəmay tebiye
məkwalalaŋ i yamna, temerre sulo təkuro
kuro tasəla gər eye məkwa. 38 Ahəl nakə
kwa way a nda wumənday ka mərehe aye
na, təkutsha siye iwuməndayayamhərwi
kwalalaŋmâmba ka gər i yam sa bay.

Kwalalaŋ i yam a həɓ
39 Ɗəre a tsaɗa na, ndo madzərweɗe

kwalalaŋ i yam ta sər ha nəteye ka waray
bay. Ane tuk na, tə ŋgatay a təv laloŋ eye
ta hewiyeŋ eye. Tə gwaɗ: «Taɗəma giye bo
na, takwa ha a ɗəma, kwalalaŋ i yam mâ
gərzla a ɗəma.» 40 Tə pəla ha ləɓer neheye
tə ɓar ka ɓəre mə 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 ada mətasl mâ 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. Meŋgay eye a yembəzək ahewiyeŋ,
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.

42A satay haɓe a sidzew hayməkəɗe ndo
i daŋgay hay hərwi ada ndəraymâ təma ha
bo tə mahuzluve bay. 43 Ane 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. 44 A gwaɗatay a
siye hay, tâ gəs həlay ka mayako kəgəbay
kawu neheye a həɓaw abəra ka kwalalaŋ i
yam aye, tâ patay bəzay. Kwaway a təmaw
abəra ma bəlay na, andza nakay.

28
Pol ka dala nakə tə zalayMalta

1 Nəmaa təmaw abəra ma yam niye
na, nəmaa tsal ka ɗakal na, 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,
ndzumka ako.» 3Pol a ye, a həlawmayako,
a pa ka ako. Azlakwa ma mayako niye na,
palasmə ɗəma. Akoavəɗayna, ambərzlaw
abəra ma ako tsakwalak ka həlay i Pol, a
naz na. 4 Ndo i dala niye hay tə ŋgatay a
palas niye maɓala eye ka həlay i Pol aye
na, tə gwaɗ mə walaŋ tay: «Ndo nakay na,
ta deɗek ndo məkəɗe ndo hay. Kə təmaw
abəra ma bəlay, ane tuk na, ma təmiye
abəra ka sariya i Mbəlom bay.»

5 Pol a gwatsaka ha palas niye abəra ka
həlay a ako. Kwa tsekweŋ wuray kə wur
fayabay tebiye. 6Ndohay tədzalana, həlay
i Pol ma ɗəsliye kəgəbay ma dəɗiye abəra
ka mbəlom, ma mətiye. Ta həba məndze
haladzay na, wuray a gay a Pol bay. Tsa na,
ta mbəɗa ha mədzal gər tay, tə gwaɗ: «Ndo
nakay na, mbəlom!»

7 Bagwar tay eye andaya ka dala eye
niye, məzele ŋgay Publiyus. Gay ŋgay ta

* 27:35 Məsler hay 2.42.
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guvah ŋgay andaya bəse ta təv nakə nəmay
mə ɗəma aye. Ndo niye a təma may tə
məŋgwese eye a gay ŋgay. Nəmaa həna
mə gay ŋgay məhəne mahkar. 8 Bəba i
Publiyus andaya, neŋgeye ŋgwalak eye bay,
maraɓaraɓ ada zay a lohay. Pol a ye ka təv
ŋgay, a pay həlay ka gər ada a ɗuwulay me
a Mbəlom. Tsa na, a mbəl. 9 Ndo i ɗəvats
neheye ka dala niye tə tsəne na, ti ye ka
təv i Pol. Pol a mbəl tay ha. 10 Ndo hay
tebiye ta bəzamay ha ta deɗek ta rəhamay
ha gər. Ahəl nakə nəmaa diye may aye na,
tə vəlamay wu neheye ta gamay ŋgama ka
tsəveɗ aye.

Pol a ndisl a Roma
11Nəmaandzamə ɗəmakiyemahkar na,

nəmaa həl bo, nəmaa ye tə kwalalaŋ i yam
nakə a yaw abəra ka dala i Aləgəzandəri
aye. Məzele i kwalalaŋ i yam niye na,
Diyoskur. Kwalalaŋ i yam nakay kə ndza
kiye haladzay hərwi həlay niye həlay nakə
ŋgwalak eye bay mətasl a gawa haladzay
aye. 12 Nəmaa ndisl a gəma i Sirakus na,
nəmaa ndza mə ɗəma məhəne mahkar.
13Nəmaa lətse abəramə ɗəma, nəmaa ye ta
tsakay i dəlov, nəmaa ye a gəma i Regiyo.
Tədœ eye na, nəmaa həl bo, nəmaa ndisl a
gəma i Pozoles. Nəmaa ndza ka tsəveɗ na,
məhəne sulo tsa, mətasl a təhamay. 14Ma
gəma niye na, nəmaa ndzay a gər a ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu. Tə zala-
may, 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 yawmədze gər
tə nəmay. Ti ye hus a luma i Appiyus ada a
təv nakə tə zalay Gay i MbəlokMahkar aye.
Pol a ŋgatatay na, a gay sɨsœ a Mbəlom ada
ɗərev amay 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
17 Ma dəba i məhəne mahkar na, Pol a

zalatay a madugula i Yahuda neheye ma
Roma aye tâ ye ka təv ŋgay. Ti ye, tə haya
gər ka təv ŋgay na, a gwaɗatay: «Malamar
ga hay, tə gəs ga ma Zerozelem, tə vəlatay
ga ha a həlay a Roma hay. Tə gəs ga na,
na tsik wuray nakə ŋgwalak eye bay aye ka

slala kway kəgəbay ka bazlam i bəba təte
kway hay mapala eye, na tsik faya wuray
bay. 18Ndoneheye ti ye ga ha ka təv tay aye
ta tsətsah fagaya bazlam na, a satay haɓe
məgər ga ha. Hərwi ta huta fagaya mənese
nakə ɗa məkəɗe ga faya aye bay. 19Ane tuk
na, a satay a bəy i Yahuda hay bay. Hərwi
niye, na gwaɗ kutoŋ na diye ka təv i bəy
i Roma. 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 seŋ məŋgatakum ada mətsike me tə
nəkurom. Ka sərum ha neŋ madzawa eye
tə tsalalawna, hərwiwunakə Israyel hay tə
pa fayamədzal gər aye.»

21 Madugula i Yahuda hay ta mbəɗay
faya, təgwaɗay: «Nəmaahutaɗerewelnakə
a yaw ma Yahuda a tsik ka nəkar aye bay.
Ndəraynəteməwalaŋ imalamarkwayhay
ki yaw, kə tsikamay labara iwuray 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 tsikiyewu nakə ŋgwalak eye
bay aye ka ndo i Yesu neheye.»

23Madugula i Yahudahay təpaypatnakə
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 ka məɗatay ha Bəy i Mbəlom
ta gədaŋ ada a pəla tsəveɗ tâ təma bazlam
nakə ma tsikateye ka gər i Yesu aye mə
ɗerewel i Musa adamə ɗerewel i ndoməɗe
ha bazlam i Mbəlom hay. 24 Siye i ndo
hay na, ta təma bazlam i Pol nakə a tsik
aye, ane tuk na, ndo mekeleŋ eye ta kərah
mədzal ha. 25 Ta kəɗ wuway haladzay mə
walaŋ tay. A həlay nakə ta diye na, Pol a
tsikatay bazlam nəte tsa, a gwaɗatay: «Wu
nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a tsikatay a
bəba təte kurom hay tə bazlam i Ezay ndo
məɗe 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.



Məsler hay 28:27 232 Məsler hay 28:31

27 Ndo neheye ta kula ha gər, a satay
mətsəne bay.

Ta dərəzl na zləm,
ta dərəzl na ɗəre tay.

A satayməŋgatay tə ɗəre tay bay,
a sataymətsəne tə zləm tay bay,
a satayməsəre tə gər tay bay.

A satayməmaw ka təv ga bay.
Hərwi niye, nambəliye tay ha bay.*”»

28 Pol a gwaɗatay sa: «Sərum ha na,
Mbəlom a sləraw Labara Ŋgwalak eye i
mətəme ha 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.]

30 Pol a ndza məve sulo mə gay nakə a
vəlawa faya suloy aye. A təmawa tay ha
ndo neheye ti yawa ka təv ŋgay aye tebiye.
31 A ɗa ha labara i Bəy i Mbəlom ada a ɗa
ha bazlam i Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste a
ndo hay. A tsikatay ta gədaŋ tə tsəɓtsəɓ eye,
ndəray kə gay fayame bay.

* 28:27 Ezay 6.9-10.
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Ɗerewel nakə Pol a watsatay
naha a

Roma hay
aye

Məfələkwe
Ahəl nakə Pol a watsatay naha a ndo

məpe mədzal gər hay ka Yesu ma Roma
aye na, a ndəv ha mamahkar i mahəhele
ŋgay. A say mede hus a Roma, təv nakə ki
ye a ɗəma zuk bay aye. A say mede dəreŋ
a məgəma hus a Espayoŋ hərwi məɗe ha
Labara Ŋgwalak eye i Yesu (15.22-24). A
watsa ɗerewel ŋgay hərwi mələve ha bo tə
medeŋgay a Romaada taməɗe hamatətike
ŋgay a ndo məpe mədzal gər neheye ma
wuzlahgəma 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 ka Mbəlom
ayena,Mbəlommatəriyehaŋgwalakeyeka
ɗəre ŋgay, adama hutiye sifa» (1.17).
Pol a səkahha labaranakay ta tsəveɗwal

wal mahkar:
Madədo 1 ka 8 faya ma tsikiye ka
mədzepe məwalaŋ i marəhay ha gər a
bazlam mapala eye ada məpe mədzal
gər kaMbəlomnakə YesuKəriste a təra
tsəveɗ eyemawura bo eye bay.

Madədo 9 ka 11 a tsik ka mədzepe mə
walaŋ i Israyel hay slala nakəMbəlom
azla aye, adandoməpemədzal gərhay
ka Yesu.

Madədo 12 ka 15 faya ma tsikiye ka
pendzeŋ i məndze mə walaŋ i məhay
gər i ndoməpemədzal gər hay ka Yesu
Kəriste.

Ɗerewel nakay a ndəv ta mətsike me hal-
adzay (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.

2 Labara nakay ŋgwalak eye na, ɓa
Mbəlom kə tsik ahəl niye kurre tə bazlam
i ndo məɗe ha bazlam ŋgay hay, a gwaɗ

ma 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, neŋgeye Yesu Kəriste
Bəy Maduweŋ kway ada a rah ta gədaŋ i
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye tebiye. 5Mbəlom a
pa ga ndo i maslaŋ ŋgay na, tə həlay i Yesu
Kəriste. A ge andza niye na, ta ŋgwalak ŋgay
hərwi ada nâ ye, nâ ɗa ha 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 aməzele 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. 7 Na watsa naha
ɗerewel nakay na, a nəkurom neheye ma
Roma aye tebiye. Mbəlom a wuɗa kurom
haladzay. A zalakum na, hərwi ada kâ
tərum ndo ŋgay hay.
Mbəlom Bəba kway ada Bəy Maduweŋ

kway Yesu Kəriste tâ pa fakuma ŋgama ada
tâ vəlakum zay.

A say a Polmede a Roma
8Makurre eye na, neŋ faya na gay naha

sɨsœ a Mbəlom ga hərwi kurom tebiye.
Maa vəleŋ tsəveɗməgaynaha sɨsœna, Yesu
Kəristehərwiməpemədzal gər kuromnakə
ka dzalum ha ka Yesu Kəriste aye na, kə
ɗa a zləm ka məndzibəra tebiye. 9 Huya
ahəl nakə faya na ɗuwulaway naha me a
Mbəlom aye na, na ɗuwulaway naha me
hərwi kurom. Wu nakə na tsik aye na,
Mbəlom a sər ha na tsik deɗek, neŋgeye
nakə faya na giye məsler 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. 11 Hərwi a
seŋ haladzayməŋgatakum. A seŋməɗakum
ha wu nakə Məsəfəre a vəleŋ aye hərwi
ada kâ hutum gədaŋ ka tsəveɗ i Mbəlom.
12 Kəgəbay nəkway tebiye ka vəlakweye a
bo gədaŋ nəte nəte mə walaŋ kway. Ka
vəlumeŋeye gədaŋ hərwi ka pum mədzal
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gər ka Kəriste ada na vəlakumeye gədaŋ
hərwi na pamədzal gər ka Yesu dərmak.

13 Malamar 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 neheye ma
gəma siye hay aye. 14 Mbəlom kə vəleŋ
məsler. Andza niye, kutoŋ na ɗiye ha
Labara Ŋgwalak eye kwa a way tebiye. Na
ɗateye ha a ndo neheye ma wuzlahgəma
aye ada a ndo neheyemawuzlahgəmabay
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.

16 Hərwi neŋ faya na ɗiye ha Labara
Ŋgwalak eye ta məŋgwese lele. Labara
nakay na, gədaŋ i Mbəlom mə ɗəma
mətəme tay ha ndo neheye tə dzala ha ka
Yesu Kəriste aye. A vəl tsəveɗ i mətəme na,
hərwi Yahuda hay təday ada hərwi slala
mekeleŋ eye hay dərmak. 17Labara nakay
ŋgwalak eye a ɗakway ha na, ma kəkay
nakə Mbəlom a təra ha ndo hay ŋgwalak
eye ka ɗəre ŋgay aye. Ndo hay ta dzala ha
ka Yesu Kəriste ɗekɗek tsa, tsəveɗmekeleŋ
eye andaya bay. Andza nakə tə watsa mə
Ɗerewel i Mbəlom aye, tə gwaɗ: «Ndo nakə
kə dzala ha kaMbəlom aye na, Mbəlomma
təriye ha ŋgwalak eye ka ɗəre ŋgay, ada ma
hutiye sifa.*»

Kwawaymezeleme eye
18Andza niye, Mbəlom fayama ɗa ahaya

abəraməmbəlom, neŋgeye tamevel eye ka
ndo neheye tebiye faya ta giye mezeleme
ada tə ɗəslay ha gər bay aye. Ma gateye
sariya hərwiwu tayneheye lele bay faya ta
giye aye,madərəzlatay na tsəveɗ andohay
ka məsəre deɗek. 19 Sariya ma gəsiye tay
ha hərwi tsəveɗ nakə ta sliye faya məsəre
Mbəlom aye na, parakka maŋgaha eye bay,
bo iMbəlom eye kə ɗatay ha. Ane tuk na, ta
paybəzaya tsəveɗ eyenakaybay. 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 hayMbəlomneŋgeyena,
kəkay. Ta ŋgatay a wu neheye na, a sər bo
parakka gədaŋ ŋgay ma ndəviye ɗaɗa bay
ada Mbəlom na, neŋgeye nəte ŋgweŋ. Ta
sliye faya məgweɗe «Nəmaa sər bay» na, ta
sliye fayamətsike bay.

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. 22 Tə dzala mə gər tay
na, ta tsah. Ɗuh gər a vuwatay na, tə sər
bay. 23Mbəlom nakə ta məzlaɓ eye ada ma
mətiye ɗaɗa bay aye na, tə 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 ta mətiye. Siye hay
andza ɗiyeŋ hay, siye hay andza wu i pesl
hay, mekeleŋ eye hay sa andza wu 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 məwalaŋ tay. 25Ta gər
ha Mbəlom nakə deɗek eye, tə pay bəzay a
maraw me. I tay na, faya ta ɗəslay ha gər
aMbəlom nakə a ge wu hay tebiye aye bay,
faya ta ɗəslay ha gər awuneheye neŋgeye a
ge aye ada ta geyeməsler. Haɓe ta ɗəslay ha
gər ɗuhna, aMbəlom, neŋgeyenakəhaɓe ta
zambaɗeyehuyaaye. Mâgeboandzaniye.

26Hərwi niye Mbəlom a gər tay ha hərwi
ada tâ gewuneheye a ge horoy andzanakə
a yatay a gərməgehaladzay aye. Ŋgwashay
ta gər haməndze ta hasləka hay, tə hənawa
tə siye i ŋgwas hay. Niye na, wu nakə a yay
a gər a Mbəlom bay aye. 27 Hasləka hay
dərmak faya ta giye andza niye, tə gər ha
ŋgwas hay, a yatay a gər haladzay məhəne
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 ka
mənese tay nakə faya ta giye.

28Ndo neheye ta kərahMbəlom aye na, a
satay məsəre na bay. Andza niye, Mbəlom
a gər tay ha hərwi ada tâ dzala andza nakə

* 1:17 Habakuk 2.4.
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a ye ka bo aye sa bay. Ta dzala swa. Andza
niye ta giye wu neheye haɓeməge bay aye.
29Nəteyemaraha eye təwuneheye ŋgwalak
eye bay aye, tə gawa ɗəre ka wu i ndo hay,
ta dzəgurawa me ka ndo hay, tə gawa ɗəre
a ndo hay, tə kəɗawa ndo hay, tə gawa
magazləga mə walaŋ tay, tə vawatay gər a
ndo hay ta bəbərek, tə gawa seweɗ a ndo
hay, ta ŋgəlawatay bəzay a siye i ndo hay.
30Nəteye tə tsikawawuneheye 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 pat pat tə dzalawa tsəveɗ weɗeye
hay ka məge mezeleme, ta rəhawatay ha
gər a bəba tay ta may tay hay bay. 31 Wu
nakə ŋgwalak eye na, tə sər sa bay, ɗərneh
məbazlam tay sulo, tə sərmawuɗe ndohay
bay, ta sakateye naha a ndo hay bay. 32Ɗuh
nəteye na, tə sər bazlam i Mbəlom mapala
eye. Bazlam i Mbəlommapala 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
niyebəbayna, huya faya ta giyewuneheye
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 giyewu
neheye ŋgwalak eye bay andza nəteye aye.
Faya ta vəlateye gədaŋ kaməge huya!

2
Mbəlomma giye sariya ŋgay ta tsəveɗ eye

1 Ndo nakə a gwaɗ nəkar ndo məmay
ha mənese a ndo hay aye, nəkar eye na,
way? Sər ha nəkar eye ka təmiye abəra ka
sariya i Mbəlom bay. Taɗə faya ka matay
ha mənese a ndo hay na, bo yak eye faya
ka may ha mənese a gər yak, hərwi wu
neheye ŋgwalak eye bay faya ta giye na,
nəkar faya ka giye andza nəteye. 2Nəkway
ka sərakwa ha Mbəlom ma gəsiye tay ha
a sariya ndo neheye faya ta giye wu ne-
heye ŋgwalak eye bay aye ada sariya ŋgay
na, ta deɗek. 3 Nəkar nakə faya ka matay
ha mənese 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? 4 Mbəlom neŋgeye ŋgwalak eye,
faya ma zliye ŋgatay, a sər mahəbe. Faya
kaŋgwaseyedəlamə gər aMbəlom tsukuɗu?
A səmay naha a mezeleme yak na, hərwi
məvəlaka tsəveɗ ka məgəre ha mezeleme
yak na, ka sər təbəɗew?

5Nəkar na, faya ka kuliye ha gər yak, ka
kərah mambəɗe ha ɗərev yak. Andza niye
bo yak eye tə gər yak faya ka vahaweye
ka bo sariya i Mbəlom. Sariya ma gəsiye
kar pat nakə Mbəlom ma ɗiye ha, kə ge
mevel ka ndo hay ada ma gateye sariya a
ndo hay tebiye ta lele eye. 6 «Kwa a way
ma vəleye wu i merəɓe ŋgay.*» 7 Zəba,
ndo neheye faya ta pəliye məge ŋgwalak
aye na, a satay Mbəlom mâ zambaɗatay, a
satay Mbəlom mâ tsik fataya wu ŋgwalak
eye, a satay Mbəlom mâ vəlatay sifa nakə
ma ndəviye bay aye. Mbəlom ma vəliye
sifa nakəma 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. 9 Ndo neheye tebiye tə gawa
mənese aye na, ta siye ɗəretsətseh,Mbəlom
ma gateye ɗəretsətseh haladzay. Ma lahiye
məgatay ɗəretsətseh na, a Yahuda hay
təday ada ma dəba eye a slala i ndo siye
hay dərmak. 10 Ane tuk na, ndo neheye
tebiye faya ta giye ŋgwalak eye na, 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 adamadəba eye
a slala i ndo siyehaydərmak. 11Andzaniye
Mbəlomna, a ŋgəna tay ha ka bo abəra ndo
hay bay.

12 Ndo neheye Yahuda hay bay aye,
nəteyeneheye tə sər bazlam iMusamapala
eye bay aye, faya ta giyemənese kəriye tsa.
Ta mətiye kəriye andza niye tsa dərmak ze
bazlam i Musa mapala 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 gat-
eye sariya tə bazlam i Musa mapala eye.
13 Mbəlom ma təriye ha ndo hay ŋgwalak

* 2:6 Zəbamə Dəmes hay 62.13; Dzeke hay 24.12.
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eye hay kame ŋgay na, hərwi nakə faya ta
pay zləm a bazlam i Musa ɗekɗek aye tsa
bay. Ane tuk na, ma təriye tay ha ŋgwalak
eye hay kame ŋgay na, ndo neheye faya
ta rəhay ha gər a wu nakə bazlam i Musa
mapala eye a tsik aye. 14 Hərwi ndo neh-
eye 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
bazlam mapala eye a tsik aye. Faya ta
giye andza niye kwa taɗay tə sər bazlam
i Musa mapala eye bay bəbay na, faya ta
ɗiye ha, tə sər məge wu ŋgwalak eye hay.
15 Ahəl nakə faya ta giye andza niye na,
faya ta ɗiye ha na, Mbəlom kəwatsa ada kə
pataynabazlam iMusamapala eyea ɗərev
tay hərwi ta giye wu waray na, ta sər ha.
Mədzal gər tay faya ta ɗiye ha andza niye
dərmak. Patmekeleŋ eye hay na, tə sərawa
ta ge wu ŋgwalak eye. A həlay mekeleŋ eye
na, tə sər ta ge mənese. 16Wu neheye 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 hərwi wu neheyemaŋgaha eyemə
ɗərev tay aye. Wu nakə na tsik kanaŋ aye
na, Labara Ŋgwalak eye nakə faya na ɗiye
ha aye.

Yahuda hay ta rəhay gər a bazlam ma-
pala eye bay

17 Nəkurom Yahuda hay, ka sərum
nəkurom Yahuda hay, ka dzalum na, kwa
mey fayamadiye lele hərwi nakə ka sərum
bazlamiMusamapalaeye, fayakagumeye
zlapay, tə məgweɗe ka sərum Mbəlom.
18 Ka sərum wu 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 fakumaba! Faya ka ɗumateye
ha tsəveɗ a guluf hay. Ka dzalum na,
nəkurom ka tərum andza dzaydzay hərwi
ndo neheye nəteyema ləvoŋ aye hərwi ada
tâ ŋgatay a ɗəre. 20 Nəkurom ka dzalum
na, ka ɗumatay ha wu a ndo neheye tə
sər wuray bay bəɗaw? Ka dzalum sa na,
faya ka tətikumateye a ndo neheye ta
gəl ka tsəveɗ i Mbəlom zuk bay aye. Ka
dzalum andza niye na, hərwi nakə ka

sərum bazlam i Mbəlom mapala eye ba?
Ka gwaɗum na, bazlam mapala 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 tsiku-
mateye 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? 23Faya ka zlapum-
eye haladzay hərwi nakə ka sərum bazlam
i Mbəlommapala eye aye, ane tuk na, faya
ka nasumeye ha bazlam i Mbəlommapala
eye ada ndo hay ta tsikiyewu nakə ŋgwalak
eye bay aye ka Mbəlom hərwi kurom sa
na, ma kəkay? 24Andza nakəmawatsa eye
məƊerewel i Mbəlom, a gwaɗ: «Ndo neheye
Yahuda hay bay aye faya ta tsaleye ka gər a
Mbəlom hərwi kurom Yahuda hay.†»

25 Nəkway 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.
26Taɗə ndo neheye nəteye Yahuda hay bay
aye tə ɗəs bo təbey, faya ta pay bəzay a
bazlam i Musa mapala eye na, nəteye ka
ɗəre i Mbəlom na, andza nəteye maɗəsa bo
eye. 27 Nəkurom Yahuda hay, ta vəlakum
bazlammapala eye a həlay. Ane tuk na, ka
rəhumayha 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.

28 Yahuda nakə deɗek eye na, way? Ndo
nakə a ɗa ha neŋgeye Yahuda hay tə slo
i bo ɗekɗek aye ɗaw? Aʼay! Məɗəse bo
deɗek eye na, wuye mey tuk? Məɗəse bo
nakə ndo hay ta ŋgateye tə ɗəre aye ɗekɗek

† 2:24 Ezay 52.5.
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tsa bay. 29Ɗuh Yahuda deɗek eye na, ndo
nakəMbəlomkambəɗay ha ɗərev ŋgay aye.
Məɗəse bo deɗek eye na, nakə Məsəfəre i
Mbəlom faya ma giye mə 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? 2 Faya na
gwaɗakumeye: «Ma giyeŋgamahaladzay ta
tsəveɗmekeleŋ eye hay wal wal.» Mbəlom
a vəl bazlam ŋgay na, a Yahuda hay təday.

3 Ane tuk na, taɗə siye i Yahuda hay ta
kula ha gər tay na, niye na, ma sliyeməgay
me a Mbəlom ka məge wu nakə a tsik aye
ɗaw? 4 Aʼay, andza niye bay tebiye, kwa
taɗə ndo hay tebiye marawme eye hay na,
Mbəlom ma giye wu nakə a tsik aye huya.
Andza nakə tə watsa a Ɗerewel i Mbəlom
aye, tə gwaɗ:
«Nəkar Mbəlom, ka tsik me na, ndo hay

tebiye tə sər ha ka tsik na, deɗek.
Taɗə ta maka ha mənese na, ndəray ma

sliye məgəse kar a sariya bay.*»
5Agəla siye hay ta gwaɗiye, mənese nakə

faya ka gakweye ma dzəniye tay ha ndo
hay ka məsəre ha Mbəlom na, neŋgeye a ge
mənese bay. Wu nakə ka mbəɗakwateye
faya na, wuye mey? Kə ge andza niye
na, ka gwaɗakweye Mbəlom faya ma giye
mənese bəna faya ma sakweye ɗəretsətseh
bəɗaw? Wu nakə na tsik aye na, na tsik
bazlam i ndo hay. 6 Aʼay, andza niye bay,
Mbəlom neŋgeye ŋgwalak eye. Taɗə neŋgeye
ŋgwalak eye bay na, ma giye sariya a ndo i
məndzibəra hay na, ma kəkay?

7 Agəla siye hay ta gwaɗiye sa: «Taɗə
marawme ga hay faya ta dzəniye ndo hay
ka məsəre Mbəlom neŋgeye a tsik deɗek
na, ta zambaɗeye hərwiye. Kə ge andza
niye na, nəkway ndo məge mezeleme
hay Mbəlom ma gəsiye kway a sariya na,
hərwi mey?» 8 Siye hay faya ta gwaɗiye:
«Gakwamənesehərwiada tâŋgatayparakka

Mbəlom na, ŋgwalak eye, ma giye wuray
ɗaw?» Siye hay faya ta tsikiye wu nakə
ŋgwalakeyebayaye fagaya, təgwaɗneŋeye
na tsik andza niye. Nəteye ɗa nakəMbəlom
mâ 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 tebiyemezeleme faya
ma ləviye kway. 10 Andza nakə tə watsa a
Ɗerewel i Mbəlom aye na, tə gwaɗ:
«Ndəray nakə neŋgeye ŋgwalak eye kame i

Mbəlom aye na, andaya bay, kwa
nəte.

11Ndəray nakə a sər deɗek aye na, andaya
bay,

ndəray nakə faya ma pəliye Mbəlom
aye na, andaya bay.

12Nəteye tebiye ta mbəɗay dəba a tsəveɗ i
Mbəlom, ta dze tebiye,

ndəray nakə faya ma giye ŋgwalak aye
na, andaya bay, kwa nəte.†

13Wu nakəma ndahwaweye abəra mə ba-
zlam tay aye na, ŋgwalak eye bay

andza wu nakə a zaw ma tsəvay nakə
ta həndək faya abəra aye.

Ta ɗərneh tay na, faya ta vateye ha gər a
ndo hay.‡

Ka təbəlem tay na, muwar i dədœ.§
14 Faya ta vəlateye mezeleme a ndo hay

huya,
ta tsikiye wu ŋgwalak eye bay huya.*

15Tə sik tay hay na,
ta hwiye ha kaməkəɗe ndo hay.

16 Tsəveɗ tay nakə ta ye tə ɗəma aye na, ta
nasiye ha wu hay tebiye,

ada ta sateye ɗəretsətseh a ndo hay.
17Tsəveɗ i zay na, tə sər bay.†
18Ta dzədzaray aMbəlom bay tebiye.‡»

19 Na gwaɗ ka sərakwa ha wu neheye
tebiye bazlam i Mbəlom mapala eye faya
ma tsikiyeayena, a tsikkandoneheye 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

* 3:4 Dəmeshay 51.6. † 3:12 Dəmeshay 14.1-3, 53.2-4; Ekəliziyast 7.20. ‡ 3:13 Dəmeshay 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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nakə ŋgwalak eye hərwi bazlam i Mbəlom
mapala eye andaya bay. Bazlam i Mbəlom
mapala eye faya ma ɗiye ha mezeleme i
ndo hay hərwi ada tâ sər ha.

Ndo hay ta ndziye deɗek eye hay kame i
Mbəlom na, kəkay?

21 Anəke na, tsəveɗ i ndo hay ta təriye
ŋgwalak eye kame iMbəlom aye na, kə ndo-
hwaw parakka. Tsəveɗ eye a ndohwaw
na, abəra mə ɗerewel i Musa bay. Ane
tuk na, ɗerewel i Musa ada ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom hay ta tsik faya kurre.
22Tsəveɗ eyena, andzanakay: Ndoneheye
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. 23 Hərwi ndo hay tebiye ta ge
mezeleme, ta sliye məndze ma məzlaɓ i
Mbəlom bay. 24 Ane tuk na, Mbəlom kə
gatay ŋgwalak kəriye, ka təra tay ha deɗek
eye kame ŋgay. A ge andza niye na, tə həlay
i YesuKəristenakəmambəliye tayhaabəra
mə mezeleme aye. 25Neŋgeye na, Mbəlom
a 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. Mezelemeneheye ahəl niye ndo
hay tə gawa aye na, Mbəlom a gawa ha
andza a ŋgataway bay. 26 A tsikawa faya
bay, a ɗəmawa. Ane tuk na, anəke na, faya
ma ɗatay ha a ndo hay, neŋgeye na, deɗek.
Neŋgeye a say məge na, wu nakə deɗek
eye ada a say matəre tay ha ndo neheye tə
pa mədzal gər tay ka Yesu Kəriste aye ndo
deɗek eye hay.

27 Kə ge andza niye na, wuray andaya
nakə ka gakweye ha zlapay aye ɗaw? Aʼay,
andaya bay! Mbəlom a təra kway ha deɗek
eye hay kame ŋgay na, hərwi nakə faya ka
dzalakweye ha ka Yesu Kəriste aye bəna
hərwi nakə ka pakway bəzay a bazlam
mapala eye bay. Andza niye, wuray an-
daya nakə ka gakweye ha zlapay aye bay.

28 Andza niye, Mbəlom a təra tay ha ndo
hay deɗek eye hay kame ŋgay na, hərwi
nakə faya ta dzaliye ha ka Yesu Kəriste
aye ɗekɗek tsa bəna hərwi nakə tə pay
bəzay a bazlam i Musa mapala eye aye
bay. 29 Mbəlom na, neŋgeye Mbəlom i
Yahuda hay ɗekɗek bay, neŋgeye Mbəlom
i ndo hay tebiye, kwa i Yahuda hay ada
kwa i siye i ndo hay, 30 hərwi Mbəlom
na, nəte ŋgweŋ. Taɗə Yahuda hay ta dzala
ha ka Yesu Kəriste na, ma təriye tay ha
deɗek eye hay kame ŋgay. Hərwi ndo siye
hay na, andza niye dərmak, taɗə ta dzala
ha ka Yesu Kəriste na, ma təriye tay ha
ndo i deɗek eye hay kame ŋgay dərmak.
31Məgweɗe na, Mbəlom a təra tay ha ndo
deɗek eye hay na, hərwi nakə tə dzala ha
kaYesuKəriste aye, niye a sayməgweɗena,
ndo hay tâ pay bəzay a bazlam i Mbəlom
mapala 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 Abraham ndo i deɗek

kame ŋgay
1Dzalakwa ka Abraham bəba təte kway

təday. Ka gwaɗakweye ka neŋgeye na,
mey? A huta ka təv i Mbəlom na, mey?
2 TaɗəMbəlom a təra ha ndo i deɗek kame
ŋgay hərwi nakə a gawaməsler ŋgwalak eye
hay aye na, Abraham ma sliye faya məge
zlapay. Ane tuk na, Abraham kə sla faya
məzlepe kame i Mbəlom bay. 3Andza nakə
təwatsaaƊerewel iMbəlomayena, təgwaɗ:
«Abraham adzala ha kaMbəlom, hərwi niye
Mbəlom a təra ha ndo i deɗek kame ŋgay.*»

4Sərumhana, taɗəndoweyekəgeməsler
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 kaMbəlom adama dzaliyemə gər
ŋgay a gawaməsler neheyeŋgwalak eye bay
aye na,Mbəlom a təra ha ndo i deɗek kame
ŋgay. Andza niye tsəveɗ i Mbəlom andaya
matərehandohaydeɗekeyekameŋgayna,
kəriye.

* 4:3 Madazlay i wu hay 15.6.
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6 Davit kə tsik andza niye dərmak. A
gwaɗ ka ndo nakə Mbəlom a təra ha ndo i
deɗek kame ŋgay aye na, ka zəba kaməsler
ŋgay hay bay. A gwaɗ ndo neheye na,
Mbəlom kə vəlatayməŋgwese. 7A gwaɗ:
«Ndo neheye Mbəlom a pəsatay ha

mezeleme tay na,
maa hutaməŋgwese na, nəteye.

Ndo neheye Mbəlom a mbatatay ha
mənese tay aye na,

maa hutaməŋgwese na, nəteye.
8 Ndo neheye Bəy Maduweŋ Mbəlom a

pasla mənese tay bay aye na,
maa hutaməŋgwese na, nəteye.†»

9 Ahəl nakə Davit a tsik andza niye na,
andza məgweɗe maa huta məŋgwese na,
ndo neheye tə ɗəs bo aye ɗekɗek tsa ɗaw?
Aʼay, ndoneheye ta ɗəs bobayaye tahutiye
məŋgwese dərmak. Ta deɗek ka tsənakwa
na,Mbəlom a təra ha Abrahamndo i deɗek
kame ŋgay na, hərwi nakə Abraham a pa
mədzal gər ka neŋgeye, na gwaɗ bəɗaw?
10Mbəlom a təra ha Abraham ndo i deɗek
kame ŋgay na, kəɗay? Neŋgeye maɗəsa bo
eye tsukuɗu neŋgeye maɗəsa 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 Mbəlom aye. Mbəlom a pa tay ha
nəteye deɗek eye hay kame ŋgay andza
nakə a pa Abraham ndo i deɗek kame ŋgay
aye. 12 Sa na, Abraham neŋgeye bəba i
ndo neheye maɗəsa bo aye. Ane tuk na,
kutoŋ tâ ge andza Abraham hərwi mədzal
ha ka Mbəlom andza nakə neŋgeye a dzala
ha kwa ahəl nakə kə ɗəs bo zuk bay aye.

WunakəMbəlom a gwaɗma vəliye aye
13 Mbəlom a gwaɗay ahəl niye a Abra-

ham ada a hulfe ŋgay na, ma vəlateye
məndzibəra. Mbəlom a tsik andza niye na,
hərwi nakəAbrahama 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 ŋgayna, andza
niye.‡ 14 Taɗə ahəl niye ndo neheye tə
paway bəzay a bazlam mapala eye aye ta
hutiye wu nakə Mbəlom a gwaɗ ma vəliye
na, ndo neheye tə dzala kaMbəlom aye na,
tə dzala ha hərwi mey? Wu nakə Mbəlom
a gwaɗ ma vəliye na, ma təriye wu kəriye.
15Andza niye, hərwi bazlammapala eye a
zlaw mevel i Mbəlom ka ndo hay hərwi ta
pay bəzay bay. Taɗə bazlam mapala eye
andaya bay na, ndəray andaya ma nasiye
ha bazlammapala eye bay.

16 Wu nakə Mbəlom a gwaɗ ma 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 neh-
eye tə pay bəzay a bazlam i Mbəlom ma-
pala eye ɗekɗek bay, ane tuk na, a siye i
ndo neheye tə dzala ha ka Mbəlom andza
Abraham nakə a dzala ha aye dərmak,
hərwi Abraham na, bəba kway tebiye ma
mədzal gər ka Mbəlom. 17 Andza nakə tə
watsa a Ɗerewel i Mbəlom aye na, Mbəlom
a gwaɗay a Abraham: «Na pa kar bəba i
slala hay haladzay.» Neŋgeye bəba kway
kame i Mbəlom hərwi nakə a dzala ha aye.
Mbəlom nakə a mbəl ha ndo hay abəra ma
mədahaŋayeadaneŋgeyenakəagewuhay
a dazlay ka kəriye, a tsik me na, wuye hay
tə ndohwaw.§ 18 Abraham neŋgeye na, a
dzalawa ha huya ka Mbəlom. Kwa mâ ge
andza tsəveɗ eye nakay adaMbəlommâ ge
wu nakə a gwaɗ ma vəliye andaya sa bay
bəbay na, Abraham a pa faya mədzal gər
ŋgay ka Mbəlom huya. A təra bəba i slala
hay haladzay na, andza niye.* Andza nakə
Mbəlom a tsikay, a gwaɗay: «Hulfe yak hay
ta giye haladzay.» 19 Ahəl nakə Mbəlom a
tsikay andza niye na, məve i Abraham ma
giye temerre. A sər bo ŋgay na, ɓa andza
maməta eye tsɨy, Sara ŋgwas ŋgay ma sliye
faya məwe sa bay. Ane tuk na, a dzalawa
ha kaMbəlom huya, kə ye gər bay.

20 A sər ha lele ma hutiye wu nakə
Mbəlom a gwaɗ ma vəleye. Ka dzədza

† 4:8 Dəmes hay 32.1-2. ‡ 4:13 ZəbaməMadazlay i wu hay 12.2-3; 17.4-6; 22.15-18. § 4:17 Madazlay i wu hay
17.5. * 4:18 Madazlay i wu hay 15.5.



Roma hay 4:21 240 Roma hay 5:15

ha mədzal gər ŋgay bay. Ɗuh mədzal gər
nakə a dzala ha ka Mbəlom aye na, a vəlay
gədaŋ ɓəŋɓəŋ ka tsəveɗ i Mbəlom ada a
zambaɗaway a məzlaɓ i Mbəlom. 21 A sər
ha lele gədaŋ i Mbəlom andaya ka məge
wu nakə a gwaɗ ma giye aye. 22 Hərwi
niye Mbəlom a təra ha Abraham ndo i
deɗek kame ŋgay.† 23 Wu nakə tə watsa
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 dza-
lakwa ha ka Mbəlom nakə a lətse ahaya
Yesu Bəy Maduweŋ kway abəra mə walaŋ
i mədahaŋ hay aye na, ma zəbiye fakwaya
deɗek eye hay kame ŋgay dərmak. 25 Yesu,
neŋgeye Mbəlom a vəl a həlay i ndo hay
hərwi ada mâ mət hərwi mezeleme kway.
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 ha Mbəlom
ma ta vəlakweye məzlaɓ andza neŋgeye.
3 Sa na, faya ka sakweye ɗəretsətseh na,
ɗərev kway faya ma ŋgwasiye hərwi ka
sərakwa ha ɗəretsətseh ma dzəniye kway
ka məzle ŋgatay. 4 Ka zlakwa ŋgatay na, ka
hutakweye gədaŋ. Taɗə ka hutakwa gədaŋ
na, ka pakweyemədzal gər kaMbəlom,ma
giye wu nakə a gwaɗma giye. 5 Taɗə ka pa
faya mədzal gər andza niye na, ma təriye
wu kəriye bay hərwi ɓaMbəlom kə ɗakway
ha parakka a wuɗa kway haladzay. A
ɗakway ha na, tə həlay i Məsəfəre ŋgay
Tsəɗaŋŋa eye nakə a vəlakway aye.

6 Ayaw, ahəl niye gədaŋ kway andaya
mətəmeha gər kway bay. Ane tuk na, həlay
eye nakəMbəlom a pa aye, Kəriste a yaw a
mət hərwi mezeleme kway. 7 Ka 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 huya mə mezeleme
aye. Andza niye Mbəlom a ɗakway ha
ma kəkay nakə a wuɗa kway aye. 9 Ma
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
kwayhakabo taneŋgeye təməməte iwawa
ŋgay. Kə ge andza niye na, ka sərakwa ha
ta deɗek ma təmiye kway ka tor eye hərwi
wawa ŋgay kə lətsew abəra ma mədahaŋ.
11Neŋgeye niye ɗekɗek tsa bay. Sa na, faya
ka ŋgalakakweye ta Mbəlom hərwi maa ye
kway ha məsəre kway ha ka bo ta Mbəlom
na, neŋgeye. Wu nakə a ge aye na, hərwi
BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste.

Adam tə Yesu Kəriste
12 Maa zlaw mezeleme ka məndzibəra

na, ndo nəte ŋgweŋ, Adam. Hərwi
mezeleme, ndo hay faya ta mətiye. Andza
niye, mədahaŋ a zəvay a ndo zezeŋ ka
məndzibəra tebiye, hərwi ndo hay tebiye
ta ge mezeleme. 13 Mezeleme andaya
ka məndzibəra na, kurre kwa ahəl nakə
Mbəlom kə vəlay bazlam mapala eye a
Musa zuk bay aye. A həlay niye bazlam
mapala eye andaya zuk bay na, Mbəlom
kə pasla mezeleme i ndo hay bay. 14 Ane
tuk na, kwa kə ge bo andza niye bəbay na,
madazlay ka Adam hus a həlay i Musa na,
mədahaŋ a kəɗawa ndo hay tebiye. Kwa
taɗə ta gəsay me a Mbəlom andza Adam
nakə kə ge bay aye na, təmətawa huya.
Adam na, andza Yesu, ndo nakə ma

deyeweye kame aye. 15Ane tuk na, nəteye
niye sulo aye na, məsler tay wal wal.

† 4:22 ZəbaməMadazlay i wu hay 15.6.
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Mezeleme nakə Adam a ge aye na, wal
andza ŋgama nakə Mbəlom a vəl aye bay.
Deɗek, ndo hay haladzay ta mət hərwi
Adam nakə neŋgeye nəte a ge mezeleme
aye. Ane tuk na, ŋgwalak i Mbəlom gədaŋ
eye a ze kwamey. Kə pa ŋgamahaladzay ka
ndo hay haladzay kəriye, kə gatay ŋgwalak
tə həlay i ndo nəte, Yesu Kəriste. 16 Wu
nakə Mbəlom a vəl aye na, hohway ŋgay
eye wal dərmak. Andza i mezeleme bay.
Mezeleme nakəAdama ge aye na,Mbəlom
kə gəs na faya a sariya. Ane tukna,Mbəlom
faya ma vəliye ŋgwalak ŋgay a ndo hay,
kwa taɗə ta ge mezeleme haladzay bəbay
na, faya ma təriye tay ha deɗek eye hay
kame ŋgay ada sariya ma gəsiye tay ha
bay. 17 Deɗek, ndo nəte kə ge mezeleme
ada mədahaŋ ka zəvatay a ndo hay tebiye
hərwi ndo nakay nəte eye. Ane tuk na,
ndo neŋgeɗ, Yesu Kəriste, neŋgeye a ge
məslermekeleŋ. Hərwiŋgay,Mbəlomkəvəl
ŋgwalakŋgayhaladzayadakəvəlməsərebo,
ndohay ta sər bo ta neŋgeye. Andzaniye, ta
hutiye sifa ka tor eye ada ta giye bəy təYesu
Kəriste.

18 Andza 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,
ndohayhaladzay təgemezelemena, hərwi
ndonəte akərahmarəhayhagər aMbəlom.
I ndo neŋgeɗ, andza niye. Ndo hay ha-
ladzay ta təriye deɗek eye hay kame i
Mbəlom na, hərwi nakə neŋgeye a rəhay ha
gər a Mbəlom aye.

20 Bazlam i Musa mapala eye a yaw na,
hərwi ada mezeleme mâ səkah. Ane tuk
na, mezeleme a səkah mazəbe na, ŋgwalak
i Mbəlom a səkah kame kame. 21 Ahəl
niye na, mezeleme a kəɗawa ndo hay ta
gədaŋ. Anəke na, ŋgwalak i Mbəlom andaya
ta gədaŋ eye matəre ha ndo hay deɗek eye
hay kame i Mbəlom. Mbəlom a vəlakway
ŋgwalak ŋgay niye na, hərwi mede kway ha
a sifa nakə ma ndəviye bay aye tə həlay i
BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste.

6
Ndo neheye madzapa eye tə Yesu Kəriste

aye nəteyema sifa

1 Ayaw, ka gwaɗakweye na, mey tuk?
Niyena, andzaməgweɗe «Gakwamezeleme
hərwi ada Mbəlom mâ səkah ha məvəle
ŋgwalak kame kame» tsukuɗu, kəkay?
2Andzaniyebay tebiye! Nəkwayna, andza
ka mətakwa, mezeleme ma sliye faya
mələvakway gər sa bay. Ka ndzakweye mə
mezeleme sa na, ma kəkay? 3Ahəl nakə ta
dzəhuɓ kway ha a yam aye na, nəkway ka
dzapakwa tə YesuKəriste. Andzaməgweɗe
na, kamətakwa ka bo təneŋgeye. Ka sərum
təbəɗew? 4Ahəl nakə ta dzəhuɓ kway ha a
yam aye na, ka tərakwamaməta eye hay tə
neŋgeye ada ta tələka kway ha a mədahaŋ
andza neŋgeye hərwi ada Bəba Mbəlom
mâ lətsakway ahaya abəra ma mədahaŋ
andza nakə a lətse ahaya Kəriste abəra
ma mədahaŋ ta məzlaɓ i gədaŋ ŋgay aye.
Məmbəle kway ahaya nakə a mbəl kway
ha aye na, a say kâ hutakwa məndze nakə
weɗeye aye.

5 Ayaw, ka tərakwa maməta eye hay
andza neŋgeye mə madzəhuɓe nakə ta
dzəhuɓ kway ha a yam aye. Andza niye
nəkway ka dzapakwa tə neŋgeye. Kə ge
andza niye na, ka lətsakwaweye abəra ma
mədahaŋ andza neŋgeye nakə a lətsew aye
dərmakhərwiməndzemaməndzeweɗeye.
6 Sərakwa ha na, ahəl nakə Kəriste a mət
ka mayako mazləlmbaɗa eye na, Mbəlom
ka dar mede kway nakə guram eye ka
mayako mazləlmbaɗa eye dərmak, hərwi
ada Mbəlom mâ dze ha bo nakə a saway
məge mezeleme aye ada kâ tərakwa beke
i mezeleme sa bay. 7 Hərwi ndo nakə
kə mət aye na, gədaŋ i mezeleme andaya
faya sa bay. 8 Ahəl nakə Kəriste a mət aye
na, nəkway dərmak ka mətakwa. Kə ge
andza niye na, ka dzalakwa ha nəkway
tə neŋgeye ka ndzakweye ma sifa dərmak.
9 Ka 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 neŋgeye mandza
eye tə ɗəre na, neŋgeye mandza eye hərwi
Mbəlom. 11 Tə nəkurom na, andza niye
dərmak. Sərum ha na, ka mətum, gədaŋ i
mezeleme andaya fakuma sa bay. Anəke
nəkurom mandza eye i Mbəlom hərwi
nəkurommadzapa eye tə Yesu Kəriste.
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12 Kə ge andza niye na, ka təmum
mezeleme mâ ge fakuma gədaŋ sa bay.
Wu neheye ŋgwalak eye bay, a say a bor
i bo kurom aye na, kâ pumay bəzay bay.
Sərumhana, bomandziye bay,mamətiye.
13 Ka vəlumay ha bo kurom a mezeleme
mâ gakum wu nakə ŋgwalak eye bay aye
sa bay. Vəlumay ha bo kurom ɗuh na, a
Mbəlom andza ndo neheye tə lətsew abəra
ma mədahaŋ aye. Vəlumay ha bo kurom
petehhərwi adamâge kuromhaməsler ka
tsəveɗ ŋgwalak eye. 14 Andza niye, gədaŋ i
mezeleme andaya fakuma sa bay hərwi ka
pumay bəzay a bazlam i Musa mapala eye
sa bay. Faya ka pumeye bəzay a ŋgwalak
i Mbəlom nakə a gakum aye hərwi ada kâ
tərum deɗek eye hay kame ŋgay.

Nəkway na, beke i way?
15Agəla 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, an-
daya kwa tsekweŋ sa bay tebiye. 16 Na
gwaɗ ka sərum ha taɗə ka vəlumay ha bo
kuromandoweye, kagwaɗumkarəhumay
ha gər na, ka tərum beke ŋgay. Taɗə
gədaŋ i mezeleme fakuma na, nəkurom ka
tərum beke i mezeleme faya ka vahumaw-
eye məməte ka gər kurom. Taɗə ɗuh ka
rəhumay ha gər a Mbəlom na, ka tərum
beke ŋgay hay ada ma təriye kurom ha
deɗek eye hay kame ŋgay. 17 Na gwaɗ
ahəl niye na, nəkurom beke i mezeleme
bəɗa? Sɨsœ a Mbəlom, anəke ɗuh na, ka
rəhumay ha gər a Mbəlom. Ka təmum ba-
zlam neheye ta tətikakum aye. 18Mbəlom
kə təma kurom ahaya abəra ma beke i
mezeleme, ka tərum beke i Mbəlom ɗuh
hərwi ada kâ pumaybəzay a tsəveɗŋgwalak
eye. 19Na tsikakum ka beke hay na, hərwi
ada kâ tsənum lele hərwi wu neheye a
wur bo aye ka slum faya mətsəne bay.
Ahəl niye ka vəlawum ha bo kurom peteh
ka məge mənese, ka səkahawum ha məge
mezeleme hay wal wal haladzay. Andza
nakə ka gawum ahəl niye aye na, anəke
vəlumay ha bo kurom peteh a Mbəlom
hərwi ada kâ gum wu nakə deɗek eye.

Andza niye mede kurom ma deyeye a gər
a Mbəlom.

20 Ahəl nakə nəkurom beke i mezeleme
aye na, wuray a gakum kutoŋ ka məge wu
nakə a say a Mbəlom aye bay. 21 A həlay
niye ka gawumwuneheye 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 tərum beke i Mbəlom
ɗuh. Magogoy kurom nakə ka hutumeye
na, məndze kuromma təriye tsəɗaŋŋa ada
ka hutumeye sifa nakə ma ndəviye bay
aye. 23 Taɗə ndoweye kə ge mezeleme
na, mezeleme ma diye ha a məməte hərwi
magogoy i mezeleme na, məməte. Ane
tuk na, Mbəlom neŋgeye ma vəliye sifa
nakə ma ndəviye bay aye na, kəriye. Ma
vəlakweye hərwi nəkway madzapa eye ta
BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste.

7
Gədaŋ i bazlam mapala eye andaya fak-

waya sa bay
1 Malamar ga hay, faya na tsikiye ka

bazlammapala eye. Na gwaɗ nəkurom na,
ka sərum bazlam mapala eye bəɗaw? Ka
sərum ha bazlam mapala eye a ləvay gər
a ndo na, ahəl nakə ndoweye tə ɗəre huya
aye ɗekɗek tsa. 2 Na ɗakum ha ta ŋgwas
nakə neŋgeye tə zal ŋgay aye. Ahəl nakə
zal ŋgay andaya tə ɗəre mba aye na, tsəveɗ
ŋgay andaya məgər ha zal ŋgay, məzle zal
mekeleŋ eye bay, hərwi bazlam mapala
eye a geme. Taɗə zal ŋgay kəmət na, tsəveɗ
ŋgay andayamede a gay i ndomekeleŋ eye
tuk, maga me eye sa bay. 3Taɗə zal ŋgay kə
mət zuk bay, a gər ha, a ye a zal mekeleŋ
na, kə ge madama. Ane tuk na, taɗə zal
ŋgay kəmət na, neŋgeye tsɨy barbarra. Kwa
taɗə ki ye a zal mekeleŋ bəbay na, kə nas
ha bazlam mapala eye bay, kə ge madama
bay.

4Malamar ga hay, i kurom bəbay andza
niye dərmak. Bazlam mapala eye a ləva
kurom sa bay, nəkurom kame ŋgay andza
maməta eye hay, hərwi ahəl nakə Kəriste a
mət ayena, kamətumdərmak. Andzaniye,
nəkurom na, i ŋgay, neŋgeye nakə Mbəlom
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a lətse ahaya abəra ma mədahaŋ aye.
Nəkurom i ŋgay hay hərwi ada kâ gakwa
wu ŋgwalak eye hay a neŋgeye. 5 Andza
məgweɗe, ahəl niye ka gawakwa wu neh-
eye a yakway a gər aye mba na, bazlam
mapala eye a gwaɗawakway: «Wu nakay
na, mezeleme.» Kə ɗakway ha mezeleme
andza niye na, nəkway a sawakway məge
wu niye ɗuh. Wu neheye ŋgwalak eye bay
aye a yawa kway ha kame kame ada a
yawa kway ha a məməte. 6 Ahəl niye na,
bazlam mapala eye a təra kway ha beke
ŋgay hay, anəke na, nəkway kame ŋgay
andza maməta eye hay. Mbəlom kə təma
kway ahaya abəra mə həlay ŋgay. Anəke
faya ka gakweye məsler i Mbəlom na, ta
tsəveɗ weɗeye nakə Məsəfəre i Mbəlom a
ɗakway ha aye. Faya ka gakweye məsler
ŋgay ta tsəveɗ guram eye tə watsa mə ba-
zlammapala eye sa bay.

Bazlammapala eye təmezeleme
7Nakay na, a sayməgweɗemey? Bazlam

i Musa mapala eye na, wu nakə ŋgwalak
eye bay aye ɗaw? Aʼay, andza niye bay.
Taɗəbazlammapala eyeandayabayna, na
səriyemezeleme bay. Taɗə bazlammapala
eye mâ gwaɗ: «Kâ ge ɗəre ka wu i ndo
bay*» na, na səriye mezeleme niye bay.
8Ane tuk na, ahəl nakə bazlammapala eye
a ɗeŋ ha məge ɗəre ka mezeleme nakay
aye na, mezeleme a huta fagaya tsəveɗ, na
dazlayməge ɗərekawuhaywalwal tebiye.
Taɗə bazlam mapala eye andaya bay na,
mezeleme maməta eye. 9 Ahəl niye na sər
bazlam mapala eye zuk bay na, ka ɗəre ga
na, neŋ mandza eye tə ɗəre. Ane tuk na,
ahəl nakə na sər wu nakə a say a bazlam
mapala eye ndo mâ ge aye na, mezeleme
ambəl, 10 ada ka ɗəre i Mbəlom na, na mət.
Mbəlomavəl bazlammapala eyena, hərwi
ada mâ vəlatay sifa a ndo hay. Ane tuk
na, neŋ na mət na, neŋgeye a mət ga ha.
11 Ahəl nakə na tsəne bazlam mapala eye
na, mezeleme a huta fagaya tsəveɗ, a veŋ
gər hərwi adanâ gemənese ada andzaniye
nâmət hərwi mezeleme a kəɗ ga.

12Andza niye bazlammapala eye a yaw
na,məhəlay iMbəlomadabazlamŋgayhay

tebiye na, tsəɗaŋŋa. Wu nakə ŋgwalak eye
bay aye na, andaya mə ɗəma bay. 13 Yaw!
Andza məgweɗe na, wu ŋgwalak eye kə kəɗ
ga mədahaŋ eye ɗaw? Aʼay, maa kəɗ ga
na, bazlam mapala eye bay. Maa kəɗ ga
ɗuh na, mezeleme. Mezeleme a gəs ga tə
wunakay 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
14 Ka sərakwa ha bazlam mapala eye a

yaw abəra ka təv i Mbəlom. Ane tuk na,
neŋ na, ndo zezeŋ tsa, na təra andza beke
i mezeleme. 15 Wu nakə faya na giye na,
na sər bay. Wu nakə a seŋ məge aye na,
na ge bay, faya na giye ɗuh na, wu nakə a
seŋ bay aye. 16 Azlakwa taɗə na wuɗa wu
nakə na giye aye bay na, faya ma ɗiye ha
na sər bazlammapala eye neŋgeye ŋgwalak
eye. 17Mənese nakə faya na giye na, maa
ge na, neŋ bay. Maa ge na, mezeleme nakə
mə neŋ aye. 18 Na sər ha wu ŋgwalak eye
andaya mə neŋ bay. Na tsik na, mə bo ga
nakə a saway məge mezeleme aye. A seŋ
ta deɗek məge wu lele eye, ane tuk na, na
sla faya məge bay. 19Wu ŋgwalak eye nakə
a seŋ məge aye a seŋ na giye bay. Faya na
giye ɗuh na, wu ŋgwalak eye bay nakə a seŋ
məge bay aye. 20 Taɗə na ge wu nakə a seŋ
məge bay aye na, andza məgweɗe maa ge
na, neŋ bay. Maa ge na,mezelemenakəmə
neŋ aye.

21 Andza niye, wu nakə neŋ faya na
tsəniye mə bo ga aye na, andza nakay:
A seŋ məge ŋgwalak, ane tuk na, na sla
faya məge na, mənese ɗekɗek. 22 Andza
məgweɗe bazlam i Mbəlom mapala eye a
yeŋ a gər ta deɗek mə ɗərev ga. 23Ane tuk
na, na zəba faya na, gədaŋmekeleŋ eye an-
dayamə neŋ ada fayama giye vəram təwu
neheye ŋgwalak eyemə 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,

* 7:7 Madayaw abərama Ezipt 20.17; Bazlammapala eyemasulo eye 5.21.
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way? 25Mata buwa ga ahaya na, Mbəlom
tə həlay i BəyMaduweŋ 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

1 Andza niye, ndo neheye madzapa
eye tə Yesu Kəriste aye na, Mbəlom ma
gəsiye tay ha a sariya ɗaɗa bay. 2 Andza
niye hərwi gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
nakə a vəl sifa deɗek eye tə həlay i Yesu
Kəriste kə təma ga ahaya abəra ma gədaŋ i
mezeleme nakə ma diye ga ha a mədahaŋ
aye. 3 Bazlam i Musa mapala eye na, kə
sla faya məvəle sifa bay hərwi nəkway ndo
zezeŋ,nəkwaybəle eye hay, ka slakwa faya
marəhay ha gər a bazlam mapala eye bay.
Ane tuk na, wu nakə bazlam mapala eye
a sla faya bay aye na, Mbəlom kə ge na. A
ge na, a sləraw wawa ŋgay ka məndzibəra
ada a təra ha andza ndo, a ndzəkit bo ta
nəkwayndo imezelemehay, hərwi adamâ
mət hərwi mezeleme kway. Andza niye,
Mbəlom a gəs na mezeleme nakə ndo hay
faya ta giye a sariya. 4A ge andza niye na,
hərwi ada kâ tərakwa ŋgwalak eye tebiye
andza i bazlam mapala eye nakə a gwaɗ
haɓe ka tərakweye aye. Niye na, ka gakw-
eye tə mede ka tsəveɗ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye bəna ka tsəveɗ nakə a yay a gər a bo
kway aye bay. 5 Ndo neheye faya ta giye
andza niye na, a yay a gər a bo tay. Tə
dzala na, huya ka wu nakə a yatay a gər
aye. Ndoneheye faya tandziye andzanakə
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a tətikatay aye na,
nəteye faya ta dzaliye huya ka wu nakə a
yay a gər a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. 6 Ndo
neheye faya ta dzaliye huya ka wu nakə a
yay a gər a bo tay aye na, tsəveɗ eye niye
ma diye tay ha a məməte. Ane tuk na, ndo
neheye faya ta dzaliye huya ka wu nakə
a yay a gər a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na,
Mbəlomma 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 aMbəlom. Faya ta giyewunakə
bazlam i Mbəlom mapala eye a tsik aye
bay. Ta sliye faya kwa tsekweŋ marəhay
ha gər bay. 8 Ndo neheye faya ta giye wu
nakə a yay a gər a bo tay aye huya na, ta
sliye fayamadayay a gər a Mbəlom bay.

9 Nəkurom 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, hərwiMəsəfəre
iMbəlomandayamənəkurom. Taɗəndow-
eye, Məsəfəre i Yesu Kəriste andaya mə
neŋgeye bay na, neŋgeye ndo i Kəriste bay.
10 Taɗə Yesu Kəriste andaya mə nəkurom
na,Məsəfəre ŋgaymavəlakumeye sifa nakə
mandəviyebayhərwika tərumŋgwalakeye
hay ka ɗəre i Mbəlom. Andza niye, kwa
bo kurom hay ta mətiye hərwi mezeleme.
11 Mbəlom, neŋgeye kə lətse ahaya Yesu
Kəriste abəra ma mədahaŋ. Taɗə Məsəfəre
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, bənaməgewunakə
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
eyehərwi adamâmbatakumhamezeleme
nakə mə nəkurom aye na, ka ndzumeye
ma sifa deɗek eye. 14 Ndo neheye tebiye
Məsəfəre i Mbəlom faya ma lakiye tay
ha aye na, nəteye wawa i Mbəlom hay.
15Məsəfəre niyeMbəloma vəlakumaye na,
neŋgeyema təriye kurom ha beke hay bay,
ka dzədzarumeye sa bay. Məsəfəre niyema
təriye kurom ha wawa i Mbəlom hay ɗuh.
Ada taMəsəfəreniyena, kawudakweye, ka
gwaɗakweye: «Abba! Bəba!» 16 Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye, bo ŋgay eye faya ma tsikiye
mə ɗərev kway na, ta deɗek nəkway wawa
i Mbəlom hay. 17Kə ge nəkway wawa ŋgay
hay na, ka hutakweye wu ŋgwalak eye hay
neheye a gwaɗ ma vəlateye a ndo ŋgay
hay aye dərmak. Mata hute na, nəkway
tə Kəriste taɗə ka sakwa ɗəretsətseh andza
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neŋgeye dərmak. Andza niye, nəkway ta
neŋgeye ka ndzakweye ma 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. 19 Wu neheye tebiye
Mbəlom a ge aye faya ta həbiye ndokndok.
A satay haladzay məŋgatay a pat eye nakə
Mbəlom ma bəziye ha wawa ŋgay hay mə
dzaydzay aye. 20 Mbəlom ka təra tay ha
wu neheye a ge aye wu kəriye. Wu 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.* 21 A sər ha na, pat mekeleŋ
eye ma təmiye wu neheye a ge aye tebiye.
Wu neheye ta təriye andza beke hay sa
bay, ta ziye sa bay, ta hutiye məzlaɓ andza
Wawa i Mbəlom hay, ta ndziye barbarra.
22Ka sərakwa ka madazlay hus anəke, wu
neheye tebiye Mbəlom a ge aye na, faya
ta siye ɗəretsətseh. A wur fataya andza
ŋgwas nakəmawiye wawa aye. 23Faya ma
siye ɗəretsətseh na, wu neheye ɗekɗek bay.
Nəkway dərmak, nəkway neheye Mbəlom
a lah məvəlakway Məsəfəre ŋgay ada ma
vəlakweye məzlaɓ sa aye na, faya ka sak-
weye 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.
24 Mbəlom 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 faya mədzal gər aye na, niye na,
məpe fayamədzal gər sa bay ɓawu neheye
andaya mə həlay kway tsɨy. Way nakə
faya ma piye mədzal gər ka wu nakə kə
huta tsɨy aye? Ndəray andaya bay. 25 Ane
tuk na, faya ka ŋgatakway a wu nakə ka
pakwa faya mədzal gər aye bay. Andza
niye, ka səmakway naha, ka həbakweye
ndokndok!

26Andza niye,Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eyema
deyeweyemadzəniyekwaydərmak, hərwi
nəkway bəle eye hay ka tsəveɗ i Mbəlom.
Ka sərakwa maɗuwulay me a Mbəlom ta
tsəveɗ aye bay. Məsəfəre tə gər ŋgay eye
faya ma ɗuwuleye me a Mbəlom a bəram
kway, faya ma ɗuwuleye me a Mbəlom
tə ɗərev ŋgay peteh andza faya ma siye
ɗəretsətseh, a ze ha wu nakə mətsike tə
bazlam aye. 27 Mbəlom a sər wu nakə
mə ɗərev i ndo hay aye. A sər wu nakə
Məsəfəre ma tsətsahiye faya aye dərmak
hərwi Məsəfəre faya ma ɗuwulay me a
bəram i ndo ŋgay hay adawu neheye a yay
a gər aMbəlomayenakə fayama ɗuwuleye
me aye.

28 Ndo neheye ta wuɗa Mbəlom aye na,
Mbəlomkə zalatayhərwi ada tâ gewunakə
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 ayena, kəpa tayhawalhərwi ada
tâ ndzəkit bo andzawawaŋgayYesu, hərwi
adaWawaŋgay Yesumâ təramalkwaramə
walaŋ i wawa ŋgay neheye haladzay aye.
30Apa tay hawal 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
31Andzaniyena, 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
vəlakwaywawaniye tuk na, ka dzalumna,
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. 34 Way nakə ma sliye məgəse
tay a sariya na, way? Ndəray andaya
bay. Yesu Kəriste tə gər ŋgay eye kə mət

* 8:20 ZəbaməMadazlay i wu hay 3.17.
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hərwi kway, sa na, Mbəlom kə lətse ahaya
abəra ma mədahaŋ, neŋgeye mandza eye
tə həlay i mənday i Mbəlom. Neŋgeye, faya
ma ɗuwuleye me a Mbəlom hərwi kway.
35 Way nakə ma ŋgəniye kway ha ka bo
abəra tə Kəriste hərwi ada mâ wuɗakway
sa bay na, way? Ɗəretsətseh ɗaw, mədzal
gər ɗaw, madzəgur me nakə ta dzəguriye
fakwaya me tsukuɗu, may ɗaw, mətawak
ɗaw,məkəɗe nakə ta kəɗiye kwaymədahaŋ
eye ɗaw? 36 Andza nakə mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom aye, a gwaɗ:
«Hərwi yak Mbəlom, nakə faya ta pəliye

tsəveɗ məkəɗe may kwa a həlay
waray aye.

Ka ɗəre i ndo hay nəmay na, andza təɓaŋ
neheye ta zlatay ɗay aye.†»

37 Ɗuh nəmaa ŋgwasa ka ɗəretsətseh ne-
heye tebiye ta gədaŋ i ndo nakə a wuɗa
may aye. 38Na sər ha ta deɗek wuray an-
daya nakə ma ŋgəniye kway ha tə neŋgeye
hərwi ada mâ wuɗa kway sa bay aye na,
andaya bay. Kwa mədahaŋ, kwa sifa, kwa
gawla iMbəlomhay ada kwawuneheye ta
gədaŋ eyeməmbəlom aye, kwawuneheye
anəke aye, ada kwa wu neheye ta deyew-
eye kame aye, kwa ndo neheye ta gədaŋ
eye ka məndzibəra aye, 39 kwa gədaŋ neh-
eye ka magərmbəlom aye, kwa wu neheye
mabəɗaye, kwawuneheye tebiyeMbəlom
a ge aye na, ta sliye fayamaŋgəne kway ha
ka bo abəra taMbəlomhərwi adamâwuɗa
kway sa bay aye na, ta sliye faya bay. Ka
sərakwa ha niye na, hərwi Bəy Maduweŋ
Yesu Kəriste.

9
Yahuda hay

1Wunakəna tsikiye ayena, deɗek, hərwi
neŋ i Yesu Kəriste, na rawiye me bay.
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye faya ma ɗeŋeye ha
bazlam ga na, deɗek ada mədzal gər ga
bəbay andza niye. 2 Mevel a wur fagaya
haladzay, fayamageŋeye ɗəretsətsehhuya,
3 hərwi gwala ga Yahuda hay. Nəteye na,
malamar ga hay. Taɗə tsəveɗ andaya na,
Mbəlom mâ vəleŋ mezeleme ada mâ mbəl
tay ha ɗuh. A seŋ na, mâ vəleŋ mezeleme,

mâ ŋgəna ga ha ka bo abəra tə Yesu Kəriste
hərwi madzəne tay. 4 Nəteye Israyel hay,
Mbəlom a pala tay hərwi ada tâ təra wawa
ŋgay hay. Ka bəzatay ha məzlaɓ ŋgay. Kə
ɓar dzam ta nəteye, kə vəlatay bazlamma-
pala eye, kə ɗatay ha tsəveɗ i məɗəslay ha
gər, kə tsikatay wu nakəma giye hərwi tay
aye. 5 Nəteye ti yaw ma hulfe i Abraham
ta wawa ŋgay hay. Kəriste dərmak ahəl
nakə a təra ndo aye na, neŋgeye slala tay.
Kəriste neŋgeye Mbəlom, a ləva wu tebiye.
Zambaɗakway ka tor eye! Mâ ge bo andza
niye.*

6 Na gwaɗ na, wu nakə Mbəlom a gwaɗ
ma 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 Is-
rayel hay nəteye ndo i Mbəlom hay bay.
7Wawa i Abraham hay na, haladzay, ane
tuk na, nəteye tebiyewawa 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.†» 8 Andza
məgweɗe: Wawa i Abraham hay ta təra
wawa i Mbəlom hay hərwi bəba təte tay
bay. Ta təra wawa i Mbəlom hay hərwi wu
nakəMbəloma gwaɗmavəliye aye ɗekɗek.
9Wu nakə Mbəlom a gwaɗ ma vəleye aye
na: «Aza həlay eye nakə na pa aye kə sla, na
diye naha na, Sara kə wa wawa. Ma wiye
wawa hasləka eye.‡»

10Neŋgeye niye ɗekɗek bay. Rebeka an-
daya dərmak. Neŋgeye ŋgwas i bəba təte
kway Izak. Kəwamawsahay. 11-12Mbəlom
a gwaɗay: «Wawa bagwar eye ma geye
məsler a malamar ŋgay wawa eye.» Ahəl
nakə Mbəlom a tsik andza niye na, ta ge
ŋgwalak bay, ta ge mənese bay. Rebeka kə
wa tay zuk bay. Mbəlom a ge andza niye
hərwiməɗeha, a gawawuna, andzanakəa
say aye. Ma zliye ndo ŋgayməwalaŋ i ndo
hay na, ma zliye hərwi məsler tay ŋgwalak
eye bay.§ 13 Andza nakə mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom, Mbəlom a gwaɗ: «Na
wuɗaZakob, ane tukna, nakal haEzayu.*»

14Niye na, andzaməgweɗe: Mbəloma ge
† 8:36 Dəmes hay 44.23. * 9:5 Bəba təte niye hay na, Abraham, Izak, Zakob adawawa tay hay. † 9:7 Madazlay i
wu hay 21.12. ‡ 9:9 ZəbaməMadazlay i wu hay 18.10-14. § 9:11-12 ZəbaməMadazlay i wu hay 25.23. * 9:13
Malasi 1.2-3.
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wu hay ta tsəveɗ eye bay ɗaw? Aʼay, andza
niye bay. 15A gwaɗay aMusa ahəl niye:
«Na geye ŋgwalak a ndo nakə a seŋ məgay

ŋgwalak aye.
Na sakay naha a ndo nakə a geŋ mə bo

aye.†»
16 Mbəlom a zla ndo na, a zla na hərwi

nakə a say məgay ŋgwalak aye ɗekɗek bəna
hərwi nakə a say a ndoweye kəgəbay hərwi
məsler ŋgay bay. 17 Mbəlom kə tsikay
a Farawoŋ dərmak ada mawatsa eye mə
Ɗerewel ŋgay, a gwaɗ: «Na təra kar ha bəy
na, hərwi adaahəl nakəka rəheŋhagərbay
aye na, na bəziye ha gədaŋ ga a ndo hay
tebiye kanəkar adaməzele gamâ 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 ha
maŋgok a ndo hay na, hərwi mey? Nəteye
faya ta giye na, wu nakə bo ŋgay eye a pa
hərwi tay aye.» 20Nəkar ndo zezeŋ kəriye!
Nəkar nakə faya ka tsətsahiye andza niye,
ka may ha maŋgok a Mbəlom andza niye
na, nəkar eye na, way? Səŋgəle i doɗo ma
sliye faya məgwaɗay a ndo nakə a ŋgar na
aye: «Ka ŋgar ga andza niye hərwi mey?»
na, ma tsikiye təta ɗaw? 21 Ndo nakə a
ŋgar səŋgəle na, gədaŋ ŋgay andaya məge
wu nakə a say aye ta doɗo. Ma sliye faya
maŋgənahadoɗosulo,mazliyeneŋgeɗ,ma
ŋgariyehasəŋgəlenakə ta giyehaməslerna,
pat i magurlom aye. Neŋgeɗ na, ma ŋgariye
ha səŋgəle nakə ta giye ha məsler pat pat
aye.

22 Ayaw, taɗə kə say a Mbəlom məge
andza ndo məŋgere gərwa na me yak an-
dayamə ɗəma ɗaw? Asayna, ndohay tâ sər
ha neŋgeye tamevel eye adaneŋgeye gədaŋ
eye. Hərwi niye, ma zliye ŋgatay hərwi
ndo neheye neŋgeye ta mevel eye fataya
neheye haɓe ɗa mədze tay ha abəra mə
ɗəma aye. 23Mbəlom a ge andza niye na,
hərwi adandohay tâ sərhaneŋgeyeməzlaɓ
eye haladzay ada ma ŋgəniye məzlaɓ ŋgay

niye a nəteye, a say məgatay ŋgwalak. Ɓa kə
ləva ha bo kurre hərwi ada tâ huta məzlaɓ
ŋgay. 24Nəkway tebiyendoneheyeMbəlom
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 tsik mə ɗerewel i Oze nakə
a watsa, a gwaɗ:
«Ndo neheye ahəl niye ndo ga hay bay aye

na,
na gwaɗateye: Nəkurom ndo ga hay,

Slala nakə ahəl niye na wuɗa bay aye,
na gwaɗeye: Na wuɗa kar.»

26Ada
«Ma təv nakə tə gwaɗatay a ndo hay:

“Nəkurom ndo ga hay bay”,
ta zalateye Wawa i Mbəlom nakə ta sifa

aye.§»
27Ezay ndoməɗe ha bazlam iMbəlom kə

tsik ka gər tay dərmak, kə tsik ta magala, a
gwaɗ:
«Taɗə Israyel hay kwa ta ge haladzay andza

hewiyeŋ kame i bəlay na,
sərum ha ndo neheye Mbəlom ma
təmiye tay ha aye na, nəteye hal-
adzay bay.

28 Bəy Maduweŋ Mbəlom ma giye ma-
honok bay,

ma deyeweye ka məndzibəra ma giye
wu nakə a tsik aye.*»

29Andza Ezay nakay eye ɓa kə tsik faya,
a gwaɗ:
«Taɗə BəyMaduweŋMbəlom Gədaŋ eye,

mâ gər ha siye i gwala kway hay bay
na,

ka dzakweye andza ndo i Sodom hay
ta Gomora hay.†»

Yahuda hay tə sər tsəveɗ deɗek eye bay
30 Andza 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 i Musa mapala eye məpay
bəzay hərwi ada tâ təra ŋgwalak eye hay ka
ɗəre i Mbəlom andza niye, ane tuk na, ta

† 9:15 Madayaw abəra ma Ezipt 33.19. ‡ 9:17 Madayaw abəra ma Ezipt 9.16. § 9:26 Oze 2.1-3; 2.25. * 9:28
Ezay 10.22-23. † 9:29 Madazlay i wu hay 19.23-28.
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dəɗ ka tsəveɗ. 32Tə dəɗ ka tsəveɗ na, hərwi
mey? Hərwi tə dzala na, ta təriye ŋgwalak
eye hay ka ɗəre iMbəlom təwunakə bo tay
eye tə gawa aye ada tə dzala ha kaMbəlom
bay. Hərwiniye ta kərahYesuneŋgeyenakə
andza kwar nakə ndo hay ta ndəfiye faya
sik ta dəɗiye, 33 tə tsik faya mə Ɗerewel i
Mbəlom aye. Mə ɗerewel niye na, Mbəlom
a gwaɗ:
«Zəbum! Na piye kwar a wuzlahgəma i

Zerozelem.
Ndo hay ta ndəfiye faya sik.
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
1 Malamar ga hay, a seŋ tə ɗərev ga pe-

teh, ndo ga hay tâ yaw hərwi ada Mbəlom
mâ mbəl tay ha. Hərwi niye neŋ faya na
ɗuwuleye me a Mbəlom haladzay. 2Na sər
ha ta deɗek a satayməpay bəzay aMbəlom
peteh. Ane tuk na, tsəveɗ nakə deɗek eye
məpay bəzay a Mbəlom aye na, tə sər bay.
3 Tsəveɗ nakə Mbəlom ma təriye ha ndo
ŋgwalak eye kame ŋgay aye na, tə sər bay.
Ta pəla tsəveɗ tay wal. Andza niye, tsəveɗ
nakə Mbəlom ma təriye tay ha ndo hay
ŋgwalak eye kame ŋgay aye na, a satay bay.
4 Na tsik andza niye na, hərwi ahəl nakə
Kəriste a yaw aye na, ka ndəv ha bazlam
mapala eye tebiye. A ge andza niye na,
hərwi ada kwaway kə dzala ha ka neŋgeye
na nəteye na, Mbəlom ma təriye tay ha
ŋgwalak eye hay kame ŋgay.

Mbəlom ma təmiye tay ha ndo neheye tə
dzala ha ka neŋgeye aye

5 Musa tə gər ŋgay kə watsa ka tsəveɗ
i məpay bəzay a bazlam mapala eye, ta
tsəveɗ eye nakay ndo ma təriye ŋgwalak
eye kame i Mbəlom. A watsa, a gwaɗ:
«Ndo nakə kə pay bəzay tebiye a bazlam
mapala eye na, ma hutiye sifa deɗek eye
tə neŋgeye.*» 6 Tsəveɗ nakə ndo hay ta
təra ŋgwalak eye hay kame i Mbəlom hərwi
nakə tə dzala ha ka neŋgeye aye na, wal.

Mawatsa eyeməƊerewel 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 ada mâ mbəzlaw na, way?
7 «Kâ tsik mə ɗərev yak: “Mata mbəzle
a təv i mədahaŋ hay ka dala way?” sa
bay.‡» Andza məgweɗe: Mata zalayaw a
YesuKəristehərwiadamâyawna,way? Ɓa
kə lətsew abəramamədahaŋ tsɨy. 8Ɗerewel
i Mbəlom a gwaɗ ɗuh na: «Bazlam i Mbəlom
neŋgeye bəse tə nəkar, neŋgeye dəreŋ bay,
neŋgeye mə bazlam yak, neŋgeye mə ɗərev
yak.§» Bazlam eye neŋgeye nəte nakə faya
nəmay nəmaa ɗatay ha a ndo hay aye,
nəmay faya nəmaa gwaɗiye: «Dzalum ha
ka Mbəlom.» 9 Taɗə ka tsik tə bazlam yak
«Yesu Kəriste na, Bəy Maduweŋ» ada ka
təma a ɗərev yak Mbəlom kə lətse ahaya
abəra mamədahaŋ na, Mbəlomma 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.*»
12 Mbəlom a tsikatay wu niye a nəteye
tebiye. Wuray ka ŋgəna tay ha ka bo
abəra Yahuda hay ta ndo neheye nəteye
Yahuda hay bay aye bay. Bəy Maduweŋ
neŋgeye Bəy Maduweŋ i ndo hay tebiye.
Faya ma giye ŋgwalak a ndo neheye faya
ta ɗuwuleye me aye tebiye. 13 Andza
mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom na, tə
gwaɗ: «Kwa way ka ɗuwulay me a Bəy
Maduweŋ mâ təma ha na, Bəy Maduweŋ
ma təmiye ha.†»

14 Ane tuk na, ta dzala ha ka neŋgeye
bay tuk na, ta ɗuwulay me na, kəkay? Ta
tsəne labara ŋgay bay tuk na, ta dzaliye ha
ka neŋgeye na, kəkay? Ndəray kə tsikatay
bazlam ŋgay bay tuk na, ta tsəniye labara
ŋgay na, kəkay? 15Ada tə slər ndo i maslaŋ
hay bay tuk na, ndo i maslaŋ hay ta diye ta
tsikateye na, kəkay? Andza mawatsa eye

‡ 9:33 Ezay 28.6. * 10:5 Levitik 18.5. † 10:6 Bazlammapala eye masulo eye 30.12. ‡ 10:7 Bazlammapala
eyemasulo eye 30.14. § 10:8 Bazlammapala eyemasulo eye 30.14. * 10:11 Ezay 28.16. † 10:13 Zowel 3.5.
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mə Ɗerewel i Mbəlom na, a gwaɗ: «Zəbum
ma kəkay nakə ndo hay faya ta ŋgwasiye ta
ndoneheye ti yawməɗe ha LabaraŊgwalak
eye.‡»

16Ane tuk na, maa təma Labara Ŋgwalak
eye na, ndo hay tsekweŋ tsa. Ezay ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom a gwaɗ: «Bəy
Maduweŋ, maa təma bazlam yak nakə
nəmaa ɗa ha aye na, way? Ndo hay ha-
ladzay bay.§» 17 Andza niye, ndoweye
kə dzala ha na, kə tsəne təday. Ndoweye
kə tsəne labara i Yesu Kəriste na, andza
məgweɗe ndəray kə tsikay təday.

18 Kə ge andza niye na, na tsətsahiye:
Ta deɗek ndo i Israyel hay ta tsəne labara
nakay bəɗaw? Ta tsəne. Andza mawatsa
eyeməƊerewel i Mbəlom, a gwaɗ:
«Ta tsəne bazlam tay kaməndzibəra tebiye,

ada bazlam tay kə ndisl ka kokway i
məndzibəra?*»

19Na tsətsahiye sa: Tadeɗekndo i Israyel
hay ta sərhabəɗaw? Asatayməsərehabay.
Maa tsik ahəl niye təday na, Musa, a gwaɗ:
«Mbəlom a gwaɗ:
Nəkurom Israyel hay, na təriye kurom ha

kâ gum ɗəre ka slala nakə kəriye a dəɗ
dala bay aye.

Ka gumeyemevel,
hərwi slala i ndo neheye tə sər wuray
bay aye.†»

20Madəbaeye, Ezayndoməɗehabazlam
i Mbəlom kə tsik parakka, a gwaɗ, Mbəlom
a gwaɗ:
«Ndo neheye ta pəlawa ga bay aye,

ta huta ga.
Na ɗa tay ha bo a ndo neheye,

ta tsətsahawa ga bay aye.‡»
21Kagər i Israyelhayna,Mbəlomagwaɗ:

«Na bəza ha həlay ga.
Hwapatneŋ fayanagateyewiyawandoga

hay hərwi ada tâ yaw.
Ane tuk na, ta rəheŋ ha gər bay, ta kərah

ga.§»

11
Mbəlommagəriye tayhaYahudahaybay

1Yaw, faya na tsikakumeye: Kə ge andza
niye na, andzaməgweɗeMbəlomkə kal tay
ha ndo ŋgay hay ɗaw? Aʼay, kə kal tay ha
bay. Neŋ tə gər ga, neŋ ndo i Israyel, na
yaw abəra ma hulfe i Bendzameŋ. Neŋ
slala i Abraham. 2 Mbəlom kə gər tay ha
ndo ŋgay hay bay tebiye. A pala tay ha
na, zla anəke bay hərwi ada tâ təra ndo
ŋgay hay. Ka sərum wu nakə tə watsa ka
Eliya ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom mə
Ɗerewel i Mbəlom aye bəɗaw? Eliya faya
ma wudiye ka Israyel hay kame i Mbəlom.
A gwaɗ: 3 «Bəy Maduweŋ, ndo neheye na,
ta kəɗ ndo məɗe ha bazlam yak hay, ta
mbəzl ha təvməvəlaka wu hay. Maa zəkaw
na, neŋ nəte ŋgweŋ ada a satay məkəɗe ga
dərmak.*» 4 Mbəlom, 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. 6 Kə
ge Mbəlom a gatay ŋgwalak hərwi məpele
tay ha na, andza məgweɗe a pala tay ha
hərwi məsler tay nakə tə ge aye bay. Kə ge
Mbəlomapalawandohayhərwiməsler tay
na, ŋgwalak ŋgay ka təra ŋgwalak sa bay.

7Niye andza məgweɗe na, Israyel hay ta
huta wu nakə faya ta pəliye bay. Məwalaŋ
tayna, ndomaŋgaleyenakəMbəlomapala
tay aye, nəteye na, ta huta na. Siye hay
na, Mbəlom kə kula tay ha gər tay toŋgwa
toŋgwa. 8 Andza nakə mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom aye na, a gwaɗ:
«Mbəlom ka təra tay hay ada tâ sər wuray

bay.
Ka dərəzlatay ka ɗəre,

kə dəkatay na zləm hus ka bəgom ta
ndziye andza niye.‡»

9Davit dərmak a gwaɗ:
«Wumənday tay nakə ta ndiye mâ gəs tay

andza ɓalay nakə ambəzl wu aye,
tâ dəɗ a ɗəma,

Mbəlommâ satay ɗəretsətseh.
‡ 10:15 Ezay 52.7. § 10:16 Ezay 53.1. * 10:18 Dəmes hay 19.5. † 10:19 Bazlammapala eyemasulo eye 32.21.
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10Tâ ge guluf,
ada tâ ŋgatay a ɗəre sa bay!

Tâ huta ɗəretsətseh huya
hərwi ada ɗərevmâ ye fataya abəra!§»

11 Yaw! Na tsətsahiye sa: Ahəl nakə
matəɗakweŋ a ndzatay a Yahuda hay aye
na, ta dəɗ mambəŋ ɗaw? Aʼay, ta dəɗ
mambəŋ bay! Ane tuk na, Mbəlom a mbəl
tay ha slala mekeleŋ eye hay na, hərwi
nakə nəteye tə ge mezeleme aye. Mbəlom
a ge andza niye na, hərwi ada Yahuda hay
tâ ge sələk ka siye i slala mekeleŋ eye hay
ada tâ pəla tsəveɗ hərwi gər tay. 12 Ahəl
nakə Israyel hay tə ge mezeleme aye na,
Mbəlom a gatay ŋgwalak a siye i ndo hay ka
məndzibəra. Ndo siye hay ta huta ŋgama
haladzaymə həlay iMbəlomhərwi Yahuda
hay nəteye mətawak eye hay ka tsəveɗ i
Mbəlom. Kə geMbəlom a ge ŋgwalak a siye i
slalamekeleŋ eye hay a həlay nakə Yahuda
hay ta kərah marəhay ha gər a Mbəlom
aye na, ahəl nakə aza Yahuda hay tebiye ta
maweye ka təv ŋgay aye ta deɗek ma piye
fataya ŋgama,ma ziye.

Bazlamnakə Pol a tsikatay a ndo neheye
Yahuda hay bay aye

13Natsikiyeanəkena, anəkuromneheye
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 ta məsler
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 Mbəlom mâ təma tay ha ta məsler ga
dərmak. 15Ahəl nakə Mbəlom a gər tay ha
Yahuda hay aye na, kə ma ha ka bo ndo i
məndzibəra hay tə neŋgeye. Kə ge andza
niye na, ahəl nakə aza Mbəlom ma ma tay
ahayaYahudahayka təvŋgay sa ayena,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 nakə
Mbəlom a ɗəs faya abəra hawal eye hay
aye. A ɗəs tay faya abəra na, a tapa† faya
nəkar nakə Yahuda bay aye. Andza hawal i
dərizl i gərɗaf i kəsaf. Anəke fayakaŋgasliye
ha bo ta məse yam eye nakə a tsalaw ma
zləlay i dərizl i gərɗaf i tetəɗœz aye. 18 Kə
ge andza niye na, kâ kəts tay ha bay. Ka
ɗəslumay ha gər a bo kurom na, hərwi
mey? Nəkurom na, hawal hay tsa. Gədaŋ i
hawal hay a yaw na, abəra ma zləlay, bəna
gədaŋ i zləlay a yaw abəra ma hawal hay
bay.

19 Agəla nəkar ka gwaɗiye: «Ayaw,
Mbəlom kə ɗəs siye i hawal hay hərwi ada
mâ tapa ga a ɗəma.» 20 Ka 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 mətepe mətepe aye bay na, hərwi
mey?

22 Tsəne! Mbəlom neŋgeye ŋgwalak eye
adaneŋgeyemevel eye dərmak. A gemevel
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, Mbəlom ma miye tay
ha, ma tapiye tay ha. Faya na tsikakumeye
ta deɗek, gədaŋ ŋgay andaya məme tay ha.
24 Nəkurom neheye Yahuda hay bay aye
na, nəkurom hawal i dərizl i gərɗaf i kəsaf
hay neheye tə ɗəs tay ha abəra ka təv tay
aye ada ti ye kurom ha mətepe ka dərizl i
gərɗaf ŋgwalak eye i guvah nakə a ndzawa
ka təv tay 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.
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Yahuda hay ta maweye ka tsəveɗ i
Mbəlom

25Andza niye, malamar ga hay, a seŋ na,
sərum ha bazlam nakay bagwar eye nakə
Mbəlom a ɗa ha parakka, hərwi ada kâ
dzalumayagərkuromnəkuromka tsahum
bay. Siye hayməwalaŋ 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 ada
ndo i Israyel hay ta dzaliye ha. 26 A həlay
niye na, ndo i Israyel hay tebiye ta təmiye,
andza nakə mawatsa eye mə Ɗerewel aye
na, Mbəlom a gwaɗ:
«Ndonakəmatəmiye tayhandohayayena,

ma deyeweye abəra ma gəma i Ze-
rozelem.

Mambatiye hamezeleme i gwala i Zakob.
27Nakay na, dzamnakəna ɓariye ta nəteye

a həlay niye na pəsatay ha mezeleme
tay aye.‡»

28 Yahuda hay ta kərah Labara Ŋgwalak
eye, ta tərandoməne ɗəre iMbəlom. Andza
niye hərwi ada Mbəlom mâ mbəl kurom
ha, nəkurom neheye Yahuda hay bay aye.
Ane tukna,Mbəlomapala tay hana, hərwi
tâ təra i ŋgay ada a wuɗa tay ha hərwi ɓa
kə tsikatay a bəba təte tay hay andza niye.
29 Mbəlom 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 aMbəlom bay. Ane tuk na,
anəkena, kagumayməboaMbəlom, hərwi
Yahuda hay ta rəhay ha gər bay. 31 I tay na,
andza niye dərmak. A həlay nakay anaŋ
eye, ta rəhay ha gər a Mbəlom bay ada ma
gateye ŋgwalak ɗuh. Ane tukna, andzaniye
hərwi ada nəteye dərmak tâ mbəɗa gər ka
təv i Mbəlom ada tâ gay mə bo a Mbəlom.
32Andza niye, Mbəlom kə gər ha kwa way
tebiye hərwi ada tâ rəhay ha gər bay. A ge
andza niye na, hərwi ada nəteye tâ gay mə
bo tebiye.

Zambaɗakway aMbəlom
33Ayaw! Mbəlomna, zleleeyeməwuhay

tebiye! Metsehe ŋgay a ze kwamey tebiye,
a sər wu hay tebiye. Wu nakə a dzala

mə ɗərev ŋgay aye na, a say məgweɗe mey
na, ndəray ma sliye məme ahaya abəra mə
ɗəma bay, ndərayma sliyeməsəre wu nakə
fayamagiyebay. Andzanakəmawatsa eye
məƊerewel i Mbəlom aye, a gwaɗ:
34«WunakəMbəlomadzalaayena,maasər

na, way?
Maa ɗay ha wu ka həlay a Mbəlom na,
way?§»

35 «Maa vəlay wu aMbəlom nəte
hərwi ada Mbəlom ma vəleye a ɗəma
na, way?*»

36Ndəray andayabayhərwimaagewuhay
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

1 Malamar ga hay, na ɗakum ha
hadzəgay nakə Mbəlom 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. Mbəlom mâ
vəlakum mədzal gər weɗeye hərwi ada
mâ mbəɗa ha ɗərev kurom. Taɗə ka gum
andza niye na, ka sərumeye wu nakə a
say a Mbəlom aye. Andza məgweɗe: Ka
sərumeye wu nakə ŋgwalak eye, wu nakə a
yay a gər aye, ada wu nakə a ye ka bo aye.

3Mbəlom kə geŋ ŋgwalak ŋgay kəriye, ka
pa ga a məsler ŋgay. Hərwi niye neŋ faya
na gwaɗakumeye a nəkurom tebiye: Kâ
ɗəslumay ha gər a bo kurom bay, sərum ha
ɗuh nəkurom ta deɗek na, kəkay. Zəbum
ka gədaŋ neheye Mbəlom a vəlakum aye,
hərwi ada kwa way mâ gay sariya a gər
ŋgay ta tsəveɗ eye.

4 Kwa way bo ŋgay na, nəte, ane tuk
na, vərezl hay faya wal wal haladzay ada
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vərezl eye niye hay kwaway taməsler 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 andzavərezlneheyemazəvaeyekabo
i ndo aye.

6 Mbəlom kə vəlakway gədaŋ wal wal,
andza nakə a say məvəlakway aye. Kə
ge andza niye na, kwa way mâ ge məsler
ta gədaŋ nakə Mbəlom a vəlay aye. Taɗə
Mbəlom a vəlaka gədaŋ məɗe ha bazlam
ŋgay na, ɗa ha andza nakə ka sər Mbəlom a
vəlaka gədaŋ aye. 7 Taɗə Mbəlom a vəlaka
gədaŋ ka madzəne ndo hay na, dzəna
andza nakə a ye ka bo aye. TaɗəMbəlom a
vəlaka gədaŋ ka matətikatay wu a ndo hay
na, tətikatay. 8TaɗəMbəloma vəlaka gədaŋ
məmatay naha ɗərev a ndo hay na, matay
naha ɗərev. Taɗə Mbəlom a vəlaka gədaŋ
ka vəlatay wu a mətawak hay na, vəlatay
tə ɗərev yak peteh. Taɗə Mbəlom a vəlaka
gədaŋ ka məndzatay kame a ndo hay na,
ge na məsler eye tə ɗərev yak peteh. Taɗə
Mbəlom a vəlaka gədaŋ məgatay ŋgwalak a
ndo hay na, gatay ta məŋgwese.

9Wuɗum ndo hay tə ɗərev kurom peteh,
kawuɗum tay ha tə bazlam ɗekɗek tsa bay.
Numay ɗəre awunakəŋgwalak eyebay aye.
Wuɗum wu nakə ŋgwalak eye. 10 Wuɗum
bo məwalaŋ kurom nəte nəte, andza nakə
malamarhay tawuɗaboməwalaŋ tay aye.
Rəhumay ha gər a siye i ndo hay mâ ze
bo kurom eye. 11 Vəlum ha bo kurom ka
məge məsler. Kâ gum sœ bay. Vəlumay
ha bo kurom peteh ka məge məsler i Bəy
Maduweŋ. 12Ŋgwasum hərwi məpe mədzal
gər nakə ka pum ka wu nakə Mbəlom a
gwaɗ ma vəlakumeye aye. Ahəl nakə faya
ka sumeye ɗəretsətseh aye na, zlum ŋgatay.
Ɗuwulumay me a Mbəlom huya, kâ gərum
ha bay. 13Dzənum tay ha ndoməpemədzal
gər haykaYesuneheyemətawakayehay tə
zlele kurom. Ndo neheye ti ye naha a gay
kurom aye na, təmum tay ha lele.

14 Tsətsahum ka Mbəlom, mâ pa
ŋgama ka ndo neheye faya ta sakumeye
ɗəretsətseh aye, kâ vəlumatay mezeleme

bay. 15Ŋgwasum ka bo ta ndo neheye faya
ta ŋgwasiye. Tuwum ka bo ta ndo neheye
faya ta tuwiye. 16Ndzum ayaw tə ayawmə
walaŋ kurom. Kâ ɗəslumay gər a bo kurom
bay, kwa məsler eye tsekweŋ bəbay na, kâ
kərahum bay. Kâ dzalummə gər kurom ka
sərumwu 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. 19 A nəkurom neheye na
wuɗa kurom haladzay aye, ndo kə gakum
mənese na, kâ məmumay ha a ɗəma bay.
Gərum ha Mbəlom mâ gay sariya. Andza
niye, mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom
na, Bəy Maduweŋ Mbəlom a gwaɗ: «Mata
ma ha mənese a ndo na, neŋ!*» 20Ane tuk
na, bazlam i Mbəlom a gwaɗ: «Taɗə may
a wur ka ndo məne ɗəre yak na, vəlay wu
mənday, taɗəyamagayna, vəlay yam. Taɗə
ka ge andza niye na, andza faya ka hayiye
zler i ako ka gər ŋgay.†» 21 Ka gərum ha
mənese mâ ŋgwasa fakuma bay. Ŋgwasum
kamənese təməgewuŋgwalak eye hay ɗuh.

13
Rəhumatay ha gər a bəy i dala hay

1 Kwa way mâ rəhay ha gər a bəy i dala
hay hərwi ndo neheye tebiye ma bəy aye
na, maa vəlatay na, Mbəlom ada maa pa
tay ha a bəy na, neŋgeye. 2 Yaw, ndoweye
kə ge vəram ka bəy i dala hay na, a ge
vəram ka wu nakəMbəlom a ɓar aye. Ndo
neheye faya ta giye andza niye na, faya ta
vahaweye sariya ka gər tay. 3Ndo neheye
faya ta giye wu ŋgwalak eye, ta dzədzariye
ta bəy i dala hay bay. Mata dzədzere ɗuh
na, ndo neheye faya ta giye wu ŋgwalak
eye bay aye. Taɗə a saka madzədzaratay a
bəy i dala hay bay 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 iMbəlomhərwi ada tâdzənakurom
kaməgeŋgwalak. Taɗə ɗuhkage lelebayna,
dzədzaratay a bəy i dala hay hərwi gədaŋ
nakəMbəlom a vəlatay na, a vəlatay kəriye
bay. A vəlatay hərwi mabəz ha mevel i
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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.

6 Ka vəlumeye dzaŋgal na, hərwi niye
dərmak, Mbəlom a pa ndo i bəy i dala
hay hərwi ada tâ ge məsler nakay lele.
7 Vəlumay a bəy i dala hay wu nakə təɗe
məvəlatay anəteye aye. Vəlumataydzaŋgal
a ndo neheye faya ta tsakaliye. Wu nakə ta
tsətsah fakuma məvəle aye na, vəlumatay.
Rəhumatay ha gər lele hərwi nəteye na,
təɗe ka rəhumatay ha gər.

Mawuɗe siye i ndo hay na,marəhay gər a
Mbəlom

8 Gwedere i ndo fakuma na, hamumay.
Gwedere nakəmamətsiye fakuma aye na,
nəte. Gwedere niye na, wuɗum ndo hay
huya. Ndo nakə a wuɗa ndo hay aye na,
ka rəhay ha gər a bazlam iMbəlommapala
eye tebiye. 9 Ka sərum bazlam i Mbəlom
mapala eyeagwaɗ: «Kâgemadamabay, kâ
kəɗ ndo bay, kâ kəla bay, kâ ge ɗəre ka wu i
ndo hay bay.» Bazlam neheye mapala eye
ada ta siye hay tebiye 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 Mbəlom
mapala 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 nakə ka da-
zlakway mədzal ha ka Yesu Kəriste aye
sa bay. 12 Mazlambar həvaɗ ma ndəviye,
ɗəre ma tsaɗiye, dzaydzay ma deyew-
eye. Mbəɗakway dəba a məsler i həvaɗ.
Həlakwa wu həlay neheye a ye ka boməge
ha məsler ta həpat aye. 13Mede kway mâ
ge ŋgwalak eye andza i ndo neheye faya ta

diye mə dzaydzay aye. Kâ gakwa magur-
lom nakə ŋgwalak eye bay aye bay ada kâ
kwayakwa bay. Madama tə wu neheye
ŋgwalak eye bay aye na, kâ gakwa bay,
gərakwahamagazləga taməge sələk. 14Bəy
Maduweŋ Yesu Kəriste mâ təra andza wu
həlay kurom. Kâ pumay bəzay a wu neh-
eye 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 kəɗumwuway
ka wu nakə a dzala mə ɗərev ŋgay aye bay.
2Agəna ndomekeleŋ eye a dzala na, tsəveɗ
andaya mənde wu hay tebiye. Ane tuk na,
ndo nakə gədaŋ ŋgay andaya ka tsəveɗ i
Mbəlom bay aye na, a nda ala i slambah
tsa. 3 Ndo nakə a nda wu hay tebiye aye
na, mâ may ha mənese a ndo nakə a nda
siye i wu hay bay aye bay. Ada ndo nakə
a nda wu hay tebiye bay aye na, mâ may
hamənese a ndo nakə a ndawu hay tebiye
aye bay hərwi Mbəlom ka təma na. 4Nəkar
waynakəkamayhaməneseando iməsler i
ndoaye? Taɗəkə gemənesena,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
nakəa ləvanaayemasliye fayamatsəpena
hərwi adamâ dəɗ bay.

5 Ndo mekeleŋ eye hay tə dzala na, pat
siye hay a ze pat siye. Ane tuk na, ndo siye
hay i tay na, pat hay nəte tə ləva. Kwa way
mâ sər wu nakə a dzala mə ɗərev ŋgay aye
lele. 6Ndonakə adzala pat nəte a ze ha siye
i pat mekeleŋ eye hay na, a ge andza niye
hərwi adamâ ɗəslayha gər aBəyMaduweŋ
Yesu. Ndo nakə a nda wu hay tebiye aye
na, a say məɗəslay ha gər a Bəy Maduweŋ
Yesu hərwi a gay naha sɨsœ aMbəlom. Ndo
nakə a kərahmənde siye i wu hay aye na, a
ge andza niye hərwi ada mâ ɗəslay ha gər
a Bəy Maduweŋ dərmak ada hərwi məgay
naha sɨsœ aMbəlom.

7Ndəray kwa nəte a ndza hərwi məndze
ŋgay bay ada ndəray kwa nəte ma mətiye
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hərwi tə gər ŋgay eye bay. 8 Ahəl nakə
nəkway tə ɗəre aye na, nəkway tə ɗəre
hərwi məɗəslay hay gər a Bəy Maduweŋ.
Ahəl nakəkamətakweyena, kamətakweye
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 kə mət ada kə lətsew
abəra ma mədahaŋ hərwi ada mâ təra Bəy
Maduweŋ imədahaŋhay ada i ndoneheye
tə ɗəre aye.

10 Nəkar, ka may ha mənese a malamar
yak na, hərwi mey? Ada nəkar ka zəba
ka malamar yak andza ndo bay na, hərwi
mey? Nəkway tebiye ka deyekweye kame
i Mbəlom, ma gakweye sariya. 11 Andza
nakə mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom
aye na, BəyMaduweŋMbəlom a gwaɗ:
«Ta deɗek neŋ faya na tsikakumeye,

ndo hay tebiye ta deyeweye ta
dəkweŋeye gurmets.

Kwa wayma tsikiye tə bazlam ka neŋ, neŋ
Mbəlom.*»

12 Andza niye, kwa way ma ɗiye ha wu
nakə a ge aye. Bo ŋgay eye tə gər ŋgay eye
ma ɗiye ha kame i Mbəlom.

Kâ kal hamalamar yak amezeleme bay
13 Kə ge andza niye na, kâ makwa ha

mənese mə walaŋ kway bay. Wu neheye
ka pum ka bo tərzlekeŋ aye ɗuh na, anaŋ:
Kâ pa wuray ka tsəveɗ nakə malamar ma
vəleye madəfe sik aye, kəgəbay ma dəɗiye
ha a mezeleme aye bay. 14 Neŋ 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, wu nakay ŋgwalak eye bay aye na,
mâ nda bay. Wu neheye i ŋgay na, ta deɗek
ŋgwalak eye hay bay. 15 Taɗə ka dziye ha
malamar yak təwu nakə faya ka ndiye na,
niye na, ka wuɗa ndo bay. Yesu Kəriste
kə mət hərwi malamar yak. Hərwi niye
kâ dzəgəɗ ha malamar abəra ka tsəveɗ i
Mbəlom hərwi wu yak nakə ka ndiye bay.
16 Ka 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

nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye faya ma giye
mə nəkway aye. Faya ma dzəniye kway ka
məge wu ŋgwalak eye, faya ma vəlakweye
zay mə walaŋ kway, faya ma vəlakweye
məŋgwese. 18Ndonakə fayamageyeməsler
andza niye a Yesu Kəriste aye na, a yay a
gər a Mbəlom ada ndo hay ta rəhay ha gər
dərmak.

19 Kə ge andza niye na, gakwa gədaŋ
məge wu nakə ma dzəniye ndo hay ka
məndze zay mə walaŋ kway aye. Ka gak-
weye wu nakə ma dzəniye tay siye i ndo
ka məgəle ka tsəveɗ i Mbəlom aye dərmak.
20 Kâ nas ha məsler i Mbəlom tə wu nakə
faya ka ndiye aye bay. Ayaw, deɗek tsəveɗ
andaya ka mənde wu hay tebiye, ane tuk
na, taɗə siye i ndo hay ta dəɗiye abəra ka
tsəveɗ i Mbəlom hərwi yak na, kâ nda bay.
21Wu nakə ŋgwalak aye na, kwa mahəpəɗe
slo, kwa məse guzom, kwa mey nakə ma
diye ha malamar yak a mənese aye na, kâ
ge bay. 22Taɗə ka dzala ka sliye fayamənde
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. Ndonakəagewuadaage təmədzal 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 na
mədzal gər ŋgay peteh ka wu nakəma giye
aye bay. Wu nakə ndo a sər ha lele bay
mədzal gər faya sulo sulo, kə gehakabona,
kə gemezeleme.

15
Gewunakəmadeyeteye a gər a siye i ndo

hay aye
1 Nəkway neheye gədaŋ eye ka tsəveɗ i

Mbəlom aye na, kutoŋ dzənakwa ndo neh-
eye bəle eye hay aye. Kâ gakwawu 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, andza nakə tə watsa faya mə Ɗerewel i
Mbəlom aye, tə gwaɗ: «Ndo hay ta tsaɗa kar
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Mbəlom, ane tuk na, mətseɗe tay a dəɗ na,
ka neŋ.*» 4Wu nakə tebiye tə watsa ahəl
niye məƊerewel 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 ne-
heye 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 tətikakum aye, 6 hərwi
ada nəkurom tebiye kâ zambaɗumay a
Mbəlom Bəba i Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste tə ɗərev kurompeteh ada təbazlam
kurom nəte.

Təmumbo nəte nəte məwalaŋ kurom
7 Təmum bo nəte nəte mə walaŋ kurom

andza i Yesu Kəriste nakə a təma kurom
aye. Gumandzaniye, hərwi adandohay tâ
zambaɗay a Mbəlom. 8 Faya na tsikakum-
eye deɗek, YesuKəriste a təra ndo iməsler i
Yahuda hay na, hərwi məɗatay ha Mbəlom
a rawmebay. A yawna, hərwi adawuneh-
eyeMbəloma gwaɗmavəlateye a bəba təte
ŋgay hay aye na, mâ ge bo. 9 A yaw sa na,
hərwi ada ndo neheye Yahuda hay bay aye
tâ zambaɗay a Mbəlom hərwi ŋgwalak ŋgay
nakə a gatay aye. Andza nakəmawatsa eye
məƊerewel i Mbəlom aye, a gwaɗ:
«Hərwi niye, na zambaɗakeye mə walaŋ i

ndo neheye Yahuda hay bay aye,
na zambaɗakeye ta dəmes.†»

10Bazlam i Mbəlom a gwaɗ sa:
«Nəkurom neheye Yahuda hay bay aye,

ŋgwasum ta ndo i Mbəlom hay.‡»
11Ma təvmekeleŋ eye a gwaɗ sa:

«Nəkurom neheye tebiye Yahuda hay bay,
zambaɗumay a Bəy Maduweŋ
Mbəlom.

Nəkurom ndo hay tebiye,
zambaɗumay.§»

12 Ezay ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom a
gwaɗ dərmak:
«Ndəray ma deyeweye abəra ma hulfe i

Zese.

Ma deyeweye ma təriye bəy i ndo neheye
Yahuda hay bay aye.

Ndo neheye Yahuda hay bay aye ta piye
mədzal gər tay ka neŋgeye.*»

13Mbəlom a vəlawatay gədaŋ a ndo hay
tə dzala ha ka neŋgeye. Mâ rah kurom ha
taməŋgwese ada tə zay hərwi ka dzalumha
kaneŋgeye. Andzaniye, kâ dzalakwaha ka
neŋgeyepeteh ta gədaŋ iMəsəfəre 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
fayamətsikatayme a zləma siye i ndo hay,
15 ane tuk na, bazlam mekeleŋ eye na, na
tsikakum naha ta məge me eye hərwi ada
kâ mətsum ha gər bay. Na tsikakum naha
andza niye na, hərwi ŋgwalaknakəMbəlom
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
a Mbəlom a yaway a gər aye. Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a pa tay ha i Mbəlom.

17 Kə ge andza niye na, na sliye faya
maŋgeleke taməsler iMbəlomnakə faya na
giye ma mədzepe tə Yesu Kəriste. 18 Taɗə
bazlam andaya mətsike na, na tsikiye ka
wunakəYesuKəriste a ge təneŋaye ɗekɗek
tsa, hərwi ada nâ həlatay ahaya ndo neh-
eye 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 gemasuwayaŋ hay
wal wal ada Məsəfəre i Mbəlom kə ɗa ha
gədaŋ ŋgay. Andza niye, na ɗa ha kwa a
ŋgay Labara Ŋgwalak eye i Yesu Kəriste a
ndo hay. Na dazlay ma Zerozelem hus a
gəma i Iliyiri.† 20 A seŋ məɗe ha Labara
Ŋgwalak eye a təv neheye ndo hay ta sər
Yesu Kəriste zuk bay aye. Na ge andza niye
na, hərwi a seŋmaɗəzle gaykamədok i ndo

† 15:9 2 Samuyel 22.50; Dəmes hay 18.50. ‡ 15:10 Bazlammapala eye masulo 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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mekeleŋ eye bay. 21 A seŋ ɗuh na, andza
nakə mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom
aye, a gwaɗ:
«Ndo neheye ta tsikatay ɗaɗa ka neŋgeye

bay aye na,
nəteye ta ŋgateye.

Ndo neheye ta tsəne zuk bay aye na,
nəteye ta tsəniyeLabaraŊgwalakeye.‡»
A say a Polmede a Roma

22 Hərwi niye, a seweŋ haladzay mede
naha a təv kurom, aya ane na ye naha bay.
23Kə ndzaməve haladzay nakə a seŋmede
naha mazəbakumaw ɗəre aye. Na huta
həlay eye bay hərwi məsler. Anəke na, ma
gəma neheye na, məsler ga ka ndəv. 24Na
diyenaha, nandziyeka təvkuromtsekweŋ
hərwi ada kâ vəlumeŋ gədaŋ. Ma dəba eye
na, na diye a gəma i Espayoŋ ada a seŋ na,
ka dzənumeye ga hərwi mede a ɗəma.

25 Ane tuk na, anəke na, na diye a
Zerozelem, na zlatay naha madzəne i
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu təday,
26 hərwi ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheye ka dala i Masedowan ta Akay§
aye, kə yatay a gər matsekele suloy hərwi
madzəne tay ha ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu neheye mətawak eye ma Ze-
rozelem aye. 27 Bo tay eye tə dzala lele
ada deɗek lele nakə tə ge andza niye aye.
Yahuda hay ta ŋgəna tə siye i ndo hay wu
neheye ŋgwalak eye Mbəlom a gwaɗ ma
vəlateye aye. Andza niye, ndo neheye
Yahuda hay bay aye ta dzəna Yahuda hay
tə wu nakə andaya fataya bay aye. 28Ahəl
nakə na ndəv ha məsler nakay ada na ye
məvəlatay wu nakə məsləratay naha aye
tebiye na, na diye a Espayoŋ. Na diye
a ɗəma na, na diye naha a təv kurom
təday. 29 Na 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:
Ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi ga,

ɗuwulumay me tə ɗərev kurom peteh
31 hərwi 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
zlataynahaaye taməŋgwese. 32Andzaniye,
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 faya
madiyenaha. Neŋgeye fayamagiyeməsler
i Mbəlom mə walaŋ i məhay gər i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye ma
Seŋkəre aye. 2 Kə ndisl naha a təv kurom
na, təmum na lele hərwi neŋgeye i Bəy
Maduweŋ dərmak. Təmum na andza nakə
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu haɓe ta
giye aye. Dzənum na təwu nakə hawa eye
mageye tebiyehərwineŋgeyekadzənando
hay haladzay, ka dzəna ga dərmak.

3 Tsikumatay ha me a Pərisil tə zal ŋgay
Akelas. Nəteye tə neŋ, nəmay faya nəmaa
giye məsler i Yesu Kəriste aye. 4 Ahəl niye
nəteye na, ta sər mədze ha məsəfəre tay
hərwi ga. Na gatay sɨsœ haladzay ada maa
gatay sɨsœ na, neŋ mahəgeye bay. Ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu tebiye ne-
heye Yahuda hay bay aye ta gatay sɨsœ.
5 Na tsikatay naha me a ndo neheye tə
hayawagər a gay tayhərwimaɗuwulayme
aMbəlom aye.
Na tsikay naha me a dzam ga Epenete.

Maa lah mədzal ha ka Yesu Kəriste ka dala
i Azi* na, neŋgeye. 6 Na tsikay naha me a
Mari, neŋgeye a ge məsler haladzay hərwi
kurom aye.

7 Na tsikatay naha me a Andronikos ta
Zuniyas. Nəteye na, ndo ga hay. Neŋ ta
nəteye ta gəs may a daŋgay. Ndo hay tə
sər nəteye neheye sulo mə walaŋ i ndo i

‡ 15:21 Ezay 52.15. § 15:26 Akay: Məzele guram eye i diye i Salawa i Gəres. * 16:5 Dala i Azi, anəke na, ma
Turki.
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maslaŋ hay aye na, ta məzlaɓ eye. Maa lah
məpemədzal gər ka YesuKəriste na, nəteye
bəna neŋ bay.

8 Na tsikay naha me a Ampəliyatos,
dzam ga, nəmay salamay mə həlay i Bəy
Maduweŋ.

9 Na tsikay naha me a Urban. Nəkway
tə neŋgeye, faya ka gakweye məsler i Yesu
Kəriste.
Na tsikay nahame a dzam ga Sitakis.
10Na tsikay naha me a Apelles. Neŋgeye

kə sa ɗəretsətseh hərwi Yesu Kəriste ada kə
ndza ɓəŋɓəŋ.
Na tsikatay nahame a ndo i gay i Aristo-

bul.
11 Na tsikay naha me a Herodiyoŋ, ndo

ga.
Na tsikataynahameando i gay iNarkise

hay, nəteye i BəyMaduweŋ.
12 Tsikumeŋatay ha me a Tirifene ta Tir-

ifoz, nəteye malamar kway ŋgwas eye hay
neheye faya ta giye məsler i Mbəlom aye.
Na tsikay naha me a Perisid malamar

kway ŋgwas eye nakə na wuɗa na aye.
Faya ma giye məsler haladzay hərwi Bəy
Maduweŋ.

13 Tsikumeŋay ha me a Rufus, ndo
ŋgwalak eye ka tsəveɗ i BəyMaduweŋ.
Na tsikay ha me a may ŋgay dərmak,

neŋgeye andzamay ga.
14 Tsikumeŋatay ha me a Asiŋkərit ta

Fəlegoŋ ada aHermes, a Patrobas adaHer-
mas ada a ndomədzal gər neheye ta nəteye
aye.

15 Tsikumeŋay ha me a Filologe ada a
Zuli, ada a Nere ta malamar ŋgay dem eye.
Na tsikay naha me a Olimpas ada a siye

i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu tebiye
neheye ta nəteye aye.

16 Tsikum a bo me nəte nəte lele mə
walaŋ kurom. Məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka YesuKəriste ta tsikakum
nahame tebiye.

Mandəve i bazlam i Pol
17Malamar ga hay, neŋ faya na gakum-

eye 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 i maslaŋ i
Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste bay, faya
ta giye ɗuh na, wu nakə a yatay a gər aye.
Faya ta səpatiye ndo hay tə bazlam tay
neheye ləfeɗeɗe aye. Andza niye, faya ta
vatay gər a ndo neheye tə sər mənese bay
aye. 19 Nəkurom na, ndo mədzal gər hay
ka Yesu Kəriste tə sər ma kəkay nakə ka
rəhumayhagər aBəyMaduweŋaye. Ɗərev
ga ka ŋgwasa haladzay hərwi kurom ada a
seŋ na, tərum metsehe eye hay hərwi ada
kâ gumwuŋgwalak eye ada kâ gummənese
bay.

20Mbəlom fayama vəliye zay huya a ndo
hay. Mazlambar ma ndərasliye na gədaŋ i
Fakalaw, ma piye na a huɗ i sik kurom.
Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste mâ pa

fakuma ŋgama.
21Timotenakə fayamagiyeməsler təneŋ

aye kə tsikakum naha me. Ndo gay hay
Lukiyus, Zason, ada Sosipater ta tsikakum
nahame dərmak.

22Maawatsa ɗerewel nakay na, neŋ Ter-
tiyus† ndo məwetse wu nakə a say a Pol
aye. Na tsikakum naha me ta məzele i Bəy
Maduweŋ.

23Neŋ 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 yawaw
maɗuwulay naha me a Mbəlom mə gay
ŋgay. Erast ndo məgay gər a suloy i
wuzlahgəma adamalamar kway Kartus ta
tsikakum nahame.
[ 24Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste mâ

pa fakuma ŋgama ka nəkurom tebiye.]
25 Zambaɗakway a Mbəlom! Neŋgeye

nəte ŋgweŋ ta gədaŋ hərwi ma vəlakumeye
gədaŋ ɓəŋɓəŋ ka tsəveɗ ŋgay andza Labara
Ŋgwalak eye nakə faya na ɗatay ha a ndo
hay ka gər i Yesu Kəriste aye. Labara
Ŋgwalak eye nakay kə ɗa ha parakka ba-
zlam nakay maŋgaha eye ahəl niye aye.
26 Ane tuk na, anəke na, Mbəlom kə ɗa
ha parakka ada faya ta ɗiye ha ka gər i
wu nakə ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
hay tə watsa ka gər i Kəriste aye. Andza
niye, bazlamnakay kə ɗa a zləma slala hay
tebiye andza i Mbəlom neŋgeyema ndziye

† 16:22 Tertiyus na, ndoməwetse ɗerewel i Pol.
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ka tor eye a gwaɗ tâ tsəne hərwi ndo hay tâ
dzalahaada tâ rəhayhagər 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!
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Makurre i ɗerewel i Pol nakə
a watsatay naha a
Koriŋte hay

aye
Məfələkwe

Pol a pa məhay gər i ndo mədzal gər hay
ka Yesu ma Koriŋte ahəl i mahəhele ŋgay
masulo eye. Koriŋte na, wuzlahgəma nakə
kadala iGəres zlele eyeaye, zlele eyehərwi
təvmələtse i kwalalaŋ i yamhay sulo. Beke
hay mə ɗəma haladzay ada ndo i mətawak
hay. Ndo haladzayməndze tay na, swa tsa.
Ahəl niye na, Koriŋte hay tə pay bəzay a

kule kwawaray waray.
Pol a tsəne labara tay (zəba 1.11 ta 7.11).

Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ma Ko-
riŋte, mədzal gər tay madzədza eye tə gər i
bazlam hay wal wal.
Mə madədo 1 ka 4, Pol a tsik ka ndo
məpe mədzal gər neheye ma Koriŋte
aye ada ka ndo neheye a ɗatay ha
Labara Ŋgwalak eye i Yesu Kəriste aye.

Mamadədo5.1 ka 11.16, Pol a ɗataynaha
ka gər i bazlam hay

Ka 11.17 ka 14.40, Pol faya ma tsikiye ka
məndze mə walaŋ i məhay gər i ndo
məpemədzal gər hay ka Yesu.

Madədo 15 faya ma tsikiye na, Mbəlom
a lətse ahaya Yesu abəra mamədahaŋ,
ada pat mekeleŋ eye mədahaŋ hay ta
lətseweye abəramamədahaŋ dərmak.

Andza ɗerewel siye neheye Pol a watsa
aye, nakay anaŋ eye a ndəv ta labara
hay ada ta mətsike me a ndo hay
(madədo 16).

Pol a tsikatay naha me a ndo neheye ma
Koriŋte aye

1Maawatsakumnahaɗerewelnakayna,
neŋ Pol nakəMbəlom a zla ga hərwi ada nâ
təra ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste aye. A zla
gana, hərwi a yaya gər. Nəmay tamalamar
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 kurom a
həlay i Yesu Kəriste. A zalakum na, hərwi

ada kâ tərumndoŋgayhay, andza a zalatay
a ndo neheye tebiye mandza eye kwa ka
waray ka waray faya ka ɗuwulumeye me
a Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste aye.
Neŋgeye na, BəyMaduweŋ kway tebiye.

3 Mbəlom Bəba kway ta Bəy Maduweŋ
kway Yesu Kəriste tâ pa fakuma ŋgama ada
tâ vəlakum zay.

Wuneheye lele Yesu a vəlatay aye
4 Neŋ faya na gay naha sɨsœ a Mbəlom

huya hərwi kurom, hərwi kə pa fakuma
ŋgama hərwi nakə nəkurom madzapa eye
tə Yesu Kəriste aye. 5 Ayaw deɗek! Ahəl
nakə ka dzapum ta neŋgeye na, Mbəlom
kə vəlakum wu neheye ŋgwalak eye hay
tebiye. Andza niye, Mbəlom kə vəlakum
tsəveɗ kaməsərewu neheye deɗek eye ada
ka slum faya məɗa ha wu neheye a ndo
hay. 6 Andza niye hərwi ahəl nakə nəmaa
ɗakum ha bazlam i Yesu Kəriste aye na, ka
təmum tə ɗərev kurom ɓəŋɓəŋ lele. 7Hərwi
niye wu neheye Mbəlom faya ma vəlateye
a ndo ŋgayhay aye na, wuray kwa tsekweŋ
a kətsakumbay, a nəkuromneheye faya ka
həbum pat nakə Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəristemamaweyeaye. 8Mbəlomneŋgeye,
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 dzədzarum bay,
maa zalakum na, bo i Mbəlom eye ŋgway
hərwi ada kâ tərumnəkurommadzapa eye
ta wawa ŋgay Yesu Kəriste Bəy Maduweŋ
kway. Ada taɗəMbəlomkə tsik, kə gwaɗma
giye na, ma giye ta deɗek andza nakə a tsik
aye.

Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ma
Koriŋte ta ŋgəna

10Malamar ga hay, neŋ faya na gakum-
eye naha amboh ta gədaŋ i Bəy Maduweŋ
kway Yesu Kəriste, bazlam kurom mâ təra
na, nəte. Kâ ŋgənum ha bo mə walaŋ
kurom bay. Ɗərev kurommâ təra nəte ada
mədzal gər kurom mâ 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
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haladzay. 12A seŋ məgwaɗakum na, mey?
A seŋməgwaɗakumna, kwawayməwalaŋ
kurom faya ma tsikiye wu mekeleŋ eye
hay wal wal. Siye hay tə gwaɗ: «Nəmay
na, ndo məpay bəzay a Pol.» Siye hay tə
gwaɗ: «Nəmay ndo məpay bəzay a Apo-
los.» 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
maŋgəna eye wal wal ɗaw? Ta dar ka
mayakomazləlmbaɗaeyehərwikuromna,
neŋ Pol bay na gwaɗ bəɗaw? Ta dzəhuɓ
kurom ha a yam na, ta məzele ga bay na
gwaɗ bəɗaw?

14Nagay sɨsœaMbəlomhərwinadzəhuɓ
ndəray a yam kwa nəte mə walaŋ kurom
bay. Ane tuk na, na dzəhuɓ a yam na,
Kərispus ta Gayus ɗekɗek tsa. 15 Andza
niye ndərayməwalaŋ kuromma sliye faya
mətsike ta dzəhuɓ ha a yam ta məzele ga
na, andaya bay. 16 Ayaw deɗek ŋgway! Na
dzəhuɓ Sitefanas a yam ta ndo i gay ŋgay
haydərmak. Taɗəndomekeleŋeyeandaya
na dzəhuɓ ha a yam na, na sər sa bay.
17Kəriste kə sləra ga ahaya madzəhuɓe tay
ha ndo hay a yam bay. A gweɗeŋ: «Do
ɗatay ha Labara Ŋgwalak eye a ndo hay.»
A gweɗeŋ sa: «Kâ tsik tə metsehe i ndo
zezeŋ bay.» Taɗə na tsikawa tə metsehe i
ndo zezeŋ na, məməte ŋgay nakə a mət ka
mayakomazləlmbaɗa eyena,ma təriyewu
kəriye. Ma giye ŋgama bay.

Gədaŋ təmetsehe iMbəlom
18 Labara i məməte i Yesu nakə ta dar

na ka mayako mazləlmbaɗa eye a təra ka
ndo neheye faya ta dziye na, wu kəriye.
Ma giye ŋgama bay. Ane tuk na, nəkway
neheye Mbəlom ma təmiye kway ha aye
na, ka sərakwa bazlam niye na, gədaŋ i
Mbəlom. 19Andzanakə təwatsaməƊerewel
i Mbəlom na, Mbəlom a gwaɗ:
«Na ta dziye ha metsehe 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, met-
sehe tay eye məŋgay tuk? Ndo neheye tə

dzaŋgawa bazlammapala eye i Yahuda hay
aye na, wu tay neheye tə sər aye na, ma
dzəniye tay ha kame i Mbəlom ɗaw? Ndo
neheye tə sər mətsike me haladzay aye na,
məsəre mətsike me tay ma dzəniye tay ha
kame i Mbəlom ɗaw?» Mbəlom kə ɗa ha,
məsəre wu i ndo i məndzibəra hay na, wu
nakə kəriye. Ma giye ŋgama bay.

21 Ndo i məndzibəra hay ta ŋgatay a wu
nakəMbəlomage təmetseheŋgay aye. Ane
tuk na, ta sər na bay. Hərwi niye, neŋgeye
na, faya ma giye məsler tə bazlam neheye
faya nəmaa ɗiye ha aye. Nəteye na, tə
gwaɗ: «Bazlam neheye na, wu kəriye. Ma
giye ŋgama bay.» Ane tuk na, a yay a gər
a Mbəlom mətəme tay ha ndo neheye tə
dzala ha ka bazlam niye hay. 22 Yahuda
hay, nəteye a satayməŋgatay amasuwayaŋ
hərwi ada nakə ta səriye ha bazlam neh-
eye na, deɗek aye. Gərek hay na, a satay
məsəre Mbəlom təmetsehe tay eye wu tay.
23 Ane tuk na, nəmay faya nəmaa ɗiye ha
na, Yesu Kəriste. Nəmaa ɗawa ha, nəmaa
gwaɗawa: «Kəriste na, ta darnakamayako
mazləlmbaɗa eye.» Yahudahay tə tsənena,
ta təma bay, a ndalatay, ada ndo neheye
Yahuda hay bay aye tə gwaɗ: «Bazlam niye
na, bazlam nakə kəriye. Ma giye ŋgama
bay.» 24 Ane tuk na, ndo neheye Mbəlom
a zalatay, a təra tay ha ndo ŋgay hay, kwa
Yahuda hay, kwa ndo neheye Yahuda hay
bay aye na, ta zəba faya andza wu kəriye
təbey. Tə sər ha Yesu Kəriste na, neŋgeye
gədaŋ i Mbəlom ada neŋgeye faya ma ɗiye
ha metsehe i Mbəlom. 25 Taɗə ndo hay ta
dzala, ta gwaɗ: «Wu 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 haməsler ŋgay nakə
tə gwaɗ gədaŋ eye bay aye na, a ze gədaŋ
tay ɗuh.

26 Malamar ga hay, nəkurom neheye
Mbəlom a zalakum aye na, nəkurom wu
hay tey? Ka ɗəre i ndo iməndzibəra hayna,
ndo imetsehe andayaməwalaŋkuromha-
ladzay bay. Ndo i gədaŋ andaya haladzay
mə walaŋ kurom bay ada ndo neheye tə
ɗa a zləm aye andaya mə walaŋ kurom
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haladzay bay sa. 27Mbəlom a pala ɗuh na,
ndo neheye ndo i məndzibəra hay tə gwaɗ
fataya ta tsahbay ayehərwi ada tâ təra ndo
ŋgay hay. A pala tay ha na, hərwi məpatay
horoy a ɗəre a ndo neheye tə gwaɗ ta tsah
aye. Ada Mbəlom a pala ndo neheye ndo i
məndzibəra hay tə gwaɗ fataya nəteye bəle
eye hay na, hərwi məpatay horoy a ɗəre
a ndo i gədaŋ hay. 28 Mbəlom a pala na,
ndo kəriye hay tsa, ta zəba fataya andza
wu kəriye maɗəva zləm tay andaya bay. A
ge andza niye na, hərwi ada mədze tay ha
ndoneheye lele tə ɗa a zləmaye. 29Mbəlom
a pala slala i ndo neheye andza niye na,
hərwi ada ndəray mâ ɗəslay ha gər a bo
kame ŋgay bay. 30 Maa dzapa kway ha tə
YesuKəristena,Mbəlomnəteŋgweŋ. Hərwi
niye Mbəlom a ɗakway ha metsehe ŋgay tə
həlay i Yesu. Andza məgweɗe na, Mbəlom
a təra kway ha ndo ŋgwalak eye hay na,
tə həlay i Yesu Kəriste. Ada a təmakway
ahaya abəra mə mezeleme na, tə həlay
i Yesu Kəriste ada ka tərakwa ndo ŋgay
hay. 31 Andza nakə tə watsa mə Ɗerewel i
Mbəlom na, tə gwaɗ: «Ndo nakə a say məge
zlapay aye na,mâ ge zlapay təwunakəBəy
Maduweŋ a ge aye.†»

2
Pol a ɗa ha Yesu Kəriste

1Malamar ga hay, neŋ eye ahəl niye na
ye naha a gay kurom məɗakum ha wu i
Mbəlom nakə maŋgaha eye na, na tsik ba-
zlam neheye a da me aye bay ada na tsik
wuray 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 adanadzədzar haladzay.
4Ahəl nakə na ɗakum ha bazlam i Mbəlom
aye na, na tsikakum tə metsehe i ndo ne-
heye 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. 5 Hərwi

niye, ka pum mədzal gər kurom ka Yesu
Kəriste na, hərwi ka ŋgatumay a gədaŋ i
Mbəlom bəna, a metsehe i ndo hay bay.

6Ndo neheye ta sara ka tsəveɗ i Mbəlom
aye na, nəmaa tətikataymetsehe iMbəlom.
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 ge məndzibəra zuk bay aye
na, ɓa kə ləva ha bo hərwi mətəme kway
ha hərwi ada kâ yakwa a təv məndze ŋgay
nakə ta ɗəslay ha gər aye. 8Metsehe niye
na, ndəraykwanəteməwalaŋ indoneheye
tə ləva məndzibəra aye ta sər metsehe niye
bay. Taɗə ta sər na, ta dariye BəyMaduweŋ
kway ka mayako mazləlmbaɗa eye bay.
Neŋgeye na, məzlaɓ ŋgay a ze kwa mey
tebiye. 9Wu niye Mbəlom a ge na, andza
nakə mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom
aye, a gwaɗ:
«Wu nakə Mbəlom a ləva ha bo hərwi ndo

neheye ta wuɗaMbəlom aye na*,
a ze wu neheye ndo hay ta ŋgatay bay
aye tebiye

ada nakə ta tsəne bay kwa wu nakə ta
dzala faya bay aye.»

10 Mbəlom a ɗa ha metsehe niye na, a
nəmay ta gədaŋ i Məsəfəre ŋgay. Məsəfəre
na, a sər wu hay tebiye. Kwa wu nakə
Mbəlom a dzala mə gər ŋgay aye na, a sər.
11Maasərmədzal gər i ndomekeleŋeyena,
way? Ndo məsəre na andaya bay. Maa sər
na, məsəfəre ŋgay eye ŋgway. I Mbəlom na,
andza niye dərmak. Maa sər mədzal gər i
Mbəlom na, Məsəfəre ŋgay eye ŋgway, ndo
mekeleŋ eye a sər bay. 12 Məsəfəre nakə
Mbəlom a vəlakway a nəkway aye na, a
yaw abəra ma ndo i məndzibəra hay bay.
Məsəfərena, iMbəlomeyeŋgway. Mbəloma
vəlakway na, hərwi ada kâ sərakwawune-
heye a vəlakway ta ŋgwalakŋgay aye tebiye.
13 Nəmay, nəmaa tsikawa wu neheye na,
nəmaa tsikawa təmetsehe i ndo zezeŋ bay.
Bazlam may hay ti yaw na, ma Məsəfəre.
Andza niye, nəmaa ɗawa ha na, wu neh-
eye a tsik ka Məsəfəre aye a ndo neheye
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Məsəfəre niye andayamə ɗərev tay aye.
14 Ndo nakə Məsəfəre i Mbəlom andaya

mə 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 taɗə
ndoweye Məsəfəre andaya mə ɗərev ŋgay
bay na, ma sliye faya mətsəne bay. 15Ndo
nakəMəsəfəre i Mbəlommə 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 nakəma dzaliye
aye bay. 16 Niye na, andza nakə mawatsa
eyeməƊerewel i Mbəlom aye, a gwaɗ:
«Wu nakə Mbəlom a dzala aye na, maa sər

na, way?
Maa ɗay ha wu ka həlay a Mbəlom na,

way?†»
Ane tuk na, nəmay neheye Məsəfəre i

Mbəlom mə ɗərev may aye na, nəmaa dza-
lawa gər na, andza i Yesu Kəriste nakə ma
dzaliye dərmak.

3
Ndomədzal gər hay na, i Yesu

1 Malamar ga hay ahəl nakə neŋ tə
nəkurom aye na, na tsikawakum wu
andza nakə na tsikateye a ndo neheye
Məsəfəre i 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. 2 Na tətikakum wu neheye a wur bo
bay aye bəna, na tətikakum wu neheye a
wur bo aye bay. Nəkurom ka tərum na,
andza wawa ndəriz neheye ta vəlateye
wah ɗekɗek, ta sliye faya mənde ɗaf zuk
bay aye. 3 Hərwi nəkurom na, huya
andza ndo neheye faya ta dzaliye ka wu i
məndzibəra aye. Nəkurom faya ka gumeye
sələk ka ndo mekeleŋ eye hay. Nəkurom
faya ka gumeye məkəɗe wuway mə walaŋ
kurom. Kə ge faya ka gumeye andza niye
na, nəkurom ndo i məndzibəra hay mba
huya bəɗaw? Ta deɗek nəkurom na, andza
nəteye. 4 Siye hay tə gwaɗ tə peŋ bəzay na,
a neŋ Pol, siye hay tə gwaɗ tə pay bəzay na,

a Apolos. Kə ge faya ka tsikumeye andza
niye na, nəkurom ka tərum andza ndo i
məndzibəra hay!

5Apolos na, way? Ada neŋ na, way tey?
Nəmayna, ndo iməsler iMbəlom tsa. A slər
naha may ka təv kurom hərwi məɗakum
ha bazlam ŋgay hərwi ada kâ dzalum ha
ka Kəriste. Kwa way ma giye na, məsler
nakə Mbəlom a ɗay ha məge aye. 6 Neŋ
na, na zəv. Apolos neŋgeye a mbəɗay yam.
Ane tuk na, ndoməgəle ha na, bo i Mbəlom
eye ŋgway. 7 Andza niye, ndo nakə a zəv
wu aye ta ndo nakə a mbəɗay yam aye na,
nəteye salamay tə sla wuray bay. Mbəlom
nəte ŋgweŋ neŋgeye a sla məge wu, hərwi
neŋgeyeasla fayaməgəlehawu. 8Ndonakə
a zəv wu aye ta ndo nakə a mbəɗay yam
aye na, wuray ka ŋgəna tay ha ka bo abəra
bay. Ane tuk na, Mbəlom ma vəliye kwa
a way merəɓe ŋgay andza nakə ma hutiye
aye. 9 Neŋ ta Apolos na, nəmay madzapa
eye nəte maməsler i Mbəlom.
Nəkurom na, ka tərum andza guvah i

Mbəlom. Nəkurom andza gay i Mbəlom
dərmak. 10 Mbəlom kə vəleŋ tsəveɗ ta
ŋgwalakŋgayhərwimadazlay aməsler ŋgay
tə nəkurom. Neŋ na təra andza ndo nakə
a sər maɗəzle gay, a sər məsler ŋgay lele
aye. Ahəl nakə na dazlay a məge məsler i
Mbəlommə gay kurom aye na, na pa naha
mədok aye andza nakə Mbəlom a vəleŋ
faya tsəveɗ nâ ge aye. Anəke ndo siye ha
faya ta ɗəzliye faya. Kwa way mâ ge met-
sehe, 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. 12 Ka
mədok 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
hayayena, kwawayməslerŋgaymabəziye
parakka lele hərwi pat eye niye na, akoma
bəziye ha məsler kwa i way. Kwa way ma
ŋgateyeaməslerŋgay,kwa lele kwa lele bay,
maŋgateye. 14Gay i ndonakə a ɗəzl aye, ako
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ka təma na bay na, ma hutiye merəɓe ŋgay.
15 Ane 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, neŋgeye ma təmiye andza ndo nakə a
təmaw abəra ma 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?
17 Taɗə ndoweye kə nas ha gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom na, Mbəlom ma kəɗiye
na ndoweye dərmak hərwi gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom na, tsəɗaŋŋa. Gay eye
niyeMbəlommandza 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: «Mbəlom ma gəsiye tay ha ndo i
metsehe hay ma ɓalay i wewer tay nakə
tə ŋga ka bo aye.*» 20Ma təv mekeleŋ eye
tə gwaɗ sa: «Bəy Maduweŋ a sər mədzal
gər i ndo i metsehe hay. A sər ha nəteye
na, wu kəriye.†» 21 Hərwi niye neŋ faya
na tsikakumeye, ndəray mâ zlapa tə wu
nakə 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. Kwa məndzibəra, sifa,
məməte i kurom tebiye. Wu neheye anəke
ta wu neheye kame aye na, i kurom tebiye
dərmak. 23Nəkurom na, ndo i Yesu Kəriste
hay ada Kəriste, neŋgeye i Mbəlom.

4
Ndo imaslaŋ i Kəriste hay

1 Sərum ha, nəmay na, ndo məge məsler
i Yesu Kəriste hay. Mbəlom a vəl wu ŋgay
neheyemaŋgaha eye ahəl niye na, a nəmay
hərwi ada nəmaâ ɗatay ha a ndo hay. 2Ndo
nakə ndo i gay ŋgay a gəray hawuŋgay hay,

wu kurre a say ka neŋgeyemâ təra na, ndo
i deɗek. 3Neŋna, taɗə faya ka ŋgəlumeŋeye
bəzay ka wu na, kwa tsekweŋwuray a geŋ
mə bo haladzay bay. Kwa taɗə siye i ndo
hay faya taŋgəleŋeyebəzayneŋndo ideɗek
tsukuɗu neŋ ndo i deɗek bəɗaw na, niye
na, wuray a geŋ mə bo bay dərmak. Kwa
neŋ eye na geye sariya a gər bay. 4 Neŋ
na, na sər wuray nakə mə neŋ na may ha
mənese a gər ga aye bay. Ane tuk na, andza
məgweɗe mənese andaya fagaya təbey aye
bay. Mata ge sariya i gər ga na, Mbəlom
bəna ndo hay bay. 5Hərwi niye həlay eye
kə ndislew zuk bay na, kâ gum sariya ka
siye i ndo bay. Pat nakəBəyMaduweŋYesu
ma maweye na, ma bəziye ha wu neheye
anəke ma ləvoŋ aye parakka mə dzaydzay.
Wu nakə ndo hay tə dzala mə gər tay aye
na, ma bəziye dərmak. Pat eye niye na,
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, Mbəlom ma zambaɗeye
tsekweŋ.

6 Malamar ga hay, na ɗakum ha wu
neheye ka neŋ ta Apolos aye na, hərwi
madzəne kurom hərwi ada kâ tətikum wu
nakəmə ɗəma aye. A seŋ na, pumay bəzay
a bazlam i Mbəlom lele. Andza niye, kâ
gum zlapay ta ndo siye hay bay ada kâ
kətsum tay ha ndo siye hay bay. 7 Nəkar
nakə ka dzala mə gər yak, ka ze siye i ndo
hay aye na, nəkar way? Maa vəlaka wu
hay tebiye na, Mbəlom bəɗaw? Taɗə maa
vəlakaMbəlomna, ka giyeha zlapay andza
kahutawuniye hay ta gədaŋyakna, 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 iMbəlom ta deɗek na, haɓe lele
hərwiadanəmayndo imaslaŋ iKəristehay
nəmaa sliye faya matəre bəy hay dərmak.
9 Nəmay na, ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste
hay, ane tuk na, a ge fagaya ka ɗəre ga na,
andza nəmayma dəba i siye i ndo hay duk
ma təv nakə lele bay aye. Nəmay na, ndo
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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 ndoməge ɗəretsətseh hay hərwi ada
ndo iməndzibəra ada kwa gawla iMbəlom
hay tâ zəba famaya andza wuməge həbaɗ.
10 Andza niye nəmay na, andza ndo i
matərakahaŋ hay. Nəkuromka dzalumna,
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 a wur famaya, yam a gamay dərmak.
Petekeɗ may manasa eye hay. Faya ta
gameye ɗəretsətseh haladzay, gay may an-
dayaməhənemə ɗəmabay, nəmaa təra ndo
madzədza eye hay. 12 Nəmaa 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, nəmaa matay ha a ɗəma bay. 13 Ndo
hay faya ta tsikiye famaya wu lele bay eye
na, nəmaa tsikatay bazlam ləfeɗeɗe eye
ɗuh. Ndo hay tə dzala nəmay ka ɗəre i ndo
i məndzibəra hay na, andza kwasukwalay
kəriye. Hus bəgom tə dzala na, nəmay
nəmaa təra andza wu neheye ndəluɓ eye
ndo hay ta faɗiye, ta kutsiye ha a pesl aye.

Pol a tsikatayme awawa ŋgay hay
14 Wu nakə na watsa kanaŋ aye na, na

watsakum hərwi məpakum horoy a ɗəre
ka wu nakə ka gumeye bay. Na watsa
andza nakay na, hərwi nəkurom wawa ga
neheye na wuɗa kurom haladzay aye. A
seŋ məɗakum ha metsehe. 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 ɗakumha Labara Ŋgwalak eye na, neŋ
ada nəkurom ka pum mədzal gər ka Yesu
Kəriste. 16 Bəba 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 gər
mede ga ka tsəveɗ i Yesu Kəriste. Wu
nakə ma diye naha ma tətikakumeye na,
wu nakə na tətikawatay a ndo hay kwa ka
waray aye. Tsənum! Timote na, neŋgeye
wawa ga, na wuɗa na haladzay. Ada
neŋgeyena,ma giyeməsler i BəyMaduweŋ
Yesu ta tsəveɗ eye lele.

18 Na sər ha, siye i ndo hay ta zəba faya
na ye naha ka təv kurom zuk bay na, tə
dzala na, na diye naha sa bay, hərwi niye
faya ta ɗəslay gər a bo tay. 19 Ane tuk na,
taɗə 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 tahuta gədaŋ iMbəlom ɗaw? 20Na
tsik andza niye na, hərwi mələve i Bəy i
Mbəlom nakə ma ləviye. A sər bo na, ma
gədaŋ bəna mə bazlam hay kəriye ɗekɗek
tsa bay. 21 A sakum na, wuye mey? Ahəl
nakə aza na diye naha aye na, a sakum nâ
zlanahamandalaɓakahəlayhərwimakəte
kurom ha ɗaw? Kəgəbay ka mbəɗumeye
ha ɗərev kurom ada neŋ na diye naha tə
bazlamləfeɗeɗeeyehərwiməɗakumhana,
na wuɗa kurom ɗaw?

5
Wunakə a ge horoyməwalaŋ i ndoməpe

mədzal gər hay ka Yesu aye
1 Na tsənawa wu hay ka nəkurom. Ndo

hay tə gwaɗ na, faya ka gumeye wu nakə
lele bay aye. 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.* 2 Ada ka ɗəslumay
ha gər a bo ɗuh na, kəkay? Tuwum ɗuh
hərwi mənese kurom. Ndo nakə faya ma
giye andza niye ka gərum ha na, kəkay?
3 Neŋ na, na ge na sariya eye tsɨy andza
nəkway ka bo dziye. Neŋməwalaŋ kurom
bay, ane tuk na, ɗərev ga mandza eye tə
nəkurom. 4 Na ge sariya nakay ta gədaŋ
i Bəy Maduweŋ kway Yesu. Wu nakə na

* 4:12 Məsler hay 18.3. * 5:1 Levitik 18.8; Bazlammapala eyemasulo eye 23.1.
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tsikakumeye naha aye na, hayum gər ada
ɗərev ga ma ndziye tə nəkurom. Gədaŋ
i Bəy Maduweŋ kway Yesu ma ndziye tə
nəkurom dərmak. 5 Ahəl nakə ka hayum
gər aye vəlumay ha ndo niye a həlay i
Fakalaw hərwi ada Fakalawmâ nas ha slo
i bo ŋgay. Mâ nas ha slo i bo ŋgay na,
hərwi ada Mbəlom mâ təma ha pat nakə
BəyMaduweŋ kway Yesumamaweye.

6 Ka ɗəslumay ha gər a bo na, hərwi
mey? Məɗəslay ha gər a bo na, lele bay.
«Gəɗe tsekweŋ a kwasa ha wu tebiye» na,
ka sərum təbəɗew? Andza niye mezeleme
tsekweŋ na, ma nasiye wu na, ka sərum
təbəɗew? 7 Zlum na mezeleme niye andza
gəɗe abəra mə walaŋ kurom hərwi ada kâ
tərum tsəɗaŋŋa andza wu nakə gəɗe faya
bay aye. Na sər ha ta deɗek, Mbəlom ka
təra kurom ha tsəɗaŋŋa hərwi kə kəɗ təɓaŋ
hərwi ada kâ hatsakwa magurlom i Pak ta
neŋgeye. Təɓaŋ eye niye na, Yesu Kəriste
nakə a mət hərwi kway aye.† 8 Hatsakwa
magurlom lele. Ane tuk na, hatsakwa
magurlom tə makwala weɗeye, gəɗe mâ
ge mə ɗəma bay. Tərakwa ndo neheye
tsəɗaŋŋa eye. Pakway bəzay a tsəveɗ i
Mbəlom tə ɗərev kway peteh‡. Gərakwa ha
məge wu neheye lele bay tebiye. Wu niye
hay na, andza gəɗe niye.

9 Mə ɗerewel ga nakə na watsakum
naha ahəl niye na, na gwaɗakum: «Kâ
ndzum dziye ta ndo neheye faya ta giye
madama aye bay.» 10 Na tsik andza niye
na, ka ndo i məndzibəra hay bay. Hərwi
ndo məge madama hay, ndo i bor hay,
məkal hay ada ndo məge kule hay, nəteye
ndo i məndzibəra hay. Məŋgəɗatay hərwi
mədzepe ta nəteye bay na, haɓe ka deyum-
eye abəra ma məndzibəra. 11 Aʼay! Wu
nakə na watsa aye na, na watsa ɗuh
na, ka ndo məpay bəzay a Yesu Kəriste.
Taɗə ndoweye kə gwaɗ neŋgeye ndoməpay
bəzay a Yesu Kəriste ada faya ma giye
madama, faya ma giye bor ka wu i ndo,
faya ma giye kule, faya ma tsikiye wu lele
bay eye ka ndo hay, fayama kwayiye ta gu-
zom, faya ma kəliye wu hay na, kâ ndzum
ka təv manəte aye ta neŋgeye bay. A həlay

nakə nəkurommandza eye kaməndzibəra
mba aye na, tsəveɗ andaya ka ŋgənumeye
ta nəteye aye bay.

12 Mata ge sariya i ndo neheye tə pay
bəzayaYesuKəriste bayayena, neŋ təɗew?
Nəkurom dərmak na, ka gumateye sariya
na, a ndo neheye ka hayawum gər dziye.
13 Mata ge sariya a ndo neheye tə pay
bəzay a Yesu Kəriste bay aye na, Mbəlom.
Gum andza nakəmawatsa eye mə Ɗerewel
i Mbəlom na, a gwaɗ: «Həharum na ndo
nakə faya ma giye wu nakə lele bay aye
abəra məwalaŋ kurom.§»

6
Ndo məpay bəzay a Yesu Kəriste hay ta

wuda ka bo bay
1Taɗə fayaka tərumeyeməwalaŋkurom

na, ka yawum ka təv i ndo məge sariya
neheye tə sər Mbəlom bay aye na, ka gum
andzaniyehərwimey? Mataŋgənakumha
sariya ɗuh na, ndoməpemədzal 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 tsek-
weŋ tsekweŋ aye bay na, kəkay? 3 Mata
gatay sariya kwa a gawla i Mbəlom hay
nəkwayna, ka sərumtəbəɗew? Kə geandza
niye na, ka ŋgənakweye ha sariya a bo ka
məndzibəra bəna kemey? 4 Taɗə ka tərum
mə walaŋ kurom na, ka diyumeye ha ka
təv i ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye
na, kəkay? Nəteye na, wuray kə dzapa
kurom ha kwa tsekweŋ bay. Ane tuk na,
a sakum tâ ŋgənakum ha sariya na, ma
kəkay? 5 Horoy a gakum təbəɗew? Ndo
nakə a tsahma tsikakumeyeme a zləmaye
na, andaya mə walaŋ kurom ndo məpay
bəzay a Yesu Kəriste hay təbəɗew? 6 Ndo
məpay bəzay a Yesu ma wudiye ka mala-
mar 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 wu-
dawum.

† 5:7 Madayaw abəra ma Ezipt 13.7; 12.21. ‡ 5:8 Madayaw abəra ma Ezipt 12.15-20; Bazlammapala eye masulo
eye 16.3. § 5:13 Bazlammapala eyemasulo eye 17.7.
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7 Ka wudumeye ka bo mə walaŋ kurom
na, lele bay. Ka wudum ka bo mə walaŋ
kurom na, ka dəɗum abəra ka tsəveɗ i
Mbəlom. Ka sakumay naha a ndo neheye
faya ta gakumeye mənese aye. Taɗə ta
kəlakum nawu kurom na, gəsum ɗərev, kâ
wudum fataya bay. 8Ane tuk na, ka gəsum
ɗərev bay, faya ka gumateye wu lele bay
eye a siye ndo hay ɗuh. Faya ka kəlumeye
wu i ndo hay, kwa nəteye malamar kurom
hay ka tsəveɗ i Mbəlom bəbay na, faya ka
kəlumeye tay ha. 9Ndo neheye faya ta giye
lele bay eye ta diye a Bəy i Mbəlom bay
na, ka sərum təbəɗew? Kâ vumay gər a bo
kurom bay. Sərum ha na, ndo neheye faya
tagiyemadama, ta giyekule, faya tahəniye
ta ŋgwas i ndo hay ada ndo neheye tə zla
hasləka ta təra ha andza ŋgwas eye, 10 ndo
makəlewu indohay, ndoməge ɗəre kawu i
ndo, ndoməkway eye hay, ndomətsaɗatay
a ndo hay, ndo mabuwe siye i ndo hay ta
gədaŋ, slala i ndo neheye tebiye na, ta diye
a Bəy i Mbəlom bay. 11 Ahəl niye na, siye
i ndo hay mə walaŋ kurom tə gawa wu
neheye lele bay aye. Ane tuk na, Məsəfəre
i Mbəlom nakə faya ka ɗəslakweye ha gər
aye kə pəsakum ha mezeleme kurom ada
kə bara kurom. Kə pala kurom hərwi ada
kâ tərumndo iMbəlomhay. Ka təra kurom
hay tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom. A ge andza
niye na, hərwi ka pum mədzal gər ka Bəy
Maduweŋ Yesu Kəriste.

Bo na, hərwimazambaɗay aMbəlom
12Ndo siye hayməwalaŋ kurom tə dzala

mə gər tay na: «Tsəveɗ andaya ka məge
wu hay tebiye.» Ane tuk na, wu tebiye
lele hərwi kurom bay. «Tsəveɗ andaya ka
məge wu hay tebiye.» Ane tuk na, a seŋ
matəre beke i wu bay. 13 Ka gwaɗum sa:
«Mbəlom a ge wu mənday na, hərwi huɗ, a
ge huɗ hərwi wu mənday dərmak.» Ayaw
deɗek, ane tuk na, Mbəlom ma dziye tay
ha sulo tay eye tebiye. Mbəlom a lambaɗ
bo na, hərwi məge ha madama bay. A
lambaɗ na, hərwi ada kâ ɗəslakway ha gər
a Bəy Maduweŋ kway ɗuh, hərwi neŋgeye
faya ma tsəpiye bo kway. 14 Mbəlom kə
lətse ahayaBəyMaduweŋkwayYesu abəra
ma mədahaŋ. Mâ lətsakway ahaya abəra

ma mədahaŋ ta gədaŋ ŋgay dərmak. Ka
lətsakweye abəra ma mədahaŋ tə slo i bo
kway tebiye. 15 Nəkurom siye i bo i Yesu
Kəriste na, ka sərum təbəɗew? Na sliye
faya mabuwe siye i bo i Yesu məvəlay ha
a ŋgwasməge madama ɗaw? Aʼay, ma giye
bo andza niye bay! 16 Ka sərum bəɗaw?
Ndoweye kə vəlay ha bo ŋgay a ŋgwasməge
madama na, nəteye sulo ta təra bo nəte.
Andza nakə təwatsa məƊerewel i Mbəlom,
Mbəlom a gwaɗ: «Ndo hay sulo na, ta təriye
bo nəte.*» 17Ane tuk na, ndo nakə kə vəlay
ha bo ŋgay a Bəy Maduweŋ Yesu aye na,
neŋgeye ta BəyMaduweŋ, 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 fayama giyemadama aye na,
a gay wu nakə lele bay aye a bo ŋgay. 19Bo
kuromna, gay iməɗəslay ha gər aMəsəfəre
Tsəɗaŋŋaeyena, kasərumbəɗaw? 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. 20 Mbəlom a
mbəɗakuromahaya təwunakə tsakala eye
haladzay aye. Hərwi niye ɗəslumay ha gər
a Mbəlom tə bo kurom.

7
Bazlam iməzle bo

1 Anəke na, na mbəɗakumeye naha ka
bazlam kurom nakə ka watsumeŋew 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.
3 Hasləka 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
ŋgay na, i ŋgwas ŋgay dərmak. 5Andza niye,
hasləka ta ŋgwas ŋgay na, tâ kərah ha a bo
məhəne bay. Taɗə agəna nəteye salamay
ta gwaɗ ayaw na, ta sliye faya məhəne bay
məndze tsekweŋ tsa hərwimaɗuwulayme
a Mbəlom. Kâ ndzum wal wal məndze
haladzay bay, Fakalaw ma ta vakumeye

* 6:16 Madazlay i wu hay 2.24.
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gər hərwi nakə ka gumay metsehe a bo
kurom bay aye.

6Wu nakə na tsikakum ka məzle bo aye
na, na tsikakumna, gum tə kutoŋ bay. Taɗə
ka gum andza nakay na, ka gum mənese
bay. 7 Taɗə neŋ na, na gwaɗiye ŋgama ndo
hay tebiye tândzaandzaneŋzeŋgwas. Ane
tuk na, ta deɗek ma giye lele bay hərwi
Mbəlom a vəl ŋgwalak kwa a way andza
nakə a sayməge aye. Ndo siyehay avəlatay
gədaŋməpay bəzay ta ŋgwas. Ndomekeleŋ
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. 9 Ane
tukna, kə gekambumeye fayaməndze təta
bay na, hasləka mâ zla ŋgwas, ŋgwasmâ ye
a zal. Ŋgama hasləka mâ zla ŋgwas, ŋgwas
dərmak mâ zla zal tə bəmalə nakə bor i bo
ma gəsiye kurom aye.

10Anəke faya na tsikateye a ndo neheye
nəteye ta ŋgwas tay hay aye, kəgəbaynəteye
tə zal tay hay aye. Maa tsik bazlam nakay
na, neŋ mahəgeye bay. Maa tsik na, Bəy
Maduweŋ Yesu Kəriste. A gwaɗ: Ŋgwasmâ
gər ha zal ŋgaybay. 11Kə ge ŋgwas eye kə gər
ha zal ŋgay na, mâ zla zal mekeleŋ eye bay.
Taɗə kə ge a say zal sa na, mâ ma ta dəba
ka təv i zal kurre eye tâ ma ka bo. Hasləka
dərmakmâ həhar na ŋgwas ŋgay bay.

12 Anəke na tsikateye naha a ndo
mekeleŋ eyehaynakəagənaŋgwaskədzala
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 Mbəlom
hərwi ŋgwas nakə a dzala ha ka Yesu aye.
Hərwi ŋgwas nakə kə dzala ha ka Yesu zuk

bay aye na, andza niye dərmak. Kə ge zal
mapa gər eye ka Yesu na, ŋgwas ŋgay na, i
Mbəlomdərmak. Taɗəkəgeandzaniyebay
na, wawa tay ta təriye andza ndo neheye tə
sər Mbəlom bay aye. Ane tuk na, wawa tay
hay nəteye ta təra andza niye bay, Mbəlom
kə pa tay hay a walaŋ i ndo ŋgay hay.

15 Kə ge ndoweye kə dzala ha ka Yesu
bay, taɗə a sayməgər 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. 16 A
nəkar ŋgwas mapa gər eye ka Yesu, taɗə
Mbəlom ma təmiye ha zal yak hərwi yak
na, ka sər ɗaw? A nəkar zal mapa gər eye
ka Yesu, taɗə Mbəlom ma təmiye ha ŋgwas
yak hərwi yak na, ka sər ɗaw? Ka sər bay
tebiye.

Ndzum andza nakə Mbəlom a zalakum
aye

17 Ane tuk na, kwa way mâ pay bəzay a
tsəveɗ nakə Bəy Maduweŋ a vəlay aye ada
mâ ndza andza nakə ahəl niye a zalayaw
hərwi ada mâ pay bəzay aye. Wu nakay
na tsikakum aye na, wu nakə neŋ faya na
tətikateye a ndo hay ma məhay gər i ndo
məpemədzal gər hay ka Yesu aye.

18 Taɗə Mbəlom a zalaka nəkar maɗəsa
bo eye na, ndza maɗəsa bo eye. Kə ge taɗə
Mbəlom a zalaka nəkar maɗəsa bo eye bay
na, kâ gwaɗ «Na ɗəsiye bo» bay. 19 Agəna
nəkar maɗəsa bo eye, kəgəbay agəna nəkar
maɗəsa bo eye bay na, kame i Mbəlom na,
nəte. Wu nakə ma giye ŋgama mə ɗəma
aye na, andaya bay. Wu nakə ma dzəniye
kame i Mbəlom aye na, marəhay ha gər
a bazlam i Mbəlom mapala eye. 20 Kwa
nəkar kəkay, kəkay na, Mbəlom a zalaka ka
məndze andza niye.

21 Agəna Mbəlom a zalaka ahəl niye
nəkar beke eye na, mâ dzəma kar bay.
Ane tuk na, taɗə ka hutiye tsəveɗ matəre
ndo barbarra eye ka ləviye gər yak aye na,
lele dərmak sa tsa. 22 Na gwaɗ taɗə nəkar
beke eye kâ dzəma wuray bay na, hərwi
taɗə ahəl niye Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste
a zalaka nəkar beke eye na, sər ha Bəy
Maduweŋ Yesu Kəriste kə təma kar ahaya
abəramabeke imezeleme. Sana, ndonakə
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beke eye bay Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste a
zalay kaməpay bəzay aye na, ka təra beke i
Kəriste. 23Nəkurom tebiye, kwa beke kwa
beke eye hay bay, Mbəlom ambəɗa kurom
ahaya na, təwu nakə tsakala eye haladzay
aye. Nəkurom na, ndo ŋgay hay. Hərwi
niyekâpumaybəzayamədzal gər indohay
andza nakə beke hay faya ta pay bəzay a
ndo i gay tay hay aye bay. 24Malamar ga
hay, neŋ faya na tsikakumeye. Kwa way
mâ ndza andza nakə ahəl niye Mbəlom a
zalay aye. Mâ ndza kame i Mbəlom na,
andza niye.

Ndo neheye ta zla bo zuk bay aye
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, BəyMaduweŋ Yesu
a tsikeŋ bay. Na tsikiye na, wu nakə na
dzala mə gər ga aye tsa. Ane tuk na, ka
slumeye məpe faya mədzal gər hərwi neŋ
na, ndo deɗek eye kame iMbəlom ta gədaŋ
i BəyMaduweŋ Yesu.

26 Na zəba ka ɗəretsətseh nakə faya ka
sakweye a həlay nakay anəke aye, na dzala
na, lele məndze andza nakə tə ndzawa
aye. 27 Kə ge ka zla ŋgwas tsɨy na, kâ
həhar na bay. Taɗə ka zla ŋgwas zuk
bay na, ndza andza niye, kâ pəla tsəveɗ
ka məzle ŋgwas bay. 28 Ane tuk na, kwa
taɗə hasləka kə zla ŋgwas bəbay na, kə
ge mənese bay. Taɗə dem kə zla zal na,
kə ge mənese bay dərmak. 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 lele məndze ze məzle
ŋgwas kəgəbay ze məzle zal hərwi ada kâ
hutakwa ɗəretsətseh bay.

29Malamar ga hay, gər i bazlam nakə a
seŋ mətsikakum aye na, anaŋ: Həlay nakə
Mbəlom a vəlakway aye na, mazlambar
ma slaweye. Hərwi ma dazlay anəke hus
mede kame na, ndo neheye ta zla ŋgwas
aye ta ndza ka tsəveɗ i Mbəlom andza i ndo
neheye ta zla ŋgwas bay aye. 30Ndo neheye
faya ta tuwiye na, tâ gay məsler a Mbəlom
andza nəteye faya ta tuwiye bay aye. Ndo
neheye faya ta ŋgwasiye na, tâ gay məsler a
Mbəlomandzanakənəteye faya taŋgwasiye

bay aye. Ada ndo neheye faya ta səkəmiye
wu hay aye na, tâ zəba faya ka wu nakə ta
səkəmaye andzawu 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
məndzibəranakayanaŋmandzaeyeanəke
na, ma ndəviye.

32 A seŋ na, kâ dzalum wuray bay. Ndo
nakə ŋgwas andaya faya bay aye na, ma
piyemədzal gər ŋgay tebiye kaməsler i Bəy
Maduweŋ Yesu. Ma giye andza niye na,
hərwineŋgeyemâyayagəraBəyMaduweŋ
Yesu. 33 Ndo nakə ta ŋgwas aye neŋgeye,
ma dzaliye na, ka wu i məndzibəra. A say
məge na, wu nakə a yay a gər a ŋgwas ŋgay
aye. 34Andzaniyemədzal gər ŋgayna, 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.
Ŋgwasnakəzalŋgayandayaneŋgeyeadzala
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 ɗuhbənahərwiməgakum
me bay. A seŋ ɗuh na, mede kurom mâ ge
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 ada ma geye mənese na, tâ
zla bo. Tâ ge mənese bay. 37 Ane tuk na,
taɗə gawla kə dzala ta deɗek ɗuh ma zliye
mədel ŋgaybayna, ada taɗə a dzala tə ɗərev
ŋgay peteh ndəray a gay me ka məzle bay,
bo ŋgay eye a dzala ŋgway ada ma sliye
məndze təta na, a ge niye na, lele. 38Andza
niye, ndo nakə kə zla dahəlay aye na, kə ge
lele. Ndonakə kə zla dahəlay bay aye na, kə
ge lele haladzay sa tsa.

39 Ŋgwas tə zal ŋgay ta ndziye na, huya.
Taɗə zal ŋgaykəmət na,ma sliye fayaməzle
zal mekeleŋ eye andza nakə a say aye. Ane
tuk na, lele eye ma zliye na, ndo məpa gər
eye ka Yesu. 40 Neŋ na dzala, mâ ndza
mahəŋgeye, hərwi ma ta ndziye ma sifa ta
məŋgwese eye ma ziye nakə neŋgeye tə zal
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aye ɗuh. Wu nakə na tsik aye na, sər ha
maa ɗeŋ ha na, Məsəfəre i Mbəlom.

8
Wunakəmakəɗay a kule aye

1 Matsətsehe kurom nakə ka tsətsahum
hərwi slo nakə ta tawal ha kule aye na, ta
deɗek nəmaa sər ha tebiye andza nakə ka
tsikumaye. Ane tuk na,məsərewu na, ndo
hay ta ɗəslay ha gər a bo. Ɗuh wu nakə
ma dzəniye ndo hay hərwi ada kâ yakwa
kame kame aye na, mawuɗe bo nakə ka
wuɗakweye bo nəte nəte mə walaŋ kway
aye. 2 Taɗə ndoweye kə ɗəslay ha gər a bo
ada a dzala mə gər ŋgay neŋgeye, a sər wu
hayna, niyeabəzhana, a sərwuhayandza
nakə a say a Mbəlom aye zuk bay. 3 Ane
tuk na, ndo nakə ma ɗəslay ha gər bo ŋgay
andza niye təbey aye na, a wuɗa Mbəlom
ɗuh. Mbəlom a sər ha, a gwaɗ: «Ndo nakay
na, ndo ga.»

4 Slo nakə ta tawal ha kule aye
na, ka həpəɗakweye bay tsukuɗu ka
həpəɗakweye ɗaw? Wu nakə neŋ na
dzala aye na, anaŋ: Ka sərakwa ha kule
na, wu deɗek eye bay. Ka sərakwa ha
Mbəlom na, nəte ŋgweŋ bəna siye hay
andaya bay. 5 Deɗek, siye i ndo hay tə
gwaɗ na, mbəlom hay andaya haladzay
ma magərmbəlom ada ka məndzibəra.
Ka nəteye na, deɗek mbəlom hay andaya
haladzay ada bəy maduweŋ hay andaya
haladzay. 6 Ane tuk na, kwa andza niye
bəbay na, nəkway ka sərakwa Mbəlom na,
nəte ŋgweŋ tsa. Neŋgeye Bəba kway. Wu
neheye ka məndzibəra aye tebiye a yaw
na, mə həlay ŋgay. A ge kway na, hərwi
ada kâ tərakwa ndo ŋgay hay. Bəy kway na,
nəte tsa dərmak. Neŋgeye na, Yesu Kəriste.
Wu hay tebiye ti yaw na, mə həlay ŋgay, ka
hutakwa sifa weɗeye na, tə həlay ŋgay.

7Ane tuk na, siye i ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu ta sər ha, sifa andaya mə kule
hay bay na, ta sər ha bay. Ahəl nakə nəteye
faya ta həpəɗiye slo i kule aye, tə dzala mə
gər tay andzahuya kule na,mbəlomdeɗek.
Ta huta gədaŋ ka tsəveɗ i Mbəlom zuk bay.
Tə dzala mə gər tay, taɗə ta həpəɗ slo i
kule na, ta ge mənese. 8 Azlakwa bay, ka
sərakwahawuməndayna,ma təriye kway

handoŋgwalakeyehaykame iMbəlombay.
Kwa taɗə ka ndayakwa, ma dzəniye kway
bay. Kwa taɗə ka ndayakwa bay, ma giye
wuray kwa tsekweŋ bay dərmak.

9Nəkurom, ka sərumha ka slumeye faya
mənde wu nakə a sakum aye tebiye. Ane
tuk na, gum metsehe, bəna ndo neheye ta
huta gədaŋ ka tsəveɗ i Mbəlom zuk bay aye
na, ta dziye abəra ka tsəveɗ hərwi kurom.
10 Zəbum təday, nəkar nakə ka sər deɗek
aye, taɗə ndo nakə gədaŋ ŋgay andaya zuk
bay kə ŋgataka nəkar mandza eye mə gay i
matewele kule faya ka həpəɗiye slo nakə ta
tawal ha kule aye, nəkar ka dzala na, ma
həpəɗiye dərmak bəɗaw? 11Hərwi niye wu
nakə ka ge hərwi ka sər aye na, ma nasiye
handoniye gədaŋandayabayaye. 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. 13 Hərwi niye taɗə
slo nakə na həpəɗiye ma diye ha malamar
ga a mənese na, na həpəɗiye slo ɗaɗa sa
bay, hərwi a seŋmalamar 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
tebiyekapummədzal gər kaBəyMaduweŋ
na, hərwi nakə na geməsler ŋgayməwalaŋ
kurom aye bəɗaw? 2 Kwa taɗə ka ɗəre i
ndo mekeleŋ eye hay neŋ ndo i maslaŋ
i Yesu bay bəbay na, nəkurom ka sərum
ha. Ka pummədzal 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 tameŋeyehamənese
aye na, na gwaɗateye faya kəkay? Na
tsikateye faya, 4 neŋ na sla ɗa nəkurom ka
vəlumeŋeyewumənday hərwiməsler nakə
faya na giye bəɗaw? 5 Neŋ na sla məzle
ŋgwas nakə mapa gər aye ka Yesu, neŋ ta



1 Koriŋte hay 9:6 270 1 Koriŋte hay 9:22

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? 6Sana, nəkuromkadzalummata
ge məsler hərwi məhute ha wu mənday
a gər may na, nəmay ta Barnabas ɗekɗek
ɗaw? 7 Taɗə ndoweye neŋgeye ma sidzew
na, ma pəliye wu mənday a gər ŋgay ɗaw?
Aʼay! Andza niye bay. Ndo məfəte kə fət,
hohway eye kə nah na, ma ndiye. Ndo
mətsəkure gənaw na, ma ɗɨtsiye wah eye
ma siye bəɗaw?

8Wu neheye na tsik aye na, mədzal gər
i ndo zezeŋ ɗekɗek tsa bay. Kwa bazlam i
Musamapala eye a tsik fayana, andzaniye
dərmak. 9Mawatsa eyemə 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, Mbəlom a tsik na, ka sla ɗekɗek
deɗek ɗaw? 10 Mbəlom 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
mahutiyemadagərŋgay. Ndonakə fayama
kəzliye dawaye,mâpamədzal gər ta deɗek
ma hutiye wu mənday. 11 Ah lele! Nəmay
na, nəmaa ɗakum ha bazlam i Mbəlom
andza nakə ta sləga hulfe a guvah aye. Ka
dzalum taɗə nəmaa hutiye wu neheye ka
məndzibəra aye abəra mə həlay kurom na,
lele bəɗaw? 12Taɗə ta deɗek siye i ndo hay
faya ta tsətsahiye fakuma wu neheye ta
ndiye na, ka dzalum nəmay nəmaa tsətsah
na, lele dərmak bəɗaw? Kwa taɗə andza
niye bəbay na, nəmaa tsətsah wuray abəra
mə həlay kurom bay. Ɗəretsətseh neheye a
ndzamay a gər tebiye nəmaa ɗəma hərwi a
sayməgewunakəmaŋgərəzliye na Labara
Ŋgwalak eye i Yesu Kəriste bay.

13 Sərum ha na, ndo neheye faya ta giye
məsler mə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom
aye na, faya ta hutiye wu mənday tay mə
ɗəma. Ndo neheye tə kəɗaway naha wu
a Mbəlom ma təv məvəlay wu a Mbəlom
aye na, tə hutawawumənday taymə ɗəma
dərmak. 14 Ndo neheye faya ta ɗiye ha
LabaraŊgwalakeyena, andzaniyedərmak.
Bəy Maduweŋ kway Yesu a gwaɗ ndo hay

ta vəlateye wu a ndo neheye faya ta ɗiye
labara ŋgay aye.†

15 Kwa taɗə andza niye bəbay na, neŋ
na tsətsah fakuma wuray bay. Wu nakə
na watsa aye na, na watsa hərwi ada kâ
slərumeŋew wu bay. Tə bəmalə nakə na
tsətsahiye fakuma wu aye na, ŋgama nâ
mət. Ndəray mâ neseŋ ha məŋgwese ga
bay. 16 Labara ŋgwalak eye nakə faya na
ɗiye ha aye na, ma vəleŋeye tsəveɗ məge
ha zlapay bay. Maa geŋ faya kutoŋ na,
Yesu. Na ɗa ha bay na, ɗəretsətseh ka gər
ga. 17 Taɗə neŋ eye na dzalay a gər ga na
ɗatay ha labaraweɗeye a ndo hay na, haɓe
ta vəleŋeye merəɓe ga. Ane tuk na, andza
niye bay! Məsler eye nakay na, neŋ na zla
tə gər ga bay. Na giye na, hərwi Mbəlom
a vəleŋ hərwi ada nâ ge. 18 Kə ge andza
niye na, merəɓe ga na, wuye mey? Merəɓe
ga na, faya na ɗiye ha Labara Ŋgwalak eye
kəriye, faya na tsətsahiye tâ vəleŋ faya wu
bay. Na sliye faya matsətsehe ndo tâ vəleŋ
wu hərwi Labara Ŋgwalak eye nakə faya na
ɗiye ha aye. Ane tuk na, a seŋ bay.

19Nandziyena, na ləvagərga, ndərayma
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. 20 Neŋ mə walaŋ
i Yahuda hay na, na ndziye andza nəteye
hərwi ada nâ həlata ahaya ka təv i Bəy
MaduweŋYesu. BazlamiMusamapalaeye
na, gədaŋ ŋgay andaya fagaya bay. Ane tuk
na, neŋməwalaŋ i ndo neheye ta rəhay ha
gər a bazlammapala eye na, na giye andza
nəteye hərwi ada nâ həlata ahaya ka təv i
Bəy Maduweŋ. 21Ahəl nakə neŋ məwalaŋ
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 neŋ na, na rəhay
ha gər a bazlam i Mbəlom mapala eye
təbey. Aʼay! Neŋ faya na rəhay gər hərwi
faya na rəhay ha gər a Kəriste. 22Ahəl nakə
neŋ ta ndo neheye ta huta gədaŋ ka tsəveɗ
i Mbəlom zuk bay aye na, na ndziye andza
nəteye hərwi ada na dzəniye tay ha tâ huta
gədaŋka təv iBəyMaduweŋ. Ahəl nakəneŋ
ta ndo hay tebiye aye na, na ndziye andza

* 9:9 Bazlammapala eyemasulo eye 25.4. † 9:14 ZəbaməMata 10.10; Luka 10.7.
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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. Mbəlom
mâ pa fagaya ŋgama, ka neŋ ta ndo ŋgay
siye hay.

Matətike i ndomahway hay
24 Sərum ha na, ahəl nakə ndo hay ta

hwiye na, ndo mahway nəteye haladzay
ta hwiye. Ane tuk na, mata ze ndo siye
hay na, ndo nəte tsa, ma hutiye merəɓe i
mahway ŋgay. Neŋ faya na gwaɗakumeye:
Gum gədaŋ andza ndo mahway hay hərwi
ada kâ hutum merəɓe kurom dərmak.
25 Ndo neheye a satay mahway lele aye
na, ta gəriye ha wu hay wal wal haladzay.
Ta tətikiye, ta nduɗiye ha mbəle tay hay
lele nakə ada ndo ma sliye faya mazay a
ndoneŋgeɗ aye adamahutiyemerəɓe ŋgay
aye. Ane tuk na,merəɓe ŋgayniye ta vəleye
ma ndziye bay, ma nasiye bəse. Nəkway
na, nəkway ka tətikakweye mahway kame
i Mbəlom hərwi ada kâ hutakwa merəɓe
nakə ma nasiye ɗaɗa bay aye. 26 Hərwi
niye neŋ na, na hwiye andza ndo nakəma
hwiye so tsa bay aye. Neŋ bəbay na, andza
ndonakə fayamatətikiyeməgay duzl a ndo
nakə faya ta tətikiye salamay, həlay ŋgay a
ma a zay bay aye. Neŋ na, andza ndo nakə
ma feye a mətasl kafats kəriye bay. 27Neŋ
eye na geye ɗəretsətseh a bo ga tə həlay ga
eyeadamagəseŋeyemehərwiadapatnakə
Mbəlommandəviyehaməndzibəraayena,
neŋndoməɗe ha bazlamŋgay a ndohaynâ
təra ndo i dəba bay.

10
Israyel hayməmakukulek

1Malamar ga hay, wu nakə a ge bo ahəl
niye tabəba təte kwayhayaye, a seŋna,mâ
makumaw a gər. Mbəlom kə dərəzl tay ha
nəteye tebiye təmakukulek. Nəteye tebiye
ta tas ta bəlay nakə tə zalay Bəlay Ndozza
aye.* 2 Nəteye tebiye Mbəlom ka dzəhuɓ
tay ha mə makukulek ada ma dəlov hərwi
ada tâ təra nəteye madzapa eye tə Musa.
3Nəteye tebiye ta nda wumənday eye nəte

nakə a yaw mə mbəlom aye†, 4 ada nəteye
tebiye ta sa yam eye nəte nakə Mbəlom a
vəlatay aye dərmak. Yam nakay na, yam
nakə a gəzawabəramahotokomaye.‡ Maa
vəlatay hotokom niye na, Mbəlom. Ho-
tokom eye niye na, Kəriste ada a laka tay
ha. 5Kwa taɗə ta ŋgatay amasuwayaŋ nakə
Mbəlom 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.§

6 Wu 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
watsaa ɗerewel iMbəlomna, təgwaɗ: «Ndo
hay təndza, təndawumənday ada tə sawu
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. 8Kâgakwamadamaandzasiye indo
neheye mə walaŋ tay aye bay. Nəteye ta
mət ada Mbəlom a kəɗ tay ha pat eye nəte
gwezem kuro kuro sulo gər eye mahkar
hərwi nakə tə ge madama aye.‡ 9 Nəkway
na, kâ dzakwa haMbəlom andza siye i ndo
neheyeməwalaŋ tay tədza haMbəlomaye
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. Təwatsa nawu neheye a Ɗerewel
i Mbəlom na, hərwi ada kâ tətikakwa wu
neheye, nəkway neheye mandza eye mə
həlay nakə mazlambar məndzibəra ma
ndəviye aye. 12 Hərwi niye, ndo nakə
a dzala mə gər ŋgay neŋgeye malətsa eye
duwirre lele aye na, mâ ge metsehe bəna
ma ta dəɗiye. 13 Wu neheye Fakalaw ma
dziye kurom ha aye na, wu neheye faya a
dzawa tay ha ndo hay aye huya. Mbəlom

* 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 abəra ma Ezipt 32.6.
‡ 10:8 ZəbaməMəpesle 25.1-9.
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na,madzəniye kwayandzanakə a tsik aye.
TaɗəFakalawkə saymadziyekuromhana,
tə wu nakə ma ziye gədaŋ kurom aye na,
Mbəlomma vəleye tsəveɗ bay. Mbəlomma
vəlakumeye gədaŋməsəmaynaha amədze
i fakalaw nakəma dziye kurom ha aye.

14 Malamar 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 nəkurom ndo neheye ka dzalum gər lele
aye. Dzalum gər ka wu nakə na tsikakum
aye na, deɗek tsukuɗu deɗek bəɗaw?
16 Ahəl nakə nəkway faya ka ndayakweye
wu mənday i Bəy Maduweŋ ka təv manəte
eye ada ahəl nakə ka gawakway naha
sɨsœ a Mbəlom hərwi məse wu nakə ka
sawakwa ma gəvet aye na, nəkway tə
Yesu Kəriste madzapa eye hərwi bambaz
ŋgay bəɗaw? Ahəl nakə ka ŋgənakweye
peŋ ada faya ka ndayakweye§ aye na,
nəkway madzapa eye tə bo i Yesu Kəriste
bəɗaw? 17Nəkway haladzay, ane tuk na, ka
tərakwa andza bo nəte hərwi ka ŋgənakwa
peŋ eye nəte.

18 Mum ahaya mədzal gər kurom ka Is-
rayel hay təday. Tə kəɗawa wu hay ka
təv məvəlay wu a Mbəlom. Ndo neheye ta
həpəɗawa slo niye na, nəteyemadzapa 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
tukna, sərumhandoneheye tə sərMbəlom
bay tə kəɗ aye na, tə kəɗatay a fakalaw hay
bəna a Mbəlom bay. A seŋ na, nəkurom ka
dzapum tə fakalaw hay ɗuh bay!

21Ka zlumeye gəvet i BəyMaduweŋ 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 bənamandala
eye fakwaya a Bəy Maduweŋ kway. Ka
dzalum na, ka zakwa ha neŋgeye ta gədaŋ
ɗaw?

Gum wu nakə ma dzəniye siye i ndo hay
aye

23Ndo siye hayməwalaŋ kurom tə dzala
mə gər tay na: «Tsəveɗ andaya ka məge
wu hay tebiye.» Andza niye, ane tuk na,
wu siye hay ma dzəniye kurom bay. Ndo
neheye tə dzala na: «Tsəveɗ andaya ka
məge wu hay tebiye.» Ane tuk na, wu siye
hayma dzəniye kwaymede kame kame ka
tsəveɗ i Mbəlom bay. 24 Kwa way mâ pəla
na, wu nakə ma dzəniye ndo hay aye. Kâ
pəlum wu nakə ma dzəniye bo kurom eye
ɗekɗek tsa bay. Pəlumwunakəmadzəniye
ndo hay aye. 25 Taɗə a sakum masəkəme
slo mə luma na, wuray kwa tsekweŋ mâ
gakum faya me bay, səkəmum, həpəɗum.
26Sərumhana, təwatsa aƊerewel iMbəlom
tə gwaɗ: «Məndzibəra təwu nakəmə 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 wumənday, 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,
taɗəkə tsikaka, agwaɗaka«Nakay slo i kule»
na, kâ həpəɗ bay. Ka həpəɗ na, ka nasay ha
mədzal gər i ndo niye. 29 Na tsik niye na,
kawunakəneŋgeyemadzaliyemə gər ŋgay
aye bəna hərwi mədzal gər yak bay.
Agəna ndoweye ma gwaɗiye: «Neŋ na,

tsəveɗ ga andaya mənde wu tebiye. Ka
gweɗeŋeye: “Kâ nda bay, ka ta nasay ha
mədzal gər i ndo mekeleŋ eye” na, hərwi
mey? 30 Taɗə na gay naha sɨsœ a Mbəlom
hərwiwumənday na, na ndiye. Kameŋeye
hamənese na, hərwi mey?»

31 Wu nakə a seŋ mətsikakum aye na,
anaŋ: Taɗə fayakandayumeyewumənday
kwa taɗə ka sumeye wu məsay, taɗə ka
gumeye kwa wu waray na, gum wu nakə
ndo hay ta zambaɗay ha a Mbəlom aye.
32 Kâ gum wu nakə ma dəɗiye tay ha
siye i ndo hay abəra ka tsəveɗ aye bay.
Kwa Yahuda hay, kwa ndo neheye nəteye
Yahuda hay bay aye, kwa siye i məhay gər
i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu, kâ
dəɗum ha ndəray kwa nəte abəra ka tsəveɗ

§ 10:16 Luka 22.19; 1 Koriŋte hay 11.23-26. * 10:26 Ɗerewel dəmes hay 24.1.
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bay. 33 Gum andza neŋ nakə faya na giye
aye. Wu nakə faya na giye tebiye a seŋ na,
mâ yatay a gər a ndo hay tebiye. Na dzala
ka wu nakə ma dzəniye neŋ eye bay. Ɗuh
na dzala ka wu nakə ma dzəniye ndo hay
aye təday hərwi ada Mbəlom mâ təma tay
ha.

11
1 Tərum andza neŋ nakə na təra andza

Yesu Kəriste aye.
Hasləka hay ta ŋgwas hay kame iMbəlom

2 Neŋ faya na zambaɗakumeye naha
hərwi faya ka dzalumeye ka bazlam ga
kwa a həlay waray, ada faya ka pumeye
bəzay na, andza nakəna tətikakumaye. 3A
seŋ na, sərum ha dərmak. Yesu Kəriste na,
ka gər i hasləka hay tebiye. Hasləka na, ka
gər i ŋgwas ada Mbəlom 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 dzagwaabəramə gər bayna, kə tsaɗay a
YesuKəriste nakəbəyŋgay aye. 5 I ŋgwasna,
ahəl nakə faya ma ɗuwuleye me a Mbəlom
agəna ma tsikiye kame i ndo hay bazlam
neheye Mbəlom a ɗay ha aye, kə ndza
kəriye zeməɓere dərkəɗ a gər na, ka tsaɗay
a hasləka nakə bəy ŋgay aye. A ge horoy
andza i ŋgwasnakəmahəza 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 sərakwa niye
na, wu nakə ma geye 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, ŋgwas ma bəziye gədaŋ i hasləka.
8 Sərum ha, Mbəlom a ge hasləka na, a ge
tə bo i ŋgwas bay. A ge ŋgwas ɗuh na, tə
bo i hasləka. 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 iMbəlomha bay dərmak.

11 Kwa ka təra andza niye bəbay na,
nəkway neheye madzapa eye ta Bəy
Maduweŋ Yesu Kəriste aye na, ka sərakwa
haŋgwasna, a ndzay kahəlay na, a hasləka.
Hasləka bəbay na, a ndzay ka həlay na,
a ŋgwas. 12 Mbəlom a ge ŋgwas na, tə bo
i hasləka. Ŋgwas nakə Mbəlom a ge aye
bəbay a wa hasləka. Kâ mətsakwa ha gər
bay, maa vəl wu tebiye naMbəlom.*

13Wunakay na, bo kurom eye tsikumeŋ
tey. Taɗə ŋgwas ma diye a məhay gər mata
ɗuwulay me a Mbəlom gər kəriye na, lele
ɗaw? Kə ge lele na, tsikumeŋ. 14Ndo hay
tebiye kwa ka waray tə sər taɗə hasləka kə
gər ha məkwets ŋgay ndzəvawwa, i ŋgay
na, horoy. 15 Ŋgwas na, taɗə kə gər ha
məkwets ŋgay zəbol eye na, lele haladzay
ɗuh. Mbəlom a vəlay məkwets ŋgay mâ ge
zəbol eye na, hərwi ada mâ ŋgahay na gər,
mâ ndza ndozlayzlayya bay.

16 Taɗə a say a ndoweye məkəɗe wuway
ka bazlam nakay sa na, sərum ha nəmay
nəmaa sər na, andza nakay ada siye i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu tə sər tsəveɗ
mekeleŋ eye wal bay.

Ɗaf i BəyMaduweŋ Yesu
Mata 26.26-29; Markus 14.22-25; Luka

22.15-20
17 Wu mekeleŋ eye andaya nakə na

ɗakumeye ha aye. Neŋgeye na, na gakum-
eye 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,
wuye mey? Tə gweɗeŋ: Ka hayum gər
hərwi məɗəslay ha gər a Mbəlom na, ka
ŋgənawum bo mə walaŋ kurom təv wal
wal. Nadzalana,magiyeandzaniyedeɗek
tsukuɗu? 19 Maŋgəne bo niye na, mâ ge
andaya deɗek ŋgway hərwi ada ndo hay
tâ ŋgatay a ndo neheye nəteye faya ta pay
bəzay a Yesu tə ɗərev tay peteh aye.

20 Ane tuk na, ahəl nakə ka hayum gər
aye, ka ndayawumna, ɗaf i BəyMaduweŋ†

* 11:12 ZəbaməMadazlay i wu hay 1.26-27 ada 2.18-23. † 11:20 Ɗaf i BəyMaduweŋ: Zəba kamede 23 hus ka 26,
ada Koriŋtemanəte eye 10.16.
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bay. 21 Kwa way a dzalawa na, ka wu
mənday ŋgay ɗekɗek tsa, a hway faya bəse
ka mənde. Hərwi niye ndo siye hay tə
ndzawa tə may ada siye hay nəteye tə
kwayawa. 22 Taɗə faya ka gumeye andza
niye na, ka ndayum 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 tay ha ndo i mətawak hay
andza niye na lele ɗaw? Na gwaɗakumeye
naha tebiye na, mey? Ka dzalum na,
na zambaɗakumeye ɗaw? Aʼay! Ɗuh na
zambaɗakumeye bay.

23 Bazlam neheye na tətikakum aye na,
maa tətikeŋ na Bəy Maduweŋ Yesu ada na
ɗakum ha. Ahəl niye ta həvaɗ, ta ta giye
faya ɗaf na, a zla peŋ, 24 a gay naha sɨsœ
a Mbəlom. Ma dəba eye na, a ŋgəna ha
peŋ niye, a gwaɗ: «Nakay na, bo ga, mavəla
eye hərwi kurom. Gum ha andza nakay
huya hərwi ada kâ dzalum ha ka neŋ.»
25 Andza niye dərmak, ta ndəv ha mənde
wu mənday na, a zla gəvet, a gwaɗ: «Wu
məse nakay na, bambaz ga nakə Mbəlom
ma ɓariye Dzam Weɗeye ta ndo hay aye.
Ahəl nakə ka sumeye na, gum ha andza
nakay anəke aye hərwi ada kâ dzalum ha
ka neŋ.» 26 Bazlam i Bəy Maduweŋ neh-
eye tə ɗa ha na, pat pat ahəl nakə faya ka
ndayumpeŋandzanakayada fayaka sum-
eyewuməse na, nəkurom faya ka ɗumatay
ha a ndo hay parakka, Bəy Maduweŋ kə
mət hərwi mətəme kway ha.

27 Hərwi niye ndo nakə kə nda peŋ i
Bəy Maduweŋ i Yesu ada kə sa wu məse
i Bəy Maduweŋ ka rəhay ha gər bay na,
niye na, andza məgweɗe kə ge mənese ka
slo i bo ada ka bambaz i Bəy Maduweŋ
Yesu. 28Andza niye kwaway kə saymənde
peŋ ada məse wu məse na, mâ tsətsahay
a mədzal gər ŋgay lele təday. Taɗə wuray
andayabayna,mândaadamâ sa. 29Hərwi
ndo nakə kə nda peŋ ada kə sa wu məse i
Bəy Maduweŋ, taɗə ka rəhay ha gər a bo i
BəyMaduweŋbay, kə gemənese ada sariya
ma gəsiye na. 30 Hərwi niye ndo kurom
hay haladzay nəteye ɗəvats eye hay, siye
hay ta ge bəle, ada siye hay ta mət. 31 Taɗə
ka tsətsahakwa ka mədzal gər kway təday

na, haɓe Mbəlom ma gəsiye kway a sariya
bay. 32Ane tuk na, Bəy Maduweŋ Mbəlom
magakweye sariyaada fayamavəlakweye
ɗəretsətseh na, hərwi ada pat i sariya nakə
ma ta giye sariya ka ndo i məndzibəra hay
aye na, nəkway kâ dəɗakwa a sariya andza
siye i ndo hay bay.

33Malamar ga hay, ahəl nakə ka hayum-
eye gər hərwi mənde wu mənday i Bəy
Maduweŋ aye na, həbum siye i ndo kurom
hay tâ yaw təday. 34 Taɗə ndoweye may
a wur faya na, mâ ndayaw wu mənday
mətagay 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 siyehayna, ahəl nakənayenahaaye

na, na tsikakumeye.

12
Gədaŋ neheye Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma

vəlateye a ndo hay aye
1 Malamar 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.

2 Sərum ha, ahəl niye ka pum mədzal
gər ka Yesu Kəriste zuk bay aye na, ka
ɗəslawumay ha gər a kule mandək eye
hay. Gədaŋ i fakalaw a yawa kurom ha
ka matewele kule hay. 3 Hərwi niye a
seŋ na, sərum ha ndo nakə a tsik me
ta gədaŋ i Məsəfəre i Mbəlom aye na,
neŋgeye ma sliye faya məgweɗe: «Mbəlom
mâ vəlay mezeleme a Yesu» na, ma tsikiye
bay. Kə ge ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
bay na, ndəray ma sliye faya məgweɗe:
«Yesu neŋgeye BəyMaduweŋ kway» na, ma
tsikiye təta bay.

4Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na, nəte ŋgweŋ,
ane tuk na, fayama vəliye gədaŋ hay a ndo
hay wal wal hərwi məge wu hay. 5Məsler
neheye BəyMaduweŋ a vəlateye a ndo hay
hərwi ada tâ ge aye na, məsler eye niye
hay wal wal haladzay dərmak, ane tuk na,
BəyMaduweŋYesuneŋgeyena, nəteŋgweŋ.
6Tsəveɗ andaya hərwi məge haməsler hay
walwal haladzay dərmak, ane tuk na,maa
vəl gədaŋ eye a ndo hay na, Mbəlom nəte
ŋgweŋ. 7Mbəlom fayama bəziye ha gədaŋ i
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Məsəfəre ŋgay kwaməway tebiye. Fayama
bəziye ha na, ta tsəveɗ wal wal hərwi ada
kwawaymâ dzəna ndo siye hay.

8Ndo siye hay Məsəfəre a vəlatay gədaŋ
ka mətsike bazlam i metsehe. Ndo siye
hay, Məsəfəre a ɗatay wu hay ada a vəlatay
gədaŋ mətsike parakka. Nəteye tebiye,
maa ge məsler mə nəteye na, Məsəfəre eye
nəte. 9 Ndo mekeleŋ eye na, Məsəfəre a
vəlay gədaŋ ka məpe mədzal gər ka Yesu
Kəriste ta deɗek eye. Ndo neŋgeɗ na,
Məsəfəre a vəlay gədaŋ məmbəle ha ndo
hay abəra ma ɗəvats. Maa vəl gədaŋ niye
na, Məsəfəre eye nəte ŋgweŋ. 10 A vəlatay
a ndo siye hay gədaŋ i məge masuwayaŋ.
Siye a vəlatay gədaŋ məɗe ha bazlam i
Mbəlom nakə a tsikatay aye. Siye hay
a vəlatay gədaŋ məsəre ha ka bo abəra
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ta məsəfəre ŋgwalak
eye bay aye. Ndo siye hay a vəlatay gədaŋ
mətsike bazlam i gəma neheye tə sər bay
aye. Ndo mekeleŋ eye hay a vəlatay gədaŋ
məma ha bazlam neheye ndomekeleŋ eye
tə tsik aye. 11 Maa ge məsler niye na,
Məsəfəre eye nəte. Neŋgeye nəte ŋgweŋ
nakə a vəl wu neheye tebiye aye. A ŋgəna
gədaŋ hay wal wal kwa a way andza nakə
a say aye.

Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu na,
andza bo i ndo nəte

12 Zlakwa mandzəkit bo eye tə bo i ndo.
Ka sərakwa ha bo i ndo na, nəte. Ane tuk
na, wu siye haywalwal andaya ka bo ŋgay.
Kwahawal hay haladzay ka bo i ndo bəbay
na, bo ŋgay na, nəte ŋgweŋ. I Yesu Kəriste
bəbay na, andza niye dərmak. 13 Nəkway
tebiye Mbəlom ka dzəhuɓ kway ha na, ta
gədaŋ i Məsəfəre ŋgay hərwi matəre kway
ha bo nəte. Kwa Yahuda hay, kwa neh-
eye nəteye Yahuda bay aye, kwa beke hay,
kwa neheye nəteye beke hay bay aye. Ada
nəkway tebiye ka hutakwa na, Məsəfəre
eyenəte, a rahkwayhaandzaka sakwawu
məse.

14Hawal hay ka bo i ndo na, nəte tsa bay.
Nəteye haladzay. 15Kwa sikmâgwaɗ: «Neŋ
wal abəra ka bo hərwi neŋ na, həlay bay.»
Kwa kə tsik andza niye bəbay na, neŋgeye
huya ka bo. 16 Taɗə kwa zləm mâ gwaɗ:
«Neŋ wal abəra ka bo hərwi neŋ na, ɗəre
bay.» Kwa kə tsik andza niye bəbay na,

neŋgeye huya ka bo. 17 Taɗə 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? 18 Ane tuk na,
Mbəlom a ge bo i ndo na, andza niye bay.
Ɗuh a ge wu neheye ka bo aye tebiye ada
a pa na ka membere ka membere andza
nakə a say aye. 19 TaɗəMbəlom mâ ge ndo
səɗok nəte tsa, kə ge faya wu mekeleŋ eye
bay na, niye na, ka təra bo ɗaw? 20Ane tuk
na, andza niye bay. Hawal hay andaya ka
bo haladzay, ane tuk na, bo na, nəte ŋgweŋ.

21Taɗə kə ge andza niye na, ɗərema sliye
faya məgwaɗay a həlay: «A seŋ kar bay»
na, ma sliye faya mətsike bay! Gər dərmak
ma sliye faya məgwaɗay a sik: «A seŋ kar
bay» na, ma sliye faya mətsike bay! 22Ɗuh
wu nakə ka bo ka dzala mə gər yak bəle
eye na, azlakwa bay kutoŋ nəteye andaya.
23 Hawal neheye fakwaya ka ɗəslakwatay
ha gər bay aye na, nəkway faya ka gakwat-
eye gər lele ɗuh. Hawal neheye faya ka
ŋgahakweye abəra ka ɗəre i ndo hay aye na,
nəteye na, faya ka gakwateye metsehe ha-
ladzay. 24Hawal neheye ka bo kway ɗəre
a ŋgatay aye na, ŋgama andayaməŋgehe 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 bomâ ŋgənawal
wal bay. A say ɗuh na, hawal neheye ka
bo aye tâ dzəna bo nəte nəte məwalaŋ tay.
26Taɗəhawal nəte ka bo kway fayama giye
ɗəretsətseh na, neŋgeye tə siye hay tebiye
faya ta giye ɗəretsətseh dərmak. Taɗə faya
ka ɗəslakway ha gər a hawal neŋgeɗ nəte
na, neŋgeye tə siye hay tebiye dərmak ta
ŋgwasiye.

27 Nəkurom na, nəkurom tebiye ka
manəte eye bo i Yesu Kəriste. Kwa way
neŋgeye hawal i bo i Yesu Kəriste. 28 Mə
walaŋ i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
na, Mbəlom a pa tay ha ndo hay hərwi
ada tâ ge məsler ŋgay hay wal wal. A lah
məpele təday na, ndo imaslaŋ 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
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tay ha ndo hay. Siye hay a vəlatay gədaŋ
ka madzəne ndo hay. Siye hay a vəlatay
gədaŋ məndze tay kame a ndo hay. Siye
hay sa na, mətsike bazlam i gəma hay wal
wal neheye tə sər bay aye. 29 Andza nakə
ka ŋgatumay aye na, Mbəlom a pa tay ha
tebiye nəteye ndo i maslaŋ i Yesu ɗaw?
Tebiyendoməɗehabazlam iMbəlom ɗaw?
Tebiye ndo matətikatay bazlam i Mbəlom
a ndo hay ɗaw? Tebiye ta giyemasuwayaŋ
ɗaw? 30Tebiye tambəliyehandohayabəra
ma ɗəvats ɗaw? Tebiye ta tsikiye me tə
bazlam i gəma neheye ndo hay tə sər bay
ɗaw? Tebiye tamiye ha bazlam ɗaw? Aʼay!
Ma giye bo andza niye bay. 31Ane tuk na,
pəlumwuneheyeŋgwalakeyehayMəsəfəre
mavəlateye andoayehərwi adakâhutum.
Anəke na, na ɗakumeye ha tsəveɗ lele

eye sa, nakə a ze siye hay haladzay hərwi
ada kâ yum tə ɗəma.

13
Mawuɗe bo a ze kwamey

1 Kwa taɗə na sər mətsike me tə bazlam
i gəma hay tebiye, kwa bazlam i gawla
i Mbəlom hay, na wuɗa ndo hay bay na,
na təra andza ɓəre nakə ta fay na, a ləve
ndoy ndoy kəriye tsa aye, kəgəbay andza
mendeleŋ nakə a gatay zləm a ndo hay
aye. 2 Taɗə kwa gədaŋ ga andaya məɗe ha
bazlam i Mbəlom, taɗə kwa na sər wu hay
tebiye, taɗə kwa gədaŋ ga andaya mətsəne
wu i Mbəlom neheye maŋgaha eye, kwa ta
mədzal gər ga nakə na dzala ha kaMbəlom
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. 3 Kwa taɗə na ŋgənatay wu
ga hay a ndo i mətawak hay, kwa taɗə na
təma tâ kal ga ha a ako na dul a ɗəmahərwi
mədzal gər, taɗə na wuɗa ndo hay bay na,
wuray ma geŋeye ŋgama kwa tsekweŋ bay
tebiye.

4 Ndo nakə a wuɗa ndo hay aye na, ma
giye ŋgatay, ma gateye ŋgwalak a ndo hay,
ma giye sələk bay, ma giye zlapay bay, ma
ɗəslay ha gər a bo bay. 5Ndo nakə a wuɗa
ndohayayena,magiyewunakəagehoroy
aye bay, a pəlay wu a gər ŋgay ɗekɗek bay,
wu andalay bay, a ge zəgəle ta ndo hay bay.

6Ndo nakə awuɗa ndo hay aye na, mənese
a yay a gər bay, ane tuk na, ɗərev ŋgay a
ŋgwasa ɗuh na, tə wu neheye ŋgwalak eye.
7Ndo nakə awuɗa ndo hay aye na, a səmay
naha a ɗəretsətseh kwa a həlay waray, kwa
kəɗay a dzala ha ka Mbəlom huya, pat pat
a pa mədzal gər ŋgay na, ka təv i Mbəlom.
Neŋgeyemandza eye pat pat ɓəŋɓəŋ.

8 Mawuɗe bo na, a dze təbey. Bazlam
i Mbəlom neheye ndo hay tə ɗawatay ha
a ndo hay aye na, ta ndəviye. Həlay eye
ma slaweye, bazlam i gəma neheye faya
ka tsikakweye ta ndəviye. Məsəre wu hay
neheye ka sərakwa anəke aye ta ndəviye
dərmak. 9 Ma ta giye andza niye hərwi
ka sərakwa wu hay tebiye bay. Bazlam i
Mbəlomnakəka ɗawakwa tayhaandohay
aye bəbay na, ka sərakwa tebiye zuk bay.
10 Ane tuk na, aza ahəl nakə Mbəlom ma
ɗakway ha wu neheye ŋgwalak eye deɗek
aye na, wu neheye ka sərakwa tebiye bay
aye ta dziye.

11Tsənum! Ahəl niye neŋwawa eyemba
na, na tsikawa me andza wawa hay. Na
tsənawa wu andza wawa hay. Anəke na
təra ndo bagwar eye na,məndze ga andza i
wawahay sa bay. 12Anəkena, ka ŋgatakway
a wu hay lele zuk bay andza ka zəbakwa
ɗəre a malam. Pat eye ma slaweye ka
ŋgatakweye parakka tə ɗəre kway. Anəke na
sər wu hay tebiye zuk bay. Pat eye niye na,
na səriye wu kwetseh kwetseh andza nakə
Mbəlom a sər ga ha kwetseh kwetseh aye
dərmak.

13 Wu neheye ta ndəviye bay aye na,
anaŋ nəteye mahkar: Mədzal gər nakə ka
dzalakwahaMbəlomaye,məpemədzal gər
kawunakəka tahutakweyeka təvŋgayaye
adamawuɗe bo nakə kawuɗakwando hay
aye. Ane tuk na, maa ze wu neheye tebiye
na, mawuɗe bo.

14
Siye i bazlamneheye a tsik ka gədaŋ neh-

eyeMəsəfərema vəlateye a ndo hay aye
1 Rəzlumay a gər matəre təday na, ndo

mawuɗe ndo hay. Pəlum tə ɗərev kurom
peteh gədaŋ neheye Məsəfəre ma vəlateye
a ndo hay aye hərwi ada kâ hutum. Gədaŋ
nakə kâ pəlum aye a ze siye hay tebiye
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aye na, məɗe ha bazlam i Mbəlom nakə
a tsikakum aye. 2 Taɗə 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 ndo hay tə tsənay na bay. A
tsik ta gədaŋ i Məsəfəre, wu i Mbəlom neh-
eye maŋgaha eye. 3Ane tuk na, ndo nakə a
ɗatayhabazlam iMbəlom təbazlam i gəma
ŋgay aye na, neŋgeye a tsikatay a ndo ŋgay
hay. Bazlam ŋgay niye hay na, ma vəlateye
gədaŋ. Wu nakə faya ma tsikateye, ma
mateye naha ɗərev hərwi ada tâ gəl, tâ ye
kame kame. 4 Ndo nakə a tsik bazlam i
gəma neheye 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 faya ma vəlateye
gədaŋ a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
mahaya gər eye tebiye.

5A seŋ nəkurom tebiye kâ tsikum me tə
bazlam i gəma hay. Ane tuk na, kutoŋ ndo
məma ha mâ ge andaya tə bazlam i gəma
ŋgay hərwi ada ndo məpe 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 nakə ma tsikiye
bazlam i gəma neheye a sər bay aye.

6Malamar ga hay, taɗə na ye naha a gay
kurom, na tsikakum me tə bazlam i gəma
neheye ka sərumbay aye na, na gakumeye
ŋgamana,ma kəkay? Taɗəna ɗakumhawu
iMbəlomnakəmaŋgaha eye bay, na ɗakum
hay siye i wu hay bay, na ɗakumeye ha ba-
zlam i Mbəlom bay ada na tətikiye kurom
ha bay na, na dzəna kurom ka wuray kwa
tsekweŋ bay tebiye!

7 Dzalum ka wu i məhetse hay təday,
andzandərloy tagandzaval. Taɗəndoməfe
ta fa təɗe təɗe bay na, ndo hay ta səriye
məpakanaha faya bay. 8Məfe fagambəbay
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, ndəray ma diye a vəram
niye 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.
11 Ane tuk na, taɗə ndoweye kə tsikeŋ me
tə bazlam i gəma nakə na sər bay aye na,
neŋgeyembəzlewkamegaadaneŋdərmak
andza mbəzlew kame ŋgay. 12Andza niye,
neŋ faya na gwaɗakumeye pəlum tə ɗərev
kurom peteh gədaŋ neheye Məsəfəre ma
vəlateye andohayayehərwi adakâhutum
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 adama ye kame kame aye.

13 Hərwi 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 bazlam
nakə ndo hay tə tsəniye aye. 14 Taɗə faya
na ɗuwulayme aMbəlom tə bazlam i gəma
nakəna sərbayayena,məsəfəre ganeŋgeye
faya ma ɗuwuliye me a Mbəlom. Deɗek,
ane tuk na, metsehe ga andaya mə ɗəma
bay. 15 Kə ge andza niye na, na giye
na, kəkay? Na ɗuwulay me a Mbəlom ta
məsəfəre ga tə bazlam i gəma neheye na
sər bay aye. Ane tuk na, na ɗuwulay me a
Mbəlom təmetsehe ga təbazlamneheyena
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 tə
metsehe ga dəmes neheye na tsəne aye.

16 Taɗə 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, ta
mbəɗiye faya «amen» na,ma kəkay? Nəteye
tə tsəne wu nakə ka tsik aye bay. 17Məgay
naha sɨsœ yak niye ka gay naha a Mbəlom
aye na, lele, ane tuk na, ma giye ŋgama a
ndo neŋgeɗ bay.

18Neŋ faya na gay naha sɨsœ a Mbəlom
hərwi na tsik bazlam neheye na sər bay
aye na, na ze kurom ha tebiye. 19Ane tuk
na, ahəl nakə neŋ ta ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu mahaya gər eye na, ŋgama na
tsikatay gər i bazlam hay zlam neheye ta
tsəniye andza niye na, na tətikiye tay ha
ndo hay tə bəmalə nakə na tsikateye gər i
bazlam hay gwezem kuro vəɗvəɗ haladzay
tə bazlam neheye tə sər bay aye.
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20 Malamar ga hay, ka dzalum gər ka
wu hay andza wawa ndəriz hay bay. Ɗuh
dzalumgərna, andzanəkurombagwareye
hay. Ta təv imənesena, tərumandzawawa
ndəriz hay. Nəteye na, tə sər məge mənese
bay. 21 Tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom na,
BəyMaduweŋ a gwaɗ:
«Neŋnasləriyenahando i gəmaneŋgeɗhay

ka təv i ndo ga hay.
Ta tsikateye bazlam ga tə bazlam i gəma

mekeleŋ eye.
Kwa na ge andza niye bəbay na,

ndo hay ta peŋeye faya zləmwal bay.*»
22Hərwi niye mətsike me tə bazlam neh-

eye tə sər bay aye na, faya ma bəzatay ha
wu a ndo neheye tə pa mədzal gər ka Yesu
Kəriste bay aye. Ndoneheye 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 ta pa mədzal gər ka Mbəlom
bay aye bay. 23 Andza niye, ahəl nakə
ndo 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, ndoməpemədzal gər ka
Yesu neheye tə sər wuray bay aye kəgəbay
ndo neheye ta dzala ha ka Yesu bay aye,
ta ye naha na, ta gwaɗiye gər a vuwakum.
24Ane tukna, taɗəɗuhnəkuromtebiye faya
ka ɗumeye ha bazlam i Mbəlom tə bazlam
i gəma nakə ndo hay tə sər aye na, ndo
neheye ta dzala ha kaYesu zukbay aye ada
ndoneheye tadzalahakaYesu tə sərwuray
bay aye, ta ye naha na, ta səriye kamənese
tay. Wu nakə ta tsəniye tebiye aye na, ma
gateye hiyew mə ɗərev tay. 25Wu neheye
maŋgaha eye tə dzalamə 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
Mbəlomandayaməwalaŋkurom tadeɗek.

26 Malamar ga hay, ka gakweye na,
kəkay? Kahayumgər na, ndoweyemagiye
dəmes, ndo neŋgeɗma tətikateye bazlam i
Mbəlom a ndo hay, ndo neŋgeɗ ma tsikiye
wunakəmaŋgahaeyeMbəloma ɗayhaaye,
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 sərbayaye. Wunakə fayakagumeye
tebiyena, gumhərwiadandoməpemədzal
gər hay ka Yesu tâ gəl.

27 Taɗə ndo hay andaya a satay mətsike
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 mâ ma ha
wu nakə tə tsik aye. 28Taɗə ndəray andaya
məma ha bay na, tâ ndza təte. Tâ dzala mə
gər tay ada tâ tsikay aMbəlom.

29 Ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay
na, ndo hay sulo kəgəbay mahkar 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?
30 Taɗə ndoweye faya ma ɗiye ha bazlam i
Mbəlom, tsana,Mbəlomaɗahawuweɗeye
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. 31 Nəkurom 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 gədaŋ i Məsəfəre
andaya fayaməɗe ha bazlam iMbəlom aye
na, a sər məgay metsehe a gədaŋ eye niye
dərmak. 33Andza niye hərwi wu nakə ma
diye ta tsəveɗ eye bay na, a yay a gər a
Mbəlom bay. Neŋgeye a say ɗuh na, ndza-
kwa ta tsəveɗ eye lele tə zay.
Ŋgwas hay tâ ge na, andza ŋgwas neheye

ma məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu aye tebiye. 34Ka hayum gər ka təv
manəte eye na, tâ ndza təte, tâ tsik me bay.
Nəteye na, tsəveɗ tay andaya mətsike me
bay. Ŋgwas hay na, tâ rəhay gər a hasləka
hay andza nakə mawatsa eye mə Ɗerewel
i Mbəlom aye. 35 Taɗə wu andaya nakə ta
tsəne bay aye ada a satay matsətsehe aye
na, tâ tsətsah ma məhay gər bay, tâ tsətsah
ka zal tay hay mətagay. Ŋgwas ma tsikiye
me ma məhay gər i ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu na, lele bay.†

36 Ah! Ka dzalum na, bazlam i Mbəlom
a yaw abəra mə gay kurom ba! Kəgəbay

* 14:21 Zəbama Ezay 28.11-12. † 14:35 1 Koriŋte hay 11.5.
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ka dzalumna,maa tsəne bazlamnakay na,
nəkurom ɗekɗek ba! 37 Taɗə ndoweye kə
dzala mə gər ŋgay kə huta gədaŋ i məɗe ha
bazlam i Mbəlom kəgəbay gədaŋ mekeleŋ
i Məsəfəre, mâ sər ha wu nakə na watsa
kanaŋ aye na, maa tsik gum andza niye
na, Bəy Maduweŋ kway. 38 Taɗə ndoweye
kə sər wu nakə na watsa aye, bazlam i Bəy
Maduweŋ bay na, nəmay dərmak nəmaa
təma na bay.

39 Malamar ga hay vəlumay ha ɗərev
kurom ka mapəle məɗe ha bazlam i
Mbəlom ada kâ gumatay me a ndo hay
mətsike me tə bazlam i gəma hay bay.
40 Ane tuk na, gum wu hay tebiye ta lele
eye. Gum ta tsəveɗ eye dərmak.

15
YesuKəriste kə lətsewabəramamədahaŋ

1 Malamar ga hay, anəke a seŋ na,
məmakum ahaya a gər Labara Ŋgwalak eye
nakəna ɗakumhaahəl niye aye. Ka təmum
a ɗərev kurom, ka dzalum ha faya lele.
2Labara niye ŋgwalak eye na, nakəMbəlom
ma təmiye kurom ha aye taɗə faya ka dza-
lumeye huya andza nakə na tsikakum aye.
Taɗə faya ka gumeye andza niye bay na, ka
dzalum ha faya ta deɗek bay.

3Na tətikakum na, wu nakə Yesu Kəriste
a tətikeŋ aye. Wu nakə a ze kwa me tebiye
na lahmatətikakumayena, YesuKəriste kə
mət hərwi mezeleme kway andza nakə tə
watsaməƊerewel i Mbəlom aye. 4Amət na,
tə pa na a tsəvay. Məhəne sulo mamahkar
eye na, kə lətsew abəramamədahaŋ andza
nakə tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom aye.
5Ahəl nakə a lətsewabəramamədahaŋaye
na, a bəzay ha bo a Piyer ada a bəzatay ha
bo a siye i gawla ŋgay neheye kuro gər eye
suloaye. 6Adakabəzatayhaboandoməpe
mədzal gər hay ka Yesu ta ziye temerre
zləm,nəteye tebiye təŋgatayahəlaymanəte
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. 9 Neŋ na,
wawa eye tsekweɗeɗeŋ mə walaŋ i ndo
i maslaŋ i Yesu hay. Neŋ na sla ɗa tâ
zeleŋ ndo i maslaŋ i Yesu bay hərwi na
gatay ɗəretsətseh a məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu. 10 Ane tuk na,
Mbəlom kə geŋ ŋgwalak ŋgay nakə na təra
ndo i maslaŋ ŋgay andza nakay anaŋ ka
ŋgatumeŋ anəke aye. Ŋgwalak i wu nakə a
geŋ aye na, ka təra kəriye bay. Ɗuh na ge
haməsler 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 ge məsler mə neŋ
na, neŋgeye. 11 Andza niye, kwa taɗə maa
tsikakumLabara Ŋgwalak eye niye na, neŋ,
kwamaa tsik na, siye i ndo i maslaŋ i Yesu
hay, nəmay tebiye nəmaa tsikiye labara
Ŋgwalak eye andza nakə na tsikakum aye
ada nakə ka dzalum ha aye.

Mbəlom ma ta lətsiye tay ahaya ndo hay
abəramamədahaŋ

12 Labara Ŋgwalak eye nakə nəmaa a tsik
aye na, Yesu Kəriste kə lətsew abəra ma
mədahaŋ. Kə ge andza niye tuk na, ada
ndo siye hay mə walaŋ kurom tə gwaɗ,
ndo hay ta lətseweye abəra ma mədahaŋ
bay na, ma kəkay? 13 Taɗə ta deɗek ndo
hay ta lətseweye abəra ma mədahaŋ bay
na, andza məgweɗe Yesu Kəriste bəbay
kə lətsew abəra ma mədahaŋ bay bəna
mey? 14 Taɗə neŋgeye kə lətsew abəra ma
mədahaŋ bay na, andzaməgweɗe bazlam i
Mbəlom nakə nəmaa ɗa ha aye na, ka təra
wu kəriye. Ada mədzal gər kurom nakə
ka dzalum ha Yesu aye na, ma giye ŋgama
bay. 15 Taɗə kə ge andza niye na, andza
məgweɗe nəmay faya nəmaa rawiyeme ka
Mbəlom hərwi nəmay faya nəmaa tsikat-
eye a ndo hay na, Mbəlom kə lətse ahaya
Yesu Kəriste abəra ma mədahaŋ. Ane tuk
na, taɗə ndo hay ta lətseweye abəra ma
mədahaŋ bay na, Mbəlom neŋgeye kə lətse
ahaya YesuKəriste abəramamədahaŋbay.
16TaɗəMbəlomma lətsa tay ahaya ndo hay
abəra ma mədahaŋ bay na, Yesu Kəriste
dərmak, Mbəlom kə lətse ahaya abəra ma
mədahaŋ bay. 17 Taɗə Yesu Kəriste kə
lətsew abəra ma mədahaŋ bay na, mədzal
gər kurom nakə ka dzalum ha aye, ma
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giye ŋgama bay ada nəkurom na, huya mə
mezeleme. 18Andza məgweɗe ndo neheye
ahəl niye tə mət ta dzala ha ka Kəriste aye
na, ta dze hele hele. 19 Taɗə ka pakwa
mədzal gər kway ka Yesu Kəriste hərwi ada
mâ dzəna kway ka məndzibəra ɗekɗek tsa
adawurayandayakamebayna, ndohay ta
tuwiye fakwaya haladzayma ziye ha i ndo
siye hay.

20Ane 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.
21Maazlawməmətekaməndzibərana, 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 madzapa
eye tə Yesu Kəriste aye na, ta ta hutiye sifa.
23Ane tuk na, ma giye bo na, ka membere
ka membere. Maa lah mələtsew kurre na,
Yesu Kəriste. Pat nakə kəmaw aye na, ndo
ŋgay hay ta lətseweye abəra ma mədahaŋ
tuk. 24 Ma dəba eye na, Yesu Kəriste ma
bəbazliye tay ha gədaŋ i məsəfəre neheye
lele bay eye tebiye ada tabəy tayhay tebiye
ada ta gədaŋ i bəy i dala hay tebiye. Tsa na,
məndzibəra ma ndəviye. Ma dəba eye ma
vəlay ha bəy a həlay i BəbaMbəlom.

25Andza məgweɗe na, Kəriste ma ləviye
təmaɗ hus a pat nakə Mbəlom ma piye
tay ha ndo məne ɗəre ŋgay a həlay ŋgay
aye. 26Maduk i duk i ndo məne ɗəre nakə
Mbəlomma 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 bazlamniye hay na, bo iMbəlom eye
neŋgeye ma ndziye mə həlay i Wawa ŋgay
bay hərwi maa pa siye i wu hay a həlay i
Wawa ŋgay na, bo ŋgay eye. 28Mbəlom kə
pa wu hay tebiye a həlay i wawa ŋgay na,
Wawama rəhay ha gər aMbəlomnakə a pa
wuhay a həlay ŋgay tebiye aye. Andza niye
BəbaMbəlomma ləviye wu hay tebiye ada
ndo zezeŋ tebiye.

29 Dzalum ka ndo neheye faya ta

dzəhuɓiye bo a yam hərwi ndo neheye ta
mət tsɨy aye. Maa gatay ŋgama mə ɗəma
na, wuye mey? Taɗə ta deɗek ndo hay
ta lətseweye abəra ma mədahaŋ bay na,
ndo 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? 31 Malamar 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, nəkway
madzapa eye ta Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste. 32 Ma gəma i Efez na, nəmaa ge
magazləga ta ndo hay haladzay andza
ta wu i pesl neheye seweɗ hay haladzay
aye. Taɗə na dzala ka wu i məndzibəra
na, ɗəretsətseh nakay ma giye ŋgama
ɗaw? Taɗə ndo hay ta lətseweye abəra
ma mədahaŋ bay na, na tsikiye andza
ndo wuray a gwaɗ: «Ndayakwawu mənday
haladzay ada sakwa wu məse haladzay
hərwi mazlambar kamətakweye.†»

33Kâ vumay gər a bo kurom bay. Sərum
ha, taɗə faya ka həhalumeye ta ndo neh-
eye faya ta giye mənese aye na, nəkurom
dərmak ka gumeye mənese. 34 Kâ tərum
ndo i matərakahaŋ hay bay. Kâ gum
mənese bay. Na zəba faya na, siye i ndo
hay mə walaŋ kurom tə sər Mbəlom bay.
Na tsik andza niye na, hərwi ada horoymâ
gakum.

Bonakəma lətseweyeabəramamədahaŋ
aye

35 Agəla ndoweye ma tsətsahiye, ma
gwaɗiye: «Ndo hay ta lətseweye abəra ma
mədahaŋ na, ma kəkay? Ndoweye kə
lətsew na, bo ŋgay ma təriye na, kəkay?»
36 Ndoweye ka tsətsah andza niye na,
neŋgeye matərakahaŋ eye. Dzala təday!
Ka sləga hulfe a guvah ma mətiye ada ma
ndzohwiye. 37Ada ka sləga na, wuyemey?
Ka pa a bəɗ na, wu mandzohwa eye tsɨy
ta slambah eye bay. Ka sləga na, wur
eye, agəna daw, agəna hulfe i wumekeleŋ.
38Dərizl i gərɗafmandzohwiyeandzanakə

* 15:27 Dəmes hay 110.1. † 15:32 Zəbama Ezay 22.13.
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a say a Mbəlom 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. 41 Madəve i pat
na, wal abəra ka madəve i kiye dərmak.
Ada madəve i kiye wal abəra ka madəve i
wurzla. Kwaməwalaŋ i wurzla hay bəbay
na, madəve tay na, wal wal.

42 Ahəl nakə Mbəlom mata lətse ahaya
ndo abəramamədahaŋ ayena,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 ŋgayma ndziye
ka tor eye. 43 Tə la na mədahaŋ a bəɗ na,
gədaŋmə ɗəma bay, a le bay. Ahəl nakəma
lətseweye na, ma təriye gədaŋ eye, ma liye
haladzay. 44 Bo nakə tə pa na a bəɗ andza
hulfe aye na, wu iməndzibəra. Ane tuk na,
ahəl nakəma lətseweyeabəramamədahaŋ
ayena,mahutiye bonakəMəsəfəremavəla
eye.
Bo i məndzibəra andaya na gwaɗ ba!

Sərum ha na, ka ta hutakweye bo nakə
Məsəfərema vəliye dərmak. 45Təwatsamə
Ɗerewel i Mbəlom na, tə gwaɗ: «Adam na,
ndo nakə kurre Mbəlom a vəlay məsəfəre
aye.» Ndo nakə a yaw duk ma dəba aye
na, Kəriste. Neŋgeye na, ndo nakə ma
vəliye sifa a ndo hay tə həlay i Məsəfəre.‡
46Wu nakəMəsəfəre a vəl aye na, makurre
eye nakə ndo hay tə ŋgatay aye bay. Tə
ŋgatay təday na, a bo i məndzibəra ada
ma dəba eye ta ŋgateye a bəmalə nakə
Məsəfəre a vəl aye. 47 Makurre i ndo na,
Adam, neŋgeye i məndzibəra. Mbəlom a
ge neŋgeye na, ta bətekwew. Ndo neŋgeɗ
na, Məsəfəre. A yaw abəra mə mbəlom.
48 Ndo i məndzibəra hay bo tay na, andza
i Adam nakəMbəlom a ge na ta bətekwew
aye. Andza niye dərmak, ndo neheye ta
ndziyeməmbəlomaye, ta təriye andzando

nakə a mbəzlaw məmbəlom aye. 49Anəke
na, kandzəkitakwabo tandonakəMbəlom
a ge ta bətekwew aye. Kame mba na, ka
ndzəkitakweye bo ta ndo nakə a mbəzlaw
məmbəlom aye dərmak.

50 Malamar ga hay, neŋ faya na
tsikakumeye, ndo zezeŋ ma sliye faya
mede a Bəy i Mbəlom tə slo i bo ŋgay bay.
Hərwi wu nakə ma ziye na, ma sliye faya
məndze tə wu nakə ma ndziye ka tor eye
bay.

51 Tsənum! Na tsikakumeye wu nakə
maŋgaha eye Mbəlom a ɗeŋ ha aye. Ka
mətakweye tebiye kway eye bay. Ane tuk
na, nəkway bo kway ma mbəɗiye. 52 Ka
mandəve iməndzibəra na, ta fiye tolom. Ta
fa na, kwayaŋŋa ka mətsike me niye na,
bo kway ka mbaɗa. Ta fa tolom na, ndo
neheye ta mət tsɨy aye ta lətseweye abəra
ma mədahaŋ tə bo nakə ma ziye bay aye.
Nəkway neheye tə ɗəre aye, Mbəlom ma
vəlakweye bo weɗeye dərmak. 53 Andza
məgweɗe, bo kwaynakəmamətiye adama
ziyena, kutoŋma təriye bonakəmamətiye
bay ada ma ziye bay aye. 54 Ahəl nakə bo
nakəmamətiyeadamaziyeka tərabonakə
ma mətiye sa bay ada ma ziye sa bay aye
na, wu nakə təwatsa mə Ɗerewel i Mbəlom
aye ma bəziye tuk. Tə watsa na: «Məməte
andaya sa bay. Mbəlom kə dze ha tebiye.»
55 «Nəkar məməte, ehey! Gədaŋ yak eye

məŋgay tuk?
Səmber yak eye nakə ka mbalawa tay
ha ndo hay aye na, məŋgay tuk?§»

56Məməte na, a huta gədaŋməgaywu nakə
lele bay aye a ndo hay hərwi mezeleme.
Mezeleme a huta gədaŋ na, hərwi bazlam i
Mbəlommapalaeye. 57Ane tukna, gakway
sɨsœ a Mbəlom hərwi kə vəlakway gədaŋ
məŋgwese ka mezeleme kwa ka məməte ta
gədaŋ i BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste.

58 Malamar ga hay neheye na wuɗa
kurom haladzay aye, hərwi niye ndzum
ɓəŋɓəŋ lele, kâ yum gər bay. Rəzlumay a
gər a məsler i Bəy Maduweŋ Yesu pat pat
tə ɗərev kurom peteh. Ka sərum ha məsler
nakə ka gumeye ta gədaŋ ŋgay aye na, ma
təriye kəriye bay.

‡ 15:45 Madazlay i wu hay 2.7. § 15:55 Zəbama Ezay 25.8; Oze 13.14.
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16
Ta tsakal suloy hərwi madzəne tay ha

ndoməpemədzal gər hay ka Yesu
1Anəke na, na tsikakumeye naha ka su-

loy nakə ka tsakalumeye hərwi madzəne
tayhandoməpemədzal gərhaykaYesune-
heye ma Zerozelem aye. Gum andza nakə
na tsikatay a ndo məpe 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, na watsateye ɗerewel a
həlay. 4Taɗəkəge leleneŋnâyedərmakna,
nəmaa diye dziye.

Polma diye a Koriŋte
5Na diye naha ka təv kurom na, na diye

ta Masedowan. 6 Agəna na ye naha na,
na ndziye tsekweŋ ka təv kurom, agəna a
həlay i mətasl na, na ndziye ka təv kurom.
Ma dəba eye na diye abəra ka təv kurom,
na diye kwa ka waray na, ka dzənumeye
ga. 7Na diye naha ka təv kurom na ndziye
tsekweŋ tsa, na diye gwa na, a seŋ andza
niye bay. Taɗə kə yay a gər a BəyMaduweŋ
na, a seŋ ka ndzakweye ka təv manəte eye
məndze haladzay. 8Ane tuk na, na ndziye
kanaŋ ma Efez təmaɗ hus a magurlom i
Peŋtekot*, 9 hərwi Mbəlom ka həndekeŋ
na tsəveɗ lele ka məge məsler bagwar eye
kanaŋ. Ada ndo məne ɗəre ga hay andaya
haladzay.

10 Timote ki ye naha ka təv kurom na,
təmum na tə həlay sulo sulo hərwi ada
mâ ndza ta məŋgwese eye lele mə walaŋ
kurom. Hərwi neŋgeye ndo məge məsler
i Bəy Maduweŋ andza neŋ nakə faya na
giye. 11Ndəraymâ gaywuray bay. Dzənum
na ɗuh hərwi ada mâ gər kurom ha tə zay
adamâmawka təv ga. Neŋ ta ndo siye hay
faya nəmaa həbiye na kanaŋ.

12 Malamar kway Apolos na, na tsikay
madzəga haladzay, na gwaɗay na, neŋgeye
tə siye i malamar hay tâ ye naha ka təv
kurom tey. Ane tuk na, a say mede naha
anəke zuk bay. Aza kə huta həlay eye kame
mba na, ma diye naha.

Mandəve i bazlam
13 Ndzum tsezlezleŋŋe tə metsehe lele.

Tərum ndo gədaŋ eye ka tsəveɗ i Mbəlom
ɓəŋɓəŋ lele. Kâ dzədzarum bay. Ɗərev
kurom mâ ndza ta gədaŋ eye. 14Wu nakə
ka gumeye tebiye aye na, gum tə mawuɗe
bo nakə ka wuɗumeye ha ndo hay aye.

15Malamar ga hay, ka sərumSitefanas ta
ndo i gay ŋgay hay tebiye. Sərum ha, maa
lah məpe mədzal gər ka Yesu Kəriste ma
gəmaiAkay†na, nəteye. Tavəl ha gər tayka
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
məwalaŋ kuromayena, rəhumatay ha gər.
Rəhumatay ha gər a ndo neheye faya ta
rəzleye a gər məge məsler i Mbəlom dziye
aye dərmak.

17 Ɗərev 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.

19Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ne-
heye tə hayawa gər ka təv ga kanaŋ ka dala
i Azi‡ aye ta tsikakum naha me. Akelas ta
Pərisil tə siye i ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu neheye tə hayawa gər a gay tay
aye, ta tsikakum naha me lele ta məzele
i Yesu Kəriste. 20 Siye i ndo məpe mədzal
gər hay kaYesuneheye kanaŋ aye tebiye ta
tsikakum nahame dərmak.
Tsikum me a bo nəte nəte mə walaŋ

kurom taməgəse bo kurop kurop lele.
21NeŋPol na tsikakumnahamedərmak.

Nakay na, neŋ na watsakum naha tə həlay
gay eye.

* 16:8 Peŋtekotna, təbazlam iGərek. Magurlom i gərndzahosl. Tə gawamagurlomeye na,məhəne 50madəba i Pak.
I ndoməpemədzal gər hay ka Yesu na,magurlom iməhuteMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. † 16:15 Akay na,məzele guram
i diye i Salawa i Gəres. ‡ 16:19 Dala i Azi anəke na, Turki.
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22 Ndo nakə a wuɗa Bəy Maduweŋ
kway Yesu bay aye na, Mbəlom mâ vəlay
mezeleme. Maranata§, andza məgweɗe
BəyMaduweŋmay, dara!

23 Bəy Maduweŋ kway Yesu mâ pa
fakuma ŋgama.

24Nəkurom tebiye na wuɗa kurom huya
hərwi nakə nəkway tebiye madzapa eye tə
Yesu Kəriste aye.

§ 16:22 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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Masulo i ɗerewel i Pol nakə a
watsatay naha a
Koriŋte hay

aye
Məfələkwe

A gəsaw abəra ka makurre i ɗerewel i
Pol nakə a watsatay naha a Koriŋte hay
aye na, labara hay ti yaw abərama Koriŋte
ada ta watsayaw ɗerewel hay a Pol ada Pol
dərmak kə watsatay naha (2.3). Məndze
i Pol ta ndo i Koriŋte hay ŋgwalak eye sa
bay. Ma ta diye a ɗəmana, awatsatay naha
hərwimalembeɗehawunakə a ye bay aye.
Məmadədo 1 ka 7 na, Pol fayama tsikiye
me abəra ka bo ŋgay,

Məmadədo 8 ka 9, Pol a tsətsahwuhərwi
ndoməpemədzal gər neheyemətawak
eye hayma Zerozelem aye.

Mə madədo (10 ka 13) na, Pol a tsik ka
matəre ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste na,
kəkay wal wal sulo. Ndo hay andaya
faya ta ɗiye ha labaramekeleŋ eyewal
abəra ka bəmalə i Pol (11.3-4).

Pol a həna ha gər tsekweŋ hərwi fayama
həbiye,mahutiye gədaŋŋgayna,məhəlay i
Mbəlom. Pol ka tsətsah tâ ɗəslay gər bay, tâ
vəlaywuna, ka tsətsah bay. A ɗa ha Labara
Ŋgwalak eye i Yesu na, kəriye.

Pol a tsikatay nahame
1Maawatsakumnahaɗerewelnakayna,

neŋ Pol. Neŋ ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste
hərwi a say a Mbəlom. Neŋ ta Timote
malamar kway nəmaa tsikakum naha me
a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu neheye ma gəma i Koriŋte aye ada a
siye i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheye ka dala i Akay* aye. 2MbəlomBəba
kway ta Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste
tâ pa fakuma ŋgama ada tâ vəlakum zay.

Mbəlommamatay naha ɗərev a ndo neh-
eye faya ta siye ɗəretsətseh aye

3 Zambaɗakway a Mbəlom Bəba i Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste. Neŋgeye
faya ma gateye ŋgwalak a ndo hay huya,
ma matay naha ɗərev pat pat aye. 4 Kwa

kəɗay ahəl nakə nəmay mə ɗəretsətseh aye
na, a vəlawamay gədaŋ hərwi ada nəmay
nəmaa sliye faya məmatay naha ɗərev a
siye i ndo neheye faya ta siye ɗəretsətseh
aye andza nakə Mbəlom a dzəna may
aye dərmak. 5 Andza niye, Yesu Kəriste
kə sa ɗəretsətseh haladzay ada nəmay
dərmak nəmaa siye ɗəretsətseh haladzay.
Mbəlom bəbay ma vəlameye gədaŋ hal-
adzay dərmak hərwi nəmay madzapa eye
tə Yesu Kəriste. 6 Taɗə nəmay faya nəmaa
siye ɗəretsətseh kəgəbay taɗəMbəlom faya
mavəlameyegədaŋna, hərwi adakâ tərum
gədaŋeyehayadaMbəlommâtəmakurom
ha. Andza niye ka slumeye faya məsəmay
naha a ɗəretsətseh nakənəmay fayanəmaa
səmay naha aye dərmak. 7 Nəmaa sər ha
ta deɗek ka ndzumeye ɓəŋɓəŋ ka tsəveɗ
i Mbəlom. Nəmaa sər ha Mbəlom ma
makumeyenahaɗərevandzanakəneŋgeye
faya ma mameye naha ɗərev aye, hərwi
faya ka sumeye ɗəretsətseh andza nəmay
neheye faya nəmaa siye ɗəretsətseh aye
dərmak.

8 Ayaw, malamar may hay, a samay na,
sərum ha ɗəretsətseh nakə nəmaa sa ka
dala i Azi aye. Nəmaa sa ɗəretsətseh ha-
ladzay, a ze may gədaŋ. Nəmaa dzala
na, tsɨy nəmaa mətiye. 9 Ayaw, ta deɗek
nəmaa dzala mə ɗərev may 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. 10 Ada 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
buwamay ahaya abəramə ɗəretsətseh siye
hay sa. 11 Nəkurom dərmak ɗuwulumay
me a Mbəlom. Andza niye, taɗə ndo hay
haladzay faya ta ɗuwuliye me a Mbəlom
hərwi may na, ndo hay haladzay ta gay
naha sɨsœ dərmak hərwi ŋgwalak ŋgay nakə
ma ta gamay aye.

Pol kambəɗahawunakəhaɓe a sayməge
* 1:1 Akay na, məzele guram eye i diye i Salawa i Gəres.
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aye
12 Wu nakə nəmaa ŋgalakiye ha aye na,

anaŋ: Nəmaa sər ha mə ɗərev mede may
kame i ndo hay tebiye na, deɗek, nəmay
ndo i deɗekhayandzanakəa say aMbəlom
aye. Mede may niye lele wene wene eye
na, kame kurom. Gədaŋ may nakə nəmaa
ndza ha andza niye aye na, a yaw abəra
mə metsehe i ndo i məndzibəra hay bay.
Ane tukna,Mbəlomadzənamay taŋgwalak
ŋgay. 13 Wu 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 nakəmamaweye aye.

15Na sər ha ta deɗek, hərwi niye na gwaɗ
haɓe a seŋ na diye naha a gay kurom təday
ada na həndzəɗiye kame. Na maweye na,
ta təv kurom dərmak hərwi ada nâ dzəna
kurommasulo eye. 16Andza 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, nakə na diye ka dala i Yahuda aye na,
haɓe ka dzənumeye ga. 17 Ahəl nakə na
gwaɗakum na giye andza niye aye na, na
tsikakum ta ɗərneh sulo ɗaw? Aʼay, taɗə na
gwaɗ na giye wu nakə na həl faya bo məge
aye na, na giye andza i ndo i məndzibəra
hay ɗaw? Na gwaɗiye ayaw ada aʼay sulo
sulo bay.

18Mbəlom, neŋgeye ndoməhəle mbal ga.
Wu nakə nəmaa tsikakum aye na, ayaw
ada aʼay sulo sulo bay. 19 Hərwi neŋ,
Silas ta Timote nəmay nəmaa ɗa ha mə
walaŋ kurom na, Wawa i Mbəlom Yesu
Kəriste. Ayaw ta aʼay sulo sulo mə neŋgeye
bay. Mə neŋgeye na, ayaw ɗekɗek huya.
20Ada wu nakə tebiye Mbəlom a gwaɗ ma
vəlakweye, maa tsikakway ta deɗek na,
neŋgeye. Hərwi niye ka gwaɗakwa «amen»
na, ta neŋgeye hərwi ada ndo hay tâ ɗəslay
ha gər a Mbəlom. 21 Sa na, maa vəlamay
gədaŋ na, Mbəlom eye tə gər ŋgay tə həlay
i Yesu Kəriste ada ma vəlakumeye gədaŋ
dərmak. Maa pala kway na, neŋgeye. 22Kə
pakway Məsəfəre ŋgay a ɗərev kway hərwi

məɗe ha na, nəkway ndo ŋgay hay. Andza
niye a ɗa ha na, ma ta vəlakweye siye i wu
neheye a gwaɗma vəliye aye.

23 Kə ge na raw me na, Mbəlom mâ kəɗ
ga. Na ye naha a gay kurom a Koriŋte sa
bay na, hərwi a seŋ ɗərev mâ wur fakuma
bay. 24Nəmay na, nəmaa gakumeye kutoŋ
ka məpe mədzal gər bay. Nəmaa sər ha ka
pummədzal gər ɓəŋɓəŋkaYesuKəriste tsɨy.
Ɗuh na, nəmaa giye məsler ka təv manəte
eye tənəkuromhərwi ada ɗərev kurommâ
ŋgwasa.

2
1Andza niye, na diye naha ka təv kurom

zukbayhərwinadzalana, na tawurakum-
eye ha ɗərev sa tsa. 2 Taɗə na wurakum
ha ɗərev na, neŋ dərmak ɗərev ma wuriye
fagaya. Ndəray andaya ma ŋgweseŋeye ha
ɗərev bay, hərwi nəkurom tebiye ɗərev ma
wuriye fakuma. 3Hərwi niye nakə na wat-
sakum naha ɗerewel neŋgeɗ niye aye na,
ada na ye naha ka təv kurom sa bay aye.
Na watsakum naha na, hərwi ada nâ ndisl
naha na, ka wurumeŋeye ha ɗərev bay.
Hərwimataŋgweseŋha ɗərevna, nəkurom.
Azlakwaɗuhnasərkuromha tebiye, na sər
taɗə ɗərev ga maŋgwasa eye na, nəkurom
dərmak ɗərev kurommaŋgwasa eye. 4Ahəl
nakə neŋ na watsakum naha ɗerewel niye
na, ta mətuwe eye haladzay. Na watsa ta
mədzal gər eye hərwi ɗərev a wur fagaya
ɗokɗok haladzay. Na watsakum naha na,
hərwi məwurakum ha ɗərev bay. Ane tuk
na, na watsakum naha na, hərwi ada kâ
sərum ha, na wuɗa kurom haladzay.

Pol a pəsay mənese a ndo nakə a nasay
aye

5 Ndoweye kə wurakum ha ɗərev na, a
wureŋ ha ɗərev a neŋ bay, a nəkurom
tebiye, siye hay kə ndalatay haladzay, siye
hay tsekweŋ. Ane tuk na, a seŋ mətsike
faya ka zal bay. 6Matsəla ndohayhaladzay
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 niye
neŋ faya na gwaɗakumeye naha amboh,
pəsumay hamənese ŋgay hərwi adamâ sər
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na, ka wuɗum na. 9 Ɗerewel niye na wat-
sakum 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 Fakalaw
mâ ŋgwasa fakwaya bay. Hərwi wu nakə a
sayməge aye na, ka sərakwa ha lele.

Polma gəma i Tərowas
12 Na həl bo, na ye a gəma i Tərowas

mata ɗa ha Labara Ŋgwalak eye nakə a tsik
ka Kəriste aye mə ɗəma. Na ndisl naha a
ɗəma, na zəba faya na, Bəy Maduweŋ Yesu
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 neheyema gəma i
Tərowas aye, na ye ka dala i Masedowan.

Yesu a vəlakway gədaŋ ada kâ mbakwa
kawu hay

14Ane tuk na, zambaɗakway a Mbəlom!
Maa ye may ha kame kame məsle ka
wu hay huya na, neŋgeye, hərwi nəmay
madzapa eye tə Kəriste. Andza niye faya
ma ɗiye haKəriste a ndo hay kwakawaray
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 neheyeMbəlom
ma təmiye tay ha aye ada ndo neheye
ta dziye aye. 16 Hərwi ndo neheye faya
Mbəlom ma təmiye tay ha na, a zatay lele
ada Mbəlom ma vəlateye sifa. Hərwi ndo
neheye faya ta dziye, mal niye a zatay i
tay na, məməte ada faya ta mətiye hərwiye
kame iMbəlom. Mata sle fayaməgeməsler
nakay na, way? 17Nəmay na, ndo neheye
Mbəlom a slər may ha mata ge məsler aye.
Nəmayna, andza ndo neheye ta təra ha ba-
zlam i Mbəlom andza wu i tsakala aye bay.
Maa slər may ha na, Mbəlom. Nəmaa ɗa
ha bazlam ŋgay ta deɗek kame ŋgay hərwi
nəmaymadzapa eye tə Yesu Kəriste.

3
Məsler i ndo i DzamWeɗeye hay

1Nəmay faya nəmaa dazleye a məɗəslay
hagərabomayɗaw? Kəgəbay tâwatsamay
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
gawaandzaniye. Ane tukna, nəmayandza
nəteye təbey. 2 Ɗerewel may na, nəkurom
nakə Kəriste a watsa a ɗərev kurom aye.
Kwa way ma sliye məsəre ada mədzeŋge.
3 Ta 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.*

4Nəmaagwaɗnəkurom ɗerewel i Kəriste
na, hərwi Yesu Kəriste kə ɗa may ha kame
i Mbəlom maa ge məsler tə həlay may na,
neŋgeye. 5 Nəmaa sər ha, nəmay tə gər
may nəmaa sla məge məsler ta gədaŋ may
bay. Maa vəlamay gədaŋ ka məge na,
Mbəlom. 6Maa vəlamay gədaŋmatəre ndo
məge məsler, hərwi məɗatay ha bazlam i
Dzam Weɗeye na, neŋgeye. Dzam nakay
weɗeyena, andzabazlammapala eyenakə
tə watsa ahəl niye aye bay. Ane tuk na, ka
rəhakway ha gər na, a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye. Bazlammapala eye nakə təwatsa ahəl
niyena,madiye tayhandohayamədahaŋ.
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eyena,mavəliye sifa ka
tor eye.

7Ahəl niye Mbəlom awatsa bazlam ŋgay
mapala eye ka beleler i kwar ada ahəl
nakə a gawa aye wu niye na, ndo hay ta
ŋgatay a məzlaɓ ŋgay.† Daʼar i Musa ka
wuzl ɗəre hərwi məzlaɓ ŋgay. Israyel hay
ta sla faya mazəbe ka daʼar ŋgay bay, a
dəv haladzay. Ada azlakwa dzaydzay niye
na, ma ndziye huya bay. Ada taɗə bazlam
mapala eye nakəma diye tay ha ndo hay a
mədahaŋ ka bəz haməzlaɓ i Mbəlom a ndo
hay ahəl nakə a yaw aye ɗuh tuk na, 8 ada
məsler i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma bəziye

* 3:3 ZəbaməMadayaw abərama Ezipt 24.12; Zeremi 31.29-35; Ezekiyel 11.19; 36.26-27. † 3:7 ZəbaməMadayaw
abərama Ezipt 34.29-35.
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haməzlaɓ i Mbəlomma ziye ha tebiye ɗuh!
9Bazlammapala eye kə gəs tay ha ndo hay
a sariya. Ada taɗə bazlam mapala eye ma
gəsiye kway a sariya, fayamabəzakwayha
məzlaɓ iMbəlom tukna, adaDzamWeɗeye
nakəma təriye kway ha ndo i deɗek kame
iMbəlom aye,ma bəzakway haməzlaɓ, ma
ziye ha ɗuh. 10Ka slakweye faya məgweɗe
na, wu nakə a bəzawa ha məzlaɓ i Mbəlom
ahəl niye faya ma mbatiye hərwi Dzam
Weɗeye a ze Dzam Guram eye haladzay ta
məzlaɓ. 11Ta deɗek Dzam Guram eye nakə
Mbəlom a vəl hərwi məndze tsekweŋ, ka
bəzakway ha məzlaɓ. Ada taɗə andza niye
na, Dzam Weɗeye nakə ma ndziye huya
aye a ze na ɗuh.

12 Nəmaa tsik parakka kame i ndo hay
tebiye na, hərwi nəmaa pa mədzal gər ka
wu neheye. 13 Musa 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 aməzlaɓnakayma
ndziye bay, ma mbatiye aye. Ane tuk na,
nəmay nəmaa giye andza neŋgeye təbey.
14 I Israyel hay ahəl niye na, tə sla faya
mətsəne wu neheye a say məgweɗe mey
na, tə tsəne bay. Bəgom kwa gwala hay
tay bəbay andza niye dərmak. Faya ta
dzaŋgiye ɗerewel i Dzam Guram eye na,
tə tsəne bay andza ta mbuza na metsehe
tay tə petekeɗ nakə Musa a mbuzawa ha
ɗəre ŋgay aye. Petekeɗ niye andaya ka ɗəre
huya. Say ndo nakə neŋgeyemadzapa eye
tə Yesu Kəriste aye. 15 Ayaw, kwa bəgom,
ta dzaŋgiye ɗerewel i Musa na, ta tsəniye
bay, andzapetekeɗkəmbuzataynamədzal
gər. 16Ane tuk na, kwa kəɗay taɗə ndoweye
ka mbəɗa bo ka təv i Bəy Maduweŋ na, pe-
tekeɗ niye ma dziye.‡ 17Andza 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,
fayakaŋgatakweyeaməzlaɓ i BəyMaduweŋ
Yesu ada faya ka tərakweye andza neŋgeye
kame kame. Andza niye məzlaɓ ŋgay faya

ma səkahiyemənəkwaykamekame. Anaŋ
məsler nakəMəsəfəre i Bəy Maduweŋ faya
ma giye aye.

4
Nəkway bəle eye hay, Mbəlom neŋgeye

gədaŋ eye
1Mbəlom kə gamay ŋgwalak haladzay. A

vəlamay məsler nakay a həlay. Hərwi niye
nəmaa zliye faya abəra mədzal gər may
bay tebiye. 2Nəmaa kərah məsler neheye
ndo hay tə ŋgahawa faya bo, a ge horoy
aye. Nəmaa səpatiye ndo hay bay, nəmaa
dzapiye ha bazlam i Mbəlom tə maraw
me bay. Ɗuh nəmay faya nəmaa ɗiye ha
deɗek parakka kame i Mbəlom. A samay
na, ndo hay tebiye tâ sər ha, bazlam nakə
faya nəmaa tsikiye na, deɗek. 3 Siye hay
na, tə tsəne Labara Ŋgwalak eye nakə faya
nəmaa tsikateye a ndo hay aye bay. A təra
fataya na, andza ɗəre tay mambuza eye
tə petekeɗ. Kwa andza niye bəbay, sərum
na, hərwi ndo neheye nəteye faya ta dziye
ɗekɗek tsa. 4 Tə dzala 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 ha
məzlaɓ i Kəriste. Neŋgeye, ka ŋgatay na, ka
ŋgatay aMbəlom.

5 Ahəl nakə nəmay faya nəmaa ɗiye ha
Labara Ŋgwalak eye na, nəmaa tsik ka bo
may eye bay, nəmaa ɗa ha Yesu Kəriste
neŋgeye Bəy Maduweŋ. Nəmay na, nəmay
ndo məgakum məsler hərwi Yesu. 6 Ahəl
niye Mbəlom a ge məndzibəra na, a gwaɗ:
«Dzaydzay mâ dəv ma ləvoŋ.*» Maa vəl
dzaydzay nakə ma dəviye mə ɗərev may
aye na, Mbəlom eye nəte. A ge andza niye
na, hərwi ada nəmaâ ŋgatay a məzlaɓ ŋgay
nakə a dəv dzaydzay ka ɗəre Yesu Kəriste
aye.

7 Nəmay bəle eye hay andza gah i doɗo.
Ane 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

‡ 3:16 ZəbaməMadayaw abərama Ezipt 34.34. * 4:6 Madazlay i wu hay 1.3.
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a gədaŋ bagwar eye i Labara Ŋgwalak eye
a yaw abəra ma neŋgeye bəna, ma nəmay
bay. 8 Nəmaa sa ɗəretsətseh hay wal wal.
Ane tuk na, ta ndəvamay ha məsəfəre bay.
Nəmaa dzala gər ka bo, ane tuk na, həlay
kə kəɗamay bay. 9 Ndo hay ta həhar may,
ane tuk na, Mbəlom kə gər may ha bay. Ta
kal may ha ka dala, ane tuk na, nəmaamət
bay. 10Tapəla tsəveɗməkəɗemaymədahaŋ
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 tsəveɗ məkəɗe kway hərwi faya
ka pakweye bəzay a Yesu. Andza niye ta
sliye fayaməŋgatay a sifa i Yesumə bomay.
12 Andza niye, nəmay na, mə ɗəretsətseh i
mədahaŋ huya. Ada hərwi niye nakə ka
hutum sifa nakəma ndəviye bay aye.

13 Tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom na,
tə gwaɗ: «Na dzala ha ka Mbəlom, hərwi
niye faya na tsikiye.†» Nəmay dərmak
nəmaa dzala ha ka Mbəlom, hərwi niye
nəmay dərmak nəmaa tsikiye. 14 Maa
lətse ahaya Yesu abəra ma tsəvay na,
Mbəlom. Ka sərakwa ha ma ta lətsakway
ahaya abərama tsəvay dərmakhərwimata
ndze tə neŋgeye. 15 Mbəlom a vəlamay
məsler nakay na, hərwi madzəne kurom
hərwi ada Mbəlom mâ təma tay ha ndo
hay haladzay ta ŋgwalak ŋgay kame kame.
Andza niye ndo hay ta səkahiye haladzay
hərwi məgay naha sɨsœ a Mbəlom ada
mazambaɗay.

Həbakwa wu nakə ndəray kwa nəte kə
ŋgatay ɗaɗa bay aye

16Hərwi niye, mədzal gər na, faya huya.
Ka sərakwa bo kway faya ma giye bəle
tsekweŋ tsekweŋ. Ane tuk na, gədaŋ an-
daya 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 hutakweye məzlaɓ bag-
war eye. Məzlaɓ niye na, a ze wu hay
tebiye ada ma ndziye ka tor eye. Ka
sərakwa ha ɗəretsətseh neheye na, tsek-
weŋ 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 neheye mə
mbəlom ka ŋgatakway bay aye.

5
1Kasərakwahabokwaymandziyehuya

bay. Bo kway na, andza madzawadzawa
nakə ma nasiye bəse aye. Sa na, kwa taɗə
madzawadzawa kway nakə kanaŋ aye kə
nas bəbay na, Mbəlom ma vəlakweye a
ɗəma mekeleŋ eye mə mbəlom. Na tsik
na, ka bo kway. Ka mətakwa na, Mbəlom
mavəlakweyebomekeleŋ eyeməmbəlom,
ma ndziye ka tor eye. 2 Bo 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 fələkwakwa a ɗəma
na, ka ndzakweye mə bo niye weɗeye ka
tor eye, məsəfəre ma həhaliye kəriye ze
bo bay. 4 Anəke nəkway huya mə madza-
wadzawa na, faya ka sakweye ɗəretsətseh
ada faya ka tuwakweye. Niye na, a sakway
Mbəlom mâ zla fakwaya abəra wal bay.
Ane tukna, a sakwaymâkalakwaynakəbo
weɗeye ka gər aye. Andza niye sifaweɗeye
ma mbəɗiye kway ha ka mətakweye sa
bay. 5 Maa ge məsler mə nəkway hərwi
ada kâ hutakwa bo weɗeye na, Mbəlom.
Kə vəlakway Məsəfəre ŋgay. Andza niye ka
sərakwa hama giyewumekeleŋ eye hərwi
kway dərmak.

6 Hərwi niye kwa kəɗay ka gəsakweye
ɗərev ɓəŋɓəŋ lele. Ane tuk na, ka sərakwa
ha, ahəl nakə nəkway huya tə bo nakay aye
na, nəkway mandza eye dəreŋ tə Yesu Bəy
Maduweŋ. 7Andza məgweɗe ka ŋgatakway
tə ɗəre kway zukbay. Ane tukna, kandzak-
weye andza niye na, hərwi ka dzalakwaha
ka neŋgeye. 8Ta deɗek, ka gəsakweye ɗərev
ɓəŋɓəŋ lele. A sakway na, kâ gərakway ha
bo nakay ada kâ deyekweye ka təv i Bəy
Maduweŋ.

9 Ada kwa taɗə nəkway mandza eye
ka təv ŋgay zuk bay, kwa taɗə ka deyek-
weye mata ndze ka təv ŋgay bəbay, a
sakway na, məge wu nakə a yay a gər

† 4:13 Dəmes hay 116.10.
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aye. 10 Hərwi nəkway tebiye ka deyek-
weye kame i Yesu Kəriste hərwi ada mâ
ŋgənakway ha sariya. Ma vəlakweye ma-
gogoyanəkway tebiye, kwawaymahutiye
ka məsler ŋgay nakə a ge ka məndzibəra
aye. Taɗə ka gakwa wu ŋgwalak eye na, ma
vəlakweye magogoy kway. Taɗə ka gakwa
wu lele eyebayna,mavəlakweyemagogoy
lele bay aye.

A say a Mbəlom məme kway ha ka bo tə
neŋgeye tə həlay i Yesu

11 Hərwi niye nəmaa rəhay ha gər hal-
adzay a BəyMaduweŋ. Nəmay faya nəmaa
giye məsler hərwi ada ndo hay tâ təma
bazlam i Mbəlom. Mbəlom na, a sər may
ha lele ada na dzala na, nəkuromka sərum
ga ha mə ɗərev kurom. 12 A samay məge
zlapay kame kurom bay. Ɗuh nəmay
faya nəmaa ɗakumeye ha tsəveɗ nakə ka
ŋgalakumeye may ha aye, hərwi ada taɗə
ndo hay faya ta mamay ha maŋgok na,
ka sərumeye mambəɗatay faya. Nəteye ta
ŋgalakiyena, təwuneheye ɗəre aŋgatayaye.
Ta zəba ɗəre a ɗərev tay bay. 13Ka dzalum
mə gər kurom na, gər a vuwamay ɗaw? Kə
ge ka ɗəre kuromgər a vuwamay na, hərwi
nəmaa vəlay ha bo may a Mbəlom peteh.
Taɗəkəgenəmaytəmetsehemayna, sərum
ha niye na, hərwi madzəne kurom.

14Məsler neheye tebiyenəmaage ayena,
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 kəmət hərwi ndo gədem.
Ka ɗəre iMbəlomna, ndo hay gədem tamət
tə neŋgeye. 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 abəra ma tsəvay
hərwi tay.

16 Hərwi niye, anəke na, nəmay nəmaa
zəbiye kandohay andzando zezeŋ tsa bay.
Ahəl niye kwa taɗə nəmaa zəba ka Yesu
Kəriste andza niye bəbay na, anəke nəmaa
giye andza niye sa bay. 17 Kwa way kə
dzapa təYesuKəristena, ka təraboweɗeye.
Ndo guram eye kə dze, andaya sa bay, ka
təra ndo weɗeye. 18 Maa ge məsler niye

tebiye na, Mbəlom. A sləraw Yesu Kəriste
na, hərwi ada mâ makway ha ka bo tə
neŋgeye. Mbəlom a vəlamay məsler mede
məhəlatay ahaya ndo hay ada tâ ma ka bo
tage neŋgeye. 19AndzaməgweɗeMbəlom a
geməsler təhəlay i YesuKəriste 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.

20 Maa slər may ha na, Yesu Kəriste ka
məɗe ha bazlam ŋgay. Maa zalakum tə
bazlam may na, Mbəlom eye tə gər ŋgay.
Faya nəmaa gakumeye amboh hərwi Yesu
Kəriste, təmum məme ka təv i Mbəlom.
21 Yesu Kəriste kə ge mezeleme ɗaɗa bay,
ane tukna,Mbəlomazlamezelemekwaya
pa faya. Mbəlom a ge andza niye na, hərwi
kwayhərwi ada ka dzapakwa təKəriste na,
ma təriye kway ha ndo ŋgwalak eye ka ɗəre
ŋgay.

6
Pola ɗahaneŋgeyendo imaslaŋ iMbəlom

1 Anəke nəmay faya nəmaa ge ka bo
məsler ta Mbəlom ka təv manəte eye.
Andza niye faya nəmaa gakumeye am-
boh na, Mbəlom kə pa fakuma ŋgama hal-
adzay, 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 say mətəme tay ha ndo
hay anəke.

3 A samay məge wu kəriye nakə ma
dzəgəɗiye tay ha ndo hay abəra ka tsəveɗ
i Mbəlom aye bay, hərwi a samay tâ
tsaɗay a məsler may bay. 4 Ɗuh mə wu
neheye faya nəmaa giye tebiye na, faya
nəmaa ɗiye ha nəmay ndo məge məsler i
Mbəlom hay. Kwa taɗə faya nəmaa siye
ɗəretsətseh waray waray, kwa taɗə faya ta
ŋgəɗətsiye may, nəmaa ɗəma andza niye.
5Tə ndaɓawamay, tə gəsawamay a daŋgay,
tə sutawa famaya ndo hay, madagər
a gawamay haladzay, nəmaa hutawa

* 6:2 Ezay 49.8.
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məndzehəre bay, marəzle a gawamay,
nəmaa ndzawa hwapat ze wu mənday
dərmak. 6 Nəmaa ndzawa ma məndze
may na, tsəɗaŋŋa, nəmaa sər deɗek, nəmaa
zlawa ŋgatay, ɗərev may lele kame i ndo
hay, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye mə ɗərev may,
nəmaa wuɗa tay ha ndo hay tə ɗərev may
peteh. 7 Nəmaa ɗawatay ha a ndo hay
na, bazlam deɗek eye, Mbəlom a vəlamay
gədaŋ. Andza niye nakə nəmaa ɗa ha
nəmay ndo i məsler i Mbəlom aye. Nəmay
ndo i deɗek hay, ada niye andza wu həlay
hərwi məge vəram ta ndo məne ɗəre may
ada hərwiməge ka bo abəra dərmak. 8Ndo
siye hay faya ta rəhamay gər, siye hay faya
ta tsikiye famaya wu nakə lele bay aye.
Ndo mekeleŋ eye faya ta zambaɗameye,
siye faya ta tsaɗameye. Ta zəba famaya
andza ndo i maraw me hay, nəmay ndo i
deɗek hay ɗuh. 9 Ta zəba famaya andza
ndəray a sər may ha bay, azlakwa ndo hay
tebiye tə sər may ha. Tə dzala mə gər tə
gwaɗ faya nəmaa ndziye huya bay, nəmaa
mətiye. Ane tuk na, zəba! Nəmay ta sifa
may lele. Tə gawamay ɗəretsətseh, ane
tuk na, 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.

11 A nəkurom Koriŋte hay, nəmaa
tsikawakum wu na, parakka. Wu nakə
mə ɗərev may aye na, nəmaa ŋgaha na
bay. 12 Nəmay na, nəmaa wuɗa kurom
lele. Maa wuɗa may bay na, nəkurom.
13 Faya na tsikakumeye me na, andza na
tsikatay me a wawa ga hay. Neŋ faya na
gwaɗakumeye: Tsikumamay wu nakə mə
ɗərev kuromaye. Wuɗummay andza nakə
nəmaawuɗa kurom aye.

Ndo məpe mədzal gər ka Yesu na, mâ
rəhay ha gər aMbəlom

14Kâ 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? 15 Yesu Kəriste ta Fakalaw
ta dzapiye na, ma kəkay? Ndo neheye
ta dzala ha ka Yesu aye ta ndo neheye ta
dzala ha ka Yesu bay aye, ta dzapiye na,
ma kəkay? 16 Mata dzepe tay ha gay i
məɗəslay ha gər aMbəlom ta kule na, wuye
mey? Gay i məvəlay wu a Mbəlom na,
nəkway. Mbəlomneŋgeyemandziye 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 Bəy Maduweŋ 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, Bəy Maduweŋ Mbəlom bag-
war eye.§»

7
1 Dzam ga neheye na wuɗa kurom hal-

adzay aye, wu neheye Mbəlom a tsik ahəl
niye a gwaɗ ma giye na, i kway. Kə ge
andza niye na, bo kway mâ ndza tsəɗaŋŋa
ka ɗəre i Mbəlom. Gərakwa ha wu neheye
mə ɗərevkway lelebayaye. Medekwaymâ
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 kurom haladzay. Wu-
ray andaya nakə ma sliye maŋgəne may

† 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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ha abəra ta nəkurom aye bay. Kwa taɗə
mədahaŋ, nəkway dziye, kwa taɗə sifa,
nəkway dziye. 4 Na sər ha nəkurom ndo
i deɗek hay, ɗərev ga maŋgwasa eye ha-
ladzay hərwi kurom. Na sa ɗəretsətseh
haladzay ane tuk na, ɗərev kə ye fagaya
abəra bay. Ɗərev ga a ŋgwasa ɗuh, ɗərev ga
maraha eye ta məŋgwese.

5 Ayaw nəmaa sa ɗəretsətseh na, hal-
adzay. Kwa ahəl nakə nəmaa ndislew
kanaŋ a Masedowan aye na, nəmaa huta
tsəveɗ kamazəzukwe bo kwa tsekweŋ bay
tebiye. Wu mawura bo eye a ndzawamay
ka tsəveɗ wal wal haladzay. Ndo hay tə
wiyawa famayawu təmagazləga. Mə ɗərev
may bəbay nəmay mandza eye tə mədzal
gər eye, nəmaa dzədzar. 6Ane tuk na, ahəl
nakə ndo hay ta ge bəle aye na, maamatay
naha ɗərev na, Mbəlom. A mamay naha
ɗərev na, tə madayaw i Titus nakə a yaw
aye. 7 Maa mamay naha ɗərev na, ma-
dayaw 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 sana, a sakumməŋgeteŋ,mevel
a wur fakuma hərwi wu neheye lele bay
ka gum aye. Ada sa faya ka dzənumeye ga
haladzay ta məge fagaya abəra me ka təv i
ndomane ɗəre ga hay. Na tsəne andza niye
na, ɗərev ga a səkah ta məŋgwese.

8 Na sər ha ɗerewel nakə na lah
məwatsakum naha aye na, kə vəlakum
mədzal gər.* Ane tuk na, na watsa andza
niye kemey na, kə ndeleŋ bay. Deɗek
ŋgway, haɓe na, ma ndeleŋeye hərwi na
sər ha, na vəlakum məge mevel tsakway
tə ɗerewel ga nakə na watsakum naha
aye. 9 Anəke ɗuh na, ɗərev ga kə ŋgwasa
hərwi ɗerewel nakay na watsakum naha
aye. Ɗərev ga a ŋgwas na, hərwi nakə na
vəlakum məge mevel aye bay. Ɗərev ga
a ŋgwasa na, hərwi wu kurom neheye ka
gawum lele bay aye a ndalakum ada nakə
ka gərum ha mezeleme kurom aye. Wu
nakə a ndalakum aye, ka ɗəre i Mbəlom
na, lele hərwi ada kâ gərum ha mezeleme
kurom. Andzaniye, tə ɗerewelnakənəmaa
watsakum naha aye na, nəmaa gakum
wuray kwa tsekweŋ bay tebiye.

10Ndoweye kə gemevel hərwi nakə a say
aMbəlomayena,məgemevel ŋgayniyema
mbəɗiye ha mədzal gər ŋgay ka wu ŋgwalak
eye ada andza niye Mbəlom ma təmiye ha
abəra ma mənese. Slala i məge mevel niye
na, ma vəlakweye madzədzere bay! Slala
i məge mevel nakə ndo i məndzibəra hay
ta giye na, ma kəɗiye ndo. 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 nakə ma ta ndzakumeye a gər
aye. A sakum mə ɗərev kurom məŋgeteŋ
haladzay. A sakum məge wu nakə a say a
Mbəlomaye ada təməpəray andonakə a ge
mənese aye. Ka ɗum ha ta tsəveɗ wal wal
parakka hərwi nakə həlay kurom andaya
məwu niye sa bay aye.

12 Andza 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 gay mənese
aye bay. Ane tuk na, na watsakum naha
na, hərwi ada kâ sərum ha lele kame i
Mbəlomna, kawuɗummay tə ɗərev kurom
peteh. 13 Hərwi niye anəke na, ɗərev kə
mamay naha.
Ɗərev kə mamay naha deɗek. Wu

mekeleŋ eye ma ze nakay na, andaya sa.
Ɗərev may a ŋgwasa haladzay na, hərwi
Titus nakə ɗərev ŋgay maŋgwasa eye hərwi
nəkurom tebiye kurom eye ka mumay
naha ɗərev aye. 14 Ɗərev ga a ŋgwasa na,
hərwi na ŋgalak kurom ha kame ŋgay. Na
ŋgalak na, kəriye tsa bay. Wu nakə nəmaa
tsikawakum aye na, deɗek huya. Andza
niye maŋgeleke nakə nəmaa ŋgalak kurom
ha kame i Titus aye bəbay na, deɗek. A
ge bo a ɗəma andza nakə nəmaa tsikakum
aye. 15 Ahəl nakə a ye naha ka təv kurom
aye na, ka təmum na tə marəhay ha gər tə
madzədzaray haladzay. Nəkurom tebiye
ka rəhumay ha gər. A sər ha faya, faya ma
səkahiyehamawuɗekurom. 16Ɗərev gakə
ŋgwasa haladzay hərwi na sər ha, nəkurom

* 7:8 Zəbama 2 Koriŋte hay 2.3.
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ndo i deɗek hay.

8
Madzəne hərwi ndo neheye tə pa mədzal

gər ka Yesuma Zerozelem aye
1Malamar ga hay, a samay na, sərum ha

wu nakə ndoməpemədzal gər hay ka Yesu
tə ge ka dala i Masedowan aye. Tə ge wu
niye hərwi nakə Mbəlom a ge məsler ma
nəteye aye. 2 Ta sa ɗəretsətseh haladzay.
Ane tuk na, kwa nəteye mə ɗəretsətseh
ada kwa nəteye mətawak eye hay bəbay
na, ɗərev tay maŋgwasa eye haladzay. Ta
vəl suloy haladzay hərwi məsler i Mbəlom
ɗuh. 3 Neŋ faya na gwaɗakumeye, ta vəl
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 ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu neheye ma Zerozelem aye.» 5 Wu
nakə təgeayena, a zewunakənəmaadzala
fataya aye. Təday na, ta vəl ha bo tay a Bəy
Maduweŋ Yesu ada ta vəl ha bo tay hərwi
may andza nakə a say aMbəlom aye.

6 Hərwi niye nəmaa tsətsah ka Titus,
nəmaa gwaɗay mâ mbəɗa naha gər ka təv
kurom hərwi ada məsler i məvəle wu nakə
a dazlay mə walaŋ kurom aye na, mâ ye
naha mâ ndəv ha. 7 Nəkurom ka tsəveɗ
i Mbəlom na, zlele eye hay haladzay. Ka
pum mədzal gər kurom ka Kəriste peteh,
ka sərum deɗek i Mbəlom, ka vəlumay ha
bo a Mbəlom tebiye, ka wuɗum may ha-
ladzay, faya ka ɗumeye ha labara i Yesu
lele. Hərwi niye gum məsler niye lele eye
tə ɗərev kurom petehmâ ze i siye ndo hay.

8Wunakəna tsikakumayena, na gakum
kutoŋ ka məvəle suloy bay. Andza niye
bay, na gwaɗakumna, ndo siye hay a satay
haladzay məvəle. Na tsikakum andza niye
na, hərwi a seŋ məsəre ha nəkurom tə gər
kurom ka wuɗum siye i ndo hay ta deɗek
ŋgway ɗaw. 9Nəkuromka sərumhaŋgwalak
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 sakum mat-
sekele 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 ha məge. Vəlum andza nakə
ka slum faya məvəle aye. 12Hərwi taɗə ka
vəlumeyewuaMbəlom taməŋgwese andza
nakə ka hutum aye na, Mbəlomma təmiye.
Wu nakə andaya fakuma bay aye na, ma
tsətsahiye fakuma bay. 13 Kâ dzalum mə
gər kuromna, na zliye ɗəretsətseh abəra ka
ndo siye hay ada na piye fakuma ŋgiyats
hərwi ada nəteye zay zay ada nəkurom
ka sumeye ɗəretsətseh na, andza niye bay.
A seŋ na, ləvum hərɗeɗe. 14 Anəke na,
wu kurom andaya haladzay. Lele na,
vəlumatay a ndo neheye i tay andaya bay
aye. Taɗə pat mekeleŋ eye i kurom kə ge
andaya bay na, i tay kə ge andaya haladzay
na, nəteye ta vəlakumeye. Andza niye ka
ləvumeye hərɗeɗe. 15Ma təriye na, andza
nakə təwatsa 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
niye mə ɗərev ŋgay na, Mbəlom. Hərwi
niye nəmaa gay naha sɨsœ haladzay a
Mbəlom. 17 Titus ka təma matsətsehe may
nakə nəmaa gwaɗay mâ mbəɗa naha gər a
təv kurom aye. Ma mbəɗiye naha gər na,
hərwi nakə nəmaa 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.

18Nəmaa sləriye tay naha nəteye sulo ta
ndo neŋgeɗ. Ndoweye niye na, ndo məpe
mədzal gər ka Yesu Kəriste ta zambaɗaway

* 8:15 Madayaw abərama Ezipt 16.18.
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ha haladzay hərwi a ɗawa ha Labara
Ŋgwalak eye i Yesu a ndo hay lele. 19Nəmaa
slərnahaneŋgeyena, hərwiniye ɗekɗek tsa
bay. Məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu Kəriste tə zla neŋgeye hərwi ada
nəmaâ həhal salamay. Ma dzəniye may ka
matsekele suloy nakə hərwi madzəne ndo
məpemədzal gər hay ka Yesu aye. Ŋgwalak i
məsler nakay na, ma səkahiyeməɗəslay ha
gər a Bəy Maduweŋ nakə ta ɗəslay ha gər
aye ada ma ɗiye ha na, a samay madzəne
ndo hay. 20Madzəne niye ka tsakalakweye
na, haladzay ada nəmaa giye metsehe a
gər bəna agəna ndo hay ta ta mamay ha
mənese, ta gwaɗiye nəmaa gay gər lele bay.
21A samayməge wu nakə lele ka ɗəre i Bəy
Maduweŋ ɗekɗek tsa bay. Nəmaa giye lele
ka ɗəre i ndo hay dərmak.

22Nəmaa sləriyenahamalamarmekeleŋ
eye ta diye naha dziye sa. Neŋgeye na,
nəmaa zəba ka məndze ŋgay madzəga ha-
ladzay. Kə vəl ha bo ŋgay peteh ka məsler
i Mbəlom. Anəke na, kə vəl ha bo ŋgay sa
tsa, hərwi a sər ha mede kurom ka tsəveɗ
i Mbəlom na, lele. 23 Titus na, nəmaa
həhalawa salamay, nəmaa gawa məsler
salamay hərwi madzəne kurom. Malamar
neheye siye sulo aye na, məhay gər i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu Kəriste tə
slər tay naha ka təv kurom. Ndo hay ta
ɗəslayha gər aKəriste hərwi tay. 24Ɗumatay
ha a ndo neheye na, ka wuɗum tay ha.
Ndo məpe mədzal 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 hərwi

malamar hay
1 Hərwi madzəne nakə məsləratay naha

a ndoməpemədzal gər hay ka Yesu neheye
ma Zerozelem aye na, ma giye ŋgama bay
nakə na watsakumeye naha ɗerewel aye.
2 Hərwi na sər ha, a sakum madzəne tay
ha. Na ŋgalak kurom ha ka təv i Mase-
dowan 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 neh-
eye ka dala i Yahuda aye.» Ndo i Mase-
dowan hay tə tsəne na, ndo siye hay hal-
adzay mə walaŋ tay ta səkah ha tsuɓtsuɓ
a ɗərev tay madzəne tay ha dərmak. 3 Na
sləriye malamar neheye mahkar aye ka
təv kurom hərwi ada kâ ləvum ha bo tə
madzəne andza nakə na tsik, na gwaɗ ka
gumeye. Ahəl nakə nəmaa ndisl naha ka
təvkuromayena,wunakənaŋgalakkurom
hay aye ma təriye deɗek, nəmaa ndzay
naha a gər nəkurommaləva bo eyeməvəle.
4 Bəna 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, horoy ma geŋeye kame tay haladzay.
Hərwi na mbərəm maŋgeleke kurom ha,
na gwaɗatay na, na sər ha ta deɗek ta
hayay gər a madzəne niye, azlakwa bay.
Ane tuk na, horoy ma ta giye wene wene
kame tay na, a nəkurom. 5 Hərwi niye
na dzala na, na gwaɗ lele na tsətsahiye ka
Titus tə siye i malamar neheye sulo aye
tâ leheŋ kame mede naha ka təv kurom.
A seŋ na, tâ ye naha, tâ dzəna kurom ka
məge wu nakay ŋgwalak eye ka gwaɗum
ka vəlumeye. Andza niye, ahəl nakə na
ndisl naha aye na, ɓa nəkurom maləva bo
eye tsɨy. Niye ma ɗiye ha na, ndəray kə
gakum kutoŋ ka məvəle bay. Ka vəlum na,
tə ɗərev kurom peteh. 6 Sərum ha na, taɗə
ndoweye kə gay ɗəre a hulfe ŋgay, ka sləga
tsekweŋ na, ma ta dziye tsekweŋ dərmak.
Taɗəndoweye ka sləga hulfe ŋgayhaladzay
na, ma ta dziye haladzay dərmak.

7 Kwa way mâ vəl andza nakə a dzala
məvəle mə ɗərev ŋgay aye. Kâ vəlum tə
mədzal gər sulo sulo eye bay ada ndəray
mâ gakum faya kutoŋ ka məvəle bay. Ane
tuk na, vəlum tə məŋgwese, hərwi Mbəlom
awuɗa na, ndo nakəmavəliye taməŋgwese
aye. 8 Hərwi Mbəlom neŋgeye na, ma
sliye faya məpe fakuma ŋgama ta tsəveɗ
mekeleŋ eye wal wal haladzay hərwi ada
wuray kwa tsekweŋmâkətsakumbay. Wu
ma giye andaya fakuma haladzay hərwi
məge ha məsler ŋgwalak eye tebiye. 9 Ka
tərumeye na, andza nakə tə watsa mə

* 9:2 Zəbama 2 Koriŋte hay 1.1 ada ka bazlam nakə təwatsa faya aye.
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Ɗerewel i Mbəlom aye, tə gwaɗ:
«Ndo nakə a vəl həlay lele a ndo i mətawak

hay aye na,
ŋgwalakma ndziye faya ka tor eye.†»

10 Maa vəl hulfe a ndo hay ada maa
vəlatay wu mənday hərwi ada tâ nda na,
Mbəlom. Ma vəlakumeye hulfe dərmak,
ma səkahakumeye ha haladzay hərwi ada
ndo siye hay ta hutiye haladzay abəra mə
həlay kurom. Wu nakə ka vəlumeye na,
Mbəlom ma tələkiye a ɗəma həlay ŋgay
hərwi ada ŋgwalak i məsler kurom mâ vəl
hohway haladzay ka tsəveɗ ŋgay. 11 Ma
piye fakuma ŋgama haladzay hərwi ada
kâ 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 gərhaykaYesukaməgaynaha sɨsœ
a Mbəlom haladzay hərwiye. 13 Məvəle
wu kurom nakə ka vəlumeye kəriye aye
ma ɗiye ha ta deɗek nəkurom na, ka
təmumLabara 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.
14 Madzəne 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 ɗuwulay me a Mbəlom hərwi kurom.
15Zambaɗakway aMbəlom hərwi wu nakə
a vəlakway aye na, andza niye andaya bay,
a ze wu hay tebiye.

10
Pol a tsik ka ndo neheye ta ŋgəlaway

bəzay aməsler ŋgay aye
1 Neŋ Pol, a seŋ mətsikakum naha ka

bo ga. Faya na gwaɗakumeye naha am-
boh hərwi ndo siye hay mə walaŋ kurom
nəteye faya ta gwaɗiye: «Ahəl nakə neŋgeye
mandza eye mə walaŋ kway aye na, a
hənawa ha gər. Ane tuk na, ahəl nakə ki ye

abəra ka təv kway aye na, ma ŋgərəzaweye
fakwaya tuk, andza a dzədzar tənəkway sa
bay.» Neŋ na, a seŋ na geye ŋgwalak a ndo
ɗuh, na tsikiye me ləfeɗeɗe andza Kəriste.
2 Na gakumeye naha amboh, mbəɗum ha
mede kurom hərwi ada ahəl nakə na ye
naha ka təv kurom aye, kâ gumeŋ ku-
toŋ 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
niyehayna, na sliye fayaməɗatayhagədaŋ
ga. 3Deɗek, nəmay na, ndo zezeŋ hay. Ane
tuk na, vəram nakə nəmaa giye na, andza
i ndo i məndzibəra hay bay. 4 Wu i həlay
neheye nəmaa giye ha vəram aye na, wu i
həlay i ndo iməndzibəra hay bay. Ɗuhmaa
vəlamay wu i həlay niye hay na, Mbəlom
hərwi mambəzl ha lar i ndo mane ɗəre i
Mbəlomneheye təpawaboaɗəmaaye. Wu
i həlay niye hay na, gədaŋ eye hay. Nəmaa
nasiyehamədzal gər tayneheye tədzalawa
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 ha wu nakə ndo hay faya
ta dzaliye mə ɗərev tay aye hərwi ada tâ
rəhay ha gər a Kəriste. 6 Ka ɗumamay ha,
nəkurom ka rəhumamay ha gər na, nəmay
maləva bo eye məpəratay a siye i ndo neh-
eye 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 BəyMaduweŋavəleŋhərwi ada
nâ dzəna kurom bəna, nâ nas kurom ha
bay. 9 Ndəray mâ dzala na, a seŋ məpe
naha fakuma zluwer tə ɗerewel nakə na
watsakum naha aye. Aʼay, andza niye bay.
10 Hərwi ndo siye tə gwaɗ: «Pol a watsak-
way ɗerewel hay na, wu neheye a watsa
a ɗəma aye a wur bo haladzay ada a tsik
ta gədaŋ. Ane tuk na, ahəl nakə neŋgeye
mə walaŋ kway aye na, neŋgeye bəle eye,
bazlam ŋgay neheye ma tsikiye bəbay na,

† 9:9 Dəmes hay 112.9.
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bazlam kəriye.» 11 Ndo neheye faya ta
tsikiye andza niye aye tâ sər na, wu nakə
nəmaawatsa a ɗerewelmay hay, ahəl nakə
aza nəmay mə walaŋ kurom aye nəmaa
tsikiye andza nakə nəmaawatsakum naha
aye.

12 Ndo neheye tə gwaɗay a gər tay na,
nəteye bagwar eye hay, nəmay na, nəmaa
sla məgweɗe nəmaa ləva ta nəteye bay.
Nəmaa ləviye ha bo may ta nəteye bay. Ta
zəba ka bo tay na, andza ndəray andaya
ma dəba tay sa bay. Tə ləva ha bo tay na,
ka bo tay eye wu tay. Nəteye matərakahaŋ
eye hay. 13Gəma nakəMbəlom kə vəlamay
bay aye na, nəmaa ŋgalakiye ha bay. Nəmay
na, nəmaa ŋgalakiye ta gəma nakə Mbəlom
a vəlamay aye. Ada nəkurom eye na, ma
gəma eye nakə Mbəlom a vəlamay aye.
14 Ahəl nakə nəmaa ye naha ka təv kurom
aye na, nəmaa zay ha a təv i məsler nakə
Mbəlom a vəlamay aye bay. Maa lah mede
nahahusagaykuromməɗakumhaLabara
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 andaya mə ɗəma bay. Ane
tuk na, nəmaa pa mədzal gər may na, ka
nəkurom. A samay na, mədzal gər kurom
mâ səkah kame kame hərwi ada nəmaâ
sla fayamasəkah haməsler mayməwalaŋ
kurom. Ane tuk na, nəmaa zay ha tə gər a
təv iməslernakəMbəlomagwaɗamaygum
aye bay.* 16Ma dəba eye na, nəmaa sliye
faya məhute tsəveɗ mede məɗe ha Labara
Ŋgwalak eye a ndo neheye ta tsəne bay aye,
a gəma dəreŋ eye abəra ka gəma i Koriŋte.
Nəmay na, a samay məge zlapay ta təv i
məsler nakə Mbəlom a vəlatay a ndo siye
hay ada nəteye ta giye aye bay. 17Ane tuk
na, təwatsa məƊerewel i Mbəlom, tə gwaɗ:
«Ndo nakə a say məge zlapay aye na, mâ
ge zlapay tə wu nakə Bəy Maduweŋ 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 fayama ɗəslatay ha gər aye.

11
Pol ta ndo neheye tə ɗawa ha bazlam i

Mbəlom təmarawme aye
1 Anəke na, zlum ŋgatay, na tsikiye me

andza gər mavuwe. Ta deɗek zlumeŋ
ŋgatay. 2 Neŋ faya na giye sələk hərwi
kurom andza nakə Mbəlom 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 YesuKəriste. A seŋ na,mândza
tsəɗaŋŋa nakə na vəleye. 3 Neŋ 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.
4 Na tsik andza niye na, hərwi ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom tə maraw me eye ta
yenahaagaykurom, kavəlumateye tsəveɗ
tə tətikakum. Bazlam nakə ta tsikiye ka
Yesu aye na, wal wal abəra ka bəmaləmay.
Məsəfəre nakə tə tsik faya aye, Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye nakə ka hutakwa ahəl niye
aye bay, ada faya ta ɗiye ha LabaraŊgwalak
eye nakə nəkurom ka dzalum ha aye bay.
Kwa andza niye bəbay na, faya ka zlumeye
ŋgatay.

5Ka dzalum na, ndo neheye nəteye bag-
war i ndo i maslaŋ hay ta deɗek. Azlakwa
ɗuh neŋ na ze tay ha. 6Deɗek, neŋ na, na
sərmətsikeme lele nakəma deyeteye a gər
a ndo hay andza nəteye təbey. Ane tuk na,
məsəre wu i Mbəlom na, nəmaa ɗakum ha
parakka sik haladzay.

7Ahəl niye na ɗakum ha Labara Ŋgwalak
eye i Mbəlom na, na tsətsah fakuma su-
loy 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 məpe mədzal 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

* 10:15 Zəbama Roma hay 15.17-21. † 10:17 Zəbama 1 Koriŋte hay 1.31.
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aye na, na gakum ɗəretsətseh bay tebiye
ada ɗaɗa ma seŋeye matsətsehe fakuma
wu bay. 10 Na giye zlapay hərwi na təma
fakuma abəra suloy ɗaɗa bay, ndəray ma
sliye faya madərəzleŋ ka bazlam bay. Na
giye ha zlapay kwa ka waray ka dala i
Akay.* Wu nakə na tsik aye, na tsik na,
deɗek taməzele i Yesu Kəriste nakəmə neŋ
aye. 11Na ge andza niye na, hərwi nakə na
wuɗa kurom bay aye ɗaw? Aʼay, Mbəlom a
sər ha na wuɗa kurom.

12 Wu nakə faya na giye na, na giye
andza niye huya hərwi ada ndo i maslaŋ
i Mbəlom neheye tə ɗawa ha bazlam i
Mbəlom tə maraw me aye tâ huta tsəveɗ
ka məge zlapay ta məsler 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
niyena,mâ gakumwadəŋwadəŋbay. 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 ta mbəɗa 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 ɗəretsətsehŋgayneheyea sa
aye

16 Na masiye ha, na tsikakumeye sa,
ndəray mâ dzala neŋ na, gər mavuwe bay.
Taɗə ka dzalummə gər kurom gər a vuweŋ
na, təmum andza niye hərwi ada neŋ nâ
sla faya məge zlapay dərmak andza nakə
ka vəlawumatay tsəveɗ a gər mavuwe hay
aye. 17 Wu nakə na tsikiye na, na tsikiye
andza nakə a say a Bəy Maduweŋ aye
bay. Ahəl nakə na giye zlapay aye na, ta
deɗek na tsikiye me andza gər mavuwe.
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. 20 Ka
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. Neŋdərmakslalaŋgay. 23Nəteye
ndo məge məsler i Yesu Kəriste. Neŋ na
ze tay ha. Na tsikiye andza neŋ ndo i
matərakahaŋ. Na ge məsler tə mawura
bo eye a ze i tay. Tə gəsawa ga a daŋgay
madzəga haladzay, a ze i tay, ta ndaɓa
ga madzəga haladzay, a ze i tay, na sər
məməte madzəga haladzay, a ze i tay.
24 Madzəga zləm Yahuda hay ta ndaɓa ga
ta mandalaɓa, tə ndaɓawa ga na, kuro
kuro mahkar gər eye tsɨɗ.† 25 Madzəga
mahkar, Roma hay ta kəɗ ga, sik nəte ta
kal ga tə kwar hərwi məkəɗe gay. Madzəga
mahkar kwalalaŋ i yam ka bətuk may ha
a huɗ i yam. Sik nəte ta həpat kwa ta
həvaɗ, na həna mə huɗ i yam. 26 Sik hal-
adzay ahəl nakə faya na həhaliye na, na sa
ɗəretsətseh hərwi mazaw nakəma zliye ga
aye, na sa ɗəretsətseh hərwi məkal hay ta
zleŋ zay haladzay, na sa ɗəretsətseh hərwi
ndo neheye nəteye Yahuda hay bay kwa
tə həlay i Yahuda gwala ga hay, ta pəreŋ
haladzay. Na sa ɗəretsətseh haladzay kwa
mawuzlahgəma, kwamə kəsaf, kwa ka gər
i bəlay. Ndo neheye tə gwaɗay a gər tay
nəteye ndo məpay bəzay a Yesu Kəriste ta
geŋ ɗəretsətseh haladzay. 27 Na ge məsler
haladzay ta gədaŋ ada na sa ɗəretsətseh,
madzəga haladzay na hutawa tsəveɗ ka
məndzehəre bay, madzəga haladzay na
ndzawa zeməndewumənday ada zeməse
yam, mətasl a gaweŋ ada na hutawa pe-
tekeɗ məpe ka bo bay. 28Ɗəretsətseh siye
hay andaya, ane tuk na, na tsikiye sa bay.
Na tsikiye ka wu mekeleŋ eye ɗekɗek. Ma

* 11:10 Zəbama 2 Koriŋte hay 1.1. † 11:24 Zəbamə Bazlammapala eyemasulo eye 25.3.
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mədzal gər na, na dzalawa ka ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu Kəriste huya. Na
dzalawa fataya pat pat. 29Taɗəndoweye kə
gebəle ka tsəveɗ iMbəlomna, awur fagaya
haladzay andza maa ge bəle na, neŋ. Taɗə
ndoweye kə dəɗ a mezeleme na, a wur
fagaya haladzay andza faya ta fəkiye ga ta
ako.

30 Taɗə na giye zlapay na, na giye zlapay
tə bəle ga. 31Mbəlom Bəba i Bəy Maduweŋ
Yesu Kəriste, mazembeɗe nakə ndo hay ta
zambaɗeye, tâ zambaɗay. Neŋgeye a sər
ha na raw me bay. 32 Ahəl niye ahəl nakə
neŋ ma Damas aye na, bəy bagwar eye i
gəma niye tə zalay Aretas. A pa bəy hərwi
mələve wuzlahgəma. Bəy a pay ndo hay
ka tsəveɗ hərwi məgəse ga. Gəma niye na,
malawara eye ta zleɗ. 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 tə mavavar. 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.
2 Na sər ndoweye andaya madzapa eye tə
Yesu Kəriste. Kə ndza ma giye məve kuro
gər eye faɗ, Mbəlom a zla na a mbəlom
ka təv ŋgay. Agəna Mbəlom a bəzay ha
ma məsine, agəna ki ye tə slo i bo ŋgay ta
deɗek, Mbəlom nəte ŋgweŋ a sər. 3 Ayaw!
Mbəlom kə zla na ndo niye a mbəlom ka
təv ŋgay. Agəna məsine a gay, agəna ki ye
ta deɗek, maa sər na, Mbəlom. 4Ahəl nakə
neŋgeyemə ɗəma aye na, kə tsəne wu nakə
ndo zezeŋ ma sliye mətsike bay aye. Ta
vəl faya tsəveɗ a ndo hay ka mətsike bay.
5 Na giye zlapay na, ta ndo niye, ane tuk
na, kawuneheye tebiye a zəbeŋ ɗəre a neŋ
aye na, na giye zlapay tə bəle ga ɗekɗek tsa.
6 Taɗə a seŋ məge zlapay na, na tsikiye me
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 zlapayaye. A seŋ tâ rəheŋhagər ɗuhna,
hərwi bazlam neheye ŋgwalak eye hay tə
tsəne abəramə bazlam ga aye ada tə ŋgatay
amede ga.

7Haɓe na, na giye zlapay hərwi wu nakə
Mbəlom a bəzeŋ ha aye. Ane tuk na,
Mbəlom a vəleŋ nakə ma wuriye fagaya
mə bo aye hərwi ada nâ ge zlapay sa bay.
Mbəlom a geŋ wu niye na, tə həlay i ndo
i maslaŋ i Fakalaw nakə a sləraw hərwi
məndeɓe ga hərwi ada nâ ge zlapay bay.
8 Madzəga mahkar na ɗuwulay naha me
a Bəy Maduweŋ hərwi ada mâ zla fagaya
abəra ɗəretsətseh nakay. 9Ane tuk na, Bəy
Maduweŋagweɗeŋ: «Ŋgwalak gana, ɗakar.
Hərwi gədaŋ ga ma zəbiye na, ahəl nakə
nəkar bəle aye.» Kə ge andza niye na, ɗərev
ga maŋgwasa eye haladzay. Neŋ faya na
ŋgalakiye hərwi gədaŋ i Kəristemandza eye
mə neŋ. 10Hərwi niye ɗərev ga maŋgwasa
eye hərwi nakəneŋ bəle eye. Kwa taɗə faya
ta tseɗeŋeye,kwa taɗə faya tapəreŋeye,kwa
taɗə ɗəretsətseh siye hay faya ta ndzeŋeye a
gər, kwa taɗəwuhay ta zeŋ gədaŋ,na sər ha
faya na giye ɗəretsətseh hərwi Kəriste ada
ɗərev gamaŋgwasa eyehərwi ahəl nakəneŋ
bəle eyena, Kəristemavəleŋeye gədaŋŋgay.

Pol a dzala ka ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu neheyemaKoriŋte aye

11 Na tsik me andza gər mavuwe, ane
tuk na, maa geŋ kutoŋ na, nəkurom. Na
zambaɗay a bo ga na, hərwi nəkurom ka
zambaɗum ga ha bay. Haɓemata zembeɗe
ga ha na, nəkurom na gwaɗ bəɗaw? Neŋ
wuray kəriye, ane tuk na, ndo i maslaŋ
kurom neheye ka gwaɗum nəteye bagwar
eye hay haladzay aye na, ta ze ga ha bay.
12 Nəkurom ka sərum ahəl nakə neŋ mə
gay kurom aye na, na ge məsler ta məzle
ŋgatay mə ɗəretsətseh ada Mbəlom kə ge
masuwayaŋ wal wal haladzay tə həlay ga.
Masuwayaŋ neheye a ɗa ha na, neŋ ndo
i maslaŋ ŋgay ta deɗek. 13 Na ge wu hay
mə gay i ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu Kəriste siye hay ada na ge mə gay
kurom bay na, andaya ɗaw? Wu andaya
nəte tsa nakə na ge mə gay kurom bay
aye. Na tsətsah fakuma: «Ndayum ga ha wu

‡ 11:33 ZəbaməMəsler hay 9.23-25.
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mənday» bay. Kə ge na gakum lele bay na,
pəsum ga ha!

14 Anəke 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 hay na, bəba tay hay. 15 Kwa
taɗə na dziye ha wu ga tebiye, kwa taɗə na
vəliyehaməsəfəre gapetehhərwimadzəne
kurom na, a yeŋ a gər haladzay. Ass! Ka
wuɗum ga sa bay na, hərwi nakə na wuɗa
kurom ka zal aye ɗaw?

16 Na 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 vakw-
eye 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? 18 Na tsətsah ka
Titus mâ ye naha a gay kurom. Na slər
nahamalamarmekeleŋ eyenakə 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 sala-
may mədzal gər may 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 ne-
heye nəmaa wuɗa kurom haladzay aye,
nəmaa tsikakum wu neheye tebiye na,
hərwi a samay madzəne kurom hərwi ada
kâ gəlum ka tsəveɗ i Mbəlom. 20Ɗərev faya
madiye fagaya abəra hərwi na dzala agəna
ahəl nakə na ye naha a gay kurom aye, na
ndzakumeye a gər nəkuromka tsəveɗnakə
lele bay aye. Mede kurom ma deyeŋeye a
gər bay. Taɗə kə ge andza niye na, mede
ga ma deyakumeye a gər bay. Agəla na
ndzakumeye a gər na, faya ka tərumeye
mə walaŋ kurom, faya ka gumeye ka bo

sələk məwalaŋ kurom, faya ka gumeye ka
bo mevel, faya ka ŋgənumeye bo, faya ka
tsikumeye wu nakə lele bay aye ka ndo
hay, faya kanasumeyehaməzele i ndo siye
hay, faya ka ɗəslumeye ha gər a bo kurom
ada faya ka gumeye wu neheye a ye ta
tsəveɗ nakə ŋgwalak eye bay aye. 21 Agəna
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 i mezeleme
hay haladzay mə walaŋ kurom ta gər ha
mezeleme bay. Agəla nəteye huya ta giye
wu nakə lele bay aye, nəteye faya ta giye
madama, faya ta giye wu neheye lele bay
aye tebiye. Kə ge andza niye na, na ta
tuwiye hərwi tay.

13
Mandəve i bazlam

1 Aza na diye naha a gay kurom na,
mamahkar eye. Nəmaa giye sariya ka
ndo neheye faya ta giye mənese aye ada
nəmaagiyeandzanakə təwatsaməƊerewel
i Mbəlom, tə gwaɗ: «Ta ŋgəniye sariya i
wu hay tebiye na, ndo məhəle mbal hay
sulo kəgəbay mahkar tâ ge andaya bəna
sariya ma ŋgəniye bay.*» 2 Mede nakə
na ye naha masulo aye na, ɓa na tsikatay
a ndo neheye faya ta giye mənese ada a
ndo siye hay tebiye dərmak. Anəke na,
na ye naha zuk bay. Na masakumeye
naha mətsike wu nakə na tsikakum aye.
Aza na ye naha na gəriye ndəray kwa nəte
bay tebiye. 3 Maa tsik me tə bazlam ga
Kəriste ɗaw na, na gwaɗ a sakum məsəre
ha bəɗaw? Ka ta sərumeye ha! Neŋgeye na
bəle eye kame kurom bay, ma giye məsler
mə walaŋ kurom ta gədaŋ. 4 Ahəl nakə ta
dar na ka mayako mazləlmbaɗa eye na,
deɗek neŋgeye bəle eye. Ane tuk na, kə
lətsewabəramamədahaŋ,neŋgeye andaya
ta gədaŋ i Mbəlom. Nəmay na, nəmay
madzapa eye tə neŋgeye. Nəmaa həniye ha
gər hərwi matəre bəle eye hay. Ane tuk na,
aza nəmaa ye naha a gay kuromna, nəmaa
bəziye ha nəmay ta məsəfəre ta sifa ŋgay,
nəmaa giyeməsler ta gədaŋ i Mbəlom.

* 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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5 Tsətsahumay a gər kurom, zəbum ka
məndze kurom, nəkurom mandza eye
andza ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
ŋgway ɗaw? Yesu Kəriste andaya mə
nəkurom na, ka sərum ha bəɗaw? Kə ge
andza niye bay na, ka dəɗumeye abəra ka
tsəveɗ. 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 geməsler
leleməgaykurombayna,wunakəasamay
ayena, kâ gumŋgwalak. 8Nəmaa tsik andza
niye na, hərwi nəmaa sliye fayamənese ha
bazlam deɗek eye bay. Nəmaa sliye faya
məge na, wu nakə deɗek eye ɗekɗek. 9Taɗə
nəkurom gədaŋ eye ka tsəveɗ i Mbəlom,
kwa taɗənəmaybəle eye hayna, ɗərevmay
faya ma ŋgwasiye huya. Nəmaa ɗuwulay
naha me a Mbəlom hərwi ada mâ dzəna
kurom kaməgəle ka tsəveɗ ŋgay.

10 Hərwi niye na watsakum naha
ɗerewel nakay ka bo abəra anəkena, hərwi
adanâ yenaha ɓa ka tsətsahumməpəseme
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! Pəlum məgəle ka tsəveɗ
i Mbəlom, vəlum gədaŋ a bo mə walaŋ
kurom nəte nəte, ndzum ayaw ayaw mə
walaŋ kurom, ndzum ka təv manəte eye
tə zay. Ada Mbəlom, neŋgeye nakə a wuɗa
ndohayayeada fayamavəlateye zayando
hay aye, ma gakumeye gər.

12 Tsikum me a bo lele mə walaŋ kurom
nəte nəte andza malamar hay. Ndo məpay
bəzay a Mbəlom hay tebiye kanaŋ ta
tsikakum nahame.

13 Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste mâ
pa fakumaŋgama. Mbəlommârahakumha
ɗərev kurom təmawuɗe 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 ndo məpe mədzal 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 hay ka Yesu aye tə siye i ndo neheye ti
yaw abəra mə kule mekeleŋ eye mə 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 təkərwunakə 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 təmawabəra
ma 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 ahaya
abəra ma mədahaŋ aye. 2 Malamar siye
hay tə neŋ kanaŋ tebiye nəmaa 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.
4 Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste kə vəl ha gər
ŋgay, a mət na, hərwi ada Mbəlom mâ

pəsakway ha mezeleme kway hərwi ada
wu i məndzibəra neheye lele bay aye tâ ge
bəy ka gər kway sa bay. A ge na, andza
nakə a say aMbəlomBəba kwaymâ ge aye.
5 Zambaɗakway a Mbəlom ka tor eye. Mâ
ge bo andza niye!

Labara ŋgwalak eye na, nəte ŋgweŋ
6Wu nakə nəkurom faya ka gumeye na,

a geŋ hərɓaɓəkka! Mbəlom kə zalakum
hərwi kâ tərumndoŋgayhay ada kə gakum
ŋgwalak kəriye tə həlay i Yesu Kəriste. Ane
tuk na, nəkurom faya kambəɗumeye dəba
ta bəse tsa, ka pumeye bəzay a labara
mekeleŋeyenakəkadzalumməgər kurom
ŋgwalak eye, ane tuk na, ŋgwalak eye bay.
7Labara ŋgwalak eye na, nakə na tsikakum
aye bəna, mekeleŋ eye nakə a yaw abəra
ka təv i Mbəlom sa aye na, andaya bay. Na
tsikakum andza niye na, hərwi ndo hay
andaya faya ta kwasakumeye ha mədzal
gər, a satay mənese ha ada mambəɗa ha
Labara Ŋgwalak eye i Kəriste. 8 Taɗə ndow-
eye a tsikakum labara mekeleŋ eye wal
abərakabəmalənakənəmaa tsikakumaye,
kwa taɗə nəmay, kwa taɗə gawla i Mbəlom
na, Mbəlom mâ vəlay mezeleme. 9 Ɓa
nəmaa tsikakum tsɨy, ada anəke namaseye
mətsikakum naha sa. Taɗə ndoweye kə
tsikakum labaramekeleŋ eyewal abəra ka
bəmalə nakə ka tsənum aye na, Mbəlom
mâ vəlay mezeleme. 10 Ka dzalum mə gər
kurom na 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 kurom na,
a seŋ neŋ nâ yatay a gər a ndo hay ɗaw?
Aʼay! Taɗə a seŋ nâ yatay a gər a ndo hay
sa na, na sliye faya matəre ndo i məsler i
Kəriste bay.

Pol a ɗa ha ma kəkay nakə a təra ndo i
maslaŋ i Yesu Kəriste aye

11Malamar ga hay, sərum ha na, Labara
Ŋgwalak eyenakə fayana ɗiyehaaye, a yaw
abəramə bazlam i ndo hay bay. 12Na tsəne
abəra ka ndo hay bay, ada maa tətikeŋ na,
ndo hay wal bay sa tsa. Yesu Kəriste eye tə
gər ŋgay a ɗeŋ ha.* 13 Mede ga nakə ahəl
niye aye na paway bəzay a kule i Yahuda

* 1:12 ZəbaməMəsler hay 9.3-6.
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ma kəkay na, ka tsənum. A həlay niye na,
na gawatay ɗəretsətseh a məhay gər i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu ka zal naha
haladzay. Na pəlawa tsəveɗ ka mədze tay
ha. 14 Mə walaŋ i ndo neheye məve may
nəte aye na, na ze tay ha siye i ndomayhay
təməpay bəzay a kulemay Yahuda hay. Na
vəlaway ha bo ga peteh a kule i bəba təte
may hay.

15 Ane tuk na, Mbəlom kə zla ga. A zla
ga na, kwa ahəl nakə ta wa ga zuk bay
aye. Kə geŋ ŋgwalak ŋgay, a zeleŋ hərwi
ada nâ ge məsler ŋgay a həlay nakə a yay
a gər aye. 16 A bəzeŋ ha wawa ŋgay mə
neŋhərwi adanâ ɗa haLabaraŊgwalak 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. 17 Na ye a Zerozelem mata tsike me
ta ndo neheye nəteye tə leheŋ matəre ndo
i maslaŋ i Yesu hay aye na, na ye ka təv
tay bay. Na ye ɗuh kwayaŋŋa, na ye ka
dala i Arabi. Ma dəba aye, na maw 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.† 19 Na ŋgatay na,
a Yakuba malamar i Bəy Maduweŋ kway
Yesu Kəriste bəna, na ŋgatay a ndo imaslaŋ
i Yesu mekeleŋ eye bay. 20 Mbəlom a sər
wu nakə na tsik aye na, deɗek, na raw me
bay. 21Madəbaeyenayekadala i Siri adaa
Silisi. 22Ahəl niyena,məhaygər i ndoməpe
mədzal gər hay ka Yesu Kəriste neheye ka
dala i Yahuda aye na, tə sər ga ha zuk bay.
23 Tə tsənawa wu neheye siye i ndo hay
tə tsikawa fagaya, tə gwaɗawa: «Ndo nakə
ahəl niye a gawa kway ɗəretsətseh aye na,
ka mbəɗa. Ɗuh anəke faya ma ɗiye ha
Labara Ŋgwalak eye a ndo hay tuk. Ahəl
niye na, a pəlawa tsəveɗ ka mədze ha ndo
neheye tə dzala ha ka Yesu aye.» 24 Ta
zambaɗay 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. 4Ane tuk na, ndo i marawme hay
tə yaw a walaŋ may ta bəbərek tay, a satay
mâ ɗəs bo. Tə fələkwaw ta məkal hərwi
mazəbe ka tsəveɗ kway nakə ka ləvakwa
gər kway hərwi nəkway madzapa eye tə
Yesu Kəriste aye. A satay na, kâ tərakwa
beke i bazlam i Musa mapala eye sa. 5Ane
tuk na, nəmaa vəlatay tsəveɗ kwa tsekweŋ
bay tebiye. A samay na, Labara Ŋgwalak
eyemâ ye kame huya ta deɗek nakə ada ka
tsənumeye dərmak aye.

6 Ndo neheye tə gwaɗ nəteye bagwar
eye hay aye, kwa taɗə nəteye bagwar eye
hay, kwa taɗə nəteye bagwar eye hay bay,
məndəre ga mey tey. Ka ɗəre i Mbəlom
ndo hay na, tə ləva nəte. Ahəl nakə faya
na tsikiye wu nakə na ɗawa ha a ndo hay
aye na, ndo neheye bagwar eye ta səkeheŋ
ha faya wuray ka bazlam ga nakə na ɗawa
ha aye bay. 7 Azlakwa bay tə sər ha ɗuh
na, Mbəlom kə vəleŋ Labara Ŋgwalak eye, a
gweɗeŋ do ta ɗatay ha a ndoneheye nəteye
Yahuda hay bay aye andza nakə a tsikay
ahəl niye a Piyer, a gwaɗay do ta ɗatay
ha a Yahuda hay aye. 8 Tə sər ha Mbəlom
nakə a vəlay gədaŋ a Piyer ada a təra ha
ndo i maslaŋ i Yahuda hay aye na, neŋgeye
Mbəlom nakə a vəleŋ gədaŋ ada a slər ga
ha ka təv i ndo neheye nəteye Yahuda hay
bayayena, huyaneŋgeye. 9Yakuba taPiyer
ta Yuhana na, ndoməpemədzal gər hay ka
Yesu tə sər ha nəteye ndoməndzatay kame,
tə sər ha ta deɗek Mbəlom kə vəleŋ məsler
nakay a həlay. Hərwi niye tə gəseŋ həlay
a neŋ ada a Barnabas. Andza məgweɗe

† 1:18 Sefas na, məzele i Piyer ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste.
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nəmay tebiye bazlam may nəte. Andza
niye nakə nəmay tebiye bazlam may a ye
ka bo ta nəteye aye. Nəmay nəmaa diye
ka təv i ndo neheye nəteye Yahuda hay bay
aye ada nəteye na, ta giyeməslerməwalaŋ
i Yahuda hay. 10Wunakə ta tsətsah famaya
nəmaa giye na, nəte tsa. Wu niye na, na vəl
ha bo ga ka məge dərmak. Tə gwaɗamay
nəmaâ dzəna ndo i mətawak neheye mə
walaŋ i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
ma Zerozelem aye.

Pol amay hamaŋgok a PiyermaAŋtiyos
11Ma dəba eye na, Piyer a yaw a Aŋtiyos,

na gay me kame i ndo hay hərwi a ge wu
nakə lele bay aye. 12 Kurre na, neŋgeye ta
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye
nəteye Yahuda hay bay aye tə ndayawawu
mənday ka təv manəte eye. Aza ma dəba
eye na, Yakuba a sləraw ndo hay a təvmay.
Ahəl nakə tə ndislew, Piyer a ŋgatatay na,
a dazlay madayaw abəra mə walaŋ tay, kə
ndawumənday tanəteye sabay. Adzədzar
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 ta məvatay
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, ta məpe mədzal gər
kway ka Yesu Kəriste

15 Nəkway na, tə wa kway Yahuda hay
bəna nəkway ndo i slala i siye i ndo neheye
tə sər bazlam i Mbəlom mapala eye bay
aye bay. 16 Ane tuk na, kwa andza niye
bəbay na, ka sərakwa ha ndəray ma sliye
matəre tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom bay, say
ndo nakə kə pa mədzal gər ŋgay ka Yesu

Kəriste aye. Bəna ndo nakə faya ma pay
bəzay a bazlam i Musa mapala eye na,
ma təriye tsəɗaŋŋa 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.*

17 Andza 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 neh-
eyekazalakwayndo imezelemehayhərwi
faya ta pay bəzay a bazlam i Musa mapala
eye sa bay aye. Niye na, andza məgweɗe
Kəriste faya ma diye may ha a mezeleme
ɗaw? Kwa tsekweŋ andza niye ɗuh bay!
18 Maga eye na, andza nakay ɗuh: Taɗə
ndoweye kə gər ha məpay bəzay a bazlam
i Musa mapala eye hərwi nakə ma 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. 19 Neŋ na mət na, hərwi bazlam i
Musa mapala eye. Neŋ kame ŋgay na,
andza ndo nakə maməta eye aye. A ge bo
andza niye na, hərwi ada nâ ge andaya
ta sifa kame i Mbəlom. Ahəl nakə ta dar
naKəriste kamayakomazləlmbaɗa eye na,
neŋmadzapa eye təneŋgeye,nəmaamət ka
bo salamay.† 20Neŋ na, sifa nakə anəke na
ndziye ha aye na, i ga bay, mandza eye mə
neŋ na, Kəriste. Məndze ga nakə na ndziye
ka məndzibəra anəke aye na, na ndziye
hərwi nakə na dzala ha ka neŋgeye Wawa
i Mbəlom nakə a wuɗa ga aye ada a vəl ha
gər ŋgay hərwi ga aye. 21 Neŋ na, ɗaɗa na
kərahiye ŋgwalak i Mbəlom nakə a geŋ aye
ta məme a bazlam i Musa mapala eye bay.
Taɗə ta deɗek ndoweye ma təriye tsəɗaŋŋa
kame i Mbəlom hərwi faya ma pay bəzay
a bazlam i Musa mapala eye na, niye na,

* 2:16 Dəmes hay 143.2; Roma hay 3.20, 23. † 2:19 Ahəl niye hərwi madayay a gər a Mbəlom adamatəre ŋgwalak
eye kame ŋgay na, Pol a paway bəzay a bazlam i Musa mapala eye. A pa mədzal gər ka Yesu Kəriste na, a zəba faya
bazlam iMusamapala eyema təriyehandoŋgwalakeyebay. Hərwiniyeagərhaməpaybəzayabazlam iMusamapala
eye.
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Kəriste a mət kəriye, kə ge ŋgama bay. Ɗuh
andza niye bay!

3
Bazlam i Musa mapala eye ta məpe

mədzal gər ka Yesu
1 Nəkurom Galat hay, maa zla fakuma

abəra metsehe na, mey? Maa ndzək
kurom way? Na ɗakum ha parakka lele
hərwi ada kâ tsənum ma kəkay nakə Yesu
Kəriste amət kamayakomazləlmbaɗa 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 ma-
pala eye ɗaw? Aʼay, Mbəlom a vəlakum
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na, hərwi nakə ka
tsənum Labara Ŋgwalak eye ada ka dzalum
ha faya aye, na gwaɗba? 3Metsehe 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? 4 Wu neheye
tebiye a ndzakum a gər aye ka dzalum na,
kəriye tsa ɗaw? Ta deɗek ma təriye kəriye
tsa bay. 5Mbəlom a vəlakumMəsəfəre ŋgay
ada a gemasuwayaŋ hayməwalaŋ kurom
na, hərwi nakə ka pumay bəzay a bazlam
i Yahuda hay mapala eye ɗaw? Aʼay, a ge
na, hərwi nakə ka pumay zləm a Labara
Ŋgwalak eye ada ka pummədzal gər kurom
ka Kəriste aye.

6 Wu nakə bazlam i Mbəlom a tsik ka
Abraham aye na, məmum ahaya a gər, a
gwaɗ: «Abraham a dzala ha ka Mbəlom,
hərwi niye Mbəlom a təra ha ndo i deɗek
kame ŋgay.*» 7 Niye na, andza məgweɗe,
wawa i Abraham deɗek eye hay na, ndo
neheye tə dzala ha ka Mbəlom aye. 8 Tə
watsa kurre mə Ɗerewel i Mbəlom, a gwaɗ:
«Mbəlom ma təmiye ndo neheye nəteye
Yahuda hay bay aye, ma piye tay ha nəteye
ŋgwalak eye hay kame ŋgay. Niye na,
hərwi ta dzala ha ka neŋgeye.» Abra-
ham a tsəne Labara Ŋgwalak eye nakay na,
kurre. Mbəlom a gwaɗ: «Na piye ŋgama ka
ndo i məndzibəra 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 i Mbəlom ta məge
wu nakə bazlam i Musa mapala eye a tsik
aye na, Mbəlom ma vəlateye mezeleme.
Andza niye, tə watsa a Ɗerewel i Mbəlom
na, a gwaɗ: «Ndoweye kə pay bəzay a wu
neheye mawatsa eye mə Ɗerewel i Musa
aye pat pat bay na, Mbəlom ma vəleye
mezeleme.‡» 11 Ka sərakwa ha bazlam
i Musa mapala 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 ba-
zlam 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 ba-
zlam mapala eye na, ma hutiye sifa deɗek
eye tə neŋgeye.*» 13 Andza niye Mbəlom
a vəlakway mezeleme na, hərwi nakə ka
pakwaybəzay a bazlam iMusamapala 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.†» 14 Yesu Kəriste a ge
andza niye na, hərwi ŋgama nakə Mbəlom
a tsikay a Abraham kurre a gwaɗay «na ta
vəlakeye» na, ndo neheye nəteye Yahuda
hay bay aye ta hutiye tə həlay i Yesu
Kəriste dərmak. A ge andza niye na, hərwi
ada nəkway kâ hutakwa Məsəfəre nakə
Mbəlom a tsik kurre a gwaɗma vəlakweye
hərwi nakə ka pakwa mədzal gər kway ka
neŋgeye aye.

Bazlam iMusamapala eyema nasiye ha
* 3:6 Madazlay i wu hay 15.6. † 3:8 Madazlay i wu hay 12.3. ‡ 3:10 Bazlam mapala eye masulo eye 27.26.
§ 3:11 Habakuk 2.4. * 3:12 Levitik 18.5; Roma hay 10.5. † 3:13 Bazlammapala eyemasulo eye 21.23.
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wu nakəMbəlom a gwaɗma vəliye aye bay
15Malamar 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 dzam mə walaŋ tay na, ndo
andaya ma sliye faya məpəla tay ha ɗaw?
Ndərayma sliye fayamasəkah ha faya wu-
ray bay dərmak. 16 Dzam nakə Mbəlom
a ɓar aye dərmak andza niye. Mbəlom a
tsik kurre, a gwaɗmavəliyewuneheye na,
a Abraham. Kə tsik, a gwaɗ ma vəliye a
hulfe ŋgay dərmak. Ta watsa mə Ɗerewel i
Mbəlom, Mbəlom ma vəliye wu neheye a
Abraham ada a hulfe ŋgay hay na, andza
niye bay. Tə tsik bazlam niye na, ka hulfe
nəte tsa. Hulfe niye na, Kəriste.‡ 17 Wu
nakə a seŋ mətsike aye na, anaŋ: Mbəlom
a ɓar dzam ta Abraham kurre. Ma dəba i
məve temerre faɗ tə kuro kuromahkar na,
Mbəlom a vəl bazlam mapala eye a Musa.
Andza niye, bazlam iMusamapala eyema
sliyeməpəle ha dzamnakəMbəloma ɓar ta
Abraham kurre aye bay, wu nakə a tsik, a
gwaɗ ma vəliye na, ma sliye faya mənese
ha bay. 18TaɗəMbəlomma vəliyewu a ndo
hay hərwi nakə faya ta pay bəzay a bazlam
iMusamapala eye na, andzaməgweɗema
vəliye hərwi kə gwaɗma vəliye sa bay. Ane
tukna,MbəlomapaŋgamakaAbrahamna,
hərwi nakə a tsikay kurre a gwaɗay ma ta
giye andza niye aye.

Mbəlom a vəlakway bazlam mapala eye
na, hərwimey

19Taɗə kə ge andza niye na,Mbəloma vəl
bazlammapalaeyeaYahudahayna, hərwi
mey? Mbəlom a vəlamay na, hərwi ada
kâ sərakwa ha wu neheye lele bay kame
ŋgay aye. A vəl na, ka təmaɗ eye hus ahəl
nakəhulfe i Abrahamki yawaye, ndonakə
Mbəlom a gwaɗma ta vəleye wu niye aye.
Ma dəba eye na, gədaŋ i bazlam mapala
eye andaya sa bay. Mbəlom a vəl bazlam
mapala eye a gwala ŋgayhay 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 nakəMbəlom a
gwaɗay a Abraham na ta vəlakeye wu aye
na, a ge neŋgeye mahəŋgeye bəna ndəray
andayaməwalaŋ tay bay.*

21Andza məgweɗe na, wu nakə Mbəlom
a gwaɗ ma vəliye na, a say a bazlam
mapala eye bəɗaw? Aʼay, andza niye
bay. Taɗə kə ge bazlam mapala eye nakə
Mbəlom a vəl aye ma vəliye sifa a ndo hay
na, haɓe ma sliye məge tay ha ndo hay
ŋgwalak eye hay kame i Mbəlom, ane tuk
na, bazlammapala eye andaya andza niye
bay. 22 Azlakwa ɗuh tə watsa mə Ɗerewel i
Mbəlomna, tə gwaɗ: Ndo iməndzibəra hay
tebiye nəteye mə həlay i mezeleme. A ge
andza niye na, hərwi ada Mbəlom mâ 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, ba-
zlam i Musa mapala eye a ləva kway. Ba-
zlam i Musa mapala eye a ləva kway hus
a həlay nakə Mbəlom a ɗakway ka tsəveɗ
i mədzal ha ka Kəriste aye. 24 Andza niye,
bazlam i Musa mapala eye a təra andza
ndomatsəpe kwayhus ahəlay nakəKəriste
ma deyeweye aye. Bazlam mapala eye a
təra ahəl niye na, andza niye, hərwi ada
Kəristekiyawna, ka tərakweyeŋgwalakeye
hay kame iMbəlom. Niye na, hərwi ka dza-
lakwa ha ka neŋgeye. 25Anəke 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 dza-
lum ha ka neŋgeye. 27 Neheye tebiye tə
dzapa təKəristeməmadzəhuɓe tayhanakə
ta dzəhuɓ tay ha aye na, ta mbəɗa, məndze
tay a ndzəkit bo i Kəriste. 28 Taɗə agəna
nəkar Yahuda, kəgəbay nəkar Yahuda bay
na, ma giye wuray bay. Taɗə nəkar beke,
kəgəbay beke bay na, ma giye wuray bay.
Kwa taɗənəkarhasləkaeye, kwa taɗənəkar
ŋgwas eye, ma giye wuray bay. Nəkurom

‡ 3:16 Madazlay i wu hay 12.7. § 3:19 Ka kule i Yahuda hay na,Mbəlom a ɗay ha bazlamŋgaymapala eye aMusa
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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tebiye nəte hərwi nəkurommadzapa eye tə
Yesu Kəriste. 29 Kə ge nəkurom madzapa
eye təKəriste na, andzaməgweɗe nəkurom
dərmakma hulfe i Abraham. Ka ta hutum-
eye wu neheye tebiye Mbəlom a tsik ahəl
niye a gwaɗ ma vəleye a Abraham ada a
hulfe ŋgay hay aye.

4
1 Wu nakə a seŋ mətsikakum aye na,

anaŋ: Maga eye na, andza wawa nakə
ma ndiye gay i bəba ŋgay aye. Ahəl nakə
neŋgeyewawa eyemba kwa taɗəwu i bəba
ŋgay tebiye i ŋgay bəbay na, neŋgeye andza
beke. 2 Ahəl nakə neŋgeye wawa eye mba
ayena, ndohay ta geye gər, ta geye gər awu
ŋgayhaydərmakhusaməpeslehəlay ibəba
ŋgay nakəma ndisliye a ɗəma aye. 3 I kway
andza niye dərmak. Ahəl nakə nəkway
andzawawahaymbaayena, nəkwaybeke
i məsəfəre neheye ŋgwalak eye bay neheye
faya ta ləviye məndzibəra aye. 4 Ane 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
Musamapala eye lele, 5hərwi adamâ təma
tay ha ndo neheye nəteye beke i bazlam i
Musa mapala eye ada kâ tərakwa wawa i
Mbəlom hay. 6Wu nakə ka sərakweye ha
ta deɗek nəkway wawa ŋgay hay aye na,
anaŋ: Mbəlom a sləraw Məsəfəre i wawa
ŋgay a ɗərev kway. Məsəfəre niye faya ma
zaleye a Mbəlom mə ɗərev kway, «Abba,
Bəba ga.» 7 Andza niye, nəkurom beke
i fakalaw hay sa bay, nəkurom wawa i
Mbəlom hay ɗuh. Sa tsa na, ka hutumeye
wu neheye ma vəlateye a wawa ŋgay hay
aye dərmak hərwi nəkurom wawa ŋgay
hay.

A say a Pol na, Galat hay tâma ka tsəveɗ
ŋgwalak eye

8 Ahəl niye Mbəlom neŋgeye way 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! Ka mbəɗumeye gər
məpay bəzay a wu neheye kəriye gədaŋ
andaya mə ɗəma bay aye sa na, ma kəkay?
A sakum matəre beke i wu neheye sa na,

hərwi mey? 10 Ka pum mədzal gər kurom
na, ka məhəne hay, ka kiye hay, məve hay,
neheye tebiyehəlayeyekə slaaɗəmana, ka
gawummagurlom. 11Məndze kurom na, a
dzədzar ga ha. Agənaməsler ga nakə na ge
məwalaŋ kurom aye na, a təra kəriye.

12 Malamar ga hay, neŋ na təra andza
nəkuromneheye Yahuda hay bay aye. Neŋ
faya na gakumeye amboh, tərum andza
neŋ. Ka gumeŋ mənese kwa tsekweŋ
bay. 13Nəkurom ka sərum hamakurre eye
bo a geŋ nakə na ndza mə walaŋ kurom
hərwi məɗakum ha Labara Ŋgwalak eye
aye. 14Ɗəvats ga kə sakum ɗəretsətseh ha-
ladzay. 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
təmumga sana, andzaneŋna, YesuKəriste
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
tsəveɗandayaməŋgweɗenaɗərekuromna,
atay na, ka ŋgwaɗum ka vəlumeŋ. 16Anəke
kazlumgaandzandoməne ɗərekuromna,
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
nakəndohay tagiye tsəɓtsəɓhərwindosiye
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 fayamawiyewawa aye. Faya na siye
ɗəretsətseh ada ma wuriye fagaya andza
niye hus ka təv nakəmədzal gər kurom ka
təra andza i Kəriste aye. 20 A seŋ tə ɗərev
ga peteh mede naha ka təv kurom anəke
hərwi ada nâ sər mətsikakum wu neheye.
Ɗərev faya ma diye fagaya abəra hərwi
kurom.

Agar ta Sara
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21 A nəkurom neheye a sakum məpay
bəzay a bazlam i Musa mapala eye,
tsikumeŋ: Ka tsənum wu nakə Ɗerewel i
Musa a tsik aye təbəɗew. 22 Tə watsa mə
Ɗerewel i Mbəlom na, tə gwaɗ: Abraham
na, wawa ŋgay hay sulo. Neŋgeɗ na, beke
a wa, wawa neŋgeɗ ŋgwas nakə beke eye
bay aye a wa. Ŋgwas nakə beke eye aye
na, tə zalay Agar. Ŋgwas nakə beke eye bay
aye na, tə zalay Sara.* 23Wawa i beke na,
tə wa ta mədzal gər i slo i bo tay, ane tuk
na, wawa i ŋgwas nakə beke eye bay aye
a wa na, hərwi wu nakə Mbəlom a tsikay
a Abraham kurre, a gwaɗay na vəlakeye
aye.† 24Bazlam nakay na, a say məɗakway
ha wu andaya. Ŋgwas neheye sulo aye na,
a ndzəkit ha bo ta dzam neheye Mbəlom a
ɓar aye. Agar, ŋgwas beke eye na, a ndzəkit
bo ta dzam nakə Mbəlom a ɓar tə Musa
mə mahəmba i Sinay aye. Wawa neheye
ta wiye tay ma dzam niye na, nəteye beke
i bazlam i Musa mapala eye. 25 Agar 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 nəteye mə
ɗəma aye na, nəteye beke i bazlam i Musa
mapala eye.‡ 26 Ane tuk na, Zerozelem
nakə mə mbəlom aye na, neŋgeye andza
ŋgwas nakə beke eye bay aye. Maa təra
andza may kway na, neŋgeye. 27 Maga
eye na, andza nakə tə watsa mə Ɗerewel i
Mbəlom aye, tə gwaɗ:
«Nəkar ŋgwas dəlay eye,

ka wawawa nəte bay aye,
ɗərev yakmâ ŋgwasa,

nəkar nakə ɗəretsətseh i məwe wawa kə
zlakazay nəte bay aye,

wuda ta məŋgwese eye,
hərwi ŋgwas nakə zal ŋgay a gər ha aye na,

ma ta hutiye wawa hay haladzay
abəra ka ŋgwas nakəmandza eye tə zal
ŋgay aye.»

28 Malamar ga hay, nəkurom na, wawa
deɗek eye hay andza i Mbəlom nakə a tsik
kurreaye. Neŋgeyena, andzanakəMbəlom
a tsikay a Abraham kurre a gwaɗay nakə
Sara ma ta wiye Izak aye.§ 29A həlay niye

na, wawa nakə təwa tamədzal 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 eyena, huya andzaniye
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 i Musa mapala

eye bay
1 Kəriste kə təma kway ahaya abəra mə

bazlam i Musa mapala eye hərwi ada kâ
tərakwa beke i wuray sa bay. Ndzum
ɓəŋɓəŋ, kâ vəlumay tsəveɗ a ndəray tâ təra
kurom ha beke i wuray bay.

2 Neŋ Pol, faya na tsikakumeye: Taɗə a
sakum ndo hay tâ ɗəs kurom na, niye na,
andzaməgweɗewunakəKəriste a gehərwi
kurom aye ma giye ŋgama bay. 3Neŋ 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
hərwinakə fayakapumeyebəzayabazlam
i Musa mapala eye na, ka ŋgənum, ka zum
a bo təKəriste dəreŋ. Ka hutumeye ŋgwalak
i Mbəlom sa bay. 5 Nəmay na, nəmaa pa
faya mədzal gər may, Mbəlom ma ta təriye
may ha ŋgwalak eye hay hərwi nəmaa vəl
ha ɗərev may a Kəriste. Nakay na, wu
nakə fayanəmaahəbiye ta gədaŋ iMəsəfəre
Tsəɗaŋŋa aye. 6 Taɗə ndoweye madzapa
eye tə Yesu Kəriste, taɗə agəna neŋgeye
maɗəsa bo eye, agəna maɗəsa bo eye bay
na,ma giyewuray bay. Wubagwar eye na,
nakə ka dzalakweye ka neŋgeye aye. Məpe
mədzal gər kway ka neŋgeyemavəlakweye
gədaŋmawuɗe siye i ndo hay.

7 Ahəl niye na, ka yawum kame kame
ta məge wu nakə lele aye. Maa gakum

* 4:22 ZəbaməMadazlay iwuhay16.15; 21.2. † 4:23 ZəbaməMadazlay iwuhay17.16. ‡ 4:25 KanaŋZerozelem
na, andzaməpay bəzay a kule i Yahuda hay. § 4:28 Ezay 54.1. * 4:30 ZəbaməMadazlay i wu hay 21.10.
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me ka məge wu neheye deɗek aye na,
way? 8 Ndo nakə a səpat kurom, a say
gum andza niye na, Mbəlom nakə a za-
lakum kâ tərum ndo ŋgay hay aye bay.
9Ndo hay tə gwaɗawa na: «Ka kuts gəɗe ka
wu tsekweŋ na, ma kwasiye ha wu niye
tebiye.*» 10 Hərwi 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,
kwawayMbəlomma gəsiye na a sariya.

11 Malamar ga hay, neŋ na, taɗə na
ɗawa ha bazlam i Mbəlom huya, ada
na gwaɗawatay a ndo hay ɗəsum bo na,
Yahuda hay ta geŋeye ɗəretsətseh bay. Ada
bazlamnakə na tsikiye kamadere 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.

13Malamar ga hay, nəkuromna,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 tə mawuɗe bo.
14Wu nakə bagwar eye mə bazlam i Musa
mapala eye na, andza nakay: «Wuɗa ndo
i məgeɗ yak dərmak andza ka wuɗa na
gər yak.†» 15 Taɗə 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 aMəsəfəre 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. 17Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a wuɗa wu
neheye lele bay a say a bo i ndo məge aye
bay, ada bo i ndo nakə a kula ha gər ka
MəsəfəreTsəɗaŋŋaeye. Nəteyeneheye sulo

aye faya tagiyevəram. Hərwiniyekaslum-
eye məge wu nakə a sakum məge aye bay.
18 Ane tuk na, taɗə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
faya ma ɗakumeye ha tsəveɗ na, bazlam i
Musamapala eye a ləva kurom sa bay.

19Ka sərakwawu neheye a say a bor i bo
kway aye. A sayməge na, wu neheye anaŋ
aye: Məgemadama,məgewunakə lele bay
aye adaməgewunakə a ge horoy aye. 20Ta
tawalkule, təgemadaŋ,ndohay tənayɗəre
bo nəte nəte mə walaŋ tay, faya ta təriye a
bo, ta sələk, wu a ndalatay, tə dzala na, bo
tay ɗekɗek, ta ŋgəna ka bo abəra ndo hay,
me a ye tay ka bo bay. 21 Tə ge ɗəre ka wu
i ndo hay, tə kwaya, tə ge wu nakə a ye ka
bo məge bay aye, ada faya ta giye wu siye
andza nakay haladzay. Ɓa na gakum ɗaf,
anəke na maseye sa. Ndo neheye faya ta
giye slala iwuneheyena, ta fələkwiyeaBəy
i Mbəlom bay.

22Wu nakə a yawmaMəsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye andza hohway i gərɗaf aye anaŋ:
Məsəfəre a vəl mawuɗe bo, məŋgwese,
zay, məsəmay naha, ŋgwalak, lele, deɗek,
23 məndze ləfeɗeɗe, məge metsehe a bo.
Ndo neheye faya ta giye andza nakay aye
na, sariya ma gəsiye tay ha bay. 24Ndo ne-
heye nəteye i Yesu Kəriste aye na, ta kərah
bor i bo tay ada ta mədzal gər nakə lele
bay aye, andza ta dar tay ha wu niye hay
ka mayako mazləlmbaɗa eye. 25Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye kə vəlakway sifa. Kutoŋmata
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

1 Malamar ga hay, taɗə ka ndzumay a
gər a ndo faya ma giye mənese, mata may
bomâmaw 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: Gemetsehehərwiadakâdəɗamənese
bay dərmak. 2 Dzənum bo nəte nəte mə
walaŋkuromkawunakəmambiyekurom

* 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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haladzay aye. Taɗə ka gum andza niye na,
ka gumeye wu nakə Kəriste a gwaɗakum
gum aye.

3Hərwi taɗə ndoweye ka zəba ka bo ŋgay
andza bagwar eye azlakwa bay neŋgeye
wuray kəriye na, niye neŋgeye faya ma
səpatiye gər ŋgay. 4 Kwa way mâ zəba ka
mede ŋgay,neŋgeye lele tsukuɗu lele bəɗaw
na, mâ zəba faya. Taɗə ka zəba ka mede
ŋgay lelena, ɗərevŋgaymâŋgwasa taməsler
nakə faya ma giye aye bəna ma ŋgwasiye
hərwi nakə a ze ndo ŋgeɗ aye bay. 5 Kwa
way mâ ge tə həlay ŋgay eye məsler nakə
Mbəlom a vəlay aye.

6 Ndo nakə faya ma tətikateye bazlam i
Mbəlom a ndo hay aye na, a ye ka bo na,
ndoniye hay tâ vəlaywu tsakwayabəramə
wu tay hay dərmak.

7 Sərum ha lele, Mbəlom ma gəriye ha
ndo nakə ma ŋgwasiye faya aye bay. Wu
nakə ndo a sləga aye na, ma dziye na,
neŋgeye. 8 Taɗə ndoweye kə ge wu nakə a
yay a gər a bor i bo ŋgay aye na, magogoy
ŋgay nakə ma hutiye na, mədahaŋ. Ane
tuk na, taɗə ɗuh a ge wu nakə a yay a
gər a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na, ma hutiye
sifa nakə ma ndəviye bay aye mə həlay
i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. 9 Kə ge andza
niye na, gakwa ŋgwalak huya, kâ gərakwa
ha bay hərwi taɗə ka gərakwa ha bay na,
həlayeyemandisleweyekahutakweyewu
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
11Zəbumkawu nakə faya nawatsakum-

eye naha anəke aye, faya na watsakumeye
nahadogolumeyevərzləzla təhəlay ga eye.

12 Ndo neheye a satay məgakum kutoŋ
ka məɗəse bo aye na, a satay ndo hay tâ
zambaɗatay hərwi məsler tay. Faya ta giye
andza niye na, hərwi ada ɗəretsətseh mâ
ndzatay a gər bay ɗekɗek tsa. Ndo hay faya
ta sateye ɗəretsətseh na, a ndo neheye faya
ta rəzleye a gər a məɗe ha məməte i Yesu
Kəriste aye. 13 Kwa ndo neheye maɗəsa
bo eye hay aye na, faya ta rəhay ha gər a
bazlam i Musa mapala eye bay. Ane tuk
na, a satay na, ɗəsum bo hərwi ada ta giye

ha zlapay tə nəkurom. 14 Neŋ na, na giye
zlapay tə wuray bay, na giye zlapay ɗuh
na, ta məməte i BəyMaduweŋ 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 ka
mayako mazləlmbaɗa eye ada a gər ha wu
i məndzibəra hay aye. 15 Hərwi 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. 16Ndo neheye tebiye faya ta pay
bəzay a tsəveɗ weɗeye, andza məgweɗe
ndo neheye nəteye ndo i Mbəlom hay ta
deɗek aye, Mbəlommâ vəlatay zay ada mâ
gatay ŋgwalak.

17 Kame na, ndəray mâ kweseŋ gər sa
bay, hərwi neŋ na, vavay ka bo ga, a ɗa
ha neŋ na, i Yesu. 18 Malamar ga hay,
Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste mâ 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 tə watsatay naha a Efez
hay aye na, mawatsa eye hərwi ndo hay
haladzay ka dala i Azi, nakə anəke tə zalay
Turki aye. Pol a watsa ahəl nakə neŋgeye
ma 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 ndoməpemədzal gər hay ka Yesu aye.
Awatsa na, a ndoməpemədzal 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 a Mbəlom
məge aye.
Ma madədo 1 ka 3, Pol a rəzlay a gər

mətsike ka mədzepe nəte kə ge bo, hərwi
Yesu kə vəl ha məsəfəre ŋgay ka mayako
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

ahayaa zləmandoməpemədzal gər hayka
Yesu, mədzepe nəte, ada zay nakəMbəlom
a vəlatay aye.

Pol a tsikatay nahame
1Maawatsakumnahaɗerewelnakayna,

neŋ Pol ndo nakə Mbəlom a zla hərwi ada
nâ təra ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste aye. Na
watsa naha ɗerewel nakay na, a nəkurom
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye
ma gəma i Efez, ka dzalum ha ka Yesu
Kəriste tə ɗərev kurom lele ada nəkurom
madzapa eye tə Yesu Kəriste aye.

2 Mbəlom Bəba kway ta Bəy Maduweŋ
kway Yesu Kəriste tâ pa fakuma ŋgama ada
tâ vəlakum zay.

Ŋgama i Mbəlom a zewu hay tebiye
3 Zambaɗakway a Mbəlom Bəba i

Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste! Ka
zambaɗakweye na, hərwi kə pa fakwaya

ŋgama ta ŋgwalak i wu neheye tebiye ta
ndziye ka tor eye mə mbəlom aye. A
vəlakway na, hərwi nəkway madzapa eye
tə Yesu Kəriste. 4 Ahəl nakə Mbəlom kə
ge məndzibəra zuk bay aye na, nəkway
neheye madzapa eye tə Yesu Kəriste aye
na, ɓa Mbəlom kə pala kway. A pala kway
na, hərwi ada kâ tərakwa ndo ŋgay hay
tsəɗaŋŋa eye hay ada kâ tərakwa kame
ŋgay na, mənese mâ ge andaya fakwaya
bay. 5Neŋgeye a wuɗa kway haladzay. Ɓa
kə tsik kurre, a gwaɗ ma təriye kway ha
wawa ŋgay hay tə həlay i Yesu Kəriste. Niye
na, a yay a gər a neŋgeyeməge andza niye.

6Zambaɗakway aMbəlomhərwi ŋgwalak
ŋgay nakə a gakway aye na, a ze wu hay
tebiye aye. Ŋgwalakŋgaynakə a gakwayha-
ladzay aye tə həlay i felik i wawa ŋgay niye
a wuɗa na haladzay aye. 7 Kə təmakway
ahaya abəra mə həlay i Fakalaw tə bam-
baz* i wawa ŋgay niye nəkway madzapa
eye tə neŋgeye. Andza məgweɗe na, kə
pəsakway hamezeleme kway. Andza niye,
a ɗakway ha na, kə gakway ŋgwalak hal-
adzay. 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
say məge tə həlay i Yesu Kəriste aye. Wu
neheyeagena, taŋgwalakŋgay,anəkena, kə
ɗaha. 10WuniyeMbəlomma tandəviyeha
aye na, pat nakəhəlay ŋgay eyemandisliye
a ɗəma aye. Ma hayatay gər a wu hay
tebiye. Wu neheye mə mbəlom aye ta wu
neheye kaməndzibəra aye tebiye. Ma piye
tay ha a həlay i Yesu Kəriste hərwi ada mâ
təra bəy.

11Mbəlom a ge wu hay tebiye na, andza
nakə a say məge aye. Kə pala kway kurre
andza nakə a yay a gər aye hərwi ada
kâ dzapakwa tə Kəriste. Kə vəlakway wu
nakə a tsik kurre a gwaɗ ma vəlakweye.
12 A vəlakway na, hərwi ada ndo hay tâ
zambaɗay a neŋgeye nakə bagwar eye ta
məzlaɓ eye hərwi may neheye nəmaa lah
məpe mədzal gər may ka Yesu Kəriste aye.
13Nəkuromdərmakna, nəkurommadzapa

* 1:7 «Tə bambaz ŋgay», andzaməgweɗe ta məməte ŋgay nakə tə kəɗ na kamayakomazləlmbaɗa eye aye.
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eye tə Yesu Kəriste. Ka tsənum bazlam
deɗek eye. Ka tsənum na, Labara Ŋgwalak
eye i mətəme nakə Mbəlom a təma kurom
ha aye, ka dzalum ha ka Yesu Kəriste.
Ma mədzepe nakə ka dzapum tə Yesu aye
na, Mbəlom kə vəlakumMəsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye andza nakə a tsik kurre, a gwaɗ ma
vəlakumeye. Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye niye a
vəlakum aye na, andza ŋgoɗgor nakə tə ge
ka daʼar ma ɗiye ha na, nəkurom ndo ŋgay
hay. 14A vəlakumMəsəfəre ŋgay niye ka bo
abəra təmaɗ na, hərwi ada kâ sərakwa ha
ta deɗekma ta vəlakweye siye i wu neheye
ŋgwalak eye hay kamemba. Ka hutakweye
wu niye hay na, ahəl nakə Mbəlom ma ta
təmiye kway ha ka tor eye. Zambaɗakway
a neŋgeye, Mbəlom nakə bagwar eye ta
məzlaɓ eye.

Pol a ɗuwulay me a Mbəlom hərwi ndo i
Efez hay

15Hərwi niye neŋ faya na gay naha sɨsœ
a Mbəlom hərwi kurom. Neŋ faya na
gay naha sɨsœ a Mbəlom na, hərwi mey?
Hərwi na tsəne kəkay nakə nəkurom faya
ka dzalumeye ha ka Bəy Maduweŋ Yesu
kame kame ada kəkay nakə ka wuɗum
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu aye
dərmak. Ayaw! Na tsəne wu niye hay
andza niye na, 16 ahəl nakə neŋ faya na
ɗuwulaway naha me a Mbəlom aye na,
na gaway naha sɨsœ a Mbəlom pat pat
hərwi kurom. 17 Na ɗuwulay naha me
na, a Mbəlom Bəba kway nakə ta məzlaɓ
eye haladzay aye. Neŋgeye Mbəlom nakə
Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste faya ma
geye məsler aye. Na ɗuwulay naha me sa
na, hərwi ada mâ ɗakum ha metsehe ŋgay
hərwi adamâ bəzakum ha bo, kâ səkahum
ha məsəre na lele. 18 Faya na ɗuwulay
nahame sa na,mâhəndəkakumnamədzal
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 nakəma
ta vəlakumeye na, ŋgwalak eye haladzay a
zewuhay tebiye. Wuniyema vəlakumeye
na, ma vəlakumeye tə siye i ndo ŋgay hay
tebiye.

19 Neŋ faya na tsətsahiye faya na, ka
sərum gədaŋ ŋgay nakə a ze ha gədaŋ i wu

hay tebiye aye ada ka sərumha gədaŋ ŋgay
niye faya ma giye məsler ma nəkway neh-
eye 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.» 21 Ma təv niye Yesu
a ndza a ɗəma aye na, neŋgeye bəy ka gər
i gawla i Mbəlom hay ta bəy tay eye hay
tebiye, ada ka gər i siye i wu neheye gədaŋ
tayandayaməmbəlomaye tebiye. Neŋgeye
ka gər i ndo neheye kwa məzele tay kəkay
kəkay eye tebiye. Məɗe a zləmŋgay na, a ze
məzeleneheyekaməndzibəranakayanəke
aye ada təbəmalənakəmadeyeweye kame
aye. 22Mbəlom a həl wu hay tebiye, a pa na
a huɗ i sik ŋgay. A zla, a pa na neŋgeye bəy
ka gər i wu hay tebiye, a gwaɗay: «Nəkar
na, bəy i ndo ga hay tebiye.» 23 Ndo ŋgay
hay na, ta təra andza bo i Yesu. Ŋgwalak i
wu neheye lele eye hay tebiye aye na, faya
mavəlateye andoŋgayhayadaneŋgeyena,
ŋgwalak i wu i Mbəlom tebiye andaya mə
neŋgeye.

2
Mbəlom a vəl sifa tə həlay i Kəriste

1Ahəl 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 a Mbəlom
bay hus anəke aye na, neŋgeye. 3 Nəkway
tebiye ahəl niye na, nəkway andza nəteye
dərmak. Ka gawakwa wu neheye lele bay
a say abor i bokwayayehay. Bor i bokway
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.

4 Ane tuk na, anəke na, andza niye sa
bay. Mbəlom, neŋgeyena, ka gakwayməbo
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haladzay. A wuɗa kway haladzay. 5 Kwa
nəkway andzamaməta eye hay hərwi nakə
faya ka gakweye wu neheye lele bay aye
hay na, kə vəlakway sifa weɗeye. Kə dzapa
kway ha tə Yesu Kəriste hərwi nakə a wuɗa
kway haladzay aye. A təma kway ha na,
kəriye. 6 Sa na, a lətsakway ahaya abəra
ma mədahaŋ dziye tə Yesu Kəriste hərwi
nakə nəkway madzapa eye tə Yesu Kəriste
aye. Adakəvəlakway təvməndze anəkway
tageYesuKəristeməmbəlom. 7Andzaniye,
kə gakway wu lele eye haladzay tə həlay i
Yesu Kəriste. A ge andza niye na, hərwi a
say məɗatay ha a ndo neheye ta deyeweye
kame mba aye. Nəteye ta sər ha dərmak
ŋgwalak ŋgay nakə a vəl haladzay aye na,
kəriye. 8Mbəlom a təma kurom ha abəra
mə mezeleme na, kəriye ta mədzal gər
nakə a vəlakum ka dzalum ha ka neŋgeye.
A gakum ŋgwalak ŋgay na, kəriye 9 bəna,
hərwi məsler neheye faya ka gumeye lele
eye hay bay. A gakum ŋgwalak ŋgay kəriye
na, hərwi ada ndəray mâ ɗəslay ha gər a
bo ŋgay bay. 10 Hərwi niye maa gakway
na, neŋgeye. A vəlakway sifa weɗeye na, tə
həlay i YesuKəriste hərwi adakâ gakwawu
lele eye hay huya. Mbəlom a ləva ha bo tə
wuniye lele eyehayna, kurrehərwi adakâ
pakway bəzay a tsəveɗ lele eye.

Ka tərakwa nəte na, təKəriste
11 Hərwi niye nəkurom ahəl niye kəkay

na, mâ makumaw a gər. Nəkurom na,
Yahuda hay bay, slala kurom wal. Yahuda
hay tə zalawakum na, ndo neheye ta ɗəs
bo təbey aye. Nəteye tə gwaɗaway a gər
tay na, nəteye maɗəsa eye hay. Ane tuk
na, tə tsik na, ka wu nakə ndo hay faya ta
geye a bo tay, ɗəre a ŋgatay aye ɗekɗek tsa.
12Məmumahaya amədzal gər kurom, ahəl
niye na, ka sərum Kəriste bay. Mə walaŋ
i Yahuda hay na, nəkurom mbəlok eye
hay. Mbəlom na, kə ɓar dzam ta ndo ŋgay
hay. Ma dzam niye a ɓar ta ndo ŋgay hay
eye na, a tsik a gwaɗ ma vəlateye wu na,
kurre. Ane tuk na, 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. 13Ahəl
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.

14 Neŋgeye ndo i zay. Ka hutakwa
məndze zayməwalaŋ kwayna, hərwi ŋgay.
Bəna, ahəl niye na, Yahuda hay ta ndo neh-
eyenəteyeYahudahay təbeyayena, nəteye
maŋgəna eye. Ane tuk na, neŋgeye kə gaw
ŋgwalak ŋgay, ka təra kway ha nəte. Ahəl
niye na, məne ɗəre a bo andaya mə walaŋ
kway, a ŋgəna kway ha ka bo abəra andza
dzal. Ahəl nakə a mət aye na, ka mbəzl
ha dzal aye niye. 15 Kə mbata ha bazlam
mapala eye i Yahuda hay nakə a gwaɗawa:
«Kâ ge nakay bay» kəgəbay «Ge nakay» aye.
A ge andza niye na, hərwi mədzepe tay ha
Yahuda hay ta ndo neheye nəteye Yahuda
hay bay aye. Nəteye maŋgəna eye sulo sa
bay, nəteye nəte hərwi nəteyemadzapa eye
nəte ta neŋgeye. Nəteye tebiye ta təra slala
weɗeye. A vəlatay məndze zay a walaŋ
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 tage Mbəlom. 17 Kəriste
ki yaw ka məndzibəra, kə ɗa ha labara
weɗeye ka gər i məndze zay mə walaŋ i
ndo hay ta Mbəlom. Məndze zay niye
na, i kurom neheye dəreŋ ta Mbəlom aye
ada i may neheye nəmay bəse ta Mbəlom
aye. 18 Yahuda hay ta ndo neheye nəteye
Yahudahaybayaye, nəkwaysulokwayeye
tebiye ka hutakwa tsəveɗ mahəndzəɗe ka
təv iMbəlom təhəlay i YesuKəriste ta gədaŋ
i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye nəte ŋgweŋ.

19Kə ge andza niye na, nəkurommbəlok
eye hay sa bay. Nəkurommadurloŋ hay sa
bay. Nəkurom na, wawa i dala niye hay
nəkuromandza siye i ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu. Nəkurom mə gay i Mbəlom
andza nəteye. 20 Nəkurom na, ka tərum
kwar neheye ta ɗəzliye ha gay aye. Matəra
mədok eye na, ndo i maslaŋ hay ta ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom hay. Kəriste na,
neŋgeye kwar nakə ma vəleye gədaŋ a gay
aye. 21Gay niye a gəl kame kame, a mbəzl
bay na, hərwi ŋgay. Gay niye a təra na, gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom. Mbəlom ma
ndziye na, mə ɗəma. 22 Nəkurom neheye
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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 iMbəlommandziyemə ɗəma.

3
A say a Mbəlom na, Pol mâ ɗatay ha

labara ŋgay a ndo neheye nəteye Yahuda hay
bay aye

1 Hərwi niye neŋ Pol, neŋ faya na
ɗuwulay naha me a Mbəlom pat pat hərwi
kurom. Neŋ ma daŋgay na, hərwi məsler
i Yesu Kəriste nakə faya na giye hərwi
madzənenəkuromneheyeYahudahaybay
aye. 2 Ka tsənum Mbəlom kə vəleŋ məsler
hərwi ada nâ ge hərwi kurom bəɗaw? Na
huta na, hərwi ŋgwalak ŋgay. 3 Mbəlom
kə ɗeŋ ha wu nakə maŋgaha eye kurre
aye andza nakə na lah məwatsakum naha
faya tsekweŋ aye. 4 Ka dzaŋgum na, ka
sərumeye ha kəkay nakə neŋ na sər wu
nakə maŋgaha eye ka gər i Kəriste kurre
aye lele tuk. 5 Ahəl niye na, Mbəlom kə
ɗatay hawu nakəmaŋgaha eye andza nakə
anəke aye bay. Ane tuk na, anəke na, a
sləraw Məsəfəre ŋgay hərwi ada mâ ɗatay
ha wu niye maŋgaha eye parakka. A ɗa
ha na, a ndo i maslaŋ ŋgay hay, ada a 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 gwaɗ
ma ta vəliye a ndo neheye nəteyemadzapa
eye tə Yesu Kəriste aye ma vəlakumeye na,
dziye ta Yahuda hay. Wuneheye tebiye na,
maa ɗa ha Labara Ŋgwalak eye.

7 Mbəlom a geŋ ŋgwalak ŋgay, a zla ga
məge məsler ŋgay hərwi ada nâ ɗa ha
labara ŋgay ŋgwalak eye a ndo hay. A
ge andza niye na, ta gədaŋ ŋgay. 8 Neŋ
mə walaŋ i ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu na, na sla wuray kwa tsekweŋ bay
tebiye. Kwa andza niye bəbay na, Mbəlom
kə geŋ ŋgwalak ŋgay a neŋ hərwi ada nâ
ɗatay ha a ndo neheye nəteye Yahuda hay
bay aye ŋgama nakə a yaw mə həlay i Yesu
Kəriste aye. Ŋgama niye na, haladzay. Ndo
hay ta sliye faya məsəre tebiye bay, hərwi

ka zal naha. 9 Mbəlom a vəleŋ tsəveɗ ka
məɗatay 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. 10 Anəke na,
Mbəlom kə ɗa ha mə walaŋ i ndo ŋgay
hay hərwi ada gawla ŋgay hay ta bəy tay
hay mə mbəlom tâ zəba fataya tâ sər ha
metsehe ŋgay ka gər i wu hay wal wal
tebiye. 11 Andza niye, a ge na, andza
nakə a tsik a gwaɗ ma giye na, ahəl nakə
məndzibəra andaya zuk bay aye. A ge na,
tə həlay i Yesu Kəriste Bəy Maduweŋ kway.
12Anəke nəkway na, nəkway madzapa eye
tə Kəriste. Faya ka dzalakweye ha faya. Ka
dzədzarakweye sa bay, ka hutakwa tsəveɗ
mahəndzəɗe ka təv i Mbəlom tə həlay i
Yesu Kəriste. 13 Hərwi niye neŋ faya na
gakumeye amboh. Ɗərev mâ ye fakuma
abəra hərwi ɗəretsətseh nakə neŋ faya na
siye hərwi kurom aye bay. Ɗuh ɗəretsətseh
nakay faya na siye na, ma dzəniye kurom
haladzay.

Mawuɗe bo i Kəriste nakə a wuɗa kway
aye

14Hərwi niye neŋ faya na dəkweye naha
gurmets a Mbəlom Bəba kway. 15Neŋgeye
na, Bəba i slala hay tebiye mə mbəlom
ada ka məndzibəra ta deɗek. 16 Neŋ faya
na ɗuwulay naha me hərwi ada Məsəfəre
ŋgay mâ vəlakum gədaŋ. Ta gədaŋ i
Məsəfəre ŋgaynakəmavəlakumeye aye na,
ka ŋgəlumeye ha bo lele ka tsəveɗ ŋgay.
Hərwi neŋgeye na, gədaŋ aye haladzay, wu
hay tebiye mə həlay ŋgay. 17 Neŋ 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 kawuɗumbo nəte nəte
mə walaŋ kurom na, ka hutumeye gədaŋ
andza dərizl i gərɗaf nakəmapa zləlay eye
lele aye ada andza gay nakə ta ɗəzl ka
mədok nakə mapa eye lele aye. 18 Andza
niye, nəkurom ta ndoməpemədzal gər hay
ka Yesu siye hay ka mbumeye faya məsəre
ha kəkay nakə Yesu Kəriste a wuɗa kurom
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aye. Kwa ka yumna, a ŋgay, kwa ka tsalum
na, a gəma, kwa ka mbəzlumaw ka dala,
kokway i mawuɗe bo ŋgay andaya təbey.
19Neŋ faya na ɗuwulay nahame na, hərwi
ada kâ sərum ha neŋgeye a wuɗa kurom.
Mawuɗe bo ŋgaynakə awuɗa kway aye na,
ka slumeyeməsəre tebiye bay. Andza niye,
Mbəlom na, wuray a kətsay bay. Ma rahiye
kurom ha ta wu neheye neŋgeye maraha
eye.

20Neŋgeyena,ma sliye fayaməgewuhay
tebiye a ze wu nakə ka tsətsahakwa faya
mâ gakway aye haladzay. Kwawu nakə ka
dzalakwamâgakwayayena, a ze. Fayama
giye na, ta gədaŋ ŋgay nakə faya ma giye
məsler mə nəkway aye. 21 Tâ zambaɗay a
Mbəlomhərwiwunakəage tandoŋgayhay
ada tə Yesu Kəriste aye kame kame ka tor
eye. Mâ təra andza niye!

4
Dzapakwa nəte

1 Neŋ nakə ma daŋgay hərwi məsler
i Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste aye,
faya na gakumeye naha amboh hərwi
ada mede kurom mâ təra na, andza i
Mbəlom nakə a zalakum ka məge aye.
2 Andza məgweɗe rəhumay ha gər a ndo
hay kwa kəɗay. Məsəre me mâ ge mə
walaŋ kurom. Zlum ŋgatay ka təv i wu
hay tebiye. Wuɗum bo nəte nəte məwalaŋ
kurom ada sakumay naha a bo nəte nəte
məwalaŋkurom. 3Rəzlumayagər,məndze
kurom mâ ge nəte, metsehe nəte andza
nakəMəsəfəreTsəɗaŋŋaeyeadzapakurom
ha aye. Ndzum tə zay mə walaŋ kurom
hərwi ada kâ ndzum nəkurom madzapa
eye nəte. 4 Ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu ta təra na, bo i Yesu Kəriste nəte.
Məsəfəre i Mbəlom bəbay na, nəte. Wu
neheye Mbəlom a zalakum faya aye na,
nəte dərmak. 5 Bəy Maduweŋ kway na,
nəte. Məpe mədzal gər kway nakə ka
pakwa ka Mbəlom aye nəte. Madzəhuɓe
nakə ta dzəhuɓ kwayha a yamayena, 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. Neŋgeye mə walaŋ i
ndo ŋgay hay.

7 Nəkway tebiye Kəriste kə vəlakway
gədaŋ wal wal ka məge məsler ŋgay.
8 Andza nakə mawatsa eye mə bazlam i
Mbəlom aye na, a gwaɗ:
«Ahəl nakə a ŋgwasa ka ndo məne ɗəre ŋgay

hay aye na,
kə tsal a mbəlom,
kə həl tay ha ndo neheye magəsa eye
hay.

Tsa na, a vəlatay ndaraw a ndo hay ka
məndzibəra.*»

9 A gwaɗ: «Kə tsal a mbəlom» na, andza
məgweɗe mey? A tsal a mbəlom na, ɗuh
a lahaw mambəzlaw hus ka dala təday.
10Ndo niye ambəzlaw aye na, neŋgeye ndo
nakə a tsal ambəlom a gər eye dəreŋ hərwi
adamâ təra ha wu hay tebiye lele.

11Maavəl ndarawandohayna, neŋgeye.
Siye hay a vəlatay ndaraw matəre ndo i
maslaŋ ŋgay hay, siye hay ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom hay, siye ndo məɗe ha
labaraweɗeye a ndo hay ada ndomekeleŋ
eye hay ndo mətsəkure tə matətikatay ba-
zlam i Mbəlom a ndo hay. 12 A ge andza
niye na, hərwi ada tâ dzəna tay ha siye i
ndo ŋgay neheye tə dzala ha aye ka məge
məsler i Mbəlom ada ndo niye hay ta təra
bo ŋgay aye na, tâ gəl. 13 A ge andza
niye na, nəkway tebiye ka dzapakwa nəte
hərwi mədzal gər kway nakə ka dzalakwa
ha ka Yesu Kəriste Wawa i Mbəlom aye na,
nəte. Ada ka sərakwa na sa. Andza niye
ka gəlakweye, ka tərakweye ndo neheye
masəra eye ka tsəveɗ i Mbəlom aye. Ka
tərakweye ndo lele hay andza Kəriste.

14 Ka tərakwa andza niye na, nəkway
wawahay sa bay. Ndoməvay gər a ndohay
tə maraw me tay ta dziye kway ha abəra
ka tsəveɗ i Mbəlom təmatətike tay niye hay
andza mətasl nakə ma ɓəliye ha kwalalaŋ
i yam ka gər i yam vuw afəŋ vuw afəŋ aye
sa bay. 15Ɗuh na, tsikakwatay deɗek a ndo
hay. Gakwa wu hay tebiye tə mawuɗe bo
nəte nəte məwalaŋ kway. Ka gakwa andza
niyena, ka gəlakweyehuskamatəre andza
Kəriste, neŋgeye nakə ka gər i ndo neheye
tebiye aye. 16 Maa hayay gər a ndo hay

* 4:8 Matsika eye andzamə Dəmes hay 68.19.
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tebiye na, neŋgeye hərwi ada tâ dzapa nəte
andza vərezl i bo i ndo nakə a zəv ha bo
ka təv manəte aye. Taɗə siye faya ta giye
məsler tebiyena, bomagəliye. Andzaniye,
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ta wuɗa
bo nəte nəte məwalaŋ tay na, ta diye kame
kame.

Sifa weɗeye ka təv i Yesu
17 Wu nakə na tsikakumeye naha aye

na, ta məzele i Bəy Maduweŋ kway. Na
tsikakumeye naha na, wuye mey? Neŋ
faya na gwaɗakumeye naha amboh ta am-
boh, kâ pumay bəzay a mede i ndo neheye
tə sər Mbəlom bay aye sa bay. Nəteye tə
dzala na, ka wu nakə ma giye ŋgama bay
aye. 18 Mədzal gər tay na, ləvoŋ. Nəteye
kame i Mbəlom na, mbəlok eye hay. Sifa
nakəma ndəviye bay ka tor aye na, ta huta
bay hərwi ta kula ha gər tay toŋgwa toŋgwa
andza kwar. Tə sər tsəveɗ i Mbəlom bay.
19Horoy a gatay sa bay. Tə vəlay ha bo tay
na, ka məge wu neheye lele bay aye hay.
Wu neheye a ge horoy aye na, faya ta giye
ta məŋgwese.

20 Nəkurom, ka tətikum ka gər Kəriste
na, andza niye bay. 21 Ka rəhumay ha gər
na, a neŋgeye bəɗaw? Nəkurom neheye
madzapa eye tə neŋgeye na, ta tətikakum
deɗek. Deɗek niye ta tətikakum aye na,
Yesu. 22Ta tətikakum na, gərum hamədzal
gər kurom neheye kurre aye. Gərum ha
mede kurom nakə ahəl niye aye. Mede
kuromniye na,ma nasiye kuromha hərwi
bor i wu neheye lele bay aye ta vakumeye
gər. 23 Məsəfəre i Mbəlom mâ mbəɗakum
ha ɗərev kurom ada dzalum kawu 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.

25 Hərwi niye kâ rawum me bay. Kwa
way mâ tsikay a ndo na, deɗek hərwi
nəkwaymadzapaeyena, nəte andzahawal
i bo neheye wal wal madzapa eye ka bo
eye nəte aye. 26 Wuray kə ndalakum na,
kâ gum mezeleme bay. Pat mâ dəɗ ka wu
nakə a ndalakum aye bay, səfum ha ɗərev

kurom. 27 Kâ vəlumay tsəveɗ a Fakalaw
bay. 28 Məkal hay tâ kəla sa bay. Ɗuh
na, tâ ge məsler lele tə həlay tay hərwi ada
tâ huta wu hərwi məvəlatay a mətawak
hay dərmak. 29 Bazlam nakə ma nasiye
ha ndo hay aye na, mâ ndohwaw abəra
ma təbəlem kurom bay. Tsikum ɗuh na,
bazlam nakə ma dzəniye siye i ndo hay
məgəle ka tsəveɗ i Mbəlom aye. Tsikum
na, wu neheye a ye ka bo mətsike, ma
dzəniye tay ha ndo neheye faya ta pay
zləm a bazlam kurom aye. 30 Kâ gumay
ɗəretsətseh a Məsəfəre i Mbəlom Tsəɗaŋŋa
eye kwa tsekweŋ bay tebiye. Mbəlom a
ge fakuma ŋgoɗgor na, ta Məsəfəre† niye.
Andza məgweɗe na, nəkurom ndo ŋgay
hay. A ɗakum ha sa na, pat nakə həlay
aye kə slaw na, ma təmiye kurom ha ka
tor eye tuk. 31 Zlum na dəgun abəra mə
ɗərev kurom. Kâ gum mevel bay, wu mâ
ndalakum bay. Gərum ha mətsal bo, kâ
tsaɗum a bo bay. Kâ gum seweɗ kwa tsek-
weŋbay tebiye. 32Tərum ɗuhna, kwakwaɗ
eye hay kame i ndo hay. Gumatay ŋgwalak
andohay. Pəsumhaaboməneseməwalaŋ
kurom nəte nəte andza nakə Mbəlom a
pəsakum ha tə Kəriste aye.

5
Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ta

ndziye na, mə dzaydzay
1 Nəkurom na, wawa i Mbəlom hay.

Mbəlom a wuɗa kurom haladzay. Kə ge
andza niye na, tərum andza neŋgeye. 2Ma
məndze kurom tebiye na, wuɗum ndo hay
andza Kəriste nakə a wuɗa kway, a mət
hərwi kway aye. Məməte nakə a mət aye
andzawunakə a tsəhən ada a ze huŋŋa lele
təvəlay aMbəlom, a yaya gərhaladzayaye.

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 ne-
heye a ge horoy aye ada tə bazlam neheye
matərakahaŋ aye na, a ye ka bo mətsike
məwalaŋkurombay. Kwaməgemahəmba
neheye lele bay aye na, kâ gum bay. Ɗuh

† 4:30 Zəbama Efez hay 1.13.
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na, gumay naha sɨsœ a Mbəlom hərwi wu
nakə a ge aye. 5 Sərum ha na, ndo neheye
faya ta giye madama aye ta ndo neheye
faya ta giye siye i wu neheye lele bay
aye na, ta hutiye mede a Bəy i Mbəlom ta
Kəriste bay. Ndo neheye faya ta giye ɗəre
ka wu i ndo hay aye ta hutiye mede a bəy
i Mbəlom bay hərwi wu neheye a yatay a
gər a zeMbəlom. Niye andza nəteye faya ta
ɗəslay ha gər na, a kule.

6 Ndo hay tâ vakum gər tə bazlam ne-
heye kəriye bay. Ɗərev ma ta ndaleye a
Mbəlom hərwi bazlam niye hay lele bay
aye. Mbəlom ma ta giye mevel ka ndo ne-
heye ta rəhay ha gər bay aye. 7Kâ dzapum
ta ndo niye hay bay tebiye. 8Ahəl niye na,
nəkuromma ləvoŋ. Anəkena, nəkurommə
dzaydzay hərwi nəkurom madzapa eye ta
BəyMaduweŋ Yesu. Ndzumna, andza ndo
neheye nəteye mandza eye mə dzaydzay
aye. 9 Na tsik andza niye na, hərwi dza-
ydzay faya ma vəliye wu neheye ŋgwalak
eye tawuneheyemənesemə ɗəmabay aye
ada deɗek eye. 10 Gum gədaŋ məsəre 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. 12 Wu neheye faya
ta giye ta məkal aye na, a ge horoy mətsike
faya. 13Taɗə ta ɗa ha wu niye hay parakka
na, nəteye kəkay na, ndo hay ta ŋgateye,
14 hərwi wu nakə a bəz parakka ta həpat
aye na, ma təriye dzaydzay. Hərwi niye tə
gwaɗ:
«Nəkar nakə mandzahəra eye, pəɗeke

abəra kaməndzehəre,
lətse abəraməwalaŋ i mədahaŋ hay,
hərwi ada Kəriste mâ vəlaka dzay-
dzay.»

15 Kə 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. 16 Həlay nakay anaŋ
aye na, həlay nakə lele bay aye. Kâ dzum

ha həlay kəriye bay, gum ŋgwalak huya.
17Hərwi 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 məwalaŋ kurom. Gum
dəmes kwa waray waray neheye Məsəfəre
i Mbəlom a vəlakum aye. Gum dəmes niye
hay məwalaŋ kurom. Zambaɗumay a Bəy
Maduweŋ tə ɗərev kurom tebiye. 20Gumay
naha sɨsœ a Bəba Mbəlom hərwi wu hay
tebiye. Gumay naha sɨsœ na, tə məzele i
Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste. Gumay naha
sɨsœ pat pat.

Məndze i ŋgwas hay tə zal tay hay
21 Rəhumay ha gər kwa a way nəte nəte

mə walaŋ kurom hərwi nəkurom faya ka
pumay naha faya a Kəriste.

22 Nəkurom ŋgwas hay, rəhumay gər a
zal kurom hay andza nakə a say a Bəy
Maduweŋ kway Yesu aye. 23Hərwi zal na,
neŋgeye bəy eye ka gər i ŋgwas andza nakə
Yesu Kəriste neŋgeye bəy ka gər iməhay gər
i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu aye.
Neŋgeyemambəliye tayhaməhay gər i ndo
məpe mədzal gər hay. Məhay gər i ndo
məpe mədzal gər hay na, bo ŋgay. 24 Kə ge
andza niye na, ŋgwas hay tâ rəhatay ha gər
a zal tay hay lele andza nakə məhay gər i
ndo məpe mədzal gər hay ta rəhay ha gər a
Yesu Kəriste aye.

25 Nəkurom zal hay, wuɗum ŋgwas
kurom hay haladzay andza nakə Yesu
Kəriste a wuɗa məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ada a mət hərwi tay aye.
26 A ge andza niye na, hərwi mâ təra tay
ha tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom. Neŋgeye a
təɗ yam, a bara tay ha hərwi ada tâ təra
tsəɗaŋŋa ta labara ŋgay.* Andza niye, a
pala tay ha wal, nəteye ta təra i Mbəlom.
27A say ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
tâ yaw kame ŋgay na, ta məɗəslatay ha
gər nakə ta ɗəslatay ha gər aye. Tâ təra
na, tsəɗaŋŋa, ndəluɓ kwa tsekweŋ mâ ge
andaya fataya bay. Tâ təra ka ɗəre i ndo

* 5:26 Məbere tsəɗaŋŋa ta yam: Zəbama Ezekiyel 36.25; Titus 3.5, ada labara: Zəbama Yuhana 15.3.



Efez hay 5:28 316 Efez hay 6:14

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
ŋgwasna, awuɗa boŋgay. 29Ndəray andaya
nakəma geye ɗəretsətseh a bo ŋgay aye na,
andaya bay. Kwaway na, ma geye gər a bo
ŋgay ta wumənday lele andza Yesu Kəriste
nakə faya ma gateye gər a məhay gər i ndo
məpe mədzal gər hay aye. 30Neŋgeye faya
ma gakweye gər hərwi nəkway na, 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.†»
32Bazlamnakay na, kə ɗakway hawunakə
ŋgwalak eye lele haladzay. Neŋ na tsik na,
ka gər i Kəriste ta məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu. 33Bazlam neheye
na, hərwi kurom dərmak. Kwa way mâ
wuɗa ŋgwas ŋgay andza nakə a wuɗa bo
ŋgay aye. Ŋgwas hay rəhumatay gər a zal
kurom hay.

6
Məndze i wawa hay ta bəba tay hay

1 Wawa hay, nəkurom ka tərum
madzapa eye ta Bəy Maduweŋ Yesu.
Gəsumatay me a bəba ta may kurom hay
hərwi andza niye na, lele. 2 Bazlam i
Mbəlom mapala eye nəte a gwaɗ: «Rəhay
ha gər a bəba yak ta may yak.» Niye na,
makurre i bazlam i Mbəlom mapala eye a
tsik ahəl niye a gwaɗ ma ta vəliye wu aye.
3 Wu nakə a gwaɗ: «Ma ta vəliye, taɗə ka
rəhay ha gər aye na, wu tebiye ma giye
lele hərwi yak. Ka ndziye ka məndzibəra
haladzay.*»

4Nəkurom bəba i wawa hay, kâ gumatay
wu mandala eye a wawa kurom hay bay.
Ɗuh na, gumatay gər lele. Tətikumatay ada
kətum tay andza nakə Bəy Maduweŋ Yesu
a ɗa ha aye.

Beke ta ndo i gay tay hay
5Nəkurom beke hay, rəhumatay ha gər a

ndo i gay kuromhay kaməndzibəra nakay.
Gəsumatay me ada dzədzarumatay. Gum

məsler tə ɗərev kurom nəte. Niye na, ka
rəhumay ha gər na, a Kəriste. 6 Kâ gum
məsler ka təv ɗəre tay ɗekɗek tsa bay. Kâ
gum məsler hərwi ada tâ ɗəslakum ha gər
ɗekɗek tsa bay. Ɗuh na, gum wu neheye
a yay a gər a Mbəlom aye tə ɗərev kurom
nəte hərwi nəkurom na, ndo i məsler i
Kəriste. 7 Gumatay 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. 8 Kwa nəkar
na, beke, kwa nəkar beke eye bay, sər ha
na, taɗə faya ka giyeməsler lele eye na, Bəy
Maduweŋma ta hamakeye a ɗəma.

9Nəkuromndo i gay i beke hay, gumatay
ŋgwalak a beke kurom hay dərmak. Kâ gu-
matay ɗəretsətseh bay. Sərum ha nəkurom
ta beke kurom hay na, nəkurom i Mbəlom
nəte bənawalwal bay. Neŋgeyena, a ŋgəna
tay ha ka bo bəra ndo hay təbey.

Məhəle wu həlay i Mbəlom
10 Wu nakə na ndəvakumeye naha

mətsikakum aye na, ndzum madzapa eye
ta Bəy Maduweŋ Yesu. Tərum gədaŋ eye
hay hərwi gədaŋ ŋgay na, a ze kwa mey
tebiye. 11 Dzəwuɗum bo ta wu həlay i
Mbəlom neheye a pakum aye tebiye hərwi
ada Fakalaw mâ sla fakuma məvakum
gər bay. Ka ndzumeye duwirre, ma sliye
fakumabay. 12Vəramnakə 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 eye mamagərmbəlom aye. 13Hərwi
niye, həlum wu i həlay i Mbəlom neheye
a pakum a həlay aye tebiye hərwi ada
pat i vəram kə ndislew na, kâ hwayum
bay, ka gumeye vəram hus ka mandəve
ŋgay eye. Andza niye, ta sliye fakuma
bay. 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 kapumeye

† 5:31 Madazlay i wu hay 2.24. * 6:3 ZəbamaməMadayaw abəramə Ezipt 20.12; Bazlammapala eyemasulo eye
5.16.
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ka bo aye. Ma təkiye kurom abəra ka wu
neheye lele bay aye hay. 15 Ləvum bo pat
pat ka məɗe ha Labara Ŋgwalak eye nakə
ma vəlateye zay a ndo hay aye. Niye na,
andza tahərak neheye ka pumeye a sik
aye, hərwi ada ka ndzumeye ka tsəveɗ i
Mbəlom ɓəŋɓəŋ lele. 16Ma məsler kurom
nakəkagumeye tebiyeayena, pummədzal
gər kurom ka BəyMaduweŋ Yesu. Niye na,
andza ka zlum ŋgaram a həlay. Səmber i
Fakalawneheyemambaliye kuromhaaye
ta ndziye fakuma bay. Kwa taɗə səmber
niye hay ta ako eye faya bəbay na, ŋgaram
mambatiye ha. 17Mətəme nakəMbəlom a
təmakuromha aye na, andzambəramdaw
nakə ka pumiye a gər aye hərwi matəke
na gər. Pum a gər ada zlum bazlam i
Mbəlom. Neŋgeye na, andza maslalam
nakəMəsəfəre ma vəlakumeye, ka gumeye
ha vəram aye.

18 Ɗuwulumay me a Mbəlom tə ɗərev
kurom tebiye pat pat. Gumay amboh
ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Kâ
ndzahərum bay, kâ gərum ha maɗuwulay
me a Mbəlom bay. Ɗuwulumay me a
Mbəlom pat pat hərwi ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu tebiye. 19Ɗuwulumay naha
me a Mbəlom hərwi ga dərmak hərwi ada
Mbəlom mâ vəleŋ wu nakə na tsikiye ada
nâ ɗa ha Labara Ŋgwalak eye nakəMbəlom
a ɗeŋhaaye. Nâ ɗahana, təmadzədzar eye
bay. 20 Kwa neŋ ma daŋgay bəbay na, neŋ
ndoməsləre i Kəriste hərwi bazlamweɗeye
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 Bəy Maduweŋ salamay. Faya ma
giye məsler i Bəy Maduweŋ təmarəhay ha
gər ta deɗek eye. Neŋ mandza eye kanaŋ
kəkay na, ma diye naha ma tsikakumeye.
22 Neŋ faya na sləriye naha ka təv kurom
na, hərwi ada kâ sərum ha nəmaymandza
eye kanaŋ na, kəkay, ada mâ makum ha
ɗərev.

23 Mbəlom Bəba ta Bəy Maduweŋ Yesu
Kəriste tâ vəlatay zay a malamar hay

tebiye. Tâ vəlatay mawuɗe bo, hərwi ada
tâ wuɗa bo nəte nəte mə walaŋ tay ada tâ
pamədzal gər ka Yesu Kəriste huya.

24Mbəlommâpaŋgamakandoneheye ta
wuɗa Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste ka
tor eye.
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Ɗerewel nakə Pol a watsatay
naha a

Filipi hay
aye

Məfələkwe
Pol a pa məhay gər i ndo məpe mədzal

gər hay ka Yesu a gəma i Filipi na, ahəl i
mahəhele ŋgaymasulo eye. Məhay gər niye
na, makurre i məhay gər nakə Pol a pa ka
dala i Erop aye.
Ɗerewel i Pol faya ma ɗiye ha ndo i Filipi

hay tə Pol, məndze tay a ye lele. A say
a Pol masəkah ha, mâ ge gədaŋ eye lele.
Ane tuk na, neŋgeye ma daŋgay. Faya ma
siye ɗəretsətseh hərwi nakə kə gatay a gər a
Filipi hay bay aye. A tsikatay mawuɗe bo
ŋgay nakə a wuɗa tay ha aye.
A tsikatay sa na, wu nakə faya ma

dzəmiye na aye. Hərwi ndo siye hay faya
ta ɗiyehaKəriste ta tsəveɗnakəŋgwalak eye
bay aye. A satay masəpete tay ha (1.15-17;
2.21, 18). Pol faya ma dzaliye məsləre ndo
neheye tə gawa ka bo məsler aye a Filipi
hərwi tâ ye, tâ vəlatay gədaŋ ada mətsəne
labara tay (2.19-30).
Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ma

Filipi ta slər wu kəriye a Pol (4.10-20).
Pol a tsikatay a Filipi hay ka sifa ta

məməte i Yesu (2.6-11). Pol a gər ha wu
nakə haɓe ma hutiye (3.3-10). Pol a təma
məse ɗəretsətsehhərwiməpaybəzayaYesu
Kəriste. Neŋgeyemadaŋgay, adamaləva bo
eyehərwiməvəleha sifaŋgay. Pola tsikatay
a Filipi hay tâ pay bəzay amede ŋgay (3.17;
4.9).
Pol a vəlatay gədaŋ a Filipi hay tâ ndza

huyamaməŋgwese.

1Maawatsa naha ɗerewel nakay na, neŋ
Pol ta Timote, nəmay ndo i məsler 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. 2Mbəlom Bəba
kway ta Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste
tâ pa fakuma ŋgama ada tâ vəlakum zay.

Pol a gaway naha sɨsœ aMbəlom

3 Kwa kəɗay na dzalawa fakuma na, na
gaway naha sɨsœ a Mbəlom. Na gaway
naha sɨsœpat pat hərwi kurom. 4Ahəl niye
na ɗuwulaway me pat pat hərwi kurom
na, ɗərev ga maŋgwasa eye haladzay. 5Na
gaway naha sɨsœ a Mbəlom na, hərwi ka
dzapakwa nəte kaməɗe ha Labara Ŋgwalak
eye. Ka dazlumaymadzəne ga na, pat niye
kurre ka tərum ndo məpe mədzal 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 kuromaye 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
nakəna tsikawa labara i YesuKəriste 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
kuromtə ɗərevnəte. Na rawmebay, na tsik
na, deɗek. Mawuɗe bo aye niye na wuɗa
kurom haladzay eye a yaw na, məŋgay? A
yaw na, ka təv i Yesu Kəriste.

9 Na ɗuwulaway naha me a Mbəlom
hərwi kurom na, hərwi ada mawuɗe bo
i Mbəlom nakə ka wuɗum bo mə walaŋ
kurom aye, mâ səkah kame kame. Andza
niye ka sərumeye deɗek i Mbəlom, ada
ka sərumeye ha ka bo bəra wu lele eye
hay ta lelebay eye hay, 10 hərwi ada ka
slumeye fayaməzlewuneheyeŋgwalak eye
hay. Andza niye pat nakə Kəriste mamaw-
eye na, ka ndzumeye tsəɗaŋŋa, mənese
fakuma bay. 11Nəkurom na, ka tərumeye
ndo məge wu neheye ŋgwalak eye ta gədaŋ
i Yesu Kəriste. Ka gum andza niye na, ndo
hay ta zambaɗeye a Mbəlom ada ta ɗəslay
ha gər.

Yesu na, a ze wu hay tebiye
12 Malamar ga hay, a seŋ na, sərum ha

lele wu neheye tə ndzeŋ a gər kanaŋ aye
na, ɗuh ta dzəna məɗe ha Labara Ŋgwalak
eye. 13 Hərwi niye sidzew neheye tebiye
faya ta tsəpiye gay i bəy bagwar eye ta siye
i ndo hay tebiye tə sər hay neŋ ma daŋgay
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na, hərwi nakə faya na giye məsler i Yesu
Kəriste aye. 14Sana,məgəsenakə tə gəs ga a
daŋgay aye na, ka səkahatay hamədzal gər
ka Bəy Maduweŋ kway. Madzədzere kwa
tsekweŋ andaya mə ɗərev tay sa bay. Faya
taɗiyehabazlamiMbəlomandohaykame
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 satay maze
ga ha. Ndo mekeleŋ eye hay na, tə ɗa ha
bazlam i Kəriste na, tə ɗərev nəte. 16Nəteye
tə ge andza niye na, hərwi ta wuɗa ga.
Tə sər ha maa sləra ga ahaya kanaŋ na,
Mbəlom. A sləra ga ahaya na, hərwi ada nâ
tsikatay, nâ ɗatay ha Labara Ŋgwalak eye i
Yesu na, Labara ŋgwalak eye deɗek. 17 Siye
i ndo niye hay na, faya ta ɗiye ha bazlam
i Yesu Kəriste a ndo hay dərmak. Ayaw
deɗek ŋgway, ane tuk na, tə ge andza niye
na, a satay maze ga, tə tsikawa tə ɗərev
nəte eye deɗek bay. A satay masəkeheŋ ha
ɗəretsətseh 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 ga mətəme ga
hahərwi faya ka ɗuwulumeyemehərwi ga
adaMəsəfəre i Yesu Kəriste ma dzəniye ga.

20Wunakənawuɗa haladzay aye adana
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 ɗəre mba na, na giye məsler
nakə ma dzəniye ndo hay aye. Mə walaŋ
i bazlam neheye sulo aye na, a geŋ gərəŋ
gərəŋ. Na zliye məwalaŋ eye wuray na, na
sər bay.

23 Wu neheye sulo aye na, ta ŋgəneŋ

ha mədzal gər. A seŋ haɓe na, nâ gər ha
məndzibəra nakay. Na diye mata ndze tə
Kəriste mə mbəlom. Andza niye ka neŋ
na, ŋgwalak eye haladzay. A ze ha məndze
nakə ka məndzibəra aye. 24 Ane tuk na,
məndze ga nakə na ndziye tə ɗəre aye na,
ma giye ŋgama haladzay hərwi madzəne
kurom. 25Ada na zəba faya na, ŋgwalak eye
na, andza niye ɗuh. Hərwi na sər ta deɗek
na ndziye kaməndzibəramba. Ka ta ndza-
kweye 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.

Məge ɗəretsətseh hərwi Yesu
27Ŋgwalakeyena,medekurommâge 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 ndo məne ɗəre kurom
bay tebiye. Taɗə ka dzədzarumatay bayna,
ta səriye ha lele nəteye kame i Mbəlom na,
ta dze. Ane tuk na, nəkurom na, Mbəlom
kə mbəl kurom ha. Mata bəzatay ha niye
na, Mbəlom. 29 Hərwi Mbəlom a gakum
ŋgwalak na, ada kâ dzalum ha ka Kəriste
ɗekɗek tsa bay. A gakum ŋgwalak na, hərwi
adakâgum ɗəretsətsehhərwiŋgaydərmak.
30Nəkuromkaŋgatumayavəramnakənage
ahəl niye aye. Anəkena, fayaka tsənumeye
neŋ faya na giye andza niye huya. Aya!
Nəkurom dərmak ka gumeye vəram nakə
neŋ faya na giye.

2
Tərum na, andza Yesu

1 Nəkurom ka sərum ha nəkurom
madzapa eye nəte tə Yesu Kəriste. Andza
niye neŋgeye ma vəlakumeye gədaŋ ka
ɗərev kurom hay. Mawuɗe bo ŋgay nakə a
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wuɗa kurom aye na, ma makumeye naha
ɗərev segey. Sərum ha nəkurom madzapa
eye nəte ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Ada
ka wuɗum bo mə walaŋ kurom nəte nəte
bəɗaw? Ndo hay tə gakummə bo, na gwaɗ
ba? 2 Kə ge andza niye na, wuɗum bo mə
walaŋ 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. 3Kâ dzalumka bo kurom
ɗekɗek tsa bay. Kâ ɗəslumay ha gər a bo
bay. Ɗuh na, hənum ha gər kurom. Zəbum
ka siye i ndo hay na, ndo neheye lele ta
ze kurom aye. 4 Kwa way mâ gay ŋgwalak
a ndo hay. Kâ pəlumay wu lele eye a gər
kurom ɗekɗek tsa bay. Ka gumwu neheye
tebiye andza nakay na, ɗərev gama rahiye
təməŋgwese.

5Ɗərev kurom mâ təra na, andza i Yesu
Kəriste.
6 Kwa Yesu nəteye nəte ta Mbəlom bəbay

na,
kə ləva ha gər ŋgay ta Mbəlom bay.

7Ɗuhna, kəgərha təvməndzenakə lele eye,
ka təra ndo i məsler.

Tə wa na andza ndo zezeŋ nakə tə wa 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 darnakamayakomazləlmbaɗa eye.
9Hərwi niye, Mbəlom a pa na ka gər i wu

hay tebiye.
Kə pa faya məzele nakə a ɗa zləm a ze

məzele i wu hay tebiye aye.
10 A ge andza niye na, hərwi ada wu hay

tebiye kwa mə mbəlom, kwa kanaŋ
kaməndzibəra, kwama bəɗ

ta tsəneməzele i Yesuna, 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 ŋgay

Mbəlom dərmak.
Mede indoməpemədzalgərhayaYesuka

məndzibəra

12 Nəkurom dzam ga neheye na wuɗa
kurom haladzay aye, Yesu Kəriste a gəsay
me aMbəlom kəkay na, nəkuromka 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 hamarəhay ha gər
kame kame. Andza məgweɗe na, mətəme
nakəMbəloma təmakuromhaayena, gum
məsler eye tə həlay kurom eye dərmak.
Ka gumeye na, tə madzədzere i Mbəlom.
13 Hərwi Mbəlom faya ma giye məsler mə
ɗərev kurom hərwi ada kâ wuɗum wu ne-
heye a yay a gər aye ada ma vəlakumeye
gədaŋ hərwi ada kâ gum wu neheye a yay
a gər aye dərmak.

14 Ma 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 tərumeye
wawa i Mbəlom neheye ta giye mənese
bay aye. Nəkurom mandza eye na, mə
walaŋ i ndo neheye faya ta səpatiye ndo
hayaye. Təpaybəzay i tayna, a tsəveɗnakə
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 nakəma vəliye
məsəfəre andohayaye. Taɗəkagumandza
niye na, pat nakə Yesu Kəriste ma maw-
eye na, na ta zlapiye haladzay kame ŋgay
hərwi kurom. Na ta zlapiye hərwi kurom
na, hərwi na ta səriye ha məsler nakə na
ge mawura bo eye na, ka təra kəriye bay.
17 Mədzal gər kurom nakə ka dzalum ha
ka Mbəlom aye na, a təra wu nakə ka
kəɗawumay a Mbəlom kəriye aye. Agəla ta
kəɗiye ga na, ma təriye mambəɗe ha bam-
baz andzawu kəriye niye ka kəɗawumay a
Mbəlom aye dərmak. Kə ge andza niye na,
ma deyeŋeye a gər haladzay, na ŋgwasiye
tage nəkurom tebiye. 18Nəkurom dərmak
na, mâ yakum a gər, ŋgwasakwa ka bo tage
neŋ.

Pol a slər Timote ta Epafrodit
19Taɗə kə say a BəyMaduweŋ kway Yesu

na, na sərhamazlambarna slərakumnaha
Timote, hərwi ada kə maw ka təv ga na,
nəkurommandza eye kəkay na, ma ɗeŋeye
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ha, ada ma meŋeye ha ɗərev andza nakə
ma diye naha ma makumeye naha ɗərev
aye dərmak. 20 Kanaŋ na, ndo andaya
mədzal 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
kaməgeməsler andza wawa nakə fayama
dzəniye bəba ŋgay aye. 23 Andza niye a
seŋ na slərakumeye naha. Ane tuk na, na
həbiye ta ŋgəneŋ ha sariya ga təday. 24Neŋ
dərmak, na sər ha ta deɗek Bəy Maduweŋ
mavəleŋeye tsəveɗhərwimedenaha ka təv
kurom.

25Nəkurom ka sərum ha malamar kway
Epafrodit, ndo məsləre kurom nakə ka
slərumeye hərwi ada mâ dzəna ga tə wu
neheye andaya fagaya bay aye na, neŋ tə
neŋgeye nəmaa ge məsler salamay. Nəmaa
ge məsler ta gədaŋ tə neŋgeye salamay
hərwi bazlam i Mbəlom. Na dzala anəke
na, ŋgama mâ ma naha ka təv kurom.
26 Kə gay wadəŋ wadəŋ haladzay hərwi a
tsəne tə gwaɗ ka tsənum neŋgeye kə dəɗ a
ɗəvats. Hərwi niye hawa kurom eye a gay
haladzay, a say mede naha məŋgatakum.
27Andza nakə ka tsənum aye na, deɗek kə
dəɗ a ɗəvats, ka ɓərəzl. Ane tukna, a gaymə
bo aMbəlom. Mbəlomkəmbəl ha. Maa gay
mə bo a Mbəlom na, neŋ dərmak. Mbəlom
a mbəl ha na, andza a mbəl ha na, neŋ,
hərwi ada ɗəretsətsehmekeleŋeyemâyaw
fagaya bay.

28 Hərwi niye, a seŋ mâ ma naha ta
bəse ka təv kurom, hərwi ada ahəl nakə
ka ŋgatumay na, ka ŋgwasumeye, ada neŋ
nâ dzala wuray sa bay. 29 Ayaw! Ki
ye naha na, təmum na lele. Təmum na
tə məŋgwese, hərwi neŋgeye na, malamar
kurom ka tsəveɗ i Bəy Maduweŋ. Slala
i ndo andza nakay na, ɗəslumay ha gər.
30Na tsik andza niye na, hərwi neŋgeye na,
a zəkaw tsekweŋ ma mətiye hərwi məsler
i Kəriste. Neŋgeye a zla na, təv məndze
kurom. Kə sər mədze ha məsəfəre ŋgay

hərwi ada mâ dzəna ga andza nakə taɗə
nəkurom kanaŋ na, ka dzənumeye ga aye.

3
Matəre tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom na,

kəkay?
1 Malamar ga hay wu nakə na

ndəvakumeye naha mətsike aye na, anaŋ:
Ŋgwasum hərwi nəkurom na, ndo i Bəy
Maduweŋ hay. Na diye gər məwatsakum
naha wu nakə ɓa na watsakum naha tsɨy
aye bay. Na masakumeye naha məwetse
sa,madzəniye kuromhərwi adawuraymâ
gakum bay.

2Gum metsehe kame i ndo neheye faya
ta giye məsler 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 zləm a wu nakə ndo zezeŋ
ma giye bay.

4Taɗə kə ge wu i ndo zezeŋ faya ma giye
lelena, haɓeneŋdərmaknapiye fayazləm.
Taɗə ndoweye kə gwaɗay a gər ŋgay lele
məpay zləmawu i ndo zezeŋ nakəma giye
na, neŋ na sər ha, i ga nakə na tsikiye na,
maziye iŋgay. 5Hərwineŋna, ndo iYahuda
ɗeɗəŋ eye. Mawa ga na, Yahuda hay. Sa na,
neŋ wawa i Israyel hay, ada tə wa ga ma
gwala i Bendzameŋ. Ahəl nakə tə wa 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. 6 Neŋ na,
na pay bəzay a kule i Yahuda hay lele. Na
təkay ɗəre tə tsəɓtsəɓ eye hus ka məgatay
ɗəretsətseh aməhay gər i ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu Kəriste. Taɗə bazlam i
Yahuda hay mapala eye mâ təra ha ndo
lele kame i Mbəlom na, na sliye faya haɓe
məgwaɗakumneŋna,mənese andaya kwa
tsekweŋ fagaya bay.

7Wu niye hay na zəbawa faya ahəl niye
na, andza magogoy ga. Ane tuk na, na
sər ha wu niye ŋgama andaya mə ɗəma
bay hərwi ada nâ huta mədzepe tə Yesu
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Kəriste ɗuh. 8Ayaw! Nambəɗay 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 a wu
hay tebiye na, hərwi Yesu Kəriste. Na zəba
ka wu niye hay na, andza mandzak hərwi
ada nəmaâ dzapa tə Yesu Kəriste 9 ada nâ
ndza mə həlay ŋgay. Na gwaɗiye neŋ lele
kame i Mbəlom hərwi nakə na rəhay ha
gər a bazlam i Yahuda hay mapala eye na,
ɗaɗa na tsikiye bay. Wu nakə a təra ga
ha lele kame i Mbəlom aye na, nakə na pa
mədzal gər ka Yesu Kəriste aye. Maa təra
ga ha ndo lele eye na, Mbəlom hərwi na
dzala ha ka neŋgeye. 10 Wu nakə a yeŋ
a gər haladzay aye na, nəte ŋgweŋ tsa. A
seŋ na, məsəre Yesu ta gədaŋ ŋgay nakə
a lətse ahaya abəra ma mədahaŋ aye. A
seŋ sa na, məse ɗəretsətseh andza neŋgeye
nakə a sa ɗəretsətseh aye, na mətiye andza
neŋgeye nakə a mət aye dərmak. 11 Andza
niye hərwi ada taɗə kəkay kəkay bəbay na,
Mbəlom ma ta mbəla ga ahaya abəra ma
mədahaŋ.

Mahway hərwi məhute wu nakə kame
aye

12Kwa wu neheye na tsik tebiye aye na,
na gwaɗiye na huta tsɨy na, na tsikiye bay.
Ada məgweɗe neŋ lele na sla tsɨy na, na
tsikiye bay. Ɗuh na, na giye gədaŋ mede
kame kame hərwi ada nâ huta tay ha wu
niye hay a həlay ga. Na giye andza niye na,
hərwi Yesu Kəriste kə zla ga a huɗ i həlay
ŋgay. Na təra ndo ŋgay.

13Ayawmalamar ga hay, wu niye hay na
tsik aye ta təra i ga tsɨy na, na tsikiye zuk
bay. Ane tuk na, wu nakə na giye na, nəte
ŋgweŋ tsa. Na gər ha wu neheye ma dəba
ga aye tebiye. Ɗuh na giye gədaŋ na, mede
kame kame hərwi ada nâ huta wu nakə
kameaye. 14Andzaniyeneŋ fayanahwiye
ndirndir ka məndisle ka kokway nakə na
ndisliye a ɗəma aye. Na hwiye na, mata
hutemagogoyganakəMbəlomazeleŋ faya
ma ta vəleŋ aye. Magogoy aye niye ma ta
vəleŋ ayena,medematandze tageneŋgeye
hərwi Yesu Kəriste.

15 Nəkway neheye masəra eye hay ka
tsəveɗ i Mbəlom aye na, mədzal gər kway
mâ ge na, andza niye. Taɗə ndoweye kə

dzala wumekeleŋ eye wal na, Mbəlomma
bəzakumeye ha parakka. 16Wu nakə bag-
war eye ka gakweye na, zəŋgalakwa tsəveɗ
nakə ka zəŋgalakwa hus anəke aye. Kâ
gərakwa ha bay.

17 Nəkurom malamar ga hay, nəkurom
tebiye zəŋgalum na, təv sik ga. Zəbum ka
mede i ndo neheye mede tay lele andza
medemay nakə nəmaa ɗakum ha aye.

18 Hərwi ndo siye hay haladzay mede
tay faya ma bəziye ha, nəteye na, faya
ta neye ɗəre a Kəriste nakə a mət ka
mayako mazləlmbaɗa eye. Wu neheye na,
ɓa na tsikakum madzəga haladzay. Na
masakumeye ha mətsikakum sa. Faya na
tsikakumeye naha anəke na, tə mətuwe
eye. 19 Pat nakə məndzibəra ma ndəviye
na, Mbəlom ma dziye tay ha. Mbəlom ma
dziye tay ha, hərwi ta wuɗaməpay bəzay a
Mbəlom təbey. Tə pay bəzay i tay na, a wu
neheye mevel 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.

20 Nəkway na, ka pəlakweye məge wu
niye hay təbey. Nəkway gay kway na, mə
mbəlom. Nəkway faya ka həbakweye ndo
mətəme ha ndo, Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste nakə ma mbəzlaweye mə mbəlom
mata dzəgər tage nəkway aye. 21Ki yawna,
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 ha məsler hərwi məpe tay ha
wu hay tebiye a huvo ŋgay.

4
Mətsikatayme a zləmando hay

1 Kə ge andza niye na, malamar ga hay,
ndzum ta gədaŋ eye ɓəŋɓəŋ lele mə həlay
i Bəy Maduweŋ kway. Nəkurom na, ka
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.

2 A nəkurom Evodi ta Siŋtis neŋ faya na
gwaɗakumeye amboh, ndzum na, ayaw
ayaw, bazlam kurom mâ ge nəte, hərwi
nəkurom mandza eye na, mə həlay i Bəy
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Maduweŋ kway. 3 A nəkar dzam ga nakə
faya ka gameye məsler i Mbəlom nəte
aye. Neŋ faya na gwaɗakeye naha dərmak,
dzəna tay ha ŋgwas niye hay, tâ ndza ayaw
ayawməwalaŋ tay. Hərwi neŋ tage nəteye
na, nəmaa ge vəram haladzay hərwi ada
LabaraŊgwalak eyemâye kamekame, ndo
hay tâ tsəne. Məsler niye nəmaa ge aye
na, nəmay tebiye tage ŋgwas niye hay tage
Kəleneŋ ada ta ndo siye hay, nəmaa ge ka
bo məsler dziye. Nəteye tebiye tay aye,
Mbəlomkəwatsaməzele tayaɗerewelŋgay
nakəawatsaa ɗəmaməzele i ndoneheye ta
huta sifa aye.

4 Ŋgwasum pat pat hərwi nəkurom
mandza eye na, mə həlay i Bəy Maduweŋ
kway Yesu Kəriste. Neŋ faya na
gwaɗakumeye sa: Ŋgwasum. 5 Ndo i
məndzibəra hay tebiye ta zəba ka mede
kurom na, faya ka təmum ndo hay lele
ada faya ka gumateye ŋgwalak. Sərum ha
na, mazlambar Bəy Maduweŋ kway kə
ndzew. Mâ mətsakum gər bay. 6 Wuray
kwa tsekweŋmâ dzəmakurombay tebiye.
Ɗuh na, tsətsahum wu 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 kuromhay. Zay niyema vəlakumeye
na, a ze wu nakə ndo hay tə sər aye.
Neŋgeye na, ma tsəpiye ɗərev kurom ta
mədzal gər kurom hay hərwi ada wuray
kwa tsekweŋ mâ gakum bay. Hərwi
nəkurom na, mandza eye mə həlay i Yesu
Kəriste.

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
gəraye, awuneheyemarawmeandayamə
ɗəma bay aye, a wu neheye tsəɗaŋŋa aye, a
wuneheyeayatayagərandohayayeadaa
wu neheye ta zambaɗaway aye. Gumatay
metsehe na, a wu neheye anaŋ aye. 9Gum
məsler na, təwu neheye na tətikakum aye,
wu neheye ka təmum aye, wu neheye ka
tsənumməbazlamgana tsikakumaye, ada
wu neheye kə ŋgatumay tə ɗəre kurom neŋ

na ge aye. Ka pumay bəzay na, Mbəlom
nakəmavəlakweyeməndze zayayena,ma
ndziye tə nəkurom.

Pol a gatay sɨsœ a Filipi hay hərwi
madzəne nakə tə sləray naha aye

10Nagay sɨsœaBəyMaduweŋkwayYesu
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 dzənumga bay aye.
11 Na tsik andza niye na, hərwi nakə wu
andaya fagaya bay aye na, bay. Hərwi kwa
taɗə wu andaya, kwa andaya bay na, na
tətik məndze tə məŋgwese eye. 12 Na sər
məndze ma mətawak, na sər məndze mə
wu nakə ndasassa aye. Na sənəka məndze
taməŋgwese eye kwamə ɗəretsətsehwaray
waray. Na sənəka mərehe ta wu mənday
ada na sənəka məndze tə may. Na sənəka
məndze təwu haladzay ada təwu tsekweŋ
eye. 13 Na sliye faya maɗəme wu neheye
tebiye na, ta gədaŋ i Yesu Kəriste nakə a
vəleŋ aye. 14 Kwa taɗə andza niye bəbay
na,madzənenakəkadzənumgaanəkeahəl
nakay anaŋ neŋ mə ɗəretsətseh aye na, ka
gum lele.

15Nəkuromndo i Filipi hay, sərumhana,
ahəl nakə na dazlay məɗakum ha Labara
Ŋgwalak eye kurre hus ahəl nakə na lətse,
na ye abəra ma Masedowan aye na, maa
dzəna ga na, nəkurom ɗekɗek bəna, siye
i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu na,
ta vəleŋ wuray bay. 16 Ahəl nakə neŋ ma
wuzlahgəma i Tesalonik aye na, ɓa sik ha-
ladzay ka slərumeŋ naha wu nakə andaya
fagayabayaye. 17Neŋ fayanapəliye tsəveɗ
ada ka vəlumeŋ wu bay. Na tsik andza
niye ɗuh na, ɗərev kə ŋgwasa hərwi na sər
ha Mbəlom ma piye fakuma ŋgama hərwi
madzənenakəkavəlumeŋaye. 18Naŋgatay
a wu nakə ka sləruma ahaya Epafrodit
aye. Ka vəlumeŋew na, haladzay, wuray a
kətseŋ sa bay. Wu neheye ka vəlumeŋew
aye na, lele andza wu kəriye nakə tə
fəkaway naha a Mbəlom a ze huŋŋa a yay
a gər haladzay aye. 19Mbəlom na, məzlaɓ
eye, a ləva wu hay tebiye, wuray a kətsay
bay. Neŋgeye ma vəlakumeye wu nakə
a kətsakumeye tebiye. Ma vəlakumeye
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na, tə həlay i Yesu Kəriste. 20 Ndo hay tâ
zambaɗay aMbəlomBəba 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
ndoməpemədzal gər hay ka Yesu tebiye ta
tsikakum nahame dərmak. Maa tsikakum
naha me wene wene eye na, ndo neheye
ma bəɗgay i bəy i Roma aye.

23 Bəy Maduweŋ 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 iAzi aye, bəgomna, tə zalay Turki.
Pol ki ye a ɗəma, mata zəbatayaw ɗəre a
ndoməpemədzal gər hay ka Yesu ɗaɗa bay.
Maa pa məhay gər i ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu a ɗəma na, Epafəras nəte mə
walaŋ i ndo neheye tə gawa ka bo məsler
aye (1.7; 4.12).
Pol a tsənendohay faya ta səpatiye tayha

ndoməpemədzal gər hay ka Yesuma gəma
i Kolosi, a watsa tay naha ɗerewel.
Gər i bazlameyeanaŋ: Kəristema təmiye

tay ha ndo hay abərama gədaŋ i ndoməne
ɗəre.
Pol a dazlay kəreh mə ɗerewel ŋgay (1.1–
2.5), dəmes mazambaɗay a Kəriste
hərwi andza neŋgeye Bəy Maduweŋ i
məndzibəra ada i ndo məpe mədzal
gər hay (1.15-20). Ka ndzay a gər a
dəmes na, maɗuwule me andaya ka
gər i Kolosi hay (1.3-14). Ma dəba i
dəmesna, Pol amaahayaazləmvəram
ŋgay nakə a ge hərwi ndoməpemədzal
gər hay aye (1.24–2.5).

Madəba eye, Pol a gwaɗatay aKolosi hay
tâ gemetsehe (2.6-23).

Ka mandəve eye na, ɗerewel nakay faya
ma vəlateye gədaŋ ka məndze ma sifa
weɗeyeməwalaŋ i ndohay,mabəɗgay
tay hay ada ma mədzepe ta ndo hay
(3.1-4.6).

Ɗerewel nakay a ndəv ta mətsike me (4.7-
18).

1 Neŋ Pol nakə Mbəlom a zla ga hərwi
ada nâ təra ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste
aye. Neŋ ta Timote malamar kway, nəmaa
watsakum naha ɗerewel nakay. 2 Nəmaa
watsa naha na, a nəkurom ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu neheye ma Kolosi
aye. Nəkurom malamar may neheye
madzapaeye təYesuKəriste, nəkuromfaya
ka pumeye bəzay a neŋgeye aye. Mbəlom

Bəba kway mâ pa fakuma ŋgama ada mâ
vəlakum zay.

3Nəmaa ɗuwulaway naha me a Mbəlom
Bəba i Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste
hərwi kurom. Pat pat nəmaa ɗuwulaway
naha me andza niye, nəmaa gaway naha
sɨsœ hərwi kurom. 4 Nəmaa gaway naha
sɨsœ hərwi nəmaa tsəne na, nəkurom faya
ka dzalumeye ha ka Yesu Kəriste ada ka
wuɗum ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
tebiye dərmak. 5 Ka gum andza niye
na, hərwi ka pum 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
tsənumLabaraŊgwalak eyeniyedeɗekaye.
6 Labara nakay ŋgwalak eye faya ma ɗiye a
zləm kaməndzibəra 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
7 Maa lah məɗakum ha Labara Ŋgwalak

eye nakay na, Epafəras. Neŋgeye na, dzam
may, nəmay ta neŋgeye faya nəmaa giye
məsler i Yesu Kəriste ka bo dziye. Neŋgeye
faya ma giye məsler i Yesu Kəriste tə ɗərev
ŋgay peteh, faya ma giye məsler mə gay
kurom na, a bəram may. 8 Maa tsika-
may ma kəkay nakə Məsəfəre i Mbəlom
a vəlakum gədaŋ ka mawuɗe siye i ndo
kurom hay aye na, neŋgeye.

9 Hərwi niye kwa a pat nakə nəmaa
tsəne labara kurom aye na, nəmaa gər
ha maɗuwulay naha me a Mbəlom hərwi
kurom bay. Nəmay faya nəmaa ɗuwulay
naha me a Mbəlom na, mâ ɗakum ha
wu nakə a yay a gər aye parakka ada kâ
sərum, kâ hutum metsehe nakə Məsəfəre
ŋgay ma vəliye aye, ada kâ tsənum wu
neheye ka tsəveɗ ŋgay aye. 10 Tə metsehe
niye na, ka slumeye məndze andza nakə
a say a Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste aye
ada ka gumeye wu neheye tebiye a yay a
gər aye. Ka gumeye wu neheye ŋgwalak
eye wal wal tebiye ada ka səkahumeye
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məsəre Mbəlom kame kame. 11 Nəmay
faya nəmaa ɗuwulay nahame sa na, hərwi
ada mâ vəlakum gədaŋ ŋgay nakə a ze
kwa mey aye hərwi ada kâ ndzum ɓəŋɓəŋ
lele, hərwi ada ka səmumeye naha tə za-
yzay 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. 13 Mbəlom bəba kway kə
mbəl kway ha hərwi ada kâ təmakwaw
abəra ma bəy i ləvoŋ, a pa kway a təv i
mələve bəy i mandərkwasla i wawa ŋgay.
14 A mbəɗakway ahaya abəra mə həlay i
Fakalaw na, tə həlay i wawa ŋgay niye ada
a pəsakway hamənese kway hay dərmak.

Dəmes i mazambaɗay a Kəriste Bəy
Maduweŋ iməndzibəra
15Ndəray andaya kə ŋgatay aMbəlom bay,

ane tuk na, Yesu Kəriste nakə ndo
hay tə ŋgatay aye na, a ndzəkit bo
Mbəlom,

Mbəlom neŋgeye kəkay na, faya ma
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 neh-
eye ka dala aye,

wu neheye ɗəre a ŋgatay aye
ta wu neheye ɗəre a ŋgatay bay aye.

Wu neheye ta gədaŋ eye hay mə mbəlom
aye,

kwa bəy i gawla i Mbəlom hay ada
bagwar tay dərmak

Mbəlom a ge tə həlay ŋgay.
Wu neheye tebiye na, Mbəlom a ge tay ha

tə həlay i wawa ŋgay
ada wu neheye a ge tebiye aye na, i
ŋgay hay.

17 Neŋgeye na, andaya kwa ahəl nakə
Mbəlom kə ge məndzibəra zuk bay
aye,

wu hay tebiye na, mə həlay ŋgay ada
maa gəs tay ha ka təvmanəte eye na,
neŋgeye.

18 Neŋgeye bəy i məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay.

Maa ləva tay na, neŋgeye andza gər
nakə a ləvay gər a bo aye.

Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu na,
andza bo ŋgay.

Makurre na, neŋgeye,
maa lətsew abəra ma mədahaŋ kurre
na, neŋgeye,

nakay na, andza məgweɗe neŋgeye ka
gər i ndo hay tebiye ada ka gər i wu
hay tebiye.

19Wuneheye tebiyemə ɗərev iMbəlomaye
na,

mə ɗərev i Kəriste tebiye dərmak,
hərwi a yay a gər andza niye.

20A say a Mbəlom na, wu hay tebiye tâ sər
bo ta neŋgeye tə həlay i wawa ŋgay,

wuneheye ka dala aye adawu neheye
məmbəlom aye,

ada məndze zay andaya ma wuzlah i ndo
hay tə neŋgeye.

A ge niye na, tə bambaz i wawa
ŋgay nakə ta dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye.

21 Ahəl niye nəkurom na, dəreŋ ta
Mbəlom, nəkuromndoməne ɗəre ŋgayhay,
hərwi ka dzalawum kawu neheye lele bay
aye, ka gawum wu neheye lele bay aye.
22 Ane tuk na, anəke na, Mbəlom kə ma
kuromahaya ka təvŋgay taməməte iwawa
nakəa tərando zezeŋamət aye. A ge andza
niye na, hərwi ada kâ ndzum tsəɗaŋŋa,
ka slumeye faya mələtse kame i Mbəlom
mənese kwa tsekweŋ andaya fakuma bay.
Ndəraymasliye fayaməmakumhamənese
bay.

23 Lele na, dzalum ka Yesu huya ada
ndzum ɓəŋɓəŋ, kâ dagwarum bay, pum
mədzal gərkuromkawuneheyeka tsənum
ma Labara Ŋgwalak eye. Labara Ŋgwalak
eye nakay na, ta tsikay kwa a way ka
məndzibəra nakay. Neŋ Pol, ndo i məsler
i Mbəlom hərwi məɗatay ha a ndo hay
dərmak.

Məsler nakəMbəlom a vəlay a Pol aye
24 Anəke na, ɗərev faya ma ŋgwasiye

hərwi ɗəretsətseh nakə faya na siye hərwi
kurom aye. Andza nakə Yesu Kəriste a sa
ɗəretsətseh ahəl niye aye na, bo ga faya
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ma siye ɗəretsətseh dərmak hərwi məhay
gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu.
Nəteye na, andza bo ga. Na siye ɗəretsətseh
andza niye na, hərwi ada məsler ŋgay mâ
ndəv. 25 Mbəlom a zla ga, a pa ga ndo
i məsler kurom na, a gweɗeŋ nâ tsik ba-
zlam 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. 27A 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 ndo-
hwaw parakka a dzaydzay aye na, Yesu
Kəriste mə ɗərev kurom. Hərwi niye, pum
mədzal gər kurom ka məndze ta Mbəlom
ma 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 tə
metsehe nakə Mbəlom a vəl aye. A samay
na, ndoneheye tebiyemadzapa eye təYesu
Kəriste aye na, tâ təra masəra gər eye hay.
29 Hərwi niye neŋ faya na ŋgəliye ha bo
haladzay ka məge məsler ta gədaŋ i Yesu
Kəriste nakə a vəleŋ hərwi ada nâ ndəv ha
məgeməsler.

2
1 A seŋ na, sərum ha na ge məsler hal-

adzay hərwi kurom Kolosi hay, hərwi ndo
i Lawdise hay ada hərwi siye i ndo ne-
heye ta ŋgeteŋ zuk bay aye. 2 Faya na
giye andza niye na, hərwiməmakumnaha
ɗərev adakâwuɗumbonəte nəteməwalaŋ
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 tərum ndo i zlele
hay ka tsəveɗ ŋgay. Wu nakə Mbəlom a
ɗakum ha aye na, Yesu Kəriste. 3 Neŋgeye
na, ma həndəkakweye tsəveɗ hərwi ada
kâ hutakwa metsehe ada kâ sərakwa wu
hay. Metsehe nakay na, lele haladzay, ma
səkəmiye bo ta suloy bay.

4Na tsik andzaniyena, hərwi adandəray
mâ vakum gər tə bazlam ləfeɗeɗe eye
bay. 5 Sərum ha na, kwa neŋ dəreŋ tə
nəkurombəbayna, fayanadzaliyehuyaka
nəkurom. Ɗərev ga fayamaŋgwasiyehərwi

faya ka gumeye wu hay ta tsəveɗ eye ada
hərwi nakə ka dzalum ha ka Kəriste aye,
nəkurommandza eye ɓəŋɓəŋ lele.

Gummetsehe ta ndomasəpete ndo hay
6 Ka təmum Yesu Kəriste ka təra Bəy

Maduweŋ kurom. Hərwi niye mede
kurom mâ ge na, andza nakə a yay a gər a
neŋgeye aye. 7Ndzummə həlay ŋgay andza
dərizl i gərɗaf nakə a pa zləlay ŋgay a bəɗ
haladzay aye. Dum kame kame, dzalum
ha peteh ka neŋgeye huya andza nakə ta
tətikakumaye. Gumaynaha sɨsœhaladzay
aMbəlom huya.

8 Gum metsehe, ndəray mâ vakum gər
tə metsehe nakə ma giye ŋgama bay aye
bay. Metsehe niye na, a yaw abəra ma
ndo hay ada ma məsəfəre neheye lele bay
ka məndzibəra aye bəna abəra mə Kəriste
bay. 9 Ka pumateye zləm a nəteye bay na,
hərwi mede i Mbəlom na, tebiye mə bo i
Yesu Kəriste. 10 Taɗə nəkurom madzapa
eye tə Kəriste na, Mbəlom kə rah kurom ha
təMəsəfəre ŋgay. Kəriste na, bəy ka gər i wu
hay tebiye ada ka gər i bəy tay hay.

11 Ka 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 nakəma 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 abəramamədahaŋ aye hərwi ka
dzalum ha Mbəlom na, gədaŋ ŋgay andaya
mələtse kurom ahaya abəra ma mədahaŋ
andzanakəa lətse ahayaYesuKəriste abəra
mamədahaŋ aye.

13 Ahəl niye nəkurom na, andza
mədahaŋ hay hərwi ka gawum mezeleme
ada hərwi nakə Yesu Kəriste kə ɗəs kurom
bay aye. Anəke na, Mbəlom kə lətse kurom
ahaya abəra ma mədahaŋ tə Yesu Kəriste
ada kə pəsakway ha mezeleme kway.
14 Ahəl niye na, sariya kə gəs kway hərwi
wu nakə Mbəlom a tsik aye na, ka gakwa
bay. Ane tuk na, Mbəlom kə zla fakwaya
abəra mezeleme nakə ka gər kway aye, kə
hama gwedere nakə fakwaya aye, andza
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a dar na ka mayako mazləlmbaɗa eye.
15Ahəl 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 gakumme hərwi wumənday
kəgəbay hərwi wu məse na, ndəray mâ
gakumme bay. Ndəray kə gwaɗakum gum
magurlom i məhəne siye hay, i wur kiye
kəgəbay i pat i mazəzukw bo na, kâ təmum
bay. 17 Wu 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. 18 Kâ gərumatay
tsəveɗ a ndo hay tâ səpat kurom tə ba-
zlam kəriye abəra ka magogoy kurom bay.
Ndo niye hay faya ta gwaɗiye kutoŋməgay
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 neheye na, faya ta ɗəslay ha gər
a bo kəriye tsa, tə dzala i tay na, kawu neh-
eye kaməndzibəra aye. 19Nəteyemadzapa
eye tə Kəriste bəy tay sa bay. Matəra andza
gər na, neŋgeye ada ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu na, bo ŋgay. Ndo neheye
madzapaeye təneŋgeyena, tahutiye gədaŋ
mə həlay ŋgay, maa dzapa tay ha ka təv
manəte eyena, neŋgeye. Tagəliye, ka tsəveɗ
ŋgay andza nakə a yay a gər a Mbəlom aye.
Ma piye tay ha ndo ŋgay hay ka təvmanəte
eyehərwiadanəteye tebiye tâdzapaandza
bo i ndo nəte a zəv ka təv manəte eye tə
mbəle hay ada ta slo i bo hay.

20 Nəkurom ka sərum ha, ka mətum ka
bo tə Kəriste. Andza niye, fakalaw hay ta
ləviye kurom sa bay. Taɗə kə ge andza
niye tuk na, ada ka ndzumandza nəkurom
ndo i məndzibəra hay sa kəkay? Faya ka
pumay bəzay a wu neheye tə gwaɗ: 21 «Kâ
zla wu nakay bay», «kâ ndzaka wu nakay
bay», «kâ tətal kawunakaybay»ayena,ma
kəkay? 22Maa tətik bazlamneheyemapala
eye na, ndo hay ɗekɗek tsa. Wu neheye
tebiyena, tadziyeahəl nakəndohay tagiye
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 kadala adaməgay ɗəretsətseh
a bo. Ane tuk na, neŋ na ŋgatay na, kule tay
madzəniye ndohərwi adamâgaymetsehe
a bor i bo ŋgay kwa tsekweŋ bay tebiye.

3
Yesu Kəriste ka təra kway haweɗeye hay

1 Nəkurom 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.
2Dzalumkawunakəməmbəlomayehuya,
kâ dzalum ka wu neheye ka məndzibəra
aye bay. 3Nəkuromka sərumhakamətum,
Mbəlom kə lətse kurom ahaya abəra ma
mədahaŋ. Sifa kurom weɗeye mə həlay i
Kəriste, Mbəlom kə pa na ka təv ŋgay. 4 Sifa
kurom deɗek eye na, Kəriste. Ahəl nakə
ma maweye na, nəkurom tə neŋgeye ka
mumaweye dərmak ta məzlaɓ ŋgay.

5Hərwi niye gərum ha məge wu neheye
lele bay ka məndzibəra aye. Gərum ha
məge madama, mede nakə lele bay aye na,
gərum ha, bor i bo kurom mâ ge bəy ka
gər kurom bay, wu neheye lele bay aye
na, kâ pəlum bay, kâ gum ɗəre ka wu hay
bay hərwi taɗə faya ka gumeye ɗəre ka wu
hay na, ka ɗəslumatay ha gər a ze Mbəlom.
6Mbəlomma ta gəsiye ndo neheye ta rəhay
ha gər bay aye a sariya na, hərwi wu neh-
eye anaŋ aye. 7 Ahəl niye na, nəkurom ka
gawumandzaniye,wuneheye lelebayeye
tə ləvawakum gər.

8Anəke na, gərum ha wu neheye tebiye.
Kâ gum mevel bay, ɗərev mâ ndalakum
bay, kâ gumatay seweɗ a siye i ndohaybay,
kâ tsikum wu neheye lele bay aye ka ndo
hay bay, bazlam neheye a ye ka bomətsike
bay aye na, kâ tsikum bay. 9 Kâ rawum
me ka bo mə walaŋ kurom bay, hərwi ka
gərum ha mede kurom nakə ahəl niye aye
ada təwu neheye ka gawum ahəl niye aye.
10Ka hutum mede nakə weɗeye ɗuh. Maa
vəlakummede nakay weɗeye na, Mbəlom.
Neŋgeye faya ma təriye ha weɗeye pat pat
hərwi ada mâ təra andza neŋgeye, hərwi
ada kâ sərum na lele. 11 Hərwi niye wu-
ray andaya ma ŋgəniye kurom ha wal wal
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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
tandoneheyematərakahaŋayehaynəteye
nəte, beke hay ta ndo neheye beke hay bay
ayewuray 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:
Sakumaynaha a ndo hay, gumatay ŋgwalak
a ndo hay, rəhum ha gər kurom, tərum
ndo ləfeɗeɗe eye hay, ada tərum ndoməzle
ŋgatay dərmak. 13 Sakumay a bo nəte nəte
məwalaŋ kurom. Taɗə ndoweye kə gakum
mənese na, pəsumay ha. Pəsum ha bo
nəte nəte məwalaŋ kurom andza nakə Bəy
Maduweŋ a pəsakum ha aye. 14 Wene
wene eye na, wuɗum bo nəte nəte mə
walaŋ kurom hərwi taɗə ka gum andza
niye na, ka ndzumeye ka təvmanəte eye tə
ɗərev nəte.

15 Zay nakə Kəriste ma vəlakumeye mâ
gəs ɗərev kurom ɓəŋɓəŋ. Mbəlom a za-
lakum na, hərwi ada kâ tərum nəte ada kâ
hutum zay. Gumay sɨsœ huya. 16 Pum ba-
zlam i Kəriste a ɗərev kurom lele. Dzalum
ka bazlam i Kəriste huya. Tətikum a bo
nəte nəte mə walaŋ kurom. Ɗum ha a bo
nətenəteməwalaŋkurom. Zambaɗumaya
Mbəlomtadəmeshaywalwal ada tadəmes
nakəMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye avəlakumaye.
Gumaydəmes aMbəlom, gumaynaha sɨsœ
taməŋgwese. 17Wunakə ka gumeye ada ka
tsikumeye tebiyena, gumandzanakəndo i
BəyMaduweŋYesuhay ta giye aye. Gumay
sɨsœ a Bəba kwayMbəlom taməzele ŋgay.

Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ta
ndziyeməwalaŋ i ndo hay na, kəkay

18 Nəkurom ŋgwas hay, rəhumatay gər a
zal kurom hay lele, hərwi a yay a gər a Bəy
Maduweŋ kway andza nakay.

19 Nəkurom hasləka hay wuɗum ŋgwas
kurom hay, kâ ŋgərəzum fataya bay.

20 Nəkurom wawa hay, rəhumatay gər
a bəba kurom tə may kurom mə wu hay
tebiye hərwi a yay a gər a BəyMaduweŋ kâ
gum andza niye.

21 Nəkurom bəba i wawa hay, kâ
ndalumatay ha ɗərev a wawa kurom hay
bay. Ka gumatay andza niye na, ɗərev ma
diye fataya abəra.

22Nəkurom 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 kurompeteh 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 gu-
mayməsler a BəyMaduweŋYesu 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 mə mbəlom 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 tapərateyehərwimənesenakə
faya ta giye. Neŋgeye a ŋgəna tay ha ka bo
abəra ndo hay bay.

4
1Nəkuromndo i gay hay bəbay, gumatay

gər a beke kuromhay lele, kâ zəbum fataya
andza wu kəriye bay. Sərum ha nəkurom
bəbayndo i gaykuromandayaməmbəlom.

Ɗuwulumay me a Mbəlom pat pat ada
tərum ndometsehe eye hay

2 Ɗuwulumay me a Mbəlom huya. Kâ
gum bəle mə maɗuwule me bay, gumay
sɨsœ a Mbəlom. 3Ɗuwulumayme aMbəlom
hərwi may dərmak hərwi ada Mbəlom mâ
həndəkamay na tsəveɗ lele ka məɗe ha ba-
zlam ŋgay a ndo hay, ada nəmaâ ɗa tay ha
wu i Kəriste neheye maŋgaha eye mâ zəba
dzaydzay. Ka sərum ha neŋ ma daŋgay
na, hərwi wu nakay. 4 Ɗuwulumay me a
Mbəlomhərwi adanâ ɗahaparakka andza
nakə kutoŋ na giye aye.

5 Gumay metsehe a mede kurom, mede
kurom mâ ge kame i ndo neheye ta təma
Yesu Kəriste bay aye na, ŋgwalak eye.
Kâ nasum ha həlay eye bay, kwa kəɗay
dzənum tay ha. 6Bazlam kurommâ ge na,
ləfeɗeɗe. Mâ ge na, andza sluwal. Sərum
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ha taɗə ka mbəɗumeye ka bazlam tay na,
mbəɗumatay faya ta tsəveɗ eye lele.

Mətsikeme
7 Tisik, malamar kway nakə ka wuɗum

na haladzay ma mədzepe tə Kəriste aye,
neŋgeye faya ma giye məsler i Kəriste tə
ɗərev ŋgay peteh, neŋ tə neŋgeye nəmay
faya nəmaa giye məsler pat pat hərwi Bəy
Maduweŋ. Neŋ mandza eye kəkay na,
ma ɗakumeye ha. 8 Na sləriye naha na,
hərwi ada kâ sərum ha nəmaymandza eye
na, kəkay. Ki ye naha na, ma makum-
eye naha ɗərev dərmak. 9 Na sləriye tay
naha neŋgeye ta Onezim malamar kway.
Neŋgeye dərmak faya ma pay bəzay a Yesu
Kəriste tə ɗərev ŋgay peteh. Neŋgeye a yaw
ma təv kurom. Ta ye naha na, ta tsikakum-
eye wu nakə faya ma giye bo kanaŋ aye
tebiye.

10 Aristark nakə nəmay salamay ma
daŋgay aye, kə tsikakumnahame. Markus,
wawa i malamar i Barnabas kə tsikakum
naha me dərmak. Taɗə ki ye naha ka təv
kuromna, təmumna lele. Ɓa na tətikakum
wu nakə ka gumeye tsɨy. 11 Yesu ndo nakə
tə zalay Zustus aye kə tsikakum naha me
dərmak. Mə walaŋ i ndo neheye faya ta
giye məsler hərwi Bəy i Mbəlom 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 tsikakumnahame. Neŋgeye
ndo iməsler i YesuKəriste. 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. 13Ta deɗek na sər neŋgeye
fayamagiyeməslerhaladzayhərwikurom
ada hərwi ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu neheye ma Lawdise ada neheye ma
Hiyerapolis* aye dərmak. 14 Luka, doktor
kway nakə ka wuɗakwa na haladzay aye
ada Demas, ta tsikakum nahame dərmak.

15 Tsikumeŋatay ha me a ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu neheye ma

Lawdise aye. Tsikumay me a Nimfa ada
a ndoməpemədzal gər hay ka Yesu neheye
təhayawagəragayŋgayaye. 16Kadzaŋgum
na ɗerewel nakay na, slərumatay naha
a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu neheye ma Lawdise aye hərwi
ada tâ dzaŋga dərmak. Nəkurom dərmak,
ɗerewel nakə na sləratay naha a məhay
gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheye ma Lawdise aye na, tâ slərakum
naha hərwi ada kâ dzaŋgum dərmak.
17Gwaɗumay aArsip na,mâŋgəla ha bo ka
məsler i Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste nakə a
vəlay aye, mâ ndəv ha.

18Neŋ Pol, bo ga eye na watsakum naha
mətsike me ga nakay tə həlay ga eye. Na
tsikakum naha me. 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 i maɗuwule me a Tesalonik
na, a həlay i mahəhele 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 səkəmawahawuhaymə ɗəma. Mbəzlew
hay mə ɗəma haladzay, wene wene eye
na, Yahuda hay. Yahuda siye hay ta təma
məsənəke i Pol bay, ta həhar na. Pol a
watsa tay a Tesalonik neheye ta təmaməpe
mədzal gər ka Yesu Kəriste aye.
Madədo 1 ka 3 faya ma tsikakweye ka

məndze i Tesalonik hay tə Pol.
Madədo 4 ada 5, Pol faya ma vəlateye

gədaŋ mede kame kame ma məndze i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu. A mbəɗatay
naha ka metsehe nakə ma kwasatay ha
mədzal gər aye.

Mətsikeme
1 Maa watsakum naha ɗerewel nakay

na, neŋ ta Silas ada ta Timote. Nəmaa
watsakum naha a məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu neheye ma Tesa-
lonik aye. Nəkuromna, ndo iMbəlomBəba
kway ada ndo i BəyMaduweŋ Yesu Kəriste
hay. Mbəlommâ pa fakuma ŋgama ada mâ
vəlakum zay.

PolagaysɨsœaMbəlomhərwimede indo
məpemədzal gər ha ka Yesu

2 Nəmay faya nəmaa gay naha sɨsœ a
Mbəlom pat pat hərwi kurom kwa a həlay
waray. Ahəl nakə nəmaa ɗuwulaway naha
me a Mbəlom aye na, nəmaa ɗuwulaway
naha me hərwi kurom tebiye. 3Ahəl nakə
nəmaa ɗuwulaway nahame aMbəlom 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 tagədaŋhərwinakəkawuɗumYesu

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
a wuɗa 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 ba-
zlam 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 ha mede may. Nəmay faya nəmaa
giye andzaniyena, hərwimadzənekurom.

6 Nəkurom na, ka dazlumay a məpay
bəzay a mede may ada a bəmalə i Bəy
Maduweŋ kway. Ahəl nakə ka təmum ba-
zlam i Mbəlom aye na, ka sum ɗəretsətseh
haladzay hərwiye, ane tuk na, ɗuh ɗərev
kurom kə ŋgwasa hərwi bazlam nakay ta
gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. 7 Andza
niye faya ka bəzumatay ha tsəveɗ lele eye
a ndoməpemədzal gər hay ka Yesu neheye
tebiye ka dala i Masedowan adama Akay*
aye, ta sər ha ma kəkay məndze tay nakə
ta ndziye aye. 8 Hərwi kurom, ndo hay
haladzay ma Masedowan ada ma Akay 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. Wu-
ray andaya nakə nəmay nəmaa səkahiye
ha faya aye bay. 9 Nəteye tə bazlam tay
faya ta tsikiye fakuma, ma kəkay nakə ka
təmum may lele ahəl nakə nəmay mə gay
kurom aye. Faya ta tsikiye sa, ka məgər
ha kule hay, ka pumay bəzay a Mbəlom
nakə deɗek eye, neŋgeye ta sifa aye. 10 Tə
sər ha nəkurom faya ka həbumeye wawa
ŋgay nakə ma deyeweye mə mbəlom aye.
Wawa niye na, Yesu nakə Mbəlom a mbəl
ahaya abəramamədahaŋ aye. Neŋgeyema
buwiye kway abəra ma mevel i Mbəlom
nakə ma ndziye ka ndo i mezeleme hay
aye. Ma giye na, pat i sariya ŋgay nakəma
slaweye aye.

2
* 1:7 Akay: Məzele i Gəres nakə tə zalaway ha guram eye.
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Məsler i Mbəlom nakə Pol a ge ma Tesa-
lonik 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. 3 Ahəl nakə nəmaa
gatay amboh a ndo hay kamatəmebazlam
i Mbəlom aye na, nəmaa raw me bay, wu
nakə lele bay aye na, andaya ma mədzal
gər may bay, nəmaa vay gər a ndəray bay.
4 Ɗuh nəmaa tsik na, wu neheye Mbəlom
a gwaɗamay ɗum ha aye hərwi a zəba
famaya na, nəmaa a yay a gər. A vəl Labara
Ŋgwalak eye a həlay may na, hərwi ada
nəmaâ ɗatay ha a ndo hay. Nəmaa ɗiye
ha na, hərwi ada nəmaâ yatay a gər a ndo
hay bay. Ane tuk na, hərwi ada nəmaâ
yay a gər a Mbəlom neŋgeye nakə a sər
ɗərevmay aye. 5Nəkuromka sərumha lele
ɗaɗa nəmaa tsikakumwu hərwi məvakum
gər bay ada ɗaɗa ki yamayaw a mədzal
gər nəmaa tsikakum wu hərwi ada kâ
vəlumamay bay. Wu nakə na watsa kanaŋ
aye na, Mbəlom a sər ha deɗek. 6 Nəmaa
pəla ndo hay tâ zambaɗamay bay, kwa
nəkurom, kwa siye i ndo hay, a samay
andza niye bay.

7 Haɓe na, nəmaa ləvakum gər hərwi
nəmay na, ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste hay,
ane tuk na, a samay andza niye bay. Ɗuh
nəmaa ndza mə walaŋ kurom ta ləfeɗeɗe
eye andza may i wawa hay nakəma gatay
gər a wawa ŋgay hay aye. 8 Nəmaa wuɗa
kurom haladzay. Hərwi niye, ahəl nakə
nəmay ka təv kurom aye na, a samay
məɗakum ha Labara Ŋgwalak eye nakə a
yaw abəra ka təv i Mbəlom aye. Ada
neŋgeye niye ɗekɗek bay, a samay məvəle
ha məsəfəre may hərwi kurom, hərwi ka
yumamay a gər haladzay. 9 Malamar ga
hay, 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.

10 Nəkurom ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu, ka sərum ha mede may ahəl nakə
nəmay mə walaŋ kurom aye na, lele ada
deɗek eye ada Mbəlom a sər ha dərmak.
Ndəray ma sliye mətsike famaya wuray
bay. 11 Ka sərum ha, nəmay ta nəkurom
andza bəba ta wawa ŋgay hay. 12 Nəmaa
vəlakum gədaŋ. Nəmaa gawakum amboh
hərwi ada mede kurom mâ yay a gər a
Mbəlom, neŋgeye nakə a zalakum hərwi
ada kâ fələkum a bəy ŋgay, ma təv nakə
ŋgwalak eye haladzay aye.

13 Nəmay faya nəmaa gay naha sɨsœ
a Mbəlom huya sa na, hərwi ahəl nakə
nəmaa ɗakum ha bazlam i Mbəlom aye
na, ka pum faya zləm. Ka təmum, ka
sərum ha ta deɗek bazlam nakay a yaw
abəra ka təv i Mbəlom bəna bazlam i ndo
zezeŋ bay. Ayaw ta deɗek bazlam nakay
a yaw na, mə həlay i Mbəlom. Faya ma
giye məsler mə nəkurom neheye ka dza-
lum ha ka Yesu Kəriste aye. 14 Malamar
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. 15 Yahuda neheye na, ta kəɗ ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom neheye ahəl niye aye,
ta kəɗBəyMaduweŋkway sa. Tahəharawa
may dərmak. Nəteye na, tə yay a gər a
Mbəlombay tebiye, nəteye ndomənay ɗəre
a ndo hay tebiye. 16 Andza niye, nəmaa
ɗatay ha bazlam i Mbəlom a ndo siye neh-
eye nəteye Yahuda hay bay aye hərwi ada
Mbəlom mâ təma tay ha na, a satay bay.
Anəke na, ta rah ha ka mənese tay nakə tə
gawa aye tebiye, ada kə ndalay a Mbəlom
fataya, sariya ŋgayma gəsiye tay ha.*

A say a Polmambəɗe gər a Tesalonik
17 Malamar hay, nəmay na, ahəl nakə

nəmaa ye abəra ka təv kurom, nəmaa gər
kuromha aye na, hawa kuroma gawamay

* 2:16 Zəbama Roma hay 11.28-32.
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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 hal-
adzay 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, Fakalaw
ka dərəzlamay na tsəveɗ. 19 Ayaw, məpe
mədzal gərmay taməŋgwesemayna, hərwi
kurom. Nəkurom magogoy may nakə
nəmaa ŋgalakiye kurom ha kame i Bəy
Maduweŋ Yesu Kəriste pat nakə ma maw-
eye aye. 20Ayaw, ta deɗek nəmaa ŋgalakiye
kurom ha ada ɗərev may ma ŋgwasiye
hərwi kurom.

3
1Ahəl nakənəmaa tsəne labara kuromsa

bay aye na, nəmaa sla faya məgəse ɗərev
sa bay. Nəmaa gwaɗ nəmaa sləriye naha
Timote ka təv kurom. Nəmay na, nəmaa
ndziye ma Aten mahəmeye təmaɗ. 2 Ka
sərum ha Timote neŋgeye malamar kway.
Neŋgeye ta nəmay faya nəmaa giye məsler
i Mbəlom. Nəmay ta neŋgeye faya nəmaa
ɗiye 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, 3hərwi 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 fayamaɗəme sa bay. Na
slər naha Timote ka təv kurom hərwi ada
nâ tsəne labara kurom. Agəna nəkurom
faya ka dzalumeye hahuya ka YesuKəriste
kəgəbay agəna Fakalaw kə vakum gər. Taɗə
kə ge andza niye na, məsler nakə nəmaa ge
məwalaŋ kurom aye na, ka təra kəriye.

6 Ane tuk na, anəke Timote nakə a ye
naha ka təv kurom aye, kə maw ka təv
may. Kə tsikamay labara hay ŋgwalak eye
ka nəkurom. A gwaɗ na, nəkurom faya
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 adandohay faya
ta kwasameye gər haladzay. Ane tuk na,
ahəl nakə Timote amaw a tsikamay labara
kuromayena, kəmamaynaha ɗərev hərwi
nəkurom faya ka dzalumeye ha ka Yesu
Kəriste huya. 8 Anəke na, ɗərev may kə
ŋgwasa hərwi nəkurommandza eye ɓəŋɓəŋ
mə həlay i Bəy Maduweŋ. 9 Kwa nəmaa
gay naha sɨsœ a Mbəlom ma kəkay na, kə
sla bay, hərwi ɗərev may kə ŋgwasa hal-
adzay hərwi kurom. 10Nəmay 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 hamədzal gər ka Yesu Kəriste.

11Mbəlom Bəba kway tə gər ŋgay eye ta
BəyMaduweŋkwayYesu tâvəlamay tsəveɗ
mede naha ka təv kurom. 12BəyMaduweŋ
mâ gəl ha mawuɗe 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
kuromaye. 13Andzaniye,mavəleye gədaŋ
a ɗərev kurom hay hərwi ada mənese mâ
ge andaya mə nəkurom bay ada kâ tərum
tsəɗaŋŋa kame i Bəba kway Mbəlom pat
nakə Bəy Maduweŋ Yesu ma maweye aye.
Mata maw na, neŋgeye ta ndo ŋgay hay
tebiye.

4
Mede nakə a yay a gər aMbəlom aye

1 Malamar ga hay, wu nakə nəmaa
ndəvakumeye naha mətsike aye na anaŋ:
Ahəl niye nəmaa tətikakum mede nakə
a yay a gər a Mbəlom aye. Nəmaa sər
ha mede kurom na, andza niye. Anəke
nəmay, nəmaa gakumeye amboh taməzele
i BəyMaduweŋ kway Yesu, pumay bəzay a
mede kurom niye kame kame. 2Ka sərum
ha mede nakə nəmaa gwaɗakum pumay
bəzay ta gədaŋ i Bəy Maduweŋ kway Yesu
aye. 3 Wu nakə a say a Mbəlom aye na,
tərum tsəɗaŋŋa. Andza məgweɗe na, kâ
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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, ndoneheye tə sərMbəlombay aye.
6Ndəraymâgaymənese ando ta təv i ŋgwas
bay, mâ vay gər kwa tsekweŋ bay. Sərum
ha na, Bəy Maduweŋ kway ma vəlateye
ɗəretsətseh a ndo neheye ta giye slala i
mənese nakay aye. Nəmaa gakum ɗaf, ɓa
nəmaa tsikakum. 7 Mbəlom kə zalakway.
Ane tuk na, a zalakway na, hərwi ada kâ
gakwa madama bay. Neŋgeye a zalakway
hərwi ada kâ ndzakwa tsəɗaŋŋa. 8 Hərwi
niye, ndoweyekakərahbazlamneheyena,
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
13 Malamar ga hay, a samay məgəre

kurom ha ze məsəre wu ka bazlam i ndo
neheye ta mət aye bay. Hərwi a samay
na, ɗərev mâ ye fakuma abəra bay andza
ndo neheye faya ta həbiyemadayaw i Yesu
təbey aye. 14 Taɗə azlakwa ka sərakwa
ha Yesu kə mət ada kə lətsew abəra ma
mədahaŋ, sərum ha ndo neheye tə mət
ɓa ta dzala ha ka Yesu aye na, Mbəlom
ma lətse tay ahaya abəra ma mədahaŋ,
ma hayatay gər ka təv i Yesu. 15 Wu
nakə nəmaa tsikakumeye anəke aye na,
Bəy Maduweŋ kway kə ɗa ha. Pat nakə

ma maweye na, nəkway neheye tə ɗəre ka
məndzibəra aye ka lahakwateye kame a
ndo neheye ta mət aye bay. 16 Pat eye niye
na, Mbəlom ma vəlateye tsəveɗ a gawla
ŋgay hay, bəy i gawla i Mbəlom hay ma
zaliye ta magala. Tsa na, tolom i Mbəlom
ma ləviye ada Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste, bo ŋgay eye mambəzlaweye abəra
məmbəlom. Ndo neheye təmət ɓa ta dzala
hakaneŋgeyena, nəteye ta lahiyemələtsew
abəra ma mədahaŋ, 17 tsa na, Mbəlom ma
hayakweye gər a nəkway neheye huya tə
ɗəre aye hərwi ada nəkway tage nəteye kâ
hayakwa gər ma pazlay. Nəkway tebiye
ka dzakweye gər ta Bəy Maduweŋ kway
ka məgər mbəlom. Ka ndzakweye huya
ta Bəy Maduweŋ kway ka təv manəte eye.
18Hərwiniye,mumha ɗərev abo təbazlam
neheye nəte nəte məwalaŋ kurom.

5
Ndəray a sər pat i məmaw i Yesu bay

1Malamar hay, ka bazlam i pat kəgəbay
həlay i məmaw i Bəy Maduweŋ na, nəmaa
watsakumeye naha na, ma dzəniye kurom
bay, 2 hərwi bo kurom eye ka sərum ha
mamaweye andzaməkal ndərayma səriye
faya bay. 3 A həlay nakə ndo hay ta
gwaɗiye: «Gəmamaymandza eye zay, wu-
ray 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 nakə
məwe wawa a dazlay, məwure ŋgay eye a
dazlay kwayaŋŋa aye.

4 Malamar ga hay, nəkurom na, andza
ndo neheye nəteye ma ləvoŋ aye bay.
Pat eye niye mâ ndzakum a gər andza
məkal bay. 5 Hərwi nəkurom tebiye ndo
neheye tə yawa mə dzaydzay ta həpat
aye. Nəkway na, andza ndo neheye tə
yawa ta həvaɗ ma ləvoŋ aye bay. 6 Hərwi
niye, kâ ndzahərakwa andza siye hay bay.
Nəkway ɗuh ndzakwa tsezlezleŋŋe ada
gakway metsehe a bo kway. 7Ndo neheye
tə ndzahərawa aye na, tə ndzahərawa
ta həvaɗ ada tə kwayawa na, ta həvaɗ
dərmak. 8 Nəkway na, ndo neheye
mandza eye mə dzaydzay aye, nəkway
ka həhalakwa ma ləvoŋ bay. Hərwi niye,
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gakwaymetseheabo, dzalakwahakaYesu
Kəriste huya ada wuɗakwa bo nəte nəte.
Niye na, andza ka pakwa ka bo petekeɗ
i ɓəre hərwi ada wuray mâ gakway bay.
Həbakwa pat nakə Mbəlom ma təmiye
kway ha hərwiməpe fayamədzal gər kway
na, andzambəramdaw i ɓəre nakə tə pawa
a gər a həlay i vəram aye. 9 Mbəlom a
pala kway na, hərwi ada mâ vəlakway
ɗəretsətseh bay. A pala kway ɗuh na,
hərwi ada mâ təma kway ha tə həlay i Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste. 10A mət na,
hərwi kway hərwi ada nəkway ta neŋgeye
kâ ndzakwa ka təv manəte eye. Kwa taɗə
ka mətakwa tsɨy, kwa taɗə nəkway tə ɗəre
mba, pat nakə ma maweye na, nəkway tə
neŋgeye, ka ndzakweye ka təv manəte eye.
11Hərwiniye,mumha ɗərevaboməwalaŋ
kuromadadzənumbohərwiadakâhutum
gədaŋandzanakə ɓa fayakagumeyeanəke
aye.

Mandəve i bazlam
12 Malamar hay, faya nəmaa gakumeye

amboh, rəhumay ha gər a ndo neheye faya
ta giye məsler i Mbəlom mə walaŋ kurom
aye. Bəy Maduweŋ a pa tay ha kame
kurom hərwi ada tâ tətikakum tsəveɗ ŋgay.
13 Rəhumatay ha gər lele ada wuɗum tay
ha haladzay hərwi faya ta giye məsler i
Mbəlom. Ndzum zayməwalaŋ kurom.

14 Malamar hay, faya nəmaa gakumeye
amboh, tsikumatay faya a ndo i sœ hay,
mumatay naha ɗərev a ndo neheye zluwer
a gatay aye ada məmatay bo a ndo ne-
heye bəle aye hay, zlum ŋgatay kwa ka
way tebiye. 15 Gum metsehe, ndəray mâ
ma ha seweɗ tə seweɗ bay. Gum gədaŋ
kwa kəɗay hərwi ada kâ gum ɗuh na, wu
ŋgwalak eye hay mə walaŋ kurom ada a
ndo hay tebiye. 16 Ndzum na, pat pat ma
məŋgwese. 17Ɗuwulumay me a Mbəlom pat
pat. 18 Kwa a həlay waray, gumay naha
sɨsœ a Mbəlom. Anaŋ wu nakə nəkurom
ndo neheye madzapa eye tə Yesu Kəriste a
sayaMbəlomkâgumaye. 19Kâkərahumay
ha tsəveɗ a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa ka mətsike
me bay. 20 Ka ta rəsum na bazlam i
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay bay.
21Dzədzamum tay ha wu neheye ta tsikiye

tebiye təday ada pum wu nakə lele eye a
ɗərevkurom. 22Kâgummənesebay tebiye.

23 Mbəlom tə gər ŋgay neŋgeye nakə a
vəl zay aye, mâ təra kurom ha tsəɗaŋŋa
eye hay. Mâ tsəpa məsəfəre kurom ta
mədzal gər kurom tə bo kurom tebiye
hərwiadaahəlaynakəBəyMaduweŋkway
Yesu Kəriste ma maweye na, ndəray mâ
ŋgəlakum bəzay ta təv i wuray kwa tsek-
weŋ bay. 24Mbəlom a zalakum na, hərwi
ada kâ tərum ndo ŋgay hay. Neŋgeye ma
giye andza niye hərwi wu nakə kə tsik aye
na, ma giye.

25 Malamar hay, ɗuwulumay me a
Mbəlomhərwimaydərmak. 26Tsikumatay
me a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
tebiye lele. 27Na gakum amboh ta məzele
i Bəy Maduweŋ kway: Dzaŋgum ɗerewel
nakay kame i siye i ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu tebiye.

28 Bəy Maduweŋ 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 Bəy Maduweŋ
kə ndislew (2.2). Siye hay ta kərah məge
məsler (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 təzalay«ndo i seweɗ»aye. Neŋgeyena,
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 neheye ma Tesa-
lonik aye, nəkurom i Mbəlom Bəba 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.

Bəy Maduweŋ ma gateye sariya a ndo i
məndzibəra hay

3Malamar ga hay, a ye ka bo nəmaâ gay
naha sɨsœ a Mbəlom hərwi kurom pat pat.
A ye ka bo nəmaâ ge andza niye hərwi
faya ka səkahumeye ha məpe mədzal gər
kurom ka neŋgeye ada nəkurom tebiye,
kwaway awuɗa siye i ndo 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.

5 Wu nakay faya ma ɗiye ha parakka
Mbəlom ma giye sariya ada sariya ŋgay
na deɗek. Ka gum ɗəretsətseh andza niye
na, hərwi ada kâ tərum ndo məfələkwe a
Bəy i Mbəlom. Hərwi niye nakə faya ka
sumeye ɗəretsətseh aye. 6 Deɗek, Mbəlom
ma giye na, wu nakə deɗek eye, ma gat-
eye ɗəretsətseh a ndo neheye ta gakumeye
ɗəretsətseh aye. 7 Nəkurom ndo neheye
anəke faya ka sumeye ɗəretsətseh aye na,
Mbəlomma vəlakumeye zay ada ta nəmay
dərmak. Ma giye andza niye na, a həlay
nakə Bəy Maduweŋ kway mambəzlaweye
mə mbəlom aye. Gawla ŋgay gədaŋ eye
hay ta laka ahaya. 8 Bəy Maduweŋ kway
ma deyeweye ma ɗərneh i ako, ma gateye
ɗəretsətseh a ndo neheye tə sər Mbəlom
bay ada ta kərah Labara Ŋgwalak eye i
Bəy Maduweŋ Yesu kway aye. 9 Ta siye
ɗəretsətseh. Ta dziye ka tor eye, Mbəlom
ma dərəzlateye a tsəveɗ hərwi ada tâ yaw
ka təv i BəyMaduweŋ bay. Ta sliyeməndze
ma məzlaɓ nakə a ze kwa mey aye bay.
10Wu nakay ma giye bo na, pat nakə Bəy
Maduweŋ ma maweye. Ndo ŋgay hay
ta zambaɗeye. Ndo neheye ta dzala ha
ka neŋgeye tebiye ta ɗəslay ha gər. Ka
ɗəslumeye ha gər dərmak hərwi ka təmum
bazlam nakə nəmaa ɗakum ha aye.

11 Hərwi niye, nəmay faya nəmaa
ɗuwulay naha me a Mbəlom huya hərwi
kurom. Nəmaa ɗuwulay 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
hərwi mədzal gər ka Yesu aye. Nəmaa
gwaɗeye: Mâ dzəna kurom ta gədaŋ ŋgay.
12 Andza nakay, ndo hay ta zambaɗeye a
məzele i Bəy Maduweŋ kway Yesu hərwi
kurom ada ndo hay ta zambaɗakumeye
hərwi ŋgay dərmak. Wu nakayma giye na,
hərwiMbəlom ta BəyMaduweŋ kway Yesu
Kəriste ta piye fakuma ŋgama.
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2
Wu nakəma lahiye məge kame aza Yesu

mamaweye aye
1 Malamar hay, a seŋ mətsike ka pat i

məmaw i BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste
ada i məhay gər kway kame ŋgay. Faya
nəmaa gwaɗakumeye naha, 2 kâ dzədzum
ha mədzal gər kurom bəse tə wu nakə siye
hay tə gwaɗ pat nakə Bəy Maduweŋ ma
maweye kə husaw aye bay. Kwa taɗə ndo
i maslaŋ hay ta tsik, kwa taɗə ka tsənum
abəra ka ndo neheye faya ta ɗiye ha ba-
zlam iMbəlom, kəgəbay tə gwaɗmaawatsa
andza niye na, neŋ, kâ dzədzarum bay.
3 Ndəray mâ vakum gər kwa tsekweŋ bay
tebiye. Pat eye kə husaw zuk bay hərwima
husaweye na, ndo hay haladzay ta gəriye
ha tsəveɗ i Mbəlom təday, ndo i seweɗ nakə
Mbəlomma kaliye ha a ako ayema deyew-
eye təday. Tsa na, pat eye ma husaweye
tuk. 4Ndo i seweɗniyema gateyeme ando
hay kaməɗəslay ha gər kwa taɗə aMbəlom,
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, kəmətsakum gər
ɗaw? 6 Anəke wu ka dərəzlay na tsəveɗ
ada ka sərumwu 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 məwalaŋ i ndo
hay, ane tuk na, neŋgeyemaŋgaha eye, ada
ma ndziye maŋgaha eye hus a həlay nakə
ndo madərəzlay na tsəveɗ ma gəriye ha
madərəzlay na tsəveɗ aye. 8 Tsa na, ndo
i seweɗ ma ndohwaweye parakka. Ma
dəba i wu nakay na, Bəy Maduweŋ Yesu
ma maweye ta gədaŋ ŋgay. Ma kəɗiye na
abəra mə ɗəma ta gədaŋ i məsəfəre ŋgay
nakə ma vəzlaweye mə bazlam ŋgay aye.
9 Ndo i seweɗ niye ma deyeweye na, ta
gədaŋ i Fakalaw. Ma giye masuwayaŋ hay
wal wal, ma gateye hərɓaɓəkka a ndo hay.
Ma vateye gər a ndo hay tə wu niye ma
giye. 10 Ma giye wu neheye ŋgwalak eye
bay aye wal wal tebiye ada ma vateye gər

a ndo neheye ta kutsiye tay ha a ako nakə
ɗaɗa ma mbatiye bay aye. Ta dziye andza
niye hərwi ta wuɗa deɗek bay, ta kərah.
Taɗə ta təma na, Mbəlomma təmiye tay ha
haɓe. 11 Hərwi niye, Mbəlom ma sləriye
fataya ndo məvatay gər gədaŋ eye hərwi
ada tâ vəlay hamədzal gər tay amarawme.
12 Mbəlom a ge andza niye na, hərwi ada
sariya mâ gəs tay ha ndo neheye ta təma
deɗek bay aye ada ta wuɗa məge mənese
aye.

Ndzum ka tsəveɗ i Mbəlom ɓəŋɓəŋ
13 Nəkurom malamar may hay nakə

Mbəlom a wuɗa kurom aye, kutoŋ nəmaa
gay naha sɨsœ a Mbəlom pat pat hərwi
kurom, bəna Mbəlom a pala kurom kwa
ahəl nakəməndzibəra andaya zuk bay aye
hərwi mətəme kurom ha. A təma kway ha
ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye nakə a
təra kurom ha ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu aye. Mbəlom a təma kurom ha
na, hərwi ka dzalum ha ka wu nakə deɗek
aye. 14 Mbəlom a zalakum na, ahəl nakə
nəmaa ɗakumhaLabaraŊgwalakeye i Yesu
Kəriste aye. A say na, kâ hutum məzlaɓ i
BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste dərmak.

15 Hərwi niye malamar ga hay, ndzum
dəwerwerre ɓəŋɓəŋ lele, dzalum ka wu
neheye nəmaa tətikakum aye huya, kwa
taɗə nəmaa tətikakum tə bazlam kwa taɗə
nəmaawatsakum naha a ɗerewel, pum na
amədzal gər kurom.

16 Faya na ɗuwulay naha me a Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste tə gər ŋgay
eye ada a Mbəlom Bəba kway nakə a wuɗa
kway aye. Ta ŋgwalak ŋgay, faya mamakw-
eye naha ɗərev huya ada faya ma dzəniye
kway ka mədzal gər kway, ka wu nakə
ŋgwalak eye ma deyeweye kame aye. 17Mâ
makumnaha ɗərev adamâvəlakumgədaŋ
ka məge wu 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

* 2:4 Zəbama Daniyel 11.36; Ezekiyel 28.2.



2 Tesalonik hay 3:2 338 2 Tesalonik hay 3:18

ada bazlam i Bəy Maduweŋ Yesu mâ ye
kame bəse bəse ada ndo hay tâ rəhay ha
gər andza nəkuromneheye 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
haymatəme bazlam iMbəlom nakə nəmaa
tsikiye bay.

3Ane tukna, BəyMaduweŋna, ambəɗay
həlay a bazlam ŋgay bay. Ma dzəniye
kuromada kâ tərumgədaŋ eye hay adama
tsəpiye kurom abəra ka Fakalaw.* 4 Bəy
Maduweŋ kway faya ma dzəniye may ka
məge fakumamədzal gər. Nəmaa sər ha na,
faya ka gumeye wu nakə nəmaa tsikakum
aye ada ka gumeye huya. 5 Bəy Maduweŋ
kwaymâdzənakuromhərwi ada kâ sərum
ha ma kəkay nakə Mbəlom a wuɗa kurom
aye ada kâ səmumay naha a ɗəretsətseh
andza Yesu Kəriste nakə a səmay naha aye.

Kwawaymâ geməsler
6 Malamar hay, faya nəmaa tsikakum-

eye ta məzele i Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste, faya nəmaa gwaɗakumeye na, kâ
ndzumka təv i ndoməpemədzal gər hayka
Yesu neheye sœ eye bay, hərwi ta kərahwu
neheye nəmaa tətikakum aye. 7 Nəkurom
ka sərum ha tə gər kurom eye wu nakə
ka gumeye hərwi məpay bəzay a mede
may aye. Hərwi ahəl nakə nəmay mə gay
kurom aye na, nəmay sœ eye hay ɗaw?
8Nəmaandawumənday indomekeleŋeye
hay kəriye bay, nəmaa səkəm masəkəme.
Nəmaa ge məsler tə madagər eye həvaɗ
ta həpat hərwi wu mənday may hərwi
ada nəmaâ vəlakum ɗəretsətseh hərwi wu
mənday bay. 9Nəmaa geməsler andzaniye
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 ge
məsler bayna, kâ vəlumaywuməndaybay.

11Nəmaa tsikakum naha andza niye na,
hərwi nəmaa tsəne tə gwaɗ ndo mekeleŋ
eye hayməwalaŋ kuromna, sœ aye hay. A
satay məge məsler bay, ane tuk na, faya ta
ndapiye a bazlam i ndo hay. 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.

13 Malamar hay, nəkurom na, gum wu
ŋgwalak eye andza niye, kâ yum gər bay.
14Taɗə ndoweye ka rəhay ha gər awu nakə
nəmaa watsa a ɗerewel nakay aye bay na,
zəbum faya, nəkurom ta neŋgeye kâ dza-
pum ka məge wu hay dziye bay hərwi ada
horoymâgay. 15Ane tukna, kâ zəbum faya
andza ndo məne ɗəre kurom bay. Tsiku-
may me ɗuh ta tsəveɗ eye hərwi neŋgeye
malamar kurom huya.

Mandəve i bazlam
16 Bəy Maduweŋ Yesu bo ŋgay eye ndo

məvəle zay, mâ vəlakum zay huya pat pat
kwa həlay waray waray. Bəy Maduweŋ
Yesumâ ndza tə nəkurom tebiye.

17Neŋ Pol na tsikakum naha me, neŋ na
watsa tə həlay ga eye. Na pawa ŋgoɗgor
ka ɗerewel ga hay tebiye na, andza nakay.
Nakay na, məwetse ga.

18 Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste mâ
pa fakuma ŋgama tebiye.

* 3:3 2 Tesalonik hay 2.3.
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Makurre i ɗerewel i Pol nakə
a watsay naha a

Timoteaye
Məfələkwe

Məzele i Timote ka ndzeye a gər ma
ɗerewel i ndo imaslaŋ hay adamə ɗerewel
hay i Pol. Timote a lakawa ha Pol ka məge
məsler. Kə laka ha Pol a mahəhele hay
haladzay. Pol kə slər ha a təv mawura bo
haladzay, a Tesalonik ada Koriŋte.
Pol awatsay ɗerewel a Timote sulo. Pol a

watsa ɗerewel neheye na ɓamədok i məpe
mədzal gər ka Yesumapa 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

məɗəslayhagəraYesuada təmaɗuwuleme
(madədo 2). A ɗa ha dərmak, ndo neheye
tə kalay kame a gay i maɗuwule me hay ta
ndziye na, ma kəkay (madədo 3).
Bəba i Timote na, ndo Gərek ada may

ŋgay dem i Yahuda hay. Faya ma ɗay ha a
Timotema 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 ndo
mətəme kway ha tə Yesu Kəriste nakə a ge
wu nakə ka pakwa fayamədzal gər aye.

2 Na watsaka naha a nəkar Timote.
Nəkar na, andza wawa ga deɗek eye hərwi
ka dzala ha ka Yesu Kəriste.
Mbəlom Bəba kway tə Yesu Kəriste Bəy

Maduweŋ kway tâ pa fakaya ŋgama, tâ
gaka ŋgwalak ada tâ vəlaka zay.

Ndo i parasay hay
3A seŋ na, ndza ma Efez andza nakə na

tsikakakurre ahəl nakənagər karha, naye
ka dala i Masedowan aye. Ndza mə ɗəma

hərwi ada kâ gatay me a ndo neheye faya
ta tətikateye maraw me a ndo hay aye, tâ
gər ha. 4 Gwaɗatay na, tâ vəlay ha bo tay
a wurmbez hay ada a məkəɗe wuway ka
bəba təte tay hay bay. Niye na, ma gəliye
ha məkəɗe wuway kəriye, ma dzəniye wu
nakə a say a Mbəlom aye bay. Wu nakay
ka sərakwa ha na, hərwi ka dzalakwa ha
ka neŋgeye. 5 Ka tsikakwateye andza niye
na, hərwi ada tâ wuɗa ndo hay. Kə 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.

6Ndo mekeleŋ eye hay na, ta dze abəra
ka tsəveɗ, ta gər ha wu ŋgwalak eye. Ɗuh
faya ta tsikiye wu neheye ma giye ŋgama
bay aye. 7 A satay matətikatay bazlam i
Mbəlom mapala 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, ndo neheye ta rəhay gər a
Mbəlom bay aye, ada hərwi ndo neheye
tə kəts na Mbəlom aye. Mbəlom a vəl ba-
zlam mapala eye na, hərwi ndo neheye
faya ta giyemənese aye, ndo neheye tə yay
a gər a Mbəlom bay aye, ndo neheye ta
kərah wu hay i Mbəlom aye. Mbəlom a
vəl bazlam mapala eye sa na, hərwi ndo
neheye ta kəɗiye bəba tay ta may hay aye,
ada ndo neheye ta kəɗiye siye i ndo hay
aye dərmak, 10ada ndoməgemadama hay,
ndo neheye tə zlawa siye i hasləka hay ta
tərawa ha andza ŋgwas tay aye, ndo ne-
heye ta səkəmawa ndo hay hərwi matəre
tay ha beke aye, ndo neheye tə ɗəsawa
parasay aye, ndo neheye tə mbaɗawa tə
maraw me aye. Mbəlom a vəl bazlam
mapala eye na, hərwi siye i wu neheye
lele bay ta nasiye ha wu nakə lele faya
ma tətikakweye aye. 11 Matətike nakay a
yawna, abərama LabaraŊgwalak eye nakə
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Mbəlom, ndo i məzlaɓ, a vəleŋ a həlay aye.
Labara ŋgwalak eye niye a ɗa ha Mbəlom
bagwar eye, neŋgeye nakə ma ndziye ma
təv ŋgwalak eye huya aye.

Pol a zambaɗay a Mbəlom hərwi ŋgwalak
ŋgay

12 Na gay sɨsœ a Yesu Kəriste Bəy
Maduweŋ kway hərwi nakə a zla ga andza
ndo i deɗek. Na gay sɨsœsahərwi ka təra ga
ha ndo i məsler ŋgay. Maa vəleŋ gədaŋ ka
məge məsler na, neŋgeye. 13 Ahəl niye na,
na tsalawayka gər aMbəlom, ada ta zlapay
ga na, na gawatay ɗəretsətseh a ndo ŋgay
hay haladzay hərwi nakə na dzala ha ka
neŋgeye bay aye. Ane tuk na, Yesu neŋgeye
na, kə geŋ ŋgwalak hərwi wu nakə na gawa
aye na, na sər bay. 14 Bəy Maduweŋ kway
Yesu Kəriste kə pa fagaya ŋgama haladzay.
Anəke na dzala ha ka neŋgeye ada kə vəleŋ
gədaŋ kamawuɗe siye i ndo hay.

15 Mezeleme nakə neŋ na ge aye na, a
ze i ndo siye hay tebiye. Yesu Kəriste a
yaw kaməndzibəra na, hərwi adamâ təma
tay ha ndo i mezeleme hay. Anaŋ bazlam
nakay na, deɗek, ndo hay gədem tâ təma
a ɗərev tay. 16 Ane tuk na, Yesu Kəriste
a geŋ ŋgwalak na, hərwi ada mâ ɗatay ha
a ndo hay neŋgeye ndo məzle ŋgatay. A
ɗa ha na, a geŋ ŋgwalak a neŋ nakə na ze
ndo hay tə mezeleme aye. A bəzatay ha
niye hərwi məvəlatay gədaŋ a ndo neheye
ta dzaliye ha faya aye ada ta hutiye sifa
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 bazlamnakay a həlay yak andza
nakə ndo i maslaŋ hay tə tsik fakaya aye.
Bazlam neheye tə tsik aye tâ təra i yak na,
andza wu həlay hərwi ada kâ ge vəram
nakə ŋgwalak aye. 19 Vəlay ɗərev yak a
Mbəlom huya ada ge na, wu nakə ŋgwalak
eye. Siye i ndo mekeleŋ eye hay ta kərah
tsəveɗ nakay ŋgwalak eye. Hərwi niye ta
dzala ha ka wu neheye deɗek aye sa bay.

20 Mə 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?

1 Makurre i wu nakə a seŋ mətsikatay
a ndo hay aye na, anaŋ: Tsətsahum ka
Mbəlom, ɗuwulumay me, gumay amboh
tə məgay naha sɨsœ hərwi ndo hay tebiye.
2 Ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi bəy hay
ada hərwi ndo neheye faya ta ləviye ndo
hay aye tebiye hərwi ada kâ ndzakwa zay
madzədzere kwa tsekweŋ mâ ge andaya
bay, ada kâ rəhakway ha gər a Mbəlom,
ada mede kway mâ təra ŋgwalak eye kame
ŋgay. 3MaɗuwulaymeaMbəlomhərwindo
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 mə walaŋ i Mbəlom
ta ndo hay na, nəte ŋgweŋ. Neŋgeye
ndo zezeŋ, ndo zezeŋ eye niye na, Yesu
Kəriste. 6A yaw na, kə vəl haməsəfəre ŋgay
masəkəmatay ahaya ndo hay. A ɗa ha na,
a həlay nakə ŋgwalak eye, a say a Mbəlom
ndo hay tebiye tâ təmaaye. 7Mbəloma slər
ga ha, na təra ndo i maslaŋ ŋgay hərwi ada
nâ ɗa ha wu nakay a ndo hay. A gweɗeŋ
tətikatay andoneheye Yahudahaybay aye
bazlam ŋgay nakə deɗek eye ada tâ dzala
ha. Na tsik na, deɗek, na ɗəs parasay bay.

8A seŋ na, hasləka hay kwa ka waray tâ
ɗuwulay me a Mbəlom, tâ ɗuwulay naha
me a Mbəlom tə ɗərev tsəɗaŋŋa eye. Tâ ge
mevel ka ndobay, tâ kəɗwuwaykawubay.

9A seŋ na, ŋgwas hay tâ pa ka bo petekeɗ
andza nakə a ye ka bo məpe aye. Petekeɗ
nakə ndo hay ta giye faya ɗəre aye na, tâ pa
ka bo bay. Tâ gaymetsehe bo tay. Tâmətsa
kamatərɗegər lelehərwiada 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

* 1:20 A sayməgweɗe a ndoməwetse ɗerewel nakay na: «Na həhar tay abəra məwalaŋ i ndo hay.»
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bo bay. 10 Məsler nakə lele aye mâ təra
malembeɗe bo tay ɗuh. Ŋgwas neheye tə
gwaɗ faya ta rəhay gər aMbəlom aye na, tâ
ge andza niye. 11Ahəl 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. 12 Na vəlatay
tsəveɗaŋgwashaykamatətikatayahasləka
hay bay ada tâ ləvay gər a hasləka hay
bay. Tâ ndza ɗikɗik, 13hərwi Mbəlom a lah
məge na, Adam təday, ada ma dəba eye a
ge Hawa. 14 Sa na, Fakalaw ka səpat Adam
bay. Ane tuk na, a səpat na, ŋgwas. Maa
kərahmarəhay ha gər a Mbəlom na, ŋgwas.
15 Kwa mâ ge andza niye bəbay, ŋgwas ta
wiye wawa adaMbəlomma təmiye tay ha.
Ane tuk na, tâ dzala ha kaMbəlomhuya, 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

1Bazlam 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. 3 Mâ təra beke i guzom bay, mâ
təra ndo i tereŋgez bay,mâ təra ɗuhna, ndo
ləfeɗeɗe, mâ tsala bo ta ndo hay bay, mâ ge
bor i dala bay. 4Mâ sər məgay gər a ŋgwas
ŋgay tawawaŋgay hay,mâ gəl tay hawawa
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 aməhay gər i ndoməpemədzal gər hay
ka Yesu na, ma kəkay?

6 Ahəl nakə ka pumeye ndo mâ təra
madugula ayena, kâ pumndonakə adzala
ha ka Yesu Kəriste anəke aye bay. Ma
ta ɗəslay ha gər a bo. Kə ge andza niye
na, sariya ma gəsiye na andza nakə ma
gəsiye Fakalaw aye. 7Ndo nakə ma təriye
madugula i ndo i Kəriste hay aye na, mede

ŋgay mâ yatay gər a ndo neheye ta dzala
ha ka Yesu bay aye dərmak. Kə ge andza
niye bay na, horoy ma geye kame tay ada
Fakalawmambəzliye na a ɓalay ŋgay.

Ndoməgeməslerməwalaŋ i ndo i Kəriste
hay

8Mede i ndo hay məge məsler məwalaŋ
i ndo i Kəriste hay na, mâ ge lele. Ɗərneh
mâ ge mə bazlam tay sulo bay, tâ təra beke
i guzom bay, tâ ge mavaha i dala bay. 9 Tâ
təma bazlam nakə Mbəlom a ɗa ha aye tə
ɗərev tay peteh. 10 Ka pumeye tay ha a
məslerna, zəbumkamede tay lele təday. Kə
gemede tay lele na, pum tay ha tâ təra ndo
məgeməsler hay.

11 Mede i ŋgwas tay hay mâ 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.

12 Ndo məge 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 ba-
zlam i Yesu Kəriste parakka hərwi ta dzala
ha faya lele.

Wubagwar eye nakəMbəloma ɗa ha aye
14Na dzala na, na miye naha ka təv yak

bəse. Ane tuk na, na watsaka naha wu ne-
heye na, 15hərwi 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 i Mbəlom na, ndo neheye
tə dzala ha faya aye, neŋgeye tə ɗəre eye.
Bazlam deɗek eye malətsa eye faya andza
mədok i gay. 16Ta deɗek, bazlam nakay na,
bagwar eye haladzay. Maŋgaha eye ahəl
niye, ane tuk na, Mbəlom kə ɗakway ha.
Faya ma ɗakway ha kəkay nakə ka ndzak-
weye ka tsəveɗ i Mbəlom aye. Ndəray ma
sliye faya mahəmbər na bay. A tsik na, ka
Yesu Kəriste:
A təra ndo zezeŋ aye.
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye kə ɗa ha,

neŋgeyemənese andaya faya bay.
Gawla i Mbəlom hay ta ŋgatay.
Ndohay ta ɗahabazlamŋgay andoneheye

nəteye Yahuda hay bay aye.
Ndo hay kwa waray ka məndzibəra ta

dzala ha,
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Mbəlom kə zla a gəma, ka vəlay məzlaɓ.

4
Ndo neheye ta tətikateye maraw me a

ndo hay aye
1Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye kə tsik parakka,

a gwaɗ: Aza kame na, ndo mekeleŋ eye
hay ta gəriye ha mədzele ha ka Yesu. Ta
rəhatay ha gər a məsəfəre neheye ŋgwalak
eye bay ta rawiye me aye. Ta pay bəzay a
matətike neheye tə yaw abəra ka fakalaw
hay aye. 2 Ndo neheye faya ta tətikateye
wu neheye a ndo hay aye na, ɗərneh mə
bazlam tay sulo, faya ta ɗəsiye parasay.
Mədzal gər tay kə nas andza wu nakə ako
a fəka na aye. 3 Ndo neheye na, faya
ta gwaɗateye a ndo hay məzle ŋgwas na,
lele bay. Faya ta giye me ka mənde wu
siye hay sa dərmak. Ane 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. 4Andza
niye, hərwi wu nakə Mbəlom a ge tebiye
aye na, lele. Wu mənday kwa waray ka
kərahum mənde bay, ndayum tsa ada kâ
gumay naha sɨsœ aMbəlom. 5Wumənday
tebiye na, lele hərwi bazlam i Mbəlom ada
hərwi maɗuwule me kway nakə faya ka
ɗuwulakweyeme aye.

Ndoməgeməsler i Yesu Kəriste lele eye
6 Taɗə ka tətikatay wu neheye a ndo

mədzal gər hay ka Yesu Kəriste na, ka
təriye ndo məge məsler i Yesu Kəriste lele
eye ada ka hutiye gədaŋ hərwi bazlam
i Mbəlom nakə ka dzalakwa ha aye ada
hərwimatətike nakə faya ka pay bəzay lele
aye. 7Wurmbezneheyekəriye a yay a gər a
Mbəlombay aye na, kâ pay zləmbay. 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, taɗəmedeŋgay lele andza
nakəa sayaMbəlomayena,mageyeŋgama
na, haladzay, hərwi a sər ma dzəniye na
anəkema sifa nakə kaməndzibəra aye ada
masifanakəmahutiyeka toreye. 9Bazlam
nakay na, bazlam deɗek eye. Lele na, kwa

way mâ təma tə ɗərev ŋgay peteh. 10Hərwi
niye ka vəlakway ha gədaŋ kway ka məge
məsler, ka ŋgəlakwa ha faya bo sah lele na,
hərwi ka pakwa faya mədzal gər kway ka
Mbəlom, neŋgeye nakə ta sifa aye. Neŋgeye
ndo mətəme tay ha ndo hay tebiye, ma
təmiye ha wene wene 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
hakaYesuadandzana, tsəɗaŋŋa. 13Dzaŋga
Ɗerewel i Mbəlom pat pat kame i ndo hay.
Ɗatayhaadakâ tətikatayhusapatnakəaza
na ye naha aye. 14Kâ gaymasəfaya a gədaŋ
nakəMbəlomavəlakaayebay. Avəlakana,
ahəl nakəndohay tə ɗahawunakəMbəlom
a tsik ka nəkar aye adamadugula hay tə pa
faya həlay tay aye.*

15 Pay gər na, a məsler neheye anaŋ aye.
Vəlay ha bo yak tebiye hərwi ada ndo hay
tâ ŋgatay faya ka diye kame kame ka tsəveɗ
i Mbəlom. 16Gay metsehe a mede yak, gay
metsehe awunakə faya ka tətikateye ando
hay aye ada ndza ɓəŋɓəŋ lele. Taɗə ka ge
andza niye na, ka təmiye ha bo yak eye ada
ndo neheye faya ta pay zləm a bazlam yak
aye dərmak.

5
Mede i ndoməpemədzal gər hay ka Yesu

1Ahəl nakənəkuromka təvmanəte eye ta
ndo guram aye na, kâ may ha mənese bay,
tsikay ta tsəfetsəfe eye andza neŋgeye na,
bəba yak. Tsikatay me a gawla hay andza
nəteye malamar yak hay. 2 Tsikatay me a
mama hay andza nəteyemay yak hay. Ada
a dem hay bəbay andza nəteye malamar
yak hay. Ɗərev yak mâ ge kame tay na,
tsəɗaŋŋa.

3 Gatay gər a madakway i ŋgwas neheye
nəteye madakway i ŋgwas hay ta deɗek,
ndo məgatay gər andaya bay aye. 4 Taɗə
madakway i ŋgwas wawa ŋgay kəgəbay

* 4:14 Məpe həlay ka ndo: Məzle ndo kaməgeməsler məwalaŋ i ndo.
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wawa iwawaŋgayandayana, gərhawawa
hay tâ tətikmarəhatay ha gər a ndo tay hay
təday. Andza məgweɗe tâ gay gər a may
tay andza nakə bəba tay hay tə gawatay
gər ahəl niye aye. Andza niye na, a yay a
gər a Mbəlom. 5 Madakway i ŋgwas nakə
neŋgeye mahəŋgeye, ndəray ŋgay andaya
məgay gər bay ada neŋgeye kə 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 away tsa aye na, neŋgeyemandza eye
ma sifa, ane tukna, andzaneŋgeyemaməta
eye. 7Ɗatay ha a ndo hay na, tâ gatay gər a
bəba tay hay hərwi ada ndəray mâ matay
hamənese bay.

8Taɗəndoweye kə gay gər a ndo ŋgayhay
bay, na tsik wene wene eye na, ka ndo i
gay ŋgayhay, kə gər ha tsəveɗ i YesuKəriste.
Neŋgeye lele bay a ze ndo nakə kə dzala ha
ka Yesu bay aye.

9 Watsa a ɗerewel na, məzele i madak-
way i ŋgwasnakəməve ŋgay kəndisl aməve
kuro kuro məkwa aye ɗekɗek ada nakə
a zla zal nəte aye. 10 Ndo hay tâ sər ha
məsler ŋgay neheye a gawa aye na, ŋgwalak
eye. Kə gatay gər a wawa hay lele ada ka
təma mbəlok hay a gay ŋgay lele. Sa na,
kə baratay na sik i ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu* ada ka dzəna ndo neheye mə
ɗəretsətseh aye. Kə ge məsler lele huya. Kə
ge andza niye na, watsa məzele ŋgay.

11Madakway i ŋgwasneheye dahəlay aye
na, kâ watsa məzele tay a ɗerewel bay.
Hərwi ka watsa məzele tay agəna ma sat-
eyemede a zal sa, ta gəriye haməpaybəzay
a Yesu Kəriste. 12 Ta ge andza niye na,
sariya ma gəsiye tay ha hərwi ta nas wu
nakə tə tsik, tə gwaɗ: Ta ndziye mahəteye
aye. 13 Kwa taɗə ta zla zal bay, ka watsa
məzele tay na, ta giye məsler sa bay, ta
həhaliye ka gay ka gay. Ta dzəguriye me,
ta bəbəlateye wuray a ndo hay. Ta tsikiye
bazlam nakə ka zəbatay naha bay aye.
14Hərwi niye a seŋ na, madakway i ŋgwas
neheye dahəlay eye hay aye na, tâ ye a zal
sa, tâ wa wawa hay, tâ gay gər a bəɗgay tay

hərwi ada ndo neheye tə nakway ɗəre aye
tâ huta wuray mətsike fakwaya bay. 15Na
tsik andza niye na, hərwi siye i madakway
i ŋgwashay ta gər ha tsəveɗ iMbəlom, təpay
bəzay a Fakalaw.

16 Taɗə ŋgwas nakə faya ma pay bəzay a
YesuKəriste,madakway i ŋgwas andayamə
gay na, neŋgeyemâ dzəna na. Madakway i
ŋgwas niye andza niye na, məhay gər i ndo
məpemədzal 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.

17 Madugula neheye nəteye faya ta gat-
eye gər lele a ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu aye na, rəhumatay ha gər lele.
Rəhumatay ha gər wene wene eye a ndo
neheye faya ta vəliye ha gədaŋ tay kaməɗe
ha bazlam i Mbəlom ada ka matətikatay a
ndo hay aye. 18 Hərwi mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom, a gwaɗ: «Ahəl nakə sla
ma giye məsler ma guvah aye na, kâ pay
wu ka bazlam bay, gər ha mâ həpəɗ wu
mənday.†». A gwaɗ sa: «Ndo məge məsler
na, lele tâ vəlay wu i madagər ŋgay.‡»

19 Taɗə ndoweye ki yaw ka təv yak
mətsikaka wu nakə lele bay aye ka
madugula i ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu na, kâ pay zləm bay. Ka ta pay zləm
na, tsəne abəra ka ndo hay sulo kəgəbay
ka ndomamahkar eye təday ada ka pateye
zləm. 20 Tsikatay faya a ndo neheye faya
ta giye mənese aye kame i ndo hay tebiye
hərwi ada ndo siye hay tâ dzədzar məge
mənese dərmak.

21 Neŋ faya na gakeye amboh kame i
Mbəlom, kame i Yesu Kəriste ada kame i
gawla i Mbəlom neheye a pala aye, amboh
rəhay ha gər a wu nakə na tsikaka aye. Kâ
ŋgəna tay ha ka bo abəra ndo hay bay, kâ
matay bo a ndo siye hərwi agəna nəteye
ndo yak hay aye bay. 22 Taɗə a saka məzle
ndokaməgeməslermə gay imaɗuwuleme
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, andzaməgweɗe: Matəmembəlok. † 5:18 Bazlammapala 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 tsek-
weŋ hərwi huɗ yak nakə a wurawa fakaya
aye hərwi ada huɗmâwur fakaya sa bay.

24 Ndo siye hay kwa taɗə ta ye kame i
sariya zuk bay na, mezeleme tay a zəba
parakka mə dzaydzay. Ka ndo siye hay,
ta səriye ha mezeleme tay na, ma dəba
i sariya. 25 Məsler ŋgwalak eye hay na,
nəteye mə dzaydzay dərmak. Taɗə ta ndo-
hwaw bəse a dzaydzay zuk bay na, ta sliye
məndze huyamaŋgaha eye bay.

6
1Ndo neheye nəteye beke aye hay na, tâ

rəhatay ha gər a ndo i gay tay hay hərwi
ada ndo hay tâ tsik wu nakə lele bay aye
kaməzele i Mbəlom bay ada kawu 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
kaKəriste bəbay na, tâ kərahmarəhatay 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. 3Taɗəndoweyeka tətikwumekeleŋ
eye, ada ka təma bazlam neheye deɗek
aye i BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste bay,
ada a təmawu nakə faya ka tətikakwateye
a ndo hay ka mede nakə lele eye kame
i Mbəlom aye bay sa na, 4 neŋgeye ndo
məɗəslay ha gər a bo, a sər wuray bay
tebiye. A sər na, məkəɗe wuway ɗekɗek
tsa, ma giye magazləga ka wu hay. Hərwi
niye ndo neheye faya ta pay zləm aye na,
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
dzala mə gər tay agəna, taɗə ta pay bəzay a
tsəveɗ i Mbəlom na, ta hutiye suloy.

6 Ta deɗek taɗə ka pay bəzay a tsəveɗ i
Mbəlom na, nəkar zlele eye, ɗərev yak ma
ŋgwasiye tə wu nakə andaya fakaya aye.

7 Ka yakwaw ka məndzibəra na, ka zlak-
waw wuray ka həlay bay, ka makweye na,
ka zlakweye wuray ka həlay bay dərmak.
8 Taɗə wu mənday kway tə petekeɗ kway
andaya na, niye na, ɗa kway. 9Ndo neheye
a satay matəre ndo i zlele hay aye na, ta
dəɗiye a masəpete i Fakalaw andza tə dəɗ
a ɓalay. Ta wuɗa wu neheye kəriye ma
nasiye tay ha ndo hay aye ada neheye ta
dziye tebiye aye. 10Mawuɗe suloy na, ma
zlaweye slala i wu neheye lele bay aye
tebiye. Siye i ndo hay ta gər ha tsəveɗ i
Mbəlom hərwi a satay suloy ka zal, ada
hərwi niye ta huta ɗəretsətsehmə ɗərev.

Mandəve i bazlam
11 Ane tuk na, nəkar na, ndo i Mbəlom,

wu neheye tebiye lele bay aye na, kâ tələka
həlay yak a ɗəma bay. Ge gədaŋ, hərwi
ada kâ təra lele kame i Mbəlom, pay bəzay
a tsəveɗ ŋgay, dzala ha huya ka neŋgeye,
wuɗa siye i ndo hay lele, səmay naha a wu
hay ada təra ndo ləfeɗeɗe eye. 12Ge vəram
ŋgwalak eye ka tsəveɗ i Mbəlom. Gəs sifa
i Mbəlom nakə ma ndəviye bay aye hərwi
Mbəlom a zalaka na, ka neŋgeye ada ka ɗa
ha parakka ahəl niye kame i ndo hay hal-
adzaywunakəŋgwalak eye kadzala ha aye.
13 Neŋ faya na tsikakeye kame i Mbəlom
nakə ma vəliye sifa a wu hay tebiye aye
ada kame i Yesu Kəriste nakə a ɗa ha wu
ŋgwalakeyeparakkakame iPoŋosPilat aye,
14neŋ faya na tsikakeye, rəhay ha gər a wu
nakə na tsikaka aye, kâ nas ha bay, gay
metsehe a məndze yak hərwi ada ndo hay
tâ maka ha mənese bay hus a pat nakə Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste ma maweye
aye. 15Mamaweye na, a həlay ŋgwalak eye.
Maagehaandzaniyena,Mbəlom. Mbəlom
na, gədaŋ tebiye mə həlay ŋgay, neŋgeye
Mbəlom nəte ŋgweŋ, neŋgeye mandza eye
ma məŋgwese, neŋgeye Bəy ka gər i bəy
hay, neŋgeye Bəy Maduweŋ ka gər i bəy
maduweŋ hay, 16 neŋgeye nəte ŋgweŋ nakə
ta sifa huya aye, neŋgeye mandza eye mə
dzaydzay. Dzaydzay ŋgay a dəv haladzay,
ndəray ma sliye mahəndzəɗe naha faya
bay. Ndəray ɗaɗa kə ŋgatay bay, ndəray ma
sliyeməŋgatay bay sa. Ndo hay tâ ɗəslay ha
gər. Ma ndziye huya. Mâ ge andza niye.

Mətsikeme a zləmando i zlele hay
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17 Ndo neheye zlele eye hay ka
məndzibəra nakay aye na, gwaɗatay tâ
ɗəslay ha gər a bo bay, zlele ma ziye kəriye.
Tâ pa faya mədzal gər tay bay. Tâ pa
mədzal gər tay ɗuh na, ka Mbəlom nakə
ma vəlakweye wu hay tebiye hərwi ada
kâ ŋgwasakwa aye. 18 Gwaɗatay na, tâ ge
wu ŋgwalak eye hay, tâ ge wu ŋgwalak eye
hay haladzay. Gwaɗatay na, tâ vəl wu ta
məŋgwese eye, tâ vəl wu a siye i ndo hay.
19Taɗə faya ta giye andza niye na, ta hayay
gər awu tayhaya təvŋgwalakeyehərwiada
tâ huta sifa deɗek eye. Maga eye na, andza
ndo nakə a pa nahamədok i gay ŋgay kurre
aye.

20Timote, gay gər awunakəMbəlomapa
a həlay yak aye. Bazlamneheye 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

Timoteaye
Məfələkwe

Masulo i ɗerewel nakay Pol a watsay a
Timote aye, maraha eye tə maduk i duk i
bazlam neheye Pol a tsikay a Timote aye.
Pol neŋgeye ma daŋgay (2.9), ndo hay hal-
adzay ta mbəɗay dəba (1.15; 4.10-16). A sər
ha mazlambar ma mətiye (4.6). A gwaɗay
a Timote ndoməleke hamaməsler, a wuɗa
na andza wawa, ka dzameye gər ɗaɗa sa.
Ɗerewel nakay faya ma makweye ahaya

a zləmməndze i Pol: Məsler ŋgay,məsənəke
ŋgay, ɗəretsətseh ŋgay hay hərwi Labara
Ŋgwalak eye. A vəlay gədaŋ a Timote ka
məsəmay naha a ɗəretsətseh ma məsler i
Kəriste (2.1-13). A gwaɗaymâ ɗahabazlam
iMbəlom ta tsəveɗ eye lele (2.14-15). Hərwi
niye, Timote mâ ŋgəɗay a məkəɗe wuway,
mâmbəɗay dəba a ndo neheye faya ta giye
wu neheye ŋgwalak eye bay aye, mâ pay
bəzay na, a mede i Pol. Mâ hənay gər ada
mâ ge na, wu nakə Pol ta ndo siye hay tə
sənəkatay a ndo hay aye.
Wu neheye mawatsa eye na, ta dzəniye

kway kamatətike wu deɗek eye (3.16).

Mətsikeme i Pol
1Maa watsa ɗerewel nakay na, neŋ Pol,

neŋ ndo imaslaŋ i YesuKəriste andza nakə
a say aMbəlom aye. A slər ga ha hərwi ada
nâ ɗa ha bazlam i sifa nakəMbəlom a gwaɗ
ma vəlateye a ndo neheye madzapa eye tə
Yesu Kəriste aye.

2 Na watsaka naha a nəkar Timote.
Nəkar na, na wuɗa kar haladzay andza
wawa ga. Mbəlom Bəba kway tə Yesu
Kəriste Bəy Maduweŋ kway tâ pa fakaya
ŋgama, tâ gaka ŋgwalak ada tâ vəlaka zay.

Pol amay naha ɗərev a Timote
3 Neŋ faya na gay naha sɨsœ a Mbəlom

hərwi yak. Neŋ faya na geye məsler 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 yak huya
ta həvaɗ kwa ta həpat. 4 Həlay nakə ka
tuwa aye na, kə mətseŋ gər bay.* A seŋ
haladzayməŋgataka hərwi ada ɗərev gamâ
rah ta məŋgwese. 5 Na 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 ada
may 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 kaməge.† 7Kâdzədzar bay
hərwiMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye nakəMbəlom
avəlakway ayena,ma təriye kwayhando i
zluwer hay bay. Ɗuhma vəlakweye gədaŋ
məge məsler i Mbəlom ada təmawuɗe siye
i ndo hay ada təməgaymetsehe a bo kway.

8 Hərwi niye zluwer mâ gaka məɗe ha
bazlam i Bəy Maduweŋ kway bay. Neŋma
daŋgay na, hərwi ŋgay, ane tuk na, kâ ge
horoy tə neŋ kame i ndo hay bay. Ɗuh təma
məse ɗəretsətseh hərwi məɗe ha Labara
Ŋgwalak eye andza neŋ dərmak. Ge andza
niye ta gədaŋ nakə Mbəlom ma vəlakeye.
9Mbəlom na, kə təma kway ha, a zalakway
hərwi ada kâ tərakwa ndo ŋgay hay. A
zalakway na, hərwi nakə ka gakwa məsler
ŋgwalak eye bay, a təma kway ha hərwi a
say məpe faya ŋgama. Andza məgweɗe na,
kwa ahəl nakəməndzibəra andaya zuk bay
aye ɓa kə ləva ha bo məvəle kway ŋgama tə
həlay Yesu Kəriste. 10 Anəke 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 Labara Ŋgwalak
eyena, kahutakweye 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. 12 Hərwi
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 deɗek ma sliye

* 1:4 Timote a tuwa ahəl nakə Pol a ye faya abəra a gər ha ma Efez aye. Zəba ma 1 Timote 1.3. † 1:6 Zəba ma 1
Timote 4.14; 5.22.
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faya matsəpe Labara Ŋgwalak eye nakə a
vəleŋ aye. Ma tsəpiye na hus a pat bagwar
eye nakəma deyeweye aye.

13Tsikatay a siye i ndo hay bazlamdeɗek
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 yaw mə Yesu
Kəriste aye. 14 Kâ vəlay tsəveɗ a ndəray
mâmbəɗayhəlay a labaraŋgwalak eyenakə
Mbəlom a vəlaka aye bay, tsəpa na ta gədaŋ
i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye nakə mə ɗərev
kway aye.

15Nəkar ka sər ha ndo məpe mədzal gər
hay kaYesuneheye kadala i Azi ayenəteye
ta gər ga ha ŋgweɗek. Figelas ta Hermoge-
nas nəteye mə walaŋ tay dərmak.‡ 16 Ane
tuk na, Onezifor na, a maweŋ naha ɗərev,
horoy kə gay kame i ndo hay hərwi nakə
neŋ ma daŋgay aye bay. Bəy Maduweŋ
kway mâ gay ŋgwalak a ndo i gay ŋgay hay.
17Ahəl nakə a ndislew kanaŋ awuzlah gay
i Roma aye na, kə pəla təv nakə neŋ mə
ɗəma aye puk puk lele hus a huta ga. 18Bəy
Maduweŋ kway Yesu mâ gay ŋgwalak pat
nakəma ta gateye sariya a ndo hay aye. Ka
sər ha dərmak ahəl nakə neŋ ma Efez aye
na, ka dzəna ga haladzay.

2
Sidzew i Yesu Kəriste

1 Wawa ga, nəkar na, vəlay tsəveɗ a
ŋgwalak nakə Yesu Kəriste a vəlaka aye mâ
təra kar ha gədaŋ aye. 2 Ahəl niye ka tətik
bazlam iMbəlomna, abəra kaneŋ. Bazlam
nakə na ɗa ha kame i ndo hay haladzay
aye na, zla na tətikatay a siye i ndo neheye
deɗek aye dərmak hərwi ada nəteye tâ sla
fayamatətikatay a ndo siye hay kame sa.

3 Taɗə ɗəretsətseh kə ndzaka a gər hərwi
Yesu Kəriste na, səmay naha andza sidzew
nakə lele eye a səmay naha a ɗəretsətseh
aye. 4Taɗə ndoweye ma diye a vəram, taɗə
a say neŋgeye mâ yay a gər a bəy ŋgay na,
ma kərahiye məsler i ndo neheye kəriye. I
yakna,mâ təraandzaniyedərmak. 5Sərha
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 lehe məhute hohway eye na,
ndo nakə a ge məsler haladzay aye təday.
7 Dzala ka wu neheye faya na tsikakeye
kanaŋ aye, hərwi taɗə ka dzala ha faya
na, Bəy Maduweŋ ma vəlakeye gədaŋ ka
mətsəne wu nakə faya na tsikakeye tebiye.

8YesuKəristemâmakawagər. Neŋgeye a
yaw na, abəra ma gwala i Davit. Kə lətsew
abəra ma mədahaŋ. Anaŋ Labara Ŋgwalak
eye nakə faya na ɗatay ha a ndo hay aye.
9Neŋ faya na siye ɗəretsətseh ada tə gəs ga
a daŋgay na, hərwi labara nakay ŋgwalak
eye. Ayaw, neŋ na, ta peŋ tsalalaw andza
ndo məge zlərwek. Ane tuk na, bazlam i
Mbəlom na, ta pay tsalalaw bay. Faya ma
diye kame kame huya. 10Hərwi niye neŋ
faya na səmay naha a ɗəretsətseh tebiye.
Neŋ faya na səmay naha hərwi ndo neh-
eye Mbəlom a pala tay ha aye hərwi ada
nəteye tâ huta tsəveɗ nakə Yesu Kəriste ma
mbəliye tayhaayeada tâyeabəyŋgaynakə
a le haladzay aye ada tâ ndza mə 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 ndzakweye ma 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.
13 Taɗə ka tərakwa kame ŋgay ndo deɗek

eye hay bay na,
neŋgeye na, ma ndziye ndo i deɗek
hərwi bo ŋgay eye ma sliye faya
mənese ha bo ŋgay bay.

Ndoməgeməsler i Mbəlom deɗek eye
14 Matay 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

‡ 1:15 Dala nakə Roma hay tə zalay Azi aye na, neŋgeye bəgom ka dala nakə tə zalay Turki aye. * 2:11 Zəba ma
Roma hay 6.5, 8.
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ma nasiye ha ɗərev i ndo neheye faya ta
pay zləm aye. 15Nəkar na, ŋgəla ha bo ka
məndze andza nakə a say a Mbəlom aye.
Təra ndo məge məsler nakə a ge horoy ta
məsler ŋgay bay aye, andza məgweɗe a ɗa
ha bazlam deɗek eye a ndo hay ta tsəveɗ
eye. 16 Bazlam neheye i məkəɗe wuway
kəriye a yay a gər a Mbəlom bay aye na,
kâ tsik a ɗəma bay. Ndo neheye faya ta
kəɗiye wuway andza niye aye na, faya ta
dziye abəra ka tsəveɗ iMbəlomkamekame
ɗuh. 17Bazlam tay fayama səkahiye andza
mbəlak nakə faya ma goŋgoɓiye. Himene
ta Filete nəteye mə walaŋ i ndo niye hay.
18Ta gər ha tsəveɗ deɗek eye, tə gwaɗna, ɓa
Mbəlom kə lətsa tay ahaya ndo hay abəra
ma mədahaŋ. Andza niye ndo siye hay ta
gər ha tsəveɗ i Mbəlom hərwi tay. 19 Ane
tuk na, deɗek i Mbəlom ma mbəɗiye bay.
Neŋgeyeandzamədok i gaynakəmandziye
ɓəŋɓəŋ aye. Tə watsa ka mədok niye, tə
gwaɗ: «BəyMaduweŋ a sər ndo ŋgay hay.†»
Tə watsa dərmak, tə gwaɗ: «Kwa way kə
gwaɗ neŋgeye ndo i Bəy Maduweŋ na, mâ
gemənese sa bay.»

20 Ka sər ha mə gay i ndo i zlele na, wu
maŋgara eye wal wal andaya. Siye hay tə
ŋgar ta gura kəgəbay ta ɓəre. Siye hay na, ta
tsətsaɗmayako ada siye hay tə ŋgar ta doɗo
i gərwa. Tə gehaməsler təwuneheyena, ta
tsəveɗwal wal. Neheye tə ŋgar ta gura aye
kəgəbay ta ɓəre aye na, tə ge haməsler pat i
magurlom ɗekɗek. Siye hay tə ge haməsler
kwa waray waray pat pat. 21 A tsik nakay
na, ka nəkway. Taɗə ndoweye kə gər ha
məgemənese tebiye na,Mbəlommavəleye
məsler ŋgay wal ma təriye andza wu nakə
tə ŋgar ta gura kəgəbay ta ɓəre aye. Ndo i
gay ŋgay ma piye na wal hərwi a sər məge
məsler i ndo i gay ŋgay tebiye.

22 Bor i wu neheye lele bay a satay a
gawla hay məge aye na, kâ ge bay, hway
wu yak abəra mə wu niye hay. Ge wu
nakə ŋgwalak eye tə ɗərev yak peteh, pa
mədzal gər yak ɓəŋɓəŋ ka Yesu, wuɗa ndo
hay, ndza tə zay ta ndo neheye ɗərev tay
tsəɗaŋŋa eye ada faya ta ɗuwulay nahame
aBəyMaduweŋaye. 23Taɗəndohay faya ta
kəɗiye wuway ka wu nakə ma giye ŋgama

bay ada ka wu i matərakahaŋ na, kâ tsik
a ɗəma təbey hərwi ka sər məkəɗe wuway
niye hay ma ndəviye na, tə matəre. 24Ane
tuk na, ndo nakə faya ma giye məsler i Bəy
Maduweŋayena, kutoŋmâ təra tandohay
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,
ɗatayha ta ləfeɗeɗe eye. AgənaMbəlomma
vəlateye tsəveɗkaməgəre hamezeleme tay
hərwi ada tâ sər bazlam deɗek eye. 26Kwa
taɗə Fakalaw kə gəs tay andza a mbəzl 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
Ndohay tagəriyehaMbəlomkamandəve

i məndzibəra
1Sər hawunakə fayana tsikakeye kanaŋ

aye: Ka maduk i duk i məhəne hay na,
ɗəretsətseh ma giye andaya haladzay. 2 A
həlay niye ndo hay ta wuɗiye bo tay eye
ɗekɗek, ta wuɗiye suloy, ta giye zlapay, ta
ɗəslay ha gər a bo tay, ta tsaɗiyeMbəlom, ta
tsənateye zləmabəba tayhaybay, ta gateye
sɨsœ a ndo neheye faya ta dzəniye tay ha
aye bay, ta rəhay ha gər a wu iMbəlom hay
bay, 3 ta wuɗiye siye i ndo neheye mə gay
tay aye bay, ta sakatay naha a ndo hay bay,
ta tsikiye wu nakə lele bay aye ka ndo hay,
ta səriye i tay na, məgay ɗəretsətseh a ndo
hay, ta wuɗiye wu lele eye bay, 4 ta giye ɗaf
ka ndo siye hay, ta giye wu hay ze mədzele
faya, ta ɗəslay ha gər a bo tay haladzay, ta
wuɗiye na, wu nakə a yatay a gər a bo tay
aye a ze Mbəlom. 5 Ta ndzəkitiye bo ndo
i Mbəlom hay ane tuk na, ta təmiye gədaŋ
i 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 ne-
heye bəle eye hay aye hərwi ada tâ təma
bazlam tay. Ŋgwas neheye ta ge mezeleme

† 2:19 ZəbamaMəpesle 16.5.
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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 mətsəne
wu nakə deɗek eye bay. 8Ndo neheye na,
faya ta kərahiye bazlam deɗek eye andza
Zanes ta Zambəres ahəl niye ta kərah ba-
zlam i Musa* aye. Mədzal gər tay kə nas,
tə dzala ka Mbəlom ta deɗek bay. 9 Ane
tuk na, ta diye kame sa bay hərwi məge
wu i matərakahaŋ tay niye hay ma zəbiye
mə dzaydzay kame i ndo hay haladzay
parakka andza i Zanes ta Zambəres nakə
ahəl niye ndo hay tə sər ka matərakahaŋ
tay nakə tə gawa aye.

Ndza ɓəŋɓəŋməwu nakə ka tətik aye
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
məgemaməslergaaye, adamakəkaynapa
mədzal gər ga kaMbəlom aye ka sər ha. Ka
sər dərmak kəkay nakə faya na zliye ŋgatay
ada ma kəkay na wuɗa ndo hay aye, ada
ma kəkay neŋ mandza eye ɓəŋɓəŋ aye, ka
sər. 11 Ka sər kəkay nakə ndo hay tə geŋ
ɗəretsətseh adama kəkay na sa ɗəretsətseh
mawuzlahgəma i Aŋtiyos,mawuzlahgəma
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.
12 Ta deɗek ndo neheye tebiye a satay
mədzepe təYesuKəriste adaməndze andza
nakə a say a Mbəlom aye na, ndo hay ta
sateye ɗəretsətseh. 13 Ndo 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 ndohay
dərmak.

14Nəkar na, ndza ɓəŋɓəŋ məwu nakə ka
tətik aye ada nakə ka təma tə ɗərev yak pe-
tehaye. Ndza ɓəŋɓəŋ lelehərwimatətikaka
way na, ka sər. 15 Sər ha na, ka sər Ɗerewel
i Mbəlom kwa ahəl nakə nəkar wawa eye
mba aye. Ɗerewel i Mbəlom niye na, ma
vəlakeye tsəveɗ ka məhute metsehe hərwi
ada taɗə ka dzala ha ka Yesu Kəriste na,
Mbəlom ma mbəliye kar ha. 16 Wu nakə
tebiye təwatsa 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 gakwa wu lele
eye. 17 Məsəfəre i Mbəlom a ge andza
niye na, hərwi ada ndo i Mbəlom mâ təra
neŋgeye maləva bo eye hərwi ka təma a
ɗərevŋgaywunakə 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. 2 Ɗa 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,
mataynaha ɗərev, tətikatay ta ləfeɗeɗe eye,
3 hərwi həlay eye ma ndisleweye ndo hay
ta pay zləm a ndo neheye ta tətikateye wu
neheye deɗek eye bay aye. Ɗuh ta wuɗiye
na,məgewuneheye lelebayayeadaandza
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 ɗuhna,
a ndo i marawme hay. 5Ane tuk na, nəkar
na, gaymetseheaboyakhuya, səmaynaha
a ɗəretsətseh, ɗatay ha Labara Ŋgwalak eye
a ndo hay, geməsler 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. 7 Na gay məsler a
Yesu Kəriste tə ɗərev ga peteh andza ndo
nakə a ŋgəla ha bo kamabəbazl bo seh lele
aye. Na ndəv ha wu nakə Mbəlom a vəleŋ
a gweɗeŋ ge aye andza ndo nakə a ndəv
ha mahway aye. Wu neheye ka dzalakwa
ha faya na, na gər ha kwa tsekweŋ bay

* 3:8 Zanes ta Zambəres: Mə kule i Yahuda hay tə zalawatay a maharam i Ezipt hay andza niye. ZəbaməMadayaw
abərama Ezipt 7.11, 22.
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tebiye. 8 Anəke na, Mbəlom kə ləva ha bo
tamagogoygaməmbəlomhərwineŋkame
ŋgay mənese kwa tsekweŋ andaya fagaya
bay. BəyMaduweŋ kway, neŋgeye nakəma
gateye sariya deɗek eye a ndo hay ma ta
vəleŋeyemagogoygapatnakəmatagakeye
sariya aye. Ma ta vəleŋeye a neŋ ɗekɗek
bay, ma ta vəlateye a ndo neheye tebiye
faya ta həbiye na aye.

A say a Pol Timotemâ ye ka təv ŋgay
9 Ge gədaŋ hərwi ada kâ yaw ka təv ga

bəse, 10 hərwi Demas kə gər ga ha. A
wuɗawuneheyekaməndzibəraaye, hərwi
niye ki ye ŋgway a Tesalonik. Kəreskenes
neŋgeye na, ki ye a Galat ada Titus na, ki
ye a Dalmatiya. 11 Maa zəkaw ka təv ga
na, Luka mahəŋgeye. Aza ka deyeweye na,
dumara taMarkus salamay hərwima sliye
faya madzəne ga ka məsler. 12 Tisik i ŋgay
na, na slər ha a gəma i Efez. 13 Ahəl nakə
ka deyeweye na, do a gəma i Tərowas, zleŋ
ahaya petekeɗ i mətasl ga nakə na gəray ha
a həlay i Karpus aye. Həl ahaya ɗerewel
hay dərmak, ane tuk na, a seŋ wene wene
eye na, neheye tə ge ta mbal aye.

14 Aləgəzandər ndo məvəɗe wu kə geŋ
seweɗ haladzay. Bəy Maduweŋ kway ma
ta may ha a ɗəma magogoy i məsler ŋgay.
15 Nəkar na, ge metsehe bəna agəna ma
pəliye fakaya tsəveɗməgaka seweɗdərmak
hərwi kwa tsekweŋ a wuɗa bazlam kway
bay.

16Patmakurre 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 ba-
zlam 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.*
18 Ada na sər na, Bəy Maduweŋ ma 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. 20 Erast, neŋgeye na, ma ndziye
ma gəma i Koriŋte. Tərofime na, na gər ha
ma gəma iMelet hərwi neŋgeye ɗəvats eye.

21Ge gədaŋmadayaw ka təv ga kanaŋ ta
bəse, ahəl nakəhəlay imətasl ka dazlay zuk
bay aye. Ebulus, Pudenes, Kolodiya, Linus
ada tə siye i ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesuneheyekanaŋaye ta tsikakanahame.

22Bəy Maduweŋ mâ tsəpa kar huya. Mâ
pa fakuma ŋgama tebiye!

* 4:17 Zəbama Dəmes hay 22.22.
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Ɗerewel nakə Pol a watsay
naha a
Titusaye

Məfələkwe
Titus neŋgeye ndo məleke ha Pol ma

məsler. Ahəl nakə Pol mə həlay nakə
mawura bo ta ndo i Koriŋte hay aye na, Ti-
tus kə ge məsler ŋgwalak eye haladzay. Pol
a watsay naha ɗerewel nakay na, neŋgeye
ma Kəret, dala nakəmalawara eye ta yam
aye. Mə ɗəma na, a matay bo a ndo məpe
mədzal gər hay kaməndze lele.
Pol a may ha a zləm a Titus ka lele i

məndze i ndo məkalay kame a ndo məpe
mədzal gər hay (1.5-16). A tsikay me a
zləm ka gər i məndze ta slala i ndo hay
wal wal: Ta ndo neheye guram eye hay,
dahəlay hay, gawla hay, beke hay (2.1-15).
Yesu Kəriste a vəl ha sifa ŋgay na, hərwi
mətəme tay ha ndo hay abəra ma mənese
kwa waray waray (2.14). Mədok i sifa
weɗeye i ndo məpe mədzal gər hay mapa
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 hamede nakə a yay
a gər a Mbəlom aye. 2Na giye andza niye
na, hərwi ada ndo hay tâ sər ha ta huta sifa
nakəmandəviye bay aye. Mbəlomneŋgeye
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
mavəlakweyena, təbazlam i ndoneheye a
slər tay ha hərwi ada tâ ɗa ha bazlam ŋgay
aye. Mbəlomneŋgeyendomətəmekwayha
kə vəleŋ bazlam nakay a həlay, a gweɗeŋ:
«Tsikatay a ndo hay dərmak.»

4 Titus, na watsaka naha ɗerewel nakay
na, a nəkar. Nəkar na, andza wawa ga,
hərwi mədzal gər may nəte ka Yesu.

Mbəlom Bəba kway, tə Yesu Kəriste, ndo
mətəme kway, tâ pa fakaya ŋgama ada tâ
vəlaka zay.

Məsler nakə Titus faya ma giye ka dala i
Kəret aye

5Na gər kar ha ka dala i Kəret na, hərwi
ada kâ lambaɗ tay hawu neheye a ze naha
malembeɗe aye. Sa na, ada kâ ye a walaŋ
i gəma hay, kâ pala ndo hay ada tâ təra
madugula hay, nəte nəte, tâ dzəna ndo
mədzal gər hay aye. Ge na, andza nakə na
tsikaka aye.

6Madugula na, tâ ŋgəlatay bəzay bay. Mâ
ge na, zal i ŋgwas nəte. Wawa ŋgay hay
tâ dzala ha ka Yesu. Mede tay mâ ge lele,
hərwi adandohay tebiye tâ zəba fatayana,
ta ge mənese bay. Tâ gəsay me a bəba tay
lele.

7 Andza niye madugula na, ndo hay tâ
ŋgəlay bəzay bay. Hərwi məsler nakə ma
giye na, məsler i Mbəlom. Neŋgeye na, mâ
ɗəslay ha gər a bo ŋgay bay. Mâ ge mevel
bay, mâ kwaya bay, mâ kəɗ bo ta ndo hay
bay,mâ ge bor i dala bay. 8Ɗuh neŋgeye na,
mâ təma ndo hay a gay ŋgay lele, mâ wuɗa
na, məge wu lele eye, mâ təra ndo masəra
gər eye lele, mâ təra ndo i ŋgwalak,mâ təra
ndo mə pay naha faya a Mbəlom, mâ gay
metsehe a bo ŋgay lele. 9 Mâ pa a ɗərev
ŋgay na, bazlam deɗek eye, andza nakə
ka tətikakwatay a ndo hay aye. Taɗə kə
ge andza niye na, ma sliye faya məvəlatay
gədaŋ a ndo hay tə bazlam nakay. Sa na,
ma sliye faya məɗatay ha mənese i ndo
neheye tə gwaɗ bazlam nakay lele bay aye
parakka.

10Na tsik andza niye na, hərwi ndo hay
andaya haladzay mə walaŋ i ndo mədzal
gər hay ta təma bazlam i ndo təbey. Nəteye
faya ta tsikiye na, bazlamnakəmadzəniye
ndo hay bay aye. Faya ta vateye gər a ndo
hay. Ndo məge wu niye hay wene wene
eye na, Yahuda hay. 11 Madugula hay, tâ
gatayme, 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.

12 Ndo andaya mə walaŋ i Kəret hay,
neŋgeye na, kəliŋ tay. A gwaɗ: «Kəret hay
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na, maraw me eye hay, seweɗ eye hay
andza wu i pesl hay. Nəteye sœ eye hay. Tə
dzala i tay na, ka wu mənday tsa.» 13Kəliŋ
tay niye a tsik na, deɗek.
Hərwi niye, tsikatay faya lele hərwi ada

tâ dzala ha ka Yesu. 14 Tsikatay faya
dərmakhərwi ada tâ pay zləmawurmbez i
Yahuda hay sa bay. Tâ pay bəzay a bazlam
i ndo neheye ta kərahməpay bəzay a deɗek
i Mbəlom aye bay.

15 Taɗə ndoweye tsəɗaŋŋa ka təv i
Mbəlom na, wu hay tebiye tsəɗaŋŋa hərwi
ŋgaydərmak. Ndoneheye ɗərev tay lelebay
ada ta dzala ha ka Mbəlom bay aye na, wu
tebiye ta giye na, lelebay, hərwimədzal gər
tay na, kə nas. Ada faya ta giye wu nakə
lelebay ayena, 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. Wunakə lele aye na, təmba fayaməge
bay.

2
Məpay naha faya aMbəlom na, kəkay?

1 Titus, nəkar na, tsikatay deɗek i
Mbəlom a ndo hay. 2 Gwaɗatay a bagwar
hay na, tâ kwaya bay. Tâ ge na, wu
neheye ɗa ndo hay ta rəhay ha gər aye. Tâ
gay metsehe a bo tay lele, tâ dzala ha ka
Mbəlom ta deɗek, tâ wuɗa ndo hay tə ɗərev
tay peteh. Ɗəretsətseh kə ndzatay a gər na,
tâ zla ŋgatay.

3Tsikatay a ŋgwas bagwar eye hay andza
niye dərmak, hərwi ada tâ ge na, wu neh-
eye 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. 4 Taɗə tâ ge andza niye na, ta
tətikiye tay ha ŋgwas neheye dahəlay aye
hay, ta wuɗiye zal tay hay ta wawa tay
hay na, kəkay. 5 Ta tətikiye tay ha hərwi
ada tâ gay metsehe a bo tay dərmak, tâ ge
madama bay, tâ ge məsler mə gay tay hay
lele, tâ ge na, məsler lele eye, tâ gəsatayme
a zal tay hay. Taɗə ta ge andza niye na, ndo
hay ta 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
9Beke 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.
10Tâ gemavaha 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
11 Ndo hay tâ ge na, wu nakə na tsik

aye hərwi Mbəlom ka bəzatay ha a ndo
hay neŋgeye na, a wuɗa ndo hay hərwi ada
tâ təma. 12 Mbəlom a tətikakway andza
niye na, kâ gərakwa ha mede kway nakə
a yay a gər bay aye, ada kâ pakway bəzay
a wu i məndzibəra neheye faya ta səpatiye
kway aye bay. Ɗuh ahəl nakə nəkway
mandza eye ka məndzibəra mba na, gak-
way metsehe a bo kway. Gakwa na, wu
deɗek eye ada nakə a yay a gər a Mbəlom
aye. 13 Gakwa andza niye ada təkakway
ɗəre a pat lele eye nakə ndo mətəme kway
Yesu Kəriste ma deyeweye ta məzlaɓ i
Mbəlom kway. Neŋgeye na, Mbəlom bag-
war eye. 14 A vəl ha gər ŋgay hərwi ada
kâ təmakwaw abəra məmezeleme, ada kâ
tərakwa tsəɗaŋŋa kame ŋgay. Andza niye
ka tərakwa ndo ŋgay hay, ada ka wuɗakwa
məge wu neheye ŋgwalak aye pat pat.

15Anaŋ andza nakay, nəkar na, tətikatay
wu nakə na watsa aye. Vəlatay gədaŋ,
tsikatay faya a ndo neheye tə pay zləm a
bazlam yak bay aye. Tətikatay ta məzlaɓ
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nakəMbəlomma vəlakeye. Ndo hay tâ təra
kar ha bay.

3
Mede nakə a yay a gər aMbəlom aye

1 Tsikatay a ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu na, tâ rəhatay ha gər a bəy i dala
hay tebiye. Tâ ge wu nakə bəy hay ta
tsikateye. Tâ wuɗa na, məge ŋgwalak huya.
2 Gwaɗatay 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, kagawakwana,wuneheye
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 barak-
way na mezeleme kway na, hərwi ada
kâ wakwa bo masusulo eye ta gədaŋ i
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ada kâ hutakwa
məsəfəre weɗeye. 6 Mbəlom kə rah kway
ha ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye tə həlay i Yesu
Kəriste ndo məmbəle kway. 7 A ge andza
niye na, hərwi ada kâ hutakwa sifa nakə
ma 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 ka Mbəlom aye, tâ ge məsler lele eye
hay. Anaŋ wu nakə ŋgwalak aye ada lele
ma dzəniye tay ha ndo hay aye. 9Məkəɗe
wuway nakə ma giye ŋgama bay aye na,

kâ həndzəɗ faya bay. Taɗə faya ta kəɗiye
wuway ka bəba təte may hay na, kâ ye a
ɗəma bay. Kâ təra ta nəteye bay. Kwa
faya ta kəɗiye wuway ka bazlam i Musa
mapala eye na, kâ tsik a ɗəma bay hərwi
wu niye hay na, kəriye, ta dzəniye ndo hay
bay. 10 Ndo nakə ma ŋgəniye tay ha ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu na, tsikay
faya. Taɗə kə gər ha bay na, tsikay faya
masuloeye sa. Kə tsənebayna,mândzamə
walaŋ i ndo məpe mədzal 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
təhəlay tay eye nəteye ndo imezelemehay.

12Anaŋna sləriyenahaArtemas kəgəbay
Tisik ka təv yak mba. Kə ndisl naha ka
ŋgatay na, pəla tsəveɗ madayaw mədzəgər
tə neŋ a gəma i Nikopolis. Na dzala na, na
ta ndziye mə ɗəma hus a mandəve i həlay
i mətasl. 13 Dzəna Zenas ndo məge sariya,
ta Apolos. Dzəna tay ha, lele. Ahəl nakə
ta həndzəɗiye ta diye kame aye na, dzəna
tay ha, wu mâ kətsatay bay. 14Ndo neheye
tə dzala 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.

15Ndoneheyenəmaydziyena, ta tsikaka
naha me. Tsikatay me a dzam kway neh-
eye 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 andaya mə gay ŋgay. Ndo
nakə tə zalay Onezim aye na, beke i Fil-
imoŋ. A hway ŋgway abəra mə gay i Fil-
imoŋ. A ndzay a gər a Pol ma daŋgay.
Neŋgeye dərmak a təra ndo məpe mədzal
gərkaYesu. Pol amayaahayaOnezimaFil-
imoŋ, awatsayaw ɗerewel ahəlay. Filimoŋ
ma 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, Filimoŋmâ dzala tə gər ka wu nakəma
giye aye.
Labara i mawuɗe bo a ge məsler ka

məndze i ndonəte adakaməndze i ndohay
tebiye.

Mətsikeme
1Maa watsa ɗerewel nakay na, neŋ Pol.

Neŋ ma daŋgay hərwi məge məsler i Yesu
Kəriste. Maa watsa na, nəmay ta malamar
kway Timote. Nəmaa watsa naha a nəkar
dzam may Filimoŋ. Hərwi nəkar na, ka
dzapakwa nəte ka məsler i Bəy maduweŋ
kway Yesu Kəriste.

2 Tsikatay me a Afiya ta Arsip neŋgeye
nakə sidzew i Yesu tə neŋ ka tsəveɗ i
Mbəlom aye. Ada kâ tsikatay ha me a siye
i ndo neheye ti yawa naha a gay yak mata
ɗuwulay me a Mbəlom aye tebiye dərmak.
3 Mbəlom Bəba kway ta Bəy Maduweŋ
kway Yesu Kəriste tâ pa fakuma ŋgama ada
tâ vəlakum zay.

4Ahəl nakə fayanagiyeambohaMbəlom
aye na, na gaway naha sɨsœ a Mbəlom
hərwi yak huya. 5 Hərwi na tsəne na,
nəkar ka wuɗa ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu ta deɗek ada ka pa mədzal gər yak
na, ka Bəy Maduweŋ kway Yesu. 6 Neŋ
faya na ɗuwuleye me a Mbəlom hərwi ada
mədzepe kway nakə ka dzapakwa ta ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu aye hərwi
nakə ka dzala ha ka Yesu aye ma dzəniye
kway. Ma dzəniye kway hərwi ada kâ
sərakwahawuneheyeMbəlomavəlakway
lele aye hay tebiye. A vəlakway tə həlay i
Yesu Kəriste. 7Malamar ga Filimoŋ! Ɗərev
ga kə ŋgwasa haladzay ada ka vəleŋ gədaŋ
haladzay dərmak hərwi kawuɗa siye i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu ada faya ka
vəlateye gədaŋ sa tsa.

Pol a gay ambohaFilimoŋhərwiOnezim
8Hərwiniye, neŋ fayanagwaɗakeyeam-

boh ka məge wu nakə na tsikakeye anəke
aye. Neŋ na, ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste.
Na sliye faya mətsikaka ta gədaŋ ka wu
nakə ka giye. 9 Ane tuk na, na tsikakeye
andza niye bay. Na dzala ɗuh na, məgaka
ambohhərwi kawuɗandohay. NeŋPol na,
neŋ guram eye ada neŋ anəke madərəzla
eye ma daŋgay hərwi məsler i Yesu Kəriste
nakay faya na giye aye. 10 Neŋ faya na
gakeye amboh hərwi Onezim. Neŋgeye na,
kə dzala ka Yesu, ka təra andza wawa ga
kanaŋ ma daŋgay. Neŋ na təra bəba ŋgay.
11Ahəl niye na, kə gaka məsler 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 andza maa ye naha ka təv
yak na, neŋ.

13 Haɓe a seŋ na, mâ ndza ka təv ga
kanaŋ ma daŋgay hərwi ada mâ dzəna ga
a bəram yak nakə taɗə nəkar ka təv ga na,
ka dzəniye ga aye. 14 Ane tuk na, na sliye
faya məge andza niye ze nəkar məgweɗe
faya ayaw bay na, na sliye faya bay. Na
sliye faya məgaka kutoŋ məgwaɗaka geŋ
ŋgwalak bay. A seŋ na, dzəna ga tə mədzal
gər yak. 15 Agəna a say a Mbəlom Onezim
mâ ye a təv aye mâ ndzaw tsekweŋ andza
nakay hərwi ada mâ ma naha ka təv yak
ada ka ndzawumeye salamay ka tor eye.
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16Anəke na, neŋgeye andza beke sa bay. A
zebeke. Neŋgeyemalamarmaynakədeɗek
eye ma mədzepe tə Yesu Kəriste. Neŋ na,
na wuɗa na haladzay. Nəkar dərmak ka
wuɗiye na ma ziye i ga ada neŋgeye mala-
mar yak ka tsəveɗ i Bəy Maduweŋ 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.
18Taɗə kə nasaka ha wu yak ada agəna wu
yak andaya faya a saka mâ maka ha na,
tsikeŋ, neŋ eye na hamakeye na. 19 Maa
watsa bazlam neheye na, neŋ Pol tə həlay
ga aye: Na hamakeye. Ane tuk na, na
hamakeye sabayhərwi sərha,maa tsikaka
bazlam iMbəlomnakə ka huta haməsəfəre
aye na, neŋ. 20 Amboh malamar ga, neŋ
faya na gakeye amboh tə məzele i Bəy
Maduweŋ. Geŋ wu nakə lele eye, meŋ ha
ɗərev tey hərwi nəmay tebiye may aye ka
dzapama ka Yesu Kəriste. 21Ɗerewel nakay
na watsaka naha na, na sər ha wu nakə na
tsətsahnaha fakaya ayena, ka giyemaziye
nakə na tsətsah aye. 22Onezim ki ye naha
ka təma na na, ləva ha bo tə gay nakə na ta
həniyemə ɗəmaayedərmakhərwinadzala
na, Mbəlom kə tsəne amboh kurom nakə
faya ka gumeye. Ma vəleŋeye tsəveɗmede
naha ka təv kurom sa.

Mandəve i mətsikeme i Pol
23 Epafəras neŋgeye nakə tə neŋ sala-

may kanaŋ ma daŋgay hərwi məsler i Yesu
Kəriste aye kə tsikaka nahame. 24Markus,
Aristark, Demas ta Luka nəteye neheye
ti yawaw ka təv ga ada faya nəmaa giye
məsler i Mbəlom dziye, ta tsikaka nahame
dərmak.

25 Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste mâ
pa fakuma ŋgama.
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Ɗerewel nakə təwatsatay naha
a

Hebrœ hay
aye

Məfələkwe
Ɗerewel nakə tə watsatay naha a Hebrœ

hay aye na, məzele i ndo məwetse andaya
faya bay. A tsikatay me a way hay na, kə
ɗa ha bay. Ndoməwetse eye na, ndo Gərek,
a sər Dzam Guram eye lele. A watsatay
naha na, a Yahuda neheye tə dzala ha ka
Yesu aye. Nəteye ta ge bəle məpe mədzal
gər ka Yesu, a gatay tsəɓtsəɓ sa bay. Siye
hay a satay məgəre ha məpe mədzal gər.
Hərwi niye, ndo məwetse ɗerewel nakay a
say masəkahatay ha matətike nakə tə huta
adaməvəlatay gədaŋ.
TəKəristenakəMbəlomaslərawaye, ndo

hay ta dzapa ta Mbəlom (1.1–2.18).
Ndo hay ta sliye faya mahəndzəɗe ka

Mbəlom hərwi ŋgwalak nakə Kəriste a ge
aye (3.1–5.10).
Ndo məwetse ɗerewel nakay kə ɗa ha

haladzayma kəkay nakə Yesu neŋgeye bag-
war i ndo məvəlay wu a Mbəlom i ndo
məpe mədzal gər hay ka tor eye andza
Melkisedek.
Məpe mədzal gər i bəba təte hay mavəla

eye hərwi məɗe ha a ndo məpe mədzal gər
haynakayna,mavəlateye gədaŋkamətese
abəra mə ɗəretsətseh hay ada tə masəpete
neheye anəke aye (11–12.13). Ma dazlay ka
12.14, mandəve i ɗerewel nakay faya ma
ɗiye ha kəkay nakə ndo məpe mədzal gər
hay ta sliye fayaməndze taMbəlom aye, ta
ndo siye, adaməgeməhay gər i ndo neheye
deɗek aye.

Mbəlom a tsikatay me a ndo hay tə
bəɗiɗay iWawa ŋgay

1 Ahəl niye na, Mbəlom kə tsikatay me
a bəba təte kway hay madzəga haladzay
ada ta tsəveɗ mekeleŋ eye wal wal hal-
adzay təbazlam indoməɗehabazlamŋgay
hay. 2Mbəlom a tsikawa andza niye hus a
həlay kway nakaymaduk i duk eye. Anəke
a tsik bazlam ŋgay ɗuh na, ta bəɗiɗay i

Wawa ŋgay. Mbəlom a ge məndzibəra ahəl
niye tə həlay i Wawa ŋgay, a zla neŋgeye
hərwi ada mâ ləva wu hay tebiye. 3 Ta
ŋgateye a məzlaɓ i Mbəlom na, mə neŋgeye.
Neŋgeye a ndzəkit bo Bəba Mbəlom. Wu
hay tebiye andaya hərwi ŋgay. Kə ta tsəveɗ
nakə Mbəlom ma bariye mezeleme abəra
ka ndo hay aye hərwi ada tâ huta tsəveɗ
matəre tsəɗaŋŋa. Ma dəba eye na, a tsal
a mbəlom, a ye naha a ndza tə həlay i
mənday i Mbəlom neŋgeye nakə a ləva wu
hay tebiye aye hərwi ada tâ ləva təneŋgeye.

4 Andza nakay, Mbəlom a ɗa ha Wawa
ŋgay na, bagwar eye, a ze gawla i Mbəlom
hay, andza nakə məzele niye Mbəlom a
vəlay a ze i gawla i Mbəlom hay aye.
5Mbəlom kə tsikay ɗaɗa a gawla ŋgay nəte:
«Nəkar wawa ga.

Bəgom neŋ na təra Bəba yak.»
Kə tsik ka gawla ŋgay nəte:

«Neŋ na təriye bəba ŋgay,
neŋgeyema təriye wawa ga*» bay.

6 Ane tuk na, ahəl nakə Mbəlom faya
ma sləraweye Wawa ŋgay felik eye ka
məndzibəra na, a gwaɗ:
«Gawla i Mbəlom hay tebiye tâ ɗəslay ha

gər.»
7Ka gər i gawla iMbəlomhay na, Ɗerewel

i Mbəlom a gwaɗ:
«Nəteye na, ndo i maslaŋ ŋgay hay.
A təra tay ha andza mətasl, nəteye andza

ɗərneh i ako.»
8Ane tuk na, ka gər iWawa iMbəlom na,

mawatsa eyeməƊerewel i Mbəlom a gwaɗ:
«Nəkarna,Mbəlom, ka ləviyebəyyakka 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 yak Mbəlom, kə
zla kar

ada kə pa kar bagwar eye ka ze ndo
neheye nəkurom ka bo dziye aye

ada kə vəlakwayməŋgwese.»
10Ɗerewel i Mbəlom a gwaɗ sa:

«Bəy Maduweŋ, ka madazlay i wu tebiye
maa geməndzibəra na, nəkar.

Nəkar tə həlay yak eye ka ge
magərmbəlom.

* 1:5 2 Samuyel 7.14.
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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.

12Kapaɗiye tay ha andza ta paɗiye petekeɗ
guram eye.

Nəteye ta mbəɗiye andza petekeɗ ambəɗa,
ane tuk na, nəkar na, kambəɗiye bay,
sifa yakma ndəviye ɗaɗa bay.†»

13ƊaɗaMbəlom kə tsikay a gawla ŋgay:
«Dara, ndza tə həlay i mənday ga,

hus a pat nakə neŋ, na piye tay ha ndo
məne ɗəre yak hay a huɗ i sik yak
aye‡» na,

kə tsikay nəte bay.
14 Gawla i Mbəlom hay nəteye na, way

hay? Nəteye məsəfəre neheye faya ta geye
məsler a Mbəlom aye, ma sləriye tay ha
məmatay bo a ndo neheye faya ma təmiye
tay ha aye.

2
Kâ gakway masəfaya a wu nakəMbəlom

a tsik aye bay
1Hərwi niye, gakway metsehe a bazlam

neheye ka tsənakwa aye lele huya hərwi
ada kâ dzakwa tsəveɗ bay. 2 Bazlam neh-
eye gawla i Mbəlom hay tə yaw tə tsik aye
na, gədaŋ eye haladzay.* Ndo neheye tə
nasha ada ta rəhay gər bay ayena,Mbəlom
kə gatay sariya ɗa ka mənese tay. 3 Kə ge
Mbəlom kə gatay sariya na, ka gwaɗumna,
taɗə ka gakway masəfaya a tsəveɗ ŋgwalak
eye nakə ka təmakweye ha aye na, ma
gakweye sariya bəɗaw? Taɗə ka gakway
masəfaya na, ta deɗek ka təmakweye bay.
Maa lahməɗe haMbəlomma təmiye kway
ha ma kəkay na, Bəy Maduweŋ. Ndo neh-
eye 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 ka məge wu hay wal wal andza nakə a
say aye.

Yesukə ɗaha tsəveɗnakəmatəmiyekway
ha aye

5Mbəlom a pa hərwi mələveməndzibəra
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?
7 Hərwi həlay tsekweŋ, ka pa tay ha ndo

zezeŋ hay a huvo i gawla i Mbəlom
hay.

Ma dəba eye na, ka vəlay məzlaɓ ta
məɗəslay ha gər.

8 Ka pa wu hay tebiye a huɗ i sik ŋgay mâ
ləva.†»

Kə ge Mbəlom kə pay wu hay tebiye mâ
ləva na, niye na, andza məgweɗe wuray
andaya nakə kə pay bay aye na, andaya
bay. Ane tuk na, anəke faya ka ŋgatakweye
faya ma ləviye wu hay tebiye zuk bay.
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 kə mət aye. Niye na,
ta ŋgwalak i Mbəlom nakə Yesu amət hərwi
ndo hay tebiye aye. 10 Mbəlom a ge wu
hay tebiye. A ge tay ha na, hərwi ŋgay eye
ŋgway. A sayməhəle ndohayhaladzay 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
iMbəlomna, Yesu adanəteye neheye a təra
tay ha ŋgwalak eye hay aye na, bəba tay
nəte. Hərwi niye horoyma geyeməzalatay
malamar ga hay bay. 12A gwaɗ:
«Na ɗatay haməzele yak amalamar ga hay

Na zambaɗakeye mə walaŋ i ndo hay
mahaya gər eye.‡»

13A gwaɗ sa:
«Neŋ, na dzaliye ha kaMbəlom.»
A gwaɗ sa:

† 1:12 Dəmes hay 102.26-28. ‡ 1:13 Dəmes hay 110.1. * 2:2 A tsik ka bazlammapala nakəMbəlom a vəlatay a
Israyel hayməmahəmba i Sinay aye. † 2:8 Dəmes hay 8.5-7. ‡ 2:12 Dəmes hay 22.23. § 2:13 Ezay 8.17-18.
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«Neŋkanaŋ tawawaneheyeMbəlomapeŋ
tay aye.§»

14 Wawa neheye a tsik fataya aye na,
nəteye tebiye slo ada bambaz. Neŋgeye
dərmak ka təra ndo zezeŋ andza nəteye
hərwi ada mâ mət ada andza niye ma giye
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 hərwi məməte bay.
Ahəl niye tə ndzawa huya andza beke hay
hərwi zluwer a gawatay, ane tuk na, anəke
Yesu kə təma tay ha.

16 Ka sərakwa ha a yaw məmatay bo a
gawla i Mbəlom hay bay, a yaw məmatay
bo na, a wawa i huɗ i Abraham hay.
17 Andza niye, kutoŋ ka təra andza mala-
mar ŋgay hay mə wu hay tebiye. A ge
niye na, hərwi ada mâ təra bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom nakə ma gateye
ŋgwalak a ndo hay ada ma pay naha faya
a Mbəlom aye, hərwi ada mâ vəl ha gər
ŋgay hərwi məheme mezeleme i ndo hay
ada məsəre tay ka bo ndo hay ta Mbəlom.
18 Anəke 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

1Malamar ga hay, Mbəlom a pala kurom
na, ada kâ tərum ndo ŋgay hay. Hərwi niye
pum mədzal gər kurom ka Yesu. Neŋgeye
ndo nakə Mbəlom a sləraw aye hərwi ada
mâ təra bagwar i ndo məvəlaway wu a
Mbəlom ka wu neheye ka pakwa faya
mədzal gəraye. 2Maapanakaməgeməsler
nakay na, Mbəlom ada kə pay naha faya a
Mbəlomməwu 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 kaMusa andza nakə
ta ɗəslay ha gər haladzay na, a ndo nakə a
ɗəzl gay aye bəna a gay bay. 4 Gay tebiye
maɗəzl na, ndo. Ane tuk na, ndo nakə a
ɗəzlwu hay tebiye na,Mbəlom. 5AyaMusa
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
i Mbəlom ɗekɗek tsa. Məsler ŋgay na,
məɗatay ha a ndo hay wu neheye Mbəlom
ma tsikiye mba kame aye. 6 Kəriste na,
neŋgeye wawa nakə ma ləvay gər a gay i
Bəba ŋgay Mbəlom aye. Nəkway na, ndo
ŋgay hay. Taɗə ka pakwa faya mədzal gər
kway ɓəŋɓəŋ ada ka pakwa mədzal gər
kway ka wu neheye ta məŋgwese hus ka
mandəve aye na, nəkway dərmak gay ŋgay.

Mbəlom faya ma ləviye ha bo ta təv
mazəzukw bo hərwi ndo neheye ta pa faya
mədzal gər aye

7 Hərwi niye Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a
gwaɗ:
«Bəgom taɗə ka tsənum mətsike me i

Mbəlom na,
8kâ kulum ha gər kurom,
andza i bəba təte kurom neheye ahəl
niye tə kula ha gər tay ka Mbəlom
aye bay.

A həlay niye na, nəteyeməmakulkwandah
məve kuro kuro faɗ,

tə ge vəram ka Mbəlom ada ta dza ha
Mbəlom.

9Mbəlom a gwaɗ: “Kwa ta ŋgatay lele a wu
neheye na ge aye bəbay na,

ta dza ga haməve kuro kuro faɗ.
10Hərwi niye na gemevel ka nəteye.

Na gwaɗ: Mədzal gər tay ka dzədza,
ta tsəne wu nakə a seŋ aye bay.

11Kə ndeleŋ ada nambaɗa:
Ta fələkwiye ɗaɗa a təv ga nakə na
ləvatay ha bo ta zəzukwiye bo mə
ɗəma aye bay.†”»

12 Malamar ga hay, gum metsehe! Ndo
nakə mədzal gər ŋgay ŋgwalak eye bay aye,
a dzala ha ka Yesu bay aye na, mâ ge
andaya mə walaŋ kurom bay. Ndo nakə
a dzala ha ka Yesu sa bay aye ma gəriye
ha Mbəlom nakə ta sifa aye. 13 Ane tuk
na, bəgom a say aMbəlommətsikakumme
sa. Vəlum a bo gədaŋ pat pat mə walaŋ
kuromhərwi adaFakalawmâsəpat kurom
ka məge mənese bay, ada kâ kulum ha gər
kurom bay. 14 Taɗə nəkway huya faya ka
gakweye gər a wu neheye ka pakwa faya
mədzal gər ka madazlay hus ka mandəve i

* 3:2 Məpesle 12.7. † 3:11 Dəmes hay 95.7-11.
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məsəfəre kway na, ta deɗek nəkway ndo i
Kəriste hay. 15Andza nakə tə gwaɗ:
«Bəgom, taɗə ka tsənum mətsike me i

Mbəlom na,
kâ kulum ha gər kurom bay
andza ahəl nakə bəba təte kurom hay
tə ge vəram kaMbəlom aye bay.»

16 Ndo neheye tə tsəne mətsike me i
Mbəlom ada tə ge faya vəram aye na, way
hay? Na gwaɗ ndo neheye tə yaw abəra
mə Ezipt tə pay bəzay a Musa aye bəɗaw?
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 niye təmət məmakulkwandah.
18Mbəlom a mbaɗa a gwaɗ: «Ta fələkwiye
ɗaɗa a təv ga nakə na ləvatay ha bo ta
zəzukwiye bo mə ɗəma aye bay.» A tsik
andza niye na, ka way hay? Na gwaɗ
ka ndo neheye ta kərah marəhay ha gər
aye ba?‡ 19 Andza niye, nəmaa zəba faya
Mbəlom a vəlatay tsəveɗməfələkwe a ɗəma
bay na, hərwi nakə ta dzala ha ka Mbəlom
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 nakəMbəlom a
gwaɗma 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. 3 Mata fələkwe a mazəzukw
bo i Mbəlom niye na, nəkway neheye ka
dzalakwa ha aye. Mbəlom a gwaɗ:
«Kə ndeleŋ ada nambaɗa,

ta fələkwiye ɗaɗa a təv ga nakə na
ləvatay ha bo ta zəzukwiye bo mə
ɗəma aye bay.»

AzlakwabayMbəlomandəvhaməslerŋgay
kwa a həlay nakə a ge məndzibəra aye.
4 Mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom, tə
tsik ka məhəne matasəla eye: «Məhəne
məkwa na, Mbəlom a ndəv ha məsler ŋgay,
məhəne matasəla eye a zəzukw bo.*» 5Ma

təv mekeleŋ eye Mbəlom a gwaɗ sa: «Ta
fələkwiye ɗaɗa a təv ga nakə na ləvatay ha
bo ta zəzukwiye bomə ɗəma aye bay.»

6 Ndo neheye tə tsəne Labara Ŋgwalak
eye kurre aye tə fələkwa a mazəzukw bo
bay na, hərwi ta kərah marəhay ha gər
a Mbəlom. Ta deɗek təv mazəzukw bo
andaya anaŋ, ndo mekeleŋ eye hay ta
fələkwiye a ɗəma. 7Hərwi niye Mbəlom a
pa pat mekeleŋ eye, a zalay «bəgom». A
tsik ka pat eye nakay na, məve haladzay
tə bazlam i Davit, bazlam neheye ɓa ka
watsakwa tsɨy aye, a gwaɗ:
«Bəgom taɗə ka tsənum mətsike me i

Mbəlom na,
kâ kulum ha gər kurom bay.»

8 Taɗə Zozowe kə ndisl tay ha bəba təte
kway hay a mazəzukw bo nakə deɗek
aye na, haɓe Mbəlom ma tsikiye ka pat
mekeleŋ eye bay. 9 Andza məgweɗe
mazəzukw bo mekeleŋ eye andaya hərwi
ndo iMbəlom hay. A ndzəkit bomazəzukw
bo i məhəne matasəla eye. 10 Mbəlom a
ndəv ha məsler 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. 11 Hərwi niye, ŋgəlakwa
ha bo ka məhute tsəveɗ məfələkwe a
mazəzukw bo niye. Kə ge andza niye na,
gakwa metsehe lele ndəray mâ dəɗ hərwi
a kərah marəhay ha gər a Mbəlom andza
bəba təte kway hay aye bay.

12 Bazlam i Mbəlom na, ma vəliye sifa a
ndo hay, gədaŋ eye haladzay. A ɗəs wu a
ze ha maslalam nakə a ɗəs diye sulo sulo
aye. Bazlam i Mbəlom a ye a bo kway hus
a huɗ eye. A ɗəs ndo hus ka maŋgəne ha
sifa i məsəfəre ada hus ka maŋgəne ha təv
mazəve ta ɗozoz. Fayama ɗiye ha wu nakə
mamədzal gər i ndo aye. 13Wuray andaya
maŋgaha eye ka ɗəre i Mbəlom bay. Wu
neheye a ge tebiye aye na, a ŋgatatay, a sər
tayhanəte ta nəte tebiye. Kə ɗakwayhawu
hay tebiye na, kame ŋgay.

Mbəlom a pa Yesu bagwar i ndo məvəlay
wu aMbəlom

14Andza niye, nəkway na, bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom kway andaya ka

‡ 3:18 ZəbaməMəpesle 14.1-35; Dəmes hay 95.11. * 4:4 Madazlay i wu hay 2.2.
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gər i wu hay tebiye. Neŋgeye na, Yesu
Kəriste Wawa i Mbəlom. Kə tsal ka təv
i Mbəlom. Hərwi niye ndzakwa tə wu
nakə ka dzalakwa ha faya aye ɓəŋɓəŋ lele.
15 Bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom
kway na, a sər ha bəle kway. Neŋgeye
na, kə ŋgatay a ɗəretsətseh wal wal andza
nəkway ada ta dza ha. Ane tuk na, kə ge
mezelemebay. 16Hərwi niyehəndzəɗakwa
ka təv i Mbəlom, zluwer mâ gakway bay.
Neŋgeye ma gateye ŋgwalak a ndo hay.
Həndzəɗakwaka təvŋgayhərwiadakâgak-
way mə bo ada mâ gakway ŋgwalak ŋgay.
Niyena,mamakweyeboahəl i ɗəretsətseh.

5
1Bagwar i ndoməvəlaway wu aMbəlom

tebiye Mbəlom a pala tay ha na, məwalaŋ
i ndo hay. A pa tay ha hərwi ada tâ gay
məsler hərwi ndo hay ada tâ vəlay naha
wu kəriye ada tâ kəɗay naha wu aMbəlom
hərwi mezeleme nakə ndo hay tə ge aye.
2Ndo neheye tə sər tsəveɗ ŋgwalak eye bay
aye ada faya ta giyemezeleme aye na, bag-
war indoməvəlaywuaMbəlom tə sərməge
ŋgwalak hərwi tay hərwi bo tay eye bəle
eye andza nəteye dərmak. 3 Hərwi niye
kutoŋ mâ kəɗay naha wu a Mbəlom hərwi
mezeleme ŋgay eye dərmak, ma kəɗiye
hərwi mezeleme i siye i ndo hay ɗekɗek
bay. 4 Ndəray ma sliye məɗəslay ha gər
a bo, məzle bo ŋgay matəre ha bagwar i
ndo məvəlay wu a Mbəlom bay. Maa zal
na, Mbəlom andza nakə ahəl niye a zalay
Aroŋ aye. 5 Tə Yesu Kəriste na, andza niye
dərmak. Kə zla bo ŋgay eye kə ɗəslay ha gər
a bo matəre bagwar i ndo məvəlaway wu
a Mbəlom bay. Maa zalay na, Mbəlom, a
gwaɗay:
«Nəkar wawa ga.

Bəgom neŋ na təra Bəba yak.*»
6Ma təvmekeleŋ eye a gwaɗay:

«KandziyendoməvəlaywuaMbəlomhuya
andzaMelkisedek.†»

7Ahəl nakə Yesu kaməndzibəra aye na, a
sər haMbəlomma sliye fayamələtse ahaya
abəra ma mədahaŋ. Ka ɗuwulay naha me
a Mbəlom ta mətuwe eye ada ta mawude
eye ta magala hərwi a say marəhay ha

gər dərmak. 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.
9Ahəl nakəməslerŋgayandəvayena, a təra
ndo nakə ma təmiye tay ha ndo neheye ta
rəhayhagərayehərwiada tâhuta sifanakə
ma ndəviye bay ka tor eye aye. 10Mbəlom
a pa na bagwar i ndo məvəlaway wu a
Mbəlom andzaMelkisedek.

Marava i məgər ha məpe mədzal ka gər
Yesu

11Ka gər i wu nakay na, wu hay andaya
haladzay a samay mətsike. Ane tuk na,
a wur bo məɗakum ha hərwi zləm kurom
dəreŋ mətsəne. 12 Nəkurom i kurom na,
həlay eye kə sla ɗa hərwi ada bo kurom
eye kâ tətikumatay wu a siye i ndo hay
aye hərwi nəkurom ka tətikum wu hay
zla anəke bay. Ane tuk na, a sakum tâ
tətikakum wu neheye ka tətikum kurre ka
bazlam i Mbəlom aye sa. Ka sərummənde
ɗaf andza bagwar hay zuk bay, nəkurom
andza wawa ndəriz neheye a satay məse
wah aye. 13 Ndo nakə faya ma siye wah
huya aye na, neŋgeye wawa ndəriz huya.
Mbəlom a təra kway ha ŋgwalak eye kame
ŋgaymakəkayna, a sər zuk bay. 14Ɗafnakə
deɗek aye na, i bagwar hay. Nəteye na, ta
ŋgəliye ha bo ka matətike hərwi maŋgəne
tay ha ka bo abəra wu ŋgwalak eye tə wu
neheye ŋgwalak eye bay aye.

6
1 Kə ge andza niye na, takwa kame, za-

kwa 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 sabay. Bazlam imatsətsehe
məpəse ha mezeleme hərwi wu neheye
ŋgwalak eye bay ta diye ha ndo a məməte
aye, bazlam i mədzele ha ka Mbəlom,
2 bazlam i madzəhuɓe ndo a yam, bazlam
məpe həlay ka gər i ndo hay,* bazlam i
mələtsew abəra ma mədahaŋ ada bazlam
i sariya, wu neheye tebiye na, nəmaa dza-
liye faya matətikakum sa bay. 3 Gərakwa

* 5:5 Dəmes hay 2.7. † 5:6 Dəmes hay 110.4. * 6:2 Zəbama 1 Timote 4.14.



Hebrœ hay 6:4 361 Hebrœ hay 7:2

ha wu neheye, takwa kame. Ta gədaŋ i
Mbəlom na, ka gakweye.

4Ndo neheye təma ta dəba aye, ta maw-
eye ka matsətsehe məpəse ha mezeleme
na,ma giye bo sa ɗaw? Nəteye na, ta ŋgatay
a dzaydzay i Mbəlom, wu nakə Mbəlom a
vəlatay a ndo hay aye, kə vəlatay dərmak,
ta huta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a ɗərev tay
dərmak. 5 Ta ndzaka metsəhəne i bazlam
i Mbəlom, ta sər ha gədaŋ i məndzibəra
nakə ma deyeweye kame aye. 6 Ada ɗuh
tə dəɗ abəra ka tsəveɗ i Mbəlom na, tsəveɗ
tay andaya məmatay ahaya ka matsətsehe
məpəse ha mezeleme sa bay hərwi a təra
andza ta dar Wawa i Mbəlom ka mayako
mazləlmbaɗa eye sa ada tə vəlatay tsəveɗ a
siye i ndo haymətsaɗay.

7 Guvah nakə yam faya ma piye a ɗəma
aye taɗə wu mənday kə ge bo lele hərwi
madzəne ndo neheye tə fət aye na, niye na,
andza məgweɗe Mbəlom kə pa ŋgama ka
guvah nakay. 8 Taɗə ɗuh maa ndzohw a
ɗəma guzer ta dak na, guvah niye ma giye
ŋgama bay. Mazlambar Mbəlomma vəleye
mezeleme. Ma dziye ha abəra mə ɗəma ta
ako.

9 Dzam ga neheye na wuɗa kurom hal-
adzay aye, kwa taɗə nəmaa tsik andza niye
bəbay na, nəmaa sər ta deɗek nəkurom
faya ka pumeye bəzay a tsəveɗŋgwalak eye,
tsəveɗ nakə Mbəlom ma təmiye kurom ha
aye. 10Mbəlomna, neŋgeyeŋgwalak eye,ma
mətsiye ha gər ta məsler nakə ka gum aye
bay. Andza məgweɗe, ka mumatay bo a
siye i ndoməpemədzal gər hay ka Yesu, ka
mawumatay bo andza niye huya. Ka gum
niyena, hərwinakəkawuɗumMbəlomaye
ada ma mətsiye ha gər bay. 11 A samay
na, kwa way mâ ge andza niye huya hus
ka mandəve eye, kâ gərum ha bay hərwi
adakâhutumwunakəkapumfayamədzal
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 nakə Mbəlom a gwaɗ ma
vəliye na, nəteye.

Wu nakəMbəlom kə tsik aye na, ma giye
bo

13 Ahəl nakə Mbəlom a gwaɗay a Abra-
ham na vəlakeye wu aye na, kəmbaɗa ma
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.† 14A gwaɗ: «Ta deɗek, na piye fakaya
ŋgama, ta deɗek na vəlakeye wawa hay ha-
ladzay.» 15Abraham kə zla ŋgatay, ka həba,
hərwiniyekəhutawunakəMbəlomagwaɗ
ma vəleye aye.

16Ndo hay təmbaɗawa na, tambaɗiye ta
məzele i ndo nakə bagwar eye a ze tay aye,
məmbeɗe niye ma ndəviye ha wu nakəmə
walaŋ i ndohay aye. 17Hərwi niyeMbəlom
kəmbaɗa dərmak. A say na, ndo neheye a
gwaɗma vəlateye wu aye na, tâ sər ha ma
mbəɗeye həlay ɗaɗa a wu nakə a gwaɗ ma
vəliye aye bay, ma pəliye ha bay. 18Andza
niye, wu hay sulo neheyema pəliye bo bay
aye. Wu nakə Mbəlom a gwaɗ ma vəliye
adawunakəambaɗaaye,Mbəlommasliye
marawme kwa tsekweŋ bay. Nəkway neh-
eye kahwayakwaka təv iMbəlomməŋgehe
bo ka təv ŋgay aye na, kə vəlakway gədaŋ
haladzay hərwi ada kâ pakwa mədzal gər
kway huya ka wu nakə Mbəlom a gwaɗ
ma vəlakweye aye. 19Wu nakə ka pakwa
faya mədzal gər kway aye na, a gəs kway
ɓəŋɓəŋ lele ka dagwarakweye abəra kame
i Mbəlom bay andza ɓəre nakə tə lətsawa
ha kwalalaŋ i yam aye. Hərwi niye, ka
deyekweye ta petekeɗ nakə a tək na təv
tsəɗaŋŋa eye aye, ka fələkwakweye a huɗ
eye. 20Maa lahməfələkwe a ɗəmana, Yesu.
A ye kame i Mbəlom na, hərwi kway. Ka
tərabagwar indoməvəlawaywuaMbəlom
andzaMelkisedek ka tor eye.

7
1Melkisedek nakay, neŋgeye bəy i Salem.

Neŋgeye bəbay i ndoməvəlaywu aMbəlom
bagwar eye. A həlay eye andaya Abra-
ham a ye a vəram. A sla ka bəy hay ha-
ladzay. Ahəl nakə faya ma maweye na,
Melkisedek a ye mədzəgər ta Abraham. A
pa ŋgama ka Abraham. 2Abraham 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

† 6:13 Madazlay i wu hay 22.16-17. * 7:2 Madazlay i wu hay 14.17-20.
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bəy nakə ma giye ŋgwalak aye. Neŋgeye
bəy nakə a wuɗa məndze zay* ta ndo hay
aye hərwi neŋgeye bəy i Salem. Salem na,
andzaməgweɗe«zay». 3Ndərayasərwuray
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 a
Mbəlom ka tor eye.

4Zəbum kaMelkisedek, neŋgeye bagwar
eye. Abrahambəba tətekwayazlawunakə
a hutawma 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 vəlakum wu nəte
mə wu tay neheye kuro aye.†» Sərum ha
na, ndo neheye tə huta wu neheye na, mə
həlay i malamar tay hay, ada nəteye tebiye
na, wawa i huɗ i Abraham. 6Melkisedek
neŋgeyena, slala i Levi bay, ane tukna, ahəl
nakə Abraham a vəlay wu nəte məwu hay
kuroaye, AbrahamnakəMbəlomagwaɗay
ma piye faya ŋgama aye na, Melkisedek a
pa fayaŋgamabənaAbrahamapaŋgamaka
Melkisedek bay. 7Azlakwa bay ka sərakwa
ha lele, maa pa ŋgama ka ndo na, ndo bag-
war eye.

8Ndo neheye ma slala i Levi ta təma wu
nəte mə wu hay kuro abəra ka malamar
tay hay, nəteye na, ta mətiye. Melkisedek
na, ma ndziye huya andza nakə bazlam
i Mbəlom a tsik aye. 9 Ka slakweye faya
məgweɗe na, Levi ka təma abəra ka siye i
ndo hay wu nəte məwu hay kuro, kə vəlay
a Melkisedek dərmak tə həlay i Abraham.
10 Andza məgweɗe Abraham a vəlay wu
nəte mə wu hay kuro a Melkisedek na,
hulfe i Levi na, andaya mə huɗ ŋgay tsɨy.
Andza niye, ka slakweye faya məgweɗe
Levi neŋgeye dərmak kə vəlay wu nəte mə
wu hay kuro aMelkisedek.

Bagwar i ndo məvəlay wu a Mbəlom
mekeleŋ eye andzaMelkisedek

11Mbəlom a vəl bazlam mapala eye na,
a həlay a hulfe i Levi, nəteye neheye ndo
məvəlay wu a Mbəlom aye. Ane tuk na,
məsler tay i məvəlay wu a Mbəlom ma

sliye mandəve ha wu nakə a say aye bay.
Taɗə məsler tay ma sliye matəre ha ndo
hay ŋgwalak eye ka ɗəre i Mbəlom na, haɓe
ndo məvəlay wu a Mbəlom neŋgeɗ andza
Melkisedek ma deyeweye sa bay. Ndo
məvəlay wu a Mbəlom andza Aroŋ haɓe
ma sliye. 12 TaɗəMbəlom ka mbəɗay həlay
a slala i ndo məvəlay wu a Mbəlom, ka
sərakwa ha bazlam i Musa mapala eye
ma mbəɗiye dərmak. 13 Azlakwa anəke
na, slala i ndo məvəlay wu a Mbəlom a
mbəɗa. Bəy Maduweŋ kway Yesu nakə
faya ka tsikakweye faya kanaŋ aye na,
a yaw abəra ma slala mekeleŋ eye wal.
Ndəray nəte ma slala ŋgay andaya ndo
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. 15 Wu
nakə a ɗa ha bazlam nakay parakka aye
anaŋ: Ndoməvəlay wu aMbəlommekeleŋ
eye ki yaw, neŋgeye na, andza Melkisedek.
16Neŋgeye a təra bagwar i ndoməvəlay wu
a Mbəlom na, hərwi slala nakə nəteye ndo
neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye bay.
Neŋgeye na, bagwar i ndo məvəlay wu a
Mbəlom ta gədaŋ i sifa nakə ma ndəviye
bay aye. 17 Andza nakə mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom, Mbəlom a gwaɗ:
«KandziyendoməvəlaywuaMbəlomhuya

andzaMelkisedek.‡»
18Mbəlom kə mbata ha bazlam mapala

eye nakə ahəl niye aye hərwi bəle eye, ma
dzəniye ndo hay bay. 19 Bazlam i Musa
mapala eye na, a sla matəre ha ndo hay
ŋgwalak eye ka ɗəre i Mbəlom bay. Ane tuk
na, anəke na, wumekeleŋ eye andaya a ze
habazlamneheyemapala eye. Wuandaya
nakə ma vəlakweye tsəveɗ lele eye hərwi
məndisle ka təv Mbəlom aye. Wu eye niye
na, Yesu. Ka pakwa faya mədzal gər na, ka
neŋgeye.

20Wumekeleŋ eyena, ahəl nakəMbəlom
ma piye Yesu bagwar i ndo məvəlay wu a
Mbəlom aye na, a mbaɗa təday. Ahəl nakə
slala i Levi hay ta təra ndo məvəlay wu a
Mbəlom aye na, tə mbaɗa andza niye bay.
21Ane tuk na, i Yesu na, Mbəlom kəmbaɗa,

† 7:5 ZəbaməMəpesle 18.21. ‡ 7:17 Dəmes hay 110.4.
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a gwaɗ:
«NeŋMbəlom nambəɗeye həlay bay,

nambaɗa ka ndziye ndoməvəlaywu a
Mbəlom huya.§»

22Nakay andza məgweɗe na, dzam nakə
Mbəlom a ɓar tə nəkway aye na, lele a ze
ha dzam nakə a ɓar ahəl niye aye. Andza
niye, maa ɗakway ha ta deɗek Mbəlom kə
ɓar dzam tə nəkway na, Yesu.

23Wu mekeleŋ eye andaya wal sa. Ndo
neheye tə vəlaway wu a Mbəlom ma slala
i Levi aye na, nəteye haladzay hərwi tə
mətawa, tə gərawa ha məsler tay. 24 Ane
tuk na, i Yesu na, andza niye təbey, neŋgeye
ma ndziye ka tor eye, ma ndziye ndo
məvəlay wu a Mbəlom huya ka tor eye.
25 Hərwi niye, neŋgeye na, gədaŋ andaya
mətəme ha ndo neheye faya ta diye kame i
Mbəlom tə həlay ŋgay aye kwa kəɗay hərwi
neŋgeye ma ndziye ka tor eye. Faya ma
ɗuwuleye naha me a Mbəlom huya hərwi
tay.

26Neŋgeye na, bagwar i ndo məvəlaway
wu a Mbəlom nakə ɗeɗəŋ eye gədaŋ ŋgay
andaya madzəne kway aye. Neŋgeye na,
tsəɗaŋŋa, mənese andaya mə neŋgeye bay,
kə ge mezeleme təbey. Neŋgeye andza ndo
məge mezeleme hay bay, Mbəlom a pa na
wal. Mbəlom a pa na mə mbəlom ka gər
i wu hay tebiye. 27 Siye i bagwar hay i
ndo məvəlaway wu aMbəlom, nəteye neh-
eye na, ta kəɗaway wu a Mbəlom pat pat.
Tə kəɗaway naha hərwi mezeleme tay eye
təday ada ta kəɗay naha hərwi mezeleme
i ndo siye hay. Yesu na, neŋgeye a ge
andza niye təbey. Neŋgeye a vəlay naha
wu a Mbəlom hərwi ndo hay sik nəte tsa tə
məvəlehagərŋgay. I ŋgayna, ɗaandzaniye.
28 Bagwar i ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlomayeneheyebazlam iMusamapala
eye a pa aye, ndo hay tsa, nəteye tə gawa
mezeleme. Ane tuk na, ahəl nakə Mbəlom
a mbaɗa aye, bazlam nakay kə zla təv i
bazlam i Musa mapala eye, a pa bagwar
i ndo məvəlaway wu a Mbəlom na, Wawa
ŋgay. Neŋgeye na, ka təra ŋgwalak eye peteh
ka tor eye.

8
Yesu neŋgeye bagwar i ndo məvəlay wu a

Mbəlom deɗek eye
1 Bazlam nakə ta deɗek bagwar eye

a sakway mətsike aye na, anaŋ: Bag-
war i ndo məvəlaway wu a Mbəlom an-
daya andza nakay. Neŋgeye na, i kway.
Neŋgeye mandza eye ka təv məndze i Bəy
mə mbəlom, tə həlay i mənday i Mbəlom
Bəy Maduweŋ ka gər i wu hay tebiye mə
mbəlom. 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 vəlawaywu a
Mbəlom aye tə gawaməsler na, məmadza-
wadzawa iməɗəslay 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,
BəyMaduweŋ bəna ndo zezeŋ bay.

3Bagwar i ndoməvəlawaywu aMbəlom
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. 4Kə
ge neŋgeye ka məndzibəra na, ma təriye
ndo məvəlay wu a Mbəlom bay hərwi ne-
heye ka məndzibəra aye ɓa faya ta vəleye
wuaMbəlomayenəteye andaya tsɨy andza
nakə bazlam i Musa mapala eye a tsik aye.
5 Ahəl nakə Musa ma lambaɗiye madza-
wadzawa niye aye, Mbəlom a gwaɗay:
«Zəba faya lele, do lambaɗ gay nakə ka
lambaɗiye na, andzanakənabəzakahamə
mahəmbaaye.» NdoməvəlaywuaMbəlom
neheye na, 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 haməsler i ndoməvəlaway
wu a Mbəlom neheye. Neŋgeye ma miye
tay ha ka bo ndo hay ta Mbəlom hərwi ada
Mbəlommâ ɓar dzamnakə a ze dzamnakə
ahəl niye hərwi wu nakə Mbəlom a gwaɗ
ma vəliye ma məɓere dzam nakay aye na,
a ze wu neheye ahəl niye aye haladzay.

§ 7:21 Dəmes hay 110.4. * 8:5 Madayaw abərama Ezipt 25.40. † 8:7 ZəbaməMadayaw abərama Ezipt 24.3-8.
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7 Taɗə məɓere dzam† nakə makurre eye
mənese andaya faya bay aye na, Mbəlom
ma ɓariye dzammasulo eye bay. 8Ane tuk
na, ka zəbakwa faya na, a sla wuray bay
hərwiMbəlom fayamamatay hamənese a
ndo hay. A gwaɗatay:
«Tsənum, maa tsik me na, neŋ Bəy

Maduweŋ.
Həlay eyema deyeweye

na ɓariye dzamweɗeye
ta slala i Israyel hay ada ta slala i
Yahuda hay.

9Dzam nakə na ɓariye aye na,
andza nakə na ɓar ta bəba təte tay hay
bay.

A həlay nakə na həla tay ahaya tə həlay ga
eye abəramə Ezipt aye na,

bo tay eye tə gər tay ta nas ha Dzam
Gurameyenakənaɓar tanəteyeaye.

Hərwi niye na gər tay ha.
Maa tsik bazlam andza nakay na, neŋ Bəy

Maduweŋ.
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 ga mapala eye a
mədzal gər tay,

na təriye Mbəlom tay
ada nəteye ta təriye ndo ga hay.

11Ndəray andaya ma diye ma tətikateye a
ndo siye aye, ma gwaɗiye:

“Dumara, sərum Bəy Maduweŋ eye”,
andaya bay,

hərwi ndo hay tebiye ta səriye ga,
kwa bagwar hay, kwa 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
ha wu nakə ka təra guram eye ada ma
dzəniye ka wuray sa bay aye na, mazlam-
bar ma dziye.

9
Tsəveɗ deɗek eye hərwi məɗəslay ha gər a

Mbəlom
1 Ma dzam nakə kurre aye na, bazlam

mapala eye hay andaya, neheye ta ɗatay
ha a ndo hay tsəveɗ i məɗəslay ha gər a
Mbəlom aye. Təv andaya dərmak nakə
ndo hay ta lambaɗ hərwimaɗuwulayme a
Mbəlommə ɗəmaaye. 2Gayniye ta lambaɗ
na, tə petekeɗ. Gay kurre eye na, tə zalay
təv tsəɗaŋŋa eye. Tə pa a ɗəma lalam bag-
war eye ta hawal eye hay tasəla ta ako eye
fataya ada tabal tə peŋmapa eye faya nakə
təvəlaway fayawuaMbəlomaye. 3Petekeɗ
aŋgənaha tsəlakniye ta tsəlakneŋgeɗnakə
kame aye. Tə zalay a tsəlak niye na, təv
nakə a ze siye hay tebiye tə tsəɗaŋŋa aye.
4Təpa a təvniye na,wunakə təŋgar ta gura
tə fəkawa faya wu nakə a ze huŋŋa aye. Tə
pa a ɗəma zlaŋgatsa dərmak. Zlaŋgatsa niye
na, mambuza eye tebiye ta gura, tə zalay
zlaŋgatsa i məɓere dzam. Ma zlaŋgatsa niye
səra i gura andaya mə ɗəma dərmak. Ma
səra eye niye na, makwala nakə tə zalay
man* aye mə ɗəma. Sakwal i Aroŋ nakə a
ɗuɗa, a pa slambah aye mə ɗəma dərmak,
tə beleler hay sulo neheyeMbəlom awatsa
faya bazlam mapala eye hay ahəl nakə a
ɓar dzam ta ndo ŋgay hay aye. 5 Ka gər i
zlaŋgatsaniye na, ta lambaɗwuhay sulo, tə
pa faya. Tə zalatay a wu niye hay na, keru-
biŋ hay, faya ta ɗatay ha məzlaɓ i Mbəlom
a ndo hay. Ta həndək ha gwezleviyek tay
hərwi madərəzle na təv nakə tə vəlaway
naha fayawuaMbəlomhərwi adaMbəlom
mâ pəsatay ha mezeleme i ndo neheye tə
ge aye. Ane tuk na, na ɗiye ha wu neheye
pendek pendek anəke bay.

6 Wu niye hay malambaɗa eye tsɨy na,
ndo neheye tə vəlaway wu a Mbəlom aye
ti yawa pat pat a gay makurre, tə gawa
məsler tay pat pat mə ɗəma. 7 Tsəlak ma-
sulo eye maa yawa a ɗəma na, bagwar i
ndo məvəlaway wu a Mbəlom nəte ŋgweŋ.
A yawa a ɗəma na sik nəte ka məve. Ma
diye a ɗəma na, kutoŋ ma zliye bambaz i
gənaw a həlay ma vəleye a Mbəlom hərwi
adaMbəlommâpəsay hamənese nakə a ge

‡ 8:12 Zeremi 31.31-34. * 9:4 Man na, makwala nakəMbəlom a vəlatay a Israyel məmakulkwandah aye. Zəba
maMadayaw abərama Ezipt 16.13-15; 31.
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aye ada nakə siye i ndo hay tə ge ta mədzal
gər tay bay aye. 8 Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
faya ma ɗakway ha tə wu neheye na, kə
ge 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 i wu neheye a ɗa
ha na, wu neheye ti yaw anəke aye. Faya
ma 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 wu mənday, wu məsay ada ka gər i
məbere wu hay na, kəkay ɗekɗek tsa. Wu
neheye na, wu i ndo i məndzibəra ɗekɗek,
ma ndziye tsekweŋ tsa hus a pat nakə
Mbəlommambəɗiye hawuhay tebiye aye.

11Anəke na, Kəriste ki yaw tsɨy. Neŋgeye
bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom.
Wuneheye ŋgwalak eye faya ka hutakweye
na, ka hutakwa mə həlay ŋgay. Neŋgeye
ki ye a təv nakə bagwar eye a ze madza-
wadzawa iməɗəslay ha gər aMbəlom nakə
ahəl niye aye, təv niye na, lele haladzay.
Ma lambaɗ təv niye na, ndo hay bay, an-
daya ka məndzibəra bay. 12 Kəriste ki ye
a təv niye, kə fələkwa a təv nakə a ze siye
hay tə tsəɗaŋŋa aye. Kə zla bambaz i voʼar
tə bambaz i wawa i sla ka həlay bay. Ɗuh a
fələkwa a ɗəma na, a zla bambaz ŋgay eye
nakə ambəɗa ha aye, a ye sik nəte ka ndəv.
Andza niye kə təma kway ahaya abəra mə
mezeleme ka tor eye.

13 Ahəl niye na, tə kəɗawa voʼar hay,
merisla hay, ta gwatsakawa bambaz eye
ka ndo neheye nəteye tsəɗaŋŋa kame i
Mbəlom bay aye. Tə kəɗawa sla wawa
eye dərmak, tə dulawa na, ada bətekwew
maləməts eye na, tə faɗawa ka ndo hay.
Andza niye, ndo neheye tə ge mənese aye
na, bo tayka təra tsəɗaŋŋaandzanakəa 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 niye ma ndziye na, ka tor eye.
Bambazŋgaya təraha ɗərevkway tsəɗaŋŋa

hərwi ada wu neheye ŋgwalak eye bay ta
diye kway ha amədahaŋ aye na, kâ gakwa
sa bay. Ane tuk na, kâ gakwa ɗuh na,
məsler i Mbəlom, neŋgeye nakə ma ndziye
ka tor eye aye.

15 Hərwi niye Kəriste, neŋgeye ndo
məsəre tay ha ka bo ndo hay ta Mbəlom
hərwi Mbəlom kə ɓar Dzam Weɗeye ta
nəteye. Hərwi niye, ndo neheye Mbəlom
a zalatay aye na, ta hutiye wu neheye
ŋgwalak eye Mbəlom a 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 a mət aye kə
təma tay ahaya abəraməmezeleme.

16 Taɗə ndoweye a gwaɗ: «Na mət na,
ŋgənum ha wu ga hay» na, ndo niye mâ
mət təday ada ta ŋgəniyeha. 17Ahəl nakəkə
mət aye na, bazlam ŋgayma hutiye gədaŋ.
Taɗə ndoweye andaya tə ɗəre na, wu nakə
a gwaɗ aza ka ŋgənumeye ha aye na, ta
ŋgəniye ha zuk bay. 18 Hərwi niye, kwa
dzam makurre a ge bo na, ta mbəɗa ha
bambaz təday bənama giye bo bay. 19Ahəl
niye na, Musa a ɗatay ha bazlam mapala
eye nakəMbəlom a vəlay aye a ndo hay aye
təday. Tsa na, a zla bambaz i sla wawa
eye, i voʼar a dzapa ha ta yam. A zla
hawal ta gugumaŋ ndozza eye a tələka ha
a bambaz, a gwatsaka ka ɗerewel i bazlam
mapala eye ada a gwatsaka ka ndo hay
tebiye. 20Ahəl nakə fayamagwatsakiyena,
a gwaɗ: «Nakay na, bambaz nakəMbəlom a
ɓar ha dzam ta nəkuromaye. A gwaɗakum
rəhumay ha gər.†» 21 Musa ka gwatsaka
bambaz ka madzawadzawa i məɗəslay ha
gər aMbəlomniye ta lambaɗ təpetekeɗ aye
dərmak ada ka gwatsaka ka wu neheye tə
gawa ha məsler hərwi məɗəslay ha gər a
Mbəlom aye tebiye. 22Andza nakə bazlam
mapala eye a tsik aye na, matsəla wu hay
tebiye ta gwatsakawa fayabambaz adamâ
təra tsəɗaŋŋa. Tambəɗahabambazbayna,
Mbəlomma pəsiye hamezeleme bay.

Bambaz iKəristemabariyehamezeleme
i ndo hay

23Tsəveɗ nakəMusa a tətikawatay a ndo
hayahəl niyena,mandzəkitbo iwuneheye

† 9:20 Madayaw abəra ma Ezipt 24.3-8.
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deɗek eye mə mbəlom aye. Kutoŋ lele mâ
təra hawu hay tebiye tsəɗaŋŋa andza nakə
bazlam iMusaa tsik aye. Ane tukna, hərwi
matəre wu neheye deɗek eye mə mbəlom
aye tsəɗaŋŋa na, kutoŋ məvəle wu nakə
a ze bambaz i gənaw aye. 24 Siye i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom ti yawa a gay
i gugumaŋ nakə ndo hay ta lambaɗ aye
ada gay niye na, mandzəkit bo i təv nakə
Mbəlom mə ɗəma aye ɗekɗek tsa. Ane tuk
na, Kəriste, neŋgeye na, ki ye a təv nakə
Mbəlommandza eyemə ɗəmaaye, neŋgeye
kame i Mbəlom hərwi kway. 25 Bagwar i
ndoməvəlaway wu aMbəlom 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 ndoməvəlawaywu a
Mbəlombay. 26Taɗəmâgeandzaniye, kwa
ka gər nakə Mbəlom a ge məndzibəra aye
na, haɓe atayma 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. 27 Kwa way ma mətiye sik nəte,
ma dəba eye na, Mbəlom ma geye sariya.
28Andza niye, Kəriste bəbay amət 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 hutak-
weye aye. Nəteye na, wu niye hay bay.
Ndo hay tə kəɗaway wu a Mbəlom hərwi
mahəndzəɗe tə neŋgeye, tə kəɗaway wu a
Mbəlom kaməve kaməve, ane tuk na, a sla
faya matəre tay tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom
bay. 2 Taɗə ndo hay ta təra tsəɗaŋŋa hərwi
nakə tə kəɗaway wu a Mbəlom ta deɗek
aye na, haɓe ta gəriye ha məkəɗay wu a
Mbəlom. Hərwi ataymezeleme tay kə bara
sik nəte ka ndəv, mezeleme tay a matayaw
a gər bay. 3 Ane tuk na, ɗuh məkəɗe

wu neheye tə kəɗaway a Mbəlom aye na,
mezeleme tay amatayaw a gər kaməve ka
məve, 4 hərwi bambaz i merisla ta voʼar a
sla məberemezeleme bay.

5Hərwi niye, ahəl nakə Kəriste mazlam-
bar ma deyeweye kaməndzibəra 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

ada məkəɗe wu hərwi məpəse ha
mezeleme na,

a yaka a gər bay.
7Aya, na gwaɗaka:
Neŋ anaŋ Mbəlom, na yaw ka məndzibəra

na, hərwi ada nâ ge wu nakə a saka
aye,

andza nakəmawatsa eye ka gər ga mə
ɗerewel i bazlammapala eye aye.*»

8Wu nakə Kəriste a lah mətsike aye na,
a gwaɗ: «A saka tâ kəɗaka gənaw hay bay,
tâ vəlaka wu mekeleŋ eye bay. Məkəɗe
gənaw hərwi məfəkaka naha ada məkəɗe
wu hərwi məpəse ha mezeleme na, a yaka
a gər bay.» Kwa wu neheye a pay bəzay a
bazlam mapala eye bəbay na, a yay a gər
a Mbəlom bay. 9 Kəriste a gwaɗ sa: «Neŋ
anaŋ na yaw kaməndzibəra na, hərwi ada
nâ ge wu nakə a saka aye.» Andza niye, a
mbata ha Dzam Guram eye, a vəl a ɗəma
tsəveɗ weɗeye. 10 Ka 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 a Mbəlom
aye, nəteye tebiye malətsa eye pat pat ka
məge məsler tay pat pat. Tə kəɗaway wu
huya a Mbəlom. Ane tuk na, wu ne-
heye tə kəɗawa aye na, tə sla məmbete
ha mezeleme i ndo hay bay. 12 Yesu
Kəriste na, a vəl bo ŋgay eye sik nəte hərwi
məzle mezeleme abəra ka ndo hay ka tor
eye. Tsa na, a ndza tə həlay i mənday i
Mbəlom. 13 Anəke na, neŋgeye faya ma
həbiye Mbəlommâ 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

* 10:7 Dəmes hay 40.7-9.
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ŋgayhay tsəɗaŋŋa kame iMbəlom. A pa tay
hawal hərwi ŋgay. A təra tayhaŋgwalak eye
hay ka tor eye.

15 Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye faya ma
ɗakweye ha dərmak parakka wu neheye
na, deɗek. A gwaɗ təday na:
16 «BəyMaduweŋMbəlom a gwaɗ:
“Dzamnakəna ɓariye ta ndo gahay ahəlay

niye aye na, anaŋ:
Na piye bazlam gamapala eye a ɗərev tay,

na watsiye bazlam ga mapala eye a
mədzal gər tay.”»

17Tsa na, a gwaɗ sa:
«Na ma ahaya mezeleme tay a mədzal gər

ga sa bay,
kwa məsler neheye tə ge ŋgwalak eye
bay aye.†»

18Mbəlom kə pəsatay hamezeleme i ndo
hay tsɨy na, məvəlay wu hay a Mbəlom ma
dzəniye hərwi məzle mezeleme abəra ka
ndo hay sa bay.

Həndzəɗakwa ka təv iMbəlom
19 A nəkurom malamar ga hay, ka

hutakwa tsəveɗ məfələkwe a təv nakə a ze
siye hay tə tsəɗaŋŋa aye na, hərwi bambaz
i Yesu nakə a mbəɗa ha aye. 20 Yesu ka
ŋguraɗa ha petekeɗ nakə kame kway aye.
Ka həndəkakway tsəveɗ weɗeye, nakə ka
slakweye məfələkwe a ɗəma aye. Tsəveɗ
nakay weɗeye na, ka hutakweye ha sifa.
Petekeɗ nakə a ŋguraɗa ha aye na, andza
məgweɗe bo nakə ta dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye aye. 21 Andza niye, i
kway na, bagwar i ndo məvəlay wu a
Mbəlomandaya a ləvay gər a gay iMbəlom.
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. 23 Tsikakwa parakka huya nəkway
ka pakwa mədzal gər ka wu nakə Mbəlom
a tsik aye, kâ dzədzakwa ha mədzal gər
kway bay, hərwi wu nakə a gwaɗ ma giye
na, huya ma giye andza nakə a tsik aye.
24 Pəlakwa tsəveɗ nakə ka vəlakweye ha
gədaŋ a bo nəte nəte mə walaŋ kway aye
hərwi ada kâwuɗakwa bo kame kame ada

kâ gakwa wu neheye ŋgwalak eye. 25 Kâ
gərakwa ha məhay gər andza ndo siye hay
bay. Ɗuh na, vəlakwa a bo gədaŋ nəte nəte
mə walaŋ kway, wene wene eye hərwi
ka sərum ha pat nakə Yesu Kəriste ma
maweye aye na, mazlambar bəse.

26 Ka sərakwa deɗek i Mbəlom. Hərwi
niye taɗə faya ka gakweyemezeleme huya
ada ka sərakwa lele ŋgwalak eye bay na,
sərakwa ha wu mekeleŋ eye andaya neh-
eye ta sliye fayaməvəle hərwiməmbete ha
mezeleme aye na, andaya sa bay tebiye.
27 Taɗə ndoweye kə ge mənese andza niye
na, mâ dzədzar hərwi Mbəlom ma geye
sariya. Sariya niye na, a ge zluwer hal-
adzay, akogədaŋeyema fəkiyendoneheye
ta rəhay ha gər a Mbəlom bay aye. 28 Ka
sərum ha taɗə ndoweye ka rəhay gər a ba-
zlam 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.‡
29 Taɗə kə ge tə bazlam i Musa 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 ahaya
abəra məmezeleme aye dərmak. Faya ma
tsaɗeye a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa nakə faya ma
ɗakweye ha ŋgwalak i Mbəlom aye. 30 Ka
sərakwa ndo nakə a gwaɗ:
«Mata gatay ɗəretsətseh a ndo neheye ta

kərahmarəheŋ ha gər aye na, neŋ.
Na hamateye a ɗəma wu tay neheye
ŋgwalak eye bay tə ge aye.»

A gwaɗ sa:
«Neŋ,BəyMaduweŋna gateye sariya a ndo

ga hay.§»
31Mbəlom na, a vəl sifa. Andza niye, taɗə
sariya kə gəs ndoweye kame i Mbəlom na,
ɗəretsətseh i ndo niye ma ziye wu hay
tebiye.

32 Mum ahaya a gər ma kəkay wu nakə
a ge bo tə nəkurom ahəl niye ka ŋgatumay
makurre eye a dzaydzay i Mbəlom aye. A
həlay niye na, ta sakum ɗəretsətseh hal-
adzay. Ane tuk na, ka səmumay naha a wu
hay tebiye. 33A həlay siye na, ta tsaɗakum
kame i ndo hay, ta sakum ɗəretsətseh. A

† 10:17 Hebrœhay 8.8-12. ‡ 10:28 Zəbamə Bazlammapala eyemasulo eye 19.15. § 10:30 Bazlammapala eye
masulo eye 32.35-35.
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həlay siye ka yum a ɗəretsətseh i ndo neh-
eye tə satay ɗəretsətseh aye dərmak. 34 Ka
sum ka bo ɗəretsətseh dziye ta ndo neheye
tə gəs ha tay a daŋgay aye. Ahəl nakə ndo
hay ta buwa fakuma abəra wu kurom hay
aye na, ka səmumaynaha taməŋgwese eye,
hərwi ka sərum ha wu kurom hay ŋgwalak
eye andaya a ze siye i wu hay tebiye, ta
ndziye ka tor eye.

35Hərwi niye, kâ gərum haməpemədzal
gər kurom abəra ka Mbəlom bay, hərwi
taɗə ka rəzlumay a gər huya na, Mbəlom
ma vəlakumeye magogoy haladzay. 36Wu
nakə a ye ka bo aye na, səmumay naha ada
kâ gumwu nakə a yay a gər a Mbəlom aye,
hərwi ada kâ hutum wu nakə a gwaɗ ma
vəlakumeye aye. 37Hərwi niye, Mbəlom a
gwaɗ:
«A zəkaw həlay tsekweŋ ndo nakə ma

deyeweye na,
ma deyeweye, ma gaweye mahonok
bay.

38 Ndo 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 kə ma ta dəba na,
neŋgeye a yeŋ a gər sa bay.*»

39Nəkway na, ndo neheye təma ta dəba
ada tə dze aye bay. Ɗuh nəkway na, ndo
neheye təpamədzal gər taykaMbəlomaye.
Andza niye, ka hutakweye sifa ka tor eye.

11
Ndo neheye ahəl niye tə pamədzal gər ka

Mbəlom 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 bay bəbay na, ka
sərakwa ha ta deɗek andaya. 2Ndo neheye
ahəl niye ta dzala ha ka Mbəlom andza
niye. Hərwi niye ta yay a gər a Mbəlom.

3 Hərwi məpe mədzal gər kway ka
Mbəlom na, ka sərakwa ha kwetseh kwet-
seh Mbəlom a ge wu hay tebiye tə bazlam
ŋgay nakə a tsik aye. Andza məgweɗe
wu neheye tebiye faya ka ŋgatakweye ka

məndzibəra aye na, tə yaw abəra mə wu
neheye ɗəre i ndo zezeŋ a ŋgatay bay aye.

4Hərwiməpemədzal gərŋgaykaMbəlom
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 təma wu
nakə a kəɗay aye. Kwa Abel kə mət bəbay,
faya ta tsikakweye labara ŋgay huya hərwi
nakə a dzala ha kaMbəlom aye.*

5Hərwiməpemədzal gərŋgaykaMbəlom
na, Henok kə mət bay, Mbəlom a zla na a
mbəlom. Ndəray kə ŋgatay a Henok sa bay
hərwi Mbəlom kə zla na. Bazlam i Mbəlom
a gwaɗ na, ahəl nakə Mbəlom kə zla na
Henok zuk bay aye na, Henok a yay a gər
a Mbəlom.†

6Zemədzal ha kaMbəlomna, ndərayma
sliye madayay a gər a Mbəlom bay. Ndo
nakəa saymahəndzəɗeka təv iMbəlomaye
mâ dzala ha faya neŋgeye andaya. Mâ sər
ha na, neŋgeye faya ma vəlateye magogoy
a ndo neheye ta pəliye na aye.

7Hərwimədzele ha kaMbəlomna, Nuhu
a rəhay ha a gər a bazlam i Mbəlom.
Mbəlom kə tsikay kurre ka wu neheye ta
giye bo aye kurre. Ndəray kə ŋgatay ɗaɗa
a wu niye hay bay, ane tuk na, ka rəhay
ha gər a wu nakə Mbəlom a tsikay aye. A
lambaɗ kwalalaŋ i yam bagwar eye andza
nakəMbəloma tsikayaye, a fələkwaa ɗəma
ta ndo i gay ŋgay hay tebiye, ta təma Məpe
mədzal gər nakə a pa ka Mbəlom aye a ɗa
hamede i siye i ndohayna, ŋgwalak eyebay
hərwi ta pamədzal gər kaMbəlom bay.‡

8Hərwiməpemədzal gərŋgaykaMbəlom
na, Abraham a rəhay ha gər a Mbəlom aye,
a lətse a ye a gəmanakəMbəloma gwaɗma
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 nakə Mbəlom a gwaɗ
mavəleyeaye. Andzamə ɗəmana, neŋgeye
madurloŋ eye, a ndzawa mə gay nakə ta
lambaɗ ta gugumaŋ aye. Hulfe ŋgay Izak
taZakobnəteyeneheyeMbəlomagwaɗma
vəlateye gəma niye aye dərmak tə ndzawa
mə ɗəma na, mə gay nakə ta lambaɗ ta

* 10:38 Habakuk 2.3-4. * 11:4 ZəbaməMadazlay i wu hay 4. 3-10. † 11:5 ZəbaməMadazlay i wu hay 5.18-14.
‡ 11:7 ZəbaməMadazlay i wu hay 6.9–9.29. § 11:8 ZəbaməMadazlay i wu hay 12.1.
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gugumaŋ aye dərmak. 10 Abraham a ge
andza niye na, a təkay ɗəre a gəma nakə
mandziye ɓəŋɓəŋ*madəɗiye bayaye. Maa
ləvahabo ta gəmaniyena, bo iMbəlomeye
ŋgway,maa ɗəzl na, neŋgeye.

11 Hərwi məpe mədzal gər ŋgay ka
Mbəlom na, Sara kwa neŋgeye guram eye
tsɨy bəbay na, kə huta gədaŋ məwe wawa.
A sər ha ta deɗek wu nakə Mbəlom a
gwaɗ ma vəleye na, ma vəleye.† 12 Hərwi
niye Abraham, neŋgeye guram eye tsɨy
kə wa wawa ada wawa i huɗ ŋgay hay ta
wa bo haladzay andza wurzla neheye ka
magərmbəlom aye ada andza hewiyeŋ mə
magayam a pasla bo bay.

13 Ndo neheye tebiye tə mət ma məpe
mədzal gər ka Mbəlom aye, nəteye na, ta
huta wu nakə Mbəlom a gwaɗ ma 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 an-
daya ka məndzibəra bay.‡ 14 Ndo 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 tadzalaandzaniyena, tapəliye tsəveɗ
məmea təv nakə ti yaw abəramə ɗəmaaye.
16 Ane 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 zalay
Mbəlom 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 faya mâ vəlay Izak. Abraham
a təma məge andza niye. Ane tuk na,
ɓa Mbəlom kə gwaɗay ma hutiye wu.
18 Mbəlom a gwaɗay: «Hulfe yak deɗek
eye ma deyeweye na, ma hulfe i wawa
yak Izak.§» 19 Abraham a dzala: «Mbəlom
na, gədaŋ ŋgay andaya mələtse ahaya Izak
abəra ma mədahaŋ.» Ta deɗek a təra

andza Izak kə mət ada kə lətsew abəra ma
mədahaŋ.

20 Hərwi məpe mədzal gər ŋgay ka
Mbəlom na, Izak a pa ŋgama ka Zakob ta
Ezayu. A tsik ka wu nakə ma giye bo ta
nəteye kame aye.*

21 Hərwi 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.‡

23Hərwiməpemədzal gər tay kaMbəlom
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.§

24 Hərwi məpe mədzal gər ŋgay ka
Mbəlom na, ahəl nakəMusa a ge gawla aye
na, a say ta gwaɗay: «Musa neŋgeye wawa
i dem i bəy i Ezipt» na, a say bay. 25 A zay
ha məse ɗəretsətseh ta ndo i Mbəlom hay
tə bəmalə nakə ma ndziye ma məŋgwese
tsekweŋ ada ka rəhay gər a Mbəlom bay
aye.* 26A sər ha, a zay ha ndo hay tâ tsaɗay
andzanakə tə tsaɗayaKəriste aye təbəmalə
nakə ma hutiye zlele i gəma i Ezipt aye. A
dzala andza niye na, hərwi faya ma təkay
ɗəre a wu nakə Mbəlom a gwaɗ ma vəleye
aye.

27 Hərwi məpe mədzal gər ŋgay ka
Mbəlom na, Musa a ye abəra ma Ezipt.
Ka dzədzaray a mevel i bəy bay. Kə ndza
ɓəŋɓəŋ andza ma ŋgateye a Mbəlom, ndo
nakə ndəray a ŋgatay ɗaɗa tə ɗəre bay aye.

28 Hərwi 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 yaw ma kəɗiye

* 11:10 A tsik na, Zerozelem weɗeye, zəba ka mede 16 ada ma Hebrœ hay 12.22. † 11:11 Zəba mə Madazlay i
wu hay 18.10. ‡ 11:13 Zəba mə Madazlay i wu hay 23.4. § 11:18 Zəba mə Madazlay i wu hay 21.12; 22.1-14.
* 11:20 Zəba məMadazlay i wu hay 27.1-40. † 11:21 Zəba məMadazlay i wu hay 47.29-31. ‡ 11:22 Zəba mə
Madazlay i wu hay 50.24. § 11:23 Zəba məMadayaw abəra ma Ezipt 2.1-2. * 11:25 Zəba məMadayaw abəra
ma Ezipt 4.19-23.
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malkwara i wawa hasləka eye i ndo i Ezipt
hay na, mâ kəɗ malkwara tay hasləka eye
hay bay.†

29Hərwiməpemədzal gər tay kaMbəlom
na, Israyel hay tə tas abəra mə Bəlay
Ndozza eye. Ahəl nakə ndo i Ezipt hay a
sataymətese dərmak aye na, bəlay ama ka
bo a həl tay ha tebiye.‡

30Hərwiməpemədzal gər i Israyel hayka
Mbəlom na, zleɗ i gəma i Zeriko a mbəzl.
Ndo i Israyel hay tə tawa na gəma niye
məhəne məkwa matasəla eye na, zleɗ niye
ambəzl.§

31 Hərwi 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. 33 Nəteye dərmak, hərwi
məpe mədzal gər tay ka Mbəlom na, tə ge
vəram ta gəma siye hay, ada ta sla ka gəma
niye hay aye. Ta ge wu nakə deɗek eye, ta
huta wu nakəMbəlom a gwaɗma vəlateye
aye, ta dərəzlay ka bazlam a zɨl hay hərwi
ada tâ gatay wuray bay. 34 Ta mbata ha
ako nakə fayama 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. 35Ŋgwas hay
ta ŋgatatay a ndo tay neheye tə mət aye sa,
nəteye ta sifa aye. Ndo siye hay tə satay
ɗəretsətseh. Haɓe ta gwaɗ nəmaa gəriye
ha məpay bəzay a Mbəlom. Ane tuk na,
a satay mətəme bay, a satay məməte mə
ɗəretsətseh hərwi adaMbəlommâ lətsa tay
ahaya abəra ma mədahaŋ ada tâ huta sifa
ŋgwalak eye a ze nakay.†

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. 38 Ta dzədzawa mə
makulkwandah, ada mə mahəmba hay, tə
hənawa ma lar hay ada ma bəɗ hay. Ndo
neheyena, tayekabo taməndzibəranakay
bay.

39Ndoneheye tebiyenəteye ta pamədzal
gər ka Mbəlom ada andza niye nəteye tə
yay a gər a Mbəlom. Kwa andza niye
bəbay na, ta huta wu nakəMbəlom a gwaɗ
ma vəlateye a ndo hay aye bay, 40 hərwi
Mbəlom kə dzala ada kə pa hərwi kwaywu
ŋgwalak eye a ze i siye i ndo neheye tə huta
aye. A say a Mbəlom tâ təra ŋgwalak eye ka
bo dziye tə nəkway.

12
MelkisedekndoməvəlawaywuaMbəlom

1Nəkway na, ndo neheye tebiye tə pawa
mədzal gər 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 nakəma
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 təmaməməte
ka mayako mazləlmbaɗa eye. Horoy kə
gay məməte ka mayako mazləlmbaɗa eye
bay hərwi a sər ha ɗərev ma ŋgwasiye ta
məŋgwese nakəMbəlom a ləva ha bo hərwi
ŋgay aye. Anəke neŋgeye mandza eye tə
həlay imənday i təvməndze i bəy iMbəlom.

† 11:28 ZəbaməMadayaw abəra ma Ezipt 12.21. ‡ 11:29 ZəbaməMadayaw 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 Zəba mə Ndo i sariya hay 11.1. † 11:35
Zəbama 1 Bəy hay 17.17-24; 2 Bəy hay 4.18-37.
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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 ɗərev
mâ ye fakuma abəra bay. 5 Ka mətsum ha
gər tə bazlam neheye Mbəlom a tsikakum
hərwi məmakum naha ɗərev aye ɗaw? A
tsikakum me andza bəba ma tsikeye me a
wawa ŋgay, a gwaɗ:
«Wawa ga, Bəy Maduweŋ Mbəlom kə

tsikaka kamakəte na,
kâ zəba faya andza wu kəriye bay.

Kəmaka hamaŋgok na,
ɗərevmâ ye faka abəra bay,

6hərwi fayama tsikateye kamakəte na,
a ndo neheye a wuɗa tay aye.

Ma ndaɓiye na,
ndo neheye tebiye ta təra wawa ŋgay
hay aye.*»

7 Andza niye, səmumay naha a
ɗəretsətseh ɓəŋɓəŋ hərwi ada kâ sərum
wu nakə Mbəlom a kəta kurom ha aye.
Ɗəretsətseh nakay a ɗa ha na, Mbəlom kə
həl kurom hərwi ada kâ tərum wawa ŋgay
hay. Wawa andaya nakə bəba ŋgay ma
tsikeye kamakəte bay ayena, andaya ɗaw?
Andaya bay! 8 Mbəlom 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 rəhakway ha gər a Bəba kway nakə mə
mbəlom aye bəɗaw? Taɗə ka rəhakway 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 tukna, Bəba
kway nakə mə mbəlom aye, neŋgeye ma
kətiye kway hərwi adamâ dzəna kway ada
ka tərakwa tsəɗaŋŋa andza neŋgeye huya.
11A həlay nakə faya ta kətiye kway aye na,
awur fakwaya,məŋgwese andayamə ɗərev
kway bay. Aza kame, ndo neheye ta təma

makəte aye na, ta giye wu nakə a yay a gər
aMbəlom aye ada ɗərev tayma ndziye zay.

Matətike taməge ɗaf
12 Kə ge andza niye na, nduɗum ha

həlay kurom neheye madagər eye hay
aye, gurmets kurom tâ ge bəle bay.
13 Lambaɗum tsəveɗ fehe lele hərwi sik
kurom hay hərwi ada ndo neheye faya ta
dzəgəɗasliye na, sik tay mâ səkah mənese
bay, ane tuk na, tâ mbəl.

14 Gum gədaŋ məndze zay ta ndo hay
tebiye, gum gədaŋ ada mede kurom mâ
yay a gər a Mbəlom. Kə ge andza niye bay
na, ndərayma ŋgateye a BəyMaduweŋ bay.
15Gum metsehe, ndəray mâ kərah ŋgwalak
i Mbəlom bay. Gum metsehe, ndəray mə
walaŋ kurommâ təra andza dərizl i gərɗaf
nakə təleŋeŋe,andzohwfayamagəliye,ma
kwasateye gər a ndo hay aye bay. Slala i
ndo niye ma nasiye ha siye i ndo hay mə
walaŋ kurom. 16 Gum metsehe, ndəray
mə walaŋ kurom mâ ge wu nakə ŋgwalak
eye bay aye bay. Rəhumay ha gər a wu
i Mbəlom. Kâ tərum andza Ezayu nakə
hərwi ɗaf sik nəte na, a səkəm ha magedze
ŋgay aye bay. 17Ka sərum ha ma dəba eye
na, a say mambəɗe ha mədzal gər i bəba
ŋgay ada mâ pa faya ŋgama. Ane tuk na,
bəba ŋgay a kərah. Ezayu a pəla tsəveɗ kwa
ta mətuwe bəbay na, wewer mekeleŋ eye
andaya hərwi mambəɗe ha wu nakə a ge
aye bay.†

18 Sərum ha təv nakə nəkurom malətse
faya kame i Mbəlom aye na, andza
mahəmba nakə ahəl niye Israyel hay tə
lətse faya tə lamay tə həlay aye bay. Ta
ŋgatay a ako faya ma təmiye zləkəɗ zləkəɗ,
ta ŋgatay a ləvoŋ, ɗəre a zəba bay, ta ŋgatay
a mətasl nakə a vəzl ta gədaŋ aye. 19 Ta
tsəne maləve i tolom, ta tsəne maləve i
mətsike me i Mbəlom. Tə tsəne maləve i
mətsike me niye na, tə ge amboh mətsike
me niye mâ tsikatayaw sa bay, 20 hərwi
wu nakə a tsikatay aye na, tə sla faya
məsəmay naha bay. Mbəlom a gwaɗatay:
«Ndoweye kə lamay amahəmba nakay, kwa
maa lamay gənaw, kwa way kalum na
tə kwar ada kəɗum na.‡» 21 Wu neheye

* 12:6 Dzeke hay 3.11-12. † 12:17 Zəba mə Madazlay i wu hay 25.29-34. ‡ 12:20 Madayaw abəra ma Ezipt
19.12-13.
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Mbəlom a bəzatay ha aye na, ka dzədzar
tay ha. Kwa Musa, a gwaɗ: «Zluwer a geŋ,
na dzədzariye.§»

22 I kurom na, andza niye bay! Nəkurom
i kurom ka həndzəɗum na, ka mahəmba
i Siyoŋ, gəma i Mbəlom nakə ma vəliye
sifa aye, Zerozelem nakə mə mbəlom aye.
Gawla i Mbəlom hay haladzay mahaya gər
eye mə ɗəma məge magurlom, ma pasliye
bo bay. 23Nəkurom ka hayum gər ta siye i
malkwara hay*, Mbəlom kə watsa məzele
tay a ɗerewel mə mbəlom. 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 adaMbəlom a təra tay ha tsəɗaŋŋa
aye. 24 Nəkurom ka həndzəɗum ka Yesu.
Neŋgeyekahəndzəɗ tay ha kabondohay ta
Mbəlom hərwi ada Mbəlom mâ ɓar Dzam
Weɗeye ta nəteye. Ka həndzəɗum ka bam-
baz i Yesu nakə a gwatsaka fakuma aye.
Bambaz eye niye faya ma tsikakweye ka
wu nakə a ze ha bambaz i Abel faya ma
tsikakweye aye.

25 Kə ge andza niye na, gum metsehe.
Kâ kərahum məpay zləm a bazlam i ndo
nakə ma tsikakumeye aye bay. Ahəl
niye na, ta kərah məpay zləm a ndo
nakə a ɗawatay ha bazlam i Mbəlom ka
məndzibəra aye. Nəteye niye ta təmaabəra
mə ɗəretsətseh bay. Nəkway neheye faya
ka pakway zləm a mətsike me nakə a yaw
məmbəlom aye, ka kərahakwa na, ka slak-
weye faya mətəme abəra mə ɗəretsətseh sa
bay. 26 Ahəl niye mətsike me i Mbəlom a
ɓəlawa ha dala. Ane tuk na, anəke kə tsik,
a gwaɗ: «Sik nəte sa na, ma ɓəliye ha dala
ɗekɗek sa bay tamagərmbəlom aye dzay.†»
27 Bazlam neheye a gwaɗ «sik nəte sa» aye
na, a ɗakway ha parakka wu neheye tə ge
aye tebiye ta ɓəliye, ta dziye hərwi ada wu
neheye ta ɓəliye təbey aye na, ta ndziye.

28 Kə ge andza niye na, gakway sɨsœ
a Mbəlom hərwi ka hutakweye bəy ŋgay
nakə ndəray ma ɓəliye ha ɗaɗa bay aye.
Zambaɗakway andza nakə a yay a gər
aye, ɗəslakway ha gər ada rəhakway ha

gər. 29Hərwi ta deɗek Mbəlom na, neŋgeye
andza ako nakə ma təmiye wu hereyew
hereyew aye.

13
Mede nakə a yay a gər aMbəlom aye

1 Nəkurom ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu, wuɗum bo nəte nəte 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. 3 Dzalum ka ndo neh-
eye ma daŋgay aye andza nəkurom ka bo
dziye ma daŋgay. Dzalum ka ndo neh-
eye ndo hay faya ta sateye ɗəretsətseh aye
andza nəkurom dərmak faya ka sumeye
ɗəretsətseh.

4 Ɗəslumay ha gər a məzle bo i zal ta
ŋgwas. Zal ta ŋgwas ŋgay tâ gemadama bay.
Sərum ha na, Mbəlom ma 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.

5Kâgumbor i suloybay, ɗərevkurommâ
ŋgwasa tə bəmalə nakə andaya fakuma aye.
Hərwi Mbəlom a gwaɗ:
«Na gakeyemasəfaya ɗaɗa bay,

na gəriye kar ha ɗaɗa bay.*»
6Hərwi niye, ka slakweye fayamətsike tə

ɗərev kway peteh:
«Bəy Maduweŋ Mbəlom ma dzəniye ga

huya,
na dzədzareye a wuray kwa tsekweŋ
bay.

Ndərayma sliye məgeŋ wuray bay.†»
7 Dzalum ka bagwar kurom neheye tə

ɗakum ha bazlam i Mbəlom kurre aye.
Zəbum ka mede tay ada ka məməte tay
nakə təmət aye. Pummədzal gər kurom ka
Mbəlom andza nəteye tə pa mədzal gər ka
Mbəlom aye dərmak.

8 Yesu Kəriste ka mbəɗa bay. Neŋgeye
kurre eye, anəke, ada kame, Yesu a mbəɗa
təbey. 9 Kâ təmum ndo siye hay tâ səpat
kurom abəra ka tsəveɗ i deɗek ta matətike
wuweɗeye haywalwal bay. Kâ təmumwu

§ 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
Bazlammapala eyemasulo eye 31.6, 8; Zozowe 1.5. † 13:6 Dəmes hay 118.6.
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nakə ta tsikakumeye bay hərwi maa vəlay
gədaŋ a ɗərev i ndo na, ŋgwalak i Mbəlom
bəna wu mənday ma vəleye gədaŋ a ɗərev
i ndo bay. Ndo neheye tə pay bəzay a ba-
zlammapala eyenakə a tsik kawumənday
aye na, bazlam eye neheye mapala eye ka
dzəna tay ha kwa tsekweŋ bay.

10 Ndo məvəlaway wu a Mbəlom neh-
eye tə kəɗaway wu a Mbəlom mə madza-
wadzawa i məɗəslay ha gər a Mbəlom
nakə ta lambaɗ ta gugumaŋ aye na, ta
sliye faya mənde wu nakə nəkway ka
vəlakway a Mbəlom ma təv kway nakə ka
vəlawakway faya wu a Mbəlom aye bay.
11 Hərwi i tay na, ahəl nakə ta kəɗaway
naha wu a Mbəlom aye na, bagwar i ndo
məvəlawaywu aMbəlomma 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 abəraməwuzlahgəma.§ Kambəɗa
ha bambaz ŋgay hərwi məbere mezeleme
i ndo hay. 13 Kə ge andza niye na, kâ
pakway bəzay a kule i Yahuda hay bay,
takwa abəra mə wuzlahgəma, 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.
16 Sa na, kâ mətsum ha gər ta məgatay
ŋgwalak a siye i ndo hay bay, ŋgənum a bo
wu kurom hay ta nəteye. Kâ mətsum ha
gər bay hərwiməvəlewuneheye andzawu
kəriye na, a yay a gər a Mbəlom.

17 Rəhumatay ha gər a bagwar kurom
hay, gum wu nakə tə gwaɗakum gum aye.
Nəteye na, ta gakumeye gər hərwi Mbəlom
ma tsətsahiye fataya ma kəkay nakə faya
ta gakumeye gər aye. Ka rəhumatay ha

gər na, ta giye məsler tay ta məŋgwese eye,
mevel ma gateye bay. Mevel kə gatay na,
niye na, ma dzəniye kurom sa bay tebiye.

18 Ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi may
huya. Nəmaa sər ha ta deɗek ɗərev may
tsəɗaŋŋa, a samay məge wu ŋgwalak eye
huya. 19 Neŋ faya na tsətsahiye naha
fakuma wene wene eye na, ɗuwulumay
me a Mbəlom hərwi ada nâ ma naha a təv
kurom ta bəse.

Mandəve i bazlam
20Maavəlakway zay a ɗərev na,Mbəlom.

Maa lətse ahaya Bəy Maduweŋ Yesu abəra
ma mədahaŋ na, neŋgeye. Ka təra ha Yesu
ndo mətsəkure bagwar eye, kə mət hərwi
kway təɓaŋ ŋgay hay. Mbəlom kə zla bam-
baz ŋgay, kə ɓar ha dzam ta nəkway ka tor
eye. 21Mbəlom mâ vəlakum gədaŋ mə wu
ŋgwalak eye hay tebiye hərwi ada kâ gum
wu nakə a yay a gər aye. Mâ geməsler ŋgay
mənəkway təhəlay iYesuKəristehərwiada
kâ gakwawunakə a yay a gər aye. Ndo hay
tâ zambaɗay a Mbəlom ka tor eye! Mâ ge
andza niye!

Mətsikeme
22 Malamar ga hay, na watsakum naha

ɗerewel nakay hərwi məvəlakum gədaŋ.
Neŋ faya na gakumeye naha amboh, pum
bazlam neheye a ɗərev kurom hərwi na
watsakum naha na, tsekweŋ tsa. 23 Sərum
ha, malamar kway Timote neŋgeye ma
daŋgay sa bay. Taɗə kə ndislew ka təv
ga bəse, ahəl nakə na diye mazəbakumaw
ɗəre aye na, nəmaa diye naha salamay.
24Tsikumatay hame 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 yaw ma Itali aye ta
tsikakum naha me dərmak. 25Mbəlommâ
pa ŋgama ka nəkurom tebiye.

‡ 13:11 Zəba Levitik 16.27. § 13:12 Zəba Yuhana 19.17-20.
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Ɗerewel nakə
Yakubaa watsa aye

Məfələkwe
Mə ɗerewel i Yakuba na, matətike ta

məvəle gədaŋ a ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu neheye nəteyemaŋgəna gər eye ka
məndzibəra tebiye aye. Yakuba a watsa
ɗerewel nakay na, a Yahuda neheye tə pa
mədzal gər ka Yesu aye.
Ɗerewel i Yakuba faya ma tsikateye a

ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ka met-
sehe (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 fayama gwaɗiye: Məpe
mədzal gər ka Mbəlom na, faya ma diye
ha ndo ka məge metsehe (2.14-26), məgay
metsehe a bo ada məndze ɓəŋɓəŋ kame i
mənese (zəbama 3.1-12).
Yakuba awatsa 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 nakəndo i zlele hay
tə ge haməsler 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 kaməndzibəra tebiye aye.

Mbəlomma vəliye metsehe a ndo neheye
tə dzala ha faya aye

2Malamar ga hay, ɗəretsətseh haywaray
waray i mədze nakə ta dziye kurom ha,
ta ndzakum a gər na, ɗərev kurom mâ
ŋgwasa haladzay, 3 hərwi ka sərum ha na,
taɗə ka pummədzal gər kurom kaMbəlom
huya ada faya ka səmumay naha a mədze
nakə ta dziye kurom ha aye na, ka ndzum-
eye ɓəŋɓəŋ lele. 4 Ndzum ɓəŋɓəŋ hus
ka mandəve eye hərwi ada ka tərumeye
masəra gər eye hay mə wu hay tebiye ada

wuray mâ kətsakum bay, wu nakə lele bay
ayemâ ge andayamə ɗərev kurom bay.

5 Taɗə ndoweye mə walaŋ kurom met-
sehe ŋgay andaya hala bay na, mâ tsətsah
ka Mbəlom hərwi ada Mbəlom mâ vəlay.
Mbəlom a vəlawa kwa a way tə ɗərev ŋgay
peteh, ma kərahiye ha a ndo bay, ta deɗek
ma vəliye metsehe a ndo nakə ka tsətsah
faya aye. 6 Ane tuk na, taɗə ndoweye
ma tsətsahiye wu ka Mbəlom na, mâ sər
ha ta deɗek Mbəlom ma vəleye, mâ dzala
gər faya sulo sulo bay hərwi ndo nakə
mədzal gər ŋgay sulo sulo aye na, neŋgeye
andza dəlov nakə wekit wekit mətasl a
ɓəl kwa a diye wuray wuray tebiye aye.
7 Slala i ndo nakay andza niye mâ dzala
mə gər ŋgay Bəy 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
9 Ndo 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
Yesu Kəriste aye na, ɗərev ŋgay mâ ŋgwasa
dərmak hərwiMbəlom kəma ha ka dala. A
sər ha na, ma dziye andzaməvurze i guzer
nakə a ɓəta bəse aye. 11Pat kə zla faya abəra
ŋgulak na, ma kuliye ha guzer, məvurze
hay ta kutsiye ada məle tay kə nas. Andza
niye, ndo i zlelemadziye təməslerŋgayhay
tebiye andza guzer neheye tə ɓəta kəriye
tsa aye.

Mbəlomma dziye ha ndo bay
12 Məŋgwese ma ndziye ka ndo nakə a

səmay naha a mədze neheye tə dza ha aye.
Kə səmay a mədze neheye na, Mbəlom ma
vəleye magogoy ŋgay, andza məgweɗe sifa
nakə a gwaɗ ma vəliye a ndo neheye a
wuɗa tay ha aye.

13 Taɗə masəpete kə ndzay a gər a
ndoweye na, mâ gwaɗ «Maa səpat ga
na Mbəlom» bay hərwi ndəray ma sliye
masəpete Mbəlom ka məge mənese bay,
ada Mbəlom a səpat ndo a mənese bay
dərmak. 14 Kwa way a ge mənese na, ta
bor i bo ŋgay nakə lele bay a səpat na ka
məge mənese aye. 15Wu neheye lele bay a
dzala mə gər ŋgay aye, ma dəba i məndze
tsekweŋ na, ma giye parakka. Mezeleme
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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 iMbəlom, wu neheye lele
eyena, iMbəlomBəbakwaynakəagepat tə
wurzla hay aye. Mbəlom na, a mbəɗa bay,
ambəɗa andza pat nakə ambəɗama gəriye
kurom ha a ləvoŋ aye bay. 18 A vəlakway
sifa tə bazlamŋgay deɗek eye. A ge niye na,
tə ɗərev hərwi ada kâ tərakwa kurre eye
hayməwalaŋ i wu neheye a ge aye.

Pumay zləmabazlam iMbəlomada gum
wu nakə a tsik aye

19 Malamar ga neheye na wuɗa kurom
haladzay aye, dzalum ka wu nakay anaŋ
aye: Ndzum tsezlezleŋŋe ka məpay zləm a
wuneheye siye i ndohay ta tsikiye aye, ane
tuk na, kâ tsik me bəse tsa bay, zla həlay
eye tədayadakâgemevelbəsebaydərmak,
20 hərwi ndo nakə ma giye mevel aye na,
ma sliye faya məge wu nakə a yay a gər a
Mbəlom aye bay. 21 Hərwi niye, zlum na
wu neheye lele bay tebiye abəra mə ɗərev
kurom, kâ gum mezeleme sa bay. Rəhum
ha gər kurom ka dala kame i Mbəlom, ada
pumay zləm a bazlam nakə a pa a ɗərev
kurom aye. Bazlam nakay na, gədaŋ ŋgay
andayamətəme haməsəfəre kurom.

22 Kâ tərum ndo məpay zləm a wu nakə
Mbəlom a tsik aye ɗekɗek bay, 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. 23 Taɗə ndow-
eye a pay zləm a bazlam nakay ada kə ge
wu nakə a tsik aye bay na, neŋgeye andza
ndo nakə a zəba ka ɗəre ŋgay mə malam,
neŋgeyekəkayna, aŋgatay. 24Azəbaka 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.
Mbəlomma piye faya ŋgama hərwi bazlam
nakay mapala eye ŋgwalak eye, neŋgeye
gədaŋeyehərwimətəmekwayhaabəramə
mezeleme.

26 Taɗə ndoweye kə dzala neŋgeye ndo
məpay bəzay a Mbəlom, kə gay metsehe a
ɗərnehŋgaybay fayama tsikiyewuneheye
lele bay aye huya na, a vay gər a bo ŋgay,
məpay bəzay a Mbəlom ŋgay niye ma giye
ŋgama kwa tsekweŋ bay. Bazlam ŋgay neh-
eye fayama 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 gay met-
sehe a bo ŋgay hərwi ada wu i məndzibəra
neheye lele bay aye tâ ye ha a mezeleme
bay.

2
Ndo hay tebiye kame iMbəlom na, nəte

1 Malamar ga hay, nəkurom na, ka
dzalum ha ka Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste. Neŋgeye bagwar eye a ze wu hay
tebiye ta məzlaɓ, ka ŋgatakway a Mbəlom
na, ma neŋgeye. Hərwi niye, kâ ŋgənum
ha ka bo abəra ndo hay bay. 2 Agəna
ndo andaya, a pa ka bo petekeɗ neheye
tə le aye, a pa wu a wur həlay neheye
tə vəɗ ta gura eye, a ye naha a məhay
gər kurom. Ndo ŋgeɗ na, mətawak eye
petekeɗ ŋgay neheye ka bo aye lele bay.
3 Nəkurom ka ɗəslumay ha gər na, a ndo
nakə apakabopetekeɗneheye tə le aye, ka
gwaɗumay: «Amboh, dara, ndza ka dzaŋga
ŋgwalak eye.» Ndo nakə mətawak eye na,
ka gwaɗumeye: «Lətsemələtse» kəgəbay ka
gwaɗumeye «Ndza kanaŋ ka dala.» 4 Taɗə
ka gum andza 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.

5Malamarganeheyenawuɗakuromha-
ladzay aye, tsənum lele, ka sərum təbəɗew
Mbəlom a pala ndo neheye mətawak eye
ka məndzibəra aye na, hərwi ada tâ pa
mədzal gər kaYesuKəriste ada tâhuta zlele
nakə deɗek eye, a pala tay hərwi ada tâ
fələkwa a Bəy i Mbəlom nakə a gwaɗ ma
zliye, ma vəliye a ndo neheye ta wuɗa na
aye. 6 Ane tuk na, nəkurom ɗuh faya ka
kətsumeye tay ha ndo i mətawak hay. Maa
gawakum ɗəretsətsehna, ndo i zlele hayna
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gwaɗ ɗuh ba? Maa vahawa kurom kame
i sariya na, nəteye. 7 Maa tsik wu nakə
lele bay aye ka məzele ŋgwalak eye i Yesu
Kəriste nakə tə zalakum ha aye na, ndo i
zlele hay.

8 Taɗə ka rəhumay ha gər a bazlam i
Mbəlom mapala eye nakə tə watsa mə
Ɗerewel i Mbəlom aye na, ka gum lele. Ba-
zlam nakay mapala eye a gwaɗ: «Wuɗa
ndo iməgeɗ yak dərmak andza kawuɗa na
gər yak.*» 9 Ane tuk na, taɗə ka ŋgənum
tay ha ka bo abəra ndo hay na, ka gum
mənese, bazlam mapala eye ma gəsiye
kurom hərwi nakə ka rəhumay ha gər bay
aye.

10 Kwa taɗə ndoweye ka rəhay ha gər a
bazlam i Mbəlom mapala eye tebiye, ane
tuk na, kə nas ha nəte ka rəhay ha gər bay
na, niye na, andza məgweɗe kə nas tebiye.
11 Hərwi Mbəlom nakə a gwaɗ: «Kâ ge
madama bay†» aye na, a gwaɗ, «Kâ kəɗ gər
i ndo bay‡» dərmak, ane tuk na, taɗə ka kəɗ
ndo na, kwa ka ge madama bay na, ka nas
ha bazlam i Mbəlom mapala eye. 12Hərwi
niye faya na gwaɗakumeye, sərum ha, mə
wu neheye ka tsikumeye ada mə wu ne-
heye ka gumeye na, Mbəlom ma gakum-
eye sariya, ma tsətsahiye taɗə nəkurom ka
rəhumayhagər abazlamnakaygədaŋŋgay
andaya mətəme kurom ha aye. 13 Taɗə
ndoweyekə sakaynahaasiye indohaybay
na, ahəl nakə Mbəlom ma giye sariya aye
ma sakay naha bay dərmak. Ane tuk na,
taɗə ka sakay naha a ndo hay na, Mbəlom
ma gəsiye kar a sariya bay.

Məpemədzal gər ka Yesu taməgeməsler
14Malamar ga hay, taɗə ndoweye kə tsik

tə bazlam kə dzala ha ka Mbəlom, ane tuk
na, kəgewunakəMbəloma tsik ayebayna,
madzəniyenamakəkay? 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. Mbəlom
mâ vəlakum petekeɗ ta wu mənday», ane
tuk na, kə vəlatay wu bay na, ŋgama eye

mey? 17Mədzal ha ka Mbəlom na, andza
niye dərmak. Taɗə ndoweye kə gwaɗ kə
dzala ha ka Mbəlom, ane tuk na, kə ge
məsler ŋgwalak eye bay na, mədzal gər ŋgay
kaMbəlom kəmət.

18Agəla ndoweye ma gwaɗiye «Ndo ŋgeɗ
faya ma dzaliye ha ka Mbəlom, ndo ŋgeɗ
faya ma giye məsler ŋgwalak eye.» Na
mbəɗeye faya na, bəzeŋ ha ma kəkay nakə
faya ka dzaliye ha kaMbəlom aye ada faya
ka giye məsler ŋgwalak eye bay. Ada neŋ
na bəzakeye ha məsler ga neheye ŋgwalak
eyehərwiadakâŋgatayneŋ fayanadzaliye
ha ka Mbəlom. 19 Ka dzala ha Mbəlom
andaya nəte ŋgweŋ. Ka ge lele. Kwa
məsəfəre neheye lele bay aye ta dzala ha
dərmak, adahərwi niye faya ta dzədzariye.
20Nəkarndo imatərakahaŋ! Asaka tâ ɗaka
ha mədzal gər ka Mbəlom ze məge məsler
ŋgwalak eye na, ma giye ŋgama bay na, ka
sər təbəɗew? 21Bəba təte kway Abraham a
təra tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom na, ta tsəveɗ
waray? A təra tsəɗaŋŋa na, təwu nakə a ge
aye bəɗaw? A zla wawa ŋgay Izakməkəɗay
naha a Mbəlom. 22Anəke 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. 23 Wu nakay a ge bo na, andza
nakə təwatsaməƊerewel iMbəlom, a gwaɗ:
«Abraham adzala ha kaMbəlom, hərwi niye
Mbəlom a təra ha ndo i deɗek kame ŋgay.§»
Tə zalay «dzam i Mbəlom.» 24 Ka sərum ha
na, ndo a təra tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom na,
hərwi nakə a geməsler ŋgwalak eye hay aye
dərmak bəna ta mədzal gər ɗekɗek bay.

25 Ta Rahab ŋgwas məge madama bəbay
andza niye. Ndo məsləre i Yahuda ti ye
a gay ŋgay na, ka dzəna tay ha. Kə ɗatay
ha tsəveɗ mekeleŋ eye hərwi ada tâ təma.
Hərwi məsler ŋgay nakə a ge andza niye
aye na, ka təra ndo tsəɗaŋŋa eye kame i
Mbəlom.*

26Andzaniye, taɗəməsəfəre ki yawabəra
ma ndo na, ndoweye niye kə mət. Mədzal
hakaMbəlomna, andzaniyedərmak. Taɗə
ndoweye kə ge məsler ŋgwalak eye hay bay
na, mədzal gər ŋgay kaMbəlom kəmət.

* 2:8 Levitik19.18. † 2:11 MadayawabəramaEzipt 20.14, Bazlammapalaeyemasuloeye5.18. ‡ 2:11 Madayaw
abəramaEzipt 20.13, Bazlammapala eyemasulo eye 5.17. § 2:23 Madazlay iwuhay15.6. * 2:25 Zozowe2.1-21.
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3
Gumaymetsehe a ɗərneh kurom

1 Malamar ga hay, kâ tərum tebiye
kurom eye ndo matətike tay ha ndo hay
bay. Sərum ha nəmay neheye nəmaa
tətikateye a ndo hay aye ta gameye sariya
ma ziye i ndo siye hay.

2 Nəkway 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. 4 Zəbum ka kwalalaŋ i
yambagwar eye. Kwa taɗəbagwar eyehay
bəbay ada mətasl faya ma vəzliye ta gədaŋ
ma diye ha bəbay na, ndo faya ma geye
metsehe tə wuye 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 tsekweŋ na, ma təmiye

kəsaf bagwar eye tebiye təlmeɗ təlmeɗ.
6 Ɗərneh i ndo bəbay andza ako. Mənese
i məndzibəra na, mə ɗəma, mə bo kway.
Faya ma nasiye ha bo tebiye. Ma vatiye
akonakəmadziyehaməsəfəre indo tebiye.
Akoniyeayawnamaakonakəmambatiye
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. 8Ane tuk na, ndo hay ta sliye faya
məgay metsehe a ɗərneh bay. Neŋgeye na,
wu nakə lele bay aye. A sla faya məndze
səkeffebay. Neŋgeyemaraha eye tamuwar
nakə ma kəɗiye ndo aye. 9 Ta ɗərneh
na, ka zambaɗakweye ha a Mbəlom Bəba
kway, ada ka vəlakweye tay ha mezeleme
a ndo neheye a ge ka mandzəkit bo ŋgay
aye dərmak. 10 Bazlam 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. 11Yam nakə a
tsəhənaye ta yamnakəhərwakhərwakaye
ta ŋgəzaweye ma bəɗiyem eye nəte ɗaw?
12Malamar ga hay, sərum gurov ma 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 i
Mbəlom aye

13 Ndo i metsehe andaya mə walaŋ
kurom ɗaw? Ndo i ndaraw andaya ɗaw?
Mâ bəzay ha metsehe ŋgay ta məge məsler
ŋgwalak eye hay ada mâ həna ha gər ŋgay
ka dala. 14 Agəna nəkurom sələk eye,
ada ɗərev kurom ɗuwekeke, ada faya ka
dzalumeye ka bo kurom eye ɗekɗek tsa
dərmak. Taɗə kə ge andza niye na, kâ
ŋgalakum bay ada kâ rawum me ka deɗek
bay. 15 Slala i metsehe niye na, a yaw
abəra ka təv i Mbəlom bay, nakay na, i
məndzibəra. Məsəfəre i Mbəlom andaya
mə ɗəma bay, wu i ndo zezeŋ hay, a yaw
mə həlay i Fakalaw. 16 Taɗə ndo hay sələk
eye hay ada faya ta dzaliye ka bo tay eye
ɗekɗek na, wu hay ta diye ka bo ta tsəveɗ
eye sa bay ada slala i wu neheye lele bay
aye ta ndohwaweye dərmak.

17Ane tuk na, metsehe nakə a yaw abəra
ka təv i Mbəlom aye na, wal. Neŋgeye na,
tsəɗaŋŋa, a vəl məndze zay məwalaŋ i ndo
hay, neŋgeye ləfeɗeɗe, a sara ha gər toŋgwa
toŋgwabay, a sakaynahaandohay, a gena,
məsler ŋgwalak eye huya, a ŋgəna tay ha ka
bo abəra ndo bay, ɗərneh mə bazlam ŋgay
sulo təbey. 18Ndo neheye ta wuɗa məndze
zayayena, faya tadzəniye siye i ndohayka
məhute məndze zay. Wu nakə faya ta giye
na, ma giye lele. Ma giye andza ta sləgawu
a guvah ada tə dza wu nakə a ndzohw aye.

4
Kâ gum dzam taməndzibəra bay

1 Mətsal bo tə matəre mə walaŋ kurom
na, a yaw məŋgay? Na gwaɗ hərwi nakə
bor i bo kurom hay faya ta tsaliye bo mə
nəkurom aye.

2 A sakum wu hay, ada ka hutum bay
na, nəkurommaləva bo eye kaməkəɗe ndo
hay. Ka gumeye ɗəre kawuhay ane tuk na,
ka slumeye faya məhute bay. Hərwi niye
faya ka tərumeye ada faya ka tsalumeye
boməwalaŋ kurom aye. Ka hutumeye wu
nakə a sakum aye bay hərwi ka tsətsahum
ka Mbəlom hərwi ada mâ vəlakum bay.
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3 Kwa taɗə ka ɗuwulumay me a Mbəlom
hərwi ada mâ vəlakum, ma vəlakumeye
bay hərwi ka ɗuwulumayme ta tsəveɗ lele
aye bay, ka tsətsahum wu neheye ka gum
faya ɗəre aye.

4Nəkuromka tərumandzaŋgwasneheye
faya ta giye madama aye. Sərum ha, taɗə
ndoweye ka wuɗa wu i məndzibəra na,
neŋgeye ndo məne ɗəre i Mbəlom. Ndo
nakə a sayməpay bəzay a wu i məndzibəra
aye na, ka təra ndo məne ɗəre i Mbəlom.
5 Nəkurom ka dzalum wu nakə tə watsa a
Ɗerewel i Mbəlom aye na, ka təra wu kəriye
ɗaw? A gwaɗ: «Məsəfəre nakəMbəlom a pa
a bo kway aye na, sələk eye.» 6 Sa na, ma
vəlakweye ŋgama nakə a ze wu tebiye aye.
Andza nakə tə watsa a Ɗerewel i Mbəlom
aye na, «Mbəlom ma 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.
Səmumaynaha a Fakalaw,mahwayakum-
eye. 8 Həndzəɗum ka təv i Mbəlom, ma
həndzəɗiye tə nəkurom dərmak. Nəkurom
neheye faya ka gumeye mezeleme aye,
barum na həlay kurom. Nəkurom neh-
eye mədzal gər sulo sulo aye, zlum na
mezeleme abəra mə ɗərev. 9 Ndzum
tsokoɗokkwa hərwi mezeleme kurom hay,
ada tuwum. Kâ ŋgwasum ɗuh bay, tuwum.
Ɗərev kurom mâ ŋgwasa sa bay, ane tuk
ndzum tsokoɗokkwa. 10 Hənum ha gər
kuromkame iMbəlomhərwi adamâ səkah
kurom ha.

Kâ gum sariya ka ndo bay
11 Malamar ga hay, kâ tsikum wu nakə

lele bay aye ka ndo hay bay. Ndo faya ma
tsikiye wu nakə lele bay ka ndo aye ada
faya ma giye faya sariya aye na, a tsik wu
nakə lele bay ka bazlam mapala eye ada
fayama giye faya sariya dərmak. Azlakwa
taɗə faya ka giye sariya ka bazlammapala
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. Ndo məge sariya na, neŋgeye nəte
ŋgweŋ. Maa sla mətəme tay ha ndo hay
na, neŋgeye nəte. Maa sla mədze tay ha

na, neŋgeye nəte ŋgweŋ. A nəkar, ka dzala
nəkar na, way nakə ka gateye sariya a ndo
hay aye.

Kâ ɗəslumay gər a bo bay
13 Pumay zləm a wu nakə na tsikiye,

nəkurom neheye faya ka gwaɗumeye:
«Bəgom kəgəbay tədœ na, nəmaa diye
a wuzlah gay, nəmaa ndziye mə ɗəma
məve nəte hərwi məhute suloy haladzay.»
14 Ane tuk na, nəkurom na, ka sərum wu
nakə ma giye bo tədœ aye bay. Məsəfəre
kuromna, andzamakukulek nakəməndze
tsekweŋ ka ŋgateye, tsa na, ma dziye sa
aye. 15 Ka gwaɗumeye ɗuh na: «Taɗə kə
yay a gər a Mbəlom na, nəmaa ndziye tə
ɗəre, nəmaa giye wu nakay kəgəbay wu
taɗay.» 16Ane tuk na, faya ka ŋgalakumeye,
ka ŋgalakumeye tə bazlam kurom neheye
faya ka tsikumeye aye. Məge andza niye
lele bay.

17 Andza niye sərum ha na, ndoweye a
sər məge ŋgwalak ada kə ge na bay na, kə ge
mənese.

5
Nəkurom ndo i zlele hay, gummetsehe

1 Gum metsehe nəkurom ndo i zlele
hay, tuwum bo kurom ta magala hərwi
ɗəretsətseh neheye faya ta həbiye kurom
aye. 2 Zlele kurom hay ta ze, petekeɗ
kurom hay bəbay mətul hay ta nda. 3Gura
kurom hay ta suloy kurom na, reŋgez
kə nas tay ha, reŋgez ma makumeye ha
mənese hərwi nəkurom həzay eye. Bo
kurom ma ta nasiye dərmak, andza ta
fəkiye ta ako. Ka hayumay gər a zlele
a həlay nakay anaŋ məndzibəra mazlam-
bar ma ndəviye aye. 4 Ka vumatay gər a
ndo neheye tə ge məsler ma guvah kurom
aye, ka vəlumatay wu i merəɓe tay bay.
Tsənumkəkaynakə faya ta tuweyenahabo
a Mbəlom hərwi ada mâ dzəna tay ha aye.
Ndoweye neheye tə gakum məsler aye na
faya ta tuwiye ada Bəy Maduweŋ Mbəlom
Gədaŋ eye fayama tsəniye.

5 Ka ndayum bəra tə zlele kurom ka
məndzibəra, ka pumay bəzay na, wu neh-
eye tə yakum a gər aye. Ka ndawum wu
mənday haladzay, ka gəlawum tetəp tetəp

* 4:6 Dzeke hay 3.34.
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andza sla nakə ta kəɗiye. 6 Ka gəsum tay
ha ndo neheye ta gakum wuray bay aye a
sariya, ka kəɗum tay ha. Nəteye na, ta ge
fakuma gədaŋ bay.

Zlum ŋgatay ada ɗuwulumme
7 Malamar ga hay, zlum ŋgatay hus a

həlay nakə BəyMaduweŋmamaweye fak-
waya aye. Zəbum ka ndoməfəte hay təday.
Ndo məfəte na, ma həbiye wu i guvah
ŋgay hay ta məzle ŋgatay. Ma həbiye na,
ka madazlay i makurre i yam məpe hus
ka maduk i duk i yam nakə tsɨy ma piye
sa bay aye. 8 Nəkurom dərmak, zlum
ŋgatay. Ndzum ɓəŋɓəŋ hərwi pat i məmaw
i Bəy Maduweŋ kway mazlambar faya ma
ndisleweye.

9Malamar ga hay, kâ guŋguzumwuray a
bo bay hərwi ada Mbəlom mâ gəs kurom
a sariya bay. Tsənum, ndo nakə ma giye
sariya aye mazlambar faya ma ndislew-
eye, neŋgeyemalətsa eye ka həlay məgeɗ.

10 Malamar ga hay, dzalum ka ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom neheye ahəl
niye tə tsik me ta məzele i Mbəlom
aye. Ta sa ɗəretsətseh ada ta zla ŋgatay.
Nəkurom dərmak, zlum ŋgatay andza
nəteye. 11 Zəbum, ndo neheye Mbəlom a
pa fataya ŋgama hərwi nakə tə səmay naha
a ɗəretsətseh aye. Ka tsənum labara i Zob
nakə a səmay naha a wu hay ahəl nakə
ɗəretsətsehandzayagər aye.* Madəbaeye
na, ka sərum ha wu nakə Mbəlom a vəlay
aye.† Ta deɗek Mbəlom na, a sakay naha a
ndo hay, ma gateye ŋgwalak.

12Malamar ga hay, bazlam bagwar eye
anaŋ: Mə wu hay tebiye na, kâ mbaɗum
bay. Kâ mbaɗum ta magərmbəlom bay, kâ
mbaɗum ta dala bay, kâ mbaɗum tə wu
mekeleŋ eye bay. Lele na, ayaw kurom
mâ ndza ayaw. Aʼay kurom mâ ndza aʼay.
Tsikum andza niye hərwi ada Mbəlom mâ
gəs kurom a sariya bay.

13Taɗəndoandayaməwalaŋkuromfaya
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.

14 Taɗə ndo andaya ɗəvats eye məwalaŋ
kurom na, mâ zalatay a madugula i ndo
məpe mədzal gər ka Yesu hay hərwi ada
tâ faɗa faya mal ta məzele i Bəy Maduweŋ
Yesu ada tâ ɗuwulay me a Mbəlom hərwi
ŋgay. 15Taɗə ka ɗuwulay me aMbəlom ada
kədzala haMbəlomkə tsənemaɗuwuleme
ŋgay na, ma dzəniye na. Bəy Maduweŋ
ma mbəliye ha. Taɗə kə ge mezeleme na,
Mbəlomma pəsay ha dərmak.

16 Hərwi wu nakay, neŋ faya na
gwaɗumeye, ɗum ha a bo mezeleme
kurom hay mə walaŋ kurom nəte nəte,
ada ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi ndo
siye hay dərmak hərwi ada Mbəlom mâ
təma kurom ha. Maɗuwule me i ndo nakə
tsəɗaŋŋa kame iMbəlom aye na, gədaŋ eye
haladzay. 17 Dzalum ka Eliya nakə ahəl
niye aye. Neŋgeye na, ndo andza nəkway.
Ka ɗuwulay me a Mbəlom tə ɗərev ŋgay
peteh hərwi ada yam mâ pa bay.‡ Yam kə
pa ka dala niye bay məve mahkar ta kiye
məkwa. 18Madəba eye na, a ɗuwulayme a
Mbəlom hərwi ada yammâ pa sa. Mbəlom
a paw yam ada wu hay ta ndzohwaw
dərmak.§

19 Malamar ga hay, taɗə ndoweye mə
walaŋ kurom kə dze abəra ka tsəveɗ i
Mbəlom, tsa na, ndo ki ye kə ma ahaya
ka tsəveɗ na, 20 sərum ha ndoweye nakə
ka dzəna ndo i mezeleme hərwi ada mâ
gər ha mezeleme aye na, ma təmiye ha
ndo i mezeleme niye abəra ma mədahaŋ.
Kwa taɗə mezeleme ŋgay haladzay bəbay
na, Mbəlomma pəsay ha.

* 5:11 Zob 1.1–2.10. † 5:11 Zob 42.10-17. ‡ 5:17 Zəba mə 1 Bəy hay 17.1. § 5:18 Zəba mə 1 Bəy hay 18.1,
41-46.
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Makurre i ɗerewel nakə
Piyer

a watsa aye
Məfələkwe

Piyer a watsa ɗerewel na, a ndo məpe
mədzal gər neheye ma gəma zlam ka
dala i Roma ta diye i tsakay ada ta diye
i bəzay i mbəlom i Azi nakə tə zalay
anəke Turki aye. Nəteye mandza eye mə
ɗəma 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

məpemədzal gər ada kawu nakə tə pa faya
mədzal gər aye, a vəlatay gədaŋ kaməndze
andza ndo neheyeMbəlom a pala tay aye.
Piyer a watsa a ndo neheye mede tay

andza i bəba təte tay hay sa bay ada andza
i ndo tay hay sa bay (1.13–2.4). A ɗatay ha
a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu (2.4-
10). Ta sliye məsəmay naha a wu neheye
mawura bo aye (1.3, 13, 21; 3.15).
Mbəlom a lətse ahaya Yesu abəra ma

mədahaŋ. Mədok i ndo məpe mədzal gər
hay na, neŋgeye (4.12-19). Ma məndze mə
walaŋ i ndo hay na, mawuɗe bo, məhəne
ha gər nəte ta nəte a bo, faya ma lakiye tay
ha 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 iməndze
andza nakay na, faya ma ɗateye ha a ndo
i bəra hay ta sliye faya mətseɗe tay a ndo
məpemədzal gər hay ka Yesu bay.

Mətsikeme
1 Maa watsa ɗerewel nakay na, neŋ

Piyer, ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste. Na wat-
sakum naha a nəkurom ndo i Mbəlom ne-
heye ka ŋgənum gər kuye kuye, nəkurom
anəke mandza eye madurloŋ eye hay ka
dala i Poŋtus, ka dala i Galat, ka dala i
Kapados, ka dala i Azi ada ka dala i Bitini
aye. 2 Kurre ahəl niye ɓa Mbəlom a sər
wu nakə ma giye hərwi kurom aye. A
pala kurom na, mata təre ndo ŋgay hay
ta gədaŋ i Məsəfəre ŋgay hərwi ada kâ

rəhumay ha gər a Yesu Kəriste hərwi ada
tâ gwatsaka fakumabambazŋgay. Niyena,
ka tərumeye tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom.
Mbəlom mâ səkah ha məpe fakuma

ŋgama haladzay adamâ vəlakum zay kame
kame.

Mbəlom ma vəlakweye sifa nakə ma
ndəviye bay aye

3 Zambaɗakway a Mbəlom, Bəba i Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste hərwi ka
gakway mə bo. Hərwi niye a vəlakway
sifa weɗeye tə həlay i Yesu Kəriste hərwi
nakə Yesu Kəriste a lətsew abəra ma
mədahaŋ aye. Hərwi niye ka sərakwa
ha ka lətsakwaweye abəra ma mədahaŋ
dərmak. 4Ka sərakwahakahutakweyewu
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 faya ma tsəpiye
kurom ta gədaŋ ŋgay hərwi ada ndo
hay tebiye tâ sər ha parakka, ahəl nakə
məndzibəra ma ndəviye na, Mbəlom ma
təmiye kurom ha.

6 Hərwi niye ŋgwasum haladzay. Kwa
taɗə faya ka sumeye ɗəretsətseh ta tsəveɗ
walwal ahəlay tsekweŋbəbayna, ŋgwasum
haladzay. 7 Kwa gura nakə ma nasiye
bəbay aye na, ndo hay tə zlawa, tə pawa
na a ako hərwi mədze ha neŋgeye lele
ɗaw. Andza niye dərmak məpe mədzal gər
kurom nakə ka pum ka Mbəlom aye na, a
ze gura ada ta dziye ha dərmak. Mədze
niye faya ta 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
ɗəslakumeyehagər, 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. 9Ka hutumməŋgwese
niye na, hərwi Mbəlom ma təmiye kurom
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ha. 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 nakə mə ɗərev
tay aye kə ɗatay ha kurre, a gwaɗatay:
Kəriste ma siye ɗəretsətseh, ma dəba eye
na, ma hutiye məɗəslay ha gər nakə ndo
hay ta ɗəslay gər aye. Ndo i maslaŋ i
Mbəlom neheye ta pəla hərwi ada tâ sər
ha wu neheye ma giye bo na, ahəl waray
ada ma təriye na, ma kəkay. 12 Mbəlom
a ɗatay ha ka bo abəra, mata ŋgatay a wu
neheye na, nəteye bay. Ane tuk na, wu
niye hay na, i kurom. Anəke ndo neheye
faya ta ɗakumeye ha Labara Ŋgwalak eye
na, ta tsikakum wu neheye. Tə tsikakum
na, ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye nakə
Mbəlom a sləraw mə mbəlom aye. Kwa
gawla i Mbəlom hay bəbay a satay məsəre
wu neheye hay dərmak.

Ndo hay ta ge wu nakə a yay a gər a
Mbəlom aye

13Hərwi niye, ləvum ha bo ta mədzal gər
kurom na, ka məge məsler i Mbəlom. Gu-
maymetsehe a bo kurom lele, pummədzal
gər kurom ka ŋgwalak i wu nakə Mbəlom
ma vəlakumeye pat nakə Yesu Kəriste ma
maweye aye. 14 Gəsumay me a Mbəlom
huya andzawawaneheye tə gəsawatayme
a bəba tay hay aye. Ahəl niye, ka sərum
bazlam i Mbəlom zuk bay na, ka pumay
bəzay a wu nakə lele bay aye. Anəke kâ
mum a ɗəma sa bay. 15 Mbəlom nakə
a zalakum kâ tərum ndo ŋgay hay aye
na, neŋgeye tsəɗaŋŋa. Nəkurom dərmak
tərum tsəɗaŋŋa mə wu nakə faya ka gum-
eye tebiye. 16Hərwi tə watsa mə Ɗerewel i
Mbəlom, 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
kurommâ ge lele a həlay nakə nəkurom ka
məndzibəra aye hərwi neŋgeye a ge sariya
a ndo na, ka wu ŋgay nakə a ge aye. 18 Ka

sərum ha Yesu ka mbəɗa kurom ahaya
tsəlok abəra mə kule i bəba kurom 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.
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
Mbəlommənese kwa tsekweŋ andaya faya
bay tebiye. 20 Kurre ahəl niye Mbəlom kə
ge məndzibəra zuk bay aye na, ɓa kə zla
na. Ka mandəve i məndzibəra nakə anəke
ma ndəviye aye na, Mbəlom a ɗakum ha
parakka, hərwi ada mâ təma kurom ha.
21Ka dzalum ha kaMbəlom na, hərwi ŋgay
nakə a təma ahaya abəra mamədahaŋ ada
a vəlay məzlaɓ aye. Andza niye, ka pum
mədzal gər kurom na, ka Mbəlom ada ka
sərum ha neŋgeyema təmiye kurom ha.

Wuɗum bo
22 Ka tərum tsəɗaŋŋa na, hərwi nakə

ka rəhumay ha gər a wu neheye 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 Mbəlom nakə ma vəliye
sifa a ndo hay ada ma nasiye ɗaɗa bay
aye. Ka tərum Wawa i Mbəlom nakə ɗaɗa
neŋgeye ma mətiye bay aye. Neŋgeye na,
andza nəkway neheye ka mətakweye aye
bay. 24 Tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom na,
a gwaɗ:
«Ndo hay tebiye ta ndzəkit bo na, andza

guzer.
Məle tay a ndzəkit bo andzaməvurze.

Guzer kə kula na, məvurze ŋgay eye a
kalawa.

25Ane tuk na, bazlam iMbəlomna,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
* 1:16 Levitik 19.2. † 1:25 Ezay 40.6-8.
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1 Hərwi niye zlum na mənese abəra mə
ɗərev kurom, kâ vumatay gər a ndo hay
bay, ɗərneh mâ ge mə bazlam kurom sulo
bay, kâ gum ɗəre ka wu i ndo hay bay, kâ
ŋgəlumay bəzay a ndo bay. 2 Tərum na,
andza wawa ndəriz. Nəteye na, ta wuɗa
məse wah pat pat. Andza niye, nəkurom
dərmak wuɗum bazlam i Mbəlom pat pat
hərwi ada kâ gəlum ada Mbəlom mâ təma
kurom ha tebiye. 3 Andza niye deɗek,
hərwi tə watsa, tə gwaɗ: «Ka ndzakum Bəy
MaduweŋMbəlom na, neŋgeye lele.*»

Ndo məpe mədzal gər hay na, nəteye i
Mbəlom

4Həndzəɗum ka təv i BəyMaduweŋ Yesu
Kəriste. Neŋgeye na, kwar nakə ma vəliye
sifa aye. Ndo hay tə kal ha, tə gwaɗ mə
gər tay neŋgeye wu nakə ma giye ŋgama
bay aye. Ɗuh neŋgeye na, kwar lele eye
nakə Mbəlom a zla, a ze kwar hay tebiye.
5Nəkurom dərmak, tərum andza kwar ne-
heye 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 gumayməsler tə ɗərev kurom
peteh. A yay a gər andza niye hərwi Yesu
Kəriste. 6Hərwi niye təwatsa 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 watsa mə
Ɗerewel i Mbəlom na, tə gwaɗ:
«Kwar nakə ndo maɗəzle gay hay tə zla, tə

kal ha aye na,
azlakwa ŋgwalak i kwar nakə ta ɗəzliye
ha aye ɗuh.»

8 Təwatsa mə Ɗerewel i Mbəlom sa na, tə
gwaɗ:
«Kwar niye na, ndo hay ta ndəfiye faya sik.

Hotokom nakə ndo ta dəɗiye hərwi
ŋgay aye.‡»

Ta ndəfiye faya sik na, hərwi nakə ta
kərah bazlam iMbəlom aye. A ge bo andza
nakay na, hərwi ka madazlay na, a say a
Mbəlom andza niye.

9 Nəkurom na, slala nakə Mbəlom a zla
aye. Nəkurom ka tərum ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom neheye ta geye
məsler a Bəy bagwar aye, nəkurom na,
slala 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. 10 Ahəl niye na, nəkurom
ndo i Mbəlom hay bay. Ane tuk na, anəke
nəkurom ka tərum ndo ŋgay hay. Ahəl niye
na, ka gumayməbo aMbəlombay. Ane tuk
na, anəke na, ka gumay mə bo, ka təmum
na tuk.

Tərum ndoməgayməsler aMbəlom
11Dzam ga neheye na wuɗa kurom hal-

adzay aye,mâmətsakumgər bay, nəkurom
ka məndzibəra na, mbəlok hay, gay kurom
andaya kanaŋ bay. Hərwi niye neŋ faya
na gakumeye amboh,wuneheye lele bay a
say a bor i bo kuromaye na, kâ gum sa bay.
Hərwi slala i wu neheye aye na, ta nasiye
ha məsəfəre kurom. 12 Anəke nəkurom
na, mandza eye mə walaŋ i ndo neheye
tə sər Mbəlom bay aye. Gumay metsehe a
məndze kurom lele huya hərwi ada kwa
taɗə ta tsik fakumawunakə lele bayayena,
ta ŋgateye awuneheye lele faya ka gumeye
patpat ayeada ta zambaɗeyeaMbəlompat
nakəma deyeweye ka təv tay aye.

13 Nəkurom neheye ka wuɗum Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste aye na,
rəhumayha gər andoneheye 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

* 2:3 Dəmes hay 34.9. † 2:6 Ezay 28.16. ‡ 2:8 Zəba mə Dəmes 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 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 tukna, kadzalumanəkenəkurom
ka ləvum gər kurom, ka slumeye faya
məge mənese na, andza niye bay. Ndzum
məndze i ndo məgay məsler a Mbəlom
hay. 17Rəhumatay ha gər a ndo hay tebiye,
wuɗumsiye imalamarkuromneheye faya
ta pay bəzay a Yesu aye. Ɗəslumay ha gər a
Mbəlom, rəhumay ha gər a bəy bagwar eye
dərmak.

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

neheye faya ka gumeye məsler i ndo siye
hay aye, rəhumatay ha gər a ndo i gay
kurom hay. Rəhumatay ha gər tə ɗərev
kurom peteh. Kâ rəhumatay ha gər na, a
ndo neheye faya ta gakumeye ŋgwalak aye
ɗekɗek tsa bay. Rəhumatay ha gər kwa a
ndoneheye faya ta gakumeyewunakə lele
bay aye. 19 Hərwi niye taɗə ka səmumay
naha 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 a Mbəlom aye. 20 Taɗə 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
gumaye ada ka səmumaynaha na, ka gum
niye na wu nakə lele a yay a gər a Mbəlom
aye.

21Mbəlom a zalakum hərwi məge andza
nakay. Hərwi bo i Yesu Kəriste eye tə
gər ŋgay kə sa ɗəretsətseh hərwi kurom.
Neŋgeye a ɗakum ha tsəveɗ hərwi ada kâ
pumay bəzay andza i ŋgay. 22 Neŋgeye na,
kə ge mənese ɗaɗa bay tebiye, kə vay gər
a ndəray ɗaɗa bay. 23 Ndo hay ta tsaɗay,
ane tuk na, neŋgeye kə tsaɗatay a ɗəma
bay. Tə gay ɗəretsətseh na, kə gwaɗ ma
gateye a ɗəma seweɗ a ndo hay bay. Ɗuh
a vəlay ha bo ŋgay a həlay a Mbəlom nakə
ma ŋgəniye ha sariya ta deɗek aye. 24Yesu
Kəriste, bo ŋgay eye kə zla na mezeleme

kway ka gər ŋgay, ta dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye hərwi adamezelememâ
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 aMbəlom. Mbəlak
neheye tə gay aye na, kə təma kurom ha.
25Ahəl niyenəkuromka tərumandza təɓaŋ
neheye faya ta dzədziye aye. Ane tuk na,
anəkena, kamumaw, fayakapumaybəzay
a ndo nakə ma tsəkuriye kurom ada ma
tsəpiyeməsəfəre kurom aye.

3
Məndze i hasləka hay ta ŋgwas tay hay

1 Andza 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 tsəɗaŋŋamənese andaya bay ada faya
ka rəhumatay ha gər lele. 3 Kâ ndəɗikum
gər ka malembeɗe bo tsa bay: Andza
matərɗegər, kəgəbaymalembeɗebo ta zele,
ta dasay hay məpe a həlay, kəgəbay məpe
ka bo petekeɗ neheye tə le haladzay aye.
4Ɗuhməle kurom mâ zəbaw na, abəra mə
ɗərev kurom hay. Zlum ŋgatay ada rəhum
ha gər kurom, hərwi slala i məle niye na,
ma nasiye ɗaɗa bay, a yay a gər a Mbəlom
haladzay.

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
gumeyewu lele, kadzədzarumeyeawuray
kwa tsekweŋ bay na, anəke nəkurom ka
tərum dem ŋgay hay.

7 Nəkurom hasləka hay dərmak ndzum
ta ŋgwas kurom ta mədzele fataya. Sərum
ha, nəteye na, bəle eye hay. Rəhumatay
ha gər hərwi sifa nakə Mbəlom ma vəliye
kəriye na, ma vəliye a nəkurom ta nəteye
dziye. Ka gum andza niye na, ahəl nakə ka
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ɗuwulumaynahame aMbəlomaye 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 bo mə walaŋ kurom
nəte nəte, wuɗum bo mə walaŋ kurom
nəte nəte hərwi nəkurom ta malamar
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 watsa mə
Ɗerewel i Mbəlom, tə gwaɗ:
«Taɗə ndoweye a sayməndze nakə lele aye

ada a sayməndzemaməŋgwese na,
kutoŋ mâ gər ha mətsike wu nakə lele bay

aye
adamâ gər haməɗəse parasay ka ndo.

11 Mâ gər ha məge mənese tebiye, mâ ge
ŋgwalak ɗuh,

mâ pəla tsəveɗ nakəma vəliye məndze
zayməwalaŋ i ndomekeleŋ eye hay
aye.

12Hərwi Mbəlom fayama tsəpiye ndo neh-
eye faya ta giye ŋgwalak aye.

Faya ma tsənatay na maɗuwule me
tay.

Ndo neheye faya ta giye mənese aye na, a
sayməŋgatatay bay.*»

13Taɗə 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
hərwiwu neheye ŋgwalak aye faya ka gum-
eye 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 BəyMaduweŋ kurom.
Ndzum nəkurom maləva bo eye huya
məmbəɗatay faya a ndo neheye ta tsətsah
fakuma, kapummədzal gər kuromkaYesu
Kəriste hərwi mey aye. 16 Ɗumatay 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 kamede
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. 20Məsəfəre
niye hay na, neheye ahəl niye ta təma
bazlam iMbəlombay aye. Mbəlomkahəba
tay ha haladzay, kə gəs ɗərev ahəl nakə
Nuhu a lambaɗ kwalalaŋ i yam aye. Ndo
neheye ti ye a ɗəmaayena, nəteyehalabay.
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
kaMbəlomna,mâbarakwaynamezeleme
abəra mə ɗərev. Madzəhuɓe nakə ta
dzəhuɓiye kway a yamma 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 iMbəlomhay ada ka gər iwu
neheye ta gədaŋ eye tebiye.

4
Mbəlommâ təra bəy kurom

1 Ka sərakwa ha Yesu Kəriste kə
sa ɗəretsətseh haladzay. Hərwi niye
nəkurom dərmak ndzum maləva bo eye

* 3:12 Dəmes hay 34.13-17.
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məse ɗəretsətseh, hərwi ndo nakə kə sa
ɗəretsətseh haladzay aye na, ma giye
mezeleme sa bay. 2 Madazlay anəke a
həlay nakay nəkurom mandza eye ka
məndzibəra na, mede kurommâ yay a gər
aMbəlom. Bor i bomâ ge bəy ka gər kurom
bay. 3 Ka ndzum ahəl niye haladzay ka
məgewuneheyendoneheye tə sərMbəlom
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 gawummagurlom
haladzaymənde hawumənday, ka sawum
guzom, ka ɗəslawumay gər a kule nakəma
nasiye ha bazlam i Mbəlommapala eye.

4 Anəke na, ndo neheye tə sər Mbəlom
bay aye tə gawa wu neheye na, kâ ndza-
wum ta nəteye sa bay. Tə ŋgatakum andza
niye na, a gatay hərɓaɓəkka, tə tsaɗakum.
5 Ane tuk na, pat mekeleŋ Mbəlom ma
lətsiye tay ha kame ŋgay hərwi ada tâ ɗa ha
wu nakə tə ge aye. Hərwi neŋgeye maləva
bo eyeməgatay sariya andoneheyenəteye
tə ɗəre aye ada a ndo neheye ta mət aye
dərmak. 6 Hərwi ndo neheye tə mət, ahəl
niye nəteye kaməndzibəra ayena,Mbəlom
kə gatay sariya andza i ndoneheye tebiye a
gatay aye. Ahəl nakə təmət aye na, Kəriste
kə ye kə ɗatay ha LabaraŊgwalak eye hərwi
ada tâ ndza andzaMbəlom.

Məndze i ndo məpe mədzal gər hay mə
walaŋ tay

7 A zaw hala sa bay məndzibəra ma
ndəviye. Hərwi niye ndzum tsezlezleŋŋe,
gumay metsehe a bo kurom hərwi ada kâ
slum faya maɗuwulay me a Mbəlom. 8Wu
nakə bagwar eye a ze wu hay tebiye aye
na, mawuɗe bo. Wuɗum bo nəte nəte
mə walaŋ kurom huya tə ɗərev kurom
peteh, hərwi kwa taɗə «mezeleme andaya
mə walaŋ kurom haladzay bəbay na, ka
pəsumeye ha a bo.*» 9Ndo hay ta ye naha
a gay kuromna, təmum tay ha taməŋgwese
lele, kâ gum fatayamagum bay. 10Mbəlom
kə gakum ŋgwalak tə wu hay wal wal. Kə
vəlay kwa a way gədaŋ ka məge wu hay
wal wal, ka madzəne ha siye i ndo hay.
Kwa way mâ ge ta tsəveɗ eye lele. 11 Taɗə
Mbəlom a vəlay a ndoweye gədaŋ imətsike

bazlam na, mâ tsik bazlam nakə a yaw
abəra ka təv i Mbəlom aye. TaɗəMbəlom 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 i wu hay tebiye
hərwi YesuKəriste. Neŋgeyena,məzlaɓ eye
ada gədaŋ eye ka tor eye. Amen!

Məse ɗəretsətseh hərwi məpe mədzal gər
ka Yesu

12 Dzam ga neheye na wuɗa kurom
haladzay aye, ɗəretsətseh neheye faya
ka sumeye na, mâ gakum wadəŋ wadəŋ
bay. Wu neheye tə ndzakum a gər hərwi
məɗe ha ka pum mədzal gər kurom ka
Mbəlom ta deɗek. Ka dzalum andza a
yaw fakuma weɗeye bay. 13 A həlay nakə
nəkurom mə ɗəretsətseh aye na, ŋgwasum
hərwi ka təmum ɗəretsətseh i Kəriste.
Ŋgwasumandzaniye, hərwi adapatnakəka
ŋgatumay a məzlaɓ ŋgay tə ɗəre kurom aye
na, ka hutumeye məŋgwese bagwar eye a
ze wu hay tebiye. 14 Taɗə ndo hay faya ta
tsaɗakumeye hərwi nəkurom ndo i Kəriste
hay na, Mbəlom ma piye fakuma ŋgama.
Taɗə faya ka sumeye ɗəretsətseh andza
niye na, Məsəfəre i Mbəlom nakə gədaŋ
eye a ze wu hay tebiye aye ma ndziye
tə nəkurom. 15 Taɗə ndoweye mə walaŋ
kurom fayama siye ɗəretsətsehhərwi 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
gaynahasɨsœaMbəlomɗuhhərwindohay
tə zalay ta məzele i Kəriste aye.

17 Həlay nakə Mbəlom ma ŋgəniye ha
sariya a ndo hay aye na, kə husaw. Ma
lahiye məgatay sariya na, a ndo ŋgay hay
təday. Kə ge ma lahiye məgakway sariya a
nəkway ndo ŋgay hay təday na, ada i ndo
neheye ta dzala ha ka Labara Ŋgwalak eye
bay aye na, kəkay? 18TəwatsaməƊerewel i
Mbəlom, tə gwaɗ:
«Taɗə ndo məpe mədzal gər ta təmiye tə

mawura bo eye na,
* 4:8 Zəbama Dzeke hay 10.12; Yakuba 5.20. † 4:18 Dzeke hay 11.31.
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ada mata 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 ha məsəfəre tay tebiye a həlay i
Mbəlom nakə a ge tay ha aye ada ma giye
wu nakə a tsik aye huya.

5
Məndze i ndo məpe mədzal gər hay ka

Yesu
1 Anəke na, neŋ na tsikatay naha a

madugula neheye mə walaŋ kurom aye.
Neŋ dərmak na, madugula eye andza
nəkurom. Na ŋgatay a ɗəretsətseh i Yesu
Kəriste. Neŋ tə nəkurom ka hutakweye
mede a təv i məzlaɓ i Kəriste nakəMbəlom
ma bəziye ha aye. Hərwi niye faya na
gakumeye amboh: 2 Gumatay gər a ndo
i Mbəlom neheye a pakum a həlay aye
lele. Gumatay gər lele andza nakə ndo
mətsəkure gənawmagatay gər a təɓaŋŋgay
hay aye. Gumatay gər tə ɗərev kurom pe-
teh 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 ayebay. 3Kâ
ləvum tay ha ndo neheye Mbəlom a pa tay
ha a həlay kuromaye ta gədaŋ bay. Ɗuhna,
pumay bəzay a mede nakə lele aye ada mâ
ɗatay ha tsəveɗ nakə ta pakumeye bəzay
lele aye. 4 Taɗə ka gum andza niye na,
pat nakə Yesu Kəriste 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

5Nəkurom gawla hay, rəhumatay ha gər
amadugula 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
məƊerewel i Mbəlom, tə gwaɗ:
«Mbəlommakərahiye ndoneheye ta ɗəslay

ha gər a bo aye,

ane tuk na, ma vəliye ŋgama a ndo
neheye tə həna ha gər aye.*»

6Hərwi niye rəhum ha gər kurom kame
i Mbəlom hərwi neŋgeye gədaŋ eye ka gər i
wu hay tebiye. Ka gum andza niye na, ma
səkahiye kurom ha a həlay nakə a say aye.
7 Gərumay ha mədzal gər kurom tebiye a
həlayŋgayhərwineŋgeyemagakumeyegər
lele.

8Tsəpumbo kurom, ndzum tsezlezleŋŋe
lele. Hərwi Fakalaw ndo məne ɗəre
kurom faya ma həhaliye andza zɨl nakə
ma ŋgərəziye, faya ma pəliye wu mənday
aye. 9Kâ 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
kaməndze ɓəŋɓəŋ ka gər iwuhay tebiye. A
zalakum na, hərwi ada kâ yummata ndze
tə Kəriste ma məɗəslay gər ŋgay nakə ta
ɗəslay ka tor eye. 11Neŋgeyena, gədaŋ ŋgay
ma ndziye ka tor eye. Mâ təra andza niye!

Mandəve i bazlam
12 Madzəna ga ka məwatsakum naha

ɗerewel nakay na, Silas. I ga na,
neŋgeye malamar deɗek eye ka tsəveɗ i
Mbəlom. Na watsakum naha ɗerewel
nakay na, məvəlakum gədaŋ ada hərwi
məgwaɗakum na, ta deɗek Mbəlom kə
gakway ŋgwalak andza nakə na tsikakum
aye. Kâ gərum ha ŋgwalak i Mbəlom niye
bay.

13Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ne-
heye nəteye kanaŋ ma Babilon, Mbəlom
a pala tay ha andza nəkurom aye, ta
tsikakum naha me. Markus wawa ga, kə
tsikakum naha me dərmak.† 14 Gəsum
həlay a bo nəte nəte mə walaŋ kurom ta
məgəse bo təmbolok təmbolok lele, maɗa
ha na, ka wuɗum bo.
Mbəlommâ vəlakum zay a nəkurom ne-

heyemə həlay i Kəriste aye tebiye.

* 5:5 Dzeke hay 3.34. † 5:13 Ka Piyer Babilon na, wuzlahgəma i Roma. Wawa ga: AndzaməgweɗeMarkus gawla
i Piyer, a wuɗa na andza wawa ŋgay.
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Masulo i ɗerewel nakə
Piyer

a watsa aye
Məfələkwe

Piyer a watsa ɗerewel nakay na, a ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu tebiye. Mə
ɗəma na, Piyer a tsik andza ma gəriye tay
ha. Agwaɗhəlay iməməteŋgaymazlambar
(1.13). A watsa na, hərwi ada ndo məpe
mədzal gər ka Yesu tâ ma ahaya məsənəke
ŋgay nakə a sənəkatay aye a gər.
Ɗerewel nakay fayama tsətsahiye fataya,

tâ pa na wu ŋgwalak eye nakə a yaw ma
məpe mədzal gər aye (madədo 1). Faya
ma giye vəram ta ndo neheye faya ta
sənəkateye maraw me a ndo hay (madədo
2). Faya ma tsikiye ka gər i pat i Yesu nakə
mamaweye aye (madədo 3).
Hərwiməvəlatay gədaŋmaməpemədzal

gər na, ɗerewel i ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom hay i Dzam Guram eye andaya
ka ndo məpe mədzal gər hay. Ta huta
məsənəke i ndo məhəle mbal i Yesu Kəriste
(3.2). A həlay nakə Piyer a watsa ɗerewel
ŋgay masulo 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 ndo məpe mədzal gər ta
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na, lele haladzay.

Mətsikeme i Piyer
1Maawatsakumnahaɗerewelnakayna,

neŋ Simoŋ Piyer ndo i məsler ada ndo i
maslaŋ i Yesu Kəriste. Maa slər ga ha na,
neŋgeye. Na watsa naha ɗerewel nakay
na, a nəkurom neheye ka pum mədzal gər
ka Yesu andza nakə nəmay nəmaa dzala
ha faya aye. Niye na, ma dzəniye kurom
andza nəmay. Yesu Kəriste a ge wu niye
na, i kway tebiye hərwi neŋgeye ndo i
deɗek. Neŋgeye na, Mbəlom, neŋgeye ndo
mətəme kway ha dərmak. 2Mbəlommâ pa
fakuma ŋgama ada mâ vəlakum zay kame
kame andza nakə kâ sərumMbəlom ta Bəy
Maduweŋ kway Yesu kame kame.

Hutumgədaŋadamedekurommâge lele
3 Yesu a vəlakway tsəveɗ ka məsəre

Mbəlom nakə a zalakway aye, hərwi ada
kâ ndzakwa tə neŋgeye ma təv ŋgay nakə
ta ɗəslay ha gər ada kâ pakway bəzay a
mede ŋgay aye. Neŋgeye ta məzlaɓ eye
haladzay, kə vəlakway wu neheye a sak-
way aye tebiye hərwi ada kâ hutakwa sifa
weɗeye ada kâ pakway bəzay amede nakə
a yay a gər a Mbəlom aye. 4 Andza niye,
a vəlakway wu bagwar eye neheye a tsik
ahəl niye, a gwaɗ ma vəlakumeye aye.
Nəteye na, lele haladzay wuray andaya
andza niye bay tebiye. A ge andza niye na,
hərwi ada tə wu neheye a gwaɗ ma vəliye
na, kâ təmum abəra ka bor i bo neheye ka
məndzibəra tadziyehandohayaye, adakâ
ndzum andza neŋgeye tsəɗaŋŋa.

5 Hərwi niye neŋ faya na gwaɗumeye:
Pəlum tsəveɗ ta gədaŋ, məpe mədzal gər
kuromnakəkapumkaYesuKəriste ayena,
səkahum ha mede nakə lele aye dərmak.
Mede kurom ki ye lele na, tərum ndo neh-
eye tə sər wu neheye a say a Mbəlom aye.
6Ka 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
məwalaŋ kurom andza nəkurom ta mala-
mar hay. Ka wuɗum bo mə walaŋ kurom
andza malamar hay na, wuɗum ndo hay
tebiye dərmak. 8 Taɗə faya ka gumeye wu
neheye haladzay na, məsəre kurom nakə
ka sərum BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste
aye na, ma təriye kəriye bay ada məndze
kuromnakəkandzumeyena,mabəziyeha
wu lele aye hay. 9Ane tuk na, ndo neheye
nəteye faya ta giyewuneheye təbeyayena,
ta ndzəkit bo andza guluf hay. Mbəlom kə
pəsatay ha mezeleme tay neheye tə gawa
ahəl niye na, ta mətsa ha gər.

10 Malamar 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
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adakâ fələkuma təvmələve iBəyMaduweŋ
kway Yesu Kəriste ndo mətəme kway. Bəy
ŋgayma 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 neh-
eye a gər hərwi ada kândzum tsezlezleŋŋe.
14 Na sər ha i ga na, a zəkeŋaw hala sa
bay, na gəriye haməndzibəra nakay, andza
nakə Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste a ɗeŋ ha
ahəl niye aye. 15Napəliye tsəveɗ eye tebiye
hərwi ada pat nakə neŋ andaya sa bay aza
na mət aye ka hutumeye tsəveɗ ka məma
ahaya wu neheye a gər.

Mbəlom kə ɗakway ha Yesu na, wawa
ŋgay

16 Ahəl niye na, nəmaa ɗakum ha kəkay
nakə Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste a yaw ta
gədaŋ aye. Wu neheye nəmaa tsikakum
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.» 18Mətsike me niye a tsənewmə
mbəlom aye na, nəmaa tsəne. Nəmaa tsəne
na, hərwi nəmay tage Bəy Maduweŋ Yesu
dziye məmahəmba tsəɗaŋŋa eye.*

19Andza niye, səkahakwa ha mədzal ha
ka bazlam i ndoməɗe ha bazlam iMbəlom
nakə tə tsik aye. Hədzakumay zləm ka
mətsəne bazlam tay hərwi bazlam tay niye
na, andza lalam nakə a dəv ma ləvoŋ dza-
ydzay aye. Pumay zləm huya hus a həlay
nakə pat eye ma sləlaweye aye. Həlay
niyena, bamta, andzaməgweɗeKəristema
maweye. Tsa na, ka ŋgatumeye a wu hay
parakka.

20 Lele na, sərum ha wu nakay lele. Wu
neheye ahəl niye ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom hay tə tsik ada tə watsa a Ɗerewel

i Mbəlom aye na, ndəray ma sliye faya
mətsəne tə metsehe ŋgay bay, Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye mâ dzəna na ka mətsəne.
21 Bazlam neheye ndo i maslaŋ hay tə
tsikawa aye na, ta tsik ɗaɗa təmetsehe tay
bay. Maa vəlawatay gədaŋ na, Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye hərwi ada tâ ɗiye ha wu ne-
heye tə tsənew abəra ka təv i Mbəlom aye.

2
Məgemetsehehərwi ndo imarawmehay

1Ahəl niyena, ndoneheye təgwaɗnəteye
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom aye nəteye
andaya mə walaŋ i ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu. Anəke ma təriye andza niye
dərmak, ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
ta parasay eye ta ndohwaweye mə walaŋ
kurom, ta tətikakumeye matətike neheye
lele bay aye, ta nasiye ha sifa i ndo hay
aye. Təmatətike tayniyehayna, ndohay ta
kərahiye məpe mədzal gər ka Yesu Kəriste
nakə neŋgeye Bəy Maduweŋ kway nakə
ahəl niye a təma tayha abəraməmezeleme
tayaye. Taməgeandzaniyena, nəteye faya
ta vahaweye ka bo ɗəretsətseh mâ gəs tay
ha. Ma bəbazliye tay ha bəse. 2 Ndo hay
haladzay ta ta peye bəzay a tsəveɗ tay nakə
lele bay aye. Hərwi niye ndo hay ta tsikiye
wu nakə lele bay aye ka tsəveɗ i Mbəlom
hərwi tay. 3Hərwi nəteyena,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
Mbəlomndoməgatay sariyaandohay faya
mahəbiye tay ha ta sariya hərwimədze tay
ha. Pat mədze tay ha abəramə ɗəma helele
na, mazlambar.

4 Ahəl niye gawla i Mbəlom neheye tə
gawamezeleme aye na, Mbəlom kə gər tay
ha tâ ge andza niye tsa bay. Kə gəs tay ha,
kəkuts tayhaabəɗnakəkutsɨkbagwareye.
Ta ndziye ma ləvoŋ nakə zeŋzeŋ aye hus a
pat iməge sariya. 5Ndoneheye ahəl niye tə
gawamezeleme aye na, Mbəlom kə gər tay
ha andza niye bay, kə pa yamnakə a rah ka
məndzibəra aye. A dze tay ha ndo neheye
ta rəhayhagərbayaye. A təmahana,Nuhu
nakəa ɗawaha tsəveɗdeɗek iMbəlomnakə
a tsətsah aye tə siye i ndo hay tasəla.*

* 1:18 ZəbaməMata 17.1-5; Markus 9.2-7; Luka 9.28-35. * 2:5 ZəbaməMadazlay i wu hay 6.1–7.24.
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6Gəmaneheye təzalaySodomtaGomora
aye na, Mbəlom kə gəs tay ha ndo neheye
mə ɗəma aye a sariya. Kə fəka tay ha
hurɗœkhurɗœk ta ako. Andzaniye, a ɗaha
na,ma gateye sariya a ndoneheye ta rəhay
ha gər bay aye andza niye dərmak.† 7 Lot
neŋgeye na, ndo ŋgwalak eye, Mbəlom kə
təma ahaya abəra ma Sodom. Wu neheye
lele bay ndo neheye tə gawa aye na, Lot
kə sa ɗəretsətseh mə ɗərev ŋgay haladzay
hərwi tay. 8 Lot, neŋgeye nakə ndo ŋgwalak
eye a ndzawa mə walaŋ tay pat pat. A
ŋgataway a wu neheye ŋgwalak eye bay tə
gawa aye, a tsənawa bazlam tay neheye
ŋgwalak eye bay aye. Wu neheye a ndal-
awaymə ɗərev ŋgay hərwi neŋgeye na, ndo
ŋgwalak eye.

9Wuneheyeahəl niye, faya ta ɗakwayha
na,Mbəloma sər tsəveɗnakəma təmiye tay
ha ndo ŋgay hay hərwi ada tâ təma abəra
ka ɗəretsətseh aye. Faya ma ɗakway ha
sa, a sər tsəveɗ nakə ma piye tay ha ndo
neheye ŋgwalak eye bay aye hərwi ada mâ
gatay ɗəretsətseh pat i sariya. 10 Mbəlom
ma gateye ɗəretsətseh wene wene eye na,
a ndo neheye faya tə gawa wu neheye
ŋgwalak eye bay huya a say a ɗərev tay ada
ta kərahawa gədaŋ i Mbəlom aye.
Ndoneheye faya ta tətikateyemarawme

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
taməzlaɓ aye bay, faya ta tsaɗateye. 11Kwa
gawla i Mbəlom eye neheye ta ze ndo i
maraw me neheye ta gədaŋ, ta tsaɗateye
a ndo i maraw me hay kame i Mbəlom
bay, ta ŋgwasa fataya bay. 12 Ndo neheye
faya ta giye na, wu nakə ma giye ŋgama
bay aye. Nəteye na, andza wu i pesl ne-
heye ta gəsiye ada ta kəɗiye tay ha aye.
Nəteye faya ta tsaɗateye kəriye a wu ne-
heye bo tay eye tə sər bay aye. Ta deɗek
ta mətiye andza wu i pesl hay. 13Mbəlom
mavəlateye ɗəretsətsehhərwinakə tə satay
ɗəretsətseh a siye i ndo hay aye. A satay
na, məge wu neheye ŋgwalak eye bay aye
ada tə gawana, kwa tahəpat ŋgərayŋgəray.
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.
14 Ɗəre tay nduzla maraha eye ta məge
madama, məge mezeleme a yatay a gər
haladzay, ɗaɗa tə ye gər kaməgemezeleme
bay. Taɗə ta ŋgatay a ndo neheye bəle
eye ka tsəveɗ i Mbəlom aye na, ta vateye
gər hərwi ada tâ ge mezeleme. I tay na,
huya məge ɗəre ka wu hay. Mbəlom ɓa
kə vəlatay mezeleme. 15 Ta gər ha tsəveɗ
i Mbəlom, faya ta pay bəzay na, a tsəveɗ
tay, faya ta giye na, wu nakə Balam wawa
i Bosor a gawa aye, a wuɗa məge mənese
hərwi ada mâ huta suloy. 16 Balam, ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom a ge mezeleme,
ada Mbəlom a tsikay me tə bazlam i zuŋgo.
Zuŋgo na, a tsikawa me bay. A tsik me ta
bəɗiɗay i ndo zezeŋ, a gay me a ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom niye ada a ndzay ka
tsəveɗ hərwi ada mâ ge wu i gər mavuwe
ŋgay niye sa bay.‡

17Ndo imarawmeneheye faya ta vateye
gər a ndo hay aye, nəteye andza bəɗiyem
neheye ta sakwa aye, nəteye andza pa-
zlay neheye mətasl faya ma həliye tay ha
tsekeke a paw yam bay aye. Mbəlom kə
ləva ha bo ta təv tay ma ləvoŋ zəŋzəŋ eye
ɗəre a zəba mə ɗəma bay. 18 Faya ta giye
zlapay tə mawude 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 marawme neheye nəteye na,
beke i mezeleme, tə ləva gər tay bay hərwi
wu nakə a ləvay gər a ndo aye na, ndo niye
neŋgeye beke i wu niye. 20 Taɗə ndoweye
ki yaw kə sər Yesu Kəriste Bəy Maduweŋ
ada ndomətəme kway ha ada kə gər hawu
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

† 2:6 ZəbaməMadazlay i wu hay 19.24. ‡ 2:16 ZəbaməMəpesle 31.16.
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a deɗek aye. Ane tuk na, ta gər i bazlam i
Mbəlom mapala eye nakə ta tətikatay aye.
Haɓe meeneŋ ŋgama tâ sər tsəveɗ niye bay.
22Wu nakə a ndzatay a gər a ndo neheye
na, andza dzeke kway nakə a tsik, a gwaɗ:
«Kəra a vənaha wu nakə a nda aye, tsa na,
a ma faya a nda sa.» Tə gwaɗ dərmak: «Tə
bara gadaraw ada ndəluɓ mâ ge faya bay,
tsa na, a maməkele ha bo a ndəluɓ sa.§»

3
Yesu Kəristemamaweye

1 Dzam ga hay, nakay na, masulo i
ɗerewel nakə na watsakum naha aye.
Na 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 ba-
zlam iMbəlomhay tə tsikawa ahəl niye aye
bay. Mumawa ahaya a gər bazlam i Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste ndo mətəme
kway ha nakə a tsikakum ka gumeye ha
məsler aye. A tsik na, tə bazlam i ndo i
maslaŋ ŋgay neheye a slərakum naha aye.
3Wu bagwar eye nakə na tsikakumeye na,
a həlay məndzibəra ma ndəviye na, ndo
hay ta deyeweye, ta ŋgwasiye fakuma. Ta
ndziye na, məpay bəzay a bor i bo tay
neheye ŋgwalak eye bay aye ɗekɗek. 4 Ta
gwaɗiye: «Yesu Kəriste a gwaɗmamaweye
bəɗaw? Neŋgeyeməŋgayanəke? Bəbakway
hay ta mət, kə maw bay. Wu hay tebiye
ka məndzibəra andaya andza ahəl nakə
Mbəlomageməndzibəraaye. Wuray tsaka
mbəɗa bay.» 5 Ndo neheye faya ta tsikiye
andza niye na, a satay mətsəne Mbəlom kə
tsik ahəl niye, a gemagərmbəlom ta dala tə
bazlamŋgay, a ge dala ta yamaŋgənaha ka
bo abəra ta dala ta yamna, a sataymətsəne
bay.* 6 A bəbazl tay ha ndo hay ahəl niye
na, ta yam nakə a rah ka məndzibəra aye.†
7 Mbəlom a gwaɗ sa na, magərmbəlom ta
dala neheye anəke aye, ma ndəviye tay ha
tebiye ta ako, a gər tay ha na, ka təmaɗ.
Ma ndəviye tay ha na, pat nakə ma giye
sariya a ndo hay ada ma dziye tay ha ndo
i mezeleme hay aye.

8 Dzam ga neheye na wuɗa kurom hal-
adzay aye. Wu andaya nəte kâ mətsum ha
gər bay. Ka ɗəre i Mbəlom na, məhəne nəte
na, andza məve gwezem, məve gwezem
na, andza məhəne nəte. 9 Ndo siye hay
tə dzala, Mbəlom na, mahonok eye, wu
nakə a tsik kurre a gwaɗ ma giye na, ma
giye na bay. Ma giye andza niye bay,
ɗuh faya ma həbiye kurom. Faya ma
vəlakumeye həlay eye hərwi ada kâ gərum
ha mezeleme kurom hərwi a say ndəray
mâdze bay. A say ɗuhna, ndohay tebiye tâ
mbəɗa ha mede tay. 10 Pat i Bəy Maduweŋ
YesuKəristemadeyeweyena, andzaməkal
ndəray ma səriye ka bo bay. Pat eye
niye na,magərmbəlomma ləviye haladzay
ŋguyats ŋguyats ŋguyats, ma dziye. Ako ma
təmiye tay hawuneheye kamagərmbəlom
aye tebiye hereyew hereyew, dala tə wu
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
a Mbəlom mə wu hay tebiye. 12 Faya ka
həbumeyepatnakəMbəlommadeyeweye.
Gum wu nakə ka slumeye faya məge aye
hərwi ada pat eye niye mâ ndislew bəse.
Pat eye niye na, magərmbəlom ma təmiye
ada ma dziye hele hele. Ako ma təmiye
tay ha wu hay tebiye, wuray kwa tsekweŋ
ma zəkaweye bay. 13 Ane tuk na, Mbəlom
a gwaɗ ma giye magərmbəlom weɗeye ta
dala weɗeye. Mə ɗəma na, ndo hay tebiye
ta giye wu ŋgwalak eye. Nakay na, wu nakə
faya ka həbakweye aye.‡

14 Hərwi 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
ŋgatakumeye mənese 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

§ 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. ‡ 3:13
Zəbama Ezay 65.17; 66.22.
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neheye dərmak. A watsa na tə metsehe
nakə Mbəlom a vəlay aye. 16 Mə ɗerewel
ŋgay neheye a watsa aye tebiye faya ma
watsiye ka bazlam nakay andza niye. Mə
ɗerewel ŋgay neheye a watsa aye na, wu
hay andaya mə ɗəma neheye a wur bo
mətsəne aye. Ndo neheye ta tsah bay,
mədzal gər a kətsatay na, faya ta mbəɗay
həlay a bazlam neheye. Faya ta mbəɗay
həlay andza nakə ta mbəɗaway a siye i
bazlam neheye mə Ɗerewel i Mbəlom aye.
Tə məge andza niye na, faya ta vahaweye
sariya i Mbəlom ka gər tay.

17 Dzam ga hay, nəkurom na, ka sərum
wu neheye tsɨy. Hərwi niye, neŋ faya na
gwaɗakumeye, gum metsehe hərwi ada
ndo neheye ta rəhay ha gər a Mbəlom
bay aye na, tâ vakum gər abəra ka təv
nakə nəkurom mandza eye faya ɓəŋɓəŋ
aye mede kurom ha a mənese tay bay.
18Səkahumhaməsəre BəyMaduweŋ kway
Yesu Kəriste ndo mətəme kway ha ada
məsəre ŋgwalak nakə a vəlakway aye ada
ŋgama nakə a vəlakway aye.
Kwa way mâ ɗəslay ha gər, kwa anəke

hus ka tor eye. Amen!
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Makurre i ɗerewel nakə
Yuhanaa watsa aye
Məfələkwe

Ɗerewel neheye mahkar ma Dzam
Weɗeye, ndo hay tə sər maa watsa na,
Yuhana. Makurre i ɗerewel neheye
mahkar aye na, kə ɗa ha ndo nakə a watsa
aye bay. Ndo məwetse ɗerewel masulo
eye ta mamahkar eye a ɗa ha bo andza
«madugula». Neŋgeye ndo məkalay kame
a gay i maɗuwule me, 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 ndoməpemədzal gər hay ka
Yesu nakə ka təramay iwawahay,Mbəlom
a zla kar aye», andza məgweɗe a bəruk
i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ada
ta hawal ŋgay hay. A watsa mamahkar
eye a ndo məpe mədzal gər nakə tə zalay
Gayus aye. Neŋgeye ma bəruk i ndo ne-
heye bazlam andaya mə walaŋ tay aye.
Ɗerewelneheyemahkar aye təwatsa hərwi
ndo neheye tə sər Labara Ŋgwalak eye nakə
Yuhana a watsa aye.

Bazlamnakəa tsik kandonakəmavəliye
sifa aye

1 Ndo nakə nəmaa watsakum naha ka
gər ŋgay aye na, kwa ahəl niye məndzibəra
andaya zuk bay aye na, neŋgeye andaya.
Nəmay na, nəmaa tsəne tə zləm may,
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
Mbəlommavəliye sifa a ndo hay aye na, ka
bəz ha bo parakka, nəmaa ŋgatay. Nəmaa
tsikakumna,wunakənəmaynəmaaŋgatay
aye, ada nəmaa ɗakum ha na, bazlam niye
ma vəliye sifa nakə ma ndəviye bay aye.
Ahəl niyena, neŋgeyeka təv iBəbaMbəlom.
Anəke na, Mbəlom ka bəzakway ha. 3Wu
nakə nəmaa ŋgatay tə ɗəre may ada nəmaa
tsəne tə zləmmayayena, nəmaa ɗakumeye

naha a nəkurom dərmak hərwi ada nəmay
tə nəkurom kâ dzapakwa nəte. Mədzepe
nakə ka dzapakwa nəte aye na, ka dza-
pakwa na, ta Bəba kway Mbəlom ada tə
Yesu Kəriste wawa ŋgay. 4 Nəmaa wat-
sakum naha wu neheye na, hərwi ada mâ
yay a gər a ɗərev kway kurah kurah lele.

Ndo nakə fayama giyemezeleme aye na,
ma ndziye ka təv iMbəlom bay

5Bazlam nakə nəmaa tsəne, Yesu Kəriste
a tsikamay aye ada nəmaa ɗakum ha
aye na, Mbəlom na, neŋgeye dzaydzay.
Ləvoŋ andaya mə neŋgeye təbey. 6 Taɗə
ka gwaɗakwa nəkway madzapa 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 nəkway mə dzaydzay andza
Mbəlom nakə neŋgeye mə dzaydzay aye
na, niye na, andza məgweɗe nəkway nəte
nəte madzapa eye. Bambaz i Yesu Wawa i
Mbəlom kə barakway na mezeleme hərwi
ada kâ tərakwa tsəɗaŋŋa.

8Taɗə ka gwaɗakwanəkway faya ka gak-
weye mezeleme təbey na, niye na, faya ka
vakweye gər a bo kway. Kə ge andza niye
na, deɗek andayamə ɗərev kwaybay. 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, ka tərakwa ha
Mbəlom andza neŋgeye ndo i maraw me.
Bazlam ŋgay na, ɗaɗa ka pakwa a mədzal
gər kway bay.

2
1 A nəkurom wawa ga hay, wu neh-

eye 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
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kway aye. Mbəlom ma pəsakway ha na,
mezeleme kway ɗekɗek bay. Ma pəsatay
ha mezeleme i ndo hay ka məndzibəra
tebiye dərmak.

Bazlammapala eye weɗeye
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
Mbəlom mapala eye bay na, neŋgeye ndo
i maraw me. Deɗek andaya mə neŋgeye
bay. 5Ɗuh ndo nakə faya ma rəhay ha gər
a bazlam i Mbəlom mapala eye na, maa
wuɗa Mbəlom peteh na, neŋgeye. Andza
niye ka sərakweye ha na, nəkwaymə həlay
ŋgay. 6 Taɗə ndoweye kə gwaɗ neŋgeye
mandzaeyeməhəlay iMbəlomna,məndze
ŋgaymâ təra andza i Yesu.

7 Dzam ga neheye na wuɗa kurom ha-
ladzay aye, wu nakə na watsakum naha
aye na, wu nakə weɗeye ɗaɗa ka tsənum
bay aye bay. Ɗuh wu 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. 8 Kwa andza niye bəbay na, wu
nakə na watsakum naha aye na, andza
bazlam weɗeye. Maa bəzakway ha mede
niye weɗeye na, Yesu. Nəkurom dərmak
medekuromna,weɗeye. Andzaniye ləvoŋ
fayamandəviye. Dzaydzaynakədeɗek eye
ka dazlay amandəve.*

9Taɗəndoweyekə gwaɗneŋgeyemandza
eye mə dzaydzay ada neŋgeye faya ma nay
ɗəre a malamar ŋgay ndo məpe mədzal
gər ka Mbəlom na, sərum ha neŋgeye na,
mandza eye ma ləvoŋ huya. 10 Ane tuk
na, taɗə ndoweye ka wuɗa malamar ŋgay
na, neŋgeyemandza eye mə dzaydzay. Wu
nakə ma dəɗiye ha ndo abəra ka tsəveɗ
i Mbəlom aye na, andaya mə ɗərev ŋgay
kwa tsekweŋ bay tebiye. 11 Ane tuk na,
ndo nakə faya ma nay ɗəre a ndo aye na,
neŋgeyehus anəkema ləvoŋ. Wunakə faya
ma giye tebiye, faya ma giye na, ma ləvoŋ.
Faya ma diye a ŋgay na, a sər bay. A ŋgatay
a ɗəre bay hərwi neŋgeyema ləvoŋ.

Kâ gum ɗəre kawu iməndzibəra bay
12 A nəkurom wawa ga hay, na watsakum

naha na, a nəkurom:
Na watsakum naha na, hərwi Mbəlom
kə pəsakum hamezeleme kurom.

A pəsakum ha na, hərwi Yesu Kəriste.
13Anəkurommadugula hay, nawatsakum

naha na, a nəkurom.
Na watsakum naha na, ndo nakə an-
daya kwa məndzibəra andaya zuk
bay na, ka sərum na.

A nəkurom gawla hay, na watsakum naha
na, a nəkurom dərmak.

Nəkurom na, ka ŋgwasum ka Fakalaw.
14Ayaw! Wawa ga hay, na watsakum naha

na, a nəkurom.
Nəkurom na, ka sərum Bəba kway
Mbəlom.

A nəkurom madugula hay, na watsakum
naha na, a nəkurom.

Na watsakum naha na, nəkurom ka
sərum ndo nakə kwa ahəl niye
məndzibəra andaya zuk bay aye na,
neŋgeye andaya.

A nəkurom gawla hay, na watsakum naha
na, a nəkurom.

Nəkurom na, bazlam i Mbəlom mə
ɗərev kurom.

Ka hutum gədaŋ, ka ŋgwasum ka
Fakalaw dərmak.

15 Kâ pumay bəzay a mede i ndo i
məndzibəra hay bay. Kâ wuɗum wu i
məndzibəra bay. Taɗə ndoweye ka wuɗa
wu neheye ka məndzibəra aye na, sərum
ha neŋgeye na, a wuɗa Bəba kway Mbəlom
bay. 16 Ndo neheye faya ta giye wu i
məndzibəra aye, nəteye na, kəkay? Nəteye
na, faya ta giye wu nakə a yay a gər a
bo tay aye. Wu nakə ɗəre tay kə ŋgatay
aye na, a satay məhute. Sa na, faya ta
giye ha zlapay tə wu tay niye hay. Wu
niye hay məge andza niye na, Mbəlom ka
tətikakway bay. Məge wu niye hay andza
niye na, i məndzibəra. 17 Sərum ha na,
məndzibəra fayama ndəviye ada təwu ne-
heyendohay tawuɗaaye tebiye tandəviye
dərmak. Ane tukna, ndonakə fayamagiye
wu nakə a say a Mbəlom aye na, neŋgeye
ma ndziye ka tor eye.

* 2:8 Zəbama Yuhana 13.34.
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Gum metsehe ta ndo neheye ta kərah
Yesu Kəriste aye

18Wawa ga hay, mazlambarməndzibəra
ma ndəviye. Nəkurom na, ka tsənum ndo
məne ɗəre i Kəriste andaya bagwar eye
ma deyeweye. Azlakwa ndo məne ɗəre i
Kəriste hay haladzay ta yaw anəke. Hərwi
niye ka sərakwa mazlambar məndzibəra
ma ndəviye.† 19 Ahəl niye ndo neheye na,
nəkway nəte. Ane tuk na, ta təra ndo kway
hay ta deɗek bay. Ti yaw abəra mə walaŋ
kway na, hərwi nakə ta təra ndo kway hay
ta deɗek bay aye. Taɗə nəteye ndo kway
hay, ka dzapakwa nəte na, ta gəriye kway
ha bay. Ta ndziye mə walaŋ kway. Wu
nakay a ge bo andza nakay na, hərwi ada
mâ sər bo parakka nəteye ndo kway hay
bay.

20 Nəkurom na, Kəriste kə vəlakum
məsəfəre ada nəkurom tebiye na, ka sərum
deɗek i Yesu. 21 Na watsakum naha na,
hərwi nakə ka sərum deɗek i Yesu bay
aye ɗaw? Na watsakum naha na, hərwi
məgwaɗakum ɗuh na, ka sərum. Ka sərum
ha na,marawme andaya kwa tsekweŋma
deɗek bay. 22Ndo imarawmeniye bagwar
eyeneŋgeyena,way? Ndo imarawmeniye
bagwar eye na, ndo nakə a gwaɗ Yesu na,
Kəristebayaye. Ndoməne ɗəre iKəristena,
neŋgeye. Neŋgeye nakə a kərah YesuWawa
i Mbəlom aye na, a kərah Bəba Mbəlom
dərmak. 23 Taɗə ndoweye ka kərah Wawa
i Mbəlom na, a kərah na, Bəba Mbəlom
dərmak. Ane tuk na, taɗəndoweye ka təma
Yesu Wawa i Mbəlom na, ka təma Bəba
Mbəlom.

24 Nəkurom 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 an-
dayamə ɗərevkuromna, nəkuromdərmak
ndzum mə həlay i Yesu ada mə həlay Bəba
ŋgay Mbəlom. 25 Wu nakə Yesu a gwaɗ
ma vəlakweye na, anaŋ: A gwaɗ, ma
vəlakweye sifa nakəma ndəviye bay aye.

26 Wu nakay na watsakum naha na,
hərwi məgakum ɗaf. Na gakum ɗaf na,

hərwi ndo neheye a satay məvakum gər
aye. 27 Nəkurom na, Kəriste kə vəlakum
Məsəfəre. Məsəfəre niye na, mandza eye
mə ɗərev kurom. Hərwi niye nəkurom
na, ka pəlumeye ndo matətikakum wu
mekeleŋ eye sa bay. Ɓa Məsəfəre andaya
mə ɗərev kurom tsɨy. Məsəfəre na, ma
tətikiye kurom ha ka gər i wu hay tebiye.
Ada wu neheye faya ma tətikakumeye
na, deɗek bəna, mənese mə ɗəma təbey.
Ndzummə həlay i Yesu Kəriste andza nakə
Məsəfəre a tətikakum aye.

28Wawa ga hay, ndzum mə həlay i Yesu
Kəriste. Ka ndzumeye mə həlay ŋgay na,
hərwi ada pat nakə ma maweye na, kâ
dzədzarakwa bay ada horoy mâ gakway
kame ŋgay bay. 29 Ka sərum ha Yesu na,
neŋgeye ndo i deɗek. Sərum ha dərmak na,
ndo nakə faya ma giye wu nakə deɗek aye
na, neŋgeye ka təra wawa i Mbəlom.

3
Nəkway ka tərakwa na, wawa i Mbəlom

hay
1 Zəbum ka mawuɗe bo i Mbəlom nakə

a wuɗa kway aye na, hadzəgay! A gwaɗ
nəkway na, ka tərakwa wawa ŋgay hay.
Ta deɗek nəkway ka tərakwa wawa ŋgay
hay. Ane tuk na, ndo i məndzibəra hay ta
sər ha nəkway wawa i Mbəlom hay bay.
A ge andza niye na, hərwi nəteye tə sər
BəbakwayMbəlombay. 2Anəkuromdzam
ga neheye na wuɗa kurom haladzay aye,
nəkway anəke na, wawa iMbəlom 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 kəmaw na, ka ŋgatakweye parakka.
Tsa na, ka tərakweye andza neŋgeye. 3Ada
kwa way kə pa mədzal gər ŋgay ka Kəriste
matəre andza neŋgeye na, mâ ge mənese
bay andza neŋgeye nakə a ge mənese 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 ge

† 2:18 2 Tesalonik hay 2.3-4.
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mezeleme kwa tsekweŋ bay tebiye. 6Ndo
nakə neŋgeye mə həlay i Yesu Kəriste aye
na, ma giye mezeleme sa bay. Ndo nakə
faya ma giye mezeleme huya na, ɗaɗa kə
ŋgatay a Yesu Kəriste bay. A sər na bay
dərmak.

7 Taɗə kə ge andza niye na, wawa ga
hay, kâ vəlumatay tsəveɗ kwa a way tâ
vakum gər bay. Ndo nakə faya ma giye
wu nakə deɗek aye huya na, neŋgeye ndo i
deɗekandzaYesuKəristenakəneŋgeyendo
i deɗek aye. 8 Ane tuk na, ndo nakə faya
ma giyemezeleme huya na, neŋgeyewawa
i Fakalaw hərwi Fakalaw a ge mezeleme
na, kwa anəke bay. Hərwi niye Wawa i
Mbəlom a yaw ka məndzibəra na, mədze
haməsler i Fakalaw.

9 Ndoweye ka təra wawa i Mbəlom na,
ma giye mezeleme huya sa bay. Ma giye
mezeleme huya sa bay na, hərwi məsəfəre
nakə Mbəlom a vəlay aye na, gədaŋ eye.
Faya ma giye məsler mə ɗərev ŋgay. Ma
sliye faya məge mezeleme huya bay hərwi
neŋgeye ka təra wawa i Mbəlom. 10 Ta
səriye ha ka bo abəra wawa i Mbəlom hay
tawawa i Fakalawhayna, kəkay? Ta səriye
hay na, taɗə ndoweye kə ge wu neheye lele
bay, ada awuɗamalamar 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 kəɗmalamar ŋgay na, hərwi
məsler ŋgay nakə a gawa na, lele bay. Ane
tuk na, məsler i malamar ŋgay na, lele.†

13 Malamar ga hay, taɗə ndo i
məndzibəra hay ta nakum ɗəre na, mâ
gakum wadəŋ wadəŋ bay. 14 Anəke
nəkway ka sərakwa na, nəkway andza ndo
neheye maməta eye sa bay. Ane tuk na,
nəkway ka huta kwa sifa weɗeye nakəma
ndəviye bay aye tsɨy. Ka sərakwa ha na,
kəkay? Ka sərakwa na, hərwi ka wuɗakwa
malamar kway hay. Taɗə ndoweye ka
wuɗa malamar ŋgay hay bay na, neŋgeye
huya andza ndo nakəmaməta eye. 15 Taɗə

ndoweye 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. 16 Ka
sərakwa mawuɗe bo na, ma kəkay? Ka
sərakwa na, Yesu Kəriste a wuɗa kway, a
vəl ha məsəfəre ŋgay hərwi kway. Andza
niye nəkway dərmak vəlakwa ha məsəfəre
kway hərwi malamar kway hay. 17 Taɗə
ndoweye wu ŋgay andaya ada kə sər ha
malamar ŋgay andaya nakə wu andaya
faya bay, ka kərah məvəlay na, ma sliye
məgweɗe «Na wuɗa Mbəlom» ɗaw? Ma
sliye faya mətsike bay! 18 Wawa 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 pakw-
eye 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
gakwamezelemebəbayna, ɗərev kwayma
dzədzariye bay, ma ndziye zayzay kame
ŋgay, hərwi Mbəlom na, bagwar eye a sər
kway ha a ze ɗərev kway. 21 Andza niye
dzam ga neheye na wuɗa kurom haladzay
aye, taɗə ɗərev kway kə ɗa ha nəkway
ka gakwa mezeleme bay na, kâ deyekwa
kame i Mbəlom 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
YesuKəristeWawa iMbəlomadawuɗakwa
bo nəte nəte mə walaŋ kway andza nakə
Mbəlom a tsikakway aye. 24 Ndo 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 ha Mbəlom mandza eye tə
nəkway na, kəkay? Ka sərakwa ha na, ta
Məsəfəre ŋgay nakə a vəlakway aye.

4
* 3:12 Madazlay i wu hay 4.8. † 3:12 Zəbama 1 Yuhana 2.13.
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Məsəre haMəsəfəre i Mbəlom na, kəkay?
1 Dzam ga neheye na wuɗa kurom ha-

ladzay aye, kâ pumay zləm a bazlam i
ndo neheye tə gwaɗ nəteye na, Məsəfəre i
Mbəlom andaya fataya aye bəse tsa bay.
Ane tuk na, ka sərumeye ha ta deɗek
taɗə Məsəfəre i Mbəlom andaya fataya na,
gumay metsehe a bazlam tay lele. Na
tsikakum andza niye na, hərwi ndo neh-
eye tə gwaɗ nəteye ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom aye nəteye andaya kaməndzibəra
tsɨy. 2 Ka sərumeye ha taɗə ndoweye
Məsəfəre i Mbəlom andaya faya ma kəkay
na, anaŋ: Taɗə ndoweye kə ɗa ha parakka
Yesu Kəriste na, a yaw abəra ka təv i
Mbəlom, a təra ndo zezeŋ na, neŋgeye
na, Məsəfəre nakə a yaw abəra ka təv i
Mbəlom aye andaya faya. 3 Ane tuk na,
taɗəndoweye ka təmaYesu andza niye bay
na, Məsəfəre nakə mə ɗərev ŋgay aye na,
Məsəfəre nakə a yaw abəra ka təv iMbəlom
bay aye. Məsəfəre niye na, məsəfəre i ndo
məne ɗəre iKəriste. Ɓakambərummətsəne
na, ndo məne ɗəre i Kəriste ma deyew-
eye. Anəke na, ki yaw, neŋgeye andaya ka
məndzibəra.*

4 Nəkurom na, wawa ga hay, nəkurom
wawa i Mbəlom hay. Ka slum ka ndo
maraw me niye hay hərwi Məsəfəre nakə
mə ɗərev kurom aye na, neŋgeye gədaŋ
eye a ze na, məsəfəre i ndo i məndzibəra
hay. 5 Ndo maraw me niye hay, nəteye
na, faya ta tsikiye na, ka wu nakə a yatay
a gər a ndo i məndzibəra hay ada ndo i
məndzibəra hay faya ta pateye zləm na, a
nəteye. 6 Nəkway na, ka tərakwa wawa i
Mbəlom hay. Ndo nakə a sər Mbəlom aye
na,mapay zləmabazlammay. Ane tuk na,
ndo nakə ka təra wawa i Mbəlom bay aye
na, ma pay zləm a bazlam may bay. Taɗə
ndoweyemə ɗərev ŋgayna,məsəfəre deɗek
eye kəgəbay məsəfəre i maraw me na, ka
sərakweye ha na, andza niye.

Maa vəl mawuɗe bo na,Mbəlom
7 Dzam ga neheye na wuɗa kurom hal-

adzayaye,wuɗakwabonətenəteməwalaŋ
kway huya. Hərwi mawuɗe bo nakə ka
wuɗakweye bo aye a yaw na, abəra ka
təv i Mbəlom. Taɗə ndoweye ka wuɗa

ndo hay na, niye a ɗa ha na, neŋgeye ka
təra wawa i Mbəlom ada a sər Mbəlom
dərmak. 8Ndoweye ka wuɗa ndo hay bay
na, a sər Mbəlom bay. Ka sərakwa ha na,
hərwi mawuɗe bo i Mbəlom nakə a wuɗa
kway aye na, huya. 9Mbəlom a bəzakway
ha parakka a wuɗa kway na, kəkay? A
bəzakway ha a wuɗa kway na, a sləraw
wawa ŋgay niye felik eye ka məndzibəra
hərwi ada kâ ndzakwa huya tə neŋgeye
ma sifa nakə a vəlakway aye. 10 Matəra
mawuɗe bo na, mey? Maa 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 ha
mezeleme kway hay.

11 Dzam ga neheye na wuɗa kurom ha-
ladzay aye, kə ge Mbəlom a wuɗa kway
andza niye na, nəkway dərmak wuɗakwa
bo nəte nəte mə walaŋ kway. 12 Mbəlom
na, ɗaɗa ndəray kə ŋgatay bay. Ane tuk
na, kwa andza niye bəbay na, wuɗakwa bo
nəte nəteməwalaŋ kway. Niye a bəz ha na,
Mbəlom neŋgeye tə nəkway. Ada faya ma
bəziye sa na, ka wuɗakwa Mbəlom peteh
andza nakə a say aye.

13 Ka sərakwa ha nəkway mə həlay
i Mbəlom ada neŋgeye tə nəkway na,
kəkay? Ka sərakwa ha na, hərwi kə
vəlakway Məsəfəre ŋgay. 14 Bəba Mbəlom
kə sləraw wawa ŋgay hərwi mətəme ndo i
məndzibəra hay. Nəmaaŋgatay tə ɗəremay,
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
məhəlay iMbəlom. 16Nəmayna, 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,
neŋgeye ma ndziye mə həlay i Mbəlom.
Mbəlom dərmak neŋgeye tə neŋgeye. 17 Ka
sərakwahakawuɗakwaMbəlompetehna,
kəkay? Kasərakwahana, patnakəMbəlom
ma gateye sariya a ndo hay aye na, ka
dzədzarakweye bay. Ka dzədzarakweye
bay na, hərwi məndze kway nakay ka

* 4:3 Zəbama 1 Yuhana 1.18.
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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 Mbəlom ma giye məsler mə
ɗərev ŋgay andza nakə a say a Mbəlom aye
bay.

19KawuɗakwaMbəlomadakawuɗakwa
ndo hay na, hərwi Mbəlom a lah mawuɗe
kway. 20 Taɗə ndoweye kə gwaɗ na wuɗa
Mbəlom ada faya ma nay ɗəre a mala-
mar 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? 21 Wu nakə
Kəriste a gwaɗakway gum aye na, mey? A
gwaɗakwayna, ndoweye kawuɗaMbəlom
na, mâwuɗamalamar ŋgay dərmak.

5
Ŋgwasakwa kawu iməndzibəra

1 Kwa way kə dzala ha ka Yesu, neŋgeye
na, Kəriste Wawa i Mbəlom. Ada kwa
way ka wuɗa bəba i wawa hay na, a wuɗa
wawa ŋgay hay dərmak. 2 Ka sərakwa ha
nəkway ka wuɗakwa wawa i Mbəlom hay
na, 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 ŋgay mapala eye
nakə a tsikakway rəhumay ha gər aye na,
ka rəhakweye ha gər. Bazlam ŋgay hayma-
pala eye na, ma wurakweye bo haladzay
məpay bəzay bay, 4hərwi kwaway neŋgeye
ka təra wawa i Mbəlom na, kə sla ka wu i
məndzibəra. Ka slakwa faya na, kəkay? Ka
slakwa faya na, hərwi ka dzalakwa ha ka
YesuKəriste. 5Mata sle kawu iməndzibəra
na, way? Mata sle faya na, ndo neheye tə
dzala ha tə gwaɗ Yesu na, neŋgeye Wawa i
Mbəlom aye.

Wu neheye tə ɗa ha Yesu na, Wawa i
Mbəlom 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 ayamnakə tadzəhuɓhaa ɗəmaaye
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.* 7 Maa ɗakway ha Yesu Wawa i
Mbəlomna,wuhaymahkar. 8Wuniye hay
mahkar aye na, Məsəfəre, yam tə bambaz.
Wu neheye mahkar aye ta təra na, nəte.
9Taɗə ka təmakwawunakəndo hay ta ɗiye
ha ka gər i wu neheye tə ŋgatay aye na,
ka təmakweye bazlam i Mbəlom dərmak
hərwi bazlam ŋgay nakə a ɗa ha aye na, a
ze i ndo hay. Maa ɗakway ha wu niye hay
ka gər i wawa ŋgay na, Mbəlom eye ŋgway.
10Ndoweye kə dzala ha kaWawa iMbəlom
na, neŋgeye a sər mə gər ŋgay wu neheye
Mbəlom 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 kərah wu nakə Mbəlom a ɗa ha ka gər
i wawa ŋgay aye. 11 Wu nakə Mbəlom a
ɗakway ha aye na, wuye mey? A ɗakway
ha na, kə vəlakway sifa nakə ma ndəviye
bay aye. Sifa niye a vəlakway aye na, tə
həlay i wawa ŋgay. 12 Ndo nakə neŋgeye
mandza eye nəte tə Wawa i Mbəlom aye
na, kə huta sifa niye. Ndo nakə neŋgeye
mandza eye nəte ta Wawa i Mbəlom bay
aye na, neŋgeye kə huta sifa niye bay.

Sifa nakəMbəlom a vəl aye
13Wuneheye nawatsakumnaha aye na,

a nəkurom neheye ka dzalum ha təməzele
i Wawa i Mbəlom aye. Na watsakum naha
na, hərwi ada kâ sərum ha na, ka hutum
sifa nakəma ndəviye bay aye. 14Ahəl nakə
nəkway kame ŋgay aye na, madzədzere
andaya mə ɗərev kway bay. Ka sərakwa
ha tadeɗekwunakəka tsətsahakweye faya
taɗə a yay a gər na, ma tsənakweye na.
15Taɗə ka sərakwa ha faya ma tsənakweye
na wu nakə faya ka tsətsahakweye tebiye

* 5:6 Ndoməwetse ɗerewel nakay a tsik kamadzəhuɓe i Yesu a yam taməməte ŋgay.
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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 nakəma diye
ha aməməte bay aye na, mâ ɗuwulayme a
Mbəlomhərwi ndoniye hərwi adaMbəlom
mâvəlay sifa. Na tsikna, hərwindoneheye
faya ta giyemezeleme nakəma diye tay ha
a məməte təbey aye ɗekɗek tsa. Na tsik na,
hərwi ndo neheye faya ta giye mezeleme
nakəma diye tay a məməte aye bay. Hərwi
mezeleme nakə ma diye tay ha ndo hay a
məməte aye na, andaya. 17 Taɗə 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 Yesu Wawa i Mbəlom faya
ma tsəpiye na ada Fakalaw ma sliye faya
məgay wuray bay.†

19 Ka sərakwa ha nəkway na, mə həlay
i Mbəlom. Siye i ndo hay tebiye ka
məndzibəra na, Fakalaw a ləva tay ha.
20 Ka 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 eyeməhəlay iMbəlomnakə deɗek
aye ada nəkway mandza eye mə həlay
i wawa ŋgay Yesu Kəriste. Neŋgeye na,
Mbəlom nakə deɗek aye. Maa vəlakway
sifa nakəma 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.
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Masulo i ɗerewel nakə
Yuhanaa 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, Mbəlom a
zla kar aye. Na tsikatay naha me a wawa
yak hay dərmak. Na wuɗa tay ha na, ha-
ladzay. Maa wuɗa tay ha na, neŋ ɗekɗek
bay. Ndo neheye tebiye tə sər bazlam nakə
a tsik ka gər i Mbəlom nakə deɗek aye, ta
wuɗa kurom dərmak. 2 Na wuɗa kurom
na, hərwi bazlam niye deɗek aye mandza
eyemə ɗərevkwayadamandziyemə ɗərev
kway na, ka tor eye.

3 Mbəlom Bəba kway ada wawa ŋgay
YesuKəriste tâ pa fakumaŋgama. Ta sakak-
weye naha ada ta vəlakweye zay. Nəkway
neheye faya ka pakweye bəzay a bazlam
nakə deɗek aye ada ka wuɗakwa bo nəte
nəte məwalaŋ kway aye na, ka hutakweye
wu niye hay.

Deɗek təmawuɗe bo
4Ɗərev ga kə ŋgwasa haladzay hərwi na

tsəne na, siye hay mə walaŋ i wawa yak
hay faya ta pay bəzay a tsəveɗ nakə deɗek
aye. Faya ta giye na, wu neheye Mbəlom
Bəba kway a gwaɗ gum aye. 5 A nəkar
may ga nakə na wuɗa kar haladzay aye.
Wu nakə a 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, wunakə ɓa ka
tsənakwaahəl niyeaye. 6Taɗəkawuɗakwa
Mbəlom na, andza məgweɗe faya ka gak-
weye 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
ka madazlay i bazlam i Mbəlom nakə ka
tsənum aye.

7 Na tsikakum andza niye na, hərwi
mey? Na tsikakum andza niye na, hərwi
ndo masəpete ndo hay nəteye andaya ta

yaw haladzay ka məndzibəra. Nəteye na,
Yesu Kəriste ka təra ndo zezeŋ, ki yaw ka
məndzibəra na, ta təma təbey. Ndo nakə
fayama tsikiye andzaniye na, neŋgeyendo
məne ɗəre i Kəriste. Neŋgeye ndomasəpete
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 gwaɗma vəlakumeye.

9 Sərum ha na, ndoweye kə pay bəzay a
bazlam iKəriste nakə a tətikakway aye bay,
ane tuk na, a ye a səkah ha faya bazlam
mekeleŋ eye hay wal na, ndoweye niye
mandza eye mə həlay i Mbəlom bay. Ndo
nakə faya ma pay bəzay huya a bazlam i
Yesu neheye a tətikakway na, neŋgeye na,
mandza eyemə həlay i Mbəlom Bəba kway
adamə həlay i wawa ŋgay Kəriste.

10Hərwi niye faya na tsikakumeye: Taɗə
ndoweye ki ye naha a walaŋ kurom faya
ma tətikakumeye bazlam nakə wal abəra
ka bazlam i Kəriste nakə a tətikakum aye
na, ka təmum na mâ ye naha a walaŋ
kurombay. Kwamətsikayme, kâ tsikumay
me bay. 11Ndoweye kə tsikay me a slala i
ndo niye na, neŋgeye dərmak faya ma pay
bəzay kaməgemənese nakə fayama giye.

Mandəve i bazlam hay
12A seŋ məwatsakum naha wu hay hal-

adzayhaɓe, ane tukna, a seŋməwatsakum
naha a ɗerewel bay. Na dzala na, na diye
naha ka təv kurom ada wu nakə a seŋ
mətsikakum aye na, ka tsikakweye tə ba-
zlam hərwi ada ɗərev kwaymâ ŋgwasa lele
kurah kurah.

13 Məhay gər i ndo neheye a təra mala-
mar yak nakə Mbəlom a zla na aye na,
wawa ŋgay hay ta tsikaka nahame.
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Mamahkar i ɗerewel nakə
Yuhanaa watsa aye

Mətsikeme
1 Neŋ nakə madugula i gay i maɗuwule

me aye, na watsaka naha a nəkar Gayus
dzam ga nakə na wuɗa kar peteh aye.

2 A nəkar dzam ga nakə na wuɗa kar
haladzay aye, neŋ faya na ɗuwulay me a
Mbəlomna,wuhay tebiye tâ təra lelehərwi
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. 4 Na
tsəne wawa hay faya ta pay bəzay a tsəveɗ
i deɗek na, ɗərev ga kə ŋgwasa haladzay.
Ɗaɗa wuray kwa nəte kə yeŋ a gər andza
niye andaya bay.

5 A nəkar dzam ga nakə na wuɗa kar
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 yawanahambəlok eyehaybəbay
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.
8 Hərwi niye nəkway ndo mədzal gər ka
Mbəlom na, dzənakwa tay ha slala i ndo
niye hay hərwi ada nəkway ta nəteye kâ
gakwaməsler dziye ta deɗek.

Diyotərif ta Demetəriyos

9 Na watsa naha ɗerewel a məhay gər i
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye
ka təv kurom aye. Ane tuk na, Diyotərif na,
a sayməpe zləmkawunakəna tsik ayebay,
hərwi neŋgeye a wuɗa matəre bagwar eye
kame i ndo hay.

10 Na ye naha na, na ɗiye ha mənese
ŋgay nakə faya ma giye kame i ndo hay
andza neŋgeye nakə faya ma ɗəsiye fagaya
parasay aye. Neŋgeye a ge na, wu neheye
ɗekɗek tsa bay. Ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu ti yawa a gay ŋgay na, a wuɗa
matəme tay bay. Ndo mekeleŋ eye hay a
sataymatəme ndoməpemədzal gər hay ka
Yesu na, a gatay me, faya ma həhariye tay
ha ndo neheye a satay matəme ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu aye.

11 A nəkar dzam ga nakə na wuɗa kar
haladzay aye, ka pay bəzay a mede i ndo
niye hay faya ta giye mənese aye bay. Ɗuh
pay bəzay na, a mede i ndo neheye faya ta
giye wu lele eye. Ndo nakə faya ma giye
wu lele eye huya na, neŋgeye ka təra wawa
i Mbəlom. Ane tuk na, ndo nakə faya ma
giye wu neheye lele bay aye hay huya na,
neŋgeye a sər Mbəlom zuk bay.

12 Demetəriyos na, kwa way a tsik faya
a gwaɗ: Demetəriyos na, faya ma giye wu
nakə lele aye. Nəmay dərmak nəmaa gwaɗ
faya na, neŋgeye lele. Ada ka sər 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. 14 Na
dzala na, neŋ eye na diye naha bəse ka
təv yak mazəbaka ɗəre ada wu nakə a seŋ
mətsikaka aye na, ka tsikameye lele.

15 Zay mâ ndza fakaya! Dzam yak ne-
heye kanaŋ ta wuɗa kar haladzay aye, ta
tsikaka naha me. Tsikatay ha me a dzam
kway hay tebiye nəte ta nəte.
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Ɗerewel nakə
Yudaa watsa aye

Məfələkwe
Ɗerewel i Yuda mawatsa eye na, hərwi

ndo məpe mədzal gər hay tebiye ka Yesu.
Ɗerewelnakayandzəkit bo i ɗerewel i Piyer
masulo eye. Yuda faya ma giye gədaŋ ka
ndo neheye ta sənəkateye parasay a ndo
hay aye ada mede 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 ɗəma hərwi
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu a həlay
ŋgay aye. A ge məsler tə gər i bazlam ne-
heye mə ɗerewel i Yahuda hay andaya mə
Ɗerewel i Mbəlom bay aye (mede 9, 14 ada
15).
Yuda awatsa tə bazlammandala eyema

kəkayMbəlommapərateyeandoneheye tə
kal ha labara i mawuɗe bo ŋgay aye (mede
3huska13). Ane tukna, agwaɗmâsakatay
ada mâ mamatay bo ka mətəme abəra ka
mevel i Mbəlom (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 tərumndoŋgayhay, adaYesuKəristema
tsəpiye kurom. 2 Gumay mə bo a Mbəlom
huya,mâvəlakumzay adamâbəzakumha
mawuɗe bo ŋgay.

Ndo imarawme hay
3 Miya malamar ga hay, haɓe na dzala

məwatsakumnaha 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. Nawatsakumeyenahana, hərwimə
vəlakum gədaŋ ka məge gədaŋ ma deɗek i
Mbəlom nakə ka dzalum ha aye. Sərum ha
na,Mbəlomavəlataywuneheyeandoŋgay
hay. Wu neheye na, ta mbəɗiye bay ka tor
eye.

4 Na tsik andza niye na, hərwi ndo ne-
heye tə sər Mbəlom bay aye ta gəɗ naha a
walaŋ kurom ta bəbərek tay. Ndo niye hay
na, ŋgwalak i ndo hay bay. Nəteye faya ta
pəliye tsəveɗ kamambəɗay həlay a ŋgwalak
i Mbəlom nakə a ge kway aye. Tə gwaɗ na:
«Mbəlom kə vəlamay tsəveɗ ka məge kwa
mey. Kwa wuray wuray na, nəmaa ləviye
gərmay.» Andza niye ta kərah Yesu Kəriste
bəy nakə ma ləviye kway aye. Ahəl niye
kurre ta watsa a Ɗerewel i Mbəlom, slala
i ndo niye hay na, sariya i Mbəlom ma ta
gəsiye tay ha.

5 Kwa ka sərum ha wu neheye kurre
bəbay na, a seŋ məmakum ahaya a gər.
Mbəloma təmatayahaya Israyelhayabəra
ka dala i Ezipt ahəl niye na, kəkay? Ane tuk
na, ndo siye hay ta təma bazlam ŋgay bay.
Hərwi niye, Mbəlom kə kəɗ tay ha a bəra
mə ɗəma mə walaŋ tay.* 6 Sa na, gawla i
Mbəlomhaydərmak siye hayməwalaŋ tay
a satay təv məndze nakəMbəlom a vəlatay
aye bay, tə gər ha. Hərwi niye Mbəlom
a dzawa tay ha tə səselek, ka ndərəzl fa-
taya a ləvoŋ zəŋzəŋ eye. Ta ndziye mə
ɗəma ka tor eye. Ta həbiye pat i sariya
i Mbəlom nakə bagwar aye ma ta gateye
a ndo hay tebiye aye. 7 Gəma neheye tə
zalatay Sodom taGomoraada ta gəmaneh-
eye tə mbatay naha aye na, mâ mətsakum
gər bay dərmak. Ndo i gəma niye hay na,
tə gawamezeleme andza i gawla i Mbəlom
niye hay. Tə gawa na, wu neheye lelebay
aye wal wal haladzay, wu neheye a ye ka
bo i ndo zeŋzeŋ ma giye bay aye. Mbəlom
kə kal fataya ako nakə ma 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 awalaŋ kurom
aye na, faya ta giye andza ndo i gəma i
Sodom ta Gomora hay dərmak. Faya ta
nasiye ha bo tay ta wu neheye lelebay
aye, hərwi məsine neheye faya ma gatay
aye. A satay Mbəlom mâ ləvatay gər bay.
Faya ta tsaɗiye tay ha gawla i Mbəlom
hay. 9 Kwa Misel neŋgeye nakə bəy ka gər
i gawla i Mbəlom hay aye bəbay na, kə
ge andza nəteye ɗaw? Hərwi ahəl niye ta
təra tə Fakalaw ka mədahaŋ i Musa na,

* 1:5 ZəbaməMəpesle 14. † 1:7 ZəbaməMadazlay i wu hay 19.1-29.



Yuda 10 402 Yuda 23

kə tsaɗay a Fakalaw bay. Ane tuk na, a
gwaɗay a Fakalaw na: «Mbəlom mâ gaka
ɗəretsətseh!» 10 Ane tuk na, ndo neheye
nəteyena, faya ta tsaɗiyeawuneheye tə sər
bay aye. Nəteye na, tə dzala gər bay andza
wu i pesl hay. Faya ta giyewuneheye a yay
a gər a bo tay aye. Wu niye hay faya ta giye
andza niye na, ma dziye tay ha ɗuh.

11 Waawayah! Ɗəretsətseh ka gər tay
hərwi ta vəlay tsəveɗ amezelememâ ge fa-
taya bəy andza Kayin.‡ Faya ta giye seweɗ
hərwi ada tâ huta dala andza Balamnakə 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 andzaniye
dərmak.

12 Ahəl nakə faya ka ndayumeye wu
mənday ka təv manəte eye na, nəteye mə
walaŋ kurom na, andza ndəluɓ nakə ka
petekeɗ aye. Wumənday nakə tə ndayawa
aye na, ta təra hamagurlom iməse 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 nakə mə mag-
ayam faya ma viye ta gədaŋ kutokutokuto
aye. Mezeleme tay na, a zəba parakka
andza madərsəsam nakə yam a gər ha aye.
Nəteye na, andza wurzla neheye tə ŋgwaɗ
ədzɨɗ tə gər ha təvməndze tay aye. Mbəlom
ka lambaɗatay təvma ləvoŋ zəŋzəŋ eye. Ta
ndziye mə ɗəma ka tor eye.

14 Ahəl niye Henok neŋgeye nakə
maməkwama gawla i Adam aye na, kə tsik
kurre ka gər i ndo neheye. A gwaɗ: «Anaŋ
BəyMaduweŋma deyeweye ta gawla ŋgay
hay haladzay gədəbille. 15 Ma deyeweye
na, ma gateye sariya a ndo i məndzibəra
hay tebiye. Ma gəsiye tay ha ndo neheye
tə sər Mbəlom bay aye ta sariya. Ma gəsiye
tay ha na, hərwi wu neheye tə gay lelebay
aye, ada hərwi bazlam neheye lelebay tə
tsik faya aye.» 16Henok a tsik andza niye

na, ka nəteye. Nəteye na, faya ta guŋguziye
huya. Faya ta wudiye ka bo. Faya ta giye
na, wu neheye a say a ɗərev tay aye. Faya
ta ɗəslay ha gər a bo tay. Faya ta vatay gər a
ndo hay hərwi ada ndo hay tâ təmabazlam
tay.

Yuda a vəlatay gədaŋ a ndo mədzal gər
hay

17 A nəkurom malamar ga hay, wu ne-
heye 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.
18Təgwaɗawakumna: «Ahəl nakəmazlam-
bar Yesu ma deyeweye na, ndo hay ta giye
andaya ta ŋgwasiye ka ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu. Nəteye na, tə sər Mbəlom
bay. Faya ta giye wu nakə a say a mədzal
gər tay aye.» 19Andza niye nəteye na, ndo
neheye ta ŋgəniye tay ha ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu. Tə dzala i tay na, ka wu i
məndzibəra,Məsəfəre iMbəlomandayamə
nəteye bay.

20Nəkurom dzam ga hay na, gum gədaŋ
hərwi ada kâ dzənumboməwalaŋ kurom.
Pum mədzal gər kurom huya ka bazlam
neheye ka dzalum ha faya aye. Ba-
zlam neheye na, ti yaw abəra ka təv i
Mbəlom. Ɗuwulum me na, ta gədaŋ i
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. 21 Mbəlom na,
a wuɗa kurom. Ndzum mə həlay ŋgay.
Nəkway na, pakwa mədzal gər kway ka
Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste. Ma
bəzakweyehana, ka gakwayməboadama
vəlakweye sifa nakə ma ndəviye bay aye.
22 Dzənum tay ha ndo neheye mədzal gər
taymadzədza eye.

23 Ndo mekeleŋ eye hay na, faya ta
vahiye bo tay a sariya i Mbəlom. Təmum
tay ha hərwi ada sariya i Mbəlom mâ gəs
taybay. Siye i ndomekeleŋ eyehay andaya
nəteye ta gakum mə bo dərmak. Ane tuk
na, gum metsehe bəna, ka ta dəɗumeye a
mezeleme tay. Kâ həndzəɗum ka wu tay
hay bay. Kwa petekeɗ tay niye hay tə gawa
ha ka bomezeleme aye na, kâ tətalum faya
bay tebiye.

Zambaɗakway aMbəlom
‡ 1:11 ZəbaməMadazlay i wu hay 4.3-8. § 1:11 ZəbaməMəpesle 31.16. * 1:11 ZəbaməMəpesle 16.1-35.
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24 Zambaɗakway a Mbəlom hərwi
neŋgeye ma sliye faya mahəbe kurom
ada kâ dəɗum abəra ka tsəveɗ ŋgay bay.
Neŋgeye na, ma bariye fakuma abəra
mezeleme kurom hay, ma təriye kurom ha
tsəɗaŋŋa. Ma diye kurom ha ka təv ŋgay.
Ka ta lətsumeye kame ŋgay ka təv i mələve
i bəy ŋgay. Ka ta ŋgwasumeye haladzay.
25 Zambaɗakway a Mbəlom na, neŋgeye
nəte ŋgweŋ. Ada maa təma kway ha tə
həlay i Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste
na, neŋgeye. Ndo hay tebiye tâ zambaɗay,
kwa way mâ ɗəslay ha gər a gədaŋ ŋgay.
Neŋgeye na, Bəy Bagwar eye ma ndziye ka
tor eye. Andza niye zla ka madazlay hus
ka bəgom, ada ka tor eye. Ma təriye andza
niye. Amen!
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Məsine i Yuhana
Məfələkwe

Ndoməwetse ɗerewel nakay a watsa na,
ka mandəve i makurre i məve temerre ma
dəba iYesuKəriste. Ahəl niyena, a sayabəy
i Roma tâ ɗəslayhagər andzambəlom. Siye
i ndoməpemədzal gər hay ta sa ɗəretsətseh
hərwinakə təpamədzal gər taykaYesuaye.
Ane tuk na, siye hay ta huta gədaŋ bay.
Ɗerewel i Məsine i Yuhana a geməsler 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 tə
mazəbe 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.
Kamadədo 4 hus 20 na, tə zla na Yuhana

a mbəlom. Ka madədo 4 hus ka 11, a
ɗa ha ma kəkay nakə Yesu a vəl tsəveɗ
mahəndəke ada mətsəne ɗerewel hay i
Dzam Guram eye aye. Madədo 12 hus ka
20 fayama ɗiye hakavərambagwar eye ka
gədaŋ i mənese.
Madədo21 ta22 tə ɗahaməgewuweɗeye

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 adamâ ɗatay
haando iməslerhaywunakəmatagiyebo
aye. Yesu Kəriste a slər gawla ŋgay ka təv i
ndo iməsler ŋgayYuhanamaməsinehərwi
məɗayhawunakay. 2Tsana, Yuhana a tsik
wunakə gawla iMbəloma ɗayhaayekame
i ndo hay tebiye. Andza məgweɗe nakə a
tsik aye na, bazlam i Mbəlom ada maa ɗa
hawuneheye a tsik deɗek na, YesuKəriste.

3 Mbəlom ma piye ŋgama ka ndo nakə
a dzaŋga ɗerewel nakay kame i ndo hay
tebiye aye. Ada ndo neheye tə tsəne ada
ta rəhay ha gər aye na, Mbəlom ma piye
fataya ŋgama dərmak. Hərwi sər ha na, wu
neheye ma ta giye bo aye na, mazlambar
kə ndzew.

Yuhana a tsikatay naha me a məhay gər
i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu wal wal
tasəla aye

4-5 Maa 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

vəlakumməndze zay. Neŋgeye andaya kwa
ka madazlay, neŋgeye andaya anəke, ada
neŋgeye ma maweye sa. Məsəfəre ŋgay
neheye tasəla malətsa eye hay kame i təv
məndze i bəy ŋgay aye tə Yesu Kəriste, tâ pa
fakuma ŋgama ada tâ vəlakum zay. Yesu
Kəriste neŋgeye ndo məhəle mbal ta deɗek
eye, neŋgeye makurre i wawa nakə tə lah
məwe aye, neŋgeye a lah mələtsew abəra
mamədahaŋmakurre aye adaneŋgeyebəy
ka gər i bəy i məndzibəra hay tebiye.
Yesu Kəriste, neŋgeye a wuɗa kway, kə

mət hərwi kway. Kə təmakway ahaya
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 ndo
məvəlay wu a Mbəlom hərwi məge məsler
i Bəba ŋgay. Ndo hay tâ zambaɗay a Yesu
Kəriste, gədaŋ tebiye a yaw na, mə neŋgeye
ka tor eye. Mâ təra andza niye!
7 Zəbum ɗəre: Yesu ma deyeweye na, ma

pazlay,
Kwaway tebiye ma ŋgateye,
kwa ndo neheye tə slaka na ta suwal
aye, ta ŋgateye.*

Slala hay tebiye ka məndzibəra ta tuwiye
hərwi ŋgay.

Ma ta giye na, ta deɗek andza niye. Mâ təra
andza niye!

8 Bəy Maduweŋ Mbəlom a gwaɗ: «Maa
dazlay a wu tebiye na, neŋ, maa ndəv ha
wu hay tebiye na, neŋ gwa.»
Neŋgeyegədaŋeyekagər iwuhay tebiye.

Neŋgeye andaya kwakamadazlay, neŋgeye
andaya anəke, ada neŋgeyemamaweye sa.

Məsine i Yuhana
9 Maa watsakum naha ɗerewel nakay

na, neŋ Yuhana malamar kurom. Neŋ
tə nəkurom nəkway madzapa eye tə
Yesu Kəriste. Andza niye, neŋ faya na

* 1:7 Zakari 12.10; Yuhana 19.37.
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siye ɗəretsətseh andza nəkurom dərmak.
Nəkway tebiye faya ka səmakway naha.
Andza niye, kə pa kway a təv mələve i bəy
ŋgay.
Neŋ na, ta gəs ga. Ti ye, tə kal ga ha

a gəma nakə malawara eye ta yam tə za-
lay Patmos aye. Tə kal ga ha a ɗəma na,
hərwi na ɗawa ha bazlam i Mbəlom. Na
gwaɗawa,maaɗakwayha tsəveɗdeɗekeye
na, Yesu.

10 Pat wuray, na zəba ɗəre na, neŋ mə
həlay iMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Pat eye niye
na, pat i luma i sidzew. Tsa na, na tsəne
mətsikememadəba ga andza tolom. A tsik
me ta magala ŋgəlakəka. 11A gweɗeŋ: «Wu
nakəkaŋgatayayena,watsanaka ɗerewel.
Ka watsa na, sləratay naha a məhay gər i
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye
təv wal wal tasəla aye. Ma gəma i Efez,
ma Simirne, ma Pergam, ma Tiyatir, ma
Sardes, ma Filadelfi adama Lawdise.»

12 Na tsəne bazlam niye andza niye na,
na mbəɗa ɗəre a dəba, na gwaɗ na zəbiye
naha ka ndo nakə a tsikeŋew me 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 andza ndo. Suwal i pe-
tekeɗ ka bo kutsɨk ada maɓara bo eye mə
ɗərev əŋgəts tə wu nakə tə vəɗ ta gura aye.
14 Məkwets ŋgay a dəv herre andza gugu-
maŋ, ɗəre ŋgay bəbay na, andza ɗərneh i
ako. 15 Sik ŋgay hay na, a dəv andza ɓəre
nakə təpaakoaye. Bəɗiɗayŋgaya ləvandza
i yam nakə a vaw abəra məmahəmba aye.
16 Mə həlay ŋgay na, wurzla hay tasəla.
Maslalam matasla eye hepepe diye sulo
sulo faya ma deyeweye abəra mə bazlam
ŋgay. Ɗəre ŋgay andza pat nakə a wur ta
magərhəpat aye.

17Na ŋgatay na, na dəɗ abəra ka mbəlom
kameŋgay tsaɗək tsaɗək andzanamət. 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 nakə ma ndziye ta sifa aye. Na mət
ane tuk na, na lətsew abəra ma mədahaŋ.
Neŋ na ndziye ka tor eye. Neŋ na, gədaŋ
eye abəra ka mədahaŋ ada neŋ gədaŋ eye

ka təv məndze i mədahaŋ hay. 19Wu nakə
ka ŋgatay tebiye aye na, watsa na. Watsa
tay ha wu neheye faya ma giye bo anəke
aye tə bəmalə nakəma giye bo kame tebiye
aye. 20Wurzla neheye tasəla ka ŋgatay mə
həlayŋgayayeada lalamhay tasəlamavəɗa
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
Yesuniyehay təvwalwal tasəla aye. Lalam
neheye tasəla mavəɗa eye ta gura aye a ɗa
ha na, ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
eye neheye təv wal wal tasəla aye.»

2
Ɗerewel nakə Yesu a sləratay naha a

məhay gər i ndoməpemədzal gər hay neheye
ma gəma i Efez aye

1 Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa bazlam
nakay, sləray naha a gawla i Mbəlom nakə
faya ma tsəpiye məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu neheye ma gəma i
Efez aye, gwaɗatay:
«Maa tsik bazlam eye na, neŋ Yesu ndo

nakə wurzla hay tasəla mə həlay i mənday
ŋgay aye ada neŋgeye faya ma həhaliye ma
wuzlah i lalamneheye tasəla tə vəɗ ta gura,
ako fataya aye.»

2 A gwaɗatay na: «Na sər ha məsler
kurom, na sər ha ka gum məsler ta
gədaŋ haladzay ada ka səmumay naha a
ɗəretsətseh. Na sər ha sa na, ka vəlumatay
tsəveɗ a ndo i seweɗ hay a walaŋ kurom
bay. Ndo neheye tə gwaɗ nəteye na, ndo
i maslaŋ hay, ane tuk na, nəteye ndo i
maslaŋ ga hay bay. Ka zəbum fataya lele,
ka sərum ha nəteye na, ndo i parasay
hay. 3 Nəkurom faya ka səmumay naha a
ɗəretsətseh haladzay hərwi ga, ka yum gər
bay.

4 «Ane tuk na, na zəba faya na, mənese
andaya mə walaŋ kurom. Ka wuɗum ga
andza nakə ahəl niye sa bay. 5 Dzalum ka
məndze kurom nakə ahəl niye aye, zəbum
ɗəre təday ka dəɗum, ka mum ta dəba.
Gərumhamezelemekurom, ndzumandza
nakə ka gawum ahəl niye kurre aye. Taɗə
ka gərum ha mezeleme kurom bay na, na
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diye naha na miye ha fakuma abəra lalam
nakəmavəɗa eye ta gura ako faya aye.

6«Ane tukna, neŋ fayanazambaɗakumeye
hərwi wu mekeleŋ hərwi ka numay ɗəre a
məsler i ndo i Nikolas hay andza neŋ nakə
na nay ɗəre aye.

7«Ndoneheyezləmandaya fatayaayena,
tâ pay zləm a wu nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
ma tsikiye 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 hohway i gərɗaf nakə ma guvah i
Mbəlom ma vəlateye sifa a ndo hay aye, ta
ndiye.*»

Ɗerewel nakə Yesu a sləratay naha a
məhay gər i ndoməpemədzal gər hay neheye
ma gəma i Simirne aye

8 Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa bazlam
nakay, sləray naha a gawla i Mbəlom nakə
faya ma tsəpiye məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu neheye ma gəma
i 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 ma
mədahaŋ.

9 «Na sər ha ɗəretsətseh kurom, na sər ha
nəkurom mətawak eye hay. Ane tuk na,
nəkurom zlele eye hay ɗuh. Wu neheye
lele bay ndo hay faya ta tsikiye fakuma aye
na, na sər ha dərmak. Ndo neheye faya
ta tsikiye fakuma aye na, tə gwaɗ nəteye
Yahuda hay. Ane tuk na, nəteye Yahuda
hay bay, nəteye ndo i Fakalaw hay.

10«Mazlambar ka sumeye ɗəretsətseh, ane
tuk na, kâ dzədzarum bay. Tsəne! Ma-
zlambar Fakalaw ma gəsiye siye i ndo hay
mə walaŋ kurom ma piye tay ha a daŋgay
hərwi madzədzam kurom. Ka sumeye
ɗəretsətseh məhəne kuro. Kwa ta kəɗiye
kurombəbayna, səmumaynaha, kâ gərum
hamədzal gər abərakaMbəlombay. Andza
niye, na vəlakumeye magogoy kurom na,
sifa nakəma ndəviye bay aye.

11 «Ndo neheye zləm andaya fataya
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, ta mətiye məməte
masulo eye sa bay.»

Ɗerewel nakə Yesu a sləratay naha a
məhay gər i ndoməpemədzal gər hay neheye
ma gəma i Pergam aye

12Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa bazlam
nakay, sləray naha a gawla i Mbəlom nakə
faya ma tsəpiye məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu neheye ma gəma i
Pergam aye.
«Maa tsik bazlam nakay na, neŋ Yesu

ndo nakə maslalam faya matasla eye hep-
epe 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 pum mədzal gər kurom ka neŋ
huya. Tə kəɗ naməwalaŋ kuromma gəma
kurom ma təv nakə Fakalaw mandza eye
mə ɗəmaaye, adaɗuhhuya fayakaɗumeye
ha parakka neŋ na, bəy kurom.

14 «Ane tuk na, na zəba faya na, mənese
hay andaya mə walaŋ kurom. Ndo hay
andayaməwalaŋ kurom faya ta pay bəzay
a matətike i Balam nakə ahəl niye aye.† A
tətikay a Balakma dzəgəɗiye tay ha Israyel
hay a mənese. A vatay gər hərwi ada tâ
həpəɗ slo i kule, ada tâ gemadamadərmak.
15 Siye hay mə walaŋ kurom faya ta giye
andza niye dərmak. Nəteye faya ta pay
bəzay a wu nakə ndo i Nikolas hay‡ faya ta
tətikiye.

16 «Mbəɗum ha mede kurom. Taɗə
ka mbəɗum ha mede kurom bay na, na
diye naha mazlambar ka təv kurom ta
maslalamnakəmadeyeweye abəramə ba-
zlam 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
* 2:7 Madazlay i wu hay 2.8-9. † 2:14 ZəbaməMəpesle 31.16, 22.1–25.9. ‡ 2:15 Məsine i Yuhana 2.6.
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ɗaɗandohay ta ŋgataybay 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 ndoməpemədzal gər hay neheye
ma gəma i Tiyatir aye

18Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa bazlam
nakay, sləray naha a gawla i Mbəlom nakə
faya ma tsəpiye məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu neheye ma gəma i
Tiyatir aye.
«Maa tsik bazlam nakay na, Wawa i

Mbəlom. Ɗəre ŋgay na, andza ɗərneh i ako.
Sikŋgayhayadəvandza ɓərenakə təpaako
aye.

19 «Na sər ha məsler kurom hay. Na sər
ha kawuɗumndo hay ada faya ka pumeye
mədzal gər kurom ka neŋ huya. Na sər ha
faya ka səmumeye naha a ɗəretsətseh. Na
sərhana, fayakadzənumeye siye indohay
dərmakadawunakə fayakagumeyeanəke
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 məwalaŋ 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 fayama tətikateye
məge madama ada ka mahəpəɗe slo i kule.
21Napaslay həlay eye hərwi adamâmbəɗa
ha mede ŋgay, ane tuk na, a say bay,
neŋgeye fayama giyemadama huya.

22 «Hərwi niye, na vəleye ɗəretsətseh ha-
ladzay, 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, ta mətiye. 23 Na
bəbazliye tay ha wawa ŋgay hay hərwi ada
məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu ma gəma wal wal tebiye tâ sər ha na,
wu nakə ndo hay faya ta dzaliyemə 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 ka mandəve i
məndzibəra na, na vəlateye gədaŋ ka slala i
ndo hay tebiye. 27Na vəlateye gədaŋ andza
gədaŋ nakə Bəba a vəleŋ aye dərmak. Ta
ləviye ndo hay ta gədaŋ, ta bəbazliye tay ha
ndo i seweɗ hay andza ndo nakəmahəɓiye
tay ha guram i səŋgəle hay ndəslof ndəslof
aye. 28 Na vəlateye bamta§ nakə a dəv ta
mbəlomɗa aye dərmak.

29 «Ndo nakə zləm andaya faya aye na,
mâ pay zləm awu nakəMəsəfəre 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 ndoməpemədzal gər hay neheye
ma gəma i Sardes aye

1 Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa bazlam
nakay, sləray naha a gawla i Mbəlom nakə
faya ma tsəpiye məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu neheye ma gəma i
Sardes aye.
«Maa tsik bazlamnakayna, neŋYesundo

nakə Məsəfəre i Mbəlom tasəla mə 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

§ 2:28 Bamta a ɗa ha na, Yesu. ZəbamaMəsine i Yuhana 22.16.
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na, sərum ha na diye naha ka təv kurom.
Ane tuk na, na diye naha a həlaywaray 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. Tawatsaməzele
tay a ɗerewel nakə təwatsa a ɗəmaməzele
i ndo neheye ta huta sifa aye. Ɗaɗa na
mbatiye ha məzele tay abəra mə ɗerewel
nakay bay. Na ɗiye tay ha kame i Bəba ga
Mbəlom ada kame i gawla ŋgay hay, nəteye
i ga hay.

6«Ndo nakə zləmandaya faya na, mâ pay
zləm a wu nakəMəsəfəre 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 ndoməpemədzal gər hay neheye
ma gəma i Filadelfi aye

7 Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa bazlam
nakay, sləray naha a gawla i Mbəlom nakə
faya ma tsəpiye məhay gər i ndo məpe
mədzal gərhaykaYesuneheyemaFiladelfi
aye.
«Maa tsik bazlamnakayna, neŋYesundo

nakə a yaw abəra ka təv i Mbəlom ada
neŋgeyena, a rawme təbey. Kəle i bəyDavit
na, mə həlay ŋgay. Taɗə ka həndək abəra
maməgeɗ na, ndəray andayama sliye faya
madərəzl na bay. Taɗə ka dərəzl na məgeɗ
na, ndəray ma sliye faya mahəndəke na
bay.

8«Na sərwunakə fayakagumeyeaye. Na
sər ha gədaŋ kurom na, tsekweŋ tsa, ada
azlakwa ka gum wu nakə a yeŋ a gər aye
haɓe bəɗaw? Ka rəhumay ha gər a bazlam
ga, ka gwaɗum nəkurom na, ndo ga hay.
Na həndək abəra ma məgeɗ hərwi kurom,
ndəray ma sliye faya madərəzle na bay.
9 Tsənum, anaŋ wu nakə na giye ta ndo
neheyenəteyendo i Fakalawhay aye. Faya
ta tsikiye tə bazlam, tə gwaɗnəteye Yahuda
hay, ane tuk na, nəteye Yahuda hay bay,
ta raw me ɗekɗek tsa. Na gateye kutoŋ, tâ

yaw tâ dəkwakum gurmets. Ta səriye ha
na, na wuɗa kurom. 10 Nəkurom na, ka
səmumay naha a bazlam ga andza nakə na
tsikakum səmumay naha aye. Hərwi niye,
neŋ na tsəpiye kurom hərwi ada kâ yum
a ɗəretsətseh bay. Ɗəretsətseh nakay ma
diye kwa ka way, ma dziye tay ha ndo i
məndzibəra hay tebiye. 11Mazlambar na
maweye. Pumwu nakə ka tətik aye ɓəŋɓəŋ
a gər hərwi ada mâ buwa fakuma abəra
magogoy kurom bay.

12 «Ndo neheye ta səmay naha, ta ŋgwasa
ka ɗəretsətseh aye na, na piye tay ha a
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom ga andza
sik i galak nakə tə lawa a wuzlah i gay
aye, ta ndziye ka tor eye. Wuray andaya
nakə ma həharatay ahaya abəra mə ɗəma
aye bay. Na watsiye məzele i Mbəlom ga
ka nəteye, ta məzele i gəma i Mbəlom ga.
Gəmaniye na, Zerozelemweɗeye. Mbəlom
ma sləraweye abəra mə mbəlom. Na wat-
siyeməzele gaweɗeye ka ndoweye neheye
dərmak.

13«Ndonakəzləmandaya fayana,mâpay
zləm a wu nakəMəsəfəre 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 ndoməpemədzal gər hay neheye
ma gəma i Lawdise aye

14Ndo 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 neheye ma
Lawdise aye.
«Maa tsik bazlamnakayna, neŋYesundo

nakə tə zalay “Mâ təra andza niye” aye.
Fayama ɗiye hawu nakəMbəlom a ge aye,
maraw me andaya mə bazlam ŋgay kwa
tsekweŋ bay. Mbəlom a ge wu hay tebiye
na, tə həlay ŋgay.

15 «Na sər wu nakə faya ka gumeye.
Nəkurom hiyatsatsa bay ada laluh laluh
wal bay sa. Ka ndzumeye ma wuzlah
eye gaŋgəlaŋlaŋŋa andza niye na, a yeŋ
a gər bay. 16 Nəkurom hiyatsatsa bay
ada laluh laluh kəgəbay daduk daduk wal
bay sa, nəkurom mandza eye ma wuzlah
eye andza niye sa na, na vənahiye kurom
ahaya abəra mə bazlam ga.
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17 «Ka gwaɗumnəkuromna, zlele eye, ka
hutum wu hay tebiye, wuray a kətsakum
bay. Ane tuk na, nəkurom ɗəretsətseh eye
hay, ka gummə bo. Nəkurommətawak eye
hay petekeɗ andaya fakuma bay, nəkurom
guluf eye hay na, ka sərum bay. 18 Hərwi
niye, neŋ faya na tsikakumeye wu nakə ka
gumeye. Səkəmum gura nakə ta lambaɗ ta
ako, a dəv wuzl wuzl haladzay aye. Du-
mara, səkəmum mə gay ga hərwi ada kâ
tərum zlele eye hay ta deɗek. Dumara,
səkəmum petekeɗ herre eye, kâ pum ka
bo. Andza niye horoyma gakumeye sa bay
hərwi nəkurombo kəriye sa bay. Səkəmum
sidem i ɗəre,mâdzənakuromhərwi adakâ
ŋgatumay a wu hay sa.

19 «Neŋ na, ndo neheye na wuɗa tay ha
aye na, na ŋgərəziye fataya, na ɗatay ha
metsehe. Kə ge andza niye na, mbəɗum ha
mede kurom, pumeŋ bəzay tə ɗərev kurom
peteh. 20 Tsənum, na lətsiye ka həlay i
məgeɗ ada na zaliye. Ndo nakə kə tsəne
bəɗiɗay ga aye ada ka həndəkeŋ 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 təv
məndze i bəyga, andzaneŋna səmaynaha,
na ŋgwasa ka ɗəretsətseh aye, ada neŋ ta
Bəba ga, nəmay ndziye ma bəy ŋgay.

22«Ndonakəzləmandaya fayana,mâpay
zləm a wu nakəMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma
tsikateye a məhay gər i ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu aye.»

4
Məgeɗmahəndəka eyeməmbəlom

1 Ma dəba eye na, na ŋgatay a wu
mekeleŋ.
Na ŋgatay a məgeɗ mahəndəka eye mə

mbəlom, na tsəne bəɗiɗay i ndo nakə a ləv
andza tolom a tsikeŋmemeeneŋ aye sa. A
gweɗeŋ: «Tsalaw a gəma kanaŋ hərwi ada
na ɗakeye ha wu nakə ma giye bo kame
mba aye.»

2KwayaŋŋaMəsəfəreTsəɗaŋŋaeyeayaw
a zla ga. Tsa na, na ŋgatay a təv məndze
i bəy mə mbəlom. Ndoweye mandza eye
faya. 3Ndo niyemandza 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 bəy niye. Madugula hay kuro kuro sulo
gər eye faɗ mandza eye hay faya. Petekeɗ
neheye ka bo tay aye na, kweɗek kweɗek.
Kwa way tə dzagwa i bəy mə gər. Dzagwa
niye hay na, tə ŋgar ta gura. 5Mawutseɗe i
mbəlom a wutseɗew abəra ma təv məndze
i bəy niye. Maləve i mbəlom a ləvaw abəra
mə ɗəma dərmak. Kame i təv niye na,
wuye hay andaya tasəla andza lalam, ako
faya a dəv haladzay. Wu niye hay tasəla
andza lalam aye, nəteye na, məsəfəre neh-
eye tasəlamandza eye kame iMbəlom aye.
6 Kame i təv məndze i bəy niye 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 ne-
heye ta məsəfəre tay aye. Ta dəba, ɗəre
andaya fataya ada ta diye ime ɗəre andaya
fataya, ŋgurti ŋgurti. 7 Wu niye makurre
aye na, a ndzəkit bo zɨl, masulo eye a
ndzəkit bovoʼar i slawawaeye,mamahkar
eye na, daʼar ŋgay a ndzəkit bo ndo zezeŋ
ada mafaɗ eye a ndzəkit bo matsəv nakə
faya ma 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:
«BəyMaduweŋMbəlomnəkar na, tsəɗaŋŋa

kwamənese andaya ka təv yak bay,
nəkar gədaŋeye ka gər iwuhay tebiye,

nəkar andaya kwa ahəl niye, nəkar andaya
anəke, ada ka deyeweye.»

9 Andza niye, wu neheye faɗ aye na, tə
gawadəmesada ta zambaɗawayaMbəlom
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. 10 Ahəl
nakə tə gawa ha andza niye na, madugula
neheye kuro kuro faɗ aye ta dəkwawa
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gurmets kame i Mbəlom, neŋgeye nakə
mandza eye ka təv məndze i bəy ŋgay aye
ada neŋgeye mandza eye ka tor eye. Tə
ɗəslaway ha gər, ta tsakwawa dzagwa i bəy
niye 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 andza

wawa i təɓaŋ iMbəlom aye
1 Tsa na, na ŋgatay a ɗerewel mə həlay

i ndo nakə mandza eye ka təv məndze i
bəy aye. Ɗerewel niye na, magəsa eye mə
həlay i mənday. Təwatsa faya wu na, diye
sulo sulo. Tə paɗa na ka bo. Tə gəs na tə
wuməgəse ɗerewel təv tasəla hərwi adamâ
həndək bay.

2Madəbaeyenaŋgatayagawla iMbəlom
gədaŋ eye, a tsətsah ta magala, a gwaɗ:
«Way nakə ŋgwalak eye kame i Mbəlom
kə sla ɗa mapəle faya abəra wu məgəse
ɗerewel ada ma həndəkiye na aye na,
way?»

3 Ane tuk na, ndəray kwa nəte nakə ma
sliye faya mahəndəke ada ma zəbiye ka
wu nakə mə ɗəma aye na, andaya bay
tebiye. Mə mbəlom, ka dala, ma bəɗ, kwa
ka waray, ndəray andaya bay. 4 Na tuwa
haladzay hərwi ndəray andaya ŋgwalak eye
kame i Mbəlom nakə ma sliye mahəndəke
ɗerewel adama zəbiye a ɗəma ɗəre aye na,
andaya kwa nəte bay.

5Ane tuk na, nəte mə walaŋ i madugula
neheye kuro kuro sulo gər eye faɗ aye
a gweɗeŋ: «Kâ tuwa bay, zəba ɗəre:
Zɨl nakay na, a yaw abəra ma gwala i
Yahuda, neŋgeye gwala i Davit. Neŋgeye
kə ŋgwasa ka wu hay tebiye, ma pəliye ha
wu məgəse ɗerewel neheye tasəla aye ada
ma həndəkiye na ɗerewel.»

6 Tsa na, na ŋgatay a ndoweye, neŋgeye
malətsa eye ma wuzlah i təv məndze i bəy.
Madugula neheye kuro kuro sulo gər eye
faɗ aye tə wu neheye faɗ aye tə lawara
na a wuzlah. A ndzəkit bo na, wawa
i təɓaŋ, andza ta kəɗ na ahəl niye nəte.
Dəram ka gər ŋgay tasəla ada ɗəre andaya
faya tasəla dərmak. Ɗəre neheye tasəla
aye na, məsəfəre neheye kame i Mbəlom
aye, Mbəlom faya ma sləriye tay ha ka
məndzibəra tebiye.

7Wawa i təɓaŋniye a ye ka təv i ndo nakə
mandza eye ka təv məndze i bəy aye. A ye
naha na, a təmana ɗerewel abəramə həlay
i mənday ŋgay.

8A təma faya abəra ɗerewel niye na, wu
neheye faɗ aye ta madugula neheye kuro
kuro sulo gər eye faɗ aye ta dəkw gurmets
kame ŋgay. Nəteye niye tebiye kwa way
ta gandzaval mə həlay ada ŋgwalak i gan-
dayah hay mavəɗa eye ta gura andaya fa-
taya dərmak maraha eye hay tə wu eye
andaya tə pawa faya ako na, a ze huŋŋa.
Wu niye a ze huŋŋa eye na, maɗuwule me
i ndoməpemədzal gər hay ka Yesu neheye
ta ɗuwulaway nahame aye.

9 Tə ge dəmes weɗeye. Ma məge dəmes
tay nakə faya ta giye na, tə gwaɗ:
«Nəkarna, ka sla ɗamatəme ɗerewelnakay

ada mahəndəke na wu nakə tə gəs ha
aye deɗek.

Hərwi ta kəɗ kar andza wawa i təɓaŋ nakə
tə kəɗaway aMbəlom aye,

adaka səkəmatayahayandohayabəra
məmezeleme tə bambaz yak,

ka həlatay ahaya ka təv i Mbəlom.
Kwa nəteye na, gwala waray,

kwa tə tsik me i gəmawaray,
kwa slala waray,
kwa nəteye mandza eye ma gəma
waray,

nəkar ka həlatay ahaya ka təv i Mbəlom.
10 Ka təra tay ha ndo yak hay, nəkar ka

ləvateye gər.
Ka təra tay ha ndoməvəlay wu aMbəlom

hərwi ada tâ gayməsler a Mbəlom,
ada nəteye ta təriye bəy ka məndzibəra

tebiye.»
11 Tsa na, na ŋgatatay a gawla i Mbəlom

hay, gwezemgwezemhaladzaymapasliye
bo bay. Tə lawara na təv məndze i bəy ada
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wu neheye faɗ aye ta madugula neheye
kuro kuro sulo gər eye faɗ aye teleleviw a
wuzlah. Na tsəne dəmes tay. 12 Tə gawa
dəmes ta magala, Tə gwaɗ:
«Wawa i təɓaŋ nakə tə kəɗ na aye na,

gədaŋ tebiye mə həlay ŋgay,
zlele tebiye na, i ŋgay,
a sər wu hay tebiye,
neŋgeye gədaŋ eye.

Neŋgeye na, kə sla ndo hay
tâ ɗəslay ha gər ada tâ zambaɗay.

Zəba faya təday, neŋgeye na, məzlaɓ eye.»
13Tsa na, na tsəneməge dəmes i wu neh-

eye tebiyeMbəlomageaye. Wuneheyemə
mbəlom aye, neheye ka məndzibəra aye,
neheye ma bəɗ aye, neheye ma dəlov aye,
tə gawa dəmes tay eye, tə gwaɗ:
«Zambaɗakwayandonakəneŋgeyemandza

eye ka təvməndze i bəy aye
adaandonakəneŋgeyeandzawawa 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 dəkwgurmets kame i ndoneheyenəteye
mandza eye ka təvməndze i bəy aye ada tə
ɗəslatay ha gər.

6
Wawa i təɓaŋ a dazlay a məpəle ha wu

neheye tasəla tə ɓar ha ɗerewel aye
1Ahəl nakəWawa i təɓaŋ a təma ɗerewel

a həlay, a dazlay məpəle ha wu neheye
tasəla tə 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 andza maləve
i mbəlom, a gwaɗ: «Dara!» 2 Tsa na, na
ŋgatay a pəles kuɗekuɗek eye. Ndomandza
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.

3 Wawa 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.

5 Tsa na, Wawa i təɓaŋ a pəla ha
mamahkar i wu neheye tə ɓar ha ɗerewel
aye. Tsa na, na tsəne mətsike me a tsənew
abəra mə walaŋ i wu neheye faɗ aye,
mamahkar eye mə walaŋ tay a wuda, a
gwaɗ sa: «Dara!» Kwayaŋŋa, na ŋgatay a
pəles a zəba zeŋzeŋ. Ndo nakəmandza eye
faya aye na, agwada mə həlay ŋgay. 6 Na
tsəne maləve i wu mə walaŋ i wu neheye
faɗ aye andza mətsike me i ndo. A gwaɗ:
«Suloy nakə tə ge faya məsler hwapat aye a
sla wuray bay. Ta səkəmiye daw agwada
nəte tsa. Taɗə bəle na, ta səkəmiye agwada
mahkar.» A gwaɗ sa: «I mal ta guzom na,
ka nas ha bay.»

7Wawa i təɓaŋ a pəla hamafaɗ i wu neh-
eye tə ɓar ha ɗerewel aye. Tsa na, na tsəne
mətsike me a tsənew abəra mə walaŋ i wu
neheye faɗ aye, mafaɗ eye mə walaŋ tay a
wuda, a gwaɗ: «Dara!» 8 Tsa na, na ŋgatay
a pəles mekeleŋ eye a yaw. Mazəbe ŋgay
eye na, a zəba kulah kulah andza geŋgis.
Ndo nakəmandza eye faya aye na, məzele
ŋgayMədahaŋnakəmakəɗiyendohayaye.
Ndo nakə tə zalay Təv Məndze i Mədahaŋ
hay aye na, faya ma pay bəzay. Ta ŋgəna
ha məndzibəra faɗ. Tə vəlatay nəte ada tə
vəlatay faya gədaŋ hərwi ada tâ bəbazl tay
ha ndo hay abəra mə ɗəma. Ta bəbazliye
tay ha ta maslalam ada siye hay ta mətiye
təmay, siye hay ta mətiye ta ɗəvats ada wu
i pesl hay ta bəbazliye tay ha.

9 Wawa i təɓaŋ a pəla ha mazlam i wu
neheye tasəla tə ɓar ha ɗerewel aye. Tsa
na, na ŋgatatay a ndo neheye tə kəɗ tay ha
ahəl niye aye ma huvo i təv məvəlay wu a
Mbəlom aye. Ndo neheye tə kəɗ tay ha ahəl
niye na, hərwi ta 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 ka
məndzibəra tə kəɗaw may aye, ka gateye
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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,
nəteyemalamar kuromneheye faya ta gay
məsler a Mbəlom aye. Kutoŋ ndo hay ta
kəɗiye tayha təday andzanəkuromneheye
tə kəɗaw kurom aye dərmak.»

12Wawa i təɓaŋ niye a pəla hamaməkwa
i wu neheye tasəla tə ɓar ha ɗerewel
aye. Kwayaŋŋa a pəla faya abəra na,
məndzibəra a ɓəl haladzay dzekiɓ dzekiɓ.
Pat a mbəɗa andza petekeɗ zeŋzeŋ eye i
mətuwe mədahaŋ. Kiye na, a təra ndozza
andza bambaz. 13 Wurzla hay tə kut-
sawabəramamagərmbəlom ɓəramamaka
dala andza mandaɓalak i gurov neheye
mətasl a kutsa ahaya abəra mə gərɗaf aye.
14Magərmbəlom a dze tatəh andza tə paɗa
ɗerewel. Dala neheye malawara eye ta
dəlov aye ti ye abəra ka təvməndze tay hay.
Mahəmba hay tə lətse abəra ka təv tay hay,
ti ye a təv eye.

15 Ndo neheye ka məndzibəra 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
mandza eye ka təv məndze i bəy aye mâ
ŋgatamay bay. Sa na, hərwi ada Wawa i
təɓaŋ mâ gəs may ta sariya bay, 17 hərwi
həlay i məgəse ndo hay a sariya kə ndislew.
Pat eye niye na, ndəray andaya masəmay
naha bay.»

7
Gawla i Mbəlom a ge ŋgoɗgor ka ndo i

Mbəlom hay ka daʼar
1 Ma dəba eye na, na ŋgatatay a gawla

i Mbəlom hay faɗ, nəteye malətsa eye
ka kokway i məndzibəra faɗ. Faya ta

geye me a mətasl neheye faɗ ka kok-
way i məndzibəra hərwi ada tâ vəzl ka
məndzibəra bay ada tâ lamay a dala bay,
kwa a dəlov, kwa a gərɗaf hay, tâ lamay
bay.

2 Na ŋgatay a gawla i Mbəlom neŋgeɗ,
a yaw mə bəzay. Mə həlay ŋgay na, wu
məge ha ŋgoɗgor ka ndo i Mbəlom hay, i
Mbəlom nakə neŋgeye ma ndziye ka tor
eye. A zalatay a siye i gawla i Mbəlom
neheye faɗ aye hərwi Mbəlom a vəlatay
gədaŋ kamənese ha dala ta yam. A zalatay
ta magala, 3 a gwaɗatay: «Kâ nasum ha
dala, yamada ta dərizl i gərɗaf hay zukbay.
Həbum, nəmaa giye ŋgoɗgor i Mbəlom ka
ndo i məsler i Mbəlom hay təday.»

4Tsa 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 Yahudanəteye
12 000, gwala i Ruben 12 000, gwala i Gad
12000, 6gwala iAser 12 000, gwala iNaftali
12 000, gwala i Manase 12 000, 7 gwala 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.

Ndoneheyehaladzay ti yawmaslalahay
wal wal aye

9 Ma dəba eye na, na ŋgatay a ndo hay
haladzaymbərzəzza, ma pasliye bo bay. Ti
yawabəramagəmaneheye kaməndzibəra
aye tebiye. Ti yaw na, kwa abəra ma gəma
waray, kwa ma gwala waray, kwa ma
slala waray, kwa neheye tə tsik me i gəma
waray waray aye. Nəteye tebiye kame i
təv məndze i Bəy kame i Wawa i təɓaŋ.
Nəteye tebiye tə petekeɗ kweɗek kweɗek
eye ka bo ada nəteye tebiye ta hawal i
gərɗaf nakə tə zalay təɓah aye mə həlay tay
hərwi mazambaɗay a Mbəlom. 10Ta wuda
ta magala, tə gwaɗ:
«Mandza eye ka təv məndzay i bəy na,

Mbəlom kway adaWawa i təɓaŋ,
maambəl may ha na, nəteye.»

11Gawla i Mbəlom hay tebiye, tə lawara
na təv məndze i bəy ada madugula neheye
kame i Mbəlom aye ada ta wu neheye faɗ
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aye, tə lawara tay ha a wuzlah. Tsa na, ta
dəkwaygurmets, tə ɗəslayhagər aMbəlom.
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 fa-
gaya, 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?»
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 ada mâ təra kweɗek kweɗek
tə bambaz iWawa i təɓaŋ.
15 Hərwi niye nakə nəteye mandza eye

kame i təv məndze i bəy Mbəlom
huya aye.

Faya ta zambaɗeye mə gay ŋgay pat
pat, ta həpat kwa ta həvaɗ.

Ndo nakəmandza eye ka təv məndze i bəy
aye,

fayama gateye gər.
16Nəteye na, mayma gateye sa bay,

yamma gateye sa bay dərmak.
Pat mawuriye fataya sa bay,

wuray kwa tsekweŋ ma fəkiye tay ha
andza pat sa bay,

kwa wu waray ma wuriye fataya sa
bay,

17hərwiWawa i təɓaŋ niyemawuzlah i təv
məndze i bəy niye

ma təriye ndomətsəkure tay.
Ma diye tay ha ka yam nakəma vəliye sifa

aye.
Mbəlom ma takaɗatay na yam ɗəre
abəra ka ɗəre.»

8
Wawa i təɓaŋ a pəla ha maduk i duk i

matasəla i wu nakə tə ɓar ha ɗerewel aye
1 Ma dəba eye na, Wawa i təɓaŋ a zla

ɗerewel niye sa, a pəla ha faya abəra

maduk i duk i wu nakə matasəla eye a
zəkaw aye. A pəla ha na, wu hay 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 a Mbəlom. Neŋgeye na, a yaw a lətse
ka tsakay i təv nakə tə fəkaway naha faya
wu a Mbəlom aye. Ta pay a ɗəma wu nakə
tə fəkawa aye haladzay, mâ fəka hərwi ada
geŋgis eye ada maɗuwule me i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu tâ tsal, tâ husa
ka təv i Mbəlom. A fəka wu niye ka təv
məfəke wu nakə tə fəkaway naha faya wu
a Mbəlom kame i təv məndze i Mbəlom.
4 Geŋgis i wu niye faya ma fəkiye, a yaw
abəra mə həlay i gawla i Mbəlom, a tsal ka
təv i Mbəlom. Andza niye, maɗuwule me i
ndoməpemədzal gər hay kaYesu ahusa ka
təv i Mbəlom, Mbəlom a tsəne.

5 Tsa na, a zla gəse niye maŋgara eye ta
gura eye, a zla ako ma təv nakə tə fəkaway
naha faya wu a Mbəlom aye. A pa na a
gəse, a rah ha. Tsa na, a kala ahaya ka
məndzibəra. A kala ahaya na, maləve i
mbəlom a ləv haladzay, mawutseɗe hay
ta wutseɗe ada dala a ɓəl haladzay dzekiɓ
dzekiɓ.

Tolom hay tasəla
6 Tsa na, gawla i Mbəlom neheye tasəla

aye, tə ləva bo ta tolom hay hərwi məfe.
7 Tsa na, makurre a fa tolom ŋgay.

A fa na, ndzalala, ako, bambaz, tə
dzapa ka bo. Tə kutsaw ka məndzibəra.
Kwayaŋŋa məndzibəra a ŋgəna ka bo
abəra təv mahkar, nəte ŋgay eye a təma
təlmeɗ təlmeɗ. Dərizl i gərɗaf hay, ada
guzer ŋgəɗiz eye, ta təma tebiye heriyew
heriyew.

8 Masulo i gawla i Mbəlom a fa tolom
ŋgay. A fa na, tə zla wuye bagwar eye
andza mahəmba i ako, faya ma təmiye. Tə
kal ha a bəlay bagwar eye. Bəlay niye a
ŋgəna mahkar, neŋgeɗ nəte a təra bambaz.
9 Mamahkar i wu neheye nəteye mandza
eye ma yam niye a təra bambaz aye təmət
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tebiye. Kwalalaŋ i yam hay tebiye tə nas
ma təv eye niye.

10 Gawla i Mbəlom mamahkar eye a
fa tolom ŋgay. A fa na, wurzla bag-
war eye a ŋgwaɗ əduɗ, a kalaw abəra ka
magərmbəlom. A təma zləkəɗ zləkəɗ andza
ɗərneh i ako. A dəɗ ka dəlov neheye ta
ŋgəna mahkar aye ada ka bəɗiyem hay, a
nas tay ha. 11Wurzla niye na, məzele ŋgay
Ɗuwekeke. Neŋgeɗ na, a təra ɗuwekeke.
Ndo neheye ta sa yam niye na, ta mət ha-
ladzay hərwi a ge ɗuwekeke.

12Gawla i Mbəlom mafaɗ eye a fa tolom
ŋgay. A fa tolom ŋgay niye na, a kəɗ tay
ha pat ta kiye ada tə wurzla hay. Nəteye
na, andza maɗəsa 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.

13 Na zəba ɗəre na, na ŋgatay a matsəv
faya ma tsəviye ka magərmbəlom. A wuda
ta gədaŋ, a gwaɗ: «Waaw! Gadzi bo kurom
i mey, gadzi bo kurom i mey, nəkurom
ndo i məndzibəra hay na, ka hutumeye
ɗəretsətseh. Siye i gawla i Mbəlommahkar
na, ta fa tolom tay zuk bay. Ahəl nakə aza
ta fa aye na, ɗəretsətseh ma deyeweye ka
məndzibəra haladzay.»

9
1 Gawla i Mbəlom mazlam eye a fa

tolom ŋgay. A fa tolom ŋgay niye na,
na ŋgatay a wurzla a dəɗaw abəra ma
magərmbəlom ka dala. Tsa na, tə vəlay
kəle i mahəndəke abəra ka bəɗ nakə kutsɨk
bagwar eye fakalaw hay mandza eye mə
ɗəmaaye. 2Wurzla niye a həndək abəramə
ɗəmana, geŋgis andohwawabəramə ɗəma
andza zler i ako. Geŋgisniye a dərəzl ka pat
tekəɗəgəm, ɗəre a zəba bay tebiye zəŋzəŋ.

3 Tsa na, dzaray a bətsakwaw abəra ma
geŋgis niye ka dala. Tə vəlatay gədaŋ
i mədze ndo andza hərdəde hay. 4 Tə
gwaɗatay: «Kâ həpəɗum guzer bay, kâ na-
sum ha dərizl i gərɗaf bay, wu neheye tə
ndzohwaw aye tebiye kâ nasum tay ha
bay. Gumatay ɗəretsətseh na, a ndo ne-
heye ŋgoɗgor i Mbəlom ka daʼar tay bay

aye.» 5 Ta vəlatay tsəveɗ ka məkəɗe ndo
hay mədahaŋ eye bay. Tə gwaɗatay: «Gu-
matay ɗəretsətseh.» Ta gateye ɗəretsətseh
na, kiye zlam. Ɗəretsətseh niye na, andza
məwure i hərdəde. 6 A həlay niye na, ndo
hay ta pəliye məməte ada tâ mət hərwi ada
ɗəretsətsehmâ gatay sa bay. Ane tuk na, ta
hutiyeməməte bay. Məmətema deyeteye a
gər haladzay, ane tuk na, ta hutiyeməməte
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. 8 Məkwets tay na, zəbol
eye andza məkwets 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 andza muta i pəles neh-
eye nəteye haladzay faya ta diye a vəram
aye. 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. 11 Bəy tay na, gawla nakə
a ləvay gər a bəɗ nakə kutsɨk bagwar eye
Fakalaw mandza eye mə ɗəma aye. Tə
zalay tə bazlam i Yahuda hay na, Abaddoŋ.
Tə bazlam i Gərek bəbay tə zalay Apoliyoŋ.
Andza məgweɗe: Neŋgeye ndo mabəbezle
wu hay.

12 Ɗəretsətseh makurre eye ki ye abəra
mə ɗəma. Siye ɗəretsətseh hay sulo ta
deyeweye sa.

13 Gawla i Mbəlom maməkwa eye a fa
tolom ŋgay. Na tsəne mətsike me a tsənew
abəra ka dəram i təv nakə tə fəkaway naha
faya wu a Mbəlom aye wal wal faɗ. Təv
nakə tə fəkaway naha faya wu a Mbəlom
niye maŋgara eye ta gura, mapa eye kame
i Mbəlom. 14 A gwaɗay a gawla i Mbəlom
maməkwa eye: «Pəla tay ha gawla niye
hay faɗ tə ɓar tay ha ka me i dəlov bagwar
eye niye tə zalay Efrat aye.» 15 Gawla ne-
heye faɗ tə tsik fataya aye na, Mbəlom a
patayməpesle həlay hərwi ada tâ geməsler
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
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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 hal-
adzay ti yaw, nəteye mandza eye ka pəles
hay. Nəteye nday na, ta tsikeŋ. Nəteye na,
gwezem temerre sulo madzəga gwezem.

17 Ma məsine ga na, na ŋgatatay a pəles
hay ada ta ndo neheye mandza eye fataya
aye. Nəteye na, petekeɗ i vəram ka bo slala
mahkar. Siye hay ndozza andza ako, siye
haya zəbambəlommbəlom, siyehaya 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 tə
wu 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 kaməge wu nakə lele
bay aye a ndo hay na, bazlam tay. Ane
tukna, hutel tayhay 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.

20 Siye i ndo neheye ta zəkaw aye ta
mət tə ɗəretsətseh neheye mahkar aye bay,
nəteye huya ta gər ha mezeleme tay bay.
Nəteye faya ta ɗəslay ha gər a fakalaw ada
a kule 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. Wu neheye na,
tə ŋgatay a ɗəre bay, tə tsəne wuray kwa
tsekweŋ bay, 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 ha məge masuwayaŋ
bay. Nəteye madaŋ eye hay ada ta məge
madama, nəteye faya ta kəliye. Nəteye
faya ta giye huya andza niye, ta gər ha
mezeleme bay.

10
Gawla iMbəlom tə ɗerewel wawa eye

1 Ma dəba eye na, na ŋgatay a gawla i
Mbəlommekeleŋ eye, gədaŋ eye haladzay,
a mbəzlaw məmbəlom. Petekeɗ ŋgay nakə
ka bo aye na, pazlay. Kulay a lawara na
gər ŋgay həndits. Daʼar ŋgay a wuzl ɗəre
andza pat. Sik ŋgay hay andza ɗərneh i
ako. 2 Ɗerewel wawa eye mə həlay ŋgay,
mahəndəka eye. A pa na sik i həlay i
mənday ŋgay ka gər i bəlay. Sik i həlay i
gula na, a pa na, ka dala. 3 A wuda ta
magala. Mawude ŋgay niye na, a ləv andza
maŋgərəze i zɨl. A wuda andza niye na,
na tsəne maləve i mbəlom madzəga tasəla
hərwi mambəɗaw faya.

4Na tsənemaləve imbəlomniyena, haɓe
a seŋ məwetse wu nakə a tsik aye. Ane
tuk na, na tsəne mətsike me mekeleŋ eye
mə mbəlom, ndoweye a gwaɗ: «Kâ watsa
wu nakə maləve i mbəlom a tsik aye bay.
Bazlam neheye na, ndəraymâ sər bay.»

5 Gawla i Mbəlom niye a pa na sik ŋgay
nəte ka gər i bəlay, neŋgeɗ ka dala aye na,
a zla həlay i mənday a mbəlom, 6 a mbaɗa
ta məzele i Mbəlom, hərwi Mbəlom na,
ma ndziye ka tor eye, kə ge magərmbəlom
tə wu neheye mə ɗəma aye tebiye, kə
ge məndzibəra tə wu neheye mə ɗəma
aye tebiye, kə ge bəlay tə wu neheye mə
ɗəma aye tebiye. Gawla i Mbəlom niye a
mbaɗa na, a gwaɗ: «Wu nakay ma giye
bo kwayaŋŋa anəke.» 7 A 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.»

8 Ndo nakə a tsikeŋew me mə mbəlom
aye, a gweɗeŋew sa: «Do, zla ɗerewel niye
mahəndəka eyemə 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.»
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10 Tsa na, na zla ɗerewel niye mə həlay i
gawla i Mbəlom aye, na həpəɗ. A tsəhənmə
bazlam ga andzawum. Na səɗaka na a huɗ
na, a təra ŋgway sərekeke.

11 Tsa na, tə gweɗeŋ sa: «Ka ɗiye ha ba-
zlam iMbəlomnakəma tsikiye ka slalawal
wal aye, ka gəma hay, ka bəy tay hay aye.
Kwa neheye tə tsik bazlam i gəma hay wal
wal aye, ka diye ka ɗatay ha.»

11
Ndoməhəle mbal i Mbəlom hay sulo

1Ma dəba eye na, tə vəleŋ sakwal andza
wu mələve wu nakə tə ləvawa ha aye. Tsa
na, tə gweɗeŋ: «Lətse, do ta ləva na gay i
məvəlay wu a Mbəlom ta təv məvəlay wu
a Mbəlom. Pasla tay ha ndo neheye tə
ɗəslaway ha gər a Mbəlom mə ɗəma aye.
2Ane tuk na, kâ ləva na dalabəra eye nakə
ma bəra aye bay, gər ha andza niye hərwi
Mbəlom ka mbərəm məvəlatay 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. 3 Na sləriye tay ha ndo neheye sulo
ta tsikiye ka neŋ aye. Ta piye ka bo pe-
tekeɗ i mətuwemədahaŋ, ta diye ta ɗiye ha
bazlam a həlay niye. Andza məgweɗe na,
ta ɗiye ha məhəne gwezem temerre sulo tə
kuro kuroməkwa.»

4Nəteye na, dərizl i gərɗaf ha sulo, tə za-
latay olive, lalam hay sulo dərmak. Nəteye
kame i Bəy Maduweŋ nakə faya ma ləviye
məndzibəra aye.* 5 Taɗə ndo məne ɗəre
tay hay a satay məgatay wu ŋgwalak eye
bay aye na, akoma ndohwaweye abəramə
bazlam tay, ma bəbazliye tay ha ndo məne
ɗəre tay niye hay. Ndoməne ɗəre tay hay ta
mət na, andza niye, tsəveɗ andaya mətəme
bay. 6Ahəl 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
ɗəretsətsehando iməndzibərahaywalwal
andza nakə a satay aye.

7 Ane tuk na, ahəl nakə aza ta ndəv ha
mətsike bazlam i Mbəlom aye na, wu i pesl
eye andaya ma tsalaweye fataya ma bəɗ

nakə kutsɨk bagwar eye, ma giye fataya
vəram. Ma sliye fataya, ada ma kəɗiye tay
ha. 8Mədahaŋ tay na, ndəray ma liye bay.
Ta ndziye ka dala barbarra eye, ma wu-
zlahgəma bagwar eye nakə tə kəɗmə ɗəma
Bəy Maduweŋ tay aye. Məzele i gəma niye
hay na, Sodom ta Ezipt. 9Mədahaŋ tay na,
ndo hay ka məndzibəra ma gwala hay wal
wal ta deyeweye, kwa slala ka waray ka
waray aye, kwa ndo neheye tə tsik bazlam
i gəma waray waray aye, kwa gəma hay,
ta zəbiye ka mədahaŋ tay məhəne mahkar
tə məzaw. Ta kərahiye ndo hay tâ la tay
ha bay. 10 Ma deyeteye a gər a ndo i
məndzibəra hay haladzay hərwi ta kəɗ tay
handoneheye suloaye. Tagiyemagurlom,
ta vəliye a bo wu kəriye. Ta ŋgwasiye hərwi
ndoməɗe ha bazlam iMbəlomneheye sulo
aye ta gatay ɗəretsətseh ando iməndzibəra
hayhaladzay təbazlamiMbəlomnakə faya
ta ɗiye ha aye.

11 Ahəl nakə məhəne mahkar ta məzaw
a ye abəra mə ɗəma na, Mbəlom a vəzl
məsəfəre ŋgay a ndo neheye sulo aye hərwi
ada tâ huta sifa. Mbəlom a vəzl a ɗəma
məsəfəre ŋgay na, tə lətse ka mbəlom. Ndo
neheye tebiye təŋgatatay ayena, ta dzədzar
haladzay. 12 Tsa na, ndo neheye sulo
aye tə tsənew mətsike me bagwar eye mə
mbəlom, 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
ŋgənakuro, nəteŋgayeyeambəzlhelehele.
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.

14Andza niye, ɗəretsətseh masulo eye ki
ye abəra mə ɗəma. Ɗəretsətseh mamahkar
eyema deyeweye.

Tolommatasəla eye
15 Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom

matasəla eye a fa tolom ŋgay. Mətsike me
bagwar eye hay ta ləvaw mə mbəlom, tə
gwaɗ:
«Bəy Maduweŋ kway Mbəlom ta Kəriste

ŋgay
* 11:4 Zəbamə Zakari 4.1-14.
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ta pamələve i bəy tay kaməndzibəra.
Mbəlomma ləviye ka tor eye.»

16 A ndəv ha mətsike me na, madugula
neheye kuro kuro sulo gər eye faɗmandza
eye ka təvməndze i bəy kame iMbəlomaye
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 iməge sariyakamədahaŋhaykə
slaw.

Həlay nakə ka vəlateye wu i merəɓe a ndo
i məsler yak neheye faya ta ɗa ha
bazlam yak aye.

Ka vəlateye wu i merəɓe tay a ndo yak hay
tebiye,

kwa a ndo neheyemakətsa bo eye,
kwa a ndo neheye bagwar eye,

ka vəlateye a ndo neheye faya ta rəhakeye
ha gər eye tebiye.

Ndo neheye faya ta nasiye ha məndzibəra
aye na,

ka bəbazliye tay ha hele hele.»
19Andəvhamətsikena, gay iməɗəslayha

gər a Mbəlom a həndəkməmbəlom 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 wutseɗe wutsiɗ wutsiɗ. Maləve i
mbəlom ka ŋgərəz, dala kə ɓəl ada ndzalala
hay ta kutsaw haladzay.

12
Ŋgwas ta gədam bagwar eye

1 Ma dəba eye na, wuye a mbəzlaw mə
mbəlom, a ge masuwayaŋ. Na ŋgatay 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 ŋgay niye a ɓar a gər

aye na, andza dzagwa i bəy. 2 Ŋgwas eye
niyena, tawawaməhuɗ, fayamawiye ada
neŋgeye faya ma ndalamiye ha. Neŋgeye
fayamawudiye ka bo hərwi a wur faya.

3Wu mekeleŋ eye a ge masuwayaŋ ha-
ladzay, a mbəzlaw abəra mə mbəlom 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.
4 Wurzla neheye ka magərmbəlom aye, a
ŋgəna ha təv mahkar. A zla diye nəte, a
ŋgwaɗ tay ha ta hutel ŋgay ada a kutsa tay
ahaya ka dala. A lətse ka təv i ŋgwas niye
fayamawiyewawaaye, kəwana,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 iMbəlomada kame i təvməndze i
bəy ŋgay. 6 Ane tuk na, ŋgwas niye a hway
a kəsaf a təv nakə Mbəlom a ləvay ha bo
aye. Mbəlom ma geye gər mə ɗəma. Ma
ndziye məhəne gwezem ta temerre sulo tə
kuro kuroməkwa.

7 Tsa na, tə ge vəram məmbəlom. Misel,
gawla i Mbəlom, ta gawla ŋgay hay tə ge
vəram ta gədam. Gədam ta gawla ŋgay hay
tə ge vəram ta nəteye dərmak. 8 Ane tuk
na, Misel ta gawla ŋgay hay tə sla fataya,
ta həhar tay ha. Ta vəlatay tsəveɗ məndze
məmbəlom sa bay. 9 Tə kala ahaya gədam
niyebagwareyeabəra. Neŋgeyena, 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
abəraməmbəlomkadala tagawlaŋgayhay
tebiye.

10Madəba eye na, na tsənewmətsikeme
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.
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11Ane tuk na, nəteye na, ta sla faya.
Tə sla faya na, hərwi Wawa i təɓaŋ a
mbəɗa tay ahaya tə bambaz ŋgay.

Tə sla faya sa na, hərwi bazlam i Mbəlom
nakə tə ɗatay ha a ndo hay aye.

Tə vəl ha məsəfəre tay na, andza niye.
12Hərwi niye məŋgwese mâ ge andaya mə

mbəlom
ada ta nəkurom neheye hay mə ɗəma
aye, ŋgwasum tuk.

Nəkurom dala ta bəlay mata hute
ɗəretsətseh na, nəkurom

hərwi Fakalaw kə mbəzla naha ka təv
kurom,

ɗərev a ndalay haladzay.
Hərwi a sər ha məndze ŋgay na, a zəkayaw

tsekweŋ.»
13 Gədam niye bagwar eye a zəba ɗəre

ta kala ahaya mə mbəlom na, a pa bo ka
mahəhere ŋgwas niye a wa wawa hasləka
eye. 14Ane tuk na, tə pay gwezleviyek sulo
andza i matsəv hərwi ada mâ tsəv ha a
kəsaf a təv nakəMbəlom a ləvay ha bo aye.
Mbəlom ma geye gər, ma ndziye mə ɗəma
məvemahkar təməzaw. Ma ndziye na, ma
təvnakəgədammasliyeməgəsenabayaye.

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 fayama ndohwaweye abəramə
bazlam i gədam aye.

17 Gədam a ŋgatay andza niye na, ɗərev
a ndalay ka ŋgwas niye haladzay. A mbəɗa
gər a dəba, a ye a ge vəram tawawa i ŋgwas
niye hay. Wawa niye hay na, ndo neheye
faya ta rəhay ha gər a bazlam i Mbəlom
mapala eye ada faya ta ɗiye ha bazlam i
Yesu aye.

18Gədam niye a ye, a ndza kame i bəlay.

13
Wu i pesl hay

1 Tsa na, na ŋgatay a wu i pesl wuray
a ndohwaw abəra ma bəlay. Gər hay
faya tasəla ada dəram hay faya kuro. Ka
dəramneheye tebiye na, dzagwa i bəy faya
hərikke hərikke. Ka gər neheye tasəla aye
na, tə watsa fataya məzele nakə lele bay
aye, i mətsalay ka gər a Mbəlom. 2 Wu i

pesl niye na, a ndzəkit bo dəvar. Sik ŋgay
hay andza sik dərleŋge. Bazlamŋgay 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 təv mədze 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. 4 Nəteye tebiye tə ɗəslay ha
gər a gədam dərmak hərwi nakə a vəlay
gədaŋ awu 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.»

5Tə vəlay tsəveɗ awu i pesl niye kaməge
zlapay kame i ndo hay ada ka mətsalay
ka gər a Mbəlom. Tə vəlay tsəveɗ ka məge
andza niye na, kiye kuro kuro faɗ gər
eye sulo. 6 A dazlay a mətsalay ka gər a
Mbəlom. A tsalay ka gər aməzele iMbəlom
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 slalawaraywaray, kwa
ndo neheye tə tsik bazlam i gəma waray
waray aye ada ka gəma hay tebiye. 8Ndo
i məndzibəra hay tebiye ta ɗəslay ha gər.
Maa zəkawna, ndoneheye 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 zukbayaye. Ɗerewelnakayna,
iWawa i təɓaŋ nakə tə kəɗ na ahəl niye aye.

9 Ndo nakə zləm andaya faya hərwi
mətsəne na, mâ pay zləm a wu nakə na
tsikiye lele. 10Mbəlomagwaɗ: «Ndonakə tə
wa 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 mədzal gər hay ka Yesu
tâ səmay naha, tâ gər ha tsəveɗ i Mbəlom
bay. Andza niye, ta ndziye ɓəŋɓəŋ.
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11 Ma dəba eye na, na ŋgatay a wu i
pesl mekeleŋ eye a ndohwaw abəra ma
bəɗ. Dəram ka gər ŋgay sulo andza wawa
i təɓaŋ. Ane tuk na, a tsik me andza i
gədam. 12 Gədaŋ ŋgay andaya andza i wu
i pesl nakə kurre aye. A gawawu neheye a
ge masuwayaŋ aye kame i wu i pesl nakə
a tsalaw ma bəlay aye. A gatay kutoŋ a
ndo i məndzibəra hay ada a wu siye hay
tebiye, a gwaɗatay: «Ɗəslumay ha gər a
wu i pesl nakə mbəlak ŋgay a paha aye.»
13 Kə ge wu neheye a ge masuwayaŋ aye
haladzay. Kə ge wu nakə ada ako mâ
mbəzlaw abəra məmbəlom aye. A yaw ka
məndzibəra, ndo hay tebiye ta ŋgatay 14 a
vatay gər a ndo i məndzibəra hay hərwi
ta vəlay tsəveɗ ka məge wu neheye a ge
masuwayaŋ aye kame i wu i pesl nakə
kurre aye. A gwaɗatay: «Gum kule hərwi
məɗəslay ha gər a wu i pesl nakə kurre tə
gaymbəlak tamaslalam, ane tukna, kəmət
bay aye.» 15 Wu i pesl niye masulo eye a
huta gədaŋmavəzle məsəfəre a kule niye a
ndzəkit bo andza wu i pesl aye hərwi ada
mâ tsik me, ada ma sliye faya məkəɗe ndo
neheye ta kərah məɗəslay ha gər aye. 16 A
gatay kutoŋ a ndo hay tebiye, wawa hay,
bagwar hay, kwa ndo i zlele hay, kwa a
ndo i mətawak, kwa beke hay, kwa a ndo
neheye beke eye hay bay aye, a gatay ku-
toŋ 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 gemetsehe lele.
Ndo nakə a tsah aye na, lamba niye a say
məgweɗe mey na, ma sliye faya məsəre.
Lamba niye a ɗa ha na, ndo zezeŋ hay.
Lamba niye na, temerre məkwa tə kuro
kuroməkwa gər eyeməkwa.

14
Dəmes nakə ndo iMbəlomhay ta giye aye

1 Na zəba ɗəre sa na, na ŋgatay a Wawa
i təɓaŋ malətsa eye ka mahəmba nakə tə
zalay mahəmba i Siyoŋ aye. Neŋgeye ta
nəteye, məzele ŋgay ta məzele i Mbəlom
Bəba ŋgaymawatsa eye ka daʼar. Ndo niye

hay na, nəteye gwezem temerre tə kuro
kuro faɗ gər eye faɗ (144 000). 2 Tsa na, na
tsəne mətsike me a tsənew mə mbəlom. A
ləv andza yam nakə a vaw mə mahəmba
aye. A ləv andzamaləve imbəlom. 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 təvməndze i bəy
Mbəlom, kame i madugula hay ada kame
i wu neheye faɗ nəteye ta məsəfəre aye.
Nəteye faya ta giye dəmes weɗeye. Dəmes
niye ndəray ma sliye faya məge bay. Maa
ge dəmes niye na, ndo neheye Mbəlom a
mbəɗatay ahaya abəra ka məndzibəra aye
ɗekɗek tsa. 4 Nəteye na, tsəɗaŋŋa mənese
kwa tsekweŋ andaya fataya bay. Ta ge
madama bay. Nəteye na, Wawa i təɓaŋ ma
diye kwa a ŋgay na, tə paway bəzay. Mə
walaŋ i ndo i məndzibəra hay Mbəlom a
mbəl ha na, nəteye hərwi ada tâ təra i ŋgay
ada i Wawa i təɓaŋ. 5 Ta raw me ɗaɗa bay,
mənese andaya fataya kwa tsekweŋ bay.

Gawla iMbəlom haymahkar
6 Tsa na, na ŋgatay a gawla i Mbəlom

neŋgeɗ faya ma tsəviye ka magərmbəlom.
Faya ma deyeweye məɗe ha Labara
Ŋgwalak eye nakəmandziye ka tor eye. Ma
diye ma ɗatay ha a ndo i gəma hay tebiye,
a gwala hay tebiye, a ndo neheye tə tsik
me i gəma waray waray aye tebiye ada
slala hay tebiye. 7 Gawla i Mbəlom niye a
tsikatay ta magala, a gwaɗatay: «Rəhumay
ha gər a Mbəlom, zambaɗumay, hərwi
həlay məgatay sariya a ndo hay kə slaw.
Ɗəslumay ha gər. Maa ge magərmbəlom ta
dala ada ta yam hay na, neŋgeye.»

8Tsa na, na ŋgatay a gawla i Mbəlomma-
sulo eye a yaw ma dəba i gawla i Mbəlom
nakə kurre aye sa, a gwaɗ: «Ka ndəv tsɨy!
Babilon gəma bagwar eye ma mbəzliye,
ta deɗek ka mbəzl hele hele. Ka bəz ha
mənese ŋgay nakə a yay a gər andza guzom
aye, ka bəz ha kwa a gwala waray waray.»

9Gawla i Mbəlom mamahkar eye a yaw
sa. A tsik ta magala, a gwaɗ: «Ndo neheye
faya ta ɗəslay ha gər a wu i pesl niye a
tsalaw ma bəlay aye ada faya ta ɗəslay ha
gər a kule i wu i pesl niye, neheye ta təma
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ŋgoɗgor i wu pesl niye ka daʼar tay ada
ka həlay tay aye na, 10Mbəlom ma gateye
ɗəretsətseh. Gəse tay na, Mbəlom ma ra-
hateye ha tə ɗəretsətseh. Ndo neheye ta
diye na, a ako ada a wuye a təma wafafa
andza asana. Ta siye ɗəretsətseh kame i
gawla i Mbəlom hay ada kame i Wawa i
təɓaŋ. 11Geŋgis i ako nakə faya ma gateye
ɗəretsətseh huya ayema ndəviye ɗaɗa bay.
Nəteye tə ɗəslay ha gər na, a wu i pesl ada
a kule i wu i pesl. Ta təma ŋgoɗgor ŋgay ka
bo tay. Ta hutiye mazəzukw bo ɗaɗa bay.
Ta həpat, ta həvaɗ, ta siye ɗəretsətseh.»

12Nəkurom ndoməpemədzal gər hay ka
Yesu, nəkurom neheye faya ka rəhumay
ha gər a bazlam i Mbəlom mapala eye aye
ada ka pummədzal gər kuromka Yesu aye,
səmumay naha.

13 Na tsəne mətsike me a tsənew mə
mbəlom, a gweɗeŋ: «Dazlay a məwetse
anəke, do ha kame kame ndo neheye tə
pa mədzal gər ka Bəy Maduweŋ aye ada
neheye təmət ma məpe mədzal gər ka Bəy
Maduweŋ aye. Nəteye na, Mbəlom ma ta
piye fataya ŋgama.»
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a mbəɗa faya, a

gwaɗ: «Ayaw, andza niye. Məsler tay na, ka
ndəv, tâ zəzukw bo hərwi hohway i məsler
tay a ɗa ha na, nəteye lele.»

Wu nakə ma ta ndzatay a gər a ndo hay
ahəl nakəməndzibərama ndəviye

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 ibəynakə təŋgar ta guraayeməgər
ŋgay. Bembek mə həlay ŋgay. Bembek niye
na, matasla eye lele hepepe.

15 Gawla i Mbəlom mekeleŋ eye a yaw
abəra mə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom.
A wuda ta magala, a gwaɗay a ndo niye
mandza eye ma pazlay aye: «Zla bembek
yak ada dza ha daw, hərwi wu kə nah ka
dala, kə sla mədze.»

16 Tsa na, ndo nakə mandza eye ma pa-
zlay aye a kal habembekŋgaykadala, a ɗəs
na wu nakə kaməndzibəra aye tebiye.

Mbəlom ma ta gateye ɗəretsətseh a ndo i
seweɗ hay

17 Tsa na, na ŋgatay a gawla i Mbəlom
neŋgeɗ mə mbəlom. A yaw abəra mə gay

i Mbəlom. Bembek mə həlay, matasla eye
hepepe dərmak.

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
bembekmatasla eye hepepemə həlay ŋgay
aye tamagala, a gwaɗay: «Zəba ka hohway
i dərizl i gərɗaf neheye kaməndzibəra aye,
ta nah. Zla bembek yak, do ta ɗəs.»

19Andza niye, gawla i Mbəlom niye a kal
ha bembek ŋgay ka dala, a ye a ɗəs hohway
i wu neheye abəra ka dala. A həl hohway
niye hay, a ye a kwats ha ka təv nakə bag-
war eye ta sləratawa a ɗəma hohway hay
hərwi maɗɨtse yam eye nakəmə ɗəma aye.
Təv niye a ɗa ha na, mevel i Mbəlom. 20Təv
nakə ta sləratawa a ɗəma hohway hay aye
na, dəreŋ ta wuzlahgəma. Ahəl nakə faya
ta ɗɨtsiye na, maa ŋgəzaw abəra mə ɗəma
na, bambaz ɗuh. A va tuwwa andza yam
nakə faya ma viye məmagayam aye. A va
na, kilomiter temerre mahkar. Taɗə pəles
mâ lətse a ɗəmana,ma zəbaweye abəramə
ɗəma bay. Mata zəbaw na, gər eye ɗekɗek.

15
Gawla i Mbəlom hay tasəla tə ɗəretsətseh

hay tasəla
1Madəbaeyena, naŋgatayawumekeleŋ

eye a ge masuwayaŋ mə mbəlom. A geŋ
hərɓaɓəkka. Na ŋgatay a gawla i Mbəlom
hay tasəla, kwa way ɗəretsətseh nəte nəte
mə həlay tay. Neheye na, maduk i duk
i ɗəretsətseh hay hərwi ta ndəviye ha na,
mevel i Mbəlom.

2 Tsa na, na ŋgatay a wu eye andza bəlay
a wuzl ɗəre andza malam, ako mə ɗəma
dərmak. Na ŋgatatay a ndo neheye tə sla
ka wu i pesl niye aye ada nəteye ta ɗəslay
ha gər a kule ŋgay təbey aye. Nəteye
ta kərah matəme ŋgoɗgor i məpesle wu i
məzele ŋgay nakə tə zalay məpesle wu aye.
Nəteyemalətsa eye kame i bəlay niye a dəv
andzamalam aye. Nəteye na, ta gandzaval
neheye Mbəlom a vəlatay aye mə həlay.
3 Nəteye faya ta giye dəmes andza i Musa
ndo i məsler i Mbəlom nakə a gawa ahəl
niye aye ta dəmes i Wawa i təɓaŋ. Tə
gwaɗawa:
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«Bəy Maduweŋ Mbəlom, 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.
4 Ndo hay tebiye ta dzədzaraka, Bəy

Maduweŋ.
Ndəray ma kərahiye mazambaɗaka
bay.

Ndo nakə tsəɗaŋŋa eye na, nəkar nəte
ŋgweŋ.

Ndo i gəmahaywalwal 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.»

5Ma dəba eye, na zəba ɗəre na, na ŋgatay
naha a madzawadzawa i məɗəslay ha gər
a Mbəlom mə mbəlom mahəndəka eye
tuwaŋŋa, gaynakə ta kərew təpetekeɗ, ndo
hay taMbəlom tə dzawa gər a ɗəma aye an-
dayamə 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.
7 Wu 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 iMbəlom
neheye tasəla aye, kwaway nəte nəte. Gəse
neheye tasəla aye maraha eye ta mevel i
Mbəlom nakə ma ndziye ka tor eye aye.
8Geŋgis a tsalaw, a rah a gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom. Geŋgis niye a yaw na, hərwi
məzlaɓ i Mbəlom ada hərwi ŋgay. Ndəray
kwa nəte kə sla faya məfələkwe a gay bay
hus ɗəretsətseh neheye tasəla mə həlay i
gawla i Mbəlom hay aye ta ndəviye təday.

16
Ɗəretsətseh hay tasəlama gəse

1 Ma dəba eye na, na tsəne mətsike me
a tsənew abəra mə gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom niye ŋgəlakəka ta magala, a
gwaɗatay a gawla i Mbəlom hay tasəla:

«Dum naha kutsum ha mevel i Mbəlom ne-
heye maraha eye ma gəse ka məndzibəra
aye. Kutsum ha na, tasəla tebiye.»

2Tsa na, makurre a ye a kuts hawu nakə
ma 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 fatayaada tə ɗəslawayhagər akule
aye.

3Gawla i Mbəlommasulo eye a ye a kuts
ha wu nakəma gəse ŋgay aye a bəlay. Yam
niye a təra andza bambaz i mədahaŋ. Wu
neheyema yam niye aye təmət tebiye.

4 Gawla i Mbəlom mamahkar eye a ye
a kuts ha wu nakə ma gəse ŋgay aye a
dəlov ada a bəɗiyem hay. Ta təra bambaz
dərmak. 5Na tsəne, gawla i Mbəlom nakə a
tsəpawa yam aye, a zambaɗay aMbəlom, a
gwaɗ:
«Tsəɗaŋŋa na, nəkar nəte ŋgweŋ.

Nəkar andaya anəke ada ahəl niye
nəkar andaya huya.

Ka gena sariyanakayna, ta tsəveɗ eye.
6 Ndo neheye ta kəɗ ndo məɗe ha bazlam

yak hay
ada ta ndo yak hay.

Ka vəlatay bambaz hərwi ada tâ sa
andza nakə a ye ka bo aye.»

7 Tsa na, na tsəne mətsike me a tsənew
abərama təvnakə tə fəkawaynaha fayawu
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 i Mbəlom a kuts ha wu

nakə ma gəse ŋgay aye ka pat. Tsa na,
a vəlay gədaŋ a pat ka məwure haladzay
andza ako hərwi ada mâ fəka ndo hay.
9 Ane tuk na, ahəl nakə pat niye a fəka
tay aye na, ta gər ha mezeleme tay bay.
Ta kəma mazambaɗay a Mbəlom bay. Tə
tsalay ka gər ɗuh hərwi maa sləraw fataya
ɗəretsətseh niye hay na, neŋgeye.

10Gawla i Mbəlommazlam eye a kuts ha
wunakəmagəseŋgayka təv i bəy iwu i pesl
niye. Ləvoŋ tekəɗəgəm a ge ma təv mələve
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bəy ŋgay. Ndo hay faya ta həpəɗiye zler hal-
adzay hərwi faya ta siye ɗəretsətseh. 11Ane
tuk na, ta gər hamezeleme tay bay. Wu tay
neheye lele bay tə gawa aye na, ta gər ha
mezeleme bay. Nəteye faya ta tsaleye ka
gər aMbəlomnakəneŋgeyeməmbəlomaye
hərwimbəlak tay adahərwi ɗəretsətseh tay
nakə faya ta siye aye.

12 Ma dəba eye gawla i Mbəlom
maməkwa eye a ye a kuts ha wu nakə ma
gəse ŋgay aye amagayam bagwar eye nakə
tə zalay Efrat aye. Yam i magayam niye a
sakwa hərwi ada bəy neheye ta deyeweye
abəra mə bəzay ta hutiye tsəveɗ mətese
mata ge vəram. 13 Tsa na, na ŋgatay a
məsəfəre 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. 14 Məsəfəre 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 sərumeye
ka bo bay. Məŋgwese ma ndziye ka ndo
nakəmandza eye təpetekeɗŋgaykaboaye.
Neŋgeye mandza eye tsezlezleŋŋe hərwi
ada ahəl nakə na diye naha neŋgeye ze
petekeɗ bay ada horoy mâ gay kame i ndo
hay bay.»

16Məsəfəre neheye mahkar aye, tə hay-
atay gər a bəy hay na, a təv eye andaya
Yahuda hay tə zalay Harmagedoŋ.

17 Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom
matasəla eye a kuts wu nakə ma gəse
ŋgay aye a magərmbəlom. Mətsike me a
tsənew abəra ka təv mələve i bəy Mbəlom
mə gay ŋgay məvəlay wu, a gwaɗ: «Ka
ndəv.» 18 Kwayaŋŋa mawutseɗe i Mbəlom
a wutseɗe, mbəlom a ləv ŋgwezləts. Dala
a ɓəl dzekiɓ dzekiɓ. Kwa ahəl nakə a ge
ndo hay aye na, dala kə ɓəl ɗaɗa andza
niye bay, a ze ha siye tebiye. 19 Dala a ta
ka bo bəra ndzaɗəɗa, gəma bagwar eye a

ŋgəna mahkar ada siye i gəma neheye ka
məndzibəra aye tebiye ta mbəzl dərmak.
Babilon gəma bagwar eye a mayaw a gər a
Mbəlom na, andza niye. A vəlay wu məse
nakə a tsəhən bay aye ada a gwaɗay: «Sa,
ndəv ha abəra mə ɗəma.» 20 Dala neheye
malawara eye ta yam aye tə dze a huɗ
i yam tebiye ada mahəmba zəbol eye ta
mbəzl bərəm bərəm. 21 Ndzalala bagwar
eye hay haɓəlagəmgəm, təmba haladzay tə
kutsawməmbəlom 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 ŋgwasnakəagawamadamaaye

1 Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom nəte
mə walaŋ i gawla i Mbəlom neheye tasəla
kwaway ta gəsemə həlay aye, a yaw ka təv
ga, a gweɗeŋ: «Dara hərwi ada nâ bəzaka
ha ŋgwas nakə a ɗa zləm, a gawa madama
ma siye ɗəretsətseh. Ŋgwas məge madama
niye a ɗa ha na, gəma nakə ta ɗəzl bəse ta
magayamhaywalwalhaladzayaye. 2Bəy i
məndzibəra hay ta gemezeleme ta neŋgeye
adando iməndzibərahay ta sa guzomŋgay.
Ta kwaya, ta ge mezeleme dərmak.»

3Tsa na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a yaw ka
təv ga, a zla ga a ye ga ha a kəsaf. Ahəl
nakəneŋməkəsaf ayena, naŋgatay aŋgwas
mandza eye ka wu i pesl ndozza. Gər ŋgay
hay tasəla, dəram ka gər niye hay kuro.
Ka bo ŋgay na, məzele hay mawatsa eye
faya haladzay. Məzele neheye hay lele
bay aye, faya ta tsaleye ka gər a Mbəlom.
4 Ŋgwas niye na, petekeɗ ka bo ndozza
andza ɓəre nakə a dəv haladzay aye, təwu
i maslawa, gura, ada tə kwar neheye lele
haladzay aye. Gəse i gura mə həlay ŋgay.
Gəse niye na, maraha eye tə wu neheye
ŋgwalak eye bay aye. Andza məgweɗe tə
mezeleme nakə a gawa aye. 5 Ta watsa
məzele ka daʼar ŋgay. Məzele ŋgay niye a ɗa
wumaŋgaha eye, andzaməgweɗe: «Babilon
bagwar i gəma, neŋgeyemaya i ŋgwas neh-
eye tə gawamadama aye ada təwuŋgwalak
eye bay kaməndzibəra aye.»
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6Na zəba faya na, ŋgwas niye kə sa bam-
baz 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 nakə mandza eye faya aye.
Wu i pesl niye na, gər hay faya tasəla ada
dəram hay kuro. 8Wu i pesl niye ka ŋgatay
kurre na, neŋgeye andaya tə ɗəre. Ane
tuk na, anəke na, neŋgeye andaya sa bay.
Ma tsalaweye abəra ma bəɗ nakə kutsɨk
bagwar eye aye. Ahəl nakə kə tsalaw aye
na, Mbəlom ma dziye ha abəra mə ɗəma.
Kwa ahəl nakə Mbəlom kə ge məndzibəra
zuk bay aye na, Mbəlom kə watsa məzele
a ɗerewel nakə tə watsa a ɗəma məzele i
ndo neheye ta huta sifa aye. Siye i ndo
hay andaya neheye kə watsa məzele tay
a ɗerewel bay aye. Ndo neheye məzele
tay mə ɗerewel bay aye ta ŋgatay a wu i
pesl niye na, ma gateye hərɓaɓəkka hərwi
a ndzawa neŋgeye na, andaya, anəke na,
neŋgeye andaya sa bay ada pat mekeleŋ
eye na, mamaweyemba.»

9A gweɗeŋ sa: «Ndo hay tâ huta metsehe
hərwi mətsəne wu neheye. Gər i wu i pesl
neheye tasəla ayena, a ɗahamahəmbahay
tasəlanakəŋgwasniyemandzaeye fayaaye
dərmak. A ɗa ha bəy hay tasəla. 10 Mə
walaŋ tay na, bəyhay 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.
Neŋgeye mə walaŋ i bəy neheye tasəla aye
dərmak. Ahəl nakə aza kə ndohwaw aye
na, Mbəlomma kəɗiye na hele hele.

12 «Dəram neheye 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 ləviye

mələve bəy ɓəre nəte. 13 Bəy neheye kuro
ayemədzal gər tay na, nəte. Ta geyeməsler
awu i pesl ta gədaŋ taypetehhərwi adamâ
ləva bəy ŋgay. 14 Ta giye vəram ta Wawa i
təɓaŋ. Wawa i təɓaŋ ma sliye fataya hərwi
neŋgeye na, Bəy Maduweŋ ka gər i bəy
Maduweŋ hay. Neŋgeye Bəy a ze bəy hay
tebiye. Ndo ŋgay hay faya ta pay bəzay na,
tə ɗərev tay peteh. Neŋgeye a pala tay ha,
a zalatay ada ta pay bəzay. Andza niye ta
ŋgwasiye fataya tə neŋgeye.»

15 Gawla i Mbəlom niye a gweɗeŋ sa:
«Magayam nakə ka ŋgatay ŋgwas niye a
gawa madama mandza eye ka tsakay aye
na, andza məgweɗe: Slala hay, ndo hay
mbərzəzza haladzay, gəma hay, ndo neh-
eye tə tsik kwabazlam i gəmawaraywaray
aye. 16 Dəram neheye kuro ka ŋgatay aye
ta wu i pesl niye dərmak, ta neye ɗəre a
ŋgwasniye. Ta buwiyewuhay tebiye abəra
mə həlay i ŋgwas niye hərwi ada mâ ndza
bo kəriye. Ta gəsiye na ada ta həpəɗiye na.
Siye nakə ka zəkaw aye na, ta kaliye ha a
ako, ta fəkiye na abəra mə ɗəma hurɗœk
hurɗœk. 17 Bəy neheye kuro mədzal gər
tay nəte aye ada tə gay məsler a wu i pesl
niye hərwi ada mâ ləva bəy ŋgay na, maa
ge ha andza niye na, Mbəlom. Mbəlom a
ge andza niye hərwi ada tâ ge wu nakə a
say aye. Wu i pesl ma ləviye bəy ŋgay hus
ka wu nakəMbəlom a tsik ahəl niye mâ ge
bo. 18Ŋgwas nakə ka ŋgatay aye na, bagwar
i gəmanakəmaləviyebəy iməndzibərahay
tebiye.»

18
Gəma i Babilon kambəzl

1 Ma dəba eye na, na ŋgatay a gawla i
Mbəlom neŋgeɗ sa, faya ma mbəzlaweye
abəra məmbəlom. Gədaŋ ŋgay na, bagwar
eye haladzay. Ada madəve ŋgay nakə a
dəv aye na, a dəv dzaydzay kaməndzibəra.
2A wuda ta magala, a gwaɗ: «Babilon gəma
bagwar eye ka mbəzl, Babilon ka mbəzl
hele hele. Ka təra təv məndze i məsəfəre
neheye lele bay aye. Məsəfəre lele bay eye
hay kwa waray waray nəteye mandza eye
mə ɗəma. Ɗiyeŋ neheye lele bay aye, a
satay a ndo hay bay aye nəteye mə ɗəma.*

* 18:2 Zəbamə Bazlammapala eyemasulo eye 14.3-21.
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3 Babilon ka mbəzl 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 ka məndzibəra ta təra
zlele eye hay ta wu neheye a yatay a gər a
ndo hay ka zal aye.»

4 Na tsəne mətsike me mekeleŋ eye a
tsənewməmbəlom sa, a gwaɗ:
«Nəkurom ndo ga hay, dumara abəra mə

walaŋ tay
bəna ka tələkum həlay amənese
ka ta sumeye ɗəretsətseh andza nəteye
dərmak.

5Dumara abəraməwalaŋ tay
hərwi mənese tay a pasla bo bay hal-
adzay

adaMbəlom kəmətsa ha gər bay.
6Gumatayɗəretsətsehandzanakənəteye 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,

ɗaɗa mədahaŋ ma ndzateye a gər
təbey.

8Hərwi niye, ɗəretsətseh ma deyeweye fa-
taya na, ka nəte eye.

Ɗəvats, mədahaŋ ada mandərzlaŋ ta
deyeweye a gəma tay pat eye nəte

hərwi Bəy Maduweŋ Mbəlom neŋgeye
Mbəlom bagwar eye.

Mata ge sariya na, neŋgeye.
9 «Ahəl nakə bəy hay ka məndzibəra, ne-

heye tə gawa mezeleme ta gəma niye ta
geŋgis i ako nakə fayama təmiye gəmaniye
na, ta tuwiye haladzay, ta giye dəmes i
mədahaŋ hərwi ahəl niye nəteye mandza
eye ma wiya. 10 Ta diye, ta lətsiye dəreŋ
hərwi zluwer ma gateye tə ɗəretsətseh
niye. Ta gwaɗiye:
“Waawayah! Waawayah!

Nəkar Babilon gəma bagwar eye nakə
gədaŋ yak a gawa andaya aye,

ka mbəzl hele hele ɓəre nəte na,
kəkay?”

11 «Ndo i tsakala hay ka məndzibəra
ta tuwiye ada ta giye dəmes i mədahaŋ
dərmak hərwi gəma nakə a təma aye,
ndəray kwa nəte andaya mə ɗəma sa bay.
Ndəray andaya masəkəmewu i tsakala tay
bay? 12 Wu niye hay na, gura ta ɓəre,
kwar lele eye hay wal wal, ada petekeɗ
ndozza eye, petekeɗ ŋgwalak eye hay wal
wal. Wu neheye ndo i tsakala hay ta
səkəmawaha 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 neh-
eye a ze lele aye. Ta səkəmawa ha guzom
ada mal, bəle ada gufa, sla hay, təɓaŋ hay,
pəles hay, muta i pəles hay ada beke hay
andza məgweɗe ndo zezeŋ hay. Ane tuk
na, ndəray 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.” 15Ndo i tsakala neheye
ta təra zlele eye hay təmasəkəmehawuma
gəma niye aye na, ta lətsiye dəreŋ ta gəma
niye. 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 bopetekeɗndozza aye ada təpetekeɗ
neheye zler i mətul zler i mətul ada tə siye
petekeɗ lele eye haladzay aye. A pawa ka
bo wu i maslawa, tə ge ta gura, tə kwar
neheye lele aye. 17Wu hay tebiye a təma
andza niye tsa ɗuh!”
«Ndo neheye faya ta diye tə kwalalaŋ i

yam ada ta bagwar tay hay, ndo i tsakala
neheye ti yawa a tsekene tə kwalalaŋ i
yam ada ta ndo neheye tebiye nəteye mə
kwalalaŋ i yam aye, ti ye tə lətse dəreŋ.
18 Ta zəba ɗəre, tə ŋgatay a geŋgis i ako
nakə fayama təmiyegəmaniyena, tawuda
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ta magala, tə gwaɗ: “Gəma andaya andza
gəma nakay bagwar eye bay.” 19 Tə tuwa,
tə ge dəmes i mədahaŋ, tə kuts bətekwew
a gər dəslis dəslis. Ta wuda, tə gwaɗ: “Wa-
awayah, 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 ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom hay, ŋgwasum
hərwi Mbəlom kə gay sariya ka wu nakə a
gakum aye.»

21Madəba eyena, gawla iMbəlomgədaŋ
eye, a ye a zla kwar bagwar eye andza
ber i maləgəre, a kal ha a bəlay. Tsa na,
a gwaɗ: «Ta kaliye ha Babilon gəma bag-
war eye andza niye, ɗaɗa ta ŋgateye sa
bay. 22 Ndo 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 an-
daya sa bay, maləgəre nakə a ləvawa abəra
ma təv kurom aye na, ndo hay ta tsəniye sa
bay. 23 Lalam kurom hay ta dəviye dzay-
dzay ka niye sa bay. Ta tsəniye mabəbəle
wuray huwwa i ndoməzle dahəlay haymə
gay kurom sa bay. Ahəl niye ndo i tsakala
kurom hay ta ze ha siye i ndo i tsakala hay
ka məndzibəra tebiye. Ka vatay gər a ndo
hay kwa məŋgay ta madaŋ kurom. Hərwi
niye nəkurom ka nasumeye andza niye.
24Mbəlomaŋgatay a bambaz i ndoməɗe 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
1 Ma dəba eye na, na tsəne mətsike me

a tsənew mə mbəlom andza ndo hay hal-
adzay ta tsikiye me. Tə gwaɗ:
«Haleluya! Zambaɗumay aMbəlom.

Maa təma tay ha ndo hay na, neŋgeye.
Neŋgeyeməzlaɓeye, neŋgeyegədaŋeyeaze

kwamey.
2Neŋgeye na, ndo i deɗek,

a ge sariya ŋgay a ndo hay na, ta deɗek.

Kə gəs na maya i ŋgwas neheye tə gawa
madama aye.

Ŋgwasniyena, kənas tayhandohayka
məndzibəra tebiye təwuneheye lele
bay aye.

Mbəlom kə vəlay ɗəretsətseh a ŋgwas niye
hərwi nakə a kəɗ ndo iməsler ŋgay hay
aye.»

3Ma dəba eye, təma faya sa, tə gwaɗ:
«Zambaɗumay aMbəlom.
Geŋgis nakə a tsalaw abəra ma gəma niye

aye na,
ma ndəviye bay, ma tsalaweye huya
andza niye.»

4 Tsa na, madugula hay kuro kuro sulo
gər eye faɗ ada wu neheye faɗ aye ta dəkw
gurmets kame i təv məndze niye Mbəlom
mandza eye faya aye ada tə ɗəslay ha gər,
tə gwaɗ: «Haleluya! Nəkar Mbəlom bagwar
eye.»

Magurlom iməzle dahəlay
5Na tsənemətsikeme 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.»

6Na tsənemətsikemeneŋgeɗ a tsənew sa
andza ndohay haladzaymbərzəzza 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
eyedərmak. Neŋ fayanapiye faya zləmna,
mətsike me niye a gwaɗ:
«Nəkar Mbəlom bagwar eye

hərwiBəyMaduweŋMbəlomkwayna,
gədaŋ eye.

Maa ləva wu hay tebiye na, neŋgeye.
7Ŋgwasakwa, ɗərev kwaymâ ge laŋlaŋ lele.

Zambaɗakway hərwi həlay eye kə
slaw.

Wawa i təɓaŋma zliye dahəlay.
Dahəlay maləva bo eye tsɨy, faya ma
həbiye.

8 Ta vəlay tsəveɗ məpe ka bo petekeɗ nakə
tsəɗaŋŋa,

ndəluɓ kwa tsekweŋ andaya faya bay
aye,

ada nakə a dəv haladzay pəzləɗ pəzləɗ
aye.
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Ŋgwalak ŋgwalak i petekeɗ niye a ɗa ha na,
wu neheye ŋgwalak eye ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu tə ge aye.»

9 Tsa na, gawla i Mbəlom eye andaya a
gweɗeŋ: «Watsa a ɗerewel na,məŋgwesema
ndziye ka ndo neheye tə zalatay a magur-
lom i məzle dahəlay i Wawa i təɓaŋ aye.»
Gawla i Mbəlom niye a gweɗeŋ sa na: «Ba-
zlam neheye anaŋ aye na, deɗek. A yaw na,
abəramə bazlam i Mbəlom.»

10 Na tsəne andza niye na, na dəkw
gurmets kame ŋgay hərwi məɗəslay ha gər,
ane tuk na, a gweɗeŋ: «Kâ ge andza niye
bay. Neŋdərmakna, ndo iməsler iMbəlom
andza nəkar ada andza malamar yak neh-
eye tə pa mədzal gər tay ka bazlam i Yesu
nakə a ɗa ha aye. Ɗəslay ha gər ɗuh na, a
Mbəlom.»
Maa vəlatay gədaŋ a ndo i maslaŋ i

Mbəlom na, bazlam nakay.

Vəram bagwar eye
11Madəbaeyena, naŋgataymagərmbəlom

mahəndəka eye tuwaŋŋa. Pəles herre eye
malətsa eyemə ɗəmaada ndoweye andaya
mandza eye faya tuŋŋa, tə zalay na, ndo i
deɗek ada ndo nakə a ge wu ta tsəveɗ aye.
Magiye sariya adamagiye vəram tadeɗek.
12Ɗəreŋgayadəvandza ɗərneh i ako. Kəpa
dzagwa i bəy a gər haladzay. Ta watsa faya
məzele. Ndəray a sər məzele niye bay, maa
sər na, neŋgeye nəte. 13 Kələmedze ŋgay
nakə ka bo aye na, bambaz faya haladzay.
Məzele ŋgay na, bazlam i Mbəlom. 14 Slala
i sidzew hay wal wal mə mbəlom tə pay
bəzay. Nəteye mandza eye ka pəles herre
eye hay. Petekeɗ tay hay ka bo na, herre
kwa tsekweŋ ndəluɓ faya bay dərmak.
15 Maslalam matasla eye hepepe, a yaw
abəra mə bazlam ŋgay. Ta maslalam niye
na,ma həhariye tay ha ndo neheye ta təma
bazlam ŋgay bay aye. Ma təriye bəy ta
gədaŋ eye ka gər tay. Mambərasliye 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. 16 Ta watsa məzele
ŋgay ka petekeɗ ŋgay ada ka gwas ŋgay. Tə
watsa na, tə gwaɗ: «Neŋgeye na, bəy ka gər
i bəy hay tebiye. BəyMaduweŋ ka gər i bəy
maduweŋ hay tebiye.»

17 Tsa na, na ŋgatay a gawla i Mbəlom
neŋgeɗmalətsa eye ka pat. Awuda tamag-
ala, a zalatay a ɗiyeŋneheye faya ta tsəviye
ta magərmbəlom aye, a gwaɗatay: «Hayum
gər, dumara ndayum bagwar i magurlom
nakəMbəlomadaaye. 18Dumarahəpəɗum
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 neh-
eye nəteye beke hay bay aye, kwa i bagwar
hay, kwa i wawa hay.»

19 Tsa na, na ŋgatay a wu i pesl niye ada
ta bəy i məndzibəra hay. Sidzew tay hay
tə haya gər hərwi məge vəram ta ndo nakə
a tsal ka pəles herre eye ada ta sidzew
ŋgay hay. 20 Ahəl nakə ta dazlay a vəram
aye na, ndo niye tə sidzew ŋgay hay tə gəs
na wu i pesl ta ndo nakə a gwaɗ neŋgeye
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom, azlakwa
neŋgeyendoməɗe ha bazlam iMbəlombay
aye. Maa ge masuwayaŋ kame i wu i pesl
na, neŋgeye. Andza niye, a vatay gər a ndo
haykamatəmekabo tayŋgoɗgor iwu ipesl
adakaməɗəslayha gər a kulenakəa ge aye.
Ahəl nakə təgəswu ipesl tandoniyeagwaɗ
neŋgeye ndoməɗe ha bazlam iMbəlom 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
tayha tamaslalamnakə a yawawabəramə
bazlam ŋgay aye. Ɗiyeŋ hay tebiye, tə yaw
tə ndamədahaŋ tay, tə rah.

20
Bazlam nakə a tsik kaməve gwezem aye

1 Ma dəba eye na, na ŋgatay a gawla i
Mbəlom faya ma mbəzlaweye abəra mə
mbəlom, kəle mahəndəke abəra ma bəɗ
nakə kutsɨk bagwar eye mə həlay ŋgay.
Tsalalaw bagwar eye a mba haladzay mə
həlay ŋgay dərmak. 2 A ye naha, a gəs
gədam. Gədam niye na, dədœ, andza
məgweɗe Fakalaw nakə a vaway gər a ndo
hay ahəl niye aye. Gawla i Mbəlom niye a
gəs, a dzawa na. Ma ndziye madzawa eye
məve gwezem. 3Gawla i Mbəlom a dzawa
na Fakalaw niye na, a kal ha a bəɗ nakə
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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 təvməndze
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
hagər akuleŋgaybay, ŋgoɗgorŋgayandaya
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 lah mələtsew abəra
ma mədahaŋ aye. Siye i ndo hay na, ta
lətseweye zuk bay. Ta lətseweye na, məve
gwezemma ndəviye abəramə ɗəma təday.

6 Məŋgwese 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 təvəlawaywuaMbəlomadaaYesu
Kəriste. Nəteye tə Kəriste ta ndziye ma bəy
məve gwezem.

Mbəlom a sla ka Fakalaw
7 Fakalaw kə ndza madzawa eye məve

gwezem na, ta gəriye ahaya abəra ma bəɗ.
8 Kə ndohwaw abəra ma bəɗ na, ma diye
mata vatay gər a ndo hayma gəmahaywal
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, haladzay wurkenkene andza
hewiyeŋ nakə mə magayam aye. 9 Na
ŋgatay na, tə ndohwaw tsɨɗ tsɨɗ ti ye kwa a
ŋgay, ti ye tə lawara təv i ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu andzaməgweɗe gəmanakə
Mbəlom a wuɗa haladzay aye. Ane tuk na,
ako a mbəzlaw fataya mə mbəlom, a təma
tay ha təlmeɗ təlmeɗ. 10 Fakalaw niye a
vatay gər na, tə gəs na tə kal ha a dəlov
i ako. Mə ɗəma na, gufa i kuɗamasara
wafafafa faya ma təmiye. Tə kal ha na, a

təv nakə ɓa tə lahməkal 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
11Madəbaeyena, naŋgataya təvməndze

i bəy a zəba herre. Ndo andaya mandza
eye faya. Məndzibəra ta magərmbəlom tə
dze abəra kame ŋgay, ta ŋgatateye sa bay.
12Tsa na, na ŋgatay a ndoneheye təmət aye
tebiye, kwa bagwar hay, kwa wawa hay.
Nəteyemalətsa eyekame i təvməndze ibəy.
Tsa na, ndoweye a həndək ɗerewel hay.
Ta həndək ɗerewel mekeleŋ eye dərmak.
Neŋgeye na, ta watsa a ɗəma məzele i ndo
neheye tə huta sifa nakə deɗek aye. Ma
dəba eye ta həndək ɗerewel niye hay na,
Mbəlom a gatay sariya a ndo neheye təmət
aye. A gatay sariya na, təɗe təɗe ka wu tay
neheye təgeaye, təwatsanaa ɗerewelniye
hay aye. 13 Ndo neheye tə mət ma bəlay
aye tə ndohwaw tebiye abəra ma bəlay.
Mədahaŋ neheye ma bəɗ ma təv məndze
i mədahaŋ hay aye tə ndohwaw abəra mə
ɗəma tebiye. Mbəlom a gatay sariya tebiye
təɗe təɗe ka məsler tay. 14 Tsa na, tə kal
ha məməte ta təv məndze i mədahaŋ hay a
dəlov i ako. Dəlov i ako niye na, təv nakə
ndo hay ta mətiye mə ɗəma masulo aye.
15 Taɗə ndoweye məzele ŋgay andaya mə
ɗerewel i ndo neheye ta huta sifa aye bay
na, ta kal ha a dəlov i ako niye dərmak.

21
Magərmbəlom weɗeye ta məndzibəra

weɗeye
1 Ma dəba eye na, na ŋgatay a

magərmbəlom weɗeye ta məndzibəra
weɗeye. Magərmbəlom makurre eye ta
məndzibəra makurre eye ta dze. Ada
bəlay andaya sa bay kə dze. 2 Na ŋgatay
naha a gəma tsəɗaŋŋa eye, gəma niye
na, Zerozelem weɗeye nakə faya ma
mbəzlaweye abəra ka təv i Mbəlom aye.
Gəma niye na, a lambaɗ bo, a le haladzay
andza dahəlay nakə a lambaɗ bo lele ma
diye a gay i zal aye. 3 Na tsəne mətsike
me a tsənew abəra ka təv məndze i bəy ta

* 20:8 Zəbamə Ezekiyel 38-39.
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magala, a gwaɗ: «Zəbum, Mbəlom kə ge
gay ŋgay a walaŋ i ndo hay, ma ndziye tə
nəteye. Ta təriye ndo ŋgay hay. Neŋgeye
Mbəlom nəte ŋgweŋ ma ndziye tə nəteye.
4Ma takaɗiye na yam ɗəre tay. Ta mətiye
sa bay tebiye. Wurayma ndalateye sa bay.
Ta tuwiye sa bay, wuray ma wuriye fataya
sa bay. Wu guram eye hay ta dze.»

5 Tsa na, ndo nakə mandza eye ka təv
məndze i bəy aye, a gwaɗ: «Zəba, na giye
wu hay tebiye weɗeye hay.» Tsa na, a
gweɗeŋ: «Watsa wu nakay hərwi bazlam
neheye na, deɗek, makəraw me kwa tsek-
weŋ 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 neŋ mandəve 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. 7 Ndo nakə kə ŋgwasa ka
ɗəretsətseh aye na, na vəleye wu neheye
tebiye. Na təriye Mbəlom ŋgay, neŋgeyema
təriyewawa ga. 8Ane 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 təma wafafafa aye mə ɗəma. Ta mətiye
məməte masulo aye na, mə ɗəma.»

Zerozelemweɗeye
9 Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom a

yaw ka təv ga. Neŋgeye nəte mə walaŋ
i gawla i Mbəlom neheye tasəla ta gəse
mə həlay tay aye neheye maduk i duk i
ɗəretsətseh mə ɗəma maraha eye. A yaw
na, a gweɗeŋ: «Dara, na ɗakeye ka dahəlay
nakə Wawa i təɓaŋ ma zliye aye.» 10 Tsa
na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a 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
mamagərmbəlom, ambəzlaw abəra ka təv
i Mbəlom. 11Gəma niye na, a dəv dzaydzay
andza kwar lele eye, a wuzl ɗəre andza
malam. Maa wuzl ɗəre niye na, məzlaɓ i

Mbəlom. 12 Tə lawara na gəma niye na, ta
zleɗ. Zleɗ niye maɗəzla eye dabasəm eye
ada zəbol eye dərmak. Tə ge faya məgeɗ
i məfələkwe a ɗəma na, kuro gər eye sulo,
ada gawla i Mbəlom kwa way ka məgeɗ
neheye kuro gər eye sulo aye. Ka məgeɗ
niye hay na, təwatsa 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 patmədəɗe
ada mahkar ta diye i tsakay, mahkar ta
diye i Salawa. 14 Tə pa mədok i zleɗ i gəma
niye tə kwar bagwar eye hay kuro gər eye
sulo. Ka kwar niye hay nəte nəte tə watsa
faya məzele i ndo i maslaŋ i Wawa i təɓaŋ
kuro gər eye sulo.

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 gəma eye. 16 Hawal i gəma
niye faɗ na, tə ləva ta ze a bo bay. Gawla
i Mbəlom a ləva na gəma eye ta sakwal
ŋgay niye. Zəbol ŋgay eye na, gwezem
kuro gər eye sulo. Zlabatam ŋgay eye tə
solololo ŋgay eye andzaniye 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 nakə
ndo hay tə ləvawa wu aye. 18 Ta ɗəzl zleɗ
niye na, tə kwar nakə tə zalay zaspe aye.
Gəma niye na, ta ɗəzl ta gura lele ɗəre a
tsara ha andza malam. 19 Tə wurkatsa
na mədok i zleɗ niye na, tə kwar neheye
wal wal a le haladzay aye. Kwar eye niye
hay na, tə zalatay zaspe. Masulo eye na, tə
zalay safir, mamahkar eye tə zalay apate,
mafaɗ eye tə zalay emerod, 20 mazlam
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 i məgeɗ niye kuro gər eye
sulo eye i kwar, tə zalay perəl, a le haladzay.
Təv məhay 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
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a Mbəlom ma gəma niye bay hərwi Bəy
Maduweŋ Mbəlom bagwar eye ada Wawa
i təɓaŋ nəteye wu tay ma təv maɗuwule
me. 23 Na zəba ɗəre na, pat ta kiye ta
təriye kəriye ma gəma niye hərwi dzay-
dzay i Mbəlom a dəv mə ɗəma. Wawa
i təɓaŋ neŋgeye a vəl dzaydzay ma gəma
niye. 24 Slala hay wal wal ka məndzibəra
ta həhaliyema 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, tuwaŋŋahwapat ta dərəzliyenabay. 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. 27Wu
neheye 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 tə watsa məzele tay a ɗerewel i
Wawa i təɓaŋ aye. Maa huta sifa deɗek eye
na, nəteye.

22
1Ma dəba aye na, gawla i Mbəlom niye

a ɗeŋ ka magayam wuray yam mə ɗəma.
Yam eye niye na, ma vəliye sifa a ndo hay.
A wuzl ɗəre andza malam ada a yaw na,
abəra ka təv məndze i bəy i Mbəlom ta
Wawa i təɓaŋ. 2 A va ma wuzlah i tsəveɗ i
gəma niye. Ka tsakay i yam niye na, dərizl
i gərɗaf nakə ma vəliye sifa a ndo hay aye
kə ndzohwaw. A ndzohwaw na, diye sulo
sulo. Kaməvenətena, awasikkurogər eye
sulo. Ka kiye na, a wa sik nəte. Slambah
eye hay na, sidem. Mambəliye tay ha slala
i ndo hay wal wal tebiye.

3 Wu neheye Mbəlom a vəlawatay
mezeleme aye na, ma giye andaya ma
gəma niye bay. Mata ge andaya ma gəma
niye na, təv məndze i bəy i Mbəlom ta
Wawa i təɓaŋ. Ndo ŋgay hay ta ɗəsleye ha
gər. 4 Nəteye na, ta ŋgateye a ɗəre ŋgay, ta
watsiye məzele ŋgay ka daʼar tay. 5Həvaɗ
ma giye andaya sa bay, lalam hay tə pat ta
təriye kəriye hərwi Bəy Maduweŋ Mbəlom
bo ŋgay eye ma dəvateye dzaydzay. Ada
nəteye na, ta ndziye ma bəy ka tor eye.

6 Ma dəba eye na, gawla i Mbəlom a
gweɗeŋ: «Bazlam neheye na, deɗek, maraw
me andaya kwa tsekweŋmə ɗəmabay. Bəy
MaduweŋMbəlom a vəlatay Məsəfəre ŋgay
a ndo məɗe ha bazlam ŋgay hay hərwi ada
tâ ɗa ha bazlam ŋgay. A sləraw gawla ŋgay
hərwi ada mâ yaw mâ ɗatay ha a ndo i
məsler ŋgay hay wu nakə mazlambar ma
deyeweye kame aye.»

Yesumamaweye
7 Yesu a gwaɗ: «Tsənum, mazlambar na

miye naha bəse. Mbəlom ma piye ŋgama
ka ndo neheye faya ta rəhay ha gər a wu
nakə mə ɗerewel nakay aye hərwi a yaw
na, abəra maMəsəfəre i Mbəlom.»

8 Neŋ Yuhana, na tsəne wu neheye tə
zləm ga, na ŋgatatay tə ɗəre ga. Ahəl nakə
na tsəne aye ada na ŋgatatay aye na, na kal
ha bo kame i gawla i Mbəlom nakə a bəzeŋ
ha aye hərwi məɗəslay ha gər. 9 Ane tuk
na, a gweɗeŋ: «Kâ ge andza niye bay. Neŋ
na, ndo iməsler iMbəlom 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.»

10 A gweɗeŋ sa: «Mbəlom kə ɗa ha wu
nakə ka watsa a ɗerewel nakay aye. Ka
ŋgaha na bazlam neheye bay, ɗatay ha a
ndo hay hərwi wu neheye ta giye bo na,
bəse. 11 Neŋ faya na gwaɗateye a ndo
neheye ta wuɗawu nakə lele bay aye. Taɗə
a sakum məge mənese na, dum ha kame
kameandzaniye huya. Anəkuromneheye
ɗərev kurom manasa eye, taɗə a sakum
matəre andza niye na, dum ha kame kame
andza niye huya. Ndo nakə faya ma giye
wu nakə a say a Mbəlom aye na, mâ ge
lele huya. Ndo nakə faya ma pay bəzay a
Mbəlom aye na, mâ pay bəzay a Mbəlom
andza niye huya.»

12 Ma dəba aye na, Yesu a gweɗeŋ sa:
«Tsəne, na miye naha bəse. Na həliye naha
wu hay ka həlay hərwi ada nâ vəl kwa a
way merəɓe i məsler ŋgay. 13 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
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14 «Məŋgwese ma 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 nakəmavəliye 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
mabəra. Ndoməkəɗe gər i ndo hay dərmak
ada tandoneheye tə ɗəslawayha gər a kule
aye, ndo neheye tə vəlaway ha bo tay a
marawme aye, nəteye tebiye ta ndziyema
bəra, ta fələkwiye ɗaɗa a gəma niye bay.

16 «Neŋ Yesu, na slər naha gawla i
Mbəlomgana, hərwi adamâye,mâ ɗakum
ha wu neheye a məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu neheye wal wal
təv tasəla aye. Neŋ na, ndo nakə faya ka
həbumeye ma deyeweye abəra ma gwala
i Davit aye. Neŋ na, bamta i ɗəre mətseɗe
nakə a dəvawa tamekedœ aye.»

17 Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ta dahəlay, tə
gwaɗ: «Dara.» Nəkurom neheye faya ka
tsənumeye wu neheye, gwaɗum: «Dara.»

Nəkurom neheye yam a gakum aye, du-
mara sum yam nakə ma vəliye sifa a ndo
hay aye. Ta vəliye kəriye a ndo neheye a
satayməse aye.

Mandəve i bazlam
18 Neŋ Yuhana faya na gateye ɗaf a

ndo neheye faya ta tsəniye wu neheye
mə ɗerewel nakay aye. Taɗə ndoweye ka
səkahhawukabazlamneheyemə ɗerewel
nakay aye na, Mbəlom ma səkaheye ha
ɗəretsətseh nakə ka dzaŋgum mə ɗerewel
nakay aye. 19 Taɗə ndoweye kə zla wu
abəramə bazlam iMbəlomna,Mbəlomma
həliye hohway i dərizl i gərɗaf nakə ma
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.

20 Yesu a gwaɗ ka wu neheye tebiye na,
deɗek aye, ma gwaɗiye: «Ayaw, na miye
naha bəse.»
Ayaw BəyMaduweŋ ga Yesu, dara.
21 Yesu Bəy Maduweŋ kway mâ pa

fakuma ŋgama tebiye.
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