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Ŋgwalak i bazlam
nakə
Mata

a watsa aye
Məfələkwe

Wu nakə Mata a watsa a
ɗerewel nakay aye na, anaŋ:
Yesu Kəriste neŋgeye ndo
mətəme ha ndo nakəMbəlom
a gwaɗ ma sləraweye ka
məndzibəra aye. Mbəlom a
dazlay mərehe ha wu nakə a
gwaɗ ma vəlateye a Israyel
ma Dzam Guram eye na, ta
neŋgeye. Tə wa na Yesu mə
walaŋ i Yahuda hay, kə ndza
mə walaŋ tay dərmak. Kwa
andza niye bəbay na, labara
nakay ka təra hərwi Yahuda
hay ɗekɗek bay, hərwi ndo
hay kaməndzibəra tebiye.
Mata kə pay gər a məwetse

ɗerewel ŋgay ka madədo ka
madədo lele. A dazlay ta
məwe i Yesu, madzəhuɓe i
Yesu a yam, ada tə masəpete
nakə Fakalaw a səpat na Yesu
aye. Kə watsa na məsler
i Yesu, labara neheye a
tsikawatay a ndo hay aye,
matətike ada ta məmbəle tay
ha ndo hay abərama ɗəvats.
Mata a ŋgəna ha matətike i

Yesu wal wal zlam:
1) A ɗa ha labara ma tsa-
holok (5-7).

2) Gawla i Yesu hay kuro
gər eye sulo taməsler 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 tə
məmaw i Yesu (24-25).

Bəba təte i Yesu hay
Luka 3.23-38

1 Anaŋ ɗerewel i məzele i
bəba təte hay i Yesu Kəriste:
Yesu Kəriste na, slala i Davit
ada Davit na, slala i Abra-
ham. Bəba təte i Yesu hay na,
anaŋ: 2Abraham a lah məwe
Izak. Izak a wa Zakob. Zakob
awaYahuda tamalamarŋgay
hay. 3 Yahuda 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. 9Oziyas
a wa Yotam. Yotam a wa
Akaz. Akaz a wa Ezekiyas.
10 Ezekiyas a wa Manase.
Manase a wa Amoŋ. Amoŋ a
wa Zoziyas. 11 Zoziyas a wa
Yekoniya ta malamar ŋgay
hay. A wa tay ha na, ahəl
nakə tə gəs tay beke eye hay
a Babilon aye.

12 Ma dəba eye nakə ti
ye tay ha a Babilon aye na,
Yekoniya a wa Salatiyel.
Salatiyel a wa Zorobabel.
13 Zorobabel a wa Abihod.
Abihod a wa Eliyakim.
Eliyakim a wa Azor. 14Azor a
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wa Sadok. Sadok a wa Akim.
Akim a wa Eliyod. 15Eliyod a
wa Eleyazar. Eleyazar a wa
Matan. Matan a wa Zakob.
16 Zakob 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. Adaagəs abəraka
Davit hus ahəl nakə tə gəs tay
ha Israyel hay a Babilon aye
na, slala kuro gər eye faɗ. Sa
na, a gəs abəra ka məgəse tay
ha Israyel hay a Babilon hus
ka Kəriste na, slala kuro gər
eye faɗ.

Məwe i Yesu
Luka 2.1-7

18 Anaŋ ma kəkay nakə
tə wa Yesu Kəriste aye.
May ŋgay na, tə zalay Mari,
neŋgeye mədel i Yusufa. Ane
tukna, ahəl nakə ta zla bo zuk
bay aye na, kiye a yay a Mari
ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye. 19Yusufa 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 ha mədel ŋgay
ta məkal.

20Həlay nakə neŋgeye faya
ma dzaliye andza niye na,
gawla i Mbəlom a bəzay ha
bo ma məsine, a gwaɗay:
«Yusufa, slala i Davit, kâ
dzədzar məzle mədel yak
Mari bay. Hərwi kiye a yay
aMari na, ta gədaŋ iMəsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye. 21 Ma wiye
wawa hasləka eye, ada nəkar
ka zaleye Yesu*, hərwi ma

təmiye tay ha gwala ŋgay hay
abəra məmezeleme tay.»

22 Wu neheye tebiye tə
ndislew na, hərwi ada wu
nakə Bəy Maduweŋ a tsik tə
bazlam indoməɗehabazlam
ŋgay ayemâ ge bo. A gwaɗ:
23 «Anaŋ dem nakə a sər zal

zuk bay aye ma hutiye
wawa,

ma wiye wawa hasləka
eye,

ta zaleye Emanuyel.†»
24Yusufa a pəɗeke abəra ka

məndzehəre na, a gewu nakə
gawla i Mbəlom a gwaɗay ge
aye. A zla na Mari andza
ŋgwas ŋgay a gay ŋgay. 25Ane
tukna, tadzapazukbayhusa
pat nakəMari a wa na wawa
hasləka eye. Ada Yusufa ma
zaleye na, Yesu.

2
Ndomatəkay ɗəre awurzla

hay ti ye ka təv i Yesu
1Təwa Yesu na, ma Betele-

hemka dala i Yahuda, a həlay
nakə Herod neŋgeye bəy bag-
war eye aye. Ma dəba eye tə
wa na Yesu na, ndo matəkay
ɗəre a wurzla hay ti yaw
mə bəzay, tə ndislew a Ze-
rozelem, 2 ta tsətsah, tə gwaɗ:
«Bəy i Yahuda hay nakə tə
wa na anəke aye na, məŋgay?
Nəmaa ŋgatay a wurzla ŋgay
eye a tsaraw mə bəzay ada
nəmaa yaw na, məɗəslay ha
gər.»

3Bəy Herod a tsəne bazlam
tay niye na, a kwasay gər hal-
adzay tə siye i ndoneheyema

* 1:21 Yesuna, andzaməgweɗeBəyMaduweŋma təmiye tayhandohay. † 1:23
Andzaməgweɗe: «Mbəlom tə nəkway.» Zəba ka Ezay 7.14; 8.8, 10.
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Zerozelem aye tebiye. 4A za-
latay a bagwar i ndo neheye
tə vəlaway wu a Mbəlom aye
tandoneheye tədzaŋgawaba-
zlam i Mbəlom mapala eye,
a tsətsah fataya a gwaɗatay:
«Təwa Kəriste na, məŋgay?»

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

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

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

ma deyeweye abəra ma
nəkar.*”»

7 Yawa! Herod a zalatay a
ndo matəkay ɗəre a wurzla
hay ta məkal. A tsətsah
fataya, a gwaɗatay: «Ka
ŋgatumay a wurzla ŋgay
eye a tsaraw na, a həlay
waray?» 8 Tsa na, a slər tay
ha a Betelehem, a gwaɗatay:
«Dum, pəlum na wawa eye
niye lele. Ka hutum na na,
dumara ɗumeŋ ha hərwi ada
neŋ dərmak nâ ye məɗəslay
ha gər.»

9 Ndo neheye tə tsəne ba-
zlam 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 ta məŋgwese. 11 Tə
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 za-
lay eŋseŋs† ada ta mir‡. 12Ma
dəba eye Mbəlom a tsikatay
ma məsine, a gwaɗatay: «Kâ
mbəɗum gər ta təv i Herod sa
bay.» Tə tsəne andza niye na,
tə həl bo, ti ye a gəma tay ta
tsəveɗmekeleŋ eye.

Mede a Ezipt
13 Ahəl nakə ndo matəkay

ɗəre a wurzla hay ti ye wu
tay na, gawla iMbəlom a yaw
ka təv i Yusufa ma məsine. A
gwaɗay: «Lətse, zla na wawa
tamay ŋgay, hwayum a Ezipt.
Ndzamə ɗəma hus a pat nakə
nagwaɗakeyemawaye, 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 bazlamŋgay aye
mâ ge bo parakka, a gwaɗ:
«Na zalay a wawa ga mâ yaw
abəra mə Ezipt.§»

* 2:6 Zəba ka Mise 5.2; 2 Samuyel 5.2. † 2:11 Eŋseŋs na, wu nakə tə fəkawa
hərwi məɗəslay ha gər aMbəlom 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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Herod a bəbazl tay ha
wawa hayma Betelehem

16 Herod a zəba faya ndo
matəkay ɗəre a wurzla hay
ta vay gər na, a ndalay hal-
adzay. Tsa na, a slər ndo hay,
a vəlatay tsəveɗ ka məkəɗe
wawa hasləka eye tebiye a
dazlay ka neheye a sla məve
sulo bay aye ma Betelehem
adama gəmaneheye təmbay
naha aye.

17 Andza niye, maa ge bo
na, bazlam i Zeremi ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom
nakə a tsik aye, a gwaɗ:
18«Mawude a tsənewabərama

gəma i Rama,
mətuwe tə zlazlay hal-
adzaymə ɗəma.

Rasel faya ma tuwiye wawa
ŋgay hay.

Ɗaɗa a say məgəse ɗərev
abəra kamətuwe bay,

hərwiwawaŋgayhay an-
daya sa bay.*»

Məmaw abəra mə Ezipt a
Nazaret

19Madəba eyeHerod amət
na, gawla i Mbəlom a yaw ka
təv i Yusufa ma məsine ma
Ezipt. 20 A gwaɗay: «Lətse,
zla na wawa ta may ŋgay
ada mbəɗa gər a gəma i Is-
rayel, hərwi ndo neheye ta
pəla tsəveɗ ka wawa nakay
məkəɗe 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 ŋgay
Herod ka dala i Yahuda na,
a dzədzar haladzay mede

a ɗəma. Məsine a gay sa,
Mbəlom a ɗay hawu nakəma
giye. Tsa na, a ye aGalile. 23A
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
Yuhana madzəhuɓe 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 ndo-
hwaw mə kəsaf i Yahuda, a
ɗawaha bazlam iMbəlom, 2a
gwaɗawa: «Mbəɗumhamede
kurom, hərwi Bəy i Mbəlom
bəse tə nəkurom.»

3 Yuhana na, ndo nakə
Ezay ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom a tsik faya, a gwaɗ:
«Ndo faya ma wudiye mə

kəsaf, a gwaɗ:
Lambaɗumay tsəveɗ a Bəy

Maduweŋ,
lambaɗumay tsəveɗ hay fehe

lele tâ hədzak bay.*»
4 Yuhana a pawa ka bo

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

* 2:18 Zeremi 31.15. * 3:3 Ezay 40.3.
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kame i ndo hay, ada Yuhana
a dzəhuɓawa tay ha a yam
mə magayam nakə tə zalay
Yurdum aye.

7Yuhanaazəbaɗəre, 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 ɗakumha hwayum
abəra ka sariya i Mbəlom
nakə bəse kə ndzew aye na,
way? 8Anəke na, gumməsler
neheye ŋgwalak eye, ada ndo
hay ta səriye ha ka mbəɗum
ha mede kurom aye tuk.
9 Kâ dzalum mə gər kurom:
“Nəmay na, wawa i Abraham
haysana,ma tagamaymey?”
bay! Sərum ha na, Mbəlom
ma sliye faya məge tay ha
kwar neheye anaŋ ayewawa
i Abrahamhay. 10Ɓahadzaya
maləva bo eye məɗəse tay
ha dərizl i gərɗaf hay fəroɗ
abəra ka dala. Dərizl i gərɗaf
neheye tebiye tə wa 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,
ndonakəmadeyeweye kame
ga aye na, neŋgeye a ze ga ta
gədaŋ. Neŋ na sla matsak-
way ahaya tahərak ŋgay hay
abəra mə sik bay. Neŋgeye
na, ma dzəhuɓiye kurom ha
ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ada
ta ako. 12 Wu 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.»

Yuhana a dzəhuɓ ha Yesu a
yam

Markus 1.9-11; Luka 3.21-
22; Yuhana 1.29-34

13 Ma dəba eye na, Yesu
a yaw abəra ma Galile hus
a magayam i Yurdum. A
yaw ka təv i Yuhana hərwi
ada Yuhana mâ dzəhuɓ ha a
yam. 14 Yuhana a wuɗa bay.
A gwaɗay a Yesu: «Neŋ ɗuh
nakə na diye naha ka təv yak
ka dzəhuɓiye ga ha a yam
aye tuk na, ada nəkar ɗuh
ka deyeweye ka təv ga na,
kəkay!»

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.
16 A dzəhuɓ ha a yam tsa na,
Yesu a tsalaw abəra ma yam.
Kwayaŋŋa magərmbəlom a
həndək tuwaŋ, ada Yesu a
ŋgatay a Məsəfəre i Mbəlom
a 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 ha-
ladzay. Ɗərev ga faya ma
ŋgwasiye tə neŋgeye.»

4
A say a fakalaw masəpete

na Yesu
Markus 1.12-13; Luka 4.1-

13
1Ma dəba eye na, Məsəfəre

i Mbəlom a ye ha Yesu a



Mata 4:2 6 Mata 4:15

makulkwandah hərwi ada
Fakalaw mâ səpat na. 2 Yesu
a ndza məhəne 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 wumənday ada kâ nda!»

4 Yesu a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Mawatsa eye mə ba-
zlam 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 Ze-
rozelem, gəma tsəɗaŋŋa eye.
A ye ha ka gər 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.
Hərwi mawatsa eye mə ba-
zlam i Mbəlom na, a gwaɗ:
“Mbəlom ma gwaɗateye a

gawla ŋgay hay tâ
dzəna kar.

Tâkəndawakarhərwiada sik
yak mâ ndzay a kwar
bay.†”»

7 Yesu a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Mawatsa eye mə ba-
zlam i Mbəlom na, a gwaɗ:
“Kâdza haBəyMaduweŋ yak
Mbəlom 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 Maduweŋ yak
Mbəlom, ada ka geye məsler
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 a məsler ma
Galile

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 i Galile, ma gəma i
Zabulon ta Naftali. 14 A ge
bo andza niye na, andza nakə
Ezay ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom a tsik aye, a gwaɗ:
15 «Nəkurom ndo neheye ma

gəma i Zabulon ta Naf-
tali,

ta nəkurom neheye ka
tsəveɗmede a dəlov, ta
diye i magayam i Yur-
dum aye,

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

* 4:4 Bazlam mapala eye masulo eye 8.3. † 4:6 Dəmes hay 91.11-12. ‡ 4:7
Bazlam mapala eye masulo eye 6.16. § 4:10 Bazlam mapala eye masulo eye
6.13.
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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 dazlay məɗe ha ba-
zlam i Mbəlom a ndo hay. A
gwaɗawa: «Mbəɗumhamede
kurom, hərwi Bəy i Mbəlom
ka həndzəɗaw.»

Yesuazal gawlaŋgaykurre
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
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.»
20 Kwayaŋŋa 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 Yuhana wawa 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 haymə gay imaɗuwule
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
neheyematəraeyehay tebiye
məwalaŋ i ndohay. 24Labara
i Yesu a ɗa zləm kwa ka dala
i Siri tebiye. Tə həlayaw
ndo neheye faya ta siye
ɗəretsətseh ta ɗəvats hay wal
wal aye, ndo neheye fakalaw
mə bo tay aye, ndo neheye
mahorvov a gatay aye, ada ta
ndo neheye matəra eye hay.
Yesu a mbəl tay ha. 25 Ndo
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 nakə
ma 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. Gawla ŋgay
hay ta zəŋgal na ti ye ka təv
ŋgay. 2 A dazlay matətikatay,
a gwaɗatay:

Ŋgama i Mbəlom
Luka 6.20-23

* 4:16 Ezay 8.23–9.1. † 4:25 Gəma niye na, ta diye i bəzay i dəlov i Galile.
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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, hərwiMbəlom
mamatay naha ɗərev.

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

6 «Məŋgwese ka ndo neheye
may a wur fataya ada yam
a gatay aye hərwi marəhe ha
gər a Mbəlom, hərwi Mbəlom
ma vəlateye wu nakə a satay
aye.

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

8 «Məŋgwese ka ndo neh-
eye ɗərev tay tsəɗaŋŋa kame i
Mbəlomaye, hərwinəteyena,
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 neh-
eye faya ta sateye ɗəretsətseh
hərwi nakə faya ta giye
məsler nakə a yay a gər a
Mbəlom aye, hərwi Bəy i
Mbəlom na, i tay.

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
vəɗhəraɓəɓa sana,makəkay?
Ma giye ŋgama ka wuray sa
bay. Ta kutsiye ha, ndo hay
ta mbərasliye na tə sik.

14 «Nəkurom na, dzaydzay
i məndzibəra. Huɗgay nakə
ta ɗəzl na ma tsaholok aye
na, ma ŋgahiye bo təta bay.
15 Ta pa ako ka lalam na, ta
hurəkwiye faya gəse bay. Ta
piye na ɗuh na, ka wu məpe
lalam hərwi ada mâ dəvatay
a ndo neheye mə gay aye
tebiye. 16Andzaniyedərmak,
mede kurom 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 gum-
eye ada tâ zambaɗay a Bəba
kuromməmbəlom.»

Yesu tə bazlam i Musa ma-
pala 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
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bay. Ane tuk na, na yaw na,
mandəve ha wu nakə bazlam
i Musa mapala eye ada wu
nakə ndo i maslaŋ i Mbəlom
hay tə tsik məge aye ɗuh.
18 Hərwi niye neŋ faya na
tsikakumeye, sərum ha, kə ge
magərmbəlom ta dala nəteye
andaya huya na, ndəray ma
sliyeməmbete hawuray kwa
tsekweŋ abəra mə 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 bazlam
mapala eye nəte, kwa tsek-
weŋ eye, ada faya ma ɗatay
ha a ndo hay tâ ge andza
neŋgeyena, neŋgeyematəriye
tsekweŋ ma 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. 20 Hərwi 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
Mbəlommapala 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 gemevel ka
malamar ŋgay na, ɗa ta diye
ha kame i ndo məge sariya.
Taɗə ndoweye kə gwaɗay
a malamar ŋgay: “Nəkar
matərakahaŋ eye” na, ɗa ta
diye ha kame i ndo mələve
dala hay, ta geye sariya. Ada
taɗə ndoweye kə gwaɗay a
malamar ŋgay: “Nəkar ka
dze” na, ta kaliye ha a ako
nakə ɗaɗa ma mbatiye bay
aye.

23 «Agəla a saka mələtse
məvəle wu a Mbəlom, a
həlay niye wetete a makaw
a gər zəgəle andaya ka bo ta
malamar yak na, 24gər hawu
yak niye kame i təv məvəlay
wu a Mbəlom. Do, ta pəsum
ha a bo təday, zay mâ ge mə
walaŋ kuromadamaw, vəlay
wu aMbəlom tuk.

25 «Taɗə ka gum a bo wu-
ray tando, nəkuromka 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 ka məge
* 5:21 Madayaw abəra ma Ezipt 20.13; Bazlammapala eyemasulo eye 5.17.
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madama
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 yak
madəɗiye kar ha amezeleme
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. 30Kə ge
həlay iməndayyakmadəɗiye
kar ha amezeleme na, ɗəs na
ada kâ kal ha dəreŋ tə nəkar.
Ŋgama vərezl i bo yak nəte
mâ dze tə bəmalə nakə bo yak
tebiye ma diye a ako aye.»

Yesu a tsik ka mahəhere
ŋgwas

Mata 19.7-9; Markus 10.4-
5,10-12; Luka 16.18

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

nakə ta həhar na aye bəbay
kə gemadama.§»

Yesu a tsik kaməmbeɗe
33 Yesu a gwaɗatay sa:

«Nəkurom ka tsənum wu
nakə tə tsikatay ahəl niye a
bəba 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. Kâ mbaɗum ta
mbəlom bay hərwi Mbəlom
mandza eye na, mə ɗəma.
35 Kâ mbaɗum ta dala bay
hərwi dala na, təv məpe
sik i Mbəlom. Kâ mbaɗum
ta Zerozelem bay hərwi
Zerozelem na, wuzlahgəma i
Bəy bagwar eye. 36Kâmbaɗa
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
səkahha faya saayena, ayaw
abəra mə Fakalaw.»

Kâmum ha 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,
adandoweyekəhəɓayha zler

† 5:27 Madayaw abəra ma Ezipt 20.14. ‡ 5:31 Bazlam mapala eye masulo
eye 24.1. § 5:32 Levitik 18.6-18; Məsler hay 15.20, 29. * 5:33 Levitik 19.12;
Məpesle 30.3; Bazlammapala eyemasulo eye 23.22-24. † 5:38 Madayaw abəra
mə Ezipt 21.23-25; Levitik 24.19-20; Bazlammapala eyemasulo eye 19.21.
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a ndo na, ta həɓay ha a ɗəma
zler dərmak.†” 39Ane 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 ha
maholom i həlay i gula
dərmakmâ faka faya. 40Taɗə
a say a ndoweye mede kar
ha kame i ndo məge sariya
hərwi məzle fakaya abəra
məkelkabo yak wawa eye na,
gəray ha faya kələmedze eye,
mâ zla na dərmak. 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 i wu na, kâ kərahay
ha bay, vəlay.»

Mawuɗe bo ta ndo məne
ɗəre yak

Luka 6.27-28,32-36
43 Yesu a gwaɗatay sa: «Ka

tsənum wu nakə tə tsik ahəl
niye aye, tə gwaɗ: “Wuɗa ndo
i məgeɗ yak, nay ɗəre a ndo
məne ɗəre yak.‡” 44 Ane tuk
na, neŋ faya na gwaɗumeye:
Wuɗum ndo məne ɗəre
kurom hay. Ɗuwulumay me
a Mbəlom hərwi ndo neheye
faya ta sakumeye ɗəretsətseh
aye. 45 Ka gum andza niye
na, ka tərumeye wawa i Bəba
kurom Mbəlom neŋgeye mə
mbəlom. Hərwi pat ŋgay
a dəvatay a ndo i seweɗ
hay ada a dəvatay a ndo
i ŋgwalak hay. A pa yam

ŋgay hərwi ndo neheye mede
tay lele aye ada hərwi ndo
neheye mede tay lele bay
aye dərmak. 46 Taɗə agəna
ka wuɗum na, ndo neheye
ta wuɗa kurom aye ɗekɗek
na, magogoy waray nakə
Mbəlom ma vəlakumeye?
Kwa ndo matsekele dzaŋgal
hay tə ge a ze i kurom. 47Ada
taɗə faya ka tsikumateye
me a malamar kurom hay
ɗekɗek na, ada wu nakə ka
gum a ze ndo hay aye na,
wuye mey? Kwa ndo neheye
tə sər Mbəlom bay aye na, tə
ge a ze i kurom. 48 Tərum na,
ndo ŋgwalak eye hay mə wu
hay tebiyeandzaBəbakurom
mə mbəlom, neŋgeye ŋgwalak
eye.»

6
Məvəle wu na, kəkay?

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

2 «A saka məvəle 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.

‡ 5:43 Levitik 19.18.
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3Nəkar na, taɗə ka vəleye wu
a ndo i mətawak tə həlay i
mənday na, həlay i gula yak
mâ sər fayabay. 4Andzaniye,
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
5Yesu a gwaɗatay sa: «Ahəl

nakə ka ɗuwulumeye me
a Mbəlom aye na, kâ gum
andza i ndo i bəbərek hay
bay. Nəteye na, ta wuɗa
maɗuwule me mə gay i
maɗuwule me ta mələtse
ada ka mazlazlaŋ i tsəveɗ
hərwi ada ndo hay tebiye
tâ ŋgatatay. Neŋ faya na
gwaɗakumeye: Sərum ha,
nəteye na, ɓa ta huta ma-
gogoy 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 ɗuwulayme
a Bəba yak Mbəlom. Kwa
nəkar maŋgaha eye abəra
ka ndo hay na, neŋgeye
andaya tə nəkar ma vəlakeye
magogoy yak. 7 Ahəl nakə
faya ka ɗuwulumeye me na,
kâ ɗuwulumvəɗvəɗ haladzay
andza i ndo neheye tə sər
Mbəlombayayebay. Tədzala
mə gər tay ta ɗuwulay me a
Mbəlom vəɗvəɗ haladzay na,
Mbəlom ma tsəniye tay na.
8 Kâ 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
ɗuwulumeyemena, gwaɗum
andza nakay:
Bəba may nakə mə mbəlom

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

10 Bəy yak mâ yaw a walaŋ
may.

Wu nakə a saka aye mâ ge ka
məndzibəra

andza nakə mə mbəlom
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
Fakalawmâ səpat may
bay.

Ane tuk na, təmamay ahaya
abəra mə həlay i
Fakalaw.

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

Amen!]
14 «Andza niye, taɗə kə

pəsumatay ha mənese a ndo
neheye tə gakummənese 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
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16Yesuagwaɗatay 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 daliyambay. Ane tuk na,
Bəba yak nakə mandza eye
ma təv maŋgaha eye neŋgeye
nəte ŋgweŋ a sər ha. Faya ma
ŋgateye a wu nakə maŋgaha
eye faya ka giye aye. Ada
mata vəlakamagogoy yak na,
neŋgeye.»

Zlele nakəməmbəlom aye
Luka 12.33-34

19 Yesu a gwaɗatay sa:
«Kâ hayumay gər a zlele ka
məndzibəra bay hərwi mətul
hay ta reŋgez ta nasiye ha
tebiye. Məkal hay bəbay
ta sləliye gay kurom hay ta
həliye zlele niye. 20Hayumay
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 ɗərev yak mandza
eye na, ma təv nakə zlele yak
mə ɗəma aye.»

Dzaydzay ta ləvoŋ
Luka 11.34-36

22 Yesu a gwaɗatay sa:
«Ɗəre yak na, andza lalam
ma dəviye dzaydzay a bo yak

tebiye. Taɗə ɗəre yak a zəba
kwetseh kwetseh lele na,
bo yak kətsek mə dzaydzay.
23 Ane tuk na, taɗə ɗəre yak
lele bay na, bo yak kətsek ma
ləvoŋ. Yaw, taɗə dzaydzay
mə nəkar kəmbata na, nəkar
mandza eye ma ləvoŋ zəŋzəŋ
eye.»

Mbəlom ta suloy
Luka 16.13

24 Yesu a gwaɗatay sa:
«Ndəraymasliyeməgeməsler
a ndo i gay ŋgay hay sulo
bay. Hərwi pat neŋgeɗ na,
ma geye seweɗ a ndo ŋgay
neŋgeɗ, mawuɗiye naneŋgeɗ
lele. Kəgəbay ma gəseye me
a ndo neŋgeɗ, a ndo neŋgeɗ
ma gəseye me bay tebiye.
Nəkurom bəbay, ka slumeye
faya məge məsler a Mbəlom
ada a suloy sulo sulo bay.»

Məpe mədzal gər ka
Mbəlom

Luka 12.22-31
25 Yesu a gwaɗatay sa:

«Hərwi niye, neŋ faya na
tsikakumeye: Kâ dzalum gər
hərwi wu mənday kəgəbay
hərwi wu məsay, kəgəbay
hərwi petekeɗ bay. Hərwi
məsəfəre na, a ze wu mənday
ada bo kurom na, a ze
petekeɗ segey. 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
fayama vəlateyewumənday.
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
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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 ge məsler bay, tə
ŋgar petekeɗ bay. 29 Faya na
gwaɗakumeye, kwa Salomoŋ
nakə zlele eye haladzay aye,
ɗaɗa kə pa ka bo petekeɗ
andza məvurze i guzer niye
hay bay. 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 neheye mədzal
gər tsekweŋ aye bəɗaw!

31 «Kâ gwaɗum: Nəmaa
ndiyemey? Nəmaa siyemey?
Nəmaa piye ka bo mey na,
kâ dzalum bay. 32 Maa pəla
wu neheye na, ndo neheye tə
sər Mbəlom bay aye. Ane tuk
na, Bəba kurom mə mbəlom
a sər wu nakə a sakum aye.
33 Lahum mapəle na, Bəy i
Mbəlom təday ada təwunakə
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
məsləlawna, 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 gakum-
eye sariyaandzanakə fayaka
gumateye a siye i ndohay aye
dərmak. Ma ləvakumeye wu
tə wu 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? 4Ma kəkay nakə
ka sliye məgwaɗay a mala-
mar yak: “Malamar ga, ehe
gər ga ha nâ zlaka ahaya
tsakwal abəra mə ɗəre yak”,
ada ɗuh mə ɗəre yak eye na,
mayako gəlawwa. 5 Nəkar
ndo i bəbərek, lah faya məzle
ahaya mayako abəra mə ɗəre
yak təday ada ka ŋgateye a
ɗəre kwetseh kwetseh. Ka
zlaya ahaya tsakwal abəra
mə ɗəre i malamar yak tuk.

6 «Wu nakə tsəɗaŋŋa eye
na, kâ vəlumatay a kəra
hay bay. Ka vəlumatay na,
ta mbəɗiye gər fakuma, ta
ŋguraɗiye kurom ha. Wu i
maslawa kurom hay na, kâ
kutsumatay ha a madəras
haybaybəna tahatsakumeye
faya tə sik.»

Tsətsahum,pəlum, fumaya
məgeɗ

Luka 11.9-13
7 Yesu a gwaɗatay sa:

«Tsətsahum, ta vəlakumeye,
pəlum, ka hutumeye, fumay
a məgeɗ, ta həndəkakumeye
abəra ma məgeɗ. 8 Hərwi
kwa way ka tsətsah na, ta
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vəleye, kwa way 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? 10Kəgəbay
a tsətsah fakaya kəlef
na, ka vəleye dədœ ɗaw?
11 Nəkurom neheye sadzək
ŋgwalak eye hay bay aye ka
sərumməvəle wu ŋgwalak eye
hay a wawa kurom hay ɗuh
tuk na, ada Bəba kurom mə
mbəlom ma ziye məvəle wu
ŋgwalak eye a ndo neheye ta
tsətsah faya aye bəɗaw?»

Wu nakə bazlam mapala
eye a tsik aye

12 Yesu a gwaɗatay sa: «Wu
nakə a sakum ndo hay tâ
gakum aye na, gumatay a
siye i ndo hay. Nakay na, wu
nakə bazlam i Musa mapala
eye ta ɗerewel i ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom hay faya ta
tətikateye a ndo hay aye.»

Tsəveɗ hay sulo
Luka 13.24

13 Yesu a gwaɗatay sa:
«Fələkum ta məgeɗ nakə hala
bay aye. Hərwi məgeɗ nakə
zlabatameye ada tsəveɗnakə
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. Tsəveɗ
mede 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
15Yesuagwaɗatay sa: «Gum

metsehe ta ndo neheye tə
gwaɗ nəteye ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom aye. Ta
deyeweye a walaŋ kurom
andza təɓaŋ hay. Azlakwa
bayməhuɗ i bo tayna, 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 i
werepezl abəra ka dərizl
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, mawiye
hohway 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 nakə ma
wiye hohwayŋgwalak eye bay
aye na, ta ɗəsiye na ada ta
kutsiye ha a ako. 20 Andza
niye, ka sərumeye ha ka bo
abəra ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom ta parasay eye na, ta
məsler tay nakə faya ta giye
aye.»

Ɗaɗa na sər kurom ha bay
Luka 13.25-27

21 Yesu a gwaɗatay sa:
«Sərum ha, ndo neheye faya
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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 giyewunakəa
say aBəba gaməmbəlomaye.
22Ahəl 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 tsikateye
parakka: “Ɗaɗa na sər kurom
ha bay, nəkurom neheye ka
gawum mənese aye, dum
abəra ka təv ga.”»

Gay hay sulo
Luka 6.47-49

24 Yesu a gwaɗatay sa:
«Andza niye, kwa way kə
tsəne bazlam neheye ada ka
rəhay ha gər na, neŋgeye a
ndzəkit bo ndo nakə a tsah,
a ɗəzl gay ŋgay ka pəlaɗ aye.
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 nakə a ɗəzl gay
ŋgaykahewiyeŋaye. 27Yama
pa, mazaw a rah amagayam,
mətasl a vəzl ta gədaŋ ada ti
yawkagayniye 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. 29Hərwi
neŋgeye na, a tsikatay andza
i ndo neheye tə dzaŋgawa ba-
zlam i Mbəlom mapala eye
bay, neŋgeye a tsik ta məzlaɓ
i Mbəlom.

8
Yesu a mbəl ha ndo

madəgwaɗa eye
Markus 1.40-45; Luka

5.12-16
1Ahəl nakə Yesu ambəzlaw

abəra mə mahəmba aye na,
ndo hay haladzay tə pay
bəzay. 2Ahəl nakə faya tadiye
na, ndo wuray madəgwaɗa
eye a həndzəɗ naha ka təv
ŋgay, a dəkway gurmets a
huvo, a gwaɗay: «Ŋgalaka,
taɗə kə saka na, ka sliye faya
matəre ga ha tsəɗaŋŋa.»

3 Yesu a nduɗa ha həlay
ŋgay, a lamay. Tsa na, a
gwaɗay: «A seŋ na, 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
ndoməvəlawaywuaMbəlom
ada vəl wu nakə Musa a
tsik aye hərwi məɗatay ha a
ndo hay tebiye na, ka təra
tsəɗaŋŋa.»

Yesu ambəl ha ndo iməsler
i bagwar i sidzew i Roma

Luka 7.1-10
5 Yesu a ndisl a Kafer-

nahum. Bagwar i sidzew i
Roma hay a həndzəɗ naha
ka təv ŋgay, a tsətsah faya
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madzəne, 6 a gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ, ndo i məsler
ga mahəna eye mətagay.
Neŋgeye ɗəvats eye, ka təra,
a wur faya haladzay.»

7 Yesu a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Na diye na mbəliye
ha.»

8 Bagwar i sidzew niye a
gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, neŋ
na sla ɗa nəkar kâ ye a gay
ga bay. Ane tuk na, ka tsik
bazlam yak nəte na, ndo i
məsler ga ma mbəliye. 9Neŋ
na, faya na rəhay ha gər a
bagwar ga ada sidzew ga hay
ta rəheŋ ha gər dərmak. Na
gwaɗay a ndo nəte mə walaŋ
tay “Do!” na, ma diye. Na
gwaɗay a ndo neŋgeɗ “Dara!”
na,madeyeweye. Na gwaɗay
a beke ga “Ge nakay!” na, ma
giye.»

10 Yesu a tsəne bazlam
ŋgay neheye na, a yay a gər
haladzay, a gwaɗatay a ndo
neheye faya ta pay bəzay aye:
«Neŋ faya na tsikakumeye,
sərum ha, ɗaɗa na ndzay
a gər a ndo ta mədzal gər
eye haladzay andza nakay
ma slala i Israyel hay bay.
11 Sərum ha na, ndo hay
haladzay ta deyeweye abəra
mə bəzay i mbəlom ada abəra
ma məgəma, ta ndiye ka bo
wu mənday ta Abraham, ta
Izak ada ta Zakob ma Bəy i
Mbəlom. 12 Ane tuk na, ndo
neheye haɓe ta diye a Bəy i
Mbəlomayena, 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: «Do
wu yak a mətagay. Hərwi
wu nakə ka dzala ha aye
na, ma giye bo.» A həlay
niye, kwayaŋŋa ndo i məsler
i sidzew niye ambəl.

Yesu ambəl hamese i Piyer
ada tə siye i ndo i ɗəvats hay

Markus 1.29-34; Luka
4.38-41

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

16 Huwa a ge na, tə həlaw
ndo neheye fakalaw mə bo
tay aye a Yesu. Ahəhar fataya
abəra fakalaw niye hay tə ba-
zlam ŋgay. A mbəl 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

18Yesu a zəba faya ndo hay
haladzay ka təv ŋgay na, a
gwaɗatay a gawla ŋgay hay:

* 8:12 Bazlam nakay a say məgweɗe na, andza nakay: Ndo neheye ta ndziye
ma bəra aye na, ɗərev ma ndalateye, ada ta giye sələk hərwi ta ŋgateye a məndze
ŋgwalak eye i dzam iMbəlom hay. † 8:17 Ezay 53.4.
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«Takwa ka me 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,
neŋ Wawa i Ndo na, təv ga
andaya nakə na həniye mə
ɗəma hərwi mazəzukwe bo
aye bay.»

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

22Yesu ambəɗay faya: «Peŋ
bəzay, gər hamədahaŋ hay tâ
la bo tay.»

Yesu a gayme amətasl
Markus 4.35-41; Luka

8.22-25
23 Yesu a tsal a kwalalaŋ

i yam na, gawla ŋgay hay
tə pay bəzay. 24 Ahəl nakə
faya ta diye, tə husa a wu-
zlah i dəlov ayena, kwayaŋŋa
mətasl bagwar eye a ge ha-
ladzay. Yam a tsal ka bo
ɗaŋgwala haladzay. Kə sər
mede ha kwalalaŋ i yam a
huɗ i yam. Ane tuk na, Yesu
na, neŋgeyemandzahəra eye.

25 Gawla ŋgay hay ta
həndzəɗ naha ka təv ŋgay, ta
pəɗeke ha, tə gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ, təma may 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 nakə mətasl
ta yam tə gəsay me aye na,
way?»

Yesu ambəl tay ha ndo hay
sulo, fakalawmə 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
fakalawməbo tayaye, 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
ndiyewumənday. 31Fakalaw
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 imadəras
niye hay. Kwayaŋŋamadəras
niye hay tebiye tə mbəzlaw
abəra ma təv eye andaya
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sərpalahha, tə kuts a dəlov
tebiye, tə dze a ɗəma.

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

eye
Markus 2.1-12; Luka 5.17-

26
1 Ma dəba eye na, Yesu a

tsal a kwalalaŋ i yam, a ta-
saw abəramadəlov niye, a ye
a gəma ŋgay.* 2 Ndo hay tə
zlay naha ndo wuray matəra
eye mahəna eye ka sləlah.
Yesu a zəba ka mədzal gər i
ndo niye hay na, a gwaɗay a
ndo niye matəra eye: «Wawa
ga, ɗərev mâ ye fakaya abəra
bay. Na pəsaka ha mezeleme
yak hay.»

3Siye i ndomədzaŋgawaba-
zlam 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? 5Maa 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 niye matəra
eye: «Lətse, zla sləlah yak, do
amətagay.»

7 Ndo niye a lətse, a ye a
mətagay. 8 Ndo hay tə ŋgatay
andza niye na, ta dzədzar
haladzay. Tə ɗəslay ha gər
a Mbəlom, tə gwaɗ: «Zam-
baɗakway aMbəlom hərwi kə
vəlatay gədaŋ a ndo hay hal-
adzay.»

Yesu a zalay aMata
Markus 2.13-17; Luka

5.27-32
9Yesu a lətse, a ye abərama

təv niye. Neŋgeye faya ma
diye na, a ŋgatay ndo wuray
məzele ŋgay Mata, mandza
eye mə gay i matsekele
dzaŋgal. Yesu a gwaɗay:
«Dara, peŋ bəzay!» Mata a
lətse a pay bəzay a Yesu.

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

* 9:1 Niye na, wuzlahgəma i Kafernahum. ZəbamaMarkus 2.1.
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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 za-
yzay aye na, ta pəliye ndo i
sidem bay. Mata pəle ndo i
sidem na, ndo neheye ɗəvats
eye hay aye. 13 Dum, ba-
zlam nakay a say məgweɗe
mey na, tətikum. Mbəlom
a gwaɗ: “A seŋ na, gumay
ŋgwalak a ndo bəna gənawne-
heye ka kəɗumeŋeye bay.†”
Na yawməzalatay a ndo neh-
eye 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 petekeɗ weɗeye
mətepe ka petekeɗ guram
eye bay. Hərwi ahəl nakə ta
bariye na aye na, petekeɗ
weɗeye ma ŋgərɗiye ha
petekeɗ guram eye, petekeɗ
guram eye ma səkahiye
maŋgureɗe ma ziye nakə
kurre aye. 17 Sa na, ndo ma
mbəɗiye guzom lelem eye a
gwezem i həzlay guram eye
bay na, ka sərum təbəɗew?
Hərwi ta mbəɗa a ɗəma na,
guzom niye lelem eye kə
kwasa na, həzlay niye guram
eye ma ndohwiye. Guzom
dərmak səktihmambəɗiyeka
dala ada gwezem ma nasiye.
Ane tuk na, guzom lelem eye
ta mbəɗiye na, a gwezem i
həzlay weɗeye dərmak.»

Yesu a mbəl ha dem i bəy
ada ŋgwaswuray 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,
darapa fayahəlayyak, tsana,
mambəliye.» 19Yesua lətse ta
gawla ŋgayhay, təpay bəzay a
bəy niye.

20 Ŋgwas wuray andaya
ɗəvats eye, bambaz a
mbəɗawayaw abəra mə huɗ.
Ɗəvats niye kə ndza faya
məve kuro gər eye sulo. A
həndzəɗ naha ka Yesu ta
dəba, a lamay a me i petekeɗ
ŋgay nets. 21 Andza niye, a
dzalamə gərŋgay, agwaɗ: «Na

† 9:13 Oze 6.6.
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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
kə mbəl kar ha.» Kwayaŋŋa
ŋgwas niye ambəl.

23 Yesu a ndisl a gay i bəy
niye tuk. A ye naha a ŋgatay
a ndo məfe fagam hay ta
ndo hay haladzay faya ta
tuwiye. 24Tsana, a gwaɗatay:
«Dum abəra kanaŋ! Dem
nakay kə mət bay, neŋgeye
mandzahəra eye.» Ane tuk
na, ndo hay tə tsəne andza
niye na, wuyi tə ŋgwasa faya.

25 Ta həharatay ahaya ndo
hayabərana, Yesua fələkwaa
gay. A ye naha a gəs demniye
mə həlay, dem niye a lətse.

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

Yesu a mbəl tay ha guluf
hay sulo

27 A 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 niye
hay ta həndzəɗ naha ka təv
ŋgay. Yesu, a tsətsah fataya,
a gwaɗatay: «Ka dzalum na,
na sliye məmbəle kurom ha
ɗaw?»
Tambəɗay faya, tə gwaɗay:

«Ayaw, BəyMaduweŋ.»
29 Yesu a lamay a ɗəre tay,

a gwaɗatay: «Mbəlom mâ
vəlakum andza nakə faya
ka həbumeye ta mədzal gər
kurom nakə ka pum faya

aye.» 30 Tsa na, ɗəre tay a
həndək.
Yesu a gatay me, a

gwaɗatay: «Tsənum lele,
ndəray mâ sər ha wu nakay
bay.» 31 Ane tuk na, ti ye tə
ɗa ha labara i Yesu ma gəma
niye tebiye.

Yesu a mbəl ha ndo wuray
madəda 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!»

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

Ndohay təgayməboaYesu
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
hando 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 neheye ndo mətsəkure
tay andaya bay aye. 37 A
gwaɗatay a gawla ŋgay
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hay: «Wu mənday andaya
haladzay məpele ka dala.
Ane tuk ndoməpele na abəra
ka dala na, nəteye haladzay
bay. 38 Hərwi niye, gumay
amboh a ndo i guvah mâ
səkah ha ndo i məsler hay
hərwi məpele wu mənday
abəra ka dala.»

10
Ndo i maslaŋ 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 kamahəhere
məsəfəre neheye ŋgwalak eye
bay aye abəra kandohay, ada
məmbəle tay ha ndo i ɗəvats
hay ta ndo neheye matəra
eye aye. 2 Məzele i ndo i
maslaŋ ŋgay neheye kuro
gər eye sulo aye na, anaŋ:
Təday Simoŋ nakə tə zalay
Piyer aye ta malamar ŋgay
Aŋdəre, Yakuba ta malamar
ŋgay Yuhana, nəteye sulo
tay eye wawa i Dzebede,
3 Filip ta Bartelemi, Tomas ta
Mata, neŋgeye ndomatsekele
dzaŋgal, Yakuba wawa i Alfe,
Tade, 4 Simoŋ ndo məge
vəram hərwi dala ŋgay*,
Yudas Iskariyot ndoməge ɗaf
ka Yesu.

Yesu a slər ndo i maslaŋ
ŋgay hay kuro gər eye sulo

Markus 6.7-13; Luka 9.1-6
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.” 8 Mbəlum tay ha
ndo i ɗəvats hay, mbəlum tay
hamədahaŋ hay,mbəlum tay
ha ndo madəgwaɗa eye hay,
həharum fakalaw abəra mə
bo i ndohay. Kahutumgədaŋ
neheye na, kəriye, nəkurom
dərmak vəlumatay a ndo hay
kəriye. 9 Ka deyumeye na,
kâ zlum gura bay, kâ həlum
suloy bay, kwa kwar i suloy
kâ həlum a gwezem kurom
hay bay. 10Kâ zlum gwezem i
mahəhele kurom hay bay, kâ
həlum petekeɗ i məkelkabo
kurom hay sulo sulo bay,
kâ həlum tahərak bay, kwa
sakwal kâ zlum bay. Andza
niye ndo məge məsler na,
kutoŋ ma hutiye wu mənday
ŋgay.»

11 Yesu a gwaɗatay sa:
«Ka ndislum a wuzlah gay
kəgəbay a gəma na, pəlum
ndo nakə neŋgeye maləva
bo eye ka matəme kurom
aye. Ndzum mə gay i ndo
niye hus a pat nakə ka
deyumeye kurom abəra ma
təv niye aye. 12 Ahəl nakə
faya ka fələkumeye a gay i
ndo na, gwaɗum: “Mbəlom
mâ vəlakum zay!” 13 Taɗə

* 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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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 məpəse me
i zay kurom. 14 Taɗə ka
fələkum a gay i ndo kəgəbay
a wuzlah gay, ndo neheyemə
ɗəma aye ta kərah matəme
kurom kəgəbay məpe zləm
ka bazlam kurom na, dum
kurom abəra ma təv niye
ada tətəkum ha bətekwew
i gəma tay abəra ka sik
kurom hay.† 15 Neŋ faya na
gwaɗakumeye: Sərum ha pat
i sariya i Mbəlom na, sariya
tay ma diye mema 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 ne-
heye andza kəra i pesl hay
aye. Tərum andza dədœ ne-
heye faya ta tsəpiye bo tay
aye, ada ndzum mənese mâ
ge andaya fakuma bay andza
bodobodo. 17 Gum metsehe,
hərwi ndo hay ta diye kurom
hay kame i sariya, ta ndaɓiye
kurom ta mandalaɓa mə gay
i maɗuwule me hay. 18 Ta
diye kurom ha kame i ndo
mələve dala hay ada kame
i bəy hay hərwi ga, hərwi
ada kâ slum faya məte mbal
ga ta deɗek kame tay ada
kame i ndo neheye Yahuda

hay bay aye. 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,
Mbəlom ma vəlakumeye ba-
zlam neheye ka tsikumeye
aye. 20 Andza niye mata
tsike me na, nəkurom bay.
Mata tsike me mə nəkurom
na, Məsəfəre i Bəba kurom
Mbəlom.»

21Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo
hay ta vəliye ha malamar tay
hay ada tâ kəɗ tay ha, bəba
hay ta giye ta wawa tay hay
andza niye dərmak. Wawa
hay ta natay ɗəre a bəba tay
hay, ta kəɗiye tay ha. 22 Ndo
hay tebiye ta nakumeye ɗəre
hərwi ga. Ane tuk na, ndo
nakə kə səmay naha hus ka
mandəve aye na, Mbəlomma
təmiye ha. 23 Taɗə agəna ta
sakum ɗəretsətseh ma gəma
nakə nəkurom mə ɗəma aye
na, hwayum a gəma neŋgeɗ.
Neŋ faya na gwaɗakumeye:
Sərumha, neŋWawa iNdona
maweye na, ka dzum ha gər
mahəhele ma gəma neheye
ka dala i Israyel aye tebiye
zuk bay.»

24 Yesu a gwaɗatay: «Ndo
nakə faya ma tətikiye wu aye
na, ma ziye ndo matətikay
wu bay. Ndo i məsler ma
ziye ndo i gay ŋgay bay.
25 Taɗə ndo nakə faya ta
tətikiye wu aye ka təra andza
ndo matətikay wu ada ndo

† 10:14 Məge andza niye na, andza məgweɗe ndo i maslaŋ i Yesu hay ta giye
wuray hərwi ndo neheye sa bay. ‡ 10:15 Gəma neheye sulo aye na, maraha
eye ta mənese. ZəbaməMadazlay i wu hay 19.
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i məsler ka təra andza ndo
i gay ŋgay na, niye na, ɗa.
Taɗə ta zalay a ndo i gay
“Bedzabul” na, ta tsaɗateye a
ndo i ŋgay hay ma ziye i ŋgay
bəɗaw?»

Kâ dzədzarumay a ndo
zezeŋ bay

Luka 12.2-9
26 «Hərwi niye, kâ

dzədzarumatay a ndo hay
bay. Wunakə tebiyemaŋgaha
eye na, ta ɗiye ha, ada wu
nakə tə tsikawa ta məkal
aye na, ta ɗiye ha. 27 Wu
nakə faya na tsikakumeye
ma ləvoŋ aye na, masumay
a mətsike parakka mə dza-
ydzay ta həpat. Wu nakə
ta tsikakumeye ka zləm tə
məsəsəkwe aye na, wudum
ha kələrra ka gər i gay. 28 Kâ
dzədzarumatayandoneheye
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 ta məsəfəre
kurom eye dzay a ako nakə
ma 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
hayma 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.»

32Yesuagwaɗatay sa: «Taɗə
ndoweye kə tsik parakka
kame i ndo hay: “Neŋ gawla
i Yesu” na, neŋ dərmak na

tsikiye kame i Bəba ga mə
mbəlom: “Ndo nakay na,
gawla ga.” 33Ane 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 «Kâ dzalum neŋ na yaw,

nâ zlaw zay ka məndzibəra
na, kâ dzalum bay. Na yaw
na, na zlaw zay bay, na zlaw
na, maslalam ɗuh. 35 Na
yaw na, maŋgəne tay ha ka
bo abəra ndo hay. Wawa
hasləka eye ta bəba ŋgay, dem
tamayŋgay,ŋgwas tamay i zal
ŋgay, 36ndo hay mə 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
37 Yesu a gwaɗatay sa:

«Ndoweye ka wuɗa bəba ŋgay
ta may ŋgay ka ze neŋ na,
neŋgeye ma sliye məndze
ka təv ga bay. Ndoweye ka
wuɗa wawa ŋgay hasləka eye
tə dem ŋgay a ze neŋ na,
neŋgeye ma sliye məndze ka
təv ga bay. 38Ndoweye kə zla
mayako mazləlmbaɗa eye kə
peŋbəzaybayna, neŋgeyema
sliye məndze ka təv ga bay.
39 Ndo nakə a say mətəme
ha məsəfəre ŋgay aye na, ma
dziyeha ɗuh. Ane tukna, ndo
nakə ma dziye ha məsəfəre
ŋgay hərwi ga aye na, ma
hutiye a ɗəma ɗuh.»
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Taɗə ndoweye ka təma
gawla i Yesu hay na, a təma
Yesu

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 nakəneŋgeyendoməɗe
ha bazlam i Mbəlom aye na,
ma hutiye magogoy nakə ta
vəleye a ndoməɗe ha bazlam
aye. Ndoweye ka təma
ndo nakə ŋgwalak eye kame
i Mbəlom aye hərwi nakə
neŋgeye ŋgwalak eye kame i
Mbəlom aye na, ma hutiye
magogoy nakə ta vəleye a
ndo nakə ŋgwalak eye kame
i Mbəlom aye. 42Neŋ faya na
gwaɗakumeye: Sərum ha na,
taɗə ndoweye kə vəlay yam
gəsiyem nəte matasla eye a
ndo nakə makətsa eye mə
walaŋ i gawla ga hay hərwi
nakə neŋgeye gawla ga aye
na, magogoy ŋgay ma 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 ye mata tətikatay a
ndo hay ada məɗatay ha ma
wuzlah gay neheye ka dala
niye aye.

Yesu taYuhanamadzəhuɓe
ndo a yam

Luka 7.18-23

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

4 Yesu a mbəɗatay 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.
6Məŋgwese 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
andza niye bay. 8 Ada ka
yum, ka zəbumaw na, ka
mey? Ka zəbumaw na,
ka ndo malambaɗa bo eye
tə petekeɗ lele eye ɗaw?
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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
məɗehabazlamgakameyak.
Ma lambaɗakeye na tsəveɗ.*”

11«Neŋfayanagwaɗakumeye:
Sərum ha na, mə walaŋ i
ndo zezeŋ hay tebiye ndo
nakə a ze Yuhanamadzəhuɓe
ndo a yam aye na, andaya
bay. Ane tuk na, ndo nakə
neŋgeye tsekweŋmakətsa eye
ma Bəy i Mbəlom aye na,
a ze Yuhana. 12 Kwa ahəl
nakəYuhanamadzəhuɓendo
a yam a tsikawa bazlam i
Mbəlom a ndo hay aye hus
anəke na, ndo məne ɗəre
i Mbəlom hay faya ta giye
vəram ta Bəy i Mbəlom ada
tə dzawa faya bo matsəpe
na. 13 Ɗerewel 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. 14Taɗə a sakummədzal
ha na, Yuhana neŋgeye Eliya
tə watsa faya mə Ɗerewel i
Mbəlom, tə ɗa ha tə gwaɗ ma
deyeweye.† 15Ndo nakə zləm
andaya faya mətsəne aye na,

mâ tsəne lele!»
16Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo

neheye bəgom aye na, na
ndzəkitiye tay ha bo na, tə
way? Ta ndzəkit bo na, ta
wawa neheye mandza eye
ka pəlaɗ nakə ndo hay tə
hayawa faya gər aye, siye
hay faya ta wudatay naha
a siye hay. Tə gwaɗatay:
17“Nəmaa fakumnaha fagam
i məhetse, ka hatsum bay,
nəmaa gakum naha dəmes
i mədahaŋ na, ka tuwum
bay.” 18 Andza niye Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam a yaw,
kə nda wu mənday, kə sa
wu məse bay na, tə gwaɗ:
“Neŋgeye na, məsəfəre nakə
ŋgwalak eye bay aye mə bo
ŋgay.” 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, ka
wu mənday ada ka məse
guzom. Neŋgeye na, dzam i
ndomatsekele dzaŋgal hay ta
ndo i mezeleme hay.” Ane
tuk na,Metsehe iMbəlomma
bəziye na, ta məsler neheye
ma giye aye.»

Gəma neheye ta kərah
mədzal ha ka Yesu aye

Luka 10.13-15,21-22
20Madəbaeyena, Yesuapa

bo ka məmatay ha mənese a
gəma neheye a ge mə ɗəma
masuwayaŋ haladzay aye,
ane tuk na, ndo i gəma niye
hay ta mbəɗa ha mede tay
bay. A gwaɗ: 21 «A nəkurom
ndo i gəma i Koraziŋ hay,
tuwum bo kurom, hərwi

* 11:10 Malasi 3.1; Madayaw abərama Ezipt 23.20. † 11:14 Malasi 3.23-24.
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ɗəretsətseh ka gər kurom!
A nəkurom ndo i gəma i
Betesayda hay, tuwum bo
kurom hərwi ɗəretsətseh
ka gər kurom. Hərwi taɗə
masuwayaŋ neheye na ge
mə gay kurom aye nâ ge ma
gəma i Tir ta gəma i Sidoŋ na,
atay na, ndo i gəma niye hay
ta dzaliye bo tay ta tuwiye,
ta pa ka bo taɓay manasa
eye ada ta kutsiye bətekwew
maləməts a gər hərwi məɗe
ha na, ta gər ha mezeleme
tay. 22 Hərwi niye neŋ faya
na gwaɗakumeye: Pat nakə
Mbəlom ma gateye sariya a
ndohayayena, sariya kurom
ma diye me ma ziye i ndo i
gəma i Tir ta Sidoŋ.

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

25 Ma məndze tsekweŋ
na, Yesu a gwaɗ: «A nəkar
Bəba Mbəlom, ndo mələve
magərmbəlom ta dala. Na
gaka sɨsœ hərwi nəkar ka

ɗatay ha wu nakə maŋgaha
eyeandoneheye tə sərwuray
bay aye. Ada ka ŋgaha abəra
ka ndo i ndaraw hay ta ndo
neheye nəteye tə sər wu aye.
26Ayaw, BəbaMbəlom, a yaka
a gər a nəkar hərwi mâ ge bo
andza niye.»

27 A gwaɗatay: «Bəba ga kə
vəleŋ wu hay tebiye. Ndəray
a sər wawa bay, maa sər na,
Bəba. Ndəray a sər Bəba bay,
maa sər na, neŋ wawa ŋgay
ada maa sər na ndo neheye a
seŋməɗatay ha aye.»

28 Yesu a gwaɗatay sa: «A
nəkurom neheye faya ka
zlumeye wu mamba eye
ada nəkurom madagər eye,
dumara ka təv ga, neŋ na
vəlakumeye mazəzukwe
bo. 29 Rəhumeŋ ha gər, na
tətikakumeye wu lele eye,
hərwi neŋ ndo səkeffe eye,
na gakumeye ɗəretsətseh
bay.§ Ta deɗek ka hutumeye
mazəzukwe bo. 30 Wu nakə
na piye fakuma aye na, awur
bo məzle bay, wu nakə na
vəlakumeye, ka zlumeye na,
a mba bay.»

12
Maa ləvay gər a pat i

mazəzukw bo na, Yesu
Markus 2.23-28; Luka 6.1-

5
1 Pat i mazəzukw bo na,

Yesu ta gawla ŋgayhay ti ye ta
guvah wuray. Ma guvah eye
niye tə ge a ɗəma na, wuye
andaya tə zalay bəle. Ahəl
nakə faya ta diye na, may a
wur ka gawla i Yesu hay, tə pa

‡ 11:24 Zəba maMata 10.15. § 11:29 Yesu a tsik kanaŋ ka pendzeŋ i məndze
mekeleŋ eye. Fayama təriye tay ndo hay beke hay bay.
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bo kaməhəɓe wu niye tə nda.
2 Farisa hay tə ŋgatatay na, tə
gwaɗay a Yesu: «Zəba, gawla
yak hay ta giye wu nakə ba-
zlam i Mbəlom mapala eye a
ge fayamepat imazəzukwbo
aye na, hərwi mey?»

3 Yesu a mbəɗatay faya:
«Ɗaɗa ka dzaŋgum wu nakə
Davit a ge aye təbəɗew?*
May a wur faya ta ndo ŋgay
hay. 4 Tsa na, a fələkwa a
madzawadzawa i məɗəslay
ha gər a Mbəlom ta ndo
ŋgay hay. 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
aMbəlom ɗekɗek bəɗaw?

5 «Kəgəbay ka dzaŋgum wu
nakay mə ɗerewel i Musa
bəɗaw? Pat i mazəzukw
bo na, ndo məvəlay wu a
Mbəlom mə gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom ta rəhay
ha gər a pat i mazəzukw bo
bay, ta ge məsler. Ane tuk
na, ta ge mənese bay.† 6 Neŋ
faya na gwaɗakumeye, wu
nakə a ze gay i məɗəslay 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.
8Hərwi maa ləvay gər a pat i

mazəzukw bo na, Neŋ Wawa
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. Asatayandohayməmay
ha mənese a Yesu, ta tsətsah
faya tə gwaɗay: «Tsəveɗ an-
daya 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
andzaniye 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 ha həlay
yak!» Ndo niye a nduɗa ha
həlay ŋgay. Tsa na, ambəl lele
andza həlay neŋgeɗ.

14 Sototo, Farisa hay ti yaw
abəra mə gay, ti ye tə haya
gər. Təmahakabobazlam, ta
hutiye tsəveɗ ka məkəɗe Yesu
na, kəkay.

Yesu neŋgeye ndo i məsler
nakəMbəlom a zla aye

15 Ahəl nakə Yesu a sər
ha Farisa hay faya ta pəliye
tsəveɗ ka məkəɗe na na, a
ye abəra ka təv niye. Ndo
hay haladzay tə pay bəzay, a
mbəl tay ha ndo i ɗəvats hay

* 12:3 Zəba ma 1 Samuyel 21.2-7. † 12:5 Məpesle 28.9-10. ‡ 12:7 Oze 6.6,
matsika eyemaMata 9.13.
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tebiye. 16 Tsa na, a gatay me,
a gwaɗatay: «Neŋ way na, kâ
tsikumay a ndəray bay.» 17A
ge andza niye na, hərwi ada
wu neheye Ezay ndoməɗe ha
bazlam iMbəlom 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 naha Məsəfəre ga
ka neŋgeye,

ma ɗatay ha deɗek ga a
ndo hay tebiye.

19Ta təriye ta ndəray bay,
mawudiye wuray bay,

ndərayma tsəniye faya abəra
mabəbəle wuray ka
mazlazlaŋ i tsəveɗ bay.

20Guzer nakəmahədzaka eye
na, ma həɓiye ha bay,

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

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

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

Yesuahəhar fakalawabəra
mə bo i ndowuray

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
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 wuzlahgəma hay
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 magazləga ka
bo ŋgay eye, ada bəy ŋgay
ma ndziye huya na, ma
kəkay? 27 Ka gwaɗum maa
vəleŋ gədaŋ ka mahəhere
fakalaw na, Bedzabul. Ane
tuk na, a dzam kurom hay
na, maa vəlatay gədaŋ ka
mahəhere fakalaw hay na,
way? Andza niye, dzam
kuromhay faya ta ɗiye ha na,
deɗek andaya mə nəkurom
bay. 28 Maa vəleŋ gədaŋ a
neŋkamahəhere fakalawna,
Məsəfəre i Mbəlom. Andza
məgweɗe na, 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

§ 12:21 Ezay 42.1-4. * 12:24 Bedzabul na, məzele mekeleŋ eye i Fakalaw.
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na, ma lahiye mədzewe na
təday. Kə dzawa na tuk na,
ma sliye faya mede a gay,
mahəla ahaya wu 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 tsikakum-
eye: Taɗə ndo zezeŋ kə ge
mezeleme kwawaray tebiye,
kəgəbay kə tsalay ka gər a
Mbəlom na, Mbəlom ma
pəsay hamezeleme 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
nakəmadeyeweyekameaye.

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 eyeŋgwalak eyebayna,
hohway ŋgay hay ŋgwalak eye
bay. Andza niye ta səriye ha
dərizl i gərɗaf nakay ŋgwalak
eyena, abəra kahohwayŋgay
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 nakə
maraha eye mə ɗərev ŋgay
aye. 35 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 giyewuneheye seweɗ
eye hərwi ɗərev ŋgaymaraha
eye tə wu neheye seweɗ eye.
36 Neŋ faya na tsikakumeye:
Pat nakə Mbəlom ma gateye
sariya a ndo hay aye na, ba-
zlam neheye mətsike kəriye
kəriye kwa way ma mbəɗay
faya a gər ŋgay. 37 Andza
niye, Mbəlomma gwaɗiye ka
ge mənese bay kəgəbay ka ge
mənese ka bazlam neheye ka
tsik aye.»

Ndo hay ta tsətsah ma-
suwayaŋ ka Yesu

Markus 8.11-12; Luka
11.29-32

38Ndomədzaŋgawa bazlam
i Mbəlom mapala eye ta
Farisa hay, tə gwaɗay a Yesu:
«Miter, a samay na, gamay
masuwayaŋ.»

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 ma-
suwayaŋ mekeleŋ eye bay.
40 Hərwi, Zonas kə ndza pat
eye mahkar ada həvaɗ eye
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mahkar ma kutes i kəlef
bagwar eye. Andza niye
dərmak neŋ Wawa i Ndo
na ndziye pat eye mahkar
ada həvaɗ eye mahkar ma
tsəvay. 41 Ahəl nakə ndo i
Ninive hay tə tsəne labara
nakə Zonas a tsikatay aye na,
ta mbəɗa ha mede tay.† Ndo
andaya kanaŋ bəgom a ze
Zonas. Hərwi niye, ahəl nakə
Mbəlom ma gateye sariya a
ndo hay aye na, ndo i gəma i
Ninive ta deyeweye ta lətsiye
kame i ndo neheye bəgom
aye ta matay hamənese.

42 «Ŋgwas wuray andaya,
neŋgeye bəy bagwar eye, a
yaw abəra ma diye i tsakay.
A yaw mətsəne bazlam i Sa-
lomoŋ neheye maraha eye
ta metsehe aye.‡ Ndo an-
daya kanaŋ a ze ha Salo-
moŋ. Hərwi niye, ahəl nakə
Mbəlom ma gateye sariya a
ndo hay aye na, ŋgwas nakay
bəy bagwar eye ma deyew-
eye abəra ma diye i tsakay,
ma lətsiye kame i ndo neheye
mamatay hamənese 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 i məsəfəre
neheye seweɗ eye hay wene
wene ta zeneŋgeye aye tasəla.
Ta fələkwiye a gay, ta ndziye
mə ɗəma. Ka mandəve eye
na, wu niye ma miye ka ndo
niye ma ziye nakə kurre aye.
Ma giye bo ta ndo neheye
ŋgwalak eye bay bəgom aye
na, andza niye.»

May i Yesu 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 tsəveɗ mətsikay
me a Yesu. 47 Ndo nəte a
ye ka təv i Yesu, a gwaɗay:
«Zəba, may yak ta malamar
yak hay nəteye ma bəra, a sa-
tay mətsikakame.»

48 Yesu a mbəɗatay faya:
«May ga na, way? Malamar
ga hay na, way hay?» 49 Tsa
na, a zəkwa həlay ka gawla
ŋgay hay, a gwaɗ: «May ga ta
malamar ga hay na, nəteye
anaŋ. 50Hərwi taɗə ndoweye
kə ge wu nakə a say a Bəba ga
mə mbəlom na aye, neŋgeye
malamar ga, adamay ga.»

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

1 Pat eye niye na, Yesu a
yawabəramə gay, a ye a ndza
ka me i dəlov. 2Ndo hay hal-
adzay tə haya gər ka təv ŋgay.
Hərwi niye a tsal a kwalalaŋ

† 12:41 Zonas 1-4. ‡ 12:42 1 Bəy hay 10.1-13.
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i yam wuray ka gər i yam a
ndza a ɗəma. Ndo hay tebiye
tə ndza ka me i dəlov. 3 Yesu
a tətikataywuhaladzayando
niye hay ta dzeke.
A gwaɗatay: «Ndo wuray a

ndohwaw abəra mə gay. A
həl hulfe, a ye ha a pesl mata
sləge. 4Aye naha na, a dazlay
amasləge. Ahəl nakə fayama
kutsiye hulfe* ŋgay a guvah
aye na, siye hay tə kuts ka
tsakay i tsəveɗ. Ɗiyeŋ hay ti
yaw, tə pala na tebiye. 5Hulfe
mekeleŋ eye a dəɗ ka sik i
pəlaɗ, təv nakə bətekwew an-
daya 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
tukna, pat a tsaraw, a zla faya
abəra ŋgulak na, a fəka tay ha
hulfe niye hay tə ndzohwaw
aye. Tə kula heryew heryew
hərwi ta huta bəɗməpe 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. Məwalaŋ tay niye
na, neheye hohway tay hay
makwehe nəte na, wur eye
a ge temerre, neŋgeɗ sa na,
kuro kuro məkwa, ada siye
kuro kuro mahkar.» 9 Yesu
a ndəv ha andza niye na, a
gwaɗatay: «Ndonakəzləman-

daya faya na, mâ tsəne!»

Yesu a ge məsler 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 nakə maŋgaha
eye ma bəy ŋgay aye. Ane
tuk na, a nəteye na, kə ɗatay
ha bay. 12 Andza niye, ndo
nakə wu ŋgay andaya na, ta
səkahay ha sa ada i ŋgay ma
giye haladzay. Ane tuk na,
ndo nakəwuray ŋgay andaya
bay aye na, kwa tsekweŋ eye
nakə andaya faya aye na, ta
buwiye na. 13 Hərwi niye
na tsikatay me ta dzeke na,
nəteye ta zəbiye faya tə ɗəre
tay, ane tuk na, ta ŋgateye
bay. Ta pay zləm, ane tuk
na, ta tsəniye tə zləm tay bay,
ta səriye bay. 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.

* 13:4 I tay na, ta sləga tə tsəluv təbey. Tə kuts haməkutse məkutse.
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A satay məŋgatay tə ɗəre tay
bay,

a satay mətsəne tə zləm
tay bay,

a satay məsəre tə met-
sehe tay bay.

Taɗə a satay mambəɗe ha
mede tay na,

na mbəliye tay ha
dərmak.†”

16 «Ane tuk na, nəkurom
na, ka hutum məŋgwese.
Ka ŋgatumay a ɗəre, ada ka
tsənum tə zləmkurom. 17Neŋ
faya na gwaɗakumeye:
Sərumhana, ndoməɗehaba-
zlam i Mbəlom hay haladzay,
ndo deɗek eye haladzay a
satay haɓe məŋgatay a wu
nakə faya ka ŋgatumeye, ane
tuk na, ta ŋgatay bay. A satay
mətsəne wu nakə faya ka
tsənumeye, ane tuk na, ta
tsəne bay.»

Yesu a ɗa ha dzeke i ndo
masləge

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 bazlam i Mbəlom.
Tsa na, tə gər ha mədzele
gər abəra ka Mbəlom ta bəse.
22Siyehay sana, tandzəkit 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 iMbəlom
kə wa hohway mə ɗərev tay
bay. 23Ndo mekeleŋ eye hay
ta ndzəkit bo ta dala nakə
lele aye. Hulfe a kuts faya
na, a ndzohw lele. Nəteye tə
tsəne bazlam i Mbəlom na, ta
təma a ɗərev tay lele. Bazlam
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 sləgahulfe
lele eye a guvah ŋgay. 25 Ta
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. 27Ndo iməsler hay ti

† 13:15 Ezay 6.9-10.
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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?” 28 Ndo
niye a mbəɗatay faya: “Maa
ge wu niye na, ndo məne
ɗəre ga.” Ndo i məsler hay
tə tsətsah faya, tə gwaɗay:
“A saka nəmaâ ye məŋgweɗe
ahaya abəra mə ɗəma daw
zuŋgo ɗaw?” 29 A gwaɗatay:
“Aʼay, kâ ŋgwaɗum bay, ka
ta ŋgwaɗumeye ka bo dziye
ta daw. 30 Gərum tay ha tâ
nah ka bo dziye hus a həlay
i mədze. A həlay i mədze
na, na gwaɗateye a ndo i
məsler hay: Dzum na daw
zuŋgo təday. Ɓarum na ada
kâ 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
31 Yesu a tsikatay dzeke

mekeleŋ eye sa, a gwaɗatay:
«Bəy i Mbəlom a ndzəkit bo
na,wur i ɓəzaŋnakəndoa zla
a sləga a guvah ŋgay. 32 Mə
walaŋ 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
adawu nakə ndoməɗe ha ba-
zlam i Mbəlom a tsik aye mâ
ge bo. Mbəlom a gwaɗ:
«Na tsikateyewuna, 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: «Ɗamay ha dzeke i
daw zuŋgo nakə 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.
39Ndoməne 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

‡ 13:35 Dəmes hay 78.2.
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Mbəlom hay. 40 Andza nakə
tə həl daw zuŋgo tə dzay a ako
aye na, Mbəlom ma ndəviye
ha məndzibəra andza niye
dərmak. 41 Neŋ Wawa i Ndo
na sləraweye gawla iMbəlom
hay. Ta həliye tay ha abəra
ma Bəy i Mbəlom ndo neheye
tebiye faya ta səpatiye tay
ha ndo hay a mezeleme aye
ta ndo neheye faya ta giye
wu nakə ŋgwalak 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
44Yesu a gwaɗatay sa: «Bəy

i Mbəlom a ndzəkit bo tə zlele
nakə tə lanaaguvahaye. 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
səkəmguvah 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. Suloy aye
na, ma səkəma ahaya wu 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 hal-
adzay. 48Gadaŋ niye kə rah tə
kəlef na, ta vaha ahaya abəra
ma yam. Ta vaha ahaya na,
ta ndziye toŋ, ta paliye kəlef
ŋgwalak eye hay. Ta piye
tay ha a kəteh. Siye neheye
ŋgwalak eye bay aye na, ta
miye tay ha. 49 Ma giye bo
pat nakəMbəlomma ndəviye
ha məndzibəra eye na, andza
niye. Gawla i Mbəlom hay
ta deyeweye ta ŋgəniye tay
ha ka bo abəra ndo i seweɗ
hay ta ndo ŋgwalak eye hay.
50Ndo i seweɗ hay na, ta kut-
siye tayhaa ako. Mə ɗəmana,
ta tuwiye tə mahəpəɗe zler
eye.*»

Mandəve i bazlam
51 Yesu a tsətsah fataya, a

gwaɗatay: «Wuneheye tebiye
na tsik aye na, ka tsənum
ɗaw?»
Ta mbəɗay faya: «Ayaw,

nəmaa tsəne.»
52A gwaɗatay: «Andza niye,

ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye a təra
gawla ma Bəy i Mbəlom na, a
ndzəkit bondo i gaynakə faya
ma ndohwa ahaya zlele ŋgay
abəra mə wu nakə weɗeye
ada abəraməwunakə guram
aye.»

Ndo igəmaiNazarethay ta
kərah Yesu

Markus 6.1-6; Luka 4.16-
30

53 Ahəl nakə Yesu a ndəv
ha mətsikatay dzeke neheye

§ 13:42 ZəbamaMata 8.12. * 13:50 ZəbamaMata 8.12.
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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 gədaŋnakay
tebiye na, way?» 57 Yawa,
hərwi wu neheye tebiye aye,
ndo i gəma niye hay ta kərah
mədzal ha ka Yesu.
Yesu a gwaɗatay: «Ndo

məɗe ha bazlam i Mbəlom
na, ndo hay ta təma na ada
tə ɗəslay ha gər kwa məŋgay.
Ane tuk na, ma gəma ŋgay
nakə tə wa mə ɗəma ada mə
gay ŋgay na, ta rəhay ha gər
bay.»

58 Ma Nazaret na, Yesu kə
ge masuwayaŋ haladzay bay
hərwi ta dzala ha bay.

14
Məməte iYuhanamadzəhuɓe

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. 2 Herod a gwaɗatay a

ndo i məsler ŋgay hay: «Ndo
niye ma giye na, Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam. Kə
mbəlaw abəra ma mədahaŋ.
Hərwi niye nakə a huta gədaŋ
kaməgemasuwayaŋ.»

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 dzawa na ada
tâ pa na a daŋgay. 5 A say a
Herod məkəɗe na Yuhana,
ane tuk na, a dzədzaratay a
ndo hay, hərwi ndo hay tə
dzala Yuhana na, ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom.

6 Pat i magurlom i məwe
Herod na, dem i Herodiyad
a hats kame i ndo neheye
Herod a zalatay a magurlom
aye. Məhetse i dem niye a
yay a gər a Herod. 7 Tsa
na, a mbaɗay a dem niye, a
gwaɗay: «Wu nakə ka tsətsah
tebiye na vəlakeye.»

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

9 Andza niye na, a yay a
gər a bəy bay. Ane tuk na,
ɓa kəmbaɗa kame i ndo neh-
eye mazala eye hay a magur-
lom aye. A vəl tsəveɗ, tâ ye
tâ ɗəsayaw. 10 A slər ndo a
gay i daŋgay, mâ ɗəsaw gər
i Yuhana madzəhuɓe ndo a
yam. 11 Ndo a ye, a ɗəsaw
gər i Yuhana a pa ahaya ka
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bəgəlam. Tə vəlay a dem
niye. Dem niye a vəlay a may
ŋgay. 12Gawla i Yuhanahay tə
tsəne na, ti yaw, tə zla ahaya
mədahaŋ i Yuhana abəra ma
daŋgay tə la na. Tsa na, ti ye
tə ɗa hawu 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: «Mazlambar
həvaɗ ada təv nakay kəsaf.
Gwaɗatay a ndo hay tâ ye
a wuzlahgəma hay hərwi
ada tâ ye, tâ səkəmaw wu
mənday.»

16 Yesu a mbəɗatay faya,
a gwaɗatay: «Tâ ye bay. Bo
kurom eye vəlumatay wu
mənday.»

17 Tə gwaɗay: «Makwala an-
daya fakwaya kanaŋ na, tapa
zlam tə kəlef sulo tsɨy tuk na,
kəkay?»

18 Yesu a gwaɗatay:
«Həlumeŋahaya.» 19Tsana, a
gwaɗatay a ndo hay: «Ndzum
ka dala!»

Yesu ahəlmakwalaneheye
tapa zlam tə kəlef sulo aye.
A zəba ɗəre a mbəlom, a gay
naha sɨsœ aMbəlom. A ŋgəna
ha makwala niye hay ada
a vəlatay a gawla ŋgay hay.
Gawla ŋgay hay ta ŋgənatay
a ndo hay. 20 Kwa 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. 21Ndoneh-
eye tə nda makwala niye na,
hasləka hay ta giye gwezem
zlam. Ŋgwas hay tawawa hay
na, ta pasla tay ha bay.

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

6.15-21
22 Kwayaŋŋa Yesu a gatay

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

24 Kwalalaŋ i yam nakə
gawla ŋgay hay mə ɗəma aye,
dəreŋ ta dala, wuɗək wuɗək
mawuzlah i yam. Mətasl faya
ma vəzliye haladzay, a say
məme ha kwalalaŋ i yam ta
dəba ada yam faya ma ɓəliye
ha kwalalaŋ i yam haladzay.
25 Ta mbəlomɗa na, Yesu a ye
ka təv i gawla ŋgay hay ka gər
i yamtə sik. 26TəŋgatayaYesu
fayama diye ka təv tay ka gər
i yam tə sik na, ta dzədzar
haladzay, tə gwaɗ: «Ma giye
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na, wu matəre ka ndo!» Ta
wuda ka bo tə madzədzar
eye.*

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

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

29 Yesu a mbəɗay 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 zəba mətasl
faya ma vəzliye haladzay
na, a dzədzar. A dazlay
məndərmeɗe a yam. Tsa na, a
wuda ka bo: «Bəy Maduweŋ,
təma ga ha tey!»

31 Kwayaŋŋa, Yesu a bəzay
naha həlay a Piyer, a gəs na, a
gwaɗay: «Mədzal gər yakhala
bay. Ka ge ha mədzal 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 Gene-
saret

Markus 6.53-56

34Yesu ta gawla ŋgay hay tə
tas abəramadəlovna, təndisl
a gəma i Genesaret. 35 Ndo
i təv niye tə sər ha Yesu ki
yaw. Ti ye tə tsikatay a ndo
hay tebiye Yesu ki yaw. Ndo
hay tə tsəne na, tə həlaw ndo
i ɗəvats hay tebiye ka təv i
Yesu. 36Tə gay amboh a Yesu,
tə gwaɗay: «Ndo i ɗəvats hay
tâ ye naha tâ lamay a me i
petekeɗyaknetsna, 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
ndiyeɗaf ayena, təbarahəlay
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 bəba yak ta may
yak.” A gwaɗ sa: “Ndoweye
kə tsaɗay a bəba ŋgay ta may
ŋgay na, kutoŋ tâ kəɗ na a
bəɗ.*” 5Ane tuk na, nəkurom
faya ka gwaɗumateye 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 abəramə Ezipt 20.12; Bazlammapala eyemasulo eye
5.16 adaMadayaw abəramə Ezipt 21.17.
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ndo hay: “Ka slumeye faya
məgwaɗatay a bəba kurom
hay ta may kurom hay: Haɓe
na, nəmaa dzəniye kurom.
Ane tuk na, nəmaa vəlay ha a
Mbəlom. 6Kâ rəhumay ha gər
a bəba kurom sa bay.” Andza
niye, faya ka mbatumeye ha
Ɗerewel i Mbəlom hərwi kule
kurom. 7 Nəkurom na, ndo i
bəbərek hay! Ezay ndo məɗe
ha bazlam 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.†”»

Wunakəma nasiye ha ndo
aye

Markus 7.14-23
10 Tsa na, Yesu a zalatay

a ndo hay haladzay, a
gwaɗatay: «Pum zləm ada
tsənumwu nakay. 11Maa nas
ha ndo na, wu nakə a ye a
bazlam aye bay. Ane tuk na,
maa nas ha ndo na, wu nakə
a yaw abəramə bazlam 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. 14Gərumtayha, nəteye
na, guluf neheye faya ta
gəsatay həlay a guluf hay aye.
Gulufmagəseyehəlay 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.
19 Andza niye, maa yaw
abəra mə ɗərev na, mədzal
gər neheye ŋgwalak eye bay
aye, məkəɗe gər i ndo, məge
madama, mede nakə ŋgwalak
eye bay aye, məge məkal,
maraw me kame i sariya,
maŋgəlay bəzay a ndo hay.
20Wu nakəma nasiye ha ndo
ayena, neheyeanaŋaye. Ane
tuk na, mənde wu mənday
ze məbere həlay andza kule i
bəba təte kway na, ma nasiye
ha ndo bay.»

Ŋgwas i Kanan wuray a
dzala ha ka Yesu

Markus 7.24-30
21 Ma dəba eye na, Yesu

a lətse abəra ma təv niye,
a ye ka dala i Tir ada a

† 15:9 Ezay 29.13. ‡ 15:22 Ŋgwas nakay na, dem i Yahuda hay bay. Məzele
Kanan na, tə zalawatay ha na, a ndo neheye mandza eye ma gəma i Tir ta Sidoŋ
aye.
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Sidoŋ. 22 Mə ɗəma na, ŋgwas
i Kanan‡ wuray a ndzawa
ka dala eye niye. Yesu a
ndisl naha na, a ye ka təv
ŋgay. A pa bo ka mawude,
a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ,
Wawa i Davit, nâ gaka mə
bo təbəɗew! Dem ga an-
daya mətagay, məsəfəre nakə
ŋgwalak eye bay aye faya ma
geye ɗəretsətseh haladzay.»
23Ane 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 pakw-
eyebəzay təmawudeŋgayne-
heye.»

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.»

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

26 Yesu 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 tsətsah aye na, mâ ge

bo andza nakə a saka aye.»
Kwayaŋŋa dem ŋgay ambəl.

Yesu a mbəl tay ha ndo i
ɗəvats hay haladzay

29 Ma dəba eye na, Yesu a
lətse abəra ka təvniye, a ye ka
me i dəlov i Galile. A ye naha
a tsal a mahəmba. Mə ɗəma
na, a ndza ka dala. 30 Ndo
hayhaladzay ti yenahaka təv
ŋgay. Tə həlay naha ndo ne-
heye 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 ta mbəl, ndo neh-
eye 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 ha-
ladzay hərwi anaŋ məhəne
mahkar na, nəteye ka təv ga
ada wu mənday andaya fa-
taya bay. A seŋ məgwaɗatay
“Dum kurom” ze mənde wu
mənday bay. Ta giye bəle ka
tsəveɗ.»

33 Gawla ŋgay hay tə
gwaɗay: «Mə kəsaf nakay na,
ka hutakweye wu mənday
ɗa məvəlatay a ndo neheye
haladzay aye na, məŋgay?»
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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.
36 Yesu a həl tapa i mak-
wala 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.
37 Ndo hay tebiye tə nda ka
mərehe andza nakə a satay
aye. Tə hayay gər a siye ne-
heye a ləkaw aye na, a rah a
kəteh tasəla. 38 Ndo neheye
tə nda wu mənday niye na,
hasləka hay nəteye gwezem
faɗ, ŋgwas hay ta wawa hay
mə ɗəma bay.

39 Ma dəba eye na, Yesu a
gwaɗatay a ndo hay: «Dum
kurom a mətagay kurom
hay tuk.» Neŋgeye a tsal a
kwalalaŋ i yam, a ye ka dala i
Magadan.

16
Farisa hay ta Saduke hay

ta tsətsahmasuwayaŋkaYesu
Markus 8.11-21; Luka

12.54-56
1 Farisa hay ta Saduke hay

ta həndzəɗ ka təv i Yesu. A sa-
tay məhəle faya abəra suwat.
Ta tsətsah faya, tə gwaɗay:
«Gamay masuwayaŋ nakə ma
ɗiye ha ka yaw abəra ka təv i
Mbəlom aye.»

2 Yesu a mbəɗatay faya,
a gwaɗatay: «Nəkurom ka
zəbum ka pat faya ma dəɗiye
na, ka gwaɗum: “Tədœ na,
pat ma dəviye lele hərwi
mbəlom a zəba ndozza.” 3 Tə
mekedœ pərik ka ŋgatumay
mbəlom a zəba andza pat
na, ka gwaɗum: “Bəgom na,
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 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.»
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
yena, tamətsahagər taməzle
makwala ka həlay. 6 Yesu
a gwaɗatay: «Gum metsehe!
Tsəpum gər kurom abəra ka
gəɗe i Farisa hay ta Saduke
hay.»

7 Nəteye tə tsəne andza
niye, tə kəɗwuway məwalaŋ
tay, tə gwaɗ: «A tsik andza
niye na, hərwi nakə ka
mətsakwa ha gər ta məzlaw
makwala aye.»

8Yesu a səratay naha kawu
nakə faya ta dzaliye faya aye,

* 16:4 ZəbaməMata 12.41.
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a gwaɗatay: «Nəkurom na,
mədzal gər a kətsakum. Ka
kəɗum wuway ka makwala
na, hərwi mey? 9 Hus anəke
ki yakumamədzal gər kurom
zuk bay ɗaw? Makwala tapa
zlam, ndo hay gwezem zlam
tə nda ada siye ka hayumay
gər na, gwaŋ nday na, a
makumaw a gər təbəɗew?
10 Ada makwala nakə tapa
tasəla, ndo hay gwezem faɗ
tə nda aye na, kə makumaw
a gər bəɗaw? Ka hayumay
gər a siye na, kəteh nday?
11Na gwaɗakum: Tsəpum gər
kurom abəra ka gəɗe i Farisa
hay ada i Saduke hay. Na
tsikakum ka makwala bay
na, ka sərum təbəɗew?»

12Gawla i Yesuhay 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 neŋgeye
Kəriste

Markus 8.27-30; Luka
9.18-21

13Ma dəba eye na, Yesu ta
gawla ŋgay hay ti ye ka dala i
Sezare Filipi. Tə ndisl a ɗəma
na, a tsətsah ka gawla ŋgay
hay, a gwaɗatay: «Ndo hay tə
gwaɗ ka neŋ Wawa i Ndo na,
neŋ way?»

14 Ta mbəɗay faya, tə
gwaɗay: «Ndo mekeleŋ eye
hay təgwaɗnəkarna, 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 kaməndzibəra
aye na, ta kərahiye mə
mbəlom. Wunakə ka təmaka
məndzibəra aye na, ta təmiye
məmbəlom.»

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 abəra ma
mədahaŋ

Markus 8.31-33; Luka 9.22
21 Yesu a dazlay məɗatay

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
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a Mbəlom aye ta ndo ne-
heye tə dzaŋgawa bazlam i
Mbəlommapala eye ta seŋeye
ɗəretsətseh. Ta kəɗiye ga ada
məhəne sulo mamahkar eye
na, na lətseweye abəra ma
mədahaŋ.»

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

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

Məpay bəzay a Yesu na,
kəkay?

Markus 8.34–9.1; Luka
9.23-27

24 Yesu a gwaɗatay a gawla
ŋgayhaysa: «A sayandoweye
məpeŋ bəzay na, mâ gər
ha wu nakə a say a ɗərev
ŋgay aye. Mâ zla mayako
mazləlmbaɗa eye ada mâ
peŋ bəzay.† 25 Andza niye,
ndo nakə a say mətəme
ha məsəfəre ŋgay aye na,
ma dziye ha ɗuh. Ane
tuk na, ndo nakə ma dziye
ha məsəfəre ŋgay hərwi ga
aye na, ma hutiye na ɗuh.
26 Taɗə ndoweye kə huta
zlele i məndzibəra tebiye
a neŋgeye, ane tuk na, kə
dze ha məsəfəre ŋgay na,
ŋgama eye na, mey? Wu
andaya nakə ndo ma sliye

mambəɗa ahaya məsəfəre
ŋgay na, mey? 27NeŋWawa i
Ndo na deyeweye ta gawla
i Mbəlom hay ma məzlaɓ i
Bəbaga. Nayawna, navəleye
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 neŋ Wawa i
Ndo, na deyeweye andza bəy
təday.»

17
Bo i Yesu ambəɗa
Markus 9.2-13; Luka 9.28-

36
1Ma dəba i məhəne məkwa

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

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

5 Ahəl nakə Piyer faya ma
tsikiye me mba aye na, pa-
zlay herre a mbəzlaw fataya.
Ma pazlay niye na, mətsike

† 16:24 ZəbaməMata 10.38.
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me a tsənew abəra mə ɗəma,
a gwaɗ: «Nakay na, wawa ga.
Na wuɗa na haladzay. Na
ŋgwasa tə neŋgeye. Pumay
zləmawunakəma tsikakum-
eye.»

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 ka mbəlom, ta
zəba ɗəre, tə ŋgatay na, a Yesu
mahəŋgeye.

9 Ahəl nakə faya ta
mbəzlaweye abəra mə
mahəmba aye na, Yesu a
gwaɗatay: «Wu nakə ka
ŋgatumay aye na, kâ tsikumay
a ndəray bay hus a pat nakə
neŋWawa iNdona lətseweye
abəra mamədahaŋ aye.»

10Tsa na, gawla ŋgay hay ta
tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ndo
neheye tə dzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye tə gwaɗ
na, Eliya ma lahaweye ma-
dayaw təday na, hərwimey?»

11 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Deɗek, Eliya ma
deyeweye ma lambaɗiye tay
ha wu hay tebiye. 12Ane 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
Yuhana madzəhuɓe 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, wawa ga a gaka
mə bo təbəɗew? Mahorvov a
gay, faya ma geye ɗəretsətseh
haladzay. A kalawa ha a
ako kəgəbay a yam. 16 Na
zlatayaw a gawla yak hay,
ane tuk na, tə sla faya
məmbəle 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!»
18 Tə 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, gawlaŋgayhay tahəndzəɗ
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: «Hərwi nakə ka
dzalum ha ka neŋ haladzay
bay aye. Neŋ faya na
tsikakumeye, sərum ha taɗə
məpe mədzal gər kurom mâ
ge tsekweŋandzawur i ɓəzaŋ
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na, ka slumeye məgwaɗay
a mahəmba nakay: “Lətse
abəra kanaŋ, do kataɗay.” Ma
lətsiye, ma diye. Wuray kwa
tsekweŋ ma dakumeye me
bay. [ 21 Ada slala i məsəfəre
nakay ma ndohwaweye
andza niye tsa bay. Ma
ndohwaweye na, ma rəzlay
a gər tə maɗuwule me ada ta
daliyam.]»

Yesu a ɗa 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 ma-
hayagəreyemaGalile. Yesua
gwaɗatay: «Neŋ Wawa i Ndo
na, ta gəsiye ga, ta vəlateye
ga ha a həlay a ndo hay.
23 Ta kəɗiye ga mədahaŋ eye,
ada ma məhəne mamahkar
eye na, na lətseweye abəra
ma mədahaŋ.» Gawla ŋgay
hay tə tsəne andza niye na, a
ndalatay haladzay.

Məvəle dzaŋgal i gay
məvəlay wu aMbəlom

24 Ahəl nakə Yesu ta gawla
ŋgay hay tə ndisl a Kafer-
nahum 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 i məndzibəra
ma hutiye dzaŋgal təwunakə
tə ɓarməvəle ayena,məhəlay
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 dzaŋgalmay.»

18
Mata təre bagwar eye ma

Bəy iMbəlom 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, ka
deyumeye a Bəy i Mbəlom
bay. 4 Taɗə ndoweye ka
təra ha bo ŋgay wawa eye
andza wawa nakay na, ma
təriye bagwar eye ma Bəy
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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. 6 Ndoweye
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
7 Yesu a gwaɗatay sa:

«Ɗəretsətseh ka gər i ndo i
məndzibəra neheye faya ta
səpatiye tay ha ndo hay a
mezeleme aye. Ta deɗek, wu
niye hay na, ma giye andaya
huya. Ane tuk na, ɗəretsətseh
ka gər i ndo nakəma səpatiye
ndo a mezeleme aye. 8 Taɗə
həlay yak kəgəbay sik yakma
diye kar ha a mezeleme na,
ɗəs tay ha ada kuts tay ha
dəreŋ tə nəkar. Ŋgamamede a
sifa tə həlay yak nəte kəgəbay
tə sik yak nəte tə bəmalə nakə
ta kaliye kar ha a ako nakə
mambatiye ɗaɗa bay tə həlay
yak sulo kəgəbay tə sik yak
sulo aye. 9 Taɗə ɗəre yak ma
diye kar ha a mezeleme na,
ŋgwaɗ na ada kâ kal ha dəreŋ
tə nəkar. Ŋgamamede a sifa tə
ɗəre yak nəte tə bəmalə nakə
ta kaliye kar ha a ako nakə
ɗaɗa ma mbatiye bay tə ɗəre
yak sulo aye.»

Dzeke i təɓaŋnakəadzeaye
10Yesuagwaɗatay sa: «Gum

metsehe! Kâ zəbum ka ndo
neheye makətsa eye hay aye

andza wu kəriye bay. Neŋ
fayanagwaɗakumeye, gawla
i Mbəlom tay hay nəteye an-
daya 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
tsikakumeye: Taɗə kə huta
na na, ɗərev ŋgaymaŋgwasiye
haladzay hərwi təɓaŋ niye
nəte aye a ze neheye kuro
kuro tsɨɗ gər eye tsɨɗ ta dze
təbey aye. 14 Andza niye
dərmak, Bəbakuromnakəmə
mbəlom aye a say na, ndəray
kway nəte mə walaŋ i ndo
neheye makətsa eye mâ dze
bay.»

Malamar yak kə gaka
mənese na, ka giye na, kəkay?

15Yesuagwaɗatay sa: «Taɗə
malamar yak kə gakamənese
na, do ka təv ŋgay tsikay faya
ahəl nakə nəkurom sulo tə
neŋgeye aye. Taɗə ka təma
bazlam yak na, kə təma ha
abəra mə mezeleme. 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.* 17 Ane tuk
na, ka təma bazlam kurom

* 18:16 Bazlammapala eyemasulo eye 19.15.
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bay na, 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 ndo mat-
sekele dzaŋgal.

18«Neŋfayanagwaɗakumeye:
Sərum ha na, wu neh-
eye tebiye ka kərahum
ka məndzibəra aye na, ta
kərahiyeməmbəlomdərmak.
Wu neheye tebiye ka təmum
ka məndzibəra aye na, ta
təmiyeməmbəlom dərmak.

19«Neŋfayanagwaɗakumeye
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 andaya
məwalaŋ tay.»

Dzeke i ndo nakə a kərah
məpəsay hamənese a ndo aye

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

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 dazlay a

məsler na, tə gəsay naha ndo
i məsler ŋgay gwedere ŋgay
faya suloy maliyoŋ haladzay
apaslabobay. 25Ndoniyena,
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 hərwiməhemeha
gwedere ŋgay. 26 Ndo məge
məsler ŋgay niye a dəkway
gurmets, a gay amboh, a
gwaɗay: “Amboh, zleŋ ŋgatay,
na hamakeye suloy tebiye.”
27 Tsa na, a gay mə bo a bəy
niye, a gərayha 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 gawa məsler salamay aye.
Gwedere ŋgay andaya ka
mandala 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.” 30Ndo
məge məsler niye a kərah.
A gəs mandala ŋgay niye a
kal ha a daŋgay. Ma ndziye
mə ɗəma hus a pat nakə kə
hamay gwedere ŋgay aye.
31Siye i ndoməgeməsler i bəy
niye tə ŋgatay a wu nakə a ge
bo aye na, a ndalatay. Ti ye
mata təkəray a ndo i gay tay.

32 «Ndo i gay tay a tsəne
andza niye na, a zalay a ndo
məge məsler ŋgay niye. A
yawna, a gwaɗay: “Nəkar na,
ŋgwalak i ndo bay. Na gəraka
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ha gwedere ga tebiye hərwi
nakə ka geŋ amboh aye.
33Nəkar dərmakna,mandala
yak mâ gaka mə bo andza
nakə nəkar ka geŋ mə bo aye
dərmak.” 34 A ndalay a ndo
i gay tay haladzay. Tsa na,
a slər ndo məge məsler ŋgay
niye a daŋgay hərwi məgay
ɗəretsətseh. Ma həbiye hus
kə hama gwedere ka bo bəra
tebiye.»

35 Yesu a gwaɗatay: «Taɗə
kwa way kə pəsay ha mənese
a malamar ŋgay peteh abəra
mə ɗərev bay na, Bəba ga mə
mbəlom 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
ŋgayniyehayna, a lətse abəra
ka dala i Galile, a ye ka dala
i Yahuda a diye neŋgeɗ i ma-
gayam i Yurdum. 2 Ndo hay
mbərzəzza 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
faya, tə gwaɗay: «Bazlam
kway mapala eye kə vəl
tsəveɗ ka mahəhere ŋgwas
hərwi kwa i wu waray waray
ɗaw?*»

4 Yesu a mbəɗatay faya,
a gwaɗatay: «Ka dzaŋgum
wu nakə mawatsa eye
mə Ɗerewel i Mbəlom aye
təbəɗew? Ka madazlay na,

Mbəlom a ge hasləka ada
ŋgwas, 5 ada a gwaɗ: “Hərwi
niye hasləka ma gəriye ha
bəba ŋgay ta may ŋgay, ta
ndziye ta ŋgwas ŋgay. Ada
nəteye ta təriye na, bo nəte.†”
6 Andza niye, nəteye sulo sa
bay, ane tuk na, andza ndo
nəte.» Yesu a gwaɗatay sa:
«Ndo zezeŋ mâ ŋgəna ha wu
nakəMbəlom 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 ka mahəhere ŋgwas
kurom hay na, hərwi ɗərev
kurom makula eye toŋgwa
toŋgwa. Ane tuk na, ka
madazlay na, andza niye bay.
9 Neŋ faya na tsikakumeye,
kwa way ka həhar na ŋgwas
ze məndzay a gər ka məge
madama na, ada kə zla a
ɗəma ŋgwas mekeleŋ eye na,
kə gemadama.»

10 Gawla ŋgay hay tə
gwaɗay: «Taɗə bazlam 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

* 19:3 Madazlay i wu hay 1.27; 5.2. † 19:5 Madazlay i wu hay 2.24.
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eyehaywalwal. Ndosiyehay
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
13Ma dəba eye na, ndo hay

tə həl naha wawa hay ka təv i
Yesu hərwi ada mâ pa fataya
həlay ada mâ ɗuwulay me
a Mbəlom hərwi tay. Ane
tuk na, gawla ŋgay hay tə
ŋgatatay a ndo hay faya ta
həliye naha wawa hay ka təv
i Yesu na, tə gatay me. 14Yesu
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.»

15Yesu 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
16Ndo wuray a yaw ka təv

i Yesu, a tsətsah, a gwaɗay:
«Miter, na giye wu ŋgwalak
eye na, mey nakə ada na
hutiye sifa nakə ma ndəviye
bay aye?»

17 Yesu a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Ka tsətsahiye fa-
gaya wu ka gər i wu ŋgwalak
eye na, hərwi mey? Ndo

ŋgwalak eye na, Mbəlom nəte
ŋgweŋ. Taɗə a saka məhute
sifa ka təv iMbəlomna, 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 gemadama 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
dərmakandzakawuɗanagər
yak.‡»

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

21 Yesu a gwaɗay: «Kə saka
matəre ndo ŋgwalak eye na,
do ta səkəm ha wu yak ada
kâ ŋgənatay suloy aye a ndo
mətawak eye hay. Ka ge
andzaniyena, kahutiye zlele
məmbəlom. Tsa na, dara peŋ
bəzay.»

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

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,

‡ 19:19 Madayaw abəra mə Ezipt 20.12-16; Bazlam mapala eye masulo eye
5.16-20 ada Levitik 19.18.
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ŋgama zləgwememâ ye ta bəɗ
i ləpəre.»

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:
Sərumhana, neŋWawa iNdo
na ndziye ka təv məndze i
bəy taməzlaɓmaməndzibəra
weɗeye. Nəkurom neheye
ka pumeŋ bəzay aye, ka
ndzumeye ka təv məndze i
bəy kuro gər eye sulo dərmak
hərwiməgatay sariyaagwala
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
nakə ma ndəviye bay aye.
30 Mə walaŋ i ndo neheye
anəke nəteye ndo i me hay
ayena, haladzay ta təriyendo

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
bona, ndowurayandohwaw
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: “Nəkurom
dərmak dum fətumeŋ guvah
ga, na vəlakumeye wu i
madagər kurom lele.” 5 Ndo
niye hay tə tsəne andza niye
na, ti ye a guvah ŋgay niye.
Ndo niye a ye mapəle ndo i
məsler hay ta magərhəpat,
ada ta ɓəre mahkar i huwa
a ge andza niye sa. 6 Ta
ɓəre zləm na, a ye sa. A
ye a huta ndo hay nəteye
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 gena, ndo i guvah
a zalay a ndo mələvay gər a

* 20:2 A həlay i Yesu na, kwar i suloy nəte na, a slaməvəlemerəɓe i ndo nakə a ge
məsler hwapat aye.
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məsler ŋgay, a gwaɗay: “Za-
latay a ndo məge məsler hay,
vəlatay wu imadagər tay. Da-
zlay ta ndo neheye na həl tay
duk aye ada kâ ndəv ha ta
ndoneheyena lahməhəle tay
kurre aye.” 9 Ndo neheye ta
dazlay a məsler ta ɓəre zləm i
huwa aye na, ti ye naha kwa
way a təma kwar i suloy nəte.
10Ndoneheye tadazlaykurre
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 su-
loy nəte. 11 Ta təma na, ta
guŋguz ka ndo i guvah, 12 tə
gwaɗ: “Ndoneheye ti yawma
dəba may aye, tə ge məsler
na, ɓəre nəte tsa tuk na, ada
ka vəlamaywumadagər may
andza i tay na, kəkay? Nəmay
na, nəmaa sa ɗəretsətseh mə
pat hwapat adanəmaa səmay
naha a merəɓe.” 13Ndo i gu-
vah niye ambəɗay 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? 14 Zla
wu i madagər, do. A seŋ
na vəliye a ndo nakə a yaw
ma dəba yak andza nakə na
vəlaka aye dərmak. 15 Neŋ
na, tsəveɗgaandayaməgewu
nakə a seŋ aye ta suloy ga.
Kəgəbay nəkar na, sələk eye
hərwi nakə neŋ ŋgwalak i ndo
aye ɗaw?” 16Andza niye, ndo
i dəba hay ta təriye ndo i me
hay, ndo i me hay ta təriye
ndo i dəba hay.»

Yesu a ɗa ha məməte ŋgay
ta mələtsew ŋgay abəra ma

mədahaŋ sa
Markus 10.32-34; Luka

18.31-34
17 Ahəl nakə Yesu faya ma

diye a Zerozelem aye na, a
həl gawla ŋgay hay kuro gər
eye sulo təv tay wal. Nəteye
faya ta diye ka tsəveɗ na, a
gwaɗatay: 18 «Tsənum, anəke
na, faya ka deyekweye a
Zerozelem. Mə ɗəma na, neŋ
Wawa i Ndo ta vəlateye ga
ha a həlay a bagwar hay i
ndo neheye tə vəlaway wu
a Mbəlom aye ada a ndo
neheye tə dzaŋgawa bazlam
i Mbəlom mapala eye. Ta
geŋeye sariya i məkəɗe, 19ada
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
kamayakomazləlmbaɗa 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. 21Yesu a gwaɗay: «A saka
mey?»
A mbəɗay faya a Yesu, a

gwaɗay: «Na tsətsah fakaya
na, aza ahəl nakə ka ndza a
bəy yak aye na, vəlatay tsəveɗ
awawa 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.»
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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.»
23Yesu a gwaɗatay: «Deɗek,

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

24 Siye i gawla i Yesu hay
kuro, tə tsəne bazlam niye
na, tə ge mevel ka gawla i
Yesu neheye sulo ta mala-
mar ŋgay aye. 25 Yesu a
zalatay tebiye ka təv ŋgay,
a gwaɗatay: «Nəkurom ka
sərum ha na, bəy bagwar eye
ka məndzibəra faya ta ləviye
ndo hay ta gədaŋ ada ndo
bagwar eye hay ta ɓərəkiye
ha gədaŋ tay ka siye i ndo
hay. 26 Ane tuk na, mâ ge
andza niye mə walaŋ kurom
bay. Ɗuh na, kə ge ndəray mə
walaŋ kurom a say matəre
bagwar eye na, mâ təra ndo
i məsler kurom. 27 Kə ge
ndəray mə walaŋ kurom a
say matəre ndo i me na, mâ
təra beke kurom. 28 Andza
niye, neŋWawa iNdona yaw
na, hərwi ada ndo hay tâ geŋ
məsler bay. Na yaw ɗuh na,
hərwi məgatay məsler a ndo
hay ada məvəle ha məsəfəre
ga hərwi məmbəle tay ha ndo
hay haladzay.»

Yesu a mbəl 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
haladzay 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?»

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

32 Yesu 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 neh-
eye sulo aye tə ŋgatay a ɗəre.
Tsa na, tə pay bəzay a Yesu.

21
Yesu a fələkwaaZerozelem
Markus 11.1-11; Luka

19.28-40; Yuhana 12.12-19
1 Yesu ta gawla ŋgay hay,

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

4 Wu nakay a ge bo na,
andza i ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom nakə a tsik aye, a
gwaɗ:
5 «Gwaɗumatay a ndo neheye

ma gəma i Zerozelem
aye:

Zəba, bəy yak faya ma diye
naha ka təv yak!

Neŋgeyemaləɓa eye,
neŋgeye mandza eye ka

zuŋgo ada ka zuŋgo
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, tə
pa fataya petekeɗ hay ada
Yesu a ndza faya. 8 Ndo
hay haladzay mbərzəzza
ta fətəl petekeɗ tay hay ka
tsəveɗ, siye hay tə həɓaw
slambah i dərizl i gərɗaf hay
ta fətəl ka tsəveɗ. 9 Ndo
neheye kame i Yesu ta ndo
neheye ma dəba ŋgay aye
na, ta wuda, tə gwaɗ: «Zam-
baɗakway a Wawa i Davit!
Mbəlom mâ pa ŋgama ka ndo
nakə faya ma deyeweye ta
məzele i Bəy Maduweŋ aye.
Zambaɗakway a Mbəlom,

neŋgeye nakə mə mbəlom
aye!»

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

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

Yesu mə gay i məɗəslay ha
gər aMbəlom

Markus 11.15-19; Luka
19.45-48; Yuhana 2.13-22

12Yesu a ndisl a Zerozelem
na, a ye a dalamətagay i gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom.
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 su-
loy, 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?‡”»

14Guluf hay ta ndo matəra
eye hay, ti ye ka təv i Yesu
a gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom. Yesu a mbəl tay ha.
15 Bagwar hay i ndo neheye
tə vəlaway wu a Mbəlom aye
tandoneheye tədzaŋgawaba-
zlam i Mbəlom mapala eye
tə ŋgatay a masuwayaŋ nakə

* 21:5 Zəba ma Zakari 9.9. † 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.
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Yesu a ge aye ta mawude i
wawa neheye faya ta wudiye
mə gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom: «Məzlaɓmândza ka
Wawa i Davit» aye na, wu
neheye a ndalatay haladzay.
16Tə 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
mawatsa eye mə Ɗerewel
aye ɗaɗa təbəɗew? “A saka
nakə wawa hay ada ta wawa
neheye faya ta siye wah mba
aye tâ zambaɗaka.§”»

17Tsana, a gər tayha, a yaw
abəramawuzlahgəma, a ye a
Betani, a hənamə 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: «Kawiye 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: Sərum
ha na, taɗə ka dzalum ha ka
neŋ ada ka gum hay mədzal
gər kurom gərəŋ gərəŋ bay

na, ka slumeye fayaməge 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 kurom peteh na,
ka hutumeye wu nakə ka
tsətsahumeye tə maɗuwule
me 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
amatətikatay. Ahəl nakə faya
ma tətikiye na, bagwar hay
i ndo neheye tə vəlaway wu
a Mbəlom aye ta madugula
i Yahuda hay, ti ye naha ka
təv ŋgay. Ta tsətsah faya, tə
gwaɗay: «Ka 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
matsətsehe nəte, taɗə ka
mbəɗumeŋew 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,

§ 21:16 Dəmes hay 8.3.



Mata 21:27 55 Mata 21:37

maa sləraw Yuhana na, ndo
hay, dzədzarakwa ta ndo
hay hərwi ndo hay tebiye ta
dzala ha Yuhananeŋgeyendo
məɗe ha bazlam i Mbəlom.»
27Hərwi niye ta mbəɗay faya
aYesu, tə gwaɗay: «Nəmaasər
bay.»
Yesu a gwaɗatay: «Neŋ

bəbay na ge wu neheye ta
gədaŋ i way na, na tsikakum-
eye 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.”
29Wawa 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. 31 Mə walaŋ i
wawa neheye sulo aye, maa
ge wu nakə a say a bəba ŋgay
aye na, waray?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay:

«Wawamakurre eye.»
Yesu a gwaɗatay: «Neŋ

faya na tsikakumeye, sərum
ha ndo matsekele dzaŋgal
hay ta ŋgwas neheye tə gawa
madama aye ta lahakumeye
a Bəy i Mbəlom. 32 Yuhana
madzəhuɓe ndo a yamki yaw
kə ɗakum ha tsəveɗ deɗek
eye. Ka dzalum ha faya bay.

Ɗuh ndo matsekele dzaŋgal
ta ŋgwas neheye tə gawa
madamaaye 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
səkəmguvah hərwiməfəte aye

Markus 12.1-12; Luka
20.9-19

33 Tsənum dzeke mekeleŋ
eye sa: «Ndoweye andaya a ɗəs
guvah. A zəv a ɗəma dərizl
i gərɗaf haladzay. Dərizl i
gərɗaf niye hay na, tə wa ho-
hway. A lawara na ta zleɗ,
a ŋgar a ɗəma təgwaɗ* hərwi
maɗɨtse a ɗəma hohway ada
a ɗəzl a ɗəma gay i matsəpe
wu bagwar eye. Ma dəba
eye a səkəmatay ha a ndo hay
hərwi məve nəte. Tsa na, a ye
a gəmamekeleŋ eye dəreŋ.

34«Həlay imaŋgəle hohway
i gərɗaf ŋgayniyehay 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 neh-
eye kurre eye. 37Kamandəve
ŋgay eye na, a slərwawa ŋgay.
A dzala, a gwaɗ: “Wawa ga

* 21:33 Təvmaɗɨtse na, tə ŋgar təv andza təgwaɗ hərwi maɗɨtse hohway.
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na, ta rəhay ha gər, ta geye
wuray bay.” 38 Ane tuk na,
ndo niye hay, tə ŋgatay a
wawa i ndo i guvah na, tə
gwaɗ mə walaŋ tay: “Anaŋ
magedze ŋgay nakə ma ta
ndiye na guvah ŋgay aye, ki
yaw! Takwa, kəɗakwana ada
guvahnakaymamətsakweye
a nəkway!” 39 Ti ye tə gəs
wawa niye, ti ye ha dəreŋ ta
guvah. Ti ye naha, tə kəɗ na.»

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

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

42 Tsa na, Yesu a gwaɗatay:
«Ɗaɗa ka dzaŋgumwu nakə tə
watsa aƊerewel i Mbəlom aye
təbəɗew? A gwaɗ:
“Kwar nakə ndo maɗəzle gay

hay tə kal ha aye na,
matəra kwar lele eye a
ze siye i kwar hay na,
neŋgeye ɗuh.

Maa gwaɗ kwar niye matəra
kwar nakə lele eye
hərwi maɗəzle gay na,
Mbəlom.

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

43 Yesu a gwaɗatay sa:
«Neŋ faya na tsikakumeye,
nəkurom na, ta zliye fakuma
abəra Bəy i Mbəlom ta vəlay
ha a ndo mekeleŋ eye hay

neheye faya ta giyewunakəa
say aye. 44Kwaway kə dəɗ ka
kwar niye na, ma toliye. Ada
kwar niye kə dəɗ ka ndoweye
na, ma ləgəriye na kərɗik
kərɗik andzamereɓek.»

45Bagwarhay i ndoneheye
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 ndo hay hərwi
ndo hay tə dzala Yesu na, ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom.

22
Dzeke i magurlom i məzle

dahəlay
Luka 14.15-24

1 Yesu a tsikatay dzeke
mekeleŋ eye sa, a gwaɗatay:
2 «Bəy i Mbəlom a ndzəkit bo
na, anaŋ andza nakay. Bəy
a ge magurlom i mabəzləme
gər i dahəlay i wawa ŋgay.
3 A slər gawla ŋgay hay, tâ
ye tâ zalatayaw a ndo hay tâ
yaw tâ nda ɗaf i mabəzləme
gər i dahəlay. Ane tuk na,
ndo neheye tə zalatay aye
na, ta kərah mede. 4 A slər
gawla ŋgay mekeleŋ eye
hay sa. A gwaɗatay: “Dum,
gwaɗumatay a ndo neheye
na zalatay aye na, tâ yaw. Na
da wu mənday anəke, na kəɗ
gəsaŋ i sla ga hay ta neheye
magəla 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

† 21:42 Dəmes hay 118.22-23.
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ye ka məge məsler 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
sidzewhay, ti ye kamabəbazl
tay ada təmədzay ako a gəma
tay. 8 Tsa na, a gwaɗatay a
ndo i məsler ŋgay hay: “Ɗaf
i mabəzləme gər i dahəlay
mada eye haladzay, ane
tuk na, ndo neheye na
zalatay aye na, ta sla mənde
bay. 9 Hərwi niye, dum
ka tsəveɗ bagwar eye hay,
zalumatayaw 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 hayay gər a ndo
neheye tə ndzatay a gər aye
tebiye, ndoŋgwalak eyehay ta
ndo neheye ŋgwalak eye bay
aye. Gay i magurlom a rah ta
ndo hay.

11 «Bəy a fələkwa a gay
hərwi mazəbe ka ndo neheye
a zalatay aye tuk. A ye naha
a ŋgatay a ndo nəte petekeɗ i
magurlom i mabəzləme gər i
dahəlay andaya faya bay. 12A
gwaɗay: “Dzam ga, petekeɗ i
magurlom i mabəzləme gər i
dahəlay andaya fakaya bay
sa na, ka fələkwaw kanaŋ
ma kəkay?” Ane tuk na, ndo
niye 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 ɗəma na, ta tuwiye tə
mahəpəɗe zler eye.*”»

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

Məvəledzaŋgalabəy iRoma
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
tsəveɗ ma kəkay nakə ta
həliye suwat abəra ka Yesu
tə matsətsehe faya abəra
bazlam aye. 16 Ta ndəv ha
məhaygərna, tə slər siye indo
hayməwalaŋ 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
bəra ndo hay təbey. 17Hərwi
niye, 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?»

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, hərwi
mey? 19 Ehey bəzumeŋ ha
suloy nakə tə vəlawa dzaŋgal

* 22:13 ZəbaməMata 8.12.
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eye təday.» Tə zlayaw kwar
suloy nəte, tə vəlay. 20 Tsa na,
Yesu a gwaɗatay: «Mandzəkit
bo nakay ta məzele nakay
faya na, i way?»

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 a
Mbəlom ŋgway.»

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

Matsətsehe ka gər i
mələtsew imədahaŋ hay abəra
ma 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
wawa na, malamar ŋgay mâ
zla madakway i ŋgwas niye.
Ma zliye na, hərwi ada hulfe
i ndo niye a mət aye mâ dze
bay.†” 25 Ndo hay andaya
nəteye tasəla tamalamar hay.
Malamar tay makurre eye a
zla dahəlay. A mət ze məwe
wawa hay, malamar ŋgay
masulo eye a zla ŋgwas niye.
26 Malamar ŋgay masulo eye
amət zeməwewawadərmak.
Malamar tay mamahkar a ge
andzaniye, nəteyeniye tasəla

tebiye təmət ze məwe wawa.
27 Nəteye tebiye tə mət na,
ŋgwas a mət dərmak. 28 Ada
pat nakə mədahaŋ hay ta
lətseweye abəramamədahaŋ
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 nakəmawatsa 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
neheyeməmbəlomaye. 31Ka
bazlam i mələtsew abəra
ma mədahaŋ na, ɗaɗa ka
dzaŋgum wu nakə Mbəlom a
tsikakumməƊerewelŋgayaye
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.

Bazlammapala eye nakə a
ze siye hay aye

Markus 12.28-34; Luka
10.25-28

34Farisa hay tə tsəne Yesu a
sla ka Saduke hay tə bazlam
na, tə haya gər. 35 Ndo nəte
mə walaŋ tay na, neŋgeye

† 22:24 Zəba maMadazlay i wu hay 38.8; Bazlammapala eye masulo eye 25.5-6.
‡ 22:32 Madayaw abərama Ezipt 3.6, 15, 16.
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ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye, a ye
ka təv i Yesu, a say məhəle
faya abəra suwat. A tsətsah
ka Yesu, a gwaɗay: 36 «Miter,
mə walaŋ i bazlam i Mbəlom
mapala eye hay, bagwar eye
na, waray?»

37 Yesu a mbəɗay faya,
a gwaɗay: «“Wuɗa Bəy
Maduweŋ Mbəlom yak tə
ɗərev yak tebiye, ta məsəfəre
yak tebiye, ada tə metsehe
yak tebiye.§” 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: “Wuɗando iməgeɗ yak
andza ka wuɗa na gər yak.*”
40Bazlam i Musa mapala eye
tebiye ada matətike i ndo
məɗe 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
41 Yesu a tsətsah bazlam

ka Farisa neheyemahaya gər
aye, a gwaɗatay: 42 «Ka dza-
lum ka Kəriste na, kəkay?
Neŋgeyewawa i way?»
Tə gwaɗay: «NeŋgeyeWawa

i Davit.»
43 Yesu a gwaɗatay: «Ada

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

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, adaKəristeneŋgeyewawa
i Davit na, ma kəkay?»

46 Mə walaŋ i Farisa niye
hay ndəray kwa nəte ka
mbəɗay ka bazlam ŋgay
niye bay. A dazlay pat eye
niye, kwa way a dzədzar
matsətsehe faya matsətsehe
neheye kəriye.

23
Yesu a matay ha mənese a

bəy i Yahuda hay
Markus 12.38-39; Luka

11.43,46, 20.45-46
1 Ma dəba eye na, Yesu a

gwaɗatay a ndo hay mahaya
gər eye haladzay ta gawla
ŋgay hay: 2 «Ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala
eye ta Farisa hay məsler tay
na, məɗatay ha bazlam i
Musa mapala eye a ndo hay.
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. 4 Nəteye 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

§ 22:37 Bazlammapala eye masulo eye 6.5. * 22:39 Levitik 19.18. † 22:44
Dəmes hay 110.1.
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wur həlay, ta kərah madzəne
ndo hay.

5«Məsler tay faya tagiyena,
hərwi ada ndo hay tâ zəba fa-
taya, 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.* 6 Ma təv nakə
ndo hay tə haya gər kamənde
wu mənday aye na, ta wuɗa
məndze ka təv nakə ŋgwalak
eye ada mə gay i maɗuwule
me, ta ndziye na, ka təv nakə
ndo hay ta ŋgatateye aye. 7 A
satay ndo hay tâ tsikatay me
məwalaŋ i ndo hay haladzay
ada tâ zalatay “Miter” hay.

8 «Ane tuk na, nəkurom
na, ndəray mâ zalakum ndo
“Miter” hay təbey. Hərwi,
Miter kurom na, nəte tsa.
Nəkurom tebiye na, ta mala-
mar hay. 9 Kâ zalumay a
ndəray ka məndzibəra nakay
“Bəba” bay. Hərwi Bəba
kurom na, nəte, neŋgeye mə
mbəlom. 10 Kâ pəlum tâ
zalakum “bagwar may hay”
bay. Hərwi bagwar kurom
na, Kəriste nəte tsa. 11 Ndo
nakə bagwar eye mə walaŋ
kurom aye na, mâ təra ndo i
məsler kurom. 12Kwaway kə
say matəre bagwar eye kame
i ndo hay na, Mbəlom ma
təriye ha wawa eye ɗuh. Kwa
way ka təra ha gər ŋgaywawa
eye na, Mbəlom ma təriye ha
bagwar eye ɗuh.»

Ɗəretsətseh ka ndo

mədzaŋgawa
bazlam i Musa mapala eye ta
Farisa hay

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

13 «A nəkurom ndo
mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlommapala eye ta Farisa
hay, nəkurom na, ndo i
bəbərek hay, ɗəretsətseh ka
gər kurom hərwi faya ka
dərəzlumatayna tsəveɗmede
a Bəy i Mbəlom a ndo hay. Bo
kuromeyeasakummedebay
ada ndo neheye a sataymede
aye, a sakumməgəre tay ha tâ
ye bay.
[ 14 «A nəkurom ndo

mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlommapala eye ta Farisa
hay, nəkurom na, ndo i
bəbərek hay. Ɗəretsətseh
ka gər kurom hərwi faya
ka buwumeye wu abəra
ka madakway i ŋgwas hay.
Ka ɗuwulawum me vəɗvəɗ
hərwi ada ndo hay tâ gwaɗ
nəkurom ndo ŋgwalak eye
hay. Hərwi niye, ta gakum-
eye sariya kuromna,ma ziye
siye i ndohay, ta sakakumeye
naha bay.]

15 «A nəkurom ndo
mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlommapala 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

* 23:5 Yahuda hay təmbəkwawamahoɗok, tə pawa a ɗəma təvmədzeŋge haymə
Ɗerewel i Mbəlom. Tə ɓarawa ka daʼar, ka həlay i gula. Tə mawa ahaya bazlam i
Mbəlommapala a gər na, andza niye.
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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 tuk na,
taɗə ndoweye kə mbaɗa ta
gura i gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom na, kutoŋ ma
giye wu nakə a mbaɗa ha
aye.” 17 A nəkurom ndo i
matərakahaŋ hay, nəkurom
guluf eye hay. Wu nakə
ŋgwalak eye ɗuh na, mey?
Gura tsukuɗu gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom nakə ma
təriye ha gura tsəɗaŋŋa eye
ɗaw? 18 Faya ka gwaɗumeye
sa: “Taɗə ndoweye kə mbaɗa
ta təv məvəlay wu a Mbəlom
na, andzakəmbəɗabay, a tsik
bazlam mətsike tsa. Ane tuk
na, kə mbaɗa tə wu nakə tə
vəlay a Mbəlom mapa eye ka
təvməvəlaywuaMbəlomaye
na, kutoŋ ma giye wu nakə a
mbaɗa ha aye.” 19 Nəkurom
na, guluf eye hay, ŋgwalak eye
ɗuh na, mey? Wu nakə tə
vəlay a Mbəlom aye tsukuɗu,
kəgəbay təv məvəlay wu a
Mbəlom nakə ma təriye ha
tsəɗaŋŋa wu nakə tə vəlay
kəriye a Mbəlom aye ɗaw?
20 Hərwi niye, ndoweye kə
mbaɗa ta təv məvəlay wu a
Mbəlom na, a mbaɗa ta təv
məvəlay wu a Mbəlom ada tə
wu neheye faya aye tebiye.
21Ndoweye kəmbaɗa tə gay i

məɗəslay ha gər aMbəlomna,
a mbaɗa ta gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom ada ta Mbəlom
nakə mandza eye mə ɗəma
aye. 22Ndoweye kəmbaɗa ta
magərmbəlom na, a mbəɗa
ta təv məndze i Mbəlom ada
ta ndo nakə mandza eye mə
ɗəma aye.

23 «A nəkurom ndo
mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlommapala 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 palumeye
madzendzew hay abəra ma
yamkuromnakə faya ka sum
aye, ane tuk na, ka gərum ha
a ɗəma zləgweme.

25 «A nəkurom ndo
mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlommapala 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
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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
bəbayma zəbiye lele dərmak.

27 «A nəkurom ndo
mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlommapala 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 gwaɗumnəkurom 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
Mbəlommapala eye ta Farisa
hay, nəkurom na, bəbərek
eye hay. Ɗəretsətseh ka
gər kurom hərwi faya ka
ɗəzlumeye tsəvay i ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom hay, ada
faya ka lambaɗumeye tsəvay
i ndo neheye tə pay bəzay a
Mbəlom ta deɗek aye. 30 Ada
ka gwaɗum: “Taɗə nəmaa ge
andaya a həlay i bəba təte
may neheye tə kəɗawa ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom
hay aye na, nəmaa dzapiye
ta nəteye hərwi məkəɗe tay
ha bay.” 31 Andza 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?
34 Hərwi niye, tsənum lele:
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, ka darumeye tay ha siye
ha ka mayako mazləlmbaɗa
eye, siye ka ndaɓumeye tay
ha ta mandalaɓa mə gay i
maɗuwule me kurom hay
ada siye ka həharumeye
tay ha ka gəma ka gəma.
35Andza niye, ndo neheye ka
kəɗum tay ahəl niye kəriye
ta 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 iBaraki nakəkakəɗum
mə walaŋ i təv məvəlay
wu a Mbəlom ta təv nakə
tsəɗaŋŋa eye. 36 Neŋ faya na
gwaɗakumeye: Sərum ha na,
wu neheye tə ge ahəl niye
tebiye na, sariya i Mbəlom
ma dəɗiye ka ndo neheye
anəke aye.»

Yesu a tuwa Zerozelem
Luka 13.34-35

37YesuadazlaymətuweZe-
rozelem. A gwaɗ: «Nəkurom
ndo i Zerozelem hay,
nəkurom ndo i Zerozelem
hay. Nəkurom neheye ka
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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 andzamandzekwer
nakəma hayatay gər a wawa
ŋgay hay a huɗ i gwezleviyek
ŋgay aye. Ane tuk na, ka
wuɗum bay! 38 Hərwi niye,
gay kurom ma təriye rəgay.
39 Andza niye, neŋ faya na
gwaɗakumeye: Ma dazleye
anəke ka ŋgatumeŋeye sa bay
husahəl nakəkagwaɗumeye:
“Mbəlommâpaŋgama kando
nakə faya ma deyeweye tə
məzele i BəyMaduweŋaye!”»

24
Yesu a ɗa ha tambəzliye ha

gay iməɗəslayhagəraMbəlom
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
diyeŋgway ayena, gawlaŋgay
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. Ta
mbəzliye 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 mazlambar ka maweye
ada məndzibəra mazlambar
ma ndəviye aye?»

4 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Gum metsehe!
Ndəray mâ səpat kurom bay.
5 Hərwi ndo hay haladzay
ta deyeweye ta məzele ga.
Kwa way ma gwaɗiye: “Neŋ
na, Kəriste!” Ada ta səpatiye
ndo hay haladzay. 6 Ka
tsənum ndo hay faya ta giye
vəram bəse tə nəkurom kwa
neheye dəreŋ tə nəkurom
aye na, kâ dzədzarum bay.
Hərwi wu neheye na, kutoŋ
ta ndisleweye. Ane tuk na,
mandəve i məndzibəra zuk
bay. 7Slala 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.»

Wunakəmandzateyeagər
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 ɗəre mə walaŋ tay nəte
nəte. 11 Ndo neheye tə gwaɗ
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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 tebiye
hərwi ada ndo neheye tə sər
Mbəlom bay aye tâ tsəne. Tsa
na, məndzibərama ndəviye.»

Tambəzliye ha Zerozelem
Markus 13.14-23; Luka

17.23-24,37, 21.20-24
15 Yesu a gwaɗatay:

«Ka ŋgatumeye a wuray
maga zluwer eye andza
mazəlatoŋgo, ma lətsiye a
təv nakə tsəɗaŋŋa eye, andza
nakə Daniyel* ndo məɗe ha
bazlam iMbəlom kə tsik faya.
(Ndoweye kə dzaŋga na, mâ
tsəne lele.) 16Ndo neheye ka
dala i Yahuda aye, ta ŋgatay
a wu niye na, tâ hway a
mahəmba hay. 17 Ndo nakə
neŋgeye ka gər i gay aye na,
mâ mbəzlaw ka dala hərwi
mede məhəlaw wu ŋgay hay
abəramə gay ŋgay bay. 18Ndo
nakə neŋgeye ma guvah aye
na, mâ mbəɗa gər a mətagay
ŋgay məzlaw petekeɗ ŋgay
bay. 19 Pat eye niye na,
ɗəretsətseh wene wene eye
na, ka gər i ŋgwasneheye təbo
sulo aye ada ka ŋgwas neheye
faya ta vəlateye wah a wawa
tay hay aye! 20 Ɗuwulumay

me aMbəlom hərwi mahway
nakə ka hwayumeye mâ ge
a həlay i mətasl bay kəgəbay
pat i mazəzukw bo bay.
21Andzaniye, ahəlayniyena,
ndo hay ta siye ɗəretsətseh
haladzay. Kwa ahəl nakə
Mbəlom a ge məndzibəra aye
hus anəke na, ɗaɗa ndəray kə
sa ɗəretsətseh andza niye bay
ada ɗaɗa ma 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
ŋgay neheye a pala aye.

23 «Taɗə ndəray kə
gwaɗakum: “Zəbum! Kəriste
anaŋ!” kəgəbay “Neŋgeye
atay!” na, kâ təmum bazlam
ŋgay bay. 24 Andza niye,
ndo masəpete ndo hay ta
deyeweye. Ta gwaɗiye
nəteye na, ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom, kəgəbay
ndo mətəme ha ndo nakə
Mbəlom a sləraweye. Nəteye
na, ta giye masuwayaŋ hay
ada tə wu neheye ma giye
hərɓaɓəkka aye hərwi taɗə
ma giye bo na, masəpete tay
handoneheyeMbəlomapala
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 anaŋ
maŋgaha bo eye kanaŋ” na,
kâ təmumbay. 27NeŋWawa i
Ndo, na deyeweye na, andza
mawutseɗe i mbəlom nakə
ta ŋgateye kwa tə waray aye.

* 24:15 Zəbama Daniyel 9.27; 11.31; 12.11.



Mata 24:28 65 Mata 24:40

28 Andza niye, təv nakə wu
maməta eye mə ɗəma aye na,
magoduk hay ta hayiye gər a
ɗəma.»

Məmaw iWawa i Ndo
Markus 13.24-27; Luka

21.25-28
29 «Kwayaŋŋa ɗəretsətseh

niye hay ta ye abəra mə ɗəma
na, patmagiye andaya sabay
ada kiyemadəviye 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
deyeweyemapazlay tagədaŋ
ada ta məzlaɓ eye haladzay.
31 Ta fa tolom bagwar eye
na, ma sləraweye gawla i
Mbəlom hay, ta hayay gər
a ndo neheye a pala tay
ha aye abəra ka kokway i
məndzibəra tebiye kwa ka
waray ka waray.»

Dzeke i gurov
Markus 13.28-31; Luka

21.29-33
32 Yesu a gwaɗatay:

«Tsənum dzeke i gurov təday.
Ka ŋgatumay a gurov ka ɗuɗa
na, ka sərum ha gwaduvay
kə ge, mazlambar yam ma
piye bəɗaw? 33 Andza niye,
ka ŋgatumay a wu neheye
tebiye ta ndislew na, sərum

ha neŋ Wawa i Ndo ma-
zlambar 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 nakə
məndzibəra ma ndəviye na,
Mbəlom nəte ŋgweŋ

Markus 13.32-37; Luka
17.26-30,34-36

36 Yesu a gwaɗatay sa: «Ma
deyeweye pat waray na,
ndəray kwa nəte a sər bay.
Adamadeyeweyeahəlwaray
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. 37 Wu
nakə a ge bo a həlay i Nuhu
aye na, pat nakə neŋ Wawa i
Ndo na deyeweye na, ma ta
giye bo andza niye dərmak.†
38 Hərwi ahəl nakə yam ka
dazlay a məpe zuk bay aye
na, ndo hay tə ndayawa wu
mənday, tə sawawuməsay, tə
zlawa dahəlay ada tə vəlawa
dem tay hay a zal hus a
pat nakə Nuhu a fələkwa a
kwalalaŋ i yam aye. 39 Ta sər
ka bo bay hus a həlay nakə
yamayawahəl tay ha tebiye.
Ahəl nakəneŋWawa iNdona
deyeweye na, ma giye andza
niye dərmak.

40 «A həlay niye na, ndo
hay sulo ma guvah na,

† 24:37 Madazlay i wu hay 7.17-23.
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ta zliye nəte, ta gəriye ha
neŋgeɗ. 41 Ŋgwas hay sulo ta
ləgəriye na, ta zliye nəte ta
gəriye ha neŋgeɗ. 42 Hərwi
niye, ndzum na, tsezlezleŋŋe
bəna ka sərum pat nakə
Bəy Maduweŋ kurom ma
maweye bay.

43 «Tsənum wu nakay lele:
Ndo i gay mâ sər həlay
nakə məkal 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

45 Yesu a gwaɗatay: «Ndo
i məsler ŋgwalak eye ada ma
giye məsler tə metsehe lele
eye na, way? Neŋgeye na,
ndo nakə ndo i gay ŋgay a
gwaɗay “Gatay gər a siye
i ndo məge məsler ga hay.
Vəlatay wu mənday tə həlay
eye.” 46 Məŋgwese 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: Sərum ha na,
ndo i gay ŋgay ma gəray ha
zlele ŋgay tebiyemâ 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
adama siye wuməsay ta ndo
məkweye hay. 50 Ndo i gay
ŋgaymamaweye na, ka həlay
nakə faya ma həbiye bay aye
ada a sər bay aye. 51 Ki yaw
na, ma vəleye ɗəretsətseh
haladzay, ma həhariye na
ndo i məsler niye. Ma kaliye
ha a təv i ndo i bəbərek hay.
Mə ɗəma na, ta tuwiye tə
mahəpəɗe zler eye.‡»

25
Dzeke i merehe i dem hay

kuro
Luka 12.35-38, 13.25-28

1Yesu a gwaɗatay: «A həlay
niye na, Bəy i Mbəlom ma
ndzəkitiye bo na, tə merehe
i dem hay kuro. Tə həl
lalam tay hay, ti ye hərwi
mədzəgər tə zal i dahəlay.
2 Mə walaŋ i merehe i dem
neheye kuro aye, zlam na,
matərakahaŋ eye hay, siye
hay zlam na, metsehe tay
andaya. 3 Merehe i dem
neheye zlam matərakahaŋ
aye, təhəl lalam tayna, ta ləva
ha bo tə mal bay. 4 Merehe
i dem neheye zlam metsehe
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
tebiyeməndzehəre a gatay, tə
ndzahəra.

6 «Ta magərhəvaɗ na,
mawude a tsəne. “Anaŋ zal i

‡ 24:51 ZəbamaMata 8.12 ada dzaŋgawu nakəmawatsa eye ka gər aye.
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dahəlay kəndzew! Lətsumka
mbəlom, dum ta dzum gər.”
7 Merehe i dem niye hay ta
pəɗeke abəra kaməndzehəre,
ta dazlay mələve bo ta lalam
tay hay. 8 Merehe i dem
neheye matərakahaŋ aye na,
ta tsətsah mal ka merehe
i dem neheye metsehe tay
andaya aye, tə gwaɗatay:
“Mbəɗumamay mal a lalam
may hay tsekweŋ tey hərwi
faya ta mbatiye.” 9 Merehe
i dem neheye metsehe tay
andaya aye, ta mbəɗatay
faya, tə gwaɗatay: “Aʼay,
andaya 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, tə gwaɗ: “Bəy Maduweŋ,
Bəy Maduweŋ, 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 ndo məge məsler
haymahkar

Luka 19.11-27
14 Yesu a gwaɗatay sa: «Ma

giye bo andza ndo i gay nakə
a say mede a tsekene aye. A

zalatay a ndo i məsler ŋgay
hay, a gər ha zlele ŋgay ahəlay
tay. 15 A vəlay kwa a way ka
gədaŋŋgay. Avəlayandoŋgeɗ
kwar i suloy temerre zlam, a
ndo ŋgeɗ temerre sulo, a ndo
mamahkar eye temerre nəte.
Tsa na, a ye ŋgway.

16 «Ndo i məsler 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,
ndonakə təvəlay 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.” 21 Ndo
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



Mata 25:23 68 Mata 25:37

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 tə neŋ.” 24 Ndo nakə tə
vəlay kwar i suloy temerre
nəte aye, a ye naha a gwaɗay:
“Ndo i gay ga, na sər ha,
nəkar na, ndo makula gər
eye. Ka dziye wu nakə ka
sləga bay aye, ka hayay gər
a wu nakə ka zəv bay aye.
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? 27 Meeneŋ
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
ndonakəkwar i suloyandaya
faya gwezem aye. 29 Hərwi
ndonakəwuŋgay andaya aye
na, ta səkahay ha sa. Ane tuk
na, ndo nakəwu ŋgay andaya
bay aye na, kwa tsekweŋ eye
nakə andaya faya aye na, ta
zliye na faya abəra. 30Gəsum
na ndo nakay ma giye ŋgama
bay aye. Kalum naha abəra a
ləvoŋ. Mə ɗəma na, ta tuwiye
təmahəpəɗe zler eye.*”»

Sariya i mandəve i
məndzibəra

31Yesuagwaɗatay sa: «Ahəl
nakə neŋ Wawa i Ndo na
deyeweye ma məzlaɓ ga ta
gawla i Mbəlom hay tebiye
aye na, na ndziye ka dzaŋga
i bəy ga ta məzlaɓ. 32 Ndo
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.
33Kaŋgəna tayhana,mapiye
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 imənday
ŋgay aye: “Dumara, nəkurom
neheye Mbəlom Bəba ga a
pa fakuma ŋgama aye, ka
ndzumeye ma bəy ga nakə
Mbəloma ləvakumhabokwa
ahəl nakə kə ge məndzibəra
zuk bay aye. 35 Hərwi ahəl
niye, may a wur fagaya na,
ka vəlumeŋ wumənday, yam
a geŋ na, ka vəlumeŋ yam
məsay, neŋ mbəlok eye na,
ka təmum ga a gay kurom,
36petekeɗ 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

* 25:30 ZəbamaMata 8.12 ada dzaŋgawu nakəmawatsa eye ka gər aye.
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mənday na, kəɗay? Yam a
gaka ada nəmaa vəlaka yam
məsay na, kəɗay? 38 Nəmaa
ŋgatakanəkarmbəlok 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
kəgəbaynəkarmadaŋgay ada
nəmaa ye mazəbakaw ɗəre
na, kəɗay?”

40 «Bəy mambəɗateye faya,
ma gwaɗateye: “Neŋ faya
na gwaɗakumeye, sərum ha,
kwa mey ka gumay a ndo
wawa eye tsekweŋməwalaŋ
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. 42 Hərwi, ahəl
nakə may a wur fagaya na,
ka vəlumeŋ wu mənday bay.
Yam a geŋ na, ka vəlumeŋ
yam bay, 43 Neŋ mbəlok eye
na, ka təmumga a gay kurom
bay, petekeɗ andaya 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 mambəɗateye faya,
ma gwaɗateye: “Neŋ faya
na gwaɗakumeye: Sərum ha
na, wu nakə ka slum faya
məgay a ndo wawa eye tsek-
weŋ mə walaŋ i ndo neheye
bay na, ka gumeŋ a neŋ bay
dərmak.”»

46 Yesu a gwaɗatay:
«Nəteye, ta diye ta hutiye na,
ɗəretsətseh nakə ma ndəviye
bay ka tor eye. Ndo neheye
tə ge wu nakə a yay a gər a
Mbəlom aye na, ta diye a sifa
nakəma ndəviye bay aye.»

26

Ta pəla tsəveɗ məgəse 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, bag-
war 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.»
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Ŋgwas wuray a mbəɗa mal
ka gər i Yesu

Markus 14.3-9; Yuhana
12.1-8

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

7 Ahəl nakə faya ta ndiye
wuməndayayena, ŋgwaswu-
ray a ye naha ka təv i Yesu
ta dos mə həlay a le haladzay,
maraha eye tə mal nakə a ze
huŋŋa tsakala eye haladzay
aye. A mbəɗa mal niye ka gər
i Yesu. 8 Gawla ŋgay hay tə
ŋgatay na, a yatay a gər bay,
tə gwaɗ: «A nas hamal nakay
na, hərwi mey? 9 Ŋgama
meeneŋ 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. 11Ndo
i mətawak hay na, nəteye ka
təv kurom huya. Ane tuk na,
neŋna, nandziye tənəkurom
huya bay. 12 Neŋgeye ka
mbəɗa mal ka bo ga hərwi
mələve ha bo iməzle ga a bəɗ.
13Neŋfayanagwaɗakumeye,
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 neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom aye. 15 A ye
naha, a gwaɗatay: «Taɗə na
pəlakum tsəveɗ məgəse Yesu
na, ka vəlumeŋeye mey?»
Bagwar hay i ndo neheye
tə vəlaway wu a Mbəlom tə
paslay kwar i suloy kuro
kuro mahkar*, tə vəlay. 16 A
dazlay pat eye niye Yudas a
pəla həlay nakə lele eye hərwi
məge ɗaf ka Yesu aye.

Yesua ləvahabo tə ɗaf iPak
Markus 14.12-16; Luka

22.7-14
17Pat makurre i magurlom

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

18 Yesu a gwaɗatay: «Dum a
wuzlahgəma, a gay i ndow-
eye 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 da wu mənday i Pak
mə ɗəma.

* 26:15 Zəbama Zakari 11.12.
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Yesu a ɗa ha gawla ŋgay
nəte ma giye faya ɗaf

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

20 Huwa a ge na, Yesu ta
gawla ŋgay hay kuro gər eye
sulo ti ye tə ndza, ta da-
zlay a mənde wu mənday.
21 A həlay nakə nəteye faya
ta ndiye wu mənday aye na,
Yesu a gwaɗatay: «Neŋ faya
na gwaɗakumeye: Sərum ha
na, ndonəteməwalaŋkurom
ma 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. 24 Neŋ Wawa i Ndo na
mətiye andza nakə Ɗerewel
i Mbəlom a tsik aye. Ane
tuk na, ɗəretsətseh ka gər i
ndo nakə ma giye ɗaf ka neŋ
Wawa iNdoaye. Ndoniyena,
ŋgamameeneŋ tâ wa na bay.»

25Yudas, ndo nakəma 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 Koriŋte hay 11.23-
25

26 Ahəl nakə faya ta ndiye
ɗaf aye na, Yesu a zla peŋ,
a gay naha sɨsœ a Mbəlom.
Ma dəba eye na, a ŋgəna ha
peŋ niye, a vəlatay a gawla

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

27Ma 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
haladzay. 29 Neŋ 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.»

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

Piyer ma 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 eye
mə Ɗerewel i Mbəlom, a
gwaɗ: “Na ta kəɗiye na ndo
mətsəkure tay, ada təɓaŋ
niye hay mahaya gər eye ta
ŋgəniye gər kweye kweye
kwa a ŋgay.‡” 32 Ane 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 gərkarhana, neŋnagəriye
kar ha ɗaɗa təbey.»

† 26:30 Tə ge dəmes ka mandəve i mənde ɗaf i Pak na, mə Dəmes hay 113 ka 118.
‡ 26:31 Zakari 13.7.
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34 Yesu a mbəɗay faya,
a gwaɗay: «Neŋ faya na
gwaɗakeye: Sər ha na, bəgom
ta həvaɗ nakay dzagulok ma
ta zlahiye na, ɓa ka gwaɗ sik
mahkar ka sər neŋ bay.»

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

YesumaGetsemene
Markus 14.32-42; Luka

22.39-46; Yuhana 18.1
36Yesu ta gawla ŋgay hay tə

ndisl a təveyeandaya tə zalay
Getsemene. Mə ɗəma na, a
gwaɗatay: «Ndzum kanaŋ. Na
diye, na ɗuwulay naha me a
Mbəlom 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 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 fa-
gaya 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, nəteye mandzahəra
eye. A gwaɗay a Piyer:
«Andza niye, ka slum faya

məndze tə neŋ tsezlezleŋŋe
tə ɗəre kwa ɓəre nəte bay
na, kəkay? 41 Ndzum tə ɗəre
tsezlezleŋŋe ada ɗuwulumay
me a Mbəlom hərwi ada kâ
dəɗum a masəpete i Fakalaw
bay. Məsəfəre na, a say məge
wu lele eye, ane tukna, gədaŋ
kurom andaya məsəmay
naha a masəpete i Fakalaw
bay.»

42A ye fataya abəramasulo
eye sa, a ye naha a ɗuwulay
me aMbəlom. 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 ɗuwulay
me a Mbəlom 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
mezelemehay tuk. 46Lətsum,
takwa ta dzakwa gər! Zəbum,
ndo nakə ma giye fagaya ɗaf
aye, kə ndzew.»

Tə gəs na Yesu
Markus 14.43-50; Luka

22.47-53; Yuhana 18.2-11
47 Ahəl nakə Yesu faya ma

tsikiyemembaayena, pəslaŋ
Yudas neŋgeye nakə nəte mə
walaŋ i gawla i Yesu hay



Mata 26:48 73 Mata 26:59

kuro gər eye sulo aye, a ye
naha. Ti ye naha ta ndo
hayhaladzay tamaslalamtay
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.

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

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

50 Tsa na, Yesu a mbəɗay
faya, a gwaɗay: «Dzam ga, wu
nakə ka yawməge na, ge na.»
Tsa na, siye i ndo hay ti ye
naha, təwuyakurakaYesu, 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 ha maslalam yak a gay
ŋgay eye hərwi ndo neheye
ta giye vəram ta maslalam
aye na, ta bəbazliye tay ha
ta maslalam dərmak. 53 Neŋ
na sliye məzalay a Bəba ga
Mbəlom, 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 yumaw fagaya ta
maslalam kurom hay ada ta
sakwal kurom hay andza ta
gəsiye ndo i məkal ɗaw? Pat
pat neŋ mandza eye mə gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom,
na tətikawa, ka gəsumgabay!
56 Ane tuk na, wu neheye
tebiye tə ge bo aye na, hərwi
adawu nakə ndoməɗe ha ba-
zlam i Mbəlom hay tə watsa
məƊerewel 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; Yuhana18.12-
14,19-23

57 Ma dəba eye ndo ne-
heye tə gəs Yesu aye na, ti
ye ha Yesu a gay i Kayif
bagwar i ndo məvəlaway
wu a Mbəlom. Mə ɗəma
na, ndo mədzaŋgawa bazlam
i Mbəlom mapala 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 niye hay
faya ta tsəpiye məgeɗ aye. A
say mazəbe faya ta giye ha tə
Yesu na, kəkay.

59Bagwarhay i ndoneheye
tə vəlaway wu a Mbəlom aye
ta madugula i Yahuda hay
tebiye ta pəla ndo hay hərwi
maraw faya me hərwi məgay
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sariya i məkəɗe na. 60 Ndo
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
a Mbəlom a lətse, a gwaɗay
a Yesu. «Ka mbəɗatay faya a
ndo neheye 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, KəristeWawa
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 deyeweye
ma pazlay.»

65Bagwar i ndoməvəlaway
wu a Mbəlom a tsəne andza
niye na, a ndalay haladzay.
A ŋguraɗa ha petekeɗ ŋgay,
a gwaɗ: «Kə tsalay ka gər a
Mbəlom! Kapəlakweyena, sa
mey, na gwaɗ ka tsənum wu
nakə a tsik aye. 66 Nəkurom
ka dzalum na, kəkay?»

Ndo hay ta mbəɗay faya, tə
gwaɗay: «Neŋgeye ndo məge
mənese, təɗeməkəɗe na.»

67 Tsa na, ta tufay slesleɓ
ka ɗəre a Yesu, tə fay ta
məpeɗe həlay, siye hay tə fay
ka maholom. 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; Yuhana18.15-18,25-
27

69 Piyer na, neŋgeye
mandza eye ma dalamətagay
mabəra. Ŋgwaswurayagawa
məsler mə gay i bagwar i
ndoməvəlawaywuaMbəlom
niye, 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.
Ŋgwaswuray a ye ka təv ŋgay,
a gwaɗatay a ndo neheye
ka təv niye aye: «Ndo nakay
tə ndzawa tə Yesu ndo i
Nazaret!»

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

73 Ma dəba i məndze tsek-
weŋ na, ndo neheye ka təv
niye aye, ta həndzəɗ ka təv i
Piyer, tə gwaɗay: «Ta deɗek,
nəkar dərmak na, nəte mə
walaŋ i gawla i Yesu hay.
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Hərwi mətsike me nakə faya
ka tsikiye na, a ɗa ha təv yak
nakə ka yaw abəra mə ɗəma
aye.»

74Tsa na, Piyer a gwaɗ: «Kə
ge na rawme na, Mbəlommâ
geŋ ɗəretsətseh. Na mbaɗa
na, ta deɗek na sər na ndo
nakay bay.»
Kwayaŋŋa dzagulok a

zlaha. 75 Bazlam i Yesu nakə
a tsik aye a mayaw a gər
a Piyer. Yesu a gwaɗay:
«Dzagulok ma ta zlahiye na,
ɓa ka gwaɗ sik mahkar ka
sər neŋ bay.» Tsa na, Piyer
a yaw abərama 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 təma
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 su-
loy nakə tə vəlay kuro kuro
mahkar aye, a matay naha
a bagwar hay i ndo neheye
tə vəlaway wu a Mbəlom ta
madugula i Yahuda hay. 4 A

ye naha a gwaɗatay: «Na ge
mənese, hərwi na ge ɗaf ka
ndo nakə kə ge mənese bay
aye.»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay:

«Bazlam yak bəna, i may mey
tey.»

5Yudas a kutsatay naha su-
loy niye mə gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom. Tsa na, a ye a
həruwa bo ta ləɓer, a mət.

6 Bagwar hay i ndo neheye
tə vəlaway wu a Mbəlom tə
həl sulo niye, tə gwaɗ: «Suloy
nakay na, bazlam kway ma-
pala eye kə vəlakway tsəveɗ
məpe na a gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom bay. Suloy
nakay na, iməkəɗe gər i ndo.»

7Ma dəba eye, madugula i
Yahuda hay tə ma ha ka bo
bazlam mə walaŋ tay hərwi
suloy niye na, ta səkəm gu-
vah abəra ka ndo məŋgere
gərwa. A guvah eye niye
na, ta liye a ɗəma slele hay.
8 Hərwi niye, hus ka bəgom
tə zalay a guvah eye niye na,
Guvah i Bambaz. 9 Andza
niye, a ɗa ha na, bazlam i
Zeremi ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom nakə a tsik aye. A
gwaɗ: «Tə həl kwar i suloy
kuro kuro mahkar, niye na
tsakala nakəndo i Israyel hay
tə gwaɗ ta vəliye hərwi ŋgay
aye. 10Ada ta səkəmhaguvah
abəra ka ndo məŋgere gərwa
andza nakə Bəy Maduweŋ
Mbəlom a gweɗeŋ ge aye.*»

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

5; Yuhana 18.33-38
* 27:10 Zəbama Zakari 11.12-13; Zeremi 18.2-3; 19.1-2; 32.6-15.
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11 Yesu neŋgeye kame i Pi-
lat. 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 neh-

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

14 Ane 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

15 Magurlom 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 eyemadaŋgay, 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 sariya aye
na, ŋgwas ŋgay a slər ndo
ka təv ŋgay, a ye naha a
gwaɗay: «Kâ gay wuray a
ndo nakay bay, hərwi kə ge
mənese bay. Ta həvaɗ nakay,

na sa ɗəretsətseh haladzay
maməsine hərwi ŋgay.»

20Bagwarhay i ndoneheye
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!»
22 Pilat a tsətsah fataya, a

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

«Darnakamayakomazləlmbaɗa
eye!»

23 Pilat a gwaɗatay:
«Neŋgeye a ge na, mənese
waray?»
Ane tuk na, ta səkah ha

mawude haladzay ta gədaŋ,
tə gwaɗ: «Dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye!»

24Pilat a zəba fayama sliye
məge wuray kwa tsekweŋ
bay ada ndo hay faya ta
dazleye mawude haladzay
na, a təɗ yam, a bara 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 nakay mâ yaw
ka gərmay ada kawawamay
hay.»

26Tsa na, Pilat a gəratay ha
Barabas. Yesu na, a ndaɓa
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na ta mandalaɓa, a vəlatay
ha a sidzew hay hərwi ada
tâ ye tâ dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye.

Sidzew hay tə ŋgwasa ka
Yesu

Markus 15.16-20; Luka
19.2-3

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 pe-
tekeɗ 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 sak-
wal‡ a həlay. Ta dəkway
gurmets a huvo ada tə ŋgwasa
faya, tə gwaɗay: «Zay ɗaw,
bəy i Yahuda hay?» 30 Ta
tuf faya slesleɓ ada ta buwa
faya abəra sakwal nakə mə
həlay aye, tə fay ha ka gər.
31 Ta ndəv ha məŋgwese faya
na, ta tsəkw faya abəra pe-
tekeɗ ndozza eye niye, tə ma
ha faya petekeɗ ŋgay hay. Ti
ye ha hərwi madar na ka
mayakomazləlmbaɗa 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 təveyeandaya tə zalay
Golgwata, andza məgweɗe:
«Təv imətasl i gər». 34Tə vəlay
guzom madzapa eye tə wuye
ɗuwekeke eye. Yesu andzaka
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 məwalaŋ tay. 36 Tsa na, tə
ndzamə ɗəmahərwimatsəpe
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.

39Ndoneheye ti yawa ta təv
niye na, tə ɓəlawa ha gər tay
hay tekəm tekəm təmətsaɗay
pəleslesle. 40 Tə gwaɗaway:
«Hey! Nəkar haɓe a saka
mambəzl ha gay i məɗəslay
ha gər aMbəlom 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 nəkar Wawa i Mbəlom na,
mbəzlaw abəra ka mayako
nakaymazləlmbaɗa eye.»

41Bagwarhay i ndoneheye
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:

† 27:28 Petekeɗndozza eye: Petekeɗnakə sidzew iRomahay təpawakaboandza
petekeɗ i bəy aye. ‡ 27:29 Sakwal niye na, a bəram i sakwal i bəy bagwar eye.
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42 «Kə təma tay ha siye i ndo
hay tuk na, a sla fayamətəme
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
45 A dazlay ta magərhəpat,

ləvoŋ a ge ka dala niye tebiye
tekəɗəgəm. Agena, hus a ɓəre
mahkar i huwa. 46 Ma giye
ɓəre mahkar i huwa, Yesu
a wuda ta magala kələrra, a
gwaɗ: «Eli, Eli, lama sabak-
tani?» 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: «Faya ma 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 bazlam a Yesu
hərwi ada mâ ɗəvətse. 49Ane
tuk na, siye i ndo hay tə
gwaɗ: «Ŋgatay, zəbakwa faya
təday, Eliyama deyeweyema
təmiye ha ɗaw?» 50 Ane tuk
na, Yesu a wuda ta magala
kələrra. Tsa na, a mət.

51 A həlay niye kwayaŋŋa,
petekeɗ nakə a ŋgəna ha gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom
sulo aye, a ta ka bo bəra
sulo tsaŋŋa kwa abəra mə
gəma hus ka dala. Dala a
ɓəl, hotokom hay ta ŋgəma
wudəgər wudəgər. 52 Tsəvay
hay ta həndək, ndo məpe
mədzal gər hay ka Mbəlom
haladzay neheye tə mət aye
tə mbəlaw. 53 Tə ndohwaw
abəra ma tsəvay. Ma dəba
i mələtsew i Yesu abəra
ma mədahaŋ na, ti ye a
Zerozelem, gəma tsəɗaŋŋa
eye. Mə ɗəma na, ndo hay
haladzay ta ŋgatatay.

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

Tə pa na Yesu a tsəvay
Markus 15.42-47; Luka

23.50-56; Yuhana 19.38-42
57Huwaagena, ndowuray

zlele eye a yaw. Neŋgeye ndo
i gəma i Arimate, məzele ŋgay
Yusufa. Neŋgeye dərmak,
gawla i Yesu. 58 A ye ka
təv i Pilat, a tsətsah faya

§ 27:46 Dəmes hay 22.2.
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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 mbay
naha a pat i mələve bo i
mazəzukw bo 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.»

65Pilat a gwaɗatay: «Həlum
sidzew hay anaŋ dum tay ha

ka tsəvay, tâ tsəpa andza nakə
a sakumeye.»

66Tə həl bo ti ye. Ti ye naha
tə ləva bo tə matsəpe tsəvay.
Tə slərəɓa na me i tsəvay, tə
gəsna əŋgəts lele. Tsana, təpa
sidzew hay kamatsəpe na.

28
Yesu a lətsew abəra ma

mədahaŋ
Markus 16.1-10; Luka

24.1-12; Yuhana 20.1-10
1Ma dəba i pat i mazəzukw

bo na, pat i luma i sidzew
ta mekedœ, Mari i Magədala
ta Mari neŋgeɗ ti ye mazəbe
ka tsəvay. 2 Tə ndisl naha
kwayaŋŋa na, dala a ɓəl
haladzay dzekiɓ dzekiɓ
hərwi gawla i Mbəlom a
mbəzlaw mə mbəlom, a yaw
a bədəŋgwal beber abəra
ka tsəvay, toŋ a ndza faya.
3 Gawla i Mbəlom niye na,
a dəv andza mawutseɗe
ada petekeɗ ŋgay a sləɗe
haladzay herre. 4 Zluwer a
gatay a sidzew neheye faya
ta tsəpiye tsəvay aye. Ta
dzədzar haladzay, ta təra
andza nəteye maməta 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
ka mayako mazləlmbaɗa
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
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kə lətsew abəra mamədahaŋ,
ma lahakumeye a Galile. Ka
ŋgatumeye mə ɗəma.” Anaŋ
wu nakə na tsikakum aye.»

8 Ŋgwas niye hay ta hway
abəra ka tsəvay bəse. Zluwer
a gatay, ane tuk na, ɗərev
tay maŋgwasa eye. Ta
hway məɗatay ha labara
eye a gawla i Yesu hay.
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. 10 Yesu
a gwaɗatay: «Kâ dzədzarum
bay. Dum gwaɗumatay a
malamar ga hay na, tâ ye
a Galile. Ta ŋgeteŋeye mə
ɗəma.»

Wu nakə sidzew hay ta
təkər aye

11 Ahəl nakə ŋgwas hay
faya ta diye abəra ka tsəvay,
nəteye ka tsəveɗ aye na,
siye i sidzew neheye 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 tə vəlaway wu
a Mbəlom aye. 12 Bəy 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 na mədahaŋ i Yesu.”
14 Taɗə ŋgomna kə tsəne na,
ma gakumeye wuray bay.
Nəmaa səriyewunakənəmaa
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

16 Ma dəba eye na, gawla
i Yesu hay kuro gər eye nəte
ti ye a Galile. Ti ye naha,
tə tsal a mahəmba nakə Yesu
a gwaɗatay «Tsalum a ɗəma»
aye. 17 Tə ndisl a ɗəma na, tə
ŋgatay a Yesu, tə ɗəslay ha gər.
Ane tuk na, siye mə walaŋ
tay ta dzala ha faya ta deɗek
eye bay. 18 Yesu a həndzəɗ ka
təv tay, a gwaɗatay: «Mbəlom
kə vəleŋ gədaŋ mə mbəlom
ada ka məndzibəra. 19Hərwi
niye, dum ha bazlam ga ka
təv i ndo i gəma hay tebiye,
tərum tay ha gawla ga hay.
Dzəhuɓum tay ha a yam ta
məzele i Bəba Mbəlom, tə
məzele i Wawa ŋgay ada tə
məzele i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye. 20 Tətikumatay bazlam
neheye na tsikakumeye. Tâ
rəhay ha gər tebiye, tâ dzala
ha faya. Ada neŋ, na ndziye
tə nəkurom pat pat hus ka
mandəve 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 faya məge wu hay. Ka
tətikatay a ndo hay, ka həhar
fakalaw abəra mə bo i ndo
hay, kə pəsatay ha mezeleme
a ndo hay. Yesu a gwaɗ
neŋgeye Wawa i Ndo, a yaw
a vəl ha məsəfəre ŋgay hərwi
mətəme tay ha ndo hay abəra
məmezeleme 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
Fakalawmasəpat na aye, a ɗa
ha məsler i Yesu ta məmbəle
tay ha ndo i ɗəvats hay tə
matətike nakə a tətikatay a
ndo hay aye. A watsa ka
gər i məndze maduk i duk
eye ka məndzibəra, ka gər
i məməte ŋgay ka mayako
mazləlmbaɗa eye, mələtsew
ŋgay abəra mamədahaŋ.
Madazlay i labara 1.1-13
Məsler i Yesu ma Galile
1.14–9.50

Yesu a lətse abəramaGalile
a ye a Zerozelem 10.1-52

Maduk i duk i məhəne i
Yesu 11.1–15.47

Mələtsew i Yesu abəra ma
mədahaŋ 16.1-8

Yesu a bəz ha bo ada mede
ŋgay ambəlom 16.9-20

Yuhana madzəhuɓe 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,nasləriyenaha

ndo məɗe ha bazlam
ga kame yak.

Ma lambaɗakeye na tsəveɗ.
3 Faya ma wudiye mə kəsaf, a

gwaɗ:
Lambaɗumay tsəveɗ a Bəy

Maduweŋ,
lambaɗumay tsəveɗ hay
fehe lele, tâ hədzak
bay.*»

4 Andza niye, Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam a
ndohwaw mə kəsaf. A
tsikatay me a ndo hay, a
gwaɗatay: «Mbəɗumhamede
kurom. Dzəhuɓum bo a yam
ada Mbəlomma pəsakumeye
hamənese kurom hay.»

5 Ndo neheye ma Ze-
rozelem 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 ŋgaymaŋgara eye
ta məkwets i zləgweme ada
a ɓarawa bəzihuɗ ŋgay na, ta

* 1:3 Ezay 40.3.
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həzlay. A ndayawa mə kəsaf
niye na, heyew ta wum.

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

Madzəhuɓe i Yesu a yam, a
say a Fakalawmasəpete Yesu

Mata 3.13–4.11; Luka 3.21-
22, 4.1-13

9Ma məhəne niye na, Yesu
a yaw ma Nazaret ka dala i
Galile. A ndislew na, Yuhana
a dzəhuɓ na a yam mə mag-
ayam nakə tə zalay Yurdum
aye. 10 A 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. 11Adamətsikeme
a tsənew abəra mə mbəlom,
a gwaɗ: «Nəkar na, wawa ga.
Nawuɗa kar haladzay. Ɗərev
ga fayama ŋgwasiye tə nəkar.»

12 Kwayaŋŋa Məsəfəre i
Mbəlom a zla na a makulk-
wandah. 13 Yesu 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.

Yesu ma gəma i Kafer-
nahum

Mata 4.18-22; Luka 5.1-11
14Ma dəba eye na, tə gəs na

Yuhana a daŋgay. Tə gəs na
Yuhana na, Yesu a ye aGalile.
A ɗa ha Labara Ŋgwalak eye i
Mbəlom mə ɗəma. 15A gwaɗ:
«Həlay eye kə ndislew tuk,
mbəɗum ha mede kurom.
Təmum Labara Ŋgwalak eye i
Mbəlom a ɗərev kuromhərwi
Bəy iMbəlomka 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. 17 Tsa na,
Yesu a gwaɗatay: «Dumara,
pumeŋ bəzay. Anəke faya
ka həlumeye kəlef, ane tuk
na, na təriye kurom ha ndo
məhəlaw ndo hay.» 18 Tə
tsəne na, tə gər ha gadaŋ tay
hay, tə pay bəzay a Yesu.

19 Yesu a ye kame tsek-
weŋ 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 ambəl tay ha ndo hay
abəra ma ɗəvats tay hay wal
wal

Mata 8.14-17; Luka 4.31-
44
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21 Yesu ta gawla ŋgay hay
ti ye a wuzlahgəma i Kafer-
nahum. Pat i mazəzukw
bo na, Yesu a ye a gay i
maɗuwule me. Mə ɗəma
na, a tətikatay a ndo hay.
22 Ndo hay tə tsəne matətike
ŋgay nakə a tətikatay aye na,
a gatay hərɓaɓəkka. Hərwi
neŋgeye a tətikatay andza i
ndo neheye tə dzaŋgawa ba-
zlam i Mbəlom mapala eye
bay. Ane tuk na, i ŋgay a
tətikatay na, ta məzlaɓ eye.
Hərwibazlamniyehay ti yaw
na, 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.
24 A 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 tsəɗaŋŋa Mbəlom a
sləraw aye.»

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

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

27 Ka təv niye na, a gatay
a ndo hay daɓək daɓək,
hərɓaɓəkka. Tə gwaɗ mə
walaŋ tay: «Eh! Eh! Nakay
na, wuwuray? 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 zləm
kwayaŋŋa ka dala i Galile
tebiye.

29Ma dəba eye na, Yesu ta
gawla ŋgay hay ti ye abəra
mə gay i maɗuwule me
niye, ti ye a gay i Simoŋ ta
Aŋdəre. Nəteye ti ye dziye
ta Yakuba ada ta Yuhana.
30 Tə ndisl naha na, mese i
Simoŋ mahəna eye mə 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, maraɓaraɓ a ndala faya
abəra. A ye, a gataymbəlok.

32 Ta huwa ma dəba i pat
mədəɗe na, ndo hay tə həlaw
ndo i ɗəvats hay haladzay
ta ndo neheye fakalaw mə
bo tay aye. 33 Ndo i gəma
niye hay tebiye tə haya gər
ka məgeɗ i gay nakə Yesu mə
ɗəma aye. 34 Ndo 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
neŋgeyeway na, tə sər na.

35Pərik, mbəlomɗa i dzagu-
lokməzlehe na, Yesu a lətse, a
ndohwaw abəra mə gay. Tsa
na, a ye dəreŋ abəra ma wu-
zlahgəma. A ye na, a təv nakə
ndəray andaya mə ɗəma bay
aye. Ayeaɗəmamataɗuwule
me. 36 Simoŋ ta siye i gawla
ŋgay hay ta pəɗeke abəra ka
məndzehəre na, ta ŋgatay a
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Yesu bay. Tsa na, ti ye ta
pəla na Yesu. 37 Ka 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 deyekw-
eye na, a gəma neheye bəse
bəse aye. Na ɗiye ha bazlam i
Mbəlommə 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 a mbəl ha ndo
madəgwaɗa eye

Mata 8.1-14; Luka 5.12-16
40 Pat wuray na, ndo wu-

ray 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.»

41Yesu 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 ndo məvəlay
wu a Mbəlom ada vəl wu
nakə Musa a tsik aye hərwi

məɗatay ha a ndo hay tebiye
na, ka təra tsəɗaŋŋa.»

45Madəba eye na, ndo niye
a ye. A ye naha ɗuh na, a pa
bo ka matəkəratay wu nakə
a təra tə neŋgeye aye a ndo
hay. Yesu kə sla faya mabəz
habomawuzlahgəmasabay.
A ndzawa na, dəreŋ ta wu-
zlahgəma,ma təvneheye ndo
hay mə ɗəma haladzay bay
aye. Ada huya, ndo hay ti
yawaka təvŋgay kwaməŋgay,
kwaməŋgay.

2
Yesu a mbəl ha ndo matəra

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 Kafer-
nahum, neŋgeyemə 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 bazlam iMbəlom 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. Təmbəzla handomatəra
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eye niye ta ləɓer ka təv i Yesu
ta sləlah ŋgay niye dzay.

5Yesu 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 bazlam i
Mbəlom mapala eye, nəteye
andaya mandza eye dərmak.
Tə tsəne andza niye na, tə
dzala mə gər tay, tə gwaɗ:
7 «Ndo nakay a tsik me i ŋgay
andza niye na, kəkay? Nakay
na, a tsalay ka gər a Mbəlom.
Bənawaynakə ɗaməpəsayha
mezelemeandoaye? 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 andaya
məpəsatay ha mezeleme a
ndo hay kaməndzibəra.»
Tsa na, a gwaɗay a ndo

niye matəra eye: 11 «Faya
na gwaɗakeye, lətse, zla
sləlah yak, do a mətagay.»
12Yesua tsikayandzaniyena,
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

ŋgatayna, a gatayhərɓaɓəkka.
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

13 Ma dəba eye na, Yesu
a mbəɗa gər, a ye ka me i
dəlov nakə tə zalay dəlov i
Galile aye. Ndo hay hal-
adzay tə yawa naha ka təv
ŋgay. A tətikawatay bazlam
i Mbəlom. 14 Yesu a ndəv ha
matətike, a lətse fayama diye
ka tsəveɗ na, a ndzay a gər a
ndo matsekele dzaŋgal ka təv
i məsler ŋgay. Ndo niye na, tə
zalayLevi. Neŋgeyena,wawa
i Alfe. Yesu a gwaɗay: «Dara,
peŋ bəzay!» Tsa na, Levi a
lətse a pay bəzay.

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

16Mə ɗəma na, ndo neheye
tə dzaŋgawa bazlam iMbəlom
mapala eye a ndo hay aye
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:
«A nda wumənday ka təv eye
nəte tandomatsekeledzaŋgal
hay ada ta ndo i mezeleme
hay na, hərwi mey?»

17 Yesu a tsəne bazlam tay
niye na, a gwaɗatay: «Ndo
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neheye wuray a gatay bay
nəteye zayzay aye na, ta
pəliye ndo i sidem bay. Mata
pəle ndo i sidem na, ndo
neheye ɗəvats eye hay aye.
Na yaw məzalatay a ndo
neheye tə gwaɗay a gər tay
nəteye ŋgwalak eye hay aye
bay, ane tuk na, məzalatay a
ndo i mezeleme hay ɗuh.»

Məge daliyam
Mata 9.14-17; Luka 5.33-

39
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 hərwi mey
gawla yak hay tə ge daliyam
bay 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 giyedaliyam ɗaw? Ahəl
nakə zal i dahəlay andaya
mba na, ta sliye faya məge
daliyam bay. 20 Ane 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
petekeɗgurameye təweɗeye.
Ta nasiye ha petekeɗ weɗeye
mətepe ka petekeɗ guram
eye bay. Hərwi taɗə ta tapa

petekeɗ weɗeye ka guram
eye na, petekeɗ weɗeye ma
ŋgərɗiye ha petekeɗ guram
eye. Tsa na, ma ŋguraɗiye.
Petekeɗ guram eye niye
ma səkahiye maŋgureɗe
haladzay.

22 «Sa na, ndo 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. Guzom dərmak
səktih ma mbəɗiye ka dala.
Ane tuk na, guzom lelem eye
ta mbəɗiye na, a gwezem i
həzlay weɗeye dərmak.»

Mələvay gər a pat i
mazəzukw bo na, Yesu

Mata 12.1-8; Luka 6.1-5
23 Pat i mazəzukw bo na,

Yesu ta gawla ŋgayhay ti ye ta
guvah wuray. Ma guvah niye
tə ge a ɗəmana, 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 ba-
zlam i Mbəlom mapala eye a
ge fayamepat imazəzukwbo
aye na, hərwi mey?»

25 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Ɗaɗa ka dzaŋgum
wu nakə Davit a ge ahəl
niye aye təbəɗew?* May a
wur faya ta ndo ŋgay hay.
26 Tsa na, a ye a fələkwa a
madzawadzawa i məɗəslay
ha gər a Mbəlom. A ye
naha, a zla makwala nakə
tə vəlay a Mbəlom aye. A

* 2:25 Zəbama 1 Samuyel 21.2-7.
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nda. A vəlatay a ndo ŋgay
hay dərmak, tə nda. Bazlam
i Mbəlom mapala eye a vəl
tsəveɗ ka mənde na, a ndo
məvəlaywuaMbəlom ɗekɗek
bəɗaw? Wu nakay a ge bo na,
ahəl nakə Abiyatar neŋgeye
bagwar eye i ndo məvəlaway
wu aMbəlom aye.»

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

3
Yesu a mbəl 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, ndoweye andaya
həlay ŋgaymaməta eye. 2Ndo
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.»

4 Tsa na, Yesu a tsətsah ka
ndo neheye ta zəbiye faya
aye. A gwaɗatay: «Bazlam
kwaymapala eye a vəl tsəveɗ
məge na, mey? A gwaɗ: Gum
ŋgwalak pat i mazəzukw bo
tsukuɗu, gumna, 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 haladzay, hərwi ta
kula ha mədzele gər tay. Tsa
na, a gwaɗay andoniye həlay
maməta eye: «Nduɗa ha həlay
yak.» A nduɗa ha na, həlay
ŋgay a mbəl suwuɗ suwuɗ.
6 Tsa na, Farisa hay ti yaw
a bəra mə gay i maɗuwule
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
7 Yesu 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. Ndo
hay haladzay tə patay bəzay.
Ndoweye neheye na, ti yaw
abəra ma Galile, ti yaw abəra
ka dala i Yahuda 8 kwa ndo
neheye ma Zerozelem aye
dərmak. Ti yawabəra ka dala
i Idume ada ta ndo neheye
ta diye i magayam i Yurdum
aye, ti yaw abəra ma gəma
neheye təmbay naha a Tir ta
Sidoŋ aye. Ndo neheye ti yaw
haladzay ka təv i Yesu aye na,
hərwi tə tsənewu nakə Yesu a
gawa aye.

9 Yesu a ŋgatatay a ndo ne-
heye haladzay ti ye naha ka
təv ŋgay aye na, a gwaɗatay a
gawla ŋgayhay: «Ləvumbo 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
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ɗəvats hay tebiye ta hway ka
təv ŋgay hərwi matətele faya.
11Ndo neheye fakalawmə bo
tay aye tə ŋgatay a Yesu na,
tə kal ha bo kame i Yesu. Ta
wuda, tə gwaɗ: «Nəkar na,
Wawa i Mbəlom.»

12Ane tuk na, Yesu a gatay
me, a gwaɗatay: «Neŋwayna,
kâ tsikumay a ndəray bay.»

Yesu a pala ndo i maslaŋ
ŋgay hay

Mata 10.1-4; Luka 6.12-16
13 Tsa na, Yesu a zalatay a

ndo neheye a say mə ɗərev
ŋgay aye. Tə tsal a tsaholok.
14Ma tsaholok niye na, a pala
ndo i maslaŋ ŋgay hay kuro
gər eye sulo abəra mə walaŋ
tay niye. A pala tay ha na,
hərwi ada tandziyedziyeada
ma sləriye tay ha mata ɗa
ha labara i Mbəlom. 15 Ma
vəlatay gədaŋ ka mahəhere
fakalaw abəra ka ndo hay
dərmak.

16Məzele i ndoneheyeYesu
a pala tay ha kuro gər eye
sulo aye na, anaŋ: Simoŋ
nakə Yesu a pa faya məzele
Piyer, 17 Yakuba ta malamar
ŋgay Yuhana, nəteye wawa i
Dzebede, a pa fataya məzele
na, Bowenerges, 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

20 Ma dəba eye na, Yesu a
maw a gay nakə 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 hal-
adzay 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 iMbəlommapala eye
ti yaw abəra ma Zerozelem,
tə gwaɗawa: «Yesu na, Bedz-
abul mə bo ŋgay.» Siye hay tə
gwaɗawa: «Maa vəlay gədaŋ
kamahəhere fakalaw na, bəy
i fakalaw hay.»

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

27 «Ka sərum təbəɗew ndo
ma sliye faya məfələkwe a
gay i ndo i gədaŋ məhəla
ahaya wu ŋgay bay. Ma ta
sliyeməfələkwena,ma lahiye
mədzewe na təday. Kə dzawa
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na tukna,ma sliye fayamede
a gay, 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, Mbəlom ma
pəsatay ha. 29 Ane tuk na,
anaŋ ndo kə tsalay ka gər a
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na,
ɗaɗa ma hutiye məpəse me
təbey. Mezeleme ŋgay ma
ndziye ka tor eye.»

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

May i Yesu ta malamar 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 hal-
adzaymandza eye. Tə lawara
na Yesu a wuzlah. Ndo nakə
tə slər naha aye a gwaɗay a
Yesu: «Pa zləmtəday. Mayyak
ta malamar yak hay faya ta
tsətsahiye kar ma bəra.»

33 Yesu a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «May ga ta malamar
ga hay na, way hay?» 34 Tsa
na, a zəba ka ndo niye hay, a
dzaha gər tuwzik ada a gwaɗ:
«May ga ta malamar ga hay
na, nəteye anaŋ. 35 Hərwi
matəramalamarga tamayga
na, ndo neheye faya ta giye
wunakəa sayaMbəlomaye.»

4
Dzeke i ndomasləge
Mata 13.1-9; Luka 8.4-8

1 Yesu a ye mata ɗa ha
labara iMbəlomkame idəlov
nakə təzalaydəlov iGalileaye
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 hal-
adzay tə haya gər ka təv ŋgay
ayena, nəteyemandza eye ka
dala bəse ka pəpəz i dəlov. 2A
tətikawataywu hay haladzay
ta dzeke. Ada matətike ŋgay
nakə faya ma tətikateye na, a
gwaɗawatay:

3 «Tsənum! Ndo wuray a
ndohwawabəramə gay. Ahəl
hulfe ŋgay, a yeha apeslmata
sləge. 4Aye naha na, a dazlay
a masləge.* Ahəl nakə faya
ma kutsiye hulfe ŋgay a gu-
vahayena, siye hay təkuts ka
tsakay i tsəveɗ. Ɗiyeŋ hay ti
yaw, tə pala na tebiye. 5Hulfe
mekeleŋ eye a dəɗ ka sik i
pəlaɗ, təv nakə bətekwew an-
daya 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
fayaabəraŋgulakna, a fəkana
hulfe neheye tə ndzohwaw
aye. Tə kula heryew heryew
hərwi ta huta bəɗməpe zləlay
haladzay bay. 7 Neŋgeɗ a
dəɗ a gay i dak. Dak niye
hay tə gəl. Tsa na, dak niye

* 4:4 Magəmaniye i tay na, ta sləgawa tə tsəluv təbey. Tə kutsawaha na,məkutse
məkutse.
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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 ndzo-
hwaw na, lele. Tə gəl ada
tə nah, gər eye həɓəts həɓəts
lele. Mə walaŋ tay niye na,
neheye hohway tay haymak-
wehe nəte na, wur eye kuro
kuro mahkar, siye hay a ge
kuro kuro məkwa, mekeleŋ
eye hay a ge temerre.»

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

Yesu a ge məsler ta dzeke
na, hərwimey?

Mata 13.10-17; Luka 8.9-
10

10Ahəl nakəYesu ta ndo ne-
heye tə ndzawa ka təv ŋgay
ada ta gawla ŋgay hay ti ye
abəra ka təv i ndo niye hay
haladzay aye, ka təv nakə
nəteye mahəteye na, gawla
ŋgay hay ta tsətsah faya tə
gwaɗay: «Dzeke niye a say
məgweɗe na, mey?»

11 Yesu a mbəɗatay faya,
a gwaɗatay: «Nəkurom na,
Mbəlom kə ɗakum ha wu
nakə maŋgaha eye ma bəy
ŋgayaye. Ane tukna, ndo siye
hay ta tsəniye wu hay na, ta
dzeke. 12 Andza niye nəteye
na,
“Ta zəbiye faya tə ɗəre tay ada

ta ŋgateye bay.
Ta tsəne tə zləm tay ada

ta səriye ha andza
məgweɗe mey 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 ndo
masləge

Mata 13.18-23; Luka 8.11-
15

13 Tsa na, Yesu a gwaɗatay:
«Nəkurom, ka tsənum dzeke
nakay a say məgweɗe mey
na, ka tsənum bəɗaw? Ka
tsənum dzeke nakay bay na,
ada ka sərumeye siye i dzeke
mekeleŋ eye hay na, ma
kəkay tuk? 14A say məgweɗe
na, anaŋ: Ndomasləge a sləga
bazlam i Mbəlom. 15 Ndo
mekeleŋ eye hay ta ndzəkit
bo andza tsakay i tsəveɗ.
Bazlam i Mbəlom a dəɗ ka
tsakay i tsəveɗ eye niye.
Ndo neheye tə tsəne aye
na, Fakalaw a yaw a buwa
na bazlam i Mbəlom niye
masləga eyema nəteye.

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

18 «Ndo mekeleŋ eye hay
ta ndzəkit bo ta hulfe nakə
a dəɗ a gay i dak aye. Tə
tsənebazlamiMbəlom, 19ane
tuk na, mədzal gər ka wu i

† 4:12 Ezay 6.9-10.
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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 ho-
hwaymə ɗərev tay bay.

20 «Ndo mekeleŋ eye hay ta
ndzəkit bo ta dala nakə lele
aye. Hulfe a kuts faya na, a
ndzohw lele. Nəteye tə tsəne
bazlam i Mbəlom na, ta təma
a ɗərev tay lele. Bazlam i
Mbəlom a gəl mə ɗərev tay
lele ada a nah. Neŋgeɗ, mak-
wehe nəte na, wur eye kuro
kuro mahkar, neŋgeɗ sa na,
wur eye kuro kuro məkwa
ada siye temerre.»

Dzeke i lalam
Luka 8.16-18

21 Tsa na, Yesu a tsikatay
dzeke sa, a gwaɗatay: «Ndo
ma zlaweye lalam ŋgay
ma piye faya ako ada ma
hurəkwiye faya gəse ɗaw?
Kəgəbay, ma piye na a dəba
i sləlah ɗaw? Ma piye na ɗuh
na, kawuməpe lalambəɗaw?
22 Ma piye na ka wu məpe
lalam na, 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: «Gu-
may metsehe a wu nakə ka
tsənum aye! Ndoweye kə
pay zləm lele na, Mbəlom ma
səkaheye ha mətsəne, hərwi
ada mâ tsəne lele. Hərwi
Mbəlom ma ləvakumeye wu

tə wu nakə ka ləvawumatay
wu a ndo hay aye. 25 Hərwi
ndo nakəwu ŋgay andaya na,
ta səkahay ha sa. Ane tuk na,
ndo nakəwuray ŋgay andaya
bay aye na, kwa tsekweŋ eye
nakə andaya faya aye na, ta
buwiye na.»

Dzeke i hulfe
26 Yesu a gwaɗatay sa:

«Anaŋ Bəy i Mbəlom a ndzəkit
bo na, andza ndo wuray a
həl hulfe a ye a sləga na a
guvah ŋgay. 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
nakə masləga aye a ndzohw
ada faya ma gəliye. Neŋgeye
na, wu nakə a sləga aye faya
ma gəliye ma kəkay na, a sər
bay. 28Dala a ndzohwaahaya
wu niye ka gər bo ŋgay. A
ndzohw a dazlay na, səmber
aye kame i bəɗ. Tsa na, a ye tə
gər. Ma dəba eye na, a pawur
ada a nah lele. 29 A nah tsa
na, ndo i guvah a zla bembek
ŋgayayematadzenawuŋgay
niye hərwi həlay məpele wu
abəra ka dala kə sla.»

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

13.18-19
30 Yesu a gwaɗatay sa:

«Ka ndzəkitakway ha Bəy
i Mbəlom sa tə mey? Ka
dəɗakwatay ha labara nakay
a zləm a ndo hay na, ta dzeke
waray? 31AnaŋBəy iMbəlom
andzəkit bo sa na, andzawur
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i ɓəzaŋ. Ahəl nakə ta sləgiye
mba na, mə walaŋ i wur i
wu neheye ka məndzibəra
tebiye na, neŋgeye tsekweŋ.
32Ane tuk na, ta sləga na, ma
ndzohwiye. Kə ndzohw na,
ma gəliye a ze ala neheye tə
sləga ka dədaŋ aye tebiye. A
təra andza gərɗaf, ɗiyeŋ hay
ta ŋgariye faya gay tay ada
mezek 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. 34 Yesu a tsikawatay
wu hay na, ze mətsike ta
dzeke bay. A tsikawatay
na, ta dzeke. Ane tuk na,
ahəl nakə nəteye mahəteye ta
gawla ŋgay hay aye na, dzeke
eye a say məgweɗe mey 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
neŋgeye mə ɗəma aye. Siye i
kwalalaŋ i yam mekeleŋ eye
hay andaya bəse ka təv ŋgay
sa.

37Ahəl nakə faya ta diye, ta
tasiye a diye i dəlov neŋgeɗ
aye na, vavəray bagwar 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 ŋgaymapa 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 kaməndzehəre. 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?»

41Kwayaŋŋa ta dzədzar ha-
ladzay, tə gwaɗ aboməwalaŋ
tay: «Nakay i ŋgay ndo waray
nakəagaymeamətasl ta yam
na, tə gəsayme aye?»

5
Yesuambəl ha gərmavuwe
Mata 8.28-34; Luka 8.26-

39
1 Ma dəba eye na, Yesu ta

gawla ŋgay hay tə ndisl a diye
i dəlov niye. Təv eye niye
ti ye a ɗəma aye na, dala
i Geraseni hay. Tə ndisl a
ɗəma na, tə mbəzlaw abəra
mə kwalalaŋ i yam. 2 Yesu a
mbəzlaw abəra mə kwalalaŋ
i yam na, kwayaŋŋa ndo wu-
ray a ndohwaw abəra mə
walaŋ i tsəvay hay, hərwi
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mede ka təv i Yesu. Ndoweye
niye na,məsəfəre lele bay eye
mə 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. Ndəray kwa
nəte a mba faya məgəse na
bay. 5 Ta huwa, kwa ta həpat
a həhalawa na, mə walaŋ i
tsəvay hay adaməmahəmba.
A həhalawa na, tə mawude
eye ada a tawa bo ŋgay tə
kwar tsuraɗ tsuraɗ.

6Gərmavuwe niye a ŋgatay
naha a Yesu dəreŋ na, a hway
ka təvŋgay. Ahwaynahana, a
dəkwaygurmetsahuvo. 7Tsa
na, a wuda ta gədaŋ, a gwaɗ:
«Nəkar Yesu Wawa i Mbəlom
Fetek, ka wuɗa ka neŋ na,
mey? Amboh tə məzele i
Mbəlom, kâ geŋ wuray bay.»

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

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

Yesu, a gwaɗay: «Məzele ga
Haladzay, hərwi nəmay hal-
adzay.»

10 Tsa na, a gay amboh
a Yesu haladzay hərwi ada
Yesu mâ həhar na dəreŋ
abəra ka dala niye bay tey.

11 Azlakwa bay, mə
mahəmba wuray ka təv eye

niye na, madəras hay andaya
faya ta tsəkuriye tay ha.
12 Fakalaw niye hay mə bo i
ndoniye tə gayambohaYesu,
tə gwaɗay: «Amboh, gər may
ha nəmaâ ye a 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.
Madərasniyehayhaladzay ta
giye gwezem sulo ta hwayaw
abəra ma 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
wuzlahgəmaaye. Tsa na, ndo
hay ti yawmata 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
ndzawamə bo ŋgay haladzay
aye. Tə ŋgatay na, mandza
eye, petekeɗ ka bo ada
neŋgeye lele bəna andza nakə
a ndzawa aye bay. Tə ŋgatay
andza niye na, ta dzədzar.
16 Ndo neheye labara i gər
mavuwe ta madəras hay a ge
bo ka ɗəre tay aye na, nəteye
dərmak ta təkəratay labara
eye a ndo neheye ti ye naha,
nəteye ta ŋgatay təbey aye.
17 Tə tsəne na, tə gay amboh
a Yesu, tə gwaɗay: «Amboh, do
abəra ma gəmamay.»

18 Ahəl nakə Yesu faya ma
tsaliye a kwalalaŋ i yam aye
na, ndo niye a mbəl hərwi
fakalaw hay ti yaw abəra mə
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bo ŋgay na, a gwaɗay a Yesu:
«Amboh nâ paka bəzay tey?»

19 Ane tuk na, Yesu kə
vəlay tsəveɗ ka məpay bəzay
bay. Yesu a gwaɗay: «Do!
Ta bəzay ha bo a ndo yak
hay. Təkəratay ŋgwalak nakə
Bəy Maduweŋ a ge hərwi
yak aye.» 20 A tsəne andza
niye na, a lətse a ye a dala
nakə tə zalay Dekapol* aye.
A ndisl a ɗəma na, a dazlay
matəkəratay wu nakə Bəy
Maduweŋ a ge hərwi ŋgay
aye. Ndo neheye tebiye tə
tsəne labara niye na, a gatay
masuwayaŋ.

Yesu a mbəl ha dem i Dza-
yrus abəramamədahaŋ

Ŋgwas wuray ɗəvats eye
məve kuro gər eye sulo

Mata 9.18-26; Luka 8.40-
56

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

22Bəy i gay i maɗuwule me
wuray tə zalay Dzayrus, a ye
naha dərmak. A ŋgatay a Yesu
na, a dəkwaygurmets ahuvo.
23 A gay amboh a Yesu, a
gwaɗay: «Dem ga wuray hala
bay faya ma mətiye. Amboh,
dara ta peŋ faya həlay ada
mâ mbəl tey.» 24 Yesu 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
niyena, ɗəvats eye. Bambaza
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 Yesumə
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, kəmbəl abəra ma
ɗəvats ŋgay niye.

30 Kwayaŋŋa 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 ma dəba aye. A
tsətsah, a gwaɗ: «Maa lamay a
petekeɗ ga na, way?»

31 Gawla ŋgay hay ta
mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Ka

* 5:20 Dekapol na, gəma nakə dala mə ɗəma kuro aye.
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gwaɗiye “Maa lemeŋ way”
na, ka ŋgatay a ndo neheye
haladzay faya ta ŋgəɗətsiye
kar təbəɗew?»

32 Ane tuk na, Yesu a zəba
ɗəre ka təv niye pərwasla
hərwi ada mâ ŋgatay a ndo
nakə a lamay a petekeɗ ŋgay
aye. 33 Ŋgwas niye a lamay
a petekeɗ i Yesu aye na, a
dzədzar slaɓ slaɓ, hərwi a sər
hawunakəa gebo təneŋgeye.
A ye a dəkway gurmets a
huvo a Yesu. Tsa na, a ɗay
ha wu nakə deɗek aye a Yesu.
34 Yesu a gwaɗay: «Dem ga,
mədzal gər yak kə mbəl kar
ha. Do wu yak barbarra. Ka
mbəl abəra ma ɗəvats yak
nakay na, ka tor eye.»

35 Ahəl nakə Yesu faya ma
tsikeye a ŋgwas niye andza
niye na, ndo hay ti yaw mə
gay i Dzayrus. Ti yaw na,
ka təv i Dzayrus. Tə gwaɗay:
«Dem yak kəmət, ka wurɗeye
me amiter na, sa meriye?»

36 Ane tuk na, Yesu na, kə
pagər kabazlam tayniyebay.
Yesua gwaɗayaDzayrus: «Kâ
dzədzar bay, dzala ha ka neŋ
tsa na, tsɨy.»

37 Tsa na, a lətse, a ye. Ahəl
nakə fayama diye na, a gatay
me a ndo hay ada tâ zəŋgal na
bay. A vəlay tsəveɗ mede ka
bo dziye na, a Piyer, a Yakuba
ta malamar ŋgay Yuhana.
38 Tə ndisl naha a gay i
Dzayrus bəy i gay imaɗuwule
me na, Yesu a zəba ɗəre na,
ndo hay faya ta tuwiye taŋgof
taŋgof, siyehay 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. Tsana, ndoniyehay
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
gwaɗatayabəba tamay i dem
niye: «Vəlumay wu mənday
adamâ nda.»

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

30
1 Ma dəba eye na, Yesu ta

gawla ŋgay hay, tə lətse abəra
ka təv niye, ti ye a gəma nakə
Yesu a gəl mə ɗəmaaye. 2Pat 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
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nakə a tsikatay aye na, a
gatay hərɓaɓəkka. Tə gwaɗ:
«A hutaw labara nakay na,
məŋgay? Maa vəlay ndaraw
nakay na, way? Masuwayaŋ
nakay fayama 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 kway kanaŋ, nəkway
dziye bəɗaw?» Hərwi wu
neheye tebiye ndo i Nazaret
hay ta kərahməpemədzal gər
ka Yesu.

4 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 ŋgaymə
walaŋ i ndo ŋgay hay tamala-
mar ŋgay hay na, tə ɗəslay ha
gər bay.»

5 Hərwi niye, Yesu kə sla
məge masuwayaŋ i wuray
kwa tsekweŋ bay tebiye. Wu
nakəageayena, apahəlayka
ndowurayhayɗəvats eyehay
ada tâ mbəl abəra ma ɗəvats.
6Ka təv eye niye, a gaywadəŋ
wadəŋ a Yesu hərwi nakə ta
dzala ha bay aye. Tsa na, a
lətse a ye a gəmamekeleŋ eye
hay bəse ta gəma ŋgay niye. A
ye na,mata ɗatay ha bazlam i
Mbəlom a ndo hay.

Yesu a slər gawla ŋgay hay
kuro gər eye sulo

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

latay 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
neheye ŋgwalak eye bay aye
abəra ka ndo hay.

8 A gwaɗatay: «Ka deyum-
eyena, kâzlumwurayahəlay
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 gay niye bəse tsa bay.
Ndzum mə ɗəma hus a pat
nakə ka deyumeye a gəma
mekeleŋ eye. 11 Taɗə ndo i
gəma niye ka deyumeye a
ɗəma, ta təma kurom bay
ada agəna ta kərah məpe
zləm ka bazlam kurom na,
dum kurom abəra ma gəma
niye. Ahəl nakə ka yumaw
kurom, nəkurom ka 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» 13ada ta həhar
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fakalaw abəra ka ndo hay.
Tə faɗa mal ka ndo neheye
ɗəvats eye hay aye. Tə mbəl
tay ha abəra ma ɗəvats niye.
Ndo neheye tə mbəl tay ha
aye na, nəteye haladzay.

HerodtaYuhanamadzəhuɓe
ndo a yam

Mata 14.1-12; Luka 3.19-
20, 9.7-9

14Yesua ɗaa zləmhaladzay
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
masuwayaŋ.»

15 Siye hay na, tə gwaɗ:
«Neŋgeye na, Eliya ndo məɗe
habazlam iMbəlomniyeahəl
niye.»
Siye hay tə gwaɗ: «Neŋgeye

na, ndo i maslaŋ i Mbəlom
nəte məwalaŋ i ndo məɗe ha
bazlamiMbəlomneheyeahəl
niye aye.»

16Herod a tsəne andza niye
na, a gwaɗ: «Ndo niye na,
Yuhana nakə ahəl niye na
ɗəs faya abəra gər eye na, kə
lətsew abərama tsəvay.»

17 Herod a tsik andza niye
na, hərwi maa vəl tsəveɗ ka
məgəse Yuhana na, bo ŋgay
eye. Tə gəs na ada tə pa na
a daŋgay. Tə pay səselek a
sik. Herod a ge andza niye
na, hərwi Yuhana a gay me
kamabuwe Herodiyad ŋgwas
i malamar ŋgay nakə tə zalay
Filip aye. 18Agəs Yuhanaapa

naadaŋgayna, hərwiYuhana
a gwaɗay: «Bazlam i Mbəlom
a ge me ka mabuwe ŋgwas i
malamar yak.»

19Yuhana a tsik andza niye
na, a ndalay a Herodiyad.
A say haɓe məkəɗe Yuhana.
Herodiyad a sla məkəɗe na
Yuhana bay na, hərwi Herod.
20 Hərwi 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 fayame hərwi ada tâ kəɗ
na bay. A tsəne andza niye
na, a dzədzar haladzay. Haɓe
ɗuh a pawa zləm ka bazlam i
Yuhanana, lele. Aya ane a sla
fayamatəme bay.

21 Pat eye andaya na,
Herodiyad a huta tsəveɗ ka
məkəɗe Yuhana tuk. Pat
eye niye na, Herod a ge
magurlom i pat i məwe ŋgay.
A zalatay a ndo ŋgay neheye
bagwar eye ma məsler ka
dala ŋgay aye. A zalay a
bagwar i sidzew hay ada
ta ndo neheye ka dala i
Galile məzele tay a ɗa a zləm
aye. Ti ye naha tebiye a
magurlom niye. 22 Anəke
na, dem i Herodiyad niye
a ye, a fələkwa ka təv i ndo
neheye mahaya gər eye.
A ye naha na, a dazlay a
məhetse. Məhetse i dem niye
a hats eye na, a le ka bəy
ta ndo neheye a zalatay a
magurlom aye. Bəy a zalay
a dem niye a gwaɗay: «Nəkar
na, tsətsah fagaya wu nakə
a saka aye, na vəlakeye.»
23 A mbaɗay tsaɗ tsaɗ, a
gwaɗay: «Kwa mey mey! Ka
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tsətsah na, na vəlakeye. Kwa
dala, na ɗəsakeye faya abəra,
na vəlakeye ha a nəkar ka
ləviye.»

24 Tsa na, dem niye a yaw
abəra, a ye ka təv i may ŋgay.
A gwaɗay a may ŋgay: «May
ga, bəy a gweɗeŋ “Tsətsahwu
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 a bəy: «A
seŋ na, vəleŋ gər i Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam ka
bəgəlam anəke kiyye.»

26 Bəy a tsəne andza niye
na, a ndalay haladzay, hərwi
a say məkəɗe na Yuhana bay.
Kwa a ndalay bəbay na, a sla
makərahay ha bay hərwi ɓa
ka mbərəm məmbeɗe kame
i ndo neheye mazala eye a
magurlom aye. 27 A zalay a
sidzew ŋgay nəte, a gwaɗay:
«Do bəse! Tâ ɗəsaw gər i
Yuhana madzəhuɓe ndo a
yam ada kâ pa ahaya ka
bəgəlam.» Sidzew niye a
ye. A ye naha na, a fələkwa
a gay i daŋgay, a ɗəs gər i
Yuhana. 28Tsa na, a pa ahaya
ka bəgəlam. A zla ahaya a
vəlay a dem niye. Dem niye
a təma, a ye ha a vəlay a
may ŋgay dərmak. 29Gawla i
Yuhanahay 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
30Yesu kə slər ndo i maslaŋ

ŋgay hay mata ɗa ha bazlam
i Mbəlom. Anəke na, tə maw
tuk. Tə maw ka təv i Yesu,
ta təkəray wu nakə tə gaw
aye ada tə matətike nakə ta
tətikatayaw a ndo hay aye.

31Azlakwa bay ka təv nakə
nəteye mə ɗəma aye na, ndo
hay haladzay 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 mənde
wumənday kwa tsekweŋbay
tebiye. Yesu a zəba faya
andza niye na, a gwaɗatay
a gawla ŋgay hay: «Takwa
kway abəra kanaŋ, takwa a
təv nakə ndo hay andaya bay
aye ta zəzukwakwa bo mə
ɗəma.» 32 Tsa na, tə lətse, tə
tsal a kwalalaŋ i yam, ti ye
a təv nakə ndəray andaya mə
ɗəma bay aye.

33Ahəl 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,
kaməndisle a təvnakəYesu ta
gawlaŋgayhay ta diye a ɗəma
aye.

34 Yesu ta gawla ŋgay hay
tə ndisl naha na, Yesu a
mbəzlaw abəra ma kwalalaŋ
iyam. Azəbaɗərena, ndohay
mbərzəzza mahaya gər eye.
A zəba fataya na, tə gaymə bo
haladzay. Hərwi ndo neheye
ta ndzəkit bo na, andza təɓaŋ
neheye ndo mətsəkure tay
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andaya bay aye. Tsa na, a
dazlaymətsikatay 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? 36 Ŋgama gwaɗatay
tâ ye mata səkəmaw wu
məndaymawuzlahgəma 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.»

39 Ma dəba eye, Yesu
a gwaɗatay: «Dum naha
gwaɗumatay a ndo hay tâ
ndza ka bəruk ka bəruk,
ka guzer.» Guzer niye na,
beremeffe a ndzohwawmba.
40Gawla i Yesu hay tə tsikatay
a ndoniye 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
neheye mandza eye tebiye.
Yesu a həl kəlef neheye sulo
aye, a ŋgənatay ha faya a
ndo niye hay mandza eye
tebiye sa. 42 Kwa way a nda
makwala niye tə kəlef eye ka
mərehe.

43Ma dəba eye na, gawla i
Yesu hay, ti ye naha, tə hayay
gər a siye i makwala tə kəlef
eye nakə a ləkaw aye. Tə
hayay gər na, a rah a gwaŋ
kuro gər eye sulo. 44Ndo ne-
heye tebiye tə nda makwala
niye aye na, hasləka hay na,
gwezem zlam.

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

6.15-21
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 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.»
46 Ma dəba eye na, ndo neh-
eye ti ye wu tay na, Yesu a
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tsal a tsaholok. A ye na, mata
ɗuwule me.

47Həvaɗ a ge na, ahəl nakə
gawla i Yesu hay faya ta diye,
təndisl awuzlah i dəlov. Yesu
na, neŋgeye mahəŋgeye ka
dala mba, kə həl bo mede
zuk bay. 48 Gawla ŋgay
hay faya ta giye ɗəretsətseh
hərwi mətasl a ge ta gədaŋ
ta diye tay, a say məme ha
kwalalaŋ i yam ta dəba. Yesu
a ŋgatatay na, nəteye faya ta
siye ɗəretsətseh. Mbəlomɗa i
dzagulok məzlehe na, Yesu a
həl bo a ye ka təv tay tsəpak
tsəpak ka gər i yam tə sik. A
həndzəɗ bəse ta nəteye na, a
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 wu mənday 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 haymaGenesaret

Mata 14.34-36

53 Ma dəba eye nakə Yesu
ta gawla ŋgay hay tə tas abəra
ma dəlov niye aye na, tə ndisl
a gəma eye andaya tə zalay
Genesaret. Tə ndisl a ɗəma
na, tə ɓar na, kwalalaŋ i yam
tay ka pəpəz i dəlov niye. 54Tə
mbəzlaw abəra ma kwalalaŋ
i yam na, ndo neheye ma
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 gəma wawa 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 ada mâ vəlatay tsəveɗ
a ndo i ɗəvats hay tâ lamay
na, a me i petekeɗ ŋgay tsa.
Ndo neheye ta lamay aye na,
nəteye tebiye ta mbəl.

7
Farisa hay tə kule tay
Mata 15.1-20

1 Pat wuray na, Farisa hay
ta ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye, tə yaw
ma Zerozelem. Tə yaw tə
haya gər ka 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.
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3Hərwi 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 andzanakəməkule
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
hagər a siye i kule tayhaywal
wal, andza matsekeɗe gəse,
gəzla ta səŋgəle i ɓəre.

5 Anəke na, Farisa hay
ta ndo mədzaŋgawa bazlam
i Mbəlom mapala eye ta
tsətsah ka Yesu, tə gwaɗay:
«Gawla yak hay tə ɗəslay ha
gər a kule i bəba təte kway
təbey na, kemey? Tə nda
ɗaf ze məbere həlay andza i
kule i bəba təte kway hay na,
kemey?»

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

tə bazlam ɗekɗek tsa,
ɗərev tay na, dəreŋ tə
neŋ.

7Nəteye faya ta zembeɗeŋeye
kəriye,

ane tuk na, kəriye bəna
deɗek bay.

Wu nakə faya ta tətikateye a
ndo hay aye na,

bazlammapala eye i ndo
hay tsa.*”»

8 Yesu a gwaɗatay sa: «Ka
gərum ha bazlam i Mbəlom

mapala eye hərwi məɗəslay
ha gər a kule i ndo hay ɗuh
na, kəkay!» 9 A gwaɗatay sa:
«Asah! Ka gərum ha bazlam
i Mbəlom mapala eye na,
dəreŋ tə nəkurom, hərwi
məgay gər a kule i bəba təte
kurom hay lele ɗuh! 10Musa
a gwaɗ: “Rəhay ha gər a bəba
yak 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 nakə mavəla eye hərwi
Mbəlom aye). 12 Ma 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.»

14 Ma 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
ndiyeahuɗayena,manasiye
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 an-

* 7:7 Ezay 29.13. † 7:10 Madayaw abəra ma Ezipt 20.12; Bazlammapala eye
masulo eye 5.16. ‡ 7:10 Madayaw abəra ma Ezipt 21.17; Levitik 20.9.
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daya 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 nakəmeeneŋ
ka tsik aye na,mbəɗawbona,
kəkay?»

18 Yesu a gwaɗatay:
«Nəkurom dərmak na, ka
sərum bəɗaw? Wu mənday
nakə ndo ma ndiye a huɗ
eye na, ma nasiye ha ɗərev
i ndo zezeŋ bay. 19 Hərwi
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

hana, kwawuməndaywaray
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.»

Ŋgwas Kanan wuray a
dzala ha ka Yesu

Mata 15.12-28

24 Ma dəba eye na, a lətse
a ye abəra ka təv niye. A ye
ka dala i Tir ada a Sidoŋ. A
ye a gay eye andayamə ɗəma.
A ye a ɗəma na, 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
gəmanakə tə zalay Fenisi aye.
Fenisi na, neŋgeye ka dala i
Siri. Ŋgwas eye niye na, dem
ŋgay andayamahorvov a gay.
A tsəne labara iYesunakəndo
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.»

27 Ane tuk na, Yesu a
gwaɗay a ŋgwas niye na, «Gər
ga ha! Neŋ na, na dzəniye
slala ga təday andza nakə ta
vəlateye wu mənday a wawa
hay aye təday ada tâ rah.
Məzlewumənday iwawahay
məkalatay a wawa i kəra hay
na, lele bay.»

28 Ŋgwas a mbəɗay 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
wumənday na, nakə a dəɗaw
fataya abəra mə bazlam aye
na, wawa i kəra hay ta paliye,
ta ndiye bəɗaw?»

29 Yesu a tsəne andza niye
na, a gwaɗay a ŋgwas: «Bazlam
yak nakə ka mbəɗeŋew faya



Markus 7:30 103 Markus 8:4

ye na, lele. Do a mətagay,
fakalaw ki yaw abəra mə bo i
dem yak.»

30 Tsa na, ŋgwas niye a
maw amətagay na, dem ŋgay
mahəna eye ka təv məhəne.
Fakalaw ki ye faya abəra.

Yesu a mbəl ha ndo wuray
madəŋgəzlak eye

31 Ma dəba eye na, Yesu a
lətse abəra ma gəma i Tir. A
həl bo, a ye ta gəma eye an-
daya tə zalay Sidoŋ ada ta
dala nakə tə zalay Dekapol
aye. A yaw tə ɗəma na, hərwi
məmaw ka tsakay i dəlov i
Galile.

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

33Tsa na, Yesu a gaywiyaw
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!»
Andza məgweɗe: «Zləm yak
mâ həndək!» 35 Kwayaŋŋa
zləm i ndo niye a həndək. A
tsənezləmlele tuk. Wunakəa
ɓaray na ɗərneh a tsik ha me
lelebay eye na, a pəla tuk. A
tsik mewulaŋaŋa lele tuk.

36 Ma dəba eye na, Yesu
a gatay me 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 hawu 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
NdohaygwezemfaɗYesua

vəlataywumənday
Mata 15.32-39

1 Pat wuray na, ndo hay
haladzay tə haya gər ka təv i
Yesu sa. Yesu a zəba fataya
na,mayawur fataya. Adawu
mənday andaya fataya bay.
Yesu a zalatay a gawla ŋgay
hay, a gwaɗatay: 2 «Ndo ne-
heye na, tə geŋ mə bo ha-
ladzay, hərwi anaŋ məhəne
mahkar na, nəteye ka təv ga
ada wu mənday andaya fa-
taya bay. 3 Na gwaɗatay:
“Dum kurom ze mənde wu
mənday” na, may ma kəɗiye
tay ha ka tsəveɗ, ta ndisliye a
mətagay tay hay bay. Hərwi
ndo siyehayməwalaŋ tayna,
nəteye dəreŋ.»

4Gawla ŋgayhay tambəɗay
faya, tə gwaɗay: «Anəke mə
kəsaf nakay na, ka hutakw-
eye wumənday ɗa məvəlatay
a ndo neheye na, məŋgay?»
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5 Yesu a tsətsah ka gawla
ŋgay hay, a gwaɗatay: «Mak-
wala andaya fakuma na, tapa
nday?»
Tsa na, ta mbəɗay faya,

tə gwaɗay: «Makwala andaya
famaya na, tapa tasəla.»

6 Tsa na, Yesu a gwaɗatay
a ndo niye hay tâ ndza ka
dala. A ye, a həlaw makwala
neheye tapa tasəla aye. A
gay naha sɨsœ a Mbəlom. A
gay naha sɨsœ 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.»

8Makwala 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 gəma wuray tə
zalay Daləmanuta.

Farisa hay ta tsətsah ma-
suwayaŋ ka Yesu

Mata 16.1-12
11 Tə ndisl a Daləmanuta

na, Farisa hay ti ye naha ka
təv tay. Ti ye naha na, ta
dazlay mətsike me ta Yesu,
hərwi a satay məhəle faya

abəra suwat. Ta tsətsah ka
Yesu, tə gwaɗay: «Gamay ma-
suwayaŋ nakə ma 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 ne-
heye tə ɗəre ka tsətsahumeye
masuwayaŋ sa na, kemey?
Anaŋ na tsikakumeye ta
deɗek: Ɗaɗa ndəray ma
gakumeyemasuwayaŋ bay!»

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

14Gawla i Yesu hay ta zəba
wu tayhayna, tamətsaha gər
tə masəkəme makwala. An-
daya fataya mə kwalalaŋ i
yam na, tapa nəte tsa. 15Ahəl
nakə faya ta diye na, Yesu a
gatay ɗaf, a gwaɗatay: «Gum
metsehe! Tsəpum gər kurom
abəra ka gəɗe i Farisa hay tə
bəmalə i Herod.»

16 Gawla ŋgay hay tə tsəne
andza niye na, tə ma ha ka
bo bazlam mə walaŋ tay. Tə
gwaɗ: «A tsikakwayna, hərwi
nakə makwala andaya fak-
waya bay aye!»

17 Tsa na, Yesu a səratay
naha kawunakə faya tamiye
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 a mədzal
gər kurom təbəɗew? Mədzal
gər kurom na, madərəzla eye
kəla ɗaw?
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18 «Ɗəre andaya fakuma
ada kâ ŋgatumay a ɗəre
bəɗaw? Zləmandaya fakuma
hərwimətsəne ada kâ tsənum
bəɗaw?
«Ada kə makumaw a gər

təbəɗew? 19Na ge təmakwala
na, kəkay? Na ŋgəna ha mak-
wala tapa zlam na, ndo hay
gwezem zlam tə nda bəɗaw?
Ada nakə a ləkaw ka hayu-
may gər na, gwaŋ nday?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay:

«Gwaŋ kuro gər eye sulo.»
20 Yesu a gwaɗatay sa:

«Makwala neheye tapa tasəla
aye na ŋgənatay a ndo hay
gwezem faɗ aye na, nakə a
ləkaw a rah na, kəteh nday?»
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
ɗəma na, tə gəsay naha həlay
a ndoweye andaya guluf eye
ka təv i Yesu. Tə gay amboh
a Yesu. Tə gwaɗay: «Tətal ka
ndo may anaŋ ada mâ ŋgatay
a ɗəre tey.»

23Yesu a gəs ndo niye guluf
eye mə 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 ɗərena,
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, ambəl lele. Aŋgataya 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 neŋgeye
Kəriste

Mata 16.13-20; Luka 9.18-
21

27Ma dəba eye na, Yesu ta
gawla ŋgay hay 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?»

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

29 Yesu 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

31 Tsa na, Yesu a pa bo
ka mətsikatay me a zləm.
A gwaɗatay: «Neŋ Wawa
i Ndo na, kutoŋ na siye
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ɗəretsətseh haladzay. Bag-
war hay i ndo neheye tə
vəlaway wu aMbəlom ta ndo
neheye tə dzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye ada siye
i madugula hay na, nəteye ta
wuɗiye ga bay. Ta kaliye ga
ha, ta ta kəɗiye ga. Ane tuk
na, 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 kətsah

mahəŋgeye, a gay me. 33 Yesu
a mbəɗa me ka təv i gawla
ŋgay siye hay. A zəba naha fa-
taya. A gay me 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.*
35 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 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 ŋgay
na, ŋgama ŋgay aye na, mey?

37Wuandayanakəndo zezeŋ
ma sliye faya məvəle hərwi
mambəɗa ahaya məsəfəre
ŋgay aye ɗaw?

38 «Nəkurom ndo neheye
anəke aye, nəkurom na,
mə walaŋ i ndo neheye tə
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
1 Yesu a gwaɗatay sa:

«Sərum ha na, ndo siye hay
mə walaŋ kurom neheye
anəke kanaŋ aye, nəteye na,
ta mətiye 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
2Ma dəba i məhəne məkwa

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

* 8:34 Məzle mayako mazləlmbaɗa eye na, andza məgweɗe: Məndze maləva bo
eyeməvəle haməsəfəre ŋgay andza Yesu.



Markus 9:4 107 Markus 9:18

4 Kwayaŋŋa gawla i Yesu
neheye mahkar 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 madza-
wadzawa mahkar, nəte i
yak, nəte i Musa ada nəte i
Eliya.» 6 Piyer a tsik andza
niye na, hərwi a sər wu nakə
ma tsikiye bay. Hərwi nəteye
neheye mahkar aye na, ta
dzədzar haladzay.

7 Pazlay a mbəzlaw mə
mbəlom, a dərəzl tay ha.
Ma pazlay niye na, bazlam
a tsənew abəra mə gəma,
a gwaɗ: «Nakay na, wawa
ga. Na wuɗa na haladzay.
Pumay zləm a wu nakə ma
tsikakumeye!»

8 Tsa na, gawla i Yesu neh-
eye mahkar aye ta zəba ɗəre
na, ndəray andaya sa bay.
Andaya ka təv niye na, Yesu
mahəŋgeye.

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

11Tsa na, gawla ŋgay hay ta
tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ndo
neheye tə dzaŋgawa bazlam i

Mbəlom mapala eye tə gwaɗ
na, Eliya ma lahaweye ma-
dayaw təday na, hərwimey?»

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 hal-
adzay tə lawara tay ha a wu-
zlah. Ndoneheye tədzaŋgawa
bazlam iMbəlommapala eye
aye ta gawla i Yesu hay faya
ta kəɗiye wuway a bo. 15Ndo
hay tə ŋgatay a Yesu faya ta
diye naha ka təv tay ta gawla
ŋgay neheye mahkar aye na,
a gatay hərɓaɓəkka. Tsa na,
ta hway ka təv ŋgay mata
tsikay me. 16A 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. 18Mahorvov a gəsawa
na. A gəsawa na na, kwa
ka waray. A kalawa ha ka
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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 teyna, təmba faya
mahəhere bay.»

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

20 Ti ye, tə zlayaw wawa
niye.
Fakalawniyeməbo iwawa

niye a ŋgatay a Yesu na, a
ɓəl ha wawa niye ta gədaŋ.
Wawa niye a dəɗ. Tsa na,
a tambolom ha ka dala tam-
bolom tambolom. Makuku-
fay a yaw ka bazlam.

21 Yesu a gwaɗay a bəba i
wawa niye: «Wu nakay a gay
na, kə ndza faya hadzəgay?»
Bəba iwawaniye ambəɗay

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

23 Yesu a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Ka gwaɗ na, “Taɗə
ka sliye faya na, dzəna may
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.»

24Tsa 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
ayena, ndohay ta hwaynaha
haladzay ka təv tay. Yesu
ka zəba ndo hay faya ta diye
naha na, a ŋgərəz ka fakalaw,
a gwaɗ: «Nəkar fakalaw
nakaymatərahandomandək
eye ada mətsike me bay aye
na, faya na gwaɗakeye dara
abəra mə bo i wawa nakay.
Kâma fayamede a bo iwawa
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, kə mət.» 27 Yesu 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
nəteyemahəteyemətagay na,
ta tsətsah faya tə gwaɗay:
«Nəmay, nəmaa mba faya
mahəhere fakalaw abəra ka
wawa niye təbey na, hərwi
mey?»

29 Yesu a mbəɗatay faya:
«KaɗuwulumaymeaMbəlom
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

30Yesu ta gawla ŋgay hay tə
lətse, ti ye abəra ma təv niye.
Ti yea təvmekeleŋeye tadala
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i Galile. Yesu a say na, ndo
hay tâ sər ha təv nakəneŋgeye
mə ɗəmaaye bay. 31A sayndo
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 ma
mədahaŋ.»

32 Ane tuk na, gawla ŋgay
hay ta tsəne me 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 Kafer-
nahum. Ti ye naha, ti ye a
gay nakə tə ndzawa mə ɗəma
aye. Ahəl nakə nəteye mə 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 boməwalaŋ tay, tə
gwaɗ: «Ndonakəneŋgeyebag-
war eye a ze ndo mə 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 məgay məsler a ndo hay
tebiye.»

36 Tsa na, Yesu a zla wawa
tsekweŋ, a lətse ha a wu-
zlah tay. A gəs na wawa
niye kurup kurup ka bo lele.
37Tsa na, a gwaɗatay: «Ndow-
eye ka təma na wawa nakay
lele andza wawa nakay anaŋ
eye hərwi nakə awuɗa ga aye
na, a təma na, neŋ. Ndow-
eye 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
38Ma dəba eye na, Yuhana

a gwaɗay a Yesu: «Miter,
nəmaaŋgatay andoweye faya
ma həhariye fakalaw abəra
mə bo i ndo ta məzele yak. A
samay haɓe məgay me hərwi
neŋgeye na, ndo kway bay.»

39 Yesu a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Kâ gumay me bay.
Hərwi ndoweye kə ge ma-
suwayaŋ təməzele ga na, ma
tsikiye fagaya wu nakə lele-
bay aye bay. 40 Hərwi ndo
nakə kə nakway ɗəre bay aye
na, neŋgeye ndo kway.»

41 Yesu a gwaɗatay sa:
«Ndoweye kə vəlakum yam
məse hərwi nakə ka pumeŋ
bəzay a neŋ Kəriste aye na,
sərum ha ta deɗek, magogoy
ŋgayma dziye bay.»

Masəpete
Mata 18.6-9; Luka 17.1-2

42 Yesu a gwaɗatay sa:
«Ndoweye ka səpat ndo nəte
mə walaŋ i wawa neheye
tə dzala ha ka neŋ aye a
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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 ma mbatiye
ɗaɗa bay tə həlay yak sulo
aye. [ 44 Mə ɗəma na, mətul
neheye tə nda ndo aye na,
tə mət bay, ada ako nakə
ɗaɗa ma mbatiye bay aye.]
45 Taɗə sik yak ma dəɗiye kar
ha a mezeleme na, ɗəs na.
Ŋgama ɗuh na, fələkwa a Bəy
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 tə nda ndo aye na, tə
mət bay, ada ako nakə ɗaɗa
ma mbatiye bay aye.] 47 Ada
kə ge taɗə ɗəre yak ma dəɗiye
kar ha a mezeleme na, ŋgwaɗ
na. Ŋgama ɗuh na, fələkwa
a Bəy i Mbəlom tə ɗəre yak
nəte tə bəmalə nakə ta kaliye
kar ha a ako nakə 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
mambatiye 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
kuromna, ndzumbarbarra.»

10
Yesu a tsik ka mahəhere

ŋgwas
Mata 19.1-12; Luka 16.18

1 Ma dəba eye na, Yesu ta
gawla ŋgay hay tə lətse, ti ye
abəra ma Kafernahum, 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 imbəlom andza nakə
a tsikawatay aye.

2 Farisa hay ti ye naha ka
təv ŋgay. Ti ye naha ka təv
ŋgay na, hərwi a satayməhəle
faya abəra suwat. Ta tsətsah
faya tə gwaɗay: «Bazlam kway
mapala eye kə vəl tsəveɗ a
ndo ka mahəhere ŋgwas ŋgay
ɗaw?»

3 Yesu a mbəɗatay faya na,
tə matsətsehe dərmak. A
gwaɗatay: «Bazlam mapala
eye waray nakə Musa a
vəlakum a tsik ka mahəhere
ŋgwas na?»

4 Tə gwaɗay: «Musa a gwaɗ
na, taɗə ndoweye a say
mahəhere ŋgwas ŋgay na, mâ
watsay ɗerewel i mahəhere
a həlay. Kə watsay na, ada
mâ həhar na tuk. Ndo hay
ta səriye ha manaŋ ka həhar
na ŋgwas ŋgay na, ka ɗerewel
niye.»

5 Tsa na, Yesu a gwaɗatay:
«Musa a watsakum gər i
bazlam mapala eye nakay
andza nakay na, hərwi ɗərev
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kurom nakə makula eye
toŋgwa toŋgwa. 6 Ahəl niye
ka madazlay na, andza niye
bay. Hərwi mawatsa eye ka
madazlay i məge məndzibəra
na: “Mbəlomagehasləka ada
ŋgwas. 7 Hərwi niye hasləka
ma gəriye ha bəba ŋgay ta
may ŋgay, ta ndziye ta ŋgwas
ŋgay. 8Adanəteye ta təriyena,
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 nakə
Mbəlom a dzapa ha aye bay.»

10Yesu 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: «Bazlamniye ka
tsik eye na, andza məgweɗe
mey?»

11 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Taɗə ndoweye ka
həhar na ŋgwas ŋgay ada kə
zla a ɗəmaŋgwasmekeleŋ eye
na, kə ge madama. Kə gay
mənese a ŋgwas ŋgay kurre
eye. 12 Taɗə ŋgwas a wuɗa
na zal ŋgay sa bay, a zla zal
mekeleŋeyedərmakna, kəge
madama.»

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 ŋgay hay tə
gatay me a ndo niye hay tə
həlay naha wawa hay aye.

14 Yesu 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 andzawawa 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
17 Yesu ta gawla ŋgay hay

tə lətse, ta diye na, ndoweye
a yaw ka təv ŋgay mahway
mahway. A ndisl ka təv ŋgay
na, a dəkway gurmets kame
ŋgay, a gwaɗay: «Miter lele
eye, na hutiye sifa nakə ma
ndəviye bay aye na, na giye
na, kəkay?»

18Yesu a gwaɗay: «Ka zeleŋ
ndo lele eye na, kemey? Ndo
lele eye na, Mbəlom nəte
ŋgweŋ. 19 Ka sər bazlam i
Mbəlom mapala eye ɗaw?
Bazlam iMbəlommapala 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 bazlam mapala
eye neheye ka paslaweye

* 10:8 Madazlay iwuhay1.27, 2.24. † 10:19 MadayawabəramaEzipt 20.12-16;
Bazlammapala eyemasulo eye 5.16-20.
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na, na hənay ha gər kwa ma
wawa.»

21 Yesu a ndazl na na, a
wuɗa na haladzay. Tsa na,
a gwaɗay: «A ləkaw fakaya
abəra na, wu nəte. Anəke na,
do ta səkəm ha zlele yak hay
tebiye ada kâ ŋgənatay suloy
aye a ndo i mətawak hay. Ka
ge andzaniye na, ka ta hutiye
zlele mə mbəlom. Tsa na,
dara, peŋ bəzay.»

22Ndo niye a tsəne bazlam
niye na, ɗərev a həɓay. A
ye ŋgway ta mevel eye, hərwi
zlele ŋgay na, haladzay.

23Yesu aŋgatay andoniye 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 vəlatay
madzədzere. Ane tuk na,
Yesu a gwaɗatay sa: «Wawa ga
hay! MedeaBəy iMbəlomna,
mada me eye haladzay! 25 Tə
bəmalə nakə ndo i zlele ma
diye a Bəy i Mbəlom aye na,
ŋgama zləgwememâ ye ta bəɗ
i ləpəre.»

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

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

28 Tsa na, Piyer a gwaɗay:
«Tsəne! Nəmay anaŋ, nəmaa

gər ha wu hay tebiye hərwi
məpaka bəzay na, kəkay?»

29 Yesu a mbəɗatay faya a
gwaɗatay: «Sərumha! Ndow-
eye kə gər ha gay ŋgay, mala-
mar ŋgay hasləka eye hay ta
malamar ŋgay dem eye hay,
may ŋgay, bəba ŋgay, wawa
ŋgay hay, guvah ŋgay hərwi
ga ada hərwi Labara Ŋgwalak
eye na, 30 anəke ahəl kway
nakay ma hutiye a ɗəma gay
hay, malamar hasləka eye
hay, malamar dem eye hay,
maya hay, wawa hay, gu-
vah hay na, haladzay a ze
nakə a gər ha aye. Kəla na,
ta geye ɗəretsətseh haladzay
dərmak. Aza kame na, ma
hutiye sifa nakə ma ndəviye
bay aye. 31 Mə walaŋ i ndo
neheyeanəkenəteyendo ime
hay aye na, haladzay ta təriye
ndo i dəba ada mə walaŋ i
ndoneheye anəkenəteye ndo
i dəbahay ayena, haladzay ta
təriye ndo i me.»

Yesu a ɗa haməməte ŋgay
Mata 20.17-19; Luka

18.31-34
32Yesu ta gawla ŋgay hay, tə

həl bo, tə lətse hərwi mede a
Zerozelem. Anəke na, nəteye
ka tsəveɗ faya ta diye. Kame
tay na, Yesu. Gawla ŋgay niye
hay tadzədzar. Ndoneheye tə
pataybəzay faya ta diye kabo
dziye ta dzədzar haladzay.
Yesu a zalatay a gawla ŋgay

niyehaykurogəreyesuloaye
abəra mə walaŋ i ndo niye
hay kətsah sa. Ka təv niye
na, a tsikatay wu nakə ma ta
təriye ka gər ŋgay aye.
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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 i məkəɗe. Ta
vəlay ga ha a həlay i ndo ne-
heye tə sər Mbəlom bay aye.
34 Nəteye na, ta ŋgweseŋeye
dəla abəramə gər. Ta tufeŋeye
slesleɓ a ɗəre. Ta ndaɓiye ga
ta mandalaɓa. Tsa na, ada
ta kəɗiye ga tuk. Aya ane,
ma dəba i məhəne mahkar
na, na lətseweye abəra ma
mədahaŋ.»

Ndo bagwar eye ta ndo i
məsler

Mata 20.20-28; Luka
22.25-27

35Ma dəba aye na, Yakuba
ta Yuhana wawa i Dzebede
hay ta həndzəɗ ka təv ŋgay, tə
gwaɗay: «BəyMaduweŋmay,
a samay na, gamay wu nakə
a samay matsətsehe fakaya
aye?»

36 Yesu a gwaɗatay: «A
sakumnâgehərwikuromna,
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
neheye Mbəlom a ləvatay ha
bo aye wu tay.»

41 Siye i gawla ŋgay neheye
kuro aye tə tsəne bazlam
niye na, a ndalatay haladzay.
Tə ge mevel ka Yakuba ta
Yuhana. 42 Hərwi 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
ndo hay ta gədaŋ ada ndo
bagwar eye hay ta ɓərəkiye
ha gədaŋ tay ka siye i ndo
hay. 43 Ane tuk na, mâ ge
andza niye mə walaŋ kurom
bay. Ɗuh na, kə ge ndəray mə
walaŋ kurom a say matəre
bagwar eye na, mâ təra ndo
i məsler kurom. 44 Ada taɗə
ndo mə walaŋ kurom a say
matəre ndo i me na, mâ təra
beke i ndo hay tebiye ɗuh.
45 Kwa neŋ Wawa i Ndo na
yaw na, hərwi ada ndo hay tâ
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geŋ məsler bay. Na yaw ɗuh
na, hərwi məgatay məsler
a ndo hay ada məvəle ha
məsəfəre ga hərwi məmbəle
tay ha ndo hay haladzay.»

Yesu a mbəl ha ndo guluf
eye

Mata 20.29-34; Luka
18.35-43

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 ta
diye na, tə ndzay a gər a
guluf wuray faya ma rəkiye
wu mandza eye ka tsakay i
tsəveɗ. Məzele ŋgay na, Bar-
time, andza məgweɗe wawa
i Time. 47 Guluf niye a tsəne
taɗakay fayamadiyena, Yesu
ndo i Nazaret na, a wuda, a
gwaɗ: «Yesu,Wawa iDavit, nâ
gakamə bo təbəɗew?»

48Ndo hay haladzay tə gay
me, tə gwaɗay: «Ka bəbəl
mey? Ndza ɗikɗik!»
Neŋgeye na, a səkah ha

mawude sa ɗuh: «Wawa
i Davit, nâ gaka mə bo
təbəɗew?»

49 Tsa na, Yesu a lətse,
a gwaɗatay: «Dum za-
lumeŋayaw,mâ yaw.»
Ti ye tə zalay a guluf niye, tə

gwaɗay: «Ɗərevmâye fakaya
abəra bay. Lətse! Dara, faya
ta zalakeye.»

50 Tsa 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.

51 Yesu a tsətsah faya, a
gwaɗay: «A saka nâ ge hərwi
yak na, mey?»

Guluf niye ambəɗay 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, guluf niye aŋgatay a

ɗəre kwetseh kwetseh lele. A
pay bəzay a Yesu.

11
Yesu a ndisl a Zerozelem
Mata 21.1-11; Luka 19.28-

40; Yuhana 12.12-19
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 gəma nakə kame kurom
aye. Ka ndislum naha
a ɗəma na, ka ndzumeye
a gər a zuŋgo wawa eye
ɗa məzle ndo maɓara 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
zuŋgoniyewawa ayemaɓara
eye ma bəra ka məgeɗ, ka
tsakay i tsəveɗ. Tsa na, tə pəla
ha zuŋgo niye. 5Mə ɗəma na,
ndo hay andayamandza eye.
Tə gwaɗatay: «Ka gumeye
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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.
Siye hay tə pa hawal i gərɗaf
neheye tə ɗəsaw ma guvah
hay aye hərwi məɗəslay ha
gər a Yesu dərmak. 9 Ndo
neheye kame i Yesu ta ndo
neheye ma dəba ŋgay aye
na, ta wuda, tə gwaɗ: «Zam-
baɗakway a Mbəlom! Mâ
pa ŋgama ka ndo nakə faya
ma deyeweye təməzele i Bəy
Maduweŋ aye! 10 Mbəlom
mâ pa ŋgama ka bəy i bəba
kway Davit! Zambaɗakway
a Mbəlom, neŋgeye nakə mə
mbəlom aye!»

Yesu a vəlay mezeleme a
gərɗaf i gurov

Mata 21.18-19
11 Tsa na, tə ndisl a Ze-

rozelem. 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
ɗəma na, 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. 13Aŋgataynaha 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, kakup-
kuppa slambah ɗekɗek bəna,
hohway andaya bay. Hərwi
kə ndisl ahəl ŋgay məwe bay.
14 Tsa na, Yesu a gwaɗay a
dərizl i gərɗaf niye: «Ndəray
mâ nda hohway yak ɗaɗa sa
bay!» Tsa na, gawla ŋgay hay
ta tsəne.

Yesu mə gay i məɗəslay ha
gər aMbəlom

Mata 21.12-17; Luka
19.45-48; Yuhana 2.13-22

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 ne-
heye 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 ndoməzle wu
i tsakala kwa waray waray
mede ha ta dalamətagay i gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom.
17A 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

* 11:17 Ezay 56.7.
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wal tebiye.*” Ane tuk na,
nəkurom ka tərum ha lar i
məkal hay na, kəkay?†»

18 Bagwar hay i ndo neh-
eye tə vəlaway wu a Mbəlom
ta ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye, tə tsəne
wu nakə Yesu a gawa aye na,
ta dzədzar hərwi ndo hay ta
wuɗa bazlam i Yesu niye a
tsikatayaye. Tapəla tsəveɗka
məkəɗe na Yesu.

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

Məpe mədzal gər ka Yesu tə
maɗuwuleme

Mata 21.20-22
20Tədœeyepərik imekedœ

na, Yesu ta gawla ŋgay hay
tə ma a Zerozelem. Ahəl
nakə faya ta diye na, tə ŋgatay
a dərizl i gərɗaf niye andza
gurovaye. Dərizl i gərɗafniye
na, makula eye hus ta zləlay
eye dzay. 21Piyer a ŋgatay na,
bazlam i Yesu nakə a tsikay a
dərizl i gərɗaf niye amayawa
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 ha
mədzal gər kurom aMbəlom!
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, Mbəlom
ma təmiye na. Ada mâ sər ha
na, ma giye bo andza nakə
a tsətsah aye. 24 Hərwi niye
fayana tsikakumeye: Taɗə ka

ɗuwulum me, ka tsətsahum
wukaMbəlomna, dzalumha
na, ɓa ka hutum tsɨy. Mbəlom
ma vəlakumeye. 25 Agəna
nəkurom ta magum eye ta
ndo na, ka ta ɗuwulumeye
me aMbəlom 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,
Bəbakuromnakəməmbəlom
aye ma pəsakumeye ha bay
dərmak.]»

Gədaŋ i Yesu
Mata 21.23-27; Luka 20.1-

8
27Ma dəba eye na, tə ma a

Zerozelem tuk. Yesu a ye a
dalamətagay i gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom. Ahəl nakə
faya ma həhaliye mə ɗəma
aye na, bagwar hay i ndo ne-
heye təvəlawaywuaMbəlom
aye ta ndo mədzaŋgawa ba-
zlam i Mbəlom mapala eye
ada ta madugula siye hay, ti
ye ka təv i Yesu. 28Ti ye naha
na, ta tsətsah faya, tə gwaɗay:
«Kagewuneheyena, ta gədaŋ
waray? Maa vəlaka gədaŋ
eye na, way?»

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

† 11:17 Zeremi 7.11.
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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
kawu nakə Yuhana a tsik aye
bay na, kemey?” 32 Ada ka
mbəɗakweye faya məgweɗe
maa sləraw Yuhana na, ndo
hay, ka tsikakweye təta bay.»
Tə tsik təta bay na, hərwi ndo
hay tebiye tə sər ta deɗek
Yuhana na, ndo məɗe ha
bazlam iMbəlom. 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 tsikakum-
eye 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

1 Ma dəba eye na, Yesu
a tsikatay me ta dzeke, a
gwaɗatay: «Ndoweye a ɗəs gu-
vah. A zəv a ɗəma dərizl
i gərɗaf haladzay. Dərizl i
gərɗaf niye hay na, tə wa ho-
hway aye. A ndəv ha mazəve
na, a lawara na həndits ta
zleɗ. Tsa na, a lambaɗ a
ɗəma təgwaɗ hərwi maɗɨtse a
ɗəma hohway i dərizl i gərɗaf
niye hay. A ɗəzl a ɗəma
təv matsəpe wu. A ndəv ha
malembeɗe guvah ŋgay niye
na, a həl ndo i məfəte hay ada

tâ fətay na. Bo ŋgay aye a ye a
tsekene.

2 «Həlay i maŋgəle hohway
i dərizl i gərɗaf niye hay kə
sla. A slər ndo nəte məwalaŋ
i ndo 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. Təndaɓa na ada
ta həhara ahaya həlay 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. 5Ndo
i guvahniyeazlando iməsler
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 «Anəke a zəkayaw a ndo
i guvah niye na, wawa ŋgay
nətenakəawuɗanahaladzay
aye. A slər nawawaŋgayniye
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
guvahnakaymamətsakweye
anəkway!” 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,
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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 ɗəma mawatsa 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.*”»

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

Məvəlay dzaŋgal a bəy i
Roma

Mata 22.15-22; Luka
20.20-26

13 Ma dəba eye na, tə slər
Farisa hay ta ndo hay ŋgalmə
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?»

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

16Tə zlay naha kwar i suloy
nəte. Tə vəlay.
A təma kwar i suloy niye a

zəba faya. Tsa na, a tsətsah,
a gwaɗatay: «Mandzəkit bo
nakay ta məzele nakay faya
na, i way?»
Tə gwaɗay: «I bəy i Roma

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,
vəlumayhaaMbəlomŋgway.»
Tə tsəne bazlam i Yesu niye

na, a gatay hərɓaɓəkka.
Mələtsew abəra ma

mədahaŋ
Mata 22.23-33; Luka

20.27-40
18Ma dəba eye na, Saduke

hay ti ye ka təv i Yesu.
Azlakwa bay Saduke hay na,
nəteye tə dzala ha tə gwaɗ:
«Ka mət na, mələtsew abəra
mamədahaŋ andaya sa bay.»
19 Ti ye ta tsətsah ka Yesu, tə
gwaɗay: «Miter, bazlam nakə
Musa a watsamay a bazlam
i Mbəlom mapala eye na,
anaŋ. A gwaɗ: “Taɗə ndo a

* 12:11 Dəmes hay 118.22-23.
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mət a gər ha ŋgwas ŋgay, ta
wa zuk bay na, mata zle na
madakway i ŋgwas niye na,
malamar i ndo niye amət aye
bəɗaw? Ma zliye na, hərwi
ada hulfe i ndoniye amət 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, tawa ta dahəlay ŋgayniye
a zla aye bay. 21 Məmbager
ŋgay a zla na madakway i
ŋgwas niye. Tsa na, a mət ze
məwe wawa ta ŋgwas niye.
Malamar tay mamahkar eye
a ge ha andza niye dərmak.
22 Nəteye 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 tə mət na, ŋgwas a mət
dərmak. 23 Pat nakə aza ndo
hay ta lətseweye abəra ma
mədahaŋ aye na, ŋgwas niye
mamətseyena, away? 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
adaka sərumgədaŋ iMbəlom
bay. 25Ahəl 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 iMusa təbəɗew? A ɗa
ha na, bazlam nakə Mbəlom
a tsikayaw mə gay i dak niye
dzaydzay andza faya ma
təmiyenaaye. Ka təveyeniye
na,MbəlomagwaɗayaMusa:
“Neŋ na, Mbəlom i Abraham,
Mbəlom i Izak, Mbəlom i
Zakob.‡” 27 Mbəlom na,
neŋgeye Mbəlom i mədahaŋ
hay bay, neŋgeye Mbəlom i
ndo neheye ta ndziye huya
ta sifa aye. Nəkurom ka
dzum tsəveɗ hərwi nakə ka
gwaɗum mələtsew abəra ma
mədahaŋ andaya bay aye.»

Bazlam mapala eye bag-
war eye

Mata 22.34-40; Luka
10.25-28

28Ahəl nakə Yesu ta Saduke
hay faya ta tsikiye me aye
na, ndo mədzaŋgawa bazlam
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.» Tsana, a həndzəɗka
təv i Yesu. A tsətsah ka Yesu
a gwaɗay: «Bazlam i Mbəlom
mapala eyenakə a ze siyehay
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.

† 12:19 Madazlay iwuhay38.8; Bazlammapalaeyemasuloeye25.5-10. ‡ 12:26
Madayaw abəra ma Ezipt 3.2-4, 6, 15-16.
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30 Wuɗa Bəy Maduweŋ
Mbəlom yak tə ɗərev yak
tebiye, ta məsəfəre yak
tebiye, təmetsehe yak tebiye,
ada ta gədaŋ yak peteh.§”
31Bazlammapala eyemasulo
eye anaŋ sa: “Wuɗa ndo i
məgeɗ yak dərmak andza ka
wuɗa na gər yak.*” Bazlam
i Mbəlom mapala eye maze
neheye sulo aye na, andaya
sa bay.»

32 Tsa na, ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala
eye a gwaɗay a Yesu: «Lele
haladzay ŋgalaka! Wu
nakə ka tsik aye na, deɗek.
Bəy Maduweŋ na, neŋgeye
Mbəlom nəte. Ma dəba ŋgay
na, Mbəlom mekeleŋ eye
andaya bay. 33 Kwa way mâ
wuɗa Mbəlom tə ɗərev ŋgay
tebiye, tandarawŋgay tebiye.
Ada mâ wuɗa ndo i məgeɗ
ŋgay dərmak andza a wuɗa
na gər ŋgay. Niye na, a ze
məfəkay naha slo i gənaw a
Mbəlom təməvəlay naha siye
i wu hay wal wal.»

34 Yesu a ŋgatay ndo niye a
mbəɗay faya na, tə metsehe
lele. Tsa na, a gwaɗay a ndo
niye: «Nəkar na, bəse təmede
a Bəy i Mbəlom.»
Ma dəba eye na, horoy a

gatay a ndo hay matsətsehe
faya bazlam.

Kəriste na, Wawa i Davit
ɗaw?

Mata 22.41-46; Luka
20.41-44

35 Ahəl niye na, Yesu a
tətikawatay a ndo haymə gay

i məɗəslay ha gər a Mbəlom.
A tsətsah ka ndo hay, a
gwaɗatay: «Ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala
eye tə gwaɗ Kəriste neŋgeye
na, Wawa i Davit na, kəkay?
36Hərwi kwa Davit na, a tsik
ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye, a
gwaɗ:
“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” tukna, Kəristema
təriye wawa ŋgay na, kəkay?»
Bazlam i Yesu niye a tsik

eye na, a yatay a gər a ndo
niye hay faya ta pay zləmaye.

Məgaymetsehe amasəpete
Mata 23.1-14; Luka 20.45-

47
38 Wu nakə faya ma

tətikateye aye na, anaŋ.
A gwaɗatay: «Həbum
gər kurom abəra ka ndo
mədzaŋgawa bazlam i
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. 39Kwa 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,

§ 12:30 Bazlammapala eyemasulo eye 6.4-5. * 12:31 Levitik 19.18. † 12:36
Dəmes hay 110.1.
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təv məndze ŋgwalak eye.
40 Wu nakə tə vəlawatay
a madakway i ŋgwas hay
aye na, tə ndayawa na. Tə
ɗuwulawa me na, 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 ŋgwas
mətawak 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 ndo hay faya ta
piye suloy a wu məpe 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. 42 Madakway 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.
44 Hərwi ndo mekeleŋ eye
hay tə vəl na, abəra ka siye. A
gatay mə gər sa bay. Ane tuk
na, madakway i ŋgwas nakay
mətawak eye na, a vəl ha
tebiye, siye andaya sa bay.»

13
Yesu a ɗa ha tambəzliye ha

gay iməɗəslayhagəraMbəlom
Mata 24.1-2; Luka 21.5-6

1 Ahəl nakə Yesu a yaw
abəra ma dalamətagay i gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom
aye na, ndo nəte mə walaŋ
i gawla hay a gwaɗatay:
«Miter! Zəba ka gay nakay tey.
Ma ɗəzliye na, bagwar eye
ada kwar neheye ta ɗəzl ha
aye na, bagwar eye hay ada
tə le haladzay!»

2 Yesu a mbəɗay faya a
gwaɗay: «Zəba gay nakay na,
kaŋgatumeyeakwarkwanəte
ka gər i kwar ŋgeɗ bay. Ta
mbəzliye ha hele hele.»

Ŋgoɗgor i mandəve i
məndzibəra

Mata 24.3-14; Luka 21.7-
19

3 Ma 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?»

5 Tsa na, a dazlay
mətsikatay, a gwaɗatay: «Gum
metsehe lele! Ndəray mâ
səpat kurombay. 6Hərwi ndo
hay haladzay ta deyeweye
ta məzele ga. Kwa way ma
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gwaɗiye: “Neŋ na, Kəriste!”
Ada ta səpatiye ndo hay
haladzay. 7 Ka tsənum ndo
hay faya ta giye vəram bəse
tə nəkurom kwa neheye
dəreŋ tə nəkurom aye na, kâ
dzədzarum bay. Wu neheye
na, kutoŋ ta ndisleweye. Ane
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 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 kurom
ha a gay i sariya. Ta ndaɓiye
kurom ta mandalaɓa mə gay
i maɗuwule me hay. Ta diye
kurom kame i ndo mələve
dala hay ada kame i bəy
hay, hərwi nakə ka pumeŋ
bəzay a neŋ aye. Niye na,
ta səriye ha ka pumay bəzay
na, a Mbəlom deɗek. 10 Wu
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 hay na, kâ dzalum
nəmaa 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 ta wawa tay hay andza
niye dərmak. Wawa hay ta
natay ɗəre a bəba tay hay,
ta kəɗiye tay ha. 13 Ndo
hay tebiye ta nakumeye
ɗəre hərwi ga. Ane tuk na,
ndoweye kə səmay naha hus
ka mandəve aye na, Mbəlom
ma 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 amahəmba hay. 15Ndo
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
ŋgwasneheye faya ta vəlateye
wah a wawa tay hay aye!
18 Gumay amboh a Mbəlom,
hərwi ada wu neheye mâ
ge bo a həlay i mətasl bay.
19Hərwimey na, pat eye niye
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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 Mbəlom mâ zla həlay
eye bəna, ndəray kwa 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 nakə
Mbəlom a sləraweye. Nəteye
na, ta giye masuwayaŋ hay
ada tə wu neheye ma giye
hərɓaɓəkka aye hərwi taɗə
ma giye bo na, masəpete tay
handoneheyeMbəlomapala
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, pat ma giye andaya sa
bay ada kiye ma dəviye
bay. 25 Wurzla hay dərmak
ta kutsaweye abəra ka
magərmbəlom ada wu
neheye gədaŋ eye ka
magərmbəlom aye ta ɓəliye
haladzay. 26 Tsa na, ndo hay
ta ŋgeteŋeye a neŋ Wawa i

Ndo na deyeweye ma pazlay
ta gədaŋ haladzay ada ta
məzlaɓ eye. 27Kwayaŋŋa ma
sləraweye gawla i Mbəlom
hay, ta hayay gər a ndo neh-
eye a pala tay ha aye abəra ka
kokway i məndzibəra tebiye
kwa ka waray ka waray 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 neŋ Wawa 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.»

Maa sər pat nakə
məndzibərama ndəviye na,
Mbəlom nəte ŋgweŋ

Mata 24.36-44
32 «Ma deyeweye pat waray

na, ndəray kwa nəte a sər
bay. Ada ma deyeweye ahəl
waray na, ndəray a sər həlay
eye bay sa. Kwa gawla i
Mbəlom hay mə mbəlom,
kwa neŋ wawa ŋgay bəbay,
nəmaa sər bay. Maa sər pat
eye na, Mbəlom Bəba ga nəte
ŋgweŋ. 33Gummetsehe bəna,
kâ dzədzarum bay, hərwi ka
sərum ma deyeweye kəɗay
na, ka sərum həlay eye bay.
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34 Ma deyeweye na, andza
ndo i gay nakə a say mede
a tsekene aye. A ye na, a
gəratay ha gay ŋgay a ndo i
məsler ŋgay hay ada tâ gay
gər a bəɗgay ŋgay lele. A vəl
məsler kwa a way. A ndo
matsəpeməgeɗ na, a gwaɗay:
“Tsəpa na lele, kâ ndzahəra
bay.” 35 Nəkurom dərmak
andza niye. Ndzum na,
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.
36Agənamadeyeweyehəf na,
ma ndzakum a gər nəkurom
mandzahəra eye bay. 37 Wu
nakə faya na tsikakumeye
na, na tsikateye a ndo hay
tebiye. Na gwaɗateye: Kâ
ndzahərum bay! Ndzum
tsezlezleŋŋe!»

14
Ta pəla tsəveɗ məgəse na

Yesu
Mata 26.1-5; Luka 22.1-2;

Yuhana 11.45-53
1 A zəkaw məhəne sulo

nakə Yahuda hay ta hatsiye
magurlom i Pak ada ta
mənde wu mənday nakə
tə zalay peŋ aye na, gəɗe
faya bay. Ahəl niye na,
bagwar hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye
ta ndo mədzaŋgawa bazlam
i Mbəlom mapala eye faya ta
pəliye tsəveɗ ka məgəse Yesu
ta məkal hərwi ada tâ kəɗ
na. 2 Tə gwaɗ mə walaŋ tay:
«Kâ gəsakwa na təmagurlom
nakay bay bəna, ndo hay ta
gəriye kway ha bay.»

Ŋgwas wuray a mbəɗa mal
ka Yesu

Mata 26.6-13; Yuhana
12.1-8

3 Ahəl niye na, Yesu ma
gəma i Betani, mə gay i
ndo wuray tə zalay Simoŋ.
Ndoweye niye a ndzawa na,
ɗəvats i madəgweɗe a gaway.
Ahəl nakə faya ta ndiye wu
mənday aye na, ŋgwas wuray
a ye a fələkwa ka təv tay
dos ŋgay mə həlay maraha
eye tə mal nakə a ze huŋŋa
aye. Mal niye na, tsakala eye
haladzay. A ye naha na, a
həɓ hame i dos niyeməɗakw.
Tsa na, a mbəɗa mal niye ka
gər i Yesu. 4 Ndo neheye ka
təv i Yesu aye na, siye hay a
ndalatay haladzay. Tə gwaɗ
mə walaŋ 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!» Tə
may ha mənese haladzay a
ŋgwas niye.

6 Yesu a gwaɗatay: «Ɗuh
bay, gərum ha ŋgwas nakay
na, səfek. Ka kwasumeye
gər a ŋgwas nakay na, hərwi
mey? Wu nakə a ge hərwi ga
aye na, lele haladzay. 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, na ndziye tə
nəkurom huya bay. 8 Ŋgwas
nakay a geŋ na, wu nakə
gədaŋ ŋgay a mba faya məge
aye. Neŋgeye na, kə lah
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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 neh-
eye tə vəlaway wu a Mbəlom
aye. Məzele ŋgay na, Yudas
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 haladzay.
Tsa na, tə gwaɗay: «Nəmaa
vəlakeye dala.» Yudas amaw
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; Yuhana13.21-30; 1Koriŋte
hay 11.23-25

12Pat makurre i magurlom
nakə tə ndayawa wu mənday
nakə gəɗe faya bay aye na,
tə kəɗawa təɓaŋ hərwi məde
wu mənday i Pak. Pat eye
niye na, gawla i Yesu hay
ta tsətsah, tə gwaɗay a Yesu:
«A saka nəmaâ ye mata daka

ɗaf i magurlom i Pak na, ka
waray?»

13 Yesu a tsəne andza niye
na, a slər gawla ŋgay hay sulo
ka me, a gwaɗatay: «Dum
a wuzlahgəma! Ka yum
naha na, ka ndzumeye a gər
a ndo faya ma zliye yam
ta gəzla eye. Ka ŋgatumay
na, pumay bəzay. 14 Gay
nakə ma 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.»

16 Gawla ŋgay niye hay
sulo aye tə lətse, ti ye a
wuzlahgəma. Ti ye naha na,
tə ndzay a gər andza nakə
Yesu a tsikatay aye. Tsa na, tə
dawumənday i Pakmə ɗəma.

17 Huwa a ge na, Yesu ta
gawla ŋgay hay kuro gər eye
sulo, ti ye a gay niye tuk.
18 Ahəl nakə faya ta ndiye
wu mənday aye na, Yesu
a gwaɗatay: «Neŋ faya na
gwaɗakumeye: Sərum ha
na, ndo nəte mə walaŋ kway
nakay ka ndayakweye wu
mənday dziye na, ma giye
fagaya ɗaf.»
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19 Gawla ŋgay hay tə tsəne
andza niye na, a ndalatay.
Tsa na, kwa way a tsətsah
faya, tə gwaɗay: «Neŋ ɗaw?
Neŋ ɗaw?»

20 Yesu a mbəɗatay faya
a gwaɗatay: «Ndo nəte mə
walaŋ kurom neheye kuro
gər eye sulo aye. Mata ge
fagaya ɗaf na, ndo nakə faya
ka ndayakweye wu mənday
dziye aye. 21NeŋWawa i Ndo
namətiyeandzanakəƊerewel
i Mbəlom a tsik aye. Ane
tuk na, ɗəretsətseh ka gər i
ndo nakə ma giye ɗaf ka neŋ
Wawa iNdoaye. Ndoniyena,
ŋgamameeneŋ tâ wa na bay.»

22 Ahəl nakə faya ta ndiye
ɗaf aye na, Yesu a zla peŋ,
a gay naha sɨsœ a Mbəlom.
Ma dəba eye na, a ŋgəna ha
peŋ niye, a vəlatay a gawla
ŋgay hay, a gwaɗatay: «Zlum.
Nakay na, bo ga.» 23 A zla
gəvetmaraha eye təwuməse,
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. 25Neŋ faya na
tsikakumeye, na ta siye wu
məse nakay sa bay hus a pat
nakə na ta siye weɗeye ma
Bəy i Mbəlom aye.»

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

Yesu a ɗa ha Piyer ma 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 hwayum-
eye kurom. Mawatsa eye mə
bazlam i Mbəlom na: “Na ta
kəɗiye na ndo mətsəkure tay
ada təɓaŋ hay ta ŋgəniye gər
kweye kweye kwa a ŋgay.*”»
28 Yesu a gwaɗatay sa: «Ane
tuk na, na mbəlaw abəra
ma mədahaŋ na, na həbiye
kuromma Galile.»

29 Piyer neŋgeye na, a
gwaɗay: «Kwa siye i ndo hay
ta gər kar ha na, neŋ na, na
gəriye kar ha bay.»

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

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 ka Mahəmba i
Tetəɗœz

Mata 26.36-46; Luka
22.39-46

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

* 14:27 Zakari 13.7.
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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. 34 A
gwaɗatay: «Ɗərev ga na, kə
rah tə ɗəretsətseh i mədahaŋ.
Nəkurom na, ndzum kanaŋ
tsezlezleŋŋe!»

35 A ye izaɗ abəra ka təv
i gawla ŋgay neheye mahkar
aye. A ye naha na, a kal bo ka
dala bərut tə huɗ. A ɗuwulay
naha me a Mbəlom a gwaɗ:
«Taɗə ma giye bo na, həlay i
ɗəretsətseh nakay mâ ye fa-
gaya abəra vuw tey.» 36 A
gwaɗ: «Abba, Bəba ga, nəkar
na, wuray awuraka bo təbey.
Zla fagaya abəra ɗəretsətseh
nakay na siye tey. Kwa mey
na, andzanakə a saka anəkar
aye bəna, andza nakə a seŋ a
neŋ aye bay.»

37 Ma dəba eye, a maw
ka təv i gawla ŋgay neheye
mahkar aye. A maw a
ndzatay a gər na, nəteye
mandzahəra eye. Tsa na,
a zalay a Piyer a gwaɗay:
«Simoŋ, ka ndzahəra ɗaw?
Nəkar na, ka mba faya
məndze tə ɗəre kwa ɓəre nəte
təbəɗew? 38 Ndzum tə ɗəre
tsezlezleŋŋe ada ɗuwulumay
me a Mbəlom hərwi ada kâ
dəɗum a masəpete i Fakalaw
bay. Məsəfəre na, a say məge
wu lele eye, ane tukna, gədaŋ
kurom andaya məsəmay
naha a masəpete 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, bazlamŋgayneheye

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 ye mata ɗuwule
me sa.

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

Tə gəs na Yesu
Mata 26.47-56; Luka

22.47-53; Yuhana 18.3-12
43 Ahəl nakə Yesu faya ma

tsikiyemembaayena, 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 haladzay ta maslalam
tay hay ada ta sakwal tay
hay. Maa slər tay naha na,
bagwar hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye
ta ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye ada ta
madugula hay. 44 Yudas 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!
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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 yumaw fagaya
ta maslalam kurom hay ada
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 ada
mâ ge bo andza nakə Ɗerewel
i Mbəlom a tsik aye.»

50 Tə gəs na Yesu na, gawla
ŋgay hay ta hway kweye kw-
eye tə gər ha. 51 Faya ta diye
ha Yesu na, ndo wuray gawla
aye a zəŋgal na Yesu. Ka bo
ŋgayna, gwedere tsa. Ndone-
heye faya ta diye ha Yesu aye
tə ge andza ta gəsiye na gawla
niye na, 52 a gər ha gwedere
ŋgayŋguɗek, a hwayŋgway bo
kəriye.

Yesu kame i bagwar i
ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom aye

Mata 26.57-68; Luka
22.54-55,63-71; Yuhana18.13-
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 a Mbəlom
tebiye, madugula hay ta
ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala 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 ndo
məvəlaway wu 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.

55Bagwarhay i ndoneheye
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. Ane tuk
na, ta huta faya mənese bay.
56 Ndo hay haladzay ta raw
faya me. Ane tuk na, maraw
me tay niye ki ye tay faya bay.
Kwaway 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
mbəzliyehagay iməɗəslayha
gər a Mbəlom nakay ndo hay
ta ɗəzl eye ada ma məhəne
mahkar na, na ɗəzliye a ɗəma
mekeleŋ nakə tə həlay i ndo
zezeŋ bay aye.”» 59 Kwa
tə tsik andza niye bəbay na,
huya bazlam tay niye 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:
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«Ka mbəɗatay faya a ndo ne-
heye 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?»

62 Yesu a mbəɗay faya a
gwaɗay: «Neŋ na, neŋgeye.
Ma dazlay anəke, ka
ŋgatumeŋeye a neŋ Wawa
i Ndo na ndziye tə həlay i
mənday i Mbəlom, neŋgeye
nakə gədaŋ eye ka gər i
wu hay tebiye aye. Ka
ŋgatumeŋeye sa na, ma
magərmbəlom na deyeweye
ma pazlay.»

63Bagwar i ndoməvəlaway
wu a Mbəlom a tsəne andza
niye na, a ndalay haladzay. A
ŋguraɗa ha petekeɗ ŋgay. Tsa
na, a gwaɗ: «Ka pəlakweye
na, sa mey? 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.

65 Kwayaŋŋa siye i ndo
mekeleŋeyehay təwuya faya
kurah. Ta tufay slesleɓ a ɗəre.
Təmbuzay 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 ndomatsəpe 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; Yuhana18.15-18,25-
27

66 Piyer na, neŋgeye an-
daya huya ma dalamətagay
ka dala. Ŋgwas nakə a gawa
məsler mə gay i bagwar i
ndoməvəlawaywuaMbəlom
aye, a ye naha a ndzay a
gər a Piyer. 67 A ŋgatay a
Piyer mandza eye ka ako. A
zəba faya ndzuzle, a gwaɗay:
«Nəkardərmakna, ndo iYesu,
ndo i Nazaret na gwaɗ bəɗa?»

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

69 Piyer 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.
«Ndonakayna, nəteməwalaŋ
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
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raw me na, Mbəlom mâ 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
aye na, a hwayaw abəra. A ye
a tuwa tsɨɗuk tsɨɗuk.

15
Yesu kame i Pilat
Mata 27.1-2,11-26; Luka

23.1-5,13-25; Yuhana 18.28–
19.16

1 Pərik i mekedœ, bag-
war hay i ndo neheye
tə vəlaway wu a Mbəlom
aye ta madugula hay ta
ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye ada ta
madugula hay tebiye, tə haya
gər. Tə haya gər na, hərwi
mətsike mə walaŋ tay məge
ha Yesu na, kəkay? Ta ndəv
haməhay gər na, tə dzawa na
Yesu ada ti ye ha a gay i Pilat.
Ti ye naha na, tə vəlay ha a
Pilat.

2Pilat, neŋgeyena, a tsətsah
ka Yesu, a gwaɗay: «Nəkar
na, bəy i Yahuda hay deɗek
ɗaw?»
Yesu a mbəɗay faya, a

gwaɗay: «Nəkar ka tsik
segey.»

3 Bagwar hay i ndo neheye
tə vəlaway wu a Mbəlom aye
tə ɗəs parasay haladzay ka
Yesu.

4 Ma dəba eye na, Pilat a
tsətsah faya sa, a gwaɗay:
«Nəkar na, kambəɗa faya bay

na, kəkay? Ka tsəne wu neh-
eye faya ta tsikiye fakaya ha-
ladzay aye təbəɗew!»

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

6 Ka məve, ta giye magur-
lom 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 ma daŋgay.
Neŋgeyeməwalaŋ i ndo neh-
eye 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 a
Mbəlomaye, nəteyeɗuhna, 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?»



Markus 15:13 131 Markus 15:27

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 haladzay ta gədaŋ,
tə gwaɗ: «Dar na ka mayako
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 mandalaɓa, a vəlatay
ha a sidzew hay hərwi 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.

20 Ta ndəv ha məŋgwese
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
mayakomazləlmbaɗa 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 ka məzle
mayako mazləlmbaɗa eye
nakə ta dariye faya Yesu aye.

22 Tsa na, ti ye ha Yesu a
təv eye andaya tə zalay Gol-
gwata, andza məgweɗe: Təv
i mətasl i gər. 23 Tə ndisl
naha a ɗəma na, a satay a
sidzew niye hay məvəlay gu-
zom madzapa eye tə wuye
andaya tə zalaymir. Ane tuk
na, a say a Yesu bay, a kərah
məse.

24 Ma dəba eye na, ta
dar na Yesu ka mayako
mazləlmbaɗa eye. Ta dar na
na, tə ge tsakwal ka petekeɗ
ŋgayhay. Tə ge andzaniyena,
məsəre hamata zle na, way?

25 Ta dar na Yesu ka
mayakomazləlmbaɗa eyena,
ta mekedœ ta ɓəre tsɨɗ. 26 Tə
watsa ka palalameye andaya
gər i bazlam nakə 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,



Markus 15:28 132 Markus 15:40

nəte təhəlay imənday, neŋgeɗ
tə həlay i gula. [ 28 Anaŋ
andzanakaywunakəbazlam
i Mbəlom a tsik aye na, a
gwaɗ: «Neŋgeye na, tə pasla
na a walaŋ i ndo i seweɗ
hay.*»]

29Ndoneheye ti yawa ta təv
niye na, tə ɓəlawa ha gər tay
hay tekəm tekəm təmətsaɗay
pəleslesle. Tə gwaɗay: «Hey!
Nəkar haɓe a saka mambəzl
ha gay 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? 30 Nəkar
təma ha bo yak aye tey!
Mbəzlaw abəra ka mayako
nakaymazləlmbaɗa eye!»

31Bagwarhay i ndoneheye
tə vəlaway wu a Mbəlom aye
ta ndo mədzaŋgawa bazlam
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 fayamətəme ha gər ŋgay
təbəɗew? 32 Kəriste, Bəy i Is-
rayel hay mâ mbəzlaw abəra
ka mayako mazləlmbaɗa
eye anəke! Taɗə nəmaa
ŋgatay kə mbəzlaw abəra ka
mayakomazləlmbaɗa eyena,
nəmay nəmaa dzaliye ha ka
neŋgeye.»
Ndo neheye ta dar tay ka

tsakay i Yesu aye tə tsaɗa na
Yesu dərmak.

Məməte i Yesu
Mata 27.45-56; Luka

23.44-49; Yuhana 19.28-30

33 Magərhəpat a ge na,
ləvoŋ a ge ka dala niye
tebiye tekəɗəgəm. A ge na,
hus a ɓəre mahkar i huwa.
34 Ta ɓəre mahkar eye niye
na, Yesu a wuda ta magala
kələrra, a gwaɗ: «Eluya,
Eluya, lama sabaktani?»
Andza məgweɗe: «Mbəlom
ga, Mbəlom ga, ka gər ga na,
hərwi mey?†»

35 Siye i ndo neheye ka təv
aye niye tə tsəne na, tə gwaɗ:
«Pum zləm təday, faya ma zal-
eye a Eliya!»

36 Tsa na, ndo nəte mə
walaŋ tay niye, a hway, a
ye a zlaw wuye kofkoffa.
A tələka ha a wuye andaya
guyakaka, wu niye 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 Eliyamadeyeweye
mambəzla ahaya ɗaw?»

37Ane tuk na, Yesu a wuda
ta magala kələrra. Tsa na, a
mət.

38 A mət na, kwayaŋŋa pe-
tekeɗ 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 andaya malətsa
eye kame i Yesu, Yesu a mət
ma kəkay na, a ŋgatay. Tsa na,
a gwaɗ: «Ta deɗek, ndo nakay
na, Wawa i Mbəlom!»

40Ŋgwaswuray hay andaya
ka təv eye niye dərmak.

* 15:28 Ezay 53.12. † 15:34 Dəmes hay 22.2.
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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. 41 Nəteye
na, ta zəŋgalawa na Yesu
ada tə gaway məsler ahəl
nakə Yesu, neŋgeye ka dala
i Galile aye. Ka təv eye niye
na, siye i ŋgwas hay andaya
haladzay. Nəteye, tə yaw ka
bo dziye tage Yesu 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 mə walaŋ i bagwar i
ndo məge sariya dərmak.
Neŋgeye dərmak faya ma
həbiye Bəy i Mbəlom. A
gəs ɗərev ka dzədzar bay,
a ye a gay i Pilat mata
tsətsahaw mədahaŋ i Yesu.
44 Pilat a tsəne ɓa Yesu kə
mət na, a gay wadəŋ wadəŋ.
Tsa na, a zalay a bagwar i
sidzew niye. A tsətsah faya
abəra, a gwaɗay: «Yesu a
mət na, kə ndza haladzay
ɗaw?» 45Madəba eyebagwar
i sidzew niye a mbəɗay
faya na, tsa na, a vəlay
tsəveɗ a Yusufa ka məzle
mədahaŋ i Yesu. 46 Yusufa
a ye a səkəmaw rəkwat. A

səkəmawna, amaw ambəzla
ahaya mədahaŋ i Yesu abəra
ka mayako mazləlmbaɗa
eye. Tsa na, a mbəkwa na
mədahaŋ a ɗəma. A zla na
a ye, a pa na a tsəvay. Tsəvay
niye na, tə la ka geseh ka təv
nakə sərpalahha aye. A pa
na a ɗəma na, a bədəŋgwalaw
faya beber bagwar eye ka
madərəzl na tsəvay niye.

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

16
Yesu a lətsew abəra ma

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,Marimay i Yakuba
ta Salome, ti ye ta səkəm
mal huŋŋa eye, hərwi a satay
məwetse kamədahaŋ i Yesu.

2 Pat i luma i sidzew i
mekedœ ŋgwas neheye ti ye
ka me tsəvay. Tə husa na, pat
faya ma tsaraweye tərɗassa.
3Ahəl nakə faya ta diye na, ta
tsətsah ka boməwalaŋ tay, tə
gwaɗ: «Mata bədəŋgwalakway
na beber abəra kame i tsəvay
na, way?» 4 Tə ndisl naha na,
ta zəba ɗəre. Ta zəba ɗəre na,
tə ŋgatay a beber niye bagwar
eye ta dərəzl ha ka tsəvay
aye na, ɓa mabədəŋgwala eye
faya abəra, madzaka eye ka
tsakay tsɨy.

5Ti ye naha na, tə fələkwa a
tsəvay niye. Ti ye na tə ŋgatay
a ndo gawla aye. Neŋgeye
mandza eye ta diye i həlay i
mənday. Ndoweye niye na, tə
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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.

6 Ane tuk na, a gwaɗatay:
«Kâ dzədzarum bay. Faya
ka pəlumeye na, Yesu ndo i
Nazaret, neŋgeye nakə ta dar
na ka mayako mazləlmbaɗa
eye. Neŋgeye andaya kanaŋ
bay, kə mbəlaw 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 ma mədahaŋ. A lətsew
na, a bəzay ha bo kurre a
Mari nakə a yaw abəra ma
Magədala aye. Neŋgeye na,
ŋgwas nakə Yesu a həhar faya
abəra fakalaw hay tasəla aye.
10A ye a təkəratay a ndo neh-
eye 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:
«Yesuna, kəmbəlawabərama
mədahaŋ, neŋ na, na ŋgatay
bəna mey na!» Ndo neheye
ta təma bazlam ŋgay niye a
tsikatay aye bay.

12 Ma dəba eye na, Yesu
a mbəɗa ha bo ŋgay wal a
bəzatay ha bo a gawla ŋgay
hay sulo. A bəzatay ha bo na,
ahəl nakə nəteye ka tsəveɗ
faya ta diye a gəma aye.
13 Ndo niye hay sulo aye tə
maw a Zerozelem. Tə maw
na, ta təkəray wu nakə tə
ŋgatayayea siye i gawla iYesu
hay. Nəteye ta təmataynabay
ŋgway huya.

14Ma dəba eye sa na, Yesu
a bəzatay ha bo a gawla
ŋgay hay kuro gər eye nəte.
A bəzatay ha bo na, ahəl
nakə nəteye faya ta ndiye
ɗaf aye. Tsa na, a gatay me
hərwi mədzele gər tay nakə
andaya bay aye, ada hərwi
ta dzala ha ka wu nakə ndo
neheye tə tsikatay kurre, tə
gwaɗatay: «Nəmaa ŋgatay
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 tebiye ka məndzibəra.
16 Ndo nakə kə tsəne ada kə
dzala ga ha tə ɗərev nəte ada
ta dzəhuɓ ha a yam aye na,
ma təmiye. Ndonakəkədzala
ga ha bay aye na, Mbəlom
ma ta giye faya sariya 17 Ta
ta səriye ha ndo neheye ta
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dzala ga ha ta deɗek na,
ma kəkay? Nəteye na, ta
sliye faya mahəhere fakalaw
abəra mə bo i ndo tə məzele
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
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. 20 Gawla ŋgay hay
dərmak ti ye mata ɗa ha
bazlamŋgwalak eye niye Yesu
a tsikatay aye kwa a ŋgay.
Bəy Maduweŋ a dzənawa tay
ha ada a vəlawatay gədaŋ
ka məge wu neheye 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 Is-
rayel 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 amətawak
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 kaməmaw
i Yesu, ka mede i Yesu a
mbəlom.
Ka ndzay a gər a bazlam i

Luka mə Mata, ma Markus
ada ma Yuhana. Kə ɗa
ha ka gər i məwe Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam ada
ka gər i məwe Yesu.
Madazlay 1.1-4
Məwe taməgəle i Yuhana tə
Yesu 1.5–2.52

Bazlam i Yuhana nakə a
tsik aye 3.1-20

Madzəhuɓe i Yesu a yam tə
masəpete 3.21-43

Məsler ta labara i Yesu ma
Galile 4.14–9.50

Yesu a lətse abəramaGalile
a ye a Zerozelem 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 tayməwetse 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 neh-
eye na, ta ŋgatay tə ɗəre tay
kwa ka madazlay ŋgay aye.
3 Aya! Neŋ dərmak a seŋ
məwatsaka naha ka gər i ba-
zlam eye nakay, hərwi na
pəla na bəzay i bazlam nakay
kwa ka madazlay ŋgay eye.
4 Anəke na, nəkar dərmak
ka sliye faya məsəre ha ba-
zlam nakay ta tətikaka aye
na, deɗek.

Gawla iMbəloma yawa ɗa
haməwe 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 bag-
war i ndo məvəlaway wu a
Mbəlom. 6 Nəteye 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
təmetsehe lele. 7Ane tuk na,
wawa tay andaya bay. Hərwi
Elizabet na, a wa bay. Dəlay
eye. Sa na, nəteye guram eye
tsɨy.

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

10Ahəl nakə Zakari fayama
fəkay naha wu a Mbəlom mə
gay aye na, ndo hay haladzay
ma bəra faya ta ɗuwuliyeme.

11 A həlay niye na, gawla
i Mbəlom a yaw a bəzay ha
bo a Zakari. A lətse tə həlay i
mənday i təv nakə tə fəkaway
naha 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
yak ma ta wakeye wawa
hasləka eye. Ka ta zaleye
Yuhana. 14 Ɗərev yak ma
ta ŋgwasiye haladzay. Pat
i məwe ŋgay na, ndo hay
haladzay ta ŋgwasiye hərwi
ŋgay. 15 Neŋgeye na, ma ta
təriyebagwareye, ndoməgay
məsler a BəyMaduweŋ. Ɗaɗa
ma ta siye guzom bay. Kwa
wu nakə makwasa eye na,
ma ndzakiye bay. Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye ma ndziye
faya kwa mə huɗ i may
ŋgay. 16 Ma ta matay ahaya
Israyel hay haladzay ka təv i
Bəy Maduweŋ tay Mbəlom.
17 Maa lahayaw madayaw
kame a Bəy Maduweŋ na,

neŋgeye. Ma tsikateye me a
ndo hay ta məzlaɓ bagwar
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 Mbəlom bay aye ka təv i
Mbəlom. Ma təriye tay ha
ndo ŋgwalak eye hay. Ma ta
tsətsaliye tay ha ndo neheye
nəteye maləva bo eye hərwi
BəyMaduweŋ aye.*»

18 Ane tuk na, Zakari a
gwaɗay a gawla i Mbəlom:
«Na səriye ha wu nakay ka
tsikeŋ aye deɗek na, kəkay?
Neŋ na, ɓa guram eye, ŋgwas
ga dərmak na, guram eye tuk
na, kəkay?»

19 Gawla i Mbəlom a
mbəɗay faya, a gwaɗay: «Neŋ
Gabəriyel. Neŋ na, ka təv i
Mbəlom. A sləra ga ahaya
mətsikaka bazlam nakay ada
nâ zlakaw Labara Ŋgwalak
eye. 20 Ane 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 fayamətsikeme bay.
Tsa na, ndo neheye ma bəra
aye tə sərwu ka bəzay ha bo a
Zakari mə gay. A tsikatay me
na, tə həlay tsa. Neŋgeye huya
mandək eye.

* 1:17 ZəbamaMalasi 3.23-24.
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23Həlay i məge məsler i Za-
kari mə gay i Mbəlom a ndəv
na, a ye a mətagay. 24 Ma
dəba i kiye tsakwayna,wawa
a dəɗay a huɗ a Elizabet. Kiye
zlam na, a ŋgahawa bo mə
gay. A gwaɗ mə ɗərev ŋgay:
25 «Anəke na, Bəy Maduweŋ
kə ŋgeteŋ. Kə vəleŋ wawa.
Ndo hay ta ŋgwasiye fagaya sa
bay.»

Gawla i Mbəlom a ɗa ha
məwe i Yesu

26 Kiye a yay a Elizabet
məkwa na, Mbəlom a slər
gawla ŋgay Gabəriyel a gəma
wuray tə zalay Nazaret 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.

28 Gawla i Mbəlom niye a
fələkwa a gay i Mari, a ye
naha a gwaɗay: «Na tsikaka
me Mari, Bəy Maduweŋ kə
gaka ŋgwalak.»

29Mari a tsəne andza niye
na, adzədzaragwaɗmə ɗərev
ŋgay: «Mətsike me niye na,
andzaməgweɗemey?»

30 Gawla i Mbəlom a
gwaɗay: «Kâ dzədzar bay
Mari, Mbəlom a wuɗa kar.
31Wawa ma dəɗakeye a huɗ.
Ka ta wiye wawa niye na,
hasləka eye. Ka ta zaleye
Yesu. 32 Neŋgeye na, ma ta
təriye bagwar eye. Ta ta
zaleye Wawa i Mbəlom Fetek
mə gəma. Bəy Maduweŋ
Mbəlom ma təriye ha bəy
bagwar eye andza bəba təte
ŋgay Davit: 33 Neŋgeye ma
ta ləviye tay ha Israyel hay

ka tor eye. Bəy ŋgay na, ma
ndəviye bay.»

34 Mari a gwaɗay a gawla
i Mbəlom niye: «Wuye ma ta
giye bo na, kəkay? Neŋ na,
na sər zal zuk bay tuk na,
kəkay!»

35 Gawla i Mbəlom a
mbəɗay faya: «Məsəfəre
Tsəɗaŋŋaeyemambəzlaweye
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
yayməkwa. 37Hərwiwuray a
zay gədaŋ aMbəlom təbey.»

38 Tsa na, Mari a gwaɗay a
gawla i Mbəlom: «Neŋ ndo i
məsler i BəyMaduweŋ. Mâge
bo andza nakə ka tsik aye.»
Tsana, gawla iMbəlomaye

ŋgway.
Mari a ye a gay i Elizabet

39 Ma dəba i məndze tsek-
weŋ 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 iMari na, wawa a hatsmə
huɗ ŋgay. Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye a mbəzlaw ka Elizabet.
42 Tsa na, Elizabet a wuda, a
gwaɗ: «Nəkar na, Mbəlom kə
pa fakaya ŋgama a ze siye i
ŋgwas hay tebiye. Ŋgama mâ
ndza ka wawa niye ka wiye.
43 May i Bəy Maduweŋ ga a
yaw ka təv ga na, kəkay! Neŋ
təday na, way! 44 Na gwaɗ
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ka ŋgatay ba! Ahəl nakə ka
tsikeŋ me aye na, wawa a
ɓəl tə məŋgwese eye mə huɗ
ga. 45 Nəkar na, ɗərev yak
maŋgwasa eye hərwi wu nakə
Bəy Maduweŋ a tsik aye na,
ka təma, ma giye bo!»

46Tsa na, Mari a gwaɗ:
«Na zambaɗeye a Bəy

Maduweŋ tə ɗərev ga
peteh.

47 Ɗərev ga kə ŋgwasa ha-
ladzay hərwi Mbəlom
nakə a təma ga ha aye.

48 Ka zəba fagaya tsekweŋ
məwalaŋ 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 yak maŋgwasa
eye.”

49Hərwi Mbəlom bagwar eye
kə ge wu nakə 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 ŋgay
ma ndziye huya ta
nəteye.

51Ka bəz ha gədaŋ ŋgay,
ka həhar tay ha ndo neh-
eye tə ɗəslayhagər abo
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 wu
mənday.

Ndo i mezeleme hay na,
ka həhar tay ha.

54Ki yawmadzəne tay hay Is-
rayel hay, ndo i məsler
ŋgay hay.

Mbəlom na, kə mətsa ha
gər ta ŋgwalak ŋgay bay.

55Kə ge andza nakə a tsikatay
a bəba təte kway hay
ahəl niye aye.

A tsikay a Abraham ada
a gwala i Abrahamhay
tebiye ka tor eye.»

56Mari a ndzamə gay i Eliz-
abet kiye mahkar. Tsa na, a
ye amətagay.

Məwe i Yuhana
57 Anəke na, kiye i Eliz-

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

59Wawa a həna tsamahkar
na, ndo hay ti yaw mata ɗəse
na wawa niye. A satay haɓe
məpe faya məzele na, Zakari,
tə məzele i Bəba ŋgay. 60 Ane
tuk na, may i wawa niye, a
gwaɗatay: «Aʼay! Ta zaleye
na, Yuhana.»

61 Tə gwaɗay: «Məzele an-
daya andza niye ma gwala
yak bay tuk na, kəkay!»

62Tsa 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 ŋgay
na, Yuhana.» Tsa na, a gatay
wadəŋwadəŋ tebiye tay eye.
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64 Kwayaŋŋa bazlam i
Zakari a həndək ka mətsike
me. Tsa na, a zambaɗay a
Mbəlom.

65 Ndo i məgeɗ hay tebiye
ta dzədzar. Ndo i gəma niye
hay tebiye hus a mahəmba
i Yahuda tə tsikawa faya.
66 Kwa way a tsəne bazlam
niye na, tə dzalawa faya
mə gər tay, tə gwaɗawa:
«Wawa nakay ma ta təriye na,
mey?» Ta deɗek, gədaŋ i Bəy
Maduweŋ ka gər ŋgay.

Zakari a zambaɗay a
Mbəlom

67Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a
mbəzlaw ka Zakari, bəba i
wawa 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.

69 Neŋgeye kə slərakwayaw
ndo gədaŋ eye hərwi
mətəme kway hay.

Neŋgeyena, gwala i Davit
ndo i məsler i Mbəlom.

70 Bazlam nakay na, Mbəlom
ɓa kə tsikatay a ndo
məɗe ha bazlam ŋgay
tsəɗaŋŋa eye hay ahəl
niye.

71 A gwaɗ na, ma ta təmiye
kway ha abəra mə
həlay i ndo i vəram
kway hay,

ada mə həlay i ndo ne-
heye tebiye tə nakway
ɗəre aye.

72 Kə gatay ŋgwalak ŋgay a
bəba kway hay.

Ma mətsiye ha gər ta
dzam nakə a ɓar eye
bay.

73 Mbəlom ɓa ka mbərəm
məmbaɗay a bəba təte
kway Abraham.

74A gwaɗ: Ma ta təmiye kway
haabəraməhəlay indo
i vəram kway hay na,

hərwi ada kâ slakwa
faya məgay məsler tə
madzədzar eye sa bay.

75 A ge andza niye na, hərwi
ada kâ tərakwa ndo
ŋgay hay.

Ka tərakweye na, ndo
ŋgay tsəɗaŋŋa eye
hay huya ma məndze
kway.

76 Nəkar na, wawa ga, ta ta
zalakeye na, ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom
Fetek,

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

77 Ka ta tsikateye a ndo ŋgay
hay ma deyeweye
mətəme tay ha.

Ma ta pəsatay ha mənese
tay hay.

78 Mbəlom kway na, ŋgwalak
ŋgay a ndəv bay.

Andza niye, dzaydzay
ŋgay ma dəvakweye
andza pat nakə faya
ma tsaraweye.

79 Tsa na, ma dəvateye dzay-
dzay a ndo neheye ma
mezek i mədahaŋ aye.

Ma lakiye kwayka tsəveɗ
i zay.»

80 Yawa! Yuhana a gəl na,
metsehe ŋgay a səkah kame
kame. A lətse a ye a kəsaf.
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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

1 Ahəl niye tə wa Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam na,
Agustus neŋgeye bəy i Roma.
Anəke na, a gwaɗatay a ndo
hay tâ pasla ndo hay ka dala
ŋgay tebiye. 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.

4 Andza niye, Yusufa
neŋgeye ma 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 təwamə ɗəma bəba təte
ŋgay Davit aye. 5 A ye na, ta
Mari mədel ŋgay tə bo sulo
eyemata wetse məzele tay.

6 Ahəl nakə nəteye ma
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 təv
mənde 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 an-
daya tə hənawa mə pesl, tə
tsəkurawa gənaw tay hay ta
həvaɗ. 9 Gawla i Mbəlom a

mbəzlaw a bəzatay ha bo.
Təv niye nəteye mə ɗəma aye
na, a dəv dzaydzay ta gədaŋ
i Bəy Maduweŋ. Tsa na, ndo
mətsəkure gənaw niye hay ta
dzədzar.

10 Ane tuk na, Gawla i
Mbəlomniye 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 tawakumndomətəme
kurom ha ma Betelehem,
ma gəma i Davit. Neŋgeye
na, Kəriste, Bəy Maduweŋ.
12 Dum ta zəbumaw faya.
Ka ŋgatumeye a wawa eye.
Ka sərumeye ha neŋgeye
na, hərwi mambuza eye mə
petekeɗ. Ma həniye ma təv
mənday wu i gənaw hay.»

13 Kwayaŋŋa, gawla i
Mbəlom hay haladzay tə yaw
ka təv i gawla i Mbəlom niye
ta zambaɗay a Mbəlom tə
gwaɗ:
14«Ŋgamamâ təraməmbəlom

məgəma, ka gər i ndo
hay tebiye.

Zay mâ təra ka
məndzibəra mə walaŋ
i ndo neheye Mbəlom
awuɗa tay ha aye.»

15 Tsa na, gawla i Mbəlom
hay ti ye wu tay ambəlom. Ti
ye wu tay na, ndo mətsəkure
gənaw hay tə gwaɗməwalaŋ
tay: «Lətsakwa, takwa hus a
Betelehem ta zəbakwaw ka
wunakə a ge bo aye, nakəBəy
Maduweŋ a ɗakway ha aye.»

16 Ti ye ta bəse a Betele-
hem. Tə ndisl naha a ɗəma
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na, tə ŋgatay a Mari ta Yus-
ufa 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. 19 Mari na, wu
neheye tə tsik aye na, a pa na
tebiye a gər a dzalawa faya.

20 Tsa na, ndo mətsəkure
gənaw hay tə maw wu tay.
Tə ɗəslay ha gər a Mbəlom ta
zambaɗay hərwi wu nakə tə
tsəne ada tə ŋgatay aye na, kə
ge bo andza nakə tə tsikatay
aye.

21 Məhəne tasəla a ge
matsamahkar eye na, həlay
i məɗəse wawa kə sla. A pa
faya məzele Yesu. Məzele
niye na, məzele nakə gawla
i Mbəlom a tsikay aMari ahəl
niye kə huta huɗ zuk bay aye.

Yusufa ta Mari ti ye ha
Yesu a Zerozelem

22Həlay i məbere bo tay ka
ɗəre i Mbəlom kə sla andza
bazlam i Mbəlom mapala
eye nakə Musa a watsa aye.
Andza niye, Yusufa ta Mari
tə zla wawa, ti ye ha a
Zerozelem mata bəzay ha
a Bəy Maduweŋ, 23 hərwi
mawatsa eye mə ɗerewel i
Musa na: «Malkwara i wawa
hasləka eye na, i Mbəlom.†»
24 Ada andza nakə mawatsa
eye mə ɗerewel i Musa na,
ti ye tə vəlay maydagwar

sulo kəgəbay bodobodo sulo
aMbəlom.‡

25 Yawa! Ndoweye an-
daya ma Zerozelem, məzele
ŋgay Simeyoŋ. Neŋgeye
na, ŋgwalak i ndo, ka təma
bazlam i Mbəlom lele. Faya
ma həbiye ndo mətəme tay
ha Israyel hay. Simeyoŋ
na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
ka neŋgeye. 26 Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye ɓa kə tsikay, a
gwaɗay: «Ka ta mətiye na,
ka ŋgateye a Kəriste nakə
Bəy Maduweŋ ma 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 «Bəy Maduweŋ ga, anəke

na, gər ha ndo i məsler
yakmâ ye ŋgway,

mâ mət tə zay, hərwi ka
ge wu nakə ka tsik aye.

30 Na ŋgatay tə ɗəre ga a ndo
mətəme ha ndo yak
nakə ka sləraw aye.

31Ka ləva ha bona, hərwi ndo
hay tebiye.

32Ndo nakə ka sləraweye na,
neŋgeye na, dzaydzay
nakə ma dəvateye a
ndo hay tebiye ka
məndzibəra

* 2:16 Zəba mə Luka 2.7. † 2:23 Madayaw abəra ma Ezipt 13.2, 12. ‡ 2:24
Levitik 12.8.
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ada neŋgeye ma vəlateye
məzlaɓ a ndo yak hay
Israyel hay.»

33 Bəba ta may i Yesu na,
a gatay hərɓaɓəkka hərwi ba-
zlam 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, Is-
rayel hay haladzay ta dəɗiye
faya. Andza niye, ndo hay
haladzay ta maweye ka təv i
Mbəlom hərwi ŋgay. Ma ta
ɗatay ha məsler i Mbəlom na,
neŋgeye. Ane tuk na, ndo
hay ta kərahiye na. 35 Wu
nakəmaŋgaha eyemamədzal
gər kwa i way i way na, ma
bəziye ha parakka. Nəkar
dərmak Mari, ɗəretsətseh ma
taŋgəniyehakabobəraɗərev
yak andzamaslalam.»

36 Ŋgwas wuray andaya
gurameyeketef 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. 37Tsa 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 kawawa niye
a ndo neheye faya ta həbiye
madayaw i ndo mətəme
ha ndo nakə ma təmiye ha
Zerozelem aye.

39Yusufa taMari tandəvha
məge wu nakə mawatsa eye
mə bazlam i Mbəlom mapala
eye na, ta mbəɗa gər a gəma
tay a Nazaret ka dala i Galile.
40Wawa niye faya ma gəliye
na, gədaŋ tə metsehe ŋgay a
səkah kame kame, ŋgama i
Mbəlom tə neŋgeye.

Yesu tamadugula i Yahuda
hay

41 Ka məve na, Yusufa ta
Mari ti yawa a magurlom i
Pak a Zerozelem. 42 Yesu a
geməve 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, kə mətsa ma Zerozelem.
Bəba ŋgay hay ta sər faya bay.
44 Nəteye tə dzala mə gər tay
na, Yesu neŋgeye ta ndo neh-
eye ti ye ka bo dziye. Tə ndza
hwapat ka mede. Ta huwa
na, tə pa bo ka mapəle na mə
walaŋ i gwala tay hay adamə
walaŋ i dzam tay hay. 45 Ta
pəla na na, ta huta na bay.
Ta mbəɗa gər a Zerozelem tə
mapəle na haladzay.

46 Ma dəba i məhəne
mahkar, ti ye naha tə huta
na mə gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom. Neŋgeye ma ndziye
mə walaŋ i ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala
eye, faya ma piye zləmka ba-
zlam ada faya ma tsətsahiye
fataya bazlam hay. 47 Ndo
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niye hay tə tsəne wu nakə
faya ma tsikiye na, a gatay
hərɓaɓəkka hərwi ndaraw
ŋgay ada tə mambəɗe ka
bazlam nakə a mbəɗawatay
faya aye.

48 Bəba ŋgay hay tə ŋgatay
andza niye na, a gatay
hərɓaɓəkka. May ŋgay a
gwaɗay: «Wawa ga, ka gamay
andza niye na, hərwi mey?
Nəmay ta bəba yak na, faya
nəmaa pəliye kar. Mədzal gər
may ka dzədza haladzay.»

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.

51Tsana, Yesua lətse ti ye ta
bəbaŋgayhayaNazaret. Yesu
na, a hənawatay ha gər lele.
Mayŋgay apanabazlamniye
a gər ŋgay.

52 Yesu a gəl na, metsehe
ŋgay a səkah kame kame. A
yay a gər a Mbəlom haladzay
ada ndo hay ta zambaɗaway
haladzay.

3
Yuhana madzəhuɓe ndo a

yam na, ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom

Mata3.1-12;Markus1.1-8;
Yuhana 1.19-28

1 Ahəl 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,
Yuhanawawa 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:
«Mbəɗum ha mede 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
bazlamiMbəlomaye, a gwaɗ:
«Ndo faya ma wudiye mə
kəsaf, a gwaɗ:
“Lambaɗumay tsəveɗ a Bəy

Maduweŋ,
lambaɗumay tsəveɗ hay
fehe lele, tâ hədzak
bay!

5Loloŋhay tebiye ta ta rahiye
fəɗeɗe!

Mahəmba hay ta tsa-
holok 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!

6 Mbəlom ma təmiye tay
ha ndo hay kəkay
na, ndo hay tebiye ta
ŋgateye.*”»

* 3:6 Ezay 40.3-5.
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7Ndo hay haladzay ti yawa
naha ka təv i Yuhana hərwi
ada mâ dzəhuɓ tay ha a
yam. Yuhana a gwaɗawa
tay: «Wawa i palas hay! Maa
ɗakum ha hwayum abəra
ka sariya i Mbəlom nakə
bəse kə ndzew aye na, way?
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, Mbəlom
ma sliye faya məge tay ha
kwar neheye anaŋ ayewawa
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 tə wa
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 nakə
məkelkabo ŋgay sulo aye na,
mâ vəlay nəte a ndo nakə i
ŋgay andaya bay aye. Ndo
nakəwuməndayŋgayandaya
na, tâŋgəna tandonakə i ŋgay
andaya bay aye.»

12 Ndo matsekele dzaŋgal
hay ti ye naha hərwi
madzəhuɓe bo a yam
dərmak. Ta tsətsah ka
Yuhana tə gwaɗay: «Miter,
nəmaa giye na, mey!»

13 A mbəɗatay faya a
gwaɗatay: «Kâ təmum wu
abəra ka ndomâ 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.»

15 Ndo hay ta dazlay
mədzele ka wu nakə 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 ta Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye ada ta ako.
17 Wu mahəve daw andaya
mə həlay. Ma ŋgəniye tay ha
daw ta dzəndzar. Dawna,ma
hayay gər ma həliye na a de.
Ada dzəndzar na, ma dziye
a ako nakə ma mbatiye 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. 20 Herod a səkah
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ha məge mənese sa. A gəs na
Yuhana a daŋgay.

Madzəhuɓe i Yesu a yam
Mata 3.13-17; Markus 1.9-

11
21 Ma dəba aye Yuhana

a dzəhuɓ tay hay ndo hay
tebiye a yam na, a dzəhuɓ
ha Yesu a yam dərmak. A
həlay nakə faya ma ɗuwuliye
me aye na, 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 faya ma
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 24 Heli wawa i
Matat, Matat wawa i Levi,
Levi wawa i Melki, Melki
wawa i Zanay, Zanay wawa
i Yusufa, 25 Yusufa wawa i
Matatiyas, Matatiyas wawa i
Amos, Amos wawa i Nahum,
Nahum wawa i Esəli, Esəli
wawa i Nagay, 26 Nagay
wawa i Maat, Maat wawa i
Matatiyas, Matatiyas wawa
i Semeyin, Semeyin wawa i
Zozek, Zozek wawa i Zoda,
27 Zoda wawa i Yohanan,
Yohanan wawa i Resa, Resa
wawa i Zorobabel, Zorobabel
wawa i Salatiyel, Salatiyel
wawa i Neri, 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, Simeyoŋ
wawa i Yahuda, Yahuda
wawa i Yusufa, Yusufa wawa
i Zonam, Zonam wawa i
Eliyakim, 31 Eliyakim wawa i
Meliya, Meliya wawa i Mena,
Mena wawa 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, Fares
wawa i Yahuda, 34 Yahuda
wawa i Zakob, Zakob wawa
i Izak, Izak wawa i Abra-
ham, Abraham wawa i
Tara, Tara wawa i Nakor,
35Nakor wawa i Serok, Serok
wawa i Ragu, Ragu wawa
i Falek, Falek wawa i Eber,
Eber wawa i Sala, 36 Sala
wawa i Kaynam, Kaynam
wawa i Arfadzad, Arfadzad
wawa i Sem, Sem wawa i
Nuhu, Nuhu wawa i Lamek,
37Lamek wawa i Matosalem,
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.
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4
A say a Fakalaw masəpete

na Yesu
Mata 4.1-11; Markus 1.12-

13
1 Ma dəba eye Məsəfəre

Tsəɗaŋŋa a rahay a bo i
Yesu na, a ye abəra ka təv
i magayam i Yurdum niye.
Tsa na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye a ye ha a makulkwan-
dah. 2 Mə ɗəma na, Yesu kə
ndza məhəne kuro kuro faɗ,
Fakalaw a say masəpete na.
Ma məndze niye na, Yesu kə
ndawuməndaykwa tsekweŋ
bay tebiye. Ka mandəve i
məhəne niye hay na, may a
wur faya tuk.

3 Tsa na, Fakalaw a yaw
ka təv ŋgay, a gwaɗay: «Taɗə
kə ge nəkar Wawa i Mbəlom
na, gwaɗay a kwar nakay mâ
təraka wumənday.»

4 Yesu a mbəɗay faya:
«Mawatsa eye mə bazlam i
Mbəlom na: “Ndo zezeŋ ma
ndziye na, ta wu mənday
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 neheye ma bəy i dala
neheye tebiye mavəla eye a
neŋ. Na sliye faya məvəle
kwa a way andza nakə a
seŋ aye. 7 Taɗə ka dəkweŋ
gurmets na, na vəlakeye ha
tebiye a nəkar.»

8 Yesu a mbəɗay faya:
«Mawatsa eye mə bazlam i

Mbəlom na, a gwaɗ: “Ɗəslay
ha gər a Bəy Maduweŋ yak
Mbəlom, ada ka geye məsler
na, a neŋgeye nəte ŋgweŋ.†”»

9 Fakalaw a ye ha a gəma
i Zerozelem, ka gər i gay i
məɗəslay ha gər aMbəlom. 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. 10 Hərwi
mawatsa eye mə bazlam i
Mbəlomna, 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 ba-
zlam i Mbəlom na, a gwaɗ:
“Kâdza haBəyMaduweŋ yak
Mbəlom bay.§”»

13 Fakalaw a ndəv ha
wewer ŋgay tebiye hərwi
masəpete Yesu. Ma dəba eye
na, a ye ŋgway abəra ka təv i
Yesu hus a pat mekeleŋ 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 hay mə gay
i maɗuwule me. Ndo hay
tebiye ta zambaɗaway.

* 4:4 Bazlam mapala eye masulo eye 8.3. † 4:8 Bazlam mapala eye masulo
eye 6.13. ‡ 4:11 Dəmes hay 91.11-12. § 4:12 Bazlammapala eyemasulo eye
6.16.
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Ndo igəmaiNazarethay ta
kərah Yesu

Mata 13.53-58; Markus
6.1-6

16 Ma dəba eye Yesu a
lətse, a ye a gəma i Nazaret.
Nazaret na, gəma nakə a gəl
mə ɗəmaaye. Pat imazəzukw
bo na, a lətse a ye a gay i
maɗuwule me andza nakə a
gawa ha aye. Mə ɗəma na, a
lətse hərwi mədzeŋge bazlam
iMbəlom. 17Tsana, ti yenaha
tə zlayaw ɗerewel i Ezay ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom,
tə vəlay. Tsa na, a pəla ha
ɗerewel niye. A pəla ha na,
a huta təv nakəmawatsa eye,
a gwaɗ:
18 «Məsəfəre i Bəy Maduweŋ

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 ahaya na, mətəme
tay ha, ndo neh-
eye faya ta gateye
ɗəretsətseh aye.

19 Məɗe ha məve nakə
Mbəlom ma gateye
ŋgwalak ŋgay a ndo hay
aye na, kə ndislew.*»

20Yesu a ndəv hamədzeŋge
andza niye na, a paɗa na
ɗerewel niye. Amay ha a ndo
məgeməsler i gay imaɗuwule
me niye. Tsa na, a ye a ndza

ŋgway. Ndo niye hay tebiye
mə gay i maɗuwule me aye
na, ta zəba ka Yesu.

21 Tsa na, Yesu a dazlay
mətsikatay, a gwaɗatay:
«Nəkurom neheye faya ka
pumay zləm a wu nakə
faya na tsikakumeye na, wu
nakə na dzaŋga mə Ɗerewel i
Mbəlom aye na, ɓa kə ge bo
bəgom tsɨy.»

22 Ndo niye hay tebiye
tə tsik faya, tə gwaɗ: «Ndo
nakay na, lele.» Ada Bazlam i
Yesu niye a tsikatay aye na,
bazlam niye ŋgwalak eye a
gatay hərɓaɓəkka. Tə gwaɗ:
«Neŋgeye na, wawa i Yusufa
na gwaɗ bəɗa?»

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 Kafer-
nahum 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 ba-
zlam i Mbəlom na, kwa nəte
ta təma na ma gəma ŋgay
nakə tə wa na mə ɗəma aye
bay. 25 Sa tsa na, sərum
ha ahəl i Eliya ndo i maslaŋ
i Mbəlom na, madakway i
ŋgwas hay haladzay ma Is-
rayel. Ahəl niye na, yam kə
pa bay məve mahkar ta kiye
məkwa. Mandərzlaŋ bagwar
eye a ge ka dala niye tebiye.

* 4:19 Ezay 61.1-2.
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26Madakway i ŋgwas hay an-
daya ma Israyel, ane tuk na,
Mbəlom kə slər Eliya a gay i
madakway i ŋgwas hay kwa
nəte bay tebiye. Ane tuk na,
Mbəlom a slər Eliya na, a gay
i madakway i ŋgwas wuray
a ndzawa ka dala i Səripta
ma gəma i Sidoŋ.† 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,Namaŋndo i gəma iSiri.‡»

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. 30Ane tuk na,
Yesu a ye məwalaŋ tay tsəriɗ
tsəriɗ a ye ŋgway.

Yesu a mbəl ha ndo nakə
məsəfəre lele baymə bo aye

Markus 1.21-28
31 Ma dəba eye na,

Yesu a lətse a ye a Kafer-
nahum. Kafernahum na,
wuzlahgəma i Galile. Pat i
mazəzukw bo na, pat pat a
tətikawatay a ndo hay. 32Ndo
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
maɗuwulemeniyena, ndow-
eye 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? Nəkar way
na, na sər ha lele: Nəkar na,
ndo nakə tsəɗaŋŋa Mbəlom a
sləraw aye!»

35 Tsa na, Yesu a gay me, a
gwaɗay: «Ndza ɗikɗik! Dara
abəra mə bo i ndo nakay!»
Tsa na, fakalaw a kal ha

ndo niye kame i ndo niye hay
ɓərra. Tsa na, a ndohwaw
abəra mə bo i ndo niye. Kə
gay wuray a ndo niye kwa
tsekweŋ bay. 36 Ka təv niye
na, a gatay a ndo hay daɓək
daɓək, hərɓaɓəkka. Tə gwaɗ
məwalaŋ 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 gəsay me ada
tə ndohwaw abəramə bo ndo
nakay aye!»

37Labara i Yesu a ɗa a zləm
ma gəma niye tebiye.

Yesu ambəl tay ha ndo hay
abəra ma ɗəvats tay hay wal
wal

Mata 8.14-17; Markus
1.29-34

38 Ma dəba eye na, Yesu
a yaw abəra mə gay i
maɗuwule me niye. A həl
bo a ye a gay i Simoŋ. A
ye naha na, mese i Simoŋ
lele bay. Maraɓaraɓ a gay
haladzay. Tsa na, tə gwaɗay
a Yesu: «Maraɓaraɓ a gay a

† 4:26 1 Bəy hay 17.8-16. ‡ 4:27 2 Bəy hay 5.1-14.
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mese i Simoŋ, dzəna na tey!»
39Yesu a lətse, a ye ka təvŋgay.
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 gatay
mbəlok.

40Madəba eye pat a dəɗ na,
ndo hay tə həlayaw ndo ne-
heye ɗəvats mə bo tay tebiye
a Yesu. Kwa slala i ɗəvats
waraywaray na, təhəlayawa
Yesu. Yesu a pa fataya həlay
nəte nəte tay eye. A mbəl
tay ha abəra ma ɗəvats tay
niye hay. 41 A həhar fakalaw
hay abəra mə bo i ndo hay
haladzay dərmak. Fakalaw
niye hay ta wuda, tə gwaɗay:
«Nəkar na, Wawa i Mbəlom!»
Ane tuk, na, Yesu a ŋgərəz

fataya. A gwaɗatay: «Kâ
tsikum me bay.» Hərwi
nəteye na, tə sər ha Yesu na,
Kəriste.

Yesu a ɗa ha bazlam i
Mbəlom mə gay i maɗuwule
me

Markus 1.35-39
42 Ɗəre a tsaɗa kwayaŋŋa

na, Yesu a lətse a ndohwaw,
a yaw abəra mə gay. A ye
dəreŋ abəramawuzlahgəma.
Ayea təvnakəndərayandaya
mə ɗəma bay aye. Ndo hay
haladzay ta zəba ɗəre na, ta
ŋgatay a Yesu bay. Tsa na, ta
pəla na. Tə huta na Yesu na, a
satayYesumâye fatayaabəra
bay, mâ ndza ta nəteye huya.

43 Ane tuk na, Yesu a
gwaɗatay: «Na diye a gəma
mekeleŋ eye hay, na ta ɗatay
ha Labara Ŋgwalak eye i Bəy
i Mbəlom dərmak. Mbəlom a
sləra ga ahaya na, hərwiye.»

44 Tsa na, a lətse, a ye a
ɗawahabazlam iMbəlommə
gay i maɗuwule me neheye
ka dala i Yahuda aye.

5
Makurre i gawla i Yesuhay
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
yam hay sulo ka ɗakal. Ndo
məgəse kəlef hay tə mbəzlaw
abəramə 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 am-
boh a Simoŋ, a gwaɗay: «Am-
boh, 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
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nəkar ka tsikeŋ, nâ ge sa na,
na kaliye gadaŋ hay a yam.»

6 Tsa na, tə kal gadaŋ tay
niye hay a yam. Tə kal a
ɗəma na, kəlef hay ti ye a
gadaŋ tay niye hay haladzay.
Gadaŋ tay niye hay a da-
zlay a maŋgəzlehe ndərtsətse
hərwi kəlef kə rah a ɗəma ka
zal naha. 7 Tsa na, tə gatay
naha wiyaw a mandala tay
neheye mə kwalalaŋ i yam
neŋgeɗ aye hərwi ada tâ yaw
tâ dzəna tay tey. Mandala
tay niye hay ti yaw. Tə vaha
ahaya gadaŋ niye hay abəra
ma yam. Tə rah ha, kwalalaŋ
i yam niye hay sulo aye tə
kəlef. Kwalalaŋ i yam niye
hay ta sər masəleme a huɗ i
yam hərwi maraha eye hay
haladzay.

8 Simoŋ Piyer a ŋgatay
andza niye na, a ye a dəkway
gurmets a huvo a Yesu. A
gwaɗay: «Dowu yak abəra ka
təv ga Bəy Maduweŋ, hərwi
neŋ na, ndo i mezeleme!»

9 Simoŋ a dzədzar hal-
adzay. 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. Ndoneheye
tə paway bəzay a Simoŋ aye
na, Yakuba ta Yuhana wawa
i Dzebede hay.
Ane tuk na, Yesu a gwaɗay

a Simoŋ: «Kâ dzədzar bay.
Nəkar na, ka ta həlaweye ndo
hay ka təv ga.»

11 Tsa na, tə ma tay ahaya
kwalalaŋ i yam tay hay ka
ɗakal. Tə gər ha wu tay niye

hay tebiye tə pay bəzay a
Yesu.

Yesu a mbəl tay ha ndo i
ɗəvats hay ada a pəsatay ha
mezeleme

Mata 8.1-4; Markus 1.40-
45

12 Pat wuray na, Yesu a ye
a wuzlahgəma wuray. Ahəl
nakəneŋgeyemə ɗəmaayena,
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 faya matəre ga ha
tsəɗaŋŋa.»

13 Yesu a tsəne andza
niye na, a nduɗa ha həlay
ŋgay, a lamay. Tsa na, a
gwaɗay: «A seŋ na, təra
tsəɗaŋŋa!» Kwayaŋŋa ɗəvats i
madəgweɗe a ndala abəra ka
ndo niye.

14 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
nakə Musa a tsik aye hərwi
məɗatay ha a ndo hay tebiye
na, ka təra tsəɗaŋŋa.»

15 Kwa andza niye bəbay
na, labara i Yesu 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 mâ mbəl 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.
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Yesu a mbəl ha ndo matəra
eye

Mata 9.1-8; Markus 2.1-12
17 Pat wuray na, Yesu

faya ma tətikateye a ndo
hay. Farisa hay ta ndo
mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye, nəteye
andaya dərmak. Ti yaw
na, ma gəma neheye ka
dala i Galile aye tebiye, ma
Zerozelem ada abəra ma
Yahuda. Yesu a mbəlawa tay
ha ndo i ɗəvats hay ta gədaŋ i
BəyMaduweŋMbəlom.

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 tsəveɗ
mede 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
handoniye ta sləlah eye dzay
təwalaŋ 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 ha
mezeleme yak hay.»

21Ndomədzaŋgawa bazlam
i Mbəlom mapala eye ta
Farisa hay tə tsəne bazlam i
Yesu niye na, tə tsikməwalaŋ
tay, tə gwaɗ: «Nakay na, ndo
waray i ŋgay a tsalay ka gər
a Mbəlom aye! Way nakə ɗa
məpəsay ha mezeleme a ndo
na, way. Maa sla məpəsay ha
mezeleme a ndo na, Mbəlom
nəte ŋgweŋ bəna, way?»

22 Tsa na, Yesu a sər wu
nakə tədzalamə gər tay aye, a
gwaɗatay: «Ka dzalum andza
niye mə gər kurom na, hərwi
mey? 23Maadameməgweɗe:
“Mezeleme yak kə pəsa” na,
waray, kəgəbay “Lətse, do”
na, maa da me mə ɗəma
na, waray? 24 A seŋ na,
sərumhaneŋWawa iNdona,
gədaŋ ga andaya məpəsatay
ha mezeleme a ndo hay ka
məndzibəra.»
Tsa na, a gwaɗay a

ndo matəra eye: «Faya na
gwaɗakeye, lətse, zla sləlah
yak do amətagay!»

25 Kwayaŋŋa ndo niye a
lətse hurum kame i ndo niye
hay tebiye. A zla sləlah ŋgay
niye tə zla ahaya. A ye kame
i ndo niye hay duwak duwak
təmazambaɗay 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 a wu məge ma-
suwayaŋ 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.
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29 Ma dəba eye ti ye a gay
i Levi. Ti ye naha na, Levi
a datay wu mənday. Tə nda
wu mənday niye na, nəteye
haladzay tə ndo matsekele
dzaŋgal ha ada tə siye i ndo
hay haladzay.

30 Farisa hay ta ndo
mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlommapala eye tə ŋgatay
a Yesu faya ma ndiye ɗaf ta
ndo imezelemehayna, tə tsik
faya wu nakə lelebay aye. Tə
gwaɗatay a gawla i Yesu hay:
«Ka ndayum wu mənday ada
ka sumwu ka təvmanəte eye
ta ndomatsekele 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 wu-
ray 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. 32Na yawməzalatay
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.»

Wu weɗeye ta wu guram
eye

Mata 9.14-17; Markus
2.18-22

33 Ta tsətsah ka Yesu, tə
gwaɗay: «Gawla i Yuhana ta
gawla i Farisa hay tə gawa
daliyam ada ta ɗuwulawa.
Ane tuk na, gawla yak hay i
tay tə ndayawa wu mənday
ada tə sawa wu məse na,
kəkay?»

34 Yesu a mbəɗatay faya:
«Ka dzalum na, nəteye na,
ta giye daliyam ɗaw? Ta
giye 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 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.»

36 Yesu a tsikatay dzeke
nakay sa. A gwaɗatay: «Ɗaɗa
ndəray ma ɗəsiye petekeɗ
weɗeye mətepe ka petekeɗ
guram eye bay. Hərwi
taɗə ta tapa petekeɗ weɗeye
ka guram eye na, petekeɗ
weɗeye ma ŋgərɗiye ha
petekeɗ guram eye niye. Ta
nasiye ha petekeɗ weɗeye.
Petekeɗ weɗeye ta guram
eye ta diye ka bo bay. 37 Sa
na, ndo ma mbəɗiye guzom
lelem eye a gwezem i həzlay
guram eye bay na, ka sərum
təbəɗew? Hərwi ta mbəɗa a
ɗəma na, guzom niye lelem
eye kə kwasa na, həzlay
guram eye ma ndohwiye.
Guzom dərmak səktih ma
mbəɗiye ka dala ada gwezem
ma nasiye. 38 Ane tuk na,
guzom lelem eye ta mbəɗiye
na, a gwezem ihəzlayweɗeye
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.”»
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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 ŋgayhay ti ye ta
guvah wuray. Ma guvah eye
niye tə ge a ɗəma na, wuye
andaya tə zalay bəle. Gawla i
Yesu hay tə həɓ wu niye. 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
Mbəlommapala eye a ge faya
mepat imazəzukwboayena,
hərwi mey?»

3 Yesu a mbəɗatay faya a
gwaɗatay: «Ɗaɗa ka dzaŋgum
wu nakə Davit a ge ahəl
niye aye təbəɗew?* May a
wur faya ta ndo ŋgay hay.
4 Tsa na, a ye, a fələkwa a
madzawadzawa i məɗəslay
ha gər a Mbəlom. A ye
naha, a zla makwala nakə
tə vəlay a Mbəlom aye. A
nda. A vəlatay a ndo ŋgay
hay dərmak, tə nda. Bazlam
i Mbəlom mapala eye a vəl
tsəveɗ ka mənde na, a ndo
məvəlaway wu a Mbəlom
ɗekɗek bəɗaw?»

5 Yesu a gwaɗatay sa: «Maa
ləvay gər a pat imazəzukwbo
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 ŋgay maməta eye.
7Mə gay i maɗuwule me niye
na, ndomədzaŋgawa bazlam i
Mbəlommapala eye ta Farisa
hay nəteye andaya. Faya ta
zəbiye ka Yesu. 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.

8 Ane tuk na, Yesu a sər ha
mədzal 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.

9 Tsa na, Yesu a gwaɗatay:
«Na tsətsahiye fakuma: Ba-
zlam 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 andoniye 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 i
Mbəlommapala eye ta Farisa
hay. Tə tsik ma walaŋ tay ta
hutiye tsəveɗ ka məkəɗe Yesu
na, kəkay.

* 6:3 1 Samuyel 21.2-7.
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Yesu a pala ndo i maslaŋ
ŋgay hay

Mata 10.1-4; Markus 3.13-
19

12Ahəl niye Yesu a ye, a tsal
a tsaholok hərwi maɗuwule
me. A ndza ma tsaholok 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
mə walaŋ tay niye ndo kuro
gər eye sulo. A zalatay ndo i
maslaŋ hay.

14 Nəteye na: Simoŋ nakə
a pa faya məzele Piyer aye,
ta malamar ŋgay Aŋdəre,
Yakuba ta Yuhana, Filip ta
Bartelemi, 15Mata ta Tomas,
Yakuba wawa i Alfe, Simoŋ
ndo məge vəram hərwi dala
ŋgay, 16 Yuda wawa i Yakuba,
Yudas Iskariyot ndoməge ɗaf
ka Yesu.

Yesu ta ndo hay haladzay
Mata 4.23-25

17 Yesu ta gawla ŋgay niye
hay, təmbəzlawabərama tsa-
holok niye. Ti yaw tə ndza ka
təv eye andaya barbara eye
fatata. Gawla ŋgay hay ka
təv eye niye haladzay. Ndo
hay haladzay mbərzəzza an-
daya 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 zləm
a bazlam ŋgay ada hərwi mâ
mbəl tay ha abəra ma ɗəvats
tay hay wal wal. Ndo ne-
heye məsəfəre 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 abəra mə
bo ŋgay. Ndoneheye ta lamay
aye na, a mbəl tay ha tebiye.

Ŋgama tamarava
Mata 5.1-12

20Yesuazəbakagawlaŋgay
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.
22 Nəkurom neheye 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 ha
Wawa i Ndo aye na,

ŋgwasum.
23Aza pat nakəwu neheye ta

ndzakum a gər aye na,
mbərzlum tə məŋgwese
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.
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24 A nəkurom ndo i zlele
hay, ɗəretsətseh ka gər
kurom

hərwi ɓa ka hutum ma-
gogoy kurom tsɨy.

25 A nəkurom neheye hawa
i wu a gakum bay
aye wu kurom andaya
anəke haladzay aye,
ɗəretsətseh ka gər
kurom

hərwi may ma ta wuriye
fakuma.

A nəkurom neheye faya
ka ŋgwasumeye anəke
aye, ɗəretsətseh ka gər
kurom

hərwi ka ta ndzumeye ta
mədzal gər aye ada ka
tuwumeye.

26 A nəkurom neheye ndo
hay tə gwaɗ fakuma
nəkurom ŋgwalak i ndo
hay aye, ɗəretsətseh ka
gər kurom.

Hərwi bəba təte tay
hay tə gwaɗawa ka
ndo neheye tə gwaɗ
nəteye ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom aye
ta səpatawa ndo hay
ahəl niye na, andza
niye.»

Wuɗum ndo məne ɗəre
kurom hay

Mata 5.38-48, 7.12
27«Ane tukna, na tsikakum-

eye a nəkurom neheye faya
ka pumeŋeye zləm aye:
Wuɗum ndo məne ɗəre
kurom hay. Gumatay ŋgwalak
a ndo neheye tə nakum ɗəre
aye. 28 Pum ŋgama 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.
Ndoweyekabuwa 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 ndow-
eye kə zla faka abəra wu yak
na, kâ tsətsah faya bay.

31 «Ka gwaɗum ndo hay tâ
gakum ŋgwalak na, gumatay
ŋgwalak a ndo hay dərmak.

32 «Kâ wuɗum ndo neheye
ta wuɗa kurom aye ɗekɗek
bay. Taɗə ka wuɗum ndo
neheye ta wuɗa kurom aye
ɗekɗek na, ka dzalum na,
ka hutumeye merəɓe kurom
ɗaw? Kwa ndo i mezeleme
hay ta wuɗa ndo neheye ta
wuɗa tay ha aye dərmak!
33 Ada taɗə ka gumatay
ŋgwalak a ndo neheye faya
ta 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 neheye ka sərum ha
nəteye ta sliye məmakum
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!
35Ɗuh bay, wuɗum ndoməne
ɗəre kurom hay! Gumatay
ŋgwalak. Ka vəlumatay wu
na, kâ gwaɗum tâ makum
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ha a ɗəma bay. Mbəlom ma
ta vəlakumeye a ɗəma ma-
gogoy 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
kurom Mbəlom, neŋgeye ndo
i ŋgwalak.

Kâ gumatay sariya a ndo
hay bay

Mata 7.1-5
37 «Kâ gum sariya ka ndo

bay. Mbəlom dərmak ma
gakumeye sariya bay. Kâ
rawum me ka ndo hay
bay. Mbəlom bəbay ma
rawiye fakuma me bay.
Pəsumatay ha mənese a
ndo hay, Mbəlom dərmak
ma pəsakumeye ha mənese
kurom.

38 «Vəlumatay wu a ndo
hay, Mbəlom dərmak ma
vəlakumeye. Mbəlom ma
vəlakumeye na, ma ra-
hakumeye 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:
«Gulufma sliyeməgəsay həlay
a guluf neŋgeɗ ɗaw? Nəteye
salamay tay eye ta dəɗiye a
bəɗ. 40 Ndo nakə faya ma
tətikiye wu aye na, ma ziye
ndo matətikay wu bay. Ane
tuk na, ndo nakə faya ta
tətikay wu kə sər tsɨy na, ma

təriye andza ndo matətikay
wu.»

41 A gwaɗatay sa: «Nəkar
na, ka ŋgatay a tsakwal mə
ɗəre i malamar yak. Ane
tuk na, mayako nakəmə ɗəre
yak aye ka ŋgatay bay na,
hərwi mey? 42 Kəkay, ka
sliyeməgweɗe: “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 kwetseh. 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, ma wiye hohway
i dərizl i gərɗaf nakə lele bay
aye bay, andza niye dərizl i
gərɗaf lele bay eye ma wiye
hohway i gərɗaf nakə lele eye
bay aye. 44Ka sərakwa ka bo
abəra dərizl i gərɗaf hay ta
hohway tay hay. Ka slumeye
fayamaŋgəle 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
ɗərev ŋgay maraha eye tə wu
neheye seweɗ eye. Hərwi
kwa way a ndohwa ahaya
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na, wu nakə maraha eye mə
ɗərev ŋgay aye.»

Gay hay sulo
Mata 7.24-27

46 Yesu a gwaɗatay sa:
«Ka zalumeŋ a neŋ “Bəy
Maduweŋ, Bəy Maduweŋ”
na, hərwi mey? Ada wal
faya ka gumeye wu nakə
na tsikakum aye bay sa tuk
na, kəkay? 47 Tsənum, na
ɗakumeye ha ndo nakə a peŋ
bəzay ta ɗeɗik aye. Neŋgeye
na, a pay zləm a bazlam ga
lele. Kə pay zləm na, a ge ha
məsler tə bazlamnakə a tsəne
aye. 48 Neŋgeye a ndzəkit bo
na, ta ndo nakə a saymaɗəzle
gay aye. A dazlay na, a la
na mədok i gay sɨɗuk lele.
A ndəv ha məle na, a ɗəzla
ahaya mədok i gay ŋgay niye
ma bəɗ tə kwar lele. Tsa na,
a ŋgar na gay niye tuk. Yam
a pa na, mazaw a yaw ŋgəf
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 sayməge 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
imagayamhay ŋgəf ti yaw ka
gayniyena, kwayaŋŋabərem
a mbəzl, tsekək yam a həl na
gay niye. A mbəzl na, liyeh
liyeh kwa tsekweŋ ka ləkaw
bay.»

7
Gədaŋ i Yesu a zemədahaŋ
Mata 8.5-13

1Yesu a ndəv hamətsikatay
a ndo niye hay ka təv ŋgay
aye na, a həl bo a ye a Kafer-
nahum.

2Ma Kafernahum na, ndo i
Roma wuray andaya neŋgeye
bagwar i sidzew. Ndo i
məsler ŋgay andaya a wuɗa
na haladzay. Ndoweye niye
na, bo a wur faya haladzay.
3Bagwar i sidzewniyea tsəne
ndo hay 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.
5Neŋgeye na, ndo lele eye. A
wuɗa slala kway haladzay.
Ada maa ɗəzlakway gay i
maɗuwule me na, neŋgeye.»

6 Yesu a tsəne andza niye
na, a lətse, ti ye ka bo dziye.
Mazlambarnəteyebəse təgay
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 ma-
dayaw sa bay. Neŋ na sla
ɗa, nəkar kâ ye a gay ga bay.
7 Hərwi niye, neŋ həreŋ na
slamede naha ka təv yak bay.
Ane tuk na, ka tsik bazlam
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yak nəte na, ndo i məsler ga
ma mbəliye segey. 8 Neŋ na,
fayanarəhayhagərabagwar
ga ada sidzewgahay ta rəheŋ
ha gər dərmak. Na gwaɗay a
ndo nəte mə walaŋ tay “Do!”
na, ma diye. Na gwaɗay a
ndo neŋgeɗ “Dara!” na, ma
deyeweye. Na gwaɗay a beke
ga “Ge nakay!” na, ma giye.»

9Yesu a tsəne bazlam i bag-
war 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 kə mbəl
tsɨy. Neŋgeye zay zay!

11 Ma 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 nakə mazlam-
bar ta ndisliye ta fələkwiye
a wuzlahgəma niye na, tə
dzəgər tandohay faya ta zliye
mədahaŋ ta diye ha ka me
tsəvay. Maa mət na, wawa
i madakway i ŋgwas wuray.
Wawa ŋgay na, nəte eye niye.
Ndo i gəma niye haladzay
tə laka na ŋgwas niye ka ɗa
tsəvay.

13Yesu a ŋgatay na, madak-
way 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!»

15 Mədahaŋ 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 a walaŋ kway!
Mbəlom ki yawmadzəne ndo
ŋgay hay.»

17 Wu niye Yesu a ge aye
a ɗa zləm ka dala i Yahuda
tebiye ta dala neheye ambay
naha aye.

Yesu ta Yuhana
Mata 11.2-19

18 Gawla i Yuhana hay ta
təkərwuneheyeYesuageaye
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 Yuhananiye 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
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ada tə bo nakə a wurawa
fataya aye. A mbəl tay ha gər
mavuwe hay, a həndəkatay
na ɗəre a guluf hay.

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, ndomadəgwaɗa
eye ta mbəl suwuɗ suwuɗ,
mandək hay tə tsəne zləm,
mədahaŋ hay ta lətsew a
sifa, ndo i mətawak ta tsəne
Labara Ŋgwalak eye.»

23 Yesu a gwaɗatay sa:
«Məŋgwese ka gər i ndo nakə
kə gər hamədzal gər abəra ka
neŋ bay aye!»

24 Gawla i Yuhana hay ti
ye wu tay na, Yesu a dazlay
mətsike ka gər i Yuhana. A
tsikatay a ndo hay haladzay,
a gwaɗatay: «Ka yum a
kəsaf mata zəbaw na, ka
mey? Ka zəbumaw ka guzer
nakə mətasl faya ma ɓəliye
ha aye ɗaw? Aʼay andza
niye bay. 25 Aya ane kəla
ka yum ka zəbumaw na,
ka mey? Ka zəbumaw na,
ka ndo malambaɗa bo eye
tə petekeɗ lele eye ɗaw?
Tsukuɗu kəkay? Ane tuk
na, ndo neheye tə pa ka
bo petekeɗ lele eye ada wu
tay hay lele eye na, nəteye
mandza eye na, mə gay i
bəy hay. 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 i Mbəlom ada

neŋ faya na gwaɗakumeye,
neŋgeye a ze ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom. 27 Yuhana
na, ndo nakə tə watsa a
Ɗerewel aye, Mbəlom a gwaɗ:
“Neŋ na sləriye naha ndo

məɗe ha bazlam ga
kame yak.

Ma lambaɗakeye na
tsəveɗ.*”»

28 Yesu a gwaɗatay sa:
«Sərumhana,məwalaŋ i ndo
zezeŋ hay tebiye ndo nakə
a ze Yuhana aye na, andaya
bay. Ane tuk na, ndo nakə
neŋgeye tsekweŋmakətsa eye
ma Bəy i Mbəlom aye na, a ze
Yuhana.»

29 Ndo hay tebiye tə pa
zləm ka bazlam ŋgay, kwa
ndo matsekele dzaŋgal hay.
Hərwi tə sər wu nakə a tsik
aye na, bazlam i Mbəlom
deɗek. Ada Yuhana ka
dzəhuɓ tay ha a yam deɗek.
30 Ane tuk na, Farisa hay ta
ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye ta kal
ha wu nakə a say a Mbəlom
haɓe məge hərwi tay aye ada
ta kərah Yuhana madzəhuɓe
tay hay a yam.

31 Yesu a gwaɗatay sa:
«Na ndzəkitiye tay hay ndo
neheye bəgom aye na, tə
mey? 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

* 7:27 Malasi 3.1, Madayaw abərama Ezipt 23.20.
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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, kagwaɗum: “Zəbumka
ndo nakay. A dzala i ŋgay na,
ka wu mənday ada ka məse
guzom. Neŋgeye na, dzam i
ndomatsekele 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
məpəsemezeleme

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.

37 Ma gəma niye na, ŋgwas
wuray andaya mezeleme
aye. A tsəne Yesu andaya mə
gay i Farisa niye faya ta ndiye
wu mənday na, a ye a gay i
ndo niye. Dos ŋgay mə həlay
maraha eye tə mal nakə a ze
huŋŋa aye. 38 A ye naha, a
lətse a dəba i Yesu bəse tə sik
ŋgay hay. Tsa na, a tuwa ta
yam ɗəre. A bara na sik i Yesu
ta yam ɗəre ŋgayniye. Tsa na,
a takaɗ na ta məkwets i gər
ŋgay. A gəs na ka bo sik niye
ada a mbəɗa faya mal 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, mezeleme eye. Ada
ŋgwas nakay mezeleme eye
na, a sər ha bəɗaw!»

40 Tsa na, Yesu a sər wu
nakə Farisa niye a dzala
aye. A gwaɗay a Farisa niye:
«Simoŋ, a seŋ mətsikaka wu
andaya.»
Simoŋ ambəɗay faya: «Tsik

me, Miter.»
41Yesu a gwaɗay: «Ndoweye

hay andaya sulo. Ndow-
eye niye hay sulo aye na,
gwedere i ndo fataya. Ndo
neŋgeɗ na, ma hamiye kwar
i suloy temerre zlam. I ndo
neŋgeɗ ma hamiye suloy
kuro kuro zlam. 42 Ane tuk
na, ndo neheye sulo aye na,
tə sla məheme gwedere i ndo
niye bay. Ndo niye a gəratay
ha gwedere ŋgay a nəteye
neheye suloaye tebiye.» Yesu
a təkəray andza niye na,
a gwaɗay: «Mə walaŋ tay
neheye sulo aye mata 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.»

44 Tsa na, Yesu a mbəɗa me
a diye i ŋgwas. A gwaɗay a
Simoŋ: «Simoŋ ka ŋgatay a
ŋgwas nakay ba? Na yaw na,
a gay yak ɗuh bəɗaw? Ada
nəkar ka təɗeŋew yam hərwi
məbere ha sik ga bay. Aya
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ane, ŋgwasnakayna, kəbereŋ
na sik ga ta yam ɗəre ŋgay ada
ka takaɗ na ta məkwets i gər
ŋgaybəɗaw? 45Nəkar, ka təma
ga a gay yak tə məgəse ga ka
bo bay. Ane tuk na, neŋgeye
na, kwa i madayaw ga kanaŋ
na, faya ma gəsiye ka bo sik
ga. 46 Nəkar na, ka mbəɗeŋ
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 ne-
heye a ge haladzay aye na,
na pəsay ha tebiye. Ane tuk
na, i ndo nakə tə pəsay ha
mezeleme ŋgay tsekweŋ aye
na, neŋgeye dərmak a wuɗa
ndo na, tsekweŋ dərmak.»

48 Tsa na, Yesu a gwaɗay
a ŋgwas niye: «Ŋgwas,
mezeleme yak kə pəsa.»

49 Ndo niye hay faya ta
ndiye wu mənday dziye, tə
tsik mə walaŋ tay, tə gwaɗ:
«Nakay i ŋgayndowuray a dza
bo ka məpəsay ha mənese a
ndo aye?»

50 Aya ane, Yesu a gwaɗay
a ŋgwas niye: «Mədzal gər yak
kə mbəl kar ha. Do wu yak
barbarra.»

8
Ndo neheye tə pay bəzay a

Yesu aye
1 Ma 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; 3Zan
ŋgwas i Kuza neŋgeye ndo
məgəse dala i Herod; Suzan;
ada taŋgwashaywalwal neh-
eye ta dzənawa Yesu ta gawla
ŋgay hay təwu tay hay aye.

Dzeke i ndomasləge
Mata 13.1-9; Markus 4.1-9

4 Ndo hay haladzay ti ye
naha ma gəma hay wal wal.
Yesu aŋgatayandoniyehay ti
ye naha haladzay tə haya gər
ka təv ŋgay na, a tsikatay me
ta dzeke a gwaɗatay: 5 «Ndo
wuray a ndohwaw abəra mə
gay. A həl hulfe ŋgay a ye ha a
peslmata sləge. A yenahana,
a dazlay amasləge. 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.
6 Siye a dəɗ ka sik i pəlaɗ. Tə
ndzohwaw na, kwayaŋŋa tə
kula heryew heryew. Tə kula
na, hərwi ta huta yamma bəɗ
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. 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.»



Luka 8:9 163 Luka 8:17

Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo
nakə zləm andaya faya
mətsəne aye na, mâ tsəne
lele!»

Yesu a ge məsler 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
nakə maŋgaha eye ma bəy
ŋgayaye. Ane tukna, ndo siye
hay ta tsəniye wu hay na, ta
dzeke. Andza niye:
“Ta sliye mazəbe faya, ane

tuk na, ta ŋgateye bay.
Ta sliye faya mətsəne,
ane tuk na, andza
məgweɗe mey na, ta
tsəniye bay.*”»

Yesu a ɗa ha dzeke i ndo
masləge

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 huta məpe
zləlay mə 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 Mbəlom aye. Ane tuk
na, bor i məndzibəra, bor i
zlele, ta bor i wu mekeleŋ
eye hay wal wal a ye tay a
bo. Wu niye hay tə ŋgəɗətsa
na bazlam i Mbəlom nakə
mə ɗərev tay aye. Bazlam
i Mbəlom dərmak kə huta
məvəle hohway bay. 15Hulfe
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 ndo ma
zlaweye lalam ŋgay ma piye
faya ako ada ma hurəkwiye
faya gəse ɗaw? Kəgəbay ma
piye na a dəba i sləlah ɗaw?
Ɗuh ma piye na na, ka wu
məpe lalam hərwi ada ndo
neheye ta fələkwiye a gay
aye mâ dəvatay dzaydzay.
17 Sərum ha na, wu neheye
maŋgaha eye hay aye na, ta
zəbiyeŋgərayŋgəray tahəpat.
Ada wu neheye ndo hay tə
sər bay aye na, ndo hay ta ta
səriye mə dzaydzay.»

* 8:10 Ezay 6.9.
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18 A gwaɗatay sa: «Gumay
metsehe a mətsəne wu nakə
kapawumayzləmaye. Hərwi
ndoweye kə pay zləm lele
na, Mbəlom ma səkahiye ha
mətsəne ada mâ tsəne lele.
Ane tuk na, ndo nakə a say
mətsənebayayena, kwa tsek-
weŋ eye nakə a tsəne aye na,
ta buwiye na.»

Ndo i Yesu hay
Mata 12.46-50; Markus

3.31-35
19May 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 hal-
adzay ka tsəveɗ. 20Tə gwaɗay
a Yesu: «May yak ta mala-
mar yak hay, nəteye ma bəra
faya ta tsətsahiye kar. A satay
məŋgataka.»

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 giyewu nakə bazlam i
Mbəlom a tsik aye.»

Gədaŋ iYesuna, a zemətasl
Mata 8.23-27; Markus

4.35-41
22 Pat wuray na, Yesu a

gwaɗatay a gawla ŋgay hay:
«Tsalakwa a kwalalaŋ i yam
takwa a diye i dəlov neŋgeɗ.»
Tsa na, tə tsal a kwalalaŋ i
yam, ti ye.

23 Ahəl nakə faya ta diye
ka gər i yam aye na, Yesu
a ndzahəra. A ndzahəra na,
kwayaŋŋa mətasl a vəzl ka
gər i dəlov niye ta gədaŋ. Tsa
na, kwalalaŋ i yam a rah ta

yam mazlambar ta kutsiye a
yam.

24 Gawla 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.
Kwayaŋŋa mətasl a ndza
ɗeɗik. Məɓəle i wuray kwa
tsekweŋ andaya sa bay.

25 Yesu a gwaɗatay a gawla
ŋgay hay: «Ka yum ha mədzal
gər kurom aye a ŋgay!»
Ane tuk na, ta dzədzar ha-

ladzay. A gatay hərɓaɓəkka.
Tə gwaɗməwalaŋ tay: «Nakay
na, ndo wuray? A gatay me a
mətasl 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. Niye na,
bəse kame i dala i Galile.

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
ndza haladzay a pawa ka bo
petekeɗ sa bay ada a hənawa
mə gay bay sa tsa. Ane tukna,
a hənawa mə walaŋ i tsəvay
hay.

28 A ŋgatay a Yesu na,
kwayaŋŋa a wuda ta gədaŋ.
A kal ha bo kame i Yesu. Tsa
na, a gwaɗay: «Nəkarna, Yesu
Wawa i Bəy Mbəlom Fetek.
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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 təpaway tsalalaw
a həlay. Ane tuk na, a
ŋgəzlahawa ha wu niye
hay tə dzawawa na aye
ndərtsətsətse ada fakalaw a
yawa ha a təv dəreŋ aye hay
abəra məwalaŋ i gay, a kəsaf.

30 Yesu 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. 32 Ka 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 tsəveɗ mede a bo
i madəras niye hay. 33 Tsa
na, fakalaw niye hay ti yaw
abəra mə bo i ndo niye ti ye,
tə fələkwa a bo imadəras hay.
Madəras niye haladzay aye ta
hwayaw abəra ka mahəmba
niye. 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, ndohay tə tsənena, ti yaw
mata zəbe naha kawu nakə a
ge bo aye. Ti yaw tə ndislew
ka təv i Yesu na, tə ŋgatay a
ndo niye fakalaw hay ti yaw
abəraməboŋgay ayemandza
eye ka təv i Yesu. Anəke na,
petekeɗ ka bo ada neŋgeye
lele, andza nakə a ndzawa
aye sa bay. Tə ŋgatay andza
niye na, ta dzədzar. 36 Ndo
neheye labara i gər mavuwe
a ge bo ka ɗəre tay aye nəteye
dərmak ta təkəratay labara
eye a ndo niye hay ti ye naha,
nəteye ta ŋgatay təbey aye.
Gər mavuwe niye a mbəl
kəkay na, ta təkəratay. 37 Tə
tsənena, 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 yamhərwimede
abəra ka dala niye.

38Ndo nakə fakalaw hay ti
yaw abəra mə bo ŋgay aye, a
gay amboh a Yesu ada Yesu
mâ vəlay tsəveɗmâ zəŋgal na.
Ane tuk na, Yesu kə vəlay
tsəveɗ ka məpay bəzay bay.
A gwaɗay: 39 «Do a mətagay
yak! Təkəratay a ndo hay wu
nakə Mbəlom a ge hərwi yak
aye, kwa tsekweŋ ka gər ha
faya abəra bay.» Tsa na, ndo
niye ayea təkərwunakəYesu
a ge hərwi ŋgay aye ma wu-
zlah gay tebiye.

Gədaŋ i Yesu na, a ze ɗəvats
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hay ada a zemədahaŋ
Mata 9.18-26; Markus

5.21-43
40 Yesu a maw ma diye i

dəlov a diye neŋgeɗ na, ndo
hay haladzay faya ta həbiye
na. Ndo niye hay tə ŋgatay a
Yesu na, ta təma na lele.

41 Tsa na, ndo wuray tə
zalay Dzayrus a ye naha
dərmak. Neŋgeyena, 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.» 42A say Yesu mâ ye a
gay ŋgay na, hərwi dem ŋgay
andaya nəte məve ŋgay ma
giye kuro gər eye sulo. Dem
eyeniye na, bo awur fayama
mətiye.
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
tukna, ndəraynəte kə sla faya
məmbəle ha bay.

44 A ye a walaŋ i ndo niye
hay. Tsa na, a həndzəɗ ka təv
i Yesu ta dəba, a lamay a me
i petekeɗ i Yesu. Kwayaŋŋa
bambaz nakə ambəɗawayaw
fayaabəra aye a tərəts. Ahuta
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 lemeŋway”
na, ka ŋgatay tə lawara kar
ada faya ta ŋgəɗətsiye kar
kwa tə waray kwa tə waray
təbəɗew.»

46 Aya ane tuk na, Yesu
a gwaɗ: «Ndəray kə lemeŋ,
hərwi na sər ha gədaŋ ki yaw
abəra mə 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 a Yesu. A təkəray, a
lamay hərwi mey ada a mbəl
kwayaŋŋana, a təkəray kame
i ndo niye hay tebiye.

48 Yesu a gwaɗay: «Dem ga,
mədzal gər yak kə mbəl kar
ha. Do wu yak barbarra.»

49 Ahəl nakə Yesu faya ma
tsikeye a ŋgwas niye andza
niye na, ta sləraw ndo abəra
mə gay i bəy i gay imaɗuwule
me niye tə zalay Dzayrus aye.
A yaw a gwaɗay: «Dem yak kə
mət. KâwurɗaymeaMiter sa
bay.»

50Ane tukna, Yesu kə tsəne,
a gwaɗay a Dzayrus: «Kâ
dzədzar bay, dzala ha ka
neŋ tsa na tsɨy, dem yak ma
mbəliye.»

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
ta bəba ada ta may i wawa.
52 Mə gay i mədahaŋ niye
na, ndo hay tebiye taŋgof
taŋgof, siye faya ta ndəviye
kuɗa hərwi wawa niye a mət
aye. Yesu a ye naha na, a
gwaɗatay: «Kâ tuwum bay.
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Dem nakay na, kə mət bay,
neŋgeyemandzahəra eye.»

53Ane tuk na, ndo niye hay
tə ŋgwasay dəla mə gər, tə sər
lele dem niye na, kəmət.

54 Yesu a ye naha na, a gəs
na dem niye mə həlay ada
a gwaɗay ta gədaŋ: «Wawa,
lətse!»

55 Dem niye a mbəl.
Kwayaŋŋa a lətse tsəkwaɗ.
Yesu a gwaɗatay: «Vəlumay
wumənday.»

56 Tsa na, bəba ta may i
wawa a gatay hərɓaɓəkka.
Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay:
«Wu nakay a təra aye na, kâ
tsikumay a ndəray bay.»

9
Yesu a slər gawla ŋgay hay

kuro gər eye sulo
Mata 10.5-15; Markus 6.7-

13
1 Pat wuray na, Yesu a

zalatayagawlaŋgayhaykuro
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 ada məmbəle 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, ndzum mə gay nakə
ta təma kurom tə məŋgwese

aye. Kâ yum kurom abəra
mə gay niye bəse tsa bay.
Ndzum mə ɗəma hus a pat
nakə ka deyumeye a gəma
mekeleŋ eye. 5 Ada ma
gəma nakə ta wuɗa matəme
kurom təbey aye na, dum
abəra ma gəma tay. Ahəl
nakə nəkurom ka tsəveɗ
mazlambar ka gərumeye
ha tsəveɗ i gəma niye na,
tətəkum ha bətekwew i gəma
tay abəra ka sik kurom hay.
Niye na, ta səriye ha ta təma
kurom bay.»

6 Yesu a ndəvatay ha ba-
zlam 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
haladzay. Hərwi ndo hay tə
gwaɗ: «Yuhana madzəhuɓe
ndo a yam kə mbəlaw abəra
mamədahaŋ.»

8Siye hay tə gwaɗ: «Ma giye
maa yaw na, Eliya.»
Siye hay tə gwaɗ sa:

«Neŋgeye na, ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom nəte mə
walaŋ i ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom niye hay ahəl niye
a lətsew abəramamədahaŋ.»

9Ane tukna, Herod a gwaɗ:
«Yuhana na, maa ɗəs faya
abəra gər na, neŋ. Ada ndo
nakay na tsəne ndo hay faya
ta tsikiye faya na, way?»
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Tsa na, a pəla tsəveɗ
məŋgatay a Yesu.

Tapa i ɗaf zlam tə kəlef sulo
Mata 14.13-20; Markus

6.30-44; Yuhana 6.1-14
10 Anəke na, ndo i maslaŋ

hay tə maw tuk. Tə maw ka
təv i Yesu ta təkəray wu nakə
tə gaw aye. Ma dəba aye na,
Yesu ta ndo imaslaŋ ŋgay hay
ti ye abəra ka təv niye. Ti ye
a təv aye andaya bəse ta gəma
nakə tə zalay Betesayda aye.

11Ane tukna, ndohay ta sər
fataya. Tsa na, tə patay bəzay.
Yesu a ŋgatatay na, a təma tay
ha. A ɗatay ha Bəy i Mbəlom
ada ambəl tay ha ndo i ɗəvats
hay.

12 Mazlambar huwa faya
ma giye na, gawla i Yesu hay
ta həndzəɗ ka təv i Yesu. Ti ye
naha tə gwaɗay: «Gwaɗatay
a ndo neheye na, tâ ye a
wuzlahgəma ada a gay i
ndo neheye tə mbay naha
a wuzlahgəma aye. Tâ ye
mata hənemə ɗəmaadamata
nde wumənday 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 makwala andaya na,
zlam ada kəlef hay sulo tsa.
A saka na, nəmaâ ye mata
səkəmaw wu mənday hərwi
ndo neheye tebiye ɗaw?»

14Ndo neheye tebiye ka təv
i Yesu aye na, 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.»

15 Tsa na, gawla ŋgay hay
ta təma wu nakə a tsikatay
aye. Ti ye tə tsikatay a ndo
niye hay andza niye. Tə ndza
bəruk kuro kuro zlam, kuro
kuro zlam.

16 Tsa na, Yesu a həl tapa
i makwala zlam tə kəlef niye
hay sulo aye. A zəba ɗəre a
mbəlom ada a gay naha sɨsœ
a Mbəlom hərwi wu mənday
niye. Aŋgənahaadaavəlatay
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
zəkawayena, a rah gwaŋhay
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 me mahəŋgeye.
Gawla ŋgay hay ti ye ka təv
ŋgay. Tə ndisl naha na, Yesu
a tsətsah fataya, a gwaɗatay:
«Ndo hay tə gwaɗ fagaya, neŋ
na, way?»

19 Ta mbəɗay faya, tə
gwaɗay: «Siye hay tə
gwaɗ nəkar na, Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam. Ndo
mekeleŋ eye hay tə gwaɗ
nəkar na, Eliya. Siye hay
tə gwaɗ nəkar na, nəte mə
walaŋ i ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom niye hay ahəl niye
a lətsew abəramamədahaŋ.»
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20 Yesu a tsətsah fataya, a
gwaɗatay: «Ada nəkurom ka
gwaɗum i kurom, neŋ na,
way?»
Tsa na, Piyer a gwaɗay:

«Nəkar na, Kəriste, ndo nakə
Mbəlom a sləraw aye.»

21 Tsa na, Yesu a gatay me,
a gwaɗatay: «Kâ ɗumay ha a
ndəray bay.» 22 A gwaɗatay
sa: «Neŋ Wawa i Ndo na,
kutoŋ na siye ɗəretsətseh ha-
ladzay. Madugula i Yahuda
hay, bagwar hay i ndo neh-
eye tə vəlaway wu a Mbəlom
aye ta ndo mədzaŋgawa
bazlam 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 ma
mədahaŋ.»

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 zla
mayako mazləlmbaɗa eye
ada mâ peŋ bəzay pat pat.
24Andza niye, ndo nakə a say
mətəme haməsəfəre 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.
25 Taɗə ndoweye kə huta
zlele i məndzibəra tebiye a
neŋgeye, 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
andohaybayna, neŋdərmak
na ta kərahiye na. Na ta
kərahiyenana, ahəl nakəneŋ
Wawa i Ndo na deyeweye ta
məzlaɓ ga ada ta məzlaɓ i
Bəba Mbəlom ada ta gawla i
Mbəlom hay aye.»

27 Yesu a gwaɗatay sa:
«Sərum ha na, ndo siye hay
mə walaŋ kurom neheye
anəke kanaŋ aye, nəteye na,
ta mətiye 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

28 Ma 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. 30Kwayaŋŋa,
ndo hay sulo ti yaw ka təv
ŋgay. Nəteye faya ta tsikiye
me. Ndoweye niye hay na,
Musa ta Eliya. 31 Ti yaw na,
tə dzaydzay i Mbəlom. Tə tsik
ka məsler i Yesu nakə ma ta
ndəviye ha ta mədahaŋ ŋgay
ma Zerozelem aye.

32 Ahəl nakə ndo niye hay
sulo aye faya ta tsikiye me
ta Yesu aye na, Piyer ta
ndo neheye nəteye dziye na,
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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 ada nəte i Eliya.»
Piyer a tsik andza niye na, a
sər wu nakəma tsikiye bay.

34Ahəl nakə fayama 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 a wu nakə ma
tsikakumeye!»

36Madəba i bazlamniye, tə
ŋgatay na, a Yesu mahəŋgeye.
Gawla i Yesu niye mahkar
aye wu nakə tə ŋgatay aye na,
ta təkəray a ndəray zuk bay.
Tə ndza wu tay tete.

Yesu a mbəl ha wawa wu-
raymahorvov 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 yaw mədze gər tə
Yesu.

38 Mə walaŋ i ndo niye
haladzay aye na, ndoweye
andaya a pa bo ka mawude.
A gwaɗ: «Miter! Amboh
zəba ka wawa ga nakay
tey! Wawa ga mekeleŋ
eye andaya bay. Neŋgeye
nəte ŋgweŋ. 39 Fakalaw a
gəsawa na. A gəsawa na
na, ta gədaŋ. A wudawa
ka bo ada a kalawa ha ka
dala ɓəra ɓəra. Makukufay
a yawaw ka bazlam. A gawa
ha ɗəretsətseh haladzay ada
a yawa faya abəra bəse bay.
40 Na gatay amboh a gawla
yak hay tâ həhar faya abəra
fakalaw tey na, tə mba faya
bay.»

41 Yesu a tsəne andza
niye na, a wuda, a gwaɗ:
«Nəkurom neheye anəke, ka
dzalum ha ka Mbəlom bay
aye. Na zliye ŋgatay hərwi
kurom na, məndze hadzəgay.
Ahe! Do, zla ahayawawa yak
eye kanaŋ!»

42Tsa na, Bəba i wawa a ye
a zla ahaya wawa niye. Ahəl
nakəwawaniyema ta husiye
naha ka təv i Yesu kəɗiyya na,
mahorvov a kal ha ka dala
ɓəra. A tambolom ha ka dala
ta gədaŋ.
Kwayaŋŋa Yesu a ŋgərəz

ka mahorvov niye. A mbəl
ha wawa ada a vəlay ha a
bəba 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
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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,
tavəlateyegahaahəlayando
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
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? 47 Ane
tukna, Yesua sərataynahaka
wu nakə tə dzala aye. Tsa na,
a zla wawa. A lətse ha ka təv
ŋgay. 48Agwaɗatay: «Ndoweye
ka təma na wawa nakay lele
hərwi nakə a wuɗa ga aye na,
a təma na, neŋ. Ndoweye ka
təma ga na, a təma na, ndo
nakə a sləra ga ahaya aye.
Hərwindonakəwawaeyemə
walaŋ kurom aye, maa təra
bagwar eyena, neŋgeye ɗuh.»

Ndo nakə kə neŋ ɗəre bay
aye na, ndo ga

Markus 9.38-40
49Ma dəba eye na, Yuhana

a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ,
nəmaaŋgatay andoweye faya
ma həhariye fakalaw abəra
ka ndo ta məzele yak. A

samay haɓe məgay me hərwi
neŋgeye na, mə walaŋ 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
51 Həlay nakə kutoŋ Yesu

ma diye abəra kaməndzibəra
aye mazlambar kə ndislew.
Tsa na, a həl bo ta deɗek eye
mede a Zerozelem. 52 A slər
ndo i məsler ŋgay hay kame.
Ti ye naha tə fələkwa a gəma
i Samari hərwi mede mələve
ha bo təmede i Yesu nakəma
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
Zerozelem aye.

54 Yakuba ta Yuhana
tə tsəne andza niye na,
tə gwaɗay a Yesu: «Bəy
Maduweŋ! A saka na, nəmaâ
tsətsahaw ako mə mbəlom
mâ mbəzlaw fataya matəma
tay ha abəramə 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.»

58Yesu a gwaɗay: «Mezerew
hay na, bəɗ tay andaya hərwi
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məhəne mə ɗəma, ɗiyeŋ hay
dərmak gay tay andaya. Ane
tuk na, neŋ Wawa 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.»

60 Yesu 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 tsikatayaw
me a ndo i gay ga hay təday.»

62 Yesu a ɗa ha parakka, a
gwaɗay: «Ndoweye faya ma
fətiye tə sla hay na, ma sliye
fayamazəbe ɗəre ta dəba bay.
Andzaniye ndoweyeniye 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

1 Ma dəba eye na, Yesu a
pala gawla ŋgaymekeleŋ eye
hay kuro kuro tasəla gər eye
sulo hərwi məsləre tay ha.
A slər tay ha na, sulo sulo
kame ŋgay, a wuzlahgəma
hay tebiye ada a təv neheye
bo ŋgay eye a 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,
gumay amboh a ndo i guvah
mâ səkah ha ndo iməsler hay
hərwi məpele wu mənday
abəra ka dala.

3 «Dum! Na sləriye kurom
ha na, nəkurom ka tərum
andza wawa i təɓaŋ hay a
wuzlah i ndo neheye nəteye
andzakəra i pesl hayaye. 4Ka
deyumeyena, kâhəlumsuloy
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 deyum-
eye a ɗəma aye na, lahum
məgweɗe: “Zay mâ ndza ka
gay 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
kuromaye na, ndzummə gay
ŋgay. Wunakə ta vəlakumeye
na, ndayum, ada sum wu
məse nakə ta vəlakumeye,
hərwi ndo məge məsler na,
kutoŋmahutiyemerəɓeŋgay.

8 «Taɗə ka ndislum a wu-
zlahgəma waray waray ta
təma kurom na, ndayum
wu nakə ta vəlakumeye.
9Mbəlum 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
bayna, dumkuromabərama
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gəma niye. Dum ka tsəveɗ
ada gwaɗumatay a ndo hay
tebiye: 11 “Burhway i gəma
kurom nakay a mətsamay
ka sik aye na, nəmaa
tətəkwakum na kurom. Ɗuh
bay! Sərum ha na, Bəy
i Mbəlom ka həndzəɗaw
fakuma.” 12 Sərum ha pat i
sariya i Mbəlom na, sariya i
ndo i gəma niye na, ma ziye i
gəma i Sodom.*»

Ɗəretsətseh ka gəma neh-
eye ta təmaYesu bay aye

Mata 11.20-24
13 Yesu a gwaɗ sa: «A

nəkurom ndo i gəma i Ko-
raziŋ hay, tuwum bo kurom,
hərwi ɗəretsətseh ka gər
kurom! A nəkurom ndo i
gəma iBetesaydahay, tuwum
bo kurom hərwi ɗəretsətseh
ka gər kurom. Hərwi taɗə
masuwayaŋ neheye na ge
mə gay kurom aye nâ ge ma
gəma i Tir ta gəma i Sidoŋ na,
atay na, ndo i gəma niye hay
ta dzaliye bo tay ta tuwiye,
ta pa ka bo taɓay manasa
eye ada ta kutsiye bətekwew
maləməts a gər hərwi məɗe
ha na, ta gər ha mezeleme
tay. 14 Hərwi niye, pat nakə
Mbəlom ma gateye sariya a
ndohayayena, sariya kurom
ma diye me ma 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 zləm
ka bazlam kurom ada ka
təma na, a təma na, neŋ.
Ndoweye ka təma kurom
bay na, a təma bay na, neŋ.
Ndoweyeka təmagabayna, a
təma bay na, 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 tə
maw

17 Anəke na, gawla i Yesu
niye hay kuro kuro tasəla gər
eye sulo aye tə maw tuk. Tə
maw na, tə məŋgwese eye mə
ɗərev tay lele. Tə gwaɗay a
Yesu: «Bəy Maduweŋ, kwa
fakalaw hay ta rəhamay ha
gər təməzele yak.»

18 Yesu a mbəɗatay faya
a gwaɗatay: «Na ŋgatay a
Fakalaw a dəɗaw mə gəma
andza mawutseɗe i Mbəlom.
19Anaŋ tsənum! Na vəlakum
gədaŋ ka mandəresle tay ha
dədœ hay ta hərdəde hay ada
kamandəresle na gədaŋ i ndo
məne ɗərekuromtebiye. Wu-
ray kwa tsekweŋ ma gakum-
eye bay. 20 Ane tuk na, kâ
ŋgwasum hərwi nakə fakalaw
hay ta rəhakum ha gər aye
bay. Ŋgwasum ɗuh na, hərwi
məzele kurom hay mawatsa
eyeməmbəlom.»

Yesu a ŋgwasa
Mata 11.25-27, 13.16-17

21 Kwayaŋŋa Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a rahay a bo
a Yesu. Tsa na, a wuda tə
məŋgwese eye, a gwaɗ: «A
nəkar Bəba Mbəlom, ndo

* 10:12 Madazlay i wu hay 19.1-29.
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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. 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, Bəba Mbəlom 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.»

23 Tsa na, Yesu a mbəɗa me
ka təv i gawla ŋgay hay, a
gwaɗatay a nəteyemahəteye:
«Ŋgwasumhərwiwunakə faya
ka ŋgatumay aye! 24 Hərwi
sərum ha na, ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom hay ta bəy
hay haladzay a satay haɓe
məŋgatay a wu nakə faya ka
ŋgatumeye, ane tuk na, ta
ŋgatay bay. A satay mətsəne
wu nakə faya ka tsənumeye,
ane tuk na, ta tsəne bay.»

Dzeke i ndo i Samari
25Ndomədzaŋgawa bazlam

iMbəlommapala eye andaya
ka təv eye niye dərmak. A
lətse a tsətsah ka Yesu, a
gwaɗay: «Miter, na giye na
mey, nakə ada nâ huta sifa
nakə ma ndəviye bay aye? A
tsikay andza niye na, hərwi
məhəle faya abəra suwat.»

26 Yesu a gwaɗay: «Ka
dzaŋga mə ɗerewel i Musa,
a gwaɗ na, kəkay?»

27Ndo niye a mbəɗay faya:
«A gwaɗ na: “Wuɗa na Bəy
Maduweŋ Mbəlom yak tə
ɗərev yak tebiye, ta məsəfəre
yak tebiye, ta gədaŋ yak
peteh, ada tə metsehe yak
tebiye.†” Ada: “Wuɗa ndo i
məgeɗ yak dərmak andza ka
wuɗa na gər yak.‡”»

28Yesu a gwaɗay: «Təɗe! Ka
mbəɗa faya lele. Ge andza
niye ada ka hutiyeməsəfəre.»

29 Ane tuk na, ndo
mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye niye
a say məgwaɗay a gər ŋgay
na, neŋgeye ndo i deɗek. A
tsətsah ka Yesu a gwaɗay:
«Ada matəra ndo nakə na
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 təmbəzla
faya. Ta buwa faya abəra
wu ŋgay hay tebiye. Tə kəɗ
na lehhe. Tsa na, ta hway
wu tay. Tə gər ha ndo niye
maɓərzla eye.

31 «Ndo məvəlay wu a
Mbəlom wuray andaya a
mbəzlaw ta tsəveɗ eye niye.
A ŋgatay 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
ŋgəɗay dəreŋ. A ye ŋgway ta
tsəveɗmekeleŋ eye.

† 10:27 Bazlammapala eyemasulo eye 6.5. ‡ 10:27 Levitik 19.18.
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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 gaymə bo haladzay. 34A
həndzəɗ naha ka təv i ndo
niye lele. A pəla ha gwezem
ŋgay. A zlaw guzom a baray
na abəra kambəlak. Ambəɗa
fayamaladaaɓaray faya lele.
A ndəv ha na, a zla na ka gər
i zuŋgo ŋgay a ye ha a gay i
mbəlok hay. A gay gər mə
ɗəma lele.

35 «Tədœ eye ma ta diye
ŋgway na, a tələka həlay a
gwezem, a zlaw kwar i su-
loy sulo. A vəlay a ndo məge
məsler mə gay i mbəlok niye
hay. A gwaɗay: “Gay gər a
ndo nakay lele. Aza na maw-
eye tə fanaŋ na, na makeye
ha wu nakə ka dze ha hal-
adzay 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?»

37Ndomədzaŋgawa 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 ndo ma
hutiye aye

38Yesu 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. 40 Azlakwa
bay Marta i ŋgay na, faya
ma giye məsler hay wal wal
ma ləver. A yaw ka təv i
Yesu. A yaw na, a gwaɗay:
«Bəy Maduweŋ, na gaka mə
bo təbəɗew? Malamar ga a
gər ga ha mahəgeye ka məge
məsler haywalwal tebiye na,
kəkay. Gwaɗay mâ 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 ndəray
ma sliye məzle faya abəra
bay.»

11
Maɗuwulay me a Mbəlom

na, kəkay?
Mata 6.9-13, 7.7-11

1 Pat wuray na, Yesu a
ɗuwulay me ma təv eye
andaya. Andəvhamaɗuwule
me na, ndo nəte mə walaŋ i
gawla ŋgayhay a tsətsah faya,
a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ,
tətikamay maɗuwule me a
Mbəlomandza i Yuhananakə
a tətikatay a gawla ŋgay hay
ahəl niye.»

2 Yesu a gwaɗatay: «Ka
ɗuwulumay me na, ka
gwaɗumeye:
Bəbamay,
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kwa way mâ sər
ha, məzele yak na,
tsəɗaŋŋa.

Ndohay tebiye tâzambaɗaka.
Bəy yakmə gəmamâ ge bo ka

təvmay dərmak,
3 vəlamay wu mənday nakə

ma slameye pat pat
aye,

4Pəsamay hamənesemay,
hərwi nəmay dərmak
nəmaa pəsatay ha a
ndo neheye tə gamay
mənese aye.

Tsəpa may hərwi ada
Fakalawmâ 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. 6 Hərwi
ndo nəte mə walaŋ i dzam
ga hay a yaw a mahəhele.
A ndislew anəke a gay ga.
Ane tuk na, wuray andaya
məvəlay bay.” 7Ndo niye mə
gay aye a mbəɗayaw faya,
a gwaɗay: “Gər ga ha, kâ
wurɗeŋme bay! Na dərəzl na
məgeɗ ga tsɨy. Neŋ ta wawa
ga hay nəmaa həna tsɨy. Na
sliye faya mələtse məvəlaka
ɗaf sa bay.”»

8 Yesu a gwaɗatay sa:
«Sərum ha na, kwa taɗə a
say mələtse bay bəbay na, ma
lətsiye ma vəleye wu nakə a
say aye. Ma vəleye na, hərwi
a gay amboh haladzay bəna
hərwi dzam bay.

9 «Neŋ faya na tsikakum-
eye: Tsətsahum, ta

vəlakumeye, pəlum, ka
hutumeye, fumay a məgeɗ,
ta həndəkakumeye abəra ma
məgeɗ. 10Hərwi kwa way ka
tsətsahna, ta vəleye, kwaway
ka pəla na, ma hutiye, ada
kwawaykə fay aməgeɗna, ta
həndəkeye abəra maməgeɗ.

11 «Way mə walaŋ kurom
taɗə wawa ŋgay ka tsətsah
fayakəlef na,mavəleyedədœ
ɗaw? 12 Kəgəbay ka tsətsah
faya ɗəsle na, ma vəleye
hərdəde ɗaw? 13 Nəkurom
neheye sadzək ŋgwalak eye
hay bay aye ka sərumməvəle
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 hamandək eye. Fakalaw
a yaw abəra mə bo i ndo niye
na, ndo niye a tsik me lele. A
gatay a ndo niye haymahaya
gər eye hərɓaɓəkka. 15 Ndo
mekeleŋ eye hay mə walaŋ
tay niye na, tə gwaɗ: «Maa
vəlay gədaŋ ka mahəhere
fakalaw hay 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.»
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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. Gəma
mekeleŋ eye ma dufiye na.
Taɗə ndo hay mə gay tay faya
ta giye magazləga mə walaŋ
tay na, ndo niye hay mə gay
niye ta hutiye gədaŋ məndze
huya bay. 18 Taɗə Fakalaw tə
Fakalaw ma giye magazləga
ka bo ŋgay na, ka dzalum
na, bəy ŋgay ma ndziye huya
na, ma kəkay? Sa na, ka
gwaɗum maa vəleŋ gədaŋ
ka mahəhere fakalaw na,
Bedzabul. 19Kagwaɗummaa
vəleŋ gədaŋ ka mahəhere
fakalaw na, Bedzabul. Ane
tuk na, a dzam kurom hay
na, maa vəlatay gədaŋ ka
mahəhere fakalaw hay na,
way? Andza niye, dzam
kuromhay faya ta ɗiye ha na,
deɗek andaya mə nəkurom
bay. 20 Maa vəleŋ gədaŋ a
neŋ ka mahəhere fakalaw
na, gədaŋ i Mbəlom. Andza
məgweɗe na, Bəy iMbəlom ɓa
ki yawtsɨyhuska təvkurom.»

21Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo
gədaŋeye təwuhəlayŋgayna,
ma tsəpiye gay ŋgay lele wu-
ray ma tətaliye ka zlele ŋgay
kwa tsekweŋ bay. 22Ane tuk
na, taɗə ndo mekeleŋ eye a
ze neŋgeye ta gədaŋ ki yaw
na,ma buwiye faya abərawu
həlay ŋgayniye hay a səmawa
ha ka bo aye. Ada ma həliye
zlele i ndo niye ma ŋgənatay
ha a ndo hay tebiye.»

23Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo
nakə neŋgeye tə neŋ bay aye
na, neŋgeye ndo məneŋ ɗəre.
Ndonakə ka dzəna ga bay aye
na, neŋgeye ɗuhndoməneseŋ
haməsler.»

Məmaw iməsəfəre nakə lele
bay aye

Mata 12.43-45
24 Yesu a gwaɗatay sa:

«Fakalaw ki yaw abəra mə
bo i ndo na, ma diye ma
dzədziye mə kəsaf ma pəliye
təv mazəzukw bo. Kə huta
bay na, ma gwaɗeye a gər
ŋgay: “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 i
məsəfəre neheye seweɗ eye
hay wene wene ta ze neŋgeye
aye tasəla. Ta fələkwiye a
gay, ta ndziye mə ɗəma. Ka
mandəve eye na, wu niye ma
miye ka ndo niye ma ziye
nakə kurre aye.»

27Ahəl nakə fayama tsikiye
andza niye na, ŋgwas wuray
mə walaŋ i ndo niye hay ha-
ladzay aye, a wuda a gwaɗ:
«Məŋgwese ka gər i ŋgwasnakə
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 ta pay zləm
a bazlam i Mbəlom ada faya
ta giye andzanakəa tsik aye.»

Masuwayaŋ tə dzaydzay
Mata 12.38-42; 5.15, 6.22-

23



Luka 11:29 178 Luka 11:39

29Ka təv nakə ndo hay faya
ta səkahiye naha haladzay ka
təv i Yesu aye na, Yesu a pa
bo ka mətsike, a gwaɗ: «Ndo
neheye anəke aye na, lele eye
hay bay. Ta tsətsahiye nâ
gatay masuwayaŋ na, kəkay!
Asah! Ma dəba i masuwayaŋ
i Zonas ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom nakə tə ŋgatay aye
na, ta ŋgateye a masuwayaŋ
mekeleŋ eye bay. 30 Hərwi
Zonas a təra na, masuwayaŋ
ka gər i ndo i gəma i Ninive
hay.* Andza niye neŋ Wawa
i Ndo na təriye masuwayaŋ
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
madeyeweye abəramadiye i
tsakay, ma lətsiye kame i ndo
neheye mamatay ha mənese.
32 Pat i sariya i Mbəlom na,
ndo i gəma i Ninive hay ta
deyeweye. Ta lətsiye kame
i ndo neheye anəke aye ta
matay ha mənese. Hərwi
ndo i gəma i Ninive hay tə
tsəne bazlam i Mbəlom nakə
Zonas a tsikatay ayena, 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 ŋgahiye na kəgəbay ma
hurəkwiye faya gəse ɗaw?
Ma piye na ɗuh na, ka wu
məpe lalam hərwi ada ndo
neheye ta fələkwiye a gay aye
mâ dəvatay dzaydzay.

34 «Ɗəre yak na, andza
lalam ma dəviye dzaydzay
a bo yak tebiye. Taɗə ɗəre
yak a zəba kwetseh kwetseh
lele na, bo yak kətsek mə
dzaydzay. Ane tuk na, taɗə
ɗəre magulufa eye na, bo yak
ma ləvoŋ. 35 Ge metsehe lele
bəna, wu nakə ma vəlakeye
dzaydzay aye mâ təra ləvoŋ
bay. 36 Taɗə bo yak kətsek mə
dzaydzay, təv kwa tsekweŋ
ma ləvoŋbəna, niyenaboyak
tebiye mə dzaydzay. Niye na,
andza lalam nakə dzaydzay
ŋgay aye faya ma dəvakeye
dzaydzay aye.»

Yesu a matay ha mənese a
Farisa hay
ta ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlommapala eye

Mata 23.1-36; Markus
12.38-40

37 Yesu a ndəv ha mətsike
me na, Farisa wuray a zalay
ka mənde wu mənday a gay
ŋgay. Ti ye ta dazlay 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.

39Bəy Maduweŋ a gwaɗay:
«Nəkurom Farisa hay na, ka
tsakaɗum na, dəba i gəsiyem
ta dəba i bəgəlam, ane tuk
na, nəkurom maraha eye

* 11:30 Zonas 1-4. † 11:31 1 Bəy hay 10.1-13.
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ta mədzele ka makəle, ka
məge seweɗ. 40 Nəkurom
na, matərakahaŋ eye hay.
Sərum ha na, Mbəlom nakə
a ge dəba i wu hay aye na,
maa ge huɗ eye na, neŋgeye
dərmakbəɗaw? 41Ɗuhna,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, zeməgər ha siye
bay.

43 «Nəkurom Farisa hay,
ɗəretsətseh ka gər kurom.
Hərwi mə gay i maɗuwule
me na, ka wuɗumməndze ka
təv məndze nakə ŋgwalak aye.
Ada ka wuɗum tâ tsikakum
me ta məɗəslakum ha gər
ka təv məhay gər i ndo hay
tebiye.

44«Nəkuromna, ɗəretsətseh
ka gər kurom. Nəkurom
na, ka ndzəkitum bo andza
tsəvay neheye ndo hay faya
ta həhaliye faya tə ŋgatay bay
aye!»

45 Ndo nəte mə walaŋ i
ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye hay a
gwaɗay a Yesu: «Miter, ka

tsik andza niye na, ka tsaɗa
nəmay dərmak.»

46 Yesu a mbəɗay faya
a gwaɗay: «Nəkurom
ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye hay
dərmak, ɗəretsətseh ka gər
kurom! Nəkurom na, faya ka
pumeye wu mamba eye ka
ndohay. Nəkuromeyekwa ta
wur həlay nets ka lamumay
madzəne tay ha bay.

47 «Ɗəretsətseh ka gər
kurom! Hərwi nəkurom faya
ka ɗəzlumeye tsəvay male
eye hay. Tsəvay niye hay
na, i ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom niye hay ahəl niye
bəba təte kurom hay tə kəɗ
tay ha aye. 48Andza niye, ka
bəzum ha na, nəkurom ma
məsler i bəba təte 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. 49 Hərwi
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 ŋgay neheye ka
kəɗum tay ha zla anəke bay,
kwa ka gər nakəMbəlom a ge
məndzibəra aye. 51 Mbəlom
ma tsətsahiye na, kwa ka
məkəɗe i Abel‡ hus ka Zakari

‡ 11:51 Madazlay i wu hay 4.8.
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nakə tə kəɗ na mə walaŋ i təv
məvəlay wu a Mbəlom tə gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom
aye.§

52«Nəkuromndomədzaŋgawa
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 deyum-
eye a ɗəma bay. Ada ndo
neheye a satay məfələkwe
a ɗəma aye na, faya ka
kərahumatay eye tsəveɗ
məfələkwe 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 ada mâ tsik ba-
zlam nakə ŋgwalak eye bay
aye. Ada a satay məhəle faya
abəra suwat.

12
Məvəlayhabo tebiyeaYesu
Mata 10.26-33, 12.32;

10.19-20
1 Ahəl 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 tay nakə

faya ta giye aye. 2 Wu 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 tsikum ma 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 wu mekeleŋ ma
ziye nakay bay. 5 Ndo nakə
ka dzədzarumeye 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 səkəm ta dala
sulo bəɗaw? Mbəlom na,
kwa nəte a mətsa ha gər bay.
7Nəkurom na, ka zum tay ha
ɗiyeŋ hay. Kwaməkwets i gər
kurom na, Mbəlom kə pasla
na. Aya ane kâ dzədzarum
bay.

8 «Sərum ha na, ndoweye
kə ɗa ha kame i do hay kə
gwaɗ: “Neŋ gawla i Yesu” na,
neŋ Wawa i Ndo na ta ɗiye
ha neŋgeye gawla ga kame i
gawla i Mbəlom hay dərmak.
9 Ane tuk na, taɗə ndoweye
kə ɗa ha kame i ndo hay
parakka a sər ga ha bay na,

§ 11:51 2 Labara hay 24.20-22.
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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 maɗuwule me ada
kame indomələvedalahərwi
məge sariya na, kâ dzalum
“Nəmaa ta giye kəkay” bay,
kəgəbay “Nəmaa ta gwaɗiye
mey” bay. 12 Mata 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 bəba
may a gəramay ha aye.»

14 Yesu a mbəɗay faya
a gwaɗay: «Dzam ga, maa
pa ga məgakum na sariya
i wu kurom hay kəgəbay
maŋgənakumha zlele kurom
na, maa pa ga way?»

15Tsa na, a gwaɗatay a ndo
hay tebiye: «Gum metsehe!
Həbum gər kurom abəra 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, wu ŋgay məpele
abəra ka dala na, haladzay.
17 A dzala ada a tsətsahay a

gər ŋgay, a gwaɗ: “Na giye
kəkay? Təv andaya hərwi
məhayay gər a wu ga hay
bay.”

18 «A gwaɗ sa: “Wu nakə na
giye na, anaŋ: Na mbəzliye
ha de ga hay. Na ŋgariye a
ɗəma bagwar eye hay neh-
eye ta sliye ɗa məhayay gər a
ɗəma a wu mənday ga hay tə
siye i wu ga hay aye. 19Na ge
andza niye na, na gwaɗeye a
bo ga: Bo ga! Wu ga na, hal-
adzay. Ma ndziye məve weɗe
weɗe. Anəke na, zəzukw bo
tuk! Nda wu mənday, sa wu
məsay ada ŋgwasa.”

20 «Ane tuk na, Mbəlom a
gwaɗay a ndo niye: “Nəkar
na, matərakahaŋ eye! Bəgom
ta həvaɗ nakay na, kamətiye.
Ada wu neheye tebiye ka
hayay gər aye na, i way tuk!”»

21 Yesu a gwaɗatay sa:
«Andza niye, hərwi ndo nakə
a hayay gər a zlele a bo ŋgay
eye ŋgway aye. Ane tuk na, ka
ɗəre i Mbəlom na, zlele eye
bay.»

22 Yesu a gwaɗatay a gawla
ŋgay hay: «Hərwi niye neŋ
fayana tsikakumeye: Kâ dza-
lum gər hərwi wu mənday
kəgəbay hərwi petekeɗ bay.
23Hərwiməsəfəre na, a ze wu
mənday ada bo kurom na, a
ze petekeɗ segey. 24Zəbumka
maŋgəhak hay təday: Nəteye
na, ta sləga bay, təpalawu tay
tə hayay gər andaya bay. De
tay andaya məpe a ɗəma wu
tay hay bay. Kwa ada sewene
tay andaya bay. Ane tuk na,
Mbəlom fayama vəlateye wu
mənday. Nəkurom na, ka
zum ɗiyeŋ hay bəɗaw?
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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 tsekweŋayena, ka slum
faya məge ɗuh bay tuk na,
ka dzalumeye ka wu siye na
hərwimey? 27Ehey zəbumka
guzer neheye mavurza eye
təday! Nəteye na, tə geməsler
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 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. 30 Maa pəla wu neh-
eye na, ndo neheye tə sər
Mbəlom bay aye. Nəteye na,
ta zəzukway bo a mapəle bay
tebiye. Ane tuk na, Bəba
kurom mə mbəlom a sər wu
nakə a sakum aye. 31 Lahum
mapəle na, Bəy i Mbəlom ada
wu siye hay na, Mbəlom ma
vəlakumeye. 32Nəkurom ne-
heye haladzay bay aye, kâ
dzədzarumbay! Hərwi ki yay
a gər a Mbəlom Bəba kurom
kə vəlakum təv məndze ma

bəy ŋgay.
33 «Nəkurom ɗuh səkəmum

ha wu kurom hay ada
vəlumatay suloy eye a ndo
i mətawak hay. Ŋgarum
gwezem neheye ta nasiye
bay aye. Ada ka hayumay gər
a ɗəma a zlele kurom nakə
mə mbəlom aye. Mə ɗəma
na,məkalma sliyemede faya
bay. Kwa mətul ma ndisliye
faya bay. 34 Hərwi ɗərev
kurom mandza eye na, ma
təvnakəzlelekurommə ɗəma
aye.»

Ndzum tsezlezleŋŋe
mahəbeməmaw 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.
37 Məŋgwese 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. 38 Kwa taɗə
a maw na, ta magərhəvaɗ
kwa kə gaw mahonok ka
zay magərhəvaɗ, ki yaw
kə ndislew fataya faya ta
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həbiyena tandzahərabayna,
məŋgwese ka gər tay.»

39 Yesu a gwaɗatay sa:
«Tsənum wu nakay lele: Ndo
i gaymâ sər həlay nakəməkal
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 neŋ Wawa
i Ndo na maweye ahəl waray
na, ka sərumeye bay.»

41 Tsa na, Piyer a tsətsah
faya a gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ, dzeke nakay ka
ndzəkit ha bo na, hərwi may
ɗekɗek tsukuɗu hərwi ndo
hay tebiye ɗaw?»

42 Bəy Maduweŋ a mbəɗay
faya, a gwaɗay: «Ndo i
məsler ŋgwalak eye ada ma
giye məsler tə metsehe lele
eye na, way? Neŋgeye na,
ndo nakə ndo i gay ŋgay a
gwaɗay: “Gatay gər a siye
i ndo məge məsler ga hay.
Vəlatay wu mənday tə həlay
eye.” 43 Məŋgwese 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: Sərum ha na,
ndo i gay ŋgay ma gəray ha
zlele ŋgay tebiyemâ 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
ka məndeɓe ndo i məsler
hasləka eye siye hay ta ndo
i məsler ŋgwas eye hay.
Taɗə a nda wu mənday, a
sa wu məsay ada a kwaya,
46ndo i gay ŋgaymamaweye

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 ha-
ladzay dərmak. Ndo nakə tə
gəray hawu a həlay haladzay
aye na, ta tsətsahiye faya hal-
adzay wene wene aye.»

Maŋgəne ta sariya
Mata 10.34-36

49 «Neŋ na yaw na, na zlaw
ako məkele ka dala. A seŋ
na, mâ vat anəke. 50 Ane
tuk na, ta dzəhuɓiye ga ha a
ɗəretsətseh təday, a seŋ mə
ɗərev ga na, kə ge bo tsɨy.
51 Ka dzalum na zlaw ka
məndzibəra na, zay ɗaw? Na
gwaɗakumeye aʼay! Na zlaw
na, maŋgəne. 52 Ma dazleye
anəke, ndo hay zlam mə gay
na, ta ŋgəniye ndomahkar ta
kəɗiye bo ta ndo neheye sulo
aye. Ndo hay sulo ta kəɗiye
bo ta ndo neheye mahkar
aye. 53 Bəba ta wawa ŋgay ta
səriye bo bay, wawa ta bəba
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ŋgay ta səriye bo bay. Maya tə
demŋgay ta səriye bo bay ada
dem ta may ŋgay ta səriye bo
bay. Maya i zal ta dahəlay i
wawa ŋgay ta səriye bo bay
ada dahəlay i wawa ta may i
zal ŋgay ta səriye bo bay.»

Məsəre ha ka bo abərawu
Mata 16.2-3, 5.25-26

54Yesuagwaɗawatayando
niye hay tebiye dərmak sa:
«Nəkurom na, ka ŋgatumay a
pazlay kə lətsew tə məgəma
na, ka gwaɗum bəse tsa, yam
ma piye ada yam ma piye
deɗek. 55 Taɗə ka ŋgatumay
a mətasl ka vəzlaw ta diye
i Salawa na, ka gwaɗum
merəɓe ma giye. Ada merəɓe
ma giye deɗek. 56 Nəkurom
na, ndo məvay gər a ndo hay.
Ka sərummaŋgəne tay hawu
i dala tə wu i magərmbəlom
na, tə waray. Ada həlay nakə
anəke aye ka sərum bay na,
kəkay?

57 «Hərwi mey, nəkurom
na, ka sərum maŋgəne ha ka
bo abəra wu nakə lele bay
aye təwu nakə deɗek aye bay
na, ka mey? 58 Taɗə ndo ka
wuda fakaya, faya ka deyum-
eye kame i ndo məge sariya
na, lambaɗumha bazlam eye
ka tsəveɗ ahəl nakə faya ka
deyumeye mba aye. Kə ge
andza niye bay na, ndo niye
ki ye kar ha ka təv i ndoməge
sariya na, ndo məge sariya
ma vəliye kar ha a həlay i
sidzew. Sidzewmakaliye kar
ha a daŋgay. 59 Sər ha na, kwa
a ləkaw fakaya dala nəte ka
hama na bay na, ka deyew-
eye abəra ma daŋgay bay.»

13
Mambəɗe tsəlok

1 Ahəl niye na, ndo hay ti
yaw ka təv i Yesu. Ti ye
naha ta təkəray tə gwaɗay:
«Ahəl niye na, Pilat kə kəɗ
siye i ndo i Galile hay. A
kəɗ tay ha ahəl nakə faya ta
vəlay wu a Mbəlom aye. A
dzapa ha bambaz tay tə bam-
baz i gənawneheye tə kəɗay a
Mbəlom 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? 3Neŋ
faya na tsikakumeye, aʼay
andza niye bay! Ane tuk na,
taɗə ka gərum ha mezeleme
kurom bay na, nəkurom
tebiye ka mətumeye andza
nəteye dərmak. 4 Tsukuɗu
ndo niye hay kuro gər eye
tsamahkar aye gay zəbol eye
a mbəzl fataya ma Silowe ka
dala i Zerozelem aye na, ka
dzalum na, ta ze tay ha siye
i ndo i dala i Zerozelem tə
mezeleme ɗaw? 5 Neŋ faya
na tsikakumeye andza niye
bay. Ane tuk na, taɗə ka
gərum ha mezeleme kurom
bay na, nəkurom tebiye ka
mətumeye 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 kəwa bay. 7Ndo i
guvah niye a gwaɗay a ndo
matsəpay na guvah niye:
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“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
neseŋeye ha təv ma guvah
kəriye na, hərwi mey? Ɗəs
na abəramə ɗəma!” 8Ane tuk
na, ndo matsəpay na guvah
niye ambəɗay faya a gwaɗay:
“Ndo i gay ga, biyeŋ na, gər
ha. Na leye bəɗ ka tsakay eye
tuwwe. Na lay na, na peye
bərbur. 9Na ge ha andza niye
na, agəna ka viye neŋgeɗ na,
ma wiye. Kə wa bay na, ka
ɗəsiye na tuk.”»

Yesu a mbəl ha ndo abəra
ma ɗəvats pat i mazəzukw bo

10 Yesu faya ma tətikatay a
ndo hay mə gay i maɗuwule
me pat i mazəzukw bo.
11Ŋgwaswurayandayaɗəvats
eye mə 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. 12Yesu
a ŋgatay a ŋgwas niye na, a
zalay. Tsa na, a gwaɗay: «Ka
mbəl abəra ma ɗəvats yak.»
13 Yesu a pa faya həlay. A pa
faya həlay na, kwayaŋŋa a
lətse dzik lele. Tsa na, ŋgwas
niye a zambaɗay aMbəlom.

14 Ane tuk na, wu nakə
Yesu a ge, a mbəl ha ndo
pat i mazəzukw bo aye na, a
ndalayabəy i gay imaɗuwule
me. A tsikatay a ndo hay
a gwaɗatay: «Pat andaya
məkwa hərwi məge məsler.
Kâ mbəlamay ha ndo na,
pat niye hay bəna, pat i
mazəzukw bo bay!»

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? 16 Ŋgwas nakay
gwala i Abraham, Fakalaw a
dzawa na na, neŋgeye məve
kuro gər eye tsamahkar. A
ye ka bo məpəle ha abəra ma
mədzewe pat i mazəzukw bo
bəɗaw?»

17 Bazlam i Yesu niye a
mbəɗatay fayaandzaniyena,
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 tsek-
weŋ a dzapa ha ta gufa aye.
Gufa niye na, haladzay. A
həlaɓ tay ha ka bo na, gufa
niye mahəlaɓa eye a kwasa a
həmbot.»

Mede a Bəy iMbəlom
Mata 7.13-14,21-23
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22 Yesu a həl bo ma diye
a Zerozelem na, a ye ta wu-
zlahgəma ada ta gəma hay.
Faya ma diye na, a ɗawa ha
bazlam i Mbəlom.

23Ahəl nakə fayama tsikat-
eye bazlam i Mbəlom aye
na, ndoweye a tsətsah faya
a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ,
mata təme na, ndo ma 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 wu mənday
adakasakwawuməsaydziye
tə nəkar. Ka tətikamay ba-
zlam i Mbəlom ka təv neheye
ma 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.
29Ndohay ta deyeweye abəra
mə bəzay, ma məgəma ta
deyeweye ma diye i yam ada
ta deyeweyemadiye i tsakay.
Nəteye tebiye ta diye a Bəy i
Mbəlom. Ta ndziye ta ndiye
wu mənday mə ɗəma. 30 Ane
tuk na, ndo neheye nəteye
ndo i dəba hay anəke aye na,
ta təriye ndo i me hay, ndo i
me hay ta təriye ndo i dəba
hay.»

Yesu neŋgeye ka tsəveɗ faya
ma diye a Zerozelem

Mata 23.37-39
31 Yesu a ndəv ha mətsike

me na, kwayaŋŋa Farisa wu-
ray 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 bəgom tə tədœ təday.
Ka pat mamahkar eye na,
na ndəviye ha məsler ga.
33 Ane tuk na, na ndisliye ha
mede ga bəgom, tədœ ada
tədœ taɗay təday. Hərwi ta
kəɗiye ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom ma təv mekeleŋ na,
a ye ka bo bay. A ye ka bo ta
kəɗiye nama Zerozelem.»

34YesuadazlaymətuweZe-
rozelem. A gwaɗ: «Nəkurom
ndo i Zerozelem hay,
nəkurom ndo i Zerozelem
hay. Nəkurom neheye ka
bəbazlum tay ha ndo məɗe
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ha bazlam i Mbəlom hay ada
ka kəɗum tay ha ndo neheye
Mbəlom a slərakumnaha aye
tə kwar! Sik nday nakə a
seŋməhayakum gər ka təv ga
andza mandzekwer nakəma
hayatay gər a wawa ŋgay hay
a huɗ i gwezleviyek ŋgay aye.
Ane tuk na, ka wuɗum bay!
35 Andza niye, neŋ faya na
gwaɗakumeye: Ma dazleye
anəke ka ŋgatumeŋeye sa bay
husahəl nakəkagwaɗumeye:
“Mbəlom mâ pa ŋgama ka
ndo nakə faya ma deyeweye
ta məzele i Bəy Maduweŋ
aye!*”»

14
Yesu a mbəl ha ndo pat i

mazəzukw bo sa
1 Pat i mazəzukw bo na,

Yesu a ye a gay i bəy i Farisa
wuray hay mata ndayaw wu
mənday. Ndo hay niye tebiye
mə ɗəma aye faya ta zəzuriye
na Yesu.

2Ndowuray andaya ɗəvats
eye, bo 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 kway mapala eye kə
vəl tsəveɗ məmbəle ha ndo
pat i mazəzukw bo tsukuɗu
kə vəl bəɗaw?»

4 Ane tuk na, a satay
mambəɗay faya bay.
Yesu a gəs ndo niye ɗəvats

eye mə həlay. Tsa na, a mbəl
ha. A gwaɗay: «Do wu yak a
mətagay.»

5 Tsa na, a gwaɗatay a ndo
niyehay: «Taɗəndoməwalaŋ
kurom, wawa ŋgay kəgəbay
sla ŋgay kə dəɗ a bəɗiyem
pat i mazəzukw bo na, ma
diye kwayaŋŋama zla ahaya
abəra mə ɗəma bəɗaw?»

6Ndo 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.
9 Ada 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. 10Ɗuh 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

* 13:35 Dəmes hay 118.26.
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hagər, a tərahaboŋgaywawa
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 abəramamədahaŋ
aye. Nəteye na, wu tay
andaya məvəlatay a ɗəma
bay. Mata vəlatay a ɗəma na,
Mbəlom.»

Dzeke indomazalaeyehay
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 nakə ma ta ndiye wu
mənday ma Bəy i Mbəlom
aye.»

16 Yesu a mbəɗay faya
a gwaɗay: «Pat wuray na,
ndoweye andaya a da wu
mənday haladzay. A da wu
mənday niye na, a zalatay a
ndo hay haladzay ka mənde.
17Həlay i mənde wu mənday
a sla na, a slər ndo i məsler
ŋgay mata zalatayaw a ndo
hay. Mâ gwaɗatay tâ yaw

anəke hərwi wu mənday
maləva bo eye tsɨy.

18 «Ndo i məsler a həl bo a
ye a gwaɗatay dumara. Ane
tukna, kwawayamayhame.
Ndo makurre eye a gwaɗay a
ndo i məsler: “Na slay mede
naha bay. Na səkəm gu-
vah anəke na zəbaweye faya
təday. Pəsa ga ha,mândalaka
bay.”

19 «Ndo neŋgeɗ a gwaɗay:
“Na səkəm sla hay anəke sulo
sulo zləm, na diye na ta dziye
tay ha təday. Amboh pəsa ga
ha, na slay naha bay. Mâ
ndalaka bay.”

20 «Ndo mekeleŋ eye a
gwaɗay sa: “Na zla dahəlay
anəke hərwi niye na slay
nahamede naha bay.”

21«Ndo i məsler niye amaw
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 ha-
ladzay. 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
ndo matəra eye hay, tâ yaw
kanaŋ.”

22 «Ndo i məsler a ye a za-
latayaw 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 neh-
eyeayeagəmawawaeyehay
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ada ka tsəveɗ neheye a ye ta
tsakay idzal aye. Gataykutoŋ
tâ yaw ada gay ga mâ rah ta
ndo hay ɓirtsitse. 24Neŋ faya
na gwaɗakum eye: Ndo neh-
eye tə lah məzalatay kurre ta
yaw bay aye na, ndəray kwa
nəte mə walaŋ tay ta ndza-
kiye 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. 27Ndoweye kə
zlamayakomazləlmbaɗa eye
kə peŋ bəzay bay na, ma sliye
fayamatəre gawla ga bay.

28 «Taɗə ndo mə walaŋ
kurom a say məge 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 ha maɗəzle bay na, ndo
hay ta ŋgatay na, ta ŋgwasiye

faya. 30 Ta gwaɗiye: “Ndo
nakay a dazlay amaɗəzle 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 vəram ta bəy nakə sidzew
ŋgay hay gwezem kuro kuro
sulo aye ɗaw? Ma ta diye
madazlay a vəram na, ma
ndziye ma dzaliye gər lele
təday. Ma tsətsahiye a gər
ŋgay: “Anəke na, ta sidzew ga
hay gwezemkurona, na sliye
faya məge vəram ta bəy nakə
sidzew ŋgay hay gwezem
kuro kuro sulo aye ɗaw?”
32 Taɗə ma sliye faya bay na,
ma sləriye ndo hay ka təv i
bəy niye ahəl nakə neŋgeye
dəreŋmbaaye. Ma tsətsahiye
naha fayaməndze zay.»

33 Yesu a gwaɗatay sa:
«Andza niye məwalaŋ kurom
dərmak, taɗə ndoweye 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 tuk na, taɗə
sluwal avəɗ sabayna, ta sliye
matəre ha mâ vəɗ həraɓəɓa
sa na, ma kəkay? 35 Ta sliye
faya məge ha məsler sa bay.
Kwa məkutse a guvah andza
bərbur bəbay na, ma giye
ŋgama bay. Ta kutsiye ha a
bəra. Ndo nakə zləm andaya
fayamətsəneayena,mâ tsəne
lele!»

15
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Dzeke i təɓaŋnakəadzeaye
Mata 18.12-14

1 Pat wuray na, ndo mat-
sekele dzaŋgal hay ta siye i
ndo i mezeleme hay tebiye ti
ye ka təv i Yesu. Nəteye niye
tebiye ti ye na,mata pay zləm
a bazlam i Yesu. 2 Farisa hay
ta ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlommapala eye tə ŋgatay
a Yesu ta ndo niye hay na,
tə may ha mənese a Yesu, tə
gwaɗ: «Ndo nakay i ŋgay a
təma tay ha ndo i mezeleme
hay ada ta ndiye ka bo wu
məndayka təvmanəte eyena,
kəkay?»

3 Yesu a səratay naha ka
wu nakə faya ta tsikiye. A
mbəɗatay faya ta dzeke, a
gwaɗatay:

4 «Taɗə ndəray mə walaŋ
kuromtəɓaŋŋgayhayandaya
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 diyemapəla
ahaya nəte eye niye a dze aye
ma huta ahaya təday bəɗaw?
5 Taɗə kə huta na na, ɗərev
ŋgay ma ŋgwasiye haladzay.
Ma pa ahaya təɓaŋ ŋgay niye
ka dzegwem, 6ma zla ahaya
a mətagay. Kə zla ahaya
na, ma zalateye a dzam ŋgay
hay ta ndo i məgeɗ 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, məŋgwese ma giye
andaya ka təv i Mbəlom mə

mbəlom andza niye dərmak,
a ze ndo neheye kuro kuro
tsɨɗ gər eye tsɨɗ ta zəba ka bo
tay andza mezeleme andaya
fataya təbey, a satay məgəre
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 andayakuro ada
a dze faya abəra nəte na, ma
piye ako ka lalam, ma faɗiye
na gay ŋgay ada ma pəliye na
tə marəzlay a gər eye lele ma
hutiye na təday. 9Kə 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
hamənese awawa 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 ta
malamar 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 ndzaməhəne tsekweŋ
na, wawa niye bo wawa eye
a həl zlele nakə bəba ŋgay a
vəlay aye, a səkəm ha. Ma
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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 a məge wu
nakə lelebay aye. A nas 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
wu mənday sa bay. 15 Tsa
na, a ye mata pəle məsler.
A huta məsler niye na, mə
gay i ndo wuray ma gəma
eye niye. Ndo niye a slər ha
a pesl mata tsəkure madəras
hay. 16 Ahəl nakə neŋgeye
faya ma tsəkuriye madəras
hayayena,mayawur faya. A
say haɓe mənde wu mənday
nakə tə vəlawatay a madəras
hay aye na, ndəray kə vəlay
bay.

17«Tsana, a dazlaymədzele
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 ndiye wu
mənday lele ada a ze naha
fataya abəra. Ada neŋ tuk
na, na mətiye tə may kanaŋ
na, kəkay! 18 Ŋgama anəke
na, na həliye bo na miye ka
təv i bəba ga. Na ye na,
na gwaɗeye: Bəba ga, na ge
mənese kame i Bəba Mbəlom
ada kame yak. 19 Anəke na,
na sla tâ zeleŋ wawa yak sa
bay. Təra ga ha andza ndo
i məsler yak tsa.” 20 A dzala
andza niye na, a həl bo a
mbəɗa gər a gay i bəba ŋgay.
«Mazlambar ma ndisliye a

gay i bəba ŋgay na, bəba ŋgay

a ŋgatay naha dəreŋ. A ŋgatay
naha na, a gay mə bo hal-
adzay. Tsa na, a hway ka
təv ŋgay. A ye naha a gəs na
ka bo təmbolok təmbolok tə
məŋgwese eye 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 hatsakw-
eye. 24Hərwi wawa ga nakay
na, haɓe na gwaɗ kə mət,
anəke na, neŋgeye andaya
tə ɗəre. Haɓe kə dze, anəke
na, na huta na. Anəke na,
ɗərev ga kə ŋgwasa.” Tsa na,
ta dazlay aməhetse tuk.

25«Ahəl nakə faya tahatsiye
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 mazlambar
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 hat-
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siye hərwi malamar yak kə
maw ma 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 tadzamgahay tey
na, ka vəleŋ ɗaw? 30 Ane 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«Bəbaŋgay ambəɗay faya
a gwaɗay: “Wawa ga, mâ
ndalaka bay. Nəkar mandza
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, kəmət. 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
məpaslaka na suloy yak na,
faya ma nasakeye ha zlele
yak.”

2 «Ndo i zlele niye a tsəne
andza niye na, a zalay a ndo
məpesle suloy ŋgay niye a
gwaɗay: “Na tsəne ndo hay tə
tsik ka nəkar na, mey? Su-
loy nday na, pesleŋ na ka ge
ha na, wu waray wu waray,
hərwi nəkar na, ka sliye faya
matəre ndo i məsler ga sa
bay.”

3 «Ndoməpesle suloy niye a
tsikmə gər ŋgay, a gwaɗ: “Ndo
i gay gama 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,
horoyma geŋeye. 4Ah! Na sər
na giye hərwi ada ndo hay ta
təmiye ga a gay tay taɗə ta kal
ga ha abəra maməsler na!”

5 «A ye a zalatay a ndo
neheye gwedere i ndo i gay
ŋgay andaya fataya aye nəte
ta nəte. Ti ye naha. Tsa
na, a gwaɗay a ndo kurre
eye: “Gwedere i ndo i gay ga
fakaya na, nday?”

6 «Ndo niye ambəɗay faya a
gwaɗay: “Dos i mal temerre.”
Ndo məpesle suloy niye a
gwaɗay: “Ɗerewel i gwedere
yak anaŋ. A niye ndza bəse,
watsa a ɗəma na, dos i mal
kuro kuro zləm tsa.”

7 «Tsa na, a gwaɗay a
ndo neŋgeɗ: “Ada nəkar
na, gwedere i ndo i gay ga
fakaya na, nday?” Ndo niye
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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.
Andzaniye, ndoneheye tə sər
Mbəlom bay aye na, tə dzala
ka wu nakə ma ta giye bo
kame aye. Ta wuɗa bo mə
walaŋ tay. Nəteye bəbərek
eyehay ta zehando iMbəlom
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.
11 Ada taɗə ka mbum faya
məgeməsler 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
haybayna,matavəlakumwu
kurom neheye ka ləvumay
gər aye na, way?

13 «Ndəray ma sliye məge
məsler a ndo i gay ŋgay hay
sulo bay. Hərwi pat neŋgeɗ

na, ma geye seweɗ a ndo i
gay ŋgay neŋgeɗ, ma wuɗiye
na neŋgeɗ lele. Kəgəbay ma
gəseye me a ndo neŋgeɗ, a
ndo neŋgeɗ na, ma gəseyeme
bay tebiye. Nəkurom bəbay
ka slumeye fayaməgeməsler
a Mbəlom ada a suloy sulo
sulo bay.»

14 Farisa hay tə tsəne ba-
zlam i Yesu neheye a tsik aye
tebiye. Tə ŋgwasa ka Yesu
hərwi nəteye na, ta wuɗa su-
loy haladzay.

15Yesu 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
nakəndo hay tə gwaɗ bagwar
eye na, ka təv ɗəre i Mbəlom
na, lele bay tebiye. 16Həlay 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 abəra
mə bazlam ga mapala 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.»
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Ndo i zlele ta Lazar
19 Yesu a gwaɗatay sa:

«Ndoweye andaya zlele eye.
Neŋgeye a pawa ka bo pe-
tekeɗ nakə a le haladzay aye
ada masəkəme ŋgay eye na,
suloy haladzay. Neŋgeye
mandza eye pat pat ma wiya
ada wu mənday ŋgay na,
lele. 20 Ndoweye 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. 21Asayhaɓemənde
batatuk i wu mənday nakə a
kutsawa abəra ka təv mənde
wumənday i ndo i zlele niye.
Ane tuk na, kəra hay tə yawa
naha ka təv ŋgay mandekeɗe
mbəlak ŋgay niye ɗuh.

22 «Ma dəba eye na, Lazar
a mət. Gawla i Mbəlom hay
tə zla na ka təv i Abraham.
Ndo niye zlele eye a mət
dərmak. Tsa na, tə la na.
23 Ndo niye zlele eye na, a
sawa ɗəretsətseh haladzay
ma təv məndze i mədahaŋ
hay. A zəba ɗəre, a ma ha
ɗəre a gəma na, a ŋgatay naha
a Abraham ta Lazar nəteye
ka təv manəte eye dəreŋ tə
neŋgeye. 24 A zalay naha a
Abraham, a gwaɗay: “Bəba
ga Abraham, na gaka mə
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.
26Ada sa tsa na, bəɗ zəbol eye
mə walaŋ kway. Andza niye
ndo neheye a satay mede
naha a diye kurom aye na,
ta sliye faya mede naha bay.
Ada madayaw abəra ka təv
kurom a təv may bəbay na,
ma tasiye bo bay.”

27«Ndo i zleleniyeagwaɗay
naha a Abraham: “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 ba-
zlam i Mbəlom hay andaya
ta ɗatay ha. Tâ pay zləm a
bazlam tay.”

30«Ndo i zleleniyeagwaɗay
a Abraham: “Niye na, ma
sliye ɗa bay, bəba ga Abra-
ham. Ane tuk na, taɗə ndəray
a maw 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
1 Yesu a gwaɗatay a gawla

ŋgay hay: «Wu hay andaya
haladzay ta səpatiye tay ha
ndo hay ka məge mezeleme.
Kutoŋma 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 tsek-
weŋ ka məge mezeleme aye.
3Anəkena, gummetsehe lele,
həbum gər kurom.
«Taɗəmalamar 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
faya ma deyeweye ka təv yak
məgwaɗaka: “Nanasaka, am-
boh 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.»

6BəyMaduweŋ ambəɗatay
faya a gwaɗatay: «Taɗə ta
deɗek mədzal gər kurom mâ
ge andaya tsekweŋ andza
wur i ɓəzaŋ na, ka slumeye
faya məgwaɗay a dərizl i
gərɗaf i kuvoray nakay:
“Ŋgwaɗ abəra kanaŋ, do
ta zəv bo a bəlay” na, ma
gəsakumeyeme.»

Ndoməgeməsler neheye ta
hutiyemagogoy bay aye

7 Yesu a gwaɗatay sa:
«Way nakə mə walaŋ kurom,
ndo i məsler ŋgay faya ma
fəteye ma guvah agəna ma
tsəkureye na gənaw ŋgay hay,
kə maw a mətagay na, ndo i
gay ŋgay ma gwaɗeye: “Dara
bəse, nda ɗaf” ɗaw? 8Ane tuk
na, ma gwaɗeye ɗuh na: “Do
naha, deŋew ɗaf ga. Mbəɗaw
ka bo petekeɗmekeleŋ hərwi
məhəleŋew ɗaf ga. Ahəl nakə
neŋ faya na ndiye ada na siye
wuməse aye na, ma dəba eye
nəkar dərmak ka sliye faya
mənde wu mənday ada ka
siye wu məse.” Ndo i gay
ŋgay ma tsikeye andza niye
bəɗaw? 9 Ka dzalum na, ma
geye sɨsœ a ndo i məsler ŋgay
niye hərwi kə gay nawu nakə
a tsikay ge aye ɗaw?

10«Nəkuromdərmakandza
niye, taɗə ka gum məsler
nakə Mbəlom a gwaɗakum
“gum” aye na, gwaɗum ɗuh
na: “Nəmay ndoməge 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

11 Yesu faya ma diye a
Zerozelem na, a ye tə kok-
way nakə a ŋgəna ha dala
i Samari ta dala i Galile
aye. 12 Mazlambar ma ta
ndisliye a gəma wuray na,
ndo madəgwaɗa eye hay
kuro ta hway naha a satay
mədzəgər tage Yesu. Tə lətse
dəreŋ. 13 Tsa na, ta wuda ta
gədaŋ, tə zalay naha a Yesu,
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tə gwaɗ: «Yesu, Bəy! Nəmaâ
gakamə bo təbəɗew!»

14 Yesu a ŋgatatay, a
gwaɗatay naha: «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 a Mbəlom na,
təmbəl suwuɗ suwuɗ.

15Ndo nəte mə walaŋ tay a
zəba ka bo ŋgay na, kə mbəl
suwuɗ suwuɗ. A mbəɗa gər
ka təv i Yesu pəlasl. A ye tə
mazambaɗaynaha aMbəlom
ta magala. 16 A ye naha na,
a kal ha bo kame i Yesu ta
daʼar luz ka dala. A gay sɨsœ
haladzay a Yesu. Ndoweye
niye na, ndo i Samari hay.

17 Yesu a gwaɗ: «Na gwaɗ
tə mbəl na, kuro tebiye
bəɗaw? Neheye tsɨɗ eye na,
nəteye məŋgay? 18 Ndəray
kə dzala mə walaŋ tay ma-
dayaw məgay naha sɨsœ a
Mbəlom bay. Ɗuh mayaw
na, bərakəzaŋ nakay ɗaw?»
19 Tsa na, Yesu a gwaɗay a
bərakəzaŋ niye: «Lətse! Do
wu yak, mədzal gər yak nakə
ka dzala ha ka neŋ aye kə
mbəl kar ha.»

Maa sər pat i mandəve i
məndzibəra na, Mbəlom nəte
ŋgweŋ

Mata 24.23-28,37-41
20Pat wuray na, Farisa hay

ta tsətsah ka Yesu, tə gwaɗay:
«Bəy i Mbəlom ma ta deyew-
eye na, kəɗay?»
Yesu a mbəɗatay faya a

gwaɗatay: «Bəy i Mbəlom
ma deyeweye na, ndo hay ta

ŋgateye bay. 21 Ta gwaɗiye:
“Zəbumneŋgeyeanaŋkanaŋ”
kəgəbay “Neŋgeye atay”
bay. Hərwi sərum ha Bəy
i Mbəlom na, neŋgeye mə
walaŋ kurom.»

22 Tsa na, a gwaɗatay a
gawla ŋgay hay: «Həlay eye
ma deyeweye ma sakumeye
məŋgatay a Wawa i Ndo kwa
pat eye nəte tsa, ane tuk
na, ka ŋgatumeye bay. 23 Ta
gwaɗumeye: “Zəbum atay!”
Kəgəbay “Zəbum neŋgeye
anaŋ!” Ane tuk na, kâ yum
bay, kâ hwayum faya bay.
24 Pat eye ma deyeweye neŋ
Wawa i Ndo na deyeweye na,
andza mawutseɗe i mbəlom
nakə a wutseɗe na, dzaydzay
ŋgay eye a dəv kwa abəra
mə bəzay i mbəlom hus a
məgəma aye. Na deyeweye
na, andza niye. 25Ane tuk na,
na siye ɗəretsətseh haladzay
təday ada ndo neheye anəke
aye ta kaliye ga ha.»

26«Wunakə a ge bo a həlay i
Nuhu aye na, pat nakə neŋ
Wawa i Ndo na deyeweye
na, ma ta giye bo andza
niye dərmak.* 27 Ahəl niye
na, ndo hay tə ndayawa
wu mənday ada tə sawa wu
məsay, tə zlawa dahəlay hay
ada tə vəlawa dem tay hay
a zal hus a pat nakə Nuhu
a fələkwa a kwalalaŋ i yam
aye. Yam bagwar eye a rah
ka məndzibəra a dze tay ha
siye i ndo hay tebiye.

28 «Sa na, ma ta təriye
andza a həlay i Lot: Ndo
hay tə ndayawa wu mənday

* 17:26 Madazlay i wu hay 6.5-12, 7.6-23.
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ada tə sawa wu məsay. Ta
səkəmawa wu hay ada ta
səməkawa ha. Ta zəvawa
dərizl i gərɗaf hay ada ta
ɗəzlawa gay tay hay. 29 Ane
tuk na, pat nakə Lot a lətse
a yaw abəra ma gəma i
Sodom aye na, ako a paw
abəraməmbəlom andza yam
ada tə wuye andaya a təma
wafafafa, a dze tay ha ndo i
gəma niye hay tebiye.† 30 Pat
nakə neŋ Wawa i Ndo na
deyeweye na, ma ta təriye
andza niye dərmak.

31 «Pat eye niye na, ndo
nakə ka gər i gay ada wu
ŋgay hay mə gay aye na, mâ
mbəzlaw hərwi məzlaw wu
mə gay bay. Andza niye ndo
nakə ma guvah aye na, mâ
maw a mətagay bay. 32 Wu
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.]»

37Gawlaŋgayhay ta tsətsah
faya tə gwaɗay: «Wu niye ma
ta giye bo andza niye 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

təmarəzlay 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. 2 A
gwaɗatay:
«Ndo məge sariya wuray

ma gəma eye andaya. Ndow-
eye niye na, madzədzere i
Mbəlom mə ɗərev ŋgay təbey,
ada ndo a gay mə gər bay
sa. 3 Madakway i ŋgwas
andaya ma gəma eye niye
dərmak. Madakway i ŋgwas
niye a yawa ka təv ŋgay pat
pat hərwi mâ gay na sariya
ŋgay tey. A gwaɗay a ndo
məge sariya niye: “Gamay na
sariya ta ndo məne ɗəre ga
anaŋ tey.”

4 «Kə ndza haladzay ndo
məge sariya a kəma məge
sariya i madakway i ŋgwas
niye bay. A dzala mə gər
ŋgay a gwaɗ: “Ayaw! Neŋ
na dzala gər ka Mbəlom bay
ada kwa ndo a geŋ mə gər
bay, 5 ane tuk na, madak-
way i ŋgwas nakay faya ma
wurɗeŋeyeme, ŋgamanageye
na sariya ŋgay tədaybəna,ma
gəriye ha madayaw ka təv ga
bay.”»

6BəyMaduweŋ a gwaɗatay
sa: «Tsənum wu nakə ndo

† 17:29 Madazlay i wu hay 19.24-25. ‡ 17:32 Madazlay i wu hay 19.26.
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məge sariya niye ŋgwalak eye
bay a tsik aye! 7Ada Mbəlom
neŋgeye na, ma dzəniye ndo
ŋgay hay bəɗaw? Taɗə faya ta
tuway naha bo na, ma giye
mahonok madzəne tay ɗaw?
8Sərumhana,madzəniye 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 ndo mat-
sekele dzaŋgal

9 Yesu a tsikatay dzeke
mekeleŋ eye sa. Dzeke niye
na, hərwi ndo neheye tə
dzala tə gwaɗ nəteye ka ɗəre
i Mbəlom na, ŋgwalak eye hay
ada nəteye ta zəba ka siye i
ndo hay na, andza ndo hay
bay. 10A gwaɗatay:
«Ndoweye hay andaya sulo,

ti ye a gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom mata ɗuwulay me
a Mbəlom. Ndo neŋgeɗ na,
ndo Farisa, neŋgeɗ na, ndo
matsekele dzaŋgal.

11 «Ti ye naha na, ndo
Farisa niye a lətse təv ŋgay
wal. A gwaɗ mə 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
gawa madama. Neŋ na, na
gaka naha sɨsœ hərwi neŋ
andza ndomatsekele dzaŋgal
nakay təbey. 12Mə luma nəte
na, na gawa daliyam sik sulo.
Wu ga kuro na, na vəlawa
nəte.”»

13 «Ndo matsekele dzaŋgal
neŋgeye na, a lətse dəreŋ.
Kwa kə lətse ha gər mazəbe

ɗəre a mbəlom bay tebiye.
Ane tuk na, a gwaɗ:
“Mbəlom! Na gaka mə bo
tey hərwi neŋ na, ndo i
mezeleme.”»

14Yesu a gwaɗatay: «Sərum
ha na, ndomatsekele dzaŋgal
nakay a ye a ŋgway amətagay
na, neŋgeye ka təv i Mbəlom
na, lele. Ane tuk na, ndo
Farisaniyeneŋgeyena, 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,
Mbəlomma təriye ha bagwar
eye ɗuh.»

Yesu a təmawawa hay
Mata 19.13-15; Markus

10.13-16
15Ma dəba eye na, ndo hay

tə həl naha wawa tsekweŋ
tsekweŋeyehay aYesuhərwi
ada mâ pa fataya həlay ada
tâ huta ŋgama. Ane tuk na,
gawla ŋgay hay tə gatay me
a ndo niye hay tə həlay naha
wawa hay aye.

16Yesu a gwaɗatay a wawa
hay: «Həndzəɗumaw ka təv
ga.» A gwaɗatay a gawla ŋgay
hay: «Gərum tay ha wawa
hay, tâ yaw ka təv ga! Kâ
həharum tay ha bay, hərwi
Bəy i Mbəlom mavəla eye na,
a slala i ndo neheye andza
wawa neheye. 17 Sərum ha
na, ndoweye ka təma Bəy i
Mbəlom andza wawa neh-
eye bay na, ma diye a Bəy i
Mbəlom bay.»

Ndo i zlele ta Bəy iMbəlom
Mata 19.16-30; Markus

10.17-31
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18 Bəy i Yahuda wuray a
tsətsah ka Yesu, a gwaɗay:
«Miter lele eye, na hutiye sifa
nakə ma ndəviye bay aye na,
na giye na, kəkay?»

19Yesu a gwaɗay: «Ka zeleŋ
ndo lele eye na kemey? Ndo
lele eye na, Mbəlom nəte
ŋgweŋ. 20 Ka sər bazlam i
Mbəlom mapala eye ɗaw?
Bazlam iMbəlommapala eye
a gwaɗ na: Kâ ge madama
bay, kâ kəɗ gər i ndo bay,
kâ ge məkal bay, kâ raw me
ka ndo kame i sariya bay,
rəhatay ha gər a bəba yak ta
may yak.*»

21 Ndo niye a mbəɗay faya
a gwaɗay: «Gər i bazlam ma-
pala eye neheye ka paslaw
aye na, na hənay ha gər kwa
mawawa.»

22 Yesu a tsəne andza niye
na, a gwaɗay: «A zəkaw
fakaya abəra wu nəte sa:
Anəke na, do ta səkəm ha
zlele yak hay tebiye ada kâ
ŋgənatay suloy eye a ndo i
mətawak hay. 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 niye na, a
ndalay haladzay hərwi zlele
ŋgay na, haladzay.

24 Yesu a zəba faya na, a
ndalay, a gwaɗ: «Hərwi ndo i
zlelena,medeaBəy iMbəlom
i ŋgay na, mada me eye hal-
adzay. 25 Tə bəmalə nakə ndo
i zlelemadiye aBəy iMbəlom
aye na, ŋgama zləgweme mâ
ye ta bəɗ i ləpəre.»

26 Ndo neheye tə tsəne ba-
zlam 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,
Mbəlom ma sliye mətəme ha
ndo.»

28 Tsa na, Piyer a gwaɗay:
«Tsəne! Nəmay anaŋ, nəmaa
gər ha gaymayhərwiməpaka
bəzay na, kəkay?»

29Yesu a gwaɗatay: «Sərum
ha, ndoweye kə gər ha gay
ŋgay, ŋgwas ŋgay, malamar
ŋgay hasləka eye hay tamala-
mar ŋgay dem eye hay, bəba
ŋgay ta may ŋgay, wawa ŋgay
hay hərwi Bəy i Mbəlom na,
30 anəke ahəl kway nakay ma
hutiye a ɗəma haladzay ada
kame na, ma hutiye sifa nakə
ma ndəviye bay aye.»

Yesu a ɗa haməməte ŋgay
Mata 20.17-19; Markus

10.32-34
31 Yesu a zalatay a gawla

ŋgay niye hay kuro gər eye
sulo aye abəra mə walaŋ
i ndo hay kətsah. Tsa
na, a gwaɗatay: «Tsənum!
Anəke na, ka tsalakweye a
Zerozelem. Mə ɗəma na, wu
nakə ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom hay tə watsa ahəl
niye ka gər i neŋ Wawa i
Ndo aye na, ma giye bo tuk.
32 Ta vəlateye ga ha a ndo
neheye tə sər Mbəlom bay
aye. Ta ŋgwasiye fagaya,
ta tseɗeŋeye, ta tufeŋeye
slesleɓ a ɗəre. 33 Ta ndaɓiye

* 18:20 Madayaw abərama Ezipt 20.12-16; Levitik 5.16-20.
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ga ta mandalaɓa ada ta
kəɗiye ga. Ane tuk na,
ma məhəne mamahkar eye
na, na lətseweye abəra ma
mədahaŋ.»

34 Ane tuk na, gawla ŋgay
hay ta tsəne wu nakə a tsik
aye bay. A ge fataya bazlam
nakə Yesu a tsik aye a say
məgweɗe mey na, maŋgaha
eye. A tsik na, ka gər i wu
waray na, tə sər bay.

Yesu a mbəl ha ndo wuray
guluf eyema gəma i Zeriko

Mata 20.29-34; Markus
10.46-52

35 Mazlambar 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 tsəveɗ na,
a gwaɗatay: «Labara i mey?»

37 Ta mbəɗay faya, tə
gwaɗay: «Yesu ndo i Nazaret
ma diye tə faʼanaŋ.»

38Guluf niye a tsəne andza
niye na, a wuda ta magala, a
gwaɗ: «Yesu,Wawa iDavit, nâ
gakamə bo təbəɗew?»

39 Ndo neheye tə lah naha
kame aye na, tə gay me a gu-
luf niye hərwi ada mâ bəbəl
wuray bay, mâ ndza ɗikɗik.
Ɗuh a zaka ha mawude ha-

ladzay ta magala, a gwaɗ:
«Wawa i Davit, nâ gaka mə bo
təbəɗew!»

40 Yesu a ndisl naha na,
a lətse, a gwaɗatay: «Dum
gəsumayaw həlay 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 ambəɗay 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, kə
mbəl kar ha.»

43 Kwayaŋŋa 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 wuzlahgəma i Zeriko
niye.

2 Ahəl nakə faya ma diye
na, ndoweye andaya tə
zalay Zase, neŋgeye andaya
dərmak. Neŋgeye na, zlele
eye. Neŋgeye bagwar i ndo
matsekele dzaŋgal hay. 3 A
pəla tsəveɗ məŋgatay a Yesu
na, way. Ane tuk na, kə ŋgatay
bay hərwi ndo hay haladzay
ada neŋgeye na, dakwel eye.
4 A hway ka me, a ye naha a
tsal a gərɗaf i kuvoray. A tsal
a gərɗaf na, hərwi məŋgatay a
Yesu nakə ma diye ta tsəveɗ
niye aye.

5Yesu andisl naha a bəzay i
gərɗaf i kuvorayniyena, 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, ambəzlaw bəse. Tsa na, ti
yekaboagayŋgay. Ti yenaha
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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 yemata ndzemə gay
i ndo i mezeleme ɗaw!»

8Zase neŋgeye a lətse kame
i Bəy Maduweŋ a gwaɗay:
«Tsəne Bəy Maduweŋ 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
ɗəmamadzəga 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 adamətəme tay ha.»

Dzeke i suloy nakə ndo a
ŋgənatay a ndo i məsler ŋgay
hay aye

Mata 25.14-30
11Ndo niye hay faya ta pay

zləm a bazlam ŋgay niye hay
na, Yesu a tsikatay dzeke sa.
A tsikdzekeniyena,mazlam-
bar ma ndisliye a Zerozelem.
Ndo hay tə dzala na, tə gwaɗ:
«Mazlambar Bəy i Mbəlom ma
deyeweye tuk.» 12 Wu nakə
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, ma maweye ma
ləviye ndo ŋgay hay. 13 Ma
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 su-
loy. 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 aye na, ndo
i gəma ŋgay hay ta wuɗa na
bay. Tə slər ndo hay ma dəba
ŋgay hərwi tâ ye tâ gwaɗatay
na: “A samay ndo nakay mâ
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 hərwi məsəre ha
magogoy nakə tə huta faya
aye.

16 «Ndo makurre eye a ye
naha, a gwaɗay: “Ndo i gay
ga, kwar i suloy nakə ka vəleŋ
aye na, na huta faya kuro.”

17 «Bəy niye a gwaɗay:
“Nəkar na, ndo i məsler lele
eye deɗek. Anəke na, na piye
kar abəy, ka ləviye gəmakuro
hərwi məsler nakə tsekweŋ
aye ka ge na ta tsəveɗ eye.”

18 «Ndo masulo eye a ye
nahaa gwaɗay: “Ndo i gay ga,
suloy niye ka vəleŋ eye na, na
huta faya zlam.”

19«Bəyagwaɗayandoniye:
“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 nakə ka vəleŋ aye anaŋ.
Na ləva fayabo lele nambuza
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naapetekeɗ, na ŋgahana lele.
21 Na dzədzaraka haladzay,
hərwi nəkar na, ndo makula
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, ndo
makula gər eye, ada kwa wu
ga bay na, na zliye, na sləga
bay na, na dziye tsa na, 23ada
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«Tsana, a gwaɗatay ando
neheye ka təv aye niye: “A
niye zlum faya abəra kwar i
suloy niye. Vəlumay faya a
ndonakəkwar i suloyandaya
faya kuro aye.”

25 «Ndo niye hay ta mbəɗay
faya tə gwaɗay: “Bəy may,
neŋgeye na, kwar i suloy ŋgay
andaya kuro segey!”

26 «Bəy niye a gwaɗatay:
“Sərum ha na, ndo nakə wu
ŋgay andaya na, ta səkahay
ha sa. Ane tuk na, ndo nakə
wu ŋgay andaya bay aye na,
kwa tsekweŋ eye nakə an-
daya 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 Ze-
rozelem

Mata 21.1-11; Markus
11.1-11; Yuhana 12.12-19

28 Yesu a ndəv ha mətsike
me niye andza niye na, a
ye a ndzatay kame a ndo
hay mede a Zerozelem.
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?»

34 Ta mbəɗay faya tə
gwaɗay: «A say a Bəy
Maduweŋ.»

35Gawla i Yesu neheye sulo
aye, ti ye ahaya zuŋgo niye a
Yesu. Ti ye ahaya na, ta fətəl
faya petekeɗ tay hay. Tsa na,
tə tsal ha faya Yesu.

36 Faya ta diye na, ndo hay
ta fətəl petekeɗ tay hay ka
tsəveɗnakəYesu fayamadiye
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tə ɗəma aye. 37 Mazlambar
faya ta ndisliye a Zerozelem
ta tsəveɗ nakə ma mbəzlaw
ta Mahəmba i Tetəɗœz aye
na, gawla ŋgay hay tebiye
ta dazlay a mazambaɗay a
Mbəlom tə məŋgwese eye lele
ada tə mawude ta magala
ŋgəlakaka hərwimasuwayaŋ
nakə tə ŋgatay Yesu a ge aye.

38 Tə gwaɗawa: «Mbəlom
mâpaŋgamakaBəynakə faya
ma deyeweye təməzele i Bəy
Maduweŋ aye!*»
«Zay mə mbəlom, ada

zambaɗakway a Mbəlom,
neŋgeye nakə mə mbəlom
aye!»

39Mə walaŋ i ndo niye hay
haladzay aye na, Farisa hay
andaya. Tə gwaɗay a Yesu:
«Miter, gwaɗatay a gawla yak
hay tâ gər ha mabəbəle wu-
ray.»

40 Yesu a mbəɗatay faya a
gwaɗatay: «Sərumhana, kwa
nəteye ta ndza ɗikɗik bəbay
na, kwar hay ta wudiye!»

Yesu a tuwa ɗəretsətseh i
Zerozelem

41 Ahəl nakə Yesu a ndisl
neŋgeye bəse tə wuzlahgəma
i Zerozelem aye na, a ŋgatay
na, a tuwa. 42 A gwaɗ: «A
nəkar Zerozelem, 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! 43Pat i ɗəretsətsehhay 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 tə waray
tə waray. 44 Ta 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 nakəMbəlomma yaw
mata 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

45Yesu 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 ba-
zlam i Mbəlom a ndo hay
pat pat mə gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom. Bag-
war hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye
ta ndo mədzaŋgawa bazlam
i Mbəlom mapala eye hay
ada ta madugula hay, ta pəla
tsəveɗ ka məkəɗe na Yesu.
48Ane tuk na, ta gəsiye nama
kəkay na, tə sər bay. Ta huta
faya tsəveɗ məgəse na bay.
Hərwi ndo hay tebiye faya ta

* 19:38 Dəmes hay 118.26. † 19:46 Ezay 56.7. ‡ 19:46 Zeremi 7.11.
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pay zləm a wu nakə faya ma
tətikateye na, tə metsehe eye
lele.

20
Gədaŋ i Yesu
Mata 21.23-27; Markus

11.27-33
1 Pat wuray na, Yesu

faya ma tətikateye a ndo
hay ada faya ma ɗateye
ha Labara Ŋgwalak eye ma
dalamətagay i gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom. Ahəl
nakə faya ma tətikateye na,
bagwar hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye
ta ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye hay ada
ta madugula 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: 4 Maa
sləraw Yuhana madzəhuɓe
ndo a yam na, way? Maa
sləraw na, Mbəlom tsukuɗu
ndo hay ɗaw?»

5 Ane tuk 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
kawu 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.»

7 Ta mbəɗay faya a Yesu,
tə gwaɗay: «Maa sləra ahaya
Yuhana ndo madzəhuɓe ndo
a yam way na, nəmaa sər
bay.»

8 Yesu a gwaɗatay: «Neŋ
bəbay na ge wu neheye ta
gədaŋ i way na, na tsikakum-
eye 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,
tə wa 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 imaŋgəle hohway
i gərɗaf niye hay kə sla. A
slər ndo nəte mə walaŋ i ndo
i məsler ŋgay hay hərwi ada
tâ vəlayaw faya abəra i ŋgay.
Ndo i məsler ŋgay a həl bo a
ye. A ye naha na, ndo neheye
faya ta tsəpiye guvah aye, tə
gəs na. Tə ndaɓa na ada ta
həhar na həlay kəriye.

11 «Ndo i guvah a ŋgatay
andza niye na, a slər ndo
neŋgeɗ sa. Ndo niye a həl bo
a ye. A ye naha na, tə gəs na
ada tə ndaɓa na dərmak. Tə
tsaɗay pəleslesle, ta həhar na.
Ta vəlay wuray kwa tsekweŋ
bay. 12Ndo i guvah a slər ndo
mamahkar eye sa. Ndo niye
a yena, tə gaymbəlak. Tsana,
tə kala ahaya abəramaguvah
niye.
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13«Ndo i guvahniye a gwaɗ:
“Na giye anəke na, kəkay?
Na sləriye wawa ga nakay
nətenawuɗanahaladzayaye
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 nakəma
ta ndiye na guvah ŋgay aye,
ki yaw! Kəɗakwa na, ada
guvahnakaymamətsakweye
a nəkway!” 15 Tsa na, ti ye
faya, tə gəs na. Tə kəɗ na. Tə
kal hamədahaŋeyeabərama
guvah niye.»
Tsa na, Yesu a tsətsah fa-

taya a gwaɗatay: «Ndo i gu-
vah ma giye tay ha anəke na,
kəkay? 16 Ndo 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 ndo mekeleŋ
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 sayməgweɗena, 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 «Kwaway kə dəɗ ka kwar
niye na, ma toliye. Ada kwar
niye kə dəɗ ka ndoweye na,

ma ləgəriye na kərɗik kərɗik
andzamereɓek.»

19Ndomədzaŋgawa bazlam
i Mbəlom mapala eye hay ta
bagwar hay i ndo neheye 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.

Məvəledzaŋgalabəy iRoma
Mata 22.15-22; Markus

12.13-17
20 Ma dəba eye na, ta da-

zlay a matsəpe na Yesu. Tə
slər ndo ka təv ŋgay. Ndo
niye hay tə slər tay ha aye
na, tə ge ha gər tay andza
nəteye ndo lele eye hay kame
i Mbəlom. Ndo niye hay na,
a satay mapəle mənese abəra
ka Yesu mə bazlam ŋgay ne-
heye ma tsikiye aye. Taɗə ta
huta faya abəramənesena, ta
sliye faya məvəlay a həlay a
ndo məvəle dala tuk. Hərwi
bəy i Roma na, neŋgeye gədaŋ
eye adamaa ləva dala i Roma
na, neŋgeye.

21Ndo neheye tə slər tay ha
aye na, ti ye ka təv i Yesu. Ti
ye naha ta tsətsah faya andza
nakay, tə gwaɗay: «Miter,
nəmaa sər ha nəkar ka tsik
na, deɗek. Ka ŋgəna tay ha
ka bo bəra ndo hay təbey. Ka
gwaɗ ada faya ka tətikateye
a ndo hay na, wu neheye
deɗek aye. 22 Ane tuk na,
a samay matsətsehe fakaya,
bazlam kway mapala eye kə
vəl tsəveɗ məvəle dzaŋgal a
bəy i Roma tsukuɗu kə vəl
tsəveɗməvəle bay ɗaw?»

* 20:17 Dəmes hay 118.22.
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23 Ane tuk na, Yesu a sər
ha, a satay məhəle faya abəra
suwat. Tsa na, a gwaɗatay:
24«Eheybəzumeŋahayakwar
i suloy təday.» Ta bəzay
ha kwar i suloy niye. A
gwaɗatay: «Mandzəkit bo
nakay ta məzele 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,
vəlumayhaaMbəlomŋgway.»

26Ka gər i bazlamniye Yesu
a tsikatay kame i ndo hay
tebiye na, ta huta faya abəra
mənese bay tebiye. Ɗuh ba-
zlam ŋgay nakə a tsikatay aye
na, a gatay hərɓaɓəkka, a
dərəzlatay ka bazlam.

Tə tsik ka gər i mələtsew
abəramamədahaŋ

Mata 22.23-33; Markus
12.18-27

27 Ma 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
watsamayabazlamiMbəlom
mapala eyena, anaŋ. Agwaɗ:
“Taɗəndoamət a gərhaŋgwas
ŋgay ta wa zuk bay na, mata
zlenamadakway i ŋgwasniye
na, malamar i ndo niye a
mət aye†” bəɗaw? Ma zliye
na, hərwi ada hulfe i ndo
niye a mət aye mâ dze bay.

29Yaw! Andaya ahəl niye ndo
ta malamar ŋgay hay tasəla.
Malamar tay makurre eye
a zla dahəlay. A zla dahəlay
na, a mət. A mət na, ta wa ta
dahəlay ŋgay niye a zla aye
bay. 30Məmbager ŋgay a zla
na madakway i ŋgwas niye.
A zla na, a mət. 31 Malamar
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 lətseweye abəra ma
mədahaŋ aye na, ŋgwas niye
mamətseyena, away? Hərwi
nəteye niye tasəla eye ta zla
na ka ŋgwas!»

34 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Hasləka ta ŋgwas
neheye kaməndzibəra nakay
anaŋ aye na, ta zliye bo.
35 Ane tuk na, ndo neheye
Mbəlom a pala tay ha, nəteye
ta ndziye ka məndzibəra
nakəweɗeye na, ta lətseweye
abəra ma mədahaŋ na,
ta zliye bo nakay na, zal
kəgəbay, ŋgwas na, ta zliye bo
sa bay. 36Nəteye na, tamətiye
sa bay. Ta ndziye na, andza
gawla i Mbəlom hay. Nəteye
wawa i Mbəlom hay, hərwi ta
lətsew abəra ma mədahaŋ a
məsəfəre.

37 «Mələtsew abəra ma
mədahaŋ na, ka sərakwa ha
mədahaŋ hay ta lətseweye

† 20:28 Bazlammapala eyemasulo eye 25.5-6.
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abəra ma bəɗ na, hərwi
bazlam i Musa nakə a tsik
ahəl niye aye. A ɗa ha
na, bazlam nakə Mbəlom a
tsikayaw mə gay i dak niye
dzaydzay andza faya ma
təmiye na aye. A zalay a
Bəy Maduweŋ na, “Mbəlom
i Abraham, Mbəlom i Izak,
Mbəlom i Zakob.‡” 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 Mbəlom mapala
eye tə tsəne andza niye na,
tə gwaɗ: «Miter, bazlam
yak niye ka tsik aye na,
təɗe.» 40 Tə tsikay andza
niye na, hərwi horoy a gatay
matsətsehe 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? 42 Ɗuh Davit tə gər
ŋgay a gwaɗ ma 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 tuk na, Davit na,
kə zalay a Kəriste “Bəy
Maduweŋ” tuk na, ada ndo
hay ta gwaɗiye wawa ŋgay
na, ma kəkay?»

Sariya ka gər i ndo
mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala 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 na,
Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay
hay: 46 «Həbum gər kurom
abəra ka ndomədzaŋgawa ba-
zlam i Mbəlom mapala eye
hay. Nəteye i tay ta wuɗa
mahəhele na, ta rəkwat eye.
Ka təv məhay gər na, ta wuɗa
ndo hay tâ tsikatay me ta
məɗəslatay ha gər. Mə gay i
maɗuwule me na, ta pəlawa
i tay na, təv məndze nakə
kame i ndo hay aye, ndo
hay ta ŋgatateye lele. Mə
magurlom, ta wuɗa na, təv
məndze ŋgwalak eye. 47 Wu
nakə tə vəlawatay a madak-
way i gwas hay aye na, tə
ndayawa na. Tə ɗuwulaway
me a Mbəlom na, vəɗvəɗ a
ndəv bəse bay hərwi ada ndo
hay tâ gwaɗ fataya nəteye
ndo ŋgwalak eye hay. Slala i
ndo neheye andza nakay aye
na, Mbəlom ma giye fataya
sariya na, ma ziye i ndo siye
hay.»

21
Məvəlay wu a Mbəlom tə

‡ 20:37 Madayaw abərama Ezipt 3.6. § 20:43 Dəmes hay 110.1.
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ɗərev nəte eye
Mata 12.41-44

1Ma dəba eye, Yesu a zəba
ka bo bəra ɗəre na, a ŋgatay
a ndo i zlele hay ta piye su-
loy a wu məpe suloy mə gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom.
2 Yesu a ŋgatay a madakway i
ŋgwas wuray mətawak eye, a
yenahaapaa ɗəmakoɓo sulo
dərmak.

3 Yesu a gwaɗatay: «Sərum
ha madakway i ŋgwas nakay
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, madak-
way i ŋgwas nakay mətawak
eye na, a vəl ha tebiye, siye
andaya sa bay.»

Yesu a ɗa ha ta mbəzliye
gay iməɗəslayhagəraMbəlom

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 faya
ka zəbumeye faya aye na, pat
mekeleŋ eyena, ka ŋgatumeye
a kwar kwanəte ka gər i kwar
ŋgeɗ bay. Tambəzliye ha hele
hele.»

Ŋgoɗgor i mandəve i
məndzibəra

Mata 24.3-14; Markus
13.3-13

7 Ndo niye hay ka təv
eye niye ta tsətsah faya, tə
gwaɗay: «Miter, wu neheye

ka tsik aye ta giye bo na,
kəɗay? Ŋgoɗgor waray nakə
nəmaa səriye ha na, wu
neheye 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.»

10Yesuagwaɗatay 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 tay ha ndo hay, ta
ta deyeweyeməmbəlom.

12 «Ane tuk na, wu niye hay
ta deyeweye na, ta gakumeye
ɗəretsətseh. Ta gəsiye kurom
a gay i maɗuwule me, ta
gakumeye sariya ada ta
dərəzliye fakuma a gay i
daŋgay. Ta gəsiye kurom, ta
diye kurom ha kame i bəy
hay ada kame i ndo mələve
dala hay hərwi ga. 13 Niye
na, həlay eye i kuromməhəle
mbal i gər ga tuk. 14 Pat
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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 haladzay
mə walaŋ kurom. 17 Ndo
hay tebiye ta nakumeye ɗəre
hərwi ga. 18 Ane tuk na,
sərum ha na, məkwets i gər
kurom kwa nəte ma dziye
bay. 19 Gum gədaŋ lele. 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
mazlambar ta mbəzliye ha
bəse tuk. 21 Ndo neheye ka
dala i Yahuda aye, ta ŋgatay
a wu niye na, tâ hway a
mahəmba hay. Ndo neheye
nəteye ma wuzlah gay i
Zerozelemayena, tâhwayaw
abəramə ɗəmadəreŋ adando
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, andza nakə ndo i maslaŋ
hay tə tsik faya mə Ɗerewel i
Mbəlom ma ta giye bo aye.
23Pat eye niye na, ɗəretsətseh
wene wene eye na, ka gər i
ŋgwas neheye tə bo sulo aye
ada ka ŋgwas neheye faya ta
vəlateye wah a wawa tay hay
aye! Ayaw! Ndo i gəma
neheye ta ta siye ɗəretsətseh
haladzay hərwi 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 ha Ze-
rozelem hele hele. Ta ndziye
mə ɗəmana, husahəl taynakə
ka ndəv aye.»

Madayaw iWawa i Ndo
Mata 24.29-31; Markus

13.24-27
25 Yesu a gwaɗatay sa:

«Pat eye niye wu niye hay
ta dazlay na, ka pat, ka
kiye, ka wurzla hay, wu
məge masuwayaŋ wal wal
ta bəziye ha bo. Ma ta giye
na, 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 haladzay 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
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Ndo na deyeweye ma pazlay
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 təmiyekuromhabəse 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 yam ma piye
bəɗaw! 31 Andza niye ka
ŋgatumay a wu neheye ta
ndislew na, sərum ha Bəy
i Mbəlom neŋgeye bəse tə
nəkurom.

32«Neŋfayanagwaɗakumeye:
Sərum ha na, wu nakay
tebiye ma giye bo na, ndo
neheye anəke aye ta mət zuk
bay. 33Magərmbəlom ta dala
ta dziye, bazlam ga na, ɗaɗa
ma dziye bay.»

Gumay metsehe a bo
kurom

34 «Gumay metsehe a bo
kurom. Kâ gərumay ha
ɗərev kurom a wu məse
bay, kâ kwayum bay ada
kâ vəlumay ha mədzal gər
kurom a wu i məndzibəra
bay. Ka gumeyemetsehe a bo
kurom na, hərwi ada sariya i
Mbəlom mâ ndzakum a gər
həf bay. 35Hərwi 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, ɗuwulumay
me a Mbəlom pat pat. Ka
gum andza niye na, ka
hutumeye gədaŋkaməsəmay
naha a wu neheye tebiye
ta ndzakumeye a gər aye.
Andzaniyekambumeye faya
mələtse ka təv ga, neŋWawa i
Ndo.»

37 Ta həpat na, Yesu a
tətikawa tay ha ndo hay
ma dalamətagay i gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom, ta
huwa na, a yawa mata həne
ma tsaholok nakə tə zalay
Mahəmba i Tetəɗœz aye.
38Pərik imekedœna, ndohay
ti yawa a gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom mata pay zləm
amatətike 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 tay
nakə tə zalay «peŋ» aye na,
gəɗe faya bay. 2 A həlay
i magurlom eye niye na,
bagwar hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye
ta ndo neheye tə dzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala
eye aye ta pəla tsəveɗ ka
məkəɗe na Yesu. Ane tuk na,
ta dzədzar ta ndo hay.

3Fakalaw a fələkway a bo a
Yudas nakə tə zalay Iskariyot
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aye. Neŋgeye na, nəte mə
walaŋ i gawla i Yesu niye
hay kuro gər eye sulo, aye.
4 Yudas a həl bo a ye ka təv
i bagwar hay i ndo neheye
tə vəlaway wu a Mbəlom aye
ada ka təv i bagwar i sidzew
neheye ta tsəpawa gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom
aye. A ye na, hərwi mapəle
tsəveɗ ka məge ɗaf ka Yesu.
5A yatay a gər a ndo niye hay
haladzay, tə gwaɗay: «Nəmaa
vəlakeye dala.» 6 Yudas 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
gemagurlom i Pak

Mata 26.17-25; Markus
14.12-21; Yuhana 13.21-30

7 Yaw! Ahəl nakə tə
ndayawa wu mənday nakə
gəɗe faya bay aye na, pat i
məkəɗe təɓaŋ hərwi məde wu
mənday i Pak aye kə husaw
tuk. 8 Yesu a slər Piyer ta
Yuhana, a gwaɗatay: «Dum
ta dumakway wu mənday
i magurlom i Pak nakə ka
ndayakweye.»

9Piyer ta Yuhana ta tsətsah
faya, tə gwaɗay: «A saka
nəmaâ daka ɗaf na, ka
waray?»

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 magur-
lom i Pak ta gawla ga hay aye
na, məŋgay?” 12Ka tsətsahum
andza niye na, ma ɗakumeye
faya ka gay nakə ka gər i gay
neŋgeɗaye. Huɗ i gayniyena,
bagwar eye. Wu hay maləva
bo eye mə ɗəma. Ka dumeye
wumənday imagurlom i Pak
na, mə ɗəma.»

13 Gawla i Yesu niye hay
sulo eye tə həl bo ti ye. Ti ye
naha na, tə ndzay a gər andza
nakə Yesu a tsikatay aye. Tsa
na, tə dawumənday i Pakmə
ɗəma.

Wu mənday i Bəy
Maduweŋ

Mata 26.26-30; Markus
14.22-26; 1 Koriŋte 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 magurlom i Pak
nakay tage nəkurom təday.
16 Ayaw! Neŋ faya na
tsikakumeye, ɗaɗa na ta
ndiye wu mənday nakay sa
bay hus a pat nakə deɗek
ŋgay eye ma giye bo ma Bəy
i Mbəlom aye.»

17 Ma dəba eye na, a zla
gəvet, a rahha tawuməsay. A
gay naha sɨsœ a Mbəlom. Tsa
na, agwaɗ: «Zlumgəvetnakay
ada kâ sum wu məsay nakay
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mə ɗəma aye. 18Neŋ faya na
tsikakumeye, na ta siye wu
məse nakay sa bay ka mada-
zlay 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. Gumha andza nakay
huyahərwi ada kâdzalumha
ka neŋ.»

20 Ma dəba i mənde wu
mənday niye na, a zla gəvet,
a gwaɗatay: «Wuməse nakay
na, bambaz ga nakə Mbəlom
ma ɓariye dzam ta ndo hay
aye. Ta mbəɗiye ha na, hərwi
kurom. 21Ane tuk na, zəbum
ndo nakə ma giye fagaya ɗaf
aye na, faya ka ndayakweye
wu mənday dziye. 22 Neŋ
Wawa i Ndo na mətiye andza
nakə Ɗerewel i Mbəlom a tsik
aye. Ane tuk na, ɗəretsətseh
ka gər i ndo nakə ma giye fa-
gaya ɗaf aye.»

23 Gawla ŋgay hay tə tsəne
andza niye na, ta dazlay a
matsətsehe ka bo mə walaŋ
tay, tə gwaɗ: «Way nakə mata
geandzaniyeməwalaŋkway
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 nakəmə
walaŋ kway nakay neŋgeye
bagwar eye na, way?»

25 Yesu a gwaɗatay: «Bəy
bagwar eye i gəma hay faya
ta ləviye bəy hay. Ndo ne-
heye gədaŋ tay andaya aye

na, a satay dzam ta ndo hay.
26Ane tukna, nəkuromna, kâ
gumandza nəteye təbey! Ɗuh
na, ndo nakə bagwar eye na,
mâ təraandzawawaeye tsek-
weŋ ada ndo nakə ma ləviye
ndo hay aye na, mâ təra ndo i
məsler.

27 «Ayaw! Bagwar eye na,
way tuk? Ndo nakə neŋgeye
mandzaeye ta geyeməsler ka
həlay aye tsukuɗu ndo məge
məsler ba? Bagwar eye na,
ndo nakə ta geye məsler aye
bəɗaw? Andza niye, neŋ
nakay anaŋməwalaŋ kurom
anəke aye, neŋ na, andza ndo
i məsler.

28 «Nəkurom na, ka ndzum
ka təv ga. Ka zlum ŋgatay
mawuzlah i ɗəretsətseh nakə
tə geŋ aye haladzay. 29 Neŋ
bəbay na, na vəlakumeye
Bəy i Mbəlom andza bəba
ga Mbəlom nakə a vəleŋ
aye. 30 Ka ndayumeye ada
ka sumeye wu məsay 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.»

Piyer ma 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
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ɗuwulay me a Mbəlom na,
hərwi ada mədzal gər yak
ka neŋ mâ ge bəle bay. Ka
tsətsahməpəsemena, 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 sala-
may!»

34 Yesu a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Ka tsik na, deɗek
ŋgway ɗaw Piyer. Tsəne! Na
tsikakeye, bəgom nakay dza-
gulok ma ta zlahiye na, ɓa ka
gwaɗ sik mahkar ka sər neŋ
bay.»

Mələve bo ta suloy ada ta
maslalam

35 Yesu a gwaɗatay a gawla
ŋgay hay sa: «Ahəl niye na
slər kurom ha ze dala, ze
gwezem, ze tahərak mə sik
na,wuraykəkətsakumɗaw?»
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 adamâ səkəm
maslalam. 37Hərwi 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 nakə
Ɗerewel 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.»

Yesu a ye mata ɗuwulay
me a Mbəlom ma tsaholok i
tetəɗœz

Mata 26.36-46; Markus
14.32-42

39Madəbaayena, Yesuaye
abəra ka təv niye, a ye a tsal
a Mahəmba i Tetəɗœz andza
nakə a gawa ha aye. Gawla
ŋgay hay tə pay bəzay. 40 Tə
ndisl naha a ɗəma na, Yesu a
gwaɗatay: «Ɗuwulumay me a
Mbəlom hərwi ada kâ dəɗum
amasəpete i Fakalaw bay.»

41Tsa na, a gər tay ha gawla
ŋgayhay. Ayeabəraka təv tay
əzaɗ dəreŋ tsekweŋ tsa. A ye
nahaadəkwgurmets kadala,
a ɗuwulay me a Mbəlom, 42 a
gwaɗ: «Bəba, taɗəkawuɗana,
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.»
[ 43Tsa na, gawla i Mbəlom

ambəzlawməmbəlom, ayaw
a bəzay ha bo hərwi məvəlay
gədaŋ. 44 Yesu a dzədzar,
mədzal gər ŋgay a mbəɗa ha-
ladzay. A ɗuwulay me a
Mbəlom ta gədaŋ sa. Merəɓe
nakə faya ayena, 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

* 22:37 Ezay 53.12.
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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.»

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. Maa
ndzatay naha kame na, Yu-
das neŋgeye nakə nəte mə
walaŋ i gawla i Yesu hay
kuro gər eye sulo aye. A ye
naha bəse ka təv i Yesu hərwi
məgəse na ka bo təmbolok
təmbolok. 48Ane tuk na, Yesu
a gwaɗay: «Yudas, ka giye
ɗaf ka neŋ Wawa i Ndo na,
ta məgəse ga ka bo təmbolok
təmbolok ɗaw?»

49Gawla iYesuhay təŋgatay
awuniyehay fayamagiyebo
andzaniyena, ta tsətsah faya,
tə gwaɗay: «Bəy Maduweŋ,
nəmaawatsa tay tamaslalam
ɗaw?»

50 Tsa na, ndo nəte mə
walaŋ tay a fay a ndo iməsler
i bagwar i ndoməvəlawaywu
a Mbəlom, a ɗəsay na zləm i
həlay i mənday fats ka dala.

51 Ane tuk na, Yesu a
gwaɗatay a gawla ŋgay hay:
«Gərum tay ha, niye na, ɗa.»
Tsana, a lamaya zləmindo

niye, a paha suwuɗ suwuɗ.
52 Tsa na, Yesu a tsikatay

a bagwar i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye,
a bagwar hay i ndo matsəpe
gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom hay ada a madugula
i Yahuda niye hay ti ye naha

faya mata gəse na aye, a
gwaɗatay: «Ka yumaw fagaya
ta maslalam kurom hay ada
ta sakwal kurom andza ta
gəsiye ndo i məkal ɗaw?
53Ada pat pat ka ndzawakwa
ka bo dziyemə gay iməɗəslay
ha gər aMbəlomna, ka pəlum
tsəveɗməgəse gabay. 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. 55 Ma
dalamətagay i gay niye na, ta
vat ako ma wuzlah eye. Ndo
hay nəteye mandza eye ka
ako eye niye. Piyer a ye naha
a ndza ka təv tay dərmak.

56 Ŋgwas wuray andaya a
gawa məsler mə gay eye niye
a ŋgatay a Piyer mandza eye
ka ako. A zəba faya, a ndazl
na Piyer lele. Tsa na, a
gwaɗ: «Nəkardərmakna, 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 mə walaŋ i gawla i Yesu
hay!»
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Piyer a gwaɗay a ndo niye:
«Aʼay! Neŋ na mə walaŋ tay
bay.»

59 A ndza ma dəba eye
tsekweŋ mazlambar ɓəre
nəte na, ndo mekeleŋ eye a
tsik sa, a gwaɗ: «Ta deɗek ndo
nakay na, tə ndzawa tə Yesu
dərmak! Sa tsa na, neŋgeye
ndo i Galile hay.»

60 Ane tuk na, Piyer a
mbəɗay faya, a gwaɗay: «A
sakaməgweɗemey 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.
64 Tə mbuzaway na ɗəre
ada ta tsətsahawa faya,
tə gwaɗaway: «Nəkar na,
Kəriste ba! Tsikamay, maa
faka na, way?» 65 Ada
tə tsikaway wu siye hay
haladzay hərwi mətsaɗay a
Yesu.

Yesu kame i madugula 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 bazlam
i Mbəlom mapala eye hay tə
haya gər. Tsa na, ti ye ha Yesu
kame i sariya tay.

67Ti yenaha 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 na, sərum ha kwa
anəkeWawa i Ndomandziye
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
naha a ɗəma na, ta dazlay
a məɗəse parasay ka Yesu
haladzay, tə gwaɗ: «Nəmaa
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ndzay 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 a mbəɗay faya, a

gwaɗay: «Nəkar ka tsik
segey.»

4Pilat 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:
«Faya ma tsəviye tay ha ndo
hay tə matətike ŋgay nakə a
tətikawatay aye. A dazlay
məge andza niye na, ka
dala i Galile. A həhal ha
ka dala i Yahuda tebiye ada
kə ya ahaya kanaŋ anəke a
Zerozelem sa.»

6 Pilat a tsəne bazlam tay
niye na, a tsətsah, a gwaɗ:
«Ndo nakay na, ndo i Galile
ɗaw?»

7 Tə 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.»

8Herod a ŋgatay a Yesu na,
ɗərev ŋgay a ŋgwasa haladzay.
Kə tsəne ndo hay tə tsikawa
ka Yesu ada a say məŋgatay a
Yesuna, kwaanəkebay. A say

na, Yesu mâ gay masuwayaŋ
ka təv ŋgay.

9Atsətsahwuhayhaladzay
ka Yesu. Ane tuk na, Yesu
ka mbəɗay faya wuray kwa
tsekweŋ bay.

10 Bagwar hay i ndo neh-
eye tə vəlaway wu a Mbəlom
ta ndo mədzaŋgawa bazlam
i Mbəlom mapala eye, ta ye
naha dərmak. Tə ɗəs parasay
ka Yesu haladzay ta gədaŋ.

11Herod ta sidzewŋgayhay
tə tsəne andza niye na, tə
tsaɗay a Yesu ada tə ŋgwasa
faya haladzay. Tə pa faya pe-
tekeɗ nakə a le haladzay aye.
Tsa na, təma ha a gay i Pilat.

12 Kurre na, Herod ta Pilat
na, ta wuɗa bo bay, tə nay
ɗəre a bo. Pat eye niye na, ta
təra ta dzam eye tuk.

Mata 27.15–26; Markus
15.6–15; Yuhana 18.39–19.16

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. 14A
gwaɗatay: «Ka gəsumeŋew
ndo nakay ka gwaɗum na,
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. 15 Herod Aŋtipas
bəbay kə huta faya mənese
bay, hərwi niye kə makwaya
ahaya kway. Ndo nakay na,
kə ge wuray kwa tsekweŋ
nakə məkəɗe na aye bay.
16Hərwi niye, na ndaɓiye na
ta mandalaɓa ada na gəriye
ha.»
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[ 17Ka viye ka viye na, Pilat
a gərawatay ha ndo abərama
daŋgay nəte hərwi magurlom
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
nandonakay, gəramayhana,
Barabas!»

19 Barabas na, tə gəs na
hərwi a kəɗ ndo ahəl nakə
tə ge magazləga ma wu-
zlahgəma aye.

20 A say a Pilat məgər ha
Yesu. A tsikatay a ndo niye
hay sa. 21 Ndo 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, na huta fayamənese nakə
məkəɗe na aye na, na huta
bay. Hərwi niye, na ndaɓiye
na ta mandalaɓa na, ada na
gəriye ha.»

23 Ane tuk na, ndo hay
tə tsəne andza niye na, ta
səkah ha mawude haladzay
ta gədaŋ, tə gwaɗ: «Dar na ka
mayako mazləlmbaɗa eye!»
Tsɨy mawude tay niye a gay
zləma Pilat.

24 Tsa na, a təma andza i
ndo hay nakə a satay aye.
25AgəratayhaBarabasandza
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: «Gu-
may wu nakə andza a sakum
məgay aye!»

Ti ye ha Yesumata kəɗe na
Mata 27.32-44; Markus

15.21-32; Yuhana 19.17-27
26Ahəl nakə faya ta diye ha

Yesu ka təv nakə ta kəɗiye na
mə ɗəma aye na, tə dza gər ka
tsəveɗ ta ndoweye andaya tə
zalay Simoŋ a maw abəra mə
pesl. Neŋgeye na, ndo i gəma
i Siren. Sidzew hay tə gəs na
təgaykutoŋkaməzlemayako
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 Ze-
rozelem 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 neheye 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
andzanakayamayakoŋgəɗiz
eye na, ada mayako makula
eye na, ma giye na, kəkay?»

* 23:30 Oze 10.8.
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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. 33 Tə ndisl
naha ka təv niye tə zalay Təv
iMətasl i Gər aye. Sidzew hay
ta dar na Yesu ka mayako
mazləlmbaɗa eye 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.»
Sidzew hay tə ge tsakwal

ka petekeɗŋgayhərwiməsəre
hapetekeɗmamətsa eyena, 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: «Neŋgeyena, kə
təma tay ha siye i ndo hay sa
na, mâ təma ha bo ŋgay tey.
Taɗəkəgeneŋgeyena,Kəriste,
neŋgeyenakəMbəlomazlana
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. 37Tə
gwaɗay: «Kə ge nəkar bəy i
Yahuda hay na, təma ha bo
yak aye tey!»

38 Ka mayako niye
mazləlmbaɗa eye na, ta law

naha faya palalamwuray zal
ka gər i Yesu, təwatsa: «Nakay
na, bəy i Yahuda hay.»

39Ndo nəte məwalaŋ i ndo
niye sulo tə ge mənese, ta dar
tay ka bo dziye tage Yesu aye
a tsaɗay a Yesu. A gwaɗay:
«Ka gwaɗ nəkar na, Kəriste sa
na, təma ha gər yak ada kâ
təmamay ha tey!»

40Ane tuk na, ndo neŋgeɗ a
mayhaməneseagwaɗay: «Ka
sər Mbəlom təbəɗew? Nəkar
anəke ta kəɗiye kar andza
neŋgeye dərmak. 41 Ane tuk
na, i may ta kəɗ may na, təɗe
bəna, ta kəɗiye may ka wu
nakə ka gama lele bay aye.
Neŋgeye na, kə ge mənese
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 tsikak-
eye: Sər ha na, bəgom nakay
ka ta ndzameye tə nəkar mə
mbəlom.»

Məməte i Yesu
Mata 27.45-46; Markus

15.33-41; Yuhana 19.28-30
44 Ma giye mazlambar

magərhəpat, ləvoŋ a ge ka
dala niye tebiye tekəɗəgəm.
A ge na, hus a ɓəre mahkar
i huwa. 45 Pat a ndərmaɗa a
təv eye. Tsa na, petekeɗ nakə
a ŋgəna ha ka bo abəra gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom
sulo aye a ŋguraɗa tsaŋŋama
wuzlah.

† 23:46 Dəmes hay 31.6.
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46 Yesu a wuda ta magala
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.»

48 Ndo neheye haladzay ti
ye mata zəbaw faya aye, tə
ŋgatay a wu nakə a ge bo aye
na, a ndalatay haladzay, ti ye
wu tay a mətagay. 49 Dzam i
Yesu hay ta ŋgwas neheye tə
payaw bəzay kwa abəra ma
Galile aye nəteye malətsa eye
dəreŋ faya ta zəbiye ka wu
nakəma giye bo aye.

Tə pa na mədahaŋ i Yesu a
tsəvay

Mata 27.57-61; Markus
15.42-47; Yuhana 19.38-42

50 Ndoweye andaya tə za-
lay Yusufa. Neŋgeye ŋgwalak i
ndo. Neŋgeye nəte məwalaŋ i
ndoməge sariya hay dərmak.
51 Neŋgeye na, kə ndza ta
nəteye ka məge bəbərek tay
ada ka məsler tay niye tə ge
aye na, kə ndza ta nəteye
bay. Neŋgeye na, ndo i gəma
i Arimate. Gəma eye niye
mə ɗəma na, Yahuda hay.
Neŋgeye 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. Tsa na, a
ye a mbəzla ahaya mədahaŋ
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.

55 Ŋgwas neheye tə pay
naha bəzay a Yesu kwa abəra
ma Galile aye, ti ye ka bo
dziye ta Yusufa. Ta zəba
ka tsəvay ada ta zəba faya
Yusufa a pa na mədahaŋ i
Yesu na, kəkay. 56 Tsa na,
tə maw a mətagay. Tə maw
na, tə ləva ha bo tə mal ada
tə wurde hərwi mambəɗe ka
mədahaŋ i Yesu. Ane tuk
na, pat i mazəzukw bo na, ta
zəzukw bo. Hərwi bazlam i
Mbəlom mapala eye a ge me
məge məsler pat i mazəzukw
bo.

24
Yesu a lətsew abəra ma

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. 2 Tə 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
ɗəmana, ta ŋgatay amədahaŋ
i BəyMaduweŋ Yesu bay. 4Tə
sər wu nakə ta dzaliye bay.
Kwayaŋŋa ndo hay sulo

ti yaw dzərik kame tay ta
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bəzatay ha bo. Petekeɗ tay
hay ka bo na, a dəv haladzay.
5Təŋgatayandoniyehay 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,
hərwimey? 6Neŋgeyeandaya
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 abəra ma
mədahaŋ.”»

8 Tə tsəne andza niye
na, bazlam i Yesu niye a
tsikawatay aye a matayaw a
gər tuk.

9 Tsa na, ti ye abəra ka me
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 ne-
heye nəteye ka bo dziye ta
təkəratay labara i bazlam aye
niye a ndo i maslaŋ i Yesu
hay.

11 Ane tuk na, ndo niye tə
tsəne bazlam tay niye hay ta
təkəratay aye na, ta təma bay,

ta zəba faya andza bazlam i
matərakahaŋ.

12 Ane tuk na, Piyer a lətse
a hway ka me tsəvay mata
zəbaw. A ndisl naha ka me
tsəvayna, 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
13Pat eye niye gawla i Yesu

hay sulo mə walaŋ tay niye
hay, təhəl bo ti ye agəmanakə
tə zalay Imayus aye. Gəma
niye na, dəreŋ tsəfa ta Ze-
rozelem. Taɗə ka diye tə
sik abəra ma Zerozelem na,
ka giye ka tsəveɗ ɓəre sulo.
14 Ahəl nakə faya ta diye na,
faya ta tsikiyekawunakəage
bo aye tebiye.

15 Ahəl nakə nəteye faya ta
tsikiye me ada 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. 16 Faya
ta ŋgateye a Yesu ane tuk na,
tə sər na bay hərwi wuye 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 hal-
adzay. 18Ndo nəte mə walaŋ
tay niye sulo aye na, məzele
ŋgay Kəleyopas, a gwaɗay:
«Wu nakə a ge bo ma məhəne
neheye ka sər bay na, nəkar
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mbəlok eye ma Zerozelem
kəla ɗaw?»

19Ambəɗay faya, a gwaɗay:
«Maa gemey?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay:

«Wu nakə a ge tə Yesu ndo
i Nazaret aye na, ka tsəne
təbəɗew? Neŋgeye na, ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom.
Məsler nakə a gawa aye tə
bazlam nakə a tsikawa kame
i Mbəlom ada kame i ndo
aye hay na, ta gədaŋ eye
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.
21 Nəmaa 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
ta wula pərek i mekedœ ka
me tsəvay, 23 ane tuk na, ta
huta na mədahaŋ i Yesu bay.
Ta mbəɗaw gər, tə maw ka
təv may na, ta təkəramay, tə
gwaɗ gawla i Mbəlom hay
ta bəzatay ha bo ada gawla i
Mbəlomniye hay tə gwaɗatay
na, Yesu andaya tə ɗəre.
24 Nəmaa tsəne andza niye
na, siye i ndo mə walaŋ may
hay ti ye ka me tsəvay sa. Ti
ye, tə huta na, andza i ŋgwas
niye hay ta təkəramay aye.
Ane tuk na, ta ŋgatay a Yesu
bay.»

25 Yesu a gwaɗatay:
«Nəkurom ndo neheye met-
sehe andaya fakuma bay
aye. Wu neheye ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom 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 dazlaymə ɗerewel iMusa
ada mede ha hus a ɗerewel
i ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom hay.

28Ahəl nakə faya ta diye, tə
ndisl bəse ta gəma nakə faya
ta diye a ɗəma aye na, Yesu a
ge andzamazliye tsəveɗŋgay.
29Ane tuk na, ndo niye hay tə
gwaɗay: «Kâ ye a təv eye bay,
ndza tə nəmay. Hərwi ɗəre
faya ma gəsiye ada mazlam-
bar 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 ɗəre na, neŋgeye
andaya ka təv tay sa bay
kə gər tay ha. 32 Tə gwaɗ
mə walaŋ tay: «Ahəl nakə
faya ma ɗakway ha Ɗerewel
i Mbəlom ka tsəveɗ aye na,
wuye mə ɗərev may andza
ako!»

33Ndo niye sulo aye tə lətse
kwayaŋŋa ta mbəɗa gər a Ze-



Luka 24:34 222 Luka 24:48

rozelem. Tə ndisl naha a wu-
zlah gay na, tə ndzay a gər
a gawla i Yesu neheye kuro
gər eye nəte aye tə siye i ndo
mekeleŋ eye hay nəteye ma-
haya gər eye.

34 Ndo niye hay tə ŋgatatay
a ndo neheye sulo aye na,
tə gwaɗatay: «Ta deɗek Bəy
Maduweŋ kway kə lətsew
abəramamədahaŋ, Simoŋ kə
ŋgatay!»

35 Nəteye 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.
Tsa na, a gwaɗatay: «Zay mâ
ndza fakuma!»

37 Gawla ŋgay niye hay ta
dzədzar, zluwer a gatay hal-
adzay. Hərwi tədzalamagiye
na, manakasla.

38 Ane tuk na, Yesu a
gwaɗatay: «Ka dzədzarum
andza niye na, hərwi mey?
Ada ka dzalummə 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
sərum ha manakasla na,
slo faya bay ada mətasl mə

ɗəma andza neŋ nakə faya ka
zəbumeye fagaya aye bay.»

40A tsikatay andza niye na,
a bəzatay ha vavay nakə ka
həlay ŋgayhayadaka sik ŋgay
hay. 41Məŋgwese a raha 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 an-
daya fakuma ɗaw?» 42 Ti ye
naha tə zlayaw siye i kəlef
mafəka eye nəte, tə vəlay.
43 Yesu a təma kəlef niye ada
a həpəɗ kame tay.
Tsa na, a gwaɗatay: 44«Ahəl

niye neŋ tə nəkurom mba
aye na, na tsikakum, na
gwaɗawakum: Wu nakə tə
watsa 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 metsehe
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 abəra ma
mədahaŋ. 47 Ada ma sləriye
ndo hay ka məɗatay ha
bazlam i Mbəlom a slala i
ndo i məndzibəra hay tebiye
tâ gər ha mezeleme hərwi
ada Mbəlom mâ pəsatay ha
mənese tay hay. Tâ dazlay
na, ma Zerozelem. 48 Maa
təra ndo i məhəle mbal i wu
nakay ma giye bo tebiye
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na, nəkurom. 49 Ada neŋ
eye na sləraweye fakuma
wu nakə Bəba a gwaɗ ma
vəlakumeye. Nəkurom na,
ndzum ma wuzlah gay.
Həbum gədaŋ i Mbəlom nakə
ma vəlakumeye mə mbəlom
aye.»

Yesu a tsal ambəlom
Markus 16.19-20; Məsler

hay 1.9-11
50 Ma dəba eye na, Yesu a

həl gawla ŋgay hay abəra ma
gəma niye, a ye tay ha a təv
nakə bəse ta gəma i Betani
aye. Mə ɗəma na, a zla həlay
ka mbəlom. Tsa na, a pa fa-
taya ŋgama. 51Ahəl nakə faya
ma piye fataya ŋgama aye na,
a ye fataya abəra, a tsal ka
təv i Mbəlom. 52 Nəteye 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, hərwi
ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu neheye mandza eye ma
Siri kəgəbaymaAzi,maTurki
nakə anəke aye.
Wu nakə mawatsa eye

mə ɗəma aye na, wal abəra
ka Mata, ka Markus ada
ka Luka. A vəlay məzlaɓ
haladzay a bazlam neheye
matsika eye ta dzeke ada a
məsler i Yesu.
Madədo 1 ka 12 faya ma
tsikiye ka məsler neheye
agemasuwayaŋageaye.

Madədo 13 ka 21 faya ma
ləviye ha bo ada faya
ma tsikiye ka həlay nakə
Yesu ma diye ka təv i
Bəba ŋgay aye.

Labara i məməte i Yesu aye
(madədo18ada19) tandzəkit
bo təwuneheyeməMata,ma
Markus, 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 kaməwe iYesubay.
Ane tukna, kamadazlayna, a
ɗahaYesuKəristena, neŋgeye
bazlam i Mbəlom, neŋgeye
andaya huya ta Mbəlom (1.1-
18). Yesu neŋgeye bazlam i
Mbəlom, a yaw məndze ta
ndo zezeŋ hay.

Bazlam i Mbəlom a təra
ndo

1 Ahəl nakə Mbəlom kə ge
məndzibəra zuk bay aye na,
ndo nakə tə zalay bazlam
i Mbəlom aye na, neŋgeye
andaya. Neŋgeye na, ta
Mbəlom ada neŋgeye na,
Mbəlom. 2Ahəl nakəMbəlom
kə ge məndzibəra zuk bay
aye na, neŋgeye andaya 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. 4Maa vəl sifa a ndo hay
na, neŋgeye. Sifa niye na, a
vəlatay dzaydzay a ndo hay.
5 Dzaydzay niye ma dəviye
ma ləvoŋ ada ləvoŋ kəmbata
ha bay.

6 Ahəl niye na, Mbəlom
a sləraw ndoweye andaya
tə zalay Yuhana. 7 A yaw
na, məɗatay ha dzaydzay
eye niye a ndo hay hərwi
ada ndo hay tebiye tâ tsəne
bazlam ŋgay ada tâ dzala ha
ka bazlam ŋgay. 8 Yuhana
neŋgeye na, dzaydzay niye
ma dəvateye a ndo hay aye
bay. Neŋgeye a yaw na,
mata ɗatay ha a ndo hay tsa.
9Dzaydzayniye na, dzaydzay
deɗek eye ma deyeweye ka
məndzibəra, ma dəvateye
dzaydzay a ndo hay tebiye.

10 Ndo nakə tə zalay ba-
zlam i Mbəlom aye na, ki
yawkaməndzibəra. 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
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na, ta təmanaada tadzalaha.
Nəteye na, kə vəlatay tsəveɗ
matəre wawa i Mbəlom hay.
13Ta tərawawa iMbəlomhay
na, andza nakə ndo hay faya
tawiye bo kaməndzibəra aye
bay ada hərwi nakə a satay a
ndo hay aye bay. Ane tuk na,
ta təra wawa i Mbəlom hay
na, hərwi Mbəlom eye ŋgway
a vəlatayməsəfəre weɗeye.

14 Neŋgeye nakə tə zalay
bazlam i Mbəlom 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 i
Mbəlom. Nəmaa ŋgatay a
məzlaɓ ŋgay. Maa vəlay
məzlaɓniye na,MbəlomBəba
ŋgay. A vəlay na, a wawa ŋgay
niye nəte aye.

15Yuhana fayama ɗatay ha
a ndo hay, a wuda kələrra a
gwaɗ: «Ndo nakə na tsik faya
aye na, neŋgeye anaŋ. Ahəl
niye na gwaɗ na: “Ndow-
eye andayama deyeweyema
dəbagaazega, hərwineŋgeye
na, andaya kwa ahəl nakə ta
wa ga zuk bay aye.”»

16 Andza niye nəkway
tebiye ka hutakwa ŋgwalak
ŋgay, kə pa fakwaya ŋgama
ada ma piye fakwaya ŋgama
ŋgay huya. 17 Mbəlom a
vəlakway bazlam ŋgay ma-
pala eye na, tə həlay i Musa.
Ane tuk na, ŋgwalak ŋgay ta
deɗek ŋgay a vəlakway na, tə
həlay i YesuKəriste. 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

Mata3.1-12;Markus1.1-8;
Luka 3.1-18

19 Pat wuray na, bag-
war i Yahuda neheye ma
Zerozelem aye tə slər ndo
məvəlay wu a Mbəlom hay
ta Levit hay ka təv i Yuhana
mata tsətsehe faya: «Nəkar
təday na, way?»

20 Ti ye ta tsətsah faya na,
ka kərah mambəɗatay faya
bay. Ane tuk na, a tsikatay
parakka kame i ndo hay
tebiye. A gwaɗatay: «Neŋ na,
Kəriste bay.»

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, ndoməɗe
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 ndoneheye tə sləramay
ahaya aye. Bo yak eye ka
gwaɗ nəkar na, way?»

23 Yuhana a gwaɗatay:
«Neŋ na, ndo nakə Ezay ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom a

* 1:21 Bazlammapala eyemasulo eye 18.15.
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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?»

26Yuhana ambəɗatay faya,
a gwaɗatay: «Neŋ na, na
dzəhuɓiye ndo hay na, a
yam tsa, aya ane ndo andaya
mə walaŋ kurom ka sərum
na bay. 27 Neŋgeye na, ma
deyeweye kame ga. Na
sliye mahəndzəɗe ka təv ŋgay
məpəlay ha ləɓer i tahərak
ŋgay bay tebiye.»

28 Wu niye a ge bo tebiye
na,magəma iBetani,madiye
i magayam i Yurdum ka təv
nakə Yuhana a dzəhuɓawa a
ɗəma ndo hay a yam aye.

Yesu na, wawa i təɓaŋ i
Mbəlom

29 Tədœ eye na, Yuhana
a ŋgatay a Yesu faya ma
deyeweye ka təv ŋgay. Tsa na,
a gwaɗ: «Wawa i təɓaŋ nakə
Mbəlom ma vəliye hərwi
məpəsatay ha mezeleme i
ndo hay aye na, atay ma
deyeweye. 30 Na gwaɗ:
“Ndo ma deyeweye ma dəba
ga, neŋgeye a ze ga, hərwi

neŋgeye na, kwa ahəl nakə ta
ge məndzibəra zuk bay aye
na, neŋgeye andaya.” Na tsik
na, ka neŋgeye. 31Neŋ kurre
na, neŋgeyeway na, na sər na
bay. Ane tuk na, neŋ na yaw
na, 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.
33 Ahəl 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 a Məsəfəre
ma mbəzlaweye abəra mə
mbəlom ma ndziye ka gər i
ndo. Mata dzəhuɓe tay ha
ndohay taMəsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye na, neŋgeye.” 34 Ada 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. 36 A ŋgatay a
Yesu fayamadiye 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?»

† 1:23 Ezay 40.3.
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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 neŋgeye
mandza eye mə ɗəma aye. Ti
ye na, ma giye ɓəre faɗ. Tə
ndza ka bo dziye hus a həvaɗ.

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. Neŋgeye
malamar i Simoŋ Piyer.
41Aŋdəre a ndzay a gər kurre
na, a malamar ŋgay Simoŋ. A
gwaɗay: «Nəmaaŋgatay a ndo
nakə Mbəlom a pay dzagwa
i bəy a gər aye.» Andza
məgweɗe, 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.» Andza
məgweɗe Piyer‡.

Yesu a zal Filip ta
Nataniyel

43Tədœeye na, a say a Yesu
mede a Galile. Ahəl nakə faya
ma diye na, a ndzay a gər a
Filip, a gwaɗay: «Dara, peŋ
bəzay!» 44 Filip neŋgeye na,
ndo i gəma i Betesayda, gəma
nakə Aŋdəre ta Piyer ti yaw
abəra mə ɗəma aye dərmak.

45 Ma dəba aye na, Filip a
ye a ndzay a gər a Nataniyel,
a gwaɗay: «Ndo nakə Musa a

watsa faya mə ɗerewel ŋgay
ada ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom hay tə watsa 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 fayamadayawabərama
gəma i Nazaret ɗaw?»
Filip a mbəɗay faya, a

gwaɗay: «Dara, ka ŋgateye.»
47Yesu a ŋgatay a Nataniyel

faya ma diye naha ka təv
ŋgay na, a tsik ka Nataniyel,
a gwaɗ: «Ndo i Israyel nakə
ɗeɗəŋ eye na, anaŋ. Neŋgeye
na, maraw me andaya faya
kwa tsekweŋ bay.»

48Nataniyel a tsətsah faya,
a gwaɗay: «Ka sər ga ha na,
ma kəkay?»
Yesu a mbəɗay faya a

gwaɗay: «Ahəl nakə Filip kə
zalakaw zuk bay aye na, na
ŋgataka, nəkar mə bəzay i
gurov.»

49 Tsa na, Nataniyel a
gwaɗay: «Miter, nəkar na,
Wawa i Mbəlom, nəkar Bəy
bagwar eye i Israyel hay!»

50 Yesu a mbəɗay faya,
a gwaɗay: «Andza niye, ka
dzala ha ka neŋ na, hərwi na
gwaɗaka na ŋgataka naha mə
bəzay i gurov aye ɗaw? Nəkar
na, ka ta ŋgateye awubagwar
eye hay ta ziye nakay anaŋ
aye!» 51 Yesu a gwaɗay sa:
«Sərum ha na, ka ŋgatumeye a
magərmbəlom ma həndəkiye
tuwaŋ. Gawla i Mbəlom hay
ta tsaliye ada ta mbəzlaweye
ka gər ga, neŋWawa i Ndo!»

‡ 1:42 Piyer: Tə bazlam i Mere na, pəlaɗ.
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2
Mabəzləme gər i dahəlay

ma gəma i Kana
1 Məhəne sulo ma dəba i

mədzəgər i Yesu ta Nataniyel
na,mabəzləmegər i dahəlay a
gebomagəma iKana, kadala
i Galile. May i Yesu andaya
mə ɗəma. 2 Ta zalay a Yesu ta
gawla ŋgay hay dərmak.

3 Faya magurlom ma giye
na, guzom a ndəv fataya
abəra. May i Yesu a gwaɗay
a wawa ŋgay Yesu: «Guzom
andaya sa bay. Ka ndəv na,
kəkay?»

4 Yesu a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «May ga, wu nakə
neŋ na giye na, mata tsikeŋ
na, nəkar ɗaw? Həlay ga kə
slaw zuk bay.»

5May i Yesu a tsəne andza
niye na, a ye a gwaɗatay
a ndo i məsler hay: «Gum
wu nakə ma tsikakumeye
tebiye.»

6 Ka təv eye niye na, gah
hay andayaməkwa. Gahniye
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 magurlom, mâ ndzaka
na.» Ndo i məsler hay tə zlay
naha yam niye.

9Ndomələvay gər amagur-
lom 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, 10 a gwaɗay: «Kwa
way kə zalatay a ndo hay na,
ma vəlateye guzom nakə a
tsəhən aye təday. Ta sa hal-
adzay na, ma vəlateye nakə a
tsəhən bay aye tuk. Ane tuk
na, nəkar na, ka pa na nakə
lele eyewu yak hus anəke na,
kəkay!»

11 Nakay na, makurre i
masuwayaŋ nakə Yesu a lah
məge aye. A ge na, ma Kana
ka dala i Galile. Andza niye
Yesu a bəz ha məzlaɓ ŋgay.
Hərwi niye gawla ŋgay hay
tə dzala ha ka Yesu.

12 Ma dəba aye na, Yesu a
yeaKafernahumtamayŋgay,
ta malamar ŋgay hay ada ta
gawla ŋgay hay. Tə ndza mə
ɗəmaməhəne tsakway.

Yesuahəhar ndohayabəra
mə gayməvəlay wu aMbəlom

Mata 21.12-13; Markus
11.15-17; Luka 19.45-46

13 Magurlom i Yahuda
hay nakə tə zalay Pak aye
na, mazlambar kə ndzew
bəse. Hərwi niye, Yesu a həl
bo a ye a Zerozelem. 14 A
ndisl a Zerozelem na, a ye a
dalamətagay i gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom. A ye naha
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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 suloy hay mandza
eye hay ka wu məpe wu tay
hay dərmak.

15 Tsa na, a zla ləɓer, a
slapa ha ka bo, a təra ha
mandalaɓa. A ye a həhar
tay ha ndo niye hay abəra
dəreŋ, tə sla tay hay, ta
təɓaŋ tay hay tebiye abəra
mə gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom. A kwats ha suloy i
ndo mambəɗe suloy ka dala,
a pay həlay awuməpewu tay
niye hay. 16A gwaɗatay a ndo
masəkəme ha maydagwar
hay: «Həlum wu kurom
neheye abəra kanaŋ! Kâ
tərum ha gay i Bəba ga, gay
i məge tsakala mə ɗəma bay.»

17Gawla ŋgay hay tə ŋgatay
andza niye na, wu nakə
mawatsa eye mə Ɗerewel i
Mbəlom aye a matayaw a
gər. Tə watsa 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,
masuwayaŋ 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. Ma məhəne mahkar
na, na lətsiye ha kambəlom.»

20 Tə gwaɗay: «Gay nakay
nəmaa ndza faya ka maɗəzle
na, məve kuro kuro faɗ gər
eye məkwa tuk na, ada nəkar
i yak na, ma məhəne mahkar
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. 22Ahəl
nakə Yesu a mət ada a lətsew
abəra ma mədahaŋ aye na,
bazlam ŋgay niye a tsik aye a
matayaw a gər a gawla ŋgay
hay. Pat eye niye na, tə dzala
ha ka wu nakə mawatsa eye
mə Ɗerewel i Mbəlom aye ada
ka bazlam ŋgay nakə a tsik
aye.

23 Ahəl nakə Yesu neŋgeye
ma Zerozelem ada neŋgeye
mə magurlom i Pak aye
na, kə ge wu neheye a ge
masuwayaŋ haladzay aye.
Andza niye, ndo hay hal-
adzay ta ŋgatay amasuwayaŋ
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
neŋgeyena, ndoməɗay hawu
nakə mə bo i ndo zezeŋ aye
ka həlay təbey hərwi bo ŋgay
eye a sər hawunakəmə ɗərev
i ndo zezeŋ aye.

3
Yesu ta Nikodem

1 Ndoweye andaya məzele
ŋgay Nikodem. Neŋgeye na,
bagwar eye mə walaŋ i ndo
neheye tə ləvawa Yahuda hay
aye. Neŋgeye na, Farisa hay.
2 Pat wuray na, a ye ka təv

* 2:17 Dəmes hay 69.10.
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i Yesu ta həvaɗ. A ye naha,
a gwaɗay: «Miter, nəmaa sər
ha Mbəlom a sləra kar ahaya
na, ka matətikamay wu hay
deɗek, hərwi ndəray ma sliye
fayaməgemasuwayaŋandza
nakə ka ge aye bay taɗə gədaŋ
iMbəlomandaya fayabayna,
ma sliye faya bay.»

3 Yesu a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Sər ha na, ndow-
eye kə wa bo weɗeye bay na,
ma sliye faya mede a Bəy i
Mbəlom bay.»

4 Nikodem a tsətsah faya a
gwaɗay: «Ndo guram eye tsɨy
tuk na, ma wiye bo weɗeye
sa na, kəkay? Ma sliye faya
məmeahuɗ i may ŋgay ada ta
wiye namasulo eye sa ɗaw?»

5 Yesu a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Sər hana, ta dzəhuɓ
kar ha a yam ada ta Məsəfəre
i Mbəlom bay na, ka sliye
faya mede a Bəy i Mbəlom
bay. 6 Ndo nakə ndo zezeŋ a
wa aye na, ndo zezeŋ ŋgway.
Ada ndo nakə tə wa na ta
Məsəfəre i Mbəlom aye na,
məsəfəre ŋgway. 7 Bazlam
nakə na gwaɗaka “wum bo
masulo” aye na, mâ gaka
wadəŋ wadəŋ bay. 8Mətasl a
vəzl a təv nakə a say aye. Ka
tsəne mavəzle ŋgay eye, ane
tuk na, a yawməŋgay ada ma
diye a ŋgay na, 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 sakum matəme wu
nakə nəmaa ɗakum ha aye
bay. 12 Na tsikakum ka wu
nakay ka məndzibəra aye ka
təmum bay. Ada kəkay taɗə
na tsikakum ka wu nakə mə
mbəlomayena, ka təmumeye
ɗaw?

13 «Ndəray ɗaɗa kə tsal
a mbəlom bay. Ndo nakə
neŋ Wawa i Ndo aye nəte
ŋgweŋ. 14 Andza nakə ahəl
niye Musa a lətse ha ɓəre
nakə tə vəɗ na andza dədœ ka
mayako mə makulkwandah
aye na, andza niye neŋ
Wawa i Ndo kutoŋ ta lətsiye
ga ha ka mayako dərmak*,
15 hərwi ada kwa way kə
dzala ha ka neŋ Wawa 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.
17 Mbəlom a sləraw Wawa
ŋgaykaməndzibərana, 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
* 3:14 Məpesle 21.
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ka Wawa i Mbəlom aye na,
sariya ma ta gəsiye na bay.
Ane tukna, ndonakə kədzala
ha bay aye na, ɓa sariya kə
gəs na, hərwi kə dzala ha ka
felik i Wawa i Mbəlom bay.
19 Sariya ma ta gəsiye ndo
hay ta tsəveɗ waray na, ma
ta gəsiye tay ha na, andza
nakay: Dzaydzay ki yaw ka
məndzibəra. Ane 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 dzay-
dzay. 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, neŋgeye ma zəbiye
mə dzaydzay hərwi ada ndo
hay tâ ŋgatay a wu neheye
lele a ge aye, ada tâ sər ha
maageməslerməneŋgeyena,
Mbəlom.»

Yesu taYuhanamadzəhuɓe
ndo a yam

22Ma dəba aye na, Yesu ta
gawla ŋgay hay tə lətse ti ye
ka dala i Yahuda. Tə ndza
mə ɗəma ada ta dzəhuɓawa
ndo hay a yam. 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 haladzay ma təv eye
niye. Ndo hay ti yawa naha
ka təv ŋgay ada a dzəhuɓawa
tay ha a yam. 24Ahəl niye na,

tagəsnaYuhanaadaŋgayzuk
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, ndo
niye ahəl niye ka dzum gər
madiye imagayam 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 adama piye zləm
ka bazlam ŋgay. Kə tsəne
bazlam ŋgay niye faya ma
piye faya zləm aye na, ma
ŋgwasiye haladzay. Andza
niye məŋgwese niye anəke
na, i ga haladzay dərmak.
30Neŋgeyena,mâsəkahkame
kame, neŋ na, na nəkiɗ.

31 «Ndo nakə a yaw
abəra mə mbəlom aye na,
neŋgeye ka gər i ndo hay
tebiye. Ndo nakə neŋgeye ka
məndzibəra aye na, neŋgeye
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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. 32 Ma
tsikiye na, ka wu nakə a
ŋgatay ada a tsəne aye. Ane
tuk na, wu nakə a tsik aye
na, ndəray ma təmiye bay.
33 Ndoweye ka təma bazlam
ŋgay nakə a tsik aye na, niye
na, faya ma ɗiye ha wu nakə
Mbəlom a tsik aye na, deɗek.
34Ndo nakəMbəlom a sləraw
aye na, faya ma tsikiye na,
bazlam i Mbəlom, hərwi
Mbəlomkə rah ha taMəsəfəre
ŋgay. 35 Bəba ŋgay a wuɗa
na wawa ŋgay ada kə vəlay
mələve i bəy ŋgay. 36 Ndo
nakə kə dzala ha ka Wawa i
Mbəlom aye na, ma hutiye
sifa nakəmandəviye bay aye.
Ndo nakə a kərah mədzala
ha ka Wawa i Mbəlom aye
na, ma hutiye sifa niye təbey.
Mevel i Mbəlomma ta ndziye
faya.»

4
Yesu ta ŋgwas i Samari wu-

ray
1 Farisa hay tə tsəne, ndo

hay tə pay bəzay a Yesu ada
a dzəhuɓawa tay ha ndo hay
a yam na, haladzay a ze i
Yuhana. 2 Azlakwa ta deɗek
eye na, Yesu a dzəhuɓawa tay
ha ndo hay a yam bay. Maa
dzəhuɓawa tay ha ndo hay a
yamna, gawla ŋgay hay bəna,
bo ŋgay eye bay.

3Ahəl nakə Yesu a tsənewu
nakə Farisa hay tə tsik faya

na, a həl bo abəra ka dala i
Yahuda a ye ka dala i Galile.
4 Tsəveɗ mede 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
nakə Zakob a la ahəl niye an-
daya ka təv aye niye.
Yesu a ndisl ka bəɗiyem

niye na, ki ye gər, a ndza
ka tsakay i bəɗiyem niye.
Məndisle nakə Yesu a ndisl
naha ka təv aye niye na, ma
giye magərhəpat. 7-8 Ahəl
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 yamka 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 sərwu 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

* 4:5 Madazlay i wu hay 33.19.
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yam andaya fakaya bay ada
bəɗiyem eye na, sɨɗuk tuk
na, ka hutiye yam nakə ma
vəliye sifa a ndo aye na, ma
kəkay? 12Maa lamaybəɗiyem
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.
14 Ane tuk na, ndoweye kə
sa yam nakə neŋ na vəleye
na, ɗaɗa yamma geye sa bay.
Yam nakə na vəleye na, ma
təriye andza bəɗiyem nakə a
ŋgəz waɗ waɗ aye ada ma
vəleye sifa nakə ma ndəviye
bay aye.»

15 Ŋgwas niye a gwaɗay:
«Bəy ga, vəleŋ yam eye niye
tey hərwi ada yammâ geŋ sa
bay ada nâ yaw ɗaɗa mətəɗe
naha yam kanaŋ sa bay.»

16 Yesu 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 andayabayna, ka tsik
na, deɗek. 18 Hərwi 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
ha nəkar na, ndo məɗe ha
bazlam iMbəlom. 20Bəba təte
may Samari hay tə ɗəslaway

ha gər a Mbəlom na, mə
gər i gəma nakay. Ane tuk
na, nəkurom Yahuda hay
na, ka gwaɗum i kurom təv
məɗəslay ha gər aMbəlomna,
ma Zerozelem.»

21 Yesu a gwaɗay: «Ŋgwas
nakay, dzala ha ka wu
nakə na tsikakeye, həlay
eye ma deyeweye na, ndo
hay ta ɗəslay ha gər a Bəba
Mbəlom na, mə gər i gəma
nakay ɗekɗek kəgəbay ma
Zerozelem ɗekɗek tsa bay.
22 Nəkurom Samari hay ka
sərum wu nakə ka ɗəslumay
ha gər aye bay. Nəmay
Yahuda hay na, nəmaa sər,
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 Mbəlom ma
pəliye na, slala i ndo niye
hay. 24Mbəlom na, məsəfəre.
Hərwi niye ndo neheye ta
ɗəslay ha gər aye na, tâ ɗəslay
ha gər na, ta deɗek ada ta
gədaŋ i məsəfəre.»

25Ŋgwasniye a gwaɗay: «Na
sər ha na, ndo nakəMbəlom a
paydzagwa i bəya gər ayema
deyeweye (andza məgweɗe
Kəriste). Aza ki yaw na, ma
ɗakway ha wu hay tebiye.»

26 Yesu a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Neŋ nakə faya na
tsikakeye me anəke, neŋ
eye.»

27 Ahəl nakə Yesu ta ŋgwas
niye faya ta tsikiye me na,
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gawla i Yesu hay tə maw
tuk. Tə ŋgatay a Yesu faya
ta tsikiye me ta ŋgwas niye
na, a gatay hərɓaɓəkka. Ane
tuk na, ndəray kwa nəte mə
walaŋ tay ka tsətsah ka Yesu,
kə gwaɗay: «Ka pəla abəra ka
ŋgwas eye mey?» kəgəbay «Ka
tsikumeye me ta ŋgwas eye
na, hərwi mey?» na, ndəray
ka tsətsah faya bay.

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 nakə Mbəlom a
gwaɗma sləraweye aye.»

30Ndo hay tə tsəne bazlam
i ŋgwas niye a tsikatay aye na,
ti yaw abəra məwalaŋ 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: «Miter
may, nda wumənday!»

32 Ane tuk na, Yesu a
mbəɗatay faya a gwaɗatay:
«Wu mənday ga andaya nakə
na ndiye, nəkurom ka sərum
bay.»

33 Gawla ŋgay hay tə tsəne
andza niye na, tə tsik mə
walaŋ tay, tə gwaɗ: «Ma giye
na, ndəray kə zlayaw wu
mənday kəla ɗaw?»

34 Yesu a gwaɗatay: «Wu
mənday ga na, məge wu nakə
a say a ndo nakə a sləra ga
ahaya aye ada mandəve ha
məsler nakə a vəleŋ a gweɗeŋ

ge aye. Matəra wu mənday
ga na, neŋgeye.» 35 Yesu a
gwaɗatay sa: «Dzeke andaya,
a gwaɗ: “A ləkaw kiye faɗ na,
ta dziye wu mənday abəra
ka dala.” Ane tuk na, neŋ
ɗuh na gwaɗakumeye: Ehey,
zəbum ka guvah hay lele,
təday. Wu hay na, ta nah tsɨy.
Kə sla mədze. 36Ndo nakəma
dziye na 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 ndo masləge
ta ndo mədze wu abəra ka
dala na, ta ŋgwasiye salamay.
37 Hərwi dzeke nakə a gwaɗ:
“Ndo neŋgeɗ ma sləgiye, ndo
neŋgeɗ na, ma dziye na abəra
ka dala”, a tsik na, deɗek.
38 Na slər kurom a guvah
mata dze na wu mənday
nakə ka fətumay bay aye, ka
təmumay a həlay a ndo hay
tsa.»

39Ndo i dala i Samari niye
hay haladzay tə dzala ha
ka Yesu. Tə dzala ha na,
hərwi ŋgwas niye a ɗatay
ha parakka a gwaɗatay: «A
pesleŋ wu nakə na gawa ahəl
niye tebiye.»

40 Samari niye hay tə ndisl
naha ka təv i Yesu na, ta
tsətsah ka Yesu, tə gwaɗay:
«Ndza ka təv may tey.» Yesu
a təma bazlam tay niye, a
ndza ka təv tay məhəne sulo.
41 Yesu a tsikawatay bazlam
i Mbəlom. Tə tsəne na, ndo
siye hay haladzay tə dzala ha
ka Yesu sa. 42Ndo niye hay tə
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gwaɗay a ŋgwas niye: «Anəke
nəmaa dzala ka Yesu na,
hərwi wu nakə ka təkəramay
aye sa bay. Nəmaa dzala
ha na, hərwi nakə nəmaa
tsəne wu nakə bo ŋgay eye a
tsik aye. Ada nəmaa sər ha
neŋgeye na, ndo mətəme ha
ndo iməndzibərahaydeɗek.»

Yesu ambəl ha wawa i ndo
məgeməsler i bəy bagwar eye

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: «Ndoməɗe
ha bazlam i Mbəlom na, ta
rəhay ha gər ma gəma ŋgay
bay.»

45 Azlakwa ɗuh Yesu a
ndisl a Galile na, ndo i dala
niye hay ta təma na lele tə
məŋgwese eye hərwi nəteye
dərmak ta ye a magurlom i
Pak niye ma Zerozelem aye
ada a həlay i magurlom niye
na, ta ŋgatay awunakə Yesu a
ge aye.

46 Andza niye, Yesu a
mbəɗa gər a Kana ka dala i
Galile sa, gəma nakə a təra
ha yam guzom eye. Ndo
məge məsler i bəy bagwar
eye wuray andaya, wawa
ŋgay ɗəvats eye ma gəma i
Kafernahum.

47 A tsəne Yesu kə maw
abəra ma Yahuda neŋgeye ka
dala i Galile na, a həl bo a ye
ka təv i Yesu. A ye naha a
gay amboh a Yesu, a gwaɗay:
«Amboh tama a Kafernahum,
ta mbəleŋ ahaya wawa ga
andaya ɗəvats eye faya ma
mətiye tey.»

48 Yesu a gwaɗay:
«Nəkurom na, taɗə na ge
masuwayaŋ eye bay na,
ka dzalumeye ha bay na,
kəkay?»

49 Ndo məge məsler niye a
mbəɗay faya, a gwaɗay: «Bəy
ga, tama bəse bəna wawa ga
ma tamətiye.»

50 Yesu a gwaɗay: «Mbəɗa
gər a mətagay, wawa yak ma
mbəliye.»
Ndo niye a dzala ha ka ba-

zlam 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?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay:

«A gay ŋgama na, məveneŋ ta
ɓəre nəte i huwa.»

53 A sər ha həlay niye na,
tits həlaynakəYesua 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 abəra ma Yahuda aye.

5
Yesu a mbəl ha ndo wuray

matəra eyema Zerozelem
1 Ma dəba eye na, magur-

lom i Yahuda hay andaya ma
Zerozelem. Hərwi niye, Yesu
a ye a magurlom i Yahuda
niye hay ma Zerozelem aye.
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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. 3 Ndo
i ɗəvats hay haladzay tə
hənawa mə ɗəma: Guluf hay,
ndo matəra eye, ndo neheye
sik tay maməta eye hay. [Ta
həbawa yam nakə ma ɓəliye
wekit wekit aye. 4 Hərwi
həlay eye andaya gawla i
Mbəlom a mbəzlawaw, a
ɓəlawa ha. Kə ɓəl ha na, ndo
nakəkə lahkurreməkalhabo
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 an-
daya kə ndzama 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 ndza ma ɗəvats məve ha-
ladzay. A tsətsah faya, a
gwaɗay: «A saka məmbəle
ɗaw?»

7 Ndo niye ɗəvats eye a
gwaɗay: «Ahəl nakə yam faya
ma ɓəliye na, ndəray andaya
məzle ga, məkele ga ha a
ɗəma bay. Na gwaɗ na dziye
faya bo məkele ha bo a ɗəma
na, ndo mekeleŋ eye a leheŋ
a ɗəma.»

8 Yesu a tsəne andza niye
na, a gwaɗay: «Lətse, zla təv

məhəne 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 mazəzukw bo.
10 Bəy i Yahuda hay tə ŋgatay
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.”»

12 Ndo niye hay ta tsətsah
faya: «Ndoweye i ŋgay way
nakəma gwaɗakeye: “Zla təv
məhəne yak ada kâ ye ha” pat
i mazəzukw bo na, way?»

13Ane tukna, ndoniyea sər
ndo nakə a mbəl ha aye bay,
hərwi Yesu ki ye ŋgway abəra
ka təv niye, kə gər tay ha ndo
niye hay haladzay aye.

14 Ma dəba aye na, Yesu tə
dza gər ta ndo nakə ambəl ha
aye mə gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom, a gwaɗay: «Anəke
na, kambəl tuk. Kâgemənese
sa bay. Ka ge mənese na, wu
ma ta gakeye ma ziye nakə a
gaka aye.»

15 Ma dəba 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:
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«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.

Bəba Mbəlom kə vəlay
gədaŋ awawa ŋgay tebiye

19 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Sərum ha na, neŋ
na sliye faya ka məge wu 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.
20 Bəba ga a wuɗa neŋ wawa
ŋgay, ada ma ɗeŋeye ha wu
nakə a gawa aye tebiye. Ma
ɗeŋeye ha məsler bagwar eye
sa a zewuneheye ada azama
gakumeye hərɓaɓəkka.

21 «Andza nakə Bəba
Mbəlom a mbəl ha ndo hay
abəra ma mədahaŋ ada faya
ma vəlateye sifa aye na,
andza niye neŋ wawa ŋgay
na vəliye sifa a ndo neheye a
seŋ aye.

22 «Ada sa na, Bəba ma giye
sariya tə həlay ŋgay aye bay.
Kə vəleŋ gədaŋ a həlay 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 zləma bazlam ga neheye
na tsik aye ada kə dzala ha ka
Mbəlomnakəa sləra gaahaya
aye na, kə huta sifa nakə ma
ndəviye bay aye. Mbəlomma
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, tambəliye. 26Mbəlom
na, gədaŋ ŋgay andaya ma
vəliye sifa a ndo. Andza
niye kə vəleŋ gədaŋ a neŋ
wawa ŋgay ma vəliye sifa a
ndo dərmak. 27 Ada kə vəleŋ
gədaŋ a neŋwawa ŋgayməge
sariya ka ndo hay. A vəleŋ
gədaŋməgesariyakandohay
na, hərwi neŋWawa i Ndo.

28 «Mâ gakum masuwayaŋ
bay, hərwi pat eyema deyew-
eye na, mədahaŋ neheye ma
bəɗ ta tsəniyebəɗiɗayga. 29Ta
tsəne na, ta lətseweye abəra
ma mədahaŋ. Ndo neheye
ahəl niye tə gawa wu ŋgwalak
eye na, ta lətseweye abərama
mədahaŋ, ta hutiye sifa nakə
ma ndəviye bay aye. Ada ndo
neheye tə gawa wu ŋgwalak
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eye bay aye na, ta lətseweye
abəramamədahaŋ i tayna, ta
gəsiye tay a sariya. 30Neŋ na,
na sliye faya məge wuray ka
gər bo ga bay. Na giye sariya
na, andza nakə Mbəlom 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.»

Ndoneheye ta həliyembal i
Yesu aye

31 Yesu 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. 33Ka slərum
ndo hay ka təv i Yuhana ada
kə tsikakum wu nakə deɗek
eye. 34 Neŋ na, na pa gər
ka məhəle mbal i ndo təbey.
Ɗuh na tsikakum andza niye
na, hərwi ada kâ hutum
mətəme. 35Ahəl niye, Yuhana
na, a təra andza lalam nakə
ta piye faya ako hərwi ada
mâ ɗakum ha deɗek aye.
Ma məndze tsakway na, ka
təmum bazlam ŋgay ada ka
ŋgwasum hərwi dzaydzay
ŋgay niye.

36 «Ane tuk na, i ga na, wu
mekeleŋ eye neheye a ze ba-
zlam i Yuhana nakə a tsik ta
həliye mbal i gər ga aye na,
anaŋ. Neŋ faya na tsikiye ka
məsler nakə Bəba ga a vəleŋ a
gweɗeŋ “ge” aye. Wu neheye
faya ta bəziye ha masləra ga
ahaya na, Mbəlom deɗek.

37 «Ada Bəba ga nakə a sləra
ga ahaya na, ma həliye mbal
ga. Ane tuk na, ka tsənum
bəɗiɗay ŋgay ɗaɗa bay ada
ka ŋgatumay ɗaɗa bay. 38 Ka
təmum bazlam ŋgay hay, ta
ndza mə ɗərev kurom bay
hərwi ka dzalum ha ka neŋ
wawa ŋgay nakə a sləraw aye
bay.

39«Adanəkuromna, fayaka
dzaŋgumeyeƊerewel iMbəlom
pat pat hərwi ka pummədzal
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. 40 Azlakwa ɗuh
a sakum madayaw ka təv ga
məhute sifa nakə deɗek 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 ka
mazembeɗe 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 eye
na, ka wuɗum mazambaɗay
bay. Ada taɗənəkuromandza
niye deɗek na, ka dzalumeye
ha fagayama kəkay?

45 «Ane tuk na, kâ dzalum
na, na ta makumeye ha
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mənese kame i Bəba ga bay.
Mata makum ha mənese na,
Musa neŋgeye nakə ka pum
faya mədzal gər kurom aye.
46Taɗə ka dzalumha kaMusa
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

1 Ma dəba aye na, Yesu a
lətse, a ye a tas a diye i dəlov
i Galile. Dəlov niye na, tə
zalay dəlov i Tiber dərmak.
2Ndo hay haladzay tə paway
bəzay. Tə paway bəzay na,
hərwi nakə tə ŋgataway a ma-
suwayaŋ 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
ayena,mazlambar kəndzew.
5Yesu a zəba ɗəre na, a ŋgatay
a ndo hay haladzay ta diye
naha ka təv ŋgay. Tsa na, a
tsətsahkaFilip, a gwaɗay: «Ka
hutakwaweye məsəkəmaw
wu mənday ɗa məvəlatay
a ndo neheye tebiye na,
məŋgay?»

6Yesu a tsikay a Filip andza
niye na, mazəbe ka mədzal
gər i Filip. Hərwi Yesu na, a
sər wu nakəma giye.

7 Filip a mbəɗay faya
a gwaɗay: «Kwa taɗə ka
səkəmakwaw wu mənday ta
dinar* sulo, kwa way ada mâ
huta tsekweŋ tsekweŋ bəbay
na, ma slateye bay.»

8 Ndo mekeleŋ eye mə
walaŋ i gawla ŋgay hay,
məzele ŋgayAŋdəremalamar
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 haladzay beremeffe
a ndzohwaw mba. Gawla
ŋgay hay ti ye, tə gwaɗatay
a ndo hay, ndzum ka dala.
Ndo niye hay tebiye tə ndza
ka dala. Hasləka hay ɗekɗek
ta giye gwezem zlam.

11 Ndo niye hay tebiye tə
ndza na, Yesu a zla mak-
wala 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
niye hay, a ge ha andza niye
sa. Tə nda makwala niye tə
kəlef aye kamərehe tay.

12 Tə nda makwala niye tə
rah lele na, Yesu a gwaɗatay

* 6:7 Dinar: Kwar i suloy temerre sulo,ma hamiyemerəɓe i ndoməgeməsler pat
nəte. ZəbaməMata 20.2.
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a gawla ŋgay hay: «Hayumay
gər a siye nakə a zaw aye kwa
tsekweŋ mâ dze bay.» 13 Tsa
na, tə hayay gər a makwala
nakə a zaw abəra ka ndo ne-
heye tə nda aye. Tə hayay gər
na, a rah a gwaŋ kuro gər eye
sulo.

14 Ndo hay tə ŋgatay a ma-
suwayaŋ 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.»

15 Yesu a sər ha ndo niye
hay ta deyeweye ta piye na a
bəy tagədaŋna, ambəɗagər, 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. 17Ti ye naha na, tə tsal
a kwalalaŋ i yam, ta dazlay
mətese a diye neŋgeɗ mede
a gəma i Kafernahum. Ahəl
nakə faya ta diye na, həvaɗ
kə ge fataya tsɨy, ada Yesu
kə husa ka təv tay zuk bay.
18Dəlov niye a dazlay məɓəle
haladzay wekit wekit hərwi
mətasl a ge ta gədaŋ. 19 Ta
ye ma giye kilomiter zlam
kəgəbay məkwa na, tə ŋgatay
a Yesu 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!»

21 Gawla ŋgay hay a sa-
tay 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 yamniye 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 ka me i dəlov
niye bəse ta təv nakə ndo
hay tə nda wu mənday mə
ɗəma aye, wu mənday nakə
Yesu a zla a gay naha sɨsœ a
Mbəlom ada a vəlatay a ndo
niye hay aye. 24 Ndo hay
ta zəba ɗəre na, Yesu andaya
bayadagawlaŋgayhaybəbay
nəteyeandayaka təvniyebay
na, tə tsal a kwalalaŋ i yam
niye hay, ti ye a Kafernahum
mata pəle na Yesu.

25 Ti ye tə huta na Yesu
ka me 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
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nakə ka ndayum wu mənday
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 wu mənday
nakə ma 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. Wu mənday
niye na, neŋ Wawa i Ndo na
vəlakumeye. Na vəlakumeye
na, hərwi Bəba Mbəlom kə
vəleŋ gədaŋ kaməge.»

28Ta tsətsah faya təgwaɗay:
«Nəmaa giye na, məsler
waray nakə ma deyeye a gər
a Mbəlom aye?»

29 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Məsler nakə a yay
agəraMbəlomkagumeyena,
dzalum ha ka neŋ ndo nakə a
sləra ga ahaya aye.»

30 Tə gwaɗay: «Kə ge andza
niye na, nəmaa ta dzaliye ha
fakaya na, ka bəzamay ha
masuwayaŋ waray? Kəgəbay
ka giye na, məsler waray?
31 Hərwi ahəl niye bəba təte
kway hay ti yaw abəra mə
Ezipt, nəteyeməmakulkwan-
dah na, tə nda wu mənday
nakə a yawməmbəlom tə za-
lay man aye†. Andza nakə tə
watsa mə Ɗerewel i Mbəlom
aye na, tə gwaɗ: “Mbəlom
kə vəlatay wu 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 makulk-
wandah aye na, wu mənday
nakə a yaw abəraməmbəlom
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 wumənday
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: «Wu mənday
nakəma vəliye sifa a ndo hay
aye na, neŋ. Ndoweye ki yaw
ka təv ga ada kə dzala ha ka
neŋ na, may ma wuriye faya
ɗaɗa bay, yam ma geye ɗaɗa
sa bay. 36 Ane tuk na, ɓa na
tsikakum ka ŋgatumeŋ ada ka
dzalum ga ha wal bay. 37Ndo
neheye Bəba ga a vəleŋ tay ha
ayena, ta deyeweyeka təv ga.
Adandonakəki yawka təv ga
aye na, ɗaɗa na kaliye ha bay.
38 Hərwi na mbəzlaw abəra
mə mbəlom na, ka məge 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
aye na, kwa nəte na dziye tay
ha bay tebiye. Ane tuk na, na
ta mbəliye tay ha abəra ma

† 6:31 Madayaw abərama Ezipt 16.13-15, 31. ‡ 6:31 Madayaw abərama Ezipt
16.4.
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mədahaŋ pat i sariya. 40Wu
nakə a say aBəba gana, anaŋ:
Ndo neheye ta zəba ka neŋ
wawa ŋgay ada ta dzala ha
fagaya aye na, tâ huta sifa
nakə ma ndəviye bay ka tor
eye. Pat i sariya na, neŋ na
ta mbəliye tay ha abəra ma
mədahaŋ.»

41 Yahuda niye hay ta
dazlay məse bazlam ka Yesu,
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 abəra məmbəlom
na, kəkay?»

43 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Gərum ha məse
fagaya bazlam mə walaŋ
kurom! 44 Taɗə Bəba ga ki ye
ahaya ndoweye ka təv ga bay
na, ma sliye faya madayaw
ka təv ga bay. Bəba ga nakə a
sləra gaahayaayeki yeahaya
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:
“Mbəlomneŋgeyema 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.
46 Azlakwa andza məgweɗe
ndəray ɗaɗa kə ŋgatay a Bəba

ga bay, maa ŋgatay na, neŋ
ndo nakə na yaw abəra ka təv
ŋgay aye nəte ŋgweŋ.

47 «Sərum ha na, ndo nakə
kə dzala ha ka neŋ aye na,
kə huta sifa nakəma ndəviye
bay ka tor eye. 48Neŋ na, wu
mənday nakə ma vəliye sifa
a ndo hay aye. 49 Ahəl niye
na, bəba təte kurom hay tə
nda wu mənday nakə tə za-
lay man aye mə makulkwan-
dah*, ada huya tə mət ŋgway.
50 Ane tuk na, ndoweye kə
nda wu mənday nakə a yaw
abəra məmbəlom aye na, ma
ta mətiye bay. 51Neŋ na, wu
mənday nakə ma vəliye sifa,
a mbəzlaw abəra məmbəlom
aye. Ndoweye kə nda wu
mənday nakay na, mamətiye
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 hal-
adzay 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!
Sərumha na, taɗə ka ndayum
bo ga, neŋ Wawa i Ndo,
bay ada ka sum bambaz ga
bay na, ka hutum sifa bay.
54 Ndoweye kə nda bo ga
ada kə sa bambaz ga na, kə
huta sifa nakə ma ndəviye
bay aye ada pat i sariya na,
na ta mbəliye ha abəra ma
mədahaŋ. 55Hərwi bo ga na,

§ 6:45 Ezay 54.13. * 6:49 ZəbamaMadayaw abərama Ezipt 16.
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wu mənday nakə deɗek aye
ada bambaz ga na, wu məse
nakə deɗek aye. 56 Ndoweye
ma ndiye bo ga ada ma siye
bambaz ga na, ma ndziye
huya mə neŋ ada neŋ na
ndziye mə neŋgeye. 57 Bəba
ga nakə a sləra ga ahaya
na, neŋgeye ma ndziye huya
ada neŋ na ndziye huya na,
hərwi neŋgeye. Andza niye
ndoweye kə nda bo ga na,
neŋgeye dərmak ma 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 məmakulkwandah
aye təbey. Tə nda wumənday
niye na, huya tə mət ŋgway.
Ane tuk na, ndoweye kə nda
wu mənday nakay na, ma
ndziye ka tor eye.»

59 Yesu a tsik bazlam ne-
heye na, ahəl nakə neŋgeye
faya ma tətikateye a ndo hay
mə gay i maɗuwule me ma
gəma i Kafernahum aye.

60 Gawla i Yesu niye hay tə
tsənebazlamiYesuniyea tsik
aye na, siye hay haladzay mə
walaŋ tay tə gwaɗ: «Bazlam
nakay na, mawura bo eye.
Mata mbe faya məpay zləm
na, 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 hayməwalaŋ kurom na,
ta dzala ha ka neŋ bay.»
Ayaw! Ɓakwakamadazlay

na, Yesu a sər ha neheye ta
dzaliye ha faya bay aye ada
a sər ha ndo nakə ma 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 haladzay tə gər ha ti
ye wu tay. Ta pay bəzay sa
bay.

67 Tsa na, Yesu a tsətsah ka
ndo i maslaŋ ŋgay hay kuro
gər eye sulo, a gwaɗatay:
«Nəkurom dərmak a sakum
mede wu kurom ɗaw?»

68 Simoŋ Piyer a gwaɗay:
«Bəy ga, 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 tsəɗaŋŋa Mbəlom a
sləraw aye.»

70 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Na gwaɗ mapala
kurom kuro gər eye sulo na,
neŋ bəɗaw? Ada azlakwa
ndo nəte mə walaŋ kurom
neŋgeye na, Fakalaw.»
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71 A tsik andza niye na,
ka Yudas wawa i Simoŋ
Iskariyot. Hərwi Yudas na,
kwa neŋgeye nəte mə walaŋ i
ndo i maslaŋ i Yesu hay kuro
gər eye sulo bəbay na, ma ta
giye ɗaf ka Yesu na, neŋgeye.

7
Magurlom i madza-

wadzawa
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 hayməkəɗe 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 tâŋgatayaməslernakə
ka giye dərmak. 4 Taɗə a say
a ndoweye ndo hay tâ sər na
na, ma sliye faya məŋgehe na
wu nakə ma giye bay. Faya
ka giye məsler neheye andza
nakay sa na, ge wu neheye,
ada ndo hay tebiye tâ sər kar
ha.»

5Malamar ŋgay niye hay tə
tsikay andza niye na, kwa bo
tay eye bəbay ta dzala ha ka
Yesu bay.

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. 7Nəkurom na, ndo i
məndzibəra hay ta sliye faya
mənakum ɗəre təbey. Ane tuk
na, neŋ na, ta neŋeye ɗəre
hərwinagwaɗawaməsler tay

nakə faya ta giye na, lele bay.
8Nəkuromeye, dumamagur-
lom 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 dərmak. A
zəŋgal tay nahama dəba. Ane
tuk na, a ndisl naha a ɗəma
na, ka bəz ha bo parakka bay.
A ŋgaha bo.

11Bagwar 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.» 13 Ane tuk na,
ndəray kwa nəte a sla faya
mətsike bazlamniye parakka
bay hərwi ndo hay tebiye ta
dzədzar ta bagwar i Yahuda
hay.

14 Magurlom niye məzaw
ŋgay eye mazlambar 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. 15 Bazlam 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 ha-
ladzay na, kəkay?»
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16 Yesu a mbəɗatay faya
a gwaɗatay: «Bazlam nakay
faya na tsikakumeye na, a
yaw mə neŋ bay. A yaw mə
Mbəlom neŋgeye nakə a sləra
ga ahaya aye. 17 Ndoweye
kə say məge wu nakə a yay
a gər a Mbəlom aye na, ma
səriye bazlam ga nakə na tsik
aye a yaw abəra mə Mbəlom
kəgəbay a yawmamədzal gər
ga. 18Ndo 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. Neŋgeye na, maraw
me andaya mə neŋgeye bay.
19Na gwaɗ maa vəlakum ba-
zlam i Mbəlom mapala eye
na, Musa bəɗaw? Ada ndəray
kwa nəte mə walaŋ kurom
ka rəhay ha gər bay. Ada a
sakum məkəɗe ga na, hərwi
mey?»

20 Ndo hay ta mbəɗay faya
a Yesu, tə gwaɗay: «Nəkar na,
fakalaw mə bo yak kəla 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 hawawa
kurom hay. Maa dazlay
məge andzaniyena, bəba təte
kurom hay bəna Musa bay.
Andza niye na, ka ɗəsawum
wawa kurom hay pat i
mazəzukw bo. 23 Ka ɗəsum
wawa pat i mazəzukw bo

na, hərwi ada marəhay gər a
bazlam iMbəlommapala eye
nakə Musa a vəlakum aye.
Ada na mbəl ha ndo abəra
ma ɗəvats pat i mazəzukw bo
ɗuh na, ka gum fagayamevel
na, hərwi mey? 24 Kâ gum
sariya ka ndo tə wu nakə ka
ŋgatumay tə ɗəre aye tsa bay.
Ɗuh gum na, ta tsəveɗ deɗek
eye.»

25 Siye i ndo i Zerozelem
hay, tə gwaɗ: «Ndo nakə
ta pəla məkəɗe na aye na,
neŋgeye bəɗaw? 26 Zəbum
faya tey: Faya ma tsikiye me
parakka mə walaŋ i ndo hay
tebiye, ada ta gwaɗay wuray
kwa tsekweŋ bay tebiye. Ma
giye na, bəy kway hay tə sər
neŋgeyeKəriste nakəMbəlom
a gwaɗ ma sləraweye kəla
ɗaw? 27 Ane tuk na, ma
giye na, andza niye bay bəna
Kəriste ma deyeweye na, a
yaw məŋgay na, ndəray ma
səriye bay. Ndo nakay a yaw
məŋgay na, ka sərakwa.»

28Andzaniye, Yesu fayama
tətikateye a ndo hay mə gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom
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 yawna, abəra ka təv
ŋgay ada maa sləra ga ahaya
na, neŋgeye.»

30Andzaniye, tapəla tsəveɗ
məgəse na Yesu. Ane tuk na,
ndəray kə gəs na bay hərwi
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həlayŋgay aye kəndisl a ɗəma
zuk bay. 31 Ndo hay hal-
adzay tə dzala ha ka Yesu. Tə
gwaɗ: «Ndo nakay ma giye
na, Kəriste. Ndo mekeleŋ eye
ma deyeweye ma giye ma-
suwayaŋma ziye i ndo nakay
ɗaw?»

A satay a Farisa hay
məgəse na Yesu

32 Farisa hay tə tsəne wu
neheye ndo hay faya ta
tsikiye ka Yesu tə masəsəkwe
aye. Nəteye ta bagwar hay
i ndo neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom hay tə haya
gər, tə slər sidzew neheye ta
tsəpawa gay iməɗəslay ha gər
a Mbəlom aye hərwi ada tâ
ye, tâ gəsaw Yesu.

33 Yesu a ŋgatay andza niye
na, a gwaɗ: «Neŋ andaya
ka təv kurom ma məndze
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 təvnakə
neŋ na diye a ɗəma aye bay.»

35 Tsa na, Yahuda hay ta
tsətsahməwalaŋ 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
nəteyemandza eyeməwalaŋ
iGərekhayayekəlaɗaw? Ada
ma ta tətikateye a Gərek hay
kəlaɗaw? 36Bazlamŋgayniye
a gwaɗ: “Ka ta pəlumeye ga,
ada ka ta hutumeye ga bay
hərwi ka slumeye faya mede
a təv nakə neŋ na diye a ɗəma

aye bay.” A tsik andza niye
na, andzaməgweɗemey?»

Yam nakə ma vəliye sifa a
ndo hay aye

37 Pat i mandəve i magur-
lom na, pat nakə bagwar aye.
Pat eye niye Yesu a lətse, a
tsik me ta magala, a gwaɗ:
«Taɗə ndoweye yam a gay na,
mâ yaw ka təv 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 mə Ɗerewel i
Mbəlom.»

39Yesu 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 Mbəlom ma
ɗəslay ha gər aye zuk bay.

Bazlam ki ye tay ka bo a
ndo hay bay

40Ndo hay tə tsəne bazlam
i Yesu nakə a tsik aye na, siye
i ndo hay tə gwaɗ: «Ta deɗek
ndo nakay na, ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom nakə faya
ka həbakweye aye!»

41 Siye hay tə gwaɗ:
«Neŋgeye na, Kəriste!» Ane
tuk na, siye hay tə gwaɗ sa:
«Kəriste na, ma deyeweye
abəra ka dala i Galile ɗaw?
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 ndzawamə ɗəma aye.*»

* 7:42 Zəbama 2 Samuyel 7.12; Dəmes hay 89.4-5; Zeremi 23.5; Mise 5.1.
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43Andza niye, bazlam a ye
tay ka bo andohay bayhərwi
Yesu. 44 Ndo siye hay a sa-
tay 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 iməɗəslay 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 təmaw 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
vəlaway wu a Mbəlom aye
hay 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,Mbəlomkə vəlatay
mezeleme.»

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.

Tsənakwa wu nakə ma
tsikiye ada wu nakə a ge aye
təday.»

52 Ta mbəɗay faya, tə
gwaɗay: «Nəkar na, ndo i
Galile dərmak ɗaw? Dzaŋga
bazlam i Mbəlom lele təday
adaka səriye hana, ndoməɗe
ha bazlam i Mbəlom kwa
nəte ma deyeweye abəra ma
Galile bay.»
[ 53Kwa way a tsəne andza

niyena, a yeŋgway amətagay.

8
Ŋgwas nakə a ge madama

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.

3 Ahəl nakə faya ma
tətikateye a ndo hay aye
na, ndo mədzaŋgawa bazlam
i Mbəlom mapala eye ta
Farisa hay tə gəsay naha
ŋgwas wuray 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.
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Ane tuk na, Yesu a tsəne
andza niye na, a rəh gər
ŋgay ka dala. A pa bo ka
məzehe ka dala ta wur həlay.
7 Ndo 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 ka məzehe 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.»]

Yesuna, dzaydzaynakəma
dəviye kaməndzibəra aye

12 Ma dəba eye na, Yesu
a tsikatay a ndo hay, a
gwaɗatay: «Neŋ na, dza-
ydzay 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 sərumbay. 15Nəkurom
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. 17 Mawatsa eye mə
bazlam kurom mapala eye
na, a gwaɗ: “Taɗə ndo hay
sulo bazlam tay kə ge nəte
na, wu niye na, deɗek.*”
18 Andza niye, neŋ na, na
tsikiye ka bo ŋgway ada Bəba
nakə a sləra ga ahaya ma
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 sərum Bəba ga
bay. Taɗəka sərumneŋna, ka
sərumeye Bəba ga.»

* 8:17 Zəbamə Bazlammapala eyemasulo eye 17.6; 19.15.
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20 Yesu a tsik bazlam niye
hay na, ahəl nakə faya ma
tətikateye bazlam ŋgay a ndo
hay mə gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom aye. Neŋgeye
mandza eye ta təv nakə tə
pawa a ɗəma wu kəriye a
Mbəlomaye. Ndəraykəgəsna
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 slakw-
eye mede a təv nakə ma diye
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. 24 Hərwi
niye na gwaɗakum na: “Ka
mətumeye mə mezeleme
kurom.” Kə ge ka dzalum
ha neŋ ndo nakə neŋgeye
aye bay na, ta deɗek ka
mətumeye mə mezeleme
kurom.»

25 Ta tsətsah faya, tə
gwaɗay: «Nəkar na, way?»
Yesu a mbəɗatay faya, a

gwaɗatay: «Neŋ na, ndo
nakə na tsikakum kwa ahəl
nakə na dazlay mətsikakum
bazlam ga aye. 26Wu andaya
haladzay mətsike ka gər
kurom ada sariya ma gəsiye
kurom tə wu niye hay. Ane

tuk na, ndo nakə a sləra
ga ahaya na, 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, wunakəBəba a tsikeŋ aye
ɗekɗek tsa. 29 Ndo nakə a
sləra ga ahaya na, neŋgeye tə
neŋ. Kə gər ga ha mahəgeye
bayhərwi fayana giyena,wu
nakə a yay a gər aye.»

30 Kwayaŋŋa ndo hay ha-
ladzay 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.
32 Andza 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 tərabeke
hay bay. Ane tuk na, ka gwaɗ
nəmaa təmaweye abəra ma
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 imezeleme. 35Beke
na, ma ndziye huya mə gay
i ndo i gay ŋgay bay. Wawa,
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neŋgeye na, ma ndziye huya
mə gay i bəba ŋgay. 36 Andza
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 Abra-
ham hay. Ane tuk na, faya ka
pəlumeye tsəveɗ ka məkəɗe
ga hərwi ka kərahum bazlam
ga. 38 Neŋ, na tsik na, wu
nakə na ŋgatayaw abəra ka təv
i Bəba aye. Nəkurom ka gum
na, wu nakə bəba kurom a
tsikakum aye.»

39 Ta mbəɗay faya, tə
gwaɗay: «Bəba may na,
Abraham.»
Yesu a gwaɗatay: «Taɗə

nəkurom wawa i Abraham
hay na, ka gumeye andza
Abraham bəɗaw? 40 Neŋ,
na tsikawakum na, deɗek
nakə na tsənew ka Mbəlom
aye. Kwa mâ ge andza niye
bəbay na, nəkurom faya ka
pəlumeye tsəveɗ məkəɗe ga.
Abraham na, neŋgeye kə ge
andzaniye təbey. 41Nəkurom
na, faya ka gumeye wu nakə
bəba kurom a gawa aye.»
Tə gwaɗay: «Nəmay na,

madazla hay bay. Wawa ne-
heye madazla 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 yaw mə Mbəlom ada neŋ
kanaŋ na, hərwi ŋgay. Na
yaw ka gər bo ga bay, maa
sləra ga ahaya na, neŋgeye.
43Wu nakə faya na tsikiye ka
tsənum bay na, hərwi mey?

Ka tsənum bay na, hərwi ka
slum fayamatəme bazlam ga
bay.

44 «Bəba kurom na,
Fakalaw ada a yakum a
gər məge na, wu nakə bəba
kurom a wuɗa aye. Neŋgeye
ndo məkəɗe ndo kwa anəke
bay. Neŋgeye na, a say deɗek
təbey hərwi deɗek andayamə
neŋgeye bay. Maraw me na,
wu ŋgay hərwi neŋgeye ndo i
marawme. Marawmewaray
warayna, a yawabəra 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
dzalumha faya bay na, hərwi
mey? 47Kə gendoweyewawa
i Mbəlom na, ma pay zləm a
bazlam i Mbəlom. Nəkurom
ka pumay zləm a bazlam ga
bay na, hərwi nakə nəkurom
wawa iMbəlomhaybayaye.»

Yesu təAbraham
48 Bagwar i Yahuda hay

tə gwaɗay a Yesu: «Nəmaa
gwaɗ nəkar ndo i Samari ada
fakalawmə bo yak na, nəmaa
tsik na, deɗek.»

49 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Fakalaw andaya
mə bo ga bay. Neŋ faya
na ɗəslay ha gər a Bəba ga.
Nəkurom na, ka wuɗum
məɗəsleŋ ha gər bay. 50 Neŋ
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.
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51 Ayaw! Sərum ha na, taɗə
ndoweye ka rəhay ha gər a
bazlamgana,mamətiyeɗaɗa
bay.»

52 Yahuda hay tə gwaɗay:
«Anəke nəmaa sər ha tuk.
Fakalaw andaya mə bo yak.
Abraham kə mət, 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?
53 Nəkar na, ka ze bəba may
Abraham ɗaw? Neŋgeye na,
kə mət ada ndo məɗe ha
bazlam 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. 56Mbəlom
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.»

57 Yahuda hay tə gwaɗay:
«Nəkar məve kə husa məve
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
Abrahamzukbayayena, 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 a mbəl ha ndo wuray

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 gu-
luf niye na, ta tsətsah ka
Yesu, tə gwaɗay: «Miter, təwa
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 andaya mba na, kutoŋ
ka gakweye məsler i ndo
nakə a sləra ga ahaya aye.
Mazlambar həvaɗ ma giye.
Həvaɗ kə ge na, ndəray ma
sliye fayaməgeməsler sa bay.
5 Ahəl nakə neŋ andaya ka
məndzibəra mba aye na, neŋ
na, dzaydzay nakəma dəviye
kaməndzibəra aye.»

6 Yesu a ndəv ha mətsike
me na, a tuf slesleɓ ka dala,
a həlaɓ bətekwew tsekweŋ ta
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slesleɓ ŋgay niye. Tsa na, a
ndaɗ, a faɗay ka ɗəre i gu-
luf niye. 7 A gwaɗay: «Do
ta bara ɗəre a dəlov nakə tə
zalay Silowe aye.» Silowe
na, andza məgweɗe «Masləra
eye».
Guluf niye a ye. A ye naha

a bara ɗəre ŋgay. Amaw na, a
ŋgatay a ɗəre tuk.

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?»

9 Ndo 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.»
10 Ta 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 feɗeŋkaɗəreadaa
gweɗeŋ: “Do a dəlov i Silowe
ta bara ɗəre mə ɗəma.” Tsa
na, na həl bo na ye. Na ye
naha, na bara ɗəre ga na, ɗəre
gaahəndək, naŋgatayaɗəre!»

12 Ta tsətsah faya sa, tə
gwaɗay: «Ndoweye niye anəke
neŋgeyeməŋgay?»
A mbəɗatay faya, a

gwaɗatay: «Neŋgeyekawaray
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. 15 Hərwi niye Farisa
hay, nəteye dərmak ta tsətsah
faya, tə gwaɗay: «Ɗəre yak
a həndək sadzək na, ma
kəkay?»
Ndo niye a gwaɗatay: «Yesu

a feɗeŋbətekwewka ɗəre ada
na bara ɗəre. Tsa na, 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

eyehayməwalaŋ tay təgwaɗ:
«Ndo i mezeleme ma sliye
fayaməge slala i masuwayaŋ
nakay na, ma kəkay?»
Mə walaŋ tay niye na, ba-

zlam a ye tay ka bo bay,
nəteye mawuna eye.

17Farisa niye hay ta tsətsah
ka ndo niye ɗəre ŋgay a
həndək aye sa, tə gwaɗay:
«Ada nəkar ka gwaɗ ka ndo
niye ahəndəkakaha ɗəre aye,
neŋgeye na, way?»
A mbəɗatay faya, a

gwaɗatay: «Neŋgeye na, ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom.»

18 Ndo niye a ndzawa ahəl
niye guluf eye ada anəke ɗəre
ŋgay ka həndək na, bagwar i
Yahudahay ta dzala ha deɗek
bay. Hərwi niye tə zalay a
bəba ŋgay ta may ŋgay hərwi
matsətsehe fataya. 19 Ta
tsətsah fataya, tə gwaɗatay:
«Nakay na, wawa kurom
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deɗek ɗaw? Ka gwaɗum ka
wum na guluf eye na, deɗek
ɗaw? Ada anəke a ŋgatay a
ɗəre na, ma kəkay?»

20Bəba tamay i ndo niye ta
mbəɗatay faya, tə gwaɗatay:
«Nəmaa sər ha ta deɗek
neŋgeye na, wawa may ada
nəmaa wa na guluf eye.
21Ane tuk na, wu nakə a təra
tə neŋgeye ada anəke a ŋgatay
a ɗəre tuk aye na, nəmaa sər
bay. Ndo nakə a həndəkay
na ɗəre aye na, nəmaa sər
wal bay. Tsətsahum ka bo
ŋgay eye. Neŋgeye na, wawa
eye sa bay, ma sliye faya
mambəɗakum ka bazlam
nakə ka tsətsahumeye faya
aye.»

22 Tə tsik andza niye na,
hərwi ta dzədzar ta bagwar i
Yahuda hay. Hərwi ɓa bag-
war i Yahuda hay ta ɓar ba-
zlam nəte. Ndo nakə kə gwaɗ
Yesu na, neŋgeye Kəriste na,
tâ həhara ahaya abəramə gay
i maɗuwule me tay. 23Hərwi
niye ta mbəɗay faya bay. Ane
tuk na, tə gwaɗ: «Neŋgeye
wawa 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 iMbəlom, hərwi nəmaa
sər ha ndo niye na, ndo i
mezeleme.»

25 A mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «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, ka wuɗum məpay zləm
bay. A sakum mətsəne sa na,
hərwi mey? A sakum matəre
gawla ŋgay hay dərmak kəla
ɗaw?»

28Tə tsəne andza niye na, tə
tsaɗay pəleslesle. Tə gwaɗay:
«Gawla i ndo niye na, nəkar!
Nəmay na gawla i Musa hay.
29Nəmaa sərMbəlom a tsikay
me ahəl niye na, a Musa.
Ane tuk na, ndo niye ɗuh a
yawməŋgay na, nəmaa sər na
bay.»

30 Ndo niye a mbəɗatay
faya, a gwaɗatay: «Wu nakə
na tsəne aye na, a geŋ
hərɓaɓəkka! Ndo nakə a
həndəkeŋ na ɗəre aye ka
gwaɗum ka sərum təv ŋgay
nakə a yaw abəra mə ɗəma
aye bay na, kəkay! 31 Ka
sərakwa ha Mbəlom na, ma
pay zləm a bazlam i ndo i
mezeleme hay bay. Ane tuk
na, faya ma pay zləm kwa a
way ka rəhay ha gər ada faya
ma giye wu nakə a say aye.
32 Ɗaɗa ndəray kə tsəne ta
həndəkay na ɗəre a ndo nakə
təwanaguluf eye bay. 33Taɗə
ndo nakay a yawna, abəra ka
təv i Mbəlom bay na, ma sliye
fayaməge wuray bay.»

34 Ta mbəɗay faya, tə
gwaɗay: «Nəkar kwa ahəl
nakə tə wa kar aye na,
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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 abəramə gay imaɗuwule
me na, a pa bo ka mapəle
na. A huta na ndo niye na,
a gwaɗay: «Ka dzala ha neŋ
Wawa i Ndo ɗaw?»

36 Ndo niye a mbəɗay
faya a Yesu, a gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ ga, Wawa i Ndo
nakə a seŋ na dzaliye ha faya
aye na, way. Ɗeŋ ha tey.»

37 Yesu a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Nəkar ka ŋgatay.
Neŋgeye nakə faya ma tsikak-
eyeme anəke aye.»

38Ndo niye a gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ, na dzala kar ha.»
Tsa na, a dəkway gurmets a
huvo a Yesu.

39 Yesu a gwaɗ: «Na yaw
ka məndzibəra na, hərwi
maŋgəne tay ha ndo neheye
faya ta pay bəzay a Mbəlom
abəra ta ndo neheye tə pay
bəzay aMbəlom bay aye. Ada
ndo neheye tə ŋgatay a ɗəre
bay aye na, ta ŋgateye a ɗəre,
ndo neheye tə ŋgatay aye na,
ta təriye guluf eye hay.»

40 Farisa niye hay ka təv
ŋgay aye tə tsənena, 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,
nəkuromguluf eyehaybaysa

na, hərwi niye ka ndzumeye
huyaməmezeleme.»

10
Ndo mətsəkure təɓaŋ lele

eye
1 Yesu a gwaɗatay sa:

«Sərum ha na, ndoweye kə
fələkwa a gay i təɓaŋ taməgeɗ
bay, a fələkwa ta təv mekeleŋ
eye wal na, neŋgeye məkal
adandomabuwe tayha 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
na məgeɗ a ndo mətsəkure
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. 4 Kə 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, wu
nakə Yesu a say mətsike aye
na, ta tsəne bay.

7 Hərwi niye Yesu a
gwaɗatay sa: «Sərum ha
na, məgeɗ i gay i təɓaŋ hay
na, neŋ. 8 Ndo neheye tə
leheŋewmadayawayenəteye
na, məkal hay, ndo mabuwe
ndo hay. Təɓaŋ hay ta piye
zləm ka bazlam tay bay.
9 Neŋ na, məgeɗ. Ndoweye
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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 i ŋgayna, hərwi
makəle təɓaŋ hay, məkəɗe
tay ha ada hərwi mənese tay
ɗekɗek tsa. Neŋ na yaw na,
hərwi ada ndo hay tâ huta
sifa. Sifa niye ta hutiye na,
ma ndəviye bay ka tor eye.

11 «Neŋ na, ndo mətsəkure
təɓaŋ hay ta lele eye. Ndo
mətsəkure təɓaŋ ta lele eye
na, neŋgeye maləva bo eye
məvəle məsəfəre ŋgay hərwi
təɓaŋ ŋgay hay. 12Ndo nakə a
geməsler hərwi suloy aye na,
neŋgeye ndomətsəkure 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 hay ma gəsiye tay
ha, siye hay ta hwiye kweye
kweye a təv eye. A ge andza
niye na, hərwi təɓaŋ niye na,
i ŋgay bay. 13Andza niye, ndo
nakə a ge məsler hərwi suloy
aye na, ma gateye gər a təɓaŋ
hay lele bay.

14 «Neŋ na, 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 neŋna sər Bəba ga aye.
Ada na vəliye məsəfəre ga
hərwi təɓaŋ ga hay. 16 Təɓaŋ
ga mekeleŋ eye hay nəteye
andaya ma zləget nakay bay,

nəteye ma təv eye. Ane tuk
na, kutoŋ na hayateye gər ka
təv ga dərmak. Ta tsəniye na,
bəɗiɗay ga. Ta dzapiye ka təv
ma nəte eye, ndo mətsəkure
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. 18 Ndəray
ma sliye faya məzle fagaya
abəra məsəfəre ga ta gədaŋ
bay. Mata vəle hana, neŋ eye.
Neŋna, gədaŋandayaməvəle
ha məsəfəre ga ada gədaŋ an-
daya məhute na. Nakay na,
wu nakə bəba ga a gweɗeŋ ge
aye.»

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, fakalaw mə bo ŋgay! Ka
pakweye zləm a bazlam i gər
mavuwe na, hərwi mey?»

21 Ndo mekeleŋ eye hay tə
gwaɗ: «Ndo nakə fakalaw mə
bo ŋgay aye na, ma tsikiye
me andza niye bay. Ada
fakalaw na, ma sliye faya
mahəndəkay na ɗəre a guluf
ɗaw?»

Bagwar i Yahuda hay ta
təmaYesu bay

22 Ahəl niye na, Yahuda
hay tə pa magurlom i gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom
nakə tə ma ha ka mbəlom
ma Zerozelem aye sa. Tə
hatsawa magurlom niye na,
ka məve. Tə hatsawa na,
ahəl i mətasl. Anəke na,
həlay i məhetse magurlom
niye kə sla tuk. 23 Pat wuray
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na, Yesu andaya mə magur-
lom niye dərmak faya ma
həhaliye. Faya ma həhaliye
na, mə mazambal i gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom
nakə tə zalay mazambal i Sa-
lomoŋ aye.

24 Bagwar i Yahuda hay tə
lawara na Yesu, tə gwaɗay:
«Taɗə nəkar Kəriste na, tsika-
may parakka. Nəmaa həbiye
nakə ada ka tsikameye na,
hus kəɗay?»

25 Yesu a mbəɗatay 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
zləmabazlamga andza təɓaŋ
neheye ta pay zləm a ndo
mətsəkure tay ha aye. Na sər
tay ha ada nəteye ta peŋeye
bəzay dərmak. 28Na vəlateye
sifa nakəmandəviye bay aye.
Nəteye na, ɗaɗa ta mətiye
bay ada ndəray ma sliye faya
mabuwe tay ha abəra mə
həlay ga bay. 29 Bəba ga
a vəleŋ tay ha a həlay ga,
neŋgeye na, bagwar eye a ze
wu hay tebiye. Ada ndəray
ma sliye fayamabuwewuray
abəra mə həlay i Bəba ga bay.
30 Bəba 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. 32Yesu
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
a Mbəlom. Nəkar na, ndo
zezeŋ tuk na, ka gwaɗ nəkar
Mbəlom na, ma kəkay?»

34 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Mawatsa eye mə
ɗerewel kurom na, Mbəlom
a gwaɗ: “Nəkurom mbəlom
hay.*” 35 Ka sərakwa ha
na, wu nakə mawatsa eye
mə Ɗerewel i Mbəlom aye na,
ma ndziye andza niye huya.
Ndo neheye a tsikatay ba-
zlam aye taɗə Mbəlom a za-
latay mbəlom hay aye na,
36 neŋ nakə Mbəlom a zla
ga ada a sləra ga ahaya ka
məndzibəra aye na, na ze tay
ha bəɗaw? Neŋ na gwaɗ neŋ
Wawa i Mbəlom. Nəkurom
kagwaɗumfayana tsaleyeka
gər aMbəlom, na tsalaykagər
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 faya na
giye məsler ŋgay na, kwa ka
təmum bazlam ga bay bəbay
na, dzalum ha ka neŋ hərwi
məsler nakə faya na giye aye

* 10:34 Dəmes hay 82.6.
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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 ma-
gayam i Yurdum, magayam
nakəYuhanamadzəhuɓendo
a yam a dzəhuɓawa ndo hay
a ɗəma aye. Yesu a ndza
ŋgway mə ɗəma. 41 Ndo hay
ti ye naha ka təv ŋgay ha-
ladzay. Ti ye naha na, tə
gwaɗawa: «Yuhana kə ge ma-
suwayaŋ 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 za-
lay Lazar. A ndzawa na, ma
gəma i Betani. Malamar 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
ŋgayaye. Patwurayna, Lazar
a dəɗ a ɗəvats.

3Hərwi niye malamar ŋgay
niye hay sulo eye tə slər ndo
ka Yesu. Ndo niye a ye
a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ,
dzam yak nakə ka wuɗa na
haladzay aye na, ɗəvats a
gay.»

4 Yesu a tsəne andza niye
na, a gwaɗ: «Lazarma mətiye
ta ɗəvats niye bay. Ɗəvats
niye a gay na, hərwi ada
ndo hay tâ ŋgatay a məzlaɓ i

Mbəlom ada ta zembeɗeŋeye
a neŋ Wawa i Mbəlom
dərmak.»

5 Yesu na, a wuɗa Marta
ta malamar ŋgay Mari ada a
wuɗa Lazar. 6 Yesu a tsəne
Lazar neŋgeye ɗəvats eye na,
ki ye bəse bay. A ndza ma təv
ŋgay niye 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.»

8Gawla ŋgayhay tambəɗay
faya, tə gwaɗay: «Eh! Miter
may, kə ndza haladzay bay
nakə ndo niye hay mə ɗəma
aye a satay məkəɗe kar tə
kwar tuk na, ada ka makw-
eye a ɗəma sa na, kəkay?»

9 Yesu a gwaɗatay: «A
dazlay ka mekedœ hus a
huwa na, pat a dəv dzaydzay
bəɗaw? Taɗə ndoweye
ma həhaliye ta həpat na,
ma ndəfiye sik bay hərwi
dzaydzay i məndzibəra faya
ma dəviye ka təv ŋgay. 10Ane
tuk na, taɗə ndoweye ma
həhaliye ta həvaɗ na, ma
ndəfiye sik hərwi ləvoŋ
zəŋzəŋ, dzaydzay andaya ka
təv ŋgay bay.»

11 Yesu a tsikatay bazlam
niye hay na, ma dəba aye
a gwaɗatay sa: «Dzam kway
Lazar na, kə ndzahəra. Ane
tuk na, na diye na ta pəɗekiye
abəra kaməndzehəre.»

12 Gawla ŋgay hay ta
mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ, kə ge neŋgeye
məndzehəre eye na, ma
mbəliye.»
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13 Yesu neŋgeye a say
məgweɗe ɗuh na, Lazar kə
mət. Ane tuk na, nəteye tə
dzala na, tə gwaɗ Yesu a tsik
ka məndzehəre 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
nəkurom kâ dzalum ha ka
neŋ. Hərwi niye ɗərev ga
maŋgwasa eye. Lətsakwa,
takwa ta zəbakwaw faya.»

16 Tomas ndo nakə tə za-
lay Mawsa aye, a gwaɗatay
a siye i gawla i Yesu hay:
«Takwa,mətakwa ka bo ta Bəy
Maduweŋ kway.»

17Yesu ta gawla ŋgay hay tə
husaa gəmaniyena, ɓaLazar
kə ge məhəne faɗ ma tsəvay.
18 Gəma i Betani na, bəse ta
Zerozelem. Ka diye abəra
ma Betani a Zerozelem na,
a sla kilomiter mahkar bay.
19 Yahuda hay haladzay ta ye
naha mata gatayaw azekw a
Marta ta Mari i mədahaŋ i
malamar tay Lazar.

20 Marta 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.
21 Marta a ye naha tə dzəgər
tə Yesu na, a gwaɗay a Yesu:
«Bəy Maduweŋ ga, taɗə ka
ge andaya kanaŋ na, haɓe
malamar ga ma mətiye bay.
22Na sər ha kwa anəke bəbay

na,wunakəka tsətsahayena,
Mbəlomma vəlakeye.»

23 Yesu a mbəɗay faya,
a gwaɗay: «Malamar yak
ma lətseweye abəra ma
mədahaŋ.»

24 Marta a mbəɗay faya,
a gwaɗay: «Na sər, ahəl
nakə aza məndzibəra ma
ndəviye, ndo hay tebiye ta
lətseweye abəramamədahaŋ
aye na, neŋgeye dərmak
ma lətseweye abəra ma
mədahaŋ.»

25 Yesu a gwaɗay: «Neŋ na,
ndomətəmeha ndo abərama
mədahaŋ adandoməvəle sifa
a ndo hay. Ndoweye kə dzala
ha ka neŋ na, kwa kə mət
bəbay na, ma hutiye a ɗəma
sifa nakəmandəviye 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 i Mbəlom
niye tə gwaɗ ma deyeweye
kaməndzibəra aye.»

Yesu a tuwa
28Marta a tsik ka bo abəra

andza niye na, a mbəɗa gər
a mətagay mata zalayaw
a malamar ŋgay Mari. A
ye naha a tsikay me ta
suksuk eye, a gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ ki yaw, faya ma
zalakeye. A gwaɗaka dara.»
29Mari a tsəne andza niye na,
kwayaŋŋa a lətse, a ye bəse ka
təv i Yesu.

30AzlakwaYesuna, kəhusa
a gəmaniye zuk bay. Neŋgeye
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huya ka təv nakə tə dzəgər ta
Marta aye.

31Ndo neheye ti ye naha a
gay i Mari mata gatay azekw
aye, tə ŋgatay a Mari a lətse, a
yawabərana, təpayawbəzay.
Tə gwaɗ ma giye na, ma diye
ka tsəvaymata tuwe.

32 Mari a ye na, ka təv i
Yesu. A husa ka təv nakə
Yesu mə ɗəma aye. A ŋgatay
a Yesu na, a dəkw gurmets
kame ŋgay, a gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ, taɗə ka ge andaya
kanaŋ na, haɓe malamar ga
mamətiye bay.»

33 Yesu a zəba ka Mari na,
faya ma tuwiye ada ndo ne-
heye 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.
36 Ndo niye hay tə gwaɗ:

«Zəbum faya tey, a wuɗa
Lazar haladzay!»

37 Ane tuk na, ndo siye
hay mə walaŋ tay, tə gwaɗ:
«Ka həndəkay ha ɗəre a guluf,
Lazar mâ mət bay na, a sla
fayaməge təbəɗew?»

Yesuambəl haLazar abəra
mamədahaŋ

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 bag-
war eye. 39 Yesu 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.»

41Ta həndək faya abəra be-
ber 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
tsikwenewene 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
andzaniyena, azalayaLazar
ta magala, a gwaɗ: «Ndohwaw
abəra.»

44 Tsa na, Lazar a ndo-
hwaw abəra. A ndohway na,
tə petekeɗ niye tə pa na ka bo
a tsəvay aye tebiye. Həlay tə
sik ŋgay hay mambəkwa eye
ada gər ŋgay mambəkwa eye
dərmak.
Yesu a gwaɗatay: «Pəlum

faya abəra petekeɗ niye ada
kâ gərum hamâ ye ŋgway.»

Bagwar i Yahuda hay ta
pəla tsəveɗ kaməkəɗe na Yesu

Mata 26.1-5; Markus 14.1-
2; Luka 22.1-2

45 Ndo neheye ta ye mata
gayaw azekw a Mari ada ta
ŋgatay a masuwayaŋ niye
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Yesu a ge aye na, ndo hay
haladzay ta dzala ha ka Yesu.
46 Ane 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 neh-
eye 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 ha-
ladzay huya. Ka gakweye
ha na, kəkay? 48 Taɗə ka
gərakwa ha andza niye na,
ndo hay tebiye ta dzaliye ha
faya. Ndo hay tebiye ta pay
bəzay na, ndo i Roma hay ta
deyeweye 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 sərum wuray
kwa tsekweŋ bay. 50 Ŋgama
ndo nəte mâ mət hərwi ndo
hay tebiye tə bəmalə nakə
ndo kway hay tebiye ta dziye
aye.»

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
gədaŋ mətsike ka wu nakə
ma giye bo kame aye, Yesu
mamətiye hərwi Yahuda hay
tebiye. 52 Ane tuk na, ma
mətiye na, hərwi Yahuda hay
ɗekɗek bay. Ma mətiye hərwi

ndo i Mbəlom neheye kweye
kweye ka məndzibəra tebiye
dərmak aye, hərwi ada mâ
həla tay ahaya tebiye tâ ndza
ka təv eye nəte.

53 Hərwi bazlam i Kayif
niye a tsik aye na, pat eye
niye ta dazlay mapəle tsəveɗ
ka məkəɗe na Yesu. 54Hərwi
niye Yesu a həhalawa na, a
bəzawa ha bo parakka mə
walaŋ i Yahuda hay sa bay.
Ane tukna, ayeŋgwaydəreŋa
gəmawuray tə zalay Efrayim.
Gəma niye na, bəse tə kəsaf.
Tə ndza mə ɗəma ta gawla
ŋgay hay.

55 Magurlom 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. 56 Ahəl nakə nəteye
mə ɗəma aye na, ta pəla Yesu.
Ta tsətsah ka bo mə walaŋ
tay ma gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom niye, tə gwaɗ:
«Ma deyeweye a magurlom
bəɗaw? Ka dzalum na,
kəkay?»

57 Tə tsik andza niye na,
hərwi bagwar hay i ndo neh-
eye tə vəlaway wu a Mbəlom
aye ta Farisa hay tə gwaɗ:
«Ndoweye kə sər təv i Yesu
nakəneŋgeyemə ɗəmaayena,
mâ ɗatayhahərwi ada tadiye
faya ta gəsiye na.»

12
Mari a mbəɗa mal ka sik i
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Yesu
Mata 26.6-13; Markus

14.3-9
1Məhetse i magurlom i Pak

a zəkaw məhəne məkwa na,
Yesu ambəɗa gər, a ye a gəma
i Betani. Betani na, gəma
nakə Lazar mandza eye mə
ɗəma aye. Lazar na, ndo
nakəYesuambəl ha abərama
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, neŋgeye mə
walaŋ i ndoneheye təndawu
mənday dziye tə Yesu aye.

3 Ahəl nakə faya ta ndiye
wumənday ayena,Mari a zla
dos maraha eye tə mal nakə
a ze huŋŋa aye. Mal niye
na, tsakala eye haladzay. Mal
niye na, tə ge ta dərizl i gərɗaf
aye andaya tə zalay nardi. A
zla mal niye, a mbəɗa ka sik
i Yesu. A takaɗ na mal niye
ta məkwets i gər ŋgay. Məze
i mal niye huŋŋa eye a rah a
gay niye nəteye mə ɗəma aye.

4 Yudas Iskariyot na,
neŋgeye nəte mə walaŋ i
gawla i Yesu hay, neŋgeyema
ta giye ɗaf ka Yesu. A ŋgatay a
mal niye Mari a mbəɗa ka sik
i Yesu aye na, a gwaɗ: 5 «Ass!
Ta səkəmhamal niye bay na,
hərwimey? Haɓe ta səkəmha
na, ka hutakweye ha suloy
haladzay segey? Ada dala
eye na, ta sliye məvəlatay a
mətawakhaybəɗaw!» 6A tsik
andza niye na, hərwi neŋgeye
məkal. Maa gəsa ha dala na,
neŋgeye. Ane tukna, ahəlawa
faya abəra ka dala aye niye.

A dzala andza niye na, ka
mətawak hay ɗekɗek bay.

7 Yesu 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. 8 Ndo
i mətawak hay na, nəteye ka
təv kurom huya. Ane tuk na,
neŋna, nandziye tənəkurom
huya bay.»

A satay a bagwar i Yahuda
hayməkəɗe Lazar

9 Yahuda hay haladzay tə
tsəne Yesu neŋgeyemaBetani
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 ambəl abəra
ma mədahaŋ aye. 10 Hərwi
niye bagwar hay i ndo neh-
eye 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 haladzay
tə patay bəzay sa bay, tə dzala
ha ka Yesu hərwi ŋgay.

Yesu a ye a Zerozelem
Mata 21.1-11; Markus

11.1-11; Luka 19.28-40
12 Tədœ eye na, ndo ne-

heye haladzay ti ye naha a
magurlom i Pak aye na, tə
tsəne Yesu fayama diye naha
a Zerozelem dərmak. 13 Ti ye
tə ɗəsaw hawal i gərɗaf wu-
ray a ndzəkit bo təɓahməgəse
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 Bəy
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Maduweŋ aye! Mbəlom mâ
pa ŋgama ka Bəy i Israyel
hay!»

14 Yesu a ŋgatay a zuŋgo
wuray na, a ndza faya
andza nakə mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom, Mbəlom a
gwaɗ:
15 «Nəkar gəma i Zerozelem,

kâ dzədzar bay!
Zəba, bəy yak faya ma diye

naha
mandza eye ka zuŋgo
wawa eye.*»

16Ahəl niyena, gawla iYesu
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.

17 Ahəl nakə Yesu a zalay
naha a Lazar a tsəvay, a mbəl
ha abəramamədahaŋayena,
ndo hay andaya haladzay ka
təv eye niye. Ndo niye hay ta
təkər wu nakə tə ŋgatay Yesu
a ge aye a ndo hay. 18Hərwi
niye ndo hay haladzay ti ye
matadzəgər təYesu. Ndoniye
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 gakw-
eye tebiye na, ma gakweye
ŋgama bay! Ndo hay tebiye ta
pay bəzay.»

Gərek wuray hay ta pəla
Yesu

20 Ahəl 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 Bete-
sayda ka dala i Galile. Ti
ye naha tə gwaɗay a Filip:
«Ŋgalaka, a samay məŋgatay a
Yesu tey.»

22 Filip 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, Mbəlom ma ɗatay
ha məzlaɓ ga i neŋ Wawa
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 ndzohwiye.
Nakay a ndzohwaw abəra
aye na,ma gəliye adama giye
wur haladzay. 25Ndoweye ka
wuɗa sifa ŋgay na, ma dziye
ha ɗuh. Ndoweye ka kərah
məgay gər a sifa ŋgay hərwi
ga na,mahutiye sifa nakəma
ndəviye bay aye. 26 Taɗə kə
say a ndoweye məgeŋ məsler
na,mâpeŋbəzay. Andzaniye
ndo iməsler ga na,mandziye
ka təv nakə neŋ na ndziye
mə ɗəma aye dərmak. Ndo
nakə ma geŋeye məsler aye
na, Bəba gama 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

* 12:15 Zakari 9.9.
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andzaniye bay, hərwi na yaw
ka məndzibəra na, hərwi ada
nâ sa ɗəretsətseh nakay. 28Na
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.»

29 Ndo neheye nəteye hal-
adzay ka təv eye 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 tsənew
mə mbəlom aye na, hərwi
kurom bəna hərwi ga bay.
31 Nakay na, həlay nakə
Mbəlom ma 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?»

35 Yesu a gwaɗatay: «Anəke
na, dzaydzay andaya mə
walaŋ kurom. Ane tuk na,
ma ndziye na, tsekweŋ tsa.
Ahəl nakə dzaydzay andaya
mbaayena, dumkamehərwi
ada ləvoŋ mâ ndzakum a
gər həf bay. Hərwi ndo nakə
faya ma diye ma ləvoŋ aye
na, a sər təv nakə ma diye
a ɗəma aye bay. 36 Ahəl
nakə dzaydzay niye faya ma
dəviye na, dzalum ha faya
hərwi ada kâ tərum ndo i
dzaydzay hay.»
Yesu a tsik bazlam niye

andzaniye na, a ye aŋgahabo
abəra ka nəteye.

Yahuda hay haladzay ta
dzala ha ka Yesu bay

37 Kwa taɗə kə ge ma-
suwayaŋ haladzay ka ɗəre
tay bəbay na, Yahuda hay
haladzay ta dzala ha faya
bay. 38Wu 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,maa təmaba-

zlam yak nakə nəmaa
ɗa ha aye na, way?

Bəy Maduweŋ, ka bəzay ha
gədaŋ yak na, away?†»

39 Hərwi niye ndo hay tə
dzala ha ka Yesu bay na,
hərwi mey? Ezay a gwaɗ:
40 «Mbəlom ka təra tay ha gu-

luf eye hay,
ka dərəzlatay kametsehe
tay.

† 12:38 Ezay 53.1.
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A satayməŋgatay tə ɗəre bay,
a satay məsəre tə met-
sehe tay bay.

Taɗə a satay mambəɗe ha
mede 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.§

42 Kwa 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
dzədzarna, hərwi tahəhariye
tay abəra mə gay i maɗuwule
me tay. 43 A satay na, ndo tâ
zambaɗatay, ɗuhMbəlommâ
zambaɗatay bay.

WunakəYesua tsik ayena,
ma gəsiye ndo hay a sariya

44 Ma dəba eye na, Yesu a
wuda kələrra, a gwaɗ:
«Ndoweye kə dzala ha ka

neŋ na, ta deɗek a dzala
ha ka neŋ bay. Ane tuk
na, a dzala ha na, ka ndo
nakə a sləra ga ahaya aye.
45 Ndoweye kə ŋgeteŋ na, a
ŋgatay a ndo nakə a sləra ga
ahaya aye. 46Neŋ na, na yaw
ka məndzibəra andza dzay-
dzay 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
bəzaybayna,matagay sariya
na, neŋ bay. Hərwi neŋ na

yaw ka məndzibəra na, mata
gatay sariya a ndo hay bay,
ane tuk na, hərwimətəme 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
nakəməndzibərama ndəviye
na, hərwi a kərah bazlam ga.

49 «Andza niye, bazlam
nakay na tsik aye na, na tsik
ta mədzal gər ga bay. Ane tuk
na, maa gweɗeŋ tsik nakay
na, Bəba ga nakə a sləra ga
ahaya aye. 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
Yesuabara sik i gawlaŋgay

hay
1 Həlay i magurlom i Pak

mazlambar kəhusawa ɗəma.
Yawa! Yesu a sər həlay
ŋgay nakə ma diye abəra ka
məndzibəra aye kə sla. Ma
miye 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 adamâ ge ɗaf
ka Yesu.

‡ 12:40 Ezay 6.9-10. § 12:41 Ezay 6.1.
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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 ma miye na,
ka təv i Mbəlom. 4 Hərwi
niye Yesu a gər ha mənde wu
mənday, a lətse. A tsəkw ka
bo abəra petekeɗ. A ye naha
a zla petekeɗ i matekeɗe yam
abəra ka bo, a ɓar ha bəzay
i huɗ. 5 Ma dəba aye na, a
mbəɗa yam a gandayah. Tsa
na, adazlayməbere tayna sik
a gawla ŋgay hay. A ndəv ha
məbere tay na sik na, a pəla
haya petekeɗ matekeɗe yam
niye abəra mə bəzay i huɗ, a
takaɗ yam abəra ka sik.

6 A ndisl ka təv i Simoŋ
Piyer na, Simoŋ Piyer a
gwaɗay: «Bəy Maduweŋ,
mata bereŋ na sik ɗuh na,
nəkar ɗaw?»

7 Yesu a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Wu nakə faya na
giye anəke aye na, ka səriye
bay, ane tuk na, ka səriye
mba.»

8Piyer a gwaɗay: «Aʼay! Ka
ta bereŋeye na sik ɗaɗa bay.»
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 tsa bay. Bereŋ
na həlay ga hay ta gər ga
dərmak.»

10 Yesu a gwaɗay: «Ndo
nakə kə bara na bo ŋgay
aye na, ndəluɓ andaya ka
bo ŋgay bay. Ma bariye
bo sa bay. Ma bariye na,

sik ɗekɗek tsa. Nəkurom,
ndəluɓ andaya fakuma bay,
nəkurom tsəɗaŋŋa. Ane tuk
na, ndo nəte na, ndəluɓ faya.»

11Yesu a sər ndonakəma 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 sərumwunakəna gakum
aye ɗaw? 13Nəkurom faya ka
zalumeŋeye “ndo mədzeŋge
ndo” ada “Bəy Maduweŋ”.
Ka tsikum andza niye na,
lele deɗek. Neŋ na, andza
niye deɗek. 14 Neŋ ɗuh
ndo mədzeŋge ndo ada Bəy
Maduweŋ, na barakum na
sik, nəkurom dərmak kutoŋ
barum sik kurom hay a bo
nəte nəte mə walaŋ kurom.
15Na bəzakumhawunakə ka
gumeye hərwi ada nəkurom
dərmak kâ gum a bo mə
walaŋ kurom andza nakə
neŋ na ge aye. 16 Ayaw!
Sərumhana, ndo iməslerma
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 gumhaməsler tə
wu neheye na, ka hutumeye
məŋgwese.

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 tə
watsa aye. Mawatsa eye na, a
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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 tsikakum-
eye parakka: Sərum ha,
ndoweye ka təma ndo nakə
neŋ na slər ha aye na, a təma
na, neŋ dərmak. Ada ndo
nakə ka təma ga aye na, a
təma na, ndo nakə a sləra ga
ahaya aye.»

Ndoməge ɗaf ka Yesu
Mata 26.20-25; Markus

14.17-21; Luka 22.21-23
21 Ma dəba i bazlam niye

Yesu a tsik aye na, ɗərev ŋgay
a ye faya abəra. A tsikatay
parakka, a gwaɗatay: «Neŋ
faya na gwaɗakumeye:
Sərum ha na, ndo nəte mə
walaŋ kuromma giye fagaya
ɗaf.»

22 Gawla ŋgay hay tə tsəne
andza niye na, tə ma ha ka
bo ɗəre mə walaŋ tay tebiye.
Ane tuk na, Yesu a tsik ka
way na, tə sər kwa tsekweŋ
bay tebiye. 23 Ndo nəte mə
walaŋ i gawla i Yesu hay,
ndo nakə Yesu a wuɗa na ha-
ladzay aye, neŋgeye mandza
eye ka təv i Yesu. 24 Simoŋ
Piyer a gay naha mbətsekw
tə ɗəre hərwi ada mâ tsətsah
ka Yesu, a tsik andza niye na,
ka way. 25 Mandərkwasla i
Yesu niye a həndzəɗ naha gər
ka təv i Yesu, 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 Fakalaw a yay
a mədzal 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 hərwi
mey na, ndəray kwa nəte
mə walaŋ tay niye a sər bay.
29 Yudas na, neŋgeye ndo
məgəse suloy. Hərwi niye
siye i gawla i Yesu hay tə
dzala na, Yesu a gwaɗay mâ
ye mata səkəmakwayaw wu
mənday hərwi magurlom i
Pak. Kəgəbay a gwaɗay mâ
ye mâ vəlatay wu a mətawak
hay.

30 Ahəl nakə Yudas a təma
peŋ niye na, kwayaŋŋa a yaw
abəra. Niye na, ta həvaɗ.

Bazlam mapala 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
bəzatay ha məzlaɓ i wawa
ŋgay a ndo hay tə wu nakə
faya ma giye aye. Ma giye

* 13:18 Dəmes hay 41.10.
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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
tsikakumeye anəke. “Təv
nakə neŋ na diye a ɗəma
aye na, ka slumeye faya
mede a ɗəma bay.” 34 Na
tsikakumeye bazlam mapala
eye weɗeye. Bazlam mapala
eye weɗeye na, waray?
Wuɗum bo nəte nəte mə
walaŋ 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.»

Piyer ma 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: «Bəy
Maduweŋ, ka diye na, a
ŋgay?»
Yesu a mbəɗay faya, a

gwaɗay: «Anəke na, ka sliye
faya məpeŋ 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.»

38 Yesu a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Nəkar maləva bo

məvəlehaməsəfəreyakhərwi
ga ta deɗek ŋgway ɗaw? Na
tsikakeye parakka, sər ha na,
dzagulokma ta zlahiye na, ɓa
ka gwaɗ sik mahkar ka sər
neŋ bay.»

14
Yesu na, tsəveɗ i ndo hay

mede aMbəlom
1 Yesu a gwaɗatay a gawla

ŋgay hay: «Ɗərev mâ ye
fakuma abəra bay. Dzalum
ha ka Mbəlom ada dzalum
ha ka neŋ dərmak. 2 Gay
hay andaya haladzay mə
gay i Bəba ga. Taɗə təv
andaya bay na, haɓe na
gwaɗakumeye bəɗaw? Na
diye na ta lambaɗakumeye
təv nakə ka ta ndzumeye
mə ɗəma aye. 3 Na 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.
4 Nəkurom 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. Nəmaa
sliye faya məsəre tsəveɗ niye
na, ma kəkay?»

6 Yesu a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Neŋ na, tsəveɗ,
deɗek ada sifa. Ndoweye ki
yaw ta təv ga bay na, ma sliye
faya mede ka təv i Bəba ga
bay. 7 Taɗə ka sərum neŋ na,
ka sərumeyeBəbagadərmak.
Kwa anəke ka sərum na ka
ŋgatumay.»
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8 Filip a gwaɗay: «Bəy ga,
ɗamaykaBəbayak tsana, tsɨy
ɗamay.»

9 Yesu a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Na ndza ka təv
kurom na, haladzay ada ka
sər ga ha bay ŋgway huya ɗaw
Filip? Ndoweye kə ŋgeteŋ a
neŋ na, a ŋgatay na, a Bəba
ga. Ada ka gwaɗ: “Ɗamay
ka Bəba yak” na, hərwi mey?
10 Neŋ ta Bəba ga, nəmay
mandza eye nəte na, ka dzala
ha təbəɗew? Bazlam neheye
na tsikawakum a nəkurom
tebiye na, ti yaw abəra mə
neŋ ɗekɗek bay. Na tsik na, i
Bəba ga nakə nəmay mandza
eye nəte aye. Maa ge məsler
mə neŋ na, neŋgeye. 11 Taɗə
na gwaɗakum: “Neŋ ta Bəba,
Bəba ga tə neŋ, nəmay nəte”
na, dzalum ha faya. Dzalum
ha kaməsler 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 neheye 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. 14 Ka tsətsahum kwa
mey 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 nakə ma ɗakumeye
ha deɗek aye. Məndzibəra
na, ma sliye faya məhute
təbey hərwi kə ŋgatay bay, ma
səriye na bay sa. Nəkurom
na, ka sərumeye hərwi ma
ndziye na, ka təv kurom ada
mandziyehuyamənəkurom.
18 Hərwi niye, na gəriye
kurom ha mahəkuromeye
andza wurmətawak 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 eye niye na, ka
sərumeye neŋ madzapa
eye ta Bəba ga, nəkurom
madzapa eye tə neŋ ada neŋ
madzapa eye tə nəkurom.

21 «Ndoweye kə pa na ba-
zlam gamapala eye a gər, ada
ka rəhay ha gər na, neŋgeye
na, a wuɗa ga. Bəba ga
ma wuɗiye na ndo nakə a
wuɗa ga aye, neŋ dərmak na
wuɗiyenaadanabəzayhabo
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
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i məndzibəra hay bay na, ma
giye boma kəkay?»

23 Yesu a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Ndoweye ka wuɗa
ga na, ma rəheye ha gər
a bazlam ga. Bəba 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
tsikakumka 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
tətikakumeye wu hay tebiye
ada bazlam ga neheye na
tsikawakum aye na, mâ
makum ahaya a gər tebiye.

27 «Anəke na diye gwa na,
na vəlakumeyeməndze 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
hakawuneheyena tsikakum
aye. 30 Na ta tsikakumeye
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, andza
dərizl i gərɗaf nakə ta kəkal
naaye. 4Ndzumna,madzapa
eye ka neŋ andza neŋ nakə
madzapaeye tənəkuromaye.
Hawal kə ge neŋgeye ka dərizl
ŋgay eye bayna,ma sliye faya
məwe ka gər bo ŋgay bay, mâ
ndza ka dərizl ŋgay. Andza
niye, nəkurom ka dzapum
tə neŋ bay na, ka mbumeye
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faya məge 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.
6 Ndoweye kə dzapa tə neŋ
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 ndzum nəkurom
madzapa eye ka neŋ ada ka
pumnabazlamga a ɗərev na,
tsətsahum wu nakə a sakum
aye, ka hutumeye. 8Taɗə faya
ka gumeye ŋgwalak huya na,
faya ka bəzumatay ha a ndo
hay, nəkurom gawla ga hay.
Kə ge andza niye na, ndo hay
ta zambaɗeye a Bəba ga.

9 «Na wuɗa kurom andza
nakə Bəba a wuɗa ga aye.
Ndzumhuyamadzapaeyeka
neŋ ada ka sərumeye ha na,
na wuɗa kurom. 10 Taɗə ka
rəhumay ha gər a bazlam 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. 11 Na tsikakum wu
neheye na, hərwi ada ɗərev
kurom mâ 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?
Bazlamnakə na tsikakumeye
na, wuɗum bo nəte nəte
mə walaŋ kurom andza
neŋ nakə na wuɗa kurom
aye. 13 Ndoweye kə dze ha
məsəfəre ŋgay hərwi dzam
ŋgay hay na, mawuɗe bo
maze niye na, andaya sa
bay. 14 Taɗə ka gum wu
nakəna gwaɗumgumaye na,
nəkurom dzam ga hay. 15Na
zalakumeye ndo i məsler ga
hay sa bay hərwi ndo iməsler
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.
Ɗuhmaa pala kurom na, neŋ
hərwi ada kâ pumeŋ bəzay.
Na slər kurom ha dərmak, kâ
yum mata ge wu nakə lele
eye ada wu niye lele eye ma
ndziye huya. Andza niye, ka
tsətsahum wu hay tebiye ta
məzele ga na, Bəba ga ma
vəlakumeye. 17 Wu nakə
na tsikakumeye anəke aye
na, wuɗum bo nəte nəte mə
walaŋ kurom.»

Ndo i məndzibəra hay ta
nateye ɗəre a gawla i Yesu hay

18Yesuagwaɗatay 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



Yuhana 15:20 271 Yuhana 16:5

hay. Ane tuk na, ka təra
andza niye bay. Na pala
kurom abəra mə walaŋ 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 ba-
zlam 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 gakum-
eye ɗəretsətseh a nəkurom
dərmak. Ndoneheye ta rəhay
ha gər a bazlam ga aye na,
ta dzaliye i kurom dərmak.
21Ɗəretsətsehnakə ta gakum-
eye na, hərwi nakə nəkurom
gawlagahayaye. Təgeandza
niye na, hərwi tə sər ndo nakə
a sləra ga ahaya aye bay.

22 «Taɗə na yaw na tsikatay
bazlam i Mbəlom bay na,
sariya ma gəsiye tay ha
hərwi mezeleme tay bay.
Ane tuk na, anəke na yaw,
na tsikatay. Anəke ta sliye
faya mətsike “nəmaa sər
mezeleme bay” na, ta sliye
faya bay. 23Ndoweye kə neŋ
ɗəre na, a nay ɗəre a Bəba
ga dərmak. 24 Taɗə ɓa na
mbərəmməge məsler neheye
ndəray ɗaɗa kə ge bay aye
na, haɓe Mbəlom ma gəsiye
tay ha a sariya ŋgay bay.
Azlakwa anəke na, ta ŋgatay
a məsler ga hay ada faya ta
namay ɗəre ta bəba ga. 25Ane
tuk na, a ge andza niye na,
hərwi ada mâ təra andza
nakə ndo tay hay ta watsa
mə Ɗerewel i Mbəlom aye. Tə

watsa, tə gwaɗ: “Tə neŋ ɗəre
na, kəriye bəna na ge mənese
bay.*”»

26Yesu 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. Neŋgeye ma
ɗateye ha deɗek a ndo hay.
Ki yaw na, ma tsikiye ka
neŋ. 27 Nəkurom dərmak ka
ta tsikumeye ka neŋ hərwi
ahəl nakə na dazlay a məsler
aye na, nəkurom tə neŋ hus
bəgom.»

16
1 «Na tsikakum wu neheye

ka bo abəra anəke na, hərwi
ada kâ gərum ha mədzele
ka neŋ bay. 2 Ta ta həhara
kurom ahaya abəra mə gay i
maɗuwule me. Həlay eye ma
deyeweye, ndo hay ta kəɗiye
kurom, ada ta dzaliye mə gər
tay na: “Nəmaa ge na, wu
nakə a yay a gər a Mbəlom
aye.” 3Ta giye andza niye na,
hərwi nəteye tə sər Bəba ga
bay ada tə sər neŋ bay. 4 Na
tsikakum ka bo abəra anəke
na, hərwi ada ahəl nakə faya
ta gakumeye andza niye na,
bazlamnakəna tsikakumaye
mâmakumaw a gər.»

Məsler nakə Məsəfəre
Tsəɗaŋŋama giye
Yesu a gwaɗatay sa: «Na

tsikakumkurrebayna, hərwi
neŋ ka təv kurom mba.
5 Anəke na, na miye gwa

* 15:25 Dəmes hay 35.19; 69.5.
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ka təv i ndo nakə a sləra
ga ahaya aye. Ndəray kwa
nəte mə walaŋ kurom ma
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 bay na, ndo
nakə ma deyeweye mata
dzəne kurom aye na, ma
deyeweye sa bay. Ane tuk na,
na ye na, na sləra ahaya.

8 «Ki yaw na, ma bəzatay
ha a ndo i məndzibəra hay
na, nəteye faya ta giye
mezeleme, ma bəzatay ha
tsəveɗ nakə deɗek aye, ada
ma bəzatay ha sariya i
Mbəlom nakə ma 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 haladzay.
Ane tuk na, na tsikakum
anəke na, ka slumeye faya
mətsəne bay. 13 Məsəfəre
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 nakəma 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.
15Wuneheyemə 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 ŋgayhay tə tsəne andza
niye na, tə gwaɗ mə walaŋ
tay: «A say məgweɗe na,
kəkay? A gwaɗ: “Məndze
tsekweŋ na, ka ŋgatumeŋeye
sa bay ada məndze tsekweŋ
na, ka ŋgatumeŋeye sa.” Ada
a gwaɗakway sa na: “Ka
ŋgatumeŋeye sa bay, hərwi na
miye ka təv i Bəba” na, hərwi
mey? 18 “Məndze tsekweŋ”
niye a tsik aye na, andza
məgweɗe mey? Ka sərakwa
wu nakə a say mətsike 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?
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20 «Ayaw! Sərum ha
na, ka ta tuwumeye, 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 a
ŋgwas aye na, ɗərev a ndalay
hərwi ɗəretsətseh. Ane tuk
na, kə wa na wawa tsɨy
na, ma mətsiye ha gər tə
ɗəretsətseh. Ma ŋgwasiye
hərwiwawanakə awa, a yaw
ka məndzibəra aye. 22Andza
niye nəkurommə ɗəretsətseh
anəke dərmak. Ane tuk
na, na ta ŋgatakumeye, ka ta
ŋgwasumeye haladzay, ndəray
ma sliye faya mabuwe
fakuma abəra məŋgwese niye
bay.

23 «Pat eye niye na, ka
ta tsətsahumeye fagaya sa
bay. Sərum ha na, kwa mey
ka tsətsahum ta məzele ga
na, Bəba ma vəlakumeye.
24 Hus anəke ka tsətsahum
wuray ta məzele ga zuk bay.
Tsətsahum, ka hutumeye ada
məŋgwese ma rahiye a ɗərev
kurom lele.»

Yesuaŋgwasakaməndzibəra
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 ta məzele ga.
Agəla ka gwaɗumeye na, na

ta tsətsahiye faya wu hərwi
kurom. Aʼay! Bo kurom
eye ka tsətsahumeye tə ba-
zlam kurom. 27Bəba, bo ŋgay
eye a wuɗa kurom. A wuɗa
kuromna, hərwi nəkuromka
wuɗum ga ada ka dzalum ha
neŋ na yaw na, abəra ka təv
i Mbəlom. 28 Na yaw na,
ma təv i Bəba ga ada na yaw
ka məndzibəra. 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.
30 Anəke nəmaa sər ha, ka
sər wu hay tebiye. Ndo ma
ta tsətsahiye fakaya bazlam
na, ɓa ka sər tsɨy. Hərwi niye
nəmaa dzala kar ha, nəmaa
sər ka yaw na, abəra ka təv i
Mbəlom deɗek.»

31 Yesu a mbəɗatay faya,
a gwaɗatay: «Ka dzalum ha
na, anəke ɗaw? 32 Pat eye
ma deyeweye, ɓa ka mbərəm
madayaw tsɨy. Pat eye niye
na, ka ŋgənumeye gər kweye
kweye kwa way ma miye a
mətagay ŋgay. Ka gərumeye
ga ha mahəgeye. Aʼay! Ta
deɗek na, neŋ mahəgeye bay.
Bəba ga, neŋgeye tə neŋ.

33 «Na tsikakum wu neh-
eye kurre ada nəkurom neh-
eye madzapa eye tə neŋ aye
na, hərwi ada kâ ndzum zay.
Ka məndzibəra na, ka gum-
eye ɗəretsətseh. Ane tuk na,
ɗərev mâ ye fakuma abəra
bay, hərwi neŋ na, na ŋgwasa
kaməndzibəra.»

17
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Yesu a ɗuwulay me a
Mbəlom hərwi gawla ŋgay hay

1 Yesu a tsikatay ka bo
abəra bazlam niye na, a zəba
ɗəre ambəlom, a gwaɗ: «Bəba
ga, i gana, həlay eyekəhusaw
tuk. Bəzatay ha məzlaɓ 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
nakə ma ndəviye bay aye a
ndoneheye ka vəleŋ taynaha
a həlay aye. 3 Sifa niye ma
ndəviye bay aye na, andza
məgweɗe ta sər kar ha, nəkar
na, Mbəlom deɗek eye nəte
ŋgweŋ, ada ta sər neŋ Yesu
Kəriste nakə ka sləratayaw
aye.

4 «Ahəl nakə neŋ ka
məndzibəra aye na, na ɗa ha
məzlaɓ yak a ndo hay, hərwi
na ndəv ha məsler nakə ka
sləra ga ahaya fayaməge 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 hana, hərwi ga.
Nəteye tebiye na, i yak hay
adakavəleŋ tayha ahəlay ga.
Nəteye faya ta rəhay ha gər a
bazlam yak. 7 Tə sər ha wu
neheye 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 deɗek
na 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 ndziye ka məndzibəra.
Bəba ga, nəkar nakə tsəɗaŋŋa
eye, tsəpa tay ha ta gədaŋ yak
nakə ka vəleŋ aye. Tsəpa tay
hahərwi ada tâ təramadzapa
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 təwatsa fayaməƊerewel
i Mbəlom tə gwaɗma ta dziye
a ako nakə ma 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 ba-
zlam 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. 15 Na ɗuwulakeye naha
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me na, hərwi nakə kâ həl tay
naha abəra ka məndzibəra
aye bay. Ɗuh na ɗuwulakeye
naha me na, tsəpa tay ha
hərwi ada Fakalaw mâ gatay
wuray bay. 16 Hərwi nəteye
na, ndo i məndzibəra hay
bay andza neŋ nakə ndo i
məndzibəra bay aye.

17 «Bəzatay ha deɗek hərwi
ada tâ təra kətsek tebiye
i yak hay. Hərwi bazlam
yak na, deɗek. 18 Andza
nəkar nakə ka sləra ga ahaya
ka məndzibəra aye na, neŋ
kanaŋdərmak fayana sləriye
tay ka məndzibəra ka məge
məsler. 19Na vəlaka ha bo ga
tebiye hərwi tay hərwi ada
nəteye tebiye tâ təra ndo yak
hay.

20«Na ɗuwulakeyenahame
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. 21 Na
ɗuwulakeye naha me 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, nətemadzapa
eye tə nəmay hərwi ada ndo
i məndzibəra hay tâ dzala
ha maa sləra ga ahaya na,
nəkar. 22 Na 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 a
həlay aye na, ta ndziye ma
təv nakə na ta ndziye mə
ɗəma aye dərmak hərwi ada
tâ ŋgatay a məzlaɓ ga. Ka
wuɗa ga na, kwa ahəl nakə
məndzibəra andaya zuk bay
aye ada hərwi niye ka vəleŋ
məzlaɓ 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 gadərmakhərwi ada tâ
wuɗa siye i ndo mekeleŋ eye
hay andza nakə ka wuɗa ga
aye ada neŋ dərmak nâ ndza
mə 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 magayam
wuray tə zalay Sedroŋ. Ka təv
aye niye na, dədaŋ andaya ta
zəv a ɗəma gərɗaf hay. Tsa
na, ti ye a ɗəma ta gawla ŋgay
hay. 2Yudas ndonakə 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
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Mbəlom. Maa slər tay naha
na, bagwar hay i ndo neheye
tə vəlaway wu a Mbəlom 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 nakə ma ta giye bo
tə neŋgeye. Mazlambar faya
ta ndisliye naha ka təv tay
na, Yesu a həndzəɗ naha ka
təv tay. A tsətsah fataya, a
gwaɗatay: «Ka pəlumway?»

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

kaYesuayemalətsaeyeka 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.

7 Yesu a 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 ha a ndo i məsler i

bagwar i ndo məvəlaway wu
a Mbəlom. A ɗəsay na zləm i
həlay i mənday fats ka dala.
Ndo i məsler niye tə zalay na,
Malkus.

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 iməɗəslay ha gər
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,
neŋgeye mese i Kayif. Anəke
kaviyeniyena, Kayif neŋgeye
bagwar i ndo məvəlaway wu
a Mbəlom. 14 Kayif na, ndo
nakə a gwaɗatay a bagwar i
Yahuda hay: «Tə bəmalə nakə
ndo hay tebiye ta dziye na,
ŋgama ndo nəte mâmət.»

Piyer a ɗay bərakəzaŋ a
Yesu

Mata 26.69-70; Markus
14.66-68; Luka 22.55-57

15 Simoŋ Piyer ta gawla i
Yesu neŋgeɗ nəte ta zəŋgal
na Yesu. Bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom
a sər na gawla i Yesu
niye neŋgeɗ eye. Hərwi
niye neŋgeye na, ti ye a
dalamətagay i bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom tə
Yesu salamay. 16 Ane tuk na,
Piyer neŋgeye na, a ndza ma
bəra, sləp ka həlay i məgeɗ
i dalamətagay niye. Gawla
i Yesu niye bagwar i ndo
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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.

17 Ahəl nakə faya ta diye
na, ŋgwas nakə a gawaməsler
mə gay i ndo məvəlaway wu
a Mbəlom aye, a gwaɗay a
Piyer: «Nəkar na, gawla i ndo
nakay dərmak ba?»
Piyer a mbəɗay faya a

gwaɗay: «Aʼay neŋ na, gawla
ŋgay bay!»

18 Mətasl a ge haladzay.
Hərwi niye ndo i məsler hay
ta ndo neheye ta tsəpawa gay
iməɗəslay ha gər aMbəlom ta
vat ako. Nəteye mandza eye
faya. Piyer neŋgeye mandza
eye ka ako niye dərmak ta
nəteye dziye.

Bagwar i ndo məvəlaway
wuaMbəloma tsətsahkaYesu

Mata 26.59-66; Markus
14.55-64; Luka 22.66-71

19 Ma dəba aye na, bag-
war i ndo məvəlaway wu a
Mbəlom a tsətsah ka Yesu ka
gər i gawla ŋgay hay ada ka
matətikeŋgaynakəa tətikawa
aye.

20 Yesu a mbəɗay faya a
gwaɗay: «Na tsikawatay ba-
zlamparakka kame i ndohay
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.»

22Yesua tsik andzaniyena,
kwayaŋŋandonəteməwalaŋ
i ndo matsəpe gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom a fay a Yesu.
A gwaɗay: «Ta mbəɗaway
ka bazlam a bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom na,
andza niye ɗaw?»

23 Yesu a gwaɗay a ndo
niye: «Kə ge na tsik wu nakə
lele bayayena, ɗahawunakə
na tsik lele bay aye. Taɗə na
tsik lele na, ka kəɗ ga hərwi
mey?»

24Tsana,Hana slər haYesu
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!»

26 Ndo mə walaŋ i ndo
i məsler i bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom
andaya ka təv eye niye.
Ndoweye niye na, gwala i
ndo nakə Piyer a ɗəs faya
abəra zləmahəl nakə tə gəs na
Yesu aye. A gwaɗay: «Nəkar
na, gawla ŋgay. Na ŋgataka
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nəkurom tə Yesu ma 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
28 Ɗəre a tsaɗa pərik i

mekedœna, təmaahayaYesu
abəra mə 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 ɗəma
bay na, hərwi a satayməndze
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?»

30 Ta mbəɗay faya, tə
gwaɗay: «Taɗə kə ge mənese
bay na, nəmaa gəsaka ahaya
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 an-
daya məge sariya i məkəɗe
ndo bay.»

32 Andza 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?»

35Pilat 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 iməsler gahay 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.»

37 Pilat a gwaɗay: «Azlakwa
nəkar na, bəy ɗaw?»
Yesu a gwaɗay: «Maa tsik

na, nəkar. Neŋ bəy deɗek. Tə
wa ga, na yaw kaməndzibəra
na, ka məɗe ha deɗek. Ndo
neheye tə sər deɗek aye na, ta
təmiye bazlam ga.»

38 Pilat a gwaɗay a Yesu:
«Deɗek na, wuyemey?»

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
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aye. A gwaɗatay: «Neŋ na,
na huta faya abəra mənese
bay. 39 Ane tuk na, a say
a kule kurom, nâ gərakum
ha ndo i daŋgay nəte hərwi
magurlom i Pak. A sakum nâ
gərakum ha na, bəy i Yahuda
hay ɗaw?»

40 Tə tsəne andza niye na,
ta wuda ta magala, tə gwaɗ:
«Gəramay ha na, Barabas
bəna neŋgeye bay!»
Azlakwa Barabas na, ndo i

galak ɗuh.

19
1 Pilat a vəlatay tsəveɗ a

sidzewhay 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. 3Tsana, ta həndzəɗnaha
ka təv ŋgay, tə gwaɗay: «Zay
ɗaw, bəy i Yahuda hay!» Tə
fay kamaholom.

4 Pilat a yaw abəra mə gay
sa, a gwaɗatay a ndo hay:
«Tsənum təday! Na gəsakuma
ahaya Yesu abəra. Sərum ha
neŋ na, na huta faya abəra
mənese bay.»

5 Tə gəsa ahaya Yesu abəra
tuk. Dzagwa i dakmə gər ada
petekeɗ ka bo ndozza. Pilat
a gwaɗatay: «Ndo nakay na,
anaŋ!»

6 Bagwar hay i ndo neh-
eye 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 ka
mayakomazləlmbaɗa eye!»
Ane tuk na, Pilat a

gwaɗatay: «Bo kurom eye
gəsum na ada kâ yum
kâ darum na ka mayako
mazləlmbaɗa eye. Neŋ na, na
huta fayamənese bay.»

7 Bəy i Yahuda hay ta
mbəɗaynaha faya, təgwaɗay:
«Nəmay na, bazlam may
mapala 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. 9 A
fələkwa a gay sa, a ye naha
a tsətsah ka Yesu, a gwaɗay:
«Ka yaw na, məŋgay?»
Ane tukna, Yesukambəɗay

faya bay.
10 Andza niye Pilat a

gwaɗay: «A sakamətsikeŋme
a neŋ bəɗaw? Neŋ na, gədaŋ
ga andaya məgər kar ha ada
gədaŋ ga andaya madere kar
ka mayako mazləlmbaɗa eye
na, ka sər təbəɗew?»

11 Yesu a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Kə ge Mbəlom kə
vəlaka ga ha a həlay bay na,
ka sliye faya məgeŋ wuray
kwa tsekweŋ bay tebiye.
Hərwi niye ndo məgəsa ga
ahayaməvəlaka ga ha a həlay
na, mənese ŋgay a ze i yak.»

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: «Ka
gər ha ndo nakay na, nəkar
dzam i bəy i Roma sa bay.
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Ndoweye kə gwaɗ neŋgeye
bəy na, neŋgeye ndo məne
ɗəre i bəy i Roma.»

13 Pilat 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
niyehərwiməge sariya. 14Pat
niye na, pat i luma i dezele,
mazlambarmagərhəpat. Ada
həlay i magurlom i Pak.
Pilat a gwaɗatay a Yahuda

hay: «Bəy kurom anaŋ.»
15 Ane tuk na, tə tsəne ba-

zlam i Pilat niye na, tə pa
bo ka mawude, tə gwaɗay:
«Kəɗ! Kəɗ! Dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye!»
Pilat a gwaɗatay: «Nâ dar

na bəy kurom ka mayako
mazləlmbaɗa eye ɗaw?»
Bagwar hay i ndo neheye

tə vəlaway wu a Mbəlom aye
ta mbəɗay faya: «Bəymay na,
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 ka mayako
mazləlmbaɗa 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. 17 Yesu a
zlamayakomazləlmbaɗa eye
niye 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
kamayakomazləlmbaɗa 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 bazlam niye
mawatsa eye, hərwi təv nakə
ta dar faya Yesu aye na, bəse
ta wuzlah gay. Ada wu niye
tə watsa aye na, tə bazlam i
gəmahaywalwalmahkar: Tə
bazlam i Yahuda hay, i Roma
hay ada ta Gərek hay.

21Bagwarhay i ndoneheye
tə vəlaway wu a Mbəlom aye
tə dzaŋga bazlam niye na, 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
nakəneŋnawatsa ayena,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
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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 ga mə

walaŋ tay
ada tə ge faya tsakwal ka
məkelkabo ga.*»

Wu nakə sidzew hay tə ge
aye na, anaŋ.

25 Bəse ta təv i mayako
niye mazləlmbaɗa 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, nəteyemalətsa
eye ka təv eye niye.

26 Yesu a ŋgatay a may ŋgay
ta gawla ŋgay nakə a wuɗa
na haladzay aye. A gwaɗay
a may ŋgay: «May ga, wawa
yak anaŋ.» 27Ma dəba aye a
gwaɗay a 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 na Mari a
gay ŋgay.

Məməte i Yesu
Mata 27.45-56; Markus

15.33-41; Luka 23.44-49
28 Ma 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 adawu
nakə tə dzaŋgawaməƊerewel i
Mbəlom ayemâ ge bo.†

29 Gəzla wuray andaya
maraha eye tə wuye andaya
guyakaka. Sidzewniye hay tə

zla wuye kofkoffa, tə tələka a
wu niye. Tsa na, ta hak na
a mayako. Tə pay naha ka
bazlam a Yesu.

30 Yesu a ɗəvətse wu niye
na, a gwaɗ: «Wu tebiye ka
ndəv!»
Gər ŋgay a kal gəzuk. Tsa

na, a mət.
Sidzew nəte a gay naha

suwal a Yesu a dzəham
31 Tə kəɗ na Yesu na, pat i

məhəne mə 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
mayakomazləlmbaɗaeyepat
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.

32Tsa na, sidzewhay ti yaw
ka təv i ndo neheye ta dar
ka mayako mazləlmbaɗa eye
tage Yesu aye. Tə həɓay ha sik
a ndomakurre 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. 34Ane 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.

35 Neŋ nakə na watsa na
bazlam neheye na, na ŋgatay
tə ɗəre ga ada wu nakə na
watsa aye na, deɗek eye. Na
ŋgatay tə ɗəre ga, na sər ha na
tsik na, deɗek. Na watsa na,

* 19:24 Dəmes hay 22.19. † 19:28 Dəmes hay 22.16, 69.22.
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hərwi ada nəkurom dərmak
kâ dzalum ha faya.

36 Wu neheye a ge bo na,
hərwi ada wu nakə mawatsa
eye mə Ɗerewel i Mbəlom aye
mâ ge bo, a gwaɗ: «Mətasl
ŋgay hay na, kwa nəte ta
həɓiye ha bay.‡» 37 Tə watsa
mə Ɗerewel i Mbəlom sa, tə
gwaɗ: «Ta ta zəbiyena, kando
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 za-
lay 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, Pi-
lat a gwaɗay faya ayaw. Yus-
ufa a maw, a zla na mədahaŋ
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
tebiyema giye kilo kuro kuro
mahkar.

40 Yusufa ta Nikodem
nəteye salamay tə zla
mədahaŋ i Yesu. Tə mbəkwa
ta rəkwat ada ta wats faya
mal niye hay huŋŋa eye
andza nakə Yahuda hay
tə gawa ahəl nakə tə lawa
mədahaŋ hay aye.

41 Ma təv niye ta dar
na Yesu ka mayako
mazləlmbaɗa eye na, guvah

andaya. Ma guvah niye
na, tsəvay weɗeye mala eye
mə ɗəma. Ta pa a ɗəma
mədahaŋ ɗaɗa zuk bay. 42Pat
eye niye na, pat i mələve
bo i pat i mazəzukw bo i
Yahuda hay ada tsəvay niye
na, bəse. Hərwi niye Yusufa
ta Nikodem tə zla Yesu tə pa
na a tsəvay.

20
Tsəvay kəriye
Mata 28.1-8; Markus 16.1-

8; Luka 24.1-12
1Pərik imekedœpat i luma

i sidzew na, Mari i Magədala
a ye ka me 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 a ŋgatay andza niye na,
a hway ka təv i Simoŋ Piyer
ta gawla nakə Yesu a wuɗa
na haladzay aye. A ye naha
a gwaɗatay: «Bəy Maduweŋ
andaya ma tsəvay sa bay, ta
zla na. Ada nəmaa sər təv
nakə təpanaa ɗəmaayebay.»

3 Tsa na, Piyer ta gawla
i Yesu niye neŋgeɗ eye tə
lətse, ti ye ka tsəvay niye.
4Nəteye salamay ta hway ka
me tsəvay. Ane tuk na, gawla
i Yesuniyeneŋgeɗ eye ahway
bəse a ze Piyer. Neŋgeye a
lah məndisle ka tsəvay. 5 A
ndisl ka tsəvay na, a zəba ɗəre
a ɗəma zərəɗ. A ŋgatay na,
a petekeɗ neheye tə mbəkwa

‡ 19:36 Madayaw abərama Ezipt 12.46, Məpesle 9.12. § 19:37 Zakari 12.10.
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naYesuayemə 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.
7Piyer a zəbakapetekeɗnakə
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. Nəteye
mandza eye ka təv nakə 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 kaMari, tə gwaɗay:
«Ŋgwas niye, ka tuwamey?»

Mari a mbəɗatay faya,
a gwaɗatay: «Na tuwa na,
hərwi ta zla na BəyMaduweŋ
ga adana sər təvnakə təpana
a ɗəma aye bay.»

14 Mari a ndəv ha mətsike
andza niye na, a mbəɗa bo,
a ŋgatay a Yesu malətse eye
ka təv niye. Mari a sər ha
neŋgeye bay.

15 Yesu a tsətsah faya, a
gwaɗay: «Ŋgwas ka tuwa
mey? 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!»
Andzaməgweɗe: «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
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mə gay. Ta dərəzl ka bo a gay
lele hərwi ta dzədzar ta bəy i
Yahuda hay.
Tsa na, Yesu a ye naha

slekərtik a wuzlah tay. A
gwaɗatay: «Zay mâ ndza
fakuma!»

20A tsikatay andza niye na,
a bəzatay ha vavay nakə ka
həlayŋgayhayadakadzəham
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: «Təmum Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye! 23Ndo neheye
ka pəsumatay ha mezeleme
tay hay aye na, Mbəlom ma
pəsateye ha mezeleme tay
hay. Ndo neheye ta kərah
məpəse ha mezeleme aye
na, Mbəlom ma kərahiye
məpəsatay ha mezeleme tay
dərmak.»

YesuabəzayhaboaTomas
24 Tomas nakə tə za-

lay Mawsa neŋgeye nəte
mə walaŋ i gawla i Yesu.
Azlakwa bay ahəl nakə Yesu
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 ŋgay bay, na
pa wur həlay ga a bəɗ i poŋte

bay ada na pa wur həlay ga a
bəɗ i suwal nakə ka dzəham
ŋgay aye bay na, na dzaliye
ha faya bay.»

26Andzamadəbaeye 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.»

29Yesu a gwaɗay: «Ka dzala
ha ka neŋ na, hərwi nakə ka
ŋgeteŋ aye. Məŋgwese ka ndo
neheye tə dzala ha ka neŋ ze
məŋgeteŋ aye.»

30 Yesu a ge masuwayaŋ
siye hay haladzay kame i
gawla ŋgay hay. Ane tuk na,
na watsa tay ha a ɗerewel
nakay bay. 31 Na watsa
wu neheye na, hərwi ada
kâ dzalum ha Yesu neŋgeye
na, Kəriste, neŋgeye Wawa i
Mbəlom, ada ka hutumeye
sifa ma neŋgeye hərwi ka
pummədzal gər ka neŋgeye.

21
Yesu kame i dəlov i Tiber

1 Ma dəba aye na, Yesu a
bəzatay ha bo a gawla ŋgay
hay sa. A bəzatay ha bona, ka
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me i dəlov i Tiber*. A bəzatay
bo na, kəkay?

2 Pat eye niye siye i gawla
i Yesu hay nəteye ka təv
manəte eye. Nəteye na,
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. 5 Tsa na, Yesu a
gwaɗatay: «Ka gəsum kəlef
ɗaw, wawa ga hay?»
Ta mbəɗay 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 haladzay. Tə mba
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, Bəy

Maduweŋ» 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 tə maw 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.

9Tə ndislew, təmbəzlaw 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.»

11 Simoŋ Piyer a tsal a
kwalalaŋ i yam. A ye naha,
a vaha ahaya gadaŋ niye
maraha eye tə kəlef bagwar
eye hay. Kəlef neheye na,
nəteye temerre tə kuro kuro
zlam gər eye mahkar. Gadaŋ
niye kwa tsekweŋ ka ŋgəzlah
bay, ada azlakwa kəlef mə
ɗəmamaraha eye haladzay.

12 Yesu a gwaɗatay a
gawla ŋgay hay: «Dumara
ndayakwa!» Ndo kwa nəte
məwalaŋ tay ka tsətsah faya,
kə gwaɗay: «Nəkar way?» na,
ka tsətsahbay. 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.

14 Kwa 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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15Ma dəba i mənde ɗaf na,
Yesu a gwaɗay a Simoŋ Piyer:
«Simoŋ wawa i Yuhana, ka
wuɗa ga a ze i ndo neheye
ɗaw?»
Simoŋ Piyer a mbəɗay

faya, a gwaɗay: «Ayaw Bəy
Maduweŋ! Ka sər hanawuɗa
kar segey.»
Yesu a gwaɗay: «Gatay gər a

wawa i təɓaŋ ga hay lele.»
16 Yesu a tsətsah faya ma-

sulo eye sa, a gwaɗay: «Simoŋ
wawa i Yuhana, ka wuɗa ga
ɗaw?»
Simoŋ Piyer a mbəɗay

faya, a gwaɗay: «Ayaw Bəy
Maduweŋ, ka sər ha na wuɗa
kar segey.»
Yesu a gwaɗay: «Gatay gər a

təɓaŋ ga hay.»
17 Tsa na, a tsətsah

mamahkar eye sa: «Simoŋ
wawa i Yuhana ka wuɗa ga
ɗaw?»
Yesu a masay ha a Piyer

mamahkar eye: «Ka wuɗa ga
ɗaw?» aye na, a ndalay. 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. 18 Neŋ 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 adama diye kar ha a
təv nakə a saka bay aye.»

19 Yesu a tsik bazlam neh-
eye na, a ɗay haməməte nakə

Piyer ma ta mətiye na, kəkay.
Məməte ŋgay niye na, ma
bəziye haməzlaɓ i Mbəlom.
Tsa na, Yesu a gwaɗay a

Piyer: «Peŋ bəzay.»

Yesu ta gawla ŋgay nakə a
wuɗa na aye

20 Piyer a mbəɗa bo a zəba
ɗəre a dəba na, a ŋgatay a
gawla i Yesu nakə Yesu a
wuɗa na haladzay aye. Ahəl
niye, ahəl nakə faya ta ndiye
ɗaf aye, maa həndzəɗ ka təv
i Yesu ada maa tsətsah: «Bəy
Maduweŋmata 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 fayamey
tey? Nəkar na, peŋ bəzay!»

23 Labara nakay a dəɗatay
a zləm a ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu na, gawla
i Yesu niye Yesu a tsik faya
andza niye na, ma mətiye
bay. Azlakwa Yesu kə gwaɗay
a Piyer ma mətiye bay na, kə
tsikay bay. Ane tuk na, a
gwaɗay na: «Taɗə a seŋ mâ
ndzakabərahusahəl nakəna
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
niyeYesuawuɗanahaladzay
aye. Ada nəmaa sər ha na, wu
neheye a ɗa ha aye na, deɗek.

25 Siye i wu neheye Yesu a
ge na, nəteye haladzay. Taɗə
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ta watsa tebiye ka ɗerewel
nəte ta nəte na, ɗerewel
niye hay təv ma slateye ka
məndzibəra bay.
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Ɗerewel i məsler i
ndo i maslaŋ hay

Məfələkwe
Ka Luka na, Ɗerewel i

məsler i ndo i maslaŋ hay
a tsik na, huya ka Labara
Ŋgwalak eye. Faya ma tsikiye
Yesu a slər tay ha ndo i
maslaŋ hay kəkay, tə ɗa ha
bazlam ŋgay kwa a ŋgay. Tə
ɗaha tədayna,maZerozelem
adama gəmaneheye təmbay
naha aye, ada a dala neheye
tə lawara na bəlay nakə tə
zalay Mediterane aye. Ta ge
naməsler 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.
Huskamadədo12na, Piyer

ndo i maslaŋ 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 andoneheyeYahudahay
bay aye (Madədo 8hus 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, tə matətike
nakə a tətik tay ha ndo hay
aye tebiye, na pasla a ɗəma,
kwa ka madazlay i məsler
ŋgay, 2 hus ka mede ŋgay a
mbəlom. Ahəl nakə ki ye
ŋgway a mbəlom zuk bay aye
na, kə ɗatay ha wu hay ta
gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye a ndo neheye a pala tay
andza ndo i maslaŋ hay aye.

Yesu a gwaɗ ma sləraweye
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye

3Madəba iməməte ŋgayna,
kə lətsa abəramamədahaŋka
bəzatay ha bo a ndo i maslaŋ
ŋgay hay lele, a ɗatay ha na,
neŋgeye andaya. Kə ndza ka
təv i gawla ŋgay hay məhəne
kuro kuro faɗ. Ma məhəne
niye kuro kuro faɗ eye na,
a tsikawatay bazlam i Bəy i
Mbəlom nakəma ta ləviye.

4 Pat eye andaya Yesu
faya ta ndiye wu mənday
ta gawla ŋgay hay na, a
gwaɗatay: «Kâ yum abərama
Zerozelem zuk bay. Həbum
wu nakə na gwaɗakum
Bəba Mbəlom a gwaɗ ma
vəlakumeye. 5 Yuhana
neŋgeye a dzəhuɓawa tay ha
ndo hay na, a yam. Ane
tuk na, nəkurom na, ma
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məndze azamba tsekweŋ na,
nəkuromtadzəhuɓiyekurom
ha aMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.»

Yesu a tsal ambəlom
6 Ndo neheye ka təv i

Yesu aye, ta tsətsah faya,
tə gwaɗay: «Bəy Maduweŋ,
ka ta matay ha bəy a ndo i
Israyel hay na, pat eye niye
ɗaw?»

7 Yesu a mbəɗatay faya,
a gwaɗatay: «Pat eye kəɗay
na, mata səre na, nəkurom
bay. Mata tsike na, Bəba ga,
neŋgeye nəte ŋgweŋ gədaŋ
ŋgay andaya məge. 8Ane tuk
na, ka ta hutumeye gədaŋ
ahəl nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye ma mbəzlaweye fakuma
aye. Ka ta tərumeye ndo
məɗe ha labara ga ma Ze-
rozelem, ka dala i Yahuda, ka
dala i Samari ada ka kokway
i məndzibəra tebiye.»

9 Ma dəba i bazlam ŋgay
niye hay na, a tsal ha a
mbəlom. Ahəl nakə gawla
ŋgay hay faya ta zəbiye faya
na, pazlay a ŋgaha na abəra
ka ɗəre tay.

10 Yesu faya ma tsaliye
na, nəteye faya ta zəbiye
naha faya huya. Tsa na, ndo
hay sulo tə petekeɗ kweɗek
kweɗek eye hay ti yaw ka
təv tay, 11 tə gwaɗatay: «A
nəkurom Galile hay, faya
ka mətsumeye mazəbe ɗəre
a magərmbəlom na, hərwi
mey? Yesu na, ki ye fakuma
abəra a mbəlom. Ma ta
maweye na, andza nakə ka
ŋgatumay, a ye fakuma abəra
aye.»

Bəruk i ndo i maslaŋ hay
12 Ndo i maslaŋ i Yesu hay

tə tsəne andza niye na, tə
mbəzlaw abəra ma tsaholok
niye tə zalay Mahəmba i
Tetəɗœz aye, ta mbəɗa gər a
Zerozelem. Tsaholok niye
na, bəse ta wuzlah gay.
Mede abəra ma Zerozelem a
ɗəma na, ma sliye ɓəre nəte
bay. 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 i
Yakuba. 14 Nəteye tebiye tə
hayawa gər pat pat, ta ŋgwas
hay, taMarimay i Yesu ada ta
malamar i Yesu. Tə hayawa
gər hərwi maɗuwulay naha
me aMbəlom.

TəpaMatiyasabəram iYu-
das

15 Pat wuray na, ndo məpe
mədzal gər hay ka Mbəlom
tə haya gər. Nəteye tebiye
ta giye na, temerre tə kuro
kuro sulo. Piyer a lətse
a wuzlah tay, a gwaɗatay:
16 «Malamar ga hay, wu nakə
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a
tsik mə Ɗerewel i Mbəlom
aye na, kə ge bo. A tsik tə
bazlam i Davit. A tsik kurre
ka Yudas nakə a təra ndo
məɗatay tsəveɗ a ndo neheye
tə gəs Yesu aye. 17 Yudas

* 1:13 A həlay i Yesu na, Yahuda hay tə gəsawatay me a Roma hay bay, a satay
mələve gər tay. Romama ləva dala tay bay.
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na, neŋgeye nəte mə walaŋ
may, kə huta məsler andza
nəmay.»

18Suloy nakə tə vəlay hərwi
məkəɗe gər i ndo aye na, Yu-
das 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 gu-
vah niye tə me i gəma tay
guvah i Hakeldama, andza
məgweɗe: Guvah i Bambaz.

20 Piyer a gwaɗatay sa:
«Azlakwa mawatsa eye mə
ɗerewel i Dəmes hay na, a
gwaɗ:
“Gay ŋgaymâ təra na, rəgay,

ndəray mâ ndza mə gay
ŋgay bay.†”

«Mawatsa eye sa na, a gwaɗ:
“Ndomekeleŋ eye

mâ zla məsler ŋgay.‡”
21 «Anəke na, a ye ka bo

nakə ka zlakweye ndo nəte
mə walaŋ i ndo neheye ta
zəŋgalawa kway ahəl nakə
Bəy Maduweŋ tə nəkway ka
həhalawakwa ka gəma ka
gəma aye. 22 Kwa 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 ma
mədahaŋ.»

23Mə walaŋ i ndo niye hay
na, tə pala ndo 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 ma-
haya gər eye ta ɗuwulay me
a Mbəlom, tə gwaɗ: «Bəy
Maduweŋ, nəkar nakə ka sər
ɗərev i ndo zezeŋ aye na,
ɗamayhawaynakəməwalaŋ
i ndo neheye sulo ka zla,
25hərwiməgeməsler yak aye,
a bəram iYudasnakəa gərha,
a ye a təvnakə a say aneŋgeye
aye.»

26Tandəvhamaɗuwuleme
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

1 Magurlom i Peŋtekot* a
slaw na, gawla i Yesu hay
nəteye mahaya gər eye ka
təv manəte eye. 2 Ahəl nakə
nəteye mahaya gər eye na,
kwayaŋŋa maləve i wuye a
tsənew ma magərmbəlom.
Maləve iwuye 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

† 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 ndoməpemədzal gər ka Yesumagurlom i məhute Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.
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Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ada
ta dazlay a mətsike me tə
me hay wal wal. Kwa way
a tsik andza nakə Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a gwaɗay tsik
aye.

5 Azlakwa pat eye niye
na, Yahuda neheye tə paway
bəzay a Mbəlom ta tsəveɗ
eye, nəteye andaya. Ti yaw
ma gəma neheye wal wal ka
məndzibəra aye mata ndze
naha məhəne tsekweŋ ma
Zerozelem. 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. 7 Nəteye neheye ti
ye naha tebiye aye faya ta
zəbiye fataya, ada a gatay
hərɓaɓəkka. Tə gwaɗ: «Ndo
neheye faya ta tsikiye me
aye nəteye tebiye na, Galile
hay bəɗaw? 8 Ada kwa way
kway eye ka tsənakwa nəteye
faya ta tsikiyeme təme kway
na, ma kəkay? 9 Mə walaŋ
kway na, siye hay ti yaw ma
dala i Partiya,maMadiyaada
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 nakəbəse ta gəma
i Siren aye. Siye hay ti yaw
ma Roma, 11 ma dala i Kəret
ta Arabi. Mə walaŋ tay niye
hay 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 eye
Mbəlom 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 məgweɗe
mey?»

13Siye hay tə ŋgwasa ka ndo
məpe gər niye hay ka Yesu
aye, tə gwaɗ: «Ndo neheye na,
ta kwaya.»

Piyer a tsikme
14Piyer a tsənebazlamniye

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 ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom 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, wuye
mey?

NavəlateyeMəsəfəre ga ando
hay tebiye.
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Wawa kurom hasləka eye
hay tə dem kurom hay
ta təriye ndo i maslaŋ
ga hay.

Na ta bəzatayhawuweɗeye a
gawla kurom hay.

Məsine ma ta gateye a
bagwar kurom hay, na
tsikiye mema nəteye.

18Ayaw! Pat eye niye na,
na sləratayaweye
Məsəfəre ga

a ndo i məsler ga hay,
ta təriye ndo i maslaŋ ga
hay.

19 Na ta giye masuwayaŋ mə
mbəlom,

ada wu neheye ta gateye
hərɓaɓəkka a ndo hay
aye kaməndzibəra.

Ndohay taŋgateyeabam-
baz, ta ŋgateye a ako ta
geŋgis eye tərɗœleŋŋa.

20Pat ma ta dəviye sa bay
ada kiye ma təriye
ndozzaandzabambaz.

Pat eye niye na, pat bag-
war eye, pat məɗəslay
ha gər.

Wu neheye kə ge bo tebiye
na,

Bəy Maduweŋ ma
deyeweye tuk.

21 Kwa way ka ɗuwulay me
a Bəy Maduweŋ 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
masuwayaŋ 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. 24 Ane tuk
na, Mbəlom kə lətse ahaya
abəra na mədahaŋ. Kəmbəla
ahaya abəra mə ɗəretsətseh
i mədahaŋ. A ndza ma
mədahaŋ huya bay na, hərwi
mədahaŋ a sla faya bay.
25 Hərwi Davit kə tsik faya
ahəl niye, a gwaɗ:
“Na ŋgataway a BəyMaduweŋ

ga huya kame ga.
Neŋgeye ka tsakay ga

hərwi ada nâ dzədzar
bay.

26Hərwi niye ɗərev ga kə rah
ta məŋgwese,

ada bazlam ga 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.‡”»

† 2:21 Zowel 3.1-5. ‡ 2:28 Dəmes hay 16.8-11.
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29 Piyer a gwaɗatay sa:
«Malamar ga hay, ka bəba təte
kway Davit na, na sliye faya
mətsikakum parakka lele.
Neŋgeye na, kə mət. Ta la
na ada ka sərakwa ha tsəvay
ŋgay andaya bəgom ma təv
kway. 30 Ane tuk na, ahəl
niye na, neŋgeyendoməɗe ha
bazlam i Mbəlom. A sər ha
ɓa Mbəlom kə tsikay kurre, a
gwaɗay: “Aza ma dəba yak
na, na ta vəliye bəy yak a ndo
nəte mə walaŋ i wawa yak
hay.§”

31 «Neŋgeye na, ɓa kə
sər ha kurre Kəriste na,
ma lətseweye abəra ma
mədahaŋ.
“Mbəlommagəriye hama təv

məndze imədahaŋhay
bay,

ada bo ŋgay ma ziye ma
tsəvay bay.*”»

32 Piyer a gwaɗatay sa:
«Yesu nakə na tsik faya aye
na, Mbəlom kə lətse ahaya
abəra ma mədahaŋ. Nəmay
tebiye nəmaa həliye na mbal
ŋgay. 33 Ma dəba eye na,
Mbəlom kə zla na Yesu, a pa
na tə həlay i mənday ŋgay.
Mbəlom kə vəlay Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye nakə Mbəlom
a tsik kurre a gwaɗ ma ta
vəleye aye. Neŋgeye dərmak
kə vəlamayawwunakə anəke
ka ŋgatumay ada ka tsənum
aye. 34 Davit 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,

35hus a pat nakə neŋ, na piye
ndoməne ɗəre yak hay
a huɗ i sik yak hay

andza wu məpe 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: «Mala-
mar hay, anəke nəmaa giye
na, kəkay?»

38 Piyer a mbəɗatay faya,
a gwaɗatay: «Gərum ha
mezeleme kurom ada tâ
dzəhuɓ kurom ha a yam ta
məzele i Yesu Kəriste hərwi
ada Yesu ma pəsakumeye ha
mezeleme kurom hay. Ka
gum andza niye na, Mbəlom
ma vəlakumeye Məsəfəre
ŋgay Tsəɗaŋŋa eye. 39 Hərwi
Mbəlomkə 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
neheye ma zalateye hərwi
ada tâ pay bəzay aye.»

§ 2:30 Dəmes hay 132.11. * 2:31 Dəmes hay 16.10. † 2:35 Dəmes hay 110.1.
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40 Piyer a tsikatay bazlam
mekeleŋ eye hay haladzay
hərwi məmatay naha ɗərev
ada tâ dzala ha. A gwaɗatay:
«Dumara abəra mə walaŋ i
ndo neheye seweɗ eye hay.
Gərumay ha bo kurom a
Mbəlommâ təma kurom ha.»

41 Ndo hay haladzay mə
walaŋ i ndo niye hay ta təma
bazlam i Piyer. Tsa na, ta
dzəhuɓ tay ha a yam. Pat
eye niye na, ndo hay ta giye
gwezemmahkar təpamədzal
gər ka Yesu, ta səkah tay ha
ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu.

Məndze i ndo məpe mədzal
gər ka Yesu

42 Nəteye niye tebiye tə
paway zləm a matətike i ndo
i maslaŋ i Yesu neheye ta
tətikawatay aye tə metsehe
lele. Təndzawaka təvmanəte
eye, tə ndayawa wu mənday
ka təv manəte eye ada ta
ɗuwulaway me a Mbəlom ka
təv manəte eye. 43 Kwa way
a ndzawa na, tə madzədzere
eye hərwi Mbəlom a gawa
masuwayaŋ wal wal tə həlay
i ndo i maslaŋ i Yesu hay.
44 Ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu 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 a way ɗa ka məge wu
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 ha ndo məpe
mədzal gər haykaYesu tando
neheye fayama təmiye tayha
aye.

3
Piyer ta Yuhana təmbəl ha

ndomatəra eye
1 Pat wuray Piyer ta

Yuhana ti ye a gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom mata
ɗuwulay me a Mbəlom. Ti ye
ta ɓəre mahkar i huwa. Ndo
hay ti yawa ta ɗuwulaway
naha me a Mbəlom na,
ta ɓəre mahkar eye niye.
2 Ndoweye andaya bəse ta
məgeɗ i gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom niye. Məgeɗ nakə
tə zalay məgeɗ nakə a le aye.
Ndoweye niye na,matəra eye
kwa abəra ka 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 i məɗəslay
ha gər a Mbəlom. Tsa na, a
tsətsah fataya dala.

4 Piyer ta Yuhana ta ndazl
na lele. Tsa na, Piyer a
gwaɗay: «Zəba famaya lele.»
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5 Tsa na, ndo niye a zəba fa-
taya, a zəzur tay ha tə met-
sehe lele. Neŋgeye a dzala
na, ta vəleŋeye wu. 6 Piyer
a gwaɗay: «Dala andaya fa-
gaya bay tebiye, ane tuk na,
na vəlakeye na, wu nakə an-
daya 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
hərwimadzəne na kamələtse
ha kambəlom. Kwayaŋŋa sik
ŋgay hay tə mandərkukwasl
ŋgay hay tə huta gədaŋ. 8 A
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
Yesuniyehayagay iməɗəslay
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 hal-
adzay i gay i məɗəslay ha gər
aMbəlom 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 iməɗəslay
ha gər a Mbəlom nakə tə
zalay Mazambal i Salomoŋ
aye. Ndo nakə a mbəl
abəra mə matəre aye na,
a wuɗa məgəre tay ha sa
bay. Ndo hay haladzay ti
ye naha mahway mahway
hərwi nəteye tebiye a gatay

hərɓaɓəkka. 12 Piyer a ŋgatay
a ndo neheye ti ye naha
haladzay aye na, a gwaɗatay
andza nakay: «Nəkurom ndo
i Israyel hay, ndo nakay a
mbəl na, a gakumhərɓaɓəkka
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. 13Mbəlom i
Abraham, Mbəlom i Izak ada
Mbəlom i Zakob nakə nəteye
neheye ta ɗuwulay me aye, a
bəz ha məzlaɓ 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 say məgəre
ha. 14 Nəkurom ka kalum
ha ndo nakə ɗaɗa neŋgeye kə
ge mənese bay. Neŋgeye ndo
deɗek eye. A yakuma gər ɗuh
matsətsehe tâ gərakumhana,
ndo məkəɗe ndo. 15 Andza
niye, ka kəɗum na, ndo nakə
ma vəliye sifa a ndo hay
aye. Ane tuk na, Mbəlom kə
lətse ahaya abəra mə walaŋ i
mədahaŋ hay. Nəkway tebiye
ka sərakwa ha. 16Ndo nakay
anaŋ 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
kurom aye na, hərwi nakə
nəmaa pamədzal gər ka Yesu
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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 indoməɗehabazlam
ŋgay aye. A gwaɗ: Kəriste
na, ma ta giye ɗəretsətseh.
19 Anəke na, mbəɗum ha
mede kurom,mbəɗumawme
ka təv iMbəlomhərwi adamâ
mbatakumhamənesekurom
hay. 20 Ka gum andza niye
na, Bəy Maduweŋ Mbəlom
ma vəlakumeye zay ada
ma ta slərakumaweye Yesu
ndo mətəme ha ndo nakə a
zla na kurre hərwi kurom
aye. 21 Anəke na, kutoŋ
Yesu Kəriste ma ndziye mə
mbəlom təmaɗhus a pat nakə
Mbəlom ka təra ha wu hay
tebiye andza nakə a ɗa ha
ahəl niye tə bazlam i ndo
məɗehabazlamŋgayhayaye.
22Musa, neŋgeye a gwaɗatay
a bəba təte kway hay: “Bəy
Maduweŋ kurom Mbəlom
ma ta slərakumaweye ndo
məɗe ha bazlam ŋgay andza
neŋ na gwaɗ bəɗaw? Neŋgeye
na, slala kurom. Ka ta
pumay zləm a wu nakə
ma ta tsikakumeye tebiye.
23 Ndoweye kə pay zləm a
bazlam indoməɗehabazlam
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 iMbəlomhaydərmak

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 indoməɗehabazlam
ŋgay hay na, a nəkurom.
Andza niye dərmak, ahəl
nakə Mbəlom a ɓar dzam
ta bəba təte kurom hay aye
na, a gwaɗay a Abraham:
“Na ta piye ŋgama ka ndo
i məndzibəra hay tebiye tə
həlay i wawa i huɗ yak hay.
Dzam nakəMbəlom a ɓar aye
na, i kurom.†” 26Andza niye,
Mbəloma slərawndo iməsler
ŋgay na, hərwi kurom təday.
A sləraw na, hərwi məpe
fakuma ŋgama, ada mətsoya
kurom ahaya abəra ka tsəveɗ
i mənese.»

4
Piyer ta Yuhana kame i

bagwar i Yahuda hay
1 Ahəl 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 iməɗəslay ha gər
a Mbəlom ada ta Saduke hay
ti ye naha ka təv tay. 2 Ti ye
naha na, tə ge ɗərev haladzay
ka Piyer ta Yuhana hərwi
nəteye faya ta tətikiye tay ha
ndo hay, tə gwaɗatay: «Yesu
kə lətsew abəra ma mədahaŋ
ada mələtsew i Yesu niye a
lətsew aye na, ndo hay ta

* 3:23 Madayaw abərama Ezipt 18.15, 18-19. † 3:25 Madazlay i wu hay 22.18;
26.4.
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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 zuk bay, hərwi həvaɗ
kə ge tsɨy. 4 Mə walaŋ i ndo
neheye tə tsəne matətike i
Piyer ta Yuhana aye na, ndo
hay haladzay ta dzala ha ka
Yesu. Ndo məpe mədzal gər
ka Yesu ta səkah, ndo hay
tebiyema giye gwezem zlam.

5 Tədœ eye i mekedœ
na, bəy i Yahuda hay,
madugula i Yahuda hay ta
ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye tə haya
gər a Zerozelem. 6Mə walaŋ
tay niye hay tə haya gər aye
na, bagwar i ndo məvəlaway
wu a Mbəlom nakə tə zalay
Han aye andaya, Kayif,
Yuhana, Aləgəzandər ada tə
siye i ndo neheye ma bəɗgay
i bagwar i ndo məvəlaway
wu a Mbəlom tebiye nəteye
andaya. 7 Tə həlataya ahaya
ndo i maslaŋ i Yesu niye hay
sulo eye kame tay. Tsa na, ta
tsətsah fataya, tə gwaɗatay:
«Ka mbəlum ha ndo nakay
na, ma kəkay? Ka hutumaw
gədaŋ eye na, məŋgay? Ada
ka mbəlum ha na, ta məzele i
way?»

8 Ta tsətsah fataya andza
niye na, kwayaŋŋa Piyer a
rah taMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye,
a gwaɗatay: «Nəkurom bəy
mələve ndo 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? 10Ayaw lele! 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 adaMbəloma lətse ahaya
abəra ma mədahaŋ aye na,
neŋgeye. 11Ɗerewel i Mbəlom
a tsik faya, a gwaɗ:
“Kwar nakə nəkurom ndo

maɗəzle 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 nakəma təmiye
kwayha aye na, andaya bay.»

13Ndo niye hay tə haya gər
aye na, a gataywadəŋwadəŋ.
Hərwi ta zəba ka Piyer ta
Yuhana na, ta dzədzar bay,
tə tsik me parakka. A gatay
wadəŋ wadəŋ wene wene
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 ambəl aye
dərmak, neŋgeye malətsa eye
ka təv tay. Tə sər wu nakə
ta mbəɗatay faya a Piyer ta
Yuhana aye bay. 15 Tsa na,

* 4:11 Dəmes hay 118.22. Kwar eye niye na, Yesu.
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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 boməwalaŋ tay: «Ndo
neheyekagakweye tayhana,
kəkay? Ndo i Zerozelem hay
tebiye tə sər ha masuwayaŋ
nakə tə ŋgatay aye parakka,
maa ge na, Piyer ta Yuhana.
Ka slakweye faya məmbeɗe
bay. 17Ane tuk na, gakwatay
me ada pakwa fataya zluwer
na, tâ tətikatay bazlamnakay
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.» 18 Ti ye tə zalatayaw.
Piyer ta Yuhana ta mbəɗa
naha gər ka təv tay. Ti ye
naha na, tə gatay me, tə
gwaɗatay: «Kâ tsikumatay
kəgəbay kâ tətikumatay ando
hay 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 iMbəlomaye təday.
Lele marəhay ha gər na, a
nəkurom tsukuɗu a Mbəlom
ɗaw? 20 Nəmaa sliye faya
məgər ha matətike wu nakə
nəmaa ŋgatay ada nəmaa
tsəne aye bay. Nəmaa tsikiye
huya.»

21Ndoniyehaymahaya gər
eye tə tsəne andza niye na,
tə pa fataya zluwer haladzay
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 ndo
hay nəteye tebiye faya ta
zambaɗeye a Mbəlom hərwi
wu nakə Piyer ta Yuhana tə
ge aye. 22Ndo niye təmbəl ha
ta masuwayaŋ aye na, məve
ŋgayma ziye məve kuro kuro
faɗ.

Maɗuwule me i ndo məpe
mədzal 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. 24 Tə 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 ge mevel

na, kemey?
Tə ma ha ka bo bazlam
na, hərwi mey?

26 Bagwar i bəy i dala i
məndzibəra hay ta ləva
boməge vəram.

Bəy hay ta haya gər
məge vəram ta Bəy
MaduweŋMbəlom

† 4:26 Dəmes hay 2.1-2.
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ada tandonakəapaydzagwa
i bəy a gər aye.†”

27 «Andza niye deɗek, ta
haya gər ma gəma nakay.
Herod tə Poŋos Pilat ta gəma
hay ada ndo i Israyel hay ta
haya gər məge vəram ka Yesu
ndo i məsler yak tsəɗaŋŋa
eye. Neŋgeye nakə ka pay
dzagwa i bəy a gər aye. 28Wu
nakə tə ge andza nakay aye
na, andza i yak nakə ka
tsik kurre a saka məge ta
gədaŋ yak aye. 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 bazlam yak ta
deɗek. 30 Vəlamay gədaŋ
hərwi ada nəmaâmbəl 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
eyearahatayabo. Kwayaŋŋa
tə pa bo ka məɗe ha bazlam i
Mbəlom zemadzədzere.

Məndze nəte i ndo məpe
mədzal gər hay kaMbəlom

32 Ndo neheye ta təra ndo
məpe mədzal gər hay ka
Yesu aye na, nəteye tebiye
tə ndzawa na, nəte, ta wuɗa
bo lele ada mədzal gər tay
nəte. Ndəray kwa nəte mə
walaŋ tay mətsike nakay na,
wu ga na, andaya bay. Mə
walaŋ tay wu tay hay tebiye

ta ŋgənawa ha a boməwalaŋ
tay. 33Ndo imaslaŋ i Yesuhay
tə ɗawa ha bazlam imələtsew
i Bəy Maduweŋ Yesu abəra
ma mədahaŋ ta gədaŋ hal-
adzay. Tə gwaɗawa: «Nəmaa
ŋgatay kə lətsew abəra ma
mədahaŋ.» Ada Mbəlom a pa
ŋgama haladzay ka ndo məpe
mədzal gər hay. 34Ndəray 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 away ɗa andza nakə
a say aye.

36Andza niye ndoweye an-
daya tə zalay Yusufa. Ndo
i maslaŋ i Yesu hay tə pa
faya məzele na, Barnabas,
andza məgweɗe: Ndo nakə
ma gwaɗiye tete a siye i ndo
hay aye. Neŋgeye slala ŋgay
na, Levit hay. Tə wa na ma
gəmanakə tə zalaySipəre aye.
37 Neŋgeye a ye, a səkəm ha
guvah ŋgay. Tsa na, a zla
ahaya suloy eye, a vəlatay a
ndo i maslaŋ i Yesu hay.

5
Maraw me i Ananiyas ta

Safira
1 Ane tuk na, ndoweye an-

daya tə zalay Ananiyas. Tə
zalay a ŋgwas ŋgay Safira. Pat
wuray na, ta səkəm ha gu-
vah tay tə gwaɗ ayaw mə
walaŋ tay. 2 Ananiyas a həl
faya abəra ka suloy i guvah
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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 raway
me a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
na, hərwi mey? 4 Ahəl nakə
ka səkəm zuk bay aye na, gu-
vah yakwuyak bəna i ndəray
ɗaw? Ada suloy i guvah nakə
ka səkəm ha aye na, i yak
bəɗaw? Ka dzala mə gər yak
məgewu 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 gu-
vah kuromnakə ka səkəmum
ha ta zal yak aye na, andza
nakay ɗaw?»
Ŋgwas niye a mbəɗay faya,

a gwaɗay: «Ayaw! Nəmaa
səkəmha na, suloy eye andza
nakay.»

9 Piyer a gwaɗay: «Kamum
ha ka bo bazlam mə walaŋ
kurom hərwi madzəgur me
ka Məsəfəre i Bəy Maduweŋ
na, kəkay? Tsəne, ndo neh-
eye tə la zal yak aye, nəteye
andayamalətsa eye kaməgeɗ
tsɨy ada ta deyeweye ta zliye
kar dərmak.»

10Piyer a tsikay andza niye
na, kwayaŋŋa a dəɗ ka sik i
ndo i maslaŋ i Yesu niye hay.
Tsa na, a mət. Gawla hay ti
yaw, tə fələkwa naha a gay. Ti
ye naha na, kəmət. Tə zla na,
ti ye ha tə la na ka tsakay i
zal ŋgay. 11Ndo məpe mədzal
gər hay ka YesuKəriste tebiye
ada tə siye i ndo neheye tə
tsəne labara niye aye na, ta
dzədzar haladzay.

Ndo i maslaŋ hay tə gawa
masuwayaŋwalwalhaladzay

12 Ndo i maslaŋ hay tə
gawa masuwayaŋ wal wal
haladzay mə walaŋ 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.
13 Ndo neheye tə pa mədzal
gər ka Yesu təbey aye na,
zluwer a gatay mede ka təv
tay. Ane tuk na, ndo hay
tebiye tə ɗəslatay ha gər.
14 Ndo hay haladzay faya
ta səkahiye, hasləka hay ta
ŋgwas hay tə dzala ha ka Bəy
Maduweŋ. Ndoməpemədzal
gər hay ta səkah haladzay.
15Hərwi masuwayaŋ neheye
ndo i maslaŋ hay tə ge aye
na, ndo hay tə həlawa naha
ndo i ɗəvats hay. Tə həlawa
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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 mə
walaŋ taymambəliye. 16Ndo
hay haladzay ti yawaw abəra
ma gəma neheye tə mbay
naha a Zerozelem aye. Tə
həlawa naha ndo i ɗəvats ta
ndo neheyeməsəfəre lele bay
eye hay mə bo tay aye. Ndo
i maslaŋ hay tə mbəl tay ha
tebiye.

Tə gəs tay ha ndo i maslaŋ
hay

17Bagwar i ndoməvəlaway
wu a Mbəlom ta ndo neheye
tə paway bəzay aye, andza
məgweɗe ta Saduke hay, tə
tsəne ndo i maslaŋ hay faya
ta giye masuwayaŋ haladzay
na, a ndalatay, ɗərev tay a
rah ta sələk. 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. 19 Ane tuk
na, ta həvaɗ ahəl nakə ndo i
maslaŋhaynəteyemadaŋgay
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!»

21Ndo imaslaŋ hay ta təma
bazlam i gawla i Mbəlom
nakə a tsikatay aye. Pərik i
mekedœ na, tə həl bo ti ye a
dalamətagay i gay i məɗəslay

ha gər a Mbəlom. Ti ye naha
tə pa bo kamatətikatay a ndo
hay.
Bagwar i ndo məvəlaway

wu a Mbəlom ta ndo neh-
eye nəteye dziye, tə zalatay
a madugula i Yahuda hay, tə
haya gər. Tə ma ha ka bo
bazlam mə walaŋ tay. Tsa
na, tə slər ndo hay ka ndo i
maslaŋ hay a gay i daŋgay, tâ
ye tâ həlatay ahaya. 22 Ane
tuk na, ndo neheye ti ye,
tə husa a ɗəma na, ta huta
tay ha mə gay i daŋgay bay.
Tə maw ka təv i ndo neh-
eye tə slər tay naha aye, tə
matay ha labara eye. 23 Tə
gwaɗatay: «Nəmaa ye naha,
nəmaa ndzay a gər a gay i
daŋgayna,madərəzla eye lele
ada ndo matsəpe məgeɗ hay
nəteyeandaya faya ta tsəpiye.
Ane tuk na, nəmaa həndək
na məgeɗ 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 vəlaway wu
a Mbəlom aye tə sər wu nakə
ta dzaliye bay. Ta tsətsahay
a gər tay, tə gwaɗ: «Matəra
ta ndo i məsler niye hay na,
wuyemey?»

25 Ahəl nakə nəteye faya
ta dzaliye andza niye na,
ndoweye a yaw ka təv tay, a
gwaɗatay: «Tsənum! Ndo ne-
heye ka pum tay a daŋgay aye
na, nəteye faya ta tətikateye a
ndo haymə gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom!»

26 Tə tsəne andza niye na,
kwayaŋŋa bəy i ndo matsəpe
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gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom ta ndo ŋgay hay, ti
ye mata ma tay ahaya ndo i
maslaŋ niye hay. Ane tuk na,
ti ye tə ma tay ahaya na, ta
gatay ɗəretsətseh bay hərwi
ta dzədzar ta ndo hay, ta ta
kaliye tay ha tə kwar.

Ndo i maslaŋ hay kame i
sariya

27Ti ye tə həlatay ahaya na,
ti ye tay ha kame i madugula
i Yahuda hay. Bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom
a pa bo ka matsətsehe
fataya abəra bazlam. 28 A
gwaɗatay: «Nəmaa gakum
me ka matətikatay a ndo hay
ta məzele i Yesu bəɗaw? Ada
ka gum na, mey? Nəkurom
na, tsəkam matətikatay a
ndo hay ma wuzlahgəma i
Zerozelem tebiye na, kəkay?
Ada a sakum məgweɗe maa
kəɗ na ndo niye na, nəmay
ɗaw?»

29 Piyer tə siye i ndo i
maslaŋhay tambəɗatay faya,
tə gwaɗatay: «Marəhay ha gər
na, a Mbəlom bəna a ndo hay
bay. 30 Ka darum na Yesu
ka mayako mazləlmbaɗa eye
hərwi ada mâ mət. Ane tuk
na, Mbəlom i bəba təte kway
hay kə lətse ahaya abəra ma
mədahaŋ. 31Mbəlom kə lətse
ahaya abəra ma mədahaŋ
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. 32Nəmay
na, ndo məhəle mbal i wu
neheye a ge bo aye, nəmay
ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye

nakəMbəlom a vəlatay a ndo
neheye ta rəhay ha gər aye.»

33 Tə tsəne bazlam niye
na, a ndalatay haladzay. A
satay məɗəke tay ha ndo i
maslaŋ hay. 34 Ane tuk na,
Farisa wuray andaya məzele
ŋgay Gamaliyel. Neŋgeye na,
ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala 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.»

35 Ndo i maslaŋ hay ti
yaw abəra mə 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 gwaɗ neŋgeye na,
bagwar i ndo. Ndohay 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, ndow-
eye andaya dərmak, məzele
ŋgay Yudas. Neŋgeye ndo i
Galile. Neŋgeye a ndohwaw
ahəl i məpesle ndo, kə zalatay
a ndo hay haladzay kaməpay
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 neheye bay,
gərum tay ha tâ ye wu tay.
Hərwi kə gemədzal gər tay, ta
məsler tay, ti yawmando hay
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na, ta ndziye bay. Ta dziye.
39 Ane 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!»

40 Ndo niye hay mahaya
gər eye ta təma bazlam i
Gamaliyel. Tə zalatay a ndo
i maslaŋ hay sa. Ti ye naha,
tə ndaɓa tay ha. Tə gwaɗatay:
«Ɗaɗa kâ 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. 42 Ɗuh 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 i maslaŋ
i Yesu hay

1 Ahəl niye na, ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu faya
ta səkahiye haladzay. Ane
tuk na, ndo məpe mədzal 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 madakway i ŋgwas
hay aye na, tə vəlawatay a
madakway i ŋgwas tay hay
təbey.

2 Ndo i maslaŋ neheye
kuro gər eye sulo aye, tə
hayatay gər a ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu, tə
gwaɗatay: «Nəmaa gəriye ha
məɗe ha bazlam i Mbəlom
hərwi məmətse maŋgəne wu
mənday bay. 3 Hərwi niye
malamar hay, pəlum ndo hay
tasəla 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 vəliyeməsler
i maŋgəne wu mənday na, a
həlay tay. 4 Nəmay, nəmaa
ɗuwulay me a Mbəlom ada
taməɗe ha bazlamŋgay 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 a məpay bəzay a kule
i Yahuda hay. 6 Tsa na, ti ye
tay ha ka təv i ndo i maslaŋ i
Yesu hay. Ndo i maslaŋ i Yesu
hay tə pa fataya həlay ada ta
ɗuwulayme aMbəlom.

7 Bazlam i Mbəlom a ɗa a
zləm haladzay. Ndo məpe
mədzal gər hay ta səkah hal-
adzayma Zerozelem ada ndo
məvəlay wu a Mbəlom hay
haladzay tə dzala ha ka Yesu.

Tə gəs na Etiyen
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8 Etiyen na, ndo nakə nəte
məwalaŋ indoneheye təpala
tay tasəla aye. Neŋgeye na,
Mbəlom kə pa faya ŋgama ha-
ladzay. Ka tsəveɗ i Mbəlom
na, neŋgeye gədaŋ eye hal-
adzay. A gawa masuwayaŋ
hay mə walaŋ i ndo hay.
9 Siye i Yahuda hay nəteye
andaya, tə haya gər a gay i
maɗuwule me nakə tə zalay
gay imaɗuwuleme i beke ne-
heye tə gər tay ha aye. Ti yaw
magəma i Siren adama gəma
iAləgəzandəri, ti yawmadala
i Silisi ada ma dala i Azi.
Nəteye niye tebiye ta təma
bazlam i Etiyen bay, faya
ta kəɗiye wuway ta neŋgeye.
10 Ane tuk na, ndo niye hay
tə mba ka Etiyen tə bazlam
bay, hərwimaa vəlay ndaraw
ka mətsike me na, Məsəfəre i
Mbəlom.

11 Tə vəlatay wu a ndo hay,
hərwi ada ndo 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. 13 Tə 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 i Musa mapala eye.

14 Nəmaa 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 nakə Musa a
vəlakway aye.»

15 Ndo niye hay tebiye
nəteye mandza eye mə gay
iməhay gər aye, təmaha ɗəre
ka Etiyen. Ta zəba faya, tə
ŋgatay na, daʼar ŋgay a dəv
andza i gawla i Mbəlom.

7
Bazlam i Etiyen

1 Bagwar i ndo məvəlaway
wu a Mbəlom a tsətsah ka
Etiyen, a gwaɗay: «Wunakə tə
tsik fakaya na, deɗek ɗaw?»

2 Etiyen a mbəɗay faya,
a gwaɗay: «Malamar ga hay
ta bəba ga hay, tsənum
wu nakə na tsikakumeye
təday. Mbəlom nakə a ze
wu hay tebiye ta məzlaɓ aye
a bəzay ha bo a bəba təte
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

* 7:3 Madazlay i wu hay 12.1.
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vəlay guvah 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. 6 Wu nakə Mbəlom
a tsikay aye na, a gwaɗay:
“Wawa i huɗ yak hay ta diye,
ta ndziye ma gəma i ndo
hay. Mə ɗəma na, ta təriye
tay beke eye hay. Ta gateye
ɗəretsətseh. Ta ndziye məve
temerre faɗ mə ɗəretsətseh.
7Ane tuk na, na ta giye sariya
ka ndo i gəma niye hay tə
gatay ɗəretsətseh aye. Ma
dəba eye na, ta diye abərama
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 a wa Izak, a ge
məhəne 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 kwayhay tənay
ɗəre amalamar tay nakə nəte
mə walaŋ tay tə zalay Yusufa
aye. Tə gəs na ta səkəm ha
beke eye a gəma i Ezipt. Ane
tuk na, Mbəlom ka tsəpa na.
10Mbəlomkə təmaahayaYus-

ufa abəra mə ɗəretsətseh hay
tebiye. A vəlay metsehe ta
ŋgwalak i bo ka ɗəre i bəy nakə
a ləva Ezipt tebiye, tə zalay
Farawoŋ aye. Neŋgeye a pa
na bəy eye ka dala i Ezipt ada
a ləvay gər a ndo neheye mə
gay ŋgay aye tebiye.

11 «Ma dəba eye na,
mandərzlaŋ a ge ka dala i
Ezipt tebiye ada ka dala i
Kanan. Mandərzlaŋ niye a
ge na, mandərzlaŋ bagwar
eye. Ndohay ta sa ɗəretsətseh
haladzay. Bəba təte kway
hay tə huta wu mənday kwa
tsekweŋ bay tebiye. 12 Zakob
a tsəne wu mənday andaya
ma Ezipt na, a slər wawa
ŋgay niye hay ta təra bəba
təte kway aye. A slər tay ha
makurre eye. 13 Ta mbəɗa
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. 15 Zakob 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.
16Mədahaŋ tay na, tə həlawa
a gəma nakə tə zalay Sisem
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

† 7:7 ZəbaməMadazlay i wu hay 15.13-14 adaməMadayaw abərama Ezipt 3.12.
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ndislew. Gwala kway hay tə
wa bo. Ta səkah məwe bo
haladzay ma Ezipt. 18 Bəy
nakə a sər Yusufa aye na,
andaya sa bay. Tə pa na bəy
weɗeye nakə faya ma ləviye
dala i Ezipt aye. Neŋgeye na,
a sər Yusufa bay. 19 Bəy niye
bagwar eyeavatay gər abəba
təte kway hay. A gawatay
ɗəretsətseh haladzay ada a
gawatay kutoŋ ka məkwetse
wawa tay a pesl ada tâ mət.
20 Həlay niye na, tə wa na
Musa. Musa a le haladzay
ada a yay a gər a Mbəlom.
Tə wa na na, tə gəl na kiye
mahkar mə gay i bəba ŋgay.
21Ma dəba eye na, tə gər ha.
Dem i Farawoŋ a ndzay a gər,
a zla na. A ye ha a gəl na
andza wawa ŋgay. 22 Andza
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 taməsler neheye
a gawa aye.

23 «Musa a ge məve kuro
kuro faɗ na, a saymedemata
dzəne tay ha gwala ŋgay Is-
rayel hay. 24 A ye na, a
ŋgatay a ndo i Ezipt faya ma
geye ɗəretsətseh a ndo nəte
mə walaŋ 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. 25 Musa
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 takəɗiye

bo. A sayaMusamaŋgəne tay
ha ada tâ ndza zay məwalaŋ
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 kəɗ ndo i
Ezipt məveneŋ aye sa ɗaw?”
29 Musa a tsəne andza niye
na, a hway, a ye ŋgway kadala
i Madiyan. Mə ɗəma na, a zla
ŋgwas. Tə wa 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. 31Musa
a ŋgatay andza niye na, a
gay hərɓaɓəkka. Ane tuk
na, ahəl nakə neŋgeye faya
ma həndzəɗiye naha faya
bəse mazəbe faya na, a tsəne
mətsikeme i BəyMaduweŋ, 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. 33 Mbəlom a
gwaɗayaw sa: “Musa, tsok na
tahərak abəra mə sik, hərwi
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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 Is-
rayel hay tə kal ha, tə gwaɗay:
“Maa pa kar bəy ada ndo
məge may sariya na, way?”
aye. Ane tuk na, Mbəlom a
slər ka təv tay hərwi ada mâ
təra bəy tay ada ndo mətəme
tay ha abəra mə ɗəretsətseh
na, neŋgeye. Mata sləre na
ka məsler niye na, gawla i
Mbəlom nakə a bəzay ha bo
ma ako ka gay i dak aye.
36 Maa ndzatay kame a Is-
rayel hay məndohwaw abəra
ma Ezipt na, neŋgeye. Kə ge
masuwayaŋ hay wal wal mə
ɗəma. Kə ge kame i Bəlay
Ndozza eye ada mə makulk-
wandah dərmak hus a məve
kuro kuro faɗ.

37 «Maa gwaɗatay a Is-
rayel hay: “Mbəlom ma ta
slərakumaweye ndo məɗe
ha bazlam ŋgay andza neŋ.
Ma zliye na, abəra ma gwala
kurom§” na, Musa. 38 Sa na,
ahəl nakə Israyel hay nəteye
mahaya gər eye mə makulk-
wandah aye na, maa lətse
mə walaŋ i bəba təte kway ta
gawla nakə a tsikawatayaw
me mə mahəmba i Sinay aye
na, Musa. Gawla i Mbəlom
ma tsikataweye bazlam
nakə ma vəliye sifa aye ada

neŋgeyemamakweye ha.
39 «Ane tuk na, bəba təte

kway hay ta kərah matəme
bazlam ŋgay. Ta kal na a pesl.
A satay mambəɗe gər ka dala
i Ezipt. 40 Tə gwaɗay a Aroŋ:
“Lambaɗamay mbəlom hay
hərwi məzle kame kway.
Hərwi ka sərakwa wu nakə
a ndzay a gər a Musa, ndo
məhəlakway ahaya abəra
mə Ezipt na, ka sərakwa
bay.*” 41 Tsa na, ta lambaɗ
kule andza sla wawa eye
andza mbəlom tay. Tə vəlay
wu a kule tay niye. Tə ge
magurlom tə məŋgwese eye
lele hərwiwu nakə bo tay eye
ta lambaɗ aye. 42Ane tuk na,
Mbəlomambəɗataydəba. Ma
dəba eye tə ɗəslay ha gər a
wurzla hay. Mbəlom a vəlay
tsəveɗ andza nakə mawatsa
eye mə ɗerewel i ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom hay,
Mbəlom a gwaɗ:
“A nəkurom Israyel hay,

wu neheye hay ka
vəlawumwal wal

ada ta gənaw hay
məve kuro kuro faɗ aye
na, a neŋ bəɗaw?

43 Ka zlum madzawadzawa
i gay i mbəlom kurom
Molok,

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,
‡ 7:34 ZəbaməMadayawabəramaEzipt 2.14–3.10. § 7:37 Bazlammapala eye
masulo eye 18.15. * 7:40 Madayaw abərama Ezipt 32.1, 23.
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na diye kurom ha dəreŋ
abəra ta gəma i Ba-
bilon.†”»

44 Etiyen a gwaɗatay sa:
«Ahəl niye bəba təte kway
hay nəteye mə makulkwan-
dah 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 nakə Mbəlom a
tsikay a Musa aye. Mbəlom
a gwaɗay aMusa tâ ge na gay
niye na, andza nakə a ŋgatay
aye. 45Ma 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 gəmaniye na, ta zla na
gay i madzawadzawa niye.
Mbəlom ka həhar tay ha ndo
i gəma niye abəra kame tay.
Ta sla fataya. Andza niye gay
i madzawadzawa a ndza ma
gəma niye hus a həlay i bəy
Davit. 46 Davit na, a yay a
gər a Mbəlom haladzay. A
tsətsah tsəveɗ ka Mbəlom ka
maɗəzlay gay nakə wawa i
huɗ i Zakob hay ta sliye faya
məɗəslay ha gər aMbəlommə
ɗəma aye. 47Maa ɗəzlay gay
na, Salomoŋ.

48 «Ane tuk na, Mbəlom
Fetek ma ndziye mə gay
neheye ndo hay ta ɗəzl aye
bay. Andza nakə mawatsa
eye mə ɗerewel i ndo məɗe

ha bazlam i Mbəlom aye na,
Mbəlom a gwaɗ:
49 “Təv məndze i bəy ga na,

mbəlom,
ada məndzibəra na, təv
sik ga.

Gay nakə ka ɗəzlumeŋeye na,
slala i gay waray?

Təv nakə ma sliye
məndze mə ɗəma aye
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 sakum
mahəndəkay na ɗərev kurom
a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye bay.
Nəkurom na, andza bəba təte
kurom hay. 52 Ndo məɗe ha
bazlam iMbəlomwaray nakə
bəba təte kurom hay ta gay
ɗəretsətseh bay aye? Kwa
məkəɗe ta kəɗ tay ha ndo
neheye tə ɗa ha madayaw i
ndo nakəneŋgeyendo i deɗek
nəte ŋgweŋ aye. Ndo nakə
anəke ka gum faya ɗaf ada
ka kəɗum na aye na, neŋgeye.
53 Mbəlom kə vəlakum ba-
zlamŋgaymapalaeye təhəlay
i gawla ŋgayhay§, ane tuk na,
ka rəhumay ha gər bay.»

Tə kəɗ na Etiyen
54 Ndo niye hay mahaya

gər eye tə tsəne bazlam i
Etiyen niye na, a ndalatay
haladzay, ta həpəɗ zler ka

† 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. Refam mbəlom zlezle
eye i Babilon hay. ‡ 7:50 Ezay 66.1-2. § 7:53 Andza nakə kule i Yahuda a tsik
aye na, Mbəlom a ɗay ha bazlammapala eye aMusa tə həlay i gawla ŋgay hay.
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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 Yesu malətsa eye tə həlay
i mənday i Mbəlom. 56 A
gwaɗatay a ndo niye hay:
«Tsənum! Neŋfayanaŋgateye
a mbəlom mahəndəka eye
ada Wawa i Ndo neŋgeye
malətsa eye tə həlay imənday
i Mbəlom.»

57 Tə tsəne andza niye
na, nəteye tebiye ta wuda
haladzay ada ta dərəzl na
zləm tay hay. Nəteye tebiye
ka manəte eye tə mbəzla 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. Ndoməhəle mbal
hay ta tsok na petekeɗ tay
hay, tə gər ha ka təv i gawla
eye andaya tə zalay Sol.

59 Ahəl nakə nəteye faya
ta kaliye Etiyen tə kwar aye
na, Etiyen neŋgeye faya ma
ɗuwuleye me a Mbəlom. Mə
maɗuwule me niye faya ma
ɗuwuliye na, a gwaɗ: «Bəy
Maduweŋ ga Yesu, zla na
məsəfəre ga.» 60 Tsa na, a
dəkw gurmets, a wuda tama-
gala, a gwaɗ: «Bəy Maduweŋ
ga, mezeleme nakay tə ge aye
na, kâmatay hamənese bay.»
A tsik andzaniye na,madəba
eye amət.

8
1Məkəɗe Etiyen nakə tə kəɗ

aye na, a yay a gər a Sol.
Pat eye niye na, kwayaŋŋa

ta dazlay a məgatay

ɗəretsətseh a ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu
Kəriste neheye ma Ze-
rozelem 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 i maslaŋ hay.
2 Siye neheye tə pa mədzal
gər tay deɗek ka Yesu aye,
ti ye tə zla na mədahaŋ i
Etiyen, tə la na. Tə tuwa na
haladzay. 3 Sol na, a zaka ha
mabəbezle 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 labaraweɗeye
ma 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.
6Ndo i gəma niye hay tebiye
tə tsəne bazlam i Filip ada
tə ŋgatay a masuwayaŋ neh-
eye 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 ha-
ladzay. Ndo neheye vərezl i
bo taymaməta eye hay ta ndo
neheye ta dzəgəɗasla sik tay
matəra eye hay aye, ta mbəl.
8 Andza niye məŋgwese bag-
war eye a gema gəma niye.



Məsler hay 8:9 310 Məsler hay 8:24

9 Ahəl niye na, ndoweye
andaya ka dala i Samari eye
niye. Ndoweye niye na, tə
zalay Simoŋ. Neŋgeye na, a
gawamaharamzlaanəkebay
ada maharam ŋgay nakə a
gawa aye na, a gawatay a ndo
i gəma niye hay hərɓaɓəkka.
Ma mədzal gər ŋgay na, a
gwaɗ neŋgeye ŋgwalak i ndo.
10Ndo hay tebiye, gawla hay
ta bagwar hay, tə pa zləm na,
ka neŋgeye. Tə gwaɗ: «Ndo
nakay na, gədaŋ i Mbəlom
bagwar eye nakə tə zalay
Gədaŋ Bagwar eye.»

11Tə pawa zləmkawu 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
ada ka Yesu Kəriste na, tə
dzala ha ka Yesu. Hasləka
hay, ŋgwas hay, Filip a dzəhuɓ
tay ha a yam. 13 Simoŋ
neŋgeye dərmak a dzala ha
ka Yesu, ta dzəhuɓ ha a yam.
Neŋgeye na, a ndzawa ka
təv i Filip. A ŋgataway a
masuwayaŋ tə wu hay wal
wal neheye Filip a gawa aye
na, a gay hərɓaɓəkka.

14 Ndo i maslaŋ neheye
nəteye ma Zerozelem aye tə
tsəne ndo i gəma i Samari
hay ta pa mədzal gər tay
ka bazlam i Mbəlom na,
tə sləratay naha Piyer ta
Yuhana. 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. 16Ahəl nakə ta
dzəhuɓ tay ha a yam aye na,
ta dzəhuɓ tay ha tə məzele i
Yesu BəyMaduweŋ. 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 ndo
məpe mədzal 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
hutaMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.»

20 Ane tuk na, Piyer a
mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Dze ta suloy yak tebiye,
hərwi nəkar ka dzala mə
gər yak masəkəme gədaŋ i
Mbəlom na, ta suloy! 21 Ka
məsler nakay nəmay faya
nəmaa giye na, ka sliye faya
mədzepe tə nəmay bay hərwi
ɗərev yak tsəɗaŋŋa kame
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.
23 Na zəba faya na, ɗərev
yak maraha eye ta bor i bo
ada mezeleme kə pa kar a
daŋgay.»

24 Simoŋ a tsəne bazlam
niye hay na, a gwaɗatay a
Piyer ta Yuhana: «Bo kurom
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eye, ɗuwulumay me a Bəy
Maduweŋ hərwi ga hərwi
ada wu nakay ka tsikum aye
mâ təra tə neŋ bay tey.»

25Ma dəba eye na, Piyer ta
Yuhana tə ɗa ha Yesu ada tə
ɗa ha bazlam ŋgay a ndo hay.
Tsa na, tə həl bo, ta mbəɗa
gər a Zerozelem. Nəteye ka
tsəveɗ faya ta diye na, tə ɗaha
Labara Ŋgwalak eye ma gəma
haywal wal ka dala i Samari.

Filip ta ndo i Etiyopiwuray
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
yawabəramaZerozelemaye
a gəma i Gaza aye. Tsəveɗ
eye niye na, a ye tə kəsaf.»
27 Filip a tsəne na, kwayaŋŋa
a həl bo, a ye. A husa ka
tsəveɗ, faya ma 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.
28Anəke na, fayamamaweye
abəramaZerozelem,madiye
a mətagay. Neŋgeye mandza
eye məmuta i pəles ŋgay faya
ma diye ha. Neŋgeye faya ma
dzaŋgiye ɗerewel i Ezay ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom.

29 Filip a ŋgatay a ndo niye
na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a
gwaɗay: «Hwaybəseka 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 Etiy-
opi 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?»

31Ndo niye a mbəɗay faya,
a gwaɗay: «Kə ge ndəray kə
ɗeŋ ha bay na, na sliye faya
mətsəne na, ma kəkay?» Tsa
na, a gwaɗay a Filip: «Tsalaw
a muta i pəles ada ndza ka
tsakay ga.» 32 Ndo niye faya
ma dzaŋgiyemə ɗerewel niye
na, wuyemey? Təv nakə faya
ma dzaŋgiyemə ɗəma aye na,
a gwaɗ:
«Neŋgeye a təra andza təɓaŋ

nakə tə gəs,
ta diye ha ka təv nakə
tə kəɗawa wumə ɗəma
aye.

Neŋgeye a təra andza təɓaŋ
nakə ta ɗəsiye faya
abəra məkwets na,

a tuwa bay aye.
Ka həndək abəra ka bazlam

bay tebiye.
33 Tə pasla na a walaŋ i ndo

hay na, kəriye
ada ta gay sariya i deɗek
bay.

Mata tsike me ka wawa ŋgay
hay na, way?

Ndəray kwa nəte andaya
bay!

Neŋgeye ta dze ha məsəfəre
ŋgay abəra ka
məndzibəra.*»

34 Ndo məge məsler niye
a tsətsah ka Filip a gwaɗay:

* 8:33 Ezay 53.7-8.



Məsler hay 8:35 312 Məsler hay 9:7

«Amboh, tsikeŋ tey, ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom a tsik
niye na, kaway? A tsik na, ka
bo ŋgay eye ŋgway tsukuɗu ka
ndomekeleŋ ɗaw?»

35 Yawa! Filip a dazlay
a məɗay ha ka təv nakə a
dzaŋga aye. A ɗay ha Labara
Ŋgwalak eye i Yesu. 36 Ahəl
nakə nəteye faya ta diye aye
na, tə ndisl a təv eye andaya
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 samey?»
[ 37Filip a gwaɗay: «Taɗə ka

pamədzal gər yak ka Yesu na,
ka sliye faya madzəhuɓe bo a
yam.»
Ndo niye a mbəɗay faya, a

gwaɗay: «Na pa mədzal gər
ka Yesu Kəriste. Neŋgeye na,
Wawa i Mbəlom.»]

38 Tsa na, a lətse ha muta
i pəles ŋgay niye, tə mbəzlaw
abəra mə ɗəma ta Filip. Filip
ta neŋgeye salamay təmbəzla
a yam, Filip a dzəhuɓ ha a
yam.

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 tə məŋgwese
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

1 Ahəl 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 nakə
ma diye ha ka təv i bagwar i
gay i maɗuwule me neheye
ma Damas aye hərwi ada
taɗə ndo hay andaya faya
ta pay bəzay a tsəveɗ i Bəy
Maduweŋ, hasləka hay kwa
ŋgwas hay na, ma gəsiye tay
ha ada ma diye tay ha a
Zerozelem.

3 Tə watsay ɗerewel niye
tə vəlay na, a həl bo a ye a
Damas.
Pol faya ma ndisliye bəse

ta Damas na, dzaydzay a
mbəzlawabəraməmbəlom, a
dəvka təvŋgayniye. A lawara
na a wuzlah. 4A dəɗ ka dala.
Tsa na, a tsəne mətsike me, a
gwaɗay: «Sol, Sol, nəkar faya
ka geŋeye ɗəretsətseh andza
niye na, hərwi mey?»

5 Sol a mbəɗay faya, a
gwaɗay faya: «Nəkar eye na,
way, BəyMaduweŋ?»
Mətsike me niye a

mbəɗayaw faya, a gwaɗay:
«Neŋ na, Yesu nakə faya ka
geye ɗəretsətseh aye. 6 Ane
tuk na, lətse do a walaŋ gay.
Ka ye a ɗəma na, ta tsikakeye
wu nakə ka giye.»

7Ndo neheye ti ye naha ka
bo dziye tə Sol aye, tə lətse
ka təv niye. Kwa mətsike
me, ta sla faya mətsike bay
tebiye. Mətsike me nakə a
tsənewməmbəlom aye na, tə
tsəne. Ane tuk na, nəteye ta
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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. 9 A
ye naha a ɗəma na, məhəne
mahkar neŋgeyemandza eye
guluf eye, a ŋgatay a ɗəre
kwa tsekweŋ bay. Məhəne
mahkar eye niye na, kə nda
wu mənday 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 a mbəɗay 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 Yu-
das. 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
maməsine fayamadiyenaha
ka təv ŋgay ada ma piye faya
həlay hərwi ada mâ ŋgatay a
ɗəre.»

13Ananiyas a mbəɗay faya,
a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ,
ndo niye na, ndo haladzay ta
təkəreŋ ɗəretsətseh nakə faya
ma gateye a ndo yak hay ma
Zerozelem aye tebiye. 14Ada
a yaw kanaŋ na, bagwar hay
i ndo neheye tə vəlaway wu
a Mbəlom aye ta vəlay tsəveɗ
ka məgəse ndo neheye faya
ta pakeye bəzay kanaŋ aye
tebiye dərmak. A yaw na,
hərwi niye.»

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 a ndo i Israyel
hay dərmak. 16 Bo ga eye
na ta ɗateye ha wu nakə ma
giye ɗəretsətseh hərwi ga aye
tebiye.»

17 Ananiyas 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, Bəy
Maduweŋ 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 wu mənday
ada gədaŋ ŋgay amaw tuk.
Sol a ndza məhəne tsak-

way ta ndo məpay bəzay a
Yesu neheye ma Damas aye.
20Kwayaŋŋa a dazlay a məɗe
ha bazlam i Mbəlom mə gay
i maɗuwule me hay. A ɗa
ha parakka Yesu na, Wawa
i Mbəlom. 21 Ndo neheye
tebiye tə tsəne bazlam ŋgay
niye na, a gatay hərɓaɓəkka.
Ta tsətsah, tə gwaɗ: «Maa
gatay ɗəretsətseh haladzay a
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ndo məpay bəzay a Yesu hay
ma Zerozelem na, ndo nakay
bəɗaw? Ada a yaw kanaŋ
na, hərwi məgəse tay ha ada
mede tay naha a bagwar hay
i ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom aye ba?»

22 Sol neŋgeye ɗuh gədaŋ
ŋgay a səkah ka məɗe ha ba-
zlam i Mbəlom pat pat. A
ɗatayhaaYahudaneheyema
gəma i Damas aye parakka
Yesu na, Kəriste. Nəteye niye
tə sər wu nakə ta tsikeye faya
aye sa bay.

23 Ma dəba i məhəne
tsakway na, Yahuda hay tə
ma ha ka bo bazlam ka təv
manəte eye hərwi məkəɗe na
Sol. 24 Ane tuk na, Sol a sər
tay naha ka wu tay nakə a
satay məge aye. Ta tsəpawa
na məgeɗ i walaŋ i gay ta
həpat kwa ta həvaɗhərwi ada
taɗə ta gəs na na, ta kəɗiye na.
25Sol tagawlaŋgayhay ti ye ta
həvaɗkabəɗ imavavar i zleɗ i
walaŋ gay niye. Tə zla na Sol
tə pa na a kəteh. Tə mbəzla
ahaya təmavavar niye dəreŋ
təwalaŋ gay.

Sol ma Zerozelem
26 Sol a ye a Zerozelem. A

ndisl naha a ɗəma na, a say
mədzepe ta ndoməpemədzal
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, Barn-
abas, 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
tsikayme aye, ada Sol a ɗa ha
bazlamiYesukwakadzədzar
baymaDamas na, kə tsikatay
dərmak.

28 Pat eye niye kwayaŋŋa
Sol a ndza ka təv tay. A yawa
ta nəteye a Zerozelem ada tə
mawa ka bo dziye, a ɗawa
ha bazlam i Bəy Maduweŋ
parakka lele. 29A tsikawatay
bazlam i Yesu a Yahuda ne-
heye tə tsik me i Gərek aye
dərmak. Tə kəɗawa wuway
haladzay. Ane tuk na, ta
pəla tsəveɗ a satayməkəɗena.
30 Ndo məpe mədzal 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.

31Yawa! 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
neŋgeye mahəna eye. Ahəl
nakə Piyer a ye naha aye
na, a ŋgatay. 34 Piyer a
gwaɗay: «Ene! Yesu Kəriste
ma mbəliye kar ha, lətse, zla
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sləlah yak.» Kwayaŋŋa Ene
a lətse. 35 Ndo i gəma i Lida
hay tandoneheyekabarrbar
i Saron aye tebiye tə ŋgatay
andza niye na, ta mbəɗa ha
mədzal gər tay. Tə pa mədzal
gər tay ka BəyMaduweŋ.

Piyer a mbəl ahaya Tabita
abəramamədahaŋ

36 Ŋgwas məpe mədzal
gər ka Yesu andaya məzele
ŋgay Tabita. Tə zalay tə
bazlam 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 a mət. A mət na,
tə bara na. Tsa na, tə tsal ha a
gaynakə ka gər i gayniye 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.» Ndoneheye
sulo aye ti ye ka təv i Piyer.
39 Piyer a tsəne bazlam tay
niye na, kwayaŋŋa a həlaw
bo, ti yaw ta ndo niye hay.
Piyer a husaw na, tə laka

ha a gay nakə ka gər i gay
neŋgeɗ mədahaŋ mə ɗəma
aye. Madakway i ŋgwas hay
tə ŋgatay na, ta həndzəɗ naha
ka təv ŋgay ta mətuwe eye.
Ta bəzay ha petekeɗ neheye
Tabita a ŋgarawa ahəl nakə
neŋgeye andaya tə ɗəre mba
aye. 40 Tsa na, Piyer a həhar

tay ahaya ndo hay tebiye
abəra. A dəkw gurmets, a
ɗuwulay naha me a Mbəlom.
Ambəɗameka təv imədahaŋ.
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
Bəy Maduweŋ. 43 Piyer a
ndza haladzay ma Zope. A
ndza na, mə gay i ndo wuray
a lambaɗawa mbal, məzele
ŋgay Simoŋ.

10
Gawla iMbəloma 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 zalatay Sidzew i
Itali hay. 2 Ndo niye na, a
paway bəzay a Mbəlom ada a
rəhaway naha gər a Mbəlom
tando i gayŋgayhay tebiye. A
dzənawa tay ha Yahuda neh-
eyemətawak eye hay aye ada
a ɗuwulaway me a Mbəlom
pat pat.

3 Pat wuray ta huwa ma
giye ɓəre mahkar na, məsine
a gay. Ane tuk na, neŋgeye
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tə ɗəre. A ŋgatay a gawla i
Mbəlomparakka lele fayama
diye naha a gay ka təv ŋgay.
A ye naha a zalay, a gwaɗay:
«Korney!»

4 Korney a zəba ka gawla i
Mbəlom niye tə madzədzere
eye, a gwaɗay: «Ka yaw na,
labara i mey Bəy Maduweŋ
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
ndoweyeandayaməzeleŋgay
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
gaway məsler aye. Sidzew
eye niye na, ndo məpay naha
faya a Mbəlom. 8 A ye naha
a təkəratay wu nakə a ge bo
tebiye aye. Tsa na, a slər tay
ha a Zope.

Piyer a ŋgatay a wuye
andzamaməsine

9 Yaw! Ndo niye hay tə
həl bo, ti ye. Tədœ eye na,
nəteye huya ka tsəveɗ faya ta
diye. Magərhəpat na, nəteye
faya mazlambar ta ndisliye

a Zope. Ta magərhəpat eye
niye Piyer neŋgeye dərmak a
tsal ka gər i gay wuray fatata
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 faya ma mbəzlaweye
abəra mə ɗəma. Wuye niye
na, andza petekeɗ mafətəla
eye, bagwar eye, magəsa
eye ka me eye wal wal təv
faɗ, faya ma mbəzlaweye ka
dala. 12Mə ɗəma na, wu hay
haladzay. Wu i pesl hay,
gənaw hay, wu neheye tə va
tə huɗ aye, ada tə ɗiyeŋ hay.

13Piyer a tsənemətsikeme,
a gwaɗay: «Lətse Piyer, kəɗ
wu neheye ada kâ həpəɗ!»

14Ane tuk na, wu niye hay
na, Yahuda hay tə ge faya me
mənde. Hərwi niye Piyer a
mbəɗay faya, a gwaɗay: «Ah!
Aʼay Bəy Maduweŋ ga, wu
nakə tə ge faya me, ka təra
tsəɗaŋŋa bay aye na, na nda
ɗaɗa bay. A seŋ bay.»

15 Mətsike me niye a
tsikayaw sa, a gwaɗay:
«Wu nakə Mbəlom a gwaɗ
tsəɗaŋŋa eye na, kâ zəba faya
andzamandzaɗak bay.»

16A 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: «Wu nakay na
ŋgatay aye na, a say məgweɗe
mey?»
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Azlakwa ahəl nakə Piyer
faya ma dzaliye andza niye
na, ndo neheye Korney a slər
tay naha aye ɓa ta tsətsah
gay i Simoŋ ada nəteye anəke
ka məgeɗ i məfələkwe. 18 Tə
zal ta gədaŋ, ta tsətsah hərwi
məsəre ha ta deɗek Simoŋ
ndo nakə tə zalay Piyer aye
neŋgeye andaya kanaŋ ɗaw.

19Ane tukna, Piyerneŋgeye
fayama dzaliye kawu nakə a
ŋgatay aye. Ahəl nakəneŋgeye
faya ma dzaliye aye na,
Məsəfəre i Mbəlom a gwaɗay:
«Piyer, tsəne! Ndo hay anaŋ
mahkar faya ta pəliye kar.
20 Lətse, mbəzla ka təv tay.
Do ta nəteye. Kâ dzala faya
gər sulo sulo bay, hərwi maa
slərataya ahaya na, neŋ.»

21 Piyer a tsəne andza
niye na, a mbəzlaw ka təv i
ndo niye hay. A gwaɗatay:
«Neŋ na, ndo nakə faya ka
pəlumeye aye. Ka yumawna,
hərwi mey?»

22 Ta mbəɗay faya, tə
gwaɗay: «Nəmaa yaw, maa
sləramaya ahaya na, bəy i
sidzew, məzele ŋgay Korney.
Neŋgeye na, ndo məɗəslay ha
gər a Mbəlom. Neŋgeye ndo i
deɗek ada Yahuda hay tebiye
tə gwaɗ faya neŋgeye na, lele.
Gawla i Mbəlom a gwaɗay:
“Slər ndo hay ka təv i Piyer
hərwi ada mâ yaw a gay yak.
Ki yaw na, pay zləm a wu
nakə ma tsikiye aye.”» 23 Tsa
na, Piyer a ye tay ha a gay,
a vəlatay təv məhəne hərwi
həvaɗ kə ge.
Tədœ eye na, tə həl bo

ti ye ka bo dziye. Siye i

ndo neheye ta təra ta mala-
mar hay ma məpe mədzal
gər ka Yesu aye, tə laka tay
ha. 24 Tədœ taɗay eye na, tə
ndisl a gəma i Sezare. Kor-
ney 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 Ko-
rney aye na, Korney a yaw
ka təv tay. A guɗuk ka dala
kame i Piyer ta məɗəslay ha
gər. 26Ane tukna, Piyera 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 hal-
adzay. 28A gwaɗatay: «Sərum
ha na, i may Yahuda hay
mede a gay i slala mekeleŋ
eye hay wal kəgəbay məndze
ka təv manəte aye na, lele
bay a wesl. Ane tuk na,
Mbəlom kə ɗeŋ hamazəbe ka
ndo neŋgeye tsəɗaŋŋa təbey
kəgəbay mede a gay ŋgay lele
bay na, kə ɗeŋ ha andza niye
bay. 29 Hərwi 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
kanaŋmə gay ga. Neŋ fayana
ɗuwuliye me na, kwayaŋŋa
ndo tə petekeɗ eye ka bo
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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 i
Mbəlom

34 Piyer a dazlay a mətsike
me, a gwaɗay: «Anəke na,
na sər tuk. Ndo hay tebiye
kame i Mbəlom na, nəte,
ka ŋgəna tay ha ka bo bəra
bay. 35 Ndo 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. 36Ka sərum
ha Mbəlom a sləraw bazlam
ŋgay na, a Israyel hay ada tâ
huta zay i Mbəlom tə həlay i
Yesu Kəriste. Neŋgeye na, Bəy
Maduweŋ i ndo hay tebiye.
37 Bazlam nakay a dazlay
ma Galile ahəl nakə Yuhana
madzəhuɓe ndo a 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. 38 Ka 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, hərwi
Mbəlom andaya tə neŋgeye.

39 «Nəmay na, nəmaa
təra ndo məhəle mbal i wu
neheye a ge aye tebiye ma
gəma i Yahuda ada ka dala
i Zerozelem aye. Ta kəɗ
na, ka mayako mazləlmbaɗa
eye. 40 Ane tuk na, a ge
məhəne sulo, mamahkar eye
na, Mbəlom kə lətse ahaya
abəra ma bəɗ. Kə vəlay
tsəveɗ mâ bəzamay ha bo a
nəmayndo imaslaŋ ŋgayhay,
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. 42 Neŋgeye
a gwaɗamay: “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.
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Taɗə ndoweye kə dzala ha ka
Yesuna,Mbəlommapəsayha
mezeleme ŋgay hay hərwiwu
nakə 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 ba-
zlam ŋgay aye tebiye. 45Ndo
məpemədzal gər hay ka Yesu,
neheye nəteye Yahuda hay ti
yaw tage Piyer aye a gatay
wadəŋ wadəŋ hərwi nakə tə
ŋgatay a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eyeambəzlawkandoneheye
nəteye Yahuda hay təbey aye.
46 Hərwi niye tə tsəne nəteye
faya ta tsikiye me tə bazlam
neheye nəteye tə tsəne bay
aye ada faya ta zambaɗeye
aMbəlom bagwar 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
tayməhəne tsakway tey.

11
Piyer a ɗatay ha wu nakə a

ge bo aye a ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesuma Zerozelem

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
maw a Zerozelem na, ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu
nəteye neheye Yahuda hay
aye tə gay me a Piyer. 3 Tə
gwaɗay: «Ka ye ka təv i ndo
neheye nəteye Yahuda hay
təbey aye ada ka nda wu
mənday ta nəteye na, hərwi
mey?»

4 Piyer 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 petekeɗ mafətəla eye,
bagwar eye, magəsa eye ka
me eye wal wal təv faɗ, faya
ma mbəzlaweye abəra mə
mbəlom. A yaw na, bəse ta
təv ga. 6Na zəba ɗəre a ɗəma
ada na ŋgatay a wu i pesl hay,
a gənaw hay, wu neheye tə va
tə huɗ aye, ada ɗiyeŋ hay.

7 «Tsa na, na tsəne mətsike
me, a gweɗeŋ: “Lətse Piyer,
kəɗwuneheyeadakâhəpəɗ!”

8 «Na mbəɗay faya, na
gwaɗay: “Ah! Aʼay Bəy
Maduweŋ, ɗaɗa na həpəɗ
wu nakə tə ge faya me aye
kəgəbay wu nakə tsəɗaŋŋa
bay aye na, na həpəɗ ɗaɗa
bay.”

9 «Na tsəne mətsike me sa,
a gweɗeŋ: “Wu nakəMbəlom
a gwaɗ tsəɗaŋŋa aye na, kâ
zəba faya andza mandzaɗak
bay.” 10 A meseŋ ha bazlam
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sik mahkar. Tsa na, wu niye
ama ambəlom tebiye.

11 «Azlakwa bay ndo hay
mahkar ti ye naha kwayaŋŋa
ahəlayniyeagaynakənəmay
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 Korney ta nəteye
tebiye. 13Tsa na, a təkəramay
kəkay nakə a ŋgatay a gawla i
Mbəlomaye. Gawla iMbəlom
agwaɗay: “Slər ndo aZope, 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
eye a mbəzlaw fataya andza
nakəambəzlawfakwayaahəl
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, nəkuromna, 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 məgay me a Mbəlom
na, neŋ way?»

18 Tə tsəne bazlam niye
na, ta may ha maŋgok a
Piyer sa bay. Ta zambaɗay a
Mbəlom, tə gwaɗ: «Mbəlomkə

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 YesumaAŋtiyos

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,
nəteyeniyehay tə ɗawatayha
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 malamar
neheye ma Aŋtiyos aye na,
tə slər Barnabas 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. Neŋgeye maraha eye ta
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ada
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kə pa mədzal gər peteh ka
Yesu. Ndo hay haladzay ta
səkah, təpamədzal gər kaBəy
Maduweŋ.

25 Ma dəba eye na, Barn-
abas 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
ndzama Aŋtiyosməve nəte ta
ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu. Ta tətik tay ha ndo hay
haladzay kaməpemədzal 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 Zerozelem,
ti ye a Aŋtiyos. 28 Ndo nəte
mə walaŋ tay məzele ŋgay
Agabus, a ɗa ha ta gədaŋ
i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye, a
gwaɗ: «Mandərzlaŋ ma giye
ka məndzibəra tebiye.» Slala
i mandərzlaŋ niye na, kə ge
ahəl nakə Kəlod neŋgeye bəy
i Roma aye. 29 A tsik andza
niye na, ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu, tə gwaɗ:
«Kwawaymâ vəl wu nakəma
sliye faya məvəle aye hərwi
məsləre tay naha madzəne a
malamar neheye ma Yahuda
aye.» 30 Tsa na, ta tsakal wu,
tə sləratay naha a madugula
neheye ma Yahuda aye tə
həlay i Barnabas tə Sol.

12
Tə kəɗ na Yakuba ada tə gəs

Piyer
1 A həlay niye na, bəy nakə

tə zalay Herod aye a pa bo

ka məgatay ɗəretsətseh a ndo
məpemədzal gər hay ka Yesu.
2A kəɗ na Yakuba malamar i
Yuhana tamaslalam. 3Azəba
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
zalaymagurlom 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, aza
mâ gəsa ahaya kame i ndo
hayma dəba i magurlom ada
ma geye sariya. 5 Sidzew hay
faya ta tsəpiye na Piyer ma
daŋgay. Ane tukna, ndoməpe
mədzal gər hay ka Mbəlom
nəteye faya ta ɗuwuleyeme a
Mbəlom pat pat hərwi Piyer.

Gawla i Mbəlom a təma
ahaya Piyer abərama daŋgay

6 Ta həvaɗ eye niye ɗəre
ma ta tsaɗiye na, Herod ma
ta geye sariya a Piyer kame i
ndo hay. Piyer mandzahəra
eye ma wuzlah i sidzew hay
sulo. Neŋgeye madzawa
eye tə tsalalaw hay sulo ada
sidzewmekeleŋ eye hay sulo
faya ta tsəpiye məgeɗ i gay
i daŋgay 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 daŋgwazlaha,
a pəɗekeha. 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
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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.»

9 Piyer a zəŋgal ahaya
gawla i Mbəlom, ti yaw abəra
mə gay i daŋgay. Kə dzala ha
wunakə gawla iMbəlom faya
ma giye deɗek na, kə dzala
ha bay. A dzala ha mə 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 ka
məgeɗ i ɓəre nakəmadayawa
walaŋ gay aye. Tə ndisl naha
faya na, məgeɗ niye a həndək
bo mahəŋgeye bətaŋ kame
tay. Tsa na, tə ndohwaw
abəra. Ti ye ka tsəveɗ na,
kwayaŋŋa gawla i Mbəlom a
gər ha Piyer.

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
bəyHerod 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 zalayMarkus
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 ŋgay

Rodi a tsəne, a həndzəɗ naha
ka məgeɗ hərwi mahəndəke
abəra ma məgeɗ. 14 A tsəne
mətsike me i Piyer na, a sər
ha bəɗiɗay 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.

15 Tə 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.»

16 Piyer na, neŋgeye faya
ma feye a məgeɗ 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 wu-
ray bay, tâ ndza ɗikɗik. Tsa
na, a təkərataymakəkaynakə
Bəy Maduweŋ a laka ahaya
abəra mə gay i daŋgay aye.
A gwaɗatay sa: «Ɗumay ha a
Yakuba*adaa siye imalamar
hay.» Tsa na, a yaw abəra mə
gay, a ye a təv eye.

18 Ɗəre a tsaɗa na, sidzew
hay ta ŋgatay a Piyer bay.
Wadəŋ wadəŋ a ge mə walaŋ
tay haladzay. Ta tsətsah ka bo
mə walaŋ tay, tə gwaɗ: «Piyer
a təramey?»

19 Herod a tsəne Piyer kə
təmaw abəra ma 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 niye
hay, a tsətsah fataya abəra, a

* 12:17 Kanaŋ a tsik na, ka bəy i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye ma
Zerozelem aye.



Məsler hay 12:20 323 Məsler hay 13:4

gwaɗatay a ndo hay: «Kəɗum
tay ha sidzew neheye abəra
mə ɗəma.»
Ma dəba eye na, Herod a

lətse abəra ma Yahuda, a ye
a Sezare. A ndza mə ɗəma
tsakway.

Məməte i Herod
20 Ndo i wuzlahgəma i Tir

ta Sidoŋ tə ndza ta dala i
Herod. Tə huta wu mənday
tay na, mə ɗəma. Ahəl niye
na, wu a ndalay a Herod ka
ndo i gəma i Tir ta Sidoŋ.
Ndo hay tə ma ha ka bo ba-
zlam. Tsa na, ti yaw ka təv i
ndoweyeandayaməzeleŋgay
Bəlastus, neŋgeye ndo i sik i
bəy. Tə slər na ka təv i Herod,
mâ ye mâ gwaɗay: «Ɓarakwa
məndze zayməwalaŋ kway.»

21Herod a tsəne bazlam tay
niye na, a patay pat hərwi
məma ha ka bo bazlam mə
walaŋ tay lele. Məpesle həlay
tay kə ndisl a ɗəma tuk. Pat
eye niye na, Herod a pa
ka bo petekeɗ i mələve bəy
ŋgay. A ndza ka təv məndze
i 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!» 23Herod 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.

24 Azlakwa ɗuh, bazlam i
Mbəlom a ɗa a zləm kame
kame haladzay.

25 Barnabas 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 zalay
Markus aye ka həlay.

13
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a zla

Barnabas tə Sol
1 Ahəl niye mə walaŋ i

ndo məpe mədzal gər ka
Yesu neheye ma gəma i
Aŋtiyos aye na, ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom hay ta
ndo matətikawatay bazlam i
Mbəlom a ndo hay andaya.
Ndo i maslaŋ eye niye hay
na, Barnabas, Simeyoŋ nakə
tə zalay Zeŋzeŋ eye aye,
Lukiyus ndo i Siren, Man-
ayeŋndonakə ta həhalawa ta
Herod bəy i Galile ahəl nakə
nəteye wawa eye hay mba
aye, ada Sol. Herod a ləvawa
na, gəma i Galile. 2Pat wuray
nəteye faya ta ɗəsleye ha gər
a Bəy Maduweŋ ada faya ta
giye daliyam na, Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a gwaɗatay:
«Pum tay ha Barnabas tə
Sol təv tay wal hərwi məge
məsler ga nakə na zalatay
faya aye.» 3 Ta ndəv ha
daliyam təmaɗuwule me na,
təpahəlay kaBarnabas tə Sol.
Tsana, təgər tayha, ti yemata
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
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gəma nakəmawuzlah i dəlov
aye. 5 Tə ndisl 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
Yuhana Markus, 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 wuray tə zalay
Bar-Yesu. Ndoweye niye na,
neŋgeye ndo i Yahuda, ndo
nakə a gwaɗ neŋgeye ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom
aye. 7 A ndzawa na, ka təv i
bəy i gəma niye ma wuzlah i
dəlovnakə təzalaySipəreaye.
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 Ele-
nas dərmak aye, a ye a gaw
maləveɗ ka təv i bəy. A say
bəymâ təra ndoməpemədzal
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
maharam 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, hərwi mey? 11 Tsəne,
anəke! Bəy Maduweŋ 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 tewelewelemapəle
ndoməgəsay həlay.

12 Bəy niye a ŋgatay a
wu nakə a ge bo aye na,
a dzala ha ka Yesu hərwi
matətike i Pol nakə a tətik
ka Bəy Maduweŋ aye kə gay
hərɓaɓəkka.

Barnabas tə Pol ma Aŋtiyos
i Pizidi

13Pol 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 Ze-
rozelem. 14 Barnabas tə Pol
na, ti ye kame kame. Ti ye
abəraməPerge, ti ye aAŋtiyos
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
hərwi məvəlatay gədaŋ na,
ka slumeye faya mətsike 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
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ada ta nəkurom siye i ndo
neheye ka dzədzarumay a
Mbəlom aye 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 haladzay.
Ma dəba eye na, kə həlatay
ahaya ta gədaŋ i həlay ŋgay.
18 Mbəlom 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. 20Wu
niye tebiye kə ndza ma giye
məve kuro kuro faɗ gər eye
zlam. Ma dəba eye na, kə
pa tay ndo məge sariya hay
a bəba təte kway hay. A ge
andza niye na, hus a həlay
nakə Samuyel neŋgeye 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 ndzama
bəyməve kuro kuro faɗ.

22 «Tsa na, Mbəlom a kal ha
Sayul, a patay Davit andza
bəy. Mbəlom a gwaɗ: “Na
sər ha Davit wawa i Zese,
neŋgeye na, a yeŋ a gər. Ma
giye na, wu nakə a seŋ aye
tebiye.”»

23 Pol a gwaɗatay sa: «Ndo
nəte məwalaŋ 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
nakəYuhanamadzəhuɓendo
a yam ma ndəviye ha məsler
ŋgay aye na, a gwaɗawa: “Ka
dzalum mə gər kurom, neŋ
na, way? Neŋ na, ndo nakə
nəkurom faya ka həbumeye
bay. Ane tuk na, tsənum:
Neŋgeye na, ma deyeweye
kame ga. Neŋ na sla ɗa kwa
məpəlay ha ləɓer i tahərak
ŋgay bay.”

26 «A nəkurom malamar
ga hay, nəkurom wawa i
Abraham hay ada a nəkurom
siye neheye ka dzədzarumay
a Mbəlom aye, Mbəlom a
sləraw labara nakay na, a
nəkway, kəkay nakə a təma
kway ha aye. 27 Andza niye,
ndo i Zerozelem hay ta bəy
tay hay, Yesu neŋgeyeway na,
ta sər ha bay. Bazlam i ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom
neheye tə dzaŋgawa pat i
mazəzukwbo aye na, ta tsəne
bay. Ahəl nakə tə kəɗ Yesu aye
na, bazlam i ndo i məɗe ha
bazlam iMbəlomhaykəgebo
tuk. 28 Kwa taɗə ta huta faya
abəramənesenakə ɗaməkəɗe
aye bay bəbay na, ta tsətsah
ka Pilatmâ kəɗ na kamayako
mazləlmbaɗa eye. 29 Tə ge
wu nakə Ɗerewel i Mbəlom
a ɗa ha ka gər ŋgay aye. Ma
dəba na, ti ye təmbəzla ahaya
mədahaŋ i Yesu abəra ka



Məsler hay 13:30 326 Məsler hay 13:43

mayako mazləlmbaɗa eye. Ti
ye ha, tə pa na a tsəvay. 30Ane
tuk na, Mbəlom kə mbəla
ahaya abəra ma mədahaŋ.
31 Ma məhəne haladzay, ka
bəzatay ha bo a ndo neheye ti
yaw ka bo ma Galile, 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
yakumahayaLabaraŊgwalak
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
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

tsəɗaŋŋaeyeadadeɗek
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 iməsler yakmâ
zema tsəvay bay.‡”

36 «Davit a həlay i məndze
ŋgay na, kə ge wu nakə a yay

a gər a Mbəlom aye. Ma dəba
eye Davit a mət. Ta la na ka
təv i bəba təte ŋgay hay ada
kə ze ma tsəvay. 37 Ane tuk
na, ndo nakə Mbəlom a lətse
ahayaabəramamədahaŋaye
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.
39 Ndoweye kə dzala ha ka
Yesu na, Mbəlom ma pəseye
ha mənese ŋgay tebiye.
Bazlam i Musa mapala eye,
neŋgeye na, gədaŋ ŋgay an-
daya məpəsakum ha mənese
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
dzalumeyeha fayabay
kwa taɗə ndəray mâ
təkərakum aye.

Zəbum, nəkurom neheye ka
zəbum ka bazlam ga
andza wu lele aye bay
aye,

mâ gakum hərɓaɓəkka, dum
mətum.§”»

42 Pol ta Barnabas ta ndəv
ha bazlam tay na, ti yaw
abəramə gay imaɗuwuleme.
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

* 13:33 Dəmeshay2.7. † 13:34 Ezay55.3. ‡ 13:35 Dəmeshay16.10. § 13:41
Habakuk 1.5.
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ŋgəniye gər aye na, Yahuda
hay haladzay ta ndo neheye
tə ɗəslaway ha gər a kule
i Yahuda hay aye, tə patay
bəzay a Pol ta Barnabas. Pol
ta Barnabas tə vəlatay gədaŋ
hərwi ada tâ gər ha ŋgwalak i
Mbəlom sa bay.

44 Pat i mazəzukw bo
mekeleŋ eye a slaw na,
həlay a vay a ndo i gəma
niye hay tebiye tə haya gər
hərwi mətsəne bazlam i Bəy
Maduweŋ. 45 Siye i Yahuda
hay tə ŋgatay a ndo neheye
hay haladzay tə haya gər aye
na, a ndalatay haladzay. Tə
ge fataya sələk. Ta dazlay
mətsike wu nakə lele bay aye
kaPolada tə tsaɗaypəleslesle.

46 Pol ta Barnabas tə
tsik me tə zluwer eye bay
tebiye, tə gwaɗatay: «Haɓe
nəmaaɗakumeyehabazlami
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
ando iməndzibərahay
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 amazambaɗay
a bazlam i Bəy Maduweŋ.
Ndo neheye Mbəlom a pala
tay ha hərwi məhute sifa
nakə ma ndəviye bay aye na,
nəteye tebiye tə dzala ha ka
Mbəlom.

49 Andza niye, bazlam i
Mbəlom a ŋgəna gər ka gəma
niye tebiye. 50 Ane tuk na,
Yahuda hay tə patay me a
ŋgwas zlele eye neheye tə
ɗəslaway ha gər a Mbəlom
aye ta ndo neheye bagwar
eye, tə gatay ɗəretsətseh a
Pol ta Barnabas. Ta həhar
tay ha abəra ka dala niye.
51 Pol ta Barnabas ta tətəkw
ha burhway i gəma tay abəra
ka sik tay.† Ti ye a gəma
wuray tə zalay Ikoniyom.
52 Ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu neheye tə zaw ma
Aŋtiyos ayena, ɗərev tay a rah
ta məŋgwese ada ta Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye.

14
Pol ta Barnabas ma

Ikoniyom
1 Pol ta Barnabas tə husa a

Ikoniyomna, ti ye tə fələkwaa
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

* 13:47 Ezay 49.6. † 13:51 Matətəkwha burhway abəra ka sik andzaməgweɗe
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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neheye Yahuda hay bay aye
tə dzala ha ka Yesu. 2 Ane
tuk na, Yahuda neheye ta
təma bazlam i Yesu bay
aye na, tə 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
tsikatayme 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. 4Ndo i gəma niye hay
ta ŋgəna sulo. Ndo siye hay
nəteye ta diye i Yahuda hay,
siyehay tadiye i ndo imaslaŋ
i Yesu hay.

5 Tsa na, Yahuda siye hay
ta ndo neheye nəteye Yahuda
hay bay aye, tə ləva bo hərwi
məge ɗəretsətseh a Pol ta
Barnabas ada məkəɗe tay
ha abəra mə ɗəma tə kwar.
6 Pol ta Barnabas tə sər, ta
kəɗiye tay ha na, ta hway. Tə
zla tsəveɗ nakə a ye a gəma
i Listəre ada a ye a gəma i
Derbe. Gəma neheye sulo
aye na, ka dala i Likawni
salamay. 7Tə ɗawa ha Labara
Ŋgwalak eye ka dala eye niye.

Pol ta Barnabasmə Listəre
8 Ma 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 faya

ma pay zləm a bazlam i Pol,
Pol a zəba faya. Kwayaŋŋa
Pol a sər neŋgeye na, tsəveɗ
andaya məmbəle ha hərwi
kə pa mədzal gər ka Yesu.
10Pol a tsikayme tamagala, a
gwaɗay: «Lətse tə sik yakdzək
lele.» Tsa na, a lətse tsəkwaɗ,
ambərəzla tə sik ŋgay. Apabo
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.»
12 Tə pa məzele ka Barnabas
«Zeus»,mbəlom tayadakaPol
«Hermes»* hərwi neŋgeye na,
ndo imaslaŋ. 13Gay iməvəlay
wu a mbəlom nakə Zeus aye
bəse ka tsəveɗ məfələkwe
a gəma niye. Tsa na, ndo
məvəlay wu a Zeus tay niye
a ye a gəsaw sla bagwar eye
hay, a pa fataya məvurze
i wu neheye lele 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, ta
wuda, tə gwaɗatay: 15 «Ndo
neheye, ka gum wu nakay
na, hərwi mey? Nəmay
na, ndo zezeŋ hay andza
nəkurom dərmak. Nəmaa
yaw na, nəmaa zlakumaw

* 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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Labara Ŋgwalak eye ada
məɗakum ha na, gərum ha
kule kurom neheye ŋgama
andaya mə ɗəma bay aye.
Ada mbəɗumaw me ka təv
i Mbəlom ma ndziye ka tor
eye. Neŋgeye nakə a ge
magərmbəlom, dala, dəlov
ada tə wu neheye mə ɗəma
aye tebiye. 16 Ahəl niye na,
kə gər tay ha ndo hay tâ pay
bəzay a wu tay neheye faya
ta paway bəzay aye. 17 Ane
tuk na, kə ɗatay ha a ndo hay
na, neŋgeye andaya ta nəteye.
A ɗatay ha na, ta ŋgwalak
ŋgay nakə faya ma gateye
aye. A pakumaw yam ada
kə palakumaw wu mənday
abəra ma guvah tə həlay eye.
Ka hutum wu mənday ada a
ŋgwasakum ha ɗərev kurom.»
18 Kwa 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 abəra ma Aŋtiyos
i Pizidi, siye hay ti yaw ma
Ikoniyom, təndislew 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 abəraməwalaŋ 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 lawara na
awuzlah. Pol a lətse, ambəɗa
gər awalaŋ gay. Tədœeye na,
a həl bo, ti ye ta Barnabas a
gəma i Derbe.

Pol ta Barnabas tə ma a
Aŋtiyos

21 Pol ta Barnabas tə ndisl
naha a ɗəma na, tə ɗa ha

LabaraŊgwalak eyeməwalaŋ
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 gəmanakə 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 deyekw-
eye a Bəy i Mbəlom na, ku-
toŋ 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
i Pamfeli. 25 Ti ye naha tə
ɗa ha bazlam i Mbəlom ma
Perge. Tsa na, ti ye a gəma i
Ataliya. 26 Tə tsal a kwalalaŋ
i yam, ti ye a Aŋtiyos. Aŋtiyos
na, gəma nakə tə pa tay a
həlay i Mbəlom mə ɗəma aye
hərwi adamâ vəlatay ŋgwalak
kaməgeməsler ŋgay. Anəke tə
ge na, məsler eye niye tuk.

27 Tə ndisl naha a Aŋtiyos
na, tə hayatay gər a ndoməpe
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
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gər kaYesuayedərmak. 28Pol
ta Barnabas tə ndza haladzay
ta ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesuma Aŋtiyos.

15
Məkəɗe wuway ka məɗəse

bo
1Ma dəba eye na, ndo hay

ti yaw abəra ma Yahuda a
Aŋtiyos. Ti yaw na, ta dazlay
amatətikatay amalamarhay.
Tə gwaɗatay: «Ka ɗəsum bo
andza i bazlam i Musa ma-
pala eye nakə a tsik aye bay
na, ka slumeye faya mətəme
bay.» 2 Pol ta Barnabas, tə
gwaɗatay: «Ka tsikum andza
niye na, ka rawum me.» Ba-
zlam niye a zlatayawməkəɗe
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 mətsikaw
ka wu nakay ta ndo i maslaŋ
hay ada ta madugula hay.»

3 Tsa na, məhay gər i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu
ta dzəna tay ha hərwi mede
tay. Tə həl bo, ti ye. Tə tas
abəra ma gəma i Fenisi, tə tas
a bəra ma Samari. Nəteye
faya ta diye na, ta təkəratay a
ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu ma kəkay nakə ndo ne-
heye 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. 5 Ane 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 bazlam, tə gwaɗ:
«Kutoŋ ndo neheye Yahuda
hay bay aye, ta təra ndoməpe
mədzal gər hay ka Yesu aye
na, tâ ɗəs bo ada tâ rəhay ha
gər a bazlam i Musa mapala
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:
«Malamar ga hay, ka sərum ha
Mbəlom a zla ga na, hərwi
ada nâ ɗatay ha Labara
Ŋgwalak eye a ndo neheye
Yahuda hay bay aye, hərwi
ada tâ tsəne. Ta tsəne na, ta
dzaliye ha ka Yesu bəɗaw?
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? 9 Ka
ŋgəna ha ka bo abəra nəteye
tə nəkway bay. A təra ha
ɗərev tay tsəɗaŋŋa na, hərwi
nakə tə dzala ha aye. 10Anəke
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,
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kəkay? Kâ dzum ha Mbəlom
bay. 11 Dzalakwa ha ɗuh na,
Bəy Maduweŋ a təma kway
ha na, ta ŋgwalak ŋgay andza
nakə a təma tay nəteye.»

12 Ndo hay tebiye tə ndza
ɗikɗik. Tsa na, Barnabas tə
Pol ta təkəratay masuwayaŋ
ta wu neheye Mbəlom a ge ta
nəteye mə walaŋ i ndo neh-
eye 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 təwu nakə a ge bo aye:
16 “Aza kame na, gay i Davit

mambəzliye.
Ane tuk na, aza kame, na
ta ɗəzliye na.

Kwa kə nas bəbay na, na
lambaɗiye na.

17 Hərwi ada siye i ndo hay
tebiye tâ pəla ga,

ada ndo i gəma hay
tebiye dərmak.

Nakay na, wu nakə Bəy
Maduweŋ a tsik aye.*

18A ɗa ha wu neheye na,
kurre.”»

19 Hərwi niye, Yakuba a
gwaɗatay sa: «Na dzala na,
kâ kwasakwatay gər a ndo

neheye 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.†
21 Hərwi bazlam i Musa
mapala eye na, zla anəke
bay, ndo hay faya ta ɗiye ha
mə walaŋ i gay ada mə 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 ndoməpemədzal 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.» Tsa na, tə zla
Yuda nakə tə zalay 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. Tə watsa 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 hay ma Aŋtiyos
adama gəma i Siri ta Silisi.

24 «Nəmaa tsəne ndo siye
hayməwalaŋmay ta ye naha

* 15:17 Amos 9.11-12. † 15:20 Zəbama Levitik 18.6-18 ada 17.10-16.
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ka təv kurom, ta kwasakum
ha mədzal gər tə bazlam hay
ada bazlam tay niye na, a
gakum hiyem hiyem. Kwa
tsekweŋ nəmaa vəlatay naha
tsəveɗ bay. 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. 26 Nəteye 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 naha
me.»

30 Tə vəlatay ɗerewel niye
a ndo neheye tə slər tay
ha aye. Ti ye, tə ndisl a
Aŋtiyos na, tə hayatay gər
a ndo məpe mədzal gər
hay. Tsa na, tə vəlatay
ɗerewel niye. 31 Tə dzaŋga
na ɗerewel niye na, a vəlatay

gədaŋ haladzay, ɗərev tay
a ŋgwasa. 32 Yuda ta Silas,
nəteye neheye ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom hay aye,
tə pa bo ka mətsike bazlam
iməvəlatay gədaŋ amalamar
hay məndze haladzay. Tə
vəlatay gədaŋ məndze huya
kaməpemədzal gər ka Yesu.

33 Tə ndza ma Aŋtiyos
məndze tsakway na, tə ləva
bo mede wu tay, mala-
mar hay tə tsikatay me, tə
gwaɗatay: «Dum tə zay hərwi
ada tâ maw ka təv i ndo
neheye tə slər taynahaaye.» [
34Ane tuk na Silas na, a gwaɗ
ma ndziye mə ɗəma.]

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
BəyMaduweŋ 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
haymagəmaneheyekaɗama
ha bazlam i Bəy Maduweŋ
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. Mə
mahəhele tay neheye faya
ta həhaliye na, kə ge məsler

‡ 15:29 Zəba məMəsler hay 15.20 ada zəba wu nakə təwatsa ka gər i bazlam eye
nakay aye.
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ta nəteye sa bay. 39 Tə kəɗ
wuway haladzay. Tsa na,
Pol ta Barnabas ta ŋgəna gər.
Barnabas a zla Markus, tə
həl bo ti ye a Sipəre. 40 Pol
na, neŋgeye a zla Silas. Ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu
ta ɗuwulay me a Mbəlom
hərwi ada Mbəlom mâ 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
1 Pol ta Silas tə ndisl a

Derbe ada a Listəre. Mə
ɗəma na, ndoweye andaya
kə pa mədzal gər ka Yesu,
məzele ŋgay Timote. May
ŋgay na, dem i Yahuda hay,
ka təra ndo məpay bəzay a
Kəriste. Ane tuk na, zal ŋgay,
bəba i Timote na, Gərek hay.
2 Timote na, malamar neh-
eye ma Listəre aye ada ma
Ikoniyom aye na, tə tsikawa
faya wu lele eye haladzay.
3 A say a Pol məzle na ta
diye ka bo dziye. A zla na,
a ɗəs na hərwi Yahuda neh-
eye 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.» 5Ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu
ta huta gədaŋ ada ndo hay ta

səkah pat pat tə dzala ha ka
Yesu.

Ndo iMasedowan
6 Ma dəba eye na, a satay

mede mata ɗa ha bazlam i
Mbəlomkadala iAzi. Ane tuk
na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a
gwaɗatay: «Kâ yum bay.» Tsa
na, tə tas abəra ma gəma i Fi-
rigiya ada Galat. 7 Ahəl nakə
tə ndisl a gəma i Mizi aye na,
tə dzala mə gər tay mede a
Bitini. Ane tuk na, Məsəfəre
i Yesu kə vəlatay tsəveɗmede
a ɗəma bay. 8 Tsa na, tə tas
abəra maMizi ada ti ye a wu-
zlahgəma 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!» 10Madəba iməsineniye
na, kwayaŋŋa nəmaa pəla
tsəveɗ mede a Masedowan.
Hərwi nəmaa sər ta deɗek
Mbəlom a zalamay mata ɗa
ha Labara Ŋgwalak eye a ndo
i gəma niye hay.

Lidiya a pa mədzal gər ka
BəyMaduweŋ

11 Tsa na, nəmaa həl bo
abəra ma Tərowas, nəmaa ye
kwayaŋŋaaSamotəras tawu-
zlah i yam. Tədœ eye na,
nəmaa həndzəɗ a Neyapoli.
12 Abəra mə ɗəma na, nəmaa
həl bonəmaayeagəmaiFilip,
wuzlahgəma nakə a ze siye
haykadala iMasedowanaye.
Maa ndzawa ma gəma eye
niye na, Roma hay. Nəmaa
ndza məhəne haladzay mə
walaŋ gay niye. 13 Pat i
mazəzukwbo na, nəmaa yaw
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abəra mə walaŋ gay, nəmaa
ye ka me i magayam. Nəmaa
dzala na, nəmaa hutiye təv
maɗuwulay me a Mbəlom i
Yahuda hay. Ŋgwas wuray
hay andaya mahaya gər eye
ka təv niye. Nəmaa ndisl
naha a ɗəma na, nəmaa ndza
ka dala hərwi mətsikatayme.

14 Mə walaŋ i ŋgwas niye
hay na, ŋgwas eye andaya tə
zalay Lidiya. A yaw abərama
gəma i Tiyatir. A səkəmawa
petekeɗ lele eye hay, ndozza
mə luma. Neŋgeye na, a
ɗəslaway ha gər a Mbəlom.
Bəy Maduweŋ a həndəkay ha
ɗərev hərwi ada mâ pay zləm
a bazlam i Pol. Tsa na, a
dzala ha. 15 Pol a dzəhuɓ
ha a yam ta ndo neheye mə
gay ŋgay aye tebiye. Lidiya
a gwaɗatay: «Taɗə ka dza-
lum, nəmaa dzala ha ka Bəy
Maduweŋ ta deɗek na, du-
mara ta ndzummə gay ga.» A
gatay kutoŋ, ta təma məndze
mə gay ŋgay.

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.
Məsəfərenakə lele bay eyemə
bo ŋgay, a tsikawa wu nakə
ma deyeweye kame aye. Ndo
neheye a gawatayməsler aye
na, tə hutawa suloy haladzay
təwuŋgaynakəa tsikawaaye.

17Adazlayməpamay 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

Mbəlomma təmiye kuromha
aye.» 18 A pamay bəzay ma
giyeməhəne 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
dem nakay bəse.» Kwayaŋŋa
məsəfəre niye a yawabəramə
bo i dem niye.

19 Ndo i gay ŋgay niye hay
tə ŋgatay, məsəfəre niye tə
hutawa ha suloy andaya sa
bay na, tə gəs tay ha Pol
ta Silas, ti ye tay ha kame
i bəy i dala hay. 20 Ti ye
tay ha kame i sariya. Ti
ye naha, tə gwaɗatay: «Ndo
neheye na, nəteye faya ta
zlamayaweye mawesewes a
gəma. Nəteye na, Yahuda
hay, 21 ada nəteye faya ta
tətikiye kule tay nakənəkway
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
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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
tə madzədzere 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 ka Bəy
MaduweŋYesuadaka təmiye
ta ndo i gay yak hay tebiye.»
32 Tə tsikay bazlam i Bəy
Maduweŋ ada a ndo neheye
mə gay ŋgay aye tebiye. 33Tsa
na, ndo matsəpe gay i daŋgay

niye a həl Pol ta Silas ta həvaɗ
eye niye, a ye a baratay na
mbəlak i məndeɓe tay nakə tə
ndaɓa tay ha aye. Pol ta Silas
ta dzəhuɓ ha ndo niye a yam
ta ndo i gay ŋgay hay tebiye.
34 Ma dəba eye a həl Pol ta
Silas a gay ŋgay. A vəlatay
wu mənday, tə nda. Ndo niye
ta ndo i gay ŋgay hay tebiye,
ɗərev tay a rah ta məŋgwese
hərwi nakə tə dzala ha ka
Mbəlom aye.

35Ɗəre 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. 36 Ndo 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. Anəkena, ka slumeyema-
dayawabəra ada dumkurom
tə zay.»

37 Ane tuk na, Pol a
gwaɗatay a ndo neheye tə
slər tay naha aye: «Ta ndaɓa
may kame i ndo hay tebiye,
ta gamay sariya bay. Ada
nəmay na, Roma hay dərmak
tukna, ta gəriyemay taməkal
na, kəkay? Andza niye na,
nəmaa wuɗa bay. Bo tay eye
tâ yaw tâ gər may ha.»

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,
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dum kurom abəra ma walaŋ
i gay.» 40 Pol ta Silas ti yaw
abəra ma daŋgay na, ti ye a
gay i Lidiya. Ti ye naha, tə
ndzatay a gər amalamar 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 maɗuwule
me i Yahuda hay andaya.
2 Pol 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. 3 A ɗawa tay ha,
a gwaɗawatay: «Kəriste na,
kutoŋ ma siye ɗəretsətseh,
ta kəɗiye na. Ma lətseweye
abəra ma mədahaŋ. Yesu
nakə neŋ faya na ɗakumeye
ha anəke aye na, Kəriste.»
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.

5Ane tuk na, siye i Yahuda
neheye ta təma təbey aye na,
tə ge sələk ka Pol ta Silas. Ti
ye ta pəlaw ndo neheye tə
sər wuray bay nəteye faya ta
həhaliye ka tsəveɗ kəriye, tə
hayatay gər. Tə ma ha ka bo
bazlam ka gər i Pol ta Silas.

Ta ŋgəna ha bazlam niye a
wuzlahgəma tebiye. Tsa na,
ndo hay ti ye tə lawara na
gay i Zason. Ta pəla Pol ta
Silas hərwi məhəla tay ahaya
kame i ndo hay. 6 Ta pəla
tay na, ta huta tay ha bay.
Tsa na, tə gəsatay ahaya Za-
son ta malamar neheye tə pa
mədzal gər ka Yesu aye. Tə
həlatay ahaya kame i ndo i
sariya hay. Tə ndislew ka
təv tay na, ta wuda, tə gwaɗ:
«Ndo neheye na, nəteye faya
ta kwasatay gər a ndo hay
tebiye ka məndzibəra, ada
anəke na, ta ndislew kanaŋ
na, kəkay! 7 Zason a təma
tay ha ada ndo neheye tebiye
faya ta tsikiye na, wu nakə
wal tə bazlam i bəy i Roma
aye a gay ŋgay. Nəteye tə
gwaɗ: Bəy bagwar eye an-
daya mekeleŋ eye, tə zalay
Yesu.» 8 Siye i ndo hay ta ndo
məge sariya hay tə tsəne ba-
zlam 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
10 Həvaɗ a ge na, mala-

mar 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 i Bere hay
na, nəteye ŋgwalak i ndo hay
abəra ka Yahuda neheye ma
gəma iTesalonik aye. Ta təma
bazlam i Mbəlom tə ɗərev tay
peteh. Tə dzaŋgawa Ɗerewel i
Mbəlompat pat hərwiməsəre
ha wu nakə Pol a tsik aye na,
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deɗek ɗaw? 12 Ndo hay hal-
adzay mə walaŋ tay tə dzala
ha ka Yesu ada mə walaŋ i
Gərek hay ta ŋgwas neheye
məzele tay a ɗa a zləm hal-
adzay aye nəteye haladzay tə
dzala ha ka Yesu dərmak.

13Ane tuk na, Yahuda neh-
eyema Tesalonik aye tə tsəne
Pol faya ma ɗiye ha bazlam i
MbəlommaBerena, təhəl bo,
ti yemata kwasatay gər a ndo
hay ka Pol. 14Malamar neh-
eye nəteye mapa mədzal gər
eye ka Yesu aye ta zəba faya
andza niye na, kwayaŋŋa, ti
ye ha Pol ta diye i dəlov.
Silas ta Timote na, tə ndza
ma Bere. 15 Ndo neheye tə
laka ha Pol aye, tə tsal a
kwalalaŋ i yam. Ti yeagəmai
Aten. Tsa na, Pol a gwaɗatay:
«Ka mbəɗum gər a Bere na,
gwaɗumatay a Silas ta Tim-
ote na, 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 neheye Yahuda
hay bay, nəteye tə ɗəslaway
ha gər a Mbəlom aye. Ada ka
təvməhay gər nakə təhayawa
gər a ɗəma aye na, tə kəɗawa
wuway pat pat ta ndo neheye
ta diye ta təv eye niye aye.

18 Ndoweye hay andaya
tə pawa bəzay a matətike i
Epikuriyeŋ hay ta Sətosiyeŋ

hay. Pat wuray tə tsik me
tə Pol. Siye hay mə walaŋ
tay, tə gwaɗ: «Ndo nakay
faya ma bəbəliye wu andza
nakay na, mbəɗaw bo na,
kəkay?» Siye hay tə tsəne
Pol faya ma ɗiye ha labara
i Yesu ada mədahaŋ hay ta
lətseweye abəramamədahaŋ
na, tə gwaɗ: «Ma giye faya
ma ɗiye ha na, mbəlom i
bərakəzaŋ hay kəla ɗaw?»
19 Ma dəba eye na, ti ye ha
kame i madugula hay ka təv
nakə tə zalayAyəropazaye. 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 say
məgweɗe kəkay na, a samay
nəmaâ sər tey.» 21 Ndo i
Aten hay ta madurloŋ hay
tə dzawa ha həlay i məndze
tay tebiye ka məpay zləm a
wuneheyeweɗeye tsa ada ka
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
tə watsa faya: “Təv nakay
na, hərwi mbəlom nakə ndo
hay tə sər bay aye.” Ayaw!
Mbəlom nakə nəkurom faya
ka ɗəslumay ha gər ka sərum
bay aye na, neŋ na yaw anaŋ
mata ɗakum ha.
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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. 25Ada neŋgeye na, a
say ndo zezeŋmâ rəzlay a gər
məvəlay wuray bay. Hərwi
maa vəl sifa, məsəfəre ada tə
siye iwuhay tebiye andohay
na, neŋgeye.

26«Tandonəte na, a ge slala
hay tebiye hərwi ada tâ ndza
ka məndzibəra tebiye. Ahəl
nakə kə ge məndzibəra zuk
bay aye na, ɓa kə pa na kok-
way i həlay i təv məndze tay,
kə pa na kokway i gəma ne-
heye ta ndziye mə ɗəma aye.
27 A ge andza niye na, hərwi
ada ndo hay tâ pəla na. A
say tâbəzaynahahəlayada ta
hutiye na. Ta deɗek Mbəlom
na, neŋgeye dəreŋ ta nəkway
bay. 28 Andza ndoweye an-
daya a gwaɗ:
“Maa vəlakway sifa na,

neŋgeye.
Nəkway kanaŋ, wu nakə
faya ka gakweye na,
hərwi ŋgay.”

«Siye i ndo məvəɗe bazlam
kurom hay ɓa ta tsik:
“Ayaw, nəmay wawa ŋgay

hay.”
29 «Taɗə nəkway tebiye

wawa i Mbəlom hay na,
kâ dzalakwa mə gər kway,
Mbəlom na, a ndzəkit bo i
kule i gura, i ɓəre kəgəbay i
kwar bay. Wu neheye ndo
zezeŋ a lambaɗ tə metsehe
ŋgay hərwi matəre ha kule
hay. Ane tuk na, wu neheye
na, Mbəlom bay. 30 Mbəlom

na, kə pa mezeleme niye
hay ahəl niye ka məda bay
hərwi ahəl niye ndo hay tə sər
wuray bay. Ane tuk na, anəke
na, neŋgeye faya ma zalateye
kwaməŋgay tâ yaw, tâ mbəɗa
ha mede tay. 31 Ɓa Mbəlom
ka mbərəmməpe pat i sariya
nakəmagiye. Sariyanakəma
giye na, sariya i deɗek. Ndo
nakə ma gateye sariya a ndo
hay aye na, Yesu. A ɗa ha na,
ahəl nakə a lətse ahaya 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 zləm pat
mekeleŋ 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 i məge sariya tay nakə
tə zalay Ayəropaz aye, ŋgwas
eye andaya tə zalay Damaris
ada siye i ndo mekeleŋ eye
hay 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
abərama gəma i Itali ta ŋgwas
ŋgay Pərisil hərwi Kəlod bəy
i Roma a gwaɗ: «Yahuda hay
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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 madzawadzawa.
Məsler i Akelas ta ŋgwas ŋgay
na, 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 a gay i
maɗuwule me i Yahuda hay.
A tsikawatay a Yahuda hay
kwa a Gərek hay dərmak tâ
dzala ha ka Yesu.

5Ane tukna, ahəl nakəSilas
taTimote ti yawabərakadala
i Masedowan aye na, Pol kə
ge məsler i wuray sa bay. A
ɗawa ha bazlam i Mbəlom
ɗekɗek tsa. A ɗawatay ha a
Yahuda hay Yesu na, Kəriste.
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
kwayaŋŋana diye na ta ɗatay
ha bazlam i Yesu a ndo neh-
eye Yahuda hay bay aye.»

7 A lətse, a ye abəra ma
təv niye. A ye a gay i ndo
wuray tə zalay Titus Zustus.
Neŋgeyena, a ɗəslawayha gər
aMbəlom ada gay ŋgay na, ka
tsakay i gay i maɗuwule me
i Yahuda hay. 8 Kərispus na,
neŋgeye bəy i gay i maɗuwule
me niye. A dzala ha ka Bəy
Maduweŋ ta ndo i gay ŋgay
hay tebiye. Koriŋte hay hal-
adzay, neheye tə pawa zləm

ka bazlam i Pol aye tə dzala
ha ka Yesu dərmak. Pol a
dzəhuɓ tay ha a yam.

9Patwuray tahəvaɗna, Bəy
Maduweŋ a tsikay me a Pol
maməsine, a gwaɗay: «Pol kâ
dzədzar bay, ɗa ha bazlam ga
huya, kândza tete bay. 10Neŋ
andaya tə nəkar, ndəray ma
sliye fayaməgakawuray kwa
tsekweŋ bay, hərwi ma gəma
nakay na, ndo ga hay hal-
adzay mə ɗəma.» 11 Tsa na,
Pol a ndza ma Koriŋte məve
nəte ta məzaw. 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
ka Pol. Tə gəs na ti ye ha
kame i Sariya. 13Tə gwaɗay a
bəy niye: «Ndo nakay na, faya
ma tsəviye tay ha ndo hay a
pesl tə matətikatay məɗəslay
ha gər a Mbəlom ta tsəveɗ
weɗeye wal. Wu nakə faya
ma 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. 15 Ane tuk na, ka kəɗum
wuway na, ka wu hay, ka
məzele hay kəriye ada ka
bazlam kurom mapala eye
hay. Wu neheye a zəbakum
naha ɗəre aye na, a nəkurom
eye kurom bəna, neŋ na giye
sariya i wu neheye andza
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nakay aye bay. A seŋ bay,
bazlam ga mə ɗəma bay.»
16 Tsa na, a həhar tay ahaya
abəra ma təv məge sariya.
17 Ti yaw abəra na, tə gəs
Sosten bəy i gay i maɗuwule
me, təndaɓanakame i sariya.
Ane tuk na, a gaymə gər kəset
a Gayoŋ bay.

Pol ama a Aŋtiyos
18 Pol a ndza məhəne hal-

adzay ma Koriŋte. Ma dəba
eye, a lətse abəra ma Koriŋte,
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 Ake-
las. Neŋgeye a ye a gay i
maɗuwule me mata kəɗe
wuway ta Yahuda hay. 20Mə
ɗəma na, Yahuda hay ta
tsətsah faya, tə gwaɗay:
«Ndza ka təv may məhəne
haladzay.» Pol a wuɗa
məndze bay.

21 A 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.

22A lətsewabərama Sezare
na, a ye a Zerozelem təday.
A ye a tsikatayaw me a ndo
məpemədzal gər hay ka Yesu.
Tsa na, a ye a Aŋtiyos. 23 A

ndza mə ɗəma məhəne tsak-
way. A mbəɗa gər ta dəba,
a ye a tas ta Galat ada ta Fi-
rigiya. A vəlatay gədaŋ a ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu
tebiye mə ɗəma.

Apolos a ɗa ha bazlam i
Mbəlomma Efez

24 A həlay niye na, Yahuda
wuray andaya məzele ŋgay
Apolos, tə wa na ka dala
i Aləgəzandəri. Neŋgeye kə
ndislew a Efez. Ndoweye
niye na, a sər matətike wu a
ndo hay lele. A sər Ɗerewel
i Mbəlom lele. 25 Neŋgeye
ka tətik bazlam i Yesu. A
ɗawatay ha a ndo hay ada
a tətikawatay na, ta tsətsuɓ
tsətsuɓ eye lele. A ɗawa ha
na, wu nakə a tsik ka Yesu ta
deɗek aye. Ane tuk na, a sər
na, madzəhuɓe nakə Yuhana
a dzəhuɓawa ha ndo hay a
yam aye tsa. 26 A dazlay a
mətsike me parakka mə gay i
maɗuwule me i Yahuda hay,
zluwer a gaybay. Pərisil tə zal
ŋgay Akelas tə tsəne bazlam
ŋgay niye na, tə zla na ka təv
tay. Tə ɗayha tsəveɗ iMbəlom
peteh.

27 Ma dəba eye na, a say a
Apolos mede a gəma i Akay.*
Ndo məpe mədzal 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

* 18:27 Məsler hay 18.12.
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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

1 Ahəl nakə Apolos ma
Koriŋte aye na, Pol a ye a
Efez. A ye ta mahəmba i
dala i Galat. A ye naha na,
a ndzatay a gər a ndo neheye
tə pa mədzal gər ka Yesu aye.
2 A ye naha a tsətsah fataya,
a gwaɗatay: «Ahəl nakə ka
dzalum ha ka Yesu aye na,
ka hutum Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye ɗaw?»
Tambəɗay faya, tə gwaɗay:

«Nəmaa tsəne ɗaɗa ndəray
kə tsikamay ka Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye bay.»

3 Pol a tsətsah, a gwaɗatay:
«Ka hutum na, 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 Israyel hay na: “Dzalum
ha ka ndo nakə ma deyew-
eye kame ga aye”, andza
məgweɗe, Yesu.»

5 Tə tsəne bazlam ŋgay na,
Pol a dzəhuɓ tay ha yam

ta məzele i Bəy Maduweŋ
Yesu. 6 Pol a pa fataya həlay.
Kwayaŋŋa kwa way a huta
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Tsa
na, tə pa bo ka mətsike me tə
bazlam i gəma hay wal wal,
tə ɗa ha bazlam i Mbəlom.
7Ndoweye neheye na, ta giye
kuro gər eye sulo.

8Ahəl nakə Pol neŋgeyema
Efez aye na, a yawa a gay i
maɗuwule me i Yahuda hay.
Kiye mahkar na, a tsikawa
me mə ɗəma, zluwer a gay
bay. A tsikawatay a ndo hay
ka gər i Bəy i Mbəlom. A
say na, ndo neheye faya ta
pay zləm aye tâ təma bazlam
ŋgay. 9 Ane tuk na, siye i
Yahuda hay haladzay ta kula
ha ɗərev tay. Ta təma bazlam
i Pol bay. Tə tsik wu nakə
lele bay aye ka tsəveɗ i məpay
bəzay a 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
ndohaypat pat. 10Niyena, 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 ma-

suwayaŋ 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
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tə mbəlawa ada ndo neheye
məsəfəre lele bay eye hay mə
bo tay aye, ti yawa abəra mə
bo tay.

13 Siye i Yahuda hay an-
daya ta həhalawa ka gəma
ka gəma hərwi mahəhere
fakalaw abəra ka ndo hay.
Nəteye dərmak tə dze ha
mahəhere fakalaw tə məzele
i Bəy Maduweŋ Yesu. Tə
gwaɗawatay a məsəfəre ne-
heye lele bay aye: «Ndohumaw
abəra mə bo i ndo nakay tə
məzele i Yesu nakə Pol faya
ma ɗiye ha bazlam ŋgay aye.»
14Tə gawawuniye na, nəteye
tasəla. Nəteyewawa ibagwar
i ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom aye, tə zalay Seva.

15 Pat wuray tə tsikay a
məsəfəre nakə 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 fakalaw
mə 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.

17Yahudahay taGərekneh-
eyema gəma i Efez aye tebiye
tə tsəne wu nakə a ge bo
aye na, ta dzədzar haladzay.
Tə ɗəslay ha gər a məzele i
BəyMaduweŋ Yesu haladzay.
18 Ndo hay haladzay ta təra
ndo məpe mədzal gər hay. Ti
yawa, tə ɗawa ha mənese tay
neheye tə gawa aye kame i
ndo hay tebiye. 19 Ndo hay

haladzay, nəteye neheye tə
gawa maharam aye tə həlaw
ɗerewel i maharam tay, tə
fəka tay ha kame i ndo hay
tebiye. Tə pasla na andza
ta səkəm ha na, suloy eye
ma giye kwar i suloy gwezem
kuro kuro zlam. 20 Andza
niye bazlam i Bəy Maduweŋ
a ye kame kame, a səkah ta
gədaŋ.

Magazləgama Efez
21 Ma dəba i wu neheye a

ge bo aye na, Pol a dzala mə
gər ŋgay mede a Zerozelem.
Ma diye ta Masedowan ada
ta dala i Akay.* A gwaɗ:
«Na ye a Zerozelem na, na
diye a Roma dərmak.» 22 Tsa
na, a slər ndo madzəne ŋgay
hay, Timote ta Erast a Mase-
dowan. Ane tuk na, bo ŋgay
eye a ndza ka dala i Azi tsak-
way sa.

23 A həlay niye na, mag-
azləga a lətse haladzay
ma gəma i Efez hərwi ba-
zlam i Yesu Bəy Maduweŋ.
24 Ndoweye andaya a
lambaɗawa wu hay ka suloy.
Məzele ŋgay na, Demetəriyos.
Wu neheye a lambaɗawa aye
na, wawa i gay hay tsekweŋ
tsekweŋ neheye a ndzəkit
bo gay bagwar eye nakə
ndo hay ta ɗuwulaway me a
mbəlom taynakə andzəkit 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,

* 19:21 Məsler hay 18.12.
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a gwaɗatay: «Dzam ga hay
sərum ha, ka hutakweye
zlele haladzay 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
haladzay 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.
Azlakwa ndo hay tebiye ka
dala i Azi ada ka məndzibəra
tə ɗəslay ha gər na, a neŋgeye
ɗuh.»

28 Ndo 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, ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu tə gay me,
ta vəlay tsəveɗ mede bay.
31 Siye i ndo neheye nəteye

ma məsler bagwar eye ka
dala i Azi ta təra dzam i Pol
aye, tə slər ndo ka təv i Pol, tə
gwaɗ mâ ye a təv i həbaɗ tay
niye bay.

32 Nəteye niye hay tebiye
mahayagər eyena, nəteyemə
wadəŋ wadəŋ hərwi siye hay
faya ta wudiye wu mekeleŋ,
siye hay ta wuda hərwi wu
neŋgeɗ. Siye haladzay mə
walaŋ tay niye tə haya gər
hərwi mey na, tə sər bay.
33Ndo Yahudawuray andaya
ka təv eye niye. Məzele ŋgay
Aləgəzandər. Siye i Yahuda
hay ti ye ha Aləgəzandər
kame. Ta təkəray bazlam eye
niye. Tsa na, a zla həlay ka
mbəlom, a say mətsike me
ada məɗatay ha. 34 Ane tuk
na, ndo niye hay ta zəba faya
neŋgeye ndo i Yahuda na, ta
wuda tebiye tay eye, tə gwaɗ:
«Bagwar eyena, Artemis i Efez
hay.» Təndza faya kamətsike
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. Tsana, agwaɗatay:
«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
mbəlomaye. 36Kwawayna, 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
tsaɗay a mbəlom kway wal
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bay tuk na, kəkay? 38 Taɗə
Demetəriyos ta ndo i məsler
ŋgay hay bazlam tay andaya
mətsike ka ndo na, tâ ge
ta tsəveɗ eye. Ndo məge
sariya hay andaya, tâ ye tâ
wuda ka təv tay. 39 Taɗə wu
mekeleŋ eye hay andaya a
sakum bəbay na, bagwar
neheye anəke kanaŋ aye tâ
ŋgənakum ha bazlam eye.
40 Ka 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 faya mətsikatay
bay.» Tsa na, a gwaɗatay a
ndo hay: «Ŋgənum gər.» Ndo
hay ta ŋgəna gər, ti ye wu tay
tuk.

20
Pol ma Masedowan ada

maAkay
1 Haya haya i bazlam niye

hay a ndəv na, Pol a hayatay
gər a ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu. A vəlatay gədaŋ
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 ndo məpe mədzal gər hay
ta məmatay naha ɗərev. Ma
dəba eye, a ye a gəma i Gərek.
3 Mə ɗəma na, a ndza kiye
mahkar. Haɓe a say a Pol
mede a gəma i Siri. Ane tuk
na, a tsəne a satay a Yahuda
hay məkəɗe na. Hərwi niye
a ma ŋgway ta Masedowan.

4 Ndo neheye tə laka ha aye
na, Sopater wawa i Pirrus,
neŋgeye ndo i gəma i Bere,
Aristark ta Sekondus, nəteye
ndo i gəma i Tesalonik hay,
Gayus neŋgeye a yaw abəra
ma Derbe, Timote ada Tisik
ta Tərofime nəteye ka dala
i Azi. 5 Nəteye neheye na,
tə lahamay kame, ti ye a
Tərowas mata həbe may mə
ɗəma. 6 Ma dəba i magur-
lom i Pak, nəmay nəmaa tsal
a kwalalaŋ i yam, nəmaa ye
abəra ma Filipi. Nəmaa ge
məhəne zləm ka tsəveɗ na,
nəmaandisl a gəmaiTərowas
tuk. Nəmaa ndza mə ɗəma
luma nəte.

Awtis a lətsew abəra ma
mədahaŋ

7 Pat i luma i maŋgəzla ta
huwa na, nəmaa haya gər
hərwi mənde ɗaf i matəkəre
məməte i Yesu.* Tədœ eye
na, Pol ma gəriye tay ha, ma
diye ŋgway. Hərwi niye, a
tsikatay bazlam i Mbəlom
hus a magərhəvaɗ. 8 Nəmay
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 dəɗaw
abəra mə gay ka gər i gay
mamahkar eye ka dala. Ndo

* 20:7 Məsler hay 2.42.
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hay tə mbəzlaw tə lətse ha
ka mbəlom na, kə mət tsɨy.
10 Pol a mbəzlaw, a ye ka təv
ŋgay. A guɗuk naha faya, a
zla na a həlay, a gwaɗatay:
«Ɗərev mâ ye fakuma abəra
bay, 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.

13 Nəmaa ye, nəmaa tsal a
kwalalaŋ i yamhərwiməhəle
may a Asos. Pol neŋgeye,
a say mede tə sik. Nəmay,
nəmaa gwaɗ na, nəmaa zliye
na ka me i dəlov mə ɗəma.
14 A ndzamay naha a gər ma
Asos na, a tsal a kwalalaŋ
i yam, nəmaa zla na ka me
i dəlov. Nəmaa ye a gəma
i Metilen. 15 Tədœ eye na,
nəmaa ndisl a Siyo. Tədœ
taɗay eye na, nəmaa ndisl a
Samos. Tədœ taɗakay eye na,
nəmaa ndisl a gəma i Melet.
16Niye andza məgweɗe na, a
say a PolməndzemaEfez bay
hərwi ma ta mətsiye ka dala i
Azi, ma ndisliye a Zerozelem
bəse bay. Taɗəma giye bo na,
a say məndisle a Zerozelem
pat i Peŋtekot.†

Pol a tsikatay me a ndo i
Efez hay

17 Ahəl nakə nəmaa ndisl a
Melet ayena, Pol a slərndoka
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
məsler a Bəy Maduweŋ tə
marəhay ha gər, tə mədzal
gər eye ada na sa ɗəretsətseh
haladzay hərwi Yahuda hay a
satay məkəɗe ga. 20Ka sərum
ha, wu nakə ma gakumeye
ŋgama aye na, na ŋgaha na
bay. Na ɗakum ha tebiye.
Na tətikakum kame i ndo hay
ada mə gay kurom hay. 21Na
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 Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste.

22 «Anəke na, na diye a Ze-
rozelem. Maa geŋ kutoŋ
mede a ɗəma na, Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye ada na sər wu
nakəma ta ndzeŋeye a gərmə
ɗəma aye bay. 23 Wu nakə
na sər aye na, gəma nakə na
ye a ɗəma aye na, Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye faya ma ɗeŋeye
ha. A gweɗeŋ: “Məgəse kar
a daŋgay tə ɗəretsətseh faya
ma həbiye kar.” 24 Ane i ga
na, na ndziye ma bəra mba,
aʼay ɗuh na mətiye na, wu-
ray 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
ayehus kamandəveŋgay eye.

† 20:16 Məsler hay 2.1.
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Məsler nakə a vəleŋ aye na,
məɗe ha Labara Ŋgwalak eye i
ŋgama i Mbəlom.

25«Məndze ga nakənandza
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 mə walaŋ kurom na,
mənese ga sa bay. 27 Hərwi
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
tsəpum aye. Gumatay gər
a ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu. Wawa i Mbəlom,
bo ŋgay eye a mət na, hərwi
ada tâ təra ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu. 29 Hərwi,
na sər ha, na ye gwa na, ndo
hay ta deyeweye a walaŋ
kurom. Nəteye ta ndzəkit bo
na, andza kəra i pesl hay, ta
gəriye ha 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
ka məpatay bəzay. 31 Gum
metsehe lele, sərum ha na,
məve mahkar, ta həvaɗ ta
həpat neŋ faya na ɗay ha
metsehe 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 BəyMaduweŋ kway
Yesu nakə a tsik aye na, mâ
makumaw a gər. A gwaɗ: “Ka
vəlay wu a ndo na, ka hutiye
məŋgwese a ze ndo nakə a
təma aye.”»

36 Pol a ndəv ha bazlam
niye na, a dəkw gurmets, a
ɗuwulay naha me a Mbəlom
ta nəteye tebiye. 37 Ta ndəv
ha maɗuwule me na, nəteye
tebiye tə pa bo kamətuwe ha-
ladzay. Ti ye naha, tə gəs na
ka bo təmbolok təmbolok, tə
tsikay me ta mətuwe eye, tə
gwaɗay: «Do tə zay.» 38 Wu
nakə a ndalatay wene wene
ayena, 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

1 Nəmaa ŋgəna gər na,
nəmaa ye, nəmaa tsal a
kwalalaŋ i yam. Nəmaa ye



Məsler hay 21:2 347 Məsler hay 21:14

kwayaŋŋaagəmaiKos. Tədœ
eye na, nəmaa ndisl a Rodes.
Nəmaa lətse abəra ma Rodes,
nəmaa ye a Patara. 2 Nəmaa
ye naha a ɗəma na, nəmaa
huta kwalalaŋ i yamnakəma
diye a gəma i Fenisi aye. Tsa
na, nəmaa tsal a ɗəma, nəmaa
ye ha. 3Ahəl nakə nəmay ma
wuzlah i dəlov aye na, nəmaa
ŋgatay a gəma i Sipəre tə həlay
i gula. Nəmaa ye a gəma i Siri.
Nəmaa ndisl a gəma i Tir. Mə
ɗəma na, təmbəzla ahaya wu
hayabəraməkwalalaŋ i yam.
4Nəmaa ndzatay a gər a ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu
mə ɗəma. Nəmaa ndza ka bo
dziye luma nəte. Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a ɗatay ha wu
nakə 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.
Nəmaandisl kame i bəlay na,
nəmaa dəkw gurmets, nəmaa
ɗuwulay me a Mbəlom. 6 Tsa
na, nəmaa tsik me a bo nəte
nəte. Nəmay nəmaa tsal a
kwalalaŋ i yam, nəteye na, ta
mbəɗa gər a mətagay tay hay.

7 Nəmaa ye abəra mə Tir
tə kwalalaŋ i yam, nəmaa
ye a Pətolmayis. Mə ɗəma
na, nəmaa tsikatay me a
ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu, nəmaa ndza mə
ɗəma məhəne nəte ta nəteye.
8 Tədœ eye na, nəmaa həl
bo, nəmaa ye ada nəmaa

ndisl a Sezare. Mə ɗəma
na, nəmaa ye a gay i Filip.
Neŋgeye ndo mətətikawa
bazlam i Mbəlom. Neŋgeye
na, nəte mə walaŋ i ndo
neheye tasəla tə pala tay ha
ahəl niyemaZerozelemaye.*
9 Dem ŋgay hay andaya faɗ,
ta ye a zal zuk bay. Tə ɗawa
ha bazlam i Mbəlom a ndo
hay. 10 Nəmaa ndza məhəne
haladzay na, ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom wuray tə
zalay Agabus a yaw abərama
Yahuda, a yenahaka təvmay.
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 gwaɗna, kəkay? Agwaɗ
na: “Ndo nakə na zla wu i
bəzay i huɗ ŋgay aye na, bəy
i Yahuda hay ta dzawiye na
andza nakay ma Zerozelem.
Ta dzawa na na, ta vəlateye
ha a həlay a ndo neheye
Yahuda hay bay aye.”»

12 Bo may eye ta malamar
neheyema Sezare aye nəmaa
tsəne bazlam niye na, nəmaa
gay amboh a Pol. Nəmaa
gwaɗay: «Kâ ye a Zerozelem
bay.»

13Ane 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 Yesu ma
Zerozelem.»

14 Nəmaa zəba faya na,
ma gəsiye bazlam may bay.

* 21:8 Məsler hay 6.5 ada 8.5-40.
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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
Zerozelem tuk. 16 Siye i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu
tə lakamay ha. Nəmaa ye a
gay indoweyeandayaməzele
ŋgay Mənasaŋ. Neŋgeye ndo
i gəma i Sipəre, a pa mədzal
gər ka Yesu na, kurre. Nəmaa
ndziye na, mə gay ŋgay.

Pol ta Yakuba
17 Ndo məpe mədzal gər

hay ka Yesu ta təma may tə
məŋgwese eye lele.

18 Tədœ eye na, Pol ta
nəmay, nəmaa ye a gay
i Yakuba. Mə ɗəma na,
madugula neheye tə ndzatay
kame a ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu aye tə haya
gər tebiye. 19 Pol a tsikatay
me ada a təkəratay wu nakə
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
nəteyemandza eyeməwalaŋ
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. 24 Həlay tay mede
hərwi məbere bo tsəɗaŋŋa
ada mahəze gər andza nakə
tə gawa aye mazlambar kə
sla. Dum ka bo dziye a gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom
hərwiməbereboyakdərmak.
Səkəmumataywuhayahəlay.
Ka ge andza niye na, wu nakə
ndo hay ta təkər ka nəkar aye
na, andza deɗek andaya mə
bazlam tay niye ta təkər aye
bay. Ada ta gwaɗiye nəkar
dərmak faya ka rəhay ha
gər a bazlam i Musa mapala
eye. 25 Ndo neheye Yahuda
hay bay aye ada ta təra ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu
aye na, ɓa nəmaa 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 faɗ aye, ti ye
mata bere bo tsəɗaŋŋa. Tsa
na, Pol a ye a gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom, a gwaɗay
a ndo məvəlay wu a Mbəlom:

† 21:25 Məsler hay 15.20.
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«Məhəne tasəla ka ndəv abəra
mə ɗəmana, məbere bo kway
ma ndəviye, nəmaa maweye
hərwi ada kwa way mâ vəlay
wu aMbəlom.»

Tə gəs na Pol
27 Məhəne 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, hwayu-
maw! Ndonakə a tsikawawu
nakə lele bay ka Israyel hay,
ka bazlam iMusamapala eye
ada ka gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom aye na, neŋgeye
anaŋ. Anəke na, neŋgeye faya
ma zakiye ha wene wene
eye na, kə həlaw ndo neheye
Yahuda hay bay aye a gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom.
Kə nas ha təv nakə tsəɗaŋŋa
eye.» 29Tə tsik andza niye na,
təŋgatayaTərofimendo i Efez
tə Pol məwalaŋ gay. Tə dzala
mə gər tay ma giye Pol kə zla
ahaya a gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom.

30Ndohay tebiyeməwalaŋ
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 satayməkəɗe na
Pol aye na, bagwar i bəy i
sidzew i Roma a tsəne ndo
hay tebiye ma Zerozelem mə
wadəŋ wadəŋ. 32 Kwayaŋŋa,
a ye ta bagwar i sidzew ada

sidzew siye hay ta hway ka
təv i ndo niye hay. Ndo hay tə
ŋgatay abagwar i bəy i sidzew
ta sidzew siye hay na, tə gər
haməkəɗe Pol.

33 Bagwar i bəy i sidzew
niye a həndzəɗ naha ka təv
i Pol, a gəs na. Tsa na,
a gwaɗatay: «Dzawum na
lele tə tsalalaw sulo.» Tsa
na, a tsətsah ka ndo hay,
a gwaɗatay: «Ndo nakay
neŋgeye na, way? A ge na,
mey?» 34Ane tukna, ndoniye
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 sidzewhay: «Dum
ha Pol a təv kway nakə ka
ndzawakwa mə ɗəma aye.»
Tsa na, ti ye ha Pol a ɗəma.

35 Ahəl nakə faya ta diye
na, Pol a ndisl ka təv nakə
magamadədo aye na, sidzew
hay tə zla na hərwi ndo hay
faya ta ŋgəɗətsiye na ka zal.
36Hərwi ndo hay tebiye faya
ta pay bəzay tə mawude eye,
tə gwaɗ: «Kəɗum na!»

Pol a tsikataymeandohay
37 Ahəl nakə faya ta

fələkwiye ha Pol a gay tay
niye na, Pol a gwaɗay a
bagwar i bəy i sidzew niye tə
bazlam i Gərek: «Ka vəleŋeye
tsəveɗ ka mətsikaka wu ga
andaya təɗew?»
Bagwar i bəy i sidzew niye

a tsətsah faya, a gwaɗay:
«Nəkar na, ka sər bazlam
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i Gərek ɗaw? 38 Na gwaɗ
nəkar ndo i Ezipt wuray
patakay a zlaw mawesewes
a huɗgay aye ada a həlaw
ndo hay gwezem faɗ tə wu
həlay a patayha a kəsaf hərwi
mabəbazl tay ha ndo hay aye
bəɗaw?»

39 Pol a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Neŋ na, ndo i
Yahuda. Tə wa ga ma gəma
i Tarsis ka dala i Silisi. Neŋ ta
deɗek wawa i gəma niye lele
eye. Amboh vəleŋ tsəveɗ ka
mətsike me, na tsikateye me
a ndo hay.»

40 Bagwar i bəy i sidzew
niye a vəlay tsəveɗ kamətsike
me. Pol a lətse ka dakakal i
gay, a gatay tə həlay kət kət
ada ndo hay tebiye tâ ndza
tete. Tsa na, ndo hay tebiye
tə ndza tete. Pol a dazlay
mətsikatay me tə bazlam i
Yahuda hay.

22
1 «Malamar ga hay ta bəba

ga hay, bazlam ga nakə anəke
na tsikakumeye, na mbəɗiye
ha ka bo abəra me aye na,
tsənum təday.»

2 Ndo niye hay tə tsəne Pol
faya ma tsikateye me tə ba-
zlam i Yahuda hay na, ta
səkah haməndze tete sa.
Tsa na, Pol a gwaɗatay:

3 «Neŋ na, ndo i Yahuda. Tə
wa ga ma gəma i Tarsis ka
dala i Silisi. Na gəl na, kanaŋ
ma Zerozelem. Ndo nakə a
dzeŋgeŋ aye na, Gamaliyel.
Maa tətikeŋ məpay bəzay a
bazlam mapala eye i bəba
təte kway hay kəkay na,
neŋgeye. Navəlayhabopeteh

a Mbəlom andza nəkurom
neheye anaŋ bəgom aye.
4 Na gatay ɗəretsətseh a ndo
neheye tə pay bəzay a Bəy
Maduweŋ Yesu aye hus ka
məkəɗe tay ha mədahaŋ eye.
Na gəs tay ha haladzay. Kwa
ŋgwas hay, na ye tay ha
a daŋgay. 5 Bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom ta
madugula hay ta sliye faya
məhəle mbal ga, na tsik na,
deɗek. Ta watsa ɗerewel hay,
ta vəleŋ a həlay hərwi mede
ha ka təv i malamar neheye
nəteye Yahuda hayma gəma i
Damas aye. Ada na ye a ɗəma
na, mata gəse ndo neheye
faya ta pay bəzay a Yesu aye
hərwi ada nâ həlatay ahaya
kanaŋ a Zerozelem məgatay
ɗəretsətseh.

6 «Ahəl nakə neŋ faya na
diye, neŋ bəse na ndisliye a
Damas aye na, mazlambar
magərhəpat. Kwayaŋŋa
dzaydzay bagwar eye a
mbəzlaw abəra mə mbəlom.
A lawara ga awuzlah tuwzik,
a dəv dzaydzay haladzay.
7 Tsa na, na dəɗ ka dala. Na
tsəne mətsike me, a ləvawmə
mbəlom, a gweɗeŋew: “Sol,
Sol, nəkar faya ka geŋeye
ɗəretsətseh andza niye na,
hərwi mey?”

8 «Na tsətsah: “Nəkar way,
BəyMaduweŋ?”
«Mətsike me niye a

mbəɗeŋew faya, a gwaɗ: “Neŋ
na, Yesu ndo i Nazaret nakə
faya ka geye ɗəretsətseh aye.”
9Ndoneheye faya ta lakiye ga
ha aye ta ŋgatay a dzaydzay
niye, ane tuk na, ta tsəne
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mətsike me i ndo nakə a
tsikeŋewme aye bay.

10 «Na tsətsah naha faya, na
gwaɗay: “Na giye na, kəkay,
BəyMaduweŋ?”
«BəyMaduweŋagweɗeŋew

faya: “Lətse, do a Damas.
Ka ndisl naha a ɗəma na, ta
tsikakeye wu nakə Mbəlom
ma gwaɗakeye ge aye.” 11Na
lətse kambəlom na, na ŋgatay
a ɗəre bay, hərwi dzaydzay
nakə a dəv haladzay aye ka
gulufeŋ ha ɗəre. Ndo neh-
eye faya ta lakiye ga ha aye,
tə gəseŋ həlay, ti ye ga ha a
Damas.

12 «Ma Damas na, ndow-
eye andaya məzele ŋgay
Ananiyas. Neŋgeye ndo
məpay naha faya a Mbəlom
lele ada a rəhay ha gər a
bazlam kway mapala eye
lele. Yahuda neheye ma
Damas aye ta rəhay ha gər
lele. 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. 14A gweɗeŋ
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 tsəne
mətsike me i ŋgay eye ŋgway
andza nakə anəke kə ge bo
tsɨy aye. 15 Anəke nəkar ka
təra na, ndo məhəle mbal
ŋgay. Mbəlom kə slər kar
ha məɗatay ha a ndo hay
wu nakə ka tsəne aye tə wu
nakə ka ŋgatay aye. 16 Anəke
ka həba na, sa mey? Lətse

ka mbəlom 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 Zerozelem. Na
yawa a gay i məɗəslay ha gər
aMbəlom, na ɗuwulawayme
a Mbəlom. Pat wuray na,
na ye a gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom. Neŋ faya na
ɗuwuleye me na, məsine a
geŋ. 18Maməsine 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
sləriye kar ha a gəma dəreŋ
eye hay, ka təv i ndo neheye
Yahuda hay bay aye.”»

Pol kame i bagwar i sidzew
i Roma

22 Ndo niye hay tə pay
zləm a bazlam i Pol nakə
faya ma tsikateye hus a
ndisl ka bazlam nakə a gwaɗ
«Na sləriye kar ka təv i ndo
neheye Yahuda hay bay» aye.
Tsa na, ta wuda ta magala, tə
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gwaɗ: «Dzum ha ndo nakay
abəra mə ɗəma! Kəɗum na
abəramə ɗəmamədahaŋ eye!
Neŋgeye na, a ye ka bo ma
ndziye ka bəra bay.»

23 Ta wuda haladzay,
ta kal ha petekeɗ tay
a magərmbəlom. Tə
həl 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 ta wuda na,
hərwi mey?

25Tə dzawa Polmata ndeɓe
tuk na, Pol a gwaɗay a bag-
war i sidzew niye: «Nəkar na,
tsəveɗ yak andaya məndeɓe
ndo i Romanakə ta gay sariya
zuk bay aye ta mandalaɓa
ɗaw?»

26 Bagwar i sidzew a tsəne
bazlam i Pol na, a ye ka təv i
bəy bagwar eye i sidzew hay,
a ye a ɗay ha bazlam i Pol
nakəa tsikaye. Agwaɗay: «Ka
giye tebiye na, kəkay? Ndo
nakay na, ndo i Roma.»

27 Tsa na, bagwar i bəy i
sidzew niye a ye ka təv i
Pol. A ye naha a tsətsah faya,
a gwaɗay: «Tsikeŋ ta deɗek,
nəkar na, ndo i Roma ɗaw?»
Pol a mbəɗay faya, a

gwaɗay: «Ayaw! Neŋ ndo i
Roma.»

28 Bəy i bagwar i sidzew
niye a gwaɗ: «Neŋna təra ndo
i Roma na, na vəl suloy hal-
adzay.»

Pol a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Neŋ tə wa ga na,
ndo i Roma ŋgway bəna na
səkəm ta suloy andza nəkar
bay.»

29 Kwayaŋŋa ndo neheye
maləva bo eye ta ndaɓiye Pol
məgay kutoŋ ka mətsike me
aye, ta həndzəɗ faya abəra.
Bo i bagwar i bəy i sidzew eye
a sər ha Pol neŋgeye ndo, a
pay tsalalawando i Romana,
a dzədzar haladzay.

Pol kame i madugula i
Yahuda hay

30 Bagwar i bəy i sidzew
niye a say məsəre ha Yahuda
hay tə may ha mənese hərwi
mey. Hərwi niye, tədœ eye
na, a pəla ahaya tsalalaw
abəra mə həlay a Pol. Tsa
na, a zalatay a bagwar hay i
ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom aye tebiye. A hay-
atay gər. Tsa na, tə zla ahaya
Pol, a lətse ha kame tay.

23
1 Pol a ndazl tay ha bag-

war 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.»

2 Bagwar i ndo məvəlaway
wu a Mbəlom 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 kanaŋməgeŋ sariya na,
andza nakə bazlam mapala
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eye a tsikaka aye. Ane tuk na,
nəkar eye ɗuh faya ka nasiye
ha bazlam i Mbəlom mapala
eyehərwikavəlateye tsəveɗa
ndo hay tâ kəɗ ga.»

4 Ndo neheye nəteye bəse
ka təv i Pol aye, tə gwaɗay a
Pol: «Ka tsaɗayabagwar indo
məvəlaway wu a Mbəlom na,
kəkay!»

5 Pol a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Malamar ga hay,
na sər ha neŋgeye bagwar i
ndoməvəlawaywuaMbəlom
bay. Hərwi mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlomna, tə gwaɗ:
“Ɗaɗa ka tsikiye wuray man-
asa eye ka bəy i gəma yak
bay.*”»

6 Pol a sər ha, ndo neheye
mahaya gər aye na, siye
hay Saduke hay, siye hay
Farisa hay. Hərwi niye a
wuda kələrra kame tay, a
gwaɗatay: «Malamar ga hay,
neŋ na, ndo Farisa ada gwala
ga hay na, Farisa hay. Ka
gumeŋeye sariya anəke na,
hərwi nakə na dzala ha
ta deɗek mədahaŋ hay ta
lətseweye abəramamədahaŋ
aye.»

7Pol a ndəv ha bazlamŋgay
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
kwa məsəfəre andaya bay.

Farisa hay i tay na, ta pa faya
mədzal gər tay. Tə gwaɗ wu
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 kəgəbay
məsəfəre.»

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.»

11Ta 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 Ze-
rozelem. A seŋkâhəlmbal ga
ma Roma dərmak.»

A satay a Yahuda hay
məkəɗe Pol

12 Tədœ eye na, siye i
Yahuda hay tə haya gər, təma
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.»
13 Ndo neheye tə haya gər, tə
ma ha ka bo bazlam aye na,
ta ziye kuro kuro faɗ. 14Təhəl

* 23:5 Madayaw abəra ma Ezipt 22.27.
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bo, ti ye ka təv i bagwar hay
i ndo neheye tə vəlaway wu
a Mbəlom aye ta madugula
hay. Ti ye naha, tə gwaɗay:
«Nəmay na, nəmaa mbaɗaka
kame i ndo hay. Nəmaandiye
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. Gwaɗumay na, a
samay mazəbe 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, bazlam niye
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.

17 Pol a tsəne andza niye
na, a zalay a bəy i sidzew,
a gwaɗay: «Laka ha wawa
nakay ka təv i bagwar i bəy
i sidzew hərwi bazlam ŋgay
andaya a sayməɗay ha.»

18Bəy i sidzewti ye tawawa
niye. A laka ha ka təv i bag-
war 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, agweɗeŋnâ lakakaahaya
wawa nakay hərwi wu an-
daya a sayməɗaka ha.»

19 Tsa 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?»

20 Wawa niye a gwaɗay:
«Yahuda hay ta haya gər, təma
ha ka bo bazlam, tə gwaɗ ta
deyeweye, ta tsətsahiye naha
fakaya Pol. Ka zlatay naha
tədœ kame i məhay gər i bag-
war i ndo mələve dala tay
andza agəna ta zəbiye ka ba-
zlamŋgaynakə a tsikawaaye.
21 Ane tuk na, ta yaw, ta
tsətsah na, kâ təma tay na
bay. Hərwi ndohayməwalaŋ
tay, ta ziye kuro kuro faɗ ta
pay bo a goɓo. Nəteye na, ta
mbəɗa tsɨy. Tə gwaɗ ta ndiye
ɗaf bay, ta siye yam bay. Ku-
toŋ ta kəɗiye na Pol təday.
Anəke na, nəteye mahaya gər
eye tsɨy, ta həba na, bazlam
yak nəte ŋgweŋ.»

22 Bagwar i bəy i sidzew
niye hay, a gwaɗay: «Kâ
təkəray bazlam nakay a
ndəray sa bay.» Tsa na, a
gwaɗay: «Dowu yak.»

Tə slər ha Pol ka təv i Fe-
likus

23Ma dəba eye na, bagwar
i bəy i sidzew niye a zalatay
a bəy i sidzew hay sulo, a
gwaɗatay: «Hayumay gər a
sidzewhay temerre sulo, ndo
makukure pəles hay kuro
kuro tasəla ada hasləka hay
temerre sulo, ta həl suwal
tay a həlay. Nəkurom tebiye
ləvum bo lele ka mede a
Sezare. Ka həlumeye bo ta
ɓəre tsɨɗ i həvaɗ. 24 Ləvum
ha bo tə pəles neheye ka
zlumeye ha Pol aye. Ka
deyumeye na, mâ ndisl ka
təv i Felikus ndo mələve
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dala i Sezare na, wuray kwa
tsekweŋmâ gay bay.»

25 Tsa na, bagwar i bəy i
sidzew niye hay a watsatay
ɗerewel a həlay, a gwaɗ:

26 «Neŋ Kəlod Lisiyas, na
tsikaka naha me a nəkar Fe-
likus.

27 «Ndo nakay na sləraka
naha na, Yahuda hay tə gəs
na a satay məkəɗe na. Neŋ
na tsəne neŋgeye ndo i Roma
na, na zla na bazlam eye ka
gər ga nəmay ta sidzew ga
hay. Nəmaa təma ha, nəmaa
gəs na nəmaa ye ha a gay
may. 28Hərwi 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. 29 Na 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 ada məkəɗe
na faya aye kəgəbay məgəse
na 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.»

31 Sidzew hay tə ge andza
nakə tə tsikatay aye. Tə zla
Pol, ti ye ha ta həvaɗ hus a
gəma i Aŋtipatəris. 32 Tədœ
eye na, sidzew neheye tə laka
tay tə sik aye, tə gər tay ha. Ta
mbəɗa gər a dəba, təma a təv
nakə tə ndzawamə ɗəma aye.
Ndo makukure tə pəles ti ye
ha Pol. 33Təhusa a Sezare na,
ndo makukure pəles hay tə

vəlay ɗerewel nakə tə vəlatay
naha a həlay a Felikus ada tə
vəlay ha Pol a həlay.

34 Bəy a təma ɗerewel niye
a dzaŋga. Tsa na, a tsətsah ka
Pol, a gwaɗay: «Nəkarna, 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 ha mənese aye tâ yaw
təday.» Tsa na, a gwaɗatay a
sidzewhay: «DumhaPolagay
nakə bəy Herod, bəy bagwar
eye a ŋgar ahəl niye aye.»

24
Pol kame i Felikus

1 Ma dəba i məhəne zlam
na, Ananiyas bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom ta
siye i madugula i Yahuda hay
ada ndoweye andaya tə zalay
Tertulus, ndoməsəre gər i ba-
zlam 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 andaya məndze hal-
adzay ka dala kwayna, 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. 3 Hərwi wu neheye
tebiye nəmaa huta aye na,
nəmaa gaka sɨsœ kwa ahəl
waray ada kwakəɗay. Nəmaa
gaka sɨsœ haladzay.
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4 «A seŋ məmətse kar ha
haladzay bay. Ane tuk
na, amboh hərwi ŋgwalak
yak, pamay zləm ka bazlam
may məndze 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 tebiye ka
məndzibəra.* 6Ka pəla tsəveɗ
ka mənese ha gay i məɗəslay
ha gər aMbəlom. 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. 8Tsa na, Lisiyas a
gwaɗamay: “Dum ta wudum
faya ka təv i bəy Felikus.”
Nəmaa yaw ka təv yak na,
hərwimawude faya.] Taɗə ka
tsətsah fayabazlamna, 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 ŋgwasa haladzay hərwi

na huta tsəveɗ məge sariya
kame yak. 11Bəy, nəkar tə gər
yak ka sliye faya matsətsehe
məndze ga ka ndo hay. Kə
ge anəke na, ma ziye məhəne
kuro gər eye sulo bay nakə
na yaw a Zerozelem mata
ɗəslay naha gər 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 məɗəslay
ha gər a Mbəlom bay. Ada
kwa mə 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 gay məsler na, a
Mbəlom i bəba təte may hay.
Ada na dzala ha ka wu nakə
mawatsa eye mə ɗerewel i
Musa ada nakə mawatsa eye
mə ɗerewel i ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom hay aye.
15 Hərwi na sər ha ta deɗek
andza nəteye neheye tə sər
ta deɗek ndo neheye mənese
andaya fataya bay aye ta ndo
i mezeleme hay ta lətseweye
abəra 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

* 24:5 Mata 2.23.
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bay. Naye aZerozelemna, na
zlamadzəne ando gahay ada
hərwi məvəlay wu a Mbəlom.
18 Tə ndzeŋ a gər mə gay i
məɗəslay ha gər aMbəlomna,
na ndəv ha məsler i məbere
bo tsəɗaŋŋa tsɨy. Ndo hay an-
daya bay ada magazləga an-
daya bay. 19 Ane tuk na, siye
i Yahuda neheye ka dala i
Azi aye, nəteye andaya. Haɓe
taɗə ta huta fagaya mənese
na, mata dayaw mawude fa-
gaya ka təv yak na, nəteye.
20Kəgəbaymənese nakəna ge
tə gəs ga faya, ti ye gahakame
i bagwar i Yahuda hay aye
na, ta tsikaka. 21Ma giye na,
hərwi nakə na gwaɗ ta ma-
gala kame tay: “Ka gəsuma
ga ahaya kamekurombəgom
na, hərwi nakə neŋ na dzala
ha ta deɗek mədahaŋ hay ta
lətseweye abəramamədahaŋ
aye.”»

22 Bəy 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.» 23 A gwaɗay a bagwar
i sidzew: «Pa na Pol a daŋgay,
kâ gay ɗəretsətseh bay, gəray
tsəveɗ a dzam ŋgay hay tâ
zəbay ɗəre.»

24 A 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 met-
sehe a bo ada ka sariya nakə
Mbəlomma gateye a ndo hay
aye. Felikus a tsəne andza
niye na, zluwer a gay. Tsa na,
a gwaɗay a Pol: «Anəke na, do
wuyak, azanahutahəlay eye
na, nazalakeye sa.» 26Felikus
a dzala mə gər ŋgay agəna Pol
ma vəleye suloy. Hərwi niye
a zalaway a Pol mətsike me.

27 Tə ndza ka bo məve sulo
na, ta mbəɗa ha Felikus ta
Porsiyos Festus. Felikus na,
neŋgeye a saymayatay a gər a
Yahuda hay. Hərwi niye a gər
ha Pol ma daŋgay.

25
Pol kame i bəy Festus

1 Ahəl 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. 2 A ndisl a
Zerozelem na, bagwar hay
i ndo neheye tə vəlaway wu
a Mbəlom aye ta bagwar
i Yahuda hay ti ye ka təv
ŋgay hərwi mawude ka Pol.
Ta tsətsah faya, tə gwaɗay:
3 «Amboh, zlamay ahaya Pol
a Zerozelem ka məge sariya
may kanaŋ.» Tə tsikay andza
niye na, ɓa ta nda faya me
ada a satay mata kəɗe na ka
tsəveɗ.

4 Ane tuk na, Festus a
mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Pol na, neŋgeye ma daŋgay
mə gay ma Sezare. Anəke
na, na giye mahonok bay, na
ndziye məhəne tsekweŋ na,
na mbəɗiye gər a mətagay.»
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5 A gwaɗatay sa: «Kə sakum
na, bəy kurom hay tâ peŋ
bəzay a Sezare. Taɗə ndo
nakay kə ge wu nakə lele bay
aye na, tâ ye naha, tâ ge faya
sariya.»

6 Festus a ndza ma
Zerozelem na, məhəne
tsamahkar hus a məhəne
kuro tsa. Tsa na, a mbəɗa gər
a Sezare. Bəy i Yahuda hay tə
paybəzay. Tədœeyena, ayea
təv məge sariya. A gwaɗatay:
«Dum, zlumeŋew Pol.»

7Pol a ye ka təvməge sariya
na, kwayaŋŋa Yahuda neh-
eye ti yawma Zerozelem aye
tə lawara na. Ta raw faya
me kamənese neheye a say a
zləmmətsənebayayewalwal
haladzay, ane tuk na, tə sla
faya mətsike deɗek ŋgay eye
bay. 8 Ta ndəv ha mətsike ba-
zlam 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
aMbəlom, 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 Ze-
rozelem na ta gakeye sariya
yakmə ɗəmana, 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
bay. 11 Taɗə na ge mənese
nakə ɗa məkəɗe ga faya aye
na, na may ha me a məməte

wal bay. Ane tuk na, taɗə
maraw me i ndo neheye ta
raw fagaya me andaya mə
ɗəma bay na, ndərayma 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
matagaka sariyayakna, bəy i
Roma ba! Ka diye ka təv ŋgay
deɗek.»

13Ma dəba eye andza tsek-
weŋ na, bəy bagwar eye nakə
tə zalay Agəripa aye neŋgeye
tamalamar ŋgay ŋgwas eye, tə
zalay Berenis, ti ye a Sezare
mata zəbayaw ɗəre a Festus.
14 Tə ndza mə ɗəma məhəne
haladzay. Hərwi niye Fes-
tus a huta həlay eye məɗay
ha labara i Pol a bəy bagwar
eye. A gwaɗay: «Ndo wuray
andaya kanaŋ Felikus a gər
ha a daŋgay, na yaw na ndzay
a gər. 15 Na 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 zemədzatay ha gər a ndo
neheye ta wuda faya aye bay.
Tə dzatay ha gər ta ndo neh-
eye ta raw faya me aye ada
neŋgeye dərmak taɗə deɗek,
deɗek bay na, ma tiye mbal
i gər ŋgay.” 17 Tsa na, nəmaa
yaw ka bo dziye. Nəmaa yaw
na, na mətsa ka wuray bay.
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Tədœ eye na, na ye ka təv
məge sariya. Tsa na, na slər
ndo hay, na gwaɗatay: “Za-
lumay naha a Pol mâ yaw.”
18 Pol a yaw na, ndo neh-
eye ta wuda faya aye ti ye
naha. Ndo neheye ta wuda
faya aye na, tə tsik faya wu-
ray andza nakə na dzala aye
bay. 19 Wu nakə na tsəne
aye, tə kəɗwuway na, ka kule
tay nakə tə paway bəzay aye.
Ada sa na, ka ndo nakə tə
zalay Yesu a mət aye na, Pol
a gwaɗawa kə lətsew abəra
ma mədahaŋ aye. 20Neŋ na,
a geŋ wadəŋ wadəŋ, na sər
məge kəkay bay. Hərwi niye,
na gwaɗay a Pol: “A saka
na, 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
sariyagana, bəy iRoma.” 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 ndoniye tə zləmga.»
Festus a mbəɗay faya, a

gwaɗay: «Tədœna, ka tsəniye
bazlam ŋgay.»

23 Tədœ eye na, Agəripa
ta malamar 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, Festus

a gwaɗatay a ndo ŋgay hay:
«Dum, zalumayaw a Pol, mâ
yaw.» Ndo niye hay ti ye, tə
zalayaw a Pol. Pol a yaw ka
təv tay. 24 Tsa na, Festus a
gwaɗ: «A nəkar Agəripa, bəy
bagwar eye ada a nəkurom
neheye tebiye kanaŋ aye.
Ndo nakə Yahuda neheye
ma Zerozelem aye ta Yahuda
neheye kanaŋ aye ta wuda
faya ka təv ga. Ta wuda faya,
tə gwaɗ neŋgeye na, mâ ndza
sa bay, məkəɗe na. 25 Neŋ
na, na huta fayamənese nakə
ɗa məkəɗe na aye bay. Ane
tuk na, bo ŋgay eye tə gər
ŋgay a gwaɗ: “Bəy i Roma mâ
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.
Hərwiniyena slərnahakame
kuromtebiyeadawenewene
eye kame yak Agəripa bəy
bagwar eye. Tsətsah faya gər
i bazlam eye. Ka tsətsah na,
agəna neŋ dərmak na hutiye
gər i bazlam nakə na tsikiye
aye hərwi ada nâ huta wu
nakə na watsay naha a bəy
i Roma aye. 27 Na zəba faya
məsləre ha ndo i daŋgay ka
təv i bəy i Roma ze məsəre
məneseŋgay eyena, 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



Məsler hay 26:2 360 Məsler hay 26:14

sayma tsikiyeme. 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 tsəveɗmətsikeme abəra
ka bo ga bəgom kame yak
hərwi bazlam neheye tebiye
Yahudahay təŋgeŋnahaagər
aye. 3Ɗərev ga a ŋgwasawene
wene eye na, 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, na
ndza mə walaŋ 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. 6 Ada anəke faya
ta geŋeye sariya na, hərwi
nakə na pa mədzal gər ga ka
wu nakə Mbəlom a 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 fagaya me na,
hərwi nakənapa fayamədzal
gər aye dərmak. 8 Nəkurom

Yahuda hay, Mbəlom ma ta
təmiye tay ha ndo hay abəra
ma mədahaŋ na, a sakum
mədzele 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 dza-
lum aye dərmak. 10 Wu
neheye tebiye na ge na,
ma Zerozelem. Na huta
gədaŋ na, abəra ka təv i
bagwar hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye.
Na gəs ndo neheye tə paway
bəzay a Yesu aye haladzay a
daŋgay. Ahəl nakə tə gawatay
sariya i məkəɗe tay ha aye
na, na gwaɗawa faya yawa
dərmak. 11 Na yawa a gay i
maɗuwule me hay wal wal,
na gawatay ɗəretsətseh ada
a seweŋ məgatay kutoŋ ada
tâ gər ha məpe mədzal gər ka
Yesu. A ndeleŋ fataya turtur
haladzay. Na pəlawa tay ha,
kwa ma gəma neheye dəreŋ
aye. Na yawa 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
aDamasnakənaŋgatayadza-
ydzay faya ma mbəzlaweye
abəra mə mbəlom aye. A dəv
na, a ze madəve i pat. Dza-
ydzay niye a lawara may ta
ndo ga neheye faya ta lakiye
ga ha aye. 14 Nəmay tebiye
nəmaa dəɗ ka dala. Tsa na,
na tsəne mətsike me, a tsik
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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
fayama 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. Nabəzaka
ha bo na, hərwi matəre kar
ha ndo i məsler ga ada ka
ɗiye ha wu neheye ka ŋgatay
aye ada neheye ka ta ŋgateye
aye. 17 Na tsəpiye kar abəra
ka Yahuda hay ada ndo neh-
eye 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 dza-
ydzay, tâ təmaw abəra ma
gədaŋ i Fakalaw, tâ maw ka
təv i Mbəlom hərwi tâ təma
məpəse ha mənese tay ada ta
hutiye təv məndze ka təv i
Mbəlom andza ndo neheye tə
pamədzal gər taykaneŋaye.”

19 «Hərwi niye, Agəripa bəy
bagwar eye, na kərah wu
nakə na ŋgatay a yaw mə
mbəlom aye bay. 20 Na ɗa
ha bazlam i Bəy Maduweŋ
ma Damas təday, ma dəba
eye ma Zerozelem, ka dala
i Yahuda tebiye, ada a ndo
neheye Yahuda hay bay
aye. Na tsikatay, tâ gər ha
mezeleme, tâ yaw ka təv i

Mbəlom, tâ ge məsler 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. 22 Na 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.
WuneheyeMusa tandoməɗe
ha bazlam i Mbəlom siye hay
tə ɗa ha parakka, 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, ma
mətiye ada neŋgeyema təriye
makurre i ndo mələtsew
abəramamədahaŋ. Ma ɗatay
ha dzaydzay i bazlam ŋgay a
Israyel hay ada a ndo neheye
nəteye Yahuda hay təbey
aye.”»

24Pol fayama tsikiye andza
niye na, Festus a tsik ta mag-
ala, a gwaɗay: «Gər a vuwaka
ɗawPol? Məsərewuyaknakə
ka sər haladzay aye ka sər ha
mətsike me ta tsəveɗ eye sa
bay ɗaw?»

25 Pol a gwaɗay: «Gər a
vuweŋ bay ŋgalaka Festus. Na
tsik ɗuh na, bazlam neheye
deɗek aye ada bazlam neh-
eye a tsəne bo aye. 26 Wu
neheyena, bəybagwar eyekə
tsəne ada na tsikeye parakka,
hərwi na sər ha ta deɗek wu
nakə neŋgeye a sər bay aye
ada kə tsəne bay aye na, an-
daya bay. Hərwi wu neh-
eye tebiye a ge bo aye na, ta
məkal bay. 27 Nəkar, Agəripa
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bəy bagwar eye, ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom neheye
ahəl 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.»

28 Agəripa 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
tərumandzaneŋ. Ane tukna,
a seŋ na, tâ dzawa kurom a
daŋgay andza neŋ bay tey.»

30 Bəy Agəripa, Festus,
Berenis ada ta ndo neheye
mandza eye ka təv tay aye
tebiye tə lətse. 31 Ahəl nakə
nəteye faya ta deyeweye wu
tay aye na, tə gwaɗ nəte nəte
mə walaŋ tay: «Ndo nakay
na, kə ge wuray nakə ɗa
məkəɗenakəgəbayməgəsena
a daŋgay aye bay.»

32Tsa 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 pa-
may 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 ne-
heye ta tsəpawa bəy i Roma
aye dərmak. 2 Nəmaa tsal a
kwalalaŋ i yam nakə a yaw
abəra ma gəma i Adramite
aye. Sləlah i yam faya ma
diye ta wuzlahgəma i Azi ne-
heye 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 Mase-
dowan.

3Tədœ 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 i mənday, aya ane
mətasl a vəlamay tsəveɗ bay.
5Nəmaatas tadəlovnakəbəse
ta gəma i Silisi ada ta gəma i
Pamfeli aye ada nəmaa ndisl
a gəma iMira ka dala i Lisiya.
6 Nəmaa ndisl naha a ɗəma
na, bəy i sidzew niye a huta
kwalalaŋ i yam nakə a yaw
abəra ma Aləgəzandəri aye.
Madiye ka dala i Itali. Nəmaa
mbəzlaw abəra ma neŋgeɗ,
nəmaa tsal a ɗəma. Tsa na,
nəmaa ye kwayaŋŋa.

7 Nəmaa ndza ka tsəveɗ
məhəne haladzay. Nəmaa ye
tsəfetsəfe, nəmaa ndisl a wu-
zlahgəma i Kinidus na, ta gər
eye. Nəmaa sla faya mede
ɗeɗer sa bay, mətasl a ma



Məsler hay 27:8 363 Məsler hay 27:17

may ha 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 ha-
ladzay. Tsa na, nəmaa ndisl
a təv eye andaya tə zalay
Təv Ŋgwalak Eye Hay neheye
ndo hay tə lətsawa ha a ɗəma
kwalalaŋ i yam hay aye, bəse
ta wuzlahgəma i Lase.

9Nəmaa ndza ka tsəveɗ ha-
ladzay. Ahəl i mede may
nakə faya nəmaa diye na,
pat i daliyam i Yahuda hay
ka mbərəm mede abəra mə
ɗəma. Hərwi kə ndisl ka kiye
niye andza niye na, ndəray
ma diye tə kwalalaŋ i yam
sa bay. Ta ɓariye kwalalaŋ i
yam tay hay ka ɗakal hərwi
mətasl nakə a gawa haladzay
yama tsalawa ka bo ɗaŋgwala
aye. Ta həbiye ka təv eye
niye haladzay bəna ta dəɗiye
a yam. Ane tuk na, Pol a
zəba ka ndo niye hay a satay
mələtse bay, ta diye kame na,
a gatay ɗaf. 10 A gwaɗatay:
«Dzam ga hay, na zəba faya
na, mede kway nakay faya
ka deyekweye tə kwalalaŋ
i yam aye na, mədze an-
daya mə ɗəma. Kwalalaŋ i
yam tə wu neheye mə ɗəma
tebiye aye na, ta nasiye. Ada
nəkway dərmak na, agəna ka
təmakweye bay, ka dzakw-
eye.»

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
ndoneheye təgwaɗ«Takwaha
ka bo» aye. 12 Ada sa na, təv
niyeməndzemə ɗəmaahəlay
i mətasl na, lele bay, hərwi
mətasl a gawa haladzay.
Hərwi niye matsəla ndo hay
tebiyena, a sataymedekame.
A satay taɗəma giye bo na, ta
ndisliye a Fenikis təv məpe
bo i kwalalaŋ i yam nakə ma
Kəret aye. Bəlay andaya na,
ta diye i məgəma ɗekɗek tsa.
Ta ndziye mə ɗəma təmaɗ.

Mətasl bagwar eye
13 Mətasl a dazlay a

mavəzle farfar. Mətasl nakə
a yaw ma diye 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 tuk na, kwayaŋŋa
mətsal bagwar eye a vəzl
haladzay. Mətasl niye tə
zalay na, mətasl nakə a yaw
ma bəzay i gəma aye. 15 A
zla na kwalalaŋ i yam. Tə
dza bo kaməmay ahaya gər a
kwalalaŋ iyamadiye imətasl
nakə a yaw aye na, tə sla faya
bay. Nəmaa gər ha, mətasl
mâ yemay 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
ahaya kwalalaŋ i yam niye
tsekweŋ eye tə pa na ka gər
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i kwalalaŋ i yam bagwar
eye. Tsa na, ləɓer andaya
maləva bo eye, ta ndeweɗ
ka kwalalaŋ i yam bagwar
eye. Ta dzədzar haladzay
hərwi hewiyeŋ andaya bəse
ka tsakay i Libiya, kwalalaŋ
i 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 yam mâ ŋgərzla
faya.

18Huya, mətasl niye na, kə
gər ha mavəzle bay, faya ma
ɓəliye may ha ta gədaŋ hal-
adzay. 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 gədaŋhuya. Nəmaa
təmiye na, nəmaa pa faya
mədzal gər may sa bay.

21 Ta nda wu mənday bay
məhəne haladzay. Pol a
lətse kame tay, a gwaɗatay:
«Dzam gahay, ka tsənumeŋna
bazlam ga, ada ka yakwaw
abəra ma Kəret bay na, ka
sakweye ɗəretsətseh bay, wu
kway hay ta dziye bay. 22Ane
tuk na, anəke na, faya na
gwaɗakumeye ɗərev mâ ye
fakuma abəra bay. Ndəray
kwa nəte ma mətiye bay.
Kwalalaŋ i yam kway na, ma
dziye. 23 Ta həvaɗ nakay,
gawla i Mbəlom ga nakə faya

na geyeməsler 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 ndo neheye
faya ka deyumeye ka bo
dziye hərwi yak.” 25 Dzam
ga hay, ɗərev mâ ye fakuma
abəra bay. Na sər ha ta deɗek
wu nakə Mbəlom a tsikeŋ
aye na, ma giye bo. 26 Ka
təmakweye na, a dala eye
andaya malawara eye ta
yam.»

27 Məhəne 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 na, ta ɗuwulay
me a mbəlom tay hay hərwi
ada ɗəre mâ tsaɗa. 30 Ndo
məɓəle kwalalaŋ hay a satay
mətəmaw abəra mə kwalalaŋ
i yam. Tapəla tsəveɗkaməzla
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.



Məsler hay 27:31 365 Məsler hay 27:44

31 Pol a gwaɗay a bagwar i
sidzew i Roma ta sidzew hay:
«Taɗə ndo neheye ta ndza ma
kwalalaŋ i yam bay na, ka
slumeye fayamətəme bay.»

32 Tsa na, sidzew hay ta
tərəts ha ləɓer neheye 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, agwaɗatay: «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 ŋgay
ma 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 mə
kwalalaŋ i yam na, temerre
sulo tə kuro kuro tasəla gər
eye məkwa. 38Ahəl nakə kwa
way a nda wu mənday ka
mərehe aye na, tə kuts ha siye
i wu mənday a yam hərwi
kwalalaŋ mâ mba 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 kawaray bay.
Ane tuk na, tə ŋgatay a təv
laloŋ eye ta hewiyeŋ eye. Tə
gwaɗ: «Taɗə ma giye bo na,
takwa ha a ɗəma, kwalalaŋ i
yammâ 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 ne-
heye mazəva eye ka mayako
nakə a may bo a kwalalaŋ i
yam ka məɗay ha tsəveɗ aye.
Tə ɓar petekeɗ ka mbəlom
kame ŋgay eye adamətasl mâ
təhay lele. Ahəl nakə faya ta
diye na, mətasl a təhatay ta
gədaŋ, a ye tay ha kahewiyeŋ
niye. 41 Ane tuk na, tə ndisl
na, kwalalaŋ i yam a husa
dənutskahewiyeŋ. Kwalalaŋ
i yama sla fayaməɓəle sa bay.
Me ŋgay eye a ye mbəzək a
hewiyeŋ, a sla fayamadayaw
abəramə ɗəmasabay. Tsa na,
yam nakə a tsal ka bo aye, a
ɓəl haladzay a həɓ ha dəba i
kwalalaŋ niye.

42 A satay haɓe a sidzew
hay məkəɗe ndo i daŋgay hay
hərwi adandəraymâ təmaha
bo tə mahuzluve bay. 43 Ane
tuk na, a say a bəy i sidzew i
Romamətəmeha Pol. A gatay
me a sidzew hay ka məge wu
nakə tədzala aye. A gwaɗatay
a ndo neheye tə sər mahu-
zluve aye, tâ lah mambəzle a
yam ada tâ tas ka dala. 44 A
gwaɗatay a siye hay, tâ gəs
həlay ka mayako kəgəbay ka
wu neheye a həɓaw abəra ka
kwalalaŋ i yam aye, tâ patay
bəzay. Kwa way a təmaw

* 27:35 Məsler hay 2.42.
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abəra ma bəlay na, andza
nakay.

28
Pol ka dala nakə tə zalay

Malta
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.
2 Ndo neheye mə ɗəma aye
ta təma may lele. Ma dəba
eye na, yam a pa, mətasl a ge
tsiyiɓeɓe haladzay. Tsa na, tə
vat ako əŋgəh. Tə gwaɗamay:
«Dumara, ndzum ka ako.»
3 Pol a ye, a həlaw mayako,
a pa ka ako. Azlakwa ma
mayako niye na, palas mə
ɗəma. Ako a vəɗay na, a
mbərzlaw 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
faya bay tebiye. 6 Ndo hay
tə dzala na, həlay i Pol ma
ɗəsliye kəgəbay ma dəɗiye
abəra kambəlom, mamətiye.
Ta həbaməndze 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 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 ŋgayməhəne 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 aMbəlom. Tsa na, ambəl.
9Ndo i ɗəvats neheye ka dala
niye tə tsəne na, ti ye ka təv i
Pol. Pol a mbəl tay ha. 10Ndo
hay tebiye ta bəzamay ha ta
deɗek ta rəhamayhagər. Ahəl
nakə nəmaa diye may aye
na, tə vəlamay wu neheye ta
gamay ŋgama ka tsəveɗ aye.

Pol a ndisl a Roma
11 Nəmaa ndza mə ɗəma

kiye mahkar na, nəmaa həl
bo, nəmaa ye tə kwalalaŋ i
yamnakəayawabərakadala
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. 12Nəmaa
ndisl a gəma i Sirakus na,
nəmaandzamə ɗəmaməhəne
mahkar. 13Nəmaa lətse abəra
mə 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. 14Magəma
niye na, nəmaa ndzay a gər
a ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu. Tə zalamay, nəmaâ
ndza mə gay tay luma nəte.
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Ada nəmaa ye a Roma na,
andza nakay. 15 Malamar
neheyema Roma aye tə tsəne
faya nəmaa diye naha na, ti
yaw mədze gər tə nəmay. Ti
ye hus a luma i Appiyus ada a
təv nakə tə zalay Gay iMbəlok
Mahkar aye. Pol a ŋgatatay
na, a gay sɨsœ a Mbəlom ada
ɗərev amay naha.

16 Nəmaa ndisl naha a
Roma na, tə vəlay tsəveɗ a Pol
mâ ndza mə gay ŋgay wal tə
sidzew nakə ma tsəpiye na
aye.

Pol a ɗa ha bazlam i
Mbəlom

17 Ma dəba i məhəne
mahkar na, Pol a zalatay a
madugula i Yahuda neheye
maRomaaye tâyeka təvŋgay.
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 haymapala eye, na
tsik faya wuray bay. 18 Ndo
neheye ti ye ga ha ka təv tay
aye ta tsətsah fagaya bazlam
na, a satay haɓe məgər ga ha.
Hərwi ta huta fagaya mənese
nakə ɗa məkəɗe ga faya aye
bay. 19 Ane tuk na, a satay a
bəy i Yahuda hay bay. Hərwi
niye, na gwaɗ kutoŋ na diye
ka təv i bəy i Roma. Neŋgeye
ma geŋeye na sariya ga. Wal
a seŋ məme tay ha mənese a
gwala ga hay bay. 20 Hərwi
niye na zalakum na, a seŋ
məŋgatakum ada mətsike me
tə nəkurom. Ka sərumha neŋ

madzawa eye tə tsalalaw na,
hərwi wu nakə Israyel hay tə
pa fayamədzal gər aye.»

21 Madugula i Yahuda hay
ta mbəɗay faya, tə gwaɗay:
«Nəmaa huta ɗerewel nakə
a yaw ma Yahuda a tsik ka
nəkar aye bay. Ndəray nəte
mə walaŋ i malamar kway
hay ki yaw, kə tsikamay
labara i wuray kəgəbay wu
nakə ŋgwalak eye bay aye
ka nəkar bay. 22 Ane tuk
na, a samay na, bo yak eye
ɗamay ha wu nakə ka dzala
aye. Andza niye, nəmaa
sər ha ndo hay kwa məŋgay
andaya faya ta tsikiye wu
nakə ŋgwalak eye bay aye ka
ndo i Yesu neheye.»

23 Madugula i Yahuda hay
tə pay pat nakə ta dziye gər
tə Pol aye, pat eye niye ta
maweye a gay ŋgay. Pat eye
a slaw na, ndo hay haladzay
ti ye a gay ŋgay. Pol a ndza
hway 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 ada
mə ɗerewel i ndo məɗe 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. 26 Mbəlom a



Məsler hay 28:27 368 Məsler hay 28:31

gwaɗ:
“Dozəbawkandoneheyeada

gwaɗatay:
Ka tsənumeye lele,

ane tuk na, ka sərumeye
bay.

Ka zəbumeye faya lele,
ane tuk na, ka ŋgatumeye
bay.

27Ndo neheye ta kula ha gər,
a sataymətsəne bay.

Ta dərəzl na zləm,
ta dərəzl na ɗəre tay.

A satay məŋgatay tə ɗəre tay
bay,

a satay mətsəne tə zləm
tay bay,

a satay məsəre tə gər tay
bay.

A satayməmawka təv ga bay.
Hərwi niye, na mbəliye
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 neh-

eye na, Yahuda hay ti ye wu
tay. Ahəl nakə faya ta diye
na, faya ta kəɗiye wuway mə
walaŋ tay.]

30 Pol a ndza məve sulo mə
gay nakə a vəlawa faya suloy
aye. A təmawa tay ha ndo ne-
heye ti yawa ka təv ŋgay aye
tebiye. 31A ɗa ha labara i Bəy
i Mbəlom ada a ɗa ha bazlam
iBəyMaduweŋYesuKəriste 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
mede ŋgay a Roma ada ta
məɗe ha matətike ŋgay a ndo
məpe mədzal gər neheye ma
wuzlahgəma aye.
Ɗerewel nakay na, gər i ba-

zlam 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
aye na, Mbəlom ma təriye ha
ŋgwalak eye ka ɗəre ŋgay, ada
ma hutiye sifa» (1.17).
Pol a səkahha labaranakay

ta tsəveɗwal wal mahkar:
Madədo 1 ka 8 faya ma
tsikiye ka mədzepe mə
walaŋ i marəhay ha gər
a bazlam mapala eye
ada məpe mədzal gər
ka Mbəlom nakə Yesu
Kəriste a təra tsəveɗ eye
mawura bo eye bay.

Madədo 9 ka 11 a tsik ka
mədzepe mə walaŋ i
Israyel hay slala nakə
Mbəlom a zla aye, ada

ndoməpemədzal gər hay
ka Yesu.

Madədo 12 ka 15 faya
ma tsikiye ka pendzeŋ
i məndze mə walaŋ i
məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu
Kəriste.

Ɗerewel nakay a ndəv
ta mətsike me haladzay
(madədo 16).

1Maawatsa 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
walhərwiadanâɗaha labara
ŋgay ŋgwalak eye a ndo hay.

2Labara 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, təwanama 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 imaslaŋ ŋgay na, tə həlay
i Yesu Kəriste. A ge andza
niye na, ta ŋgwalakŋgayhərwi
ada nâ ye, nâ ɗa ha bazlam
ŋgayando i gəmahaywalwal
tebiye hərwi ada tâ təra ndo
ŋgay hay ada tâ rəhay ha gər.
Andza niye, tâ ɗəslay ha gər a
məzele i Yesu Kəriste.
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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
ɗerewelnakayna, anəkurom
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 tsəveɗməgay naha sɨsœ
na, Yesu Kəriste hərwi məpe
mədzal gər kurom nakə ka
dzalum ha ka Yesu Kəriste
aye na, kə ɗa a zləm ka
məndzibəra tebiye. 9 Huya
ahəl nakə faya na ɗuwulaway
nahameaMbəlomayena, 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. 11Hərwi a seŋ haladzay
məŋgatakum. A seŋ məɗakum
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 gər ka Kəriste
ada na vəlakumeye gədaŋ
hərwi na pa mədzal 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
kurommede kame kame ada
kâ gəlum andza faya na giye
ta ndo neheye ma gəma siye
hay aye. 14Mbəlom 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
neheye ma wuzlahgəma bay
aye, na ɗateye ha a ndo
neheye tə sər wu aye ada a
ndo neheye tə sər wu bay
aye. 15Hərwi niye a yeŋ a gər
mede naha məɗe ha Labara
Ŋgwalak eye a nəkuromRoma
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, tsəveɗ mekeleŋ
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eye andaya bay. Andza nakə
təwatsaməƊerewel i Mbəlom
aye, tə gwaɗ: «Ndo nakə kə
dzala ha ka Mbəlom aye na,
Mbəlomma təriye ha ŋgwalak
eye ka ɗəre ŋgay, ada ma
hutiye sifa.*»

Kwawaymezeleme eye
18 Andza niye, Mbəlom

faya ma ɗa ahaya abəra mə
mbəlom, neŋgeye ta mevel
eye ka ndo neheye tebiye
faya ta giye mezeleme ada
tə ɗəslay ha gər bay aye.
Ma gateye sariya hərwi wu
tay neheye lele bay faya ta
giye aye, ma dərəzlatay na
tsəveɗ a ndo hay ka məsəre
deɗek. 19 Sariya ma gəsiye
tay ha hərwi tsəveɗ nakə ta
sliye faya məsəre Mbəlom
aye na, parakka maŋgaha
eye bay, bo i Mbəlom eye
kə ɗatay ha. Ane tuk na, ta
pay bəzay a tsəveɗ eye nakay
bay. 20 Ndəray kə ŋgatay a
Mbəlom kwa nəte bay. Ane
tuk na, kwa a həlay nakə a
ge məndzibəra aye hus anəke
na, wu neheye a ge tebiye
faya ta ɗateye ha a ndo hay
Mbəlom neŋgeye na, kəkay.
Ta ŋgatay a wu neheye na, a
sər bo parakka gədaŋ ŋgay
ma ndəviye ɗaɗa bay ada
Mbəlom na, neŋgeye nəte
ŋgweŋ. Ta sliye fayaməgweɗe
«Nəmaa sər bay» na, ta sliye
fayamətsike bay.

21 Kwa 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.
23Mbəlomnakə taməzlaɓ 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 eyehay sa andzawu
neheye tə va tə huɗ aye.

24Hərwi niyeMbəlom a gər
tay ha hərwi ada tâ ge wu ne-
heye lele bay aye andza nakə
a yatay a gər məge haladzay
aye. Andza niye faya ta giye
wu neheye a ge horoy aye
nəte nəte mə walaŋ tay. 25 Ta
gər ha Mbəlom nakə deɗek
eye, təpaybəzayamarawme.
I tay na, faya ta ɗəslay ha gər
a Mbəlom nakə a ge wu hay
tebiye aye bay, faya ta ɗəslay
ha gər a wu neheye neŋgeye
a ge aye ada ta geye məsler.
Haɓe ta ɗəslay ha gər ɗuh na,
aMbəlom, neŋgeye nakə haɓe
ta zambaɗeye huya aye. Mâ
ge bo andza niye.

26 Hərwi niye Mbəlom a
gər tay ha hərwi ada tâ ge
wu neheye a ge horoy andza
nakə a yatay a gər məge hal-
adzay aye. Ŋgwas hay ta gər
ha məndze ta hasləka hay,
tə hənawa tə siye i ŋgwas
hay. Niye na, wu nakə a

* 1:17 Habakuk 2.4.
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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 hal-
adzayməhəne 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.

28 Ndo neheye ta kərah
Mbəlom aye na, a satay
məsəre na bay. Andza niye,
Mbəlom a gər tay ha hərwi
ada tâ dzala andza nakə a
ye ka bo aye sa bay. Ta
dzala swa. Andza niye ta
giye wu neheye haɓe məge
bay aye. 29 Nəteye maraha
eye tə wu neheye ŋgwalak
eye bay aye, tə gawa ɗəre ka
wu i ndo hay, ta dzəgurawa
me ka ndo hay, tə gawa ɗəre
a ndo hay, tə kəɗawa ndo
hay, tə 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. 30 Nəteye tə tsikawa
wu neheye ŋgwalak eye bay
aye ka ndo hay, nəteye tə
naway ɗəre a Mbəlom, tə
tsaɗawatay a siye i ndo hay,
tə ɗəslaway ha gər a bo, tə
gawa zlapay. Nəteye 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 mə bazlam
tay sulo, tə sər mawuɗe
ndo hay bay, ta sakateye
naha a ndo hay bay. 32 Ɗuh
nəteye na, tə sər bazlam i

Mbəlommapala eye. Bazlam
iMbəlommapala eye a gwaɗ:
Ndo neheye faya ta giye
slala i wu neheye ŋgwalak
eye bay aye huya na, ta
vahaweye ka bo mədahaŋ
ka gər tay. Kwa andza niye
bəbay na, huya faya ta giye
wu neheye ŋgwalak eye bay
aye. Sa tsa na, faya ta giye
wu nakə a ze neheye aye.
Nəteye faya ta zambaɗateye
a ndo neheye faya ta giye
wu neheye ŋgwalak eye bay
andza nəteye aye. Faya ta
vəlateyegədaŋkaməgehuya!

2
Mbəlom ma 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 neheye 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? 4Mbəlom
neŋgeye ŋgwalak eye, faya ma
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zliye ŋgatay, a sər mahəbe.
Faya ka ŋgwaseye dəla mə
gər a Mbəlom tsukuɗu? A
səmay naha a mezeleme yak
na, hərwi məvəlaka tsəveɗ ka
məgəre ha mezeleme yak na,
ka sər təbəɗew?

5 Nəkar na, faya ka
kuliye ha gər yak, ka kərah
mambəɗe ha ɗərev yak.
Andza niye bo yak eye tə gər
yak faya ka vahaweye ka bo
sariya i Mbəlom. Sariya ma
gəsiye kar pat nakə Mbəlom
ma ɗiye ha, kə ge mevel
ka ndo hay ada ma gateye
sariya a ndohay 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
nakə ma ndəviye bay aye
na, a nəteye. 8 Ane tuk na,
siye i ndo hay na, ta rəhay
gər a Mbəlom bay, a satay
məpay bəzay a tsəveɗ deɗek
eye bay, tə pay bəzay ɗuh na,
a wu nakə ŋgwalak eye bay
aye. Nəteye na, Mbəlom ma
giye fataya mevel, ma gateye
ɗəretsətseh. 9 Ndo neheye
tebiye təgawaməneseayena,
ta siye ɗəretsətseh, Mbəlom
ma gateye ɗəretsətseh hal-
adzay. Ma lahiye məgatay
ɗəretsətseh na, a Yahuda hay
təday adama dəba eye a slala
i ndo siye hay dərmak. 10Ane

tuk na, ndo neheye tebiye
faya ta giye ŋgwalak eye na,
Mbəlom ma vəlateye məzlaɓ,
ma tsikiye fataya wu ŋgwalak
eye, ma vəlateye zay. Ma
vəlateye a ndo neheye tebiye,
ane tuk na, ma lahiye ha na,
a Yahuda hay təday ada ma
dəba eye a slala i ndo siye
hay dərmak. 11 Andza niye
Mbəlom na, a ŋgəna tay ha ka
bo abəra ndo hay bay.

12Ndo neheye Yahuda hay
bay aye, nəteye neheye tə sər
bazlam i Musa mapala eye
bay aye, faya ta giye mənese
kəriye tsa. Ta mətiye kəriye
andza niye tsa dərmak ze
bazlam i 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 gateye
sariya tə bazlam i Musa ma-
pala eye. 13Mbəlomma təriye
ha ndo hay ŋgwalak 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 neheye nəteye
Yahuda hay bay aye na, tə sər
bazlam i Musa mapala eye
bay. Azlakwa bay, siye hay
tə gawa tə gər tay wu nakə
bazlammapala eyea tsik aye.
Faya ta giye andza niye kwa
taɗay tə sər bazlam i Musa
mapala eye bay bəbay na,

* 2:6 Zəbamə Dəmes hay 62.13; Dzeke hay 24.12.
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faya ta ɗiyeha, tə sərməgewu
ŋgwalak eye hay. 15Ahəl nakə
faya ta giye andza niye na,
faya ta ɗiye ha na, Mbəlom kə
watsaadakəpataynabazlam
i Musa mapala eye a 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 gewuŋgwalak
eye. A həlay mekeleŋ eye na,
tə sər ta ge mənese. 16 Wu
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 neheye
maŋgaha eye mə ɗərev tay
aye. Wu nakə na tsik kanaŋ
aye na, Labara Ŋgwalak eye
nakə faya na ɗiye ha aye.

Yahuda hay ta rəhay gər a
bazlammapala eye bay

17 Nəkurom Yahuda hay,
ka sərum nəkurom Yahuda
hay, ka dzalum na, kwa mey
faya ma diye lele hərwi nakə
ka sərum bazlam i Musa
mapala eye, faya ka gumeye
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. 19 Ka dzalum na, ɗəre
andaya fakuma ba! Faya ka
ɗumateye ha tsəveɗ a guluf
hay. Ka dzalum na, nəkurom
ka tərum andza dzaydzay
hərwi ndo neheye nəteye

ma ləvoŋ aye hərwi ada tâ
ŋgatay a ɗəre. 20Nəkurom ka
dzalum na, ka ɗumatay ha
wuandoneheye tə sərwuray
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 ɗakumha deɗek hərwi
ada kâ sərum.

21Faya ka tətikumateyewu
hay a ndo hay, bo kurom eye
ka tətikumay a gər kurom
bay na, hərwi mey? Faya
ka tsikumateye a ndo hay
«Kâ kəlum bay», bo kurom
eye faya ka kəlumeye na, sa
kəkay? 22 Nəkurom faya ka
gumateye me a ndo hay ka
məge madama, bo kurom
eye faya ka gumeye! Faya
ka gwaɗumateye a ndo hay
«Kâ gum kule bay». Ada
faya ka kəlumeye wu neheye
ndo hay tə vəlay a kule aye
na, ma kəkay? 23 Faya ka
zlapumeye haladzay hərwi
nakə ka sərum bazlam i
Mbəlom mapala eye aye, ane
tuk na, faya ka nasumeye ha
bazlam iMbəlommapala eye
ada ndo hay ta tsikiye wu
nakə ŋgwalak eye bay aye ka
Mbəlom hərwi kurom sa na,
ma kəkay? 24 Andza nakə
mawatsa eye mə Ɗerewel i
Mbəlom, a gwaɗ: «Ndo neh-
eye Yahuda hay bay aye faya
ta tsaleye ka gər a Mbəlom
hərwi kurom Yahuda hay.†»

25Nəkway Yahuda hay faya
† 2:24 Ezay 52.5.
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ka ɗəsakweye bo hərwi məɗe
ha na, nəkway ndo i Mbəlom
hay. Faya na gwaɗiye:
Taɗə faya ka pumay bəzay
a bazlam i Musa mapala
eye lele na, məɗəse bo nakə
faya ka ɗəsumeye na, ma
dzəniye kurom. Ane tuk na,
taɗə faya ka pumay bəzay a
bazlam i Musa mapala eye
bay na, məɗəse bo nakə faya
ka ɗəsumeye na, andza faya
ka ɗəsumeye bay, ma dzəniye
kurom sa bay. 26 Taɗə ndo
neheye nəteye Yahuda hay
bay aye tə ɗəs bo təbey, faya
ta pay bəzay a bazlam i Musa
mapala eyena, nəteyeka ɗəre
i Mbəlom na, andza nəteye
maɗəsa bo eye. 27 Nəkurom
Yahuda hay, ta vəlakum
bazlam mapala eye a həlay.
Ane tuk na, ka rəhumay ha
gər bay ada ka gum məɗəse
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 tsa bay.
29Ɗuh Yahuda deɗek eye na,
ndo nakəMbəlom ka mbəɗay
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
1 Kə 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 giye
ŋgama haladzay ta tsəveɗ
mekeleŋ eye hay wal wal.»
Mbəlomavəl bazlamŋgayna,
a Yahuda hay təday.

3 Ane tuk na, taɗə siye i
Yahuda hay ta kula ha gər tay
na, niye na, ma sliye məgay
me a Mbəlom ka məge wu
nakə a tsik aye ɗaw? 4 Aʼay,
andza niye bay tebiye, kwa
taɗə ndo hay tebiye maraw
me 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
sərhaka tsikna, deɗek.

Taɗə ta maka ha mənese
na, ndəray ma sliye
məgəse kar a sariya
bay.*»

5Agəla siye hay ta gwaɗiye,
mənese nakə faya ka gakw-
eye ma dzəniye tay ha ndo
hay kaməsəre haMbəlomna,
neŋgeye a ge mənese bay. Wu
nakə ka mbəɗakwateye faya
na, wuye mey? Kə ge andza
niye na, ka gwaɗakweye
Mbəlom fayama giyemənese

* 3:4 Dəmes hay 51.6.
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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?

7Agəla siye hay ta gwaɗiye
sa: «Taɗə maraw me ga hay
faya ta dzəniye ndo hay ka
məsəre Mbəlom neŋgeye a
tsik deɗek na, ta zambaɗeye
hərwiye. Kə ge andzaniyena,
nəkway ndo məge mezeleme
hay Mbəlom ma gəsiye kway
a sariya na, hərwi mey?»
8 Siye hay faya ta gwaɗiye:
«Gakwa mənese hərwi ada tâ
ŋgatay parakka Mbəlom na,
ŋgwalak eye, ma giye wuray
ɗaw?» Siyehay faya ta tsikiye
wu nakə ŋgwalak eye bay aye
fagaya, tə gwaɗ neŋ eye na
tsik andza niye. Nəteye ɗa
nakə Mbəlom mâ gəs tay ha
a sariya aye.

Ndo hay tebiye mezeleme
eye hay

9 Andza 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 fayama
ləviye kway. 10Andza nakə tə
watsa aƊerewel i Mbəlom aye
na, tə gwaɗ:
«Ndəraynakəneŋgeyeŋgwalak

eyekame iMbəlomaye
na, andaya bay, kwa
nəte.

11 Ndəray nakə a sər deɗek
aye na, andaya bay,

ndəray nakə faya ma
pəliye Mbəlom aye na,
andaya bay.

12 Nəteye tebiye ta mbəɗay
dəba a tsəveɗ i
Mbəlom, ta dze tebiye,

ndəraynakə fayamagiye
ŋgwalak aye na, andaya
bay, kwa nəte.†

13Wu nakə ma ndahwaweye
abəra mə bazlam tay
ayena, ŋgwalak eye bay

andzawu nakə a zawma
tsəvay nakə ta həndək
faya abəra aye.

Ta ɗərneh tay na, faya ta vat-
eye 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 ka məkəɗe
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.†
18TadzədzarayaMbəlombay

tebiye.‡»
19 Na gwaɗ ka sərakwa ha

wu neheye tebiye bazlam
i Mbəlom mapala eye faya
ma tsikiye aye na, a tsik ka
ndo neheye faya ta rəhay
ha gər aye. Andza niye,
ndəray ma sliye mambəɗe

† 3:12 Dəmes hay 14.1-3, 53.2-4; Ekəliziyast 7.20. ‡ 3:13 Dəmes hay 5.10.
§ 3:13 Dəmeshay 140.4. * 3:14 Dəmeshay 10.7. † 3:17 Ezay 59.7-8. ‡ 3:18
Dəmes hay 36.2.
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me abəra ka bo bay. Kwa
way kə ge mənese kame i
Mbəlom. 20 Hərwi niye ka
ɗəre i Mbəlom na, ndəray
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 i Mbəlom aye
na, kə ndohwaw 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. 22 Tsəveɗ
eye na, andza nakay: Ndo
neheye tə dzala ha ka Yesu
Kəriste, Mbəlom a təra tay
ha deɗek eye hay ka ɗəre
ŋgay aye na, nəteye. Mbəlom
a həndək tsəveɗ nakay na,
a ndo neheye tə dzala ha
ka Yesu Kəriste aye tebiye
bəna a Yahuda hay ɗekɗek
bay. Mbəlom a ŋgəna tay
ha ka bo abəra ndo hay bay.
23Hərwi ndo hay tebiye ta ge
mezeleme, ta sliye məndze
ma məzlaɓ i Mbəlom bay.
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
YesuKəriste nakəmambəliye
tay ha abəra mə mezeleme
aye. 25 Neŋgeye 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
neŋgeyena, deɗek. Mezeleme
neheye ahəl niye ndo hay tə
gawa aye na, Mbəlom a gawa
ha andza a ŋgataway bay. 26A
tsikawa faya bay, a ɗəmawa.
Ane tukna, anəkena, fayama
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
kaYesuKəriste ayendodeɗek
eye hay.

27Kə ge andza niye na, wu-
ray 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 andaya 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
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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.
31 Məgweɗe na, Mbəlom a
təra tay ha ndo deɗek eye hay
na, hərwi nakə tə dzala ha
ka Yesu Kəriste aye, niye a
say məgweɗe na, ndo hay tâ
pay bəzay a bazlam iMbəlom
mapala eye sa bay ɗaw? Aʼay,
andza niye bay. Ɗuh bazlam
i Mbəlom mapala eye na,
ka təmakweye na lele andza
nakə a ye ka bo aye.

4
Mbəloma tərahaAbraham

ndo i deɗek kame ŋgay
1 Dzalakwa ka Abraham

bəba təte kway təday. Ka
gwaɗakweye ka neŋgeye na,
mey? A huta ka təv i Mbəlom
na, mey? 2 Taɗə Mbəlom a
tərahando i deɗekkameŋgay
hərwi nakə a gawa məsler
ŋgwalak eye hay aye na,
Abrahamma sliye faya məge
zlapay. Ane tuk na, Abraham
kə sla faya məzlepe kame i
Mbəlom bay. 3 Andza nakə
tə watsa a Ɗerewel i Mbəlom
aye na, tə gwaɗ: «Abraham a
dzala ha ka Mbəlom, hərwi
niye Mbəlom a təra ha ndo i
deɗek kame ŋgay.*»

4 Sərum ha na, taɗə ndow-
eye kə ge məsler na, ta vəleye
wu hərwi məsler ŋgay. Wu

nakə ta vəleye na, merəɓe
ŋgay bəna ta vəleye kəriye
bay. 5 Taɗə ɗuh ndoweye kə
dzala ha ka Mbəlom ada ma
dzaliye mə gər ŋgay a gawa
məsler neheye ŋgwalak eye
bay aye na, Mbəlom a təra ha
ndo ideɗekkameŋgay. Andza
niye tsəveɗ i Mbəlom andaya
matəre ha ndo hay deɗek eye
kame ŋgay na, kəriye.

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 ka
məsler ŋgay hay bay. A gwaɗ
ndo neheye na, Mbəlom kə
vəlatayməŋgwese. 7A gwaɗ:
«Ndo neheye Mbəlom a

pəsatay ha mezeleme
tay na,

maa huta məŋgwese na,
nəteye.

Ndo neheye Mbəlom a mbat-
atay hamənese tay aye
na,

maa huta məŋgwese na,
nəteye.

8 Ndo neheye Bəy Maduweŋ
Mbəlom a pasla
mənese tay bay aye na,

maa huta məŋgwese na,
nəteye.†»

9 Ahəl nakə Davit a tsik
andza niye na, andza
məgweɗemaahutaməŋgwese
na, ndo neheye tə ɗəs bo aye
ɗekɗek tsa ɗaw? Aʼay, ndo
neheye ta ɗəs bo bay aye
ta hutiye məŋgwese dərmak.
Ta deɗek ka tsənakwa na,
Mbəlom a təra ha Abraham
ndo i deɗek kame ŋgay na,
hərwi nakə Abraham a pa
mədzal gər ka neŋgeye, na

* 4:3 Madazlay i wu hay 15.6. † 4:8 Dəmes hay 32.1-2.
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gwaɗ bəɗaw? 10 Mbəlom
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, neŋgeye maɗəsa bo
eye zuk bay! 11 Mbəlom 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.

Wu nakə Mbəlom a gwaɗ
ma vəliye aye

13 Mbəlom a gwaɗay ahəl
niye a Abraham ada a
hulfe ŋgay na, ma vəlateye
məndzibəra. Mbəlom a tsik
andza niye na, hərwi nakə
Abraham a pay bəzay a
bazlam mapala eye bay, a
tsikay andza niye na, hərwi
Abraham a dzala ha ka
Mbəlom aye ada a təra ndo i
deɗek kame ŋgay na, andza
niye.‡ 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 ka Mbəlom
aye na, tə dzala ha hərwi
mey? Wu nakə Mbəlom a
gwaɗma vəliye na, ma təriye
wu kəriye. 15 Andza niye,
hərwi bazlam mapala eye
a zlaw mevel i Mbəlom ka
ndo hay hərwi ta pay bəzay
bay. Taɗə bazlam mapala
eye andaya bay na, ndəray
andayama nasiye ha bazlam
mapala eye bay.

16WunakəMbəlom a gwaɗ
ma vəliye, ma vəliye a ndo
neheye tədzalahakaneŋgeye
aye. A ge andza niye na,
hərwi məɗe ha ŋgwalak ŋgay
ta məvəle wu kəriye. A say
məvəle a hulfe i Abraham,
a nəteye tebiye. A vəl na,
a ndo mədzal gər neheye tə
pay bəzay a bazlam iMbəlom
mapala eye ɗekɗek bay, ane
tuk na, a siye i ndo neheye
tə dzala ha ka Mbəlom andza
Abrahamnakə a dzala ha aye
dərmak, hərwi Abraham na,
bəba kway tebiye ma mədzal
gərkaMbəlom. 17Andzanakə
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 mədahaŋ aye
ada neŋgeyenakə a gewuhay
a dazlay ka kəriye, a tsik me
na, wuye hay tə ndohwaw.§

‡ 4:13 Zəba məMadazlay i wu hay 12.2-3; 17.4-6; 22.15-18. § 4:17 Madazlay i
wu hay 17.5.



Roma hay 4:18 380 Roma hay 5:5

18 Abraham neŋgeye na, a
dzalawa ha huya kaMbəlom.
Kwa mâ ge andza tsəveɗ eye
nakay adaMbəlommâ ge wu
nakə a gwaɗ ma vəliye an-
daya sa bay bəbay na, Abra-
ham 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 hal-
adzay.» 19Ahəl 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 ha
mədzal gər ŋgay bay. Ɗuh
mədzal gər nakə a dzala ha ka
Mbəlomaye 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
məgewunakəagwaɗmagiye
aye. 22Hərwi niye Mbəlom a
təra ha Abraham ndo i deɗek
kame ŋgay.† 23 Wu nakə tə
watsa aƊerewel i Mbəlom aye
na: «Mbəlom ka zəba faya
neŋgeye ndo i deɗek kame
ŋgay.» Tə watsa na, hərwi
ŋgay ɗekɗek bay, 24 tə watsa
hərwi kway dərmak. Taɗə
ka dzalakwa ha ka Mbəlom
nakə a lətse ahaya Yesu
Bəy Maduweŋ kway abəra

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
abəramamədahaŋhərwiada
mâ pa kway deɗek eye hay
kame ŋgay.

5
Yesukəvəlakwayməsərebo

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.
2Maahəndəkakwayna 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 ŋgwalakŋgay eye nakay
ada ka ŋgalakakweye hərwi
ka sərakwa ha Mbəlom ma
ta vəlakweye məzlaɓ andza
neŋgeye. 3 Sa na, faya ka sak-
weye 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 pakweye mədzal gər ka
Mbəlom, ma giye wu nakə
a gwaɗ ma giye. 5 Taɗə ka

* 4:18 Madazlay i wu hay 15.5. † 4:22 ZəbaməMadazlay i wu hay 15.6.
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pa faya mədzal gər andza
niye na, ma təriye wu kəriye
bay hərwi ɓa Mbəlom kə
ɗakway ha parakka a wuɗa
kway haladzay. A ɗakway
ha na, tə həlay i Məsəfəre
ŋgay Tsəɗaŋŋa eye nakə a
vəlakway aye.

6 Ayaw, ahəl niye gədaŋ
kway andaya mətəme ha
gər kway bay. Ane tuk na,
həlay eye nakə Mbəlom 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 kway ha ka bo
ta neŋgeye tə məməte i wawa
ŋgay. Kə ge andza niye na,
ka sərakwa ha ta deɗek ma
təmiye kway ka tor eye hərwi
wawa ŋgay kə lətsew abəra
ma mədahaŋ. 11 Neŋgeye
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 Bəy
Maduweŋ 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 nakəMbəlom
kə vəlay bazlammapala 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

nakəmadeyeweyekameaye.
15 Ane tuk na, nəteye niye
sulo aye na, məsler tay wal
wal. 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 kwa
mey. Kə pa ŋgama haladzay
ka ndo hay haladzay kəriye,
kə gatay ŋgwalak tə həlay
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i ndo nəte, Yesu Kəriste.
16 Wu nakə Mbəlom a vəl
aye na, hohway ŋgay eye wal
dərmak. Andza i mezeleme
bay. Mezeleme nakə Adam
a ge aye na, Mbəlom kə gəs
na faya a sariya. Ane tuk
na, Mbəlom faya ma vəliye
ŋgwalak ŋgay a ndo hay, kwa
taɗə ta gemezelemehaladzay
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 məsler mekeleŋ. Hərwi
ŋgay, Mbəlom kə vəl ŋgwalak
ŋgay haladzay ada kə vəl
məsəre bo, ndo hay ta sər bo
ta neŋgeye. Andza niye, ta
hutiye sifa ka tor eye ada ta
giye bəy tə Yesu Kəriste.

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, ndo hay haladzay
tə ge mezeleme na, hərwi
ndo nəte a kərah marəhay
ha gər a Mbəlom. I ndo
neŋgeɗ, andza niye. Ndo hay
haladzay ta təriye deɗek eye
hay kame iMbəlomna, 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 nakəma
ndəviye bay aye tə həlay i Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste.

6
Ndo neheye madzapa eye

tə Yesu Kəriste aye nəteye ma
sifa

1 Ayaw, ka gwaɗakweye
na, mey tuk? Niye na, andza
məgweɗe «Gakwa mezeleme
hərwi ada Mbəlom mâ səkah
ha məvəle ŋgwalak kame
kame» tsukuɗu, kəkay?
2 Andza niye bay tebiye!
Nəkway na, andza ka
mətakwa,mezelemema sliye
faya mələvakway gər sa bay.
Ka ndzakweye məmezeleme
sa na, ma kəkay? 3 Ahəl
nakə ta dzəhuɓ kway ha
a yam aye na, nəkway ka
dzapakwa tə Yesu Kəriste.
Andza məgweɗe na, ka
mətakwa ka bo təneŋgeye. Ka
sərum təbəɗew? 4 Ahəl nakə
ta dzəhuɓ kway ha a yam
aye na, ka tərakwa maməta
eye hay tə neŋgeye ada ta
tələka kway ha a mədahaŋ
andza neŋgeye hərwi ada
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
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a mbəl kway ha aye na, a
say kâ hutakwaməndze nakə
weɗeye aye.

5Ayaw, ka tərakwamaməta
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 dərmak
hərwi məndze ma məndze
weɗeye. 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. 7Hərwi ndo nakə kəmət
aye na, gədaŋ i mezeleme an-
daya faya sa bay. 8Ahəl nakə
Kəriste a mət aye na, nəkway
dərmak ka mətakwa. Kə ge
andza niye na, ka dzalakwa
ha nəkway tə neŋgeye ka
ndzakweye ma sifa dərmak.
9 Ka sərakwa ha Yesu Kəriste
kə lətsew abəra mamədahaŋ,
ma mətiye sa bay. Gədaŋ
i mədahaŋ andaya faya sa
bay. 10 A 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 nəkurommandza
eye i Mbəlom hərwi nəkurom

madzapa eye tə Yesu Kəriste.
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. Sərum ha
na, bo ma ndziye bay, ma
mətiye. 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 peteh
hərwi ada mâ ge kurom
ha məsler ka tsəveɗ ŋgwalak
eye. 14 Andza niye, gədaŋ i
mezeleme andaya fakuma sa
bay hərwi ka pumay bəzay a
bazlam iMusamapala 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?
15 Agəla ndəray ma

gwaɗiye, nəmay faya nəmaa
pay bəzay a bazlam mapala
eye sa bay, nəmaa pay bəzay
a ŋgwalak i Mbəlom. Kə ge
andza niye na, tsəveɗ kway
andaya kaməgemezeleme sa
ɗaw? Aʼay, andaya kwa tsek-
weŋ sabay tebiye. 16Nagwaɗ
ka sərum ha taɗə ka vəlumay
ha bo kurom a ndoweye,
ka gwaɗum ka rəhumay
ha gər na, ka tərum beke
ŋgay. Taɗə gədaŋ i mezeleme
fakuma na, nəkurom ka
tərum beke i mezeleme faya
ka vahumaweye məməte ka
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gər kurom. Taɗə ɗuh ka
rəhumayha gər aMbəlomna,
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 bazlam neheye ta
tətikakum aye. 18 Mbəlom
kə təma kurom ahaya abəra
ma beke i mezeleme, ka
tərum beke i Mbəlom ɗuh
hərwi ada kâ pumay bəzay
a tsəveɗ ŋgwalak eye. 19 Na
tsikakum ka beke hay na,
hərwi ada kâ tsənum lele
hərwi wu neheye a wur bo
aye ka slum 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.

20Ahəl 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 gawum
wu neheye ŋgwalak eye bay
a gakum horoy anəke aye na,
wu nakə ka hutum mə ɗəma
ma dzəniye kurom aye na,
wu waray? Wu neheye ɗuh
na, ta diyehandoamədahaŋ.
22Anəke na, Mbəlom kə təma
kurom ahaya abəra ma beke
i mezeleme, ka tərum beke
i Mbəlom ɗuh. Magogoy
kurom nakə ka hutumeye

na, məndze kurom ma 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 Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste.

7
Gədaŋ ibazlammapalaeye

andaya fakwaya sa bay
1 Malamar ga hay, faya na

tsikiye ka bazlam mapala
eye. Na gwaɗ nəkurom na,
ka sərum bazlammapala eye
bəɗaw? Ka sərum ha bazlam
mapala eye a ləvay gər a
ndo na, ahəl nakə ndoweye
tə ɗəre huya aye ɗekɗek tsa.
2Na ɗakum ha ta ŋgwas nakə
neŋgeye tə zal ŋgay aye. Ahəl
nakə zal ŋgay andaya tə ɗəre
mba aye na, tsəveɗ ŋgay
andaya məgər ha zal ŋgay,
məzle zal mekeleŋ eye bay,
hərwi bazlam mapala eye a
ge me. Taɗə zal ŋgay kə mət
na, tsəveɗ ŋgay andaya mede
a gay i ndo mekeleŋ eye tuk,
maga me eye sa bay. 3 Taɗə
zal ŋgay kəmət zuk bay, a gər
ha, a ye a zal mekeleŋ na, kə
ge madama. Ane tuk na, taɗə
zal ŋgay kə mət na, neŋgeye
tsɨy barbarra. Kwa taɗə ki ye
a zal mekeleŋ bəbay na, kə
nas ha bazlam mapala eye
bay, kə gemadama bay.
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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 aye na, ka
mətum dərmak. Andza
niye, nəkurom na, i ŋgay,
neŋgeye nakə Mbəlom 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 neheye
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 ŋgayhay, 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 bazlam
mapala eye sa bay.

Bazlam mapala eye tə
mezeleme

7Nakay na, a say məgweɗe
mey? Bazlam i Musa mapala

eye na, wu nakə ŋgwalak eye
bay aye ɗaw? Aʼay, andza
niye bay. Taɗə bazlam ma-
pala eye andaya bay na, na
səriye mezeleme bay. Taɗə
bazlammapala eyemâgwaɗ:
«Kâ ge ɗəre kawu i ndo bay*»
na, na səriye mezeleme niye
bay. 8 Ane tuk na, ahəl nakə
bazlam mapala eye a ɗeŋ
ha məge ɗəre ka mezeleme
nakay aye na, mezeleme a
huta fagaya tsəveɗ, na da-
zlay məge ɗəre ka wu hay
wal wal tebiye. Taɗə ba-
zlammapala 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 a mbəl,
10 ada ka ɗəre i Mbəlom na,
na mət. Mbəlom a vəl ba-
zlam mapala eye na, hərwi
adamâvəlatay sifa a ndohay.
Ane tuk na, neŋ na mət na,
neŋgeye a mət ga ha. 11 Ahəl
nakəna tsənebazlammapala
eye na, mezeleme a huta fa-
gaya tsəveɗ, a veŋ gər hərwi
ada nâ ge mənese ada andza
niye nâ mət hərwi mezeleme
a kəɗ ga.

12 Andza niye bazlam
mapala eye a yaw na, mə
həlay i Mbəlom ada bazlam
ŋgay hay tebiye na, tsəɗaŋŋa.
Wu nakə ŋgwalak eye bay aye
na, andaya mə ɗəma bay.
13 Yaw! Andza məgweɗe na,
wu ŋgwalak eye kə kəɗ ga

* 7:7 Madayaw abəra ma Ezipt 20.17; Bazlammapala eyemasulo eye 5.21.
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mədahaŋ eye ɗaw? Aʼay, maa
kəɗ ga na, bazlam mapala
eye bay. Maa kəɗ ga ɗuh
na, mezeleme. Mezeleme a
gəs ga tə wu nakay ŋgwalak
eye a kəɗ ga ha mədahaŋ
eye. Andza niye hərwi ta sər
ha mezeleme na, mezeleme
deɗek. Mezeleme neŋgeye
ŋgwalak eye bay na, ka
zəba parakka hərwi bazlam
mapala eye.

Lele ta lele bay eye sala-
mayma 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.
15Wunakə fayanagiyena, na
sər bay. Wu nakə a seŋ məge
ayena, na gebay, fayana giye
ɗuh na, wu nakə a seŋ bay
aye. 16Azlakwa taɗə na wuɗa
wu nakə na giye aye bay na,
fayamaɗiyehanasərbazlam
mapala eye neŋgeye ŋgwalak
eye. 17 Mənese 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,məbo ganakə
a sawayməge 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 gewunakə a seŋməge bay
aye na, andza məgweɗe maa
ge na, neŋ bay. Maa ge na,
mezeleme nakəmə neŋ aye.

21Andza niye, wu nakə neŋ
faya na tsəniye mə bo ga aye
na, andza nakay: A seŋ məge
ŋgwalak, ane tuk na, na sla
fayaməgena,məneseɗekɗek.
22 Andza məgweɗe bazlam i
Mbəlom mapala eye a yeŋ
a gər ta deɗek mə ɗərev ga.
23 Ane tuk na, na zəba faya
na, gədaŋ mekeleŋ eye an-
dayaməneŋada fayamagiye
vəram tə wu neheye ŋgwalak
eye mə neŋ aye. Wu nakay
ŋgwalak eye bay aye na, a
təra ga ha beke i mezeleme.
24 I ga na, ɗəretsətseh waray!
Na mətiye, hərwi nakə bo ga
mezelemeaye. Matabuwaga
ahaya abəra ka tsəveɗ nakay
ma diye ga ha a məməte aye
na, way? 25 Mata buwa ga
ahaya na, Mbəlom tə həlay
i Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste. Na gay sɨsœ tə ɗərev
ga peteh.
Andza niye, ta mədzal gər

ga na, faya na rəhay ha gər
a bazlam i Mbəlom mapala
eye. Ane tuk na, bo ga a
say nâ pay bəzay ɗuh na, a
mezeleme.

8
Məndze ta gədaŋ i Məsəfəre

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
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ha amədahaŋ aye. 3Bazlam i
Musa mapala eye na, kə sla
faya məvəle sifa bay hərwi
nəkway ndo zezeŋ, nəkway
bəle 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
nəkway ndo i mezeleme hay,
hərwi ada mâ mət hərwi
mezeleme kway. Andza niye,
Mbəlom a gəs na mezeleme
nakə ndo hay faya ta giye a
sariya. 4 A ge andza niye na,
hərwi ada kâ tərakwaŋgwalak
eye tebiye andza i bazlam
mapala eye nakə a gwaɗhaɓe
ka tərakweyeaye. Niyena, ka
gakweye tə mede ka tsəveɗ i
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye bəna
ka tsəveɗnakə 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. Ndo neheye faya ta
ndziye andza nakə Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a tətikatay aye
na, nəteye faya ta dzaliye
huya kawunakə a yay a gər a
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. 6Ndo
neheye faya ta dzaliye huya
ka wu nakə a yay a gər a bo
tay ayena, tsəveɗ eyeniyema
diye tay ha a məməte. Ane
tuk na, ndo neheye faya ta
dzaliye huya ka wu nakə a
yay a gər aMəsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye na, Mbəlom ma vəlateye
sifa nakə ma ndəviye bay ka
tor eye ada ta məndze zay.

7Hərwiniye, ndoneheye faya
ta dzaliye huya ka wu nakə
a yay a gər a bo tay aye na,
nəteye tə nay ɗəre a Mbəlom.
Faya ta giye wu nakə bazlam
i 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 faya
madayay a gər aMbəlom bay.

9 Nəkurom na, faya ka
gumeye wu nakə a yay a
gər a bo kurom aye bay.
Nəkurom faya ka ndzum-
eye ɗuh na, ka tsəveɗ i
Məsəfəre i Mbəlom, hərwi
Məsəfəre i Mbəlom andaya
mə nəkurom. Taɗə ndow-
eye, Məsəfəre i Yesu Kəriste
andaya mə neŋgeye bay na,
neŋgeye ndo i Kəriste bay.
10 Taɗə Yesu Kəriste andaya
mə nəkurom na, Məsəfəre
ŋgay ma vəlakumeye sifa
nakə ma ndəviye bay hərwi
ka tərum ŋgwalak eye hay ka
ɗəre i Mbəlom. Andza niye,
kwa bo kurom hay ta mətiye
hərwi mezeleme. 11Mbəlom,
neŋgeye kə lətse ahaya Yesu
Kəriste abəra ma mədahaŋ.
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.

12 Kə ge andza niye na,
malamar ga hay, gwedere
andaya fakwaya. Slala i
gwedere nakay na, məge
məsler andza nakə a say a
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye, bəna
məge wu nakə a say a bo
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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 iMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
hərwi ada mâ mbatakum ha
mezeleme 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 niye Mbəlom
a vəlakum aye na, neŋgeye
ma təriye kurom ha beke
hay bay, ka dzədzarumeye sa
bay. Məsəfəre niye ma təriye
kurom ha wawa i Mbəlom
hay ɗuh. Ada ta Məsəfəre
niye na, ka wudakweye, 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.
17 Kə ge nəkway wawa ŋgay
hay na, ka hutakweye wu
ŋgwalak eye hay neheye a
gwaɗma vəlateye a ndo ŋgay
hay aye dərmak. Mata hute
na, nəkway tə Kəriste taɗə
ka sakwa ɗəretsətseh andza
neŋgeye dərmak. Andza
niye, nəkway ta neŋgeye ka
ndzakweye ma təv i məzlaɓ
ŋgay.

Məzlaɓ nakə kame aye
18Na 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. 20Mbəlom 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. 22 Ka
sərakwa ka madazlay hus
anəke, wu neheye tebiye
Mbəlom a ge aye na, faya ta
siyeɗəretsətseh. Awur fataya
andza ŋgwas nakə ma wiye
wawa aye. 23 Faya ma siye
ɗəretsətseh na, wu neheye
ɗekɗek bay. Nəkway dərmak,
nəkwayneheyeMbəloma lah
məvəlakway Məsəfəre ŋgay
ada ma vəlakweye məzlaɓ
sa aye na, faya ka sakweye
ɗəretsətseh mə ɗərev kway
hay. Faya ka həbakweye
ndokndok Mbəlom mâ
təra kway ha wawa ŋgay
hay, andza məgweɗe mâ
mbəl kway ha abəra mə
ɗəretsətseh. 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

* 8:20 ZəbaməMadazlay i wu hay 3.17.
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faya ka ŋgatakweye tə ɗəre
kway wu neheye ka pakwa
faya mədzal gər aye na, niye
na, məpe faya mədzal gər sa
bay ɓawu neheye andayamə
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!

26 Andza niye, Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye ma deyeweye
ma dzəniye kway dərmak,
hərwi nəkway bəle eye hay
ka tsəveɗ i Mbəlom. Ka
sərakwa maɗuwulay me a
Mbəlom ta tsəveɗ aye bay.
Məsəfəre tə gər ŋgay eye
faya ma ɗuwuleye me a
Mbəlom a bəram kway, faya
ma ɗuwuleye me a Mbəlom
tə ɗərev ŋgay peteh andza
faya ma siye ɗəretsətseh, a
ze ha wu 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
fayama ɗuwulayme a bəram
indoŋgayhayadawuneheye
ayayagər aMbəlomayenakə
fayama ɗuwuleyeme aye.

28 Ndo neheye ta wuɗa
Mbəlom aye na, Mbəlom kə
zalatay hərwi ada tâ ge wu
nakə a yay a gər aye. Ka
sərakwa ha na, Mbəlom a ge
məsler ta nəteye hərwi ada
wu hay tebiye kə ndzatay a
gər na, mâ ge ŋgwalak eye.
29Ndo neheyeMbəlom a pala

tay ha ahəl niye aye na, kə
pa tay ha wal hərwi ada tâ
ndzəkit bo andza wawa ŋgay
Yesu, hərwi ada Wawa ŋgay
Yesu mâ təra malkwara mə
walaŋ i wawa ŋgay neheye
haladzay aye. 30 A pa tay
ha wal ɗekɗek tsa bay, kə
zalatay dərmak hərwi ada tâ
təra ndo ŋgay hay. A zalatay
ɗekɗek tsa bay, ka təra ha
ŋgwalak eye hay ka ɗəre ŋgay.
Neŋgeye niye ɗekɗek tsa bay,
kə vəlatayməzlaɓ dərmak.

Mbəlom ma wuɗiye kway
kame kame

31 Andza niye na, ka
gwaɗakweye faya samey? Kə
geMbəlomneŋgeye tənəkway
na, ndəray ma sliye fakwaya
bay! 32 Mbəlom, neŋgeye kə
təmahawawaŋgay ɗeɗəŋ eye
bay. A sləra ahaya hərwi ada
mâ yaw mâ mət hərwi kway
tebiye. Mbəlom kə vəlakway
wawa niye tuk na, ka dzalum
na, ma vəlakweye wu hay
tebiye bay ɗaw? Ta deɗek,
ma vəlakweye siye i wu hay
tebiye dərmak. 33 Way nakə
ma sliyeməmatay hamənese
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 hərwi kway, sa
na, Mbəlom kə lətse ahaya
abəra ma mədahaŋ, neŋgeye
mandzaeye təhəlay imənday
i Mbəlom. Neŋgeye, faya
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ma ɗuwuleye me a Mbəlom
hərwi kway. 35 Way nakə
ma ŋgəniye kway ha ka bo
abəra təKəriste hərwi adamâ
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
kway mədahaŋ 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 neheye tebiye ta
gədaŋ i ndo nakə awuɗamay
aye. 38 Na sər ha ta deɗek
wuray andaya nakə ma
ŋgəniye kway ha tə neŋgeye
hərwi ada mâ wuɗa kway
sa bay aye na, andaya bay.
Kwa mədahaŋ, kwa sifa, kwa
gawla i Mbəlom hay ada
kwa wu neheye ta gədaŋ
eye mə mbəlom aye, kwa
wu neheye anəke aye, ada
kwa wu neheye ta deyeweye
kame aye, kwa ndo neheye
ta gədaŋ eye ka məndzibəra
aye, 39 kwa gədaŋ neheye ka
magərmbəlom aye, kwa wu
neheye ma bəɗ aye, kwa wu
neheye tebiye Mbəlom a ge
aye na, ta sliye faya maŋgəne
kway ha ka bo abəra ta
Mbəlom hərwi ada mâ wuɗa

kway sa bay aye na, ta sliye
faya bay. Ka sərakwa ha niye
na, hərwi BəyMaduweŋ Yesu
Kəriste.

9
Yahuda hay

1 Wu nakə na tsikiye aye
na, deɗek, hərwi neŋ i Yesu
Kəriste, na rawiye me bay.
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye faya
ma ɗeŋeye ha bazlam ga na,
deɗek ada mədzal gər ga
bəbay andza niye. 2 Mevel
a wur fagaya haladzay, faya
ma geŋeye ɗəretsətseh huya,
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,
mâŋgəna 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
ɓardzam tanəteye, kəvəlatay
bazlam mapala eye, kə ɗatay
ha tsəveɗ i məɗəslay ha gər,
kə tsikatay wu nakə ma giye
hərwi tay aye. 5Nəteye 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

† 8:36 Dəmeshay 44.23. * 9:5 Bəba təte niye hayna, Abraham, Izak, Zakob ada
wawa tay hay.
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nakə a tsik aye na, kə ge
bo. Ane tuk na, siye i ndo
i Israyel hay nəteye ndo i
Mbəlom hay bay. 7 Wawa i
Abraham hay na, haladzay,
ane tuk na, nəteye tebiye
wawa ŋgay hay deɗek eye
andza nakə a Mbəlom a tsik
aye bay. Mbəlom a gwaɗay
a Abraham ahəl niye: «Hulfe
yak deɗek eye ma deyeweye
na, ma hulfe i wawa yak
Izak.†» 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 nakə Mbəlom a gwaɗ ma
vəliye 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.‡»

10 Neŋgeye niye ɗekɗek
bay. Rebeka andaya dərmak.
Neŋgeye ŋgwas i bəba təte
kway Izak. Kə wa mawsa
hay. 11-12 Mbəlom a gwaɗay:
«Wawa bagwar eye ma geye
məsler amalamarŋgaywawa
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 hərwi məɗe ha, a gawa
wu na, andza nakə a say
aye. Ma zliye ndo ŋgay mə
walaŋ i ndo hay na, ma zliye
hərwi məsler tay ŋgwalak eye
bay.§ 13Andza nakəmawatsa

eye mə Ɗerewel i Mbəlom,
Mbəlom a gwaɗ: «Na wuɗa
Zakob, ane tuk na, na kal ha
Ezayu.*»

14Niyena, andzaməgweɗe:
Mbəlom a gewuhay ta tsəveɗ
eye bay ɗaw? Aʼay, andza
niye bay. 15A gwaɗay a Musa
ahəl niye:
«Na geye ŋgwalak a ndo nakə a

seŋməgay ŋgwalak aye.
Na sakay naha a ndo nakə a

geŋmə 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 ada ahəl
nakə ka rəheŋ ha gər bay aye
na, na bəziye ha gədaŋ ga a
ndo hay tebiye ka nəkar ada
məzele ga mâ ɗa a zləm kwa
ka waray ka məndzibəra.‡»
18Andza niyeMbəlomna,ma
giye ŋgwalak a ndo nakə a say
aye. Ma kulay ha ɗərev a ndo
nakə a say aye.

Mbəlom na, andza ndo
məŋgere gərwa

19 Agəla 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.» 20 Nəkar ndo zezeŋ

† 9:7 Madazlay i wu hay 21.12. ‡ 9:9 Zəba mə Madazlay i wu hay 18.10-14.
§ 9:11-12 Zəba mə Madazlay i wu hay 25.23. * 9:13 Malasi 1.2-3. † 9:15
Madayaw abəra ma Ezipt 33.19. ‡ 9:17 Madayaw abəra ma Ezipt 9.16.
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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 maŋgəna ha doɗo sulo,
ma zliye neŋgeɗ, ma ŋgariye
ha səŋgəle nakə ta giye ha
məsler na, pat i magurlom
aye. Neŋgeɗna,maŋgariyeha
səŋgəle nakə ta giye haməsler
pat pat aye.

22 Ayaw, taɗə kə say a
Mbəlom məge andza ndo
məŋgere gərwa na me yak
andaya mə ɗəma ɗaw? A
say na, ndo hay tâ sər ha
neŋgeye ta mevel eye ada
neŋgeye gədaŋ eye. Hərwi
niye, ma zliye ŋgatay hərwi
ndo neheye neŋgeye ta mevel
eye fataya neheye haɓe ɗa
mədze tay ha abəra mə ɗəma
aye. 23 Mbəlom a ge andza
niye na, hərwi ada ndo hay
tâ sər ha neŋgeye məzlaɓ 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
tebiye ndo neheye Mbəlom a
pala matəre kway ha i ŋgay
aye. A pala na, Yahuda hay
ɗekɗek tsa bay. A pala nəteye
ta siye i ndo hay dərmak.
25 Andza nakə Mbəlom 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.§»

27 Ezay ndo məɗe ha ba-
zlam i Mbəlom kə tsik ka gər
tay dərmak, kə tsik tamagala,
a gwaɗ:
«Taɗə Israyel hay kwa ta

ge haladzay andza
hewiyeŋ ka me i bəlay
na,

sərum ha ndo neheye
Mbəlom ma təmiye
tay ha aye na, nəteye
haladzay bay.

28 Bəy Maduweŋ Mbəlom ma
giyemahonok bay,

ma deyeweye ka
məndzibəra ma giye
wu nakə a tsik aye.*»

29Andza Ezay nakay eye ɓa
kə tsik faya, a gwaɗ:
«Taɗə Bəy Maduweŋ Mbəlom

Gədaŋ eye,
mâ gər ha siye i gwala
kway hay bay na,

ka dzakweye andzando i
Sodom hay ta Gomora
hay.†»

§ 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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Yahuda hay tə sər tsəveɗ
deɗek eye bay

30 Andza məgweɗe mey?
Andza məgweɗe na, ndo ne-
heye 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
eyeməpaybəzayhərwi ada tâ
təra ŋgwalak eye hay ka ɗəre i
Mbəlom andza niye, ane tuk
na, ta dəɗ ka tsəveɗ. 32 Tə
dəɗ ka tsəveɗ na, hərwi mey?
Hərwi tə dzala na, ta təriye
ŋgwalak eye hay ka ɗəre i
Mbəlom təwunakəbo tay eye
tə gawa aye ada tə dzala ha
ka Mbəlom bay. Hərwi niye
ta kərah Yesu neŋgeye nakə
andza kwar nakə ndo hay ta
ndəfiye faya sik ta dəɗiye, 33 tə
tsik fayaməƊerewel iMbəlom
aye. Mə ɗerewel niye na,
Mbəlom a gwaɗ:
«Zəbum! Na piye kwar a wu-

zlahgəma i Zerozelem.
Ndo hay ta ndəfiye faya sik.
Hotokom nakə ndo hay ta

dəɗiye hərwi ŋgay aye.
Ane tuk na, ndo nakə kə pa

faya mədzal gər ŋgay
aye na,

wuray ma dzəmiye na
ɗaɗa sa bay.‡»

10
1Malamar ga hay, a seŋ tə

ɗərev ga peteh, ndo ga hay
tâ yaw hərwi ada Mbəlom

mâ mbəl tay ha. Hərwi niye
neŋ faya na ɗuwuleye me a
Mbəlom haladzay. 2Na sər ha
ta deɗek a satay məpay bəzay
a Mbəlom peteh. Ane tuk na,
tsəveɗ nakə deɗek eye məpay
bəzay aMbəlom 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 nakəMbəlomma
təriye tay ha ndo hay ŋgwalak
eye kame ŋgay aye na, a sa-
tay bay. 4Na tsik andza niye
na, hərwi ahəl nakə Kəriste a
yaw aye na, ka ndəv ha ba-
zlammapala eye tebiye. A ge
andzaniyena, hərwiadakwa
way 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

5Musa tə gər ŋgay kə watsa
ka tsəveɗ i məpay bəzay a
bazlammapala eye, ta tsəveɗ
eye nakay ndo ma təriye
ŋgwalak eye kame i Mbəlom.
A watsa, a gwaɗ: «Ndo nakə
kə pay bəzay tebiye a 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 eye mə Ɗerewel i
Mbəlom, a gwaɗka tsəveɗ eye
niye: «Ka tsətsah mə ɗərev:
“Mata tsele a mbəlom way?”

‡ 9:33 Ezay 28.6. * 10:5 Levitik 18.5. † 10:6 Bazlammapala eyemasulo eye
30.12.
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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 Yesu Kəriste hərwi ada
mâ yaw na, way? Ɓa kə
lətsew abəra ma mədahaŋ
tsɨy. 8 Ɗerewel i Mbəlom
a gwaɗ ɗuh na: «Bazlam
i Mbəlom neŋgeye bəse tə
nəkar, neŋgeye dəreŋ bay,
neŋgeye mə bazlam yak,
neŋgeye mə ɗərev yak.§» Ba-
zlam 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 ma mədahaŋ
na, Mbəlom ma təmiye kar
ha. 10 Taɗə ka dzalakwa ha
ka Yesu tə ɗərev kway na, ka
tərakweye ŋgwalak eye hay
kame i Mbəlom. Taɗə ka
gwaɗakwa tə bazlam kway
Yesu Kəriste Bəy Maduweŋ
na, Mbəlom ma təmiye kway
ha. 11 Andza tə watsa mə
Ɗerewel i Mbəlom na, tə
gwaɗ: «Ndo nakə kə pa faya
mədzal gər ŋgay aye na,
wuraymadzəmiyena 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 Mbəlomna, 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? 15 Ada tə slər ndo
i maslaŋ hay bay tuk na,
ndo i maslaŋ hay ta diye ta
tsikateye na, kəkay? Andza
mawatsa eye mə Ɗerewel i
Mbəlom na, a gwaɗ: «Zəbum
ma kəkay nakə ndo hay faya
ta ŋgwasiye ta ndo neheye ti
yaw məɗe ha Labara Ŋgwalak
eye.‡»

16 Ane tuk na, maa təma
Labara Ŋgwalak eye na, ndo
hay tsekweŋ tsa. Ezay ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom a
gwaɗ: «Bəy Maduweŋ, maa
təmabazlamyaknakənəmaa
ɗa ha aye na, way? Ndo
hay haladzay bay.§» 17Andza
niye, ndoweye kə dzala ha
na, kə tsəne təday. Ndoweye
kə tsəne labara i Yesu Kəriste
na, andzaməgweɗendəraykə
tsikay təday.

‡ 10:7 Bazlammapalaeyemasuloeye30.14. § 10:8 Bazlammapalaeyemasulo
eye 30.14. * 10:11 Ezay 28.16. † 10:13 Zowel 3.5. ‡ 10:15 Ezay 52.7.
§ 10:16 Ezay 53.1.
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18 Kə ge andza niye na,
na tsətsahiye: Ta deɗek
ndo i Israyel hay ta tsəne
labara nakay bəɗaw? Ta
tsəne. Andza mawatsa eye
məƊerewel i Mbəlom, a gwaɗ:
«Ta tsəne bazlam tay ka

məndzibəra tebiye,
ada bazlam tay kə
ndisl ka kokway i
məndzibəra?*»

19 Na tsətsahiye sa: Ta
deɗek ndo i Israyel hay ta sər
ha bəɗaw? A satay məsəre ha
bay. Maa tsik ahəl niye təday
na, Musa, a gwaɗ:
«Mbəlom a gwaɗ:
Nəkurom Israyel hay, na

təriye kurom ha
kâgum ɗəre ka slalanakə
kəriye a dəɗ dala bay
aye.

Ka gumeyemevel,
hərwi slala i ndo neheye
tə sər wuray bay aye.†»

20 Ma dəba eye, Ezay ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom kə
tsikparakka, a gwaɗ,Mbəlom
a gwaɗ:
«Ndoneheye ta pəlawa ga bay

aye,
ta huta ga.

Na ɗa tay ha bo a ndo neheye,
ta tsətsahawa ga bay
aye.‡»

21 Ka gər i Israyel hay na,
Mbəlom a gwaɗ:
«Na bəza ha həlay ga.
Hwapat neŋ faya na gateye

wiyaw a ndo ga hay
hərwi ada tâ yaw.

Ane tuk na, ta rəheŋ ha gər
bay, ta kərah ga.§»

11
Mbəlom ma gəriye tay ha

Yahuda hay bay
1 Yaw, faya na tsikakum-

eye: Kə ge andza niye na,
andza məgweɗe Mbəlom kə
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 iMbəlommə
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 təv məvəlaka 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
ləvahabo tandohaygwezem
tasəla neheye ta peŋeye bəzay
aye. Ta rəhay ha gər a kule
i Baʼal təbey.†» 5 Kwa ahəl
kway nakə anəke aye na,
andza niye dərmak. Mbəlom
a pala məwalaŋ 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, andzaməgweɗe apala tay

* 10:18 Dəmes hay 19.5. † 10:19 Bazlam mapala eye masulo eye 32.21.
‡ 10:20 Ezay 65.1. § 10:21 Ezay 65.2. * 11:3 1 Bəy hay 19.10, 14. † 11:4 1
Bəy hay 19.18.
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ha hərwi məsler tay nakə tə
ge aye bay. Kə ge Mbəlom a
palawandohayhərwiməsler
tay na, ŋgwalak ŋgay ka təra
ŋgwalak sa bay.

7 Niye andza məgweɗe na,
Israyel hay ta huta wu nakə
faya ta pəliye bay. Mə walaŋ
tay na, ndo ma ŋgal eye nakə
Mbəlomapala tayaye, nəteye
na, ta huta na. Siye hay na,
Mbəlomkə 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:
«Wu mənday tay nakə ta

ndiye mâ gəs tay
andza ɓalaynakəambəzl
wu aye,

tâ dəɗ a ɗəma,
Mbəlom mâ satay

ɗəretsətseh.
10Tâ ge guluf,

ada tâ ŋgatay a ɗəre sa
bay!

Tâ huta ɗəretsətseh huya
hərwi ada ɗərev mâ ye
fataya abəra!§»

11 Yaw! Na tsətsahiye sa:
Ahəl nakə matəɗakweŋ a
ndzatay a Yahudahay ayena,
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
Yahudahay 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 haladzay mə
həlay iMbəlomhərwi Yahuda
hay nəteye mətawak eye hay
ka tsəveɗ i Mbəlom. Kə ge
Mbəlom a ge ŋgwalak a siye i
slalamekeleŋ eye hay a həlay
nakə Yahuda hay ta kərah
marəhayhagər aMbəlomaye
na, ahəl nakə aza Yahuda hay
tebiye ta maweye ka təv ŋgay
aye ta deɗek ma piye fataya
ŋgama,ma ziye.

BazlamnakəPol a tsikatay
a ndo neheye Yahuda hay bay
aye

13 Na tsikiye anəke na, a
nəkuromneheye Yahuda hay
bayaye. Neŋna, ndo imaslaŋ
i Yesu. A sləra ga ahaya na, a
nəkuromneheye Yahuda hay
bay aye. Yaw, hərwi niye neŋ
faya na ŋgalakiye ha ta məsler
nakə a vəleŋ aye. 14 A 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. 15 Ahəl
nakə Mbəlom a gər tay ha
Yahuda hay aye na, kəma ha
ka bo ndo i məndzibəra hay
tə neŋgeye. Kə ge andza niye
na, ahəl nakə azaMbəlomma

‡ 11:8 Bazlam mapala eye masulo eye 29.3; Ezay 6.10. § 11:10 Dəmes hay
69.23-24.
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ma tay ahaya Yahuda hay ka
təv ŋgay sa aye na, wu eye
ma giye na, kəkay? Niye ma
vəliye sifa a ndo neheye ta
mət aye.

16 Taɗə tə ɗəs peŋ, tə
vəlay a Mbəlom na, andza
məgweɗe peŋ eye tebiye i
ŋgay dərmak.* Taɗə zləlay
i dərizl i gərɗaf i ŋgay na,
hawal eye hay i ŋgay dərmak.
17 Israyel na, andza dərizl i
gərɗaf i tetəɗœz nakəMbəlom
a ɗəs faya abəra hawal eye
hay aye. A ɗəs tay faya abəra
na, a tapa† faya nəkar nakə
Yahuda bay aye. Andza
hawal i dərizl i gərɗaf i kəsaf.
Anəke faya ka ŋgasliye ha
bo ta məse yam eye nakə a
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 karmətepe
mətepe aye bay na, hərwi
mey?

22 Tsəne! Mbəlom neŋgeye
ŋgwalak eye ada neŋgeye
mevel eye dərmak. A ge
mevel ka ndo neheye tə dəɗ
abəra ka tsəveɗ aye. Ane tuk
na, nəkar na, ma giye ŋgwalak
taɗə huya faya ka pay bəzay
hərwi nakə a gaka ŋgwalak
aye ɗekɗek. Taɗə ka gum
andza niye bay na, ma ɗəsiye
kar dərmak. 23 Yahuda hay
na, taɗə ta ma ka tsəveɗ, ta
yaw ta dzala ha na, 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 kuromhamətepe 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.

Yahuda hay ta maweye ka
tsəveɗ i Mbəlom

* 11:16 Məpesle 15.19-21. † 11:17 Təbazlam i Sara «greffer» na,mətepe hawal i
dərizl i gərɗafmekeleŋ eye ka dərizl i gərɗaf neŋgeɗ. Dərizl nakə tə tapa faya hawal
i dərizl i gərɗaf neŋgeɗ ayemawiye hohway ŋgwalak eye.
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25Andza niye, malamar ga
hay, a seŋ na, sərum ha ba-
zlam nakay bagwar eye nakə
Mbəlom a ɗa ha parakka,
hərwi ada kâ dzalumay a gər
kurom nəkurom ka tsahum
bay. Siye hay mə walaŋ i
Israyel hay ta kula ha gər tay
ka Mbəlom. Ayaw! Andza
niye, ane tuk na, ta ndziye
huya andza niye bay. Ndo
neheye Yahuda hay bay aye
Mbəlom a pala tay ha aye
tâ dzala ha təday 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:
«Ndo nakə ma təmiye tay ha

ndo hay aye na,
ma deyeweye abəra ma
gəma i Zerozelem.

Ma mbatiye ha mezeleme i
gwala i Zakob.

27 Nakay na, dzam nakə na
ɓariye ta nəteye

a həlay niye na pəsatay
ha mezeleme tay
aye.‡»

28 Yahuda hay ta kərah
Labara Ŋgwalak eye, ta təra
ndo məne ɗəre i Mbəlom.
Andza niye hərwi ada
Mbəlom mâ mbəl kurom ha,
nəkuromneheye Yahuda hay
bay aye. Ane tuk na, Mbəlom
a pala tay ha na, hərwi tâ
təra i ŋgay ada a wuɗa tay
ha hərwi ɓa kə tsikatay a
bəba təte tay hay andza niye.
29 Mbəlom kə zla ndoweye
na, ada kə pa faya ŋgama na,

ma mbəɗeye həlay a mədzal
gər ŋgay bay. 30 Nəkurom
neheye Yahuda hay bay aye,
ahəl niye na, nəkurom ka
rəhumay ha gər a Mbəlom
bay. Ane tuk na, anəke na,
ka gumay mə bo a Mbəlom,
hərwiYahudahay ta rəhayha
gər bay. 31 I tayna, andzaniye
dərmak. A həlay nakay anaŋ
eye, ta rəhay ha gər aMbəlom
bay ada ma gateye ŋgwalak
ɗuh. Ane tuk na, andza niye
hərwi ada nəteye dərmak tâ
mbəɗa gər ka təv i Mbəlom
ada tâ gay mə bo a Mbəlom.
32 Andza niye, Mbəlom kə
gər ha kwa way tebiye hərwi
ada tâ rəhay ha gər bay. A
ge andza niye na, hərwi ada
nəteye tâ gaymə bo tebiye.

Zambaɗakway aMbəlom
33 Ayaw! Mbəlom na,

zlele eye mə wu hay tebiye!
Metsehe ŋgay a ze kwa mey
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, ndəray ma sliye məsəre
wu nakə faya ma giye bay.
Andza nakəmawatsa eye mə
Ɗerewel iMbəlomaye, agwaɗ:
34 «Wu nakə Mbəlom a dzala

aye na, maa sər na,
way?

Maa ɗayhawukahəlay a
Mbəlom na, way?§»

35 «Maa vəlay wu a Mbəlom
nəte

hərwi ada Mbəlom ma
vəleye a ɗəma na,
way?*»

‡ 11:27 Ezay 59.20-21. § 11:34 Ezay 40.13. * 11:35 Zob 41.11.
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36 Ndəray andaya bay hərwi
maa ge wu hay tebiye
na, Mbəlom.

Neŋgeye a tsəpa wu hay
tebiye ada wu hay
tebiye andaya na,

hərwi ada tâ təra i ŋgay.
Zambaɗakway ka tor eye. Mâ

təra andza niye!

12
Mede i ndoməgay məsler a

Mbəlom
1 Malamar ga hay, na

ɗakum ha hadzəgay nakə
Mbəlom a gakway ŋgwalak
aye. Hərwi niye, faya na
gakumeye amboh: Vəlumay
ha bo kurompeteh aMbəlom
andza voʼar nakə tə kəɗaway
aMbəlom aye ada ka dayum-
eye a gər. Ane tuk na,
nəkurom ka ndzumeye tə
ɗəre. Nakay na, wu nakə a
ye ka bo məɗəslay naha gər
a Mbəlom aye. 2 Kâ pumay
bəzay a ndo iməndzibəra hay
bay. Mbəlom mâ vəlakum
mədzal gərweɗeye 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.

3 Mbəlom kə geŋ ŋgwalak
ŋgay kəriye, ka pa ga aməsler
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 ne-
heye Mbəlom a vəlakum aye,

hərwi ada kwa way mâ gay
sariyaagərŋgay ta tsəveɗeye.

4Kwaway bo ŋgay na, nəte,
ane tuk na, vərezl hay faya
wal wal haladzay ada vərezl
eye niye hay kwa way ta
məsler ŋgay wal. 5 Nəkway
neheye madzapa eye tə Yesu
Kəriste aye na, andza niye.
Nəkway haladzay, ane tuk
na, nəkway madzapa eye
nəte andza bo nəte. Nəkway
tebiye madzapa eye ka bo i
ndonəte andza bonəte andza
vərezl neheye mazəva eye ka
bo 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.
Taɗə Mbəlom a vəlaka gədaŋ
ka matətikatay wu a ndo hay
na, tətikatay. 8TaɗəMbəlom a
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
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kurom peteh, ka wuɗum
tay ha tə bazlam ɗekɗek
tsa bay. Numay ɗəre a wu
nakə ŋgwalak eye bay aye.
Wuɗum wu nakə ŋgwalak
eye. 10Wuɗum bo mə walaŋ
kurom nəte nəte, andza nakə
malamar hay ta wuɗa bo mə
walaŋ 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. 12 Ŋgwasum
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. 13 Dzənum tay ha ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheye mətawak aye hay tə
zlele kurom. Ndo neheye ti
ye naha a gay kurom aye na,
təmum tay ha lele.

14 Tsətsahum ka Mbəlom,
mâ pa ŋgama ka ndo neheye
faya ta sakumeye ɗəretsətseh
aye, kâ vəlumatay mezeleme
bay. 15 Ŋgwasum ka bo ta
ndo neheye faya ta ŋgwasiye.
Tuwum ka bo ta ndo neheye
faya ta tuwiye. 16 Ndzum
ayaw tə ayaw mə walaŋ
kurom. Kâ ɗəslumay gər a
bo kurom bay, kwa məsler
eye tsekweŋ bəbay na, kâ
kərahum bay. Kâ dzalum mə
gər kurom ka sərum wu hay
tebiye bay.

17 Kâ mumay ha mənese

a ndəray mənese ta mənese
bay, pəlum ɗuh na, gum wu
nakə kwa way a sər ŋgwalak
eye aye. 18 Taɗə ka slumeye
məge wu nakə ka slumeye
aye na, ndzumzay ta ndo hay
tebiye. 19A 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!*»
20 Ane tuk na, bazlam i
Mbəlom a gwaɗ: «Taɗəmay a
wurkandoməne ɗəre yakna,
vəlay wu mənday, taɗə yam
a gay na, 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 ka mənese tə
məgewuŋgwalakeyehay 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 nakə Mbəlom a ɓar
aye. Ndo neheye faya ta
giye andza niye na, faya
ta vahaweye sariya ka gər
tay. 3 Ndo neheye faya

* 12:19 Bazlammapala eyemasulo eye 32.35. † 12:20 Dzeke hay 25.21-22.
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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. 4 Andza
niye, hərwi bəy i dala hay
faya ta giye na, məsler i
Mbəlom hərwi ada tâ dzəna
kurom ka məge ŋgwalak.
Taɗə ɗuh ka ge lele bay na,
dzədzaratay a bəy i dala hay
hərwi gədaŋ nakə Mbəlom a
vəlatay na, a vəlatay kəriye
bay. A vəlatay hərwi mabəz
ha mevel i Mbəlom hərwi
ada mâ gatay ɗəretsətseh
a ndo neheye faya ta giye
mənese aye. 5 Hərwi 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 ha mə ɗərev kurom
niye na, tsəveɗ ŋgwalak eye.

6 Ka vəlumeye dzaŋgal na,
hərwi niye dərmak, Mbəlom
apando i bəy i dalahayhərwi
ada tâ ge məsler nakay lele.
7Vəlumay a bəy i dala haywu
nakə təɗe məvəlatay a nəteye
aye. Vəlumatay dzaŋgal 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 aMbəlom

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 i
Mbəlom mapala eye tebiye.
9 Ka sərum bazlam i Mbəlom
mapala eye a gwaɗ: «Kâ ge
madama bay, 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.*» 10 Ndo 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 dazlakway mədzal
ha ka Yesu Kəriste aye sa
bay. 12 Mazlambar həvaɗ
ma ndəviye, ɗəre ma tsaɗiye,
dzaydzay ma deyeweye.
Mbəɗakway dəba a məsler
i həvaɗ. Həlakwa wu həlay
neheye a ye ka bo məge ha
məsler ta həpat aye. 13Mede
kway mâ ge ŋgwalak eye
andza i ndo neheye faya

* 13:9 Zəba mə Madayaw abəra mə Ezipt 20.13-17; Bazlam mapala eye masulo
eye 5.17-21; Levitik 19.18.
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ta diye mə dzaydzay aye.
Kâ gakwa magurlom nakə
ŋgwalak eye bay aye bay ada
kâ kwayakwa bay. Madama
tə wu neheye ŋgwalak eye
bay aye na, kâ gakwa bay,
gərakwa ha magazləga ta
məge sələk. 14 Bəy Maduweŋ
Yesu Kəriste mâ təra andza
wu həlay kurom. Kâ pumay
bəzay a wu neheye ŋgwalak
eye bay a sawakumhərwimâ
yay a gər a bo kurom aye sa
bay.

14
Kâ may ha mənese a ndo

bay
1 Təmum ndo nakə gədaŋ

eye bay ka tsəveɗ i Mbəlom
aye, ada kâ kəɗum wuway
ka wu nakə a dzala mə ɗərev
ŋgay aye bay. 2 Agəna ndo
mekeleŋ eye a dzala na,
tsəveɗ andayaməndewu hay
tebiye. Ane tuk na, ndo nakə
gədaŋ ŋgay andaya ka tsəveɗ i
Mbəlom bay aye na, a nda ala
i slambah tsa. 3 Ndo nakə a
ndawuhay 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 ha mənese a ndo nakə
a nda wu hay tebiye aye bay
hərwi Mbəlom ka təma na.
4 Nəkar way nakə ka may ha
mənese a ndo i məsler i ndo
aye? Taɗə kə ge mənese na,
mata tsikay fayana, ndonakə
a ləvay gər aye, ada kə ge lele
na, mata tsikay faya na, huya
ndo nakə a ləva na aye. Ma
dəɗiye bay hərwi ndo nakə
a ləva na aye ma sliye faya

matsəpe na hərwi adamâ dəɗ
bay.

5 Ndo mekeleŋ eye hay tə
dzala na, pat siye hay a ze pat
siye. Ane tukna, ndo siye hay
i tay na, pat hay nəte tə ləva.
Kwa way mâ sər wu nakə a
dzala mə ɗərev ŋgay aye lele.
6 Ndo nakə a dzala pat nəte
a ze ha siye i pat mekeleŋ
eye hay na, a ge andza niye
hərwi ada mâ ɗəslay ha gər
a Bəy Maduweŋ Yesu. Ndo
nakə a ndawu hay tebiye aye
na, a say məɗəslay ha gər a
Bəy Maduweŋ Yesu hərwi a
gaynaha sɨsœaMbəlom. Ndo
nakə a kərah mənde 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 a
Mbəlom.

7 Ndəray kwa nəte a ndza
hərwi məndze ŋgay bay
ada ndəray kwa nəte ma
mətiye 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
nakə ka mətakweye na, ka
mətakweye hərwi məɗəslay
ha gər a Bəy Maduweŋ.
Andza niye, kwa ma məndze
tə ɗəre, kwa ma məməte
na, nəkway i bəy Maduweŋ.
9 Hərwi Yesu Kəriste kə mət
ada kə lətsew abəra ma
mədahaŋ hərwi ada mâ təra
BəyMaduweŋ imədahaŋ hay
ada i ndo neheye tə ɗəre aye.

10Nəkar, kamay hamənese
a malamar yak na, hərwi
mey? Ada nəkar ka zəba
ka malamar yak andza ndo
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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, Bəy Maduweŋ Mbəlom a
gwaɗ:
«Ta deɗek neŋ faya na

tsikakumeye,
ndo hay tebiye ta deyew-
eye ta dəkweŋeye
gurmets.

Kwa way ma tsikiye tə
bazlam ka neŋ, neŋ
Mbəlom.*»

12Andza niye, kwawayma
ɗiye ha wu nakə a ge aye. Bo
ŋgay eye tə gər ŋgay eye ma
ɗiye ha kame i Mbəlom.

Kâ kal ha malamar yak a
mezeleme 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 tə
wu 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.
16Ka ɗəre yak na, wu ŋgwalak
eye. Ane tuk na, taɗə ka sər
ha ndo hay ta tsikiye fakaya
wu nakə lele bay aye na, kâ
ge sa bay. 17 Bəy i Mbəlom
na, wu mənday ta wu məse
bay. Bəy i Mbəlom ɗuh na,
wu nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye faya ma giye mə nəkway
aye. Faya ma dzəniye kway
kaməge wu ŋgwalak eye, faya
ma vəlakweye zay mə walaŋ
kway, faya ma vəlakweye
məŋgwese. 18 Ndo nakə faya
ma geye məsler 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 gakweye 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. 22 Taɗə ka dzala ka sliye
faya mənde wu hay tebiye,
kəgəbay taɗə ka dzala ka sliye
faya bay na, mâ ndza mə
ɗərev yak. Mata səre ha na,

* 14:11 Ezay 45.23.
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nəkar ta Mbəlom ɗekɗek tsa.
Ndo nakə a ge wu ada a ge
tə mədzal gər eye sulo sulo
bay na, ɗərev ŋgay maŋgwasa
eye. 23 Ndo nakə mədzal 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 nakə ma
giye aye bay. Wu nakə ndo
a sər ha lele bay mədzal gər
faya sulo sulo, kə ge ha ka bo
na, kə gemezeleme.

15
Ge wu nakə ma deyeteye a

gər a siye i ndo hay aye
1 Nəkway neheye gədaŋ

eye ka tsəveɗ i Mbəlom aye
na, kutoŋ dzənakwa ndo
neheye bəle eye hay aye. Kâ
gakwa wu neheye a yay a
gər a bo kway aye ɗekɗek
bay. 2 Kwa way mâ ge wu
nakə ma deyeteye a gər a
siye i ndo hay aye hərwi
madzəne tay ha hərwi ada
tâ gəl ka tsəveɗ i Mbəlom.
3 Yesu Kəriste, neŋgeye tə gər
ŋgay ka pəla madayay a gər
a bo ŋgay eye bay. Ɗuh na,
andza nakə tə watsa faya
mə Ɗerewel i Mbəlom aye, tə
gwaɗ: «Ndo hay ta tsaɗa kar
Mbəlom, ane tuk na, mətseɗe
tay a dəɗ na, ka neŋ.*» 4Wu
nakə tebiye tə watsa ahəl
niye mə Ɗerewel i Mbəlom
aye, tə watsa na, hərwi ada
mâ ɗakway ha deɗek, hərwi
ada kâ pakwa mədzal gər ka
wu nakə Mbəlom a gwaɗ ma

vəlakweye aye. Ka pakw-
eye mədzal gər ka neŋgeye
hərwi bazlam neheye mə
Ɗerewel i Mbəlom aye faya
mavəlakweyegədaŋada 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
YesuKəristenakəa tətikakum
aye, 6 hərwi ada nəkurom
tebiye kâ zambaɗumay a
MbəlomBəba i BəyMaduweŋ
kway Yesu Kəriste tə ɗərev
kurom peteh ada tə bazlam
kurom nəte.

Təmum bo nəte nəte mə
walaŋ kurom

7 Təmum bo nəte nəte mə
walaŋ kurom andza i Yesu
Kəriste nakə a təma kurom
aye. Gum andza niye, hərwi
ada ndo hay tâ zambaɗay a
Mbəlom. 8 Faya na tsikakum-
eye deɗek, Yesu Kəriste a təra
ndo iməsler i Yahuda hay na,
hərwi məɗatay ha Mbəlom a
rawme bay. A yaw na, hərwi
ada wu neheye Mbəlom a
gwaɗma vəlateye a bəba təte
ŋgay hay aye na, mâ ge bo.
9A yaw sa na, hərwi ada ndo
neheye Yahuda hay bay aye
tâ zambaɗay aMbəlomhərwi
ŋgwalakŋgaynakəa gatay aye.
Andza nakəmawatsa eye mə
Ɗerewel iMbəlomaye, agwaɗ:
«Hərwiniye, nazambaɗakeye

məwalaŋ i ndo neheye
Yahuda hay bay aye,

na zambaɗakeye ta
dəmes.†»

10Bazlam i Mbəlom a gwaɗ
sa:

* 15:3 Dəmes hay 69.10. † 15:9 2 Samuyel 22.50; Dəmes hay 18.50.
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«Nəkurom neheye Yahuda
hay bay aye,

ŋgwasum ta ndo iMbəlom
hay.‡»

11 Ma təv mekeleŋ eye a
gwaɗ sa:
«Nəkurom neheye tebiye

Yahuda hay bay,
zambaɗumay a Bəy
MaduweŋMbəlom.

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.*»

13 Mbəlom a vəlawatay
gədaŋ a ndo hay tə dzala ha
ka neŋgeye. Mâ rah kuromha
ta məŋgwese ada tə zay hərwi
ka dzalum ha ka neŋgeye.
Andza niye, kâ dzalakwa ha
ka neŋgeye peteh ta gədaŋ i
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.

Pol a tsik kaməsler ŋgay
14 Malamar ga hay, neŋ tə

gər ga na sər ta deɗek faya ka
gumeyewunakə ŋgwalak eye,
ka sərum deɗek lele ada ka
slumeye faya mətsikatay me
a zləm a siye i ndo hay, 15 ane
tuk na, bazlam mekeleŋ eye
na, na tsikakumnaha taməge
me eye hərwi ada kâ mətsum
hagər bay. Na tsikakumnaha
andza niye na, hərwi ŋgwalak

nakə Mbəlom a geŋ aye. 16 A
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 ne-
heye 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 ta
məsler i Mbəlom nakə faya
na giye ma mədzepe tə Yesu
Kəriste. 18 Taɗə bazlam an-
dayamətsikena, na tsikiyeka
wu nakə Yesu Kəriste a ge tə
neŋaye ɗekɗek tsa, hərwi ada
nâ həlatay ahaya ndo neheye
Yahuda hay bay aye kame i
Mbəlom, ada tâ rəhay ha gər.
A ge andza niye na, tə bazlam
neheye na tsik aye ada tə wu
neheye na ge aye. 19 Kə ge
masuwayaŋ hay wal wal ada
Məsəfəre i Mbəlom kə ɗa ha
gədaŋŋgay. Andza niye, na ɗa
hakwaaŋgayLabaraŊgwalak
eye i Yesu Kəriste a ndo hay.
Na dazlay ma Zerozelem hus
a gəma i Iliyiri.† 20A seŋməɗe
ha Labara Ŋgwalak eye a təv
neheye ndo hay ta sər Yesu
Kəriste zuk bay aye. Na ge
andza niye na, hərwi a seŋ
maɗəzle gay ka mədok i ndo
mekeleŋ eye bay. 21A seŋ ɗuh
na, andza nakə mawatsa eye

‡ 15:10 Bazlam mapala 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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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 tsəniye Labara
Ŋgwalak eye.‡»

A say a Polmede a Roma
22 Hərwi niye, a seweŋ

haladzay mede naha a təv
kurom, aya ane na ye naha
bay. 23 Kə ndza məve hal-
adzay nakə a seŋ mede naha
mazəbakumaw ɗəre aye. Na
huta həlay eye bay hərwi
məsler. Anəke na, ma gəma
neheyena,məsler ga kandəv.
24 Na diye naha, na ndziye
ka təv kurom tsekweŋ hərwi
ada kâ vəlumeŋ gədaŋ. Ma
dəba eye na, na diye a gəma
i Espayoŋ ada a seŋ na, ka
dzənumeye ga hərwi mede a
ɗəma.

25Ane 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 Zerozelem aye. 27 Bo tay
eye tə dzala lele ada deɗek
lele nakə tə ge andza niye
aye. Yahuda hay ta ŋgəna
tə siye i ndo hay wu neheye
ŋgwalak eye Mbəlom a gwaɗ
ma vəlateye aye. Andza niye,

ndo neheye Yahuda hay bay
aye ta dzəna Yahuda hay
tə wu nakə andaya fataya
bay aye. 28 Ahəl 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.

30 Malamar ga hay hərwi
Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste, ada hərwi wu nakə
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a ge
ada kawuɗakwa 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
zlatay naha aye ta məŋgwese.
32 Andza niye, taɗə kə yay a
gər a Mbəlom na, na diye ta
məŋgweseeye. Kandzakweye
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
‡ 15:21 Ezay 52.15. § 15:26 Akay: Məzele guram eye i diye i Salawa i Gəres.
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Mətsikeme i Pol a ndo hay
1 Anaŋ, neŋ faya na

tsikakumeye naha ka mala-
mar kway ŋgwas eye Fowebe
faya ma diye naha. Neŋgeye
fayamagiyeməsler iMbəlom
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 tə wu nakə hawa eye ma
geye tebiye hərwi neŋgeye ka
dzəna ndo 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
Kəristeaye. 4Ahəl niyenəteye
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 neheye Yahuda
hay bay aye ta gatay sɨsœ.
5 Na tsikatay naha me a ndo
neheye tə hayawa gər a gay
tay hərwi maɗuwulay me a
Mbəlom aye.
Na tsikay naha me a dzam

ga Epenete. Maa lah mədzal
ha ka Yesu Kəriste ka dala i
Azi* na, neŋgeye. 6Na tsikay
naha me a Mari, neŋgeye a
ge məsler haladzay hərwi
kurom aye.

7Na tsikatay nahame aAn-
dronikos 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 maslaŋ hay
aye na, ta məzlaɓ eye. Maa
lah məpe mədzal gər ka Yesu
Kəriste na, nəteye bəna neŋ
bay.

8 Na tsikay naha me
a Ampəliyatos, dzam ga,
nəmay salamay mə həlay i
BəyMaduweŋ.

9 Na tsikay naha me a Ur-
ban. Nəkway tə neŋgeye, faya
ka gakweye məsler i Yesu
Kəriste.
Na tsikay naha me a dzam

ga Sitakis.
10 Na tsikay naha me

a Apelles. Neŋgeye kə
sa ɗəretsətseh hərwi Yesu
Kəriste ada kə ndza ɓəŋɓəŋ.
Na tsikatay naha me a ndo

i gay i Aristobul.
11 Na tsikay naha me a

Herodiyoŋ, ndo ga.
Na tsikataynahameando i

gay iNarkise hay, nəteye i Bəy
Maduweŋ.

12 Tsikumeŋatay ha me a
Tirifene ta Tirifoz, nəteye
malamar kwayŋgwas eye hay
neheye faya ta giye məsler i
Mbəlom aye.
Na tsikaynahameaPerisid

malamar kway ŋgwas eye
nakə na wuɗa na aye. Faya
ma giye məsler haladzay
hərwi BəyMaduweŋ.

13 Tsikumeŋay ha me a Ru-
fus, ndo ŋgwalak eye ka tsəveɗ
i BəyMaduweŋ.
Na tsikay hame amay ŋgay

dərmak, neŋgeye andza may
ga.

* 16:5 Dala i Azi, anəke na, ma Turki.
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14 Tsikumeŋatay ha me a
Asiŋkərit ta Fəlegoŋ ada a
Hermes, a Patrobas ada Her-
mas ada a ndomədzal gər ne-
heye ta nəteye aye.

15 Tsikumeŋay ha me a
FilologeadaaZuli, adaaNere
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.

16Tsikumabomenəte nəte
lele məwalaŋ kurom. Məhay
gər indoməpemədzal gərhay
ka Yesu Kəriste ta tsikakum
nahame tebiye.

Mandəve i bazlam i Pol
17 Malamar ga hay, neŋ

faya na gakumeye amboh:
Gumay metsehe a ndo neh-
eye faya ta tsikiyewuŋgwalak
eye bay aye ka wu nakə ka
tətikumaye. Andzaniye, 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 BəyMaduweŋ kway
Yesu Kəriste bay, faya ta giye
ɗuh na, wu nakə a yatay a
gər aye. Faya ta səpatiye
ndo hay tə bazlam tay neh-
eye ləfeɗeɗe aye. Andza niye,
faya ta vatay gər a ndo ne-
heye tə sər mənese bay aye.
19 Nəkurom na, ndo mədzal
gər hay ka Yesu Kəriste tə sər
ma kəkay nakə ka rəhumay
ha gər a Bəy Maduweŋ aye.
Ɗərev ga ka ŋgwasa haladzay
hərwi kurom ada a seŋ na,

tərummetsehe eye hayhərwi
ada kâ gum wu ŋgwalak eye
ada kâ gummənese bay.

20 Mbəlom faya ma vəliye
zay huya a ndo hay. Mazlam-
bar ma ndərasliye na gədaŋ i
Fakalaw, ma piye na a huɗ i
sik kurom.
Bəy Maduweŋ kway Yesu

Kəriste mâ pa fakuma ŋgama.
21 Timote nakə faya ma

giye məsler tə neŋ aye kə
tsikakum naha me. Ndo
gay hay Lukiyus, Zason, ada
Sosipater ta tsikakum naha
me dərmak.

22 Maa watsa ɗerewel
nakay na, neŋ Tertiyus† ndo
məwetse wu nakə a say a Pol
aye. Na tsikakum nahame ta
məzele i BəyMaduweŋ.

23 Neŋ Pol faya na
gwaɗakumeye, Gayus kə
tsikakum naha me dərmak.
Neŋ mandza eye mə gay
ŋgay ada ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu tebiye tə
yawaw maɗuwulay naha
me a Mbəlom mə gay ŋgay.
Erast ndo məgay gər a suloy
i wuzlahgəma ada malamar
kway Kartus ta tsikakum
nahame.
[ 24 Bəy Maduweŋ kway

Yesu Kəriste mâ pa fakuma
ŋgama ka nəkurom tebiye.]

25 Zambaɗakway a
Mbəlom! Neŋgeye nəte
ŋgweŋ ta gədaŋ hərwi ma
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

† 16:22 Tertiyus na, ndoməwetse ɗerewel i Pol.
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ha parakka bazlam nakay
maŋgaha eye ahəl niye aye.
26 Ane tuk na, anəke na,
Mbəlomkə ɗahaparakka 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, bazlam nakay kə ɗa
a zləm a slala hay tebiye
andza i Mbəlom neŋgeye ma
ndziye ka tor eye a gwaɗ
tâ tsəne hərwi ndo hay tâ
dzala ha ada tâ rəhay ha
gər aye. 27 Mbəlom 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, wu-
zlahgəmanakəkadala iGəres
zlele eye aye, zlele eye hərwi
təv mələtse i kwalalaŋ i yam
hay sulo. Beke hay mə ɗəma
haladzay ada ndo i mətawak
hay. Ndo haladzay məndze
tay na, swa tsa.
Ahəl niye na, Koriŋte hay tə

pay bəzay a kule kwa waray
waray.
Pol a tsəne labara tay

(zəba 1.11 ta 7.11). Ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu
ma Koriŋte, 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.

Ma madədo 5.1 ka 11.16,
Pol a ɗatay naha ka gər i
bazlam hay

Ka 11.17 ka 14.40, Pol faya
ma tsikiye kaməndzemə
walaŋ i məhay gər i ndo
məpe mədzal gər hay ka
Yesu.

Madədo 15 faya ma
tsikiye na, Mbəlom a
lətse ahaya Yesu abəra
ma mədahaŋ, ada pat

mekeleŋ eye mədahaŋ
hay ta lətseweye abəra
mamədahaŋ dərmak.

Andza ɗerewel siye neheye
Pol a watsa aye, nakay
anaŋeyeandəv ta labara
hay ada ta mətsike me a
ndo hay (madədo 16).

Pol a tsikatay naha me a
ndo neheyemaKoriŋte aye

1 Maa watsakum naha
ɗerewel nakay na, neŋ Pol
nakə Mbəlom a zla ga hərwi
ada nâ təra ndo i maslaŋ i
Yesu Kəriste aye. A zla ga
na, hərwi a yay a gər. Nəmay
ta malamar kway Sosten,
nəmaa tsikakum naha me.
2 Nəmaa watsakum naha a
məhay gər i ndoməpemədzal
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
tərum ndo ŋgay hay, andza
a zalatay a ndo neheye tebiye
mandza eye kwakawaray ka
waray faya ka ɗuwulumeye
me a Bəy Maduweŋ kway
Yesu Kəriste aye. Neŋgeye na,
BəyMaduweŋ kway tebiye.

3Mbəlom Bəba kway ta Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste
tâ pa fakuma ŋgama ada tâ
vəlakum zay.

Wu neheye 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
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nakə ka dzapum ta neŋgeye
na, Mbəlom kə vəlakum
wu neheye ŋgwalak eye hay
tebiye. Andza niye, Mbəlom
kə vəlakum tsəveɗ ka məsəre
wu 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.
7 Hərwi niye wu neheye
Mbəlom faya ma vəlateye a
ndo ŋgay hay aye na, wuray
kwa tsekweŋ a kətsakum
bay, a nəkurom neheye
faya ka həbum pat nakə Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste
ma maweye aye. 8 Mbəlom
neŋgeye, ma dzəniye kurom
ta gədaŋ ɓəŋɓəŋ hus ka
mandəve eye, hərwi ada pat
nakə Bəy Maduweŋ kway
Yesu Kəriste ma maweye
na, wuray kwa tsekweŋ ma
dəɗiye kuromhaa sariya bay.
9 Kâ dzədzarum bay, maa
zalakum na, bo i Mbəlom eye
ŋgway hərwi ada kâ tərum
nəkurom madzapa eye ta
wawa ŋgay Yesu Kəriste Bəy
Maduweŋ kway. Ada taɗə
Mbəlom kə tsik, kə gwaɗ ma
giye na, ma giye ta deɗek
andza nakə a tsik aye.

Ndo məpe mədzal gər hay
ka YesumaKoriŋte ta ŋgəna

10 Malamar ga hay, neŋ
faya na gakumeye naha am-
boh ta gədaŋ i Bəy Maduweŋ
kway Yesu Kəriste, bazlam
kurom mâ təra na, nəte. Kâ
ŋgənum ha bo mə walaŋ
kurom bay. Ɗərev kurom

mâ təra nəte ada mədzal gər
kurom mâ təra nəte dərmak.
11 Malamar ga hay, na tsik
andza niye na, hərwi ndo
neheye mə gay i Kəlowe
aye ta yaw ka təv ga. Ti
yaw tə gweɗeŋ na, məkəɗe
wuway andaya mə walaŋ
kurom haladzay. 12 A seŋ
məgwaɗakum na, mey? A
seŋ məgwaɗakum na, kwa
way mə walaŋ 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 Apolos.» Siye
hay tə gwaɗ: «Nəmay na,
ndo məpay bəzay a Piyer.»
Ndo mekeleŋ eye tə gwaɗ:
«Nəmay na, ndoməpay bəzay
a Kəriste.» 13 Tə tsik andza
niye na, Kəriste maŋgəna
eye wal wal ɗaw? Ta dar
ka mayako mazləlmbaɗa eye
hərwi kurom na, neŋ Pol bay
na gwaɗ bəɗaw? Ta dzəhuɓ
kuromhaayamna, taməzele
ga bay na gwaɗ bəɗaw?

14 Na gay sɨsœ a Mbəlom
hərwi na dzəhuɓ 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 kurom
ma 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 hay dərmak. Taɗə
ndo mekeleŋ eye andaya na
dzəhuɓ ha a yam na, na sər
sa bay. 17 Kəriste kə sləra ga
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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 təriye wu 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. 19 Andza nakə tə
watsa mə Ɗerewel i Mbəlom
na, Mbəlom a gwaɗ:
«Na ta dziye hametsehe i ndo

neheye ta tsah aye.
Na ta kərahiye ndo ne-
heye tə gwaɗ nəteye
ndaraw eye hay aye.*»

20Kə ge andza niye na, ndo
iməndzibəra neheye tə gwaɗ:
«Ta tsah aye na, metsehe tay
eye məŋgay tuk? Ndo neh-
eye tə dzaŋgawa bazlam ma-
pala 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.

21Ndo i məndzibəra hay ta
ŋgatay awunakəMbəlomage
təmetsehe ŋgay aye. Ane tuk
na, ta sər na bay. Hərwi niye,
neŋgeye na, faya ma giye
məsler təbazlamneheye 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 satay məŋgatay
amasuwayaŋhərwiadanakə
ta səriye ha bazlam neheye
na, deɗek aye. Gərek hay
na, a satay məsəre Mbəlom
tə metsehe tay eye wu tay.
23 Ane tuk na, nəmay faya
nəmaa ɗiye ha na, Yesu
Kəriste. Nəmaa ɗawa ha,
nəmaa gwaɗawa: «Kəriste
na, ta dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye.» Yahuda
hay tə tsəne na, ta təma bay,
a ndalatay, ada ndo neheye
Yahuda hay bay aye tə gwaɗ:
«Bazlam niye na, bazlam nakə
kəriye. Ma giye ŋgama bay.»
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 nakə
Mbəlom a ge aye, wu kəriye»
na, ta sər hawu nakə tə gwaɗ:
«Wu kəriye na, a ze metsehe

* 1:19 Ezay 29.14.
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tay ɗuh.» Taɗə tə dzala ta
gwaɗ: «Mbəlom na, gədaŋ
ŋgay andaya bay» na, ta sər
ha məsler ŋgay nakə tə gwaɗ
gədaŋ eye bay aye na, a ze
gədaŋ tay ɗuh.

26 Malamar ga hay,
nəkurom neheye Mbəlom a
zalakum aye na, nəkurom
wu hay tey? Ka ɗəre i ndo
i məndzibəra hay na, ndo i
metsehe andaya mə walaŋ
kurom haladzay bay. Ndo
i gədaŋ andaya haladzay
mə walaŋ kurom bay ada
ndo neheye tə ɗa a zləm aye
andaya mə walaŋ kurom
haladzay bay sa. 27 Mbəlom
a pala ɗuh na, ndo neheye
ndo i məndzibəra hay tə
gwaɗ fataya ta tsah bay aye
hərwi ada tâ təra ndo ŋgay
hay. A pala tay ha na, hərwi
məpatay horoy a ɗəre a ndo
neheye tə gwaɗ ta tsah aye.
Ada Mbəlom a pala ndo
neheye ndo iməndzibəra hay
tə gwaɗ fataya nəteye bəle
eye hay na, hərwi məpatay
horoy a ɗəre a ndo i gədaŋ
hay. 28Mbəlom a pala na, ndo
kəriye hay tsa, ta zəba fataya
andza wu kəriye maɗəva
zləm tay andaya bay. A ge
andza niye na, hərwi ada
mədze tay ha ndo neheye lele
tə ɗa a zləm aye. 29Mbəlom a
pala slala i ndo neheye andza
niye na, hərwi adandəraymâ
ɗəslay ha gər a bo kame ŋgay
bay. 30Maa dzapa kway ha tə
Yesu Kəriste na, Mbəlom nəte
ŋgweŋ. 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 tə wu nakə Bəy
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 bazlam neheye
a da me aye bay ada na
tsik wuray tə metsehe i ndo
hay bay. 2 Ahəl nakə na ye
naha a gay kurom zuk bay
aye na, na gwaɗ: «Na ye
naha na tsikiye na, ka Yesu
Kəriste ɗekɗek. Na tsikiye
wuray mekeleŋ eye bay. Na
tsikiye wene wene eye na,
ka məməte ŋgay nakə tə dar
na ka mayako mazləlmbaɗa
eye.» 3 Ahəl nakə neŋ ka
təv kurom aye na, gədaŋ ga
andaya bay, zluwer a geŋ
ada na dzədzar haladzay.
4 Ahəl nakə na ɗakum ha
bazlam i Mbəlom aye na, na
tsikakum tə metsehe i ndo
neheye tə gwaɗ ta tsah aye
hərwi məvakum gər bay. Ane
tuk na, Məsəfəre i Mbəlom a
ɗakum ha ta gədaŋ i Mbəlom
bazlam ga nakə na tsikakum
aye na, deɗek. 5 Hərwi niye,

† 1:31 Zəbama Zeremi 9.22-23.
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ka pum mədzal gər kurom
ka Yesu Kəriste na, hərwi ka
ŋgatumay a gədaŋ i Mbəlom
bəna, a metsehe i ndo hay
bay.

6 Ndo neheye ta sara ka
tsəveɗ i Mbəlom aye na,
nəmaa tətikatay metsehe
i Mbəlom. Ane tuk na,
metsehe i ndo i məndzibəra
hay bay ada metsehe i bəy
tay neheye faya ta ləviye
məndzibəra aye bay. Nəteye
na ta dziye. 7 Sadzək bay,
metsehe nakə na ɗakum ha
aye na, metsehe i Mbəlom.
Ahəl niye na, maŋgaha eye,
ndo hay tə sər bay. Ahəl nakə
kə geməndzibəra zuk bay aye
na, ɓa kə ləva ha bo hərwi
mətəme kway ha hərwi ada
kâ yakwa a təv məndze ŋgay
nakə ta ɗəslay ha gər aye.
8 Metsehe niye na, ndəray
kwa nəte mə walaŋ i ndo
neheye tə ləva məndzibəra
aye ta sər metsehe niye
bay. Taɗə ta sər na, ta
dariye Bəy Maduweŋ kway
ka mayako mazləlmbaɗa eye
bay. Neŋgeye na, məzlaɓ
ŋgay a ze kwa mey tebiye.
9 Wu niye Mbəlom a ge na,
andza nakə mawatsa eye mə
Ɗerewel iMbəlomaye, agwaɗ:
«Wu nakə Mbəlom a ləva ha

bo hərwi ndo neheye
ta wuɗa Mbəlom aye
na*,

a ze wu neheye ndo hay
taŋgataybayaye tebiye

ada nakə ta tsəne bay
kwa wu nakə ta dzala
faya bay aye.»

10Mbəlom 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. 11Maa
sər mədzal gər i ndo mekeleŋ
eye na, way? Ndo məsəre
na andaya bay. Maa sər
na, məsəfəre ŋgay eye ŋgway.
I Mbəlom na, andza niye
dərmak. Maa sər mədzal gər
i Mbəlom na, Məsəfəre ŋgay
eye ŋgway, ndo mekeleŋ eye
a sər bay. 12 Məsəfəre nakə
Mbəlomavəlakwayanəkway
aye na, a yaw abəra ma
ndo i məndzibəra hay bay.
Məsəfəre na, i Mbəlom eye
ŋgway. Mbəlom a vəlakway
na, hərwi ada kâ sərakwa
wu neheye a vəlakway ta
ŋgwalak ŋgay aye tebiye.
13Nəmay, nəmaa tsikawa wu
neheye na, nəmaa tsikawa
tə metsehe i ndo zezeŋ bay.
Bazlam may hay ti yaw na,
ma Məsəfəre. Andza niye,
nəmaa ɗawa ha na, wu
neheye a tsik kaMəsəfəre aye
a ndo neheye 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 fayamətsənebay. 15Ndo
nakə Məsəfəre i Mbəlom mə
ɗərev ŋgay aye na, a sər tay ha

* 2:9 Ezay 64.3.
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ka bo abəra wu hay tebiye.
Taɗə ŋgwalak eye hay kwa
ŋgwalak eye bay na, a sər.
Ane tuk na, ndo hay na,
ta sliye faya məsəray naha
ka wu nakə ma dzaliye aye
bay. 16 Niye na, andza nakə
mawatsa eye mə Ɗerewel i
Mbəlom aye, a gwaɗ:
«WunakəMbəlomadzala 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 dzalawa
gər na, andza i Yesu Kəriste
nakəma dzaliye dərmak.

3
Ndo mədzal 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 sələkkandomekeleŋ

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,
nəkuromka tərumandzando
i məndzibəra hay!

5Apolos na, way? Ada neŋ
na, way tey? Nəmay na, ndo
i məsler i Mbəlom 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 nakəMbəlom
a ɗay ha məge aye. 6 Neŋ
na, na zəv. Apolos neŋgeye a
mbəɗayyam. Ane tukna, ndo
məgəle ha na, bo i Mbəlom
eye ŋgway. 7Andza niye, ndo
nakə a zəvwuaye tandonakə
a mbəɗay yam aye na, nəteye
salamay tə sla wuray bay.
Mbəlomnəte ŋgweŋneŋgeye a
sla məge wu, hərwi neŋgeye a
sla faya məgəle ha wu. 8Ndo
nakə a zəvwuaye tandonakə
a mbəɗay yam aye na, wuray
ka ŋgəna tay ha ka bo abəra
bay. Ane tuk na, Mbəlom ma
vəliye kwaawaymerəɓeŋgay
andza nakə ma hutiye aye.
9 Neŋ ta Apolos na, nəmay
madzapa eye nəte ma məsler
i Mbəlom.
Nəkurom na, ka tərum

andza guvah i Mbəlom.
Nəkurom andza gay i

† 2:16 Ezay 40.13.
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Mbəlom dərmak. 10 Mbəlom
kəvəleŋ tsəveɗ taŋgwalakŋgay
hərwi madazlay a məsler
ŋgay tə nəkurom. Neŋ na təra
andza ndonakə a sərmaɗəzle
gay, a sər məsler ŋgay lele
aye. Ahəl nakə na dazlay
a məge məsler i Mbəlom
mə 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 metsehe,
mâ ɗəzl faya gay na, lele.
11 Mədok 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,
siyehay 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
nakə Mbəlom ma gateye
sariya ŋgay a ndo hay aye
na, kwa way məsler ŋgay ma
bəziye parakka lele hərwi pat
eye niye na, akomabəziye ha
məsler kwa i way. Kwa way
maŋgateye aməsler ŋgay, kwa
lele kwa lele bay, ma ŋgateye.
14 Gay i ndo nakə a ɗəzl aye,
ako 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.

16 Nəkurom tebiye na, gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom,
ada Məsəfəre ŋgay mandza
eyemənəkuromna, ka sərum
təbəɗew? 17 Taɗə ndoweye
kə nas ha gay i məɗəslay ha
gər aMbəlomna,Mbəlomma
kəɗiye na ndoweye dərmak
hərwi gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom na, tsəɗaŋŋa. Gay
eyeniyeMbəlommandzaeye
mə 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 nakəmawatsa
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.*»
20 Ma təv mekeleŋ eye tə
gwaɗ sa: «BəyMaduweŋ 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 ndo
mekeleŋ eye a ge aye bay.
Sərum ha na, wu hay tebiye

* 3:19 Zob 5.13. † 3:20 Dəmes hay 94.11.
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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 tawuneheyekameaye
na, i kurom tebiye dərmak.
23 Nəkurom na, ndo i Yesu
Kəriste hay ada Kəriste,
neŋgeye i Mbəlom.

4
Ndo imaslaŋ i Kəriste hay

1 Sərum ha, nəmay na, ndo
məge məsler i Yesu Kəriste
hay. Mbəlom a vəl wu ŋgay
neheye maŋgaha eye ahəl
niye na, a nəmay hərwi ada
nəmaâ ɗatay ha a ndo hay.
2 Ndo nakə ndo i gay ŋgay a
gəray ha wu ŋgay hay, wu
kurre a say ka neŋgeye mâ
təra na, ndo i deɗek. 3 Neŋ
na, taɗə faya ka ŋgəlumeŋeye
bəzay kawuna, kwa tsekweŋ
wuray a geŋ mə bo haladzay
bay. Kwa taɗə siye i ndo
hay faya ta ŋgəleŋeye bəzay
neŋ ndo i deɗek tsukuɗu neŋ
ndo i deɗek bəɗaw na, niye
na, wuray a geŋ mə bo bay
dərmak. Kwaneŋeyenageye
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. 5 Hərwi
niye həlay eye kə ndislew
zuk bay na, kâ gum sariya ka
siye i ndo bay. Pat nakə Bəy
Maduweŋ Yesu 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, Mbəlom ma
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.
7Nəkar 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 vəlaka
Mbəlomna, ka giye ha zlapay
andza ka hutawu niye hay ta
gədaŋ yak na, hərwi mey?

8 Aʼəhəŋ! Nəkurom na, ka
hutum wu hay tebiye ba!
Ka tərum ndo neheye zlele
eye tsɨy ka tsəveɗ i Mbəlom
aye na gwaɗ! Ka gwaɗum
nəkurom na, bəy hay. Nəmay
na, bəy eye hay təbey. Taɗə
nəkurom bəy eye hay ka ɗəre
i Mbəlom ta deɗek na, haɓe
lele hərwi ada nəmay ndo i
maslaŋ i Kəriste hay nəmaa
sliye faya matəre bəy hay
dərmak. 9 Nəmay na, ndo i
maslaŋ i Yesu Kəriste hay,
ane tuk na, a ge fagaya ka
ɗəre ga na, andza nəmay ma
dəba i siye i ndo hay duk ma
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təv nakə lele bay aye. Nəmay
na, ndo neheye tə gəs tay ha
tə gatay sariya, ta diye tay
hay mata kəɗe tay ha kame
i ndo hay aye. Na tsik andza
niye na, hərwi nəmay ka ɗəre
i ndo i məndzibəra hay ada
kwa ka ɗəre i gawla iMbəlom
hay tebiye na, andza ndo
məge ɗəretsətseh hay hərwi
ada ndo i məndzibəra ada
kwa gawla i Mbəlom hay tâ
zəba famaya andza wu məge
həbaɗ. 10 Andza niye nəmay
na, andza ndo i matərakahaŋ
hay. Nəkurom ka dzalum na,
ka tsahum hərwi nəkurom
madzapa eye tə Kəriste. Ndo
hay tə dzala na, nəmay bəle
eye hay, ane tuk na, nəkurom
ka gwaɗum nəkurom gədaŋ
eye hay. Nəmay na, ndo hay
tə kəts may, nəkurom na,
faya ta rəhakumeye ha gər.
11 Hus anəke bəgom, may a
wur famaya, yam a gamay
dərmak. Petekeɗ may man-
asa eye hay. Faya ta gameye
ɗəretsətseh haladzay, gay
may andaya məhəne mə
ɗəma bay, nəmaa təra ndo
madzədza eye hay. 12Nəmaa
ge məsler ta gədaŋ may
hərwi məhute wu mənday.*
Ndo hay faya ta tsaɗameye
na, nəmaa ɗuwulay me a
Mbəlom hərwi ada mâ pa
fataya ŋgama. Ahəl nakə
ndo hay faya ta gameye
ɗəretsətseh aye na, nəmaa
ndza tete, 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 tsikatay me a wawa
ŋgay hay

14Wunakə nawatsa kanaŋ
aye na, na watsakum hərwi
məpakum horoy a ɗəre ka
wu nakə ka gumeye bay. Na
watsa andza nakay na, hərwi
nəkuromwawa 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 ɗakum
ha 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. 17A seŋ na,
gum andza niye. Hərwi niye
na sləriye naha Timote ka təv
kuromhərwi adamâ ye naha
mâmakumahaya a gərmede
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, neŋgeyewawa ga,
na wuɗa na haladzay. Ada
neŋgeye na, ma giye məsler i

* 4:12 Məsler hay 18.3.
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Bəy Maduweŋ 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 ta huta gədaŋ
i Mbəlom ɗaw? 20 Na tsik
andza niye na, hərwimələve i
Bəy i Mbəlom nakəma ləviye.
A sər bo na, ma gədaŋ bəna
mə bazlam hay kəriye ɗekɗek
tsa bay. 21A sakum na, wuye
mey? Ahəl nakə aza na diye
naha aye na, a sakum nâ
zla naha mandalaɓa ka həlay
hərwimakəte kuromha ɗaw?
Kəgəbay ka mbəɗumeye ha
ɗərev kurom ada neŋ na diye
naha tə bazlam ləfeɗeɗe eye
hərwi məɗakum ha na, na
wuɗa kurom ɗaw?

5
Wu nakə a ge horoy mə

walaŋ i ndo məpe 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. Kwandoneheye
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 fayama giye andza
niye ka gərum ha na, kəkay?
3 Neŋ na, na ge na sariya
eye tsɨy andza nəkway ka bo
dziye. Neŋ mə walaŋ kurom
bay, ane tuk na, ɗərev ga
mandza eye tə nəkurom. 4Na
ge sariya nakay ta gədaŋ i Bəy
Maduweŋ kway Yesu. Wu
nakə na 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 Fakalaw mâ nas
ha slo i bo ŋgay. Mâ nas ha
slo i bo ŋgay na, hərwi ada
Mbəlommâ təma ha pat nakə
Bəy Maduweŋ kway Yesu ma
maweye.

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
abəraməwalaŋ kuromhərwi
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 hatsakwamagurlom i Pak
ta neŋgeye. Təɓaŋ eye niye
na, Yesu Kəriste nakə a mət

* 5:1 Levitik 18.8; Bazlammapala eyemasulo eye 23.1. † 5:7 Madayaw abəra
ma Ezipt 13.7; 12.21.
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hərwi kway aye.† 8Hatsakwa
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
Mbəlomtə ɗərevkwaypeteh‡.
Gərakwa haməge wu neheye
lele bay tebiye. Wu niye hay
na, andza gəɗe niye.

9 Mə ɗerewel ga nakə na
watsakumnaha ahəl niye na,
na gwaɗakum: «Kâ ndzum
dziye ta ndo neheye faya ta
giye madama aye bay.» 10Na
tsik andza niye na, ka ndo i
məndzibəra hay bay. Hərwi
ndo məge madama hay, ndo
i bor hay, məkal hay ada ndo
məge kule hay, nəteye ndo i
məndzibəra hay. Məŋgəɗatay
hərwi mədzepe ta nəteye bay
na, haɓe ka deyumeye abəra
ma məndzibəra. 11 Aʼay! Wu
nakə na watsa aye na, na
watsa ɗuh na, ka ndo məpay
bəzay a Yesu Kəriste. Taɗə
ndoweye kə gwaɗ neŋgeye
ndo məpay 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, faya ma
kwayiye ta guzom, faya ma
kəliye wu hay na, kâ ndzum
ka təv manəte aye ta neŋgeye
bay. A həlay nakə nəkurom
mandza eye ka məndzibəra
mba aye na, tsəveɗ andaya
ka ŋgənumeye ta nəteye aye
bay.

12 Mata ge sariya i ndo
neheye tə pay bəzay a Yesu
Kəriste bay aye na, neŋ
təɗew? Nəkurom dərmak
na, ka gumateye sariya na, a
ndo neheye ka hayawum gər
dziye. 13Mata ge sariya a ndo
neheye tə pay bəzay a Yesu
Kəriste bay aye na, Mbəlom.
Gum andza nakə mawatsa
eye mə Ɗerewel i Mbəlom na,
a gwaɗ: «Həharum na ndo
nakə faya ma giye wu nakə
lele bay aye abəra mə walaŋ
kurom.§»

6
Ndo məpay bəzay a Yesu

Kəriste hay tawuda ka bo bay
1 Taɗə faya ka tərumeye

mə walaŋ kurom na, ka
yawum ka təv i ndo məge
sariya neheye tə sər Mbəlom
bay aye na, ka gum andza
niye hərwi mey? Mata
ŋgənakum ha sariya ɗuh
na, ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu. 2 Mata gatay
sariya a ndo neheye tə sər
Mbəlom bay aye na, ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu
na, ka sərum təbəɗew? Kə
ge ɗuh mata gatay sariya a
ndo neheye tə sər Mbəlom
bay aye nəkurom tuk na,
ada ka sərum məge sariya i
wu neheye tsekweŋ tsekweŋ
aye bay na, kəkay? 3 Mata
gatay sariya kwa a gawla i
Mbəlom hay nəkway na, ka
sərum təbəɗew? Kə ge andza
niye na, ka ŋgənakweye ha
sariya a bo ka məndzibəra
bəna kemey? 4Taɗə ka tərum

‡ 5:8 Madayaw abəra ma Ezipt 12.15-20; Bazlam mapala eye masulo eye 16.3.
§ 5:13 Bazlammapala eyemasulo eye 17.7.
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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? 5Horoy
a gakum təbəɗew? Ndo nakə
a tsah ma tsikakumeye me
a zləm aye na, andaya mə
walaŋ kurom ndo məpay
bəzay a Yesu Kəriste hay
təbəɗew? 6 Ndo məpay
bəzay a Yesu ma wudiye ka
malamar nakə faya ma pay
bəzay a Yesu andza neŋgeye
na, lele bay. Ada kwa ka təv
i ndo neheye tə sər Mbəlom
bay aye ka wudawum.

7 Ka wudumeye ka bo mə
walaŋ kurom na, lele bay.
Ka wudum ka bo mə walaŋ
kuromna, ka dəɗumabəra ka
tsəveɗ iMbəlom. Ka sakumay
naha a ndo neheye faya ta
gakumeye mənese aye. Taɗə
ta kəlakum na wu kurom
na, gəsum ɗərev, kâ wudum
fataya bay. 8 Ane 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. 9 Ndo 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 ta
giye madama, ta giye kule,
faya ta həniye ta ŋgwas i
ndo hay ada ndo neheye tə

zla hasləka ta təra ha andza
ŋgwas eye, 10 ndo makəle wu
i ndo hay, ndo məge ɗəre
ka wu i ndo, ndo məkway
eye hay, ndo mətsaɗatay 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 tərum ndo i
Mbəlom hay. Ka təra kurom
hay tsəɗaŋŋa kame iMbəlom.
A ge andza niye na, hərwi
ka pum mədzal gər ka Bəy
Maduweŋ Yesu Kəriste.

Bo na, hərwi mazambaɗay
aMbəlom

12 Ndo siye hay mə walaŋ
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 wumənday 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
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ahaya Bəy Maduweŋ kway
Yesu 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 ŋgwas məge
madama ɗaw? Aʼay, ma giye
bo andza niye bay! 16 Ka
sərum bəɗaw? Ndoweye kə
vəlay ha bo ŋgay a ŋgwas
məge madama na, nəteye
sulo ta təra bo nəte. Andza
nakə tə watsa mə Ɗerewel i
Mbəlom, Mbəlom a gwaɗ:
«Ndo hay sulo na, ta təriye bo
nəte.*» 17 Ane tuk na, ndo
nakə kə vəlay ha bo ŋgay a
Bəy Maduweŋ Yesu aye na,
neŋgeye ta Bəy Maduweŋ,
ɗərev tay nəte.

18 Hərwi niye, kâ gum
madama bay. Siye i wu
neheye ndo hay faya ta giye
na, bo taymadzapa eye təwu
niye hay bay. Ane tuk na, ndo
nakə faya ma giye madama
ayena, a gaywunakə lele bay
aye a bo ŋgay. 19 Bo kurom
na, gay i məɗəslay ha gər a
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na,
ka sərum bəɗaw? Mbəlom a
vəlakum Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye ada ma ndziye mə ɗərev
kurom. Maa ləvay gər a bo
kurom hay na, bo kurom
eye bay. Maa ləvay gər na,
Mbəlom. 20Mbəlom a mbəɗa
kurom ahaya tə wu nakə
tsakala eye haladzay aye.
Hərwi niye ɗəslumay ha gər

a Mbəlom tə bo kurom.

7
Bazlam iməzle bo

1Anəkena, nambəɗakumeye
naha ka bazlam kurom nakə
ka watsumeŋew a ɗerewel
aye. Ayaw! Taɗə hasləka
kə zla ŋgwas bay na, kə ge
lele. 2 Ane tuk na, lele eye
na, hasləka mâ zla ŋgwas ada
ŋgwas mâ ye a zal hərwi ada
tâ ge madama bay. 3Hasləka
mâ kərah məhəne ta ŋgwas
ŋgay bay, ŋgwas dərmak mâ
kərah məhəne tə zal ŋgay bay.
4 Bo i ŋgwas na, i ŋgay eye
ŋgway bay. Bo ŋgay na, i zal
ŋgay dərmak. Bo i hasləka
bəbay na, i ŋgay eye ŋgway
bay. Bo ŋgay na, i ŋgwas
ŋgay dərmak. 5 Andza 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 bayməndze tsekweŋ
tsa hərwi maɗuwulay me
a Mbəlom. Kâ ndzum wal
wal məndze haladzay bay,
Fakalaw ma ta vakumeye
gər hərwi nakə ka gumay
metsehe a bo kurom bay aye.

6Wu nakə na tsikakum ka
məzle bo aye na, na tsikakum
na, gum tə kutoŋ bay. Taɗə
ka gum andza nakay na, ka
gum mənese bay. 7 Taɗə neŋ
na, na gwaɗiye ŋgama ndo
hay tebiye tâ ndza andza neŋ
ze ŋgwas. Ane tuk na, ta
deɗek ma giye lele bay hərwi
Mbəlom a vəl ŋgwalak kwa a
way andza nakə a say məge
aye. Ndo siye hay a vəlatay

* 6:16 Madazlay i wu hay 2.24.



1 Koriŋte hay 7:8 423 1 Koriŋte hay 7:16

gədaŋ məpay bəzay ta ŋgwas.
Ndo mekeleŋ eye hay tə sər
məndze ze ŋgwas ta gədaŋ i
Mbəlom.

8 Anəke, neŋ faya na
tsikakumeye a nəkurom
madakway i ŋgwas ta
nəkurom neheye ka zlum
ŋgwas zuk bay aye. Neŋ
faya na gwaɗakumeye: Lele
na, ndzum andza neŋ. Kâ
zlum ŋgwas bay, nəkurom
ŋgwas hay bəbay kâ yum a
zal bay. 9 Ane tuk na, kə ge
ka mbumeye faya məndze
təta bay na, hasləka mâ zla
ŋgwas, ŋgwas mâ ye a zal.
Ŋgama hasləka mâ zla ŋgwas,
ŋgwas dərmak mâ zla zal tə
bəmalə nakə bor i bo ma
gəsiye kurom aye.

10 Anəke faya na tsikateye
a ndo neheye nəteye ta ŋgwas
tay hay aye, kəgəbay nəteye
tə zal tay hay aye. Maa
tsik bazlam nakay na, neŋ
mahəgeye bay. Maa tsik na,
BəyMaduweŋYesuKəriste. A
gwaɗ: Ŋgwas mâ gər ha zal
ŋgay bay. 11 Kə 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 dərmak
mâ həhar na ŋgwas ŋgay bay.

12 Anəke na tsikateye naha
a ndo mekeleŋ eye hay nakə
agəna ŋgwas kə dzala ha ka
Yesu bay nəteye mandza eye
aye. Maa tsik na, neŋ bəna
BəyMaduweŋ 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. 14 Na tsik andza niye
na, hərwi zal ŋgay nakə kə
dzala ha ka Yesu zuk bay aye
na, neŋgeye i Mbəlom hərwi
ŋgwasnakə 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 Mbəlom
dərmak. Taɗə kə ge andza
niye bay 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 say
məgər ha ndo neŋgeɗ na, mâ
ye. Taɗə kə gər ha, ki ye ŋgway
na, hasləka kəgəbay ŋgwas,
mâ dzala wuray bay. Hərwi
ŋgay na, mənese andaya bay.
A yay a gər a Mbəlom hərwi
ada kâ ndzum zay. 16A nəkar
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, taɗəMbəlomma
təmiye ha ŋgwas yak hərwi
yakna, ka sərɗaw? Kasərbay
tebiye.

Ndzum andza nakə
Mbəlom a zalakum aye
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17Ane tuk na, kwa way mâ
pay bəzay a tsəveɗ nakə Bəy
Maduweŋ a vəlay aye adamâ
ndza andza nakə ahəl niye a
zalayaw hərwi ada mâ pay
bəzay aye. Wu nakay na
tsikakum aye na, wu nakə
neŋ faya na tətikateye a ndo
haymaməhay gər i ndoməpe
mədzal 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
kaməndze 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
taɗənəkar 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 abəra ma beke i
mezeleme. Sa na, ndo nakə
beke eye bay Bəy Maduweŋ
YesuKəriste a zalay kaməpay
bəzay aye na, ka təra beke i

Kəriste. 23 Nəkurom tebiye,
kwa beke kwa beke eye hay
bay, Mbəlom a mbəɗa kurom
ahaya na, tə wu nakə tsakala
eye haladzay aye. Nəkurom
na, ndo ŋgay hay. Hərwi niye
kâ pumay bəzay a mədzal
gər i ndo hay andza nakə
beke hay faya ta pay bəzay
a ndo i gay tay hay aye bay.
24 Malamar 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, Bəy Maduweŋ Yesu
a tsikeŋ bay. Na tsikiye na,
wu nakə na dzala mə gər ga
aye tsa. Ane tuk na, ka slum-
eye məpe faya mədzal gər
hərwi neŋ na, ndo deɗek eye
kame iMbəlom ta gədaŋ i Bəy
Maduweŋ 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 kaməzle 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
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tuk na, sərum ha na, ndo
neheye ta ŋgwas tay hay aye
kəgəbay tə zal tay hay aye na,
faya ta siye ɗəretsətseh hal-
adzay ka məndzibəra. Hərwi
niye na gwaɗ lele məndze ze
məzle ŋgwas kəgəbay zeməzle
zal hərwi ada kâ hutakwa
ɗəretsətseh bay.

29Malamar ga hay, gər i ba-
zlam 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
Mbəlom andza nakə nəteye
faya ta ŋgwasiye bay aye. Ada
ndo neheye faya ta səkəmiye
wuhayayena, tâ zəba fayaka
wu nakə ta səkəm aye andza
wu kəriye. 31 Ndo neheye
faya ta giye məsler tə wu i
məndzibəra aye na, tâ ndza
andza nakə nəteye faya ta
giye haməsler təwuniye hay
bay aye, hərwi məndzibəra
nakay anaŋ mandza eye
anəke na, ma ndəviye.

32A seŋ na, kâ dzalum wu-
ray bay. Ndo nakə ŋgwas an-
daya fayabayayena,mapiye
mədzal gər ŋgay tebiye ka
məsler i Bəy Maduweŋ Yesu.
Ma giye andza niye na, hərwi
neŋgeye mâ yay a gər a Bəy
Maduweŋ Yesu. 33 Ndo nakə
ta ŋgwas aye neŋgeye,madza-

liye na, ka wu i məndzibəra.
A say məge na, wu nakə a
yay a gər a ŋgwas ŋgay aye.
34Andzaniyemədzal gər ŋgay
na, sulo. Ŋgwas na, andza
niye dərmak. Ŋgwas nakə zal
ŋgay andaya bay aye tə dem
nakə ki ye a zla zal zuk bay ta
pa mədzal gər tay ka məsler i
Bəy Maduweŋ Yesu. A satay
məvəlay ha ɗərev tay tə bo tay
a Mbəlom. Ŋgwas nakə zal
ŋgay andaya neŋgeye a dzala
na, ka wu i məndzibəra, a say
məgewunakəayayagər a zal
ŋgay aye.

35Na tsikakum andza niye
hərwi madzəne kurom ɗuh
bəna hərwi məgakum me
bay. A seŋ ɗuh na, mede
kurom mâ ge lele ada kâ
pumaybəzayaBəyMaduweŋ
tə ɗərev kurom peteh.

36 Anəke na tsikiye na, ka
gawla ta mədel ŋgay. Taɗə
gawla a zəba faya a saymədel
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 ŋgay bay
na, 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. 38 Andza niye, ndo
nakə kə zla dahəlay aye na,
kə ge lele. Ndo nakə kə zla
dahəlay bay aye na, kə ge lele
haladzay sa tsa.

39 Ŋgwas tə zal ŋgay ta
ndziye na, huya. Taɗə zal
ŋgay kə mət na, ma sliye
faya məzle zal mekeleŋ eye
andza nakə a say aye. Ane
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tuk na, lele eye ma zliye
na, ndo məpa gər eye ka
Yesu. 40 Neŋ na dzala, mâ
ndza mahəŋgeye, hərwi ma
ta ndziyema sifa taməŋgwese
eye ma ziye nakə neŋgeye tə
zal aye ɗuh. Wu nakə na tsik
aye na, sər ha maa ɗeŋ ha na,
Məsəfəre i Mbəlom.

8
Wu nakə makəɗay 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 tsikum aye.
Ane tuk na, məsəre wu na,
ndo hay ta ɗəslay ha gər a
bo. Ɗuh wu nakəma dzəniye
ndo hay hərwi ada kâ yakwa
kame kame aye na, mawuɗe
bo nakə ka wuɗakweye bo
nəte nəteməwalaŋ kway aye.
2 Taɗə ndoweye kə ɗəslay ha
gər a bo ada a dzala mə gər
ŋgayneŋgeye, a sərwuhayna,
niye a bəz ha na, a sər wu hay
andza nakə a say a Mbəlom
aye zuk bay. 3 Ane tuk na,
ndo nakəma ɗəslay ha gər bo
ŋgay andza niye təbey aye na,
awuɗaMbəlom ɗuh. Mbəlom
a sər ha, a gwaɗ: «Ndo nakay
na, ndo ga.»

4 Slo nakə ta tawal ha kule
aye na, ka həpəɗakweye bay
tsukuɗu ka həpəɗakweye
ɗaw? Wu nakə neŋ na
dzala aye na, anaŋ: Ka
sərakwa ha kule na, wu
deɗek eye bay. Ka sərakwa
ha Mbəlom na, nəte ŋgweŋ
bəna siye hay andaya bay.
5 Deɗek, siye i ndo hay tə

gwaɗna,mbəlomhayandaya
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.

7 Ane 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 andza
huya kule na, mbəlom deɗek.
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 sərakwa
ha wu mənday na, ma təriye
kway ha ndo ŋgwalak eye
hay kame i Mbəlom bay.
Kwa taɗə ka ndayakwa, ma
dzəniye kway bay. Kwa
taɗə ka ndayakwa bay, ma
giye wuray kwa tsekweŋ bay
dərmak.

9 Nəkurom, ka sərum ha
ka slumeye faya mənde wu
nakə a sakum aye tebiye.
Ane tuk na, gum metsehe,
bəna ndo neheye ta huta
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gədaŋ ka tsəveɗ i Mbəlom
zuk bay aye na, ta dziye
abəra ka tsəveɗ hərwi kurom.
10Zəbumtəday, nəkarnakəka
sər deɗek aye, taɗə ndo nakə
gədaŋŋgayandaya zukbaykə
ŋgatakanəkarmandza eyemə
gay i matewele kule faya ka
həpəɗiye slo nakə ta tawal ha
kule aye, nəkar ka dzala na,
ma həpəɗiye dərmak bəɗaw?
11 Hərwi niye wu nakə ka
ge hərwi ka sər aye na, ma
nasiye ha ndo niye gədaŋ
andaya bay aye. Ane tuk na,
sər ha neŋgeye na, malamar
yak nakə Yesu Kəriste a mət
hərwi ŋgay aye. 12 Taɗə ka
ge andza niye na, ka nasay
amalamar 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 slonakənahəpəɗiye
ma diye ha malamar ga a
mənese na, na həpəɗiye slo
ɗaɗa sa bay, hərwi a seŋ
malamar mâ dəɗ abəra ka
tsəveɗ bay.

9
Pol a ɗa haməndze ŋgay

1 Zəbum ka məndze ga
təday, neŋ na, na ləva gər ga!
Neŋ, ndo i maslaŋ i Yesu na,
ka sərum bəɗaw? Neŋ na
ŋgatay a Yesu Bəy Maduweŋ
kway tə ɗəre ga! Nəkurom
tebiye ka pum mədzal gər ka
BəyMaduweŋna, hərwi nakə
na ge məsler ŋgay mə walaŋ
kuromayebəɗaw? 2Kwa taɗə

ka ɗəre i ndomekeleŋeyehay
neŋ ndo i maslaŋ i Yesu bay
bəbay na, nəkurom ka sərum
ha. Ka pum mədzal gər ka
Yesu Kəriste na, hərwi nakə
na ɗakum ha Labara Ŋgwalak
eye bəɗaw? Maa bəz ha neŋ
ndo i maslaŋ i Bəy Maduweŋ
kway na, nəkurom.

3 Hərwi ndo neheye ta
meŋeye hamənese aye na, na
gwaɗateye faya kəkay? Na
tsikateye faya, 4neŋ na sla ɗa
nəkurom ka vəlumeŋeye wu
mənday hərwi məsler nakə
faya na giye bəɗaw? 5Neŋ na
sla məzle ŋgwas nakə mapa
gər aye ka Yesu, neŋ ta ŋgwas
ga nəmaa həhaliye salamay
andza i Piyer tə siye i ndo i
maslaŋ i Yesu hay ada andza
i malamar i Yesu Kəriste hay
təbəɗew? 6Sa na, nəkuromka
dzalummata geməsler 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?

8 Wu neheye na tsik aye
na, mədzal gər i ndo zezeŋ
ɗekɗek tsa bay. Kwa bazlam
i Musa mapala eye a tsik
faya na, andza niye dərmak.
9 Mawatsa eye mə ɗerewel
i Musa na, a gwaɗ: «Ahəl
nakə sla ma giye məsler ma
guvah aye na, kâ pay wu

* 9:9 Bazlammapala eyemasulo eye 25.4.
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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 ma
hutiye madagər ŋgay. Ndo
nakə faya ma kəzliye daw
aye, mâ pa mədzal gər ta
deɗek ma hutiye wumənday.
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? 12 Taɗə 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 abəramə həlay kurom
bay. Ɗəretsətseh neheye a
ndzamay a gər tebiye nəmaa
ɗəma hərwi a say məge wu
nakəmaŋgərəzliyenaLabara
Ŋgwalak eye i Yesu Kəriste
bay.

13Sərumhana, ndoneheye
faya ta giye məsler mə gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom
aye na, faya ta hutiye wu
mənday tay mə ɗəma. Ndo
neheye təkəɗawaynahawua
Mbəlomma təvməvəlay wu a
Mbəlomayena, təhutawawu
mənday taymə ɗəmadərmak.
14Ndo neheye faya ta ɗiye ha

LabaraŊgwalak eyena, andza
niye dərmak. Bəy Maduweŋ
kway Yesu a gwaɗ ndo hay
ta vəlateye wu a ndo neheye
faya ta ɗiye labara ŋgay aye.†

15 Kwa taɗə andza niye
bəbay na, neŋ na tsətsah
fakuma wuray bay. Wu nakə
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 labara
weɗeye a ndo hay na, haɓe ta
vəleŋeye merəɓe ga. Ane tuk
na, andza niye bay! Məsler
eye nakay na, neŋ na zla tə
gər ga bay. Na giye na, hərwi
Mbəlom a vəleŋ hərwi ada
nâ ge. 18 Kə ge andza niye
na, merəɓe ga na, wuyemey?
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.

19 Na ndziye na, na ləva
gər ga, ndəray ma sliye faya
mələveŋ gər bay. Ane tuk na,
na təra beke hərwi ndo hay
tebiye na, tə gər ga eye hərwi
ada tâ yaw tâ pa mədzal gər

† 9:14 ZəbaməMata 10.10; Luka 10.7.
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kaBəyMaduweŋYesu. 20Neŋ
məwalaŋ i Yahudahayna, na
ndziye andza nəteye hərwi
ada nâ həlata ahaya ka təv i
Bəy Maduweŋ Yesu. Bazlam
i Musa mapala eye na, gədaŋ
ŋgay andaya fagaya bay. Ane
tuk na, neŋ mə walaŋ i ndo
neheye ta rəhay ha gər a ba-
zlam mapala eye na, na giye
andza nəteye hərwi ada nâ
həlata ahaya ka təv i Bəy
Maduweŋ. 21 Ahəl nakə neŋ
mə walaŋ i ndo neheye tə
sər bazlam i Musa mapala
eye bay na, na ndziye andza
nəteye hərwi ada nâ həlata
ahaya ka təv i Bəy Maduweŋ
dərmak. Andza məgweɗe
neŋ na, na rəhay ha gər a
bazlam iMbəlommapala eye
təbey. Aʼay! Neŋ faya na
rəhay gər hərwi fayana 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 gədaŋ ka təv
i Bəy Maduweŋ. Ahəl nakə
neŋ ta ndo hay tebiye aye
na, na ndziye andza nəteye.
Na giye wu nakə na sər aye
tebiye hərwi ada nâ təma tay
ha siye hay. 23 Wu 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 ndo mahway
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 ndo
neŋgeɗ aye ada ma hutiye
merəɓe ŋgay aye. Ane tuk na,
merəɓe ŋgay niye 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. 26Hərwi
niye neŋ na, na hwiye andza
ndonakəmahwiye so tsa bay
aye. Neŋ bəbay na, andza
ndo nakə faya matətikiye
məgay duzl a ndo nakə faya
ta tətikiye salamay, həlay
ŋgay a ma a zay bay aye.
Neŋ na, andza ndo nakə ma
feye a mətasl kafats kəriye
bay. 27 Neŋ eye na geye
ɗəretsətseh a bo ga tə həlay
ga eye ada ma gəseŋeye me
hərwi ada pat nakə Mbəlom
ma ndəviye ha məndzibəra
aye na, neŋ ndo məɗe ha
bazlamŋgayandohaynâ təra
ndo i dəba bay.

10
Israyel hayməmakukulek

1Malamar ga hay, wu nakə
a ge bo ahəl niye ta bəba təte
kway hay aye, a seŋ na, mâ
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makumaw a gər. Mbəlom kə
dərəzl tay ha nəteye tebiye tə
makukulek. 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 təMusa.
3 Nəteye tebiye ta nda wu
mənday eye nəte nakə a yaw
məmbəlom aye†, 4ada nəteye
tebiye ta sa yam eye nəte
nakə Mbəlom a vəlatay aye
dərmak. Yam nakay na,
yam nakə a gəzaw abəra ma
hotokom aye.‡ Maa vəlatay
hotokom niye na, Mbəlom.
Hotokom eye niye na, Kəriste
ada a laka tay ha. 5Kwa taɗə
ta ŋgatay a masuwayaŋ nakə
Mbəlom a ge aye bəbay na,
həlay a vay a ndo hay tə gawa
wunakə a yay a gər aMbəlom
bay aye. Hərwi niye ndo hay
ta mət tolololo mə kəsaf kwa
ka waray.§

6 Wu neheye na, ta gak-
weye ɗaf. Ta vəlakweye
matətike hərwi ada bor i bo
kwaymâ ye kway ha kaməge
mənese andza nəteye bay.*
7 Siye hay mə walaŋ tay tə
ɗəslay ha gər a kule. Andza
niye, tə watsa a ɗerewel i
Mbəlomna, təgwaɗ: «Ndohay
tə ndza, tə nda wu mənday
ada tə sa wu məsay. Tsa na,
tə lətse hərwi məge həbaɗ
ta məɗəslay ha gər a kule.†»
Nəkurom na, kâ tərum ndo i
kule hay andza nəteye təbey.

8 Kâ gakwa madama andza
siye i ndo 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.‡ 9Nəkwayna, kâdzakwa
ha Mbəlom andza siye i ndo
neheye mə walaŋ tay tə dza
ha Mbəlom aye bay. Dədœ a
dza tay ha ada ta mət hərwi
nakə tə ge andza niye aye.
10 Kâ guŋguzum ka Mbəlom
andza siye i ndo neheye mə
walaŋ tay, ta guŋguzay a
Mbəlom aye bay. Nəteye niye
na, gawla i Mbəlom nakə a
kəɗawa ndo hay aye kə kəɗ
tay ha hərwi nakə ta guŋguz
aye.

11 Wu neheye tebiye a ge
bo aye na, məgatay ɗaf a
ndo hay hərwi ada tâ ge
metsehe. Tə watsa na wu
neheye a Ɗerewel i Mbəlom
na, hərwi ada kâ tətikakwa
wu neheye, nəkway neheye
mandza eye mə həlay nakə
mazlambar məndzibəra ma
ndəviye aye. 12 Hərwi niye,
ndo nakə a dzala mə gər ŋgay
neŋgeyemalətsa 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 na, ma
dzəniye kway andza nakə a
tsik aye. Taɗə Fakalaw kə say
ma dziye kurom ha na, təwu

* 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 Zəba
məMəpesle 25.1-9.
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nakə ma ziye gədaŋ kurom
aye na, Mbəlom ma vəleye
tsəveɗ bay. Mbəlom ma
vəlakumeye gədaŋ məsəmay
naha a mədze i fakalaw nakə
ma 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. 15 Na 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?
17 Nəkway haladzay, ane tuk
na, ka tərakwa andza bo nəte
hərwi ka ŋgənakwa peŋ eye
nəte.

18 Mum ahaya mədzal gər
kurom ka Israyel hay təday.
Tə kəɗawa wu hay ka təv
məvəlay wu a Mbəlom. Ndo
neheye ta həpəɗawa slo niye
na, nəteye madzapa eye ta
Mbəlom.

19A seŋ məgweɗe na, mey?
Andza məgweɗe kule tə slo
ŋgay niye na, wu lele eye hay
ɗaw? 20Aʼay, andza niye bay!

Ane tuk na, sərum ha ndo ne-
heye tə sər Mbəlom 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!

21 Ka zlumeye gəvet i Bəy
Maduweŋ Yesu Kəriste ka
sumeye ha wu məsay ada
ka mbəɗumeye bo vərələh
ka zlumeye gəvet i fakalaw
hay ka sumeye. Sulo sulo
na, ma giye bo bay. Ka
ndayumeyewumənday i Bəy
Maduweŋ i Yesu Kəriste ada
ka mbəɗumeye bo vərələh ka
ndayumeye i fakalaw hay
dərmak na, ma giye bo bay.
22 Ka gakwa andza niye bay
bəna mandala 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

23 Ndo siye hay mə walaŋ
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 hay ma dzəniye kway
mede 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. Pəlumwu
nakəmadzəniyendohayaye.
25 Taɗə a sakum masəkəme
slo mə luma na, wuray kwa

§ 10:16 Luka 22.19; 1 Koriŋte hay 11.23-26.
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tsekweŋ mâ gakum faya me
bay, səkəmum, həpəɗum.
26 Sərum ha na, tə watsa a
Ɗerewel i Mbəlom tə gwaɗ:
«Məndzibəra tə wu nakə mə
ɗəma tebiye aye na, i Mbəlom
BəyMaduweŋ.*»

27 Taɗə ndo nakə kə dzala
ha ka Yesu Kəriste bay aye, kə
zalaka a gay ŋgay ka mənde
wu mənday, kə yaka a gər
mede na, do. Ka ye naha ta
vəlaka wu mənday na, nda.
Ka ndiye wu mənday nakay
na, faya ka giye mənese
tsukuɗu faya ka giye lele ɗu
na, mâ dzəma kar bay. 28Ane
tuk na, taɗə kə tsikaka, a
gwaɗaka «Nakay slo i kule»
na, kâhəpəɗbay. Kahəpəɗna,
ka nasay ha mədzal gər i ndo
niye. 29 Na tsik niye na, ka
wu nakə neŋgeye ma dzaliye
mə 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, hərwimey?
30 Taɗə na gay naha sɨsœ a
Mbəlom hərwi wu mənday
na, na ndiye. Ka meŋeye ha
mənese na, hərwi mey?»

31 Wu nakə a seŋ
mətsikakum aye na, anaŋ:
Taɗə faya ka ndayumeye wu
mənday kwa taɗə ka sumeye
wu məsay, taɗə ka gumeye
kwa wu waray na, gum wu
nakəndohay ta zambaɗay ha
a Mbəlom aye. 32Kâ gum wu
nakə ma dəɗiye tay ha siye i

ndo hay abəra ka tsəveɗ aye
bay. Kwa Yahuda hay, kwa
ndo neheye nəteye Yahuda
haybayaye, kwasiye iməhay
gər indoməpemədzal gərhay
ka Yesu, kâ dəɗum ha ndəray
kwa nəte abəra ka tsəveɗ bay.
33 Gum andza neŋ nakə faya
na giye aye. Wu nakə faya na
giye tebiye a seŋna,mâyatay
a gər a ndo hay tebiye. Na
dzala ka wu nakəma dzəniye
neŋ eye bay. Ɗuh na dzala ka
wu nakəma dzəniye ndo hay
aye təday hərwi ada Mbəlom
mâ təma tay ha.

11
1Tərum andza neŋ nakə na

təra andza Yesu Kəriste aye.
Hasləka hay ta ŋgwas hay

kame iMbəlom
2Neŋfayanazambaɗakumeye

naha hərwi faya ka dzalum-
eye ka bazlam ga kwa a həlay
waray, ada faya ka pumeye
bəzay na, andza nakə na
tətikakum aye. 3 A seŋ na,
sərum ha dərmak. Yesu
Kəriste na, ka gər i hasləka
hay tebiye. Hasləkana, ka gər
i ŋgwas adaMbəlomna, ka gər
i Yesu Kəriste.

4 Taɗə hasləka ma
ɗuwuleye me a Mbəlom
agəna ma tsikiye kame i ndo
hay bazlam neheye Mbəlom
a ɗay ha aye, kə zla dzagwa
abəra mə gər bay na, kə
tsaɗayaYesuKəristenakəbəy
ŋgay aye. 5 I ŋgwas na, ahəl
nakə faya ma ɗuwuleye me
a Mbəlom agəna ma tsikiye
kame i ndo hay bazlam
neheyeMbəlom a ɗay ha aye,

* 10:26 Ɗerewel dəmes hay 24.1.
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kə ndza kəriye ze məɓere
dərkəɗ a gər na, ka tsaɗay a
hasləka nakə bəy ŋgay aye.
A ge horoy andza i ŋgwas
nakəmahəza gər eye. 6Ŋgwas
nakə a say məɓere dərkəɗ a
gər bay aye na, wal wal tə
məɗəse 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 i Mbəlom
ha bay dərmak.

11 Kwa ka təra andza
niye bəbay na, nəkway
neheye madzapa eye ta Bəy
Maduweŋ Yesu Kəriste aye
na, ka sərakwa ha ŋgwas na, a
ndzay ka həlay na, a hasləka.
Hasləka bəbay na, a ndzay ka
həlay na, a ŋgwas. 12Mbəlom
a ge ŋgwas na, tə bo i hasləka.

Ŋgwas nakə Mbəlom a ge
aye bəbay a wa hasləka. Kâ
mətsakwaha gər bay,maa vəl
wu tebiye naMbəlom.*

13Wu nakay 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. 14 Ndo
hay tebiye kwa ka waray tə
sər taɗə hasləka kə gər ha
məkwets ŋgay ndzəvawwa, i
ŋgay na, horoy. 15 Ŋgwas
na, taɗə kə gər ha məkwets
ŋgay zəbol eye na, lele hal-
adzay ɗuh. Mbəlom a vəlay
məkwetsŋgaymâgezəboleye
na, hərwi ada mâ ŋgahay na
gər, mâ ndza ndozlayzlayya
bay.

16 Taɗə a say a ndoweye
məkəɗe wuway ka bazlam
nakay sa na, sərumha 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
17Wumekeleŋ eye andaya

nakə na ɗakumeye ha aye.
Neŋgeye na, na gakumeye
naha faya sɨsœ bay. Taɗə
na makum ha maŋgok na,
hərwi ahəl nakə ka hayum
gərməɗəslay ha gər aMbəlom
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,

* 11:12 ZəbaməMadazlay i wu hay 1.26-27 ada 2.18-23.
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wuye mey? Tə gweɗeŋ: Ka
hayum gər hərwi məɗəslay
ha gər a Mbəlom na, ka
ŋgənawum bo mə walaŋ
kurom təv wal wal. Na dzala
na, ma giye andza niye deɗek
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
ndayawum na, ɗaf i Bəy
Maduweŋ† 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
tətikeŋnaBəyMaduweŋYesu
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,
tandəvhaməndewumənday
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 neheye tə ɗa
ha na, pat pat ahəl nakə
faya ka ndayum peŋ andza
nakay ada faya ka sumeye
wu məse na, nəkurom faya
ka ɗumatay ha a ndo hay
parakka, Bəy Maduweŋ 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. 28 Andza
niye kwa way kə say mənde
peŋ ada məse wu məse na,
mâ tsətsahay a mədzal gər
ŋgay lele təday. Taɗə wuray
andaya bay na, mâ nda ada
mâ sa. 29Hərwi ndo nakə kə
nda peŋ ada kə sa wu məse i
Bəy Maduweŋ, taɗə ka rəhay
ha gər a bo i Bəy Maduweŋ
bay, kə ge mənese 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

† 11:20 Ɗaf i Bəy Maduweŋ: Zəba ka mede 23 hus ka 26, ada Koriŋtemanəte eye
10.16.
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ka mədzal gər kway təday
na, haɓe Mbəlom ma gəsiye
kway a sariya bay. 32Ane tuk
na, Bəy Maduweŋ Mbəlom
ma gakweye sariya ada faya
ma vəlakweye 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.

33 Malamar ga hay, ahəl
nakə ka hayumeye gər hərwi
mənde wu mənday i Bəy
Maduweŋ aye na, həbum
siye i ndo kurom hay tâ yaw
təday. 34Taɗə ndoweyemay a
wur faya na, mâ ndayaw wu
mənday mətagay təday bəna,
ahəl nakəkahayumgər ka təv
manəte eye na, Mbəlom ma
gəsiye kurom a sariya hərwi
wu neheye faya ka gumeye
aye.
Wu siye hay na, ahəl

nakə na ye naha aye na, na
tsikakumeye.

12
Gədaŋ 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.

3Hərwi niye a seŋ na, sərum
ha ndo nakə a tsik me ta
gədaŋ i Məsəfəre i Mbəlom
aye na, neŋgeye ma sliye
faya məgweɗe: «Mbəlom mâ
vəlay mezeleme a Yesu» na,
ma tsikiye bay. Kə ge ta
gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
bay na, ndəray ma sliye faya
məgweɗe: «Yesu neŋgeye Bəy
Maduweŋ kway» na, ma
tsikiye təta bay.

4 Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
na, nəte ŋgweŋ, ane tuk na,
faya ma vəliye gədaŋ hay a
ndo hay wal wal hərwi məge
wu hay. 5 Məsler neheye
Bəy Maduweŋ a vəlateye a
ndo hay hərwi ada tâ ge
aye na, məsler eye niye hay
wal wal haladzay dərmak,
ane tuk na, Bəy Maduweŋ
Yesu neŋgeye na, nəte ŋgweŋ.
6 Tsəveɗ andaya hərwi məge
ha məsler hay wal wal
haladzay dərmak, ane tuk
na, maa vəl gədaŋ eye a ndo
hay na, Mbəlom nəte ŋgweŋ.
7 Mbəlom faya ma bəziye ha
gədaŋ iMəsəfəre ŋgay kwamə
way tebiye. Faya ma bəziye
hana, ta tsəveɗwalwalhərwi
ada kwa way mâ dzəna ndo
siye hay.

8 Ndo 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



1 Koriŋte hay 12:10 436 1 Koriŋte hay 12:23

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 gədaŋməma ha
bazlam neheye ndo mekeleŋ
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
kaYesuna, andzabo i ndonəte

12 Zlakwa mandzəkit bo
eye tə bo i ndo. Ka sərakwa
ha bo i ndo na, nəte. Ane
tuk na, wu siye hay wal
wal andaya ka bo ŋgay.
Kwa hawal 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 neheye nəteye Yahuda
bay aye, kwa beke hay, kwa
neheye nəteye beke hay bay
aye. Ada nəkway tebiye ka
hutakwa na, Məsəfəre eye

nəte, a rah kway ha andza ka
sakwawuməse.

14 Hawal hay ka bo i ndo
na, nəte tsa bay. Nəteye ha-
ladzay. 15 Kwa sik mâ gwaɗ:
«Neŋ wal abəra ka bo hərwi
neŋ na, həlay bay.» Kwa
kə tsik andza niye bəbay na,
neŋgeye huya ka bo. 16 Taɗə
kwa zləmmâ gwaɗ: «Neŋwal
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,
ɗəreɗekɗek tsana,ma tsəniye
wu hay ma kəkay? Taɗə bo
i ndo na, zləm ɗekɗek tsa na,
wumazeyemakəkay? 18Ane
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 Taɗə Mbəlom 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,
ɗəre ma 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! 22 Ɗuh
wu nakə ka bo ka dzala
mə gər yak bəle eye na,
azlakwa bay kutoŋ nəteye
andaya. 23 Hawal neheye
fakwaya ka ɗəslakwatay
ha gər bay aye na, nəkway
faya ka gakwateye gər lele
ɗuh. Hawal neheye faya ka
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ŋgahakweye abəra ka ɗəre i
ndo hay aye na, nəteye na,
faya ka gakwateye metsehe
haladzay. 24 Hawal neheye
ka bo kway ɗəre a ŋgatay aye
na, ŋgama andaya məŋgehe
tay ha aye bay. Mbəlom
eye tə gər ŋgay a ge bo i ndo
hay na, tâ ɗəslay ha gər a
hawal neheye tə ɗəslaway ha
gər bay aye. 25 A ge andza
niye na, hərwi ada bo mâ
ŋgəna wal wal bay. A say
ɗuh na, hawal neheye ka bo
aye tâ dzəna bo nəte nəte
mə walaŋ tay. 26 Taɗə hawal
nəte ka bo kway 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 i
maslaŋ hay. Masulo eye a
pala ndo məɗe ha bazlam
ŋgay hay. Mamahkar eye a
pala siye hay hərwi ada tâ
tətikatay bazlam ŋgay a ndo
hay. A pala ndo mekeleŋ
eye hay dərmak hərwi ada
tâ ge masuwayaŋ. Siye hay
ndo məmbəle tay ha ndo hay.
Siye hay a vəlatay gədaŋ 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?
Tebiye ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom ɗaw? Tebiye
ndo matətikatay bazlam i
Mbəlom a ndo hay ɗaw?
Tebiye ta giye masuwayaŋ
ɗaw? 30 Tebiye ta mbəliye
ha ndo hay abəra ma ɗəvats
ɗaw? Tebiye ta tsikiye me tə
bazlam i gəma neheye ndo
hay tə sər bay ɗaw? Tebiye
ta miye ha bazlam ɗaw?
Aʼay! Ma giye bo andza niye
bay. 31 Ane tuk na, pəlum
wu neheye ŋgwalak eye hay
Məsəfəre ma vəlateye a ndo
aye hərwi ada kâ hutum.
Anəke na, na ɗakumeye ha

tsəveɗ lele eye sa, nakə a ze
siye hay haladzay hərwi ada
kâ yum tə ɗəma.

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
andayamətsənewu iMbəlom
neheye maŋgaha eye, kwa ta
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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 ɗəma hərwi mədzal gər,
taɗə nawuɗa ndo hay bay na,
wuray ma geŋeye ŋgama kwa
tsekweŋ bay tebiye.

4Ndo 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
ndo hay aye na, ma giye wu
nakə a ge horoy aye bay, a
pəlay wu a gər ŋgay ɗekɗek
bay, wu a ndalay bay, a ge
zəgəle ta ndo hay bay. 6 Ndo
nakə a wuɗa ndo hay aye na,
mənese a yay a gər bay, ane
tuk na, ɗərev ŋgay a ŋgwasa
ɗuh na, təwu neheye ŋgwalak
eye. 7 Ndo nakə a wuɗa 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. Neŋgeye mandza
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. 9Ma
ta giye andza niye hərwi ka
sərakwa wu hay tebiye bay.
Bazlam i Mbəlom nakə ka
ɗawakwa tay ha a ndo hay
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,
wuneheye ka sərakwa tebiye
bay aye ta dziye.

11 Tsənum! Ahəl niye
neŋ wawa eye mba na, na
tsikawa me andza wawa
hay. Na tsənawa wu andza
wawa hay. Anəke na təra
ndo bagwar eye na, məndze
ga andza i wawa hay sa bay.
12 Anəke na, ka ŋgatakway a
wu hay lele zuk bay andza ka
zəbakwa ɗəre a malam. Pat
eyemaslaweyekaŋgatakweye
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
dzalakwa ha Mbəlom aye,
məpe mədzal gər ka wu nakə
ka ta hutakweye ka təv ŋgay
aye ada mawuɗe bo nakə ka
wuɗakwa ndo hay aye. Ane
tuk na, maa ze wu neheye
tebiye na, mawuɗe bo.

14
Siye i bazlam neheye a tsik

ka gədaŋ neheye Məsəfəre ma
vəlateye a ndo hay aye
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1 Rəzlumay a gər matəre
təday na, ndo mawuɗe ndo
hay. Pəlum tə ɗərev kurom
peteh gədaŋ neheyeMəsəfəre
ma vəlateye a ndo hay aye
hərwi ada kâ hutum. Gədaŋ
nakə kâ pəlum aye a ze siye
hay tebiye aye na, məɗe
ha bazlam i Mbəlom nakə
a tsikakum aye. 2 Taɗə
ndoweyea tsikbazlamigəma
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 neheye maŋgaha
eye. 3 Ane tuk na, ndo nakə
a ɗatay ha bazlam i Mbəlom
tə bazlam 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 kamekame. 4Ndo
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 fayama vəlateye gədaŋ a
ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesumahaya gər eye tebiye.

5 A seŋ nəkurom tebiye kâ
tsikum me tə bazlam i gəma
hay. Ane tuk na, kutoŋ ndo
məmahamâ ge andaya tə ba-
zlam i gəma ŋgay hərwi ada
ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu tebiye tâ gəl ada tâ ye
kamekame. Kə ge andzaniye
bay na, ndo nakə ma ɗiye ha
bazlam aye a ze ndo nakəma
tsikiye bazlam i gəmaneheye

a sər bay aye.
6 Malamar ga hay, taɗə

na ye naha a gay kurom,
na tsikakum me tə bazlam
i gəma neheye ka sərum
bay aye na, na gakumeye
ŋgama na, ma kəkay? Taɗə
na ɗakum ha wu i Mbəlom
nakə maŋgaha eye bay, na
ɗakum hay siye i wu hay bay,
na ɗakumeye ha bazlam i
Mbəlom bay ada na tətikiye
kurom ha bay na, na dzəna
kurom ka wuray kwa tsek-
weŋ bay tebiye!

7 Dzalum ka wu i məhetse
hay təday, andza ndərloy ta
gandzaval. Taɗə ndo məfe
ta fa təɗe təɗe bay na, ndo
hay ta səriye məpaka naha
faya bay. 8Məfe fagam bəbay
na, andza niye dərmak. Taɗə
agənagəmatagəmaneŋgeɗ ta
giye vəramada taɗəndoməfe
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 igəmaneheyendəray
a sər bay aye na, ndo hay
ta tsəniye wu nakə ka tsikum
ayena,ma kəkay? 10Bazlam 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, neŋgeyembəzlew
kame ga ada neŋ dərmak
andza mbəzlew kame ŋgay.
12 Andza niye, neŋ faya na
gwaɗakumeyepəlum tə ɗərev
kurom peteh gədaŋ neheye
Məsəfəre ma vəlateye a ndo



1 Koriŋte hay 14:13 440 1 Koriŋte hay 14:22

hay aye hərwi ada kâ hutum
haladzay. Ane tuk na, wu
nəte na, wuɗum wene wene
eye na, wu nakə ma dzəniye
tay ha ndo məpe mədzal gər
haykaYesuməgəle adamaye
kame kame aye.

13Hərwiniyendonakəasər
mətsike bazlam i gəma aye
na,mâɗuwulaymeaMbəlom
hərwi ada Məsəfəre mâ vəlay
gədaŋməmatay ha a ndo hay
tə bazlam nakə ndo hay tə
tsəniye aye. 14 Taɗə faya
na ɗuwulay me a Mbəlom
tə bazlam i gəma nakə na
sər bay aye na, məsəfəre ga
neŋgeye 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 tə metsehe ga tə
bazlam neheye na tsəne aye
hərwi ada nâ tsəne. A seŋ
məge dəmes ta məsəfəre ga tə
bazlam neheye na tsəne bay
aye ada a seŋ məge dəmes tə
metsehe ga dəmes neheye na
tsəne aye.

16 Taɗə kə ge andza niye
bay, nəkar i yak faya ka gay
naha sɨsœ a Mbəlom tə ba-
zlam 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.

18 Neŋ faya na gay naha
sɨsœ a Mbəlom hərwi na
tsik bazlam neheye na sər
bay aye na, na ze kurom ha
tebiye. 19 Ane tuk na, ahəl
nakəneŋ ta ndoməpemədzal
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.

20 Malamar ga hay, ka
dzalum gər ka wu hay
andza wawa ndəriz hay bay.
Ɗuh dzalum gər na, andza
nəkurom bagwar eye hay. Ta
təv i mənese na, tərum andza
wawa ndəriz hay. Nəteye na,
tə sər məge mənese bay. 21 Tə
watsa mə Ɗerewel i Mbəlom
na, BəyMaduweŋ a gwaɗ:
«Neŋ na sləriye naha ndo i

gəmaneŋgeɗhayka təv
i ndo ga hay.

Ta tsikateye bazlam ga tə ba-
zlam i gəma mekeleŋ
eye.

Kwa na ge andza niye bəbay
na,

ndo hay ta peŋeye faya
zləmwal bay.*»

22 Hərwi niye mətsike me
tə bazlam neheye tə sər bay
aye na, faya ma bəzatay ha
wuandoneheye təpamədzal
gər ka Yesu Kəriste bay aye.
Ndo neheye faya ta ɗiye ha
bazlam iMbəlomayena, faya

* 14:21 Zəbama Ezay 28.11-12.
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ma bəzatay ha wu a ndo ne-
heye ta dzala ha ka Yesu
aye na, Mbəlom andaya ta
nəteye bəna a ndo neheye ta
pamədzal gər kaMbəlombay
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 gəma neheye ndo hay tə sər
bayaye, 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. 24 Ane tuk
na, taɗə ɗuh nəkurom tebiye
faya ka ɗumeye ha bazlam
i Mbəlom tə bazlam i gəma
nakə ndo hay tə sər aye na,
ndo neheye ta dzala ha ka
Yesu zuk bay aye ada ndo
neheye ta dzala ha ka Yesu
tə sər wuray bay aye, ta ye
naha na, ta səriye ka mənese
tay. Wunakə ta tsəniye tebiye
aye na, ma gateye hiyew mə
ɗərev tay. 25 Wu neheye
maŋgaha eye tə dzala mə gər
tay aye na, ma ndohwaweye
parakka. Tsa na, ta dəkweye
gurmets a Mbəlom, ta ɗəslay
ha gər ada ta tsikiye parakka
tə bazlam tay, ta gwaɗiye
Mbəlom andaya mə walaŋ
kurom ta deɗek.

26 Malamar ga hay, ka
gakweye na, kəkay? Ka
hayum gər na, ndoweye ma
giye dəmes, ndo neŋgeɗ ma
tətikateye bazlam i Mbəlom
a ndo hay, ndo neŋgeɗ ma
tsikiye wu nakə maŋgaha
eye Mbəlom a ɗay ha aye,
ndo neŋgeɗ neŋgeye na, ma

tsikiye me tə bazlam i gəma
neheye ndo hay tə sər bay
aye, ada ndo neŋgeɗmamiye
ha parakka wu nakə a tsik tə
bazlam i gəma nakə ndo hay
tə sər bay aye. Wu nakə faya
ka gumeye tebiye na, gum
hərwi ada ndo məpe mədzal
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 tanəte. Adandoweye
mâmahawunakə tə tsik aye.
28 Taɗə 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
Mbəlomdeɗek tsukuɗudeɗek
bəɗaw? 30 Taɗə ndoweye
faya ma ɗiye ha bazlam i
Mbəlom, tsa na, Mbəlom a ɗa
ha wu weɗeye a ndo neŋgeɗ
mə walaŋ kurom na, ndo
nakə kurre faya ma tsikiye
me aye mâ gər ha mətsike
hərwi adandoneŋgeɗmâ 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. 32 Ndo nakə
gədaŋ i Məsəfəre andaya faya
məɗe ha bazlam i Mbəlom
aye na, a sər məgay metsehe
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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 maməhay 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. 35Taɗə
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 iMbəlomayawabəra
məgaykuromba! Kəgəbayka
dzalumna,maa tsənebazlam
nakay na, nəkurom ɗekɗek
ba! 37Taɗə 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.

39Malamargahayvəlumay
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. 40Ane tuk na,
gumwuhay tebiye ta lele eye.
Gum ta tsəveɗ eye dərmak.

15
Yesu Kəriste kə lətsew

abəramamədahaŋ
1Malamar ga hay, anəke a

seŋ na, məmakum ahaya a
gər Labara Ŋgwalak eye nakə
na ɗakum ha ahəl niye aye.
Ka təmum a ɗərev kurom,
ka dzalum ha faya lele.
2 Labara niye ŋgwalak eye
na, nakə Mbəlom ma təmiye
kurom ha aye taɗə faya ka
dzalumeye huya andza nakə
na tsikakum aye. Taɗə faya
ka gumeye andza niye bay
na, ka dzalum ha faya ta
deɗek bay.

3 Na tətikakum na, wu
nakə Yesu Kəriste a tətikeŋ
aye. Wu nakə a ze kwa me
tebiye na lah matətikakum
aye na, Yesu Kəriste kə mət
hərwimezeleme kway andza
nakə tə watsa mə Ɗerewel i
Mbəlom aye. 4 A mət na, tə
pa na a tsəvay. Məhəne sulo
mamahkar eye na, kə lətsew
abəra ma mədahaŋ andza
nakə tə watsa mə Ɗerewel i
Mbəlom aye. 5 Ahəl nakə a
lətsew abəra ma mədahaŋ
aye na, a bəzay ha bo a Piyer
ada a bəzatay ha bo a siye i
gawla ŋgay neheye kuro gər
eye sulo aye. 6Ada ka bəzatay
ha bo a ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu ta ziye temerre
zləm, nəteye tebiye tə ŋgatay
a həlay manəte eye. Siye hay

† 14:35 1 Koriŋte hay 11.5.
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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 i maslaŋ 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 tsikakum Labara
Ŋgwalak eye niye na, neŋ,
kwa maa tsik na, siye i ndo
i maslaŋ i Yesu hay, nəmay
tebiye nəmaa tsikiye labara
Ŋgwalak eye andza nakə na
tsikakum aye ada nakə ka
dzalum ha aye.

Mbəlom ma ta lətsiye tay
ahaya ndo hay abəra ma
mədahaŋ

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 abəramamədahaŋ
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,
andza məgweɗe 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
rawiye me ka Mbəlom hərwi
nəmay faya nəmaa tsikateye
a ndohayna,Mbəlomkə lətse
ahaya Yesu Kəriste abəra ma
mədahaŋ. Ane tuk na, taɗə
ndo hay ta lətseweye abəra
mamədahaŋbay na,Mbəlom
neŋgeye kə lətse ahaya Yesu
Kəriste abəra ma mədahaŋ
bay. 16 TaɗəMbəlom ma lətsa
tay ahaya ndo hay abəra ma
mədahaŋbayna, YesuKəriste
dərmak, Mbəlom kə lətse
ahaya abəra ma mədahaŋ
bay. 17 Taɗə Yesu Kəriste kə
lətsew abəra ma mədahaŋ
bay na, mədzal gər kurom
nakə ka dzalum ha aye, ma
giye ŋgama bay ada nəkurom
na, huya mə mezeleme.
18 Andza 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
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Yesu Kəriste hərwi ada mâ
dzəna kway ka məndzibəra
ɗekɗek tsa adawuray andaya
kame bay na, ndo hay ta
tuwiye fakwayahaladzayma
ziye ha i ndo siye hay.

20 Ane tuk na, ta deɗek
Kəriste kə lətsew abəra ma
mədahaŋ. Maa lah mələtsew
abəra ma mədahaŋ na,
neŋgeye. A ɗa ha na, siye i
ndo neheye tə mət aye, ta
lətseweye abəramamədahaŋ
dərmak. 21Maa zlawməməte
ka məndzibəra na, ndo nəte.
Andza niye, maa həndəkatay
tsəveɗ a ndo hay mələtsew
abəra ma mədahaŋ na, ndo
nəte dərmak. 22 Ndo hay
tebiye tamətiye 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 kə
maw aye na, ndo ŋgay hay ta
lətseweye abəramamədahaŋ
tuk. 24Ma dəba eye na, Yesu
Kəriste ma bəbazliye tay ha
gədaŋ i məsəfəre neheye lele
bay eye tebiye ada ta bəy tay
hay tebiye ada ta gədaŋ i bəy
i dala hay tebiye. Tsa na,
məndzibəra ma ndəviye. Ma
dəba eye ma vəlay ha bəy a
həlay i BəbaMbəlom.

25 Andza məgweɗe na,
Kəristema ləviye təmaɗ hus a
pat nakəMbəlomma piye tay
handoməne ɗəreŋgayahəlay
ŋgay aye. 26 Maduk i duk i
ndo məne ɗəre nakə Mbəlom

ma dziye ha aye na, məməte.
27 Ka sər kwa ha na, hərwi tə
watsa mə Ɗerewel i Mbəlom
na, tə gwaɗ: «Mbəlom kə pa
wuhay tebiye a həlay iWawa
ŋgay.*» Mbəloma tsik bazlam
niye hay na, bo i Mbəlom
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, Wawa ma rəhay ha gər a
Mbəlom nakə a pa wu hay a
həlay ŋgay tebiye aye. Andza
niye Bəba Mbəlom ma 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 abəramamədahaŋ
bay na, nəmay nəmaa siye
ɗəretsətseh pat pat na, hərwi
mey? 31Malamar ga hay, pat
pat neŋ na, na mawa veket
veket abəra ma məməte. Wu
nakə faya na tsikakumeye
deɗek. Na tsikakum na, ta
deɗek, neŋ faya na ŋgwasiye
hərwi kurom. Məŋgwese ga
na, hərwi nəkurom ta nəmay
tebiye, nəkway madzapa
eye ta Bəy Maduweŋ kway
Yesu Kəriste. 32 Ma gəma i
Efez na, nəmaa ge magazləga

* 15:27 Dəmes hay 110.1.
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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 abəramamədahaŋ
bay na, na tsikiye andza ndo
wuray a gwaɗ: «Ndayakwawu
mənday haladzay ada sakwa
wu məse haladzay hərwi
mazlambar kamətakweye.†»

33Kâvumaygərabokurom
bay. Sərum ha, taɗə faya ka
həhalumeye ta ndo neheye
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.

Bo nakə ma lətseweye
abəramamədahaŋ 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. 37 Ada ka sləga
na, wuye mey? Ka pa a
bəɗ na, wu mandzohwa
eye tsɨy ta slambah eye
bay. Ka sləga na, wur eye,
agəna daw, agəna hulfe i wu
mekeleŋ. 38Dərizl i gərɗafma

ndzohwiye andza nakə a say
a Mbəlom aye. Dərizl i gərɗaf
i hulfe kwa waray 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.

40Wuneheyekamagərmbəlom
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. Kwa mə walaŋ i
wurzlahaybəbayna,madəve
tay na, wal wal.

42 Ahəl nakə Mbəlom mata
lətse ahaya ndo abəra ma
mədahaŋ aye na, ma giye na,
andza niye dərmak. Bo i ndo
na, andza hulfe dərmak. Ta
pa mədahaŋ a tsəvay na, ma
ziye. Mbəlom kə lətse ahaya
ndo niye abəra ma mədahaŋ
na, bo ŋgay ma ndziye ka tor
eye. 43Tə la namədahaŋabəɗ
na, gədaŋ mə ɗəma bay, a le
bay. Ahəl nakə ma lətseweye
na, ma təriye gədaŋ eye, ma
liye haladzay. 44 Bo nakə tə
pa na a bəɗ andza hulfe aye
na, wu iməndzibəra. Ane tuk
na, ahəl nakə ma lətseweye
abəra ma mədahaŋ aye na,
ma hutiye bo nakə Məsəfəre
mavəla eye.
Bo i məndzibəra andaya na

gwaɗ ba! Sərum ha na, ka ta
† 15:32 Zəbama Ezay 22.13.
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hutakweye bo nakə Məsəfəre
ma vəliye dərmak. 45 Tə
watsa mə Ɗerewel i Mbəlom
na, tə gwaɗ: «Adam na, ndo
nakə kurre Mbəlom a vəlay
məsəfəre aye.» Ndo nakə a
yaw duk ma dəba aye na,
Kəriste. Neŋgeye na, ndo
nakəma vəliye sifa a ndo hay
tə həlay i Məsəfəre.‡ 46 Wu
nakə Məsəfəre 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. 48Ndo i məndzibəra
hay bo tay na, andza i
Adam nakə Mbəlom a ge na
ta bətekwew aye. Andza
niye dərmak, ndo neheye
ta ndziye mə mbəlom aye,
ta təriye andza ndo nakə a
mbəzlaw mə mbəlom aye.
49 Anəke na, ka ndzəkitakwa
bo ta ndo nakə Mbəlom a
ge ta bətekwew aye. Kame
mba na, ka ndzəkitakweye
bo ta ndo nakə ambəzlawmə
mbəlom 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
wunakəmandziye ka tor eye
bay.

51 Tsənum! Na tsikakum-
eye 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 i məndzibəra 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
abəramamədahaŋ təbonakə
ma ziye bay aye. Nəkway
neheye tə ɗəre aye, Mbəlom
ma vəlakweye bo weɗeye
dərmak. 53 Andza məgweɗe,
bo kway nakəmamətiye ada
ma ziye na, kutoŋ ma təriye
bo nakə ma mətiye bay ada
ma ziye bay aye. 54 Ahəl
nakə bo nakə ma mətiye ada
ma ziye ka təra bo nakə ma
mətiye sa bay ada ma ziye
sa bay aye na, wu nakə tə
watsa mə Ɗerewel i Mbəlom
aye ma bəziye tuk. Tə watsa
na: «Məməte andaya sa bay.
Mbəlom kə dze ha tebiye.»
55 «Nəkar məməte, ehey!

Gədaŋ yak eye məŋgay
tuk?

Səmber yak eye nakə ka
mbalawa tay ha ndo
hay aye na, məŋgay
tuk?§»

56 Məməte na, a huta gədaŋ
məgay wu nakə lele bay aye
a ndo hay hərwi mezeleme.
Mezeleme a huta gədaŋ na,
hərwi bazlam i Mbəlom ma-
pala eye. 57 Ane tuk na, gak-
way sɨsœ a Mbəlom hərwi kə
vəlakway gədaŋ məŋgwese ka
mezeleme kwa ka məməte ta
gədaŋ i Bəy Maduweŋ kway
Yesu Kəriste.

‡ 15:45 Madazlay i wu hay 2.7. § 15:55 Zəbama Ezay 25.8; Oze 13.14.
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58Malamar 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
ɗərevkurompeteh. Ka sərum
ha məsler nakə ka gumeye ta
gədaŋ ŋgay aye na, ma təriye
kəriye bay.

16
Ta tsakal suloy hərwi

madzəne tay ha ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu

1 Anəke na, na tsikakum-
eye naha ka suloy nakə ka
tsakalumeye hərwi madzəne
tay ha ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu neheye ma Ze-
rozelem aye. Gum andza
nakə na tsikatay a ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu neh-
eyemaGalat aye. 2Pat i luma
i sidzewhayna, kwawayway
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. 3 Na
ye naha na, ka tsikumeŋeye
ndo neheye ka palum tay ha
hərwi ada tâ ye ha suloy nakə
ka tsakalum, ta diye ha a Ze-
rozelemayena, nawatsateye
ɗerewel a həlay. 4 Taɗə kə
ge lele neŋ nâ ye dərmak na,
nəmaa diye dziye.

Polma diye a Koriŋte
5 Na diye naha ka təv

kurom na, na diye ta Mase-
dowan. 6 Agəna na ye naha

na, na ndziye tsekweŋ ka təv
kurom, agəna a həlay imətasl
na, na ndziye ka təv kurom.
Ma dəba eye na diye abəra
ka təv kurom, na diye kwa
ka waray na, ka dzənumeye
ga. 7 Na diye naha ka təv
kurom na ndziye tsekweŋ
tsa, na diye gwa na, a seŋ
andza niye bay. Taɗə kə yay a
gər a Bəy Maduweŋ na, a seŋ
ka ndzakweye ka təv manəte
eye məndze haladzay. 8 Ane
tuk na, na ndziye kanaŋ ma
Efez təmaɗ hus a magurlom
i Peŋtekot*, 9 hərwi Mbəlom
ka həndekeŋ na tsəveɗ lele
ka məge məsler bagwar eye
kanaŋ. Ada ndoməne 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. 11 Ndəray
mâ gay wuray bay. Dzənum
na ɗuh hərwi ada mâ gər
kuromha tə zay adamâmaw
ka təv ga. Neŋ ta ndo siye hay
faya nəmaa həbiye na kanaŋ.

12 Malamar kway Apolos
na, na tsikay madzəga hal-
adzay, 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.

* 16:8 Peŋtekot na, tə bazlam i Gərek. Magurlom i gərndzahosl. Tə gawa
magurlom eye na, məhəne 50 ma dəba i Pak. I ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
na, magurlom i məhute Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.
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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. 14 Wu nakə
ka gumeye tebiye aye na,
gum tə mawuɗe bo nakə ka
wuɗumeye ha ndo hay aye.

15 Malamar ga hay, ka
sərum Sitefanas ta ndo i gay
ŋgay hay tebiye. Sərum ha,
maa lah məpe mədzal gər ka
Yesu Kəriste ma gəma i Akay†
na, nəteye. Ta vəl ha gər tay
ka məge məsler i Mbəlom
hərwi madzəne tay ha ndo
məpe mədzal gər hay ka
Yesu. Neŋ faya na gakumeye
naha amboh, 16 slala i ndo
neheye faya ta giye məsler
i Mbəlom mə walaŋ kurom
aye na, rəhumatay ha gər.
Rəhumatay ha gər a ndo
neheye faya ta rəzleye a gər
məge məsler i Mbəlom dziye
aye dərmak.

17 Ɗərev ga kə ŋgwasa
haladzay hərwi nakə Site-
fanas ta Fortunatus ada ta
Akayəkus ti yaw ka təv ga
aye. Na ŋgatatay na, andza na
ŋgatakum a nəkurom tebiye.
18 Ta meŋ naha ɗərev andza
tə makum naha ɗərev a
nəkurom aye dərmak. Slala i
ndo neheye andza nakay aye
na, rəhawumatay ha gər.

19Ndoməpemədzal gərhay
ka Yesuneheye təhayawa 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 nahame
lele ta məzele i Yesu Kəriste.
20 Siye i ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu neheye kanaŋ
aye tebiye ta tsikakum naha
me dərmak.
Tsikum me a bo nəte nəte

mə walaŋ kurom ta məgəse
bo kurop kurop lele.

21 Neŋ Pol na tsikakum
naha me dərmak. Nakay na,
neŋ na watsakum naha tə
həlay gay eye.

22 Ndo nakə a wuɗa Bəy
Maduweŋ kway Yesu bay
aye na, Mbəlom mâ vəlay
mezeleme. Maranata§,
andza məgweɗe Bəy
Maduweŋmay, dara!

23BəyMaduweŋkwayYesu
mâ pa fakuma ŋgama.

24Nəkurom tebiye nawuɗa
kurom huya hərwi nakə
nəkway tebiye madzapa eye
tə Yesu Kəriste aye.

† 16:15 Akay na,məzele guram i diye i Salawa i Gəres. ‡ 16:19 Dala i Azi anəke
na, Turki. § 16:22 Maranata: Məzele iwu təbazlam iGərek. Yesu tandoneheye
təpamədzal gər kurre eye təndzawamagəma i Yahudahay tə tsikawabazlameye
nakay.
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Masulo i ɗerewel i
Pol nakə a watsatay

naha a
Koriŋte hay

aye
Məfələkwe

Agəsawabərakamakurre i
ɗerewel i Pol nakə awatsatay
naha a Koriŋte hay aye na,
labara hay ti yaw abəra ma
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 ɗəma
na, a watsatay naha hərwi
malembeɗe ha wu nakə a ye
bay aye.
Mə madədo 1 ka 7 na, Pol
fayama tsikiye me abəra
ka bo ŋgay,

Mə madədo 8 ka 9, Pol
a tsətsah wu hərwi ndo
məpe mədzal gər neheye
mətawak eye hay ma Ze-
rozelem 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 labara mekeleŋ
eye wal abəra ka bəmalə
i Pol (11.3-4).

Pol a həna ha gər tsek-
weŋ hərwi faya ma həbiye,
ma hutiye gədaŋ ŋgay na, mə
həlay iMbəlom. Polka tsətsah
tâ ɗəslay gər bay, tâ vəlay wu
na, ka tsətsah bay. A ɗa ha

Labara Ŋgwalak eye i Yesu na,
kəriye.

Pol a tsikatay nahame
1 Maa watsakum naha

ɗerewel nakay na, neŋ Pol.
Neŋ ndo i maslaŋ i Yesu
Kəriste hərwi a say aMbəlom.
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.
2 Mbəlom Bəba kway ta Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste
tâ pa fakuma ŋgama ada tâ
vəlakum zay.

Mbəlom ma matay naha
ɗərev a ndo neheye faya ta siye
ɗəretsətseh aye

3 Zambaɗakway a Mbəlom
Bəba i Bəy Maduweŋ kway
Yesu Kəriste. Neŋgeye faya
ma gateye ŋgwalak a ndo hay
huya, ma matay naha ɗərev
pat pat aye. 4Kwa 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 haladzay dərmak

* 1:1 Akay na, məzele guram eye i diye i Salawa i Gəres.
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hərwi nəmay madzapa eye
tə Yesu Kəriste. 6 Taɗə nəmay
faya nəmaa siye ɗəretsətseh
kəgəbay taɗə Mbəlom faya
mavəlameye gədaŋna, hərwi
ada kâ tərum gədaŋ eye
hay ada Mbəlom mâ təma
kurom ha. Andza niye ka
slumeye faya məsəmay naha
a ɗəretsətseh nakə nəmay
faya nəmaa səmay naha aye
dərmak. 7 Nəmaa sər ha ta
deɗek ka ndzumeye ɓəŋɓəŋ
ka tsəveɗ i Mbəlom. Nəmaa
sər ha Mbəlom ma makum-
eye naha ɗərev andza nakə
neŋgeye 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 haladzay, 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 gərmaykagədaŋmay
bay, ɗuh nəmaâ pa mədzal
gər may na, ka Mbəlom nəte
ŋgweŋ. Neŋgeyena,mambəla
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 buwa may ahaya

abəra mə 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,
ndohayhaladzay ta gaynaha
sɨsœ dərmak hərwi ŋgwalak
ŋgay nakəma ta gamay aye.

Pol ka mbəɗa ha wu nakə
haɓe a sayməge aye

12Wunakənəmaaŋgalakiye
ha aye na, anaŋ: Nəmaa sər
ha mə ɗərev mede may kame
i ndo hay tebiye na, deɗek,
nəmayndo i deɗek hay andza
nakə a say a Mbəlom aye.
Mede may niye lele wene
wene eye na, kame kurom.
Gədaŋmay nakə nəmaa ndza
ha andza niye aye na, a yaw
abəra mə metsehe i ndo i
məndzibəra hay bay. Ane
tuk na, Mbəlom a dzəna may
ta ŋgwalak ŋgay. 13 Wu nakə
nəmaa watsakum naha aye
na, a wur bo bay, ka slumeye
faya mətsəne. 14Wu andaya
nakə ka tsənum i ŋgal aye.
Ane tuk na, ka ta tsənumeye
tebiye. Wu eye na, anaŋ:
Ka ta ŋgalakumeye may ha
andza nəmay dərmak nəmaa
ta ŋgalakiye kurom ha pat i
Bəy Maduweŋ Yesu nakə ma
maweye 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
kurom masulo eye. 16Andza
məgweɗe, na dzala na, na
diye naha a gay kurom təday
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ada na diye ka dala i Mase-
dowan ada na maweye ta təv
kurom. Ada aza na mbəɗiye
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
giyeandza indo iməndzibəra
hay ɗaw? Na gwaɗiye ayaw
ada aʼay sulo sulo bay.

18 Mbəlom, neŋgeye ndo
məhəle 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
niyekagwaɗakwa«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.
22 Kə 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. 24 Nəmay na, nəmaa
gakumeye kutoŋ ka məpe
mədzal gər bay. Nəmaa sər
ha ka pummədzal gər ɓəŋɓəŋ
ka Yesu Kəriste tsɨy. Ɗuh na,
nəmaa giye məsler ka təv
manəte eye tənəkuromhərwi
ada ɗərev kurommâ ŋgwasa.

2
1 Andza niye, na diye

naha ka təv kurom zuk bay
hərwi na dzala na, na ta
wurakumeye ha ɗərev sa
tsa. 2 Taɗə na wurakum ha
ɗərev na, neŋ dərmak ɗərev
ma wuriye fagaya. Ndəray
andaya ma ŋgweseŋeye ha
ɗərev bay, hərwi nəkurom
tebiye ɗərev ma wuriye
fakuma. 3 Hərwi niye nakə
na watsakum 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,
kawurumeŋeye ha ɗərev bay.
Hərwimata ŋgweseŋ ha ɗərev
na, nəkurom. Azlakwa ɗuh
nasərkuromha tebiye, na sər
taɗə ɗərev ga maŋgwasa eye
na, nəkurom dərmak ɗərev
kurom maŋgwasa eye. 4 Ahəl
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.
Nawatsakumnaha na, hərwi
məwurakum ha ɗərev bay.
Ane tuk na, na watsakum
naha na, hərwi ada kâ sərum
ha, nawuɗa kuromhaladzay.
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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 ndo
hay haladzay ta kəta na ndo
niye, kə sla ɗa andza niye.
7 Anəke ɗuh na, pəsumay ha
mənese ŋgay ada vəlumay
gədaŋ ta məmay naha ɗərev,
bəna ma ta mətiye ta mevel.
8 Hərwi niye neŋ faya na
gwaɗakumeye naha amboh,
pəsumay ha mənese ŋgay
hərwi ada mâ sər na, ka
wuɗum na. 9 Ɗerewel niye
na watsakum naha aye na,
hərwi a seŋ məsəre ha faya
ka rəhumay ha gər a bazlam
ga ŋgway ɗaw? 10Ka pəsumay
hamənese a ndo niye na, neŋ
dərmak na pəsay ha. Neŋ na,
kə ge wu andaya məpəsay ha
na, na pəsay ha. Na pəsay
ha na, hərwi kurom, kame i
Kəriste. 11 Na ge andza niye
na, hərwi ada Fakalaw mâ
ŋgwasa fakwaya bay. Hərwi
wu nakə a say məge 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 vo-
toto 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 ndo məpe mədzal gər
neheye ma gəma i Tərowas
aye, na ye ka dala i Mase-
dowan.

Yesu a vəlakway gədaŋ ada
kâmbakwa kawu hay

14Ane tukna, 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 ha Kəriste a ndo
hay kwa ka waray ka waray
tebiye tə nəmay, ma zatay a
ndo hay andza mal nakə a
ze huŋŋa aye. 15 Nəmay na,
andza mal nakə a ze huŋŋa
lele Kəriste ma vəlay naha a
Mbəlom aye. Mal eye niye a
zatay a ndo neheye Mbəlom
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 faya
məge məsler nakay na, way?
17 Nəmay na, ndo neheye
Mbəlom a slər may ha mata
ge məsler aye. Nəmay na,
andza ndo neheye ta təra ha
bazlam i Mbəlom andza wu i
tsakala ayebay. Maa slərmay
ha na, Mbəlom. Nəmaa ɗa ha
bazlam ŋgay ta deɗek kame
ŋgay hərwi nəmay madzapa
eye tə Yesu Kəriste.
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3
Məsler i ndo i Dzam

Weɗeye hay
1 Nəmay faya nəmaa da-

zleye a məɗəslay ha gər a
bo may ɗaw? Kəgəbay tâ
watsamay ɗerewel a həlay
hərwi mabəzakum ha na,
nəmay ndo i maslaŋ i Yesu
Kəriste hay ɗaw? Kəgəbay
nəmaa tsətsah fakuma
ɗerewel hərwi mabəzatay
ha a ndo mekeleŋ eye hay
ɗaw? Ndo siye hay na, tə
gawa andza niye. Ane tuk na,
nəmay andza 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.*

4 Nəmaa gwaɗ nəkurom
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. 6 Maa
vəlamay gədaŋ matəre ndo
məge məsler, hərwi məɗatay
ha bazlam i Dzam Weɗeye
na, neŋgeye. Dzam nakay

weɗeye na, andza bazlam
mapala eye nakə tə watsa
ahəl niye aye bay. Ane tuk
na, ka rəhakway ha gər na,
a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.
Bazlam mapala eye nakə tə
watsa ahəl niye na, ma diye
tay ha ndo hay a mədahaŋ.
MəsəfəreTsəɗaŋŋaeyena,ma
vəliye sifa ka tor eye.

7Ahəl niyeMbəlom awatsa
bazlam ŋgay mapala eye ka
beleler i kwar ada ahəl nakə a
gawaayewuniyena, ndohay
taŋgatayaməzlaɓŋgay.† 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
nakə ma diye tay ha ndo
hay a mədahaŋ ka bəz ha
məzlaɓ i Mbəlom a ndo hay
ahəl nakə a yaw aye ɗuh tuk
na, 8 ada məsler i Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye ma bəziye ha
məzlaɓ i Mbəlom ma ziye ha
tebiye ɗuh! 9Bazlam mapala
eye kə gəs tay ha ndo hay
a sariya. Ada taɗə bazlam
mapala eyema gəsiye kway a
sariya, faya ma bəzakway ha
məzlaɓ i Mbəlom tuk na, ada
DzamWeɗeye nakəma təriye
kway ha ndo i deɗek kame
i Mbəlom aye, ma bəzakway
ha məzlaɓ, ma ziye ha ɗuh.
10Ka slakweye fayaməgweɗe
na, wu nakə a bəzawa ha
məzlaɓ i Mbəlom ahəl niye
fayamambatiye hərwi Dzam
Weɗeye a ze Dzam Guram

* 3:3 Zəba məMadayaw abəra ma 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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eye haladzay ta məzlaɓ. 11 Ta
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 a məzlaɓ nakay
ma ndziye bay, ma mbatiye
aye. Ane tuk na, nəmay
nəmaa giye andza neŋgeye
təbey. 14 I Israyel hay ahəl
niye na, tə sla faya mətsəne
wu neheye a say məgweɗe
mey na, tə tsəne bay. Bəgom
kwa gwala hay tay bəbay
andza niye dərmak. Faya
ta dzaŋgiye ɗerewel i 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 neŋgeye
madzapa eye tə Yesu Kəriste
aye. 15 Ayaw, kwa bəgom, ta
dzaŋgiye ɗerewel i Musa na,
ta tsəniye bay, andza petekeɗ
kə mbuzatay na mədzal gər.
16Ane tuk na, kwa kəɗay taɗə
ndoweye ka mbəɗa bo ka təv
i Bəy Maduweŋ na, petekeɗ
niye ma dziye.‡ 17 Andza
niye hərwi Bəy Maduweŋ ta
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eyenəteye
madzapa eye. Təv nakə

Məsəfəre i Bəy Maduweŋ
mə ɗəma aye na, ndo hay
ta təmaw abəra ma beke.
Nəteye beke i bazlammapala
eye sa bay. 18 Andza niye
nəkway neheye ka dzalakwa
ka neŋgeye na, petekeɗ ka
mbuzakway na ɗəre sa bay,
faya ka ŋgatakweye a məzlaɓ
i Bəy Maduweŋ Yesu ada
faya ka tərakweye andza
neŋgeye kame kame. Andza
niye məzlaɓ ŋgay faya ma
səkahiye mə nəkway kame
kame. Anaŋ məsler nakə
Məsəfəre i BəyMaduweŋ 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.
2Nəmaakərahməsler neheye
ndo hay tə ŋgahawa faya bo,
a ge horoy aye. Nəmaa
səpatiye ndo hay bay, nəmaa
dzapiye ha bazlam i Mbəlom
təmarawme 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

‡ 3:16 ZəbaməMadayaw abərama Ezipt 34.34.
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neheye nəteye faya ta dziye
ɗekɗek tsa. 4 Tə dzala ha bay
na, hərwi Fakalaw neŋgeye
ndo mələve məndzibəra ka
guluf tay hamədzal 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:
«Dzaydzaymâdəvma 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.

7Nəmaybəle eyehayandza
gah i doɗo. Ane tuk na,
Mbəlom a pa zlele nakay
ŋgwalak eye na, a ɗərev may.
Mbəlom a ge andza niye na,
hərwi ada ndo hay tâ ŋgatay
a gədaŋ bagwar eye i Labara
Ŋgwalak eye a yaw abəra ma
neŋgeye bəna, ma nəmay
bay. 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. 9Ndo hay ta həhar may,
ane tuk na, Mbəlom kə gər
may ha bay. Ta kal may ha
ka dala, ane tuk na, nəmaa
mət bay. 10 Ta pəla tsəveɗ
məkəɗe may mədahaŋ eye
andzaYesunakə təkəɗnaaye.
Ane tuk na, nəmay andaya
ta sifa ada niye a ɗa ha na,
Yesu neŋgeye andaya ta sifa.
11 Pat pat ahəl nakə nəkway
ka məndzibəra mba aye, ta
pəliye tsəveɗ məkəɗe kway
hərwi faya ka pakweye bəzay
a Yesu. Andza niye ta sliye
fayaməŋgatay a sifa i Yesumə
bomay. 12Andzaniye, nəmay
na, mə ɗəretsətseh i mədahaŋ
huya. Adahərwi niyenakəka
hutum sifa nakə ma ndəviye
bay aye.

13 Tə watsa mə Ɗerewel i
Mbəlom na, tə gwaɗ: «Na
dzala ha ka Mbəlom, hərwi
niye faya na tsikiye.†» Nəmay
dərmak nəmaa dzala ha ka
Mbəlom, hərwi niye nəmay
dərmak nəmaa tsikiye.
14Maa lətse ahaya Yesu abəra
ma tsəvay na, Mbəlom. Ka
sərakwa ha ma ta lətsakway
ahaya abəra ma tsəvay
dərmak hərwi mata 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 adamazambaɗay.

* 4:6 Madazlay i wu hay 1.3. † 4:13 Dəmes hay 116.10.
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Həbakwa wu nakə ndəray
kwanətekəŋgatay ɗaɗabayaye

16 Hərwi niye, mədzal gər
na, faya huya. Ka sərakwa
bo kway faya ma giye bəle
tsekweŋ tsekweŋ. Ane tuk
na, gədaŋ andaya mə ɗərev
kway. Pat pat Mbəlom faya
ma vəlakweye gədaŋ weɗeye
hərwi məpay bəzay a tsəveɗ
ŋgay. 17 A seŋ məgweɗe
ɗəretsətseh neheye faya ka
sakweye anəke aye na, ta
ndəviye. Hərwi ɗəretsətseh
neheye na, ka hutakweye
məzlaɓ bagwar eye. Məzlaɓ
niye na, a ze wu hay tebiye
ada ma ndziye ka tor eye. Ka
sərakwa ha ɗəretsətseh neh-
eye na, tsekweŋ tsa. 18Andza
niye, ka pakwa mədzal gər
kway na, ka wu i Mbəlom
bəna kawu iməndzibəra 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
1 Ka sərakwa ha bo kway

ma ndziye huya bay. Bo
kway na, andza madza-
wadzawa 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 ma vəlakweye bo
mekeleŋ eye məmbəlom, ma
ndziye ka tor eye. 2 Bo kway
nakəweɗeye məmbəlom aye
a yakway a gər haladzay,

ɗərev a ndalakway ɗokɗok, a
sakway Mbəlom mâ pakway
ka bo neŋgeye niye weɗeye.
3 Taɗə ka fələkwakwa a ɗəma
na, ka ndzakweyemə bo niye
weɗeye ka tor eye, məsəfəre
ma həhaliye kəriye ze bo
bay. 4 Anəke nəkway huya
mə madzawadzawa na, faya
ka sakweye ɗəretsətseh ada
faya ka tuwakweye. Niye
na, a sakway Mbəlom mâ
zla fakwaya abəra wal bay.
Ane tuk na, a sakway mâ
kalakway nakə bo weɗeye
ka gər aye. Andza niye sifa
weɗeye mambəɗiye kway ha
ka mətakweye sa bay. 5Maa
ge məsler mə nəkway hərwi
ada kâ hutakwa bo weɗeye
na, Mbəlom. Kə vəlakway
Məsəfəre ŋgay. Andza niye
ka sərakwa ha ma giye wu
mekeleŋ 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 eyedəreŋ təYesuBəy
Maduweŋ. 7Andza məgweɗe
ka ŋgatakway tə ɗəre kway zuk
bay. Ane tuk na, ka ndzakw-
eye andza niye na, hərwi ka
dzalakwa ha 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 deyekweye
mata ndze ka təv ŋgay bəbay,
a sakway na, məge wu nakə
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a yay a gər aye. 10 Hərwi
nəkway tebiye ka deyekweye
kame i Yesu Kəriste hərwi
adamâŋgənakwayha sariya.
Ma vəlakweye magogoy a
nəkway tebiye, kwa way ma
hutiye 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
eye bay na, ma vəlakweye
magogoy 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 haladzay a
Bəy Maduweŋ. 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, nəkurom ka 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 tamamayhamaŋgokna,
ka sərumeye mambəɗatay
faya. Nəteye ta ŋgalakiye na,
tə wu neheye ɗəre a ŋgatay
aye. Ta zəba ɗəre a ɗərev tay
bay. 13 Ka 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. Taɗə kə ge nəmay
tə metsehe may na, sərum
ha niye na, hərwi madzəne
kurom.

14 Məsler neheye tebiye
nəmaa ge aye na, hərwi

nəmaa sər ha Kəriste a wuɗa
may. Mawuɗe bo ŋgay nakə
a wuɗa may aye na, a gamay
kutoŋmedekame. Nəmaasər
ha ta deɗek neŋgeye kə mət
hərwi ndo gədem. Ka ɗəre i
Mbəlom na, ndo hay gədem
ta mət tə neŋgeye. 15 Kə mət
hərwi ndo hay gədem hərwi
ada ndo neheye ta sifa aye tâ
ge wu nakə a satay a nəteye
bay, ane tuk na, tâ gewunakə
a say aye. A mət na, hərwi
tay adaMbəlom a lətse ahaya
abəra ma tsəvay hərwi tay.

16 Hərwi niye, anəke na,
nəmay nəmaa zəbiye ka ndo
hay andza ndo zezeŋ tsa
bay. Ahəl niye kwa taɗə
nəmaa zəba ka Yesu Kəriste
andza niye bəbay na, anəke
nəmaa giye andza niye sa
bay. 17 Kwa way kə dzapa
tə Yesu Kəriste na, ka təra
bo weɗeye. 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. 19 Andza məgweɗe
Mbəlom a ge məsler tə həlay
i Yesu Kəriste hərwi a say
ndo hay gədem tâ ma ka bo
tə neŋgeye. Ma paslatay na
mənese tay sabay, adanəmay
a slər may ha hərwi məhəlaw
ndo hay ada tâ ma ka bo tə
neŋgeye.

20Maa slərmay ha na, Yesu
Kəriste ka məɗe ha bazlam
ŋgay. Maa zalakum tə ba-
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zlam may na, Mbəlom eye
tə gər ŋgay. Faya nəmaa
gakumeye ambohhərwi Yesu
Kəriste, təmumməme ka təv i
Mbəlom. 21Yesu Kəriste kə ge
mezeleme ɗaɗa bay, ane tuk
na, Mbəlom a zla mezeleme
kway a pa faya. Mbəlom a
ge andzaniye na, hərwi kway
hərwi ada ka dzapakwa tə
Kəriste na,ma təriye kway ha
ndo ŋgwalak eye ka ɗəre ŋgay.

6
Pol a ɗa ha neŋgeye ndo i

maslaŋ iMbəlom
1Anəke nəmay faya nəmaa

ge ka bo məsler ta Mbəlom
ka təv manəte eye. Andza
niye faya nəmaa gakumeye
amboh na, Mbəlom kə pa
fakuma ŋgama haladzay, kâ
nasum ha ŋgama niye kəriye
bay. 2Mbəlom a gwaɗ na:
«Ahəl nakə həlay i məge

ŋgwalak ada həlay i
mətəme tay ha ndo hay
aye na,

na tsəne amboh yak ada na
dzəna kar.*»

Malamar ga hay tsənum!
Anəke na, həlay nakə a say
Mbəlom məgakway ŋgwalak
aye, ada a 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. 5 Tə
ndaɓawa may, tə gəsawa
may a daŋgay, tə sutawa
famaya ndo hay, madagər a
gawamay haladzay, nəmaa
hutawa məndzehəre bay,
marəzle a gawamay, 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
deɗekeye,Mbəlomavəlamay
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 hərwi məge ka bo abəra
dərmak. 8 Ndo 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!

* 6:2 Ezay 49.8.



2 Koriŋte hay 6:10 459 2 Koriŋte hay 7:1

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 kurom
aye. Wuɗummayandzanakə
nəmaawuɗa kurom aye.

Ndo məpe mədzal gər ka
Yesu na, mâ rəhay ha gər a
Mbəlom

14 Kâ dzapum ta ndo neh-
eye ta dzala ha ka Yesu bay
aye bay. Wu nakə tsəɗaŋŋa ta
wu nakə tsəɗaŋŋa bay aye ta
dzapiye na, ma kəkay? Dza-
ydzay 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 neh-
eye ta dzala ha ka Yesu bay
aye, ta dzapiye na,ma kəkay?

16 Mata dzepe tay ha gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom ta
kule na, wuye mey? Gay
i məvəlay wu a Mbəlom na,
nəkway. Mbəlom neŋgeyema
ndziye ka tor eye. Andza
nakə a gwaɗ:
«Na ndziyeməwalaŋ i ndo ga

hay,
na həhaliye mə walaŋ
tay,

ta ɗəsleŋeye ha gər a neŋ,
ta təriye ndo ga hay.†»

17 Hərwi niye Bəy
Maduweŋ a gwaɗatay a ndo
ŋgay hay:
«Dumara abəra məwalaŋ tay,

kâ ndzum ka təv manəte
eye bay.

Wunakə tsəɗaŋŋabay ayena,
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 bagwar
eye.§»

7
1Dzam ga neheye na wuɗa

kurom haladzay aye, wu ne-
heye 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 ne-
heye mə ɗərev kway lele bay
aye. Mede kway mâ ge lele,
rəhakway ha gər a Mbəlom
lele.

† 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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Məŋgwese i Pol
2Kâkərahummawuɗemay

sa bay. Nəmaa gay mənese
a ndəray bay, ndəray kə dze
abəra ka tsəveɗ i Mbəlom
hərwi may bay, nəmaa zla
wu i ndəray təməvay gər bay.
3Kâ dzalummə gər kuromna
tsik niye na, hərwi məpakum
horoy a ɗəre bay. Niye na,
andza nakə na lah mətsike
aye, nəmaa wuɗa kurom
haladzay. Wuray andaya
nakə ma sliye maŋgəne may
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
haladzay 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.

5Ayawnəmaasaɗəretsətseh
na, haladzay. Kwa ahəl
nakə nəmaa ndislew kanaŋ
a Masedowan aye na, nəmaa
huta tsəveɗ ka mazəzukwe
bo kwa tsekweŋ bay tebiye.
Wu mawura bo eye a ndza-
wamay ka tsəveɗ wal wal
haladzay. Ndo hay təwiyawa
famaya wu tə magazləga.
Mə ɗərev may bəbay nəmay
mandza eye tə mədzal gər
eye, nəmaadzədzar. 6Ane tuk
na, ahəl nakə ndo hay ta ge
bəle aye na, maa matay naha
ɗərev na, Mbəlom. A mamay
naha ɗərev na, tə madayaw
i Titus nakə a yaw aye.
7Maa mamay naha ɗərev na,

madayaw i Titus ɗekɗek tsa
bay. A mamay ha ɗərev na, tə
wunakəTitusa tsikamayaye.
A gwaɗamay na, ka mumay
naha ɗərev. A gwaɗamay sa
na, 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 ndo mane
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 vəlakumməge
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. Andza
niye, tə ɗerewel nakə nəmaa
watsakum naha aye na,
nəmaa gakum wuray kwa
tsekweŋ bay tebiye.

10 Ndoweye kə ge mevel
hərwi nakə a say a Mbəlom
aye na, məge mevel ŋgay

* 7:8 Zəbama 2 Koriŋte hay 2.3.
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niye ma 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. 11 Deɗek,
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
kuromməŋgeteŋ haladzay. A
sakum məge wu nakə a say a
Mbəlom aye ada tə məpəray
a ndo nakə a ge mənese aye.
Ka ɗum ha ta tsəveɗ wal wal
parakka hərwi nakə həlay
kurom andaya mə wu 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 Mbəlom na, ka wuɗum
may tə ɗərev kurom peteh.
13Hərwi niye anəke na, ɗərev
kəmamay naha.
Ɗərev kə mamay naha

deɗek. Wu mekeleŋ eye
ma ze nakay na, andaya sa.

Ɗərevmay a ŋgwasa haladzay
na, hərwi Titus nakə ɗərev
ŋgay maŋgwasa eye hərwi
nəkurom tebiye kurom eye
ka mumay naha ɗərev aye.
14Ɗərev ga aŋgwasana, 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 səkahiye ha mawuɗe
kurom. 16Ɗərev ga kə ŋgwasa
haladzay hərwi na sər ha,
nəkurom ndo i deɗek hay.

8
Madzəne hərwi ndo neheye

tə pa mədzal gər ka Yesu ma
Zerozelem aye

1Malamar ga hay, a samay
na, sərum ha wu nakə ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu
tə ge ka dala i Masedowan
aye. Tə ge wu niye hərwi
nakəMbəlom a ge məsler ma
nəteye aye. 2Ta 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
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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
tə ge aye na, a ze wu nakə
nəmaa dzala fataya aye.
Təday na, ta vəl ha bo tay a
BəyMaduweŋ Yesu ada ta vəl
ha bo tay hərwi may andza
nakə a say aMbəlom aye.

6Hərwi niye nəmaa tsətsah
ka Titus, nəmaa gwaɗay mâ
mbəɗa naha gər ka təv kurom
hərwi ada məsler i məvəle
wu nakə a dazlay 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 haladzay, faya
ka ɗumeye ha labara i Yesu
lele. Hərwi niye gum məsler
niye lele eye tə ɗərev kurom
petehmâ ze i siye ndo hay.

8 Wu nakə na tsikakum
aye na, na gakum kutoŋ ka
məvəle suloy bay. Andza niye
bay, na gwaɗakum na, ndo
siye hay a satay 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. 9Nəkurom
ka sərum ha ŋgwalak i Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste

nakə a ge hərwi kurom aye.
Neŋgeye na, zlele eye, ane tuk
na, kə gər ha zlele, ka təra ndo
i mətawak hərwi kurom. Ka
tərum zlele eye hay mə ɗərev
kurom na, hərwi nakə a təra
ha bo ndo i mətawak aye.

10Na tsikakumeyewunakə
na dzala hərwi suloy aye,
niye lele hərwi kurom. Dəz
na, nəkurom ka lahum, a
sakum matsekele suloy niye
adamaa dazlay aməsler niye
kurre na, nəkurom. 11Anəke
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.
12 Hərwi taɗə ka vəlumeye
wu a Mbəlom ta məŋgwese
andza nakə ka hutum aye na,
Mbəlomma təmiye. Wu nakə
andaya fakuma bay aye na,
ma tsətsahiye fakuma bay.
13 Kâ dzalum mə gər kurom
na, na zliye ɗəretsətseh abəra
ka ndo siye hay ada na piye
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.
Taɗəpatmekeleŋeye i kurom
kə ge andaya bay na, i tay
kə ge andaya haladzay na,
nəteye ta vəlakumeye. Andza
niye ka ləvumeye hərɗeɗe.
15 Ma təriye na, andza nakə
tə watsa a Ɗerewel i Mbəlom,
tə gwaɗ:
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«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 ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu ti ye a
Koriŋte

16Titus na, kəvəl ha boŋgay
hərwimadzəne kuromandza
nəmay neheye a samay
madzəne 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
gwaɗaymâmbəɗa naha gər a
təv kurom aye. Ma mbəɗiye
naha gər na, hərwi nakə
nəmaa gwaɗay mâ ye naha
aye ɗekɗek tsa bay. Bo ŋgay
eye tə gər ŋgay a dzala mede
naha a təv kuromhərwi a say
madzəne kurom haladzay.

18 Nəmaa sləriye tay naha
nəteye sulo ta ndo neŋgeɗ.
Ndoweye niye na, ndo məpe
mədzal gər ka Yesu Kəriste
ta zambaɗaway ha haladzay
hərwi a ɗawa ha Labara
Ŋgwalak eye i Yesu a ndo
hay lele. 19 Nəmaa slər
naha neŋgeye na, hərwi
niye ɗekɗek tsa bay. Məhay
gər i ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu Kəriste tə zla
neŋgeye hərwi ada nəmaâ
həhal salamay. Ma dzəniye
may ka matsekele suloy nakə
hərwi madzəne ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu aye.
Ŋgwalak i məsler nakay na,

ma səkahiye məɗəslay 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. 21 A samay məge
wu nakə lele ka ɗəre i Bəy
Maduweŋ ɗekɗek tsa bay.
Nəmaa giye lele ka ɗəre i ndo
hay dərmak.

22 Nəmaa sləriye naha
malamarmekeleŋ eye ta diye
naha dziye sa. Neŋgeye na,
nəmaa zəba ka məndze ŋgay
madzəga haladzay. 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 gawaməsler
salamay hərwi madzəne
kurom. Malamar neheye
siye sulo aye na, məhay gər
i ndoməpemədzal gər hay ka
Yesu Kəriste tə slər tay naha
ka təv kurom. Ndo hay ta
ɗəslay ha gər a Kəriste hərwi
tay. 24 Ɗumatay 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.

* 8:15 Madayaw abəra ma Ezipt 16.18.
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9
A say a Pol tâ hayay gər a

madzəne hərwimalamar hay
1 Hərwi madzəne nakə

məsləratay naha a ndo məpe
mədzal 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 Masedowan hay,
na gwaɗatay: «Ndo neheye
ka dala i Akay* na, nəteye
maləva bo eye ka məvəle zla
dəz dzəy. A satay madzəne
ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu neheye ka dala i Yahuda
aye.» Ndo i Masedowan hay
tə tsəne na, ndo siye hay
haladzay mə walaŋ tay ta
səkah ha tsuɓtsuɓ a ɗərev
tay madzəne tay ha dərmak.
3Na 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
təv kurom aye na, wu nakə
na ŋgalak kurom hay aye ma
təriye deɗek, nəmaa ndzay
naha a gər nəkurom maləva
bo eye məvəle. 4 Bəna taɗə
na ye naha ta ndo neheye
ka dala i Masedowan aye
nəmaandzayagəramadzəne
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
leheŋkamemedenahaka təv
kurom. A seŋ na, tâ ye naha,
tâ dzəna kurom ka məge
wu nakay ŋgwalak eye ka
gwaɗumkavəlumeye. 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. Taɗə
ndoweye ka sləga hulfe ŋgay
haladzay na, ma ta dziye
haladzay dərmak.

7 Kwa way mâ vəl andza
nakə a dzalaməvəle mə ɗərev
ŋgay aye. Kâ vəlum təmədzal
gər sulo sulo eye bay ada
ndəraymâ gakum faya kutoŋ
ka məvəle bay. Ane tuk na,
vəlum tə məŋgwese, hərwi
Mbəlom a wuɗa na, ndo nakə
ma vəliye ta məŋgwese aye.
8 Hərwi Mbəlom neŋgeye na,
ma sliye faya məpe fakuma
ŋgama ta tsəveɗ mekeleŋ
eye wal wal haladzay hərwi
ada wuray kwa tsekweŋ mâ
kətsakum bay. Wu ma giye
andaya fakuma haladzay
hərwiməgehaməslerŋgwalak
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 imətawak hay aye
na,

ŋgwalak ma ndziye faya
ka tor eye.†»

10Maa vəl hulfe a ndo hay
ada maa vəlatay wu mənday
hərwi ada tâ ndana,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
həlayŋgayhərwiadaŋgwalak i
məslerkurommâvəl 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, ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu ɗekɗek ɗaw?
Aʼay! Ma vəlateye gədaŋ a
ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu ka məgay naha sɨsœ a
Mbəlom haladzay hərwiye.
13Məvəle wu kurom nakə ka
vəlumeye kəriye aye ma ɗiye
ha ta deɗek nəkurom na, ka
təmum Labara Ŋgwalak eye
i Kəriste ada ka rəhumay ha
gər. Ndo hay ta zambaɗeye a
Mbəlom dərmak hərwi nakə
ka vəlumatay wu kurom
tə ɗərev kurom peteh ada

ka vəlumatay a ndo siye
hay dərmak. 14 Madzəne
kurom nakə ka slərumatay
naha aye na, ma ɗiye ha
Mbəlom kə gakum ŋgwalak
ŋgay haladzay. Ndo hay
ta ŋgatay andza niye na, ta
wuɗiye kurom haladzay, ta
ɗuwulay me a Mbəlom hərwi
kurom. 15 Zambaɗakway a
Mbəlom hərwi wu nakə a
vəlakway aye na, andza niye
andaya bay, a ze wu hay
tebiye.

10
Pol a tsik ka ndo neheye ta

ŋgəlaway bəzay a məsler ŋgay
aye

1NeŋPol, a seŋmətsikakum
naha ka bo ga. Faya na
gwaɗakumeye naha amboh
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 tə nəkway
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
kutoŋ ka matərakum bay.
Ndo hay andaya mə walaŋ
kurom ta gwaɗiye famaya
na, nəmay faya nəmaa giye
məsler andza ndo neheye tə
sər Mbəlom bay aye. Slala

† 9:9 Dəmes hay 112.9.
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i ndo niye hay na, na sliye
faya məɗatay ha gədaŋ ga.
3Deɗek, nəmayna, 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 i məndzibəra hay
bay. Ɗuh maa vəlamay wu
i həlay niye hay na, Mbəlom
hərwi mambəzl ha lar i ndo
mane ɗəre i Mbəlom neheye
tə pawa bo a ɗəma aye. Wu i
həlay niye hay na, gədaŋ eye
hay. Nəmaanasiye hamədzal
gər tayneheye tədzalawa lele
bay aye. 5 Nəmaa 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 samay
mambəɗa 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
neheye tebiye ta rəhamay ha
gər bay aye.

7 Zəbum na, ka wu nakə
parakka aye. Taɗə ndoweye
kə dzala ta deɗek neŋgeye
ndo i Kəriste na, mâ sər ha
nəmay dərmak nəmay ndo i
Kəriste hay. 8Gədaŋ nakə Bəy
Maduweŋ a vəleŋ aye, kwa
faya na ŋgalakiye ha ka zal na,
horoy ma geŋeye bay, hərwi
Bəy Maduweŋ a vəleŋ hərwi
ada nâ dzəna kurombəna, nâ
nas kurom ha bay. 9 Ndəray
mâdzalana, a seŋməpenaha
fakuma zluwer tə ɗerewel

nakə na watsakum naha
aye. Aʼay, andza niye bay.
10 Hərwi ndo siye tə gwaɗ:
«Pol a watsakway ɗerewel
hay na, wu neheye a watsa a
ɗəma aye a wur bo haladzay
ada a tsik ta gədaŋ. Ane tuk
na, ahəl nakə neŋgeye mə
walaŋ kway aye na, neŋgeye
bəle eye, bazlam ŋgay neheye
ma tsikiye bəbay na, bazlam
kəriye.» 11 Ndo neheye faya
ta tsikiye andza niye aye tâ
sər na, wu nakə nəmaawatsa
a ɗerewel may hay, ahəl nakə
aza nəmay mə walaŋ kurom
ayenəmaatsikiyeandzanakə
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.
Nəteyematərakahaŋ eye hay.
13 Gəma nakə Mbəlom kə
vəlamay bay aye na, nəmaa
ŋgalakiye ha bay. Nəmay na,
nəmaa ŋgalakiye ta gəmanakə
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 naha hus
a gay kurom məɗakum ha
Labara Ŋgwalak eye i Kəriste
na, nəmay. 15 Nəmay na,
nəmaa giye zlapay ta məsler
nakə ndo siye hay tə ge aye
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bay. Məsler i ndo niye hay na,
nəmay andaya mə ɗəma bay.
Ane tuk na, nəmaa pamədzal
gər may na, ka nəkurom. A
samay na, mədzal gər kurom
mâ səkah kame kame hərwi
ada nəmaâ sla faya masəkah
ha məsler may mə walaŋ
kurom. Ane tuk na, nəmaa
zay ha tə gər a təv i məsler
nakə Mbəlom a gwaɗamay
gum aye bay.* 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
nakəMbəlom a vəlatay a ndo
siye hay ada nəteye ta giye
aye bay. 17 Ane tuk na, tə
watsa mə Ɗerewel i Mbəlom,
tə gwaɗ: «Ndonakəa sayməge
zlapay aye na, mâ ge zlapay
təwunakəBəyMaduweŋa ge
aye.†» 18Hərwi ndo neheye tə
ɗəslay ha gər a bo tay aye na,
Mbəlom ma təmiye tay bay.
Mbəlom ma təmiye na, ndo
neheye bo ŋgay eye faya ma
ɗəslatay ha gər aye.

11
Pol ta ndo neheye tə ɗawa

ha bazlam iMbəlom təmaraw
me 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
Yesu Kəriste. A seŋ na, mâ
ndza tsəɗaŋŋanakənavəleye.
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 ye naha a
gay kurom, ka vəlumateye
tsəveɗ tə tətikakum. Bazlam
nakə ta tsikiye ka Yesu aye
na, wal wal abəra ka bəmalə
may. Məsəfəre nakə tə tsik
faya aye, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye nakə ka hutakwa ahəl
niye aye bay, ada faya ta ɗiye
ha Labara Ŋgwalak eye nakə
nəkurom ka dzalum ha aye
bay. Kwa andza niye bəbay
na, faya ka zlumeye ŋgatay.

5 Ka dzalum na, ndo
neheye nəteye bagwar i
ndo i maslaŋ hay ta deɗek.
Azlakwa ɗuh neŋ na ze tay
ha. 6 Deɗek, neŋ na, na sər
mətsike me lele nakə ma
deyeteye a gər a ndo hay
andza nəteye təbey. Ane tuk
na, məsəre wu i Mbəlom na,
nəmaa ɗakumha parakka sik
haladzay.

7 Ahəl niye na ɗakum ha
Labara Ŋgwalak eye i Mbəlom
na, na tsətsah fakuma suloy
bay. Na həna ha gər ga
ka dala na, hərwi kurom

* 10:15 Zəbama Roma hay 15.17-21. † 10:17 Zəbama 1 Koriŋte hay 1.31.
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hərwi ada nâ dzəna kurom
ka tsəveɗ iMbəlom. Ɗuhnage
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
kuromayena, kwahawa iwu
hay a geŋ bəbay, na tsətsah
fakuma wuray bay. Kə ge wu
andaya fagaya bay na, ndo
məpe mədzal gər neheye ka
dala i Masedowan ti yaw tə
vəleŋ. A həlay nakə hawa i
wu a geŋ aye na, na gakum
ɗəretsətseh bay tebiye ada
ɗaɗa ma seŋeye matsətsehe
fakuma wu bay. 10 Na giye
zlapayhərwina təmafakuma
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 ta məzele i
YesuKəriste nakəməneŋaye.
11Na ge andza niye na, hərwi
nakə nawuɗa 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
niye na, mâ gakum wadəŋ
wadəŋ bay. Kwa Fakalaw
bəbay a mbəɗawa ha bo
andza gawla i Mbəlom nakə
a dəv dzaydzay aye. 15 Taɗə
Fakalaw faya ma giye andza
niye na, mâ gakum wadəŋ
wadəŋ bay. Ndo i məsler ŋgay
hay tambəɗahabohərwi ada
tâ ndzəkit bo ta ndo neheye
faya ta tətikateye tsəveɗ nakə
deɗek eye a ndo hay aye. Pat
nakəməndzibərama ndəviye
aye na, Mbəlom ma pərateye
ka wu tay nakə tə ge aye.

Pol a zlapa tə ɗəretsətseh
ŋgay neheye a sa aye

16 Na masiye ha, na
tsikakumeye sa, ndəray mâ
dzala neŋ na, gər mavuwe
bay. Taɗə ka dzalum mə
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

* 11:10 Zəbama 2 Koriŋte hay 1.1.
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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.
21 Ah! Neŋ na, horoy a geŋ
haladzay. Neŋ bəle eye, na
gakum andza niye təbey.
Anəke na tsikiye me andza

gər mavuwe. Na giye zlapay
tə wu nakə ndo siye hay
faya ta giye ha zlapay aye
dərmak. 22 Tə gwaɗ nəteye
na, Hebrœ hay. Neŋ dərmak
ndo i Hebrœ. Tə gwaɗ nəteye
Israyel hay. Neŋ dərmak
ndo i Israyel. Nəteye slala i
Abraham. Neŋ dərmak slala
ŋgay. 23 Nəteye 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
bətukmayha ahuɗ i yam. Sik
nəte ta həpat kwa ta həvaɗ,
na həna mə huɗ i yam. 26 Sik

haladzay ahəl nakə faya na
həhaliye na, na sa ɗəretsətseh
hərwi mazaw nakə ma zliye
ga aye, na sa 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
ma wuzlahgəma, kwa mə
kəsaf, kwa ka gər i bəlay.
Ndo neheye tə gwaɗay a
gər tay nəteye ndo məpay
bəzay a Yesu Kəriste ta geŋ
ɗəretsətsehhaladzay. 27Nage
məsler haladzay ta gədaŋ ada
na sa ɗəretsətseh, madzəga
haladzay na hutawa tsəveɗ
kaməndzehəre bay, madzəga
haladzay na ndzawa ze
mənde wu mənday ada ze
məse yam, mətasl a gaweŋ
ada na hutawa petekeɗməpe
ka bo bay. 28 Ɗəretsətseh
siye hay andaya, ane tuk
na, na tsikiye sa bay. Na
tsikiye ka wu mekeleŋ eye
ɗekɗek. Mamədzal gər na, na
dzalawa ka ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu Kəriste huya.
Na dzalawa fataya pat pat.
29 Taɗə ndoweye kə ge bəle
ka tsəveɗ i Mbəlom na, a
wur 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. 31 Mbəlom Bəba i Bəy
Maduweŋ Yesu Kəriste,

† 11:24 Zəbamə Bazlammapala eyemasulo eye 25.3.
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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. 33Ane
tuk na, ndo məpe mədzal gər
haykaYesu təpagaakəteh, 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 hamaməsine
aye. 2Nasərndoweyeandaya
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 neŋgeye mə ɗəma
aye na, kə tsəne wu nakə ndo
zezeŋ ma sliye mətsike bay

aye. Ta vəl faya tsəveɗ a ndo
hay ka mətsike bay. 5Na giye
zlapay na, ta ndo niye, ane
tuk na, ka wu neheye tebiye
a zəbeŋ ɗəre a neŋ aye na, na
giye zlapay tə bəle ga ɗekɗek
tsa. 6 Taɗə a seŋ məge zlapay
na, na tsikiye me andza gər
mavuwe 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
neheyena giyeha zlapay aye.
A seŋ tâ rəheŋ ha gər ɗuh na,
hərwibazlamneheyeŋgwalak
eye hay tə tsəne abəra mə
bazlam ga aye ada tə ŋgatay
amede ga.

7 Haɓe na, na giye zlapay
hərwi wu nakə Mbəlom a
bəzeŋ ha aye. Ane tuk na,
Mbəlom a vəleŋ nakə ma
wuriye fagaya mə bo aye
hərwi ada nâ ge zlapay sa
bay. Mbəlom a geŋ wu niye
na, tə həlay i ndo i maslaŋ i
Fakalaw nakə a sləraw hərwi
məndeɓe ga hərwi ada nâ
ge zlapay bay. 8 Madzəga
mahkar na ɗuwulay naha
me a Bəy Maduweŋ hərwi
ada mâ zla fagaya abəra
ɗəretsətseh nakay. 9 Ane tuk
na, Bəy Maduweŋ a gweɗeŋ:
«Ŋgwalak ga na, ɗa kar. Hərwi
gədaŋ ga ma zəbiye na, ahəl
nakə nəkar bəle aye.» Kə
ge andza niye na, ɗərev ga
maŋgwasa eye haladzay. Neŋ
faya na ŋgalakiye hərwi gədaŋ
i Kəriste mandza eye mə
neŋ. 10 Hərwi niye ɗərev ga
maŋgwasa eye hərwi nakə

‡ 11:33 ZəbaməMəsler hay 9.23-25.
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neŋ bəle eye. Kwa taɗə
faya ta tseɗeŋeye, kwa taɗə
faya ta pəreŋeye, kwa taɗə
ɗəretsətseh siye hay faya ta
ndzeŋeye a gər, kwa taɗə wu
hay ta zeŋ gədaŋ, na sər
ha faya na giye ɗəretsətseh
hərwi Kəriste ada ɗərev ga
maŋgwasa eye hərwi ahəl
nakə neŋ bəle eye na, Kəriste
ma vəleŋeye gədaŋ ŋgay.

Pol a dzala ka ndo məpe
mədzal gər hay kaYesuneheye
maKoriŋte 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. Haɓe mata zembeɗe
ga ha na, nəkurom na gwaɗ
bəɗaw? Neŋ wuray kəriye,
ane tuk na, ndo i maslaŋ
kurom neheye ka gwaɗum
nəteye bagwar eye hay
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 wumənday» bay. Kə ge na

gakum lele bay na, pəsum ga
ha!

14 Anəke na, mazlambar
na diye naha a gay kurom
mamahkar eye. Na ye naha
na, na təmiye ka vəlumeŋwu
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. 15Kwa taɗə
nadziyehawuga tebiye, kwa
taɗə na vəliye ha məsəfəre ga
peteh hərwi madzəne kurom
na, a yeŋ a gər haladzay.
Ass! Ka wuɗum ga sa bay na,
hərwi nakə na wuɗa kurom
ka zal aye ɗaw?

16Na gwaɗ ka sərum ha na
tsətsah fakuma vəlumeŋ wu
bay! Ane tuk na, ndo siye
hayməwalaŋkuromtə gwaɗ:
«Pol neŋgeye bəbərek eye,
faya ma vakweye gər.» 17Na
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 naha
malamar mekeleŋ eye nakə
ka sərum na aye tâ ye naha
salamay.* Ti ye naha na,
Titus kə vakum gər hərwi
məzle suloy kurom ɗaw?
Titus tə neŋ, nəmay salamay
mədzal gər may nəte bəɗaw
ada faya nəmaa zəŋgaliye
tsəveɗ eye nəte bəɗaw?

19Wu nakə nəmaa watsa a
* 12:18 Pol kə tsik kamalamar niye tsɨy. Zəba 2 Koriŋte hay 8.22.
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ɗerewel nakay aye na, agəna
ka dzalumeye na watsakum
nahahərwiməgemeabəraka
bo may kame kurom. Nəmaa
tsik na, kame i Mbəlom
hərwi nəmay ndo i Kəriste
hay. Nəkurom malamar
may neheye 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 ma diye fagaya abəra
hərwi na dzala agəna ahəl
nakə na ye naha a gay kurom
aye, na ndzakumeye a gər
nəkurom ka tsəveɗ nakə lele
bay aye. Mede kurom ma
deyeŋeye a gər bay. Taɗə kə
geandzaniyena,medegama
deyakumeye a gər bay. Agəla
na ndzakumeye a gər na,
faya ka tərumeye mə walaŋ
kurom, faya ka gumeye ka
bo sələk mə walaŋ kurom,
faya ka gumeye ka bo mevel,
faya ka ŋgənumeye bo, faya
ka tsikumeye wu nakə lele
bay aye ka ndo hay, faya ka
nasumeye ha məzele i ndo
siye hay, faya ka ɗəslumeye
ha gər a bo kurom ada faya
ka 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 imezelemehayhaladzay
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 nəmaa giye andza
nakə tə watsa mə Ɗerewel i
Mbəlom, tə gwaɗ: «Ta ŋgəniye
sariya i wu hay tebiye na,
ndo məhəle mbal hay sulo
kəgəbaymahkar 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 lətsew abəra mamədahaŋ,
neŋgeye andaya ta gədaŋ i
Mbəlom. Nəmay na, nəmay
madzapa eye tə neŋgeye.

* 13:1 Zəbamə Bazlammapala eyemasulo eye 19.15; Mata 18.16; 1 Timote 5.19;
Hebrœ 10.28.
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Nəmaa həniye ha gər hərwi
matəre bəle eye hay. Ane
tuk na, aza nəmaa ye naha a
gay kurom na, nəmaa bəziye
ha nəmay ta məsəfəre ta sifa
ŋgay, nəmaa giye məsler ta
gədaŋ i Mbəlom.

5Tsətsahumayagərkurom,
zəbum ka məndze kurom,
nəkurom mandza eye andza
ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu ŋgway ɗaw? YesuKəriste
andaya mə nəkurom na, ka
sərumhabəɗaw? Kəgeandza
niye bay na, ka dəɗumeye
abəra ka tsəveɗ. 6Ane tuk na,
kwakəkaykəkaybəbayna, ka
sərumeye ha ta deɗek nəmay
na, nəmaadəɗabəraka tsəveɗ
bay. Nəmay na, ndo i maslaŋ
i Yesuhay ta deɗek. 7A samay
ndo hay tâ gwaɗ famaya,
nəmaa ge məsler lele mə gay
kurombay. Wunakə a samay
aye na, nəmaa ɗuwulay naha
me a Mbəlom hərwi ada kâ
gum mənese sa bay. Kwa
taɗə ndo hay tə gwaɗ nəmaa
ge məsler lele mə gay kurom
bay na, wu nakə a samay aye
na, kâ gum ŋgwalak. 8Nəmaa
tsik andza niye na, hərwi
nəmaa sliye faya mənese
ha bazlam deɗek eye bay.
Nəmaa sliye faya məge na,
wu nakə deɗek eye ɗekɗek.
9 Taɗə nəkurom gədaŋ eye
ka tsəveɗ i Mbəlom, kwa taɗə
nəmay bəle eye hay na, ɗərev
may faya ma ŋgwasiye huya.
Nəmaa ɗuwulay naha me a
Mbəlom hərwi ada mâ dzəna
kurom ka məgəle ka tsəveɗ
ŋgay.

10Hərwi niye nawatsakum
naha ɗerewel nakay ka bo

abəra anəke na, hərwi ada
nâ ye naha ɓa ka tsətsahum
məpəse me tsɨy na, na
tərakumeye sa bay. Ta
deɗekMbəlomkəvəleŋ tsəveɗ
ka matərakum hərwi ada
nâ nas kurom ha ɗuh bay,
ane tuk na, hərwi ada nâ
dzənakuromkaməgəle kame
kame.

11 Malamar ga hay, anəke
na, na ndəv ha bazlam ga
kanaŋ! Pəlum məgəle ka
tsəveɗ iMbəlom, vəlumgədaŋ
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 ndo hay aye ada faya
ma vəlateye zay a ndo hay
aye, ma gakumeye gər.

12 Tsikum me a bo lele mə
walaŋkuromnəte nəte andza
malamar hay. Ndo məpay
bəzay a Mbəlom hay tebiye
kanaŋ ta tsikakum nahame.

13 Bəy Maduweŋ kway
Yesu Kəriste mâ pa fakuma
ŋgama. Mbəlom mâ rahakum
ha ɗərev kurom tə mawuɗe
bo ŋgay. Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye mâ dzapakum ha ɗərev
kurom hay nəte nəte.
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Ɗerewel nakə Pol a
watsatay naha a
Galat hay

aye
Məfələkwe

Ɗerewel i Pol nakə a watsa-
tay 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 ŋgay masulo
eye ta mahkar eye. Ma dəba
ŋgayna, ndomekeleŋ eyehay
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 andza
ma təv siye hay dərmak.
Pol faya ma gwaɗateye na,

ka ta ndziye ta Mbəlom na,
məndze yak mâ ge lele ada
ŋgwalak eye. A tsik niye na,
tə gər i bazlam hay wal wal
mahkar.
Kamadədo 1 ta 2 na, a təkər
wu nakə a ge bo ka gər
ŋgay aye.

Ka madədo 3 ta 4, Pol a
ge me abəra ka labara
ŋgay tamətsikewunakəa
tsikmaDzamGurameye
aye.

Ka madədo 5 ta 6. Pol
a ɗa ha ma kəkay nakə
ndoməpemədzal gər hay
ka Yesu Kəriste, nəteye ta
təmaw abəra 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. 4Bəy Maduweŋ
Yesu Kəriste kə vəl ha gər
ŋgay, a mət na, hərwi ada
Mbəlom mâ pəsakway ha
mezeleme kway hərwi ada
wu i məndzibəra neheye lele
bay aye tâ ge bəy ka gər kway
sa bay. A ge na, andza nakə
a say a Mbəlom Bəba kway
mâ ge aye. 5 Zambaɗakway a
Mbəlom ka tor eye. Mâ ge bo
andza niye!

Labara ŋgwalak eye na, nəte
ŋgweŋ

6 Wu nakə nəkurom
faya ka gumeye na, a geŋ
hərɓaɓəkka! Mbəlom kə
zalakum hərwi kâ tərum
ndo ŋgay hay ada kə gakum
ŋgwalak kəriye tə həlay i Yesu
Kəriste. Ane tuk na, nəkurom
faya ka mbəɗumeye dəba ta
bəse tsa, ka pumeye bəzay
a labara mekeleŋ eye nakə
ka dzalum mə gər kurom
ŋgwalak eye, ane tuk na,
ŋgwalak eye bay. 7 Labara
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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 kwasakum-
eye ha mədzal gər, a satay
mənese ha ada mambəɗa
ha Labara Ŋgwalak eye i
Kəriste. 8 Taɗə ndoweye a
tsikakumlabaramekeleŋeye
wal abəra ka bəmalə nakə
nəmaa tsikakum aye, kwa
taɗə nəmay, kwa taɗə gawla
i Mbəlom na, Mbəlom mâ
vəlay mezeleme. 9 Ɓa nəmaa
tsikakum tsɨy, ada anəke na
maseyemətsikakumnaha sa.
Taɗə ndoweye kə tsikakum
labara mekeleŋ eye wal
abəra ka bəmalə nakə ka
tsənum aye na, Mbəlom
mâ vəlay mezeleme. 10 Ka
dzalummə 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 dzalum mə
gər kurom na, a seŋ neŋ nâ
yatay a gər a ndo hay ɗaw?
Aʼay! Taɗəaseŋnâyatayagər
a ndo hay sa na, na sliye faya
matəre ndo i məsler i Kəriste
bay.

Pola ɗahamakəkaynakəa
tərando imaslaŋ iYesuKəriste
aye

11 Malamar ga hay, sərum
ha na, Labara Ŋgwalak eye
nakə faya na ɗiye ha aye, a
yaw abəra mə bazlam i ndo
hay bay. 12Na tsəne abəra ka

ndo hay bay, ada maa tətikeŋ
na, ndo hay wal bay sa tsa.
Yesu Kəriste eye tə gər ŋgay
a ɗeŋ ha.* 13 Mede ga nakə
ahəl niye aye na paway bəzay
a kule i Yahuda ma kəkay
na, ka tsənum. A həlay niye
na, na gawatay ɗəretsətseh a
məhay gər i ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu ka zal naha
haladzay. Na pəlawa tsəveɗ
kamədze tay ha. 14Məwalaŋ
i ndo neheye məve may nəte
aye na, na ze tay ha siye i
ndo may hay tə məpay bəzay
a kule may Yahuda hay. Na
vəlawayhabogapetehakule
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 neŋ hərwi ada nâ ɗa
ha Labara Ŋgwalak eye nakə
a tsik ka neŋgeye a ndo ne-
heye 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, namaw na ye a Damas.

18 Məve mahkar a ye
abəra mə ɗəma na, na ye
a Zerozelem hərwi ada nâ
ŋgatay a Piyer. Nəmaa ndza
ta neŋgeye na, məhəne kuro

* 1:12 Zəba məMəsler hay 9.3-6. † 1:18 Sefas na, məzele i Piyer ndo i maslaŋ
i Yesu Kəriste.
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gər eye zlam tsa.† 19 Na
ŋgatay na, a Yakubamalamar
i Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste bəna, na ŋgatay a ndo
i maslaŋ i Yesu mekeleŋ eye
bay. 20Mbəlom a sər wu nakə
na tsik aye na, deɗek, na raw
me bay. 21 Ma dəba eye na
ye ka dala i Siri ada a Silisi.
22 Ahəl niye na, məhay gər
i ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu Kəriste neheye ka
dala i Yahuda 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.
2 Na 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. 3 Titus nakə
nəmaa ye salamay aye na,
neŋgeye ndo i Gərek, ane tuk
na, ta gay kutoŋ ka məɗəse
bo hərwi məpay bəzay a
bazlam i Musa mapala eye
na, ta gay bay. 4 Ane tuk
na, ndo i maraw me hay tə
yaw a walaŋ may ta bəbərek
tay, a satay mâ ɗəs bo. Tə
fələkwaw ta məkal hərwi
mazəbe ka tsəveɗ kway nakə
ka ləvakwa gər kway hərwi
nəkway madzapa eye tə Yesu
Kəriste aye. A satay na, kâ
tərakwabeke i bazlam iMusa
mapala eye sa. 5 Ane tuk na,
nəmaa vəlatay tsəveɗ kwa
tsekweŋ bay tebiye. A samay
na, LabaraŊgwalak eyemâ ye
kamehuya 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
hayna, tə ləvanəte. 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 ndo
neheye nəteye Yahuda hay
bay aye andza nakə a tsikay
ahəl niye a Piyer, a gwaɗay
do ta ɗatay ha a Yahuda hay
aye. 8 Tə sər ha Mbəlom
nakə a vəlay gədaŋ a Piyer
ada a təra ha ndo i maslaŋ i
Yahuda hay aye na, neŋgeye



Galat hay 2:9 477 Galat hay 2:16

Mbəlom nakə a vəleŋ gədaŋ
ada a slər ga ha ka təv i ndo
neheye nəteye Yahuda hay
bay aye na, huya neŋgeye.
9 Yakuba ta Piyer ta Yuhana
na, ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu tə sər ha nəteye ndo
məndzatay 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
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 giye
məsler mə walaŋ i Yahuda
hay. 10 Wu nakə 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 ndoməpemədzal gər hay ka
Yesuma Zerozelem aye.

Pol a may ha maŋgok a
PiyermaAŋtiyos

11 Ma dəba eye na, Piyer
a yaw a Aŋtiyos, na gay me
kame i ndohay hərwi a gewu
nakə lele bayaye. 12Kurrena,
neŋgeye ta ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu neheye
nəteye Yahuda hay bay aye
tə ndayawa wu mənday ka
təv manəte eye. Aza ma dəba
eye na, Yakuba a sləraw ndo
hay a təv may. Ahəl nakə tə
ndislew, Piyer a ŋgatatay na,
a dazlay madayaw abəra mə
walaŋ tay, kə ndawumənday
ta nəteye sa bay. A dzədzar ta

ndo neheye tə gwaɗ ndo hay
tebiye tâ ɗəs bo aye. 13 Siye i
Yahuda neheye tə pa mədzal
gər ka Yesu andza Piyer aye
dərmak. Kwa bo i Barnabas
eye təgərŋgayageandzaniye
dərmak. Tə ge ta məvatay
gər. 14 Na 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
Yahudahaybənanəkwayndo
i slala i siye i ndo neheye
tə sər bazlam i Mbəlom ma-
pala eye bay aye bay. 16 Ane
tukna, kwaandzaniye 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
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bay. Ndəray ma sliye faya
matəre ŋgwalak eye kame i
Mbəlom hərwi nakə faya ma
pay bəzay a bazlam i Musa
mapala 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 neheye ka
zalakway ndo i mezeleme
hay hərwi 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 na Kəriste ka
mayakomazləlmbaɗa eyena,
neŋ madzapa eye tə neŋgeye,

nəmaa mət ka bo salamay.†
20 Neŋ 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
nadzala ha kaneŋgeyeWawa
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,
Kəriste a mət kəriye, kə ge
ŋgama bay. Ɗuh andza niye
bay!

3
Bazlam iMusamapala eye

taməpemədzal 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 a
mət ka mayako mazləlmbaɗa
eye. 2 Na tsətsahiye fakuma
wu nəte. Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye nakə Mbəlom a vəlakum
aye na, a vəlakum na, hərwi
nakə faya ka pumay bəzay a
bazlam i Yahuda hay mapala
eye ɗaw? Aʼay, Mbəlom a
vəlakum Məsəfəre Tsəɗaŋŋa

* 2:16 Dəmes hay 143.2; Roma hay 3.20, 23. † 2:19 Ahəl niye hərwimadayay a
gər aMbəlom 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 i Musa
mapala eye ma təriye ha ndo ŋgwalak eye bay. Hərwi niye a gər ha məpay bəzay a
bazlam i Musamapala eye.
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eye na, hərwi nakə ka tsənum
Labara Ŋgwalak eye ada ka
dzalum ha faya aye, na
gwaɗ ba? 3 Metsehe andaya
fakuma bay na, hərwi mey?
Ka dazlumay ahəl niye na,
ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye. Anəke a sakum mandəv
ha tagədaŋkuromeyena,ma
kəkay? 4Wu neheye tebiye a
ndzakumagər ayekadzalum
na, kəriye tsa ɗaw? Ta deɗek
ma təriye kəriye tsa bay.
5MbəlomavəlakumMəsəfəre
ŋgay ada a ge masuwayaŋ
hay mə walaŋ kurom na,
hərwi nakə ka pumay bəzay a
bazlam i Yahuda hay mapala
eye ɗaw? Aʼay, a ge na, hərwi
nakəkapumayzləmaLabara
Ŋgwalak eye ada ka pum
mədzal 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.» Abraham
a tsəne Labara Ŋgwalak eye
nakay na, kurre. Mbəlom

a gwaɗ: «Na piye ŋgama ka
ndo i məndzibəra hay tebiye
hərwi yak.†» 9 Andza nakə
ahəl niye Mbəlom a pa ŋgama
ka Abraham hərwi nakə a
dzala ha ka Mbəlom aye na,
Mbəlom ma piye ŋgama ka
ndo neheye tebiye tə dzala
ha ka neŋgeye andza niye
dərmak.

10 Ndo 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 təwatsaməƊerewel
i Mbəlom na, tə gwaɗ: «Ndo
nakə kə dzala ha ka Mbəlom
aye na, Mbəlom ma təriye ha
ŋgwalak eye ka ɗəre ŋgay, ada
ma hutiye sifa.§» 12 Ane tuk
na, məpay bəzay a bazlam i
Musa mapala eye na, wal ta
məpe mədzal gər ka Mbəlom.
Ɗuh andza nakə tə watsa a
Ɗerewel i Mbəlom aye na, tə
gwaɗ: «Ndonakə kə pay bəzay
tebiye a bazlam mapala eye
na, ma hutiye sifa deɗek
eye tə neŋgeye.*» 13 Andza
niye Mbəlom a vəlakway
mezeleme na, hərwi nakə

* 3:6 Madazlay i wu hay 15.6. † 3:8 Madazlay i wu hay 12.3. ‡ 3:10 Bazlam
mapala eyemasulo eye 27.26. § 3:11 Habakuk 2.4. * 3:12 Levitik 18.5; Roma
hay 10.5.
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ka pakway bəzay a bazlam i
Musa mapala eye peteh bay
aye. Ane tuk na, Kəriste a
yaw, a zla təv məndze kway
hərwi ada Mbəlom mâ vəlay
mezeleme a neŋgeye a bəram
kway. A ge andza niye na,
a səkəma kway ahaya hərwi
ada Mbəlom mâ vəlakway
mezeleme sa bay. Andza
nakə tə watsa a Ɗerewel i
Mbəlom aye, tə gwaɗ: «Ndo
nakə ta dar na ka mayako
aye na, Mbəlom kə vəlay
mezeleme.†» 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 hutakwaMəsəfəre
nakə Mbəlom a tsik kurre a
gwaɗ ma vəlakweye hərwi
nakə ka pakwa mədzal gər
kway ka neŋgeye aye.

Bazlam iMusamapala eye
manasiye hawunakəMbəlom
a gwaɗma vəliye aye bay

15 Malamar ga hay, na
ɗakumeyehawunakay təwu
neheye ka ŋgatawakway pat
pat aye. Taɗə ndo hay sulo tə
ndza ka təvmanəte eye, təma
ha ka bo bazlam ada tə ɓar
dzam mə walaŋ tay na, ndo
andaya ma sliye faya məpəla
tay ha ɗaw? Ndəray ma sliye
faya masəkah ha faya wuray
bay dərmak. 16 Dzam nakə
Mbəlom a ɓar aye dərmak
andza niye. Mbəlom a tsik

kurre, a gwaɗ ma vəliye wu
neheye na, a Abraham. Kə
tsik, a gwaɗma vəliye a hulfe
ŋgay dərmak. Ta watsa mə
Ɗerewel i Mbəlom, Mbəlom
ma vəliye wu neheye a Abra-
ham ada a hulfe ŋgay hay
na, andza niye bay. Tə tsik
bazlam niye na, ka hulfe nəte
tsa. Hulfe niye na, Kəriste.‡
17Wu nakə a seŋ mətsike aye
na, anaŋ: Mbəloma ɓar dzam
ta Abraham kurre. Ma dəba
i məve temerre faɗ tə kuro
kuro mahkar na, Mbəlom
a vəl bazlam mapala eye a
Musa. Andza niye, bazlam
i Musa mapala eye ma
sliye məpəle ha dzam nakə
Mbəlom a ɓar ta Abraham
kurre aye bay, wu nakə a
tsik, a gwaɗ ma vəliye na,
ma sliye faya mənese ha bay.
18 Taɗə Mbəlom ma vəliye
wu a ndo hay hərwi nakə
faya ta pay bəzay a bazlam
i Musa mapala eye na, andza
məgweɗe ma vəliye hərwi kə
gwaɗ ma vəliye sa bay. Ane
tuk na, Mbəlom a pa ŋgama
ka Abrahamna, hərwi nakə a
tsikay kurre a gwaɗay ma ta
giye andza niye aye.

Mbəlom a vəlakway ba-
zlam mapala eye na, hərwi
mey

19Taɗə kə ge andza niye na,
Mbəlom a vəl bazlammapala
eye a Yahuda hay na, 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 nakə hulfe i

† 3:13 Bazlammapala eyemasulo eye 21.23. ‡ 3:16 Madazlay i wu hay 12.7.
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Abraham ki yaw aye, ndo
nakə Mbəlom a gwaɗ ma ta
vəleye wu niye aye. Ma
dəba eye na, gədaŋ i bazlam
mapala eye andaya sa bay.
Mbəlom a vəl bazlam ma-
pala eye a gwala ŋgay hay na,
hərwi ada tâ yaw, tâ ɗay ha
a Musa ada Musa mâ ɗatay
ha a Yahuda hay.§ 20 Ndo
məma ha bazlam neŋgeye na,
mə walaŋ i bəruk hay sulo
huya, ane tuk na, ahəl nakə
MbəlomagwaɗayaAbraham
na ta vəlakeye wu aye na, a
ge neŋgeye mahəŋgeye bəna
ndəray andaya mə walaŋ tay
bay.*

21 Andza məgweɗe na, wu
nakə Mbəlom a gwaɗ ma
vəliye na, a say a bazlamma-
pala 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, bazlam mapala
eye andaya andza niye bay.
22 Azlakwa ɗuh tə watsa mə
Ɗerewel i Mbəlomna, tə gwaɗ:
Ndo i məndzibəra hay tebiye
nəteye mə həlay i mezeleme.
A ge andza niye na, hərwi
ada Mbəlom mâ vəl wu nakə
a gwaɗ ma 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.

23 Ahəl niye na, tsəveɗ

andaya hərwi ada ndo hay
tâ dzala ha ka Yesu zuk bay,
bazlam i Musa mapala eye
a ləva kway. Bazlam i Musa
mapala eye a ləva kway hus a
həlay nakəMbəlom a ɗakway
ka tsəveɗ i mədzal ha ka
Kəriste aye. 24 Andza niye,
bazlam i Musa mapala eye
a təra andza ndo matsəpe
kway hus a həlay nakə
Kəriste ma deyeweye aye.
Bazlam mapala eye a təra
ahəl niye na, andza niye,
hərwi ada Kəriste ki yaw na,
ka tərakweye ŋgwalak eye
hay kame i Mbəlom. Niye
na, hərwi ka dzalakwa ha ka
neŋgeye. 25Anəkena,Mbəlom
ka həndəkakway tsəveɗ i
mədzal ha ka Kəriste, bazlam
iMusamapalaeyema tsəpiye
kway sa bay. 26 Anəke na,
nəkurom madzapa eye tə
Yesu Kəriste, nəkurom tebiye
wawa i Mbəlom hay hərwi
ka dzalum ha ka neŋgeye.
27 Neheye tebiye tə dzapa tə
Kəriste məmadzəhuɓe tay ha
nakə 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
taɗə nəkar hasləka eye, kwa
taɗə nəkar ŋgwas eye, ma
giye wuray bay. Nəkurom
tebiye nəte hərwi nəkurom
madzapa eye tə Yesu Kəriste.
29 Kə ge nəkurom madzapa

§ 3:19 Kakule i Yahudahayna,Mbəloma ɗayhabazlamŋgaymapala eye aMusa
tə həlay i gawla ŋgay hay. Musa neŋgeye ndoməme haməwalaŋ i gawla i Mbəlom
hay ta Yahuda hay. * 3:20 Zəbamə Bazlammapala eyemasulo eye 6.4.
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eye tə Kəriste na, andza
məgweɗe nəkurom dərmak
ma hulfe i Abraham. Ka ta
hutumeye wu neheye tebiye
Mbəlom a tsik ahəl niye a
gwaɗ ma vəleye a Abraham
ada a hulfe ŋgay hay aye.

4
1Wunakəaseŋmətsikakum

aye na, anaŋ: Maga eye
na, andza wawa nakə ma
ndiye gay i bəba ŋgay aye.
Ahəl nakə neŋgeye wawa eye
mba kwa taɗə wu i bəba
ŋgay tebiye i ŋgay bəbay na,
neŋgeye andza beke. 2 Ahəl
nakə neŋgeye wawa eye mba
aye na, ndo hay ta geye gər,
ta geye gər a wu ŋgay hay
dərmak hus a məpesle həlay
i bəba ŋgay nakə ma ndisliye
a ɗəma aye. 3 I kway andza
niye dərmak. Ahəl nakə
nəkway andza wawa hay
mba aye na, nəkway beke i
məsəfəre neheye ŋgwalak eye
bay neheye faya ta ləviye
məndzibəra aye. 4 Ane tuk
na, ahəl nakəməpesle i həlay
i Mbəlom a ndisl a ɗəma
aye na, a sləraw wawa ŋgay.
Ŋgwas a wa na. A pay bəzay a
bazlam i Musa mapala eye
lele, 5 hərwi ada mâ təma
tay ha ndo neheye nəteye
beke i bazlam i Musa mapala
eye ada kâ tərakwa wawa
i Mbəlom hay. 6 Wu 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.»

7Andza 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
nəkuromwawa ŋgay hay.

A say aPol na, Galat hay tâ
ma ka tsəveɗ ŋgwalak eye

8 Ahəl niye Mbəlom
neŋgeyeway ta ɗakumha 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 sakummatəre beke
i wu neheye sa na, hərwi
mey? 10 Ka pum mədzal
gər kurom na, ka məhəne
hay, ka kiye hay, məve hay,
neheye tebiye həlay eye kə
sla a ɗəma na, ka gawum
magurlom. 11Məndze kurom
na, a dzədzar ga ha. Agəna
məsler ga nakə na ge mə
walaŋ kurom aye na, a təra
kəriye.

12Malamar ga hay, neŋ na
təra andza nəkurom neheye
Yahuda hay bay aye. Neŋ
faya na gakumeye amboh,
tərum andza neŋ. Ka gumeŋ
mənese kwa tsekweŋ bay.
13 Nəkurom ka sərum ha
makurreeyeboageŋnakəna
ndza mə walaŋ kurom hərwi
məɗakum ha Labara Ŋgwalak
eye aye. 14 Ɗəvats ga kə
sakum ɗəretsətseh haladzay.
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Ane tuk na, kwa andza niye
bəbay na, ka zəbum fagaya
andza wu kəriye wal bay,
ka həharum ga bay. Ɗuh
ka təmum ga lele andza neŋ
na, gawla i Mbəlom, ada ka
təmum ga sa na, andza neŋ
na, Yesu Kəriste eye tə gər
ŋgay. 15A həlay niye na, ɗərev
kurom kə ŋgwasa haladzay.
Ada ɗərev kurom a ŋgwasa
anəke sa bay na, hərwi mey?
Ahəl niye neŋ tə gər ga na
sər ha taɗə tsəveɗ andaya
məŋgweɗe na ɗəre kurom
na, atay na, ka ŋgwaɗum ka
vəlumeŋ. 16Anəke ka zlumga
andza ndo məne ɗəre kurom
na, hərwi nakə na tsikakum
deɗek aye ɗaw?

17 Ndo neheye tə tsik me
ada ta mbəɗa ha Labara
Ŋgwalak eye na, tə ge məsler
ta tsəɓtsəɓ eye mə walaŋ
kurom. Ane tuk na, wu nakə
tə dzala faya məge aye na,
lele bay. Faya ta giye andza
niye na, hərwi ada kâ gərum
ga ha ada kâ gum tsəɓtsəɓ
ka məpatay bəzay a nəteye.
18 Lele haladzay nakə ndo
hay ta giye tsəɓtsəɓ hərwi
ndo siye hay aye. Taɗə ta
giye andza niye huya na, lele.
Taɗə nəkway dziye kəgəbay
neŋ dəreŋ tə nəkurom na,
a seŋ ndzum tə neŋ huya.
19 Nəkurom na, wawa ga
neheye na wuɗa kurom
haladzay aye. Neŋ andza
ŋgwas nakə faya ma wiye
wawa aye. Faya na siye
ɗəretsətseh ada ma wuriye
fagaya andza niye hus ka təv

nakə mədzal gər kurom ka
təra andza i Kəriste aye. 20 A
seŋ tə ɗərev ga peteh mede
naha ka təv kurom anəke
hərwi ada nâ sərmətsikakum
wu neheye. Ɗərev faya
ma diye fagaya abəra hərwi
kurom.

Agar ta Sara
21 A nəkurom neheye a

sakumməpaybəzayabazlam
iMusamapalaeye, tsikumeŋ:
Ka tsənum wu nakə Ɗerewel i
Musa a tsik aye təbəɗew. 22Tə
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.* 23 Wawa 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.† 24 Bazlam nakay na, a
sayməɗakwayhawuandaya.
Ŋgwas neheye sulo aye na, a
ndzəkit habo tadzamneheye
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

* 4:22 ZəbaməMadazlay i wu hay 16.15; 21.2. † 4:23 ZəbaməMadazlay i wu
hay 17.16.
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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
andzamay kway na, neŋgeye.
27 Maga eye na, andza nakə
təwatsaməƊerewel i Mbəlom
aye, tə gwaɗ:
«Nəkar ŋgwas dəlay eye,

ka wa wawa 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 nakə
mandza eye tə zal ŋgay
aye.»

28 Malamar ga hay,
nəkurom na, wawa deɗek
eye hay andza iMbəlomnakə
a tsik kurre aye. Neŋgeye
na, andza nakə Mbəlom a
tsikay a Abraham kurre a
gwaɗay nakə Sara ma ta
wiye Izak aye.§ 29 A həlay
niye na, wawa nakə tə wa ta
mədzal gər i slo i bo aye na,
a saway ɗəretsətseh a wawa
nakə təwa ta gədaŋ iMəsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye. A həlay nakay
anəke eye na, huya andza
niye dərmak. 30 Ane 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.*»
31 Malamar ga hay, nəkway
na, wawa i beke bay, nəkway
wawa i ŋgwas nakə beke eye
bay aye.

5
Kâ tərum beke i bazlam i

Musamapala 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
ndohay tâ ɗəs kuromna, niye
na, andza məgweɗe wu nakə
Kəriste a ge hərwi kurom aye
ma giye ŋgama bay. 3 Neŋ
faya na masakumeye ha sa,
taɗə ndoweye kə ɗəs bo na,
kutoŋmâpay bəzay a bazlam
i Musa mapala eye tebiye.
4 Nəkurom ndo neheye ka
dzalum mə gər kurom ka
tərumeye ŋgwalak eye hay
kame i Mbəlom hərwi nakə
faya ka pumeye bəzay a
bazlam i Musa mapala eye
na, ka ŋgənum, ka zum a
bo tə Kəriste dəreŋ. Ka
hutumeye ŋgwalak i Mbəlom
sa bay. 5 Nəmay na, nəmaa
pa faya mədzal gər may,

‡ 4:25 Kanaŋ Zerozelem na, andza məpay bəzay a kule i Yahuda hay. § 4:28
Ezay 54.1. * 4:30 ZəbaməMadazlay i wu hay 21.10.
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Mbəlom ma ta təriye may
ha ŋgwalak eye hay hərwi
nəmaa vəl ha ɗərev may a
Kəriste. Nakay na, wu nakə
faya nəmaa həbiye ta gədaŋ
i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa aye.
6Taɗə ndoweyemadzapa eye
tə Yesu Kəriste, taɗə agəna
neŋgeyemaɗəsaboeye, agəna
maɗəsa bo eye bay na, ma
giye wuray bay. Wu bagwar
eye na, nakə ka dzalakweye
ka neŋgeye aye. Məpemədzal
gər kway ka neŋgeye ma
vəlakweye gədaŋ mawuɗe
siye i ndo hay.

7 Ahəl niye na, ka yawum
kame kame ta məge wu nakə
lele aye. Maa gakum me ka
məge wu neheye deɗek aye
na, way? 8 Ndo nakə a səpat
kurom, a say gum andza niye
na, Mbəlom nakə a zalakum
kâ tərum ndo ŋgay hay aye
bay. 9 Ndo 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 andzaneŋ. Na sər
ha ndo faya ma zlakumeye
naha mawesewes aye na,
kwa way Mbəlom ma gəsiye
na a sariya.

11 Malamar ga hay, neŋ
na, taɗə na ɗawa ha bazlam
i Mbəlom huya, ada na
gwaɗawatayandohayɗəsum
bo na, Yahuda hay ta geŋeye
ɗəretsətseh bay. Ada bazlam

nakə na tsikiye ka madere
i Kəriste nakə ta dar na ka
mayako mazləlmbaɗa eye
aye na, ma ndalateye bay.
Ane tuk na, na tsikawa andza
niye bay. 12Ndo neheye faya
ta kwasakumeye ha gər aye
na, a seŋ na, tâ ye tâ təra
andza voʼar neheye mahəla
kuɗes aye.

13 Malamar ga hay,
nəkurom na, Mbəlom a
zalakum hərwi ada kâ
təmumaw abəra ma beke
i bazlam i Musa mapala
eye. Ka ləvumeye gər kurom
andza niye, kâ gwaɗumay
a gər kurom ka gumeye wu
nakə a say a bor i bo kurom
aye bay. Ɗuh na, dzənum
bo nəte nəte tə mawuɗe bo.
14 Wu nakə bagwar eye mə
bazlam i Musa mapala eye
na, andza nakay: «Wuɗa ndo
iməgeɗ 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 a Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye mâ ɗakum ha
tsəveɗ. Taɗə ka gum andza
niye na, ka pumay bəzay
a tsəveɗ neheye lele bay
bo kurom a wuɗa aye sa
bay. 17 Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye a wuɗa wu neheye lele

* 5:9 Wunakə 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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bay a say a bo i ndo məge
aye bay, ada bo i ndo nakə
a kula ha gər ka Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye. Nəteye neheye
sulo aye faya ta giye vəram.
Hərwi niye ka slumeye məge
wu nakə a sakum məge aye
bay. 18 Ane tuk na, taɗə
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye faya
ma ɗakumeye ha tsəveɗ na,
bazlam i Musa mapala eye a
ləva kurom sa bay.

19Ka sərakwa wu neheye a
say a bor i bo kway aye. A
sayməgena,wuneheyeanaŋ
aye: Məgemadama,məgewu
nakə lele bay aye ada məge
wu nakə a ge horoy aye. 20Ta
tawal kule, tə ge madaŋ, ndo
hay tə nay ɗəre bo nəte nəte
mə walaŋ tay, faya ta təriye
a bo, ta sələk, wu a ndalatay,
tə dzala na, bo tay ɗekɗek, ta
ŋgəna ka bo abəra ndo hay,
me a ye tay ka bo bay. 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 ne-
heye faya ta giye slala i wu
neheye na, ta fələkwiye a Bəy
i Mbəlom bay.

22 Wu nakə a yaw ma
Məsəfəre 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. 24 Ndo neheye nəteye i

Yesu Kəriste aye na, ta kərah
bor i bo tay ada tamədzal gər
nakə lele bay aye, andza ta
dar tay ha wu niye hay ka
mayako mazləlmbaɗa eye.
25 Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye kə
vəlakway sifa. Kutoŋ mata
ləve kway na, neŋgeye. 26 Kâ
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
bo mâ maw ka tsəveɗ na,
nəkurom neheye Məsəfəre
i Mbəlom faya ma lakiye
kurom ha aye. Ane tuk
na, gum na, ta ləfeɗeɗe eye.
Neŋ faya na tsikiye kwa a
way kurom eye: Ge metsehe
hərwi ada kâ dəɗ a mənese
bay dərmak. 2 Dzənum bo
nəte nəte mə walaŋ kurom
kawu nakəmambiye kurom
haladzay aye. Taɗə ka gum
andza niye na, ka gumeye
wu nakə Kəriste a gwaɗakum
gum aye.

3 Hərwi taɗə ndoweye ka
zəba ka bo ŋgay andza bag-
war 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 lele na, ɗərev ŋgay
mâ ŋgwasa ta məsler nakə
faya ma giye aye bəna ma
ŋgwasiye hərwi nakə a ze ndo
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ŋgeɗ aye bay. 5 Kwa way mâ
ge tə həlay ŋgay eye məsler
nakəMbəlom a vəlay aye.

6 Ndo nakə faya ma
tətikateye bazlam i Mbəlom
a ndo hay aye na, a ye ka bo
na, ndo niye hay tâ vəlay wu
tsakway abəraməwu tay hay
dərmak.

7 Sərum ha lele, 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 nakəma 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, həlay eye
ma ndisleweye ka hutakw-
eye wu ŋgwalak eye. 10Hərwi
niye anəke na, həlay eye an-
daya, gakwatayŋgwalakando
hay tebiye. Wene wene eye
na, a ndo neheye ta dzala ha
ka Yesu Kəriste aye.

Mandəve i bazlam
11 Zəbum ka wu nakə faya

na watsakumeye naha anəke
aye, faya na watsakumeye
naha dogolum eye vərzləzla
tə həlay ga eye.

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
haməməte 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
Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste
nakə ta dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye ɗekɗek tsa.
Hərwi məməte ŋgay na, wu
i məndzibəra hay ta təra
ka ɗəre ga wu kəriye. Wu
neheye na, andza ta dar tay
ha ka mayako mazləlmbaɗa
eye. Neŋ dərmak na, andza
ndo nakə a mət 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. 16Ndoneheye tebiye
faya ta pay bəzay a tsəveɗ
weɗeye, andza məgweɗe ndo
neheye nəteye ndo i Mbəlom
hay ta deɗek aye, Mbəlom
mâ 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
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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
awatsa ahəl nakəneŋgeyema
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 aməhay
gər indoməpemədzal gərhay
ka Yesu aye. A watsa na, a
ndo məpe mədzal gər neheye
nəteye Yahuda hay bay aye.
Mədzal gər nakə ŋgwalak

eye wene wene aye mə
ɗerewel i Pol nakay a wat-
satay 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
kamayakomazləlmbaɗa eye.
Ndoməpemədzal gər hay ne-
heye Yahuda hay bay aye ta
Yahuda hay tə dzapa nəte.
Mamadədo 4 ka 6, Pol faya

ma mataya ahaya a zləm a
ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu, mədzepe nəte, ada zay
nakəMbəlom a vəlatay aye.

Pol a tsikatay nahame
1 Maa watsakum naha

ɗerewel nakay na, neŋ Pol
ndo nakəMbəlom 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.

2Mbəlom Bəba kway ta Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste
tâ pa fakuma ŋgama ada tâ
vəlakum zay.

Ŋgama i Mbəlom a ze wu
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. 5 Neŋgeye 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 neŋgeye məge
andza niye.

6 Zambaɗakway a Mbəlom
hərwi ŋgwalak ŋgay nakə a
gakway aye na, a ze wu hay
tebiye aye. Ŋgwalak ŋgay
nakə a gakway haladzay aye
tə həlay i felik i wawa ŋgay



Efez hay 1:7 490 Efez hay 1:16

niye a wuɗa na haladzay
aye. 7 Kə təmakway ahaya
abəra mə həlay i Fakalaw
tə bambaz* i wawa ŋgay
niye nəkway madzapa eye tə
neŋgeye. Andza məgweɗe na,
kə pəsakway ha mezeleme
kway. Andza niye, a ɗakway
ha na, kə gakway ŋgwalak
haladzay. 8 Kə 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
nakəmaŋgaha eye kurre a say
məge tə həlay i Yesu Kəriste
aye. Wu neheye a ge na, ta
ŋgwalak ŋgay, anəke na, kə ɗa
ha. 10Wu niye Mbəlomma ta
ndəviye ha aye na, pat nakə
həlay ŋgay eye ma ndisliye a
ɗəma aye. Ma hayatay gər a
wu hay tebiye. Wu neheye
məmbəlomaye tawuneheye
ka məndzibəra aye tebiye.
Ma piye tay ha a həlay i Yesu
Kəristehərwiadamâ tərabəy.

11 Mbəlom a ge wu hay
tebiye na, andza nakə a
say məge aye. Kə pala
kway kurre andza nakə a
yay a gər aye hərwi ada kâ
dzapakwa 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 neh-
eye nəmaa lah məpe mədzal
gər may ka Yesu Kəriste

aye. 13 Nəkurom dərmak
na, nəkurom madzapa eye
tə Yesu Kəriste. Ka tsənum
bazlamdeɗekeye. Ka tsənum
na, Labara Ŋgwalak eye i
mətəme nakəMbəlom a təma
kurom ha aye, ka dzalum ha
ka Yesu Kəriste. Ma mədzepe
nakə ka dzapum tə Yesu
aye na, Mbəlom kə vəlakum
Məsəfəre 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. 14 A
vəlakum Məsəfəre ŋgay niye
ka bo abəra təmaɗ na, hərwi
ada kâ sərakwa ha ta deɗek
ma ta vəlakweye siye i wu
neheye ŋgwalak eye hay kame
mba. Ka hutakweye wu niye
hay na, ahəl nakəMbəlomma
ta təmiye kway ha ka tor eye.
Zambaɗakway a neŋgeye,
Mbəlom nakə bagwar eye ta
məzlaɓ eye.

Pol a ɗuwulay me a
Mbəlom hərwi ndo i Efez hay

15 Hərwi niye neŋ faya
na gay naha sɨsœ a Mbəlom
hərwi kurom. Neŋ faya na
gay naha sɨsœ a Mbəlom
na, hərwi mey? Hərwi na
tsəne kəkay nakə 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

* 1:7 «Təbambazŋgay», andzaməgweɗe taməməteŋgaynakə təkəɗnakamayako
mazləlmbaɗa eye aye.
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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 ada mâ
bəzakum ha bo, kâ səkahum
ha məsəre na lele. 18 Faya na
ɗuwulay naha me sa na, mâ
həndəkakum na mədzal gər
kurom lele adakadzalumeye
ka wu nakə a zalakum faya
ma vəlakumeye aye lele. Neŋ
faya na ɗuwulay nahame na,
hərwi ada kâ sərum ha kəkay
wu nakə ma ta vəlakumeye
na, ŋgwalak eye haladzay
a ze wu hay tebiye. Wu
niye ma vəlakumeye na, ma
vəlakumeye tə siye i ndo ŋgay
hay tebiye.

19 Neŋ faya na tsətsahiye
faya na, ka sərum gədaŋ ŋgay
nakə a ze ha gədaŋ i wu hay
tebiye aye ada ka sərum ha
gədaŋ ŋgay niye faya ma giye
məsler ma nəkway neheye
ka dzalakwa ha ka neŋgeye
na, kəkay. 20 Gədaŋ 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
tay andaya mə mbəlom aye
tebiye. Neŋgeye ka gər i ndo
neheye kwaməzele tay kəkay
kəkay eye tebiye. Məɗe a
zləm ŋgay na, a ze məzele
neheye kaməndzibəra nakay
anəke aye ada tə bəmalə
nakə ma deyeweye kame
aye. 22Mbəlom a həl wu hay
tebiye, a panaahuɗ i sikŋgay.
A zla, a pa na neŋgeye bəy ka
gər iwuhay tebiye, a gwaɗay:
«Nəkar na, bəy i ndo ga hay
tebiye.» 23Ndoŋgayhayna, ta
təraandzabo iYesu. Ŋgwalak i
wuneheye leleeyehay tebiye
aye na, faya ma vəlateye a
ndo ŋgay hay ada neŋgeye na,
ŋgwalak i wu i Mbəlom tebiye
andayamə neŋgeye.

2
Mbəlom a vəl sifa tə həlay i

Kəriste
1 Ahəl niye nəkurom kame

i Mbəlom na, andza maməta
eye hay hərwi mənese tə
mezeleme kurom neheye ka
gawum aye. 2 Ka pawumay
bəzay huya na, amede i ndo i
məndzibəra hay. Ka pawu-
may 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 a bor
i bo kway aye hay. Bor i
bo kway a yawa kway ha
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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 Mbəlom
ma 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,
neŋgeye na, ka gakway mə
bo 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. Ada kə vəlakway təv
məndze a nəkway tage Yesu
Kəriste mə mbəlom. 7 Andza
niye, kə gakway wu lele
eye haladzay tə həlay i Yesu
Kəriste. A ge andza niye na,
hərwi a sayməɗatay ha a ndo
neheye ta deyeweye kame
mba aye. Nəteye ta sər ha
dərmak ŋgwalak ŋgay nakə a
vəl haladzay aye na, kəriye.
8 Mbəlom 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 gum-
eye lele eyehaybay. 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 ada
kâ gakwa wu lele eye hay
huya. Mbəlom a ləva ha bo
tə wu niye lele eye hay na,
kurre hərwi ada kâ pakway
bəzay a tsəveɗ lele eye.

Ka tərakwa nəte na, tə
Kəriste

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.
12 Məmum ahaya a mədzal
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, nəkurom mə
ɗəma bay, nəkurom mbəlok
eye hay. Wuray andaya
nakə ka pum faya mədzal gər
kurom aye bay. Nəkurom
ka məndzibəra nakay, ane
tuk na, nəkurom dəreŋ ta
Mbəlom. 13 Ahəl niye na,
nəkurom dəreŋ ta Mbəlom.
Anəke na, nəkurommadzapa
eye tə Yesu Kəriste. Nəkurom
bəse ta Mbəlom tuk hərwi
Yesu Kəriste. Neŋgeye ka



Efez hay 2:14 493 Efez hay 3:1

mbəɗa ha bambaz ŋgayhərwi
kurom.

14 Neŋgeye ndo i zay. Ka
hutakwa məndze zay mə
walaŋ kway na, hərwi ŋgay.
Bəna, ahəl niye na, Yahuda
hay ta ndo neheye nəteye
Yahuda hay təbey aye na,
nəteye maŋgəna eye. Ane tuk
na, neŋgeye kə gaw ŋgwalak
ŋgay, ka təra kway ha nəte.
Ahəl niye na, məne ɗəre a
bo andaya mə walaŋ kway,
a ŋgəna kway ha ka bo abəra
andza dzal. Ahəl nakə a mət
aye na, ka mbəzl ha dzal
aye niye. 15 Kə mbata ha
bazlam mapala eye i Yahuda
hay nakə a gwaɗawa: «Kâ
ge nakay bay» kəgəbay «Ge
nakay» aye. A ge andza niye
na, hərwi mədzepe tay ha
Yahuda hay ta ndo neheye
nəteye Yahuda hay bay aye.
Nəteye maŋgəna eye sulo sa
bay, nəteye nəte hərwi nəteye
madzapa eye nəte ta neŋgeye.
Nəteye tebiye ta təra slala
weɗeye. A vəlatay məndze
zay a walaŋ tay na, andza
niye. 16 Məne ɗəre nakə mə
walaŋ tay aye na, kə mbata
ha taməməte 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 Yahuda

hay bay aye, nəkway sulo
kway eye tebiye ka hutakwa
tsəveɗ mahəndzəɗe ka təv i
Mbəlomtəhəlay iYesuKəriste
ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye nəte ŋgweŋ.

19 Kə ge andza niye na,
nəkurom mbəlok eye hay sa
bay. Nəkurommadurloŋ hay
sa bay. Nəkurom na, wawa i
dalaniyehaynəkuromandza
siye i ndo məpe mədzal 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. 21 Gay niye a gəl kame
kame, a mbəzl bay na, hərwi
ŋgay. Gay niye a təra na, gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom.
Mbəlom ma ndziye na, mə
ɗəma. 22 Nəkurom neheye
madzapa eye tə Yesu Kəriste
aye na, kə həl kurom ta siye
i ndo hay, ka təra kway hay
tebiye andza kwar i maɗəzle
gay. Gay niye na, Məsəfəre i
Mbəlomma ndziye mə ɗəma.

3
A say aMbəlom na, Pol mâ

ɗatay ha labara ŋgay a ndo ne-
heye 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
madzəne nəkurom neheye
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Yahuda hay bay aye. 2 Ka
tsənum Mbəlom kə vəleŋ
məsler hərwi ada nâ ge hərwi
kurom bəɗaw? Na huta na,
hərwi ŋgwalak ŋgay. 3Mbəlom
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 ha
wu nakə maŋgaha 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.
6WuniyeMbəloma ɗaha 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 nakə Mbəlom a gwaɗ ma
ta vəliye a ndo neheye nəteye
madzapa eye tə Yesu Kəriste
ayema vəlakumeye na, dziye
ta Yahuda hay. Wu neheye
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. 8Neŋ mə walaŋ i
ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu na, na sla wuray kwa
tsekweŋ bay tebiye. Kwa
andzaniyebəbayna,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 niyemaŋgaha
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.
12 Anəke nəkway na, nəkway
madzapa eye tə Kəriste. Faya
ka dzalakweye ha faya. Ka
dzədzarakweye sa bay, ka
hutakwa tsəveɗ mahəndzəɗe
ka təv iMbəlom təhəlay i Yesu
Kəriste. 13 Hərwi niye neŋ
faya na gakumeye amboh.
Ɗərev mâ ye fakuma abəra
hərwi ɗəretsətseh nakə neŋ
faya na siye hərwi kuromaye
bay. Ɗuh ɗəretsətseh nakay
faya na siye na, ma dzəniye
kurom haladzay.

Mawuɗe bo i Kəriste nakə a
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wuɗa kway aye
14 Hərwi niye neŋ faya

na dəkweye naha gurmets
a Mbəlom Bəba kway.
15 Neŋgeye 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 ŋgay nakə
ma vəlakumeye aye na, ka
ŋgəlumeye ha bo lele ka
tsəveɗ ŋgay. Hərwi neŋgeye
na, gədaŋ aye haladzay, wu
hay tebiye mə həlay ŋgay.
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
ka wuɗum bo nəte nəte
mə walaŋ kurom na, ka
hutumeyegədaŋandzadərizl
i gərɗaf nakə mapa zləlay
eye lele aye ada andza gay
nakə ta ɗəzl ka mədok nakə
mapa eye lele aye. 18 Andza
niye, nəkurom ta ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu siye
haykambumeye fayaməsəre
ha kəkay nakə Yesu Kəriste
a wuɗa kurom aye. Kwa
ka yum na, a ŋgay, kwa ka
tsalum na, a gəma, kwa ka
mbəzlumaw ka dala, kokway
i mawuɗe bo ŋgay andaya
təbey. 19Neŋ fayana ɗuwulay
naha me na, hərwi ada kâ
sərum ha neŋgeye a wuɗa
kurom. Mawuɗe bo ŋgay
nakə a wuɗa kway aye na,
ka slumeye məsəre tebiye

bay. Andza niye, Mbəlom
na, wuray a kətsay bay.
Ma rahiye kurom ha ta wu
neheye neŋgeyemaraha eye.

20Neŋgeyena,ma sliye faya
məge wu hay tebiye a ze wu
nakə ka tsətsahakwa faya mâ
gakway aye haladzay. Kwa
wu nakə ka dzalakwa mâ
gakway aye na, a ze. Faya
ma giye na, ta gədaŋ ŋgay
nakə faya ma giye məsler mə
nəkway aye. 21 Tâ zambaɗay
aMbəlomhərwiwunakə a ge
ta ndo ŋgay hay 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 mə walaŋ kurom
ada sakumay naha a bo
nəte nəte mə walaŋ kurom.
3 Rəzlumay a gər, məndze
kurom mâ ge nəte, metsehe
nəte andza nakə Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a dzapa kurom
ha aye. Ndzum tə zay mə
walaŋ kurom hərwi ada kâ
ndzum nəkurom madzapa
eye nəte. 4Ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu ta təra na, bo
i Yesu Kəriste nəte. Məsəfəre
i Mbəlom bəbay na, nəte. Wu
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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 kway ha a yam
aye na, nəte. 6 Mbəlom na,
neŋgeye nəte ŋgweŋ. Neŋgeye
na, Bəba i ndo hay tebiye.
Neŋgeye a ləvawuhay tebiye.
Faya ma giye məsler mə
walaŋ kway tebiye. Neŋgeye
məwalaŋ i ndo ŋgay hay.

7 Nəkway tebiye Kəriste kə
vəlakway gədaŋ wal wal ka
məge məsler ŋgay. 8 Andza
nakəmawatsaeyeməbazlam
i Mbəlom aye na, a gwaɗ:
«Ahəl nakə a ŋgwasa ka ndo

məne ɗəreŋgayhayaye
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, andzaməgweɗe
mey? A tsal a mbəlom na,
ɗuh a lahawmambəzlaw hus
ka dala təday. 10 Ndo niye a
mbəzlaw aye na, neŋgeyendo
nakə a tsal a mbəlom a gər
eye dəreŋ hərwi ada mâ təra
ha wu hay tebiye lele.

11 Maa vəl ndaraw a ndo
hay na, 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 labara weɗeye a ndo hay
ada ndo mekeleŋ eye hay

ndomətsəkure təmatətikatay
bazlam 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
kaməgeməsler iMbəlom 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
sərakwana 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, nəkwaywawa hay sa bay.
Ndo məvay gər a ndo hay
tə maraw me tay ta dziye
kway ha abəra ka tsəveɗ i
Mbəlom tə matətike tay niye
hay andza mətasl nakə ma
ɓəliye ha kwalalaŋ i yam
ka gər i yam vuw afəŋ vuw
afəŋ aye sa bay. 15 Ɗuh na,
tsikakwatay deɗek a ndo
hay. Gakwa wu hay tebiye
tə mawuɗe bo nəte nəte mə
walaŋ kway. Ka gakwa
andza niye na, ka gəlakweye
hus ka matəre andza Kəriste,
neŋgeye nakə ka gər i ndo
neheye tebiye aye. 16 Maa
hayay gər a ndo hay 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 tebiye na, bo ma
gəliye. Andza niye, ndoməpe
mədzal gər hay ka Yesu ta
wuɗa bo nəte nəte mə walaŋ

* 4:8 Matsika eye andzamə Dəmes hay 68.19.
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tay na, ta diye kame kame.

Sifa weɗeye ka təv i Yesu
17Wunakəna tsikakumeye

naha aye na, ta məzele
i Bəy Maduweŋ kway.
Na tsikakumeye naha na,
wuye mey? Neŋ faya na
gwaɗakumeye naha amboh
ta amboh, kâ pumay bəzay
a mede i ndo neheye tə sər
Mbəlom bay aye sa bay.
Nəteye tə dzala na, ka wu
nakə ma giye ŋgama bay aye.
18 Mədzal gər tay na, ləvoŋ.
Nəteye kame i Mbəlom na,
mbəlok eye hay. Sifa nakə
mandəviye 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 habo tayna, kaməge
wu neheye lele bay aye hay.
Wuneheyea gehoroyayena,
faya ta giye ta məŋgwese.

20 Nəkurom, ka tətikum ka
gər Kəriste na, andza niye
bay. 21Ka rəhumay ha gər na,
a neŋgeye bəɗaw? Nəkurom
neheye madzapa eye tə
neŋgeye na, ta tətikakum
deɗek. Deɗek niye ta
tətikakum aye na, Yesu. 22 Ta
tətikakum na, gərum ha
mədzal gər kurom neheye
kurre aye. Gərum ha mede
kurom nakə ahəl niye aye.
Mede kurom niye na, ma
nasiye kurom ha hərwi bor
i wu neheye lele bay aye ta
vakumeye gər. 23 Məsəfəre
i Mbəlom mâ mbəɗakum ha
ɗərev kurom ada dzalum ka
wu lele eye hay. 24 Pumay

bəzay na, a mede weɗeye.
Mede weɗeye niye na, maa
mbəɗa ha mə nəkurom na,
Mbəlom hərwi ada mâ təra
andza i ŋgay. Mede niye
na, deɗek eye, a yay a gər
a Mbəlom. Mənese andaya
kwa tsekweŋmə ɗəma bay.

25 Hərwi niye kâ rawum
me bay. Kwa way mâ
tsikay a ndo na, deɗek hərwi
nəkway madzapa eye na,
nəte andza hawal i bo neheye
wal wal madzapa eye ka
bo eye nəte aye. 26 Wuray
kə ndalakum na, kâ gum
mezeleme bay. Pat mâ dəɗ
ka wu nakə a ndalakum
aye bay, səfum ha ɗərev
kurom. 27Kâ vəlumay tsəveɗ
a Fakalaw bay. 28Məkal 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 aMəsəfəre
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

† 4:30 Zəbama Efez hay 1.13.
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ha ka tor eye tuk. 31 Zlum na
dəgun abəramə ɗərev kurom.
Kâ gum mevel bay, wu mâ
ndalakum bay. Gərum ha
mətsal bo, kâ tsaɗum a bo
bay. Kâ gum seweɗ kwa
tsekweŋ bay tebiye. 32Tərum
ɗuh na, kwakwaɗ eye hay
kame i ndo hay. Gumatay
ŋgwalak a ndo hay. Pəsum ha
aboməneseməwalaŋkurom
nəte nəte andza nakəMbəlom
a pəsakum ha tə Kəriste aye.

5
Ndo məpe mədzal gər hay

ka Yesu ta ndziye na, mə dza-
ydzay

1 Nəkurom na, wawa i
Mbəlom hay. Mbəlom a
wuɗa kurom haladzay. Kə ge
andza niye na, tərum andza
neŋgeye. 2Maməndze kurom
tebiye na, wuɗum ndo hay
andza Kəriste nakə a wuɗa
kway, a mət hərwi kway aye.
Məməte nakə amət aye andza
wu nakə a tsəhən ada a ze
huŋŋa lele tə vəlay aMbəlom,
a yay a gər haladzay aye.

3 Anəke na, nəkurom na,
ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu. Kâ gum madama kwa
tsekweŋ bay. Wu neheye
a ge horoy məge aye na, kâ
gum bay. Kâ gum ɗəre ka
wu i ndo hay bay. Ka gər i
wu neheye na, kwa tsekweŋ
kâ tsikum bay. 4 Bazlam
neheye a ge horoy aye ada tə
bazlam neheyematərakahaŋ
aye na, a ye ka bo mətsike
mə walaŋ kurom bay. Kwa
məge mahəmba neheye lele
bay aye na, kâ gum bay.
Ɗuh na, gumay naha sɨsœ

a Mbəlom hərwi wu nakə a
ge aye. 5 Sərum ha na, ndo
neheye faya ta giye madama
aye tandoneheye faya tagiye
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 ze Mbəlom. Niye andza
nəteye faya ta ɗəslay ha gər
na, a kule.

6 Ndo hay tâ vakum gər
tə bazlam neheye kəriye
bay. Ɗərev ma ta ndaleye a
Mbəlom hərwi bazlam niye
hay lele bay aye. Mbəlom
ma ta giye mevel ka ndo
neheye ta rəhay ha gər bay
aye. 7Kâ dzapum ta ndo niye
haybay tebiye. 8Ahəl niyena,
nəkurommaləvoŋ. Anəkena,
nəkurommə dzaydzay hərwi
nəkurommadzapa eye ta Bəy
Maduweŋ Yesu. Ndzum na,
andza ndo neheye nəteye
mandza eye mə dzaydzay
aye. 9 Na tsik andza niye
na, hərwi dzaydzay faya ma
vəliye wu neheye ŋgwalak
eye ta wu neheye mənese
mə ɗəma bay 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. 11 Məsler 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 tayneheye lelebay faya ta
giye na, ɗumatay ha parakka.
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12 Wu neheye faya ta giye
ta məkal aye na, a ge horoy
mətsike faya. 13 Taɗə 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 ka
məndzehəre,

lətse abəra mə walaŋ i
mədahaŋ hay,

hərwi ada Kəriste mâ
vəlaka dzaydzay.»

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. 17 Hərwi niye
kâ tərum andza ndo neheye
ta tsah təbey aye bay, ɗuh
pumay zləm na, a wu nakə
Bəy Maduweŋ kway a say kâ
gum aye. 18 Kâ kwayum ta
guzom bay. Məkweye na,
ma nasiye ha sifa kurom.
Ɗuh na, Məsəfəre i Mbəlom
mâ rahakum a ɗərev pat pat.
19 Zambaɗumay a Mbəlom
ta dəmes nəte nəte mə
walaŋ kurom. Gum dəmes
kwa waray waray neheye
Məsəfəre iMbəlom a vəlakum
aye. Gum dəmes niye hay mə
walaŋ kurom. Zambaɗumay
a Bəy Maduweŋ tə ɗərev

kurom tebiye. 20 Gumay
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.
23 Hərwi zal na, neŋgeye bəy
eye ka gər i ŋgwas andza nakə
Yesu Kəriste neŋgeye bəy ka
gər i məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu aye.
Neŋgeye ma mbəliye tay ha
məhay gər i ndoməpemədzal
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 ndoməpemədzal
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. 26A
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.*

* 5:26 Məbere tsəɗaŋŋa ta yam: Zəba ma Ezekiyel 36.25; Titus 3.5, ada labara:
Zəbama Yuhana 15.3.
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Andza niye, a pala tay ha
wal, nəteye ta təra i Mbəlom.
27 A 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 na, lele. Mənese mâ
ge andaya fataya bay, ada
kwa vavay mâ ge andaya
fataya bay. 28 Andza niye
nəkurom zal hay dərmak
wuɗum ŋgwas kurom hay
andza nakə ka wuɗum bo
kurom aye. Ndoweye ka
wuɗa ŋgwas na, a wuɗa bo
ŋgay. 29 Ndəray andaya nakə
ma geye ɗəretsətseh a bo
ŋgay aye na, andaya bay.
Kwa way na, ma geye gər a
bo ŋgay ta wu mənday lele
andza Yesu Kəriste nakə faya
ma gateye gər a məhay gər
i ndo məpe mədzal gər hay
aye. 30 Neŋgeye faya ma
gakweye gər hərwi nəkway
na, hawal i bo ŋgay. 31Hərwi
niye bazlam i Mbəlom a
gwaɗna: «Hərwi niye hasləka
ma gəriye ha bəba ŋgay ta
may ŋgay, ta ndziye ta ŋgwas
ŋgay. Nəteye sulo ta təriye
bo nəte.†» 32 Bazlam nakay
na, kə ɗakway ha wu nakə
ŋgwalak eye lele haladzay.
Neŋ na tsik na, ka gər i
Kəriste ta məhay gər i ndo
məpemədzal gər hay ka Yesu.
33 Bazlam 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 iwawahay 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 gwaɗma ta vəliye
wu aye. 3 Wu nakə a gwaɗ:
«Ma ta vəliye, taɗə ka rəhayha
gər aye na, wu tebiyema giye
lele hərwi yak. Ka ndziye ka
məndzibəra haladzay.*»

4 Nəkurom bəba i wawa
hay, kâ gumatay wu man-
dala eye a wawa kurom hay
bay. Ɗuh na, gumatay gər
lele. Tətikumatay ada kətum
tayandzanakəBəyMaduweŋ
Yesu a ɗa ha aye.

Beke ta ndo i gay tay hay
5 Nəkurom beke hay,

rəhumatay ha gər a ndo i gay
kurom hay ka məndzibəra
nakay. 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

† 5:31 Madazlay i wu hay 2.24. * 6:3 Zəba ma mə Madayaw abəra mə Ezipt
20.12; Bazlammapala eyemasulo eye 5.16.
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a yay a gər a Mbəlom aye
tə ɗərev kurom nəte hərwi
nəkurom na, ndo i məsler i
Kəriste. 7Gumatayməsler 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
giye məsler lele eye na, Bəy
Maduweŋ ma ta hamakeye a
ɗəma.

9 Nəkurom ndo i gay i
beke hay, gumatay ŋgwalak
a beke kurom hay dərmak.
Kâ gumatay ɗəretsətseh bay.
Sərum ha nəkurom ta beke
kurom hay na, nəkurom i
Mbəlom nəte bəna wal wal
bay. Neŋgeye na, a ŋgəna tay
ha ka bo bəra ndo hay təbey.

Məhəle wu həlay i Mbəlom
10Wunakənandəvakumeye

naha mətsikakum aye na,
ndzum madzapa eye ta Bəy
Maduweŋ Yesu. Tərum
gədaŋ eye hay hərwi gədaŋ
ŋgay na, a ze kwamey tebiye.
11 Dzəwuɗum bo ta wu həlay
i Mbəlom neheye a pakum
aye tebiyehərwi adaFakalaw
mâ sla fakuma məvakum
gər bay. Ka ndzumeye
duwirre, ma sliye fakuma
bay. 12 Vəram nakə ka
gakweye na, ka gakweye ka
ndo hay bay. Ka gakweye na,
ta məsəfəre neheye lele bay
aye hay ada ta bəy tay hay, ta
neheye nəteye faya ta ləviye
məndzibəra nakay manasa
eye təmezeleme aye. Ada ka
gakweye vəram sa na, tə wu
neheye lele bay aye, nəteye ta

gədaŋ eye ma magərmbəlom
aye. 13 Hərwi 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.
14 Hərwi niye, ləvum bo.
Tərum ndo deɗek eye hay.
Wu neheye deɗek eye hay
aye na, andza petekeɗ nakə
ka ɓarumeye ha bəzihuɗ
aye. Pumay bəzay a tsəveɗ
i Mbəlom hərwi taɗə ka
gum andza niye na, a təra
andza petekeɗ i ɓəre nakə
ka pumeye ka bo aye. Ma
təkiye kurom abəra ka wu
neheye lele bay aye hay.
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.
16 Ma məsler kurom nakə
ka gumeye tebiye aye na,
pum mədzal gər kurom ka
Bəy Maduweŋ Yesu. Niye
na, andza ka zlum ŋgaram
a həlay. Səmber i Fakalaw
neheye ma mbaliye kurom
ha aye ta ndziye fakuma
bay. Kwa taɗə səmber niye
hay ta ako eye faya bəbay
na, ŋgaram ma mbatiye ha.
17 Mətəme nakə Mbəlom a
təmakuromha aye na, andza
mbəramdaw nakə ka pumiye
a gər aye hərwimatəkena gər.
Pum a gər ada zlum bazlam i
Mbəlom. Neŋgeye na, andza
maslalam nakə Məsəfəre ma
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vəlakumeye, ka gumeye ha
vəram aye.

18Ɗuwulumayme aMbəlom
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. 19 Ɗuwulumay
naha me a Mbəlom hərwi ga
dərmak hərwi ada Mbəlom
mâ vəleŋ wu nakə na tsikiye
ada nâ ɗa ha Labara Ŋgwalak
eye nakə Mbəlom a ɗeŋ
ha aye. Nâ ɗa ha na, tə
madzədzar eye bay. 20 Kwa
neŋma daŋgay bəbay na, neŋ
ndo məsləre i Kəriste hərwi
bazlam weɗeye nakə faya
na ɗiye ha aye. Ɗuwulumay
me 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

nakənawuɗaayena, neŋgeye
tə neŋ faya nəmaa giye
məsler i Bəy Maduweŋ
salamay. Faya ma giye
məsler i Bəy Maduweŋ tə
marəhay ha gər ta deɗek
eye. Neŋ mandza eye kanaŋ
kəkay na, ma diye naha ma
tsikakumeye. 22Neŋ faya na
sləriye naha ka təv kuromna,
hərwiadakâsərumhanəmay
mandza eye kanaŋ na, kəkay,
adamâmakum ha ɗərev.

23 Mbəlom Bəba ta Bəy
Maduweŋ Yesu Kəriste tâ
vəlatay zay a malamar hay
tebiye. Tâ vəlatay mawuɗe

bo, hərwi ada tâwuɗa bonəte
nəte mə walaŋ tay ada tâ pa
mədzal gər ka Yesu Kəriste
huya.

24 Mbəlom mâ pa ŋgama
ka ndo neheye ta wuɗa Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste
ka tor eye.
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Ɗerewel nakə Pol a
watsatay naha a
Filipi hay

aye
Məfələkwe

Pol a pa məhay gər i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu
a gəma i Filipi na, ahəl i
mahəhele ŋgay masulo eye.
Məhay gər niye na, makurre
i məhay gər nakə Pol a pa ka
dala i Erop aye.
Ɗerewel i Pol 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
ɗiye ha Kəriste ta tsəveɗ nakə
ŋgwalak 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 ɗəretsətseh
hərwi məpay bəzay a Yesu

Kəriste. Neŋgeye ma daŋgay,
ada maləva bo eye hərwi
məvəle ha sifa ŋgay. Pol a
tsikatay a Filipi hay tâ pay
bəzay amede ŋgay (3.17; 4.9).
Pol a vəlatay gədaŋ a

Filipi hay tâ ndza huya ma
məŋgwese.

1Maa watsa naha ɗerewel
nakay na, neŋ Pol ta Timote,
nəmay ndo i məsler i Yesu
Kəriste hay. Nəmaa tsikatay
naha me a bagwar hay, a
ndomadzəne kurom hay ada
a ndo məpe mədzal gər hay
tebiye hay ka YesuKəristema
Filipi. 2 Mbəlom Bəba kway
ta Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste tâ pa fakuma ŋgama
ada tâ vəlakum zay.

Pol a gaway naha sɨsœ a
Mbəlom

3 Kwa kəɗay na dzalawa
fakuma na, na gaway naha
sɨsœ a Mbəlom. Na gaway
naha sɨsœ pat pat hərwi
kurom. 4 Ahəl niye na
ɗuwulawayme pat pat hərwi
kuromna, ɗərev gamaŋgwasa
eye haladzay. 5 Na gaway
naha sɨsœ a Mbəlom na,
hərwi ka dzapakwa nəte ka
məɗe ha Labara Ŋgwalak eye.
Ka dazlumay madzəne ga
na, pat niye kurre ka tərum
ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu hus anəke aye. 6 Maa
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
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na dzala andza niye hərwi
kurom aye na, lele. Hərwi
ka yumeŋ a gər haladzay.
Sa na, hərwi nəkurom tebiye
tage neŋ Mbəlom kə gakway
ŋgwalakhərwi ada kâ dzənum
ga, kwaanəkeneŋmadaŋgay.
Ada ahəl nakə na tsikawa
labara i Yesu Kəriste kame i
ndo məge sariya hay ada na
ɗawatay ha labara nakay na,
Labara Ŋgwalak eye deɗek.
8Mbəlom a sər na tsik na, na
wuɗakurom tə ɗərevnəte. Na
rawmebay, na tsikna, deɗek.
Mawuɗe bo aye niye nawuɗa
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,
10hərwi ada ka slumeye faya
məzle wu neheye ŋgwalak eye
hay. Andza niye pat nakə
Kəriste ma maweye na, ka
ndzumeye tsəɗaŋŋa, mənese
fakuma bay. 11 Nəkurom
na, ka tərumeye ndo məge
wu neheye ŋgwalak eye ta
gədaŋ i Yesu Kəriste. Ka gum
andza niye na, ndo hay ta
zambaɗeye 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 dzənaməɗe 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 neŋma daŋgay na, hərwi
nakə faya na giye məsler i
Yesu Kəriste aye. 14 Sa na,
məgəsenakə təgəsgaadaŋgay
aye na, ka səkahatay ha
mədzal gər ka Bəy Maduweŋ
kway. Madzədzere kwa
tsekweŋ andaya mə ɗərev
tay sa bay. Faya ta ɗiye ha
bazlam i Mbəlom a ndo hay
kame kame ɗuh.

15 Ane tuk na, siye hay mə
walaŋ tay faya ta ɗiye ha ba-
zlam 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.
16 Nəteye 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 sa-
taymasəkeheŋha 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.
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Ayaw, ta deɗek na ŋgwasiye
huya kame kame andza
nakay. 19 Hərwi na sər ha
na, wu neheye ta dzəniye ga
mətəme ga ha hərwi faya ka
ɗuwulumeye me hərwi ga
ada Məsəfəre i Yesu Kəriste
ma dzəniye ga.

20 Wu nakə na wuɗa
haladzay aye ada na pa
faya mədzal gər aye, faya
na həbiye na, horoy ma ta
geŋeye ɗaɗa bay. Ɗərev ga
ta gədaŋ eye lele. Ada a seŋ
na, kwa anəke, kwa kəɗay
ndo hay tâ ɗəslay gər a Yesu
Kəriste hərwi ga. Kwa taɗə
neŋ andaya tə ɗəre, kwa taɗə
namət na, tâ ɗəslay gər andza
niye. 21 Hərwi taɗə neŋ tə
ɗəremba na, na zambaɗeye a
YesuKəriste. Taɗəkwanamət
bəbay na, na hutiye magogoy
ga. 22 Ane tuk na, taɗə kə ge
andza niye, neŋ andaya tə
ɗəre mba na, na giye məsler
nakəmadzəniyendohayaye.
Mə walaŋ i bazlam neheye
sulo ayena, a geŋgərəŋgərəŋ.
Na zliyeməwalaŋ eye wuray
na, na sər bay.

23 Wu neheye sulo aye
na, ta ŋgəneŋ ha mədzal
gər. A seŋ haɓe na, nâ gər
ha məndzibəra nakay. Na
diye mata ndze tə Kəriste
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. 25 Ada
na zəba faya na, ŋgwalak
eye na, andza niye ɗuh.

Hərwi na sər ta deɗek na
ndziye ka məndzibəra mba.
Ka ta ndzakweye ka təv
manəte eye tage nəkurom.
Ka ndzakweye ka təv manəte
eye na, na dzəniye kurom ka
mede kame kame ka tsəveɗ
i Mbəlom, hərwi ada ɗərev
kurommâ ge laŋlaŋ ka tsəveɗ
i Mbəlom. 26 Andza niye, ta
gər ga ha abərama daŋgay, na
ye naha ka təv kurom na, ka
zambaɗumeye a Yesu Kəriste
hərwi ga.

Məge ɗəretsətseh hərwi
Yesu

27 Ŋgwalak eye na, mede
kurom mâ ge lele hərwi ada
ndo hay tâ zəba fakuma, faya
ka pumeye bəzay na, a ba-
zlam i Kəriste deɗek. Ayaw!
A seŋ kwa taɗə na ye naha
ka təv kurom kəgəbay kwa
na ye naha bay na, nâ tsəne
nəkurommandza eye na, ba-
zlam kurom nəte. Ada sa
na, faya ka gumeye gədaŋ
tə ɗərev kurom nəte andza
ndo məge vəram hay hərwi
adaLabaraŊgwalakeye i Yesu
mâ ye kame kame. 28 Kâ
dzədzarumatay a ndo məne
ɗəre kurom bay tebiye. Taɗə
ka dzədzarumatay bay na, ta
səriye ha lele nəteye kame
i Mbəlom na, ta dze. Ane
tuk na, nəkurom na, Mbəlom
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
ada kâ gum ɗəretsətseh hərwi
ŋgay dərmak. 30Nəkurom ka
ŋgatumay a vəram nakə na ge
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ahəl niye aye. Anəke na, faya
ka 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
wuɗa kurom aye na, ma
makumeye naha ɗərev segey.
Sərum ha nəkurommadzapa
eyenəte taMəsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye. Ada ka wuɗum bo
mə walaŋ kurom nəte nəte
bəɗaw? Ndo hay tə gakum
mə bo, na gwaɗ ba? 2 Kə ge
andza niye na, wuɗum bo
mə walaŋ kurom nəte nəte.
Mədzal gər kurommâgenəte.
Məndze kurom mâ ge nəte,
ada bazlam kurom mâ ge
nəte mâ ye ka bo ayaw ayaw.
Taɗə ka gum andza niye na,
ɗərev ga ma ŋgwasiye, ma
deyeŋeye a gər kurah kurah.
3 Kâ dzalum ka bo kurom
ɗekɗek tsa bay. Kâ ɗəslumay
ha gər a bo bay. Ɗuh na,
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 gum wu 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, kə gərha təvməndze
nakə 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 gəsay me a Mbəlom hus ka

məməte sa!
Məməte ŋgay niye a mət aye

na,
ta dar na ka mayako
mazləlmbaɗa 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 ka məndzibəra,
kwama bəɗ

ta tsəneməzele i Yesu na,
nəteye tebiye tâ yaw tâ
dəkway gurmets.

11 Kwa way ma tsikiye tə ba-
zlam ŋgay Yesu Kəriste
na,

BəyMaduweŋkagər iwu
hay tebiye.

Andza niye ta zambaɗeye
a Bəba ŋgay Mbəlom
dərmak.

Mede i ndo məpe mədzal
gər hay a Yesu kaməndzibəra

12 Nəkurom dzam ga neh-
eye nawuɗa kuromhaladzay
aye, Yesu Kəriste a gəsay me
aMbəlomkəkay na, nəkurom
ka sərumha lele. Andza niye,
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nəkurom dərmak gəsumay
me a Mbəlom. Ahəl niye
neŋ ka təv kurom na, ka
rəhawumay ha gər. Kwa
anəke neŋ andaya ka təv
kurom sa bay bəbay na,
səkahum ha marəhay ha gər
kame kame. Andzaməgweɗe
na, mətəme nakə Mbəlom a
təma kurom ha aye na, 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
neheye 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 hay aye. Tə pay bəzay i
tay na, a tsəveɗ nakə lelebay
aye. Nəkurom ka ndzumeye
məwalaŋ tay na, andza wur-
zla neheye ta dəv dzaydzay
ka magərmbəlom aye. 16Ada
sana, ka tsikumateye bazlam
nakə ma vəliye məsəfəre a
ndo hay aye. Taɗə ka gum
andza niye na, pat nakə
Yesu Kəriste ma maweye
na, na ta zlapiye haladzay
kame ŋgay hərwi kurom.
Na ta zlapiye hərwi kurom
na, hərwi na ta səriye ha
məsler nakə na ge mawura

bo eye na, ka təra kəriye bay.
17 Mədzal gər kurom nakə
ka dzalum ha ka Mbəlom
aye na, a təra wu nakə ka
kəɗawumay aMbəlom kəriye
aye. Agəla ta kəɗiye ga na,
ma təriye mambəɗe ha bam-
baz andza wu 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

19 Taɗə kə say a Bəy
Maduweŋ kway Yesu na,
na sər ha mazlambar na
slərakumnahaTimote, hərwi
ada kə maw ka təv ga na,
nəkurom mandza eye kəkay
na, ma ɗeŋeye ha, ada ma
meŋeye ha ɗərev andza nakə
ma diye nahamamakumeye
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. 21Ndo siyehay 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. Fayamadzəniye
ga ka məge məsler andza
wawa nakə faya ma dzəniye
bəba ŋgay aye. 23Andza niye
a seŋ na slərakumeye naha.
Ane tuk na, na həbiye ta
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ŋgəneŋ ha sariya ga təday.
24 Neŋ dərmak, na sər ha
ta deɗek Bəy Maduweŋ ma
vəleŋeye tsəveɗ hərwi mede
naha ka təv kurom.

25 Nəkurom ka sərum ha
malamar kway Epafrodit,
ndo məsləre kurom nakə
ka slərumeye hərwi ada mâ
dzəna ga tə wu neheye an-
daya 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. 26Kə
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 tuk na, a gay
mə bo a Mbəlom. Mbəlom
kə mbəl ha. Maa gay mə bo
a Mbəlom na, neŋ dərmak.
Mbəlom a mbəl ha na, andza
a mbəl ha na, neŋ, hərwi ada
ɗəretsətseh mekeleŋ eye mâ
yaw fagaya bay.

28Hərwi 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. 29Ayaw! 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, təvməndze kurom. Kə
sər mədze ha məsəfəre ŋgay
hərwi adamâdzəna ga andza
nakə taɗə nəkuromkanaŋ 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, ma dzəniye kurom hərwi
ada wuraymâ gakum bay.

2Gummetsehe 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
zezeŋma giye bay.

4Taɗə kə ge wu i ndo zezeŋ
fayamagiye lelena, haɓeneŋ
dərmak na piye faya zləm.
Taɗə ndoweye kə gwaɗay a
gər ŋgay lele məpay zləm a
wu i ndo zezeŋ nakəma giye
na, neŋ na sər ha, i ga nakə
na tsikiye na, ma ziye i ŋgay.
5Hərwi neŋ na, ndo i Yahuda
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ɗeɗəŋ eye. Mawa ga na,
Yahuda hay. Sa na, neŋ
wawa i Israyel hay, ada təwa
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, neŋməwalaŋ 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 a
məhay 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 məgwaɗakum neŋ na,
mənese andaya kwa tsekweŋ
fagaya bay.

7 Wu 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 Kəriste
ɗuh. 8 Ayaw! Na mbəɗay
dəba a wu niye hay tebiye
na, hərwi na sər ha Yesu
Kəriste na, Bəy Maduweŋ ga.
Niye na, a ze wu hay tebiye.
Na mbəɗay dəba 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 iMbəlom aye
na, nakə na pa mədzal gər ka

Yesu Kəriste aye. Maa təra ga
ha ndo lele eye na, Mbəlom
hərwi na dzala ha kaneŋgeye.
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
andzaneŋgeyenakə amət aye
dərmak. 11Andza niye hərwi
ada taɗə kəkay kəkay bəbay
na, Mbəlom ma ta mbəla ga
ahaya abəramamədahaŋ.

Mahway hərwi məhute wu
nakə kame aye

12 Kwa wu neheye na tsik
tebiye aye na, na gwaɗiye na
huta tsɨy na, na tsikiye bay.
Ada məgweɗe neŋ lele na sla
tsɨy na, na tsikiye bay. Ɗuh
na, na giye gədaŋmede kame
kame hərwi ada nâ huta tay
ha wu niye hay a həlay ga.
Na giye andza niye na, hərwi
Yesu Kəriste kə zla ga a huɗ i
həlay ŋgay. Na təra ndo ŋgay.

13 Ayaw malamar ga hay,
wuniyehayna tsikaye ta təra
i ga tsɨyna, na tsikiye zukbay.
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 kame aye.
14 Andza niye neŋ faya na
hwiye ndirndir ka məndisle
ka kokway nakə na ndisliye
a ɗəma aye. Na hwiye na,
mata hute magogoy ga nakə
Mbəlom a zeleŋ faya ma
ta vəleŋ aye. Magogoy aye
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niye ma ta vəleŋ aye na,
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 wu
mekeleŋ eye wal na, Mbəlom
ma bəzakumeye ha parakka.
16 Wu nakə bagwar eye
ka gakweye na, zəŋgalakwa
tsəveɗnakə ka zəŋgalakwahus
anəke aye. Kâ gərakwa ha
bay.

17 Nəkurom malamar
ga hay, nəkurom tebiye
zəŋgalum na, təv sik ga.
Zəbum kamede i ndo neheye
mede tay lele andza mede
may 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 hal-
adzay. 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 wuɗa məpay bəzay
aMbəlom 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
pəlakweyeməge 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. 21 Ki yaw na, ma
mbəɗakweye ha bo kway
nakay bəle eye hərwi ada
bo kway mâ təra gədaŋ eye
andza bo ŋgay. Ma giye wu
nakay ta gədaŋ nakə ma giye
ha məsler hərwi məpe tay ha
wu hay tebiye a huvo ŋgay.

4
Mətsikataymeazləmando

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 seŋməŋgatakum. Ɗərev
ga fayama ŋgwasiye haladzay
tə nəkurom. Nəkurom ka
tərum na, magogoy i məsler
ga nakə na ge aye.

2A nəkurom Evodi ta Siŋtis
neŋ faya na gwaɗakumeye
amboh, ndzum na, ayaw
ayaw, bazlam kurom mâ
ge nəte, hərwi nəkurom
mandza eye na, mə həlay
i Bəy Maduweŋ kway. 3 A
nəkar dzam ga nakə faya ka
gameyeməsler iMbəlomnəte
aye. Neŋ faya na gwaɗakeye
naha dərmak, dzəna tay ha
ŋgwas niye hay, tâ ndza ayaw
ayaw mə walaŋ tay. Hərwi
neŋ tage nəteye na, nəmaa ge
vəram haladzay hərwi ada
Labara Ŋgwalak eye mâ ye
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kame kame, 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, Mbəlom kə watsa
məzele tay a ɗerewel ŋgay
nakə a watsa a ɗəmaməzele i
ndo neheye 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.
5Ndo iməndzibərahay tebiye
ta zəba ka mede kurom na,
faya ka təmum ndo hay
lele ada faya ka gumateye
ŋgwalak. Sərum ha na, ma-
zlambar Bəy Maduweŋ kway
kə ndzew. Mâ mətsakum
gər bay. 6 Wuray kwa tsek-
weŋ mâ dzəma kurom bay
tebiye. Ɗuh na, tsətsahum
wunakə a sakumada andaya
fakuma bay aye ka Mbəlom.
Tsətsahum na, ta məgay
naha amboh, mâ dzəna
kurom ada gumay naha
sɨsœ dərmak. 7 Yawa! Ka
gum andza niye na, Mbəlom
ma vəlakumeye məndze zay
mə ɗərev kurom hay. Zay
niye ma vəlakumeye na, a
ze wu nakə ndo hay tə sər
aye. Neŋgeye na, ma tsəpiye
ɗərev kurom ta mədzal gər
kurom hay hərwi ada wuray
kwa tsekweŋ mâ gakum bay.
Hərwi nəkurom na, mandza
eyemə həlay i Yesu Kəriste.

8Malamar ga hay, wu nakə
a zəkaw na ndəvakumeye
naha mətsike aye na, anaŋ:
Dzalum na, ka wu neheye

ŋgwalak aye hay, nakə ndo
hay ta ɗəslay gər aye, wu
neheye deɗek eye, a wu
neheye ka rəhakway ha gər
aye, a wu neheye maraw me
andaya mə ɗəma bay aye, a
wu neheye tsəɗaŋŋa aye, a
wuneheyeayataya gər ando
hay aye ada a wu neheye ta
zambaɗaway aye. Gumatay
metsehe na, a wu neheye
anaŋ aye. 9 Gum məsler na,
tə wu neheye na tətikakum
aye, wu neheye ka təmum
aye,wuneheyeka tsənummə
bazlam ga na tsikakum aye,
ada wu neheye kə ŋgatumay
tə ɗəre kurom neŋ na ge aye.
Ka pumay bəzay na, Mbəlom
nakə ma vəlakweye məndze
zay aye na, ma ndziye tə
nəkurom.

PolagataysɨsœaFilipihay
hərwi madzəne nakə tə sləray
naha aye

10 Na gay sɨsœ a Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste
ada ɗərev ga kə ŋgwasa
haladzayhərwikadzalumaw
fagaya sa. Haɓe kurre na, ka
dzalum fagaya ŋgway. Ane
tuk na, ka hutum həlay eye
madzəne ga ada kə ndza
haladzay nakə ka dzənum
ga bay aye. 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 ta məŋgwese
eye kwa mə ɗəretsətseh
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waray waray. Na sənəka
mərehe ta wu mənday ada
na sənəka məndze tə may.
Na sənəka məndze tə wu
haladzay ada tə wu tsekweŋ
eye. 13Na sliye faya maɗəme
wu neheye tebiye na, ta
gədaŋ i Yesu Kəriste nakə a
vəleŋ aye. 14 Kwa taɗə andza
niye bəbay na, madzəne
nakə ka dzənum ga anəke
ahəl nakay anaŋ neŋ mə
ɗəretsətseh aye na, ka gum
lele.

15Nəkuromndo i Filipi hay,
sərum ha na, 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
haladzay ka slərumeŋ naha
wu nakə andaya fagaya bay
aye. 17 Neŋ faya na pəliye
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
madzəne nakə ka vəlumeŋ
aye. 18Naŋgatay awunakəka
sləruma ahaya Epafrodit aye.
Ka vəlumeŋew na, haladzay,
wuray a kətseŋ sa bay. Wu
neheye ka vəlumeŋew ayena,
lele andza wu kəriye nakə tə
fəkaway naha a Mbəlom a ze
huŋŋa a yay a gər haladzay
aye. 19 Mbəlom na, məzlaɓ
eye, a ləva wu hay tebiye,
wuray a kətsay bay. Neŋgeye

ma vəlakumeye wu nakə
a kətsakumeye tebiye. Ma
vəlakumeye na, tə həlay i
Yesu Kəriste. 20 Ndo hay tâ
zambaɗay a Mbəlom Bəba
kway ka tor eye. Mâ təra
andza niye.

21 Tsikumatay me a ndo
məpe mədzal gər hay ka
Yesu tebiye tə məzele i Yesu
Kəriste. Malamar neheye ka
təv ga kanaŋ aye ta tsikakum
naha me dərmak. 22 Siye i
ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu tebiye ta tsikakumnaha
me dərmak. Maa tsikakum
naha me wene wene eye na,
ndo neheye ma bəɗgay i bəy i
Roma aye.

23BəyMaduweŋkwayYesu
Kəriste mâ pa fakuma ŋgama.
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Ɗerewel nakə Pol a
watsatay naha a
Kolosi hay

aye
Məfələkwe

Kolosi na, wuzlahgəma
nakə ta diye i məgəma i
Azi aye, bəgom na, tə zalay
Turki. Pol ki ye a ɗəma, mata
zəbatayaw ɗəre a ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu ɗaɗa
bay. Maa pa məhay gər i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu
a ɗəma na, Epafəras nəte mə
walaŋ i ndo neheye tə gawa
ka boməsler aye (1.7; 4.12).
Pol a tsəne ndo hay faya

ta səpatiye tay ha ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu ma
gəma i Kolosi, a watsa tay
naha ɗerewel.
Gər i bazlam eye anaŋ:

Kəriste ma təmiye tay ha ndo
hay abəra ma gədaŋ i ndo
məne 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
meandayaka gər i Kolosi
hay (1.3-14). Ma dəba i
dəmesna, Pol amaahaya
a zləm vəram ŋgay nakə
a ge hərwi ndo məpe
mədzal gər hay aye (1.24–
2.5).

Ma dəba eye, Pol a
gwaɗatay a Kolosi hay tâ
gemetsehe (2.6-23).

Ka mandəve eye na,
ɗerewel nakay faya
ma vəlateye gədaŋ ka
məndze ma sifa weɗeye
mə walaŋ i ndo hay, ma
bəɗgay tay hay ada ma
mədzepe ta ndo hay (3.1-
4.6).

Ɗerewel nakay a ndəv ta
mətsike me (4.7-18).

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 wat-
sakum naha ɗerewel nakay.
2 Nəmaa watsa naha na, a
nəkurom ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu neheye ma
Kolosi aye. Nəkurom mala-
mar may neheye madzapa
eye tə Yesu Kəriste, nəkurom
faya ka pumeye bəzay a
neŋgeye aye. Mbəlom Bəba
kway mâ pa fakuma ŋgama
adamâ vəlakum zay.

3 Nəmaa 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
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aye na, ahəl nakə ka tsənum
Labara Ŋgwalak eye niye
deɗek aye. 6 Labara nakay
ŋgwalak eye faya ma ɗiye a
zləm ka məndzibəra tebiye,
fayamavəliyehohwayandza
gərɗaf nakə awa hohway aye
ada a gəl kame kame aye.
Andza niye, faya ma diye
kame kameməwalaŋ kurom
kwa a pat nakə ka tsənum
kurreaye, nakəMbəlomkəpa
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
fayanəmaagiyeməsler 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 tsikamay 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
ɗakumhawunakə a yay a gər
aye parakka ada kâ sərum,
kâ hutum metsehe nakə
Məsəfəre ŋgay ma vəliye aye,
ada kâ tsənumwu neheye ka
tsəveɗŋgay aye. 10Təmetsehe
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 məsəre Mbəlom
kame kame. 11 Nəmay faya
nəmaa ɗuwulay naha me 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 zayzay
nakə mə ɗərev kurom aye
ada ɗərev kurommaŋgwasiye
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,apakwaya təv imələve
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 ha mənese kway
hay dərmak.

Dəmes i mazambaɗay
a Kəriste Bəy Maduweŋ i
məndzibəra
15 Ndəray andaya kə ŋgatay a

Mbəlom 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.
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A ze wu neheye tebiye
Mbəlom a ge aye.

16HərwiMbəlom a gewu hay
tebiye na, tə həlay ŋgay,

wu neheye mə mbəlom
aye ta wu neheye ka
dala aye,

wu neheye ɗəre a ŋgatay aye
ta wu neheye ɗəre a
ŋgatay bay aye.

Wu neheye ta gədaŋ eye hay
məmbəlom aye,

kwa bəy i gawla i
Mbəlom hay ada bag-
war 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
geməndzibəra zuk bay
aye,

wu hay tebiye na, mə
həlay ŋgay adamaa gəs
tay ha ka təv manəte
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
i Mbəlom aye na,

mə ɗərev i Kəriste tebiye
dərmak,

hərwi a yay a gər andza
niye.

20 A say a Mbəlom na, wu
hay tebiye tâ sər bo
ta neŋgeye tə həlay i
wawa ŋgay,

wu neheye ka dala aye
ada wu neheye mə
mbəlom aye,

ada məndze zay andaya ma
wuzlah i ndo hay tə
neŋgeye.

A ge niye na, tə bam-
baz i wawa ŋgay nakə
ta dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye.

21 Ahəl niye nəkurom na,
dəreŋ ta Mbəlom, nəkurom
ndo məne ɗəre ŋgay hay,
hərwi ka dzalawum ka wu
neheye lele bay aye, ka
gawum wu neheye lele bay
aye. 22 Ane tuk na, anəke
na, Mbəlom kə ma kurom
ahaya ka təv ŋgay ta məməte
i wawa nakə a təra ndo zezeŋ
a mət aye. A ge andza niye
na, hərwi ada kâ ndzum
tsəɗaŋŋa, ka slumeye faya
mələtse kame i Mbəlom
mənese kwa tsekweŋ andaya
fakuma bay. Ndəray ma sliye
faya məmakum ha mənese
bay.

23 Lele na, dzalum ka Yesu
huya ada ndzum ɓəŋɓəŋ, kâ
dagwarum bay, pum mədzal
gər kurom ka wu neheye ka
tsənum ma Labara Ŋgwalak
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eye. Labara Ŋgwalak eye
nakayna, ta tsikay kwaaway
ka məndzibəra nakay. Neŋ
Pol, ndo i məsler i Mbəlom
hərwi məɗatay ha a ndo hay
dərmak.

Məsler nakə Mbəlom a
vəlay a Pol aye

24 Anəke na, ɗərev faya ma
ŋgwasiye hərwi ɗəretsətseh
nakə faya na siye hərwi
kurom aye. Andza nakə
Yesu Kəriste a sa ɗəretsətseh
ahəl niye aye na, bo ga faya
ma siye ɗəretsətseh dərmak
hərwi məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu.
Nəteye na, andza bo ga. Na
siye ɗəretsətseh andza niye
na, hərwi ada məsler ŋgay
mâ ndəv. 25 Mbəlom a zla
ga, a pa ga ndo i məsler
kurom na, a gweɗeŋ nâ
tsik bazlam ŋgay tebiye a
nəkurom. 26 Ahəl niye na,
bazlam nakay maŋgaha eye,
ndo hay tə sər bay, anəke na,
kə ndohwa ahaya parakka
a ndo ŋgay hay. 27 A say a
Mbəlom məɗatay ha a ndo
ŋgay hay na, wu nakə a say
məge aye na, ŋgwalak eye
haladzay, ma dzəniye ndo
hay tebiye. Bazlam nakay a
ndzawa maŋgaha eye nakə
anəke a ndohwaw parakka a
dzaydzayayena, YesuKəriste
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 fayanəmaa tətikateyewu
hay təmetsehe nakəMbəlom

a vəl aye. A samay na, ndo
neheye tebiye madzapa eye
tə Yesu Kəriste aye na, tâ təra
masəra gər eye hay. 29Hərwi
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 haladzay hərwi
kurom Kolosi hay, hərwi ndo
i Lawdisehayadahərwi siye i
ndo neheye ta ŋgeteŋ zuk bay
aye. 2Fayanagiyeandzaniye
na, hərwi məmakum naha
ɗərev ada kâ wuɗum bo nəte
nəte mə walaŋ kurom ada
kâ dzapum nəte. A seŋ sa
na, sərum wu nakə Mbəlom
a bəzakway ha parakka aye
hərwi ada kâ ndzum ɓəŋɓəŋ
mə ɗəma. Sa na, ada kâ
tərum ndo i zlele hay ka
tsəveɗŋgay. WunakəMbəlom
a ɗakum ha aye na, Yesu
Kəriste. 3 Neŋgeye na, ma
həndəkakweye tsəveɗ hərwi
ada kâ hutakwametsehe ada
kâ sərakwa wu hay. Metsehe
nakay na, lele haladzay, ma
səkəmiye bo ta suloy bay.

4 Na tsik andza niye na,
hərwi ada ndəray mâ vakum
gər tə bazlam ləfeɗeɗe eye
bay. 5 Sərum ha na, kwa
neŋ dəreŋ tə nəkurom bəbay
na, faya na dzaliye huya ka
nəkurom. Ɗərev ga faya ma
ŋgwasiye hərwi faya ka gum-
eye wu hay ta tsəveɗ eye
ada hərwi nakə ka dzalum
ha ka Kəriste aye, nəkurom
mandza eye ɓəŋɓəŋ lele.
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Gum metsehe ta ndo
masəpete ndo hay

6 Ka təmum Yesu Kəriste
ka təra BəyMaduweŋ kurom.
Hərwi niye mede kurom mâ
ge na, andza nakə a yay a
gər a neŋgeye aye. 7 Ndzum
mə həlay ŋgay andza dərizl i
gərɗaf nakə a pa zləlay ŋgay
a bəɗ haladzay aye. Dum
kame kame, dzalum ha pe-
teh ka neŋgeye huya andza
nakə ta tətikakum aye. Gu-
may naha sɨsœ haladzay a
Mbəlom 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 tə Məsəfəre
ŋgay. Kəriste na, bəy ka gər i
wuhay tebiye adaka 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 nakə ma
diye kurom ha a mənese aye
na, ta neŋgeye. 12Ahəl 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
yamna, andzanakənəkurom

tə Kəriste ka lətsumaw abəra
ma mədahaŋ aye hərwi ka
dzalumhaMbəlomna, gədaŋ
ŋgay andaya mələtse kurom
ahaya abəra ma mədahaŋ
andzanakəa lətse ahayaYesu
Kəriste abəra ma mədahaŋ
aye.

13 Ahəl niye nəkurom na,
andza mədahaŋ hay hərwi
ka gawum mezeleme ada
hərwi nakə Yesu Kəriste kə
ɗəs kurombay aye. Anəke na,
Mbəlomkə lətsekuromahaya
abəra ma mədahaŋ tə Yesu
Kəriste ada kə pəsakway ha
mezeleme kway. 14Ahəl niye
na, sariya kə gəs kway hərwi
wu nakə Mbəlom a tsik aye
na, ka gakwabay. Ane tukna,
Mbəlomkə zla fakwaya abəra
mezeleme nakə ka gər kway
aye, kə hama gwedere nakə
fakwaya aye, andza a dar na
kamayakomazləlmbaɗa eye.
15 Ahəl nakə Yesu Kəriste a
mət ka mayako mazləlmbaɗa
eye na, a zla gədaŋ abəra
ka fakalaw hay ada ta bəy
tay hay tebiye. A həhal tay
ha kame i ndo hay tebiye, a
patay horoy a ɗəre.

16 Taɗə kə ge andza niye
na, ndəray kwa nəte mâ
gakumme hərwi wumənday
kəgəbay hərwi wu məse na,
ndəray mâ gakum me bay.
Ndəray kə gwaɗakum gum
magurlom i məhəne siye hay,
i wur kiye kəgəbay i pat i
mazəzukw bo na, kâ təmum
bay. 17Wu neheye na, andza
mezek, a ɗatay ha a ndo hay
wu nakəma deyeweye kame
aye. Wu deɗek eye nakə a
ɗa ha na, bo i Yesu Kəriste
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eye. 18 Kâ gərumatay tsəveɗ
a ndo hay tâ səpat kurom
tə bazlam kəriye abəra ka
magogoy kurom bay. Ndo
niye hay faya ta gwaɗiye
kutoŋ məgay ɗəretsətseh a
bo, ada məɗəslatay ha gər a
gawla i Mbəlom hay. Nəteye
faya ta tsikiye na, ka wu
nakə tə ŋgataymaməsine aye.
Slala i ndo neheye na, faya ta
ɗəslayhagərabokəriye tsa, tə
dzala i tay na, ka wu neheye
ka məndzibəra aye. 19Nəteye
madzapa eye tə Kəriste bəy
tay sa bay. Matəra andza gər
na, neŋgeye ada ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesuna, bo
ŋgay. Ndo neheye madzapa
eye tə neŋgeye na, ta hutiye
gədaŋ mə həlay ŋgay, maa
dzapa tay ha ka təv manəte
eye na, neŋgeye. Ta gəliye, ka
tsəveɗ ŋgay andza nakə a yay
a gər a Mbəlom aye. Ma piye
tay ha ndo ŋgay hay ka təv
manəte eye hərwi ada nəteye
tebiye tâ dzapa andza bo i
ndo nəte a zəv ka 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
ndzum andza 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 ka
wu nakay bay» aye na, ma
kəkay? 22 Maa tətik bazlam
neheye mapala eye na, ndo
hay ɗekɗek tsa. Wu neheye

tebiye na, ta dziye ahəl nakə
ndohay ta giyehaməsler aye.
23 Ka madazlay, ndo hay tə
dzala mə gər tay bazlam neh-
eye mapala eye na, ta vəliye
metsehe hərwi tə gwaɗ, tə ge
kutoŋ hərwi məpay bəzay a
kule tay, marəhay gər ka dala
ada məgay ɗəretsətseh a bo.
Ane tuk na, neŋ na ŋgatay
na, kule tay ma dzəniye ndo
hərwi ada mâ gay metsehe 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. 2 Dzalum
ka wu nakə mə mbəlom
aye huya, kâ dzalum ka wu
neheye ka məndzibəra aye
bay. 3 Nəkurom ka sərum
ha ka mətum, 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.

5 Hərwi 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
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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. 6Mbəlom ma ta
gəsiyendoneheye ta rəhayha
gər bay aye a sariya na, hərwi
wu neheye anaŋ aye. 7 Ahəl
niye na, nəkurom ka gawum
andza niye, wu neheye lele
bay eye tə ləvawakum gər.

8 Anəke na, gərum ha wu
neheye tebiye. Kâ gummevel
bay, ɗərev mâ ndalakum bay,
kâ gumatay seweɗ a siye i
ndo hay bay, kâ tsikum wu
neheye lele bay aye ka ndo
hay bay, bazlam neheye a
ye ka bo mətsike bay aye na,
kâ tsikum bay. 9 Kâ rawum
me ka bo mə walaŋ kurom
bay, hərwi ka gərumhamede
kurom nakə ahəl niye aye
ada tə wu neheye ka gawum
ahəl niye aye. 10 Ka hutum
mede nakəweɗeye ɗuh. Maa
vəlakummedenakayweɗeye
na, Mbəlom. Neŋgeye faya
ma təriye ha weɗeye pat pat
hərwi ada mâ təra andza
neŋgeye, hərwi ada kâ sərum
na lele. 11Hərwi niye wuray
andaya ma ŋgəniye kurom
ha wal wal bay. Yahuda
hay ta slala mekeleŋ eye
hay nəteye nəte, ndo neheye
maɗəsa bo eye hay ta ndo
neheye maɗəsa bo eye bay
aye nəteye nəte, ndo neheye
mə kəsaf hay aye ta ndo
neheyematərakahaŋ ayehay
nəteye nəte, beke hay ta ndo
neheye beke hay bay aye
wuray ka ŋgəna tay ha ka bo

abəra bay. Nəteye tebiye nəte
hərwi Kəriste a ləva tay ha
ada neŋgeye mə ɗərev i ndo
hay tebiye.

12Mbəlomapalakuromna,
hərwi ada kâ tərum ndo ŋgay
hay, a wuɗa kurom. Hərwi
niye, gum wu neheye anaŋ
aye: Sakumay naha a ndo
hay, gumatay ŋgwalak a ndo
hay, rəhum ha gər kurom,
tərum ndo ləfeɗeɗe eye hay,
ada tərum ndo məzle ŋgatay
dərmak. 13Sakumayabonəte
nəte mə walaŋ kurom. Taɗə
ndoweye kə gakum mənese
na, pəsumay ha. Pəsum ha
bo nəte nəteməwalaŋ kurom
andza nakə Bəy Maduweŋ a
pəsakum ha aye. 14 Wene
wene eye na, wuɗum bo nəte
nəte mə walaŋ kurom hərwi
taɗəkagumandzaniyena, ka
ndzumeye ka təv manəte eye
tə ɗərev nəte.

15 Zay nakə Kəriste ma
vəlakumeye mâ gəs ɗərev
kurom ɓəŋɓəŋ. Mbəlom a
zalakum na, hərwi ada kâ
tərumnəte ada kâ hutum zay.
Gumay sɨsœ huya. 16Pumba-
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 nəte nəte mə
walaŋ kurom. Zambaɗumay
a Mbəlom ta dəmes hay
wal wal ada ta dəmes nakə
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a
vəlakum aye. Gumay dəmes
a Mbəlom, gumay naha sɨsœ
ta məŋgwese. 17 Wu nakə ka
gumeye ada ka tsikumeye
tebiye na, gum andza nakə
ndo i Bəy Maduweŋ Yesu hay
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ta giye aye. Gumay sɨsœ a
Bəba kwayMbəlom taməzele
ŋgay.

Ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu ta ndziye mə walaŋ 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
Bəy Maduweŋ kâ gum andza
niye.

21 Nəkurom bəba i wawa
hay, kâ ndalumatay ha ɗərev
a wawa kurom hay bay.
Ka gumatay andza niye na,
ɗərevma diye fataya abəra.

22 Nəkurom beke hay,
rəhumatay ha gər a ndo i gay
kuromhaykaməndzibəramə
wuhay tebiye. Kâ rəhumatay
ha gər ka ɗəre tay ɗekɗek tsa
hərwi ada tâ zambaɗakum
bay. Ɗuh gum məsler tə
ɗərev kurom peteh andza
ndo neheye faya ta ɗəslay ha
gər a Mbəlom aye. 23 Məsler
neheye ta vəlakumeye tebiye
aye na, gum tə ɗərev kurom
peteh andza nakə ka gumay
məsler a Bəy Maduweŋ Yesu
aye, bəna məsler i ndo hay
ɗekɗek bay. 24 Sərum ha
na, mata vəlakum magogoy
i məsler kurom na, Bəy
Maduweŋ. Ma vəlakumeye
wu nakə a pa na mə mbəlom

hərwi ndo ŋgay hay aye. Ndo
i gay kurom nakə faya ka
gumeye məsler aye na, Yesu
Kəriste. 25Ndoneheye faya ta
giye mənese aye na, Mbəlom
ma ta pərateye hərwi mənese
nakə faya ta giye. Neŋgeye a
ŋgəna tay ha ka bo abəra ndo
hay bay.

4
1 Nəkurom ndo i gay hay

bəbay, gumatay gər a beke
kurom hay lele, kâ zəbum
fataya andza wu kəriye bay.
Sərum ha nəkurom bəbay
ndo i gay kurom andaya mə
mbəlom.

Ɗuwulumay me a Mbəlom
pat pat ada tərum ndo met-
sehe eye hay

2 Ɗuwulumay me a Mbəlom
huya. Kâ gum bəle mə
maɗuwule me bay, gumay
sɨsœ a Mbəlom. 3Ɗuwulumay
me a Mbəlom hərwi may
dərmak hərwi ada Mbəlom
mâ həndəkamay na tsəveɗ
lele kaməɗehabazlamŋgay a
ndo hay, ada nəmaâ ɗa tay ha
wu i Kəriste neheye maŋgaha
eye mâ zəba dzaydzay. Ka
sərum ha neŋ ma daŋgay na,
hərwiwu nakay. 4Ɗuwulumay
meaMbəlomhərwi adanâ ɗa
haparakkaandzanakəkutoŋ
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. 6 Bazlam
kurommâgena, 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 fayama giyeməsler i
Kəriste tə ɗərev ŋgay peteh,
neŋ tə neŋgeye nəmay faya
nəmaa giye məsler pat pat
hərwi Bəy Maduweŋ. Neŋ
mandza eye kəkay na, ma
ɗakumeye ha. 8 Na sləriye
naha na, hərwi ada kâ
sərum ha nəmaymandza eye
na, kəkay. Ki ye naha na,
ma makumeye naha ɗərev
dərmak. 9Na 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 tsikakumeye wu
nakə faya ma giye bo kanaŋ
aye tebiye.

10 Aristark nakə nəmay
salamay ma daŋgay aye, kə
tsikakum naha me. Markus,
wawa i malamar i Barn-
abas kə tsikakum naha me
dərmak. Taɗə ki ye naha ka
təv kurom na, təmum na 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
tsikakum naha me. Neŋgeye
ndo i məsler i Yesu Kəriste.
Pat pat, neŋgeye faya ma
rəzlay a gərmaɗuwulay naha
me a Mbəlom hərwi kurom.
Neŋgeye faya ma ɗuwulay
naha me a Mbəlom na, hərwi
ada kâ ndzum ɓəŋɓəŋ lele, kâ
tərum ndo masəra eye hay
ka tsəveɗ i Mbəlom, ada kâ
sərum wu nakə a yay a gər a
Mbəlom kâ gum aye tebiye.
13 Ta deɗek na sər neŋgeye
fayamagiyeməsler haladzay
hərwi kurom 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 ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu neheye tə
hayawa gər a gay ŋgay aye.
16 Ka dzaŋgum na ɗerewel
nakay na, slərumatay naha a
məhay gər i ndoməpemədzal
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.

* 4:13 Lawdise ta Hiyerapolis na, huɗgay neheye təmbay naha a Kolosi.
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17 Gwaɗumay a Arsip na, mâ
ŋgəla ha bo ka məsler i Bəy
Maduweŋ Yesu Kəriste nakə
a vəlay aye, mâ ndəv ha.

18 Neŋ Pol, bo ga eye na
watsakum naha mətsike me
ga nakay tə həlay ga eye.
Na tsikakum naha me. Mâ
mətsakum gər bay, neŋ na,
ma daŋgay.
Mbəlom mâ pa fakuma

ŋgama.
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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 ŋgay masulo eye.
A ye a Tesalonik na, a yaw
abəramaFilipi. Tesalonikna,
ta diye bəzay i Gəres ka dala i
Masedowan. Tesalonik na,
wuzlahgəma, ta səkəmawa
hawuhaymə 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 təma
məpe mədzal gər ka Yesu
Kəriste aye.
Madədo 1 ka 3 faya ma

tsikakweye kaməndze i Tesa-
lonik hay tə Pol.
Madədo 4 ada 5, Pol faya

ma vəlateye gədaŋ mede
kame kamemaməndze i ndo
məpemədzal gər hay ka Yesu.
Ambəɗatay naha kametsehe
nakəma kwasatay hamədzal
gər aye.

Mətsikeme
1 Maa watsakum naha

ɗerewel nakay na, neŋ ta
Silas ada ta Timote. Nəmaa
watsakum naha a məhay gər
i ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu neheyema Tesalonik
aye. Nəkurom na, ndo i
Mbəlom Bəba kway ada ndo
i Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste

hay. Mbəlom mâ pa fakuma
ŋgama adamâ vəlakum zay.

Pol a gay sɨsœ a Mbəlom
hərwimede i ndoməpemədzal
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. 3 Ahəl nakə
nəmaa ɗuwulaway naha me
a Mbəlom aye na, nəmaa
dzalawa ka məsler kurom
nakə faya ka gumeye hərwi
ka dzalum ha ka Yesu Kəriste
aye. Faya nəmaa dzaliye
sa na, nəkurom faya ka
ŋgəlumeye ha bo kaməsler ta
gədaŋ hərwi nakə ka wuɗum
Yesu Kəriste ada nəkurom
mandza eye ɓəŋɓəŋ lele
hərwi nakə faya ka təkumeye
ɗəre a Bəy Maduweŋ kway
Yesu Kəriste aye. 4Malamar
ga hay, nəmaa sər ha,
Mbəlom a wuɗa kurom. A
pala kurom na, hərwi ada kâ
tərum ndo ŋgay hay. 5Nəmaa
sər ha hərwi ahəl nakə nəmaa
ɗakum ha Labara Ŋgwalak
eye na, nəmaa tsik tə bazlam
ɗekɗek tsa bay, nəmaa tsik
ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye. Nəmaa sər ha lele wu
nakə nəmaa tsik aye na,
deɗek. Ahəl nakə nəmay mə
gay kurom aye na, ka sərum
ha mede may. Nəmay faya
nəmaa giye andza niye na,
hərwi madzəne kurom.

6 Nəkurom na, ka da-
zlumay a məpay bəzay a
medemay ada a bəmalə i Bəy
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Maduweŋ kway. Ahəl nakə
ka təmum bazlam i Mbəlom
aye na, ka sum ɗəretsətseh
haladzay hərwiye, ane tuk
na, ɗuh ɗərev kurom kə
ŋgwasa hərwi bazlam nakay
ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye. 7 Andza niye faya ka
bəzumatay ha tsəveɗ lele
eye a ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu neheye tebiye
ka dala i Masedowan ada
ma Akay* aye, ta sər ha
ma kəkay məndze tay nakə
ta ndziye aye. 8 Hərwi
kurom, ndo hay haladzayma
Masedowan ada ma Akay ta
tsəne labara i Bəy Maduweŋ
kway, ane tuk na, nəteye
ɗekɗek bay. Sa na, ndo hay
kwa ka waray ta tsəne ka
mədzal gər kurom nakə ka
dzalum ha ka Mbəlom aye.
Wuray andaya nakə nəmay
nəmaa səkahiye ha 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
deɗekeye, neŋgeye ta sifa aye.
10 Tə sər ha nəkurom faya ka
həbumeye wawa ŋgay nakə
ma deyeweye mə mbəlom
aye. Wawaniyena, Yesunakə
Mbəlom a mbəl ahaya abəra
ma mədahaŋ aye. Neŋgeye
ma buwiye kway abəra ma
mevel i Mbəlom nakə ma
ndziye ka ndo i mezeleme
hay aye. Ma giye na, pat i
sariya ŋgay nakə ma slaweye
aye.

2
Məsler iMbəlomnakəPol a

gema Tesalonik aye
1 Malamar ga hay,

nəkurom ka sərum ha tə
gər kurom mede may nakə
nəmaa ye naha a gay kurom
aye na, kəriye tsa bay.
2 Ka sərum ha nəmaa sa
ɗəretsətseh haladzay ma
Filipi təday, ta tsaɗamay. Ahəl
nakə nəmaa ndisl naha a gay
kuromaye na, ndoməne ɗəre
mayhay 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 ka matəme bazlam 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 ɗərev may aye.
5 Nəkurom ka sərum ha lele
ɗaɗa nəmaa tsikakum wu
hərwi məvakum gər bay ada
ɗaɗa ki yamayaw a mədzal
gər nəmaa tsikakum wu
hərwi ada kâ vəlumamay
bay. Wu nakə na watsa

* 1:7 Akay: Məzele i Gəres nakə tə zalaway ha guram eye.
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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.

7Haɓe 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
nakə ma gatay gər a wawa
ŋgay hay aye. 8Nəmaa 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.
9Malamar ga hay, kâmətsum
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 ze matsətsehe
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 dzalumha ka Yesu
Kəriste aye. 14 Malamar hay
nəkurom ka tərum andza
məhay gər i ndoməpemədzal
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 kəɗ Bəy Maduweŋ
kway sa. Ta həharawa may
dərmak. Nəteye na, tə yay
a gər a Mbəlom bay tebiye,
nəteye ndo mənay ɗəre a ndo
hay tebiye. 16 Andza niye,
nəmaa ɗatay ha bazlam i
Mbəlom a ndo siye neheye
nəteye Yahuda hay bay aye
hərwi ada Mbəlom mâ təma
tay ha na, a satay bay. Anəke
na, ta rah ha ka mənese tay
nakə tə gawa aye tebiye, ada
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kə ndalay a Mbəlom fataya,
sariya ŋgaymagəsiye tay ha.*

A say a Pol mambəɗe gər a
Tesalonik

17Malamar hay, nəmay na,
ahəl nakə nəmaa ye abəra ka
təv kurom, nəmaa gər kurom
ha aye na, hawa kurom a
gawamay haladzay, a samay
məŋgatakum. Tə ɗəre na,
nəmay dəreŋ ta nəkurom.
Ane tuk na, ɗərev may
mandza eye na, tə nəkurom
huya. Nəmaa pəla tsəveɗ
madzəga haladzay mede
nahaməŋgatakum. 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. 19Ayaw, məpemədzal
gər may ta məŋgwese may
na, hərwi kurom. Nəkurom
magogoy may nakə nəmaa
ŋgalakiye kurom ha kame i
Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste
pat nakə ma maweye aye.
20 Ayaw, ta deɗek nəmaa
ŋgalakiye kurom ha ada
ɗərev may ma ŋgwasiye hərwi
kurom.

3
1 Ahəl nakə nəmaa tsəne

labara kurom sa bay aye
na, nəmaa sla faya məgəse
ɗərev sa bay. Nəmaa gwaɗ
nəmaa sləriye naha Timote
ka təv kurom. Nəmay na,
nəmaa ndziye ma Aten
mahəmeye təmaɗ. 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, 3 hərwi ada
ɗəretsətseh nakə faya ma
ndzakumeye a gər aye mâ
dze kurom ha ta dəba bay.
Ɓa ka sərum ha a ye ka bo ka
sakweye ɗəretsətseh andza
niye. 4 Ahəl nakə nəmay ka
təv kurom, ɗəretsətseh ka
ndzakway a gər zuk bay aye
na, nəmaa tsikakum, nəmaa
gwaɗakum aza ɗəretsətseh
ma deyeweye ada kə ndislew
andza nakə ka sərum aye.
5 Hərwi niye na sla faya
maɗəme sa bay. Na slər
naha Timote ka təv kurom
hərwi ada nâ tsəne labara
kurom. Agəna nəkurom faya
ka dzalumeye ha huya ka
Yesu Kəriste kəgəbay agəna
Fakalaw kə vakum gər. Taɗə
kə ge andza niye na, məsler
nakə nəmaa ge mə walaŋ
kurom aye na, ka təra kəriye.

6Ane 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.

* 2:16 Zəbama Roma hay 11.28-32.
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7 Andza niye malamar may
hay, ɗəretsətseh faya ma
ndzameye a gər haladzay ada
ndo hay faya ta kwasameye
gər haladzay. Ane tuk na,
ahəl nakə Timote a maw
a tsikamay labara kurom
aye na, kə mamay naha
ɗərev hərwi nəkurom faya ka
dzalumeyehakaYesuKəriste
huya. 8 Anəke na, ɗərev may
kə ŋgwasa hərwi nəkurom
mandza eye ɓəŋɓəŋ mə həlay
i BəyMaduweŋ. 9Kwanəmaa
gay naha sɨsœ a Mbəlom ma
kəkay na, kə sla bay, hərwi
ɗərevmaykəŋgwasahaladzay
hərwi kurom. 10Nəmay faya
nəmaa ɗuwulay naha me ta
həpat ta həvaɗ hərwi ada
mâ vəlamay tsəveɗ nəmaâ
ye naha mazəbakumaw ɗəre
adamatətikakumwunakə ka
sərum zuk bay aye hərwi ada
kâ səkahumhamədzal gər ka
Yesu Kəriste.

11 Mbəlom Bəba kway tə
gər ŋgay eye ta Bəy Maduweŋ
kway Yesu tâ vəlamay tsəveɗ
mede naha ka təv kurom.
12 Bəy Maduweŋ 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 kurom
aye. 13Andza niye, ma vəleye
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 a

Mbəlom aye
1 Malamar ga hay, wu

nakə nəmaa ndəvakumeye
naha mətsike aye na anaŋ:
Ahəl niye nəmaa tətikakum
mede nakə a yay a gər a
Mbəlom aye. Nəmaa sər
ha mede kurom na, andza
niye. Anəke nəmay, nəmaa
gakumeye amboh ta məzele
i Bəy Maduweŋ kway Yesu,
pumay bəzay a mede kurom
niye kame kame. 2 Ka
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 gum madama bay.
4 Kwa way mə walaŋ kurom
tândza taŋgwasŋgay salamay
ka tsəveɗ nakə a yay a gər
a Mbəlom aye, ndo hay tâ
ŋgəlakum bəzay bay. 5 Kâ
gərumay ha bo a bor i bo
kurom bay. Maa ge andza
niye na, ndo neheye tə sər
Mbəlom bay aye. 6 Ndəray
mâ gay mənese a ndo 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.
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8 Hərwi niye, ndoweye ka
kərah bazlam neheye na, a
kərah bazlam i ndo hay bay.
A kərah na, Mbəlom, neŋgeye
nakə a vəlakum Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye.

9 Malamar ga hay, wuray
andaya nakə na watsakum-
eye naha sa kamawuɗe siye i
ndo i Yesuhayayena, 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 wu mənday wal
bay.

Bəy Maduweŋ Yesu ma
maweye

13Malamar gahay, a samay
məgəre kurom ha ze məsəre
wukabazlam indoneheye ta
mət aye bay. Hərwi a samay
na, ɗərev mâ ye fakuma
abəra bay andza ndo neheye
faya ta həbiye madayaw
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 ma mbəzlaweye abəra
mə mbəlom. Ndo neheye tə
mət ɓa ta dzala ha ka neŋgeye
na, nəteye ta lahiye mələtsew
abəra ma mədahaŋ, 17 tsa
na, Mbəlom ma hayakweye
gər a nəkway neheye huya tə
ɗəre aye hərwi ada nəkway
tage nəteye kâ hayakwa gər
ma pazlay. Nəkway tebiye
ka dzakweye gər ta Bəy
Maduweŋ kway ka məgər
mbəlom. Ka ndzakweye
huya ta Bəy Maduweŋ kway
ka təv manəte eye. 18 Hərwi
niye, mum ha ɗərev a bo tə
bazlam neheye nəte nəte mə
walaŋ 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
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bo kurom eye ka sərum ha
ma maweye andza məkal
ndəray ma səriye faya bay.
3 A həlay nakə ndo hay
ta gwaɗiye: «Gəma may
mandza eye zay, wuray
andaya ma gameye bay.» A
həlay niye na, ɗəretsətseh ma
dazleye tuk, ta dzaliye faya
bay. Tsəveɗ andaya mətəme
abəra mə ɗəma bay. Ma giye
na, andza ŋgwas nakə məwe
wawa a dazlay, məwure ŋgay
eye a dazlay kwayaŋŋa aye.

4 Malamar ga hay,
nəkurom na, andza ndo neh-
eye nəteye ma ləvoŋ aye bay.
Pat eye niye mâ ndzakum a
gər andza məkal bay. 5Hərwi
nəkurom tebiye ndo neheye
tə yawamədzaydzay 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.
7 Ndo 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, gakway metsehe
a bo, dzalakwa ha ka Yesu
Kəriste huya ada wuɗakwa
bo nəte nəte. Niye na, andza
kapakwakabopetekeɗ i ɓəre
hərwi ada wuray mâ gakway
bay. Həbakwa pat nakə
Mbəlom ma təmiye kway ha
hərwi məpe faya mədzal gər
kway na, andza mbəramdaw

i ɓəre nakə tə pawa a gər a
həlay i vəramaye. 9Mbəloma
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. 10 A 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,kandzakweyeka təv
manəte eye. 11 Hərwi niye,
mum ha ɗərev a boməwalaŋ
kurom ada dzənum bo hərwi
ada kâ hutum gədaŋ andza
nakə ɓa faya ka gumeye
anəke aye.

Mandəve i bazlam
12 Malamar hay, faya

nəmaa gakumeye amboh,
rəhumay ha gər a ndo ne-
heye 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 zay mə
walaŋ 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
neheye bəle aye hay, zlum
ŋgatay kwa ka way tebiye.
15 Gum metsehe, ndəray mâ
ma ha seweɗ tə seweɗ bay.
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Gum gədaŋ kwa kəɗay hərwi
ada kâ gum ɗuh na, wu
ŋgwalak eye hay mə walaŋ
kurom ada a ndo hay tebiye.
16 Ndzum na, pat pat ma
məŋgwese. 17 Ɗuwulumay me
a Mbəlom pat pat. 18 Kwa
a həlay waray, gumay naha
sɨsœ a Mbəlom. Anaŋ wu
nakə nəkurom ndo neheye
madzapa eye tə Yesu Kəriste
a say a Mbəlom kâ gum aye.
19 Kâ kərahumay ha tsəveɗ a
MəsəfəreTsəɗaŋŋakamətsike
me bay. 20 Ka ta rəsum
na bazlam i ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom hay bay.
21 Dzədzamum tay ha wu
neheye ta tsikiye tebiye təday
ada pum wu nakə lele eye
a ɗərev kurom. 22 Kâ gum
mənese bay 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 hərwi ada
a həlay nakə Bəy Maduweŋ
kway Yesu Kəriste ma maw-
eye na, ndəray mâ ŋgəlakum
bəzay ta təv i wuray kwa
tsekweŋ bay. 24 Mbəlom a
zalakum na, hərwi ada kâ
tərum ndo ŋgay hay. Neŋgeye
ma giye andza niye hərwiwu
nakə kə tsik aye na, ma giye.

25Malamarhay, ɗuwulumay
me a Mbəlom hərwi may
dərmak. 26 Tsikumatay me
a ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu tebiye lele. 27 Na
gakumamboh taməzele i Bəy
Maduweŋ kway: Dzaŋgum
ɗerewel nakay kame i siye i

ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu tebiye.

28BəyMaduweŋkwayYesu
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 tə zalay «ndo i seweɗ»
aye. Neŋgeye na, gədaŋ nakə
ahayaygəragədaŋseweɗeye
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 neheyema Tesalonik
aye, nəkurom i Mbəlom Bəba

kway ada i Bəy Maduweŋ
kway Yesu Kəriste.

2Mbəlom Bəba kway ta Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste
tâ pa fakuma ŋgama ada tâ
vəlakum zay.

Bəy Maduweŋ ma gateye
sariya a ndo iməndzibəra hay

3 Malamar 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 haməpemədzal
gər kurom ka neŋgeye ada
nəkurom tebiye, kwa way a
wuɗa siye i ndo hay kame
kame dərmak. 4 Hərwi 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 gateye ɗəretsətseh
a ndo neheye ta gakumeye
ɗəretsətseh aye. 7 Nəkurom
ndo neheye anəke faya ka
sumeye ɗəretsətseh aye na,
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Mbəlom ma vəlakumeye
zay ada ta nəmay dərmak.
Ma giye andza niye na, a
həlay nakə Bəy Maduweŋ
kway ma mbəzlaweye 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 Bəy Maduweŋ bay.
Ta sliye məndze ma məzlaɓ
nakə a ze kwa mey aye bay.
10 Wu nakay ma giye bo na,
pat nakə Bəy Maduweŋ ma
maweye. Ndo ŋgay hay ta
zambaɗeye. Ndo 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 nakay ma
giye na, hərwi Mbəlom ta Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste
ta piye fakuma ŋgama.

2
Wu nakə ma lahiye məge

kame aza Yesu ma maweye
aye

1 Malamar hay, a seŋ
mətsike ka pat i məmaw i
Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste ada i məhay gər kway
kame ŋgay. Faya nəmaa
gwaɗakumeye naha, 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
bazlam i Mbəlom, kəgəbay
tə gwaɗ maa watsa andza
niye na, neŋ, kâ dzədzarum
bay. 3 Ndəray mâ vakum gər
kwa tsekweŋ bay tebiye. Pat
eye kə husaw zuk bay hərwi
ma husaweye na, ndo hay
haladzay ta gəriye ha tsəveɗ
i Mbəlom təday, ndo i seweɗ
nakə Mbəlom ma kaliye ha
a ako aye ma deyeweye
təday. Tsa na, pat eye ma
husaweye tuk. 4Ndo i seweɗ
niye ma gateye me a ndo
hay ka məɗəslay ha gər kwa
taɗə a Mbəlom, kwa a mey,
ma gwaɗateye kâ ɗəslumay
ha gər bay. Ma gwaɗateye
neŋgeye na, a ze kwa mey
tebiye. Ma fələkwiye kwa
a gay i məɗəslay ha gər
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a Mbəlom, ma ndziye mə
ɗəma, ma gwaɗiye neŋgeye
Mbəlom.*

5 Ahəl nakə neŋ mə gay
kurom aye na, na tsikakum
wu neheye, kəmətsakum gər
ɗaw? 6Anəke wu ka dərəzlay
na tsəveɗ ada ka sərum wu
nakə a dərəzlay na tsəveɗ aye.
Aza həlay eye kə sla na, ndo i
seweɗ niye ma ndohwaweye
parakka. 7 Seweɗ nakay faya
ma giye məsler mə walaŋ i
ndo hay, ane tuk na, neŋgeye
maŋgaha eye, ada ma ndziye
maŋgaha eye hus a həlay nakə
ndo madərəzlay na tsəveɗ
ma gəriye ha madərəzlay na
tsəveɗ aye. 8 Tsa na, ndo
i seweɗ ma ndohwaweye
parakka. Ma dəba iwunakay
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. 10Ma giye
wu neheye ŋgwalak eye bay
aye wal wal tebiye ada ma
vateye gər a ndo neheye ta
kutsiye tay ha a ako nakə
ɗaɗa ma mbatiye bay aye.
Ta dziye andza niye hərwi
ta wuɗa deɗek bay, ta kərah.
Taɗə ta təma na, Mbəlom ma
təmiye tay ha haɓe. 11Hərwi
niye, Mbəlom ma sləriye
fatayandoməvataygər gədaŋ

eye hərwi ada tâ vəlay ha
mədzal gər tay a maraw me.
12 Mbəlom a ge andza niye
na, hərwi ada sariya mâ gəs
tay ha ndo neheye ta təma
deɗek bay aye ada ta wuɗa
məgemənese 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 nakə
məndzibəra 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. 14Mbəlom a
zalakumna, ahəl nakənəmaa
ɗakum ha Labara Ŋgwalak
eye i Yesu Kəriste aye. A say
na, kâ hutum məzlaɓ i Bəy
Maduweŋ 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 nəmaa watsakum naha
a ɗerewel, pum na a mədzal
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

* 2:4 Zəbama Daniyel 11.36; Ezekiyel 28.2.
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ŋgwalak ŋgay, faya ma makw-
eye naha ɗərev huya ada faya
ma dzəniye kway ka mədzal
gər kway, ka wu nakə ŋgwalak
eye ma deyeweye kame aye.
17Mâmakumnaha ɗərev ada
mâ vəlakum gədaŋ ka məge
wu neheye ŋgwalak eye hay
huya ada ka mətsike wu neh-
eye ŋgwalak eye hay huya.

3
Ɗuwulumay me a Mbəlom

hərwimay
1 Malamar hay, nakay na,

wu nakə nəmaa ndəviye ha
mətsikakum aye. Ɗuwulumay
me a Mbəlom hərwi may
hərwi ada bazlam i Bəy
Maduweŋ Yesu mâ ye kame
bəse bəse ada ndo hay tâ
rəhay ha gər andza nəkurom
neheye ka rəhumay ha gər
aye dərmak. 2Ɗuwulumayme
a Mbəlom hərwi may hərwi
ada mâ tsəpa may abəra ka
ndo i seweɗ hay, hərwi a say
a siye hay matəme bazlam i
Mbəlom nakə nəmaa tsikiye
bay.

3Ane tuk na, BəyMaduweŋ
na, a mbəɗay həlay a bazlam
ŋgay bay. Ma dzəniye kurom
ada kâ tərum gədaŋ eye
hay ada ma tsəpiye kurom
abəra ka Fakalaw.* 4 Bəy
Maduweŋ kway faya ma
dzəniyemaykaməge fakuma
mədzal gər. Nəmaa sər ha
na, faya ka gumeye wu nakə
nəmaa tsikakum aye ada
ka gumeye huya. 5 Bəy
Maduweŋ kway mâ dzəna
kurom hərwi ada kâ sərum

ha ma kəkay nakə Mbəlom
a wuɗa kurom aye ada kâ
səmumay naha a ɗəretsətseh
andza Yesu Kəriste nakə a
səmay naha aye.

Kwawaymâ geməsler
6Malamar hay, faya nəmaa

tsikakumeye ta məzele i Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste,
faya nəmaa gwaɗakumeye
na, kâ ndzum ka təv i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheye sœ eye bay, hərwi
ta kərah wu neheye nəmaa
tətikakum aye. 7Nəkurom ka
sərumha təgərkuromeyewu
nakəkagumeyehərwiməpay
bəzay amedemayaye. Hərwi
ahəl nakə nəmay mə gay
kurom aye na, nəmay sœ eye
hay ɗaw? 8 Nəmaa nda wu
mənday i ndo mekeleŋ eye
hay kəriye bay, nəmaa səkəm
masəkəme. Nəmaa ge məsler
tə madagər eye həvaɗ ta
həpat hərwi wu mənday may
hərwi ada nəmaâ vəlakum
ɗəretsətsehhərwiwumənday
bay. 9Nəmaageməsler andza
niye na, nakə tsəveɗ may
andaya matsətsehe fakuma
wumənday bay aye bay. Ane
tuk na, nəmaa ge ɗuh na,
hərwi məɗakum ha wu nakə
kâ gum aye. 10 Ahəl nakə
nəmay mə gay kurom aye
na, nəmaa tsikakum, nəmaa
gwaɗakum: Taɗə ndoweye kə
geməsler bay na, kâ vəlumay
wumənday bay.

11 Nəmaa tsikakum naha
andza niye na, hərwi nəmaa
tsəne tə gwaɗ ndo mekeleŋ
eye hay mə walaŋ kurom na,
sœ aye hay. A satay məge

* 3:3 2 Tesalonik hay 2.3.
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məsler bay, ane tuk na, faya
ta ndapiye a bazlam i ndo
hay. 12 Faya nəmaa tsikat-
eye naha a ndo niye hay,
faya nəmaa gatay nahame 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.
14 Taɗə ndoweye ka rəhay ha
gər a wu nakə nəmaa watsa
a ɗerewel nakay aye bay
na, zəbum faya, nəkurom ta
neŋgeye kâ dzapum ka məge
wu hay dziye bay hərwi ada
horoy mâ gay. 15 Ane tuk
na, kâ zəbum faya andza
ndo məne ɗəre kurom bay.
Tsikumay me ɗuh ta tsəveɗ
eye hərwi neŋgeye malamar
kurom huya.

Mandəve i bazlam
16 Bəy Maduweŋ Yesu bo

ŋgay eye ndo məvəle zay, mâ
vəlakum zay huya pat pat
kwa həlay waray waray. Bəy
Maduweŋ Yesu mâ ndza tə
nəkurom tebiye.

17 Neŋ 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.

18BəyMaduweŋkwayYesu
Kəriste mâ pa fakuma ŋgama
tebiye.
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Makurre i ɗerewel i
Pol nakə a watsay

naha a
Timoteaye

Məfələkwe
Məzele i Timote ka ndz-

eye a gər ma ɗerewel i ndo i
maslaŋ hay ada mə ɗerewel
hay i Pol. Timote a lakawa
ha Pol ka məge məsler. Kə
laka ha Pol a mahəhele hay
haladzay. Pol kə slər ha a təv
mawura bo haladzay, a Tesa-
lonik ada Koriŋte.
Pol awatsayɗerewelaTim-

ote sulo. Pol a watsa ɗerewel
neheye na ɓa mədok i məpe
mədzal gər ka Yesu mapa eye
tsɨy. A zəkaw anəke na, məpe
tay ha gay i maɗuwule me
hay lele ada matəra ha məpe
mədzal gər gədaŋ eye.
Makurre i ɗerewel a

vəlatay gədaŋ a ndo mədzal
gər hay kaYesu, a ndoneheye
tə kalatay kame a ndo hay
aye, ada a Timote.
Siye i ndo məpe mədzal gər

kaYesu faya ta sənəkateyewu
lele bay aye a ndo hay (1.3-7;
4.1-4; 6.3-5.
Pol faya ma tsikateye me a

zləm hərwi məɗəslay ha gər
a Yesu ada tə maɗuwule me
(madədo 2). A ɗa ha dərmak,
ndo neheye tə kalay kame a
gay i maɗuwule me hay ta
ndziyena,makəkay (madədo
3).
Bəba i Timote na, ndo

Gərek ada may ŋgay dem i
Yahuda hay. Faya ma ɗay
ha a Timote ma kəkay nakə

ma gateye gər a ndo hay aye
(madədo 4 ka 6).

1Maawatsa ɗerewel nakay
na, neŋ Pol, neŋ ndo imaslaŋ
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 faya
mədzal gər aye.

2Na 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
3 A seŋ na, ndza ma Efez

andza nakə na tsikaka kurre
ahəl nakə na gər kar ha, na
ye ka dala i Masedowan aye.
Ndza mə ɗəma hərwi ada kâ
gatay me a ndo neheye faya
ta tətikateyemarawmeando
hay aye, tâ gər ha. 4Gwaɗatay
na, tâ vəlay habo tay awurm-
bez hay ada aməkəɗewuway
ka bəba təte tay hay bay.
Niye na, ma gəliye haməkəɗe
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 tsikakwat-
eye andza niye na, hərwi ada
tâ wuɗa ndo hay. Kə satay
mawuɗe ndo hay na, ɗərev
tay mâ təra tsəɗaŋŋa lele, tâ
gewuŋgwalak eye ɗekɗek ada
tâ dzala ha ka Mbəlom lele.
Niye na, ta wuɗa ndo hay.

6Ndo mekeleŋ eye hay na,
ta dze abəra ka tsəveɗ, ta
gər ha wu ŋgwalak eye. Ɗuh
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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 tukna, 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 bazlam mapala eye na,
hərwindoneheye faya tagiye
mənese aye, ndo neheye tə
yay a gər a Mbəlom bay aye,
ndo neheye ta kərahwu 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,
10 ada ndo məge madama
hay, ndo neheye tə zlawa
siye i hasləka hay ta tərawa
ha andza ŋgwas tay aye, ndo
neheye 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. 11Matətike
nakay a yaw na, abəra ma
Labara Ŋgwalak eye nakə
Mbəlom, ndo iməzlaɓ, a vəleŋ
a həlay aye. Labara ŋgwalak
eye niye a ɗa ha Mbəlom
bagwar eye, neŋgeyenakəma
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 sɨsœ
sa hərwi ka təra ga ha ndo i
məsler ŋgay. Maa vəleŋ gədaŋ
ka məge məsler na, neŋgeye.
13 Ahəl niye na, na tsalaway
ka gər a Mbəlom, ada ta
zlapay ga na, na gawatay
ɗəretsətseh a ndo ŋgay hay
haladzayhərwinakənadzala
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 ka mawuɗe siye i ndo
hay.

15 Mezeleme nakə neŋ na
ge aye na, a ze i ndo siye
hay tebiye. Yesu Kəriste
a yaw ka məndzibəra na,
hərwi ada mâ 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,



1 Timote 1:17 538 1 Timote 2:8

hərwi ada mâ ɗatay ha a ndo
hayneŋgeyendoməzleŋgatay.
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
bazlam nakay a həlay yak
andza nakə ndo i maslaŋ hay
tə tsik fakaya aye. Bazlam
neheye tə tsik aye tâ təra i
yakna, andzawuhəlay hərwi
ada kâ ge vəramnakə 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
Maɗuwulay me a Mbəlom

na, kəkay?

1 Makurre i wu nakə a
seŋ mətsikatay a ndo hay
aye na, anaŋ: Tsətsahum
ka Mbəlom, ɗuwulumay me,
gumay amboh təməgay 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, adakâ rəhakwayhagər a
Mbəlom, ada mede kway mâ
təra ŋgwalak eye kame ŋgay.
3 Maɗuwulay me a Mbəlom
hərwi ndo hay na, lele ada
a yay a gər a Mbəlom ndo
mətəme kway ha. 4 A yay a
gər haladzay hərwi a say na,
ndo hay tebiye tâ təma ada
a say tâ sər deɗek. 5 Bazlam
nakay na, hərwi ndo hay
tebiye. Hərwi Mbəlom na,
nəte ŋgweŋadandoməwalaŋ
i Mbəlom ta ndo hay na, nəte
ŋgweŋ. Neŋgeye ndo zezeŋ,
ndo zezeŋ eye niye na, Yesu
Kəriste. 6A yaw na, kə vəl ha
məsəfəre ŋgay masəkəmatay
ahaya ndo hay. A ɗa ha na, a
həlay nakə ŋgwalak eye, a say
a Mbəlom ndo hay tebiye tâ
təma aye. 7Mbəlom a slər ga
ha, na təra ndo i maslaŋ ŋgay
hərwi ada nâ ɗa ha wu nakay
andohay. A gweɗeŋ tətikatay
andoneheyeYahudahaybay
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 ɗuwulaynahame

* 1:20 A sayməgweɗe a ndoməwetse ɗerewel nakay na: «Na həhar tay abəra mə
walaŋ i ndo hay.»
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a Mbəlom tə ɗərev tsəɗaŋŋa
eye. Tâ ge mevel ka ndo bay,
tâ kəɗwuway ka wu bay.

9 A seŋ na, ŋgwas hay tâ pa
ka bo petekeɗ andza nakə a
ye ka bo məpe aye. Petekeɗ
nakəndohay ta giye faya ɗəre
aye na, tâ pa ka bo bay. Tâ
gay metsehe bo tay. Tâ mətsa
kamatərɗe gər lele hərwi ada
tâ zəba fataya bay. Tâ pa
ka bo wu i maslawa neheye
tsakala eye haladzay aye bay,
kwa petekeɗ neheye tsakala
eye haladzay aye tâ pa ka bo
bay. 10 Məsler nakə lele aye
mâ təra malembeɗe bo tay
ɗuh. Ŋgwas neheye tə gwaɗ
faya ta rəhay gər a Mbəlom
aye na, tâ ge andza niye.
11 Ahəl nakə faya ta tətikiye
mə gay i maɗuwule me aye
na, ŋgwas hay tâ tsik me bay,
tâ ndza ɗikɗik. Tâ ɗəslay ha
gər a ndo matətike ndo hay.
12 Na vəlatay tsəveɗ a ŋgwas
hay ka matətikatay a hasləka
hay bay ada tâ ləvay gər a
hasləka hay bay. Tâ ndza
ɗikɗik, 13hərwi Mbəlom a lah
məge na, Adam təday, adama
dəba eye a ge Hawa. 14 Sa na,
Fakalaw ka səpat Adam bay.
Ane tuk na, a səpat na, ŋgwas.
Maa kərah marəhay ha gər a
Mbəlom na, ŋgwas. 15Kwamâ
ge andza niye bəbay, ŋgwas ta
wiye wawa ada Mbəlom ma
təmiye tay ha. Ane tuk na, tâ
dzala ha ka Mbəlom huya, tâ
wuɗa ndo hay, tâ təra ŋgwalak
eye ka ɗəre i Mbəlom, tâ gay
metsehe a bo tay.

3

Madugula hay i ndo i
Kəriste hay

1 Bazlam nakə na tsikiye
na, deɗek. Ndo nakə ka pəla
matəre madugula i ndo i
Kəriste hay aye na, a say
məge məsler ŋgwalak eye.
2 Madugula 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 ɗuh
na, ndo ləfeɗeɗe, mâ tsala bo
ta ndo hay bay, mâ ge bor i
dala bay. 4Mâ sər məgay gər
a ŋgwas ŋgay ta wawa ŋgay
hay, mâ gəl tay ha wawa ŋgay
hay lele, wawa ŋgay hay tâ
rəhay ha gər. 5 Taɗə ndoweye
kə sər məgay gər a ndo i gay
ŋgay hay bay na, ma səriye
məgataygəraməhaygər indo
məpe mədzal gər hay ka Yesu
na, ma kəkay?

6Ahəl nakə ka pumeye ndo
mâ təra madugula aye na, kâ
pum ndo nakə a dzala ha ka
Yesu Kəriste anəke aye bay.
Ma ta ɗəslay ha gər a bo.
Kə ge andza niye na, sariya
ma gəsiye na andza nakə ma
gəsiye Fakalaw aye. 7 Ndo
nakə ma təriye madugula i
ndo i Kəriste hay aye na,
mede ŋgay mâ yatay gər a
ndo neheye ta dzala ha ka
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Yesu bay aye dərmak. Kə ge
andza niye bay na, horoy ma
geye kame tay ada Fakalaw
mambəzliye na a ɓalay ŋgay.

Ndoməgeməslerməwalaŋ
i ndo i Kəriste hay

8 Mede i ndo hay məge
məsler mə walaŋ 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 məsler na, zəbum ka
mede tay lele təday. Kə ge
mede tay lele na, pum tay ha
tâ təra ndoməgeməsler hay.

11Mede 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.

12Ndoməgeməslermâ təra
na, zal i ŋgwas nəte, mâ gatay
gər a wawa ŋgay hay ta ndo i
gayhay lele. 13Taɗəndoməge
məsler ta ge məsler lele na,
ndo hay ta ɗəslatay ha gər. Ta
sliye faya məɗe ha bazlam i
YesuKəristeparakkahərwi ta
dzala ha faya lele.

Wu bagwar eye nakə
Mbəlom a ɗa ha aye

14 Na dzala na, na miye
naha ka təv yak bəse. Ane
tuk na, na watsaka naha wu
neheye na, 15 hərwi kwa taɗə
na ye naha bay na, ɗerewel
nakay ma ɗakeye ha ndo i
gay i Mbəlom hay ta ndziye
kəkay na, ka səriye ha. Ndo

i gay i Mbəlom na, ndo ne-
heye tə dzala ha faya aye,
neŋgeye tə ɗəre eye. Bazlam
deɗek eye malətsa eye faya
andza mədok i gay. 16 Ta
deɗek, bazlamnakayna, bag-
war eye haladzay. Maŋgaha
eye ahəl niye, ane tuk na,
Mbəlom kə ɗakway ha. Faya
ma ɗakway ha kəkay nakə
ka ndzakweye ka tsəveɗ i
Mbəlom aye. Ndərayma sliye
fayamahəmbər na bay. A tsik
na, ka Yesu Kəriste:
A təra ndo zezeŋ aye.
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye kə ɗa

ha,
neŋgeye mənese andaya
faya bay.

Gawla iMbəlomhay taŋgatay.
Ndo hay ta ɗa ha bazlamŋgay

a ndo neheye nəteye
Yahuda hay bay aye.

Ndo hay kwa waray ka
məndzibəra ta dzala
ha,

Mbəlom kə zla a gəma, ka
vəlay məzlaɓ.

4
Ndo neheye ta tətikateye

marawme 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 ba-
zlam tay sulo, faya ta ɗəsiye
parasay. Mədzal gər tay kə
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nas andzawunakə ako a fəka
na aye. 3Ndo neheye na, faya
ta gwaɗateye andohayməzle
ŋgwas na, lele bay. Faya ta
giye me ka mənde wu siye
hay sa dərmak. Ane tuk na,
Mbəlom, neŋgeye a ge wu ne-
heye na, hərwi ada ndo neh-
eye 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. Wumənday kwa
waray ka kərahum mənde
bay, ndayum tsa ada kâ gu-
may naha sɨsœ a Mbəlom.
5 Wu mənday tebiye na, lele
hərwi bazlam i Mbəlom ada
hərwi maɗuwule me kway
nakə faya ka ɗuwulakweye
me aye.

Ndo məge məsler 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 hərwi matətike
nakə faya ka pay bəzay lele
aye. 7 Wurmbez neheye
kəriye a yay a gər a Mbəlom
bay aye na, kâ pay zləm
bay. Mede yak mâ səkah
matəre kame kame andza
nakə a say a Mbəlom aye.
8 Taɗə ndoweye ma giye
həbaɗ hərwi matətəɗe ha
mbəle ŋgay aye na, ma geye
ŋgama tsekweŋ a bo ŋgay. Ane
tuk na, taɗə mede ŋgay lele
andza nakə a say a Mbəlom
aye na, ma geye ŋgama na,

haladzay, hərwi a sər ma
dzəniye na anəke ma sifa
nakə ka məndzibəra aye ada
ma sifa nakə ma hutiye ka
tor eye. 9 Bazlam 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. Neŋgeyendomətəme
tay ha ndo hay tebiye, ma
təmiye hawenewene eye na,
ndo neheye tə dzala ha ka
Kəriste aye.

11Ɗatay ha ada kâ tətikatay
wu nakay a ndo hay.
12 Ndəray mâ kəts kar hərwi
nəkar wawa eye segey bay.
Ɗuh nəkar na, bəzatay ha a
ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu ta ndziye na, kəkay.
Bazlam yak nakə ka tsikiye
na, mâ təra bazlam lele eye,
mede yak mâ ge lele, wuɗa
ndo hay, dzala ha ka Yesu ada
ndza na, tsəɗaŋŋa. 13 Dzaŋga
Ɗerewel i Mbəlom pat pat
kame i ndo hay. Ɗatay ha
ada kâ tətikatay hus a pat
nakə aza na ye naha aye.
14 Kâ gay masəfaya a gədaŋ
nakə Mbəlom a vəlaka aye
bay. A vəlaka na, ahəl nakə
ndo hay tə ɗa ha wu nakə
Mbəlom a tsik ka nəkar aye
ada madugula hay tə pa faya
həlay tay aye.*

15 Pay gər na, a məsler ne-
heye anaŋ aye. Vəlay ha bo

* 4:14 Məpe həlay ka ndo: Məzle ndo kaməgeməsler məwalaŋ i ndo.



1 Timote 4:16 542 1 Timote 5:11

yak tebiye hərwi ada ndo hay
tâ ŋgatay faya ka diye kame
kame ka tsəveɗ i Mbəlom.
16 Gay metsehe a mede yak,
gay metsehe a wu nakə faya
ka tətikateye a ndo hay aye
ada ndza ɓəŋɓəŋ lele. Taɗə ka
ge andza niye na, ka təmiye
haboyakeyeadandoneheye
faya tapay zləmabazlamyak
aye dərmak.

5
Mede i ndo məpe mədzal

gər hay ka Yesu
1 Ahəl nakə nəkurom ka

təv manəte eye ta ndo guram
aye na, kâ may ha mənese
bay, tsikay ta tsəfetsəfe eye
andza neŋgeye na, bəba yak.
Tsikatay me a gawla hay
andza nəteye malamar yak
hay. 2 Tsikatay me a mama
hay andza nəteye may 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 madak-
way i ŋgwas hay ta deɗek,
ndo məgatay gər andaya
bay aye. 4 Taɗə madakway
i ŋgwas wawa ŋgay kəgəbay
wawa i wawa ŋgay andaya
na, gər ha wawa hay tâ tətik
marəhatay 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
kaMbəlom, fayama ɗuwulay
naha me a Mbəlom huya ta
həpat kwa ta həvaɗ hərwi
ada mâ dzəna na. 6 Ane tuk
na, madakway i ŋgwas nakə
a gər ha bo ŋgay kwa a way
tsa aye na, neŋgeye mandza
eyemasifa, ane tukna, andza
neŋgeye maməta eye. 7Ɗatay
ha a ndo hay na, tâ gatay
gər a bəba tay hay hərwi ada
ndəray mâ matay ha mənese
bay.

8 Taɗə ndoweye kə gay gər
a ndo ŋgay hay bay, na tsik
wene wene eye na, ka ndo i
gayŋgayhay, kə gərha tsəveɗ i
YesuKəriste. Neŋgeye lelebay
a ze ndo nakə kə dzala ha ka
Yesu bay aye.

9 Watsa a ɗerewel na,
məzele i madakway i ŋgwas
nakə məve ŋgay kə ndisl a
məve kuro kuro məkwa aye
ɗekɗek ada nakə a zla zal
nəte aye. 10Ndo 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.

11 Madakway i ŋgwas neh-
eye dahəlay aye na, kâ watsa
məzele tay a ɗerewel bay.
Hərwi ka watsa məzele tay
agəna ma sateye mede a zal
sa, ta gəriye ha məpay bəzay

* 5:10 Məbere sik na, andzaməgweɗe: Matəmembəlok.
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a Yesu Kəriste. 12Ta ge andza
niye na, sariya ma gəsiye
tay ha hərwi ta nas wu nakə
tə tsik, tə gwaɗ: Ta ndziye
mahəteye aye. 13Kwa 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
bazlamnakə ka zəbatay naha
bay aye. 14 Hərwi niye a
seŋ na, madakway i ŋgwas
neheye dahəlay eye hay aye
na, tâ ye a zal sa, tâ wa
wawahay, tâ gay gər a bəɗgay
tay hərwi ada ndo neheye
tə nakway ɗəre aye tâ huta
wuray mətsike fakwaya bay.
15 Na tsik andza niye na,
hərwi siye i madakway i
ŋgwas hay ta gər ha tsəveɗ
i Mbəlom, tə pay bəzay a
Fakalaw.

16 Taɗə ŋgwas nakə faya
ma pay bəzay a Yesu Kəriste,
madakway i ŋgwas andaya
mə gay na, neŋgeyemâ dzəna
na. Madakway i ŋgwas niye
andza niye na, məhay gər
i ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu ta dzəniye na bay.
Məhay gər i ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu ta dzəniye na,
madakway i ŋgwas neheye
ndəray tay andaya bay aye.

17Madugula neheye nəteye
faya ta gateye gər lele a ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu
aye na, rəhumatay ha gər
lele. Rəhumatay ha gər wene
wene eye a ndo neheye faya
ta vəliye ha gədaŋ tay ka

məɗe ha bazlam i Mbəlom
ada kamatətikatay a ndo hay
aye. 18 Hərwi mawatsa eye
məƊerewel i Mbəlom, a gwaɗ:
«Ahəl nakə slama giyeməsler
ma guvah aye na, kâ pay wu
ka bazlam bay, gər ha mâ
həpəɗ wu mənday.†». A gwaɗ
sa: «Ndoməge məsler na, lele
tâ vəlay wu i madagər ŋgay.‡»

19 Taɗə ndoweye ki yaw ka
təv yak mətsikaka wu nakə
lele bay aye ka madugula i
ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu na, kâ pay zləm bay. Ka
ta pay zləm na, tsəne abəra
ka ndo hay sulo kəgəbay ka
ndomamahkar eye tədayada
ka pateye zləm. 20 Tsikatay
faya a ndo neheye faya ta
giye mənese aye kame i ndo
hay tebiyehərwi adando siye
hay tâ dzədzar məge mənese
dərmak.

21 Neŋ faya na gakeye am-
boh kame i Mbəlom, kame
i Yesu Kəriste ada kame i
gawla i Mbəlom neheye a
pala aye, amboh rəhay ha gər
a wu nakə na tsikaka aye.
Kâ ŋgəna tay ha ka bo abəra
ndo hay bay, kâ matay bo a
ndo siye hərwi agəna nəteye
ndo yak hay aye bay. 22 Taɗə
a saka məzle ndo ka məge
məsler mə gay i maɗuwule
me na, zəba ka mede ŋgay
lele təday nakə ada ka piye
həlay ka gər ŋgay aye. Kâ
tələka həlay yak a mezeleme
i ndo siye hay bay. Ndza na
tsəɗaŋŋa.§

23 Kâ sa yam ɗekɗek bay,
sa guzom tsekweŋ hərwi huɗ

† 5:18 Bazlam mapala eye masulo eye 25.4. ‡ 5:18 1 Koriŋte hay 9.9; Mata
10.10; Luka 10.7. § 5:22 Zəbama 1 Timote 4.14.
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yak nakə a wurawa fakaya
aye hərwi ada huɗ mâ wur
fakaya sa bay.

24Ndo siye hay kwa taɗə ta
ye kame i sariya zuk bay na,
mezeleme tay a zəba parakka
mə dzaydzay. Ka ndo siye
hay, ta səriye ha mezeleme
tay na, ma dəba i sariya.
25Məsler ŋgwalak eye hay na,
nəteye mə dzaydzay dərmak.
Taɗə ta ndohwaw bəse a dza-
ydzay zuk bay na, ta sliye
məndze huya maŋgaha eye
bay.

6
1 Ndo 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 ka məzele i Mbəlom
bay ada ka wu neheye faya
ka tətikakwateye a ndo hay
aye bay. 2 Taɗə ndo i gay i
beke hay nəteye ndo məpe
mədzal gər hay ka Kəriste,
kwa taɗə nəteye malamar
hay ma məpe mədzal gər ka
Kəriste bəbay na, tâ kərah
marəhatay ha gər a ndo i
gay tay hay bay. Kwa nəteye
tebiye tə ləva kame i Mbəlom
na, ta giyeməsler tay lele ɗuh
ma ziye nakə kurre aye hərwi
ndo neheye faya ta gateye
məsler aye na, nəteye ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu
adaMbəlom awuɗa tay.

Ndo neheye zlele eye hay
deɗek aye
Tətikatay wu neheye a

ndo hay, vəlatay gədaŋ.
3 Taɗə ndoweye ka tətik wu
mekeleŋ eye, ada ka təma

bazlam neheye deɗek aye
i Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste bay, ada a təma wu
nakə faya ka tətikakwateye
a ndo hay ka mede nakə lele
eye kame i Mbəlom aye bay
sa na, 4neŋgeye ndoməɗəslay
ha gər a bo, a 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 zlakwaw wuray ka həlay
bay, ka makweye na, ka
zlakweyewuray ka həlay bay
dərmak. 8 Taɗə wu mənday
kway təpetekeɗkwayandaya
na, niye na, ɗa kway. 9 Ndo
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
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ha tsəveɗ i Mbəlom hərwi a
satay suloy ka zal, ada hərwi
niye ta huta ɗəretsətseh mə
ɗərev.

Mandəve i bazlam
11Ane tukna, nəkarna, 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 tərando ləfeɗeɗe eye.
12 Ge 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 haladzay wu
nakə ŋgwalak eye ka dzala ha
aye. 13Neŋ 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 ŋgwalak eye
parakka kame i Poŋos Pilat
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 Kəristemamaweye aye.
15 Ma maweye na, a həlay
ŋgwalak eye. Maa ge ha andza
niye na, 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 sliye
məŋgatay bay sa. Ndo hay
tâ ɗəslay ha gər. Ma ndziye
huya. Mâ ge andza niye.

Mətsike me a zləm a ndo i
zlele hay

17Ndoneheye zlele eye hay
ka məndzibəra nakay aye na,
gwaɗatay tâ ɗəslayha gər abo
bay, zlele ma ziye kəriye. Tâ
pa fayamədzal gər taybay. 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 ha-
ladzay. Gwaɗatay na, tâ vəl
wu ta məŋgwese eye, tâ vəl
wu a siye i ndo hay. 19 Taɗə
faya ta giye andza niye na,
ta hayay gər a wu tay hay a
təv ŋgwalak eye hərwi ada tâ
huta sifadeɗekeye. Magaeye
na, andza ndonakə a panaha
mədok i gay ŋgay kurre aye.

20 Timote, gay gər a wu
nakə Mbəlom a pa a həlay
yak aye. Bazlam neheye ndo
hay ta tsikiye kəriye na, kâ
tsik a ɗəma bay. Wu nakə
nəteye tə zalay ndaraw aye,
ane tukna, ndarawdeɗekeye
bay. 21 Na tsik andza niye
hərwi siye hay ta dzala ha ka
wu nakə faya ka dzalakweye
faya aye sa bay, hərwi tə gwaɗ
tâ huta ndaraw eye nakay.
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Mbəlom mâ 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
haladzay ta mbəɗay dəba
(1.15; 4.10-16). A sər ha
mazlambar ma mətiye (4.6).
A gwaɗay a Timote ndo
məleke ha maməsler, a wuɗa
na andza wawa, ka dzameye
gər ɗaɗa sa.
Ɗerewel nakay faya ma

makweye ahaya a zləm
məndze 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 gwaɗay
mâ ɗa ha bazlam i Mbəlom
ta tsəveɗ eye lele (2.14-
15). Hərwi niye, Timote mâ
ŋgəɗay a məkəɗe wuway, mâ
mbəɗay dəba a ndo neheye
faya ta 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 ka
matətikewu deɗek eye (3.16).

Mətsikeme i Pol
1Maawatsa ɗerewel nakay

na, neŋ Pol, neŋ ndo imaslaŋ
i Yesu Kəriste andza nakə a
say a Mbəlom aye. A slər ga
hahərwi adanâ ɗahabazlam
i sifa nakə Mbəlom a gwaɗ
ma vəlateye a ndo neheye
madzapa eye tə Yesu Kəriste
aye.

2Na watsaka naha a nəkar
Timote. Nəkar na, na wuɗa
karhaladzayandzawawaga.
Mbəlom Bəba kway tə Yesu
Kəriste Bəy Maduweŋ kway
tâ pa fakaya ŋgama, tâ gaka
ŋgwalak ada tâ vəlaka zay.

Pol a may naha ɗərev a
Timote

3Neŋ fayanagaynaha sɨsœ
a Mbəlom hərwi yak. Neŋ
faya na geye məsler tə ɗərev
tsəɗaŋŋa eyeandza i bəba təte
ga neheye tə gaway məsler
aye. Ahəl nakənaɗuwulaway
nahameaMbəlomayena, 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 haladzay məŋgataka
hərwi ada ɗərev ga mâ 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
LowisnakəadzalahakaYesu
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

* 1:4 Timote a tuwa ahəl nakə Pol a ye faya abəra a gər ha ma Efez aye. Zəbama
1 Timote 1.3.
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bay. A vəlaka na, ahəl nakə
na pa fakaya həlay aye.
Vəlay ha ɗərev yak peteh
ka məge.† 7 Kâ dzədzar bay
hərwi Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
nakə Mbəlom a vəlakway
aye na, ma təriye kway ha
ndo i zluwer hay bay. Ɗuh
ma vəlakweye gədaŋ məge
məsler i Mbəlom ada tə
mawuɗe 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. 9 Mbəlom 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 nakə məndzibəra
andaya zukbay 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 eye na, ka
hutakweye sifa nakə ma
ndəviye 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 ɗəretsətsehmadaŋgay
aye. Ane tuk na, horoy a geŋ
bay hərwi na sər YesuKəriste.
Na dzala ha ka neŋgeye ada
na sər ha ta deɗek ma sliye
faya matsəpe Labara Ŋgwalak
eye nakə a vəleŋ aye. Ma
tsəpiye na hus a pat bagwar
eye nakəma deyeweye aye.

13 Tsikatay a siye i ndo hay
bazlam deɗek eye nakə na
tsikaka aye, kwa tsekweŋ
kâ mbəɗay həlay bay. Ka
tsikiye na, dzala ha ka Yesu
Kəriste ada wuɗa ndo hay.
Ge andza niye ta gədaŋ nakə
a yaw mə Yesu Kəriste aye.
14 Kâ vəlay tsəveɗ a ndəray
mâ mbəɗay həlay a labara
ŋgwalak eye nakə Mbəlom a
vəlaka aye bay, tsəpa na ta
gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye nakəmə ɗərev kway aye.

15Nəkarka sərhandoməpe
mədzal gər hay ka Yesu neh-
eye ka dala i Azi aye nəteye
ta gər ga ha ŋgweɗek. Figelas
ta Hermogenas nəteye mə
walaŋ tay dərmak.‡ 16 Ane
tukna, Onezifor na, amaweŋ
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
a wuzlah gay i Roma aye na,
kə pəla təv nakə neŋmə ɗəma
aye puk puk lele hus a huta

† 1:6 Zəbama 1 Timote 4.14; 5.22. ‡ 1:15 Dala nakə Roma hay tə zalay Azi aye
na, neŋgeye bəgom ka dala nakə tə zalay Turki aye.
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ga. 18 Bəy Maduweŋ kway
Yesumâ gay ŋgwalak pat nakə
ma ta gateye sariya a ndohay
aye. Ka sər ha dərmak ahəl
nakə neŋ ma Efez aye na, ka
dzəna ga haladzay.

2
Sidzew i Yesu Kəriste

1Wawa ga, nəkar na, vəlay
tsəveɗ a ŋgwalak nakə Yesu
Kəriste a vəlaka aye mâ təra
kar ha gədaŋ aye. 2Ahəl niye
ka tətik bazlam i Mbəlom na,
abəra ka neŋ. Bazlam nakə
na ɗa ha kame i ndo hay hal-
adzay aye na, zla na tətikatay
a siye i ndo neheye deɗek
aye dərmak hərwi ada nəteye
tâ sla faya matətikatay a ndo
siye hay kame sa.

3 Taɗə ɗəretsətseh kə
ndzaka a gər hərwi Yesu
Kəriste na, səmaynahaandza
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
kərahiyeməsler i ndo neheye
kəriye. I yak na, mâ təra
andza niye dərmak. 5 Sər
ha dərmak na, taɗə ndoweye
faya ma hwiye mahway i
mata ndisle kame na, taɗə
ka hway ta tsəveɗ eye bay
na, ta vəleye wu i merəɓe
ŋgay bay. 6 Ndo i məfəte
hay bəbay, mata lehe məhute
hohway eye na, ndo nakə a
geməsler haladzay aye təday.
7Dzala ka wu neheye faya na
tsikakeye kanaŋ aye, hərwi
taɗə ka dzala ha faya na, Bəy

Maduweŋmavəlakeyegədaŋ
ka mətsəne wu nakə faya na
tsikakeye tebiye.

8 Yesu Kəriste mâ makaw a
gər. Neŋgeye a yaw na, abəra
ma gwala i Davit. Kə lətsew
abəra ma mədahaŋ. Anaŋ
LabaraŊgwalak 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. 10 Hərwi niye
neŋ faya na səmay naha a
ɗəretsətseh tebiye. Neŋ faya
na səmay naha hərwi ndo
neheye Mbəlom a pala tay ha
aye hərwi ada nəteye tâ huta
tsəveɗ nakə Yesu Kəriste ma
mbəliye tay ha aye ada tâ ye
a bəy ŋgay nakə a le haladzay
aye ada tâ ndza mə ɗəma ka
tor eye. 11 Sa tsa na, kutoŋ
kâ səmay naha hərwi bazlam
neheyena tsikakeyenahana,
bazlam deɗek eye hay:
Taɗə ka mətakwa tə neŋgeye

na,*
ka ta ndzakweye ma sifa
tə neŋgeye dərmak.

12 Taɗə 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.

* 2:11 Zəbama Roma hay 6.5, 8.
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13Taɗə 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.

Ndo məge məsler i Mbəlom
deɗek eye

14Matay ha wu neheye na
tsik aye a zləm a siye i ndo
hay tebiye hərwi ada tâ dzala
ha faya. Tsikatay ta gədaŋ
kame i Mbəlom, tâ təra a bo
ka gər i bazlam hay bay, tâ
gər ha hərwi bazlam niye
hay na, ta gateye ŋgama kwa
tsekweŋ bay. Ɗuh ma nasiye
ha ɗərev i ndo neheye faya
ta pay zləm aye. 15 Nəkar
na, ŋgəla ha bo ka məndze
andza nakə a say a Mbəlom
aye. Təra ndo məge məsler
nakə a ge horoy ta məsler
ŋgaybay aye, andzaməgweɗe
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 i Mbəlom kame kame
ɗuh. 17 Bazlam tay faya ma
səkahiye andza mbəlak nakə
faya ma goŋgoɓiye. Himene
ta Filete nəteye mə walaŋ i
ndo niye hay. 18 Ta gər ha
tsəveɗ deɗek eye, tə gwaɗ na,
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.
Neŋgeye andza mədok i gay
nakə ma ndziye ɓəŋɓəŋ aye.
Tə watsa ka mədok niye, tə
gwaɗ: «Bəy Maduweŋ a sər
ndo ŋgay hay.†» Tə watsa
dərmak, tə gwaɗ: «Kwa way
kə gwaɗ neŋgeye ndo i Bəy
Maduweŋ na, mâ ge mənese
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 ge ha məsler tə
wu neheye na, ta tsəveɗ wal
wal. Neheye tə ŋgar ta gura
aye kəgəbay ta ɓəre aye na,
tə ge ha məsler pat i magur-
lom ɗekɗek. Siye hay tə ge
ha məsler kwa waray waray
pat pat. 21 A tsik nakay na,
ka nəkway. Taɗə ndoweye kə
gər ha məge mənese tebiye
na,Mbəlommavəleyeməsler
ŋgaywal ma təriye andza wu
nakə tə ŋgar ta gura kəgəbay
ta ɓəre aye. Ndo i gay ŋgayma
piye na wal hərwi a sər məge
məsler i ndo i gay ŋgay tebiye.

22Bor 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

† 2:19 ZəbamaMəpesle 16.5.
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naha me a Bəy Maduweŋ
aye. 23 Taɗə ndo hay 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, təmatəre. 24Ane
tuk na, ndo nakə faya ma
giye məsler i Bəy Maduweŋ
aye na, kutoŋ mâ təra ta ndo
hay bay. Mâ gatay ŋgwalak a
ndo hay tebiye, mâ sla faya
matətike a ndo hay lele, mâ
səmay naha a wu nakə ndo
hay ta tsikiye fayaaye. 25Taɗə
agəna ndoməne ɗəre yak hay
ta təma wu nakə ŋgwalak eye
bay na, ɗatay ha ta ləfeɗeɗe
eye. Agəna Mbəlom ma
vəlateye tsəveɗ ka məgəre ha
mezeleme tay hərwi ada tâ
sər bazlam deɗek eye. 26Kwa
taɗə Fakalawkə 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
Ndo hay ta gəriye ha

Mbəlom ka mandəve i
məndzibəra

1 Sər ha wu nakə faya na
tsikakeye kanaŋ aye: Ka
maduk i duk iməhənehayna,
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 tsaɗiye Mbəlom,
ta tsənateye zləm a bəba tay
hay bay, ta gateye sɨsœ a ndo
neheye faya ta dzəniye tay
ha aye bay, ta rəhay ha gər
a wu i Mbəlom hay bay, 3 ta
wuɗiye siye i ndo neheye mə
gay tay aye bay, ta sakatay
naha a ndo hay bay, ta tsikiye
wu nakə lele bay aye ka ndo
hay, ta səriye i tay na, məgay
ɗəretsətseh a ndo hay, 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 neheye bəle eye
hay aye hərwi ada tâ təma
bazlam tay. Ŋgwas neheye ta
ge mezeleme haladzay, faya
ta pay bəzay a wu neheye
wal wal a yatay a gər aye.
7 Ta wuɗa matətike wu hay
ane tuk na, tə sər mətsəne wu
nakə deɗek eye bay. 8 Ndo
neheye na, faya ta kərahiye
bazlam deɗek eye andza
Zanes ta Zambəres ahəl niye
ta kərah bazlam i Musa*
aye. Mədzal gər tay kə nas,

* 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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tə dzala ka Mbəlom ta deɗek
bay. 9 Ane tuk na, ta diye
kame sa bay hərwi məge wu
i matərakahaŋ tay niye hay
mazəbiyemədzaydzaykame
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 ɓəŋɓəŋməwunakə ka
tətik aye

10Nəkar na, ka sər wu nakə
na tətikawatay a ndo hay
aye lele, mede ga kəkay na,
ka ŋgatay, ka sər wu nakə a
seŋ məge ma məsler ga aye,
ada ma kəkay na pa mədzal
gər ga ka Mbəlom aye ka sər
ha. Ka sər dərmak kəkay
nakə faya na zliye ŋgatay
ada ma kəkay na wuɗa ndo
hay aye, ada ma kəkay neŋ
mandza eye ɓəŋɓəŋ aye, ka
sər. 11 Ka sər kəkay nakə ndo
hay tə geŋ ɗəretsətseh ada
ma kəkay na sa ɗəretsətseh
ma wuzlahgəma i Aŋtiyos,
ma wuzlahgəma i Ikoniyom
adamawuzlahgəma i Listəre
aye. Ayaw! Ndo hay ta seŋ
ɗəretsətseh haladzay, ane
tuk na, Bəy Maduweŋ kway
kə təma ga ha abəra mə wu
neheye tebiye. 12 Ta deɗek
ndo neheye tebiye a satay
mədzepe tə Yesu Kəriste ada
məndze andza nakə a say a
Mbəlom aye na, ndo hay ta
sateye ɗəretsətseh. 13 Ndo i
seweɗhay tandoneheye faya
ta vatay gər a ndo hay aye
məndze tay ma nasiye kame
kame, ta vay gər a bo tay ada
ta vatay gər a siye i ndo hay
dərmak.

14 Nəkar na, ndza ɓəŋɓəŋ
mə wu nakə ka tətik aye
ada nakə ka təma tə ɗərev
yak peteh aye. Ndza ɓəŋɓəŋ
lele hərwi matətikaka way
na, ka sər. 15 Sər ha na, ka
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 tə watsa a Ɗerewel i
Mbəlom aye na, a yaw mə
bazlam i Mbəlom. Ɗerewel
nakay ma dzəniye kway ka
matətike wu nakə deɗek aye,
taɗə faya ka gakweyemənese
na,maɗakweyeha,makətiye
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 ɗərev ŋgaywunakə tebiye a
say mede mata ge ha məsler
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.
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Taɗə ndo hay faya ta giye
mənese na, tsikatay faya,
tsikatay tâ gər ha mənese,
matay naha 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, məge wu neheye lele bay
aye ada andza niye ta pəliye
ndo matətike hay haladzay
ada ta tsikateye wu nakə a
yataya gər a zləmtaymətsəne
aye. 4 Ta peye zləm a wu
nakə deɗek eye sa bay, ta
peye zləm ɗuh na, a ndo i
maraw me hay. 5 Ane tuk
na, nəkar na, gay metsehe a
bo yak huya, səmay naha a
ɗəretsətseh, ɗatay ha Labara
Ŋgwalak eye a ndo hay, ge
məsler nakəMbəlom a vəlaka
a həlay aye tebiye.

6 Neŋ na, na təra andza
wu kəriye nakə ta vəleye a
Mbəlom aye. Həlay nakə
ta kəɗiye ga, na gəriye ha
məndzibəra aye mazlambar
kə ndislew. 7Na gay məsler a
Yesu Kəriste tə ɗərev ga peteh
andza ndo nakə a ŋgəla ha
bo ka mabəbazl bo seh lele
aye. Na ndəv ha wu nakə
Mbəlom a vəleŋ a gweɗeŋ ge
aye andzandonakəandəvha
mahway aye. Wu neheye ka
dzalakwa ha faya na, na gər
ha kwa tsekweŋ bay tebiye.
8Anəkena,Mbəlomkə ləvaha
bo tamagogoy gaməmbəlom
hərwi neŋ kame ŋgaymənese
kwa tsekweŋ andaya fagaya
bay. Bəy Maduweŋ kway,
neŋgeye nakə ma gateye
sariya deɗek eye a ndo hay

ma ta vəleŋeye magogoy ga
pat nakəma ta gakeye sariya
aye. Ma ta vəleŋeye a neŋ
ɗekɗek bay, ma ta vəlateye
a ndo neheye tebiye faya ta
həbiye na aye.

AsayaPolTimotemâyeka
təv ŋgay

9 Ge gədaŋ hərwi ada kâ
yaw ka təv ga bəse, 10 hərwi
Demas kə gər ga ha. A wuɗa
wu neheye ka məndzibəra
aye, hərwi niye ki ye ŋgway
a Tesalonik. Kəreskenes
neŋgeye na, ki ye a Galat ada
Titus na, ki ye a Dalmatiya.
11 Maa zəkaw ka təv ga na,
Luka mahəŋgeye. Aza ka
deyeweye na, dumara ta
Markus salamay hərwi ma
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 tsəveɗ məgaka
seweɗ dərmak hərwi kwa
tsekweŋ a wuɗa bazlam
kway bay.

16 Pat makurre eye nakə ti
ye ga ha kame i sariya, na
ge me abəra ka bo na, ndəray
ki ye naha mata meŋ bo bay,
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tə gər ga ha. Mbəlom mâ
pəsatay ha. 17 Ane tuk na,
Bəy Maduweŋ kway, neŋgeye
na, kə gər ga ha bay, kə
vəleŋ gədaŋ hərwi ada nâ
ɗa ha bazlam ŋgay parakka,
nâ həmbər faya abəra kwa
tsekweŋ bay. Ada ndo i
gəmahaywalwalhaladzay ta
tsəne. Bəy Maduweŋ kə təma
ga ahaya abəra mə bazlam i
zɨl.* 18 Ada na sər na, Bəy
Maduweŋma ta təmiye ga ha
abəra mə wu neheye tebiye
lele bay aye, ada ma tsəpiye
ga hərwi ada nâ ye a bəy ŋgay
a mbəlom. Zambaɗakway ka
tor eye. Mâ ge bo andza niye!

Mətsikeme
19 Tsikatay ha me a Pərisil

ta Akelas. Tsikay ha me
a ŋgwas i Onezifor ta wawa
ŋgay hay. 20Erast, neŋgeyena,
mandziyema gəma i Koriŋte.
Tərofime na, na gər ha ma
gəma i Melet hərwi neŋgeye
ɗəvats eye.

21 Ge gədaŋ madayaw ka
təv ga kanaŋ ta bəse, ahəl
nakə həlay i mətasl ka dazlay
zuk bay aye. Ebulus, Pu-
denes, Kolodiya, Linus ada tə
siye i ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu neheye kanaŋ
aye ta tsikaka nahame.

22 Bəy 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, Titus kə geməsler ŋgwalak
eye haladzay. Pol a wat-
say naha ɗerewel nakay na,
neŋgeye ma Kəret, dala nakə
malawara eye ta yam aye.
Mə ɗəma na, a matay bo a
ndo məpe mədzal gər hay ka
məndze lele.
Pol a may ha a zləm a Ti-

tus 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 haywal
wal: Ta ndo neheye guram
eye hay, dahəlay hay, gawla
hay, beke hay (2.1-15). Yesu
Kəriste a vəl ha sifa ŋgay na,
hərwimətəme 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
1Maawatsa 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 ba-
zlam ŋgay a ndo ŋgay neh-
eye a pala tay ha aye. Na
tsikateye na, ada tâ dzala
ha ka Mbəlom, tâ sər deɗek.

Hərwi deɗek na, ma ɗakweye
ha mede nakə a yay a gər a
Mbəlom aye. 2Na giye andza
niye na, hərwi ada ndo hay
tâ sər ha ta huta sifa nakə
ma ndəviye bay aye. Mbəlom
neŋgeyena, a rawme təbey. A
gwaɗ ma vəlakweye na, kwa
ahəl nakə kə ge məndzibəra
zuk bay aye. 3 A ɗa ha na,
ahəl ŋgay nakə a ndisl a ɗəma
aye. A ɗakway ha wu nakə
a gwaɗ ma vəlakweye na, tə
bazlam i ndo neheye a slər
tay ha hərwi ada tâ ɗa ha
bazlam ŋgay aye. Mbəlom
neŋgeye ndo mətəme kway
ha kə vəleŋ bazlam nakay a
həlay, a gweɗeŋ: «Tsikatay a
ndo hay dərmak.»

4 Titus, na watsaka naha
ɗerewel nakay na, a nəkar.
Nəkar na, andza wawa ga,
hərwimədzal gərmaynəte ka
Yesu.
Mbəlom Bəba kway, tə Yesu

Kəriste, ndo mətəme kway, tâ
pa fakayaŋgamaada tâvəlaka
zay.

Məsler nakə Titus faya ma
giye ka dala i Kəret aye

5 Na gər kar ha ka dala
i Kəret na, hərwi ada kâ
lambaɗ tay ha wu neheye a
ze naha malembeɗe aye. Sa
na, ada kâ ye a walaŋ i gəma
hay, kâ pala ndo hay ada tâ
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
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tebiye tâ zəba fataya na, ta ge
mənese bay. Tâ gəsay me a
bəba tay lele.

7Andza niye madugula na,
ndo hay tâ ŋgəlay bəzay bay.
Hərwi məsler nakə ma giye
na,məsler iMbəlom. 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.
8 Ɗuh 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 tərando i ŋgwalak,mâ
təra ndo mə pay naha faya a
Mbəlom, mâ gay metsehe a
bo ŋgay lele. 9Mâ 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 fayaməɗatay hamənese
i ndo neheye tə gwaɗ bazlam
nakay lele bay aye parakka.

10 Na tsik andza niye na,
hərwi ndo hay andaya hal-
adzayməwalaŋ i ndomədzal
gər hay ta təma bazlam i ndo
təbey. Nəteye faya ta tsikiye
na, bazlam nakə ma dzəniye
ndo hay bay aye. Faya ta vat-
eye gər a ndo hay. Ndo məge
wu niye hay wene wene eye
na, Yahuda hay. 11Madugula
hay, tâ gatay me, tâ ŋgərəz ka
ndo niye hay. Hərwi nəteye
na, faya ta nasiye ha bəɗgay i
ndo siye hay. Faya ta tətikiye
a ndo hay na, wu neheye a ye
ka bo matətike bay aye. Faya
ta giye andzaniyena,məhute

ha dala tsa.
12 Ndo andaya mə walaŋ i

Kəret hay, neŋgeye na, kəliŋ
tay. A gwaɗ: «Kəret hay 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.»
13 Kəliŋ tay niye a tsik na,
deɗek.
Hərwi niye, tsikatay faya

lele hərwi ada tâ dzala ha ka
Yesu. 14Tsikatay fayadərmak
hərwi ada tâ pay zləm a
wurmbez i Yahuda hay sa
bay. Tâ pay bəzay a bazlam
i ndo neheye ta kərah məpay
bəzay a deɗek i Mbəlom aye
bay.

15 Taɗə ndoweye tsəɗaŋŋa
ka təv i Mbəlom na, wu hay
tebiye tsəɗaŋŋa hərwi ŋgay
dərmak. Ndo neheye ɗərev
tay lelebay ada ta dzala ha
ka Mbəlom bay aye na, wu
tebiye ta giye na, lelebay,
hərwi mədzal gər tay na, kə
nas. Ada faya ta giyewunakə
lelebay aye na, horoy a gatay
bay. 16 Nəteye tə gwaɗay a
gər tay na, tə sər Mbəlom.
Azlakwa ɗuhwuneheye 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 aMbəlom bay aye.
Wu nakə lele aye na, tə mba
fayaməge bay.

2
Məpaynaha fayaaMbəlom

na, kəkay?
1 Titus, nəkar na, tsikatay

deɗek i Mbəlom a ndo hay.
2Gwaɗatay a bagwar hay na,
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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.

3 Tsikatay a ŋgwas bagwar
eye hay andza niye dərmak,
hərwi ada tâ ge na, wu
neheye a yay a gər a Mbəlom
aye. Tâ ŋgəlay bəzay a ndo
bay, tâ təra beke i guzom bay.
Gwaɗatay na, tâ tətikatay
wu nakə lele aye a ndo hay.
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 gemadama
bay, tâ ge məsler mə gay tay
hay lele, tâ ge na, məsler lele
eye, tâ gəsatay me 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 fayaməmakahamənese
bay. Andza niye, horoy ma
gateye a ndo məne ɗəre yak

hay, hərwi ta huta bazlam
neheye lelebay aye bay.

Beke hay
9 Beke hay na, gwaɗatay tâ

gəsataymeando i gay tayhay
huya. Tâmbatsatayme a ndo
i gay tay hay bay, adawuneh-
eye ta giye na, mâ yatay a gər
a ndo i gay tay hay. 10 Tâ ge
mavaha bay dərmak. Ɗuh tâ
ge na, wu lele eye hay, hərwi
ada ndo i gay tay hay tâ sər
ha na, nəteye deɗek eye. Taɗə
tâ ge andza niye na, bazlam
neheye faya ka tətikakweye
ka gər i Mbəlom ndo mətəme
kway ha aye na, ndo hay ta
zambaɗeye.

Mahəbeməmaw i Yesu
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
andzaniye na, kâ gərakwaha
mede kway nakə a yay a gər
bayaye, adakâpakwaybəzay
a wu i məndzibəra neheye
faya ta səpatiye kway aye
bay. Ɗuh ahəl nakə nəkway
mandza eye ka məndzibəra
mba na, gakway 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 bagwar eye.
14 A vəl ha gər ŋgay hərwi
ada kâ təmakwaw abəra mə
mezeleme, ada kâ tərakwa
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tsəɗaŋŋa kame ŋgay. Andza
niye ka tərakwa ndo ŋgay
hay, ada ka wuɗakwa məge
wu neheye ŋgwalak aye pat
pat.

15 Anaŋ 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 nakə
Mbəlom ma vəlakeye. Ndo
hay tâ təra kar ha bay.

3
Mede nakə a yay a gər a

Mbəlom 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 ndo masəra me eye hay,
tâ ɗəslatay ha gər a ndo hay
tebiye dərmak.

3Tsikatayandzaniyehərwi
ahəl niye nəkway dərmak
na, ka sərakwa gər bay, ka
rəhakwatay ha gər a ndo
hay bay, ka dzakwa tsəveɗ,
ka gawakwa na, wu neheye
a yawakway a gər aye ta
wu neheye ka wuɗawakwa
aye. Ahəl niye na, nəkway
lele eye hay bay tebiye. Ka
gawakwa ɗəre ka wu i ndo
hay. Ndo hay tə nawakway
ɗəre ada nəkway dərmak ka
nawakwatay ɗəre.

4 Kwa ka gawakwa andza
niye bəbay na, Mbəlom

ndo mətəme kway ha, ka
bəzakway ha neŋgeye ndo
məgay ŋgwalak a ndo hay
ada a wuɗa tay ha haladzay.
5 Andza məgweɗe, a təma
kway ha na, kəriye. A təma
kway ha na, hərwi ŋgwalak
kway hay ɗaw? Aʼay! A
təma kway ha na, hərwi ka
gakway mə bo. A barakway
namezeleme kway na, hərwi
ada kâ wakwa bo masusulo
eye ta gədaŋ i Məsəfəre
Tsəɗaŋŋaeyeadakâhutakwa
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 kaMbəlom aye, tâ
ge məsler lele eye hay. Anaŋ
wu nakə ŋgwalak aye ada lele
ma dzəniye tay ha ndo hay
aye. 9 Məkəɗe 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
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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 fayamasulo
eye sa. Kə tsəne bay na, mâ
ndza mə walaŋ i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu sa
bay. 11Nəkar, ka sər ha, slala i
ndoniye hayna, kədze abəra
ka tsəveɗ. Nəteye na, ndo
i mezeleme hay. Ada faya
ta bəziye ha tə həlay tay eye
nəteye ndo i mezeleme hay.

12 Anaŋ na sləriye naha
Artemas kəgəbay Tisik ka
təv yak mba. Kə ndisl naha
ka ŋgatay na, pəla tsəveɗ
madayaw mədzəgər tə neŋ a
gəma i Nikopolis. Na dzala
na, na ta ndziyemə 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. 14 Ndo
neheye tə dzala ka Yesu
andza nəkway na, tâ tətik
məge ŋgwalak dərmak hərwi
ada tâdzənandoneheyewua
kətsatayaye. Taɗə ta geandza
niye na, mede tay ma təriye
kəriye bay.

15 Ndo neheye nəmay
dziye na, ta tsikaka naha
me. Tsikatay me a dzam
kway neheye tə dzala ha ka
Mbəlom aye dərmak.
Mbəlom mâ 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 Filimoŋ. A hway ŋgway
abəra mə gay i Filimoŋ. A
ndzay a gər a Pol ma daŋgay.
Neŋgeye dərmak a təra ndo
məpemədzal gər ka Yesu. Pol
a maya ahaya Onezim a Fil-
imoŋ, a watsayaw ɗerewel a
həlay. 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

gwaɗayaFilimoŋmâ təmana
Onezim andzamalamar ŋgay
nakə awuɗanahaladzay 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,
Filimoŋmâdzala tə gər kawu
nakəma giye aye.
Labara i mawuɗe bo a ge

məsler ka məndze i ndo nəte
ada ka məndze i ndo hay
tebiye.

Mətsikeme

1Maawatsa 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 dza-
pakwa 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.

4 Ahəl nakə faya na giye
amboh a Mbəlom 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.
6Neŋ faya na ɗuwuleye me a
Mbəlom hərwi ada mədzepe
kway nakə ka dzapakwa ta
ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu aye hərwi nakə ka
dzala ha ka Yesu aye ma
dzəniye kway. Ma dzəniye
kway hərwi ada kâ sərakwa
ha wu neheye Mbəlom a
vəlakway lele aye hay tebiye.
A vəlakway tə həlay i Yesu
Kəriste. 7 Malamar ga
Filimoŋ! Ɗərev ga kə ŋgwasa
haladzay ada ka vəleŋ gədaŋ
haladzay dərmak hərwi ka
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wuɗa siye i ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu ada faya ka
vəlateye gədaŋ sa tsa.

Pol a gay amboh a Filimoŋ
hərwi Onezim

8 Hərwi niye, neŋ faya na
gwaɗakeye amboh 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. 9Ane tuk na, na
tsikakeye andza niye bay. Na
dzala ɗuh na, məgaka amboh
hərwi ka wuɗa ndo hay. Neŋ
Pol na, neŋ guram eye ada
neŋ anəke madərəzla eye ma
daŋgay hərwi məsler i Yesu
Kəriste nakay faya na giye
aye. 10 Neŋ faya na gak-
eye amboh hərwi Onezim.
Neŋgeye na, kə dzala ka Yesu,
ka təra andzawawagakanaŋ
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.

12 Anəke na, na slərakeye
naha ka təv sa. Ma diye naha
andzamaayenahaka təvyak
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. 16 Anəke na, neŋgeye
andza beke sa bay. A ze
beke. Neŋgeyemalamar may
nakə deɗek eye ma mədzepe
tə Yesu Kəriste. Neŋ na, na
wuɗa na haladzay. Nəkar
dərmakkawuɗiyenamaziye
i ga ada neŋgeye malamar
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. 18 Taɗə kə nasaka ha wu
yakadaagənawuyakandaya
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 sa bay
hərwi sər ha, maa tsikaka
bazlam i Mbəlom nakə ka
huta ha məsəfəre 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. 21 Ɗerewel
nakay na watsaka naha na,
na sər ha wu nakə na tsətsah
naha fakaya aye na, ka giye
ma ziye nakə na tsətsah aye.
22 Onezim ki ye naha ka
təma na na, ləva ha bo tə
gay nakə na ta həniye mə
ɗəma aye dərmak hərwi na
dzala na, Mbəlom kə tsəne
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amboh kurom nakə faya ka
gumeye. Ma vəleŋeye tsəveɗ
mede naha ka təv kurom sa.

Mandəve i mətsikeme i Pol
23 Epafəras neŋgeye nakə

tə neŋ salamay kanaŋ ma
daŋgay hərwi məsler i Yesu
Kəriste aye kə tsikaka naha
me. 24Markus, Aristark, De-
mas ta Luka nəteye neheye
ti yawaw ka təv ga ada faya
nəmaa giye məsler i Mbəlom
dziye, ta tsikaka naha me
dərmak.

25BəyMaduweŋkwayYesu
Kəriste mâ pa fakuma ŋgama.
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Ɗerewel nakə tə
watsatay naha a
Hebrœ hay

aye
Məfələkwe

Ɗerewel nakə tə watsatay
naha a Hebrœ hay aye na,
məzele i ndo məwetse an-
daya faya bay. A tsikatay
me a way hay na, kə ɗa ha
bay. Ndo məwetse eye na,
ndo Gərek, a sər Dzam Gu-
ram 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 ada
məvəlatay gədaŋ.
Tə Kəriste nakə Mbəlom a

sləraw aye, 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 haladzay
ma kəkay nakə Yesu neŋgeye
bagwar i ndo məvəlay wu a
Mbəlom i ndo məpe mədzal
gər hay ka tor eye andza
Melkisedek.
Məpemədzal gər i bəba təte

hay mavəla eye hərwi məɗe
ha a ndo məpe mədzal gər
hay nakay na, ma vəlateye
gədaŋ ka mətese 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 faya məndze ta
Mbəlom aye, ta ndo siye, ada
məgeməhay gər i ndo neheye
deɗek aye.

Mbəlom a tsikatay me a
ndohay təbəɗiɗay iWawaŋgay

1 Ahəl niye na, Mbəlom kə
tsikatay me a bəba təte kway
hay madzəga haladzay ada
ta tsəveɗ mekeleŋ eye wal
wal haladzay tə bazlam i ndo
məɗe ha bazlam ŋgay hay.
2 Mbəlom a tsikawa andza
niye hus a həlay kway nakay
maduk i duk eye. Anəke a
tsik bazlam ŋgay ɗuh na, ta
bəɗiɗay iWawaŋgay. 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 ayehərwi ada tâ ləva tə
neŋgeye.

4 Andza nakay, Mbəlom a
ɗa ha Wawa ŋgay na, bag-
war eye, a ze gawla i Mbəlom
hay, andza nakə məzele niye
Mbəlom a vəlay a ze i gawla i
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Mbəlomhayaye. 5Mbəlomkə
tsikay ɗaɗa a gawla ŋgaynəte:
«Nəkar wawa ga.

Bəgom neŋ na təra Bəba
yak.»

Kə tsik ka gawla ŋgay nəte:
«Neŋ na təriye bəba ŋgay,

neŋgeye ma 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 Mbəlomhay tebiye tâ

ɗəslay ha gər.»
7 Ka gər i gawla i Mbəlom

hay na, Ɗerewel i Mbəlom a
gwaɗ:
«Nəteye na, ndo imaslaŋ ŋgay

hay.
A təra tay ha andza mətasl,

nəteye andza ɗərneh i
ako.»

8Ane tuk na, ka gər iWawa
i Mbəlom na, mawatsa eye
məƊerewel i Mbəlom a gwaɗ:
«Nəkar na, Mbəlom, ka ləviye

bəy yak ka tor eye.
Ka ləviye ndo yak hay ta
ŋgwalak.

9Wu nakə ŋgwalak eye na, ka
wuɗa.

Wu nakə ŋgwalak eye bay
ayena, a yakaagər bay
tebiye.

HərwiniyeMbəlom,Bəbayak
Mbəlom, kə zla kar

ada kə pa kar bagwar
eye ka ze ndo neheye
nəkurom ka bo dziye
aye

ada kə vəlakway
məŋgwese.»

10Ɗerewel i Mbəlom a gwaɗ
sa:

«Bəy Maduweŋ, ka madazlay
i wu tebiye maa ge
məndzibəra na, nəkar.

Nəkar tə həlay yak eye ka
gemagərmbəlom.

11Wuneheye tebiyekageaye
ta dziye.

Ane tuk na, nəkar na, ka
ndziye ka tor eye.

Wu neheye tebiye ta giye gu-
ram andza petekeɗ.

12 Ka paɗiye tay ha andza ta
paɗiye petekeɗ guram
eye.

Nəteye ta mbəɗiye andza pe-
tekeɗ ambəɗa,

ane tuk na, nəkar na, ka
mbəɗiye bay,

sifa yakma ndəviye ɗaɗa
bay.†»

13Ɗaɗa Mbəlom 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
1 Hərwi niye, gakway

metsehe a bazlam neheye
ka tsənakwa aye lele huya
hərwi ada kâ dzakwa tsəveɗ

* 1:5 2 Samuyel 7.14. † 1:12 Dəmes hay 102.26-28. ‡ 1:13 Dəmes hay 110.1.
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bay. 2 Bazlam neheye gawla
i Mbəlom hay tə yaw tə tsik
aye na, gədaŋ eye haladzay.*
Ndo neheye tə nas ha ada ta
rəhay gər bay ayena,Mbəlom
kə gatay sariya ɗa ka mənese
tay. 3 Kə ge Mbəlom kə gatay
sariya na, ka gwaɗum na,
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
neheye tə tsəne aye na, maa
tsikakway bazlam neheye
deɗek na, nəteye. 4 Bo i
Mbəlom eye tə gər ŋgay, kə ɗa
ha bazlam neheye na, deɗek
tamasuwayaŋwalwal tebiye
ada Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a
vəl gədaŋ a ndo hay ka məge
wu haywal wal andza nakə a
say aye.

Yesu kə ɗa ha tsəveɗ nakə
ma təmiye kway ha aye

5 Mbəlom a pa hərwi
mələve məndzibəra weɗeye
nakəma deyeweye na, gawla
i Mbəlom hay bay. 6Azlakwa
bay, mawatsa eye məƊerewel
i Mbəlom na, ndoweye a
gwaɗ:
«Ndo neŋgeye na, way tey

Mbəlom,
nakə ka dzaliye ka
neŋgeye aye?

Ndo zezeŋ way nakə ka dza-
liye faya, ka geye gər
aye?

7Hərwi həlay tsekweŋ, ka pa
tay ha ndo zezeŋ hay a
huvo i gawla i Mbəlom
hay.

Ma dəba eye na, ka vəlay
məzlaɓ ta məɗəslay ha
gər.

8Ka pa wu hay tebiye a huɗ i
sik ŋgaymâ ləva.†»

Kə ge Mbəlom kə pay wu
hay tebiye mâ ləva na, niye
na, andza məgweɗe wuray
andaya nakə kə pay bay aye
na, andaya bay. Ane tuk
na, anəke faya ka ŋgatakweye
faya ma ləviye wu hay tebiye
zuk bay. 9 Ane tuk na, ka
ŋgatakway a Mbəlom kə kəts
ha Yesu abəra ka gawla i
Mbəlom hay həlay tsekweŋ.
Anəke na, Mbəlom kə vəlay
məzlaɓada taməɗəslayhagər
hərwi nakə kə sa ɗəretsətseh
ada kə mət aye. Niye na, ta
ŋgwalak i Mbəlom nakə Yesu
a mət hərwi ndo hay tebiye
aye. 10 Mbəlom a ge wu hay
tebiye. A ge tay ha na, hərwi
ŋgay eye ŋgway. A say məhəle
ndo hay haladzay a təv ŋgay
nakə taməzlaɓaye, nəteyena,
wawa ŋgay hay. Andza niye
kə yay a gər matəre ha Yesu
ŋgwalak eyehərwimətəmetay
ha tə ɗəretsətseh ŋgay ada ta
məməte ŋgay, hərwi mata de
kame tay mətəme tay ha na,
Yesu.

11 Maa təra ha ndo hay
ŋgwalak eye kame i Mbəlom
na, Yesu ada nəteye neheye
a təra tay ha ŋgwalak eye
hay aye na, bəba tay nəte.
Hərwi niye horoy ma geye

* 2:2 A tsik ka bazlammapala nakəMbəlom a vəlatay a Israyel hayməmahəmba
i Sinay aye. † 2:8 Dəmes hay 8.5-7.
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məzalatay malamar ga hay
bay. 12A gwaɗ:
«Na ɗatay ha məzele yak a

malamar ga hay
Na zambaɗakeye mə
walaŋ i ndo hay ma-
haya gər eye.‡»

13A gwaɗ sa:
«Neŋ, na dzaliye ha ka

Mbəlom.»
A gwaɗ sa:

«Neŋ kanaŋ ta wawa neh-
eye Mbəlom a peŋ 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 hayhərwi zluwer
a gawatay, ane tuk na, anəke
Yesu kə təma tay ha.

16 Ka sərakwa ha a yaw
məmatay bo a gawla i
Mbəlom hay bay, a yaw
məmatay bo na, a wawa i
huɗ i Abraham hay. 17Andza
niye, kutoŋ ka təra andza
malamar ŋgay hay mə wu
hay tebiye. A ge niye na,
hərwi ada mâ təra bagwar i
ndoməvəlawaywuaMbəlom
nakə ma gateye ŋgwalak a
ndo hay ada ma pay naha
faya a Mbəlom aye, hərwi
ada mâ vəl ha gər ŋgay hərwi

məhememezeleme i ndo hay
ada məsəre tay ka bo ndo
hay ta Mbəlom. 18 Anəke
na, ma sliye məmatay bo a
ndo neheye Fakalaw fayama
səpatiye tay aye hərwi ahəl
niye Fakalaw ka səpat na ada
kə say ɗəretsətseh.

3
Yesu bagwar eye a ze ha

Musa
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 gər aye. 2 Maa pa
na ka məge məsler nakay
na, Mbəlom ada kə pay
naha faya a Mbəlom mə
wu nakə a ge aye, andza
Musa nakə a pay naha faya
a Mbəlom ma məsler nakə
a gawa aye hərwi ndo i
gay i Mbəlom hay tebiye.*
3 Ŋgwalak eye məɗəslay ha
gər haladzay a Yesu abəra ka
Musa andza nakə ta ɗəslay
ha gər haladzay na, a ndo
nakə a ɗəzl gay aye bəna a
gay bay. 4 Gay tebiye maɗəzl
na, ndo. Ane tuk na, ndo
nakə a ɗəzl wu hay tebiye na,
Mbəlom. 5Aya Musa neŋgeye
kə pay naha faya a Mbəlom
ma məsler nakə a ge tebiye
mə gay i Mbəlom aye. Ane
tuk na, neŋgeye na, ndo i
məsler i Mbəlom ɗekɗek tsa.

‡ 2:12 Dəmes hay 22.23. § 2:13 Ezay 8.17-18. * 3:2 Məpesle 12.7.
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Məsler ŋgay na, məɗatay ha a
ndo hay wu neheye Mbəlom
ma tsikiye mba kame aye.
6 Kəriste na, neŋgeye wawa
nakəma 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 kulumha gər kurom,
andza i bəba təte kurom
neheye ahəl niye tə
kula ha gər tay ka
Mbəlom aye bay.

A həlay niye na, nəteye mə
makulkwandah məve
kuro kuro faɗ,

tə ge vəram ka Mbəlom
ada ta dza haMbəlom.

9 Mbəlom a gwaɗ: “Kwa ta
ŋgatay leleawuneheye
na ge aye bəbay na,

ta dza ga ha məve kuro
kuro faɗ.

10Hərwi niye na ge mevel 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 haMbəlomnakə ta sifa
aye. 13 Ane tuk na, bəgom
a say a Mbəlom mətsikakum
me sa. Vəlum a bo gədaŋ pat
pat mə walaŋ kurom hərwi
ada Fakalawmâ səpat 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
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

andzaahəl nakəbəba 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?
17 Mbəlom 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
tə mət mə makulkwandah.
18 Mbəlom a mbaɗa a gwaɗ:

† 3:11 Dəmes hay 95.7-11.
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«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 tsəveɗ məfələkwe a
ɗəma bay na, hərwi nakə ta
dzala ha kaMbəlom bay aye.

4
1 Ɓa Mbəlom kə tsik a

gwaɗ ka fələkwakweye a
mazəzukw bo ŋgay. Ane tuk
na, dzədzarakwa hərwi ada
ndəray mə walaŋ kurom mâ
mətsa abəra ka məfələkwe a
ɗəma bay. Wu nakə Mbəlom
a gwaɗ ma giye na, ma
giye huya. 2 Nəkway 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.»

Azlakwabay Mbəlom a ndəv
ha məsler ŋgay 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 təvmekeleŋ eyeMbəlom
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.
7 Hərwi niye Mbəlom a pa
pat mekeleŋ eye, a zalay
«bəgom». A tsik ka pat eye
nakay na, məve haladzay
tə bazlam i Davit, bazlam
neheye ɓa ka watsakwa tsɨy
aye, a gwaɗ:
«Bəgom taɗə ka 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 i Mbəlom
hay. A ndzəkit bo mazəzukw
bo i məhəne matasəla eye.
10 Mbəlom a ndəv ha məsler
ŋgay na, a zəzukw bo. I kway
bəbay andza niye dərmak.
Ndokəhuta tsəveɗməfələkwe
a mazəzukw bo i Mbəlom
na, ma giye məsler sa bay,
məsler ŋgay ka ndəv. 11Hərwi
niye, ŋgəlakwa ha bo ka

‡ 3:18 ZəbaməMəpesle 14.1-35; Dəmeshay 95.11. * 4:4 Madazlay iwuhay 2.2.
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məhute tsəveɗ məfələkwe
a mazəzukw bo niye. Kə
ge andza niye na, gakwa
metsehe lele ndəray mâ dəɗ
hərwi a kərah marəhay ha
gər aMbəlom andza bəba təte
kway hay aye bay.

12Bazlam 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. Faya ma
ɗiye ha wu nakə ma mədzal
gər i ndo aye. 13 Wuray an-
daya maŋgaha eye ka ɗəre i
Mbəlom bay. Wu neheye a ge
tebiye aye na, a ŋgatatay, a sər
tay ha nəte ta nəte tebiye. Kə
ɗakway ha wu hay tebiye na,
kame ŋgay.

MbəlomapaYesubagwar i
ndoməvəlay wu aMbəlom

14 Andza niye, nəkway na,
bagwar i ndo məvəlaway
wu a Mbəlom kway andaya
ka 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 mezeleme bay.
16 Hərwi niye həndzəɗakwa
ka təv i Mbəlom, zluwer mâ

gakway bay. Neŋgeye ma
gateye ŋgwalak a ndo hay.
Həndzəɗakwa ka təv ŋgay
hərwi ada kâ gakway mə bo
ada mâ gakway ŋgwalak ŋgay.
Niyena,mamakweyeboahəl
i ɗəretsətseh.

5
1 Bagwar i ndo məvəlaway

wu a Mbəlom tebiye Mbəlom
a pala tay ha na, mə walaŋ 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
a Mbəlom hərwi mezeleme
nakə ndo hay tə ge aye. 2Ndo
neheye tə sər tsəveɗ ŋgwalak
eye bay aye ada faya ta giye
mezeleme aye na, bagwar i
ndo məvəlay wu a Mbəlom
tə sər məge ŋgwalak hərwi
tay hərwi bo tay eye bəle
eye andza nəteye dərmak.
3Hərwi niye kutoŋ mâ kəɗay
naha wu a Mbəlom hərwi
mezeleme ŋgay eye dərmak,
ma kəɗiye hərwi mezeleme
i siye i ndo hay ɗekɗek bay.
4 Ndəray ma sliye məɗəslay
ha gər a bo, məzle bo ŋgay
matəre ha bagwar i ndo
məvəlay wu a 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.

* 5:5 Dəmes hay 2.7.
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Bəgom neŋ na təra Bəba
yak.*»

6 Ma təv mekeleŋ eye a
gwaɗay:
«Ka ndziye ndo məvəlay wu

a Mbəlom huya andza
Melkisedek.†»

7 Ahəl nakə Yesu ka
məndzibəra aye na, a sər
ha Mbəlom ma sliye faya
mələtse ahaya abəra ma
mədahaŋ. Ka ɗuwulay naha
me a Mbəlom ta mətuwe eye
ada tamawudeeye tamagala
hərwi a say marəhay ha gər
dərmak. Mbəlom kə tsənay
na kə lətse ahaya abəra ma
mədahaŋ hərwi ka rəhay ha
gər. 8 Neŋgeye na, Wawa i
Mbəlom. Kwa andza niye
bəbay na, tə ɗəretsətseh nakə
a sa aye kə tətik marəhay ha
gər a Mbəlom. 9 Ahəl nakə
məsler ŋgay a ndəv aye na, a
təra ndo nakə ma təmiye tay
ha ndo neheye ta rəhay ha
gər aye hərwi ada tâ huta sifa
nakə ma ndəviye bay ka tor
eye aye. 10 Mbəlom a pa na
bagwar i ndo məvəlaway wu
aMbəlom andzaMelkisedek.

Marava i məgər ha məpe
mədzal ka gər Yesu

11 Ka 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.
12Nəkurom i kuromna, 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 neh-
eye ka tətikum kurre ka ba-
zlam i Mbəlom aye sa. Ka
sərum mənde ɗaf andza bag-
war hay zuk bay, nəkurom
andza wawa ndəriz neheye a
satay məse wah aye. 13 Ndo
nakə faya ma siye wah huya
aye na, neŋgeyewawa ndəriz
huya. Mbəlom a təra kway
ha ŋgwalak eye kame ŋgay
ma kəkay na, a sər zuk bay.
14 Ɗaf nakə 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, zakwa ha wu
neheye kurre ka gər i Kəriste
aye, pakway bəzay a wu
neheye bagwar eye. Ɓa ka
pakwa mədok i gay tsɨy, ka
pakwa weɗeye sa bay. Ba-
zlam i matsətsehe 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
dzaliye faya matətikakum
sa bay. 3 Gərakwa ha wu
neheye, takwa kame. Ta
gədaŋ i Mbəlom na, ka
gakweye.

4 Ndo neheye tə ma
ta dəba aye, ta maweye

† 5:6 Dəmes hay 110.4. * 6:2 Zəbama 1 Timote 4.14.
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ka matsətsehe məpəse ha
mezeleme na, ma giye bo sa
ɗaw? Nəteye na, ta ŋgatay
a dzaydzay i Mbəlom, wu
nakəMbəlom 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 darWawa 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. 8Taɗə
ɗuh maa ndzohw a ɗəma
guzer ta dak na, guvah
niye ma giye ŋgama bay.
Mazlambar Mbəlom ma
vəleye mezeleme. Ma dziye
ha abəramə ɗəma ta ako.

9 Dzam ga neheye na
wuɗa kurom haladzay aye,
kwa taɗə nəmaa tsik andza
niye bəbay na, nəmaa sər
ta deɗek nəkurom faya
ka pumeye bəzay a tsəveɗ
ŋgwalak eye, tsəveɗ nakə
Mbəlomma təmiye kuromha
aye. 10 Mbəlom na, neŋgeye
ŋgwalak eye, ma mətsiye ha
gər ta məsler nakə ka gum
aye bay. Andza məgweɗe,

ka mumatay bo a siye i ndo
məpemədzal gər hay ka Yesu,
ka mawumatay bo andza
niye huya. Ka gum niye
na, hərwi nakə ka wuɗum
Mbəlom aye ada ma mətsiye
ha gər bay. 11 A samay na,
kwa way mâ ge andza niye
huya hus kamandəve eye, kâ
gərum ha bay hərwi ada kâ
hutum wu nakə ka pum faya
mədzal gər aye. 12 A samay
na, kâ tərum ndo i sœ hay
bay. Ɗuh tərum andza ndo
neheye tə pa mədzal gər tay
ɓəŋɓəŋ ka Mbəlom aye. Mata
hutewunakəMbəloma gwaɗ
ma vəliye na, nəteye.

Wu nakə Mbəlom kə tsik
aye na, ma giye bo

13 Ahəl nakə Mbəlom
a gwaɗay a Abraham na
vəlakeye wu aye na, kə
mbaɗa 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.† 14 A gwaɗ: «Ta deɗek,
na piye fakaya ŋgama, ta
deɗek na vəlakeye wawa hay
haladzay.» 15Abraham kə zla
ŋgatay, ka həba, hərwi niye kə
hutawunakəMbəlomagwaɗ
ma vəleye aye.

16Ndo hay təmbaɗawa na,
ta mbaɗiye ta məzele i ndo
nakə bagwar eye a ze tay aye,
məmbeɗe niye ma ndəviye
ha wu nakə mə walaŋ i
ndo hay aye. 17 Hərwi niye
Mbəlom kə mbaɗa dərmak.
A say na, ndo neheye a
gwaɗ ma vəlateye wu aye

† 6:13 Madazlay i wu hay 22.16-17.
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na, tâ sər ha ma mbəɗeye
həlay ɗaɗa a wu nakə a
gwaɗ ma vəliye aye bay,
ma pəliye ha bay. 18 Andza
niye, wu hay sulo neheye ma
pəliye bo bay aye. Wu nakə
Mbəlom a gwaɗ ma vəliye
ada wu nakə a mbaɗa aye,
Mbəlom ma sliye maraw me
kwa tsekweŋ bay. Nəkway
neheye ka hwayakwa ka təv
i Mbəlom məŋgehe 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.
19 Wu 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 lah məfələkwe a ɗəma
na, Yesu. A ye kame iMbəlom
na, hərwi kway. Ka təra
bagwar i ndo məvəlaway wu
a Mbəlom andza Melkisedek
ka tor eye.

7
1 Melkisedek nakay,

neŋgeye bəy i Salem. Neŋgeye
bəbay i ndo məvəlay wu a
Mbəlom bagwar eye. A həlay
eye andaya Abraham a ye
a vəram. A sla ka bəy hay
haladzay. Ahəl nakə faya
ma maweye na, Melkisedek
a ye mədzəgər ta Abraham.
A pa ŋgama ka Abraham.

2 Abraham a vəlay wu hay a
Melkisedek. Wuneheyekuro
a hutama vəram aye na, a zla
nəte a vəlay. Melkisedek eye
nakay na, andza məgweɗe
bəy nakə ma giye ŋgwalak
aye. Neŋgeye bəy nakə a
wuɗa məndze zay* ta ndo
hay aye hərwi neŋgeye bəy
i Salem. Salem na, andza
məgweɗe «zay». 3Ndəraya sər
wuray ka gər i bəba ŋgay bay.
Kwa may ŋgay hay ta bəba
təte ŋgay hay dərmak andza
niye. Madazlay ŋgay eye
andaya bay, mandəve ŋgay
aye andaya bay. A ndzəkit
bo Wawa i Mbəlom hərwi
neŋgeye ndo məvəlay wu a
Mbəlom ka tor eye.

4 Zəbum ka Melkisedek,
neŋgeye bagwar eye. Abra-
ham bəba təte kway a zla
wu nakə a hutaw ma vəram
aye, a ŋgəna ha kuro. A
zla nəte a vəlay. 5 Wawa
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.†» Sərumha na, ndo
neheye tə huta wu neheye
na, mə həlay i malamar
tay hay, ada nəteye tebiye
na, wawa i huɗ i Abraham.
6 Melkisedek neŋgeye na,
slala i Levi bay, ane tuk na,
ahəl nakə Abraham a vəlay
wu nəte mə wu hay kuro
aye, Abraham nakə Mbəlom
a gwaɗayma piye faya ŋgama
aye na, Melkisedek a pa faya

* 7:2 Madazlay i wu hay 14.17-20. † 7:5 ZəbaməMəpesle 18.21.
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ŋgama bəna Abraham a pa
ŋgama ka Melkisedek bay.
7Azlakwa bay ka sərakwa ha
lele, maa pa ŋgama ka ndo na,
ndo bagwar eye.

8 Ndo neheye ma slala i
Levi ta təma wu nəte mə wu
hay kuro abəra ka malamar
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 mə wu 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 andza
Melkisedek

11 Mbəlom 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 Taɗə
Mbəlom 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: Ndo məvəlay
wu a Mbəlom mekeleŋ eye
ki yaw, neŋgeye na, andza
Melkisedek. 16 Neŋgeye a
təra bagwar i ndo məvəlay
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:
«Ka ndziye ndo məvəlay wu

a Mbəlom huya andza
Melkisedek.‡»

18 Mbəlom kə mbata ha
bazlam mapala eye nakə
ahəl niye aye hərwi bəle eye,
ma dzəniye ndo hay bay.
19Bazlam i Musa mapala eye
na, a sla matəre ha ndo hay
ŋgwalak eye ka ɗəre i Mbəlom

‡ 7:17 Dəmes hay 110.4.
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bay. Ane tuk na, anəke na,
wu mekeleŋ eye andaya
a ze ha bazlam neheye
mapala eye. Wu andaya
nakə ma vəlakweye tsəveɗ
lele eyehərwiməndisle ka təv
Mbəlom aye. Wu eye niye na,
Yesu. Ka pakwa faya mədzal
gər na, ka neŋgeye.

20Wumekeleŋ eye na, ahəl
nakə Mbəlom ma piye Yesu
bagwar i ndo məvəlay wu
a Mbəlom aye na, a mbaɗa
təday. Ahəl nakə slala i Levi
hay ta təra ndo məvəlay wu
a Mbəlom aye na, tə mbaɗa
andzaniyebay. 21Ane tukna,
i Yesu na, Mbəlom kə mbaɗa,
a gwaɗ:
«Neŋ Mbəlom na mbəɗeye

həlay bay,
na mbaɗa ka ndziye ndo
məvəlay wu a Mbəlom
huya.§»

22 Nakay 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.

23Wumekeleŋ eye andaya
wal sa. Ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom ma
slala i Levi aye na, nəteye
haladzay hərwi təmətawa, 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.

26 Neŋgeye na, bagwar i
ndoməvəlawaywuaMbəlom
nakə ɗeɗəŋ eye gədaŋ ŋgay
andaya madzəne kway aye.
Neŋgeyena, 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 a
Mbəlom, nəteye neheye na,
ta kəɗaway wu a Mbəlom
pat pat. Tə kəɗaway naha
hərwi mezeleme tay eye
təday ada ta kəɗay naha
hərwi mezeleme i ndo siye
hay. Yesu na, neŋgeye a ge
andza niye təbey. Neŋgeye
a vəlay naha wu a Mbəlom
hərwi ndo hay sik nəte tsa tə
məvəle ha gər ŋgay. I ŋgay na,
ɗa andza niye. 28 Bagwar i
ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom aye neheye bazlam
i Musa mapala 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 aMbəlom na, Wawa ŋgay.
Neŋgeye na, ka təra ŋgwalak
eye peteh ka tor eye.

§ 7:21 Dəmes hay 110.4.
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8
Yesu neŋgeye bagwar i ndo

məvəlay wu a Mbəlom deɗek
eye

1 Bazlam nakə ta deɗek
bagwar eye a sakwaymətsike
aye na, anaŋ: Bagwar 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. 2 Neŋgeye bagwar
i ndo məvəlay wu a Mbəlom
a ge məsler na, ma təv nakə
tsəɗaŋŋa Mbəlom mandza
eye mə ɗəma aye. Ahəl niye
ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom aye tə gawa məsler
na, mə madzawadzawa i
məɗəslay ha gər a Mbəlom
nakə ndo a lambaɗ aye. Ane
tuk na, təv nakə Yesu faya
ma giye məsler mə ɗəma aye
na, mə mbəlom, təv nakə
ɗeɗəŋ eye. Maa ge na, Bəy
Maduweŋ bəna ndo zezeŋ
bay.

3 Bagwar i ndo məvəlaway
wu a Mbəlom tebiye, kwa
way tə pa na hərwi məvəlay
naha wu kəriye ada məkəɗay
naha wu a Mbəlom. Bag-
war i ndo məvəlay wu a
Mbəlom kway bəbay na, wu
andaya nakə mâ vəlay naha
a Mbəlom aye dərmak. 4 Kə
ge neŋgeye ka məndzibəra
na, ma təriye ndo məvəlay
wu a Mbəlom bay hərwi
neheye ka məndzibəra aye
ɓa faya ta vəleye wu a

Mbəlom aye nəteye andaya
tsɨy andza nakə bazlam i
Musa mapala eye a tsik
aye. 5 Ahəl nakə Musa ma
lambaɗiye madzawadzawa
niye aye, Mbəlom a gwaɗay:
«Zəba faya lele, do lambaɗ
gay nakə ka lambaɗiye na,
andza nakə na bəzaka ha mə
mahəmba aye.» Ndoməvəlay
wu a Mbəlom 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
kaməsler i Kəriste na, a ze ha
məsler i ndoməvəlawaywu a
Mbəlom neheye. Neŋgeyema
miye tay ha ka bo ndo hay ta
Mbəlom hərwi ada Mbəlom
mâ ɓar dzam nakə a ze dzam
nakə ahəl niye hərwiwunakə
Mbəlom a gwaɗma vəliyema
məɓere dzam nakay aye na,
a ze wu neheye ahəl niye aye
haladzay.

7 Taɗə məɓere dzam† nakə
makurre eye mənese andaya
faya bay aye na, Mbəlom
ma ɓariye dzam masulo
eye bay. 8 Ane tuk na, ka
zəbakwa faya na, a sla wuray
bay hərwi Mbəlom faya ma
matay ha mənese a ndo hay.
A gwaɗatay:
«Tsənum,maa tsikmena, neŋ

BəyMaduweŋ.
Həlay eyema deyeweye

na ɓariye dzamweɗeye
ta slala i Israyel hay ada
ta slala i Yahuda hay.

9Dzamnakəna ɓariye ayena,
andza nakə na ɓar ta
bəba təte tay hay bay.

* 8:5 Madayaw abərama Ezipt 25.40. † 8:7 ZəbaməMadayaw abərama Ezipt
24.3-8.
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A həlay nakə na həla tay
ahaya tə həlay ga eye
abəra mə Ezipt aye na,

bo tayeye təgər tay tanas
ha Dzam Guram eye
nakə na ɓar ta nəteye
aye.

Hərwi niye na gər tay ha.
Maa tsikbazlamandzanakay

na, neŋ BəyMaduweŋ.
10 Bəy Maduweŋ Mbəlom a

gwaɗ:
Dzam nakə na ɓariye ta ndo i

Israyel hay aye a həlay
niye na, anaŋ:

Na piye bazlam ga mapala
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 andayamadiyema
tətikateye a ndo siye
aye, ma gwaɗiye:

“Dumara, sərum Bəy
Maduweŋ eye”, an-
daya bay,

hərwi ndo hay tebiye ta
səriye ga,

kwa bagwar hay, kwa
neheye makətsa eye
hay aye.

12Na pəsatay hamənese tay,
tə mezeleme tay, ma
meŋaweye a gər sa
bay.‡»

13Mbəlom 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,
mazlambarma dziye.

9
Tsəveɗ deɗek eye hərwi

məɗəslay ha gər aMbəlom
1Ma 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 dərmaknakəndohay
ta lambaɗ hərwi maɗuwulay
me a Mbəlom mə ɗəma aye.
2 Gay niye ta lambaɗ na, tə
petekeɗ. Gay kurre eye na,
tə zalay təv tsəɗaŋŋa eye. Tə
pa a ɗəma lalam bagwar eye
ta hawal eye hay tasəla ta
ako eye fataya ada tabal tə
peŋ mapa eye faya nakə tə
vəlaway faya wu a Mbəlom
aye. 3 Petekeɗ a ŋgəna ha
tsəlak niye ta tsəlak neŋgeɗ
nakə kame aye. Tə zalay a
tsəlak niye na, təv nakə a ze
siye hay tebiye tə tsəɗaŋŋa
aye. 4 Tə pa a təv niye na, wu
nakə tə ŋgar 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
nakəaɗuɗa, apaslambahaye
mə ɗəma dərmak, tə beleler
hay sulo neheye Mbəlom a
watsa faya bazlam mapala

‡ 8:12 Zeremi 31.31-34. * 9:4 Man na, makwala nakə Mbəlom a vəlatay a
Israyel məmakulkwandah aye. ZəbamaMadayaw abəra ma Ezipt 16.13-15; 31.
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eye hay ahəl nakə a ɓar dzam
ta ndo ŋgay hay aye. 5Ka gər
i zlaŋgatsa niye na, ta lambaɗ
wu hay sulo, tə pa faya. Tə
zalatay a wu niye hay na,
kerubiŋ hay, faya ta ɗatay ha
məzlaɓ i Mbəlom a ndo hay.
Tahəndəkhagwezleviyek tay
hərwi madərəzle na təv nakə
tə vəlaway naha faya wu a
Mbəlom hərwi ada Mbəlom
mâ pəsatay ha mezeleme i
ndo neheye tə ge aye. Ane
tuk na, na ɗiye ha wu neheye
pendek pendek anəke bay.

6Wu niye hay malambaɗa
eye tsɨy na, ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye ti
yawa pat pat a gay makurre,
tə gawaməsler tay pat pat mə
ɗəma. 7 Tsəlak masulo eye
maa yawa a ɗəma na, bag-
war i ndo məvəlaway wu a
Mbəlom nəte ŋgweŋ. A yawa
a ɗəma na sik nəte ka məve.
Ma diye a ɗəma na, kutoŋ
ma zliye bambaz i gənaw a
həlay ma vəleye a Mbəlom
hərwi ada Mbəlom mâ pəsay
ha mənese nakə a ge aye ada
nakə siye i ndo hay tə ge
ta mədzal gər tay bay aye.
8Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye faya
ma ɗakway ha tə wu neheye
na, kə ge tsəlak makurre an-
daya 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. 9 Mandzəkit 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. 10 Wu 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 Mbəlom
mambəɗiye hawuhay tebiye
aye.

11Anəke na, Kəriste ki yaw
tsɨy. Neŋgeye bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom.
Wu neheye ŋgwalak eye
faya ka hutakweye na, ka
hutakwa mə həlay ŋgay.
Neŋgeye ki ye a təv nakə bag-
war eye a zemadzawadzawa
i məɗəslay ha gər a Mbəlom
nakə ahəl niye aye, təv niye
na, lele haladzay. Ma lambaɗ
təv niye na, ndo hay bay,
andaya ka məndzibəra bay.
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
a mbəɗa 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
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mənese aye na, bo tay ka təra
tsəɗaŋŋa andza nakə a say a
bazlam tay mapala eye. 14Kə
ge andza niye na, bambaz i
Yesu Kəriste a ze ha ta gədaŋ
bəɗaw? Kəriste, neŋgeye na,
kə ge mezeleme bay, kə zla
bo ŋgay, kə vəlay a Mbəlom
ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye. Məsəfəre niyema ndziye
na, ka tor eye. Bambaz ŋgay a
təra ha ɗərev kway tsəɗaŋŋa
hərwi adawuneheye ŋgwalak
eye bay ta diye kway ha a
mədahaŋ aye na, kâ gakwa
sa bay. Ane tuk na, kâ gakwa
ɗuh na, məsler i Mbəlom,
neŋgeye 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
abəra məmezeleme.

16 Taɗə ndoweye a gwaɗ:
«Na mət na, ŋgənum ha wu
ga hay» na, ndo niye mâ
mət təday ada ta ŋgəniye
ha. 17 Ahəl nakə kə mət aye
na, bazlam ŋgay ma hutiye
gədaŋ. Taɗə ndoweye andaya
tə ɗəre na, wu nakə a gwaɗ
aza ka ŋgənumeye ha aye
na, ta ŋgəniye ha zuk bay.

18 Hərwi niye, kwa dzam
makurre a ge bo na, tambəɗa
ha bambaz təday bəna ma
giye bo bay. 19 Ahəl niye
na, Musa a ɗatay ha bazlam
mapala eye nakə Mbəlom
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.
20 Ahəl nakə faya ma gwat-
sakiye na, a gwaɗ: «Nakay
na, bambaz nakə Mbəlom a
ɓar ha dzam ta nəkurom aye.
A gwaɗakum rəhumay ha
gər.†» 21 Musa ka gwatsaka
bambaz ka madzawadzawa
i məɗəslay ha gər a Mbəlom
niye ta lambaɗ tə petekeɗ aye
dərmak ada ka gwatsaka ka
wu neheye tə gawa haməsler
hərwi məɗəslay ha gər a
Mbəlom aye tebiye. 22Andza
nakə bazlam mapala eye
a tsik aye na, matsəla wu
hay tebiye ta gwatsakawa
faya bambaz ada mâ təra
tsəɗaŋŋa. Ta mbəɗa ha
bambaz bay na, Mbəlom ma
pəsiye hamezeleme bay.

Bambaz i Kəriste ma
bariye hamezeleme i ndo hay

23 Tsəveɗ nakə Musa a
tətikawatay a ndo hay ahəl
niye na, mandzəkit bo i
wu neheye deɗek eye mə
mbəlom aye. Kutoŋ lele
mâ təra ha wu hay tebiye
tsəɗaŋŋa andza nakə bazlam

† 9:20 Madayaw abərama Ezipt 24.3-8.
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i Musa a tsik aye. Ane tuk
na, hərwi matəre wu neheye
deɗek eye mə mbəlom aye
tsəɗaŋŋa na, kutoŋ məvəle
wu nakə a ze bambaz i
gənaw aye. 24 Siye i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom ti
yawa a gay i gugumaŋ nakə
ndo hay ta lambaɗ aye ada
gay niye na, mandzəkit bo
i təv nakə Mbəlom mə ɗəma
aye ɗekɗek tsa. Ane tuk na,
Kəriste, neŋgeye na, ki ye a
təv nakə Mbəlom mandza
eye mə ɗəma aye, neŋgeye
kame i Mbəlom hərwi kway.
25 Bagwar i ndo məvəlaway
wu a Mbəlom a yawa a təv
nakə a ze siye hay tə tsəɗaŋŋa
aye na, ka məve, ka məve,
a yawa a zlawa bambaz i
gənaw ka həlay bəna bambaz
ŋgay eye bay. Kəriste na,
a vəl ha bo ŋgay, neŋgeye
a vəl ha bo ŋgay sik nəte
bəna ka məve ka məve andza
bagwar i ndo məvəlaway wu
a Mbəlom bay. 26 Taɗə mâ ge
andza niye, kwa ka gər nakə
Mbəlom a ge məndzibəra
aye na, haɓe atay ma siye
ɗəretsətseh haladzay. A yaw
a həlay nakay ka mandəve
eye sik nəte, a vəlay ha bo
ŋgay a Mbəlom hərwi ada
mâ zla mezeleme abəra ka
ndo hay ka tor eye. 27 Kwa
way ma mətiye sik nəte, ma
dəbaeyena,Mbəlommageye
sariya. 28Andza niye, Kəriste
bəbay a mət sik nəte. A vəlay
ha bo ŋgay a Mbəlom hərwi
məzle mezeleme abəra ka
ndo hay. Ma maweye sik
nəte. Ma maweye na, hərwi
məzle mezeleme abəra ka
ndo hay sa bay. Ane tuk na,

ma maweye hərwi mətəme
tay ha ndo neheye faya ta
həbiye na aye.

10
1 Bazlam i Musa mapala

eye na, mezek i wu neheye
ŋgwalak eye faya ka 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 ka
məve ka məve, 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 atay
mezeleme tay kə bara sik
nəte ka ndəv, mezeleme tay a
matayaw a gər bay. 3Ane tuk
na, ɗuh məkəɗe wu neheye
tə kəɗaway a Mbəlom aye na,
mezeleme tay a matayaw a
gər ka məve ka məve, 4 hərwi
bambaz i merisla ta voʼar a
sla məberemezeleme bay.

5 Hərwi niye, ahəl nakə
Kəriste mazlambar ma
deyeweye kaməndzibəra aye
na, a gwaɗay aMbəlom:
«A saka tâ kəɗaka gənaw hay

bay,
tâ vəlaka wu mekeleŋ
eye bay.

Ane tuk na, ka vəleŋ bo hərwi
ada nâ vəlaka.

6 Məkəɗe gənaw hərwi
məfəkaka naha

ada məkəɗe wu hərwi
məpəse ha mezeleme
na,

a yaka a gər bay.
7Aya, na gwaɗaka:
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NeŋanaŋMbəlom, na yawka
məndzibəra na, hərwi
ada nâ ge wu nakə a
saka aye,

andza nakəmawatsa eye
ka gər ga mə ɗerewel
i bazlam mapala eye
aye.*»

8 Wu 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
ka məndzibəra na, hərwi ada
nâ ge wu nakə a saka aye.»
Andzaniye, ambatahaDzam
Guram eye, a vəl a ɗəma
tsəveɗweɗeye. 10Ka tərakwa
tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom
hərwi Yesu Kəriste a ge wu
nakə a yay a gər a Mbəlom
aye ada a vəl ha bo sik nəte ɗa
ka tor eye.

11 Ndo 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
neheye 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
Mbəlom mâ pa ndo mane
ɗəre ŋgay hay a huɗ i sik ŋgay.
14 Andza niye, a vəl ha bo
ŋgay sik nəte ka tor eye, a
təra ha ndo ŋgayhay tsəɗaŋŋa
kame i Mbəlom. A pa tay ha
wal hərwi ŋgay. A təra tay ha
ŋgwalak eye hay ka tor eye.

15 Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
faya ma ɗakweye ha dərmak
parakka wu neheye na,
deɗek. A gwaɗ təday na:
16 «Bəy Maduweŋ Mbəlom a

gwaɗ:
“Dzam nakə na ɓariye ta ndo

ga hay a həlay niye aye
na, anaŋ:

Na piye bazlam ga mapala
eye a ɗərev tay,

na watsiye bazlam ga
mapala eye a mədzal
gər tay.”»

17Tsa na, a gwaɗ sa:
«Namaahayamezeleme taya

mədzal gər ga sa bay,
kwa məsler neheye tə ge
ŋgwalak eye bay aye.†»

18 Mbəlom kə pəsatay ha
mezeleme i ndo hay tsɨy na,
məvəlay wu hay a Mbəlom
ma dzəniye hərwi məzle
mezeleme abəra ka ndo hay
sa bay.

Həndzəɗakwa ka təv i
Mbəlom

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.
20Yesu ka ŋguraɗa ha petekeɗ
nakə kame kway aye. Ka

* 10:7 Dəmes hay 40.7-9. † 10:17 Hebrœ hay 8.8-12.
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həndəkakway tsəveɗweɗeye,
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. 21Andza niye, i kway na,
bagwar i ndo məvəlay wu a
Mbəlom andaya a ləvay gər a
gay i Mbəlom. 22Kə 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
abonəte nəteməwalaŋ kway
aye hərwi ada kâ wuɗakwa
bo kame kame ada kâ gakwa
wu neheye ŋgwalak eye. 25Kâ
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 gakweye mezeleme
huya ada ka sərakwa lele

ŋgwalak eye bay na, sərakwa
ha wu mekeleŋ eye andaya
neheye ta sliye faya məvəle
hərwiməmbetehamezeleme
aye na, andaya sa bay tebiye.
27Taɗəndoweyekəgemənese
andza niye na, mâ dzədzar
hərwi Mbəlom ma geye
sariya. Sariya niye na, a
ge zluwer haladzay, ako
gədaŋ eye ma fəkiye ndo
neheye ta rəhay ha gər a
Mbəlom bay aye. 28 Ka
sərum ha taɗə ndoweye ka
rəhay gər a bazlam i Musa
mapala eye bay, taɗə ndo
hay sulo kəgəbay mahkar ta
tsik ta deɗek kə ge mənese
na, ta kəɗiye na ta sakay
naha bay.‡ 29 Taɗə kə ge tə
bazlam iMusaandzaniyena,
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 mə mezeleme 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 kərah
marəheŋhagər ayena,
neŋ.

Na hamateye a ɗəma wu
tay neheye ŋgwalak eye
bay tə ge aye.»

A gwaɗ sa:
«Neŋ, Bəy Maduweŋ na gat-

eye sariya a ndo ga
hay.§»

‡ 10:28 ZəbaməBazlammapala eyemasulo eye 19.15. § 10:30 Bazlammapala
eyemasulo eye 32.35-35.
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31 Mbəlom na, a vəl sifa.
Andza niye, taɗə sariya kə gəs
ndoweye kame i Mbəlom na,
ɗəretsətseh indoniyemaziye
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 haladzay. Ane
tuk na, ka səmumay naha
a wu hay tebiye. 33 A
həlay siye na, ta tsaɗakum
kame i ndo hay, ta sakum
ɗəretsətseh. A həlay siye
ka yum a ɗəretsətseh i ndo
neheye 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
səmumay naha ta məŋgwese
eye, hərwi ka sərum ha
wu kurom hay ŋgwalak eye
andaya a ze siye i wu hay
tebiye, ta ndziye ka tor eye.

35 Hərwi niye, kâ gərum
ha məpe mədzal gər kurom
abəra ka Mbəlom bay, hərwi
taɗə ka rəzlumay a gər huya
na, Mbəlom ma vəlakumeye
magogoy haladzay. 36 Wu
nakə a ye ka bo aye na,
səmumay naha ada kâ gum
wunakə a yay a gər aMbəlom
aye, hərwi ada kâ hutum wu
nakə a gwaɗ ma vəlakumeye
aye. 37Hərwi niye, Mbəlom a
gwaɗ:
«A zəkaw həlay tsekweŋ ndo

nakəma deyeweye na,
ma deyeweye, ma gaw-
eyemahonok 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 kəma ta
dəba na, neŋgeye a yeŋ
a gər sa bay.*»

39 Nəkway na, ndo neheye
tə ma ta dəba ada tə dze aye
bay. Ɗuh nəkway na, ndo ne-
heye tə pa mədzal gər tay ka
Mbəlom aye. Andza niye, ka
hutakweye sifa ka tor eye.

11
Ndo neheye ahəl niye tə pa

mədzal gər kaMbəlom aye
1 Məpe 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 kwetseh
Mbəlom a gewu 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.

4 Hərwi məpe mədzal gər
ŋgay ka Mbəlom na, Abel a

* 10:38 Habakuk 2.3-4.
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kəɗay wu a Mbəlom 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
nakəakəɗayaye. KwaAbelkə
mət bəbay, faya ta tsikakweye
labara ŋgay huya hərwi nakə
a dzala ha kaMbəlom aye.*

5 Hərwi məpe mədzal gər
ŋgay ka Mbəlom 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.†

6 Ze mədzal ha ka Mbəlom
na, ndəray ma sliye madayay
a gər a Mbəlom bay. Ndo
nakə a say mahəndzəɗe ka
təv i Mbəlom aye mâ dzala
ha faya neŋgeye andaya. Mâ
sər ha na, neŋgeye faya ma
vəlateye magogoy a ndo neh-
eye ta pəliye na aye.

7 Hərwi mədzele ha ka
Mbəlom na, Nuhu a rəhay
ha a gər a bazlam i Mbəlom.
Mbəlom kə tsikay kurre 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
nakə Mbəlom a tsikay aye,
a fələkwa a ɗəma ta ndo i

gay ŋgay hay tebiye, ta təma
Məpemədzal gər nakə a pa ka
Mbəlom aye a ɗa ha mede i
siye i ndo hay na, ŋgwalak eye
bay hərwi ta pamədzal gər ka
Mbəlom bay.‡

8 Hərwi məpe mədzal gər
ŋgaykaMbəlomna, Abraham
a rəhay ha gər a Mbəlom
aye, a lətse a ye a gəma nakə
Mbəlom a gwaɗ ma vəleye,
ma təriye i ŋgay aye. Kwa
kə ŋgatay a gəma eye bay
bəbay na, ki ye a ɗəma.§
9 Hərwi məpe mədzal gər
ŋgay ka Mbəlom na, a ndza
ma gəma nakə Mbəlom a
gwaɗ ma vəleye aye. A
ndza mə ɗəma na, neŋgeye
madurloŋ eye, a ndzawa
mə gay nakə ta lambaɗ ta
gugumaŋ aye. Hulfe ŋgay
Izak ta Zakob nəteye neheye
Mbəlom a gwaɗ ma vəlateye
gəma niye aye dərmak tə
ndzawa mə ɗəma na, mə gay
nakə ta lambaɗ ta gugumaŋ
aye dərmak. 10 Abraham a
ge andza niye na, a təkay
ɗəre a gəma nakə ma ndziye
ɓəŋɓəŋ* ma dəɗiye bay aye.
Maa ləva ha bo ta gəma niye
na, bo i Mbəlom eye ŋgway,
maa ɗəzl na, neŋgeye.

11 Hərwi məpe mədzal gər
ŋgay kaMbəlom 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.†

* 11:4 ZəbaməMadazlay i wu hay 4. 3-10. † 11:5 ZəbaməMadazlay i wu hay
5.18-14. ‡ 11:7 ZəbaməMadazlay iwuhay6.9–9.29. § 11:8 ZəbaməMadazlay
i wu hay 12.1. * 11:10 A tsik na, Zerozelem weɗeye, zəba ka mede 16 ada ma
Hebrœ hay 12.22. † 11:11 ZəbaməMadazlay i wu hay 18.10.
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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 gwaɗ ma giye aye
na, ma giye bo. Hərwi niye
ɗərev tay a ŋgwasa. Tə tsik
parakkanəteyena,madurloŋ
eye hay, gay tay andaya 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
ta dzala andza niye na, ta
pəliye tsəveɗməmea təvnakə
ti yaw abəra mə ɗəma aye.
16 Ane tuk na, andza niye
bay, ɗuh ta pəla na, təv nakə
a ze ha neŋgeye nakəmadəba
aye, andzaməgweɗe nakəmə
mbəlom 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
ŋgaykaMbəlomna, 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 təmaməge andza
niye. Ane tuk na, ɓa Mbəlom
kə gwaɗay ma hutiye wu.
18 Mbəlom a gwaɗay: «Hulfe
yak deɗek eye ma deyew-
eye 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 nakəma 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 Is-
rayel hay, a gwaɗatay kame
na: «Ka deyumeye abəra mə
Ezipt.» Ada aza ta giye ha ta
mətasl ŋgay hay kəkay na, kə
tsikatay.‡

23 Hərwi məpe mədzal gər
tay ka Mbəlom na, bəba i
Musa hay ahəl nakə tə wa
na Musa aye na, tə ŋgaha na
kiye mahkar. Ta zəba faya
na, wawa tay a le haladzay.
Ta dzədzaray a bazlam i bəy
nakə a tsik aye bay.§

‡ 11:13 ZəbaməMadazlay i wu hay 23.4. § 11:18 ZəbaməMadazlay i wu hay
21.12; 22.1-14. * 11:20 Zəba mə Madazlay i wu hay 27.1-40. † 11:21 Zəba
mə Madazlay i wu hay 47.29-31. ‡ 11:22 Zəba mə Madazlay i wu hay 50.24.
§ 11:23 ZəbaməMadayaw abəra ma Ezipt 2.1-2.
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24 Hərwi məpe mədzal gər
ŋgay kaMbəlomna, ahəl nakə
Musa 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 təbəmalənakəmandziye
maməŋgwese tsekweŋ ada ka
rəhay gər aMbəlom bay aye.*
26 A sər ha, a zay ha ndo hay
tâ tsaɗayandzanakə tə tsaɗay
a Kəriste aye tə bəmalə nakə
ma hutiye zlele i gəma i Ezipt
aye. A dzala andza niye na,
hərwi faya ma təkay ɗəre a
wu nakə Mbəlom a gwaɗ ma
vəleye aye.

27 Hərwi məpe mədzal gər
ŋgaykaMbəlomna,Musaaye
abəramaEzipt. Kadzədzaray
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
malkwara i wawa hasləka
eye i ndo i Ezipt hay na, mâ
kəɗmalkwara tayhasləkaeye
hay bay.†

29 Hərwi məpe mədzal gər
taykaMbəlomna, Israyelhay
tə tas abəra mə Bəlay Ndozza
eye. Ahəl nakə ndo i Ezipt
hay a satay mətese dərmak

aye na, bəlay ama ka bo a həl
tay ha tebiye.‡

30 Hərwi məpe mədzal gər
i Israyel hay ka Mbəlom na,
zleɗ i gəma i Zeriko a mbəzl.
Ndo i Israyel hay tə tawa
na gəmaniyeməhəneməkwa
matasəla eye na, zleɗ niye a
mbəzl.§

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
hutawunakəMbəlomagwaɗ
ma vəlateye aye, ta dərəzlay
ka bazlam a zɨl hay hərwi
ada tâ gatay wuray bay. 34 Ta
mbata ha ako nakə faya ma
fəkiye ta gədaŋ haladzay aye.
Ahəl nakə a satay a ndo hay
məkəɗe tay ha ta maslalam
aye na, ta təma fataya abəra.
Ta ge bəle, ane tuk na,

* 11:25 ZəbaməMadayaw abərama Ezipt 4.19-23. † 11:28 ZəbaməMadayaw
abəra ma Ezipt 12.21. ‡ 11:29 Zəba mə Madayaw abəra ma Ezipt 14.21-31.
§ 11:30 Zəba mə Zozowe 6.12-21. * 11:31 Zozowe 6.12-21. † 11:32 Zəba
məNdo i sariya hay 6.11. ‡ 11:32 ZəbaməNdo i sariya hay 4.6. § 11:32 Zəba
məNdo i sariya hay 13. * 11:32 ZəbaməNdo i sariya hay 11.1.
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Mbəlom kə vəlatay gədaŋ.
Nəteye slagama eye hay, ta
həhar sidzew i bərakəzaŋ
hay. 35Ŋgwas hay ta ŋgatatay a
ndo tay neheye təmət aye sa,
nəteye ta sifa aye. Ndo siye
hay tə satay ɗəretsətseh. Haɓe
ta gwaɗ nəmaa gəriye ha
məpay bəzay a Mbəlom. Ane
tuk na, a satay mətəme bay, a
satay məməte mə ɗəretsətseh
hərwi ada Mbəlom mâ lətsa
tay ahaya abəramamədahaŋ
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
neheye na, ta ye ka bo ta
məndzibəra nakay bay.

39 Ndo neheye tebiye
nəteye ta pa mədzal gər ka
Mbəlom ada andza niye
nəteye tə yay a gər a Mbəlom.
Kwa andza niye bəbay na,
ta huta wu nakə Mbəlom a
gwaɗ ma vəlateye a ndo hay

aye bay, 40 hərwi Mbəlom kə
dzala ada kə pa hərwi kway
wu ŋgwalak eye a ze i siye i
ndo neheye tə huta aye. A say
a Mbəlom tâ təra ŋgwalak eye
ka bo dziye tə nəkway.

12
Melkisedekndoməvəlaway

wu aMbəlom
1 Nəkway na, ndo neheye

tebiye tə pawa mədzal gər ka
Mbəlom ta lawara kway, faya
ta ɗakway ha ma kəkay nakə
nəkway bəbay ka pakweye
mədzal gər ka Mbəlom aye.
Hərwi niye, kalakwa ha ka
bo abəra wu neheye tebiye
faya ta gakweye me ka mede
kame aye ada ta mezeleme
nakə ma miye kway ha ta
dəba aye, ada hwayakwa
mahway nakə Mbəlom a
gwaɗakway hwayum aye,
madagər mâ gakway bay.
2 Zəbakwa kame ka Yesu.
Neŋgeye nakə a vəlakway
tsəveɗ ka pakwa faya mədzal
gər ka neŋgeye aye, mata laka
kway ha hus kamandəve eye
na, neŋgeye. Ka təmaməməte
kamayakomazləlmbaɗa eye.
Horoy kə gay məməte ka
mayako mazləlmbaɗa eye
bay hərwi a sər ha ɗərev ma
ŋgwasiye ta məŋgwese nakə
Mbəlom a ləva ha bo hərwi
ŋgay aye. Anəke neŋgeye
mandzaeye təhəlay imənday
i təv məndze i bəy i Mbəlom.
3 Dzalum ka neŋgeye lele ma
kəkay nakə ndo i mezeleme
hay tə nay ɗəre aye ada ma
kəkay nakə a səmay naha a

† 11:35 Zəbama 1 Bəy hay 17.17-24; 2 Bəy hay 4.18-37.
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ɗəretsətseh nakə tə say aye.
Dzalumkaneŋgeyehərwi ada
ɗərev mâ ye fakuma abəra
bay, ada kâ gum bəle bay.

4 Ka gumeye vəram tə
mezeleme, ane tuk na, hus ka
məməte bay. Aya ane ɗərev
mâ ye fakuma abəra bay.
5Kamətsum 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 ka
makəte na,

kâ zəba faya andza wu
kəriye bay.

Kəmaka hamaŋgok na,
ɗərev mâ ye faka abəra
bay,

6 hərwi faya ma tsikateye ka
makəte 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 kuromha aye.
Ɗəretsətseh nakay a ɗa ha
na, Mbəlom kə həl kurom
hərwi ada kâ tərum wawa
ŋgay hay. Wawa andaya
nakə bəba ŋgayma tsikeye ka
makəte bay aye na, andaya
ɗaw? Andaya bay! 8Mbəlom
faya ma kətiye wawa ŋgay
hay tebiye. Taɗə kə tsikakum
ka makəte bay na, nəkurom
wawa ŋgay hay bay, nəkurom
madazla hay. 9 Bəba hay ka

məndzibəra nakay, ta kəta
kway ada ka rəhakwa tay ha
gər. Ada sadzək ka rəhakway
ha gər a Bəba kway nakə mə
mbəlom aye bəɗaw? Taɗə
ka rəhakway ha gər na, ka
hutakweye sifa.

10 Bəba kway hay ka
məndzibəra, nəteye ta kətiye
kway na, həlay tsekweŋ tsa
andza nakə ta zəba faya
lele aye. Ane tuk na, Bəba
kway nakə mə mbəlom aye,
neŋgeye ma kətiye kway
hərwi ada mâ dzəna kway
ada ka tərakwa tsəɗaŋŋa
andza neŋgeye huya. 11 A
həlay nakə faya ta kətiye
kway aye na, a wur fakwaya,
məŋgwese andaya mə ɗərev
kway bay. Aza kame, ndo
neheye ta təma makəte aye
na, ta giye wu nakə a yay a
gər a Mbəlom aye ada ɗərev
tayma ndziye zay.

Matətike taməge ɗaf
12 Kə ge andza niye na,

nduɗum ha həlay kurom ne-
heye madagər eye hay aye,
gurmets kurom tâ ge bəle
bay. 13 Lambaɗum tsəveɗ
fehe lele hərwi sik kuromhay
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, ndəray
ma ŋgateye a Bəy Maduweŋ
bay. 15Gummetsehe, ndəray
mâ kərah ŋgwalak i Mbəlom

* 12:6 Dzeke hay 3.11-12.
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bay. Gum metsehe, ndəray
mə walaŋ kurom mâ təra
andza dərizl i gərɗaf nakə
təleŋeŋe, a ndzohw faya ma
gəliye, ma kwasateye gər a
ndo hay aye bay. Slala i
ndo niye ma nasiye ha siye
i ndo hay 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. 17 Ka sərum ha ma
dəba eye na, a say mambəɗe
hamədzal 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. 19Ta tsənemaləve
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 a mahəmba nakay,
kwa maa lamay gənaw, kwa
way kalum na tə kwar ada
kəɗum na.‡» 21 Wu neheye
Mbəlom a bəzatay ha aye na,
kadzədzar tayha. KwaMusa,
a gwaɗ: «Zluwer a geŋ, na
dzədzariye.§»

22 I kurom na, andza niye
bay! Nəkurom i kurom ka
həndzəɗum na, ka mahəmba
i Siyoŋ, 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. 23 Nəkurom
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 ada Mbəlom
a təra tay ha tsəɗaŋŋa aye.
24Nəkuromkahəndzəɗumka
Yesu. Neŋgeye ka həndzəɗ tay
ha ka bo ndo hay ta Mbəlom
hərwi ada Mbəlom mâ ɓar
Dzam Weɗeye ta nəteye. Ka
həndzəɗumka bambaz 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.

25Kə ge andza niye na, gum
† 12:17 ZəbaməMadazlay iwuhay 25.29-34. ‡ 12:20 MadayawabəramaEzipt
19.12-13. § 12:21 ZəbaməMadayaw abərama Ezipt 19.12; Bazlammapala eye
masulo eye 9.19. * 12:23 Malkwara hay na, a ɗa ha gawla i Yesu Kəriste hay.
ZəbaməMadayaw abəra ma Ezipt 4.22.
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metsehe. Kâ kərahumməpay
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 təma abəra mə ɗəretsətseh
bay. Nəkway neheye faya
ka pakway zləm a mətsike
me nakə a yaw mə mbəlom
aye, ka kərahakwa na, ka
slakweye faya mətəme abəra
mə ɗəretsətseh sa bay. 26Ahəl
niye mətsike me i Mbəlom
a ɓəlawa ha dala. Ane tuk
na, anəke kə tsik, a gwaɗ:
«Sik nəte sa na, ma ɓəliye
ha dala ɗekɗek sa bay ta
magərmbəlom aye dzay.†»
27Bazlam neheye a gwaɗ «sik
nəte sa» aye na, a ɗakway
ha parakka wu neheye tə
ge aye tebiye ta ɓəliye, ta
dziyehərwiadawuneheye ta
ɓəliye təbey aye na, ta ndziye.

28 Kə ge andza niye na,
gakway sɨsœ aMbəlom 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 a

Mbəlom aye
1 Nəkurom ndo məpe

mədzal gər hay ka Yesu,
wuɗum bo nəte nəte mə

walaŋ kurom huya. 2Təmum
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 neheye ma daŋgay
aye andza nəkurom ka bo
dziye ma daŋgay. Dzalum ka
ndo neheye ndo hay faya ta
sateye ɗəretsətseh aye andza
nəkurom dərmak faya ka
sumeye ɗəretsətseh.

4 Ɗəslumay ha gər a məzle
bo i zal ta ŋgwas. Zal ta
ŋgwas ŋgay tâ ge madama
bay. Sərum ha na, Mbəlom
ma gateye sariya a ndo məge
madama hay ada a ndo neh-
eye tazlaŋgwaszukbaykwaa
ndo neheye ta zla zal zuk bay
faya ta giye madama aye.

5 Kâ gum bor i suloy bay,
ɗərev kurom mâ ŋgwasa tə
bəmalə nakə andaya fakuma
aye. Hərwi Mbəlom a gwaɗ:
«Na gakeye masəfaya ɗaɗa

bay,
na gəriye kar ha ɗaɗa
bay.*»

6 Hərwi niye, ka slakweye
faya mətsike tə ɗərev kway
peteh:
«Bəy Maduweŋ Mbəlom ma

dzəniye ga huya,
na dzədzareye a wuray
kwa tsekweŋ bay.

Ndəray ma sliye məgeŋ wu-
ray bay.†»

7Dzalumkabagwarkurom
neheye tə ɗakum ha bazlam i
Mbəlom kurre aye. Zəbumka

† 12:26 Aze 2.6. * 13:5 ZəbaməBazlammapala eyemasulo eye 31.6, 8; Zozowe
1.5. † 13:6 Dəmes hay 118.6.
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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 wu weɗeye hay wal
wal bay. Kâ təmum wu nakə
ta tsikakumeye bay hərwi
maa vəlay gədaŋ a ɗərev i ndo
na, ŋgwalak iMbəlombənawu
mənday ma vəleye gədaŋ a
ɗərev i ndo bay. Ndo neheye
təpaybəzayabazlammapala
eye nakə a tsik kawumənday
aye na, bazlam eye neheye
mapala eye ka dzəna tay ha
kwa tsekweŋ bay.

10 Ndo məvəlaway wu a
Mbəlom neheye 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
ndoməvəlawaywuaMbəlom
ma zliye bambaz eye, ma
diye ha a təv nakə a ze
siye hay tə tsəɗaŋŋa aye,
ma vəleye a Mbəlom hərwi
ada Mbəlom mâ pəsatay ha
mezeleme tay. Slo eye na, ti
ye ha abəra mə wuzlahgəma
tə dul na.‡ 12 Hərwi niye

Yesu bəbay a mət na, ti ye
abəra mə wuzlahgəma.§ Ka
mbəɗa ha bambaz ŋgayhərwi
məbere mezeleme i ndo hay.
13 Kə ge andza niye na, kâ
pakwaybəzayakule iYahuda
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 ndzakweye mə ɗəma
ka tor eye.

15Zambaɗakway aMbəlom
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 a məzele
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 hərwi
məvəle wu neheye andza
wu kəriye na, a yay a gər a
Mbəlom.

17 Rəhumatay ha gər a
bagwar kurom hay, gum wu
nakə tə gwaɗakum gum aye.
Nəteye na, ta gakumeye gər
hərwi Mbəlom ma tsətsahiye
fataya ma kəkay nakə faya
ta gakumeye gər aye. Ka
rəhumatay ha gər na, ta giye
məsler tay ta məŋgwese eye,
mevel ma gateye bay. Mevel

‡ 13:11 Zəba Levitik 16.27. § 13:12 Zəba Yuhana 19.17-20.
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kə gatay na, niye na, ma
dzəniye kurom sa bay tebiye.

18Ɗuwulumayme aMbəlom
hərwi may huya. Nəmaa
sər ha ta deɗek ɗərev may
tsəɗaŋŋa, a 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
20 Maa vəlakway 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 bambaz
ŋgay, kə ɓar ha dzam ta
nəkwayka tor eye. 21Mbəlom
mâ vəlakum gədaŋ mə wu
ŋgwalak eye hay tebiye hərwi
ada kâ gum wu nakə a yay a
gər aye. Mâgeməsler ŋgaymə
nəkway təhəlay i YesuKəriste
hərwi ada kâ gakwa wu nakə
a yay a gər aye. Ndo hay tâ
zambaɗay a Mbəlom ka tor
eye! Mâ ge andza niye!

Mətsikeme
22Malamar ga hay, na wat-

sakum naha ɗerewel nakay
hərwi məvəlakum gədaŋ.
Neŋ faya na gakumeye naha
amboh, pum bazlam neheye
a ɗərev kurom hərwi na
watsakum naha na, tsekweŋ
tsa. 23 Sərum ha, malamar
kway Timote neŋgeye ma
daŋgay sa bay. Taɗə kə
ndislew ka təv ga bəse, ahəl
nakə na diye mazəbakumaw
ɗəre aye na, nəmaa diye naha

salamay. 24 Tsikumatay ha
me a ndo neheye bagwar
kurom aye ada a ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu
tebiye. Ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu neheye ti yaw
ma Itali aye ta tsikakumnaha
medərmak. 25Mbəlommâpa
ŋgama ka nəkurom tebiye.
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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 nəteye maŋgəna
gər eye ka məndzibəra tebiye
aye. Yakuba a watsa ɗerewel
nakay na, a Yahudaneheye tə
pamədzal gər ka Yesu aye.
Ɗerewel i Yakuba faya ma

tsikateye a ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu ka metsehe
(1.2-8; 3.13-18). Andza niye,
ta sliye faya məndze ɓəŋɓəŋ
kame i wu nakə ma dziye ha
ndo zezeŋ aye: Ɗəretsətseh i
məndzibəra (1.2-4), mawuɗe
matəre zlele eye (1.9-11; 5.1-
6); mawuɗe məge mənese
(1.2-18; 4.1-9), məɗəslay ha
gər a bo (4.13-16). Ɗerewel
nakay faya ma gwaɗiye:
Məpe mədzal gər ka Mbəlom
na, faya ma diye ha ndo
ka məge metsehe (2.14-
26), məgay metsehe a bo
ada məndze ɓəŋɓəŋ kame i
mənese (zəbama 3.1-12).
Yakuba a watsa ɗerewel

nakay na, a ndo neheye
zlele eye bay aye (zəba ma
2.6). Ɗerewel nakay faya
ma gwaɗateye ta kəts ndo i
mətawak hay bay (2.1-13). A
gwaɗ zlele na, lele bay hərwi
nakə ndo i zlele hay tə ge ha
məsler tə ɗəma bay aye (5.1-
6).

Mətsikeme

1Neŋ Yakuba, ndo i məsler
i Mbəlom ta Bəy Maduweŋ
Yesu Kəriste.
Na tsikakum naha me a

nəkurom ndo i Mbəlom ne-
heye ka məndzibəra tebiye
aye.

Mbəlomma vəliye metsehe
a ndo neheye tə dzala ha faya
aye

2 Malamar ga hay,
ɗəretsətseh hay waray waray
i mədze nakə ta dziye kurom
ha, ta ndzakum a gər na,
ɗərev kurom mâ ŋgwasa
haladzay, 3 hərwi ka sərum
ha na, taɗə ka pum mədzal
gər kurom ka Mbəlom huya
ada faya ka səmumay naha a
mədze nakə ta dziye kurom
ha aye na, ka ndzumeye
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 aye mâ ge
andayamə ɗərev kurom bay.

5 Taɗə ndoweye mə walaŋ
kurom metsehe 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. 6Ane 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
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a diye wuray wuray tebiye
aye. 7Slala i ndonakay andza
niyemâdzalaməgərŋgayBəy
Maduweŋ ma vəleye wu bay,
8 hərwi mədzal gər ŋgay sulo
sulo ka Mbəlom, mədzele gər
ŋgay ka wu nəte bay.

Ndo imətawakhay 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. 10 Ndo nakə
zlele eye faya ma pay bəzay
a Yesu Kəriste aye na, ɗərev
ŋgaymâŋgwasadərmakhərwi
Mbəlom kə ma ha ka dala. A
sər ha na, ma dziye andza
məvurze i guzer nakə a ɓəta
bəse aye. 11 Pat kə zla faya
abəra ŋgulak na, ma kuliye
ha guzer, məvurze hay ta
kutsiye ada məle tay kə nas.
Andza niye, ndo i zlele ma
dziye tə məsler ŋgay hay
tebiye andza guzer neheye
tə ɓəta kəriye tsa aye.

Mbəlom ma 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 ma-
gogoy 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. 15 Wu
neheye lele bay a dzala mə
gər ŋgay aye, ma dəba i
məndze tsekweŋ na, ma giye
parakka. Mezeleme niye ka
səkah haladzay na, ma diye
ha a məməte. 16 Malamar
ga neheye na wuɗa kurom
haladzay aye, ndəray mâ
vakum gər bay. 17Wuneheye
ŋgwalak eye tebiye ti yaw
abəra ka təv i Mbəlom, wu
neheye lele eye na, i Mbəlom
Bəba kway nakə a ge pat tə
wurzla hay aye. Mbəlom na,
a mbəɗa bay, a mbəɗa andza
pat nakə a mbəɗa ma gəriye
kurom ha a ləvoŋ aye bay.
18 A vəlakway sifa tə bazlam
ŋgay deɗek eye. A ge niye na,
tə ɗərevhərwi adakâ tərakwa
kurre eye hay məwalaŋ i wu
neheye a ge aye.

Pumay zləm a bazlam i
Mbəlom ada 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 zləmawuneheye siye
i ndo hay ta tsikiye aye, ane
tuk na, kâ tsik me bəse tsa
bay, zla həlay eye təday ada
kâ gemevel bəse bay dərmak,
20 hərwi ndo nakə ma giye
mevel aye na, ma sliye faya
məge wu nakə a yay a gər a
Mbəlom aye bay. 21 Hərwi
niye, zlum na wu neheye lele
bay tebiye abəra mə ɗərev
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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. Ba-
zlam nakay na, gədaŋ ŋgay
andaya mətəme ha məsəfəre
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 ndoweye a pay zləm
a bazlam nakay ada kə ge
wu nakə a tsik aye bay na,
neŋgeye andza ndo nakə a
zəba ka ɗəre ŋgay mə malam,
neŋgeye kəkay na, a ŋgatay.
24A zəba ka ɗəre ŋgay lele na,
a ye ŋgway. Neŋgeye kəkay
na, a mətsa ha gər tə mazəbe
ŋgay. 25Ndoweyeka 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 tsaadamâmətsa
ha gər bay. Ane tuk na, ɗuh
mâ rəhay ha gər. Mbəlom
ma piye faya ŋgama hərwi
bazlam nakay mapala eye
ŋgwalak eye, neŋgeye gədaŋ
eye hərwi mətəme kway ha
abəra məmezeleme.

26 Taɗə ndoweye kə dzala
neŋgeye ndo məpay bəzay
a Mbəlom, kə gay metsehe
a ɗərneh ŋgay bay faya ma
tsikiye wu neheye lele bay
aye huya na, a vay gər a bo
ŋgay, məpay bəzay a Mbəlom
ŋgay niye ma giye ŋgama
kwa tsekweŋ bay. Bazlam

ŋgay neheye faya ma tsikiye
ta təra kəriye. 27 Məpay
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
metsehe a bo ŋgay hərwi ada
wu i məndzibəra neheye lele
bay aye tâ ye ha a mezeleme
bay.

2
Ndo hay tebiye kame i

Mbəlom 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 a pa ka
bo petekeɗ neheye tə le aye,
ka gwaɗumay: «Amboh, dara,
ndza ka dzaŋga ŋgwalak eye.»
Ndonakəmətawak eye na, ka
gwaɗumeye: «Lətse mələtse»
kəgəbaykagwaɗumeye «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 mə walaŋ
i ndo niye hay bəɗaw? Wu
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neheye ka dzalum aye na,
lele bay.

5 Malamar ga neheye
na wuɗa kurom haladzay
aye, tsənum lele, ka sərum
təbəɗew Mbəlom a pala ndo
neheye mətawak eye ka
məndzibəra aye na, hərwi
ada tâ pa mədzal gər ka
Yesu Kəriste ada tâ huta
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. 6Ane
tuk na, nəkurom ɗuh faya
ka kətsumeye tay ha ndo i
mətawak hay. Maa gawakum
ɗəretsətseh na, ndo i zlele
hay na gwaɗ ɗuh ba? Maa
vahawa kurom kame i sariya
na, nəteye. 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 təwatsa mə Ɗerewel
i Mbəlom aye na, ka gum lele.
Bazlam nakay mapala eye a
gwaɗ: «Wuɗa ndo i məgeɗ
yak dərmak andza ka wuɗa
na gər yak.*» 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. 12 Hərwi niye faya na
gwaɗakumeye, sərum ha, mə
wu neheye ka tsikumeye ada
mə wu neheye ka gumeye
na, Mbəlom ma gakumeye
sariya, ma tsətsahiye taɗə
nəkurom ka rəhumay ha gər
a bazlam nakay gədaŋ ŋgay
andaya mətəme kurom ha
aye. 13 Taɗə ndoweye kə
sakay naha a siye i ndo hay
bay na, ahəl nakə Mbəlom
ma giye sariya aye ma sakay
naha bay dərmak. Ane tuk
na, taɗə ka sakay naha a ndo
hay na, Mbəlom ma gəsiye
kar a sariya bay.

Məpemədzal gər ka Yesu ta
məgeməsler

14 Malamar ga hay, taɗə
ndoweye kə tsik tə bazlam
kə dzala ha ka Mbəlom,
ane tuk na, kə ge wu nakə
Mbəlom a tsik aye bay na,
ma dzəniye na ma kəkay?
Mədzal ha andza nakay na,
ma təmiye ha bay. 15 Agəna
siye i ndo məpay bəzay a
Yesu Kəriste hay andaya,
petekeɗ andaya fataya bay,
may a wur fataya dərmak.
16 Taɗə ndo mə walaŋ kurom

* 2:8 Levitik 19.18. † 2:11 MadayawabəramaEzipt 20.14, Bazlammapala eye
masulo eye 5.18. ‡ 2:11 Madayaw abəra ma Ezipt 20.13, Bazlam mapala eye
masulo eye 5.17.
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a gwaɗatay: «Dum tə zay.
Mbəlommâ vəlakumpetekeɗ
ta wu mənday», ane tuk
na, kə vəlatay wu bay na,
ŋgama eye mey? 17 Mədzal
ha kaMbəlom 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.

18 Agəla 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 ka
Mbəlom aye ada faya ka giye
məsler ŋgwalak eye bay. Ada
neŋnabəzakeyehaməsler ga
neheyeŋgwalakeyehərwiada
kâ ŋgatay neŋ faya na dzaliye
ha kaMbəlom. 19Ka dzala ha
Mbəlom andaya nəte ŋgweŋ.
Ka ge lele. Kwa məsəfəre
neheye lele bay aye ta dzala
ha dərmak, ada hərwi niye
faya ta dzədzariye. 20 Nəkar
ndo i matərakahaŋ! A saka
tâ ɗaka ha mədzal gər ka
Mbəlom ze məge məsler
ŋgwalak eye na, ma giye
ŋgamabayna, ka sər təbəɗew?
21 Bəba təte kway Abraham a
təra tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom
na, ta tsəveɗ waray? A təra
tsəɗaŋŋa na, tə wu nakə a
ge aye bəɗaw? A zla wawa
ŋgay Izak məkəɗay naha a
Mbəlom. 22 Anəke ka sər ha
mədzal ha ka Mbəlom ada ta
məge məsler ŋgwalak eye hay
ti ye ka bo salamay. A ge ha

andza niye na, kə vəlay ha
ɗərev ŋgay peteh a Mbəlom.
23Wunakayagebona, andza
nakə tə watsa mə Ɗerewel i
Mbəlom, a gwaɗ: «Abraham
a dzala ha ka Mbəlom, hərwi
niye Mbəlom a təra ha ndo i
deɗek kame ŋgay.§» Tə zalay
«dzam iMbəlom.» 24Ka sərum
ha na, ndo a təra tsəɗaŋŋa
kame i Mbəlom na, hərwi
nakə a ge məsler 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. Hərwiməslerŋgaynakə
a ge andza niye aye na, ka
təra ndo tsəɗaŋŋa eye kame
i Mbəlom.*

26 Andza niye, taɗə
məsəfəre ki yaw abəra ma
ndo na, ndoweye niye kə
mət. Mədzal ha ka Mbəlom
na, andza niye dərmak.
Taɗə ndoweye kə ge məsler
ŋgwalak eye hay bay na,
mədzal gər ŋgay ka Mbəlom
kəmət.

3
Gumay metsehe 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 sariyama ziye
i ndo siye hay.

§ 2:23 Madazlay i wu hay 15.6. * 2:25 Zozowe 2.1-21.
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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. 3 Dzalum
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 yam bagwar
eye. Kwa taɗə bagwar eye
hay bəbay ada mətasl faya
ma vəzliye ta gədaŋ ma diye
ha bəbay na, ndo faya ma
geyemetsehe təwuyeandaya
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 iməndzibəra na,
mə ɗəma, mə bo kway. Faya
ma nasiye ha bo tebiye. Ma
vatiye ako nakə ma dziye ha
məsəfəre i ndo tebiye. Ako
niye a yaw na ma ako nakə
mambatiye bay ka tor eye.

7 Ndo hay ta sliye faya
məgay metsehe a wu hay
tebiye, ta sliye faya ka wu i
pesl hay, ɗiyeŋ hay, dədœ hay
ada tə kəlef dərmak. 8 Ane
tuk na, ndo hay ta sliye faya
məgay metsehe a ɗərneh bay.
Neŋgeye na, wu nakə lele
bay aye. A sla faya məndze
səkeffe bay. Neŋgeye maraha
eye tamuwar nakəmakəɗiye
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. 11 Yam
nakə a tsəhən aye ta yam
nakə hərwak hərwak aye ta
ŋgəzaweye ma bəɗiyem eye
nəte ɗaw? 12 Malamar ga
hay, sərum gurov ma sliye
faya məwe tetəɗœz ɗaw?
Werepezlma sliye fayaməwe
gurov ɗaw? Yam nakə a
tsəhən aye na, ma ŋgəzaweye
yam nakə a tsəhən bay aye
bay.

Metsehe nakə a yaw abəra
ka təv iMbəlom aye

13 Ndo i metsehe andaya
mə walaŋ kurom ɗaw? Ndo
i ndaraw andaya ɗaw? 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
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eye ɗekɗek na, wuhay ta diye
ka bo ta tsəveɗ eye sa bay ada
slala i wu neheye lele bay aye
ta ndohwaweye dərmak.

17 Ane tuk na, metsehe
nakə a yaw abəra ka təv i
Mbəlom aye na, wal. Neŋgeye
na, tsəɗaŋŋa, a vəl məndze
zay mə walaŋ i ndo hay,
neŋgeye ləfeɗeɗe, a sara ha
gər toŋgwa toŋgwa bay, a
sakaynahaandohay, a gena,
məsler ŋgwalak eye huya, a
ŋgəna tay ha ka bo abəra ndo
bay, ɗərneh mə bazlam ŋgay
sulo təbey. 18 Ndo neheye
ta wuɗa məndze zay aye na,
faya ta dzəniye siye i ndo hay
ka məhute məndze zay. Wu
nakə faya ta giye na, ma giye
lele. Ma giye andza ta sləga
wu a guvah ada tə dza wu
nakə a ndzohw aye.

4
Kâ gum dzam ta

məndzibəra 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 bomə nəkurom aye.

2 A sakum wu hay, ada
ka hutum bay na, nəkurom
maləva bo eye kaməkəɗe ndo
hay. Ka gumeye ɗəre ka wu
hay ane tuk na, ka slumeye
faya məhute bay. Hərwi niye
faya ka tərumeye ada faya
ka tsalumeye bo mə walaŋ
kurom aye. Ka hutumeye wu
nakə a sakum aye bay hərwi
ka tsətsahum ka Mbəlom
hərwi ada mâ vəlakum bay.
3 Kwa taɗə ka ɗuwulumay

me a Mbəlom hərwi ada mâ
vəlakum, ma vəlakumeye
bay hərwi ka ɗuwulumay
me ta tsəveɗ lele aye bay, ka
tsətsahumwuneheyekagum
faya ɗəre aye.

4Nəkurom ka tərum andza
ŋgwas neheye faya ta giye
madama aye. Sərum ha,
taɗə ndoweye ka wuɗa wu i
məndzibəra na, neŋgeye ndo
məne ɗəre i Mbəlom. Ndo
nakə a say məpay bəzay a
wu i məndzibəra aye na, ka
təra ndoməne 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 nakə Mbəlom a
pa a bo kway aye na, sələk
eye.» 6 Sa na, ma vəlakweye
ŋgama nakə a ze wu tebiye
aye. Andza nakə 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. Səmumay naha a
Fakalaw, ma hwayakumeye.
8Həndzəɗumka təv iMbəlom,
ma həndzəɗiye tə nəkurom
dərmak. Nəkurom neheye
faya ka gumeye mezeleme
aye, barum na həlay kurom.
Nəkurom neheye mədzal
gər sulo sulo aye, zlum na
mezeleme abəra mə ɗərev.
9Ndzum tsokoɗokkwa hərwi
mezeleme kurom hay, ada
tuwum. Kâ ŋgwasum ɗuh bay,
tuwum. Ɗərev kurom mâ
ŋgwasa sa bay, ane tuk ndzum

* 4:6 Dzeke hay 3.34.
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tsokoɗokkwa. 10 Hənum ha
gər kurom kame i Mbəlom
hərwi ada mâ 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 faya ma giye
faya sariya dərmak. Azlakwa
taɗə faya ka giye sariya ka
bazlam mapala eye na, faya
ka rəhay ha gər, faya ka giye
faya sariya ɗekɗek tsa. 12Maa
vəl bazlammapala 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
kurom na, andza makukulek
nakə məndze 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
kəgəbaywu taɗay.» 16Ane tuk
na, faya ka ŋgalakumeye, ka
ŋgalakumeye tə bazlam kurom
neheye faya ka tsikumeye
aye. Məge andza niye lele
bay.

17Andza niye sərum ha na,
ndoweye a sər məge ŋgwalak
ada kə ge na bay na, kə 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. 3 Gura kurom hay ta
suloykuromna, reŋgezkənas
tay ha, reŋgezmamakumeye
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 mazlambar ma
ndəviye aye. 4 Ka vumatay
gər a ndo neheye tə geməsler
ma guvah kurom aye, ka
vəlumatay wu i merəɓe tay
bay. Tsənum kəkay nakə faya
ta tuweye naha bo a Mbəlom
hərwi ada mâ dzəna tay ha
aye. Ndoweye neheye tə
gakum məsler aye na faya
ta tuwiye ada Bəy Maduweŋ
Mbəlom Gədaŋ eye faya ma
tsəniye.

5 Ka ndayum bəra tə zlele
kurom ka məndzibəra, ka
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pumay bəzay na, wu ne-
heye tə yakum a gər aye.
Ka ndawum wu mənday
haladzay, ka gəlawum tetəp
tetəpandzaslanakə takəɗiye.
6Ka gəsum tayhandoneheye
ta gakum wuray bay aye
a sariya, ka kəɗum tay ha.
Nəteye na, ta ge fakuma
gədaŋ bay.

Zlum ŋgatay ada ɗuwulum
me

7 Malamar ga hay, zlum
ŋgatay hus a həlay nakə
Bəy Maduweŋ ma maweye
fakwaya aye. Zəbum ka
ndo məfəte 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. 8Nəkurom dərmak,
zlum ŋgatay. Ndzum ɓəŋɓəŋ
hərwi pat i məmaw i Bəy
Maduweŋ kway mazlambar
fayama ndisleweye.

9 Malamar ga hay, kâ
guŋguzum wuray a bo bay
hərwi ada Mbəlom mâ gəs
kurom a sariya bay. Tsənum,
ndo nakə ma giye sariya
aye mazlambar faya ma
ndisleweye, neŋgeye malətsa
eye ka həlay məgeɗ.

10Malamar 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. 11Zəbum,ndoneheye

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
ɗəretsətseh a ndzay a gər
aye.* Ma dəba eye 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: Məwu hay
tebiye na, kâ mbaɗum bay.
Kâmbaɗumtamagərmbəlom
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.

13 Taɗə ndo andaya mə
walaŋ kurom faya ma siye
ɗəretsətseh na, mâ ɗuwulay
me a Mbəlom. Taɗə ndo
andaya mə walaŋ kurom
ɗərev ŋgay faya ma ŋgwasiye
na, mâ gay naha dəmes a
Mbəlom, mâ zambaɗay.

14 Taɗə ndo andaya ɗəvats
eye mə walaŋ 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. 15 Taɗə
ka ɗuwulaymeaMbəlomada
kə dzala ha Mbəlom kə tsəne
maɗuwule me ŋgay na, ma
dzəniye na. Bəy Maduweŋ
ma mbəliye ha. Taɗə kə ge

* 5:11 Zob 1.1–2.10. † 5:11 Zob 42.10-17.
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mezeleme na, Mbəlom ma
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 i Mbəlom
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. 18Ma dəba eye na, a
ɗuwulay me a Mbəlom hərwi
ada yam mâ pa sa. Mbəlom
a paw yam ada wu hay ta
ndzohwaw dərmak.§

19 Malamar ga hay, taɗə
ndoweyeməwalaŋ kuromkə
dze abəra ka tsəveɗ iMbəlom,
tsa na, ndo ki ye kəma ahaya
ka tsəveɗ na, 20 sərum ha
ndoweye nakə ka dzəna ndo
i mezeleme hərwi ada mâ
gər ha mezeleme aye na, ma
təmiye ha ndo i mezeleme
niyeabəramamədahaŋ. Kwa
taɗəmezelemeŋgayhaladzay
bəbay na, Mbəlom ma pəsay
ha.

‡ 5:17 Zəbamə 1 Bəy hay 17.1. § 5:18 Zəbamə 1 Bəy hay 18.1, 41-46.
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Makurre i ɗerewel
nakə
Piyer

a watsa aye
Məfələkwe

Piyer 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 məpe
mədzal gər ada ka wu nakə
tə pa faya mədzal gər aye,
a vəlatay gədaŋ ka məndze
andza ndo neheye Mbəlom a
pala tay aye.
Piyer awatsa a ndo neheye

mede tayandza 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 ne-
heye 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 tayhandoməkalay

kame a ndo hay, gawla hay
ada ta hawal i ndo siye hay
ka tsəveɗ ŋgwalak eye (5.1-
7; 1.22–2.3). Slala i məndze
andza nakay na, faya ma
ɗateye ha a ndo i bəra hay ta
sliye faya mətseɗe tay a ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu
bay.

Mətsikeme
1Maawatsa ɗerewel nakay

na, neŋ Piyer, ndo i maslaŋ i
Yesu Kəriste. Na watsakum
naha a nəkurom ndo i
Mbəlom neheye ka ŋgənum
gər kuye kuye, nəkurom
anəke mandza eye madurloŋ
eye hay ka dala i Poŋtus,
ka dala i Galat, ka dala i
Kapados, ka dala i Azi ada ka
dala i Bitini aye. 2Kurre ahəl
niye ɓaMbəloma sərwunakə
ma giye hərwi kurom aye. A
pala kuromna,mata təre ndo
ŋgay hay ta gədaŋ i Məsəfəre
ŋgay hərwi ada kâ rəhumay
ha gər a Yesu Kəriste hərwi
ada tâ gwatsaka fakuma
bambaz ŋgay. Niye na, ka
tərumeye tsəɗaŋŋa kame i
Mbəlom.
Mbəlommâ səkah haməpe

fakuma ŋgama haladzay ada
mâ vəlakum zay kame kame.

Mbəlomma vəlakweye sifa
nakəmandəviye bay aye

3 Zambaɗakway a Mbəlom,
Bəba i Bəy Maduweŋ kway
Yesu Kəriste hərwi ka gak-
way 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
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ka lətsakwaweye abəra ma
mədahaŋ dərmak. 4 Ka
sərakwa ha ka hutakweye
wu nakə ŋgwalak eye Mbəlom
ma vəlakweye a nəkway ndo
ŋgayhay ayeməmbəlom. Wu
niye ma ndziye na, huya. Ma
nasiye bay, ma kuliye andza
guzer bay. 5Nəkuromneheye
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
wal wal a həlay tsekweŋ
bəbay na, 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 ɗəslakumeye ha
gər, ta zambaɗakumeye, ta
vəlakumeye məzlaɓ. 8 Kwa
ka ŋgatumay a Yesu Kəriste tə
ɗəre kurom zuk bay bəbay
na, ka wuɗum na tsɨy. Kwa
ka ŋgatumay anəke bay bəbay
na, ka dzalumha faya. Hərwi

niye ɗərev kurom maraha
eye ta məŋgwese haladzay,
ndo ma sliye faya matəkəre
bay tebiye. 9 Ka hutum
məŋgwese niye na, hərwi
Mbəlom ma təmiye kurom
ha. Nakay na, magogoy i
mədzal gər kurom nakə ka
pum ka Yesu aye.

10 Ahəl niye na, ndo məɗe
ha bazlam iMbəlom 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
Mbəlomneheye 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 nakəMbəlom 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 aMbəlom aye



1 Piyer 1:13 604 1 Piyer 1:24

13 Hərwi niye, ləvum ha
bo ta mədzal gər kurom na,
ka məge məsler i Mbəlom.
Gumay metsehe a bo kurom
lele, pum mədzal gər kurom
ka ŋgwalak i wu nakəMbəlom
ma vəlakumeye pat nakə
Yesu Kəristemamaweye aye.
14 Gəsumay me a Mbəlom
huya andza wawa neheye
tə gəsawatay me 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 kâmuma
ɗəma sa bay. 15Mbəlom nakə
a zalakum kâ tərum ndo ŋgay
hay aye na, neŋgeye tsəɗaŋŋa.
Nəkurom dərmak tərum
tsəɗaŋŋaməwu nakə faya ka
gumeye tebiye. 16 Hərwi 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.
Kəgeandzaniyena, rəhumay
ha gər. Mede kurom mâ ge
lele a həlay nakə nəkurom
ka məndzibəra aye hərwi
neŋgeye a ge sariya a ndo na,
ka wu ŋgay nakə a ge aye.
18Ka sərumhaYesukambəɗa
kurom ahaya tsəlok abəramə
kule i bəba kurom neheye a
ge ŋgama bay ta tətikakum
aye. A mbəɗa kurom ahaya
abəra mə kule niye na, tə wu
nakə andza suloy ma nasiye
aye bay. 19Ane tuk na, a təma
kurom ahaya na, tə bambaz
i Yesu Kəriste nakə a ze wu
hay tebiye aye. Neŋgeye a
ndzəkit bo na, andza voʼar

i təɓaŋ wawa eye nakə tə
kəɗay a Mbəlom mənese kwa
tsekweŋ andaya faya bay
tebiye. 20 Kurre ahəl niye
Mbəlom kə ge məndzibəra
zuk bay aye na, ɓa kə zla na.
Ka mandəve i məndzibəra
nakə anəke ma ndəviye aye
na, Mbəlom a ɗakum ha
parakka, hərwi ada mâ təma
kurom ha. 21 Ka dzalum ha
ka Mbəlom na, hərwi ŋgay
nakə a təma ahaya abəra ma
mədahaŋ ada a vəlay məzlaɓ
aye. Andza niye, ka pum
mədzal gər kurom na, ka
Mbəlom ada ka sərum ha
neŋgeyematəmiyekuromha.

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 nakəma vəliye sifa
andohay adamanasiye ɗaɗa
bay aye. Ka tərum Wawa i
Mbəlom nakə ɗaɗa neŋgeye
ma mətiye bay aye. Neŋgeye
na, andza nəkway neheye ka
mətakweye aye bay. 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.

* 1:16 Levitik 19.2.
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25 Ane tuk na, bazlam i
Mbəlom na, ma ndziye
ka tor eye.†»

Bazlam i Mbəlom niye na,
Labara Ŋgwalak eye nakə tə
ɗakum ha aye.

2
Mbəlom a pala kurom na,

hərwi ada kâ tərum i ŋgay
1 Hərwi niye zlum na

mənese abəra mə ɗərev
kurom, kâ vumatay gər a
ndo hay bay, ɗərneh mâ
ge mə bazlam kurom sulo
bay, kâ gum ɗəre ka wu i
ndo hay bay, kâ ŋgəlumay
bəzay a ndo bay. 2 Tərum
na, andza wawa ndəriz.
Nəteye na, ta wuɗa məse
wah pat pat. Andza niye,
nəkurom dərmak wuɗum
bazlam i Mbəlom pat pat
hərwi ada kâ gəlum ada
Mbəlom mâ təma kurom ha
tebiye. 3 Andza niye deɗek,
hərwi tə watsa, tə gwaɗ:
«Ka ndzakum Bəy Maduweŋ
Mbəlom na, neŋgeye lele.*»

Ndo məpe mədzal gər hay
na, nəteye i Mbəlom

4 Həndzəɗum ka təv i
Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste.
Neŋgeye na, kwar nakə ma
vəliye sifa aye. Ndo hay tə kal
ha, təgwaɗməgər tayneŋgeye
wu nakə ma giye ŋgama
bay aye. Ɗuh neŋgeye na,
kwar lele eye nakə Mbəlom
a zla, a ze kwar hay tebiye.
5 Nəkurom dərmak, tərum
andza kwar neheye ta sifa

aye hərwi ada Mbəlom mâ
həl kurom, mâ ɗəzl ha gay
nakə Məsəfəre ma ndziye mə
ɗəma aye. Ma təriye kurom
ha ndo neheye tə vəlawaywu
a Mbəlom aye hərwi ada kâ
gumayməsler tə ɗərev kurom
peteh. A yay a gər andza niye
hərwi Yesu Kəriste. 6 Hərwi
niye tə watsa mə Ɗerewel i
Mbəlom, Mbəlom a gwaɗ:
«Tsənum! Na zla ŋgwalak i

kwarnakə taɗəzliyeha
gay aye,

napiyenaagəma i Siyoŋ.
Na ɗəzliye faya gay ga.

Ndo nakə kə dzala ha aye na,
wuray ma dzəmiye na

ɗaɗa sa bay.†»
7 Nəkurom neheye ka dza-

lum 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 Tə watsa 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
i Mbəlom aye. A ge bo andza
nakay na, hərwi kamadazlay

† 1:25 Ezay 40.6-8. * 2:3 Dəmes hay 34.9. † 2:6 Ezay 28.16. ‡ 2:8 Zəba
məDəmes 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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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 ne-
heye ta geye məsler a Bəy
bagwar aye, nəkurom na,
slala nakə Mbəlom a pa na
hərwi ŋgay aye. Nəkurom
na, slala i Mbəlom i ŋgay eye
ŋgway. A zalakum, a həla
kuromahayaabərama ləvoŋ,
a pa kurom a dzaydzay ŋgay
nakə a ze kwa wu hay tebiye
aye hərwi ada kâ ɗum ha wu
neheye bagwar eye a ge aye.
10Ahəl niye na, nəkurom ndo
i Mbəlom hay bay. Ane tuk
na, anəke nəkurom ka tərum
ndo ŋgay hay. Ahəl niye na,
ka gumay mə bo a Mbəlom
bay. Ane tuk na, anəke na, ka
gumay mə bo, ka təmum na
tuk.

Tərum ndo məgay məsler a
Mbəlom

11Dzamganeheyenawuɗa
kurom haladzay aye, mâ
mətsakum gər bay, nəkurom
ka məndzibəra na, mbəlok
hay, gay kurom andaya
kanaŋ bay. Hərwi niye neŋ
faya na gakumeye amboh,
wu neheye lele bay a say a
bor i bo kurom aye na, kâ
gum sa bay. Hərwi slala i wu
neheye aye na, ta nasiye ha
məsəfəre kurom. 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 fakuma wu nakə
lele bay aye na, ta ŋgateye

a wu neheye lele faya ka
gumeye pat pat aye ada ta
zambaɗeye a Mbəlom pat
nakəma deyeweye ka təv tay
aye.

13 Nəkurom neheye ka
wuɗum Bəy Maduweŋ kway
Yesu Kəriste aye na, rəhumay
ha gər a ndo neheye faya
ta ləviye məndzibəra aye.
Rəhumayhagərabəybagwar
eye nakə a ləva ndo hay
tebiye aye. 14 Rəhumatay
ha gər a bəy i dala neheye
bəy bagwar eye a pa tay ha
aye. A pa tay ha na, hərwi
ada tâ gatay ɗəretsətseh a
ndo neheye faya ta giye wu
nakə lele bay aye ada ta
zambaɗateye a ndo neheye
faya ta giye ŋgwalak aye.
15 A say a Mbəlom na, gum
wu nakə ŋgwalak aye hərwi
ada ndo i matərakahaŋ hay,
nəteye neheye tə sər wuray
bay faya ta ŋgəlakumeye
bəzay aye, tâ dərəzl ka
bazlam. 16 Tərum na, andza
ndo neheye nəteye tə ləva
gər tay aye. Ane tuk na, ka
dzalum anəke nəkurom ka
ləvumgər kurom, ka slumeye
faya məge mənese na, andza
niye bay. Ndzum məndze i
ndo məgay məsler a Mbəlom
hay. 17 Rəhumatay ha gər a
ndo hay tebiye, wuɗum siye
i malamar kurom neheye
faya ta pay bəzay a Yesu aye.
Ɗəslumay ha gər a Mbəlom,
rəhumay ha gər a bəy bagwar
eye dərmak.

Pumay bəzay amede i Yesu
Kəriste

18Neŋ fayana tsikakumeye
a nəkurom neheye faya ka
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gumeye məsler i ndo siye
hay aye, rəhumatay ha gər
a ndo i gay kurom hay.
Rəhumatay ha gər tə ɗərev
kurom peteh. Kâ rəhumatay
ha gər na, a ndo neheye faya
ta gakumeye ŋgwalak aye
ɗekɗek tsa bay. Rəhumatay
ha gər kwa a ndo neheye
faya ta gakumeye wu nakə
lele bay aye. 19 Hərwi niye
taɗə ka səmumay naha a
ɗəretsətseh nakə faya ta
gakumeye kəriye hərwi ka
pum mədzal gər kurom ka
Mbəlom aye na, lele. Kwa
taɗə ka gum wuray bay na,
niye na, wu nakə a yay a gər
a Mbəlom aye. 20 Taɗə ka
gum mənese, ada tə ndaɓa
kurom faya na, kwa taɗə ka
səmumay naha a ɗəretsətseh
na, mata zambaɗakum na,
way? Ane tuk na, taɗə tə
gakum ɗəretsətseh hərwi
ŋgwalak nakə ka gum aye ada
ka səmumaynahana, ka gum
niye na wu nakə lele a yay a
gər a Mbəlom aye.

21Mbəlomazalakumhərwi
məge andza nakay. Hərwi
bo i Yesu Kəriste eye tə gər
ŋgay kə sa ɗəretsətseh hərwi
kurom. Neŋgeye a ɗakum ha
tsəveɗ hərwi ada kâ pumay
bəzay andza i ŋgay. 22Neŋgeye
na, kə ge mənese ɗaɗa 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
nakəma 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 ada mezelememâ ləva
kway sa bay andza nakə a sla
faya mələvay gər a mədahaŋ
hay sa bay aye. A ge andza
niye na, ada kâ ndzakwa ma
məndze nakə a yay a gər a
Mbəlom. Mbəlak neheye tə
gay aye na, kə təma kurom
ha. 25 Ahəl niye nəkurom
ka tərum andza təɓaŋ neheye
faya ta dzədziye aye. Ane
tuk na, anəke na, ka mumaw,
faya ka pumay bəzay a ndo
nakəmatsəkuriyekuromada
ma tsəpiye məsəfəre 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 kuromneheye ta dzala ha
ka bazlam i Mbəlom bay aye
na, ta mbəɗiye ha ɗərev tay.
Kwa ka tsikumatay bazlam
i Mbəlom bay bəbay na, ta
dzaliye ha ka Mbəlom hərwi
mede i ŋgwas tay nakə lele
aye. 2 Zal kurom hay ta
zəbiye ka mede kurom na,
lele tsəɗaŋŋa mənese andaya
bay ada faya ka rəhumatay
ha gər lele. 3 Kâ ndəɗikum
gər kamalembeɗe bo tsa bay:
Andza matərɗe gər, kəgəbay
malembeɗe bo ta zele, ta
dasay hay məpe a həlay,
kəgəbay məpe ka bo petekeɗ
neheye tə le haladzay aye.
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4Ɗuh məle 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. Nəteyena, ta rəhawatay
ha gər a zal tay hay. 6 Sara
a gawa na, andza niye,
a rəhaway ha gər a zal
ŋgay Abraham. A zalaway
«bəy maduweŋ ga.» Taɗə
faya ka gumeye wu lele,
ka dzədzarumeye a wuray
kwa tsekweŋ bay na, anəke
nəkurom ka tərum dem ŋgay
hay.

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 ɗuwulumay naha
me a Mbəlom aye na, ma
tsənakumeye na.

Ləvumbohərwi 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 say məndze

nakə lele aye
ada a say məndze ma
məŋgwese na,

kutoŋ mâ gər ha mətsike wu
nakə lele bay aye

ada mâ gər ha məɗəse
parasay ka ndo.

11 Mâ gər ha məge mənese
tebiye, mâ ge ŋgwalak
ɗuh,

mâ pəla tsəveɗ nakə ma
vəliye məndze zay mə
walaŋ i ndo mekeleŋ
eye hay aye.

12 Hərwi Mbəlom faya ma
tsəpiye ndo neheye
faya ta giye ŋgwalak
aye.

Faya ma tsənatay na
maɗuwule me tay.

Ndo neheye faya ta giye
mənese aye na, a say
məŋgatatay bay.*»

13 Taɗə nəkurom faya
ka pəlumeye məge ŋgwalak
tə ɗərev kurom peteh na,
ndoweye nakə ma gakum-
eye seweɗ aye na, way?
14 Kwa taɗə faya ta gakum-
eye ɗəretsətseh hərwi wu
neheye ŋgwalak aye faya ka
gumeye na, Mbəlom ma piye
fakuma ŋgama hərwi niye.

* 3:12 Dəmes hay 34.13-17.
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Kâ dzədzarumatay a ndo
neheye faya ta gakumeye
seweɗ aye bay, ɗərev mâ ye
fakuma abəra bay. 15 Ɗuh
pummədzal gərkuromna, ka
Kəriste nəte ŋgweŋ, neŋgeye
Bəy Maduweŋ kurom.
Ndzum nəkurom maləva
bo eye huya məmbəɗatay
faya a ndo neheye ta tsətsah
fakuma, ka pum mədzal gər
kurom ka Yesu Kəriste hərwi
mey aye. 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 ka mede
kurom ka tsəveɗ i Kəriste
ŋgwalak eye.

17 Taɗə a yay a gər a
Mbəlom andza niye na, sum
ɗəretsətseh hərwi wu neheye
lele faya ka gumeye ɗuh
tə bəmalə nakə ka sumeye
ɗəretsətseh hərwi wu neheye
ka gumeye lele bay aye.

18 Yesu Kəriste, bo ŋgay
eye tə gər kə mət sik nəte
hərwi mezeleme kurom
hay. Neŋgeye nakə mənese
andaya faya bay aye, kə mət
hərwi ndo neheye faya ta
giye mezeleme aye hərwi
ada mâ həl kway ka təv i
Mbəlom. Ta kəɗ na, ane
tuk na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye kə mbəl ha. 19 Ta gədaŋ
i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
niye na, a ye a ɗatay ha
bazlam i Mbəlom a məsəfəre
neheye nəteye ma daŋgay
aye. 20 Məsəfəre niye hay

na, neheye ahəl niye ta
təma bazlam i Mbəlom bay
aye. Mbəlom ka həba tay
ha haladzay, kə gəs ɗərev
ahəl nakə Nuhu a lambaɗ
kwalalaŋ i yam aye. Ndo
neheye ti ye a ɗəma aye na,
nəteye hala bay. Mbəlom
a təma tay ha abəra ma
yam na, nəteye tsamahkar
tsa. 21 Yam niye a ɗa ha na,
madzəhuɓe ndo hay nakə
ta dzəhuɓiye tay ha a yam
aye. Mata təme kurom ha
na, madzəhuɓe niye, ma
təmiye kurom ha abəra mə
mezeleme. Ta dzəhuɓiye
kurom ha na, andza nakə ka
barawum ka bo abəra ndəluɓ
aye bay. Ka tsətsahakweye
ka Mbəlom na, mâ barakway
na mezeleme abəra mə
ɗərev. Madzəhuɓe nakə ta
dzəhuɓiye kway a yam ma
təmiye kway ha aye na,
hərwi Yesu Kəriste nakə a
lətsew abəra ma mədahaŋ
aye. 22 Yesu Kəriste kə tsal
ka təv i Mbəlom, neŋgeye
mandzaeye təhəlay imənday
i Mbəlom. Neŋgeye bəy ka gər
i gawla i Mbəlom hay ada ka
gər i wu neheye ta gədaŋ eye
tebiye.

4
Mbəlommâ təra bəy kurom

1 Ka sərakwa ha Yesu
Kəriste kə sa ɗəretsətseh ha-
ladzay. Hərwi niye nəkurom
dərmak ndzum maləva bo
eye məse ɗəretsətseh, hərwi
ndo nakə kə sa ɗəretsətseh
haladzay aye na, ma giye
mezeleme sa bay. 2Madazlay
anəkeahəlaynakaynəkurom
mandza eye ka məndzibəra
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na, mede kurom mâ yay
a gər a Mbəlom. Bor i bo
mâ ge bəy ka gər kurom
bay. 3 Ka ndzum ahəl niye
haladzay kaməgewu neheye
ndo neheye tə sər Mbəlom
bay, ta wuɗa məge aye.
Anəke na, ɗa kâ gum sa bay.
Ahəl niye na, ka gawumay
metsehe a bo kurom bay,
nəkurom sələk eye hay, ka
kwayum, ka gawum magur-
lom haladzay mənde ha wu
mənday, ka sawum guzom,
ka ɗəslawumay gər a kule
nakə ma nasiye ha bazlam i
Mbəlommapala eye.

4 Anəke na, ndo neheye
tə sər Mbəlom bay aye tə
gawa wu neheye na, kâ
ndzawum ta nəteye sa bay.
Tə ŋgatakum andza niye
na, a gatay hərɓaɓəkka, tə
tsaɗakum. 5 Ane tuk na, pat
mekeleŋ Mbəlom ma lətsiye
tay ha kame ŋgay hərwi ada
tâ ɗa ha wu nakə tə ge aye.
Hərwi neŋgeye maləva bo
eye məgatay sariya a ndo
neheye nəteye tə ɗəre aye
ada a ndo neheye ta mət aye
dərmak. 6Hərwi ndo neheye
tə mət, ahəl niye nəteye ka
məndzibəra aye na, Mbəlom
kə gatay sariya andza i ndo
neheye tebiye a gatay aye.
Ahəl nakə tə mət aye na,
Kəriste kə ye kə ɗatay ha
Labara Ŋgwalak eye hərwi
ada tâ ndza andzaMbəlom.

Məndze i ndo məpe mədzal
gər hayməwalaŋ tay

7 A zaw hala sa bay
məndzibəra ma ndəviye.

Hərwi niye ndzum tsezle-
zleŋŋe, gumay metsehe a
bo kurom hərwi ada kâ
slum faya maɗuwulay me a
Mbəlom. 8 Wu nakə bagwar
eye a zewuhay tebiye ayena,
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.*» 9 Ndo hay ta ye
naha a gay kurom na, təmum
tay ha ta məŋgwese lele, kâ
gum fataya magum bay.
10Mbəlom kə gakum ŋgwalak
tə wu hay wal wal. Kə vəlay
kwa away gədaŋ kaməgewu
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 i mətsike bazlam
na, mâ tsik bazlam nakə a
yaw abəra ka təv i Mbəlom
aye. Taɗə Mbəlom a vəlay a
ndoweye gədaŋ i madzəne
ndo hay na, mâ dzəna ndo
hay ta gədaŋ i Mbəlom. Gum
andza niye hərwi ada ndo
hay tâ zambaɗay a Mbəlom
ka gər i wu hay tebiye hərwi
Yesu Kəriste. Neŋgeye na,
məzlaɓ eye ada gədaŋ eye ka
tor eye. Amen!

Məse ɗəretsətseh hərwi
məpemədzal gər ka Yesu

12 Dzam ga neheye na
wuɗa kurom haladzay aye,
ɗəretsətseh neheye faya ka
sumeyena,mâgakumwadəŋ
wadəŋ bay. Wu neheye
tə ndzakum a gər hərwi

* 4:8 Zəbama Dzeke hay 10.12; Yakuba 5.20.
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məɗe ha ka pum mədzal
gər kurom ka Mbəlom ta
deɗek. Ka dzalum andza
a yaw fakuma weɗeye bay.
13 A həlay nakə nəkurom mə
ɗəretsətseh aye na, ŋgwasum
hərwi ka təmum ɗəretsətseh
i Kəriste. Ŋgwasum andza
niye, hərwi ada pat nakə ka
ŋgatumayaməzlaɓŋgay 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 faya ma
siye ɗəretsətseh hərwi nakə
a gemənese, agəna a kəɗ ndo,
agəna a kəla, agəna a pa tay
ha ka bo ndo hay na, slala
i ɗəretsətseh niye na, lele
bay. Mâ ge andaya andza
niye mə walaŋ kurom bay.
16 Ane tuk na, taɗə faya ma
siye ɗəretsətseh hərwi nakə
neŋgeye ndo məpay bəzay a
YesuKəriste ayena, horoymâ
gay bay. Mâ gay naha sɨsœ a
Mbəlom ɗuhhərwi ndo hay tə
zalay ta məzele i Kəriste aye.

17 Həlay nakə Mbəlom ma
ŋgəniye ha sariya a ndo hay
aye na, kə husaw. Ma lahiye
məgatay sariyana, andoŋgay
hay təday. Kə ge ma lahiye
məgakway sariya a nəkway
ndo ŋgay hay təday na, ada
i ndo neheye ta dzala ha ka

Labara Ŋgwalak eye bay aye
na, kəkay? 18 Tə watsa mə
Ɗerewel i Mbəlom, tə gwaɗ:
«Taɗə ndoməpemədzal gər ta

təmiye tə mawura bo
eye na,

ada mata ndzatay a gər
a ndo i mezeleme hay
na, mey?†»

19 Kə ge andza niye na,
ndo neheye faya ta siye
ɗəretsətsehhərwiayayagəra
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
1Anəke 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 hutak-
weye mede a təv i məzlaɓ
i Kəriste nakə Mbəlom ma
bəziye ha aye. Hərwi niye
faya na gakumeye amboh:
2Gumataygər ando iMbəlom
neheye a pakum a həlay aye
lele. Gumatay gər lele andza
nakə ndo mətsəkure gənaw
ma gatay gər a təɓaŋ ŋgay hay
aye. Gumatay gər tə ɗərev
kurom peteh andza nakə a
say aMbəlomaye 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

† 4:18 Dzeke hay 11.31.
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suloy aye bay. 3 Kâ ləvum
tay ha ndo neheye Mbəlom
a pa tay ha a həlay kurom
aye ta gədaŋ bay. Ɗuh na,
pumay bəzay a mede nakə
lele aye ada mâ ɗatay ha
tsəveɗ nakə ta pakumeye
bəzay lele aye. 4 Taɗə ka gum
andza niye na, pat nakə Yesu
Kəriste ndo məgakway gər
tebiye, ma deyeweye na, ma
vəlakumeye magogoy nakə
mandziye ka tor eye, a zewu
hay tebiye aye.

Mətsike me a zləm a ndo
məpemədzal gər hay tebiye

5 Nəkurom gawla hay,
rəhumatay ha gər a
madugula hay. Neŋ faya
na tsikakumeye a nəkurom
tebiye, rəhumay ha gər a bo
nəte nəte mə walaŋ kurom.
Dzənum bo nəte nəte mə
walaŋ kurom hərwi tə watsa
məƊerewel iMbəlom, təgwaɗ:
«Mbəlommakərahiyendone-

heye ta ɗəslay ha gər a
bo aye,

ane tuk na, ma vəliye
ŋgama a ndo neheye tə
həna ha gər aye.*»

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

8 Tsəpum bo kurom,
ndzum tsezlezleŋŋe lele.
Hərwi Fakalaw ndo məne

ɗəre kurom faya ma həhaliye
andza zɨl nakə ma ŋgərəziye,
faya ma pəliye wu mənday
aye. 9 Kâ dzədzarumay bay,
ndzum ɓəŋɓəŋ ma məpe
mədzal gər nakə ka pum ka
Mbəlom aye. Sərum ha kwa
ka waray ka məndzibəra,
malamar kurom hay faya ta
siye slala i ɗəretsətseh nakay.
10 Deɗek nəkurom faya ka
sumeye ɗəretsətseh anəke.
Məndze tsekweŋ ma dəba
eye na, Mbəlom nakə faya
ma gakweye ŋgwalak huya
aye ma lambaɗiye kurom
ha, ma vəlakumeye gədaŋ.
Ma vəlakumeye gədaŋ ka
məndze ɓəŋɓəŋ ka gər i wu
hay tebiye. A zalakum na,
hərwi ada kâ yummata ndze
tə Kəriste ma məɗəslay gər
ŋgay nakə ta ɗəslay ka tor eye.
11Neŋgeye na, gədaŋ ŋgayma
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
haŋgwalak iMbəlomniye bay.

13Ndoməpemədzal gərhay
ka Yesu neheye nəteye kanaŋ
ma Babilon, Mbəlom a pala
tay ha andza nəkurom aye, ta
tsikakum naha me. Markus
wawa ga, kə tsikakum naha

* 5:5 Dzeke hay 3.34.
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medərmak.† 14Gəsumhəlaya
bo nəte nəteməwalaŋ kurom
ta məgəse bo təmbolok
təmbolok lele, maɗa ha na,
ka wuɗum bo.
Mbəlom mâ vəlakum zay a

nəkurom neheye mə həlay i
Kəriste aye tebiye.

† 5:13 Ka Piyer Babilon na, wuzlahgəma i Roma. Wawa ga: Andza məgweɗe
Markus gawla i Piyer, a wuɗa na andza wawa ŋgay.
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Masulo i ɗerewel
nakə
Piyer

a watsa aye
Məfələkwe

Piyer a watsa ɗerewel
nakay na, a ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu tebiye.
Mə ɗəma na, Piyer a tsik
andza ma gəriye tay ha. A
gwaɗ həlay i məməte ŋgay
mazlambar (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 faya ma

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). Fayama
tsikiye ka gər i pat i Yesu nakə
mamaweye aye (madədo 3).
Hərwi məvəlatay gədaŋma

məpe mədzal 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
1 Maa watsakum naha

ɗerewel nakayna, 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.
2 Mbəlom mâ pa fakuma
ŋgama ada mâ vəlakum zay
kame kame andza nakə
kâ sərum Mbəlom ta Bəy
Maduweŋ kway Yesu kame
kame.

Hutum gədaŋ ada mede
kurommâ ge lele

3Yesu a vəlakway tsəveɗ ka
məsəre Mbəlom nakə a zalak-
way aye, hərwi ada kâ ndza-
kwa 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 sakway aye tebiye
hərwi ada kâ hutakwa sifa
weɗeye ada kâ pakway bəzay
a mede 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.
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Nəteye na, lele haladzay wu-
ray andaya andza niye bay
tebiye. A ge andza niye na,
hərwi ada tə wu neheye a
gwaɗmavəliye na, kâ təmum
abəra ka bor i bo neheye ka
məndzibəra ta dziye ha ndo
hay aye, ada kândzumandza
neŋgeye tsəɗaŋŋa.

5 Hərwi niye neŋ faya na
gwaɗumeye: Pəlum tsəveɗ
ta gədaŋ, məpe mədzal gər
kurom nakə ka pum ka Yesu
Kəriste aye na, səkahum ha
mede nakə lele aye dərmak.
Mede kurom ki ye lele na,
tərum ndo neheye tə sər
wu neheye a say a Mbəlom
aye. 6 Ka sərum wu neheye
a say a Mbəlom aye na,
gum metsehe a bo kurom.
Ka gumay metsehe a bo
kurom na, ndzum ɓəŋɓəŋ ta
gədaŋ. Ka ndzum ɓəŋɓəŋ ta
gədaŋ na, rəhumay ha gər a
Mbəlom. 7 Ka rəhumay ha
gər a Mbəlom na, wuɗum bo
nəte nəte mə walaŋ kurom
andza nəkurom ta malamar
hay. Ka wuɗum bo məwalaŋ
kurom andza malamar hay
na, wuɗum ndo hay tebiye
dərmak. 8 Taɗə faya ka
gumeye wu neheye haladzay
na, məsəre kurom nakə ka
sərum Bəy Maduweŋ kway
Yesu Kəriste aye na, ma
təriye kəriye bay adaməndze
kurom nakə ka ndzumeye
na, ma bəziye ha wu lele
aye hay. 9 Ane tuk na, ndo
neheye nəteye faya ta giye
wu neheye təbey aye na,
ta ndzəkit bo andza guluf
hay. Mbəlom kə pəsatay
ha mezeleme tay neheye tə

gawa ahəl niye na, ta mətsa
ha gər.

10Malamar ga hayMbəlom
kə pala kurom ada kə za-
lakum. Gum gədaŋ hərwi
ada kâ pumay bəzay a Yesu
lele huya. Taɗə faya ka
gumeye andza niye na, ka
dəɗumeye abəra ka tsəveɗ i
Mbəlom ɗaɗa bay. 11 Andza
niye ta deɗek, Mbəlom ma
həndəkakumeye abəra ma
məgeɗ hərwi ada kâ fələkum
a təv mələve i Bəy Maduweŋ
kway Yesu Kəriste ndo
mətəme kway. Bəy ŋgay ma
ndziye ka tor eye.

12 Hərwi niye, kwa wu ne-
heye 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 an-
daya tə ɗəre ka məndzibəra
mba na, lele haladzay nakə
na makum ahaya wu neheye
a gər hərwi adakândzum tse-
zlezleŋŋe. 14 Na sər ha i ga
na, a zəkeŋaw hala sa bay, na
gəriye ha məndzibəra nakay,
andza nakə Bəy Maduweŋ
Yesu Kəriste a ɗeŋ ha ahəl
niye aye. 15 Na pəliye tsəveɗ
eye tebiyehərwi adapat nakə
neŋandaya sa bay azanamət
aye ka hutumeye tsəveɗ ka
məmaahayawuneheyeagər.

Mbəlomkə 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
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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, na wuɗa
na haladzay, a yeŋ a gər
haladzay.» 18 Mətsike me
niye a tsənew mə mbəlom
aye na, nəmaa tsəne. Nəmaa
tsəne na, hərwi nəmay tage
Bəy Maduweŋ Yesu dziye mə
mahəmba tsəɗaŋŋa eye.*

19 Andza niye, səkahakwa
hamədzal ha ka bazlam i ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom
nakə tə tsik aye. Hədzakumay
zləm ka mətsəne bazlam tay
hərwi bazlam tay niye na,
andza lalam nakə a dəv ma
ləvoŋ dzaydzay aye. Pumay
zləm huya hus a həlay nakə
pat eye ma sləlaweye aye.
Həlay niye na, bamta, andza
məgweɗe Kəriste ma maw-
eye. 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
neheye tə tsənewabəra ka təv
i Mbəlom aye.

2
Məge metsehe hərwi ndo i

marawme hay
1Ahəl niye na, ndo neheye

tə gwaɗ nəteye ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom aye nəteye
andaya məwalaŋ i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu.
Anəke ma təriye andza niye
dərmak, ndoməɗe ha bazlam
i Mbəlom ta parasay eye
ta ndohwaweye mə walaŋ
kurom, ta tətikakumeye
matətike neheye lele bay aye,
ta nasiye ha sifa i ndo hay
aye. Təmatətike tay niye hay
na, ndo hay ta kərahiyeməpe
mədzal gər ka Yesu Kəriste
nakə neŋgeye Bəy Maduweŋ
kway nakə ahəl niye a təma
tay ha abəra mə mezeleme
tay aye. Ta məge andza niye
na, nəteye faya ta vahaweye
ka bo ɗəretsətseh mâ gəs tay
ha. Ma bəbazliye tay ha bəse.
2Ndo hay haladzay ta ta peye
bəzay a tsəveɗ tay nakə lele
bay aye. Hərwi niye ndo hay
ta tsikiye wu nakə lele bay
aye ka tsəveɗ i Mbəlom hərwi
tay. 3 Hərwi nəteye na, wu
i siye i ndo hay a gatay ɗəre
haladzay. Ta vakumeye gər
ada ta zliye fakuma abəra
wu kurom hay tə maraw me
tay. Ɓa kwaahəl niyeMbəlom
ndo məgatay sariya a ndo
hay faya ma həbiye tay ha ta

* 1:18 ZəbaməMata 17.1-5; Markus 9.2-7; Luka 9.28-35.
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sariya hərwi mədze tay ha.
Pat mədze tay ha abəra mə
ɗəma helele na, mazlambar.

4Ahəl niye gawla i Mbəlom
neheye tə gawa mezeleme
aye na, Mbəlom kə gər tay
ha tâ ge andza niye tsa bay.
Kə gəs tay ha, kə kuts tay
ha a bəɗ nakə kutsɨk bagwar
eye. Ta ndziye ma ləvoŋ
nakə zeŋzeŋ aye hus a pat i
məge sariya. 5 Ndo neheye
ahəl niye tə gawa mezeleme
aye na, Mbəlom kə gər tay ha
andza niye bay, kə pa yam
nakə a rah ka məndzibəra
aye. A dze tay ha ndo ne-
heye ta rəhay ha gər bay
aye. A təma ha na, Nuhu
nakə a ɗawa ha tsəveɗ deɗek i
Mbəlom nakə a tsətsah aye tə
siye i ndo hay tasəla.*

6 Gəma neheye tə zalay
Sodom ta Gomora aye na,
Mbəlom kə gəs tay ha ndo
neheye mə ɗəma aye a
sariya. Kə fəka tay ha hurɗœk
hurɗœk ta ako. Andza niye, a
ɗa ha na, ma gateye sariya
a ndo neheye ta rəhay ha
gər bay aye andza niye
dərmak.† 7 Lot neŋgeye na,
ndo ŋgwalak eye, Mbəlom kə
təma ahaya abərama Sodom.
Wu neheye lele bay ndo
neheye tə gawa aye na, Lot kə
sa ɗəretsətseh mə ɗərev ŋgay
haladzay hərwi tay. 8 Lot,
neŋgeyenakəndo 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 ndalaway mə ɗərev
ŋgay hərwi neŋgeye na, ndo
ŋgwalak eye.

9Wuneheye ahəl niye, faya
ta ɗakway ha na, Mbəlom a
sər tsəveɗ nakəma 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
adamâgatay ɗəretsətsehpat i
sariya. 10Mbəlom ma gateye
ɗəretsətseh wene wene eye
na, andoneheye faya tə gawa
wu neheye ŋgwalak eye bay
huya a say a ɗərev tay ada
ta kərahawa gədaŋ i Mbəlom
aye.
Ndo neheye faya ta

tətikateye maraw me a ndo
hay ta dzədzaray a wuray
bay, tə pay zləm a bazlam
i ndo kwa tsekweŋ bay,
ta rəhay ha gər a gawla
i Mbəlom hay neheye ta
məzlaɓ aye bay, faya ta
tsaɗateye. 11 Kwa gawla i
Mbəlom eye neheye ta ze ndo
i marawme 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
neheye ta gəsiye ada takəɗiye
tay ha aye. Nəteye faya ta
tsaɗateye kəriye awu neheye
bo tay eye tə sər bay aye. Ta
deɗek ta mətiye andza wu
i pesl hay. 13 Mbəlom ma
vəlateye ɗəretsətseh hərwi

* 2:5 Zəba məMadazlay i wu hay 6.1–7.24. † 2:6 Zəba məMadazlay i wu hay
19.24.
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nakə tə satay ɗəretsətseh a
siye i ndo hay aye. A satay
na, məge wu neheye ŋgwalak
eye bay aye ada tə gawa na,
kwa ta həpat ŋgəray ŋgəray.
Ahəl nakə nəkurom mandza
eye dziye na, nəkurom ta
nəteye ka ndayawumwu 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 ka
məge mezeleme 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. 15Ta gər ha tsəveɗ
i Mbəlom, faya ta pay bəzay
na, a tsəveɗ tay, faya ta giye
na, wu nakə Balam wawa i
Bosor a gawa aye, a wuɗa
məge mənese hərwi ada mâ
huta suloy. 16 Balam, ndo
məɗe ha bazlam 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 iMbəlom niye ada
a ndzay ka tsəveɗ hərwi ada
mâ ge wu i gər mavuwe ŋgay
niye sa bay.‡

17Ndo i maraw me neheye
faya ta vateye gər a ndo hay
aye, nəteye andza bəɗiyem
neheye ta sakwa aye, nəteye
andza pazlay neheye mətasl
fayama 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 ma-
gala tə bazlam neheye ta ge
ŋgama bay aye, nəteye faya ta
dziye bo kamasəpete ndo ne-
heye 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 ndzum-
eye barbarra, ka ləvumeye
gər kurom. Ane tuk na, ndo
i maraw me neheye nəteye
na, beke i mezeleme, tə ləva
gər tay bay hərwi wu nakə a
ləvay gər a ndo aye na, ndo
niye neŋgeye beke i wu niye.
20Taɗəndoweye ki yawkə sər
Yesu Kəriste Bəy Maduweŋ
adandomətəmekwayha ada
kə gər ha wu neheye ŋgwalak
eyebaymanasiyehandohay
aye ada məndze tsekweŋ a
ma faya ka məge wu neheye
ŋgwalak eye bay aye, wu neh-
eye ta ləvay gər sa na, i tay a
həlay imandəveməndze ŋgay
lele bay ma ziye nakə kurre
aye. 21 Ta sər tsəveɗ nakə a
ye a deɗek aye. Ane tuk na,
ta gər i bazlam i Mbəlom ma-
pala eyenakə ta tətikatay aye.
Haɓe meeneŋ ŋgama tâ sər
tsəveɗ niye bay. 22 Wu 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

‡ 2:16 ZəbaməMəpesle 31.16.
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ma faya a nda sa.» Tə gwaɗ
dərmak: «Tə bara gadaraw
ada ndəluɓ mâ ge faya bay,
tsa na, a ma məkele ha bo a
ndəluɓ sa.§»

3
Yesu Kəristemamaweye

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 bazlam i Mbəlom hay tə
tsikawa ahəl niye aye bay.
Mumawa ahaya a gər bazlam
i Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste ndo mətəme kway ha
nakə a tsikakum ka gumeye
ha məsler aye. A tsik na,
tə bazlam i ndo i maslaŋ
ŋgay neheye a slərakumnaha
aye. 3 Wu bagwar eye nakə
na tsikakumeye na, a həlay
məndzibəra ma ndəviye na,
ndo hay ta deyeweye, ta
ŋgwasiye fakuma. Ta ndziye
na,məpaybəzay abor i bo tay
neheye ŋgwalak eye bay aye
ɗekɗek. 4 Ta gwaɗiye: «Yesu
Kəriste a gwaɗ ma maweye
bəɗaw? Neŋgeye məŋgay
anəke? Bəba kway hay ta
mət, kə maw bay. Wu hay
tebiye kaməndzibəra andaya
andza ahəl nakə Mbəlom a
ge məndzibəra aye. Wuray
tsa ka mbəɗa bay.» 5 Ndo
neheye faya ta tsikiye andza

niye na, a satay mətsəne
Mbəlom kə tsik ahəl niye, a
ge magərmbəlom ta dala tə
bazlam ŋgay, a ge dala ta yam
aŋgənahakaboabəra ta dala
ta yam na, a satay mətsəne
bay.* 6 A bəbazl tay ha ndo
hay ahəl niye na, ta yam
nakə a rah ka məndzibəra
aye.† 7Mbəlom a gwaɗ sa na,
magərmbəlomtadalaneheye
anəke aye, ma ndəviye tay ha
tebiye ta ako, a gər tay ha na,
ka təmaɗ. Ma ndəviye tay ha
na, pat nakəma giye sariya a
ndo hay ada ma dziye tay ha
ndo i mezeleme hay aye.

8Dzam ga neheye na wuɗa
kurom haladzay aye. Wu
andaya nəte kâ mətsum ha
gər bay. Ka ɗəre i Mbəlom na,
məhəne nəte na, andza məve
gwezem, məve gwezem na,
andza məhəne nəte. 9 Ndo
siye hay tə dzala, Mbəlom
na, mahonok eye, wu nakə
a tsik kurre a gwaɗ ma giye
na, ma giye na bay. Ma giye
andza niye bay, ɗuh faya
ma həbiye kurom. Faya ma
vəlakumeye həlay eye hərwi
ada kâ gərum ha mezeleme
kuromhərwi a sayndəraymâ
dze bay. A say ɗuh na, ndo
hay tebiye tâ mbəɗa ha mede
tay. 10 Pat i Bəy Maduweŋ
Yesu Kəriste ma deyeweye
na, andza məkal ndəray ma
səriye ka bo bay. Pat eye niye
na, magərmbəlom ma ləviye
haladzay ŋguyats ŋguyats
ŋguyats, ma dziye. Ako ma
təmiye tay ha wu neheye
ka magərmbəlom aye tebiye

§ 2:22 Dzeke hay 26.11. * 3:5 ZəbaməMadazlay i wu hay 1.6-9; 7.11. † 3:6
Madazlay i wu hay 7.11.
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hereyew hereyew, dala təwu
neheyemə ɗəmaaye 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
həbumeye pat nakə Mbəlom
ma deyeweye. Gum wu nakə
ka slumeye faya məge aye
hərwi ada pat eye niye mâ
ndislew bəse. Pat eye niye
na, magərmbəlomma 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 fayakahəbakweyeaye.‡

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
kaməɗe hamənese tay hərwi
ada tâ təma. Malamar kway
Pol nakə ka wuɗakwa na aye,
mə ɗerewel ŋgay nakə a wat-
sakum naha, ka tətikakum

wu 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, gummetsehe
hərwi ada ndo neheye ta
rəhay ha gər a Mbəlom bay
aye na, tâ vakum gər abəra
ka təv nakənəkurommandza
eye faya ɓəŋɓəŋ aye mede
kurom ha a mənese tay
bay. 18 Səkahum ha məsəre
Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste ndo mətəme kway ha
ada məsəre ŋgwalak nakə a
vəlakway aye ada ŋgamanakə
a vəlakway aye.
Kwa way mâ ɗəslay ha gər,

kwa anəke hus ka tor eye.
Amen!

‡ 3:13 Zəbama Ezay 65.17; 66.22.
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Makurre i ɗerewel
nakə

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 ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu
nakə ka təra may i wawa
hay, 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. Neŋgeyema
bəruk i ndo neheye bazlam
andaya mə walaŋ tay aye.
Ɗerewel neheye mahkar aye
təwatsa hərwi ndo neheye tə
sər Labara Ŋgwalak eye nakə
Yuhana a watsa aye.

Bazlam nakə a tsik ka ndo
nakəma vəliye sifa aye

1 Ndo nakə nəmaa wat-
sakum naha ka gər ŋgay aye
na, kwaahəl niyeməndzibəra
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. 2 Ndoweye niye tə
zalay bazlam i Mbəlom ma
vəliye sifa a ndo hay aye na,
ka bəz ha bo parakka, nəmaa
ŋgatay. Nəmaa tsikakum na,
wunakənəmaynəmaaŋgatay
aye, ada nəmaa ɗakum ha
na, bazlam niye ma vəliye
sifa nakə ma ndəviye bay
aye. Ahəl niye na, neŋgeye
ka təv i Bəba Mbəlom. Anəke
na, Mbəlom ka bəzakway ha.
3 Wu nakə nəmaa ŋgatay tə
ɗəre may ada nəmaa tsəne
tə zləm may aye na, nəmaa
ɗakumeye naha a nəkurom
dərmak hərwi ada nəmay tə
nəkurom kâ dzapakwa nəte.
Mədzepe nakə ka dzapakwa
nəte aye na, ka dzapakwa na,
ta Bəba kway Mbəlom ada
tə Yesu Kəriste wawa ŋgay.
4Nəmaa watsakum naha wu
neheye na, hərwi adamâ yay
a gər a ɗərev kway kurah
kurah lele.

Ndo nakə faya ma giye
mezeleme aye na, ma ndziye
ka təv iMbəlom bay

5Bazlamnakənəmaa 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
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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 iMbəlom kə barakway
na mezeleme hərwi ada kâ
tərakwa tsəɗaŋŋa.

8 Taɗə ka gwaɗakwa
nəkway faya ka gakweye
mezeleme təbey na, niye na,
faya ka vakweye gər a bo
kway. Kə ge andza niye na,
deɗek andayamə ɗərev kway
bay. 9 Ɗuh 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 marawme. Bazlam ŋgay na,
ɗaɗa ka pakwa a mədzal gər
kway bay.

2
1 A nəkurom wawa ga hay,

wu neheye na watsakum
naha aye na, hərwi ada kâ
gum mezeleme bay. Ane
tuk na, taɗə ndəray kə ge
mezeleme na, sərum ha
ndo məmakway bo an-
daya ka təv i Bəba kway
Mbəlom. Ndoweye niye
na, Yesu Kəriste. Neŋgeye

ɗaɗa ma giye mezeleme bay.
2Neŋgeye na, a mət andza wu
nakə tə vəlawa kəriye hərwi
ada Mbəlom mâ pəsakway
ha mezeleme kway aye.
Mbəlom ma pəsakway ha na,
mezeleme kway ɗekɗek bay.
Ma pəsatay ha mezeleme
i ndo hay ka məndzibəra
tebiye dərmak.

Bazlam mapala 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. 5 Ɗuh 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, nəkway mə
həlay ŋgay. 6Taɗə ndoweye kə
gwaɗneŋgeyemandzaeyemə
həlay i Mbəlom na, məndze
ŋgaymâ təra andza i Yesu.

7Dzam ga neheye na wuɗa
kurom haladzay 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
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nakə na watsakum naha aye
na, andza bazlam weɗeye.
Maa bəzakway ha mede niye
weɗeye na, Yesu. Nəkurom
dərmak mede kurom na,
weɗeye. Andza niye ləvoŋ
faya ma ndəviye. Dzaydzay
nakə deɗek eye ka dazlay a
mandəve.*

9 Taɗə ndoweye kə gwaɗ
neŋgeye mandza 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, neŋgeye
mandza eye mə dzaydzay.
Wu nakə ma dəɗiye ha ndo
abəra ka tsəveɗ i Mbəlom
aye na, andaya mə ɗərev
ŋgay kwa tsekweŋbay tebiye.
11 Ane tuk na, ndo nakə faya
ma nay ɗəre a ndo aye na,
neŋgeye hus anəke ma ləvoŋ.
Wunakə fayama 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 ka wu i
məndzibəra bay
12 A nəkurom wawa ga hay,

na watsakum naha na,
a nəkurom:

Na watsakum naha
na, hərwi Mbəlom kə
pəsakumhamezeleme
kurom.

A pəsakum ha na, hərwi
Yesu Kəriste.

13 A nəkurom madugula hay,
na watsakum naha na,
a nəkurom.

Na watsakum naha na,
ndo nakə andaya kwa
məndzibəra andaya
zuk bay na, ka sərum
na.

A nəkurom gawla hay, na
watsakum naha na, a
nəkurom dərmak.

Nəkurom na, ka ŋgwasum
ka Fakalaw.

14 Ayaw! Wawa ga hay, na
watsakum naha na, a
nəkurom.

Nəkurom na, ka sərum
Bəba kwayMbəlom.

Anəkurommadugula hay, na
watsakum naha na, a
nəkurom.

Na watsakum naha na,
nəkurom ka sərum
ndo nakə kwa ahəl
niye məndzibəra an-
daya 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
gərabo tayaye. Wunakə ɗəre

* 2:8 Zəbama Yuhana 13.34.
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tay kə ŋgatay aye na, a satay
məhute. Sa na, faya ta giye ha
zlapay təwu tayniye hay. Wu
niye hayməge andza niye na,
Mbəlom ka tətikakway bay.
Məgewuniye hay andza niye
na, i məndzibəra. 17 Sərum
ha na, məndzibəra faya ma
ndəviye ada tə wu neheye
ndo hay ta wuɗa aye tebiye
ta ndəviye dərmak. Ane tuk
na, ndo nakə fayama giyewu
nakə a say a Mbəlom aye na,
neŋgeyemandziye ka tor eye.

Gum metsehe ta ndo neh-
eye ta kərah Yesu Kəriste aye

18 Wawa ga hay, mazlam-
bar məndzibəra 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. 21Nawatsakum
naha na, hərwi nakə ka

sərum deɗek i Yesu bay aye
ɗaw? Na watsakum naha
na, hərwi məgwaɗakum ɗuh
na, ka sərum. Ka sərum
ha na, maraw me andaya
kwa tsekweŋ ma deɗek bay.
22 Ndo i maraw me niye
bagwar eye neŋgeye na, way?
Ndo imarawmeniye bagwar
eye na, ndo nakə a gwaɗ
Yesu na, Kəriste bay aye.
Ndo məne ɗəre i Kəriste na,
neŋgeye. Neŋgeye nakə a
kərah Yesu Wawa i Mbəlom
aye na, a kərah Bəba Mbəlom
dərmak. 23 Taɗə ndoweye ka
kərah Wawa i Mbəlom na,
a kərah na, Bəba Mbəlom
dərmak. Ane tuk na, taɗə
ndoweye ka təmaYesuWawa
i Mbəlom na, ka təma Bəba
Mbəlom.

24 Nəkurom na, dzalum
ka bazlam i Yesu nakə ka
tsənum kurre ka madazlay i
bazlam iYesunakəka tsənum
aye. Gum gədaŋ ɗuh na, ka
bazlamnakəka tsənumkurre
kamadazlayaye,mândzamə
ɗərev kurom. Taɗə bazlam
neheye ka tsənum kurre ka
madazlay aye andaya mə
ɗərev kurom na, nəkurom
dərmak ndzum mə həlay i
Yesu ada mə həlay Bəba ŋgay
Mbəlom. 25 Wu nakə Yesu a
gwaɗmavəlakweyena, anaŋ:
A gwaɗ, ma vəlakweye sifa
nakəma ndəviye bay aye.

26Wu nakay na watsakum
naha na, hərwi məgakum
ɗaf. Na gakum ɗaf na, hərwi
ndoneheyea satayməvakum
gər aye. 27 Nəkurom
na, Kəriste kə vəlakum
Məsəfəre. Məsəfəre niye na,

† 2:18 2 Tesalonik hay 2.3-4.
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mandza eyemə 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.

28 Wawa ga hay, ndzum
mə həlay i Yesu Kəriste. Ka
ndzumeye mə həlay ŋgay na,
hərwi ada pat nakəmamaw-
eye na, kâ dzədzarakwa bay
ada horoy mâ gakway kame
ŋgay bay. 29 Ka sərum ha
Yesu na, neŋgeye ndo i deɗek.
Sərum ha dərmak na, ndo
nakə faya ma giye wu nakə
deɗek aye na, neŋgeye ka təra
wawa i Mbəlom.

3
Nəkway ka tərakwa na,

wawa iMbəlom hay
1 Zəbum ka mawuɗe bo i

Mbəlom nakə a wuɗa kway
aye na, hadzəgay! A gwaɗ
nəkwayna, ka tərakwawawa
ŋgay hay. Ta deɗek nəkway
ka tərakwa wawa ŋgay hay.
Ane tuk na, ndo iməndzibəra
hay ta sər ha nəkway wawa i
Mbəlom hay bay. A ge andza
niye na, hərwi nəteye tə sər
Bəba kway Mbəlom bay. 2 A
nəkurom dzam ga neheye na
wuɗa kurom haladzay aye,
nəkway anəke na, wawa i
Mbəlom hay tsɨy. Kame aza
ka tərakweye na, kəkay? Ka
tərakweye kəkay na, Mbəlom

ka bəzakway ha zuk bay.
Ane tuk na, ka sərakwa ha
aza Kəriste kə maw na, ka
ŋgatakweye parakka. Tsa na,
ka tərakweye andza neŋgeye.
3 Ada kwa way kə pa mədzal
gər ŋgay ka Kəriste matəre
andza neŋgeye na, mâ ge
mənese bay andza neŋgeye
nakə a gemənese bay aye.

4 Taɗə ndoweye kə ge
mezeleme huya na, a ge
vəram ka Mbəlom. Hərwi
məge mezeleme huya na,
məge vəram ka Mbəlom.
5Nəkurom ka sərum ha Yesu
Kəriste a yaw ka məndzibəra
hərwi məzle na mezeleme i
ndo hay. Neŋgeye na, kə ge
mezeleme kwa tsekweŋ bay
tebiye. 6 Ndo 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 deɗek andza Yesu Kəriste
nakə neŋgeye ndo i deɗek
aye. 8 Ane tuk na, ndo
nakə faya ma giye mezeleme
huya na, neŋgeye wawa i
Fakalaw hərwi Fakalaw a ge
mezelemena, kwaanəkebay.
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
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giye mezeleme huya sa bay
na, hərwi məsəfəre nakə
Mbəloma 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
ta wawa i Fakalaw hay na,
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 mə
walaŋ kurom

11 Bazlam nakə kurre ka
tsənum aye na, wuɗum bo
nəte nəte mə walaŋ kurom.
12 Nəkway na, kâ tərakwa
andza Kayin bay.* Neŋgeye
wawa i Fakalaw. Kə kəɗ
malamar ŋgay mədahaŋ eye.
A kəɗ na na, hərwi mey? A
kəɗ malamar ŋgay na, hərwi
məsler ŋgay nakə a gawa na,
lele bay. Ane tuk na, məsler i
malamar ŋgay na, lele.†

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,
neŋgeyehuyaandzandonakə

mamətaeye. 15Taɗəndoweye
kə nay ɗəre a malamar ŋgay
na, neŋgeye a təra andza
ndo məkəɗe ndo hay. Ka
sərum ndo məkəɗe ndo hay
na, kə huta sifa nakə ma
ndəviye bay aye bay. 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 «Nawuɗa 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 pakweye
bəzay a tsəveɗ i deɗek. Ada
andza niye ɗərev kway ma
dzədzariye bay, ma ndziye
zayzay kame i Mbəlom.
20 Kwa taɗə ɗərev kway faya
ma ɗakway ha ka gakwa
mezeleme bəbay na, ɗərev
kway ma dzədzariye bay, ma
ndziye zayzay kame ŋgay,
hərwi Mbəlom na, bagwar
eye a sər kway ha a ze ɗərev
kway. 21 Andza niye dzam
ga neheye na wuɗa kurom
haladzay aye, taɗə ɗərev

* 3:12 Madazlay i wu hay 4.8. † 3:12 Zəbama 1 Yuhana 2.13.
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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
ayena, anaŋ: Dzalakwahaka
Yesu Kəriste Wawa i Mbəlom
ada wuɗakwa bo nəte nəte
mə walaŋ kway andza nakə
Mbəlom a tsikakway aye.
24 Ndo nakə ka rəhay ha
gər a bazlam ŋgay aye na,
neŋgeyemandzaeyeməhəlay
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
Məsəre ha Məsəfəre i

Mbəlom na, kəkay?
1Dzam ga neheye na wuɗa

kurom haladzay 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 taɗəMəsəfəre iMbəlom
andaya fataya na, gumay
metsehe a bazlam tay lele.
Na tsikakum andza niye na,
hərwi ndo neheye tə gwaɗ
nəteye ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom aye nəteye andaya
ka məndzibəra tsɨy. 2 Ka

sərumeye ha taɗə ndoweye
Məsəfəre i Mbəlom andaya
faya ma kəkay na, anaŋ:
Taɗə ndoweye kə ɗa ha
parakka Yesu Kəriste na, a
yaw abəra ka təv i Mbəlom,
a təra ndo zezeŋ na, neŋgeye
na, Məsəfəre nakə a yaw
abəra ka təv i Mbəlom aye
andaya faya. 3 Ane tuk na,
taɗə ndoweye ka təma Yesu
andza niye bay na, Məsəfəre
nakə mə ɗərev ŋgay aye na,
Məsəfəre nakə a yaw abəra
ka təv i Mbəlom bay aye.
Məsəfəre niye na, məsəfəre
i ndo məne ɗəre i Kəriste.
Ɓa ka mbərum mətsəne na,
ndo məne ɗəre i Kəriste ma
deyeweye. 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
hərwiMəsəfərenakəmə 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,
ma pay zləm a bazlam may.
Ane tuk na, ndo nakə ka təra
wawa i Mbəlom bay aye na,
ma pay zləm a bazlam may
bay. Taɗə ndoweye mə ɗərev
ŋgay na, məsəfəre deɗek eye

* 4:3 Zəbama 1 Yuhana 1.18.
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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 haladzay aye,
wuɗakwa bo nəte nəte
mə walaŋ 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.
8 Ndoweye 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.
9 Mbəlom 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.

11Dzamganeheyenawuɗa
kurom haladzay 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

nəte mə walaŋ 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.
Nəmaa ŋgatay tə ɗəre may,
nəmaa ɗatay ha a ndo hay,
bazlam nakay na, deɗek.
15 Taɗə ndoweye kə gwaɗ
Yesu Wawa i Mbəlom na,
Mbəlom neŋgeye tə neŋgeye.
Neŋgeye dərmak na, mandza
eye mə həlay i Mbəlom.
16 Nəmay na, nəmaa sər ha
Mbəlom a wuɗa 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 sərakwa ha
ka wuɗakwa Mbəlom peteh
na, kəkay? Ka sərakwa ha
na, pat nakə Mbəlom ma
gateye sariya a ndo hay aye
na, ka dzədzarakweye bay.
Ka dzədzarakweye bay na,
hərwiməndzekwaynakayka
ndzakweye ka məndzibəra
aye na, andza Yesu. 18Taɗə 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
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a bəra madzədzere niye
tebiye. Wu nakə ndo hay
ta dzədzaray aye na, sariya
i Mbəlom. Andza niye taɗə
ndoweye ka dzədzar na,
mawuɗebo iMbəlommagiye
məsler mə ɗərev ŋgay andza
nakə a say aMbəlom aye bay.

19 Ka wuɗakwa Mbəlom
ada ka wuɗakwa ndo hay na,
hərwi Mbəlom a lah mawuɗe
kway. 20 Taɗə ndoweye
kə gwaɗ na wuɗa Mbəlom
ada faya ma nay ɗəre a
malamar ŋgay na, neŋgeye
ndo i maraw me. Kə ŋgatay
a malamar ŋgay na, a wuɗa
na bay. Mbəlom na, a ŋgatay
bay ada ma wuɗiye na na,
kəkay? 21 Wu nakə Kəriste
a gwaɗakway gum aye na,
mey? A gwaɗakway na,
ndoweye ka wuɗa Mbəlom
na, mâ wuɗa malamar ŋgay
dərmak.

5
Ŋgwasakwa ka wu i

məndzibəra
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 hay mapala
eye na, ma wurakweye bo
haladzay məpay bəzay bay,
4 hərwi kwa way 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 Yesu Kəriste.
5Mata sle kawu iməndzibəra
na, way? Mata sle faya na,
ndo neheye tə dzala ha tə
gwaɗ Yesu na, neŋgeyeWawa
i Mbəlom aye.

Wu neheye tə ɗa ha Yesu
na,Wawa iMbəlom aye

6Yesu Kəriste na, ki yaw kə
mbəzla a yam nakə ta dzəhuɓ
ha a ɗəma aye ada ta mbəɗa
ha bambaz ŋgay. A yaw na, a
mbəzla a yam nakə ta dzəhuɓ
ha a ɗəma aye ɗekɗek tsa
bay. Ta dzəhuɓ ha a yam ada
ta mbəɗa ha bambaz ŋgay.
Maa bəzakway ha wu neh-
eye 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 Mbəlom na,
wu hay mahkar. 8 Wu niye
haymahkar ayena,Məsəfəre,
yam tə bambaz. Wu neheye
mahkar aye ta təra na, nəte.
9 Taɗə ka təmakwa wu nakə
ndo hay ta ɗiye ha ka gər i wu
neheye tə ŋgatay aye na, ka
təmakweye bazlam iMbəlom
dərmak hərwi bazlam ŋgay
nakə a ɗa ha aye na, a ze
i ndo hay. Maa ɗakway ha

* 5:6 Ndo məwetse ɗerewel nakay a tsik ka madzəhuɓe i Yesu a yam ta məməte
ŋgay.
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wu niye hay ka gər i wawa
ŋgay na, Mbəlom eye ŋgway.
10 Ndoweye kə dzala ha ka
Wawa i Mbəlom na, neŋgeye
a sər mə gər ŋgay wu neh-
eye Mbəlom a ɗa ha aye na,
deɗek. Ane tuk na, ndow-
eye kə dzala ha ka Mbəlom
bay na, a təra ha Mbəlom
ndo i maraw me. A təra
ha Mbəlom ndo i maraw me
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 nakəma
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
13 Wu neheye na wat-

sakum naha aye na, a
nəkurom neheye ka dzalum
ha təməzele iWawa iMbəlom
aye. Na watsakum naha
na, hərwi ada kâ sərum ha
na, ka hutum sifa nakə ma
ndəviye bay aye. 14 Ahəl
nakə nəkway kame ŋgay aye
na, madzədzere andaya mə
ɗərev kway bay. Ka sərakwa
ha ta deɗek wu nakə ka
tsətsahakweye faya taɗəayay
a gər na, ma tsənakweye na.
15Taɗəka sərakwaha fayama
tsənakweye na wu nakə faya
ka tsətsahakweye tebiye na,
ka sərakwaha ɓakəvəlakway

wu nakə ka tsətsahakwa aye
tsɨy.

16 Taɗə ndoweye kə ŋgatay
a malamar ŋgay faya ma giye
mezeleme nakə ma diye ha
a məməte bay aye na, mâ
ɗuwulay me a Mbəlom hərwi
ndo niye hərwi ada Mbəlom
mâ vəlay sifa. Na tsik na,
hərwindoneheye faya tagiye
mezeleme nakə ma diye tay
haaməməte təbeyaye ɗekɗek
tsa. Na tsik na, hərwi ndo ne-
heye faya ta giye mezeleme
nakə ma diye tay a məməte
aye bay. Hərwi mezeleme
nakə ma diye tay ha ndo
hay a məməte aye na, an-
daya. 17 Taɗə ndoweye kə ge
mənesewuraywurayna, a ge
na, mezeleme. Ane tuk na,
mezelemehay tebiyemadiye
ha ndo aməməte bay.

18 Ka 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 eye mə
həlay i Mbəlom nakə deɗek
aye ada nəkway mandza
eye mə həlay i wawa ŋgay
Yesu Kəriste. Neŋgeye na,

† 5:18 Zəbama 1 Yuhana 2.13.
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Mbəlom nakə deɗek aye.
Maa vəlakway sifa nakə ma
ndəviye bay aye na, neŋgeye.

21Wawa ga hay, kâ pumay
bəzay a kule i ndo neheye
faya ta zambaɗay aye bay.
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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,
haladzay. 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
kuromna, hərwi bazlamniye
deɗek aye mandza eye mə
ɗərev kway ada ma ndziye
mə ɗərev kway na, ka tor eye.

3 Mbəlom Bəba kway ada
wawa ŋgay Yesu Kəriste
tâ pa fakuma ŋgama. Ta
sakakweye naha ada ta
vəlakweye zay. Nəkway
neheye faya ka pakweye
bəzay a bazlam nakə deɗek
aye ada ka wuɗakwa bo nəte
nəte mə walaŋ kway aye na,
ka hutakweye wu niye hay.

Deɗek təmawuɗe bo
4 Ɗərev ga kə ŋgwasa hal-

adzay 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 məwalaŋ kway. Bazlam
nakay na watsaka naha aye
na, bazlam weɗeye nakə ka
tsənum ɗaɗa bay aye bay. Na
tsikaka naha na, wu nakə ɓa
ka tsənakwa ahəl niye aye.
6 Taɗə ka wuɗakwa Mbəlom
na, andza məgweɗe faya ka
gakweye wu nakə Mbəlom
a tsikakway aye. Mbəlom
a gwaɗakum na, wuɗum bo
nəte nəte mə walaŋ kurom
huya. Nakayna, bazlamnakə
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 faya ma tsikiye andza
niye na, neŋgeye ndo məne
ɗəre i Kəriste. Neŋgeye ndo
masəpete ndo hay. 8 Hərwi
niye, gum metsehe bəna,
məsler kurom nakə ka gum
tebiye ayemâ təra kəriye bay.
Ɗuh gum metsehe hərwi ada
ka hutumeye wu i madagər
kurom nakə Mbəlom a gwaɗ
ma vəlakumeye.

9 Sərum ha na, ndoweye kə
pay bəzay a bazlam i Kəriste
nakə a tətikakway aye bay,
ane tuk na, a ye a səkah
ha faya bazlam mekeleŋ
eye hay wal na, ndoweye
niye mandza eye mə həlay i
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Mbəlom bay. Ndo nakə faya
mapaybəzayhuyaabazlam i
Yesu neheye a tətikakway na,
neŋgeye na, mandza eye mə
həlay i Mbəlom Bəba kway
ada mə həlay i wawa ŋgay
Kəriste.

10 Hərwi niye faya na
tsikakumeye: Taɗə ndoweye
ki ye naha a walaŋ kurom
faya ma tətikakumeye ba-
zlam nakə wal abəra ka
bazlam i Kəriste nakə a
tətikakum aye na, ka təmum
na mâ ye naha a walaŋ
kurom bay. Kwa mətsikay
me, kâ tsikumay me bay.
11 Ndoweye kə tsikay me a
slala i ndo niye na, neŋgeye
dərmak fayamapay bəzay ka
məge mənese nakə faya ma
giye.

Mandəve i bazlam hay
12A seŋməwatsakumnaha

wu hay haladzay haɓe, ane
tuk na, a seŋ məwatsakum
naha a ɗerewel bay. Na
dzala na, na diye naha ka
təv kurom ada wu nakə a
seŋ mətsikakum aye na, ka
tsikakweye tə bazlam hərwi
ada ɗərev kway mâ ŋgwasa
lele kurah kurah.

13 Məhay gər i ndo neheye
a təra malamar yak nakə
Mbəlom a zla na aye na,
wawa ŋgay hay ta tsikaka
nahame.
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Mamahkar i
ɗerewel nakə
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
Mbəlom na, wu hay tebiye
tâ təra lele hərwi ada bo yak
ta məsəfəre ta ndziye kame i
Mbəlom zayzay lele.

Yuhana a ɗəslay ha gər a
Gayus

3 Ɗərev ga kə ŋgwasa ha-
ladzay hərwi malamar hay
ma mədzal gər ka Mbəlom, ti
yawawkanaŋ, tə tsikeŋkagər
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
wawahay faya ta pay bəzay a
tsəveɗ i deɗek na, ɗərev ga kə
ŋgwasa haladzay. Ɗaɗawuray
kwa nəte kə yeŋ a gər andza
niye andaya bay.

5 A nəkar dzam ga nakə
na wuɗa kar haladzay aye,
nəkar na, faya ka giye wu
lele eye. Faya ka dzəniye tay
ha malamar kway neheye
ka tsəveɗ i Mbəlom aye.
Kwa neheye ti yawa naha
mbəlok eye hay bəbay na,
faya ka dzəniye tay hay.

6 Ndo 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. 7 Mede tay nakə faya
ta diye na, hərwi ada tâ ge
məsler i Yesu Kəriste. Ane
tuk na, ndo neheye tə pay
bəzay a Yesu Kəriste bay aye
na, tâ zla fataya abəra wuray
bay. 8Hərwi niyenəkwayndo
mədzal gər ka Mbəlom na,
dzənakwa tay ha slala i ndo
niyehayhərwi adanəkway ta
nəteyekâgakwaməslerdziye
ta deɗek.

Diyotərif ta Demetəriyos
9Na watsa naha ɗerewel a

məhay gər i ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu neheye ka
təv kurom aye. Ane tuk na,
Diyotərif na, a say məpe zləm
ka wu nakə na tsik aye bay,
hərwi neŋgeye awuɗamatəre
bagwar eye kame i ndo hay.

10 Na ye naha na, na ɗiye
hamənese ŋgay nakə fayama
giye kame i ndo hay andza
neŋgeye nakə faya ma ɗəsiye
fagaya parasay aye. Neŋgeye
agena,wuneheye ɗekɗek tsa
bay. Ndo məpe mədzal gər
haykaYesu ti yawaagayŋgay
na, a wuɗa matəme tay bay.
Ndo mekeleŋ eye hay a satay
matəmendoməpemədzal gər
hay ka Yesu na, a gatay me,
faya ma həhariye tay ha ndo
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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
fayamagiyewu lele eyehuya
na, neŋgeye ka təra wawa i
Mbəlom. Ane tuk na, ndo
nakə faya ma giye wu neh-
eye lele bay aye hay huya
na, neŋgeye a sərMbəlom zuk
bay.

12 Demetəriyos na, kwa
way a tsik faya a gwaɗ:
Demetəriyos na, fayama 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 ha-

ladzay 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 neheye kanaŋ ta
wuɗa kar haladzay aye, ta
tsikaka nahame. 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 fayama 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
neheye mə ɗerewel i Yahuda
hay andaya mə Ɗerewel i
Mbəlom bay aye (mede 9, 14
ada 15).
Yuda a watsa tə bazlam

mandala eye ma kəkay
Mbəlom ma pərateye a ndo
neheye tə kal ha labara i
mawuɗe bo ŋgay aye (mede
3 hus ka 13). Ane tuk na,
a gwaɗ mâ sakatay 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 mala-
mar i Yakuba. Na watsakum
naha a nəkurom neheye
Mbəlom a wuɗa kurom aye.
Neŋgeye a zalakum hərwi
ada kâ tərum ndo ŋgay hay,
ada Yesu Kəriste ma tsəpiye

kurom. 2 Gumay mə bo a
Mbəlom huya, mâ vəlakum
zay ada mâ bəzakum ha
mawuɗe bo ŋgay.

Ndo imarawme hay
3 Miya malamar ga hay,

haɓe na dzala məwatsakum
naha ka gər i Mbəlom a
təma kway ha na, kəkay
ŋgway? Ane tuk na, na
watsakum eye naha anəke
tə kutoŋ hərwi na zəba faya
na, lele məwatsakum naha.
Na watsakum eye naha na,
hərwi mə vəlakum gədaŋ
ka məge gədaŋ ma deɗek i
Mbəlom nakə ka dzalum ha
aye. Sərum ha na, Mbəlom
a vəlatay wu neheye a ndo
ŋgay hay. Wu neheye na, ta
mbəɗiye bay ka tor eye.

4 Na tsik andza niye na,
hərwi ndo neheye tə sər
Mbəlombay aye ta gəɗnaha a
walaŋ kurom ta bəbərek tay.
Ndo niye hay na, ŋgwalak i
ndo hay bay. Nəteye faya ta
pəliye tsəveɗ ka mambəɗay
həlay a ŋgwalak i Mbəlom
nakə a ge kway aye. Tə gwaɗ
na: «Mbəlom kə vəlamay
tsəveɗ ka məge kwa mey.
Kwawuraywuray na, nəmaa
ləviye gər may.» 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.
Mbəlom a təma tay ahaya
Israyel hay a bəra ka dala
i Ezipt ahəl niye na, kəkay?
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Ane tuk na, ndo siye hay ta
təma bazlam ŋgay bay. Hərwi
niye, Mbəlom kə kəɗ tay ha a
bəra mə ɗəmaməwalaŋ tay.*
6 Sa na, gawla i Mbəlom hay
dərmak siye hay mə walaŋ
tay a satay təv məndze nakə
Mbəlom a vəlatay aye bay, tə
gər ha. Hərwi niye Mbəlom
a dzawa tay ha tə səselek, ka
ndərəzl fataya a ləvoŋ zəŋzəŋ
eye. Ta ndziye mə ɗəma ka
tor eye. Ta həbiye pat i sariya
i Mbəlom nakə bagwar aye
ma ta gateye a ndohay tebiye
aye. 7Gəmaneheye tə zalatay
Sodom ta Gomora ada ta
gəma neheye təmbatay naha
aye na,mâmətsakumgər bay
dərmak. Ndo i gəma niye
hay na, tə gawa mezeleme
andza i gawla i Mbəlom niye
hay. Tə gawa na, wu neheye
lelebay ayewalwal 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.†

8 Ndo neheye tə gəɗ naha
a walaŋ kurom aye na, faya
ta giye andza ndo i gəma
i Sodom ta Gomora hay
dərmak. Faya ta nasiye ha
bo tay 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, kə tsaɗay a Fakalaw
bay. Ane tuk na, a gwaɗay
a Fakalaw na: «Mbəlom mâ
gaka ɗəretsətseh!» 10Ane tuk
na, ndo neheye nəteye na,
faya ta tsaɗiye a wu neheye
tə sər bay aye. Nəteye na, tə
dzala gər bay andza wu i pesl
hay. Faya ta giye wu neheye
a yay a gər a bo tay aye. Wu
niye hay faya ta giye andza
niye na, ma dziye tay ha ɗuh.

11Waawayah! Ɗəretsətseh
ka gər tay hərwi ta vəlay
tsəveɗ a mezeleme mâ ge
fataya bəy andza Kayin.‡
Faya ta giye seweɗ hərwi ada
tâ huta dala andza Balam
nakə a ge ahəl niye aye.§
Faya ta naseye a Mbəlom
andza Kore nakə a ge ahəl
niye Mbəlom a dze ha aye.*
Nəteye na, ta dziye andza
niye 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 i
məse guzom. Tə dzala na, ka
bo tay ɗekɗek, horoy a gatay
bay. Nəteye na, andza pazlay
nakə tərwenihhe zeŋzeŋ aye.
Mətasl a vəzl na, a həl na
tsekek, kə pa yambay. Nəteye
na, andza dərizl i gərɗaf
neheye tə wa bay aye. Kwa

* 1:5 ZəbaməMəpesle 14. † 1:7 ZəbaməMadazlay i wu hay 19.1-29. ‡ 1:11
ZəbaməMadazlay iwuhay 4.3-8. § 1:11 ZəbaməMəpesle 31.16. * 1:11 Zəba
məMəpesle 16.1-35.
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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. 13 Nəteye
sa na, andza yam nakə mə
magayam faya ma viye ta
gədaŋ kutokutokuto aye.
Mezeleme tay na, a zəba
parakka andza madərsəsam
nakəyamagərhaaye. Nəteye
na, andza wurzla neheye
tə ŋgwaɗ ədzɨɗ tə gər ha təv
məndze tay aye. Mbəlom
ka lambaɗatay təv ma ləvoŋ
zəŋzəŋ eye. Ta ndziye mə
ɗəma ka tor eye.

14Ahəl niye Henok neŋgeye
nakə maməkwa ma gawla i
Adam aye na, kə tsik kurre
ka gər i ndo neheye. A gwaɗ:
«Anaŋ Bəy Maduweŋ ma
deyeweye ta gawla 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
bazlamneheye lelebay tə tsik
faya aye.» 16 Henok a tsik
andza niye na, ka nəteye.
Nəteye na, faya ta guŋguziye
huya. Faya ta wudiye ka bo.
Faya ta giye na, wu neheye a
say a ɗərev tay aye. Faya ta
ɗəslay ha gər a bo tay. Faya
ta vatay gər a ndo hay hərwi
ada ndo hay tâ təma bazlam
tay.

Yuda a vəlatay gədaŋ a ndo
mədzal gər hay

17 A nəkurom malamar ga
hay, wu neheye ndo i maslaŋ
i Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste tə ɗakum ha ahəl
niye tə gwaɗ ma ta giye bo
aye na, mâ makumaw a gər.
18 Tə gwaɗawakum na: «Ahəl
nakə mazlambar Yesu ma
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.» 19 Andza niye nəteye
na, ndoneheye ta ŋgəniye tay
ha ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu. Tə dzala i tay na, ka
wu i məndzibəra, Məsəfəre i
Mbəlom andaya mə nəteye
bay.

20 Nəkurom dzam ga hay
na, gum gədaŋ hərwi ada kâ
dzənum boməwalaŋ kurom.
Pum mədzal gər kurom
huya ka bazlam neheye ka
dzalum ha faya aye. Bazlam
neheye na, ti yaw abəra
ka təv i Mbəlom. Ɗuwulum
me na, ta gədaŋ i Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye. 21 Mbəlom
na, a wuɗa kurom. Ndzum
mə həlay ŋgay. Nəkway na,
pakwa mədzal gər kway ka
Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste. Ma bəzakweye ha
na, ka gakway mə bo ada
ma vəlakweye sifa nakə ma
ndəviye bay aye. 22 Dzənum
tayhandoneheyemədzal 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 tay bay.
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Siye i ndo mekeleŋ eye hay
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 bo
mezeleme aye na, kâ tətalum
faya bay tebiye.

Zambaɗakway aMbəlom
24Zambaɗakway aMbəlom

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 kuromha 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, kwaway
mâ ɗəslay ha gər a gədaŋŋgay.
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

Ndo məwetse ɗerewel
nakay a watsa na, ka
mandəve i makurre i məve
temerre ma dəba i Yesu
Kəriste. Ahəl niye na, a say
a bəy i Roma tâ ɗəslay ha gər
andza mbəlom. Siye i ndo
məpe mədzal gər hay ta sa
ɗəretsətseh hərwi nakə tə pa
mədzal gər tay ka Yesu aye.
Ane tuk na, siye hay ta huta
gədaŋ bay.
Ɗerewel iMəsine i Yuhana a

ge məsler ka mələve ha ka bo
wu hay ada ta mandzəkit bo
i wu hay. Həlay a vay ti yaw
na abəra Dzam Guram eye.
Məpesle wu hay 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.
Ka madədo 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 faya ma ɗiye ha ka
vəram bagwar eye ka gədaŋ i
mənese.
Madədo 21 ta 22 tə ɗa

ha məge wu weɗeye nakə
Mbəlom faya ma ləviye ha bo
aye.

1Ɗerewelnakaya tsikkawu
nakəMbəlom a ɗay ha a Yesu
Kəriste aye. Mbəlom a ɗatay
ha na, hərwi ada mâ ɗatay
ha a ndo i məsler hay wu

nakə ma ta giye bo aye. Yesu
Kəriste a slər gawla ŋgay ka
təv indo iməslerŋgayYuhana
ma məsine hərwi məɗay ha
wu nakay. 2Tsa na, Yuhana a
tsik wu nakə gawla i Mbəlom
a ɗay ha aye kame i ndo
hay tebiye. Andza məgweɗe
nakə a tsik aye na, bazlam i
Mbəlom ada maa ɗa ha wu
neheye a tsik deɗek na, Yesu
Kəriste.

3Mbəlommapiye 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
ayena,mazlambar kəndzew.

Yuhana a tsikatay naha
me a məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu wal
wal tasəla aye

4-5Maawatsanahaɗerewel
nakay na, neŋ Yuhana. Na
watsa naha na, a məhay gər
i ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu neheye wal wal təv
tasəla ka dala i Azi aye.
Mbəlom mâ pa fakuma

ŋgama ada mâ vəlakum
məndze zay. Neŋgeye andaya
kwa ka madazlay, neŋgeye
andaya anəke, ada neŋgeye
ma maweye sa. Məsəfəre
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 lahməwe aye,
neŋgeye a lahmələtsew abəra
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ma mədahaŋ makurre aye
ada neŋgeye bəy 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 bam-
baz 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,

Kwa way tebiye ma
ŋgateye,

kwa ndo neheye tə slaka
na ta suwal aye, ta
ŋgateye.*

Slalahay tebiyekaməndzibəra
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.»
Neŋgeye gədaŋ eye ka gər

i wu hay tebiye. Neŋgeye
andaya kwa ka madazlay,
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 siye
ɗəretsətseh andza nəkurom
dərmak. Nəkway tebiye faya
ka səmakway naha. Andza
niye, kə pa kway a təvmələve
i bəy ŋgay.
Neŋ na, ta gəs ga. Ti ye,

tə kal ga ha a gəma 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, maa ɗakway ha
tsəveɗ deɗek eye na, Yesu.

10 Pat wuray, na zəba ɗəre
na, neŋ mə həlay i Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye. Pat eye niye
na, pat i luma i sidzew. Tsa
na, na tsəne mətsike me ma
dəba ga andza tolom. A tsik
me ta magala ŋgəlakəka. 11A
gweɗeŋ: «Wu nakə ka ŋgatay
aye na, watsa na ka ɗerewel.
Ka watsa na, sləratay naha a
məhay gər i ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu neheye təv
wal wal tasəla aye. Ma
gəma i Efez, ma Simirne,
ma Pergam, ma Tiyatir, ma
Sardes, ma Filadelfi ada ma
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. 13 Ma wuzlah
i wu niye hay na, na ŋgatay
naha a wu eye malətsa eye, a
ndzəkit bo andza ndo. Suwal
i petekeɗ ka bo kutsɨk ada

* 1:7 Zakari 12.10; Yuhana 19.37.
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maɓara bo eye mə ɗərev
əŋgəts tə wu nakə tə vəɗ ta
gura aye. 14 Məkwets ŋgay a
dəv herre andza gugumaŋ,
ɗəre ŋgay bəbay na, andza
ɗərneh i ako. 15 Sik ŋgay hay
na, a dəv andza ɓəre nakə
tə pa ako aye. Bəɗiɗay ŋgay
a ləv andza i yam nakə a
vaw abəra məmahəmba aye.
16 Mə həlay ŋgay na, wurzla
hay tasəla. Maslalammatasla
eye hepepe diye sulo sulo
faya ma deyeweye abəra mə
bazlamŋgay. Ɗəreŋgayandza
pat nakə awur tamagərhəpat
aye.

17 Na ŋgatay na, na dəɗ
abəra ka mbəlom kame ŋgay
tsaɗək tsaɗək andza na mət.
Ane tuk na, a pa fagaya həlay
i mənday ŋgay. Tsa na, a
gweɗeŋ: «Kâ dzədzar bay,
maa dazlay a wu hay tebiye
na, neŋ ada maa ndəv ha wu
hay tebiye na, neŋ. 18Neŋ na,
ndo 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. 19 Wu nakə ka ŋgatay
tebiye aye na, watsa na.
Watsa tay ha wu neheye
faya ma giye bo anəke aye
tə bəmalə nakə ma giye bo
kame tebiye aye. 20 Wurzla
neheye tasəla ka ŋgatay mə
həlay ŋgay aye ada lalam hay
tasəla mavəɗa eye ta gura,
andza məgweɗe mey na, na
ɗakeye ha. Sər ha, wurzla
neheye tasəla aye na, gawla
i Mbəlom neheye a pa tay ha

ada tâ tsəpandoməpemədzal
gər hay ka Yesu niye hay təv
wal wal tasəla aye. Lalam
neheye tasəla mavəɗa eye
ta gura aye a ɗa ha na, ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu
eye neheye təvwal wal tasəla
aye.»

2
Ɗerewel nakə Yesu a

sləratay naha a məhay gər
i ndo məpe mədzal gər hay
neheyema 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 fayama
həhaliye ma wuzlah i lalam
neheye 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 hal-
adzay 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 imaslaŋ
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.
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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. Gərum ha
mezeleme kurom, ndzum
andza nakə ka gawum ahəl
niye kurre aye. Taɗə ka
gərum ha mezeleme kurom
bay na, na diye naha namiye
ha fakuma abəra lalam nakə
mavəɗa eye ta gura ako faya
aye.

6 «Ane tuk na, neŋ faya na
zambaɗakumeye hərwi wu
mekeleŋ hərwi ka numay
ɗəre a məsler i ndo i Nikolas
hay andza neŋ nakə na nay
ɗəre aye.

7 «Ndo neheye zləm andaya
fataya aye na, 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, taŋgwasakaɗəretsətseh
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 ndo məpe mədzal gər hay
neheyema 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
Simirneaye. Maa tsikbazlam
nakay na, neŋ Yesu. Maa

dazlay a wu hay tebiye na,
neŋ adamaa ndəv ha wu hay
tebiye na, neŋ. Namət ada na
lətsew abəra mamədahaŋ.

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!
Mazlambar 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 kurom
bəbay na, səmumay naha, kâ
gərumhamədzal gər abəraka
Mbəlom bay. Andza niye, na
vəlakumeye magogoy kurom
na, sifa nakəma ndəviye bay
aye.

11 «Ndo neheye zləm an-
daya fataya aye na, tâ pay
zləm a wu nakə Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye ma tsikateye a
məhay gər i ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu aye: Ndo
neheye ta səmay naha, ta
ŋgwasa ka ɗəretsətseh aye na,
tamətiyeməmətemasulo eye
sa bay.»

Ɗerewel nakə Yesu a
sləratay naha a məhay gər

* 2:7 Madazlay i wu hay 2.8-9.
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i ndo məpe mədzal gər hay
neheyema gəma i Pergam aye

12 Ndo niye a gweɗeŋ sa:
«Watsa bazlam nakay, sləray
naha a gawla i Mbəlom nakə
faya ma tsəpiye məhay gər
i ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu neheye ma gəma i
Pergam aye.
«Maa tsik bazlam nakay na,

neŋ Yesu ndo nakəmaslalam
fayamatasla eye hepepe diye
sulo sulo aye. 13 Təv nakə
nəkurom mandza eye mə
ɗəmaayena, 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 na mə walaŋ kurom ma
gəma kurom ma təv nakə
Fakalaw mandza eye mə
ɗəma aye, ada ɗuh huya faya
ka ɗumeye ha parakka neŋ
na, bəy kurom.

14 «Ane tuk na, na zəba faya
na, mənese hay andaya mə
walaŋ kurom. Ndo hay an-
dayaməwalaŋ kurom faya ta
pay bəzay a matətike i Balam
nakə ahəl niye aye.† A tətikay
a Balak ma dzəgəɗiye tay ha
Israyel hay amənese. A vatay
gər hərwi ada tâ həpəɗ slo
i kule, ada tâ ge madama
dərmak. 15Siyehayməwalaŋ
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 maslalam nakə ma
deyeweye abəra mə bazlam
aye, na giye ha vəram ka ndo
kurom niye hay.

17 «Ndo neheye zləm an-
daya faya aye na, tâ pay zləm
awu nakəMəsəfəre Tsəɗaŋŋa
eyema tsikateye aməhay gər
i ndoməpemədzal gər hay ka
Yesu aye.
«Ndo neheye ta səmay

naha, taŋgwasakaɗəretsətseh
aye na, na vəlateye ɗaf nakə
ɗaɗa ndo hay ta ŋgatay bay
aye. Na vəlateye kwar herre
eye, məzele weɗeyemawatsa
eye ka kwar eye niye. Məzele
niye na, ndəray a sər bay.
Mata səre na, ndo nakə ka
təma na a həlay aye.»

Ɗerewel nakə Yesu a
sləratay naha a məhay gər
i ndo məpe mədzal gər hay
neheyema gəma i Tiyatir aye

18 Ndo niye a gweɗeŋ sa:
«Watsa bazlam nakay, sləray
naha a gawla i Mbəlom nakə
faya ma tsəpiye məhay gər i
ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu neheye ma gəma i Tiy-
atir aye.
«Maa tsik bazlam nakay na,

Wawa i Mbəlom. Ɗəre ŋgay
na, andza ɗərneh i ako. Sik
ŋgay hay a dəv andza ɓəre
nakə tə pa ako aye.

19 «Na sər ha məsler
kurom hay. Na sər ha ka

† 2:14 ZəbaməMəpesle 31.16, 22.1–25.9. ‡ 2:15 Məsine i Yuhana 2.6.
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wuɗum ndo hay ada faya ka
pumeye mədzal gər kurom
ka neŋ huya. Na sər ha
faya ka səmumeye naha a
ɗəretsətseh. Na sər ha na,
faya ka dzənumeye siye i ndo
haydərmakadawunakə faya
ka gumeye anəke aye na, a ze
nakə ahəl niye aye.

20 «Ane tuk na, na zəba faya
na, mənese andayaməwalaŋ
kurom. Ŋgwas niye tə zalay
Zizabel aye na, ka vəlumay
tsəveɗ məndze mə walaŋ
kurom. A gwaɗ neŋgeye
na, ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom. Ane tuk na, neŋgeye
faya ma vateye gər a ndo i
məsler ga hay, neŋgeye faya
ma tətikateye məge madama
ada ka mahəpəɗe slo i kule.
21 Na paslay həlay eye hərwi
ada mâ mbəɗa ha mede ŋgay,
ane tuk na, a say bay, neŋgeye
fayama giye madama huya.

22 «Hərwi niye, na vəleye
ɗəretsətseh haladzay, ma
siye ɗəretsətseh ka təv
məhəne ŋgay. Ndo neheye
tə gawa madama dziye na,
ta siye ɗəretsətseh haladzay
dərmak. Taɗə ta gər ha
mezeleme tay ada ta gər ha
mezeleme tay bay na, ta
mətiye. 23 Na bəbazliye tay
ha wawa ŋgay hay hərwi ada
məhay gər i ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu ma gəmawal
wal tebiye tâ sər ha na, wu
nakə ndo hay faya ta dzaliye
mə gər tay ada wu nakə a
yatay a gər aye, neŋ na sər ha
tebiye. Nəkurom tebiye na
vəlakumeye magogoy kurom

na, ɗa kaməsler 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 nakəndo 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. 25 Wu
nəte na, pum na wu nakə ka
tətikumeye a gər ɓəŋɓəŋ lele
hus a pat nakə namaweye.

26 «Ndo neheye ta səmay
naha, taŋgwasakaɗəretsətseh
aye ada faya ta giye wu
nakə a yeŋ a gər aye hus ka
mandəve iməndzibəra na, na
vəlateye gədaŋ ka slala i ndo
hay tebiye. 27 Na 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 nakə
ma həɓiye 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 a
wu nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eyema tsikateye aməhay gər
i ndoməpemədzal gər hay ka
Yesu aye.»

3
Ɗerewel nakə Yesu a

sləratay naha a məhay gər
i ndo məpe mədzal gər hay
neheyema gəma i Sardes aye

§ 2:28 Bamta a ɗa ha na, Yesu. ZəbamaMəsine i Yuhana 22.16.
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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 bazlam nakay na,

neŋ Yesu ndo nakəMəsəfəre 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 andza
maməta eye.

2 «Pəɗekum, gum gədaŋ
bəna ka mətumeye tsaɗək
tsaɗək hərwi na zəba faya
məsler kurom ka ɗəre i
Mbəlomna, tsəɗaŋŋa zukbay.
3 Dzalum na, ka wu nakə ka
tsənum ahəl niye aye ada ka
təmum bazlam i Mbəlom na,
makəkayayeadambəɗumha
mede kurom. Niye na, pum
na a ɗərev kurom. Taɗə ka
pəɗekum bay na, sərum ha
na diye naha ka təv kurom.
Ane tuk na, na diye naha a
həlay waray na, ka sərumeye
ha bay. Na diye naha andza
məkal.

4 «Ane tuk na, ndo siye hay
andaya mə walaŋ kurom ma
gəma i Sardes, nəteye ta ge
ndəluɓ ka petekeɗ tay təbey.
Nəteye na, tə yeŋ a gər lele. Ta
piye petekeɗ herre eye ka bo
ada nəmaa diye ka bo dziye.

5 «Andza niye, na kalateye
ka bo petekeɗ herre eye a
ndo neheye tə səmay naha tə
ŋgwasa ka ɗəretsətseh aye. Ta
watsa məzele tay a ɗerewel

nakə tə watsa a ɗəma məzele
i ndo neheye ta huta sifa aye.
Ɗaɗa na mbatiye ha məzele
tay abəra mə ɗerewel nakay
bay. Na ɗiye tay ha kame i
Bəba ga Mbəlom ada kame i
gawla ŋgay hay, nəteye i ga
hay.

6 «Ndo nakə zləm andaya
faya na, mâ pay zləm a wu
nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
ma tsikateye a məhay gər i
ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu aye.»

Ɗerewel nakə Yesu a
sləratay naha a məhay gər
i ndo məpe mədzal gər hay
neheyema gəma i 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 gər hay ka
Yesu neheyemaFiladelfi aye.
«Maa tsik bazlam nakay na,

neŋ Yesu ndo nakə a yaw
abəra ka təv i Mbəlom ada
neŋgeye na, a raw me təbey.
Kəle i bəy Davit na, mə həlay
ŋgay. Taɗə ka həndək abəra
maməgeɗ na, ndəray andaya
ma sliye faya madərəzl na
bay. Taɗə ka dərəzl na məgeɗ
na, ndəray ma sliye faya
mahəndəke na bay.

8 «Na sər wu nakə faya ka
gumeye aye. 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 gwaɗumnəkurom na, ndo
ga hay. Na həndək abəra ma
məgeɗ hərwi kurom, ndəray
ma sliye faya madərəzle na
bay. 9 Tsənum, anaŋ wu
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nakə na giye ta ndo neheye
nəteye ndo i Fakalaw hay
aye. Faya ta tsikiye təbazlam,
tə gwaɗ nəteye 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, nawuɗa 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. 11 Mazlambar na
maweye. Pum wu nakə ka
tətik aye ɓəŋɓəŋ a gər hərwi
ada mâ buwa fakuma abəra
magogoy kurom bay.

12 «Ndo neheye ta səmay
naha, taŋgwasakaɗəretsətseh
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. Gəma niye na,
Zerozelem weɗeye. Mbəlom
ma sləraweye abəra mə
mbəlom. Na watsiye məzele
ga weɗeye ka ndoweye
neheye dərmak.

13 «Ndo nakə zləm andaya
faya na, mâ pay zləm a wu
nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
ma tsikateye a məhay gər i
ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu aye.»

Ɗerewel nakə Yesu a
sləratay naha a məhay gər
i ndo məpe mədzal gər hay
neheyemagəma iLawdise aye

14 Ndo niye a gweɗeŋ sa:
«Watsa bazlam nakay, sləray
naha a gawla i Mbəlom nakə
fayama tsəpiye tay haməhay
gər indoməpemədzal gərhay
ka Yesu neheye ma Lawdise
aye.
«Maa tsik bazlam nakay na,

neŋ Yesu ndo nakə tə zalay
“Mâ təra andza niye” aye.
Faya ma ɗiye ha wu nakə
Mbəlom a ge aye, maraw me
andaya mə bazlam ŋgay kwa
tsekweŋ bay. Mbəlom a ge
wu hay tebiye na, tə həlay
ŋgay.

15 «Na sər wu nakə faya ka
gumeye. Nəkuromhiyatsatsa
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.

17 «Ka gwaɗum nəkurom
na, zlele eye, ka hutum
wu hay tebiye, wuray a
kətsakum bay. Ane tuk
na, nəkurom ɗəretsətseh
eye hay, ka gum mə bo.
Nəkurom mətawak eye hay
petekeɗ andaya fakuma bay,
nəkurom guluf eye hay na,
ka sərum bay. 18Hərwi niye,
neŋ faya na tsikakumeye wu
nakə ka gumeye. Səkəmum
gura nakə ta lambaɗ ta ako, a
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dəv wuzl wuzl haladzay aye.
Dumara, səkəmum mə gay
ga hərwi ada kâ tərum zlele
eye hay ta deɗek. Dumara,
səkəmum petekeɗ herre eye,
kâ pum ka bo. Andza niye
horoy ma gakumeye sa bay
hərwi nəkurom bo kəriye sa
bay. Səkəmum sidem i ɗəre,
mâ dzəna kurom hərwi ada
kâ ŋgatumay a wu hay sa.

19 «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, taŋgwasakaɗəretsətseh
aye na, na vəlateye tsəveɗ
hərwi ada tâ yaw, nəmaa
ndziye ka təv məndze i bəy
ga, andzaneŋnasəmaynaha,
na ŋgwasa ka ɗəretsətseh aye,
ada neŋ ta Bəba ga, nəmay
ndziye ma bəy ŋgay.

22 «Ndo nakə zləm andaya
faya na, mâ pay zləm a wu
nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
ma tsikateye a məhay gər i
ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu aye.»

4
Məgeɗ mahəndəka eye mə

mbəlom
1Ma dəba eye na, na ŋgatay

a wumekeleŋ.

Na ŋgatay a məgeɗ
mahəndəka eye mə mbəlom,
na tsəne bəɗiɗay i ndo nakə a
ləv andza tolom a tsikeŋ me
meeneŋ aye sa. A gweɗeŋ:
«Tsalaw a gəma kanaŋ hərwi
adana ɗakeyehawunakəma
giye bo kamemba aye.»

2 Kwayaŋŋa Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a yaw a zla
ga. Tsa na, na ŋgatay a təv
məndze i bəy mə mbəlom.
Ndoweye mandza eye faya.
3 Ndo niye mandza eye na,
daʼar ŋgay a wuzl ɗəre andza
kwar nakə ŋgwalak eye, tə
zalay zaspe ada sardowan
aye. Kulay a lawara na təv
məndze i bəy niye tuwzik.
Kulay niye na, a wuzl ɗəre
andza kwar ŋgwalak eye, tə
zalay emerod aye dərmak.

4 Təv məndze hay kuro
kuro sulo gər eye faɗ dan-
dahtahha 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.
Dzagwaniyehayna, təŋgar 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 neheye
tasəla mandza eye kame i
Mbəlom aye. 6 Kame i təv
məndze i bəy niye na, wuye
andaya andza dəlov, a wuzl
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ɗəre andza malam, ɗəre a
ye abəra mə ɗəma kwetseh
kwetseh.
Wu hay faɗ tə lawara na

təv məndze i bəy a wuzlah.
Wu niye hay na, wu neheye
ta məsəfəre tay aye. Ta dəba,
ɗəre andaya fataya ada ta
diye i me ɗəre andaya fataya,
ŋgurti ŋgurti. 7 Wu niye
makurre aye na, a ndzəkit
bo zɨl, masulo eye a ndzəkit
bo voʼar i sla wawa eye,
mamahkar eye na, daʼar
ŋgay a ndzəkit bo ndo zezeŋ
ada mafaɗ eye a ndzəkit bo
matsəv nakə faya ma tsəviye
aye. 8 Wu 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. Madəmes
tay niye na, tə gwaɗ:
«Bəy Maduweŋ Mbəlom

nəkar na, tsəɗaŋŋa
kwa mənese andaya ka
təv yak bay,

nəkar gədaŋ eye ka gər i
wu hay tebiye,

nəkar andaya kwa ahəl niye,
nəkar andaya anəke,
ada ka deyeweye.»

9 Andza niye, wu neheye
faɗ ayena, tə gawadəmes ada
ta zambaɗaway a Mbəlom
nakə mandza 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 gurmets
kame iMbəlom, neŋgeyenakə
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 hay mə gər
tay aye tə pawa kame ŋgay, tə
gwaɗ:
11 «Bəy Maduweŋ may

Mbəlom,
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 i
Mbəlom 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. Tə watsa faya wu
na, diye sulo sulo. Tə paɗa na
ka bo. Tə gəs na təwuməgəse
ɗerewel təv tasəla hərwi ada
mâ həndək bay.

2 Ma dəba eye na ŋgatay a
gawla i Mbəlom gədaŋ eye,
a tsətsah ta magala, a gwaɗ:
«Way nakə ŋgwalak eye kame i
Mbəlomkə sla ɗamapəle faya
abəra wu məgəse ɗerewel
ada ma həndəkiye na aye na,
way?»

3 Ane tuk na, ndəray kwa
nəte nakə ma sliye faya
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mahəndəke ada ma zəbiye
ka wu nakə mə ɗəma aye
na, andaya bay tebiye. Mə
mbəlom, ka dala, ma bəɗ,
kwa ka waray, ndəray an-
daya bay. 4Na tuwa haladzay
hərwi ndəray andaya ŋgwalak
eye kame i Mbəlom nakə ma
sliyemahəndəke ɗerewel ada
mazəbiye a ɗəma ɗəre ayena,
andaya kwa nəte bay.

5 Ane 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 ndow-
eye, 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 ne-
heye tasəla aye na, məsəfəre
neheye kame i Mbəlom aye,
Mbəlom faya ma sləriye tay
ha kaməndzibəra tebiye.

7Wawa i təɓaŋ niye a ye ka
təv i ndo nakəmandza eye ka
təv məndze i bəy aye. A ye
naha na, a təma na ɗerewel
abəraməhəlay iməndayŋgay.

8A təmafayaabəra ɗerewel
niye na, wu neheye faɗ
aye ta madugula neheye

kuro kuro sulo gər eye faɗ
aye ta dəkw gurmets kame
ŋgay. Nəteye niye tebiye kwa
way ta gandzaval mə həlay
ada ŋgwalak i gandayah hay
mavəɗa eye ta gura andaya
fataya dərmak maraha eye
hay təwueye andaya təpawa
faya ako na, a ze huŋŋa.
Wu niye a ze huŋŋa eye
na, maɗuwule me i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheye ta ɗuwulaway naha
me aye.

9 Tə ge dəmes weɗeye. Ma
məge dəmes tay nakə faya ta
giye na, tə gwaɗ:
«Nəkar na, ka sla ɗa matəme

ɗerewel nakay
ada mahəndəke na wu
nakə tə gəs ha aye
deɗek.

Hərwi ta kəɗ kar andzawawa
i təɓaŋnakə təkəɗaway
aMbəlom aye,

ada ka səkəmatay ahaya
ndo hay abəra mə
mezeleme tə bambaz
yak,

ka həlatay ahaya ka təv i
Mbəlom.

Kwa nəteye na, gwala waray,
kwa tə tsik me i gəma
waray,

kwa slala waray,
kwa nəteye mandza eye
ma gəmawaray,

nəkar ka həlatay ahaya ka təv
i Mbəlom.

10Ka təra tay ha ndo yak hay,
nəkar ka ləvateye gər.

Ka təra tay ha ndo məvəlay
wu aMbəlom

hərwi ada tâ gayməsler a
Mbəlom,

ada nəteye ta təriye bəy ka
məndzibəra tebiye.»
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11 Tsa na, na ŋgatatay a
gawla i Mbəlom hay, gwezem
gwezemhaladzayma pasliye
bo bay. Tə lawara na təv
məndze i bəy ada wu neheye
faɗ aye ta madugula neheye
kurokuro sulo gər eye faɗaye
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.»

13 Tsa na, na tsəne məge
dəmes i wu neheye tebiye
Mbəlom a ge aye. Wu neh-
eye mə mbəlom aye, neheye
ka məndzibəra aye, neheye
ma bəɗ aye, neheye ma dəlov
aye, tə gawa dəmes tay eye, tə
gwaɗ:
«Zambaɗakway a ndo nakə

neŋgeye mandza eye
ka təvməndze i bəyaye

ada a ndo nakə neŋgeye
andza wawa i təɓaŋ
aye,

ɗəslakwatay ha gər.
Gədaŋ tebiye a yaw na, abəra

ma 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 ne-
heye kuro kuro sulo gər eye
faɗ aye na, ta dəkw gurmets

kame i ndo neheye nəteye
mandza eye ka təv məndze i
bəy aye ada tə ɗəslatay ha gər.

6
Wawa i təɓaŋ a dazlay a

məpəle ha wu neheye tasəla tə
ɓar ha ɗerewel aye

1 Ahəl nakə Wawa i təɓaŋ
a təma ɗerewel a həlay, a da-
zlay 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, mətsikeme ŋgay niye
a ləv andzamaləve i mbəlom,
a gwaɗ: «Dara!» 2 Tsa na, na
ŋgatay a pəles kuɗekuɗek eye.
Ndomandzaeye faya, tə lalaŋ
eyeməhəlay. Tə pay dzagwa i
bəy a gər. Mata sle ka wu hay
tebiye na, neŋgeye. A yeməge
vəram ada ma ŋgwasaweye fa-
taya.

3Wawa i təɓaŋ niye a pəla
ha masulo i wu neheye tə
ɓar ha ɗerewel aye. Na tsəne
mətsike me abəra mə walaŋ
i wu neheye faɗ aye, masulo
eye mə walaŋ tay, a gwaɗ sa:
«Dara!» 4 Tsa na, pəles neŋgeɗ
a yaw. Pəles niye na, a zəba
ndozza andza ako. Ndo nakə
mandza 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 tsənemətsikeme a
tsənew abəra mə walaŋ i wu
neheye faɗ aye, mamahkar
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eye mə walaŋ tay a wuda, a
gwaɗ sa: «Dara!» Kwayaŋŋa,
na ŋgatay a pəles a zəba
zeŋzeŋ. Ndo nakə mandza
eye faya aye na, agwada mə
həlay ŋgay. 6Na tsəne maləve
i wu mə walaŋ i wu neheye
faɗ aye andza mətsike me i
ndo. A gwaɗ: «Suloy nakə tə
ge faya məsler hwapat aye a
sla wuray bay. Ta səkəmiye
daw agwada nəte tsa. Taɗə
bəle na, ta səkəmiye agwada
mahkar.» A gwaɗ sa: «I mal
ta guzom na, ka nas ha bay.»

7 Wawa i təɓaŋ a pəla ha
mafaɗ i wu neheye tə ɓar
ha ɗerewel aye. Tsa na, na
tsəne mətsike me a tsənew
abəra mə walaŋ i wu neheye
faɗ aye, mafaɗ 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
nakəmandzaeye fayaayena,
məzele ŋgay Mədahaŋ nakə
ma kəɗiye ndo hay aye. 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 tamətiye təmay,
siye hay ta mətiye ta ɗəvats
adawu 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 neh-

eye tə kəɗ tay ha ahəl niye
aye ma huvo i təv məvəlay
wu a Mbəlom aye. Ndo ne-
heye 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 ne-
heye kaməndzibəra tə kəɗaw
may aye, ka gateye sariya na,
kəɗay? Ka gateye ɗəretsətseh
na, kəɗay?»

11 Tsa na, nəteye tebiye tə
pa fataya petekeɗ kuɗekuɗek
eye. Tə gwaɗatay: «Həbum
tsekweŋ təmaɗ təday, hərwi
nəkurom tebiye kurom eye
ka ndəvumaw zuk bay. Ndo
mekeleŋ eye hay andaya,
nəteye malamar kurom
neheye faya ta gay məsler a
Mbəlom aye. Kutoŋ ndo hay
ta kəɗiye tay ha təday andza
nəkurom neheye tə kəɗaw
kurom aye dərmak.»

12Wawa i təɓaŋ niye a pəla
ha maməkwa i wu neheye
tasəla tə ɓar ha ɗerewel
aye. Kwayaŋŋa a pəla faya
abəra na, məndzibəra a ɓəl
haladzay dzekiɓ dzekiɓ. Pat a
mbəɗa andza petekeɗ zeŋzeŋ
eye i mətuwe mədahaŋ.
Kiye na, a təra ndozza
andza bambaz. 13 Wurzla
hay tə kutsaw abəra ma
magərmbəlom ɓəramama ka
dala andza mandaɓalak i
gurov neheye mətasl a kutsa
ahaya abəra mə gərɗaf aye.
14 Magərmbəlom a dze tatəh
andza tə paɗa ɗerewel. Dala
neheye malawara eye ta
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dəlov aye ti ye abəra ka təv
məndze 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 tahway təŋgaha
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 kokway i
məndzibəra hərwi ada tâ
vəzl ka məndzibəra bay ada
tâ lamay a dala bay, kwa a
dəlov, kwa a gərɗaf hay, tâ
lamay bay.

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 ka mənese ha dala ta
yam. A zalatay ta magala,
3 a gwaɗatay: «Kâ nasum
ha dala, yam ada ta dərizl i
gərɗaf hay zuk bay. Həbum,
nəmaagiyeŋgoɗgor iMbəlom
ka ndo i məsler i Mbəlom hay
təday.»

4 Tsa na, ndo neheye tə ge
fataya ŋgoɗgor aye nəteye
nday na, tə tsikeŋ. Nəteye
gwezem temerre tə kuro
kuro faɗ gər eye faɗ. Ndo
neheye na, ti yawma gwala i
Israyel hay tebiye. 5 Gwala i
Yahuda nəteye 12 000, gwala
i Ruben 12 000, gwala i Gad
12 000, 6 gwala i Aser 12 000,
gwala i Naftali 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.

Ndo neheye haladzay ti
yawma slala haywal wal aye

9 Ma dəba eye na, na
ŋgatay a ndo hay haladzay
mbərzəzza, ma pasliye bo
bay. Ti yaw abəra ma gəma
neheye ka məndzibəra aye
tebiye. Ti yaw na, kwa abəra
ma gəma waray, kwa ma
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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
mazambaɗayaMbəlom. 10Ta
wuda ta magala, tə gwaɗ:
«Mandza eye ka təv məndzay

i bəy na, Mbəlom kway
adaWawa i təɓaŋ,

maa mbəl may ha na,
nəteye.»

11 Gawla i Mbəlom hay
tebiye, tə lawara na təv
məndze i bəy ada madugula
neheye kame i Mbəlom aye
ada ta wu neheye faɗ aye,
tə lawara tay ha a wuzlah.
Tsa na, ta dəkway gurmets, tə
ɗəslay ha gər a Mbəlom. 12 Tə
gwaɗ:
«Ayaw,mâ təra andza niye!
Məzlaɓna,məhəlay iMbəlom

kway,
neŋgeye a sər wu,
neŋgeye gədaŋ eye.

Gakway sɨsœ, ɗəslakway ha
gər,

zambaɗakwa ha ka tor
eye.

Zəbum, neŋgeye na, bagwar
eye deɗek! Amen!»

13 Nəte mə walaŋ i
madugula neheye kuro kuro
sulo gər eye faɗ aye, a tsətsah
fagaya, a gweɗeŋ: «Ka sər
tay ha ndo neheye tə petekeɗ
kweɗekkweɗekeyekaboaye
ɗaw? Ti yaw na, məŋgay?»

14 Na 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 i Wawa 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 nakə mandza eye ka təv
məndze i bəy aye,

fayama gateye gər.
16 Nəteye na, may ma gateye

sa bay,
yam ma 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,

17 hərwi Wawa i təɓaŋ
niye ma wuzlah i təv
məndze i bəy niye

ma təriye ndo mətsəkure
tay.

Ma diye tay ha ka yam nakə
ma 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,
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a pəla ha faya abəra maduk i
duk i wu nakə matasəla eye
a zəkaw aye. A pəla ha na,
wu hay tebiye mə mbəlom tə
ndza ɗeɗik hus a mənit kuro
kuromahkar.

2 Tsa na, na ŋgatay a gawla
i Mbəlom hay tasəla, nəteye
malətsa eye kame i Mbəlom
aye. Tə vəlatay tolom hay
tasəla.

3 Gawla i Mbəlom neŋgeɗ
andaya ta gəsemə 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 adamaɗuwule
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 ndo
məpe mədzal gər hay ka
Yesu a husa ka təv i Mbəlom,
Mbəlom a tsəne.

5 Tsa na, a zla gəse niye
maŋgara eye ta gura eye, a zla
ako ma təv nakə tə fəkaway
naha faya wu a Mbəlom
aye. A pa na a gəse, a rah
ha. Tsa na, a kala ahaya 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.

8Masulo i gawla i Mbəlom
a fa tolom ŋgay. A fa na, tə
zla wuye bagwar eye andza
mahəmba i ako, faya ma
təmiye. Tə kal ha a bəlay
bagwar eye. Bəlay niye a
ŋgəna mahkar, neŋgeɗ nəte
a təra bambaz. 9Mamahkar
i wu neheye nəteye mandza
eye ma yam niye a təra
bambaz aye tə mət tebiye.
Kwalalaŋ i yam hay tebiye tə
nasma təv eye niye.

10 Gawla i Mbəlom
mamahkar eye a fa tolom
ŋgay. A fa na, wurzla bagwar
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. 11 Wurzla niye
na, məzele ŋgay Ɗuwekeke.
Neŋgeɗ na, a təra ɗuwekeke.
Ndo neheye ta sa yam niye
na, ta mət haladzay hərwi a
ge ɗuwekeke.
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12 Gawla i Mbəlom mafaɗ
eyea fa tolomŋgay. Afa tolom
ŋgay niye na, a kəɗ tay ha
pat ta kiye ada təwurzla 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 Mbəlom mahkar
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 bag-
war eye fakalawhaymandza
eye mə ɗəma aye. 2 Wurzla
niye a həndək abəra mə ɗəma
na, geŋgis a ndohwaw abəra
mə ɗəma andza zler i ako.
Geŋgis niye a dərəzl ka pat
tekəɗəgəm, ɗəre a zəba bay
tebiye zəŋzəŋ.

3 Tsa na, dzaray a
bətsakwaw abəra ma geŋgis

niye ka dala. Tə vəlatay
gədaŋ i mədze ndo andza
hərdəde hay. 4 Tə gwaɗatay:
«Kâ həpəɗum guzer bay, kâ
nasum ha dərizl i gərɗaf bay,
wu neheye tə ndzohwaw
aye tebiye kâ nasum tay ha
bay. Gumatay ɗəretsətseh
na, a ndo neheye ŋgoɗgor
i Mbəlom ka daʼar tay bay
aye.» 5 Ta vəlatay tsəveɗ ka
məkəɗe ndo hay mədahaŋ
eye bay. Tə gwaɗatay: «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
ɗəretsətseh mâ gatay sa bay.
Ane tuk na, ta hutiye məməte
bay. Məməte ma deyeteye a
gər haladzay, ane tuk na, ta
hutiye məməte bay mədahaŋ
ma hwiye fataya abəra.

7 Dzaray niye hay ta
ndzəkit bo andza pəles
neheye tə gawa vəram aye.
Wuye hay ka gər tay andza
dzagwa i bəy nakə tə ŋgar ta
gura aye. Daʼar tay a ndzəkit
bo i ndo zezeŋ. 8Məkwets tay
na, zəbol eye 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 təŋgar ta ɓəre
aye. Gwezleviyek tay hay tə
ge zləmhuwwa andzamuta i
pəlesneheyenəteyehaladzay
faya ta diye a vəram aye.
10 Hutel 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
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zlam na, hutel tay niye hay.
11 Bəy tay na, gawla nakə a
ləvay gər a bəɗ nakə kutsɨk
bagwar eye Fakalawmandza
eye mə ɗəma aye. Tə zalay
tə bazlam i Yahuda hay na,
Abaddoŋ. Tə bazlam i Gərek
bəbay tə zalay Apoliyoŋ.
Andza məgweɗe: Neŋgeye
ndomabəbezle wu hay.

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 neheye faɗ tə tsik
fataya aye na, Mbəlom a
patay məpesle həlay hərwi
ada tâ geməslermaməve eye
niye, ma kiye eye niye, ma
məhəne eye niye adama ɓəre
eye niye. Andza niye a həl
tay ha na, hərwi ada tâ ŋgəna
ha məndzibəra təv mahkar.
Təv nəte na, ta bəbazl abəra
mə ɗəma ndo hay kəɗats.
Kwayaŋŋa ahəl nakə mətsike
me niye a gwaɗay a gawla i
Mbəlom «Pəla tay ha» aye na,
gawla i Mbəlom niye a ye, a
pəla tay ha. 16 Tsa na, sidzew
hay haladzay ti yaw, nəteye

mandza eye ka pəles hay.
Nəteye nday na, ta tsikeŋ.
Nəteye na, gwezem temerre
sulo madzəga gwezem.

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 hay a zəba
mbəlommbəlom, siye hay a
zəba kuɗewawa kuɗewawa.
Gər i pəles niye hay ta ndzəkit
bo andza gər i zɨl. Ako ta
geŋgis eye a ndohwaw abəra
mə bazlam tay hay ada tə
wu eye andaya a təmawa
wafafa andza wur i asana.
18 Ɗəretsətseh 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 təwunakə
a təma andza wur i asana
aye. Tə ndohwaw abəra mə
bazlam i pəles hay, ta bəbazl
tayhandohay. 19Andzaniye,
maa vəl gədaŋ a pəles hay ka
məge wu nakə lele bay aye
a ndo hay na, bazlam tay.
Ane tuk na, hutel tay hay tə
gawatay ɗəretsətseh a ndo
hay dərmak. Hutel tay hay
na, a ndzəkit bo dədœ, gər
fataya andza gər i dədœ, tə
dzawa tay ha ndo hay.

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
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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. 21 Ndo
neheye dərmak nəteye faya
ta kəɗiye ndo hay huya. Ta
gər haməge 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 i Mbəlom tə ɗerewel

wawa eye
1Ma dəba eye na, na ŋgatay

a gawla i Mbəlom mekeleŋ
eye, gədaŋ eye haladzay, a
mbəzlaw mə mbəlom. Pe-
tekeɗ 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 hərwimambəɗawfaya.

4Na tsənemaləve imbəlom
niye na, 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 təwu 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 Mbəlommatasəla eye
kə fa tolom ŋgay na, Mbəlom
ma ndəviye ha wu ŋgay ne-
heye maŋgaha eye, ma giye
andza nakə a tsikatay a ndo
i məsler neheye ta ɗa ha ba-
zlam ŋgay aye.»

8 Ndo nakə a tsikeŋew me
mə mbəlom aye, a gweɗeŋew
sa: «Do, zla ɗerewel niye
mahəndəka eye mə həlay i
gawla iMbəlomnakəmalətsa
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
tsəhən mə bazlam ga andza
wum. Na səɗaka na a huɗ na,
a təra ŋgway sərekeke.

11 Tsa na, tə gweɗeŋ sa:
«Ka ɗiye ha bazlam i Mbəlom
nakə ma tsikiye ka slala wal
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
1 Ma 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. 2 Ane 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. Tambəzliye
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 petekeɗ i
mətuwe mədahaŋ, ta diye ta
ɗiye ha bazlam a həlay niye.
Andza məgweɗe na, ta ɗiye
ha məhəne gwezem temerre
sulo tə kuro kuroməkwa.»

4 Nəteye na, dərizl i gərɗaf
ha sulo, tə zalatay olive, lalam

hay sulo dərmak. Nəteye
kame i Bəy Maduweŋ nakə
faya ma ləviye məndzibəra
aye.* 5 Taɗə ndo məne ɗəre
tay hay a satay məgatay wu
ŋgwalak eye bay aye na, ako
ma ndohwaweye abəra mə
bazlam tay, ma bəbazliye
tay ha ndo məne ɗəre tay
niye hay. Ndo məne ɗəre tay
hay ta mət na, andza niye,
tsəveɗ andaya mətəme bay.
6 Ahəl nakə faya ta ɗiye ha
bazlam ga aye, ta sliye faya
mətsikay me a yam: «Kâ pa
bay» hus a pat nakə ta ndəv
ha aye. Ta sliye fayamətsikay
me a yam hərwi ada mâ
təra bambaz. Ta sliye faya
məvəlatay ɗəretsətseh a ndo
i məndzibəra hay wal wal
andza nakə a satay aye.

7 Ane tuk na, ahəl nakə
aza ta ndəv ha mətsike ba-
zlam i Mbəlom aye na, wu i
pesl eye andaya ma tsalaw-
eye fatayamabəɗnakəkutsɨk
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, mawuzlahgəma bagwar
eye nakə tə kəɗ mə ɗəma Bəy
Maduweŋ tay aye. Məzele
i gəma niye hay na, Sodom
ta Ezipt. 9 Mədahaŋ tay na,
ndo hay ka məndzibəra ma
gwala hay wal wal ta deyew-
eye, 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

* 11:4 Zəbamə Zakari 4.1-14.
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məhənemahkar təməzaw. Ta
kərahiye ndo hay tâ la tay ha
bay. 10 Ma deyeteye a gər
a ndo i məndzibəra hay ha-
ladzay hərwi ta kəɗ tay ha
ndo neheye sulo aye. Ta
giye magurlom, ta vəliye a
bo wu kəriye. Ta ŋgwasiye
hərwi ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom neheye sulo aye
ta gatay ɗəretsətseh a ndo i
məndzibəra hay haladzay tə
bazlam iMbəlomnakə 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 tə ŋgatatay aye na, 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 ŋgəna
kuro, nəte ŋgay eye a mbəzl
hele hele. Ndo hay gwezem
tasəla ta mət hərwi dala
nakə a ɓəl aye. Siye i ndo
neheye nəteye ta mət təbey
aye na, ta dzədzar haladzay,
ta zambaɗay a Mbəlom nakə
məmbəlom aye.

14 Andza niye, ɗəretsətseh
masulo eye ki ye abəra
mə ɗəma. Ɗəretsətseh
mamahkar eye ma deyew-
eye.

Tolommatasəla eye
15 Ma dəba eye na, gawla

i Mbəlom matasəla eye a fa
tolom ŋgay. Mətsike me bag-
war eye hay ta ləvaw mə
mbəlom, tə gwaɗ:
«Bəy Maduweŋ kway

Mbəlom ta Kəriste ŋgay
ta pa mələve i bəy tay ka
məndzibəra.

Mbəlom ma ləviye ka tor
eye.»

16Andəv hamətsikemena,
madugula neheye kuro kuro
sulo gər eye faɗ mandza eye
ka təv məndze i bəy kame i
Mbəlom aye tə dəkw gurmets
kame i Mbəlom, tə ɗəslay ha
gər. 17Tə gwaɗ:
«Bəy Maduweŋ Mbəlom bag-

war 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 hal-
adzay.

Anəke na, həlay eye kə slaw
nəkar ka giye fataya
mevel.

Həlay i məge sariya ka
mədahaŋ hay kə slaw.

Həlay nakə ka vəlateye wu i
merəɓe a ndo i məsler
yak neheye faya ta ɗa
ha bazlam yak aye.

Ka vəlateyewu imerəɓe tay a
ndo yak hay tebiye,

kwa a ndo neheye
makətsa bo eye,



Məsine i Yuhana 11:19 661 Məsine i Yuhana 12:9

kwa a ndo neheye bag-
war eye,

kavəlateyeandoneheye faya
ta rəhakeye ha gər eye
tebiye.

Ndo neheye faya ta nasiye ha
məndzibəra aye na,

ka bəbazliye tay ha hele
hele.»

19Andəvhamətsikena, gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom a
həndək mə mbəlom tuwaŋ.
Zlaŋgatsa nakə ɗerewel i
məɓere dzam mə ɗəma aye
na, andaya mə gay eye niye.
Anəke na, kwa way kə ŋgatay.
Mawutseɗe hay ta 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. Pe-
tekeɗ 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.
2Ŋgwas eye niye na, ta wawa
mə huɗ, faya ma wiye ada
neŋgeye faya ma ndalamiye
ha. Neŋgeye faya ma wudiye
ka bo hərwi a wur faya.

3 Wu mekeleŋ eye a ge
masuwayaŋ haladzay, 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 fayamawiyewawa aye,
kəwana,ma zliyewawaniye
ma həpəɗiye.

5 Ŋgwas niye a wa wawa
hasləka eye. Ma təriye bəy
nakə ta gədaŋ eye ma ləviye
gəma hay wal wal aye tebiye.
A wa na wawa niye na, tə zla
na kwayaŋŋa tə hway ha ka
təv i Mbəlom ada kame i təv
məndze i bəy ŋgay. 6 Ane tuk
na, ŋgwas niye a hway a kəsaf
a təv nakəMbəlom a ləvay ha
bo aye. Mbəlom ma geye gər
mə ɗəma. Ma ndziye məhəne
gwezem ta temerre sulo tə
kuro kuroməkwa.

7 Tsa na, tə ge vəram mə
mbəlom. Misel, gawla i
Mbəlom, ta gawla ŋgay hay tə
ge vəram ta gədam. Gədam ta
gawla ŋgay hay tə ge vəram
ta nəteye dərmak. 8 Ane
tuk na, Misel ta gawla ŋgay
hay tə sla fataya, ta həhar
tay ha. Ta vəlatay tsəveɗ
məndze mə mbəlom sa bay.
9 Tə kala ahaya gədam niye
bagwar eye a bəra. Neŋgeye
na, guram i dədœ nakə ahəl
niye a vawatay gər a ndo i
məndzibəra hay aye. Tə zalay
na, bəy i məsəfəre neheye
lele bay aye. Məzele ŋgay
mekeleŋ eye na, Fakalaw. Tə
kala ahaya abəra məmbəlom
ka dala ta gawla ŋgay hay
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tebiye.
10 Ma dəba eye na, na

tsənew mətsike me a ləvaw
məmbəlom, a gwaɗ:
«Anəke na, Mbəlom kə təma

may 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 a
malamar kway hay
aye.

A həlawa fataya me ka
təv i Mbəlom ta həvaɗ
ta həpat, pat pat.

11Ane tukna, nəteyena, ta sla
faya.

Tə sla faya na, hərwi
Wawa i təɓaŋ a mbəɗa
tay ahaya tə bambaz
ŋgay.

Tə sla faya sa na, hərwi ba-
zlam i Mbəlom nakə tə
ɗatay ha andohay aye.

Tə vəl haməsəfəre tay na,
andza niye.

12Hərwiniyeməŋgwesemâge
andayaməmbəlom

ada ta nəkurom neheye
hay mə ɗəma aye,
ŋgwasum tuk.

Nəkurom dala ta bəlay mata
hute ɗəretsətseh na,
nəkurom

hərwi Fakalawkəmbəzla
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. 14 Ane
tuk na, tə pay gwezleviyek
sulo andza i matsəv hərwi
ada mâ tsəv ha a kəsaf a təv
nakə Mbəlom a ləvay ha bo
aye. Mbəlom ma geye gər,
ma ndziye mə ɗəma məve
mahkar təməzaw. Ma ndziye
na, ma təv nakə gədam ma
sliye məgəse na bay aye.

15 Gədam niye a vənahaw
yam abəra mə huɗ haladzay
andza dəlov, hərwi ada yam
mâ pay bəzay a ŋgwas niye
ada mâ zla na. 16Ane tuk na,
dala ka dzəna na ŋgwas niye.
A ta ka bo bəra tsəɗək. Tsa na,
a sa dəlov niye faya ma ndo-
hwaweye abəra mə 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 ta wawa i ŋgwas niye
hay. Wawa niye hay na, ndo
neheye faya ta rəhay ha gər a
bazlam iMbəlommapala eye
ada faya ta ɗiye ha bazlam i
Yesu aye.

18 Gədam niye a ye, a ndza
kame i bəlay.

13
Wu i pesl hay

1 Tsa na, na ŋgatay a wu i
peslwuray a ndohwawabəra
ma bəlay. Gər hay faya tasəla
ada dəram hay faya kuro.
Ka dəram neheye tebiye na,
dzagwa i bəy faya hərikke
hərikke. Ka gər neheye
tasəla aye na, tə watsa fataya
məzele nakə lele bay aye, i
mətsalay ka gər a Mbəlom.



Məsine i Yuhana 13:2 663 Məsine i Yuhana 13:13

2Wu i pesl niye na, a ndzəkit
bo dəvar. Sik ŋgay hay andza
sik dərleŋge. Bazlam ŋgay
andza bazlam i zɨl. Gədam a
vəlay gədaŋ ŋgay haladzay a
wu i pesl niye. Tsa na, a vəlay
tsəveɗmâ 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 a wu i
pesl niye aye. Tə ɗəslay ha
gər a wu i pesl dərmak, tə
gwaɗ: «Gədaŋ eye andza wu
i pesl nakay na, way? Mata
sleməge vəram taneŋgeyena,
way? Ndəray andaya andza
neŋgeye bay.»

5Tə vəlay tsəveɗ a wu i pesl
niye ka məge 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 a məzele i Mbəlom ada
a təv nakə Mbəlom mandza
eye mə ɗəma aye. Ada
a neheye mandza eye mə
mbəlom aye dərmak. 7 Ta
vəlay tsəveɗ ka məge vəram
ka ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu dərmak ada
mâ ŋgwasa fataya. Ta vəlay
gədaŋ ka mələve kwa gwala
waray waray, mələve kwa
slala waray waray, kwa ndo

neheye tə tsik bazlam i gəma
waray waray aye ada ka
gəma hay tebiye. 8 Ndo i
məndzibəra hay tebiye ta
ɗəslay ha gər. Maa zəkaw na,
ndo neheye tə watsa məzele
tay a ɗerewel nakə təwatsa a
ɗəma məzele i ndo neheye ta
huta sifa aye. Nəteye təwatsa
məzele tay na, kwa ahəl nakə
ta geməndzibərazukbayaye.
Ɗerewel nakay na, i Wawa i
təɓaŋ nakə tə kəɗ na ahəl niye
aye.

9 Ndo nakə zləm andaya
faya hərwi mətsəne na, mâ
pay zləmawunakəna tsikiye
lele. 10Mbəlom a gwaɗ: «Ndo
nakə tə wa na hərwi ada ndo
məne ɗəre ŋgay tâ gəs na na,
ta gəsiye na deɗek.» Taɗə
Mbəlom kə gwaɗ: «Tâ kəɗ na
ta maslalam» na, ta kəɗiye ta
maslalamdeɗek. Kə ge andza
niye na, ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu tâ səmaynaha, tâ
gər ha tsəveɗ i Mbəlom bay.
Andza niye, ta ndziye ɓəŋɓəŋ.

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. 12Gədaŋ ŋgay andaya
andza i wu i pesl nakə kurre
aye. A gawa wu neheye a ge
masuwayaŋ aye kame i wu i
pesl nakə a 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.



Məsine i Yuhana 13:14 664 Məsine i Yuhana 14:5

Kə ge wu nakə ada ako mâ
mbəzlaw abəra mə mbəlom
aye. A yaw ka məndzibəra,
ndo hay tebiye ta ŋgatay 14 a
vatay gər a ndo i məndzibəra
hay hərwi ta vəlay tsəveɗ
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 gay mbəlak
ta maslalam, ane tuk na,
kə mət bay aye.» 15 Wu i
pesl niye masulo eye a huta
gədaŋ mavəzle məsəfəre a
kule niye a ndzəkit bo andza
wu i pesl aye hərwi ada mâ
tsik me, 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 kutoŋ
ka matəme ŋgoɗgor ka həlay
i mənday kəgəbay ka daʼar
aye. 17 Ndo nakə ŋgoɗgor
niye andaya faya bay aye
na, ma sliye faya masəkəme
wu kəgəbaymasəməke hawu
bay. Ŋgoɗgor niye na, məzele
i wu i pesl niye ada məpesle
wu i məzele ŋgay.

18 Ane tuk na, ndo hay tâ
ge metsehe lele. Ndo nakə
a tsah aye na, lamba niye
a say məgweɗe mey na, ma
sliye faya məsəre. Lamba
niye a ɗa ha na, ndo zezeŋ
hay. Lamba niye na, temerre
məkwa tə kuro kuro məkwa
gər eyeməkwa.

14
Dəmes nakə ndo i Mbəlom

hay ta giye aye
1 Na zəba ɗəre sa na, na

ŋgatayaWawa i təɓaŋmalətsa
eye ka mahəmba nakə tə
zalay mahəmba i Siyoŋ aye.
Neŋgeye ta nəteye, məzele
ŋgay taməzele iMbəlomBəba
ŋgay mawatsa 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 andza
maləve imbəlom. Mətsikeme
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.
Nəteye malətsa eye kame i
təv məndze i bəy Mbəlom,
kame i madugula hay ada
kame i wu neheye faɗ nəteye
ta məsəfəre aye. Nəteye faya
ta giye dəmesweɗeye. 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.
4Nəteye na, tsəɗaŋŋamənese
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,
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mənese andaya fataya kwa
tsekweŋ bay.

Gawla i Mbəlom hay
mahkar

6 Tsa na, na ŋgatay a gawla
i Mbəlom neŋgeɗ faya ma
tsəviye ka magərmbəlom.
Faya ma deyeweye məɗe
ha Labara Ŋgwalak eye nakə
ma ndziye ka tor eye. Ma
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 gemagərmbəlom
ta dala ada ta yam hay na,
neŋgeye.»

8 Tsa na, na ŋgatay a gawla
i Mbəlom masulo eye a yaw
ma dəba i gawla i Mbəlom
nakə kurre aye sa, a gwaɗ:
«Ka ndəv tsɨy! Babilon gəma
bagwar eye 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.»

9 Gawla 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 ŋgoɗgor i wu
pesl niye ka daʼar tay ada ka
həlay tay aye na, 10 Mbəlom
ma gateye ɗəretsətseh. Gəse

tay na, Mbəlom ma rahateye
ha tə ɗəretsətseh. Ndoneheye
ta diye na, a ako ada awuye a
təmawafafa andza asana. Ta
siye ɗəretsətseh kame i gawla
i Mbəlom hay ada kame i
Wawa i təɓaŋ. 11 Geŋgis i
ako nakə faya ma gateye
ɗəretsətseh huya aye ma
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.»

12 Nəkurom ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu,
nəkurom neheye faya ka
rəhumay ha gər a bazlam i
Mbəlom mapala eye aye ada
ka pummədzal gər kurom ka
Yesu aye, səmumay naha.

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 tə mət 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 nakə
məndzibərama ndəviye

14 Na zəba ɗəre sa na,
na ŋgatay a pazlay kweɗek
kweɗek. Wuye andaya ka
pazlay niye. Wu niye na,
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a ndzəkit bo ndo zezeŋ.
Dzagwa i bəy nakə tə ŋgar ta
guraayeməgərŋgay. Bembek
mə həlay ŋgay. Bembek niye
na, matasla eye lele hepepe.

15Gawla iMbəlommekeleŋ
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.»

16Tsana, ndonakəmandza
eye ma pazlay aye a kal ha
bembek ŋgay ka dala, a ɗəs na
wu nakə ka məndzibəra aye
tebiye.

Mbəlom ma ta gateye
ɗəretsətseh a ndo i seweɗ hay

17Tsa na, na ŋgatay a gawla
iMbəlomneŋgeɗməmbəlom.
Ayawabəraməgay iMbəlom.
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
bembek matasla eye hepepe
mə həlay ŋgay aye ta magala,
a gwaɗay: «Zəba ka hohway
i dərizl i gərɗaf neheye ka
məndzibəra aye, ta nah. Zla
bembek yak, do ta ɗəs.»

19 Andza niye, gawla i
Mbəlom niye a kal ha be-
mbek 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 bagwar eye ta
sləratawa a ɗəma hohway

hay hərwi maɗɨtse yam eye
nakə mə ɗəma aye. Təv niye
a ɗa ha na, mevel i Mbəlom.
20 Təv 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 yamnakə fayamaviye
mə magayam aye. A va na,
kilomiter temerre mahkar.
Taɗəpəlesmâ lətse a ɗəmana,
ma zəbaweye abəra mə ɗəma
bay. Mata zəbaw na, gər eye
ɗekɗek.

15
Gawla i Mbəlom hay tasəla

tə ɗəretsətseh hay tasəla
1 Ma dəba eye na, na

ŋgatay a wumekeleŋ 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
zalayməpeslewuaye. Nəteye
malətsa eye ka me i bəlay
niye a dəv andza malam
aye. Nəteye na, ta gandzaval
neheye Mbəlom a vəlatay
aye mə həlay. 3 Nəteye faya
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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:
«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 tsek-
weŋ andaya mə 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 gəma hay wal wal ta
deyeweye kame yak

ta ɗəslakeye ha gər
hərwi ndo hay tebiye ta

ŋgatay a wu nakə faya
ka giye na,

mənese kwa tsekweŋ mə
ɗəma bay.»

5 Ma dəba eye, na zəba
ɗəre na, na ŋgatay naha a
madzawadzawa i məɗəslay
ha gər a Mbəlom mə mbəlom
mahəndəka eye tuwaŋŋa, gay
nakə ta kərew tə petekeɗ,
ndo hay ta Mbəlom tə dzawa
gər a ɗəma aye andaya mə
ɗəma. 6 Na ŋgatatay naha a
gawla i Mbəlom hay tasəla
kwa way tə ɗəretsətseh nəte
nəteməhəlay tay təndohwaw
abəra mə gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom. Ka bo tay na,
petekeɗ lele eye a dəv herre

niye. Nəteye na, maɓara bo
eye mə 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 i
Mbəlom neheye tasəla aye,
kwa way nəte nəte. Gəse
neheye tasəla aye maraha
eye ta mevel i Mbəlom nakə
ma ndziye ka tor eye aye.
8 Geŋgis a tsalaw, a rah a gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom.
Geŋgis niye a yaw na, hərwi
məzlaɓ i Mbəlom ada hərwi
ŋgay. Ndəray kwa nəte kə sla
fayaməfələkwe a gay bay hus
ɗəretsətseh neheye tasəla mə
həlay i gawla i Mbəlom hay
aye ta ndəviye təday.

16
Ɗəretsətseh hay tasəla ma

gəse
1Ma 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 neheye maraha eye
ma gəse ka məndzibəra aye.
Kutsum ha na, tasəla tebiye.»

2 Tsa na, makurre a ye a
kuts hawunakəmagəse ŋgay
aye ka məndzibəra. A kuts
kadala kwayaŋŋana,mbəlak
neheye lele bay wene wene
aye ada awur haladzay aye a
zəba ka ndo neheye ŋgoɗgor i
wu ipesl andaya fatayaada tə
ɗəslaway ha gər a kule aye.

3 Gawla i Mbəlom masulo
eye a ye a kuts ha wu nakə
magəse ŋgay aye a bəlay. Yam
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niye a təra andza bambaz i
mədahaŋ. Wu neheye ma
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.
5 Na 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.

6Ndoneheye ta kəɗndoməɗe
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 abəra ma təv
nakə 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.»
8 Mafaɗ 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 wu nakə ma
gəse ŋgay ka təv i bəy i wu i
pesl niye. Ləvoŋ tekəɗəgəm
a ge ma təv mələve bəy ŋgay.
Ndo hay faya ta həpəɗiye
zler haladzay hərwi faya ta
siye ɗəretsətseh. 11 Ane tuk
na, ta gər ha mezeleme tay
bay. Wu tay neheye lele bay
tə gawa aye na, ta gər ha
mezeleme bay. Nəteye faya
ta tsaleye ka gər a Mbəlom
nakə neŋgeyeməmbəlom aye
hərwi mbəlak tay ada hərwi
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 a magayam bagwar
eye nakə tə zalay Efrat aye.
Yam imagayamniye a sakwa
hərwi ada bəy neheye ta
deyeweye abəra mə bəzay ta
hutiye tsəveɗmətese 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.
14Məsəfəre neheye ti yaw na,
abəra mə fakalaw, tə gawa
masuwayaŋ. Tə yawa a gay
i bəy iməndzibəra hay tebiye,
tə hayawa tay gər hərwiməge
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vəram ka Mbəlom gədaŋ eye
ka gər i wu hay tebiye pat
nakəmabəziyeha gədaŋŋgay
aye.

15 Yesu a gwaɗ: «Gum met-
sehe bəna, na diye naha na,
andza məkal, ka sərumeye
ka bo bay. Məŋgwese ma
ndziye ka ndo nakə mandza
eye tə petekeɗ ŋgay ka bo aye.
Neŋgeye mandza eye tsezle-
zleŋŋe hərwi ada ahəl nakə
na diye naha neŋgeye ze pe-
tekeɗ bay ada horoy mâ gay
kame i ndo hay bay.»

16Məsəfəre neheyemahkar
aye, tə hayatay gər a bəy hay
na, a təv eye andaya Yahuda
hay tə zalay Harmagedoŋ.

17Ma 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, tə
mba haladzay tə kutsaw mə
mbəlom ka ndo hay. Ndo
hay tə tsalay ka gər a Mbəlom
hərwi faya ta siye ɗəretsətseh
ta ndzalala. Ɗəretsətseh niye
na, lele baywenewene aye, a
ze ha siye tebiye.

17
Bazlam i ŋgwas nakə a

gawamadama aye
1 Ma dəba eye na, gawla

i Mbəlom nəte mə walaŋ
i gawla i Mbəlom neheye
tasəla kwa way ta gəse mə
həlay aye, a yaw ka təv ga,
a gweɗeŋ: «Dara hərwi ada
nâ bəzaka ha ŋgwas nakə a
ɗa zləm, a gawa madama ma
siye ɗəretsətseh. Ŋgwas məge
madama niye a ɗa ha na,
gəma nakə ta ɗəzl bəse ta ma-
gayam hay wal wal haladzay
aye. 2Bəy iməndzibəra hay ta
ge mezeleme ta neŋgeye ada
ndo i məndzibəra hay ta sa
guzom ŋgay. 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
nakə neŋ mə kəsaf aye na,
na ŋgatay a ŋgwas mandza
eye ka wu i pesl ndozza. Gər
ŋgay hay tasəla, dəram ka
gər niye hay kuro. Ka bo
ŋgay na,məzele haymawatsa
eye faya haladzay. Məzele
neheye hay lele bay aye, faya
ta tsaleye ka gər a Mbəlom.
4 Ŋgwas niye na, petekeɗ ka
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bo ndozza andza ɓəre nakə
a dəv haladzay aye, tə wu i
maslawa, gura, ada tə kwar
neheye lele haladzay aye.
Gəse i gura mə həlay ŋgay.
Gəse niye na, maraha eye
tə wu neheye ŋgwalak eye
bay aye. Andza məgweɗe
tə mezeleme nakə a gawa
aye. 5 Ta watsa məzele ka
daʼar ŋgay. Məzele ŋgay niye
a ɗa wu maŋgaha eye, andza
məgweɗe: «Babilon bagwar i
gəma, neŋgeye maya i ŋgwas
neheye tə gawa madama aye
ada tə wu ŋgwalak eye bay ka
məndzibəra aye.»

6 Na zəba faya na, ŋgwas
niye kə sa bambaz i ndo
məpe mədzal gər hay ka
Yesu. Tə kəɗ tay ha na,
hərwi tə gwaɗawa parakka
Yesu neŋgeye Bəy Maduweŋ,
ada ŋgwas niye kə kwaya tə
bambaz tay.
Na ŋgatay andza niye na,

a geŋ hərɓaɓəkka. 7 Gawla i
Mbəlom niye a gweɗeŋ: «A
gaka hərɓaɓəkka na, hərwi
mey?» A gwaɗ: «Tsəne, na
ɗakeye ha wu nakə maŋgaha
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. 8 Wu
i pesl niye ka ŋgatay kurre
na, neŋgeye andaya tə ɗəre.
Ane tukna, anəkena, neŋgeye
andaya sa bay. Ma tsalaw-
eye 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, ma
maweyemba.»

9 A gweɗeŋ sa: «Ndo hay tâ
huta metsehe hərwi mətsəne
wu neheye. Gər i wu i pesl
neheye tasəla aye na, a ɗa
ha mahəmba hay tasəla nakə
ŋgwas niye mandza eye faya
aye dərmak. A ɗa ha bəy
hay tasəla. 10 Mə walaŋ tay
na, bəy hay zlam mələve i
bəy tay ka ndəv. Neŋgeɗ nəte
na, neŋgeye andaya faya ma
ləviye bəy ŋgay. Matasəla eye
na, həlay ŋgay eye kə slawzuk
bay. Aza həlay ŋgay kə slaw
na, ma ndziye həlay tsekweŋ
tsa. 11 Wu i pesl nakə ahəl
niye neŋgeye tə ɗəre aye ada
anəke neŋgeye andaya tə ɗəre
sa bay na, neŋgeye na, mat-
samahkar i bəy. Neŋgeye mə
walaŋ i bəy neheye tasəla aye
dərmak. Ahəl nakə aza kə
ndohwaw aye na, Mbəlom
ma kəɗiye na hele hele.

12 «Dəram neheye kuro ka
ŋgatay aye na, a ɗa ha bəy hay
kuro ta deyeweye. Ta yaw
zukbay. Mbəlommavəlateye
gədaŋhərwi adanəteye tawu
i pesl niye ta ləviye mələve
bəy ɓəre nəte. 13 Bəy neh-
eye kuro aye mədzal gər tay
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na, nəte. Ta geye məsler a
wu i pesl ta gədaŋ tay peteh
hərwi ada mâ ləva bəy ŋgay.
14 Ta giye vəram ta Wawa
i təɓaŋ. Wawa i təɓaŋ ma
sliye fatayahərwineŋgeyena,
Bəy Maduweŋ ka gər i bəy
Maduweŋ hay. Neŋgeye Bəy
a ze bəy hay tebiye. Ndo
ŋgayhay faya ta paybəzayna,
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 neheye tə tsik kwa
bazlam i gəma waray waray
aye. 16 Dəram neheye kuro
ka ŋgatay aye ta wu i pesl
niye dərmak, ta neye ɗəre a
ŋgwas niye. Ta buwiye wu
hay 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. 17Bəy
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 gewunakə a say
aye. Wu i pesl ma ləviye bəy
ŋgay hus ka wu nakəMbəlom
a tsik ahəl niye mâ ge bo.

18 Ŋgwas nakə ka ŋgatay aye
na, bagwar i gəma nakə ma
ləviye bəy i məndzibəra hay
tebiye.»

18
Gəma i Babilon kambəzl

1Ma dəba eye na, na ŋgatay
a gawla i Mbəlom neŋgeɗ sa,
faya ma mbəzlaweye abəra
mə mbəlom. Gədaŋ ŋgay
na, bagwar eye haladzay.
Ada madəve ŋgay nakə a dəv
aye na, a dəv dzaydzay ka
məndzibəra. 2 A wuda ta
magala, a gwaɗ: «Babilon
gəma bagwar eye ka mbəzl,
Babilon ka mbəzl hele hele.
Ka təra təvməndze i məsəfəre
neheye lele bay aye. Məsəfəre
lele bay eye hay kwa waray
waray nəteyemandza eyemə
ɗəma. Ɗiyeŋ neheye lele bay
aye, a satay andohaybay aye
nəteye mə ɗəma.* 3 Babilon
ka mbəzl hərwi kə vəlay ha
bo ka məge mezeleme. Ndo
i gəma hay wal wal tebiye ta
sa guzomŋgay 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 tsənew mə
mbəlom sa, a gwaɗ:
«Nəkurom ndo ga hay, du-

mara abəra mə walaŋ
tay

bəna ka tələkum həlay a
mənese

ka ta sumeye ɗəretsətseh
andza nəteye dərmak.

5Dumara abəraməwalaŋ tay
* 18:2 Zəbamə Bazlammapala eyemasulo eye 14.3-21.
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hərwimənese tay a pasla
bo bay haladzay

ada Mbəlom kə mətsa ha
gər bay.

6 Gumatay ɗəretsətseh andza
nakə nəteye tə gatay a
ndo hay aye.

Wu nakə tə gatay a ndo
hay aye na, gumatay
mâ ze niye.

Taɗə nəteye tə vəlay guzom a
ndo gəse nəte na,

rahumatay ha gəse sulo.
7 Gumatay ɗəretsətseh hal-

adzay hərwi ada ɗərev
mâ ndalatay.

Tə gwaɗ nəteye gədaŋ eye
hay haladzay ada tə
ndayawa wu mənday
lele.

Tə gwaɗay a gər tay sa na,
nəteye bəy bagwar eye
hay.

Tə gwaɗ gəma tay na, ma
giye ɗəretsətseh andza
madakway i ŋgwas
təbey,

ɗaɗamədahaŋma ndzat-
eye a gər təbey.

8 Hərwi niye, ɗəretsətseh ma
deyeweye fataya na,
ka nəte eye.

Ɗəvats, mədahaŋ ada
mandərzlaŋ ta deyew-
eye a gəma tay pat eye
nəte

hərwi BəyMaduweŋMbəlom
neŋgeye Mbəlom bag-
war eye.

Mata ge sariya na,
neŋgeye.

9 «Ahəl nakə bəy hay ka
məndzibəra, neheye tə gawa
mezeleme ta gəma niye ta
geŋgis i ako nakə faya ma
təmiye gəma niye na, ta
tuwiye haladzay, ta giye

dəmes i mədahaŋ hərwi
ahəl niye nəteye mandza
eye ma wiya. 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 masəkəme
wu 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. Wuneheye ndo i tsakala
hay ta səkəmawa ha aye na,
dərizl i gərɗaf neheye lele
haladzay ada tə wu neheye
ta lambaɗ tə zler i bəgəne
aye ada ta mayako lele eye
hay. Ta lambaɗ ta ɓəre, tə
kwar. 13 Ndo niye hay ta
səkəmawa ha mal nakə a ze
huŋŋa aye wal wal dərmak
ada ta slambah neheye a
ze lele aye. Ta səkəmawa
ha guzom 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 andaya masəkəme
fataya abəra wu niye hay sa
bay.

14 «Tə tuwa, tə gwaɗatay a
ndo i gəma niye hay: “Wu
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neheye a yawakum a gər aye
ta təma ta ako. Zlele kurom
tə wu kurom lele eye hay
andaya sa bay, ka hutumeye
sa bay.” 15 Ndo i tsakala
neheye ta təra zlele eye hay
təmasəkəme ha wu ma 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, gəmabagwar eye
ka mbəzl. Neŋgeye a ndzawa
na, andza ŋgwas nakə a pa
ka bo petekeɗ ndozza aye
ada tə petekeɗ 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 təmiye gəmaniye na,
ta wuda 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:
“Waawayah, waawayah,
gəma bagwar eye ka mbəzl.
Anaŋ gəma nakə ndo neheye
ta kwalalaŋ i yam aye ta
huta zlele na, mə həlay ŋgay.

Ɓəre nəte tsa na, a mbəzl na,
kəkay?”

20 «Nəkurom neheye mə
mbəlom aye ŋgwasum! Gəma
ka təma! Nəkurom ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu,
nəkurom ndo i maslaŋ i Yesu
hay ada nəkurom ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom hay,
ŋgwasum hərwi Mbəlom kə
gay sariya ka wu nakə a
gakum aye.»

21 Ma dəba eye na, gawla
i Mbəlom gədaŋ eye, a ye a
zla kwar bagwar eye andza
ber i maləgəre, a kal ha
a bəlay. Tsa na, a gwaɗ:
«Ta kaliye ha Babilon gəma
bagwar eye andza niye, ɗaɗa
ta ŋgateye sa bay. 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
andaya sa bay,maləgəre nakə
a ləvawa abərama təv kurom
aye na, ndo hay ta tsəniye
sa bay. 23 Lalam kurom hay
ta dəviye dzaydzay ka niye
sa bay. Ta tsəniye mabəbəle
wuray huwwa i ndo məzle
dahəlay 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.
24Mbəlom a ŋgatay a bambaz
i ndo məɗe ha bazlam ŋgay
hay, ada a bambaz i ndo ŋgay
hay. Bambaz i ndo neheye ka
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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
haladzay ta tsikiye me. Tə
gwaɗ:
«Haleluya! Zambaɗumay a

Mbəlom.
Maa təma tay ha ndo hay
na, neŋgeye.

Neŋgeye məzlaɓ eye, neŋgeye
gədaŋ eye a ze kwa
mey.

2Neŋgeye na, ndo i deɗek,
age sariyaŋgayandohay
na, ta deɗek.

Kə gəs na maya i ŋgwas ne-
heye tə gawa madama
aye.

Ŋgwas niye na, kə nas
tay ha ndo hay ka
məndzibəra tebiye tə
wu neheye lele bay
aye.

Mbəlom kə vəlay ɗəretsətseh
a ŋgwas niye

hərwi nakə a kəɗ ndo i
məsler ŋgay hay aye.»

3Madəbaeye, təmafayasa,
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
5 Na tsəne mətsike me a

tsənew abəra ma təv məndze
i bəy eye, a gwaɗ:
«Zambaɗumay a Mbəlom

kway,
nəkurom ndo məge
məsler ŋgay hay,

nəkuromneheye ka rəhumay
ha gər ta deɗek,

kwa wawa hay kwa bag-
war hay.»

6 Na tsəne mətsike me
neŋgeɗ a tsənew sa andza
ndo hay haladzay mbərzəzza
faya ta tsikiye me. A tsənew
sa na, andza mazaw bagwar
eye nakə a vaw ka mahəmba
aye. A tsənew andzamaləve i
mbəlom bagwar eye dərmak.
Neŋ faya na piye faya zləm
na, mətsike me niye a gwaɗ:
«Nəkar Mbəlom bagwar eye

hərwi Bəy Maduweŋ
Mbəlom kway na,
gədaŋ eye.

Maa ləva wu hay tebiye na,
neŋgeye.

7 Ŋgwasakwa, ɗərev kway mâ
ge laŋlaŋ lele.

Zambaɗakway hərwi
həlay eye kə slaw.

Wawa i təɓaŋ ma zliye
dahəlay.

Dahəlay maləva bo eye
tsɨy, fayama həbiye.

8 Ta vəlay tsəveɗ məpe ka bo
petekeɗ nakə tsəɗaŋŋa,

ndəluɓ kwa tsekweŋ an-
daya faya bay aye,

ada nakə a dəv haladzay
pəzləɗ pəzləɗ aye.

Ŋgwalak ŋgwalak i petekeɗ
niye a ɗa ha na,
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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, məŋgwese ma
ndziye ka ndo neheye tə
zalatay a magurlom i məzle
dahəlay i Wawa i təɓaŋ
aye.» Gawla i Mbəlom niye
a gweɗeŋ sa na: «Bazlam
neheye anaŋ aye na, deɗek.
A yaw na, abəra mə 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. Neŋ dərmak
na, ndo i məsler i Mbəlom
andza nəkar ada andzamala-
mar yak neheye tə pa mədzal
gər tay ka bazlam i Yesu nakə
a ɗa ha aye. Ɗəslay ha gər ɗuh
na, a Mbəlom.»
Maa vəlatay gədaŋ a ndo i

maslaŋ i Mbəlom na, bazlam
nakay.

Vəram bagwar eye
11Madəbaeyena, naŋgatay

magərmbəlom mahəndəka
eye tuwaŋŋa. Pəles herre
eye malətsa eye mə ɗəma ada
ndoweye andaya mandza
eye faya tuŋŋa, tə zalay na,
ndo i deɗek ada ndo nakə
a ge wu ta tsəveɗ aye. Ma
giye sariya ada ma giye
vəram ta deɗek. 12 Ɗəre
ŋgay a dəv andza ɗərneh i
ako. Kə pa dzagwa i bəy a
gər haladzay. Ta watsa faya
məzele. Ndəray a sər məzele
niye bay, maa sər na, neŋgeye
nəte. 13Kələmedze ŋgay nakə
ka bo aye na, bambaz faya

haladzay. Məzele ŋgay na,
bazlam i Mbəlom. 14 Slala
i sidzew hay wal wal 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. Ma
mbərasliye tay ha mbərasl
mbərasl andza hohway
neheye ta mbəraslawa tay
ha hərwi maɗɨtsaw abəra mə
ɗəma yam aye. A ɗa ha niye
na, mevel i Mbəlom bagwar
eye. 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. Bəy Maduweŋ
ka gər i bəy maduweŋ hay
tebiye.»

17Tsa na, na ŋgatay a gawla
i Mbəlom neŋgeɗmalətsa eye
ka pat. A wuda ta magala, a
zalatay a ɗiyeŋ neheye faya
ta tsəviye ta magərmbəlom
aye, a gwaɗatay: «Hayum gər,
dumara ndayum bagwar i
magurlom nakəMbəlom a da
aye. 18Dumara həpəɗum slo i
mədahaŋ i bəy hay, həpəɗum
slo i mədahaŋ i sidzew hay tə
slo i bəy tay hay. Həpəɗum slo
i pəles hay tə slo i ndo neheye
tə tsalawa faya aye ada tə slo i
ndohay tebiye, kwa slo i beke
hay, kwa i ndo neheye nəteye
beke hay bay aye, kwa i bag-
war hay, kwa i wawa hay.»
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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 neŋgeye ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom bay aye.
Maa ge masuwayaŋ kame i
wu i pesl na, neŋgeye. Andza
niye, a vatay gər a ndo hay
ka matəme ka bo tay ŋgoɗgor
i wu i pesl ada ka məɗəslay
ha gər a kule nakə a ge aye.
Ahəl nakə tə gəs wu i pesl ta
ndo niye a gwaɗ neŋgeye ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom
aye na, tə kuts tay ha a dəlov
i ako tə ɗəre. Ako niye a təma
na, andza dəlov a təma andza
gufa i wur i kuɗamasara.
21 Sidzew i wu i pesl hay na,
ndo niye tə pəles aye a kəɗ
tay ha ta maslalam nakə a
yawawabəraməbazlamŋgay
aye. Ɗiyeŋ hay tebiye, tə yaw
tə ndamədahaŋ tay, tə rah.

20
Bazlamnakəa tsikkaməve

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. 3 Gawla i
Mbəlom a dzawa na Fakalaw
niye na, a kal ha a bəɗ nakə
kutsɨk bagwar eye, a dərəzl
faya. A dərəzl faya na, lele
tə kəle madərəzle hərwi ada
mâ vatay gər a ndo hay ka
məndzibəra sa bay. Ma dəba i
məve gwezem na, ta pəliye
ha, ane tuk na, ma ndziye
tsekweŋ tsa.

4Ma dəba eye na, na ŋgatay
a təv məndze hay i bəy,
ndo hay mandza eye faya.
Mbəlom kə vəlatay gədaŋ ka
məgatay sariya a ndo hay.
Na ŋgatay a məsəfəre i siye
i ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu dərmak. Ndo hay
tə ɗəs fataya abəra gər ahəl
niye ɗeɗeɗe hərwi nakə tə pa
mədzal gər tay ka Yesu aye
ada hərwi nakə tə ɗawa ha
bazlam iMbəlom aye. Nəteye
na, ta ɗəslay ha gər a wu i
pesl niye bay, ta ɗəslay ha
gər a kule ŋgay bay, ŋgoɗgor
ŋgay andaya fataya ka daʼar
təbey kwa ka həlay andaya
bay. Na ŋgatay na, nəteye tə
ɗəre. Nəteye tə Yesu Kəriste ta
ndziyemabəyməvegwezem.
5 Niye na, tə lah mələtsew
abəramamədahaŋaye. Siye i
ndo hay na, ta lətseweye zuk
bay. Ta lətseweye na, məve
gwezem ma ndəviye abəra
mə ɗəma təday.

6Məŋgwese ka ndo niye hay
tə lah mələtsew aye. Mbəlom
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kə pa tay ha wal. Məməte
masulo eye ma sliye fataya
məgatay wuray sa bay. Ta
təriye na, ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom ada
a Yesu Kəriste. Nəteye tə
Kəriste ta ndziye ma bəy
məve gwezem.

Mbəlom a sla ka Fakalaw
7 Fakalaw kə ndza

madzawa eye məve gwezem
na, ta gəriye ahaya abəra ma
bəɗ. 8Kə ndohwaw abəra ma
bəɗ na, ma diye mata vatay
gər a ndo hay ma gəma hay
wal wal sa. Tə zalatay a gəma
niye hay na, Gog ta Magog.*
Mahayatay gər ka təvmanəte
eye hərwi ada tâ ge vəram ta
Mbəlom. Nəteyena, 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 haykaYesuandza
məgweɗe gəma nakəMbəlom
awuɗahaladzayaye. 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 lah məkal ha
a ɗəma wu 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 eyemə ɗəma.

Maduk i duk i sariya
11Madəbaeyena, naŋgatay

a təv məndze i bəy a zəba

herre. Ndo andaya mandza
eye faya. Məndzibəra ta
magərmbəlom tə dze abəra
kame ŋgay, ta ŋgatateye sa
bay. 12 Tsa na, na ŋgatay
a ndo neheye tə mət aye
tebiye, kwa bagwar hay, kwa
wawa hay. Nəteye malətsa
eye kame i təv məndze i
bəy. 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 tə mət aye. A gatay
sariya na, təɗe təɗe ka wu tay
neheye təgeaye, təwatsanaa
ɗerewel niye hay aye. 13Ndo
neheye tə mət ma bəlay aye
tə ndohwaw tebiye abəra ma
bəlay. Mədahaŋ neheye ma
bəɗmatəvməndze imədahaŋ
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, təvnakəndohay tamətiye
mə ɗəma masulo aye. 15 Taɗə
ndoweyeməzeleŋgayandaya
mə ɗerewel i ndo neheye ta
huta sifa aye bay na, ta kal ha
a dəlov i ako niye dərmak.

21
Magərmbəlom weɗeye ta

məndzibəraweɗeye
* 20:8 Zəbamə Ezekiyel 38-39.
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1Ma 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. 2Na ŋgatay naha
a gəma tsəɗaŋŋa eye, gəma
niye na, Zerozelem weɗeye
nakə faya ma mbəzlaweye
abəra ka təv i Mbəlom aye.
Gəma niye na, a lambaɗ bo,
a le haladzay andza dahəlay
nakə a lambaɗ bo lele ma
diye a gay i zal aye. 3 Na
tsəne mətsike me a tsənew
abəra ka təv məndze i bəy
ta magala, a gwaɗ: «Zəbum,
Mbəlom kə ge gay ŋgay a
walaŋ i ndo hay, ma ndziye
tə nəteye. Ta təriye ndo ŋgay
hay. Neŋgeye Mbəlom nəte
ŋgweŋ ma ndziye tə nəteye.
4 Ma takaɗiye na yam ɗəre
tay. Ta mətiye sa bay tebiye.
Wuray ma ndalateye sa bay.
Ta tuwiye sa bay, wuray ma
wuriye fataya sa bay. Wu
guram eye hay ta dze.»

5 Tsa na, ndo nakəmandza
eye ka təv məndze i bəy aye,
a gwaɗ: «Zəba, na giye wu
hay tebiye weɗeye hay.» Tsa
na, a gweɗeŋ: «Watsa wu
nakay hərwi bazlam neheye
na, deɗek, makəraw me kwa
tsekweŋ andaya mə ɗəma
bay.»

6 A gweɗeŋ sa: «Ka ndəv.
Maa dazlay a wu tebiye na,
neŋ, maa ndəv ha wu hay
tebiye na, neŋ gwa. Neŋ
makurre i wu hay tebiye ada
neŋmandəve iwuhay 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, neŋgeye ma
təriye wawa ga. 8 Ane tuk
na, ndo i takazay hay, ndo
neheye ta dzala ha ka Yesu
bay aye, ndo neheye ɗərev
tay lele bay aye, ndo məkəɗe
gər i ndo hay, ndo məge
madama hay, madaŋ hay,
ndo məpay bəzay a kule hay,
ndo i parasay hay, nəteye ɗuh
ta diye na, a dəlov i ako. Gufa
i kuɗamasara nakə a 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 ma magərmbəlom,
a mbəzlaw abəra ka təv i
Mbəlom. 11 Gəma niye na,
a dəv dzaydzay andza kwar
lele eye, a wuzl ɗəre andza
malam. Maa wuzl ɗəre niye
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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,
tə watsa faya məzele kuro
gər eye sulo i slala i Israyel
hay. 13 Gəma niye na, hawal
faɗ. Ka hawal niye hay faɗ
aye na, məgeɗ faya mahkar
mahkar. Mahkar ta diye i
bəzay, mahkar ta diye i pat
mədəɗe ada mahkar ta diye
i tsakay, mahkar ta diye i
Salawa. 14 Tə pa mədok i zleɗ
i gəma niye tə kwar bagwar
eye hay kuro gər eye sulo.
Ka kwar niye hay nəte nəte
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 niyena, hərwimələve
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 andza
niye dərmak. 17 Ma 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
neheyewal 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 kor-
nalin, 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.
Təvməhay gər i gəmaniye na,
ta ndərat faya na, gura lele
ɗəre a tsara ha aye.

22Naŋgatayagay iməɗəslay
ha gər a Mbəlom ma gəma
niye bayhərwi BəyMaduweŋ
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 dzaydzay
i Mbəlom a dəv mə ɗəma.
Wawa i təɓaŋ neŋgeye a vəl
dzaydzay ma gəma niye.
24 Slala hay wal wal ka
məndzibəra ta həhaliye ma
təv dzaydzay ŋgay ma gəma
niye. Bəy i məndzibəra hay
ta fələkwiye a ɗəma tə zlele
tay hərwi məvəlay wu a
Mbəlom. 25 Məgeɗ i gəma
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niye ma ndziye na, tuwaŋŋa
hwapat ta dərəzliye na bay.
Ta dərəzliye na ɗaɗa bay
hərwi həvaɗ andaya sa bay.
26 Ta zliye zlele tə wu neheye
lele aye ka məndzibəra, ta
fələkwiye ha a gəma niye
hərwi məvəlay a Mbəlom.
27 Wu 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
ɗəmana, ndoneheye təwatsa
məzele tay a ɗerewel i Wawa
i təɓaŋ aye. Maa huta sifa
deɗek eye na, nəteye.

22
1 Ma dəba aye na, gawla i

Mbəlom niye a ɗeŋ ka mag-
ayam 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. 2A
va ma wuzlah i tsəveɗ i gəma
niye. Ka tsakay i yamniyena,
dərizl i gərɗaf nakəma vəliye
sifa a ndo hay aye kə ndzo-
hwaw. A ndzohwaw na, diye
sulo sulo. Ka məve nəte na, a
wa sik kuro gər eye sulo. Ka
kiye na, a wa sik nəte. Slam-
bah eye hay na, sidem. Ma
mbəliye 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 iMbəlom taWawa i təɓaŋ.
Ndo ŋgay hay ta ɗəsleye ha

gər. 4 Nəteye na, ta ŋgateye a
ɗəre ŋgay, ta watsiye məzele
ŋgay ka daʼar tay. 5 Həvaɗ
ma giye andaya sa bay, lalam
hay tə pat ta təriye kəriye
hərwi BəyMaduweŋMbəlom
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 tsekweŋ mə
ɗəma bay. Bəy Maduweŋ
Mbəlom a vəlatay Məsəfəre
ŋgay a ndo məɗe ha bazlam
ŋgay hay hərwi ada tâ ɗa ha
bazlam ŋgay. A sləraw gawla
ŋgay hərwi ada mâ yaw mâ
ɗatay ha a ndo i məsler ŋgay
hay wu 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 ma Məsəfəre i
Mbəlom.»

8Neŋ Yuhana, na tsəne wu
neheye tə zləmga, 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 i məsler i Mbəlom andza
nəkar ada andza malamar
yak neheye nəteye ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom hay aye
ada andza siye i ndo neh-
eye faya ta rəhay ha gər a
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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 wuɗa wu
nakə lele bay aye. Taɗə a
sakumməgemənese na, dum
ha kame kame andza niye
huya. A nəkurom neheye
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
nahabəse. Nahəliyenahawu
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 neŋ mandəve i wu hay
tebiye

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 tsəveɗmənde hohway
idərizl i gərɗafnakəmavəliye
sifa a ndo hay aye. 15 Ndo
neheye ta təra andza kəra aye

ada madaŋ hay ta ndo neh-
eye tə gawa mezeleme aye,
nəteye na, ta ndziye ma bəra.
Ndo məkəɗe gər i ndo hay
dərmak ada ta ndo neheye tə
ɗəslaway ha gər a kule aye,
ndo neheye tə vəlaway ha bo
tay a maraw me aye, nəteye
tebiye ta ndziye ma bəra, ta
fələkwiye ɗaɗa a gəma niye
bay.

16 «Neŋ Yesu, na slər naha
gawla i Mbəlom ga na, hərwi
ada mâ ye, 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 ta mekedœ
aye.»

17 Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
ta dahəlay, tə gwaɗ: «Dara.»
Nəkurom neheye faya ka
tsənumeye wu neheye,
gwaɗum: «Dara.»
Nəkurom neheye yam a

gakumaye, dumara sumyam
nakəma 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 səkah ha wu ka
bazlam neheye mə ɗerewel
nakay aye na, Mbəlom ma
səkaheye ha ɗəretsətseh nakə
ka dzaŋgum mə ɗerewel
nakay aye. 19 Taɗə ndoweye
kə zla wu abəra mə bazlam
i Mbəlom na, Mbəlom ma
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həliyehohway idərizl i gərɗaf
nakəma vəliye sifa a ndo hay
aye abəra ka bəmalə ŋgay. Ma
hutiye təvma gəma iMbəlom
bay. Ɓa ɗerewel nakay kə tsik
ka hohway ta gəma niye tsɨy.

20 Yesu a gwaɗ ka wu ne-

heye tebiye na, deɗek aye,
ma gwaɗiye: «Ayaw, na miye
naha bəse.»
Ayaw Bəy Maduweŋ ga

Yesu, dara.
21YesuBəyMaduweŋkway

mâ pa fakuma ŋgama tebiye.
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