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Ŋgwalak i bazlam nakə
Mataa watsa aye

Məfələkwe
WunakəMata awatsa a ɗerewel

nakay aye na, anaŋ: Yesu Kəriste
neŋgeye ndo mətəme ha ndo nakə
Mbəlom a gwaɗ ma sləraweye ka
məndzibəra aye. Mbəlom a dazlay
mərehe ha wu nakə a gwaɗ ma
vəlateye a Israyel ma Dzam Gu-
ram 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 ka məndzibəra
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 abəra ma
ɗəvats.
Mata a ŋgəna ha matətike i Yesu

wal wal zlam:
1) A ɗa ha labarama tsaholok (5-
7).

2) Gawla i Yesu hay kuro gər eye
sulo ta məsler tay (10).

3) Dzeke i Bəy i Mbəlom (13).
4)Gawla iYesuhay tagiyeməsler
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 Abraham. Bəba təte i Yesu hay
na, anaŋ: 2 Abraham a lah məwe
Izak. Izak a wa Zakob. Zakob a
wa Yahuda ta malamar ŋgay 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 awaNasoŋ.
Nasoŋ awa Salmoŋ. 5Salmoŋ awa
Booz,may i Booz na, Rahab. Booz a
waObed,may iObedna, Rut. Obed
a wa Zese. 6Zese a wa bəy Davit.
Davit a wa Salomoŋ, may i Sa-

lomoŋ 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 Zo-
ram. 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.
AmoŋawaZoziyas. 11Zoziyasawa
Yekoniya ta malamar ŋgay hay. A
wa tay ha na, ahəl nakə tə gəs tay
beke eye hay a Babilon aye.

12Ma dəba eye nakə ti ye tay ha
a Babilon aye na, Yekoniya a wa
Salatiyel. Salatiyel awaZorobabel.
13 Zorobabel a wa Abihod. Abi-
hod a wa Eliyakim. Eliyakim a wa
Azor. 14 Azor a wa Sadok. Sadok
a wa Akim. Akim a wa Eliyod.
15 Eliyod 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.
Ada a gəs abəra ka 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
zalayMari, neŋgeyemədel i Yusufa.
Ane tuk na, ahəl nakə ta zla bo
zuk bay aye na, kiye a yay a Mari
ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.
19 Yusufa mədel ŋgay na, neŋgeye
ndo i deɗek kame i Mbəlom. A
sayməndəɗe horoy kaMari kame i
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ndo hay bay. A dzala mə gər ŋgay
məgəre hamədel ŋgay ta məkal.

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

22 Wu neheye tebiye tə ndislew
na, hərwi ada wu nakə Bəy
Maduweŋ a tsik tə bazlam i ndo
məɗe ha bazlamŋgay ayemâ ge bo.
A gwaɗ:
23«Anaŋ demnakə a sər zal zuk bay

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

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

2
Ndomatəkay ɗəreawurzlahay ti

ye ka təv i Yesu
1TəwaYesuna,maBetelehemka

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

3 Bəy Herod a tsəne bazlam tay
niye na, a kwasay gər haladzay tə
siye i ndo neheye ma Zerozelem
aye tebiye. 4 A zalatay a bag-
war i ndo neheye tə vəlaway wu
a Mbəlom aye ta ndo neheye tə
dzaŋgawabazlam iMbəlommapala
eye, a tsətsah fataya a gwaɗatay:
«Təwa Kəriste na, məŋgay?»

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

Yahuda,
nəkar na, makətsa bo eye mə
walaŋ i gəmaneheyekadala
i Yahuda aye bay.

Hərwibəynakəmatsəkuriye tayha
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 bazlam i
bəy na, tə həl bo, ti ye. Ahəl nakə
faya ta diye na, tə ŋgatay a wurzla
nakə a tsaraw mə bəzay aye faya
ma diye kame tay. A husa ka gər
i gay nakə wawa mə ɗəma aye na,
a lətse. 10 Tə ŋgatay andza niye na,
ɗərev tay a rah ta məŋgwese. 11 Tə
fələkwa a gay, ti ye naha, tə ŋgatay a
wawa tamayŋgayMari. Tadəkway
gurmets, tə ɗəslay ha gər. Tsa na,
tə pəla ha wu tay hay, tə vəlay wu
kəriye a wawa niye. Tə vəlay gura,
wu andaya tə zalay eŋseŋs† ada ta

* 1:21 Yesu na, andza məgweɗe Bəy Maduweŋ ma təmiye tay ha ndo hay. † 1:23 Andza
məgweɗe: «Mbəlom tə nəkway.» Zəba ka Ezay 7.14; 8.8, 10. * 2:6 Zəba ka Mise 5.2; 2 Samuyel
5.2. † 2:11 Eŋseŋs na, wu nakə tə fəkawa hərwi məɗəslay ha gər a Mbəlom aye. ‡ 2:11 Mir:
Mal nakə a ze huŋŋa lele aye. Tə gawa kamədahaŋ adamâ ze bay.
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mir‡. 12 Ma 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 tsəveɗ
mekeleŋ eye.

Mede a Ezipt
13 Ahəl nakə ndo matəkay ɗəre a

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

14 Yusufa a tsəne andza niye na,
a lətse, a ye tay ha wawa ta may
ŋgay a Ezipt ta həvaɗ. 15Tə ndzamə
ɗəma hus a pat nakə Herod a mət
aye. Wu neheye tebiye na, hərwi
adawunakəBəyMaduweŋa tsik tə
bazlam i ndoməɗe ha bazlam ŋgay
aye mâ ge bo parakka, a gwaɗ: «Na
zalay a wawa ga mâ yaw abəra mə
Ezipt.§»

Herod a bəbazl tay ha wawa hay
ma Betelehem

16 Herod a zəba faya ndo
matəkay ɗəre a wurzla hay ta vay
gər na, a ndalay haladzay. 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 ada ma
gəma neheye təmbay naha aye.

17Andza niye, maa ge bo na, ba-
zlam i Zeremi ndoməɗe ha bazlam
i Mbəlom nakə a tsik aye, a gwaɗ:
18«Mawudea tsənewabəramagəma

i Rama,
mətuwe tə zlazlayhaladzaymə
ɗəma.

Rasel faya ma tuwiye wawa ŋgay
hay.

Ɗaɗa a say məgəse ɗərev abəra ka
mətuwe bay,

hərwi wawa ŋgay hay andaya
sa bay.*»

Məmaw abəra mə Ezipt a
Nazaret

19 Ma dəba eye Herod a mət 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
Israyel, hərwi ndo neheye ta pəla
tsəveɗ ka wawa nakay məkəɗe na
aye na, ta mət.»

21Yusufa a tsəneandzaniyena, a
zla na wawa ta may ŋgay, a mbəɗa
gər a gəma i Israyel. 22Ane 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 ha wu nakəma giye.
Tsa na, a ye a Galile. 23 A ye, a
ndzamawuzlahgəmanakə tə zalay
Nazaret aye. Andza niye wu neh-
eye a ge bo na, andza i ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom neheye tə tsik
aye. A gwaɗ: «Ta zaleye na, ndo i
Nazaret.»

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

Yuhana 1.19-28
1 A həlay niye na, Yuhana

madzəhuɓe ndo a yam a ndohwaw
mə kəsaf i Yahuda, a ɗawa ha
bazlam i Mbəlom, 2 a gwaɗawa:
«Mbəɗum ha mede kurom, hərwi
Bəy i Mbəlom bəse tə nəkurom.»

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 tsəveɗhay fehe lele tâ

hədzak bay.*»
4 Yuhana a pawa ka bo na, pe-

tekeɗ maŋgara eye ta məkwets i
zləgweme. A ɓarawa bəzihuɗ ŋgay
na, ta həzlay. A ndayawa mə kəsaf
niye na, heyew ta wum. 5 Ndo

§ 2:15 Oze 11.1. * 2:18 Zeremi 31.15. * 3:3 Ezay 40.3.
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neheye ma Zerozelem aye, ka dala
i Yahuda tebiye, ada ta ndo neheye
tə mbay naha a magayam i Yur-
dum aye tebiye tə yawa ka təv i
Yuhana. 6 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.

7 Yuhana a zəba ɗəre, Farisa hay
ta Saduke hay haladzay ta diye
ka təv ŋgay hərwi ada mâ dzəhuɓ
tay ha a yam na, a gwaɗatay:
«Wawa i palas hay! Maa ɗakum ha
hwayum abəra ka sariya i Mbəlom
nakə bəse kə ndzew aye na, way?
8 Anəke na, gum məsler neheye
ŋgwalak eye, ada ndo hay ta səriye
ha kambəɗumhamede kuromaye
tuk. 9 Kâ dzalum mə gər kurom:
“Nəmay na, wawa i Abraham hay
sa na, ma ta gamay mey?” bay!
Sərumhana,Mbəlommasliye faya
məge tay ha kwar neheye anaŋ
aye wawa i Abraham hay. 10 Ɓa
hadzaya maləva bo eye məɗəse tay
hadərizl i gərɗaf hay fəroɗ abəra ka
dala. Dərizl i gərɗaf neheye tebiye
tə wa hohway ŋgwalak eye bay aye
na, ta ɗəsiye tayha ada ta kaliye tay
ha ako.»

11 «Neŋ na, na dzəhuɓiye kurom
ha a yam tsa hərwi məɗe ha na,
ka mbəɗum ha mede kurom. Ane
tuk na, ndo nakə ma deyeweye
kame ga aye na, neŋgeye a ze ga
ta gədaŋ. Neŋ na sla matsakway
ahaya tahərak ŋgay hay abəra mə
sik bay. Neŋgeye na, ma dzəhuɓiye
kuromha taMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
ada ta ako. 12 Wu mahəve daw
andaya mə 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 nakə
mambatiye 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. Kwayaŋŋamagərmbəlom
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
tsənewməmbəlom, a gwaɗ: «Nakay
na, wawa ga, na wuɗa na hal-
adzay. Ɗərev ga faya ma ŋgwasiye
tə neŋgeye.»

4
A say a fakalaw masəpete na

Yesu
Markus 1.12-13; Luka 4.1-13

1 Ma dəba eye na, Məsəfəre i
Mbəlom a ye ha Yesu a makulk-
wandah 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 neh-
eye tâ tərawuməndayadakânda!»

4 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Mawatsa eye mə bazlam i Mbəlom
na, ndo zezeŋ ma ndziye na, ta wu
mənday ɗekɗek tsa bay, ane tuk na,

* 4:4 Bazlammapala eyemasulo eye 8.3.
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ma ndziye tə bazlam nakəMbəlom
a tsik aye tebiye.*»

5 Fakalaw a ye ha a Zerozelem,
gəma tsəɗaŋŋa eye. A ye ha ka gər
i gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom,
6agwaɗay: «TaɗəkəgenəkarWawa
i Mbəlom na, kal ha bo abəra ka
gər i gay nakay ka dala. Hərwi
mawatsa eye mə bazlam i Mbəlom
na, a gwaɗ:
“Mbəlom ma gwaɗateye a gawla

ŋgay hay tâ dzəna kar.
Tâ kəndawa kar hərwi ada sik yak

mâ ndzay a kwar bay.†”»
7 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:

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

8 Fakalaw a zla na a ye ha ka gər
i mahəmba zəbol eye, a bəzay ha
bəy i məndzibəra tə zlele nakə mə
ɗəmaaye tebiye. 9AgwaɗayaYesu:
«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 BəyMaduweŋ 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 aməslermaGalile
Markus 1.14-15; Luka 4.14-15

12 Ahəl nakə Yesu a tsəne ta gəs
na Yuhana madzəhuɓe ndo a yam
aye na, a ye a Galile. 13 Ahəl nakə
faya ma diye na, a ye ta Nazaret
təday, tsa na, a ye abəramə ɗəma, a
ye a Kafernahum ka tsakay i dəlov
i Galile, ma gəma i Zabulon ta Naf-
tali. 14Ageboandzaniyena, andza
nakə Ezay ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom a tsik aye, a gwaɗ:

15 «Nəkurom ndo neheye ma gəma
i Zabulon ta Naftali,

ta nəkurom neheye ka tsəveɗ
mede a dəlov, ta diye i mag-
ayam i Yurdum aye,

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

16 Nəkurom slala neheye mandza
eyema ləvoŋ aye na,

ka ŋgatumay a dzaydzay bag-
war eye.

Nəkurom neheye mandza eye ma
gəma imezek imədahaŋ aye
na,

dzaydzay ka dəvakum.*»
17A həlay niye kwayaŋŋa Yesu a

dazlayməɗe ha bazlam iMbəlom a
ndo hay. A gwaɗawa: «Mbəɗum ha
mede kurom, hərwi Bəy i Mbəlom
ka həndzəɗaw.»

Yesu a zal gawla ŋgay kurre eye
hay

Markus 1.16-20; Luka 5.1-11
18 Yesu faya ma diye ta tsakay

i dəlov i Galile na, a ndzay a
gər a ndo wuray sulo ta malamar
ŋgay. Neŋgeɗ na, Simoŋ nakə tə
zalay Piyer neŋgeye ta malamar
ŋgay Aŋdəre. Nəteye ndo məgəse
kəlef hay, faya ta kaliye gadaŋ tay
a dəlov. 19 Yesu a gwaɗatay: «Du-
mara, pumeŋ bəzay. Anəke faya
ka həlumeye kəlef, ane tuk na, na
təriye kurom ha ndo məhəlaw ndo
hay.» 20Kwayaŋŋa tə gər ha gadaŋ
tay hay, tə pay bəzay a Yesu.

21 Yesu a ye kame dəreŋ tsek-
weŋ 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. 22Tə tsəne na, kwayaŋŋa tə
gər ha kwalalaŋ i yam ta bəba tay,
tə pay bəzay a Yesu.

† 4:6 Dəmes hay 91.11-12. ‡ 4:7 Bazlam mapala eye masulo eye 6.16. § 4:10 Bazlam
mapala eyemasulo eye 6.13. * 4:16 Ezay 8.23–9.1.



Mata 4:23 6 Mata 5:15

Yesu ta ndo hay haladzay
Luka 6.17-19

23 Yesu a həhalawa ka dala i
Galile tebiye. A tətikawatay a
ndo hay mə gay i maɗuwule me i
Yahuda hay. A ɗawa ha Labara
Ŋgwalak eye i Bəy i Mbəlom ada a
mbəlawa tay ha ndo i ɗəvats hay ta
ndo neheye matəra eye hay tebiye
mə walaŋ i ndo hay. 24 Labara
i Yesu a ɗa zləm kwa ka dala i
Siri tebiye. Tə həlayaw ndo ne-
heye faya ta siye ɗəretsətseh ta
ɗəvatshaywalwal aye, ndoneheye
fakalaw mə bo tay aye, ndo neh-
eye mahorvov a gatay aye, ada ta
ndo neheye matəra eye hay. Yesu
a mbəl tay ha. 25 Ndo hay hal-
adzay 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 bazlam mə gər i

mahəmba
1 Yesu a ŋgatatay a ndo hay hal-

adzay 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 zəŋgalna ti ye ka təv ŋgay. 2A
dazlaymatətikatay, a gwaɗatay:

Ŋgama i Mbəlom
Luka 6.20-23

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

4 «Məŋgwese ka ndo neheye faya
ta tuwiye, hərwiMbəlommamatay
naha ɗərev.

5«Məŋgwese kandoneheye ta rəh
ha gər tay aye, hərwi nəteye na,
Mbəlomma 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 neheye
ɗərev tay tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom
aye, hərwi nəteye na, ta ŋgateye a
Mbəlom.

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

10 «Məŋgwese ka ndo neheye faya
ta sateye ɗəretsətseh hərwi nakə
faya ta giyeməsler 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
fakumawuneheyeŋgwalakeyebay
ada ta rawiye fakuma me hərwi
nakə ka dzalum ha ka neŋ aye.
12Ŋgwasum haladzay, ɗərev kurom
mârah taməŋgwese,hərwiMbəlom
ma tavəlakumeyemagogoykurom
bagwar eye məmbəlom. 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

13Yesu a gwaɗatay sa: «Nəkurom
ka tərum ka məndzibəra na, andza
sluwal nakə a vəɗ ma ala aye. Ane
tuk na, taɗə sluwal a vəɗ sa bay na,
ta sliye matəre ha mâ vəɗ həraɓəɓa
sa na, ma kəkay? Ma giye ŋgama ka
wuray sa bay. Ta kutsiye ha, ndo
hay ta mbərasliye na tə sik.

14 «Nəkurom na, dzaydzay i
məndzibəra. Huɗgay nakə ta ɗəzl
na ma tsaholok aye na, ma ŋgahiye
bo təta bay. 15 Ta pa ako ka lalam
na, ta hurəkwiye faya gəse bay.
Ta piye na ɗuh na, ka wu məpe

† 4:25 Gəma niye na, ta diye i bəzay i dəlov i Galile.
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lalam hərwi ada mâ dəvatay a ndo
neheyemə gayaye tebiye. 16Andza
niyedərmak,medekurommâzəba
kame i ndo hay andza dzaydzay
nakə ma dəvateye a ndo hay
aye, hərwi ada siye tâ ŋgatay a
ŋgwalak nakə faya ka gumeye ada
tâ zambaɗay a Bəba kurom mə
mbəlom.»

Yesu tə bazlam i Musa mapala
eye

17 Yesu a gwaɗatay sa: «Kâ
dzalum mə gər kurom na yaw
na, hərwi məmbete ha bazlam i
Musa mapala eye tə matətike i
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
hay bay. Na yaw hərwi məmbete
ha bay. Ane tuk na, na yaw na,
mandəve ha wu nakə 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 sliye
məmbete ha wuray kwa tsekweŋ
abəra mə bazlam mapala eye bay.
Kwa “i”, kəgəbaywunakəmawatsa
eye tsekweŋ bəbay na, mambatiye
bay, wu tebiye ma giye bo təday.
19 Hərwi niye, ndoweye kə gər
ha bazlam mapala eye nəte, kwa
tsekweŋ eye, ada faya ma ɗatay
ha a ndo hay tâ ge andza neŋgeye
na, neŋgeye ma təriye 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
dzaŋgawabazlam iMbəlommapala
eye ta Farisa hay bay aye na, ka
deyumeye a Bəy i Mbəlom bay.»

Yesu a tsik kaməgemevel
Luka 12.57-59

21Yesu 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:
Taɗəndoweyekəgemevel kamala-
mar ŋgay na, ɗa ta diye ha kame
i ndo məge sariya. Taɗə ndoweye
kə gwaɗay amalamar ŋgay: “Nəkar
matərakahaŋ eye” na, ɗa ta diye
ha kame i ndo mələve dala hay, ta
geye sariya. Ada taɗə ndoweye kə
gwaɗay amalamar ŋgay: “Nəkar ka
dze” na, ta kaliye ha a ako nakə
ɗaɗamambatiye bay aye.

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

25 «Taɗə ka gum a bo wuray ta
ndo, nəkurom ka tsəveɗ faya ka
deyumeye a sariya na, mum ha
ka bo bazlam, sərum bo bəna, mâ
ye kar ha kame i ndo məge sariya
təday bay. Hərwi ki ye kar ha ka
təv i ndo məge sariya hay na, ta
vəlay kar ha a həlay i sidzew hay.
Ta kaliye kar ha a daŋgay. 26 Faya
na gwaɗakeye: Sər ha na, kə ge ka
hama suloy nakə kutoŋ məheme,
ka vəl ha bay na, ka deyeweye
abəra ma daŋgay bay.»

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

27Yesu a gwaɗatay sa: «Nəkurom
na, ka tsənum, tə gwaɗ: “Kâ ge
madama bay.†” 28 Ane tuk na,
neŋ faya na gwaɗakumeye: Ndow-
eye ka zəba ka ŋgwas, kə ge faya
ɗəre a say a bor i bo ŋgay na, ɓa

* 5:21 MadayawabəramaEzipt 20.13; Bazlammapala eyemasulo eye 5.17. † 5:27 Madayaw
abərama Ezipt 20.14.
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kə ge madama mə ɗərev ŋgay ta
ŋgwas eye niye tsɨy. 29 Kə ge ɗəre
i həlay i mənday yak ma dəɗiye
kar ha a mezeleme na, ŋgwaɗ na
ada kâ kal ha dəreŋ abəra tə nəkar.
Ŋgama vərezl i bo yak nəte mâ dze
tə bəmalə nakə ta kaliye ha bo yak
tebiye a ako aye. 30 Kə ge həlay
i mənday yak ma dəɗiye kar ha a
mezeleme na, ɗəs na ada kâ kal ha
dəreŋ tə nəkar. Ŋgama vərezl i bo
yak nəte mâ dze tə bəmalə nakə bo
yak tebiye ma diye a ako aye.»

Yesu a tsik kamahəhere ŋgwas
Mata 19.7-9; Markus 10.4-5,10-

12; Luka 16.18
31Yesu 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
nagwaɗumeye: Ndoweyekahəhar
naŋgwasŋgay kəriye kə gemadama
bayna, 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
33Yesu a gwaɗatay sa: «Nəkurom

ka tsənumwu nakə tə tsikatay ahəl
niye a bəba təte kurom hay aye. Tə
gwaɗ: “Kâ mbaɗa tə parasay eye
bay. Ane tukna,wunakə kambaɗa
kame iMbəlomka gwaɗ ka giye na,
ge na.*” 34 Ane tuk na, neŋ faya
nagwaɗakumeye: Kâmbaɗumbay
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.
36 Kâ mbaɗa tə gər yak bay, hərwi
ka sliye faya matəre ha məkwets i
gər yak kuɗekuɗek kəgəbay zeŋzeŋ

na, ka sliye faya bay. 37Kə ge ayaw
na, gwaɗum ayaw! Kə ge aʼay na,
gwaɗum aʼay ɗekɗek tsa. Wu nakə
ta səkah ha faya sa aye na, a yaw
abəramə Fakalaw.»

Kâmumha seweɗ tə seweɗ bay
Luka 6.29-30

38Yesu a gwaɗatay sa: «Nəkurom
na, ka tsənum wu nakə tə tsik ahəl
niye aye. Tə gwaɗ: “Taɗə ndow-
eye ka huyaslay ha ɗəre a ndo na,
ta huyaslay ha a ɗəma dərmak,
ada ndoweye kə həɓay ha zler a
ndo na, ta həɓay ha a ɗəma zler
dərmak.†” 39 Ane tuk na, neŋ faya
na gwaɗakumeye: Taɗə ndoweye
kə gakum seweɗ na, kâ mumay ha
a ɗəma bay. Ɗuh taɗə ndoweye kə
faka ka maholom i həlay i mənday
na, mbəɗay ha maholom i həlay i
gula dərmak mâ faka faya. 40 Taɗə
a sayandoweyemedekarhakame
i ndo məge sariya hərwi məzle
fakaya abəraməkelkabo yakwawa
eye na, gəray ha faya kələmedze
eye, mâ zla na dərmak. 41 Taɗə
a say a ndoweye məgaka kutoŋ,
a gwaɗaka: “Zleŋ na wu ga anaŋ
amba daladal” na, səkahay ha faya
zlay na dəreŋ lele. 42 Ndoweye ka
tsətsah fakayawu na, vəlay. Ndow-
eye ka tsətsah fakaya gwedere iwu
na, kâ kərahay ha bay, vəlay.»

Mawuɗe bo ta ndoməne ɗəre yak
Luka 6.27-28,32-36

43 Yesu a gwaɗatay sa: «Ka
tsənum wu nakə tə tsik ahəl niye
aye, tə gwaɗ: “Wuɗa ndo i məgeɗ
yak, nay ɗəre a ndo məne ɗəre
yak.‡” 44 Ane tuk na, neŋ faya na
gwaɗumeye: Wuɗum ndo məne
ɗəre kurom hay. Ɗuwulumay me
a Mbəlom hərwi ndo neheye faya
ta sakumeye ɗəretsətseh aye. 45Ka
gum andza niye na, ka tərumeye
wawa i Bəba kurom Mbəlom

‡ 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
abəraməEzipt 21.23-25; Levitik 24.19-20; Bazlammapala eyemasulo eye 19.21. ‡ 5:43 Levitik
19.18.
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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 tawuɗa kuromaye
ɗekɗek na, magogoy waray nakə
Mbəlom ma vəlakumeye? Kwa
ndo matsekele dzaŋgal hay tə ge
a ze i kurom. 47 Ada taɗə faya
ka tsikumateye me a malamar
kurom hay ɗekɗek na, ada 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 tebiye andza
Bəba kurom mə mbəlom, neŋgeye
ŋgwalak eye.»

6
Məvəle wu na, kəkay?

1 Yesu a gwaɗatay sa: «Gum met-
sehe! A sakum məge wu nakə ba-
zlam 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 magogoy 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. 3Nəkar na,
taɗə ka vəleye wu a ndo i mətawak
tə həlay i mənday na, həlay i gula
yak mâ sər faya bay. 4Andza niye,
wu nakə ka vəliye na, vəl ta məkal.
Bəba yak Mbəlom a ŋgatay a wu
nakə ka vəl ta məkal aye. Neŋgeye
ma vəlakeyemagogoy.»

Maɗuwuleme

5 Yesu a gwaɗatay sa: «Ahəl nakə
ka 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 magogoy
tay tsɨy. 6 Ane tuk na, nəkar na,
ahəl nakə a saka maɗuwulay me
a Mbəlom aye, do a gay i məhəne
yak. Dərəzl ka bo ada ɗuwulay me
a Bəba yak Mbəlom. Kwa nəkar
maŋgaha eye abəra ka ndo hay
na, neŋgeye andaya tə nəkar ma
vəlakeyemagogoy yak. 7Ahəl nakə
faya ka ɗuwulumeye me na, kâ
ɗuwulum vəɗvəɗ haladzay andza i
ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye
bay. Tə dzalamə 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
ɗuwulumeye me na, gwaɗum
andza nakay:
Bəbamay nakəməmbəlom aye,

kwawaymâsərha,məzeleyak
na, tsəɗaŋŋa.

10Bəy yakmâ yaw awalaŋmay.
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 Fakalaw
mâ səpat may bay.
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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 gakum
mənese aye na, Bəba kurom
mə mbəlom ma pəsakumeye
ha dərmak. 15 Ane tuk na, ka
pəsumatay ha mənese a ndo
neheye tə gakum mənese aye
bay na, Bəba kurom Mbəlom ma
pəsakumeyehamənese kurombay
dərmak.»

Daliyam
16 Yesu a gwaɗatay sa: «Taɗə

faya ka gumeye daliyam na, kâ
gum andza ndo i bəbərek hay bay.
Nəteye na, ta mbəɗawa ha ɗəre
tay andza ta mətiye hərwi ada ndo
hay tâ zəba fataya nəteye faya ta
giyedaliyam. Fayanagwaɗumeye:
Sərum ha nəteye na, ta huta ma-
gogoy tay tsɨy. 17Ane tuk na, a saka
ka giye daliyam na, bara ɗəre ada
faɗa mal ka məkwets i gər yak lele.
18 Andza niye, ndo hay ta səriye
ha nəkar faya ka giye daliyam bay.
Ane tuk na, Bəba yak nakəmandza
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 vəlaka
magogoy yak na, neŋgeye.»

Zlele nakəməmbəlom aye
Luka 12.33-34

19Yesu a gwaɗatay sa: «Kâ hayu-
may gər a zlele ka məndzibəra bay
hərwimətul 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 yakmə ɗəma aye.»

Dzaydzay ta ləvoŋ
Luka 11.34-36

22Yesu a gwaɗatay sa: «Ɗəre yak
na, andza lalam ma dəviye dzay-
dzay 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 kə mbata na,
nəkarmandza eyema ləvoŋ zəŋzəŋ
eye.»

Mbəlom ta suloy
Luka 16.13

24 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndəray
ma sliye məge məsler a ndo i gay
ŋgay hay sulo bay. Hərwi pat
neŋgeɗ na, ma geye seweɗ a ndo
ŋgay neŋgeɗ, ma wuɗiye na neŋgeɗ
lele. 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.»

Məpemədzal gər kaMbəlom
Luka 12.22-31

25 Yesu a gwaɗatay sa: «Hərwi
niye, neŋ faya na tsikakumeye:
Kâ dzalum gər hərwi wu mənday
kəgəbay hərwi wu məsay, kəgəbay
hərwi petekeɗ bay. Hərwiməsəfəre
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 faya ma vəlateye wu
mənday. Nəkurom na, ka zum tay
ha ɗiyeŋ ha haladzay.

27 «Way nakə mə walaŋ kurom
ma sliye faya masəkah ha məndze
ŋgay ka məndzibəra ta mədzele gər
ŋgay nakə faya ma dzaliye aye na,
way? 28 Faya ka dzalumeye ka pe-
tekeɗ na, hərwi mey? Zəbum ka
məvurze i guzer hay mə pesl təday.
Tə ge məsler bay, tə ŋgar petekeɗ
bay. 29 Faya na gwaɗakumeye,
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kwa Salomoŋ nakə zlele eye hal-
adzay aye, ɗaɗa kə pa ka bo pe-
tekeɗ andza məvurze i guzer niye
hay bay. 30 Andza niye Mbəlom
na, fayama 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
bomaziye i guzerhaybəɗaw? Kwa
anəkuromneheyemədzal gər tsek-
weŋ aye bəɗaw!

31 «Kâ gwaɗum: Nəmaa ndiye
mey? Nəmaa siye mey? Nəmaa
piye ka bo mey na, kâ dzalum bay.
32Maa pəla wu neheye na, ndo ne-
heye tə sər Mbəlom bay aye. Ane
tuk na, Bəba kurom mə mbəlom a
sərwunakə a sakumaye. 33Lahum
mapəle na, Bəy i Mbəlom təday ada
tə wu nakə a yay a gər a Mbəlom
aye. Ma vəlakumeye siye i wu hay
tebiye sa.

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

7
Kâ gumatay sariya a ndo hay

bay
Luka 6.37-38,41-42

1 Yesu a gwaɗatay sa: «Kâ gu-
matay sariya a ndo hay bay hərwi
ada Mbəlom mâ gakum sariya
bay dərmak. 2 Hərwi Mbəlom
ma gakumeye sariya andza nakə
faya ka gumateye a siye i ndo hay
aye dərmak. Ma ləvakumeye wu
tə wu nakə ka ləvawumatay wu
a ndo hay aye. 3 Nəkar na, ka
ŋgatay a tsakwalmə ɗəre imalamar
yak. Ane tuk na, mayako nakə
mə ɗəre yak aye ka ŋgatay bay na,
hərwi mey? 4 Ma kəkay nakə ka
sliye məgwaɗay a malamar yak:
“Malamar ga, ehe gər ga ha nâ
zlaka ahaya tsakwal abəra mə ɗəre
yak”, ada ɗuh mə ɗəre yak eye na,

mayako gəlawwa. 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 hay bay
bəna ta hatsakumeye faya tə sik.»

Tsətsahum, pəlum, fumay a
məgeɗ

Luka 11.9-13
7Yesuagwaɗataysa: «Tsətsahum,

ta vəlakumeye, pəlum, ka
hutumeye, fumay a məgeɗ, ta
həndəkakumeye abəra ma məgeɗ.
8 Hərwi kwa way ka tsətsah na, ta
vəleye, kwa way ka pəla na, ma
hutiye, adakwawaykə fay aməgeɗ
na, ta həndəkeye abəramaməgeɗ.

9 «Way mə walaŋ kurom taɗə
wawa ŋgay a tsətsah faya wu
mənday na, ma vəleye kwar
ɗaw? 10 Kəgəbay a tsətsah fakaya
kəlef na, ka vəleye dədœ ɗaw?
11Nəkurom neheye sadzək ŋgwalak
eye hay bay aye ka sərum məvəle
wu ŋgwalak eye hay awawa kurom
hay ɗuh tuk na, ada Bəba kurom
mə mbəlom ma ziye məvəle wu
ŋgwalak eye a ndoneheye 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 ma-
pala 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
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məgeɗ nakə zlabatam eye ada
tsəveɗ nakə awur bomede 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 tahohwayŋgay eye
hay

Luka 6.43-44
15Yesu a gwaɗatay sa: «Gummet-

sehe ta ndo neheye tə gwaɗ nəteye
ndoməɗe ha bazlam iMbəlom aye.
Tadeyeweyeawalaŋkuromandza
təɓaŋ hay. Azlakwa bay mə huɗ
i bo tay na, nəteye andza kəra i
pesl neheye tereŋgez eye haladzay
aye. 16 Ka sərumeye tay ha ka
bo abəra na, ta məsler tay nakə
faya ta giye aye. Ka slumeye faya
maŋgəle hohway 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, ma
wiye 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 ho-
hway i dərizl i gərɗaf ŋgwalak eye
bay. 19 Dərizl i gərɗaf nakə ma
wiye hohway ŋgwalak eye bay aye
na, ta ɗəsiye na ada ta kutsiye ha
a ako. 20Andza niye, ka sərumeye
ha ka bo abəra ndo məɗe ha ba-
zlamiMbəlomtaparasayeyena, 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 ta tsikeŋeye:
“Bəy Maduweŋ, Bəy Maduweŋ” tə

bazlam aye na, ta diye tebiye a Bəy
i Mbəlom bay. Mata de na, ndo
neheye faya ta giye wu nakə a say
a Bəba ga mə mbəlom aye. 22 Ahəl
nakə aza na deyeweye məgatay
sariya a ndo hay aye na, ndo
hay haladzay ta gweɗeŋeye: “Bəy
Maduweŋ, Bəy Maduweŋ, nəmaa
ɗa ha bazlam i Mbəlom ta məzele
yak, nəmaa həhar fakalaw abəra
ka ndo hay ta məzele yak, nəmaa
ge masuwayaŋ hay haladzay ta
məzele yak bəɗaw?” 23 Yaw, na
tsikateye parakka: “Ɗaɗa na sər
kurom ha bay, nəkuromneheye ka
gawummənese 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 mag-
ayam, mətasl a vəzl ta gədaŋ ada
mazaw ta mətasl ti yaw ta gədaŋ
ka gay niye. Ane tuk na, ka mbəzl
bayhərwimədokeyemapaeye 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
ŋgay ka hewiyeŋ aye. 27 Yam a pa,
mazaw a rah a magayam, mətasl a
vəzl ta gədaŋ ada ti yawka gayniye
ta gədaŋ. Gay niye a mbəzl hele
hele.»

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

8
Yesu a mbəl ha ndo madəgwaɗa

eye
Markus 1.40-45; Luka 5.12-16
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1 Ahəl nakə Yesu a mbəzlaw
abəra mə mahəmba aye na, ndo
hay haladzay tə pay bəzay. 2 Ahəl
nakə faya ta diye 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 ndo məvəlaway wu
a Mbəlom ada vəl wu nakə Musa
a tsik aye hərwi məɗatay ha a ndo
hay tebiye na, ka təra tsəɗaŋŋa.»

Yesuambəl ha ndo iməsler i bag-
war i sidzew i Roma

Luka 7.1-10
5 Yesu a ndisl a Kafernahum.

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

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

8Bagwar i sidzewniye a gwaɗay:
«BəyMaduweŋ,neŋna sla ɗanəkar
kâ ye a gay ga bay. Ane tuk na,
ka tsik bazlam yak nəte na, ndo i
məsler ga ma mbəliye. 9 Neŋ 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,
ma deyeweye. Na gwaɗay a beke
ga “Ge nakay!” na, ma giye.»

10 Yesu a tsəne bazlam ŋgay ne-
heye na, a yay a gər haladzay, a
gwaɗatay a ndo neheye faya ta pay

bəzay aye: «Neŋ faya na tsikakum-
eye, 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 hal-
adzay ta deyeweye abəramə bəzay
imbəlomada abəramaməgəma, ta
ndiye ka bo wu mənday ta Abra-
ham, ta Izak ada ta Zakobma Bəy i
Mbəlom. 12Ane tukna, ndoneheye
haɓe ta diye a Bəy i Mbəlom aye
na, ta kutsiye tay ha abəra, a ləvoŋ.
Mə ɗəmana, ta tuwiye təmahəpəɗe
zler eye.*»

13 Tsa na, Yesu a gwaɗay a bag-
war 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 a mbəl ha mese i Piyer ada
tə siye i ndo i ɗəvats hay

Markus 1.29-34; Luka 4.38-41
14Madəba eyena, Yesu a ye a gay

i Piyer. A ye naha a ndzay a gər a
mese i Piyerŋgwas eyemahənaeye,
maraɓaraɓ a gay. 15Yesu a ye ka təv
ŋgay, a ye naha a lamay həlay. Tsa
na, maraɓaraɓ a ndala faya abəra,
a lətse, a gaymbəlok a Yesu.

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

ada kə zla fakwaya abəra
ɗəvats kway hay.†»

Ndo neheye a satayməpay bəzay
a Yesu aye

Luka 9.57-62
18 Yesu a zəba faya ndo hay ha-

ladzay ka təv ŋgay na, a gwaɗatay
* 8:12 Bazlam nakay a say məgweɗe na, andza nakay: Ndo neheye ta ndziye ma bəra aye na,
ɗərevma ndalateye, ada ta giye sələk hərwi ta ŋgateye aməndze ŋgwalak eye i dzam iMbəlomhay.
† 8:17 Ezay 53.4.
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a gawla ŋgay hay: «Takwa ka me i
dəlov, a diye neŋgeɗ.»

19 Tə həl bo, ta diye na, ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlomma-
pala 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.»

22 Yesu a mbəɗay faya: «Peŋ
bəzay, gər ha mədahaŋ hay tâ la bo
tay.»

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

23Yesua tsal akwalalaŋ i yamna,
gawlaŋgayhay təpaybəzay. 24Ahəl
nakə faya ta diye, tə husa a wuzlah
i dəlov aye na, kwayaŋŋa mətasl
bagwar eye a ge haladzay. Yam a
tsal ka bo ɗaŋgwala haladzay. Kə
sərmede ha kwalalaŋ i yam a huɗ i
yam. Ane tuk na, Yesu na, neŋgeye
mandzahəra eye.

25 Gawla ŋgay hay ta həndzəɗ
naha ka təv ŋgay, ta pəɗeke ha, tə
gwaɗay: «BəyMaduweŋ, təmamay
ha tey? Nəkway faya ka dzakw-
eye.»

26 Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Ka
dzədzarum andza niye na, hərwi
mey? Nəkurom na, məpe mədzal
gər a kətsakum.»
A lətse, a gayme amətasl 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 a mbəl 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
yaw mədzəgər tə Yesu. Ndo ne-
heye sulo eye fakalaw mə bo tay
aye, nəteye seweɗ eye hay hal-
adzay. 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 ha-
ladzay faya ta ndiye wu mənday.
31 Fakalaw niye hay tə gay amboh
a Yesu, tə gwaɗay: «Taɗə a saka
mahəheremayna, slərmayha a bo
i madəras taɗay eheye.»

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

33 Ndo neheye faya ta tsəkuriye
madəras niye hay aye ta hway, ti
ye a wuzlahgəma. Ti ye naha ta
təkəratay wu nakə 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 ambəl ha ndomatəra eye
Markus 2.1-12; Luka 5.17-26

1 Ma dəba eye na, Yesu a tsal a
kwalalaŋ i yam, a tasaw abəra ma
dəlov niye, a ye a gəmaŋgay.* 2Ndo
hay tə zlay naha ndowuraymatəra

* 9:1 Niye na, wuzlahgəma i Kafernahum. ZəbamaMarkus 2.1.
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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 hamezeleme
yak hay.»

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

4Yesu a səratay naha kawu nakə
tə dzalamə gər tay aye, a gwaɗatay:
«Ka dzalum mədzal gər nakə
ŋgwalak eyebay ayena, hərwimey?
5Maa dameməgweɗe: “Mezeleme
yak kə pəsa” na, waray, kəgəbay
“Lətse, do” na, maa da me mə
ɗəma na, waray? 6A 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 a
mətagay.»

7Ndo niye a lətse, a ye amətagay.
8 Ndo hay tə ŋgatay andza niye
na, ta dzədzar haladzay. Tə
ɗəslay ha gər a Mbəlom, tə gwaɗ:
«Zambaɗakway a Mbəlom hərwi kə
vəlatay gədaŋ a ndo hay haladzay.»

Yesu a zalay aMata
Markus 2.13-17; Luka 5.27-32

9 Yesu a lətse, a ye abəra ma təv
niye. Neŋgeye faya ma diye na,
a ŋgatay ndo wuray məzele ŋgay
Mata, mandza eye mə gay i mat-
sekele 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 ndo mat-
sekele dzaŋgal hay ada ta ndo i
mezeleme hay na, hərwi mey?»

12 Yesu a tsəne bazlam tay niye
na, a gwaɗ: «Ndo neheye wuray a
gatay bay nəteye zayzay aye na, ta
pəliye ndo i sidem bay. Mata pəle
ndo i sidem na, ndo neheye ɗəvats
eye hay aye. 13Dum, bazlamnakay
a say məgweɗe mey na, tətikum.
Mbəlom a gwaɗ: “A seŋ na, gumay
ŋgwalak a ndo bəna gənaw neheye
ka kəɗumeŋeye bay.†” Na yaw
məzalatay a ndo neheye tə gwaɗay
agər taynəteyeŋgwalak eyehayaye
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
Yuhanamadzəhuɓe ndo a yamhay
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 pe-
tekeɗ 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 ihəzlay gurameyebayna,
ka sərum təbəɗew? Hərwi tambəɗa

† 9:13 Oze 6.6.
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a ɗəma na, guzom niye lelem eye
kə kwasa na, həzlay niye guram
eye ma ndohwiye. Guzom dərmak
səktih ma mbəɗiye ka 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
18Ahəl nakə Yesu faya ma tsikat-

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

20 Ŋgwas wuray andaya ɗəvats
eye, bambaz ambəɗawayaw abəra
mə huɗ. Ɗəvats niye kə ndza faya
məve kuro gər eye sulo. A həndzəɗ
naha ka Yesu ta dəba, a lamay ame
i petekeɗ ŋgay nets. 21Andza niye,
a dzala mə gər ŋgay, a gwaɗ: «Na
lamay a petekeɗ ŋgay nets na, na
mbəliye.»

22 Tsa na, Yesu a mbəɗa me a
dəba, a ŋgatay, a gwaɗay: «Tete dem
ga! Mədzal gər yakkəmbəl 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 hal-
adzay faya ta tuwiye. 24 Tsa na,
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 hay
abəra na, Yesu a fələkwa a gay. A ye
naha a gəs dem niyemə həlay, dem
niye a lətse.

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

Yesu ambəl tay ha guluf hay sulo
27Ahəlay nakəYesu fayamadiye

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 ɗəma na, guluf niye hay
ta həndzəɗnaha ka təvŋgay. Yesu, a
tsətsah fataya, a gwaɗatay: «Kadza-
lum na, na sliye məmbəle kurom
ha ɗaw?»
Ta mbəɗay 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, ndəraymâ 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
fakalawməboŋgay. 33Yesu ahəhar
faya abəra məsəfəre niye ŋgwalak
eye bay aye. Tsa na, a tsik me
wulaŋaŋa lele. A gatay a ndo niye
hay wadəŋ wadəŋ. Tə gwaɗ: «Ɗaɗa
ndo kə ŋgatay a slala i wu nakay
nəte ma Israyel bay!»

34Ane tukna, Farisahay təŋgatay
andza niye na, tə gwaɗ: «Maa vəlay
gədaŋ ka mahəhere fakalaw hay
na, bəy i fakalaw hay!»

Ndo hay tə gaymə bo a Yesu
35 Yesu a həhalawa ma wu-

zlahgəma hay ta gəma hay. A
tətikawa tay a ndo hay mə gay
i maɗuwule me hay, a ɗawa ha
Labara Ŋgwalak eye i Bəy iMbəlom,
a mbəlawa tay ha ndo i ɗəvats
hay tebiye ada ndo matəra eye
hay tebiye. 36 Yesu a zəba ka ndo
neheye haladzay aye na, tə gay
mə bo haladzay, hərwi mədzal gər
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tay makwasa eye ada ta ge bəle.
Nəteye andza təɓaŋ neheye ndo
mətsəkure tay andaya bay aye. 37A
gwaɗatay a gawla ŋgay hay: «Wu
mənday andaya haladzay məpele
ka dala. Ane tuk ndo məpele na
abəra ka dala na, nəteye haladzay
bay. 38Hərwi 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

1Yesu a zalatay a gawla ŋgay hay
kuro gər eye sulo. A vəlatay gədaŋ
ka mahəhere məsəfəre neheye
ŋgwalak eye bay aye abəra ka ndo
hay, ada məmbəle tay ha ndo i
ɗəvats hay ta ndo neheye matəra
eye aye. 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
ndo matsekele dzaŋgal, Yakuba
wawa i Alfe, Tade, 4 Simoŋ ndo
məge vəram hərwi dala ŋgay*,
Yudas Iskariyot ndo məge 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
Mbəlomkahəndzəɗawmazlambar
tə nəkurom.” 8 Mbəlum tay ha
ndo i ɗəvats hay, mbəlum tay ha
mədahaŋ hay, mbəlum tay ha ndo
madəgwaɗa eye hay, həharum
fakalaw abəra mə bo i ndo hay. Ka
hutum gədaŋ neheye na, kəriye,
nəkurom dərmak vəlumatay a
ndo hay kəriye. 9 Ka deyumeye
na, kâ zlum gura bay, kâ həlum
suloy bay, kwa kwar i suloy kâ
həlum a gwezem kurom hay bay.
10 Kâ zlum gwezem i mahəhele
kurom hay bay, kâ həlum petekeɗ
i məkelkabo kurom hay sulo sulo
bay, kâ həlum tahərak bay, kwa
sakwal kâ zlum bay. Andza niye
ndo məge məsler na, kutoŋ ma
hutiye wumənday ŋgay.»

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

* 10:4 Simoŋ neŋgeye ndo i Yahuda. Ahəl nakə ka təra gawla i Yesu zuk bay aye na, a ge vəram
hərwi dala ŋgay. † 10:14 Məge andza niye na, andzaməgweɗe 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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Gomora.‡»

Ɗəretsətseh neheye ma deyew-
eye kame aye

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

sləriye kurom hay andza təɓaŋ hay
a walaŋ i ndo neheye andza kəra
i pesl hay aye. Tərum andza
dədœ neheye faya ta tsəpiye bo tay
aye, ada ndzum mənese mâ ge an-
daya fakumabayandzabodobodo.
17Gum 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 bazlam neheye ka
tsikumeye aye. 20Andza niyemata
tsike me na, nəkurom bay. Mata
tsike me mə nəkurom na, Məsəfəre
i Bəba kuromMbəlom.»

21 Yesu 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, Mbəlom ma təmiye ha. 23 Taɗə
agəna ta sakum ɗəretsətseh ma
gəma nakə nəkurom mə ɗəma aye
na, hwayum a gəma neŋgeɗ. Neŋ
faya na gwaɗakumeye: Sərum ha,
neŋ Wawa i Ndo na maweye na,
ka dzumha gərmahəhelema 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.
25Taɗəndo nakə faya ta tətikiyewu
aye ka təra andza ndo matətikay
wu ada ndo i məsler ka təra andza
ndo i gay ŋgay na, niye na, ɗa. Taɗə
ta zalay a ndo i gay “Bedzabul” na,
ta tsaɗateye a ndo i ŋgay hay ma
ziye i ŋgay bəɗaw?»

Kâdzədzarumayandozezeŋbay
Luka 12.2-9

26«Hərwiniye, kâdzədzarumatay
a ndo hay bay. Wu nakə tebiye
maŋgaha eye na, ta ɗiye ha, ada
wu nakə tə tsikawa ta məkal aye
na, ta ɗiye ha. 27 Wu nakə faya
na tsikakumeye ma ləvoŋ aye na,
masumay a mətsike parakka mə
dzaydzay ta həpat. Wu nakə ta
tsikakumeye ka zləm təməsəsəkwe
aye na, wudum ha kələrra ka gər
i gay. 28 Kâ dzədzarumatay a ndo
neheye ta kəɗiye slo i bo kurom
aye bay. Nəteye na, ta sliye faya
mədze ha məsəfəre kurom bay.
Dzədzarumay ɗuh a Mbəlom nakə
ma sliye mədze 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 hay ma dəɗiye bay, say kə
yay a gər a Bəba Mbəlom mâ dəɗ.
30 I kurom na, kwa məkwets i gər
kurom bəbay, Mbəlom kə pasla na.
31 Hərwi niye, kâ dzədzarum bay,
nəkurom ka zum tay ha sisi niye
hay.»

32 Yesu a gwaɗatay 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.” 33 Ane tuk na,
taɗə ndoweye kə tsik kame i ndo
hay neŋgeye gawla ga bay na, neŋ
dərmak na tsikiye kame i Bəba ga
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məmbəlom: “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

zlawzay kaməndzibəra na, kâ dza-
lum 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 ta may ŋgay,
ŋgwas ta may i zal ŋgay, 36 ndo 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. Ndow-
eye ka wuɗa wawa ŋgay hasləka
eye tə dem ŋgay a ze neŋ na,
neŋgeyema sliye məndze ka təv ga
bay. 38 Ndoweye kə zla mayako
mazləlmbaɗa eye kə peŋ bəzay bay
na, neŋgeyema sliyeməndze ka təv
ga bay. 39 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 a ɗəma ɗuh.»

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

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

ndoweye ka təma kurom na, ka
təma na, neŋ. Ada taɗə ndoweye
ka təma ga na, a təma ndo nakə
a sləra ga ahaya aye. 41 Ndoweye
ka təma ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom hərwi nakə neŋgeye ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom aye
na, ma hutiye magogoy nakə ta
vəleye a ndo məɗe 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
ŋgayma dziye bay.»

11
1Yesu a ndəv ha bazlam ŋgay ne-

heye 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.

YesutaYuhanamadzəhuɓendoa
yam

Luka 7.18-23
2 Ahəl niye na, Yuhana

madzəhuɓe ndo a yam neŋgeyema
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, 3hərwimatsətsehe
ka Yesu: «Nəkar na, Kəriste nakə
ma deyeweye aye ɗaw? Kəgəbay
nəmaâhəba ndomekeleŋ 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 hamədzele 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:
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«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? Tsukuɗu kəkay?
Ane tuk na, ndo neheye tə pe-
tekeɗ ka bo lele aye na, nəteye
mandza eye mə gay i bəy bagwar
eye hay. 9Ka yum mata zəbaw na,
ka wuye mey? Ka zəbumaw na,
ka ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
ɗaw? Ayaw, neŋgeye ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom ada neŋ faya
na gwaɗakumeye, neŋgeye a ze
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom.
10 Yuhana na, ndo nakə tə watsa
a Ɗerewel aye, Mbəlom a gwaɗ:
“Neŋ na sləriye naha ndo məɗe
ha bazlam ga kame yak. Ma
lambaɗakeye na tsəveɗ.*”

11 «Neŋ faya na gwaɗakumeye:
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 nakə Yuhana
madzəhuɓe ndo 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. 13Ɗerewel i ndo məɗe
ha bazlam iMbəlomhay tə ɗerewel
i Musa ta ɗa ha Bəy i Mbəlom hus
a həlay i Yuhana madzəhuɓe ndo a
yam. 14 Taɗə a sakum mədzal ha
na, Yuhana neŋgeye Eliya tə watsa
faya mə Ɗerewel i Mbəlom, tə ɗa ha
təgwaɗmadeyeweye.† 15Ndonakə
zləm andaya faya mətsəne aye na,
mâ tsəne lele!»

16 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo ne-
heye bəgom aye na, na ndzəkitiye
tay ha bo na, təway? Ta ndzəkit bo

na, tawawaneheyemandzaeyeka
pəlaɗ nakə ndo hay tə hayawa faya
gər aye, siye hay faya ta wudatay
naha a siye hay. Tə gwaɗatay:
17 “Nəmaa fakum naha fagam i
məhetse, ka hatsum bay, nəmaa
gakum naha dəmes i mədahaŋ na,
ka tuwum bay.” 18 Andza niye
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, Met-
sehe i Mbəlom ma bəziye na, ta
məsler neheyema giye aye.»

Gəmaneheye ta kərahmədzal ha
ka Yesu aye

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

bo ka 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 ɗəretsətseh ka gər
kurom! A nəkurom ndo i gəma i
Betesayda hay, tuwum bo kurom
hərwi ɗəretsətseh ka gər kurom.
Hərwi taɗəmasuwayaŋ 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 dza-
liye 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 ndo hay aye na,

* 11:10 Malasi 3.1; Madayaw abərama Ezipt 23.20. † 11:14 Malasi 3.23-24.
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sariya kurommadiyemema ziye i
ndo i gəma i Tir ta Sidoŋ.

23 «Nəkurom ndo i gəma i Kafer-
nahum 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 masuwayaŋ
neheye na ge ma gəma kurom aye
tâ ge ma gəma i Sodom na, haɓe
atay gəma nakay ma giye andaya
bəgom. 24Andza niye, neŋ faya na
gwaɗakumeye, pat nakə Mbəlom
ma gateye sariya a ndo hay aye na,
sariya kurom ma diye me ma ziye
i ndo i gəma i Sodom‡ hay.»

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

27A gwaɗatay: «Bəba ga kə vəleŋ
wu hay tebiye. Ndəray a sər wawa
bay, maa sər na, Bəba. Ndəray a sər
Bəba bay, maa sər na, 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, a
wur bo məzle bay, wu nakə na

vəlakumeye, ka zlumeye na, amba
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 ŋgay hay ti ye ta guvah wu-
ray. Maguvaheyeniye tə ge a ɗəma
na,wuye andaya tə zalaybəle. Ahəl
nakə faya ta diye na, may a wur
ka gawla i Yesu hay, tə pa bo ka
məhəɓe wu niye tə nda. 2 Farisa
hay təŋgatatayna, tə gwaɗayaYesu:
«Zəba, gawla yak hay ta giye wu
nakə bazlam i Mbəlommapala eye
a ge fayamepat imazəzukwboaye
na, hərwi mey?»

3Yesu ambəɗatay 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 zlamakwalanakə təvəlay a
Mbəlomaye, a nda. A vəlatay a ndo
ŋgay hay dərmak, tə nda. Bazlam
i Mbəlom mapala eye a vəl tsəveɗ
ka mənde na, a ndo məvəlay wu a
Mbəlom ɗekɗek bəɗaw?

5«Kəgəbay ka dzaŋgumwunakay
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.† 6Neŋ 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, gu-
may ŋgwalak a ndo bəna, gənawne-
heye ka kəɗumeŋeye bay.‡” Taɗə ka
tsənum wu nakay na, ndo neheye
ta ge wuray bay aye na, kâ gəsum

‡ 11:24 Zəba ma Mata 10.15. § 11:29 Yesu a tsik kanaŋ ka pendzeŋ i məndze mekeleŋ eye.
Fayama təriye tay ndo hay beke hay bay. * 12:3 Zəbama 1 Samuyel 21.2-7. † 12:5 Məpesle
28.9-10. ‡ 12:7 Oze 6.6, matsika eyemaMata 9.13.
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tay ha bay. 8Hərwi maa ləvay gər a
pat i mazəzukw bo na, NeŋWawa i
Ndo.»

Yesu a mbəl ha ndo wuray
maməta həlay eye

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

ye a gay i maɗuwule me. 10 Mə
ɗəma na, ndoweye andaya həlay
ŋgay maməta eye. A satay a ndo
hay məmay ha mənese a Yesu, ta
tsətsah faya tə gwaɗay: «Tsəveɗ
andaya məmbəle ha ndo pat i
mazəzukw bo ɗaw?»

11 Yesu a mbəɗatay faya: «Taɗə
ndo nəte mə walaŋ kurom təɓaŋ
ŋgay andaya nəte, təɓaŋ ŋgay niye a
dəɗ a bəɗiyem pat i mazəzukw bo
na, ma zla ahaya abəra mə ɗəma
bəɗaw? 12Kə ge andza niye na, ndo
zezeŋ a ze təɓaŋ bəɗaw? Bazlam
kway mapala eye kə vəl tsəveɗ ka
məgeŋgwalakandopat imazəzukw
bo!»

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

14Sototo, Farisa hay ti yaw abəra
mə gay, ti ye tə haya gər. Tə ma ha
ka bo bazlam, ta hutiye tsəveɗ ka
məkəɗe Yesu na, kəkay.

Yesu neŋgeye ndo i məsler nakə
Mbəlom a zla aye

15Ahəl nakə Yesu a sər ha Farisa
hay faya ta pəliye tsəveɗ kaməkəɗe
na na, a ye abəra ka təv niye. Ndo
hay haladzay tə pay bəzay, a mbəl
tay ha ndo i ɗəvats hay tebiye.
16 Tsa na, a gatay me, a gwaɗatay:
«Neŋway na, kâ tsikumay a ndəray
bay.» 17A ge andza niye na, hərwi
ada wu neheye Ezay ndo məɗe ha
bazlamiMbəloma tsikaye tâgebo:

18Mbəlom a gwaɗ:
«Ndo i məsler ga nakəna 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,

ndəray ma tsəniye faya abəra
mabəbəle wuray ka mazla-
zlaŋ i tsəveɗ bay.

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

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

Ma giye andza niye hus ka
vəlatayməŋgwese a ndo neh-
eye deɗek eye hay aye.

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

Yesu a həhar fakalaw abəra mə
bo i ndowuray

Markus 3.20-30; Luka 11.14-23
22Tə zlayawndowuray 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. 23A 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 giyevəramməwalaŋ
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,

§ 12:21 Ezay 42.1-4. * 12:24 Bedzabul na, məzele mekeleŋ eye i Fakalaw.
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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 kurom
hay faya ta ɗiye ha na, deɗek an-
daya mə nəkurom bay. 28 Maa
vəleŋ gədaŋ a neŋ ka mahəhere
fakalaw na, Məsəfəre i Mbəlom.
Andza məgweɗe na, Bəy i Mbəlom
ɓa ki yaw tsɨy hus ka təv kurom.

29 «Ndəray ma sliye məfələkwe a
gay i ndo i gədaŋ məhəla ahaya
wu ŋgay bay. Ma ta sliye faya
məfələkwe na, ma lahiye mədzewe
na təday. Kə dzawa na tuk na,
ma sliye 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 tsikakumeye: Taɗə ndo
zezeŋ kə ge mezeleme kwa waray
tebiye, kəgəbay kə tsalay ka gər a
Mbəlom na, Mbəlom ma pəsay ha
mezeleme ŋgay. Ane tuk na, ndow-
eye kə tsalay ka gər a Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eyena,Mbəlommapəsay
ha mezeleme ŋgay bay. 32 Taɗə
ndoweye kə tsik wu nakə ŋgwalak
eye bay aye ka neŋ Wawa i Ndo
na,Mbəlommapəsayhamezeleme
ŋgay. Ane tuk na, taɗə kə tsik
wu nakə ŋgwalak eye bay aye ka
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na, Mbəlom
ma pəsay ha mezeleme ŋgay bay,
kwa anəke, kwa ka məndzibəra
nakəma deyeweye kame aye.

Dərizl i gərɗaf tahohwayŋgay 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 eye
ŋgwalak eye bay na, hohway ŋgay

hay ŋgwalak eye bay. Andza niye
ta səriye ha dərizl i gərɗaf nakay
ŋgwalak eye na, abəra ka hohway
ŋgay hay. 34 A nəkurom wawa i
palas neheye! Nəkurom ŋgwalak
eye hay bay. Ada ka slumeye
faya mətsike wu neheye ŋgwalak
eye hay na, ma kəkay? Hərwi
kwa way a ndohwa ahaya na, wu
nakə maraha eye mə ɗərev ŋgay
aye. 35Ndonakəŋgwalak eyena,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 ŋgaymaraha eye təwu
neheye seweɗ eye. 36 Neŋ faya
na tsikakumeye: Pat nakəMbəlom
ma gateye sariya a ndo hay aye
na, bazlam neheye mətsike kəriye
kəriye kwa way ma mbəɗay faya a
gərŋgay. 37Andzaniye,Mbəlomma
gwaɗiye ka gemənese bay kəgəbay
ka gemənese ka bazlamneheye ka
tsik aye.»

Ndo hay ta tsətsah masuwayaŋ
ka Yesu

Markus 8.11-12; Luka 11.29-32
38 Ndo mədzaŋgawa bazlam i

Mbəlom mapala eye ta Farisa hay,
tə gwaɗay a Yesu: «Miter, a samay
na, gamaymasuwayaŋ.»

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

† 12:41 Zonas 1-4.
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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 ha
mənese.

42«Ŋgwaswuray andaya, neŋgeye
bəy bagwar eye, a yaw abəra ma
diye i tsakay. A yaw mətsəne
bazlam i Salomoŋ neheye maraha
eye ta metsehe aye.‡ Ndo andaya
kanaŋ a ze ha Salomoŋ. Hərwi
niye, ahəl nakə Mbəlom ma
gateye sariya a ndo hay aye na,
ŋgwas nakay bəy bagwar eye ma
deyeweye abəra ma diye i tsakay,
ma lətsiye kame i ndo neheye ma
matay hamənese aye.»

Məmaw i məsəfəre 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. 45Tsa na, ma diye
ma həlaweye siye i məsəfəre neh-
eye seweɗ eye hay wene wene ta
ze neŋgeye aye tasəla. Ta fələkwiye
a gay, ta ndziye mə ɗəma. Ka
mandəve eye na, wu niye mamiye
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
46Ahəl nakə Yesu faya ma tsikat-

eye 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. 47Ndo nəte a
ye ka təv i Yesu, a gwaɗay: «Zəba,
may yak ta malamar yak hay
nəteye ma bəra, a satay mətsikaka
me.»

48Yesu 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.
50 Hərwi taɗə ndoweye kə ge wu
nakə a say a Bəba gaməmbəlomna
aye, neŋgeyemalamar ga, ada may
ga.»

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

1 Pat eye niye na, Yesu a yaw
abəra mə gay, a ye a ndza ka me i
dəlov. 2 Ndo hay haladzay tə haya
gər ka təv ŋgay. Hərwi niye a tsal
a kwalalaŋ i yam wuray ka gər i
yamandza a ɗəma. Ndohay tebiye
tə ndza ka me i dəlov. 3 Yesu a
tətikatay wu haladzay a ndo niye
hay ta dzeke.
A gwaɗatay: «Ndo wuray a ndo-

hwaw abəra mə gay. A həl hulfe,
a ye ha a pesl mata sləge. 4 A ye
naha na, a dazlay a masləge. Ahəl
nakə faya ma kutsiye hulfe* ŋgay
a guvah aye na, siye hay tə kuts
ka tsakay i tsəveɗ. Ɗiyeŋ hay ti
yaw, tə pala na tebiye. 5 Hulfe
mekeleŋ eye a dəɗ ka sik i pəlaɗ,
təvnakəbətekwewandaya fayaha-
ladzay bay aye. Hulfe niye hay tə
ndzohwaw bəse tsa. Tə ndzohwaw
bəse na, hərwi bətekwew andaya
ka sik i pəlaɗ niye bay. 6 Ane tuk
na, pat a tsaraw, a zla faya abəra
ŋgulak na, a fəka tay ha hulfe niye
hay tə ndzohwaw aye. Tə kula
heryew heryew hərwi ta huta bəɗ
məpe zləlay haladzay bay. 7Neŋgeɗ
a dəɗ a gay i dak. Dak niye hay
tə gəl. Tsa na, dak niye hay tə
ŋgəɗətsanahulfeniyeandzohwaw

‡ 12:42 1 Bəy hay 10.1-13. * 13:4 I tay na, ta sləga tə tsəluv təbey. Tə kuts haməkutseməkutse.
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aye, kwa hulfe niye hay ta ge bo
bay ada ta nah bay. 8 Siye sa na, tə
kuts ka təv lele eye, tə ndzohwaw
na, lele. Tə gəl ada tə nah, gər
eye həɓəts həɓəts lele. Mə walaŋ
tay niye na, neheye hohway tay
hay makwehe nəte na, wur eye
a ge temerre, neŋgeɗ sa na, kuro
kuro məkwa, ada siye kuro kuro
mahkar.» 9 Yesu a ndəv ha andza
niye na, a gwaɗatay: «Ndo nakə
zləmandaya 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?»
11Yesu ambəɗatay 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 nakə wuray ŋgay an-
daya bay aye na, kwa tsekweŋ eye
nakəandaya fayaayena, tabuwiye
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
ndoməɗe ha bazlam iMbəlom 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.
15Ndoneheye na, ta kula ha gər tay

toŋgwa toŋgwa.
Ta dəka na zləm tay,
ta dərəzl na ɗəre tay.

A satayməŋgatay tə ɗəre tay bay,
a sataymətsəne tə zləmtaybay,

a satay məsəre tə metsehe tay
bay.

Taɗə a sataymambəɗe hamede tay
na,

nambəliye tay ha dərmak.†”
16 «Ane tuk na, nəkurom na, ka

hutum məŋgwese. Ka ŋgatumay a
ɗəre, ada ka tsənum tə zləmkurom.
17 Neŋ faya na gwaɗakumeye:
Sərum ha na, ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom hay haladzay, ndo deɗek
eyehaladzaya satayhaɓeməŋgatay
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 ndomasləge
Markus 4.13-20; Luka 8.11-15

18 «Dzeke i ndo masləge nakay
a say məgweɗe mey na, tsənum.
19 Ndo 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 ba-
zlam i Mbəlom ada mâ pa zləlay a
ɗərev tay bay. Tə dzala ha faya na,
tsekweŋ tsa. Ɗəretsətseh kəgəbay
madzəgurmeandzatayagərhərwi
bazlam i Mbəlom. Tsa na, tə gər
hamədzele gər abəra kaMbəlom ta
bəse. 22 Siye hay sa na, ta ndzəkit
bo ta hulfe neheye tə kuts a gay
i dak hay aye. Tə tsəne bazlam i
Mbəlom, ane tuk na, mədzal gər ka
wu i məndzibəra, bor i zlele a ye
tay a bo. Wu niye hay tə ŋgəɗətsa
na bazlam iMbəlomnakəmə ɗərev
tay aye. Tsa na, bazlam i Mbəlom
kə wa hohway mə ɗərev tay bay.
23Ndo mekeleŋ eye hay ta ndzəkit
bo ta dala nakə lele aye. Hulfe a

† 13:15 Ezay 6.9-10.
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kuts fayana, 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 eyea ge temerre, neŋgeɗ sana,
kuro kuro məkwa, siye kuro kuro
mahkar.»

Guzer nakə ŋgwalak bay aye
24Yesu a tsikatay dzeke mekeleŋ

eye, a gwaɗatay: «Bəy i Mbəlom a
ndzəkit bo na, ta ndowuray a sləga
hulfe 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
dawzuŋgo awalaŋ i dawŋgayniye.
Tsa na, a ye ŋgway. 26 Ahəl nakə
wu hay tə ndzohw, faya ta diye tə
gər aye na, daw zuŋgo niye hay tə
ndzohwawdərmak. 27Ndo iməsler
hay ti yaw tə gwaɗay a ndo i gu-
vah: “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. 30Gərum 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

31Yesu a tsikatay dzeke mekeleŋ
eye sa, a gwaɗatay: «Bəy i Mbəlom
a ndzəkit bo na, wur i ɓəzaŋ nakə
ndo a zla a sləga a guvahŋgay. 32Mə
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 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 həmbət.»

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

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

Yesu a ɗa ka guzer nakə ŋgwalak
eye bay aye

36Yesu 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. 38Guvah 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.
39Ndo məne ɗəre nakə a sləga daw
zuŋgo aye na, Fakalaw. Mədze
wu abəra ka dala na, mandəve
i məndzibəra nakə Mbəlom ma
ndəviye ha aye. Ndo i məsler hay
na, gawla i Mbəlom hay. 40 Andza
nakə tə həl daw zuŋgo tə dzay a
ako aye na, Mbəlom ma ndəviye
haməndzibəraandzaniyedərmak.

‡ 13:35 Dəmes hay 78.2.



Mata 13:41 27 Mata 13:57

41 Neŋ Wawa i Ndo na sləraweye
gawla i Mbəlom hay. Ta həliye tay
ha abəra ma Bəy i Mbəlom ndo ne-
heye tebiye faya ta səpatiye tay ha
ndo hay amezeleme aye ta ndo ne-
heye 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
dəviyewuzlwuzl andzapatmaBəy
i Bəba tay Mbəlom. Ndo nakə zləm
andaya faya aye na, mâ tsəne!»

Zlelemaŋgaha eye
44 Yesu a gwaɗatay sa: «Bəy i

Mbəlom a ndzəkit bo tə zlele nakə
tə la na a guvah aye. Ndo a huta na
zlele eye niye ada a la na, a ŋgaha
na sa. A yay a gər haladzay. A ye a
səkəmha wu ŋgay hay tebiye ada a
səkəmguvah niye.»

Wu imaslawa
45A gwaɗatay sa: «Bəy i Mbəlom

andzəkit bo sana, ndomasəkəmha
wu hay. Ma pəliye wu i maslawa
neheye a le haladzay aye. 46 Kə
hutawunakə 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 ahayawu
i maslawa niye.»

Gadaŋ
47A gwaɗatay sa: «Bəy i Mbəlom

a ndzəkit bo na, ta gadaŋ. Ta kal
a dəlov na, ma gəsaweye kəlef wal
wal haladzay. 48Gadaŋ niye kə rah
tə kəlef na, ta vaha ahaya abərama
yam. Ta vaha ahaya na, ta ndziye
toŋ, ta paliye kəlef ŋgwalak eye hay.
Ta piye tay ha a kəteh. Siye neheye
ŋgwalak eye bay aye na, ta miye tay
ha. 49Ma giye bo pat nakəMbəlom
ma 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. 50 Ndo i seweɗ

hay na, ta kutsiye tay ha a ako.
Mə ɗəmana, ta tuwiye təmahəpəɗe
zler eye.*»

Mandəve i bazlam
51 Yesu a tsətsah fataya, a

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

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

mədzaŋgawa bazlam i Mbəlomma-
pala eye a təra gawla ma Bəy i
Mbəlom na, a ndzəkit bo ndo i gay
nakə faya ma ndohwa ahaya zlele
ŋgay abəraməwunakəweɗeye ada
abəra məwu nakə guram aye.»

Ndo i gəma i Nazaret hay ta
kərah Yesu

Markus 6.1-6; Luka 4.16-30
53 Ahəl nakə Yesu a ndəv ha

mətsikatay dzeke neheye aye na,
a ye abəra ka təv eye niye. 54 A
ye a Nazaret, gəma nakə a gəl
mə ɗəma aye. Mə ɗəma na, a
ye a gay i maɗuwule me. A ye
naha a pa bo ka matətikatay wu
a ndo hay. A gatay a ndo neheye
tebiye mə ɗəma aye hərɓaɓəkka.
Tə gwaɗawa: «A hutaw metsehe
nakay na, məŋgay? Maa vəlay
gədaŋ ka məge masuwayaŋ ne-
heye na, way? 55 Neŋgeye na,
wawa iMari ada bəba ŋgay na, ndo
matsətseɗe mayako bəɗa? Mala-
mar ŋgay hay na, Yakuba, Yusufa,
SimoŋadaYudabəɗa? 56Adamala-
mar ŋgay dem eye hay nəteye an-
daya mə walaŋ kway bəɗa? Maa
vəlaygədaŋnakay tebiyena,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.»

§ 13:42 ZəbamaMata 8.12. * 13:50 ZəbamaMata 8.12.
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58 Ma Nazaret na, Yesu kə ge
masuwayaŋ haladzay bay hərwi ta
dzala ha bay.

14
Məməte i Yuhana madzəhuɓe

ndo a yam
Markus 6.14-29; Luka 3.19-20,

9.7-9
1A həlay niye na, Herod neŋgeye

bəy ka dala i Galile, a tsəne faya ta
tsikiye kaYesu. 2Heroda 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 ba-
zlam 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 kə mbaɗa
kame i ndo neheyemazala eye hay
a magurlom 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. 11Ndo a ye,
a ɗəsaw gər i Yuhana a pa ahaya ka
bəgəlam. Tə vəlay a dem niye. Dem

niye a vəlay a may ŋgay. 12 Gawla
i Yuhana hay tə tsəne na, ti yaw, tə
zla ahayamədahaŋ i Yuhana abəra
ma daŋgay tə la na. Tsa na, ti ye tə
ɗa ha wu nakə a ge bo aye a Yesu.

Yesu a vəlatay wu mənday a ndo
hay gwezem zlam

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

13 Yesu a tsəne labara niye na,
a ye mahəŋgeye tə kwalalaŋ i yam
hərwi mede a təv dəreŋ eye abəra
ka ndo hay. Ane tuk na, ndo
hay ta sər faya. Ti yaw abəra ma
wuzlahgəma hay, tə pay bəzay a
Yesu. 14 A ndisl a təv niye na, a
mbəzlawabəramə 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 səkəmawwumənday.»

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

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

18 Yesu a gwaɗatay: «Həlumeŋ
ahaya.» 19Tsana, a gwaɗatayando
hay: «Ndzum ka dala!»
Yesu a həl makwala neheye tapa

zlam tə kəlef sulo aye. A zəba
ɗəre a mbəlom, a gay naha sɨsœ a
Mbəlom. A ŋgənahamakwala 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 təhayay gər a siye
nakə a ləkaw aye na, a rah a gwaŋ
kuro gər eye sulo. 21Ndo neheye tə
nda makwala niye na, hasləka hay
ta giye gwezem zlam. Ŋgwas hay ta
wawa hay na, ta pasla tay ha bay.

Yesu a ye ka gər i yam tə sik
Markus 6.45-52; Yuhana 6.15-21
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22 Kwayaŋŋa Yesu a gatay kutoŋ
a gawla ŋgay hay tâ tsal a kwalalaŋ
i yam, tâ lahay kame mede a diye
i dəlov neŋgeɗ həlay nakə bo ŋgay
eye ma gwaɗateye a ndo hay «Dum
kurom» aye. 23 Ndo hay ti ye
wu tay na, Yesu a tsal a tsaholok
mahəŋgeye hərwimaɗuwulayme a
Mbəlom. Həvaɗ a ge na, neŋgeye
huyama tsaholok niye.

24 Kwalalaŋ i yam nakə gawla
ŋgay hay mə ɗəma aye, dəreŋ ta
dala, wuɗək wuɗək ma wuzlah i
yam. Mətasl faya ma vəzliye ha-
ladzay, 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 yam
tə sik. 26 Tə ŋgatay a Yesu faya ma
diye ka təv tay ka gər i yam tə sik
na, ta dzədzar haladzay, tə gwaɗ:
«Ma giyena,wumatərekando!» Ta
wuda ka bo təmadzədzar 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 tsəveɗ nâ ye
naha ka təv yak ka gər i yam tə sik.»

29Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay:
«Dara.»
Tsa na, Piyer a ndohwaw abəra

mə kwalalaŋ i yam, a pa bo ka
mede ka gər yam hərwi mədze gər
təYesu. 30Ane tukna, a zəbamətasl
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 yak hala 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:
«Nəkarna,Wawa iMbəlomdeɗek!»

Yesu a mbəl tay ha ndo i ɗəvats
hayma gəma i Genesaret

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

abəra ma dəlov na, tə ndisl a gəma
i Genesaret. 35Ndo i təv niye tə sər
ha Yesu ki yaw. Ti ye tə tsikatay a
ndo hay tebiye Yesu ki yaw. Ndo
hay tə tsəne na, tə həlaw ndo i
ɗəvats hay tebiye ka təv i Yesu. 36Tə
gay amboh a Yesu, tə gwaɗay: «Ndo
i ɗəvats hay tâ ye naha tâ lamay a
me i petekeɗ yak nets na, tsɨy.» Tsa
na, ndo i ɗəvats neheye ta lamay
aye na, ta mbəl tebiye.

15
Kule i bəba təte hay
Markus 7.1-13

1 Farisa hay ta ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye ti
yaw abəra ma Zerozelem, ti ye ka
təv i Yesu, tə gwaɗay: 2 «Gawla yak
hay ta rəhayhagərakule i bəba təte
kway hay bay na, hərwi mey? Ahəl
nakə ta ndiye ɗaf aye na, tə bara
həlay andza i kule i bəba təte kway
hay təbey na, hərwi mey?»

3 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Nəkurom, ka rəhumay
ha gər a bazlam i Mbəlom mapala
eye bay hərwi kule i bəba təte
kuromhayna, hərwimey? 4Andza
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.*” 5 Ane tuk na,
nəkurom faya ka gwaɗumateye
a ndo hay: “Ka slumeye faya
məgwaɗatay a bəba kurom hay ta

* 14:26 Ndo siye tə pa amədzal gər tay na, wumatəre ka ndo andaya. I taywumatəre ka ndona,
ndo nakə a mət ada a maw a bəra a walaŋ i ndo hay aye, a ge zluwer. * 15:4 Madayaw abəra
mə Ezipt 20.12; Bazlammapala eyemasulo eye 5.16 adaMadayaw abəramə Ezipt 21.17.
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may kurom hay: Haɓe na, nəmaa
dzəniye kurom. Ane tuk na, nəmaa
vəlay ha a Mbəlom. 6 Kâ rəhumay
ha gər a bəba kurom sa bay.”
Andza niye, faya ka mbatumeye
ha Ɗerewel i Mbəlom hərwi kule
kurom. 7 Nəkurom na, ndo i
bəbərek hay! Ezay ndo məɗe ha
bazlam iMbəlom 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.

9 Nəteye faya ta zembeɗeŋeye
kəriye,

ane tuk na, kəriye bəna deɗek
bay.

Wu nakə faya ta tətikateye a ndo
hay aye na,

bazlam mapala eye i ndo hay
tsa.†”»

Wunakəmanasiye ha ndo aye
Markus 7.14-23

10 Tsa na, Yesu a zalatay a ndo
hay haladzay, a gwaɗatay: «Pum
zləmada tsənumwu nakay. 11Maa
nas ha ndo na, wu nakə a ye a ba-
zlam aye bay. Ane tuk na, maa nas
handona,wunakə a yawabəramə
bazlam aye.»

12 Gawla i Yesu hay ta həndzəɗ
naha ka təv i Yesu, tə gwaɗay: «Ba-
zlam 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 nakəməmbəlom a zəv bay
aye na, ta ŋgwaɗiye tay ha abəramə
ɗəma. 14 Gərum tay ha, nəteye na,
guluf neheye faya ta gəsatay həlay
a guluf hay aye. Guluf ma gəseye
həlay a guluf neŋgeɗ na, nəteye
salamay ta dəɗiye a bəɗ.»

15 Tsa na, Piyer a gwaɗay: «Ɗa-
may ha dzeke nakay.»

16 Yesu a gwaɗatay: «Nəkurom
dərmak, ka sərum zuk bay ɗaw?
17Wu nakə a ye tə bazlam aye na,
ma diye a kutes ada ma deyeweye
abəramə 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 ne-
heye 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. 20 Wu
nakəma nasiye ha ndo aye na, ne-
heye anaŋ aye. Ane tuk na, mənde
wumənday zeməbere həlay andza
kule i bəba təte kway na,manasiye
ha ndo bay.»

Ŋgwas i Kanan wuray a dzala ha
ka Yesu

Markus 7.24-30
21 Ma dəba eye na, Yesu a lətse

abərama təv niye, a ye ka dala i Tir
ada a Sidoŋ. 22Mə 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 kamawude,
a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, Wawa
i Davit, nâ gaka mə bo təbəɗew!
Dem ga andaya mətagay, məsəfəre
nakə ŋgwalak eye bay aye faya ma
geye ɗəretsətseh haladzay.» 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
mapakweyebəzay təmawudeŋgay
neheye.»

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

25 Ane tuk na, ŋgwas niye a ye
naha, a dəkway gurmets a huvo,

† 15:9 Ezay 29.13. ‡ 15:22 Ŋgwas nakay na, dem i Yahuda hay bay. Məzele Kanan na, tə
zalawatay ha na, a ndo neheyemandza eyema gəma i Tir ta Sidoŋ aye.
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a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, dzəna
ga!»

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

27Ŋgwasniyeagwaɗay faya: «Bəy
Maduweŋ, ka tsik na, deɗek. Ane
tukna, taɗəndo i gay fayamandiye
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 təv niye, a ye ka me i
dəlov i Galile. A ye naha a tsal
a mahəmba. Mə ɗəma na, a ndza
ka dala. 30Ndo hay haladzay ti ye
naha ka təv ŋgay. Tə həlay naha
ndo neheye ta dzəgəɗasla aye, gu-
luf 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. 31A gatay a ndo
hay hərɓaɓəkka, hərwi tə ŋgatay
a mandək hay faya ta tsikiye me
lele, ndo matəra eye hay ta mbəl,
ndo neheye ta dzəgəɗaslawa aye ti
ye lele, guluf hay tə ŋgatay a ɗəre
kwetseh kwetseh. Ndo niye hay tə
gwaɗ: «Nəmaa zambaɗaka a nəkar
Mbəlom i Israyel hay!»

Yesu a vəlatay wu mənday a ndo
hay gwezem faɗ

Markus 8.1-10
32 Yesu a zalatay a gawla ŋgay

hay, a gwaɗatay: «Ndo neheye na,
tə geŋ mə bo haladzay hərwi anaŋ
məhəne mahkar na, nəteye ka təv
ga ada wu mənday andaya fataya
bay. A seŋ məgwaɗatay “Dum
kurom” ze mənde wumənday bay.
Ta giye bəle ka tsəveɗ.»

33Gawla ŋgayhay tə gwaɗay: «Mə
kəsaf nakay na, ka hutakweye wu
mənday ɗaməvəlatayandoneheye
haladzay aye na, məŋgay?»

34 Yesu a gwaɗatay: «Tapa i mak-
wala 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 makwala neheye tasəla aye
tə kəlef niye hay, a gay naha sɨsœ a
Mbəlom. A ŋgəna ha ada a vəlatay
a gawla ŋgay. Tsa na, gawla ŋgay
hay tə vəlatay a ndo hay. 37 Ndo
hay tebiye tə nda kamərehe andza
nakə a satay aye. Tə hayay gər a
siye neheye a ləkaw aye na, a rah a
kəteh tasəla. 38Ndo neheye tə nda
wu mənday niye na, hasləka hay
nəteye gwezem faɗ, ŋgwas hay ta
wawa haymə ɗəma bay.

39 Ma dəba eye na, Yesu a
gwaɗatay andohay: «Dumkuroma
mətagay kurom hay tuk.» Neŋgeye
a tsal a kwalalaŋ i yam, a ye kadala
i Magadan.

16
Farisa hay ta Saduke hay ta

tsətsahmasuwayaŋ ka Yesu
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, təgwaɗay: «Gamayma-
suwayaŋ 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
maŋgənehakabo abəra həlay nakə
ma giye təmazəbe ka mbəlom, ada
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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 kadəlov, tə tas
a diye neŋgeɗ. Ti ye na, ta mətsa
ha gər ta məzle 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
kəɗ wuway mə walaŋ tay, tə gwaɗ:
«A tsik andza niye na, hərwi nakə
ka mətsakwa ha gər ta məzlaw
makwala aye.»

8 Yesu a səratay naha ka wu
nakə faya ta dzaliye faya aye, a
gwaɗatay: «Nəkurom na, mədzal
gər a kətsakum. Ka kəɗum wuway
ka makwala na, hərwi mey? 9Hus
anəke ki yakum a mədzal gər
kurom zuk 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? 11 Na gwaɗakum:
Tsəpum gər kurom abəra ka gəɗe
i Farisa hay ada i Saduke hay. Na
tsikakum ka makwala bay na, ka
sərum təbəɗew?»

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

matətike i Farisa hay ta Saduke
hay.

Piyera ɗahaYesuneŋgeyeKəriste
Markus 8.27-30; Luka 9.18-21

13Ma dəba eye na, Yesu ta gawla
ŋgayhay ti yekadala i SezareFilipi.
Tə ndisl a ɗəma na, a tsətsah ka
gawla ŋgay hay, a gwaɗatay: «Ndo
hay tə gwaɗ ka neŋWawa i Ndo na,
neŋ way?»

14 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay:
«Ndo mekeleŋ eye hay tə gwaɗ
nəkar na, Yuhana madzəhuɓe ndo
a yam. Ndo siye hay tə gwaɗ nəkar
na, Eliya. Ndo siye hay sa na, tə
gwaɗ nəkar Zeremi kəgəbay nəkar
nəte məwalaŋ 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
i Mbəlom nakə ta sifa aye.»

17 Yesu a gwaɗay: «Məŋgwese
ka gər yak Simoŋ wawa i Zonas
hərwi maa ɗaka ha deɗek nakay
na, ndo zezeŋbay. Ane tukna,maa
ɗaka ha na, Bəba ga mə mbəlom.
18 Neŋ faya na gwaɗakeye: Nəkar
na, Piyer, andza məgweɗe pəlaɗ.
Na hayay gər a ndo ga hay na, ka
pəlaɗ eye nakay andza pəlaɗ nakə
ta ɗəzliye faya gay aye. Gədaŋ i
mədahaŋ ma sliye məgatay wuray
kwa tsekweŋ bay. 19 Na vəlakeye
kəle i mahəndəke məgeɗ i Bəy i
Mbəlom. Wu nakə ka kərah ka
məndzibəra aye na, ta kərahiye mə
mbəlom. Wu nakə ka təma ka
məndzibəra aye na, ta təmiye mə
mbəlom.»

20Tsana, Yesuagataymeagawla
ŋgay hay lele, a gwaɗatay: «Neŋ na,
Kəriste, kâ tsikumay a ndəray bay.»

Yesu a ɗa ha məməte ŋgay ta
məmbəlaw ŋgay abəramamədahaŋ

Markus 8.31-33; Luka 9.22
* 16:4 ZəbaməMata 12.41.
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21 Yesu a dazlay məɗatay ha
a gawla ŋgay hay parakka, a
gwaɗatay: «Kutoŋ na diye a
Zerozelem adamadugula i Yahuda
hay, bagwar hay i ndo neheye
tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta
ndo neheye tə dzaŋgawa bazlam
i Mbəlom mapala eye ta seŋeye
ɗəretsətseh. Ta kəɗiye ga ada
məhəne sulomamahkar eye na, na
lətseweye abəra mamədahaŋ.»

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.»

23 Ane tuk na, Yesu a mbəɗa 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 ŋgay
hay sa: «A say a ndoweye məpeŋ
bəzay na, mâ gər ha wu nakə a
say a ɗərev ŋgay aye. Mâ zla
mayako mazləlmbaɗa eye ada mâ
peŋ bəzay.† 25 Andza niye, ndo
nakə a say mətəme ha məsəfəre
ŋgay aye na, ma dziye ha ɗuh.
Ane tuk na, ndo nakə ma dziye
ha məsəfəre ŋgay hərwi ga aye na,
ma hutiye na ɗuh. 26 Taɗə ndow-
eye kə huta zlele i məndzibəra
tebiye a neŋgeye, ane tuk na, kə
dze haməsəfəre ŋgay na, ŋgama eye
na, mey? Wu andaya nakə ndo
ma sliye mambəɗa ahaya məsəfəre
ŋgay na, mey? 27Neŋ Wawa i Ndo
na deyeweye ta gawla i Mbəlom
hay ma məzlaɓ i Bəba ga. Na
yaw na, na vəleye kwa a way wu
i madagər 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, taŋgeteŋeyeaneŋWawa iNdo,
na deyeweye andza bəy təday.»

17
Bo i Yesu ambəɗa
Markus 9.2-13; Luka 9.28-36

1 Ma dəba i məhəne məkwa
na, Yesu a zla Piyer, Yakuba ada
Yuhana malamar i Yakuba. A ye
tay ha a gər i mahəmba zəbol eye,
dəreŋ abəra ta ndo hay. 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
Yesuneheyemahkaraye təŋgatatay
a Musa ta Eliya nəteye faya ta
tsikiye me tə Yesu.

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

5Ahəl nakə Piyer faya ma tsikiye
me mba aye na, pazlay herre a
mbəzlaw fataya. Ma pazlay niye
na, mətsike me a tsənew abəra mə
ɗəma, a gwaɗ: «Nakay na, wawa ga.
Na wuɗa na haladzay. Na ŋgwasa
tə neŋgeye. Pumay zləm a wu nakə
ma tsikakumeye.»

6 Gawla i Yesu neheye mahkar
aye tə tsəne andza niye na, tə dəɗ
dəbuz dəbuz daʼar ka dala. Zluwer
a gatay haladzay. 7 Yesu a həndzəɗ
naha ka təv tay, a tətal fataya ada
a gwaɗatay: «Lətsum! Zluwer
mâ gakum bay.» 8 Gawla i Yesu
niye hay tə zla gər 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 i Ndo na
lətseweye abəramamədahaŋaye.»

† 16:24 ZəbaməMata 10.38.
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10 Tsa na, gawla ŋgay hay ta
tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ndo neh-
eye tə dzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye tə gwaɗna, Eliyama la-
haweye madayaw təday na, hərwi
mey?»

11 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Deɗek, Eliya ma
deyeweye ma lambaɗiye tay ha
wu hay tebiye. 12 Ane tuk na, neŋ
faya na tsikakumeye, Eliya na, ɓa
ki yaw. Ndo hay ta sər na bay. Ta
gay wu nakə a satay aye. Nəteye
ta geŋeye ɗəretsətseh a neŋWawa i
Ndo andza niye dərmak.» 13Gawla
ŋgay hay tə tsəne i tay na, Yesu
a tsikatay ka Yuhana madzəhuɓe
ndo a yam.

Yesu a mbəl ha wawa nakə ma-
horvov 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. 15Ada
a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, wawa
ga a gaka mə bo təbəɗew? Mahor-
vov a gay, fayama geye ɗəretsətseh
haladzay. A kalawa ha a ako
kəgəbay a yam. 16 Na zlatayaw a
gawla yak hay, ane tuk na, tə sla
fayaməmbəle ha bay.»

17 Yesu a gwaɗ: «Nəkurom
neheye anəke, ka dzalum ha ka
Mbəlom bay aye. Na ndziye ka
təv kurom na, hadzəgay? Na
zliye ŋgatay hərwi kurom məndze
hadzəgay? Ahe! Zlumeŋ ahaya
wawa eye kanaŋ!» 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. Kwayaŋŋa wawa niye
ambəl.

19 Ahəl nakə Yesu ta gawla ŋgay
hay, nəteye mahəteye na, gawla
ŋgay hay ta həndzəɗ naha ka təv
ŋgay, tə gwaɗay: «Ada nəmay na,
nəmaa sla fayamahəhereməsəfəre
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 tsekweŋ andza wur i ɓəzaŋ na,
ka slumeyeməgwaɗay amahəmba
nakay: “Lətse abəra kanaŋ, do
kataɗay.” Ma lətsiye, ma diye. Wu-
raykwa tsekweŋmadakumeyeme
bay. [ 21Ada 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 abəra ma
mədahaŋ

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

ŋgay hay, nəteye mahaya gər eye
ma Galile. Yesu a gwaɗatay: «Neŋ
Wawa i Ndo na, ta gəsiye ga, ta
vəlateye ga ha a həlay a 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 Kafernahum aye
na, ndo neheye tə hayaway gər a
dzaŋgal i gayməvəlaywuaMbəlom
aye, ta həndzəɗ ka təv i Piyer,
ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Miter
kurom na, ma vəliye dzaŋgal i gay
məvəlay wu ambəlom 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 tə
wu nakə tə ɓar məvəle aye na, mə
həlay i way? Mə həlay i ndo i dala
eye niye hay tsukuɗu mə həlay i
bərakəzaŋ hay ɗaw?»
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26Piyer ambəɗay faya, a gwaɗay:
«Bərakəzaŋ hay.»
Yesu a gwaɗay: «Ndo i dala eye

niye hay ta vəliye bay. 27 Ane tuk
na, vəlamatay bəna ma ndalateye.
Hərwi niye zla wu məgəse kəlef
yak, do ka me i dəlov. Ka ye na,
kal a ɗəma wu məgəse kəlef. Kəlef
nakə a lah faya aye na, gəs na ada
kâ həndəkay ha bazlam. Ka hutiye
kwar i suloy nəte mə ɗəma, zla
ahaya ada kâ vəlamatay dzaŋgal
may.»

18
Mata təre bagwar eye ma Bəy i

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

48
1 A həlay niye na, gawla i Yesu

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

2 Yesu a tsəne andza niye na, a
zalay a wawa, a lətse ha a wuzlah
tay, 3 tsa na, a gwaɗatay: «Neŋ
fayana tsikakumeye: Sərumhana,
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 i Mbəlom. 5 Ada ndoweye
ka təmanawawa 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

7Yesuagwaɗataysa: «Ɗəretsətseh
ka gər i ndo i məndzibəra neheye
faya ta səpatiye tay ha ndo hay a
mezeleme aye. Ta deɗek, wu niye
hay na, ma giye andaya huya. Ane

tuk na, ɗəretsətseh ka gər i ndo
nakə ma səpatiye ndo a mezeleme
aye. 8 Taɗə həlay yak kəgəbay sik
yakmadiye kar ha amezelemena,
ɗəs tay ha ada kuts tay ha dəreŋ tə
nəkar. Ŋgama mede a sifa tə həlay
yak nəte kəgəbay tə sik yak nəte tə
bəmalə nakə ta kaliye kar ha a ako
nakəmambatiye ɗaɗa bay tə həlay
yak sulokəgəbay tə sikyak suloaye.
9 Taɗə ɗəre yak ma diye kar ha a
mezeleme na, ŋgwaɗ na ada kâ kal
ha dəreŋ tə nəkar. Ŋgama mede a
sifa tə ɗəre yak nəte tə bəmalə nakə
ta kaliye kar ha a akonakə ɗaɗama
mbatiye bay tə ɗəre yak sulo aye.»

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

metsehe! Kâ zəbum ka ndo
neheyemakətsa eye hay aye andza
wu kəriye bay. Neŋ faya na
gwaɗakumeye, gawla iMbəlom tay
hay nəteye andaya pat pat ka təv i
Bəba gaməmbəlom. [ 11Hərwi 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
tsɨɗməmahəmba, ma diye mapəla
ahaya nakə a dze aye. 13Neŋ faya
na tsikakumeye: Taɗə kə huta na
na, ɗərev ŋgay ma ŋgwasiye hal-
adzay hərwi təɓaŋ niye nəte aye a
ze neheye kuro kuro tsɨɗ gər eye
tsɨɗ ta dze təbey aye. 14 Andza
niye dərmak, Bəba kurom nakə
mə mbəlom aye a say na, ndəray
kway nəte mə walaŋ i ndo neheye
makətsa eyemâ dze bay.»

Malamaryakkəgakamənesena,
ka giye na, kəkay?

15 Yesu a gwaɗatay sa: «Taɗə
malamar yak kə gaka mənese na,
do ka təv ŋgay tsikay faya ahəl nakə
nəkurom sulo tə neŋgeye aye. Taɗə
ka təma bazlam yak na, kə təma
ha abəra mə mezeleme. 16 Taɗə
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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 bay na,
tsikatayandoməpemədzal gərhay
ka neŋ. Ka kərah bazlam i ndo
məpemədzal gər hay ka Kəriste na,
gər ha zəba faya andza ndo nakə a
sərMbəlom bay aye kəgəbay andza
ndomatsekele dzaŋgal.

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

19«Neŋ fayanagwaɗakumeye sa:
Sərum ha na, taɗə ndo hay sulo ka
məndzibəra ta dzapa ayaw ka wu
nakə ta tsətsahiye təmaɗuwule 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 an-
dayaməwalaŋ tay.»

Dzeke indonakəakərahməpəsay
hamənese a ndo aye

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

22Yesu 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. 24 A dazlay
a məsler na, tə gəsay naha ndo i
məsler ŋgay gwedere ŋgay faya su-
loy maliyoŋ haladzay a pasla bo
bay. 25 Ndo niye na, wuray ŋgay
andaya məheme ha gwedere niye
bay. Bəy niye a gwaɗma səkəmiye

haandzabeke, neŋgeye,ŋgwasŋgay,
wawa ŋgay hay tə wu ŋgay tebiye
hərwi məheme ha 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 gəray
ha gwedere niye ada a gər ha a ye
ŋgway.

28 «Ndo məge məsler niye a ndo-
hwaw abəra na, tə dzəgər ta man-
dala ŋgay nakə tə gawaməsler sala-
may aye. Gwedere ŋgay andaya
ka mandala ŋgay niye kwar i su-
loy temerre. A gəs na ndo niye
məmbərlew keeŋŋek, a gwaɗay:
“Hemeŋ gwedere ga!” 29Mandala
ŋgay niye a dəkway gurmets, a gay
amboh, a gwaɗay: “Zleŋ ŋgatay, na
hamakeye.” 30 Ndo məge məsler
niye a kərah. A gəs mandala ŋgay
niye a kal ha a daŋgay. Ma ndziye
mə ɗəma hus a pat nakə kə hamay
gwedere ŋgay aye. 31 Siye i ndo
məge məsler 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 yaw na, a gwaɗay:
“Nəkar na, ŋgwalak i ndo bay. Na
gəraka ha gwedere ga tebiye hərwi
nakə ka geŋ amboh aye. 33 Nəkar
dərmak na, 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.
Mahəbiyehuskəhamagwedereka
bo bəra tebiye.»

35 Yesu a gwaɗatay: «Taɗə kwa
waykəpəsayhaməneseamalamar
ŋgay peteh abəra mə ɗərev bay na,
Bəbagaməmbəlommagiyekurom
ha andza niye dərmak.»

* 18:16 Bazlammapala eyemasulo eye 19.15.
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19
Bazlam i Yesu ka gər i mahəhere

ŋgwas
Markus 10.1-12

1 Yesu a ndəv ha bazlam ŋgay
niye hay na, a lətse abəra ka dala i
Galile, a ye ka dala i Yahuda a diye
neŋgeɗ imagayam i Yurdum. 2Ndo
hay mbərzəzza haladzay ta zəŋgal
na. Ambəl tayhandohayabərama
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 wuwaray 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
magəriyehabəbaŋgay tamayŋgay,
ta ndziye ta ŋgwas ŋgay. Ada nəteye
ta təriye na, bo nəte.†” 6 Andza
niye, nəteye sulo sabay, ane tukna,
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
ŋgwasŋgayna,mâwatsay ɗerewel i
mahəhere ahəlay aŋgwasŋgay. 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 zeməndzay
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, ŋgama məzle 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. 12 Ndo
siye hay tə sla faya məzle ŋgwas
bay na, hərwi wumekeleŋ eye hay
wal wal. Ndo siye hay tə wa tay
ha andza niye, bo tay a say ŋgwas
bay. Ndo siye hay na, ta daɗak tay
ha hərwi ada tâ zla ŋgwas bay. Siye
hay ta zla ŋgwas bay na, hərwi Bəy
i Mbəlom. Ndo nakə kə sla faya
matəmematətikenakayayena,mâ
təma.»

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

13 Ma dəba eye na, ndo hay tə
həl naha wawa hay ka təv i Yesu
hərwi ada mâ pa 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. 14 Yesu a gwaɗatay:
«Gərum tay ha wawa hay tâ yaw
ka təv ga. Kâ həharum tay ha bay,
hərwi Bəy iMbəlommavəla eye na,
a slala i ndo neheye andza wawa
neheye.»

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

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

16Ndowuray a yaw ka təv i Yesu,
a tsətsah, a gwaɗay: «Miter, na giye
wu ŋgwalak eye na, mey nakə ada
na hutiye sifa nakəmandəviye bay
aye?»

17Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay:
«Ka tsətsahiye fagaya wu ka gər
i wu ŋgwalak eye na, hərwi mey?
Ndo ŋgwalak eye na, Mbəlom nəte
ŋgweŋ. Taɗə a saka məhute sifa ka

* 19:3 Madazlay i wu hay 1.27; 5.2. † 19:5 Madazlay i wu hay 2.24.
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təv i Mbəlom na, rəhay ha gər a
bazlam ŋgaymapala eye.»

18 Ndo niye a tsətsah ka Yesu:
«Bazlammapala eye waray hay?»
Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:

«Kâ kəɗ gər i ndo bay, kâ ge
madama bay, kâ ge məkal bay,
kâ raw me ka ndo kame i sariya
bay, 19 rəhatay ha gər a bəba yak ta
may yak. Ada wuɗa ndo i məgeɗ
yak dərmak andza ka wuɗa na gər
yak.‡»

20 Gawla niye a gwaɗay a Yesu:
«Bazlam neheye mapala eye na
rəhay ha gər tebiye. Maa ləkeŋew
məge 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 andza niye na, ka hutiye
zlele məmbəlom. Tsa na, dara peŋ
bəzay.»

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

23 Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay
hay: «Neŋ faya na gwaɗakumeye,
sərum ha, mawura bo eye hərwi
ndo i zlele hay mede a Bəy i
Mbəlom. 24 Ada neŋ faya na
gwaɗakumeye anaŋ sa: Tə bəmalə
nakə ndo i zlele ma diye a Bəy i
Mbəlom aye na, ŋgama zləgweme
mâ ye ta bəɗ i ləpəre.»

25 Gawla ŋgay hay tə tsəne ba-
zlam ŋgay niye hay andza niye na,
a gatay hərɓaɓəkka, tə gwaɗ: «Ane
tuk na, kə ge andza niye na, mata
sle mətəme na, way?»

26Yesua zəba fataya, a gwaɗatay:
«Ndəray ma sliye mətəme bay, ane
tuk na, Mbəlom na, wuray a zay
gədaŋ təbey.»

27 Piyer a mbəɗay naha faya, a
gwaɗay: «Tsəne! Nəmay anaŋ,
nəmaa gər ha wu hay tebiye hərwi

məpaka bəzay na, kəkay? Mata ge
bo tə nəmay na, mey?»

28 Yesu a gwaɗatay: «Neŋ faya
na gwaɗakumeye: Sərum ha na,
neŋ Wawa i Ndo na ndziye ka
təv məndze i bəy ta məzlaɓ ma
məndzibəra weɗeye. Nəkurom
neheye ka pumeŋ bəzay aye, ka
ndzumeye ka təv məndze i bəy
kuro gər eye sulo dərmak hərwi
məgatay sariya a gwala i Israyel
hay kuro gər eye sulo. 29 Ada ndo
neheye tebiye tə gər ha gay tay,
malamar tay hasləka eye hay ta
malamar tay dem eye hay, bəba
tay, may tay, wawa tay hay, guvah
tay hay hərwi məzele ga aye na, ta
hutiye a ɗəma ma ziye madzəga
temerre ada ta hutiye sifa nakə
ma ndəviye bay aye. 30Mə walaŋ i
ndo neheye anəke nəteye ndo i me
hay aye na, haladzay ta təriye ndo
i dəba ada mə walaŋ i ndo neheye
anəkenəteyendo i dəbahayayena,
haladzay ta təriye ndo i me.»

20
Dzeke i ndo nakə a həl ndo məge

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

ndo wuray a ndohwaw abəra mə
gay mekedœ pərik hərwi mapəle
ndoməgeməsler 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
giyeməsler bay, nəteyemalətsa 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

‡ 19:19 Madayaw abəra mə Ezipt 20.12-16; Bazlammapala eye masulo eye 5.16-20 ada Levitik
19.18. * 20:2 Ahəlay i Yesu na, kwar i suloy nəte na, a slaməvəlemerəɓe i ndo nakə a geməsler
hwapat aye.
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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 ge na, ndo i guvah a za-
lay andomələvay gər aməsler ŋgay,
a gwaɗay: “Zalatay a ndo məge
məsler hay, vəlatay wu i madagər
tay. Dazlay ta ndo neheye na həl
tay duk aye ada kâ ndəv ha ta ndo
neheye na lah məhəle 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. 10 Ndo neheye
ta dazlay kurre aye ti yaw. Tə
dzala mə gər tay na, ta təmiye ma
ziye i ndo neheye. Ane tuk na,
tə vəlatay kwa way kwar i suloy
nəte. 11 Ta təma na, ta guŋguz
ka ndo i guvah, 12 tə gwaɗ: “Ndo
neheye ti yaw ma dəba may aye,
tə ge məsler na, ɓəre nəte tsa tuk
na, ada ka vəlamay wu madagər
may andza i tay na, kəkay? Nəmay
na, nəmaa sa ɗəretsətseh mə pat
hwapat ada nəmaa səmay naha a
merəɓe.” 13 Ndo i guvah niye a
mbəɗay faya a ndo nəte mə walaŋ
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
ndonakə a yawmadəba yak andza
nakə na vəlaka aye dərmak. 15Neŋ
na, tsəveɗ ga andayaməgewunakə
a seŋ aye ta suloy ga. Kəgəbay
nəkar na, sələk eye hərwi nakə neŋ
ŋgwalak i ndo aye ɗaw?” 16 Andza
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 abəramamədahaŋ 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 Ze-
rozelem. Mə ɗəma na, neŋ Wawa i
Ndo ta vəlateye ga ha a həlay a bag-
war hay i ndo neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom aye ada a ndo neh-
eye tə dzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye. Ta geŋeye sariya i
məkəɗe, 19 ada ta vəlateye ga ha
a ndo neheye tə sər Mbəlom bay
aye. Ta ŋgweseŋeye dəla abəra
mə gər, ta ndaɓiye ga ta man-
dalaɓa. Ta dariye ga ka mayako
mazləlmbaɗa eye. Ma məhəne
mamahkar eye na, na lətseweye
abəra mamədahaŋ.»

Matsətsehe i may i Yakuba ta
Yuhana

Markus 10.35-45
20 Ma dəba eye na, ŋgwas i

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

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

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

«Nəmaa sliye faya.»
23 Yesu 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
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gula ga na, mata tsike na, neŋ bay.
Təv məndze niye na, i ndo neheye
Bəbagaa ləvatayhaboayewu tay.»

24 Siye i gawla i Yesu hay kuro, tə
tsəne bazlam niye na, tə ge mevel
ka gawla i Yesu neheye sulo ta
malamar ŋgay aye. 25 Yesu a za-
latay tebiyeka təvŋgay,agwaɗatay:
«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. 26Ane
tuk na,mâ ge andza niyeməwalaŋ
kurom bay. Ɗuh na, kə ge ndəray
məwalaŋ kurom a saymatəre bag-
war eye na, mâ təra ndo i məsler
kurom. 27 Kə ge ndəray mə walaŋ
kurom a say matəre ndo i me na,
mâ tərabekekurom. 28Andzaniye,
neŋ Wawa i Ndo na 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 ambəl tay ha guluf hay sulo
Markus 10.46-52; Luka 18.35-43

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

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

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

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

34 Yesu a tsəne andza niye na, tə
gay mə bo. A lamay a ɗəre tay,
kwayaŋŋa ndo neheye sulo aye tə
ŋgatay a ɗəre. Tsa na, tə pay bəzay
a Yesu.

21
Yesu a fələkwa a Zerozelem
Markus 11.1-11; Luka 19.28-40;

Yuhana 12.12-19
1 Yesu ta gawla ŋgay hay, nəteye

mazlambar bəse ta Zerozelem
na, tə ndisl a gəma i Betifadze ka
Mahəmba i Tetəɗœz. Yesu a slər
gawla ŋgay sulo kame, a gwaɗatay:
2 «Dum naha a gəma nakə kame
kurom aye. Ka ndislum naha na,
ka ndzumeye a gər a zuŋgo ta
wawa ŋgay maɓara eye. Pəluma
tay ahaya ada kâ yumeŋa tay
ahaya. 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 fayamadiye naha ka

təv yak!
Neŋgeyemaləɓa eye,
neŋgeye mandza eye ka zuŋgo ada

ka zuŋgowawa 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 slam-
bah i dərizl i gərɗaf hay ta fətəl ka
tsəveɗ. 9 Ndo neheye kame i Yesu
tandoneheyemadəbaŋgayayena,
ta wuda, tə gwaɗ: «Zambaɗakway
a Wawa i Davit! Mbəlom mâ pa
ŋgama ka ndo nakə fayama deyew-
eye ta məzele i Bəy Maduweŋ aye.

* 21:5 Zəbama Zakari 9.9.
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Zambaɗakway a Mbəlom, neŋgeye
nakəməmbəlom aye!»

10 Ahəl nakə Yesu a ndisl a Ze-
rozelem aye na, a gatay a ndo ne-
heye ma wuzlahgəma aye wadəŋ
wadəŋ. 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 a
Mbəlom

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

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

14 Guluf hay ta ndo matəra eye
hay, ti ye ka təv i Yesu a gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom. Yesu a
mbəl tay ha. 15 Bagwar hay i ndo
neheye tə vəlaway wu a Mbəlom
aye ta ndo neheye tə dzaŋgawa ba-
zlamiMbəlommapalaeye təŋgatay
a masuwayaŋ nakə Yesu a ge aye
ta mawude i wawa neheye faya ta
wudiye mə gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom: «Məzlaɓ mâ ndza ka
Wawa i Davit» aye na, wu neheye
a ndalatay haladzay. 16 Tə gwaɗay
a Yesu: «Ka tsəne wu nakə wawa
neheye faya ta tsikiye bəɗaw?»
Yesu a mbəɗatay faya: «Ayaw, na

tsəne. Nəkurom na, ka dzaŋgum
bazlam nakə mawatsa eye mə
Ɗerewel aye ɗaɗa təbəɗew? “A

saka nakə wawa hay ada ta wawa
neheye faya ta siye wah mba aye
tâ zambaɗaka.§”»

17 Tsa na, a gər tay ha, a yaw
abəra ma wuzlahgəma, a ye a Be-
tani, a hənamə ɗəma.

Gurovmawa eye bay
Markus 11.12-14,20-24

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

20Gawlaŋgayhay təŋgatay andza
niye, a gatay masuwayaŋ. Tə
gwaɗayaYesu: «Gurovnakayakula
kwayaŋŋa tsa na, kəkay?»

21Yesu 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 faya məge wu nakə
na gay a gurov nakay aye. Kwa a
mahəmba, ka slumeye məgwaɗay:
“Lətse abəra kanaŋ, ta kal ha bo a
bəlay”, ada ma giye bo. 22 Taɗə ka
dzalum ha ka neŋ tə ɗərev kurom
peteh na, ka hutumeye wu nakə
ka tsətsahumeye təmaɗuwulemea
Mbəlom aye tebiye.»

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

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

† 21:12 Yahuda hay ti yawma gəmamekeleŋ eyematambəɗe 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
Zəbama Ezay 56.7 ada Zeremi 7.11. § 21:16 Dəmes hay 8.3.
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24 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Neŋ dərmak na
tsətsahiye fakuma matsətsehe
nəte, taɗə kambəɗumeŋew faya na,
na ge wu neheye ta gədaŋ waray
na, na tsikakumeye. 25Maa slər ha
Yuhana madzəhuɓe ndo a yam na,
way? Mbəlom tsukuɗu, ndo hay
ɗaw?»
Təmaha ka bo bazlamməwalaŋ

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

gewuneheye ta gədaŋ iway na, na
tsikakumeye bay.»

Dzeke i wawa hay sulo
28 Yesu a gwaɗ sa: «Ka dza-

lum ka dzeke nakay na, kəkay?
Ndoweye andaya wawa ŋgay hay
sulo. A gwaɗay a wawa makurre
eye: “Wawa ga, do bəgom ta ge
məsler ma guvah.” 29 Wawa ŋgay
a mbəɗay faya, a gwaɗay: “Na diye
bay.” Məndze tsekweŋ na, a dzala
ha ka bazlam ŋgay niye, a ye a gu-
vah. 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 mat-
sekele dzaŋgal hay ta ŋgwas neheye

tə gawa madama aye ta lahakum-
eye a Bəy i Mbəlom. 32 Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam ki yaw kə
ɗakum ha tsəveɗ deɗek eye. Ka
dzalum ha faya bay. Ɗuh ndo
matsekele dzaŋgal ta ŋgwas neheye
tə gawa madama aye ta dzala ha
faya. Kwa ka ŋgatumay bəbay na,
ka mbəɗum ha mədzal gər kurom
hərwi mədzele ha faya bay.»

Dzeke i ndo neheye ta səkəm gu-
vah hərwiməfəte aye

Markus 12.1-12; Luka 20.9-19
33Tsənumdzekemekeleŋ eye sa:

«Ndoweye andaya a ɗəs guvah. A
zəv a ɗəma dərizl i gərɗaf haladzay.
Dərizl i gərɗaf niye hay na, tə wa
hohway. A lawara na ta zleɗ, a
ŋgar a ɗəma təgwaɗ* hərwimaɗɨtse
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 i maŋgəle hohway i
gərɗaf ŋgay niye hay a sla na, a
slər ndo i məsler ŋgay hay ka təv
i ndo neheye ta səkəm guvah ŋgay
aye hərwi ada tâ vəlayaw hohway
i gərɗaf ŋgay hay. 35 Ane tuk na,
ndo niye hay, tə ŋgatatay na, tə gəs
makurre eye tə ndaɓa na lele. Tə
gəs masulo eye, tə kəɗ na mədahaŋ
eye ada tə kəɗ mamahkar eye tə
kwar. 36 Ndo i guvah a slər ndo
i məsler mekeleŋ eye hay, nəteye
haladzay ta ze neheye kurre aye.
Ane tuk na, ndo niye hay tə ge tay
andza neheye kurre eye. 37 Ka
mandəve ŋgay eye na, a slər wawa
ŋgay. A dzala, a gwaɗ: “Wawa ga
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 nakəma ta ndiye na
guvah ŋgay aye, ki yaw! Takwa,
kəɗakwa na ada guvah nakay ma

* 21:33 Təvmaɗɨtse na, tə ŋgar təv andza təgwaɗ hərwi maɗɨtse hohway.
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mətsakweye 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
ndomekeleŋ eye hay ada ta vəleye
hohway i gərɗaf ŋgay hay a həlay
nakə kə nah aye.»

42Tsana, Yesuagwaɗatay: «Ɗaɗa
ka dzaŋgum wu nakə tə watsa a
Ɗerewel i Mbəlom aye təbəɗew? A
gwaɗ:
“Kwar nakəndomaɗəzle 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 giye wu nakə a say
aye. 44 Kwa way kə dəɗ ka kwar
niye na, ma toliye. Ada kwar niye
kə dəɗ ka ndoweye na, ma ləgəriye
na kərɗik kərɗik andzamereɓek.»

45 Bagwar hay i ndo neheye tə
vəlawaywuaMbəlomaye ta Farisa
hay tə tsəne dzeke i Yesu niye hay
na, tə sər a tsik ka nəteye. 46Ta 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 iMbəlom
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 za-
latayawandohay tâyawtânda ɗaf
i mabəzləme gər i dahəlay. Ane tuk
na, ndo neheye tə zalatay aye na,
ta kərah mede. 4A slər gawla ŋgay
mekeleŋ eye hay sa. A gwaɗatay:
“Dum, gwaɗumatay a ndo neheye
na zalatay aye na, tâ yaw. Na da
wu mənday anəke, na kəɗ gəsaŋ i
sla ga hay ta neheye magəla eye
hay lele aye na kəɗ, wu haymaləva
bo eye tsɨy. Dumara a mənde ɗaf
i mabəzləme gər i dahəlay.” 5 Ane
tuk na, ndo neheye tə zalatay aye
na, ta pa zləm ka bazlam tay niye
bay. Ti ye ka məge məsler tay
hay. Ndo neŋgeɗ a ye a guvah, ndo
mekeleŋ eye a yemasəkəme hawu
ŋgay hay. 6 Ndo siye hay tə gəs
tay hay gawla i ndo niye, tə gatay
ɗəretsətseh, tə kəɗ tay ha mədahaŋ
eye hay.

7«Bəy niye a tsəne andza niye na,
a ndalay. A slər sidzew hay, 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 ayena, ta slaməndebay.
9 Hərwi niye, dum ka tsəveɗ bag-
war eye hay, zalumatayaw a ndo
neheye ka ndzumatay a gər aye, tâ
yaw kamənde ɗaf.” 10Ndo iməsler
ŋgay hay ti ye. Ti ye naha tə hayay
gər a ndo neheye tə ndzatay a gər
aye tebiye, ndo ŋgwalak eye hay ta
ndo neheye ŋgwalak eye bay aye.
Gay i magurlom a rah ta ndo hay.

11 «Bəy a fələkwa a gay hərwi
mazəbe ka ndo neheye a zalatay
aye tuk. A ye naha a ŋgatay a
ndo nəte petekeɗ i magurlom i
mabəzləme gər i dahəlay andaya

† 21:42 Dəmes hay 118.22-23.
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faya bay. 12 A gwaɗay: “Dzam ga,
petekeɗ i magurlom i mabəzləme
gər i dahəlay andaya fakaya bay sa
na, ka fələkwaw kanaŋma kəkay?”
Ane tuk na, ndo niye ka mbəɗay
faya bay. 13Tsa 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 neheye tə pala tay ha
aye na, nəteye haladzay bay.»

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

15 Farisa hay ti ye, tə haya gər.
Tə ma ha ka bo bazlam mə walaŋ
tay hərwi mapəle tsəveɗ ma kəkay
nakə ta həliye suwat abəra ka Yesu
tə matsətsehe faya abəra bazlam
aye. 16 Ta ndəv ha məhay gər na,
tə slər siye i ndo hay mə walaŋ 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, tsika-
may wu nakə ka dzala faya aye:
Bazlam kway mapala eye kə vəl
tsəveɗməvəle dzaŋgal a bəy i Roma
tsukuɗu kə vəl tsəveɗ məvəle bay
ɗaw?»

18Ane 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 eye
təday.» Tə zlayaw kwar suloy
nəte, tə vəlay. 20 Tsa na, Yesu a

gwaɗatay: «Mandzəkit bo nakay ta
məzele nakay faya na, i way?»

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

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

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

Matsətsehe ka gər i mələtsew i
mədahaŋ hay abərama bəɗ

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

ye ka təv i Yesu. Azlakwa bay
Saduke hay na, nəteye tə dzala
ha tə gwaɗ: «Ka mət na, mələtsew
abəra ma mədahaŋ andaya sa
bay.» Ta tsətsah ka Yesu, tə gwaɗay:
24 «Miter, Musa a gwaɗ: “Taɗə
ndoweye a mət ze məwe 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 ta malamar hay. Malamar
tay makurre eye a zla dahəlay. A
mət ze məwe wawa hay, malamar
ŋgay masulo eye a zla ŋgwas niye.
26Malamar ŋgay masulo eye a mət
ze məwe wawa dərmak. Malamar
tay mamahkar a ge andza niye,
nəteye niye tasəla tebiye tə mət ze
məwe wawa. 27 Nəteye tebiye tə
mət na, ŋgwas amət dərmak. 28Ada
patnakəmədahaŋhay ta lətseweye
abəra ma mədahaŋ aye na, ŋgwas
niye ma təriye na, i way? Hərwi
nəteye tebiye ta zla ŋgwas niye.»

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

* 22:13 Zəba mə Mata 8.12. † 22:24 Zəba ma Madazlay i wu hay 38.8; Bazlam mapala eye
masulo eye 25.5-6.
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hay ta ŋgwas hay ta zliye bo sa
bay. Ane tuk na, ta ndziye na,
andza gawla i Mbəlom neheye
mə mbəlom aye. 31 Ka bazlam i
mələtsew abəra ma mədahaŋ na,
ɗaɗa ka dzaŋgumwu nakəMbəlom
a tsikakum mə Ɗerewel ŋgay aye
təbəɗew? A gwaɗ: 32 “Neŋ na,
Mbəlom i Abraham,Mbəlom i Izak,
Mbəlom i Zakob.‡” Mbəlom na,
neŋgeye Mbəlom i mədahaŋ hay
bay, neŋgeyeMbəlom i ndo neheye
ta ndziye huya ta sifa aye.»

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

Bazlam mapala eye nakə a ze
siye hay aye

Markus 12.28-34; Luka 10.25-28
34 Farisa hay tə tsəne Yesu a sla

ka Saduke hay tə bazlam na, tə
haya gər. 35 Ndo nəte mə walaŋ
tay na, neŋgeye 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?»

37Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay:
«“Wuɗa Bəy Maduweŋ Mbəlom
yak tə ɗərev yak tebiye, taməsəfəre
yak tebiye, ada tə metsehe yak
tebiye.§” 38 Bazlam mapala eye
bagwar eye ada nakə ŋgwalak eye a
ze siye hay aye na, anaŋ. 39Bazlam
mapala eye nakə a ze siye hay aye
andza makurre eye anaŋ: “Wuɗa
ndo i məgeɗ yak andza ka wuɗa
na gər yak.*” 40 Bazlam i Musa
mapala eye tebiye 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 neheye mahaya gər aye, a

gwaɗatay: 42 «Ka dzalum ka Kəriste
na, kəkay? Neŋgeyewawa i way?»
Tə gwaɗay: «Neŋgeye Wawa i

Davit.»
43 Yesu a gwaɗatay: «Ada ma

kəkay Davit a ma ha bazlam i
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye nakə a tsik
ahəl niye, a zalay “Bəy Maduweŋ
ga” aye ɗaw? Hərwi Davit a gwaɗ:
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
“BəyMaduweŋ” tukna, adaKəriste
neŋgeye wawa 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 neh-
eye kəriye.

23
Yesu a matay ha mənese a bəy i

Yahuda hay
Markus12.38-39; Luka11.43,46,

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 awuneheye təmba a
zla bo bay, faya ta piye ka gər i ndo
hay. Ane tuk na, bo tay eye kwa
məlamay ta wur həlay, ta kərah
madzəne ndo hay.

‡ 22:32 Madayaw abəra ma Ezipt 3.6, 15, 16. § 22:37 Bazlam mapala eye masulo eye 6.5.
* 22:39 Levitik 19.18. † 22:44 Dəmes hay 110.1.
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5 «Məsler tay faya ta giye na,
hərwi ada ndo hay tâ zəba fataya,
tâ gwaɗ nəteye ŋgwalak eye hay.
Mahoɗok neheye tə mbəkwawa
ada tə ɓarawakaboayena, bagwar
aye hay. Ta səkahawa ha me i
petekeɗ tay ta zəbol.* 6Ma təv nakə
ndo hay tə haya gər ka mənde wu
mənday aye na, ta wuɗa məndze
ka təv nakə ŋgwalak eye adamə gay
i maɗuwule me, ta ndziye na, ka
təv nakə ndo hay ta ŋgatateye aye.
7A satay ndo hay tâ tsikataymemə
walaŋ 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 malamar 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.
12 Kwa way kə say matəre bagwar
eye kame i ndo hayna,Mbəlomma
təriye ha wawa eye ɗuh. Kwa way
ka təra ha gər ŋgay wawa eye na,
Mbəlom ma təriye ha bagwar eye
ɗuh.»

Ɗəretsətseh ka ndomədzaŋgawa
bazlam iMusamapala eye ta Farisa
hay

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

13 «A nəkurom ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye ta
Farisa hay, nəkurom na, ndo i
bəbərek hay, ɗəretsətseh ka gər
kuromhərwi faya kadərəzlumatay
na tsəveɗ mede a Bəy i Mbəlom a
ndo hay. Bo kurom eye a sakum
mede bay ada ndo neheye a satay

mede aye, a sakum məgəre tay ha
tâ ye bay.
[ 14 «A nəkuromndomədzaŋgawa

bazlam i Mbəlom mapala 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 gakumeye sariya
kurom na, ma ziye siye i ndo hay,
ta sakakumeye naha bay.]

15 «A nəkurom ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye ta
Farisa hay, nəkurom na, ndo i
bəbərek hay. Ɗəretsətseh ka gər
kurom hərwi faya ka həhalumeye
ka dala ada ka bəlay hərwi ada ndo
hay tâ pakum bəzay. Ka hutum
ndo nəte na, ka tərumeye ndo nakə
mahutiye sariya iMbəlomma ziye
kurommadzəga 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 ba-
zlam 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 aMbəlomnakəma
təriye ha gura tsəɗaŋŋa eye ɗaw?
18 Faya ka gwaɗumeye sa: “Taɗə
ndoweye kə mbaɗa ta təv məvəlay
wu a Mbəlom na, andza kə mbəɗa
bay, a tsik bazlammətsike tsa. Ane
tuk na, kə mbaɗa tə wu nakə tə
vəlay a Mbəlom mapa eye ka təv

* 23:5 Yahuda hay tə mbəkwawa mahoɗok, tə pawa a ɗəma təv mədzeŋge hay mə Ɗerewel i
Mbəlom. Tə ɓarawa ka daʼar, ka həlay i gula. Tə mawa ahaya bazlam i Mbəlom mapala a gər
na, andza niye.



Mata 23:19 47 Mata 23:34

məvəlay wu a Mbəlom aye na, ku-
toŋ ma giye wu nakə a mbaɗa ha
aye.” 19Nəkuromna, guluf eyehay,
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
Mbəlomna, ambaɗa ta təvməvəlay
wu a Mbəlom ada tə wu neheye
faya aye tebiye. 21 Ndoweye kə
mbaɗa tə gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom na, a mbaɗa ta gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom ada ta
Mbəlomnakəmandzaeyemə ɗəma
aye. 22 Ndoweye kə mbaɗa ta
magərmbəlom na, a mbəɗa ta təv
məndze i Mbəlom ada ta ndo nakə
mandza eyemə ɗəma aye.

23 «A nəkurom ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye ta
Farisa hay, nəkurom na, bəbərek
eye hay. Ɗəretsətseh ka gər kurom
hərwi ka hayumay gər a slambah i
ala kurom hay tebiye na, mə kuro
na, ka zlawum nəte ka vəlawumay
a Mbəlom. Ada ka gərum ha
məge wu ŋgwalak eye mə bazlam i
Mbəlommapalaeyeɗuhna, kəkay?
Andzaməgweɗeməgewunakəaye
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 handohay aye. Faya ka palum-
eye madzendzew hay abəra ma
yam kurom nakə faya ka sum aye,
ane tuk na, ka gərum ha a ɗəma
zləgweme.

25 «A nəkurom ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye ta
Farisa hay, nəkurom na, bəbərek
eye hay. Ɗəretsətseh ka gər
kurom hərwi nəkurom faya ka
tsakaɗumeye dəba i gəsiyem ta
dəba i səra lele. Ane tukna, huɗ eye

maraha eye təwuneheye ka kəlum
aye ada təwu nakə a say a bor i bo
kurom aye. 26 A nəkurom Farisa
neheye ka tərum andza guluf hay
aye, tsakaɗum na huɗ i gəsiyem
kurom təday ada dəba eye bəbay
ma zəbiye lele dərmak.

27 «A nəkurom ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye ta
Farisa hay, nəkurom bəbərek eye
hay. Ɗəretsətseh ka gər kurom
hərwi nəkurom ka ndzəkitum bo
na, tsəvay neheye ta lambaɗ tay ha
dəba eye lele, a zəba kuɗekuɗek.
Tə le ka ɗəre mazəbe fataya hal-
adzay. Ane tuk na, mə huɗ eye na,
maraha eye ta mətasl i mədahaŋ
hay ada tə wu neheye maza eye
tebiye. 28Nəkurom na, andza niye
dərmak. Ka ɗəre i ndo hay na, ka
gwaɗumnəkuromndo i deɗek hay.
Ane tuk na, mə ɗərev kurom na,
nəkurom maraha eye ta bəbərek
ada ta mənese.

29 «A nəkurom ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye ta
Farisa hay, nəkurom na, bəbərek
eye hay. Ɗəretsətseh ka gər kurom
hərwi faya ka ɗəzlumeye tsəvay i
ndoməɗe ha bazlam iMbəlom 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
ndoməɗe ha bazlam i Mbəlom hay
aye na, nəmaa dzapiye ta nəteye
hərwiməkəɗe tayhabay.” 31Andza
niye, bo kurom eye tə gər kurom
ka sərum ha nəkurom wawa i ndo
neheye tə kəɗ tay ha ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom hay aye. 32 Lele,
ndəɗikum ka məsler i bəba təte
kurom huya!

33 «Nəkurom na, dədœ hay,
wawa i palas hay! Ka slumeye
mətəme abəra ka sariya i ako
nakə ma mbatiye bay aye na,
kəkay? 34Hərwi niye, tsənum lele:
Na slərakumeye naha ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom hay, ndo
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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. 35 Andza 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
fayaaMbəlomhuskaZakariwawa
i Baraki nakə ka kəɗum 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

37 Yesu a dazlay mətuwe Ze-
rozelem. A gwaɗ: «Nəkurom ndo
i Zerozelem hay, nəkurom ndo i
Zerozelem hay. Nəkurom neheye
ka bəbazlum tay ha ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom hay ada ka
kəɗum tay ha ndo neheye Mbəlom
a slərakum naha aye tə kwar.
Sik nday nakə a seŋ məhayakum
gər ka təv ga andza mandzekwer
nakə ma 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 hus ahəl nakə ka gwaɗumeye:
“Mbəlommâ pa ŋgama ka ndo nakə
faya ma deyeweye tə məzele i Bəy
Maduweŋ aye!”»

24
Yesu a ɗa ha ta mbəzliye ha gay i

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

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

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

3 Yesu a ye, a tsal a Mahəmba
i Tetəɗœz. Ahəl nakə neŋgeye
mandza eye na, gawla ŋgay hay ti
ye ka təv ŋgay mahəteye, ti ye ta
tsətsah faya, tə gwaɗay: «Tsikamay,
wu neheye ta ta giye bo na,
kəɗay? Ada ŋgoɗgor waray nakə
ma ɗiye hamazlambar kamaweye
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. 7 Slala ŋgeɗ
ta giye vəram ta slala neŋgeɗ, bəy
ta bəy ta giye vəram. Mandərzlaŋ
ma giye, dala ma ɓəliye ma gəma
hay wal wal. 8 Wu neheye tebiye
ta giye bo na, andza məwe wawa
nakə a dazlay a ŋgwas aye.»

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

9 «Ma dəba eye na, ndo hay ta
gəsiye kurom hərwi ada tâ gakum
ɗəretsətseh, ta kəɗiye kurom. Slala
i ndo hay tebiye ta nakumeye ɗəre
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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. 11Ndo neheye
təgwaɗnəteyendoməɗehabazlam
i Mbəlom aye haladzay ta deyew-
eye. Ta səpatiye ndo hay haladzay.
12 Mənese ma səkahiye haladzay.
Hərwi niye, mawuɗe bo i ndo hay
haladzay ma nəkiɗiye. 13 Ane 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, məndzibəra ma
ndəviye.»

Tambəzliye ha Zerozelem
Markus 13.14-23; Luka 17.23-

24,37, 21.20-24
15 Yesu a gwaɗatay: «Ka

ŋgatumeye a wuray maga zluwer
eye andza mazəlatoŋgo, ma lətsiye
a təvnakə tsəɗaŋŋaeye, andzanakə
Daniyel* ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom kə tsik faya. (Ndoweye kə
dzaŋga na, mâ tsəne lele.) 16 Ndo
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 abəra mə
gay ŋgay bay. 18Ndo nakə neŋgeye
ma guvah aye na, mâ mbəɗa gər a
mətagay ŋgayməzlaw petekeɗ ŋgay
bay. 19 Pat eye niye na, ɗəretsətseh
wene wene eye na, ka gər i ŋgwas
neheye tə bo sulo aye ada ka ŋgwas
neheye faya ta vəlateye wah a
wawa tay hay aye! 20 Ɗuwulumay
me a Mbəlom hərwi mahway nakə
ka hwayumeye mâ ge a həlay i
mətasl baykəgəbaypat imazəzukw
bo bay. 21 Andza niye, a həlay
niye na, 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 deyew-
eye. Ta gwaɗiye nəteye na, ndo
məɗe ha bazlam iMbəlom, kəgəbay
ndo mətəme ha ndo nakə Mbəlom
a sləraweye. Nəteye na, ta giye
masuwayaŋ hay ada təwu neheye
ma giye hərɓaɓəkka aye hərwi taɗə
ma giye bo na, masəpete tay ha
ndo neheye Mbəlom a pala aye.
25 Anaŋ, 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 təmum bay. 27 Neŋ Wawa
i Ndo, na deyeweye na, andza
mawutseɗe i mbəlom nakə ta
ŋgateye kwa təwaray aye. 28Andza
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,
pat ma giye andaya sa bay ada
kiye ma dəviye bay. Wurzla 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

* 24:15 Zəbama Daniyel 9.27; 11.31; 12.11.
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tuwiye ka bo. Ta ŋgeteŋeye a neŋ
Wawa i Ndo na deyeweye ma
pazlay ta gədaŋ 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 mazlambar na deyeweye,
neŋ ka məgeɗ. 34 Neŋ faya na
gwaɗakumeye: Sərum ha na, wu
nakay tebiye ma giye bo na, ndo
neheye anəke aye ta mət zuk bay.
35 Magərmbəlom ta dala ta dziye,
bazlam ga na, ɗaɗama dziye bay.»

Maa sər pat nakəməndzibərama
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. Ada ma
deyeweye ahəl waray na, ndəray
a sər həlay eye bay sa. Kwa gawla i
Mbəlom hay mə mbəlom, kwa neŋ
Wawa ŋgay bəbay, nəmaa sər bay.
Maa sər pat eye na, Mbəlom Bəba
ga nəte ŋgweŋ. 37Wu nakə a ge bo
a həlay i Nuhu aye na, pat nakə
neŋ Wawa i Ndo na deyeweye na,
ma ta giye bo andza niye dərmak.†
38 Hərwi ahəl nakə yam ka dazlay
a məpe zuk bay aye na, ndo hay
tə ndayawa wu mənday, tə sawa
wu məsay, tə zlawa dahəlay ada tə
vəlawa dem tay hay a zal hus a pat
nakə Nuhu a fələkwa a kwalalaŋ i
yam aye. 39 Ta sər ka bo bay hus a

həlay nakə yam a yaw a həl tay ha
tebiye. Ahəl nakə neŋ Wawa i Ndo
na deyeweye na, ma giye andza
niye dərmak.

40 «A həlay niye na, ndo hay sulo
maguvahna, ta zliyenəte, 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 tse-
zlezleŋŋe, ma gəriye ha məkal mâ
fələkwa a gay ŋgay bay. 44 Hərwi
niye, nəkurom dərmak ləvum bo,
hərwi neŋWawa i Ndo namaweye
ahəl waray na, ka sərumeye bay.»

Ndo iməsler ŋgwalak eye
Luka 12.41-48

45Yesu 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.” 46Məŋgwese
ka gər i ndo məge məsler niye taɗə
ndo i gay ŋgay ki yaw, kə ndzay
a gər neŋgeye faya ma giye məsler
andza nakə tə tsikay aye. 47 Neŋ
faya na gwaɗakumeye: Sərum ha
na, ndo i gay ŋgaymagəray ha zlele
ŋgay tebiye mâ ləvay gər.

48 «Ane tuk na, taɗə ndo məge
məsler niye ŋgwalak eye bay na,ma
gwaɗeye a gər ŋgay: “Ndo i gay
ga faya ma gaweye mahonok, ma
deyeweye bəse bay”, 49ma piye bo
məndeɓe siye i ndo neheye faya ta
giye məsler dziye. Ma ndiye wu
mənday ada ma siye wu məsay ta
ndo məkweye hay. 50 Ndo i gay
ŋgaymamaweye na, ka həlay nakə
faya ma həbiye bay aye ada a sər
bay aye. 51 Ki yaw na, ma vəleye

† 24:37 Madazlay i wu hay 7.17-23.
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ɗəretsətseh haladzay, ma həhariye
na ndo i məsler niye. Ma kaliye
ha a təv i ndo i bəbərek hay. Mə
ɗəma na, ta tuwiye tə mahəpəɗe
zler eye.‡»

25
Dzeke i merehe i dem hay kuro
Luka 12.35-38, 13.25-28

1 Yesu a gwaɗatay: «A həlay niye
na, Bəy i Mbəlom ma ndzəkitiye
bo na, tə merehe i dem hay kuro.
Tə həl lalam tay hay, ti ye hərwi
mədzəgər tə zal i dahəlay. 2 Mə
walaŋ imerehe i demneheye kuro
aye, zlam na, matərakahaŋ eye
hay, siye hay zlam na, metsehe tay
andaya. 3 Merehe i dem neheye
zlammatərakahaŋaye, təhəl lalam
tay na, ta ləva ha bo tə mal bay.
4Merehe i dem neheye zlam met-
sehe tayandayaayena, təhəl lalam
tay ada kwaway a ləvahabo təmal
ma dos. 5 Zal i dahəlay ki yaw bəse
bay. Merehe i dem niye hay tebiye
məndzehəre a gatay, tə ndzahəra.

6 «Ta magərhəvaɗ na, mawude
a tsəne. “Anaŋ zal i dahəlay
kə ndzew! Lətsum ka mbəlom,
dum ta dzum gər.” 7 Merehe i
dem niye hay ta pəɗeke abəra
ka məndzehəre, ta dazlay mələve
bo ta lalam tay hay. 8 Merehe i
dem neheye matərakahaŋ aye na,
ta tsətsah mal ka merehe i dem
neheye metsehe tay andaya aye,
tə gwaɗatay: “Mbəɗumamay mal a
lalam may hay tsekweŋ tey hərwi
faya ta mbatiye.” 9 Merehe i dem
neheyemetsehe tay andaya aye, ta
mbəɗatay faya, tə gwaɗatay: “Aʼay,
andaya haladzayma sliye a nəmay
ada anəkurombay. Hwayumnaha
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. 11 Məndze
zərat na, siye i merehe i dem
niye hay tə maw. Tə maw na,
tə gwaɗ: “Bəy Maduweŋ, Bəy
Maduweŋ, həndəkamay abəra ma
məgeɗ!” 12 Ane 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 hay
mahkar

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

bo andzando i gaynakə a saymede
a tsekene aye. A zalatay a ndo
i məsler ŋgay hay, a gər ha zlele
ŋgay a həlay tay. 15 A vəlay kwa a
way ka gədaŋ ŋgay. A vəlay a ndo
ŋgeɗ 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, ndo nakə tə vəlay kwar i
suloy temerre nəte aye na, a ye a la
bəɗ, aŋgahanasuloy indo igayŋgay
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
temerrezlamaye, ayeka təvŋgay,a
gwaɗay: “Ndo i gay ga, ka vəleŋ na,
kwar i suloy temerre zlam. Anaŋ
na huta faya kwar i suloy temerre
zlam.” 21Ndo i gay ŋgay a gwaɗay:
“Lele haladzay, nəkar na, ndo i
ŋgwalak adando i deɗek. Nəkarndo

‡ 24:51 ZəbamaMata 8.12 ada dzaŋgawu nakəmawatsa eye ka gər aye.
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i deɗek kwa mə wu neheye tsek-
weŋ aye, na pakeye wu haladzay a
həlay. Dara ŋgwasama ka bo tə neŋ.”
22Ndo i məsler nakə a vəlay kwar i
suloy temerre sulo aye, a ye naha,
a gwaɗay: “Ndo i gay ga, ka vəleŋ
kwar i suloy temerre sulo. Anaŋ
na huta faya kwar i suloy temerre
sulo.” 23 Ndo i gay ŋgay a gwaɗay:
“Lele, nəkar na, ndo i ŋgwalak ada
ndo i deɗek. Nəkarndo i deɗekkwa
mə wu neheye tsekweŋ aye, na
pakeye wu haladzay a həlay. Dara
ŋgwasamakabo təneŋ.” 24Ndonakə
tə vəlay kwar i suloy temerre nəte
aye, a ye naha a gwaɗay: “Ndo i
gay ga, na sər ha, nəkar na, ndo
makula gər eye. Ka dziye wu nakə
ka sləga bay aye, ka hayay gər awu
nakə ka zəv bay aye. 25Na dzədzar,
hərwi niye na ye na ŋgaha kwar i
suloy yak a bəɗ. Anaŋ suloy yak.”
26Ndo i gay ŋgay a gwaɗay: “Nəkar
na, ndo i məsler nakə ŋgwalak eye
bay aye ada sœ eye. Ka sər na, na
dziyewunakəna sləga bay aye ada
na hayay gər a wu nakə na zəv bay
aye ba? 27Meeneŋna, peŋna suloy
a bank. A həlay i məmaw ga na,
na həla ahaya suloy ga ta magogoy
eye faya. 28 Həlum faya abəra
kwar i suloy niye temerre nəte aye.
Vəlumay ha faya a ndo nakə kwar
i suloy andaya faya gwezem aye.
29Hərwi ndo nakəwu ŋgay andaya
aye 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. 30 Gəsum 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
31 Yesu a gwaɗatay sa: «Ahəl

nakəneŋWawa iNdonadeyeweye
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. 33 Ka
ŋgəna tay ha na, ma piye tay ha
təɓaŋ hay a diye i həlay i mənday
ŋgay ada ma piye tay ha wak hay a
diye i həlay i gula ŋgay.

34 «Bəy ma gwaɗateye a ndo
neheye tə həlay i mənday ŋgay
aye: “Dumara, nəkurom neheye
Mbəlom Bəba ga a pa fakuma
ŋgama aye, ka ndzumeyemabəy ga
nakəMbəlom a ləvakumha bo kwa
ahəl nakə kə ge məndzibəra zuk
bay aye. 35 Hərwi ahəl niye, may
a wur fagaya na, ka vəlumeŋ wu
mənday, yam a geŋ na, ka vəlumeŋ
yamməsay, neŋ mbəlok eye na, ka
təmum ga a gay kurom, 36 petekeɗ
andaya fagaya bay na, ka pumeŋ
ka bo petekeɗ, neŋ ɗəvats eye na,
ka gumeŋ gər, neŋ ma daŋgay na,
ka yum ka zəbumeŋew ɗəre.”

37 «Ndo neheye tə gawa wu nakə
a yay a gər a Mbəlom aye na, ta
mbəɗeye faya, ta gwaɗeye: “Bəy
Maduweŋ, nəmaa ŋgataka may a
wur fakaya ada nəmaa vəlaka wu
mənday na, kəɗay? Yam a gaka
ada nəmaa vəlaka yam məsay na,
kəɗay? 38 Nəmaa ŋgataka nəkar
mbəlok eye ada nəmaa təma kar a
gaymay na, kəɗay? Petekeɗ fakaya
bay ada nəmaa paka ka bo pe-
tekeɗ na, kəɗay? 39Nəmaa ŋgataka
nəkar ɗəvats eye kəgəbay nəkarma
daŋgay ada nəmaa ye mazəbakaw
ɗəre na, kəɗay?”

40 «Bəy ma mbəɗateye faya,
ma gwaɗateye: “Neŋ faya na
gwaɗakumeye, sərum ha, kwa
mey ka gumay a ndo wawa eye
tsekweŋ mə walaŋ i malamar
ga hay na, ka gum niye na, a
neŋ.” 41 Ma dəba eye bəy ma
gwaɗateye a ndo neheye tə həlay

* 25:30 ZəbamaMata 8.12 ada dzaŋgawu nakəmawatsa eye ka gər aye.
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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 nakəmay a wur fagaya na, ka
vəlumeŋ wu mənday bay. Yam a
geŋna, kavəlumeŋyambay, 43Neŋ
mbəlok eye na, ka təmum ga 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
kəgəbaymadaŋgaynəmaagaka gər
bay na, kəɗay?”

45 «Bəy ma mbəɗateye faya,
ma gwaɗateye: “Neŋ faya na
gwaɗakumeye: Sərum ha na, wu
nakə ka slum faya məgay a ndo
wawa eye tsekweŋməwalaŋ i ndo
neheyebayna, kagumeŋaneŋbay
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 nakə
ma ndəviye bay aye.»

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

Yuhana 11.45-53
1 Ahəl nakə Yesu a ndəv ha

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

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

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

Ŋgwaswuray a mbəɗa mal ka gər
i Yesu

Markus 14.3-9; Yuhana 12.1-8
6Yesu neŋgeyema gəma i Betani,

mə gay i ndowuray tə zalay Simoŋ.
Ndoweye niye a ndzawa na, ɗəvats
i madəgweɗe a gaway.

7 Ahəl nakə faya ta ndiye wu
mənday aye na, ŋgwas wuray a ye
naha ka təv i Yesu ta dos mə həlay
a le haladzay, maraha eye tə mal
nakə a ze huŋŋa tsakala eye hal-
adzay 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 ha mal 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. 11 Ndo
i mətawak hay na, nəteye ka təv
kurom huya. Ane tuk na, neŋ na,
na ndziye tə nəkurom huya bay.
12 Neŋgeye ka mbəɗa mal ka bo ga
hərwi mələve ha bo i məzle ga a
bəɗ. 13Neŋ faya na gwaɗakumeye,
sərum ha: Kwa a ŋgay ta ɗiye
ha Labara Ŋgwalak eye nakay ka
məndzibəra tebiye na, ta tsikiye ka
ŋgwas nakay hərwi wu nakə a ge
aye. Ndo hay ta mətsiye ha gər
bay.»

Yudas Iskariyot a pəla tsəveɗ
məge 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



Mata 26:16 54 Mata 26:32

ye naha, a gwaɗatay: «Taɗə na
pəlakum tsəveɗməgəse Yesu na, ka
vəlumeŋeye mey?» Bagwar hay
i ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom təpaslaykwar i suloykuro
kuro mahkar*, tə vəlay. 16A dazlay
pat eye niye Yudas a pəla həlay
nakə lele eye hərwi məge ɗaf ka
Yesu aye.

Yesu a ləva ha bo tə ɗaf i Pak
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 wu-
zlahgəma, a gay i ndoweye andaya,
gwaɗumay: “Miter a gwaɗ: Həlay
eye i ga kə slaw. Na ndiye ɗaf i Pak
ta gawla ga hay na, mə gay yak.”»

19Gawla i Yesu hay ti ye tə ge wu
nakə Yesu a tsikatay aye. Tə da wu
mənday i Pakmə ɗəma.

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 dazlay 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, ndo
nəte mə walaŋ kurom ma giye fa-
gaya ɗaf.»

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

23 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Mata ge fagaya ɗaf na,
ndonakə fayanəmaa tələkiye həlay
a səra salamay aye. 24Neŋ Wawa i
Ndo na mətiye andza nakə Ɗerewel

i Mbəlom a tsik aye. Ane tuk na,
ɗəretsətseh ka gər i ndo nakə ma
giye ɗaf ka neŋ Wawa i Ndo aye.
Ndo niye na, ŋgama meeneŋ tâ wa
na bay.»

25Yudas, ndonakəmagiye 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
26Ahəl nakə faya ta ndiye ɗaf aye

na, Yesu a zla peŋ, a gay naha sɨsœ
aMbəlom. 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, bam-
baz ga nakə Mbəlom ma ɓariye
dzam ta ndo hay aye. Ta mbəɗiye
ha na, hərwi məpəse ha mezeleme
i ndo hay haladzay. 29Neŋ faya na
tsikakumeye, na ta siye wu məse
nakay sa bay hus a pat nakə ka ta
sakweye weɗeye ma bəy i Bəba ga
Mbəlom aye.»

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 eyeməƊerewel 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.‡”
32Ane tuk na, nambəlaw abərama

* 26:15 Zəba ma Zakari 11.12. † 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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mədahaŋ na, na həbiye kurom ma
Galile.»

33Piyer ambəɗay faya, a gwaɗay:
«Kwa siye i ndohay ta gər kar hana,
neŋ na gəriye kar ha ɗaɗa təbey.»

34Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay:
«Neŋ faya na gwaɗakeye: Sər ha
na, bəgomtahəvaɗnakaydzagulok
ma ta zlahiye na, ɓa ka gwaɗ sik
mahkar ka sər neŋ bay.»

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

YesumaGetsemene
Markus 14.32-42; Luka 22.39-

46; Yuhana 18.1
36 Yesu ta gawla ŋgay hay tə

ndisl a təv eye andaya tə zalay
Getsemene. Mə ɗəma na, a
gwaɗatay: «Ndzum kanaŋ. Na diye,
na ɗuwulay 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 hal-
adzay. 38 A gwaɗatay: «Ɗərev ga
na, kə rah tə ɗəretsətseh imədahaŋ.
Nəkurom na, ndzum kanaŋ, ndza-
kwa na, tsezlezleŋŋe.»

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

40 A maw ka təv i gawla ŋgay
neheye mahkar aye na, 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
məgewu lele eye, ane tukna, gədaŋ
kurom andaya məsəmay naha a
masəpete i Fakalaw bay.»

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

43 Tsa na, a maw ka təv i gawla
ŋgay neheye sa. A ndzatay a gər na,
nəteye mandzahəra eye. Tə mba
faya məndze tə ɗəre kwa tsekweŋ
bay tebiye. 44Agər tayha, 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:
«Fayakandzahərumeye sa ada faya
ka zəzəkumeye bo ba? Gum met-
sehe, anəke na, həlay eye kə slaw.
Neŋ Wawa i Ndo ta vəlay ga ha a
həlay i ndo i mezeleme hay tuk.
46 Lətsum, 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
47Ahəl nakə Yesu fayama tsikiye

me mba aye na, pəslaŋ Yudas
neŋgeye nakə nəte mə walaŋ i
gawla i Yesu hay kuro gər eye sulo
aye, a ye naha. Ti ye naha ta ndo
hay 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
tamadugula i Yahuda hay.

48Yudasndoməgatay ɗaf kaYesu
aye ɓakə ɗatayhawunakəmagiye.
A gwaɗatay: «Ndonakəna 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.
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50 Tsa na, Yesu a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Dzam ga, wu nakə ka yaw
məge na, ge na.» Tsa na, siye i ndo
hay ti ye naha, tə wuya kura ka
Yesu, tə gəs na.

51Ndo nəte mə walaŋ i ndo neh-
eye 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 zləmfats ka dala. 52Tsa 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 aMbəlom, na
tətikawa, ka gəsum ga bay! 56 Ane
tuk na, wu neheye tebiye tə ge bo
aye na, hərwi ada wu nakə ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom hay tə
watsa mə Ɗerewel i Mbəlom aye tâ
ge bo.»
Tsa na, gawla ŋgay hay tə gər ha,

ta hway faya abəra.

Yesu kame i bagwar i Yahuda
hay

Markus 14.53-65; Luka 22.54-
55,63-71; Yuhana 18.12-14,19-23

57Ma dəba eye ndo neheye 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 Mbəlomma-
pala eye tamadugula i Yahudahay,
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.

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

62Tə tsəneandzaniyena, 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
Mbəlomnakəmandziye ka tor eye,
mbəɗeŋew faya: Nəkar na, Kəriste
Wawa i Mbəlom ɗaw?»

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

65 Bagwar i ndo məvəlaway wu
a Mbəlom a tsəne andza niye na,
a ndalay haladzay. A ŋguraɗa ha
petekeɗ ŋgay, a gwaɗ: «Kə tsalay ka
gər aMbəlom! Ka pəlakweye na, sa
mey, na gwaɗ ka tsənumwunakə a
tsik aye. 66Nəkuromka dzalumna,
kəkay?»
Ndo hay ta mbəɗay faya, tə

gwaɗay: «Neŋgeye ndo məge
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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 iMbəlom ba! Tsikamay,
maa faka na, way?»

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

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

ma dalamətagay ma bəra. Ŋgwas
wuray a gawaməsler mə gay i bag-
war 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 sərwu
nakə a sakamətsikeŋ aye bay.»

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

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

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

74 Tsa na, Piyer a gwaɗ: «Kə ge
na raw me na, Mbəlom mâ geŋ
ɗəretsətseh. Nambaɗa 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
neŋbay.» Tsana, Piyer ayawabəra
ma dalamətagay, a tuwa tsɨɗuk
tsɨɗuk.

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

18.28-32
1 Pərik i mekedœ na, bagwar

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

Yudas a kəɗ bo ŋgay
Məsler hay 1.18-19

3Yudas, ndonakəageɗafkaYesu
aye, a zəba ta gəs na Yesu a sariya
na, a dzala ka wu nakə a ge aye na,
ŋgwalak eye bay. A həl kwar i suloy
nakə tə vəlay kuro kuro mahkar
aye, a matay naha a bagwar hay
i ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom tamadugula i Yahudahay.
4 A ye naha a gwaɗatay: «Na ge
mənese, hərwi na ge ɗaf ka ndo
nakə kə gemənese bay aye.»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Ba-

zlam yak bəna, i maymey tey.»
5 Yudas a kutsatay naha suloy

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

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

7 Ma dəba eye, madugula i
Yahuda hay təma ha ka bo bazlam
mə walaŋ tay hərwi suloy niye
na, ta səkəm guvah abəra ka ndo
məŋgere gərwa. A guvah eye niye
na, ta liye a ɗəma slele hay. 8Hərwi
niye, huskabəgomtə zalayaguvah
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
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mahkar, niye na tsakala nakə ndo i
Israyel hay tə gwaɗ ta vəliye hərwi
ŋgay aye. 10Ada ta səkəmha guvah
abəra ka ndoməŋgere 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
11Yesuneŋgeyekame iPilat. Pilat

a tsətsah faya, agwaɗay: «Nəkarna,
bəy i Yahuda hay deɗek ɗaw?»
Yesu a gwaɗay faya: «Nəkar ka

tsik segey.»
12 Bagwar hay i ndo neheye

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

14 Ane tuk na, Yesu ka mbəɗay
faya kwa tsekweŋ bay. Niye na, a
gay wadəŋwadəŋ a Pilat.

Tə gay sariya a Yesu i məkəɗe
Markus 15.6-15; Luka 23.13-25;

Yuhana 18.3–19.16
15Magurlom i Pak kə ndzew na,

ŋgomna a gərawa ha ndo i daŋgay
nəte, ndo nakə a satay a ndo hay
aye. 16 A həlay niye na, ndow-
eye andaya neŋgeye seweɗ eye ma
daŋgay, tə zalay Barabas. 17 Ndo
hay tə haya gər haladzay. Pilat
a tsətsah fataya, a gwaɗatay: «A
sakum nâ gərakum ha na, way?
Barabas tsukuɗuYesunakə tə zalay
Kəriste aye ɗaw?» 18 Pilat a sər ha
tə gəsay naha Yesu na, tə ge faya na,
sələk kəriye.

19Ahəl 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 gemənese bay.
Ta həvaɗ nakay, na sa ɗəretsətseh
haladzaymaməsine hərwi ŋgay.»

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

Barabas!»
22 Pilat a tsətsah fataya, a

gwaɗatay: «AdanageyeaYesunakə
tə zalay Kəriste aye na, mey?»
Nəteye tebiye tə gwaɗay: «Dar na

kamayakomazləlmbaɗa eye!»
23Pilat a gwaɗatay: «Neŋgeye a ge

na, mənese waray?»
Ane tuk na, ta səkah hamawude

haladzay ta gədaŋ, tə gwaɗ: «Dar na
kamayakomazləlmbaɗa eye!»

24Pilat a zəba fayama sliyeməge
wuray kwa tsekweŋ bay ada ndo
hay faya ta dazleye mawude hal-
adzay na, a təɗ yam, a bara həlay
kame i ndo niye hay, a gwaɗatay:
«Mənese iməkəɗe ndo nakay na, ka
gər ga bay. Mənese eye na, ka gər
kurom.»

25Ndohay tebiye tambəɗay faya,
tə gwaɗay: «Ayaw, nəmaa təma.
Mənese i məkəɗe ndo nakay mâ
yaw ka gər may ada ka wawa may
hay.»

26 Tsa na, Pilat 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
mayakomazləlmbaɗa eye.

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

27Ma dəba eye na, sidzew i Pilat
hay ti ye ha Yesu a gay i ŋgomna.
Ti ye naha, tə haya gər a sidzew
hay tebiye. 28 Ta tsəkw faya abəra
petekeɗ ŋgay hay. Tə pa faya pe-
tekeɗ ndozza eye.† 29Tə ɗəsaw dak
tə slapanakabo, ta pay a gər a Yesu

* 27:10 Zəbama Zakari 11.12-13; Zeremi 18.2-3; 19.1-2; 32.6-15. † 27:28 Petekeɗ ndozza eye:
Petekeɗ nakə sidzew i Roma hay tə pawa ka bo andza petekeɗ i bəy aye.
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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 petekeɗ ndozza eye niye, tə
ma ha faya petekeɗ ŋgay hay. Ti
ye ha hərwi madar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye.

Ta dar na Yesu ka mayako
mazləlmbaɗa eye

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

32 Ahəl nakə sidzew hay faya ta
diye ha Yesu, ta tasiye abəra mə
walaŋ gay aye na, tə dzəgər ta
ndo i Siren, məzele ŋgay Simoŋ.
Tə gay kutoŋ ka məzle mayako
mazləlmbaɗa eye nakə ta dariye
faya Yesu aye. 33 Tə ndisl a təv eye
andaya tə zalay Golgwata, andza
məgweɗe: «Təv i mətasl i gər». 34Tə
vəlay guzommadzapa eye təwuye
ɗuwekeke eye. Yesu a ndzaka na, a
say bay.

35Ma dəba eye na, ta dar na Yesu
ka mayako mazləlmbaɗa eye. Tə
ge tsakwal ka petekeɗ ŋgay hərwi
məsəre mata hute na, way. Tsa
na, ta ŋgəna ha a bo mə walaŋ tay.
36 Tsa na, tə ndza mə ɗəma hərwi
matsəpe na Yesu. 37 Tə watsa gər
i bazlam nakə tə kəɗ na faya Yesu
aye, tə gwaɗ: «Nakay na, Yesu bəy
i Yahuda hay.» Ta law na zal ka
gər ŋgay. 38 Ta dar ndo i məkal hay
sulo ka tsakay i Yesu, nəte tə həlay i
mənday, neŋgeɗ tə həlay i gula.

39Ndo neheye ti yawa ta təv niye
na, tə ɓəlawa ha gər tay hay tekəm
tekəm tə mətsaɗay pəleslesle. 40 Tə
gwaɗaway: «Hey! Nəkar haɓe a
saka mambəzl ha gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom ada ka gwaɗ ma
məhəne mahkar na, ka ɗəzl na aye

na, təv i wu yak aye na, məŋgay
tuk? Nəkar təmaha bo yak eye tey!
Kə ge nəkar Wawa i Mbəlom na,
mbəzlaw abəra ka mayako nakay
mazləlmbaɗa eye.»

41 Bagwar hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye ta ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlomma-
pala eye ada tamadugula i Yahuda
hay tə ŋgwasa ka Yesu. Tə gwaɗ:
42 «Kə təma tay ha siye i ndo hay
tuk na, a sla faya mətəme ha gər
ŋgay təbəɗew? A gwaɗ neŋgeye bəy
i Israyel hay sa na, mâ mbəzlaw
abəra kamayakomazləlmbaɗa eye
adanəmaadzaliyeha. 43Adzalaha
ka Mbəlom sa na, a gwaɗ neŋgeye
Wawa i Mbəlom. Kə ge Mbəlom a
wuɗa na na, mâ təma ha anəke.»
44 Ndo i məkal neheye sulo ta dar
tay naha ka tsakay ŋgay aye, tə
tsaɗay andza niye dərmak.

Məməte i Yesu
Markus 15.33-41; Luka 23.44-

49; Yuhana 19.28-30
45A dazlay ta magərhəpat, ləvoŋ

a ge ka dala niye tebiye tekəɗəgəm.
A ge na, hus a ɓəremahkar 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
nəteməwalaŋ tayniye ahway, 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. 49 Ane tuk na, siye i
ndo hay tə gwaɗ: «Ŋgatay, zəbakwa
faya təday, Eliya ma deyeweye ma
təmiye ha ɗaw?» 50 Ane tuk na,
Yesu awuda tamagala kələrra. Tsa
na, a mət.

‡ 27:29 Sakwal niye na, a bəram i sakwal i bəy bagwar eye. § 27:46 Dəmes hay 22.2.
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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 həbiye ka Yesu
dziye, tə ŋgatay dala a ɓəl tə wu
neheye a ge bo aye tebiye na,
zluwer a gatay haladzay, tə gwaɗ:
«Ta deɗek, ndo nakay na, Wawa i
Mbəlom!» 55 Ŋgwas hay haladzay
nəteye malətsa eye dəreŋ faya ta
zəbiyenaha faya. Təpayawbəzaya
Yesu kwa abərama gəma iGalile, tə
gawayməsler. 56Məwalaŋ 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
57 Huwa a ge na, ndo wuray

zlele eye a yaw. Neŋgeye ndo i
gəma i Arimate, məzele ŋgay Yus-
ufa. Neŋgeye dərmak, gawla i Yesu.
58 A ye ka təv i Pilat, a tsətsah faya
mədahaŋ iYesu. Pilat avəlay tsəveɗ
kaməzlemədahaŋ i Yesu. 59Yusufa
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. 61 Mari 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.»

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

66Təhəl bo ti ye. Ti yenaha tə ləva
bo təmatsəpe tsəvay. Tə slərəɓa na
me i tsəvay, tə gəs na əŋgəts lele. Tsa
na, təpa sidzewhay kamatsəpena.

28
Yesu a lətsew abəramamədahaŋ
Markus 16.1-10; Luka 24.1-12;

Yuhana 20.1-10
1 Ma 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
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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
təvnakə təhənaha fayakwa. 7Dum
bəse ta gwaɗumatay a gawla ŋgay
hay na: “Yesu kə lətsew abəra ma
mədahaŋ,ma lahakumeyeaGalile.
Ka ŋgatumeye mə ɗəma.” Anaŋ wu
nakə na tsikakum aye.»

8 Ŋgwas niye hay ta hway abəra
ka tsəvay bəse. Zluwer a gatay,
ane tukna, ɗərev taymaŋgwasaeye.
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
təvŋgay, tadəkwaygurmets ahuvo.
Tə gəs na abəramə sik ada tə ɗəslay
ha gər. 10 Yesu a gwaɗatay: «Kâ
dzədzarumbay. Dumgwaɗumatay
amalamar ga hayna, tâ ye aGalile.
Ta ŋgeteŋeyemə ɗəma.»

Wunakə 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 ne-
heye 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 ha-
ladzay 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 səriye wu nakə nəmaa
tsikiye.» 15 Sidzew hay tə həl su-
loy nakə tə vəlatay aye. Ti ye tə
ɗəs parasay andza nakə tə tsikatay
aye. Andza niye, bazlam nakay a
ɗa zləmaYahudahay tebiye hus ka
bəgom.

Yesu a bəzatay ha bo a gawla
ŋgay hay

Markus 16.14-18; Luka 24.36-
49; Yuhana 20.19-23; Məsler hay
1.6-8

16Ma dəba eye na, gawla i Yesu
hay kuro gər eye nəte ti ye a Galile.
Ti ye naha, tə tsal a mahəmba
nakə Yesu a gwaɗatay «Tsalum a
ɗəma» aye. 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.
19Hərwiniye, dumhabazlamgaka
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 neh-
eye na tsikakumeye. Tâ rəhay ha
gər tebiye, tâ dzala ha faya. Ada
neŋ, na ndziye tə nəkurom pat pat
hus kamandəve i məndzibəra.»
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Ŋgwalak i bazlam nakə
Markusawatsa aye
Məfələkwe

Markus a dazlayməwetse labara
nakayna, a gwaɗnakayna: «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
neŋgeyeWawa iNdo, a yawavəl ha
məsəfəre ŋgay hərwimətəme tay ha
ndo hay abəraməmezeleme tay.
Markus awatsa kaməsler i Yesu,

i Yuhanamadzəhuɓendoayam, ka
gər i madzəhuɓe i Yesu təmasəpete
nakə a say a Fakalaw masəpat
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
abəramamədahaŋ.
Madazlay i labara 1.1-13
Məsler i YesumaGalile 1.14–9.50
Yesu a lətse abəra ma Galile 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 adamede ŋgay a
mbəlom 16.9-20

Yuhanamadzəhuɓe ndo a yam
Mata 3.1-12; Luka 3.1-18;

Yuhana 1.19-28
1 Labara ŋgwalak eye nakə a

tsik ka Yesu Kəriste Wawa i
Mbəlom aye, a dazlay 2andza nakə
mawatsa eye mə ɗerewel i Ezay
ndoməɗe ha bazlam iMbəlom aye,
a gwaɗ:

«Neŋ Mbəlom, na sləriye naha ndo
məɗe ha bazlam ga kame
yak.

Ma lambaɗakeye na tsəveɗ.
3Fayamawudiyeməkəsaf, a gwaɗ:
Lambaɗumay tsəveɗ a Bəy

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

4Andzaniye, Yuhanamadzəhuɓe
ndo a yam a ndohwaw mə kəsaf.
A tsikatay me a ndo hay, a
gwaɗatay: «Mbəɗum ha mede
kurom. Dzəhuɓum bo a yam
ada Mbəlom ma pəsakumeye ha
mənese kurom hay.»

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

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

9Maməhəne niye na, Yesu a yaw
ma Nazaret ka dala i Galile. A
ndislew na, Yuhana a dzəhuɓ na
a yam mə magayam nakə tə za-
lay 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

* 1:3 Ezay 40.3.
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na, Məsəfəre i Mbəlom a mbəzlaw
ka Yesu andza bodobodo. 11 Ada
mətsike me a tsənew abəra mə
mbəlom, a gwaɗ: «Nəkar na, wawa
ga. Na wuɗa kar haladzay. Ɗərev
ga fayama ŋgwasiye tə nəkar.»

12 Kwayaŋŋa Məsəfəre i Mbəlom
a zla na a makulkwandah. 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.

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

14 Ma dəba eye na, tə gəs na
Yuhana a daŋgay. Tə gəs na Yuhana
na, Yesu a ye a Galile. A ɗa
ha Labara Ŋgwalak eye i Mbəlom
mə ɗəma. 15 A gwaɗ: «Həlay eye
kə ndislew tuk, mbəɗum ha mede
kurom. Təmum Labara Ŋgwalak
eye i Mbəlom a ɗərev kurom hərwi
Bəy i Mbəlom ka həndzəɗaw.»

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

19 Yesu a ye kame tsekweŋ na,
a ŋgatay a Yakuba ta malamar
ŋgay Yuhana. Nəteye na, wawa
i Dzebede hay. A ŋgatatay na,
nəteye mə kwalalaŋ i yam faya
ta lambaɗiye gadaŋ tay hay.
20 Kwayaŋŋa Yesu a zalatay. Tə
tsəne məzele i Yesu na, tə gər ha
bəba tay Dzebede mə kwalalaŋ i
yam ta ndo i məsler ŋgay hay, tə
pay bəzay a Yesu.

Yesu ambəl tay ha ndo hay abəra
ma ɗəvats tay haywal wal

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

wuzlahgəma i Kafernahum. 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
tsənematətikeŋgaynakəa tətikatay
aye na, a gatay hərɓaɓəkka. Hərwi
neŋgeye a tətikatay andza i ndo ne-
heye tə dzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye bay. Ane tuk na, i ŋgay
a tətikatayna, taməzlaɓ eye. Hərwi
bazlam niye hay ti yaw na, abəra
mə neŋgeye ŋgway.

23 Ahəl nakə faya ma tətikateye
a ndo hay aye na, ndo wuray
məsəfəre lele bay eye, paf a yenaha
a gay i maɗuwule me niye. Tsa
na, a wuda ta magala kələrra. 24A
gwaɗ: «Nəkar Yesu ndo i Nazaret,
mey yak ka nəmay na, mey? Ka
yaw na, mata dze may ha ɗaw?
Nəkarwayna, 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 tə
mawude 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
gwaɗməwalaŋ 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 gəsaymena,
ndo waray.»

28 Labara 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
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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 gatay
mbəlok.

32Ta huwama 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.

35 Pərik, mbəlomɗa i dzagulok
məzlehe na, Yesu a lətse, a ndo-
hwaw abəra mə gay. Tsa na, a ye
dəreŋ abəra ma wuzlahgəma. A
ye na, a təv nakə ndəray andaya
mə ɗəma bay aye. A ye a ɗəma
mata ɗuwule me. 36 Simoŋ ta siye
i gawla ŋgay hay ta pəɗeke abəra
kaməndzehəre na, ta ŋgatay a Yesu
bay. Tsa na, ti ye ta pəla na Yesu.
37Ka təv nakə faya ta pəliye na aye
na, tahutana. Tə gwaɗay: «Ndohay
haladzay faya ta pəliye kar.»

38 Yesu a gwaɗatay: «Kwa ta
pəliye ga bəbay na, takwa a təv
mekeleŋ. Ka deyekweye na, a
gəma neheye bəse bəse aye. Na
ɗiye ha bazlam i Mbəlom mə ɗəma
dərmak. 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 wuray

madəgwaɗaeyeayeka təv iYesu. A
ye naha na, a dəkw gurmets kame

i Yesu. A tsətsah ka Yesu, a gwaɗay:
«Kə saka na, ka sliye fayamatəre ga
ha tsəɗaŋŋa.»

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

42 Tsa na, ɗəvats i madəgweɗe
a ye faya abəra. A mbəl 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.»

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

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

1 A ndza məhəne tsakway na,
Yesu a mbəɗa gər a Kafernahum.
Ndo hay tə tsəne Yesu kə maw a
Kafernahum, 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.
Kwama bəra, kame iməgeɗ 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 i Mbəlom a ndo
hayayena, ndohay faɗ təzlaynaha
ndo matəra eye madzawa eye ka
sləlah. 4 Ta pəla tsəveɗmede ha ka
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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 Yesumə ɗəma
aye. Tə mbəzla ha ndo matəra eye
niye ta ləɓer ka təv i Yesu ta sləlah
ŋgay niye dzay.

5 Yesu a zəba ka mədzal gər tay
nakə tədzalaha fayana, agwaɗaya
ndo niye matəra eye: «Wawa ga, na
pəsaka hamezeleme yak hay.»

6 Mə gay niye na, ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlomma-
pala eye, nəteye andaya mandza
eye dərmak. Tə tsəne andza niye
na, tə dzala mə gər tay, tə gwaɗ:
7 «Ndo nakay a tsik me i ŋgay andza
niye na, kəkay? Nakay na, a tsalay
ka gər aMbəlom. Bənawaynakə ɗa
məpəsay ha mezeleme a ndo aye?
Maa sla məpəsay ha mezeleme a
ndo na, Mbəlom nəte ŋgweŋ bəna,
way?»

8 Tsa na, Yesu a sər wu nakə tə
dzala mə gər tay aye, a gwaɗatay:
«Ka dzalum andza niye mə gər
kurom na, hərwi mey? 9 Maa
da me məgwaɗay a ndo matəra
eye: “Mezeleme yak kə pəsa” na,
waray, kəgəbay “Lətse zla sləlah
yakdo” na,maadamemə ɗəmana,
waray? 10 A seŋ na, sərum ha neŋ
Wawa i Ndo na, gədaŋ ga andaya
məpəsatay hamezeleme a ndo hay
kaməndzibəra.»
Tsa na, a gwaɗay a ndo niye

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

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

13Ma dəba eye na, Yesu a mbəɗa
gər, a ye ka me i dəlov nakə tə za-
lay dəlov i Galile aye. Ndo hay
haladzay tə yawa naha ka təv ŋgay.
A tətikawatay bazlam i Mbəlom.
14 Yesu a ndəv ha matətike, a lətse
faya ma diye ka tsəveɗ na, a ndzay
a gər a ndo matsekele dzaŋgal ka
təv i məsler ŋgay. Ndo niye na, tə
zalay Levi. Neŋgeye na, 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.

16 Mə ɗəma na, ndo neheye tə
dzaŋgawa bazlam i Mbəlom ma-
pala 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 wu mənday ka təv eye nəte
ta ndo matsekele dzaŋgal hay ada
ta ndo i mezeleme hay na, hərwi
mey?»

17 Yesu a tsəne bazlam tay niye
na, a gwaɗatay: «Ndo neheye wu-
ray a gatay bay nəteye zayzay aye
na, ta pəliye ndo i sidem bay. Mata
pəle ndo i sidem na, ndo neh-
eye ɗəvats eye hay aye. Na yaw
məzalatay a ndo neheye tə gwaɗay
agər taynəteyeŋgwalak eyehayaye
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
Farisahaynəteyena, ta gedaliyam.
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Ada hərwimey 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 giye daliyam ɗaw?
Ahəl nakə zal i dahəlay andaya
mba na, ta sliye fayaməge 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 pe-
tekeɗ guram eye tə weɗeye. 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. Pe-
tekeɗ guram eye niye ma səkahiye
maŋgureɗe haladzay.

22«Sana, ndomambəɗiye guzom
lelemeye a gwezem ihəzlay 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. Gu-
zom dərmak səktih mambəɗiye 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 ŋgay hay ti ye ta guvah
wuray. Ma guvah niye tə ge a ɗəma
na, wuye andaya tə zalay bəle.
Gawla i Yesu hay tə həɓ wu niye,
tə nda. 24 Farisa hay tə ŋgatatay
na, tə gwaɗay a Yesu: «Zəba, gawla
yak hay ta giye wu nakə bazlam i
Mbəlom mapala eye a ge faya me

pat i mazəzukw bo aye na, hərwi
mey?»

25 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Ɗaɗa ka 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 nda. A
vəlatay a ndo ŋgay hay dərmak,
tə nda. Bazlam i Mbəlom mapala
eye a vəl tsəveɗ ka mənde na, a
ndo məvəlay wu a Mbəlom ɗekɗek
bəɗaw? Wu nakay a ge bo na, ahəl
nakə Abiyatar neŋgeye bagwar eye
i ndo məvəlaway wu a Mbəlom
aye.»

27Yesu a gwaɗatay sa: «Mbəlom a
vəl pat i mazəzukw bo na, ada mâ
dzəna ndo zezeŋ bəna, Mbəlom a
ge ndo zezeŋ hərwi məpay bəzay
bay.» 28A gwaɗatay: «Maa ləvay gər
a pat imazəzukwbo 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 ŋgay
maməta eye. 2 Ndo mekeleŋ eye
hay andayamə gay imaɗuwuleme
niye dərmak. Tə dzala mə gər tay,
tə gwaɗ: «Zəbakwa faya lele, ŋgatay
mambəliye ha ndo nakay maməta
həlay eye pat imazəzukwbo ɗaw?»
Tə tsik andzaniyena, hərwiməhəle
faya bəra suwat. 3 Yesu a gwaɗay
a ndo niye həlay ŋgaymaməta 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 kway mapala
eye a vəl tsəveɗ məge na, mey?
A gwaɗ: Gum ŋgwalak pat i

* 2:25 Zəbama 1 Samuyel 21.2-7.
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mazəzukw bo tsukuɗu, gum na,
seweɗ ɗaw? Məmbəle ha ndo
tsukuɗu məgər ha mâ mət ɗaw?»
Ane tuk na, ta mbəɗay faya bay.

5 Yesu a zəba fataya na, a ndalay
haladzay, hərwi ta kula hamədzele
gər tay. Tsa na, a gwaɗay a ndo
niye həlay maməta eye: «Nduɗa ha
həlay yak.» A nduɗa ha na, həlay
ŋgay ambəl suwuɗ suwuɗ. 6Tsa 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 yaw abəra ka dala
i Idume ada ta ndo neheye ta diye
i magayam i Yurdum aye, ti yaw
abəra ma gəma neheye tə mbay
naha a Tir ta Sidoŋ aye. Ndo ne-
heye ti yaw haladzay ka təv i Yesu
ayena, hərwi tə tsənewunakəYesu
a gawa aye.

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

10 Andza nakə Yesu a mbəlawa
tay ha ndo i ɗəvats hay haladzay
aye na, ndo i ɗəvats hay tebiye ta
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: «Neŋ way na, kâ tsiku-
may a ndəray bay.»

Yesuapalando imaslaŋŋgayhay
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 ta ndziye dziye ada ma sləriye
tay hamata ɗa ha labara iMbəlom.
15 Ma vəlatay gədaŋ ka mahəhere
fakalaw abəra ka ndo hay dərmak.

16 Məzele i ndo neheye Yesu
a pala tay ha kuro gər eye sulo
aye na, anaŋ: Simoŋ nakə Yesu a
pa faya məzele Piyer, 17 Yakuba
ta malamar ŋgay Yuhana, nəteye
wawa i Dzebede, a pa fataya
məzele na, Bowenerges, andza
məgweɗewawa imaləve iMbəlom,
18 ada Aŋdəre, Filip, Bartelemi,
Mata, Tomas, Yakuba wawa i Alfe,
Tade, Simoŋ ndo məge vəram
hərwi dala ŋgay, 19 ada Yudas
Iskariyot ndoməge 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 haladzay sa.
Hərwi niye, Yesu ta gawla ŋgay hay
tə huta həlay i mənde ɗaf kwa tsek-
weŋ 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 ba-
zlam i Mbəlom mapala eye ti yaw
abəra ma Zerozelem, tə gwaɗawa:
«Yesu na, Bedzabul mə bo ŋgay.»
Siye hay tə gwaɗawa: «Maa vəlay
gədaŋ ka mahəhere fakalaw na,
bəy i fakalaw hay.»

23 Yesu a zalatay a ndo niye hay
a tsikatayme ta dzeke, a gwaɗatay:
«Bəy i Fakalaw tə Fakalaw ta
həhariye bo tay na, ma kəkay?
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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 mə
walaŋ tay na, ndo neheye mə gay
niye na, ta hutiye gədaŋ məndze
huya ɗaw? 26 Ka dzalum na, bəy i
Fakalawmahəhariye boŋgay ɗaw?
Kahəharboŋgayna, gədaŋŋgayma
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 sliye məfələkwe na,
ma lahiye mədzewe na təday. Kə
dzawa na tuk na, ma sliye faya
mede 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 lele-
bay kaMbəlomayena,Mbəlomma
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 təgwaɗawa: «Neŋgeyena, gər
mavuwe.»

MayiYesutamalamar iYesuhay
Mata 12.46-50; Luka 8.19-21

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

33Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay:
«May ga tamalamar 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 matəra

malamar ga ta may ga na, ndo ne-
heye faya ta giye wu nakə a say a
Mbəlom aye.»

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

1 Yesu a ye mata ɗa ha labara i
Mbəlom kame i dəlov nakə tə zalay
dəlov i Galile aye sa. Ndo hay hal-
adzay tə haya gər ka təv ŋgay. Tsa
na, Yesu a tsal a kwalalaŋ i yam
ada a ndza a ɗəma. Kwalalaŋ i yam
niye na, ka gər i dəlov i Galile niye.
Ndo neheye haladzay tə haya gər
ka təv ŋgay aye na, nəteye mandza
eye ka dala bəse ka pəpəz i dəlov.
2A tətikawataywu hay haladzay ta
dzeke. Adamatətikeŋgaynakə faya
ma tətikateye na, a gwaɗawatay:

3 «Tsənum! Ndo wuray a ndo-
hwaw abəra mə gay. A həl hulfe
ŋgay, a ye ha a pesl mata sləge. 4A
ye naha na, a dazlay a masləge.*
Ahəl nakə faya ma kutsiye hulfe
ŋgay a guvah aye na, siye hay tə
kuts ka tsakay i tsəveɗ. Ɗiyeŋ hay
ti yaw, tə pala na tebiye. 5 Hulfe
mekeleŋ eye a dəɗ ka sik i pəlaɗ,
təvnakəbətekwewandaya fayaha-
ladzay bay aye. Hulfe niye hay tə
ndzohwaw bəse tsa. Tə ndzohwaw
bəse na, hərwi bətekwew andaya
ka sik i pəlaɗ niye bay. 6 Ane tuk
na, pat a tsaraw, a zla faya abəra
ŋgulak na, a fəka na hulfe neheye
tə ndzohwaw aye. Tə kula heryew
heryew hərwi ta huta bəɗ məpe
zləlay haladzay bay. 7Neŋgeɗ a dəɗ
a gay i dak. Dak niye hay tə gəl.
Tsa na, dak niye hay tə ŋgəɗətsa na
hulfe niye a ndzohwaw aye, kwa
hulfe niye hay ta ge bo bay ada
ta nah bay. 8 Siye sa na, tə kuts
ka təv lele eye, tə ndzohwaw na,
lele. Tə gəl ada tə nah, gər eye
həɓəts həɓəts lele. Mə walaŋ tay
niye na, neheye hohway tay hay

* 4:4 Ma gəma niye i tay na, ta sləgawa tə tsəluv təbey. Tə kutsawa ha na, məkutse məkutse.
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makwehe nəte na, wur eye kuro
kuro mahkar, siye hay a ge kuro
kuroməkwa, 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
10 Ahəl nakə Yesu ta ndo neh-

eye 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: «Dzekeniyeasayməgweɗe
na, mey?»

11 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Nəkurom na, Mbəlom
kə ɗakum hawu nakəmaŋgaha eye
ma bəy ŋgay aye. Ane tuk na, ndo
siye hay ta tsəniye wu hay na, ta
dzeke. 12Andza niye nəteye na,
“Ta zəbiye faya tə ɗəre tay ada ta

ŋgateye bay.
Ta tsəne tə zləmtay ada ta səriye ha

andza məgweɗe mey na, ta
səriye ha bay.

Bəna ta tamaweye ka təv iMbəlom
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? 14 A say məgweɗe na,
anaŋ: Ndo masləge a sləga bazlam
i Mbəlom. 15Ndo 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 «Siye hay ta ndzəkit bo sik i
pəlaɗ nakə hulfe a kuts faya aye.
Nəteye tə tsəne bazlam i Mbəlom
kwayaŋŋa na, ta təma təməŋgwese.
17 Ane tuk na, ta gəray tsəveɗ a
bazlam i Mbəlom ada mâ pa zləlay
a ɗərev tay bay. Tə dzala ha faya
na, tsekweŋ tsa. 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 tsəne bazlam i
Mbəlom, 19 ane tuk na, mədzal gər
ka wu i məndzibəra, bor i zlele
ada ta bor i wu mekeleŋ eye hay
wal wal yuh a ye tay a bo. Wu
niye hay tə ŋgəɗətsa na bazlam i
Mbəlomnakəmə ɗərev tay aye. Tsa
na, bazlam iMbəlomdərmakkəwa
hohwaymə ɗərev tay bay.

20 «Ndo mekeleŋ eye hay ta
ndzəkit bo ta dala nakə lele aye.
Hulfe a kuts fayana, andzohw lele.
Nəteye tə tsəne bazlam i Mbəlom
na, ta təma a ɗərev tay lele. Bazlam
iMbəlomagəlmə ɗərev tay lele ada
a nah. Neŋgeɗ, makwehe nəte na,
wur eye kuro kuromahkar, 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 zlaw-
eye 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, ka wu
məpe lalam bəɗaw? 22Ma piye na
ka wu məpe lalam na, hərwi ada
ɗəre mâ zəba dzaydzay ada wu ne-
heye ɗəre a ŋgatay bay aye na, mâ
zəba lele. Wu neheye maŋgaha eye
ta ta zəbiye mə dzaydzay. 23 Ndo

† 4:12 Ezay 6.9-10.
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nakə zləm andaya mətsəne aye na,
mâ tsəne lele!»

24 Yesu a gwaɗatay sa: «Gumay
metsehe a wu nakə ka tsənum
aye! Ndoweye kə pay zləm lele na,
Mbəlom ma səkaheye ha mətsəne,
hərwi ada mâ tsəne lele. Hərwi
Mbəlom ma ləvakumeye wu tə wu
nakə ka ləvawumatay wu a ndo
hay aye. 25 Hərwi ndo nakə wu
ŋgay andaya na, ta səkahay ha sa.
Ane tuk na, ndo nakə wuray ŋgay
andaya bay aye na, kwa tsekweŋ
eye nakə andaya faya aye na, ta
buwiye na.»

Dzeke i hulfe
26 Yesu a gwaɗatay sa: «Anaŋ

Bəy i Mbəlom a ndzəkit bo na,
andza ndo 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 kambəlom. Ahəl nakə faya
ma giye andza niye na, hulfe nakə
masləga aye a ndzohwada fayama
gəliye. Neŋgeye na, wu nakə a sləga
aye faya ma gəliye ma kəkay na, a
sər bay. 28 Dala a ndzohwa ahaya
wuniye ka gər bo ŋgay. Andzohwa
dazlay na, səmber aye ka me i bəɗ.
Tsa na, a ye tə gər. Ma dəba eye na,
apawuradaanah lele. 29Anah tsa
na, ndo i guvahazlabembekŋgaya
yemata dze nawu ŋgay niye hərwi
həlay məpele wu abəra ka dala kə
sla.»

Dzeke i wur i ɓəzaŋ
Mata13.31-32,34; Luka13.18-19

30 Yesu a gwaɗatay sa: «Ka
ndzəkitakway ha Bəy i Mbəlom sa
tə mey? Ka dəɗakwatay ha labara
nakayazləmandohayna, tadzeke
waray? 31 Anaŋ Bəy i Mbəlom
a ndzəkit bo sa na, andza wur 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 eye ma gateye
ŋgama.»

33Andza niye, Yesu a tsikawatay
labara ŋgay a ndo hay tebiye na,
ta dzeke andza nakay anaŋ eye. A
tsikawatay na, wu nakə ndo neh-
eye 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
nəteyemahəteye 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! Tasakwaadiye
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.

37 Ahəl 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 ŋgay mapa eye ka təv
gər. Gawla ŋgay hay ta dzədzar
haladzay, ta pəɗeke ha abəra
ka məndzehəre tə gwaɗay: «Ndo
matətike ndo, faya ka mətakweye
na, a gakamə gər təbəɗew?»

39 Tsa na, Yesu a pəɗeke abəra
ka məndzehəre. A lətse, a ŋgərəz
ka mətasl, a gay me ada a gwaɗay
a dəlov niye: «Ndza ɗikɗik!»
Kwayaŋŋa mətasl a gər ha məge.
Məɓəle i wuray kwa tsekweŋ
andaya sa bay.
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40 Tsa na, Yesu a gwaɗatay a
gawla ŋgay hay: «Ka dzədzarum
kate na, hərwi mey? Ka dzalum ga
ha zuk bəɗaw?»

41 Kwayaŋŋa ta dzədzar hal-
adzay, tə gwaɗ a bo mə walaŋ tay:
«Nakay i ŋgay ndowaray nakə a gay
me amətasl ta yam na, tə gəsay me
aye?»

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

1Ma dəba eye na, Yesu ta gawla
ŋgayhay təndisl a diye i dəlov niye.
Təv eye niye ti ye a ɗəma aye na,
dala i Geraseni hay. Təndisl a ɗəma
na, təmbəzlaw abəra mə kwalalaŋ
i yam. 2 Yesu a mbəzlaw abəra mə
kwalalaŋ i yam na, kwayaŋŋa ndo
wuray andohwawabəraməwalaŋ
i tsəvay hay, hərwi mede ka təv i
Yesu. Ndoweye niye na, məsəfəre
lele bay eyemə bo.

3Andzawa na,məwalaŋ 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. 4Haɓe
tə dzawaway na sik tə səselek ada
tə paway tsalalaw a həlay. Wu neh-
eye 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 ada
mə mahəmba. A həhalawa na, tə
mawude eye ada a tawa bo ŋgay tə
kwar tsuraɗ tsuraɗ.

6Gərmavuwe niye a ŋgatay naha
aYesudəreŋna, a hwayka təvŋgay.
Ahwaynahana, adəkwaygurmets
a huvo. 7Tsa na, awuda ta gədaŋ, a
gwaɗ: «NəkarYesuWawa iMbəlom
Fetek, ka wuɗa ka neŋ na, mey?
Amboh təməzele i Mbəlom, kâ geŋ
wuray bay.»

8A tsikandzaniyena, hərwiYesu
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 haladzay.»

10 Tsa na, a gay amboh a Yesu
haladzay hərwi ada Yesumâ 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 ndo niye tə gay amboh a
Yesu, tə gwaɗay: «Amboh, gər
may ha nəmaâ ye a bo i madəras
taɗaheye.» 13Yesu a vəlatay tsəveɗ.
Tsa na, məsəfəre lele bay eye ti
yaw abəra mə bo i ndo niye ti ye
tə fələkwa a bo i madəras niye hay.
Madəras niye hay haladzay ta giye
gwezem sulo ta hwayaw abəra ma
tsaholok niye ti ye tə kuts a dəlov,
tə dze a ɗəma.

14 Ndo mətsəkure madəras ne-
heye 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 wu-
zlahgəma aye. Tsa na, ndo hay ti
yaw mata zəbe naha ka wu nakə a
ge bo aye.

15 Ndo niye hay tə ndislew ka
təv i Yesu na, tə ŋgatay a ndo
nakə fakalaw hay tə ndzawa mə
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. 16Ndo neheye
labara i gər mavuwe ta madəras
hay a ge bo ka ɗəre tay aye na,
nəteye dərmak ta təkəratay labara
eye andoneheye ti ye naha, nəteye
ta ŋgatay təbey aye. 17 Tə tsəne na,
tə gay amboh a Yesu, tə gwaɗay:
«Amboh, do abərama gəmamay.»

18Ahəl nakə Yesu fayama tsaliye
a kwalalaŋ i yam aye na, ndo niye
a mbəl hərwi fakalaw hay ti yaw
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abəra mə 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
Maduweŋa ge hərwi ŋgay aye. Ndo
neheye tebiye tə tsəne labara niye
na, a gataymasuwayaŋ.

Yesu a mbəl ha dem i Dzayrus
abəramamədahaŋ

Ŋgwas wuray ɗəvats eye məve
kuro gər eye sulo

Mata 9.18-26; Luka 8.40-56
21Ma dəba eye na, Yesu ta gawla

ŋgay hay təmaw tə kwalalaŋ i yam
ka dəlov niye. Tə maw a diye
neŋgeɗ. Təndisl a ɗəmana, ndohay
haladzay ti ye ka təv ŋgay. Ndo hay
ti ye ka təv ŋgay na, neŋgeye kame i
dəlov niye mba.

22 Bəy i gay i maɗuwule me wu-
ray tə zalay Dzayrus, a ye naha
dərmak. A ŋgatay a Yesu na, a
dəkway gurmets a huvo. 23 A gay
amboh a Yesu, a gwaɗay: «Dem ga
wuray hala bay faya ma mətiye.
Amboh, dara ta peŋ faya həlay ada
mâmbəl tey.» 24Yesu a tsəne andza
niye na, a həl bo, ti ye salamay.
Ahəl nakə faya ma diye na,

ndo hay haladzay gədəbille tə pay
bəzay ada faya ta ŋgəɗətsiye na
kwa tə waray, tə waray. 25 Ŋgwas
wuray andaya dərmak. Ŋgwas
eye niye na, ɗəvats eye. Bambaz
a mbəɗawayaw abəra mə huɗ.
Ɗəvats eye niye kə ndza faya məve
kuro gər eye sulo. 26 Ki 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
ndohay faya ta tsikiye ka gər i Yesu
aye na, a ye a walaŋ i ndo niye
hay Yesu mə ɗəma aye. A dzala mə
gər ŋgay, a gwaɗ: «Na lamay a pe-
tekeɗ 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.

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

31 Gawla ŋgay hay ta mbəɗay
faya, tə gwaɗay: «Ka 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 pe-
tekeɗ ŋgay aye. 33 Ŋgwas niye a
lamay a petekeɗ i Yesu aye na, a
dzədzar slaɓ slaɓ, hərwi a sər ha
wu nakə a ge bo tə neŋgeye. A ye
a dəkway gurmets a huvo a Yesu.
Tsa na, a ɗay hawu nakə deɗek aye
a Yesu. 34 Yesu a gwaɗay: «Dem ga,
mədzal gər yak kəmbəl kar ha. Do
wu yak barbarra. Ka mbəl abəra
ma ɗəvats yak nakay na, ka tor
eye.»

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

36 Ane tuk na, Yesu na, kə pa
gər ka bazlam tay niye bay. Yesu

* 5:20 Dekapol na, gəma nakə dala mə ɗəma kuro aye.
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a gwaɗay a Dzayrus: «Kâ dzədzar
bay, dzala ha ka neŋ tsa na, tsɨy.»

37 Tsa na, a lətse, a ye. Ahəl
nakə faya ma 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 i maɗuwule me
na, Yesu a zəba ɗəre na, ndo hay
faya ta tuwiye taŋgof taŋgof, siye
hay faya ta tuwiye tə mawude eye
ndəŋndəŋ. 39 Yesu a ŋgatay andza
niye na, a fələkwa a gay, a ye naha
a gwaɗatay a ndo neheye mə gay
aye: «Mədzəɗay ta mətuway nakay
na, kemey? Wawanakayna, kəmət
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.
41Tə ndisl naha na, Yesu a gəs dem
niye abəra mə həlay ada a gwaɗay:
«Talita kum!» (Andza məgweɗe:
«Dem, faya na gwaɗakeye, lətse!»)

42 Tsa na, dem niye kwayaŋŋa
hurum a lətse. A ye tə sik ŋgay
kuteŋ kuteŋ. Məve i dem niye na,
kuro gər eye sulo. Tsa na, ndo niye
hay tə ŋgatay a wu niye a ge bo aye
na, a gatay masuwayaŋ. 43 Tsa na,
Yesu a gwaɗatay: «Wu nakay na
ge aye na, kâ ɗumay ha a ndəray
bay.» A gwaɗatay a bəba ta may
i dem niye: «Vəlumay wu mənday
adamâ nda.»

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

1Ma dəba eye na, Yesu ta gawla
ŋgay hay, tə lətse abəra ka təv niye,
ti ye a gəma nakə Yesu a gəl mə
ɗəma aye. 2 Pat i mazəzukw bo na,
a ye a gay imaɗuwuleme. Mə ɗəma
na, ndo hay haladzay. A ɗatay ha

bazlam i Mbəlom. Tə tsəne bazlam
i Mbəlom nakə a tsikatay aye na,
a gatay hərɓaɓəkka. Tə gwaɗ: «A
hutaw labara nakay na, məŋgay?
Maa vəlay ndaraw nakay na, way?
Masuwayaŋ nakay faya ma giye
na, a yaw məŋgay? 3 Neŋgeye
na, ndo matsətseɗe mayako bəɗa?
Ada neŋgeye na, wawa i Mari
bəɗa? Malamar ŋgay hay na,
Yakuba, Zozes, Yuda ada Simoŋ
bəɗa? Malamar ŋgay dem aye hay
dərmak nəteye ka təv kway kanaŋ,
nəkway dziye bəɗaw?» Hərwi wu
neheye tebiye ndo i Nazaret hay ta
kərahməpemədzal gər ka Yesu.

4Yesu a gwaɗatay: «Ndoməɗe ha
bazlam i Mbəlom na, ndo hay ta
təma na ada tə ɗəslay ha gər kwa
məŋgay. Ane tuk na, ma gəma ŋgay
mə walaŋ i ndo ŋgay hay ta mala-
mar ŋgay hay na, tə ɗəslay ha gər
bay.»

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

Yesu a slər gawla ŋgay hay kuro
gər eye sulo

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

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

8A gwaɗatay: «Ka deyumeye na,
kâ zlumwuray a həlay bay. Sakwal
na, ka zlumeye kəla. Ane tuk na, kâ
zlumwumənday bay. Kwa ɓəɓoro,



Markus 6:9 74 Markus 6:22

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 ndis-
lum a gəma nakə ka deyumeye a
ɗəma aye na, ndzum mə gay nakə
ta təma kurom təməŋgwese aye. Kâ
yumkuromabəramə gayniye bəse
tsa bay. Ndzummə ɗəma hus a pat
nakəkadeyumeyeagəmamekeleŋ
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
tsəveɗmazlambar ka gərumeye ha
tsəveɗ i gəma niye na, tətəkum ha
bətekwew i gəma niye abəra ka sik
kurom hay. Niye na, ta səriye ha ta
təma kurom bay.»

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

Herod ta Yuhana madzəhuɓe
ndo a yam

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

14 Yesu a ɗa a zləm haladzay a
gəma hay wal wal tebiye. Kwa bəy
nakə tə zalay Herod aye kə tsəne
labara i Yesu dərmak.
Ndo mekeleŋ eye hay tə gwaɗ

ka Yesu: «Neŋgeye na, Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam kə lətsew
abəra ma mədahaŋ. Hərwi niye
nakə a huta gədaŋ ka məge ma-
suwayaŋ.»

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

Siye hay tə gwaɗ: «Neŋgeye na,
ndo i maslaŋ i Mbəlom nəte mə
walaŋ i ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom neheye ahəl 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 gayme ka
mabuwe Herodiyad ŋgwas i mala-
mar ŋgay nakə tə zalay Filip aye.
18AgəsYuhanaapanaadaŋgayna,
hərwi Yuhana a gwaɗay: «Bazlam i
Mbəlom a geme kamabuwe ŋgwas
i malamar yak.»

19 Yuhana 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 faya me
hərwi ada tâ kəɗ na bay. A tsəne
andza niye na, a dzədzar haladzay.
Haɓe ɗuh a pawa zləm ka bazlam i
Yuhana na, lele. Aya ane a sla faya
matəme 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 ma-
haya 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
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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 tsətsah na, na
vəlakeye. Kwa dala, na ɗəsakeye
faya abəra, na vəlakeye ha a nəkar
ka ləviye.»

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

mâɗəsakagər iYuhanamadzəhuɓe
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 sidzewŋgaynəte, a gwaɗay:
«Do bəse! Tâ ɗəsaw gər i Yuhana
madzəhuɓe ndo a yam ada kâ pa
ahaya ka bəgəlam.» Sidzew niye
a ye. A ye naha na, a fələkwa a
gay i daŋgay, a ɗəs gər i Yuhana.
28 Tsa 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. 29 Gawla i
Yuhana hay tə tsəne, ta ɗəs gər
abəra ka Yuhana na, ti yaw tə zla
ahayamədahaŋ i Yuhanaabərama
daŋgay, tə pa na a bəɗ.

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

Yuhana 6.1-14
30 Yesu kə slər ndo i maslaŋ ŋgay

hay mata ɗa ha bazlam i Mbəlom.
Anəke na, tə maw tuk. Tə maw

ka təv i Yesu, ta təkəray wu nakə
tə gaw aye ada tə matətike nakə ta
tətikatayaw a ndo hay aye.

31 Azlakwa 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 wu
mənday kwa tsekweŋ bay 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
gəmahaywalwal ta hway tə sik, ka
məndisle a təv nakə Yesu ta gawla
ŋgay hay ta diye a ɗəma aye.

34Yesu ta gawla ŋgay hay tə ndisl
naha na, Yesu a mbəzlaw abəra
ma kwalalaŋ i yam. A zəba ɗəre
na, ndohaymbərzəzzamahaya gər
eye. A zəba fataya na, tə gay mə
bo haladzay. Hərwi ndo neheye ta
ndzəkit bo na, andza təɓaŋ neheye
ndomətsəkure tay andaya bay aye.
Tsa na, a dazlay mətsikatay labara
hay wal wal haladzay.

35Mazlambarhuwa fayamagiye
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
mənday ma wuzlahgəma ada mə
gay i ndo neheye tə mbay 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
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masəkəmaw wu mənday a ndo ne-
heye ɗa ta rahiye na, məŋgay?»

38 Yesu a gwaɗatay: «Tapa i mak-
wala nakə andaya fakuma aye na,
nday? Ehey! Dum, zəbum ahaya
təday!» Tə tsəne andza niye na, ti
ye ta zəba kamakwala niye, nəteye
tapa nday.
Ta zəbaw faya na, ti yaw tə

gwaɗay a Yesu: «Makwala andaya
na, tapa zlam tə kəlef sulo.»

39Ma dəba eye, Yesu a gwaɗatay:
«Dum naha gwaɗumatay a ndo hay
tâ ndza ka bəruk ka bəruk, ka
guzer.» Guzer niye na, berem-
effe a ndzohwaw mba. 40 Gawla i
Yesu hay tə tsikatay a ndo niye hay
andza niye. Tə ndza ka guzer niye.
Ta nar bo na, siye nəteye temerre
temerre. Siye hay kuro kuro zlam
kuro kuro zlam.

41 Tə ndza na, Yesu a həl tapa i
makwala niye zlam tə kəlef niye
sulo aye. Tsa na, a zəba ɗəre
a mbəlom, a gay naha sɨsœ a
Mbəlom. A ndəv ha məgay naha
sɨsœ a Mbəlom na, a ŋgəna ha
makwala niye. A vəlatay a gawla
ŋgay hay, a gwaɗatay: «Vəlumatay
andohay.» Tsana, ti ye taŋgənatay
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. 42Kwa way
a ndamakwala 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. 44 Ndo neheye
tebiye təndamakwala 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.»
46Madəba eye na, ndo neheye ti ye
wu tay na, Yesu a tsal a tsaholok. A
ye na, mata ɗuwule me.

47Həvaɗ a ge na, ahəl nakə gawla
i Yesu hay faya ta diye, tə ndisl a
wuzlah i dəlov. Yesu na, neŋgeye
mahəŋgeye ka dala mba, kə həl
bo mede zuk bay. 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

nahame, a gwaɗatay: «Tetekurom!
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 ɗəmana, tə ɓarna, kwalalaŋ
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i yam tay ka pəpəz i dəlov niye.
54 Tə 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
magəmawaraywarayYesuayawa
na, tə həlaway naha ndo i ɗəvats
hay ta sləlah. 56Kwa Yesu a ye na, a
ŋgay, kwa a gəmawawa eye, kwa a
gəmabagwar 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

1Pat wuray na, Farisa hay ta ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlomma-
pala 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.

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

5 Anəke na, Farisa hay ta ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlomma-
pala eye ta tsətsah ka Yesu, tə
gwaɗay: «Gawlayakhay tə ɗəslayha

gər a kule i bəba təte kway təbeyna,
kemey? Tənda ɗaf zeməbere 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
Mbəlomawatsa ahəl niye! Awatsa
na, Mbəlom a gwaɗ:
“Ndo neheye ta zembeɗeŋ na, tə

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

7 Nəteye faya ta zembeɗeŋeye
kəriye,

ane tuk na, kəriye bəna deɗek
bay.

Wu nakə faya ta tətikateye a ndo
hay aye na,

bazlam mapala 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! 10 Musa 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”
(andzaməgweɗe zlele nakəmavəla
eye hərwiMbəlom aye). 12Madəba
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

* 7:7 Ezay 29.13. † 7:10 MadayawabəramaEzipt 20.12; Bazlammapala eyemasulo eye 5.16.
‡ 7:10 Madayaw abərama Ezipt 21.17; Levitik 20.9.
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aye. Ada faya ka gumeye wu hay
haladzay andza nakay sa.»

14Ma dəba eye na, Yesu a zalatay
a ndohay. Ti ye naha ka təv ŋgay. Ti
ye naha na, a gwaɗatay: «Nəkurom
tebiye pum zləm ada tsənum wu
nakay. 15Wu nakə ndo ma ndiye a
huɗayena,manasiyehandoka təv
i Mbəlom bay. Mata nas ha ndo na,
wunakəayawabəramə ɗərev indo
aye. 16 [Ndo nakə zləmandaya 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 nakə
meeneŋ ka tsik aye na, mbəɗaw bo
na, 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 wu mənday
nakəndo zezeŋ a nda aye na, a ye a
ɗərev bay. A ye na, a kutes tsa ada
ma deyeweye abəramə bo.»
Bazlam i Yesu nakay a ɗa ha na,

kwa wu mənday waray waray na,
ndoma ndiye.

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

25-26Ŋgwaswurayandayakadala
i Tir eye niye. Neŋgeye na, slala
i Yahuda hay təbey. Tə wa na
ma gəma nakə tə zalay Fenisi aye.
Fenisi na, neŋgeye ka dala i Siri.
Ŋgwas eye niye na, dem ŋgay an-
daya mahorvov a gay. A tsəne
labara i Yesu nakə ndo hay faya
ta tsikiye na, a ye ka təv i Yesu ta
bəse. A ye naha a dəkway gurmets
a Yesu, a gwaɗay: «Amboh! Fakalaw
faya ma giye ha ɗəretsətseh tə dem
ga, həhar faya abəra tey.»

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.
Məzle wu mənday i wawa hay
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 kwawawahay faya ta ndiye
wu mənday 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 ye na, lele. Do a
mətagay, fakalaw ki yaw abəra mə
bo i dem yak.»

30 Tsa na, ŋgwas niye a maw a
mətagay na, dem ŋgaymahəna 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
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ta gəma eye andaya 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 zlay
naha ndo wuray mandək aye. Tə
gay amboh a Yesu, tə gwaɗay: «Am-
boh! Pa həlay ka ndo may nakay
ada mâ mbəl abəra ma ɗəvats ŋgay
nakay tey.»

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

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 ha wu i Yesu niye a giye ɗuh.

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

8
Ndo hay gwezem faɗ Yesu a

vəlataywumənday
Mata 15.32-39

1Patwurayna, ndohayhaladzay
tə haya gər ka təv i Yesu sa. Yesu a
zəba fataya na, may a wur fataya.
Ada wu mənday andaya fataya

bay. Yesu a zalatay a gawla ŋgay
hay, a gwaɗatay: 2 «Ndo neheye na,
tə geŋ mə bo haladzay, hərwi anaŋ
məhəne mahkar na, nəteye ka təv
ga ada wu mənday andaya fataya
bay. 3 Na gwaɗatay: “Dum kurom
zeməndewumənday” na, mayma
kəɗiye tay ha ka tsəveɗ, ta ndisliye
a mətagay tay hay bay. Hərwi ndo
siye hay mə walaŋ tay na, nəteye
dəreŋ.»

4Gawla ŋgay hay tambəɗay faya,
tə gwaɗay: «Anəke mə kəsaf nakay
na, ka hutakweye wu mənday
ɗa məvəlatay a ndo neheye na,
məŋgay?»

5 Yesu a tsətsah ka gawla ŋgay
hay, a gwaɗatay: «Makwala andaya
fakuma na, tapa nday?»
Tsa na, ta mbəɗay faya, tə

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

6 Tsa na, Yesu a gwaɗatay a ndo
niye hay tâ ndza ka dala. A ye, a
həlawmakwala 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
gawlaŋgayada tâ vəlatay andohay
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. 9Ndo 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.
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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 masuwayaŋ 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 neheye tə ɗəre ka
tsətsahumeye masuwayaŋ sa na,
kemey? Anaŋ na tsikakumeye ta
deɗek: Ɗaɗa ndəray ma gakumeye
masuwayaŋ bay!»

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

14 Gawla i Yesu hay ta zəba wu
tay hay na, ta mətsa ha gər tə
masəkəme makwala. Andaya fa-
taya mə kwalalaŋ i yam na, tapa
nəte tsa. 15 Ahəl nakə faya ta diye
na, Yesu a gatay ɗaf, a gwaɗatay:
«Gummetsehe! Tsəpum gər kurom
abəra ka gəɗe i Farisa hay təbəmalə
i Herod.»

16Gawla ŋgay hay tə tsəne andza
niye na, təma ha ka bo bazlammə
walaŋ tay. Tə gwaɗ: «A tsikakway
na, hərwi nakə makwala andaya
fakwaya bay aye!»

17 Tsa na, Yesu a səratay naha
ka wu nakə faya ta miye ha a bo
mə walaŋ tay aye. A gwaɗatay:
«Ka ŋgurumeye bo kurom hərwi
makwala nakə andaya fakumabay
aye na, kemey? Ada ka tsənum
zuk bəɗaw? Ka pum a mədzal
gər kurom təbəɗew? Mədzal gər
kurom na, madərəzla eye kəla
ɗaw?

18 «Ɗəre andaya fakuma ada kâ
ŋgatumay a ɗəre bəɗaw? Zləm an-
daya fakumahərwimətsəneadakâ
tsənum bəɗaw?

«Adakəmakumawagər təbəɗew?
19 Na ge tə makwala na, kəkay?
Na ŋgəna ha makwala 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.»
21Yesu 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 an-
daya guluf eye ka təv i Yesu. Tə gay
amboh a Yesu. Tə gwaɗay: «Tətal
ka ndo may anaŋ ada mâ ŋgatay a
ɗəre tey.»

23 Yesu a gəs ndo niye guluf eye
mə həlay, a ye ha abəra ma wu-
zlahgəma. 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?»

24 Guluf niye a zəba ɗəre na, a
gwaɗay a Yesu: «Na ŋgatay a ndo
hay. Na ŋgatatay na, andza gərɗaf
hay, ane tuk na, faya ta diye.»

25Tsana, Yesuapayhəlayka ɗəre
sa. Ɗəre i guluf niye na, ambəl lele.
A ŋgatay a ɗəre kulir kulir tuk.

26 Yesu a gwaɗay: «Anəke na, do
wu yak a mətagay tuk. Kâ ye ta
wuzlahgəma bay kəla.»

Piyera ɗahaYesuneŋgeyeKəriste
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 neh-
eye 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
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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
mətsikatayme a zləm. A gwaɗatay:
«Neŋ Wawa i Ndo na, kutoŋ na
siye ɗəretsətseh haladzay. Bagwar
hay i ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom 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,
na həniye sulo mamahkar 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 fataya. A gay me
a Piyer, kutik kutik, a gwaɗay: «Do
abəra ka təv ga. Do a dəba, nəkar
na, Fakalaw. Ka dzala gər andza
Mbəlombay, kadzala gərna, 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 ndow-
eye məpeŋ bəzay na, mâ gər ha
wu nakə a say a ɗərev ŋgay aye.
Mâ zla mayako mazləlmbaɗa eye

ada mâ peŋ bəzay.* 35Andza niye,
ndonakə a saymətəmehaməsəfəre
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 iməndzibəra tebiyeaneŋgeye,
ane tuk na, kə dze haməsəfəre ŋgay
na, ŋgama ŋgay aye na, mey? 37Wu
andaya nakə ndo zezeŋ ma sliye
fayaməvəle hərwimambəɗa 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
Mbəlomada ta gawla iMbəlomhay
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 nakəma ləviye bəy ŋgay ta
gədaŋ aye təday.»

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

Piyer 1.16-18
2 Ma dəba i məhəne məkwa na,

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

4Kwayaŋŋa gawla i Yesu neheye
mahkar aye tə ŋgatatay a Eliya ta

* 8:34 Məzle mayako mazləlmbaɗa eye na, andza məgweɗe: Məndze maləva bo eye məvəle ha
məsəfəre ŋgay andza Yesu.
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Musa nəteye faya ta tsikiye me tə
Yesu.

5 Tsa na, Piyer a gwaɗay a Yesu:
«Miter ga! Lele na, ndzakwa
kanaŋ. Nəmaa kəruwakumeye
madzawadzawa mahkar, nəte i
yak, nəte i Musa ada nəte i Eliya.»
6Piyer a tsik andzaniyena, hərwi a
sər wu nakəma 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 nakəma tsikakumeye!»

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

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 ma mədahaŋ aye
təday.» 10 Ta təma bazlam nakə
Yesu a tsikatay aye. Anəke na,
ta tsətsah mə walaŋ tay, tə gwaɗ:
«Mələtsew abəra ma mədahaŋ na,
andzaməgweɗemey?»

11 Tsa na, gawla ŋgay hay ta
tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ndo neh-
eye tə dzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye tə gwaɗna, Eliyama la-
haweye madayaw təday na, hərwi
mey?»

12 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Andza niye, Eliya
ma lahaweye madayaw. Ma
lambaɗiye tay ha wu hay tebiye
təday. Ta watsa ka gər i Wawa
i Ndo dərmak. Tə watsa na,
tə gwaɗ: “Neŋgeye na, ma siye
ɗəretsətseh haladzay ada ta zəbiye
faya andza ndo bay” bəɗaw? 13Na
tsikakumeye parakka: Eliya na, ɓa
ki yaw tsɨy. Ndohay ta gaywunakə
a satay aye. Bazlam i Mbəlom kə
tsik faya andza niye.»

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

14 Tə ndisl ka təv i siye i gawla
ŋgay hay na, tə ndzay naha a gər a
ndo hay haladzay tə lawara tay ha
a wuzlah. Ndo neheye tə dzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye aye
ta gawla i Yesu hay faya ta kəɗiye
wuway a bo. 15 Ndo hay tə ŋgatay
a Yesu faya ta diye naha ka təv tay
ta gawla ŋgay neheye mahkar aye
na, a gatay hərɓaɓəkka. Tsa na, ta
hway ka təv ŋgay mata tsikay me.
16 A gwaɗatay: «Ka kəɗum wuway
ta nəteye ka wuyemey?»

17 Tsa na, ndoweye andaya mə
walaŋ i ndo niye hay a mbəɗayaw
faya, a gwaɗay: «Miter, neŋ na
zlakaw wawa ga, hərwi mahorvov
a gay. A gay na, a ɓaraway ka ba-
zlam ŋgəts. 18Mahorvov a gəsawa
na. A gəsawa na na, kwa ka waray.
A kalawa ha ka dala ɓəra ɓəra.
Makukufay a yawaw faya abəra
ada a həpəɗawa zler ada a sarawa
ha. Na tsətsahkagawlayakneheye
ta həhar faya bəra mahorvov tey
na, təmba fayamahəhere 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.»

20Ti ye, tə zlayawwawa niye.
Fakalaw niye mə bo i wawa niye

a ŋgatay a Yesu na, a ɓəl ha wawa
niye ta gədaŋ. Wawa niye a dəɗ.
Tsa na, a tambolom ha ka dala
tambolom tambolom. Makukufay
a yaw ka bazlam.

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

a gwaɗay: «Wu nakay a dazlay na,
neŋgeyewawaeyemba. 22Fakalaw
a kalawa ha a ako ada a yamhərwi
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ada mâ mət. Taɗə ka sliye faya na,
amboh dzənamay tey.»

23Yesu ambəɗay 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.»

24 Tsa na, bəba i wawa niye a
wuda ta magala, a gwaɗ: «Na dzala
ha! Səkeheŋ hamədzele ka nəkar.»

25Ahəl nakə Yesu ta bəba i wawa
niye faya ta tsikiye me aye na,
ndo hay ta hway naha haladzay
ka təv tay. Yesu ka zəba ndo hay
faya ta diye naha na, a ŋgərəz ka
fakalaw, a gwaɗ: «Nəkar fakalaw
nakay matəra ha ndo mandək eye
ada mətsike me bay aye na, faya
na gwaɗakeye dara abəra mə bo i
wawa nakay. Kâ ma faya mede a
bo i wawa nakay ɗaɗa sa bay!»

26 Fakalaw niye a wuda, a ɓəl ha
wawa niye ta gədaŋ. Tsa na, a ndo-
hwaw 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 ka
mbəlom.

28 Tsa na, Yesu ta gawla ŋgay
hay, ti ye abəra ka niye, ti ye
a mətagay. Ahəl nakə nəteye
mahəteye mətagay na, ta tsətsah
faya tə gwaɗay: «Nəmay, nəmaa
mba fayamahəhere fakalaw abəra
ka wawa niye təbey na, hərwi
mey?»

29 Yesu a mbəɗatay faya: «Ka
ɗuwulumay me a Mbəlom bay na,
ka slumeye faya mahəhere slala i
Fakalaw niye bay.»

Yesu a ɗa haməməte 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 ye a
təv mekeleŋ eye ta dala i Galile.
Yesu a say na, ndo hay tâ sər ha

təv nakə neŋgeyemə ɗəma aye bay.
31A say ndo hay tâ sər faya bay na,
hərwi faya ma tətikateye a gawla
ŋgay hay.
A tətikawatay a gawla ŋgay hay

na, a gwaɗawatay: «Neŋ Wawa i
Ndo na, ta gəsiye ga, ta vəlateye ga
ha a həlay a ndo hay. Ta kəɗiye
ga mədahaŋ eye, ada ma məhəne
mamahkar eye na, na lətseweye
abəra mamədahaŋ.»

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

33Tsa na, tə ndisl a Kafernahum.
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 bo mə
walaŋ tay, tə gwaɗ: «Ndo nakə
neŋgeye bagwar 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 tsek-
weŋ, a lətse ha a wuzlah tay. A
gəs na wawa niye kurup kurup ka
bo lele. 37 Tsa na, a gwaɗatay:
«Ndoweye ka təma na wawa nakay
lele andza wawa nakay anaŋ eye
hərwi nakə a wuɗa ga aye na, a
təma na, neŋ. Ndoweye ka təma ga
na, a təma neŋ mahəgeye bay. A
təma na, ndo nakə a sləra ga ahaya
dərmak.»
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Ndo nakə kə neŋ ɗəre bay aye na,
ndo ga

Luka 9.49-50
38 Ma dəba eye na, Yuhana a

gwaɗay a Yesu: «Miter, nəmaa
ŋgatayandoweye fayamahəhariye
fakalaw abəra mə bo i ndo ta
məzele yak. A samay haɓe məgay
me hərwi neŋgeye na, ndo kway
bay.»

39Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay:
«Kâ gumay me bay. Hərwi ndow-
eye kə ge masuwayaŋ təməzele ga
na, ma tsikiye fagayawu nakə lele-
bay aye bay. 40Hərwi 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: «Ndow-
eye ka səpat ndo nəte mə walaŋ i
wawa neheye tə dzala ha ka neŋ
aye amezeleme 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 mbat-
iye 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.] 47Ada kə ge
taɗə ɗəre yak ma dəɗiye kar ha a
mezelemena, ŋgwaɗna. Ŋgama ɗuh
na, fələkwa a Bəy i Mbəlom tə ɗəre

yak nəte tə bəmalə nakə ta kaliye
kar ha a ako nakə ɗaɗamambatiye
bay tə ɗəre yak sulo aye. 48Mə ɗəma
na,mətulneheye təndandoayena,
tə mət bay, ada ako nakə ɗaɗa ma
mbatiye bay aye.»

49Yesu 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 adamâ tsəhən na?
Wewer andaya matəra ha lele sa
bay. Nəkurom dərmak na, tərum
andza sluwal nakə a tsəhən lele
aye. Mə walaŋ kurom na, ndzum
barbarra.»

10
Yesu a tsik kamahəhere ŋgwas
Mata 19.1-12; Luka 16.18

1Ma dəba eye na, Yesu ta gawla
ŋgay hay tə lətse, ti ye abəra
ma Kafernahum, ti ye ka dala i
Yahuda. Tsa na, tə lətse, ti ye tə tas
magayam i Yurdum. Mə ɗəma na,
ndohayhaladzay təhaya gər ka təv
ŋgay sa. Tsa na, a tsikatay bazlam
i mbəlom andza nakə a tsikawatay
aye.

2Farisahay ti yenahaka təvŋgay.
Ti ye naha ka təv ŋgay na, hərwi
a satay məhəle faya abəra suwat.
Ta tsətsah faya tə gwaɗay: «Bazlam
kway mapala eye kə vəl tsəveɗ a
ndokamahəhereŋgwasŋgay 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 hamanaŋ ka həhar na ŋgwas
ŋgay na, ka ɗerewel niye.»
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5 Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Musa
a watsakum gər i bazlam mapala
eye nakay andza nakay na, hərwi
ɗərev kurom nakə makula eye
toŋgwa toŋgwa. 6 Ahəl niye ka
madazlay na, andza niye bay.
Hərwi mawatsa eye ka madazlay
i məge məndzibəra na: “Mbəlom a
ge hasləka ada ŋgwas. 7Hərwi niye
hasləka ma gəriye ha bəba ŋgay ta
may ŋgay, ta ndziye ta ŋgwas ŋgay.
8Ada nəteye ta təriye na, bo nəte.*”
Andza niye, nəteye sulo sa bay, ane
tuk na, andza ndo nəte.»

9Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo zezeŋ
mâ ŋgəna ha wu nakə Mbəlom a
dzapa ha aye bay.»

10 Yesu ta gawla ŋgay hay ti ye
wu tay. Ahəl nakə nəteye mə gay
ta gawla ŋgay hay aye na, gawla
ŋgay hay ta tsətsah sa, tə gwaɗay:
«Bazlam niye ka tsik eye na, andza
məgweɗemey?»

11 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Taɗə ndoweye ka
həhar na ŋgwas ŋgay ada kə zla a
ɗəma ŋgwas mekeleŋ eye na, kə ge
madama. Kə gay mənese a ŋgwas
ŋgay kurre eye. 12 Taɗə ŋgwas a
wuɗa na zal ŋgay sa bay, a zla
zal mekeleŋ eye dərmak na, kə ge
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
adamâ 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 hawawa 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 təmaBəy iMbəlom

andza wawa neheye bay na, ma
diye a Bəy i Mbəlom bay.»

16 Tsa na, a zla wawa niye hay
a həlay nəte ta nəte. A pa fataya
ŋgama.

Ndo i zlele ta Bəy iMbəlom
Mata 19.16-30; Luka 18.18-30

17Yesu ta gawla ŋgay hay tə lətse,
ta diye na, ndoweye a yaw ka təv
ŋgay mahway mahway. A ndisl
ka təv ŋgay na, a dəkway gurmets
kame ŋgay, a gwaɗay: «Miter lele
eye, nahutiye sifanakəmandəviye
bay aye na, na giye na, kəkay?»

18 Yesu a gwaɗay: «Ka zeleŋ ndo
lele eye na, kemey? Ndo lele eye
na, Mbəlom nəte ŋgweŋ. 19 Ka sər
bazlam iMbəlommapala eye ɗaw?
Bazlam i Mbəlom mapala eye a
gwaɗ na: “Kâ kəɗ gər i ndo bay, kâ
ge madama bay, kâ ge məkal bay,
kâ raw me ka ndo kame i sariya
bay, kâ vay gər a ndo bay, rəhatay
ha gər a bəba yak ta may yak.†”»

20Ndo niye a gwaɗay: «Miter, gər
i bazlam mapala eye neheye ka
paslaweyena, na hənayha gər kwa
mawawa.»

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
andzaniyena, ka tahutiye zlelemə
mbəlom. Tsa na, dara, peŋ bəzay.»

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

23 Yesu a ŋgatay a ndo niye a ye
ŋgwayna, a zəbaka gawlaŋgayniye
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

* 10:8 Madazlay i wu hay 1.27, 2.24. † 10:19 Madayaw abəra ma Ezipt 20.12-16; Bazlam
mapala eyemasulo eye 5.16-20.
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madzədzere. Ane tuk na, Yesu a
gwaɗatay sa: «Wawa ga hay! Mede
a Bəy i Mbəlom na, mada me eye
haladzay! 25 Tə bəmalə nakə ndo i
zlele ma diye a Bəy i Mbəlom aye
na, ŋgama zləgweme mâ ye ta bəɗ i
ləpəre.»

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

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

28Tsana, Piyeragwaɗay: «Tsəne!
Nəmay anaŋ, nəmaa gər ha wu
hay tebiye hərwiməpaka bəzay na,
kəkay?»

29 Yesu a mbəɗatay faya a
gwaɗatay: «Sərum ha! Ndoweye
kə gər ha gay ŋgay, malamar 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,
guvah 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. 31Məwalaŋ i ndo
neheye anəke nəteye ndo i me hay
aye na, haladzay ta təriye ndo i
dəba ada mə walaŋ i ndo neheye
anəke nəteye ndo i dəba hay aye
na, haladzay ta təriye ndo i me.»

Yesu a ɗa haməməte ŋgay
Mata 20.17-19; Luka 18.31-34

32 Yesu ta gawla ŋgay hay, tə
həl bo, tə lətse hərwi mede a Ze-
rozelem. Anəke na, nəteye ka
tsəveɗ faya ta diye. Kame tay
na, Yesu. Gawla ŋgay niye hay ta
dzədzar. Ndoneheye təpataybəzay

faya ta diye ka bo dziye ta dzədzar
haladzay.
Yesu a zalatay a gawla ŋgay niye

hay kuro gər eye sulo aye abəramə
walaŋ i ndo niye hay kətsah sa. Ka
təv niye na, a tsikatay wu nakəma
ta təriye ka gər ŋgay aye.

33 A gwaɗatay: «Tsənum, anəke
na, faya ka deyekweye a Ze-
rozelem. Mə ɗəma na, neŋ Wawa
i Ndo ta vəlateye ga ha a həlay a
bagwar i ndo neheye tə vəlaway
wuaMbəlomayeadaandoneheye
tə dzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye. Ta geŋeye sariya i
məkəɗe. Ta vəlay ga ha a həlay i
ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye.
34 Nəteye na, ta ŋgweseŋeye dəla
abəra mə gər. Ta tufeŋeye slesleɓ a
ɗəre. Ta ndaɓiye ga ta mandalaɓa.
Tsa na, ada ta kəɗiye ga tuk. Aya
ane, ma dəba i məhənemahkar na,
na lətseweye abəramamədahaŋ.»

Ndo bagwar eye ta ndo i məsler
Mata 20.20-28; Luka 22.25-27

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

36Yesu a gwaɗatay: «A sakum nâ
ge hərwi kurom na, wuyemey?»

37Tambəɗay faya təgwaɗay: «Wu
nakə nəmaa tsətsah fakaya aye na,
ahəl nakə aza kandziyemabəy 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.»
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Yesu a gwaɗatay: «Andza niye
deɗek, ɗəretsətseh nakə na ta siye
na, ka ta sumeye. Ɗəretsətseh nakə
tadzəhuɓiyegahaaɗəmaayena, ta
dzəhuɓiye kuromhaa 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
neheyeMbəloma ləvatayhaboaye
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
saymatəre bagwar eye na, mâ təra
ndo i məsler kurom. 44 Ada taɗə
ndo məwalaŋ 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 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 ambəl 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 wu-
ray fayama rəkiyewumandza eye
ka tsakay i tsəveɗ. Məzele ŋgay na,
Bartime, andza məgweɗe wawa i
Time. 47Guluf niye a tsəne taɗakay
fayamadiyena, Yesundo iNazaret
na, a wuda, a gwaɗ: «Yesu, Wawa i
Davit, nâ gakamə bo təbəɗew?»

48 Ndo 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 zalumeŋayaw, mâ
yaw.»
Ti ye tə zalay a guluf niye, tə

gwaɗay: «Ɗərev mâ ye fakaya
abəra bay. Lətse! Dara, faya ta
zalakeye.»

50Tsa na, a lətse hurum, a kal ha
petekeɗ i mətasl ŋgay əvez ka dala.
A ndapa a mbəlom, tsa na, a ye ka
təv i Yesu.

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

gwaɗay: «Miter, a seŋ na, nâ ŋgatay
a ɗəre sa tey.»

52 Tsa na, Yesu a gwaɗay: «Ka pa
mədzal gər yakkaneŋ tadeɗek. Do,
kambəl!»
Tsa na, guluf niye a ŋgatay 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.”»
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4 Tsa na, ti ye a gəma niye. Ti ye
naha a ɗəma na, tə huta zuŋgo niye
wawa aye maɓara eye ma bəra ka
məgeɗ, ka tsakay i tsəveɗ. Tsa na,
tə pəla ha zuŋgo niye. 5 Mə ɗəma
na, ndo hay andaya mandza eye.
Tə gwaɗatay: «Ka gumeye ka niye
mey? Kapəlumeye zuŋgo eyeməge
hamey?»

6Tsa 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.
8Ndo 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 neh-
eye kame i Yesu ta ndo neheye ma
dəba ŋgay aye na, ta wuda, tə gwaɗ:
«Zambaɗakway a Mbəlom! Mâ pa
ŋgama ka ndo nakə fayama deyew-
eye tə məzele i Bəy Maduweŋ aye!
10 Mbəlom mâ pa ŋgama ka bəy i
bəba kway Davit! Zambaɗakway a
Mbəlom, neŋgeye nakəməmbəlom
aye!»

Yesu a vəlay mezeleme a gərɗaf i
gurov

Mata 21.18-19
11Tsana, təndisl a Zerozelem. Tə

ndisl naha a Zerozelem na, ti ye a
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. A
ndisl naha na, a zəba ka wu nakə
ndo hay faya ta giye mə ɗəma aye.
Ma dəba eye na, ti ye ta gawla ŋgay
hay a gəma i Betani. Ti ye a ɗəma
na, hərwi mazlambar pat faya ma
dəɗiye.

12 Tədœ eye na, Yesu ta gawla
ŋgay hay tə lətse abəra ma gəma
i Betani, tə ma a Zerozelem. Ka
tsəveɗ faya ta diye na, may a wur
ka Yesu. 13 A ŋgatay naha a dərizl
i gərɗaf wuray andza gurov slam-
bah faya haladzay. Tsa na, a

ye mata zəbaw faya. A gwaɗ:
«Iŋgeɗhay na hutiye hohway ŋgay
eyenandiye.» Aye, andisl nahaka
təv i dərizl i gərɗaf niye na, kakup-
kuppa slambah ɗekɗek bəna, ho-
hway andaya bay. Hərwi kə ndisl
ahəl ŋgay məwe bay. 14 Tsa na,
Yesuagwaɗayadərizl i gərɗafniye:
«Ndəray mâ nda hohway yak ɗaɗa
sa bay!» Tsa na, gawla ŋgay hay ta
tsəne.

Yesu mə gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom

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

15Ma dəba eye na, tə ndisl a Ze-
rozelem sa. Yesu a ye naha na, a
ye a dalamətagay i gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom. A ye naha
na, a dazlay mahəhere tay ha ndo
masəkəme wu hay ta ndo neheye
ta səkəmiye hay wu hay aye. A
pay həlay a tabal i ndo mambəɗe
ha suloy, a mbəzl ha təv məndze i
ndo masəkəme ha bodobodo hay.
16 A gatay me a ndo məzle wu i
tsakala kwawaraywaraymede ha
ta dalamətagay i gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom. 17A ɗatay ha lele, a
gwaɗatay: «Mawatsa eyeməƊerewel
i Mbəlom na: “Ta zaleye a gay ga
na, gay i maɗuwuleme i slala i ndo
hay wal wal tebiye.*” Ane tuk na,
nəkurom ka tərum ha lar i məkal
hay na, kəkay?†»

18 Bagwar hay i ndo neheye
tə vəlaway wu a Mbəlom ta ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye, tə tsəne wu nakə Yesu
a gawa aye na, ta dzədzar hərwi
ndohay tawuɗabazlam iYesuniye
a tsikatay aye. Ta pəla tsəveɗ ka
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
* 11:17 Ezay 56.7. † 11:17 Zeremi 7.11.
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20 Tədœ eye pərik i mekedœ na,
Yesu ta gawla ŋgay hay tə ma a Ze-
rozelem. Ahəl nakə faya ta diye na,
təŋgatayadərizl i gərɗafniyeandza
gurov aye. Dərizl i gərɗaf niye na,
makula eye hus ta zləlay eye dzay.
21 Piyer a ŋgatay na, bazlam i Yesu
nakə a tsikay a dərizl i gərɗaf niye
a mayaw a gər. Tsa na, a gwaɗay a
Yesu: «Miter, zəba ka dərizl i gərɗaf
nakə ka vəlay mezeleme aye na, kə
kula.»

22 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Gərumay ha mədzal
gər kurom a Mbəlom! 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 faya
na tsikakumeye: Taɗə ka ɗuwulum
me, ka tsətsahum wu ka Mbəlom
na, dzalum ha na, ɓa ka hutum
tsɨy. Mbəlom ma vəlakumeye.
25 Agəna nəkurom ta magum eye
ta ndo na, ka ta ɗuwulumeye me
a Mbəlom na, dum pəsum ha bo
təday. Ada Mbəlom Bəba kurom
mə mbəlom ma pəsakumeye ha
dərmak. [ 26Taɗənəkurommandza
eye huya ta magum eye na, Bəba
kurom nakə mə mbəlom aye ma
pəsakumeye ha bay dərmak.]»

Gədaŋ i Yesu
Mata 21.23-27; Luka 20.1-8

27 Ma 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 neheye tə vəlaway wu
a Mbəlom aye ta ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye ada
ta madugula siye hay, ti ye ka təv
i Yesu. 28 Ti ye naha na, ta tsətsah
faya, tə gwaɗay: «Ka ge wu neheye
na, 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. 30Maa
sləraw Yuhana madzəhuɓe ndo
a yam na, way? Maa sləraw na,
Mbəlom tsukuɗu ndo hay ɗaw?
Mbəɗumeŋew faya tey.»

31 Tsa na, tə tsik mə walaŋ tay,
tə gwaɗ: «Ka mbəɗakweye faya
na, kəkay? Taɗə ka gwaɗakwa,
maa slər ha Mbəlom, Yesu ma
gwaɗakweye: “Ka dzalum ha ka
wu nakə Yuhana a tsik aye bay na,
kemey?” 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 i
Mbəlom. Tadzədzarmətsike andza
niye hərwi ndo hay. 33 Ta mbəɗay
faya a Yesu, tə gwaɗay: «Nəmaa sər
bay.»
Yesu a gwaɗatay: «Neŋ bəbay na

gewuneheye ta gədaŋ iway na, na
tsikakumeye bay.»

12
Dzeke i ndo neheye tə həl tay ha a

guvah nəteye seweɗ eye hay aye
Mata 21.33-46; Luka 20.9-19

1Ma dəba eye na, Yesu a tsikatay
me ta dzeke, a gwaɗatay: «Ndoweye
a ɗəs guvah. A zəv a ɗəma dərizl
i gərɗaf haladzay. Dərizl i gərɗaf
niye hay na, tə wa hohway aye. A
ndəv ha mazəve na, a lawara na
həndits ta zleɗ. Tsa na, a lambaɗ a
ɗəma təgwaɗ hərwimaɗɨtse a ɗəma
hohway i dərizl i gərɗaf niye hay. A
ɗəzl a ɗəma təvmatsəpewu. Andəv
hamalembeɗe 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 mə walaŋ i ndo i məsler
ŋgay hay hərwi ada tâ vəlayaw
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faya abəra i ŋgay. 3 Tsa na, ndo i
məsler niye a ye. A ye naha na,
ndo neheye faya ta tsəpiye guvah
aye tə gəs na. Tə ndaɓa na ada ta
həhara ahaya həlay kəriye. 4Ndo i
guvahaŋgatay andzaniyena, a slər
ndo neŋgeɗ. A ye naha na, kurah tə
wuya faya məkəɗe na. Tə kəɗ na
ka gər, tə tsaɗay pəleslesle. 5 Ndo
i guvah niye a zla ndo i məsler
ŋgay mamahkar eye, a slər na sa.
Neŋgeyena, tə kəɗnamədahaŋ eye.
Ndo i guvahniye a slər ndowalwal
sa. Tə ge tay ha andzaniye 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 nəte nakə a
wuɗa na haladzay aye. A slər na
wawa ŋgay niye nəte aye. Hərwi
a dzala a gwaɗ: “Wawa ga na, ta
rəhay ha gər, ta geye wuray bay.”

7 «Wawa niye a ye. Tə ŋgatay na,
tə gwaɗmə walaŋ tay: “Aya! Anaŋ
magedze ŋgay nakəma ta ndiye na
guvah ŋgay aye, ki yaw! Takwa,
kəɗakwa na, ada guvah nakay ma
mətsakweye a nəkway!” 8Tsa na, ti
ye faya, tə gəs na. Tə kəɗ na. Tə kal
ha mədahaŋ eye dəreŋ abəra ma
guvah niye.»

9 Tsa na, Yesu a tsətsah fataya a
gwaɗatay: «Ndo i guvah ma giye
anəke na, kəkay? Ndo i guvah niye
ma deyeweye na, ma gəsiye tay ha
ndo niye hay, ma kəɗiye tay ha.
Adamahəliye a ɗəmandomekeleŋ
eye hay. 10 Ka dzaŋgum bazlam
nakayməƊerewel iMbəlombəɗaw?
Mə ɗəmamawatsa eye na, a gwaɗ:
“Kwar nakəndomaɗəzle gay hay tə

kal ha aye na,
maa tərakwar lele eyeaze siye
kwar hay na, neŋgeye ɗuh.

11 Maa gwaɗ kwar niye mâ təra
kwar nakə lele eye hərwi
maɗəzle gay na, Mbəlom.

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

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

Məvəlay dzaŋgal a bəy i Roma
Mata 22.15-22; Luka 20.20-26

13Ma dəba eye na, tə slər Farisa
hay ta ndo hay ŋgalməwalaŋ 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 tsəveɗməvəle dzaŋgal a bəy i
Roma tsukuɗu kə vəl tsəveɗməvəle
bay? Lele məvəle bay tsukuɗu, lele
məvəle ɗaw?»

15 Yesu a sər ha a satay məhəle
faya abəra suwat. Tsa na, a
gwaɗatay: «A sakumməhəle 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 fayana,məzeleŋgay.»
17 Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Aya!

Wu i bəy i Roma na, vəlumay ha a
bəy i Romaŋgway. Wu iMbəlomna,
vəlumay ha aMbəlom ŋgway.»
Tə tsəne bazlam i Yesu niye na, a

gatay hərɓaɓəkka.
Mələtsew abəramamədahaŋ
Mata 22.23-33; Luka 20.27-40

18 Ma dəba eye na, Saduke hay
ti ye ka təv i Yesu. Azlakwa bay

* 12:11 Dəmes hay 118.22-23.
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Sadukehayna, nəteye tədzalaha tə
gwaɗ: «Ka mət na, mələtsew abəra
ma mədahaŋ andaya sa bay.» 19 Ti
ye ta tsətsah ka Yesu, tə gwaɗay:
«Miter, bazlam nakə Musa a wat-
samay a bazlam i Mbəlom mapala
eye na, anaŋ. A gwaɗ: “Taɗə ndo
a mət a gər ha ŋgwas ŋgay, ta wa
zuk bay na, mata zle na madak-
way i ŋgwas niye na, malamar i
ndo niye a mət aye bəɗaw? Ma
zliye na, hərwi ada hulfe i ndo niye
a mət aye mâ dze bay.†” 20 Aya
andaya ahəl niye ndo ta malamar
ŋgay hay tasəla. Malamar tay bag-
wareyeazladahəlay. Azladahəlay
na, a mət. A mət na, ta wa ta
dahəlay ŋgay niye a zla aye bay.
21Məmbager ŋgay a zla na madak-
way i ŋgwas niye. Tsa na, a mət ze
məwe wawa ta ŋgwas niye. Mala-
mar tay mamahkar eye a ge ha
andza niye dərmak. 22Nəteye niye
tasəla tə zla ŋgwas niye na, tə mət
tebiye. Ndəray nəte mə walaŋ tay
ta wa wawa ta ŋgwas niye bay. Ma
dəba eye nəteye niye tebiye tə mət
na, ŋgwas amət dərmak. 23Pat nakə
aza ndo hay ta lətseweye abəra ma
mədahaŋ aye na, ŋgwas niye ma
mətseye na, a way? Hərwi mey na,
nəteye niye tasəla aye ta zla na ka
ŋgwas!»

24 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Andza niye bay. Kâ
vumay gər a mədzal gər kurom
bay. Ka tsikum andza niye na,
hərwi ka sərum wu nakə mawatsa
eye mə Ɗerewel i Mbəlom aye bay
ada ka sərum gədaŋ i Mbəlom bay.
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 i Musa

təbəɗew? A ɗa ha na, bazlam
nakə Mbəlom a tsikayaw mə gay
i dak niye dzaydzay andza fayama
təmiye na aye. Ka təv eye niye na,
Mbəlom a gwaɗay a Musa: “Neŋ
na, Mbəlom i Abraham, Mbəlom i
Izak,Mbəlom i Zakob.‡” 27Mbəlom
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
mamədahaŋ andaya bay aye.»

Bazlammapala eye bagwar eye
Mata 22.34-40; Luka 10.25-28

28 Ahəl nakə Yesu ta Saduke hay
faya ta tsikiye me aye na, ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlomma-
pala eye andaya dərmak, faya ma
piye zləm. A tsik ma mədzele
gər ŋgay, a gwaɗ: «Yawa! Yesu a
mbəɗatay faya a Saduke hay na,
lele.» Tsa na, a həndzəɗ ka təv i
Yesu. A tsətsah ka Yesu a gwaɗay:
«Bazlam i Mbəlommapala eye nakə
a ze siye hay aye na, waray?»

29 Yesu a gwaɗay: «Bazlam i
Mbəlom nakə mapala eye a ze
siye hay aye na, anaŋ: “Nəkurom
Israyel hay, pum zləm! Bəy
Maduweŋ Mbəlom kway na,
neŋgeye Bəy Maduweŋ nəte
ŋgweŋ. 30 Wuɗa Bəy Maduweŋ
Mbəlom yak tə ɗərev yak tebiye,
ta məsəfəre yak tebiye, tə metsehe
yak tebiye, ada ta gədaŋ yak
peteh.§” 31 Bazlam mapala eye
masulo 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

† 12:19 Madazlay i wu hay 38.8; Bazlammapala eye masulo eye 25.5-10. ‡ 12:26 Madayaw
abəramaEzipt 3.2-4, 6, 15-16. § 12:30 Bazlammapala eyemasulo eye 6.4-5. * 12:31 Levitik
19.18.
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Mbəlom nəte. Ma dəba ŋgay na,
Mbəlom mekeleŋ eye andaya bay.
33 Kwa way mâ wuɗa Mbəlom tə
ɗərev ŋgay tebiye, ta ndaraw ŋgay
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 tə məvəlay
naha siye i wu hay wal wal.»

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

ndo haymatsətsehe 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 hay mə gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom. A
tsətsah ka ndo hay, a gwaɗatay:
«NdomədzaŋgawabazlamiMbəlom
mapala eye təgwaɗKəristeneŋgeye
na, Wawa i Davit na, kəkay?
36 Hərwi kwa Davit na, a tsik ta
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye, a gwaɗ:
“BəyMaduweŋMbəlomagwaɗaya

BəyMaduweŋ ga na:
Dara, ndza tə həlay i mənday ga,

hus a pat nakə neŋ, na piye tay
ha ndo məne ɗəre yak hay a
huɗ i sik yak aye.†”

37 «Davit tə gər ŋgay na, kə zalay
a Kəriste “Bəy Maduweŋ” tuk na,
Kəriste ma təriye wawa ŋgay na,
kəkay?»
Bazlam i Yesu niye a tsik eye na,

a yatay a gər a ndo niye hay faya ta
pay zləmaye.

Məgaymetsehe amasəpete
Mata 23.1-14; Luka 20.45-47

38 Wu nakə faya ma tətikateye
aye na, anaŋ. A gwaɗatay:
«Həbum gər kurom abəra ka ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye hay. Nəteye i tay ta
wuɗa mahəhele na, ta rəkwat eye.
Ka təv məhay gər na, a satay ndo

hay tâ tsikatayme taməɗəslatay 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, 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 ŋgwasmətawak eye
Luka 21.1-4

41 Ma dəba eye na, Yesu a ndza
bəse ta təv nakə ndo hay tə pawa
a ɗəma suloy mə gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom. Ahəl nakə
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. 44Hərwi
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 ta mbəzliye ha gay i

məɗəslay ha gər aMbəlom
Mata 24.1-2; Luka 21.5-6

1 Ahəl nakə Yesu a yaw abəra
ma dalamətagay i gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom aye na, ndo nəte

† 12:36 Dəmes hay 110.1.
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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, ka ŋgatumeye a
kwar kwa nəte ka gər i kwar ŋgeɗ
bay. Tambəzliye 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 kurom bay.
6 Hərwi ndo hay haladzay ta
deyeweye ta məzele ga. Kwa way
ma gwaɗiye: “Neŋ na, Kəriste!”
Ada ta səpatiye ndo hay haladzay.
7 Ka tsənum 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 ndza-
kuma gər na, gumaymetsehe 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.
10Wuneheye 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. Hərwima deyeweye na, abəra
mə nəkurom bay. Mata ɗakum ha
wunakəka tsikumeyena,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 andzaniyedərmak. Wawahay
ta natay ɗəre a bəba tay hay, ta
kəɗiye tay ha. 13Ndo hay tebiye ta
nakumeye ɗəre hərwi ga. Ane tuk
na, ndoweye kə səmay naha hus
ka mandəve aye na, 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 a mahəmba hay. 15Ndo nakə
neŋgeye ka gər i gay aye na, mâ
mbəzlaw hərwiməzlawwumə gay
bay. Kə mbəzlaw na, mâ hway
ɗuh. 16 Ada ndo nakə neŋgeye ma
guvah aye na, mâ mbəɗa gər a
mətagay ŋgayməzlaw petekeɗ ŋgay
bay. 17 Pat eye niye na, ɗəretsətseh
wene wene eye na, ka gər i ŋgwas
neheye tə bo sulo aye ada ka ŋgwas
neheye faya ta vəlateye wah a
wawa tay hay aye! 18 Gumay
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amboh a Mbəlom, hərwi ada wu
neheye mâ ge bo a həlay i mətasl
bay. 19Hərwi mey na, pat eye niye
na, ɗəretsətseh bagwar eye. Slala
i ɗəretsətseh niye ma ta deyeweye
na, kə ge bo ɗaɗa bay kwa ka gər
nakəMbəlom 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
giyemasuwayaŋ hay ada təwu ne-
heyemagiyehərɓaɓəkkaayehərwi
taɗə ma giye bo na, masəpete tay
ha ndo neheye Mbəlom a pala aye.
23Nəkurom 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.
27 Kwayaŋŋa ma sləraweye gawla
i Mbəlom hay, ta hayay gər a ndo
neheye a pala tay ha aye abəra ka
kokway i məndzibəra tebiye kwa
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 gwadu-
vay 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, ɗaɗama dziye bay.»

Maa sər pat nakəməndzibərama
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. 33 Gum metsehe
bəna, kâ dzədzarum bay, hərwi ka
sərum ma deyeweye kəɗay na, ka
sərum həlay eye bay. 34Ma deyew-
eye 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 vəlməsler kwaaway. A
ndo matsəpe məgeɗ 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. 36 Agəna ma
deyeweye həf na, ma ndzakum a
gər nəkurommandzahəra eye bay.
37 Wu nakə faya na tsikakumeye
na, na tsikateye a ndo hay tebiye.
Na gwaɗateye: Kâ ndzahərumbay!
Ndzum tsezlezleŋŋe!»

14
Ta pəla tsəveɗməgəse na Yesu
Mata 26.1-5; Luka 22.1-2;
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Yuhana 11.45-53
1 A zəkaw məhəne sulo nakə

Yahuda hay ta hatsiye magurlom i
Pak ada taməndewumənday 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 tə
magurlom 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
mbəɗamal niye ka gər i Yesu. 4Ndo
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,
gərumhaŋgwasnakayna, 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 fayaməgataykwakəɗay.
Ane tuk na, neŋ na, na ndziye tə
nəkurom huya bay. 8Ŋgwas nakay
a geŋ na, wu nakə gədaŋ ŋgay a

mba faya məge aye. Neŋgeye na,
kə lah mambəɗe ka bo ga mal nakə
haɓe ta giye fagaya pat nakə ta
piye ga a bəɗ aye. 9 Neŋ faya na
gwaɗakumeye, sərum ha: Kwa a
ŋgay ta ɗiye ha Labara Ŋgwalak eye
kaməndzibəra 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
Yesuniyehaykurogəreye suloaye,
a ye ka təv i bagwar hay i ndo ne-
heye 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 a maw abəra ka təv tay na,
a yaw a pəla wewer ada həlay nakə
lele eyehərwiməgeɗafkaYesuaye.

Yesu tə ge magurlom i Pak ta
gawla ŋgay hay

Mata 26.17-30; Luka 22.7-23;
Yuhana 13.21-30; 1 Koriŋte hay
11.23-25

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 magur-
lom 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
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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
Yesua tsikatayaye. Tsana, tədawu
mənday 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.»

19Gawla 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. 21Neŋ 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 i Ndo aye.
Ndo niye na, ŋgama meeneŋ tâ wa
na bay.»

22 Ahəl nakə faya ta ndiye ɗaf
aye na, Yesu a zla peŋ, a gay naha
sɨsœ a Mbəlom. Ma dəba eye na,
a ŋgəna ha peŋ niye, a vəlatay a
gawla ŋgay hay, a gwaɗatay: «Zlum.
Nakay na, bo ga.» 23 A zla gəvet
maraha eye təwuməse, a gay naha
sɨsœ a Mbəlom. Ma dəba eye a

vəlatay tə sa tebiye tay eye. 24Yesu
a gwaɗatay sa: «Nakay na, bambaz
ga nakə Mbəlom ma ɓariye dzam
ta ndo hay aye. Ta mbəɗiye ha na,
hərwi ndo hay haladzay. 25 Neŋ
faya na tsikakumeye, na ta siyewu
məse nakay sa bay hus a pat nakə
na ta siyeweɗeyemaBəy iMbəlom
aye.»

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

YesuaɗahaPiyermatagwaɗiye:
«Na sər Yesu bay»

Mata 26.31-35; Luka 22.31-34;
Yuhana 13.36-38

27Ahəl nakə faya tadiyeka tsəveɗ
aye na, Yesu a gwaɗatay a gawla
ŋgay hay: «Nəkurom neheye tebiye
ka gərumeye ga ha, ka hwayumeye
kurom. Mawatsa eye mə bazlam
i Mbəlom na: “Na ta kəɗiye na
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 kurom ma
Galile.»

29 Piyer neŋgeye na, a gwaɗay:
«Kwa siye i ndohay ta gər kar hana,
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 sala-
may.» Siye i gawla ŋgay hay tebiye
tə tsik andza niye dərmak.

Nəteye kaMahəmba i Tetəɗœz
Mata 26.36-46; Luka 22.39-46

32 Tsa na, tə ndisl a təv wuray tə
zalayGetsemene. Təndisl nahana,
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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33Yesu 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 ɗuwulaynahameaMbəlom
a gwaɗ: «Taɗəma giye bo na, həlay
i ɗəretsətseh nakay mâ ye fagaya
abəra vuw tey.» 36A gwaɗ: «Abba,
Bəba ga, nəkar na, wuray a wu-
raka bo təbey. Zla fagaya abəra
ɗəretsətseh nakay na siye tey. Kwa
mey na, andza nakə a saka a nəkar
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 za-
lay a Piyer a gwaɗay: «Simoŋ, ka
ndzahəra ɗaw? Nəkar na, ka mba
faya məndze tə ɗəre kwa ɓəre nəte
təbəɗew? 38 Ndzum tə ɗəre tse-
zlezleŋŋe ada ɗuwulumay me a
Mbəlom hərwi ada kâ dəɗum a
masəpete i Fakalaw bay. Məsəfəre
na, a say məge wu lele eye, ane tuk
na, gədaŋ kurom andaya məsəmay
naha amasəpete i Fakalaw bay.»

39 Yesu a ndəv ha na, a ye abəra
ka təv tay izaɗ sa. A ye mata
ɗuwule me. A ye naha a tsik na,
bazlam ŋgay neheye a tsik kurre
aye. 40Tsa na, amawka 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
43Ahəl nakə Yesu fayama tsikiye

me mba aye na, pəslaŋ Yudas
neŋgeye nakə nəte mə walaŋ i
gawla i Yesu hay kuro gər eye sulo
aye, a ye naha. Ti ye naha ta ndo
hay 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 ɓakə ɗatayhawunakəmagiye.
A gwaɗatay: «Ndo nakə na ye, na
gəs na ka bo təmbolok təmbolok
aye na, neŋgeye! Gəsum na. Ka
deyumeye ha na, tsəpum na lele.»

45 Yudas a ndisl naha na, a
həndzəɗ kwayaŋŋa ka təv i Yesu,
a gwaɗay: «Miter!» Tsa na, a gəs na
ka bo təmbolok təmbolok. 46 Ndo
niye hay tə ŋgatay andza niye na,
kwayaŋŋa tə gəs na Yesu.

47Ka təv niye ndo nəte məwalaŋ
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 tamaslalamkurom
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
aMbəlom na, ka gəsum ga bay. Wu
neheye a ge bona, hərwi adamâ ge
bo andza nakə Ɗerewel i Mbəlom a
tsik aye.»

50 Tə gəs na Yesu na, gawla ŋgay
hay ta hway kweye kweye tə gər
ha. 51 Faya ta diye ha Yesu na, ndo
wuray gawla aye a zəŋgal na Yesu.
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Ka bo ŋgay na, gwedere tsa. Ndo
neheye faya ta diye ha Yesu aye tə
ge andza ta gəsiye na gawla niye
na, 52agərhagwedereŋgayŋguɗek,
a hway ŋgway bo kəriye.

Yesukame i bagwar i ndoneheye
tə vəlawaywu aMbəlom aye

Mata 26.57-68; Luka 22.54-
55,63-71; Yuhana 18.13-14,19-24

53 Ti ye ha Yesu na, a gay i bag-
war i ndoməvəlawaywuaMbəlom
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.

54Piyerneŋgeyena, a zəŋgalnaha
Yesu dəreŋ ma dəba. A ye naha a
fələkwa a dalamətagay i bagwar i
ndoməvəlawaywuaMbəlomniye.
Mə ɗəma na, a ndza ka təv i ndo
niye hay faya ta tsəpiyeməgeɗ aye.
A ye naha a ndza ka ako ka təv tay
niye.

55 Bagwar hay i ndo neheye
tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta
madugula i Yahuda hay tebiye ta
pəla ndohayhərwimaraw fayame
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. Kwa
way a tsik i ŋgaywal.

57 Siye i ndo mekeleŋ aye hay tə
lətse, ta raw me ka Yesu, tə gwaɗ:
58 «Nəmaa tsəne faya abəra a gwaɗ:
“Na mbəzliye ha gay i məɗəslay ha
gər aMbəlomnakayndohay ta ɗəzl
eye ada ma məhəne mahkar na,
na ɗəzliye a ɗəma mekeleŋ nakə tə
həlay i ndo zezeŋ bay aye.”» 59Kwa
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: «Ka mbəɗatay

faya a ndo neheye təbəɗew? Tə tsik
fakaya na, mey?»

61 Ka bazlam tay niye na, Yesu
ka mbəɗatay faya bay. Kə tsikatay
faya kwa tsekweŋ bay tebiye.
Bagwar i ndo məvəlaway wu

a Mbəlom niye a tsətsah faya
sa: «Nəkar na, Kəriste Wawa i
Mbəlom nakə nəmay faya nəmaa
zambaɗeye ɗaw?»

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.»

63 Bagwar i ndo məvəlaway 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 mekeleŋ
eye hay tə wuya faya kurah. Ta
tufay slesleɓ a ɗəre. Tə mbuzay
na ɗəre ada tə kəɗ na. Tə gwaɗay:
«Nəkar ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom ba! Tsikamay, maa faka
na, way?» Tsa na, tə vəlatay ha a
həlay a 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;

Yuhana 18.15-18,25-27
66Piyer na, neŋgeye andayahuya

ma dalamətagay ka dala. Ŋgwas
nakə a gawa məsler mə gay i bag-
war 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
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gwaɗay: «Nəkar dərmak na, ndo i
Yesu, ndo iNazaret na gwaɗbəɗa?»

68 Piyer a tsəne na, a gwaɗay a
ŋgwas niye: «Aʼay! Na sər wu nakə
a saka mətsike aye bay. Na sər bay
tebiye.» Tsa na Piyer a ye abəra
ma dalamətagay. A ye a lətse sləp
ka həlay i 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.
«Ndo nakay na, nəte məwalaŋ tay.»

70 Piyer a tsəne na, a gwaɗ: «Na
sər ndo niye bay.»
Məndze tsekweŋ na, ndo neh-

eye ka təv eye niye tə gwaɗay sa:
«Nəkar na, məwalaŋ tay, nəkurom
dziye. Nəkar na, ndo i Galile!»

71 Piyer a mbaɗa a gwaɗ: «Na sər
ndo nakə ka tsikum faya aye bay.
Kə ge na raw me na, 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. Yesuagwaɗay: «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, bagwar 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 ha
məhaygərna, tədzawanaYesuada
ti ye ha a gay i Pilat. Ti ye naha na,
tə vəlay ha a Pilat.

2 Pilat, neŋgeye na, a tsətsah ka
Yesu, a gwaɗay: «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.

4Ma dəba eye na, Pilat a tsətsah
faya sa, a gwaɗay: «Nəkar na, ka
mbəɗa fayabayna, kəkay? Ka tsəne
wu neheye faya ta tsikiye fakaya
haladzay aye təbəɗew!»

5 Ada kwa Yesu ka həndək ba-
zlam ndœ mambəɗay faya sa bay
tebiye. Tsa na, a gay wadəŋ wadəŋ
a Pilat.

6 Ka məve, ta giye magurlom
nakə tə zalay Pak aye na, Pilat a
gərawa ha ndo i daŋgay nəte. A gər
ha na, ndo nakə ta tsətsahawa aye.
7 Azlakwa ahəl niye na, ndoweye
andaya tə zalay Barabas, neŋgeye
madaŋgay. Neŋgeyeməwalaŋ indo
neheye tənay 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 Mbəlom aye, nəteye
ɗuh na, tə vəlatay gədaŋ a ndo hay
ada məgwaɗay a Pilat mâ gəratay
ha na, Barabas bəna, Yesu bay.

12 Pilat a gwaɗatay a ndo hay sa:
«A sakumnâ ge ha ta ndo nakay ka
zalumay bəy i Yahuda hay aye na,
kəkay?»

13Tsana, ndohay tambəɗay faya
tə mawude, tə gwaɗay: «Dar na ka
mayakomazləlmbaɗa eye!»
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14 Pilat a tsətsah fataya, a
gwaɗatay: «Neŋgeye a ge na,
mənese waray?»
Ane tuk na, ta səkah hamawude

haladzay ta gədaŋ, tə gwaɗ: «Dar na
kamayakomazləlmbaɗa 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.
17Mə 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 dazlay mətsikay me.
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 kameŋgayhərwimətsikay
me 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 mayako
mazləlmbaɗa eye.

Mata 27.33-44; Luka 23.26-43;
Yuhana 19.17-27

21 Ahəl nakə faya ta diye ha
Yesu mata dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye na, pəslaŋ ndo
wurayməzeleŋgaySimoŋ. Neŋgeye
na, ndo i Siren, neŋgeye bəba i
Aləgəzandər taRufus. Neŋgeye faya
madiye ta təvniye. Neŋgeye amaw
abəramə pesl. Sidzewhay təŋgatay
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 Golgwata, andza
məgweɗe: Təv i mətasl i gər. 23 Tə
ndisl naha a ɗəma na, a satay a
sidzew niye hay məvəlay guzom
madzapa eye tə wuye andaya tə
zalaymir. Ane tuk na, a say a Yesu
bay, a kərahməse.

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

25 Ta dar na Yesu ka mayako
mazləlmbaɗa eye na, tamekedœ ta
ɓəre tsɨɗ. 26 Tə watsa ka palalam
eye andaya gər i bazlamnakə təkəɗ
na fayaYesuaye. Gər i bazlamnakə
təwatsa aye na, anaŋ: «Neŋgeye na,
bəy i Yahuda hay.»

27 Pat niye na, ta dar məkal hay
sulo ka mayako mazləlmbaɗa eye
ka tsakay i Yesu dərmak. Ta dar tay
na, nəte tə həlay i mənday, neŋgeɗ
tə həlay i gula. [ 28 Anaŋ andza
nakay wu nakə bazlam i Mbəlom a
tsik aye na, a gwaɗ: «Neŋgeye na,
tə pasla na a walaŋ i ndo i seweɗ
hay.*»]

29Ndo neheye ti yawa ta təv niye
na, tə ɓəlawa ha gər tay hay tekəm
tekəm tə mətsaɗay pəleslesle. Tə
gwaɗay: «Hey! Nəkar haɓe a saka
mambəzl ha gay i məɗəslay ha gər
aMbəlom ada ka gwaɗmaməhəne
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 nakay
mazləlmbaɗa eye!»

31 Bagwar hay i ndo neheye
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

* 15:28 Ezay 53.12.
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na, a sla faya mətəme ha gər
ŋgay təbəɗew? 32 Kəriste, Bəy i
Israyel hay mâ mbəzlaw abəra ka
mayako mazləlmbaɗa eye anəke!
Taɗə nəmaa ŋgatay kə mbəzlaw
abəra kamayakomazləlmbaɗa eye
na, 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
33Magərhəpat a ge na, ləvoŋ a ge

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

35 Siye i ndo neheye ka təv aye
niye tə tsənena, tə gwaɗ: «Pum zləm
təday, fayama zaleye a Eliya!»

36 Tsa na, ndo nəte məwalaŋ tay
niye, a hway, a ye a zlaw wuye
kofkoffa. A tələka ha a wuye an-
daya guyakaka, wu niye a rah a
ɗəma. Tsana, ahaknaka gwavəkw
zəbol eye, a pay naha ka bazlam
a Yesu ada mâ ɗəvətse abəra mə
ɗəma wu niye. Ndoweye niye a
gwaɗ: «Ŋgatay, zəbakwa faya təday,
aza Eliya ma deyeweye mambəzla
ahaya ɗaw?»

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

38 A mət na, kwayaŋŋa petekeɗ
nakə a ŋgəna ha gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom sulo aye, a ta ka
bo bəra sulo tsaŋŋa kwa abəra mə
gəma hus ka dala.

39 Bagwar i sidzew i Roma hay,
neŋgeye 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!»

40 Ŋgwas wuray hay andaya ka
təv eye niye dərmak. Nəteye dəreŋ
faya ta zəbiye naha faya. Məwalaŋ
tay niye andaya na, Mari nakə a
yaw ma gəma i Magədala aye, Sa-
lome 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
yawkabodziye tageYesuabərama
Zerozelem.

Tə pa na Yesu a tsəvay
Mata 27.57-61; Luka 23.50-56;

Yuhana 19.38-42
42Huwa ɓa kambərəmməge tsɨy.

Pat eye niye na, pat mələve bo i
Yahuda hay, andza məgweɗe pat
məhəne mə gay i pat i mazəzukw
bo. 43Tahuwaeyeniyena, ndowu-
ray tə zalay Yusufa a yaw. Neŋgeye
ndo i gəma i Arimate. Yusufa
na, neŋgeye nəte mə walaŋ i bag-
war 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?» 45 Ma dəba eye
bagwar 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 səkəmaw na, a maw a mbəzla
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 ɗəmana,
a bədəŋgwalaw faya beber bagwar
eye kamadərəzl na tsəvay niye.

† 15:34 Dəmes hay 22.2.
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47Mari i Magədala ta Mari may i
Zozes na, faya ta zəbiye ka təv nakə
tə pa na Yesu aye.

16
Yesu a lətsew abərama tsəvay
Mata 28.1-8; Luka 24.1-12;

Yuhana 20.1-10
1 Pat i mazəzukw bo a ye abəra

mə ɗəmana,Mari i Magədala, Mari
may i Yakuba ta Salome, ti ye ta
səkəm mal huŋŋa eye, hərwi a sa-
tayməwetse 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. 3 Ahəl nakə faya ta diye
na, ta tsətsah ka boməwalaŋ tay, tə
gwaɗ: «Mata bədəŋgwalakway na be-
ber abəra ka me i tsəvay na, way?»
4 Tə ndisl naha na, ta zəba ɗəre. Ta
zəba ɗəre na, tə ŋgatay a beber niye
bagwar eye ta dərəzl ha ka tsəvay
aye na, ɓa mabədəŋgwala eye faya
abəra, madzaka eye ka tsakay tsɨy.

5 Ti ye naha na, tə fələkwa a
tsəvay niye. Ti ye na tə ŋgatay a ndo
gawla aye. Neŋgeye mandza eye
ta diye i həlay i mənday. Ndoweye
niye na, tə petekeɗ kweɗek kweɗek
eye ka bo. Petekeɗ eye niye faya
na, zəbol eye təzl. Ŋgwas niye hay
təŋgatay 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 ndo-
hwaw 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. 10 A
ye a təkəratay a ndo neheye tə
ndzawa tage Yesu aye. A ye naha
na, faya ta tuwiye hərwi mədahaŋ
i Yesu. A təkəratay wu nakə a ge bo
tə neŋgeye. 11 Tə tsəne wu nakə a
tsikatay aye, a gwaɗatay: «Yesu na,
kəmbəlawabəramamədahaŋ,neŋ
na, na ŋgatay bəna mey na!» Ndo
neheye ta təma bazlam ŋgay niye a
tsikatay aye bay.

12Ma 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 gəmaaye. 13Ndoniye
hay sulo aye tə maw a Zerozelem.
Tə maw na, ta təkəray wu nakə tə
ŋgatay aye a siye i gawla i Yesu hay.
Nəteye ta təmatay na bay ŋgway
huya.

14 Ma 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
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tebiye ka məndzibəra. 16Ndo nakə
kə tsəne ada kə dzala ga ha tə ɗərev
nəte ada tadzəhuɓhaayamayena,
ma təmiye. Ndo nakə kə dzala ga
ha bay aye na, Mbəlom ma ta giye
faya sariya 17 Ta ta səriye ha ndo
neheye ta dzala ga ha ta deɗek na,
ma kəkay? Nəteye na, ta sliye faya
mahəhere fakalaw abəra mə bo i
ndo tə məzele ga. Ta tsikiye me tə
bazlam i gəma haywal wal. 18Kwa
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, tambəliye.»

Yesu a tsal aMbəlom
Luka24.50-53;Məslerhay1.9-11

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 bazlam ŋgwalak eye niye Yesu
a tsikatay aye kwa a ŋgay. Bəy
Maduweŋ a dzənawa tay ha ada a
vəlawatay gədaŋ ka məge wu neh-
eye a ge masuwayaŋ aye. Maa ɗa
ha tə tsik bazlam iMbəlom ta gədaŋ
iYesuna,masuwayaŋnakə təgawa
aye.
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Ŋgwalak i bazlam nakə
Lukaawatsa aye

Məfələkwe
Luka a ɗa ha Yesu na, neŋgeye

ndo mətəme ha ndo nakə Mbəlom
ma sləratayaweye a ndo i Israyel
hay aye. Ane tuk na, neŋgeye ndo
mətəme ha ndo i məndzibəra hay
tebiye. Məsəfəre iMbəloma zalay a
Yesu hərwi adamâ ɗatay ha labara
i məŋgwese a mətawak hay. Labara
eye nakay na, labara i mawuɗe bo
hərwi ndo i mezeleme haywal wal
tebiye ada labara i məŋgwese. A
dazlay na, a tsik ka məmaw i Yesu,
kamede i Yesu ambəlom.
Ka ndzay a gər a bazlam i Luka

mə Mata, ma Markus ada ma
Yuhana. Kə ɗa ha ka gər i məwe
Yuhanamadzəhuɓe ndo a yamada
ka gər i məwe Yesu.
Madazlay 1.1-4
Məwe ta məgəle 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 abəra ma Galile 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 təmede i
Yesu ambəlom 24.1-53

1 A nəkar Tiyofil ŋgwalak i ndo,
ndo hay haladzay ɓa ta vəl ha gər
tay məwetse labara nakə Yesu a ge
məwalaŋmay aye.

2 Tə watsa na, wu nakə nəteye
tə tsəne abəra ka ndo neheye tə ɗa
ha bazlam i Mbəlom aye. Nəteye
neheye na, ta ŋgatay tə ɗəre tay kwa
ka madazlay ŋgay aye. 3 Aya! Neŋ
dərmak a seŋ məwatsaka naha ka
gər i bazlam eye nakay, hərwi na
pəla na bəzay i bazlam nakay kwa

ka madazlay ŋgay eye. 4Anəke na,
nəkar dərmak ka sliye faya məsəre
ha bazlam nakay ta tətikaka aye
na, deɗek.

Gawla i Mbəlom a yaw a ɗa ha
məwe i Yuhana

5 Ahəl nakə Herod neŋgeye bəy
ka dala i Yahuda aye na, ndoweye
andaya tə zalay Zakari. Neŋgeye
na, gwala i Abiya, ndo məvəlay
wu a Mbəlom aye. Məzele i ŋgwas
ŋgay na, Elizabet. Neŋgeye dərmak
na, gwala i Aroŋ bagwar i ndo
məvəlaway wu aMbəlom. 6Nəteye
salamay tay eye kame i Mbəlom
na, ndo lele eye hay. Wu neheye
Mbəlom a tsik aye tə bazlam ma-
pala eyena, təpaybəzay təmetsehe
lele. 7Ane tukna,wawa tayandaya
bay. Hərwi Elizabet na, a wa bay.
Dəlay eye. Sa na, nəteye guram eye
tsɨy.

8-9 Anəke na, həlay i ndo neh-
eye tə zalatay Abiya hay aye kə sla
hərwiməfəkay nahawu aMbəlom.
Andza nakə ndo neheye tə vəlaway
nahawu aMbəlom tə pawa faya bo
aye na, tə ge duk a way. Duk a way
nakə tə ge aye na, a dəɗ ka Zakari.
Mata fəkay naha wu ma təv niye
tsəɗaŋŋa eye mə gay i məɗəslay ha
gər aMbəlomna, neŋgeye. Tsana, a
fələkwa a təv niyemata fəkay naha
wu aMbəlom.

10Ahəl nakəZakari fayama fəkay
naha wu a Mbəlom mə gay aye na,
ndo hay haladzay ma bəra faya ta
ɗuwuliye me.

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 fayawu a
Mbəlom aye. 12 Zakari a ŋgatay na,
a dzədzar haladzay, zluwer a gay.
13Ane tuk na, gawla i Mbəlom niye
a gwaɗay: «Zakari, kâ dzədzar bay.
ƁaMbəlom kə tsəne maɗuwule me
yak. Elizabet, ŋgwas yak ma ta
wakeye wawa hasləka eye. Ka ta
zaleye Yuhana. 14Ɗərev yak ma ta
ŋgwasiye haladzay. Pat i məwe ŋgay
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na, ndo hay haladzay ta ŋgwasiye
hərwi ŋgay. 15 Neŋgeye na, ma
ta təriye bagwar eye, ndo məgay
məsler a Bəy Maduweŋ. Ɗaɗa ma
ta siye guzom bay. Kwa wu nakə
makwasa eye na, ma ndzakiye
bay. Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma
ndziye faya kwaməhuɗ imayŋgay.
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 tsikateyeme 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
neheyenəteyemaləvaboeyehərwi
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 dərmakna, gurameye 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 ba-
zlam nakay bay sa na, wu nakay
ma giye bo ka səriye mətsike me
bayhusapatnakə tawiyenawawa
niye aye.»

21Ndo neheye faya ta həbiye Za-
karima bəra aye na, a gataywadəŋ
wadəŋ. Tə gwaɗ: «Zakari kə yaw
abəra bay, kwa meeneŋ na, hərwi
mey?» 22 Zakari a yaw abəra na,
a sla faya mətsike me bay. Tsa
na, ndo neheye ma bəra aye tə sər
wu ka bəzay ha bo a Zakari mə
gay. A tsikatay me na, tə həlay tsa.
Neŋgeye huyamandək eye.

23 Həlay i məge məsler i Zakari
mə gay i Mbəlom a ndəv na, a ye a
mətagay. 24Ma dəba i kiye tsakway
na, wawa a dəɗay a huɗ a Elizabet.
Kiye zlam na, a ŋgahawa bo mə gay.
A gwaɗmə ɗərev ŋgay: 25«Anəkena,
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.»

29 Mari a tsəne andza niye
na, a dzədzar a gwaɗ mə ɗərev
ŋgay: «Mətsike me niye na, andza
məgweɗemey?»

30Gawla iMbəloma gwaɗay: «Kâ
dzədzar bay Mari, Mbəlom a wuɗa
kar. 31 Wawa ma dəɗakeye a huɗ.
Ka ta wiye wawa niye na, hasləka
eye. Ka ta zaleye Yesu. 32Neŋgeye
na, ma ta təriye bagwar eye. Ta
ta zaleyeWawa iMbəlom Fetekmə
gəma. Bəy Maduweŋ Mbəlom ma
təriye ha bəy bagwar eye andza
bəba təte ŋgayDavit: 33Neŋgeyema
ta ləviye tay ha Israyel hay ka tor
eye. Bəy ŋgay na, ma ndəviye bay.»

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

35 Gawla i Mbəlom a mbəɗay
faya: «Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma
mbəzlaweye fakaya. Gədaŋ i
Mbəlom Fetek ma ndziye fakaya
andza mezek. Yawa! Wawa niye
ka ta wiye na, ta zaleye Tsəɗaŋŋa,

* 1:17 ZəbamaMalasi 3.23-24.
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Wawa i Mbəlom. 36 Zəba dem i
bəba yak Elizabet kwa neŋgeye
guram eye bəbay na, anəke kiye kə
yay məkwa. 37Hərwi wuray a zay
gədaŋ aMbəlom təbey.»

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

ŋgway.
Mari a ye a gay i Elizabet

39Ma dəba i məndze tsekweŋ na,
Mari a lətse a ye ta bəse a gəma
eye andayaməmahəmba i Yahuda.
40A ye na, a gay i Zakari. A ye naha
a ndisl na, a fələkwa a gay. A tsikay
me a Elizabet.

41 Elizabet a tsəne mətsike me i
Mari na, wawa a hats mə 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 ka ŋgatay ba! Ahəl nakə ka
tsikeŋ me aye na, wawa a ɓəl tə
məŋgwese eye mə huɗ ga. 45Nəkar
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 haladzay

hərwi Mbəlom nakə a təma
ga ha aye.

48 Ka zəba fagaya tsekweŋ mə
walaŋ i ndo neheye neŋ ndo
i məsler ŋgay.

Ndo neheye anəke aye ta ndo ne-
heye ta ta wiye tay ha aye
na, ta gweɗeŋeye “Nəkar na,
ɗərev yakmaŋgwasa 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 neheye tə
ɗəslay ha gər a bo tay aye.

52Ka həhar tay ha bəy hay abəra ka
təvməndze i bəy tay hay.

Kə vəlatay gədaŋ a ndo i
mətawak hay.

53Ndo neheye may a gatay aye na,
kə vəlatay wumənday.

Ndo i mezeleme hay na, ka
həhar tay ha.

54 Ki yaw madzəne tay hay Israyel
hay, ndo i məsler ŋgay hay.

Mbəlom na, kəmətsa ha gər ta
ŋgwalak ŋgay bay.

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

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

56 Mari a ndza mə gay i Eliza-
bet kiye mahkar. Tsa na, a ye a
mətagay.

Məwe i Yuhana
57Anəke na, kiye i Elizabet kə sla

məwe. A wa wawa hasləka eye.
58Ndo ŋgay hay ta ndo iməgeɗ ŋgay
hay tə tsəneMbəlom kə gay ŋgwalak
a Elizabet na, ti ye mata ŋgwese ka
bo dziye.

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

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

62 Tsa na, ta tsətsah ka bəba ŋgay
wulək wulək tə həlay. Tə gwaɗay:
«A saka məpe məzele ka wawa na,
way?»
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63 Zakari a tsətsah fataya
palalam nakə təwatsawa faya aye.
Tə zlayaw. Tsana, awatsa: «Məzele
ŋgay na, Yuhana.» Tsa na, a gatay
wadəŋwadəŋ tebiye tay eye.

64 Kwayaŋŋa bazlam i Zakari a
həndək ka mətsike me. Tsa na, a
zambaɗay aMbəlom.

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
bazlamniyena, tədzalawa fayamə
gər tay, tə gwaɗawa: «Wawa nakay
ma ta təriye na, mey?» Ta deɗek,
gədaŋ i BəyMaduweŋ ka gər ŋgay.

Zakari a zambaɗay aMbəlom
67 Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a

mbəzlaw ka Zakari, bəba i wawa
niye. Tsa na, a ɗa ha, a gwaɗ:
68 «Zambaɗakway a Bəy Maduweŋ

kwayMbəlom 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 ba-
zlam ŋgay tsəɗaŋŋa eye hay
ahəl niye.

71Agwaɗna,ma ta təmiye kwayha
abəramə həlay i ndo i vəram
kway hay,

ada mə həlay i ndo neheye
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.

74 A gwaɗ: Ma ta təmiye kway ha
abəramə həlay i ndo i vəram
kway hay na,

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

75A 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 zalak-
eye na, ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom Fetek,

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

77Ka ta tsikateyeandoŋgayhayma
deyeweyemətəme tay ha.

Ma ta pəsatay ha mənese tay
hay.

78Mbəlom kway na, ŋgwalak ŋgay a
ndəv bay.

Andza niye, dzaydzay ŋgayma
dəvakweye andza pat nakə
fayama tsaraweye.

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

Ma lakiye kway ka tsəveɗ i
zay.»

80 Yawa! Yuhana a gəl na, met-
sehe ŋgay a səkah kame kame. A
lətse a ye a kəsaf. A ndza mə ɗəma
hus a pat nakə a bəzatay ha bo
parakka a Israyel hay aye.

2
Məwe i Yesu
Mata 1.18-25

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.
3Kwa way a ye mata wetse məzele
ŋgay na, ma gəma ŋgay.

4Andza niye, Yusufa neŋgeyema
ndziye ma gəma i Nazaret ka dala
i Galile. A tsəne na, a ye ka dala
i Yahuda ma gəma nakə tə zalay
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Betelehem aye. Gəma nakə tə wa
mə ɗəma bəba təte ŋgay Davit aye.
5A ye na, ta Mari mədel ŋgay tə bo
sulo eyemata wetse məzele tay.

6Ahəl nakənəteyemaBetelehem
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
təvmə gay i mbəlok hay bay.

Gawla i Mbəlom hay ta bəzatay
ha bo a ndomətsəkure gənaw hay

8 Ma gəma niye na, ndo
mətsəkure gənaw hay andaya tə
hənawa mə pesl, tə tsəkurawa
gənaw tay hay ta həvaɗ. 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 Mbəlom
niye a gwaɗatay: «Kâ dzədzarum
bay! Na zlakumaw na, Labara
Ŋgwalak eye. Ndo hay haladzay
ta ŋgwasiye hərwi bazlam nakay.
11Bəgom ta həvaɗ nakay tawakum
ndo mətəme kurom ha ma Betele-
hem, ma gəma i Davit. Neŋgeye
na, Kəriste, Bəy Maduweŋ. 12Dum
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 «Ŋgama mâ təra mə mbəlom

məgəma, ka gər i ndo hay
tebiye.

Zaymâ təra kaməndzibəra mə
walaŋ i ndo neheyeMbəlom
awuɗa tay ha aye.»

15 Tsa na, gawla i Mbəlom
hay ti ye wu tay a mbəlom. Ti

ye wu tay na, ndo mətsəkure
gənaw hay tə gwaɗ mə walaŋ tay:
«Lətsakwa, takwa hus a Betelehem
ta zəbakwaw ka wu nakə a ge bo
aye, nakə Bəy Maduweŋ a ɗakway
ha aye.»

16 Ti ye ta bəse a Betelehem. Tə
ndisl naha a ɗəma na, tə ŋgatay a
Mari ta Yusufa ada ta wawa ndəriz
niye mahəna eye ma təv mənday
wu i gənawhay.* 17Təŋgatay andza
niyena, ta təkərataywunakəgawla
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 təmawwu 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 mat-
samahkar eye na, həlay i məɗəse
wawakə sla. Apa fayaməzeleYesu.
Məzele niye na, məzele nakə gawla
i Mbəlom a tsikay a Mari 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, Yus-
ufa 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: «Malk-
wara i wawa hasləka eye na, i
Mbəlom.†» 24 Ada andza nakə
mawatsa eye mə ɗerewel i Musa
na, ti ye tə vəlay maydagwar sulo
kəgəbaybodobodo sulo aMbəlom.‡

25 Yawa! Ndoweye andaya ma
Zerozelem, məzele ŋgay Simeyoŋ.
Neŋgeye na, ŋgwalak i ndo, ka

* 2:16 Zəbamə Luka 2.7. † 2:23 Madayaw abəra ma Ezipt 13.2, 12. ‡ 2:24 Levitik 12.8.
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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
Maduweŋma sləraweye təday.»

27Anəke na, Simeyoŋ a ye a gay i
məɗəslay ha gər aMbəlom ta gədaŋ
i Məsəfəre i Mbəlom. Ahəl niye na,
bəba iYesuhay ti yenaha tə fələkwa
a gay ta wawa məge andza nakə
bazlam i Musa mapala eye a tsik
aye. 28Tsa na, Simeyoŋ a zla wawa
niyeahəlay, a zambaɗayaMbəlom,
a gwaɗ:
29 «Bəy Maduweŋ ga, anəke na, gər

ha ndo i məsler yak mâ ye
ŋgway,

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

30Naŋgatay tə ɗəre gaandomətəme
ha ndo yak nakə ka sləraw
aye.

31Ka ləva ha bo na, hərwi ndo hay
tebiye.

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

ada neŋgeye ma vəlateye
məzlaɓ ando yakhay Israyel
hay.»

33 Bəba ta may i Yesu na, a
gatay hərɓaɓəkka hərwi bazlam i
Simeyoŋ niye a tsik aye.

34 Tsa na, Simeyoŋ a pa fataya
ŋgama i Mbəlom. A gwaɗay a Mari
may i wawa niye: «Wawa nakay
na, Israyel hay haladzay ta dəɗiye
faya. Andza niye, ndo hay hal-
adzay 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. 35Wu
nakə maŋgaha eye ma mədzal gər
kwa i way i way na, ma bəziye
ha parakka. Nəkar dərmak Mari,
ɗəretsətseh ma ta ŋgəniye ha ka bo
bəra ɗərev yak andzamaslalam.»

36 Ŋgwas wuray andaya guram
eye ketef ketef, məzele ŋgay Anna.
Neŋgeye na, ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom. Dem i Fanuwel gwala i
Aser. Ahəl nakə neŋgeye dem eye
na, a ye a zal. A ndza mə zal məve
tasəla na, zal ŋgayniye amət. 37Tsa
na, ki ye a zal sa bay, a ndza ŋgway
madəgway 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 aMbəlom ta həvaɗ
kwa ta həpat pat pat. A ɗuwulaway
me a Mbəlom. A gawa daliyam.
38 A ye a gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom na, ahəl nakə Simeyoŋ
faya ma tsikiye me mba aye. A ye
naha, a gay naha sɨsœ a Mbəlom.
A tsik ka wawa niye a ndo neh-
eye faya ta həbiye madayaw i ndo
mətəme ha ndo nakəma təmiye ha
Zerozelem aye.

39Yusufa taMari tandəvhaməge
wu nakəmawatsa eye mə bazlam i
Mbəlom mapala eye na, ta mbəɗa
gər a gəma tay a Nazaret ka dala
i Galile. 40 Wawa 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 Ze-
rozelem. 42Yesuageməvekuro 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. 44Nəteye tə dzala mə gər
tay na, Yesu neŋgeye ta ndo neheye
ti ye ka bo dziye. Tə ndza hwapat
ka mede. Ta huwa na, tə pa bo ka
mapəle na mə walaŋ i gwala tay
hay ada mə walaŋ i dzam tay hay.
45 Ta pəla na na, ta huta na bay. Ta
mbəɗa gər a Zerozelem tə mapəle
na haladzay.
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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 zləm
ka bazlam ada faya ma tsətsahiye
fataya bazlam hay. 47Ndo niye hay
tə tsənewunakə fayama tsikiyena,
a gatay hərɓaɓəkka hərwi ndaraw
ŋgay ada tə mambəɗe ka bazlam
nakə ambəɗawatay 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.

51 Tsa na, Yesu a lətse ti ye ta
bəba ŋgay hay a Nazaret. Yesu na,
a hənawatay ha gər lele. May ŋgay
a pa na bazlam niye a gər ŋgay.

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

3
Yuhana madzəhuɓe ndo a yam

na, ndoməɗe ha bazlam iMbəlom
Mata 3.1-12; Markus 1.1-8;

Yuhana 1.19-28
1Ahəl niye na, Tiber neŋgeye bəy

i Roma. Kə va ma bəy kuro gər
eye zlam. Poŋos Pilat, bəy nakə ka
dala i Yahuda aye. Herod neŋgeye
a ləva dala i Galile. Malamar
ŋgay Filip na, a ləva dala i Iture
ta Trakonitit, Lisaniyas i ŋgay na,
a ləva dala i Abilen. 2 Bagwar i
ndo məvəlaway wu a Mbəlom na,
Han ta Kayif. Ahəl niye na, Yuhana

wawa i Zakari na, məmakulkwan-
dah. Mbəlom a tsikayaw me 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 hamənese kurom
hay.»

4Andza niye, nakay na, wu nakə
mawatsa eye mə ɗerewel i Ezay
ndoməɗe ha bazlam iMbəlom aye,
a gwaɗ: «Ndo faya ma wudiye mə
kəsaf, a gwaɗ:
“Lambaɗumay tsəveɗ a Bəy

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

5 Loloŋ hay tebiye ta ta rahiye
fəɗeɗe!

Mahəmba hay ta tsaholok hay
ta ta miye ka dala faɗaɗa!

Tsəveɗ neheye mahədzaka eye
hay ta ta lambaɗiye tay hay
dandər dandər lele!

Tsəveɗ neheye tsərsloslo tə
kwar aye hay ta ta ləviye
fehe lele!

6Mbəlomma təmiye tayhandohay
kəkay na, ndo hay tebiye ta
ŋgateye.*”»

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 iMbəlomnakəbəse
kə ndzew aye na, way? 8 Anəke
na, gumməsler neheye ŋgwalak eye
ndo hay ta səriye ha kambəɗumha
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 aye wawa i Abraham
hay! 9 Ɓa hadzaya maləva bo eye
məɗəse tay ha dərizl i gərɗaf hay

* 3:6 Ezay 40.3-5.
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ta zləlay eye dzay tebiye. Dərizl i
gərɗaf neheye tebiye təwahohway
ŋgwalakeyebayayena, taɗəsiye tay
ha ada ta kaliye tay ha ako.»

10 Ndo hay ta tsətsah faya, tə
gwaɗay: «Nəmaa giye na, mey?»

11 A mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Ndo nakəməkelkabo ŋgay sulo aye
na, mâ vəlay nəte a ndo nakə i
ŋgay andaya bay aye. Ndo nakəwu
mənday ŋgay andaya na, tâ ŋgəna
ta ndonakə i ŋgay andayabay aye.»

12 Ndo matsekele dzaŋgal hay ti
ye naha hərwi madzəhuɓe bo a
yamdərmak. Ta tsətsah ka Yuhana
tə gwaɗay: «Miter, nəmaa giye na,
mey!»

13 A mbəɗatay faya a gwaɗatay:
«Kâ təmumwu abəra ka ndomâ ze
nakəbəy idalaagwaɗakumtəmum
aye bay.»

14 Sidzew hay ta tsətsah andza
niye dərmak: «Ada nəmay na,
nəmaa giyemey 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.»

15Ndo hay ta dazlay mədzele ka
wu nakə ma giye bo aye, tə dza-
lawa 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
kuromha taMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
ada ta ako. 17 Wu mahəve daw
andaya mə 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 nakə
mambatiye ɗaɗa bay aye.»

18 Yuhana a ɗawatay ha Labara
Ŋgwalak eye tə məvəlatay gədaŋ tə
bazlam hay wal wal.

19 Yuhana kə gay me a Herod
hərwi a zla Herodiyad ŋgwas i
malamar ŋgay. Ada Yuhana kə gay
me ka wu hay wal wal. 20Herod a
səkah ha məge mənese sa. A gəs na
Yuhana a daŋgay.

Madzəhuɓe i Yesu a yam
Mata 3.13-17;Markus 1.9-11

21Ma dəba aye Yuhana a dzəhuɓ
tay hay ndo hay tebiye a yam na,
a dzəhuɓ ha Yesu a yam dərmak.
A həlay nakə faya ma ɗuwuliye
me aye na, magərmbəlom a
həndək tuwaŋ. 22 Tsa na, Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa a mbəzlaw faya, ɗəre a
ŋgatay andza bodobodo. Tsa na,
mətsike me a tsənew abəra mə
mbəlom a gwaɗ: «Nəkar na, wawa
ga. Na wuɗa kar haladzay. Ɗərev
ga fayama ŋgwasiye tə nəkar.»

Bəba təte i Yesu hay
Mata 1.1-17

23 Yesu a dazlay a məge məsler
na, məve ŋgay ma giye kuro kuro
mahkar. Ndo hay tə dzala tə
gwaɗ neŋgeye na, wawa i Yusufa.
Yusufa wawa i Heli 24 Heli wawa
i Matat, Matat wawa i Levi, Levi
wawa iMelki, Melki wawa i Zanay,
Zanay wawa i Yusufa, 25 Yusufa
wawa iMatatiyas,Matatiyaswawa
i Amos, Amos wawa i Nahum,
Nahum wawa i Esəli, Esəli wawa i
Nagay, 26Nagaywawa iMaat,Maat
wawa iMatatiyas,Matatiyaswawa
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,
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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,
Natanwawa i Davit, 32Davit wawa
i Zese, Zese wawa i Obed, Obed
wawa i Booz, Boozwawa 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 Abraham, 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, 37 Lamek wawa
i Matosalem, Matosalem wawa
i Henok, Henok wawa i Iyaret,
Iyaretwawa iMaleleyel, Maleleyel
wawa i Kaynam. 38KaynamWawa
i Enos, Enos wawa i Set, Set wawa
i Adam, Adam neŋgeye na, Wawa i
Mbəlom.

4
A say a Fakalaw masəpete na

Yesu
Mata 4.1-11;Markus 1.12-13

1Ma dəba eyeMəsəfəre Tsəɗaŋŋa
a rahay a bo i Yesu na, a ye abəra
ka təv i magayam i Yurdum niye.
Tsa na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a ye
ha a makulkwandah. 2 Mə ɗəma
na, Yesukəndzaməhənekuro kuro
faɗ, Fakalawasaymasəpetena. Ma
məndze niye na, Yesu kə nda wu
mənday kwa 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 iMbəlomna, gwaɗay akwar
nakaymâ təraka wumənday.»

4 Yesu a mbəɗay faya: «Mawatsa
eye mə bazlam i Mbəlom na: “Ndo
zezeŋma ndziye na, tawumənday
ɗekɗek bay.*”»

5 Fakalaw a ye ha ka gər i
gəma. Kwayaŋŋa a bəzay ha bəy
i məndzibəra tebiye. 6 A bəzay ha
na, a gwaɗay: «Na vəlakeye a nəkar
hərwi gədaŋ ta zlele neheyemabəy
i dala neheye tebiye mavəla eye a
neŋ. Na sliye faya məvəle kwa a
wayandzanakəa seŋaye. 7Taɗəka
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 Ze-
rozelem, ka gər i gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom. Tə ndisl a ɗəma na,
a gwaɗay a Yesu: «Taɗə kə ge nəkar
Wawa i Mbəlom sa na, kal ha bo
abəra ka gər i gay nakay ka dala.
10Hərwi mawatsa eye mə bazlam i
Mbəlom na, a gwaɗ: “Mbəlom ma
gwaɗateye a gawla ŋgay hay na,
tâ dzəna kar, tâ tsəpa kar. 11 Tâ
kəndawa kar, hərwi ada sik yakmâ
ndzay a kwar bay.‡”»

12 Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay:
«Mawatsa eye mə bazlam i Mbəlom
na, a gwaɗ: “Kâ dza ha Bəy
Maduweŋ yakMbəlom bay.§”»

13Fakalawandəvhawewerŋgay
tebiye hərwi masəpete Yesu. Ma
dəbaeyena, a yeŋgwayabəraka təv
i Yesu hus a pat mekeleŋ eye.

Yesu a geməslermaGalile
Mata 4.12-17;Markus 1.14-15

14Ma dəba eye na, Yesu a mbəɗa
gər a Galile. A ye na, neŋgeye
maraha eye ta gədaŋ i Məsəfəre

* 4:4 Bazlammapala eyemasulo eye 8.3. † 4:8 Bazlammapala eyemasulo eye 6.13. ‡ 4:11
Dəmes hay 91.11-12. § 4:12 Bazlammapala eyemasulo eye 6.16.
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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.

Ndo i gəma i Nazaret hay 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 ɗəma aye. Pat
i mazəzukw 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 i Mbəlom.
17 Tsa na, ti ye naha tə zlayaw
ɗerewel i Ezayndoməɗehabazlam
iMbəlom, 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 imətawak
hay.

A sləra ga ahaya na, hərwiməɗatay
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 neheye faya ta gateye
ɗəretsətseh aye.

19Məɗe ha məve nakəMbəlom
ma gateye ŋgwalak ŋgay
a ndo hay aye na, kə
ndislew.*»

20 Yesu a ndəv ha mədzeŋge
andza niye na, a paɗa na ɗerewel
niye. A may ha a ndo məge məsler
i gay i maɗuwule 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?»

23Yesu a gwaɗatay sa: «Ta deɗek,
nəkurom ka tsikumeŋeye bazlam
i dzeke nakay anaŋ aye. Ka
gweɗumeŋeye: “Nəkarndomətəme
ha ndo, təma ha bo yak aye tey.”
Nəmaa tsəne wu neheye ka ge ma
Kafernahum aye. Anəke na, ge ma
gəma yak andza neheye ka ge ma
Kafernahum aye dərmak.»

24Tsa na, a gwaɗatay sa: «Sərum
ha ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
na, kwa nəte ta təma na ma gəma
ŋgay nakə tə wa na mə ɗəma aye
bay. 25 Sa tsa na, sərum ha ahəl
i Eliya ndo i maslaŋ i Mbəlom na,
madakway i ŋgwas hay haladzay
ma Israyel. Ahəl niye na, yamkəpa
bay məve mahkar ta kiye məkwa.
Mandərzlaŋ bagwar eye a ge ka
dala niye tebiye. 26 Madakway i
ŋgwas hay andaya ma Israyel, ane
tuk na, Mbəlom kə slər Eliya a gay
i madakway i ŋgwas hay kwa nəte
bay tebiye. Ane tuk na, Mbəlom
a slər Eliya na, a gay i madak-
way i ŋgwas wuray a ndzawa ka
dala i Səripta ma gəma i Sidoŋ.†
27 Ahəl i Elize ndo məɗe ha ba-
zlam iMbəlomna, ndomadəgwaɗa
eye hay haladzay ka dala i Israyel.
Mbəlom kə mbəl tay ha ndo niye
madəgwaɗa eye hay kwa nəte bay,
a mbəl ha na, Namaŋ ndo i gəma i
Siri.‡»

28 Ndo niye hay tebiye mə gay i
maɗuwule me aye tə tsəne bazlam
ŋgay niye na, a ndalatay haladzay.
29 Tsa na, tə lətse, tə pay həlay a

* 4:19 Ezay 61.1-2. † 4:26 1 Bəy hay 17.8-16. ‡ 4:27 2 Bəy hay 5.1-14.
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Yesu. Ti ye ahaya abəra ma wu-
zlahgəma, 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 ambəl ha ndonakəməsəfəre
lele baymə bo aye

Markus 1.21-28
31 Ma dəba eye na, Yesu a lətse

a ye a Kafernahum. 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
maɗuwule me niye na, ndoweye
andaya gər a vuway. A wuda ta
gədaŋ kələrra, a gwaɗ: 34 «Nəkar
Yesu ndo i Nazaret, mey yak ka
nəmay na, mey? Ka yaw na, mata
dze may ha ɗaw? Nəkar way na,
na sər ha lele: Nəkar na, ndo nakə
tsəɗaŋŋaMbəlom a sləraw aye!»

35 Tsa na, Yesu a gay me, a
gwaɗay: «Ndza ɗikɗik! Dara abəra
mə bo i ndo nakay!»
Tsana, fakalawakal handoniye

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 gwaɗməwalaŋ 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!»

37 Labara i Yesu a ɗa a zləm ma
gəma niye tebiye.

Yesu ambəl tay ha ndo hay abəra
ma ɗəvats tay haywal 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 mese i Simoŋ, dzəna na tey!»
39 Yesu a lətse, a ye ka təv ŋgay. A
ye naha na, a guɗuk faya. A ŋgərəz
ka maraɓaraɓ niye ta gədaŋ. Tsa
na, maraɓaraɓ niye a ndala abəra
ka ŋgwas niye. Kwayaŋŋa a gatay
mbəlok.

40Ma dəba eye pat a dəɗ na, ndo
hay tə həlayaw ndo neheye ɗəvats
mə bo tay tebiye a Yesu. Kwa slala i
ɗəvats waray waray na, tə həlayaw
a Yesu. Yesu a pa fataya həlay nəte
nəte tay eye. A mbəl tay ha abəra
ma ɗəvats tay niye hay. 41A həhar
fakalaw hay abəra mə bo i ndo hay
haladzay dərmak. Fakalaw niye
hay tawuda, 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.

Yesua ɗahabazlam iMbəlommə
gay i maɗuwuleme

Markus 1.35-39
42 Ɗəre a tsaɗa kwayaŋŋa na,

Yesu a lətse a ndohwaw, a yaw
abəra mə gay. A ye dəreŋ abəra
ma wuzlahgəma. A ye a təv nakə
ndəray andaya mə ɗəma bay aye.
Ndo hay haladzay ta zəba ɗəre na,
ta ŋgatay a Yesu bay. Tsa na, ta pəla
na. TəhutanaYesuna, a satayYesu
mâ ye fataya abəra 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 ɗawa
ha bazlam i Mbəlom mə gay i
maɗuwule me neheye ka dala i
Yahuda aye.
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5
Makurre i gawla i Yesu hay
Mata 4.18-22;Markus 1.16-20

1 Pat wuray na, Yesu a ye ka me
i dəlov i Genesaret. A ye na, a lətse
ka me i dəlov i Genesaret niye. Ka
təv eye niye na, ndo hay haladzay
faya ta lawariye na hərwi mətsəne
bazlam i Mbəlom.

2 Yesu a ŋgatay a kwalalaŋ i yam
haysulokaɗakal. Ndoməgəsekəlef
hay tə mbəzlaw abəra mə ɗəma,
faya ta bariye gadaŋ tay hay. 3 Tsa
na, Yesu a ye, a tsal a kwalalaŋ i
yam neŋgeɗ. Kwalalaŋ i yam niye
na, i Simoŋ. Tsa na, a gay amboh a
Simoŋ, a gwaɗay: «Amboh, həndzəɗ
ga ha tsekweŋ a bəra ka ɗakal.»
Simoŋ a ge ha andza niye. Yesu
a ndza a kwalalaŋ i yam niye na,
a pa bo ka matətikatay bazlam i
Mbəlom a ndo niye hay.

4 A ndəv ha matətikatay a
ndo hay na, a gwaɗay a Simoŋ:
«Həndzəɗ ha kwalalaŋ i yamdəreŋ,
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.»

5Simoŋambəɗay faya, agwaɗay:
«Ŋgalaka, nəmaa ye gər haladzay ta
həvaɗ hərwi məgəse kəlef ada kwa
nəte nəmaa gəs bay. Aya ane nəkar
ka tsikeŋ, nâ ge sa na, na kaliye
gadaŋ hay a yam.»

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 ha-
ladzay. Gadaŋ tay niye hay a da-
zlayamaŋgəzlehendərtsətsehərwi
kəlef kə rah a ɗəma ka zal naha.
7 Tsa na, tə gatay naha wiyaw a
mandala tay neheyemə 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.

8SimoŋPiyeraŋgatayandzaniye
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!»

9Simoŋ a dzədzar haladzay. Ndo
niye hay nəteye dziye ta dzədzar
andza Simoŋ dərmak. Ta dzədzar
na, hərwi kəlef niye tə gəs hal-
adzay aye. 10 Andza niye, ndo
məpay bəzay a Simoŋ, ta dzədzar
dərmak. Ndo neheye 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 hamezeleme

Mata 8.1-4; Markus 1.40-45
12 Pat wuray na, Yesu a ye a

wuzlahgəma wuray. Ahəl nakə
neŋgeye mə ɗəma aye na, paf ndo
wuray madəgwaɗa eye a ye naha.
AŋgatayaYesuna, akalhabokame
ŋgay. Dəbuzdaʼarkadala, a gayam-
bohaYesu, 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
ndo məvəlaway 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.
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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
abərama ɗəvats tay hay.

16 Ane tuk na, Yesu na, a yawa
a təv neheye dəreŋ aye. A yawa a
ɗəmamata ɗuwule me.

Yesu ambəl ha ndomatəra eye
Mata 9.1-8; Markus 2.1-12

17 Pat wuray na, Yesu faya ma
tətikateye a ndo hay. Farisa
hay ta ndo mədzaŋgawa 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 Bəy
MaduweŋMbəlom.

18 Ahəl nakə Yesu faya ma
tətikateye a ndo hay aye na, ndo
hay, tə zlaynahandowuraymatəra
eyemadzawaeye ka sləlah. Ta pəla
tsəveɗ mede ha məpe kame i Yesu.
19Ane 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. Təmbəzla ha ndo
niye ta sləlah eye dzay tə walaŋ i
ndo niye hay kame i Yesu. 20 Yesu
a ŋgatay a mədzal gər i ndo niye
hay na, a gwaɗay a ndo matəra
eye niye: «Dzam ga, na pəsaka ha
mezeleme yak hay.»

21 Ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye ta Farisa hay
tə tsəne bazlam i Yesu niye na, tə
tsik mə walaŋ 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 tə
dzala mə gər tay aye, a gwaɗatay:
«Ka dzalum andza niye mə gər
kurom na, hərwi mey? 23 Maa da

me məgweɗe: “Mezeleme yak kə
pəsa” na, waray, kəgəbay “Lətse,
do” na, maa da me mə ɗəma na,
waray? 24 A seŋ na, sərum ha neŋ
Wawa i Ndo na, gədaŋ ga andaya
məpəsatay hamezeleme a ndo hay
kaməndzibəra.»
Tsa na, a gwaɗay a ndo matəra

eye: «Faya na gwaɗakeye, lətse, zla
sləlah yak do amətagay!»

25Kwayaŋŋa ndo niye a lətse hu-
rum kame i ndo niye hay tebiye.
A zla sləlah ŋgay niye tə zla ahaya.
A ye kame i ndo niye hay duwak
duwak tə mazambaɗay a Mbəlom.
A ye amətagay.

26 Ndo 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
wuməgemasuwayaŋ 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.

29Ma 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 mat-
sekele dzaŋgal ha ada tə siye i ndo
hay haladzay.

30 Farisa hay ta ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye tə
ŋgatay a Yesu faya ma ndiye ɗaf ta
ndo i mezeleme hay na, tə tsik faya
wu nakə lelebay aye. Tə gwaɗatay
a gawla i Yesu hay: «Ka ndayum
wu mənday ada ka sum wu ka
təv manəte eye ta ndo matsekele
dzaŋgal hay ada ta ndo i mezeleme
hay na, hərwi mey?»
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31 Yesu a tsəne bazlam tay niye
na, a mbəɗatay faya, a gwaɗatay:
«Ndo neheye wuray a gatay bay
nəteye zayzay aye na, ta pəliye ndo
i sidem bay. Mata pəle ndo i sidem
na, ndo neheye ɗəvats eye hay aye.
32Na yaw məzalatay a ndo neheye
tə gwaɗay a gər nəteye ŋgwalak eye
hay aye bay, ane tuk na, məzalatay
a ndo i mezeleme hay ɗuh, hərwi
ada tâ mbəɗa hamede tay.»

Wuweɗeye ta wu guram eye
Mata 9.14-17;Markus 2.18-22

33 Ta tsətsah ka Yesu, tə gwaɗay:
«Gawla i Yuhana ta gawla i Farisa
hay tə gawa daliyam ada ta
ɗuwulawa. Ane tuk na, gawla yak
hay i tay tə ndayawa wu mənday
ada tə sawawuməse na, kəkay?»

34Yesu ambəɗatay faya: «Ka dza-
lum 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 slaw-
eye 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 petekeɗweɗeye ka gu-
ram eye na, petekeɗ weɗeye ma
ŋgərɗiye ha petekeɗ guram eye
niye. Ta nasiye ha petekeɗweɗeye.
Petekeɗ weɗeye ta guram eye ta
diye ka bo bay. 37 Sa na, ndo
ma mbəɗiye guzom lelem eye a
gwezem ihəzlay gurameyebayna,
ka sərum təbəɗew? Hərwi tambəɗa
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 tambəɗiye na, a gwezem
i həzlay weɗeye dərmak. 39 Sərum
ha ndo kə sa guzom makwasa eye
na, ma dəba eye na, ma siye lelem
eye sa bay. Hərwi tə gwaɗ: “Guzom
makwasa eye na, lele.”»

6
Yesu na, a ləvay gər a pat i

mazəzukw bo
Mata 12.1-8; Markus 2.23-28

1 Pat i mazəzukw bo na, Yesu
ta gawla ŋgay hay ti ye ta guvah
wuray. Ma guvah eye niye tə ge
a ɗəma na, wuye andaya tə zalay
bəle. Gawla i Yesu hay tə həɓ wu
niye. Ta gugwah na wu niye ada tə
nda.

2Siye i Farisa hay ta ŋgatatay. Tsa
na, tə gwaɗatay: «Ka gum wu nakə
bazlam i Mbəlom mapala eye a ge
fayame pat i mazəzukw bo aye na,
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
Mbəlommapala 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 i mazəzukw bo na, Wawa
i Ndo.»

Yesu a mbəl ha ndo wuray
maməta həlay eye

Mata 12.9-14;Markus 3.1-6
6Pat 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. 7 Mə
gay i maɗuwule me niye na, ndo

* 6:3 1 Samuyel 21.2-7.
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mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala 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 imazəzukwbo ɗaw?»
Tə tsik andzaniyena, hərwiməhəle
faya bəra suwat.

8Ane tukna, Yesua sərhamədzal
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: Bazlam kway
mapala eye a vəl tsəveɗ məge na,
mey? A gwaɗ: Gum ŋgwalak pat
i mazəzukw bo tsukuɗu, gum na,
seweɗ ɗaw? Məmbəle ha ndo pat
i mazəzukw bo tsukuɗu məgər ha
mâ mət ɗaw?» Ane tuk na, ta
mbəɗay faya bay.

10 Yesu a zəba fataya. Tsa na, a
gwaɗay a ndo niye həlay maməta
eye «Nduɗa ha həlay yak.»
A nduɗa ha na, həlay ŋgay ambəl

a təra lele suwuɗ suwuɗ.
11 Tsa na, a ndalatay a ndo

mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye ta Farisa hay. Tə tsik
ma walaŋ tay ta hutiye tsəveɗ ka
məkəɗe Yesu na, kəkay.

Yesuapalando imaslaŋŋgayhay
Mata 10.1-4; Markus 3.13-19

12 Ahəl niye Yesu a ye, a tsal a
tsaholok hərwi maɗuwule me. A
ndza ma tsaholok niye huyup ka
maɗuwulay nahame aMbəlom.

13 Ɗəre 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, 15 Mata ta
Tomas, Yakubawawa 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

17Yesu ta gawla ŋgay niye hay, tə
mbəzlaw abəra ma tsaholok niye.
Ti yaw tə ndza ka təv eye andaya
barbara eye fatata. Gawlaŋgayhay
ka təv eye niye haladzay. Ndo hay
haladzaymbərzəzza andaya ka təv
eye niye dərmak. Ndo niye hay na,
ti yaw abəra kwama Zerozelem ka
dala i Yahuda ada mə Tir ta Sidoŋ
gəma neheye təmbay naha a bəlay
aye.

18Ndoniye hay ti yawka təvŋgay
na, mata pay zləm a bazlam ŋgay
ada hərwi mâ mbəl tay ha abəra
ma ɗəvats tay hay wal wal. Ndo
neheye 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. Ndo neheye ta lamay
aye na, a mbəl tay ha tebiye.

Ŋgama tamarava
Mata 5.1-12

20 Yesu a zəba ka gawla ŋgay hay
na, a gwaɗatay:
«A nəkurom ndo i mətawak hay,

ŋgwasum
hərwi Bəy i Mbəlom na, i
kurom.

21 A nəkurom neheye may a wur
fakuma anəke aye, ŋgwasum

hərwiMbəlommavəlakumeye
wu nakə a sakum aye.

Anəkuromneheye faya ka tuwum-
eye anəke aye, ŋgwasum

hərwi ka ta ŋgwasumeye.
22Nəkuromneheyendohay 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 nakəwuneheye ta ndza-

kum a gər aye na,
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mbərzlum təməŋgwese eye
hərwi Mbəlom ma ta
vəlakumeye magogoy
kurom bagwar eye mə
mbəlom.

Aya ane, sərum ha na, bəba təte
tay hay tə gatay a ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom hay na,
andza niye.

24 A nəkurom ndo i zlele hay,
ɗəretsətseh ka gər kurom

hərwi ɓa ka hutum magogoy
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 tuk na, 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. 28Pumŋgama ka ndo neh-
eye faya ta vəlakumeye mezeleme
aye. Ɗuwulumay me a Mbəlom
hərwi ndo neheye faya ta gakum-
eye ɗəretsətseh aye.

29 «Taɗə ndoweye kə faka ka ma-
holom na, mbəɗay ha maholom i
diye neŋgeɗ. Ndoweye ka buwa

faka abəra kələmedze yak na, gər
ha mâ zla na faya məkelkabo yak i
huɗ aye.

30 «Ndo ka tsətsah fakaya wu na,
vəlay ada taɗə ndoweye kə zla faka
abəra wu yak na, kâ tsətsah faya
bay.

31«Ka gwaɗumndohay 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 gu-
matay ŋgwalak a ndo neheye faya
ta gakumeye ŋgwalak aye ɗekɗek
na, ka dzalum na, ka hutumeye
merəɓe kurom ɗaw? Kwa ndo i
mezelemehay 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 ndo məne
ɗəre kurom hay! Gumatay ŋgwalak.
Ka vəlumatay wu na, kâ gwaɗum
tâ makum ha a ɗəma bay. Mbəlom
ma tavəlakumeyea ɗəmamagogoy
kurom na, haladzay. Nəkurom
ka ta tərumeye wawa i Mbəlom
Fetek. Hərwi neŋgeye na, a wuɗa
ndo i həzay hay ta ndo i seweɗ
hay dərmak. 36 Tərum ndo məge
ŋgwalak hay andza Bəba 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 bəbayma rawiye
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fakuma me bay. Pəsumatay ha
mənese a ndohay,Mbəlomdərmak
mapəsakumeyehamənesekurom.

38 «Vəlumatay wu a ndo hay,
Mbəlom dərmak ma vəlakumeye.
Mbəlom ma vəlakumeye na,
ma rahakumeye ha lele. Ma
dzədzakakumeye ha a gwezem
kurom hay na, madzədzeke
madzədzeke. Mbəlom ma
ləvakumeye wu tə wu nakə ka
ləvawumatay ha wu a ndo hay aye
dərmak.»

39 Yesu a tsikatay ta dzeke
mekeleŋ eye sa, a gwaɗatay: «Guluf
ma sliye məgəsay həlay a guluf
neŋgeɗ ɗaw? Nəteye salamay tay
eye ta dəɗiye a bəɗ. 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 mala-
mar yak. Ane tuk na, mayako
nakəmə ɗəre yak aye ka ŋgatay bay
na, hərwi mey? 42 Kəkay, ka sliye
məgweɗe: “Malamar ga, ehey nâ
zlaka ahaya tsakwal abəra mə ɗəre
yak” na, ɗuh i yak aye mayako
gəlawwa ka ŋgatay bay na, kəkay?
Nəkarndo i bəbərek, lah fayaməzle
ahaya mayako abəra mə ɗəre yak
tədayadakaŋgateyea ɗəre kwetseh
kwetseh. Ka zlaya ahaya tsakwal
abəramə ɗəre i malamar yak tuk.»

Dərizl i gərɗaf tahohwayŋgay 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 eyemawiye
hohway i gərɗaf nakə lele eye bay
aye. 44 Ka sərakwa ka bo abəra
dərizl i gərɗaf hay ta hohway tay
hay. Ka slumeye faya maŋgəle ho-
hway i gurov abəra ka wuradak

bay ada ka slumeye maŋgəle ho-
hway 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 na, wu nakəmaraha eye mə
ɗərev ŋgay aye.»

Gay hay sulo
Mata 7.24-27

46 Yesu a gwaɗatay sa: «Ka za-
lumeŋ a neŋ “Bəy Maduweŋ, Bəy
Maduweŋ” na, hərwi mey? Ada
wal faya ka gumeye wu nakə na
tsikakumaye bay sa tuk na, kəkay?
47 Tsənum, na ɗakumeye ha ndo
nakə a peŋ bəzay ta ɗeɗik aye.
Neŋgeye na, a pay zləm a bazlam
ga lele. Kə pay zləm na, a ge ha
məsler tə bazlam nakə a tsəne aye.
48 Neŋgeye a ndzəkit bo na, ta ndo
nakə a say maɗəzle gay aye. A da-
zlay 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
gayniye tuk. Yamapana,mazawa
yawŋgəf kagayŋgayniyena, ɗaɗaa
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
dərmakandzəkit bondonakəa say
məge gay aye. Ane tuk na, a dazlay
kwayaŋŋa ze məle na mədok eye.
A pa na mədok eye təhas ka dala
tsa. A ndəv na, yam a pa. Mazaw
i magayam hay ŋgəf ti yaw ka gay
niye na, kwayaŋŋa bərem 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
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1Yesuandəvhamətsikatayando
niye hay ka təvŋgay ayena, a həl bo
a ye a Kafernahum.

2MaKafernahumna, ndo iRoma
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 sidzew niye a tsəne ndo
hay faya ta tsikiye ka Yesu na, a
slər ndohayməwalaŋ imadugula i
Yahuda hay. A slər tay ha na, hərwi
ada tâ zalayawmâyawmâmbəl ha
ndo i məsler ŋgay niye.

4 Ndo niye hay ti ye, tə ndisl ka
təv i Yesu na, ta dazlay məgay am-
boh haladzay. Tə gwaɗay: «Bagwar
i sidzew may a gwaɗaka: “Dara
mbəleŋ ha ndo i məsler ga tey.” Ka
ye, ka dzəna na ndoweye niye na,
lele. 5 Neŋgeye na, ndo lele eye.
A wuɗa slala kway haladzay. Ada
maa ɗəzlakwaygay imaɗuwuleme
na, neŋgeye.»

6 Yesu a tsəne andza niye na, a
lətse, ti ye ka bo dziye. Mazlam-
bar nəteye bəse tə gay i bagwar i
sidzew. Bagwar i sidzew niye a
sləraw ndo hay ka təv i Yesu. Ti
yaw tə gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, tə
gwaɗaka na, kâ ye gərmadayaw sa
bay. Neŋ na sla ɗa, nəkar kâ ye
a gay ga bay. 7 Hərwi niye, neŋ
həreŋ na sla mede naha ka təv yak
bay. Ane tuk na, ka tsik bazlamyak
nətena, ndo iməsler gamambəliye
segey. 8 Neŋ na, faya na rəhay ha
gər a bagwar ga ada sidzew ga hay
ta rəheŋha 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.»

9 Yesu a tsəne bazlam i bagwar
i sidzew niye na, a yay a gər lele.
A mbəɗa me a diye i ndo neheye
ta zəŋgal naha aye. A gwaɗatay:
«Sərum ha na, ɗaɗa neŋ na huta

slala i mədzal gər nakay bay, kwa
ma Israyel.»

10 Tsa na, ndo neheye tə sləra
tay ahaya aye ta mbəɗa gər a gay i
bagwar i sidzew niye. Ti ye naha
na, ndo i məsler i sidzew niye 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 hal-
adzay tə pay bəzay. 12 Ahəl nakə
mazlambar ta ndisliye ta fələkwiye
a wuzlahgəma niye na, tə dzəgər ta
ndo hay faya ta zliye mədahaŋ ta
diye ha ka me tsəvay. Maa mət na,
wawa i madakway i ŋgwas wuray.
Wawa ŋgay na, nəte eye niye. Ndo
i gəma niye haladzay tə laka na
ŋgwas niye ka ɗa tsəvay.

13 Yesu a ŋgatay na, madakway i
ŋgwas niye a gay mə bo, a gwaɗay:
«Kâ tuwa sa bay.» 14 Tsa na, a ye a
lamay ahubokniye faya ta zliye ha
mədahaŋ aye. Ndoməzlemədahaŋ
hay tə lətse. Yesu a gwaɗ: «Gawla,
faya na gwaɗakeye, lətse!»

15Mədahaŋ niye a lətse, a ndza.
Tsa na, a dazlay amətsikeme. Yesu
a zla na a vəlay amay ŋgay.

16Ndo niye hay tebiye ka təv eye
niye ta dzədzar. Nəteye tebiye ta
zambaɗay aMbəlom, 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
zləmkadala iYahuda tebiye tadala
neheye ambay naha aye.

Yesu ta Yuhana
Mata 11.2-19

18 Gawla i Yuhana hay ta təkər
wu neheye Yesu a ge aye a Yuhana.
Yuhana a tsəne na, a zal ndo hay
mə walaŋ i gawla ŋgay niye hay
sulo. 19 Tsa na, a slər tay ha ka
təv i Bəy Maduweŋ Yesu. A slər
tay ha na, tâ ye tâ tsətsah faya, tâ
gwaɗay: «Nəkar na, Kəriste nakə
ma deyeweye aye ɗaw? Kəgəbay
nəmaâ həba ndomekeleŋ ɗaw?»
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20 Gawla i Yuhana niye sulo eye
ti ye. Tə ndisl ka təv i Yesu na, tə
gwaɗay: «Yuhanamadzəhuɓe ndo a
yam a sləramaya ahaya ka təv yak
matsətsehe fakaya, a gwaɗ nəmaâ
gwaɗaka: Nəkar na, Kəriste nakə
ma deyeweye aye ɗaw? Kəgəbay
nəmaâ həba ndomekeleŋ ɗaw?»

21 Ahəl eye niye, Yesu faya ma
mbəliye tay ha ndo hay haladzay
abəra ma ɗəvats ada 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, ndo madəgwaɗa
eye ta mbəl suwuɗ suwuɗ, mandək
hay tə tsəne zləm, mədahaŋ hay
ta lətsew a sifa, ndo i mətawak ta
tsəne Labara Ŋgwalak eye.»

23Yesu a gwaɗatay sa: «Məŋgwese
ka gər i ndo nakə kə gər ha mədzal
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
hayhaladzay, a gwaɗatay: «Ka yum
a kəsaf mata zəbaw na, ka mey?
Ka zəbumaw ka guzer nakəmətasl
faya ma ɓəliye ha aye ɗaw? Aʼay
andza niye bay. 25Aya 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,
nəteyemandza eyena,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: «Sərum
ha na, mə walaŋ 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 ba-
zlam i Mbəlom mapala eye ta kal
ha wu nakə a say a Mbəlom haɓe
məge hərwi tay aye ada ta kərah
Yuhanamadzəhuɓe 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 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:
“Neŋgeyena,məsəfərenakəŋgwalak
eye bay aye mə bo ŋgay.” 34 Neŋ
Wawa i Ndo na yaw, na nda wu
mənday ada na sa wu məse, ka
gwaɗum: “Zəbum ka ndo nakay. A
dzala i ŋgay na, ka wumənday ada
ka məse guzom. Neŋgeye na, dzam
i ndomatsekele dzaŋgal hay ta ndo
i mezeleme hay.” 35 Ane tuk na,

* 7:27 Malasi 3.1, Madayaw abərama Ezipt 23.20.
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wawa i Mbəlom hay tebiye tə sər
ha, metsehe i Mbəlom na, deɗek.»

Mawuɗe bo na, hohway i məpəse
mezeleme

36 Farisa wuray a zalay a Yesu
mata nde wu mənday mə gay ŋgay.
Yesu a ye a gay i ndo niye. Ti ye
naha na, ta dazlay a mənde wu
mənday.

37 Ma gəma niye na, ŋgwas wu-
ray 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 ŋgaymə həlay
maraha eye təmal 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 ŋgay niye. Tsa na,
a takaɗ na ta məkwets i gər ŋgay. A
gəs na ka bo sik niye ada a mbəɗa
fayamal ŋgay niye tuk.

39 Farisa niye a zalay a Yesu ka
wuməndayayeaŋgatayandzaniye
na, a tsik ma mədzele gər ŋgay, a
gwaɗ: «Ndo nakay na, ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom bay! Ŋgwas
nakay fayama 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 a mbəɗay faya: «Tsik me,

Miter.»
41 Yesu a gwaɗay: «Ndoweye hay

andaya sulo. Ndoweye niye hay
sulo aye na, gwedere i ndo fataya.
Ndo neŋgeɗ na, ma hamiye kwar i
suloy temerre zlam. I ndo neŋgeɗ
ma hamiye suloy kuro kuro zlam.
42Ane 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 sulo
aye 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 ane,
ŋgwas nakay na, kə bereŋ na sik
ga ta yam ɗəre ŋgay ada ka takaɗ
na ta məkwets i gər ŋgay bəɗaw?
45 Nəkar, ka təma ga a gay yak tə
məgəse ga ka bo bay. Ane tuk
na, neŋgeye na, kwa i madayaw ga
kanaŋ na, faya ma gəsiye ka bo sik
ga. 46Nəkar na, 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 neheye
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.»

49Ndo niye hay faya ta ndiye wu
mənday dziye, tə tsikməwalaŋ tay,
tə gwaɗ: «Nakay i ŋgay ndo wuray a
dzabokaməpəsayhaməneseando
aye?»

50Ayaane, Yesuagwaɗayaŋgwas
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.
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2 Ŋgwas neheye Yesu a həhar fa-
taya abəra fakalaw aye ta neheye a
mbəl tay ha abəra ma ɗəvats aye ta
zəŋgal na dərmak. Nəteye na: Mari
nakə tə zalay Mari Magədala eye,
Yesu a həhar faya abəra Fakalaw
hay tasəla aye; 3 Zan ŋgwas i Kuza
neŋgeye ndo məgəse dala i Herod;
Suzan; ada ta ŋgwas hay wal wal
neheye ta dzənawa Yesu ta gawla
ŋgay hay təwu tay hay aye.

Dzeke i ndomasləge
Mata 13.1-9; Markus 4.1-9

4Ndohayhaladzay ti yenahama
gəma hay wal wal. Yesu a ŋgatay a
ndo niye hay ti ye naha haladzay tə
haya gər ka təv ŋgay na, a tsikatay
me ta dzeke a gwaɗatay: 5 «Ndo
wuray a ndohwaw abəramə gay. A
həl hulfe ŋgay a ye ha a pesl mata
sləge. A ye naha na, a dazlay a
masləge. Ahəl nakə fayamakutsiye
hulfe ŋgay a guvah aye na, siye hay
tə kuts ka tsakay i tsəveɗ. Hulfe
niye na, ndo hay ta mbərasla na,
ɗiyeŋ hay tə pala na tebiye. 6Siye a
dəɗ ka sik i pəlaɗ. Təndzohwawna,
kwayaŋŋa tə kula heryew heryew.
Tə kula na, hərwi ta huta yam ma
bəɗ bay. 7Neŋgeɗ a dəɗ a gay i dak.
Dak niye hay tə gəl. Tsa na, dak
niye hay tə ŋgəɗətsa na hulfe niye a
ndzohwawaye, kwahulfeniyehay
ta ge bo bay ada ta nah bay. 8 Ane
tuk na, siye hay tə kuts ka təv lele
eye. Tə ndzohwaw ada tə gəl. Tə gəl
na, tə nah lele. Makwehe nəte na,
wur eye faya temerre.»
Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo nakə

zləm andaya faya mətsəne aye na,
mâ tsəne lele!»

Yesu a ge məsler ta dzeke na,
hərwimey?

Mata 13.10-17;Markus 4.10-12
9Madəba eye na, gawla ŋgay hay

ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Dzeke
nakə ka tsik aye na, a sayməgweɗe
mey?»

10 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Nəkurom na, Mbəlom
kə ɗakum hawu nakəmaŋgaha eye
ma bəy ŋgay aye. Ane tuk na, ndo
siye hay ta tsəniye wu hay na, ta
dzeke. Andza niye:
“Ta sliye mazəbe faya, ane tuk na,

ta ŋgateye bay.
Ta sliye faya mətsəne, ane tuk
na, andza məgweɗe mey na,
ta tsəniye bay.*”»

Yesu a ɗa ha dzeke i ndomasləge
Mata 13.18-23;Markus 4.13-20

11 Yesu a gwaɗatay sa: «Dzeke
nakay a say məgweɗe na, anaŋ:
Hulfe na, bazlam i Mbəlom 12Ndo
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.
13Siye 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
kaMbəlom. 14Hulfe 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
bazlamiMbəlomnakəmə 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 iMbəlom aye na, tə pa na a
ɗərev tay lele. Tə gay metsehe lele.
Bazlam i Mbəlom a gəl mə ɗərev
tay, tə nah lele.»

* 8:10 Ezay 6.9.
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Dzeke i lalam
Mata 4.21-25

16 Yesu a tsikatay dzeke sa, a
gwaɗatay: «Ɗaɗa ndo ma zlaw-
eye 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 ne-
heye maŋgaha eye hay aye na, ta
zəbiye ŋgəray ŋgəray ta həpat. Ada
wu neheye ndo hay tə sər bay aye
na, ndo hay ta ta səriye mə dzay-
dzay.»

18 A gwaɗatay sa: «Gumay met-
sehe a mətsəne wu nakə ka pawu-
may zləm aye. Hərwi ndoweye
kə pay zləm lele na, Mbəlom ma
səkahiye ha mətsəne ada mâ tsəne
lele. Ane tuk na, ndo nakə a say
mətsəne bay aye na, kwa tsekweŋ
eye nakə a tsəne aye na, ta buwiye
na.»

Ndo i Yesu hay
Mata 12.46-50;Markus 3.31-35

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 təvŋgaybayhərwi ndohay
haladzay ka tsəveɗ. 20 Tə gwaɗay
a Yesu: «May yak ta malamar
yak hay, nəteye ma bəra faya ta
tsətsahiye kar. A satayməŋgataka.»

21 Ane tuk na, Yesu a mbəɗatay
faya, a gwaɗatay: «May ga ta mala-
mar ga hay na, ndo neheye faya
ta pay zləm a bazlam i Mbəlom
ada faya ta giye wu nakə bazlam i
Mbəlom a tsik aye.»

Gədaŋ i Yesu na, a zemətasl
Mata 8.23-27;Markus 4.35-41

22Patwuray na, Yesu a gwaɗatay
a gawla ŋgay hay: «Tsalakwa a
kwalalaŋ i yamtakwaadiye 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
vəzlkagər idəlovniye tagədaŋ. 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, ka
mətakweye!»
Tsa na, Yesu a pəɗeke, a gay me

a mətasl ada a yam. Kwayaŋŋa
mətasl a ndza ɗeɗik. Məɓəle i wu-
ray kwa tsekweŋ andaya sa bay.

25 Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay
hay: «Ka yumhamədzal gər kurom
aye a ŋgay!»
Ane tuk na, ta dzədzar haladzay.

A gatay hərɓaɓəkka. Tə gwaɗ mə
walaŋ 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 wuzlahgəma, 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 tuk na, a
hənawaməwalaŋ i tsəvay hay.

28Aŋgatay a Yesuna, kwayaŋŋa a
wuda ta gədaŋ. A kal ha bo kame i
Yesu. Tsa na, a gwaɗay: «Nəkar na,
YesuWawa i BəyMbəlomFetek. Ka
wuɗa ka neŋ na, mey? Amboh kâ
geŋwuray bay tey.» 29A tsik andza
niye na, hərwi Yesu a gwaɗaway a
fakalaw: «Dara abəra mə bo i ndo
nakay.»
Tə dzawaway na sik tə səselek

ada tə paway tsalalaw a həlay.
Ane tuk na, a ŋgəzlahawa ha
wu niye hay tə dzawawa na aye
ndərtsətsətse ada fakalaw a yawa
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ha a təv dəreŋ aye hay abəra mə
walaŋ 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
ndoniye təgayambohaYesuhərwi
ada mâ vəlatay tsəveɗ məfələkwe
a bo i madəras niye hay. Yesu a
vəlatay tsəveɗmede a bo imadəras
niye hay. 33 Tsa na, fakalaw niye
hay ti yaw abəra mə bo i ndo niye
ti ye, tə fələkwa a bo i madəras
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 wu-
zlahgəma aye hay. 35 Tsa na, ndo
hay tə tsəne na, ti yaw mata zəbe
naha ka wu nakə a ge bo aye. Ti
yaw tə ndislew ka təv i Yesu na, tə
ŋgatay a ndo niye fakalaw hay ti
yaw abəra mə bo ŋgay aye mandza
eye ka təv i Yesu. Anəkena, 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
tsəne na, ndo i dala i Geraseni niye
tebiye ta tsətsah ka Yesu tə gwaɗay:
«Do abəra ka dala may» hərwi ta
dzədzar haladzay. Tsa na, Yesu a

tsal a kwalalaŋ i yam hərwi mede
abəra ka dala niye.

38 Ndo nakə fakalaw hay ti yaw
abəramə bo ŋgay aye, a gay amboh
a Yesu ada Yesu mâ vəlay tsəveɗ
mâ zəŋgal na. Ane tuk na, Yesu
kə vəlay tsəveɗ 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 a ye a təkər wu
nakə Yesu a ge hərwi ŋgay aye ma
wuzlah gay tebiye.

Gədaŋ i Yesu na, a ze ɗəvats hay
ada a 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.

41Tsana, ndowuray təzalayDza-
yrus a ye naha dərmak. Neŋgeye
na, bəy i gay i maɗuwule me. A
ye naha a dəkway gurmets a huvo
a Yesu. A gay amboh a Yesu, a
gwaɗay: «Amboh kâ ma a gay ga
tey.» 42 A say Yesu mâ ye a gay
ŋgay na, hərwi dem ŋgay andaya
nəte məve ŋgay ma giye kuro gər
eye sulo. Dem eye niye na, bo a
wur fayamamətiye.
Ahəl nakə Yesu faya ma diye

na, ndo hay haladzay faya ta
ŋgəɗətsiye na kwa tə waray kwa tə
waray.

43 Ŋgwas wuray andaya dərmak.
Ŋgwaseyeniyena, ɗəvats eye. Bam-
baz a mbəɗawayaw abəra mə huɗ.
Ɗəvats eye niye kə ndza faya məve
kuro gər eye sulo. Kə dze ha zlele
ŋgay haladzay a gay i ndo i sidem
hay. Ane tuk na, ndəray nəte kə sla
fayaməmbəle ha bay.

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
a mbəɗawayaw faya abəra aye a
tərəts. A huta zay.
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45 Yesu a tsətsah, a gwaɗ: «Maa
lemeŋ, way?» Nəteye tebiye tə sər
maa lamayway na, tə sər bay.
Piyer a gwaɗay: «Bəy ga, ka

gwaɗiye “Maa lemeŋ way” na, ka
ŋgatay tə lawara kar ada faya ta
ŋgəɗətsiye kar kwa təwaray kwa tə
waray təbəɗew.»

46 Aya ane tuk na, Yesu a gwaɗ:
«Ndəray kə lemeŋ, hərwi na sər ha
gədaŋ ki yaw abəramə bo ga.»

47Ŋgwas 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 kwayaŋŋa na, a
təkəray kame i ndoniye hay tebiye.

48 Yesu a gwaɗay: «Dem ga,
mədzal gər yak kəmbəl kar ha. Do
wu yak barbarra.»

49 Ahəl nakə Yesu faya ma tsik-
eye a ŋgwas niye andza niye na, ta
sləraw ndo abəramə gay i bəy i gay
i maɗuwule me niye tə zalay Dza-
yrus aye. A yaw a gwaɗay: «Dem
yak kəmət. Kâ wurɗay me a Miter
sa bay.»

50 Ane tuk na, Yesu kə tsəne, a
gwaɗay a Dzayrus: «Kâ dzədzar
bay, dzala ha ka neŋ tsa na tsɨy,
dem yakmambəliye.»

51 Tə ndisl naha a gay i Dza-
yrus 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. Dem nakay na, kə mət bay,
neŋgeyemandzahəra eye.»

53 Ane tuk na, ndo niye hay tə
ŋgwasay dəla mə gər, tə sər lele dem
niye na, kəmət.

54 Yesu a ye naha na, a gəs na
demniyemə həlay ada a gwaɗay ta
gədaŋ: «Wawa, lətse!»

55 Dem niye a mbəl. Kwayaŋŋa
a lətse tsəkwaɗ. Yesu a gwaɗatay:
«Vəlumaywumənday.»

56 Tsa na, bəba ta may i wawa a
gatay hərɓaɓəkka. Ane tuk na, Yesu
a gwaɗatay: «Wu nakay a təra aye
na, kâ tsikumay a ndəray bay.»

9
Yesu a slər gawla ŋgay hay kuro

gər eye sulo
Mata 10.5-15;Markus 6.7-13

1 Pat wuray na, Yesu a zalatay a
gawla ŋgay hay kuro gər eye sulo,
a hayatay gər. A vəlatay gədaŋ
ta məzlaɓ ka mahəhere fakalaw
hay abəra ka ndo hay tebiye ada
məmbəle tay ha abəra ma ɗəvats
tay hay. 2 Ma sləriye tay ha na,
mata ɗa ha Bəy i Mbəlom 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
nakəkadeyumeyeagəmamekeleŋ
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 gəmaniye na,
tətəkum ha bətekwew i gəma tay
abəra ka sik kurom hay. Niye na,
ta səriye ha ta təma kurom bay.»

6Yesu andəvatayhabazlamŋgay
niye na, tə həl bo ti ye tuk. Ti ye
na, ta həhalmagəmahay tebiye. Tə
ɗa ha Labara Ŋgwalak eye. Təmbəl
tay ha ndo i ɗəvats hay kwaməŋgay
məŋgay.

Herod a dzədzar
Mata 14.1-12;Markus 6.14-16
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7 Azlakwa bay, Herod neŋgeye
bəykadala iGalile, a tsənewunakə
faya ma giye bo aye na, a vəlay
mədzal gər haladzay. Hərwi ndo
hay tə gwaɗ: «Yuhana madzəhuɓe
ndo a yam kə mbəlaw abəra ma
mədahaŋ.»

8 Siye hay tə gwaɗ: «Ma giye maa
yaw na, Eliya.»
Siye hay tə gwaɗ sa: «Neŋgeye na,

ndoməɗe ha bazlam iMbəlomnəte
mə walaŋ i ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlomniye hay ahəl niye a lətsew
abəramamədahaŋ.»

9 Ane tuk na, 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?»
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
10Anəke 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 i maslaŋ
ŋgay hay ti ye abəra ka təv niye. Ti
ye a təv aye andaya bəse ta gəma
nakə tə zalay Betesayda aye.

11 Ane tuk na, ndo hay ta sər fa-
taya. Tsa na, tə patay bəzay. Yesu a
ŋgatatay na, a təma tay ha. A ɗatay
ha Bəy i Mbəlom ada a mbəl tay ha
ndo i ɗəvats hay.

12Mazlambarhuwa fayamagiye
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 ne-
heye tə mbay naha a wuzlahgəma
aye. Tâ ye mata həne mə ɗəma
ada mata nde wu mənday bəna,
kəkay? Hərwi nəkway anaŋ na, ma
təv nakə dəreŋ aye.»

13 Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay:
«Nəkurom eye vəlumatay wu
mənday!»
Tambəɗay faya, tə gwaɗay: «Tapa

i makwala andaya na, zlam ada

kəlefhaysulo tsa. Asakana, nəmaâ
ye mata səkəmaw wu mənday
hərwi ndo neheye tebiye ɗaw?»

14Ndoneheye tebiyeka təv iYesu
ayena, hasləkahay 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.»

15Tsa na, gawla ŋgay hay ta təma
wu nakə a tsikatay aye. Ti ye tə
tsikatay a ndoniye hay andza niye.
Tə ndza bəruk kuro kuro zlam,
kuro kuro zlam.

16 Tsa na, Yesu a həl tapa i mak-
wala zlam tə kəlef niye hay sulo
aye. A zəba ɗəre a mbəlom ada a
gay naha sɨsœ a Mbəlom hərwi wu
mənday niye. A ŋgəna ha ada a
vəlatay a gawla ŋgay hay hərwi ada
nəteye dərmak tâ ŋgənatay a ndo
hay.

17 Gawla i Yesu hay ta ŋgənatay
wu mənday niye a ndo hay. Kwa
way a nda wu mənday niye ka
mərehe. Tə hayay gər a bəmalə
nakə a zəkaw aye na, a rah gwaŋ
hay kuro gər eye sulo.

Deɗek eye Yesu na, way?
Mata 16.13-19;Markus 8.27-29

18 Pat wuray na, Yesu faya ma
ɗuwuliye me mahəŋgeye. Gawla
ŋgay hay ti ye ka təv ŋgay. Tə ndisl
naha na, Yesu a tsətsah fataya, a
gwaɗatay: «Ndohay təgwaɗ 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.»

20 Yesu a tsətsah fataya, a
gwaɗatay: «Ada nəkurom ka
gwaɗum i kurom, neŋ na, way?»
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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 haladzay. Madugula
i Yahuda hay, bagwar hay i ndo
neheye 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 mamədahaŋ.»

Məpay bəzay a Yesu na, kəkay?
Mata 16.20-28;Markus 8.30–9.1

23 Tsa na, Yesu a zalatay a ndo
hay ta gawla ŋgay hay ka təv ŋgay.
A gwaɗatay a nəteye tebiye: «A say
a ndoweye məpeŋ bəzay na, mâ
gər ha wu nakə a say a ɗərev ŋgay
aye. Mâ zla mayako mazləlmbaɗa
eye ada mâ peŋ bəzay pat pat.
24 Andza niye, ndo nakə a say
mətəme ha məsəfəre ŋgay aye na,
ma dziye ha ɗuh. Ane tuk na, ndo
nakə ma dziye ha məsəfəre ŋgay
hərwi ga aye na, ma təmiye ha
ɗuh. 25Taɗə ndoweye kə huta zlele
i məndzibəra tebiye a neŋgeye, ane
tuk na, kə dze ha məsəfəre ŋgay na,
ŋgama ŋgay aye na, mey?

26«Taɗəndoweyekakərahgaada
kə ɗatay ha bazlam ga a ndo hay
bay na, neŋ dərmak na ta kərahiye
na. Na ta kərahiye na na, ahəl
nakəneŋWawa iNdonadeyeweye
ta məzlaɓ ga ada ta məzlaɓ i Bəba
Mbəlomada ta gawla iMbəlomhay
aye.»

27Yesu a gwaɗatay sa: «Sərumha
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 nakəma ləviye bəy ŋgay ta
gədaŋ aye təday.»

Bo i Yesu ambəɗa
Mata 17.1-8; Markus 9.2-8

28Ma dəba i bazlam ŋgay niye a
tsik aye a ndza məhəne tsamahkar
na, a zalay a Piyer, a Yuhana, ada a
Yakuba, ti ye tə tsal a mahəmba. Ti
ye a ɗəma na, mata ɗuwule me.

29 Ahəl nakə Yesu faya ma
ɗuwuliye me aye na, ɗəre ŋgay
a mbəɗa. Petekeɗ ŋgay a mbəɗa
herre kuɗekuɗek, a sləɗa haladzay.
30 Kwayaŋŋa, ndo hay sulo ti yaw
ka təv ŋgay. Nəteye faya ta tsikiye
me. Ndoweye niye hay na, Musa
ta Eliya. 31 Ti yaw na, tə dzaydzay
i Mbəlom. Tə tsik ka məsler i Yesu
nakəma ta ndəviye ha ta mədahaŋ
ŋgayma 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, 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
madzawadzawa mahkar, nəte i
yak, nəte i Musa ada nəte i Eliya.»
Piyer a tsik andza niye na, a sər wu
nakəma tsikiye bay.

34 Ahəl nakə faya ma tsikiye
andza niye na, pazlay a mbəzlaw
a dərəzl tay ha dezəgələm. Gawla i
Yesu niye haymahkar eye tə ŋgatay
apazlayniye adərəzl tayha ayena,
ta dzədzar haladzay.

35Ma pazlay niye na, mətsikeme
a tsənew abəra mə ɗəma, a gwaɗ:
«Nakay na, wawa ga. Na zla na,
neŋgeye. Pumay zləm a wu nakə
ma tsikakumeye!»

36 Ma dəba i bazlam niye, tə
ŋgatay na, a Yesu mahəŋgeye.
Gawla i Yesu niye mahkar aye wu
nakə tə ŋgatay aye na, ta təkəray a
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ndəray zuk bay. Tə ndza wu tay
tete.

Yesu ambəl hawawawurayma-
horvov a gay

Mata 17.14-18;Markus 9.14-27
37 Tədœ eye na, Yesu ta gawla

ŋgay niye hay mahkar aye, tə
mbəzlaw abəra mə mahəmba.
Faya ta mbəzlaweye na, ndo hay
haladzay ti yawmədze gər tə Yesu.

38Mə walaŋ i ndo niye haladzay
aye na, ndoweye andaya a pa bo
ka mawude. A gwaɗ: «Miter! Am-
boh zəba ka wawa ga nakay tey!
Wawa gamekeleŋ 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 ahaya wawa yak eye
kanaŋ!»

42 Tsa na, Bəba i wawa a ye a zla
ahayawawaniye. Ahəl nakəwawa
niyematahusiyenahaka təv iYesu
kəɗiyya na, mahorvov a kal ha ka
dala ɓəra. A tambolom ha ka dala
ta gədaŋ.
Kwayaŋŋa Yesu a ŋgərəz ka ma-

horvov 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
Nəteye tebiyeagatayhərɓaɓəkka.

Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay hay:
44 «Wu nakə na ɗakumeye ha anəke
aye na, pum na a wuzlah i mədzal
gər kurom lele: Neŋ Wawa i Ndo

na, ta gəsiye ga, ta vəlateye ga ha a
həlay a ndo hay.»

45 Ane tuk na, gawla ŋgay hay
ta tsəne bazlam ŋgay niye bay.
Mətsəne ŋgay eye andza məgweɗe
kəkay na, maŋgaha eye hərwi ada
tâ tsəne bay. Ada zluwer a gatay
matsətsehe ka Yesu ka gər i bazlam
eye niye.

Matəmewawa hay
Mata 18.1-5; Markus 9.33-37

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
tuk na, Yesu a səratay naha ka
wu nakə tə dzala aye. Tsa na,
a zla wawa. A lətse ha ka təv
ŋgay. 48 A gwaɗatay: «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. Hərwi ndo nakəwawa eye mə
walaŋ kurom aye, maa təra bag-
war eye na, neŋgeye ɗuh.»

Ndo nakə kə neŋ ɗəre bay aye na,
ndo ga

Markus 9.38-40
49 Ma dəba eye na, Yuhana a

gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, nəmaa
ŋgatayandoweye fayamahəhariye
fakalaw abəra ka ndo ta məzele
yak. Asamayhaɓeməgaymehərwi
neŋgeye na, məwalaŋ kway bay.»

50 Ane tuk na, Yesu a mbəɗay
faya a gwaɗay: «Kâ gumay me bay.
Hərwi ndo nakə kənakum ɗəre bay
aye na, neŋgeye ndo kurom.»

Yesu a ye a Zerozelem
51Həlay nakəkutoŋYesumadiye

abəra ka məndzibəra aye mazlam-
bar 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 tə mede
i Yesu nakə ma diye a ɗəma aye.
53Ane tuk na, ndo i gəma niye hay
tawuɗamâyenahaa gəma taybay.
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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
abəra mə ɗəma ɗaw?»

55 Yesu a tsəne me tay niye na, a
mbəɗa me ka təv tay a gatay me.
56Tsa na, ti ye a gəmamekeleŋ eye.

Gawla i Yesu hay tə vəl bo tay
peteh kaməpay bəzay a Yesu

Mata 8.19-22
57Ahəl nakənəteyeka tsəveɗ faya

ta diyena, ndowuray a yawka təv i
Yesu, a gwaɗay: «Kwa aŋgaykadiye
na, na pakeye bəzay.»

58 Yesu a gwaɗay: «Mezerew hay
na, bəɗ tay andaya hərwi məhəne
mə ɗəma, ɗiyeŋhaydərmak gay tay
andaya. Ane tuk na, neŋ Wawa
i Ndo na, təv ga andaya nakə na
həniyemə 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.»

61Ndo mekeleŋ eye a yaw ka təv
i Yesu sa a gwaɗay: «BəyMaduweŋ,
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 fayama fətiye tə
sla hay na, ma sliye faya mazəbe
ɗəre ta dəba bay. Andza niye
ndoweye niye na, ma sliye faya
məgeməsler 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 ŋgay mekeleŋ eye hay kuro

kuro tasəla gər eye sulo hərwi
məsləre tay ha. A slər tay ha na,
sulo sulo kameŋgay, awuzlahgəma
hay tebiye adaa təvneheyeboŋgay
eye a saymede a ɗəmaaye 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 i məsler 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 andza kəra i pesl hay aye.
4 Ka deyumeye na, kâ həlum su-
loy a həlay bay, kâ zlum ɓəɓoro
bay, kâ həlum tahərak kurom hay
a sik bay, kâ lətsumka tsəveɗ hərwi
mətsikayme a ndo bay.

5 «A gay nakə ka deyumeye a
ɗəma aye na, lahum məgweɗe:
“Zaymândza ka gay nakay.” 6Taɗə
ndəray ka təma kurom mə gay
niye lele na, zay kuromma ndziye
ka gay niye. Taɗə ka təma zay
kurombayna,mumha zay kurom.
7 Ndo nakə ka təma kurom aye
na, ndzum mə gay ŋgay. Wu nakə
ta vəlakumeye na, ndayum, ada
sum wuməse nakə ta vəlakumeye,
hərwi ndo məge məsler na, kutoŋ
ma hutiye merəɓe ŋgay.

8«Taɗəkandislumawuzlahgəma
waray waray ta təma kurom na,
ndayum wu nakə ta vəlakumeye.
9 Mbəlum tay ha ndo i ɗəvats
niye hay ma gəma niye ada kâ
gwaɗumatay a ndo i gəma niye
hay: “Bəy i Mbəlom ka həndzəɗaw
fakuma.” 10 Ane tuk na, kâ yum
kwa a gəma waray, waray, ta təma
kurom bay na, dum kurom abəra
ma gəma niye. Dum ka tsəveɗ
ada gwaɗumatay a ndo hay tebiye:
11 “Burhway i gəma kurom nakay
a mətsamay ka sik aye na, nəmaa
tətəkwakum na kurom. Ɗuh bay!
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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 neheye ta
təmaYesu bay aye

Mata 11.20-24
13 Yesu a gwaɗ sa: «A nəkurom

ndo i gəma i Koraziŋ hay, tuwum
bo kurom, hərwi ɗəretsətseh ka
gər kurom! A nəkurom ndo i
gəma i Betesayda hay, tuwum bo
kurom hərwi 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
ndo hay aye na, sariya kurom ma
diye me ma ziye i ndo i gəma i Tir
ta Sidoŋ.

15 «Nəkurom ndo i gəma i Kafer-
nahum 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. Ndoweye
ka təma ga bay na, 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 təmaw

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 fakalawhay ta rəhamayhagər
təməzele yak.»

18 Yesu a mbəɗatay faya a
gwaɗatay: «Na ŋgatay a Fakalaw a
dəɗaw mə gəma andza mawutseɗe
i Mbəlom. 19 Anaŋ tsənum! Na
vəlakum gədaŋ ka mandəresle tay
ha dədœhay ta hərdəde hay ada ka
mandəresle na gədaŋ i ndo məne
ɗəre kurom tebiye. Wuray kwa
tsekweŋ ma gakumeye bay. 20Ane
tuk na, kâ ŋgwasum hərwi nakə
fakalaw hay ta rəhakum ha gər
aye bay. Ŋgwasum ɗuh na, hərwi
məzele kurom hay mawatsa eye
məmbəlom.»

Yesu a ŋgwasa
Mata 11.25-27, 13.16-17

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
mələve magərmbəlom ta dala, na
gaka sɨsœ hərwi nəkar ka ɗatay ha
wunakəmaŋgahaeyeandoneheye
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, BəbaMbəlom nəte
ŋgweŋ. Ada Bəba way na, ndəray a
sər bay. Maa sər na, neŋwawaŋgay
ada maa sər na ndo neheye a seŋ
məɗatay ha aye.»

23 Tsa na, Yesu a mbəɗa me ka
təv i gawla ŋgay hay, a gwaɗatay a
nəteye mahəteye: «Ŋgwasum hərwi
wu nakə faya ka ŋgatumay aye!
24Hərwi sərum ha na, ndoməɗe ha
bazlam i Mbəlom hay ta bəy hay
haladzay a satay haɓe məŋgatay a
wunakə faya ka ŋgatumeye, ane tuk
na, ta ŋgatay bay. A satay mətsəne

* 10:12 Madazlay i wu hay 19.1-29.
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wu nakə faya ka tsənumeye, ane
tuk na, ta tsəne bay.»

Dzeke i ndo i Samari
25 Ndo mədzaŋgawa bazlam i

Mbəlommapala 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
nakəma ndəviye bay aye? A tsikay
andza niye na, hərwi məhəle faya
abəra suwat.»

26 Yesu a gwaɗay: «Ka dzaŋgamə
ɗerewel iMusa, a gwaɗna, kəkay?»

27 Ndo niye a mbəɗay faya: «A
gwaɗ na: “Wuɗa na Bəy Maduweŋ
Mbəlom yak tə ɗərev yak tebiye,
ta məsəfəre yak tebiye, ta gədaŋ
yak peteh, ada tə metsehe yak
tebiye.†” Ada: “Wuɗa ndo i məgeɗ
yak dərmak andza ka wuɗa na gər
yak.‡”»

28 Yesu a gwaɗay: «Təɗe! Ka
mbəɗa faya lele. Ge andza niye ada
ka hutiye məsəfəre.»

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 Ze-
rozelem ma diye a Zeriko. Məkal
hay tə mbəzla faya. Ta buwa faya
abərawuŋgayhay tebiye. Təkəɗna
lehhe. Tsa na, ta hway wu tay. Tə
gər ha ndo niyemaɓərzla eye.

31 «Ndo məvəlay wu a Mbəlom
wuray andaya ambəzlaw 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.

33 «Ane tuk na, ndo i Samari wu-
ray a ye naha. Faya ma diye a
mahəhele, a ndisl ka təv niye. A
ŋgatay a ndo niye na, a gay mə bo
haladzay. 34A həndzəɗ naha ka təv
i ndo niye lele. A pəla ha gwezem
ŋgay. A zlaw guzom a baray na
abərakambəlak. Ambəɗa fayamal
ada a ɓaray faya lele. A ndəv ha na,
a zla na ka gər i zuŋgo ŋgay a ye ha
a gay i mbəlok hay. A gay gər mə
ɗəma lele.

35 «Tədœ eye ma ta diye ŋgway
na, a tələka həlay a gwezem, a
zlaw kwar i suloy 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 haladzay hərwi
ŋgay aye.”»

36 Yesu a gwaɗay sa: «Ka nəkar
na,məwalaŋ i ndoneheyemahkar
aye, matəra ndo i məgeɗ i ndo
nakay məkal hay tə kəɗ na aye na,
way?»

37 Ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlom mapala eye niye a mbəɗa
faya a Yesu a gwaɗay: «Ndo nakə a
gay ŋgwalak aye.»
Yesu a gwaɗay: «Aya! Nəkar

dərmak do ge andza niye.»

Wu lele eye nakə ndo ma hutiye
aye

38 Yesu ta gawla ŋgay hay tə həl
bo, ti ye a gəmamekeleŋ eye. Ahəl
nakə nəteye ka tsəveɗ faya ta diye
na, a ye a gəmawuray. Mə ɗəmana,
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
zləmkamatətike i Yesu. 40Azlakwa
bay Marta i ŋgay na, faya ma giye
məslerhaywalwalma ləver. Ayaw
ka təv i Yesu. A yaw na, a gwaɗay:
«Bəy Maduweŋ, na gaka mə bo
təbəɗew? Malamar ga a gər ga ha

† 10:27 Bazlammapala eyemasulo eye 6.5. ‡ 10:27 Levitik 19.18.
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mahəgeye ka məge məsler hay wal
wal tebiye na, kəkay. Gwaɗay mâ
yaw, mâ dzəna ga.»

41BəyMaduweŋ ambəɗay faya a
gwaɗay: «Marta,Martanəkarna, ka
vəlay ha mədzal gər ada ka hatsay
ɗuh a məsler haladzay na, kəkay?
42Ane 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. A ndəv
ha maɗuwule me na, ndo nəte mə
walaŋ i gawla ŋgay hay a tsətsah
faya, a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ,
tətikamaymaɗuwulemeaMbəlom
andza i Yuhana nakə a tətikatay a
gawla ŋgay hay ahəl niye.»

2 Yesu a gwaɗatay: «Ka
ɗuwulumaymena, kagwaɗumeye:
Bəbamay,

kwawaymâsərha,məzeleyak
na, tsəɗaŋŋa.

Ndo hay tebiye tâ zambaɗaka.
Bəy yak mə gəma mâ ge bo ka təv

may dərmak,
3 vəlamay wu mənday nakə ma

slameye pat pat aye,
4Pəsamay hamənesemay,

hərwi nəmay dərmak nəmaa
pəsatay ha a ndo neheye tə
gamaymənese aye.

Tsəpa may hərwi ada Fakalaw mâ
səpat may bay.»

5Yesu 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
ndislewanəkea gay ga. Ane tukna,
wuray andayaməvəlay bay.” 7Ndo

niye mə gay aye a mbəɗayaw faya,
a gwaɗay: “Gər ga ha, kâ wurɗeŋ
me bay! Na dərəzl naməgeɗ ga tsɨy.
Neŋ ta wawa ga hay nəmaa həna
tsɨy. Na sliye fayamələtseməvəlaka
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. Mavəleyena, hərwi
a gay amboh haladzay bəna hərwi
dzam bay.

9 «Neŋ faya na tsikakumeye:
Tsətsahum, ta vəlakumeye, pəlum,
ka hutumeye, fumay a məgeɗ, ta
həndəkakumeye abəra ma məgeɗ.
10 Hərwi kwa way ka tsətsah na,
ta vəleye, kwa way ka pəla na, ma
hutiye, adakwawaykə fay aməgeɗ
na, ta həndəkeye abəra maməgeɗ.

11 «Way mə walaŋ kurom taɗə
wawaŋgay ka tsətsah faya kəlef na,
ma vəleye dədœ ɗaw? 12 Kəgəbay
ka tsətsah faya ɗəsle na, ma vəleye
hərdəde ɗaw? 13Nəkurom neheye
sadzək ŋgwalak eye hay bay aye ka
sərum məvəle wu ŋgwalak eye hay
a wawa kurom hay ɗuh tuk na,
ada Bəba kurom mə mbəlom ma
ziye kurom ha ta məvəle Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a ndo neheye ta
tsətsah faya aye bəɗaw!»

Mbəlom kəgəbay Fakalaw
Mata 12.22-30;Markus 3.20-27

14 Pat wuray na, Yesu faya ma
həhariye fakalaw abəra mə bo i
ndoweye andaya a təra hamandək
eye. Fakalaw a yaw abəra mə bo
i ndo niye na, ndo niye a tsik me
lele. A gatay a ndo niye hay ma-
haya gər eye hərɓaɓəkka. 15 Ndo
mekeleŋeyehayməwalaŋ tayniye
na, tə gwaɗ: «Maa vəlay gədaŋ ka
mahəhere fakalaw hay na, Bedz-
abul bəy i fakalaw hay.» 16 Ndo
mekeleŋeyehayna, a satayməhəle
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.
19Ka 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 kurom hay 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
i Mbəlom ɓa ki yaw tsɨy hus ka təv
kurom.»

21 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo
gədaŋ eye tə wu həlay ŋgay na,
ma tsəpiye gay ŋgay lele wuray
ma tətaliye ka zlele ŋgay kwa tsek-
weŋ bay. 22 Ane tuk na, taɗə ndo
mekeleŋ eye a ze neŋgeye ta gədaŋ
ki yaw na, ma buwiye faya abəra
wu həlay ŋgay niye hay a səmawa
ha ka bo aye. Ada ma həliye zlele i
ndoniyemaŋgənatay ha andohay
tebiye.»

23Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo nakə
neŋgeye tə neŋ bay aye na, neŋgeye
ndo məneŋ ɗəre. Ndo nakə ka
dzəna ga bay aye na, neŋgeye ɗuh
ndoməneseŋ haməsler.»

Məmaw i məsəfəre 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. 26Tsa na, ma diye
ma həlaweye siye i məsəfəre neh-
eye seweɗ eye hay wene wene ta
ze neŋgeye aye tasəla. Ta fələkwiye
a gay, ta ndziye mə ɗəma. Ka
mandəve eye na, wu niye mamiye
ka ndo niye ma ziye nakə kurre
aye.»

27 Ahəl nakə faya ma tsikiye
andza niye na, ŋgwas wuray mə
walaŋ i ndo niye hay haladzay aye,
a wuda a gwaɗ: «Məŋgwese ka gər i
ŋgwas nakə a wa kar aye ada ka sa
wah ŋgay aye.»

28Ane tukna, Yesuambəɗay faya
a gwaɗay: «Məŋgwese ɗuh na, ka
gər i ndo neheye faya ta pay zləm
abazlam iMbəlom ada faya ta giye
andza nakə a tsik aye.»

Masuwayaŋ tə dzaydzay
Mata 12.38-42; 5.15, 6.22-23

29 Ka təv nakə ndo hay faya ta
səkahiye naha haladzay ka təv i
Yesu aye na, Yesu a pa bo ka
mətsike, a gwaɗ: «Ndo 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 ma-
suwayaŋ 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

* 11:30 Zonas 1-4. † 11:31 1 Bəy hay 10.1-13.
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maraha eye ta metsehe aye.† Ndo
andaya kanaŋ a ze ha Salomoŋ.
Hərwi niye, ahəl nakə Mbəlom ma
gateye sariya a ndo hay aye na,
ŋgwas nakay bəy bagwar eye ma
deyeweye abəra ma diye i tsakay,
ma lətsiye kame i ndo neheye ma-
matay ha mənese. 32 Pat i sariya
i Mbəlom na, ndo i gəma i Ninive
hay ta deyeweye. Ta lətsiye kame i
ndo neheye anəke aye ta matay ha
mənese. Hərwi ndo i gəma i Ninive
hay tə tsəne bazlam i Mbəlom nakə
Zonas a tsikatay aye na, ta gər ha
mezeleme. Ndo andaya kanaŋ a ze
Zonas bəɗaw?»

33Yesu a gwaɗatay sa: «Ɗaɗa ndo
ma zlaweye lalam ŋgay ma piye
faya akoma ŋgahiye na kəgəbayma
hurəkwiye faya gəse ɗaw? Ma piye
na ɗuhna, kawuməpe lalamhərwi
ada ndo neheye ta fələkwiye a gay
ayemâ dəvatay dzaydzay.

34 «Ɗəre yak na, andza lalam ma
dəviye dzaydzay a bo yak tebiye.
Taɗə ɗəre yak a zəba kwetseh kwet-
seh lele na, bo yak kətsek mə dza-
ydzay. Ane tuk na, taɗə ɗəre mag-
ulufa 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
ləvoŋ bəna, niye na bo yak tebiye
mədzaydzay. Niye na, andza lalam
nakə dzaydzay ŋgay aye faya ma
dəvakeye dzaydzay aye.»

Yesu amatay hamənese a Farisa
hay
tandomədzaŋgawabazlamiMbəlom
mapala eye

Mata 23.1-36;Markus 12.38-40
37Yesu a ndəv ha mətsike me na,

Farisa wuray a zalay ka mənde wu
mənday a gay ŋgay. Ti ye ta dazlay
aməndewumənday. 38Farisa niye
a zəba ka Yesu na, a gay wadəŋ
wadəŋ. A gay wadəŋ wadəŋ na,
hərwi Yesu kə bara həlay andza i
kule tay nakə a tsik aye bay.

39 Bəy Maduweŋ a gwaɗay:
«Nəkurom Farisa hay na, ka
tsakaɗum na, dəba i gəsiyem
ta dəba i bəgəlam, ane tuk na,
nəkurom maraha eye ta mədzele
ka makəle, ka məge seweɗ.
40 Nəkurom na, matərakahaŋ eye
hay. Sərum ha na, Mbəlom nakə a
gedəba iwuhayayena,maagehuɗ
eye na, neŋgeye dərmak bəɗaw?
41Ɗuh na, wu neheye ma gəse ada
neheye ka bəgəlam kurom hay na,
vəlumatay a mətawak hay ada wu
hay tebiye ma təriye hərwi kurom
tsəɗaŋŋa.

42 «Ane tuk na, nəkurom Farisa
hay na, ɗəretsətseh ka gər kurom.
Hərwi ka hayumay gər a slambah i
ala kurom hay tebiye na, mə kuro
na, ka zlawum nəte ka vəlawumay
a Mbəlom. Azlakwa ɗuh faya ka
gərumeye ha deɗek təmawuɗe bo i
Mbəlom eye. Anaŋ gumwu 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
wuɗum məndze ka təv məndze
nakəŋgwalakaye. Adakawuɗumtâ
tsikakumme taməɗəslakumha gər
ka təvməhay gər i ndo hay tebiye.

44 «Nəkurom na, ɗəretsətseh
ka gər kurom. Nəkurom na, ka
ndzəkitumboandza tsəvayneheye
ndo hay faya ta həhaliye faya tə
ŋgatay bay aye!»

45 Ndo nəte mə walaŋ i ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlomma-
pala 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 ba-
zlam i Mbəlom mapala eye hay
dərmak, ɗəretsətseh ka gər kurom!
Nəkurom na, faya ka pumeye wu
mamba eye ka ndo hay. Nəkurom
eye kwa ta wur həlay nets ka
lamumaymadzəne tay ha bay.
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47 «Ɗəretsətseh ka gər kurom!
Hərwi nəkurom faya ka ɗəzlumeye
tsəvay male eye hay. Tsəvay niye
hay na, i ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom niye hay ahəl niye bəba
təte kurom hay tə kəɗ tay ha aye.
48 Andza niye, ka bəzum ha na,
nəkurom ma məsler i bəba təte
kurom niye 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 gat-
eye 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 geməndzibəra aye.
51 Mbəlom ma tsətsahiye na, kwa
ka məkəɗe i Abel‡ hus ka Zakari
nakə tə kəɗ na mə walaŋ i təv
məvəlay wu a Mbəlom tə gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom aye.§

52 «Nəkurom ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye,
ɗəretsətseh ka gər kurom.
Nəkurom na, ka dərəzlumatay na
məgeɗ i məsəre wu a ndo hay.
Nəkurom eye na, ka deyumeye a
ɗəma bay. Ada ndo neheye a satay
məfələkwe a ɗəma aye na, faya ka
kərahumatayeye tsəveɗməfələkwe
a ɗəma.»

53Yesu a ndəv ha mətsike me na,
a yaw abəra mə gay niye. Ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlomma-
pala eye ta Farisa hay ta payaw
bəzay abəra. Ti yaw na, təwuya 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 bazlam nakə ŋgwalak eye bay
aye. Ada a satay məhəle faya abəra
suwat.

12
Məvəlay ha bo tebiye a Yesu
Mata 10.26-33, 12.32; 10.19-20

1Ahəl niye na, ndo hay haladzay
ta haya gər. Nəteye ta giye gwezem
wiye. Faya ta mbərasliye bo ka sik
tay hay. Ka təv eye niye na, Yesu a
lahmətsikataymeagawlaŋgayhay
təday. A gwaɗatay: «Tsəpum gər
kurom abəra ka gəɗe i Farisa hay.
Andza məgweɗe bəbərek tay nakə
faya ta giye aye. 2Wu nakə tebiye
maŋgaha eye na, ta ɗiye ha, ada wu
nakə tə tsikawa ta məkal aye na, ta
ɗiye ha. 3 Hərwi niye wu nakə ka
tsikumma ləvoŋ aye na, ma ta ɗiye
a zləm mə dzaydzay. Wu nakə ka
tsikumay a zləm a ndo ta suksuk
mə gay ayena, ndohay 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.
5Ndonakəkadzədzarumeyena, 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. 7 Nəkurom na,
ka zum tay ha ɗiyeŋ hay. Kwa
məkwets i gər kurom na, Mbəlom
kə pasla na. Aya ane kâ dzədzarum
bay.

8«Sərumhana, ndoweyekə ɗaha
kame i dohay kə gwaɗ: “Neŋ gawla
i Yesu” na, neŋ Wawa i Ndo na ta
ɗiye ha neŋgeye gawla ga kame i
gawla i Mbəlom hay dərmak. 9Ane

‡ 11:51 Madazlay i wu hay 4.8. § 11:51 2 Labara hay 24.20-22.
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tukna, taɗəndoweyekə ɗahakame
i ndo hay parakka a sər ga ha bay
na, neŋ na tsikiye kame i gawla i
Mbəlomhay, na sər na bay dərmak.

10 «Kwa kə tsik wu nakə lelebay
ayekaneŋWawa iNdona,Mbəlom
ma pəseye ha. Ane tuk na, ndow-
eye kə tsalay ka gər a Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eyena,mahutiyeməpəse
me bay.

11 «Taɗə ta diye kurom ha a gay
i maɗuwule me ada kame i ndo
mələve dala hərwi 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 amalamar
gana, nəmaâŋgəna zlele nakəbəba
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
maŋgənakum ha zlele kurom na,
maa pa ga way?»

15 Tsa 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 ŋgayməpele 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 neheye ta sliye ɗaməhayay gər
a ɗəmaawumənday gahay tə siye i
wu ga hay aye. 19Na ge andza niye

na, na gwaɗeye a bo ga: Bo ga! Wu
ga na, haladzay. Ma ndziye məve
weɗe weɗe. Anəke na, zəzukw bo
tuk! Nda wumənday, sa wuməsay
ada ŋgwasa.”

20 «Ane tuk na, Mbəlom a
gwaɗay a ndo niye: “Nəkar na,
matərakahaŋ eye! Bəgom ta həvaɗ
nakay na, ka mətiye. Ada wu
neheye tebiye ka hayay gər aye na,
i way tuk!”»

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 faya na
tsikakumeye: Kâ dzalumgər hərwi
wumənday kəgəbay hərwi petekeɗ
bay. 23 Hərwi məsəfəre na, a ze
wu mənday ada bo kurom na, a
ze petekeɗ segey. 24 Zəbum ka
maŋgəhak hay təday: Nəteye na, ta
sləga bay, tə pala wu tay tə hayay
gər andaya bay. De tay andaya
məpe a ɗəma wu tay hay bay. Kwa
ada sewene tay andaya bay. Ane
tuk na, Mbəlom faya ma vəlateye
wu mənday. Nəkurom na, ka zum
ɗiyeŋ hay bəɗaw?

25 «Way nakə mə walaŋ kurom
ma sliye faya masəkah ha məndze
ŋgay ka məndzibəra ta mədzele gər
ŋgay nakə faya ma dzaliye aye na,
way? 26Aya! Ka wu nakə tsekweŋ
aye na, ka slum faya məge ɗuh bay
tuk na, ka dzalumeye ka wu siye
na hərwi mey? 27 Ehey zəbum ka
guzer neheye mavurza eye təday!
Nəteye na, tə ge məsler i wuray
bay, tə ŋgar petekeɗ bay. Faya na
gwaɗakumeye, kwa Salomoŋ nakə
zlele eye haladzay aye, ɗaɗa kə pa
ka bo petekeɗ andza məvurze i
guzer neheye bay. 28 Andza niye
Mbəlom na, faya ma pateye ka
bo petekeɗ a guzer hay ka bəgom
nakay. Tədœ na, guzer niye ta
kuliye. Ta kula na, ta kaliye tay
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ha ako. Kə ge andza niye na,
nəkurom ɗuh Mbəlom ma pakum-
eye petekeɗ ka bo ma ziye i guzer
hay bəɗaw? Kwa a nəkurom neh-
eyemədzal gər tsekweŋayebəɗaw!

29 «Ka ndəɗikum gər huya ka
mədzele kawunakə ka ta ndayum-
eye tə wu məse aye bay. 30 Maa
pəla wu neheye 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.
32 Nəkurom neheye haladzay bay
aye, kâ dzədzarum bay! Hərwi ki
yay a gər a Mbəlom Bəba kurom kə
vəlakum təvməndzema bəy ŋgay.

33 «Nəkurom ɗuh səkəmum ha
wu kurom hay ada vəlumatay su-
loy 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, məkal
ma sliyemede faya bay. Kwamətul
ma ndisliye faya bay. 34 Hərwi
ɗərev kurom mandza eye na, ma
təvnakəzlelekurommə ɗəmaaye.»

Ndzum tsezlezleŋŋe mahəbe
məmaw i Yesu

Mata 24.45-51
35 «Ɓarum na bəzihuɗ kurom

hərwi məge məsler. Pum ako ka
lalam kurom hay mâ mbata bay.
36 Tərum na, andza ndo məge
məsler neheye ndo i gay a gəratay
ha gay ŋgay, a ye məzle dahəlay
aye. Nəteye na, ta həbiye na hus
ahəl nakə ma maweye abəra ma
məzle dahəlay aye. Kə maw kə
fay a məgeɗ na, ta həndəkeye na
məgeɗ. 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 təvməndzay. Ma vəlateyewu
mənday. 38 Kwa taɗə a maw na, ta
magərhəvaɗ kwa kə gaw mahonok
ka zay magərhəvaɗ, ki yaw kə
ndislew fataya faya ta həbiye na
ta ndzahəra bay na, məŋgwese ka
gər tay.»

39 Yesu a gwaɗatay sa: «Tsənum
wu nakay lele: Ndo i gay mâ sər
həlay nakəməkalmadeyeweyema
kəliye na aye na, ma gəriye ha gay
ŋgay məkal mâ yaw mâ sləlay na
bay. 40Nəkurom dərmak ləvum bo,
hərwi neŋWawa i Ndo namaweye
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 tsukuɗuhərwindohay
tebiye ɗaw?»

42 Bəy Maduweŋ a mbəɗay faya,
a gwaɗay: «Ndo i məsler ŋgwalak
eye ada ma giye məsler tə met-
sehe lele eye na, way? Neŋgeye na,
ndo nakə ndo i gay ŋgay a gwaɗay:
“Gatay gər a siye i ndoməgeməsler
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 fayama giyeməsler andza
nakə tə tsikay aye. 44 Neŋ faya na
gwaɗakumeye: Sərum ha na, ndo
i gay ŋgay ma gəray ha zlele ŋgay
tebiye mâ ləvay gər.

45 «Ane tuk na, ndo i məsler kə
gwaɗay a gər ŋgay: “Maka! Ndo
i gay ga ma maweye bəse bay.”
Tsa na, a pa bo 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, 46 ndo i gay ŋgay ma
maweye na, ka həlay nakə faya ma
həbiyebayaye adaa sər bayaye. Ki
yaw na, ma vəleye ɗəretsətseh hal-
adzay,mahəhariye nando iməsler
niye. Ma kaliye ha a təv i ndo
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neheye ta təma bazlam i Mbəlom
bay aye.

47 «Taɗə ndo i məsler a sər ha wu
nakə ndo i gay ŋgay a say mâ gay
aye, ane tuk na, ndo i məsler kə
ləva ha bo bay kəgəbay kə ge andza
nakə a say a ndo i gay ŋgay aye bay
na, ta geye ɗəretsətseh haladzay.
48 Aya ane tuk na, ndo i məsler
nakə a sər wu nakə a say a ndo i
gay ŋgay mâ gay na bay na, ada kə
ge wu nakə ɗa i məndeɓe na na,
ta ndaɓiye na haladzay bay. Ndo
nakə tə vəlay haladzay aye na, ta
tsətsahiye faya haladzay dərmak.
Ndo nakə tə gəray ha wu a həlay
haladzay aye na, ta tsətsahiye faya
haladzay wene wene aye.»

Maŋgəne ta sariya
Mata 10.34-36

49 «Neŋ na yaw na, na zlaw ako
məkele ka dala. A seŋ na, mâ vat
anəke. 50Ane tuk na, ta dzəhuɓiye
ga ha a ɗəretsətseh təday, a seŋ mə
ɗərev ga na, kə ge bo tsɨy. 51 Ka
dzalum na zlaw kaməndzibəra na,
zay ɗaw? Na gwaɗakumeye aʼay!
Na zlaw na, maŋgəne. 52Ma dazl-
eye anəke, ndohay zlammə gayna,
ta ŋgəniye ndo mahkar ta kəɗiye
bo ta ndo neheye sulo aye. Ndo
hay sulo ta kəɗiye bo ta ndoneheye
mahkar aye. 53Bəba ta wawa ŋgay
ta səriye bo bay, wawa ta bəba ŋgay
ta səriye bo bay. Maya tə dem ŋgay
ta səriye bo bay ada dem ta may
ŋgay ta səriye bo bay. Maya i zal
ta dahəlay i wawa ŋgay ta səriye bo
bayadadahəlay iwawa tamay i zal
ŋgay ta səriye bo bay.»

Məsəre ha ka bo abərawu
Mata 16.2-3, 5.25-26

54Yesu a gwaɗawatay a ndo niye
hay tebiye dərmak sa: «Nəkurom
na, ka ŋgatumay a pazlay kə lətsew
təməgəmana, ka gwaɗumbəse tsa,
yam ma piye ada yam ma piye
deɗek. 55Taɗə ka ŋgatumay amətasl
ka vəzlaw ta diye i Salawa na, ka
gwaɗum merəɓe ma giye. Ada

merəɓema giye deɗek. 56Nəkurom
na, ndo məvay gər a ndo hay. Ka
sərummaŋgəne tay ha wu 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
sərummaŋgəne 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,
lambaɗumhabazlameyeka tsəveɗ
ahəl nakə faya ka deyumeye mba
aye. Kə ge andza niye bay na,
ndo niye ki ye kar ha ka təv i ndo
məge sariya na, ndo məge sariya
ma vəliye kar ha a həlay i sidzew.
Sidzew ma kaliye kar ha a daŋgay.
59 Sər ha na, kwa a ləkaw fakaya
dala nəte ka hama na bay na, ka
deyeweye abəra ma daŋgay bay.»

13
Mambəɗe tsəlok

1Ahəl 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 bambaz i gənaw neheye tə
kəɗay aMbəlom aye.»

2 Yesu a mbəɗatay faya a
gwaɗatay: «Ka dzalum na, Galile
neheye ta bəbazl tay ha aye na, ta
ze siye i Galile hay tə mezeleme
ɗaw? 3 Neŋ faya na 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
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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 kə wa bay. 7 Ndo i guvah
niye a gwaɗay a ndo matsəpay na
guvah niye: “Zəba! Kə ge anəke
məvemahkar na yawawmata pəle
naha hohway i dərizl gərɗaf nakay.
Ane tuk na, na huta faya hohway
bay. Ma neseŋeye ha təv ma gu-
vah kəriye na, hərwi mey? Ɗəs na
abəra mə ɗəma!” 8Ane tuk na, ndo
matsəpay na guvah niye a mbəɗay
faya a gwaɗay: “Ndo i gay ga, biyeŋ
na, gər ha. Na leye bəɗ ka tsakay
eye tuwwe. Na lay na, na peye
bərbur. 9 Na ge ha andza niye na,
agəna ka viye neŋgeɗ na, ma wiye.
Kəwa 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. 11Ŋgwas wuray an-
daya ɗəvats 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. 12 Yesu a ŋgatay
a ŋgwas niye na, a zalay. Tsa na, a
gwaɗay: «Kambəl 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 ndalay a bəy i gay
i maɗuwule 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!»

15BəyMaduweŋ ambəɗay 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
ŋgaymede ha kaməse 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?»

17Bazlam i Yesu niye ambəɗatay
faya andza niye na, horoy a gatay
a ndo məne ɗəre ŋgay niye hay
tebiye. Ane tuk na, ndo hay tebiye
na,məsler i Yesu niye a gawa aye, a
ye tay a gər haladzay.

Dzeke i wur i ɓəzaŋ ta gəɗe
Mata 13.31-33;Markus 4.30-32

18 Yesu a gwaɗ: «Bəy i Mbəlom a
ndzəkit bo na, wuye mey? 19 Bəy
i Mbəlom a ndzəkit bo na, andza
wur i ɓəzaŋ nakə ndo a zla a sləga
ka dədaŋ aye. A sləga na na, a
ndzohw. A gəl, a təra andza gərɗaf,
ɗiyeŋ hay tə ŋgar gay tay hay ka
hawal eye hay.»

20 Yesu a gwaɗatay sa: «Na
ndzəkit ha Bəy i Mbəlom sa na,
ta wuye mey? 21 Bəy i Mbəlom a
ndzəkit bo na, gəɗe nakə ŋgwas a
həl tsekweŋ a dzapa ha ta gufa aye.
Gufa niye na, haladzay. A həlaɓ tay
ha ka bo na, gufa niye mahəlaɓa
eye a kwasa a həmbot.»

Mede a Bəy iMbəlom
Mata 7.13-14,21-23

22 Yesu a həl bo ma diye a Ze-
rozelem na, a ye ta wuzlahgəma
ada ta gəma hay. Faya ma diye na,
a ɗawa ha bazlam i Mbəlom.

23 Ahəl nakə faya ma tsikateye
bazlam i Mbəlom aye na, ndow-
eye 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
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ta pəliye tsəveɗ məfələkwe ada ta
hutiye tsəveɗ sa bay. 25Hərwi ndo i
gaykə lətse kadərəzl aməgeɗna, ka
ndzumeye ma bəra. Ka fumeye a
məgeɗ ŋgay. Ka gwaɗumeye naha:
“Bəy Maduweŋ, həndəkamay na
məgeɗ tey.”
«Ma mbəɗakumaweye faya,

ma gwaɗakumeye: “Ka yumaw
məŋgay, na sər kurom ha bay.”

26 «Aya! Ka gwaɗumeye: “Ka
ndayakwa wu mənday ada ka
sakwawuməsay dziye tə nəkar. Ka
tətikamay bazlam i Mbəlom ka təv
neheyema gəmamay aye.”

27 «Ma gwaɗakumeye sa: “Ka
yumaw məŋgay na, na sər kurom
ha bay, a nəkurom ndo məge
mezeleme hay. Dum abəra ka təv
ga!”

28 «Mə ɗəma na, ta tuwiye tə
mahəpəɗe zler eye. Ka ŋgatumeye
a Abraham, a Izak, a Zakob ta ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom hay ma
Bəy i Mbəlom. Nəkurom na, ta
dərəzliye fakuma abəra. 29 Ndo
hay ta deyeweye abəra mə bəzay,
ma məgəma ta deyeweye ma diye
i yam ada ta deyeweye ma diye i
tsakay. Nəteye tebiye ta diye a Bəy
i Mbəlom. Ta ndziye ta ndiye wu
mənday mə ɗəma. 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
31Yesu a ndəv ha mətsike me na,

kwayaŋŋaFarisawuray tahəndzəɗ
naha ka təv ŋgay, tə gwaɗay: «Lətse
do a bəra kanaŋ! Do a təv mekeleŋ
eye bəna, a say a Herod məkəɗe
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 na
ma Zerozelem.»

34 Yesu a dazlay mətuwe Ze-
rozelem. A gwaɗ: «Nəkurom ndo
i Zerozelem hay, nəkurom ndo i
Zerozelem hay. Nəkurom neheye
ka bəbazlum tay ha ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom hay ada ka
kəɗum tay ha ndo neheye Mbəlom
a slərakum naha aye tə kwar! Sik
ndaynakəa seŋməhayakumgər ka
təv ga andzamandzekwernakəma
hayatay gər awawa ŋgay hay a huɗ
i gwezleviyek ŋgay aye. Ane tuk
na, ka wuɗum bay! 35Andza niye,
neŋ faya na gwaɗakumeye: Ma
dazleye anəke ka ŋgatumeŋeye sa
bay hus ahəl nakə ka gwaɗumeye:
“Mbəlommâ 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
matandayawwumənday. Ndohay
niye tebiye mə ɗəma aye faya ta
zəzuriye na Yesu.

2 Ndo wuray andaya ɗəvats eye,
bo ŋgay mazlambara eye. Neŋgeye
malətse eye kame i Yesu. 3 Yesu a
dazlay a mətsike me, a tsətsah ka
ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye hay ta Farisa hay. A
gwaɗatay: «Bazlam 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.

* 13:35 Dəmes hay 118.26.
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Yesu a gəs ndoniye ɗəvats eyemə
həlay. Tsa na, ambəl ha. A gwaɗay:
«Dowu yak amətagay.»

5 Tsa na, a gwaɗatay a ndo niye
hay: «Taɗə ndo mə walaŋ kurom,
wawa ŋgay kəgəbay sla ŋgay kə dəɗ
a bəɗiyem pat i mazəzukw bo na,
ma diye kwayaŋŋa ma zla ahaya
abəra mə ɗəma bəɗaw?»

6 Ndo niye hay ta mba faya
mambəɗay faya bay.

Məhəne ha gər
7 Yesu a ge ŋgoɗgor ka ndo neh-

eye tə zalatay ka wu mənday aye.
A ge fataya ŋgoɗgor na, hərwi tə
lah ka təvməndzay 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 za-
lakum ta ndo niye, ki yaw na, ma
gwaɗakeye: “Lətse! Gəray ha təv
məndzay a ndo nakay.” Ka lətsiye,
ka diye ka təv məndze nakə duk
aye na, horoy ma gakeye. 10 Ɗuh
bay, taɗə ta zalaka na, do ndza
ka təv məndzay nakə lelebay duk
ma dəba aye, hərwi ada ahəl nakə
ndo nakə a zalaka ki yaw na, ma
gwaɗakeye: “Dzam ga, dara ndza
ka təv məndzay lele eye. Andza
niye, nəkar, ka təriye kame i ndo
niyemazala eye hay tebiye na, ndo
bagwar eye.” 11 Hərwi ndoweye
ka səgər ha bo ŋgay na, ta təriye ha
wawa eye. Ndoweye kə həna ha
gər, a təra ha bo ŋgaywawa eye na,
ta səgəriye ha bagwar eye.»

12 Tsa na, Yesu a gwaɗay a ndo
nakə a zalay aye: «Taɗə ka vəliye
wu mənday a ndo hay na, kâ za-
latay 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
məndaynakəka vəlatay aye. 13Ane

tukna, taɗəkavəlateyewumənday
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. 14Ka ge andza niye na,
ka tahutiyeməŋgwesepat nakəndo
i ŋgwalak hay ta lətseweye abəra
ma mədahaŋ aye. Nəteye na, wu
tay andaya məvəlatay a ɗəma bay.
Mata vəlatay a ɗəma na, Mbəlom.»

Dzeke i ndomazala eye hay
Mata 22.1-10

15 Ndo niye hay tebiye tə tsəne
bazlam i Yesu niye na, ndo nəte
mə walaŋ tay a gwaɗay a Yesu:
«Məŋgwesekandonakəma tandiye
wuməndayma 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
anəkehərwiwuməndaymaləvabo
eye tsɨy.

18 «Ndo i məsler a həl bo a ye
a gwaɗatay dumara. Ane tuk
na, kwa way a may ha me. Ndo
makurre eye a gwaɗay a ndo
i məsler: “Na slay mede naha
bay. Na səkəm guvah anəke na
zəbaweye faya təday. Pəsa ga ha,
mâ ndalaka bay.”

19 «Ndo neŋgeɗ a gwaɗay: “Na
səkəmsla 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«Ndomekeleŋ eye a gwaɗay sa:
“Na zla dahəlay anəke hərwi niye
na slay nahamede naha bay.”

21 «Ndo i məsler niye a maw a
mətagay. A ye ka təv i ndo i gay
ŋgay. A təkəray bazlam i ndo niye
hay a ndo i gay ŋgay. Ndo i gay ŋgay
a tsəne andza niye na, a ndalay
haladzay. A gwaɗay a ndo i məsler
ŋgay: “Do bəse ka təv məhay gər
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hay, ka tsəveɗ i walaŋ i gay hay. Za-
latayawando imətawakhay, ando
videl eye hay, a guluf hay, a ndo
matəra eye hay, tâ yaw kanaŋ.”

22 «Ndo i məsler a ye a zalatayaw
a slala i ndo niye hay. A maw a
gwaɗay a ndo i gay ŋgay: “Ndo i gay
ga na geməsler nakə ka tsikeŋ aye,
ane tuk na, təv andaya ndo hay ta
rah a ɗəma bay.”

23 «Tsa na, ndo i gay ŋgay a
gwaɗay: “Do ka tsəveɗ neheye a ye
a gəmawawaeyehayadaka tsəveɗ
neheye a ye ta tsakay i dzal aye.
Gatay kutoŋ tâ yaw ada gay ga mâ
rah ta ndohay ɓirtsitse. 24Neŋ faya
na gwaɗakum eye: Ndo neheye tə
lahməzalataykurre ta yawbayaye
na, ndəray kwa nəte mə walaŋ tay
ta ndzakiye ɗaf ga bay.”»

Matəre gawla i Yesu ta deɗek eye
Mata 10.37-38, 5.13; Markus

9.50
25 Ndo hay haladzay tə paway

bəzay a Yesu. Ahəl nakə faya ta
diye ka tsəveɗ ayena, Yesu ambəɗa
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
ŋgayhasləka eyehay kwamalamar
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 zla mayako
mazləlmbaɗa eye kə peŋ bəzay bay
na, ma sliye faya matəre gawla ga
bay.

28 «Taɗə ndo mə walaŋ kurom a
say məge gay na, ma ndziye ada
ma pasliye suloy nakəma dziye ha
ka məge gay, ma zəbiye faya ma
sleye ɗa mandəve ha məsler ɗaw.
29Andzaniye taɗəkədzala fayadze
bay. A pa naha mədok eye ɗekɗek
tsa, kandəvhamaɗəzlebayna, ndo
hay ta ŋgatay na, ta ŋgwasiye faya.

30Ta gwaɗiye: “Ndonakay adazlay
a maɗəzle gay tuk na, kə mba faya
mandəv haməsler eye bay!”

31 «Andza niye bəy nakə sidzew
ŋgay hay gwezem kuro aye na,
ma diye mata ge 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 gwezem kuro
na, 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 dəreŋ mba aye. Ma
tsətsahiye naha fayaməndze zay.»

33 Yesu a gwaɗatay sa: «Andza
niyeməwalaŋkuromdərmak, taɗə
ndoweye kə gər ha wu ŋgay tebiye
bay na,ma sliye fayamatəre gawla
ga bay.»

34Yesu a tsikatay dzeke mekeleŋ
eye sa, a gwaɗatay: «Ayaw sluwal
na, wu nakə lele aye. Ane tuk na,
taɗə sluwal a vəɗ sa bay na, 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 faya
mətsəne aye na, mâ tsəne lele!»

15
Dzeke i təɓaŋ nakə a dze aye
Mata 18.12-14

1 Pat wuray na, ndo matsekele
dzaŋgal hay ta siye i ndo i
mezeleme hay tebiye ti ye ka təv i
Yesu. Nəteye niye tebiye ti ye na,
mata pay zləm a bazlam i Yesu.
2 Farisa hay ta ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye tə
ŋgatay a Yesu ta ndo niye hay na,
tə may ha mənese a Yesu, tə gwaɗ:
«Ndonakay i ŋgay a təma tayhando
i mezeleme hay ada ta ndiye ka bo
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wu mənday ka təv manəte eye na,
kəkay?»

3Yesu a səratay naha kawu nakə
faya ta tsikiye. A mbəɗatay faya ta
dzeke, a gwaɗatay:

4 «Taɗə ndəray mə walaŋ kurom
təɓaŋŋgayhayandaya temerre ada
a dze faya abəra nəte mə walaŋ i
təɓaŋ ŋgay niye hay na, ma gəriye
ha kuro kuro tsɨɗ gər eye tsɨɗ eye
niye hay, ma diye mapəla ahaya
nəte eye niye a dze aye ma huta
ahaya təday bəɗaw? 5 Taɗə kə huta
na na, ɗərev ŋgay ma ŋgwasiye ha-
ladzay. Ma pa ahaya təɓaŋ ŋgay
niye ka dzegwem, 6ma zla ahaya a
mətagay. Kə zla ahayana,ma zalat-
eye a dzamŋgay hay ta ndo iməgeɗ
ŋgay hay ada ma gwaɗateye: “Du-
mara 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,
sərumhana,məŋgwesemagiye an-
daya ka təv i Mbəlom mə mbəlom
andza niye dərmak, a ze ndo ne-
heye kuro kuro tsɨɗ gər eye tsɨɗ ta
zəbakabo tay andzamezelemean-
daya fataya təbey, a satay məgəre
hamezeleme tay bay aye.»

Dzeke i kwar i suloy nakə a dze
aye

8 Yesu a gwaɗatay sa: «Kəgəbay,
ŋgwaswaray nakə kwar i suloy an-
daya kuro 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. 9 Kə huta na na,
mazalateyeadzamŋgayhay tando
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
andayaməwalaŋ i gawla iMbəlom
hay.»

Dzeke i bəba nakə a pəsay ha
mənese awawa ŋgay aye

11 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndow-
eye 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
kaŋgənamayha aza tamalamar ga
ayena, vəleŋ fayaabəra i gaanəke.”
Bəba tay a tsəne andza niye na, a
ŋgənatayha zlele ŋgay awawaŋgay
niye hay sulo aye.

13 «A ndza məhəne tsekweŋ na,
wawa niye bowawa eye a həl zlele
nakə bəba ŋgay a vəlay aye, a səkəm
ha. Ma dəba eye na, a həl bo a
ye ha ka bo ta suloy niye a gəma
dəreŋ eye. Andisl a gəmaniyena, a
dazlay aməgewunakə lelebay aye.
A nas ha suloy niye tebiye.

14 «Suloy niye a ndəv faya abəra
tebiye na, mandərzlaŋ bagwar eye
a gema 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 ndowuray
ma gəma eye niye. Ndo niye a
slərhaapeslmata tsəkuremadəras
hay. 16 Ahəl nakə neŋgeye faya ma
tsəkuriyemadəras hay aye na,may
a wur faya. A say haɓe mənde
wu mənday nakə tə vəlawatay a
madəras hay aye na, ndəray kə
vəlay bay.

17 «Tsa na, a dazlay mədzele
ka ɗəretsətseh ŋgay. A dzala ka
məndze ŋgay nakə mə gay i bəba
ŋgay aye, a gwaɗ: “Mə gay i bəba
na, ndo i məsler ŋgay hay faya ta
ndiye wu mənday lele ada a ze
naha fataya abəra. Ada neŋ tuk na,
na mətiye təmay kanaŋ na, kəkay!
18Ŋgama 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 ambəɗa gər
a gay i bəba ŋgay.
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«Mazlambar ma ndisliye a gay i
bəba ŋgay na, bəba ŋgay a ŋgatay
nahadəreŋ. Aŋgataynahana, a gay
mə bo haladzay. Tsa na, a hway
ka təv ŋgay. A ye naha a gəs na ka
bo təmbolok təmbolok təməŋgwese
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 za-
latay a ndo i məsler ŋgay hay, a
gwaɗatay: “A niye bəse! Dum
naha, zlumawrəkwatnakəa lehal-
adzayayeadakalumaykabo. Dum
naha, zlumaw matsəraɗ, pumay a
wur i həlay ada həlumaw tahərak,
pumay a sik. 23 Gəsumaw sla niye
magəla eye, kəɗum. Ndayakwaada
ka hatsakweye. 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 ta hatsiye aye
na, wawa ŋgay bagwar eye mə
pesl ma guvah. Həlay i madayaw
ŋgay a mətagay a sla na, a həlaw
bo abəra ma guvah. A yaw ma-
zlambar bəse tə gay i bəba ŋgay
na, a tsəne məhetse ta gaŋgaŋ eye
dəɓtsim dəɓtsim. 26 Tsa na, a za-
lay a ndo nəte mə walaŋ i ndo i
məsler i bəba ŋgay hay, a tsətsah
faya a gwaɗay: “Maa ge mə gay
kway bəgom na, mey?” 27 Ndo i
məsler i bəba ŋgay niye a mbəɗay
faya a gwaɗay: “Faya ta hatsiye
hərwimalamar yak kəmawma təv
eye. Ada bəba yak a kəɗ sla niye
magəla eye hərwi kə huta nawawa
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 am-
boh. A gwaɗay: “Dara a mətagay.”
29Ane tuk na, wawa ŋgay ambəɗay

faya a gwaɗay: “Tsəne wu nakə na
tsikakeye təday. Kwa anəke bay, na
gakaməslerna,məvehaladzayada
ɗaɗa na kərah bazlam yak ɗaw? Ka
vəleŋ wawa i voʼar ada nâ ge ha
magurlom ta dzam ga hay tey na,
ka vəleŋ ɗaw? 30Ane tuk na, anaŋ
wawa yak nakay a nasaka ha zlele
ka ŋgwas hay aye na, anəke a maw
na, ka kəɗay sla sa na, kəkay?”

31 «Bəba ŋgay a mbəɗay faya a
gwaɗay: “Wawa ga, mâ ndalaka
bay. Nəkar mandza eye na, huya
ka təv ga ada zlele ga hay tebiye
na, i yak bəɗaw? 32A ye ka bo təɗe
məge magurlom tə məŋgwese eye
na, lele ŋgway. Hərwi malamar yak
nakay na gwaɗ na, kə mət. Anəke
na, neŋgeyeandaya 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,
fayama nasakeye ha zlele yak.”

2 «Ndo i zlele niye a tsəne andza
niye na, a zalay a ndo məpesle su-
loy ŋgay niye a gwaɗay: “Na tsəne
ndo hay tə tsik ka nəkar na, mey?
Suloy 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 «Ndo məpesle suloy niye a tsik
mə gər ŋgay, a gwaɗ: “Ndo i gay ga
ma həhariye ga abəra ma məsler
ŋgay ada na giye na, kəkay? Ada
kwagədaŋgaandayaməfəte sabay
tuk na, kəkay? Na gwaɗ na rəkiye
na, horoy ma geŋeye. 4 Ah! Na
sər na giye hərwi ada ndo hay ta
təmiye ga a gay tay taɗə ta kal ga ha
abəramaməsler na!”
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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 a mbəɗay 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 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 ndoməpesle
suloy ŋgay hərwi a ge məsler ta
bəbərek. Andza niye, ndo neheye
tə sər Mbəlom bay aye na, tə dzala
ka wu nakə ma ta giye bo kame
aye. Ta wuɗa bo mə walaŋ tay.
Nəteye bəbərek eye hay ta ze ha
ndo i Mbəlom hay.»

9 Yesu a səkah ha me ŋgay
niye, a gwaɗatay: «Neŋ faya na
gwaɗumeye sa: Gum ŋgwalak tə
zlele i məndzibəra nakay lele.
Hərwi taɗə ka ndəv fakuma abəra
na, ka ta hutumeye sifa nakə ma
ndəviye bay aye.

10 «Ndo nakə a ge wu wawa eye
hay ta tsəveɗ eye na, ma giye
wu bagwar eye hay ta tsəveɗ eye
dərmak. Ndo nakə kwa wu wawa
eye hay a ge na ta tsəveɗ eye bay
ayena,wubagwar eyehaydərmak
ma giye na ta tsəveɗ eye bay. 11Ada
taɗə ka mbum faya məge məsler ta
tsəveɗ eye lele tə zlele iməndzibəra
nakay bay na, mata vəlakum zlele
lele eye na, way? 12 Taɗə ka sərum
məgay gər a wu i ndo hay bay na,

mata vəlakum wu 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 gəseye me bay
tebiye. Nəkurombəbayka slumeye
faya məge məsler a Mbəlom ada a
suloy sulo sulo bay.»

14 Farisa hay tə tsəne bazlam i
Yesu neheye a tsik aye tebiye. Tə
ŋgwasa ka Yesu hərwi nəteye na, ta
wuɗa suloy haladzay.

15 Yesu a gwaɗatay a Farisa niye
hay: «Nəkurom ka təv ɗəre i ndo
hay na, ka gwaɗum nəkurom ndo
lele eye hay. Ane tuk na, Mbəlom
na, a sər ɗərev kurom hay. Hərwi
wu nakə ndo hay tə gwaɗ bagwar
eyena, ka təv ɗəre iMbəlomna, lele
bay tebiye. 16Həlay ibazlamiMusa
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 ɗawaha LabaraŊgwalak eye i
Bəy iMbəlom. Həlaynakayna, kwa
way a ge gədaŋ hərwi məfələkwe a
Bəy i Mbəlom. 17Magərmbəlom ta
dala na, ta ndəviye. Ane tuk na,
kwa wu tsekweŋ ma dziye abəra
mə bazlam gamapala eye bay.

18 «Ndoweye ka həhar na ŋgwas
ŋgay ada kə zla a ɗəma ŋgwas
mekeleŋ eye na, kə ge madama.
Ada ndoweye kə zla ŋgwas nakə
zal ŋgay a həhar na aye na, kə ge
madama dərmak.»

Ndo i zlele ta Lazar
19 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndoweye

andaya zlele eye. Neŋgeye a pawa
ka bo petekeɗ nakə a le haladzay
aye ada masəkəme ŋgay eye na, su-
loy haladzay. Neŋgeyemandza eye
pat pat ma wiya ada wu mənday
ŋgay na, lele. 20 Ndoweye an-
daya dərmak məzele ŋgay Lazar.
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Neŋgeye na, mətawak eye, wuray
ŋgay andaya bay. Bo ŋgay tebiye
na, mbəlak eye ɗekɗek. A yaw
ka məgeɗ i ndo i zlele niye. A
hənawa mə ɗəma. 21 A say haɓe
mənde batatuk i wu mənday nakə
a kutsawa abəra ka təv mənde wu
mənday i ndo i zlele niye. Ane tuk
na, kəra hay tə yawa naha ka təv
ŋgay 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 Abra-
ham, a gwaɗay: “Bəba ga Abra-
ham, na gaka mə bo təbəɗew? Am-
boh slər Lazar na, mâ tələka wur
həlay ŋgay a yam adamâ təkweŋew
ka ɗərneh mageŋ zayya tey. Hərwi
neŋ faya na siye ɗəretsətseh hal-
adzayma 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,
neŋgeyemandza eye barbarra, ma
ndiye i ŋgay tey. Anəkenəkar na, ka
siye ɗəretsətseh dərmak tey. 26Ada
sa tsa na, bəɗ zəbol eye mə walaŋ
kway. Andza niye ndo neheye a
sataymede 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 zleleniyeagwaɗaynaha
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 bazlam i
Mbəlomhayandaya ta ɗatayha. Tâ
pay zləma bazlam tay.”

30 «Ndo i zlele niye a gwaɗay a
Abraham: “Niye na, ma sliye ɗa
bay, bəba ga Abraham. 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
ndomâ lətsew abəra mamədahaŋ,
mâ ye ka təv tay bəbay na, ta
tsəniye bay.”»

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. Kutoŋ ma giye bo
andzaniye. Ane tukna, ɗəretsətseh
ka gər i ndo nakə ma səpatiye
ndo hay ka məge mezeleme aye.
2Ŋgama tâ ɓaraymaɗiz i kwar a ɗay
ada tâ kal ha a huɗ i bəlay təbəmalə
nakə ma səpatiye nəte mə walaŋ
i wawa neheye tsekweŋ tsekweŋ
ka məge mezeleme aye. 3 Anəke
na, gum metsehe lele, həbum gər
kurom.
«Taɗə malamar yak kə gaka

mənese na, tsikay faya ta tsəfetsəfe
aye. Ada taɗə kə gər ha mezeleme
ŋgay na, pəsay ha mezeleme ŋgay.
4 Taɗə a gaka mənese mə walaŋ i
məhəne nəte sik tasəla ada fayama
deyeweye ka təv yak məgwaɗaka:
“Na nasaka, amboh pəsa ga ha” na,
pəsa ha.»

Məgəle hamədzal gər
Mata 17.20

5 Ndo i maslaŋ i Yesu hay ta
tsətsah, tə gwaɗay a Yesu: «Bəy
Maduweŋ, səkahamay ha mədzal
gər ka nəkar tey.»
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6Bəy Maduweŋ a mbəɗatay faya
a gwaɗatay: «Taɗə ta deɗek mədzal
gər kurom mâ ge andaya tsekweŋ
andza wur i ɓəzaŋ na, ka slumeye
faya məgwaɗay a dərizl i gərɗaf
i kuvoray nakay: “Ŋgwaɗ abəra
kanaŋ, do ta zəv bo a bəlay” na, ma
gəsakumeyeme.»

Ndo məge məsler neheye ta
hutiyemagogoy bay aye

7 Yesu a gwaɗatay sa: «Way nakə
məwalaŋkurom, ndo iməsler ŋgay
fayama fəteyema guvah agənama
tsəkureye na gənaw ŋgay hay, kə
maw a mətagay na, ndo i gay ŋgay
ma gwaɗeye: “Dara bəse, nda ɗaf”
ɗaw? 8 Ane tuk na, ma gwaɗeye
ɗuh na: “Do naha, deŋew ɗaf ga.
Mbəɗaw ka bo petekeɗ mekeleŋ
hərwi məhəleŋew ɗaf ga. Ahəl nakə
neŋ faya na ndiye ada na siye wu
məse aye na, ma dəba eye nəkar
dərmak ka sliye faya mənde wu
mənday adaka siyewuməse.” Ndo
i gay ŋgay ma tsikeye andza niye
bəɗaw? 9 Ka dzalum na, ma geye
sɨsœ a ndo iməsler ŋgay niye hərwi
kə gay na wu nakə a tsikay ge aye
ɗaw?

10«Nəkuromdərmak andza niye,
taɗə ka gumməsler nakəMbəlom a
gwaɗakum “gum” aye na, gwaɗum
ɗuh na: “Nəmay ndo məge məsler
tsa hərwi nəmay, nəmaa ge na,
məsler nakə təɗe a ye ka bo nəmaa
giye.”»

Yesu a mbəl tay ha ndo
madəgwaɗa eye hay kuro

11Yesu fayamadiye a Zerozelem
na, a ye tə kokway nakə a ŋgəna
ha dala i Samari ta dala i Galile
aye. 12Mazlambar ma ta ndisliye
a gəma wuray na, ndo madəgwaɗa
eye hay kuro ta hway naha a satay
mədzəgər tage Yesu. Tə lətse dəreŋ.
13Tsa na, tawuda ta gədaŋ, tə zalay
naha a Yesu, tə gwaɗ: «Yesu, Bəy!
Nəmaâ gakamə bo təbəɗew!»

14 Yesu a ŋgatatay, a gwaɗatay
naha: «Dum tabəzumayhaboando

neheye tə vəlaway wu a Mbəlom
aye.» Nəteye faya ta diye mata
bəzatay ha bo a ndo məvəlaway
wu a Mbəlom na, tə mbəl 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 mazambaɗay naha
a Mbəlom 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.

17Yesu a gwaɗ: «Na gwaɗ təmbəl
na, kuro tebiyebəɗaw? Neheye tsɨɗ
eye na, nəteye məŋgay? 18 Ndəray
kə dzala mə walaŋ tay madayaw
məgay naha sɨsœ a Mbəlom bay.
Ɗuh mayaw na, bərakəzaŋ nakay
ɗaw?» 19 Tsa na, Yesu a gwaɗay a
bərakəzaŋ niye: «Lətse! Dowu yak,
mədzal gər yak nakə ka dzala ha ka
neŋ aye kəmbəl kar ha.»

Maa sər pat i mandəve i
məndzibəra na,Mbəlom nəte ŋgweŋ

Mata 24.23-28,37-41
20 Pat wuray na, Farisa hay ta

tsətsah ka Yesu, tə gwaɗay: «Bəy
i Mbəlom ma ta deyeweye na,
kəɗay?»
Yesu a mbəɗatay faya a

gwaɗatay: «Bəy i Mbəlom ma
deyeweye na, ndo hay ta ŋgateye
bay. 21 Ta gwaɗiye: “Zəbum
neŋgeye anaŋ kanaŋ” kəgəbay
“Neŋgeye atay” bay. Hərwi sərum
ha Bəy i Mbəlom na, neŋgeye mə
walaŋ kurom.»

22 Tsa na, a gwaɗatay a gawla
ŋgay hay: «Həlay eye ma deyew-
eye 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
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i mbəlom nakə a wutseɗe na,
dzaydzay ŋgay eye a dəv kwa abəra
mə bəzay i mbəlom hus a məgəma
aye. Na deyeweye na, andza niye.
25 Ane tuk na, na siye ɗəretsətseh
haladzay təday ada ndo neheye
anəke aye ta kaliye ga ha.»

26 «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.* 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
wumənday ada tə sawa wuməsay.
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 abəra mə
mbəlom 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,mâmbəzlaw hərwiməzlaw
wu mə gay bay. Andza niye ndo
nakə ma guvah aye na, mâ maw a
mətagay bay. 32Wu nakə a ge bo ta
ŋgwas i Lot aye na, mâ mətsakum
gər bay!‡ 33 Ndo nakə ka pəla
mətəme ha məsəfəre ŋgay aye na,
ma ta dziye ha ɗuh. Ane tuk na,
ndo nakə ma dziye ha məsəfəre
ŋgay hərwi ga aye na,ma təmiye ha
ɗuh.

34 «Sərum ha pat eye niye ta
həvaɗ na, ndo hay sulo mahəna
eye ka sləlah na, ta zliye nəte, ta
gəriye ha neŋgeɗ. 35 Ŋgwas hay
sulo ta ləgəriye salamay ka ber, ta
zliye nəte, ta gəriye ha neŋgeɗ. [
36 Hasləka hay sulo ma guvah ta
fətiye, ta zliye nəte, ta gəriye ha
neŋgeɗ.]»

37Gawla ŋgay hay ta tsətsah faya
tə gwaɗay: «Wu niye ma ta giye
bo andza niye na, ka waray Bəy
Maduweŋ.»
Yesu a mbəɗatay faya a

gwaɗatay: «Təv nakə wu maməta
eye mə ɗəma aye na, magoduk hay
ta hayiye gər a ɗəma.»

18
Maɗuwulay me a Mbəlom tə

marəzlay a gər
1 Ma dəba eye, Yesu a tsikatay

dzeke hərwi məɗe tay ha na, tâ
ɗuwulay me a Mbəlom huya tâ
ye gər maɗuwule me bay. 2 A
gwaɗatay:
«Ndo məge sariya wuray ma

gəma eye andaya. Ndoweye niye
na,madzədzere iMbəlommə 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
sariyaakəmaməge sariya imadak-
way 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,
madakway i ŋgwas nakay faya ma
wurɗeŋeye me, ŋgama na geye na
sariya ŋgay təday bəna, ma gəriye
hamadayaw ka təv ga bay.”»

* 17:26 Madazlay i wu hay 6.5-12, 7.6-23. † 17:29 Madazlay i wu hay 19.24-25. ‡ 17:32
Madazlay i wu hay 19.26.
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6 Bəy Maduweŋ a gwaɗatay sa:
«Tsənumwu nakə ndoməge sariya
niye ŋgwalak eye bay a tsik aye!
7 Ada Mbəlom neŋgeye na, ma
dzəniye ndo ŋgay hay bəɗaw? Taɗə
faya ta tuway naha bo na, ma
giye mahonok madzəne tay ɗaw?
8 Sərum ha na, ma dzəniye tay ta
bəse. Ane tuk na, aza neŋ Wawa
i Ndo na deyeweye na, na hutiye
ndo mədzal gər hay ka neŋ ŋgway
ɗaw?»

Ndo i Farisa ta ndo matsekele
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. 10 A
gwaɗatay:
«Ndoweye hay andaya sulo, ti ye

a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom
mata ɗuwulay me a Mbəlom. Ndo
neŋgeɗ na, ndo Farisa, neŋgeɗ na,
ndomatsekele dzaŋgal.

11 «Ti ye naha na, ndo Farisa
niye a lətse təv 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 ndo matsekele dzaŋgal
nakay təbey. 12Mə lumanəte na, na
gawadaliyam 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 gakamə bo tey hərwi
neŋ na, ndo i mezeleme.”»

14 Yesu a gwaɗatay: «Sərum ha
na, ndo matsekele dzaŋgal nakay a
ye a ŋgway a mətagay na, neŋgeye
ka təv i Mbəlom na, lele. Ane tuk
na, ndo Farisa niye neŋgeye na,

andza niye təbey. Hərwi ndo nakə
a say tâ gwaɗ neŋgeye bagwar eye
na,Mbəlomma təriye hawawaeye
ɗuh. Ndo nakə a təra ha bo ŋgay
wawa eye kame i ndo hay aye na,
Mbəlom ma təriye ha bagwar eye
ɗuh.»

Yesu a təmawawa hay
Mata 19.13-15;Markus 10.13-16

15Ma dəba eye na, ndo hay tə həl
naha wawa tsekweŋ tsekweŋ eye
hay a Yesu hərwi ada mâ pa fataya
həlay ada tâ huta ŋgama. Ane tuk
na, gawla ŋgay hay tə gatay me a
ndo niye hay tə həlay naha wawa
hay aye.

16 Yesu a gwaɗatay a wawa
hay: «Həndzəɗumaw ka təv ga.»
A gwaɗatay a gawla ŋgay hay:
«Gərum tay ha wawa hay, tâ yaw
ka təv ga! Kâ həharum tay ha bay,
hərwi Bəy iMbəlommavəla eye na,
a slala i ndo neheye andza wawa
neheye. 17 Sərum ha na, ndoweye
ka təmaBəy iMbəlom andzawawa
neheye bay na, ma diye a Bəy i
Mbəlom bay.»

Ndo i zlele ta Bəy iMbəlom
Mata 19.16-30;Markus 10.17-31

18 Bəy i Yahuda wuray a tsətsah
ka Yesu, a gwaɗay: «Miter lele eye,
na hutiye sifa nakəmandəviye bay
aye na, na giye na, kəkay?»

19 Yesu a gwaɗay: «Ka zeleŋ ndo
lele eye na kemey? Ndo lele eye
na, Mbəlom nəte ŋgweŋ. 20 Ka sər
bazlam iMbəlommapala eye ɗaw?
Bazlam i Mbəlom mapala 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 bazlammapala eye
neheye ka paslaw aye na, na hənay
ha gər kwamawawa.»

* 18:20 Madayaw abəra ma Ezipt 20.12-16; Levitik 5.16-20.
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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.

24Yesu a zəba faya na, a ndalay, a
gwaɗ: «Hərwi ndo i zlele na, mede
a Bəy i Mbəlom i ŋgay na, madame
eye haladzay. 25 Tə bəmalə nakə
ndo i zlele ma diye a Bəy i Mbəlom
aye na, ŋgama zləgweme mâ ye ta
bəɗ i ləpəre.»

26 Ndo neheye tə tsəne bazlam i
Yesu nakə a tsik aye na, tə gwaɗ:
«Ane tuk na, kə ge andza niye na,
mata sle mətəme na, way?»

27 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Ndəray ma sliye
mətəme bay. Ane tuk na, Mbəlom
ma sliye mətəme ha ndo.»

28Tsana, Piyeragwaɗay: «Tsəne!
Nəmay anaŋ, nəmaa gər ha gay
may hərwi məpaka bəzay na,
kəkay?»

29 Yesu a gwaɗatay: «Sərum
ha, ndoweye kə gər ha gay ŋgay,
ŋgwas ŋgay, malamar ŋgay hasləka
eye hay ta malamar ŋgay dem
eye hay, bəba ŋgay ta may ŋgay,
wawaŋgayhayhərwiBəy iMbəlom
na, 30 anəke ahəl kway nakay ma
hutiye a ɗəma haladzay ada kame
na,mahutiye sifa nakəmandəviye
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 Ze-
rozelem. Mə ɗəma na, wu nakə
ndoməɗe 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 ga ta mandalaɓa ada ta
kəɗiye ga. Ane tuk na, ma məhəne
mamahkar eye na, na lətseweye
abəramamədahaŋ.»

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 tsikna, ka gər iwuwarayna,
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. 36 A 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.»

38 Guluf niye a tsəne andza niye
na, a wuda ta magala, a gwaɗ:
«Yesu,Wawa i Davit, nâ gakamə bo
təbəɗew?»

39Ndo neheye tə lah naha kame
ayena, tə gaymeaguluf niyehərwi
ada mâ bəbəl wuray bay, mâ ndza
ɗikɗik.
Ɗuh a zaka hamawude haladzay

ta magala, a gwaɗ: «Wawa i Davit,
nâ gakamə 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 a mbəɗay faya, a

gwaɗay: «Bəyga, a seŋna, nâŋgatay
a ɗəre sa tey.»

42 Tsa na, Yesu a gwaɗay: «Yawa
lele, mədzal gər yak nakə ka dzala
ga ha aye na, kəmbəl kar ha.»
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43 Kwayaŋŋa guluf niye a ŋgatay
a ɗəre. A pay bəzay a Yesu. A
zambaɗay aMbəlom. Ndoniye hay
haladzay aye tə ŋgatay a wu nakə
a ge bo aye na, nəteye tebiye ta
zambaɗay aMbəlom.

19
Yesu ta Zase

1Yesu 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
ndomatsekele dzaŋgalhay. 3Apəla
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.

5 Yesu a ndisl naha a bəzay i
gərɗaf i kuvoray niye na, a zla gər
ka mbəlom, a zəba ɗəre a gərɗaf
niye. A ŋgatay naha a Zase. Tsa
na, a gwaɗay naha: «Zase,mbəzlaw
bəse. Bəgom na diye na ta ndziye
mə gay yak.»

6 Zase a tsəne andza niye na, a
mbəzlaw bəse. Tsa na, ti ye ka bo a
gay ŋgay. Ti ye naha na, a təma tay
ha təməŋgwese lele.

7 Ndo hay tə ŋgatay andza niye
na, a ndalatay. Ta ŋgəlay bəzay a
Yesu. Tə gwaɗ: «Ndo nakay a ye
matandzemə gay i ndo imezeleme
ɗaw!»

8 Zase 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
taɗəna zla suloy abəra ka ndoweye
ka zal na, na may ha ŋgway a ɗəma
madzəga faɗ.»

9 Yesu a tsəne andza niye na, a
gwaɗay: «Bəgom mətəme ki yaw
a gay yak hərwi nəkar na, wawa

i Abraham dərmak. 10 Hərwi neŋ
Wawa iNdonayawna,mapəlendo
neheyemadzaeyehayadamətəme
tay ha.»

Dzeke i suloy nakə ndo a
ŋgənatay a ndo iməsler 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 tsik dzeke
niye na, mazlambar ma ndisliye a
Zerozelem. Ndo hay tə dzala na, tə
gwaɗ: «MazlambarBəy iMbəlomma
deyeweye tuk.» 12Wu 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. 13Ma ta həliye
bo ma diye na, a zalatay a ndo i
məsler ŋgay hay kuro. Nəteye niye
kuro aye ti ye naha. Ti ye naha na,
a ŋgənatay kwar i suloy. A vəlatay
kwar i suloy nəte nəte tay aye.
Kwar i suloy niye nəte na, suloy
mə ɗəma haladzay. A gwaɗatay:
“Mbəɗum ha həlay hus a pat nakə
namaw aye.”

14 «Ane tuk na, ndoweye niye a
say bəy aye na, ndo i gəmaŋgayhay
ta wuɗa na bay. Tə slər ndo hayma
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. Amawna, a zalatay ando
i məsler ŋgay niye hay a ŋgənatay
kwar i suloy aye hərwi məsəre ha
magogoy nakə tə huta faya aye.

16 «Ndomakurre eye a ye naha, a
gwaɗay: “Ndo i gay ga, kwar i suloy
nakə ka vəleŋ aye na, na huta faya
kuro.”

17«Bəyniye a gwaɗay: “Nəkarna,
ndo i məsler lele eye deɗek. Anəke
na, na piye kar a bəy, ka ləviye
gəma kuro hərwi məsler nakə tsek-
weŋ aye ka ge na ta tsəveɗ eye.”
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18 «Ndo masulo eye a ye naha
a gwaɗay: “Ndo i gay ga, suloy
niye ka vəleŋ eye na, na huta faya
zlam.”

19 «Bəy a gwaɗay a ndo niye:
“Nəkar na, na piye kar bəy eye, ka
ləviye gəma zlam.”

20 «Ma dəba eye na, ndo neŋgeɗ
a ye naha a gwaɗay: “Ndo i gay
ga, kwar i suloy yak nakə ka vəleŋ
aye anaŋ. Na ləva faya bo lele na
mbuza na a petekeɗ, na ŋgaha na
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, bazlamyak eyewu
yak. Ka sər ha kurre neŋ na, ndo
makula gər eye, ada kwawugabay
na, na zliye, na sləga bay na, na
dziye tsana, 23adakamey,meeneŋ
na, peŋna suloy a gaynakə təpawa
a ɗəma suloy aye. Atay ka məmaw
ga na, na diye na həlaweye abəra
mə ɗəma na, na hutiye faya ma-
gogoy.”

24 «Tsa na, a gwaɗatay a ndo
neheye ka təv aye niye: “A niye
zlum faya abəra kwar i suloy niye.
Vəlumay faya a ndo nakə kwar i
suloy andaya faya kuro aye.”

25 «Ndo niye hay ta mbəɗay faya
tə gwaɗay: “Bəy may, neŋgeye na,
kwar i suloy ŋgay andaya kuro
segey!”

26 «Bəy niye a gwaɗatay: “Sərum
ha na, 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 Zerozelem
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
kameandohaymedeaZerozelem.
29 Mazlambar ta husiye a gəma
i Betifadze ta Betani bəse ta
mahəmbanakə tə zalayMahəmba 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 Bəy
Maduweŋ.”»

32Ndo 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 BəyMaduweŋ.»

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 tsəveɗ
nakə Yesu faya ma diye tə ɗəma
aye. 37 Mazlambar faya ta ndis-
liye a Zerozelem ta tsəveɗ nakəma
mbəzlaw ta Mahəmba i Tetəɗœz
aye na, gawla ŋgay hay tebiye ta
dazlay amazambaɗay aMbəlom tə
məŋgwese eye lele ada tə mawude
ta magala ŋgəlakaka hərwi ma-
suwayaŋ nakə tə ŋgatay Yesu a ge
aye.

* 19:38 Dəmes hay 118.26.
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38 Tə gwaɗawa: «Mbəlom mâ pa
ŋgama ka Bəy nakə faya ma deyew-
eye tə məzele i Bəy Maduweŋ
aye!*»
«Zayməmbəlom, adazambaɗakway

a Mbəlom, neŋgeye nakə mə
mbəlom aye!»

39 Mə walaŋ i ndo niye hay ha-
ladzay aye na, Farisa hay andaya.
Tə gwaɗay a Yesu: «Miter, gwaɗatay
a gawla yak hay tâ gər hamabəbəle
wuray.»

40 Yesu a mbəɗatay faya a
gwaɗatay: «Sərum ha na, kwa
nəteye ta ndza ɗikɗik bəbay na,
kwar hay ta wudiye!»

Yesu a tuwa ɗəretsətseh i Ze-
rozelem

41Ahəl 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!
43 Pat i ɗəretsətseh hay ta deyew-
eye fakaya. Ndo məne ɗəre yak
hay ta deyeweye tə wu həlay tay
ta lawariye kar tuwzik, ta dərəzliye
kar. Ta ŋgəɗətsiye kar kwa təwaray
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
nəkarna, patnakəMbəlommayaw
mata dzəne kar aye na, ka sər ha
bay!»

Yesu a tsikatay bazlam iMbəlom
a ndo hay

Mata 21.12-17; Markus 11.15-
19; Yuhana 2.13-22

45 Yesu a ndisl a Zerozelem na, a
ye a dalamətagay i gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom. A ye naha na, a
dazlaymahəherendoməge tsakala
hay abəra ma dalamətagay i gay

i məɗəslay ha gər a Mbəlom niye.
A gwaɗatay: 46 «Mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom na: “Gay ga ma
ta təriye na, gay i maɗuwule me.†”
Ane tuk na, nəkurom ka tərum ha
lar i məkal hay na, kəkay?‡»

47 Yesu a tsikawatay bazlam i
Mbəlom a ndo hay pat pat mə gay i
məɗəslay ha gər aMbəlom. Bagwar
hay i ndo neheye tə vəlaway wu
a Mbəlom aye ta ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye hay
ada tamadugula hay, ta pəla tsəveɗ
ka məkəɗe na Yesu. 48 Ane tuk na,
ta gəsiye nama kəkay na, tə sər bay.
Ta huta faya tsəveɗməgəse na bay.
Hərwi ndo hay tebiye faya ta pay
zləm a wu nakə faya ma tətikateye
na, təmetsehe eye lele.

20
Gədaŋ i Yesu
Mata 21.23-27;Markus 11.27-33

1 Pat wuray na, Yesu faya ma
tətikateye a ndo hay ada faya ma
ɗateye ha Labara Ŋgwalak eye ma
dalamətagay i gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom. Ahəl nakə faya ma
tətikateye na, bagwar hay i ndo
neheye tə 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: «Kambəɗakweye faya
na, kəkay? Taɗə ka gwaɗakwa,
maa slər ha Mbəlom, Yesu ma
gwaɗakweye: “Ka dzalum ha ka
wu nakə Yuhana a tsik aye bay na,

† 19:46 Ezay 56.7. ‡ 19:46 Zeremi 7.11.
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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
ndomadzəhuɓe ndo a yamwayna,
nəmaa sər bay.»

8Yesuagwaɗatay: «Neŋbəbayna
gewuneheye ta gədaŋ iway na, na
tsikakumeye bay.»

Dzeke i ndo wuray a zəv dərizl i
gərɗaf a guvah ŋgay

Mata 21.33-46;Markus 12.1-12
9Ma dəba eye na, Yesu a tsikatay

me a ndo hay ta dzeke, a gwaɗatay:
«Ndoweyeandayaa ɗəs guvah. Azəv
a ɗəma gərɗaf hay haladzay. Dərizl
i gərɗaf niye hay na, təwa hohway.
A ndəv ha mazəve na, a həl ndo i
məfəte hay ada tâ fətay na. Bo ŋgay
aye a ye a tsekene. A ye na, ma
ndzaweye haladzay.

10 «Həlay i maŋgəle hohway i
gərɗaf niye hay kə sla. A slər
ndo nəte mə walaŋ i ndo i məsler
ŋgayhay hərwi ada tâ vəlayaw faya
abəra i ŋgay. Ndo iməsler ŋgay a həl
bo a ye. A ye naha na, ndo neheye
faya ta tsəpiye guvah aye, tə gəs na.
Tə ndaɓa na ada ta həhar na həlay
kəriye.

11 «Ndo i guvah a ŋgatay andza
niye na, a slər ndo neŋgeɗ sa. Ndo
niye a həl bo a ye. A ye naha
na, tə gəs na ada tə ndaɓa na
dərmak. Tə tsaɗay pəleslesle, ta
həharna. Ta vəlaywuray kwa tsek-
weŋ bay. 12Ndo i guvah a slər ndo
mamahkar eye sa. Ndo niye a ye
na, tə gay mbəlak. Tsa na, tə kala
ahaya abəra ma guvah niye.

13 «Ndo i guvah niye a gwaɗ: “Na
giye anəke na, kəkay? Na sləriye
wawa ga nakay nəte na wuɗa na
haladzay aye təday. Agəla neŋgeye

na, ta rəhay ha gər, ta geye wuray
bay.”

14 «Ane tuk na, tə ŋgatay a wawa
niye na, tə tsik mə walaŋ tay tə
gwaɗ: “Aya! Anaŋ magedze ŋgay
nakə ma ta ndiye na guvah ŋgay
aye, ki yaw! Kəɗakwa na, ada
guvah nakay ma mətsakweye a
nəkway!” 15Tsa na, ti ye faya, tə gəs
na. Tə kəɗ na. Tə kal ha mədahaŋ
eye abərama guvah niye.»
Tsa na, Yesu a tsətsah fataya a

gwaɗatay: «Ndo i guvahmagiye tay
ha anəke na, kəkay? 16Ndo i guvah
niyemadeyeweyemagəsiye tayha
ndo niye hay, ma kəɗiye tay ha. Kə
kəɗ tayhana,mahəliye a ɗəmando
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 fa-
taya a gwaɗatay: «Dzeke nakay
mə Ɗerewel i Mbəlom aye a say
məgweɗe na, kəkay?
“Kwar nakəndomaɗəzle gay hay tə

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

18 «Kwa way kə dəɗ ka kwar niye
na, ma toliye. Ada kwar niye kə
dəɗ ka ndoweye na, ma ləgəriye na
kərɗik kərɗik andzamereɓek.»

19 Ndo mədzaŋgawa bazlam i
Mbəlommapala 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.

Məvəle dzaŋgal a bəy i Roma
Mata 22.15-22;Markus 12.13-17

20 Ma dəba eye na, ta dazlay a
matsəpe na Yesu. Tə slər ndo ka təv
ŋgay. Ndoniyehay tə slər tayha aye
na, tə ge ha gər tay andza nəteye
ndo lele eye hay kame i Mbəlom.
Ndo niye hay na, a satay mapəle

* 20:17 Dəmes hay 118.22.
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mənese abəra ka Yesu mə bazlam
ŋgay neheye ma tsikiye aye. Taɗə
ta huta faya abəra mənese na, ta
sliye faya məvəlay a həlay a ndo
məvəle dala tuk. Hərwi bəy i Roma
na, neŋgeyegədaŋeyeadamaa ləva
dala i Roma na, neŋgeye.

21 Ndo neheye tə slər tay ha aye
na, ti ye ka təv i Yesu. Ti ye
naha ta tsətsah faya andza nakay,
tə gwaɗay: «Miter, nəmaa sər ha
nəkar ka tsik na, deɗek. Ka ŋgəna
tay ha ka bo bəra ndo hay təbey.
Ka gwaɗ ada faya ka tətikateye a
ndo hay na, wu neheye deɗek aye.
22Ane tuk na, a samay matsətsehe
fakaya, bazlam kway mapala eye
kə vəl tsəveɗməvəle dzaŋgal a bəy i
Roma tsukuɗu kə vəl tsəveɗməvəle
bay ɗaw?»

23 Ane tuk na, Yesu a sər ha, a
satayməhəle faya abəra suwat. Tsa
na, a gwaɗatay: 24 «Ehey bəzumeŋ
ahaya kwar i suloy təday.» Ta
bəzay ha kwar i suloy niye. A
gwaɗatay: «Mandzəkit bo nakay ta
məzele nakay faya na, i way?»
Tambəɗay faya, təgwaɗay: «Ibəy

i Roma.»
25 Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Aya!

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

26 Ka gər i bazlam niye Yesu a
tsikatay kame i ndo hay tebiye
na, ta huta faya abəra mənese
bay tebiye. Ɗuh bazlam ŋgay
nakə a tsikatay aye na, a gatay
hərɓaɓəkka, a dərəzlatay ka ba-
zlam.

Tə tsikkagər imələtsewabərama
mədahaŋ

Mata 22.23-33;Markus 12.18-27
27Ma dəba eye na, siye i Saduke

hay ti ye ka təv i Yesu. Saduke hay
na, ndoneheye təgwaɗ: «Kamət na,
mələtsew abəra ma mədahaŋ an-
daya sa bay» aye. 28 Ti ye naha, ta
tsətsah ka Yesu, tə gwaɗay: «Miter,

bazlam nakə Musa a watsamay a
bazlam i Mbəlom mapala eye na,
anaŋ. A gwaɗ: “Taɗə ndo a mət
a gər ha ŋgwas ŋgay ta wa zuk bay
na, mata zle na madakway i ŋgwas
niye na, malamar i ndo niye a mət
aye†” bəɗaw? Ma zliye na, hərwi
ada hulfe i ndo niye a mət aye mâ
dze bay. 29 Yaw! 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. 30 Məmbager
ŋgay a zla na madakway i ŋgwas
niye. A zla na, a mət. 31Malamar
tay mamahkar eye a zla. A zla
na, a mət. Siye hay tebiye tə ge
andzaniyedərmak. Nəteyeneheye
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
mamədahaŋayena, ŋgwasniyema
mətseye na, a way? Hərwi nəteye
niye tasəla eye ta zla na ka ŋgwas!»

34 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Hasləka ta ŋgwas
neheye kaməndzibəra nakay anaŋ
aye na, ta zliye bo. 35 Ane tuk na,
ndo neheye Mbəlom a pala tay ha,
nəteye ta ndziye ka məndzibəra
nakəweɗeyena, ta lətseweyeabəra
ma mədahaŋ na, ta zliye bo nakay
na, zal kəgəbay, ŋgwas na, ta zliye
bo sa bay. 36 Nəteye na, ta mətiye
sa bay. Ta ndziye na, andza gawla
i Mbəlom hay. Nəteye wawa i
Mbəlom hay, hərwi ta lətsew abəra
mamədahaŋ aməsəfəre.

37 «Mələtsew abəra ma mədahaŋ
na, ka sərakwa ha mədahaŋ hay ta
lətseweye 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

† 20:28 Bazlammapala eyemasulo eye 25.5-6.
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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 ba-
zlam i Mbəlommapala eye tə tsəne
andza niye na, tə gwaɗ: «Miter, ba-
zlam 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, neŋgeyeWawa
i Davit na, kəkay? 42 Ɗuh Davit
tə gər ŋgay a gwaɗ ma ɗerewel i
Dəmes hay na:
“BəyMaduweŋMbəlomagwaɗaya

BəyMaduweŋ ga na:
Dara, ndza tə həlay i mənday ga,

43hus a pat nakəna piye tay ha
ndoməne ɗəre yakhay ahuɗ
i sik yak aye.§”

44«Ane tukna,Davitna, kəzalaya
Kəriste “BəyMaduweŋ” tukna, ada
ndo hay ta gwaɗiye wawa ŋgay na,
ma kəkay?»

Sariya ka gər i ndomədzaŋgawa
bazlam iMbəlommapala eye hay

Mata 23.1-36;Markus 12.38-40
45Ahəl 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 ndo mədzaŋgawa
bazlam 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 madakway 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 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 suloy a wu məpe suloy
mə gay iməɗəslay ha gər aMbəlom.
2Yesu a ŋgatay amadakway i ŋgwas
wuraymətawakeye, a yenahaapa
a ɗəma koɓo sulo dərmak.

3 Yesu a gwaɗatay: «Sərum ha
madakway i ŋgwas nakay na, kə vəl
dala haladzay a ze i ndohay tebiye.
4Hərwi ndomekeleŋ eye hay tə vəl
na, abəra ka siye. A gatay mə gər
sa bay. Ane tuk na, madakway i
ŋgwas nakaymətawak eye na, a vəl
ha tebiye, siye andaya sa bay.»

Yesu a ɗa ha ta mbəzliye gay i
məɗəslay ha gər aMbəlom

Mata 24.1-2; Markus 13.1-2
5Ndo 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 a Mbəlom aye,
tə le.»
Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay:

6 «Wu nakə faya ka zəbumeye faya
aye na, pat mekeleŋ eye na, ka
ŋgatumeye a kwar kwa nəte ka gər i
kwar ŋgeɗbay. Tambəzliye hahele
hele.»

Ŋgoɗgor i mandəve i məndzibəra
Mata 24.3-14;Markus 13.3-13

‡ 20:37 Madayaw abərama Ezipt 3.6. § 20:43 Dəmes hay 110.1.
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7Ndo niye hay ka təv eye niye ta
tsətsah faya, tə gwaɗay: «Miter, wu
neheye ka tsik aye ta giye bo na,
kəɗay? Ŋgoɗgorwaray nakənəmaa
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 deyew-
eye 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.»

10Yesu a gwaɗatay sa: «Slala ŋgeɗ
ta giye vəram ta slala neŋgeɗ, bəy
ta bəy ta giye vəram. 11 Dala ma
ɓəliye, ada mandərzlaŋ ma giye,
ɗəvats i magədama haladzay ma
gateye a ndo hayma gəma hay wal
wal. Wu neheye a ge masuwayaŋ
eye təwumekeleŋ eye haywal 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 kurom
məhəle mbal i gər ga tuk. 14Pat eye
kəndislewna, gəsum ɗərev lele. Kâ
dzədzarummə ɗərev kurom anəke
na: “Matambəɗe famaya abərame
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. 17Ndo 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. 21Ndo neheye ka dala
i Yahuda aye, ta ŋgatay a wu niye
na, tâ hway a mahəmba hay. Ndo
neheye nəteyemawuzlah gay i Ze-
rozelem aye na, tâ hwayaw abəra
mə ɗəma dəreŋ ada ndo neheyemə
gəma aye na, tâ hway awuzlah 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 iMbəlomma tagiyeboaye.
23Pat eyeniyena, ɗəretsətsehwene
wene eye na, ka gər i ŋgwas neheye
tə bo sulo aye ada ka ŋgwas neh-
eye faya ta vəlateye wah a wawa
tay hay aye! Ayaw! Ndo i gəma
neheye ta ta siye ɗəretsətseh ha-
ladzay hərwi Mbəlom ma ta gat-
eye ɗəretsətseh. 24 Ndo niye hay
tə sər Mbəlom bay aye siye hay ta
kəɗiye tayha tamaslalam. Siyehay
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
ɗəma na, hus ahəl tay nakə ka ndəv
aye.»

Madayaw iWawa i Ndo
Mata 24.29-31;Markus 13.24-27
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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 ha-
ladzay.

27 «Ma dəba eye na, ndo hay ta
ŋgeteŋeye a neŋ Wawa i Ndo na
deyeweye ma pazlay ta gədaŋ ada
ta məzlaɓ eye haladzay. 28 Aza ka
ŋgatumay a wu niye hay ta dazlay
məndislew na, ləvum bo lele ada
zlum gər kurom ka mbəlom, hərwi
Mbəlom ma ta təmiye kurom ha
bəse tuk.»

Dzeke i gurov
Mata 24.32-35;Markus 13.28-31

29 Yesu a tsikatay dzeke sa, a
gwaɗatay: «Zəbum ka gurov ada
ka dərizl i gərɗaf hay tebiye kwa!
30 Ka ŋgatumatay ta gəgar ha ka bo
abəra slambah hay ada ta dazlay
a maɗuɗe na, ka sərum ha gwadu-
vay kə ge,mazlambar yammapiye
bəɗaw! 31 Andza niye ka ŋgatumay
a wu neheye ta ndislew na, sərum
ha Bəy i Mbəlom neŋgeye bəse tə
nəkurom.

32 «Neŋ faya na gwaɗakumeye:
Sərum ha na, wu nakay tebiye ma
giye bo na, ndo neheye anəke aye
ta mət zuk bay. 33Magərmbəlom ta
dala ta dziye, bazlam ga na, ɗaɗa
ma dziye bay.»

Gumaymetsehe 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 gum-
eye metsehe a bo kurom na, hərwi

ada sariya i Mbəlom mâ ndza-
kum a gər həf bay. 35 Hərwi
pat eye ma deyeweye na, ndo
hay tebiye ka məndzibəra ta səriye
ka bo bay. Ma mbəzliye tay ha
təɓəts andza ɓalay nakə a mbəzl
wu aye. 36 Ndzum tsezlezleŋŋe,
ɗuwulumay me a Mbəlom pat pat.
Ka gum andza niye na, ka hutum-
eye gədaŋ ka məsəmay naha a wu
neheye tebiye tandzakumeyeagər
aye. Andza niye ka mbumeye faya
mələtseka təvga, neŋWawaiNdo.»

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 i mekedœ na,
ndo hay ti yawa a gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom mata pay zləm a
matətike 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
1Magurlomnakə tə zalaymagur-

lom 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 ne-
heye 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.

3 Fakalaw a fələkway a bo a Yu-
das nakə tə zalay Iskariyot aye.
Neŋgeye na, nəte məwalaŋ 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
Mbəlomaye. Ayena, hərwimapəle
tsəveɗ ka məge ɗaf ka Yesu. 5 A
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yatay a gər a ndo niye hay hal-
adzay, tə gwaɗay: «Nəmaavəlakeye
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 ge
magurlom i Pak

Mata 26.17-25; Markus 14.12-
21; Yuhana 13.21-30

7Yaw! 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
gərando fayamazliyeyamtagəzla
aye. Pumay bəzay hus a gay nakə
ma fələkwiye a ɗəma aye, 11 ada
gwaɗumay a ndo i gay niye: “Miter
a tsətsah fakaya, a gwaɗaka: Gay
nakə nəmaa ndiye wu mənday i
magurlom i Pak ta gawla ga hay
aye na, məŋgay?” 12 Ka tsətsahum
andza niye na, ma ɗakumeye faya
ka gay nakə ka gər i gay neŋgeɗ aye.
Huɗ i gay niye na, bagwar eye. Wu
hay maləva bo eye mə ɗəma. Ka
dumeye wu mənday i magurlom 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 da wu
mənday i Pakmə ɗəma.

Wumənday i BəyMaduweŋ
Mata 26.26-30; Markus 14.22-

26; 1 Koriŋte hay 11.23-25

14Həlay iməndewuməndayniye
a sla na, Yesu ta ndo i maslaŋ
ŋgay hay ti ye naha, tə ndza hərwi
mənde wu mənday. 15A gwaɗatay:
«Na ta giye ɗəretsətseh na, a seŋ ha-
ladzayməndewumənday imagur-
lom 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 eyema giye boma
Bəy i Mbəlom aye.»

17Ma dəba eye na, a zla gəvet, a
rah ha ta wu məsay. A gay naha
sɨsœ a Mbəlom. Tsa na, a gwaɗ:
«Zlum gəvet nakay ada kâ sum wu
məsay nakay mə ɗəma aye. 18Neŋ
faya na tsikakumeye, na ta siyewu
məse nakay sa bay ka madazlay
anəke hus a pat nakə Bəy i Mbəlom
ma 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 ŋgayhay, a gwaɗatay: «Nakay
na, boga,mavəla eyehərwi kurom.
Gum ha andza nakay huya hərwi
ada kâ dzalum ha ka neŋ.»

20Ma dəba i mənde wu mənday
niye na, a zla gəvet, a gwaɗatay:
«Wu məse nakay na, bambaz ga
nakə Mbəlom ma ɓariye dzam ta
ndo hay aye. Ta mbəɗiye ha na,
hərwi kurom. 21 Ane 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 fagaya ɗaf aye.»

23Gawla ŋgay hay tə tsəne andza
niye na, ta dazlay a matsətsehe ka
bo mə walaŋ tay, tə gwaɗ: «Way
nakəmata ge andza niyeməwalaŋ
kway na, way?»

Bagwar eye na, way?
24Ma dəba eye na, gawla i Yesu

hay ta dazlay məkəɗe wuway
mə walaŋ tay haladzay, tə gwaɗ:
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«Way nakə mə walaŋ kway nakay
neŋgeye bagwar eye na, way?»

25Yesu a gwaɗatay: «Bəy bagwar
eye i gəma hay faya ta ləviye bəy
hay. Ndo neheye gədaŋ tay andaya
aye na, a satay dzam ta ndo hay.
26Ane tuk na, nəkurom na, kâ gum
andza nəteye təbey! Ɗuh na, ndo
nakəbagwar eyena,mâ təra andza
wawa eye tsekweŋ ada ndo nakə
ma ləviye ndo hay aye na, mâ təra
ndo i məsler.

27 «Ayaw! Bagwar eye na, way
tuk? Ndo nakə neŋgeye mandza
eye ta geye məsler ka həlay aye
tsukuɗu ndoməge məsler ba? Bag-
war eye na, ndo nakə ta geye
məsler aye bəɗaw? Andza niye,
neŋ nakay anaŋ mə walaŋ kurom
anəke aye, neŋ na, andza ndo i
məsler.

28 «Nəkurom na, ka ndzum ka
təv ga. Ka zlum ŋgatay ma wu-
zlah 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 hərwimaŋgəne tay
ha ka bo abəra ta dzəndzar aye.
32 Ane tuk na, neŋ na ɗuwulay me
a Mbəlom hərwi yak. Na ɗuwulay
meaMbəlomna, hərwi adamədzal
gər yak ka neŋ mâ ge bəle bay.
Ka tsətsah məpəse me na, vəlatay
gədaŋ amalamar yak hay.»

33 Piyer a gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ, neŋ na, maləva bo eye
kwa mede a daŋgay ka deyem-
eye salamay. Kwa məməte, ka
mətameye salamay!»

34Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay:
«Ka tsik na, deɗek ŋgway ɗaw Piyer.
Tsəne! Na tsikakeye, bəgom nakay
dzagulok ma ta zlahiye na, ɓa ka
gwaɗ sik mahkar ka sər neŋ bay.»

Mələve bo ta suloy ada ta
maslalam

35 Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay
hay sa: «Ahəl niye na slər kuromha
ze dala, ze gwezem, ze tahərak mə
sik na, wuray kə kətsakum ɗaw?»
Ta mbəɗay faya: «Wuray kwa

tsekweŋ kə kətsamay bay.»
36 Yesu a gwaɗatay: «Anəke ɗuh

na, ndonakə suloyŋgayandayaaye
na, mâ həl. Ndo nakə gwezem ŋgay
andayaayena,mâzladərmak. Ada
ndo nakə maslalam ŋgay andaya
bay aye na, mâ səkəm ha rəkwat
ŋgay ada mâ səkəm maslalam.
37 Hərwi mawatsa eye mə Ɗerewel
i Mbəlom na, tə gwaɗ: “Neŋgeye
na, ndo hay tə pasla na a walaŋ
i ndo i məkəɗe ndo hay.*” Na
tsikakumeye: Wu 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
Mbəlomma tsaholok i tetəɗœz

Mata 26.36-46;Markus 14.32-42
39 Ma dəba aye na, Yesu a ye

abəra ka təv niye, a ye a tsal a
Mahəmba i Tetəɗœz andza nakə a
gawahaaye. Gawlaŋgayhay təpay
bəzay. 40 Tə ndisl naha a ɗəma na,
Yesu a gwaɗatay: «Ɗuwulumay me
a Mbəlom hərwi ada kâ dəɗum a
masəpete i Fakalaw bay.»

* 22:37 Ezay 53.12.
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41Tsa na, a gər tay ha gawla ŋgay
hay. A ye abəra ka təv tay əzaɗ
dəreŋ tsekweŋ tsa. A ye naha a
dəkw gurmets ka dala, a ɗuwulay
me a Mbəlom, 42 a gwaɗ: «Bəba,
taɗə ka wuɗa na, zla fagaya abəra
ɗəretsətseh nakay na siye tey! Ane
tuk na, ge na, andza nakə a saka
aye bəna, andza nakə a seŋ a neŋ
aye bay.»
[ 43 Tsa na, gawla i Mbəlom a

mbəzlaw mə mbəlom, a yaw a
bəzay ha bo hərwi məvəlay gədaŋ.
44Yesu a dzədzar, mədzal gər ŋgay a
mbəɗa haladzay. A ɗuwulay me a
Mbəlom ta gədaŋ sa. Merəɓe nakə
faya aye na, a təra andza bambaz
nakəa təkwkadala təluk təlukaye.]

45 A ndəv ha maɗuwulay me
a Mbəlom na, a mbəɗa gər ka
təv i gawla ŋgay hay. A ye
naha a ndzatay a gər na, nəteye
mandzahəra eye. Madagər a gatay
hərwi ɗərev a ndalatay. 46 A
gwaɗatay: «Lətsum, ɗuwulumay
me a Mbəlom hərwi ada kâ dəɗum
amasəpete i Fakalaw bay.»

Tə gəs na Yesu
Mata 26.47-56; Markus 14.43-

50; Yuhana 18.3-11
47Ahəl nakə Yesu fayama tsikiye

me mba aye na, ndo hay haladzay
ti ye naha. Maa ndzatay naha
kame na, Yudas neŋgeye nakə nəte
mə walaŋ i gawla i Yesu hay kuro
gər eye sulo aye. A ye naha bəse
ka təv i Yesu hərwiməgəse 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?»

49 Gawla i Yesu hay tə ŋgatay a
wuniye hay fayama giye bo andza
niye na, ta tsətsah faya, tə gwaɗay:
«BəyMaduweŋ,nəmaawatsa tay ta
maslalam ɗaw?»

50 Tsa na, ndo nəte məwalaŋ tay
a fay a ndo i məsler i bagwar i ndo
məvəlaway wu 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.»
Tsa na, a lamay a zləmindoniye,

a paha suwuɗ suwuɗ.
52 Tsa na, Yesu a tsikatay a bag-

war 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 tamaslalamkurom
hay ada ta sakwal kurom andza ta
gəsiye ndo i məkal ɗaw? 53 Ada
pat pat ka ndzawakwa ka bo dziye
mə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom
na, ka pəlum tsəveɗməgəse ga bay.
Ane tuk na, i kurom na, həlay eye
kə sla tuk, ada həlay i ndo nakə
ma ləvoŋ aye ma bəziye ha gədaŋ
ŋgay.»

Piyer a gwaɗ: «Na sər Yesu bay»
Mata 26.57-58,69-75; Markus

14.53-54,66-72; Yuhana 18.12-
18,25-27

54 Tə gəs na Yesu, ti ye ha a
gay i bagwar i ndo məvəlaway
wu a Mbəlom. Piyer na, a patay
naha bəzay ma dəba dəreŋ. 55Ma
dalamətagay i gay niye na, ta vat
ako ma wuzlah eye. Ndo hay
nəteyemandzaeyekaakoeyeniye.
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: «Nəkar dərmak na, ndo i
Yesu.»

57 Ane tuk na, Piyer a mbəɗay
faya a ŋgwas niye, a gwaɗay: «Aʼay!
Na sər na bay!»

58 Məndze tsekweŋ na, ndo
mekeleŋ eye a ŋgatay a Piyer, a
gwaɗay: «Nəkar dərmak na, nəte
məwalaŋ i gawla i Yesu hay!»
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Piyer a gwaɗayandoniye: «Aʼay!
Neŋ naməwalaŋ tay bay.»

59 A ndza ma dəba eye tsek-
weŋ 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 saka məgweɗe
mey na, na sər bay.»
Kwayaŋŋa ahəl nakə faya ma

tsikiye me mba aye na, dzagulok
a zlaha. 61 Bəy Maduweŋ a mbəɗa
bo, a ndazl naha Piyer ndzuzle a
ɗəre. Tsa na, wu nakə Yesu a tsikay
a Piyer aye na, a mayaw a gər tuk.
A gwaɗay na: «Bəgom dzagulok
ma ta zlahiye na, ɓa ka gwaɗ sik
mahkar ka sər neŋ bay.» 62 Tsa na,
Piyer a yawabəramadalamətagay,
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?»
65Ada tə tsikaway wu siye hay ha-
ladzay 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 neh-
eye tə vəlawaywu aMbəlom aye ta
ndo mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye hay tə haya gər. Tsa na,
ti ye ha Yesu kame i sariya tay.

67 Ti ye naha ta tsətsah faya, tə
gwaɗay: «Nəkar na, Kəriste ɗaw?
Tsikamay tey!»
Yesu a mbəɗatay faya, a

gwaɗatay: «Kwa taɗə na tsikakum
bəbay na, ka təmumeye bay, 68 ada
taɗə na tsətsah fakuma na, ka
mbəɗumeŋeye faya bay. 69Ane tuk

na, sərum ha kwa anəke Wawa i
Ndo ma ndziye tə həlay i mənday i
Mbəlom gədaŋ eye.»

70 Tsa na, nəteye niye tebiye tə
gwaɗay: «Azlakwa nəkar na, Wawa
i Mbəlom ɗaw?»
Yesu a mbəɗatay faya, a

gwaɗatay: «Bo kurom eye ka
gwaɗum neŋ neŋgeye.»

71 Tə tsəne andza niye na, tə
gwaɗ: «Ka pəlakweye na, sa mey.
Ɓa bo kway eye ka tsənakwa wu
neheye a tsik tə bazlam ŋgay aye.»

23
Ti ye ha Yesu kame i Pilat ada

kame i Herod
Mata 27.1-2,11-14;Markus 15.1-

5; Yuhana 18.28-38
1 Ma 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
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.»
4 Pilat a gwaɗatay a bagwar hay

i ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom aye ada a ndo hay tebiye:
«Neŋ na, na huta mənese nakə ma
gəsiye na ndo nakay a sariya aye
na, na huta bay.»

5 Ane tuk na, ndo hay tebiye
tə gwaɗay ta magala: «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.»
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6Pilat a tsənebazlam tayniye 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 Ze-
rozelem. 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 Yesu na, kwa anəke
bay. A say na, Yesu mâ gay ma-
suwayaŋ ka təv ŋgay.

9 A tsətsah wu hay haladzay ka
Yesu. Ane tuk na, Yesu ka mbəɗay
faya wuray kwa tsekweŋ bay.

10 Bagwar hay i ndo neheye
tə vəlaway wu a Mbəlom ta ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlom
mapala eye, ta ye naha dərmak.
Tə ɗəs parasay ka Yesu haladzay
ta gədaŋ.

11 Herod ta sidzew ŋgay hay tə
tsəne andza niye na, tə tsaɗay a
Yesu ada tə ŋgwasa faya haladzay.
Tə pa faya petekeɗ nakə a le hal-
adzay aye. Tsa na, tə ma ha a gay
i Pilat.

12Kurre na, Herod ta Pilat na, ta
wuɗa bo bay, tə nay ɗəre a bo. Pat
eyeniyena, ta təra ta dzameye tuk.

Mata27.15–26;Markus15.6–15;
Yuhana 18.39–19.16

13 Ma dəba eye na, Pilat a za-
latay 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 kəmakwaya ahaya
kway. Ndo nakay na, kə ge wuray
kwa tsekweŋ nakə məkəɗe na aye

bay. 16 Hərwi niye, na ndaɓiye na
ta mandalaɓa ada na gəriye ha.»
[ 17 Ka viye ka viye na, Pilat a

gərawatay ha ndo abəramadaŋgay
nəte hərwi magurlom i Pak.]

18 Andza niye ndo hay tə tsəne
bazlam i Pilat niye na, tə pa bo ka
mawude ta gədaŋ, nəteye tebiye tə
gwaɗ: «Kəɗ na ndo nakay, gəramay
ha na, Barabas!»

19 Barabas na, tə gəs na hərwi a
kəɗ ndo ahəl nakə tə ge magazləga
mawuzlahgəma 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
mayakomazləlmbaɗa eye!»

22 Pilat a gwaɗatay mamahkar
eye sa: «Neŋgeye a ge na, mənese
waray? Neŋ na, na huta faya
mənese nakəməkəɗe 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.

24Tsa na, a təma andza i ndo hay
nakə a satay aye. 25 A gəratay ha
Barabas andza nakə a satay aye.
Azlakwa ɗuh Barabas tə gəs na a
daŋgay na, hərwi a kəɗ ndo ahəl
nakə tə gemagazləga ta ndo i Roma
hay aye.
Yesu na, Pilat a vəlatay ha a ndo

hay, a gwaɗatay: «Gumay wu nakə
andza a sakumməgay 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
ayena, tədzagərka tsəveɗ tandow-
eye andaya tə zalay Simoŋ a maw
abəra mə pesl. Neŋgeye na, ndo i
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gəma i Siren. Sidzew hay tə gəs na
tə gay kutoŋ kaməzle mayako niye
mazləlmbaɗa eye hərwi adamâ zla
nahama dəba i Yesu.

27Ndo hay haladzay tə pay bəzay
a Yesu. Ŋgwas hay haladzay faya ta
tuwiye hərwi ŋgay. 28Yesu ambəɗa
bo ka təv i ŋgwas niye hay faya ta
tuwiye, a gwaɗatay: «A nəkurom
ŋgwas i Zerozelem hay, kâ tuwum
hərwi ga bay. Ɗuh na, tuwum
hərwi bo kurom ada hərwi wawa
kurom hay. 29Hərwi 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: “Am-
boh mbəzlaw famaya tey!” Ada ta
gwaɗeye a tsaholok hay: “Amboh
ŋgaha may tey!”* 31 Ayaw! Ta gay
wu nakay andza nakay a mayako
ŋgəɗiz eye na, ada mayakomakula
eye na, ma giye na, kəkay?»

32 Ti ye ha Yesu ka təv nakə ta
kəɗiye na aye na, ta gəs naha ndo
wuray hay sulo tə gemənese hərwi
madar tay ha ka mayako tage Yesu
dziye. 33Təndisl nahaka təvniye 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 gemənese aye dərmak, nəte
tə həlay i mənday, neŋgeɗ tə həlay i
gula.

34Yesu a gwaɗ: «Bəba ga, pəsatay
ha mənese tay hərwi wu nakə ta
giye na, tə sər bay.»
Sidzew hay tə ge tsakwal ka pe-

tekeɗŋgayhərwiməsərehapetekeɗ
mamətsa eye na, a way. Tsa na, ta
ŋgəna ha a bo petekeɗ niye.

35 Ndo hay tebiye nəteye ka təv
eye niye faya ta zəbiye ka Yesu.
Bagwar imadugula i Yahudahay tə
ŋgwasa ka Yesu, tə gwaɗ: «Neŋgeye
na, kə təma tay ha siye i ndo hay sa
na, mâ təma ha bo ŋgay tey. Taɗə

kə ge neŋgeye na, Kəriste, neŋgeye
nakə Mbəlom a zla na aye na, mâ
təma ha gər ŋgay tey.»

36 Sidzew hay tə ŋgwasa ka
Yesu dərmak, ta həndzəɗ naha
ka təv ŋgay tə vəlay wuye andaya
guyakaka. 37 Tə gwaɗay: «Kə ge
nəkar bəy i Yahuda hay na, təma
ha bo yak aye tey!»

38Ka mayako niye mazləlmbaɗa
eye na, ta law naha faya palalam
wuray zal ka gər i Yesu, tə watsa:
«Nakay na, bəy i Yahuda hay.»

39Ndo nəte mə walaŋ 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!»

40 Ane tuk na, ndo neŋgeɗ a
may ha mənese a gwaɗay: «Ka sər
Mbəlom təbəɗew? Nəkar anəke ta
kəɗiye kar andza neŋgeye dərmak.
41 Ane tuk na, i may ta kəɗ may
na, təɗe bəna, ta kəɗiye may ka
wu nakə ka gama lele bay aye.
Neŋgeyena, kə gemənese kwa tsek-
weŋ bay.»

42 Tsa na, a gwaɗay a Yesu: «Pat
nakə ka deyeweye andza bəy bag-
war eye na, kâmətsa ga ha gər bay,
dzala fagaya tey.»

43Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay:
«Neŋ faya na tsikakeye: Sər ha na,
bəgom nakay ka ta ndzameye tə
nəkar məmbəlom.»

Məməte i Yesu
Mata 27.45-46; Markus 15.33-

41; Yuhana 19.28-30
44Magiyemazlambarmagərhəpat,

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
ŋgənahakaboabəragay iməɗəslay
ha gər aMbəlom sulo aye a ŋguraɗa
tsaŋŋamawuzlah.

* 23:30 Oze 10.8. † 23:46 Dəmes hay 31.6.
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46Yesu awuda tamagala kələrra,
a gwaɗ: «Bəba, na gər ha məsəfəre
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 neh-
eye tə payaw bəzay kwa abəra ma
Galile ayenəteyemalətsa eyedəreŋ
faya ta zəbiye ka wu nakə ma giye
bo aye.

Tə pa namədahaŋ i Yesu a tsəvay
Mata 27.57-61; Markus 15.42-

47; Yuhana 19.38-42
50 Ndoweye andaya tə zalay

Yusufa. Neŋgeye ŋgwalak i ndo.
Neŋgeye nəte məwalaŋ i ndo məge
sariya hay dərmak. 51Neŋgeye 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.
Gəmaeyeniyemə ɗəmana, 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 kamədahaŋ 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 zlanaayeha, apanaa
tsəvay nakəmala 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. Təmawna, tə ləvahabo 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 ma-
pala eye a ge me məge məsler pat
i mazəzukw bo.

24
Yesu a lətsew abərama tsəvay
Mata 28.1-10; Markus 16.1-8;

Yuhana 20.1-10
1 Pat i luma i sidzew pərik i

mekedœ na, ŋgwas niye hay ti ye
ka me tsəvay. Tə zla mal tay niye
hay tə ləva ha bo aye ka həlay.
2 Tə ndisl naha na, tə ŋgatay a be-
ber nakə ta dərəzl ha ka tsəvay
aye mabədəŋgwala eye faya abəra,
madzakaeyedzakkaka tsakayaye.
3 Tə fələkwa a ɗəma na, ta ŋgatay a
mədahaŋ i BəyMaduweŋ Yesu bay.
4Tə sər wu nakə ta dzaliye bay.
Kwayaŋŋa ndo hay sulo ti yaw

dzərik kame tay ta bəzatay ha bo.
Petekeɗ tay hay ka bo na, a dəv
haladzay. 5Təŋgatayandoniyehay
sulo aye na, ta dzədzar haladzay.
Ta rəhgər tayhaykadala rəherəhe.
Ndo niye hay sulo aye tə

gwaɗatay: «Ka pəlumeye ndo
nakə neŋgeye andaya tə ɗəre mə
walaŋ i mədahaŋ hay na, hərwi
mey? 6 Neŋgeye andaya kanaŋ
bay, kə lətsew abəra ma mədahaŋ.
Wu nakə a tsikakum ahəl niye
neŋgeye ma Galile mba aye na,
mâ makumaw a mədzal gər. 7 A
gwaɗ na: “Kutoŋ neŋ Wawa i Ndo
na, tâ vəlay ga ha a həlay i ndo i
mezeleme hay. Ta dariye ga na,
ka mayako mazləlmbaɗa eye, ada
kəhəna sulomamamahkar eye na,
na lətseweye abəramamədahaŋ.”»

8 Tə tsəne andza niye na, ba-
zlam i Yesu niye a tsikawatay aye a
matayaw a gər tuk.

9Tsa na, ti ye abəra ka me tsəvay
niye. Ti ye ta təkəratay labara niye
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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
ŋgwasniye hayna,Mari nakə a yaw
ma gəma i Magədala aye, Zan ta
Mari may i Yakuba ada ŋgwas neh-
eye 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.

12Ane tukna, Piyera lətseahway
ka me tsəvay mata zəbaw. A ndisl
naha kame tsəvay na, a zəba ɗəre a
tsəvayniye zərəɗ. A ŋgataynahana,
a rəkwat nakə tə mbəkwa ha Yesu
aye ɗekɗek. Tsa na, a mbəɗa gər a
mətagay. Wu niye a ge bo aye na, a
gay hərɓaɓəkka.

Yesu a bəzatay ha bo a gawla
ŋgay hay

Markus 16.12-13
13 Pat eye niye gawla i Yesu hay

sulo mə walaŋ tay niye hay, tə həl
bo ti yeagəmanakə təzalay Imayus
aye. Gəma niye na, dəreŋ tsəfa
ta Zerozelem. Taɗə ka diye tə sik
abəra ma Zerozelem na, ka giye ka
tsəveɗ ɓəre sulo. 14 Ahəl nakə faya
ta diye na, faya ta tsikiye ka wu
nakə a ge bo aye tebiye.

15Ahəl nakənəteye 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. 16Faya ta ŋgateye a
Yesu ane tukna, tə sər na bayhərwi
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 haladzay. 18Ndo
nəteməwalaŋ tay niye sulo aye na,
məzele ŋgay Kəleyopas, a gwaɗay:

«Wu nakə a ge bo ma məhəne neh-
eyekasərbayna, nəkarmbəlokeye
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 iMbəlom 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 kawuneheye a ge bo aye, kə
geməhənemahkarbəgom. 22Sa tsa
na, siye i ŋgwas neheye mə walaŋ
may ta vəlamay madzədzere. Kə
ma may ha hərɓaɓəkka. Hərwi ta
wula pərek imekedœkame tsəvay,
23 ane tuk na, ta huta na mədahaŋ
i Yesu bay. Ta mbəɗaw gər, tə
maw ka təv may na, ta təkəramay,
tə gwaɗ gawla i Mbəlom hay ta
bəzatay ha bo ada gawla i Mbəlom
niye hay tə gwaɗatay na, Yesu an-
daya tə ɗəre. 24Nəmaa 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 metsehe andaya
fakuma bay aye. Wu neheye ndo
məɗe ha bazlam iMbəlomhay tə ɗa
ha kurre na, a mbakum a mədzal
gər kurom təbəɗew? 26 Ka sərum
təbəɗew, Kəristema diye a bəy ŋgay
na, ma giye ɗəretsətseh haladzay
təday.»

27 Tsa na, a ɗatay ha wu nakə
tə tsik ka neŋgeye mə Ɗerewel i
Mbəlom aye tebiye. Ma dazlay mə
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ɗerewel i Musa ada mede ha hus
a ɗerewel i ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom hay.

28Ahəl nakə faya ta diye, tə ndisl
bəse ta gəma nakə faya ta diye
a ɗəma aye na, Yesu a ge andza
ma zliye tsəveɗ ŋgay. 29 Ane tuk
na, ndo niye hay tə gwaɗay: «Kâ
ye a təv eye bay, ndza tə nəmay.
Hərwi ɗəre faya ma gəsiye ada ma-
zlambar 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!»

33 Ndo niye sulo aye tə lətse
kwayaŋŋa ta mbəɗa gər a Ze-
rozelem. Tə ndisl naha a wuzlah
gayna, təndzay a gər a gawla i Yesu
neheye kuro gər eye nəte aye tə
siye i ndo mekeleŋ eye hay nəteye
mahaya gər eye.

34Ndo niye hay tə ŋgatatay a ndo
neheye sulo aye na, tə gwaɗatay:
«Ta deɗek Bəy Maduweŋ kway kə
lətsew abəra ma mədahaŋ, Simoŋ
kə ŋgatay!»

35Nəteye dərmak ta təkərataywu
nakəagebo tanəteyeka tsəveɗaye.
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

36Ahəl nakənəteye faya ta tsikiye
membaayena, Yesuayawawalaŋ
tay slekərtik. Tsa na, a gwaɗatay:
«Zaymâ ndza fakuma!»

37 Gawla ŋgay niye hay ta
dzədzar, zluwer a gatay haladzay.
Hərwi tə dzala ma giye na, man-
akasla.

38 Ane tuk na, Yesu a gwaɗatay:
«Ka dzədzarum andza niye na,
hərwi mey? Ada ka dzalum mə
gər kurom andza niye na, kemey?
39 Zəbum ka həlay ga tə sik ga.
Na gwaɗ neŋ deɗek ŋgway bəɗaw?
Tətalum fagaya ada zəbum fagaya
lele. Hərwi sərum ha manakasla
na, slo faya bay ada mətasl mə
ɗəma andza neŋ nakə faya ka
zəbumeye fagaya aye bay.»

40 A tsikatay andza niye na,
a bəzatay ha vavay nakə ka
həlay ŋgay hay ada ka sik ŋgay
hay. 41 Məŋgwese a rah a ɗərev i
gawla ŋgay niye hay ada a gatay
hərɓaɓəkka. Ada huya ta dzala ha
faya zuk bay. Tsa na, Yesu a tsətsah
fataya, a gwaɗatay: «Wu mənday
andaya fakuma ɗaw?» 42 Ti ye
naha tə 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 təwatsa ka gər gamə ɗerewel
i Musa, mə ɗerewel i ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom hay ada mə
ɗerewel i Dəmes hay aye na, kutoŋ
wu niyema giye bo.»

45 Tsa na, Yesu a həndəkatay ha
metsehe hərwi ada tâ sər Ɗerewel
i Mbəlom. 46 A gwaɗatay sa: «Wu
nakə təwatsaməƊerewel 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 ba-
zlam i Mbəlom a slala i ndo i
məndzibəra hay tebiye tâ gər ha
mezeleme hərwi ada Mbəlom mâ
pəsatay ha mənese tay hay. Tâ da-
zlay na, ma Zerozelem. 48Maa təra
ndo i məhəle mbal i wu nakay ma
giye bo tebiye na, nəkurom. 49Ada



Luka 24:50 170 Luka 24:53

neŋ eye na sləraweye fakuma wu
nakə Bəba a gwaɗma vəlakumeye.
Nəkurom na, ndzum ma wuzlah
gay. Həbum gədaŋ i Mbəlom nakə
ma vəlakumeyeməmbəlom 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 fataya ŋgama. 51 Ahəl
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 tambəɗa gər a Ze-
rozelem 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
awatsana, hərwindoməpemədzal
gər hay ka Yesu neheye mandza
eye ma Siri kəgəbay ma Azi, ma
Turki 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 aməsler i
Yesu.
Madədo 1 ka 12 faya ma tsikiye
ka məsler neheye a ge ma-
suwayaŋ a ge aye.

Madədo 13 ka 21 faya ma ləviye
ha bo ada faya ma tsikiye ka
həlay nakə Yesuma diye ka təv
i Bəba ŋgay aye.

Labara i məməte i Yesu aye
(madədo 18 ada 19) ta ndzəkit bo tə
wu neheye mə Mata, 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 ka məwe i Yesu bay. Ane
tuk na, ka madazlay na, a ɗa ha
Yesu Kəriste na, neŋgeye bazlam i
Mbəlom, neŋgeye andaya huya ta
Mbəlom (1.1-18). Yesu neŋgeye ba-
zlam i Mbəlom, a yaw məndze ta
ndo zezeŋ hay.

Bazlam iMbəlom a təra ndo
1 Ahəl nakə Mbəlom kə ge

məndzibəra zuk bay aye na, ndo
nakə tə zalay bazlam i Mbəlom
aye na, neŋgeye andaya. Neŋgeye
na, ta Mbəlom ada neŋgeye na,
Mbəlom. 2 Ahəl nakə Mbəlom
kə ge məndzibəra zuk bay aye
na, neŋgeye andaya ta Mbəlom
3 Mbəlom a ge wu hay tebiye na,

tə həlay ŋgay. Wu kwa nəte nakə
Mbəloma ge ze neŋgeyena, andaya
bay. 4 Maa vəl sifa a ndo hay na,
neŋgeye. Sifa niye na, a vəlatay
dzaydzay a ndo hay. 5 Dzaydzay
niyema dəviyema 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. 9 Dzaydzay niye
na, dzaydzay deɗek eyema deyew-
eye ka məndzibəra, ma dəvateye
dzaydzay a ndo hay tebiye.

10 Ndo nakə tə zalay bazlam
i Mbəlom aye na, ki yaw ka
məndzibəra. Kwa taɗəMbəlomage
məndzibəra tə həlay ŋgay bəbay na,
ndo hay ta sər na bay. 11A yaw na,
a təv ŋgay, ane tuk na, ndo ŋgay hay
ta təma na bay. 12Ane tuk na, ndo
mekeleŋ eyehayna, ta təmanaada
ta dzala ha. Nəteye na, kə vəlatay
tsəveɗmatəre wawa i Mbəlom hay.
13 Ta təra wawa i Mbəlom hay na,
andzanakəndohay faya tawiyebo
ka məndzibəra 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
iMbəlom aye na, ka təra ndo zezeŋ
adaki yawkəndzaməwalaŋkway.
Neŋgeye na, a gatay ŋgwalak a ndo
hay haladzay. Ka bəzakway ha
deɗek i Mbəlom. Nəmaa ŋgatay a
məzlaɓŋgay. Maavəlayməzlaɓniye
na,MbəlomBəbaŋgay. Avəlayna, a
wawa ŋgay niye nəte aye.

15 Yuhana faya ma ɗatay ha a
ndo hay, a wuda kələrra a gwaɗ:
«Ndo nakə na tsik faya aye na,
neŋgeye anaŋ. Ahəl niye na gwaɗ
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na: “Ndoweye andaya ma deyew-
eye ma dəba ga a ze ga, hərwi
neŋgeye na, andaya kwa ahəl nakə
ta wa ga zuk bay aye.”»

16 Andza niye nəkway tebiye ka
hutakwa ŋgwalak ŋgay, kə pa fak-
waya ŋgama ada ma piye fakwaya
ŋgama ŋgay huya. 17 Mbəlom a
vəlakway bazlam ŋgaymapala eye
na, tə həlay i Musa. Ane tuk
na, ŋgwalak ŋgay ta deɗek ŋgay
a vəlakway na, tə həlay i Yesu
Kəriste. 18 Ndəray 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.

BazlamnakəYuhanamadzəhuɓe
ndo a yam a tsik aye

Mata 3.1-12;Markus 1.1-8; Luka
3.1-18

19Patwurayna, bagwar iYahuda
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:
«Adanəkarnaway? Nəkarna, Eliya
ndoməɗehabazlam iMbəlomniye
ahəl niye ɗaw?»
Yuhana a mbəɗatay faya, a

gwaɗatay: «Aʼay.»
Ta tsətsah faya sa, tə gwaɗay:

«Nəkar na, ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom nakə faya nəmaa həbiye
ɗaw?*»
Yuhana a mbəɗatay faya, a

gwaɗatay: «Aʼay.»
22 Tə gwaɗay: «Ada tebiye nəkar

kəla na, way? Ɗamay ha tey hərwi
nəmaa ta tsikateye a ndo neheye tə

sləramay ahaya aye. Bo yak eye ka
gwaɗ nəkar na, way?»

23 Yuhana a gwaɗatay: «Neŋ na,
ndonakəEzayndoməɗehabazlam
i Mbəlom a tsik faya ahəl niye, a
gwaɗ ka neŋ na:
“Ndo nakə faya ma wudiye mə

kəsaf a gwaɗ:
Lambaɗumay tsəveɗ a Bəy

Maduweŋ fehe lele,
mâ hədzak bay.†”»

24Mə walaŋ i ndo neheye tə slər
tay naha ka təv i Yuhana aye na,
Farisa hay andaya mə walaŋ tay.
25 Ti ye naha tə gwaɗay: «Taɗə
nəkar na, Kəriste bay, nəkar Eliya
bay, nəkar ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom nakə faya nəmaa həbiye
bay na, ada faya ka dzəhuɓiye tay
ha ndo hay a yam na, hərwi mey?»

26 Yuhana a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Neŋ na, na dzəhuɓiye
ndo hay na, a yam tsa, aya ane
ndo andaya mə walaŋ kurom ka
sərum na bay. 27 Neŋgeye na,
ma deyeweye kame ga. Na sliye
mahəndzəɗe ka təv ŋgay məpəlay
ha ləɓer i tahərak ŋgay bay tebiye.»

28Wu niye a ge bo tebiye na, ma
gəma i Betani, ma diye i magayam
i Yurdum ka təv nakə Yuhana a
dzəhuɓawa a ɗəma ndo hay a yam
aye.

Yesu na, wawa i təɓaŋ iMbəlom
29 Tədœ eye na, Yuhana a ŋgatay

a Yesu faya ma deyeweye ka təv
ŋgay. Tsa na, a gwaɗ: «Wawa
i təɓaŋ nakə Mbəlom ma vəliye
hərwi məpəsatay ha mezeleme i
ndo hay aye na, atay ma deyew-
eye. 30Na gwaɗ: “Ndo ma deyew-
eye 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, neŋgeye
way na, na sər na bay. Ane tuk na,
neŋ na yaw na, madzəhuɓe tay ha

* 1:21 Bazlammapala eyemasulo eye 18.15. † 1:23 Ezay 40.3.
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ndo hay a yam tsa, adaməɗatay ha
a Israyel hay hərwi ada tâ sər na.»

32Yuhana 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 ahayamadzəhuɓe ndo hay
a yam aye na, a gweɗeŋ: “Ka ta
ŋgateye aMəsəfəremambəzlaweye
abəraməmbəlommandziye ka gər
i ndo. Mata dzəhuɓe tay ha ndo
hay ta Məsəfəre 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
35Tədœ eye na, Yuhana ta gawla

ŋgay hay sulo ti ye ka təv eye niye
sa. 36A ŋgatay a Yesu faya ma diye
na, a gwaɗ: «Nakayna,wawa i təɓaŋ
i Mbəlom nakə a vəl aye.»

37Gawla i Yuhana niye hay sulo
aye tə tsəne andza niye na, tə pay
bəzay a Yesu. 38 Faya ta diye na,
Yesu a zəba ɗəre a dəba, a ŋgatatay
faya ta pay bəzay. A tsətsah fataya,
a gwaɗatay: «Ka pəlummey?»
Tə gwaɗay: «Rabi, təv yak nakə

ka ndzawa mə ɗəma aye na, ka
waray?» (Rabi na, andza məgweɗe
«Miter»).

39 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Dumara, takwa, ka
ŋgatumeye a təv ga nakə neŋ na
ndzawamə ɗəma aye.»
Tsa na, ti ye. Ti ye naha tə ŋgatay

a təv nakə neŋgeyemandza eye mə
ɗəma aye. Ti ye na, ma giye ɓəre
faɗ. Tə ndza ka bo dziye hus a
həvaɗ.

40Ndo 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. 41 Aŋdəre
a ndzay a gər kurre na, a malamar

ŋgay Simoŋ. A gwaɗay: «Nəmaa
ŋgatay 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
43Tədœeyena, a sayaYesumede

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.»

46 Nataniyel a gwaɗay faya: «Ka
dzala na, wu lele eye ma sliye faya
madayawabəramagəma iNazaret
ɗaw?»
Filip a mbəɗay faya, a gwaɗay:

«Dara, ka ŋgateye.»
47 Yesu a ŋgatay a Nataniyel faya

ma diye naha ka təv ŋgay na, a tsik
kaNataniyel, a gwaɗ: «Ndo i Israyel
nakə ɗeɗəŋ eye na, anaŋ. Neŋgeye
na, maraw me andaya faya kwa
tsekweŋ bay.»

48 Nataniyel a tsətsah faya, a
gwaɗay: «Ka sər ga ha na, ma
kəkay?»
Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay:

«Ahəl nakəFilip kə zalakawzukbay
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!»

‡ 1:42 Piyer: Tə bazlam i Mere na, pəlaɗ.
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50Yesu ambəɗay 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 a wu bagwar
eye hay ta ziye nakay anaŋ aye!»
51Yesu 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!»

2
Mabəzləme gər i dahəlay ma

gəma i Kana
1 Məhəne sulo ma dəba i

mədzəgər i Yesu ta Nataniyel na,
mabəzləmegər i dahəlay ageboma
gəma i Kana, ka dala i Galile. May i
Yesu andaya mə ɗəma. 2 Ta zalay a
Yesu ta gawla ŋgay hay dərmak.

3Fayamagurlomma giye na, gu-
zom 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.»

5 May i Yesu a tsəne andza niye
na, a ye a gwaɗatay a ndo i məsler
hay: «Gum wu nakə ma tsikakum-
eye tebiye.»

6Ka təv eye niye na, gah hay an-
dayaməkwa. Gah niye hayməkwa
aye na, Yahuda hay ta mbəɗawa a
ɗəma yam ka məbere wu hay ada
təhəlay andzanakəbazlam tayma-
pala 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 ndomələvay

gər a magurlom, mâ ndzaka na.»
Ndo i məsler hay tə zlay naha yam
niye.

9 Ndo mələvay gər a magurlom
niye a ndzaka na, yam niye a təra
guzom aye. A ndzaka na, guzom
eye a yaw məŋgay na, a sər bay.
Ane tuk na, ndo i məsler neheye
tə təɗ yam aye na, nəteye tə sər ha.
Yesu a zalay a zal i dahəlay, 10 a
gwaɗay: «Kwaway kə zalatay a ndo
hay na, ma vəlateye guzom nakə a
tsəhənaye təday. Tasahaladzayna,
ma vəlateye nakə a tsəhən bay aye
tuk. Ane tuk na, nəkar na, ka pa na
nakə lele eye wu yak hus anəke na,
kəkay!»

11 Nakay na, makurre i ma-
suwayaŋ nakə Yesu a lahməge aye.
A ge na, ma Kana ka dala i Galile.
Andza niye Yesu a bəz ha məzlaɓ
ŋgay. Hərwi niye gawla ŋgay hay tə
dzala ha ka Yesu.

12 Ma dəba aye na, Yesu a ye a
Kafernahum ta may ŋgay, ta mala-
mar ŋgay hay ada ta gawla ŋgay
hay. Təndzamə ɗəmaməhəne tsak-
way.

Yesu a həhar ndo hay abəra mə
gayməvəlay wu aMbəlom

Mata 21.12-13; Markus 11.15-
17; Luka 19.45-46

13Magurlom i Yahuda hay nakə
tə zalay Pak aye na, mazlambar kə
ndzew bəse. Hərwi niye, Yesu a həl
bo a ye a Zerozelem. 14 A ndisl a
Zerozelem na, a ye a dalamətagay
i gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom.
A ye naha a ɗəma na, a ndzay a
gər a ndo masəkəme ha sla hay, ta
təɓaŋ, ta maydagwar hay. A ndzay
naha a gər a ndo mambəɗe 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
hagər aMbəlom. Akwatsha suloy i
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ndo mambəɗe suloy ka dala, a pay
həlay a wu məpe wu tay niye hay.
16 A 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.»

17Gawlaŋgayhay təŋgatay andza
niye na, wu nakə mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom aye a matayaw a
gər. Təwatsa na, tə gwaɗ: «Gay yak
nakay na, na wuɗa na haladzay.
Mədzal gər ga peteh, na pa na a
ɗəma.*»

18Bagwar i Yahudahay ta tsətsah
faya, təgwaɗay: «Ka sliye fayaməge
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 nakəYesuamət ada a lətsew
abəramamədahaŋ aye na, bazlam
ŋgayniyea tsikayeamatayawagər
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.

23Ahəl nakə Yesu neŋgeyema Ze-
rozelem ada neŋgeye mə magur-
lom i Pak aye na, kə ge wu neh-
eye a gemasuwayaŋ haladzay aye.
Andza niye, ndo hay haladzay ta
ŋgatay a masuwayaŋ niye hay ada
ta dzala ha ka Yesu. 24 Ane tuk
na, Yesu na, kə pa mədzal gər ŋgay
ka nəteye bay hərwi neŋgeye a sər
tay ha tebiye, 25 ada neŋgeye na,

ndoməɗay hawu nakəmə bo i ndo
zezeŋ aye ka həlay təbey hərwi bo
ŋgay eye a sər hawu nakəmə 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 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 faya məge
masuwayaŋ andza nakə ka ge aye
bay taɗə gədaŋ i Mbəlom andaya
faya bay na, ma sliye faya bay.»

3 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Sər ha na, ndoweye kə wa bo
weɗeye bay na,ma sliye fayamede
a Bəy i Mbəlom bay.»

4 Nikodem a tsətsah faya a
gwaɗay: «Ndo guram eye tsɨy tuk
na, ma wiye bo weɗeye sa na,
kəkay? Ma sliye faya məme a huɗ
i may ŋgay ada ta wiye na masulo
eye sa ɗaw?»

5 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Sər ha na, ta dzəhuɓ kar ha a yam
ada ta Məsəfəre i Mbəlom bay na,
ka sliye faya mede a Bəy i Mbəlom
bay. 6Ndonakəndo zezeŋ awa 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 bomasulo” aye
na, mâ gaka wadəŋ wadəŋ bay.
8Mətasl a vəzl a təv nakə a say aye.
Ka tsənemavəzle ŋgay eye, ane tuk
na, a yaw məŋgay 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.»

9Nikodem a gwaɗay: «Ada tebiye
wuyema giye bo na, kəkay?»

* 2:17 Dəmes hay 69.10.
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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. 12Na tsikakum
ka wu nakay ka məndzibəra aye
ka təmum bay. Ada kəkay taɗə na
tsikakum ka wu nakə mə mbəlom
aye na, ka təmumeye ɗaw?

13 «Ndəray ɗaɗa kə tsal a mbəlom
bay. Ndo nakə neŋ Wawa i Ndo
aye nəte ŋgweŋ. 14Andza nakə ahəl
niye Musa a lətse ha ɓəre nakə tə
vəɗ na andza dədœ ka mayako mə
makulkwandahayena, andzaniye
neŋ Wawa i Ndo kutoŋ ta lətsiye
ga ha kamayako dərmak*, 15hərwi
ada kwa way kə dzala ha ka neŋ
Wawa i Ndo na, ma hutiye sifa
nakəma ndəviye bay aye. 16Hərwi
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. 17MbəlomaslərawWawaŋgay
ka məndzibəra na, hərwi ada mâ
ge sariya ka ndo hay bay. A sləra
ahaya na, hərwi ada ndo hay tâ
təma ɗuh.

18«NdonakəkədzalahakaWawa
i Mbəlom aye na, sariya ma ta
gəsiye na bay. Ane tuk na, ndo
nakə kə dzala ha bay aye na, ɓa
sariya kə gəs na, hərwi kə dzala
ha ka felik 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 dza-
ydzay bay, hərwi a say wu ŋgay
neheye a gawa lele bay aye na, mâ
zəba bay, a dzədzar. 21Ane tuk na,
ndo nakə a gawa wu lele eye hay
aye na, neŋgeyema zəbiye mə dza-
ydzay hərwi ada ndo hay tâ ŋgatay
awuneheye lele a ge aye, ada tâ sər
ha maa ge məsler mə neŋgeye na,
Mbəlom.»

YesutaYuhanamadzəhuɓendoa
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. 23Ahəl
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, ta gəs na Yuhana a
daŋgay zuk bay.

25 Pat wuray na, siye i gawla i
Yuhana hay ta dazlay a məkəɗe
wuway ta ndo i Yahuda wuray
ka məbere wu hay ta məndze
tsəɗaŋŋa. 26 Gawla i Yuhana niye
hay ti ye ka təv i Yuhana, ti ye
naha tə gwaɗay: «Miter, ndo niye
ahəl niye ka dzum gər ma diye i
magayam i Yurdum ka tsik faya
aye na, faya ma dzəhuɓiye tay ha
ndo hay a yam ada ndo hay tebiye
faya ta diye ka təv ŋgay tuk na,
kəkay?»

27 Yuhana a mbəɗatay faya a
gwaɗatay: «Taɗə Mbəlom kə vəlay
bay na, ndəray ma sliye məhute
bay tebiye. 28 Bo kurom eye ka
slumeye faya məhəle mbəl ga,
na gwaɗakum: “Neŋ na, Kəriste
bay. Ane tuk na, Mbəlom a sləra
ga ahaya, nâ lahayaw kame tsa.”
29 Ndo nakə a zla dahəlay aye
na, dahəlay niye na, i ŋgay ŋgway.

* 3:14 Məpesle 21.
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Ane tuk na, dzam i zal i dahəlay
niye na, ma lətsiye sləp ka tsakay
ŋgay ada ma piye zləm ka bazlam
ŋgay. Kə tsəne bazlam ŋgay niye
faya ma piye faya zləm aye na,
ma ŋgwasiye haladzay. Andza
niye məŋgwese niye anəke na, i ga
haladzay dərmak. 30 Neŋgeye na,
mâ səkah kame 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
kaməndzibəra ayena, neŋgeyendo
i məndzibəra ŋgway ada ma tsikiye
na, ka wu i məndzibəra hay. Ane
tukna, ndonakə a yawabəra ka təv
i Mbəlom aye na, neŋgeye ka gər i
ndo hay tebiye. 32Ma tsikiye na, ka
wu nakə a ŋgatay ada a tsəne aye.
Ane tuk na, wu nakə a tsik aye na,
ndərayma təmiye bay. 33Ndoweye
ka təmabazlamŋgaynakəa tsikaye
na, niye na, faya ma ɗiye ha wu
nakə Mbəlom a tsik aye na, deɗek.
34 Ndo nakə Mbəlom a sləraw aye
na, faya ma tsikiye na, bazlam i
Mbəlom, hərwi Mbəlom kə rah ha
ta Məsəfəre ŋgay. 35 Bəba ŋgay a
wuɗa na wawa ŋgay ada kə vəlay
mələve i bəy ŋgay. 36 Ndo nakə kə
dzala ha ka Wawa i Mbəlom aye
na,mahutiye sifa nakəmandəviye
bay aye. Ndo nakə a kərahmədzala
ha ka Wawa i Mbəlom aye na, ma
hutiye sifa niye təbey. Mevel i
Mbəlomma ta ndziye faya.»

4
Yesu ta ŋgwas i Samari wuray

1 Farisa hay tə tsəne, ndo hay tə
pay bəzay a Yesu ada a dzəhuɓawa
tay ha ndo hay a yam na, hal-
adzay 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 yam
na, gawla ŋgay hay bəna, bo ŋgay
eye bay.

3Ahəl nakə Yesu a tsəne wu nakə
Farisa hay tə tsik faya na, a həl bo
abəra ka dala i Yahuda a ye ka dala
i Galile. 4 Tsəveɗmede a Galile na,
ta dala i Samari. 5 Ahəl nakə faya
madiyena, andisl a təvayeandaya
ka dala i Samari tə zalay Sikar. Təv
niyena, bəse taguvahnakəZakoba
vəlay awawaŋgayYusufa ahəl niye
aye.* 6 Ada bəɗiyem nakə Zakob a
la ahəl niye andaya ka təv aye niye.
Yesu a ndisl ka bəɗiyem niye na,

ki ye gər, andzaka 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.»

9Ŋgwas i Samari niye a gwaɗay a
Yesu: «Na gwaɗ nəkar na, Yahuda
hay bəɗa! Ada ka tsətsahiye yam
ka neŋ ŋgwas i Samari na, kəkay?»
Ŋgwas niye a tsik andza niye na,
hərwiYahudahay tədzawagərabo
ta Samari hay bay.

10Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay:
«Taɗə ka sər wu nakə Mbəlom
ma vəliye ada ka sər neŋ nakə
na tsətsah fakaya yam aye na,
nəkar ɗuh ka tsətsahiye fagaya
yam nakə ma vəliye sifa aye ada
na vəlakeye.»

11Ŋgwasniyeagwaɗay faya: «Bəy
ga, wu mətəɗe yam andaya fakaya
bay ada bəɗiyem eye na, sɨɗuk tuk
na, ka hutiye yam nakə ma vəliye
sifa andoayena,makəkay? 12Maa
lamay bəɗiyem nakay na, bəba təte
kway Zakob. Bo ŋgay eye kə sa yam
mabəɗiyemnakay. Wawaŋgayhay
ta gənaw ŋgay hay ta sa yam ma
bəɗiyem nakay dərmak. Ada nəkar
ka dzala na, ka ze na Zakob ɗaw?»

13Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay:
«Kwa way kə sa yam nakay na,
yam ma geye sa. 14 Ane tuk na,

* 4:5 Madazlay i wu hay 33.19.
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ndoweye kə sa yam nakə neŋ na
vəleye na, ɗaɗa yam ma geye sa
bay. Yam nakə na vəleye na, ma
təriye andza bəɗiyem nakə a ŋgəz
waɗ waɗ aye ada ma vəleye sifa
nakəma ndəviye bay aye.»

15Ŋgwas niye a gwaɗay: «Bəy ga,
vəleŋ yam eye niye tey hərwi ada
yam mâ geŋ sa bay ada nâ yaw
ɗaɗa mətəɗe naha yam kanaŋ sa
bay.»

16Yesu a gwaɗay: «Do, pəla ahaya
zal yak ada kâ yumaw kanaŋ.»

17 Ŋgwas niye a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Zal ga andaya bay.»
Yesu a gwaɗay: «Ka gwaɗ zal yak

andaya bay na, ka tsik na, deɗek.
18Hərwi zal yak hay na, zlam ada
ndo nakə anəke nəkurom mandza
eye salamayayena, zal yakbay. Ka
tsik na, deɗek.»

19 Tsa na, ŋgwas niye a gwaɗay:
«Ah! Bəy ga, na sər ha nəkar na,
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom.
20 Bəba 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 a Mbəlom na, ma Zerozelem.»

21 Yesu a gwaɗay: «Ŋgwas nakay,
dzala ha ka wu nakə na tsikakeye,
həlay eye ma deyeweye na, ndo
hay ta ɗəslay ha gər a BəbaMbəlom
na, mə gər i gəma nakay ɗekɗek
kəgəbay ma Zerozelem ɗekɗek tsa
bay. 22 Nəkurom Samari hay ka
sərumwu nakə ka ɗəslumay ha gər
aye bay. Nəmay Yahuda hay na,
nəmaasər, hərwiMbəlomabəzatay
ha tsəveɗ i mətəme a ndo hay na,
ta Yahuda hay. 23 Ane tuk na,
həlay eye ma deyeweye ɓa həlay
eye anaŋ tsɨy, Məsəfəre i Mbəlom
ma vəliye gədaŋ a ndo neheye a sa-
tayməɗəslay ha gər a BəbaMbəlom
ta deɗek eye na, ta ɗəslay ha gər ta
deɗek Mbəlom ma pəliye na, slala
i ndo niye hay. 24 Mbəlom na,
məsəfəre. Hərwi niye ndo neheye
ta ɗəslay ha gər aye na, tâ ɗəslay

ha gər na, ta deɗek ada ta gədaŋ i
məsəfəre.»

25 Ŋgwas niye a gwaɗay: «Na sər
ha na, ndo nakəMbəlom a pay dza-
gwa i bəy a gər aye ma deyeweye
(andza məgweɗe Kəriste). Aza ki
yaw na, ma ɗakway ha wu hay
tebiye.»

26Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay:
«Neŋ nakə faya na tsikakeye me
anəke, neŋ eye.»

27 Ahəl nakə Yesu ta ŋgwas niye
faya ta tsikiye me na, 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
tsətsahkaYesu, kəgwaɗay: «Kapəla
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
ndowurayanaŋeye təday, apesleŋ
na wu nakə na gawa ahəl niye
aye tebiye. Ma giye na, Kəriste
nakəMbəloma gwaɗmasləraweye
aye.»

30 Ndo 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:
«Mitermay, nda wumənday!»

32 Ane tuk na, Yesu a mbəɗatay
faya a gwaɗatay: «Wu mənday ga
andayanakənandiye, nəkuromka
sərum bay.»

33Gawla ŋgay hay tə tsəne andza
niye na, tə tsik mə walaŋ tay, tə
gwaɗ: «Ma giye na, ndəray kə
zlayawwumənday kəla ɗaw?»

34Yesu a gwaɗatay: «Wumənday
ga na, məge wu nakə a say a ndo
nakə a sləra ga ahaya aye ada
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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 ləkawkiye faɗna, tadziye
wu mənday abəra ka dala.” Ane
tuk na, neŋ ɗuh na gwaɗakumeye:
Ehey, zəbum ka guvah hay lele,
təday. Wuhayna, ta nah tsɨy. Kə sla
mədze. 36Ndonakəmadziyenawu
mənday abəra ka dala aye na, ma
hutiye merəɓe ŋgay ada ma hayay
gər awuməndayniye. Wumənday
na, andza məgweɗe ndo neheye ta
huta sifa nakə ma ndəviye bay ka
tor aye. Andza niye ndomasləge 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.
38Na slər kurom a guvah mata dze
na wu mənday nakə ka fətumay
bay aye, ka təmumay a həlay a ndo
hay tsa.»

39 Ndo i dala i Samari niye hay
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
hayhaladzay tədzalahakaYesusa.
42Ndo niye hay tə 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 i məndzibəra hay deɗek.»

Yesu a mbəl ha wawa i ndo məge
məsler i bəy bagwar eye

43Yesuandzaka təvniyeməhəne
sulo na, a həl bo a ye abəra ka təv
niye, a ye a Galile. 44Bo i Yesu eye a
tsik, tə gər ŋgay, a gwaɗ: «Ndoməɗe
habazlam iMbəlomna, ta rəhayha
gər ma gəma ŋgay bay.»

45 Azlakwa ɗuh Yesu a ndisl a
Galile na, ndo i dala niye hay ta
təma na lele təməŋgwese eye hərwi
nəteye dərmak ta ye a magurlom i
Pak niye ma Zerozelem aye ada a
həlay imagurlomniye na, ta ŋgatay
a wu nakə Yesu a ge aye.

46 Andza niye, Yesu a mbəɗa gər
a Kana ka dala i Galile sa, gəma
nakə a təraha yamguzomeye. Ndo
məge məsler i bəy bagwar eye wu-
ray 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 Kafer-
nahum, 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 ta
mətiye.»

50 Yesu a gwaɗay: «Mbəɗa gər a
mətagay, wawa yakmambəliye.»
Ndo niye a dzala ha ka bazlam

i Yesu niye a tsikay aye. A ma a
mətagay.

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 ŋgamana,məveneŋ ta ɓəre nəte
i huwa.»

53 A sər ha həlay niye na, tits
həlay nakə Yesu a gwaɗay: «Wawa
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yak ma mbəliye» aye. Tsa na,
neŋgeye tando i gayŋgayhay tebiye
tə dzala ha ka Yesu.

54Nakayna,masuwayaŋmasulo
eye nakə a ge ma Galile aye. A
ge na, ahəl nakə a maw abəra ma
Yahuda aye.

5
Yesu a mbəl ha ndo wuray

matəra eyema Zerozelem
1 Ma dəba eye na, magurlom i

YahudahayandayamaZerozelem.
Hərwi niye, Yesu a ye a magurlom
i Yahuda niye hay ma Zerozelem
aye. 2 Ma Zerozelem niye na,
dəlov wuray andaya bəse ta Məgeɗ
i Təɓaŋ hay nakə ti yawa tay ha
tə ɗəma a walaŋ gay aye. Tə za-
lay a dəlov eye niye tə bazlam i
Yahuda hay na, Baytidzata. Ka
tsakay i dəlov niye na, galak an-
daya 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. 4Hərwi
həlay eye andaya gawla i Mbəlom
a mbəzlawaw, a ɓəlawa ha. Kə ɓəl
ha na, ndo nakə kə lah kurreməkal
ha bo a yam niye gawla i Mbəlom
a ɓəl ha aye na, kə mbəl abəra ma
ɗəvats ŋgay. Kwa ɗəvats eye na,
kəkay kəkay, mambəliye.]

5 Mə walaŋ i ndo i ɗəvats niye
hay na, ndoweye andaya kə ndza
ma ɗəvatsməve kuro kuromahkar
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 haladzay. A tsətsah
faya, a gwaɗay: «A saka məmbəle
ɗaw?»

7 Ndo niye ɗəvats eye a gwaɗay:
«Ahəl nakə yam faya ma ɓəliye na,
ndəray andayaməzle ga,məkele ga
ha a ɗəma bay. Na gwaɗ na dziye
faya bo məkele ha bo a ɗəma na,
ndomekeleŋ eye a leheŋ a ɗəma.»

8 Yesu a tsəne andza niye na, a
gwaɗay: «Lətse, zla təvməhəneyak,
do wu yak!»

9 Kwayaŋŋa ndo niye a mbəl. A
zla təv məhəne ŋgay ada a pa bo ka
mede.
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 təvməhəneyakdowu
yak.”»

12 Ndo niye hay ta tsətsah faya:
«Ndoweye i ŋgay way nakə ma
gwaɗakeye: “Zla təv məhəne yak
ada kâ ye ha” pat i mazəzukw bo
na, way?»

13Ane tuk na, ndo niye a sər ndo
nakə ambəl 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 a mbəl ha aye mə
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom, a
gwaɗay: «Anəkena, kambəl tuk. Kâ
ge mənese 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.» 16Tsa na, bəy
i Yahuda niye hay ta dazlay məgay
seweɗ a Yesu hərwi nakə ambəl ha
ndo pat i mazəzukw bo aye.

17 Ane tuk na, Yesu a mbəɗatay
faya, a gwaɗatay: «Bəba ga fayama
giye məsler na, pat pat ada neŋ na
giye andza niye dərmak.»

18 Bəy i Yahuda hay tə tsəne ba-
zlam 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 tukna, hərwi nakə
a gwaɗ Mbəlom na, bəba ŋgay aye.
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Andza məgweɗe a ləva ha gər ŋgay
ta Mbəlom.

Bəba Mbəlom kə vəlay gədaŋ a
wawa 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 ze wu neheye ada
azama gakumeye hərɓaɓəkka.

21 «Andza nakə Bəba Mbəlom
a mbəl ha ndo hay abəra ma
mədahaŋ ada fayama vəlateye sifa
aye na, andza niye neŋ wawa ŋgay
na vəliye sifa a ndo neheye a seŋ
aye.

22«Ada sana, Bəbamagiye 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 BəbaMbəlom aye.
Taɗə ndoweye kə ɗəsleŋ ha gər a
neŋwawaŋgaybayna, kə ɗəslay ha
gər a Bəba ga nakə a sləra ga ahaya
bay dərmak.»

24 Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum
ha na, ndoweye kə pay zləm a ba-
zlam ga neheye na tsik aye ada kə
dzala ha ka Mbəlom nakə a sləra
ga ahaya aye na, kə huta sifa nakə
ma ndəviye bay aye. Mbəlom ma
ta geye sariya bay. Neŋgeye na, ɓa
ki ye abəra ka tsəveɗ i məməte. Ka
dazlay a məndze ma sifa nakə ka
tor eye.

25 «Ayaw! Sərum ha na, pat eye
ma deyeweye, ɓa ɗuh pat eye anaŋ
ki yaw tsɨy, ahəl nakə ndo neh-
eye nəteye andza mədahaŋ hay ta
tsəniye wu nakəWawa i Mbəlom a
tsik aye. Ndo neheye ta pay zləm
ada ta dzala ha ka wu nakə na tsik
aye na, ta mbəliye. 26Mbəlom na,

gədaŋ ŋgay andayama vəliye sifa a
ndo. Andza niye kə vəleŋ gədaŋ a
neŋwawaŋgaymavəliye sifa ando
dərmak. 27 Ada kə vəleŋ gədaŋ a
neŋwawaŋgayməge sariya ka ndo
hay. A vəleŋ gədaŋ məge sariya ka
ndohayna, hərwineŋWawa iNdo.

28 «Mâ gakum masuwayaŋ bay,
hərwi pat eye ma deyeweye na,
mədahaŋ neheyema bəɗ ta tsəniye
bəɗiɗay ga. 29 Ta tsəne na, ta
lətseweye abəra ma mədahaŋ.
Ndo neheye ahəl niye tə gawa wu
ŋgwalak eye na, ta lətseweye abəra
ma mədahaŋ, ta hutiye sifa nakə
ma ndəviye bay aye. Ada ndo
neheye tə gawa wu ŋgwalak eye
bay aye na, ta lətseweye abəra ma
mədahaŋ i tay na, ta gəsiye tay a
sariya. 30 Neŋ na, na sliye faya
məge wuray ka gər bo ga bay. Na
giye sariya na, andza nakəMbəlom
a tsikeŋ aye ada sariya ga nakə na
giyena, deɗekhərwinapəla na,wu
nakə a yeŋ a gər a neŋ eye bay. Ane
tuk na, na giye na, wu nakə a yay
a gər a ndo nakə a sləra ga ahaya
aye.»

Ndo neheye ta həliye mbal 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,
ndomekeleŋ eye ada na sər ha ndo
məhəle mbal ga na, ma həliye, ta
deɗek. 33Ka slərum ndo hay ka təv
i Yuhana ada kə tsikakumwu nakə
deɗek eye. 34 Neŋ na, na pa gər
ka məhəle mbal i ndo təbey. Ɗuh
na tsikakum andza niye na, hərwi
adakâhutummətəme. 35Ahəl niye,
Yuhanana, a təraandza lalamnakə
ta piye faya ako hərwi ada mâ
ɗakum ha deɗek aye. Ma məndze
tsakwayna, ka təmumbazlamŋgay
ada ka ŋgwasum hərwi dzaydzay
ŋgay niye.

36 «Ane tuk na, i ga na, wu
mekeleŋ eye neheye a ze bazlam i
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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
ndzamə ɗərev kurombay hərwi ka
dzalum ha ka neŋ wawa ŋgay nakə
a sləraw aye bay.

39 «Ada nəkurom na, faya ka
dzaŋgumeye Ɗerewel i Mbəlom
pat pat hərwi ka pum mədzal
gər kurom na, ka gwaɗum ka
hutumeye mə ɗəma sifa nakə ma
ndəviye bay aye. Bazlam i Mbəlom
neheye tə həl mbal na, i gər ga.
40Azlakwa ɗuh a sakummadayaw
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
taɗənəkuromandzaniyedeɗekna,
kadzalumeyeha fagayamakəkay?

45 «Ane tuk na, kâ dzalum na,
na ta makumeye ha mənese kame
i Bəba ga bay. Mata makum ha
mənese na, Musa neŋgeye nakə ka
pum faya mədzal gər kurom aye.

46 Taɗə ka dzalum ha ka Musa ta
deɗek na, haɓe ka dzalum ha ka
neŋ, hərwi Musa a watsa na, ka
neŋ. 47 Taɗə ka dzalum ha ka wu
nakə Musa a watsa aye bay na,
ka dzalumeye ka wu nakə faya na
tsikiye na, ma kəkay?»

6
Yesu a vəlatay wu mənday a ndo

hay ta giye gwezem zlam
Mata 14.13-21; Markus 6.30-44;

Luka 9.10-17
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. 2 Ndo hay haladzay tə
paway bəzay. Tə paway bəzay
na, hərwi nakə tə ŋgataway a ma-
suwayaŋ neheye a gawa aye. Ma-
suwayaŋ 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.
4 Magurlom i Yahuda hay nakə tə
zalay Pak aye na, mazlambar kə
ndzew. 5 Yesu a zəba ɗəre na, a
ŋgatay a ndo hay haladzay ta diye
naha ka təv ŋgay. Tsa na, a tsətsah
ka Filip, a gwaɗay: «Ka hutak-
waweye 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 nakə ma
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 ŋgay
Aŋdəre malamar i Simoŋ Piyer,
a gwaɗay: 9 «Wawa wuray anaŋ
kanaŋ na, tapa i makwala andaya
faya zlam tə kəlef hay sulo. Ane tuk

* 6:7 Dinar: Kwar i suloy temerre sulo, ma hamiyemerəɓe i ndoməgeməsler pat nəte. Zəbamə
Mata 20.2.
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na, hərwindoneheyehaladzayaye
na, ma sliye mey?»

10 Tsa na, Yesu a gwaɗatay a
gawlaŋgayhay: «Dum gwaɗumatay
a ndo hay tâ ndza tebiye ka dala.»
Ka təv eye niye na, guzer an-

daya haladzay beremeffe a ndzo-
hwaw 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 makwala niye, a gay
naha sɨsœ aMbəlom, 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 ka
mərehe tay.

12 Tə nda makwala niye tə rah
lele na, Yesu a gwaɗatay 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
neheye tənda 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, ndoməɗe ha
bazlam i Mbəlom deɗek. Neŋgeye
na, ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
nakə tə tsik faya ahəl niye tə gwaɗ
ma deyeweye kaməndzibəra aye.»

15 Yesu a sər ha ndo niye hay ta
deyeweye ta piye na a bəy ta gədaŋ
na, a mbəɗa gər, a tsal ŋgway a tsa-
holokniye sa. A tsalna,mahəŋgeye.

Yesu a ye ka gər i yam tə sik
Mata 14.22-33;Markus 6.45-52

16Huwaa gena, gawla i Yesuhay
tə mbəzla ka me i dəlov. 17 Ti ye
nahana, 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 kəhusa ka təv tay zuk
bay. 18 Dəlov niye a dazlay məɓəle

haladzaywekit wekit hərwimətasl
a ge ta gədaŋ. 19 Ta ye ma giye
kilomiter zlam kəgəbayməkwa 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 satay
məgəsay nahamə 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.

Wu mənday nakə ma vəliye sifa
aye

22 Tədœ eye na, ndo niye hay
haladzay eye tə ze naha ma diye
i dəlov niye ta pəla Yesu. Ta sər
ha na, kwalalaŋ i yam ka təv eye
niye na, nəte. Tə sər ha na, Yesu
kə tsal a kwalalaŋ i yam niye bay.
Ane tuk na, gawla ŋgay hay ti ye
na, mahətay eye. 23 Siye i ndo hay
ti yaw tə kwalalaŋ i yam tay hay
abəra ma gəma i Tiber, tə ndislew
tə ndzay a gər a ndo hay 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 bay
ada gawla ŋgay hay bəbay nəteye
andaya ka təv niye bay na, tə tsal
a kwalalaŋ i yam niye hay, ti ye a
Kafernahummata pəle na Yesu.

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 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
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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.»

28 Ta tsətsah faya tə gwaɗay:
«Nəmaagiyena,məslerwaraynakə
ma deyeye a gər a Mbəlom aye?»

29 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Məsler nakə a yay a gər
a Mbəlom ka gumeye na, dzalum
hakaneŋndonakəa sləragaahaya
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, nəteye mə makulkwandah
na, tə nda wu mənday nakə a yaw
mə mbəlom tə zalay man aye†.
Andza nakə tə watsa mə Ɗerewel i
Mbəlom aye na, tə gwaɗ: “Mbəlom
kə vəlatay wu mənday nakə a yaw
məMbəlom aye, tə nda.‡”»

32 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Sərum ha na, wu
mənday nakə ahəl niye Musa a
vəlakum mə makulkwandah aye
na, wu mənday nakə a yaw abəra
mə mbəlom aye ta deɗek bay. Ane
tuk na, wu mənday nakə bəba
ga Mbəlom ma vəlakumaweye
abəra mə mbəlom aye na, nakə ta
deɗek aye. 33 Hərwi wu mənday
niye Mbəlom ma vəlakumeye na,
neŋ ndo nakə na mbəzlaw abəra
mə mbəlom aye, ada wu mənday
niye na, ma vəlateye sifa a ndo i
məndzibəra hay.»

34Tə gwaɗay: «Bəy may, vəlamay
wumənday niye huya tey.»

35 Yesu a tsikatay parakka, a
gwaɗatay: «Wu mənday nakə ma
vəliye sifa a ndo hay aye na, neŋ.
Ndoweye ki yaw ka təv ga ada kə
dzalahakaneŋna,maymawuriye
faya ɗaɗabay, yammageye ɗaɗa sa
bay. 36Ane tuk na, ɓa na tsikakum
ka ŋgatumeŋ ada ka dzalum ga ha
wal bay. 37 Ndo neheye Bəba ga a
vəleŋ tay ha aye na, ta deyeweye
ka təv ga. Ada ndo nakə ki yaw
ka təv ga aye na, ɗaɗa na kaliye ha
bay. 38 Hərwi 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.
39 Məsler 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 mədahaŋ pat i
sariya. 40 Wu nakə a say a Bəba
ga na, anaŋ: Ndo neheye ta zəba
ka neŋ wawa ŋgay ada ta dzala ha
fagaya aye na, tâ huta sifa nakəma
ndəviye bay ka tor eye. Pat i sariya
na, neŋ na ta mbəliye tay ha abəra
mamədahaŋ.»

41 Yahuda niye hay ta dazlay
məse bazlam ka Yesu, hərwi nakə
a gwaɗatay: «Neŋ na, wu mənday
nakə a mbəzlaw abəra məmbəlom
aye.»

42 Tə gwaɗ: «Na gwaɗ Yesu
neŋgeye na, wawa i Yusufa bəɗaw?
Ka sərakwa bəba ŋgay ta may ŋgay
lele tuk na, adama sliye faya anəke
məgweɗe neŋgeye na, a mbəzlaw
abəraməmbəlom na, kəkay?»

43 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Gərum ha məse fagaya
bazlam mə walaŋ kurom! 44 Taɗə
Bəbagaki yeahayandoweyeka təv
ga bay na, ma sliye faya madayaw
ka təv ga bay. Bəba ga nakə a sləra
ga ahaya aye ki ye ahaya ndoweye
ka təv ga na, neŋ na ta mbəliye ha

† 6:31 Madayaw abərama Ezipt 16.13-15, 31. ‡ 6:31 Madayaw abəra ma Ezipt 16.4.
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abəra ma mədahaŋ pat i sariya.
45 Ahəl niye ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom hay tə watsa mə Ɗerewel
i Mbəlom, tə gwaɗ: “Mbəlom
neŋgeye ma ta ɗatay ha bazlam
ŋgay a ndo hay.§” Ndoweye kə
tsənebazlam iMbəlomBəba ga ada
ka tətik na, ma deyeweye ka təv ga.
46Azlakwa andzaməgweɗe 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 nakə ma ndəviye bay ka tor
eye. 48 Neŋ na, wu mənday nakə
mavəliye sifaandohayaye. 49Ahəl
niyena, bəba təte kuromhay tənda
wu mənday nakə tə zalay man aye
mə makulkwandah*, ada huya tə
mət ŋgway. 50 Ane tuk na, ndow-
eye kə nda wumənday nakə a yaw
abəra mə mbəlom aye na, ma ta
mətiye bay. 51Neŋ na, wu mənday
nakə ma vəliye sifa, a mbəzlaw
abəra mə mbəlom aye. Ndoweye
kə nda wu mənday nakay na, ma
mətiye bay, ma ndziye ka tor eye.
Wu mənday nakə na vəliye na, bo
ga. Na vəliye na, hərwi ada ndo i
məndzibəra hay tâ huta sifa.»

52Yahuda hay tə kəɗ faya wuway
mə walaŋ tay haladzay hərwi ba-
zlam i Yesu niye a tsik aye. Ta
tsətsah tə gwaɗ: «Ndo nakay ma
vəlakweye bo ŋgay ada ka ndayak-
weye na, ma kəkay?»

53 Yesu a gwaɗatay: «Ayaw!
Sərum ha na, taɗə ka ndayum bo
ga, neŋ Wawa i Ndo, bay ada ka
sum bambaz ga bay na, ka hutum
sifa bay. 54Ndoweye 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. 55 Hərwi bo
ga na, wu mənday nakə deɗek aye
ada bambaz ga na, wu məse nakə

deɗek aye. 56 Ndoweye ma ndiye
bo ga ada ma siye bambaz ga na,
ma ndziye huya mə neŋ ada neŋ
na ndziye mə neŋgeye. 57 Bəba ga
nakə a sləra ga ahaya na, neŋgeye
mandziye 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
məmbəlom aye na, anaŋ: Neŋgeye
andza nakə bəba təte kurom hay tə
nda ahəl niye mə makulkwandah
aye təbey. Tə nda wu mənday niye
na, huya təmət ŋgway. Ane tuk na,
ndoweye kəndawuməndaynakay
na, ma ndziye ka tor eye.»

59 Yesu a tsik bazlam neheye
na, ahəl nakə neŋgeye faya ma
tətikateye a ndo hay mə gay i
maɗuwule me ma gəma i Kafer-
nahum aye.

60Gawla i Yesu niye hay tə tsəne
bazlam i Yesu niye a tsik aye na,
siye hay haladzay mə walaŋ tay tə
gwaɗ: «Bazlam nakay na, mawura
bo eye. Matambe fayaməpay zləm
na, way?»

61Yesu a səratay naha faya kawu
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
ganakənambəzlawabəramə ɗəma
aye na, ada ka gwaɗumeye kəkay?
63 Mata 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 ne-
heye ta vəliye sifa a ndo hay aye.
64 Ane tuk na, siye hay mə walaŋ
kurom na, ta dzala ha ka neŋ bay.»
Ayaw! Ɓa kwa ka madazlay na,

Yesu a sər ha neheye ta dzaliye ha
§ 6:45 Ezay 54.13. * 6:49 ZəbamaMadayaw abərama Ezipt 16.
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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 fayamadayaw 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
sakummede wu kurom ɗaw?»

68SimoŋPiyer agwaɗay: «Bəyga,
bazlamyaknakə fayaka tsikiyena,
ma vəlameye sifa nakəma ndəviye
bay aye. Nəmaa pay bəzay na, a
waysaway? 69Nəmaynəmaadzala
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.»

71A tsik andza niye na, ka Yudas
wawa i Simoŋ Iskariyot. Hərwi Yu-
das na, kwaneŋgeyenəteməwalaŋ
i ndo i maslaŋ i Yesu hay kuro gər
eye sulo bəbayna,ma ta giye ɗaf ka
Yesu na, neŋgeye.

7
Magurlom imadzawadzawa

1 Ma dəba aye na, Yesu a həhal
ka dala i Galile tebiye a say mede
ka dala i Yuda bay hərwi a satay a
bagwar i Yahuda hayməkəɗe na.

2 Ahəl niye na, magurlom i
Yahuda hay nakə tə zalay Magur-
lom i Madzawadzawa aye kə
ndzew mazlambar. 3 Hərwi niye
malamar ŋgay hay tə gwaɗay: «Do
abəra kanaŋ do a dala i Yahuda
hərwi ada gawla yak hay nəteye
tâ ŋgatay a məsler nakə ka giye
dərmak. 4 Taɗə a say a ndoweye
ndo hay tâ sər na na, ma sliye faya
məŋgehe na wu nakə ma giye bay.

Faya ka giye məsler neheye andza
nakay sa na, ge wu neheye, ada
ndo hay tebiye tâ sər kar ha.»

5Malamarŋgayniyehay tə tsikay
andza niye na, kwa bo tay eye
bəbay ta dzala ha ka Yesu bay.

6Yesu a gwaɗatay: «I ga na, həlay
eye kə slaw zuk bay. Ane tuk
na, i kurom na, kwa həlay waray
waray, lele tsa. 7 Nəkurom na,
ndo i məndzibəra hay ta sliye faya
mənakum ɗəre təbey. Ane tuk na,
neŋ na, ta neŋeye ɗəre hərwi na
gwaɗawa məsler tay nakə faya ta
giye na, lele bay. 8 Nəkurom eye,
dum a magurlom niye. Neŋ na, na
diye bay, hərwi ga na, həlay eye kə
ndislew zuk bay.»

9 A tsikatay ka bo abəra bazlam
niye andza niye na, a ndza ŋgway
ma Galile. 10Malamar ŋgay hay ti
ye a magurlom i madzawadzawa
niye na, Yesu a ye dərmak. A zəŋgal
tay naha ma dəba. Ane tuk na, a
ndisl naha a ɗəma na, ka bəz ha bo
parakka bay. A ŋgaha bo.

11 Bagwar i Yahuda hay mə
magurlom niye, ta pəla na Yesu,
ta tsətsah ka ndo hay, tə gwaɗ:
«Neŋgeye i ŋgay tebiye na,məŋgay?»

12 Ndo hay haladzay tə kəɗ faya
wuway haladzay. Siye hay tə gwaɗ:
«Ndo nakay na, neŋgeye ndo lele
eye.» Siye hay tə gwaɗ: «Aʼay!
Neŋgeye na, faya ma səpatiye tay
ha ndo hay.» 13Ane tuk na, ndəray
kwa nəte a sla faya mətsike ba-
zlam niye 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 haladzay na, kəkay?»
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16 Yesu a mbəɗatay faya a
gwaɗatay: «Bazlam nakay faya na
tsikakumeyena, a yawməneŋbay.
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 abəramə
Mbəlom kəgəbay a yawmamədzal
gər ga. 18 Ndo nakə a tsik bazlam
nakə a yaw ma mədzal gər ŋgay
aye na, a say ndo hay tâ ɗəslay ha
gər. Ane tuk na, ndo nakə faya ma
tətikateye a ndo hay hərwi ada ndo
hay tâ ɗəslay ha gər a ndo nakə
a sləra ahaya na, neŋgeye ndo i
deɗek. Neŋgeye na, maraw me
andayaməneŋgeyebay. 19Nagwaɗ
maa vəlakum bazlam 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?»

20Ndohay tambəɗay faya aYesu,
tə gwaɗay: «Nəkar na, fakalaw mə
bo yak kəla ɗaw? Mapəla tsəveɗ
məkəɗe kar na, way?»

21 Yesu a gwaɗatay: «Na ge
masuwayaŋ nəte pat i mazəzukw
bo na, a gakum hərɓaɓəkka a
nəkuromtebiye. 22Sərumha,Musa
kə tsikakum ɗəsum tay ha wawa
kurom hay. Maa dazlay məge
andzaniyena, bəba təte kuromhay
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 i Mbəlom
mapala eye nakə Musa a vəlakum
aye. Ada na mbəl ha ndo abəra ma
ɗəvats pat i mazəzukw bo ɗuh na,
ka gum fagaya mevel na, hərwi
mey? 24 Kâ gum sariya ka ndo tə
wunakə 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

parakkaməwalaŋ indohay tebiye,
ada ta gwaɗaywuray kwa tsekweŋ
bay tebiye. Ma giye na, bəy kway
hay tə sər neŋgeye Kəriste nakə
Mbəlom a gwaɗma sləraweye kəla
ɗaw? 27 Ane tuk na, ma giye na,
andza niye bay bəna Kəriste ma
deyeweye na, a yaw məŋgay na,
ndərayma səriye bay. Ndo nakay a
yawməŋgay na, ka sərakwa.»

28 Andza niye, Yesu faya ma
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 yaw na, abəra ka
təv ŋgay adamaa sləra ga ahaya na,
neŋgeye.»

30 Andza niye, ta pəla tsəveɗ
məgəsenaYesu. Ane tukna, ndəray
kə gəs na bay hərwi həlay ŋgay aye
kə ndisl a ɗəma zuk bay. 31 Ndo
hay haladzay tə dzala ha ka Yesu.
Tə gwaɗ: «Ndo nakay ma giye na,
Kəriste. Ndo mekeleŋ eye ma
deyeweyema giyemasuwayaŋma
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 bag-
war hay i ndo neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom hay tə haya gər, tə
slər sidzew neheye ta tsəpawa gay
i məɗəslay 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
gabayhərwikaslumeye fayamede
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a təv nakə neŋ na diye a ɗəma aye
bay.»

35 Tsa na, Yahuda hay ta tsətsah
məwalaŋ tay, tə gwaɗ: «Ma diye na,
a ŋgay nakə ada ka slakweye faya
məhute na bay aye. Ma diye na,
a walaŋ i Yahuda neheye nəteye
mandza eye mə walaŋ i Gərek hay
aye kəla ɗaw? Adama ta tətikateye
a Gərek hay kəla ɗaw? 36 Bazlam
ŋgay niye 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, andza
məgweɗemey?»

Yam nakə ma vəliye sifa a ndo
hay aye

37 Pat i mandəve i magurlom na,
pat nakə bagwar aye. Pat eye niye
Yesu a lətse, a tsik me ta mag-
ala, a gwaɗ: «Taɗə ndoweye yam a
gay na, mâ yaw ka təv ga mâ sa.
38Ndoweye 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.»

39 Yesu a tsik andza niye na ka
Məsəfəre i Mbəlom. Ndo neheye ta
dzala ha ka Yesu aye na, ta hutiye
Məsəfəreniye. Ahəl nakəYesua tsik
andzaniye na,Məsəfəre ki yawzuk
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: «Tadeɗekndonakayna, 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 deyew-
eye 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.*»

43 Andza niye, bazlam a ye tay
ka bo a ndo hay bay hərwi Yesu.
44 Ndo siye hay a satay məgəse na
Yesu. Ane tuk na, ndəray kwa nəte
kə lamay bay.

Bagwar i Yahuda hay ta təma
Yesu bay

45 Sidzew neheye ta tsəpawa gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom hay,
tə maw ka təv i bagwar hay i ndo
neheye tə vəlaway wu a Mbəlom
aye ta Farisa hay. Anəke tə maw
na, ndo neheye ta tsətsah fataya, tə
gwaɗatay: «Ka gəsumaw Yesu bay
na, hərwi mey?»

46Sidzewmatsəpe gay iməɗəslay
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
məwalaŋ 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,
Mbəlom kə vəlataymezeleme.»

50 Nikodem neŋgeye nəte mə
walaŋ i Farisa niye hay dərmak.
Neŋgeye ndo nakə a ye ka təv i Yesu
ahəl niye aye. A gwaɗatay a siye i
Farisa niye hay: 51 «Bazlam kway
mapala eye kə vəlakway tsəveɗ
məgay sariya a ndo andza niye
kəriye tsa bay. 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 iMbəlom lele

* 7:42 Zəbama 2 Samuyel 7.12; Dəmes hay 89.4-5; Zeremi 23.5; Mise 5.1.
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tədayadaka səriyehana, ndoməɗe
ha bazlam i Mbəlom kwa nəte ma
deyeweye abərama Galile bay.»
[ 53 Kwa way a tsəne andza niye

na, a ye ŋgway amətagay.

8
Ŋgwas nakə a gemadama aye

1 Yesu a tsal a Mahəmba i
Tetəɗœz. 2 Ta mekedœ pərik na, a
mbəɗawa gər a gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom. A ye naha a ndza
ka dzaŋga. Ndo hay haladzay ti ye
naha ka təv ŋgay. Tsa na, a dazlay a
matətikatay.

3 Ahəl nakə faya ma tətikateye a
ndo hay aye na, ndo mədzaŋgawa
bazlam i Mbəlom mapala eye ta
Farisa hay tə gəsay naha ŋgwaswu-
ray tə tatsanakaməgemadama. 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
ndzumayagər a slala i ŋgwasandza
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 fayamənese.
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
Yesua lətse, a gwaɗatay: «Məwalaŋ
kurom nakay ndo nakə ɗaɗa kə ge
mezeleme bay aye mâ lahay ha
məkalay kwar təday.»

8Tsana, Yesu a rəhgər kadala sa.
Ama kaməzehe ka dala.

9 Tə tsəne bazlam i Yesu niye a
tsikatay aye na, tə gəɗ nəte ta nəte.
Maa lahmede 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 ne-
heye tə gəsa kar ahaya na, nəteye
məŋgay? Ndəraykəgəskar ta sariya
bay sadzək ɗaw?»

11 Ŋgwas niye a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Aʼay bəy.»
Yesu a gwaɗay: «Neŋ bəbay na,

sariya gama gəsiye kar bay. Dowu
yak, ane tuk na, kâ gemezeleme sa
bay.»]

Yesu na, dzaydzay nakə ma
dəviye kaməndzibəra aye

12Madəbaeyena, Yesua tsikatay
a ndo hay, a gwaɗatay: «Neŋ
na, dzaydzay nakə ma dəviye
ka məndzibəra aye. Ndoweye
kə peŋ bəzay na, ma ndziye ma
ləvoŋ sa bay, ma hutiye dzaydzay,
dzaydzay nakəmavəliye 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, nəkuromna, təvganakənayaw
abəramə ɗəma aye ada təv nakə na
diye a ɗəma aye na, ka sərum bay.
15 Nəkurom na, faya ka gumateye
sariya a ndo hay na, andza i ndo i
məndzibəra hay. Neŋ na, na giye
sariya a ndəray təbey. 16 Kwa taɗə
na giye sariya bəbay na, sariya ga
na giye ta tsəveɗ eye. Hərwi na giye
sariya na, mahəgeye bay. Nəmaa
giye na, ta Bəba ga. Maa sləra ga
ahaya na, neŋgeye. 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 ahayama tsikiye ka
neŋ.»

* 8:17 Zəbamə Bazlammapala eyemasulo eye 17.6; 19.15.
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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. Taɗə ka
sərum neŋ na, ka sərumeye Bəba
ga.»

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.
Neŋgeyemandza eye ta təv nakə tə
pawa a ɗəma wu kəriye a Mbəlom
aye. Ndəray kə gəs na bay hərwi
həlay ŋgay eye kə sla zuk bay.

21 Yesu a gwaɗatay sa: «Na diye
gwa. Na ye na, ka pəlumeye
ga. Ane tuk na, ka mətumeye
mə mezeleme kurom. Ka slumeye
fayamede a təv nakə neŋ na diye a
ɗəma aye bay.»

22 Yahuda hay tə gwaɗməwalaŋ
tay: «A gwaɗ ka slakweye mede a
təvnakəmadiyeaɗəmaayebayna,
ma kəɗiye bo ŋgay kəla ɗaw?»

23Yesua gwaɗatay: «Nəkuromka
wum bo na, ka məndzibəra. Neŋ
na yaw na, mə mbəlom. Nəkurom
na, ndo i məndzibəra hay. Ane
tuk na, neŋ na, ndo i məndzibəra
təbey. 24Hərwi niye na gwaɗakum
na: “Ka 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
dazlaymətsikakumbazlam 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, wu nakə Bəba a
tsikeŋ aye ɗekɗek tsa. 29Ndo nakə
a sləra ga ahaya na, neŋgeye tə neŋ.
Kə gər ga ha mahəgeye bay hərwi
faya na giye na, wu nakə a yay a
gər aye.»

30 Kwayaŋŋa ndo hay haladzay
tə dzala ha ka Yesu hərwi bazlam
ŋgay niye a tsik aye.

31 Yesu a gwaɗatay a Yahuda ne-
heye 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 abəra ma beke
deɗek.»

33Tə tsəne andza niye, tambəɗay
faya, tə gwaɗay: «Nəmay na, gwala
i Abraham hay ada ɗaɗa nəmaa
təra beke 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 i
mezeleme. 35 Beke na, ma ndziye
huya mə gay i ndo i gay ŋgay bay.
Wawa, neŋgeye na, ma ndziye
huya mə gay i bəba ŋgay. 36 Andza
niye, neŋ wawa Mbəlom na təma
kuromahaya abərama beke na, ka
tərumeye beke hay sa bay. 37Na sər
ha nəkurom na, gwala i Abraham
hay. Ane tuk na, faya ka pəlumeye
tsəveɗ ka məkəɗe ga hərwi ka
kərahumbazlam ga. 38Neŋ, na tsik
na, wu nakə na ŋgatayaw abəra ka
təv iBəbaaye. Nəkuromkagumna,
wu nakə bəba kurom a tsikakum
aye.»

39 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay:
«Bəbamay na, Abraham.»
Yesu a gwaɗatay: «Taɗə nəkurom

wawa i Abraham hay na, ka
gumeye andza Abraham bəɗaw?
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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 andza niye təbey. 41Nəkurom
na, faya ka gumeye wu nakə bəba
kurom a gawa aye.»
Tə gwaɗay: «Nəmay na, madazla

hay bay. Wawa neheye 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. 43Wunakə faya na tsikiye
ka tsənum bay na, hərwi mey? Ka
tsənum bay na, hərwi ka slum faya
matəme 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 andaya mə neŋgeye
bay. Maraw me na, wu ŋgay hərwi
neŋgeye ndo i maraw me. Maraw
me waray waray na, a yaw abəra
na, ma neŋgeye.

45 «Ane tuk na, neŋ na, na tsik
deɗek. A sakummədzele ha ka neŋ
bay na, hərwi nakə na tsik deɗek
aye. 46Way nakəmə walaŋ kurom
ma gwaɗiye ka neŋ, na ge mənese
na, way? Na tsikakum deɗek na,
ka dzalum ha faya bay na, hərwi
mey? 47 Kə ge ndoweye wawa i
Mbəlomna,mapayzləmabazlam i
Mbəlom. Nəkurom ka pumay zləm
a bazlam ga bay na, hərwi nakə
nəkurom wawa i Mbəlom hay bay
aye.»

Yesu təAbraham
48 Bagwar i Yahuda hay tə

gwaɗay a Yesu: «Nəmaa gwaɗ
nəkarndo 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. 50Neŋ na, na
ɗəslay gər a bo ga bay. Ɗuh ndo
nakə a say məɗəsleŋ ha gər aye
na, andaya. Mata ge sariya eye
na, neŋgeye. 51 Ayaw! Sərum ha
na, taɗə ndoweye ka rəhay ha gər
a bazlam ga na, ma mətiye ɗaɗa
bay.»

52Yahuda hay tə gwaɗay: «Anəke
nəmaa sər ha tuk. Fakalaw andaya
mə bo yak. Abraham kə mət, ada
ndoməɗe 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. 55Ane tuk na,
ka sərum na bay. Neŋ na, na sər
na. Taɗə na gwaɗawa na sər na
bay na, neŋ ndo imarawme andza
nəkurom. Ane tukna, na sərnaada
neŋ faya na rəhay ha gər a bazlam
ŋgay. 56 Mbəlom kə tsikay a bəba
təte kurom Abraham ma ŋgateye
a pat i madayaw ga ada Abraham
na, ɗərev ŋgay kə ŋgwasa. Abraham
a ŋgatay a pat eye na, məŋgwese kə
rah a ɗərev ŋgay.»

57Yahuda hay tə gwaɗay: «Nəkar
məve kəhusaməve kuro kuro zlam
zuk bay tuk na, ka ŋgatayaw a Abra-
ham aye na, məŋgay?»

58 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Ayaw! Sərum ha na,
kwa ahəl nakə ta wa na Abraham
zuk bay aye na, neŋ andaya.»

59Tə tsəne andza niye na, tə pala
kwar, a satay məkele na Yesu. Ane
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tukna, Yesuaŋgahabo, adaagəɗaw
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, təwana ndo nakay
guluf eye na, hərwimezeleme 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. 4Anəke pat andaya
mba na, kutoŋ ka gakweye məsler
i ndo nakə a sləra ga ahaya aye.
Mazlambar həvaɗ ma giye. Həvaɗ
kə gena, ndərayma sliye fayaməge
məsler sa bay. 5 Ahəl nakə neŋ
andayakaməndzibərambaayena,
neŋ na, dzaydzay nakə ma dəviye
kaməndzibəra aye.»

6 Yesu a ndəv ha mətsike me
na, a tuf slesleɓ ka dala, a həlaɓ
bətekwew tsekweŋ ta slesleɓ ŋgay
niye. Tsana, andaɗ, a faɗayka ɗəre
i gulufniye. 7Agwaɗay: «Do tabara
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. Amawna, a ŋgatay a ɗəre
tuk.

8Ndo iməgeɗ ŋgay hay ta ndo ne-
heye 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 feɗeŋ ka ɗəre
ada a 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 ga a həndək, na
ŋgatay a ɗəre!»

12 Ta tsətsah faya sa, tə gwaɗay:
«Ndoweye niye anəke neŋgeye
məŋgay?»
A mbəɗatay faya, a gwaɗatay:

«Neŋgeye ka waray na, na sər bay.»
13 Ma dəba aye na, ti ye ha ndo

niye ɗəre ŋgay a həndək aye ka təv i
Farisa hay. 14Azlakwa Yesu a həlaɓ
bətekwew ada a həndəkay na ɗəre
a guluf niye na, pat i mazəzukw bo
i Yahuda hay. 15Hərwi niye Farisa
hay, nəteye dərmak ta tsətsah faya,
tə gwaɗay: «Ɗəre yak a həndək
sadzək na, ma kəkay?»
Ndo niye a gwaɗatay: «Yesu a

feɗeŋ bətekwew ka ɗəre ada na
bara ɗəre. Tsa na, na ŋgatay a ɗəre
tuk.»

16Siye hayməwalaŋ 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
nakəageməslerpat imazəzukwbo
aye. Ka rəhay ha gər təbey.»
Ane tuk na, ndo mekeleŋ eye

hay mə walaŋ tay tə gwaɗ: «Ndo
i mezeleme ma sliye faya məge
slala i masuwayaŋ nakay na, ma
kəkay?»
Mə walaŋ tay niye na, bazlam a

ye tay ka bo bay, nəteye mawuna
eye.

17 Farisa niye hay ta tsətsah ka
ndo niye ɗəre ŋgay a həndək aye sa,
tə gwaɗay: «Ada nəkar ka gwaɗ ka
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ndo niye a həndəkaka ha 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 Yahuda hay ta
dzala ha deɗek bay. Hərwi niye tə
zalayabəbaŋgay tamayŋgayhərwi
matsətsehe fataya. 19 Ta tsətsah fa-
taya, tə gwaɗatay: «Nakayna,wawa
kurom deɗek ɗaw? Ka gwaɗum ka
wum na guluf eye na, deɗek ɗaw?
Ada anəke a ŋgatay a ɗəre na, ma
kəkay?»

20 Bəba ta may i ndo niye
ta mbəɗatay faya, tə gwaɗatay:
«Nəmaa sər ha ta deɗek neŋgeyena,
wawamay ada nəmaawa na guluf
eye. 21 Ane tuk na, wu nakə a təra
təneŋgeye 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
sabay,ma sliye fayamambəɗakum
ka bazlam nakə ka tsətsahumeye
faya aye.»

22Tə tsik andza niye na, hərwi ta
dzədzar ta bagwar i Yahuda hay.
Hərwi ɓa bagwar i Yahuda hay ta
ɓar bazlam nəte. Ndo nakə kə
gwaɗ Yesu na, neŋgeye Kəriste na,
tâ həhara ahaya abəra mə gay i
maɗuwule me tay. 23 Hərwi 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 i Mbəlom, 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 tukna,wunakəna sər aye
na, haɓe na ndzawa na, guluf eye,
anəke na, na ŋgatay a ɗəre.»

26Ta 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 sakummətsəne
sa na, hərwimey? A sakummatəre
gawla ŋgay hay dərmak kəla ɗaw?»

28 Tə tsəne andza niye na, tə
tsaɗay pəleslesle. Tə gwaɗay:
«Gawla i ndo niye na, nəkar! Nəmay
na gawla i Musa hay. 29Nəmaa sər
Mbəlom a tsikayme ahəl niye na, 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 təvŋgaynakə a yawabəra
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
zləmkwaawayka rəhayhagər ada
faya ma giye wu nakə a say aye.
32Ɗaɗandəraykə tsəne tahəndəkay
na ɗəre a ndo nakə tə wa na guluf
eye bay. 33 Taɗə ndo nakay a yaw
na, abəra ka təv i Mbəlom bay na,
ma sliye fayaməge wuray bay.»

34 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay:
«Nəkar kwa ahəl nakə təwakar aye
na, nəkar mə mezeleme. A saka
matətikamay dərmak ɗaw?»
Tsa na, ta həhar na abəra mə gay

i maɗuwule me.
35 Yesu a tsəne ta həhar na ndo

niye a həndəkay na ɗəre aye abəra
mə gay i maɗuwule me na, a pa
bo ka mapəle na. A huta na ndo
niyena, agwaɗay: «Kadzalahaneŋ
Wawa i Ndo ɗaw?»

36 Ndo niye a mbəɗay faya a
Yesu, a gwaɗay: «BəyMaduweŋ ga,
Wawa i Ndo nakə a seŋ na dzaliye
ha faya aye na, way. Ɗeŋ ha tey.»

37Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay:
«Nəkar ka ŋgatay. Neŋgeye nakə
fayama tsikakeyeme anəke aye.»
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38 Ndo 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, hərwimaŋgəne tay
ha ndo neheye faya ta pay bəzay
a Mbəlom abəra ta ndo neheye tə
pay bəzay a Mbəlom 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 tsəne na, ta tsətsah faya, tə
gwaɗay: «Nəkarkagwaɗnəmayna,
guluf eye hay dərmak ɗaw?»

41 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Taɗə nəkurom guluf
eye hay na, haɓe ka gumeye
mezeleme bay. Aya ane ka
gwaɗum ɗuh na, nəkurom guluf
eye hay bay sa na, hərwi niye ka
ndzumeye huyaməmezeleme.»

10
Ndomətsəkure təɓaŋ lele eye

1 Yesu a gwaɗatay sa: «Sərum
ha na, ndoweye kə fələkwa a gay
i təɓaŋ ta məgeɗ bay, a fələkwa ta
təv mekeleŋ eye wal na, neŋgeye
məkal ada ndo mabuwe tay ha
təɓaŋ hay. 2 Ane tuk na, ndo
nakəma fələkwiye taməgeɗ ayena,
neŋgeye ndomətsəkure 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
saymətsike 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 leheŋewmadayawayenəteyena,
məkal hay, ndo mabuwe ndo hay.
Təɓaŋ hay ta piye zləm ka bazlam
tay bay. 9Neŋ na, məgeɗ. Ndoweye
kə fələkwa tə neŋ na, na ta təmiye
ha. Neŋgeye na, ma sliye faya
məfələkwe a gay adama deyeweye
abəra andza nakə a say aye. Ma
ndziye na, barbarra, ma hutiyewu
mənday. 10 Məkal ma deyeweye i
ŋgay na, hərwi makəle təɓaŋ hay,
məkəɗe tay ha ada hərwi mənese
tay ɗekɗek tsa. Neŋ na yaw na,
hərwi adandohay 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 eyena, neŋgeyemaləva
bo eye məvəle məsəfəre ŋgay hərwi
təɓaŋ ŋgay hay. 12 Ndo nakə a ge
məsler hərwi suloy aye na, neŋgeye
ndo mətsəkure wu ta lele eye bay.
Kə ŋgatay a kəra i pesl faya ma
deyeweye ka təɓaŋ hay na, ma
huye ma gəriye tay ha təɓaŋ hay.
Kəra i pesl niye ma həhariye tay
ha təɓaŋ niye hayma gəsiye tay ha,
siye hay ta hwiye kweye kweye a
təv eye. A ge andza niye na, hərwi
təɓaŋ niye na, i ŋgay bay. 13Andza
niye, ndo nakə a ge məsler hərwi
suloy aye na, ma gateye gər a təɓaŋ
hay lele bay.

14 «Neŋ na, ndo mətsəkure təɓaŋ
hay ta lele eye. Na sər tay ha təɓaŋ
ga hay, nəteye dərmak tə sər ga ha.
15 Andza nakə Bəba ga a sər ga ha
andza neŋ na sər Bəba ga aye. Ada
na vəliye məsəfəre ga hərwi təɓaŋ
ga hay. 16 Təɓaŋ ga mekeleŋ eye
haynəteye andayamazləget nakay
bay, nəteye ma təv eye. Ane tuk
na, kutoŋ na hayateye gər ka təv ga
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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 naməsəfəre ga sa. 18Ndəray
ma sliye faya məzle fagaya abəra
məsəfəre ga ta gədaŋ bay. Mata
vəle ha na, neŋ eye. Neŋ na, gədaŋ
andaya məvəle ha məsəfəre ga ada
gədaŋ andaya məhute na. Nakay
na, wu nakə bəba ga a gweɗeŋ ge
aye.»

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?»

21Ndo 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 təma
Yesu 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 magur-
lomniyekə sla tuk. 23Patwurayna,
Yesu andaya mə magurlom niye
dərmak fayama həhaliye. Fayama
həhaliye na, mə mazambal i gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom nakə tə
zalaymazambal i Salomoŋ aye.

24Bagwar i Yahudahay tə lawara
na Yesu, tə gwaɗay: «Taɗə nəkar
Kəriste na, tsikamay parakka.
Nəmaa həbiye nakə ada ka tsikam-
eye 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 zləm
a bazlam ga andza təɓaŋ neheye
ta pay zləm a ndo mətsəkure tay
ha aye. Na sər tay ha ada nəteye
ta peŋeye bəzay dərmak. 28 Na
vəlateye sifa nakə ma ndəviye bay
aye. Nəteye na, ɗaɗa ta mətiye bay
ada 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 fayamabuwewurayabəramə
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 satayməkəɗe na tə kwar sa.
32 Yesu a gwaɗatay: «Na ge wu lele
eye hay haladzay ta gədaŋ i Bəba
ga ada ka ŋgatumay tə ɗəre kurom.
Məwalaŋ 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
bazlam aye taɗə Mbəlom a zalatay
mbəlom hay aye na, 36 neŋ nakə

* 10:34 Dəmes hay 82.6.
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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 ka
gwaɗum faya na tsaleye ka gər a
Mbəlom, na tsalay ka gər na, ma
kəkay? 37 Taɗə faya na giye məsler
i Bəba ga bay na, ka dzalum ha ka
bazlam ga nakə na tsikakumeye
bay. 38 Ane tuk na, taɗə faya na
giyeməsler ŋgayna, kwa ka təmum
bazlamgabaybəbayna, dzalumha
ka neŋ hərwi məsler nakə faya na
giye aye hərwi ada ka sərumeye ha
parakka neŋ ta Bəba ga na, nəmay
nəte.»

39 Tə tsəne bazlam i Yesu niye
na, kwayaŋŋa ta pəla tsəveɗməgəse
na sa. Ane tuk na, kə təma fataya
abəra.

40 Ma dəba aye na, Yesu a
həl bo, a ma a diye i maga-
yam i Yurdum, magayam nakə
Yuhana madzəhuɓe ndo a yam a
dzəhuɓawa ndo hay a ɗəma aye.
Yesu a ndza ŋgwaymə ɗəma. 41Ndo
hay ti ye naha ka təvŋgayhaladzay.
Ti yenahana, tə gwaɗawa: «Yuhana
kə ge masuwayaŋ kwa nəte bay.
Ane tukna,wunakəa tsik tebiyeka
ndo nakay aye na, deɗek.» 42 Ndo
hay haladzay tə dzala ha ka Yesu.

11
Lazar amət

1-2 Ndoweye andaya tə zalay
Lazar. A ndzawa na, ma gəma i
Betani. MalamarŋgayhayMarta ta
Mari tə ndzawa ma gəma eye niye.
Mari na, ŋgwas nakəma tambəɗiye
malka sik i Yesuadama ta takaɗiye
na ta məkwets i gər ŋgay aye. Pat
wuray na, 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, dzamyaknakə kawuɗa
na haladzay aye na, ɗəvats a gay.»

4 Yesu a tsəne andza niye na,
a gwaɗ: «Lazar ma 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.»

5Yesu na, a wuɗa Marta ta mala-
mar ŋgay Mari ada a wuɗa Lazar.
6Yesu a tsəne Lazar neŋgeye ɗəvats
eye na, ki ye bəse bay. A ndza ma
təv ŋgay niye neŋgeyemə ɗəma aye
məhəne 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 ŋgay hay 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 makweye a
ɗəma sa na, kəkay?»

9 Yesu a gwaɗatay: «A dazlay
ka mekedœ hus a huwa na, pat a
dəv dzaydzay bəɗaw? Taɗə ndow-
eye ma həhaliye ta həpat na, ma
ndəfiye sik bay hərwi dzaydzay i
məndzibəra faya ma dəviye ka təv
ŋgay. 10 Ane tuk na, taɗə ndow-
eye ma həhaliye ta həvaɗ na, ma
ndəfiyesikhərwi ləvoŋzəŋzəŋ,dza-
ydzay andaya ka təv ŋgay bay.»

11 Yesu a tsikatay bazlam niye
hayna,madəba 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: «BəyMaduweŋ, kə
ge neŋgeyeməndzehəre eye na, ma
mbəliye.»

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 kəmət
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
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neŋ. Hərwiniye ɗərev gamaŋgwasa
eye. Lətsakwa, takwa ta zəbakwaw
faya.»

16 Tomas ndo nakə tə zalay
Mawsa aye, a gwaɗatay a siye i
gawla i Yesu hay: «Takwa,mətakwa
ka bo ta BəyMaduweŋ kway.»

17Yesu ta gawla ŋgay hay tə husa
a gəma niye na, ɓa Lazar kə ge
məhəne faɗ ma tsəvay. 18 Gəma i
Betani na, bəse ta Zerozelem. Ka
diye abəra ma Betani a Zerozelem
na, a sla kilomiter mahkar bay.
19Yahuda 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. 22 Na
sər ha kwa anəke bəbay na, wu
nakə ka tsətsah aye na,Mbəlomma
vəlakeye.»

23Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay:
«Malamar yak ma lətseweye abəra
mamədahaŋ.»

24 Marta a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Na sər, ahəl nakə aza
məndzibəra ma ndəviye, ndo hay
tebiye ta lətseweye abəra ma
mədahaŋ aye na, neŋgeye dərmak
ma lətseweye abəramamədahaŋ.»

25 Yesu a gwaɗay: «Neŋ na, ndo
mətəmeha ndo abəramamədahaŋ
ada ndo məvəle sifa a ndo hay.
Ndoweye kə dzala ha ka neŋ na,
kwa kə mət bəbay na, ma hutiye
a ɗəma sifa nakə ma ndəviye bay
aye. 26Ndo kə dzala ha ka neŋ na,
məsəfəre ŋgay ma dziye bay. Ma
ndziye ka tor eye. Ka dzala ha
bəɗawMarta?»

27 Marta a gwaɗay faya: «Ayaw
Bəy Maduweŋ, na dzala nəkar na,
Kəriste. Nəkar na, Wawa i Mbəlom

niye tə gwaɗ ma deyeweye ka
məndzibəra 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 zalak-
eye. A gwaɗaka dara.» 29 Mari a
tsəne andza niye na, kwayaŋŋa a
lətse, a ye bəse ka təv i Yesu.

30 Azlakwa Yesu na, kə husa a
gəma niye zuk bay. Neŋgeye huya
ka təv nakə tə dzəgər ta Marta aye.

31 Ndo neheye ti ye naha a gay
i Mari mata gatay azekw aye, tə
ŋgatay a Mari a lətse, a yaw abəra
na, tə payaw bəzay. Tə gwaɗ ma
giye na, ma diye ka tsəvay mata
tuwe.

32Mari a ye na, ka təv i Yesu. A
husa ka təv nakə 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 ma
mətiye bay.»

33 Yesu a zəba ka Mari na, faya
ma tuwiye ada ndo neheye ti ye
naha dziye faya ta tuwiye dərmak.
Tsa na, ɗərev a ndalay haladzay, a
mbəɗay hamədzal gər.

34 A tsətsah fataya, a gwaɗatay:
«Ka lum na na, ka waray?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay: «Bəy

Maduweŋ, dara nəmaa ɗakeye
faya.»

35Yesu a tuwa.
36Ndo 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?»

Yesu a mbəl ha Lazar abəra ma
mədahaŋ

38Ɗərev a ndalay a Yesu sa. A ye
ka tsəvay. Tsəvay niye na, andza
lar. Tə pa namədahaŋ i Lazar na, a
lar niye. Ta dərəzl me i tsəvay niye
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na, ta beber bagwar eye. 39 Yesu a
gwaɗatay: «Həndəkum faya abəra
beber nakay.»
Marta malamar i mədahaŋ niye

a gwaɗay: «BəyMaduweŋ, kə gema
tsəvayməhəne faɗ tukna, anəkena,
ma ziye bəɗaw?»

40Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay:
«Na tsikaka bəɗaw? Ka dzala ha
ka neŋ na, ka ŋgateye a məzlaɓ i
Mbəlom.»

41 Ta həndək faya abəra beber
niye. Tahəndək fayaabərana, Yesu
a zəba ɗəre a mbəlom. A gwaɗ:
«Bəba ga na gaka naha sɨsœ ha-
ladzay hərwi wu nakə na tsətsah
naha fakaya na, ka tsəneŋna. 42Na
sər ha wu nakə na tsətsahiye naha
fakaya aye na, ka tsəneŋeye na
huya. Na tsik wene wene aye na,
hərwi ndo neheye kanaŋ ka təv ga
aye, tâ dzala hamaa sləra ga ahaya
na, nəkar.»

43A tsikay naha aMbəlom andza
niye na, a zalay a Lazar ta magala,
a gwaɗ: «Ndohwaw abəra.»

44 Tsa na, Lazar a ndohwaw
abəra. A ndohway na, tə petekeɗ
niye tə pa na ka bo a tsəvay
aye tebiye. Həlay tə sik ŋgay
hay mambəkwa eye ada gər ŋgay
mambəkwa eye dərmak.
Yesu a gwaɗatay: «Pəlum faya

abəra 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

45Ndo neheye ta ye mata gayaw
azekw a Mari ada ta ŋgatay a ma-
suwayaŋniyeYesua ge ayena, 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 neheye tə
vəlawaywuaMbəlomhay taFarisa
hay təhayay gər a bagwar i Yahuda
hay tebiye. Tə haya gər na, tə gwaɗ:

«Ndo nakay na, faya ma giye ma-
suwayaŋ hay haladzay huya. Ka
gakweye ha na, kəkay? 48 Taɗə ka
gərakwahaandzaniyena, ndohay
tebiye ta dzaliye ha faya. Ndo hay
tebiye ta pay bəzay na, ndo i Roma
hay ta deyeweye ta mbəzliye ha
gay iməɗəslay ha gər aMbəlomada
ta bəbazliye tay ha ndo kway hay.»

49 Ndoweye andaya mə walaŋ
tay, məzele ŋgay Kayif. Bəy i bag-
war i ndoməvəlawaywuaMbəlom
ka viye aye niye na, neŋgeye. A
gwaɗatay: «Ka sərum wuray kwa
tsekweŋ bay. 50Ŋgama ndo nətemâ
mət hərwi ndo hay tebiye tə bəmalə
nakə ndo kway hay tebiye ta dziye
aye.»

51Wu 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 ma mətiye hərwi
Yahuda hay tebiye. 52 Ane tuk
na, ma mətiye na, hərwi Yahuda
hay ɗekɗek bay. Ma mətiye hərwi
ndo i Mbəlom neheye kweye kw-
eye 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 məwalaŋ
i Yahuda hay sa bay. Ane tuk na,
a ye ŋgway dəreŋ a gəma wuray tə
zalay Efrayim. Gəma niye na, bəse
tə kəsaf. Tə ndza mə ɗəma ta gawla
ŋgay hay.

55Magurlom i Yahuda hay nakə
tə zalay Pak aye mazlambar kə
ndzew. Ndo hay haladzay ti yaw
abəra ma gəma hay wal wal, ti ye
a Zerozelem. Ti ye na, magurlom
niye kə sla zuk bay. Ti ye hərwi
ada tâ bara bo andza i kule tay
nakə a tsik aye. 56Ahəl nakə nəteye
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mə ɗəma aye na, ta pəla Yesu. Ta
tsətsah ka bo məwalaŋ tay ma gay
i məɗəslay ha gər aMbəlom niye, tə
gwaɗ: «Ma deyeweye a magurlom
bəɗaw? Ka dzalum na, kəkay?»

57 Tə tsik andza niye na, hərwi
bagwar hay i ndo neheye tə
vəlawaywuaMbəlomaye ta Farisa
hay tə gwaɗ: «Ndoweye kə sər təv i
Yesu nakəneŋgeyemə ɗəmaaye na,
mâ ɗatay ha hərwi ada ta diye faya
ta gəsiye na.»

12
Mari ambəɗamal ka sik i Yesu
Mata 26.6-13;Markus 14.3-9

1 Məhetse i magurlom i Pak a
zəkaw məhəne məkwa na, Yesu a
mbəɗa gər, a ye a gəma i Betani. Be-
tani na, gəma nakə Lazar mandza
eye mə ɗəma aye. Lazar na, ndo
nakə Yesu a mbəl ha abəra ma
mədahaŋ aye. 2 Yesu a husa naha
a Betani na, tə day wu mənday.
Marta na, neŋgeye faya ma vəleye
wu mənday a Yesu. Lazar na,
neŋgeye mə walaŋ i ndo neheye tə
nda wumənday dziye tə Yesu aye.

3 Ahəl nakə faya ta ndiye wu
mənday aye na, Mari a zla dos
maraha eye təmal nakə a ze huŋŋa
aye. Mal niye na, tsakala eye hal-
adzay. 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 imal niyehuŋŋa eye
a rah a gay niye nəteye mə ɗəma
aye.

4 Yudas Iskariyot na, neŋgeye
nəte mə walaŋ i gawla i Yesu hay,
neŋgeye ma ta giye ɗaf ka Yesu. A
ŋgatay a mal niye Mari a mbəɗa
ka sik i Yesu aye na, a gwaɗ:
5 «Ass! Ta səkəm ha mal niye bay
na, hərwi mey? Haɓe ta səkəm
ha na, ka hutakweye ha suloy ha-
ladzay segey? Ada dala eye na,
ta sliye məvəlatay a mətawak hay
bəɗaw!» 6 A tsik andza niye na,
hərwi neŋgeyeməkal. Maa gəsa ha

dala na, neŋgeye. Ane tuk na, a
həlawa faya abəra kadala ayeniye.
A dzala andza niye na, kamətawak
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 tənəkuromhuya
bay.»

A satay a bagwar i Yahuda hay
məkəɗe Lazar

9 Yahuda hay haladzay tə tsəne
Yesu neŋgeye ma Betani na, tə həl
bo ti ye. Ti ye na, ka təv i Yesu
ɗekɗek bay. Ti ye na, a satay
məŋgatay a Lazar nakə Yesu a mbəl
abəra ma mədahaŋ aye. 10 Hərwi
niye bagwar hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye tə haya
gər hərwi a satay 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 neheye hal-

adzay ti ye naha a magurlom i Pak
aye na, tə tsəne Yesu faya ma diye
naha a Zerozelem dərmak. 13 Ti
ye tə ɗəsaw hawal i gərɗaf wuray
a ndzəkit bo təɓah məgəse ha mə
həlay. Ti ye mata dzəgər tə Yesu ka
tsəveɗ. Ahəl nakə faya ta diye na,
ta wuda, tə gwaɗ: «Zambaɗakway
a Mbəlom! Mbəlom mâ pa ŋgama
ka ndo nakə faya ma deyeweye
ta məzele i Bəy Maduweŋ aye!
Mbəlom mâ pa ŋgama ka Bəy i Is-
rayel hay!»

14 Yesu a ŋgatay a zuŋgo wu-
ray na, a ndza faya andza nakə
mawatsa eyeməƊerewel i Mbəlom,
Mbəlom a gwaɗ:
15 «Nəkar gəma i Zerozelem, kâ

dzədzar bay!
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Zəba, bəy yak fayama diye naha
mandza eye ka zuŋgo wawa
eye.*»

16Ahəl niye na, gawla i Yesu hay
tə sər bazlamniye a tsik ka Yesuna,
tə sər zuk bay. Ahəl nakəMbəlom a
bəz ha məzlaɓ i Yesu, a matayaw a
gər aye na, bazlam iMbəlomkə tsik
faya andza niye deɗek ada ndo hay
tə ge andza niye dərmak.

17Ahəl nakə Yesu a zalay naha a
Lazar a tsəvay, a mbəl ha abəra ma
mədahaŋ aye na, ndo hay andaya
haladzay ka təv eye niye. Ndo niye
hay ta təkər wu nakə tə ŋgatay Yesu
a ge aye a ndo hay. 18 Hərwi niye
ndo hay haladzay ti yemata dzəgər
tə Yesu. Ndo niye hay tə tsəne Yesu
na, kə gemasuwayaŋ niye.

19Farisa hay tə ŋgatay andza niye
na, tə tsik mə walaŋ tay, tə gwaɗ:
«Zəbum kwa, wu nakə faya ka gak-
weye tebiyena,magakweyeŋgama
bay! Ndo hay tebiye ta pay bəzay.»

Gərekwuray hay ta pəla Yesu
20 Ahəl nakə ndo hay ti ye a

magurlom i Pakmata ɗəslay ha gər
a Mbəlom aye na, Gərek hay an-
daya mə walaŋ tay. 21 Gərek niye
hay ti ye ka təv i Filip. Filip neŋgeye
ndo i gəma i Betesayda ka dala i
Galile. Ti 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 niyema səkahiye
bay. Taɗə ta sləga na, ma ndzo-
hwiye. Nakay a ndzohwaw abəra
aye na, ma gəliye ada ma giye wur
haladzay. 25Ndoweye kawuɗa sifa
ŋgay na, ma dziye ha ɗuh. Ndow-
eye ka kərah məgay gər a sifa ŋgay

hərwi ga na, ma hutiye sifa nakə
ma ndəviye bay aye. 26 Taɗə kə say
a ndoweye məgeŋ məsler na, mâ
peŋ bəzay. Andza niye ndo iməsler
ga na, ma ndziye ka təv nakə neŋ
na ndziye mə ɗəma aye dərmak.
Ndo nakəma geŋeyeməsler aye na,
Bəba gama ɗəslay ha gər.»

Yesu a ɗa haməməte ŋgay
27Yesu a gwaɗatay sa: «Anəke na,

ɗərev ki ye fagaya abəra. Ada na
gwaɗiye na, kəkay? Na gwaɗeye a
Bəba: “Bəba ga, zla fagaya abəra
ɗəretsətseh nakay tey” na, na
tsikiye ɗaw? Aʼay! Na tsikiye
andza niye bay, hərwi na yaw ka
məndzibəra na, hərwi ada nâ sa
ɗəretsətseh nakay. 28 Na gwaɗiye
ɗuh na, Bəba, ge wu nakə ndo hay
ta səriye na na, nəkar bagwar eye.»
A tsik andza niye na, mətsike me

a tsənewabəraməmbəlom, agwaɗ:
«Ɓa na mbərəmməɗa ha məzlaɓ ga
nakə ndo hay ta ɗəsleŋeye ha gər
aye ada na ɗatay haməzlaɓ ga sa.»

29 Ndo neheye nəteye haladzay
ka təv eye niye, tə tsəne mətsike
me niye a tsənew mə 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 tsənewməmbəlom aye na,
hərwi kurom bəna hərwi ga bay.
31 Nakay na, həlay nakə Mbəlom
magateye sariyaandohayaye tuk.
Anəke na, Mbəlomma həhariye na
bəy i məndzibəra nakay. 32Neŋ na,
ta gəsiye ga, tadariye gakamayako
mazləlmbaɗa eye, ta lətsiye ga ha
ka bo kambəlom. Ta lətse ga ha na,
na zalateyeandohay tebiye tâ yaw
ka təv ga.» 33Yesu 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

* 12:15 Zakari 9.9.
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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 mba aye na, dum kame
hərwi ada ləvoŋmâ ndzakuma gər
həf bay. Hərwi ndo nakə faya ma
diyema ləvoŋ aye na, a sər təv nakə
ma diye a ɗəma aye bay. 36 Ahəl
nakədzaydzayniye fayamadəviye
na, dzalum ha faya hərwi ada kâ
tərum ndo i dzaydzay hay.»
Yesu a tsik bazlam niye andza

niye na, a ye a ŋgaha bo abəra ka
nəteye.

Yahuda hay haladzay ta dzala
ha ka Yesu bay

37 Kwa taɗə kə ge masuwayaŋ
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:
«Bəy Maduweŋ, maa təma bazlam

yak nakə nəmaa ɗa ha aye
na, way?

Bəy Maduweŋ, ka bəzay ha gədaŋ
yak na, a way?†»

39Hərwi niye ndo hay tə dzala ha
ka Yesu bay na, hərwi mey? Ezay a
gwaɗ:
40 «Mbəlom ka təra tay ha guluf eye

hay,
ka dərəzlatay kametsehe tay.

A satayməŋgatay tə ɗəre bay,
a satay məsəre tə metsehe tay
bay.

Taɗə a sataymambəɗe hamede tay
na,

na təmiye tay ha dərmak.‡»

41 Ezay a tsik wu niye na, hərwi
neŋgeye kə ŋgatay a məzlaɓ i Yesu
ada a tsikawa faya.§

42 Kwa Ezay kə tsik andza niye
bəbay na, bagwar i Yahuda hay ha-
ladzay ta dzala ha ka Yesu. Ane
tuk na, tə dzala ha ka Yesu na,
ta məkal. Ta ɗa ha bay hərwi ta
dzədzaray a Farisa hay. Ta dzədzar
na, hərwi ta həhariye tay abəra
mə gay i maɗuwule me tay. 43 A
satay na, ndo tâ zambaɗatay, ɗuh
Mbəlommâ zambaɗatay bay.

Wu nakə Yesu a tsik aye na, ma
gəsiye ndo hay a sariya

44Ma dəba eye na, Yesu a wuda
kələrra, a gwaɗ:
«Ndoweye kə dzala ha ka neŋ na,

ta deɗek adzala ha kaneŋbay. Ane
tuk na, a dzala ha na, ka ndo nakə
a sləra ga ahaya aye. 45 Ndoweye
kə ŋgeteŋ na, a ŋgatay a ndo nakə
a sləra ga ahaya aye. 46 Neŋ na,
na yaw ka məndzibəra andza dza-
ydzay nakə a dəv aye, hərwi ada
kwaway kə dzala ha ka neŋ na,ma
ndziye ma ləvoŋ sa bay.

47 «Taɗə ndoweye kə tsəne ba-
zlam nakay ada kə pay bəzay bay
na, mata gay sariya na, neŋ bay.
Hərwi neŋ na yaw ka məndzibəra
na, mata gatay sariya a ndo hay
bay, ane tuk na, hərwi mətəme tay
ha. 48 Taɗə ndoweye ka təma ga
bay ada ka kərah bazlam ga na,
sariya ma ta gəsiye na. Sariya ma
ta gəsiye na pat nakə məndzibəra
ma ndəviye na, hərwi a kərah ba-
zlam ga.

49 «Andza niye, bazlam nakay na
tsik aye na, na tsik tamədzal 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

† 12:38 Ezay 53.1. ‡ 12:40 Ezay 6.9-10. § 12:41 Ezay 6.1.
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na, na tsik na, andza nakə Bəba ga
a gweɗeŋ tsik aye.»

13
Yesu a bara sik i gawla ŋgay hay

1 Həlay i magurlom i Pak ma-
zlambar kə husaw a ɗəma. Yawa!
Yesu a sər həlay ŋgay nakəma 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 ada mâ ge ɗaf ka
Yesu.

3Yesu a sər ha Bəba ŋgay kə vəlay
gədaŋ ka mələve wu hay tebiye.
Yesu a sər ha neŋgeye a yaw abəra
ka təv iMbəlomadamamiyena, ka
təv i Mbəlom. 4Hərwi 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, a dazlayməbere
tay na sik a gawla ŋgay hay. A ndəv
haməbere taynasikna, apəlahaya
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:
«Wunakə fayanagiyeanəkeayena,
ka səriye bay, ane tuk na, ka səriye
mba.»

8 Piyer 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 ndo nakəma ta giye
faya ɗaf aye. Hərwi niye a gwaɗ
nəteye tebiye mabara eye hay bay.

12 A ndəv ha məbaratay na sik
na, a zla petekeɗ ŋgay a ma ha
ka bo. A ye, a ma ka təv mənde
ɗaf tay niye, a ndza. Tsa na,
a gwaɗatay: «Ka sərum wu nakə
na gakum aye ɗaw? 13 Nəkurom
fayakazalumeŋeye “ndomədzeŋge
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
kuromhay abonəte nəteməwalaŋ
kurom. 15Na bəzakum ha wu nakə
ka gumeye hərwi ada nəkurom
dərmak kâ gum a bo mə walaŋ
kurom andza nakə neŋ na ge aye.
16Ayaw! Sərumha na, ndo iməsler
ma ziye ha ndo i gay ŋgay bay, ada
ndo i məsler na, ma ziye ha ndo
nakə a slər na aye bay. 17 Anəke
na, ka sərumeye ha tuk. Taɗə ka
gumhaməsler təwuneheye na, ka
hutumeyeməŋgwese.

18 «Na tsik na, ka nəkurom tebiye
kurom aye bay. Neŋ na, na sər ndo
neheyenapala tay aye. Ane tukna,
bazlam nakə tə watsa mə Ɗerewel i
Mbəlom aye na, ma giye bo andza
nakə tə watsa aye. Mawatsa eye
na, a gwaɗ: “Ndo nakə nəmaa nda
ɗaf salamay aye na, ka təra ndo
məne ɗəre ga.*” 19Na tsikakum ka

* 13:18 Dəmes hay 41.10.
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bo abəra anəke na, hərwi ada wu
nakayaza kəhusawna, kadzalum-
eye ha neŋ na, neŋ.

20 «Neŋ faya na tsikakumeye
parakka: Sərum ha, ndoweye ka
təma ndo nakə neŋ na slər ha aye
na, a təma na, neŋ dərmak. Ada
ndo nakə ka 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 məwalaŋ kuromma giye
fagaya ɗaf.»

22Gawla 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 haladzay
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, kaway. 25Mandərkwasla i Yesu
niye a həndzəɗ naha gər ka təv i
Yesu, a tsətsah faya, a gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ, ka tsik na, ka way?»

26Yesu ambəɗay 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 iPak. Kəgəbayagwaɗay
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.

Bazlammapala eye weɗeye
31 Ma dəba eye Yudas a yaw

abəra na, Yesu a gwaɗ: «Anəke na,
məzlaɓ ga i Wawa i Ndo ma bəziye
parakka ada ndo hay ta ŋgateye a
məzlaɓ i Mbəlom hərwi ga dərmak.
32 Na bəzatay ha məzlaɓ i Mbəlom
a ndo hay, Mbəlom dərmak ma
bəzatay ha məzlaɓ i wawa ŋgay a
ndo hay tə wu nakə faya ma giye
aye. Ma giye mahonok mabəzatay
ha bay. 33Wawa ga hay, na ndziye
tə nəkurom haladzay sa bay. Na
ye fakuma abəra na, ka pəlumeye
ga. Ane tukna,wunakəna 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.”
34Na tsikakumeye bazlammapala
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.»
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37 Piyer a gwaɗay: «Bəy
Maduweŋ, na sliye faya məpaka
bəzay anəke bay na, hərwi mey?
Neŋ maləva bo eye məvəle ha
məsəfəre ga hərwi yak.»

38Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay:
«Nəkar maləva bo məvəle ha
məsəfəre yak hərwi ga ta deɗek
ŋgway ɗaw? Na tsikakeye parakka,
sər ha na, dzagulok ma ta zlahiye
na, ɓa ka gwaɗ sik mahkar ka sər
neŋ bay.»

14
Yesu na, tsəveɗ i ndo hay mede a

Mbəlom
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 andayahaladzaymə 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. 4Nəkurom na, ka sərum
tsəveɗ nakə a ye a təv nakə na diye
a ɗəma aye.»

5 Tomas a gwaɗay: «Bəy ga, təv
nakə ka diye a ɗəma aye na, nəmaa
sər bay. 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 sərumeye Bəba ga dərmak. Kwa
anəke ka sərum na ka ŋgatumay.»

8 Filip a gwaɗay: «Bəy ga, ɗamay
ka Bəba yak tsa na, tsɨy ɗamay.»

9 Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Na ndza ka təv kurom na, hal-
adzay 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 ka
məsler neheye na gawa aye kwa.

12 «Ayaw! Neŋ faya na
gwaɗakumeye: Sərum ha na,
ndoweye kə dzala ha ka neŋ na,
ma giye məsler neheye neŋ faya
na giye dərmak. Ma ta giye na,
ma ziye neheye anəke aye, hərwi
neŋ na, na diye ka təv i Bəba ga.
13Ka tsətsahumkwamey taməzele
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
ma ndziye huya mə nəkurom.
18 Hərwi niye, na gəriye kurom
ha mahəkuromeye andza wur
mətawak hay bay. Na maweye
ka təv kurom. 19 Ma məndze
tsekweŋ na, ndo i məndzibəra hay
ta ŋgeteŋeye sa bay. Nəkurom
na, ka ta ŋgatumeŋeye hərwi neŋ
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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 bazlam ga
mapala eye a gər, ada ka rəhay ha
gər na, neŋgeyena, awuɗa ga. Bəba
ga ma wuɗiye na ndo nakə a wuɗa
ga aye, neŋ dərmak na wuɗiye na
ada na bəzay ha bo ga.»

22 Gawla i Yesu andaya məzele
ŋgay Yuda. Neŋgeye na, Yudas
Iskariyot bay. A gwaɗay a Yesu:
«Bəy ga, ka bəziye ha bo a nəmay
ɗekɗek, ka bəziye ha bo a ndo i
məndzibəra hay bayna,ma giye bo
ma kəkay?»

23Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay:
«Ndoweyekawuɗa gana,ma rəheye
ha gər a bazlam ga. Bəba ga ma
wuɗiye na. Nəmaa deyeweye ka
təvŋgay. Neŋ ta Bəbanəmaandziye
mə gay ŋgay. 24 Ndo nakə a wuɗa
ga bay aye na, ma rəheye ha gər a
bazlam ga bay. Kâ mətsum ha gər
tə wu nakə na tsik aye bay. Wu
nakə ka tsənum na tsik aye na, a
yaw mə neŋ bay. A yaw na, ka
təv i Bəba ga neŋgeye nakə a sləra
ga ahaya aye. 25 Na tsikakum ka
bo abəra bazlam nakay anəke na,
hərwi neŋ andaya ka təv kurom
mba. 26 Mazlambar Bəba ga ma
sləraweye Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
a bərəm ga, ma dzəniye kurom.
Neŋgeye na, ma tətikakumeye wu
hay tebiye ada bazlam ga neheye
na tsikawakumayena,mâmakum
ahaya a gər tebiye.

27 «Anəke na diye gwa na, na
vəlakumeye məndze zay a ɗərev
kurom. Məndze nakə ɗərev
kurom ma ndziye zay aye na, na
vəlakumeye andza i məndzibəra
bay. Ɗərev mâ ye fakuma abəra
bay. Kâ dzədzarum bay. 28 Ɓa ka
tsənum, na gwaɗakum: Na diye
gwa. Ane tuk na, na maweye ka

təv kurom. Taɗə ka wuɗum ga na,
ka ŋgwasumeyehərwi na diye na, ka
təv i Bəba ga. Bəba ga, neŋgeye na,
bagwar eye a ze ga.

29 «Wu neheye ta ndislew zuk
bay. Na tsikakum ka bo abəra
anəke na, hərwi ada aza ta ndislew
na, kâ dzalum ha ka wu neheye na
tsikakum aye. 30 Na ta tsikakum-
eyewuray andayahaladzay 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. 31 Ane 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
andzando i guvah. 2Hawalneheye
təwa bay aye na, ma ɗəsiye tay ha.
Hawal neheye tə wa aye na, ma
kəkaliye fataya abəra hərwi ada tâ
wa hohway haladzay. 3Wuneheye
na tətikakumayena, ka tərakurom
ha tsəɗaŋŋa, andza dərizl i gərɗaf
nakə ta kəkal na aye. 4 Ndzum
na,madzapa eye ka neŋ andza neŋ
nakəmadzapa eye tə nəkurom aye.
Hawal kə ge neŋgeye ka dərizl ŋgay
eye bay na, ma sliye faya məwe ka
gər bo ŋgay bay, mâ ndza ka dərizl
ŋgay. Andza niye, nəkurom ka dza-
pum tə neŋ bay na, ka mbumeye
fayaməge wuray lele eye bay.»

5 Yesu a gwaɗatay sa: Neŋ na,
andza dərizl i gərɗaf, nəkurom
hawal eye hay. Ndoweye kə dzapa
tə neŋ ada na dzapa ta neŋgeye na,
ma wiye hohway haladzay andza
dərizl i gərɗaf. Hərwi ze neŋ na, ka
slumeye məge wuray lele eye bay.
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6Ndoweye kə dzapa tə neŋ bay na,
Mbəlomma kərahiye na. Ma təriye
andzahawal i dərizl i gərɗafnakə tə
ɗəs faya abəra aye. Ta kaliyehaada
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
pum na bazlam ga a ɗərev na,
tsətsahum wu nakə a sakum aye,
ka hutumeye. 8 Taɗə 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. Ndzum
huya madzapa eye ka neŋ ada ka
sərumeye ha na, na wuɗa kurom.
10Taɗəka rəhumayha gər a bazlam
ga mapala eye na, ka ndzumeye
nəkurommadzapa 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
adana sər ha awuɗa ga huya. 11Na
tsikakum wu neheye na, hərwi
ada ɗərev kurommâ ŋgwasa andza
neŋ nakə ɗərev ga maŋgwasa eye
dərmak. Andza niye məŋgwese ma
rahiye a ɗərev kurom lele.

12 «Bazlam ga nakə na tsikakum-
eye na, waray? Bazlam nakə
na tsikakumeye na, wuɗum bo
nəte nəte mə walaŋ kurom andza
neŋ nakə na wuɗa kurom aye.
13Ndoweyekədzehaməsəfəreŋgay
hərwi dzam ŋgay hay na, mawuɗe
bo maze niye na, andaya sa bay.
14Taɗəkagumwunakənagwaɗum
gum aye na, nəkurom dzam ga
hay. 15Na zalakumeyendo iməsler
ga hay sa bay hərwi ndo i məsler
na, a sər wu nakə ndo i gay ŋgay
ma giye bay. Ɗuh na zalakumeye
dzam ga hay hərwi na ɗakum ha
wu nakə Bəba a ɗeŋ ha aye tebiye.
16 Nəkurom ka zlum ga bay. Ɗuh
maa pala kuromna, 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
tsətsahumwu hay tebiye taməzele
ga na, Bəba ga ma vəlakumeye.
17Wu 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

18 Yesu a gwaɗatay sa: «Taɗə
ndo i məndzibəra ta nakum ɗəre
na, sərum ha ɓa kurre tə nay ɗəre
na, a neŋ. 19 Taɗə nəkurom ndo
i məndzibəra hay na, ta wuɗiye
kurom hərwi nəkurom ndo tay
hay. Ane tuk na, ka təra andza
niye bay. Na pala kurom abəra mə
walaŋ tay. Nəkurom ka tərum ndo
tay hay sa bay. Tə nakum ɗəre na,
hərwinakənəkuromndo tayhaysa
bay aye.

20 «Kâ mətsum ha gər tə bazlam
nakə na tsikakum aye bay. Na
gwaɗ ndo i məsler na, a ze ndo i
gay ŋgay bay. A seŋ məgwaɗakum
na, taɗə ta geŋ ɗəretsətseh na, ta
gakumeye ɗəretsətseh a nəkurom
dərmak. Ndo neheye ta rəhay ha
gər a bazlam ga aye na, ta dzaliye
i kurom dərmak. 21 Ɗəretsətseh
nakə ta gakumeye na, hərwi nakə
nəkurom gawla ga hay aye. Tə ge
andza niye na, hərwi tə sər ndo
nakə a sləra ga ahaya aye bay.

22 «Taɗə na yaw na tsikatay ba-
zlam 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 “nəmaasərmezelemebay”
na, ta sliye faya bay. 23 Ndoweye
kə neŋ ɗəre na, a nay ɗəre a Bəba
ga dərmak. 24 Taɗə ɓa na mbərəm
məge 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
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andza niye na, hərwi ada mâ təra
andza nakə ndo tay hay ta watsa
məƊerewel iMbəlomaye. Təwatsa,
tə gwaɗ: “Tə neŋ ɗəre na, kəriye
bəna na gemənese bay.*”»

26 Yesu a gwaɗatay sa: «Ndo
nakə ma deyeweye madzəne
kurom aye na, ma deyeweye. Ma
deyeweye na, mə həlay i Bəba
ga. Na ye ka təv i Bəba ga na,
na slərakumaweye. Ndoweye
niye na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa aye.
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. 2Ta
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 aMbəlom aye.” 3 Ta 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 gakum-
eye andza niye na, bazlam nakə na
tsikakumayemâmakumawa gər.»

Məsler nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
ma giye
Yesu a gwaɗatay sa: «Na

tsikakum kurre bay na, hərwi neŋ
ka təv kurom mba. 5 Anəke na, na
miye gwa 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. 6Ane
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. 9 Mezeleme 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 ne-
heye na tsikakum zuk bay aye na,
andaya haladzay. Ane tuk na, na
tsikakum anəke na, ka slumeye
faya mətsəne bay. 13Məsəfəre niye
ma ɗatay ha tsəveɗ i deɗek a ndo
hay. Ki yaw na, ma ɗakumeye
ha tsəveɗ niye deɗek eye tebiye.
Ma ta tsikiye na, ka gər bo ŋgay
bay. Ane tuk na, ma ta tsikiye
na, wu nakə a tsənew ka Mbəlom
aye. Ma ɗakumeye ha wu 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. 15 Wu
neheye mə həlay i Bəba ga tebiye
na, i ga dərmak. Hərwi niye na
gwaɗakum na, wu nakə Məsəfəre
ma ta ɗakumeye ha aye na, ma
deyeweye abəra na, mə neŋ.»

Gawla i Yesu hay ta ŋgwasiye hal-
adzay

16 Yesu a gwaɗatay: «Məndze
tsekweŋ na, ka ŋgatumeŋeye sa
bay. Ada məndze tsekweŋ na, ka
ŋgatumeŋeye sa.»

17Siyehayməwalaŋ i gawlaŋgay
hay tə tsəne andza niye na, tə gwaɗ
mə walaŋ tay: «A say məgweɗe
na, kəkay? A gwaɗ: “Məndze

* 15:25 Dəmes hay 35.19; 69.5.
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tsekweŋ na, ka ŋgatumeŋeye sa
bay ada məndze tsekweŋ na, ka
ŋgatumeŋeye sa.” Adaagwaɗakway
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?

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
hərwi wawa nakə a wa, a yaw
ka məndzibəra aye. 22 Andza
niye nəkurom mə ɗəretsətseh
anəke dərmak. Ane tuk na, na
ta ŋgatakumeye, ka ta ŋgwasumeye
haladzay, ndəray ma sliye faya
mabuwe fakuma 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
məŋgwesemarahiye a ɗərevkurom
lele.»

Yesu a ŋgwasa kaməndzibəra
25Yesuagwaɗatay: «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
bazlam kurom. 27 Bəba, bo ŋgay
eye a wuɗa kurom. A wuɗa kurom
na, hərwi nəkurom ka 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 yawna, abəra
ka təv i Mbəlom deɗek.»

31 Yesu a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Kadzalumhana, 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
amətagay ŋgay. Ka gərumeye ga ha
mahəgeye. Aʼay! Ta deɗek na, neŋ
mahəgeye bay. Bəba ga, neŋgeye tə
neŋ.

33«Na tsikakumwuneheyekurre
ada nəkuromneheyemadzapa eye
tə neŋ aye na, hərwi ada kâ ndzum
zay. Ka məndzibəra na, ka gumeye
ɗəretsətseh. Ane tuk na, ɗərev mâ
ye fakuma abəra bay, hərwi neŋ
na, na ŋgwasa kaməndzibəra.»

17
Yesu a ɗuwulay me a Mbəlom

hərwi gawla ŋgay hay
1 Yesu a tsikatay ka bo abəra ba-

zlamniyena, azəbaɗəreambəlom,
a gwaɗ: «Bəba ga, i ga na, həlay eye
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kə husaw tuk. Bəzatay ha məzlaɓ
ga a ndo hay ada neŋ wawa yak
nâ bəzatay ha məzlaɓ yak dərmak.
2 Nəkar na, ka vəleŋ gədaŋ ka gər
i ndo hay tebiye hərwi ada nâ
vəlatay sifa nakə ma ndəviye bay
aye andoneheye 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 faya məge aye.
5 Anəke na, Bəba ga, vəleŋ məzlaɓ
ka ɗəre yak andza məzlaɓ ga ahəl
nakə nəmay salamay, məndzibəra
andaya zuk bay aye.

6 «Ndo neheye ka pala tay ha
abəra ka məndzibəra aye ada ka
vəleŋ tay ha a həlay ga aye, tə sər
kar ha na, hərwi ga. Nəteye tebiye
na, i yak hay ada ka vəleŋ tay ha a
həlay ga. Nəteye faya ta rəhay ha
gər a 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 sərha tadeɗek
na yaw na, abəra ma nəkar. Ada
ta dzala ha maa sləra ga ahaya na,
nəkar.

9«Na ɗuwulakeye nahamehərwi
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
haməndzibəra, nəteye ta ndziye ka
məndzibəra. Bəba ga, nəkar nakə
tsəɗaŋŋa eye, tsəpa tay ha ta gədaŋ
yak nakə ka vəleŋ aye. Tsəpa tay
ha hərwi ada tâ təra madzapa eye
nəteye andza nəkar tə neŋ, nəmay

madzapa eye nəte. 12 Ahəl nakə
nəmaa ndzawa huya dziye na, neŋ
na tsəpawa tay ha. Na tsəpawa tay
ha ta gədaŋ yak nakə ka vəleŋ aye.
Na tsəpa tay lele, ndəray kwa nəte
kə dze bay. Maa dze na, ndo nakə
təwatsa faya mə Ɗerewel i Mbəlom
tə gwaɗma ta dziye a ako nakəma
mbatiye bay aye.

13 «Anəke na, na diye naha ka təv
yak. Na tsik andza niye na, ahəl
nakə neŋ ka məndzibəra mba aye
hərwi ada məŋgwese ga mâ rah a
ɗərev tay. 14 Na tsikatay bazlam
yak nakə ka gweɗeŋ tsikatay aye.
Ane tuk na, ndo i məndzibəra hay
faya ta natay ɗəre hərwi nəteye
na, ndo tay hay bay andza neŋ
nakə neŋ ndo tay bay aye. 15 Na
ɗuwulakeye naha 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. 16Hərwi nəteye na, ndo
i məndzibəra hay bay andza neŋ
nakə ndo i məndzibəra bay aye.

17«Bəzatayhadeɗekhərwi 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 kanaŋ
dərmak faya na 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 ɗuwulakeye naha me na,
hərwi nəteye ɗekɗek tsa bay. Na
ɗuwulakeye naha me hərwi ndo
neheye ta piye zləm ka bazlam tay
ada aza ta dzaliye ha ka neŋ. 21Na
ɗuwulakeye naha me hərwi ada
nəteye tebiye tâ təra nəte. Bəba, tâ
ndzamadzapa eye tə nəmay andza
nəkarnakəmadzapa eye təneŋaye
ada neŋmadzapa eye tə nəkar aye.
Tâ təra na, nəte madzapa eye tə
nəmayhərwi adando iməndzibəra
hay tâ dzala hamaa sləra ga ahaya
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na, nəkar. 22 Na vəlatay məzlaɓ
nakə ka vəleŋ aye hərwi ada tâ təra
nəte andza nəkar tə neŋ, nəmay
nəte. 23Neŋmadzapa 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 an-
daya zukbayaye adahərwiniye ka
vəleŋməzlaɓ aye.

25«Bəba ga nəkar na, ndo i deɗek.
Ndo i məndzibəra hay tə sər kar
ha bay. Ane tuk na, neŋ na sər
kar ha ada ndo neheyemə həlay ga
aye tə sər maa sləra ga ahaya na,
nəkar. 26 Tə sər kar ha na, hərwi
ga ada ta səriye kar ha hərwi ga
dərmak hərwi ada tâ wuɗa siye i
ndo mekeleŋ eye hay andza nakə
kawuɗa ga aye ada neŋ dərmak nâ
ndzamə ɗərev tay.»

18
Tə gəs na Yesu
Mata 26.47-56; Markus 14.43-

50; Luka 22.47-53
1 Yesu a ndəv ha maɗuwulay

naha me a Mbəlom na, a həl bo
ta gawla hay, ti ye a diye i maga-
yam 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. 2 Yudas
ndo nakə a ge ɗaf ka Yesu aye a sər
təv eye niye. A sər na, hərwi Yesu ta
gawla ŋgay hay ti yawa a ɗəma.

3 Yudas a ye a dədaŋ niye ta
sidzew i Roma hay, tə siye i sidzew
neheye ta tsəpawa gay i məɗəslay
ha gər aMbəlom. Maa slər taynaha
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 tayhayada siye ta dəv
ako. Maa həl tay naha na, Yudas.

4Azlakwa 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

ka Yesu aye malətsa eye ka təv i
sidzew niye hay.

6Tə tsəne i Yesunakə 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, wunakə Yesu a tsik
aye na, ma giye bo andza nakə a
tsik aye. A gwaɗ: «Bəba, ndo neh-
eye ka vəleŋ tay ha a həlay aye na,
kwa nəte kə dze fagaya abəra bay.»

10 Simoŋ Piyer na, maslalam an-
daya faya. A ŋgwaɗaw maslalam
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 i
məɗəslay ha gər a Mbəlom aye, tə
gəs na Yesu. Tsa na, tə dzawa na.

Sidzew hay ti ye ha Yesu a gay i
Han

13Tə lahmede ha Yesu na, a gay i
Han təday. Han na, neŋgeyemese i
Kayif. Anəke ka viye niye na, Kayif
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neŋgeye bagwar i ndo məvəlaway
wuaMbəlom. 14Kayif na, ndonakə
a gwaɗatay a bagwar i Yahudahay:
«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. Bag-
war i ndoməvəlawaywuaMbəlom
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 ndzama bəra, sləp ka
həlay i məgeɗ i dalamətagay niye.
Gawla i Yesu niye bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom a sər na
aye na, a maw. A yaw ka təv i dem
nakə faya ma tsəpiye məgeɗ aye a
tsikay me a dem niye hərwi ada
mâ vəlay tsəveɗ a Piyer. Piyer a
fələkwa a dalamətagay tuk.

17 Ahəl nakə faya ta diye na,
ŋgwas nakə a gawa məsler 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 neh-
eye ta tsəpawa gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom ta vat ako. Nəteye
mandza eye faya. Piyer neŋgeye
mandza eye ka ako niye dərmak ta
nəteye dziye.

Bagwar i ndo məvəlaway wu a
Mbəlom a tsətsah ka Yesu

Mata 26.59-66; Markus 14.55-
64; Luka 22.66-71

19Ma dəba aye na, bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom a tsətsah
ka Yesu ka gər i gawla ŋgay hay ada
ka matətike ŋgay nakə a tətikawa
aye.

20 Yesu a mbəɗay faya a gwaɗay:
«Na tsikawatay bazlam parakka

kame i ndo hay tebiye. Na
tətikawatay a ndo hay na, mə
gay i maɗuwule me ada mə gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom ma təv
nakə Yahuda hay tə hayawa gər a
ɗəma aye. Na tsik wuray ɗaɗa ta
məkal bay. 21 Ada ka tsətsahiye
fagaya bazlam na, hərwi mey? Wu
nakə na tsikawa aye na, tsətsah ka
ndoneheye tə tsəne aye. Nəteye na,
tə sər wu nakə na tsik aye.»

22 Yesu a tsik andza niye na,
kwayaŋŋandonəteməwalaŋ i ndo
matsəpe gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom a fay a Yesu. A gwaɗay:
«Tambəɗawaykabazlamabagwar
i ndo məvəlaway wu a Mbəlom na,
andza niye ɗaw?»

23Yesu a gwaɗay a ndo niye: «Kə
ge na tsik wu nakə lele bay aye na,
ɗa ha wu nakə na tsik lele bay aye.
Taɗəna tsik lele na, ka kəɗ ga hərwi
mey?»

24Tsana,Hana slər haYesua 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 zləm
ahəl nakə tə gəs na Yesu aye. A
gwaɗay: «Nəkar na, gawla ŋgay. Na
ŋgataka nəkurom tə Yesu ma dədaŋ
bəɗaw?»

27 Ane tuk na, Piyer a ɗay
bərakəzaŋ a Yesu sa, a gwaɗay:
«Aʼay, neŋ bay!»
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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 mekedœ

na, təmaahayaYesu abəramə gay i
Kayif. Ti ye ha a gay i Pilat ndo i sik
i bəy i Roma hay. Ane tuk na, bəy i
Yahuda hay ta fələkwa a gay i Pilat
bay. Ti ye a ɗəma bay na, hərwi a
satay məndze tsəɗaŋŋa ada ta sliye
fayamənde 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, agwaɗatay: «Kəgeandzaniye
na, bo kuromeyedumha ta gumay
sariya andza nakə bazlam kurom
mapala eye a tsikakum aye.»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay:

«Nəmay na, tsəveɗ may andaya
məge sariya i məkəɗe ndo bay.»

32 Andza nakay bazlam nakə
Yesu a tsik ahəl niye a ge bo aye.
Ɓa kə ɗa ha məməte ŋgay nakə ma
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?»

34Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay:
«Ka tsik andza niye na, bo yak eye
ka dzala tsukuɗu, siye i ndo hay tə
tsikaka ɗaw?»

35 Pilat a gwaɗay: «Ka tsikeŋ
andza niye na, neŋ Yahuda hay
təɗew? Maa gəsa kar ahaya na,
ndo yak hay ta bagwar hay i ndo
neheye tə vəlaway wu a Mbəlom
aye bəna neŋ təɗew? Tə gəsa kar
ahaya na, ka ge na, mey?»

36Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay:
«Bəy ga na, ka məndzibəra nakay

bay. Taɗə bəy ga ka məndzibəra
nakay na, ndo i məsler ga hay ta
giye vəram hərwi ada ndəray mâ
gəs gaməvəlay ga ha a bəy i Yahuda
hay bay. Ane tuk na, bəy ga na, ka
məndzibəra nakay bay.»

37Pilat a gwaɗay: «Azlakwa nəkar
na, bəy ɗaw?»
Yesu a gwaɗay: «Maa tsik na,

nəkar. Neŋ bəy deɗek. Təwa ga, na
yaw kaməndzibəra na, kaməɗe ha
deɗek. Ndoneheye 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 abəramə gay sa. A ye ka təv i
bəy i Yahuda niye hayma bəra aye.
A gwaɗatay: «Neŋ na, na huta faya
abəra mənese bay. 39Ane tuk na, a
say a kule kurom, nâ gərakum ha
ndo i daŋgay nəte 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 sidzew

hay tâ gəs na Yesu ada tâ ndaɓa
na ta mandalaɓa. 2 Sidzew hay tə
ɗəsaw dak tə slapa na ka bo, ta pay
a gər a Yesu andza dzagwa i bəy.
Tə kalay ka bo petekeɗ ndozza eye.
3 Tsa na, ta həndzəɗ naha ka təv
ŋgay, tə gwaɗay: «Zay ɗaw, bəy i
Yahuda hay!» Tə fay 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 abəramənese bay.»

5 Tə gəsa ahaya Yesu abəra tuk.
Dzagwa i dak mə gər ada petekeɗ
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ka bo ndozza. Pilat a gwaɗatay:
«Ndo nakay na, anaŋ!»

6 Bagwar hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye ta ndo
matsəpe gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom hay tə ŋgatay a Yesu na,
tə pa bo ka mawude ta magala.
Tə gwaɗ: «Dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye! Dar na 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 mbəɗay
naha faya, tə gwaɗay: «Nəmay na,
bazlam may mapala eye andaya,
ada andzabazlammaymapala eye
a tsik na, kutoŋməkəɗe na, hərwi a
gwaɗ: “Neŋ na, Wawa i Mbəlom.”»

8Pilat a tsəne bazlam tay neheye
faya ta tsikiye na, a dzədzar hal-
adzay. 9 A fələkwa a gay sa, a ye
naha a tsətsah ka Yesu, a gwaɗay:
«Ka yaw na, məŋgay?»
Ane tuk na, Yesu kambəɗay faya

bay.
10Andza niye Pilat a gwaɗay: «A

saka mətsikeŋ me a neŋ bəɗaw?
Neŋna, gədaŋgaandayaməgər kar
ha ada gədaŋ ga andaya madere
kar ka mayako mazləlmbaɗa eye
na, ka sər təbəɗew?»

11Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay:
«Kə ge Mbəlom kə vəlaka ga ha a
həlay bay na, ka sliye faya məgeŋ
wuray kwa tsekweŋ bay tebiye.
Hərwi niye ndo məgəsa ga ahaya
məvəlaka ga ha a həlay na, mənese
ŋgay a ze i yak.»

12 Ka təv eye niye kwayaŋŋa na,
Pilat a pəla tsəveɗ məgər ha Yesu.
Ane tuk na, bəy i Yahuda hay ta
wuda ta magala, tə gwaɗ: «Ka gər
ha ndo nakay na, nəkar dzam i bəy
i Roma sa bay. 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
yeka təvnakədala eyemaɗəzla eye
tə beleler aye. Tə bazlam i Yahuda
hay na, Gabata. A ndza ka təv
niye hərwi məge sariya. 14Pat niye
na, pat i luma i dezele, mazlambar
magərhəpat. Adahəlay imagurlom
i Pak.
Pilat a gwaɗatay a Yahuda hay:

«Bəy kurom anaŋ.»
15 Ane tuk na, tə tsəne bazlam i

Pilat niye na, tə pa bo ka mawude,
tə gwaɗay: «Kəɗ! Kəɗ! Dar na ka
mayakomazləlmbaɗa 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: «Bəy may 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 zla mayako
mazləlmbaɗa 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. 18 Mə ɗəma na, sidzew
hay ta dar na Yesu ka mayako
mazləlmbaɗa eye. Ta dar naha ndo
hay sulo ka mayako mazləlmbaɗa
eye ka tsakay i Yesu, nəte tə həlay i
mənday, neŋgeɗ təhəlay i gula, Yesu
mawuzlah.

19Pilat awatsa bazlamŋgaynakə
tə kəɗna 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
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eye, hərwi təvnakə ta dar fayaYesu
aye na, bəse ta wuzlah gay. Ada
wu niye təwatsa aye na, tə bazlam
i gəma hay wal wal mahkar: Tə
bazlam i Yahuda hay, i Roma hay
ada ta Gərek hay.

21 Bagwar hay i ndo neheye
tə vəlaway wu a Mbəlom aye tə
dzaŋga bazlam niye na, ti ye ka təv
i Pilat, tə gwaɗay: «Ka watsa faya
“Bəy i Yahuda hay” meriye. Watsa
faya na: “Ndo nakay a gwaɗ: Neŋ
na, bəy i Yahuda hay.”»

22 Pilat a gwaɗatay: «Wu nakə
neŋ na watsa aye na, ma ndziye
andza niye.»

23 Sidzew hay ta dar na Yesu ka
mayakomazləlmbaɗa 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. 24 Tə tsik mə walaŋ
tay, tə gwaɗ: «Petekeɗ nakay na, kâ
ŋguraɗakwa ha bay. Ane tuk na,
gakwa faya tsakwal hərwi məsəre
hamata zle na, way.»
Andza niye, wu nakay a ge bo

aye na, andza nakə mawatsa eye
məƊerewel i Mbəlom aye, tə gwaɗ:
«Ta ŋgəna ha petekeɗ ga mə walaŋ

tay
ada tə ge faya tsakwal ka
məkelkabo ga.*»

Wunakə sidzewhay 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, nəteye malətsa eye
ka təv eye niye.

26 Yesu a ŋgatay a may ŋgay ta
gawla ŋgay nakə a wuɗa na hal-
adzay aye. A gwaɗay a may ŋgay:
«May ga, wawa yak anaŋ.» 27 Ma
dəba aye a gwaɗay a gawla ŋgay
niye awuɗa na haladzay aye: «May

yak anaŋ.» Pat eye niye gawla i
Yesu niye a wuɗa na haladzay aye
a zla naMari a gay ŋgay.

Məməte i Yesu
Mata 27.45-56; Markus 15.33-

41; Luka 23.44-49
28Ma dəba eye na, Yesu a sər ha

wunakəMbəlomasləraahaya faya
məge aye na, ka ndəv tebiye tuk.
Yesu a gwaɗ: «Yam a geŋ.» A tsik
andza niye hərwi ada wu nakə tə
dzaŋgawaməƊerewel i Mbəlom aye
mâ ge bo.†

29 Gəzla wuray andaya maraha
eye tə wuye andaya guyakaka.
Sidzew niye hay tə zla wuye
kofkoffa, tə tələka a wu niye. Tsa
na, ta hak na a mayako. Tə pay
naha ka bazlam a Yesu.

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
31Tə kəɗnaYesu na, pat iməhəne

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 mayako mazləlmbaɗa eye
pat i mazəzukw bo bay. Ti ye ta
tsətsah ka Pilat mâ vəlatay tsəveɗ
ka məhəɓe sik i ndo niye hay ada
məzla ahaya abəra kamayako.

32 Tsa na, sidzew hay ti yaw ka
təv i ndo neheye ta dar ka mayako
mazləlmbaɗa eye tage Yesu aye. Tə
həɓay ha sik a ndo makurre eye.
Tsa na, tə həɓay ha a ndo neŋgeɗ.
33 Tə ndisl ka təv i Yesu na, ta zəba
faya na, kəmət tsɨy. Neŋgeye na, ta
həɓay ha sik ŋgay hay təbey. 34Ane
tuk na, ndo nəteməwalaŋ i sidzew
hay a ye naha a təz na dzəham i
Yesu ta suwal. Kwayaŋŋa bambaz
ta yam tambəɗaw.

* 19:24 Dəmes hay 22.19. † 19:28 Dəmes hay 22.16, 69.22.
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35Neŋ nakə na watsa na bazlam
neheye na, na ŋgatay tə ɗəre ga ada
wu nakə na watsa aye na, deɗek
eye. Na ŋgatay tə ɗəre ga, na sər
ha na tsik na, deɗek. Na watsa
na, hərwi ada nəkurom dərmak kâ
dzalum ha faya.

36Wu neheye a ge bo na, hərwi
ada wu nakə mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom aye mâ ge bo, a
gwaɗ: «Mətasl ŋgay hay na, kwa
nəte ta həɓiye ha bay.‡» 37Təwatsa
mə Ɗerewel i Mbəlom sa, tə gwaɗ:
«Ta ta zəbiye na, ka ndo nakə ta
təzay na aye.§»

Yusufa ta Nikodem tə pa Yesu a
bəɗ

Mata 27.57-61; Markus 15.42-
47; Luka 23.50-56

38Ndoweye andaya tə zalay Yus-
ufa, neŋgeye ndo i gəma i Arimate.
Neŋgeye gawla i Yesu, ane tuk na,
ta məkal, hərwi a dzədzar ta bəy i
Yahuda hay. A ye a tsətsah tsəveɗ
məzle mədahaŋ i Yesu ka Pilat. A
ye a tsətsah na, Pilat a gwaɗay faya
ayaw. Yusufa 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 tebiye ma giye kilo kuro
kuromahkar.

40 Yusufa ta Nikodem nəteye
salamay tə zla mədahaŋ i Yesu.
Tə mbəkwa ta rəkwat ada ta wats
fayamal niye hayhuŋŋa eye andza
nakə Yahuda hay tə gawa ahəl nakə
tə lawamədahaŋ hay aye.

41Ma təv niye ta dar na Yesu ka
mayako mazləlmbaɗa eye na, gu-
vah 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
hayada tsəvayniyena, bəse. Hərwi

niye Yusufa ta Nikodem tə zla Yesu
tə pa na a tsəvay.

20
Tsəvay kəriye
Mata 28.1-8; Markus 16.1-8;

Luka 24.1-12
1 Pərik i mekedœ pat i luma i

sidzew na, Mari 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 andzaniye na, a hwayka 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 tə pa na a ɗəma
aye bay.»

3 Tsa na, Piyer ta gawla i Yesu
niye neŋgeɗ eye tə lətse, ti ye ka
tsəvay niye. 4 Nəteye salamay ta
hway ka me tsəvay. Ane tuk na,
gawla i Yesu niye neŋgeɗ eye a
hway bəse a ze Piyer. Neŋgeye a
lahməndisle ka tsəvay. 5A ndisl ka
tsəvay na, a zəba ɗəre a ɗəma zərəɗ.
A ŋgatay na, a petekeɗ neheye tə
mbəkwanaYesu ayemə ɗəma. Ane
tuk na, kə fələkwa a ɗəma bay.

6 Simoŋ Piyer na, a ndisl naha
ma dəba. A ye naha a fələkwa a
tsəvay, a zəba ka petekeɗ neheye tə
mbəkwa na Yesu aye na, mə ɗəma.
7 Piyer a zəba ka petekeɗ nakə ta
nduɗay ha gər a Yesu aye dərmak.
Petekeɗ niye na, madzapa eye tə
siye hay bay. Mapaɗa eye, təv ŋgay
wal.

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.
9Gawla i Yesu hay na, wu nakəmə
Ɗerewel i Mbəlom a tsik, a gwaɗ

‡ 19:36 Madayaw abəra ma Ezipt 12.46, Məpesle 9.12. § 19:37 Zakari 12.10.
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Yesu na, kutoŋma lətseweye abəra
mamədahaŋ 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 a Mari i
Magədala

Mata 28.9-10;Markus 16.9-11
11 Mari 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 tadiye i gəradaneŋgeɗ
tadiye i sik. 13Gawla iMbəlomniye
hay sulo aye ta tsətsah ka Mari,
tə gwaɗay: «Ŋgwas niye, ka tuwa
mey?»
Mari a mbəɗatay faya, a

gwaɗatay: «Na tuwa na, hərwi ta
zla na Bəy Maduweŋ ga ada na sər
təv nakə tə pa na a ɗəma aye bay.»

14Mari a ndəv ha mətsike andza
niye na, ambəɗa 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!» Andza məgweɗe: «Miter
ga!»

17 Yesu a gwaɗay: «Kâ lemeŋ
bay, hərwi na tsal ka təv i Bəba
ga zuk bay. Ane tuk na, do
gwaɗatay amalamar ga hay na, na
tsaliye ka təv i Bəba ga, neŋgeye
Bəba kurom dərmak, Mbəlom ga,
neŋgeyeMbəlom kurom dərmak.»

18 Tsa na, Mari i Magədala a
ye ka təv i gawla i Yesu hay. A
ye a gwaɗatay: «Na ŋgatay a Bəy
Maduweŋ kway!» A təkəratay wu
nakə Yesu a tsikay aye.

Yesu a bəzatay ha bo a gawla
ŋgay hay

Mata 28.16-20; Markus 16.14-
18; Luka 24.36-49

19 Ta huwa eye niye pat i luma
i sidzew, gawla i Yesu hay nəteye
mahaya gər eye mə gay. Ta dərəzl
ka bo a gay lele hərwi ta dzədzar ta
bəy i Yahuda hay.
Tsa na, Yesu a ye naha slekərtik

a wuzlah tay. A gwaɗatay: «Zaymâ
ndza fakuma!»

20 A tsikatay andza niye na, a
bəzatay ha vavay nakə ka həlay
ŋgay hay ada ka dzəham ŋgay
aye. Gawla ŋgay hay tə ŋgatay
andza niye na, ɗərev tay a ŋgwasa
haladzay hərwi tə ŋgatay a Bəy
Maduweŋ.

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!
23 Ndo 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.»

Yesu a bəzay ha bo a Tomas
24 Tomas nakə tə zalay 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.
25Siye i gawla i Yesuhay 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
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i poŋte bay ada na pa wur həlay ga
a bəɗ i suwal nakə ka dzəham ŋgay
ayebayna, nadzaliyeha fayabay.»

26A ndza ma dəba eye luma nəte
na, gawla i Yesu hay tə haya gər sa.
Pat eye niye na, Tomas andaya ta
nəteye tuk. Ta dərəzl naməgeɗ lele.
Yesu a ye naha a lətse awuzlah tay,
a gwaɗ: «Zaymâ 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 adaMbəlom ga.»

29Yesu a gwaɗay: «Ka dzala ha ka
neŋ na, hərwi nakə ka ŋgeteŋ aye.
Məŋgwese ka ndo neheye tə dzala
ha ka neŋ zeməŋgeteŋ aye.»

30Yesu a gemasuwayaŋ siye hay
haladzay kame i gawla ŋgay hay.
Ane tuk na, na watsa tay ha a
ɗerewel nakay bay. 31Nawatsawu
neheyena, hərwiadakâdzalumha
Yesu neŋgeye na, Kəriste, neŋgeye
Wawa i Mbəlom, ada ka hutum-
eye sifa ma neŋgeye hərwi ka pum
mədzal gər ka neŋgeye.

21
Yesu kame i dəlov i Tiber

1Ma dəba aye na, Yesu a bəzatay
ha bo a gawla ŋgay hay sa. A
bəzatay ha bo na, ka me i dəlov i
Tiber*. A bəzatay bo na, kəkay?

2 Pat eye niye siye i gawla i
Yesu hay nəteye ka təvmanəte eye.
Nəteye na, Simoŋ Piyer, Tomas
nakə tə zalayMawsaaye,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. Tadazlayaməgəse
kəlef. Ane tuk na, ta həvaɗ eye niye
na, ta gəs kəlef kwanəte bay tebiye.

4 Ɗəre a dazlay a mətseɗe na,
Yesu a ye naha a lətse kame 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!»
6Yesu a gwaɗatay: «Kalum gadaŋ

ta diye i həlay i mənday kurom
təday, ka gəsumaweye.»
Təkal gadaŋayamna, təgəskəlef

haladzay. Tə mba faya məvahaw
gadaŋ abəra ma yam bay.

7Tsa na, gawla i Yesu nakəYesu a
wuɗa na haladzay aye a gwaɗay a
Piyer: «Nakay na, BəyMaduweŋ!»
Simoŋ Piyer a tsəne andza niye:

«Nakay na, BəyMaduweŋ» na, a zla
petekeɗ ŋgay a kal ka bo hərwi ɓa
ka tsoloka ka bo abəra. Tsa na, a
kal ha bo a yam. 8Gawla 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.

9 Tə ndislew, tə mbəzlaw ka dala
na, tə ŋgatay a ako ka təv eye niye
kəlef faya ada peŋ andaya dərmak.
10 Yesu a gwaɗatay: «Həlumaw
abəra ka kəlef kurom niye hay ka
gəsumaw aye, fəkakwa.»

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
azlakwakəlefmə ɗəmamarahaeye
haladzay.

12 Yesu a gwaɗatay a gawla ŋgay
hay: «Dumara ndayakwa!» Ndo
kwa nəte mə walaŋ tay ka tsətsah

* 21:1 Tiber: Məzele mekeleŋ eye i dəlov i Galile.
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faya, kə gwaɗay: «Nəkar way?» na,
ka tsətsah bay. Hərwi tə sər ha
neŋgeye na, BəyMaduweŋ.

13Yesu a həndzəɗnaha 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
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 ha na wuɗa kar segey.»
Yesu a gwaɗay: «Gatay gər a

wawa i təɓaŋ ga hay lele.»
16 Yesu a tsətsah faya masulo

eye sa, a gwaɗay: «Simoŋ wawa i
Yuhana, ka wuɗa ga ɗaw?»
Simoŋ Piyer a mbəɗay faya, a

gwaɗay: «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

mamahkareye: «Kawuɗaga ɗaw?»
aye na, a ndalay. A mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, nəkar na,
ka sərwu tebiye. Ka sərhanawuɗa
kar!»
Yesu a gwaɗay: «Gatay gər a təɓaŋ

ga hay. 18Neŋ faya na gwaɗakeye:
Sər ha na, ahəl niye nəkar gawla
eye na, ka ɓarawa bəzihuɗ tə həlay
yak eye ada ka yawa na, a təv nakə
a saka aye. Ahəl nakə ka ge gu-
ram aye na, ka gəsiye na həlay ka
mbəlom, ada ndo mekeleŋ eye ma
ɓarakeye na bəzihuɗ ada ma diye
kar ha a təv nakə a saka bay aye.»

19 Yesu a tsik bazlam neheye na,
a ɗay ha məməte nakə Piyer ma ta

mətiyena, kəkay. Məməteŋgayniye
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 awuɗa na haladzay aye.
Ahəl niye, ahəl nakə faya ta ndiye
ɗaf aye, maa həndzəɗ ka təv i Yesu
ada maa tsətsah: «Bəy Maduweŋ
mata ge fakaya ɗaf way?» na,
neŋgeye.

21 Piyer a ŋgatay na, a tsətsah ka
Yesu, a gwaɗay: «Bəy Maduweŋ,
mata gay a neŋgeyemey?»

22Yesu ambəɗay faya, a gwaɗay:
«Taɗə a seŋ mâ ndza ka bəra hus
ahəl nakə na maweye na, me yak
faya mey tey? Nəkar na, peŋ
bəzay!»

23Labara nakay a dəɗatay a zləm
andoməpemədzal gər hay ka Yesu
na, gawla i Yesu niye Yesu a tsik
faya andza niye na, mamətiye bay.
Azlakwa Yesu kə gwaɗay a Piyer
ma mətiye bay na, kə tsikay bay.
Ane tuk na, a gwaɗay na: «Taɗə a
seŋ mâ ndza ka bəra hus ahəl nakə
na maweye na, me yak faya mey
tey?»

24 Wu neheye tebiye Yesu a ge
aye na, maa ɗa ha ada maa watsa
na, gawla i Yesu niye Yesu a wuɗa
na haladzay aye. Ada nəmaa sər
ha na, wu neheye a ɗa ha aye na,
deɗek.

25 Siye i wu neheye Yesu a ge
na, nəteye haladzay. Taɗə ta watsa
tebiye ka ɗerewel nəte ta nəte na,
ɗerewel niye hay təvma slateye ka
məndzibəra bay.
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Ɗerewel i məsler i ndo
imaslaŋ 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 ɗa ha təday
na, ma Zerozelem ada ma gəma
neheye tə mbay naha aye, ada a
dala neheye tə lawara na bəlay
nakə tə zalay Mediterane aye. Ta
ge na məsler nakə Yesu a vəlatay
aye (Luka 24.47-48; Ɗerewel i ndo i
maslaŋ hay 1.8).
Ka madazlay i ɗerewel nakay

na, Yesu a tsal ka təv i Mbəlom
(1.9). Anəke na, neŋgeye andaya
ka təv tay sa bay, ane tuk na,
a sləraw Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
a ndo i maslaŋ hay (Məsler hay
2). Məsəfəre niye a vəlatay tsəveɗ
məɗe ha wu neheye bagwar eye
Mbəlomfayamagiye, adaMəsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye faya ma həlaweye
ndo weɗeye hay ka məpe mədzal
gər ka Yesu.
Hus ka madədo 12 na, 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 ibagwar iYahuda
hay andza Yesu (Madədo 3 hus ka
8).
Tə ɗa ha Labara Ŋgwalak eye a

ndo neheye Yahuda hay bay aye
(Madədo 8 hus ka 12).
A dazlay ka madədo 13 na, Pol

ndo i maslaŋ i Yesu a zəvay naha
faya a Piyer. Yesu Kəriste a zalay
a Pol (madədo 9). Madədo 13 hus
ka 28 fayama tsikiye kamahəhele 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
matətikenakəa tətik tayhandohay
aye tebiye, na pasla a ɗəma, kwa
kamadazlay i məsler ŋgay, 2hus 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 neh-
eye a pala tay andza ndo i maslaŋ
hay aye.

Yesu a gwaɗ ma sləraweye
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye

3 Ma dəba i məməte ŋgay na, kə
lətsa abəramamədahaŋkabəzatay
ha bo a ndo i maslaŋ ŋgay hay
lele, a ɗatay ha na, neŋgeye an-
daya. 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 yumabəra
ma Zerozelem zuk bay. Həbumwu
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 məndze aza mba
tsekweŋ na, nəkurom ta dzəhuɓiye
kurom ha a Məsəfəre 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. 8 Ane
tuk na, ka ta hutumeye gədaŋ ahəl
nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma
mbəzlaweye fakuma aye. Ka ta
tərumeye ndo məɗe ha labara ga
ma Zerozelem, ka dala i Yahuda,
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ka dala i Samari ada ka kokway i
məndzibəra tebiye.»

9Madəba 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.

10Yesu fayama tsaliye na, nəteye
faya ta zəbiye naha faya huya. Tsa
na, ndo hay sulo tə petekeɗ kweɗek
kweɗek eye hay ti yaw ka təv tay,
11 tə gwaɗatay: «A nəkurom Galile
hay, faya ka mətsumeye mazəbe
ɗəre a magərmbəlom na, hərwi
mey? Yesuna, ki ye fakumaabəraa
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. 13Ahəl nakə təndisl 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 ndoməge vəramhərwi
dala ŋgay* ada Yahuda wawa i
Yakuba. 14Nəteye tebiye təhayawa
gər pat pat, ta ŋgwas hay, ta Mari
may i Yesu ada ta malamar i Yesu.
Tə hayawa gər hərwi maɗuwulay
nahame aMbəlom.

Tə paMatiyas a bəram i Yudas
15 Pat wuray na, ndo məpe

mədzal gər 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 na, neŋgeye
nəte məwalaŋmay, kə huta məsler
andza nəmay.»

18 Suloy nakə tə vəlay hərwi
məkəɗe gər i ndo aye na, Yudas a
səkəmha guvah. Mə ɗəmana, a dəɗ
tə huɗ. Huɗ ŋgay a nduzl, dende
ŋgay hay ti yaw a bəra tebiye.
19 Ndo i gəma i Zerozelem hay tə
tsəne labara niye na, tə zalay a
guvah niye təme 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.»

23Məwalaŋ 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

* 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. † 1:20 Dəmes hay 69.26. ‡ 1:20 Dəmes hay 109.8.
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təzalayMatiyas. 24Tsana, ndoniye
haymahaya gər eye ta ɗuwulayme
aMbəlom, tə gwaɗ: «BəyMaduweŋ,
nəkar nakə ka sər ɗərev i ndo zezeŋ
aye na, ɗamay ha way nakə mə
walaŋ i ndo neheye sulo ka zla,
25 hərwi məge məsler yak aye, a
bəram i Yudas nakə a gər ha, a ye
a təv nakə a say a neŋgeye aye.»

26Tandəvhamaɗuwulemena, tə
ge tsakwal. Tsakwal a zla Matiyas,
Matiyas a təramakuro gər eye sulo
i ndo i maslaŋ hay.

2
Məsəfəre i Mbəlom a yaw

1Magurlom iPeŋtekot* a slawna,
gawla i Yesu hay nəteye mahaya
gər eye ka təv manəte eye. 2 Ahəl
nakə nəteye mahaya gər eye na,
kwayaŋŋamaləve i wuye a tsənew
ma magərmbəlom. Maləve i wuye
niye na, andza mətasl bagwar eye.
A ye fataya, mavəzle ŋgay eye a rah
a gay nakə nəteye mandza eye mə
ɗəma aye. 3 Kwayaŋŋa tə ŋgatay
andza ɗərneh i ako a yaw, a ŋgəna
bo, ti ye tə ndza ka gər i ndo niye
hay nəte nəte tebiye. 4 Nəteye
tebiye tə rah ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye ada ta dazlay a mətsike me tə
me hay wal wal. Kwa way a tsik
andza nakəMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
a gwaɗay tsik aye.

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 tsənemətsikeme i ndoməpe
mədzal gər niye hay faya a tsik me
tə me ŋgay ŋgway. 7Nəteye neheye

ti ye naha tebiye aye faya ta zəbiye
fataya, ada a gatay hərɓaɓəkka. Tə
gwaɗ: «Ndo neheye faya ta tsikiye
me aye nəteye tebiye na, Galile
hay bəɗaw? 8 Ada kwa way kway
eye ka tsənakwa nəteye faya ta
tsikiye me tə me kway na, ma
kəkay? 9 Mə walaŋ kway na, siye
hay ti yaw ma dala i Partiya, ma
Madiya ada ma Elam. Siye hay
ti yaw ma dala i Mizapotami, ma
Yahuda ta Kapados ada ma dala i
Poŋtus, ma dala i Azi, 10 ma dala
i Firigiya, ma dala i Pamfeli, ma
dala i Ezipt, ta dala Libiya nakə
bəse ta gəma i Siren aye. Siye hay
ti yawma Roma, 11ma dala i Kəret
ta Arabi. Məwalaŋ 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 təŋgwasa ka ndoməpe
gər niye hay ka Yesu aye, tə gwaɗ:
«Ndo neheye na, ta kwaya.»

Piyer a tsikme
14 Piyer a tsəne bazlam niye na,

a lətse. Tə lətse tə siye i ndo i
maslaŋ i Yesu niye hay kuro gər
eye nəte aye tebiye. Piyer a lətse
na, a tsik ta magala, a gwaɗatay a
ndo niye hay: «Nəkurom Yahuda
hay ada tə nəkurom neheye tebiye
mandza eye ma Zerozelem aye,
pumayzləmabazlamganeheyena
tsikakumeye ada tsənum wu nakə
a ge bo aye lele təday. 15 Andza
nakə ka dzalum aye na, ndo neh-
eye ta kwaya bay. Hərwi anəke na,
mekedœ mba zlezle ta kwaya tsa

* 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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ɗaw? 16Ane tuk na, wu nakə Zowel
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom a
tsik ahəl niye məƊerewel i Mbəlom
aye na, ma giye bo anəke tuk.
17 “Mbəlom a gwaɗ:
Mata dayaw ka mandəve i

məndzibəra na, wuyemey?
Na vəlateye Məsəfəre ga a ndo hay

tebiye.
Wawa kurom hasləka eye hay tə

demkuromhay ta təriyendo
i maslaŋ ga hay.

Na ta bəzatay ha wu weɗeye a
gawla kurom hay.

Məsine ma ta gateye a bagwar
kurom hay, na tsikiye me
ma nəteye.

18Ayaw! Pat eye niye na,
na sləratayaweyeMəsəfəre 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 ka
məndzibəra.

Ndo hay ta ŋgateye a bambaz,
ta ŋgateye a ako ta geŋgis eye
tərɗœleŋŋa.

20Pat ma ta dəviye sa bay
ada kiye ma təriye ndozza
andza bambaz.

Pat eye niye na, pat bagwar
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
Maduweŋmâ 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 haywalwalməwalaŋ
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. Kə
mbəla ahaya abəra mə ɗəretsətseh
i mədahaŋ. A ndza ma mədahaŋ
huya bay na, hərwi mədahaŋ a sla
fayabay. 25HərwiDavit kə tsik faya
ahəl niye, a gwaɗ:
“Na ŋgataway a Bəy Maduweŋ ga

huya kame ga.
Neŋgeye ka tsakay ga

hərwi ada nâ dzədzar bay.
26 Hərwi 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 ndoməpemədzal
gər ka nəkar nâ zema tsəvay
bay.

28 Ka ɗeŋ ha tsəveɗ nakə na
zəŋgaliye, ma diye ga ha a
sifa aye,

Ka təra ga ha ndo maŋgwasa eye
hərwi nəkar tə neŋ.‡”»

29 Piyer a gwaɗatay sa: «Malamar
ga hay, ka bəba təte kway Davit na,
na sliye faya mətsikakum parakka
lele. Neŋgeye na, kə mət. Ta la
na ada ka sərakwa ha tsəvay ŋgay
andaya bəgomma təv kway. 30Ane
tuk na, ahəl niye na, neŋgeye ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom. A sər
ha ɓa Mbəlom kə tsikay kurre, a
gwaɗay: “Aza ma dəba yak na, na
ta vəliye bəy yak a ndo nəte mə
walaŋ i wawa yak hay.§”

31 «Neŋgeye na, ɓa kə sər ha kurre
Kəriste na, ma lətseweye abəra ma
mədahaŋ.

† 2:21 Zowel 3.1-5. ‡ 2:28 Dəmes hay 16.8-11. § 2:30 Dəmes hay 132.11.
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“Mbəlom ma gəriye ha ma təv
məndze i mədahaŋ hay bay,

ada bo ŋgayma 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 vəlamayaw wu nakə anəke
ka ŋgatumay ada ka tsənum aye.
34 Davit na, neŋgeye kə tsal a
mbəlom təbey, ane tuk na, a gwaɗ:
“BəyMaduweŋMbəlomagwaɗaya

BəyMaduweŋ ga na:
Dara, ndza tə həlay i mənday
ga,

35 hus a pat nakə neŋ, na piye ndo
məne ɗəre yakhay ahuɗ i sik
yak hay

andza wu məpe faya sik aye
təday.†”»

NdoməpemədzalgərhaykaYesu
ta səkah

36 «Nəkurom Israyel hay tebiye
sərum ha ta deɗek, Yesu nakə ka
darumnakamayakomazləlmbaɗa
eye na, Mbəlom a təra ha Bəy
Maduweŋ ada ndo mətəme ha ndo
hay na, neŋgeye.»

37 Ndo niye hay tebiye tə tsəne
bazlam niye na, ɗərev a ye fataya
abəra. Ta tsətsah ka Piyer ada ka
siye i ndo i maslaŋ hay, tə gwaɗ:
«Malamar hay, anəke nəmaa giye
na, kəkay?»

38 Piyer a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Gərum ha mezeleme
kurom ada tâ dzəhuɓ kurom ha
a yam ta məzele i Yesu Kəriste
hərwi ada Yesu ma pəsakumeye
ha mezeleme kurom hay. Ka
gum andza niye na, Mbəlom
ma vəlakumeye Məsəfəre ŋgay

Tsəɗaŋŋa eye. 39Hərwi Mbəlom kə
tsik kurre, a gwaɗ: Ma vəlakumeye
a nəkurom ada a wawa kurom
hay. A gwaɗ ma 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.»

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 Mbəlom
mâ 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 tə pa mədzal
gər ka Yesu, ta səkah tay ha ndo
məpemədzal gər hay ka Yesu.

Məndze i ndoməpemədzal gər ka
Yesu

42 Nəteye niye tebiye tə paway
zləm a matətike i ndo i maslaŋ
i Yesu neheye ta tətikawatay aye
tə metsehe lele. Tə ndzawa ka
təv manəte 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
hərwiMbəlom a gawamasuwayaŋ
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 kwaaway ɗakaməgewu
ŋgay nakə a say aye. 46 Tə hayawa
gər pat pat a gay iməɗəslay 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

* 2:31 Dəmes hay 16.10. † 2:35 Dəmes hay 110.1.
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kwa tsekweŋ andaya bay. 47 Ta
zambaɗaway aMbəlom 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
hay ka Yesu ta ndo neheye fayama
təmiye tay ha aye.

3
Piyer ta Yuhana tə mbəl ha ndo

matəra eye
1Pat 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
məgeɗnakə a le aye. Ndoweye niye
na, matəra eye kwa abəra kaməwe
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.» 5 Tsa na, ndo niye
a zəba fataya, a zəzur tay ha tə
metsehe lele. Neŋgeye a dzala
na, ta vəleŋeye wu. 6 Piyer a
gwaɗay: «Dala andaya fagaya bay
tebiye, ane tuk na, na vəlakeye na,
wu nakə andaya fagaya aye. Neŋ
faya na gwaɗakeye ta gədaŋ i Yesu
Kəriste i Nazaret lətse, do!»

7 Tsa na, Piyer a gəs na
abəra mə həlay i mənday hərwi
madzəne na ka mələtse ha ka
mbəlom. Kwayaŋŋa sik ŋgay hay
təmandərkukwasl 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 Yesu niye hay a
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom.
Ndo niye na, a ye lele ta mandepe
a mbəlom tsaɗaw tsaɗaw ada tə
mazambaɗay aMbəlom.

9 Ndo hay tebiye tə ŋgatay faya
ma diye kuteŋ kuteŋ lele ada faya
ma zambaɗeye a Mbəlom. 10Tə sər
ha, neŋgeyendonakəarəkawabəse
ta məgeɗ nakə a le haladzay i gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom aye na,
nəteye niye tebiye ta dzədzar ada a
gatay hərɓaɓəkka hərwi wu nakə a
ge bo ta ndo niye aye.

11 Piyer ta Yuhana nəteye mə
mazambal i gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom nakə tə zalay Mazambal
i Salomoŋ aye. Ndo nakə a mbəl
abəra mə matəre aye na, a wuɗa
məgəre tay ha sa bay. Ndo hay
haladzay ti ye naha mahway
mahway hərwi nəteye tebiye a
gatay hərɓaɓəkka. 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 gakum hərɓaɓəkka na, hərwi
mey? Nəkurom faya ka zəbumeye
famaya andza niye na, hərwimey?
Nəkurom faya ka dzalumeye mə
gər kurom na, maa mbəl ha ndo
nakay na, Piyer ta Yuhana hərwi
bo tay eye gədaŋ eye. Tə mbəl ha
na, nəteye tə pay bəzay a Mbəlom
lele. Ane tuk na, aʼay andza
niye bay. 13 Mbəlom i Abraham,
Mbəlom i Izak adaMbəlom 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 ɗuhmatsətsehe
tâ gərakum ha na, ndo məkəɗe
ndo. 15 Andza niye, ka kəɗum na,
ndo nakə ma vəliye sifa a ndo hay
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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 pa mədzal gər
ka Yesu aye.

17 «Malamar ga hay, ahəl nakə
nəkurom ta bəy kurom hay ka
kalum ha Yesu aye na, neŋ na sər
ha wu nakə ka gum aye na, ka
sərum bay. 18Ane tuk na, Mbəlom
a ge na, wu nakə a tsik ahəl niye tə
bazlam i ndoməɗe ha bazlam ŋgay
aye. A gwaɗ: Kəriste na, ma ta giye
ɗəretsətseh. 19 Anəke na, mbəɗum
hamedekurom,mbəɗumawmeka
təv i Mbəlom hərwi ada mâ mbat-
akum ha mənese kurom hay. 20Ka
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 təmaɗ hus a pat nakə
Mbəlom ka təra ha wu hay tebiye
andza nakə a ɗa ha ahəl niye tə
bazlam i ndo məɗe ha bazlam
ŋgay hay aye. 22 Musa, neŋgeye
a gwaɗatay a bəba təte kway hay:
“BəyMaduweŋ kuromMbəlomma
ta slərakumaweye ndo məɗe ha
bazlam ŋgay andza neŋ na gwaɗ
bəɗaw? Neŋgeye na, slala kurom.
Ka ta pumay zləm awu nakəma ta
tsikakumeye tebiye. 23Ndoweyekə
pay zləm a bazlam i ndo məɗe ha
bazlam i Mbəlom niye bay na, ma
ndziye mə walaŋ i ndo i Mbəlom
hay bay. Ta kəɗiye na mədahaŋ
eye.*”

24 «Siye i ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom hay dərmak ta tsik andza
i Musa. Ta tsik ka wu nakə ma

giye bo ahəl kway nakay anaŋ aye.
Kwa Samuyel ada kwa siye i ndo
maslaŋ i Mbəlom neheye ti yaw
ma dəba ŋgay aye. 25 Malamar ga
hay, Mbəlom a tsik wu neheye tə
bazlam i ndoməɗe ha bazlam 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.†” 26 Andza niye,
Mbəlom a sləraw ndo i məsler ŋgay
na, hərwi kurom təday. A sləraw
na, hərwiməpe 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 aMbəlomada
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 sliye faya mələtsew abəra ma
mədahaŋ.» 3Ndoniyehay tə gəs tay
haPiyer ta Yuhana, ta dərəzl fataya
a daŋgay. Ta dərəzl fataya na, ta
gatay sariya zuk bay, hərwi həvaɗ
kə ge tsɨy. 4Məwalaŋ i ndo neheye
tə tsəne matətike i Piyer ta Yuhana
aye na, ndo hay haladzay ta dzala
ha ka Yesu. Ndo məpe mədzal gər
kaYesu ta səkah, ndohay tebiyema
giye gwezem zlam.

5 Tədœ eye i mekedœ na, bəy i
Yahuda hay, madugula i Yahuda
hay ta ndo mədzaŋgawa bazlam i

* 3:23 Madayaw abəra ma Ezipt 18.15, 18-19. † 3:25 Madazlay i wu hay 22.18; 26.4.



Məsler hay 4:6 226 Məsler hay 4:21

Mbəlom mapala eye tə haya gər a
Zerozelem. 6 Mə walaŋ tay niye
hay tə haya gər aye na, bagwar i
ndoməvəlawaywu aMbəlomnakə
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. 7Tə 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
ta Məsəfəre 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? 10 Ayaw
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 ada Mbəlom a
lətse ahaya abəramamədahaŋ 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, təneŋgeyenəte ŋgweŋ. Hərwi ka
məndzibəra tebiye Mbəlom kə vəl
ndo mekeleŋ eye nakə ma təmiye
kway ha aye na, andaya bay.»

13 Ndo niye hay tə haya gər aye
na, a gatay wadəŋ wadəŋ. 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. 14Ane tuk na, nəteye faya
ta ŋgateye a ndo nakə a mbəl aye
dərmak, neŋgeyemalətsa eye ka təv
tay. Tə sər wu nakə ta mbəɗatay
faya a Piyer ta Yuhana aye bay.
15 Tsa na, tə gwaɗatay: «Dum abəra
mə gay.» Piyer ta Yuhana ti yaw
wu tay abəra mə ɗəma na, nəteye
tə mətsa mə gay tə ma ha ka bo
bazlam. 16 Tə gwaɗ a bo mə walaŋ
tay: «Ndo neheye ka gakweye tay
ha na, kəkay? Ndo i Zerozelem
hay tebiye tə sər ha masuwayaŋ
nakə tə ŋgatay aye parakka, maa
ge na, Piyer ta Yuhana. Ka slak-
weye faya məmbeɗe bay. 17 Ane
tukna, gakwataymeadapakwa fa-
taya zluwer na, tâ tətikatay bazlam
nakay a ndo hay tə məzele i Yesu
Kəriste bay hərwi ada siye i ndo
hay tâ tsəne labara i masuwayaŋ
nakə tə ge aye bay.» 18 Ti ye tə za-
latayaw. Piyer ta Yuhana ta mbəɗa
naha gər ka təv tay. Ti ye naha na,
tə gatayme, tə gwaɗatay: «Kâ tsiku-
matay kəgəbay kâ tətikumatay a
ndo 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 i Mbəlom aye
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.»

21Ndo niye hay mahaya 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,

* 4:11 Dəmes hay 118.22. Kwar eye niye na, Yesu.
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hərwi siye i ndo hay nəteye tebiye
faya ta zambaɗeyeaMbəlomhərwi
wu nakə Piyer ta Yuhana tə ge
aye. 22 Ndo niye tə mbəl ha ta
masuwayaŋ aye na, məve ŋgayma
ziyeməve kuro kuro faɗ.

Maɗuwuleme i ndoməpemədzal
gər hay

23 Tə gər tay ha Piyer ta Yuhana.
Tə gər tay ha na, ta mbəɗa gər, ti ye
ka təv i ndo məpe mədzal hay ka
Yesu. Ti ye naha na, ta təkəratay
wu nakə bagwar hay i ndo neheye
tə vəlaway wu a Mbəlom aye ta
madugula hay i Yahuda hay tə tsik
aye. 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. 25Maa 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?

26Bagwar i bəy i dala i məndzibəra
hay ta ləva boməge vəram.

Bəy hay ta haya gər məge
vəram ta Bəy Maduweŋ
Mbəlom

ada ta ndo nakə a pay dzagwa i bəy
a gər aye.†”

27 «Andza niye deɗek, ta haya gər
ma gəma nakay. Herod tə Poŋos
Pilat ta gəma hay ada ndo i Is-
rayel hay ta haya gər məge vəram
ka Yesu ndo i məsler yak tsəɗaŋŋa
eye. Neŋgeye nakə ka pay dzagwa
i bəy a gər aye. 28 Wu nakə tə ge
andza nakay aye na, andza i yak
nakə ka tsik kurre a saka məge ta
gədaŋ yak aye. 29 Anəke na, Bəy
Maduweŋ may, dzəna may abəra

ka təv i seweɗ tay neheye tə gamay
aye tey. Vəlamay gədaŋ yak ada
nəmaâ ɗa ha bazlam yak ta deɗek.
30Vəlamay gədaŋ hərwi ada nəmaâ
mbəl tay ha ndo hay, hərwi ada
nəmaâ gemasuwayaŋ haywal wal
ta məzele i Yesu, ndo i məsler yak
tsəɗaŋŋa eye.»

31 Ta ndəv ha maɗuwulay me a
Mbəlom na, təv nakə nəteye ma-
haya gər eye mə ɗəma aye a ɓəl
haladzay dzekiɓ dzekiɓ. Nəteye
niye tebiye, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
a rahatay a bo. Kwayaŋŋa tə pa
bo kaməɗe ha bazlam i Mbəlom ze
madzədzere.

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 bo mə
walaŋ tay. 33 Ndo i maslaŋ i Yesu
hay tə ɗawa ha bazlam i mələtsew
i Bəy Maduweŋ Yesu abəra ma
mədahaŋ ta gədaŋ haladzay. Tə
gwaɗawa: «Nəmaa ŋgatay kə lətsew
abəra ma mədahaŋ.» Ada Mbəlom
a pa ŋgama haladzay ka ndo məpe
mədzal gər hay. 34 Ndəray mə
walaŋ taykwatsekweŋwuakətsay
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
ŋgənawahasuloyeyekwaawayɗa
andza nakə a say aye.

36 Andza niye ndoweye andaya
təzalayYusufa. Ndo imaslaŋ iYesu
hay tə pa faya məzele na, Barn-
abas, andza məgweɗe: Ndo nakə
ma gwaɗiye tete a siye i ndo hay
aye. Neŋgeye slala ŋgay na, Levit

† 4:26 Dəmes hay 2.1-2.
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hay. Tə wa na ma gəma nakə tə
zalay Sipəre aye. 37Neŋgeye a ye, a
səkəm ha guvah ŋgay. Tsa na, a zla
ahaya suloy eye, a vəlatay a ndo i
maslaŋ i Yesu hay.

5
Marawme i Ananiyas ta Safira

1Ane tuk na, ndoweye andaya tə
zalay Ananiyas. Tə zalay a ŋgwas
ŋgay Safira. Pat wuray na, ta səkəm
ha guvah tay tə gwaɗ ayaw mə
walaŋ tay. 2 Ananiyas a həl faya
abəra ka suloy i guvah niye, a ye
ha siye a vəlatay a ndo i maslaŋ
i Yesu hay. Suloy nakə a həl faya
abəra aye na, ŋgwas ŋgay a sər faya
lele. 3Ayenahana, Piyeragwaɗay:
«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, guvah yakwuyak bəna
i ndəray ɗaw? Ada suloy i guvah
nakə ka səkəm ha aye na, i yak
bəɗaw? Ka dzala mə gər yak məge
wu andza nakay na, ma kəkay? Ka
raway me na, a Mbəlom bəna, a
ndo hay bay.»

5 Ananiyas a tsəne bazlam niye
hay na, a dəɗ abəra ka mbəlom.
Kwayaŋŋa amət tsaɗək tsaɗək. Ndo
neheye tə tsəne labara niye aye na,
nəteye tebiye ta dzədzar haladzay.
6 A mət na, gawla hay ti yaw tə
mbəkwanamədahaŋ. Tsana, tə zla
na, ti ye tə la na.

7 Mazlambar ma giye ɓəre
mahkar na, ŋgwas i Ananiyas a
yaw a fələkwa a gay. A yaw na,
kə sər ka wu nakə a ge bo aye
bay. 8 A fələkwa naha a gay na,
Piyer a tsətsah faya, a gwaɗay:
«Tsikeŋ, suloy i guvah kurom nakə
ka səkəmum ha ta zal yak aye na,
andza nakay ɗaw?»

Ŋgwas niye a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Ayaw! Nəmaa səkəm ha
na, suloy eye andza nakay.»

9Piyer a gwaɗay: «Kamumha ka
bo bazlam məwalaŋ kurom hərwi
madzəgur me ka Məsəfəre i Bəy
Maduweŋ na, kəkay? Tsəne, ndo
neheye tə la zal yak aye, nəteye an-
dayamalətsa eye kaməgeɗ tsɨy ada
ta deyeweye ta zliye kar dərmak.»

10 Piyer 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, kə mət.
Tə zla na, ti ye ha tə la na ka tsakay
i zal ŋgay. 11Ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu Kəriste tebiye ada tə
siye i ndo neheye tə tsəne labara
niye aye na, ta dzədzar haladzay.

Ndo i maslaŋ hay tə gawa ma-
suwayaŋwal wal haladzay

12 Ndo i maslaŋ hay tə gawa
masuwayaŋ wal wal haladzay mə
walaŋ i ndo hay. Ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu tə hayawa gər a
dalamətagay i gay iməɗəslay ha gər
a Mbəlom, mə Mazambal i Salo-
moŋ. 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. Ndo
məpe mədzal gər hay ta səkah ha-
ladzay. 15 Hərwi masuwayaŋ ne-
heye ndo i maslaŋ hay tə ge aye
na, ndo hay tə həlawa naha ndo i
ɗəvats hay. Tə həlawa tay naha ka
sləlah kəgəbay ka hubok. Tə pawa
tay ha ka tsakay i tsəveɗ hərwi ada
ahəl nakə Piyer ma diye tə ɗəma
aye na, kwa kəkay mezek ŋgay kə
husa ka ndo nəte məwalaŋ tay ma
mbəliye. 16 Ndo hay haladzay ti
yawaw abəra ma gəma neheye tə
mbay naha a Zerozelem aye. Tə
həlawa naha ndo i ɗəvats ta ndo
neheye məsəfəre lele bay eye hay
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mə bo tay aye. Ndo i maslaŋ hay tə
mbəl tay ha tebiye.

Tə gəs tay ha ndo imaslaŋ 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
haladzayna, andalatay, ɗərev tay a
rah ta sələk. Təmahakabobazlam,
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 maslaŋ hay nəteye
ma daŋgay aye na, gawla i Mbəlom
a ye, a həndəkatay na məgeɗ i gay
i daŋgay niye. A həlatay ahaya ndo
i maslaŋ niye hay abəra mə ɗəma,
a gwaɗatay: 20 «Dum ta ɗumatay ha
labara i sifa weɗeye a ndo hay ma
dalamətagay i gay iməɗəslay ha gər
a Mbəlom!»

21 Ndo i maslaŋ hay ta təma ba-
zlam 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 neheye nəteye
dziye, tə zalatay a madugula i
Yahuda hay, tə haya gər. Tə ma ha
ka bo bazlam mə walaŋ tay. Tsa
na, tə slər ndo hay ka ndo i maslaŋ
hay a gay i daŋgay, tâ ye tâ həlatay
ahaya. 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 neheye tə slər
tay naha aye, tə matay ha labara
eye. 23 Tə gwaɗatay: «Nəmaa ye
naha, nəmaa ndzay a gər a gay i
daŋgay na, madərəzla eye lele ada
ndo matsəpe məgeɗ hay nəteye an-
daya faya ta tsəpiye. Ane tuk na,
nəmaahəndəknaməgeɗna, 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 bag-
war hay i ndo neheye tə vəlaway
wu aMbəlom 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 dza-
liye andza niye na, ndoweye a yaw
ka təv tay, a gwaɗatay: «Tsənum!
Ndo neheye ka pum tay a daŋgay
aye na, nəteye faya ta tətikateye a
ndo hay mə gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom!»

26 Tə tsəne andza niye na,
kwayaŋŋa bəy i ndo matsəpe gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom ta ndo
ŋgay hay, ti ye mata ma tay ahaya
ndo 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 imaslaŋ hay kame i sariya
27 Ti ye tə həlatay ahaya na, ti ye

tay ha kame i madugula i Yahuda
hay. Bagwar i ndo məvəlaway wu
aMbəlomapabo kamatsətsehe fa-
taya abəra bazlam. 28A gwaɗatay:
«Nəmaa gakum me ka matətikatay
a ndo hay ta məzele i Yesu bəɗaw?
Ada ka gumna,mey? Nəkuromna,
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 maslaŋ
hay ta mbəɗatay faya, tə gwaɗatay:
«Marəhayha gər na, aMbəlombəna
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.
31 Mbəlom 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. 32 Nəmay na, ndo məhəle
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mbal i wu neheye a ge bo aye,
nəmay ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
nakə Mbəlom a vəlatay a ndo neh-
eye ta rəhay ha gər aye.»

33 Tə tsəne bazlam niye na, a
ndalatay haladzay. A satay məɗəke
tay ha ndo i maslaŋ hay. 34Ane tuk
na, Farisa wuray andaya məzele
ŋgay Gamaliyel. Neŋgeye na, ndo
mədzaŋgawa bazlam i Mbəlomma-
palaeye. Ndohay tebiye ta təmawa
bazlam ŋgay. A lətse mə walaŋ i
ndo niye hay mahaya gər eye, a
gwaɗatay: «Ndo neheye tâ ye abəra
kanaŋ tsekweŋ təday.»

35Ndo 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, mâmakumaw a gər. A yaw
ahəl niye a gwaɗ neŋgeye na, bag-
war i ndo. Ndo hay ta giye temerre
faɗ ta pay bəzay. Ane tuk na, ta kəɗ
na. Ndo neheye tə pay bəzay aye
ta ŋgəna gər tebiye. Kwa ndəray ka
ləkaw bay.

37 «Ma dəba ŋgay na, ndoweye
andaya dərmak, məzele ŋgay Yu-
das. Neŋgeye ndo i Galile. Neŋgeye
a ndohwaw ahəl i məpesle ndo,
kə zalatay a ndo hay haladzay ka
məpay bəzay. Neŋgeye dərmak ta
kəɗna adandoneheye təpaybəzay
aye ta ŋgəna gər tebiye kweye kw-
eye. 38 Neŋ faya na tsikakumeye
anəke, kâ mətsum ka ndo neheye
bay, gərum tay ha tâ ye wu tay.
Hərwi kə ge mədzal gər tay, ta
məsler tay, ti yaw ma ndo hay na,
ta ndziye bay. Ta dziye. 39Ane tuk
na, kə geməsler tay a yawabəramə
həlay iMbəlomna, ka slumeye faya
məmbete ha bay. Gum metsehe
lele, faya ka gumeye vəram na, ka
Mbəlom ɗuh!»

40Ndo niye hay mahaya gər eye
ta təma bazlam i Gamaliyel. Tə
zalatay a ndo imaslaŋ hay sa. Ti ye
naha, təndaɓa tayha. 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 imaslaŋ i Yesu hay
1Ahəl 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
məmətsemaŋgənewuməndaybay.
3 Hərwi niye malamar hay, pəlum
ndo hay tasəla mə walaŋ kurom.
Ka pəlumeye na, ndo i ŋgwalak hay,
ndo neheye nəteye maraha eye ta
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ada tə sər
gər lele aye. Nəmaa vəliye məsler
i maŋgəne wu mənday na, a həlay
tay. 4 Nəmay, nəmaa ɗuwulay me
a Mbəlom ada ta məɗe ha bazlam
ŋgay a ndo hay.»

5 Bazlam tay niye a yatay a
gər a ndo hay tebiye. Tsa na,
tə pala ndo hay tasəla. Ndo
makurre eye na, Etiyen, ndo nakə
ta mədzal gər lele ada maraha
eye ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye,
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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.

7BazlamiMbəlomaɗaazləmha-
ladzay. Ndo məpe mədzal gər hay
ta səkah haladzay ma Zerozelem
ada ndoməvəlaywu aMbəlomhay
haladzay tə dzala ha ka Yesu.

Tə gəs na Etiyen
8 Etiyen na, ndo nakə nəte mə

walaŋ i ndo neheye tə pala tay
tasəla aye. Neŋgeye na, Mbəlom
kə pa faya ŋgama haladzay. Ka
tsəveɗ i Mbəlom na, neŋgeye gədaŋ
eye haladzay. A gawa masuwayaŋ
hay mə walaŋ i ndo hay. 9 Siye i
Yahuda hay nəteye andaya, tə haya
gər a gay i maɗuwule me nakə tə
zalay gay i maɗuwule me i beke
neheye tə gər tay ha aye. Ti yaw
ma gəma i Siren ada ma gəma i
Aləgəzandəri, ti yawmadala i Silisi
ada ma dala i Azi. Nəteye niye
tebiye ta təma bazlam i Etiyen bay,
faya ta kəɗiye wuway ta neŋgeye.
10Ane tuk na, ndo niye hay təmba
kaEtiyen təbazlambay, hərwimaa
vəlay ndaraw ka mətsike me na,
Məsəfəre i Mbəlom.

11Tə 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 imadugula i Yahuda
hay. 13Tə həl naha ndoməɗəse 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.
14Nəmaa tsəne faya abəra a gwaɗ:
Yesu ndo i Nazaret ma deyeweye,
ma mbəzliye ha gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom ada ma mbəɗiye ha
kule kway nakə Musa a vəlakway
aye.»

15 Ndo niye hay tebiye nəteye
mandza eye mə gay i məhay gər
aye, tə ma ha ɗəre ka Etiyen. Ta
zəba faya, tə ŋgatay na, daʼar ŋgay a
dəv andza i gawla i Mbəlom.

7
Bazlam i Etiyen

1 Bagwar i ndo məvəlaway wu
a Mbəlom a tsətsah ka Etiyen, a
gwaɗay: «Wunakə tə tsik fakayana,
deɗek ɗaw?»

2Etiyenambəɗay faya, agwaɗay:
«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
abəba təte kwayAbrahamkadala i
Mizapotami kurre ahəl nakə ki ye a
Haraŋ zuk bay aye, 3ada 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 ba-
zlam 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
anaŋnəkwaymandza eyemə ɗəma
aye. 5Mə ɗəmana,Mbəlomkəvəlay
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 vəlakeyeha tebiye. Azanəkar
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

* 7:3 Madazlay i wu hay 12.1.
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Mbəlom a tsikay aye na, a gwaɗay:
“Wawa i huɗ yak hay ta diye, ta
ndziye ma gəma i ndo hay. Mə
ɗəmana, ta təriye tay beke eye hay.
Ta gateye ɗəretsətseh. Ta ndziye
məve temerre faɗ mə ɗəretsətseh.
7 Ane tuk na, na ta giye sariya
ka ndo i gəma niye hay tə gatay
ɗəretsətseh aye. Ma dəba eye na,
ta diye abəra ma gəma nakay, ta
diye ta ɗəsleŋ ha gərma 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 kway hay tə nay ɗəre
amalamar tay nakə nəte məwalaŋ
tay tə zalay Yusufa aye. Tə gəs na ta
səkəm ha beke eye a gəma i Ezipt.
Ane tuk na, Mbəlom ka tsəpa na.
10 Mbəlom kə təma ahaya Yusufa
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 neheyemə gay ŋgay
aye tebiye.

11«Madəba eyena,mandərzlaŋ a
ge kadala i Ezipt tebiye adakadala
i Kanan. Mandərzlaŋ niye a ge na,
mandərzlaŋ bagwar eye. Ndo hay
ta sa ɗəretsətseh haladzay. Bəba
təte kway hay tə huta wu mənday
kwa tsekweŋbay tebiye. 12Zakoba
tsəne wumənday andayama 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. 14 Tsa 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. Za-
kob a mət mə ɗəma ada bəba təte
kway hay dərmak tə mət mə ɗəma.
16 Mədahaŋ 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, mazlam-
bar həlay eye kə ndislew. Gwala
kway hay təwa bo. Ta səkahməwe
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 eye a vatay gər a bəba 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 kiyemahkarmə 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 taməzlaɓ eye hərwi
bazlam ŋgay neheye a tsikawa aye
ta məsler neheye a gawa aye.

23 «Musa a ge məve kuro kuro faɗ
na, a say mede mata dzəne tay ha
gwala ŋgay Israyel hay. 24 A ye na,
a ŋgatay a ndo i Ezipt faya ma geye
ɗəretsətseh a ndo nəte 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 Mbəlomma ta təmiye
tayha abəramə ɗəretsətseh təhəlay

† 7:7 ZəbaməMadazlay i wu hay 15.13-14 adaməMadayaw abərama Ezipt 3.12.
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ŋgay. Ane tuk na, tə sər bay. 26Tədœ
eye Musa a ndzatay a gər a Is-
rayel hay sulo faya ta kəɗiye bo. A
say a Musa maŋgəne tay ha ada tâ
ndza zay mə walaŋ tay. A gwaɗay:
“Dzam ga, nəkurom ta malamar
tuk na, ada ka gumeye ɗəretsətseh
a bo kurom taməkəɗe bo na, hərwi
mey?” 27 Ane tuk na, ndo nakə
faya ma geye ɗəretsətseh a mala-
mar ŋgay aye na, a pay həlay a
Musa, a gwaɗay: “Maa pa kar bəy
ada ndoməgemay 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 ka dala i
Madiyan. Mə ɗəma na, a zla ŋgwas.
Təwawawa hasləka eye hay sulo.

30 «Ma dəba i məve kuro kuro
faɗ na, Musa neŋgeye huya ma
gəma niye məmakulkwandah aye.
Pat wuray na, neŋgeye bəse ta
mahəmba i Sinay. Gawla i Mbəlom
a yaw, a bəzay ha bo. Musa a ŋgatay
na, ma ako ka gay i dak nakə faya
ma təmiye aye. 31 Musa a ŋgatay
andza niye na, a gay hərɓaɓəkka.
Ane tuk na, ahəl nakə neŋgeye
fayamahəndzəɗiye naha faya bəse
mazəbe faya na, a tsəne mətsike
me i Bəy Maduweŋ, a gwaɗayaw:
32 “NeŋMbəlom i bəba təte yak hay,
Mbəlom i Abraham,Mbəlom i Izak,
adaMbəlom i Zakob.” Musaa 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 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«Musaneŋgeyenakə Israyel 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. 36Maa ndzatay kame a Israyel
hay məndohwaw abəra ma Ezipt
na, neŋgeye. Kə gemasuwayaŋ 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 Israyel 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 ma-
haya gər eye mə makulkwandah
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
nakəmavəliye sifa ayeadaneŋgeye
mamakweye ha.

39«Ane tukna, bəba tətekwayhay
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 slawawaeyeandzambəlom
tay. Tə vəlay wu a kule tay niye.
Tə ge magurlom tə məŋgwese eye
lele hərwi wu nakə bo tay eye
ta lambaɗ aye. 42 Ane tuk na,
Mbəlom a mbəɗatay dəba. Ma
dəba eye tə ɗəslay ha gər a wurzla
hay. Mbəlom a vəlay tsəveɗ andza

‡ 7:34 Zəba məMadayaw abəra ma Ezipt 2.14–3.10. § 7:37 Bazlammapala eye masulo eye
18.15. * 7:40 Madayaw abəra ma Ezipt 32.1, 23.
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nakə mawatsa eye mə ɗerewel i
ndoməɗe ha bazlam iMbəlom hay,
Mbəlom a gwaɗ:
“A nəkurom Israyel hay,

wu neheye hay ka vəlawum
wal wal

ada ta gənaw hay
məve kuro kuro faɗ aye na, a
neŋ bəɗaw?

43 Ka zlum madzawadzawa i gay i
mbəlom kuromMolok,

ka zlummandzəkit bo iwurzla
i mbəlom kurom Refam.

Kule kuromneheye ka gumayena,
hərwi məɗəslay ha gər.

Hərwi niye na həliye kurom abəra
ma gəma nakay,

na diye kurom ha dəreŋ abəra
ta gəma i Babilon.†”»

44 Etiyen a gwaɗatay sa: «Ahəl
niye bəba təte kway hay nəteye
mə makulkwandah na, madza-
wadzawa i məɗəslay ha gər a
Mbəlom andaya fataya hərwi ada
tâ sər haMbəlom andaya ta nəteye.
Gay niye mapa eye na, andza
nakə Mbəlom a tsikay a Musa
aye. Mbəlom a gwaɗay a Musa
tâ ge na gay niye na, andza nakə
a ŋgatay aye. 45 Ma dəba eye na,
bəba təte kway hay ta vəlatay ha
madzawadzawa i məɗəslay ha gər
a Mbəlom niye a wawa i huɗ tay
hay. Ndoməndzatay kame awawa
i huɗ tay niye hay na, Zozowe. Ti
ye a gəma niye na, ta zla na gay i
madzawadzawa niye. Mbəlom ka
həhar tay ha ndo i gəma niye abəra
kame tay. Ta sla fataya. Andza
niye gay 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
wawaihuɗ i Zakobhay ta sliye faya
məɗəslay ha gər aMbəlommə ɗəma
aye. 47Maa ɗəzlay gayna, Salomoŋ.

48 «Ane tuk na, Mbəlom Fetek ma
ndziye mə gay neheye ndo hay ta
ɗəzl aye bay. Andza nakəmawatsa
eye mə ɗerewel i ndo məɗe ha ba-
zlam i Mbəlom aye na, Mbəlom a
gwaɗ:
49“Təvməndze ibəygana,mbəlom,

adaməndzibəra na, təv sik ga.
Gay nakə ka ɗəzlumeŋeyena, slala i

gay waray?
Təv nakə ma sliye məndze mə
ɗəma aye na, waray?

50Maagewuneheye tebiyena, 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
Mbəlomnakə fayamazalakumeye.
A sakum mahəndəkay na ɗərev
kurom a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
bay. Nəkurom na, andza bəba təte
kuromhay. 52Ndoməɗe ha bazlam
i Mbəlom waray nakə bəba təte
kurom hay ta gay ɗəretsətseh bay
aye? Kwa məkəɗe ta kəɗ tay ha
ndo neheye tə ɗa ha madayaw i
ndo nakə neŋgeye ndo i deɗek nəte
ŋgweŋ aye. Ndo nakə anəke ka gum
faya ɗaf ada ka kəɗum na aye na,
neŋgeye. 53 Mbəlom kə vəlakum
bazlam ŋgay mapala eye tə həlay
i gawla ŋgay hay§, ane tuk na, ka
rəhumay ha gər bay.»

Tə kəɗ na Etiyen
54Ndo niye hay mahaya gər eye

tə tsəne bazlam i Etiyen niye na,
a ndalatay haladzay, ta həpəɗ zler
ka Etiyen kəraw kəraw. 55Ane tuk
na, Etiyen na, a rah ta Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye. Tsa na, a zəba ɗəre
a mbəlom. A ŋgatay naha a dzay-
dzay i Mbəlom ada a ŋgatay naha a
Yesu malətsa eye tə həlay i mənday
i Mbəlom. 56 A gwaɗatay a ndo
niye hay: «Tsənum! Neŋ faya na

† 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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ŋgateye a mbəlom mahəndəka eye
ada Wawa i Ndo neŋgeye malətsa
eye tə həlay i mənday i Mbəlom.»

57Tə 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. Ndo
məhəlembal hay ta tsoknapetekeɗ
tay hay, tə gər ha ka təv i gawla eye
andaya tə zalay Sol.

59Ahəl nakə nəteye faya ta kaliye
Etiyen tə kwar aye na, Etiyen
neŋgeye faya ma 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 ta magala, a gwaɗ: «Bəy
Maduweŋ ga, mezeleme nakay tə
ge aye na, kâ matay ha mənese
bay.» A tsik andzaniyena,madəba
eye amət.

8
1 Məkəɗe 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 Zerozelem aye.
Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
ta ŋgəna gər, ta hway tebiye. Ta
hway a gəma i Yahuda ada siye hay
a Samari. Maa ze naha na, ndo 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 labara weɗeye 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.
6 Ndo i gəma niye hay tebiye tə
tsəne bazlam i Filip ada tə ŋgatay
a masuwayaŋ neheye a ge aye
na, tə pay zləm a bazlam ŋgay ta
səkeffe eye lele. 7 Fakalaw hay tə
yawaw abəra mə bo i ndo i ɗəvats
hay. Tə yawaw abəra mə bo tay na,
ta wudawa ka bo haladzay. Ndo
neheye vərezl i bo tay maməta eye
hay ta ndo neheye ta dzəgəɗasla
sik taymatəra eye hay aye, tambəl.
8Andza niyeməŋgwese bagwar eye
a gema gəma niye.

9 Ahəl niye na, ndoweye an-
daya ka dala i Samari eye niye.
Ndoweye niye na, tə zalay Simoŋ.
Neŋgeye na, a gawa maharam zla
anəke bay adamaharam ŋgay nakə
a gawa aye na, a gawatay a ndo
i gəma niye hay hərɓaɓəkka. Ma
mədzal gər ŋgayna, a gwaɗneŋgeye
ŋgwalak i ndo. 10 Ndo hay tebiye,
gawla hay ta bagwar hay, tə pa
zləmna, ka neŋgeye. Tə gwaɗ: «Ndo
nakay na, gədaŋ i Mbəlom bagwar
eye nakə tə zalay Gədaŋ Bagwar
eye.»

11Tə pawa zləm ka wu ŋgay nakə
a gawa aye na, lele. Hərwi ma-
haram ŋgay nakə a gawatay ma-
suwayaŋ 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
haayam. 13Simoŋneŋgeyedərmak
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.
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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.
16 Ahəl nakə ta dzəhuɓ tay ha a
yam aye na, ta dzəhuɓ tay ha tə
məzele i Yesu Bəy Maduweŋ. Ndo
kwa nəte mə walaŋ tay Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye kəmbəzlaw faya zuk
bay. 17Hərwi 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 imaslaŋ hay tə pa fataya həlay
aye na, a vəlatay suloy a Piyer ta
Yuhana. 19A gwaɗatay: «Vəlumeŋ
gədaŋ eye dərmak hərwi ada ndo
neheyenapiye fatayahəlay ayena,
tâ huta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.»

20 Ane tuk na, Piyer a mbəɗay
faya, a gwaɗay: «Dze ta suloy yak
tebiye, hərwi nəkar kadzalamə gər
yak masəkəme gədaŋ i Mbəlom na,
ta suloy! 21Kaməsler 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
pəsakeyehamədzal gəryakneheye
lele bay eye. 23 Na zəba faya na,
ɗərev yak maraha eye ta bor i bo
adamezeleme kə pa kar a daŋgay.»

24Simoŋ a tsəne bazlamniye hay
na, a gwaɗatay a Piyer ta Yuhana:
«Bo kurom eye, ɗuwulumay me a
Bəy Maduweŋ hərwi ga hərwi ada
wu nakay ka tsikum aye mâ təra tə
neŋ bay tey.»

25 Ma 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
ɗa ha Labara Ŋgwalak eyema gəma
hay wal wal ka dala i Samari.

Filip ta ndo i Etiyopi wuray
26 Ma dəba eye na, gawla i

Mbəlom a gwaɗay a Filip: «Do, ka
diye na, ka zəŋgaliye tsəveɗ nakə
a ye ta diye i tsakay aye, ta tsəveɗ
nakə a yaw abəra ma Zerozelem
a ye a gəma i Gaza aye. Tsəveɗ
eye niye na, a ye tə kəsaf.» 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. 28 Anəke na, faya ma
maweye abəra ma Zerozelem, ma
diye a mətagay. Neŋgeye mandza
eye mə muta i pəles ŋgay faya ma
diye ha. Neŋgeye faya ma dzaŋgiye
ɗerewel i Ezayndoməɗehabazlam
i Mbəlom.

29 Filip a ŋgatay a ndo niye na,
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a gwaɗay:
«Hway bəse ka tsakay i muta i pəles
taɗay fayama diye aye.»

30 Filip a tsəne andza niye na, a
hway, a ye a həndzəɗ naha faya.
Nəteye faya ta diye na, a tsəne
ndo i Etiyopi niye fayamadzaŋgiye
ɗerewel i Ezayndoməɗehabazlam
i Mbəlom. Filip a tsətsah faya, a
gwaɗay: «Wunakə faya ka dzaŋgiye
na, ka tsəne ŋgway ɗaw?»

31 Ndo 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 dzaŋgiye mə ɗerewel niye
na, wuye mey? Təv nakə faya ma
dzaŋgiyemə ɗəma aye na, a gwaɗ:
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«Neŋgeye a təra andza təɓaŋ nakə tə
gəs,

ta diye ha ka təv nakə tə
kəɗawawumə ɗəma aye.

Neŋgeye a təra andza təɓaŋ nakə
taɗəsiye fayaabəraməkwets
na,

a tuwa bay aye.
Ka həndək abəra ka bazlam bay

tebiye.
33Tə pasla na awalaŋ 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 kaməndzibəra.*»
34Ndoməgeməslerniye a tsətsah

ka Filip a gwaɗay: «Amboh, tsikeŋ
tey, ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
a tsik niye na, kaway? A tsik na, ka
bo ŋgay eye ŋgway tsukuɗu ka ndo
mekeleŋ 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 sa
mey?»
[ 37 Filip a gwaɗay: «Taɗə ka pa

mədzal gər yak ka Yesu na, ka sliye
fayamadzəhuɓe 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 tə mbəzla a yam, Filip a
dzəhuɓ ha a yam.

39 Tə tsalaw abəra ma yam na,
Məsəfəre i Bəy Maduweŋ a zla na
Filip. Ndo məge məsler niye kə
ŋgatay a Filip sa bay. Ane tuk na,

neŋgeyeayeŋgway təməŋgweseeye.
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 gəmahus 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. 2A ye naha a tsətsah faya
ɗerewel nakə ma diye ha ka təv i
bagwar i gay i maɗuwule me neh-
eye ma Damas aye hərwi ada taɗə
ndohay andaya faya ta pay bəzay a
tsəveɗ i BəyMaduweŋ, hasləka hay
kwa ŋgwas hay na,ma gəsiye tay ha
adama diye tay ha a Zerozelem.

3Təwatsay ɗerewel niye tə vəlay
na, a həl bo a ye a Damas.
Pol faya ma ndisliye bəse ta

Damas na, dzaydzay a mbəzlaw
abəraməmbəlom, a dəv ka təv ŋgay
niye. A lawara na awuzlah. 4Adəɗ
ka dala. Tsa na, a tsənemətsikeme,
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, Bəy
Maduweŋ?»
Mətsike me niye a mbəɗayaw

faya, a gwaɗay: «Neŋ na, Yesu nakə
faya ka geye ɗəretsətseh aye. 6Ane
tuk na, lətse do a walaŋ gay. Ka ye
a ɗəma na, ta tsikakeyewu nakə ka
giye.»

7 Ndo 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 tsənew mə mbəlom aye na,
tə tsəne. Ane tuk na, nəteye ta
ŋgatay a ndəray bay. 8 Sol a lətse

* 8:33 Ezay 53.7-8.



Məsler hay 9:9 238 Məsler hay 9:25

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 andayama Damas, məzele
ŋgay Ananiyas. Bəy Maduweŋ
a zalay ma məsine, a gwaɗay:
«Ananiyas, Ananiyas!»
Ananiyas a mbəɗay faya, a

gwaɗay: «Neŋ anaŋ!»
11 Bəy Maduweŋ a gwaɗay: «Do

anəke ka tsəveɗ nakə tə zalay
“Mahədzaka eye bay” aye ada kâ
ye a gay i Yudas. Ka ye naha na,
tsətsah ndo i gəma i Tarsis wuray,
tə zalay Sol. Neŋgeye faya ma
ɗuwuleye me a Mbəlom, 12 ada
a ŋgatay a Ananiyas ma məsine
faya ma diye naha ka təv ŋgay ada
ma piye faya həlay hərwi ada mâ
ŋgatay a ɗəre.»

13 Ananiyas a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, ndo
niye na, ndo haladzay ta təkəreŋ
ɗəretsətseh nakə faya ma gateye
a ndo yak hay ma Zerozelem
aye tebiye. 14 Ada a yaw kanaŋ
na, bagwar hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye ta vəlay
tsəveɗ ka məgəse ndo neheye faya
ta 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 kut-
sayaw 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.
19Ma dəba eye, a nda wu mənday
ada gədaŋ ŋgay amaw tuk.
Sol a ndza məhəne tsakway ta

ndo məpay bəzay a Yesu neheye
ma Damas aye. 20Kwayaŋŋa a da-
zlay 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
ndo məpay bəzay a Yesu hay ma
Zerozelem na, ndo nakay bəɗaw?
Ada a yaw kanaŋ na, hərwiməgəse
tayhaadamede taynahaabagwar
hay i ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom aye ba?»

22 Sol neŋgeye ɗuh gədaŋ ŋgay a
səkah kaməɗe ha bazlam iMbəlom
pat pat. A ɗatay ha a Yahuda neh-
eye ma gəma i Damas aye parakka
Yesu na, Kəriste. Nəteye niye tə sər
wu nakə ta tsikeye faya aye sa bay.

23Ma dəba i məhəne tsakway na,
Yahuda hay təma ha ka bo bazlam
ka təvmanəte eye hərwiməkəɗe na
Sol. 24Ane tukna, Sol a sər taynaha
kawu taynakəa satayməgeaye. Ta
tsəpawa na məgeɗ i walaŋ i gay ta
həpat kwa ta həvaɗ hərwi ada taɗə
ta gəs na na, ta kəɗiye na. 25 Sol
ta gawla ŋgay hay ti ye ta həvaɗ ka
bəɗ i mavavar i zleɗ i walaŋ gay
niye. Tə zla na Sol tə pa na a kəteh.
Tə mbəzla ahaya tə mavavar niye
dəreŋ təwalaŋ gay.
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Sol ma Zerozelem
26 Sol a ye a Zerozelem. A ndisl

naha a ɗəma na, a say mədzepe
ta ndo məpe mədzal gər ka Yesu
hay. Ane tuk na, ndo hay tebiye
ta dzədzaray, hərwi tə dzala na,
tə gwaɗ neŋgeye ka təra ndo məpe
mədzal gər ka Yesu ta deɗek bay.
27 Ane tuk na, Barnabas, neŋgeye
a zla na, a ye ha ka təv i ndo i
maslaŋ i Yesu hay. Ti ye naha
na, a təkəratay kəkay nakə Sol a
ŋgatay a Bəy Maduweŋ ka tsəveɗ
i mede a Damas ada kəkay nakə
BəyMaduweŋ a tsikayme aye, ada
Sol a ɗa ha bazlam i Yesu kwa
ka dzədzar bay ma Damas na, kə
tsikatay dərmak.

28 Pat eye niye kwayaŋŋa Sol
a ndza ka təv tay. A yawa ta
nəteye a Zerozelem ada tə mawa
ka bo dziye, a ɗawa ha bazlam i
Bəy Maduweŋ parakka lele. 29 A
tsikawatay bazlam i Yesu a Yahuda
neheye tə tsik me i Gərek aye
dərmak. Tə kəɗawa wuway hal-
adzay. Ane tuk na, ta pəla tsəveɗ
a satay məkəɗe na. 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.

31 Yawa! Ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu ma gəma i Yahuda,
ma Galile, ada ma Samari, nəteye
tebiye mandza eye zay zay lele.
Nəteye faya tahutiyegədaŋpatpat.
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 sləlah yak.» Kwayaŋŋa
Ene a lətse. 35Ndo i gəma i Lida hay
ta ndo neheye ka barrbar 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 abəra
mamədahaŋ

36Ŋgwasməpemədzal gərkaYesu
andaya məzele ŋgay Tabita. Tə za-
lay 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 gay
nakə ka gər i gay niye aye.

38 Gəma i Lida na, bəse ta gəma
i Zope. Ndo məpe mədzal gər ka
Yesu neheye ma Zope aye tə tsəne
Piyer neŋgeye ma Lida na, tə slər
ndo hay sulo ka təv i Piyer, mâ yaw.
Tə gwaɗay naha: «Nəmaa gaka
naha amboh, dara bəse təday.»
Ndo neheye sulo aye ti ye ka təv i
Piyer. 39 Piyer a tsəne bazlam tay
niye na, kwayaŋŋa a həlaw bo, ti
yaw ta ndo niye hay.
Piyer ahusawna, tə lakahaa gay

nakə ka gər i gay neŋgeɗ mədahaŋ
mə ɗəma aye. Madakway i ŋgwas
hay təŋgatayna, tahəndzəɗnahaka
təv ŋgay ta mətuwe eye. Ta bəzay
hapetekeɗneheyeTabita aŋgarawa
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 nahame
a Mbəlom. A mbəɗa me ka təv i
mədahaŋ. A gwaɗ: «Tabita lətse!»
Tabita a həndək abəra ka ɗəre. A
ŋgatay a Piyer na, a lətse, a ndza.
41 Piyer a gəs na abəra mə həlay,
a dzəna na mələtse ha ka mbəlom.
Tsa na, a zalatay a madakway i
ŋgwas niye hay ta siye i ndo məpe
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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
ndzahaladzaymaZope. Andzana,
mə gay i ndo wuray a lambaɗawa
mbal, məzele ŋgay Simoŋ.

10
Gawla i Mbəlom a bəzay ha bo a

Korney
1 Ndo wuray ma gəma i Sezare,

məzele ŋgay Korney. Neŋgeye
na, bagwar i sidzew i Roma hay.
Sidzew niye hay na, tə zalatay
Sidzew i Itali hay. 2 Ndo niye na,
a paway bəzay a Mbəlom ada a
rəhaway naha gər aMbəlom ta ndo
i gay ŋgay hay tebiye. A dzənawa
tay ha Yahuda neheye mətawak
eye hay aye ada a ɗuwulawayme a
Mbəlom pat pat.

3Patwuray ta huwamagiye ɓəre
mahkar na, məsine a gay. Ane
tuk na, neŋgeye tə ɗəre. A ŋgatay a
gawla i Mbəlom parakka lele faya
madiyenahaagayka təvŋgay. Aye
naha a zalay, a gwaɗay: «Korney!»

4 Korney a zəba ka gawla i
Mbəlom niye tə madzədzere eye,
a gwaɗay: «Ka yawna, labara imey
BəyMaduweŋ ga?»
Gawla i Mbəlom a mbəɗay

faya, a gwaɗay: «Mbəlom kə tsəne
maɗuwule me yak hay. Wu nakə
ka vəlay a mətawak hay aye na, a
yay a gər haladzay. Neŋgeye faya
ma dzaliye ka nəkar, ma mətsiye
kar ha gər bay. 5 Anəke na, slər
ndo hay a gəma i Zope, tâ ye tâ
zalayawandoweyeandayaməzele
ŋgay Simoŋ nakə tə zalay Piyer
aye. 6 Neŋgeye mə gay i ndoweye
andaya məzele ŋgay Simoŋ, a
lambaɗawa mbal. Gay ŋgay na, ka
me 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 andza ma
məsine

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 sayməndewumənday.
Ahəl nakə faya ta deye wumənday
aye na, wuye a gay andza məsine.
11 A ŋgatay a mbəlom mahəndəka
eye adawuye fayamambəzlaweye
abəra mə ɗəma. Wuye niye na,
andza petekeɗ mafətəla eye, bag-
war eye,magəsa eye kame eyewal
wal təv faɗ, faya ma mbəzlaweye
ka dala. 12 Mə ɗəma na, wu hay
haladzay. Wu i pesl hay, gənaw
hay, wu neheye tə va tə huɗ aye,
ada tə ɗiyeŋ hay.

13 Piyer a tsəne mətsike me, a
gwaɗay: «Lətse Piyer, kəɗ wu neh-
eye ada kâ həpəɗ!»

14 Ane 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.»

16 A ma ahaya bazlam niye
sik mahkar. Ma dəba eye na,
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kwayaŋŋa wu niye a ma ŋgway a
mbəlom.

17 Piyer a tsətsahay a gər ŋgay, a
gwaɗ: «Wu nakay na ŋgatay aye na,
a sayməgweɗemey?»
Azlakwa ahəl nakə Piyer faya

ma dzaliye andza niye na, ndo
neheye Korney a slər tay naha aye
ɓa ta tsətsah gay i Simoŋadanəteye
anəke ka məgeɗ i məfələkwe. 18 Tə
zal ta gədaŋ, ta tsətsah hərwi
məsəreha tadeɗekSimoŋndonakə
tə zalay Piyer aye neŋgeye andaya
kanaŋ ɗaw.

19Ane tuk na, Piyer neŋgeye faya
ma dzaliye ka wu nakə a ŋgatay
aye. Ahəl nakə neŋgeye faya ma
dzaliye aye na, Məsəfəre i Mbəlom
a gwaɗay: «Piyer, tsəne! Ndo hay
anaŋ mahkar faya ta pəliye kar.
20 Lətse, mbəzla ka təv tay. Do ta
nəteye. Kâ dzala faya gər sulo sulo
bay, hərwimaa slərataya ahaya na,
neŋ.»

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 yumaw na,
hərwi mey?»

22 Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay:
«Nəmaa yaw, maa sləramaya
ahaya na, bəy i sidzew,məzele ŋgay
Korney. Neŋgeye na, ndo məɗəslay
ha gər a Mbəlom. Neŋgeye ndo i
deɗek ada Yahuda hay tebiye tə
gwaɗ faya neŋgeye na, lele. Gawla
i Mbəlom a gwaɗay: “Slər ndo hay
ka təv i Piyer hərwi ada mâ yaw a
gay yak. Ki yaw na, pay 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 malamar hay ma məpe mədzal
gər ka Yesu aye, tə laka tay ha.
24 Tədœ taɗay eye na, tə ndisl a
gəma i Sezare. Korney neŋgeye na,
kə haya tay gər a ndo ŋgay hay, ta
dzam ŋgay, nəteye faya ta həbiye.
25 Ahəl nakə tə ndisl, Piyer faya ta

fələkwiye a gay i Korney aye na,
Korney a yaw ka təv tay. A guɗuk
ka dala kame i Piyer ta məɗəslay
ha gər. 26 Ane tuk na, Piyer a lətse
ha ka mbəlom, a gwaɗay: «Lətse,
hərwi neŋ na, ndo zezeŋ andza
nəkar dərmak.»

27 Tsa na, ti ye ka bo a gay ta
Korney nəteye faya ta tsikiye me.
Ti ye naha na, ndo hay mahaya
gər eye haladzay. 28 A gwaɗatay:
«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 ha
mazəbe 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 za-
lumeŋ aye na, na kərah madayaw
bay. Na yaw bəse. A seŋməsəre ha,
ka zalumeŋew na, hərwi mey?»

30 Korney a mbəɗay faya, a
gwaɗay: «Neŋ nakə na zalaka naha
aye, anəke kə geməhənemahkar ta
ɓəre mahkar andza nakay, faya na
ɗuwuleye me a Mbəlom kanaŋ mə
gay ga. Neŋ faya na ɗuwuliye me
na, kwayaŋŋa ndo tə petekeɗ eye
ka bo herre a yaw kame ga. 31 Tsa
na, a gweɗeŋ: “Korney, Mbəlom
kə tsəne maɗuwule me yak ada
kə mətsa ha gər tə madzəne yak
nakə ka dzənawa tay ha mətawak
hay aye bay. 32 A gweɗeŋ slər ndo
hay a gəma i Zope mata zalayaw
a Simoŋ nakə tə zalay Piyer aye.
Neŋgeye mandza eye mə gay i ndo
wuray a lambaɗawa mbal, məzele
ŋgay Simoŋ. Gay ŋgay na, ka me i
dəlov.” 33Hərwi niye, na slər naha
fakaya ndo hay kwayaŋŋa ada kâ
yaw. Sɨsœ yak, ka təma ka yaw
bəse. Anəke nəkway tebiye kanaŋ
kame i Mbəlom hərwi məpay zləm
a bazlam i Bəy Maduweŋ nakə a
vəlaka, a gwaɗaka tsik aye.»

Piyer a ɗa ha bazlam iMbəlom
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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 gəmawuray
wuray ka rəhay ha gər a Mbəlom
ada kə ge wu nakə deɗek aye
na, neŋgeye ka təv i Mbəlom na,
lele. 36 Ka sərum ha Mbəlom a
sləraw bazlam ŋgay na, a Israyel
hay ada tâ huta zay i Mbəlom tə
həlay i Yesu Kəriste. Neŋgeye na,
Bəy Maduweŋ i ndo hay tebiye.
37Bazlamnakay a dazlaymaGalile
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,Mbəlomkə lətse
ahaya abəra ma bəɗ. Kə vəlay
tsəveɗmâ bəzamay ha bo a nəmay
ndo i maslaŋ ŋgay hay, 41 bəna
ka bəzatay ha bo a ndo neheye
tebiye ta ŋgatay aye bay. Ane tuk
na, a bəz ha bo na, a nəmay ne-
heye 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 ba-

zlam ga a ndo hay ada ɗumatay ha
neŋ na, ndo nakə Mbəlom a pa na
hərwiməgatay sariyaandoneheye
nəteye andaya tə ɗəre ada a ndo
neheye ta mət aye hay.” 43 Ndo
məɗe ha bazlam iMbəlom tebiye ta
tsik faya. Taɗə ndoweye kə dzala
hakaYesuna,Mbəlommapəsayha
mezeleme ŋgay hay hərwi wu nakə
Yesu a ge aye.»

Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye mavəla
eye a ndo neheye Yahuda hay bay
aye

44Ahəl nakəPiyer fayama tsikiye
memba aye na, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye a mbəzlaw ka ndo neheye
nəteye faya ta pay zləm a bazlam
ŋgay aye tebiye. 45 Ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu, neheye
nəteye Yahuda hay ti yaw tage
Piyer aye a gatay wadəŋ wadəŋ
hərwi nakə tə ŋgatay a Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a mbəzlaw ka ndo
neheye nəteye Yahuda hay təbey
aye. 46 Hərwi niye tə tsəne nəteye
faya ta tsikiyeme təbazlamneheye
nəteye tə tsəne bay aye ada faya ta
zambaɗeye aMbəlom bagwar eye.
Tsa na, Piyer a gwaɗ: 47 «Mata sle

fayaməgemekamadzəhuɓe tay ha
ndo neheye anəke tə hutaMəsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye andza nəkway na,
wuyemey?» 48Tsa na, a gwaɗatay:
«Dzəhuɓum tay ha a yam ta məzele
i Yesu Kəriste.» Ndo niye hay ta
tsətsah faya mâ ndza ka təv tay
məhəne tsakway tey.

11
Piyer a ɗatay ha wu nakə a ge bo

aye a ndo məpe mədzal gər hay ka
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 ba-
zlam i Mbəlom dərmak. 2 Piyer a
maw a Zerozelem na, ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu nəteye ne-
heye Yahuda hay aye tə gay me a
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Piyer. 3 Tə gwaɗay: «Ka ye ka təv
i ndo neheye nəteye Yahuda hay
təbey aye adakandawumənday 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 ɗuwuliyemeayena,wuye a geŋ
andza məsine. Na ŋgatay a wuye
faya mambəzlaweye 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. 6 Na zəba
ɗəre a ɗəma ada na ŋgatay a wu i
pesl hay, a gənaw hay, wu neheye
tə va tə huɗ aye, ada ɗiyeŋ hay.

7 «Tsa na, na tsəne mətsike me, a
gweɗeŋ: “Lətse Piyer, kəɗ wu neh-
eye ada kâ həpəɗ!”

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 nakə Mbəlom a
gwaɗ tsəɗaŋŋa aye na, kâ zəba
faya andza mandzaɗak bay.” 10 A
meseŋ ha bazlam sik mahkar. Tsa
na, wu niye ama ambəlom tebiye.

11 «Azlakwa bay ndo hay mahkar
ti ye naha kwayaŋŋa a həlay
niye a gay nakə nəmay mə ɗəma
aye. Tə slərataya ahaya abəra ma
Sezare. 12 Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
a gweɗeŋ: “Ka ge mahonok bay,
do bəse.” Malamar neheye məkwa
na həlataya ahaya kanaŋ aye na, tə
laka ga ahaya a Sezare ada nəmaa
ye a gay i Korney ta nəteye tebiye.
13 Tsa na, a təkəramay kəkay nakə
a ŋgatay a gawla i Mbəlom aye.
Gawla i Mbəlom a gwaɗay: “Slər
ndo a Zope, tâ ye tâ zalayaw a
Simoŋ nakə tə pa fayaməzele Piyer
aye. 14 Ki yaw na, ma tsikakeye

bazlam imətəmeadaandoyakhay
tebiye.”

15 «Na dazlay a mətsike me na,
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a mbəzlaw
fataya andza nakə a mbəzlaw
fakwaya ahəl niye aye. 16Wu nakə
Bəy Maduweŋ a tsik ahəl niye na,
a meŋaw a gər: “Yuhana a dzəhuɓ
tay ha ndo hay na, a yam ɗekɗek
tsa. Ane tuk na, nəkurom na,
ta dzəhuɓiye kurom a Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye.” 17 Ta deɗek,
Mbəlom kə vəlatay Məsəfəre ŋgay,
andza nakə a vəlakway ahəl nakə
ka dzalakwa ha ka Bəy Maduweŋ
Yesu Kəriste aye. Neŋ ɗaməgayme
aMbəlom na, neŋ way?»

18 Tə tsəne bazlam niye na, ta
may ha maŋgok a Piyer sa bay.
Ta zambaɗay a Mbəlom, tə gwaɗ:
«Mbəlom kə vəlatay tsəveɗ a ndo
neheye nəteye Yahuda hay təbey
aye mambəɗe ha mede tay ada tâ
huta sifa nakə deɗek aye.»

NdoməpemədzalgərhaykaYesu
maAŋtiyos

19 Ahəl nakə tə kəɗ Etiyen aye
na, ta dazlayməgatay ɗəretsətseh a
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu.
Nəteye, ta dazlay mahway a gəma
mekeleŋ eye hay. Siye hay mə
walaŋ tay, ti ye a Fenisi, a Sipəre,
siye hay a gəma i Aŋtiyos. Ane
tuk na, nəteye niye hay tə ɗawatay
ha bazlam i Mbəlom a Yahuda hay
ɗekɗek. 20 Siye i ndo məpe mədzal
gər neheye ma gəma i Sipəre ta
Siren aye ti ye a Aŋtiyos. Ti ye
tə ɗatay ha labara i Bəy Maduweŋ
Yesu a ndo neheye nəteye Yahuda
hay bay aye dərmak. 21Gədaŋ 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. 23Barnabas a həl bo, a ye a
ɗəma, a ye naha a ŋgatayma kəkay
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nakə Mbəlom a pa ŋgama ka ndo
məpemədzal 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 kə pa
mədzal gər peteh ka Yesu. Ndo hay
haladzay ta səkah, tə pamədzal gər
ka BəyMaduweŋ.

25Madəbaeyena, Barnabasahəl
bo a ye a gəma i Tarsis mata pəlaw
Sol. 26 A ndisl naha a ɗəma na, a
huta Sol. Ti yaw ka bo salamay
a Aŋtiyos. Nəteye salamay tə ndza
ma Aŋtiyos məve nəte ta ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu. Ta tətik
tay ha ndo hay haladzay ka məpe
mədzal gər ka Yesu. Tə lah məzele
a ndo məpay bəzay a Yesu hay ndo
i Kəriste hay na, ma Aŋtiyos.

27 Pat wuray na, ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom hay tə həl
bo abəra ma 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: «Kwawaymâvəlwunakəma
sliye fayaməvəle ayehərwiməsləre
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
zalayHerodayeapabokaməgatay
ɗəretsətseh a ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu. 2 A kəɗ na Yakuba
malamar iYuhana tamaslalam. 3A
zəba faya ka məkəɗe Yakuba nakə

a kəɗ na aye, a yay a gər a Yahuda
hay. A gəs na Piyer a həlay imagur-
lom nakə tə zalay magurlom i peŋ
nakə tə kwasa ha bay aye. 4Herod
a gəs na Piyer na, a pa na a daŋgay.
A həl sidzew hay faɗ faɗ madzəga
faɗmatsəpena. Adzalaməgərŋgay
na, aza mâ gəsa ahaya kame i ndo
hay ma dəba i magurlom ada ma
geye sariya. 5 Sidzew hay faya ta
tsəpiye na Piyer ma daŋgay. Ane
tukna, ndoməpemədzal gərhayka
Mbəlom nəteye faya ta ɗuwuleye
me aMbəlom 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 sidzew mekeleŋ eye hay sulo
faya ta tsəpiyeməgeɗ 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 daŋgwazla ha, a pəɗeke ha.
A gwaɗay: «Lətse bəse!» Tsa na,
tsalalaw hay ta ŋgəzlah ndəruts
ndəruts abəra mə həlay. 8 Tsa na,
gawla iMbəlom a gwaɗay: «Pawu i
bəzay i huɗyakada ɓar tahərakyak
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 wu nakə gawla
i Mbəlom 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 nakə madayaw
a walaŋ gay aye. Tə ndisl naha
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faya na, məgeɗ niye a həndək bo
mahəŋgeye bətaŋ kame tay. Tsa na,
tə ndohwaw abəra. Ti ye ka tsəveɗ
na, kwayaŋŋagawla iMbəlomagər
ha Piyer.

11Wunakə a geboayena, Piyer a
sər tuk. Tsa na, a gwaɗ: «Anəke na,
na sər ta deɗek Mbəlom kə sləraw
gawla ŋgay ka təv ga, kə təma ga
ahaya abəra mə həlay i bəy Herod
ada mə ɗəretsətseh i Yahuda neh-
eye tə dzala məgeŋ aye.»

12 Ahəl nakə Piyer a sər ha wu
nakə a ge bo aye lele tuk na, a ye
a gay i Mari maya i Yuhana nakə
tə zalay Markus aye. Mə ɗəma
na, ndo hay mahaya gər eye hal-
adzay, 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
tsənemətsikeme iPiyerna, a sərha
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, maraw me
bay.»
Tə gwaɗ: «Agəla ma giye na,

gawla i Mbəlom nakə a həbawa na
aye.»

16Piyer na, neŋgeye fayama feye
aməgeɗ huya. Ta həndək abərama
məgeɗ na, tə ŋgatay a Piyer. Tsa na,
a gatay hərɓaɓəkka. 17 A gatay kət
kət tə həlay, tâ bəbəl wuray bay, tâ
ndza ɗikɗik. Tsa na, a təkəratayma
kəkay nakə Bəy Maduweŋ a laka
ahaya abəramə gay i daŋgay aye. A
gwaɗatay sa: «Ɗumay ha a Yakuba*
ada a siye i malamar hay.» Tsa na,
a yaw abəra mə gay, a ye a təv eye.

18Ɗəre 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 təra mey?»

19Herod 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
gwaɗatayandohay: «Kəɗumtayha
sidzew neheye abəra mə ɗəma.»
Ma dəba eye na, Herod a lətse

abəra ma Yahuda, a ye a Sezare. A
ndzamə ɗəma tsakway.

Məməte i Herod
20 Ndo i wuzlahgəma i Tir ta

Sidoŋ tə ndza ta dala i Herod. Tə
huta wu mənday tay na, mə ɗəma.
Ahəl niye na, wu a ndalay a Herod
ka ndo i gəma i Tir ta Sidoŋ. Ndo
hay tə ma ha ka bo bazlam. Tsa
na, ti yaw ka təv i ndoweye an-
dayaməzele ŋgayBəlastus, neŋgeye
ndo i sik i bəy. Tə slər na ka təv i
Herod,mâyemâgwaɗay: «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!»
23 Herod a tsəne andza niye na, a
ɗəslay ha gər a bo, kə ɗəslay ha gər
a Mbəlom bay. Kwayaŋŋa gawla i
Mbəlom a yaw a fay a Herod, səŋ
hay təway 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

* 12:17 Kanaŋ a tsik na, ka bəy i ndoməpemədzal gər hay ka Yesu neheyema Zerozelem aye.
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Aŋtiyos. Tə zla ahaya Yuhana nakə
tə zalay Markus aye ka həlay.

13
MəsəfəreTsəɗaŋŋaeyeazlaBarn-

abas tə Sol
1Ahəl niye məwalaŋ i ndo məpe

mədzal gər ka Yesu neheye ma
gəma i Aŋtiyos aye na, ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom hay ta 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, Manayeŋ ndo
nakə ta həhalawa ta Herod bəy i
Galile ahəl nakə nəteye wawa eye
hay mba aye, ada Sol. Herod a
ləvawa na, gəma i Galile. 2 Pat
wuray nəteye faya ta ɗəsleye ha gər
a Bəy Maduweŋ ada faya ta giye
daliyamna, Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
a gwaɗatay: «Pum tay ha Barnabas
təSol təv taywalhərwiməgeməsler
ga nakə na zalatay faya aye.» 3 Ta
ndəv ha daliyam tə maɗuwule me
na, tə pa həlay ka Barnabas tə Sol.
Tsa na, tə gər tay ha, ti ye mata ge
məsler i Mbəlom tuk.

Barnabas tə Sol mə Sipəre
4 Andza nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa

eyea slər tayhaBarnabas 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
gəma nakə ma wuzlah i dəlov aye.
5 Tə ndisl a gəma wuray tə zalay
Salaminna, təpabo kaməɗe ha ba-
zlam i Mbəlommə gay i maɗuwule
me i Yahuda hay. Nəteye dziye ta
YuhanaMarkus, a dzənawa tay ha.

6 Tə tas abəra ma gəma niye ma
wuzlah i yam aye na, tə husa a
gəma i Pafos. Mə ɗəma na, tə
ndzay a gər a maharam wuray tə
zalay Bar-Yesu. Ndoweye niye na,
neŋgeye ndo i Yahuda, ndo nakə a
gwaɗ neŋgeye ndoməɗe ha bazlam
i Mbəlom aye. 7 A ndzawa na, ka
təv i bəy i gəma niye ma wuzlah

i dəlov nakə tə zalay Sipəre aye.
Bəy niye tə zalay na, Sergiyos Po-
lus. 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.

8Ane tuk na, Bar-Yesumaharam
nakə tə zalay Elenas dərmak aye, a
ye a gawmaləveɗ ka təv i bəy. A say
bəy mâ təra ndo məpe mədzal gər
ka Yesu bay. 9 Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye a yaw a rah a bo i Sol nakə
tə zalay Pol aye dərmak. A ndazl
na 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.»
Tsana, kwayaŋŋaElanas a ge gu-

luf deɗek tətərgam həvaɗ. A ŋgatay
a ɗəre bay. A mbəɗa bo tewelewele
mapəle ndoməgəsay həlay.

12Bəyniyeaŋgatayawunakəage
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

13 Pol ta ndo ŋgay hay, tə həl bo
abəra ma Pafos. Tə tsal a kwalalaŋ
i yam, ti ye a gəma i Perge ka dala
i Pamfeli. Mə ɗəma na, Yuhana
Markus a gər tay ha, a mbəɗa gər a
Zerozelem. 14 Barnabas tə Pol na,
ti ye kame kame. Ti ye abəra mə
Perge, ti ye 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. 15Ti ye naha
na, faya ta dzaŋgateye mə ɗerewel
i Musa ada mə ɗerewel i ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom hay. Ma dəba
eye ta ndəv ha mədzeŋge na, bəy
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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 Is-
rayelhayada tanəkuromsiye indo
neheye ka dzədzarumay aMbəlom
aye dərmak. Pumay zləma 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. 19 Ma dəba eye na, ka
bəbazl tayhagəmahay 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. Madəba eyena, kəpa
tay ndoməge sariya hay a bəba təte
kway hay. A ge andza niye na, hus
a həlay nakə Samuyel neŋgeye ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom aye.

21 «Ma dəba eye na, ta tsətsah
bəy ka Mbəlom. Mbəlom a vəlatay
Sayul, wawa i Kis, ma ləver i
Bendzameŋ. Sayul a ndza ma bəy
məve kuro kuro faɗ.

22«Tsana,Mbəlomakal ha Sayul,
a patay Davit andza bəy. Mbəlom
a gwaɗ: “Na sər ha Davit wawa i
Zese, neŋgeye na, a yeŋ a gər. Ma
giyena,wunakəa seŋaye tebiye.”»

23 Pol a gwaɗatay sa: «Ndo nəte
mə walaŋ 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 za-
latay a ndo i Israyel hay tebiye tâ
mbəɗa ha mede tay ada tâ dzəhuɓ
bo a yam. 25 A ndisl a həlay nakə
Yuhana madzəhuɓe ndo a yamma
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 mazəzukw bo aye na, ta tsəne
bay. Ahəl nakə tə kəɗ Yesu aye na,
bazlam i ndo i məɗe ha bazlam i
Mbəlom hay kə ge bo tuk. 28 Kwa
taɗə ta huta faya abəra mənese
nakə ɗa məkəɗe aye bay bəbay na,
ta tsətsah ka Pilat mâ kəɗ na ka
mayako mazləlmbaɗa eye. 29 Tə ge
wu nakə Ɗerewel i Mbəlom a ɗa ha
ka gər ŋgay aye. Ma dəba na, ti ye
tə mbəzla ahaya mədahaŋ i Yesu
abəra ka mayako mazləlmbaɗa
eye. Ti ye ha, tə pa na a tsəvay.
30 Ane tuk na, Mbəlom kə mbəla
ahaya abəra ma mədahaŋ. 31 Ma
məhəne haladzay, ka bəzatay ha
bo a ndo neheye ti yaw ka bo ma
Galile, ti ye ka bo a Zerozelem aye.
Anəke nəteye niye ta həhal ka bo
dziye na, nəteye ta təra ndoməhəle
mbal ŋgay hay kame i ndo i Israyel
hay.

32 «Nəmay eye, nəmaa yakum
ahaya Labara Ŋgwalak eye. Wu
nakə Mbəlom a tsik kurre a gwaɗ
ma vəlateye a bəba təte kway hay
aye na, 33 kə ge na hərwi kway. A
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ge na, a lətse ahaya Yesu abəra ma
mədahaŋ. Mawatsa eyeməƊerewel
i Dəmes hay 2, a gwaɗ:
“Nəkar wawa ga.

Bəgomneŋ na təra Bəba yak.*”
34 «Mbəlom a lətse ahaya Yesu

abəra mamədahaŋ. A ɗa ha kurre,
a gwaɗ ma ziye ma tsəvay bay. Kə
tsik andza nakay, a gwaɗ:
“Na ta vəlakumeye wu nakə

tsəɗaŋŋa eye ada deɗek
eye andza nakə na tsikay
a Davit, na gwaɗay na
vəlakeye aye.†”

35 «Hərwi niye, kə tsik ma Dəmes
hay sa, a gwaɗ:
“Nəkar Mbəlom na, ka gəriye ha

ndo i məsler yak mâ ze ma
tsəvay bay.‡”

36«Davitahəlay iməndzeŋgayna,
kə gewunakə a yay a gər aMbəlom
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 nakəMbəlom a lətse ahaya
abəra ma mədahaŋ aye na, kə ze
ma tsəvay təbey.

38 «Malamar hay, sərum na,
nəmay faya nəmaa ɗakumeye ha
Mbəlom a pəsatay ha mezeleme
i ndo hay na, hərwi Yesu.
39 Ndoweye kə dzala ha ka Yesu
na, Mbəlom ma pəseye ha mənese
ŋgay tebiye. Bazlam iMusamapala
eye, neŋgeyena, gədaŋŋgayandaya
məpəsakum hamənese bay.

40 «Gum metsehe, wu nakə ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom hay tə
watsa ahəl niye na, mâ ndzakum a
gər bay. Təwatsa na, tə gwaɗ:
41 “A həlay kurom nakay, na giye

məsler nakə ka dzalumeye
ha faya bay kwa taɗə ndəray
mâ təkərakum aye.

Zəbum, nəkuromneheye ka zəbum
ka bazlam ga andza wu lele
aye bay aye,

mâ gakum hərɓaɓəkka, dum
mətum.§”»

42Pol ta Barnabas ta ndəv ha ba-
zlam tay na, ti yaw abəra mə gay
i maɗuwule me. Ti yaw abəra na,
ta tsətsah fataya, tə gwaɗatay: «Mu-
maw pat i mazəzukw bo mekeleŋ
eye sa ada ka tsikumameye ka gər
i labara nakay sa.» 43 Ahəl nakə
ndo hay faya ta ŋgəniye gər aye
na, Yahuda hay haladzay ta ndo
neheye tə ɗəslaway ha gər a kule i
Yahuda hay aye, tə patay bəzay a
Pol ta Barnabas. Pol ta Barnabas tə
vəlatay 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 hal-
adzay. Tə ge fataya sələk. Ta dazlay
mətsikewunakə lele bay aye kaPol
ada tə tsaɗay pəleslesle.

46 Pol ta Barnabas tə tsik me tə
zluwereyebay tebiye, təgwaɗatay:
«Haɓe nəmaa ɗakumeye ha bazlam
iMbəlomna, a nəkurom təday. Ane
tuk na, ka dzalumna, lele bay nakə
kâhutumsifanakəmandəviyebay
aye. Anəke na, nəmaa diye wu
may, nəmaa ta ɗateye ha a ndo ne-
heye Yahuda hay bay aye. 47 Bəy
Maduweŋ a gwaɗamay na, kəkay?
A gwaɗ:
“Nəkar na, na pa kar andza dza-

ydzay ma dəvateye a ndo i
məndzibəra hay tebiye,

hərwi ada kâ ye ka təv neheye
dəreŋ eye ka tsikatay a ndo
hay,

neŋ Bəy Maduweŋ na
mbəliye* tay hana, kəkay?”»

48 Ndo neheye nəteye Yahuda
hay bay aye, tə tsəne bazlam
niye na, ɗərev tay a ŋgwasa hal-
adzay, a yatay a gər. Ta dazlay

* 13:33 Dəmes hay 2.7. † 13:34 Ezay 55.3. ‡ 13:35 Dəmes hay 16.10. § 13:41 Habakuk
1.5. * 13:47 Ezay 49.6.
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a mazambaɗay a bazlam i Bəy
Maduweŋ. Ndo neheye Mbəlom a
pala tay ha hərwi məhute sifa nakə
ma ndəviye bay aye na, nəteye
tebiye tə dzala ha kaMbəlom.

49 Andza niye, bazlam i Mbəlom
a ŋgəna gər ka gəma niye tebiye.
50Ane 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 za-
lay Ikoniyom. 52Ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu neheye tə zaw ma
Aŋtiyos aye na, ɗərev tay a rah ta
məŋgweseada taMəsəfəreTsəɗaŋŋa
eye.

14
Pol ta Barnabasma Ikoniyom

1 Pol ta Barnabas tə husa a
Ikoniyom na, ti ye tə fələkwa a
gay i maɗuwule me i Yahuda hay
andzanakəmaAŋtiyosayedərmak.
Ta tətikatay bazlam i Yesu a ndo
hay. Yahuda hay haladzay ta ndo
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 tsikatay
me tə zluwer eye bay ka gər i Bəy
Maduweŋ. Tə ɗawahaŋgwalakŋgay
ada bəy Maduweŋ na, a vəlawatay
gədaŋ ka məge masuwayaŋ hay
hərwi məɗe ha bazlam tay nakə
faya ta tsikiye na, deɗek. 4 Ndo i
gəma niye hay ta ŋgəna sulo. Ndo
siye hay nəteye ta diye i Yahuda

hay, siye hay ta diye i ndo i maslaŋ
i Yesu hay.

5 Tsa na, Yahuda siye hay ta ndo
neheyenəteyeYahudahaybayaye,
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 ɗawaha LabaraŊgwalak eye ka
dala eye niye.

Pol ta Barnabasmə Listəre
8Ma gəma i Listəre na, ndoweye

andayamatəra eyemə sik. Neŋgeye
matəra eye kwa ka məwe ŋgay. Kə
lətse, ki ye ɗaɗa tə sik ŋgaybay. 9Pat
wuray na, neŋgeye faya ma pay
zləmabazlam i Pol, Pol a zəba faya.
Kwayaŋŋa Pol a sər neŋgeye na,
tsəveɗ andaya məmbəle ha hərwi
kə pa mədzal gər ka Yesu. 10 Pol
a tsikay me ta magala, a gwaɗay:
«Lətse tə sik yak dzək lele.» Tsa
na, a lətse tsəkwaɗ, a mbərəzla tə
sik ŋgay. A pa bo ka mede duwak
duwak.

11 Ndo hay tə ŋgatay a wu nakə
Pol a ge aye na, ta wuda tə ba-
zlam i gəma tay Likawni, tə gwaɗ:
«Mbəlom hay ta təra andza ndo
zezeŋ, ta mbəzlaw ka təv kway.»
12Təpaməzele ka Barnabas «Zeus»,
mbəlom tay ada ka Pol «Hermes»*
hərwi neŋgeye na, ndo i maslaŋ.
13Gay iməvəlaywu ambəlomnakə
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 iwuneheye 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

† 13:51 Matətəkwhaburhway abəra ka sik andzaməgweɗe Pol ta Barnabas ta giyewuray hərwi
ndo iwuzlahgəmanakay sa bay. Wu iwuzlahgəmaniyemamətsa fataya bay kwa burhway nakə
ka sik aye. * 14:12 Mə kule i Gərek hay na, Zeus neŋgeye bəy imbəlom tay hay adaHermes na,
ndo i maslaŋ.
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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 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 ŋgwalakŋgaynakə fayama
gateye aye. A pakumaw yam ada
kə palakumaw wu mənday abəra
ma guvah tə həlay eye. Ka hutum
wu mənday ada a ŋgwasakum ha
ɗərev kurom.» 18Kwa Pol ta Barn-
abas tə tsikatay andza niye bəbay
na, ta təma bay. A satayməkəɗe tay
sla niye huya.

19A həlay niye na, Yahuda hay ti
yaw abəra ma Aŋtiyos i Pizidi, siye
hay ti yawma Ikoniyom, təndislew
a gəma i Listəre. Tsa na, tə patay
me a ndo hay. Tə kal na Pol tə kwar
hərwiməɗəke na. Tə vaha na dəreŋ
abəra mə walaŋ gay. Tə dzala na,
tə gwaɗma giye kəmət. 20Ane tuk
na, ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu tə haya faya gər, tə lawara na
a wuzlah. Pol a lətse, a mbəɗa gər a
walaŋ gay. Tədœ eye na, a həl bo, ti
ye ta Barnabas a gəma i Derbe.

Pol ta Barnabas təma aAŋtiyos
21 Pol ta Barnabas tə ndisl naha

a ɗəma na, tə ɗa ha Labara Ŋgwalak
eye mə walaŋ i gəma i Derbe. Ndo
hay haladzay tə pa mədzal gər ka
Yesu. Ma dəba eye na, ta mbəɗa

gər a Listəre, ti ye abərama Listəre,
ti ye a Ikoniyom. Ti ye abəra ma
Ikoniyom, ti ye a Aŋtiyos i Pizidi.
22A gəma nakə ta ndisl a ɗəma aye
na, tə vəlawatay gədaŋ a ɗərev a
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
ka mədzele ha huya ka Yesu. Tə
gwaɗawatay: «Ka deyekweye a Bəy
i Mbəlom na, kutoŋ ka sakweye
ɗəretsətseh haladzay.» 23 Tə pala
ndo hay mə walaŋ tay, ta təra tay
ha madugula hay. Tsa na, tə ndza,
tə ge daliyam, ta ɗuwulay me a
Mbəlom hərwi ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu tebiye. Tə pa tay
ha a həlay i Bəy Maduweŋ nakə tə
dzala ha faya aye. Tsa na, ti ye wu
tay.

24 Ti ye, tə tas abəra ma gəma i
Pizidi, tə ndisl a gəma i Pamfeli.
25 Ti ye naha tə ɗa ha bazlam i
Mbəlom ma Perge. Tsa na, ti ye a
gəma iAtaliya. 26Tə tsal a kwalalaŋ
i yam, ti ye a Aŋtiyos. Aŋtiyos
na, gəma nakə tə pa tay a həlay i
Mbəlom mə ɗəma aye hərwi ada
mâ vəlatay ŋgwalak kaməgeməsler
ŋgay. Anəke tə ge na, məsler eye
niye tuk.

27 Tə ndisl naha a Aŋtiyos na, tə
hayatay gər a ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu. Ta təkəratay wu nakə
Mbəlom a ge hərwi tay aye tebiye,
ada ma kəkay nakə a həndəkatay
tsəveɗ a ndo neheye Yahuda hay
bay aye ka məpe mədzal gər ka
Yesu aye dərmak. 28 Pol ta Barn-
abas tə ndza haladzay ta ndoməpe
mədzal gər hay ka Yesuma Aŋtiyos.

15
Məkəɗe wuway kaməɗəse bo

1Ma dəba eye na, ndo hay ti yaw
abəra ma Yahuda a Aŋtiyos. Ti yaw
na, ta dazlay a matətikatay a mala-
mar hay. Tə gwaɗatay: «Ka ɗəsum
bo andza i bazlam i Musa mapala
eye nakə a tsik aye bay na, ka slum-
eye faya mətəme bay.» 2 Pol ta
Barnabas, tə gwaɗatay: «Ka tsikum
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andza niye na, ka rawum me.»
Bazlam niye a zlatayaw məkəɗe
wuway haladzay ta nəteye. Tə ma
ha ka bo bazlam mə walaŋ tay, tə
gwaɗ: «Anəke na, slərakwa Pol ta
Barnabas ada ta siye i ndo i Aŋtiyos
hay a Zerozelem hərwi mətsikaw
ka wu nakay ta ndo i maslaŋ hay
ada ta madugula hay.»

3 Tsa na, məhay gər i ndo məpe
mədzal gər haykaYesu tadzəna tay
ha hərwi mede tay. Tə həl bo, ti
ye. Tə tas abərama 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 neheye Yahuda hay bay
ta təma bazlam i Bəy Maduweŋ
aye. Ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu tə tsəne labara niye na, ɗərev
tay aŋgwasa, 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
wunakəMbəlomage tanəteye 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:
«KutoŋndoneheyeYahudahaybay
aye, ta təra ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu aye na, tâ ɗəs bo ada
tâ rəhay ha gər a bazlam i Musa
mapala eye.»

6Ndo i maslaŋ hay ta madugula
hay tə haya gər hərwi mazəbe ka
bazlameyeniye. 7Təkəɗwuwayka
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? 8Mbəlom 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 sakumməgatay ku-
toŋ a ndo məpe mədzal gər neheye
tə pa mədzal gər ka Yesu marəhay
ha gər a bazlam i Musa mapala
eye na, hərwi mey? Kwa bəba təte
kway, kwa bo kway eye ka slakwa
faya marəhay gər a bazlam i Musa
mapala bay tuk na, kəkay? Kâ
dzum haMbəlom bay. 11Dzalakwa
ha ɗuh na, Bəy Maduweŋ a təma
kway ha na, ta ŋgwalak ŋgay andza
nakə a təma tay nəteye.»

12Ndo hay tebiye tə ndza ɗikɗik.
Tsa na, Barnabas tə Pol ta təkəratay
masuwayaŋ tawu neheyeMbəlom
a ge ta nəteye məwalaŋ 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 ndoneheye Yahudahay
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.
15 Bazlam 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 ma

mbəzliye.
Ane tuk na, aza kame, na ta
ɗəzliye na.

Kwakənas bəbayna, na lambaɗiye
na.

17Hərwi ada siye i ndo hay tebiye
tâ pəla ga,

ada ndo i gəma hay tebiye
dərmak.

Nakayna,wunakəBəyMaduweŋa
tsik aye.*

18 A ɗa ha wu neheye na,
kurre.”»

19 Hərwi niye, Yakuba a
gwaɗatay sa: «Na dzala na, kâ
kwasakwatay gər a ndo neheye

* 15:17 Amos 9.11-12.
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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
22Ndo imaslaŋ hay tamadugula

hay ta məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu tə ma ha
ka bo bazlam, tə gwaɗ: «Palakwa
ndo hay mə walaŋ tay ada kâ
slərakwa tay ha a Aŋtiyos tə Pol ada
ta Barnabas.» 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
məpemədzal gər hay ka Yesu. 23Tə
watsa ɗerewel, tə vəlatay a həlay.
Tə watsa ɗerewel eye niye na, tə
gwaɗ:
«Nəmay ndo i maslaŋ hay ta

madugula hay, nəmay na, mala-
mar kurom hay. Nəmaa tsikakum
naha me a nəkurom ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu, ma slala
mekeleŋ eye hay ma Aŋtiyos ada
ma gəma i Siri ta Silisi.

24 «Nəmaa tsəne ndo siye hay
mə walaŋ may ta ye naha 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
nahadzamkuromhay, Pol ta Barn-
abas. 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 tsikakumeyewu
nakənəmaawatsaa ɗerewelnakay
aye.

28 «Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ta
nəmay, nəmaama ha ka bo bazlam
na, nəmaa gwaɗ: Nəmaa piye
fakuma wu mamba eye bay. A
samay na, pumay bəzay a wu
neheye ɗekɗek tsa. 29 Kâ həpəɗum
slo neheye ta təzay a kule aye
bay, kâ ndayum bambaz bay,
kâ həpəɗum slo i wu neheye ta
mburoɗ mamburoɗe aye bay, kâ
gum mezeleme bay‡. Ka gum wu
neheye bay na, niye na, ka gum
lele.
«Nəmay malamar kurom hay,

nəmaa tsikakum nahame.»
30 Tə vəlatay ɗerewel niye a ndo

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. 32Yuda ta Silas, nəteyeneh-
eye ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom
hayaye, təpabokamətsikebazlam
i məvəlatay gədaŋ a malamar hay
məndze haladzay. Tə vəlatay gədaŋ
məndze huya ka məpe mədzal gər
ka Yesu.

33 Tə ndza ma Aŋtiyos məndze
tsakway na, tə ləva bo mede wu
tay, malamar hay tə tsikatay me, tə
gwaɗatay: «Dum tə zay hərwi ada tâ
maw ka təv i ndo neheye tə slər tay
naha aye.» [ 34Ane tuk na Silas na,
a gwaɗma 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
† 15:20 Zəbama Levitik 18.6-18 ada 17.10-16. ‡ 15:29 ZəbaməMəsler hay 15.20 ada zəbawu
nakə təwatsa ka gər i bazlam eye nakay aye.
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36Ma dəba eye na, Pol a gwaɗay
a Barnabas: «Anəke na, mbəɗama
gər ta zəbamatay ɗəre a malamar
hay ma gəma neheye ka ɗama 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 Barn-
abas 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 ta
nəteye sa bay. 39 Tə kəɗwuway ha-
ladzay. 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. 41Ti ye, tə tas
ta Siri ada ta Silisi. Təvəlatay gədaŋ
andoməpemədzal gərhaykaYesu.

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 neheye
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 neheye hay
ma gəma niye hay aye. Ndo hal-
adzay tə sər ha bəba i Timote na,
Gərek hay. 4 Ahəl nakə ta diye na,
ti ye ka gəma ka gəma. Tə ɗatay
ha bazlam neheye ndo i maslaŋ
i Yesu hay ta madugula hay ma
Zerozelem tə tsik aye. Ta tsətsah
fataya, tə gwaɗatay: «Rəhumay ha
gər lele.» 5 Ndo 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 Mbəlom ka
dala i Azi. Ane tuk na, Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye a gwaɗatay: «Kâ yum
bay.» Tsa na, tə tas abəra ma gəma
i Firigiya ada Galat. 7 Ahəl nakə
tə ndisl a gəma i Mizi aye na, tə
dzalamə gər taymede a Bitini. Ane
tuk na, Məsəfəre i Yesu kə vəlatay
tsəveɗ mede a ɗəma bay. 8 Tsa na,
tə tas abəra ma Mizi ada ti ye a
wuzlahgəma 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: «Ta-
saw a Masedowan, ta məmay bo
tey!» 10Ma dəba i məsine niye na,
kwayaŋŋa nəmaa pəla tsəveɗmede
a Masedowan. Hərwi nəmaa sər ta
deɗek Mbəlom a zalamay mata ɗa
haLabaraŊgwalak eye ando i gəma
niye hay.

Lidiya a pa mədzal gər ka Bəy
Maduweŋ

11 Tsa na, nəmaa həl bo abəra
maTərowas, nəmaayekwayaŋŋaa
Samotəras ta wuzlah i yam. Tədœ
eye na, nəmaa həndzəɗ a Neyapoli.
12 Abəra mə ɗəma na, nəmaa həl
bo nəmaa ye a gəma i Filip, wu-
zlahgəmanakəaze siyehaykadala
i Masedowan aye. Maa ndzawa
ma gəma eye niye na, Roma hay.
Nəmaa ndza məhəne haladzay mə
walaŋ gay niye. 13 Pat i mazəzukw
bo na, nəmaa yaw abəra məwalaŋ
gay, nəmaa ye ka me i magayam.
Nəmaa dzala na, nəmaa hutiye təv
maɗuwulaymeaMbəlom i Yahuda
hay. Ŋgwas wuray hay andaya ma-
haya gər eye ka təv niye. Nəmaa
ndisl naha a ɗəma na, nəmaa ndza
ka dala hərwi mətsikatayme.

14Mə walaŋ i ŋgwas niye hay na,
ŋgwas eye andaya tə zalay Lidiya.
A yaw abəra ma gəma i Tiyatir.
A səkəmawa petekeɗ lele eye hay,
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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 dzalum, nəmaa
dzala ha ka BəyMaduweŋ ta deɗek
na, dumara ta ndzum mə 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
wurayayawmatadzəgər tanəmay.
Məsəfəre nakə lele bay eye mə bo
ŋgay, a tsikawawunakəmadeyew-
eye kame aye. Ndo neheye a
gawatay məsler aye na, tə hutawa
suloy haladzay tə wu ŋgay nakə a
tsikawa aye.

17A dazlayməpamay bəzay a Pol
ta nəmay. A gwaɗawa: «Ndo neh-
eye na, ndo iməsler 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 giye məhəne
haladzay.
Ka mandəve eye na, a ndalay a

Pol. A mbəɗa bo ta təv i dem niye,
a ŋgərəz ka məsəfəre niye lele bay
eye, a gwaɗay: «Ta məzele i Yesu
Kəriste, dara abəra mə bo i dem
nakay bəse.» Kwayaŋŋa məsəfəre
niye a yaw abəramə 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. 20Ti 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 tətikiyekule taynakə
nəkwayRomahay təvəlakway faya
tsəveɗməpay bəzay bay aye.»

22 Ndo hay tebiye ta mbəɗa fa-
taya 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
gwaɗayandomatsəpegay idaŋgay:
«Tsəpa tay ha lele.» 24Ndomatsəpe
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.

25Magərhəvaɗagena, Pol taSilas
tə ɗuwulawameada təgawadəmes
hərwi mazambaɗay a Mbəlom.
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
abəramə sik tebiye.

27 Tsa na, ndo matsəpe gay i
daŋgay niye a pəɗeke abəra ka
məndzehəre. Aŋgatayaməgeɗ i gay
i daŋgay hay mahəndəka eye hay
tebiye na, a zla maslalam ŋgay a
sayməkəɗe bo ŋgay abəramə 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 an-
daya tebiyekanaŋ,ndəraykahway
bay.»

29 A 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 Maduweŋ Yesu
ada ka təmiye ta ndo i gay yak hay
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tebiye.» 32 Tə tsikay bazlam i Bəy
Maduweŋ ada a ndo neheye mə
gay ŋgay aye tebiye. 33 Tsa 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. 34Ma
dəbaeyeahəl Pol ta Silas agayŋgay.
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 kaMbəlom aye.

35Ɗərea tsaɗana, bagwar iRoma
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. Anəke na, ka
slumeye madayaw abəra ada dum
kurom tə zay.»

37 Ane tuk na, Pol a gwaɗatay a
ndoneheye tə slər taynahaaye: «Ta
ndaɓa may kame i ndo hay tebiye,
ta gamay sariya bay. Ada nəmay
na, Roma hay dərmak tuk na, ta
gəriye may ta məkal 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, 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 a malamar hay. Tə
vəlatay gədaŋ. Tsa na, ti ye wu tay.

17
Pol ta Silasma Tesalonik

1 Ma dəba eye na, Pol ta Silas
ti ye ta gəma i Amfipolis ada ta
gəma i Apoloni. Tə ndisl a gəma
i Tesalonik. Mə ɗəma na, gay i
maɗuwule me i Yahuda hay an-
daya. 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
haanəkeayena, Kəriste.» 4Tə 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 ne-
heye tə ɗa a zləm aye, nəteye hal-
adzay ta təmabazlamniyedərmak.

5 Ane tuk na, siye i Yahuda ne-
heye ta təma təbey aye na, tə ge
sələk ka Pol ta Silas. Ti ye ta pəlaw
ndoneheye tə sərwuraybaynəteye
faya ta həhaliye ka tsəveɗ kəriye, tə
hayatay gər. Təmahakabobazlam
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
hərwiməhəla tay ahayakame i ndo
hay. 6 Ta pəla tay na, ta huta tay
ha bay. Tsa na, tə gəsatay ahaya
Zason 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! 7Zason 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 təgwaɗ: Bəybagwareyean-
daya mekeleŋ eye, tə zalay Yesu.»
8 Siye i ndo hay ta ndo məge sariya
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hay tə tsəne bazlam niye hay na, a
ndalatay haladzay. 9Zason tə siye i
ndo hay tə hamatay a ndo i sariya
hay təday ada tə gər tay ha.

Pol ta Silasma Bere
10 Həvaɗ a ge na, malamar neh-

eye 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 i Tesalonik aye.
Ta təma bazlam i Mbəlom tə ɗərev
tay peteh. Tə dzaŋgawa Ɗerewel i
Mbəlom pat pat hərwi məsəre ha
wu nakə Pol a tsik aye na, deɗek
ɗaw? 12 Ndo hay haladzay mə
walaŋ tay tə dzala ha ka Yesu ada
məwalaŋ i Gərek hay ta ŋgwas neh-
eyeməzele taya ɗaa zləmhaladzay
aye nəteye haladzay tə dzala ha ka
Yesu dərmak.

13Ane tukna, Yahudaneheyema
Tesalonik aye tə tsəne Pol faya ma
ɗiye ha bazlam i Mbəlom ma Bere
na, tə həl bo, ti ye mata kwasatay
gər a ndo hay ka Pol. 14 Malamar
neheye nəteye mapa mədzal gər
eye ka Yesu aye ta zəba faya andza
niye na, kwayaŋŋa, ti ye ha Pol ta
diye i dəlov. Silas ta Timote na, tə
ndza ma Bere. 15 Ndo neheye tə
laka ha Pol aye, tə tsal a kwalalaŋ i
yam. Ti ye a gəma i Aten. Tsa na,
Pol a gwaɗatay: «Ka mbəɗum gər
a Bere na, gwaɗumatay a Silas ta
Timotena, tâ yaw, tândzagaahaya
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 ha-
ladzay 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 ɗəslawayha gər aMbəlom
aye. Ada ka təv məhay gər nakə

tə hayawa gər a ɗəma aye na, tə
kəɗawa wuway pat pat ta ndo ne-
heye ta diye ta təv eye niye aye.

18Ndoweye hay andaya tə pawa
bəzay a matətike i Epikuriyeŋ hay
ta Sətosiyeŋ hay. Pat wuray tə tsik
me tə Pol. Siye hayməwalaŋ tay, tə
gwaɗ: «Ndonakay fayamabəbəliye
wu andza nakay na, mbəɗaw bo
na, kəkay?» Siye hay tə tsəne Pol
faya ma ɗiye ha labara i Yesu ada
mədahaŋ hay ta lətseweye abəra
ma mədahaŋ na, tə gwaɗ: «Ma
giye faya ma ɗiye ha na, mbəlom
i bərakəzaŋ hay kəla ɗaw?» 19Ma
dəba eye na, ti ye ha kame i
madugula hay ka təv nakə tə zalay
Ayəropaz aye. Ti ye naha na, ta
tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ɗamay ha
matətike nakay weɗeye nəkar faya
ka tsikiye tey. 20 Nəkar faya ka
tsikameye wu neheye ɗaɗa nəmaa
tsəne bay aye. A say məgweɗe
kəkay na, a samay nəmaâ sər tey.»
21Ndo i Aten hay ta madurloŋ hay
tə dzawa ha həlay i məndze tay
tebiye kaməpay zləmawu neheye
weɗeye tsa ada ka matəkəre wu
weɗeye 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 an-
dayanəte təwatsa faya: “Təvnakay
na, hərwi mbəlom nakə ndo hay tə
sər bay aye.” Ayaw! Mbəlom nakə
nəkurom faya ka ɗəslumay ha gər
ka sərum bay aye na, neŋ na yaw
anaŋmata ɗakum ha.

24 «Maa ge məndzibəra tə wu ne-
heye 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 zezeŋ
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mârəzlay a gərməvəlaywuray bay.
Hərwi maa vəl sifa, məsəfəre ada tə
siye i wu hay tebiye a ndo hay na,
neŋgeye.

26 «Ta ndo nəte na, a ge slala
hay tebiye hərwi ada tâ ndza ka
məndzibəra tebiye. Ahəl nakə kə ge
məndzibəra zuk bay aye na, ɓa kə
pa na kokway i həlay i təv məndze
tay, kə pa na kokway i gəma neh-
eye ta ndziye mə ɗəma aye. 27 A
ge andza niye na, hərwi ada ndo
hay tâ pəla na. A say tâ bəzay
naha həlay ada ta hutiye na. Ta
deɗek Mbəlom na, neŋgeye dəreŋ
ta nəkway bay. 28 Andza ndoweye
andaya 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, nəmaywawa 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 tukna,wu
neheyena,Mbəlombay. 30Mbəlom
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 kwa məŋgay tâ yaw, tâ
mbəɗa ha mede tay. 31Ɓa Mbəlom
ka mbərəmməpe pat i sariya nakə
ma giye. Sariya nakə ma giye na,
sariya i deɗek. Ndonakəmagateye
sariya a ndo hay aye na, Yesu. A ɗa
hana, 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 iməge sariya
tay nakə tə zalay Ayəropaz aye,
ŋgwas eye andaya tə zalay Damaris
ada siye i ndomekeleŋ 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 abəra
ma gəma i Itali ta ŋgwas ŋgay Pərisil
hərwi Kəlod bəy i Roma a gwaɗ:
«Yahuda hay tebiye tâ lətse, tâ ye
abəra ka dala i Roma.» Pol a ye
ka təv tay mata tsikatay me. 3 Pol
na, a ŋgarawa petekeɗ i məge ha
madzawadzawa. Məsler i Akelas
ta ŋgwas ŋgay na, məŋgere petekeɗ
eye niye dərmak. Hərwi niye Pol a
ndzamə gay tay, tə geməsler dziye.
4Pat i mazəzukw bo na, Pol a yawa
a gay imaɗuwuleme i Yahuda hay.
A tsikawatay a Yahuda hay kwa a
Gərek hay dərmak tâ dzala ha ka
Yesu.

5 Ane tuk na, ahəl nakə Silas ta
Timote ti yawabəra ka dala iMase-
dowan aye na, Pol kə ge məsler i
wuray sa bay. A ɗawa ha bazlam i
Mbəlom ɗekɗek tsa. A ɗawatayhaa
Yahuda hay Yesu na, Kəriste. 6Ane
tuk na, Yahuda hay ta təmabazlam
ŋgay bay. Tə tsaɗay pəleslesle. Tsa
na, Pol a yaw abəra mə walaŋ tay.
A bəzlum ha burhway i gəma tay
abəra ka petekeɗ ŋgay, a gwaɗatay:
«Taɗə ka dzum na, mənese ga sa
bay. Mənese eye ka gər kurom.
Anəke kwayaŋŋa na diye na ta
ɗatay ha bazlam i Yesu a ndo neh-
eye Yahuda hay bay aye.»

7A lətse, a ye abərama təvniye. A
ye a gay i ndo wuray tə zalay Titus
Zustus. Neŋgeye na, a ɗəslaway
ha gər a Mbəlom ada gay ŋgay na,
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ka tsakay i gay i maɗuwule me i
Yahuda hay. 8Kərispus na, neŋgeye
bəy i gay i maɗuwule me niye. A
dzala ha ka Bəy Maduweŋ ta ndo
i gay ŋgay hay tebiye. Koriŋte hay
haladzay, neheye tə pawa zləm ka
bazlam i Pol aye tədzala ha kaYesu
dərmak. Pol a dzəhuɓ tay ha a yam.

9 Pat wuray ta həvaɗ na, Bəy
Maduweŋ a tsikay me a Pol ma
məsine, a gwaɗay: «Pol kâ dzədzar
bay, ɗa ha bazlam ga huya, kâ ndza
tete bay. 10 Neŋ andaya tə nəkar,
ndəray ma sliye faya məgaka wu-
ray 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. 13 Tə gwaɗay
a bəy niye: «Ndo nakay na, faya
ma tsəviye tay ha ndo hay a pesl
tə matətikatay məɗəslay ha gər a
Mbəlom ta tsəveɗweɗeye 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 neh-
eye a zəbakum naha ɗəre aye na,
a nəkurom eye kurom bəna, neŋ
na giye sariya i wu neheye andza
nakay aye bay. A seŋ bay, bazlam
ga mə ɗəma bay.» 16 Tsa na, a
həhar tay ahaya abərama təvməge
sariya. 17 Ti yaw abəra na, tə gəs
Sosten bəy i gay i maɗuwule me, tə

ndaɓa na kame i sariya. Ane tuk
na, a gaymə gər kəset a Gayoŋ bay.

Pol ama a Aŋtiyos
18 Pol a ndza məhəne haladzay

ma Koriŋte. Ma dəba eye, a lətse
abəra ma Koriŋte, a gər ha mala-
mar hay. A ye a gəma i Seŋkəre
ta Pərisil ada ta Akelas. Mə ɗəma
na, Pol a həz na gər hərwi ɓa kə
gwaɗ kurre: «Na vəl ha bo ka
məge məsler i Mbəlom.» Tsa na,
tə lətse abəra ma Seŋkəre, tə tsal a
kwalalaŋ i yam ti ye ta Akelas ada
ta Pərisil a Aŋtiyos ka dala i Siri.

19 Tə ndisl a Efez na, Pol a gər
ha Pərisil ta Akelas. Neŋgeye a ye
a gay i maɗuwule me mata kəɗe
wuway ta Yahuda hay. 20Mə ɗəma
na, Yahuda hay ta tsətsah faya, tə
gwaɗay: «Ndza ka təv may məhəne
haladzay.» Pol awuɗaməndze bay.

21 A lətse, a gər tay ha, a
gwaɗatay: «Taɗə kə say a Mbəlom
na, namaweyeka təvkurommba.»
A tsal a kwalalaŋ i yam ma Efez a
ye a Sezare.

22 A lətsew abəra ma Sezare na,
a ye a Zerozelem təday. A ye a
tsikatayaw me a ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu. Tsa na, a ye a
Aŋtiyos. 23A ndzamə ɗəmaməhəne
tsakway. A mbəɗa gər ta dəba, a
ye a tas ta Galat ada ta Firigiya. A
vəlatay gədaŋ a ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu tebiye mə ɗəma.

Apolos a ɗa ha bazlam i Mbəlom
ma Efez

24Ahəlay niye na, Yahudawuray
andaya məzele ŋgay Apolos, tə wa
na ka dala i Aləgəzandəri. Neŋgeye
kə ndislew a Efez. Ndoweye niye
na, a sər matətike wu a ndo hay
lele. A sər Ɗerewel i Mbəlom lele.
25 Neŋgeye ka tətik bazlam i Yesu.
A 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
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yam aye tsa. 26A dazlay a mətsike
meparakkamə gay imaɗuwuleme
i Yahuda hay, zluwer a gay bay.
Pərisil tə zal ŋgay Akelas tə tsəne
bazlam ŋgay niye na, tə zla na ka
təv tay. Tə ɗay ha tsəveɗ i Mbəlom
peteh.

27Ma dəba eye na, a say a 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 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. 2A ye naha a tsətsah fataya, a
gwaɗatay: «Ahəl nakəkadzalumha
ka Yesu aye na, ka hutumMəsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye ɗaw?»
Ta mbəɗay faya, tə gwaɗay:

«Nəmaa tsəne ɗaɗa ndəray kə
tsikamaykaMəsəfəre 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 sa-
tay mambəɗe ha mede tay aye. A
gwaɗatay a Israyel hay na: “Dza-
lum ha ka ndo nakə ma deyew-
eye kame ga aye”, andzaməgweɗe,
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
iMbəlom. 7Ndoweyeneheye na, ta
giye kuro gər eye sulo.

8 Ahəl nakə Pol neŋgeye ma 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
BəyMaduweŋ kame i ndo niye hay
tebiye. Tsana, Pol a gər tayha, ahəl
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
a lekwal i ndoweye andaya tə za-
lay Tiranus. Nəteye niye tebiye, tə
kəɗawa wuway ta ndo hay pat pat.
10Niye na, kə ndza məve sulo. Ndo
neheye nəteyemandza eye ka dala
i Azi niye, Yahuda hay ada Gərek
hay tə tsənebazlam iBəyMaduweŋ
Yesu.

Wawa i Seva hay
11 Mbəlom a gawa masuwayaŋ

neheye a gatay hərɓaɓəkka a ndo
hayaye təhəlay i Pol. 12Tə zlawatay
naha a ndo i ɗəvats petekeɗ neh-
eye ta lamay a bo i Pol aye. Tə
lamawatay ha a ndo i ɗəvats hay.
Ndo i ɗəvats hay tə mbəlawa ada
ndo neheye məsəfəre lele bay eye

* 18:27 Məsler hay 18.12.
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hayməbo tayaye, ti yawaabəramə
bo tay.

13 Siye i Yahuda hay andaya 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 neheye lele bay aye:
«Ndohumaw abəra mə bo i ndo
nakay tə məzele i Yesu nakə Pol
faya ma ɗiye ha bazlam ŋgay aye.»
14 Tə gawa wu niye na, nəteye
tasəla. Nəteyewawa i bagwar 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 tayhay. Tahwaybokəriye.

17 Yahuda hay ta Gərek neheye
ma gəma i Efez aye tebiye tə tsəne
wu nakə a ge bo aye na, ta dzədzar
haladzay. Tə ɗəslay ha gər aməzele
i Bəy Maduweŋ 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 neh-
eye tə gawamaharam aye tə həlaw
ɗerewel i maharam tay, tə fəka tay
ha kame i ndo hay tebiye. Tə pasla
na andza ta səkəmha na, suloy eye
ma giye kwar i suloy gwezem kuro
kuro zlam. 20Andza 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 ndomadzəne ŋgay hay, Timote
ta Erast a Masedowan. Ane tuk na,
bo ŋgay eye a ndza ka dala i Azi
tsakway sa.

23 A həlay niye na, magazləga
a lətse haladzay ma gəma i Efez
hərwibazlam iYesuBəyMaduweŋ.
24 Ndoweye andaya a lambaɗawa
wu hay ka suloy. Məzele ŋgay
na, Demetəriyos. Wu neheye a
lambaɗawa ayena,wawa i gay hay
tsekweŋ tsekweŋ neheye a ndzəkit
bo gay bagwar eye nakə ndo hay
ta ɗuwulaway me a mbəlom tay
nakə a ndzəkit bo ŋgwas, tə zalay
Artemis aye. Andza niye neŋgeye
ta ndo i məsler ŋgay hay tə hutawa
ha suloy haladzay. 25 A ye, a hay-
atay gər a ndo i məsler ŋgay hay ta
ndo neheye tə gawa slala i məsler
niye aye, a gwaɗatay: «Dzam ga
hay sərum ha, ka hutakweye zlele
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
bazlamŋgay. KanaŋmagəmaiEfez
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.»

28Ndo hay tebiye tə tsəne andza
niye na, a ndalatay haladzay.
Ta wuda, tə gwaɗ: «Bagwar eye
na, Artemis mbəlom i Efez hay.»

* 19:21 Məsler hay 18.12.
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29 Gəma 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 gawamə ɗəma aye. 30A say
aPolmedea təv i ndoniyehay. Ane
tuk na, ndo məpe mədzal 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 gwaɗmâ ye
a təv i həbaɗ tay niye bay.

32 Nəteye niye hay tebiye ma-
haya gər eye na, nəteye mə 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 Yahuda wuray andaya
ka təv eye niye. Məzele ŋgay
Aləgəzandər. Siye iYahudahay ti ye
ha Aləgəzandər kame. Ta təkəray
bazlameyeniye. Tsana, a zlahəlay
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 eye na, Artemis i
Efez hay.» Tə ndza faya ka mətsike
andza niye ɓəre sulo.

35 Ka mandəve ŋgay eye na,
ndo mələve gəma niye kə sla faya
məgwaɗatay tâ ndza tete. Ndo niye
hay tebiye tə ndza tete. Tsa na, a
gwaɗatay: «A nəkurom Efez hay,
Efez na, gəma i mbəlom bagwar
eye Artemis, maa sər bay na, way?
Ada kwa way ma ɗəslay ha gər a
mandzəkit bo ŋgay nakə a kalaw
mə mbəlom aye. 36 Kwa way na,
a sər. Nəkurom ndzum ɗikɗik. Kâ
gum wu neheye lele bay aye bay.
37Ndo neheye ka gəsumatay ahaya
kanaŋ aye na, tə gawməkal mə gay
i mbəlom kway bay ada ta tsaɗay
a mbəlom kway wal bay tuk na,
kəkay? 38TaɗəDemetəriyos tando i

məslerŋgayhaybazlam tayandaya
mətsike ka ndo na, tâ ge ta tsəveɗ
eye. Ndo məge sariya hay andaya,
tâ ye tâ wuda ka təv tay. 39Taɗəwu
mekeleŋ eye hay andaya a sakum
bəbay na, bagwar neheye anəke
kanaŋ aye tâ ŋgənakumha 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.» Tsana, a gwaɗatay andohay:
«Ŋgənum gər.» Ndo hay ta ŋgəna
gər, ti ye wu tay tuk.

20
Pol ma Masedowan ada ma

Akay
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. 4Ndo 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 la-
hamay kame, ti ye a Tərowas mata
həbe may mə ɗəma. 6 Ma dəba i
magurlom i Pak, nəmaynəmaa tsal
a kwalalaŋ i yam, nəmaa ye abəra
ma Filipi. Nəmaa ge məhəne zləm
ka tsəveɗ na, nəmaa ndisl a gəma i
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Tərowas tuk. Nəmaandzamə 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. 8Nəmay mahaya gər
eye na, ka gər i gay neŋgeɗ. Gay
nakə nəmaymə ɗəmaaye na, lalam
hay haladzay mavata eye. 9 Mə
gay eye niye na, wawa eye an-
daya gawla eye,məzele ŋgayAwtis.
Neŋgeye mandza eye ka mavavar
faya ma piye zləm ka bazlam i Pol
niye a tərəts ha bay, fayama tsikiye
huyaaye. Tsana,məndzehəreagəs
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 hay tə mbəzlaw tə
lətse ha ka mbəlom na, kə mət tsɨy.
10Pol ambəzlaw, a ye ka təv ŋgay. A
guɗuk naha faya, a zla na a həlay,
a gwaɗatay: «Ɗərev mâ ye fakuma
abəra bay, kə mət bay.» 11 Tsa na,
Pol a tsal a gay niye sa. A ye naha
a zla makwala, a ŋgəna ha. Tsa
na, tə nda. A ma ka mətsike me
haladzay sa hus a mekedœ, a ye
ŋgway. 12 Ndo hay tə laka ahaya
gawla nakəmeeneŋ aye amətagay.
Ndo hay tebiye ɗərev tay a ŋgwasa.

13 Nəmaa ye, nəmaa tsal a
kwalalaŋ i yam hərwi məhəle 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.
NəmaayeagəmaiMetilen. 15Tədœ
eye na, nəmaa ndisl a Siyo. Tədœ
taɗay eye na, nəmaa ndisl a Samos.
Tədœ taɗakay eye na, nəmaa ndisl
a gəma i Melet. 16 Niye andza

məgweɗe na, a say a Pol məndze
maEfezbayhərwima tamətsiyeka
dala i Azi, ma ndisliye a Zerozelem
bəse bay. Taɗə ma giye bo na, a
say məndisle a Zerozelem pat i
Peŋtekot.†

Pol a tsikataymeando i Efezhay
17Ahəl nakə nəmaa ndisl a Melet

aye na, Pol a slər ndo ka madugula
neheye tə ndzatay kame a ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu
ma Efez aye ada tâ yaw ka təv
ŋgay. Ndo niye a ye, a zalatayaw.
18 Ndo niye hay tə həlaw bo, tə
ndislewka təvŋgayna, a gwaɗatay:
«Kwa i mede naha ga a gay kurom
ka dala i Azi na, ka sərum ha
məndze ga məwalaŋ kurom. 19Na
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. 20 Ka 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. 21 Na tsikatay
a Yahuda hay ada a ndo neheye
Yahuda hay bay aye, tâ gər ha
mezeleme tay, tâ yaw ka təv i
Mbəlom. Tâ yaw, tâ pa mədzal gər
tay ka 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 gər mə ɗəma aye bay. 23Wu 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, wuray andaya
a yeŋ a gər ka zal bay. Wu nakə a
seŋ aye na, na ndəviye ha məsler i
bəy Maduweŋ Yesu nakə a vəleŋ
aye hus ka mandəve ŋgay eye.

* 20:7 Məsler hay 2.42. † 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 nakə na ndza mə
walaŋ kurom aye, na tsikawakum
na, labara i Bəy iMbəlom. Na sərha
anəke na, ka ta ŋgatumeŋeye ɗaɗa
sa bay. 26Hərwi niye, na tiye mbal
abəra ka gər kurom. Taɗə ndəray
nəte kə dze abəra məwalaŋ kurom
na, mənese ga sa bay. 27 Hərwi
na ɗakum ha wu nakə a say a
Mbəlomməge 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 kaməpatay
bəzay. 31Gummetsehe 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 gakum-
eye ŋgwalak andza nakə a tsik aye.
Neŋgeye na, ma səkahakumeye ha
mədzele ka Yesu kame kame ta
gədaŋŋgay adamavəlakumeyewu
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. 34Bo 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
gum məsler nakə ma dzəniye ndo
i mətawak hay aye. Bazlam i Bəy
Maduweŋ 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
meaMbəlom tanəteye tebiye. 37Ta
ndəv ha maɗuwule me na, nəteye
tebiye tə pa bo ka mətuwe hal-
adzay. Ti ye naha, tə gəs na ka bo
təmbolok təmbolok, tə tsikay me ta
mətuwe eye, tə gwaɗay: «Do tə zay.»
38Wu nakə a ndalatay wene wene
aye na, Pol a gwaɗatay: «Ɗaɗa ka ta
ŋgatumeŋeye sa bay» aye. Tsa na, tə
laka ha Pol hus ka təv i kwalalaŋ i
yam.

21
Polma diye a Zerozelem

1 Nəmaa ŋgəna gər na, nəmaa
ye, nəmaa tsal a kwalalaŋ i yam.
Nəmaa ye kwayaŋŋa a gəma i
Kos. Tədœ eye na, nəmaa ndisl
a Rodes. Nəmaa lətse abəra ma
Rodes, nəmaa ye a Patara. 2Nəmaa
ye naha a ɗəma na, nəmaa huta
kwalalaŋ i yam nakə ma diye a
gəma i Fenisi aye. Tsa na, nəmaa
tsal a ɗəma, nəmaa ye ha. 3 Ahəl
nakə nəmay ma wuzlah i dəlov
aye na, nəmaa ŋgatay a gəma i
Sipəre tə həlay i gula. Nəmaa ye
a gəma i Siri. Nəmaa ndisl a gəma
i Tir. Mə ɗəma na, təmbəzla ahaya
wu hay abəra mə kwalalaŋ i yam.
4Nəmaa ndzatay a gər a ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu mə ɗəma.
Nəmaandza kabodziye lumanəte.
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.»

5 Ane 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
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hus ka me i bəlay dəreŋ tə walaŋ
gay. Nəmaa ndisl ka me 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
tsikatayme a ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu, nəmaa ndza mə ɗəma
məhəne nəte ta nəteye. 8 Tədœ eye
na, nəmaa həl bo, nəmaa ye ada
nəmaa ndisl a Sezare. Mə ɗəma
na, nəmaa ye a gay i Filip. Neŋgeye
ndo mətətikawa bazlam i Mbəlom.
Neŋgeye na, nəte mə walaŋ i ndo
neheye tasəla tə pala tay ha ahəl
niye ma Zerozelem aye.* 9 Dem
ŋgay hay andaya faɗ, ta ye a zal zuk
bay. Tə ɗawa ha bazlam i Mbəlom
a ndo hay. 10Nəmaa ndza məhəne
haladzay na, ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom wuray tə zalay Agabus a
yaw abəra ma Yahuda, a ye naha
ka təv may. 11 Tsa na, a zla wu
məɓere bəzay i huɗ i Pol. A dzawa
ha sik tə həlay ŋgay. Tsa na, a gwaɗ:
«Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a gwaɗ na,
kəkay? A gwaɗ na: “Ndo nakə na
zlawu ibəzay ihuɗŋgayayena, 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 ne-
heye ma 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 Yesuma Zerozelem.»

14Nəmaa zəba faya na,ma gəsiye
bazlam may bay. Nəmaa rəzlay a
gər mətsikay sa bay. Nəmaa gwaɗ:
«Bəy Maduweŋ mâ ge wu nakə a
say aye.»

15 Nəmaa ndza məhəne tsakway
maSezarena, nəmaahəl bo, nəmaa
ye a Zerozelem tuk. 16 Siye i
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
tə lakamay ha. Nəmaa ye a gay
i ndoweye andaya məzele ŋgay
Mənasaŋ. Neŋgeye ndo i gəma i
Sipəre, a pa mədzal 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.
19Pol a tsikatay me ada a təkəratay
wu nakə Mbəlom a ge tə neŋgeye
maməsler ŋgaynakə a geməwalaŋ
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 tsənenəkar na, ka tətikateye
a Yahuda neheye tebiye nəteye
mandza eye mə walaŋ i bərakəzaŋ
hay ta gər ha bazlam mapala eye
nakə Mbəlom a vəlay a Musa aye.
Ka gwaɗateye: “Kâ ɗəsum tay
ha wawa kurom hay bay ada kâ
pumay bəzay a kule i Yahuda hay
bay sa.” 22 Ada məge kəkay? Ta
səriye ha ta deɗek nəkar andaya
ka ndislew kanaŋ. 23 Ge wu nakə
nəmaa tsikaka anəke aye. Ndo hay
anaŋ faɗ, ta vəl ha bo tay hərwi

* 21:8 Məsler hay 6.5 ada 8.5-40.
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məsler i Mbəlom. 24 Həlay tay
mede hərwi məbere bo tsəɗaŋŋa
adamahəzegər andzanakə təgawa
aye mazlambar kə sla. Dum ka
bo dziye a gay i məɗəslay ha gər
a Mbəlom hərwi məbere bo yak
dərmak. Səkəmumatay wu hay a
həlay. Ka ge andza niye na, wu
nakə ndo hay ta təkər ka nəkar
aye na, andza deɗek andaya mə
bazlam tay niye ta təkər aye bay.
Ada ta gwaɗiye nəkar dərmak faya
ka rəhay ha gər a bazlam i Musa
mapala eye. 25Ndoneheye 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 gənawnakə amət
məməte aye tâ həpəɗ slo eye bay. Tâ
tsəpabo tay abəra kamezeleme.†”»

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: «Məhəne tasəla ka ndəv
abəra mə ɗəma na, məbere bo
kway ma ndəviye, nəmaa maweye
hərwi ada kwa way mâ vəlay wu a
Mbəlom.»

Tə gəs na Pol
27 Məhəne niye tasəla eye ma ta

ndəviye kəɗayya na, Yahuda neh-
eye 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. 28Ta wuda, tə gwaɗ:
«Israyel hay, hwayumaw! Ndo nakə
a tsikawa wu nakə lele bay ka Is-
rayel hay, ka bazlam i Musa ma-
pala eye ada ka gay i məɗəslay ha
gər aMbəlomayena, neŋgeyeanaŋ.
Anəke na, neŋgeye faya ma zakiye
haweneweneeyena, kəhəlawndo
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, tə ŋgatay a Tərofime
ndo i Efez tə Pol mə walaŋ gay. Tə
dzala mə gər tay ma giye Pol kə
zla ahaya a gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom.

30 Ndo hay tebiye mə walaŋ gay
tə tsəne labara niye. Ndo hay ta
hwayaw kwa məŋgay məŋgay. Tə
gəs na Pol, tə vaha na abəra dəreŋ
tə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom.
Tsa na, kwayaŋŋa ta dərəzl na
məgeɗ. 31 Ahəl nakə ta pəla tsəveɗ
a satay məkəɗe na Pol aye na, bag-
war 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 a bagwar i bəy i
sidzew ta sidzew siye hay na, tə gər
haməkəɗe Pol.

33 Bagwar i bəy i sidzew niye a
həndzəɗ naha ka təv i Pol, a gəs
na. Tsa na, a gwaɗatay: «Dzawum
na lele tə tsalalaw sulo.» Tsa na,
a tsətsah ka ndo hay, a gwaɗatay:
«Ndo nakay neŋgeye na, way? A
ge na, mey?» 34 Ane tuk na, ndo
niye hay tebiye faya ta wudiye
ta gədaŋ. Siye hay ta wuda, tə
tsik wal, ada siye hay ta wuda, tə
tsik wu mekeleŋ. Bagwar i bəy
i sidzew niye a sla faya mətsəne
wuray deɗek eye bay, hərwi faya
ta wudiye haladzay. Tsa na, a
gwaɗatay a sidzew hay: «Dum ha
Pol a təv kwaynakə kandzawakwa
mə ɗəmaaye.» Tsa na, ti ye ha Pol a
ɗəma.

35 Ahəl nakə faya ta diye na, Pol
a ndisl ka təv nakə maga madədo
aye na, sidzew hay tə zla na hərwi
ndo hay faya ta ŋgəɗətsiye na ka
zal. 36Hərwi ndo hay tebiye faya ta
pay bəzay təmawude eye, tə gwaɗ:
«Kəɗum na!»

Pol a tsikatayme a ndo hay
† 21:25 Məsler hay 15.20.
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37Ahəl nakə faya ta fələkwiye ha
Pol a gay tay niye na, Pol a gwaɗay
a bagwar i bəy i sidzew niye tə ba-
zlam iGərek: «Kavəleŋeye tsəveɗka
mətsikaka wu ga andaya təɗew?»
Bagwar i bəy i sidzew niye a

tsətsah faya, a gwaɗay: «Nəkar
na, ka sər bazlam i Gərek ɗaw?
38 Na gwaɗ nəkar ndo i Ezipt wu-
ray patakay a zlaw mawesewes a
huɗgay aye ada a həlaw ndo hay
gwezem faɗ təwu həlay a patay ha
a kəsaf hərwi mabəbazl tay ha ndo
hay aye bəɗaw?»

39 Pol a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Neŋna, ndo i Yahuda. Təwagama
gəma i Tarsis ka dala i Silisi. Neŋ
ta deɗekwawa i gəmaniye lele eye.
Ambohvəleŋ tsəveɗkamətsikeme,
na tsikateyeme a ndo hay.»

40 Bagwar i bəy i sidzew niye a
vəlay tsəveɗ ka mətsike 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
abərame aye na, tsənum təday.»

2 Ndo niye hay tə tsəne Pol
faya ma tsikateye me tə bazlam i
Yahudahayna, ta səkahhaməndze
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 tətikeŋməpay bəzay a bazlam
mapala eye i bəba təte kway hay
kəkay na, neŋgeye. Na vəlay ha bo
peteh a Mbəlom andza nəkurom
neheye anaŋ bəgom aye. 4 Na
gatay ɗəretsətseh a ndo neheye tə
pay bəzay a Bəy Maduweŋ Yesu
aye hus kaməkəɗe tay hamədahaŋ
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
hay ma gəma i Damas aye. Ada
na ye a ɗəma na, mata gəse ndo
neheye faya tapaybəzayaYesuaye
hərwi ada nâ həlatay ahaya kanaŋ
a Zerozelemməgatay 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 a wuzlah tuwzik, a dəv
dzaydzay haladzay. 7 Tsa na, na
dəɗ ka dala. Na tsəne mətsike me,
a ləvaw mə mbəlom, a gweɗeŋew:
“Sol, Sol, nəkar faya ka geŋeye
ɗəretsətseh andza niye na, hərwi
mey?”

8 «Na tsətsah: “Nəkar way, Bəy
Maduweŋ?”
«Mətsike me niye a mbəɗeŋew

faya, a gwaɗ: “Neŋ na, Yesu
ndo i Nazaret nakə faya ka geye
ɗəretsətseh aye.” 9 Ndo neheye
faya ta lakiye ga ha aye ta ŋgatay a
dzaydzay niye, ane tuk na, ta tsəne
mətsike me i ndo nakə a tsikeŋew
me aye bay.

10 «Na tsətsah naha faya, na
gwaɗay: “Na giye na, kəkay, Bəy
Maduweŋ?”
«BəyMaduweŋa gweɗeŋew 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 neheye faya ta lakiye ga
ha aye, tə gəseŋ həlay, ti ye ga ha a
Damas.

12 «Ma Damas na, ndoweye
andaya məzele ŋgay Ananiyas.
Neŋgeye ndo məpay naha faya a
Mbəlom lele ada a rəhay ha gər
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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. 14 A gweɗeŋ sa: “Mbəlom i
bəba təte kwayhay kə zla kar kurre
hərwi ada kâ sər wu nakə a say
ka giye aye ada kâ ŋgatay a ndo
nakəməneseandaya faya təbeyaye
ada kâ tsəne mətsike me i ŋgay eye
ŋgway andza nakə anəke kə ge bo
tsɨy aye. 15Anəke nəkar ka təra na,
ndo məhəle mbal ŋgay. Mbəlom kə
slər kar ha məɗatay ha a ndo hay
wunakə ka tsəne aye təwunakə ka
ŋgatay aye. 16Anəke 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 abəramezeleme.”

17 «Ma dəba eye na, na mbəɗa
gər a Zerozelem. Na yawa a gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom, na
ɗuwulaway me a Mbəlom. Pat
wuray na, na ye a gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom. Neŋ faya na
ɗuwuleye me na, məsine a geŋ.
18Ma məsine ga niye na, na ŋgatay
a Bəy Maduweŋ, a gweɗeŋ: “Lətse,
do abəra ma Zerozelem hərwi ndo
neheye na, ta tsəniye bazlam yak
nakə ka neŋ aye bay.”

19 «Na mbəɗay faya a Bəy
Maduweŋ, na gwaɗay: “Deɗek Bəy
Maduweŋ, tə sər ha lele na yawa a
gay i maɗuwule me hərwi məgəse
tay ha ndo neheye tə dzala ha ka
nəkar aye a daŋgay ada məndeɓe
tayha. 20Ahəl nakə təkəɗnaEtiyen,
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
bazlamiPolnakə fayamatsikateye
hus a ndisl ka bazlam nakə a gwaɗ
«Na sləriye kar ka təv i ndo neheye
Yahuda hay bay» aye. Tsa na, ta
wuda tamagala, tə gwaɗ: «Dzum ha
ndo nakay abəra mə ɗəma! Kəɗum
na abəra mə ɗəma mədahaŋ 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 satayməndeɓe na Pol
hərwi məgay kutoŋ ka mətsike me,
mâ ɗatay ha Yahuda hay ta wuda
na, hərwi mey?

25 Tə dzawa Pol mata ndeɓe tuk
na, Pol a gwaɗay a bagwar i sidzew
niye: «Nəkar na, tsəveɗ yak andaya
məndeɓe ndo i Roma nakə ta gay
sariya zuk bay aye ta mandalaɓa
ɗaw?»

26 Bagwar i sidzew a tsəne ba-
zlam i Pol na, a ye ka təv i bəy
bagwar eye i sidzew hay, a ye a ɗay
ha bazlam i Pol nakə a tsik aye. A
gwaɗay: «Ka giye tebiye na, kəkay?
Ndo nakay na, ndo i Roma.»

27 Tsa na, bagwar i bəy i sidzew
niye a ye ka təv i Pol. A ye naha a
tsətsah faya, a gwaɗay: «Tsikeŋ ta
deɗek, nəkar na, ndo i Roma ɗaw?»
Pol a mbəɗay faya, a gwaɗay:

«Ayaw! Neŋ ndo i Roma.»
28 Bəy i bagwar i sidzew niye a

gwaɗ: «Neŋ na təra ndo i Roma na,
na vəl suloy haladzay.»
Pol a mbəɗay faya, a gwaɗay:

«Neŋ təwa ga na, ndo i Romaŋgway
bəna na səkəm ta suloy andza
nəkar bay.»

29Kwayaŋŋa ndo neheyemaləva
bo eye ta ndaɓiye Pol məgay kutoŋ
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kamətsike me aye, ta həndzəɗ faya
abəra. Bo i bagwar i bəy i sidzew
eye a sər ha Pol neŋgeye ndo, a pay
tsalalawando iRomana, adzədzar
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 za-
latay a bagwar hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye tebiye.
A hayatay gər. Tsa na, tə zla ahaya
Pol, a lətse ha kame tay.

23
1 Pol a ndazl tay ha bagwar i

Yahuda hay. Tsa na, a gwaɗatay:
«Malamar ga hay, neŋ na sər ha
məndze ga ka tsəveɗ i Mbəlom na,
lele. Mədzal gər gamapa 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.»

3Pol a gwaɗay: «Mbəlomma fak-
eye na, a nəkar. Ka ndza kanaŋ
məgeŋ sariya na, andza nakə ba-
zlam mapala eye a tsikaka aye.
Ane tuk na, nəkar eye ɗuh faya ka
nasiyehabazlamiMbəlommapala
eye hərwi ka vəlateye tsəveɗ a ndo
hay tâ kəɗ ga.»

4Ndo neheye nəteye bəse ka təv i
Pol aye, tə gwaɗay a Pol: «Ka tsaɗay
a bagwar i ndo məvəlaway wu a
Mbəlom na, kəkay!»

5 Pol a mbəɗatay faya, a
gwaɗatay: «Malamar ga hay, na
sər ha neŋgeye bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom bay.
Hərwi mawatsa eye mə Ɗerewel
i Mbəlom na, tə gwaɗ: “Ɗaɗa ka
tsikiye wuray manasa eye ka bəy
i gəma yak bay.*”»

6 Pol a sər ha, ndo neheye ma-
haya gər aye na, siye hay Saduke
hay, siye hay Farisa hay. Hərwi
niye a wuda kələrra kame tay, a
gwaɗatay: «Malamar ga hay, neŋna,
ndo Farisa ada gwala ga hay na,
Farisa hay. Ka gumeŋeye sariya
anəke na, hərwi nakə na dzala ha
ta deɗekmədahaŋhay ta lətseweye
abəramamədahaŋ aye.»

7 Pol a ndəv ha bazlam ŋgay
niye na, kwayaŋŋa Saduke hay ta
Farisa hay tə pa bo ka məma ha
ka bo maŋgok mə walaŋ tay. Ma
məhay gər tay niye na, mədzal
gər tay a ŋgəna. 8 Saduke hay
nəteye tə gwaɗ na, mədahaŋ hay
ta lətseweye abəra ma mədahaŋ
sa bay, gawla i Mbəlom hay an-
dayabay adakwaməsəfəre andaya
bay. Farisa hay i tay na, ta pa faya
mədzal gər tay. Tə gwaɗwuneheye
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 iMbəlomkəgəbayməsəfəre.»

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
ndzawamə ɗəma aye.»

11 Ta həvaɗ eye niye na, Bəy
Maduweŋ a yaw a bəzay ha bo a
Pol, a gwaɗay: «Ɗərevmâye fakaya
abəra bay, tete yak. Ka həl mbal ga
ma Zerozelem. A seŋ kâ həl mbal
gama Roma dərmak.»

A satay a Yahudahayməkəɗe Pol
* 23:5 Madayaw abərama Ezipt 22.27.
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12Tədœeyena, siye i Yahudahay
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 bo, ti yeka təv ibagwar
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. Nəmaa ndiye ɗaf bay, nəmaa
siye yam bay. Kutoŋ nəmaa kəɗiye
na Pol təday ada nəmaa ndiye ɗaf,
nəmaa siye yam. 15 Nəkurom ta
bagwar i ndomələve dala kway na,
dum tsətsahum ka bagwar i bəy
i sidzew, mâ zlakuma ahaya Pol
a bəra. Gwaɗumay na, a samay
mazəbeadamətsənebazlamnakəa
tsikawa aye lele. Nəmay na, nəmaa
ləviye bo lele, ta zla ahaya, ma ta
ndisleweye kanaŋ na, nəmaa kəɗ
na.»

16 Ane tuk na, bazlam niye faya
ta tsikiye na, wawa imalamar i Pol
kə tsəne. A ye a gay i bagwar i bəy i
sidzewnakə tə pa a ɗəmaPol aye. A
ye naha, a ɗay ha a Pol.

17Pol a tsəne andza niye na, a za-
lay 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.»

18 Bəy i sidzew ti ye ta wawa
niye. A laka ha ka təv i bagwar i
bəy i sidzew. A ye naha a gwaɗay:
«Nəmaa yaw ka təv yak na, Pol
i daŋgay a zeleŋ. Na ye ka təv
ŋgay na, a gweɗeŋ nâ lakaka ahaya
wawa nakay hərwi wu andaya 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?»

20Wawa niye a gwaɗay: «Yahuda
hay ta haya gər, tə ma ha ka bo

bazlam, tə gwaɗ ta deyeweye, ta
tsətsahiye naha fakaya Pol. Ka
zlatay naha tədœ kame i məhay
gər i bagwar i ndo mələve dala tay
andza agəna ta zəbiye ka bazlam
ŋgay nakə a tsikawa aye. 21 Ane
tuk na, ta yaw, ta tsətsah na, kâ
təma tay na bay. Hərwi ndo hay
mə walaŋ 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. Kutoŋ
ta kəɗiye na Pol təday. Anəke na,
nəteyemahaya gər eye tsɨy, ta həba
na, bazlam yak nəte ŋgweŋ.»

22 Bagwar i bəy i sidzew niye
hay, a gwaɗay: «Kâ təkəray bazlam
nakay a ndəray sa bay.» Tsa na, a
gwaɗay: «Dowu yak.»

Tə slər ha Pol ka təv i Felikus
23Ma dəba eye na, bagwar i bəy i

sidzewniyea zalatayabəy i sidzew
hay sulo, a gwaɗatay: «Hayumay
gər a sidzew hay temerre sulo,
ndomakukurepəles haykurokuro
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 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
nahame a nəkar Felikus.

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. 28 Hərwi
məsəre ha wu nakə ta kəɗiye na
faya aye na, na zla, na ye ha kame
i məhay gər i ndo mələve dala tay
hay. 29 Na ye ha, na pay zləm a
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bazlam tay eye na, tə tsik ka ba-
zlam tay mapala eye. Gər i ba-
zlam eye nakə ɗa məgweɗe kə nas
ada məkəɗe na faya aye kəgəbay
məgəse na a daŋgay aye na, andaya
bay. 30Ma dəba eye na, tə gweɗeŋ
Yahudahay tahaya gər, tamahaka
bo bazlam. Hərwi niye, na ge ma-
honok 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, tə ma a təv
nakə tə ndzawa mə ɗəma aye. Ndo
makukure təpəles ti ye ha Pol. 33Tə
husa a Sezare na, ndo makukure
pəles hay tə vəlay ɗerewel nakə tə
vəlatay naha a həlay a Felikus ada
tə vəlay ha Pol a həlay.

34 Bəy a təma ɗerewel niye a
dzaŋga. Tsa na, a tsətsah ka Pol,
a gwaɗay: «Nəkar na, ndo i dala
waray?»
Pol a ɗay ha, a gwaɗay: «Neŋ ndo

i dala i Silisi.»
35 Bəy a tsəne andza niye na,

a gwaɗay: «Na gakeye na sariya
yak na, ndo neheye tə maka ha
mənese aye tâ yaw təday.» Tsa na,
a gwaɗatay a sidzew hay: «Dum
ha Pol a gay 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 ndoməvəlaway
wu a Mbəlom ta siye i madugula i
Yahuda hay ada ndoweye andaya
tə zalay Tertulus, ndo məsəre gər i
bazlam i sariya i bəy i Roma, ti ye
a Sezare. Ti ye ka təv i bəy niye tə
zalay Felikus aye, ta wuda ka Pol.
2 Bəy a slər ndo ka Pol. Ti ye, tə
zalay naha. Pol a yaw na, Tertulus

a dazlayməŋgay naha bazlam a gər
a Pol. A gwaɗay a bəy: «Bəy bagwar
eye, zay andaya məndze haladzay
kadalakwayna, hərwiyak. Mələve
i bəy yak nakə faya ka ləviye na, tə
metsehe lele. Ka lambaɗ tay ha wu
hay lele hərwimadzəne dala kway.
3 Hərwi wu neheye tebiye nəmaa
huta aye na, nəmaa gaka sɨsœ kwa
ahəl waray ada kwa kəɗay. Nəmaa
gaka sɨsœ haladzay.

4 «A seŋ məmətse kar ha hal-
adzay bay. Ane tuk na, amboh
hərwi ŋgwalak yak, pamay zləm ka
bazlam may məndze tsekweŋ tey.
5Nəmaa 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 faya
makwasatay ha gər a Yahuda hay
tebiye ka məndzibəra.* 6 Ka pəla
tsəveɗ kamənese ha gay iməɗəslay
ha gər a Mbəlom. Hərwi niye,
nəmaa gəs na. [A samay məgay
sariya andza bazlam may mapala
eye, 7 ane tuk na, Lisiyas bəy i
sidzew a buwa famaya abəra ta
gədaŋ a ŋgaha na. 8 Tsa na, Lisiyas
a gwaɗamay: “Dum ta wudum
faya ka təv i bəy Felikus.” Nəmaa
yaw ka təv yak na, hərwi mawude
faya.] Taɗə ka tsətsah faya bazlam
na, nəkar tə gər yak ka səriye wu
nakə nəmaa wuda ha faya aye na,
deɗek.»

9 Yahuda hay dərmak tə gwaɗ:
«Bazlam niye na, deɗek andza niye.
Wu neheye tə tsik ka Pol aye na,
nəte.»

10 Ta ndəv ha bazlam tay na, bəy
a vəlay tsəveɗ a Pol ka mətsike me.
A gay naha a Pol wiyaw tə həlay.
Tsa na, Pol a dazlay a mətsike me,
a gwaɗ: «Na sər ha, nəkar na, ndo
məge sariya ka dala kway kə ndza
məve haladzay. Hərwi niye ɗərev
ga kə ŋgwasa haladzay hərwi na
huta tsəveɗməge sariya kame yak.
11Bəy, nəkar tə gər yak ka sliye faya

* 24:5 Mata 2.23.
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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 ɗəmaaye na, nəmaa gemahəmba
kwa tandohaybayadakwanapay
me a ndo hay mə gay i məɗəslay
ha gər a Mbəlom bay. Ada kwa mə
gay i maɗuwule me, kwa ma wu-
zlahgəmanapayme ando hay bay.
13Ndo 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. 16 Hərwi niye, neŋ
navəliye habo gaməndze tsəɗaŋŋa
kame iMbəlomadakame i ndohay
pat pat.

17 «Na ndza mə slele məve hal-
adzay, na ye a Zerozelem bay. Na
ye a Zerozelem na, na zlamadzəne
a ndo ga hay ada hərwi məvəlay
wu a Mbəlom. 18 Tə ndzeŋ a gər
mə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom
na, na ndəv ha məsler i məbere bo
tsəɗaŋŋa tsɨy. Ndo hay andaya bay
ada magazləga andaya bay. 19Ane
tuk na, siye i Yahuda neheye ka
dala i Azi aye, nəteye andaya. Haɓe
taɗə ta huta fagaya mənese na,
mata dayawmawude fagayaka təv
yak na, nəteye. 20Kəgəbay mənese
nakə na ge tə gəs ga faya, ti ye ga
hakame i bagwar i Yahudahay aye
na, ta tsikaka. 21Ma giye na, hərwi
nakə na gwaɗ ta magala kame

tay: “Ka gəsuma ga ahaya kame
kurom bəgom na, hərwi nakə neŋ
na dzala ha ta deɗek mədahaŋ hay
ta lətseweye abəra ma mədahaŋ
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.»
23A 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 an-
daya fataya bay, kaməgaymetsehe
a bo ada ka sariya nakə Mbəlom
ma gateye a ndo hay aye. Felikus
a tsəne andza niye na, zluwer a
gay. Tsa na, a gwaɗay a Pol: «Anəke
na, do wu yak, aza na huta həlay
eye na, na zalakeye sa.» 26 Felikus
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 say
mayatay 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
mahkarna, a həl bo abəramagəma
i Sezare, a ye a Zerozelem. 2Andisl
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,
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zlamay ahaya Pol a Zerozelem ka
məge sariya may kanaŋ.» Tə tsikay
andza niye na, ɓa ta nda faya me
ada a sataymata 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.» 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.»

6Festus andzamaZerozelemna,
məhəne tsamahkar hus a məhəne
kuro tsa. Tsa na, a mbəɗa gər a
Sezare. Bəy i Yahuda hay tə pay
bəzay. Tədœ eye na, a ye a təv
məge sariya. A gwaɗatay: «Dum,
zlumeŋew Pol.»

7 Pol a ye ka təv məge sariya na,
kwayaŋŋa Yahuda neheye ti yaw
ma Zerozelem aye tə lawara na. Ta
raw faya me ka mənese neheye a
say a zləm mətsəne bay aye wal
wal haladzay, ane tuk na, tə sla
faya mətsike deɗek ŋgay eye bay.
8 Ta ndəv ha mətsike bazlam tay
niye hay na, Pol a ge ka bo abəra
me, a gwaɗatay: «Na ge mənese
kwa tsekweŋ bay tebiye, kwa ka
bazlam mapala eye i Yahuda hay,
kwa ka gay i məɗəslay ha gər a
Mbəlom, kwakabəy i Romaeye, na
gemənese bay.»

9 Festus a say neŋgeye mâ yatay
a gər a Yahuda hay. Hərwi niye,
a tsətsah ka Pol, a gwaɗay: «Ka
deyekweye a Zerozelem na ta gak-
eye sariya yak mə ɗəma na, a saka
ɗaw?»

10 Pol a mbəɗay faya, a gwaɗay:
«Neŋ kame i sariya i bəy i Roma,
tâ ŋgəneŋ ha sariya ga na, kanaŋ.
Kwa nəkar tə gər yak ka sər lele,
na gatay mənese a Yahuda hay
bay. 11 Taɗə na ge mənese nakə ɗa
məkəɗe ga faya aye na, na may ha
me a məməte wal bay. Ane tuk na,

taɗəmarawme indoneheye ta raw
fagayameandayamə ɗəmabayna,
ndəray ma sliye faya məvəlatay ga
ha bay. Mata ge sariya ga na, bəy i
Roma!»

12 Festus a tsəne bazlam ŋgay
niye na, tə ma ha ka bo bazlam
mə walaŋ tay ta ndo ŋgay hay. Ma
dəba eye, Festus a gwaɗay: «Ka
gwaɗmata gaka sariya yak na, bəy
i Roma ba! Ka diye ka təv ŋgay
deɗek.»

13 Ma dəba eye andza tsekweŋ
na, bəy bagwar eye nakə tə zalay
Agəripa aye neŋgeye ta malamar
ŋgay ŋgwas eye, tə zalay Berenis, ti
ye a Sezare mata zəbayaw ɗəre a
Festus. 14Tə ndzamə ɗəmaməhəne
haladzay. Hərwi niye Festus 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, bag-
war hay i ndo neheye tə vəlaway
wu a Mbəlom aye ta madugula i
Yahuda hay ti ye naha ka təv ga, ta
wuda faya, tə gweɗeŋ: “Gəs na ta
sariya.” 16 Ane tuk na, na mbəɗay
faya, na gwaɗatay: “Ɗaɗa Roma
hay ta kəɗiye ndo ze mədzatay ha
gər a ndo neheye ta wuda faya aye
bay. Tədzatayha gər tandoneheye
ta raw faya me aye ada neŋgeye
dərmak taɗə deɗek, deɗek bay na,
ma tiye mbal i gər ŋgay.” 17 Tsa
na, nəmaa yawka bo dziye. Nəmaa
yaw na, na mətsa ka wuray bay.
Tədœ eye na, na ye ka təv məge
sariya. Tsa na, na slər ndo hay,
na gwaɗatay: “Zalumay naha a Pol
mâ yaw.” 18 Pol a yaw na, ndo
neheye tawuda fayaaye ti yenaha.
Ndo neheye ta wuda faya aye na,
tə tsik faya wuray andza nakə na
dzala aye bay. 19Wu nakə na tsəne
aye, tə kəɗ wuway na, ka kule tay
nakə tə paway bəzay aye. Ada sa
na, ka ndo nakə tə zalay Yesu amət
aye na, Pol a gwaɗawa kə lətsew
abəra ma mədahaŋ aye. 20Neŋ na,
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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 Ze-
rozelem kəla ɗaw?” 21 Ane tuk na,
Pol awuɗa andzaniye bay. A gwaɗ:
“Mata ŋgəneŋ ha sariya ga na, bəy
i Roma.” Aya ane, na gwaɗatay a
sidzewhay: “Pumnaagay idaŋgay,
tsəpumnahus apat nakəna sləriye
ha ka təv i bəy i Roma aye.”»

22Agəripa a tsəne andza niye na,
a gwaɗay a Festus: «Neŋ dərmak a
seŋ mətsəne bazlam i ndo niye tə
zləmga.»
Festus a mbəɗay faya, a gwaɗay:

«Tədœ na, ka tsəniye bazlam ŋgay.»
23 Tədœ eye na, Agəripa ta mala-

mar 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. 25Neŋ
na, na huta faya mənese 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. 26 Neŋ na, gər i bazlam eye
nakə ɗa na watsay naha a bəy i
Romana, na sər bay. Hərwi niye na
slər naha kame kurom tebiye ada
wene wene 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

hutawunakənawatsaynahaabəy
i Romaaye. 27Na zəba fayaməsləre
ha ndo i daŋgay ka təv i bəy i Roma
ze məsəre mənese ŋgay eye na, lele
bay.»

26
Pol kame i Agəripa

1Agəripa a gwaɗay a Pol: «Anəke
na, na vəlaka tsəveɗ ka mətsike me
abəra ka bo yak.»
Tsa na, Pol a zla həlay a mbəlom,

andza məgweɗe a say ma tsikiye
me. A dazlay a mətsike me abəra
kaboŋgay. AgwaɗayabəyAgəripa:
2 «A nəkar bəy Agəripa, ɗərev ga
kə ŋgwasa haladzay, hərwi na huta
tsəveɗ mətsike me abəra ka bo ga
bəgom kame yak hərwi bazlam ne-
heye tebiye Yahuda hay tə ŋgeŋ
naha a gər aye. 3Ɗərev ga a ŋgwasa
wene wene eye na, hərwi nəkar ka
sər məndze i Yahuda hay ada ta
məkəɗe wuway nakə tə kəɗawa ka
kule taynakə təpawaybəzay 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 niyekəkayna, tə sər. 5Nəteye tə
sər ga ha zla anəkebay, 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 tsekerkerrehəvaɗ tahəpat
tebiye. Bəy Agəripa, Yahuda hay
ta raw fagaya me na, hərwi nakə
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na pa faya mədzal gər aye dərmak.
8 Nəkurom Yahuda hay, Mbəlom
ma ta təmiye tay ha ndo hay abəra
ma mədahaŋ na, a sakummədzele
ha faya bay na, hərwi mey?

9 «Neŋ tə gər ga, na dzala məge
vəram ka bazlam i Yesu ndo i
Nazaret andza nəkurom neheye
ka dzalum aye dərmak. 10 Wu
neheye tebiye na ge na, ma Ze-
rozelem. Na huta gədaŋ na, abəra
ka təv i bagwar hay i ndo neheye
tə vəlaway wu a Mbəlom aye. Na
gəs ndo neheye tə paway bəzay a
Yesu aye haladzay a daŋgay. Ahəl
nakə tə gawatay sariya i məkəɗe
tay ha aye na, na gwaɗawa faya
yawa dərmak. 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 fa-
taya turtur haladzay. Na pəlawa
tay ha, kwama gəmaneheye dəreŋ
aye. Na yawa fataya mata gatay
ɗəretsətseh.

12 «Andza niye, na həl bo na ye
a Damas ta gədaŋ ada ta məsler
nakə bagwar hay i ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye tə slər
ga ha aye. 13 Bəy bagwar eye, ma
giye magərhəpat, neŋ faya na diye
a Damas nakə na ŋgatay a dzay-
dzay faya ma mbəzlaweye abəra
mə mbəlom aye. A dəv na, a ze
madəve i pat. Dzaydzay niye a
lawara may ta ndo ga neheye faya
ta lakiye gahaaye. 14Nəmay tebiye
nəmaa dəɗ ka dala. Tsa na, na
tsəne mətsike me, a tsik tə bazlam
i Yahuda hay. A gwaɗ: “Sol, Sol,
nəkar faya ka geŋeye ɗəretsətseh
andza niye na, hərwi mey? Nəkar
faya ka giye gədaŋ kurtsətsa andza
sla nakə fayama giye gədaŋ ka sak-
wal i ndo nakə faya ma kəɗiye na
aye.”

15 «Na mbəɗay faya, na
gwaɗay: “Nəkar eye na, way, Bəy
Maduweŋ?”

«Tsa na, BəyMaduweŋ a gweɗeŋ:
“Neŋ na, Yesu nakə faya ka geye
ɗəretsətsehaye. 16Ane tukna, lətse.
Lətsedzək tə sik yak lele. Nabəzaka
ha bo na, hərwi matəre kar ha ndo
i məsler ga ada ka ɗiye ha wu neh-
eye ka ŋgatay aye ada neheye ka ta
ŋgateye aye. 17Na tsəpiye kar abəra
ka Yahuda hay ada ndo neheye
Yahuda hay bay aye. Na sləriye kar
ha ka təv i ndo neheye Yahuda hay
bay aye. 18 Ka diye ka həndəkatay
na ɗəre tay hay hərwi ada tâ yaw
abərama ləvoŋ, tâ ye adzaydzay, 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
tay ka neŋ aye.”

19 «Hərwi niye, Agəripa bəy bag-
war eye, na kərah wu nakə na
ŋgatay a yaw mə mbəlom aye bay.
20Na ɗa ha bazlam i Bəy Maduweŋ
ma Damas təday, ma dəba eye
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 an-
daya faya na ɗiye ha bazlam ŋgay
kame i ndo makətsa eye hay kwa
kame i ndo bagwar eye hay. Wu
neheye Musa ta ndo məɗe ha ba-
zlam 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 neŋgeye ma təriye
makurre i ndo mələtsew abəra ma
mədahaŋ. Ma ɗatay ha dzaydzay
i bazlam ŋgay a Israyel hay ada
a ndo neheye nəteye Yahuda hay
təbey aye.”»
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24Pol fayama tsikiye andza niye
na, Festus a tsik ta magala, a
gwaɗay: «Gər a vuwaka ɗaw Pol?
Məsəre wu yak nakə ka sər hal-
adzay 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 ba-
zlam neheye a tsəne bo aye. 26Wu
neheyena, bəybagwareyekə tsəne
ada na tsikeye parakka, hərwi na
sər ha ta deɗek wu nakə neŋgeye a
sər bay aye ada kə tsəne bay aye
na, andaya bay. Hərwi wu neheye
tebiye a ge bo aye na, ta məkal
bay. 27Nəkar, Agəripa bəy bagwar
eye, ndoməɗe ha bazlam iMbəlom
neheye ahəl niye tə ɗa ha bazlam i
Mbəlom aye na, ka dzala ha ka ba-
zlam 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 tərum
andza neŋ. Ane tuk na, 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 məkəɗe na kəgəbay
məgəse na a daŋgay aye bay.»

32Tsana, Agəripa a gwaɗayaFes-
tus: «Ndo nakay taɗə ɓa ka tsətsah a
saybəy iRomamâŋgənayhasariya
bəna, haɓe na, məgər ha.»

27
Tə slər ha Pol a Roma

1 Ma dəba eye na, bəy a pamay
patmede 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. Neŋgeyenəteməwalaŋ
i sidzew neheye 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 fayama diye ta wuzlahgəma i
Azi neheye ka me i bəlay aye. Tsa
na, nəmaa ye tuk. Nəmay ka bo
dziye ta ndoweye andaya tə zalay
Aristark, ndo i gəma i Tesalonik ka
dala i Masedowan.

3 Tədœ eye na, nəmaa ndisl a
gəmaiSidoŋ. Nəmaandislnahana,
bəy i sidzew niye tə zalay Zuliyus,
neŋgeye a gay gər a Pol lele. A vəlay
tsəveɗ a Polmâ ye,mâ zəbatay ɗəre
a dzam ŋgay hay ada tâ vəlay wu
hay, tâ gay gər lele. 4Nəmaa 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. 5Nəmaa tas ta
dəlov nakə bəse ta gəma i Silisi ada
ta gəma i Pamfeli aye ada nəmaa
ndisl a gəma iMira ka dala i Lisiya.
6Nəmaandisl naha a ɗəmana, bəy i
sidzew niye a huta kwalalaŋ i yam
nakə a yaw abəra ma Aləgəzandəri
aye. Ma diye ka dala i Itali. Nəmaa
mbəzlaw abəra ma neŋgeɗ, nəmaa
tsal a ɗəma. Tsa na, nəmaa ye
kwayaŋŋa.

7 Nəmaa ndza ka tsəveɗ məhəne
haladzay. Nəmaa ye tsəfetsəfe,
nəmaa ndisl a wuzlahgəma i
Kinidus na, ta gər eye. Nəmaa sla
faya mede ɗeɗer sa bay, mətasl
a ma 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 haladzay. Tsa na, nəmaa
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ndisl a təv eye andaya tə zalay Təv
Ŋgwalak Eye Hay neheye ndo hay
tə lətsawa ha a ɗəma kwalalaŋ i
yamhay aye, bəse ta wuzlahgəma i
Lase.

9 Nəmaa ndza ka tsəveɗ hal-
adzay. 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
kiyeniyeandzaniyena, ndərayma
diye tə kwalalaŋ i yam sa bay. Ta
ɓariye kwalalaŋ i yam tay hay ka
ɗakal hərwi mətasl nakə a gawa
haladzay yam a tsalawa ka bo
ɗaŋgwala aye. Ta həbiye ka təv
eye niye haladzay bəna 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 andaya mə ɗəma.
Kwalalaŋ i yam tə wu neheye mə
ɗəma tebiye aye na, ta nasiye.
Ada nəkway dərmak na, agəna ka
təmakweye bay, ka dzakweye.»

11Ahəl nakə tə həl bo, ndoməɓəle
kwalalaŋ i yam ta ndo i kwalalaŋ
i yam, tə gwaɗ: «Takwa ha ka bo
kame.» Bəy i sidzew niye a tsəne
bazlam i Pol nakə a tsik aye na,
kwa ka təma bay. A təma na, i ndo
neheye tə gwaɗ «Takwa ha ka bo»
aye. 12Ada sa na, təv niye məndze
mə ɗəma a həlay i mətasl na, lele
bay, hərwimətasl a gawa haladzay.
Hərwi niye matsəla ndo hay tebiye
na, a sataymedekame. Asatay taɗə
ma giye bo na, ta ndisliye a Fenikis
təv məpe bo i kwalalaŋ i yam nakə
ma Kəret aye. Bəlay andaya na,
ta diye i məgəma ɗekɗek tsa. Ta
ndziye mə ɗəma təmaɗ.

Mətasl bagwar eye
13Mətasl a dazlay a mavəzle far-

far. Mətasl nakə a yaw ma diye i
Salawa aye. Tə dzala mə gər tay
na, ta sliye fayaməndisle a təvnakə
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 zalayna,mətasl nakə
a yaw ma bəzay i gəma aye. 15 A
zla na kwalalaŋ i yam. Tə dza bo
ka məmay ahaya gər a kwalalaŋ i
yam a diye i mətasl nakə a yaw aye
na, tə sla faya bay. Nəmaa gər ha,
mətasl mâ ye may ha. 16 Nəmaa
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 i kwalalaŋ i yam bagwar
eye. Tsa na, ləɓer andaya maləva
bo eye, ta ndeweɗ ka kwalalaŋ i
yam bagwar eye. Ta dzədzar hal-
adzay 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 təŋgelwuray maɓara
eye ka kwalalaŋ i yam hərwi ada
kwalalaŋ i yammâ ŋgərzla faya.

18Huya,mətasl niye na, kə gər ha
mavəzle bay, faya ma ɓəliye may
ha ta gədaŋ haladzay. Tədœ eye
na, tə pa bo ka məkutse tay ha wu
hay abəra mə kwalalaŋ i yam a
bəlay. 19 Tədœ eye sa na, tə kuts
ha ləɓer, petekeɗ nakə fayama diye
ha kwalalaŋ i yam. Tə kuts ahaya
tə həlay tay eye. 20 Məhəne hal-
adzay nəmaa ŋgatay a pat bay, a
wurzla bay. Mətasl fayama vəzliye
ta gədaŋ huya. 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 ga hay, ka
tsənumeŋ na bazlam ga, ada ka
yakwaw abərama Kəret bay na, ka
sakweye ɗəretsətseh bay, wu kway
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hay ta dziye bay. 22 Ane tuk na,
anəke na, faya na gwaɗakumeye
ɗərev mâ ye fakuma abəra bay.
Ndəray kwa nəte ma mətiye bay.
Kwalalaŋ i yamkwayna,madziye.
23 Ta həvaɗ nakay, gawla i Mbəlom
ga nakə faya na geye məsler aye,
ki yaw ka təv ga. 24 A gweɗeŋ:
“Pol, kâ dzədzar bay! Bəy i Roma
ma gakeye sariya yak. Mbəlom
ma təmiye tay ha 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.
30Ndoməɓəle kwalalaŋ hay a satay
mətəmaw abəra mə kwalalaŋ i
yam. Ta pəla tsəveɗ ka məzla ha
kwalalaŋ niye wawa eye a yam
ada tə gwaɗ na, ta pəliye ha təŋgel
hay, ane tuk ta raw me ka məhute
gər i bazlam hərwi məzlaw abəra
mə kwalalaŋ ada mətəme. 31 Pol a
gwaɗay a bagwar i sidzew i Roma
ta sidzew hay: «Taɗə ndo neheye ta
ndzamakwalalaŋ i yambayna, ka
slumeye fayamətəme bay.»

32Tsa na, sidzew hay ta tərəts ha
ləɓer neheye tə ɓar ha kwalalaŋ i
yam nakəwawa 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 wumənday, a gwaɗatay:
«Bəgom, kə ge məhəne kuro gər
eye faɗ, faya ka həbumeye ze
mənde wu mənday. 34 Neŋ faya
na gwaɗakumeye, ndayum wu
mənday hərwi kwa way a say
mətəme. Andza niye, ndəray kwa
nəte mə walaŋ kurom ma dziye
bay, kwa məkwets i gər 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. 36Nəteye tebiye təma
ha a bo ɗərev, tə nda wu mənday.
37Nəmay tebiyemə kwalalaŋ i yam
na, temerre sulo təkurokuro tasəla
gər eye məkwa. 38 Ahəl nakə kwa
way a nda wu mənday ka mərehe
aye na, tə kuts ha siye i wumənday
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 ka waray 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 neheye mazəva eye ka
mayakonakəamayboakwalalaŋ i
yamkaməɗay ha tsəveɗ aye. Tə ɓar
petekeɗ ka mbəlom kame ŋgay eye
adamətaslmâ təhay lele. Ahəl nakə
faya ta diye na, mətasl a təhatay ta
gədaŋ, a ye tay ha ka hewiyeŋ niye.
41Ane tuk na, tə ndisl na, kwalalaŋ

* 27:35 Məsler hay 2.42.
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i yam a husa dənuts ka hewiyeŋ.
Kwalalaŋ i yam a sla faya məɓəle
sa bay. Me ŋgay eye a ye mbəzək
a hewiyeŋ, a sla faya madayaw
abəra mə ɗəma sa bay. Tsa na, yam
nakə a tsal ka bo aye, a ɓəl haladzay
a həɓ ha dəba i kwalalaŋ niye.

42 A satay haɓe a sidzew hay
məkəɗe ndo i daŋgayhay hərwi ada
ndəray mâ təma ha bo tə mahu-
zluve bay. 43 Ane tuk na, a say a
bəy i sidzew i Romamətəmeha Pol.
A gatay me a sidzew hay ka məge
wu nakə tə dzala aye. A gwaɗatay a
ndo neheye tə sər mahuzluve aye,
tâ lah mambəzle a yam ada tâ tas
ka dala. 44Agwaɗatay a siye hay, tâ
gəs həlay kamayakokəgəbaykawu
neheye a həɓaw abəra ka kwalalaŋ
i yam aye, tâ patay bəzay. Kwaway
a təmaw abəra ma bəlay na, andza
nakay.

28
Pol ka dala nakə tə zalayMalta

1 Nəmaa təmaw abəra ma yam
niye na, nəmaa tsal ka ɗakal na,
nəmaa tsəne məzele i dala niye
malawara eye ta yam. Tə zalay
Malta. 2Ndo neheye mə ɗəma aye
ta təma may lele. Ma dəba eye
na, yam a pa, mətasl a ge tsiyiɓeɓe
haladzay. Tsa na, tə vat ako əŋgəh.
Tə gwaɗamay: «Dumara, ndzum ka
ako.» 3 Pol a ye, a həlaw mayako,
a pa ka ako. Azlakwa ma mayako
niye na, palas mə ɗəma. Ako a
vəɗayna, ambərzlawabəramaako
tsakwalak ka həlay i Pol, a naz na.
4 Ndo i dala niye hay tə ŋgatay a
palasniyemaɓala eyekahəlay i Pol
aye na, tə gwaɗməwalaŋ tay: «Ndo
nakayna, ta deɗekndoməkəɗendo
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 tsek-
weŋwuray kəwur faya bay tebiye.
6Ndohay tədzalana, həlay i Polma

ɗəsliye kəgəbay ma dəɗiye abəra
ka mbəlom, ma mətiye. Ta həba
məndze haladzay na, wuray a gay
a Pol bay. Tsa na, ta mbəɗa ha
mədzal gər tay, tə gwaɗ: «Ndonakay
na, mbəlom!»

7Bagwar 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 a Mbəlom. Tsa na, a mbəl.
9Ndo i ɗəvats neheye ka dala niye
tə tsəne na, ti ye ka təv i Pol. Pol
a mbəl tay ha. 10 Ndo hay tebiye
ta bəzamay ha ta deɗek ta rəhamay
ha gər. Ahəl nakə nəmaa diye may
aye na, tə vəlamay wu neheye ta
gamay ŋgama ka tsəveɗ aye.

Pol a ndisl a Roma
11 Nəmaa ndza mə ɗəma kiye

mahkar na, nəmaa həl bo, nəmaa
ye tə kwalalaŋ i yam nakə a yaw
abəra ka dala i Aləgəzandəri aye.
Məzele i kwalalaŋ i yam niye
na, Diyoskur. Kwalalaŋ i yam
nakay kəndza kiye haladzay hərwi
həlay niye həlay nakə ŋgwalak eye
bay mətasl a gawa haladzay aye.
12 Nəmaa ndisl a gəma i Sirakus
na, nəmaa ndza mə ɗəma məhəne
mahkar. 13 Nəmaa 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. 14Ma gəma
niye na, nəmaa ndzay a gər a ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu. Tə
zalamay, nəmaâ ndza mə gay tay
luma nəte. Ada nəmaa ye a Roma
na, andza nakay. 15 Malamar
neheye ma Roma aye tə tsəne faya
nəmaa diye naha na, ti yawmədze
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gər tə nəmay. Ti ye hus a luma i
Appiyus ada a təv nakə tə zalayGay
iMbəlokMahkaraye. Pol aŋgatatay
na, a gay sɨsœ a Mbəlom ada ɗərev
amay naha.

16Nəmaa ndisl naha a Roma na,
tə vəlay tsəveɗ a Pol mâ ndza mə
gay ŋgay wal tə sidzew nakə ma
tsəpiye na aye.

Pol a ɗa ha bazlam iMbəlom
17Ma dəba i məhəne mahkar na,

Pol a zalatay a madugula i Yahuda
neheye ma Roma aye tâ ye ka təv
ŋgay. Ti ye, tə haya gər ka təv ŋgay
na, a gwaɗatay: «Malamar ga hay,
tə gəs ga ma Zerozelem, tə vəlatay
ga ha a həlay a Roma hay. Tə gəs
ga na, na tsik wuray nakə ŋgwalak
eye bay aye ka slala kway kəgəbay
ka bazlam i bəba təte kway hay
mapala eye, na tsik faya wuray
bay. 18 Ndo neheye ti ye ga ha ka
təv tay aye ta tsətsah fagaya ba-
zlam 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 za-
lakum na, a seŋ məŋgatakum ada
mətsike me tə nəkurom. Ka sərum
ha neŋ madzawa eye tə tsalalaw
na, hərwiwunakə 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.»

23Madugula 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 ha-
ladzay 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. 26Mbəlom a gwaɗ:
“Do zəbaw ka ndo neheye ada

gwaɗatay:
Ka tsənumeye lele,

ane tuk na, ka sərumeye bay.
Ka zəbumeye faya lele,

ane tuk na, ka ŋgatumeye bay.
27Ndoneheye takulahagər, a satay

mətsəne bay.
Ta dərəzl na zləm,

ta dərəzl na ɗəre tay.
A satayməŋgatay tə ɗəre tay bay,

a sataymətsəne tə zləmtaybay,
a satayməsəre tə gər tay bay.

A satayməmaw ka 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 neh-
eyeYahudahaybayaye. Nəteyena,
ta tsəniye na bazlam ŋgay.»
[ 29 Ma dəba i bazlam neheye

na, Yahuda hay ti ye wu tay. Ahəl
nakə faya ta diye na, faya ta kəɗiye
wuwayməwalaŋ tay.]

* 28:27 Ezay 6.9-10.
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30 Pol a ndza məve sulo mə gay
nakə a vəlawa faya suloy aye. A
təmawa tay ha ndo neheye ti yawa
ka təv ŋgay aye tebiye. 31 A ɗa
ha labara i Bəy i Mbəlom ada a
ɗa ha bazlam i Bəy Maduweŋ Yesu
Kəriste a ndo hay. A tsikatay ta
gədaŋ tə tsəɓtsəɓ eye, ndəray kə gay
fayame bay.
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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 wu-
zlahgəma aye.
Ɗerewel nakay na, gər i bazlam

hay tebiyematsətsala eye ta labara
i Pol nakə ma ɗiye ha aye. Gər a
gər i bazlam eye na, anaŋ: «Ndo
nakəkədzalahakaMbəlomayena,
Mbəlom ma təriye ha ŋgwalak eye
ka ɗəre ŋgay, ada ma hutiye sifa»
(1.17).
Pol a səkah ha labara nakay ta

tsəveɗwal wal mahkar:
Madədo 1 ka 8 fayama 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 eyemawura bo eye
bay.

Madədo9ka11a tsikkamədzepe
mə walaŋ i Israyel hay slala
nakə Mbəlom a zla aye, ada
ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu.

Madədo 12 ka 15 faya ma tsikiye
ka pendzeŋ i məndze mə
walaŋ i məhay gər i ndo məpe
mədzal gərhaykaYesuKəriste.

Ɗerewel nakay a ndəv ta mətsike
me haladzay (madədo 16).

1 Maa watsa ɗerewel nakay na,
neŋ Pol, ndo məge məsler i Yesu
Kəriste. Mbəlom a zeleŋ, a təra ga
ha ndo i maslaŋ ŋgay, a zla ga, a pa
ga wal hərwi ada nâ ɗa ha labara
ŋgay ŋgwalak eye a ndo hay.

2 Labara nakay ŋgwalak eye na,
ɓa Mbəlom kə tsik ahəl niye kurre
tə bazlam i ndo məɗe ha bazlam
ŋgay hay, a gwaɗma slərakwaweye
ada ta watsa faya mə Ɗerewel i
Mbəlom. 3 Labara nakay ŋgwalak
eye a tsik na, ka wawa ŋgay, ahəl
nakə a təra ndo zezeŋ, tə wa na
ma gwala i Davit aye. 4 Ahəl
nakə a lətsew abəra ma mədahaŋ
aye na, Mbəlom a ɗa ha neŋgeye
wawa ŋgay ta gədaŋ, neŋgeye Yesu
Kəriste Bəy Maduweŋ kway ada a
rah ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye tebiye. 5Mbəlom a pa ga ndo
i maslaŋ ŋgay na, tə həlay i Yesu
Kəriste. A ge andza niye na, ta
ŋgwalak ŋgay hərwi ada nâ ye, nâ
ɗa ha bazlam ŋgay a ndo i gəma
hay wal wal tebiye hərwi ada tâ
təra ndo ŋgay hay ada tâ rəhay ha
gər. Andza niye, tâ ɗəslay ha gər a
məzele i Yesu Kəriste.

6 Nəkurom ndo i Roma hay,
nəkurom mə walaŋ i ndo neheye
dərmak, hərwiMbəlomkə zalakum
hərwi ada kâ pumay bəzay a Yesu
Kəriste. 7 Na watsa naha ɗerewel
nakay na, a nəkurom neheye ma
Roma aye tebiye. Mbəlom a wuɗa
kurom haladzay. A zalakum na,
hərwi ada kâ tərum ndo ŋgay hay.
Mbəlom Bəba kway ada Bəy

Maduweŋ kway Yesu Kəriste tâ pa
fakuma ŋgama ada tâ vəlakum zay.

A say a Polmede a Roma
8 Makurre eye na, neŋ faya na

gay naha sɨsœ a Mbəlom ga hərwi
kurom tebiye. Maa vəleŋ tsəveɗ
məgay naha sɨsœ na, Yesu Kəriste
hərwi məpe mədzal gər kurom
nakə ka dzalum ha ka Yesu Kəriste
aye na, kə ɗa a zləmkaməndzibəra
tebiye. 9 Huya ahəl nakə faya na
ɗuwulaway naha me a Mbəlom



Roma hay 1:10 282 Roma hay 1:23

aye na, na ɗuwulaway naha me
hərwi kurom. Wu nakə na tsik aye
na, Mbəlom a sər ha na tsik deɗek,
neŋgeye nakə faya na giye məsler
ŋgay tə ɗərev ga peteh, faya na ɗiye
ha Labara Ŋgwalak eye ka wawa
ŋgay aye.

10 Faya na ɗuwulay naha me
huya mâ vəleŋ tsəveɗ anəke ta
gədaŋ ŋgay hərwi ada nâ ye
naha a gay kurom tuk. 11 Hərwi
a seŋ 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 pummədzal gər ka
Kəriste ada na vəlakumeye gədaŋ
hərwi na pa mədzal gər ka Yesu
dərmak.

13Malamar ga hay, sərum ha na,
madzəga haladzay na dzala mede
naha a gay kurom. Ane tuk na,
hus anəke na huta tsəveɗ bay. A
seŋ na diye naha madzəne kurom
mede kame kame ada kâ gəlum
andza faya na giye ta ndo neheye
ma gəma siye hay aye. 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. 15 Hərwi niye a yeŋ
a gər mede naha məɗe ha Labara
Ŋgwalak eye a nəkurom Roma hay
tebiye dərmak.

16 Hərwi neŋ faya na ɗiye ha
Labara Ŋgwalak eye ta məŋgwese
lele. Labara nakay na, gədaŋ i
Mbəlom mə ɗəma mətəme tay ha
ndo neheye tə dzala ha ka Yesu
Kəriste aye. A vəl tsəveɗ i mətəme
na, hərwi Yahuda hay təday ada
hərwi slala mekeleŋ eye hay
dərmak. 17 Labara nakay ŋgwalak

eye a ɗakwayhana,makəkaynakə
Mbəlom a təra ha ndo hay ŋgwalak
eye ka ɗəre ŋgay aye. Ndo hay ta
dzalahakaYesuKəriste ɗekɗek tsa,
tsəveɗ mekeleŋ eye andaya bay.
Andza nakə tə watsa mə Ɗerewel i
Mbəlom aye, tə gwaɗ: «Ndo nakə
kə dzala ha ka Mbəlom aye na,
Mbəlom ma təriye ha ŋgwalak eye
ka ɗəre ŋgay, adama hutiye sifa.*»

Kwawaymezeleme eye
18 Andza niye, Mbəlom faya

ma ɗa ahaya abəra mə mbəlom,
neŋgeye ta mevel eye ka ndo ne-
heye 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 faya məgweɗe
«Nəmaa sər bay» na, ta sliye faya
mətsike bay.

21Kwa taɗə tə sərMbəlomandaya
bəbayna, tə ɗəslay ha gər bay ada tə
gay sɨsœ andza nakə haɓe ta ɗəslay
ha gər ada ta geye sɨsœ aye na, ta
ge andza niye bay. Faya ta dzaliye
ɗuh na, ka wu nakə kəriye, nəteye
mandza eye ma ləvoŋ, tə sər wu
lele eye hay sa bay. 22 Tə dzala
mə gər tay na, ta tsah. Ɗuh gər a
vuwatay na, tə sər bay. 23Mbəlom
nakə ta məzlaɓ eye ada ma mətiye
ɗaɗa bay aye na, tə rəhay ha gər

* 1:17 Habakuk 2.4.
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bay, tə gər ha. Ɗuh ta rəhay ha
gər na, a kule hay, a wu neheye tə
ŋgar andza ndo zezeŋ aye kwa taɗə
ndo hay ta mətiye. Siye hay andza
ɗiyeŋ hay, siye hay andza wu i pesl
hay, mekeleŋ eye hay sa andza wu
neheye tə va tə huɗ aye.

24 Hərwi niye Mbəlom a gər tay
ha hərwi ada tâ ge wu neheye lele
bay aye andza nakə a yatay a gər
məge haladzay aye. Andza niye
faya ta giye wu neheye a ge horoy
aye nəte nəte mə walaŋ tay. 25 Ta
gər ha Mbəlom nakə deɗek eye, tə
pay bəzay a maraw me. I tay na,
faya ta ɗəslayhagər aMbəlomnakə
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, a Mbəlom,
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 haladzay aye. Ŋgwas hay ta
gər ha məndze ta hasləka hay, tə
hənawa tə siye i ŋgwashay. Niye na,
wu nakə a yay a gər a Mbəlom bay
aye. 27 Hasləka hay dərmak faya
ta giye andza niye, tə gər ha ŋgwas
hay, a yatay a gər haladzayməhəne
ta hasləka siye hay. Hasləka hay ta
hasləka hay faya ta giyewuneheye
a ge horoy aye. Faya ta vahiye ka
bo tay ɗəretsətseh ɗa kamənese 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 giyewuneheye 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 dza-
lawa tsəveɗ weɗeye hay ka məge
mezeleme, ta rəhawatay ha gər a
bəba tay ta may tay hay bay. 31Wu
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. 32Ɗuh nəteye
na, tə sər bazlam i Mbəlommapala
eye. Bazlam i Mbəlom mapala 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 vəlateye
gədaŋ kaməge huya!

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. 2 Nəkway
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 ne-
heye ŋgwalak eye bay faya ta giye
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ada bo yak eye faya ka giye andza
nəteye na, ka gwaɗ na, ka təmiye
abəra ka sariya iMbəlomwal ɗaw?
4Mbəlomneŋgeyeŋgwalak eye, faya
ma zliye ŋgatay, a sər mahəbe.
Faya ka ŋgwaseye dəla mə gər a
Mbəlom tsukuɗu? A səmay naha a
mezeleme yak na, hərwi məvəlaka
tsəveɗ kaməgəre hamezeleme yak
na, ka sər təbəɗew?

5Nəkar na, faya ka kuliye ha gər
yak, ka kərah mambəɗe ha ɗərev
yak. Andza niye bo yak eye tə gər
yak faya ka vahaweye ka bo sariya
i Mbəlom. Sariya ma gəsiye kar
pat nakəMbəlomma ɗiye ha, kə ge
mevel ka ndo hay ada ma gateye
sariya a ndo hay tebiye ta lele eye.
6«Kwaawaymavəleyewu imerəɓe
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 ne-
heye tebiye tə gawa mənese aye
na, ta siye ɗəretsətseh, Mbəlomma
gateye ɗəretsətseh haladzay. Ma
lahiye məgatay ɗəretsətseh na, a
Yahuda hay təday ada ma dəba
eye a slala i ndo siye hay dərmak.
10 Ane tuk na, ndo neheye tebiye
faya tagiyeŋgwalakeyena,Mbəlom
ma vəlateye məzlaɓ, ma tsikiye fa-
taya wu ŋgwalak eye, ma vəlateye
zay. Ma vəlateye a ndo neheye
tebiye, ane tukna,ma lahiyehana,
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.
12 Ndo 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
mapala eye. 13 Mbəlom ma 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. 14Hərwi 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 bazlam mapala
eye a tsik aye. Faya ta giye andza
niyekwa taɗay tə sərbazlamiMusa
mapala eye bay bəbay na, faya ta
ɗiye ha, tə sər məge wu ŋgwalak
eye hay. 15 Ahəl nakə faya ta giye
andza niye na, faya ta ɗiye ha na,
Mbəlom kə watsa ada kə patay na
bazlam 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. Pat
mekeleŋ eye hay na, tə sərawa ta
gewuŋgwalakeye. Ahəlaymekeleŋ
eye na, tə sər ta ge mənese. 16Wu
neheye na tsik faya kanaŋ aye na,
ta zəbiyeparakkapatnakəMbəlom
magateye sariya a ndohay təhəlay
i Yesu Kəriste. Ma giye sariya a ndo
hay hərwi wu neheyemaŋgaha 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 ba-
zlammapala eye bay

* 2:6 Zəbamə Dəmes hay 62.13; Dzeke hay 24.12.
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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. 19Ka dzalum na, ɗəre andaya
fakuma ba! Faya ka ɗumateye
ha tsəveɗ a guluf hay. Ka dzalum
na, nəkurom ka tərum andza
dzaydzayhərwindoneheyenəteye
ma ləvoŋ aye hərwi ada tâ ŋgatay a
ɗəre. 20 Nəkurom ka dzalum na,
ka ɗumatay ha wu a ndo neheye tə
sər wuray bay bəɗaw? Ka dzalum
sa na, faya ka tətikumateye a ndo
neheye ta gəl ka tsəveɗ i Mbəlom
zukbayaye. Kadzalumandzaniye
na, hərwi nakə ka sərum bazlam
i Mbəlom mapala eye ba? Ka
gwaɗum na, bazlam mapala eye
kə ɗakum ha deɗek hərwi ada kâ
sərum.

21 Faya ka tətikumateye wu
hay a ndo hay, bo kurom eye ka
tətikumay a gər kurom bay na,
hərwi mey? Faya ka 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 i
Mbəlom mapala eye ada ndo hay
ta tsikiye wu nakə ŋgwalak eye bay
aye kaMbəlom hərwi kurom sa na,
ma kəkay? 24Andza nakəmawatsa
eye mə Ɗerewel i Mbəlom, a gwaɗ:

«Ndo neheye Yahuda hay bay aye
faya ta tsaleye ka gər a Mbəlom
hərwi kurom Yahuda hay.†»

25 Nəkway Yahuda hay faya ka
ɗəsakweye bo hərwi məɗe ha na,
nəkway ndo i Mbəlom hay. Faya
na gwaɗiye: Taɗə faya ka pumay
bəzay a bazlam i Musa mapala eye
lele na, məɗəse bo nakə faya ka
ɗəsumeye na, ma dzəniye kurom.
Ane tuk na, taɗə faya ka pumay
bəzay a bazlam i Musa mapala
eye bay na, məɗəse bo nakə faya
ka ɗəsumeye na, andza faya ka
ɗəsumeye bay, ma dzəniye kurom
sa bay. 26 Taɗə ndo neheye nəteye
Yahuda hay bay aye tə ɗəs bo təbey,
faya ta pay bəzay a bazlam i Musa
mapala eye na, nəteye ka ɗəre i
Mbəlom na, andza nəteye maɗəsa
bo eye. 27 Nəkurom Yahuda hay,
ta vəlakum bazlam mapala eye a
həlay. Ane tuk na, ka rəhumay ha
gər bay adaka gumməɗəse bo. Ndo
neheyenəteyeYahudahaybayaye,
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. 29 Ɗuh 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

† 2:24 Ezay 52.5.
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ndoweye kə ɗəs bo na, ŋgama eye
mə ɗəma na, mey? 2 Faya na
gwaɗakumeye: «Ma giye ŋgama ha-
ladzay ta tsəveɗ mekeleŋ eye hay
wal wal.» Mbəlom a vəl bazlam
ŋgay na, a Yahuda hay təday.

3 Ane tuk na, taɗə siye i Yahuda
hay ta kula ha gər tay na, niye
na, ma sliye məgay me a Mbəlom
ka məge wu nakə a tsik aye ɗaw?
4 Aʼay, andza niye bay tebiye, kwa
taɗə ndo hay tebiye marawme eye
hay na, Mbəlomma giyewu nakə a
tsik aye huya. Andza nakə təwatsa
a Ɗerewel i Mbəlom aye, tə gwaɗ:
«NəkarMbəlom, ka tsik me na, ndo

hay tebiye tə sər ha ka tsik
na, deɗek.

Taɗə tamakahamənese na, ndəray
ma sliyeməgəse kar a sariya
bay.*»

5 Agəla siye hay ta gwaɗiye,
mənese nakə faya ka gakweye
ma dzəniye tay ha ndo hay ka
məsəre ha Mbəlom na, neŋgeye
a ge mənese bay. Wu nakə ka
mbəɗakwateye faya na, wuye
mey? Kə ge andza niye na, ka
gwaɗakweyeMbəlom fayama giye
mənese bəna faya ma sakweye
ɗəretsətseh bəɗaw? Wu nakə
na tsik aye na, na tsik bazlam i
ndo hay. 6 Aʼay, andza niye bay,
Mbəlom neŋgeye ŋgwalak eye. Taɗə
neŋgeye ŋgwalak eye bay na, ma
giye sariya a ndo i məndzibəra hay
na, ma kəkay?

7 Agəla siye hay ta gwaɗiye
sa: «Taɗə maraw me ga hay faya
ta dzəniye ndo hay ka məsəre
Mbəlom neŋgeye a tsik deɗek
na, ta zambaɗeye hərwiye. Kə
ge andza niye na, nəkway ndo
məge mezeleme hay Mbəlom ma
gəsiye kway a sariya na, hərwi
mey?» 8 Siye hay faya ta gwaɗiye:
«Gakwamənese hərwi ada tâ ŋgatay
parakka Mbəlom na, ŋgwalak eye,

ma giye wuray ɗaw?» Siye hay
faya ta tsikiye wu nakə ŋgwalak eye
bay aye fagaya, tə gwaɗ neŋ eye
na tsik andza niye. Nəteye ɗa nakə
Mbəlommâ 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 tebiye mezeleme faya
ma ləviye kway. 10 Andza nakə tə
watsa aƊerewel iMbəlomaye na, tə
gwaɗ:
«Ndəray nakə neŋgeye ŋgwalak eye

kame i Mbəlom aye na, an-
daya bay, kwa nəte.

11Ndəray 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,

ndəray nakə faya ma giye
ŋgwalak aye na, andaya bay,
kwa nəte.†

13 Wu nakə ma ndahwaweye
abəra mə bazlam tay aye na,
ŋgwalak eye bay

andza wu nakə a zaw ma
tsəvay nakə ta həndək faya
abəra aye.

Ta ɗərneh tay na, faya ta vateye ha
gər a ndo hay.‡

Ka təbəlem tay na, muwar i dədœ.§
14Faya ta vəlateyemezeleme 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,

* 3:4 Dəmes hay 51.6. † 3:12 Dəmes hay 14.1-3, 53.2-4; Ekəliziyast 7.20. ‡ 3:13 Dəmes hay
5.10. § 3:13 Dəmes hay 140.4. * 3:14 Dəmes hay 10.7. † 3:17 Ezay 59.7-8.
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ada ta sateye ɗəretsətseh a ndohay.
17Tsəveɗ i zay na, tə sər bay.†
18 Ta dzədzaray a Mbəlom bay

tebiye.‡»
19Na gwaɗ ka sərakwa hawune-

heye tebiye bazlam i Mbəlom ma-
pala eye faya ma tsikiye aye na, a
tsik ka ndo neheye faya ta rəhay
ha gər aye. Andza niye, ndəray
ma sliye mambəɗe me abəra ka bo
bay. Kwa way kə ge mənese kame
i Mbəlom. 20 Hərwi niye ka ɗəre
i Mbəlom na, ndəray nakə ŋgwalak
eye hərwi bazlam i Mbəlom ma-
pala 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 iMbəlom 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. 22Tsəveɗ 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. 23 Hərwi ndo hay tebiye
ta ge mezeleme, ta sliye məndze
ma məzlaɓ i Mbəlom bay. 24 Ane
tuk na, Mbəlom kə gatay ŋgwalak
kəriye, ka təra tay ha deɗek eye
kame ŋgay. A ge andza niye na,
tə həlay i Yesu Kəriste nakə ma
mbəliye tay ha abəraməmezeleme
aye. 25Neŋgeyena,Mbəlomazlana
ada mâ mət hərwi ndo hay hərwi
ada mâ zla fataya abəra mezeleme
tay tə bambaz ŋgay. Tsəveɗ eye
nakay Mbəlom a həndək na, hərwi

ndo neheye tebiye ta dzaliye ha
ka Yesu Kəriste aye. A ge andza
niye na, hərwi ada ndo hay tâ
zəba neŋgeye na, deɗek. Mezeleme
neheye ahəl niye ndo hay tə gawa
aye na, Mbəlom a gawa ha andza
a ŋgataway bay. 26 A tsikawa faya
bay, a ɗəmawa. Ane tuk na, anəke
na, faya ma ɗatay ha a ndo hay,
neŋgeye na, deɗek. Neŋgeye a say
məge na, wu nakə deɗek eye ada a
saymatəre tay ha ndo neheye tə pa
mədzal gər tay ka Yesu Kəriste aye
ndo deɗek eye hay.

27 Kə ge andza niye na, wuray
andaya nakə ka gakweye ha zla-
pay aye ɗaw? Aʼay, andaya bay!
Mbəlom a təra kway ha deɗek eye
hay kame ŋgay na, hərwi nakə
faya ka dzalakweye ha ka Yesu
Kəriste aye bəna hərwi nakə ka
pakway bəzay a bazlam mapala
eye bay. Andza niye, wuray an-
daya nakə ka gakweye ha zlapay
aye bay. 28 Andza niye, Mbəlom
a təra tay ha ndo hay deɗek eye
hay kame ŋgay na, hərwi nakə faya
ta dzaliye ha ka Yesu Kəriste aye
ɗekɗek tsa bəna hərwi nakə tə pay
bəzay a bazlam i Musa mapala eye
aye bay. 29 Mbəlom na, neŋgeye
Mbəlom i Yahuda hay ɗekɗek bay,
neŋgeye Mbəlom i ndo hay tebiye,
kwa i Yahuda hay ada kwa i siye
i ndo hay, 30 hərwi Mbəlom na,
nəte ŋgweŋ. Taɗə Yahuda hay ta
dzala ha ka Yesu Kəriste na, ma
təriye tay ha deɗek eye hay kame
ŋgay. Hərwi ndo siye hay na, andza
niye dərmak, taɗə ta dzala ha ka
Yesu Kəriste na, ma təriye tay ha
ndo i deɗek eye hay kame ŋgay
dərmak. 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 ba-
zlam i Mbəlom mapala eye sa bay
ɗaw? Aʼay, andza niye bay. Ɗuh

‡ 3:18 Dəmes hay 36.2.
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bazlam i Mbəlom mapala eye na,
ka təmakweye na lele andza nakə a
ye ka bo aye.

4
Mbəloma təra haAbrahamndo 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 təra ha ndo i deɗek kame ŋgay
hərwi nakə a gawa məsler ŋgwalak
eye hay aye na, Abraham ma sliye
faya məge zlapay. Ane tuk na,
Abrahamkə sla fayaməzlepekame
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 ndoweye 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 i deɗek kame ŋgay.
Andza niye tsəveɗ i Mbəlom an-
daya matəre ha ndo hay deɗek eye
kame ŋgay na, kəriye.

6 Davit kə tsik andza niye
dərmak. A gwaɗ ka ndo nakə
Mbəloma təra hando i deɗek kame
ŋgay aye na, ka zəba kaməsler ŋgay
hay bay. A gwaɗ ndo neheye na,
Mbəlom kə vəlatay məŋgwese. 7 A
gwaɗ:
«Ndo neheye Mbəlom a pəsatay ha

mezeleme tay na,
maahutaməŋgwesena, nəteye.

NdoneheyeMbəlomambatatayha
mənese tay aye na,

maahutaməŋgwesena, 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 məgweɗe maa huta
məŋgwese na, ndo neheye tə ɗəs
bo aye ɗekɗek tsa ɗaw? Aʼay,
ndo neheye ta ɗəs bo bay aye ta
hutiyeməŋgwese 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 gwaɗ
bəɗaw? 10Mbəlom a təra ha Abra-
ham 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,
Mbəloma gwaɗay «ɗəs bo». Məɗəse
bo nakə a ɗəs aye na, ŋgoɗgor
nakə neŋgeye ndo i deɗek kame i
Mbəlom aye. Andza niye, Abra-
ham 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 neh-
eye 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
Abrahamapaybəzayabazlamma-
pala 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.‡ 14Taɗə

* 4:3 Madazlay i wu hay 15.6. † 4:8 Dəmes hay 32.1-2. ‡ 4:13 ZəbaməMadazlay i wu hay
12.2-3; 17.4-6; 22.15-18.
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ahəl niye ndo neheye tə paway
bəzay a bazlam mapala eye aye ta
hutiyewunakəMbəloma gwaɗma
vəliye na, ndo neheye tə dzala ka
Mbəlom aye na, tə dzala ha hərwi
mey? Wu nakə Mbəlom a gwaɗ
ma vəliye na, ma təriye wu kəriye.
15 Andza niye, hərwi bazlam ma-
pala eye a zlawmevel i Mbəlom ka
ndo hay hərwi ta pay bəzay bay.
Taɗə bazlam mapala eye andaya
bay na, ndəray andaya ma nasiye
ha bazlammapala eye bay.

16 Wu nakə Mbəlom a gwaɗ ma
vəliye, ma vəliye a ndo neheye
tə dzala ha ka neŋgeye aye. A
ge andza niye na, hərwi məɗe ha
ŋgwalak ŋgay ta məvəle wu kəriye.
A say məvəle a hulfe i Abraham,
a nəteye tebiye. A vəl na, a ndo
mədzal gər neheye tə pay bəzay
a bazlam i Mbəlom mapala eye
ɗekɗek bay, ane tuk na, a siye i
ndo neheye tə dzala ha ka Mbəlom
andza Abraham nakə a dzala ha
aye dərmak, hərwi Abraham na,
bəbakway tebiyemamədzal gər ka
Mbəlom. 17 Andza nakə tə watsa a
Ɗerewel i Mbəlom aye na, Mbəlom
a gwaɗay a Abraham: «Na pa kar
bəba i slala hayhaladzay.» Neŋgeye
bəba kway kame i Mbəlom hərwi
nakə a dzala ha aye. Mbəlom
nakə a mbəl ha ndo hay abəra
mamədahaŋ aye ada neŋgeye nakə
a ge wu hay a dazlay ka kəriye,
a tsik me na, wuye hay tə ndo-
hwaw.§ 18 Abraham neŋgeye na, a
dzalawa ha huya ka Mbəlom. Kwa
mâ ge andza tsəveɗ eye nakay ada
Mbəlom mâ ge wu nakə a gwaɗ
ma vəliye andaya sa bay bəbay na,
Abrahamapa fayamədzal gər ŋgay
ka Mbəlom huya. A təra bəba i
slalahayhaladzayna, andzaniye.*
Andza nakə Mbəlom a tsikay, a
gwaɗay: «Hulfe yak hay ta giye ha-
ladzay.» 19 Ahəl nakə Mbəlom a
tsikay andza niye na, məve i Abra-

hammagiye temerre. A sərboŋgay
na, ɓa andza maməta eye tsɨy, Sara
ŋgwas ŋgay ma sliye faya məwe sa
bay. Ane tuk na, a dzalawa ha ka
Mbəlom 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 Mbəlom aye na, a vəlay gədaŋ
ɓəŋɓəŋ ka tsəveɗ i Mbəlom ada a
zambaɗaway a məzlaɓ i Mbəlom.
21 A sər ha lele gədaŋ i Mbəlom
andaya ka məge wu nakə a gwaɗ
ma giye aye. 22Hərwi niyeMbəlom
a təra ha Abraham ndo i deɗek
kame ŋgay.† 23Wu nakə tə watsa a
Ɗerewel i Mbəlom aye na: «Mbəlom
ka zəba faya neŋgeye ndo i deɗek
kame ŋgay.» Tə watsa na, hərwi
ŋgay ɗekɗek bay, 24 tə watsa hərwi
kway dərmak. Taɗə ka 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 abəra ma
mədahaŋ hərwi ada mâ pa kway
deɗek eye hay kame ŋgay.

5
Yesu kə vəlakway məsəre bo ta

Mbəlom
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. 2 Maa həndəkakway na
tsəveɗ eye na, Yesu Kəriste hərwi
ada Mbəlom mâ gakway ŋgwalak
ŋgay hərwi faya ka dzalakweye
ha ka neŋgeye. Ka lətsakwa

§ 4:17 Madazlay i wu hay 17.5. * 4:18 Madazlay i wu hay 15.5. † 4:22 ZəbaməMadazlay
i wu hay 15.6.
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duwirre ɓəŋɓəŋ na, ka ŋgwalak ŋgay
eye nakay ada ka ŋgalakakweye
hərwi ka sərakwa ha Mbəlom
ma ta vəlakweye məzlaɓ andza
neŋgeye. 3 Sa na, faya ka sakweye
ɗəretsətseh na, ɗərev kway faya
ma ŋgwasiye hərwi ka sərakwa ha
ɗəretsətseh ma dzəniye kway ka
məzle ŋgatay. 4 Ka zlakwa ŋgatay
na, ka hutakweye gədaŋ. Taɗə ka
hutakwa gədaŋ na, ka pakweye
mədzal gər ka Mbəlom, ma giye
wu nakə a gwaɗma giye. 5 Taɗə ka
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 nakəMbəlom
a pa aye, Kəriste a yaw amət 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 kə mət 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. 9Ma
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 taMbəlom hərwimaa

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
nakə Mbəlom kə vəlay bazlam
mapala eye a Musa zuk bay aye.
A həlay niye bazlam mapala eye
andaya zuk bay na, Mbəlom kə
pasla mezeleme i ndo hay bay.
14 Ane tuk na, kwa kə ge bo andza
niye bəbay na, madazlay ka Adam
hus a həlay i Musa na, mədahaŋ a
kəɗawa ndo hay tebiye. Kwa taɗə
ta gəsayme aMbəlom andza Adam
nakə kə ge bay aye na, tə mətawa
huya.
Adam na, andza Yesu, ndo nakə

ma deyeweye kame aye. 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 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 fayama vəliye
ŋgwalak ŋgay a ndo hay, kwa taɗə
ta ge mezeleme haladzay bəbay
na, faya ma təriye tay ha deɗek
eye hay kame ŋgay ada sariya ma
gəsiye tay ha bay. 17 Deɗek, ndo
nəte kə ge mezeleme ada mədahaŋ
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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 hal-
adzay 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
nəteageŋgwalak,andzaniyea təma
ahaya ndo hay tebiye abəra ma
sariya, avəlatay sifa. 19Zəbum,ndo
hay haladzay tə ge mezeleme na,
hərwi ndonəte a kərahmarəhayha
gər a Mbəlom. I ndo neŋgeɗ, andza
niye. Ndo hay haladzay ta təriye
deɗek eye hay kame i Mbəlom na,
hərwi nakə neŋgeye a rəhay ha gər
a Mbəlom aye.

20 Bazlam i Musa mapala eye a
yaw na, hərwi ada mezeleme mâ
səkah. Ane tuk na, mezeleme a
səkahmazəbena, ŋgwalak iMbəlom
a səkah kame kame. 21 Ahəl niye
na, mezeleme a kəɗawa ndo hay ta
gədaŋ. Anəke na, ŋgwalak i Mbəlom
andaya ta gədaŋ eyematəre hando
hay deɗek eye hay kame i Mbəlom.
Mbəlom a vəlakway ŋgwalak ŋgay
niye na, hərwimede kway ha a sifa
nakəma ndəviye bay aye tə həlay i
BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste.

6
Ndo neheyemadzapa eye tə Yesu

Kəriste aye nəteyema sifa
1Ayaw, 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, mezeleme ma sliye
faya mələvakway gər sa bay. Ka
ndzakweye mə mezeleme 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 tə
neŋgeye. Ka sərum təbəɗew? 4Ahəl
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 ahayaKəriste abərama
mədahaŋ ta məzlaɓ i gədaŋ ŋgay
aye. Məmbəle kway ahaya nakə
a mbəl kway ha aye na, a say kâ
hutakwaməndzenakəweɗeyeaye.

5 Ayaw, ka tərakwa maməta eye
hay andza neŋgeye mə madzəhuɓe
nakə ta dzəhuɓ kway ha a yam aye.
Andza niye nəkway ka dzapakwa
tə neŋgeye. Kə ge andza niye na, ka
lətsakwaweye abəra ma mədahaŋ
andza neŋgeye nakə a lətsew aye
dərmak hərwi məndze ma məndze
weɗeye. 6 Sərakwa ha na, ahəl
nakə Kəriste a mət ka mayako
mazləlmbaɗa eye na, Mbəlom ka
darmede kway nakə guram eye ka
mayakomazləlmbaɗa eye dərmak,
hərwi ada Mbəlom mâ dze ha bo
nakə a saway məge mezeleme aye
ada kâ tərakwa beke i mezeleme
sa bay. 7 Hərwi ndo nakə kə mət
aye na, gədaŋ i mezeleme andaya
faya sa bay. 8 Ahəl nakə Kəriste
a mət aye na, nəkway dərmak ka
mətakwa. Kə ge andza niye na, ka
dzalakwa ha nəkway tə neŋgeye ka
ndzakweye ma sifa dərmak. 9 Ka
sərakwa ha Yesu Kəriste kə lətsew
abəra ma mədahaŋ, ma mətiye sa
bay. Gədaŋ i mədahaŋ andaya
faya sa bay. 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
nəkurom mandza eye i Mbəlom
hərwi nəkurom madzapa eye tə
Yesu Kəriste.
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12Kə 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 i Musa mapala eye sa bay.
Faya ka pumeye bəzay a ŋgwalak i
Mbəlom nakə a gakum aye hərwi
ada kâ tərum deɗek eye hay kame
ŋgay.

Nəkway na, beke i way?
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
andayakaməgemezeleme sa ɗaw?
Aʼay, andaya kwa tsekweŋ sa bay
tebiye. 16 Na gwaɗ 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 gər kurom. Taɗə ɗuh
ka rəhumay ha gər a Mbəlom na,
ka tərum beke ŋgay hay ada ma
təriye kurom ha deɗek eye hay
kame ŋgay. 17 Na gwaɗ ahəl niye
na, nəkurom beke i mezeleme
bəɗa? Sɨsœ a Mbəlom, anəke ɗuh
na, ka rəhumay ha gər a Mbəlom.
Ka təmum 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.

20 Ahəl nakə nəkurom beke i
mezeleme aye na, wuray a gakum
kutoŋ ka məge wu nakə a say a
Mbəlom aye bay. 21 A həlay niye
ka 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 diye ha ndo
a mədahaŋ. 22 Anəke na, Mbəlom
kə təma kurom ahaya abəra ma
beke i mezeleme, ka tərum beke
i Mbəlom ɗuh. Magogoy kurom
nakə ka hutumeye na, məndze
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 i bazlam mapala eye an-

daya fakwaya sa bay
1Malamar ga hay, faya na tsikiye

ka bazlam mapala eye. Na gwaɗ
nəkurom na, ka sərum bazlamma-
pala eye bəɗaw? Ka sərum ha ba-
zlam mapala eye a ləvay gər a ndo
na, ahəl nakəndoweye tə ɗəre huya
aye ɗekɗek tsa. 2 Na ɗakum ha
ta ŋgwas nakə neŋgeye tə zal ŋgay
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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
kəmət na, tsəveɗŋgayandayamede
a gay i ndo mekeleŋ eye tuk, maga
me eye sa bay. 3 Taɗə zal ŋgay kə
mət 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 ge
madama bay.

4 Malamar 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 sawakwayməgewu niye
ɗuh. Wu neheye ŋgwalak eye bay
aye a yawa kway ha kame kame
ada a yawa kway ha a məməte.
6 Ahəl niye na, bazlam mapala
eye a təra kway ha beke ŋgay hay,
anəkena, nəkwaykameŋgayandza
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
bazlammapala eye sa bay.

Bazlammapala eye təmezeleme

7Nakay na, a say məgweɗe mey?
Bazlam i Musa mapala eye na, wu
nakə ŋgwalak eye bay aye ɗaw?
Aʼay, andza niye bay. Taɗə ba-
zlam mapala eye andaya bay na,
na səriye mezeleme bay. Taɗə ba-
zlam mapala eye mâ gwaɗ: «Kâ ge
ɗərekawu indobay*»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 dazlay məge ɗəre
ka wu hay wal wal tebiye. Taɗə
bazlammapala eye andayabayna,
mezelememaməta eye. 9Ahəl niye
na sər bazlam mapala eye zuk bay
na, ka ɗəre ga na, neŋ mandza eye
tə ɗəre. Ane tuk na, ahəl nakə na
sərwu nakə a say a bazlammapala
eye ndo mâ ge aye na, mezeleme a
mbəl, 10 ada ka ɗəre i Mbəlom na,
na mət. Mbəlom a vəl bazlam ma-
pala eye na, hərwi ada mâ vəlatay
sifa a ndo hay. Ane tuk na, neŋ
na mət na, neŋgeye a mət ga ha.
11 Ahəl nakə na tsəne bazlam ma-
pala 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 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
hamədahaŋeye. Andzaniyehərwi
ta sər ha mezeleme na, mezeleme
deɗek. Mezeleme neŋgeye ŋgwalak
eye bay na, ka zəba parakka hərwi
bazlammapala eye.

Lele ta lele bay eye salamay ma
ndo

* 7:7 Madayaw abərama Ezipt 20.17; Bazlammapala eyemasulo eye 5.21.
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14Ka sərakwa ha bazlammapala
eye a yaw abəra ka təv i Mbəlom.
Ane tuk na, neŋ na, ndo zezeŋ tsa,
na təra andza beke i mezeleme.
15Wu nakə faya na giye na, na sər
bay. Wu nakə a seŋ məge aye na,
na ge bay, faya na giye ɗuh na, wu
nakə a seŋ bay aye. 16 Azlakwa
taɗə na wuɗa wu nakə na giye aye
bay na, faya ma ɗiye ha na sər ba-
zlam 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. 18Na
sər ha wu ŋgwalak eye andaya mə
neŋ bay. Na tsik na, mə bo ga nakə
a sawayməgemezelemeaye. A seŋ
ta deɗek məge wu lele eye, ane tuk
na, na sla faya məge bay. 19 Wu
ŋgwalak eye nakə a seŋ məge aye a
seŋ na giye bay. Faya na giye ɗuh
na, wu ŋgwalak eye bay nakə a seŋ
məge bay aye. 20 Taɗə na ge wu
nakə a seŋ məge bay aye na, andza
məgweɗe maa ge na, neŋ bay. Maa
ge na, mezeleme nakəmə neŋ aye.

21Andza niye, wu nakə neŋ faya
na tsəniye mə bo ga aye na, andza
nakay: A seŋməge ŋgwalak, ane tuk
na, na sla faya məge na, mənese
ɗekɗek. 22Andza məgweɗe bazlam
i Mbəlom mapala eye a yeŋ a gər
ta deɗek mə ɗərev ga. 23 Ane tuk
na, na zəba fayana, gədaŋmekeleŋ
eye andaya mə neŋ ada faya ma
giye 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 mezeleme aye. Mata buwa ga
ahaya abəra ka tsəveɗ nakay ma
diye ga ha a məməte aye na, way?
25Mata 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
nakəmadiye ga ha amədahaŋ aye.
3 Bazlam 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 adamâmət hərwimezeleme
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 tərakwa ŋgwalak
eye tebiye andza i bazlam mapala
eyenakə a gwaɗhaɓe ka tərakweye
aye. Niye na, ka gakweye tə mede
ka tsəveɗ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
bəna ka tsəveɗ nakə a yay a gər a
bo kway aye bay. 5 Ndo neheye
faya ta giye andza niye na, a yay
a gər a bo tay. Tə dzala na, huya
ka wu nakə a yatay a gər aye. Ndo
neheye faya ta ndziye andza nakə
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a tətikatay
aye na, nəteye faya ta dzaliye huya
ka wu nakə a yay a gər a Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye. 6 Ndo neheye faya
ta dzaliye huya ka wu nakə a yay
a gər a bo tay aye na, tsəveɗ eye
niyema diye tay ha aməməte. Ane
tuk na, ndo neheye faya ta dzaliye
huya ka wu nakə a yay a gər a
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na, Mbəlom
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ma vəlateye sifa nakə ma ndəviye
bay ka tor eye ada ta məndze zay.
7 Hərwi niye, ndo neheye faya ta
dzaliyehuyakawunakəayayagər
a bo tay aye na, nəteye tə nay ɗəre
a Mbəlom. Faya ta giye wu nakə
bazlam iMbəlommapala eye a tsik
aye bay. Ta sliye faya kwa tsekweŋ
marəhay ha gər bay. 8Ndo neheye
faya ta giye wu nakə a yay a gər a
bo tay aye huya na, ta sliye faya
madayay a gər a Mbəlom bay.

9 Nəkurom na, faya ka gum-
eye wu nakə a yay a gər a bo
kurom aye bay. Nəkurom faya
ka ndzumeye ɗuh na, ka tsəveɗ i
Məsəfəre i Mbəlom, hərwiMəsəfəre
i Mbəlom andaya mə nəkurom.
Taɗə ndoweye, 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 tamətiye hərwi
mezeleme. 11 Mbəlom, neŋgeye
kə lətse ahaya Yesu Kəriste abəra
ma mədahaŋ. Taɗə Məsəfəre ŋgay
andaya mə nəkurom na, ta deɗek
ma mbəla kurom ahaya abəra ma
mədahaŋ dərmak. Ma giye wu
niye na, ta Məsəfəre ŋgay nakaymə
nəkurom aye.

12Kə ge andza niye na, malamar
ga hay, gwedere andaya fakwaya.
Slala i gwedere nakay na, məge
məsler andza nakə a say aMəsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye, bəna məge wu nakə
a say a bo kway aye bay. 13 Taɗə
faya ka pumay bəzay a tsəveɗ nakə
a yakum a gər aye na, ta deɗek
ka mətumeye. Ɗuh ka vəlumay
ha bo a həlay i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye hərwi ada mâ mbatakum ha
mezeleme nakə mə nəkurom aye
na, ka ndzumeye ma sifa deɗek
eye. 14Ndo neheye tebiyeMəsəfəre

i Mbəlom faya ma lakiye tay ha
aye na, nəteyewawa iMbəlomhay.
15MəsəfəreniyeMbəlomavəlakum
aye na, neŋgeye ma təriye kurom
ha beke hay bay, ka dzədzarumeye
sa bay. Məsəfəre niye ma təriye
kuromhawawa iMbəlomhay ɗuh.
Ada ta Məsəfəre niye na, ka wu-
dakweye, 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 ne-
heyeagwaɗmavəlateyeandoŋgay
hay aye dərmak. Mata hute na,
nəkway tə Kəriste taɗə ka sakwa
ɗəretsətseh andza neŋgeye dərmak.
Andza niye, nəkway ta neŋgeye ka
ndzakweyema 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. 19Wu neheye
tebiye Mbəlom a ge aye faya
ta həbiye ndokndok. A satay
haladzay məŋgatay a pat eye nakə
Mbəlom ma bəziye ha wawa ŋgay
hay mə dzaydzay aye. 20 Mbəlom
ka təra tay ha wu neheye a ge
aye wu kəriye. Wu neheye bo tay
aye na, a satay andza niye bay.
Mbəlom eye a say makəte tay ha.
Ane tuk na, faya ma həbiye wu
nakəma giye bo aye huya.* 21A 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 siye ɗəretsətseh. A
wur fataya andza ŋgwas nakə ma

* 8:20 ZəbaməMadazlay i wu hay 3.17.
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wiye wawa aye. 23 Faya ma siye
ɗəretsətseh na, wu neheye ɗekɗek
bay. Nəkway dərmak, nəkway
neheye Mbəlom a lah məvəlakway
Məsəfəre ŋgay ada ma vəlakweye
məzlaɓ sa aye na, faya ka sakweye
ɗəretsətseh mə ɗərev kway hay.
Faya ka həbakweye ndokndok
Mbəlom mâ təra kway ha wawa
ŋgay hay, andza məgweɗe mâmbəl
kway ha abəra mə ɗəretsətseh.
24 Mbəlom kə təma kway ha. A
təma kway ha na, ka dazlakway
a məpe mədzal gər ka wu nakə
ma vəlakweye kame aye. Taɗə
ndoweye kə dzala nəkway faya ka
ŋgatakweye tə ɗəre kwaywuneheye
ka pakwa faya mədzal gər aye na,
niye na, məpe faya mədzal gər sa
bay ɓawuneheye andayaməhəlay
kway tsɨy. Way nakə faya ma piye
mədzal gər ka wu nakə kə huta tsɨy
aye? Ndəray andaya bay. 25 Ane
tukna, faya kaŋgatakway awunakə
ka pakwa faya mədzal gər aye bay.
Andza niye, ka səmakway naha, ka
həbakweye ndokndok!

26Andzaniye,MəsəfəreTsəɗaŋŋa
eye ma deyeweye ma dzəniye
kway dərmak, hərwi nəkway bəle
eye hay ka tsəveɗ i Mbəlom. Ka
sərakwamaɗuwulayme aMbəlom
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. 27Mbəlom
a sər wu nakə mə ɗərev i ndo hay
aye. A sər wu nakə Məsəfəre ma
tsətsahiye faya aye dərmak hərwi
Məsəfəre faya ma ɗuwulay me
a bəram i ndo ŋgay hay ada wu
neheye a yay a gər a Mbəlom aye
nakə 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. 29 Ndo neheye
Mbəlom a pala tay ha ahəl niye aye
na, kə pa tay ha wal hərwi ada tâ
ndzəkit bo andza wawa ŋgay Yesu,
hərwi adaWawa ŋgay Yesumâ 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 vəlatay məzlaɓ dərmak.

Mbəlom ma wuɗiye kway kame
kame

31Andzaniyena, kagwaɗakweye
faya sa mey? Kə ge Mbəlom
neŋgeye tə nəkway na, ndəray ma
sliye fakwaya bay! 32 Mbəlom,
neŋgeye kə təma ha wawa ŋgay
ɗeɗəŋ eye bay. A sləra ahaya hərwi
ada mâ yaw mâ mət hərwi kway
tebiye. Mbəlom kə vəlakwaywawa
niye tuk na, ka dzalum na, ma
vəlakweyewuhay tebiye bay ɗaw?
Ta deɗek, ma vəlakweye siye i wu
hay tebiye dərmak. 33 Way nakə
masliyeməmatayhamənese ando
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. 34Way nakə ma
sliye məgəse tay a sariya na, way?
Ndəray andaya bay. Yesu Kəriste tə
gər ŋgay eye kəmət hərwi kway, sa
na, Mbəlom kə lətse ahaya abəra
ma mədahaŋ, neŋgeye mandza
eye tə həlay i mənday i Mbəlom.
Neŋgeye, faya ma ɗuwuleye me a
Mbəlom hərwi kway. 35Way nakə
ma ŋgəniye kway ha ka bo abəra
təKəriste hərwi adamâwuɗakway
sa bay na, way? Ɗəretsətseh ɗaw,
mədzal gər ɗaw,madzəgurmenakə
ta dzəguriye fakwaya me tsukuɗu,
may ɗaw, mətawak ɗaw, məkəɗe
nakə ta kəɗiye kway mədahaŋ eye
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ɗaw? 36 Andza nakə mawatsa eye
məƊerewel 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 a wuɗa may aye. 38Na
sər ha ta deɗekwuray andaya nakə
ma ŋgəniye kway ha tə neŋgeye
hərwi ada mâ wuɗa kway sa bay
aye na, andaya bay. Kwamədahaŋ,
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 tebiyeMbəlom 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, mâ ŋgəna ga ha
ka bo abəra tə Yesu Kəriste hərwi
madzəne tay. 4Nəteye Israyel hay,

Mbəlom a pala tay hərwi ada tâ
təra wawa ŋgay hay. Ka bəzatay
ha məzlaɓ ŋgay. Kə ɓar dzam ta
nəteye, kə vəlatay bazlam mapala
eye, kə ɗatay ha tsəveɗ i məɗəslay
ha gər, kə tsikatay wu nakəma giye
hərwi tay aye. 5 Nəteye ti yaw ma
hulfe i Abraham tawawa ŋgay hay.
Kəristedərmakahəl nakəa tərando
aye na, neŋgeye slala tay. Kəriste
neŋgeyeMbəlom, a ləva wu tebiye.
Zambaɗakwayka tor eye! Mâgebo
andza niye.*

6Na gwaɗ na, wu nakəMbəlom a
gwaɗmagiye hərwi ndo neheye ka
təra kəriyena, na tsik bay. Wunakə
a tsik aye na, kə ge bo. Ane tuk na,
siye i ndo i Israyel hay nəteye ndo
i Mbəlom hay bay. 7Wawa i Abra-
ham hay na, haladzay, ane tuk na,
nəteye tebiyewawaŋgayhaydeɗek
eyeandzanakəaMbəloma 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 Abrahamhay ta tərawawa
i Mbəlom hay hərwi bəba təte tay
bay. Ta təra wawa i Mbəlom hay
hərwi wu nakə Mbəlom a gwaɗ
ma vəliye aye ɗekɗek. 9 Wu nakə
Mbəlom a gwaɗ ma vəleye aye na:
«Azahəlayeyenakənapaayekə sla,
na diye naha na, Sara kəwawawa.
Mawiye wawa hasləka eye.‡»

10 Neŋgeye niye ɗekɗek bay. Re-
beka andaya dərmak. Neŋgeye
ŋgwas i bəba təte kway Izak. Kə
wa mawsa hay. 11-12 Mbəlom a
gwaɗay: «Wawa bagwar eye ma
geyeməsler amalamar ŋgaywawa
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 hərwiməɗe ha, a gawawu na,
andza nakə a say aye. Ma zliye

† 8:36 Dəmes hay 44.23. * 9:5 Bəba təte niye hay na, Abraham, Izak, Zakob ada wawa tay
hay. † 9:7 Madazlay i wu hay 21.12. ‡ 9:9 ZəbaməMadazlay i wu hay 18.10-14.
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ndo ŋgay mə walaŋ i ndo hay na,
ma zliye hərwi məsler tay ŋgwalak
eye bay.§ 13 Andza nakə mawatsa
eye mə Ɗerewel i Mbəlom, Mbəlom
a gwaɗ: «Na wuɗa Zakob, ane tuk
na, na kal ha Ezayu.*»

14 Niye na, andza məgweɗe:
Mbəlom a ge wu hay ta tsəveɗ eye
bay ɗaw? Aʼay, andza niye bay. 15A
gwaɗay aMusa ahəl niye:
«Na geye ŋgwalak a ndo nakə a seŋ

məgay ŋgwalak aye.
Na sakay naha a ndo nakə a 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.‡» 18 Andza niye
Mbəlom na, ma giye ŋgwalak a ndo
nakə a say aye. Ma kulay ha ɗərev
a ndo nakə a say aye.

Mbəlom na, andza 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 kəriye! Nəkar nakə faya ka
tsətsahiye andza niye, ka may ha
maŋgok a Mbəlom andza niye na,
nəkar eye na, way? Səŋgəle i doɗo
masliye fayaməgwaɗayandonakə
a ŋgar na aye: «Ka ŋgar ga andza
niye hərwi mey?» na, ma tsikiye
təta ɗaw? 21Ndonakəaŋgar 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. Neŋgeɗ na, ma
ŋgariye ha səŋgəle nakə ta giye ha
məsler pat pat aye.

22 Ayaw, taɗə kə say a Mbəlom
məge andza ndoməŋgere 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. 23Mbəlom
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 təvnakə təgwaɗatayandohay:
“Nəkurom ndo ga hay bay”,

ta zalateyeWawa iMbəlomnakə ta
sifa aye.§»

27 Ezay ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom kə tsik ka gər tay dərmak,
kə tsik ta magala, a gwaɗ:
«Taɗə Israyel hay kwa ta ge hal-

adzay andza hewiyeŋ kame
i bəlay na,

§ 9:11-12 Zəba məMadazlay 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. § 9:26 Oze 2.1-3; 2.25.
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sərum ha ndo neheye Mbəlom
ma təmiye tay ha aye na,
nəteye haladzay bay.

28 Bəy Maduweŋ Mbəlom ma giye
mahonok bay,

ma deyeweye ka məndzibəra
ma giye wu nakə a tsik
aye.*»

29 Andza 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 andza ndo i
Sodom hay ta Gomora
hay.†»

Yahuda hay tə sər tsəveɗ deɗek
eye bay

30 Andza məgweɗe mey? Andza
məgweɗe na, ndo neheye nəteye
Yahuda hay bay aye na, nəteye ta
pəla tsəveɗ matəre ŋgwalak eye ka
ɗəre i Mbəlom bay, ane tuk na,
anəke ta təra ŋgwalak eye ka ɗəre
ŋgay. Andza niye hərwi ta dzala
ha ka neŋgeye. 31 Ane tuk na,
Yahuda hay nəteye ta pəla bazlam
i Musa mapala eye məpay bəzay
hərwi ada tâ təra ŋgwalak eye hay
ka ɗəre i Mbəlom andza niye, ane
tuk na, ta dəɗ ka tsəveɗ. 32 Tə dəɗ
ka tsəveɗ na, hərwi mey? Hərwi
tə dzala na, ta təriye ŋgwalak eye
hay ka ɗəre i Mbəlom tə wu nakə
bo 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 faya mə
Ɗerewel i Mbəlom 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
adaMbəlommâmbəl tayha. Hərwi
niye neŋ faya na ɗuwuleye me a
Mbəlom haladzay. 2 Na sər ha
ta deɗek a satay məpay bəzay a
Mbəlom peteh. Ane tuk na, tsəveɗ
nakə deɗek eye məpay bəzay a
Mbəlom aye na, tə sər bay. 3Tsəveɗ
nakə Mbəlom ma təriye ha ndo
ŋgwalak eye kame ŋgay aye na, tə
sər bay. Ta pəla tsəveɗ tay wal.
Andza niye, tsəveɗ nakə Mbəlom
ma təriye tay ha ndo hay ŋgwalak
eye kame ŋgay aye na, a satay bay.
4Na tsik andza niye na, hərwi ahəl
nakə Kəriste a yaw aye na, ka ndəv
ha bazlam mapala eye tebiye. A
ge andza niye na, hərwi ada kwa
way kə dzala ha ka neŋgeye na
nəteyena,Mbəlomma təriye tayha
ŋgwalak eye hay kame ŋgay.

Mbəlom ma təmiye tay ha ndo
neheye tə dzala ha ka neŋgeye aye

5 Musa tə gər ŋgay kə watsa ka
tsəveɗ i məpay bəzay a bazlam
mapala eye, ta tsəveɗ eye nakay
ndo ma təriye ŋgwalak eye kame i
Mbəlom. A watsa, a gwaɗ: «Ndo
nakə kə pay bəzay tebiye a bazlam
mapala eye na, ma hutiye sifa
deɗek eye tə neŋgeye.*» 6 Tsəveɗ
nakə ndo hay ta təra ŋgwalak eye
hay kame i Mbəlom hərwi nakə
tə dzala ha ka neŋgeye aye na,
wal. Mawatsa eye mə Ɗerewel i
Mbəlom, a gwaɗ ka tsəveɗ eye niye:
«Ka tsətsah mə ɗərev: “Mata tsele
a mbəlom way?” bay.†» Andza
məgweɗe: Mata tsele məzalay
naha a Yesu Kəriste hərwi ada mâ
mbəzlaw na, way? 7 «Kâ tsik mə

* 9:28 Ezay10.22-23. † 9:29 Madazlay iwuhay19.23-28. ‡ 9:33 Ezay28.6. * 10:5 Levitik
18.5. † 10:6 Bazlammapala eyemasulo eye 30.12.
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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.§» Bazlam eye neŋgeye nəte
nakə faya nəmay nəmaa ɗatay ha
a ndo hay aye, nəmay faya nəmaa
gwaɗiye: «Dzalum ha ka Mbəlom.»
9 Taɗə ka tsik tə bazlam yak «Yesu
Kəriste na, Bəy Maduweŋ» ada
ka təma a ɗərev yak Mbəlom kə
lətse ahaya abəra 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, wuray
ma dzəmiye na ɗaɗa sa bay.*»
12 Mbəlom a tsikatay wu niye a
nəteye tebiye. Wuray ka ŋgəna
tay ha ka bo abəra Yahuda hay ta
ndoneheyenəteyeYahudahaybay
aye bay. Bəy Maduweŋ neŋgeye
Bəy Maduweŋ i ndo hay tebiye.
Fayama giye ŋgwalak a ndo neheye
faya ta ɗuwuleye me aye tebiye.
13 Andza mawatsa eye mə Ɗerewel
i Mbəlom na, tə gwaɗ: «Kwa way
ka ɗuwulay me a Bəy Maduweŋ
mâ təma ha na, Bəy Maduweŋ ma
təmiye ha.†»

14 Ane tuk na, ta dzala ha ka
neŋgeye bay tuk na, ta ɗuwulayme
na, kəkay? Ta tsəne labara ŋgay
bay tukna, tadzaliyehakaneŋgeye

na, kəkay? Ndəray kə tsikatay ba-
zlam ŋgay bay tuk na, ta tsəniye
labaraŋgayna, kəkay? 15Ada 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
yawməɗehaLabaraŊgwalakeye.‡»

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 təma bazlam yak nakə nəmaa
ɗa ha aye na, way? Ndo hay hal-
adzay bay.§» 17Andza niye, ndow-
eye kə dzala ha na, kə tsəne təday.
Ndoweye kə tsəne labara i Yesu
Kəriste na, andza məgweɗe ndəray
kə tsikay təday.

18 Kə ge andza niye na, na
tsətsahiye: Ta deɗek ndo i Israyel
hay ta tsəne labara nakay bəɗaw?
Ta tsəne. Andza mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom, a gwaɗ:
«Ta tsəne bazlam tay ka

məndzibəra tebiye,
adabazlam taykəndisl kakok-
way i məndzibəra?*»

19Na 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
kâ gum ɗəre ka slala nakə
kəriye a dəɗ dala bay aye.

Ka gumeyemevel,
hərwi slala i ndo neheye tə sər
wuray bay aye.†»

20Madəbaeye, Ezayndoməɗeha
bazlam iMbəlomkə tsik parakka, a
gwaɗ, Mbəlom a gwaɗ:
«Ndo neheye ta pəlawa ga bay aye,

‡ 10:7 Bazlam mapala eye masulo eye 30.14. § 10:8 Bazlam mapala eye masulo eye 30.14.
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ta huta ga.
Na ɗa tay ha bo a ndo neheye,

ta tsətsahawa ga bay aye.‡»
21Kagər i Israyel hayna,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
Mbəlommagəriye tayhaYahuda

hay bay
1 Yaw, faya na tsikakumeye: 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 i
Mbəlom mə Ɗerewel i Mbəlom aye
bəɗaw? Eliya fayamawudiyeka Is-
rayel 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 zəkawna, neŋnəte ŋgweŋ
ada a satay məkəɗe ga dərmak.*»
4 Mbəlom, neŋgeye a mbəɗay faya
na, kəkay? A gwaɗay: «Aʼay, nəkar
mehiyekeye bay. Na ləva ha bo ta
ndo hay gwezem tasəla neheye ta
peŋeye bəzay aye. Ta rəhay ha gər
a kule i Baʼal təbey.†» 5 Kwa ahəl
kway nakə anəke aye na, andza
niye dərmak. Mbəlom a pala mə
walaŋ i Israyel hay siye i ŋgal tsa. A
pala tay na, hərwi a gatay ŋgwalak
a ndo hay. 6Kə ge Mbəlom a gatay
ŋgwalak hərwi məpele tay ha na,

andzaməgweɗeapala tayhahərwi
məsler tay nakə tə ge aye bay. Kə
geMbəlomapalawandohayhərwi
məsler tay na, ŋgwalak ŋgay ka təra
ŋgwalak sa bay.

7 Niye andza məgweɗe na, Is-
rayel hay ta huta wu nakə faya ta
pəliye bay. Mə walaŋ tay na, ndo
ma ŋgal eye nakə Mbəlom a pala
tay aye, nəteye na, ta huta na. Siye
hay na, Mbəlom kə kula tay ha gər
tay toŋgwa toŋgwa. 8 Andza nakə
mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom
aye na, a gwaɗ:
«Mbəlom ka təra tay hay ada tâ sər

wuray bay.
Ka dərəzlatay ka ɗəre,

kə dəkatay na zləm hus ka
bəgom ta ndziye andza
niye.‡»

9Davit dərmak a gwaɗ:
«Wu mənday tay nakə ta ndiye mâ

gəs tay
andza ɓalay nakə a mbəzl wu
aye,

tâ dəɗ a ɗəma,
Mbəlommâ 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
Yahuda hay aye na, ta dəɗmambəŋ
ɗaw? Aʼay, ta dəɗ mambəŋ bay!
Ane tuk na, Mbəlom a mbəl tay ha
slala mekeleŋ eye hay na, hərwi
nakə nəteye tə ge mezeleme aye.
Mbəlom a ge andza niye na, hərwi
ada Yahuda hay tâ ge sələk ka siye
i slala mekeleŋ eye hay ada tâ pəla
tsəveɗ hərwi gər tay. 12 Ahəl nakə
Israyel hay tə ge mezeleme aye
na, Mbəlom a gatay ŋgwalak a siye
i ndo hay ka məndzibəra. Ndo
siye hay ta huta ŋgama haladzay
mə həlay i Mbəlom hərwi Yahuda
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hay nəteye mətawak eye hay ka
tsəveɗ i Mbəlom. Kə ge Mbəlom a
ge ŋgwalak a siye i slala mekeleŋ
eye hay a həlay nakə Yahuda hay
ta kərah marəhay ha gər a Mbəlom
aye na, ahəl nakə aza Yahuda hay
tebiye ta maweye ka təv ŋgay aye
ta deɗek ma piye fataya ŋgama,ma
ziye.

BazlamnakəPol a tsikatayando
neheye Yahuda hay bay aye

13Natsikiyeanəkena, anəkurom
neheye Yahuda hay bay aye. Neŋ
na, ndo i maslaŋ i Yesu. A sləra
ga ahaya na, a nəkurom neheye
Yahuda hay bay aye. Yaw, hərwi
niye neŋ faya na ŋgalakiye ha ta
məsler nakə a vəleŋ aye. 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
neheyeYahudahaybayaye, 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, kə ma ha ka bo ndo
i məndzibəra hay tə neŋgeye. Kə
ge andza niye na, ahəl nakə aza
Mbəlom ma 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 nakə Mbəlom a ɗəs faya
abəra hawal eye hay aye. A ɗəs
tay faya abəra na, a tapa† faya
nəkar nakə Yahuda bay aye. Andza
hawal i dərizl i gərɗaf i kəsaf. Anəke
faya ka ŋgasliye ha bo ta məse yam
eye nakə a tsalawma zləlay i dərizl
i gərɗaf i tetəɗœzaye. 18Kəgeandza
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.

19Agəla nəkar ka gwaɗiye: «Ayaw,
Mbəlom kə ɗəs siye i hawal hay
hərwi ada mâ tapa ga a ɗəma.»
20 Ka tsik na, deɗek. Mbəlom a ɗəs
tay ha na, hərwi nakə ta dzala ka
neŋgeye bay aye. I yak na, hərwi
nakə nəkar ka dzala ha ka neŋgeye
nakə a vəlaka təv niye aye. Kâ
ge ha zlapay bay, dzədzaray ɗuh a
Mbəlom. 21 Taɗə Mbəlom ka həhar
tay ha Yahuda hay kwa nəteye
andza hawal deɗek eye bəbay, ka
dzala mə gər yak na, ma həhariye
kar nəkar nakə a tapa kar mətepe
mətepe aye bay na, hərwi mey?

22 Tsəne! Mbəlom neŋgeye
ŋgwalak eye ada neŋgeyemevel eye
dərmak. A gemevel ka ndo neheye
tə dəɗ abəra ka tsəveɗ aye. Ane tuk
na, nəkar na, ma giye ŋgwalak taɗə
huya faya ka pay bəzay hərwi nakə
a gaka ŋgwalak aye ɗekɗek. Taɗə ka
gum andza niye bay na, ma ɗəsiye
kar dərmak. 23Yahuda hay na, taɗə
ta ma ka tsəveɗ, ta yaw ta dzala ha
na, Mbəlom ma miye tay ha, ma
tapiye tayha. Fayana tsikakumeye
ta deɗek, gədaŋ ŋgay andayaməme
tay ha. 24Nəkuromneheye Yahuda
hay bay aye na, nəkurom hawal i
dərizl i gərɗaf i kəsaf hay neheye
tə ɗəs tay ha abəra ka təv tay aye
ada ti ye kurom ha mətepe ka
dərizl i gərɗaf ŋgwalak eye i guvah
nakə a ndzawa ka təv tay bay aye.
Taɗə Mbəlom kə sla faya məge wu
mawura bo eye andza niye na, ka
dzalumna,mamiye tay ha Yahuda
hay a təv tay nakə ahəl niye aye
bay kəkay? Nəteye neheye hawal
deɗek eye hay aye.
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Yahuda hay tamaweye ka tsəveɗ
i Mbəlom

25 Andza niye, malamar ga hay,
a seŋ na, sərum ha bazlam 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. 26A 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 abərama gəma i
Zerozelem.

Mambatiye hamezeleme 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,
nəkurom neheye 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, hərwi Yahuda
hay ta rəhay ha gər bay. 31 I tay
na, andza niye dərmak. A həlay
nakay anaŋ eye, ta rəhay ha gər a
Mbəlombayadamagateyeŋgwalak
ɗuh. Ane tuk na, andza niye hərwi

ada nəteye dərmak tâmbəɗa gər ka
təv i Mbəlom ada tâ gay mə bo a
Mbəlom. 32Andza niye, Mbəlom kə
gər ha kwaway tebiye hərwi ada tâ
rəhay ha gər bay. A ge andza niye
na, hərwi ada nəteye tâ gay mə 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 nakə mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom aye, a gwaɗ:
34«WunakəMbəlomadzala aye na,

maa sər na, way?
Maa ɗay ha wu ka həlay a
Mbəlom na, way?§»

35 «Maa vəlay wu aMbəlom nəte
hərwi adaMbəlommavəleye a
ɗəma na, way?*»

36Ndərayandayabayhərwimaage
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 ndo məgay məsler a

Mbəlom
1 Malamar ga hay, na ɗakum

ha hadzəgay nakə Mbəlom a gak-
way ŋgwalak aye. Hərwi niye, faya
na gakumeye amboh: Vəlumay ha
bo kurom peteh a Mbəlom andza
voʼar nakə tə kəɗaway a Mbəlom
aye ada ka dayumeye a gər. Ane
tuk na, nəkurom ka ndzumeye tə
ɗəre. Nakay na, wu nakə a ye ka
bo məɗəslay naha gər a Mbəlom
aye. 2 Kâ pumay bəzay a ndo
i məndzibəra hay bay. Mbəlom
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mâ vəlakum mədzal gər weɗeye
hərwi ada mâ mbəɗa ha ɗərev
kurom. Taɗə ka gum andza niye
na, ka sərumeye wu nakə a say a
Mbəlom aye. Andza məgweɗe: Ka
sərumeyewu nakə ŋgwalak eye, wu
nakə a yay a gər aye, adawu nakə a
ye ka bo aye.

3 Mbəlom kə geŋ ŋgwalak
ŋgay kəriye, ka pa ga a məsler
ŋgay. Hərwi niye neŋ faya na
gwaɗakumeye a nəkurom tebiye:
Kâ ɗəslumay ha gər a bo kurom
bay, sərum ha ɗuh nəkurom ta
deɗek na, kəkay. Zəbum ka gədaŋ
neheye Mbəlom a vəlakum aye,
hərwi ada kwa way mâ gay sariya
a gər ŋgay ta tsəveɗ eye.

4 Kwa way bo ŋgay na, nəte,
ane tuk na, vərezl hay faya wal
wal haladzay ada 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 ndo nəte andza bo nəte
andza vərezl neheye mazəva eye
ka bo i ndo aye.

6Mbəlom kə vəlakway gədaŋwal
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. 8 Taɗə
Mbəlom 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 pe-
teh. Taɗə Mbəlom a vəlaka gədaŋ
ka məndzatay kame a ndo hay na,

ge na məsler eye tə ɗərev yak pe-
teh. Taɗə Mbəlom a vəlaka gədaŋ
məgatay ŋgwalak a ndo hay na,
gatay ta məŋgwese.

9Wuɗumndohay tə ɗərevkurom
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. 11Vəlumhabokuromkaməge
məsler. Kâ gum sœ bay. Vəlumay
ha bo kurompeteh kaməgeməsler
i Bəy Maduweŋ. 12Ŋgwasum hərwi
məpe mədzal gər nakə ka pum
ka wu nakə Mbəlom a gwaɗ ma
vəlakumeye aye. Ahəl nakə faya ka
sumeye ɗəretsətseh aye na, zlum
ŋgatay. Ɗuwulumay me a Mbəlom
huya, kâ gərum ha bay. 13Dzənum
tay ha ndoməpemədzal gər hay ka
Yesu neheye mətawak aye hay tə
zlelekurom. Ndoneheye ti yenaha
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.
16Ndzum 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
sərumwu hay tebiye bay.

17Kâmumayhaməneseandəray
mənese ta mənese bay, pəlum
ɗuh na, gum wu nakə kwa way
a sər ŋgwalak eye aye. 18 Taɗə
ka slumeye məge wu nakə ka
slumeye aye na, ndzum zay ta
ndo hay tebiye. 19 A nəkurom
neheye na wuɗa kurom haladzay
aye, ndo kə gakum mənese na, kâ
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məmumay ha a ɗəma bay. Gərum
ha Mbəlom mâ gay sariya. Andza
niye, mawatsa eye mə Ɗerewel i
Mbəlomna, BəyMaduweŋMbəlom
a gwaɗ: «Matama hamənese a ndo
na, neŋ!*» 20Ane tuk na, bazlam i
Mbəlom a gwaɗ: «Taɗə may a wur
ka ndoməne ɗəre yak na, 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.†» 21Ka gərum ha mənese
mâ ŋgwasa fakuma bay. Ŋgwasum
ka mənese tə məge wu ŋgwalak eye
hay ɗuh.

13
Rəhumatay ha gər a bəy i dala

hay
1 Kwa way mâ rəhay ha gər a

bəy i dala hay hərwi ndo neh-
eye 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 ne-
heye faya ta giye andza niye na,
faya ta vahaweye sariya ka gər
tay. 3 Ndo neheye faya ta giye
wu ŋgwalak eye, ta dzədzariye ta
bəy i dala hay bay. Mata dzədzere
ɗuh na, ndo neheye faya ta giye
wu ŋgwalak eye bay aye. Taɗə a
saka madzədzaratay a bəy i dala
hay bay na, ge wu nakə ŋgwalak
eye hərwi ada kâ yatay a gər lele.
4 Andza niye, hərwi bəy i dala hay
faya ta giye na, məsler i Mbəlom
hərwi ada tâ dzəna kurom kaməge
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. 5Hərwi niye rəhumatay ha gər
a bəy i dala hay. Ka rəhumatay ha
gər na, hərwi nakə faya ta gakum-
eye ɗəretsətseh aye ɗekɗek aye bay.
Rəhumatay ha gər hərwi ka sərum
ha mə ɗərev kurom niye na, tsəveɗ
ŋgwalak eye.

6Ka vəlumeye dzaŋgal na, hərwi
niye dərmak, Mbəlom a pa ndo
i bəy i dala hay hərwi ada tâ ge
məsler nakay lele. 7Vəlumay a bəy
i dala hay wu 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 nakə ma
mətsiye 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
neheyemapala 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

* 12:19 Bazlam mapala eye masulo eye 32.35. † 12:20 Dzeke hay 25.21-22. * 13:9 Zəba
məMadayaw abəra mə Ezipt 20.13-17; Bazlammapala eyemasulo eye 5.17-21; Levitik 19.18.
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andza a həlay nakə ka dazlakway
mədzal ha ka Yesu Kəriste aye
sa bay. 12 Mazlambar həvaɗ ma
ndəviye, ɗərema 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 ta diye mə dzaydzay aye. Kâ
gakwamagurlomnakə ŋgwalak eye
bay aye bay ada kâ kwayakwa bay.
Madama təwu 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 awu neheye ŋgwalak eye bay
a sawakumhərwimâyay a gər a bo
kurom aye sa bay.

14
Kâmay hamənese a ndo bay

1Təmumndonakə gədaŋ eyebay
ka tsəveɗ i Mbəlom aye, ada kâ
kəɗum wuway ka wu nakə a dzala
mə ɗərev ŋgay aye bay. 2 Agəna
ndomekeleŋ eye a dzala na, tsəveɗ
andaya mənde wu hay tebiye. Ane
tuk na, ndo nakə gədaŋ ŋgay an-
daya ka tsəveɗ i Mbəlom bay aye
na, a nda ala i slambah tsa. 3Ndo
nakə a nda wu hay tebiye aye na,
mâ may ha mənese a ndo nakə a
nda siye i wu hay bay aye bay. Ada
ndo nakə a nda wu hay tebiye bay
aye na, mâ may ha mənese a ndo
nakə a nda wu hay tebiye aye bay
hərwi Mbəlom ka təma na. 4Nəkar
way nakə ka may ha mənese a ndo
i məsler i ndo aye? Taɗə kə ge
mənese na, mata tsikay faya na,
ndo nakə a ləvay gər aye, ada kə ge
lele na, mata tsikay faya na, huya
ndo nakə a ləva na aye. Ma dəɗiye
bay hərwi ndo nakə a ləva na aye
masliye fayamatsəpenahərwiada
mâ dəɗ bay.

5 Ndo mekeleŋ eye hay tə dzala
na, pat siye hay a ze pat siye. Ane
tuk na, ndo siye hay i tay na, pat
hay nəte tə ləva. Kwa way mâ sər
wu nakə a dzala mə ɗərev ŋgay aye
lele. 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 BəyMaduweŋ Yesu.
Ndo nakə a nda wu hay tebiye aye
na, a say məɗəslay ha gər a Bəy
Maduweŋ Yesu hərwi a gay naha
sɨsœ a Mbəlom. Ndo nakə a kərah
mənde siye i wu hay aye na, a ge
andza niye hərwi adamâ ɗəslay ha
gər a Bəy Maduweŋ dərmak ada
hərwi məgay naha sɨsœ aMbəlom.

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 Bəy
Maduweŋ imədahaŋhay ada i ndo
neheye tə ɗəre aye.

10 Nəkar, ka may ha mənese a
malamar yak na, hərwi mey? Ada
nəkar ka zəba ka malamar yak
andza ndo bay na, hərwi mey?
Nəkway tebiye ka deyekweye
kame i Mbəlom, ma gakweye
sariya. 11Andza nakəmawatsa eye
mə Ɗerewel i Mbəlom aye na, Bəy
MaduweŋMbəlom a gwaɗ:
«Ta deɗek neŋ faya na tsikakum-

eye,
ndo hay tebiye ta deyeweye ta
dəkweŋeye gurmets.

Kwa way ma tsikiye tə bazlam ka
neŋ, neŋMbəlom.*»

12Andza niye, kwa way ma ɗiye
ha wu nakə a ge aye. Bo ŋgay eye

* 14:11 Ezay 45.23.
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tə gər ŋgay eye ma ɗiye ha kame i
Mbəlom.

Kâ kal ha malamar yak a
mezeleme bay

13Kə geandzaniyena, kâmakwa
ha mənese mə walaŋ kway bay.
Wuneheye ka pumkabo 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 kəmət hərwi malamar yak.
Hərwi niye kâ dzəgəɗ ha malamar
abəra ka tsəveɗ i Mbəlomhərwiwu
yak nakə ka ndiye bay. 16 Ka ɗəre
yak na, wu ŋgwalak eye. Ane tuk
na, taɗə ka sər ha ndo hay ta tsikiye
fakaya wu nakə lele bay aye na,
kâ ge sa bay. 17 Bəy i Mbəlom na,
wu mənday ta wu məse bay. Bəy i
Mbəlom ɗuh na, wu nakəMəsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye faya ma giye mə
nəkway aye. Faya ma dzəniye
kway kaməgewuŋgwalak eye, faya
ma vəlakweye zayməwalaŋ 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
madzəniye tay siye i ndo kaməgəle
ka tsəveɗ i Mbəlom aye dərmak.
20Kâ nas haməsler i Mbəlom təwu
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. 21 Wu nakə ŋgwalak aye na,
kwa mahəpəɗe slo, kwa məse gu-
zom, kwa mey nakə ma diye ha
malamar yak a mənese aye na, kâ
ge bay. 22 Taɗə ka dzala ka sliye
fayaməndewuhay tebiye, kəgəbay
taɗə ka dzala ka sliye faya bay na,
mâ ndza mə ɗərev yak. Mata səre
ha na, nəkar ta Mbəlom ɗekɗek
tsa. Ndo nakə a ge wu ada a ge
təmədzal gər eye sulo sulo bay na,
ɗərev ŋgay maŋgwasa eye. 23 Ndo
nakə mədzal gər ŋgay sulo sulo, kə
gwaɗwu nakay mənde bay ka nda
na, Mbəlom ma geye sariya hərwi
kə pa na mədzal gər ŋgay peteh ka
wu nakəma giye aye bay. Wu nakə
ndo a sər ha lele bay mədzal gər
faya sulo sulo, kə 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
dzənakwandoneheye 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.*» 4 Wu nakə tebiye tə watsa
ahəl niyeməƊerewel 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
pakweye mədzal gər ka neŋgeye

* 15:3 Dəmes hay 69.10.
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hərwi bazlam neheye mə Ɗerewel
i Mbəlom aye faya ma vəlakweye
gədaŋ ada faya ma dzəniye ka
məzle ŋgatay. 5 Maa vəl gədaŋ ta
məzleŋgatayandohayna,Mbəlom.
Mâ vəlakum mədzal gər kurom
nəte ada gum andza i Yesu Kəriste
nakə a tətikakum aye, 6 hərwi ada
nəkurom tebiye kâ zambaɗumay a
MbəlomBəba iBəyMaduweŋkway
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
i məsler i Yahuda hay na, hərwi
məɗatay ha Mbəlom a rawme bay.
A yaw na, hərwi ada wu neheye
Mbəlom a gwaɗmavəlateye a bəba
təte ŋgay hay aye na, mâ ge bo. 9A
yaw sa na, hərwi ada ndo neheye
Yahuda hay bay aye tâ zambaɗay
a Mbəlom hərwi ŋgwalak ŋgay nakə
a gatay aye. Andza nakə mawatsa
eye mə Ɗerewel i Mbəlom aye, a
gwaɗ:
«Hərwi niye, na zambaɗakeye mə

walaŋ i ndo neheye Yahuda
hay bay aye,

na zambaɗakeye ta dəmes.†»
10Bazlam i Mbəlom a gwaɗ sa:

«Nəkurom neheye Yahuda hay bay
aye,

ŋgwasum ta ndo i Mbəlom
hay.‡»

11Ma təvmekeleŋ eye a gwaɗ sa:
«Nəkurom neheye tebiye Yahuda

hay bay,
zambaɗumay a Bəy Maduweŋ
Mbəlom.

Nəkurom ndo hay tebiye,
zambaɗumay.§»

12 Ezay ndo məɗe ha bazlam i
Mbəlom a gwaɗ dərmak:
«Ndəray ma deyeweye abəra ma

hulfe i Zese.
Ma deyeweye ma təriye bəy i ndo

neheye Yahuda hay bay aye.
Ndo neheye Yahuda hay bay aye

ta piye mədzal gər tay ka
neŋgeye.*»

13 Mbəlom a vəlawatay gədaŋ a
ndo hay tə dzala ha ka neŋgeye. Mâ
rah kurom ha ta məŋgwese ada tə
zayhərwikadzalumhakaneŋgeye.
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 gum-
eye wu nakə ŋgwalak eye, ka sərum
deɗek lele ada ka slumeye faya
mətsikatay me a zləm a siye i ndo
hay, 15ane tuk na, bazlammekeleŋ
eye na, na tsikakum naha ta məge
meeyehərwiadakâmətsumhagər
bay. Na tsikakum naha 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 iMbəlomaye. Naɗatayhaando
neheye Yahuda hay bay hərwi ada
tâ dzala ha ka neŋgeye ada tâ vəl ha
bo tay peteh aMbəlom andza voʼar
nakə təkəɗawayaMbəlomayaway
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-
daya mətsike na, na tsikiye ka wu
nakə Yesu Kəriste a ge tə neŋ aye
ɗekɗek tsa, hərwi ada nâ həlatay
ahaya ndo neheye Yahuda hay bay
ayekame iMbəlom, ada tâ rəhayha

† 15:9 2 Samuyel 22.50; Dəmes hay 18.50. ‡ 15:10 Bazlam mapala eye masulo eye 32.43.
§ 15:11 Dəmes hay 117.1. * 15:12 Ezay 11.10.
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gər. A ge andza niye na, tə bazlam
neheye na tsik aye ada tə wu neh-
eye na ge aye. 19Kə ge masuwayaŋ
haywalwal adaMəsəfəre iMbəlom
kə ɗa ha gədaŋ ŋgay. Andza niye,
na ɗahakwaaŋgayLabaraŊgwalak
eye i Yesu Kəriste a ndo hay. Na
dazlay ma Zerozelem hus a gəma
i Iliyiri.† 20 A seŋ məɗe ha Labara
Ŋgwalakeyea təvneheyendohay ta
sər Yesu Kəriste zuk bay aye. Na ge
andzaniye na, hərwi a seŋmaɗəzle
gay ka mədok i ndo mekeleŋ eye
bay. 21 A seŋ ɗuh na, andza nakə
mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom
aye, a gwaɗ:
«Ndo neheye ta tsikatay ɗaɗa ka

neŋgeye bay aye na,
nəteye ta ŋgateye.

Ndo neheye ta tsəne zuk bay aye
na,

nəteye ta tsəniye Labara
Ŋgwalak eye.‡»

A say a Polmede a Roma
22Hərwi niye, a seweŋ haladzay

mede naha a təv kurom, aya ane
na ye naha bay. 23 Kə ndza məve
haladzay nakə a seŋ mede naha
mazəbakumaw ɗəre aye. Na huta
həlay eye bay hərwi məsler. Anəke
na, ma gəma neheye na, məsler ga
ka ndəv. 24Nadiye naha, na ndziye
ka təvkuromtsekweŋhərwiadakâ
vəlumeŋ gədaŋ. Ma dəba eye na,
na diye a gəma i Espayoŋ ada a seŋ
na, ka dzənumeye ga hərwimede a
ɗəma.

25 Ane tuk na, anəke na, na
diye a Zerozelem, na zlatay naha
madzəne i ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu təday, 26 hərwi ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu
neheye ka dala i Masedowan
ta Akay§ aye, kə yatay a gər
matsekele suloy hərwi madzəne
tay ha ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu neheye mətawak eye ma
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 fatayabayaye. 28Ahəl nakə
na ndəv ha məsler nakay ada na
ye məvəlatay wu nakə məsləratay
naha aye tebiye na, na diye a
Espayoŋ. Na diye a ɗəma na, na
diye naha a təv kurom təday. 29Na
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 ka wuɗakwa bo
nəte nəte mə walaŋ kway aye na,
neŋ faya na gakumeye amboh:
Ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi
ga, ɗuwulumay me tə ɗərev kurom
peteh 31 hərwi ada ndo i Yahuda
neheye tə sər Mbəlom bay aye tâ
seŋ ɗəretsətseh bay. Ɗuwulumayme
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 məŋgwese
eye. Ka ndzakweye dziye hərwi
ada nâ zəzukw bo.

33 Mbəlom, neŋgeye nakə a vəl
zay a ndo hay aye, mâ ndza tə
nəkurom. Mâ ge bo andza niye.

16
Mətsikeme i Pol a ndo hay

1 Anaŋ, neŋ faya na tsikakum-
eye naha ka malamar kway ŋgwas
eye Fowebe faya ma diye naha.
Neŋgeye faya ma giye məsler i
Mbəlom mə walaŋ i məhay gər i
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu

† 15:19 Iliyiri: Neŋgeye dala ta diye i tsakay i Gəres. ‡ 15:21 Ezay 52.15. § 15:26 Akay:
Məzele guram eye i diye i Salawa i Gəres.
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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 Kəriste aye. 4Ahəl niye nəteye
na, ta sər mədze ha məsəfəre tay
hərwi ga. Na gatay sɨsœ hal-
adzay 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 neh-
eye tə hayawa gər a gay tay hərwi
maɗuwulayme aMbəlom aye.
Na tsikay naha me a dzam ga

Epenete. Maa lah mədzal ha ka
Yesu Kəriste ka dala i Azi* na,
neŋgeye. 6 Na tsikay naha me a
Mari, neŋgeye a geməsler haladzay
hərwi kurom aye.

7 Na tsikatay naha me a An-
dronikos ta Zuniyas. Nəteye na,
ndo ga hay. Neŋ ta nəteye ta gəs
may a daŋgay. Ndo hay tə sər
nəteye neheye suloməwalaŋ 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
salamaymə həlay i BəyMaduweŋ.

9 Na tsikay naha me a Urban.
Nəkway tə neŋgeye, faya ka gakw-
eyeməsler 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 nahame a ndo i gay i

Aristobul.

11 Na tsikay naha me a
Herodiyoŋ, ndo ga.
Na tsikatay naha me a ndo i

gay i Narkise hay, nəteye i Bəy
Maduweŋ.

12Tsikumeŋatayhame a Tirifene
ta Tirifoz, nəteye malamar kway
ŋgwas eye hay neheye faya ta giye
məsler i Mbəlom aye.
Na tsikay naha me a Perisid

malamar kway ŋgwas eye nakə na
wuɗa na aye. Faya ma giye məsler
haladzay hərwi BəyMaduweŋ.

13 Tsikumeŋay ha me a Rufus,
ndo ŋgwalak eye ka tsəveɗ i Bəy
Maduweŋ.
Na tsikay ha me a may ŋgay

dərmak, neŋgeye andzamay ga.
14 Tsikumeŋatay ha me a

Asiŋkərit ta Fəlegoŋ ada a Hermes,
a Patrobas ada Hermas ada a ndo
mədzal gər neheye ta nəteye aye.

15 Tsikumeŋay ha me a Filologe
ada a Zuli, ada a Nere ta malamar
ŋgay dem eye.
Na tsikaynahameaOlimpasada

a siye i ndoməpemədzal gər hayka
Yesu tebiye neheye ta nəteye aye.

16 Tsikum a bo me nəte nəte
lele mə walaŋ kurom. Məhay gər
i ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu Kəriste ta tsikakum naha me
tebiye.

Mandəve i bazlam i Pol
17 Malamar ga hay, neŋ faya na

gakumeye amboh: Gumay met-
sehe a ndo neheye faya ta tsikiye
wu ŋgwalak eye bay aye kawunakə
ka tətikumaye. Andza niye, faya ta
ŋgəniye tay ha ndo hay ada faya ta
diye tay ha ka tsəveɗ nakə ŋgwalak
eye bay aye. Ka ndzum ta nəteye
bay. 18 Slala i ndo neheye andza
niye tə ge na, ndo i maslaŋ i Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste bay,
faya tagiyeɗuhna,wunakəayatay
a gər aye. Faya ta səpatiye ndo
hay tə bazlam tay neheye ləfeɗeɗe
aye. Andza niye, faya ta vatay gər

* 16:5 Dala i Azi, anəke na, ma Turki.
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a ndo neheye 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, tərum metsehe eye hay
hərwi ada kâ gum wu ŋgwalak eye
ada kâ gummənese bay.

20 Mbəlom faya ma vəliye zay
huya a ndo hay. Mazlambar ma
ndərasliye na gədaŋ i Fakalaw, ma
piye na a huɗ i sik kurom.
BəyMaduweŋ kway Yesu Kəriste

mâ pa fakuma ŋgama.
21 Timote nakə faya ma giye

məsler təneŋayekə tsikakumnaha
me. Ndo gay hay Lukiyus, Zason,
ada Sosipater ta tsikakumnahame
dərmak.

22Maa watsa ɗerewel nakay na,
neŋ Tertiyus† ndo məwetse wu
nakə a say a Pol aye. Na tsikakum
nahame taməzele i BəyMaduweŋ.

23NeŋPol fayanagwaɗakumeye,
Gayus kə tsikakum naha me
dərmak. Neŋ mandza eye mə
gay ŋgay ada ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu tebiye tə yawaw
maɗuwulay nahame aMbəlommə
gay ŋgay. Erast ndo məgay gər a
suloy i wuzlahgəma ada malamar
kway Kartus ta tsikakumnahame.
[ 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 ha
parakka bazlam nakay maŋgaha
eye ahəl niye aye. 26 Ane tuk na,
anəkena,Mbəlomkə ɗahaparakka
ada faya ta ɗiye ha ka gər i wu nakə
ndoməɗe ha bazlam i Mbəlom hay
təwatsa 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!

† 16:22 Tertiyus na, ndoməwetse ɗerewel i Pol.
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Makurre i ɗerewel i Pol
nakə awatsatay naha a

Koriŋte hay
aye

Məfələkwe
Pol a pa məhay gər i ndo mədzal

gər hay ka Yesu ma Koriŋte ahəl i
mahəheleŋgaymasuloeye. Koriŋte
na, wuzlahgəma nakə ka dala i
Gəres 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 hal-
adzayməndze tay na, swa tsa.
Ahəl niye na, Koriŋte hay tə pay

bəzay a kule kwawaray waray.
Pol a tsəne labara tay (zəba 1.11

ta 7.11). Ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu ma 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 ne-
heye 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 bazlamhay

Ka 11.17 ka 14.40, Pol faya ma
tsikiye ka məndze mə 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 ma mədahaŋ
dərmak.

Andza ɗerewel siye neheye Pol
a watsa aye, nakay anaŋ eye
a ndəv ta labara hay ada ta
mətsikeme andohay (madədo
16).

Pol a tsikatay nahame a ndo ne-
heyemaKoriŋte 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
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
Kəriste neheye ma gəma i Koriŋte
aye. Nəkurom na, Mbəlom kə pala
kurom, kə pa kurom a həlay i Yesu
Kəriste. A zalakum na, hərwi ada
kâ tərum ndo ŋgay hay, andza
a zalatay a ndo neheye tebiye
mandza eye kwa ka waray ka
waray faya ka ɗuwulumeye me a
Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste
aye. Neŋgeye na, Bəy Maduweŋ
kway tebiye.

3 Mbəlom 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
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,
madzəniye kurom ta gədaŋ ɓəŋɓəŋ
hus ka mandəve eye, hərwi ada
pat nakə Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəristemamaweye na, wuray kwa
tsekweŋ ma dəɗiye kurom ha a
sariya bay. 9 Kâ dzədzarum bay,
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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
gwaɗma giye na, ma giye ta deɗek
andza nakə a tsik aye.

NdoməpemədzalgərhaykaYesu
maKoriŋte ta ŋgəna

10 Malamar ga hay, neŋ faya na
gakumeye naha amboh ta gədaŋ i
Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste,
bazlam kurom mâ təra na, nəte.
Kâ ŋgənumha boməwalaŋ kurom
bay. Ɗərev kurom mâ təra nəte
adamədzal gər kurommâ təra nəte
dərmak. 11Malamar ga hay, na tsik
andza niye na, hərwi ndo neheye
mə gay i Kəlowe aye ta yaw ka təv
ga. Ti yaw tə gweɗeŋ na, məkəɗe
wuway andaya mə walaŋ kurom
haladzay. 12 A seŋ məgwaɗakum
na, mey? A seŋ məgwaɗakum na,
kwawayməwalaŋ kurom fayama
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, ndo məpay 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 kurom
ha a yam na, ta məzele 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 ndəray mə walaŋ 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

haydərmak. Taɗəndomekeleŋ eye
andaya na dzəhuɓ ha a yam na,
na sər sa bay. 17 Kəriste kə sləra
ga ahaya madzəhuɓe tay ha ndo
hay a yam bay. A gweɗeŋ: «Do
ɗatay ha Labara Ŋgwalak eye a ndo
hay.» A gweɗeŋ sa: «Kâ tsik tə
metsehe i ndo zezeŋ bay.» Taɗə na
tsikawa təmetsehe i ndo zezeŋ na,
məməte ŋgaynakə amət kamayako
mazləlmbaɗa eye na, 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
Mbəlommatəmiyekwayhaayena,
ka sərakwa bazlam niye na, gədaŋ
i Mbəlom. 19 Andza nakə tə watsa
məƊerewel i Mbəlom na, Mbəlom a
gwaɗ:
«Na ta dziye ha metsehe i ndo neh-

eye ta tsah aye.
Na ta kərahiye ndo neheye tə
gwaɗnəteyendaraweyehay
aye.*»

20 Kə ge andza niye na, ndo
i məndzibəra neheye tə gwaɗ:
«Ta tsah aye na, metsehe tay
eye məŋgay tuk? Ndo neheye tə
dzaŋgawa bazlam mapala 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 iməndzibəra hay ta ŋgatay
a wu nakə Mbəlom a ge tə met-
sehe ŋgay aye. Ane tuk na, ta
sər na bay. Hərwi niye, neŋgeye
na, faya ma giye məsler tə bazlam
neheye faya nəmaa ɗiye ha aye.

* 1:19 Ezay 29.14.
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Nəteye na, tə gwaɗ: «Bazlam neh-
eye na, wu kəriye. Ma giye ŋgama
bay.» Ane tuk na, a yay a gər
a Mbəlom mətəme tay ha ndo ne-
heye tə dzala ha ka bazlam niye
hay. 22 Yahuda hay, nəteye a sa-
tay məŋgatay a masuwayaŋ hərwi
ada nakə ta səriye ha bazlam ne-
heye na, deɗek aye. Gərek hay
na, a satay məsəre Mbəlom tə met-
sehe 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.»
24Ane 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 ha wu nakə tə
gwaɗ: «Wu kəriye na, a ze metsehe
tay ɗuh.» Taɗə tə dzala ta gwaɗ:
«Mbəlom na, gədaŋ ŋgay andaya
bay» na, ta sər ha məsler ŋgay nakə
tə gwaɗ gədaŋ eye bay aye na, a ze
gədaŋ tay ɗuh.

26Malamar ga hay, nəkurom ne-
heye 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
haladzayməwalaŋ kurombay ada
ndoneheye tə ɗaa zləmayeandaya
mə walaŋ kurom haladzay bay sa.
27Mbəlom a pala ɗuh na, ndo neh-
eye 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 i məndzibəra hay tə gwaɗ fa-
taya nəteye bəle eye hay na, hərwi
məpatay horoy a ɗəre a ndo i gədaŋ
hay. 28 Mbəlom a pala na, ndo
kəriye hay tsa, ta zəba fataya andza
wu kəriyemaɗəva zləm tay andaya
bay. A ge andza niye na, hərwi
ada mədze tay ha ndo neheye lele
tə ɗa a zləm aye. 29 Mbəlom a
pala slala i ndo neheye andza niye
na, hərwi ada ndəray mâ ɗəslay ha
gər a bo kame ŋgay bay. 30 Maa
dzapa kway ha tə Yesu Kəriste na,
Mbəlom nəte ŋgweŋ. Hərwi niye
Mbəlom a ɗakway hametsehe 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

1 Malamar 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 dame aye bay ada na tsik
wuray tə metsehe i ndo hay bay.
2Ahəl nakənayenaha 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, kaməməte 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.

† 1:31 Zəbama Zeremi 9.22-23.
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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, 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 ge məndzibəra
zuk bay aye na, ɓa kə ləva ha bo
hərwi mətəme kway ha hərwi ada
kâ yakwa a təv məndze ŋgay nakə
ta ɗəslay ha gər aye. 8Metsehe niye
na, ndəray kwa nəte mə walaŋ i
ndo neheye tə ləvaməndzibəra 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 nakəmawatsa eyemə
Ɗerewel i Mbəlom aye, a gwaɗ:
«Wu nakə Mbəlom a ləva ha bo

hərwi ndo neheye ta wuɗa
Mbəlom aye na*,

a ze wu neheye ndo hay ta
ŋgatay bay aye tebiye

ada nakə ta tsəne bay kwa wu
nakə ta dzala faya bay aye.»

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. 11 Maa 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 Mbəlom
a vəlakway a nəkway 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. 13 Nəmay, nəmaa tsikawa
wu neheye na, nəmaa tsikawa tə
metsehe i ndo zezeŋ bay. Bazlam
may hay ti yaw na, ma Məsəfəre.
Andzaniye, nəmaa ɗawahana,wu
neheye a tsik kaMəsəfəre aye ando
neheye Məsəfəre niye andaya mə
ɗərev tay aye.

14 Ndo nakə Məsəfəre i Mbəlom
andaya mə ɗərev ŋgay bay aye na,
ma sliye faya matəme deɗek neh-
eye 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 fayamətsəne bay. 15Ndo nakə
Məsəfəre i Mbəlom mə ɗərev ŋgay
aye na, a sər tay ha ka bo abəra wu
hay tebiye. Taɗə ŋgwalak eye hay
kwa ŋgwalak eye bay na, a sər. Ane
tuk na, ndo hay na, ta sliye faya
məsəray naha ka wu nakəma dza-
liye aye bay. 16Niye na, andza nakə
mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom
aye, a gwaɗ:
«Wu nakə Mbəlom a dzala aye na,

maa sər na, way?
Maa ɗay ha wu ka həlay a Mbəlom

na, way?†»
Ane tuk na, nəmay neheye

Məsəfəre i Mbəlom mə ɗərev may
aye na, nəmaa dzalawa gər na,
andza i Yesu Kəriste nakə ma
dzaliye dərmak.

* 2:9 Ezay 64.3. † 2:16 Ezay 40.13.
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3
Ndomədzal gər hay na, i Yesu

1Malamar ga hay ahəl nakə neŋ
tənəkuromaye 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. 3Hərwi nəkurom
na, huya andza ndo neheye faya
ta dzaliye ka wu i məndzibəra aye.
Nəkurom faya ka gumeye sələk ka
ndo mekeleŋ eye hay. Nəkurom
faya ka gumeye məkəɗe wuway
mə walaŋ kurom. Kə ge faya ka
gumeye andza niye na, nəkurom
ndo i məndzibəra hay mba huya
bəɗaw? Ta deɗek nəkurom na,
andza nəteye. 4 Siye hay tə gwaɗ
tə peŋ bəzay na, a neŋ Pol, siye hay
tə gwaɗ tə pay bəzay na, a Apolos.
Kəge fayaka tsikumeyeandzaniye
na, nəkurom ka tərum andza ndo i
məndzibəra hay!

5 Apolos 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 nakə Mbəlom a ɗay ha
məge aye. 6Neŋ na, na zəv. Apolos
neŋgeyeambəɗayyam. Ane tukna,
ndoməgəle ha na, bo i Mbəlom eye
ŋgway. 7Andza niye, ndo nakə a zəv
wu aye ta ndo nakə a mbəɗay yam
ayena, nəteye salamay tə slawuray
bay. Mbəlom nəte ŋgweŋ neŋgeye
a sla məge wu, hərwi neŋgeye a sla
fayaməgəlehawu. 8Ndonakəazəv
wu aye ta ndo nakə a mbəɗay yam
aye na, wuray ka ŋgəna tay ha ka
bo abəra bay. Ane tuk na, Mbəlom

ma vəliye kwa a way merəɓe ŋgay
andza nakə ma hutiye aye. 9 Neŋ
ta Apolos na, nəmay madzapa eye
nəte maməsler i Mbəlom.
Nəkuromna, ka tərumandza gu-

vah i Mbəlom. Nəkurom andza
gay i Mbəlom dərmak. 10 Mbəlom
kə vəleŋ tsəveɗ ta ŋgwalak ŋgay
hərwi madazlay a məsler ŋgay tə
nəkurom. Neŋ na təra andza ndo
nakə a sərmaɗəzle gay, a sərməsler
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 taɗəzliye 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
ŋgayma bəziye parakka lele hərwi
pat eye niye na, ako ma bəziye ha
məsler kwa i way. Kwa way ma
ŋgateye aməsler ŋgay, kwa lele kwa
lele bay, ma ŋgateye. 14 Gay i ndo
nakə a ɗəzl aye, ako ka təmana 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, neŋgeyema
təmiye andza ndo nakə a təmaw
abərama ako i gay aye.

16 Nəkurom tebiye na, gay i
məɗəslay ha gər a Mbəlom, ada
Məsəfəre ŋgay mandza eye mə
nəkurom na, ka sərum təbəɗew?
17 Taɗə ndoweye kə nas ha gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom na,
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Mbəlom ma kəɗiye na ndoweye
dərmak hərwi gay i məɗəslay ha
gər aMbəlomna, tsəɗaŋŋa. Gay eye
niyeMbəlommandza eyemə ɗəma
aye na, nəkurom.

18 Ndəray mâ vay gər a bo ŋgay
bay. Taɗə ndoweye mə walaŋ
kurom kə dzala neŋgeye a tsah
andzando iməndzibərahayna,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. 19Na tsik andza
niye na, hərwi wu neheye ndo i
məndzibəra hay tə dzala, tə gwaɗ
nəteye ta tsah aye na, ka ɗəre i
Mbəlomna,wukəriye. Andzanakə
mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom
ayena, tə gwaɗ: «Mbəlommagəsiye
tayhando imetsehehayma ɓalay i
wewer tay nakə tə ŋga ka bo aye.*»
20 Ma təv mekeleŋ eye tə gwaɗ sa:
«Bəy Maduweŋ a sər mədzal gər i
ndo i metsehe hay. A sər ha nəteye
na, wu kəriye.†» 21 Hərwi niye
neŋ faya na tsikakumeye, ndəray
mâ zlapa tə wu nakə ndo mekeleŋ
eye a ge aye bay. Sərum ha
na, wu hay tebiye na, i kurom
ɗuh. 22 Neŋ Pol, Apolos ada Piyer,
nəmayna, i kuromhay tebiye. Kwa
məndzibəra, sifa, məməte i kurom
tebiye. Wu neheye anəke tawu ne-
heye kame aye na, i kurom tebiye
dərmak. 23Nəkurom na, ndo i Yesu
Kəriste hay ada Kəriste, neŋgeye i
Mbəlom.

4
Ndo imaslaŋ i Kəriste hay

1 Sərum ha, nəmay na, ndo məge
məsler i Yesu Kəriste hay. Mbəlom
a vəl wu ŋgay 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.
3Neŋ na, taɗə faya ka ŋgəlumeŋeye

bəzay ka wu na, kwa tsekweŋ wu-
ray a geŋmə bo haladzay bay. Kwa
taɗə siye i ndohay faya taŋgəleŋeye
bəzay neŋ ndo i deɗek tsukuɗu neŋ
ndo i deɗek bəɗaw na, niye na, wu-
ray a geŋ mə bo bay dərmak. Kwa
neŋ eye na geye sariya a gər bay.
4 Neŋ na, na sər wuray nakə mə
neŋ namay hamənese a gər ga aye
bay. Ane tuk na, andza məgweɗe
mənese andaya fagaya təbey aye
bay. Mata ge sariya i gər ga na,
Mbəlom bəna ndo hay bay. 5Hərwi
niye həlay eye kə ndislew zuk bay
na, kâ gum sariya ka siye i ndo bay.
Pat nakə Bəy Maduweŋ Yesu ma
maweye na, ma bəziye ha wu ne-
heye 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 hal-
adzay na, Mbəlom ma zambaɗeye
haladzay. Taɗə a ge tsekweŋ na,
Mbəlomma zambaɗeye tsekweŋ.

6Malamar ga hay, na ɗakum ha
wu neheye ka neŋ ta Apolos aye
na, hərwi madzəne kurom hərwi
ada kâ tətikum wu nakə mə ɗəma
aye. A seŋ na, pumay bəzay a ba-
zlam 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 Mbəlom na, ka giye ha
zlapay andza ka huta wu niye hay
ta gədaŋ yak na, hərwi mey?

8Aʼəhəŋ! 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

* 3:19 Zob 5.13. † 3:20 Dəmes hay 94.11.
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nəmay ndo i maslaŋ i Kəriste hay
nəmaa sliye faya matəre bəy hay
dərmak. 9Nəmay na, ndo i maslaŋ
i Yesu Kəriste hay, ane tuk na, a ge
fagaya ka ɗəre ga na, andza nəmay
madəba i siye i ndo hay dukma 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 i Mbəlom 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. 11Hus anəke bəgom, may a
wur famaya, yamagamaydərmak.
Petekeɗmaymanasa eye hay. Faya
ta gameye ɗəretsətseh haladzay,
gay may andaya məhəne mə ɗəma
bay, nəmaa təra ndomadzədza eye
hay. 12 Nəmaa ge məsler ta gədaŋ
may hərwi məhute wu mənday.*
Ndo hay faya ta tsaɗameye na,
nəmaa ɗuwulay me a Mbəlom
hərwi ada mâ pa fataya ŋgama.
Ahəl nakə ndo hay faya ta gameye
ɗəretsətseh aye na, nəmaa ndza
tete, nəmaa matay ha a ɗəma
bay. 13 Ndo hay faya ta tsikiye
famaya wu lele bay eye na, nəmaa
tsikatay bazlam ləfeɗeɗe eye ɗuh.
Ndo hay tə dzala nəmay ka ɗəre i
ndo i məndzibəra hay na, andza
kwasukwalaykəriye. Husbəgomtə
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

14Wu nakə na watsa kanaŋ aye
na, na watsakum hərwi məpakum
horoya ɗərekawunakəkagumeye
bay. Na watsa andza nakay na,
hərwi nəkurom wawa ga neheye
na wuɗa kurom haladzay aye. A
seŋ məɗakum ha metsehe. 15 Kwa
taɗə ndo hay wal wal haladzay
ta ɗakum ha məpay bəzay a Yesu
Kəriste bəbay na, bəba kurom hay
haladzay bay. Bəba kurom na,
nəte. Neŋ na təra bəba kurom
na, hərwi maa ɗakum ha Labara
Ŋgwalak eye na, neŋ ada nəkurom
ka pummədzal gər ka Yesu Kəriste.
16 Bəba kurom na, neŋ sa, faya
na gakumeye amboh, tərum andza
neŋ. 17 A seŋ na, gum andza niye.
Hərwi niye na sləriye naha Tim-
ote ka təv kurom hərwi ada mâ ye
nahamâmakumahaya a gərmede
gaka tsəveɗ i YesuKəriste. Wunakə
madiye nahama tətikakumeyena,
wu nakə na tətikawatay a ndo hay
kwa ka waray aye. Tsənum! Tim-
ote na, neŋgeye wawa ga, na wuɗa
na haladzay. Ada neŋgeye na, ma
giyeməsler i BəyMaduweŋ Yesu ta
tsəveɗ eye lele.

18 Na sər ha, siye i ndo hay ta
zəba faya na ye naha ka təv kurom
zuk bay na, tə dzala na, na diye
naha sa bay, hərwi niye faya ta
ɗəslay gər a bo tay. 19 Ane tuk na,
taɗə Bəy Maduweŋ kway kə vəleŋ
tsəveɗ na, na diye naha bəse. Na
ndisl naha na, na səriye ha ndo
neheye faya ta giye zlapay aye na,
na zəbiye fataya təday. Na səriye
ha ta tsikawa na, bazlam kəriye tsa
tsukuɗu ta huta gədaŋ i Mbəlom
ɗaw? 20 Na tsik andza niye na,
hərwi mələve i Bəy i Mbəlom nakə
ma ləviye. A sər bo na, ma gədaŋ
bənamə bazlam hay kəriye ɗekɗek
tsa bay. 21A sakum na, wuye mey?
Ahəl nakə aza na diye naha aye na,

* 4:12 Məsler hay 18.3.
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a sakumnâ zla nahamandalaɓa ka
həlayhərwimakətekuromhaɗaw?
Kəgəbay ka mbəɗumeye ha ɗərev
kurom ada neŋ na diye naha tə ba-
zlam ləfeɗeɗe eye hərwi məɗakum
ha na, na wuɗa kurom ɗaw?

5
Wu nakə a ge horoy mə walaŋ i

ndoməpemədzalgərhaykaYesuaye
1 Na tsənawa wu hay ka

nəkurom. Ndohay tə gwaɗna, faya
ka gumeye wu nakə lele bay aye.
Kwa ndo neheye tə sər Mbəlom
bay aye na, faya ta giye slala i wu
niye bay. Tə gweɗeŋ na, ndo ta
həna ta ŋgwas i bəba ŋgay.* 2 Ada
ka ɗəslumay ha gər a bo ɗuh na,
kəkay? Tuwum ɗuh hərwi mənese
kurom. Ndo nakə faya ma giye
andza niye ka gərumha 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.
4 Na 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 BəyMaduweŋ
kway Yesu ma ndziye tə nəkurom
dərmak. 5Ahəl 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 Mbəlom mâ
təma ha pat nakə Bəy Maduweŋ
kway Yesumamaweye.

6 Ka ɗəslumay ha gər a bo na,
hərwi mey? Məɗəslay ha gər a
bo na, lele bay. «Gəɗe tsekweŋ a
kwasa ha wu tebiye» na, ka sərum
təbəɗew? Andza niye mezeleme
tsekweŋ na, ma nasiye wu na,
ka sərum təbəɗew? 7 Zlum na
mezeleme niye andza gəɗe abəra
mə walaŋ kurom hərwi ada kâ
tərum tsəɗaŋŋa andza wu nakə

gəɗe faya bay aye. Na sər ha ta
deɗek, Mbəlom ka təra kurom ha
tsəɗaŋŋa hərwi kə kəɗ təɓaŋ hərwi
ada kâ hatsakwa magurlom i Pak
ta neŋgeye. Təɓaŋ eye niye na,
YesuKəristenakəamət hərwikway
aye.† 8 Hatsakwa magurlom lele.
Ane tuk na, hatsakwa magurlom
tə makwala weɗeye, gəɗe mâ ge
mə ɗəma bay. Tərakwa ndo neh-
eye tsəɗaŋŋa eye. Pakway bəzay a
tsəveɗ i Mbəlom tə ɗərev kway pe-
teh‡. Gərakwa haməge wu neheye
lele bay tebiye. Wu niye hay na,
andza gəɗe niye.

9 Mə ɗerewel ga nakə na wat-
sakum naha ahəl niye na, na
gwaɗakum: «Kâ ndzum dziye ta
ndo neheye faya ta giye madama
aye bay.» 10 Na tsik andza niye
na, ka ndo i məndzibəra hay bay.
Hərwi ndoməge 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. 11Aʼay! 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.

12Mata 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.

* 5:1 Levitik 18.8; Bazlammapala eyemasulo eye 23.1. † 5:7 Madayaw abərama Ezipt 13.7;
12.21. ‡ 5:8 Madayaw abərama Ezipt 12.15-20; Bazlammapala eyemasulo eye 16.3.
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13 Mata 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: «Həharumna ndo nakə
faya ma giye wu nakə lele bay aye
abəraməwalaŋ 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 ɗuhmata
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? 3Mata 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?
4 Taɗə ka tərum mə walaŋ kurom
na, ka diyumeye ha ka təv i ndo
neheye tə sər Mbəlom bay aye na,
kəkay? Nəteye na, wuray kə dzapa
kurom ha kwa tsekweŋ bay. Ane
tuk na, a sakum tâ ŋgənakum ha
sariya na, ma kəkay? 5 Horoy a
gakum təbəɗew? Ndo nakə a tsah
ma tsikakumeye me a zləm aye
na, andaya mə walaŋ kurom ndo
məpay bəzay a Yesu Kəriste hay
təbəɗew? 6NdoməpaybəzayaYesu
ma wudiye ka malamar nakə faya
mapaybəzayaYesuandzaneŋgeye
na, lele bay. Ada kwa ka təv i ndo
neheye tə sər Mbəlom bay aye ka
wudawum.

7Ka wudumeye ka bo mə walaŋ
kurom na, lele bay. Ka wudum ka
bo mə walaŋ kurom na, ka dəɗum
abəra ka tsəveɗ i Mbəlom. Ka saku-
may naha a ndo neheye faya ta
gakumeye mənese aye. Taɗə ta
kəlakum na wu kurom na, gəsum
ɗərev, kâ wudum fataya bay. 8Ane
tuk na, ka gəsum ɗərev bay, faya
ka gumateyewu lele bay eye a siye
ndo hay ɗuh. Faya ka kəlumeye
wu i ndo hay, kwa nəteye mala-
mar kuromhay ka tsəveɗ iMbəlom
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 i
Mbəlom. A ge andza niye na,
hərwi ka pum mədzal gər ka Bəy
Maduweŋ Yesu Kəriste.

Bo na, hərwi mazambaɗay a
Mbəlom

12Ndo siye hayməwalaŋ kurom
tə dzala mə gər tay na: «Tsəveɗ
andaya ka məge wu hay tebiye.»
Ane tuk na, wu tebiye lele hərwi
kurom bay. «Tsəveɗ andaya ka
məge wu hay tebiye.» Ane tuk
na, a seŋ matəre beke i wu bay.

§ 5:13 Bazlammapala eyemasulo eye 17.7.
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13 Ka gwaɗum sa: «Mbəlom a ge
wu mənday na, hərwi huɗ, a ge
huɗ hərwi wu mənday dərmak.»
Ayaw deɗek, ane tuk na, Mbəlom
madziye 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 ahaya
BəyMaduweŋkwayYesu abərama
mədahaŋ. Mâ lətsakway ahaya
abəra ma mədahaŋ ta gədaŋ ŋgay
dərmak. Ka lətsakweye abəra ma
mədahaŋ tə slo i bo kway tebiye.
15Nəkurom siye i bo i Yesu Kəriste
na, ka sərum təbəɗew? Na sliye
faya mabuwe siye i bo i Yesu
məvəlay ha a ŋgwasməge madama
ɗaw? Aʼay, ma giye bo andza niye
bay! 16 Ka sərum bəɗaw? Ndow-
eye 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
BəyMaduweŋ, ɗərev tay nəte.

18 Hərwi niye, kâ gum madama
bay. Siye i wu neheye ndo hay
faya ta giye na, bo tay madzapa
eye tə wu niye hay bay. Ane
tuk na, ndo nakə faya ma giye
madama aye na, a gay wu nakə
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
ndziyemə ɗərev kurom. Maa ləvay
gər a bo kurom hay na, bo kurom
eye bay. Maa ləvay gər na,Mbəlom.
20 Mbəlom 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

1 Anəke na, na mbəɗakumeye
naha ka bazlam kurom nakə ka
watsumeŋew a ɗerewel aye. Ayaw!
Taɗə hasləka kə zla ŋgwas bay na,
kə ge lele. 2 Ane tuk na, lele
eye na, hasləka mâ zla ŋgwas ada
ŋgwas mâ ye a zal hərwi ada tâ ge
madama bay. 3 Hasləka mâ kərah
məhəne ta ŋgwas ŋgay bay, ŋgwas
dərmak mâ kərah məhəne tə zal
ŋgay bay. 4Bo 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 bay məndze
tsekweŋ tsa hərwi maɗuwulay me
a Mbəlom. Kâ ndzum wal wal
məndze haladzay bay, Fakalawma
ta vakumeye gər hərwi nakə ka gu-
maymetsehe 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 gədaŋ məpay bəzay
ta ŋgwas. Ndo mekeleŋ eye hay
tə sər məndze ze ŋgwas ta gədaŋ i
Mbəlom.

8 Anəke, neŋ faya na tsikakum-
eye 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 fayaməndze təta bayna,
hasləka mâ zla ŋgwas, ŋgwas mâ ye

* 6:16 Madazlay i wu hay 2.24.
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a zal. Ŋgama hasləka mâ zla ŋgwas,
ŋgwas dərmak mâ zla zal tə bəmalə
nakə bor i boma gəsiye kuromaye.

10Anəke faya na tsikateye a ndo
neheyenəteye ta ŋgwas tay hay aye,
kəgəbay nəteye tə zal tay hay aye.
Maa tsik bazlam nakay na, neŋ
mahəgeye bay. Maa tsik na, Bəy
Maduweŋ Yesu Kəriste. A gwaɗ:
Ŋgwasmâ gər ha zal ŋgay bay. 11Kə
ge ŋgwas eye kə gər ha zal ŋgay na,
mâ zla zal mekeleŋ eye bay. Taɗə
kə ge a say zal sa na,mâma ta dəba
ka təv i zal kurre eye tâ ma ka bo.
Hasləkadərmakmâhəharnaŋgwas
ŋgay bay.

12Anəke 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 Bəy Maduweŋ Yesu bay. Faya
na tsikiye: Taɗə ndoweye ŋgwas
ŋgay kə dzala ha ka Yesu zuk bay
na, taɗə ka təmaməndze tə neŋgeye
na, mâ həhar na bay. 13 Hərwi
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, ŋgwasmâkərahməndzemə 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 ŋgwas nakə a dzala
ha ka Yesu aye. Hərwi ŋgwas nakə
kə dzala ha ka Yesu zuk bay aye
na, andza niye dərmak. Kə ge zal
mapa gər eye ka Yesu na, ŋgwas
ŋgay na, i Mbəlom dərmak. Taɗə
kə ge andza niye bay na, wawa tay
ta təriye andza ndo neheye tə sər
Mbəlombayaye. Ane tukna,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 ŋgwasmapa
gər eye ka Yesu, taɗə Mbəlom ma
təmiye ha zal yak hərwi yak na, ka
sər ɗaw? A nəkar zal mapa gər eye
ka Yesu, taɗə Mbəlom ma təmiye
ha ŋgwas yak hərwi yak na, ka sər
ɗaw? Ka sər bay tebiye.

NdzumandzanakəMbəlomaza-
lakum aye

17 Ane tuk na, kwa way mâ pay
bəzay a tsəveɗ nakə Bəy Maduweŋ
a vəlay aye ada mâ ndza andza
nakə ahəl niye a zalayawhərwi ada
mâ pay bəzay aye. Wu nakay na
tsikakumaye na,wunakəneŋ faya
na tətikateye a ndo hay ma məhay
gər i ndo məpe 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. 20Kwa 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 tsəveɗmatəre ndo barbarra
eye ka ləviye gər yak aye na, lele
dərmak sa tsa. 22 Na gwaɗ taɗə
nəkar beke eye kâ dzəma wuray
bay na, hərwi taɗə ahəl niye Bəy
Maduweŋ Yesu Kəriste a zalaka
nəkar beke eye na, sər ha Bəy
Maduweŋ Yesu Kəriste kə təma kar
ahaya abəra ma beke i mezeleme.
Sa na, ndo nakə beke eye bay
Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste a zalay
ka məpay bəzay aye na, ka təra
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beke i Kəriste. 23 Nəkurom tebiye,
kwa beke kwa beke eye hay bay,
Mbəlom a mbəɗa kurom ahaya
na, tə wu nakə tsakala eye hal-
adzay 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. 24Malamar
ga hay, neŋ faya na tsikakumeye.
Kwawaymâ ndza andza nakə ahəl
niye Mbəlom a zalay aye. Mâ ndza
kame i Mbəlom na, andza niye.

Ndoneheye 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, BəyMaduweŋYesu a tsikeŋ
bay. Na tsikiye na, wu nakə na
dzalamə gər ga aye tsa. Ane tuk na,
ka slumeye məpe faya mədzal gər
hərwi neŋ na, ndo deɗek eye kame
i Mbəlom ta gədaŋ i Bəy Maduweŋ
Yesu.

26 Na zəba ka ɗəretsətseh nakə
faya ka sakweye a həlay nakay
anəkeaye, nadzalana, leleməndze
andza nakə tə ndzawa aye. 27 Kə
ge ka zla ŋgwas tsɨy na, kâ həhar
na bay. Taɗə ka zla ŋgwas zuk bay
na, ndza andza niye, kâ pəla tsəveɗ
ka məzle ŋgwas bay. 28 Ane tuk
na, kwa taɗə hasləka kə zla ŋgwas
bəbay na, kə ge mənese bay. Taɗə
dem kə zla zal na, kə ge mənese
bay dərmak. Ane tuk na, sərum
ha na, ndo neheye ta ŋgwas tay hay
aye kəgəbay tə zal tay hay aye na,
faya ta siye ɗəretsətseh haladzay
ka məndzibəra. Hərwi niye na
gwaɗ lele məndze ze məzle ŋgwas
kəgəbay ze məzle zal hərwi ada kâ
hutakwa ɗəretsətseh bay.

29 Malamar 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. 30 Ndo 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 wu hay aye na,
tâ zəba faya ka wu nakə ta səkəm
aye andza wu kəriye. 31 Ndo ne-
heye faya ta giye məsler tə wu i
məndzibəra aye na, tâ ndza andza
nakə nəteye faya ta giye ha məsler
tə wu niye hay bay aye, hərwi
məndzibəra nakay anaŋ mandza
eye anəke na, ma ndəviye.

32 A seŋ na, kâ dzalum wu-
ray bay. Ndo nakə ŋgwas andaya
faya bay aye na, ma piye mədzal
gər ŋgay tebiye ka məsler i Bəy
Maduweŋ Yesu. Ma giye andza
niyena, hərwineŋgeyemâyayagər
a Bəy Maduweŋ Yesu. 33Ndo nakə
ta ŋgwas aye neŋgeye, ma dzaliye
na, kawu iməndzibəra. A sayməge
na, wu nakə a yay a gər a ŋgwas
ŋgay aye. 34 Andza niye mədzal
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 kaməsler i BəyMaduweŋ 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 məge wu nakə a
yay a gər a zal ŋgay aye.

35Na tsikakumandza niye hərwi
madzəne kurom ɗuh bəna hərwi
məgakum me bay. A seŋ ɗuh na,
mede kurom mâ ge lele ada kâ
pumay bəzay a Bəy Maduweŋ tə
ɗərev kurom peteh.

36 Anəke na tsikiye na, ka gawla
ta mədel ŋgay. Taɗə gawla a zəba
faya a say mədel ŋgay ka zal ada
ma geye mənese na, tâ zla bo. Tâ
ge mənese bay. 37Ane tuk na, taɗə
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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 adama sliyeməndze
təta na, a ge niye na, lele. 38Andza
niye, ndo nakə kə zla dahəlay aye
na, kə ge lele. Ndo nakə kə zla
dahəlay bay aye na, kə ge lele hal-
adzay sa tsa.

39Ŋgwas 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 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 eyema
ziye nakə neŋgeye tə zal aye ɗuh.
Wu nakə na tsik aye na, sər hamaa
ɗeŋ ha na, Məsəfəre i Mbəlom.

8
Wunakəmakəɗay a kule aye

1 Matsətsehe kurom nakə ka
tsətsahum hərwi slo nakə ta tawal
ha kule aye na, ta deɗek nəmaa sər
ha tebiye andza nakə ka tsikum
aye. Ane tuk na, məsəre wu na,
ndo hay ta ɗəslay ha gər a bo. Ɗuh
wunakəmadzəniyendohayhərwi
ada kâ yakwa kame kame aye na,
mawuɗe bo nakə ka wuɗakweye
bo nəte nəte mə walaŋ kway aye.
2 Taɗə ndoweye kə ɗəslay ha gər a
bo ada a dzalamə gər ŋgayneŋgeye,
a sər wu hay na, niye a bəz ha na,
a sər wu hay andza nakə a say a
Mbəlom aye zuk bay. 3Ane tuk na,
ndo nakə ma ɗəslay ha gər bo ŋgay
andza niye təbey aye na, a wuɗa
Mbəlom ɗuh. Mbəlom a sər ha, a
gwaɗ: «Ndo nakay na, ndo ga.»

4 Slo nakə ta tawal ha kule aye
na, ka həpəɗakweye bay tsukuɗu
ka həpəɗakweye ɗaw? Wu nakə
neŋ na dzala aye na, anaŋ: Ka
sərakwa ha kule na, wu deɗek
eye bay. Ka sərakwa ha Mbəlom
na, nəte ŋgweŋ bəna siye hay an-
daya bay. 5 Deɗek, siye i ndo

hay tə gwaɗ na, mbəlom hay an-
daya haladzay ma magərmbəlom
ada ka məndzibəra. Ka nəteye
na, deɗek mbəlom hay andaya ha-
ladzay ada bəy maduweŋ hay an-
daya haladzay. 6 Ane tuk na, kwa
andza niye bəbay na, nəkway ka
sərakwa Mbəlom na, nəte ŋgweŋ
tsa. Neŋgeye Bəba kway. Wu ne-
heye 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. 8Azlakwa
bay, ka sərakwa ha wumənday 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 gədaŋ ka tsəveɗ i Mbəlom
zuk bay aye na, ta dziye abəra
ka tsəveɗ hərwi kurom. 10 Zəbum
təday, nəkar nakə ka sər deɗek aye,
taɗə ndo nakə gədaŋ ŋgay andaya
zuk bay kə ŋgataka nəkar mandza
eye mə gay i matewele kule faya
ka həpəɗiye slo nakə ta tawal ha
kule aye, nəkar ka dzala na, ma
həpəɗiye dərmak bəɗaw? 11Hərwi
niye wu nakə ka ge hərwi ka sər
aye na, ma nasiye ha ndo niye
gədaŋ andaya bay aye. Ane tuk
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na, sər ha neŋgeye na, malamar
yak nakə Yesu Kəriste a mət hərwi
ŋgay aye. 12 Taɗə ka ge andza niye
na, ka nasay a malamar yak nakə
bəle eye, ka nasay ha mədzal gər
ŋgay. Ka nasay na, a malamar yak
ɗekɗek bay, sər ha mənese nakə
ka ge aye na, ka bo i Kəriste eye
ŋgway. 13Hərwi niye taɗə slo nakə
na həpəɗiye 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 Bəy Maduweŋ na, hərwi
nakə na ge məsler ŋgay mə walaŋ
kurom aye bəɗaw? 2 Kwa taɗə ka
ɗəre i ndo mekeleŋ eye hay neŋ
ndo i maslaŋ i Yesu bay bəbay
na, nəkurom ka sərum ha. Ka
pummədzal gər ka YesuKəriste na,
hərwi nakə na ɗakum ha Labara
Ŋgwalak eye bəɗaw? Maa bəz ha
neŋ ndo i maslaŋ i Bəy Maduweŋ
kway na, nəkurom.

3Hərwi ndoneheye tameŋeyeha
mənese aye na, na gwaɗateye faya
kəkay? Na tsikateye faya, 4 neŋ
na sla ɗa nəkurom ka vəlumeŋeye
wuməndayhərwiməslernakə faya
na giye bəɗaw? 5 Neŋ 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 imalamar i Yesu Kəriste hay
təbəɗew? 6 Sa na, nəkurom ka dza-
lum mata ge məsler hərwi məhute
hawuməndayagərmayna, 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 ma-
pala 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 gu-
vah aye na, kâ pay wu ka ba-
zlam 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 ba-
zlam 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 wu
mənday. 11 Ah lele! Nəmay na,
nəmaa ɗakumha bazlam iMbəlom
andza nakə ta sləga hulfe a gu-
vah 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 dza-
lum nəmay nəmaa tsətsah na, lele
dərmak bəɗaw? Kwa taɗə andza
niye bəbay na, nəmaa tsətsah wu-
ray abəra mə həlay kurom bay.
Ɗəretsətseh neheye a ndzamay a
gər tebiye nəmaa ɗəma hərwi a say
məge wu nakə ma ŋgərəzliye na
Labara Ŋgwalak eye i Yesu Kəriste
bay.

13 Sərum ha na, ndo neheye faya
ta giyeməslermə gay iməɗəslay ha
gər aMbəlomaye na, faya ta hutiye
wumənday taymə ɗəma. Ndo neh-
eye tə kəɗaway naha wu a Mbəlom
ma təv məvəlay wu a Mbəlom aye

* 9:9 Bazlammapala eyemasulo eye 25.4.
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na, tə hutawa wu mənday tay mə
ɗəma dərmak. 14Ndo neheye faya
ta ɗiye ha Labara Ŋgwalak eye na,
andza niye dərmak. BəyMaduweŋ
kway Yesu a gwaɗ ndo hay ta
vəlateye wu a ndo neheye faya ta
ɗiye labara ŋgay aye.†

15Kwa taɗə andza niye bəbay na,
neŋ na tsətsah fakuma wuray bay.
Wunakənawatsa ayena, nawatsa
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 vəleŋeyemerəɓe ga.
Ane tukna, andzaniye bay! Məsler
eye nakay na, neŋ na zla tə gər ga
bay. Na giye na, hərwi Mbəlom
a vəleŋ hərwi ada nâ ge. 18 Kə ge
andza niye na, merəɓe ga na, wuye
mey? Merəɓe gana, fayana 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 ka Bəy Maduweŋ Yesu. 20Neŋ
mə walaŋ i Yahuda hay na, na
ndziye andza nəteye hərwi ada nâ
həlata ahaya ka təv i BəyMaduweŋ
Yesu. Bazlam i Musa mapala eye
na, gədaŋ ŋgay andaya fagaya bay.
Ane tuk na, neŋməwalaŋ i ndo ne-
heye ta rəhay ha gər a bazlam ma-
pala 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 ba-
zlam iMusamapala eye bay na, na
ndziye andza nəteye hərwi ada nâ
həlata ahaya ka təv i BəyMaduweŋ
dərmak. Andza məgweɗe neŋ na,
na rəhay ha gər a bazlam iMbəlom
mapala eye təbey. Aʼay! Neŋ faya
narəhaygərhərwi fayanarəhayha
gər a Kəriste. 22 Ahəl nakə neŋ ta
ndoneheye tahuta gədaŋka tsəveɗ
iMbəlomzukbayayena, nandziye
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. 23Wuneheyena ge tebiye
aye hərwi ada Labara Ŋgwalak eye
mâ ye kame kame. Mbəlom mâ pa
fagaya ŋgama, ka neŋ ta ndo ŋgay
siye hay.

Matətike i ndomahway hay
24 Sərum ha na, ahəl nakə ndo

hay ta hwiye na, ndo mahway
nəteye haladzay ta hwiye. Ane
tuk na, mata ze ndo siye hay na,
ndo nəte tsa, ma hutiye merəɓe
i mahway ŋgay. Neŋ faya na
gwaɗakumeye: Gum gədaŋ andza
ndo mahway hay hərwi ada kâ
hutum merəɓe kurom dərmak.
25 Ndo neheye a satay mahway
lele aye na, ta gəriye ha wu hay
wal wal haladzay. Ta tətikiye, ta
nduɗiye hambəle tay hay lele nakə
ada ndoma sliye fayamazay 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. 26Hərwiniyeneŋna, nahwiye
andza ndo nakə ma hwiye so tsa
bay aye. Neŋ bəbay na, andza ndo
nakə faya matətikiye məgay duzl a

† 9:14 ZəbaməMata 10.10; Luka 10.7.



1 Koriŋte hay 9:27 327 1 Koriŋte hay 10:14

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
ndəviyehaməndzibəra ayena, neŋ
ndoməɗehabazlamŋgayandohay
nâ təra ndo i dəba bay.

10
Israyel hayməmakukulek

1 Malamar ga hay, wu nakə a
ge bo ahəl niye ta bəba təte kway
hay aye, a seŋ na, mâ maku-
maw a gər. Mbəlom kə dərəzl
tay ha nəteye tebiye təmakukulek.
Nəteye tebiye ta tas ta bəlay nakə tə
zalay Bəlay Ndozza aye.* 2Nəteye
tebiye Mbəlom ka dzəhuɓ tay ha
məmakukulek adamadəlov hərwi
ada tâ təra nəteye madzapa eye tə
Musa. 3 Nəteye tebiye ta nda wu
mənday eye nəte nakə a yaw mə
mbəlom aye†, 4 ada nəteye tebiye
ta sa yam eye nəte nakə Mbəlom
a vəlatay aye dərmak. Yam nakay
na, yamnakə a gəzawabəramaho-
tokom aye.‡ Maa vəlatay hotokom
niye na, Mbəlom. Hotokom eye
niye na, Kəriste ada a laka tay ha.
5 Kwa taɗə ta ŋgatay a masuwayaŋ
nakə Mbəlom a ge aye bəbay na,
həlay a vay a ndo hay tə gawa wu
nakə a yay a gər aMbəlom bay aye.
Hərwi niye ndo hay ta mət tolololo
mə kəsaf kwa ka waray.§

6Wu neheye na, ta gakweye ɗaf.
Ta vəlakweye matətike hərwi ada
bor i bo kway mâ ye kway ha ka
məge mənese andza nəteye bay.*
7 Siye hay mə walaŋ tay tə ɗəslay
ha gər a kule. Andza niye, təwatsa
a ɗerewel i Mbəlom na, tə gwaɗ:
«Ndohay təndza, təndawumənday

ada tə sa wu məsay. Tsa na, tə lətse
hərwi məge həbaɗ ta məɗəslay ha
gərakule.†» Nəkuromna, 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.‡ 9Nəkway
na, kâ dzakwa ha Mbəlom andza
siye i ndo neheye mə walaŋ tay tə
dza ha Mbəlom aye bay. Dədœ a
dza tay ha ada tamət hərwi nakə tə
ge andza niye aye. 10Kâ guŋguzum
ka Mbəlom andza siye i ndo neh-
eye mə walaŋ tay, ta guŋguzay a
Mbəlom aye bay. Nəteye niye na,
gawla iMbəlomnakə a kəɗawando
hay aye kə kəɗ tay ha hərwi nakə ta
guŋguz aye.

11Wu 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,
hərwiadakâ tətikakwawuneheye,
nəkway neheye mandza eye mə
həlaynakəmazlambarməndzibəra
ma ndəviye aye. 12 Hərwi niye,
ndo nakə a dzala mə gər ŋgay
neŋgeye malətsa eye duwirre lele
aye na, mâ ge metsehe bəna ma
ta dəɗiye. 13 Wu neheye Fakalaw
ma dziye kurom ha aye na, wu
neheye faya a dzawa tay ha ndo
hay aye huya. Mbəlom na, ma
dzəniye kway andza nakə a tsik
aye. Taɗə Fakalaw kə say ma dziye
kurom ha na, tə wu 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:

* 10:1 Madayaw abərama Ezipt 13.21-22, 14.22-29. † 10:3 Madayaw abərama 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 abərama Ezipt 32.6. ‡ 10:8 ZəbaməMəpesle 25.1-9.
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Mbəɗumay dəba a məɗəslay ha
gər a kule. 15 Na tsik niye na, a
nəkurom ndo neheye ka dzalum
gər leleaye. Dzalumgərkawunakə
na tsikakumayena, deɗek tsukuɗu
deɗek bəɗaw? 16Ahəl 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.

18Mumahayamədzal 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.

19 A seŋ məgweɗe na, mey?
Andza məgweɗe kule tə slo ŋgay
niye na, wu lele eye hay ɗaw?
20 Aʼay, andza niye bay! Ane
tuk na, sərum ha ndo neheye tə
sər Mbəlom bay tə kəɗ aye na,
tə kəɗatay a fakalaw hay bəna a
Mbəlom bay. A seŋ na, nəkuromka
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 ndayumeye
wu mənday i Bəy Maduweŋ i Yesu
Kəriste ada ka mbəɗumeye bo
vərələh ka ndayumeye i fakalaw
hay dərmak na, ma giye bo bay.
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

23Ndo siye hayməwalaŋ kurom
tə dzala mə gər tay na: «Tsəveɗ
andaya ka məge wu hay tebiye.»
Andza niye, ane tuk na, wu siye
hay ma dzəniye kurom bay. Ndo
neheye tə dzala na: «Tsəveɗ an-
daya 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. Pəlum wu nakə ma dzəniye
ndo hay aye. 25 Taɗə a sakum
masəkəme slo mə luma na, wuray
kwa tsekweŋ mâ gakum faya me
bay, səkəmum, həpəɗum. 26 Sərum
ha na, təwatsa 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 gərmede na, do. Ka ye naha
ta vəlaka wu mənday na, nda. Ka
ndiye wu mənday nakay na, faya
ka giye mənese tsukuɗu faya ka
giye lele ɗu na, mâ dzəma kar bay.
28 Ane tuk na, taɗə kə tsikaka, a
gwaɗaka «Nakay slo i kule» na, kâ
həpəɗ bay. Ka həpəɗ na, ka nasay
hamədzal gər i ndo niye. 29Na tsik
niye na, ka wu nakə neŋgeye ma
dzaliyemə gər ŋgay aye bəna hərwi
mədzal gər yak bay.
Agəna ndoweye ma gwaɗiye:

«Neŋ na, tsəveɗ ga andaya mənde
wu tebiye. Ka gweɗeŋeye: “Kâ nda
bay, ka ta nasay ha mədzal gər i
ndo mekeleŋ eye” na, hərwi mey?
30Taɗə na gay naha sɨsœ aMbəlom
hərwi wu mənday na, na ndiye.
Ka meŋeye ha mənese na, hərwi
mey?»

§ 10:16 Luka 22.19; 1 Koriŋte hay 11.23-26. * 10:26 Ɗerewel dəmes hay 24.1.
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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 nakə ndo hay ta zambaɗay
ha a Mbəlom aye. 32 Kâ gum
wu nakə ma dəɗiye tay ha siye i
ndo hay abəra ka tsəveɗ aye bay.
Kwa Yahuda hay, kwa ndo neheye
nəteye Yahuda hay bay aye, kwa
siye iməhay gər i ndoməpemədzal
gər hay 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 seŋ na, mâ yatay a
gər a ndo hay tebiye. Na dzala
ka wu nakə ma dzəniye neŋ eye
bay. Ɗuh na dzala ka wu nakə ma
dzəniye ndo hay aye təday hərwi
adaMbəlommâ təma tay ha.

11
1 Tərum andza neŋ nakə na təra

andza Yesu Kəriste aye.
Hasləka hay ta ŋgwas hay kame i

Mbəlom
2 Neŋ faya na zambaɗakumeye

naha hərwi faya ka dzalumeye ka
bazlam ga kwa a həlay waray, ada
faya ka pumeye bəzay na, andza
nakə na tətikakum aye. 3A seŋ na,
sərum ha dərmak. Yesu Kəriste na,
ka gər i hasləkahay tebiye. Hasləka
na, ka gər i ŋgwas ada Mbəlom na,
ka gər i Yesu Kəriste.

4 Taɗə hasləka ma ɗuwuleye me
a Mbəlom agəna ma tsikiye kame
i ndo hay bazlam neheye Mbəlom
a ɗay ha aye, kə zla dzagwa abəra
mə gər bay na, kə tsaɗay a Yesu
Kəriste nakə bəy ŋgay aye. 5 I ŋgwas
na, ahəl nakə faya ma ɗuwuleye
me a Mbəlom agəna ma tsikiye
kame i ndo hay bazlam neheye
Mbəlom a ɗay ha aye, kə ndza
kəriye ze məɓere dərkəɗ a gər na,
ka tsaɗay a hasləka nakə bəy ŋgay

aye. A ge horoy andza i ŋgwas nakə
mahəza gər eye. 6 Ŋgwas 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 hərwiməɗehana, faya
ta rəhay ha gər a zal tay hərwi ada
mâ ndalatay a gawla i Mbəlom ha
bay dərmak.

11Kwa ka təra andza niye bəbay
na, nəkwayneheyemadzapaeye 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
mətsakwa ha gər bay, maa vəl wu
tebiye naMbəlom.*

13 Wu 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.
15Ŋgwas na, taɗə kə gər haməkwets
ŋgay zəbol eye na, lele haladzay
ɗuh. Mbəlom a vəlayməkwets ŋgay

* 11:12 ZəbaməMadazlay i wu hay 1.26-27 ada 2.18-23.
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mâ ge zəbol eye na, hərwi ada mâ
ŋgahay na gər, mâ ndza ndozlay-
zlayya bay.

16 Taɗə a say a ndoweye məkəɗe
wuway ka bazlam nakay sa na,
sərum ha nəmay nəmaa sər na,
andza nakay ada siye i ndo məpe
mədzal gər hay kaYesu tə sər tsəveɗ
mekeleŋ eye wal bay.

Ɗaf i BəyMaduweŋ Yesu
Mata 26.26-29; Markus 14.22-

25; Luka 22.15-20
17Wu mekeleŋ 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 gər
məɗəslay ha gər a Mbəlom aye na,
wunakə lele eyena, ka gawumbay.
Ɗuh ka gawum na, wu nakə lele
bay aye. 18 Hərwi wu nakə kurre
na tsəne, tə tsikeŋ aye na, wuye
mey? Tə gweɗeŋ: Ka hayum gər
hərwi məɗəslay ha gər a Mbəlom
na, ka ŋgənawum bo mə walaŋ
kurom təv wal wal. Na dzala na,
magiyeandzaniyedeɗek tsukuɗu?
19 Maŋgəne bo niye na, mâ ge an-
daya deɗek ŋgway hərwi ada ndo
hay tâ ŋgatay a ndo neheye nəteye
faya tapaybəzayaYesu 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 tətikeŋ na Bəy
Maduweŋ Yesu ada na ɗakum
ha. Ahəl niye ta həvaɗ, ta ta giye
faya ɗaf na, a zla peŋ, 24 a gay
naha sɨsœ a Mbəlom. Ma dəba eye
na, a ŋgəna ha peŋ niye, a gwaɗ:
«Nakay na, bo ga, mavəla eye hərwi
kurom. Gumha andza nakay huya
hərwi ada kâ dzalum ha ka neŋ.»
25 Andza niye dərmak, ta ndəv
ha mənde wu mənday na, a zla
gəvet, a gwaɗ: «Wuməse nakay na,
bambazganakəMbəlomma ɓariye
DzamWeɗeye ta ndo hay aye. Ahəl
nakə ka sumeye na, gum ha andza
nakay anəke aye hərwi ada kâ
dzalumha ka neŋ.» 26Bazlam 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
ɗumatayhaandohayparakka, 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. 29 Hərwi
ndo nakə kə nda peŋ ada kə sa wu
məse i BəyMaduweŋ, 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 ka
mədzal gər kway təday na, haɓe
Mbəlom ma gəsiye kway a sariya

† 11:20 Ɗaf i BəyMaduweŋ: Zəba kamede 23 hus ka 26, ada Koriŋtemanəte eye 10.16.
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bay. 32 Ane 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,
həbumsiye indokuromhay tâyaw
təday. 34 Taɗə ndoweye may a wur
faya na, mâ ndayaw wu mənday
mətagay təday bəna, ahəl nakə ka
hayum gər ka təv manəte eye na,
Mbəlom ma gəsiye kurom a sariya
hərwi wu neheye faya ka gumeye
aye.
Wu siye hay na, ahəl nakə na ye

naha aye na, na tsikakumeye.

12
Gədaŋ neheye Məsəfəre Tsəɗaŋŋa

eyema vəlateye a ndo hay aye
1 Malamar ga hay, anəke na, na

tsikakumeye naha ka gədaŋ neh-
eye wal wal Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
ma vəlateye a ndo hay aye. A seŋ
na, sərum ha lele.

2 Sərum ha, ahəl niye ka pum
mədzal gər ka Yesu Kəriste zuk
bay aye na, ka ɗəslawumay ha gər
a kule mandək eye hay. Gədaŋ
i fakalaw a yawa kurom ha ka
matewele kule hay. 3 Hərwi niye
a seŋ na, sərum ha ndo nakə
a tsik me ta gədaŋ i Məsəfəre i
Mbəlom aye na, neŋgeye ma sliye
faya məgweɗe: «Mbəlom mâ vəlay
mezeleme a Yesu» na, ma tsikiye
bay. Kə ge ta gədaŋ i Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa bay na, ndəray ma sliye
faya məgweɗe: «Yesu neŋgeye Bəy
Maduweŋ kway» na, ma tsikiye
təta bay.

4Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na, nəte
ŋgweŋ, ane tuk na, faya ma vəliye
gədaŋ hay a ndo haywalwal hərwi
məge wu hay. 5 Məsler neheye
BəyMaduweŋ a vəlateye a ndo hay

hərwi ada tâ ge aye na, məsler eye
niyehaywalwalhaladzaydərmak,
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. 7Mbəlom
fayama bəziye ha gədaŋ iMəsəfəre
ŋgay kwa mə way tebiye. Faya
ma bəziye ha na, ta tsəveɗwal wal
hərwi 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 ɗataywu hay ada a vəlatay gədaŋ
mətsike parakka. Nəteye tebiye,
maa ge məsler mə nəteye na,
Məsəfəre eye nəte. 9 Ndo mekeleŋ
eye na, Məsəfəre a vəlay gədaŋ ka
məpe mədzal gər ka Yesu Kəriste
ta deɗek eye. Ndo neŋgeɗ na,
Məsəfəre a vəlay gədaŋməmbəle 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. Ndomekeleŋeyehayavəlatay
gədaŋ məma ha bazlam neheye
ndomekeleŋ eye tə tsik aye. 11Maa
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.

NdoməpemədzalgərhaykaYesu
na, andza bo i ndo nəte

12 Zlakwa mandzəkit bo eye tə
bo i ndo. Ka sərakwa ha bo i ndo
na, nəte. Ane tuk na, wu siye hay
wal wal andaya ka bo ŋgay. Kwa
hawal hay haladzay ka bo i ndo
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bəbay na, bo ŋgay na, nəte ŋgweŋ. I
Yesu Kəriste bəbay na, andza niye
dərmak. 13Nəkway 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.

14Hawal hay ka bo i ndo na, nəte
tsa bay. Nəteye haladzay. 15 Kwa
sik mâ gwaɗ: «Neŋwal abəra ka bo
hərwi neŋ na, həlay bay.» Kwa kə
tsik andza niye bəbay na, neŋgeye
huya ka bo. 16 Taɗə kwa zləm
mâ gwaɗ: «Neŋ wal abəra ka bo
hərwi neŋ na, ɗəre bay.» Kwa kə
tsik andza niye bəbay na, neŋgeye
huya ka bo. 17 Taɗə bo i ndo na,
ɗəre ɗekɗek tsa na, ma tsəniye wu
hay ma kəkay? Taɗə bo i ndo na,
zləm ɗekɗek tsa na,wuma zeyema
kəkay? 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 mem-
bere 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? 20 Ane
tuk na, andza niye bay. Hawal hay
andaya ka bo haladzay, ane tuk na,
bo na, nəte ŋgweŋ.

21 Taɗə 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 fayamətsike bay!
22Ɗuh wu nakə ka bo ka dzala mə
gər yak bəle eye na, azlakwa bay
kutoŋ nəteye andaya. 23Hawal ne-
heye fakwaya ka ɗəslakwatay ha
gər bay aye na, nəkway faya ka
gakwateye gər lele ɗuh. Hawal
neheye faya ka ŋgahakweye abəra
ka ɗəre i ndo hay aye na, nəteye

na, faya ka gakwateyemetsehe ha-
ladzay. 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 faya ma 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.
Kwaway neŋgeye hawal i bo i Yesu
Kəriste. 28 Mə walaŋ i ndo məpe
mədzal gər haykaYesuna,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 ba-
zlam i Mbəlom a ndo hay ɗaw?
Tebiye ta giye masuwayaŋ ɗaw?
30 Tebiye ta mbəliye ha ndo hay
abəra ma ɗəvats ɗaw? Tebiye ta
tsikiyeme təbazlam i gəmaneheye
ndo hay tə sər bay ɗaw? Tebiye ta
miye ha bazlam ɗaw? Aʼay! Ma
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giye bo andza niye bay. 31Ane tuk
na, pəlum wu neheye ŋgwalak eye
hayMəsəfəremavəlateyeandoaye
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
andzamendeleŋ nakə a gatay zləm
a ndo hay aye. 2Taɗə kwa gədaŋ ga
andaya məɗe ha bazlam i Mbəlom,
taɗə kwa na sər wu hay tebiye, taɗə
kwa gədaŋ ga andayamətsənewu i
Mbəlom neheye maŋgaha eye, kwa
ta mədzal gər ga nakə na dzala ha
ka Mbəlom aye na gwaɗay ha a
mahəmba «Lətse, do abəra kanaŋ»
ada kə lətse, ki ye, ane tuk na,
taɗə na wuɗa ndo hay bay na,
neŋ na, wuray kəriye. 3 Kwa taɗə
na ŋgənatay wu ga hay a ndo i
mətawak hay, kwa taɗə na təma tâ
kal ga ha a ako na dul a ɗəmahərwi
mədzal gər, taɗə na wuɗa ndo hay
bay na, wuray ma geŋeye ŋgama
kwa tsekweŋ bay tebiye.

4 Ndo nakə a wuɗa ndo hay
aye na, ma giye ŋgatay, ma gateye
ŋgwalak a ndo hay, ma giye sələk
bay, ma giye zlapay bay, ma ɗəslay
ha gər a bo bay. 5Ndo nakə a wuɗa
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.
6Ndo nakə a wuɗa ndo hay aye na,
mənese a yay a gər bay, ane tuk na,
ɗərev ŋgay a ŋgwasa ɗuh na, tə wu
neheye ŋgwalak eye. 7 Ndo nakə a
wuɗandohayayena, a səmaynaha
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 slaw-
eye, bazlam i gəma neheye faya ka
tsikakweye ta ndəviye. Məsəre wu
hay neheye ka sərakwa anəke aye
ta ndəviye dərmak. 9 Ma ta giye
andza niye hərwi ka sərakwa wu
hay tebiye bay. Bazlam i 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,
wu neheye 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 bag-
war 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 eye ma slaweye ka ŋgatakweye
parakka tə ɗəre kway. Anəke na sər
wuhay tebiye zukbay. Pat eyeniye
na, na səriye wu kwetseh kwetseh
andza nakə Mbəlom a sər ga ha
kwetseh kwetseh aye dərmak.

13Wu 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

gədaŋneheyeMəsəfəremavəlateyea
ndo hay aye

1Rəzlumayagərmatəre tədayna,
ndo mawuɗe ndo hay. Pəlum tə
ɗərev kurom peteh gədaŋ neheye
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Məsəfəremavəlateyeandohayaye
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 ndow-
eye a tsik bazlam i gəma neheye
a sər bay aye na, a tsikatay na,
a ndo hay bay. A tsikay na, a
Mbəlom hərwi ndo hay tə tsənay
na bay. A tsik ta gədaŋ i Məsəfəre,
wu i Mbəlom 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 fayama tsikateye,mamateye
naha ɗərev hərwi ada tâ gəl, tâ ye
kame kame. 4 Ndo nakə a tsik ba-
zlam i gəma neheye ndo hay tə sər
bay aye na, a dzəna na, bo ŋgay eye
ŋgway. Ndo nakə a ɗa ha bazlam i
Mbəlom tə bazlam i gəma ŋgay aye
na, neŋgeye ɗuh faya ma vəlateye
gədaŋ a ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesumahaya gər eye tebiye.

5 A seŋ nəkurom tebiye kâ
tsikum me tə bazlam i gəma hay.
Ane tuk na, kutoŋ ndo məma ha
mâ ge andaya tə bazlam i gəma
ŋgay hərwi ada ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu tebiye tâ gəl ada
tâ ye kame kame. Kə ge andza
niye bay na, ndo nakə ma ɗiye
ha bazlam aye a ze ndo nakə ma
tsikiye bazlam i gəma neheye a sər
bay aye.

6 Malamar ga hay, taɗə na ye
naha a gay kurom, na tsikakumme
tə bazlam i gəma neheye ka sərum
bayayena, na gakumeyeŋgamana,
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
tsekweŋ 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. 8 Məfe fagam bəbay na,
andza niye dərmak. Taɗə agəna
gəma ta gəmaneŋgeɗ ta giye vəram
ada taɗə ndo məfe fagam i mede
a vəram kə fa na tə ɗəma bay
na, ndəray ma diye a vəram niye
bay. 9 I kurom dərmak na, andza
niye. Taɗə faya ka tsikumeye ba-
zlam i gəma neheye ndəray a sər
bay aye na, ndo hay ta tsəniye
wu nakə ka tsikum aye na, ma
kəkay? 10 Bazlam i gəma hay wal
wal andaya ka məndzibəra. Ba-
zlam 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, neŋgeye mbəzlew kame ga
ada neŋ dərmak andza mbəzlew
kame ŋgay. 12 Andza niye, neŋ
faya na gwaɗakumeye pəlum tə
ɗərev kurom peteh gədaŋ neheye
Məsəfəremavəlateyeandohayaye
hərwi ada kâ hutumhaladzay. Ane
tuk na, wu nəte na, wuɗum wene
wene eye na, wu nakə ma dzəniye
tay ha ndoməpemədzal gər hay ka
Yesuməgəle adama ye kame kame
aye.

13 Hərwi niye ndo nakə a sər
mətsike bazlam i gəma aye na, mâ
ɗuwulay me a Mbəlom hərwi ada
Məsəfəre mâ vəlay gədaŋ məmatay
ha a ndo hay tə bazlam nakə ndo
hay tə tsəniye aye. 14 Taɗə faya
na ɗuwulay me a Mbəlom tə ba-
zlam 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
təmetsehe ga tə bazlam neheye na
tsəne aye hərwi ada nâ tsəne. A
seŋ məge dəmes ta məsəfəre ga tə
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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 bazlam neheye ka sər
bay aye tuk na, ada ndo neheye
tə sər wu niye hay bay aye na, ta
mbəɗiye faya«amen»na,makəkay?
Nəteye tə tsəne wu nakə ka tsik aye
bay. 17 Məgay 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 neh-
eye na sər bay aye na, na ze kurom
ha tebiye. 19Ane tuk na, ahəl nakə
neŋ ta ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu mahaya gər eye na, ŋgama
na tsikatay gər i bazlam hay zlam
neheye ta tsəniyeandzaniyena, 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
watsaməƊerewel i Mbəlom na, Bəy
Maduweŋ a gwaɗ:
«Neŋ na sləriye naha ndo i gəma

neŋgeɗ hay ka təv i ndo ga
hay.

Ta tsikateye bazlam ga tə bazlam i
gəmamekeleŋ eye.

Kwa na ge andza niye bəbay na,
ndo hay ta peŋeye faya zləm
wal bay.*»

22 Hərwi niye mətsike me tə ba-
zlam neheye tə sər bay aye na, faya
ma bəzatay ha wu a ndo neheye
tə pa mədzal gər ka Yesu Kəriste
bay aye. Ndo neheye faya ta ɗiye
ha bazlam i Mbəlom aye na, faya

ma bəzatay ha wu a ndo neheye ta
dzala ha ka Yesu aye na, Mbəlom
andaya ta nəteye bəna a ndo ne-
heye ta pa mədzal gər ka Mbəlom
bay aye bay. 23 Andza niye, ahəl
nakə ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu tebiye mahaya gər eye, taɗə
nəkurom tebiye faya ka tsikumeye
təbazlam i gəmaneheye ndohay tə
sər bay aye, ndo məpe mədzal gər
ka Yesu neheye tə sər wuray bay
ayekəgəbayndoneheye tadzalaha
ka Yesu bay aye, ta ye naha na, ta
gwaɗiyegəravuwakum. 24Ane 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. Wu nakə ta tsəniye
tebiye aye na, ma gateye hiyewmə
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
andayaməwalaŋ kurom ta deɗek.

26 Malamar ga hay, ka gakweye
na, kəkay? Kahayumgərna, ndow-
eye ma giye dəmes, ndo neŋgeɗ
ma tətikateye bazlam i Mbəlom a
ndo hay, ndo neŋgeɗma tsikiye wu
nakə maŋgaha eye Mbəlom a ɗay
ha aye, ndo neŋgeɗ neŋgeye na, ma
tsikiye me tə bazlam i gəma neh-
eye ndo hay tə sər bay aye, ada
ndo neŋgeɗ ma miye ha parakka
wu nakə a tsik tə bazlam i gəma
nakə ndo hay tə 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 neh-
eye ndo a sər bay aye na, ndo sulo
kəgəbay mahkar ta tsik tsa, mâ ze

* 14:21 Zəbama Ezay 28.11-12.
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ndo hay mahkar bay, ada tâ tsik
na, nəte ta nəte. Ada ndoweye mâ
ma ha wu nakə tə tsik aye. 28 Taɗə
ndəray andayaməma ha bay na, tâ
ndza təte. Tâ dzala mə gər tay ada
tâ tsikay aMbəlom.

29Ndoməɗe ha bazlam iMbəlom
hay na, ndo hay sulo kəgəbay
mahkar tâ tsik me tsa. Ndo siye
hay tâ pay zləm a wu nakə ta
tsikiye aye, a yaw abəra ka təv
i Mbəlom deɗek tsukuɗu deɗek
bəɗaw? 30 Taɗə ndoweye faya
ma ɗiye ha bazlam i Mbəlom, 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 ada ndo neŋgeɗ mâ tsik
me. 31Nəkurom 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 a gədaŋ eye niye
dərmak. 33 Andza niye hərwi wu
nakəma diye ta tsəveɗ eye bay na,
a yay a gər a Mbəlom bay. Neŋgeye
a sayɗuhna, ndzakwa ta tsəveɗeye
lele tə zay.
Ŋgwas hay tâ ge na, andza ŋgwas

neheye ma məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu aye tebiye.
34 Ka hayum gər ka təv manəte
eye na, tâ ndza təte, tâ tsik me
bay. Nəteye na, tsəveɗ tay andaya
mətsike me bay. Ŋgwas hay na,
tâ rəhay gər a hasləka hay andza
nakə mawatsa eye mə Ɗerewel i
Mbəlom aye. 35 Taɗə wu andaya
nakə ta tsəne bay aye ada a satay
matsətsehe aye na, tâ tsətsah ma
məhay gər bay, tâ tsətsah ka zal tay
hay mətagay. Ŋgwasma tsikiye me
ma məhay gər i ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu na, lele bay.†

36 Ah! Ka dzalum na, bazlam i
Mbəlomayawabəraməgaykurom
ba! Kəgəbay ka dzalum na, maa
tsəne bazlam nakay na, nəkurom
ɗekɗek ba! 37 Taɗə ndoweye kə
dzala mə gər ŋgay kə huta gədaŋ i
məɗe ha bazlam i Mbəlom kəgəbay
gədaŋ mekeleŋ i Məsəfəre, mâ sər
ha wu nakə na watsa kanaŋ aye
na, maa tsik gum andza niye na,
BəyMaduweŋ kway. 38Taɗə ndow-
eye kə sər wu nakə na watsa aye,
bazlam i Bəy Maduweŋ bay na,
nəmaydərmaknəmaa təmanabay.

39 Malamar ga hay vəlumay ha
ɗərev kurom ka mapəle məɗe ha
bazlam i Mbəlom ada kâ gumatay
meandohaymətsikeme təbazlam
i gəma hay bay. 40Ane tuk na, gum
wu hay tebiye ta lele eye. Gum ta
tsəveɗ eye dərmak.

15
Yesu Kəriste kə lətsew abəra ma

mədahaŋ
1 Malamar ga hay, anəke a seŋ

na, məmakum ahaya a gər Labara
Ŋgwalak eye nakəna ɗakumha ahəl
niye aye. Ka təmuma ɗərevkurom,
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
tsikakumaye. Taɗə fayakagumeye
andza niye bay na, ka dzalum ha
faya ta deɗek bay.

3Na tətikakum na, wu nakə Yesu
Kəriste a tətikeŋ aye. Wu nakə a ze
kwame tebiyena lahmatətikakum
aye na, Yesu Kəriste kə mət hərwi
mezeleme kway andza nakə tə
watsaməƊerewel iMbəlomaye. 4A
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

† 14:35 1 Koriŋte hay 11.5.
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i gawla ŋgay neheye kuro gər eye
sulo aye. 6 Ada ka bəzatay ha bo
a ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu ta ziye temerre zləm, nəteye
tebiye tə ŋgatay a həlaymanəte eye.
Siye hay ta mət tsɨy, ane tuk na,
siye hay haladzay nəteye andaya
tə ɗəre. 7Madəba eye a bəzay ha bo
a Yakuba ada a bəzay ha bo a ndo i
maslaŋ siye hay tebiye dərmak.

8Tsana,maduk i dukeye abəzeŋ
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
hərwinagatay ɗəretsətsehaməhay
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 ha məsler
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
taɗəmaa 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 abəramamədahaŋ

12 Labara Ŋgwalak eye nakə
nəmaa a tsik aye na, Yesu Kəriste
kə lətsew abəra ma mədahaŋ. Kə
ge andza niye tuk na, ada ndo
siye hay mə walaŋ kurom tə gwaɗ,
ndo hay ta lətseweye abəra ma
mədahaŋbayna,makəkay? 13Taɗə
ta deɗek ndo hay ta lətseweye
abəra ma mədahaŋ bay na, andza

məgweɗe Yesu Kəriste bəbay kə
lətsew abəra ma mədahaŋ bay
bəna mey? 14 Taɗə neŋgeye kə
lətsew abəra ma mədahaŋ bay na,
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 ndo hay na,
Mbəlomkə lətse ahaya YesuKəriste
abəra ma mədahaŋ. Ane tuk na,
taɗə ndo hay ta lətseweye abəra
ma mədahaŋ bay na, Mbəlom
neŋgeye kə lətse ahaya Yesu Kəriste
abəra ma mədahaŋ bay. 16 Taɗə
Mbəlom ma lətsa tay ahaya ndo
hay abəra ma mədahaŋ bay na,
Yesu Kəriste dərmak, Mbəlom kə
lətse ahayaabəramamədahaŋbay.
17Taɗə 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 Yesu
Kəriste hərwi ada mâ dzəna kway
ka məndzibəra ɗekɗek tsa ada
wuray andaya kame bay na, ndo
hay ta tuwiye fakwaya haladzay
ma ziye ha i ndo siye hay.

20Ane tuk na, ta deɗek Kəriste kə
lətsewabəramamədahaŋ. Maa lah
mələtsew abəra ma mədahaŋ na,
neŋgeye. A ɗa ha na, siye i ndo ne-
heye təmət aye, ta lətseweye abəra
ma mədahaŋ dərmak. 21Maa zlaw
məməte ka məndzibəra na, ndo
nəte. Andza niye, maa həndəkatay
tsəveɗ a ndo hay mələtsew abəra
mamədahaŋ na, ndo nəte dərmak.
22 Ndo hay tebiye ta mətiye hərwi
nəteye gwala i Adam hay. Andza
niye, ndo neheye nəteye madzapa
eye tə Yesu Kəriste aye na, ta ta
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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,
ndoŋgayhay ta lətseweyeabərama
mədahaŋ tuk. 24 Ma 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, Kəriste
ma ləviye təmaɗ hus a pat nakə
Mbəlom ma piye tay ha ndo
məne ɗəre ŋgay a həlay ŋgay aye.
26 Maduk i duk i ndo məne ɗəre
nakə Mbəlom ma dziye ha aye na,
məməte. 27Ka sər kwa ha na, hərwi
təwatsaməƊerewel iMbəlomna, tə
gwaɗ: «Mbəlomkəpawuhay tebiye
a həlay i Wawa ŋgay.*» Mbəlom
a tsik bazlam niye hay na, bo i
Mbəlom eye neŋgeyemandziyemə
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
abəra ma mədahaŋ bay na, nəmay
nəmaa siye ɗəretsətseh pat pat na,
hərwi mey? 31 Malamar ga hay,
pat pat neŋ na, na mawa veket
veket abəra ma məməte. Wu nakə
faya na tsikakumeye deɗek. Na

tsikakum na, ta deɗek, neŋ faya na
ŋgwasiye hərwi kurom. Məŋgwese
ga na, hərwi nəkurom ta nəmay
tebiye, nəkway madzapa eye ta
Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste.
32 Ma gəma i Efez na, nəmaa ge
magazləga ta ndo hay haladzay
andza ta wu i pesl neheye seweɗ
hay haladzay aye. Taɗə na dzala
kawu iməndzibəra na, ɗəretsətseh
nakay ma giye ŋgama ɗaw? Taɗə
ndo hay ta lətseweye abəra ma
mədahaŋ bay na, na tsikiye andza
ndo wuray a gwaɗ: «Ndayakwa wu
mənday haladzay ada sakwa wu
məse haladzay hərwi mazlambar
kamətakweye.†»

33Kâ vumay gər a bo kurom bay.
Sərumha, taɗə faya kahəhalumeye
ta ndo neheye faya ta giye mənese
aye na, nəkurom dərmak ka gum-
eye 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 abəra ma
mədahaŋ aye

35 Agəla ndoweye ma tsətsahiye,
ma gwaɗiye: «Ndo hay ta lətseweye
abəra ma mədahaŋ na, ma kəkay?
Ndoweye kə lətsew na, bo ŋgayma
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. 38 Dərizl i gərɗaf
ma ndzohwiye andza nakə a say a
Mbəlom aye. Dərizl i gərɗaf i hulfe
kwawaray waray na, wal wal.

39 I wu neheye tə səfəra eye na,
andza niye dərmak. Mbəlom a ge

* 15:27 Dəmes hay 110.1. † 15:32 Zəbama Ezay 22.13.



1 Koriŋte hay 15:40 339 1 Koriŋte hay 15:55

bo tay na, wal wal. Bo i ndo zezeŋ
na, wal, bo i wu i pesl hay wal, bo
i ɗiyeŋ hay wal, ada bo i kəlef hay
wal dərmak.

40 Wu neheye ka magərmbəlom
aye ta wu neheye ka məndzibəra
aye, nəteye na, wal wal dərmak.
Məle tay nakə tə le aye na, wal wal,
nəte bay. 41 Madəve i pat na, wal
abəra ka madəve i kiye dərmak.
Ada madəve i kiye wal abəra ka
madəve i wurzla. Kwa mə walaŋ i
wurzla hay bəbay na, madəve tay
na, wal wal.

42 Ahəl nakə Mbəlom mata lətse
ahaya ndo abəra ma mədahaŋ aye
na,magiyena, andzaniyedərmak.
Bo i ndo na, andza hulfe dərmak.
Ta pa mədahaŋ a tsəvay na, ma
ziye. Mbəlom kə lətse ahaya ndo
niyeabəramamədahaŋna, boŋgay
ma ndziye ka tor eye. 43 Tə la
na mədahaŋ a bəɗ 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 i
məndzibəra. Ane tuk na, ahəl nakə
ma lətseweye abəra ma mədahaŋ
ayena,mahutiye bonakəMəsəfəre
mavəla eye.
Bo i məndzibəra andaya na

gwaɗ ba! Sərum ha na, ka ta
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 nakə ma vəliye
sifa a ndo hay tə həlay i Məsəfəre.‡
46 Wu nakə Məsəfəre a vəl aye na,
makurreeyenakəndohay təŋgatay
aye bay. Tə ŋgatay təday na, a bo
i məndzibəra ada ma dəba eye ta
ŋgateye a bəmalə nakə Məsəfəre a
vəl aye. 47Makurre i ndona, Adam,
neŋgeye i məndzibəra. Mbəlom a
ge neŋgeye na, ta bətekwew. Ndo

neŋgeɗ na, Məsəfəre. A yaw abəra
mə mbəlom. 48 Ndo i məndzibəra
hay bo tay na, andza i Adam 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 a mbəzlaw mə
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
ziyena,masliye fayaməndze təwu
nakəma ndziye ka tor eye bay.

51 Tsənum! Na tsikakumeye wu
nakəmaŋgaha eyeMbəloma ɗeŋha
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 abəra ma
mədahaŋ tə bo nakə ma ziye bay
aye. Nəkway neheye tə ɗəre aye,
Mbəlom ma vəlakweye bo weɗeye
dərmak. 53 Andza məgweɗe, bo
kway nakəma mətiye ada ma ziye
na, kutoŋ ma təriye bo nakə ma
mətiye bay ada ma ziye bay aye.
54Ahəl nakəbonakəmamətiye ada
ma ziye ka təra bo nakəmamətiye
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«Nəkarməməte, ehey! Gədaŋyak

eyeməŋgay tuk?
Səmber yak eye nakə ka mbal-
awa tay ha ndo hay aye na,
məŋgay tuk?§»

‡ 15:45 Madazlay i wu hay 2.7. § 15:55 Zəbama Ezay 25.8; Oze 13.14.
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56Məməte na, a huta gədaŋ məgay
wu nakə lele bay aye a ndo hay
hərwimezeleme. Mezeleme ahuta
gədaŋ na, hərwi bazlam i Mbəlom
mapala eye. 57Ane tuk na, gakway
sɨsœ a Mbəlom hərwi kə vəlakway
gədaŋməŋgwese ka mezeleme kwa
kaməməte ta gədaŋ iBəyMaduweŋ
kway Yesu Kəriste.

58 Malamar ga hay neheye na
wuɗa kurom haladzay aye, hərwi
niye ndzum ɓəŋɓəŋ lele, kâ yum
gər bay. Rəzlumay a gər a məsler i
BəyMaduweŋ Yesu pat pat tə ɗərev
kurom peteh. 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

1Anəkena, na tsikakumeyenaha
ka suloy nakə ka tsakalumeye
hərwi madzəne tay ha ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu neheye ma
Zerozelem aye. Gum andza nakə
na tsikatay a ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu neheye ma Galat
aye. 2 Pat i luma i sidzew hay
na, kwa way way tsakalum dala
andza nakə ka hutum, Mbəlom a
vəlakum aye. Pum na hərwi ada
pat nakə na ye naha aye na, ka
tsakalumeye sa bay. 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 Zerozelem aye na, na watsateye
ɗerewel a həlay. 4 Taɗə kə ge lele
neŋ nâ ye dərmak na, nəmaa diye
dziye.

Polma diye a Koriŋte
5Na diye naha ka təv kurom na,

na diye ta Masedowan. 6 Agəna
na ye naha na, na ndziye tsek-
weŋ ka təv kurom, agəna a həlay i

mətasl na, na ndziye ka təv kurom.
Ma dəba eye na diye abəra ka təv
kurom, na diye kwa ka waray na,
ka dzənumeye ga. 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 ndzakw-
eye ka təv manəte eye məndze ha-
ladzay. 8 Ane tuk na, na ndziye
kanaŋmaEfez təmaɗhus amagur-
lom i Peŋtekot*, 9hərwi Mbəlom ka
həndekeŋ na tsəveɗ lele ka məge
məsler bagwareyekanaŋ. Adando
məne ɗəre ga hay andayahaladzay.

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 fayanagiye. 11Ndəraymâgay
wuray bay. Dzənum na ɗuh hərwi
adamâ gər kuromha tə zay adamâ
mawka təv ga. Neŋ ta ndo siye hay
faya nəmaa həbiye na kanaŋ.

12 Malamar kway Apolos na,
na tsikay madzəga haladzay, na
gwaɗay na, neŋgeye tə siye i
malamar hay tâ ye naha ka təv
kurom tey. Ane tuk na, a say mede
naha anəke zuk bay. Aza kə huta
həlay eye kame mba na, ma diye
naha.

Mandəve i bazlam
13 Ndzum tsezlezleŋŋe tə met-

sehe 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

* 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. † 16:15 Akay na, məzele guram i diye i Salawa i Gəres.
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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 Sitefanas ta Fortuna-
tus 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 anəkuromayedərmak.
Slala indoneheyeandzanakayaye
na, rəhawumatay ha gər.

19 Ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu neheye tə hayawa gər ka təv
ga kanaŋ ka dala i Azi‡ aye ta
tsikakum naha me. Akelas ta
Pərisil tə siye i ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu neheye tə hayawa
gər a gay tay aye, ta tsikakumnaha
me lele ta məzele i Yesu Kəriste.
20 Siye i ndo məpe mədzal gər hay
kaYesuneheyekanaŋaye tebiye ta
tsikakum nahame dərmak.
Tsikum me a bo nəte nəte mə

walaŋ kurom ta məgəse bo kurop
kurop lele.

21Neŋ Pol na tsikakum naha me
dərmak. Nakay na, neŋ na wat-
sakum 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!

23 Bəy Maduweŋ kway Yesu mâ
pa fakuma ŋgama.

24 Nəkurom tebiye na wuɗa
kurom huya hərwi nakə nəkway
tebiyemadzapa eye tə Yesu Kəriste
aye.

‡ 16:19 Dala i Azi anəke na, Turki. § 16:22 Maranata: Məzele i wu tə bazlam i Gərek. Yesu ta
ndo neheye tə pa mədzal gər kurre eye tə ndzawa ma gəma i Yahuda hay tə tsikawa bazlam eye
nakay.
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Masulo i ɗerewel i Pol
nakə awatsatay naha a

Koriŋte hay
aye

Məfələkwe
A gəsaw abəra ka makurre 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 kəwatsatay 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.
Məmadədo1ka7na, Pol fayama
tsikiye me abəra ka bo ŋgay,

Mə madədo 8 ka 9, Pol a tsətsah
wuhərwindoməpemədzal gər
neheye mətawak eye hay ma
Zerozelem aye.

Mə madədo (10 ka 13) na, Pol a
tsik ka matəre ndo i maslaŋ
i Yesu Kəriste na, kəkay wal
wal sulo. Ndo hay andaya faya
ta ɗiye ha labara mekeleŋ eye
wal abərakabəmalə i Pol (11.3-
4).

Pol a həna ha gər tsekweŋ hərwi
faya ma həbiye, ma hutiye gədaŋ
ŋgay na, mə həlay i Mbəlom. Pol
ka 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
a Mbəlom. Neŋ ta Timote mala-
mar kway nəmaa tsikakum naha
me aməhay gər i ndoməpemədzal
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

3Zambaɗakway aMbəlomBəba 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 ndoneheye 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
hərwi nəmay madzapa eye tə Yesu
Kəriste. 6 Taɗə nəmay faya nəmaa
siye ɗəretsətseh kəgəbay taɗə
Mbəlom faya ma vəlameye gədaŋ
na, hərwi ada kâ tərum gədaŋ eye
hay ada Mbəlom mâ təma kurom
ha. Andza niye ka slumeye faya
məsəmay naha a ɗəretsətseh nakə
nəmay fayanəmaa səmaynaha aye
dərmak. 7 Nəmaa sər ha ta deɗek
ka ndzumeye ɓəŋɓəŋ ka tsəveɗ i
Mbəlom. Nəmaa sər haMbəlomma
makumeye 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

* 1:1 Akay na, məzele guram eye i diye i Salawa i Gəres.
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Mbəlom a ge andza niye na, hərwi
ada nəmaâ pa mədzal gər may ka
gədaŋ may bay, ɗuh nəmaâ pa
mədzal gərmayna, kaMbəlomnəte
ŋgweŋ. Neŋgeye na, ma mbəla tay
ahaya ndo hay abəramamədahaŋ.
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, ndo hay haladzay ta gay
naha sɨsœ dərmak hərwi ŋgwalak
ŋgay nakəma ta gamay aye.

Pol ka mbəɗa ha wu nakə haɓe a
sayməge aye

12 Wu nakə nəmaa ŋgalakiye ha
aye na, anaŋ: Nəmaa sər ha mə
ɗərev mede may kame i ndo hay
tebiye na, deɗek, nəmay ndo i
deɗek hay andza nakə a say a
Mbəlom aye. Mede may niye lele
wene wene eye na, kame kurom.
Gədaŋ may nakə nəmaa ndza ha
andza niye aye na, a yaw abəra
mə metsehe i ndo i məndzibəra
hay bay. Ane 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. 14 Wu andaya nakə ka
tsənum i ŋgal aye. Ane tuk na,
ka ta tsənumeye tebiye. Wu eye
na, anaŋ: Ka ta ŋgalakumeye may
ha andza nəmay dərmak nəmaa
ta ŋgalakiye kurom ha pat i Bəy
Maduweŋ Yesu nakə ma maweye
aye.

15 Na sər ha ta deɗek, hərwi
niye na gwaɗ haɓe a seŋ na diye
naha a gay kurom təday ada na
həndzəɗiye kame. Na maweye na,
ta təv kurom dərmak hərwi ada nâ
dzəna kurommasulo eye. 16Andza

məgweɗe, na dzala na, na diye
naha a gay kurom təday ada na
diye ka dala i Masedowan ada na
maweye ta təv kurom. Ada aza na
mbəɗiye gər, nakə na diye ka dala i
Yahudaayena, haɓekadzənumeye
ga. 17 Ahəl nakə na gwaɗakum
na giye andza niye aye na, na
tsikakum ta ɗərneh sulo ɗaw? Aʼay,
taɗə na gwaɗ na giye wu nakə na
həl faya bo məge aye na, na giye
andza i ndo iməndzibəra hay ɗaw?
Nagwaɗiyeayawadaaʼaysulo sulo
bay.

18 Mbəlom, neŋgeye ndo məhəle
mbal ga. Wunakənəmaa 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. 20 Ada
wu nakə tebiye Mbəlom a gwaɗ
ma vəlakweye, maa tsikakway ta
deɗek na, neŋgeye. Hərwi niye ka
gwaɗakwa «amen» na, ta neŋgeye
hərwi ada ndo hay tâ ɗəslay ha
gər a Mbəlom. 21 Sa na, maa
vəlamay gədaŋ na, Mbəlom eye
tə gər ŋgay tə həlay i Yesu Kəriste
adamavəlakumeyegədaŋdərmak.
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 pum mədzal gər
ɓəŋɓəŋ ka Yesu Kəriste tsɨy. Ɗuh na,
nəmaa giye məsler ka təv manəte
eye tə nəkurom hərwi ada ɗərev
kurommâ ŋgwasa.
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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 wat-
sakum naha na, hərwi ada nâ
ndisl naha na, ka wurumeŋeye ha
ɗərev bay. Hərwi mata ŋgweseŋ
ha ɗərev na, nəkurom. Azlakwa
ɗuh na sər kurom ha 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 hal-
adzay. Na watsakum naha na,
hərwi məwurakum ha ɗərev bay.
Ane tuk na, na watsakum naha na,
hərwi ada kâ sərum ha, na wuɗa
kurom haladzay.

Pol a pəsay mənese a ndo nakə a
nasay aye

5 Ndoweye kə wurakum ha
ɗərev na, a wureŋ ha ɗərev a neŋ
bay, a nəkurom tebiye, siye hay
kə ndalatay haladzay, siye hay
tsekweŋ. Ane tuk na, a seŋmətsike
faya ka zal bay. 6 Matsəla 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? 10 Ka pəsumay ha

mənese 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. 11Na 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 vototo lele. 13 Ane tuk
na, mədzal gər ga mandza eye
wadəŋ wadəŋ hərwi na huta na
malamar kway Titus mə ɗəma
bay. Hərwi niye, na gər tay ha
ndo məpe mədzal gər neheye ma
gəma i Tərowas aye, na ye ka dala i
Masedowan.

Yesu a vəlakway gədaŋ ada kâ
mbakwa kawu hay

14 Ane tuk na, zambaɗakway a
Mbəlom! Maa ye may ha kame
kame məsle ka wu hay huya na,
neŋgeye, hərwi nəmay madzapa
eye tə Kəriste. Andza niye faya ma
ɗiye ha Kəriste a ndo hay kwa ka
waray ka waray tebiye tə nəmay,
mazatayandohayandzamalnakə
a zehuŋŋa aye. 15Nəmayna, andza
malnakəazehuŋŋa leleKəristema
vəlay naha a Mbəlom aye. Mal eye
niye a zatay a ndo neheye Mbəlom
ma təmiye tay ha aye ada ndo ne-
heye ta dziye aye. 16 Hərwi ndo
neheye fayaMbəlomma təmiye tay
ha na, a zatay lele ada Mbəlomma
vəlateye sifa. Hərwi ndo neheye
faya ta dziye, mal niye a zatay i
tay na, məməte ada faya ta mətiye
hərwiye kame i Mbəlom. 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
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wu i tsakala aye bay. Maa slər
may ha na, Mbəlom. Nəmaa ɗa ha
bazlam ŋgay ta deɗek kame ŋgay
hərwi nəmay madzapa eye tə Yesu
Kəriste.

3
Məsler i ndo i DzamWeɗeye hay

1 Nəmay faya nəmaa dazleye 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.*

4Nəmaa 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. 6Maa vəlamay
gədaŋ matəre ndo məge məsler,
hərwi məɗatay ha bazlam i Dzam
Weɗeye na, neŋgeye. Dzam nakay
weɗeye na, andza bazlam mapala
eyenakə təwatsa ahəl niye ayebay.
Ane tuk na, ka rəhakway ha gər
na, a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Ba-
zlammapalaeyenakə təwatsaahəl
niye na, ma diye tay ha ndo hay a

mədahaŋ. Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
na, ma vəliye sifa ka tor eye.

7 Ahəl niye Mbəlom a watsa ba-
zlam ŋgay mapala eye ka beleler i
kwar ada ahəl nakə a gawa aye wu
niye na, ndo hay ta ŋgatay aməzlaɓ
ŋgay.† Daʼar i Musa ka wuzl ɗəre
hərwi məzlaɓ ŋgay. Israyel hay ta
sla faya mazəbe ka daʼar ŋgay bay,
a dəv haladzay. Ada azlakwa dzay-
dzay niye na, ma ndziye huya bay.
Ada taɗə bazlam mapala eye nakə
ma diye tay ha ndo hay amədahaŋ
ka bəz ha məzlaɓ i Mbəlom a ndo
hayahəl nakəayawaye ɗuh tukna,
8 ada məsler i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye ma bəziye ha məzlaɓ i Mbəlom
ma ziye ha tebiye ɗuh! 9 Bazlam
mapala eye kə gəs tay ha ndo hay
a sariya. Ada taɗə bazlam mapala
eye ma 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. 10 Ka
slakweye faya məgweɗe na, wu
nakə a bəzawa haməzlaɓ i Mbəlom
ahəl niye faya ma mbatiye hərwi
Dzam Weɗeye a ze Dzam Guram
eyehaladzay taməzlaɓ. 11Tadeɗek
Dzam Guram eye nakə Mbəlom
a vəl hərwi məndze tsekweŋ, ka
bəzakway ha məzlaɓ. Ada taɗə
andza niye na, DzamWeɗeye 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

* 3:3 ZəbaməMadayawabəramaEzipt 24.12; Zeremi 31.29-35; Ezekiyel 11.19; 36.26-27. † 3:7
ZəbaməMadayaw abərama Ezipt 34.29-35.
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a say məgweɗe mey na, tə tsəne
bay. Bəgom kwa gwala hay tay
bəbay andza niye dərmak. Faya
ta dzaŋgiye ɗerewel i Dzam Guram
eyena, tə tsənebayandza tambuza
na metsehe tay tə petekeɗ nakə
Musa ambuzawa 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. 16 Ane 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
eye nəteye madzapa eye. Təv nakə
Məsəfəre i Bəy Maduweŋ mə ɗəma
aye na, ndo hay ta təmawabərama
beke. Nəteyebeke i bazlammapala
eye sa bay. 18 Andza niye nəkway
neheyekadzalakwakaneŋgeyena,
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
fayama səkahiyemənəkway kame
kame. Anaŋ məsler nakə Məsəfəre
i BəyMaduweŋ fayama giye aye.

4
Nəkway bəle eye hay, Mbəlom

neŋgeye gədaŋ eye
1 Mbəlom kə gamay ŋgwalak ha-

ladzay. A vəlamay məsler nakay
a həlay. Hərwi niye nəmaa zliye
faya abəra mədzal gər may bay
tebiye. 2 Nəmaa kərah məsler ne-
heye ndo hay tə ŋgahawa faya bo,
a ge horoy aye. Nəmaa səpatiye
ndo hay bay, nəmaa dzapiye ha
bazlam i Mbəlom tə maraw me
bay. Ɗuh nəmay faya nəmaa ɗiye
ha deɗek parakka kame i Mbəlom.
A samay na, ndo hay tebiye tâ
sər ha, bazlam nakə faya nəmaa

tsikiye na, deɗek. 3 Siye hay na,
tə tsəne Labara Ŋgwalak eye nakə
faya nəmaa tsikateye a ndo hay
aye bay. A təra fataya na, andza
ɗəre tay mambuza eye tə petekeɗ.
Kwa andza niye bəbay, sərum na,
hərwi ndo neheye nəteye faya ta
dziye ɗekɗek tsa. 4 Tə dzala ha
bayna, hərwiFakalawneŋgeyendo
mələveməndzibəra ka guluf tay ha
mədzal gərhərwiada tâdzalahaka
Labara Ŋgwalak eye bay. Hərwi a
say tâ ŋgatay a dzaydzay niye faya
madəviye kanəteye bay. Dzaydzay
niye a yaw na, abəra ma Labara
Ŋgwalak eye ada Labara Ŋgwalak
eye faya ma ɗakweye ha məzlaɓ i
Kəriste. Neŋgeye, ka ŋgatay na, ka
ŋgatay aMbəlom.

5 Ahəl nakə nəmay faya nəmaa
ɗiye ha Labara Ŋgwalak eye na,
nəmaa tsik ka bo may eye bay,
nəmaa ɗa ha Yesu Kəriste neŋgeye
Bəy Maduweŋ. Nəmay na, nəmay
ndo məgakum məsler hərwi
Yesu. 6 Ahəl niye Mbəlom a ge
məndzibəra na, a gwaɗ: «Dzaydzay
mâ dəv ma ləvoŋ.*» Maa vəl
dzaydzay nakəmadəviyemə 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.

7Nəmay bəle eye hay andza gah
i doɗo. Ane tuk na, Mbəlom a pa
zlele nakay ŋgwalak eye na, a ɗərev
may. Mbəlom a ge andza niye na,
hərwiadandohay tâŋgatayagədaŋ
bagwar eye i Labara Ŋgwalak eye a
yaw abəra ma neŋgeye bəna, ma
nəmay bay. 8Nəmaa sa ɗəretsətseh
hay wal wal. Ane tuk na, ta
ndəvamayhaməsəfəre bay. Nəmaa
dzala gər ka bo, ane tuk na, həlay
kə kəɗamay bay. 9 Ndo hay ta
həhar may, ane tuk na, Mbəlom
kə gər may ha bay. Ta kal may
ha ka dala, ane tuk na, nəmaa mət
bay. 10 Ta pəla tsəveɗ məkəɗe may

‡ 3:16 ZəbaməMadayaw abəra ma Ezipt 34.34. * 4:6 Madazlay i wu hay 1.3.
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mədahaŋ eye andza Yesu nakə tə
kəɗ na aye. Ane tuk na, nəmay
andaya ta sifa ada niye a ɗa ha
na, Yesu neŋgeye andaya ta sifa.
11 Pat pat ahəl nakə nəkway ka
məndzibəra mba aye, ta pəliye
tsəveɗ məkəɗe kway hərwi faya ka
pakweye bəzay a Yesu. Andza niye
ta sliye faya məŋgatay a sifa i Yesu
mə bo may. 12 Andza niye, nəmay
na,mə ɗəretsətseh imədahaŋhuya.
Ada hərwi niye nakə ka hutum sifa
nakəma ndəviye bay aye.

13 Təwatsa mə Ɗerewel i Mbəlom
na, tə gwaɗ: «Na dzala ha ka
Mbəlom, hərwi niye faya na
tsikiye.†» Nəmay dərmak nəmaa
dzala ha ka Mbəlom, hərwi niye
nəmay dərmak nəmaa tsikiye.
14 Maa lətse ahaya Yesu abəra ma
tsəvay na, Mbəlom. Ka sərakwa ha
ma ta lətsakway ahaya abəra ma
tsəvay dərmak hərwi mata ndze
tə neŋgeye. 15 Mbəlom a vəlamay
məsler nakay na, hərwi madzəne
kuromhərwi adaMbəlommâ təma
tay ha ndo hay haladzay ta ŋgwalak
ŋgay kame kame. Andza niye ndo
hay ta səkahiye haladzay hərwi
məgay naha sɨsœ a Mbəlom ada
mazambaɗay.

Həbakwa wu nakə ndəray kwa
nəte kə ŋgatay ɗaɗa bay aye

16 Hərwi niye, mədzal gər na,
faya huya. Ka sərakwa bo kway
faya ma giye bəle tsekweŋ tsek-
weŋ. Ane tuk na, gədaŋ andayamə
ɗərev kway. Pat pat Mbəlom faya
mavəlakweyegədaŋweɗeyehərwi
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 neheye
na, tsekweŋ tsa. 18 Andza niye, ka
pakwa mədzal gər kway na, ka wu

iMbəlom bəna kawu iməndzibəra
bay, hərwiwu iməndzibərahayna,
ta ndziye huya bay. Wu neheye ta
ndziye huya aye na, wu neheyemə
mbəlom ka ŋgatakway bay aye.

5
1 Ka sərakwa ha bo kway ma

ndziye huya bay. Bo kway na,
andza madzawadzawa nakə ma
nasiye bəse aye. Sa na, kwa taɗə
madzawadzawa kway nakə kanaŋ
aye kə nas bəbay na, Mbəlom ma
vəlakweye a ɗəma mekeleŋ eye
mə mbəlom. Na tsik na, ka bo
kway. Ka mətakwa na, Mbəlom
ma vəlakweye bo mekeleŋ eye mə
mbəlom,mandziye ka tor eye. 2Bo
kway nakə weɗeye mə mbəlom
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
ndzakweye mə 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
Mbəlommâ zla fakwaya abəra wal
bay. Ane tuk na, a sakway mâ
kalakway nakə bo weɗeye ka gər
aye. Andza niye sifa weɗeye ma
mbəɗiye kway ha kamətakweye sa
bay. 5 Maa ge məsler mə nəkway
hərwi ada kâ hutakwa bo weɗeye
na, Mbəlom. Kə vəlakwayMəsəfəre
ŋgay. Andzaniye ka sərakwahama
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 eye dəreŋ tə Yesu
Bəy Maduweŋ. 7 Andza məgweɗe
ka ŋgatakway tə ɗəre kway zuk bay.
Ane tuk na, ka ndzakweye andza
niye na, hərwi ka dzalakwa ha ka

† 4:13 Dəmes hay 116.10.
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neŋgeye. 8 Ta deɗek, ka gəsakweye
ɗərev ɓəŋɓəŋ lele. A sakway na,
kâ gərakway ha bo nakay ada kâ
deyekweye ka təv i BəyMaduweŋ.

9 Ada kwa taɗə nəkway mandza
eyeka təvŋgay zukbay, kwa taɗəka
deyekweye mata ndze ka təv ŋgay
bəbay, a sakway na, məge wu nakə
a yay a gər aye. 10 Hərwi nəkway
tebiye ka deyekweye kame i Yesu
Kəriste hərwi ada mâ ŋgənakway
ha 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 ma-
gogoy lele bay aye.

A say a Mbəlom məme kway ha
ka bo tə neŋgeye tə həlay i Yesu

11Hərwiniyenəmaarəhayhagər
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 kurombay. Ɗuh
nəmay faya nəmaa ɗakumeye ha
tsəveɗ nakə ka ŋgalakumeye may
ha aye, hərwi ada taɗə ndo hay
faya ta mamay ha maŋgok na,
ka sərumeye mambəɗatay faya.
Nəteye taŋgalakiyena, təwuneheye
ɗəre a ŋgatay aye. Ta zəba ɗəre a
ɗərev tay bay. 13Ka dzalummə gər
kuromna, gər a vuwamay ɗaw? Kə
ge ka ɗəre kurom gər 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 kutoŋ mede kame.
Nəmaa sər 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 ge wu
nakə a say aye. Amət na, hərwi tay
adaMbəloma lətse ahayaabərama
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. 17Kwaway
kə dzapa tə Yesu Kəriste na, ka təra
bo weɗeye. Ndo guram eye kə dze,
andaya sa bay, ka təra ndoweɗeye.
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 sa bay, ada nəmay a slərmay ha
hərwi məhəlaw ndo hay ada tâ ma
ka bo tə neŋgeye.

20 Maa slər may ha na, Yesu
Kəriste ka məɗe ha bazlam ŋgay.
Maa zalakum tə bazlam may na,
Mbəlom eye tə gər ŋgay. Faya
nəmaa gakumeye amboh hərwi
Yesu Kəriste, təmum məme ka təv
i Mbəlom. 21 Yesu Kəriste kə ge
mezeleme ɗaɗa bay, ane tuk na,
Mbəlom a zla mezeleme kway
a pa faya. Mbəlom a ge andza
niye 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

boməsler taMbəlomka təvmanəte
eye. Andza niye faya nəmaa
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gakumeye amboh na, Mbəlom kə
pa fakuma ŋgama haladzay, kâ
nasum ha ŋgama niye kəriye bay.
2Mbəlom a gwaɗ na:
«Ahəl nakəhəlay iməgeŋgwalak 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 hal-
adzay, 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, nəmaawuɗa tay handohay tə
ɗərevmay peteh. 7Nəmaa ɗawatay
ha andohayna, bazlamdeɗek eye,
Mbəlom a vəlamay gədaŋ. Andza
niye nakə nəmaa ɗa ha nəmay ndo
i məsler i Mbəlom aye. Nəmay ndo
i deɗek hay, ada niye andza wu
həlay hərwi məge vəram ta ndo
məne ɗəre may ada 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 marawme hay, nəmay
ndo i deɗek hay ɗuh. 9 Ta zəba
famaya andza ndəray a sər may
ha bay, azlakwa ndo hay tebiye
tə sər may ha. Tə dzala mə gər
tə gwaɗ faya nəmaa ndziye huya
bay, nəmaa mətiye. Ane tuk na,
zəba! Nəmay ta sifa may lele. Tə
gawamay ɗəretsətseh, ane tuk na,
nəmaamət bay. 10Məwu neheye a
ndalawamay aye bəbay na, ɗərev
may faya ma ŋgwasiye huya. Ka
ɗəre i ndo hay na, nəmaymətawak
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 tadeɗekeyewu
hay tebiye na, i may.

11AnəkuromKoriŋtehay, 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. Wuɗum may andza
nakə nəmaawuɗa kurom aye.

Ndoməpemədzal gər ka Yesu na,
mâ rəhay ha gər aMbəlom

14 Kâ dzapum ta ndo neheye ta
dzala ha ka Yesu bay aye bay. Wu
nakə tsəɗaŋŋa ta wu nakə tsəɗaŋŋa
bay aye ta dzapiye na, ma kəkay?
Dzaydzay ta ləvoŋ ta dzapiye na,
ma kəkay? 15 Yesu Kəriste ta
Fakalaw ta dzapiye na, ma kəkay?
Ndoneheye ta dzala ha kaYesu aye
ta ndo neheye ta dzala ha ka Yesu
bay aye, ta dzapiye na, ma kəkay?
16Mata dzepe tay ha gay iməɗəslay
ha gər a Mbəlom ta kule na, wuye
mey? Gay i məvəlay wu a Mbəlom
na, nəkway. Mbəlom neŋgeye ma

* 6:2 Ezay 49.8.
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ndziye ka tor eye. Andza nakə a
gwaɗ:
«Na ndziye məwalaŋ i ndo ga hay,

na həhaliye məwalaŋ tay,
ta ɗəsleŋeye ha gər a neŋ,
ta təriye ndo ga hay.†»

17 Hərwi niye Bəy Maduweŋ a
gwaɗatay a ndo ŋgay hay:
«Dumara abəra məwalaŋ tay,

kâ ndzum ka təv manəte eye
bay.

Wu nakə tsəɗaŋŋa bay aye na,
kâ tətalum faya bay.

Ka gum andza niye na,
neŋ na təmiye kurom.‡»

18 «Na təriye bəba kurom
ada nəkurom ka tərumeye
wawa ga hasləka eye hay
ada wawa ga dem eye hay.

Maa tsik na, Bəy Maduweŋ
Mbəlom bagwar eye.§»

7
1 Dzam ga neheye na wuɗa

kurom haladzay aye, wu neheye
Mbəlom a tsik ahəl niye a gwaɗma
giye na, i kway. Kə ge andza niye
na, bo kway mâ ndza tsəɗaŋŋa ka
ɗəre i Mbəlom. Gərakwa ha wu
neheyemə ɗərevkway lele bayaye.
Mede kway mâ ge lele, rəhakway
ha gər a Mbəlom lele.

Məŋgwese i Pol
2 Kâ kərahum mawuɗe may sa

bay. Nəmaa gay mənese a ndəray
bay, ndəray kə dze abəra ka tsəveɗ
i Mbəlom hərwi may bay, nəmaa
zla wu i ndəray tə məvay gər bay.
3 Kâ dzalum mə gər kurom na tsik
niye na, hərwi məpakum horoy a
ɗəre bay. Niye na, andza nakə
na lah mətsike aye, nəmaa wuɗa
kurom haladzay. 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 gamaraha eye ta məŋgwese.

5Ayaw nəmaa sa ɗəretsətseh 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
ndzawamay ka tsəveɗ wal wal
haladzay. Ndo hay tə wiyawa
famaya wu təmagazləga. Mə ɗərev
may bəbay nəmay mandza eye tə
mədzal gər eye, nəmaa dzədzar.
6 Ane 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. 7 Maa mamay naha
ɗərev na, madayaw i Titus ɗekɗek
tsa bay. A mamay ha ɗərev na,
tə wu nakə Titus a tsikamay aye.
A gwaɗamay na, ka mumay naha
ɗərev. A gwaɗamay sa na, a sakum
məŋgeteŋ, 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 vəlakum
məge mevel aye bay. Ɗərev ga a
ŋgwasana, hərwiwukuromneheye
ka gawum lele bay aye a ndalakum

† 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. * 7:8 Zəbama 2 Koriŋte hay 2.3.
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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 gakumwuray kwa tsek-
weŋ bay tebiye.

10 Ndoweye kə ge mevel hərwi
nakə a say a Mbəlom aye na, məge
mevel ŋgay niye ma mbəɗiye ha
mədzal gər ŋgay ka wu ŋgwalak
eye ada andza niye Mbəlom ma
təmiye ha abəramamənese. Slala i
məgemevel niyena,mavəlakweye
madzədzere bay! Slala i məge
mevel nakə ndo i məndzibəra hay
ta giye na,ma kəɗiye ndo. 11Deɗek,
mevel kurom nakə ka gum aye na,
a yay a gər a Mbəlom. Anəke na,
zəbumfayamakəkaynakəambəɗa
aye! Anəke na, ka vəlum ha bo
kurom ka mədzal ha andza nakə a
ye ka bo aye. Faya ka ɗumeye ha
na, ka wuɗummənese bay, ka gum
mevel ka bo kurom eye hərwi wu
niye. Kadzədzarumhərwiwunakə
ma ta ndzakumeye a gər aye. A
sakum mə ɗərev kurom məŋgeteŋ
haladzay. A sakumməgewunakə a
say aMbəlom aye ada təməpəray a
ndo nakə a ge mənese aye. Ka ɗum
ha ta tsəveɗwalwal 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
nahahərwindonakə tə gaymənese
aye bay. Ane tuk na, na wat-
sakum naha na, hərwi ada kâ
sərum ha lele kame i Mbəlom na,
ka wuɗummay tə ɗərev kurom pe-
teh. 13Hərwi niye anəke na, ɗərev
kəmamay naha.
Ɗərev kə mamay naha deɗek.

Wu mekeleŋ eye ma ze nakay na,
andaya sa. Ɗərev may a ŋgwasa
haladzay na, hərwi Titus nakə
ɗərev ŋgay maŋgwasa eye hərwi

nəkurom tebiye kurom eye ka
mumay naha ɗərev aye. 14 Ɗərev
ga a ŋgwasa na, hərwi na ŋgalak
kurom ha kame ŋgay. Na ŋgalak
na, kəriye tsa bay. Wu nakə nəmaa
tsikawakum aye na, deɗek huya.
Andza niye maŋgeleke nakə nəmaa
ŋgalak kurom ha kame i Titus aye
bəbay na, deɗek. A ge bo a ɗəma
andza nakə nəmaa tsikakum aye.
15Ahəl nakəayenahaka təvkurom
aye na, ka təmum na tə marəhay
ha gər tə madzədzaray haladzay.
Nəkurom tebiye ka rəhumay ha
gər. A sər ha faya, fayama 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

1 Malamar ga hay, a samay
na, sərum ha wu nakə ndo məpe
mədzal gərhaykaYesu təgekadala
i Masedowan aye. Tə ge wu niye
hərwi nakə Mbəlom a ge məsler
ma nəteye aye. 2 Ta sa ɗəretsətseh
haladzay. Ane tuk na, kwa nəteye
mə ɗəretsətseh ada kwa nəteye
mətawak eye hay bəbay na, ɗərev
tay maŋgwasa eye haladzay. Ta
vəl suloy haladzay hərwi məsler
i Mbəlom ɗuh. 3 Neŋ faya na
gwaɗakumeye, ta vəl haladzay
andza nakə tə sla faya məvəle aye.
Tə vəl na, haladzay a ze gədaŋ
tay tebiye. Ndəray ka tsətsah
fataya bay, ane tuk na, ti yaw 4 ta
tsətsah ta amboh. Tə gwaɗamay:
«Vəlumamay tsəveɗ hərwi ada
nəmaâ dzəna ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu neheye ma Zerozelem
aye.» 5Wu nakə tə ge aye na, a ze
wu nakə nəmaa dzala fataya aye.
Təday na, ta vəl ha bo tay a Bəy
Maduweŋ Yesu ada ta vəl ha bo
tay hərwi may andza nakə a say
aMbəlom aye.
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6 Hərwi niye nəmaa tsətsah ka
Titus, nəmaa gwaɗay mâ mbəɗa
naha gər ka təv kurom hərwi ada
məsler i məvəle wu nakə a dazlay
mə walaŋ kurom aye na, mâ ye
naha mâ ndəv ha. 7 Nəkurom
ka tsəveɗ i Mbəlom na, zlele eye
hay haladzay. Ka pum mədzal gər
kurom ka Kəriste peteh, ka sərum
deɗek i Mbəlom, ka vəlumay ha
bo a Mbəlom tebiye, ka wuɗum
may 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
gwaɗakumna, ndo siye hay a satay
haladzay məvəle. Na tsikakum
andza niye na, hərwi a seŋ məsəre
ha nəkurom tə gər kurom ka
wuɗum siye i ndo hay ta deɗek
ŋgway ɗaw. 9Nəkuromka sərumha
ŋgwalak i Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste nakə a ge hərwi kurom aye.
Neŋgeyena, zleleeye, ane tukna, kə
gər ha zlele, ka təra ndo i mətawak
hərwi kurom. Ka tərum zlele eye
hay mə ɗərev kurom na, hərwi
nakə a təra ha bo ndo i mətawak
aye.

10 Na tsikakumeye wu nakə na
dzala hərwi suloy aye, niye lele
hərwi kurom. Dəz na, nəkurom ka
lahum, a sakum matsekele suloy
niye ada maa dazlay a məsler niye
kurre na, nəkurom. 11Anəke hərwi
kuromna, 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, Mbəlom ma 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.
14Anəke na, wu kurom andaya ha-
ladzay. Lele na, vəlumatay a ndo
neheye i tay andaya bay aye. Taɗə
pat mekeleŋ eye i kurom kə ge an-
daya bay na, i tay kə ge andaya ha-
ladzay na, nəteye ta vəlakumeye.
Andza niye ka ləvumeye hərɗeɗe.
15Matəriyena, andzanakə təwatsa
a Ɗerewel i Mbəlom, tə gwaɗ:
«Ndo neheye tə həl ka zal aye na,

andaya fataya ka zal bay.
Ndo neheye tə həl tsekweŋ aye na,

wuray a kətsay bay.*»
Titus tə siye i ndo məpe mədzal

gər hay ka Yesu ti ye a Koriŋte
16 Titus na, kə vəl ha bo ŋgay

hərwi madzəne kurom andza
nəmay neheye a samay madzəne
kurom aye. Maa ge andza niye
mə ɗərev ŋgay na, Mbəlom. Hərwi
niye nəmaa gay naha sɨsœ ha-
ladzay a Mbəlom. 17 Titus ka
təma matsətsehe may nakə nəmaa
gwaɗay mâ mbəɗa naha gər a təv
kurom aye. Ma mbəɗiye naha gər
na, hərwi nakə nəmaa gwaɗay mâ
yenahaaye ɗekɗek tsabay. Boŋgay
eye tə gər ŋgay a dzala mede naha
a təv kurom hərwi a say madzəne
kurom haladzay.

18Nəmaa sləriye tay naha nəteye
sulo ta ndo neŋgeɗ. Ndoweye
niye na, ndo məpe mədzal gər ka
Yesu Kəriste ta zambaɗaway 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.

* 8:15 Madayaw abərama Ezipt 16.18.
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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. 21A 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 malamar
mekeleŋ 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 sala-
may, nəmaa gawa məsler salamay
hərwi madzəne kurom. Malamar
neheye siye sulo aye na, məhay
gər i ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu Kəriste tə slər tay naha ka təv
kurom. Ndo hay ta 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 neh-
eye ŋgwalak eye nəmaa tsik fakuma
aye na, deɗek.

9
A say a Pol tâ hayay gər a

madzəne hərwimalamar hay
1Hərwimadzənenakəməsləratay

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 ndoməpemədzal gər hay
ka Yesu neheye ka dala i Yahuda
aye.» Ndo i Masedowan hay tə
tsəne na, ndo siye hay haladzaymə
walaŋ tay ta səkah ha tsuɓtsuɓ a
ɗərev tay madzəne tay ha dərmak.
3 Na sləriye malamar neheye
mahkar aye ka təv kurom hərwi
ada kâ ləvum ha bo tə madzəne
andza nakə na tsik, na gwaɗ ka
gumeye. Ahəl nakə nəmaa ndisl
naha ka təv kuromayena,wunakə
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
nəmaa ndzay a gər amadzəne 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
dzalana, nagwaɗ lelena tsətsahiye
ka Titus tə siye i malamar neheye
sulo aye tâ leheŋ kamemede naha
ka təv kurom. A seŋ na, tâ ye
naha, tâ dzəna kurom ka məge wu
nakay ŋgwalak eye ka gwaɗum ka
vəlumeye. Andza niye, ahəl nakə
na ndisl naha aye na, ɓa nəkurom
maləva bo eye tsɨy. Niye ma ɗiye
ha na, ndəray kə gakum kutoŋ ka
məvəle bay. Ka vəlum na, tə ɗərev
kurom peteh. 6 Sərum ha na, taɗə
ndoweye kə gay ɗəre a hulfe ŋgay,
ka sləga tsekweŋ na, ma ta dziye
tsekweŋdərmak. Taɗəndoweye ka
sləga hulfe ŋgay haladzay na,ma ta
dziye haladzay dərmak.

7 Kwa way mâ vəl andza nakə
a dzala məvəle mə ɗərev ŋgay aye.
Kâ vəlum tə mədzal gər sulo sulo
eye bay adandəraymâgakum faya

* 9:2 Zəbama 2 Koriŋte hay 1.1 ada ka bazlam nakə təwatsa faya aye.
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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 hərwi məge ha məsler
ŋgwalak eye tebiye. 9 Ka tərumeye
na, andza nakə təwatsaməƊerewel
i Mbəlom aye, tə gwaɗ:
«Ndo nakə a vəl həlay lele a ndo i

mətawak hay aye na,
ŋgwalak ma ndziye faya ka tor
eye.†»

10 Maa vəl hulfe a ndo hay
ada maa vəlatay wu mənday
hərwi ada tâ nda na, Mbəlom.
Ma vəlakumeye hulfe dərmak,
ma səkahakumeye ha haladzay
hərwi ada ndo siye hay ta hutiye
haladzay abəra mə həlay kurom.
Wu nakə ka vəlumeye na, Mbəlom
ma tələkiye a ɗəma həlay ŋgay
hərwi ada ŋgwalak i məsler kurom
mâ vəl hohway haladzay ka tsəveɗ
ŋgay. 11 Ma piye fakuma ŋgama
haladzayhərwi ada kâ vəlumhəlay
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 dzalummə gər
kurom ma dzəniye na, ndo məpe
mədzal 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. 13 Məvəle 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 ɗuwulayme aMbəlom
hərwi kurom. 15 Zambaɗakway a
Mbəlomhərwiwunakə a vəlakway
ayena, andzaniye andayabay, a ze
wu hay tebiye.

10
Pol a tsik ka ndo neheye ta

ŋgəlaway bəzay aməsler ŋgay aye
1 Neŋ Pol, a seŋ mətsikakum

naha ka bo ga. Faya na
gwaɗakumeye naha 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 i ndo niye hay na,
na sliye faya məɗatay ha gədaŋ ga.
3Deɗek, nəmay na, ndo zezeŋ hay.
Ane tukna, vəramnakənəmaagiye
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. Nəmaa
nasiye ha mədzal gər tay neheye

† 9:9 Dəmes hay 112.9.
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tə dzalawa 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. 6Ka ɗumamay ha,
nəkuromka rəhumamayha gər na,
nəmay maləva bo eye məpəratay
a siye i ndo neheye tebiye ta
rəhamay ha gər bay aye.

7Zəbum na, ka wu nakə parakka
aye. Taɗə ndoweye kə dzala ta
deɗek neŋgeye ndo i Kəriste na,
mâ sər ha nəmay dərmak nəmay
ndo i Kəriste hay. 8 Gədaŋ nakə
Bəy Maduweŋ a vəleŋ aye, kwa
faya na ŋgalakiye ha ka zal na,
horoy ma geŋeye bay, hərwi Bəy
Maduweŋ a vəleŋ hərwi ada nâ
dzəna kurom bəna, nâ nas kurom
ha bay. 9 Ndəray mâ dzala na, a
seŋ məpe naha fakuma zluwer tə
ɗerewel nakə na watsakum naha
aye. Aʼay, andza niye bay. 10Hərwi
ndo siye tə gwaɗ: «Pol awatsakway
ɗerewelhayna,wuneheyeawatsa
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, ba-
zlamkəriye.» 11Ndoneheye faya ta
tsikiye andza niye aye tâ sər na,wu
nakə nəmaa watsa a ɗerewel may
hay, ahəl nakəazanəmayməwalaŋ
kurom aye nəmaa tsikiye andza
nakə nəmaawatsakum naha aye.

12Ndoneheye tə gwaɗaya gər tay
na, nəteye bagwar eye hay, nəmay
na, nəmaaslaməgweɗenəmaa ləva
ta nəteye bay. Nəmaa ləviye ha
bo may ta nəteye bay. Ta zəba
ka bo tay na, andza ndəray an-
daya ma dəba tay sa bay. Tə ləva
ha bo tay na, ka bo tay eye wu
tay. Nəteye matərakahaŋ eye hay.

13 Gəma nakə Mbəlom kə vəlamay
bay aye na, nəmaa ŋgalakiye ha
bay. Nəmay na, nəmaa ŋgalakiye
ta gəma nakə Mbəlom a vəlamay
aye. Ada nəkurom eye na, ma
gəma eye nakə Mbəlom a vəlamay
aye. 14 Ahəl nakə nəmaa ye naha
ka təv kurom aye na, nəmaa zay
ha a təv i məsler nakə Mbəlom a
vəlamay aye bay. Maa lah mede
naha hus a gay kurom məɗakum
ha Labara Ŋgwalak eye i Kəriste
na, nəmay. 15 Nəmay na, nəmaa
giye zlapay taməsler nakəndo siye
hay tə ge aye bay. Məsler i ndo
niye hay na, nəmay andaya mə
ɗəma bay. Ane tuk na, nəmaa pa
mədzal gər may na, ka nəkurom.
A samay na, mədzal gər kurom
mâ səkah kame kame hərwi ada
nəmaâ sla 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.* 16 Ma dəba eye
na, nəmaa sliye fayaməhute 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: «Ndo nakə a sayməge zlapay
aye na, mâ ge zlapay tə wu nakə
Bəy Maduweŋ a ge aye.†» 18Hərwi
ndoneheye tə ɗəslay ha gər a bo tay
aye na, Mbəlomma təmiye tay bay.
Mbəlomma təmiye na, ndo neheye
bo ŋgay eye fayama ɗəslatay ha gər
aye.

11
Pol ta ndo neheye tə ɗawa ha ba-

zlam iMbəlom təmarawme aye
1 Anəke na, zlum ŋgatay, na

tsikiye me andza gər mavuwe. Ta
deɗek zlumeŋ ŋgatay. 2 Neŋ faya

* 10:15 Zəbama Roma hay 15.17-21. † 10:17 Zəbama 1 Koriŋte hay 1.31.



2 Koriŋte hay 11:3 356 2 Koriŋte hay 11:16

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 seŋna,mândza tsəɗaŋŋa
nakə na vəleye. 3 Neŋ faya na
dzədzariye haladzay hərwi agəna
ndəray ma vakumeye gər hərwi
ada kâ pumay bəzay a Yesu Kəriste
tə ɗərev kurompeteh sa bay. Hərwi
nəkurom ka sərum dədœ a yaw a
səpatnaHawa tabəbərekŋgay. 4Na
tsik andza niye na, hərwi ndoməɗe
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 ɗakum ha parakka sik
haladzay.

7 Ahəl niye na ɗakum ha Labara
Ŋgwalakeye iMbəlomna, na tsətsah
fakuma suloy bay. Na həna ha gər
ga ka dala na, hərwi kurom hərwi
ada nâ dzəna kurom ka tsəveɗ i
Mbəlom. Ɗuh na ge andza niye na,
mənese ɗaw? 8Ahəl 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 ɗuhmətawak
eyehayhərwiadanâdzənakurom.
9Ahəl nakə neŋ mə gay kurom aye
na, kwahawa iwuhaya geŋbəbay,

na tsətsah fakuma wuray bay. Kə
ge wu andaya fagaya bay na, ndo
məpe mədzal gər neheye ka dala i
Masedowan ti yaw təvəleŋ. Ahəlay
nakə hawa i wu a geŋ aye na, na
gakum ɗəretsətseh bay tebiye ada
ɗaɗamaseŋeyematsətsehe fakuma
wu bay. 10Na giye zlapay hərwi na
təma fakuma abəra suloy ɗaɗa bay,
ndəray ma sliye faya madərəzleŋ
ka bazlam bay. Na giye ha zlapay
kwa ka waray ka dala i Akay.* Wu
nakə na tsik aye, na tsik na, deɗek
ta məzele i Yesu Kəriste nakə mə
neŋ aye. 11 Na ge andza niye na,
hərwinakənawuɗakurombayaye
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. 13 Ndo 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 dza-
ydzay aye. 15 Taɗə Fakalaw faya
ma giye andza niye na, mâ gakum
wadəŋ wadəŋ bay. Ndo i məsler
ŋgay hay ta mbəɗa ha bo hərwi ada
tâ ndzəkit bo ta ndo neheye faya ta
tətikateye tsəveɗ nakə deɗek eye a
ndo hay aye. Pat nakəməndzibəra
ma ndəviye aye na, Mbəlom ma
pərateye ka wu tay nakə tə ge aye.

Pol a zlapa tə ɗəretsətseh ŋgay ne-
heye a sa aye

16Namasiye ha, na tsikakumeye
sa, ndəray mâ dzala neŋ na, gər
mavuwe bay. Taɗə ka dzalum mə
gər kurom gər a vuweŋ na, təmum

* 11:10 Zəbama 2 Koriŋte hay 1.1.
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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. 18 Na zəba faya na, ndo
hay haladzay faya ta giye zlapay
andza ndo neheye tə sər Mbəlom
bayaye. Neŋdərmaknagiyeandza
nəteye. 19Ka gwaɗumnəkuromna,
ka tsahum ba? Ka zalumatay a gər
mavuwe hay ta mədzal gər kurom.
20Ka 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 kuromahkar
gər eye tsɨɗ.† 25 Madzəga mahkar,
Roma hay ta kəɗ ga, sik nəte ta
kal ga tə kwar hərwi məkəɗe gay.
Madzəga mahkar kwalalaŋ i yam

ka bətuk may ha a huɗ i yam. Sik
nəte ta həpat kwa ta həvaɗ, na həna
mə huɗ i yam. 26 Sik haladzay
ahəl nakə faya na həhaliye na,
na sa ɗəretsətseh hərwi mazaw
nakə ma zliye ga aye, na sa
ɗəretsətsehhərwiməkalhay 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
ɗəretsətseh haladzay. 27 Na ge
məsler haladzay ta gədaŋ ada na
sa ɗəretsətseh, madzəga haladzay
na hutawa tsəveɗ ka məndzehəre
bay, madzəga haladzay na ndzawa
ze mənde wu mənday ada ze
məse yam, mətasl a gaweŋ ada na
hutawa petekeɗ məpe ka bo bay.
28 Ɗəretsətseh siye hay andaya,
ane tuk na, na tsikiye sa bay. Na
tsikiye ka wu mekeleŋ eye ɗekɗek.
Ma mədzal gər na, na dzalawa
ka ndo məpe mədzal 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,
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

† 11:24 Zəbamə Bazlammapala eyemasulo eye 25.3.
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ta zleɗ. 33 Ane tuk na, ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu tə pa ga
a kəteh, tə ɓar faya ləɓer. Tə zla
ga ahaya abəra tə mavavar. Tə
mbəzla ga ahaya sərəhəhə abəra
ma wuzlahgəma niye. Na təmaw
abəramə həlay i bəy niye.‡

12
Pol a sər ha gədaŋ i Yesu Kəriste

1Kutoŋ na giye zlapay huya. Na
sər ha ma giye ŋgama kwa tsekweŋ
bay tebiye. Ane tuk na, anəke na
tsikiye ka wu nakə Yesu Kəriste a
bəzeŋ ha ma məsine aye. 2 Na sər
ndoweye andaya madzapa eye tə
YesuKəriste. Kəndzamagiyeməve
kuro gər eye faɗ, Mbəlom a zla na a
mbəlomka təvŋgay. AgənaMbəlom
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 ambəlom ka təv
ŋgay. Agəna məsine a gay, agəna ki
ye ta deɗek, maa sər na, Mbəlom.
4 Ahəl nakə neŋgeye mə ɗəma aye
na, kə tsənewu nakə ndo zezeŋma
sliye mətsike bay aye. Ta vəl faya
tsəveɗ a ndo hay ka mətsike bay.
5 Na giye zlapay na, ta ndo niye,
ane tuk na, ka wu neheye tebiye
a zəbeŋ ɗəre a neŋ aye na, na giye
zlapay tə bəle ga ɗekɗek tsa. 6 Taɗə
a seŋməge zlapayna, na tsikiyeme
andza gər mavuwe bay, wu nakə
na tsikiye na, ma təriye deɗek. Ane
tuk na, na giye zlapay bay hərwi a
seŋbaynakəndo ta rəheŋeyehagər
hərwiwuneheye na giye ha zlapay
aye. A seŋ tâ rəheŋ ha gər ɗuh na,
hərwi bazlam neheye ŋgwalak 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
mawuriye fagayamə 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. 8Madzəga 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 neŋ bəle eye. Kwa taɗə
faya ta tseɗeŋeye, kwa taɗə faya ta
pəreŋeye, kwa taɗə ɗəretsətseh siye
hay faya tandzeŋeyea gər, kwa taɗə
wuhay 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 ka Yesu neheye ma Koriŋte
aye

11Na tsikme andza gərmavuwe,
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?
Neŋwuraykəriye, ane tukna, ndo i
maslaŋ kurom neheye ka gwaɗum
nəteye bagwar eye hay haladzay
aye na, ta ze ga ha bay. 12Nəkurom
ka sərum ahəl nakə neŋ mə gay
kurom aye na, na ge məsler ta
məzle ŋgatay mə ɗəretsətseh ada
Mbəlom kə gemasuwayaŋwal wal
haladzay tə həlay ga. Masuwayaŋ
neheye a ɗa ha na, neŋ ndo i
maslaŋ ŋgay ta deɗek. 13Na ge wu
hay mə gay i ndo məpe mədzal gər
hay ka YesuKəriste siye hay ada na
ge mə gay kurom bay na, andaya
ɗaw? Wu andaya nəte tsa nakə
na ge mə gay kurom bay aye. Na
tsətsah fakuma: «Ndayum ga ha wu

‡ 11:33 ZəbaməMəsler hay 9.23-25.
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mənday» bay. Kə ge na gakum lele
bay na, pəsum ga ha!

14Anəke na, mazlambar na diye
naha a gay kurom mamahkar
eye. Na ye naha na, na təmiye ka
vəlumeŋ wu wal bay. Wu nakə a
seŋ aye na, ɗərev kurom bəna wu
kurom hay bay. Andza i wawa hay
ta bəba tay hay. Maa vəlatay wu
a bəba hay na, wawa tay hay bay.
Ɗuh maa vəlatay wu a wawa hay
na, bəba tay hay. 15 Kwa taɗə na
dziye ha wu ga tebiye, kwa taɗə na
vəliye ha məsəfəre ga peteh hərwi
madzəne kurom na, a yeŋ a gər
haladzay. Ass! Ka wuɗum ga sa
bayna, hərwi nakənawuɗa kurom
ka zal aye ɗaw?

16 Na gwaɗ ka sərum ha na
tsətsah fakuma vəlumeŋ wu bay!
Ane tuk na, ndo siye hay mə
walaŋ kurom tə gwaɗ: «Polneŋgeye
bəbərekeye, fayamavakweyegər.»
17 Na vakum gər na, ma kəkay?
Na vakum gər na, ta ndo nəte mə
walaŋ i ndo neheye na slər tay
naha a gay kurom aye tsukuɗu,
ma kəkay? 18 Na tsətsah ka Titus
mâ ye naha a gay kurom. Na
slər 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?

19 Wu nakə nəmaa watsa a
ɗerewel nakay aye na, agəna ka
dzalumeye na watsakum naha
hərwi məge me abəra ka bo may
kame kurom. Nəmaa tsik na,
kame i Mbəlom hərwi nəmay ndo
i Kəriste hay. Nəkurom malamar
may neheye nəmaa wuɗa kurom
haladzay aye, nəmaa tsikakumwu
neheye tebiye na, hərwi a samay
madzəne kurom hərwi ada kâ

gəlum ka tsəveɗ i Mbəlom. 20Ɗərev
fayamadiye fagayaabərahərwina
dzala agəna ahəl nakə na ye naha
a gay kurom aye, na ndzakumeye
a gər nəkurom ka tsəveɗ nakə lele
bay aye. Mede kurommadeyeŋeye
a gər bay. Taɗə kə ge andza niye na,
mede gamadeyakumeye a gər bay.
Agəla na ndzakumeye a gər na,
fayaka tərumeyeməwalaŋkurom,
faya ka gumeye ka bo sələk mə
walaŋ kurom, faya ka gumeye ka
bo mevel, faya ka ŋgənumeye bo,
fayaka tsikumeyewunakə 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 i
mezeleme hay haladzay məwalaŋ
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 təwatsaməƊerewel iMbəlom,
tə gwaɗ: «Ta ŋgəniye sariya i wu
hay tebiye na, ndo məhəle mbal
hay sulo kəgəbay mahkar tâ ge
andaya bəna sariya ma ŋgəniye
bay.*» 2 Mede nakə na ye naha
masulo aye na, ɓa na tsikatay a
ndo neheye faya ta giye mənese
ada a ndo siye hay tebiye dərmak.
Anəke na, na ye naha zuk bay.

* 12:18 Pol kə tsik ka malamar niye tsɨy. Zəba 2 Koriŋte hay 8.22. * 13:1 Zəba mə Bazlam
mapala eyemasulo eye 19.15; Mata 18.16; 1 Timote 5.19; Hebrœ 10.28.
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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 ma mədahaŋ,
neŋgeye andaya ta gədaŋ iMbəlom.
Nəmay na, nəmay madzapa eye
tə neŋgeye. Nəmaa həniye ha gər
hərwi matəre bəle eye hay. Ane
tuk na, aza nəmaa ye naha a gay
kurom na, nəmaa bəziye ha nəmay
taməsəfəre ta sifa ŋgay, nəmaa giye
məsler ta gədaŋ i Mbəlom.

5 Tsətsahumay a gər kurom,
zəbum ka məndze kurom,
nəkurom mandza eye andza ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu
ŋgway ɗaw? Yesu Kəriste andaya
mə nəkurom na, ka sərum ha
bəɗaw? Kə ge andza niye bay na,
kadəɗumeyeabəraka tsəveɗ. 6Ane
tuk na, kwa kəkay kəkay bəbay na,
ka sərumeye ha ta deɗek nəmay
na, nəmaa dəɗ abəra ka tsəveɗ
bay. Nəmay na, ndo i maslaŋ i
Yesu hay ta deɗek. 7 A samay ndo
hay tâ gwaɗ famaya, nəmaa ge
məsler lele mə gay kurom bay.
Wu nakə a samay aye na, nəmaa
ɗuwulay naha me aMbəlom 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. 8 Nəmaa tsik andza niye
na, hərwi nəmaa sliye fayamənese
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 aMbəlom hərwi
ada mâ dzəna kurom ka məgəle ka
tsəveɗ ŋgay.

10 Hərwi niye na watsakum
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
deɗek Mbəlom kə vəleŋ tsəveɗ
ka matərakum hərwi ada nâ nas
kurom ha ɗuh bay, ane tuk na,
hərwi ada nâ dzəna kurom ka
məgəle kame kame.

11Malamar ga hay, anəke na, na
ndəv ha bazlam ga kanaŋ! Pəlum
məgəle ka tsəveɗ i Mbəlom, vəlum
gədaŋ a bo mə walaŋ kurom nəte
nəte, ndzum ayaw ayaw məwalaŋ
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.

12Tsikumme a bo lele məwalaŋ
kurom nəte nəte andza malamar
hay. Ndo məpay bəzay a Mbəlom
hay tebiye kanaŋ ta tsikakumnaha
me.

13 Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste mâ pa fakuma ŋgama.
Mbəlom mâ rahakum ha ɗərev
kurom tə mawuɗe bo ŋgay.
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye mâ dza-
pakum ha ɗərev kurom hay nəte
nəte.
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Ɗerewel nakə Pol a
watsatay naha a
Galat hay

aye
Məfələkwe

Ɗerewel i Pol nakə a watsatay
naha a Galat hay aye na, a tsikatay
naha a məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu neheye ta
diye i tsakay i Turki nakə anəke
aye. Pol a pa gay i maɗuwule me a
həlaymahəhele ŋgaymasulo eye ta
mahkar eye. Ma dəba ŋgay na, ndo
mekeleŋ eye hay ti yaw tə labara
wal abəra ka bəmalə i Pol.
Ma Galat na, slala i ndo hay wal

wal: Yahuda neheye ta təra ndo
məpemədzal 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 bazlamhaywalwal
mahkar.
Ka madədo 1 ta 2 na, a təkər wu
nakə a ge bo ka gər ŋgay aye.

Ka madədo 3 ta 4, Pol a ge me
abəraka labaraŋgay tamətsike
wu nakə a tsik ma Dzam Gu-
ram eye aye.

Kamadədo 5 ta 6. Pol a ɗa hama
kəkay nakə ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu Kəriste, nəteye
ta təmaw abəra ma beke i ba-
zlammapala eye.

1 Maa watsakum naha ɗerewel
nakay na, neŋ Pol. Neŋ ndo i
maslaŋ i Yesu. Neŋ ndo i maslaŋ i
ndohaybay,maa slər ga hana, ndo
hay bay. Maa slər ga ha na, Yesu
Kəriste eye tə gər ŋgay ta Mbəlom
Bəbakwaynakəa lətse ahayaabəra
ma mədahaŋ aye. 2Malamar 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
hamezeleme 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
kwaymâ ge aye. 5Zambaɗakway a
Mbəlomka tor eye. Mâ gebo andza
niye!

Labaraŋgwalak eyena, 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
ŋgwalakeye, ane tukna, ŋgwalakeye
bay. 7 Labara ŋgwalak eye na, nakə
na tsikakum aye bəna, mekeleŋ
eye nakə a yaw abəra ka təv i
Mbəlom sa aye na, andaya bay. Na
tsikakumandzaniyena, hərwindo
hay andaya faya ta kwasakumeye
ha mədzal gər, a satay mənese ha
ada mambəɗa ha Labara Ŋgwalak
eye i Kəriste. 8 Taɗə ndoweye
a tsikakum labara mekeleŋ eye
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 maseye mətsikakum naha sa.
Taɗə ndoweye kə tsikakum labara
mekeleŋ eye wal abəra ka bəmalə
nakəka tsənumayena,Mbəlommâ
vəlay mezeleme. 10 Ka dzalum mə
gər kurom na tsik andza niye na,
hərwi ada ndo hay tâ ɗəsleŋ ha gər
ɗaw? Aʼay! Andza niye bay. A seŋ
na, Mbəlom neŋgeye mâ ɗəsleŋ ha
gər. Ka dzalum mə gər kurom na,
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a seŋ neŋ nâ yatay a gər a ndo hay
ɗaw? Aʼay! Taɗə a seŋ nâ yatay a
gər a ndo hay sa na, na sliye faya
matəre ndo i məsler i Kəriste bay.

Pol a ɗa ha ma kəkay nakə a təra
ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste aye

11Malamar ga hay, sərum ha na,
Labara Ŋgwalak eye nakə faya na
ɗiye ha aye, a yaw abəra mə ba-
zlam i ndo hay bay. 12 Na 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.* 13Mede 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 ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu ka zal naha haladzay.
Na pəlawa tsəveɗ ka mədze tay ha.
14 Mə walaŋ i ndo neheye məve
may nəte aye na, na ze tay ha siye i
ndomay hay təməpay bəzay a kule
mayYahudahay. Navəlawayhabo
ga peteh a kule i bəba tətemay hay.

15Ane 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 ŋgaymə neŋ hərwi
ada nâ ɗa ha Labara Ŋgwalak eye
nakəa tsikkaneŋgeyeandoneheye
nəteye Yahuda hay bay aye. Ahəl
nakə a bəzeŋ ha aye na, nəmaa
ge faya mahəmba ta ndəray bay.
17 Na ye a Zerozelem mata tsike
me ta ndo neheye nəteye tə leheŋ
matəre ndo i maslaŋ i Yesu hay
aye na, na ye ka təv tay bay. Na
ye ɗuh kwayaŋŋa, na ye ka dala i
Arabi. Ma dəba aye, na maw na ye
a Damas.

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 gər
eye zlam tsa.† 19 Na ŋgatay na, a

Yakuba malamar i Bəy Maduweŋ
kway Yesu Kəriste bəna, na ŋgatay
a ndo i maslaŋ i Yesu mekeleŋ eye
bay. 20 Mbəlom a sər wu nakə
na tsik aye na, deɗek, na raw me
bay. 21Ma 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 a
Mbəlom 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 Ti-
tus 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 eyenakə fayana ɗatayhaa
ndoneheyenəteyeYahudahaybay
aye. Agəna ta dzaliye na, məsler
ga nakə ahəl niye taməsler 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 ma-
pala 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 nəkwaymadzapa eye təYesu

* 1:12 ZəbaməMəsler hay 9.3-6. † 1:18 Sefas na, məzele i Piyer ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste.
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Kəriste aye. A satay na, kâ tərakwa
beke i bazlam i Musa mapala eye
sa. 5 Ane tuk na, nəmaa vəlatay
tsəveɗ kwa tsekweŋ bay tebiye. A
samay na, Labara Ŋgwalak eye mâ
ye kamehuya ta deɗek nakə ada ka
tsənumeye dərmak aye.

6Ndoneheye tə gwaɗnəteye bag-
war eye hay aye, kwa taɗə nəteye
bagwar eye hay, kwa taɗə nəteye
bagwar eye hay bay, məndəre ga
mey tey. Ka ɗəre i Mbəlom ndo hay
na, tə ləva nəte. Ahəl nakə faya na
tsikiye wu nakə na ɗawa ha a ndo
hay aye na, ndo neheye bagwar
eye ta səkeheŋ ha faya wuray ka
bazlam ga nakə na ɗawa ha aye
bay. 7Azlakwabay tə sər ha ɗuhna,
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
Yahudahayaye. 8Tə sərhaMbəlom
nakə a vəlay gədaŋ a Piyer ada a
təra ha ndo i maslaŋ i Yahuda hay
aye na, neŋgeye Mbəlom nakə a
vəleŋ gədaŋ ada a slər ga ha ka təv
i ndo neheye nəteye Yahuda hay
bay aye na, huya neŋgeye. 9Yakuba
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 ba-
zlam 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. 10Wu nakə ta tsətsah famaya
nəmaa giye na, nəte tsa. Wu niye
na, navəl habogakaməgedərmak.
Tə gwaɗamay nəmaâ dzəna ndo i
mətawak neheye mə walaŋ i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu ma
Zerozelem aye.

Pol a may ha maŋgok a Piyer ma
Aŋtiyos

11 Ma dəba eye na, Piyer a yaw
a Aŋtiyos, na gay me kame i ndo
hay hərwi a ge wu nakə lele bay
aye. 12 Kurre na, neŋgeye ta ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu ne-
heye 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 ma-
dayaw abəra mə walaŋ tay, kə nda
wu mənday 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 tə gər ŋgay
a ge andza niye 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
Yahuda hay bəna nəkway ndo i
slala i siye i ndo neheye tə sər
bazlam i Mbəlom mapala eye bay
aye bay. 16Ane tuk na, kwa andza
niye bəbay na, ka sərakwa ha
ndəray ma sliye matəre tsəɗaŋŋa
kame i Mbəlom bay, say ndo nakə
kə pa mədzal gər ŋgay ka Yesu
Kəriste aye. Bənandonakə fayama
pay bəzay a bazlam iMusamapala
eye na, ma təriye tsəɗaŋŋa bay.
Nəkway bəbay ka dzalakwa ha
ka Yesu Kəriste nakə ada Mbəlom
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a təma kway andza ndo neheye
nəteye ŋgwalak eye kame ŋgay
aye. Bəna hərwi nakə ka pakway
bəzay a bazlam i Musa mapala eye
bay. Ndəray ma sliye faya matəre
ŋgwalak eye kame i Mbəlom hərwi
nakə faya ma pay bəzay a bazlam i
Musamapala eye bay.*

17 Andza niye, nəmay Yahuda
hay a samay matəre ŋgwalak eye
hay kame iMbəlom na, hərwi nakə
nəmaa pa mədzal gər may ka Yesu
Kəriste aye. Kə ge nəmay andza
niye na, nəmaa təra andza ndo ne-
heye ka zalakway ndo i mezeleme
hay hərwi faya ta pay bəzay a ba-
zlam iMusamapala eye sabay 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: Taɗəndoweyekə gər ha
məpay bəzay a bazlam i Musa ma-
pala 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. 19Neŋ
na mət na, hərwi bazlam i Musa
mapala eye. Neŋ kame ŋgay na,
andza ndo nakəmaməta 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
mayako mazləlmbaɗa eye na, neŋ
madzapa eye tə neŋgeye, nəmaa
mət ka bo salamay.† 20Neŋ na, sifa
nakə anəke na ndziye ha aye na,
i ga bay, mandza eye mə neŋ na,
Kəriste. Məndze ga nakə na ndziye
ka məndzibəra anəke aye na, na
ndziye hərwi nakə na dzala ha ka
neŋgeye Wawa i Mbəlom nakə a
wuɗa ga aye ada a vəl ha gər ŋgay
hərwi ga aye. 21 Neŋ na, ɗaɗa na

kərahiye ŋgwalak i Mbəlom nakə a
geŋ aye ta məme a bazlam i Musa
mapala eye bay. Taɗə ta deɗek
ndoweye ma təriye tsəɗaŋŋa kame
i Mbəlom hərwi faya ma pay bəzay
a bazlam i Musa mapala eye na,
niye na, Kəriste a mət kəriye, kə ge
ŋgama bay. Ɗuh andza niye bay!

3
Bazlam i Musa mapala eye ta

məpemədzal gər ka Yesu
1 Nəkurom Galat hay, maa zla

fakuma abəra metsehe na, mey?
Maa ndzək kuromway? Na ɗakum
ha parakka lele hərwi ada kâ
tsənummakəkaynakəYesuKəriste
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 eye na, hərwi nakə ka
tsənum Labara Ŋgwalak eye ada ka
dzalum ha faya aye, na gwaɗ ba?
3Metsehe andaya fakuma bay na,
hərwimey? Ka dazlumay ahəl niye
na, ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye. Anəke a sakum mandəv ha ta
gədaŋ kurom eye na, ma kəkay?
4 Wu neheye tebiye a ndzakum a
gər aye ka dzalum na, kəriye tsa
ɗaw? Ta deɗekma təriye kəriye tsa
bay. 5Mbəlom a vəlakum Məsəfəre
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 nakə ka pumay zləm a
Labara Ŋgwalak eye ada ka pum
mədzal gər kurom ka Kəriste aye.

6 Wu nakə bazlam i Mbəlom a
tsik ka Abraham aye na, məmum

* 2:16 Dəmes hay 143.2; Roma hay 3.20, 23. † 2:19 Ahəl niye hərwimadayay a gər aMbəlom
ada matəre 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 haməpay bəzay a bazlam i Musamapala eye.
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ahaya a gər, a gwaɗ: «Abraham a
dzala ha ka Mbəlom, hərwi niye
Mbəloma təra hando i deɗek kame
ŋgay.*» 7Niye 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.‡» 11Ka sərakwa ha ba-
zlam i Musa mapala eye ma sliye
matəre ha ndo ŋgwalak eye kame
i Mbəlom bay. Ka sərakwa ha
na, hərwi tə watsa mə Ɗerewel i
Mbəlom na, tə gwaɗ: «Ndo nakə
kə dzala ha ka Mbəlom aye na,
Mbəlom ma təriye ha ŋgwalak eye
ka ɗəre ŋgay, ada ma hutiye sifa.§»
12 Ane tuk na, məpay bəzay a ba-
zlam i Musa mapala eye na, wal ta
məpe mədzal gər ka Mbəlom. Ɗuh
andza nakə tə watsa a Ɗerewel i
Mbəlom aye na, tə gwaɗ: «Ndo nakə
kə pay bəzay tebiye a bazlam ma-

pala eye na, ma hutiye sifa deɗek
eye tə neŋgeye.*» 13 Andza niye
Mbəlom a vəlakway mezeleme na,
hərwi nakə 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 hutakwa
Məsəfəre nakəMbəlom a tsik kurre
a gwaɗ ma vəlakweye hərwi nakə
ka pakwa mədzal gər kway ka
neŋgeye aye.

Bazlam i Musa mapala eye ma
nasiye ha wu nakə Mbəlom a gwaɗ
ma vəliye aye bay

15Malamar ga hay, na ɗakumeye
ha wu nakay tə wu neheye ka
ŋgatawakway pat pat aye. Taɗə ndo
hay sulo tə ndza ka təvmanəte eye,
tə ma ha ka bo bazlam ada tə ɓar
dzamməwalaŋ tayna, 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 gwaɗmavəliye
a hulfe ŋgay dərmak. Ta watsa
mə Ɗerewel i Mbəlom, Mbəlom ma
vəliye wu neheye a Abraham ada
a hulfe ŋgay hay na, andza niye
bay. Tə tsik bazlam niye na, ka

* 3:6 Madazlay i wu hay 15.6. † 3:8 Madazlay i wu hay 12.3. ‡ 3:10 Bazlammapala eye
masulo eye 27.26. § 3:11 Habakuk2.4. * 3:12 Levitik 18.5; Romahay10.5. † 3:13 Bazlam
mapala eyemasulo eye 21.23.
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hulfe nəte tsa. Hulfe niye na,
Kəriste.‡ 17Wu nakə a seŋ mətsike
aye na, anaŋ: Mbəlom a ɓar dzam
ta Abraham kurre. Ma dəba iməve
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 ba-
zlam i Musa mapala eye na, andza
məgweɗe ma vəliye hərwi kə gwaɗ
ma vəliye sa bay. Ane tuk na,
Mbəlom a pa ŋgama ka Abraham
na, hərwi nakə a tsikay kurre a
gwaɗayma ta giye andza niye aye.

Mbəlom a vəlakway bazlam ma-
pala eye na, hərwimey

19 Taɗə kə ge andza niye na,
Mbəlom a vəl bazlam mapala 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
Abraham ki yaw aye, ndo nakə
Mbəlom a gwaɗ ma ta vəleye wu
niye aye. Ma dəba eye na, gədaŋ i
bazlammapala eye andaya sa bay.
Mbəlom a vəl bazlam mapala eye
a gwala ŋgay hay na, hərwi ada tâ
yaw, tâ ɗay ha a Musa ada Musa
mâ ɗatay ha a Yahuda hay.§ 20Ndo
məma ha bazlam neŋgeye na, mə
walaŋ i bəruk hay sulo huya, ane
tukna, ahəl nakəMbəlomagwaɗay
a Abraham na ta vəlakeye wu aye
na, a ge neŋgeye mahəŋgeye bəna
ndəray andayaməwalaŋ tay bay.*

21 Andza məgweɗe na, wu nakə
Mbəlom a gwaɗ ma vəliye na, a
say a bazlam mapala eye bəɗaw?
Aʼay, andza niye bay. Taɗə kə ge

bazlammapala eye nakəMbəloma
vəl ayema vəliye sifa a ndo hay na,
haɓe ma sliye məge tay ha ndo hay
ŋgwalak eye hay kame i Mbəlom,
ane tuk na, bazlammapala eye an-
daya andza niye bay. 22 Azlakwa
ɗuh tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom
na, tə gwaɗ: Ndo i məndzibəra hay
tebiye nəteyeməhəlay imezeleme.
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.
Avəlatayna, hərwinakə tədzalaha
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. 25 Anəke na, Mbəlom ka
həndəkakway tsəveɗ imədzalhaka
Kəriste, bazlam i Musamapala eye
ma 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 təKəristeməmadzəhuɓe tay
ha nakə ta dzəhuɓ tay ha aye na,
ta mbəɗa, məndze tay a ndzəkit
bo i Kəriste. 28 Taɗə agəna nəkar
Yahuda, kəgəbaynəkarYahudabay
na, ma giye wuray bay. Taɗə nəkar
beke, kəgəbay beke bayna,ma giye
wuray bay. Kwa taɗənəkar hasləka

‡ 3:16 Madazlay i wu hay 12.7. § 3:19 Ka kule i Yahuda hay na, Mbəlom a ɗay ha bazlam
ŋgaymapala 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, kwa taɗə nəkar ŋgwas eye, ma
giye wuray bay. Nəkurom tebiye
nəte hərwi nəkurom madzapa eye
tə Yesu Kəriste. 29 Kə ge nəkurom
madzapa 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
1 Wu nakə a seŋ mətsikakum

aye na, anaŋ: Maga eye na, andza
wawa nakə ma ndiye gay i bəba
ŋgay aye. Ahəl nakə neŋgeyewawa
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
nakənəkwayandzawawahaymba
aye na, nəkway beke i məsəfəre
neheye ŋgwalak eye bay neheye
faya ta ləviye məndzibəra aye.
4 Ane tuk na, ahəl nakə məpesle
i həlay i Mbəlom a ndisl a ɗəma
aye na, a sləraw wawa ŋgay. Ŋgwas
a wa na. A pay bəzay a bazlam i
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.» 7 Andza niye,
nəkurom beke i fakalaw hay sa
bay, nəkurom wawa i Mbəlom hay
ɗuh. Sa tsa na, ka hutumeye wu
neheye ma vəlateye a wawa ŋgay
hay aye dərmak hərwi nəkurom
wawa ŋgay hay.

A say a Pol na, Galat hay tâ ma
ka tsəveɗ ŋgwalak eye

8Ahəl niye Mbəlom neŋgeyeway
ta ɗakum ha zuk bay na, nəkurom
beke i wu hay wal wal ada wu
niye hay na, Mbəlom nakə deɗek
aye bay. 9 Anəke na, ka sərum
Mbəlom, a seŋ məgweɗe ɗuh na,
Mbəlom a sər kurom. Ass! Ka
mbəɗumeye gər məpay bəzay a wu
neheye kəriye gədaŋ andaya mə
ɗəma bay aye sa na, ma kəkay?
A sakum matəre beke i wu neh-
eye 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. 11 Məndze
kurom na, a dzədzar ga ha. Agəna
məsler ga nakə na ge mə walaŋ
kurom aye na, a təra kəriye.

12 Malamar ga hay, neŋ na təra
andza nəkurom neheye Yahuda
hay bay aye. Neŋ faya na gakum-
eye amboh, tərum andza neŋ. Ka
gumeŋ mənese kwa tsekweŋ bay.
13 Nəkurom ka sərum ha makurre
eye bo a geŋ nakə na ndza mə
walaŋ kurom hərwi məɗakum ha
Labara Ŋgwalak eye aye. 14Ɗəvats
ga kə sakum ɗəretsətseh haladzay.
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. 15 A həlay
niye na, ɗərev kurom kə ŋgwasa ha-
ladzay. 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. 16 Anəke ka zlum ga
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



Galat hay 4:18 368 Galat hay 4:30

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 kaməpatay
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 nakəmədzal
gər kurom ka təra andza i Kəriste
aye. 20Aseŋ tə ɗərev gapetehmede
naha ka təv kurom anəke hərwi
adanâ sərmətsikakumwuneheye.
Ɗərev faya ma diye fagaya abəra
hərwi kurom.

Agar ta Sara
21 A nəkurom neheye a sakum

məpay bəzay a bazlam i Musa ma-
pala eye, tsikumeŋ: Ka tsənum
wu nakə Ɗerewel i Musa a tsik aye
təbəɗew. 22 Tə watsa mə Ɗerewel
i Mbəlom na, tə gwaɗ: Abraham
na, wawa ŋgay hay sulo. Neŋgeɗ
na, beke a wa, wawa neŋgeɗ ŋgwas
nakə beke eye bay aye a wa. Ŋgwas
nakə beke eye aye na, tə zalay Agar.
Ŋgwas nakə beke eye bay aye na,
tə zalay Sara.* 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 Abra-
ham kurre, a gwaɗay na vəlakeye
aye.† 24 Bazlam nakay na, a say
məɗakway ha wu andaya. Ŋgwas
neheye sulo aye na, a ndzəkit ha
bo ta dzam neheye Mbəlom a ɓar
aye. Agar, ŋgwas beke eye na, a
ndzəkit bo ta dzam nakəMbəlom a

ɓar tə Musa mə mahəmba i Sinay
aye. Wawa neheye ta wiye tay ma
dzamniyena, nəteyebeke ibazlam
i Musa mapala eye. 25 Agar na,
neŋgeye andza mahəmba i Sinay
nakə ka dala i Arabi aye. Neŋgeye
na, andza gəma i Zerozelem nakə
anəke aye dərmakhərwi gəmaniye
ta ndo neheye tebiye nəteye mə
ɗəma aye na, nəteye beke i bazlam
i Musa mapala eye.‡ 26Ane tuk na,
Zerozelem nakə mə mbəlom aye
na, neŋgeye andza ŋgwas nakə beke
eye bay aye. Maa təra andza may
kway na, neŋgeye. 27Maga eye na,
andza nakə tə watsa mə Ɗerewel i
Mbəlom aye, tə gwaɗ:
«Nəkar ŋgwas dəlay eye,

ka wawawa nəte bay aye,
ɗərev yakmâ ŋgwasa,

nəkar nakə ɗəretsətseh i məwe
wawa kə zlakazay nəte bay
aye,

wuda ta məŋgwese eye,
hərwi ŋgwas nakə zal ŋgay a gər ha

aye na,
ma ta hutiye wawa hay hal-
adzay

abəra ka ŋgwas nakə mandza
eye tə zal ŋgay aye.»

28 Malamar ga hay, nəkurom
na, wawa deɗek eye hay andza
i Mbəlom nakə 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 tə wa ta gədaŋ i Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye. A həlay nakay anəke
eye na, huya andza niye dərmak.
30Ane tuk na, təwatsaməƊerewel i
Mbəlom na, tə gwaɗ kəkay? «Həhar
na ŋgwas nakə beke eye ta wawa
ŋgay hərwi wawa i beke ma ndiye
wu i bəba ŋgay bay. Mata nde na,
wawa i ŋgwas nakə beke eye bay

* 4:22 Zəba mə Madazlay i wu hay 16.15; 21.2. † 4:23 Zəba mə Madazlay i wu hay 17.16.
‡ 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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aye.*» 31Malamar ga hay, nəkway
na, wawa i beke bay, nəkway
wawa i ŋgwas nakə beke eye bay
aye.

5
Kâ tərum beke i bazlam i Musa

mapala eye bay
1 Kəriste kə təma kway ahaya

abəra mə bazlam i Musa mapala
eye hərwi ada kâ tərakwa beke i
wuray sa bay. Ndzum ɓəŋɓəŋ, kâ
vəlumay tsəveɗ a ndəray tâ təra
kurom ha beke i wuray bay.

2 Neŋ Pol, faya na tsikakumeye:
Taɗə a sakumndohay tâ ɗəs kurom
na, 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, kutoŋ mâ pay bəzay a
bazlam i Musa mapala eye tebiye.
4Nəkurom ndo neheye ka dzalum
mə gər kurom ka tərumeye ŋgwalak
eye hay kame iMbəlomhərwi nakə
faya ka pumeye bəzay a bazlam i
Musa mapala eye na, ka ŋgənum,
ka zum a bo tə Kəriste dəreŋ. Ka
hutumeyeŋgwalak iMbəlomsabay.
5Nəmay na, nəmaa pa faya mədzal
gər may, Mbəlom ma ta təriye may
ha ŋgwalak eye hay hərwi nəmaa
vəl ha ɗərev may a Kəriste. Nakay
na, wu nakə faya nəmaa həbiye
ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa aye.
6 Taɗə ndoweye madzapa eye tə
Yesu Kəriste, taɗə agəna neŋgeye
maɗəsa bo eye, agəna maɗəsa bo
eye bayna,ma giyewuray bay. Wu
bagwar eye na, nakə ka dzalakw-
eye ka neŋgeye aye. Məpe mədzal
gər kway kaneŋgeyemavəlakweye
gədaŋmawuɗe siye i ndo hay.

7 Ahəl niye na, ka yawum kame
kame ta məge wu nakə lele aye.
Maa gakum me ka məge wu ne-
heye deɗek aye na, way? 8 Ndo
nakə a səpat kurom, a say gum

andza niye na, Mbəlom nakə a za-
lakum kâ tərum ndo ŋgay hay aye
bay. 9 Ndo hay tə gwaɗawa na:
«Ka kuts gəɗe ka wu tsekweŋ na,
ma kwasiye ha wu niye tebiye.*»
10Hərwi nəkway na, madzapa eye
ta Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste. Neŋ
na sər tadeɗekka təmumeyeandza
i ga, ka dzalumeye andza neŋ. Na
sər ha ndo faya ma zlakumeye
nahamawesewes aye na, kwaway
Mbəlomma gəsiye na a sariya.

11Malamar ga hay, neŋ na, taɗə
na ɗawahabazlam iMbəlomhuya,
ada na gwaɗawatay a ndo hay
ɗəsum bo na, Yahuda hay ta geŋeye
ɗəretsətseh bay. Ada bazlam nakə
na tsikiye kamadere i Kəriste nakə
ta dar na ka mayako mazləlmbaɗa
eye aye na, ma ndalateye bay. Ane
tuk na, na tsikawa andza niye bay.
12 Ndo neheye faya ta kwasakum-
eye ha gər aye na, a seŋ na, tâ ye
tâ təra andza voʼar neheye mahəla
kuɗes aye.

13Malamar ga hay, nəkurom na,
Mbəlom a zalakum hərwi ada kâ
təmumawabəramabeke i bazlam i
Musamapala eye. Ka ləvumeyegər
kurom andza niye, kâ gwaɗumay
a gər kurom ka gumeye wu nakə a
say a bor i bo kurom aye bay. Ɗuh
na, dzənumbonətenəte təmawuɗe
bo. 14 Wu nakə bagwar eye mə
bazlam i Musa mapala eye na,
andza nakay: «Wuɗa ndo i məgeɗ
yak dərmak andza ka wuɗa na gər
yak.†» 15 Taɗə ɗuh faya ka gumeye
andza wu i pesl hay, ka dzumeye
bo ada ka gumeye mbəlak a bo na,
gum metsehe bəna, ka nasumeye
ha bo nəte nəte kurom eye.

Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye tə ɗərev i
ndo zezeŋ

16 Wu nakə a seŋ mətsikakum
aye na, anaŋ: Vəlumay tsəveɗ a
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye mâ ɗakum
ha tsəveɗ. Taɗə ka gum andza niye

* 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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na, ka pumay bəzay a tsəveɗ neh-
eye lele bay bo kurom a wuɗa aye
sa bay. 17 Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
a wuɗa wu neheye lele bay a say
a bo i ndo məge aye bay, ada bo i
ndo nakə a kula ha gər ka 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, taɗəMəsəfəreTsəɗaŋŋaeye faya
ma ɗakumeyeha tsəveɗna, bazlam
iMusamapala eye a ləva kurom sa
bay.

19 Ka sərakwa wu neheye a say
a bor i bo kway aye. A say məge
na, wu neheye anaŋ aye: Məge
madama, məge wu nakə lele bay
aye ada məge wu nakə a ge horoy
aye. 20 Ta 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
ndohay,meaye tay kabobay. 21Tə
ge ɗəre ka wu i ndo hay, tə kwaya,
tə ge wu nakə a ye ka bo məge bay
aye, ada faya ta giyewu siye andza
nakay haladzay. Ɓa na gakum ɗaf,
anəke na maseye sa. Ndo neheye
faya ta giye slala iwuneheye 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
giyeandzanakayayena, sariyama
gəsiye tay ha bay. 24 Ndo neheye
nəteye i Yesu Kəriste aye na, ta
kərah bor i bo tay ada ta mədzal
gər nakə lele bay aye, andza ta dar
tay ha wu niye hay ka mayako
mazləlmbaɗa eye. 25 Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye kə vəlakway sifa.
Kutoŋmata 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
metsehehərwiadakâdəɗamənese
bay dərmak. 2Dzənumbonəte nəte
mə walaŋ kurom ka wu nakə ma
mbiye kurom haladzay aye. Taɗə
ka gum andza niye na, ka gumeye
wu nakə Kəriste a gwaɗakum gum
aye.

3Hərwi taɗə ndoweye ka zəba ka
boŋgay andza bagwar eye azlakwa
bay neŋgeye wuray kəriye na, niye
neŋgeye faya ma səpatiye gər ŋgay.
4 Kwa way mâ zəba ka mede ŋgay,
neŋgeye lele tsukuɗu lele bəɗawna,
mâ zəba faya. Taɗə ka zəba ka
mede ŋgay lele na, ɗərev ŋgay mâ
ŋgwasa ta məsler nakə fayama giye
aye bəna ma ŋgwasiye hərwi nakə
a ze ndo ŋgeɗ aye bay. 5 Kwa way
mâge təhəlay ŋgay eyeməsler nakə
Mbəlom a vəlay aye.

6Ndonakə fayama tətikateyeba-
zlam i Mbəlom a ndo hay aye na, a
ye ka bo na, ndo niye hay tâ vəlay
wu tsakway abəra mə wu tay hay
dərmak.

7 Sərum ha lele, Mbəlom ma
gəriye ha ndo nakə ma ŋgwasiye
faya aye bay. Wu nakə ndo a
sləga aye na, ma dziye na, neŋgeye.
8 Taɗə ndoweye kə ge wu nakə
a yay a gər a bor i bo ŋgay aye
na, magogoy ŋgay nakə ma hutiye
na, mədahaŋ. Ane tuk na, taɗə
ɗuh a ge wu nakə a yay a gər
a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye na, ma
hutiye sifa nakə ma ndəviye bay
aye mə həlay i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye. 9 Kə ge andza niye na, gakwa
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ŋgwalak huya, kâ gərakwa ha bay
hərwi taɗə ka gərakwa ha bay na,
həlay eyema ndisleweye ka hutak-
weye wu ŋgwalak eye. 10 Hərwi
niye anəke na, həlay eye andaya,
gakwatayŋgwalak andohay tebiye.
Weneweneeyena, andoneheye 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.

12Ndo neheye a satay məgakum
kutoŋ ka məɗəse bo aye na, a sa-
tay ndo hay tâ zambaɗatay hərwi
məsler tay. Faya ta giye andza
niye na, hərwi ada ɗəretsətseh mâ
ndzatay a gər bay ɗekɗek tsa. Ndo
hay faya ta sateye ɗəretsətseh na,
a ndo neheye faya ta rəzleye a gər
a məɗe ha məməte i Yesu Kəriste
aye. 13 Kwa ndo neheye maɗəsa
bo eye hay aye na, faya ta rəhay
ha gər a bazlam i Musa mapala
eye bay. Ane tuk na, a satay na,
ɗəsum bo hərwi ada ta giye ha zla-
pay 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 neh-
eye 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.
15Hərwi kwa taɗəndoweyemaɗəsa
bo eye, kwa maɗəsa eye bay na,
ma giye wuray bay. Wu nakə bag-
war eye na, Mbəlom kə vəlakway
sifa weɗeye. 16Ndo neheye tebiye
faya ta pay bəzay a tsəveɗ weɗeye,
andzaməgweɗendoneheyenəteye
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
ŋgama. Mâ ge bo andza niye.
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Ɗerewel nakə Pol a
watsatay naha a

Efez hay
aye

Məfələkwe
Ɗerewel nakay tə watsatay naha

a Efez hay aye na, mawatsa eye
hərwi ndo hay haladzay ka dala
i Azi, nakə anəke tə zalay Turki
aye. Pol a watsa ahəl nakə neŋgeye
ma daŋgay aye (3.1; 4.1). Ɗerewel
eye a hayay gər ada a dzapa ha
maduk i duk i məsənəke i Pol nakə
a sənəkatay aməhay gər i ndoməpe
mədzal gər hay ka Yesu aye. A
watsa na, a ndo məpe mədzal gər
neheyenəteyeYahudahaybayaye.
Mədzal gər nakə ŋgwalak eye

wene wene aye mə ɗerewel i Pol
nakay a watsatay a Efez hay aye
na, wu nakə a say a Mbəlom məge
aye.
Ma madədo 1 ka 3, Pol a rəzlay a

gər mətsike ka mədzepe nəte kə ge
bo, hərwi Yesu kə vəl ha məsəfəre
ŋgay ka mayako mazləlmbaɗa eye.
Ndo məpe mədzal gər hay neheye
Yahuda hay bay aye ta Yahuda hay
tə dzapa nəte.
Ma madədo 4 ka 6, Pol faya ma

mataya ahaya a zləm a ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu, mədzepe
nəte, ada zay nakə Mbəlom a
vəlatay aye.

Pol a tsikatay nahame
1 Maa watsakum naha ɗerewel

nakay na, neŋ Pol ndo nakə
Mbəlom a zla hərwi ada nâ təra
ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste aye. Na
watsa naha ɗerewel nakay na, a
nəkuromndoməpemədzal gər hay
ka Yesu neheye ma gəma i Efez, ka
dzalum ha ka Yesu Kəriste tə ɗərev
kurom lele ada nəkurommadzapa
eye tə Yesu Kəriste aye.

2 Mbəlom Bəba kway ta Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste tâ pa
fakuma ŋgama ada tâ vəlakum zay.

Ŋgama i Mbəlom a 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 ne-
heye tebiye ta ndziye ka tor eye
mə mbəlom aye. A vəlakway na,
hərwi nəkwaymadzapa eye təYesu
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 tərakwando ŋgayhay
tsəɗaŋŋa eye hay ada kâ tərakwa
kame ŋgay na, mənese mâ ge an-
daya 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
neŋgeyeməge andza niye.

6Zambaɗakway aMbəlom hərwi
ŋgwalakŋgaynakə a gakway aye na,
a ze wu hay tebiye aye. Ŋgwalak
ŋgay nakə a gakway haladzay aye
tə həlay i felik i wawa ŋgay 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
ɗakwayhametseheŋgay. Aɗakway
ha na, hərwi ada kâ sərakwa wu
nakə a say aye. 9 Kə ɗakway ha
wu nakə maŋgaha eye kurre a say
məge tə həlay i Yesu Kəriste aye.
Wu neheye a ge na, ta ŋgwalak ŋgay,
anəke na, kə ɗa ha. 10 Wu niye

* 1:7 «Təbambaz ŋgay», andzaməgweɗe taməməte ŋgaynakə tə kəɗna kamayakomazləlmbaɗa
eye aye.
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Mbəlom ma ta ndəviye ha aye na,
pat nakəhəlayŋgay eyemandisliye
a ɗəma aye. Ma hayatay gər a wu
hay tebiye. Wuneheyeməmbəlom
aye ta wu neheye ka məndzibəra
aye tebiye. Ma piye tay ha a həlay i
Yesu Kəriste hərwi adamâ təra bəy.

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 dza-
pakwa tə Kəriste. Kə vəlakway
wu nakə a tsik kurre a gwaɗ ma
vəlakweye. 12 A vəlakway na,
hərwi ada ndo hay tâ zambaɗay a
neŋgeyenakəbagwar eye taməzlaɓ
eye hərwi may neheye nəmaa lah
məpe mədzal gər may ka Yesu
Kəriste aye. 13 Nəkurom dərmak
na, nəkurom madzapa eye tə Yesu
Kəriste. Ka tsənum bazlam deɗek
eye. Ka tsənum na, Labara Ŋgwalak
eye i mətəme nakə Mbəlom a təma
kurom ha aye, ka dzalum ha ka
Yesu Kəriste. Ma mədzepe nakə ka
dzapum tə Yesu aye na, Mbəlom
kə vəlakum Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
andza nakə a tsik kurre, a gwaɗma
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
nakə Mbəlom ma ta təmiye kway
ha ka tor eye. Zambaɗakway a
neŋgeye,Mbəlom nakə bagwar eye
ta məzlaɓ eye.

Pol a ɗuwulay me a Mbəlom
hərwi ndo i Efez hay

15 Hərwi niye neŋ faya na gay
naha sɨsœ aMbəlom hərwi kurom.
Neŋ faya na gay naha sɨsœ a
Mbəlom na, hərwi mey? Hərwi na
tsəne kəkay nakə nəkurom faya ka
dzalumeye ha ka Bəy Maduweŋ

Yesu kame kame ada kəkay nakə
ka wuɗum ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu aye dərmak. Ayaw!
Na tsəne wu niye hay andza niye
na, 16 ahəl nakə neŋ faya na
ɗuwulaway naha me a Mbəlom
aye na, na gaway naha sɨsœ a
Mbəlompatpathərwikurom. 17Na
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 ada ka dzalumeye
ka wu nakə a zalakum faya ma
vəlakumeye aye lele. Neŋ faya
na ɗuwulay naha me na, hərwi
ada kâ sərum ha kəkay wu 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
YesuKəriste 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 ka
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məndzibəra nakay anəke aye ada
tə bəmalə nakəmadeyeweye kame
aye. 22Mbəlomahəl wuhay tebiye,
a pa na a huɗ i sik ŋgay. A zla, a
pa na neŋgeye bəy ka gər i wu hay
tebiye, a gwaɗay: «Nəkar na, bəy i
ndo gahay tebiye.» 23Ndoŋgayhay
na, ta təra andza bo i Yesu. Ŋgwalak
i wu neheye lele eye hay tebiye aye
na, faya ma vəlateye a ndo ŋgay
hay ada neŋgeye na, ŋgwalak i wu i
Mbəlom tebiye andayaməneŋgeye.

2
Mbəlomavəl sifa təhəlay iKəriste

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, a
mede i ndo i məndzibəra hay. Ka
pawumay zləm a bəy i fakalaw
nakə neŋgeye mandza eye ma
magərmbəlom aye. Maa ge məsler
ma ndo neheye tə pay naha faya
a Mbəlom bay hus anəke aye na,
neŋgeye. 3Nəkway 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 ka məge
wu neheye lele bay aye hay kame
kame. Ka dzalawakwana, kaməge
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 andza maməta 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
hərwinakənəkwaymadzapaeye 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 say məɗatay ha
a ndo neheye ta deyeweye kame
mba aye. Nəteye ta sər ha dərmak
ŋgwalak ŋgay nakə a vəl haladzay
aye na, kəriye. 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 gumeye lele eye hay bay. A
gakum ŋgwalak ŋgay kəriye na,
hərwi ada ndəray mâ ɗəslay ha gər
a bo ŋgay bay. 10 Hərwi niye maa
gakway na, neŋgeye. A vəlakway
sifa weɗeye na, tə həlay i Yesu
Kəriste 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, təKəriste
11Hərwi 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 təbeyaye. Nəteye təgwaɗawaya
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. 12Məmum
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.
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Nəkurom ka məndzibəra nakay,
ane tuk na, nəkurom dəreŋ ta
Mbəlom. 13Ahəl niye na, nəkurom
dəreŋ ta Mbəlom. Anəke na,
nəkurom madzapa eye tə Yesu
Kəriste. Nəkurom bəse ta Mbəlom
tuk hərwi Yesu Kəriste. Neŋgeye
ka mbəɗa ha bambaz ŋgay hərwi
kurom.

14Neŋgeyendo 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. 16Məne ɗəre nakə
mə walaŋ tay aye na, kə mbata
ha ta məməte ŋgay. Məne ɗəre
andaya sa bay. Ta təra slala nəte
na, hərwi ŋgay. Kə sər tay ha ka
bo nəteye tebiye tage Mbəlom.
17 Kəriste ki yaw ka məndzibəra,
kə ɗa ha labara weɗeye ka gər i
məndze zay mə walaŋ i ndo hay
ta Mbəlom. Məndze zay niye na,
i kurom neheye dəreŋ ta Mbəlom
aye ada i may neheye nəmay bəse
ta Mbəlom aye. 18 Yahuda hay ta
ndoneheyenəteyeYahudahaybay
aye, nəkway sulo kway eye tebiye
ka hutakwa tsəveɗmahəndzəɗe ka
təv i Mbəlom tə həlay i Yesu Kəriste
ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
nəte ŋgweŋ.

19Kə ge andza niye na, nəkurom
mbəlok eye hay sa bay. Nəkurom
madurloŋ hay sa bay. Nəkurom
na, wawa i dala niye hay nəkurom
andza siye i ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu. Nəkurom mə gay i
Mbəlom andza nəteye. 20Nəkurom
na, ka tərum kwar neheye ta
ɗəzliye ha gay aye. Matəra mədok
eye na, ndo i maslaŋ hay ta ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom hay.
Kəriste na, neŋgeye kwar nakə ma
vəleye gədaŋ a gay aye. 21Gay niye
a gəl kame kame, a mbəzl bay na,
hərwi ŋgay. Gay niye a təra na,
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom.
Mbəlom ma ndziye na, mə ɗəma.
22 Nəkurom neheye madzapa eye
təYesuKəriste ayena, kəhəl kurom
ta siye i ndo hay, ka təra kway hay
tebiye andza kwar i maɗəzle gay.
Gay niye na,Məsəfəre iMbəlomma
ndziye mə ɗəma.

3
A say aMbəlom na, Polmâ ɗatay

ha labara ŋgay a ndo neheye nəteye
Yahuda hay bay aye

1 Hərwi niye neŋ Pol, neŋ faya
na ɗuwulay nahame aMbəlompat
pat hərwi kurom. Neŋ ma daŋgay
na, hərwi məsler i Yesu Kəriste
nakə faya na giye hərwi madzəne
nəkurom neheye Yahuda hay bay
aye. 2 Ka tsənum Mbəlom kə
vəleŋməsler hərwi adanâ ge hərwi
kurom bəɗaw? Na huta na, hərwi
ŋgwalak ŋgay. 3 Mbəlom kə ɗeŋ ha
wu nakə maŋgaha eye kurre aye
andza nakə na lah məwatsakum
naha faya tsekweŋ aye. 4 Ka
dzaŋgum na, ka sərumeye ha kəkay
nakə neŋ na sər wu nakə maŋgaha
eye ka gər i Kəriste kurre aye lele
tuk. 5 Ahəl niye na, Mbəlom kə
ɗatay ha wu nakə maŋgaha eye
andza nakə anəke aye bay. Ane
tuk na, anəke na, a slərawMəsəfəre
ŋgay hərwi ada mâ ɗatay ha wu
niyemaŋgaha eye parakka. A ɗa ha
na, a ndo i maslaŋ ŋgay hay, ada a
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ndoməɗe ha bazlamŋgay neheye a
pala tay ha aye. 6Wu niye Mbəlom
a ɗa ha aye na, nəkurom neheye
Yahuda hay bay aye na, Mbəlom
ma vəlakumeye dziye ta Yahuda
hay. Nəkurom ta Yahuda hay
nəkurom ka tərum slala nəte. Wu
nakə Mbəlom a gwaɗ ma ta vəliye
a ndo neheye nəteye madzapa eye
tə Yesu Kəriste aye ma vəlakumeye
na, dziye ta Yahuda hay. Wu ne-
heye tebiye na, maa ɗa ha Labara
Ŋgwalak eye.

7 Mbəlom a geŋ ŋgwalak ŋgay, a
zla ga məge məsler ŋgay hərwi ada
nâ ɗa ha labara ŋgay ŋgwalak eye
a ndo hay. A ge andza niye na,
ta gədaŋ ŋgay. 8 Neŋ mə walaŋ i
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
na, na sla wuray kwa tsekweŋ bay
tebiye. Kwa andza niye bəbay na,
Mbəlom kə geŋ ŋgwalak ŋgay a neŋ
hərwi ada nâ ɗatay ha a ndo ne-
heye nəteye Yahuda hay bay aye
ŋgama nakə a yaw mə həlay i Yesu
Kəriste aye. Ŋgama niye na, hal-
adzay. Ndohay ta sliye fayaməsəre
tebiye bay, hərwi ka zal naha.
9Mbəlomavəleŋ tsəveɗkaməɗatay
ha a ndo hay wu nakə a tsik ahəl
niye maŋgaha eye, ma ta giye bo
na, kəkay. Mbəlom neŋgeye ndo
məge wu hay tebiye kə pa na wu
niye maŋgaha eye hus ahəl nakay
anaŋ aye. Anəke na, kə ndohwaw
a dzaydzay parakka tuk. 10 Anəke
na, Mbəlom kə ɗa ha mə walaŋ i
ndo ŋgay hay hərwi ada gawla ŋgay
hay ta bəy tay hay mə mbəlom tâ
zəba fataya tâ sər ha metsehe ŋgay
ka gər i wu hay wal wal tebiye.
11Andza niye, a ge na, andza nakə
a tsik a gwaɗma 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 tsəveɗmahəndzəɗe ka
təv iMbəlom tə həlay i Yesu Kəriste.

13Hərwi niye neŋ faya na gakum-
eye amboh. Ɗərev mâ ye fakuma
abəra hərwi ɗəretsətseh nakə neŋ
faya na siye hərwi kurom aye bay.
Ɗuh ɗəretsətseh nakay faya na siye
na, ma dzəniye kurom haladzay.

Mawuɗe bo i Kəriste nakəawuɗa
kway aye

14 Hərwi niye neŋ faya na
dəkweye naha gurmets a Mbəlom
Bəba kway. 15 Neŋgeye na, Bəba i
slala hay tebiyeməmbəlom 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,
wuhay tebiyeməhəlayŋgay. 17Neŋ
faya na ɗuwulay naha me sa na,
hərwi ada Yesu Kəriste mâ ndza
mə ɗərev kurom hay ta mədzal gər
kuromnakəkadzalumha fayaaye.
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 hutumeye gədaŋ andza dərizl
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
hay ka mbumeye faya məsəre ha
kəkay nakə Yesu Kəriste a wuɗa
kurom aye. Kwa ka yumna, a ŋgay,
kwa ka tsalum na, a gəma, kwa
ka mbəzlumaw ka dala, kokway
i mawuɗe bo ŋgay andaya təbey.
19 Neŋ faya na 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,masliye fayaməge
wu hay tebiye a ze wu nakə ka
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tsətsahakwa faya mâ gakway aye
haladzay. Kwa wu nakə ka dza-
lakwa mâ gakway aye na, a ze.
Fayamagiyena, tagədaŋŋgaynakə
faya ma giye məsler mə nəkway
aye. 21 Tâ zambaɗay a Mbəlom
hərwiwu nakə 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
kurommâ təra na, andza iMbəlom
nakə a zalakum ka məge aye.
2Andzaməgweɗe rəhumayhagər 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
nəkurommadzapa eye nəte. 4Ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu ta
təra na, bo i Yesu Kəriste nəte.
Məsəfəre i Mbəlom bəbay na, nəte.
Wu neheye Mbəlom a zalakum
faya aye na, nəte dərmak. 5 Bəy
Maduweŋ kway na, nəte. Məpe
mədzal gər kway nakə ka pakwa
ka Mbəlom aye nəte. Madzəhuɓe
nakə ta dzəhuɓ kway ha a yam aye
na, nəte. 6 Mbəlom na, neŋgeye
nəte ŋgweŋ. Neŋgeye na, Bəba i ndo
hay tebiye. Neŋgeye a ləva wu hay
tebiye. Faya ma giye məsler mə
walaŋ kway tebiye. Neŋgeye mə
walaŋ i ndo ŋgay hay.

7 Nəkway tebiye Kəriste kə
vəlakway gədaŋ wal wal ka məge
məslerŋgay. 8Andzanakəmawatsa

eye mə bazlam i Mbəlom aye na, a
gwaɗ:
«Ahəl nakə a ŋgwasa ka ndo məne

ɗəre ŋgay hay aye na,
kə tsal a mbəlom,
kə həl tay ha ndo neheye
magəsa eye hay.

Tsa na, a vəlatay ndaraw a ndo hay
kaməndzibəra.*»

9 A gwaɗ: «Kə tsal a mbəlom»
na, andza məgweɗe mey? A
tsal a mbəlom na, ɗuh a lahaw
mambəzlaw hus ka dala təday.
10 Ndo niye a mbəzlaw aye na,
neŋgeye ndo 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 ndo mətsəkure
tə matətikatay 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
ka məge məsler i Mbəlom ada ndo
niye hay ta təra bo ŋgay aye na,
tâ gəl. 13 A ge andza niye na,
nəkway tebiye ka dzapakwa nəte
hərwi mədzal gər kway nakə ka
dzalakwaha ka YesuKəristeWawa
i Mbəlom aye na, nəte. Ada ka
sərakwa na sa. Andza niye ka
gəlakweye, ka tərakweye ndo neh-
eye masəra eye ka tsəveɗ i Mbəlom
aye. Ka tərakweye ndo lele hay
andza Kəriste.

14 Ka tərakwa andza niye na,
nəkway wawa 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. 15Ɗuh na, tsikakwatay deɗek
a ndo hay. Gakwa wu hay tebiye

* 4:8 Matsika eye andzamə Dəmes hay 68.19.
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tə mawuɗe bo nəte nəte mə walaŋ
kway. Ka gakwa andza niye na,
ka gəlakweye hus kamatəre 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, ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu ta wuɗa bo
nəte nəte mə walaŋ tay na, ta diye
kame kame.

Sifa weɗeye ka təv i Yesu
17 Wu nakə na tsikakumeye

naha aye na, ta məzele i Bəy
Maduweŋ kway. Na tsikakumeye
naha na, wuye mey? Neŋ faya
na gwaɗakumeye naha amboh ta
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.
18Mədzal gər tay na, ləvoŋ. Nəteye
kame iMbəlomna,mbəlok eyehay.
Sifanakəmandəviyebayka toraye
na, ta huta bay hərwi ta kula ha gər
tay toŋgwa toŋgwa andza kwar. Tə
sər tsəveɗ i Mbəlom bay. 19 Horoy
a gatay sa bay. Tə vəlay ha bo tay
na, kaməgewuneheye lele bayaye
hay. Wu neheye a ge horoy aye na,
faya ta giye ta məŋgwese.

20 Nəkurom, ka tətikum ka
gər Kəriste na, andza niye bay.
21 Ka rəhumay ha gər na, a
neŋgeye bəɗaw? Nəkurom neheye
madzapa eye tə neŋgeye na, ta
tətikakum deɗek. Deɗek niye ta
tətikakum aye na, Yesu. 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.

25Hərwi niye kâ rawumme 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.
27 Kâ vəlumay tsəveɗ a Fakalaw
bay. 28 Məkal hay tâ kəla sa bay.
Ɗuh na, tâ ge məsler lele tə həlay
tay hərwi ada tâ huta wu hərwi
məvəlatay a mətawak hay dərmak.
29 Bazlam nakə ma nasiye ha ndo
hay aye na, mâ ndohwaw abəra
ma təbəlem kurom bay. Tsikum
ɗuh na, bazlam nakə ma dzəniye
siye i ndo hay məgəle ka tsəveɗ
i Mbəlom aye. Tsikum na, wu
neheye a ye ka bo mətsike, ma
dzəniye tay ha ndo neheye faya
ta pay zləm a bazlam kurom aye.
30Kâ gumay ɗəretsətseh aMəsəfəre
i Mbəlom Tsəɗaŋŋa eye kwa tsek-
weŋ bay tebiye. Mbəlom a ge
fakuma ŋgoɗgor na, ta Məsəfəre†
niye. Andzaməgweɗena, nəkurom
ndo ŋgay hay. A ɗakum ha sa
na, pat nakə həlay aye kə slaw na,
ma təmiye kurom ha ka tor eye
tuk. 31 Zlum na dəgun abəra mə
ɗərev kurom. Kâ gum mevel bay,
wu mâ ndalakum bay. Gərum ha
mətsal bo, kâ tsaɗum a bo bay.
Kâ gum seweɗ kwa tsekweŋ bay
tebiye. 32 Tərum ɗuh na, kwakwaɗ
eye hay kame i ndo hay. Gumatay
ŋgwalak a ndo hay. Pəsum ha a bo
mənese məwalaŋ kurom nəte nəte
andza nakəMbəlom a pəsakum ha

† 4:30 Zəbama Efez hay 1.13.
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tə Kəriste aye.

5
NdoməpemədzalgərhaykaYesu

ta ndziye na, mə dzaydzay
1 Nəkurom na, wawa i Mbəlom

hay. Mbəlom a wuɗa kurom ha-
ladzay. Kə ge andza niye na,
tərumandzaneŋgeye. 2Maməndze
kurom tebiye na, wuɗum ndo hay
andza Kəriste nakə a wuɗa kway,
a mət hərwi kway aye. Məməte
nakə a mət aye andza wu nakə a
tsəhənada a zehuŋŋa lele tə vəlay a
Mbəlom, 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 neh-
eye matərakahaŋ aye na, a ye ka
bo mətsike mə walaŋ kurom bay.
Kwa məge mahəmba neheye lele
bayayena, kâ gumbay. Ɗuhna, gu-
maynaha sɨsœaMbəlomhərwiwu
nakə a ge aye. 5 Sərum ha na, ndo
neheye faya ta giyemadama aye ta
ndo neheye faya ta giye siye i wu
neheye lele bay aye na, ta hutiye
medeaBəy iMbəlom taKəriste bay.
Ndo neheye faya ta giye ɗəre ka
wu i ndo hay aye ta hutiye mede a
bəy iMbəlombayhərwiwuneheye
a yatay a gər a ze Mbəlom. Niye
andza nəteye faya ta ɗəslay ha gər
na, a kule.

6Ndohay tâ vakumgər təbazlam
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. 7 Kâ dza-
pum ta ndo niye hay bay tebiye.
8Ahəl niye na, nəkurom ma ləvoŋ.
Anəke na, nəkurom mə dzaydzay
hərwi nəkurom madzapa 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 neheyemənesemə 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 tay neheye lele bay faya ta giye
na, ɗumatay ha parakka. 12 Wu
neheye faya ta giye ta məkal aye
na, a ge horoymətsike faya. 13Taɗə
ta ɗa ha wu niye hay parakka na,
nəteyekəkayna, ndohay taŋgateye,
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 ne-
heye tə sər wuray bay aye na, kâ
pumay bəzay a mede tay bay. Ɗuh
pumay bəzay na, andza ndo neh-
eye 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 tərumandza 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 i
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Mbəlom 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 aBəyMaduweŋkwayYesu aye.
23Hərwi 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 ndo məpe mədzal gər
hay. Məhay gər i ndo məpe mədzal
gər hay na, bo ŋgay. 24Kə ge andza
niyena, ŋgwashay tâ rəhatayhagər
a zal tayhay lele andzanakəməhay
gər i ndo məpe mədzal gər hay ta
rəhay ha gər a Yesu Kəriste aye.

25 Nəkurom zal hay, wuɗum
ŋgwas kurom hay haladzay andza
nakə Yesu Kəriste a wuɗa məhay
gər i ndo məpe mədzal gər hay
ada a mət hərwi tay aye. 26 A
ge andza niye na, hərwi mâ təra
tay ha tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom.
Neŋgeye a təɗ yam, a bara tay
ha hərwi ada tâ təra tsəɗaŋŋa ta
labara ŋgay.* Andza niye, a pala
tay hawal, nəteye ta təra iMbəlom.
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 tsekweŋmâ 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. 28Andza niye nəkurom
zal hay dərmak wuɗum ŋgwas
kurom hay andza nakə ka wuɗum
bo kurom aye. Ndoweye ka wuɗa
ŋgwasna, awuɗa bo ŋgay. 29Ndəray
andaya nakəma geye ɗəretsətseh a
bo ŋgay aye na, andaya bay. Kwa
way na, ma geye gər a bo ŋgay ta
wumənday lele andza YesuKəriste
nakə faya ma gateye gər a məhay
gər i ndoməpemədzal gər hay aye.
30 Neŋgeye faya ma gakweye gər
hərwi nəkway na, hawal i bo ŋgay.
31 Hərwi niye bazlam i Mbəlom a
gwaɗ na: «Hərwi niye hasləka ma
gəriye ha bəba ŋgay ta may ŋgay,
ta ndziye ta ŋgwas ŋgay. Nəteye
sulo ta təriye bo nəte.†» 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 məpe mədzal gər hay ka
Yesu. 33 Bazlam neheye na, hərwi
kuromdərmak. Kwawaymâwuɗa
ŋgwas ŋgay andza nakə a wuɗa bo
ŋgay aye. Ŋgwas hay rəhumatay gər
a zal kurom hay.

6
Məndze i wawa hay ta bəba tay

hay
1 Wawa hay, nəkurom ka tərum

madzapa eye ta Bəy Maduweŋ
Yesu. Gəsumatayme a bəba tamay
kurom hay hərwi andza niye na,
lele. 2BazlamiMbəlommapalaeye
nəte a gwaɗ: «Rəhay ha gər a bəba
yak tamay yak.» Niye na,makurre
i bazlam i Mbəlom mapala eye a
tsik ahəl niye a gwaɗ ma ta vəliye
wu aye. 3 Wu nakə a gwaɗ: «Ma
ta vəliye, taɗə ka rəhay ha gər aye
na, wu tebiye ma giye lele hərwi
yak. Ka ndziye ka məndzibəra
haladzay.*»

4 Nəkurom bəba i wawa hay, kâ
gumatay wu mandala eye a wawa

* 5:26 Məbere tsəɗaŋŋa ta yam: Zəbama Ezekiyel 36.25; Titus 3.5, ada labara: Zəbama Yuhana
15.3. † 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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kurom hay bay. Ɗuh na, gumatay
gər lele. Tətikumatay ada kətum
tay andza nakə BəyMaduweŋ Yesu
a ɗa ha aye.

Beke ta ndo i gay tay hay
5Nəkurom 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, gumwuneheye a yay a gər
a Mbəlom aye tə ɗərev kurom nəte
hərwi nəkurom na, ndo i məsler i
Kəriste. 7 Gumatay məsler na, ta
ŋgwalak andza nakə faya ka gum-
eyeməsler na, a BəyMaduweŋ aye
bəna andza nakə ka gumeye a ndo
hay aye bay. 8Kwa nəkar na, beke,
kwa nəkar beke eye bay, sər ha na,
taɗə faya ka giyeməsler lele eye na,
Bəy Maduweŋ ma ta hamakeye a
ɗəma.

9 Nəkurom ndo i gay i beke hay,
gumatayŋgwalakabekekuromhay
dərmak. Kâ gumatay ɗəretsətseh
bay. Sərum ha nəkurom ta beke
kurom hay na, nəkurom i Mbəlom
nəte bənawal wal bay. Neŋgeye na,
a ŋgəna tay ha ka bo bəra ndo hay
təbey.

Məhəle wu həlay i Mbəlom
10 Wu nakə na ndəvakumeye

naha mətsikakum aye na, ndzum
madzapa eye ta Bəy Maduweŋ
Yesu. Tərum gədaŋ eye hay hərwi
gədaŋ ŋgay na, a ze kwa mey
tebiye. 11 Dzəwuɗum bo ta wu
həlay i Mbəlom neheye a pakum
aye tebiye hərwi ada Fakalaw
mâ sla fakuma məvakum gər
bay. Ka ndzumeye duwirre, ma
sliye 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 tə mezeleme
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. 15Ləvumbopat 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 təma kurom ha aye
na, andza mbəramdaw nakə ka
pumiye a gər aye hərwi matəke
na gər. Pum a gər ada zlum
bazlam i Mbəlom. Neŋgeye na,
andzamaslalam nakəMəsəfərema
vəlakumeye, ka gumeye ha vəram
aye.

18 Ɗuwulumay me a Mbəlom
tə ɗərev kurom tebiye pat pat.
Gumay amboh ta gədaŋ i Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye. Kâ ndzahərum
bay, kâ gərum ha maɗuwulay
me a Mbəlom bay. Ɗuwulumay
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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
tsikiyeadanâɗahaLabaraŊgwalak
eye nakəMbəlom a ɗeŋ ha aye. Nâ
ɗa ha na, tə madzədzar eye bay.
20 Kwa neŋ ma 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 nakə na

wuɗa aye na, 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. 22 Neŋ faya
na sləriye naha ka təv kurom na,
hərwi ada kâ sərum ha nəmay
mandza eye kanaŋ na, kəkay, ada
mâmakum ha ɗərev.

23MbəlomBəba ta BəyMaduweŋ
Yesu Kəriste tâ vəlatay zay a
malamar hay tebiye. Tâ vəlatay
mawuɗe bo, hərwi ada tâ wuɗa bo
nəte nəte mə walaŋ tay ada tâ 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 kaYesu a gəma i Fil-
ipi na, ahəl imahəhele ŋgaymasulo
eye. Məhay gər niye na, makurre i
məhay gər nakə Pol a pa ka dala i
Erop aye.
Ɗerewel i Pol fayama 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

madzəmiyenaaye. Hərwindo 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
adamətsəne 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.
Neŋgeyema daŋgay, ada maləva bo
eye hərwiməvəle ha sifa ŋgay. Pol a
tsikatay a Filipi hay tâ pay bəzay a
mede ŋgay (3.17; 4.9).
Pol a vəlatay gədaŋ a Filipi hay tâ

ndza huyamaməŋgwese.

1Maawatsa naha ɗerewel nakay
na, neŋ Pol ta Timote, nəmay ndo
i məsler i Yesu Kəriste hay. Nəmaa
tsikatay naha me a bagwar hay, a

ndomadzənekuromhay ada ando
məpemədzal gər hay tebiye hay ka
Yesu Kəriste ma Filipi. 2 Mbəlom
Bəba kway ta Bəy Maduweŋ kway
Yesu Kəriste tâ pa fakuma ŋgama
ada tâ vəlakum zay.

Pol a gawaynaha sɨsœaMbəlom
3Kwa kəɗay na dzalawa fakuma

na, na gaway naha sɨsœ aMbəlom.
Na gaway naha sɨsœ pat pat hərwi
kurom. 4Ahəl niye na ɗuwulaway
me pat pat hərwi kurom na, ɗərev
ga maŋgwasa eye haladzay. 5 Na
gaway naha sɨsœ a Mbəlom na,
hərwi ka dzapakwa nəte ka məɗe
ha Labara Ŋgwalak eye. Ka da-
zlumay madzəne ga na, pat niye
kurre ka tərum ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu hus anəke aye.
6Maa dazlay məge məsler lele eye
mə ɗərev kurom hay na, Mbəlom.
Na sər ta deɗek, neŋgeye na, ma
gəriye ha ka manawa eye bay. Ma
ndəviye ha məsler eye niye na, a
pat nakə Yesu Kəriste ma maweye
aye. 7Wunakənadzala andzaniye
hərwi kuromaye na, lele. Hərwi ka
yumeŋagər haladzay. Sana, hərwi
nəkurom tebiye tage neŋ Mbəlom
kə gakway ŋgwalak hərwi ada kâ
dzənum ga, kwa anəke neŋ ma
daŋgay. Ada ahəl nakə na tsikawa
labara i Yesu Kəriste kame i ndo
məge sariyahayadana ɗawatayha
labara nakay na, Labara Ŋgwalak
eye deɗek. 8 Mbəlom a sər na
tsik na, na wuɗa kurom tə ɗərev
nəte. Na raw me bay, na tsik na,
deɗek. Mawuɗe bo aye niye na
wuɗa kurom haladzay eye a yaw
na,məŋgay? A yawna, 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 fayaməzle
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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 aMbəlom ada ta ɗəslay
ha gər.

Yesu na, a ze wu hay tebiye
12 Malamar ga hay, a seŋ na,

sərum ha lele wu neheye tə ndzeŋ
a gər kanaŋ aye na, ɗuh ta dzəna
məɗe ha Labara Ŋgwalak eye.
13Hərwiniye sidzewneheye tebiye
faya ta tsəpiye gay i bəy bagwar
eye ta siye i ndo hay tebiye tə sər
hay neŋ ma daŋgay na, hərwi nakə
faya na giye məsler i Yesu Kəriste
aye. 14 Sa na, məgəse nakə tə gəs ga
a daŋgay aye na, ka səkahatay ha
mədzal gər ka BəyMaduweŋ kway.
Madzədzere kwa tsekweŋ andaya
mə ɗərev tay sa bay. Faya ta ɗiye ha
bazlam i Mbəlom a ndo hay kame
kame ɗuh.

15Ane tuk na, siye hay məwalaŋ
tay faya ta ɗiye ha bazlam i Kəriste
na, hərwi faya ta giye fagaya sələk.
A satay maze ga ha. Ndo mekeleŋ
eyehayna, tə ɗahabazlamiKəriste
na, tə ɗərev nəte. 16 Nəteye tə ge
andza niye na, hərwi ta wuɗa ga.
Tə sər hamaa sləra ga ahaya kanaŋ
na, Mbəlom. A sləra ga ahaya na,
hərwi ada nâ tsikatay, nâ ɗatay
ha Labara Ŋgwalak eye i Yesu na,
Labara ŋgwalak eye deɗek. 17 Siye
i ndo niye hay na, faya ta ɗiye ha
bazlam i Yesu Kəriste a ndo hay
dərmak. Ayaw deɗek ŋgway, ane
tuk na, tə ge andza niye na, a satay
maze ga, tə tsikawa tə ɗərev nəte
eye deɗek bay. A satay masəkeheŋ
ha ɗəretsətseh kanaŋma daŋgay.

18 Ane tuk na, niye na, ma
ndeleŋeye ɗaw? Ma ndeleŋeye bay.
Kwa taɗə tə tsik na, tə ɗərev nəte
eye bay, kwa tə tsik na, tə ɗərev
lele eye sadzək, na sər tə ɗa ha na,

bazlam i Kəriste. Neŋ na, ɗərev ga
ma ŋgwasiye. Ayaw, ta deɗek na
ŋgwasiye huya kame kame andza
nakay. 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 na
mət na, tâ ɗəslay gər andza niye.
21 Hərwi taɗə neŋ tə ɗəre mba na,
na zambaɗeye a Yesu Kəriste. Taɗə
kwa na mət bəbay na, na hutiye
magogoy ga. 22Ane tuk na, taɗə kə
ge andza niye, neŋ andaya tə ɗəre
mba na, na giye məsler nakə ma
dzəniye ndo hay aye. Mə walaŋ i
bazlam neheye sulo aye na, a geŋ
gərəŋ gərəŋ. Na zliye məwalaŋ eye
wuray na, na sər bay.

23 Wu neheye sulo aye na, ta
ŋgəneŋ ha mədzal gər. A seŋ haɓe
na, nâ gər ha məndzibəra nakay.
Na diye mata ndze tə Kəriste mə
mbəlom. Andza niye ka neŋ na,
ŋgwalak eye haladzay. A ze ha
məndze nakə ka məndzibəra aye.
24 Ane tuk na, məndze ga nakə
na ndziye tə ɗəre aye na, ma giye
ŋgama haladzay hərwi madzəne
kurom. 25 Ada na zəba faya na,
ŋgwalak eye na, andza niye ɗuh.
Hərwi na sər ta deɗek na ndziye ka
məndzibəramba. Ka tandzakweye
ka təv manəte eye tage nəkurom.
Ka ndzakweye ka təv manəte eye
na, na dzəniye kurom ka mede
kame kame ka tsəveɗ i Mbəlom,
hərwi ada ɗərev kurom mâ ge
laŋlaŋka tsəveɗ iMbəlom. 26Andza
niye, ta gər ga ha abəra ma daŋgay,
na ye naha ka təv kurom na,
ka zambaɗumeye a Yesu Kəriste
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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 bazlam i Kəriste deɗek.
Ayaw! A seŋ kwa taɗə na ye naha
ka təv kurom kəgəbay kwa na ye
naha bay na, nâ tsəne nəkurom
mandza eye na, bazlam kurom
nəte. Ada sa na, faya ka gumeye
gədaŋ tə ɗərev kurom nəte andza
ndo məge vəram hay hərwi ada
Labara Ŋgwalak eye i Yesu mâ ye
kame kame. 28 Kâ dzədzarumatay
a ndoməne ɗəre kurombay 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. 30 Nəkurom ka ŋgatumay
a vəram nakə na ge 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
nəkurommadzapa 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
nəkurom madzapa eye nəte ta
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. Ada ka
wuɗum bo mə walaŋ kurom nəte
nəte bəɗaw? Ndo hay tə gakummə
bo, na gwaɗ ba? 2Kə ge andza niye
na, wuɗum bo mə walaŋ kurom
nəte nəte. Mədzal gər kurom mâ
ge nəte. Məndze kurom mâ ge

nəte, adabazlamkurommâgenəte
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 kurommâ 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 gər ha 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 amət aye na,

ta dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye.

9Hərwiniye,Mbəlomapanakagər
i wu hay tebiye.

Kə pa faya məzele nakə a ɗa zləm
a ze məzele i wu hay tebiye
aye.

10Ageandzaniyena, hərwiadawu
hay tebiye kwa mə mbəlom,
kwa kanaŋ ka məndzibəra,
kwama bəɗ

ta tsəne məzele i Yesu na,
nəteye tebiye tâ yaw tâ
dəkway gurmets.

11 Kwa way ma tsikiye tə bazlam
ŋgay Yesu Kəriste na,

Bəy Maduweŋ ka gər i wu hay
tebiye.

Andza niye ta zambaɗeye a Bəba
ŋgayMbəlom dərmak.
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Mede i ndo məpe mədzal gər hay
a Yesu kaməndzibəra

12 Nəkurom dzam ga neheye
na wuɗa kurom haladzay aye,
Yesu Kəriste a gəsay me a Mbəlom
kəkay na, nəkurom ka sərum ha
lele. Andza niye, nəkurom dərmak
gəsumay me a Mbəlom. Ahəl
niye neŋ ka təv kurom na, ka
rəhawumay ha gər. Kwa anəke
neŋ andaya ka təv kurom sa bay
bəbay na, səkahum hamarəhay ha
gər kame kame. Andza məgweɗe
na, mətəme nakə Mbəlom a təma
kurom ha aye na, gum məsler
eye tə həlay kurom eye dərmak.
Ka gumeye na, tə madzədzere i
Mbəlom. 13HərwiMbəlom fayama
giye məsler mə ɗərev kurom hərwi
ada kâ wuɗum wu neheye a yay a
gər aye ada ma vəlakumeye gədaŋ
hərwi ada kâ gumwuneheye 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. Nəkurommandza
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
ndzumeyeməwalaŋ tay na, andza
wurzla neheye ta dəv dzaydzay
ka magərmbəlom aye. 16 Ada sa
na, 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 a Mbəlom kəriye
aye. Agəla ta kəɗiye ga na, ma
təriye mambəɗe ha bambaz 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. 18 Nəkurom
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 mazlam-
bar na slərakum naha Timote,
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 naha
ma makumeye naha ɗərev aye
dərmak. 20 Kanaŋ na, ndo andaya
mədzal gərmaynəte andzaneŋgeye
na, andaya bay, say neŋgeye nəte
ŋgweŋ. Ta deɗek neŋgeye na, a say
madzəne kurom. 21 Ndo siye hay
tebiye tə dzala na, ka bo tay ɗekɗek
tsa bəna, tə dzala ka məsler i Yesu
Kəriste bay. 22Ka sərum ha Timote
na, ka bəz ha neŋgeye ɗa kə sla.
Neŋ tə neŋgeye, nəmay salamay
nəmaa ɗawa ha Labara Ŋgwalak
eye. Faya ma dzəniye ga ka məge
məsler andza wawa nakə faya ma
dzəniye bəba ŋgay aye. 23 Andza
niye a seŋ na slərakumeye naha.
Ane tuk na, na həbiye ta ŋgəneŋ ha
sariya ga təday. 24Neŋ dərmak, na
sər ha ta deɗek Bəy Maduweŋ ma
vəleŋeye tsəveɗ hərwi mede naha
ka təv kurom.

25 Nəkurom ka sərum ha mala-
mar kway Epafrodit, ndo məsləre
kurom nakə ka slərumeye hərwi
ada mâ dzəna ga tə wu neheye
andaya fagaya bay aye na, neŋ
tə neŋgeye nəmaa ge məsler sala-
may. Nəmaa ge məsler ta gədaŋ
tə neŋgeye salamay hərwi bazlam i
Mbəlom. Na dzala anəke na, ŋgama
mâ ma naha ka təv kurom. 26 Kə
gay wadəŋ wadəŋ haladzay hərwi
a tsəne tə gwaɗ ka tsənum neŋgeye
kə dəɗ a ɗəvats. Hərwi niye hawa
kurom eye a gay haladzay, a say
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mede naha məŋgatakum. 27 Andza
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 ɗəretsətsehmekeleŋ eye
mâ yaw fagaya bay.

28 Hərwi niye, a seŋ mâ ma
naha ta bəse ka təv kurom, hərwi
ada ahəl nakə ka ŋgatumay na, ka
ŋgwasumeye, ada neŋ nâ dzala wu-
ray sa bay. 29 Ayaw! Ki ye
naha na, təmum na lele. Təmum
na tə məŋgwese, hərwi neŋgeye na,
malamar kurom ka tsəveɗ i Bəy
Maduweŋ. Slala i ndo andzanakay
na, ɗəslumay ha gər. 30 Na tsik
andza niye na, hərwi neŋgeye na,
a zəkaw tsekweŋ ma mətiye hərwi
məsler i Kəriste. Neŋgeye a zla na,
təv məndze kurom. Kə sər mədze
ha məsəfəre ŋgay hərwi ada mâ
dzəna ga andza nakə taɗə nəkurom
kanaŋ na, ka dzənumeye ga aye.

3
Matəre tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom

na, kəkay?
1 Malamar ga hay wu nakə na

ndəvakumeye naha mətsike aye
na, anaŋ: Ŋgwasum hərwi nəkurom
na, ndo i Bəy Maduweŋ hay. Na
diye gər məwatsakum naha wu
nakə ɓa na watsakum naha tsɨy
aye bay. Na masakumeye naha
məwetse sa, ma dzəniye kurom
hərwi ada wuraymâ gakum bay.

2 Gum metsehe kame i ndo ne-
heye faya ta giye məsler ŋgwalak
eye bay aye. Nəteye faya ta kwasa-
tay ha gər a ndo hay ta məgweɗe
ɗəsum bo. 3 Ta deɗek maɗəsa
bo eye na, nəkway bəna, nəteye
bay. Maa təra ndo i Mbəlom hay
na, nəkway. Nəkway sa na, ka
ɗuwulakway naha me a Mbəlom
ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye,
ada ka zambaɗawakway a Yesu
Kəriste. Nəkway na, ka pakway

zləm a wu nakə ndo zezeŋ ma giye
bay.

4 Taɗə kə ge wu i ndo zezeŋ faya
ma giye lele na, haɓe neŋ dərmak
napiye fayazləm. Taɗəndoweyekə
gwaɗay a gər ŋgay lele məpay zləm
a wu i ndo zezeŋ nakə ma giye na,
neŋ na sər ha, i ga nakə na tsikiye
na, ma ziye i ŋgay. 5 Hərwi neŋ
na, ndo i Yahuda ɗeɗəŋ eye. Mawa
ga na, Yahuda hay. Sa na, neŋ
wawa i Israyel hay, ada təwagama
gwala i Bendzameŋ. Ahəl nakə tə
wa ga, na həna məhəne tasəla mat-
samahkar eye na, tə ɗəs bo ga. Taɗə
ta tsətsahiye fagaya ka gər i ba-
zlam i Yahuda hay mapala eye na,
neŋ mə walaŋ i Farisa hay. 6 Neŋ
na, na pay bəzay a kule i Yahuda
hay lele. Na təkay ɗəre tə tsəɓtsəɓ
eye hus ka məgatay ɗəretsətseh a
məhay gər i ndo məpe mədzal 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 kawuniye hayna,
andza mandzak hərwi ada nəmaâ
dzapa tə Yesu Kəriste 9ada nâ ndza
mə həlay ŋgay. Na gwaɗiye neŋ
lele kame i Mbəlom hərwi nakə na
rəhayha gər a bazlam i Yahudahay
mapala eye na, ɗaɗa na tsikiye bay.
Wu nakə a təra ga ha lele kame i
Mbəlom aye na, nakə na pamədzal
gər kaYesuKəriste aye. Maa təra ga
ha ndo lele eye na, Mbəlom hərwi
na dzala ha ka neŋgeye. 10 Wu
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nakə a yeŋ a gər haladzay aye na,
nəte ŋgweŋ tsa. A seŋ na, məsəre
Yesu ta gədaŋ ŋgay nakə a lətse
ahaya abəra ma mədahaŋ aye. A
seŋ sa na, məse ɗəretsətseh andza
neŋgeye nakə a sa ɗəretsətseh aye,
na mətiye andza neŋgeye nakə a
mət aye dərmak. 11 Andza niye
hərwi ada taɗə kəkay kəkay bəbay
na, Mbəlom ma ta mbəla ga ahaya
abəramamədahaŋ.

Mahway hərwi məhute wu nakə
kame aye

12Kwa wu neheye na tsik tebiye
aye na, na gwaɗiye na huta tsɨy na,
na tsikiye bay. Ada məgweɗe neŋ
lele na sla tsɨy na, na tsikiye bay.
Ɗuh na, na giye gədaŋ mede kame
kame hərwi ada nâ huta tay ha wu
niye hay a həlay ga. Na giye andza
niye na, hərwi Yesu Kəriste kə zla
ga a huɗ i həlay ŋgay. Na təra ndo
ŋgay.

13 Ayaw malamar ga hay, wu
niye hay na tsik aye ta təra i ga
tsɨy na, na tsikiye zuk bay. Ane
tuk na, wu nakə na giye na, nəte
ŋgweŋ tsa. Na gər ha wu neheye
ma dəba ga aye tebiye. Ɗuh na giye
gədaŋ na, mede kame kame hərwi
ada nâ huta wu nakə 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 niye ma ta
vəleŋ aye na, medemata ndze tage
neŋgeye 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 tsəveɗ nakə ka
zəŋgalakwa hus anəke aye. Kâ
gərakwa ha bay.

17 Nəkurom malamar ga hay,
nəkurom tebiye zəŋgalum na, təv
sik ga. Zəbum ka mede i ndo neh-
eyemede tay lele andzamedemay
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 tsikakummadzəga haladzay.
Na masakumeye ha mətsikakum
sa. Faya na tsikakumeye naha
anəke na, tə mətuwe eye. 19 Pat
nakə məndzibəra ma ndəviye na,
Mbəlom ma dziye tay ha. Mbəlom
ma dziye tay ha, hərwi ta wuɗa
məpay bəzay a Mbəlom təbey. Tə
pay bəzay i tay na, a wu neheye
mevel tay a wuɗa aye. Faya ta giye
wu nakə a ge horoy aye, bo tay aye
na, a ye tay a gər haladzay. Tədzala
na, ka wu i məndzibəra ɗekɗek tsa.

20 Nəkway na, ka pəlakweye
məge wu niye hay təbey. Nəkway
gay kway na, məmbəlom. Nəkway
faya ka həbakweye ndo mətəme
ha ndo, Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste nakə ma mbəzlaweye mə
mbəlom mata dzəgər tage nəkway
aye. 21Ki yaw na, mambəɗakweye
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
Mətsikatayme a zləmando hay

1 Kə ge andza niye na, malamar
ga hay, ndzum ta gədaŋ eye ɓəŋɓəŋ
lelemə həlay i BəyMaduweŋ kway.
Nəkurom na, ka yumeŋ a gər ha-
ladzay. Hawa kurom a geŋ, a
seŋ məŋgatakum. Ɗərev ga faya
ma ŋgwasiye haladzay tə nəkurom.
Nəkurom ka tərum na, magogoy i
məsler ga nakə na ge aye.
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2 A nəkurom Evodi ta Siŋtis neŋ
faya na gwaɗakumeye amboh,
ndzum na, ayaw ayaw, bazlam
kurommâ ge nəte, hərwi nəkurom
mandza eye na, mə həlay i Bəy
Maduweŋ kway. 3 A nəkar dzam
ga nakə faya ka gameye məsler
i Mbəlom nəte aye. Neŋ faya na
gwaɗakeye naha dərmak, dzəna
tay ha ŋgwas niye hay, tâ ndza
ayaw ayaw mə walaŋ tay. Hərwi
neŋ tage nəteye na, nəmaa ge
vəram haladzay hərwi ada Labara
Ŋgwalak eye mâ ye 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 kəwatsa məzele tay a
ɗerewel ŋgay nakə a watsa a ɗəma
məzele i ndo neheye ta huta sifa
aye.

4 Ŋgwasum pat pat hərwi
nəkurommandza eye na, mə həlay
i Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste.
Neŋ faya na gwaɗakumeye sa:
Ŋgwasum. 5 Ndo i məndzibəra hay
tebiye ta zəba ka mede kurom na,
faya ka təmum ndo hay lele ada
faya ka gumateye ŋgwalak. Sərum
ha na, mazlambar Bəy Maduweŋ
kway kə ndzew. Mâ mətsakum
gər bay. 6 Wuray kwa tsekweŋ
mâ dzəma kurom bay tebiye. Ɗuh
na, tsətsahum wu nakə a sakum
ada andaya fakuma bay aye ka
Mbəlom. Tsətsahum na, ta məgay
naha amboh,mâ dzəna kurom ada
gumay naha sɨsœ dərmak. 7 Yawa!
Ka gum andza niye na, Mbəlom
ma vəlakumeye məndze zay mə
ɗərev 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.

8 Malamar 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
tsəɗaŋŋaaye, awuneheyeayataya
gər a ndo hay aye ada a wu neheye
ta zambaɗaway aye. Gumatay
metsehe na, a wu neheye anaŋ
aye. 9Gumməsler na, təwuneheye
na tətikakum aye, wu neheye ka
təmum aye, wu neheye ka tsənum
mə bazlam ga na tsikakum aye,
ada wu neheye kə ŋgatumay tə
ɗəre kurom neŋ na ge aye. Ka
pumay bəzay na, Mbəlom nakəma
vəlakweye məndze zay aye na, ma
ndziye tə nəkurom.

Pol a gatay sɨsœ a Filipi hay
hərwi madzəne nakə tə sləray naha
aye

10 Na gay sɨsœ a Bəy Maduweŋ
kway Yesu Kəriste ada ɗərev ga
kə ŋgwasa haladzay hərwi ka dza-
lumaw 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 an-
daya, kwa andaya bay na, na tətik
məndze tə məŋgwese eye. 12 Na
sər məndze ma mətawak, na sər
məndze məwu nakə ndasassa aye.
Na sənəkaməndze taməŋgwese eye
kwa mə ɗəretsətseh waray waray.
Na sənəka mərehe ta wu mənday
ada na sənəka məndze tə may. Na
sənəkaməndze təwu haladzay ada
təwu tsekweŋ eye. 13Na sliye faya
maɗəme wu neheye tebiye na, ta
gədaŋ i Yesu Kəriste nakə a vəleŋ
aye. 14Kwa taɗə andza niye bəbay
na, madzəne nakə ka dzənum ga
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anəke ahəl nakay anaŋ neŋ mə
ɗəretsətseh aye na, ka gum lele.

15 Nəkurom ndo 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. 16Ahəl 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. 18Na ŋgatay
a wu nakə ka sləruma ahaya
Epafrodit aye. Ka vəlumeŋew
na, haladzay, wuray a kətseŋ sa
bay. Wu neheye ka vəlumeŋew
aye na, lele andza wu kəriye nakə
tə fəkaway naha a Mbəlom a ze
huŋŋa a yay a gər haladzay aye.
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. 20Ndo 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 tsikakum naha me
dərmak. Maa tsikakum naha me
wenewene eye na, ndo neheyema
bəɗgay i bəy i Roma aye.

23 Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste mâ pa fakuma ŋgama.
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Ɗerewel nakə Pol a
watsatay naha a
Kolosi hay

aye
Məfələkwe

Kolosi na, wuzlahgəma nakə ta
diye i məgəma 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 neh-
eye tə gawa ka bo məsler aye (1.7;
4.12).
Pol a tsəne ndo hay faya ta

səpatiye tay ha ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesuma gəma i Kolosi, a
watsa tay naha ɗerewel.
Gər i bazlam eye anaŋ: Kəriste

ma təmiye tayhandohayabərama
gədaŋ i ndoməne ɗəre.
Pol a dazlay kəreh mə
ɗerewel ŋgay (1.1–2.5), dəmes
mazambaɗay a Kəriste hərwi
andza neŋgeye Bəy Maduweŋ
i məndzibəra ada i ndo məpe
mədzal gər hay (1.15-20).
Ka ndzay a gər a dəmes na,
maɗuwule me andaya ka gər
i Kolosi hay (1.3-14). Ma dəba
i dəmes na, Pol a ma ahaya
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 ge metsehe (2.6-
23).

Ka mandəve eye na, ɗerewel
nakay faya ma vəlateye gədaŋ
ka məndze ma sifa weɗeye mə
walaŋ i ndohay,mabəɗgay tay
hay ada ma mədzepe ta ndo
hay (3.1-4.6).

Ɗerewel nakay a ndəv ta mətsike
me (4.7-18).

1 Neŋ Pol nakə Mbəlom a zla ga
hərwi ada nâ təra ndo i maslaŋ i

Yesu Kəriste aye. Neŋ ta Timote
malamar kway, nəmaa watsakum
naha ɗerewel nakay. 2 Nəmaa
watsa naha na, a nəkurom ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu ne-
heye ma Kolosi aye. Nəkurom
malamar 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
meandza niye, nəmaa gawaynaha
sɨsœ hərwi kurom. 4Nəmaa gaway
naha sɨsœ hərwi nəmaa tsəne na,
nəkurom faya ka dzalumeye ha
ka Yesu Kəriste ada ka wuɗum
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
tebiye dərmak. 5 Ka gum andza
niye na, hərwi ka pum mədzal gər
kurom ka wu neheye Mbəlom a
ləva ha bo, ma ta vəlakumeye mə
mbəlom aye. Tə ɗakum ha wu
nakə Mbəlom a gwaɗ ma ləviye
ha bo hərwi kurom aye na, ahəl
nakə ka tsənum Labara Ŋgwalak
eye niye deɗek aye. 6Labara nakay
ŋgwalak eye faya ma ɗiye a zləm ka
məndzibəra tebiye, faya ma vəliye
hohway andza gərɗaf nakə a wa
hohway aye ada a gəl kame kame
aye. Andza niye, faya ma diye
kame kame mə walaŋ kurom kwa
a pat nakə ka tsənum kurre aye,
nakə Mbəlom kə pa fakuma ŋgama
ta deɗek aye hus bəgom.

Mətsikeme
7 Maa lah məɗakum ha Labara

Ŋgwalak eye nakay na, Epafəras.
Neŋgeye na, dzam may, nəmay ta
neŋgeye faya nəmaa giye məsler i
Yesu Kəriste ka bo dziye. Neŋgeye
faya ma giye məsler i Yesu Kəriste
tə ɗərev ŋgay peteh, faya ma giye
məsler mə gay kurom na, a bəram
may. 8 Maa tsikamay ma kəkay
nakəMəsəfəre i Mbəlom a vəlakum



Kolosi hay 1:9 392 Kolosi hay 1:20

gədaŋkamawuɗe siye i ndokurom
hay aye na, neŋgeye.

9 Hərwi niye kwa a pat nakə
nəmaa tsəne labara kurom aye na,
nəmaa gər ha maɗuwulay naha
me a Mbəlom hərwi kurom bay.
Nəmay faya nəmaa ɗuwulay naha
me a Mbəlom na, mâ ɗakum ha
wu nakə a yay a gər aye parakka
ada kâ sərum, kâ hutum metsehe
nakə Məsəfəre ŋgay ma vəliye aye,
adakâ tsənumwuneheyeka tsəveɗ
ŋgay aye. 10 Tə metsehe niye na,
ka slumeye məndze andza nakə a
say a Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste
aye ada ka gumeye wu neheye
tebiye a yay a gər aye. Ka gum-
eyewuneheyeŋgwalak eyewalwal
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 kurom ma ŋgwasiye dərmak.
12 Gumay sɨsœ a Mbəlom nakə a
vəlakum gədaŋ aye hərwi ada kâ
hutum wu nakə a ləva ha bo hərwi
ndo ŋgay hay ka təv nakə dzaydzay
ŋgay a dəv aye. 13 Mbəlom bəba
kway kə mbəl kway ha hərwi ada
kâ təmakwawabəramabəy i ləvoŋ,
a pa kway a təv i mələve bəy i
mandərkwasla i wawa ŋgay. 14 A
mbəɗakway ahaya abəra mə həlay
i Fakalaw na, tə həlay i wawa ŋgay
niye ada a pəsakway ha mənese
kway hay dərmak.

Dəmes i mazambaɗay a Kəriste
BəyMaduweŋ iməndzibəra
15 Ndəray andaya kə ŋgatay a

Mbəlom bay,
ane tuk na, Yesu Kəriste nakə
ndo hay tə ŋgatay aye na, a
ndzəkit boMbəlom,

Mbəlom neŋgeye kəkay na,
fayama ɗakweye ha.

Neŋgeye bagwar eye ka gər i wawa
i Mbəlom hay tebiye.

A zewuneheye tebiyeMbəlom
a ge aye.

16 Hərwi Mbəlom a ge wu 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 mə
mbəlom aye,

kwa bəy i gawla i Mbəlom hay
ada bagwar tay dərmak

Mbəlom a ge tə həlay ŋgay.
Wuneheye tebiye na, Mbəlom a ge

tay ha tə həlay i wawa ŋgay
ada wu neheye a ge tebiye aye
na, i ŋgay hay.

17 Neŋgeye na, andaya kwa
ahəl nakə Mbəlom kə ge
məndzibəra zuk bay aye,

wu hay tebiye na, mə həlay
ŋgay ada maa gəs tay ha ka
təvmanəte eye na, neŋgeye.

18 Neŋgeye bəy i məhay gər i ndo
məpemədzal gər hay.

Maa ləva tayna, neŋgeyeandza
gər nakə a ləvay gər a bo aye.

Ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu na, andza bo ŋgay.

Makurre na, neŋgeye,
maa lətsewabəramamədahaŋ
kurre na, neŋgeye,

nakay na, andza məgweɗe
neŋgeye ka gər i ndo hay
tebiye ada ka gər i wu hay
tebiye.

19 Wu neheye tebiye mə 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,

wuneheye ka dala aye adawu
neheyeməmbəlom aye,

ada məndze zay andaya ma wu-
zlah i ndo hay tə neŋgeye.



Kolosi hay 1:21 393 Kolosi hay 2:5

A ge niye na, tə bambaz i
wawa ŋgay nakə ta dar na ka
mayakomazləlmbaɗa 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 an-
daya fakuma bay. Ndəray ma sliye
fayaməmakum hamənese 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 eye. Labara Ŋgwalak eye
nakay na, ta tsikay kwa a way ka
məndzibəra nakay. Neŋ Pol, ndo i
məsler i Mbəlom hərwiməɗatay ha
a ndo hay dərmak.

MəslernakəMbəlomavəlayaPol
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. 25Mbəlom a zla ga,
a pa ga ndo i məsler kurom na, a
gweɗeŋ nâ tsik bazlam ŋgay tebiye
a nəkurom. 26Ahəl 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 sayməge aye na,
ŋgwalak eye haladzay, ma dzəniye
ndo hay tebiye. Bazlam nakay a
ndzawa maŋgaha eye nakə anəke a

ndohwaw parakka a dzaydzay aye
na, Yesu Kəriste mə ɗərev kurom.
Hərwiniye, pummədzal gərkurom
ka məndze ta Mbəlom ma təv nakə
ta ɗəslay ha gər aye.

28 Faya nəmaa ɗiye ha na,
Yesu Kəriste eye nakay. Faya
nəmaa gatay ɗaf a ndo hay, ada
faya nəmaa tətikateye wu hay tə
metsehe nakə Mbəlom a vəl aye.
A samay na, ndo neheye tebiye
madzapa eye tə Yesu Kəriste aye
na, tâ təra masəra gər eye hay.
29 Hərwi niye neŋ faya na ŋgəliye
ha bo haladzay ka məge məsler ta
gədaŋ i Yesu Kəriste nakə a vəleŋ
hərwi ada nâ ndəv haməgeməsler.

2
1A seŋna, sərumhana geməsler

haladzay hərwi kurom Kolosi hay,
hərwi ndo i Lawdise hay ada hərwi
siye i ndo neheye ta ŋgeteŋ zuk bay
aye. 2 Faya na giye andza niye 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 tsəveɗ ŋgay. Wu nakə Mbəlom
a ɗakum ha aye na, Yesu Kəriste.
3 Neŋgeye na, ma həndəkakweye
tsəveɗ hərwi ada kâ hutakwa met-
sehe ada kâ sərakwa wu hay. Met-
sehe nakay na, lele haladzay, ma
səkəmiye bo ta suloy bay.

4 Na tsik andza niye na, hərwi
ada ndəray mâ vakum gər tə ba-
zlam 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 gumeye wu
hay ta tsəveɗ eye adahərwinakəka
dzalumhakaKəriste aye, nəkurom
mandza eye ɓəŋɓəŋ lele.

Gum metsehe ta ndo masəpete
ndo hay
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6 Ka təmum Yesu Kəriste ka təra
Bəy Maduweŋ kurom. Hərwi niye
mede kurommâ ge na, andza nakə
a yay a gər a neŋgeye aye. 7Ndzum
mə həlay ŋgay andza dərizl i gərɗaf
nakəapazləlayŋgayabəɗhaladzay
aye. Dum kame kame, dzalum ha
peteh ka neŋgeye huya andza nakə
ta tətikakum aye. Gumay naha
sɨsœ haladzay aMbəlom huya.

8 Gum metsehe, ndəray mâ
vakum gər tə metsehe nakə ma
giye ŋgama bay aye bay. Metsehe
niye na, a yaw abəra ma ndo hay
ada ma məsəfəre neheye lele bay
ka məndzibəra aye bəna abəra mə
Kəriste bay. 9 Ka pumateye zləm
a nəteye bay na, hərwi mede i
Mbəlom na, tebiye mə bo i Yesu
Kəriste. 10 Taɗə nəkurommadzapa
eye tə Kəriste na, Mbəlom kə rah
kurom ha təMəsəfəre ŋgay. Kəriste
na, bəy ka gər i wu hay tebiye ada
ka gər i bəy tay hay.

11Ka hutumməɗəse 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
abərawunakəmadiye kuromha 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 yam na,
andza nakə nəkurom tə Kəriste ka
lətsumaw abəra ma mədahaŋ aye
hərwi ka dzalum ha Mbəlom na,
gədaŋ ŋgay andaya mələtse kurom
ahaya abəra ma mədahaŋ andza
nakə a lətse ahaya Yesu Kəriste
abəramamədahaŋ aye.

13 Ahəl niye nəkurom na, andza
mədahaŋ hay hərwi ka gawum
mezeleme ada hərwi nakə Yesu
Kəriste kə ɗəs kurom bay aye.
Anəke na, Mbəlom kə lətse kurom
ahaya abəra ma mədahaŋ tə
Yesu Kəriste ada kə pəsakway ha
mezeleme kway. 14 Ahəl niye na,
sariya kə gəs kway hərwi wu nakə

Mbəlom a tsik aye na, ka gakwa
bay. Ane tuk na, Mbəlom kə zla
fakwaya abəra mezeleme nakə ka
gər kway aye, kə hama gwedere
nakə fakwaya aye, andza a dar
na ka mayako mazləlmbaɗa 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 gakum me
hərwi wu mənday kəgəbay hərwi
wuməse na, ndəray mâ gakumme
bay. Ndəray kə gwaɗakum gum
magurlom iməhəne siye hay, i wur
kiye kəgəbay i pat i mazəzukw bo
na, kâ təmum bay. 17 Wu neheye
na, andza mezek, a ɗatay ha a
ndo hay wu nakə ma deyeweye
kame aye. Wu deɗek eye nakə a
ɗa ha na, bo i Yesu Kəriste eye.
18 Kâ gərumatay tsəveɗ a ndo hay
tâ səpat kurom tə 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, kawunakə tə ŋgataymaməsine
aye. Slala i ndo neheye na, faya
ta ɗəslay ha gər a bo kəriye tsa,
tə dzala i tay na, ka wu neheye
ka məndzibəra aye. 19 Nəteye
madzapa eye tə Kəriste bəy tay sa
bay. Matəra andza gər na, neŋgeye
ada ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu na, bo ŋgay. Ndo neheye
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 təvmanəte eyehərwi adanəteye
tebiye tâ dzapa andza bo i ndo nəte
a zəv ka təv manəte eye tə mbəle
hay ada ta slo i bo hay.
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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? 22Maa tətik bazlam neheye
mapala eye na, ndo hay ɗekɗek tsa.
Wu neheye tebiye na, ta dziye ahəl
nakəndohay ta giye haməsler aye.
23 Ka madazlay, ndo hay tə dzala
mə gər tay bazlam neheye mapala
eye na, ta vəliye metsehe hərwi
tə gwaɗ, tə ge kutoŋ hərwi məpay
bəzay a kule tay, marəhay gər 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 ha

weɗeye 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.
Hərwiniye, pummədzal gərkurom
ka wu neheye mə mbəlom aye.
2 Dzalum ka wu nakə mə mbəlom
aye huya, kâ dzalumkawuneheye
kaməndzibəra aye bay. 3Nəkurom
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. 4Sifa kuromdeɗek eye na,
Kəriste. Ahəl nakəmamaweye na,
nəkurom təneŋgeyekamumaweye
dərmak ta məzlaɓ ŋgay.

5Hərwi niye gərum ha məge wu
neheye lelebaykaməndzibəraaye.
Gərum ha məge madama, mede
nakə lele bay aye na, gərum ha,
bor i bo kurom mâ ge bəy ka gər
kurom bay, wu neheye lele bay

aye na, kâ pəlum bay, kâ gum ɗəre
ka wu hay bay hərwi taɗə faya ka
gumeye ɗəre ka wu hay na, ka
ɗəslumatay ha gər a ze Mbəlom.
6Mbəlom ma ta gəsiye ndo neheye
ta rəhay ha gər bay aye a sariya na,
hərwi wu neheye anaŋ aye. 7Ahəl
niyena, nəkuromkagawumandza
niye, wu neheye lele bay eye tə
ləvawakum gər.

8 Anəke na, gərum ha wu neh-
eye tebiye. Kâ gum mevel bay,
ɗərev mâ ndalakum bay, kâ gu-
matay 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 gərum ha mede kurom nakə
ahəl niye aye ada tə wu neheye ka
gawum ahəl niye aye. 10Ka hutum
mede nakə weɗeye ɗuh. Maa
vəlakum mede nakay weɗeye na,
Mbəlom. Neŋgeye fayama təriyeha
weɗeye pat pat hərwi ada mâ təra
andzaneŋgeye,hərwi adakâ sərum
na lele. 11 Hərwi niye wuray an-
dayamaŋgəniyekuromhawalwal
bay. Yahuda hay ta slala mekeleŋ
eye hay nəteye nəte, ndo neheye
maɗəsa bo eye hay ta ndo neh-
eye maɗəsa bo eye bay aye nəteye
nəte, ndo neheye mə kəsaf hay aye
ta ndo neheye matərakahaŋ aye
hay 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.

12 Mbəlom a pala kurom na,
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.
13 Sakumay a bo nəte nəte mə
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walaŋ kurom. Taɗə ndoweye kə
gakum mənese na, pəsumay ha.
Pəsum ha bo nəte nəte mə walaŋ
kurom andza nakə Bəy Maduweŋ
a pəsakum ha aye. 14 Wene wene
eye na, wuɗum bo nəte nəte mə
walaŋ kurom hərwi taɗə ka gum
andza niye na, ka ndzumeye ka təv
manəte eye tə ɗərev nəte.

15 Zay nakə Kəriste ma
vəlakumeye mâ gəs ɗərev kurom
ɓəŋɓəŋ. Mbəlom a zalakum na,
hərwi ada kâ tərum nəte ada kâ
hutum zay. Gumay sɨsœ huya.
16 Pum bazlam 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
ta giye aye. Gumay sɨsœ a Bəba
kwayMbəlom taməzele ŋgay.

NdoməpemədzalgərhaykaYesu
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.

19Nəkurom hasləka hay wuɗum
ŋgwas kurom hay, kâ ŋgərəzum fa-
taya 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
kuromhay bay. Ka gumatay andza
niye na, ɗərev ma diye fataya
abəra.

22Nəkurombekehay, rəhumatay
ha gər a ndo i gay kurom hay ka

məndzibəra mə wu hay tebiye.
Kâ rəhumatay ha gər ka ɗəre
tay ɗekɗek tsa hərwi ada tâ
zambaɗakum bay. Ɗuh gum
məsler tə ɗərev kurompeteh andza
ndo neheye faya ta ɗəslay ha gər
a Mbəlom aye. 23 Məsler neheye
ta vəlakumeye tebiye aye na, gum
tə ɗərev kurom peteh andza nakə
ka 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, BəyMaduweŋ. Ma vəlakumeye
wu nakə a pa na mə mbəlom
hərwi ndo ŋgay hay aye. Ndo i
gay kurom nakə faya ka gumeye
məsler aye na, Yesu Kəriste. 25Ndo
neheye faya ta giye mənese aye
na, 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,

gumataygər abekekuromhay lele,
kâ zəbum fataya andza wu kəriye
bay. Sərum ha nəkurom bəbay ndo
i gay kurom andayaməmbəlom.

Ɗuwulumay me a Mbəlom pat pat
ada tərum ndometsehe eye hay

2 Ɗuwulumay me a Mbəlom
huya. Kâ gum bəle mə maɗuwule
me bay, gumay sɨsœ a Mbəlom.
3 Ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi
may dərmak hərwi ada Mbəlom
mâ həndəkamay na tsəveɗ lele
ka məɗe ha bazlam ŋgay a ndo
hay, ada nəmaâ ɗa tay ha wu i
Kəriste neheye maŋgaha eye mâ
zəba dzaydzay. Ka sərum ha neŋ
ma daŋgay na, hərwi wu nakay.
4 Ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi
ada nâ ɗa ha parakka andza nakə
kutoŋ na giye aye.

5Gumaymetseheamedekurom,
mede kurommâ ge kame i ndo ne-
heye ta təma Yesu Kəriste bay aye
na, ŋgwalak eye. Kâ nasumhahəlay
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eye bay, kwa kəɗay dzənum tay ha.
6Bazlamkurommâgena, ləfeɗeɗe.
Mâ ge na, andza sluwal. Sərum 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
təKəriste aye, neŋgeye fayamagiye
məsler i Kəriste tə ɗərev ŋgay peteh,
neŋ tə neŋgeye nəmay faya nəmaa
giye məsler pat pat hərwi Bəy
Maduweŋ. Neŋ mandza eye kəkay
na, ma ɗakumeye ha. 8 Na sləriye
naha na, hərwi ada kâ sərum ha
nəmay mandza eye na, kəkay. Ki
ye naha na, ma makumeye naha
ɗərevdərmak. 9Na sləriye taynaha
neŋgeye ta Onezimmalamar kway.
Neŋgeyedərmak fayamapaybəzay
a Yesu Kəriste tə ɗərev ŋgay peteh.
Neŋgeyeayawma təvkurom. Taye
naha na, ta tsikakumeye wu nakə
fayama giye bo kanaŋ aye tebiye.

10 Aristark nakə nəmay salamay
ma daŋgay aye, kə tsikakum naha
me. Markus, wawa i malamar
i Barnabas kə tsikakum naha me
dərmak. Taɗə ki ye naha ka təv
kurom na, təmum na lele. Ɓa na
tətikakumwunakə ka gumeye tsɨy.
11Yesundonakə tə zalayZustus aye
kə tsikakum naha me dərmak. Mə
walaŋ i ndo neheye faya ta giye
məsler hərwi Bəy i Mbəlom tə neŋ
kanaŋ ayena, Yahudamekeleŋ eye
hay bay, say ndo neheye mahkar
aye. Nəteye faya ta dzəniye ga ha-
ladzay.

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 gər maɗuwulay
naha me a Mbəlom hərwi kurom.
Neŋgeye faya ma ɗuwulay naha
me a Mbəlom na, hərwi ada kâ
ndzum ɓəŋɓəŋ lele, kâ tərum ndo
masəra eyehayka tsəveɗ iMbəlom,

ada kâ sərum wu nakə a yay a
gər a Mbəlom kâ gum aye tebiye.
13Ta deɗek na sər neŋgeye faya ma
giyeməsler 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 naha me
dərmak.

15 Tsikumeŋatay ha me a ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu ne-
heye ma Lawdise aye. Tsiku-
may 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 aməhay gər i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu neh-
eye 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
ayena, tâ slərakumnahahərwiada
kâ dzaŋgum dərmak. 17Gwaɗumay
a Arsip na, mâ ŋgəla ha bo ka
məsler i BəyMaduweŋYesuKəriste
nakə a vəlay aye, mâ ndəv ha.

18 Neŋ Pol, bo ga eye na wat-
sakum naha mətsike me ga nakay
tə həlay ga eye. Na tsikakum naha
me. Mâmətsakum gər bay, neŋ na,
ma daŋgay.
Mbəlommâ pa fakuma ŋgama.

* 4:13 Lawdise ta Hiyerapolis na, huɗgay neheye təmbay naha a Kolosi.
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Makurre i ɗerewel i Pol
nakə awatsatay 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 abəra ma Filipi. Tesa-
lonik na, ta diye bəzay i Gəres ka
dala i Masedowan. Tesalonik na,
wuzlahgəma, ta səkəmawa ha wu
hay mə ɗəma. Mbəzlew hay mə
ɗəma haladzay, wenewene eye na,
Yahuda hay. Yahuda siye hay ta
təma məsənəke i Pol bay, ta həhar
na. Pol a watsa tay a Tesalonik
neheye ta təmaməpemədzal gər ka
Yesu Kəriste aye.
Madədo 1 ka 3 faya ma tsikakw-

eye ka məndze i Tesalonik hay tə
Pol.
Madədo 4 ada 5, Pol faya ma

vəlateye gədaŋ mede kame kame
ma məndze i ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu. A mbəɗatay naha
ka metsehe nakə ma kwasatay ha
mədzal gər aye.

Mətsikeme
1 Maa watsakum naha ɗerewel

nakay na, neŋ ta Silas ada ta Tim-
ote. Nəmaa watsakum naha a
məhay gər i ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu neheye ma Tesalonik
aye. Nəkurom na, ndo i Mbəlom
Bəba kway adando i BəyMaduweŋ
Yesu Kəriste hay. Mbəlom mâ pa
fakuma ŋgama ada mâ vəlakum
zay.

Pol a gay sɨsœ a Mbəlom hərwi
mede i ndo məpe mədzal gər ha ka
Yesu

2 Nəmay faya nəmaa gay naha
sɨsœ a Mbəlom pat pat hərwi
kurom kwa a həlay waray. Ahəl
nakənəmaa ɗuwulawaynahamea

Mbəlomayena, 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
hakaYesuKəriste aye. Fayanəmaa
dzaliye sa na, nəkurom faya ka
ŋgəlumeye ha bo ka məsler 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.
5 Nəmaa 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 andzaniyena, hərwimadzəne
kurom.

6 Nəkurom na, ka dazlumay a
məpay bəzay a mede may ada a
bəmalə i Bəy Maduweŋ kway. Ahəl
nakə ka təmum bazlam i Mbəlom
aye na, ka sum ɗəretsətseh hal-
adzay hərwiye, ane tuk na, ɗuh
ɗərev kurom kə ŋgwasa hərwi ba-
zlam 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 Mase-
dowan ada ma Akay* aye, ta sər
ha ma kəkay məndze tay nakə
ta ndziye aye. 8 Hərwi kurom,
ndo hay haladzay ma Masedowan
ada ma Akay ta tsəne labara i
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

* 1:7 Akay: Məzele i Gəres nakə tə zalaway ha guram eye.
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nəmay nəmaa səkahiye ha faya
aye bay. 9 Nəteye tə bazlam tay
faya ta tsikiye fakuma, ma kəkay
nakə ka təmummay lele ahəl nakə
nəmay mə gay kurom aye. Faya ta
tsikiye sa, ka məgər ha kule hay,
ka pumay bəzay a Mbəlom nakə
deɗek eye, neŋgeye ta sifa aye. 10Tə
sər ha nəkurom faya ka həbumeye
wawa ŋgay nakə ma deyeweye mə
mbəlom aye. Wawa niye na, Yesu
nakə 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 nakəma slaweye aye.

2
Məsler iMbəlomnakəPolagema

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
kurom aye na, ndo məne ɗəre may
hay ta samay ɗəretsətseh huya ane
tuk na, Mbəlom kə mamay naha
ɗərev hərwi ada nəmaâ ɗakum ha
Labara Ŋgwalak eye nakə a yaw
abəra ka təv ŋgay aye. 3 Ahəl nakə
nəmaa gatay amboh a ndo hay 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 yamayawamədzal
gər nəmaa tsikakumwu hərwi ada
kâ vəlumamay bay. Wu nakə na
watsa kanaŋ aye na, Mbəlom a sər
ha deɗek. 6Nəmaa pəla ndo hay tâ
zambaɗamay bay, kwa nəkurom,
kwa siye i ndo hay, a samay andza
niye bay.

7 Haɓe na, nəmaa ləvakum gər
hərwi nəmay na, ndo i maslaŋ i
Yesu Kəriste hay, ane tuk na, a
samay andza niye bay. Ɗuh nəmaa
ndza mə walaŋ kurom ta ləfeɗeɗe
eye andza may i wawa hay nakə
ma gatay gər a wawa ŋgay hay aye.
8 Nəmaa wuɗa kurom haladzay.
Hərwi niye, ahəl nakənəmay ka təv
kurom aye na, a samay məɗakum
ha Labara Ŋgwalak eye nakə a yaw
abəra ka təv i Mbəlom aye. Ada
neŋgeye niye ɗekɗek bay, a samay
məvəle ha məsəfəre may hərwi
kurom, hərwi ka yumamay a gər
haladzay. 9 Malamar ga hay, kâ
mətsum ha gər ta məsler nakə
nəmaa ge mawura bo eye mə gay
kurom aye bay. Nəmaa ge məsler
kwa ta həvaɗ, kwa ta həpat hərwi
ada nəmaâ tsətsah fakuma wu
mənday bay. Andza niye, nəmaa
ɗa ha LabaraŊgwalak eye iMbəlom
zematsətsehe fakumawuray.

10 Nəkurom ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu, ka sərum ha
mede may ahəl nakə nəmay mə
walaŋ kurom aye na, lele ada
deɗek eye ada Mbəlom a sər ha
dərmak. Ndəray ma sliye mətsike
famayawuray bay. 11Ka sərumha,
nəmay ta nəkurom andza bəba ta
wawa ŋgay hay. 12Nəmaa vəlakum
gədaŋ. Nəmaa gawakum amboh
hərwi ada mede kurom mâ yay a
gər a Mbəlom, neŋgeye nakə a za-
lakum hərwi ada kâ fələkum a bəy
ŋgay, ma təv nakə ŋgwalak eye hal-
adzay aye.

13 Nəmay faya nəmaa gay naha
sɨsœ a Mbəlom huya sa na, hərwi
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ahəl nakənəmaa ɗakumhabazlam
iMbəlomayena, kapumfaya 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 neh-
eye ka dzalum ha ka Yesu Kəriste
aye. 14 Malamar hay nəkurom
ka tərum andza məhay gər i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu ne-
heye ma dala i Yahuda nəteye
madzapa eye tə Yesu Kəriste aye.
Yahuda hay ta satay ɗəretsətseh
ada anəkendo i gəmakuromhay 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 ba-
zlam 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 kə ndalay a Mbəlom fa-
taya, sariya ŋgayma gəsiye tay ha.*

A say a Pol mambəɗe gər a Tesa-
lonik

17Malamar hay, nəmay na, ahəl
nakənəmaaye 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 naha
məŋgatakum. 18A samay mambəɗe
naha gər ka təv kurom. Neŋ Pol tə
gər ga, na tsik sik haladzay nakə
a seŋ mede naha aye. Ane tuk
na, Fakalaw ka dərəzlamay na
tsəveɗ. 19 Ayaw, məpe mədzal gər

may ta məŋgwese may na, hərwi
kurom. Nəkurom magogoy may
nakə nəmaa ŋgalakiye kurom ha
kame i Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste
pat nakəmamaweye aye. 20Ayaw,
ta deɗek nəmaaŋgalakiye kuromha
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. 4Ahəl 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.
Agənanəkuromfayakadzalumeye
ha huya ka Yesu Kəriste kəgəbay
agəna Fakalaw kə vakum gər. Taɗə
kə ge andza niye na, məsler nakə
nəmaa ge məwalaŋ kurom aye na,
ka təra kəriye.

6 Ane tuk na, anəke Timote
nakə a ye naha ka təv kurom
aye, kə maw ka təv may. Kə
tsikamay labara hay ŋgwalak eye
ka nəkurom. A gwaɗ na, nəkurom

* 2:16 Zəbama Roma hay 11.28-32.
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faya ka dzalumeye ha ka Yesu
Kəriste huya ada ka wuɗum bo
nəte nəte. A gwaɗ sa na, ka pum
may a mədzal gər kurom, a sakum
məŋgatamay andza nəmay nakə a
samay məŋgatakum aye dərmak.
7 Andza niye malamar may hay,
ɗəretsətseh faya ma ndzameye a
gər haladzay ada ndo hay faya
ta kwasameye gər haladzay. Ane
tuk na, ahəl nakə Timote a maw a
tsikamay labara kurom aye na, kə
mamaynaha ɗərevhərwinəkurom
faya ka dzalumeye ha ka Yesu
Kəriste huya. 8 Anəke na, ɗərev
may kə ŋgwasa hərwi nəkurom
mandza eye ɓəŋɓəŋ mə həlay i
Bəy Maduweŋ. 9 Kwa nəmaa gay
naha sɨsœ a Mbəlom ma kəkay
na, kə sla bay, hərwi ɗərev may
kə ŋgwasa haladzay hərwi kurom.
10 Nəmay faya nəmaa ɗuwulay
naha me ta həpat ta həvaɗ hərwi
ada mâ vəlamay tsəveɗ nəmaâ
ye naha mazəbakumaw ɗəre ada
matətikakum wu nakə ka sərum
zuk bay aye hərwi ada kâ səkahum
hamədzal gər ka Yesu Kəriste.

11Mbəlom Bəba kway tə gər ŋgay
eye ta 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. 13 Andza niye, ma vəleye
gədaŋaɗərevkuromhayhərwiada
mənesemâ ge andayamənəkurom
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 tətikakummede 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
gwaɗakumpumay bəzay ta gədaŋ i
BəyMaduweŋkwayYesuaye. 3Wu
nakə a say aMbəlom aye na, tərum
tsəɗaŋŋa. Andza məgweɗe na, kâ
gum madama bay. 4 Kwa way mə
walaŋ kurom tâ ndza ta ŋgwas ŋgay
salamayka tsəveɗnakəayayagəra
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. 6Ndəraymâ gaymənese 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.
7Mbəlom kə zalakway. Ane tuk na,
a zalakwayna, hərwi adakâgakwa
madama bay. Neŋgeye a zalakway
hərwi ada kâ ndzakwa tsəɗaŋŋa.
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 an-
daya nakə na watsakumeye naha
sa ka mawuɗe siye i ndo i Yesu
hay aye na, andaya bay, hərwi
bo i Mbəlom eye tə gər ŋgay ka
tətikakum, wuɗum bo nəte nəte
mə walaŋ kurom. 10 Ayaw, ta
deɗek kawuɗumndoməpemədzal
gər hay ka Yesu neheye ka dala
i Masedowan aye tebiye. Ane
tuk na, faya nəmaa gakumeye am-
boh, gum andza niye kame kame.
11 Pəlum na, məndze nakə səkeffe
aye. Kâ tələkum me kurom a wu
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i ndo siye hay bay. Gum məsler
tə həlay kurom eye andza nakə ɓa
nəmaa tsikakum aye. 12 Taɗə ka
gum andza niye na, ndo neheye ta
dzala ha ka Yesu Kəriste zuk bay
aye na, ta rəhakumeye ha gər ada
ka rəkumeye wumənday wal bay.

BəyMaduweŋ Yesumamaweye
13 Malamar ga hay, a samay

məgəre kurom ha ze məsəre wu
ka bazlam i ndo neheye ta mət aye
bay. Hərwi a samay na, ɗərev mâ
ye fakuma abəra bay andza ndo
neheye faya ta 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 abəramamədahaŋ,
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. 16Pat eye niye na, Mbəlomma
vəlateye tsəveɗ a gawla ŋgay hay,
bəy i gawla iMbəlomhayma 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. 18Hərwi niye, mumha ɗərev a
bo tə bazlam neheye nəte nəte mə
walaŋ kurom.

5
Ndəray a sər pat i məmaw i Yesu

bay
1 Malamar hay, ka bazlam i

pat kəgəbay həlay i məmaw i
Bəy Maduweŋ na, nəmaa wat-
sakumeye naha na, ma dzəniye
kurom bay, 2 hərwi bo kurom
eye ka sərum ha ma maweye
andzaməkal ndərayma 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 neheye nəteye
ma ləvoŋ aye bay. Pat eye niye
mâ ndzakum a gər andza məkal
bay. 5 Hərwi nəkurom tebiye ndo
neheye tə yawa mə dzaydzay ta
həpat aye. Nəkway na, andza
ndo neheye tə yawa ta həvaɗ ma
ləvoŋ aye bay. 6 Hərwi niye, kâ
ndzahərakwa andza siye hay bay.
Nəkway ɗuhndzakwa 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 ka pakwa ka bo petekeɗ
i ɓəre hərwi adawuraymâ 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 vəram aye. 9Mbəlom
a pala kway na, hərwi ada mâ
vəlakway ɗəretsətseh bay. A pala



1 Tesalonik hay 5:10 403 1 Tesalonik hay 5:28

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 təvmanəte
eye. Kwa taɗəkamətakwa tsɨy, kwa
taɗə nəkway tə ɗəre mba, pat nakə
mamaweyena, nəkway təneŋgeye,
ka ndzakweye ka təv manəte eye.
11Hərwi niye, mum ha ɗərev a bo
mə walaŋ 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 neheye faya ta giye məsler
i Mbəlom mə walaŋ kurom aye.
Bəy Maduweŋ a pa tay ha kame
kurom hərwi ada tâ tətikakum
tsəveɗ ŋgay. 13 Rəhumatay ha gər
lele ada wuɗum tay ha haladzay
hərwi faya ta giyeməsler iMbəlom.
Ndzum zayməwalaŋ kurom.

14 Malamar hay, faya nəmaa
gakumeye amboh, tsikumatay
faya a ndo i sœhay,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. 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
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa ka mətsike me
bay. 20Ka ta rəsumnabazlam i ndo
məɗe ha bazlam iMbəlom hay bay.
21 Dzədzamum tay ha wu neheye
ta tsikiye tebiye təday ada pumwu
nakə lele eye a ɗərev kurom. 22Kâ
gummənese 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 maweye
na, ndəray mâ ŋgəlakum bəzay
ta təv i wuray kwa tsekweŋ bay.
24Mbəlomazalakumna, hərwi ada
kâ tərumndoŋgayhay. Neŋgeyema
giye andza niye hərwi wu nakə kə
tsik aye na, ma giye.

25 Malamar hay, ɗuwulumay
me a Mbəlom hərwi may dərmak.
26 Tsikumatay me a ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu tebiye lele.
27Na gakumamboh taməzele i Bəy
Maduweŋkway: Dzaŋgumɗerewel
nakay kame i siye i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu tebiye.

28 Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste mâ pa fakuma ŋgama.
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Masulo i ɗerewel i Pol
nakə awatsatay naha a

Tesalonik hay
aye

Məfələkwe
Ɗerewel nakay masulo eye a

masay a gər i bazlamnakə a tsikmə
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
kəmaw zuk bay. Ma Tesalonik na,
siye hay tə gwaɗ pat i məmaw i Bəy
Maduweŋ kə ndislew (2.2). Siye
hay ta kərahməgeməsler (3.6-12).
Mə ɗerewel nakay na, Pol faya

ma səkahiye ha məsənəke ŋgay.
Məpemədzal gər ka Yesumambat-
iye 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 a hayay gər a gədaŋ
seweɗ eye hay tebiye aye.

Mətsikeme
1 Maa watsakum naha ɗerewel

nakay na, neŋ Pol, Silas ada ta
Timote. Nəmaa watsakum naha
a məhay gər i ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu neheye ma Tesa-
lonik aye, nəkurom i Mbəlom Bəba
kway ada i Bəy Maduweŋ kway
Yesu Kəriste.

2 Mbəlom Bəba kway ta Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste tâ pa
fakuma ŋgama ada tâ vəlakum zay.

Bəy Maduweŋ ma gateye sariya
a ndo 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 ha məpe mədzal 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,
Mbəlommagiyena,wunakədeɗek
eye, ma gateye ɗəretsətseh a ndo
neheye ta gakumeye ɗəretsətseh
aye. 7Nəkurom ndo neheye anəke
faya ka sumeye ɗəretsətseh aye na,
Mbəlom ma vəlakumeye zay ada
ta nəmay dərmak. Ma giye andza
niyena, ahəlaynakəBəyMaduweŋ
kway ma mbəzlaweye məmbəlom
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. 9Ta 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.

11Hərwi niye, nəmay fayanəmaa
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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 Yesumamaweye 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. 4 Ndo
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.

Magwaɗateyeneŋgeyena, a zekwa
mey tebiye. Ma fələkwiye kwa a
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom,
ma ndziye mə ɗəma, ma gwaɗiye
neŋgeyeMbəlom.*

5 Ahəl nakə neŋ mə gay kurom
aye na, na tsikakum wu neheye,
kə mətsakum gər ɗaw? 6 Anəke
wu ka dərəzlay na tsəveɗ ada ka
sərumwunakəadərəzlayna 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
tsəveɗma gəriye ha madərəzlay na
tsəveɗaye. 8Tsana, ndo i seweɗma
ndohwaweye parakka. Ma dəba i
wu nakay na, Bəy Maduweŋ Yesu
ma maweye ta gədaŋ ŋgay. Ma
kəɗiye na abəra mə ɗəma ta gədaŋ
iməsəfəre ŋgay nakəma vəzlaweye
mə bazlam ŋgay aye. 9Ndo i seweɗ
niye ma deyeweye na, ta gədaŋ i
Fakalaw. Ma giye masuwayaŋ hay
wal wal, ma gateye hərɓaɓəkka a
ndo hay. Ma vateye gər a ndo hay
tə wu niye ma giye. 10 Ma giye
wuneheyeŋgwalak eye bay ayewal
wal tebiye adama vateye gər a ndo
neheye ta kutsiye tay ha a akonakə
ɗaɗamambatiye bay aye. Ta dziye
andza niye hərwi ta wuɗa deɗek
bay, ta kərah. Taɗə ta təma na,
Mbəlom ma təmiye tay ha haɓe.
11 Hərwi niye, Mbəlom ma sləriye
fataya ndo məvatay gər 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 məge
mənese aye.

Ndzumkatsəveɗ iMbəlom ɓəŋɓəŋ
13 Nəkurom malamar may hay

nakə Mbəlom a wuɗa kurom aye,
kutoŋ nəmaa gay naha sɨsœ a

* 2:4 Zəbama Daniyel 11.36; Ezekiyel 28.2.
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Mbəlompat 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. 14 Mbəlom a zalakum
na, ahəl nakə nəmaa 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 ŋgwalak ŋgay, faya ma makw-
eye naha ɗərev huya ada faya ma
dzəniye kway ka mədzal gər kway,
ka wu nakə ŋgwalak eyema deyew-
eye kame aye. 17Mâ makum naha
ɗərev ada mâ vəlakum gədaŋ ka
məge wu neheye ŋgwalak eye hay
huya ada ka mətsike wu neheye
ŋgwalak eye hay huya.

3
Ɗuwulumay me a Mbəlom hərwi

may
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. 2ƊuwulumaymeaMbəlom
hərwimayhərwi adamâ tsəpamay

abəra ka ndo i seweɗ hay, hərwi
a say a siye hay matəme bazlam i
Mbəlom nakə nəmaa tsikiye bay.

3 Ane tuk na, Bəy Maduweŋ 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 dzəniye
may ka məge 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
səmumaynahaa ɗəretsətsehandza
Yesu Kəriste nakə a səmay naha
aye.

Kwawaymâ geməsler
6 Malamar 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. 7 Nəkurom
ka sərum ha tə gər kurom eye
wu nakə ka gumeye hərwi məpay
bəzay a mede may aye. Hərwi ahəl
nakə nəmay mə gay kurom aye na,
nəmay sœ eye hay ɗaw? 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 ɗəretsətseh hərwi
wu mənday bay. 9 Nəmaa ge
məsler andza niye na, nakə tsəveɗ
may andaya matsətsehe fakuma
wu mənday bay aye bay. Ane
tuk na, nəmaa ge ɗuh na, hərwi
məɗakum ha wu nakə kâ gum aye.
10 Ahəl nakə nəmay mə gay kurom
aye na, nəmaa tsikakum, nəmaa
gwaɗakum: Taɗə ndoweye kə ge

* 3:3 2 Tesalonik hay 2.3.
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məsler bay na, kâ vəlumay wu
mənday 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 məsler bay, ane tuk na, faya
ta ndapiye a bazlam i ndo hay.
12Fayanəmaa tsikateyenahaando
niye hay, faya nəmaa gatay naha
me taməzele i BəyMaduweŋ kway
Yesu Kəriste. Gumməsler 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
bayhərwi adahoroymâgay. 15Ane
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.

17Neŋ Pol na tsikakumnahame,
neŋ na watsa tə həlay ga eye. Na
pawa ŋgoɗgor ka ɗerewel ga hay
tebiye na, andza nakay. Nakay na,
məwetse ga.

18 Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste mâ pa fakuma ŋgama
tebiye.
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Makurre i ɗerewel i Pol
nakə a watsay naha a

Timoteaye
Məfələkwe

Məzele i Timote ka ndzeye a gər
ma ɗerewel i ndo i maslaŋ hay ada
mə ɗerewel hay i Pol. Timote a
lakawa ha Pol ka məge məsler. Kə
laka ha Pol a mahəhele hay hal-
adzay. Pol kə slər ha a təv mawura
bo haladzay, a Tesalonik ada Ko-
riŋte.
Pol a watsay ɗerewel a Timote

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 ka
Yesu, a ndoneheye tə kalatay kame
a ndo hay aye, ada a Timote.
Siye i ndo məpe mədzal gər ka

Yesu 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

hərwiməɗəslay ha gər a Yesu ada tə
maɗuwule me (madədo 2). A ɗa ha
dərmak, ndo neheye tə kalay kame
a gay imaɗuwuleme hay ta ndziye
na, ma kəkay (madədo 3).
Bəba i Timote na, ndo Gərek ada

may ŋgay dem i Yahuda hay. Faya
ma ɗay ha a Timote ma kəkay
nakə ma gateye gər a ndo hay aye
(madədo 4 ka 6).

1 Maa watsa ɗerewel nakay na,
neŋ Pol, neŋ ndo i maslaŋ i Yesu
Kəriste. Ndo nakə a pa ga ndo
i maslaŋ aye na, Mbəlom ndo
mətəme kway ha tə Yesu Kəriste
nakə a ge wu nakə ka pakwa faya
mədzal gər aye.

2Na watsaka naha a nəkar Tim-
ote. 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 Mase-
dowan aye. Ndza mə ɗəma hərwi
ada kâ gatayme a ndo neheye faya
ta tətikateye maraw me a ndo hay
aye, tâ gər ha. 4 Gwaɗatay na, tâ
vəlay ha bo tay awurmbez hay ada
a məkəɗe wuway ka bəba təte tay
hay bay. Niye na, ma gəliye ha
məkəɗe wuway kəriye, ma dzəniye
wu nakə a say a Mbəlom aye bay.
Wunakay ka sərakwa ha na, hərwi
ka dzalakwa ha ka neŋgeye. 5 Ka
tsikakwateye andza niye na, hərwi
ada tâ wuɗa ndo hay. Kə satay
mawuɗe ndo hay na, ɗərev tay mâ
təra tsəɗaŋŋa lele, tâ ge wu ŋgwalak
eye ɗekɗek ada tâ dzala ha ka
Mbəlom lele. Niye na, ta wuɗa ndo
hay.

6 Ndo mekeleŋ eye hay na, ta
dze abəra ka tsəveɗ, ta gər ha wu
ŋgwalak eye. Ɗuh faya ta tsikiye
wu neheye ma giye ŋgama bay
aye. 7 A satay matətikatay bazlam
i Mbəlom mapala eye a ndo hay,
faya ta tətikiye ta gədaŋ. Ane tuk
na, bo tay eye tə tsənewunakə 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 ma-
pala eyena, hərwi ndoneheye 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
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na Mbəlom aye. Mbəlom a vəl ba-
zlammapala eye na, hərwi ndo ne-
heye faya ta giye mənese aye, ndo
neheye tə yay a gər a Mbəlom bay
aye, ndo neheye ta kərah wu hay i
Mbəlom aye. Mbəlom a vəl bazlam
mapala eye sa na, hərwi ndo neh-
eye 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 ne-
heye ta səkəmawa ndo hay hərwi
matəre tay ha beke aye, ndo neh-
eye tə ɗəsawa parasay aye, ndo ne-
heye təmbaɗawa təmarawmeaye.
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 yawna, abəramaLabaraŊgwalak
eye nakə Mbəlom, ndo i məzlaɓ, a
vəleŋ a həlay aye. Labara ŋgwalak
eye niye a ɗa ha Mbəlom bagwar
eye, neŋgeye nakə ma ndziye ma
təv ŋgwalak eye huya aye.

Pol a zambaɗay a Mbəlom hərwi
ŋgwalak ŋgay

12 Na gay sɨsœ a Yesu Kəriste
Bəy Maduweŋ kway hərwi nakə
a zla ga andza ndo i deɗek. Na
gay 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 haladzay hərwi nakə na
dzala ha ka neŋgeye bay aye. Ane
tuk na, Yesu neŋgeye na, kə geŋ
ŋgwalakhərwiwunakənagawaaye
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.

15Mezeleme 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,
hərwi ada mâ ɗatay ha a ndo hay
neŋgeye ndo məzle ŋgatay. A ɗa ha
na, a geŋ ŋgwalak a neŋ nakə na
ze ndo hay tə mezeleme aye. A
bəzatay ha niye hərwi məvəlatay
gədaŋ a ndo neheye ta dzaliye ha
faya aye ada ta hutiye sifa nakə
ma ndəviye bay aye. 17Ndo hay tâ
ɗəslay gər a Bəy Mbəlom nakə ma
ndziye ka tor eye. NeŋgeyeMbəlom
nəte ŋgweŋ. Ndəray a ŋgatay bay.
Zambaɗumay ka tor eye. Amen!

Pol a vəlay gədaŋ a Timote
18Timote, nəkar na, andzawawa

ga, na gəraka ha bazlam nakay a
həlay yak andza nakə ndo i maslaŋ
hay tə tsik fakaya aye. Bazlam ne-
heye tə tsik aye tâ təra i yak na,
andza wu həlay hərwi ada kâ ge
vəram nakə ŋgwalak aye. 19 Vəlay
ɗərev yak a Mbəlom huya ada ge
na, wu nakə ŋgwalak eye. Siye i ndo
mekeleŋ eye hay ta kərah tsəveɗ
nakay ŋgwalak eye. Hərwi niye ta
dzala ha ka wu neheye deɗek aye
sa bay. 20 Mə walaŋ i ndo niye
hay na, Himene ta Aləgəzandər.
Nəteye na, na vəlay tay ha a həlay
a Fakalaw* hərwi ada tâ tətik met-
sehe 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
tə məgay naha sɨsœ hərwi ndo

* 1:20 A say məgweɗe a ndo məwetse ɗerewel nakay na: «Na həhar tay abəra mə walaŋ i ndo
hay.»
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hay tebiye. 2 Ɗuwulumay me a
Mbəlom hərwi bəy hay ada hərwi
ndo neheye faya ta ləviye ndo hay
aye tebiye hərwi ada kâ ndzakwa
zay madzədzere kwa tsekweŋ mâ
ge andaya bay, ada kâ rəhakway
ha gər a Mbəlom, ada mede kway
mâ təra ŋgwalak eye kame ŋgay.
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
Mbəlomna, nəte ŋgweŋ adandomə
walaŋ iMbəlom tandohayna, 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. 7 Mbəlom a slər ga ha,
na təra ndo i maslaŋ ŋgay hərwi
ada nâ ɗa ha wu nakay a ndo hay.
A gweɗeŋ tətikatay a ndo neheye
Yahuda hay bay aye bazlam ŋgay
nakə deɗek eye ada tâ dzala ha. Na
tsik na, deɗek, na ɗəs parasay bay.

8 A seŋ na, hasləka hay kwa ka
waray tâ ɗuwulay me a Mbəlom,
tâ ɗuwulay naha me a Mbəlom tə
ɗərev tsəɗaŋŋa eye. Tâ ge mevel ka
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 nakə ndo hay
ta giye faya ɗəre aye na, tâ pa ka
bo bay. Tâ gay metsehe bo tay.
Tâ mətsa ka matərɗe 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
ndomatətikendohay. 12Navəlatay
tsəveɗ a ŋgwas hay ka matətikatay
a hasləka hay bay ada tâ ləvay gər
a hasləka hay bay. Tâ ndza ɗikɗik,
13 hərwi Mbəlom a lah məge na,
Adam təday, ada ma dəba eye a ge
Hawa. 14 Sa na, Fakalaw ka səpat
Adam bay. Ane tuk na, a səpat
na, ŋgwas. Maa kərah marəhay ha
gər a Mbəlom na, ŋgwas. 15 Kwa
mâ ge andza niye bəbay, ŋgwas ta
wiyewawaadaMbəlomma 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 gaymetsehe 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.
2Madugula i ndo i Kəriste na,mede
ŋgay mâ ge ŋgwalak eye, hərwi ada
ndo hay tâ may ha mənese ka gər
wuray kwa tsekweŋ bay. Ŋgwas
ŋgay mâ ge nəte ŋgweŋ. Mâ kwaya
ta guzombay. Mâ gaymetsehe a bo
ŋgay,mâgewuneheye ŋgwalak eye,
mâ təmambəlokhaya gayŋgayada
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. 4 Mâ sər məgay gər a ŋgwas
ŋgay ta wawa ŋgay hay, mâ gəl tay
ha wawa ŋgay hay lele, wawa ŋgay
hay tâ rəhayha gər. 5Taɗəndoweye
kə sər məgay gər a ndo i gay ŋgay
hay bay na, ma səriye məgatay gər
aməhay gər i ndoməpemədzal gər
hay ka Yesu na, ma kəkay?

6 Ahəl nakə ka pumeye ndo mâ
təra madugula aye na, kâ pum ndo
nakə a dzala ha ka Yesu Kəriste
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anəke aye bay. Ma ta ɗəslay ha gər
a bo. Kə ge andza niye na, sariya
ma gəsiye na andza nakəmagəsiye
Fakalaw aye. 7Ndo nakəma təriye
madugula i ndo i Kəriste hay aye
na, mede ŋgay mâ yatay gər a ndo
neheye ta dzala ha ka Yesu bay
aye dərmak. Kə ge andza niye bay
na, horoy ma geye kame tay ada
Fakalaw ma mbəzliye na a ɓalay
ŋgay.

Ndoməge məsler məwalaŋ i ndo
i Kəriste hay

8Mede i ndo hayməgeməslermə
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
bazlamnakəMbəlom a ɗa ha aye tə
ɗərev tay peteh. 10 Ka pumeye tay
ha aməsler na, zəbum kamede tay
lele təday. Kə ge mede tay lele na,
pum tayha tâ tərandoməgeməsler
hay.

11Mede i ŋgwas tay haymâge lele
dərmak. Tâ tsik wu nakə lele bay
aye ka ndo hay bay, tâ kwaya ta
guzom bay, tâ ge na, wu neheye
deɗek aye huya.

12 Ndo məge məsler mâ təra na,
zal i ŋgwas nəte, mâ gatay gər a
wawa ŋgay hay ta ndo i gay hay
lele. 13 Taɗə ndo məge məsler ta ge
məsler lele na, ndo hay ta ɗəslatay
ha gər. Ta sliye faya məɗe ha ba-
zlam i Yesu Kəriste parakka hərwi
ta dzala ha faya lele.

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 neheye tə dzala
ha faya aye, neŋgeye tə ɗəre eye.
Bazlamdeɗek eyemalətsa eye faya

andza mədok i gay. 16 Ta deɗek,
bazlam nakay na, bagwar eye ha-
ladzay. Maŋgaha eye ahəl niye,
ane tuk na, Mbəlom kə ɗakway ha.
Faya ma ɗakway ha kəkay nakə ka
ndzakweyeka tsəveɗ iMbəlomaye.
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 i Mbəlom hay ta ŋgatay.
Ndohay ta ɗahabazlamŋgay ando

neheye nəteye Yahuda hay
bay aye.

Ndohaykwawaraykaməndzibəra
ta dzala ha,

Mbəlom kə zla a gəma, ka vəlay
məzlaɓ.

4
Ndo neheye ta tətikateye maraw

me a ndo hay aye
1 Məsəfəre 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
abəraka fakalawhayaye. 2Ndone-
heye faya ta tətikateyewuneheyea
ndo hay aye na, ɗərneh mə bazlam
tay sulo, faya ta ɗəsiye parasay.
Mədzal gər tay kə nas andza wu
nakə ako a fəka na aye. 3 Ndo ne-
heye na, faya ta gwaɗateye a ndo
hay məzle ŋgwas na, lele bay. Faya
ta giye me ka mənde wu siye hay
sa dərmak. Ane tuk na, Mbəlom,
neŋgeye a ge wu neheye na, hərwi
ada ndo neheye ta dzala ha ka
Kəriste ada tə sər deɗek aye, tâ nda
ada tâgaysɨsœ. 4Andzaniye, hərwi
wu nakə Mbəlom a ge tebiye aye
na, lele. Wu mənday kwa waray
ka kərahum mənde bay, ndayum
tsa ada kâ gumay naha sɨsœ a
Mbəlom. 5 Wu mənday tebiye na,
lele hərwi bazlam i Mbəlom ada
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hərwi maɗuwule me kway nakə
faya ka ɗuwulakweyeme aye.

Ndo məge məsler i Yesu Kəriste
lele eye

6 Taɗə ka tətikatay wu neheye a
ndomədzal gər hay ka Yesu Kəriste
na, ka təriye ndo məge məsler i
Yesu Kəriste lele eye ada ka hutiye
gədaŋhərwibazlam iMbəlomnakə
ka dzalakwa ha aye ada hərwi
matətike nakə faya ka pay bəzay
lele aye. 7Wurmbez neheye kəriye
a yay a gər aMbəlombay ayena, kâ
pay zləm bay. Mede yak mâ səkah
matəre kame kame andza nakə a
say a Mbəlom aye. 8 Taɗə ndow-
eye ma giye həbaɗ hərwi matətəɗe
ha mbəle ŋgay aye na, ma geye
ŋgama tsekweŋ a bo ŋgay. Ane tuk
na, taɗəmede 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, kwawaymâ təma tə ɗərev ŋgay
peteh. 10 Hərwi niye ka vəlakway
ha gədaŋ kway ka məge məsler, ka
ŋgəlakwa ha faya bo sah lele na,
hərwi ka pakwa faya mədzal gər
kway ka Mbəlom, neŋgeye nakə ta
sifa aye. Neŋgeye ndo mətəme tay
ha ndo hay tebiye, ma təmiye ha
wene wene eye na, ndo neheye tə
dzala ha ka Kəriste aye.

11 Ɗatay ha ada kâ tətikatay wu
nakay a ndo hay. 12Ndəraymâ 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 yakmâge 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. 14Kâ 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 neheye
anaŋ aye. Vəlay ha bo 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 ha bo yak eye
ada ndo neheye faya ta pay zləm a
bazlam yak 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 yakmâ ge kame tay
na, tsəɗaŋŋa.

3 Gatay gər a madakway i ŋgwas
neheye nəteye madakway i ŋgwas
hay ta deɗek, ndo məgatay gər
andaya bay aye. 4 Taɗəmadakway
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 ka Mbəlom, faya ma

* 4:14 Məpe həlay ka ndo: Məzle ndo kaməgeməsler məwalaŋ i ndo.
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ɗuwulay naha me a Mbəlom huya
tahəpatkwa tahəvaɗhərwiadamâ
dzəna na. 6Ane tuk na, madakway
i ŋgwas nakə a gər ha bo ŋgay kwa a
way tsa aye na, neŋgeye mandza
eye ma sifa, ane tuk na, andza
neŋgeye maməta eye. 7Ɗatay ha a
ndo hay na, tâ gatay gər a bəba tay
hayhərwi adandəraymâmatay ha
mənese bay.

8 Taɗə ndoweye kə gay gər a ndo
ŋgay hay bay, na tsik wene wene
eye na, ka ndo i gay ŋgay hay, kə gər
ha tsəveɗ i Yesu Kəriste. Neŋgeye
lele bay a ze ndo nakə kə dzala ha
ka Yesu bay aye.

9 Watsa a ɗerewel na, məzele i
madakway i ŋgwas nakəməve ŋgay
kə ndisl a məve kuro kuro məkwa
aye ɗekɗek ada nakə a zla zal nəte
aye. 10 Ndo hay tâ sər ha məsler
ŋgayneheye a gawaayena, 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 neheyemə
ɗəretsətseh aye. Kə ge məsler lele
huya. Kə ge andza niye na, watsa
məzele ŋgay.

11 Madakway i ŋgwas neheye
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
a Yesu Kəriste. 12 Ta ge andza
niye na, sariya ma gəsiye tay ha
hərwi ta nas wu nakə tə tsik, tə
gwaɗ: Ta ndziye mahəteye aye.
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 bazlam nakə
ka zəbatay naha bay aye. 14Hərwi
niye a seŋ na, madakway i ŋgwas
neheye dahəlay eye hay aye na,
tâ ye a zal sa, tâ wa wawa hay,

tâ gay gər a bəɗgay tay hərwi ada
ndo neheye tə nakway ɗəre aye tâ
huta wuray mətsike fakwaya bay.
15Na tsik andza niye na, hərwi siye
i madakway i 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, neŋgeye
mâ 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
ndo məpe mədzal 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 ne-
heye faya ta vəliye ha gədaŋ tay
ka məɗe ha bazlam i Mbəlom ada
ka matətikatay a ndo hay aye.
18Hərwi mawatsa eye məƊerewel i
Mbəlom, a gwaɗ: «Ahəl nakə slama
giye məsler ma guvah aye na, kâ
pay wu ka bazlam bay, gər ha mâ
həpəɗ wu mənday.†». A gwaɗ sa:
«Ndo məge məsler na, lele tâ vəlay
wu i madagər ŋgay.‡»

19 Taɗə ndoweye ki yaw ka təv
yakmətsikakawunakə lelebayaye
ka madugula i ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu na, kâ pay zləm
bay. Ka ta pay zləmna, tsəne abəra
ka ndo hay sulo kəgəbay ka ndo
mamahkareye tədayadakapateye
zləm. 20Tsikatay fayaandoneheye
faya ta giyemənese aye kame i ndo
hay tebiye hərwi ada ndo siye hay
tâ dzədzar məgemənese dərmak.

21 Neŋ faya na gakeye amboh
kame i Mbəlom, kame i Yesu
Kəriste ada kame i gawla i Mbəlom
neheye a pala aye, amboh rəhay
ha gər a wu nakə na tsikaka aye.

* 5:10 Məbere sik na, andza məgweɗe: Matəmembəlok. † 5:18 Bazlammapala eye masulo
eye 25.4. ‡ 5:18 1 Koriŋte hay 9.9; Mata 10.10; Luka 10.7.
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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
kaməgeməslermə gay imaɗuwule
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 gu-
zom tsekweŋ hərwi huɗ yak nakə a
wurawa fakaya aye hərwi ada huɗ
mâwur fakaya sa bay.

24 Ndo siye hay kwa taɗə ta
ye kame i sariya zuk bay na,
mezeleme tay a zəba parakka mə
dzaydzay. Ka ndo siye hay, ta
səriye ha mezeleme tay na, ma
dəba i sariya. 25 Məsler ŋgwalak
eye hay na, nəteye mə dzaydzay
dərmak. Taɗə ta ndohwaw bəse
a dzaydzay zuk bay na, ta sliye
məndze huyamaŋgaha 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 haymaməpe
mədzal gər ka Kəriste bəbay na, tâ
kərahmarəhatay ha gər a ndo i gay
tay hay bay. Kwa nəteye tebiye
tə ləva kame i Mbəlom na, ta giye
məsler tay lele ɗuh ma ziye nakə
kurre aye hərwi ndo neheye faya
ta gateyeməsler ayena, nəteye ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu ada
Mbəlom 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, 4 neŋgeye ndo məɗəslay
ha gər a bo, a sər wuray bay tebiye.
A sər na, məkəɗe wuway ɗekɗek
tsa, ma giye magazləga ka wu hay.
Hərwi niye ndo neheye faya ta pay
zləmayena, ta giye sələk, tawuɗiye
məkəɗewuwayabo, ta tsaɗiyeabo,
ta dzalateye naha wu neheye lele
bay aye a gər a ndo hay. 5Ta kəɗiye
wuway huya hərwimədzal gər hay
lele bay, ada hərwi tə sər deɗek sa
bay. Tə dzalamə gər tay agəna, taɗə
ta pay bəzay a tsəveɗ i Mbəlom na,
ta hutiye suloy.

6 Ta deɗek taɗə ka pay bəzay a
tsəveɗ iMbəlomna, nəkarzlele eye,
ɗərev yak ma ŋgwasiye tə wu nakə
andaya fakaya aye. 7 Ka yakwaw
kaməndzibərana, ka zlakwawwu-
ray ka həlay bay, ka makweye na,
ka zlakweye wuray ka həlay bay
dərmak. 8 Taɗə wu mənday kway
tə petekeɗ kway andaya na, niye
na, ɗa kway. 9Ndo neheye a satay
matəre ndo i zlele hay aye na, ta
dəɗiye amasəpete i Fakalaw andza
tə dəɗ a ɓalay. Ta wuɗa wu neh-
eye kəriye ma nasiye tay ha ndo
hay aye ada neheye ta dziye tebiye
aye. 10Mawuɗe suloy na, ma zlaw-
eye slala i wu neheye lele bay aye
tebiye. Siye i ndo hay ta gər ha
tsəveɗ i Mbəlom hərwi a satay su-
loy ka zal, ada hərwi niye ta huta
ɗəretsətsehmə ɗərev.

Mandəve i bazlam
11 Ane tuk na, nəkar na, ndo i

Mbəlom, wu neheye tebiye lele
bay aye na, kâ tələka həlay yak
a ɗəma bay. Ge gədaŋ, hərwi
ada kâ təra lele kame i Mbəlom,
pay bəzay a tsəveɗ ŋgay, dzala ha
huya ka neŋgeye, wuɗa siye i ndo

§ 5:22 Zəbama 1 Timote 4.14.
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hay lele, səmay naha a wu hay
ada təra ndo 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. 13 Neŋ faya na
tsikakeye kame i Mbəlom nakə
ma vəliye sifa a wu hay tebiye
aye ada kame i Yesu Kəriste nakə
a ɗa ha wu ŋgwalak eye parakka
kame i Poŋos Pilat aye, 14 neŋ 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
kwayYesuKəristemamaweyeaye.
15Ma 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,
neŋgeyemandza 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

17 Ndo neheye zlele eye hay
ka məndzibəra nakay aye na,
gwaɗatay tâ ɗəslay ha gər a bo bay,
zlele ma ziye kəriye. Tâ pa faya
mədzal gər tay bay. Tâ pa mədzal
gər tay ɗuh na, ka Mbəlom nakə
mavəlakweyewuhay tebiyehərwi
ada kâ ŋgwasakwa aye. 18Gwaɗatay
na, tâ ge wu ŋgwalak eye hay, tâ
ge wu ŋgwalak eye hay haladzay.
Gwaɗatayna, tâvəlwu taməŋgwese
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 sifa
deɗek eye. Maga eyena, andzando
nakə a pa naha mədok i gay ŋgay
kurre aye.

20 Timote, gay gər a wu nakə
Mbəlom a pa a həlay yak aye. Ba-
zlam neheye ndo hay ta tsikiye
kəriye na, kâ tsik a ɗəma bay. Wu
nakə nəteye tə zalay ndaraw aye,
ane tuk na, ndaraw deɗek eye bay.
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.
Mbəlommâ pa fakuma ŋgama.
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Masulo i ɗerewel i Pol
nakə a watsay naha a

Timoteaye
Məfələkwe

Masulo i ɗerewel nakay Pol a
watsayaTimoteaye,marahaeye 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, awuɗa na andzawawa,
ka dzameye gər ɗaɗa sa.
Ɗerewelnakay fayamamakweye

ahaya a zləmməndze i Pol: Məsler
ŋgay, məsənəke ŋgay, ɗəretsətseh
ŋgayhayhərwiLabaraŊgwalakeye.
AvəlaygədaŋaTimotekaməsəmay
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 matətike wu
deɗek eye (3.16).

Mətsikeme i Pol
1 Maa watsa ɗerewel nakay na,

neŋ Pol, neŋ ndo i maslaŋ i Yesu
Kəriste andza nakə a say aMbəlom
aye. A slər ga ha hərwi ada nâ
ɗa ha bazlam i sifa nakə Mbəlom
a gwaɗ ma vəlateye a ndo neheye
madzapa eye tə Yesu Kəriste aye.

2 Na watsaka naha a nəkar
Timote. Nəkar na, na wuɗa kar
haladzay andza wawa ga. Mbəlom
Bəba kway tə Yesu Kəriste Bəy

Maduweŋ kway tâ pa fakaya
ŋgama, tâ gaka ŋgwalak ada tâ
vəlaka zay.

Pol amay naha ɗərev a Timote
3 Neŋ faya na gay naha sɨsœ

a Mbəlom hərwi yak. Neŋ faya
na geye məsler tə ɗərev tsəɗaŋŋa
eye andza i bəba təte ga neheye tə
gaway məsler aye. Ahəl nakə na
ɗuwulawaynahameaMbəlomaye
na, na ɗuwulaway naha me hərwi
yak huya ta həvaɗ kwa ta həpat.
4 Həlay nakə ka tuwa aye na, kə
mətseŋ gər bay.* A seŋ haladzay
məŋgataka hərwi ada ɗərev ga mâ
rah ta məŋgwese. 5 Na mətsa ha
gər taməpemədzal gər yak nakə ka
pa peteh ka Yesu Kəriste aye bay.
Təday na, mama yak Lowis nakə a
dzala ha ka Yesu Kəriste ada may
yak Enise. Ayaw! Na sər ha ta
deɗek ka dzala ha ka Yesu dərmak.

6 Hərwi niye, neŋ faya na
gwaɗakeye sa: Kâ gay masəfaya a
wu nakə Mbəlom a vəlaka gədaŋ
məge aye bay. A vəlaka na, ahəl
nakə na pa fakaya həlay aye. Vəlay
ha ɗərev yak peteh 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 tə məgay metsehe a bo
kway.

8 Hərwi niye zluwer mâ gaka
məɗe ha bazlam i Bəy Maduweŋ
kway bay. Neŋ ma 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.
9Mbəlomna, kə təmakwayha, a za-
lakway hərwi ada kâ tərakwa ndo
ŋgay hay. A zalakway na, hərwi

* 1:4 Timote a tuwa ahəl nakə Pol a ye faya abəra a gər ha ma Efez aye. Zəba ma 1 Timote 1.3.
† 1:6 Zəbama 1 Timote 4.14; 5.22.
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nakə ka gakwa məsler ŋgwalak eye
bay, a təma kway ha hərwi a say
məpe faya ŋgama. Andza məgweɗe
na, kwa ahəl nakə məndzibəra an-
daya zuk bay aye ɓa kə ləva ha
bo məvəle kway ŋgama tə həlay
Yesu Kəriste. 10 Anəke na, ka bəz
ha ŋgama nakə a vəlakway aye
parakka hərwi Yesu Kəriste ndo
mətəme ha ndo ki yaw. Neŋgeye
na, kə zla na gədaŋ i mədahaŋ, a
ɗa ha na, taɗə ka təmakwa Labara
Ŋgwalak eye na, ka hutakweye sifa
nakəma 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 ɗəretsətseh ma daŋgay
aye. Ane tuk na, horoy a geŋ
bay hərwi na sər Yesu Kəriste. Na
dzala ha ka neŋgeye ada na sər
ha ta deɗek ma sliye faya matsəpe
Labara Ŋgwalak eye nakə a vəleŋ
aye. Ma tsəpiye na hus a pat bag-
war eye nakəma deyeweye aye.

13 Tsikatay a siye i ndo hay ba-
zlam deɗek eye nakə na tsikaka
aye, kwa tsekweŋ kâmbəɗay 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 ndəraymâmbəɗay həlay a
labara ŋgwalak eye nakə Mbəlom a
vəlaka aye bay, tsəpa na ta gədaŋ
i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye nakə mə
ɗərev kway aye.

15 Nəkar ka sər ha ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu neheye ka
dala i Azi aye nəteye ta gər ga ha
ŋgweɗek. Figelas ta Hermogenas
nəteye mə walaŋ tay dərmak.‡
16 Ane tuk na, Onezifor na, a
maweŋ naha ɗərev, horoy kə gay
kame i ndo hay hərwi nakə neŋ
ma daŋgay aye bay. Bəy Maduweŋ
kway mâ gay ŋgwalak a ndo i gay
ŋgay hay. 17 Ahəl nakə a ndislew

kanaŋ a wuzlah gay i Roma aye
na, kə pəla təv nakə neŋ mə ɗəma
aye puk puk lele hus a huta ga.
18 Bəy Maduweŋ kway Yesu mâ
gay ŋgwalak pat nakə ma ta gateye
sariya a ndo hay aye. Ka sər ha
dərmak ahəl nakə neŋ ma Efez aye
na, ka dzəna ga haladzay.

2
Sidzew i Yesu Kəriste

1 Wawa ga, nəkar na, vəlay
tsəveɗ a ŋgwalak nakə Yesu Kəriste
a vəlaka aye mâ təra kar ha gədaŋ
aye. 2 Ahəl niye ka tətik bazlam i
Mbəlom na, abəra ka neŋ. Bazlam
nakə na ɗa ha kame i ndo hay
haladzay aye na, zla na tətikatay
a siye i ndo neheye deɗek aye
dərmak hərwi ada nəteye tâ sla
faya matətikatay a ndo siye hay
kame sa.

3 Taɗə ɗəretsətseh kə ndzaka a
gər hərwi Yesu Kəriste na, səmay
naha andza sidzew nakə lele eye
a səmay naha a ɗəretsətseh aye.
4 Taɗə ndoweye ma diye a vəram,
taɗə a say neŋgeye mâ yay a gər a
bəy ŋgay na, ma kərahiye məsler
i ndo neheye kəriye. I 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. 6Ndo i məfəte hay bəbay,
mata lehe məhute hohway eye na,
ndo nakə a ge məsler haladzay aye
təday. 7 Dzala ka wu neheye faya
na tsikakeye kanaŋ aye, hərwi taɗə
ka dzala ha faya na, Bəy Maduweŋ
ma vəlakeye gədaŋ ka mətsəne wu
nakə faya na tsikakeye tebiye.

8 Yesu Kəriste mâ makaw a
gər. Neŋgeye a yaw na, abəra ma
gwala i Davit. Kə lətsew abəra ma
mədahaŋ. Anaŋ Labara Ŋgwalak
eyenakə fayanaɗatayhaandohay
aye. 9Neŋ faya na siye ɗəretsətseh

‡ 1:15 Dala nakə Roma hay tə zalay Azi aye na, neŋgeye bəgom ka dala nakə tə zalay Turki aye.
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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
nahaa ɗəretsətseh tebiye. Neŋ faya
na səmay naha hərwi ndo neheye
Mbəlom a pala tay ha aye hərwi
adanəteye tâhuta tsəveɗnakəYesu
Kəriste ma mbəliye tay ha aye ada
tâ ye a bəy ŋgay nakə a le haladzay
ayeada tândzamə ɗəmaka tor eye.
11 Sa tsa na, kutoŋ kâ səmay naha
hərwi bazlam neheye na tsikakeye
naha na, bazlam deɗek eye hay:
Taɗə kamətakwa tə neŋgeye na,*

ka ta ndzakweye ma sifa tə
neŋgeye dərmak.

12 Taɗə ka səmakwa naha a
ɗəretsətseh na,

ka ta tərakweyebagwar ibəy tə
neŋgeye.

Ane tuk na, taɗə ka gwaɗakwa ka
sərakwa na bay na,

ma ta gwaɗiye a sər kway bay
dərmak.

13 Taɗə ka tərakwa kame ŋgay ndo
deɗek eye hay bay na,

neŋgeye na, ma ndziye ndo i
deɗek

hərwi bo ŋgay eye ma sliye
fayamənese ha bo ŋgay bay.

Ndoməgeməsler iMbəlomdeɗek
eye

14 Matay ha wu neheye na
tsik aye a zləm a siye i ndo hay
tebiye hərwi ada tâ dzala ha faya.
Tsikatay ta gədaŋ kame i Mbəlom,
tâ təra a bo ka gər i bazlamhay 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.
15Nəkar na, ŋgəla ha bo kaməndze
andza nakə a say a Mbəlom aye.
Təra ndo məge məsler nakə a ge
horoy ta məsler ŋgay bay aye,

andza məgweɗe a ɗa ha bazlam
deɗek eye a ndo hay ta tsəveɗ
eye. 16 Bazlam neheye i məkəɗe
wuwaykəriye a yay a gər aMbəlom
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 abəramamədahaŋ.
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 gaynakəmandziye 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 an-
daya. 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 magurlom 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, Mbəlom
ma vəleye məsler ŋgay wal ma
təriyeandzawunakə təŋgar tagura
kəgəbay ta ɓəre aye. Ndo i gay ŋgay
ma piye na wal hərwi a sər məge
məsler i ndo i gay ŋgay tebiye.

22 Bor i wu neheye lele bay a
satay a gawla hay məge aye na,
kâ ge bay, hway wu yak abəra
mə wu niye hay. Ge wu nakə

* 2:11 Zəbama Roma hay 6.5, 8. † 2:19 ZəbamaMəpesle 16.5.
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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 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.
24 Ane tuk na, ndo nakə faya ma
giyeməsler i BəyMaduweŋ 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 awu nakə ndo hay
ta tsikiye faya aye. 25 Taɗə agəna
ndo məne 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. 26 Kwa taɗə
Fakalaw kə gəs tay andza a mbəzl
tay ha a ɓalay hərwi ada tâ ge wu
nakə a say aye bəbay na, agəna
ta maweye ka mədzal gər ŋgwalak
eyehərwimətəmawabəraməhəlay
ŋgay.

3
Ndo hay ta gəriye ha Mbəlom ka

mandəve i məndzibəra
1 Sər ha wu nakə faya na tsikak-

eye kanaŋ aye: Ka maduk i duk
i məhəne hay na, ɗəretsətseh ma
giye andaya haladzay. 2 A həlay
niye ndo hay ta wuɗiye bo tay eye
ɗekɗek, ta wuɗiye suloy, ta giye
zlapay, ta ɗəslay ha gər a bo tay, ta
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 awu neheyewal wal a yatay
a gər aye. 7 Ta wuɗa matətike wu
hay ane tuk na, tə sər mətsəne wu
nakə deɗek eye bay. 8Ndo neheye
na, faya ta kərahiye bazlam deɗek
eye andza Zanes ta Zambəres ahəl
niye ta kərah bazlam i Musa* aye.
Mədzal gər tay kə nas, tə dzala
ka Mbəlom ta deɗek bay. 9 Ane
tuk na, ta diye kame sa bay hərwi
məge wu i matərakahaŋ tay niye
hay ma zəbiye mə dzaydzay kame
i ndo hay haladzay parakka andza
i Zanes ta Zambəres nakə ahəl niye
ndo hay tə sər ka matərakahaŋ tay
nakə tə gawa aye.

Ndza ɓəŋɓəŋ mə wu nakə ka tətik
aye

10 Nəkar na, ka sər wu nakə na
tətikawatay a ndo hay aye lele,
mede ga kəkay na, ka ŋgatay, ka sər
wu nakə a seŋ 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

* 3:8 Zanes ta Zambəres: Mə kule i Yahuda hay tə zalawatay amaharam i Ezipt hay andza niye.
ZəbaməMadayaw abərama Ezipt 7.11, 22.
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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 ada ma wuzlahgəma 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 seweɗ hay
ta ndo neheye faya ta vatay gər a
ndo hay ayeməndze tayma 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 met-
sehe hərwi ada taɗə ka dzala ha
ka Yesu Kəriste na, Mbəlom ma
mbəliye kar ha. 16Wu nakə tebiye
tə watsa a Ɗerewel i Mbəlom aye
na, a yaw mə bazlam i Mbəlom.
Ɗerewelnakayma dzəniye kway ka
matətike wu nakə deɗek aye, taɗə
faya ka gakweye mənese na, ma
ɗakweye ha, ma kətiye kway, ma
tətikakweye hərwi ada kâ gakwa
wu lele eye. 17Məsəfəre i Mbəlom
a ge andza niye na, hərwi ada ndo i
Mbəlommâtəraneŋgeyemaləvabo
eye hərwi ka təma a ɗərev ŋgaywu
nakə 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 tamət aye ada
a ndo neheye nəteye tə ɗəre aye
tebiye. Na tsətsah fakaya andza
niye na, hərwi ma maweye ada
ma təriye bəy. 2 Ɗa ha bazlam i
Mbəlom, rəzlay a gər huya kwa a
həlay lele eye ada kwa a həlay nakə
lele bay aye. Taɗə ndo hay faya
ta giye mənese na, tsikatay faya,
tsikatay tâ gər ha mənese, matay
naha ɗərev, tətikatay ta ləfeɗeɗe
eye, 3 hərwi həlay eye ma ndislew-
eye ndo hay ta pay zləmando neh-
eye 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 yatay a gər a zləm tay
mətsəne 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 nakə Mbəlom a vəlaka a
həlay aye tebiye.

6 Neŋ na, na təra andza wu
kəriyenakə tavəleyeaMbəlomaye.
Həlay nakə ta kəɗiye ga, na gəriye
ha məndzibəra aye mazlambar kə
ndislew. 7 Na gay məsler a Yesu
Kəriste tə ɗərev ga peteh andza ndo
nakə a ŋgəla ha bo ka mabəbazl bo
seh lele aye. Na ndəv ha wu nakə
Mbəlom a vəleŋ a gweɗeŋ ge aye
andza ndonakə a ndəv hamahway
aye. Wu neheye ka dzalakwa ha
fayana, na gər hakwa tsekweŋbay
tebiye. 8Anəke na, Mbəlom kə ləva
ha bo ta magogoy ga mə mbəlom
hərwi neŋ kame ŋgay mənese kwa
tsekweŋ andaya fagaya bay. Bəy
Maduweŋ kway, neŋgeye nakə ma
gateye sariya deɗek eye a ndo hay
ma ta vəleŋeye magogoy ga pat
nakə ma ta gakeye sariya aye. Ma
ta vəleŋeye a neŋ ɗekɗek bay, ma ta
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vəlateye a ndo neheye tebiye faya
ta həbiye na aye.

A say a Pol Timote mâ ye ka 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 yeaDalmatiya. 11Maazəkaw
ka təv ga na, Luka mahəŋgeye.
Aza ka deyeweye na, dumara ta
Markus salamay hərwi ma sliye
fayamadzəne ga kaməsler. 12Tisik
i ŋgay na, na slər ha a gəma i Efez.
13 Ahəl nakə ka deyeweye na, do
a gəma i Tərowas, zleŋ ahaya pe-
tekeɗ i mətasl ga nakə na gəray ha
a həlay i Karpus aye. Həl ahaya
ɗerewel hay dərmak, ane tuk na, a
seŋweneweneeyena, neheye təge
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.
15Nəkar na, gemetsehe 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, 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,
nâhəmbər fayaabərakwa tsekweŋ
bay. Ada ndo i gəma hay wal wal
haladzay ta tsəne. Bəy Maduweŋ
kə təmagaahayaabəraməbazlami
zɨl.* 18Adana sərna, BəyMaduweŋ
ma ta təmiye ga ha abəra mə wu
neheye tebiye lele bay aye, adama
tsəpiye ga hərwi ada nâ ye a bəy
ŋgay a mbəlom. Zambaɗakway ka
tor eye. Mâ ge bo andza niye!

Mətsikeme
19Tsikatay hame a Pərisil ta Ake-

las. Tsikayhameaŋgwas iOnezifor
ta wawa ŋgay hay. 20Erast, neŋgeye
na, ma ndziye ma 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, Pudenes, 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 ge məsler
ŋgwalak eye haladzay. Pol a watsay
naha ɗerewel nakay na, neŋgeye
ma Kəret, dala nakəmalawara eye
ta yam aye. Mə ɗəma na, a matay
bo a ndo məpe mədzal gər hay ka
məndze lele.
Pol a may ha a zləm a Titus ka

lele i məndze i ndo məkalay kame
a ndo məpe mədzal gər hay (1.5-
16). A tsikay me a zləm ka gər
i məndze ta slala i ndo hay wal
wal: Tandoneheye gurameyehay,
dahəlay hay, gawla hay, beke hay
(2.1-15). Yesu Kəriste a vəl ha sifa
ŋgay na, hərwi mətəme tay ha ndo
hay abəra ma mənese kwa waray
waray (2.14). Mədok i sifa weɗeye i
ndoməpemədzal gərhaymapaeye
na, ka neŋgeye.

Mətsikeme
1 Maa watsa ɗerewel nakay na,

neŋ Pol, ndo i məsler i Mbəlom,
ada ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste.
Mbəlom a zla ga, hərwi ada nâ
tsikatay bazlam ŋgay a ndo ŋgay
neheye a pala tay ha aye. Na tsikat-
eye na, ada tâ dzala ha kaMbəlom,
tâ sər deɗek. Hərwi deɗek na, ma
ɗakweye ha mede nakə a yay a gər
aMbəlomaye. 2Nagiye andzaniye
na, hərwi ada ndo hay tâ sər ha
ta huta sifa nakə ma ndəviye bay
aye. Mbəlom neŋgeye na, a rawme
təbey. A gwaɗ ma vəlakweye na,
kwa ahəl nakə kə ge məndzibəra
zuk bay aye. 3A ɗa ha na, ahəl ŋgay
nakə a ndisl a ɗəma aye. A ɗakway
ha wu nakə a gwaɗ 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.»

4Titus, nawatsaka naha ɗerewel
nakay na, a nəkar. Nəkar na, andza
wawa ga, hərwi mədzal gər may
nəte ka Yesu.
Mbəlom Bəba kway, tə Yesu

Kəriste, ndo mətəme kway, tâ pa
fakaya ŋgama ada tâ vəlaka zay.

Məsler nakə Titus faya ma giye
ka dala i Kəret aye

5 Na gər kar ha ka dala i Kəret
na, hərwi ada kâ lambaɗ tay hawu
neheye a ze naha malembeɗe aye.
Sa na, ada kâ ye a walaŋ i gəma
hay, kâ pala ndo hay ada tâ təra
madugula hay, nəte nəte, tâ dzəna
ndo mədzal gər hay aye. Ge na,
andza nakə na tsikaka aye.

6Madugula na, tâ ŋgəlatay bəzay
bay. Mâ ge na, zal i ŋgwas nəte.
Wawaŋgayhay tâ dzala ha kaYesu.
Mede taymâ ge lele, hərwi ada ndo
hay tebiye tâ zəba fataya na, ta ge
mənese bay. Tâ gəsaymeabəba tay
lele.

7 Andza niye madugula na, ndo
hay tâ ŋgəlay bəzay bay. Hərwi
məsler nakə ma giye na, məsler i
Mbəlom. Neŋgeye na, mâ ɗəslay ha
gər a bo ŋgay bay. Mâ ge mevel
bay, mâ kwaya bay, mâ kəɗ bo ta
ndo hay bay, mâ ge bor i dala bay.
8Ɗuh neŋgeye na, mâ təmando hay
a gay ŋgay lele, mâ wuɗa na, məge
wu lele eye, mâ təra ndo masəra
gər eye lele, mâ təra ndo i ŋgwalak,
mâ təra ndo mə pay naha faya a
Mbəlom,mâ gaymetsehe a bo ŋgay
lele. 9 Mâ pa a ɗərev ŋgay na,
bazlam deɗek eye, andza nakə ka
tətikakwatay a ndo hay aye. Taɗə
kə ge andza niye na, ma sliye faya
məvəlatay gədaŋ a ndo hay tə ba-
zlam nakay. Sa na, ma sliye faya
məɗatay ha mənese i ndo neheye
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tə gwaɗ bazlam nakay lele bay aye
parakka.

10 Na tsik andza niye na, hərwi
ndo hay andaya haladzay mə
walaŋ i ndomədzal gər hay ta təma
bazlam i ndo təbey. Nəteye faya ta
tsikiyena, bazlamnakəmadzəniye
ndo hay bay aye. Faya ta vateye
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
andza niye na, 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 andzawu i pesl hay.
Nəteye sœ eye hay. Tə dzala i tay
na, ka wumənday tsa.» 13Kəliŋ tay
niye a tsik na, deɗek.
Hərwi niye, tsikatay faya lele

hərwi ada tâ dzala ha ka Yesu.
14 Tsikatay faya dərmak hərwi ada
tâ pay zləm a wurmbez i Yahuda
hay sa bay. Tâ pay bəzay a bazlam
i ndo neheye ta kərahməpay bəzay
a deɗek i Mbəlom aye bay.

15 Taɗə ndoweye tsəɗaŋŋa ka
təv i Mbəlom na, wu hay tebiye
tsəɗaŋŋa hərwi 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 giye wu nakə lelebay aye
na, horoy a gatay bay. 16Nəteye tə
gwaɗay a gər tay na, tə sərMbəlom.
Azlakwa ɗuh wu neheye faya ta
giye na, faya ma bəziye ha na, tə
sər Mbəlom bay. Nəteye na, tə pay
naha faya a Mbəlom bay. Faya ta
giye wu nakə a say a Mbəlom bay
aye. Wu nakə lele aye na, tə mba
fayaməge bay.

2

Məpay naha faya a Mbəlom na,
kəkay?

1 Titus, nəkar na, tsikatay deɗek
i Mbəlom a ndo hay. 2Gwaɗatay a
bagwarhayna, tâ kwayabay. 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, tâwuɗa ndo hay tə ɗərev tay
peteh. Ɗəretsətseh kəndzatay 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 ge madama bay, tâ ge
məslermə gay tay hay lele, tâ ge na,
məsler lele eye, tâ gəsatay me a zal
tay hay. Taɗə ta ge andza niye na,
ndohay ta tsikiyewuraykabazlam
i Mbəlom bay.

Gawla hay
6 Tsikatay a gawla hay andza

niye dərmak, gwaɗatay tâ gaymet-
sehe a bo tay. 7 Nəkar dərmak
na, ge wu neheye lele eye ɗekɗek,
hərwi ada gawla hay tâ tətik mede
yak. Ka tətikateye wu na, tətikatay
tə ɗərevnəte. Tətikatayna,wunakə
adandohay ta rəhakeyehagər aye.
8 Tətikatay na, wu nakə deɗek aye,
ada ndəray ma sliye faya məmaka
ha mənese bay. Andza niye, horoy
ma gateye a ndo məne ɗəre yak
hay, hərwi ta huta bazlam neheye
lelebay aye bay.

Beke hay
9 Beke hay na, gwaɗatay tâ

gəsatay me a ndo i gay tay hay
huya. Tâ mbatsatay me a ndo i gay
tay hay bay, ada wu neheye ta giye
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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.
12Mbəloma tətikakway andza niye
na, kâ gərakwahamedekwaynakə
a yay a gər bay aye, ada kâ pakway
bəzay a wu i məndzibəra neheye
faya ta səpatiye kway aye bay.
Ɗuh ahəl nakə nəkwaymandza 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 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
1Tsikatay a ndoməpemədzal gər

hay ka Yesu na, tâ rəhatay ha gər a
bəy idalahay tebiye. Tâgewunakə
bəy hay ta tsikateye. Tâ wuɗa na,

məge ŋgwalak huya. 2Gwaɗatay 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.

3 Tsikatay andza niye hərwi
ahəl niye nəkway dərmak na, ka
sərakwa gər bay, ka rəhakwatay
ha gər a ndo hay bay, ka dzakwa
tsəveɗ, ka gawakwa na, wu neheye
ayawakwayagəraye tawuneheye
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
təmakway ha na, hərwi ka gakway
mə bo. A barakway na mezeleme
kway na, hərwi ada kâ wakwa bo
masusulo eye ta gədaŋ i Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eye ada kâ hutakwa
məsəfəre weɗeye. 6 Mbəlom kə
rah kway ha ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye tə həlay i Yesu Kəriste ndo
məmbəle kway. 7 A ge andza
niye na, hərwi ada kâ hutakwa
sifa nakə ma ndəviye bay aye, ka
sərakwa Mbəlom ma vəlakweye.
Kə vəlakway ha ŋgwalak ŋgay, hərwi
ada kâ tərakwa tsəɗaŋŋa eye hay
kame ŋgay.

Mətsikayme a zləmaTitus
8 Bazlam nakay na tsikaka aye

na, ta deɗek eye. A seŋ na, ka
tətikateye a ndo hay huya, hərwi
ada ndo neheye tə dzala ha ka
Mbəlom aye, tâ ge məsler lele eye
hay. Anaŋ wu nakə ŋgwalak aye
ada lelema dzəniye tay ha ndo hay
aye. 9Məkəɗewuway nakəma giye
ŋgama bay aye na, kâ həndzəɗ faya
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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 ba-
zlam i Musa mapala eye na, kâ
tsik a ɗəma bay hərwi wu niye hay
na, kəriye, ta dzəniye ndo hay bay.
10Ndo nakəma ŋgəniye tay ha ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu na,
tsikay faya. Taɗə kə gər ha bay
na, tsikay faya masulo eye sa. Kə
tsəne bay na, mâ ndza mə walaŋ i
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
sa bay. 11 Nəkar, ka sər ha, slala i
ndo niye hay na, kə dze a bəra ka
tsəveɗ. Nəteye na, ndo i mezeleme
hay. Ada faya ta bəziye ha tə həlay
tay eye nəteye ndo imezeleme hay.

12Anaŋ 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
ndziye mə ɗəma hus a mandəve i
həlay i mətasl. 13Dzəna 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 neh-
eye tə dzala ka Yesu andza nəkway
na, tâ tətik məge ŋgwalak dərmak
hərwi ada tâ dzəna ndo neheye wu
a kətsatay aye. Taɗə ta ge andza
niye na, mede tay ma təriye kəriye
bay.

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. Bekehayandaya
mə gay ŋgay. Ndo nakə tə zalay
Onezim aye na, beke i Filimoŋ. A
hwayŋgwayabəraməgay i Filimoŋ.
A ndzay a gər a Pol ma daŋgay.
Neŋgeye dərmak a təra ndo məpe
mədzal gər ka Yesu. Pol a maya
ahaya Onezim a Filimoŋ, a wat-
sayaw ɗerewel a həlay. Filimoŋma
təmiye na Onezim na, ma kəkay?
Ɗerewel nakə Pol a watsay a Fil-

imoŋ aye na, hərwi ndo neheye tə
hayawa gər a gay ŋgay aye dərmak
(mede 2).
Mə ɗerewel na, Pol a gwaɗay a

Filimoŋmâ təmanaOnezimandza
malamar ŋgay nakə a wuɗa na hal-
adzayaye. Andzaniye, ndoneheye
beke hay bay aye, beke hay, nəteye
malamar hay mə Kəriste. Ane tuk
na, Pol kə gay kutoŋ a Filimoŋ bay.
A sayna, Filimoŋmâdzala tə gər ka
wu nakəma giye aye.
Labara i mawuɗe bo a ge məsler

ka məndze i ndo nəte ada ka
məndze i ndo hay tebiye.

Mətsikeme
1 Maa watsa ɗerewel nakay na,

neŋ Pol. Neŋ ma daŋgay hərwi
məge məsler i Yesu Kəriste. Maa
watsa na, nəmay tamalamar kway
Timote. Nəmaawatsanahaanəkar
dzam may Filimoŋ. Hərwi nəkar
na, ka dzapakwa nəte ka məsler i
Bəymaduweŋ 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 neh-
eye ti yawa naha a gay yak mata
ɗuwulay me a Mbəlom aye tebiye
dərmak. 3 Mbəlom Bəba kway ta
BəyMaduweŋkwayYesuKəriste 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.
5Hərwi na tsəne na, nəkar kawuɗa
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 ne-
heye Mbəlom a vəlakway lele aye
hay tebiye. A vəlakway tə həlay
i Yesu Kəriste. 7 Malamar ga Fil-
imoŋ! Ɗərev ga kə ŋgwasa hal-
adzay ada ka vəleŋ gədaŋ haladzay
dərmak hərwi ka wuɗa siye i ndo
məpe mədzal 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. 9 Ane 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. 10Neŋ faya na gakeye
amboh hərwi Onezim. Neŋgeye na,
kə dzala ka Yesu, ka təra andza
wawa ga kanaŋ ma daŋgay. Neŋ
na təra bəba ŋgay. 11 Ahəl niye na,
kə gaka məsler sa bay. Ane tuk na,
anəke na, ma gakeye məsler sa, a
nəkar ada a neŋ dərmak.
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12Anəkena, naslərakeyenahaka
təv sa. Ma diye naha andzamaa ye
naha ka təv yak na, neŋ.

13 Haɓe a seŋ na, mâ ndza ka
təv ga kanaŋ ma daŋgay hərwi
ada mâ dzəna ga a bəram yak
nakə taɗə nəkar ka təv ga na, ka
dzəniye ga aye. 14 Ane tuk na,
na sliye faya məge andza niye ze
nəkar məgweɗe faya ayaw bay na,
na sliye faya bay. Na sliye faya
məgaka kutoŋ məgwaɗaka geŋ
ŋgwalak bay. A seŋ na, dzəna ga
tə mədzal gər yak. 15 Agəna a say
a Mbəlom Onezim mâ ye a təv aye
mâ ndzaw tsekweŋ andza nakay
hərwi ada mâ ma naha ka təv yak
ada ka ndzawumeye salamay ka
tor eye. 16Anəke na, neŋgeye andza
beke sa bay. A ze beke. Neŋgeye
malamar may nakə deɗek eye ma
mədzepe tə Yesu Kəriste. Neŋ
na, na wuɗa na haladzay. Nəkar
dərmak ka wuɗiye na ma ziye i
ga ada neŋgeye malamar yak ka
tsəveɗ i BəyMaduweŋandzanəkar.

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 yak ada agəna wu yak an-
daya 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 hamak-
eye. 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.
21Ɗerewel nakay na watsaka naha
na, na sər ha wu nakə na tsətsah
naha fakaya aye na, ka giye ma
ziye nakəna tsətsah aye. 22Onezim
ki ye naha ka təma na na, ləva ha
bo tə gay nakə na ta həniye mə

ɗəma aye dərmak hərwi na dzala
na,Mbəlomkə tsəne amboh kurom
nakə faya ka gumeye. Ma vəleŋeye
tsəveɗmede naha ka təv kurom sa.

Mandəve i mətsikeme i Pol
23 Epafəras neŋgeye nakə tə neŋ

salamay kanaŋ ma daŋgay hərwi
məsler i Yesu Kəriste aye kə tsikaka
naha me. 24 Markus, Aristark,
Demas ta Luka nəteye neheye ti
yawaw ka təv ga ada faya nəmaa
giye məsler i Mbəlom dziye, ta
tsikaka nahame dərmak.

25 Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste mâ pa fakuma ŋgama.
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Ɗerewel nakə təwatsatay
naha a

Hebrœ hay
aye

Məfələkwe
Ɗerewel nakə tə watsatay naha

a Hebrœ hay aye na, məzele i
ndo məwetse andaya faya bay. A
tsikatay me a way hay na, kə ɗa
ha bay. Ndo məwetse eye na,
ndo Gərek, a sər Dzam Guram
eye lele. A watsatay naha na,
a Yahuda neheye tə dzala ha ka
Yesu aye. Nəteye ta ge bəle məpe
mədzal gər ka Yesu, a gatay tsəɓtsəɓ
sa bay. Siye hay a satay məgəre
ha məpe mədzal gər. Hərwi niye,
ndo məwetse ɗerewel nakay a say
masəkahatay ha matətike nakə tə
huta adaməvəlatay gədaŋ.
Tə Kəriste nakəMbəlom a sləraw

aye, ndo hay ta dzapa ta Mbəlom
(1.1–2.18).
Ndohay ta sliye fayamahəndzəɗe

ka Mbəlom hərwi ŋgwalak nakə
Kəriste a ge aye (3.1–5.10).
Ndo məwetse ɗerewel nakay kə

ɗahahaladzaymakəkaynakəYesu
neŋgeye bagwar i ndo məvəlay wu
a Mbəlom i ndo məpe mədzal gər
hay ka tor eye andzaMelkisedek.
Məpe mədzal gər i bəba təte hay

mavəla eye hərwi məɗe ha a ndo
məpe mədzal gər hay nakay na,
ma vəlateye gədaŋ kamətese abəra
mə ɗəretsətseh hay ada təmasəpete
neheye anəke aye (11–12.13). Ma
dazlayka12.14,mandəve i ɗerewel
nakay faya ma ɗiye ha kəkay nakə
ndo məpe mədzal gər hay ta sliye
fayaməndze taMbəlomaye, ta ndo
siye, ada məge məhay gər i ndo
neheye deɗek aye.

Mbəlom a tsikatay me a ndo hay
tə bəɗiɗay iWawa ŋgay

1 Ahəl niye na, Mbəlom kə
tsikatay me a bəba təte kway hay
madzəga haladzay ada ta tsəveɗ
mekeleŋ eye wal wal 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 i Wawa ŋgay. Mbəlom a
ge məndzibəra ahəl niye tə həlay
i Wawa ŋgay, a zla neŋgeye hərwi
ada mâ ləva wu hay tebiye. 3 Ta
ŋgateye a məzlaɓ i Mbəlom na,
mə neŋgeye. Neŋgeye a ndzəkit
bo Bəba Mbəlom. Wu hay tebiye
andaya hərwi ŋgay. Kə ta tsəveɗ
nakəMbəlommabariyemezeleme
abəra ka ndo hay aye hərwi ada tâ
huta tsəveɗ matəre tsəɗaŋŋa. Ma
dəba eye na, a tsal a mbəlom, a
ye naha a ndza tə həlay i mənday
i Mbəlom neŋgeye nakə a ləva wu
hay tebiye aye hərwi ada tâ ləva tə
neŋgeye.

4 Andza nakay, Mbəlom a ɗa ha
Wawa ŋgay na, bagwar eye, a ze
gawla i Mbəlom hay, andza nakə
məzele niye Mbəlom a vəlay a ze i
gawla i Mbəlom hay aye. 5Mbəlom
kə tsikay ɗaɗa a gawla ŋgay nəte:
«Nəkar wawa ga.

Bəgom neŋ na təra Bəba yak.»
Kə tsik ka gawla ŋgay nəte:

«Neŋ na təriye bəba ŋgay,
neŋgeye ma təriye wawa ga*»
bay.

6 Ane tuk na, ahəl nakə Mbəlom
fayamasləraweyeWawaŋgay felik
eye kaməndzibəra na, a gwaɗ:
«Gawla i Mbəlom hay tebiye tâ

ɗəslay ha gər.»
7Ka gər i gawla i Mbəlom hay na,

Ɗerewel i Mbəlom a gwaɗ:
«Nəteye na, ndo i maslaŋ ŋgay hay.
A təra tay ha andza mətasl, nəteye

andza ɗərneh i ako.»
8 Ane tuk na, ka gər i Wawa

i Mbəlom na, mawatsa eye mə
Ɗerewel i Mbəlom a gwaɗ:

* 1:5 2 Samuyel 7.14.
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«Nəkar na, Mbəlom, ka ləviye bəy
yak ka tor eye.

Ka ləviye ndo yak hay ta
ŋgwalak.

9Wunakə ŋgwalak eye na, kawuɗa.
Wu nakə ŋgwalak eye bay aye
na, a yaka a gər bay tebiye.

Hərwi niye Mbəlom, Bəba yak
Mbəlom, kə zla kar

ada kəpa kar bagwar eye ka ze
ndo neheye nəkurom ka bo
dziye aye

ada kə vəlakwayməŋgwese.»
10Ɗerewel i Mbəlom a gwaɗ sa:

«Bəy Maduweŋ, ka madazlay i wu
tebiye maa ge məndzibəra
na, nəkar.

Nəkar tə həlay yak eye ka ge
magərmbəlom.

11 Wu neheye tebiye ka ge aye ta
dziye.

Ane tuk na, nəkar na, ka
ndziye ka tor eye.

Wu neheye tebiye ta giye guram
andza petekeɗ.

12Ka paɗiye tay ha andza ta paɗiye
petekeɗ guram eye.

Nəteye tambəɗiye andza petekeɗ a
mbəɗa,

ane tuk na, nəkar na, ka
mbəɗiye bay,

sifa yak ma ndəviye ɗaɗa
bay.†»

13ƊaɗaMbəlomkə 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.
14Gawla iMbəlomhaynəteyena,

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 nakə

Mbəlom a tsik aye bay
1 Hərwi niye, gakway metsehe

a bazlam neheye ka tsənakwa aye
lele huya hərwi ada kâ dzakwa
tsəveɗ bay. 2Bazlam neheye gawla
i Mbəlom hay tə yaw tə tsik aye na,
gədaŋ eye haladzay.* Ndo neheye
tə nas ha ada ta rəhay gər bay aye
na, 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 lah
məɗe ha Mbəlom ma 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 ta masuwayaŋ wal wal
tebiye ada Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
a vəl gədaŋ a ndo hay ka məge wu
hay wal wal andza nakə a say aye.

Yesu kə ɗa ha tsəveɗ nakə ma
təmiye kway ha aye

5 Mbəlom a pa hərwi mələve
məndzibəra weɗeye nakə ma
deyeweye na, gawla i Mbəlom hay
bay. 6 Azlakwa bay, mawatsa eye
mə Ɗerewel i Mbəlom na, ndoweye
a gwaɗ:
«Ndo neŋgeye na, way teyMbəlom,

nakə ka dzaliye ka neŋgeye
aye?

Ndo zezeŋ way nakə ka dzaliye
faya, ka geye gər aye?

7 Hərwi həlay tsekweŋ, ka pa tay
ha ndo zezeŋ hay a huvo i
gawla i Mbəlom hay.

Ma dəba eye na, ka vəlay
məzlaɓ ta məɗəslay ha gər.

† 1:12 Dəmes hay 102.26-28. ‡ 1:13 Dəmes hay 110.1. * 2:2 A tsik ka bazlammapala nakə
Mbəlom a vəlatay a Israyel hayməmahəmba i Sinay aye. † 2:8 Dəmes hay 8.5-7.
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8 Ka 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 iMbəlomhayhəlay tsekweŋ.
Anəke na, Mbəlom kə vəlay məzlaɓ
ada ta məɗəslay ha gər hərwi nakə
kə sa ɗəretsətseh ada kə mət aye.
Niye na, ta ŋgwalak i Mbəlom nakə
Yesu a mət hərwi ndo hay tebiye
aye. 10Mbəlom a ge wu hay tebiye.
A ge tay ha na, hərwi ŋgay eye
ŋgway. A say məhəle ndo hay ha-
ladzay a təv ŋgay nakə ta məzlaɓ
aye, nəteye na, wawa ŋgay hay.
Andza niye kə yay a gər matəre
ha Yesu ŋgwalak eye hərwi mətəme
tay ha tə ɗəretsətseh ŋgay ada ta
məməte ŋgay, hərwi mata de kame
taymətəme 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
məzalatay malamar ga hay bay.
12A gwaɗ:
«Naɗatayhaməzele yakamalamar

ga hay
Na zambaɗakeye mə walaŋ i
ndo haymahaya gər eye.‡»

13A gwaɗ sa:
«Neŋ, na dzaliye ha kaMbəlom.»
A gwaɗ sa:

«Neŋ kanaŋ ta wawa neheye
Mbəlom a peŋ tay aye.§»

14 Wawa neheye a tsik fataya
aye na, nəteye tebiye slo ada bam-
baz. 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, andzaməgweɗe
Fakalaw. 15 Yesu a ge andza niye
na, hərwi zluwermâ gəs tay hando
hay hərwi məməte bay. Ahəl niye
tə ndzawa huya andza beke hay
hərwi zluwer a gawatay, ane tuk
na, anəke Yesu kə təma tay ha.

16Ka sərakwa ha a yawməmatay
bo a gawla i Mbəlom hay bay, a
yaw məmatay bo na, a wawa i
huɗ i Abraham hay. 17 Andza
niye, kutoŋ ka təra andzamalamar
ŋgay hay mə wu hay tebiye. A ge
niye na, hərwi ada mâ təra bag-
war 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 məheme mezeleme i ndo
hay ada məsəre tay ka bo ndo hay
ta Mbəlom. 18 Anəke na, ma sliye
məmatayboandoneheyeFakalaw
fayama səpatiye tay ayehərwi ahəl
niyeFakalawkasəpatnaadakə say
ɗəretsətseh.

3
Yesu bagwar eye a ze haMusa

1Malamar gahay,Mbəlomapala
kurom na, ada kâ tərum ndo ŋgay
hay. Hərwi niye pum mədzal gər
kurom ka Yesu. Neŋgeye ndo nakə
Mbəloma sləraw aye hərwi adamâ
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 hal-
adzay 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 tukna, ndonakəaɗəzlwu
hay tebiye na, Mbəlom. 5AyaMusa

‡ 2:12 Dəmes hay 22.23. § 2:13 Ezay 8.17-18. * 3:2 Məpesle 12.7.
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neŋgeyekəpaynaha fayaaMbəlom
ma məsler nakə a ge tebiye mə gay
i Mbəlom aye. Ane tuk na, neŋgeye
na, ndo i məsler i Mbəlom ɗekɗek
tsa. Məsler ŋgay na, məɗatay ha
a ndo hay wu neheye Mbəlom ma
tsikiye mba kame aye. 6 Kəriste
na, neŋgeye wawa nakə ma ləvay
gər a gay i Bəba ŋgay Mbəlom aye.
Nəkway na, ndo ŋgay hay. Taɗə
ka pakwa faya mədzal gər kway
ɓəŋɓəŋ ada ka pakwa mədzal gər
kway ka wu neheye ta məŋgwese
hus ka mandəve aye na, nəkway
dərmak gay ŋgay.

Mbəlom faya ma ləviye ha bo ta
təv mazəzukw bo hərwi ndo neheye
ta pa fayamədzal gər aye

7 Hərwi niye Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eye a gwaɗ:
«Bəgom taɗə ka tsənummətsikeme

i Mbəlom na,
8kâ kulum ha gər kurom,
andza i bəba təte kurom neh-
eye ahəl niye tə kula ha gər
tay kaMbəlom aye bay.

A həlay niye na, nəteyeməmakulk-
wandahməvekurokuro faɗ,

tə ge vəram ka Mbəlom ada ta
dza haMbəlom.

9 Mbəlom a gwaɗ: “Kwa ta ŋgatay
lele a wu neheye na ge aye
bəbay na,

ta dza ga ha məve kuro kuro
faɗ.

10 Hərwi niye na ge mevel ka
nəteye.

Na gwaɗ: Mədzal gər tay ka
dzədza,

ta tsənewu 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 met-
sehe! Ndo nakə mədzal gər ŋgay
ŋgwalak eye bay aye, a dzala ha

ka Yesu bay aye na, mâ ge an-
daya mə walaŋ kurom bay. Ndo
nakə a dzala ha ka Yesu sa bay
aye ma gəriye ha Mbəlom nakə ta
sifa aye. 13 Ane tuk na, bəgom
a say a Mbəlom mətsikakum me
sa. Vəlum a bo gədaŋ pat pat mə
walaŋ kurom hərwi ada Fakalaw
mâ 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 mada-
zlay hus ka mandəve i məsəfəre
kway na, ta deɗek nəkway ndo i
Kəriste hay. 15Andza nakə tə gwaɗ:
«Bəgom, taɗəka tsənummətsikeme

i Mbəlom na,
kâ kulum ha gər kurom bay
andza ahəl nakə bəba təte
kurom hay tə ge vəram ka
Mbəlom 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: «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 ka Mbəlom bay
aye.

4
1 Ɓa Mbəlom kə tsik a gwaɗ

ka fələkwakweye a mazəzukw bo
ŋgay. Ane tuk na, dzədzarakwa
hərwi ada ndərayməwalaŋ kurom

† 3:11 Dəmes hay 95.7-11. ‡ 3:18 ZəbaməMəpesle 14.1-35; Dəmes hay 95.11.
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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. 3Mata 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
məslerŋgay,məhənematasəla eyea
zəzukw bo.*» 5Ma təvmekeleŋ eye
Mbəlom a gwaɗ sa: «Ta fələkwiye
ɗaɗa a təv ga nakə na ləvatay ha bo
ta zəzukwiye bomə ɗəma aye bay.»

6 Ndo neheye tə tsəne Labara
Ŋgwalak eye kurre aye tə fələkwa
a mazəzukw bo bay na, hərwi ta
kərah marəhay ha gər a Mbəlom.
Ta deɗek təv mazəzukw bo an-
daya 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
nakayna,məvehaladzay təbazlam
i Davit, bazlam neheye ɓa ka wat-
sakwa tsɨy aye, a gwaɗ:
«Bəgom taɗə ka tsənummətsikeme

i Mbəlom na,
kâ kulum ha gər kurom bay.»

8 Taɗə Zozowe kə ndisl tay ha
bəba təte kway hay amazəzukwbo
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
ŋgayna, a zəzukwbo. I kway bəbay
andza niye dərmak. Ndo kə huta
tsəveɗməfələkwe a mazəzukw bo i
Mbəlom na, ma giye məsler sa bay,
məsler ŋgay ka ndəv. 11Hərwi niye,
ŋgəlakwa ha bo ka məhute tsəveɗ
məfələkwe amazəzukwboniye. Kə
ge andza niye na, gakwa metsehe
lele ndəray mâ dəɗ hərwi a kərah
marəhay ha gər a Mbəlom andza
bəba təte kway hay aye bay.

12Bazlam iMbəlomna,mavəliye
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 kamaŋgəne
ha təv mazəve ta ɗozoz. Faya ma
ɗiye ha wu nakə ma mədzal gər i
ndoaye. 13Wurayandayamaŋgaha
eye ka ɗəre i Mbəlom bay. Wu ne-
heye a ge tebiye aye na, a ŋgatatay,
a sər tay ha nəte ta nəte tebiye. Kə
ɗakway hawuhay tebiye na, kame
ŋgay.

Mbəlom a pa Yesu bagwar i ndo
məvəlay wu aMbəlom

14 Andza niye, nəkway na, bag-
war i ndoməvəlawaywuaMbəlom
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 adakâgakwayməboadamâ

* 4:4 Madazlay i wu hay 2.2.
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gakway ŋgwalak ŋgay. Niye na, ma
makweye bo ahəl 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. 2 Ndo neh-
eye 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. 3 Hərwi niye ku-
toŋ 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.

Bəgomneŋ na təra Bəba yak.*»
6Ma təvmekeleŋ 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 ta
mawude eye tamagala hərwi a say
marəhay ha gər dərmak. Mbəlom
kə tsənay na kə lətse ahaya abəra
mamədahaŋhərwi ka rəhayhagər.
8Neŋgeyena,Wawa iMbəlom. 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 nakəmandəviyebayka tor eye
aye. 10 Mbəlom a pa na bagwar
i ndo məvəlaway wu a Mbəlom
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.
12 Nəkurom i kurom na, həlay eye
kə sla ɗa hərwi ada bo kurom eye
kâ tətikumatay wu a siye i ndo
hay aye hərwi nəkurom ka tətikum
wu hay zla anəke bay. Ane tuk
na, a sakum tâ tətikakum wu neh-
eye ka tətikum kurre ka bazlam i
Mbəlom aye sa. Ka sərum mənde
ɗaf andza bagwar hay zuk bay,
nəkurom andza wawa ndəriz neh-
eye a satay məse wah aye. 13 Ndo
nakə faya ma siye wah huya aye
na, neŋgeye wawa ndəriz huya.
Mbəlom a təra kway ha ŋgwalak eye
kame 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
təwu 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. Bazlam 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

* 5:5 Dəmes hay 2.7. † 5:6 Dəmes hay 110.4. * 6:2 Zəbama 1 Timote 4.14.
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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 ka matsətsehe
məpəse ha mezeleme na, ma
giye bo sa ɗaw? Nəteye na, ta
ŋgatay a dzaydzay i Mbəlom, wu
nakə Mbəlom a vəlatay a ndo hay
aye, kə vəlatay dərmak, ta huta
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a ɗərev tay
dərmak. 5 Ta ndzaka metsəhəne i
bazlam i Mbəlom, ta sər ha gədaŋ
i məndzibəra nakə ma deyeweye
kame aye. 6 Ada ɗuh tə dəɗ abəra
ka tsəveɗ i Mbəlom na, tsəveɗ
tay andaya məmatay ahaya ka
matsətsehe məpəse ha mezeleme
sa bay hərwi a təra andza ta
dar Wawa i Mbəlom ka mayako
mazləlmbaɗa eye sa ada tə vəlatay
tsəveɗ a siye i ndo haymətsaɗay.

7Guvahnakə yam fayamapiye a
ɗəma aye taɗəwumənday kə ge bo
lele hərwi madzəne ndo neheye tə
fət aye na, niye na, andzaməgweɗe
Mbəlom kə pa ŋgama ka guvah
nakay. 8 Taɗə ɗuh maa ndzohw a
ɗəma guzer ta dak na, guvah niye
ma giye ŋgama bay. Mazlambar
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 Mbəlom ma
təmiye kurom ha 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
məpe mədzal 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. 11A samay na,
kwa way mâ ge andza niye huya
hus ka mandəve 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 pamədzal gər tay ɓəŋɓəŋ
ka Mbəlom aye. Mata hute wu
nakəMbəlom a gwaɗma vəliye na,
nəteye.

Wu nakə Mbəlom kə tsik aye na,
ma giye bo

13Ahəl nakəMbəlom 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 hal-
adzay.» 15 Abraham kə zla ŋgatay,
ka həba, hərwi niye kə huta wu
nakə Mbəlom a gwaɗ ma vəleye
aye.

16 Ndo hay tə mbaɗawa na, ta
mbaɗiye ta məzele i ndo nakə bag-
war eye a ze tay aye, məmbeɗe
niye ma ndəviye ha wu nakə mə
walaŋ i ndo hay aye. 17Hərwi niye
Mbəlom kə mbaɗa dərmak. A say
na, ndoneheye a gwaɗmavəlateye
wu aye 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 neh-
eye ma pəliye bo bay aye. Wu
nakəMbəloma gwaɗmavəliye 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 ha-
ladzay hərwi ada kâ pakwamədzal
gər kwayhuya kawunakəMbəlom
a gwaɗ ma vəlakweye aye. 19 Wu

† 6:13 Madazlay i wu hay 22.16-17.
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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 pe-
tekeɗ nakə a tək na təv tsəɗaŋŋa
eye aye, ka fələkwakweye a huɗ
eye. 20Maa lah məfələkwe a ɗəma
na, Yesu. A ye kame i Mbəlom na,
hərwi kway. Ka təra bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom andza
Melkisedek ka tor eye.

7
1Melkisedek nakay, neŋgeye bəy

i Salem. Neŋgeye bəbay i ndo
məvəlaywu aMbəlom bagwar eye.
A həlay eye andaya Abraham a ye
a vəram. A sla ka bəy hay hal-
adzay. Ahəl nakə faya ma maweye
na, Melkisedek a ye mədzəgər ta
Abraham. A pa ŋgama ka Abra-
ham. 2 Abraham a vəlay wu hay
a Melkisedek. Wu neheye kuro a
huta ma vəram aye na, a zla nəte
a vəlay. Melkisedek eye nakay na,
andza məgweɗe bəy nakə ma giye
ŋgwalak aye. Neŋgeye bəy nakə a
wuɗa məndze zay* ta ndo hay aye
hərwi neŋgeye bəy i Salem. Salem
na, andzaməgweɗe «zay». 3Ndəray
a sər wuray ka gər i bəba ŋgay bay.
Kwamay ŋgay hay ta bəba təte ŋgay
hay dərmak andza niye. Mada-
zlay ŋgay eye andaya bay,mandəve
ŋgay aye andaya bay. A ndzəkit bo
Wawa iMbəlomhərwineŋgeyendo
məvəlay wu aMbəlom ka tor eye.

4 Zəbum ka Melkisedek, neŋgeye
bagwar eye. Abraham 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 ma-
pala eye a gwaɗatay: «Dum ka təv
i ndo hay hərwi ada tâ vəlakum
wu nəte mə wu tay neheye kuro

aye.†» Sərum ha na, ndo neheye
tə huta wu neheye na, mə həlay
i malamar tay hay, ada nəteye
tebiye na, wawa i huɗ i Abra-
ham. 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 gwaɗay ma piye faya
ŋgama aye na,Melkisedek a pa faya
ŋgamabənaAbrahamapaŋgamaka
Melkisedek bay. 7 Azlakwa 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 slak-
weye faya məgweɗe na, Levi ka
təma abəra ka siye i ndo hay wu
nəte mə wu hay kuro, kə vəlay a
Melkisedek dərmak təhəlay i Abra-
ham. 10Andza 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
nəteməwuhay 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 iməvəlaywuaMbəlommasliye
mandəve hawunakə a say aye bay.
Taɗə məsler tay ma sliye matəre
ha ndo hay ŋgwalak eye ka ɗəre i
Mbəlomna, haɓendoməvəlaywua
Mbəlom neŋgeɗ andza Melkisedek
ma deyeweye sa bay. Ndo məvəlay
wu aMbəlom andza Aroŋ haɓema
sliye. 12 Taɗə Mbəlom ka mbəɗay
həlay a slala i ndo məvəlay wu a
Mbəlom, ka sərakwa ha bazlam

* 7:2 Madazlay i wu hay 14.17-20. † 7:5 ZəbaməMəpesle 18.21.
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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 ayena, a yawabərama 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 vəlawaywu a
Mbəlom aye bay. Neŋgeye na, bag-
war i ndoməvəlay wu aMbəlom 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. 19 Bazlam i Musa mapala
eye na, a sla matəre ha ndo hay
ŋgwalak eye ka ɗəre i Mbəlom bay.
Ane tuk na, anəke na, wu mekeleŋ
eye andaya a ze ha bazlam neh-
eye mapala eye. Wu andaya nakə
mavəlakweye tsəveɗ lele eyehərwi
məndisle 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 andza

niye bay. 21 Ane tuk na, i Yesu na,
Mbəlom kəmbaɗa, a gwaɗ:
«Neŋ Mbəlom na mbəɗeye həlay

bay,
na mbaɗa ka ndziye ndo
məvəlay wu a Mbəlom
huya.§»

22 Nakay andza məgweɗe na,
dzamnakəMbəloma ɓar tənəkway
aye na, lele a ze ha dzam nakə a
ɓar ahəl niye aye. Andza niye, maa
ɗakway ha ta deɗekMbəlom kə ɓar
dzam tə nəkway na, Yesu.

23 Wu mekeleŋ eye andaya wal
sa. Ndo neheye tə vəlaway wu
a Mbəlom ma slala i Levi aye na,
nəteye haladzay hərwi tə mətawa,
tə gərawa ha məsler tay. 24 Ane
tuk na, i Yesu na, andza niye təbey,
neŋgeye ma ndziye ka tor eye, ma
ndziye ndo məvəlay wu a Mbəlom
huya ka tor eye. 25 Hərwi niye,
neŋgeye na, gədaŋ andaya mətəme
ha ndo neheye faya ta diye kame
i Mbəlom tə həlay ŋgay aye kwa
kəɗay hərwi neŋgeyema ndziye ka
tor eye. Faya ma ɗuwuleye naha
me aMbəlom huya hərwi tay.

26 Neŋgeye na, bagwar i ndo
məvəlaway wu a Mbəlom nakə
ɗeɗəŋ eye gədaŋ ŋgay andaya
madzəne kway aye. Neŋgeye
na, tsəɗaŋŋa, mənese andaya mə
neŋgeye bay, kə ge mezeleme
təbey. Neŋgeye andza ndo məge
mezelemehaybay,Mbəlomapana
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. 28Bagwar i ndo

‡ 7:17 Dəmes hay 110.4. § 7:21 Dəmes hay 110.4.
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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 a Mbəlom na,
Wawa ŋgay. Neŋgeye na, ka təra
ŋgwalak eye peteh ka tor eye.

8
Yesu neŋgeye bagwar i ndo

məvəlay wu aMbəlom deɗek eye
1 Bazlam nakə ta deɗek bagwar

eye a sakway mətsike aye na,
anaŋ: Bagwar i ndoməvəlawaywu
a Mbəlom andaya 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, BəyMaduweŋbənando
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. Bagwar 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 məmahəmba aye.» Ndo
məvəlay wu a Mbəlom neheye na,
ta geməslermə gay eye nakay. Ane
tuk na, gay nakay na, mandzəkit
bo i bəmalə nakə ɗeɗəŋ eye mə
mbəlom aye.* 6 Andza nakay ka
zəbakwa ka məsler i Kəriste na, a
ze haməsler i ndoməvəlawaywu a
Mbəlom neheye. Neŋgeyemamiye
tay ha ka bo ndo hay ta Mbəlom
hərwi ada Mbəlom mâ ɓar dzam
nakə a ze dzam nakə ahəl niye
hərwi wu nakəMbəlom a gwaɗma
vəliye ma 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
dzammasulo eye bay. 8Ane tukna,
ka zəbakwa faya na, a sla wuray
bay hərwi Mbəlom faya ma matay
hamənese a ndo hay. A gwaɗatay:
«Tsənum, maa tsik me na, neŋ Bəy

Maduweŋ.
Həlay eyema deyeweye

na ɓariye dzamweɗeye
ta slala i Israyel hay ada ta
slala i Yahuda hay.

9Dzam nakə na ɓariye aye na,
andza nakə na ɓar ta bəba təte
tay hay bay.

A həlay nakə na həla tay ahaya tə
həlay ga eye abəra mə Ezipt
aye na,

bo tay eye tə gər tay ta nas
haDzamGurameyenakəna
ɓar ta nəteye aye.

Hərwi niye na gər tay ha.
Maa tsik bazlam andza nakay na,

neŋ BəyMaduweŋ.
10BəyMaduweŋMbəlom a gwaɗ:

* 8:5 Madayaw abərama Ezipt 25.40. † 8:7 ZəbaməMadayaw abəra ma Ezipt 24.3-8.
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Dzam nakə na ɓariye ta ndo i Is-
rayel hay aye a həlay niye
na, anaŋ:

Na piye bazlam ga mapala eye a
ɗərev tay,

na watsiye bazlam ga mapala
eye amədzal gər tay,

na təriye Mbəlom tay
adanəteye ta təriyendogahay.

11 Ndəray andaya ma diye ma
tətikateye a ndo siye aye,ma
gwaɗiye:

“Dumara, sərumBəyMaduweŋ
eye”, andaya bay,

hərwi ndo hay tebiye ta səriye
ga,

kwa bagwar hay, kwa neheye
makətsa eye hay aye.

12Na pəsatay hamənese tay,
təmezeleme tay, mameŋaweye
a gər sa bay.‡»

13Mbəloma tsik kaməɓereDzam
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, mazlambar
ma dziye.

9
Tsəveɗ deɗek eye hərwi məɗəslay

ha gər aMbəlom
1 Ma dzam nakə kurre aye na,

bazlam mapala eye hay andaya,
neheye ta ɗatayhaandohay tsəveɗ
i məɗəslay ha gər a Mbəlom aye.
Təv andaya dərmak nakə ndo hay
ta lambaɗ hərwi maɗuwulay me a
Mbəlommə ɗəmaaye. 2Gay 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
fayawu 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 zlaŋgatsaniye səra i gura
andaya mə ɗəma dərmak. Ma səra
eye niye na,makwala nakə tə zalay
man* aye mə ɗəma. Sakwal i Aroŋ
nakə a ɗuɗa, a pa slambah aye mə
ɗəma dərmak, tə beleler hay sulo
neheye Mbəlom a watsa faya ba-
zlam mapala 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
awu niye hay na, kerubiŋ hay, faya
ta ɗatay ha məzlaɓ i Mbəlom a ndo
hay. Ta həndək ha gwezleviyek
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.

6 Wu niye hay malambaɗa eye
tsɨy na, ndo neheye tə vəlaway wu
a Mbəlom aye ti yawa pat pat a
gay makurre, tə gawa məsler tay
pat pat mə ɗəma. 7 Tsəlak masulo
eye maa yawa a ɗəma na, bagwar i
ndo məvəlaway wu a Mbəlom nəte
ŋgweŋ. A yawa a ɗəma na sik nəte
ka məve. Ma diye a ɗəma na, ku-
toŋ 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 andaya huya
na, tsəveɗ nakə ndo hay ta diye ha
a təv nakə a ze siye i təv hay tə
tsəɗaŋŋa aye na, mahəndəka eye
bay. 9 Mandzəkit bo i wu neh-

‡ 8:12 Zeremi 31.31-34. * 9:4 Man na, makwala nakə Mbəlom a vəlatay a Israyel mə
makulkwandah aye. ZəbamaMadayaw abərama Ezipt 16.13-15; 31.



Hebrœ hay 9:10 439 Hebrœ hay 9:21

eye 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 tsahus apat nakəMbəlom
mambəɗiye ha wu hay tebiye aye.

11 Anəke 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 bagwar eye a ze
madzawadzawa 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. 12Kəriste 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 mənese aye na, bo tay
ka təra tsəɗaŋŋa andza nakə a
say a bazlam tay mapala eye.
14 Kə ge andza niye na, bambaz
i Yesu Kəriste a ze ha ta gədaŋ
bəɗaw? Kəriste, neŋgeye na, kə ge
mezeleme bay, kə zla bo ŋgay, kə
vəlay aMbəlom ta gədaŋ iMəsəfəre

Tsəɗaŋŋa eye. Məsəfəre niye ma
ndziye na, ka tor eye. Bambaz
ŋgay a təra ha ɗərev kway tsəɗaŋŋa
hərwi ada wu neheye ŋgwalak eye
bay ta diye kwayha amədahaŋaye
na, kâ gakwa sa bay. Ane tuk na,
kâ gakwa ɗuh na,məsler iMbəlom,
neŋgeye nakəma 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 za-
latay 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 kəmət
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. 17Ahəl nakə kəmət 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.
18Hərwi niye, kwa dzam makurre
a ge bo na, ta mbəɗa ha bambaz
təday bəna ma giye bo bay. 19Ahəl
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
bazlammapalaeyeadaagwatsaka
ka ndo hay tebiye. 20 Ahəl nakə
faya ma gwatsakiye 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 pe-

† 9:20 Madayaw abərama Ezipt 24.3-8.
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tekeɗ aye dərmak ada ka gwatsaka
ka wu neheye tə gawa ha məsler
hərwi məɗəslay ha gər a Mbəlom
aye tebiye. 22 Andza 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 ha
mezeleme 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 i Musa a tsik
aye. Ane tuk na, hərwi matəre wu
neheye deɗek eye mə mbəlom aye
tsəɗaŋŋana, kutoŋməvəlewunakə
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
nakəMbəlommandzaeyemə 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 bənakaməve kaməve
andzabagwar i ndoməvəlawaywu
aMbəlom bay. 26Taɗəmâ ge andza
niye, kwa ka gər nakəMbəlom 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. 27Kwa way
mamətiye siknəte,madəbaeyena,
Mbəlom ma geye sariya. 28 Andza
niye, Kəriste bəbay a mət sik nəte.
A vəlay ha bo ŋgay aMbəlom 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 hutakweye aye. Nəteye
na, wu niye hay bay. Ndo hay
tə kəɗaway wu a Mbəlom hərwi
mahəndzəɗe təneŋgeye, 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. 3 Ane tuk na,
ɗuhməkəɗe wu neheye tə kəɗaway
a Mbəlom aye na, mezeleme tay a
matayaw a gər ka məve ka məve,
4hərwi bambaz i merisla ta voʼar a
sla məberemezeleme bay.

5 Hərwi niye, ahəl nakə Kəriste
mazlambar ma deyeweye ka
məndzibəra aye na, a gwaɗay a
Mbəlom:
«A saka tâ kəɗaka gənaw hay bay,

tâ vəlaka wumekeleŋ eye bay.
Ane tuk na, ka vəleŋ bo hərwi ada

nâ vəlaka.
6 Məkəɗe gənaw hərwi məfəkaka

naha
ada məkəɗe wu hərwi məpəse
hamezeleme na,

a yaka a gər bay.
7Aya, na gwaɗaka:
Neŋ anaŋ Mbəlom, na yaw ka

məndzibəra na, hərwi ada
nâ ge wu nakə a saka aye,

andza nakə mawatsa 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

* 10:7 Dəmes hay 40.7-9.
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gənaw hay bay, tâ vəlaka wu
mekeleŋ eye bay. Məkəɗe gənaw
hərwi məfəkaka naha ada məkəɗe
wu hərwiməpəse hamezeleme na,
a yaka a gər bay.» Kwa wu neheye
a pay bəzay a bazlam mapala eye
bəbayna, a yay a gər aMbəlombay.
9 Kəriste a gwaɗ sa: «Neŋ anaŋ na
yaw ka məndzibəra na, hərwi ada
nâ ge wu nakə a saka aye.» Andza
niye, ambata ha DzamGuram eye,
a vəl a ɗəma tsəveɗ weɗeye. 10 Ka
tərakwa tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom
hərwi Yesu Kəriste a ge wu nakə a
yay a gər aMbəlomaye ada a vəl ha
bo sik nəte ɗa ka tor eye.

11 Ndo neheye tə vəlaway wu a
Mbəlom aye, nəteye tebiyemalətsa
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 ŋgay
hay tsəɗaŋŋa kame i Mbəlom. A pa
tay hawal hərwi ŋgay. A təra tay ha
ŋgwalak eye hay ka tor eye.

15MəsəfəreTsəɗaŋŋa eye fayama
ɗakweye ha dərmak parakka wu
neheyena, deɗek. Agwaɗ tədayna:
16 «BəyMaduweŋMbəlom a gwaɗ:
“Dzamnakənaɓariye tandogahay

a həlay niye aye na, anaŋ:
Na piye bazlam ga mapala eye a

ɗərev tay,
na watsiye bazlam ga mapala
eye amədzal gər tay.”»

17Tsa na, a gwaɗ sa:
«Na ma ahaya mezeleme tay a

mədzal gər ga sa bay,

kwa məsler neheye tə ge
ŋgwalak eye bay aye.†»

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 iMbəlom
19 A nəkurom malamar ga hay,

ka hutakwa tsəveɗməfələkwe a təv
nakə a ze siye hay tə tsəɗaŋŋa aye
na, hərwi bambaz i Yesu nakə a
mbəɗahaaye. 20Yesukaŋguraɗaha
petekeɗ nakə kame kway aye. Ka
həndəkakway tsəveɗ weɗeye, nakə
ka slakweyeməfələkwea ɗəmaaye.
Tsəveɗnakayweɗeye na, ka hutak-
weye ha sifa. Petekeɗ nakə a
ŋguraɗa ha aye na, andzaməgweɗe
bo nakə ta dar na ka mayako
mazləlmbaɗa eye aye. 21 Andza
niye, i kway na, bagwar i ndo
məvəlay wu a Mbəlom andaya a
ləvay gər a gay i Mbəlom. 22 Kə
ge andza niye na, həndzəɗakwa
ka təv i Mbəlom tə ɗərev deɗek
eye, ta məpe mədzal gər gədaŋ eye
ka Mbəlom, hərwi Yesu ka təra
kway ha tsəɗaŋŋa tə bambaz ŋgay
ada kə bara kway ta yam tsəɗaŋŋa
eye. 23 Tsikakwa parakka huya
nəkway ka pakwa mədzal gər ka
wu nakə Mbəlom a tsik aye, kâ
dzədzakwa ha mədzal gər kway
bay, hərwi wu nakə a gwaɗ ma
giye na, huya ma giye andza nakə
a tsik aye. 24 Pəlakwa tsəveɗ nakə
ka vəlakweye ha gədaŋ a bo nəte
nəte məwalaŋ 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

† 10:17 Hebrœ hay 8.8-12.
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lele ŋgwalak eye bay na, sərakwa
ha wu mekeleŋ eye andaya ne-
heye ta sliye faya məvəle hərwi
məmbete ha mezeleme aye na,
andaya sa bay tebiye. 27 Taɗə
ndoweye kə ge mənese andza niye
na, mâ dzədzar hərwi Mbəlom ma
geye sariya. Sariya niye na, a ge
zluwer haladzay, ako gədaŋ eye
ma fəkiye ndo neheye ta rəhay ha
gər a Mbəlom bay aye. 28Ka 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 i Musa
andza niye na, ɗəretsətseh i ndo
nakə a zəba ka Wawa i Mbəlom
andza wuray kəriye aye na, ma
ziye nakay bəɗaw? Neŋgeye na, kə
nashabambaz iməɓeredzamnakə
a təma ahaya abəra mə mezeleme
aye dərmak. Faya ma tsaɗeye a
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa nakə faya ma
ɗakweye ha ŋgwalak i Mbəlom aye.
30Ka sərakwa ndo nakə a gwaɗ:
«Mata gatay ɗəretsətseh a ndo neh-

eye ta kərahmarəheŋ ha gər
aye na, neŋ.

Na hamateye a ɗəma wu tay
neheye ŋgwalak eye bay tə ge
aye.»

A gwaɗ sa:
«Neŋ, Bəy Maduweŋ na gateye

sariya a ndo ga hay.§»
31 Mbəlom na, a vəl sifa. Andza
niye, taɗə sariya kə gəs ndoweye
kame i Mbəlom na, ɗəretsətseh i
ndo niyema ziye wu hay tebiye.

32Mumahaya a gərma kəkaywu
nakə a ge bo tə nəkurom ahəl niye
ka ŋgatumay makurre eye a dzay-
dzay 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. 34Ka
sum ka bo ɗəretsətseh dziye ta ndo
neheye tə gəs ha tay a daŋgay aye.
Ahəl nakəndohay 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 hal-
adzay. 36 Wu nakə a ye ka bo aye
na, səmumay naha ada kâ gumwu
nakə a yay a gər a Mbəlom aye,
hərwi ada kâ hutum wu nakə a
gwaɗmavəlakumeye aye. 37Hərwi
niye, Mbəlom a gwaɗ:
«A zəkaw həlay tsekweŋ ndo nakə

ma deyeweye na,
ma deyeweye, ma gaweyema-
honok bay.

38Ndo nakə neŋgeye ŋgwalak eye ka
ɗəre ga aye, kə dzala ha ka
neŋna,mandziyemasifaka
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 neheye 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 neh-
eye faya ka təkakweye ɗəre aye
na, ka hutakweye. Kwa taɗə ka
ŋgatakway tə ɗəre kway bay bəbay
na, ka sərakwaha ta deɗek andaya.
2Ndo neheye ahəl niye ta dzala ha

‡ 10:28 Zəba mə Bazlammapala eye masulo eye 19.15. § 10:30 Bazlammapala eye masulo
eye 32.35-35. * 10:38 Habakuk 2.3-4.
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kaMbəlom 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 ge wu
hay tebiye tə bazlam ŋgay nakə a
tsik aye. Andza məgweɗe wu ne-
heye 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 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 nakə a kəɗay
aye. KwaAbel kəmət bəbay, faya ta
tsikakweye labaraŋgayhuyahərwi
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 neheye ta
pəliye na aye.

7 Hərwi mədzele ha ka Mbəlom
na, Nuhu a rəhay ha a gər a ba-
zlam 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 təmaMəpe
mədzal gər nakə a pa ka Mbəlom
ayea ɗahamede i siye i ndohayna,
ŋgwalak eye bay hərwi ta pamədzal
gər kaMbəlom bay.‡

8 Hərwi məpe mədzal gər ŋgay
ka Mbəlom na, 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.§ 9Hərwi 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 gugu-
maŋ aye. Hulfe ŋgay Izak ta Zakob
nəteye neheye Mbəlom a gwaɗma
vəlateye gəma niye aye dərmak tə
ndzawa mə ɗəma na, mə gay nakə
ta lambaɗ ta gugumaŋaye 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
ka Mbəlom na, Sara kwa neŋgeye
guram eye tsɨy bəbay na, kə huta
gədaŋ məwe wawa. A sər ha ta
deɗek wu nakəMbəlom a gwaɗma
vəleye na, ma vəleye.† 12 Hərwi
niye Abraham, neŋgeye guram eye
tsɨy kə wa wawa ada wawa i huɗ
ŋgay hay ta wa bo haladzay andza
wurzla neheye ka magərmbəlom
aye ada andza hewiyeŋ mə maga-
yam a pasla bo bay.

13 Ndo neheye tebiye tə mət ma
məpe mədzal gər ka Mbəlom aye,
nəteyena, ta hutawunakəMbəlom
a gwaɗ ma vəliye bay. Ane tuk na,
tə sər wu neheye Mbəlom a gwaɗ

* 11:4 ZəbaməMadazlay iwuhay4. 3-10. † 11:5 ZəbaməMadazlay iwuhay5.18-14. ‡ 11:7
ZəbaməMadazlay iwuhay 6.9–9.29. § 11:8 ZəbaməMadazlay iwuhay 12.1. * 11:10 A tsik
na, Zerozelemweɗeye, zəba kamede 16 adamaHebrœ hay 12.22. † 11:11 ZəbaməMadazlay
i wu hay 18.10.
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ma giye aye na, ma giye bo. Hərwi
niye ɗərev tay a ŋgwasa. Tə tsik
parakka nəteye na, madurloŋ eye
hay, gay tay andaya kaməndzibəra
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 tsəveɗ məme a
təv nakə ti yaw abəra mə ɗəma aye.
16Ane tuk na, andza niye bay, ɗuh
ta pəla na, təv nakə a ze ha neŋgeye
nakəma dəba aye, andzaməgweɗe
nakə mə 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 ŋgay
ka Mbəlom na, Abraham a vəlay
Izak a Mbəlom. A say a Mbəlom
mazəbe ka mədzal gər i Abraham.
Hərwi niye a tsətsah faya mâ vəlay
Izak. Abraham a təmaməge andza
niye. Ane tuk na, ɓa Mbəlom kə
gwaɗay ma hutiye wu. 18Mbəlom
a gwaɗay: «Hulfe yak deɗek eye
ma deyeweye na, ma hulfe i wawa
yak Izak.§» 19 Abraham a dzala:
«Mbəlom na, gədaŋ ŋgay andaya
mələtse ahaya Izak abəra ma
mədahaŋ.» Ta deɗek a təra andza
Izak kəmət ada kə lətsew abərama
mədahaŋ.

20 Hərwi məpe mədzal gər ŋgay
ka Mbəlom na, Izak a pa ŋgama ka
Zakob ta Ezayu. A tsik ka wu nakə
ma giye bo ta nəteye kame aye.*

21Hərwiməpemədzal gərŋgayka
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.†

22Hərwiməpemədzal gərŋgayka
Mbəlom na, Yusufa ma mətiye na,

a tsikatay a Israyel hay, a gwaɗatay
kame na: «Ka deyumeye abəra mə
Ezipt.» Ada aza ta giye ha tamətasl
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.§

24 Hərwi məpe mədzal gər ŋgay
ka Mbəlom na, 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 tə bəmalə nakə ma ndziye ma
məŋgwese tsekweŋ ada ka rəhay
gər a Mbəlom bay aye.* 26 A sər
ha, a zay ha ndo hay tâ tsaɗay
andza nakə tə tsaɗay a Kəriste aye
tə bəmalə nakə ma hutiye zlele i
gəma i Ezipt aye. A dzala andza
niye na, hərwi fayama təkay ɗəre a
wunakəMbəlom a gwaɗmavəleye
aye.

27 Hərwi məpe mədzal gər ŋgay
ka Mbəlom na, Musa a ye abəra
ma Ezipt. Ka dzədzaray a mevel i
bəy bay. Kə ndza ɓəŋɓəŋ andza ma
ŋgateye aMbəlom, ndonakəndəray
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 iwawahasləkaeye indo
i Ezipt hay na, mâ kəɗ malkwara
tay hasləka eye hay bay.†

29 Hərwi məpe mədzal gər tay
ka Mbəlom na, Israyel hay tə tas
abəra mə Bəlay Ndozza eye. Ahəl
nakə ndo i Ezipt hay a sataymətese

‡ 11:13 ZəbaməMadazlay i wu hay 23.4. § 11:18 ZəbaməMadazlay i wu hay 21.12; 22.1-14.
* 11:20 Zəba məMadazlay i wu hay 27.1-40. † 11:21 Zəba məMadazlay i wu hay 47.29-31.
‡ 11:22 Zəba məMadazlay i wu hay 50.24. § 11:23 Zəba məMadayaw abəra ma Ezipt 2.1-2.
* 11:25 ZəbaməMadayawabəramaEzipt 4.19-23. † 11:28 ZəbaməMadayawabəramaEzipt
12.21.
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dərmak aye na, bəlay a ma ka bo a
həl tay ha tebiye.‡

30 Hərwi məpe mədzal gər i Is-
rayel hay ka Mbəlom na, zleɗ i
gəmaiZerikoambəzl. Ndo i Israyel
hay tə tawa na gəma niye məhəne
məkwa matasəla eye na, zleɗ niye
ambəzl.§

31 Hərwi məpe mədzal gər ŋgay
kaMbəlom na, Rahab ŋgwas nakə a
gawamadama, ta kəɗnabayandza
ndo i Zeriko neheye ta rəhay gər a
Mbəlom təbey aye hərwi ka təma
tay ha Israyel neheye ti ye mata
zəbaw Zeriko ta məkal aye.*

32 Na tsikiye na, sa mey? Həlay
eye a sla mətsikakum ka gər
i Zedeyoŋ†, Barak‡, Somsoŋ§,
Zefte*, Davit, Samuyel ada ta ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom na,
həlay eye andaya bay. 33 Nəteye
dərmak, hərwi məpe mədzal gər
tay ka Mbəlom na, tə ge vəram ta
gəma siye hay, ada ta sla ka gəma
niye hay aye. Ta ge wu nakə deɗek
eye, ta huta wu nakə Mbəlom a
gwaɗ 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
ndohayməkəɗe tayha tamaslalam
aye na, ta təma fataya abəra. Ta
ge bəle, ane tuk na, Mbəlom kə
vəlatay gədaŋ. Nəteye slagama eye
hay, ta həhar sidzew i bərakəzaŋ
hay. 35Ŋgwas hay ta ŋgatatay a ndo
tay neheye tə mət aye sa, nəteye
ta sifa aye. Ndo siye hay tə satay
ɗəretsətseh. Haɓe ta gwaɗ nəmaa
gəriye ha məpay bəzay a Mbəlom.
Ane tuk na, a satay mətəme bay, a
satayməmətemə ɗəretsətseh hərwi
ada Mbəlom mâ lətsa tay ahaya
abəramamədahaŋ ada tâ huta sifa
ŋgwalak eye a ze nakay.†

36Ndosiyehay sana, təŋgwasa fa-
taya, tə ndaɓa tay ha tamandalaɓa,
tə dzawa tay ha tə tsalalaw, ta
dərəzl tay ha a gay i daŋgay. Andza
niye, ta səmay naha ɓəŋɓəŋ. 37 Siye
i ndomekeleŋ 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
dzədzawaməmakulkwandah, ada
mə mahəmba hay, tə hənawa ma
lar hay ada ma bəɗ hay. Ndo neh-
eye 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. Kwaandzaniyebəbayna,
ta huta wu nakə Mbəlom a gwaɗ
ma vəlateye a ndo hay aye bay,
40hərwiMbəlomkə 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
Melkisedek ndoməvəlawaywu a

Mbəlom
1Nəkway na, ndo neheye tebiye

tə pawa mədzal gər ka Mbəlom ta
lawara kway, faya ta ɗakway ha
ma kəkay nakə nəkway bəbay ka
pakweye mədzal gər ka Mbəlom
aye. Hərwi niye, kalakwa ha
ka bo abəra wu neheye tebiye
faya ta gakweye me ka mede
kame aye ada ta mezeleme nakə
ma miye kway ha ta dəba aye,
ada hwayakwa mahway nakə
Mbəlom a gwaɗakway hwayum
aye, madagər mâ gakway bay.

‡ 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 mə Ndo i sariya hay 6.11. ‡ 11:32 Zəba mə Ndo
i sariya hay 4.6. § 11:32 Zəba mə Ndo i sariya hay 13. * 11:32 Zəba mə Ndo i sariya hay
11.1. † 11:35 Zəbama 1 Bəy hay 17.17-24; 2 Bəy hay 4.18-37.
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2 Zəbakwa kame ka Yesu. Neŋgeye
nakə a vəlakway tsəveɗ ka pakwa
faya mədzal gər ka neŋgeye
aye, mata laka kway ha hus ka
mandəve eye na, neŋgeye. Ka təma
məməte ka mayako mazləlmbaɗa
eye. Horoy kə gay məməte ka
mayako mazləlmbaɗa eye bay
hərwi a sər ha ɗərevma ŋgwasiye ta
məŋgwese nakə Mbəlom a ləva ha
bo hərwi ŋgay aye. Anəke neŋgeye
mandza eye tə həlay i mənday 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 ɗəretsətseh nakə tə say
aye. Dzalum ka neŋgeye hərwi ada
ɗərevmâ ye fakuma abəra bay, ada
kâ gum bəle bay.

4Ka gumeye vəram təmezeleme,
ane tuk na, hus ka məməte bay.
Aya ane ɗərevmâ ye fakuma abəra
bay. 5Ka mətsum ha gər tə bazlam
neheye Mbəlom a tsikakum hərwi
məmakum naha ɗərev aye ɗaw? A
tsikakum me andza bəba ma tsik-
eyeme a wawa ŋgay, a gwaɗ:
«Wawa ga, Bəy Maduweŋ Mbəlom

kə tsikaka kamakəte na,
kâ zəba faya andza wu kəriye
bay.

Kəmaka hamaŋgok na,
ɗərevmâ ye faka abəra bay,

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
kurom ha aye. Ɗəretsətseh nakay
a ɗa ha na, Mbəlom kə həl kurom
hərwi ada kâ tərum wawa ŋgay
hay. Wawa andaya nakə bəba
ŋgay ma tsikeye ka makəte bay
aye na, andaya ɗaw? Andaya
bay! 8 Mbəlom faya ma kətiye

wawa ŋgay hay tebiye. Taɗə
kə tsikakum ka makəte bay na,
nəkurom wawa ŋgay hay bay,
nəkurom madazla hay. 9 Bəba hay
kaməndzibəra nakay, ta kəta kway
ada ka rəhakwa tay ha gər. Ada
sadzək ka rəhakway ha gər a Bəba
kway nakəməmbəlom aye bəɗaw?
Taɗə ka rəhakway ha gər na, ka
hutakweye sifa.

10Bəba kwayhay kaməndzibəra,
nəteye ta kətiye kway na, həlay
tsekweŋ tsa andza nakə ta zəba
faya lele aye. Ane tuk na, Bəba
kway nakə mə mbəlom aye,
neŋgeyema kətiye kway hərwi ada
mâ dzəna kway ada ka tərakwa
tsəɗaŋŋa andza neŋgeye huya. 11A
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 tay ma
ndziye zay.

Matətike taməge ɗaf
12 Kə ge andza niye na, nduɗum

ha həlay kurom neheye madagər
eye hay aye, gurmets kurom tâ ge
bəle bay. 13Lambaɗum tsəveɗ fehe
lele hərwi sik kuromhayhərwi ada
ndo neheye faya ta dzəgəɗasliye
na, sik tay mâ səkah mənese bay,
ane tuk na, tâ mbəl.

14Gum gədaŋməndze 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.
15 Gum metsehe, ndəray mâ kərah
ŋgwalak i Mbəlom bay. Gum met-
sehe, 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 hayməwalaŋ kurom.
16Gum metsehe, ndəray mə walaŋ
kurom mâ ge wu nakə ŋgwalak eye

* 12:6 Dzeke hay 3.11-12.
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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
mambəɗehamədzal gər i bəbaŋgay
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
mambəɗehawunakəageayebay.†

18 Sərum ha təv nakə nəkurom
malətse faya kame i Mbəlom aye
na, andzamahəmbanakə ahəl niye
Israyel hay tə lətse faya tə lamay
tə həlay aye bay. Ta ŋgatay a ako
faya ma təmiye zləkəɗ zləkəɗ, ta
ŋgatay a ləvoŋ, ɗəre a zəba bay,
ta ŋgatay a mətasl nakə a vəzl ta
gədaŋ aye. 19 Ta tsəne maləve i
tolom, ta tsəne maləve i mətsike
me i Mbəlom. Tə tsəne maləve i
mətsike me niye na, tə ge amboh
mətsike me niye mâ tsikatayaw sa
bay, 20hərwiwunakəa tsikatayaye
na, tə sla faya məsəmay naha bay.
Mbəlom a gwaɗatay: «Ndoweye kə
lamay amahəmbanakay, kwamaa
lamay gənaw, kwawaykalumna tə
kwar ada kəɗum na.‡» 21Wu neh-
eyeMbəlomabəzatayhaayena, ka
dzədzar tay ha. 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
imalkwara hay*,Mbəlomkəwatsa
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. 24 Nəkurom ka
həndzəɗum ka Yesu. Neŋgeye ka
həndzəɗ tay ha ka bo ndo hay ta
Mbəlom hərwi ada Mbəlom mâ
ɓar Dzam Weɗeye ta nəteye. Ka
həndzəɗum ka bambaz i Yesu nakə
a gwatsaka fakuma aye. Bambaz
eyeniye fayama tsikakweyekawu
nakə a zehabambaz iAbel fayama
tsikakweye aye.

25 Kə ge andza niye na, gum
metsehe. Kâ kərahum məpay
zləm a bazlam i ndo nakə ma
tsikakumeye aye bay. Ahəl niye na,
ta kərah məpay zləm a ndo nakə
a ɗawatay ha bazlam i Mbəlom
ka məndzibəra aye. Nəteye niye
ta 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. 26 Ahəl niye
mətsike me i Mbəlom a ɓəlawa
ha dala. Ane tuk na, anəke kə
tsik, a gwaɗ: «Sik nəte sa na,
ma ɓəliye ha dala ɗekɗek sa bay
ta magərmbəlom aye dzay.†»
27 Bazlam neheye a gwaɗ «sik nəte
sa» aye na, a ɗakway ha parakka
wu neheye tə ge aye tebiye ta
ɓəliye, ta dziye hərwi ada wu
neheye ta ɓəliye təbey aye na, ta
ndziye.

28 Kə ge andza niye na, gakway
sɨsœ a Mbəlom hərwi ka hutakw-
eye bəy ŋgay nakə ndərayma 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 nakəma təmiye
wu hereyew hereyew aye.

13
† 12:17 Zəba mə Madazlay i wu hay 25.29-34. ‡ 12:20 Madayaw abəra ma Ezipt 19.12-13.
§ 12:21 ZəbaməMadayawabəramaEzipt 19.12; Bazlammapala eyemasulo eye 9.19. * 12:23
Malkwara hay na, a ɗa ha gawla i Yesu Kəriste hay. Zəba mə Madayaw abəra ma Ezipt 4.22.
† 12:26 Aze 2.6.
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Mede nakə a yay a gər a Mbəlom
aye

1Nəkurom ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu, wuɗum bo nəte nəte
mə walaŋ kurom huya. 2 Təmum
mbəlok hay a gay kurom lele, kâ
mətsum ha gər bay. Siye hay
ta təma mbəlok hay a gay tay ze
məsəre ha, mbəlok niye hay na,
gawla i Mbəlom hay. 3 Dzalum
ka ndo 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 ta zla ŋgwas zuk bay kwa a 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 gakeyemasəfaya 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 wuray
bay.†»

7Dzalum ka bagwar kurom neh-
eye tə ɗakum ha bazlam i Mbəlom
kurre aye. Zəbum ka mede tay
ada kaməməte tay nakə təmət aye.
Pummədzal gər kurom kaMbəlom
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

təmumndosiyehay tâ səpatkurom
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 ndona, ŋgwalak iMbəlombənawu
mənday ma vəleye gədaŋ a ɗərev i
ndo bay. Ndo neheye tə pay bəzay
a bazlam mapala eye nakə a tsik
ka wu mənday aye na, bazlam eye
neheyemapala eye kadzəna tayha
kwa tsekweŋ bay.

10Ndo məvəlaway wu a Mbəlom
neheye tə kəɗaway wu a Mbəlom
mə madzawadzawa i məɗəslay
ha gər a Mbəlom nakə ta lambaɗ
ta gugumaŋ aye na, ta sliye
faya mənde wu nakə nəkway ka
vəlakway a Mbəlom ma təv kway
nakə ka vəlawakway faya wu a
Mbəlom aye bay. 11 Hərwi i tay
na, ahəl nakə ta kəɗaway naha
wu a Mbəlom aye na, bagwar i
ndo məvəlaway wu a Mbəlom ma
zliye bambaz eye, ma diye ha a
təv nakə a ze siye hay tə tsəɗaŋŋa
aye,mavəleye aMbəlomhərwi 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 məwuzlahgəma.§ Ka mbəɗa
ha bambaz ŋgay hərwi məbere
mezeleme i ndo hay. 13Kə ge andza
niye na, kâ pakway bəzay a kule i
Yahuda hay bay, takwa abəra mə
wuzlahgəma, takwa ka təv ŋgay.
Təmakwa ndo hay ta tsaɗakway
andza nakə tə tsaɗay aye dərmak.
14 Ka məndzibəra nakay na, gəma
kway andaya ka ndzakweye mə
ɗəma ka tor eye bay. Faya ka
təkakweye ɗəre a gəma nakə ka
ndzakweyemə ɗəma ka tor eye.

15Zambaɗakway aMbəlomhuya
hərwi wu nakə Yesu a ge aye. Ka
zambaɗakweye ta mətsike me tə
bazlam kway. Kwa kəɗay, ɗa ha

* 13:5 Zəbamə Bazlammapala eye masulo eye 31.6, 8; Zozowe 1.5. † 13:6 Dəmes hay 118.6.
‡ 13:11 Zəba Levitik 16.27. § 13:12 Zəba Yuhana 19.17-20.
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neŋgeye bagwar eye. Niye na, wu
nakə fayakavəlakweyeaye. 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
hagərbayhərwiməvəlewuneheye
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 kə gatay na,
niye na, ma dzəniye kurom sa bay
tebiye.

18 Ɗuwulumay me a Mbəlom
hərwi may huya. Nəmaa sər ha ta
deɗek ɗərevmay tsəɗaŋŋa, a samay
məge wu ŋgwalak eye huya. 19Neŋ
faya na tsətsahiye naha fakuma
wenewene eyena, ɗuwulumayme
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
MaduweŋYesu abəramamədahaŋ
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 nəkway ka tor eye.
21 Mbəlom mâ vəlakum gədaŋ mə
wu ŋgwalak eye hay tebiye hərwi
ada kâ gum wu nakə a yay a gər
aye. Mâ ge məsler ŋgaymə nəkway
tə həlay i Yesu Kəriste hərwi ada
kâ gakwa wu nakə a yay a gər aye.
Ndo hay tâ zambaɗay aMbəlom ka
tor eye! Mâ ge andza niye!

Mətsikeme
22 Malamar 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. 23Sərumha,malamar
kwayTimote neŋgeyemadaŋgay 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 tsikakum naha me
dərmak. 25 Mbəlom mâ pa ŋgama
ka nəkurom tebiye.



Yakuba 1:1 450 Yakuba 1:11

Ɗerewel nakə
Yakubaawatsa 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 Yahuda
neheye tə pa mədzal gər ka Yesu
aye.
Ɗerewel i Yakuba faya ma tsikat-

eye 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
1 Neŋ Yakuba, ndo i məsler i

Mbəlom ta Bəy Maduweŋ Yesu
Kəriste.
Na tsikakum naha me a

nəkurom ndo i Mbəlom neheye ka
məndzibəra tebiye aye.

Mbəlommavəliyemetsehe 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 kətsakumbay, wunakə lele bay
aye mâ ge andaya mə ɗərev kurom
bay.

5Taɗəndoweyeməwalaŋ 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
deɗekMbəlommavəleye,mâdzala
gər faya sulo sulo bay hərwi ndo
nakə mədzal gər ŋgay sulo sulo
aye na, neŋgeye andza dəlov nakə
wekit wekit mətasl a ɓəl kwa a diye
wuray wuray tebiye aye. 7 Slala i
ndonakay andza niyemâdzalamə
gər ŋgay Bəy Maduweŋ ma vəleye
wu bay, 8 hərwi mədzal gər ŋgay
sulo sulo ka Mbəlom, mədzele gər
ŋgay ka wu nəte bay.

Ndo i mətawak hay ta ndo i zlele
hay

9 Ndo nakə mətawak eye faya
ma pay bəzay a Yesu Kəriste aye
na, ɗərev ŋgay mâ ŋgwasa hərwi
Mbəlom ka səkah ha. 10 Ndo nakə
zlele eye faya ma pay bəzay a
Yesu Kəriste aye na, ɗərev ŋgay
mâ ŋgwasa dərmak hərwi 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
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tebiye andza guzer neheye tə ɓəta
kəriye tsa aye.

Mbəlomma dziye ha ndo bay
12 Məŋgwese ma ndziye ka ndo

nakəa səmaynahaamədzeneheye
tə dza ha aye. Kə səmay a mədze
neheye na, Mbəlomma vəleye ma-
gogoy ŋgay, andza məgweɗe sifa
nakə a gwaɗ ma vəliye a ndo neh-
eye 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.
14Kwa way a ge mənese na, ta bor
i bo ŋgay nakə lele bay a səpat na
kaməgemənese aye. 15Wuneheye
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. 16Malamar ga neheye na
wuɗa kurom haladzay aye, ndəray
mâ vakum gər bay. 17Wu neheye
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 ambəɗama gəriye kurom
ha a ləvoŋ aye bay. 18 A vəlakway
sifa tə bazlam ŋgay deɗek eye. A
ge niye na, tə ɗərev hərwi ada kâ
tərakwa kurre eye hay mə walaŋ i
wu neheye a ge aye.

Pumay zləm a bazlam i Mbəlom
ada gumwu nakə a tsik aye

19 Malamar ga neheye na wuɗa
kurom haladzay aye, dzalum ka
wunakay anaŋ aye: Ndzum tsezle-
zleŋŋe kaməpay zləmawuneheye
siye i ndo hay ta tsikiye aye, ane
tuk na, kâ tsik me bəse tsa bay, zla
həlay eye təday ada kâ ge mevel
bəsebaydərmak, 20hərwindonakə
ma giye mevel aye na, ma sliye
faya məge wu nakə a yay a gər a

Mbəlom aye bay. 21 Hərwi niye,
zlum na wu neheye lele bay tebiye
abəra mə ɗərev kurom, kâ gum
mezeleme sa bay. Rəhum ha gər
kuromkadala kame iMbəlom, ada
pumay zləm a bazlam nakə a pa a
ɗərev kurom aye. Bazlam nakay
na, gədaŋ ŋgay andaya mətəme ha
məsəfəre kurom.

22Kâ tərumndoməpayzləmawu
nakəMbəloma 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
ɗəreŋgayməmalam,neŋgeyekəkay
na, a ŋgatay. 24 A zəba ka ɗəre
ŋgay lele na, a ye ŋgway. Neŋgeye
kəkay na, a mətsa ha gər təmazəbe
ŋgay. 25 Ndoweye ka zəba ɗəre a
bazlam iMbəlommapala eye, kə ge
ha məsler təwu nakə a tsik aye na,
Mbəlom ma piye faya ŋgama. Mâ
pay zləm ɗekɗek tsa ada mâ mətsa
ha gər bay. Ane tuk na, ɗuh mâ
rəhay ha gər. Mbəlomma piye faya
ŋgamahərwi bazlamnakaymapala
eye ŋgwalak eye, neŋgeye gədaŋ eye
hərwi mətəme kway ha abəra mə
mezeleme.

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 amezeleme bay.



Yakuba 2:1 452 Yakuba 2:15

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. 3Nəkurom 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.» Ndo nakə mətawak
eye na, ka gwaɗumeye: «Lətse
mələtse» kəgəbay ka gwaɗumeye
«Ndza kanaŋ ka dala.» 4 Taɗə ka
gum andza niye na, ka ŋgənum tay
haykaboabərandohaybəɗaw? Ka
gumay sariya a ndo nəte məwalaŋ
i ndo niye hay bəɗaw? Wu 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
vəliyeandoneheye tawuɗanaaye.
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. 7Maa 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 ba-
zlam i Mbəlom mapala eye nakə
tə watsa 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.*» 9Ane tuk na, taɗə ka
ŋgənum tayha kabo abəra ndohay
na, ka gum mənese, bazlam ma-
pala eye ma gəsiye kurom hərwi
nakə ka rəhumay ha gər bay aye.

10 Kwa taɗə ndoweye ka rəhay
ha gər a bazlam i Mbəlom ma-
pala eye tebiye, ane tuk na, kə nas
ha nəte ka rəhay ha gər bay na,
niye na, andza məgweɗe kə nas
tebiye. 11 Hərwi Mbəlom nakə a
gwaɗ: «Kâ ge madama bay†» aye
na, a gwaɗ, «Kâ kəɗ gər i ndo bay‡»
dərmak, ane tuk na, taɗə ka kəɗ
ndo na, kwa ka ge madama bay
na, ka nas ha bazlam i Mbəlom
mapala eye. 12Hərwi niye faya na
gwaɗakumeye, sərum ha, mə wu
neheye ka tsikumeye ada mə wu
neheye ka gumeye na, Mbəlomma
gakumeye sariya, ma tsətsahiye
taɗə nəkurom ka rəhumay ha gər a
bazlam nakay gədaŋ ŋgay andaya
mətəme kurom ha aye. 13 Taɗə
ndoweyekə sakaynahaa 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 taməge
məsler

14 Malamar ga hay, taɗə ndow-
eye 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

* 2:8 Levitik 19.18. † 2:11 Madayaw abəra ma Ezipt 20.14, Bazlam mapala eye masulo eye
5.18. ‡ 2:11 Madayaw abərama Ezipt 20.13, Bazlammapala eyemasulo eye 5.17.
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wur fataya dərmak. 16 Taɗə ndo
məwalaŋkuromagwaɗatay: «Dum
tə zay. Mbəlom mâ vəlakum pe-
tekeɗ ta wu mənday», ane tuk na,
kə vəlatay wu bay na, ŋgama eye
mey? 17Mədzal ha ka Mbəlom na,
andza niye dərmak. Taɗə ndoweye
kə gwaɗ kə dzala ha ka Mbəlom,
ane tukna, kəgeməslerŋgwalakeye
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 neŋ na bəzakeye
ha məsler ga neheye ŋgwalak eye
hərwi ada kâ ŋgatay neŋ faya na
dzaliye ha ka Mbəlom. 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.
20Nəkarndo imatərakahaŋ! Asaka
tâ ɗaka ha mədzal gər ka Mbəlom
ze məge məsler ŋgwalak eye na, ma
giye ŋgama bay na, 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. 23Wu nakay a ge bo na,
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 i Mbəlom.» 24 Ka
sərum ha na, ndo a təra tsəɗaŋŋa
kame iMbəlomna, hərwi nakə a ge
məsler ŋgwalak eye hay aye dərmak

bəna ta mədzal gər ɗekɗek bay.
25Ta Rahab ŋgwasməgemadama

bəbay andza niye. Ndo məsləre
i Yahuda ti ye a gay ŋgay na, ka
dzəna tay ha. Kə ɗatay ha tsəveɗ
mekeleŋ eye hərwi ada tâ təma.
Hərwi məsler ŋgay nakə a ge andza
niye aye na, ka təra ndo tsəɗaŋŋa
eye kame i Mbəlom.*

26 Andza niye, taɗə məsəfəre ki
yaw abəra ma ndo na, ndoweye
niye kəmət. 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
Gumaymetsehe a ɗərneh kurom

1 Malamar ga hay, kâ tərum
tebiye kurom eye ndomatətike tay
ha ndo hay bay. Sərum ha nəmay
neheyenəmaa tətikateye andohay
aye ta gameye sariyama ziye i ndo
siye hay.

2 Nəkway tebiye faya ka gakw-
eye mənese. Taɗə ndoweye faya
ma tsikiye me ze məge mənese na,
neŋgeye ndo i deɗek. Kə sla ɗa
məgaymetsehe a bo ŋgay. 3Dzalum
ka pəles təday. Ka pakway ɓəre a
bazlam a pəles na hərwi ada mâ
rəhakway ha gər ada ma zəŋgaliye
tsəveɗ nakə a sakway aye. 4Zəbum
ka kwalalaŋ i yam bagwar eye.
Kwa taɗə bagwar eye hay bəbay
adamətasl fayamavəzliye tagədaŋ
ma diye ha bəbay na, ndo faya ma
geyemetsehe təwuye andaya tsek-
weŋ hərwi ada mâ ye a təv nakə a
say aye. 5Ɗərneh i ndo na, andza
niye dərmak. Kwa neŋgeye tsek-
weŋ bəbay na, ma sliye məɗəslay
ha gər a bo təwu bagwar eye hay.
Zəbum! Ako tsekweŋ na, ma

təmiye kəsaf bagwar eye tebiye
təlmeɗ təlmeɗ. 6 Ɗərneh i ndo
bəbay andza ako. Mənese i
məndzibəra na, mə ɗəma, mə bo

§ 2:23 Madazlay i wu hay 15.6. * 2:25 Zozowe 2.1-21.
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kway. Fayamanasiye ha bo tebiye.
Ma vatiye ako nakə ma dziye ha
məsəfəre i ndo tebiye. Ako niye a
yaw na ma ako nakə ma mbatiye
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 ta muwar
nakə ma kəɗiye ndo aye. 9 Ta
ɗərneh na, ka zambaɗakweye ha
a Mbəlom Bəba kway, ada ka
vəlakweye tay ha mezeleme a
ndo neheye a ge ka mandzəkit
bo ŋgay aye dərmak. 10 Bazlam i
mazambaɗay a Mbəlom ta məvəle
mezeleme a ndo a yaw mə huɗ
i bazlam eye nəte. Malamar ga
hay, mâ təra andza niye bay.
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? Werepezl ma sliye faya
məwe gurov ɗaw? Yam nakə a
tsəhən aye na, ma ŋgəzaweye yam
nakə a tsəhən bay aye bay.

Metsehe nakə a yaw abəra ka təv
iMbəlom aye

13 Ndo i metsehe andaya mə
walaŋ kurom ɗaw? Ndo i ndaraw
andaya ɗaw? Mâbəzayhametsehe
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 andayamə ɗəma bay, wu

i ndo zezeŋ hay, a yaw mə həlay i
Fakalaw. 16 Taɗə ndo hay sələk eye
hay ada faya ta dzaliye ka bo tay
eye ɗekɗekna,wuhay tadiye kabo
ta tsəveɗ eye sa bay ada slala i wu
neheye lele bay aye ta ndohwaw-
eye 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 sakay naha a
ndo hay, a ge na, 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 taməndzibəra bay

1 Mətsal bo tə matəre mə walaŋ
kuromna, a yawməŋgay? Na gwaɗ
hərwinakəbor i bokuromhay faya
ta tsaliye bomə nəkurom aye.

2A sakumwu hay, ada ka hutum
bay na, nəkurom maləva bo eye
ka məkəɗe 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
sakumaye bay hərwi ka tsətsahum
ka Mbəlom hərwi ada mâ vəlakum
bay. 3Kwa taɗə ka ɗuwulumay me
a Mbəlom hərwi ada mâ vəlakum,
ma vəlakumeye bay hərwi ka
ɗuwulumay me ta tsəveɗ lele aye
bay, ka tsətsahum wu neheye ka
gum faya ɗəre aye.

4Nəkuromka tərumandzaŋgwas
neheye faya ta giye madama aye.
Sərum ha, taɗə ndoweye ka wuɗa
wu i məndzibəra na, neŋgeye ndo
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məne ɗəre i Mbəlom. Ndo nakə a
sayməpaybəzayawu iməndzibəra
aye na, ka təra ndo məne ɗəre i
Mbəlom. 5Nəkurom ka dzalumwu
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.
8Həndzəɗum ka təv i Mbəlom, ma
həndzəɗiye tə nəkurom dərmak.
Nəkurom neheye faya ka gum-
eye mezeleme aye, barum na
həlay kurom. Nəkurom neheye
mədzal gər sulo sulo aye, zlum
na mezeleme abəra mə ɗərev.
9 Ndzum tsokoɗokkwa hərwi
mezeleme kurom hay, ada tuwum.
Kâ ŋgwasum ɗuh bay, tuwum.
Ɗərev kurom mâ ŋgwasa sa bay,
ane tuk ndzum tsokoɗokkwa.
10 Hənum ha gər 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
bazlam mapala eye a ndo hay na,
Mbəlom nəte ŋgweŋ. Ndo məge
sariyana, neŋgeyenəte ŋgweŋ. Maa
sla mətəme tay ha ndo hay na,
neŋgeyenəte. Maa slamədze tay ha

na, neŋgeye nəte ŋgweŋ. Anəkar, ka
dzala nəkar na,waynakə 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: «Bəgomkəgəbay 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. 15Ka gwaɗumeye ɗuh
na: «Taɗə kə yay a gər a Mbəlom
na, nəmaa ndziye tə ɗəre, nəmaa
giye wu nakay kəgəbay wu taɗay.»
16Ane tuk na, faya ka ŋgalakumeye,
ka ŋgalakumeye tə bazlam kurom
neheye faya ka tsikumeye aye.
Məge andza niye lele bay.

17 Andza niye sərum ha na,
ndoweye a sər məge ŋgwalak ada
kə ge na bay na, kə gemənese.

5
Nəkurom ndo i zlele hay, gum

metsehe
1 Gum metsehe nəkurom ndo i

zlele hay, tuwum bo kurom ta ma-
gala hərwi ɗəretsətseh neheye faya
ta həbiye kuromaye. 2Zlele kurom
hay taze, petekeɗkuromhaybəbay
mətul hay ta nda. 3 Gura kurom
hay ta suloy kurom na, reŋgez kə
nas tay ha, reŋgez ma makumeye
ha mənese hərwi nəkurom həzay
eye. Bo kurom ma ta nasiye
dərmak, andza ta fəkiye ta ako. Ka
hayumay gər a zlele a həlay nakay
anaŋ məndzibəra mazlambar ma
ndəviye aye. 4 Ka vumatay gər a
ndo neheye tə ge məsler ma gu-
vah kurom aye, ka vəlumatay wu
i merəɓe tay bay. Tsənum kəkay
nakə faya ta tuweye naha bo a
Mbəlom hərwi ada mâ dzəna tay

* 4:6 Dzeke hay 3.34.
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ha aye. Ndoweye neheye tə gakum
məsler aye na faya ta tuwiye ada
Bəy Maduweŋ Mbəlom Gədaŋ eye
fayama tsəniye.

5Ka ndayum bəra tə zlele kurom
ka məndzibəra, ka pumay bəzay
na, wu neheye tə yakum a gər aye.
Ka ndawumwumənday haladzay,
ka gəlawum tetəp tetəp andza sla
nakə ta kəɗiye. 6 Ka gəsum tay
ha ndo neheye ta gakum wuray
bay aye a sariya, ka kəɗum tay ha.
Nəteye na, ta ge fakuma gədaŋ bay.

Zlum ŋgatay ada ɗuwulumme
7 Malamar ga hay, zlum ŋgatay

hus a həlay nakə Bəy Maduweŋ
ma maweye fakwaya aye. Zəbum
ka ndo məfəte hay təday. Ndo
məfəte na, ma həbiye wu i gu-
vah ŋgay hay ta məzle ŋgatay. Ma
həbiye na, ka madazlay i makurre
i yam məpe hus ka maduk i duk i
yam nakə tsɨy ma piye sa bay aye.
8 Nəkurom dərmak, zlum ŋgatay.
Ndzum ɓəŋɓəŋ hərwi pat i məmaw
i Bəy Maduweŋ kway mazlambar
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 ndislew-
eye, neŋgeye malətsa eye ka həlay
məgeɗ.

10 Malamar ga hay, dzalum ka
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom ne-
heye ahəl niye tə tsik me ta məzele
i Mbəlom aye. Ta sa ɗəretsətseh
ada ta zla ŋgatay. Nəkurom
dərmak, zlum ŋgatay andza nəteye.
11Zəbum, ndoneheyeMbəlomapa
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 bag-
war eye anaŋ: Mə wu hay tebiye
na, kâ mbaɗum bay. Kâ mbaɗum
ta magərmbəlom bay, kâ mbaɗum
ta dala bay, kâ mbaɗum tə wu
mekeleŋ eye bay. Lele na, ayaw
kurommâ ndza ayaw. Aʼay kurom
mâ ndza aʼay. Tsikum andza niye
hərwi adaMbəlommâ 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 məwalaŋ 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 taməzele i BəyMaduweŋ Yesu
ada tâɗuwulaymeaMbəlomhərwi
ŋgay. 15 Taɗə ka ɗuwulay me a
Mbəlom ada kə dzala ha Mbəlom
kə tsəne maɗuwule me ŋgay na,
ma dzəniye na. Bəy Maduweŋ ma
mbəliye ha. Taɗə kə ge mezeleme
na, Mbəlomma pəsay ha dərmak.

16 Hərwi wu nakay, neŋ faya
na gwaɗumeye, ɗum ha a bo
mezeleme kurom hay mə walaŋ
kurom nəte nəte, ada ɗuwulumay
me a Mbəlom hərwi ndo siye
hay dərmak hərwi ada Mbəlom
mâ təma kurom ha. Maɗuwule
me i ndo nakə tsəɗaŋŋa kame
i Mbəlom aye na, gədaŋ eye
haladzay. 17Dzalum 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

* 5:11 Zob 1.1–2.10. † 5:11 Zob 42.10-17. ‡ 5:17 Zəba mə 1 Bəy hay 17.1. § 5:18 Zəba
mə 1 Bəy hay 18.1, 41-46.
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yam mâ pa sa. Mbəlom a paw
yam ada wu hay ta ndzohwaw
dərmak.§

19Malamar gahay, taɗəndoweye
mə walaŋ kurom kə dze abəra ka
tsəveɗ i Mbəlom, 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 niye abəra ma
mədahaŋ. Kwa taɗə mezeleme
ŋgay haladzay bəbay na, Mbəlom
ma pəsay ha.
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Makurre i ɗerewel nakə
Piyer

awatsa aye
Məfələkwe

Piyer a watsa ɗerewel na, a ndo
məpe mədzal gər neheye ma gəma
zlamkadala i Roma tadiye i tsakay
ada ta diye i bəzay i mbəlom i
Azi nakə tə zalay anəke Turki aye.
Nəteyemandzaeyemə ɗəmaandza
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 neheyeMbəlom a pala tay aye.
Piyerawatsaandoneheyemede

tay andza i bəba təte tay hay sa
bay ada andza i ndo tay hay sa bay
(1.13–2.4). A ɗatay ha a ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu (2.4-10). Ta
sliye məsəmay naha a wu neheye
mawura bo aye (1.3, 13, 21; 3.15).
Mbəlom a lətse ahaya Yesu abəra

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

Mətsikeme
1 Maa watsa ɗerewel nakay na,

neŋ Piyer, ndo i maslaŋ i Yesu
Kəriste. Na watsakum naha a
nəkurom ndo i Mbəlom neheye ka
ŋgənum gər kuye kuye, nəkurom

anəke mandza eye madurloŋ eye
hay kadala i Poŋtus, kadala i Galat,
ka dala i Kapados, ka dala i Azi
ada ka dala i Bitini aye. 2 Kurre
ahəl niye ɓa Mbəlom a sər wu
nakə ma giye hərwi kurom aye.
A pala kurom na, mata təre ndo
ŋgay hay ta gədaŋ i Məsəfəre ŋgay
hərwi ada kâ rəhumay ha gər a
YesuKəriste hərwi ada tâ gwatsaka
fakuma bambaz ŋgay. Niye na, ka
tərumeye tsəɗaŋŋakame iMbəlom.
Mbəlom mâ səkah ha məpe

fakuma ŋgama haladzay ada mâ
vəlakum zay kame kame.

Mbəlom ma vəlakweye sifa nakə
mandəviye bay aye

3 Zambaɗakway a Mbəlom, Bəba
i Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste
hərwi ka gakway mə bo. Hərwi
niye a vəlakway sifa weɗeye tə
həlay i Yesu Kəriste hərwi nakə
Yesu Kəriste a lətsew abəra ma
mədahaŋ aye. Hərwi niye ka
sərakwa ha ka lətsakwaweye
abəra ma mədahaŋ dərmak. 4 Ka
sərakwa ha ka hutakweyewunakə
ŋgwalak eyeMbəlomma vəlakweye
a nəkway ndo ŋgay hay aye mə
mbəlom. Wu niye ma ndziye na,
huya. Ma nasiye bay, ma kuliye
andza guzer bay. 5 Nəkurom
neheye ka pum mədzal gər kurom
ka Mbəlom aye na, Mbəlom faya
ma tsəpiye kurom ta gədaŋ ŋgay
hərwi ada ndo hay tebiye tâ sər
ha parakka, ahəl nakə məndzibəra
ma ndəviye na, Mbəlomma təmiye
kurom ha.

6 Hərwi niye ŋgwasum hal-
adzay. 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
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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 dzalum ha 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.

10Ahəl niye na, ndo məɗe ha ba-
zlam i Mbəlom ta rəzlay a gər a
mapəlema kəkay nakəMbəlomma
təmiye tay ha ndo hay aye. Wu
niye lele eye Mbəlom a gwaɗ ma
vəlakumeye na, ta ɗatay ha a ndo
hay kurre. 11 Məsəfəre i Kəriste
nakə mə ɗərev tay aye kə ɗatay ha
kurre, a gwaɗatay: Kəriste ma siye
ɗəretsətseh, ma dəba eye na, ma
hutiye məɗəslay ha gər nakə ndo
hay ta ɗəslay gər aye. Ndo i maslaŋ
i Mbəlom neheye ta pəla hərwi ada
tâ sər ha wu neheye ma giye bo
na, ahəl waray ada ma təriye na,
ma kəkay. 12 Mbəlom a ɗatay ha
ka bo abəra, mata ŋgatay a wu ne-
heye na, nəteye bay. Ane tuk na,
wu niye hay na, i kurom. Anəke
ndo neheye faya ta ɗakumeye ha
LabaraŊgwalakeyena, ta tsikakum
wu neheye. Tə tsikakum na, ta
gədaŋ iMəsəfəreTsəɗaŋŋaeyenakə
Mbəlom a sləraw mə mbəlom aye.
Kwa gawla i Mbəlom hay bəbay
a satay məsəre wu neheye hay
dərmak.

Ndohay tagewunakəayayagər

aMbəlom aye
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 nakə
Mbəlom ma vəlakumeye pat nakə
Yesu Kəriste ma maweye 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 kâ
mum a ɗəma sa bay. 15 Mbəlom
nakə a zalakum kâ tərum ndo
ŋgay hay aye na, neŋgeye tsəɗaŋŋa.
Nəkurom dərmak tərum tsəɗaŋŋa
məwunakə fayaka gumeye tebiye.
16 Hərwi tə watsa mə Ɗerewel i
Mbəlom, a gwaɗ: «Tərum tsəɗaŋŋa,
hərwi neŋ tsəɗaŋŋa.*»

17Ahəl nakə faya ka ɗuwulumay
me a Mbəlom aye na, ka zalawu-
may Bəba. Kə ge andza niye na,
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. 18 Ka sərum ha
Yesu kambəɗa kurom ahaya tsəlok
abəra mə kule i bəba kurom neh-
eye a ge ŋgama bay ta tətikakum
aye. A mbəɗa kurom ahaya abəra
mə kule niye na, tə wu nakə andza
suloy ma nasiye aye bay. 19 Ane
tuk na, a təma kurom ahaya na,
tə bambaz i Yesu Kəriste nakə a
ze wu hay tebiye aye. Neŋgeye
a ndzəkit bo na, andza voʼar i
təɓaŋ wawa eye nakə tə kəɗay a
Mbəlom mənese kwa tsekweŋ an-
daya faya bay tebiye. 20Kurre ahəl
niyeMbəlomkə geməndzibəra 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

* 1:16 Levitik 19.2.
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təmaahayaabəramamədahaŋada
a vəlay məzlaɓ aye. Andza niye,
ka pum mədzal gər kurom na, ka
Mbəlom ada ka sərum ha neŋgeye
ma təmiye kurom ha.

Wuɗum bo
22 Ka tərum tsəɗaŋŋa na, hərwi

nakə ka rəhumay ha gər a wu ne-
heye deɗek Mbəlom a ɗa ha aye
ada ka wuɗum siye i ndo neheye
faya ta pay bəzay a Mbəlom aye.
Faya na gwaɗakumeye: Wuɗum
bo huya tə ɗərev kurom tsəɗaŋŋa
peteh. 23 Sərum ha, ka wum bo
weɗeye na, ta gədaŋ i bazlam i
Mbəlom nakə ma vəliye sifa a ndo
hay ada ma nasiye ɗaɗa bay aye.
Ka tərum Wawa i Mbəlom nakə
ɗaɗa neŋgeye ma mətiye bay aye.
Neŋgeye na, andza nəkway neheye
ka mətakweye aye bay. 24Təwatsa
məƊerewel i Mbəlom na, a gwaɗ:
«Ndo hay tebiye ta ndzəkit bo na,

andza guzer.
Məle tay a ndzəkit bo andza
məvurze.

Guzerkəkulana,məvurzeŋgayeye
a kalawa.

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

abəramə ɗərev kurom, kâvumatay
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. 2Tərum
na, andzawawa ndəriz. Nəteye na,
ta wuɗa məse wah pat pat. Andza
niye, nəkurom dərmak wuɗum ba-
zlam i Mbəlom pat pat hərwi ada

kâ gəlum ada Mbəlom mâ təma
kurom ha tebiye. 3 Andza niye
deɗek, hərwi təwatsa, 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, tə gwaɗ mə
gər tay neŋgeye wu nakə ma giye
ŋgama bay aye. Ɗuh neŋgeye na,
kwar lele eye nakə Mbəlom a zla,
a ze kwar hay tebiye. 5 Nəkurom
dərmak, tərumandzakwarneheye
ta sifa aye hərwi ada Mbəlom mâ
həl kurom, mâ ɗəzl ha gay nakə
Məsəfəre ma ndziye mə ɗəma aye.
Ma təriye kurom ha ndo neheye tə
vəlaway wu a Mbəlom aye hərwi
ada kâ gumay məsler tə ɗərev
kurom peteh. A yay a gər andza
niye hərwi Yesu Kəriste. 6 Hərwi
niye təwatsaməƊerewel i Mbəlom,
Mbəlom a gwaɗ:
«Tsənum! Na zla ŋgwalak i kwar

nakə ta ɗəzliye ha gay aye,
na piye na a gəma i Siyoŋ.
Na ɗəzliye faya gay ga.

Ndo nakə kə dzala ha aye na,
wuray ma dzəmiye na ɗaɗa sa
bay.†»

7Nəkurom neheye ka dzalum ha
aye, i kurom na, wu ŋgwalak eye.
Ane tuk na, hərwi ndo neheye ta
dzala ha bay aye na, andza niye
təbey. Hərwi tə watsa mə Ɗerewel i
Mbəlom na, tə gwaɗ:
«Kwar nakə ndo maɗəzle gay hay tə

zla, tə kal ha aye na,
azlakwaŋgwalak i kwarnakə 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.
† 1:25 Ezay 40.6-8. * 2:3 Dəmes hay 34.9. † 2:6 Ezay 28.16. ‡ 2:8 Zəba mə Dəmes hay
118.22; Ezay 8.14. Ndo hay ta dəɗiye faya hərwi ta kərahmədzal ha ka bazlam i Mbəlom, adama
ta ndzatay a gər nakay.
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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
ka madazlay na, a say a Mbəlom
andza niye.

9 Nəkurom na, slala nakə
Mbəlom a zla aye. Nəkurom ka
tərum ndo neheye tə vəlaway wu
a Mbəlom neheye ta geye məsler a
Bəy bagwar aye, nəkurom na, slala
nakə Mbəlom a pa na hərwi ŋgay
aye. Nəkurom na, slala i Mbəlom i
ŋgay eye ŋgway. A zalakum, a həla
kurom ahaya abəra ma ləvoŋ, a pa
kurom a dzaydzay ŋgay nakə a ze
kwa wu hay tebiye aye hərwi ada
kâ ɗum ha wu neheye bagwar eye
a ge aye. 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

11 Dzam ga neheye na wuɗa
kurom haladzay aye, mâ
mətsakum gər bay, nəkurom
ka məndzibəra na, mbəlok hay,
gay kurom andaya kanaŋ bay.
Hərwi niye neŋ faya na gakumeye
amboh, wu neheye lele bay a say a
bor i bo kurom aye na, kâ gum sa
bay. Hərwi slala i wu neheye aye
na, ta nasiye ha məsəfəre kurom.
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 lelebayayena, taŋgateyeawu
neheye lele faya ka gumeye pat pat
aye ada ta zambaɗeye a Mbəlom
pat nakə ma deyeweye ka təv tay
aye.

13 Nəkurom neheye ka wuɗum
Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste
aye na, rəhumay ha gər a ndo

neheye faya ta ləviye məndzibəra
aye. Rəhumay ha gər a bəy bag-
war 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 ləvum gər 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, rəhumayha gər a bəybag-
war eye dərmak.

Pumay bəzay a mede i Yesu
Kəriste

18 Neŋ faya na tsikakumeye a
nəkurom neheye faya ka gum-
eye 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 səmumaynaha a ɗəretsətseh na,
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mata zambaɗakum na, way? Ane
tuk na, taɗə tə gakum ɗəretsətseh
hərwi ŋgwalak nakə ka gum aye
ada ka səmumay naha na, ka gum
niye na wu nakə lele a yay a gər a
Mbəlom aye.

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

3
Məndze i hasləkahay taŋgwas tay

hay
1Andzaniye, nəkuromŋgwashay

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. 3Kâ
ndəɗikumgər 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 hal-
adzay aye. 4 Ɗuh 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. Nəteye na, ta
rəhawatay ha gər a zal tay hay.
6 Sara a gawa na, andza niye, a
rəhaway ha gər a zal ŋgay Abra-
ham. A zalaway «bəy maduweŋ
ga.» Taɗə faya ka gumeye wu lele,
ka dzədzarumeye a wuray kwa
tsekweŋbayna, anəkenəkuromka
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 nakəMbəlom 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.

Ləvum bo hərwi ɗəretsətseh
8 Mandəve i bazlam ga anaŋ

na ndəvakumeye naha: Nəkurom
tebiye ndzum na, mədzal gər
kurom nəte, sakumay naha a bo
məwalaŋ kuromnəte 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
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a zalakum na, ka məge andza niye
hərwi ada kâ hutum ŋgama ŋgay.
10TəwatsaməƊerewel 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 gakumeye seweɗ aye na, way?
14 Kwa taɗə faya ta gakumeye
ɗəretsətseh hərwi wu neheye
ŋgwalak aye faya ka gumeye na,
Mbəlom ma piye fakuma ŋgama
hərwi niye. Kâ dzədzarumatay
a ndo neheye faya ta gakumeye
seweɗayebay, ɗərevmâye fakuma
abəra bay. 15Ɗuh pum mədzal gər
kurom na, 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 kurommândza na,
tsəɗaŋŋahuya, 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 gum-
eye ɗuh tə bəmalə nakə ka sum-
eye ɗəretsətseh hərwi wu neheye
ka gumeye lele bay aye.

18Yesu Kəriste, bo ŋgay eye tə gər
kə mət sik nəte hərwi mezeleme
kurom hay. Neŋgeye nakə mənese
andaya faya bay aye, kəmət 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.
19Ta gədaŋ iMəsəfəre 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 iMbəlom 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.
21Yam 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 mandza eye tə
həlay i mənday i Mbəlom. Neŋgeye
bəy ka gər i gawla i Mbəlom hay
ada ka gər i wu neheye ta gədaŋ
eye tebiye.

4
* 3:12 Dəmes hay 34.13-17.
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Mbəlommâ təra bəy kurom
1 Ka sərakwa ha Yesu Kəriste

kə sa ɗəretsətseh haladzay.
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
anəke a həlay nakay nəkurom
mandza eye ka məndzibəra na,
mede kurom mâ yay a gər a
Mbəlom. Bor i bo mâ ge bəy ka
gər kurom bay. 3 Ka ndzum ahəl
niye haladzay ka məge wu 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 magurlom
haladzaymənde hawumənday, ka
sawum guzom, ka ɗəslawumay gər
a kule nakəma nasiye ha bazlam i
Mbəlommapala eye.

4 Anəke na, ndo neheye tə sər
Mbəlom bay aye tə gawa wu
neheye na, kâ ndzawum ta nəteye
sa bay. Tə ŋgatakum andza niye na,
a gatay hərɓaɓəkka, tə tsaɗakum.
5Ane 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 ayeadaandoneheye
ta mət aye dərmak. 6 Hərwi 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 təmət
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
tsezlezleŋŋe, gumay metsehe a bo
kurom hərwi ada kâ slum faya

maɗuwulay me a Mbəlom. 8 Wu
nakə bagwar eye a ze wu hay
tebiye ayena,mawuɗebo. Wuɗum
bo nəte nəte mə walaŋ kurom
huya tə ɗərev kurom peteh, hərwi
kwa taɗə «mezeleme andaya mə
walaŋ kurom haladzay bəbay na,
ka pəsumeye ha a bo.*» 9Ndo hay
ta ye naha a gay kurom na, təmum
tay ha ta məŋgwese lele, kâ gum
fataya magum bay. 10 Mbəlom kə
gakum ŋgwalak tə wu hay wal wal.
Kə vəlay kwa a way gədaŋ ka məge
wu hay wal wal, ka madzəne ha
siye i ndo hay. Kwa way mâ ge ta
tsəveɗ eye lele. 11 Taɗə Mbəlom a
vəlay a ndoweye gədaŋ 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 məpe
mədzal gər ka Yesu

12 Dzam ga neheye na wuɗa
kurom haladzay aye, ɗəretsətseh
neheye faya ka sumeye na, mâ
gakum wadəŋ wadəŋ bay. Wu
neheye tə ndzakum a gər hərwi
məɗe ha ka pummədzal 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 ŋgatumay a məzlaɓ
ŋgay tə ɗəre kurom aye na, ka
hutumeye məŋgwese bagwar eye
a ze wu hay tebiye. 14 Taɗə ndo
hay faya ta tsaɗakumeye hərwi
nəkurom ndo i Kəriste hay na,
Mbəlom ma piye fakuma ŋgama.
Taɗə faya ka sumeye ɗəretsətseh

* 4:8 Zəbama Dzeke hay 10.12; Yakuba 5.20.
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andza niye na, Məsəfəre i Mbəlom
nakə gədaŋ eye a ze wu hay tebiye
aye ma ndziye tə nəkurom. 15 Taɗə
ndoweyeməwalaŋkuromfayama
siye ɗəretsətseh hərwi nakə a ge
mənese, agəna a kəɗ ndo, agəna a
kəla, agəna a pa tay ha ka bo ndo
hay na, slala i ɗəretsətseh niye na,
lele bay. Mâ ge andaya andza niye
mə walaŋ kurom bay. 16 Ane tuk
na, taɗə faya ma siye ɗəretsətseh
hərwi nakə neŋgeye ndo məpay
bəzay a Yesu Kəriste aye na, horoy
mâ gay bay. Mâ gay naha sɨsœ a
Mbəlom ɗuhhərwindohay tə zalay
ta məzele i Kəriste aye.

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

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

19 Kə ge andza niye na, ndo ne-
heye faya ta siye ɗəretsətseh hərwi
a yay a gər a Mbəlom aye na, tâ ge
ŋgwalak huya. Ta gəray haməsəfəre
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 hutakweye
mede a təv i məzlaɓ i Kəriste nakə
Mbəlom ma bəziye ha aye. Hərwi

niye faya na gakumeye amboh:
2 Gumatay gər a ndo i Mbəlom
neheye a pakum a həlay aye lele.
Gumatay gər lele andza nakə ndo
mətsəkure gənaw ma gatay gər a
təɓaŋ ŋgay hay aye. Gumatay gər
tə ɗərev kurom peteh andza nakə
a say a Mbəlom aye bəna andza
nakə ndo hay tə gakum faya kutoŋ
aye bay. Vəlum ha ɗərev kurom ka
məge məsler nakay tebiye, kâ gum
hərwi nakə faya ta vəlakumeye
faya suloy aye bay. 3 Kâ ləvum tay
ha ndo neheyeMbəlom 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 ma
ndziye ka tor eye, a ze wu hay
tebiye aye.

Mətsike me a zləm a ndo məpe
mədzal gər hay tebiye

5Nəkuromgawlahay, 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 mə Ɗerewel i Mbəlom, tə
gwaɗ:
«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.*»

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
neŋgeyema gakumeye gər lele.

8 Tsəpum bo kurom, ndzum tse-
zlezleŋŋe lele. Hərwi Fakalaw ndo

† 4:18 Dzeke hay 11.31. * 5:5 Dzeke hay 3.34.
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məne ɗəre kurom fayamahəhaliye
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 sum-
eye 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 yum
mata ndze tə Kəriste ma məɗəslay
gər ŋgay nakə ta ɗəslay ka tor
eye. 11Neŋgeye na, gədaŋ ŋgay ma
ndziye ka tor eye. Mâ təra andza
niye!

Mandəve i bazlam
12 Madzəna ga ka məwatsakum

naha ɗerewel nakay na, Silas. I
ga na, neŋgeye malamar deɗek
eye ka tsəveɗ i Mbəlom. Na
watsakum naha ɗerewel nakay
na, məvəlakum gədaŋ ada hərwi
məgwaɗakumna, tadeɗekMbəlom
kə gakway ŋgwalak andza nakə na
tsikakumaye. Kâgərumhaŋgwalak
i Mbəlom niye bay.

13 Ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu neheye nəteye kanaŋ ma Ba-
bilon, Mbəlom a pala tay ha andza
nəkurom aye, ta tsikakum naha
me. Markus wawa ga, kə tsikakum
naha me dərmak.† 14Gəsum həlay
a bo nəte nəte mə walaŋ kurom ta
məgəse bo təmbolok təmbolok lele,
maɗa ha na, ka wuɗum bo.
Mbəlom mâ vəlakum zay a

nəkuromneheyemə 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 ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu tebiye. Mə ɗəma na, Piyer
a tsik andza ma gəriye tay ha. A
gwaɗ həlay i məməte ŋgaymazlam-
bar (1.13). A watsa na, hərwi ada
ndo məpe mədzal gər ka Yesu tâ
ma ahaya məsənəke ŋgay nakə a
sənəkatay aye a gər.
Ɗerewelnakay fayamatsətsahiye

fataya, tâ pa na wu ŋgwalak eye
nakə a yaw ma məpe mədzal gər
aye (madədo 1). Faya ma giye
vəram ta ndo neheye faya ta
sənəkateye maraw me a ndo hay
(madədo 2). Faya ma tsikiye ka gər
i pat i Yesu nakə ma maweye aye
(madədo 3).
Hərwiməvəlatay gədaŋmaməpe

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 ne-
heye a watsa aye (3.15). Tâ da-
zlay mətsəne ada tə məma ahaya
wunakə ta tsənemə 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

nakay na, 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 pummədzal
gər ka Yesu andza nakə nəmay
nəmaa dzala ha faya aye. Niye na,

ma dzəniye kurom andza nəmay.
YesuKəriste agewuniyena, 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 kurom
mâ ge lele

3 Yesu a vəlakway tsəveɗ ka
məsəre Mbəlom nakə a zalakway
aye, hərwi ada kâ ndzakwa tə
neŋgeyema 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. Nəteye na,
lele haladzaywuray andaya andza
niye bay tebiye. A ge andza niye
na, hərwi ada təwu neheye a gwaɗ
ma vəliye na, kâ təmum abəra ka
bor i bo neheye ka məndzibəra
ta dziye ha ndo hay aye, ada kâ
ndzum andza 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, səkahumhamede 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 gumaymetsehe a bo kurom na,
ndzum ɓəŋɓəŋ ta gədaŋ. Ka ndzum
ɓəŋɓəŋ ta gədaŋ na, rəhumay ha
gər aMbəlom. 7Ka rəhumay ha gər
a Mbəlom na, wuɗum bo nəte nəte
mə walaŋ kurom andza nəkurom
ta malamar hay. Ka wuɗum bo mə
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walaŋ kurom andza malamar hay
na,wuɗumndohay tebiyedərmak.
8 Taɗə faya ka gumeye wu neheye
haladzay na, məsəre kurom nakə
ka sərumBəyMaduweŋ kway Yesu
Kəriste aye na, ma təriye kəriye
bay ada məndze kurom nakə ka
ndzumeyena,mabəziyehawu lele
aye hay. 9Ane 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.

10 Malamar ga hay Mbəlom kə
pala kurom ada kə zalakum. Gum
gədaŋ hərwi ada kâ pumay bəzay a
Yesu lele huya. Taɗə faya ka gum-
eye andza niye na, ka dəɗumeye
abəra ka tsəveɗ i Mbəlom ɗaɗa bay.
11Andzaniye ta deɗek,Mbəlomma
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 neheye
ka sərum bəbay na, na makum
ahaya a gər pat pat ada kâ ndzum
ɓəŋɓəŋmadeɗeknakə 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 ada
kâ ndzum tsezlezleŋŋe. 14 Na sər
ha i ga na, a zəkeŋaw hala sa bay,
na gəriye ha məndzibəra nakay,
andza nakə Bəy Maduweŋ Yesu
Kəriste a ɗeŋhaahəl niye aye. 15Na
pəliye tsəveɗ eye tebiye hərwi ada
pat nakə neŋ andaya sa bay aza
na mət aye ka hutumeye tsəveɗ ka
məma ahaya wu neheye a gər.

Mbəlom kə ɗakway ha Yesu na,
wawa ŋgay

16 Ahəl niye na, nəmaa ɗakum
ha kəkay nakə Bəy Maduweŋ Yesu
Kəriste a yaw ta gədaŋ aye. Wu
neheye nəmaa tsikakum aye na,

andza neheye wurmbez kəriye a
yaw abəra ma mədzal gər i ndo
zezeŋ aye bay. Ane tuk na, nəmay
ɓa nəmaa ŋgatay a gədaŋ ŋgay tə
ɗəre may. 17 Ahəl nakə Mbəlom
a vəlay məzlaɓ nakə a ze wu hay
tebiye aye na, nəmay andaya ka
təv eye dərmak. Mbəlom, neŋgeye
ndo i gədaŋ, a ze kwa mey tebiye,
a gwaɗ: «Nakay na, wawa ga, 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 məmahəmba tsəɗaŋŋa eye.*

19 Andza niye, səkahakwa ha
mədzal ha ka bazlam i ndo məɗe
ha bazlam i Mbəlom nakə tə tsik
aye. Hədzakumay zləmkamətsəne
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, andzaməgweɗe Kəriste ma
maweye. Tsana, kaŋgatumeyeawu
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 tsənew abəra ka təv i
Mbəlom aye.

2
Məge metsehe hərwi ndo i

marawme hay
1 Ahəl niye na, ndo neheye tə

gwaɗ nəteye ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom aye nəteye andaya mə

* 1:18 ZəbaməMata 17.1-5; Markus 9.2-7; Luka 9.28-35.
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walaŋ i ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu. Anəke ma təriye andza
niye dərmak, ndo məɗe ha ba-
zlam i Mbəlom ta parasay eye ta
ndohwaweye mə walaŋ kurom, ta
tətikakumeyematətike neheye lele
bay aye, ta nasiye ha sifa i ndo
hay aye. Tə matətike tay niye
hay na, ndo hay ta kərahiye məpe
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. 2 Ndo
hay haladzay ta ta peye bəzay a
tsəveɗ tay nakə lele bay aye. Hərwi
niyendohay ta tsikiyewunakə 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 təmarawme
tay. Ɓa kwa ahəl niye Mbəlom
ndoməgatay sariya a ndo hay faya
ma həbiye tay ha ta sariya hərwi
mədze tay ha. Pat mədze tay ha
abəra mə ɗəma helele na, mazlam-
bar.

4 Ahəl niye gawla i Mbəlom ne-
heye 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 bag-
war 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 neheye 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
ŋgwalakeye,Mbəlomkə təmaahaya
abəra ma Sodom. Wu neheye lele
bay ndo neheye tə gawa aye na,
Lot kə sa ɗəretsətseh mə ɗərev ŋgay
haladzay hərwi tay. 8 Lot, neŋgeye
nakə ndo ŋgwalak eye a ndzawamə
walaŋ tay pat pat. A ŋgataway a
wuneheye 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.

9 Wu neheye ahəl niye, faya ta
ɗakway ha na, Mbəlom a sər tsəveɗ
nakə ma 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
ayehərwi adamâgatay ɗəretsətseh
pat i sariya. 10Mbəlom ma gateye
ɗəretsətseh wene wene eye na, a
ndo neheye faya tə gawa wu neh-
eye 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 iMbəlomhayneheye ta
məzlaɓ aye bay, faya ta tsaɗateye.
11Kwa gawla i Mbəlom eye neheye
ta ze ndo i maraw me neheye ta
gədaŋ, ta tsaɗateye a ndo i maraw
me hay kame i Mbəlom bay, ta
ŋgwasa fataya bay. 12 Ndo neheye
faya ta giye na, wu nakə ma giye
ŋgama bay aye. Nəteye na, andza
wu i pesl neheye ta gəsiye ada ta
kəɗiye tay ha aye. Nəteye faya ta
tsaɗateye kəriye a wu neheye bo
tay eye tə sər bay aye. Ta deɗek

* 2:5 ZəbaməMadazlay i wu hay 6.1–7.24. † 2:6 ZəbaməMadazlay i wu hay 19.24.
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ta mətiye andza wu i pesl hay.
13Mbəlom ma vəlateye ɗəretsətseh
hərwi 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 ndayawum wu hay
dziye, mede tay a gakum horoy.
Faya ta vakumeye gər ada niye na,
a yatay a gər. 14 Ɗəre tay ndu-
zla maraha eye ta məge madama,
məge mezeleme a yatay a gər ha-
ladzay, ɗaɗa tə ye gər ka məge
mezeleme bay. Taɗə ta ŋgatay a
ndo neheye bəle eye ka tsəveɗ i
Mbəlomayena, ta vateye gər hərwi
ada tâ ge mezeleme. I tay na, huya
məge ɗəre ka wu hay. Mbəlom ɓa
kə vəlatay mezeleme. 15 Ta gər ha
tsəveɗ i Mbəlom, faya ta pay bəzay
na, a tsəveɗ tay, faya ta giye na,
wu nakə Balam wawa i Bosor a
gawa aye, a wuɗa məge mənese
hərwi adamâ huta suloy. 16Balam,
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom a
gemezeleme, adaMbəlom a tsikay
me tə bazlam i zuŋgo. Zuŋgo na,
a tsikawa me bay. A tsik me ta
bəɗiɗay i ndo zezeŋ, a gayme a ndo
məɗe ha bazlam iMbəlomniye ada
a ndzay ka tsəveɗ hərwi ada mâ ge
wu i gərmavuwe ŋgay niye sa bay.‡

17 Ndo i maraw me neheye
faya ta vateye gər a ndo hay aye,
nəteye andza bəɗiyem neheye ta
sakwa aye, nəteye andza pazlay
neheye mətasl faya ma həliye tay
ha tsekeke a paw yam bay aye.
Mbəlom kə ləva ha bo ta təv tay
ma ləvoŋ zəŋzəŋ eye ɗəre a zəba
mə ɗəmabay. 18Faya ta giye zlapay
təmawude ha ta magala tə bazlam
neheye ta ge ŋgama bay aye, nəteye
faya ta dziye bo ka masəpete ndo
neheye ti yaw abəra mə walaŋ i
ndo neheye tə sər tsəveɗ i Mbəlom
bay aye, a satay tâ yaw ka təv tay

tâ ge andza nəteye neheye faya
ta giye andza nakə a say a bo tay
aye. 19 Faya ta gwaɗateye a ndo
neheyena, kandzumeyebarbarra,
ka ləvumeye gər kurom. Ane tuk
na, ndo imarawme neheye nəteye
na, beke i mezeleme, tə ləva gər tay
bay hərwi wu nakə a ləvay gər a
ndo aye na, ndo niye neŋgeye beke
i wu niye. 20 Taɗə ndoweye ki yaw
kə sər Yesu Kəriste Bəy Maduweŋ
ada ndo mətəme kway ha ada kə
gər ha wu neheye ŋgwalak eye bay
ma nasiye ha ndo hay aye ada
məndze tsekweŋ a ma faya ka
məge wu neheye ŋgwalak eye bay
aye, wu neheye ta ləvay gər sa na,
i tay a həlay i mandəve məndze
ŋgay lele bay ma ziye nakə kurre
aye. 21 Ta sər tsəveɗ nakə a ye a
deɗek aye. Ane tuk na, ta gər i
bazlam i Mbəlommapala eye nakə
ta tətikatay aye. Haɓe meeneŋ
ŋgama tâ sər tsəveɗ niye bay. 22Wu
nakə a ndzatay a gər a ndo neheye
na, andza dzeke kway nakə a tsik,
a gwaɗ: «Kəra a vənaha wu nakə a
ndaaye, tsana, ama fayaanda sa.»
Tə gwaɗdərmak: «Təbara gadaraw
ada ndəluɓ mâ ge faya bay, tsa na,
a maməkele ha bo a ndəluɓ sa.§»

3
Yesu Kəristemamaweye

1 Dzam ga hay, nakay na, ma-
sulo 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
ndoməɗe ha bazlam i Mbəlom hay
tə tsikawa ahəl niye aye bay. Mu-
mawa ahaya a gər bazlam i Bəy
Maduweŋ kway Yesu Kəriste ndo
mətəme kway ha nakə a tsikakum
kagumeyehaməsler aye. A tsikna,

‡ 2:16 ZəbaməMəpesle 31.16. § 2:22 Dzeke hay 26.11.
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tə bazlam i ndo i maslaŋ ŋgay neh-
eye a slərakumnahaaye. 3Wubag-
war eye nakə na tsikakumeye na,
a həlayməndzibəramandəviye na,
ndo hay ta deyeweye, ta ŋgwasiye
fakuma. Ta ndziye na, məpay
bəzay a bor i bo tay neheye ŋgwalak
eye bay aye ɗekɗek. 4 Ta gwaɗiye:
«Yesu Kəriste a gwaɗ ma maweye
bəɗaw? Neŋgeye məŋgay anəke?
Bəba kway hay tamət, kəmawbay.
Wu hay tebiye ka məndzibəra an-
daya andza ahəl nakə Mbəlom a
ge məndzibəra aye. Wuray tsa ka
mbəɗa bay.» 5 Ndo neheye faya
ta tsikiye andza niye na, a satay
mətsəneMbəlomkə tsik ahəl niye, a
gemagərmbəlom ta dala tə bazlam
ŋgay, a ge dala ta yamaŋgənaha ka
bo abəra ta dala ta yam na, a satay
mətsəne bay.* 6Abəbazl tay ha ndo
hay ahəl niye na, ta yamnakə a rah
ka məndzibəra aye.† 7 Mbəlom a
gwaɗ sa na, magərmbəlom ta dala
neheye anəke aye, ma ndəviye tay
ha tebiye ta ako, a gər tay ha na, ka
təmaɗ. Ma ndəviye tay ha na, pat
nakəma giye sariya a ndo hay ada
ma dziye tay ha ndo i mezeleme
hay aye.

8 Dzam 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
kurom hərwi a say ndəray mâ 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 hereyew hereyew, dala tə
wu neheye mə ɗəma aye tebiye ta
dziye.

11 Kə ge wu niye hay tebiye
ta dziye andza niye na, gumay
metsehe a mede kurom, ndzum
tsəɗaŋŋa ada rəhumay gər a
Mbəlom məwu 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, magərmbəlom ma
təmiye adamadziye hele hele. Ako
ma təmiye tay ha wu hay tebiye,
wuray kwa tsekweŋ ma zəkaweye
bay. 13Ane tuk na, Mbəlom a gwaɗ
ma giye magərmbəlom weɗeye ta
dala weɗeye. Mə ɗəma na, ndo
hay tebiye ta giye wu ŋgwalak
eye. Nakay na, wu nakə faya ka
həbakweye aye.‡

14 Hərwi niye dzam gay hay,
neŋ faya na gwaɗakumeye faya
ka həbumeye madayaw i Bəy
Maduweŋ sa na, gum gədaŋ hərwi
ada mede kurom mâ ge ŋgwalak
eye. Andza niye, ki yaw na,
ma ŋgatakumeye mənese andaya
fakuma bay ada ka ndzumeye
zay tə neŋgeye. 15 Sərum ha na,
Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste
a maw bəse bay na, hərwi a
say ndo hay tâ huta tsəveɗ ka
məɗe ha mənese tay hərwi ada tâ
təma. Malamar kway Pol nakə
ka wuɗakwa na aye, mə ɗerewel
ŋgay nakə a watsakum naha, ka
tətikakum wu neheye dərmak. A
watsa na tə metsehe nakə Mbəlom
a vəlay aye. 16 Mə ɗerewel ŋgay
neheye a watsa aye tebiye fayama
watsiye ka bazlam nakay andza

* 3:5 Zəba məMadazlay i wu hay 1.6-9; 7.11. † 3:6 Madazlay i wu hay 7.11. ‡ 3:13 Zəba
ma Ezay 65.17; 66.22.
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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 tambəɗayhəlayandzanakə ta
mbəɗaway a siye i bazlam neheye
mə Ɗerewel i Mbəlom aye. Təməge
andza niye na, faya ta vahaweye
sariya i Mbəlom ka gər tay.

17 Dzam ga hay, nəkurom na,
ka sərum wu neheye tsɨy. Hərwi
niye, neŋ faya na gwaɗakumeye,
gum metsehe hərwi ada ndo ne-
heye ta rəhay ha gər a Mbəlom
bay aye na, tâ vakum gər abəra
ka təv nakə nəkurom mandza eye
faya ɓəŋɓəŋ aye mede kurom ha
a mənese tay bay. 18 Səkahum ha
məsəre Bəy Maduweŋ kway Yesu
Kəriste ndo mətəme kway ha ada
məsəre ŋgwalak nakə a vəlakway
aye ada ŋgama nakə a vəlakway
aye.
Kwa way mâ ɗəslay ha gər, kwa

anəke hus ka tor eye. Amen!
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Makurre i ɗerewel nakə
Yuhanaa watsa aye
Məfələkwe

Ɗerewel neheye mahkar ma
Dzam Weɗeye, ndo hay tə sər maa
watsa na, Yuhana. Makurre i
ɗerewel neheye mahkar aye na, kə
ɗa ha ndo nakə a watsa aye bay.
Ndo məwetse ɗerewel masulo eye
tamamahkar 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. Neŋgeye ma bəruk i ndo neh-
eye bazlam andaya mə walaŋ tay
aye. Ɗerewel neheye mahkar aye
tə watsa hərwi ndo neheye tə sər
Labara Ŋgwalak eye nakə Yuhana a
watsa aye.

Bazlam nakə a tsik ka ndo nakə
ma vəliye sifa aye

1 Ndo nakə nəmaa watsakum
naha ka gər ŋgay aye na, kwa ahəl
niye məndzibəra andaya zuk bay
ayena, neŋgeye andaya. Nəmayna,
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, wu nakə nəmay nəmaa ŋgatay

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. 3Wu nakə nəmaa ŋgatay tə ɗəre
may ada nəmaa tsəne tə zləm may
aye na, nəmaa ɗakumeye naha a
nəkuromdərmakhərwi adanəmay
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. 4 Nəmaa watsakum
naha wu neheye na, hərwi ada mâ
yayagər a ɗərevkwaykurahkurah
lele.

Ndonakə fayamagiyemezeleme
aye na, ma ndziye ka təv i Mbəlom
bay

5 Bazlam nakə nəmaa tsəne,
Yesu Kəriste a tsikamay aye ada
nəmaa ɗakum ha aye na, Mbəlom
na, neŋgeye dzaydzay. Ləvoŋ
andaya mə neŋgeye təbey. 6 Taɗə
ka gwaɗakwa nəkway madzapa
eye nəte ta Mbəlom. Ane tuk na,
faya ka gakweye mənese huya
na, niye na, andza məgweɗe faya
ka rawakweye me. Sa tsa na,
faya ka zəŋgalakweye tsəveɗ nakə
lele bay aye. 7 Taɗə ɗuh nəkway
mə dzaydzay andza Mbəlom nakə
neŋgeye mə dzaydzay aye na, niye
na, andza məgweɗe nəkway nəte
nəte madzapa eye. Bambaz i Yesu
Wawa i Mbəlom kə barakway na
mezeleme hərwi ada kâ tərakwa
tsəɗaŋŋa.

8Taɗəka gwaɗakwanəkway faya
ka gakweye mezeleme təbey na,
niye na, faya ka vakweye gər a bo
kway. Kə ge andza niye na, deɗek
andaya mə ɗərev kway bay. 9Ɗuh
na, ɗakway ha mezeleme kway a
Mbəlom. Neŋgeyena,Mbəlomnakə
deɗek aye. Wu nakə a tsik a gwaɗ
ma giye na, ma giye na. Andza
niye, ma pəsakway ha mezeleme
kway, ma təriye kway ha tsəɗaŋŋa
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kame ŋgay. 10 Taɗə ka gwaɗakwa
ɗaɗa ka gakwa mezeleme bay na,
niye na, ka tərakwa ha Mbəlom
andza neŋgeye ndo i maraw me.
Bazlam ŋgay na, ɗaɗa ka pakwa a
mədzal gər kway bay.

2
1 A nəkurom wawa ga hay, wu

neheye na watsakum naha aye
na, hərwi ada kâ gum mezeleme
bay. Ane tuk na, taɗə ndəray kə
ge mezeleme na, sərum ha ndo
məmakwayboandayaka təv iBəba
kway Mbəlom. Ndoweye niye na,
Yesu Kəriste. Neŋgeye ɗaɗama 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 indohaykaməndzibəra
tebiye dərmak.

Bazlammapala eye weɗeye
3TaɗəkagakwawunakəMbəlom

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 andayamə neŋgeye bay.
5 Ɗuh ndo nakə faya ma rəhay ha
gər a bazlam i Mbəlommapala eye
na, maa wuɗa Mbəlom peteh na,
neŋgeye. Andza niye ka sərakweye
hana, nəkwayməhəlay ŋgay. 6Taɗə
ndoweye kə gwaɗ neŋgeyemandza
eye mə həlay i Mbəlom na, məndze
ŋgaymâ təra andza i Yesu.

7 Dzam 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 nakə na
watsakum naha aye na, andza
bazlam weɗeye. Maa bəzakway
ha mede niye weɗeye na, Yesu.
Nəkurom dərmakmede kurom na,
weɗeye. Andza niye ləvoŋ faya ma
ndəviye. Dzaydzay nakə deɗek eye
ka dazlay amandəve.*

9Taɗə ndoweye kə gwaɗ neŋgeye
mandza eye mə dzaydzay ada
neŋgeye faya ma nay ɗəre a mala-
mar 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, andayamə
ɗərevŋgaykwa tsekweŋbay tebiye.
11 Ane tuk na, ndo nakə faya ma
nay ɗəre a ndo aye na, neŋgeye hus
anəke ma ləvoŋ. Wu nakə faya ma
giye tebiye, faya ma giye na, ma
ləvoŋ. Faya ma diye a ŋgay na, a
sər bay. A ŋgatay a ɗəre bay hərwi
neŋgeyema ləvoŋ.

Kâ gum ɗəre ka wu i məndzibəra
bay
12Anəkuromwawa ga hay, nawat-

sakum naha na, a nəkurom:
Na watsakum naha na, hərwi
Mbəlom kə pəsakum ha
mezeleme 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 wat-
sakum naha na, a nəkurom
dərmak.

* 2:8 Zəbama Yuhana 13.34.
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Nəkurom na, ka ŋgwasum ka
Fakalaw.

14 Ayaw! Wawa ga hay, na wat-
sakum naha na, a nəkurom.

Nəkurom na, ka sərum Bəba
kwayMbəlom.

A nəkurommadugula hay, na wat-
sakum naha na, a nəkurom.

Na watsakum naha na,
nəkuromka sərumndonakə
kwa ahəl niye məndzibəra
andaya zuk bay aye na,
neŋgeye andaya.

A nəkurom gawla hay, na wat-
sakum naha na, a nəkurom.

Nəkuromna, bazlam iMbəlom
mə ɗərev kurom.

Ka hutum gədaŋ, ka ŋgwasum
ka Fakalaw dərmak.

15 Kâ pumay bəzay a mede i
ndo i məndzibəra hay bay. Kâ
wuɗumwu i məndzibəra bay. Taɗə
ndoweye ka wuɗa wu neheye
ka məndzibəra aye na, sərum ha
neŋgeye na, a wuɗa Bəba kway
Mbəlom bay. 16Ndo neheye faya ta
giye wu i məndzibəra aye, nəteye
na, kəkay? Nəteye na, faya ta giye
wu nakə a yay a gər a bo tay aye.
Wunakə ɗəre taykəŋgatayayena, a
satayməhute. Sana, faya ta giyeha
zlapay təwu tay niye hay. Wu niye
hay məge andza niye na, Mbəlom
ka tətikakway bay. Məge wu niye
hay andza niye na, i məndzibəra.
17 Sərum ha na, məndzibəra faya
ma ndəviye ada tə wu neheye ndo
hay ta wuɗa aye tebiye ta ndəviye
dərmak. Ane tuk na, ndo nakə faya
ma giye wu nakə a say a Mbəlom
aye na, neŋgeye ma ndziye ka tor
eye.

Gum metsehe ta ndo neheye ta
kərah Yesu Kəriste aye

18 Wawa ga hay, mazlambar
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 məwalaŋ kway. Wu nakay
a ge bo andza nakay na, hərwi
ada mâ sər bo parakka nəteye ndo
kway hay bay.

20 Nəkurom na, Kəriste kə
vəlakum məsəfəre ada nəkurom
tebiye na, ka sərum deɗek i Yesu.
21 Na watsakum naha na, hərwi
nakə ka sərumdeɗek i Yesu bay aye
ɗaw? Nawatsakumnahana, hərwi
məgwaɗakum ɗuh na, ka sərum.
Ka sərumhana,marawmeandaya
kwa tsekweŋma deɗek bay. 22Ndo
i maraw me niye bagwar eye
neŋgeye na, way? Ndo i maraw
meniye 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 təma
Yesu Wawa i Mbəlom na, ka təma
BəbaMbəlom.

24 Nəkurom na, dzalum ka ba-
zlam i Yesu nakə ka tsənum kurre
ka madazlay i bazlam i Yesu nakə
ka tsənum aye. Gum gədaŋ ɗuh
na, ka bazlam nakə ka tsənum
kurre ka madazlay aye, mâ ndza
mə ɗərev kurom. Taɗə bazlam ne-
heye ka tsənum kurre ka mada-
zlay aye andaya mə ɗərev kurom
na, nəkurom dərmak ndzum mə
həlay i Yesu ada mə həlay Bəba
ŋgay Mbəlom. 25 Wu nakə Yesu a
gwaɗ ma vəlakweye na, anaŋ: A
gwaɗ, ma vəlakweye sifa nakə ma
ndəviye bay aye.

† 2:18 2 Tesalonik hay 2.3-4.
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26Wu nakay na watsakum naha
na, hərwiməgakum ɗaf. Na gakum
ɗaf na, hərwi ndo neheye a satay
məvakum gər aye. 27 Nəkurom
na, Kəriste kə vəlakum Məsəfəre.
Məsəfəre niye na, mandza eye
mə ɗərev kurom. Hərwi niye
nəkurom na, ka pəlumeye ndo
matətikakum wu mekeleŋ eye
sa bay. Ɓa Məsəfəre andaya mə
ɗərev kurom tsɨy. Məsəfəre na,
ma tətikiye kurom ha ka gər i wu
hay tebiye. Ada wu neheye faya
ma tətikakumeye na, deɗek bəna,
mənese mə ɗəma təbey. Ndzum
mə həlay i Yesu Kəriste andza nakə
Məsəfəre a tətikakum aye.

28Wawa ga hay, ndzummə həlay
i Yesu Kəriste. Ka ndzumeye mə
həlay ŋgay na, hərwi ada pat nakə
ma maweye na, kâ dzədzarakwa
bay ada horoy mâ gakway kame
ŋgay bay. 29 Ka sərum ha Yesu na,
neŋgeye ndo i deɗek. Sərum ha
dərmak na, ndo nakə faya ma giye
wu nakə deɗek aye na, neŋgeye ka
təra wawa i Mbəlom.

3
Nəkway ka tərakwa na, wawa i

Mbəlom hay
1 Zəbum ka mawuɗe bo i

Mbəlom nakə a wuɗa kway aye na,
hadzəgay! A gwaɗ nəkway na, ka
tərakwa wawa ŋgay hay. Ta deɗek
nəkway ka tərakwa wawa ŋgay
hay. Ane tuk na, ndo i məndzibəra
hay ta sər ha nəkway wawa i
Mbəlom hay bay. A ge andza
niye na, hərwi nəteye tə sər 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. 3Ada
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.
5 Nəkurom ka sərum ha Yesu
Kəriste a yawkaməndzibəra hərwi
məzle na mezeleme i ndo hay.
Neŋgeye na, kə ge mezeleme kwa
tsekweŋ bay tebiye. 6 Ndo nakə
neŋgeyemə 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.

7Taɗə 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 mezeleme na,
kwa anəke bay. Hərwi niye Wawa
i Mbəlom a yaw kaməndzibəra na,
mədze haməsler i Fakalaw.

9 Ndoweye ka təra wawa i
Mbəlom na, ma giye mezeleme
huya sa bay. Ma giye mezeleme
huya sa bay na, hərwi məsəfəre
nakəMbəlom a vəlay aye na, gədaŋ
eye. Faya ma giye məsler mə ɗərev
ŋgay. Ma sliye fayaməgemezeleme
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 a
wuɗa malamar ŋgay hay bay aye
na, neŋgeye ka tərawawa iMbəlom
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,
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kâ tərakwa andza Kayin bay.*
Neŋgeye wawa i Fakalaw. Kə kəɗ
malamar ŋgaymədahaŋ eye. A kəɗ
na na, hərwi mey? A kəɗmalamar
ŋgay na, hərwi məsler ŋgay nakə
a gawa na, lele bay. Ane tuk na,
məsler i malamar ŋgay na, lele.†

13 Malamar ga hay, taɗə ndo i
məndzibəra hay ta nakum ɗəre
na, mâ gakum wadəŋ wadəŋ bay.
14 Anəke nəkway ka sərakwa na,
nəkwayandzandoneheyemaməta
eye sa bay. Ane tuk na, nəkway
ka huta kwa sifa weɗeye nakə ma
ndəviye bay aye tsɨy. Ka sərakwa
ha na, kəkay? Ka sərakwa na,
hərwi ka wuɗakwamalamar kway
hay. Taɗə ndoweye ka wuɗa
malamar ŋgay hay bay na, neŋgeye
huya andza ndo nakəmaməta eye.
15 Taɗə ndoweye kə nay ɗəre a
malamar ŋgay na, neŋgeye a təra
andza ndo məkəɗe ndo hay. Ka
sərum ndo məkəɗe ndo hay na,
kə huta sifa nakə ma ndəviye bay
aye bay. 16 Ka sərakwa mawuɗe
bo na, ma kəkay? Ka sərakwa na,
Yesu Kəriste a wuɗa kway, a vəl ha
məsəfəre ŋgay hərwi kway. Andza
niye nəkway dərmak vəlakwa ha
məsəfəre kway hərwi malamar
kway hay. 17 Taɗə ndoweye wu
ŋgayandayaadakə sərhamalamar
ŋgay andaya nakə wu andaya faya
bay, ka kərah məvəlay na, ma
sliye məgweɗe «Na wuɗa Mbəlom»
ɗaw? Ma sliye faya mətsike bay!
18Wawa 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 za-
yzay kame i Mbəlom. 20 Kwa
taɗə ɗərev kway faya ma ɗakway

ha ka gakwa mezeleme bəbay na,
ɗərev kwayma dzədzariye bay, ma
ndziye zayzay kame ŋgay, hərwi
Mbəlom na, bagwar eye a sər kway
ha a ze ɗərev kway. 21 Andza
niye dzam ga neheye na wuɗa
kurom haladzay aye, taɗə ɗərev
kway kə ɗa ha nəkway ka gakwa
mezeleme bay na, kâ deyekwa
kame i Mbəlom təmadzədzere aye
sa bay. 22 Taɗə ka tsətsahakwa
faya wu kwa wuye mey na, ma
vəlakweye hərwi nəkway faya ka
rəhakweye ha gər a bazlam ŋgay
andza faya ka gakweye wu nakə
a yay a gər aye. 23 Bazlam nakə
a gwaɗakway rəhakway ha gər
aye na, anaŋ: Dzalakwa ha ka
Yesu Kəriste Wawa i Mbəlom ada
wuɗakwa bo nəte nəte mə walaŋ
kway andza nakəMbəlom a tsikak-
way aye. 24 Ndo nakə ka rəhay ha
gər a bazlam ŋgay aye na, neŋgeye
mandza eye mə həlay i Mbəlom.
Mbəlom dərmak mandza eye ka
gər ŋgay. Ka sərakwa ha Mbəlom
mandza eye tə nəkway na, kəkay?
Ka sərakwa ha na, ta Məsəfəre ŋgay
nakə a vəlakway aye.

4
Məsəre ha Məsəfəre i Mbəlom na,

kəkay?
1 Dzam ga neheye na wuɗa

kurom haladzay aye, kâ pumay
zləm a bazlam i ndo neheye tə
gwaɗnəteye na,Məsəfəre iMbəlom
andaya fataya aye bəse tsa bay.
Ane tuk na, ka sərumeye ha ta
deɗek taɗə Məsəfəre i Mbəlom
andaya fataya na, gumay metsehe
a bazlam tay lele. Na tsikakum
andzaniyena, hərwindoneheye tə
gwaɗ nəteye ndo məɗe ha bazlam
i Mbəlom aye nəteye andaya ka
məndzibəra tsɨy. 2Ka sərumeye ha
taɗə ndoweye Məsəfəre i Mbəlom
andaya faya ma kəkay na, anaŋ:
Taɗə ndoweye kə ɗa ha parakka

* 3:12 Madazlay i wu hay 4.8. † 3:12 Zəbama 1 Yuhana 2.13.
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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 kambərum
mətsənena, ndoməne ɗəre iKəriste
ma deyeweye. Anəke na, ki yaw,
neŋgeye andaya kaməndzibəra.*

4 Nəkurom na, wawa ga hay,
nəkurom wawa i Mbəlom hay.
Ka slum ka ndo maraw me niye
hay hərwi Məsəfəre nakə mə ɗərev
kurom aye na, neŋgeye gədaŋ
eye a ze na, məsəfəre i ndo i
məndzibəra hay. 5 Ndo maraw
me niye hay, nəteye na, faya ta
tsikiye na, kawu 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 zləma
bazlammaybay. Taɗəndoweyemə
ɗərev ŋgay na, məsəfəre deɗek eye
kəgəbay məsəfəre i maraw me na,
ka sərakweye ha na, andza niye.

Maa vəl mawuɗe bo na,Mbəlom
7 Dzam ga neheye na wuɗa

kurom haladzay aye, wuɗakwa
bo nəte nəte mə walaŋ kway
huya. Hərwi mawuɗe bo nakə ka
wuɗakweye bo aye a yawna, 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 sərMbəlom 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.

9Mbəlomabəzakwayha parakka a
wuɗa kway na, kəkay? A bəzakway
ha awuɗa kway na, a slərawwawa
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
wunakə təvəlawakəriyehərwi ada
mâ pəsakway ha mezeleme kway
hay.

11 Dzam ga neheye na wuɗa
kuromhaladzay aye, kə geMbəlom
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
huyaayena, neŋgeyemandziyemə
həlay i Mbəlom. Mbəlom dərmak
neŋgeye tə neŋgeye. 17 Ka sərakwa
ha ka wuɗakwa Mbəlom peteh na,
kəkay? Ka sərakwa ha na, pat

* 4:3 Zəbama 1 Yuhana 1.18.
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nakə Mbəlom ma gateye sariya a
ndo hay aye na, ka dzədzarakweye
bay. Ka dzədzarakweye bay na,
hərwi məndze kway nakay ka
ndzakweye ka məndzibəra aye na,
andza Yesu. 18 Taɗə ka sərakwa
ha Mbəlom a wuɗa kway na, ka
dzədzarakweye sa bay. Hərwi
mawuɗe bo i Mbəlom nakə a wuɗa
kway aye na, ma zliye fakwaya a
bəra madzədzere niye tebiye. Wu
nakə ndo hay ta dzədzaray aye na,
sariya i Mbəlom. Andza niye taɗə
ndoweye ka dzədzar na, mawuɗe
bo i Mbəlom ma giye məsler mə
ɗərev ŋgay andza nakə a say a
Mbəlom aye bay.

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 kawu iməndzibəra

1 Kwa way kə dzala ha ka
Yesu, neŋgeye na, Kəriste Wawa i
Mbəlom. Ada kwa way ka wuɗa
bəba i wawa hay na, a wuɗa
wawa ŋgay hay dərmak. 2 Ka
sərakwa ha nəkway ka wuɗakwa
wawa i Mbəlom hay na, kəkay?
Ka sərakwa ha na, ka wuɗakwa
Mbəlom ada faya ka rəhakway ha
gər a bazlamŋgaymapala 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, 4hərwi 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. 5 Mata sle ka wu i
məndzibəra na, way? Mata sle faya
na, ndo neheye tə dzala ha tə gwaɗ
Yesu na, neŋgeye Wawa i Mbəlom
aye.

Wu neheye tə ɗa ha Yesu na,
Wawa iMbəlom aye

6 Yesu Kəriste na, ki yaw kə
mbəzla a yam nakə ta dzəhuɓ ha
a ɗəma aye ada ta mbəɗa ha bam-
baz 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 iMbəlom. Neŋgeyena,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 hay mahkar
aye na, 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 neh-
eye tə ŋgatay aye na, ka təmakweye
bazlam i Mbəlom dərmak hərwi
bazlam ŋgay nakə a ɗa ha aye na,
a ze i ndo hay. Maa ɗakway ha
wu niye hay ka gər i wawa ŋgay
na, Mbəlom eye ŋgway. 10Ndoweye
kə dzala ha ka Wawa i Mbəlom
na, neŋgeye a sər mə gər ŋgay wu
neheye Mbəlom a ɗa ha aye na,
deɗek. Ane tuk na, ndoweye kə
dzala ha ka Mbəlom bay na, a təra
haMbəlomndo imarawme. A təra
ha Mbəlom ndo i maraw me na,
hərwiakərahwunakəMbəlomaɗa
ha ka gər i wawa ŋgay aye. 11Wu
nakə Mbəlom a ɗakway ha aye na,
wuye mey? A ɗakway ha na, kə

* 5:6 Ndoməwetse ɗerewel nakay a tsik kamadzəhuɓe i Yesu a yam taməməte ŋgay.
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vəlakway sifa nakəmandəviye bay
aye. Sifa niye a vəlakway aye na,
tə həlay i wawa ŋgay. 12 Ndo nakə
neŋgeyemandza eye nəte təWawa
i Mbəlom aye na, kə huta sifa niye.
Ndonakəneŋgeyemandza eyenəte
ta Wawa i Mbəlom bay aye na,
neŋgeye kə huta sifa niye bay.

Sifa nakəMbəlom a vəl aye
13Wuneheyenawatsakumnaha

aye na, a nəkurom neheye ka dza-
lum ha təməzele i Wawa i Mbəlom
aye. Na watsakum naha na, hərwi
ada kâ sərum ha na, ka hutum
sifa nakə ma ndəviye bay aye.
14Ahəl nakənəkway kameŋgay aye
na, madzədzere andaya mə ɗərev
kway bay. Ka sərakwa ha ta deɗek
wu nakə ka tsətsahakweye faya
taɗə a yay a gər na, ma tsənakweye
na. 15 Taɗə ka sərakwa ha faya
ma tsənakweye na wu nakə faya
ka tsətsahakweye tebiye na, ka
sərakwa ha ɓa kə vəlakway wu
nakə ka tsətsahakwa aye tsɨy.

16 Taɗə ndoweye kə ŋgatay
a malamar ŋgay faya ma giye
mezeleme nakə ma diye ha a
məməte bay aye na, mâ ɗuwulay
meaMbəlomhərwindoniyehərwi
ada Mbəlom mâ vəlay sifa. Na tsik
na, hərwi ndo neheye faya ta giye
mezeleme nakə ma diye tay ha a
məməte təbey aye ɗekɗek tsa. Na
tsik na, hərwi ndo neheye 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, andaya. 17 Taɗə
ndoweye kə ge mənese wuray
wuray na, a ge na, mezeleme. Ane
tuk na, mezeleme hay tebiye ma
diye ha ndo aməməte bay.

18 Ka sərakwa ha kwa way ka
təra wawa i Mbəlom na, ma giye
mezeleme huya sa bay, hərwi Yesu
Wawa iMbəlom fayama tsəpiye na
ada Fakalaw ma sliye faya məgay
wuray bay.†

19Ka 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, Mbəlom nakə deɗek aye. Maa
vəlakway sifa nakəmandəviye bay
aye na, neŋgeye.

21 Wawa ga hay, kâ pumay
bəzay a kule i ndo neheye faya ta
zambaɗay aye bay.

† 5:18 Zəbama 1 Yuhana 2.13.
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Masulo i ɗerewel nakə
Yuhanaa watsa aye

Mətsikeme
1 Neŋ madugula i gay i

maɗuwuleme, na tsikaka nahame
na, a nəkar məhay gər i ndo məpe
mədzal gərhaykaYesunakəka 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 ɗekɗekbay. Ndoneheye tebiye
tə sər bazlam nakə a tsik ka gər i
Mbəlom nakə deɗek aye, ta wuɗa
kurom dərmak. 2Na wuɗa kurom
na, hərwi bazlam niye deɗek aye
mandza eye mə ɗərev kway ada
ma ndziye mə ɗərev kway na, ka
tor eye.

3Mbəlom 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
nakədeɗekayeadakawuɗakwabo
nətenəteməwalaŋkwayayena, ka
hutakweye wu niye hay.

Deɗek təmawuɗe bo
4 Ɗərev ga kə ŋgwasa haladzay

hərwi na tsəne na, siye hay mə
walaŋ i wawa yak hay faya ta
pay bəzay a tsəveɗ nakə deɗek
aye. Faya ta giye na, wu neheye
Mbəlom Bəba kway a gwaɗ gum
aye. 5 A nəkar may ga nakə na
wuɗa kar haladzay aye. Wu nakə
a seŋ məgwaɗaka aye na, anaŋ:
Wuɗakwa bo nəte nəte mə walaŋ
kway. Bazlam nakay na watsaka
naha aye na, bazlam weɗeye nakə
ka tsənum ɗaɗa bay aye bay. Na
tsikaka naha na, wu nakə ɓa ka
tsənakwa ahəl niye aye. 6 Taɗə
ka wuɗakwa Mbəlom na, andza
məgweɗe fayakagakweyewunakə
Mbəlom a tsikakway aye. Mbəlom
a gwaɗakum na, wuɗum bo nəte

nəteməwalaŋ kuromhuya. Nakay
na, bazlam nakə ka tsənum ahəl
niye kurre ka madazlay i bazlam i
Mbəlom nakə ka tsənum aye.

7 Na tsikakum andza niye na,
hərwi mey? Na tsikakum andza
niye na, hərwi ndo masəpete
ndo hay nəteye andaya ta yaw
haladzay ka məndzibəra. Nəteye
na, Yesu Kəriste ka təra ndo zezeŋ,
ki yaw ka məndzibəra na, ta
təma təbey. Ndo nakə 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 aye
mâ təra kəriye bay. Ɗuh gum
metsehe hərwi ada ka hutumeye
wu imadagər kuromnakəMbəlom
a gwaɗma vəlakumeye.

9 Sərum ha na, ndoweye kə pay
bəzay a bazlam i Kəriste nakə a
tətikakway aye bay, ane tuk na, a
ye a səkahha faya bazlammekeleŋ
eye hay wal na, ndoweye niye
mandza eye mə həlay i Mbəlom
bay. Ndo nakə faya ma pay bəzay
huya a bazlam i Yesu neheye
a tətikakway na, neŋgeye na,
mandza eye mə həlay i Mbəlom
Bəba kway ada mə həlay i wawa
ŋgay Kəriste.

10Hərwi niye faya na tsikakum-
eye: Taɗə ndoweye ki ye
naha a walaŋ kurom faya ma
tətikakumeye bazlam nakə wal
abəra ka bazlam i Kəriste nakə a
tətikakumaye na, ka təmumnamâ
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 faya
mapaybəzaykaməgemənesenakə
fayama giye.

Mandəve i bazlam hay
12 A seŋ məwatsakum naha wu

hay haladzay haɓe, ane tuk na, a
seŋ məwatsakum naha a ɗerewel
bay. Na dzala na, na diye naha
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ka təv kurom ada wu nakə a seŋ
mətsikakum aye na, ka tsikakweye
tə bazlam hərwi ada ɗərev kway
mâ ŋgwasa lele kurah kurah.

13Məhay gər i ndo neheye a təra
malamaryaknakəMbəlomazlana
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.

2A 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 haladzay

hərwimalamar haymamədzal gər
ka Mbəlom, ti yawaw kanaŋ, tə
tsikeŋkagəryakna, təgwaɗ: 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. 4Na tsəne wawa hay faya ta
pay bəzay a tsəveɗ i deɗekna, ɗərev
ga kə ŋgwasa haladzay. Ɗaɗawuray
kwa nəte kə yeŋ a gər andza niye
andaya bay.

5A nəkar dzam ga nakə na wuɗa
kar haladzay aye, nəkar na, faya ka
giye wu lele eye. Faya ka dzəniye
tay ha malamar kway neheye ka
tsəveɗ i Mbəlom aye. Kwa neheye
ti yawanahambəlok eyehaybəbay
na, faya ka dzəniye tay hay. 6Ndo
neheye ka gatay gər aye na, nəteye
ti yaw kanaŋ tə ɗəslaka ha gər ha-
ladzay 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.
8 Hərwi niye nəkway ndo mədzal
gər ka Mbəlom na, dzənakwa tay
ha slala i ndo niye hay hərwi ada
nəkway ta nəteye kâ gakwaməsler
dziye ta deɗek.

Diyotərif ta Demetəriyos
9 Na watsa naha ɗerewel a

məhay gər i ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu neheye ka təv kurom
aye. Ane tuk na, Diyotərif na, a say
məpe zləm ka wu nakə na tsik aye
bay, hərwi neŋgeye a wuɗa matəre
bagwar eye kame i ndo hay.

10 Na ye naha na, na ɗiye ha
mənese ŋgay nakə faya ma giye
kame indohayandzaneŋgeyenakə
fayama ɗəsiye fagaya parasay aye.
Neŋgeye a ge na, wuneheye ɗekɗek
tsa bay. Ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu ti yawa a gay ŋgay
na, a wuɗa matəme tay bay. Ndo
mekeleŋ eye hay a satay matəme
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
na, a gatay me, faya ma həhariye
tay ha ndo neheye a satay matəme
ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
aye.

11Anəkar dzamganakənawuɗa
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 fayama giye
wu lele eye huya na, neŋgeye ka
təra wawa i Mbəlom. Ane tuk na,
ndo nakə faya ma giye wu neheye
lele bay aye hay huya na, neŋgeye a
sər Mbəlom zuk bay.

12 Demetəriyos na, kwa way a
tsik faya a gwaɗ: Demetəriyos na,
faya ma giye wu nakə lele aye.
Nəmay dərmak nəmaa gwaɗ faya
na, neŋgeye lele. Ada ka sər ha wu
nakə nəmaa tsik aye na, deɗek.

Mandəve i bazlam hay
13Wuhayandayahaladzay a seŋ

mətsikaka naha, ane tuk na, a seŋ
məwatsaka naha ka ɗerewel bay.
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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 ha-
ladzay aye, ta tsikaka naha me.
Tsikatay ha me a dzam kway hay
tebiye nəte ta nəte.
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Ɗerewel nakə
Yudaa watsa aye

Məfələkwe
Ɗerewel i Yuda mawatsa eye na,

hərwi ndo məpe mədzal gər hay
tebiye ka Yesu. Ɗerewel nakay a
ndzəkit bo i ɗerewel i Piyermasulo
eye. Yuda faya ma giye gədaŋ ka
ndo neheye ta sənəkateye parasay
andohayayeadamede tay lelebay
aye. Ka slakweye mələve ha ka bo
mede6huska13 ta 2Piyermadədo
2.
Yuda a geməsler taDzamGuram

eye. A həlaw məsənəke hay abəra
mə ɗəma hərwi ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu a həlay ŋgay aye. A
geməsler təgər i bazlamneheyemə
ɗerewel i Yahuda hay andaya mə
Ɗerewel i Mbəlom bay aye (mede 9,
14 ada 15).
Yuda awatsa tə bazlammandala

eyema kəkayMbəlommapərateye
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 neŋmalamar i Yakuba.
Na watsakum naha a nəkurom ne-
heye Mbəlom a wuɗa kurom aye.
Neŋgeye a zalakum hərwi ada kâ
tərum ndo ŋgay hay, ada Yesu
Kəristema tsəpiyekurom. 2Gumay
məboaMbəlomhuya,mâvəlakum
zay ada mâ bəzakum ha mawuɗe
bo ŋgay.

Ndo imarawme hay
3Miya 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 Mbəlom bay
aye ta gəɗ naha a walaŋ kurom
ta bəbərek tay. Ndo niye hay na,
ŋgwalak i ndo hay bay. Nəteye
faya ta pəliye tsəveɗ ka mambəɗay
həlay a ŋgwalak i Mbəlom nakə a ge
kway aye. Tə gwaɗ na: «Mbəlom
kə vəlamay tsəveɗ ka məge kwa
mey. Kwa wuray wuray na, nəmaa
ləviye 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? Ane tuk
na, ndo siye hay ta təma bazlam
ŋgay bay. Hərwi niye, Mbəlom
kə kəɗ tay ha a bəra mə ɗəma
mə walaŋ tay.* 6 Sa na, gawla i
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 fa-
taya a ləvoŋ zəŋzəŋ eye. Ta ndziye
mə ɗəma ka tor eye. Ta həbiye
pat i sariya i Mbəlom nakə bag-
war aye ma ta gateye a ndo hay
tebiye aye. 7 Gəma neheye tə
zalatay Sodom ta Gomora ada ta
gəma neheye tə mbatay naha aye
na, mâ mətsakum gər bay dərmak.
Ndo i gəma niye hay na, tə gawa
mezeleme andza i gawla i Mbəlom
niye hay. Tə gawa na, wu neheye
lelebay aye wal wal haladzay, wu

* 1:5 ZəbaməMəpesle 14.
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neheye a ye ka bo i ndo zeŋzeŋ ma
giye bay aye. Mbəlom kə kal fataya
ako nakəmambatiye ɗaɗa bay aye.
Andza niye, Mbəlom a ɗa ha na,
ada ndo hay tâ ge andza nakay sa
bay.†

8Ndoneheye tə gəɗnaha awalaŋ
kurom aye na, faya ta giye andza
ndo i gəma i Sodom ta Gomora hay
dərmak. Faya ta nasiye ha bo tay
ta wu neheye lelebay aye, hərwi
məsine neheye faya ma gatay aye.
A satay Mbəlom mâ ləvatay gər
bay. Faya ta tsaɗiye tay ha gawla i
Mbəlom hay. 9 Kwa Misel neŋgeye
nakə bəy ka gər i gawla i Mbəlom
hay aye bəbay na, kə ge andza
nəteye ɗaw? Hərwi ahəl niye
ta təra tə Fakalaw ka mədahaŋ i
Musa na, kə tsaɗay a Fakalaw bay.
Ane tuk na, a gwaɗay a Fakalaw
na: «Mbəlommâ gaka ɗəretsətseh!»
10 Ane 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
andzaniyena,madziye tayhaɗuh.

11 Waawayah! 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 Balamnakə
a ge ahəl niye aye.§ Faya ta nas-
eye a Mbəlom andza Kore nakə
a ge ahəl niye Mbəlom a dze ha
aye.* Nəteye na, ta dziye andza
niye dərmak.

12Ahəl nakə faya ka ndayumeye
wu mənday ka təv manəte eye na,
nəteye məwalaŋ kurom na, andza
ndəluɓ nakə ka petekeɗ aye. Wu
məndaynakə təndayawaayena, ta
tərahamagurlomiməseguzom. Tə
dzala na, ka bo tay ɗekɗek, horoy
a gatay bay. Nəteye na, andza pa-
zlay nakə tərwenihhe zeŋzeŋ aye.

Mətasl a vəzl na, a həl na tsekek,
kə pa yam bay. Nəteye na, andza
dərizl i gərɗafneheye təwabayaye.
Kwa həlay i məwe hohway kə sla
bəbay na, tə wa bay. Nəteye sa
na, andza dərizl i gərɗaf neheye tə
ŋgwaɗ tay ha ta zləlay tay hay dzay
aye. Tamət tsaɗək tsaɗək. 13Nəteye
sa na, andza yam nakə mə maga-
yam fayama viye ta gədaŋ kutoku-
tokuto aye. Mezeleme tay na, a
zəba parakka andza madərsəsam
nakə yam a gər ha aye. Nəteye
na, andza wurzla neheye tə ŋgwaɗ
ədzɨɗ tə gər ha 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 neh-
eye. A gwaɗ: «Anaŋ Bəy Maduweŋ
ma deyeweye ta gawla ŋgay hay
haladzay gədəbille. 15 Ma deyew-
eye 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 lele-
bay tə tsik fayaaye.» 16Henoka 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 ayena,mâmakumawagər.
18 Tə gwaɗawakum na: «Ahəl nakə
mazlambar Yesuma deyeweye na,
ndo hay ta giye andaya ta ŋgwasiye

† 1:7 ZəbaməMadazlay i wu hay 19.1-29. ‡ 1:11 ZəbaməMadazlay i wu hay 4.3-8. § 1:11
ZəbaməMəpesle 31.16. * 1:11 ZəbaməMəpesle 16.1-35.
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ka ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu. Nəteye na, tə sər Mbəlom
bay. Faya ta giye wu nakə a say a
mədzal gər tay aye.» 19Andza niye
nəteye na, ndo neheye ta ŋgəniye
tay ha ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu. Tə dzala i tay na, ka wu
i məndzibəra, Məsəfəre i Mbəlom
andayamə nəteye bay.

20Nəkuromdzamgahayna, gum
gədaŋ hərwi ada kâ dzənum bo
mə walaŋ kurom. Pum mədzal
gər kurom huya ka bazlam neheye
ka dzalum ha faya aye. Bazlam
neheye na, ti yaw abəra ka təv i
Mbəlom. Ɗuwulumme na, ta gədaŋ
iMəsəfəre Tsəɗaŋŋa eye. 21Mbəlom
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 tay ha ndo
neheye mədzal gər tay madzədza
eye.

23Ndo 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. Siye i ndo
mekeleŋ eye hay andaya nəteye ta
gakummə bo dərmak. Ane tuk na,
gummetsehebəna, ka tadəɗumeye
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
24 Zambaɗakway a Mbəlom

hərwi neŋgeye ma sliye faya
mahəbe kurom ada kâ dəɗum
abəra ka tsəveɗ ŋgay bay. Neŋgeye
na, ma bariye fakuma abəra
mezeleme kurom hay, ma təriye
kurom ha tsəɗaŋŋa. Ma diye
kurom ha ka təv ŋgay. Ka ta
lətsumeye kame ŋgay ka təv i
mələve i bəy ŋgay. Ka ta ŋgwasumeye
haladzay. 25 Zambaɗakway a

Mbəlom na, neŋgeye nəte ŋgweŋ.
Ada maa təma kway ha tə həlay i
Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste
na, neŋgeye. Ndo hay tebiye tâ
zambaɗay, kwa way mâ ɗəslay ha
gər a gədaŋ ŋgay. Neŋgeye na, Bəy
Bagwar eye ma ndziye ka tor eye.
Andza niye zla kamadazlay 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
gərhay ta saɗəretsətsehhərwinakə
tə pa mədzal gər tay ka Yesu aye.
Ane tuk na, siye hay ta huta gədaŋ
bay.
Ɗerewel i Məsine 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 iMəsine iYuhana (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 Gu-
ram 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.

1Ɗerewelnakay a tsik kawunakə
Mbəlom 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 i ndo i məsler ŋgay Yuhana
ma məsine hərwi məɗay ha wu
nakay. 2 Tsa 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, ba-
zlam i Mbəlom ada maa ɗa ha

wu neheye a tsik deɗek na, Yesu
Kəriste.

3Mbəlom ma piye ŋgama ka ndo
nakə adzaŋga ɗerewel nakay kame
i ndo hay tebiye aye. Ada ndo
neheye tə tsəne ada ta rəhay ha
gər aye na, Mbəlomma piye fataya
ŋgama dərmak. Hərwi sər ha na,
wu neheye ma ta giye bo aye na,
mazlambar kə ndzew.

Yuhana a tsikatay naha me a
məhaygər i ndoməpemədzal gərhay
ka Yesuwal wal tasəla aye

4-5 Maa watsa naha ɗerewel
nakay na, neŋ Yuhana. Na watsa
naha na, a məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu neheyewal
wal təv tasəla ka dala i Azi aye.
Mbəlom mâ pa fakuma ŋgama

ada mâ vəlakum məndze zay.
Neŋgeye andaya kwa ka madazlay,
neŋgeyeandayaanəke, adaneŋgeye
ma maweye sa. Məsəfəre ŋgay
neheye tasəla malətsa eye hay
kame i təv məndze i bəy ŋgay aye
tə YesuKəriste, tâ pa fakumaŋgama
ada tâ vəlakum zay. Yesu Kəriste
neŋgeye ndo məhəle mbal ta deɗek
eye, neŋgeye makurre i wawa
nakə tə lah məwe aye, neŋgeye a
lah mələtsew abəra 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 bambaz ŋgay. 6 Ka
deyewekweye tə neŋgeye dziye a
mələve i bəy ŋgay, ka ta ləvakweye
tə neŋgeye dziye. Nəkway tə
neŋgeye ka təra kway ha ndo
məvəlay wu a Mbəlom hərwi məge
məsler i Bəba ŋgay. Ndo hay tâ
zambaɗay a Yesu Kəriste, gədaŋ
tebiye a yaw na, mə neŋgeye ka tor
eye. Mâ təra andza niye!
7 Zəbum ɗəre: Yesu ma deyeweye

na, ma pazlay,
Kwaway tebiye ma ŋgateye,

* 1:7 Zakari 12.10; Yuhana 19.37.
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kwa ndo neheye tə slaka na ta
suwal aye, ta ŋgateye.*

Slala hay tebiye ka məndzibəra ta
tuwiye hərwi ŋgay.

Ma ta giye na, ta deɗek andza niye.
Mâ təra andza niye!

8Bəy Maduweŋ Mbəlom a gwaɗ:
«Maa dazlay a wu tebiye na, neŋ,
maandəvhawuhay tebiye na, neŋ
gwa.»
Neŋgeye gədaŋ eye ka gər i wu

hay tebiye. Neŋgeyeandayakwaka
madazlay, neŋgeye andaya anəke,
ada neŋgeyemamaweye sa.

Məsine i Yuhana
9 Maa watsakum naha ɗerewel

nakay na, neŋ Yuhana mala-
mar 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 zalay Patmos aye. Tə kal
ga ha a ɗəma na, hərwi na ɗawa
ha bazlam iMbəlom. 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. 11 A
gweɗeŋ: «Wu nakə ka ŋgatay aye
na, watsa na ka ɗerewel. Ka watsa
na, sləratay naha aməhay gər i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu neh-
eye təvwalwal tasəla aye. Magəma
i Efez, ma Simirne, ma Pergam,
ma Tiyatir, ma Sardes, ma Filadelfi
adama Lawdise.»

12 Na tsəne bazlam niye andza
niye na, na mbəɗa ɗəre a dəba, na
gwaɗ na zəbiye naha ka ndo nakə a
tsikeŋewme 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 maɓara bo eye mə
ɗərev əŋgəts tə wu nakə tə vəɗ ta
gura aye. 14 Məkwets ŋgay a dəv
herre andza gugumaŋ, ɗəre ŋgay
bəbayna, andza ɗərneh i ako. 15Sik
ŋgay hay na, a dəv andza ɓəre nakə
tə pa ako aye. Bəɗiɗay ŋgay a ləv
andza i yam nakə a vaw abəra mə
mahəmba aye. 16 Mə həlay ŋgay
na, wurzla hay tasəla. Maslalam
matasla eye hepepe diye sulo sulo
faya ma deyeweye abəra mə ba-
zlam ŋgay. Ɗəre ŋgay andza pat
nakə a wur ta magərhəpat aye.

17 Na ŋgatay na, na dəɗ abəra ka
mbəlom kame ŋgay tsaɗək tsaɗək
andza na mət. Ane tuk na, a pa
fagaya həlay imənday 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. 18 Neŋ 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
mədahaŋhay. 19Wunakə 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. 20Wurzla ne-
heye tasəla ka ŋgataymə həlay ŋgay
aye ada lalam hay tasəla mavəɗa
eye ta gura, andza məgweɗe mey
na, na ɗakeye ha. Sər ha, wur-
zla neheye tasəla aye na, gawla i
Mbəlom neheye a pa tay ha ada tâ
tsəpa ndo məpe mədzal 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 təv wal wal tasəla aye.»
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2
ƊerewelnakəYesuaslərataynaha

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 neheyema gəma i Efez
aye, gwaɗatay:
«Maa tsik bazlam eye na, neŋ

Yesu ndo nakə wurzla hay tasəla
mə həlay i mənday ŋgay aye ada
neŋgeye faya ma həhaliye ma wu-
zlah 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 haladzay ada ka
səmumay naha a ɗəretsətseh. Na
sər ha sa na, ka vəlumatay tsəveɗ
a ndo i seweɗ hay a walaŋ kurom
bay. Ndo neheye tə gwaɗ nəteye
na, ndo i maslaŋ hay, ane tuk na,
nəteye ndo i maslaŋ ga hay bay.
Ka zəbum fataya lele, ka sərum
ha nəteye na, ndo i parasay hay.
3Nəkurom faya ka səmumay naha
a ɗəretsətseh haladzay hərwi ga, ka
yum gər bay.

4 «Ane tuk na, na zəba faya na,
mənese andaya mə walaŋ kurom.
Ka wuɗum ga andza nakə ahəl
niye sa bay. 5 Dzalum ka məndze
kurom nakə ahəl niye aye, zəbum
ɗəre təday ka dəɗum, ka mum ta
dəba. Gərum hamezeleme kurom,
ndzum andza nakə ka gawum ahəl
niye kurre aye. Taɗə ka gərum ha
mezeleme kurom bay na, na diye
naha na miye ha fakuma abəra
lalam nakəmavəɗa 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 fa-
taya aye na, tâ pay zləm a wu
nakəMəsəfəre Tsəɗaŋŋama tsikiye
a məhay gər i ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu aye. Ndo neh-
eye ta səmay naha, ta ŋgwasa ka
ɗəretsətseh aye na, na vəlateye ho-
hway i gərɗaf nakə ma guvah i
Mbəlomma vəlateye sifa a ndo hay
aye, ta ndiye.*»

ƊerewelnakəYesuaslərataynaha
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
Simirne aye. Maa tsik bazlam
nakay na, neŋ Yesu. Maa dazlay
a wu hay tebiye na, neŋ ada maa
ndəv ha wu hay tebiye na, neŋ.
Na mət ada na lətsew abəra ma
mədahaŋ.

9 «Na sər ha ɗəretsətseh kurom,
na sər ha nəkurom mətawak eye
hay. Ane tuk na, nəkurom zlele eye
hay ɗuh. Wu neheye lele bay ndo
hay faya ta tsikiye fakuma aye na,
na sər hadərmak. Ndoneheye 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! Mazlam-
bar 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 gərum ha mədzal gər abəra
ka Mbəlom bay. Andza niye, na
vəlakumeye magogoy kurom na,
sifa nakəma ndəviye bay aye.

11 «Ndo neheye zləm andaya fa-
taya aye na, tâ pay zləm a wu

* 2:7 Madazlay i wu hay 2.8-9.
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nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma
tsikateye a məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu aye: Ndo
neheye ta səmay naha, ta ŋgwasa
ka ɗəretsətseh aye na, ta mətiye
məməte masulo eye sa bay.»

ƊerewelnakəYesuaslərataynaha
a məhay gər 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 nakə maslalam faya
matasla eye hepepe diye sulo
sulo aye. 13 Təv nakə nəkurom
mandza eye mə ɗəma aye na, na
sər. Nəkurom mandza eye ma
təv nakə Fakalaw neŋgeye bəy eye
mə ɗəma aye. Kwa ahəl nakə tə
kəɗ Aŋtipas ndo nakə a tsikawa
bazlam ga kame i ndo hay tebiye
neŋgeye ndo ga aye na, ka gərum
ga ha bay, ka pum mədzal gər
kurom ka neŋ huya. Tə kəɗ 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 andaya məwalaŋ
kurom faya ta paybəzay amatətike
i Balam nakə ahəl niye aye.† A
tətikay a Balakma dzəgəɗiye tay ha
Israyel hay a mənese. A vatay gər
hərwi ada tâ həpəɗ slo i kule, ada
tâ ge madama dərmak. 15 Siye hay
məwalaŋkuromfaya tagiyeandza
niye dərmak. Nəteye faya ta pay
bəzay awunakə 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 tamaslalamnakəma
deyeweyeabəraməbazlamaye, na
giye ha vəram ka ndo kurom niye
hay.

17 «Ndo neheye zləmandaya faya
aye na, tâ pay zləm a wu nakə
Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma tsikat-
eye aməhay gər i ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu aye.
«Ndo neheye ta səmay naha, ta

ŋgwasa ka ɗəretsətseh aye na, na
vəlateye ɗaf nakə ɗaɗa ndo hay
ta ŋgatay bay aye. Na vəlateye
kwar herre eye, məzele weɗeye
mawatsa eye ka kwar eye niye.
Məzele niye na, ndəray a sər bay.
Mata səre na, ndo nakə ka təma na
a həlay aye.»

ƊerewelnakəYesuaslərataynaha
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 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 hay dərmak ada wu nakə faya
ka gumeye anəke aye na, a ze nakə
ahəl niye aye.

20 «Ane tuk na, na zəba faya na,
mənese andaya mə walaŋ kurom.
Ŋgwas niye tə zalay Zizabel aye
na, ka vəlumay tsəveɗ məndze mə
walaŋ kurom. A gwaɗ neŋgeye
na, ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom.
Ane tukna, neŋgeye fayamavateye
gər a ndo i məsler ga hay, neŋgeye
faya ma tətikateye məge madama

† 2:14 ZəbaməMəpesle 31.16, 22.1–25.9. ‡ 2:15 Məsine i Yuhana 2.6.
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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 faya ma giye
madama huya.

22 «Hərwi niye, na vəleye
ɗəretsətseh haladzay, ma siye
ɗəretsətseh ka təv məhəne ŋgay.
Ndoneheye təgawamadamadziye
na, ta siye ɗəretsətseh haladzay
dərmak. Taɗə ta gər ha mezeleme
tay ada ta gər ha mezeleme tay
bay na, ta mətiye. 23 Na bəbazliye
tay ha wawa ŋgay hay hərwi ada
məhay gər i ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu ma gəma wal wal
tebiye tâ sər ha na, wu nakə ndo
hay faya ta 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 ne-
heye ma gəma i Tiyatir ka pumay
zləm a bazlam i ŋgwas niye təbey
aye, wu nakə ndo hay tə zalay
wu maŋgaha eye i Fakalaw aye
na, nəkurom ka sərum təbey. A
nəkurom na, bazlam mekeleŋ eye
andaya nakə na tsikakumeye bay.
25Wu nəte na, pum na wu nakə ka
tətikumeye a gər ɓəŋɓəŋ lele hus a
pat nakə namaweye.

26 «Ndo neheye ta səmay naha, ta
ŋgwasa ka ɗəretsətseh aye ada faya
ta giye wu nakə a yeŋ a gər aye
hus ka mandəve i məndzibəra na,
na vəlateye gədaŋ ka slala i ndo
hay tebiye. 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. 28Na 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 eye ma tsikat-
eye aməhay gər i ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu aye.»

3
ƊerewelnakəYesuaslərataynaha

a məhay gər i ndo məpe mədzal gər
hay neheyema gəma i Sardes aye

1 Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa
bazlam nakay, sləray naha a gawla
i Mbəlom nakə faya ma tsəpiye
məhay gər i ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu neheye ma gəma i
Sardes aye.
«Maa tsik bazlam nakay na, neŋ

Yesu ndo nakə Məsəfəre i Mbəlom
tasəla mə həlay ŋgay aye ada wur-
zla hay tasəla mə həlay ŋgay aye
dərmak. Na sər wu nakə faya
ka giye aye. Ndo hay faya ta
ɗəslakumeye ha gər tə gwaɗ ka
hutum sifa, azlakwa ɗuh nəkar
andzamaməta eye.

2 «Pəɗekum, gum gədaŋ bəna ka
mətumeye tsaɗək tsaɗək hərwi na
zəba faya məsler kurom ka ɗəre
i Mbəlom na, tsəɗaŋŋa zuk bay.
3Dzalumna, kawunakəka tsənum
ahəl niye aye ada ka təmum ba-
zlam i Mbəlom na, ma kəkay aye
adambəɗumhamedekurom. 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
andzaməkal.

4 «Ane tuk na, ndo siye hay an-
daya mə walaŋ kurom ma gəma i
Sardes, nəteye ta ge ndəluɓ ka pe-
tekeɗ 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 ne-
heye tə səmay naha tə ŋgwasa ka
ɗəretsətseh aye. Ta watsa məzele
tay a ɗerewel nakə təwatsa a ɗəma
məzele i ndo neheye ta huta sifa

§ 2:28 Bamta a ɗa ha na, Yesu. ZəbamaMəsine i Yuhana 22.16.
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aye. Ɗaɗa na mbatiye ha məzele
tay abəra mə ɗerewel nakay bay.
Na ɗiye tay ha kame i Bəba ga
Mbəlom ada kame i gawla ŋgay
hay, nəteye i ga hay.

6 «Ndo nakə zləmandaya faya na,
mâ pay zləm a wu nakə Məsəfəre
Tsəɗaŋŋa eyema tsikateye aməhay
gər i ndo məpe mədzal gər hay ka
Yesu aye.»

ƊerewelnakəYesuaslərataynaha
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 neheye ma Filadelfi
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
ma məgeɗ na, ndəray andaya ma
sliye faya madərəzl na bay. Taɗə
ka dərəzl na məgeɗ na, ndəray ma
sliye fayamahəndəke na bay.

8 «Na sər wu nakə faya ka gum-
eye 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 ba-
zlam ga, ka gwaɗum nəkurom na,
ndo ga hay. Na həndək abəra
ma məgeɗ hərwi kurom, ndəray
ma sliye faya madərəzle na bay.
9Tsənum, anaŋ wu nakə na giye ta
ndo neheye nəteye ndo i Fakalaw
hay aye. Faya ta tsikiye tə bazlam,
tə gwaɗ nəteye Yahuda hay, ane
tuk na, nəteye Yahuda hay bay, ta
raw me ɗekɗek tsa. Na gateye ku-
toŋ, tâ yaw tâ dəkwakum gurmets.
Ta səriye ha na, na wuɗa kurom.
10Nəkuromna, ka səmumaynahaa
bazlamgaandzanakəna tsikakum
səmumay naha aye. Hərwi niye,
neŋna tsəpiye kuromhərwi ada kâ
yum a ɗəretsətseh bay. Ɗəretsətseh

nakay ma diye kwa ka way, ma
dziye tay ha ndo i məndzibəra hay
tebiye. 11Mazlambar na maweye.
Pum wu nakə ka tətik aye ɓəŋɓəŋ
a gər hərwi ada mâ buwa fakuma
abəra magogoy kurom bay.

12 «Ndo neheye ta səmay naha,
ta ŋgwasa ka ɗəretsətseh aye na, na
piye tay ha a gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom ga andza sik i galak
nakə tə lawa a wuzlah i gay aye, ta
ndziye ka tor eye. Wuray andaya
nakəmahəharatayahayaabəramə
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 tsikat-
eye aməhay gər i ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu aye.»

ƊerewelnakəYesuaslərataynaha
a məhay gər i ndo məpe mədzal gər
hay neheyema gəma i Lawdise aye

14 Ndo niye a gweɗeŋ sa: «Watsa
bazlam nakay, sləray naha a gawla
i Mbəlom nakə faya ma tsəpiye
tay ha məhay gər i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu neheye ma
Lawdise aye.
«Maa tsik 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. Nəkurom hiyatsatsa
bay ada laluh laluh wal bay sa.
Ka ndzumeye ma wuzlah eye
gaŋgəlaŋlaŋŋa andza niye na,
a yeŋ a gər bay. 16 Nəkurom
hiyatsatsa bay ada laluh laluh
kəgəbay daduk daduk wal bay sa,
nəkurom mandza eye ma wuzlah
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eye andza niye sa na, na vənahiye
kurom ahaya abəra mə bazlam ga.

17«Ka gwaɗumnəkuromna, zlele
eye, ka hutum wu hay tebiye, wu-
ray 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 gum-
eye. Səkəmumguranakə ta lambaɗ
ta ako, a dəv wuzl wuzl haladzay
aye. Dumara, səkəmum mə gay ga
hərwi ada kâ tərumzlele 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
kuromhərwi ada kâ ŋgatumay awu
hay sa.

19 «Neŋ na, ndo neheye na wuɗa
tay ha aye na, na ŋgərəziye fataya,
na ɗatay ha metsehe. Kə ge andza
niye na, mbəɗum ha mede kurom,
pumeŋ bəzay tə ɗərev kurom
peteh. 20 Tsənum, na lətsiye ka
həlay i məgeɗ ada na zaliye. Ndo
nakə kə tsəne bəɗiɗay ga aye ada
ka həndəkeŋ na məgeɗ na, na
fələkwiye a gay ŋgay, nəmaa ndiye
ɗaf salamay.

21 «Ndo neheye ta səmay naha,
ta ŋgwasa ka ɗəretsətseh aye na, na
vəlateye tsəveɗ hərwi ada tâ yaw,
nəmaa ndziye ka təv məndze i bəy
ga, andza neŋ na səmay naha, 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 tsikat-
eye aməhay gər i ndoməpemədzal
gər hay ka Yesu aye.»

4
Məgeɗ mahəndəka eye mə

mbəlom

1Ma dəba eye na, na ŋgatay a wu
mekeleŋ.
Na ŋgatay a məgeɗ mahəndəka

eye mə mbəlom, na tsəne bəɗiɗay i
ndonakə a ləvandza toloma tsikeŋ
me meeneŋ aye sa. A gweɗeŋ:
«Tsalaw a gəma kanaŋ hərwi ada
na ɗakeye ha wu nakə ma giye bo
kamemba aye.»

2 Kwayaŋŋa Məsəfəre Tsəɗaŋŋa
eyeayawazla ga. Tsana, naŋgatay
a təv məndze i bəy mə mbəlom.
Ndoweye mandza eye faya. 3Ndo
niye mandza eye na, daʼar ŋgay a
wuzl ɗəre andzakwarnakəŋgwalak
eye, tə zalay zaspe ada sardowan
aye. Kulay a lawara na təvməndze
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 dandahtahha tə
lawara na təv məndze i bəy niye.
Madugula hay kuro kuro sulo gər
eye faɗ mandza eye hay faya. Pe-
tekeɗ neheye ka bo tay aye na,
kweɗek kweɗek. Kwa way tə dza-
gwa i bəy mə gər. Dzagwa niye hay
na, tə ŋgar ta gura. 5 Mawutseɗe
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
hayandaya tasəla andza lalam, ako
faya a dəv haladzay. Wu niye
hay tasəla andza lalam aye, nəteye
na,məsəfəreneheye tasəlamandza
eye kame i Mbəlom aye. 6 Kame
i təv məndze i bəy niye na, wuye
andaya andza dəlov, a wuzl ɗəre
andza malam, ɗəre a ye abəra mə
ɗəma kwetseh kwetseh.
Wu hay faɗ tə lawara na təv

məndze i bəy a wuzlah. Wu niye
hay na, wu neheye ta məsəfəre tay
aye. Ta dəba, ɗəre andaya fataya
ada tadiye imeɗəreandaya 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
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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 fa-
taya haladzay ta dəba eye kwa tə
huɗ eye ndotsndotstsa. Ta həpat
kwa ta həvaɗ faya ta giye dəmes
huya, tə gər ha bay. Ma dəmes tay
niye na, tə gwaɗ:
«Bəy Maduweŋ Mbəlom nəkar na,

tsəɗaŋŋa
kwamənese 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
aye na, tə gawa dəmes 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. 10Ahəl nakə tə gawa ha
andza niye na, madugula neheye
kuro kuro faɗ aye ta dəkwawa
gurmets kame i Mbəlom, neŋgeye
nakə mandza eye ka təv məndze i
bəy ŋgay aye ada neŋgeye mandza
eye ka tor eye. Tə ɗəslaway ha gər,
ta tsakwawadzagwa i bəy niye hay
mə gər tay aye tə pawa kame ŋgay,
tə gwaɗ:
11 «BəyMaduweŋmayMbəlom,

nəkar na, ka sla ɗa,
ndo hay tâ ɗəslaka ha gər,

tâ zambaɗaka ta deɗek
ada gədaŋ a yaw na, mə həlay
yak.

Hərwi maa ge wu hay tebiye na,
nəkar,

wu neheye a ge bo na,
hərwi a sakawuneheye tebiye
tâ ge andaya.»

5
Ta zambaɗay a ndo nakə a təra

andzawawa i təɓaŋ iMbəlom aye

1 Tsa na, na ŋgatay a ɗerewel mə
həlay i ndo nakəmandza 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 tə
wuməgəse ɗerewel təv tasəlahərwi
adamâ həndək bay.

2Ma dəba eye na ŋgatay a gawla i
Mbəlom gədaŋ eye, a tsətsah tama-
gala, a gwaɗ: «Waynakəŋgwalakeye
kame i Mbəlom kə sla ɗa mapəle
faya abəra wuməgəse ɗerewel ada
ma həndəkiye na aye na, way?»

3 Ane tuk na, ndəray kwa nəte
nakəma sliye faya mahəndəke ada
ma zəbiye ka wu nakə mə ɗəma
aye na, andaya bay tebiye. Mə
mbəlom, ka dala, ma bəɗ, kwa ka
waray, ndəray andaya bay. 4 Na
tuwa haladzay hərwi ndəray an-
daya ŋgwalak eye kame i Mbəlom
nakə ma sliye mahəndəke ɗerewel
ada ma zəbiye a ɗəma ɗəre aye na,
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
adama həndəkiye na ɗerewel.»

6 Tsa na, na ŋgatay a ndoweye,
neŋgeye malətsa eye ma wuzlah i
təv məndze i bəy. Madugula ne-
heye kuro kuro sulo gər eye faɗ
aye təwu 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. Ɗəreneheye tasəlaayena,
məsəfəre neheye kame i Mbəlom
aye, Mbəlom fayama sləriye tay ha
kaməndzibəra tebiye.

7 Wawa i təɓaŋ niye a ye ka
təv i ndo nakə mandza eye ka təv
məndze i bəy aye. A ye naha na, a
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təma na ɗerewel abəra mə həlay i
mənday ŋgay.

8A təma faya abəra ɗerewel niye
na,wuneheye faɗ aye tamadugula
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 dərmakmaraha eye
hay təwu eye andaya tə pawa faya
ako na, a ze huŋŋa. Wu niye a ze
huŋŋa eye na, maɗuwule me i ndo
məpe mədzal gər hay ka Yesu neh-
eye ta ɗuwulaway nahame 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 andza wawa i
təɓaŋ nakə tə kəɗaway a
Mbəlom 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 gəmawaray,
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 a
Mbəlom

hərwi ada tâ gay məsler a
Mbəlom,

ada nəteye ta təriye bəy ka
məndzibəra tebiye.»

11 Tsa na, na ŋgatatay a gawla i
Mbəlom hay, gwezem gwezem hal-
adzaymapasliye bobay. Tə lawara
na təvməndze i bəy adawuneheye
faɗ aye ta madugula neheye kuro
kuro sulo gər eye faɗ aye teleleviw

a wuzlah. Na tsəne dəmes tay. 12Tə
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, neŋgeyena,məzlaɓ
eye.»

13 Tsa na, na tsəne məge dəmes
i wu neheye tebiye Mbəlom a ge
aye. Wu neheye mə mbəlom aye,
neheye kaməndzibəra aye, neheye
mabəɗaye, neheyemadəlovaye, tə
gawa dəmes tay eye, tə gwaɗ:
«Zambaɗakway a ndo nakə neŋgeye

mandza eye ka təv məndze i
bəy aye

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 andzaniye!»
Madugula neheye kuro kuro sulo
gər eye faɗ ayena, ta dəkwgurmets
kame i ndo neheye nəteyemandza
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

1Ahəl nakə Wawa i təɓaŋ a təma
ɗerewel a həlay, a dazlay məpəle
ha wu neheye tasəla tə ɓar ha
ɗerewel aye na, na ŋgatay. A pəla
ha nəte. Tsa na, na tsəne mətsike
me abəra mə walaŋ i wu neheye
faɗ aye, mətsike me ŋgay niye a ləv
andza maləve i mbəlom, a gwaɗ:
«Dara!» 2 Tsa na, na ŋgatay a pəles
kuɗekuɗek eye. Ndo mandza eye
faya, tə lalaŋ eye mə həlay. Tə pay
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dzagwa i bəy a gər. Mata sle ka wu
hay tebiye na, neŋgeye. A ye məge
vəram adama ŋgwasaweye fataya.

3 Wawa i təɓaŋ niye a pəla ha
masulo i wu neheye tə ɓar ha
ɗerewel aye. Na tsəne mətsike me
abəra mə walaŋ i wu neheye faɗ
aye, masulo eye mə walaŋ tay, a
gwaɗ sa: «Dara!» 4 Tsa na, pəles
neŋgeɗ a yaw. Pəles niye na, a
zəba ndozza andza ako. Ndo nakə
mandza eye faya aye na, tə vəlay
gədaŋ kaməzle vəram, maye ha ka
məndzibəra hərwi ada ndo hay tâ
kəɗ bo. Tə vəlay maslalam bagwar
eye a həlay.

5 Tsa na, Wawa i təɓaŋ a pəla
ha mamahkar i wu neheye tə
ɓar ha ɗerewel aye. Tsa na,
na tsəne mətsike me a tsənew
abəra mə walaŋ i wu neheye faɗ
aye, mamahkar eye mə walaŋ
tay a wuda, a gwaɗ sa: «Dara!»
Kwayaŋŋa, na ŋgatay a pəles a zəba
zeŋzeŋ. Ndo nakəmandza eye faya
aye na, agwadamə 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 slawuraybay.
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 nakə mandza eye faya aye
na, məzele ŋgayMədahaŋ nakəma
kəɗiye ndo hay aye. Ndo nakə tə za-
lay Təv Məndze i Mədahaŋ hay aye
na, faya ma pay bəzay. Ta ŋgəna
ha məndzibəra faɗ. Tə vəlatay nəte
ada tə vəlatay faya gədaŋ hərwi
ada tâ bəbazl tay ha ndo hay abəra

mə ɗəma. Ta bəbazliye tay ha ta
maslalam ada siye hay ta mətiye tə
may, siye hay ta mətiye ta ɗəvats
ada wu i pesl hay ta bəbazliye tay
ha.

9Wawai təɓaŋapəlahamazlami
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 neheye tə kəɗ tay ha ahəl
niye na, hərwi ta təma bazlam i
Mbəlom ada hərwi nakə tə ɗawa ha
parakka aye.

10 Ta wuda ta magala, tə gwaɗ:
«Bəy Maduweŋ may nəkar na,
tsəɗaŋŋa. Nəkar ka tsik na, deɗek
huya. Ndo neheye ka məndzibəra
tə kəɗawmay 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.»

12 Wawa 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.
13Wurzla hay tə kutsaw abəra ma
magərmbəlom ɓəramama ka dala
andza mandaɓalak i gurov neheye
mətasl a kutsa ahaya abəra mə
gərɗaf aye. 14Magərmbəlom a dze
tatəh andza tə paɗa ɗerewel. Dala
neheye malawara eye ta dəlov aye
ti ye abəra ka təv məndze tay hay.
Mahəmba hay tə lətse abəra ka təv
tay hay, ti ye a təv eye.
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15 Ndo neheye ka məndzibəra
aye tə ŋgaha bo tebiye, ta hway,
tə ŋgaha bo a bəɗ hay ada tə tsal
a mahəmba mata ŋgehe bo a lar.
Beke hay ta ndo neheye nəteye
beke hay bay aye, nəteye tebiye
ta hway tə ŋgaha bo. Kwa bəy
hay ada bagwar hay, kwa bəy i
sidzew hay, kwa ndo i zlele hay ta
gədaŋ eye hay aye, nəteye tebiye
ta hway. 16 Tə zalatay ka bo a
mahəmba ada a hotokom hay, tə
gwaɗ: «Mbəzlumaw famaya ada kâ
ŋgahum may tey, hərwi ada ndo
nakə mandza eye ka təv məndze
i bəy aye mâ ŋgatamay bay. Sa
na, hərwi ada Wawa i təɓaŋ mâ
gəs may ta sariya bay, 17 hərwi
həlay i məgəse ndo hay a sariya kə
ndislew. Pat eye niye na, ndəray
andayamasəmay naha bay.»

7
Gawla i Mbəlom a ge ŋgoɗgor ka

ndo iMbəlom 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
neŋgeyemandziye ka tor eye. A za-
latay a siye i gawla i Mbəlom neh-
eye faɗayehərwiMbəlomavəlatay
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,
nəmaa giye ŋgoɗgor i Mbəlom ka
ndo i məsler i Mbəlom hay təday.»

4 Tsa na, ndo neheye tə ge fa-
taya ŋgoɗgor aye nəteye nday na,
tə tsikeŋ. Nəteye gwezem temerre

tə kuro kuro faɗ gər eye faɗ. Ndo
neheye na, ti yaw ma gwala i Is-
rayel hay tebiye. 5Gwala 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 yaw ma
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 gwala
waray, kwa ma slala waray, kwa
neheye tə tsik me i gəma waray
waray aye. Nəteye tebiye kame
i təv məndze i Bəy kame i Wawa
i təɓaŋ. Nəteye tebiye tə petekeɗ
kweɗek kweɗek eye ka bo ada
nəteye tebiye ta hawal i gərɗaf
nakə tə zalay təɓah aye mə həlay
tay hərwi mazambaɗay a Mbəlom.
10Ta wuda ta magala, tə gwaɗ:
«Mandza eye ka təv məndzay i bəy

na,MbəlomkwayadaWawa
i təɓaŋ,

maambəl 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. 12Tə gwaɗ:
«Ayaw,mâ təra andza niye!
Məzlaɓ na, mə həlay i Mbəlom

kway,
neŋgeye a sər wu, neŋgeye
gədaŋ eye.

Gakway sɨsœ, ɗəslakway ha gər,
zambaɗakwa ha ka tor eye.
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Zəbum, neŋgeye na, bagwar eye
deɗek! Amen!»

13Nəte məwalaŋ i madugula ne-
heye 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: «Neh-

eye na, ndo neheye tə səmay naha
a ɗəretsətseh bagwar eye. Nəteye
na, ta bara na petekeɗ tay hay
hərwi ada mâ təra kweɗek kweɗek
tə bambaz iWawa i təɓaŋ.
15Hərwi 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.
16Nəteye na,maymagateye sa bay,

yamma gateye sa bay dərmak.
Pat mawuriye fataya sa bay,

wuray kwa tsekweŋma fəkiye
tay ha andza pat sa bay,

kwa wu waray ma wuriye fa-
taya sa bay,

17hərwiWawa i təɓaŋ niye mawu-
zlah i təvməndze i bəy niye

ma təriye ndomətsəkure 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

1Ma dəba eye na, Wawa i təɓaŋ
a zla ɗerewel niye sa, a pəla ha
faya abəra maduk i duk i wu nakə
matasəla eye a zəkaw aye. A pəla
ha na, wu hay tebiyeməmbəlom tə

ndza ɗeɗik hus a mənit kuro kuro
mahkar.

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 an-
daya ta gəse mə həlay. Gəse niye
na, maŋgara eye ta gura. Gəse
niye maŋgara eye ta gura eye na,
tə fəkaway a ɗəma wu nakə a ze
huŋŋa eye a Mbəlom. Neŋgeye
na, a yaw a lətse ka tsakay i təv
nakə tə fəkaway naha faya wu
a Mbəlom aye. Ta pay a ɗəma
wu nakə tə fəkawa aye haladzay,
mâ fəka hərwi ada geŋgis eye ada
maɗuwule me i ndo məpe mədzal
gər hay ka Yesu tâ tsal, tâ husa
ka təv i Mbəlom. A fəka wu niye
ka təv məfəke wu nakə tə fəkaway
naha faya wu a Mbəlom kame i
təv məndze i Mbəlom. 4 Geŋgis
i wu niye faya ma fəkiye, a yaw
abəra mə həlay i gawla i Mbəlom, a
tsal ka təv i Mbəlom. Andza niye,
maɗuwule me i 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
6Tsa 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, bam-
baz, tə dzapa ka bo. Tə kut-
saw 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.
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8 Masulo i gawla i Mbəlom a fa
tolom ŋgay. A fa na, tə zla wuye
bagwar eye andzamahəmba i ako,
faya ma təmiye. Tə kal ha a bəlay
bagwar eye. Bəlay niye a ŋgəna
mahkar, neŋgeɗ nəte a təra bam-
baz. 9 Mamahkar i wu neheye
nəteye mandza eye ma yam niye
a təra bambaz aye tə mət tebiye.
Kwalalaŋ i yam hay tebiye tə nas
ma təv eye niye.

10 Gawla i Mbəlom mamahkar
eye a fa tolomŋgay. 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
yamniyena, tamət haladzayhərwi
a ge ɗuwekeke.

12 Gawla i Mbəlom mafaɗ eye a
fa tolom ŋgay. A fa tolom ŋgay niye
na, a kəɗ tay ha pat ta kiye ada
tə wurzla hay. Nəteye na, andza
maɗəsa eye hay təv mahkar. Təv
nakə tə kəɗ a ɗəma aye na, a zəba
zəŋzəŋ. Andza niye nəteye ta dəv
lele sa bay. Həpat ta həvaɗ ta ŋgəna
təv mahkar. Diye i pat neŋgeɗ nəte
na, a dəv ta həpat sa bay ada diye i
kiye neŋgeɗ nəte bəbay na, a dəv ta
həvaɗ sa bay.

13 Na zəba ɗəre na, na ŋgatay
a matsəv faya ma tsəviye ka
magərmbəlom. A wuda ta gədaŋ,
a gwaɗ: «Waaw! Gadzi bo kurom
i mey, gadzi bo kurom i mey,
nəkuromndo iməndzibəra hay na,
ka hutumeye ɗəretsətseh. Siye i
gawla i Mbəlom mahkar na, ta fa
tolom tay zuk bay. Ahəl nakə aza ta
faayena, ɗəretsətsehmadeyeweye
kaməndzibəra haladzay.»

9
1 Gawla i Mbəlom mazlam eye

a fa tolom ŋgay. A fa tolom ŋgay
niyena, naŋgatayawurzla adəɗaw

abəra ma magərmbəlom ka dala.
Tsa na, tə vəlay kəle i mahəndəke
abəra ka bəɗ nakə kutsɨk bagwar
eye fakalaw hay mandza eye mə
ɗəma aye. 2Wurzla niye a həndək
abəra mə ɗəma na, geŋgis a ndo-
hwaw 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: «Gumatay 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. 8 Məkwets tay na, zəbol
eye andza məkwets i ŋgwas hay,
ada zler tay hay andza zler i zɨl.
9 Tə ɓar ɗərev tay hay tə wuye
andza petekeɗ i vəram tə ŋgar ta
ɓəre aye. Gwezleviyek tay hay
tə ge zləm huwwa andza muta i
pəles neheye nəteye haladzay faya
ta diye a vəram aye. 10Hutel fataya
andza hutel i hərdəde hay ada ta
dzatay ha a ndo hay ta hutel niye
hay dərmak. Mata vəlatay gədaŋ
ka mədzatay a ndo hay kiye zlam
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na, hutel tay niye hay. 11 Bəy tay
na, gawla nakə a ləvay gər a bəɗ
nakə kutsɨk bagwar eye Fakalaw
mandza eye mə ɗəma aye. Tə zalay
tə bazlam i Yahuda hay na, Abad-
doŋ. Tə bazlam i Gərek bəbay tə
zalay Apoliyoŋ. Andza məgweɗe:
Neŋgeye ndomabəbezle wu hay.

12Ɗəretsətseh 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
ge məsler ma məve eye niye, ma
kiye eye niye, ma məhəne eye niye
adama ɓəre eye niye. Andza niye a
həl tayhana, hərwi ada tâŋgənaha
məndzibəra təv mahkar. Təv nəte
na, ta bəbazl abəra mə ɗəma ndo
hay kəɗats. Kwayaŋŋa ahəl nakə
mətsikemeniye a gwaɗay a gawla i
Mbəlom«Pəla tayha»ayena, 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. 18Ɗəretsətseh
neheye wal wal mahkar aye a kəɗ
tay ha ndo hay. A kəɗ tay ha na,
ma təv nakə a ŋgəna ha mahkar a
zla nəte aye. Ɗəretsətseh neheye
walwalmahkar aye na, ako, geŋgis
ada təwu nakə a təma andza wur i
asana aye. Tə ndohwaw abəra mə
bazlam i pəles hay, ta bəbazl tay
ha ndo hay. 19 Andza niye, 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, tədzawa tayhandohay.

20 Siye i ndo neheye ta zəkaw
aye ta mət tə ɗəretsətseh neheye
mahkar aye bay, nəteye huya ta
gər ha mezeleme tay bay. Nəteye
faya ta ɗəslay ha gər a fakalaw ada
a kule neheye bo tay aye tə ŋgar
aye. Faya ta ŋgariye kule niye hay
ta gura, siye hay ta ɓəre, tə kwar, tə
mbəzew ada siye hay ta lambaɗ ta
mayako. Wu neheye na, tə ŋgatay
a ɗəre bay, tə tsəne wuray kwa
tsekweŋ bay, ta həhal bay. Ane
tuk na, nəteye faya ta ɗəslatay ha
gər huya. 21 Ndo neheye dərmak
nəteye faya ta kəɗiyendohayhuya.
Ta gər ha məge masuwayaŋ bay.
Nəteyemadaŋ eye hay ada taməge
madama, nəteye faya ta kəliye.
Nəteye faya ta giye huya andza
niye, ta gər hamezeleme bay.

10
Gawla iMbəlomtə ɗerewelwawa

eye
1 Ma dəba eye na, na ŋgatay

a gawla i Mbəlom mekeleŋ eye,
gədaŋ eye haladzay, a mbəzlawmə
mbəlom. Petekeɗ ŋgay nakə ka bo
aye na, pazlay. Kulay a lawara na
gər ŋgay həndits. Daʼar ŋgay a wuzl
ɗəre andza pat. Sik ŋgay hay andza
ɗərneh i ako. 2 Ɗerewel wawa eye
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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. 3Awuda tamagala.
Mawude ŋgay niye na, a ləv andza
maŋgərəze i zɨl. A wuda andza
niye na, na tsəne maləve i mbəlom
madzəga tasəla hərwi mambəɗaw
faya.

4 Na tsəne maləve i mbəlom
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
tə wu neheye mə ɗəma aye tebiye,
kə ge bəlay tə wu neheye mə ɗəma
aye tebiye. Gawla i Mbəlom niye a
mbaɗa na, a gwaɗ: «Wu nakay ma
giye bo kwayaŋŋa anəke.» 7Agwaɗ
sa: «Aza gawla i Mbəlom matasəla
eye kə fa tolom ŋgay na, Mbəlom
ma ndəviye ha wu ŋgay neheye
maŋgaha eye, ma giye andza nakə
a tsikatay a ndo i məsler neheye ta
ɗa ha bazlam ŋgay aye.»

8 Ndo nakə a tsikeŋew me mə
mbəlom aye, a gweɗeŋew sa: «Do,
zla ɗerewel niye mahəndəka eye
mə həlay i gawla i Mbəlom nakə
malətsa eye, sik ŋgay nəte ka gər i
bəlay, neŋgeɗ ka dala aye.»

9 Na ye ka təv i gawla i Mbəlom
niye, na həndzəɗ naha ka təv ŋgay,
na gwaɗay: «Vəleŋ ɗerewel wawa
eye niye.»
A gweɗeŋ: «Zla, həpəɗ. Ka

həpəɗiye na, ma tsəhəniye fakaya
mə bazlam andza wum. Ane tuk

na, ka səɗakanaahuɗna,ma təriye
sərekeke.»

10 Tsa na, na zla ɗerewel niye
mə həlay i gawla i Mbəlom aye,
na həpəɗ. A tsəhən mə bazlam ga
andzawum. Nasəɗakanaahuɗna,
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
Ndo məhəle mbal i Mbəlom hay

sulo
1 Ma dəba eye na, tə vəleŋ sak-

wal 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 neh-
eye tə ɗəslaway ha gər a Mbəlom
mə ɗəma aye. 2 Ane tuk na, kâ
ləva na dalabəra eye nakəma bəra
aye bay, gər ha andza niye hərwi
Mbəlomkambərəmməvəlatayha a
ndo neheye tə sər na bay aye. Ta
mbəzliye ha gəma niye tsəɗaŋŋa,
gay i Mbəlom mə ɗəma aye ma
kiye kuro kuro faɗ gər eye sulo.
3Na 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
haməhənegwezem 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 abəraməbazlam tay,
ma bəbazliye tay ha ndoməne ɗəre
tay niye hay. Ndo məne ɗəre tay
hay ta mət na, andza niye, tsəveɗ

* 11:4 Zəbamə Zakari 4.1-14.
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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 faya mətsikay 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 bazlam i Mbəlom
aye na, wu i pesl eye andaya
ma tsalaweye fataya ma bəɗ nakə
kutsɨk bagwar eye, ma giye fa-
taya vəram. Ma sliye fataya, ada
ma kəɗiye tay ha. 8 Mədahaŋ
tay na, ndəray ma liye bay. Ta
ndziye ka dala barbarra eye, ma
wuzlahgəma bagwar eye nakə tə
kəɗmə ɗəmaBəyMaduweŋ tayaye.
Məzele i gəma niye hay na, Sodom
ta Ezipt. 9 Mədahaŋ tay na, ndo
hay ka məndzibəra ma gwala hay
wal wal ta deyeweye, kwa slala
ka waray ka waray aye, kwa ndo
neheye tə tsik bazlam i gəmawaray
waray aye, kwagəmahay, ta zəbiye
kamədahaŋ tayməhənemahkar tə
məzaw. Ta kərahiye ndo hay tâ la
tay ha bay. 10 Ma deyeteye a gər
a ndo i məndzibəra hay haladzay
hərwi takəɗ tayhandoneheye sulo
aye. Ta giye magurlom, ta vəliye
a bo wu kəriye. Ta ŋgwasiye hərwi
ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom ne-
heye sulo aye ta gatay ɗəretsətseh a
ndo i məndzibəra hay haladzay tə
bazlam i Mbəlom nakə 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 ha-
ladzay. 12 Tsa na, ndo neheye
sulo aye tə tsənewmətsike me bag-
war 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
hərwidalanakəa ɓəl aye. Siye indo
neheye nəteye ta mət təbey aye na,
ta dzədzar haladzay, ta zambaɗay
aMbəlom nakəməmbəlom aye.

14 Andza niye, ɗəretsətseh ma-
sulo eye ki ye abəra mə ɗəma.
Ɗəretsətseh mamahkar eye ma
deyeweye.

Tolommatasəla eye
15 Ma dəba eye na, gawla i

Mbəlom matasəla eye a fa tolom
ŋgay. Mətsike me bagwar eye hay
ta ləvawməmbəlom, tə gwaɗ:
«Bəy Maduweŋ kway Mbəlom ta

Kəriste ŋgay
ta pa mələve i bəy tay ka
məndzibəra.

Mbəlomma ləviye ka tor eye.»
16 A ndəv ha mətsike me na,

madugula neheye kuro kuro sulo
gər eye faɗ mandza eye ka təv
məndze i bəy kame i Mbəlom aye
tə dəkw gurmets kame iMbəlom, tə
ɗəslay ha gər. 17Tə gwaɗ:
«Bəy Maduweŋ Mbəlom bagwar

eye,
nəkar andaya anəke ada nəkar
andaya ahəl niye.

Nəmaa gaka sɨsœ hərwi gədaŋ yak,
hərwi ka həl ka pa wu hay
tebiye a həlay yak,

ka ɗa ha nəkar na, bəy.
18 Siye i slala i ndo neheye ta təra

ndo yak hay bay aye na,
ta gemevel ka nəkar haladzay.

Anəke na, həlay eye kə slaw nəkar
ka giye fatayamevel.

Həlay i məge sariya ka
mədahaŋ hay kə slaw.

Həlaynakəkavəlateyewu imerəɓe
a ndo i məsler yak neheye
faya taɗahabazlamyakaye.
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Ka vəlateye wu i merəɓe tay a ndo
yak hay tebiye,

kwa a ndo neheye makətsa bo
eye,

kwa andoneheye bagwar eye,
ka vəlateye a ndo neheye faya ta

rəhakeye ha gər eye tebiye.
Ndo neheye faya ta nasiye ha

məndzibəra aye na,
ka bəbazliye tay ha hele hele.»

19 A ndəv ha mətsike na, gay i
məɗəslayha gər aMbəlomahəndək
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 imbəlomkaŋgərəz,
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 ma-
suwayaŋ. Na ŋgatay a ŋgwas eye
andaya, petekeɗ ŋgay nakə ka bo
aye na, pat. Kiye mə huɗ i sik
ŋgay. Petekeɗ nakə a ɓar a gər aye
na, wurzla hay kuro gər eye sulo,
petekeɗ ŋgay niye a ɓar a gər aye
na, andza dzagwa i bəy. 2 Ŋgwas
eye 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 ma-
suwayaŋ 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 faya ma
wiye wawa aye, kəwa na, ma zliye
wawa niyema həpəɗiye.

5Ŋgwas 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,
ŋgwasniyeahwayakəsafa təvnakə
Mbəlom a ləvay ha bo aye. Mbəlom
ma geye gər mə ɗəma. Ma ndziye
məhəne gwezem ta temerre sulo tə
kuro kuroməkwa.

7Tsa na, tə ge vəramməmbəlom.
Misel, gawla i Mbəlom, ta gawla
ŋgay hay tə ge vəram ta gədam.
Gədam ta gawla ŋgay hay tə ge
vəram ta nəteye dərmak. 8Ane tuk
na, Misel ta gawla ŋgay hay tə sla
fataya, ta həhar tay ha. Ta vəlatay
tsəveɗ məndze mə mbəlom sa bay.
9Tə kala ahaya gədamniye 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 iməsəfəre neheye lele
bay aye. Məzele ŋgay mekeleŋ eye
na, Fakalaw. Tə kala ahaya abəra
mə mbəlom ka dala ta gawla ŋgay
hay tebiye.

10 Ma dəba eye na, na tsənew
mətsike me a ləvaw mə mbəlom, 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, nəteye na, ta sla faya.
Tə sla faya na, hərwi Wawa i
təɓaŋ a mbəɗa tay ahaya tə
bambaz ŋgay.
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Tə sla faya sa na, hərwi bazlam i
Mbəlom nakə tə ɗatay ha a
ndo hay aye.

Tə vəl ha məsəfəre tay na,
andza niye.

12 Hərwi niye məŋgwese mâ ge an-
dayaməmbəlom

ada ta nəkurom neheye hay
mə ɗəma aye, ŋgwasum tuk.

Nəkurom dala ta bəlay mata hute
ɗəretsətseh na, nəkurom

hərwi Fakalawkəmbəzlanaha
ka təv kurom,

ɗərev a ndalay haladzay.
Hərwi a sər ha məndze ŋgay na, a

zəkayaw tsekweŋ.»
13Gədamniye 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 nakəMbəlom a ləvay ha
bo aye. Mbəlom ma geye gər, ma
ndziye mə ɗəma məve mahkar tə
məzaw. Ma ndziye na, ma təv nakə
gədamma sliyeməgəse na bay aye.

15 Gədam niye a vənahaw yam
abəra mə huɗ haladzay andza
dəlov, hərwi ada yammâpaybəzay
a ŋgwas niye ada mâ zla na. 16Ane
tukna, dalakadzənanaŋgwasniye.
A ta ka bo bəra tsəɗək. Tsa na, a sa
dəlov niye faya ma ndohwaweye
abəra mə bazlam i gədam aye.

17Gədam a ŋgatay andza niye na,
ɗərev a ndalay ka ŋgwas niye hal-
adzay. A mbəɗa gər a dəba, a ye
a ge vəram ta wawa i ŋgwas niye
hay. Wawa niye hay na, ndo neh-
eye faya ta rəhay ha gər a bazlam
i Mbəlom mapala eye ada faya ta
ɗiye ha bazlam i Yesu aye.

18Gədamniye a ye, a ndza kame
i bəlay.

13
Wu i pesl hay

1 Tsa na, na ŋgatay a wu i pesl
wuray a ndohwaw abərama bəlay.
Gər hay faya tasəla ada dəram hay

faya kuro. Ka dəramneheye tebiye
na, dzagwa i bəy faya hərikke
hərikke. Ka gər neheye tasəla aye
na, tə watsa fataya məzele nakə
lele bay aye, i mətsalay ka gər a
Mbəlom. 2 Wu i pesl niye na, a
ndzəkit bo dəvar. Sik ŋgay hay
andza sik dərleŋge. Bazlam ŋgay
andza bazlam i zɨl. Gədam a vəlay
gədaŋ ŋgay haladzay a wu i pesl
niye. Tsa na, a vəlay tsəveɗ mâ ye,
mâ ndza ka təvmədze i bəy ŋgay.

3 Na 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
niyeagatayando iməndzibərahay
andza masuwayaŋ. Ndo hay ta da-
zlay 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 andzawu i pesl nakayna,way?
Mata sle məge vəram ta neŋgeye
na, way? Ndəray andaya andza
neŋgeye bay.»

5 Tə 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
nakəMbəlommandzaeyemə ɗəma
aye. Ada a neheye mandza eye mə
mbəlom aye dərmak. 7 Ta vəlay
tsəveɗ kaməge vəram ka ndoməpe
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 tə
watsa a ɗəmaməzele i ndo neheye
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ta huta sifa aye. Nəteye tə watsa
məzele tay na, kwa ahəl nakə ta ge
məndzibəra zuk bay aye. 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 zləm a
wu nakə na 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
maslalam deɗek. Kə ge andza
niye na, ndo məpe mədzal gər hay
ka Yesu tâ səmay naha, tâ gər ha
tsəveɗ i Mbəlom bay. Andza niye,
ta ndziye ɓəŋɓəŋ.

11 Ma dəba eye na, na ŋgatay a
wu i pesl mekeleŋ eye a ndohwaw
abəra ma bəɗ. Dəram ka gər ŋgay
sulo andza wawa i təɓaŋ. Ane
tuk na, a tsik me andza i gədam.
12 Gədaŋ ŋgay andaya andza i wu
i pesl nakə kurre aye. A 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 hal-
adzay. Kə ge wu nakə ada ako mâ
mbəzlaw abəra mə mbəlom aye.
A yaw ka məndzibəra, ndo hay
tebiye ta ŋgatay 14a 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.» 15Wu 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 ne-
heye ta kərah məɗəslay ha gər aye.

16 A gatay kutoŋ a ndo hay tebiye,
wawa hay, bagwar hay, kwa ndo
i zlele hay, kwa a ndo i mətawak,
kwa beke hay, kwa a ndo neheye
beke eye hay bay aye, a gatay ku-
toŋ ka matəme ŋgoɗgor ka həlay
i mənday kəgəbay ka daʼar aye.
17 Ndo nakə ŋgoɗgor niye andaya
faya bay aye na, ma sliye faya
masəkəme wu kəgəbay masəməke
ha wu bay. Ŋgoɗgor niye na,
məzele iwu i pesl niye adaməpesle
wu i məzele ŋgay.

18Ane tuk na, ndo hay tâ ge met-
sehe lele. Ndo nakə a tsah aye na,
lamba niye a sayməgweɗemey na,
ma sliye faya məsəre. Lamba niye
a ɗa ha na, ndo zezeŋ hay. Lamba
niye na, temerre məkwa tə kuro
kuroməkwa gər eyeməkwa.

14
Dəmes nakə ndo i Mbəlom hay ta

giye aye
1 Na zəba ɗəre sa na, na ŋgatay

a Wawa i təɓaŋ malətsa eye ka
mahəmba nakə tə zalay mahəmba
i Siyoŋ aye. Neŋgeye ta nəteye,
məzele ŋgay ta məzele i Mbəlom
Bəba 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
i mbəlom. Mətsike me nakə na
tsəne aye a ləv lele andza faya ta
fiye gandzaval. 3 Maa ge dəmes
niye na, ndo neheye gwezem
temerre təkurokuro faɗgər 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 dəmes weɗeye. Dəmes
niye ndəray ma sliye faya məge
bay. Maa ge dəmes niye na, ndo
neheye Mbəlom a mbəɗatay ahaya
abəra ka məndzibəra aye ɗekɗek
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tsa. 4 Nəteye na, tsəɗaŋŋa mənese
kwa tsekweŋ andaya fataya bay.
Ta ge madama bay. Nəteye na,
Wawa i təɓaŋ ma diye kwa a ŋgay
na, tə paway bəzay. Mə walaŋ i
ndo i məndzibəra hay Mbəlom a
mbəl ha na, nəteye hərwi ada tâ
təra i ŋgay ada i Wawa i təɓaŋ. 5 Ta
raw me ɗaɗa bay, mənese andaya
fataya kwa tsekweŋ bay.

Gawla iMbəlom haymahkar
6 Tsa na, na ŋgatay a gawla i

Mbəlom neŋgeɗ faya ma tsəviye ka
magərmbəlom. Fayama 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 slalahay tebiye. 7Gawla
i Mbəlom niye a tsikatay ta ma-
gala, a gwaɗatay: «Rəhumay ha
gər aMbəlom, zambaɗumay, hərwi
həlay məgatay sariya a ndo hay kə
slaw. Ɗəslumay ha gər. Maa ge
magərmbəlom ta dala ada ta yam
hay na, neŋgeye.»

8 Tsa na, na ŋgatay a gawla i
Mbəlommasulo eyeayawmadəba
i gawla i Mbəlom nakə kurre aye
sa, a gwaɗ: «Ka ndəv tsɨy! Babilon
gəma bagwar eye ma mbəzliye, ta
deɗekkambəzlhelehele. Kabəzha
məneseŋgaynakə a yay a gər andza
guzom aye, ka bəz ha kwa a gwala
waray waray.»

9Gawla iMbəlommamahkareye
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, 10Mbəlom
ma gateye ɗəretsətseh. Gəse tay
na, Mbəlom ma rahateye ha tə
ɗəretsətseh. Ndoneheye ta diye na,
a ako ada a wuye a təma wafafa
andza asana. Ta siye ɗəretsətseh
kame i gawla i Mbəlom hay ada

kame iWawa i təɓaŋ. 11Geŋgis 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
pum mədzal gər kurom ka Yesu
aye, səmumay naha.

13Na 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 məndzibəra ma
ndəviye

14Na zəba ɗəre sa na, na ŋgatay a
pazlay kweɗek kweɗek. Wuye an-
daya ka pazlay niye. Wu niye na,
a ndzəkit bo ndo zezeŋ. Dzagwa
i bəy nakə tə ŋgar ta gura aye mə
gər ŋgay. Bembek mə həlay ŋgay.
Bembek niye na, matasla eye lele
hepepe.

15 Gawla i Mbəlom mekeleŋ eye
a yaw abəra mə gay i məɗəslay ha
gər aMbəlom. Awuda tamagala, a
gwaɗay a ndo niyemandza eyema
pazlay aye: «Zla bembek yak ada
dza ha daw, hərwi wu kə nah ka
dala, kə sla mədze.»

16 Tsa na, ndo nakə mandza eye
ma pazlay aye a kal ha bembek
ŋgay ka dala, a ɗəs na wu nakə ka
məndzibəra aye tebiye.
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Mbəlomma ta gateye ɗəretsətseh
a ndo i seweɗ hay

17 Tsa na, na ŋgatay a gawla i
Mbəlom neŋgeɗ mə mbəlom. A
yaw abəra mə gay i Mbəlom. Bem-
bek mə həlay, matasla eye hepepe
dərmak.

18Gawla 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 za-
lay a gawla iMbəlomnakə 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 bem-
bek yak, do ta ɗəs.»

19 Andza niye, gawla i Mbəlom
niye a kal ha bembek ŋgay ka dala,
a ye a ɗəs hohway i wu neheye
abəra ka dala. A həl hohway niye
hay, a ye a kwats ha ka təv nakə
bagwareye ta sləratawaa ɗəmaho-
hway 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, bam-
baz ɗuh. A va tuwwa andza yam
nakə faya ma viye mə magayam
aye. A va na, kilomiter temerre
mahkar. Taɗə pəles mâ lətse a
ɗəma na, ma zəbaweye abəra mə
ɗəma bay. Mata zəbaw na, gər eye
ɗekɗek.

15
Gawla i Mbəlom hay tasəla tə

ɗəretsətseh hay tasəla
1Ma dəba eye na, na ŋgatay a wu

mekeleŋ eye a ge masuwayaŋ mə
mbəlom. A geŋ hərɓaɓəkka. Na
ŋgatay a gawla iMbəlomhay tasəla,
kwa way ɗəretsətseh nəte nəte mə
həlay tay. Neheye na, maduk i duk
i ɗəretsətseh hay hərwi ta ndəviye
ha na, mevel i Mbəlom.

2 Tsa na, na ŋgatay a wu eye
andza bəlay a wuzl ɗəre andza

malam, ako mə ɗəma dərmak. Na
ŋgatatay a ndo neheye tə sla ka
wu i pesl niye aye ada nəteye ta
ɗəslay ha gər a kule ŋgay təbey aye.
Nəteye ta kərah matəme ŋgoɗgor
i məpesle wu i məzele ŋgay nakə
tə zalay məpesle wu aye. Nəteye
malətsa eye ka me i bəlay niye
a dəv andza malam aye. Nəteye
na, ta gandzaval neheye Mbəlom a
vəlatay aye mə həlay. 3Nəteye faya
ta giye dəmes andza i Musa ndo i
məsler i Mbəlom nakə a gawa ahəl
niye aye ta dəmes i Wawa i təɓaŋ.
Tə gwaɗawa:
«Bəy Maduweŋ Mbəlom, nəkar

gədaŋ eye ka gər i wu hay
tebiye,

məsler yak na, bagwar eye ada
lele haladzay.

Nəkar Bəy i gəma hay tebiye,
wu neheye faya ka giye
na, mənese kwa tsekweŋ
andayamə ɗəma bay

ada nəkar na, ndo i deɗek.
4Ndohay tebiye tadzədzaraka, Bəy

Maduweŋ.
Ndəraymakərahiyemazambaɗaka
bay.

Ndo nakə tsəɗaŋŋa eye na,
nəkar nəte ŋgweŋ.

Ndo i gəma hay wal wal ta deyew-
eye kame yak

ta ɗəslakeye ha gər
hərwindohay tebiye taŋgatayawu

nakə faya ka giye na,
mənese kwa tsekweŋmə 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 taMbəlom tə dzawa gər a ɗəma
aye andaya mə ɗəma. 6Na ŋgatatay
naha a gawla i Mbəlom hay tasəla
kwa way tə ɗəretsətseh nəte nəte
mə həlay tay tə ndohwaw abəramə
gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom.
Ka bo tay na, petekeɗ lele eye a
dəv herre niye. Nəteye na, maɓara
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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
ayeagawla iMbəlomneheye tasəla
aye, kwa way nəte nəte. Gəse neh-
eye tasəla ayemaraha eye tamevel
i Mbəlom nakə ma ndziye ka tor
eye aye. 8 Geŋgis a tsalaw, a rah
a gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom.
Geŋgisniye a yawna, hərwiməzlaɓ
i Mbəlom ada hərwi ŋgay. Ndəray
kwa nəte kə sla faya məfələkwe
a gay bay hus ɗəretsətseh neheye
tasəla mə həlay i gawla i Mbəlom
hay aye ta ndəviye təday.

16
Ɗəretsətseh hay tasəlama gəse

1 Ma dəba eye na, na tsəne
mətsike me a tsənew abəra mə gay
i məɗəslay ha gər a Mbəlom niye
ŋgəlakəka ta magala, a gwaɗatay a
gawla i Mbəlom hay tasəla: «Dum
naha kutsum ha mevel i Mbəlom
neheye maraha eye ma gəse ka
məndzibəra aye. Kutsum ha na,
tasəla tebiye.»

2 Tsa na, makurre a ye a kuts
ha wu nakə ma gəse ŋgay aye
ka məndzibəra. A kuts ka dala
kwayaŋŋa na, mbəlak neheye lele
bay wene wene aye ada a wur ha-
ladzay aye a zəba ka ndo neheye
ŋgoɗgor i wu i pesl andaya fataya
ada tə ɗəslaway ha gər a kule aye.

3 Gawla i Mbəlom masulo eye a
ye a kuts ha wu nakəma gəse ŋgay
aye a bəlay. Yam niye a təra andza
bambaz i mədahaŋ. Wu neheye
ma yam niye aye təmət tebiye.

4Gawla iMbəlommamahkareye
aye akuts hawunakəmagəseŋgay
aye a dəlov ada a bəɗiyem hay. Ta
təra bambaz dərmak. 5 Na tsəne,
gawla i Mbəlom nakə a tsəpawa
yam aye, a zambaɗay a Mbəlom, a
gwaɗ:
«Tsəɗaŋŋa na, nəkar nəte ŋgweŋ.

Nəkar andaya anəke ada ahəl
niye nəkar andaya huya.

Ka ge na sariya nakay na, ta
tsəveɗ eye.

6 Ndo neheye ta kəɗ ndo məɗe ha
bazlam yak hay

ada ta ndo yak hay.
Ka vəlatay bambaz hərwi ada tâ sa

andza nakə a ye ka bo aye.»
7 Tsa na, na tsəne mətsike me

a tsənew abəra ma təv nakə tə
fəkaway naha faya wu a Mbəlom
aye, a gwaɗ:
«Ayaw deɗek BəyMaduweŋ,

nəkar na, Mbəlom gədaŋ eye
ka gər i wu hay tebiye,

nəkar na, ndo i deɗek.
Ka giye sariya a ndo hay na,

huya ta tsəveɗ eye.»
8Mafaɗ i gawla i Mbəlom a kuts

ha wu nakə ma gəse ŋgay aye ka
pat. Tsa na, a vəlay gədaŋ a pat ka
məwurehaladzay andza akohərwi
ada mâ fəka ndo hay. 9 Ane tuk
na, ahəl nakə pat niye a fəka tay
aye na, ta gər hamezeleme tay bay.
Ta kəma mazambaɗay a Mbəlom
bay. Tə tsalay ka gər ɗuhhərwimaa
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. 11Ane 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 tsal-
eye ka gər a Mbəlom nakə neŋgeye
mə mbəlom aye hərwi mbəlak tay
adahərwi ɗəretsətseh taynakə faya
ta siye aye.

12 Ma dəba eye gawla i Mbəlom
maməkwa eye a ye a kuts ha wu
nakəma gəse ŋgay aye a magayam
bagwar eye nakə tə zalay Efrat
aye. Yam i magayam niye a sakwa
hərwi ada bəy neheye ta deyeweye
abəra mə bəzay ta hutiye tsəveɗ
mətese mata ge vəram. 13 Tsa
na, na ŋgatay a məsəfəre neheye
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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 ndohwawabəramə
bazlam i ndo nakə a gwaɗ neŋgeye
ndoməɗe ha bazlam iMbəlom aye.
14Məsəfəre neheye ti yawna, abəra
mə fakalaw, tə gawa masuwayaŋ.
Tə yawa a gay i bəy i məndzibəra
hay tebiye, təhayawa tay gər hərwi
məge vəram ka Mbəlom gədaŋ eye
ka gər i wu hay tebiye pat nakəma
bəziye ha gədaŋ ŋgay aye.

15 Yesu a gwaɗ: «Gum metsehe
bəna, na diye naha na, andza
məkal, ka sərumeye ka bo bay.
Məŋgwese ma ndziye ka ndo nakə
mandza eye tə petekeɗ ŋgay ka bo
aye. Neŋgeye mandza eye tsezle-
zleŋŋe hərwi ada ahəl nakə na diye
naha neŋgeye ze petekeɗ bay ada
horoymâ gay kame i ndo hay bay.»

16Məsəfəre neheye mahkar aye,
tə hayatay gər a bəy hay na, a təv
eye andaya Yahuda hay tə zalay
Harmagedoŋ.

17 Ma dəba eye na, gawla i
Mbəlom matasəla eye a kuts
wu nakə ma gəse ŋgay aye a
magərmbəlom. Mətsike me a
tsənew abəra ka təv mələve i bəy
Mbəlom mə gay ŋgay məvəlay wu,
a gwaɗ: «Ka ndəv.» 18 Kwayaŋŋa
mawutseɗe i Mbəlom a wutseɗe,
mbəlom a ləv ŋgwezləts. Dala
a ɓəl dzekiɓ dzekiɓ. Kwa ahəl
nakə a ge ndo hay aye na, dala
kə ɓəl ɗaɗa andza niye bay, a ze
ha siye tebiye. 19 Dala a ta ka
bo bəra ndzaɗəɗa, gəma bagwar
eye a ŋgəna mahkar ada siye i
gəma neheye ka məndzibəra aye
tebiye ta mbəzl dərmak. Babilon
gəma bagwar eye a mayaw a gər
a Mbəlom na, andza niye. A vəlay
wuməse 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 bay wene
wene aye, a ze ha siye tebiye.

17
Bazlam i ŋgwas nakə a gawa

madama 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
gawamadamama siye ɗəretsətseh.
Ŋgwas məge madama niye a ɗa
ha na, gəma nakə ta ɗəzl bəse ta
magayam hay wal wal haladzay
aye. 2 Bəy i məndzibəra 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.
Kaboŋgayna,məzelehaymawatsa
eye faya haladzay. Məzele neheye
hay lele bay aye, faya ta tsaleye
ka gər a Mbəlom. 4 Ŋgwas niye
na, petekeɗ ka bo ndozza andza
ɓəre nakə a dəv haladzay aye, 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
watsaməzele ka daʼar ŋgay. Məzele
ŋgay niye a ɗa wu maŋgaha eye,
andza məgweɗe: «Babilon bagwar
i gəma, neŋgeye maya i ŋgwas ne-
heye tə gawa madama aye ada tə
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wu ŋgwalak eye bay ka məndzibəra
aye.»

6 Na zəba faya na, ŋgwas niye kə
sa bambaz i ndo məpe mədzal gər
haykaYesu. Təkəɗ tayhana, hərwi
tə gwaɗawa parakka Yesu neŋgeye
Bəy Maduweŋ, ada ŋgwas niye kə
kwaya tə bambaz tay.
Na ŋgatay andza niye na, a geŋ

hərɓaɓəkka. 7Gawla iMbəlomniye
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.
8Wu i pesl niye ka ŋgatay kurre na,
neŋgeyeandaya tə ɗəre. Ane tukna,
anəke na, neŋgeye andaya sa bay.
Ma tsalaweye abəra ma bəɗ nakə
kutsɨk bagwar eye aye. Ahəl nakə
kə tsalaw aye na,Mbəlommadziye
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, an-
daya, 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 neh-
eye. Gər i wu i pesl neheye tasəla
ayena, a ɗahamahəmbahay 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 slaw zuk bay. Aza
həlay ŋgay kə slaw na, ma ndziye
həlay tsekweŋ tsa. 11Wuipeslnakə
ahəl niye neŋgeye tə ɗəre aye ada

anəke neŋgeye andaya tə ɗəre sa
bay na, neŋgeye na, matsamahkar
i bəy. Neŋgeye mə walaŋ i bəy ne-
heye 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 zuk bay.
Mbəlom ma vəlateye gədaŋ hərwi
ada nəteye ta wu i pesl niye ta
ləviye mələve bəy ɓəre nəte. 13 Bəy
neheye kuro ayemədzal gər tay na,
nəte. Ta geye məsler a wu i pesl ta
gədaŋ tay peteh hərwi ada mâ ləva
bəyŋgay. 14TagiyevəramtaWawa i
təɓaŋ. Wawa i təɓaŋmasliye fataya
hərwineŋgeyena,BəyMaduweŋka
gər i bəy Maduweŋ hay. Neŋgeye
Bəy a ze bəy hay tebiye. Ndo ŋgay
hay faya ta pay bəzay na, tə ɗərev
tay peteh. Neŋgeye a pala tay ha,
a zalatay ada ta pay bəzay. Andza
niye ta ŋgwasiye fataya tə neŋgeye.»

15Gawla iMbəlomniye 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 hal-
adzay, gəmahay, ndoneheye tə tsik
kwa bazlam i gəma waray waray
aye. 16 Dəram neheye kuro ka
ŋgatayaye tawu ipesl niyedərmak,
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 abəramə ɗəmahurɗœk hurɗœk.
17 Bəy neheye kuro mədzal gər tay
nəte aye ada tə gay məsler a wu
i pesl niye hərwi ada mâ ləva bəy
ŋgay na, maa ge ha andza niye
na, Mbəlom. Mbəlom a ge andza
niye hərwi ada tâ ge wu nakə a
say aye. Wu i pesl ma ləviye bəy
ŋgay hus kawu nakəMbəlom a tsik
ahəl niye mâ ge bo. 18 Ŋgwas nakə
ka ŋgatay aye na, bagwar i gəma
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nakə ma ləviye bəy i məndzibəra
hay tebiye.»

18
Gəma i Babilon kambəzl

1 Ma dəba eye na, na ŋgatay a
gawla i Mbəlom neŋgeɗ sa, faya
mambəzlaweye abəraməmbəlom.
Gədaŋ ŋgay na, bagwar eye hal-
adzay. Ada madəve ŋgay nakə a
dəv aye na, a dəv dzaydzay ka
məndzibəra. 2Awuda ta magala, a
gwaɗ: «Babilon gəmabagwar eye ka
mbəzl, Babilon ka mbəzl hele hele.
Ka təra təv məndze i məsəfəre neh-
eye lele bay aye. Məsəfəre lele bay
eye hay kwa waray waray nəteye
mandza eye mə ɗəma. Ɗiyeŋ neh-
eye lele bay aye, a satay a ndo hay
bayayenəteyemə ɗəma.* 3Babilon
ka mbəzl hərwi kə vəlay ha bo ka
məge mezeleme. Ndo i gəma hay
wal wal tebiye ta sa guzom ŋgay
ada bəy hay ka məndzibəra ta ge
mezeleme taneŋgeye. Ndo i tsakala
hay kaməndzibəra 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, dumara

abəraməwalaŋ tay
bəna ka tələkum həlay a
mənese

ka ta sumeye ɗəretsətseh
andza nəteye dərmak.

5Dumara abəraməwalaŋ tay
hərwi mənese 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.

Wunakə tə gatay andohayaye
na, gumataymâ ze niye.

Taɗə nəteye tə vəlay guzom a ndo
gəse nəte na,

rahumatay ha gəse sulo.

7 Gumatay ɗəretsətseh haladzay
hərwi ada ɗərev mâ
ndalatay.

Tə gwaɗ nəteye gədaŋ eye hay ha-
ladzay 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 madak-
way i ŋgwas təbey,

ɗaɗa mədahaŋ ma ndzateye a
gər təbey.

8 Hərwi niye, ɗəretsətseh ma
deyeweye fataya na, ka nəte
eye.

Ɗəvats, mədahaŋ ada
mandərzlaŋ ta deyeweye a
gəma tay pat eye nəte

hərwi Bəy Maduweŋ Mbəlom
neŋgeye Mbəlom bagwar
eye.

Mata ge sariya na, neŋgeye.
9 «Ahəl nakə bəy hay ka

məndzibəra, 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 an-
daya 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.
Wu neheye ndo i tsakala hay ta

* 18:2 Zəbamə Bazlammapala eyemasulo eye 14.3-21.
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səkəmawaha aye na, dərizl i gərɗaf
neheye lele haladzay ada tə wu
neheye ta lambaɗ tə zler i bəgəne
aye ada ta mayako lele eye hay.
Ta lambaɗ ta ɓəre, tə kwar. 13Ndo
niye hay ta səkəmawa hamal 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
andayamasəkəme fataya abərawu
niye hay sa bay.

14 «Tə tuwa, tə gwaɗatay a ndo
i gəma niye hay: “Wu neheye a
yawakum a gər aye ta təma ta ako.
Zlele kurom tə wu kurom lele eye
hay andaya sa bay, ka hutumeye
sa bay.” 15 Ndo i tsakala neheye ta
təra zlele eye hay tə masəkəme ha
wuma 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: “Wa-
awayah, waawayah, gəma bagwar
eye ka mbəzl. Neŋgeye a ndzawa
na, andza ŋgwas nakə a pa ka bo
petekeɗ ndozza aye ada tə petekeɗ
neheye zler imətul zler imətul ada
tə siye petekeɗ lele eye haladzay
aye. A pawa ka bowu imaslawa, tə
ge ta gura, tə kwar neheye lele aye.
17Wuhay tebiye a təmaandza 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 faya ma
təmiye gəma niye 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 məmbəlom
aye ŋgwasum! Gəma ka təma!
Nəkuromndoməpemədzal 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 haBabilon gəmabagwar
eye andza niye, ɗaɗa ta ŋgateye
sa bay. 22 Ndo hay ta tsəniye
ɗaɗamədze gandzavalmaBabilon,
məge dəmes, məfe fagam, məfe
tolom sa bay. Wuray kwa tsekweŋ
ma giye andayama Babilon sa bay.
Ndo malembeɗe wu hay ta giye
andaya sa bay, maləgəre nakə a
ləvawaabərama təv kuromayena,
ndo hay ta tsəniye sa bay. 23Lalam
kurom hay ta dəviye dzaydzay ka
niye sa bay. Ta tsəniye mabəbəle
wuray huwwa i ndoməzle dahəlay
hay mə 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
neheyekaməndzibəra tebiye təkəɗ
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 aMbəlom.
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Maa təma tay ha ndo hay na,
neŋgeye.

Neŋgeyeməzlaɓ eye, neŋgeye gədaŋ
eye a ze kwamey.

2Neŋgeye na, ndo i deɗek,
a ge sariya ŋgay a ndo hay na,
ta deɗek.

Kə gəs na maya i ŋgwas neheye tə
gawamadama aye.

Ŋgwas niye na, kə nas tay
ha ndo hay ka məndzibəra
tebiye təwu neheye lele bay
aye.

Mbəlom kə vəlay ɗəretsətseh a
ŋgwas niye

hərwi nakə a kəɗ ndo i məsler
ŋgay hay aye.»

3 Ma dəba eye, tə ma faya sa, tə
gwaɗ:
«Zambaɗumay aMbəlom.
Geŋgis nakə a tsalaw abəra ma

gəma niye aye na,
ma ndəviye bay, ma tsalaweye
huya andza niye.»

4 Tsa na, madugula hay kuro
kuro sulo gər eye faɗ ada wu neh-
eye faɗ aye ta dəkw gurmets kame
i təvməndze niye Mbəlommandza
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 aMbəlom kway,

nəkurom ndo məge məsler
ŋgay hay,

nəkurom neheye ka rəhumay ha
gər ta deɗek,

kwa wawa hay kwa bagwar
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 bag-
war eye nakə a vaw ka mahəmba
aye. A tsənew andza maləve 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.

Zambaɗakwayhərwihəlayeye
kə slaw.

Wawa i təɓaŋma zliye dahəlay.
Dahəlay maləva bo eye tsɨy,
fayama həbiye.

8 Ta vəlay tsəveɗ məpe ka bo pe-
tekeɗ nakə tsəɗaŋŋa,

ndəluɓ kwa tsekweŋ andaya
faya bay aye,

adanakə a dəvhaladzay pəzləɗ
pəzləɗ aye.

Ŋgwalak ŋgwalak i petekeɗ niye a ɗa
ha na,

wu neheye ŋgwalak eye ndo
məpemədzal gərhaykaYesu
tə ge aye.»

9Tsa na, gawla i Mbəlom eye an-
daya a gweɗeŋ: «Watsa a ɗerewel
na, məŋgwese ma ndziye ka ndo
neheye tə zalatay a magurlom i
məzle dahəlay iWawa 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 andza
malamar 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
11 Ma dəba eye na, na ŋgatay

magərmbəlom mahəndəka eye
tuwaŋŋa. Pəles herre eye malətsa
eye mə ɗəma ada ndoweye andaya
mandza eye faya tuŋŋa, tə zalayna,
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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. 13 Kələmedze ŋgay
nakə ka bo aye na, bambaz faya
haladzay. Məzele ŋgay na, bazlam
i Mbəlom. 14 Slala i sidzew hay
wal wal mə mbəlom tə pay bəzay.
Nəteye mandza eye ka pəles herre
eye hay. Petekeɗ tay hay ka bo
na, herre kwa tsekweŋ ndəluɓ
faya bay dərmak. 15 Maslalam
matasla eye hepepe, a yaw abəra
mə bazlam ŋgay. Ta maslalam
niye na, ma həhariye tay ha ndo
neheye ta təma bazlam ŋgay bay
aye. Ma təriye bəy ta gədaŋ eye
ka gər tay. 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 petekeɗŋgay 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.»

17 Tsa na, na ŋgatay a gawla
i Mbəlom neŋgeɗ malətsa eye ka
pat. A wuda ta magala, a za-
latay a ɗiyeŋ neheye faya ta tsəviye
ta magərmbəlom aye, a gwaɗatay:
«Hayum gər, dumara ndayum bag-
war i magurlom nakə Mbəlom a
da aye. 18 Dumara 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 ndoneheye tə tsalawa fayaaye
ada tə slo i ndohay tebiye, kwa slo i
beke hay, kwa i ndo neheye nəteye
beke hay bay aye, kwa i bagwar
hay, kwa i wawa hay.»

19 Tsa na, na ŋgatay a wu i pesl
niye ada ta bəy i məndzibəra hay.

Sidzew tay hay tə haya gər hərwi
məge vəram ta ndo nakə a tsal ka
pəles herre eye ada ta sidzew ŋgay
hay. 20Ahəl 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 ba-
zlam i Mbəlom, azlakwa neŋgeye
ndoməɗe ha bazlam i Mbəlom bay
aye. Maagemasuwayaŋkame iwu
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 ndoməɗe
ha bazlam iMbəlom aye na, tə kuts
tay ha a dəlov i ako tə ɗəre. Ako
niye a təma na, andza dəlov a təma
andza gufa i wur i kuɗamasara.
21 Sidzew i wu i pesl hay na, ndo
niye tə pəles aye a kəɗ tay ha ta
maslalam nakə a yawaw abəra mə
bazlam ŋgay aye. Ɗiyeŋ hay tebiye,
tə yaw tə ndamədahaŋ tay, tə rah.

20
Bazlam nakə a tsik ka məve

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.
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4Ma dəba eye na, na ŋgatay a təv
məndze hay i bəy, ndo haymandza
eye faya. Mbəlom kə vəlatay gədaŋ
ka məgatay sariya a ndo hay. Na
ŋgatay a məsəfəre i siye i ndo məpe
mədzal gər hay ka Yesu dərmak.
Ndo hay tə ɗəs fataya abəra gər
ahəl niye ɗeɗeɗe hərwi nakə tə pa
mədzal gər tay ka Yesu aye ada
hərwi nakə tə ɗawa ha bazlam i
Mbəlom aye. Nəteye na, ta ɗəslay
ha gər awu 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
YesuKəriste ta ndziyemabəyməve
gwezem. 5Niye na, tə lahmələtsew
abəra ma mədahaŋ aye. Siye i ndo
hay na, ta lətseweye zuk bay. Ta
lətseweye na, məve gwezem ma
ndəviye abəramə ɗəma təday.

6Məŋgwese kandoniye hay tə lah
mələtsew aye. Mbəlom kə pa tay ha
wal. Məməte masulo eye ma sliye
fataya məgatay wuray sa bay. Ta
təriye na, ndo neheye 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
abərama 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.* Ma hayatay
gər ka təv manəte eye hərwi ada
tâ ge vəram ta Mbəlom. Nəteye
na, haladzay wurkenkene andza
hewiyeŋ nakə mə magayam aye.
9 Na ŋgatay na, tə ndohwaw tsɨɗ
tsɨɗ ti ye kwa a ŋgay, ti ye tə
lawara təv i ndo məpe mədzal gər
hay ka Yesu andza məgweɗe gəma
nakəMbəlomawuɗahaladzayaye.
Ane tuk na, ako a mbəzlaw fataya
mə mbəlom, a təma tay ha təlmeɗ

təlmeɗ. 10Fakalaw 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 ndoməɗe ha bazlam
i Mbəlom aye. Andza niye, ta siye
ɗəretsətseh həpat ta həvaɗ ka tor
eyemə ɗəma.

Maduk i duk i sariya
11 Ma dəba eye na, na ŋgatay

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.
Neŋgeyena, tawatsaaɗəmaməzele
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 tə ge aye, tə
watsa na a ɗerewel niye hay aye.
13 Ndo neheye tə mət ma bəlay
aye tə ndohwaw tebiye abəra ma
bəlay. Mədahaŋ neheye ma bəɗ
ma təv məndze i mədahaŋ hay
aye tə ndohwaw abəra mə ɗəma
tebiye. Mbəlom a gatay sariya
tebiye təɗe təɗe ka məsler tay.
14 Tsa na, tə kal ha məməte ta təv
məndze i mədahaŋ hay a dəlov i
ako. Dəlov i ako niye na, təv nakə
ndo hay tamətiyemə ɗəmamasulo
aye. 15 Taɗə ndoweye məzele ŋgay
andaya mə ɗerewel i ndo neheye
ta huta sifa aye bay na, ta kal ha a
dəlov i ako niye dərmak.

21
Magərmbəlom weɗeye ta

* 20:8 Zəbamə Ezekiyel 38-39.
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məndzibəraweɗeye
1 Ma dəba eye na, na ŋgatay

a magərmbəlom weɗeye ta
məndzibəraweɗeye. Magərmbəlom
makurre eye ta məndzibəra
makurre eye ta dze. Ada bəlay
andaya sa bay kə dze. 2 Na ŋgatay
naha a gəma tsəɗaŋŋa eye, gəma
niye na, Zerozelem weɗeye nakə
faya ma mbəzlaweye abəra ka təv
i Mbəlom aye. Gəma niye na, a
lambaɗ bo, a le haladzay andza
dahəlay nakə a lambaɗ bo lele ma
diye a gay i zal aye. 3 Na tsəne
mətsike me a tsənew abəra ka təv
məndze i bəy ta magala, a gwaɗ:
«Zəbum, Mbəlom kə ge gay ŋgay
a walaŋ i ndo hay, ma ndziye tə
nəteye. Ta təriye ndo ŋgay hay.
Neŋgeye Mbəlom nəte ŋgweŋ ma
ndziye tə nəteye. 4Ma takaɗiye na
yam ɗəre tay. Ta mətiye sa bay
tebiye. 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 nakə mandza eye
ka təv məndze i bəy aye, a gwaɗ:
«Zəba, na giye wu hay tebiye
weɗeye hay.» Tsa na, a gweɗeŋ:
«Watsa wu nakay hərwi bazlam
neheye na, deɗek, makəraw me
kwa 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. Neŋmakurre i wu hay tebiye
ada neŋ mandəve i wu hay tebiye.
Ndo nakə yam a gay aye na, na
vəleye yam kəriye. Yam niye a
ŋgəzaw ma bəɗiyem. Yam niye na,
yam nakə ma vəlateye sifa a ndo
hay aye. 7 Ndo nakə kə ŋgwasa ka
ɗəretsətseh aye na, na vəleye wu
neheye tebiye. Na təriye Mbəlom
ŋgay, neŋgeye ma təriye wawa ga.
8 Ane tuk na, ndo i takazay hay,
ndoneheye ta dzala ha kaYesu 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 təmawafafafa ayemə 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
amahəmba 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 na,
məzlaɓ i Mbəlom. 12 Tə lawara
na gəma niye na, ta zleɗ. Zleɗ
niye maɗəzla eye dabasəmeye ada
zəbol eyedərmak. Tə ge fayaməgeɗ
i məfələkwe a ɗəma na, kuro gər
eye sulo, ada gawla i Mbəlom kwa
way kaməgeɗ 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 fayamahkar
mahkar. Mahkar ta diye i bəzay,
mahkar ta diye i pat mədəɗe ada
mahkar ta diye i tsakay, mahkar ta
diye i Salawa. 14Təpamədok 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.
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15Gawla i Mbəlom nakə faya ma
tsikeŋeyeme aye na, sakwal i gura
mə həlay. Sakwal niye na, hərwi
mələve ha wu hay. A ye, a ləva
ha gəma, məgeɗ eye hay ada zleɗ i
gəma eye. 16Hawal 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. Zla-
batam 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. 19Tə
wurkatsa na mədok i zleɗ niye na,
tə kwar neheye wal wal a le hal-
adzay aye. Kwar eye niye hay na,
tə zalatay zaspe. Masulo eye na, tə
zalay safir, mamahkar eye tə zalay
apate, mafaɗ eye tə zalay emerod,
20 mazlam eye tə zalay sardowan,
maməkwa eye tə zalay kornalin,
matasəla eye tə zalay kərisolite,
matsamahkar eye tə zalay beril,
matsɨɗ eye tə zalay topaz, makuro
eye tə zalay kərisopəras, makuro
gəreyenəte təzalayhisiŋte,makuro
gər eye sulo təzalayametiste. 21Wu
iməgeɗ niye kuro gər eye sulo eye i
kwar, tə zalay perəl, a le haladzay.
Təv məhay gər i gəma niye na, ta
ndərat faya na, gura lele ɗəre a
tsara ha aye.

22 Na ŋgatay a gay i məɗəslay ha
gər a Mbəlom ma gəma niye bay
hərwi Bəy Maduweŋ Mbəlom bag-
war eye ada Wawa i təɓaŋ nəteye
wu tayma təvmaɗuwuleme. 23Na
zəba ɗəre na, pat ta kiye ta təriye
kəriye ma gəma niye hərwi dza-
ydzay i Mbəlom a dəv mə ɗəma.
Wawa i təɓaŋ neŋgeye a vəl dzay-
dzay 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. 25Məgeɗ i
gəma 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
wuneheye lele aye kaməndzibəra,
ta fələkwiye ha a gəma niye hərwi
məvəlay a Mbəlom. 27 Wu neh-
eye lele bay aye ta sliye faya mede
a ɗəma bay. Ndo neheye ɗərev
tay manasa eye ada ndo i parasay
ta fələkwiye a ɗəma bay dərmak.
Mata fələkwe a ɗəma na, ndo neh-
eye tə watsa 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 magayam
wuray yam mə ɗəma. Yam eye
niye na, ma vəliye sifa a ndo hay.
A wuzl ɗəre andza malam ada a
yaw na, abəra ka təv məndze i bəy
i Mbəlom ta Wawa i təɓaŋ. 2 A va
mawuzlah i tsəveɗ i gəma niye. Ka
tsakay i yamniye na, dərizl i gərɗaf
nakə ma vəliye sifa a ndo hay aye
kə ndzohwaw. A ndzohwaw na,
diye sulo sulo. Ka məve nəte na, a
wa sik kuro gər eye sulo. Ka kiye
na, a wa sik nəte. Slambah 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,
təvməndze 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 Bəy Maduweŋ
Mbəlom bo ŋgay eye ma dəvateye
dzaydzay. Ada nəteye na, ta ndziye
ma bəy ka tor eye.
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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 iməsler ŋgay haywu nakə
mazlambar ma deyeweye kame
aye.»

Yesumamaweye
7 Yesu a gwaɗ: «Tsənum, ma-

zlambar 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 neh-
eye tə zləm ga, na ŋgatatay tə ɗəre
ga. Ahəl nakə na tsəne aye ada na
ŋgatatay aye na, na kal ha bo kame
i gawla i Mbəlom nakə a bəzeŋ ha
aye hərwi məɗəslay ha gər. 9 Ane
tuk na, a gweɗeŋ: «Kâ ge andza
niye bay. Neŋ na, ndo i məsler
i Mbəlom andza nəkar ada andza
malamar yak neheye nəteye ndo
məɗe ha bazlam i Mbəlom hay aye
adaandza siye i ndoneheye faya ta
rəhay ha gər a bazlam neheye mə
ɗerewel nakay aye. Kâ ɗəslay ha
gər na, a Mbəlom.»

10A gweɗeŋ sa: «Mbəlomkə 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. 11Neŋ
faya na gwaɗateye a ndo neheye ta
wuɗa wu nakə lele bay aye. Taɗə
a sakum məge mənese na, dum
ha kame kame andza niye huya.
A nəkurom neheye ɗərev kurom
manasa eye, taɗə a sakum matəre
andza niye na, dumha 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.»

12Madəba ayena, Yesu a gweɗeŋ
sa: «Tsəne, na miye naha bəse.
Na həliye naha wu hay ka həlay
hərwi adanâ vəl kwaawaymerəɓe
i məsler ŋgay. 13 Maa dazlay a
wu tebiye na, neŋ, maa ndəv ha
wu hay tebiye na, neŋ gwa. Neŋ
makurre 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 tsəveɗ mənde
hohway i dərizl i gərɗaf nakə ma
vəliye sifa a ndo hay aye. 15 Ndo
neheye ta təra andza kəra aye ada
madaŋ hay ta ndo neheye tə gawa
mezelemeaye, nəteyena, 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 gakum

aye, dumara sum yam nakə ma
vəliye sifa a ndo hay aye. Ta vəliye
kəriye a ndo neheye a satay məse
aye.

Mandəve i bazlam
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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 ndow-
eye kə zla wu abəra mə bazlam
i Mbəlom na, Mbəlom ma həliye
hohway i dərizl i gərɗaf nakə ma

vəliye sifa a ndo hay aye abəra ka
bəmalə ŋgay. Ma hutiye təv ma
gəma i Mbəlom bay. Ɓa ɗerewel
nakay kə tsik ka hohway ta gəma
niye tsɨy.

20 Yesu a gwaɗ ka wu neheye
tebiye na, deɗek aye, ma gwaɗiye:
«Ayaw, namiye naha bəse.»
Ayaw Bəy Maduweŋ ga Yesu,

dara.
21 Yesu Bəy Maduweŋ kway mâ

pa fakuma ŋgama tebiye.
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