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Təntən sagɩ tə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ
pa

Korɛntə
Kərisə lɩà̀ tə nə

Korɛntə tɩá̀n təntən sagɩ tə
yuu wa sʋgʋ

Lìù tə, ʋ nə pʋṕʋńɩ́ sagɩ kʋ tə
Kʋ yɩ *tʋntʋnʋ Polə nə pʋṕʋńɩ́ kʋ.
Lɩ̀à tə nə, ʋ nə pʋṕʋńɩ́
Kʋ yɩ təntən sagɩ tə, Polə nə pʋṕʋńɩ́ ʋ pa

Kərisə lɩ̀à tə nə, ba nə wulə Korɛntə nə. Polə
tətə nə dɩga Kərisə lɩ̀à púlí təntə də̀ń. Nəŋə kʋ
tə yɩrɩ, Polə nə pʋṕʋńɩ́ ba nə:
Kʋ máŋá tə wa, də Korɛntə yɩ Gərɛsə nag-

wanaa tə wa tɩfarʋ don. Ywəŋə də yà dáá
zənzən kʋwa. Korɛntə yà jə nɩ́á yuu borə yizɩga
bwálá bələ, tə nə pɩn, kʋ yɩ tɩʋ tə jɩjə nəwulə kʋ
wa. Yolu yà vəli yáá zənzən kʋ wa. Korɛntə tɩ̀án
dàń yà twá pubʋnyirə mama nə də yɩjʋncoŋi
yirəmama nə, tə nə pɩn lɩ̀à tə tʋŋa yokʋkwɩnan.

Sagɩ tə wa sʋgʋ
Polə nì Korɛntə lɩ̀à tə ŋwɛn tə nə ba ywàń. Kʋ

tə nə súrí lá, Korɛntə tɩ̀án yà tʋn sagɩ ʋ nə, kʋ
nə bwe bwiə zənzən, kʋ ga swɩ̀n yojanan zənzən
yoo. Polə dí yáá ʋ bɩrɩ ba də ba púlí tə pwɛ̀e, ʋ ga
pɩ̀à, sə ʋ pa ba pìí ba kə duən nə. Ʋ bɩrɩ ba nətʋ,
ba nə mɛ, sə ba ya duən nə ndə Kərisə lɩ̀à nə,
lɩ̀à tə tətəŋi wa, ba nə twá lʋʋ yofwamɩnan nə.
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Kʋ kwa nə, Polə le Korɛntə Kərisə lɩ̀à tə bwiə tə,
ʋ ga swɩ̀n kaswe yoo də badən nə à yə̀ə́ kadən
yoo, də Kərisə lìù nə tɩ ʋ tɩ̀àn nətʋ yoo, də Yɩɩ-
Siŋu tarpɩnan yoo də nətʋ, ba nə mɛ, sə ba ja tə
ba ma tʋn yoo, də yìə̀n duən.

Polə jʋǹɩ̀ Kərisə lɩ̀à tə Korɛntə nə
(Romə tɩ̀án 1.1-7; Tʋtʋnan 18.1-11)

1 Yɩɩ twá də ʋ fɩra tə, ʋma kúrí à mʋ̀ Polə, sə à
yà Zwezi-*Kərisə *tʋntʋnʋ. À mʋ̀ də Sosətɛnə, ʋ
nə yɩ à nubiu Kərisə yɩrɩ, nə pʋṕʋńɩ́ sagɩ kʋ tə,
nə pɩn aba. 2 Kʋ yɩ nə pʋṕʋńɩ́ kʋ, á mʋ̀ Kərisə
lɩ̀à púlí tə nə, kʋ nə wulə Korɛntə nə. Yɩɩ twá
də Zwezi-Kərisə, ʋ lɩ aba ʋ tún, ʋ pa ʋ tɩ̀àn nə.
Ʋ kúrí aba, sə á yà ʋ mʋ̀ nyiən. Sagɩ kʋ tə tà á
mʋ̀ Korɛntə tɩ̀án cɩcɩ nyiən. Kʋ yɩ á mʋ̀ də lɩ̀à
tə, ba nə wulə bwálɩ́ tə mama nə, ba ga boŋə ba
kəni nə *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə yɩrɩ tə nə nyiən.
Zwezi-Kərisə təntə yɩ nə mʋ̀ də ba mʋ̀ mɛ Yuu-
Tiu. 3 Nə nyɩna Yɩɩ də nə Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə
nə wá fwa pubwanʋ á yɩra, ba ga pa aba bɩcan
sìə́.

Yɩɩ fwa zəni Korɛntə tɩ̀án yɩra
(Filipə tɩ̀án 1.3-6; Kolosə tɩ̀án 1.3-6)

4 À kəni Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e wuuu, à pɩn aba. Ʋ twá də
Zwezi-*Kərisə, ʋ ma fwa ʋ pubwanʋ tə á yɩra.
5 Á mʋ̀ də Zwezi vwə duən nə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn,
ʋ ma pa aba tarpɩnan mama. Á nɩ Yɩɩ sʋr̀àn tə
yənu zənzən, á ga yə̀ə́ kʋ ka swɩ̀n ka bɩrɩ də.
6Nə swɩ̀n Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə, nə bɩrɩ aba.
Yá sʋywáŋʋ́ tə cɩ́gá zʋa aba. 7 Yá tarpɩʋn won tə
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mama, Yɩɩ nə fwa, kʋ wà aba mùrì. Á dàń ya á
dànɩ̀ máŋá tə nə, *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə wá
pìí ʋ bà, ʋ bɩrɩ ʋ tɩ̀àn, ʋ nan á yɩ́á yuu. 8Ʋ mʋ̀ nə
wá pa, á ga zɩgɩ dɩ̀àn Yɩɩ nyiən təwa dɩɩn mama,
kʋ ja vələ lʋʋ zaŋʋ máŋá nə, Zwezi nə túrí dɩɩn
tə nə, sə á dànà ká ja yoo, ba nə wá caga á nii
nə kʋ yɩrɩ. 9 Yɩɩ yɩ pùə́ nədʋ tíú, ʋ tətə nə kúrí
aba, sə á vwə ʋ bìú Zwezi-Kərisə yɩra. Ʋ mʋ̀ nə
yɩ nə Yuu-Tiu.

Nimarʋ yà təl̀ə́ Kərisə lɩ̀à púlí tə wa Korɛntə
nə

(1 Korɛntə tɩ̀án 3.3-8, 21-22)
10 À nubɩa-ba, à mʋ̀ də á mʋ̀ mɛ yɩ nə vwə

*Yuu-Tiu Zwezi-*Kərisə nə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn à lòrì
aba, sə á cʋgʋ à sʋgʋ, à ma kwè aba. Á pɩan á
ya nədʋ, sə pwɩa dàn ká yà á pwərə wa. Á dàń
kənə nii nədʋ, sə á ja pubʋŋa nədʋ. 11 À nubɩa-
ba, lɩ̀à nan kan tə, ba nə boŋə Kəlowe* sàń con.
Ba bà, ba swɩ̀n á yoo. Yá à nì də, ba wʋ,́ á dɩ jara
də duən. 12 Won tə, à nə pɩ̀à, sə à swɩ̀n, kʋ mʋ̀
nə yɩ də, á nii sʋr̀àn tə tà nədʋ. À nì də, lɩ̀à wulə
á wa, ba nə swɩ̀n də, ba mʋ̀ wulə Polə kwa. Ba
duən də kʋ́ʋ̀ wʋ,́ ba də yɩ ba wulə Apɔlɔsə kwa.
Ba duən də kʋ́ʋ̀ swɩ̀n, ba wʋ,́ ba də yɩ ba wulə
Sefasə† kwa. Ba duən də kʋ́ʋ̀ swɩ̀n, ba wʋ,́ ba də
yɩ ba wulə Kərisə kwa. 13Kərisə yɩ ʋ pwɛ̀e duən
wa naaa? Kʋ yɩ à mʋ̀ Polə nə, ba paa dagarʋ tə
yuu wa, sə à tɩ á yɩrɩ naaa? Nə à yə̀ə́ kʋ yɩ à
* 1:11 1.11 Lɩ̀à duən bʋŋa də, Kəlowe yà yɩ kayəlukan, ʋ nə
wulə Korɛntə wa. Yá ʋ tʋt̀ʋǹà dàń yà naŋa ʋ con, ba vəli bwálɩ́
tə nə, Polə nə wulə lá. † 1:12 1.12 Sefasə ja yɩrɩ don, ba nə
boŋə Piyɛrə.
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mʋ̀ Polə yɩrɩ tə nə, ba twá ba ma lə aba nɩ́á wa,
kʋ twá də Yɩɩ yɩrɩ tə naaa? 14 À kəni Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e
də, à nə wà á lìù mama li nɩ́á wa, də kʋ nə tà
Kərisəpisə də Gayisə cɩcɩ. 15 Kʋ nətʋ tə pɩn, lìù
mama wàrɩ̀ ʋ swɩ̀n də, kʋ ya à mʋ̀ yɩrɩ nə, ba
twá, ba ma lə aba nɩ́á wa. 16 Ʋhʋʋn, à lìí də, à
tə ləgə Sətefanasə də ʋ dìə̀ lɩ̀à nɩ́á wa. Kʋ tə, kʋ
nə ga tə mʋ,̀ à yə̀rì də, à nə ləgə lìù don nɩ́á wa.
17 Zwezi-Kərisə yɩ ʋ tʋn nə, sə à swɩ̀n sʋywáŋʋ́
tə, à bɩrɩ lɩ̀à nə. Ʋ wà nə tʋn, sə à lə lɩ̀à nɩ́á wa.
À nə swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə, kʋ tà ləzoni wʋbʋŋa nə à
ma swɩ̀n kʋ. À yà nə swɩ̀n kʋ də ləzoni wʋbʋŋa
kʋ yà wá pa Zwezi-Kərisə tɩan tə dagarʋ tə yuu
wa ya tʋtʋ kʋ pa ləzoni nə.

Yɩɩ dɩ̀àn tə də ʋ yənu tə
(1 Korɛntə tɩ̀án 3.18-20; Matiə 11.25-27)

18 Sʋgʋ tə, kʋ nə bɩrɩ də, Zwezi-*Kərisə tɩga
dagarʋ tə yuu wa, yɩ ləyəri yoo, kʋ pa lɩ̀à tə nə,
ba nə wulə cwəŋə wa, kʋ nə jén ba mɩ́ámɩ́án.
Yá kʋ yɩ Yɩɩ dɩ̀àn yoo, kʋ pa nə mʋ̀ lɩ̀à tə nə, nə
nəwulə cwəŋə təwa, Yɩɩ nə twá kʋ nə, ʋma jon
nəba nə cʋna wa. 19 Kʋ pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa,
kʋ wʋ:́
«À wá cʋg̀ʋ̀ wʋbʋnyɩna wʋbʋŋa, à ga pa yənu

tɩ̀án də yənu jì tʋtʋ».
20 Də Yɩɩ nə swɩ̀n nətʋ, wʋbʋnyiən tə̀lə́.

*Zwifə-ba Yɩɩ *nii yənu tíú kʋ́ʋ̀ tə̀lə́. Tʋt́ʋǹyiən
də tə̀lə́, máŋá kʋ tə wa. Yɩɩ pɩn, tɩa yuu ləzoni
wʋbʋŋa tə jì ləyəri yoo. 21 Yɩɩ twá də ʋ tətə
wʋbʋŋa nə ʋ ma bɩrɩ də, ʋ wà sɛ̀e, sə tɩa yuu
wʋbʋnyɩna ba lwarɩ wá də ba tətə wʋbʋŋa tə.
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Kʋ mʋ̀ nə pɩn, Yɩɩ ma sóní, sə ʋ jon lɩ̀à tə nə,
ba nə keni ba waa ʋ nə wuuu, ba cʋna wa. Kʋ
nətʋ twá ʋ sʋr̀àn tə, nə nə swɩ̀n nə bɩrɩ lɩ̀à nə, tə
nə yɩ ndə ləyəri sʋr̀àn nə, wʋbʋnyɩna yáá con.
22 Zwifə-ba tə pɩ̀à, sə ba na Yɩɩ dɩ̀àn mɩmɩnʋ də
yɩ́á, sə ba dàńma zɩgɩ lá, ba pa cɩ́gá kʋ. *Gərɛkə-
ba də pɩ̀à, sə ba lwarɩ yìə̀n tə də ba tətəwʋbʋŋa.
23 Yá nəmʋ̀ yɩ Zwezi-Kərisə, ba nə paa dagarʋ tə
yuu wa yoo, nə nə swɩ̀n nə bɩrɩ. Kʋ kàrà təntə
yɩ cʋgʋgʋran, kʋ pa Zwifə-ba nə, kʋ ga yɩ ləyəri
yoo, kʋ pa lɩ̀à tə nə, ba nə tà Zwifə-ba. 24 Yá lɩ̀à
tə, Yɩɩ nə kúrí, də kʋ nə yɩ Zwifə-ba, nə à yə̀ə́
Gərɛkə-ba con, Zwezi-Kərisə nə bɩrɩ Yɩɩ dɩ̀àn tə
də Yɩɩwʋbʋŋa tə. 25 Yìə̀n duən kʋ yàá yɩ ndə Yɩɩ
ya ləyəru. Ba mɛ, sə ba lwarɩ də, Yɩɩ ləyəri dwə
ba wʋbʋŋa. Yìə̀n duən də wa, kʋ yàá yɩ ndə Yɩɩ
ba dɩ̀àn ja də. Ba mɛ, sə ba lwarɩ də, Yɩɩ bwànɩ̀
dwə ba dɩ̀àn.

26 À nubɩa-ba, á ywàŋá lɩ̀à tə, Yɩɩ nə kúrí, ʋ kə
duən nə, sə ba ya á púlí tə. Də kʋ nə yɩ tɩa yuu
ləzoni wʋbʋŋa wa nə, wʋbʋnyɩna ba dáá á wa.
Kʋ nə kʋ́ʋ̀ ya dɩ̀àn yoo, də dɩ̀àn tɩ̀án ba dáá á wa.
Nə à yə̀ə́ kʋ nə kʋ́ʋ̀ yɩ dun yoo, dun tɩ̀án ba dáá
á wa. 27 Yɩɩ kúrí lɩ̀à tə, tɩa yuu ləzoni nə bʋŋa
də, ba yɩ ləyərən tə, sə ʋma pa wʋbʋnyɩna tə ya
tʋtʋ. Ʋ kúrí wiən tə, ba nə bʋŋa də, tə ba dɩ̀àn jə
tə, sə ʋ ma pa dɩ̀àn tɩ̀án tə ya tʋtʋ. 28 Yɩɩ kúrí lɩ̀à
tə, ba nə bʋŋa də, ba ba dun jə tə, də ləzwənbii
tə tɩa tə yuu wa. Ʋ kúrí lɩ̀à tə, ba nə ba jəli ba
kəni lɩ̀à wa, sə ʋ ma pa dun tɩ̀án ya tʋtʋ. 29 Yɩɩ
fwa kʋ nətʋ tə, sə tɩa yuu ləzwənəmama dàn ká
bʋ ʋ tɩ̀àn nə, ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá con.
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30 Də kʋ nə yɩ á mʋ̀ yoo, kʋ twá də Yɩɩ, á ma
vwə Zwezi-Kərisə yɩra. Yá Zwezi-Kərisə dàń nə
yɩ nəwʋbʋŋa. Kʋ pɩ̀à kʋ bɩrɩ də, Zwezi nə kwɛn
nə cʋna tə ʋ lɩ, sə nə ya cɩ́gá tɩ̀án, sə nə yá nə
tɩ̀ànmɩ́ámɩ́án Yɩɩ jɩ̀àn wa. Yá ʋ yə̀ nəba ʋ jon də
ʋ jana tə, sə nə tɩnɩ nə tɩ̀àn. 31 Kʋ mɛ, sə kʋ ya
ndə kʋ nə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ:́
«Lìù tə, ʋ nə pɩ̀à, sə ʋ bwɩ lìù nə, sə ʋ bʋ *Yuu-

Tiu nə, won tə cɩcɩ yɩrɩ, Yuu-Tiu nə fwa
tə».

2
Polə yoo nə yɩ Kərisə, ba nə paa dagarʋ tə yuu

wa
(2 Korɛntə tɩ̀án 4.5-7)

1À nubɩa-ba, máŋá tə, à nə twi á con, sə à swɩ̀n
Yɩɩ cɩ́gá tə, ka nə sə̀gə̀, à bɩrɩ aba, à wà sʋr̀àn tə,
tə də̀ń niu nə cà, nə à yə̀ə́ ləzwənə wʋbʋŋa nə
twá, à ma swɩ̀n kʋ á con. 2 Kʋ máŋá tə wa, à wà
sírí ken, sə à bɩrɩ yoo don á tətəŋi wa, də kʋ nə
tà Zwezi-*Kərisə yoo. Ʋ mʋ̀ Zwezi-Kərisə tə, ba
nə paa dagarʋ tə yuu wa. 3 À mʋ̀ Polə tətə twi á
con, máŋá tə wa, də à ba dɩ̀àn jə də fən yà jə nə,
à ga vɩvaga zənzən. 4 À sʋgʋ tə də à kàrà tə ya
tà ləzoni wʋbʋŋa sʋr̀àn, à ma swɩ̀n aba à dɩ. À
kàrà tə máŋá wa, Yɩɩ-*Siŋu tə də Yɩɩ dɩ̀àn tə nə
ken à sʋr̀àn tə cwəŋə wa. 5 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, á nə
ken á waa Yɩɩ nə, tə kʋ́ʋ̀ tà ləzoni wʋbʋŋa yɩrɩ,
kʋ yɩ Yɩɩ dɩ̀àn tə yɩrɩ.

Yɩɩ-Siŋu tə bɩrɩ wʋbʋŋa mama
(Efɛzə tɩ̀án 3.2-11; 1 Zwan 2.20, 27)
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6 Nə kàrà tə, kʋ yɩ wʋbʋŋa nə, nə swɩ̀n nə
bɩrɩ lɩ̀à tə nə, ba nə bori Yɩɩ cwəŋə tə wa. Kʋ
wʋbʋŋa təntə tà sɩ́ʋ́n lʋʋ wʋbʋŋa. Kʋ tà sɩ́ʋń
lʋʋ dɩ̀àn tɩ̀án yənu. Dɩ̀àn tɩ̀án nə yàá bà ba jén.
7 Yɩɩ wʋbʋŋa tə sə̀gə̀ tɩa yuu ləzoni yáá con. Mə
tə mʋ̀ yoo nə, nə mʋ̀ swɩ̀n nə bɩrɩ. Yɩɩ tanɩ kʋ
ʋ tún, də ʋ tə wà lʋʋ fwa, sə ʋ ma twá kʋ nə,
ʋ pa nə pìí nə na dun ʋ mʋ̀ Yɩɩ con. 8 Sɩ́ʋń lʋʋ
dɩ̀àn tɩ̀án wà kʋ wʋbʋŋa təntə lwarɩ. Də ba yà
nə lwarɩ kʋ, ba yà bá paa *Yuu-Tiu tə, ʋ nə yɩ
dun tíú, dagarʋ tə yuu wa, ba gʋ. 9 Ndə kʋ nə
pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ:́
«Won wulə, ləzwənə yii nə wà kʋ nɩ mɩ́ámɩ́án,

ʋ zɩɩn nə wà kʋ nì mɩ́ámɩ́án, ʋ ga ba kʋ
yoo bʋŋa ʋ waa con də. Mə kʋ mʋ̀ won
təntə nə Yɩɩ tanɩ, sə ʋ pa lɩ̀à tə nə, ba nə
swə wá».

10 Yɩɩ twá də ʋ *Siŋu tə, ʋma bɩrɩ kʋ yoo təntə
nə mʋ̀ nə. Yɩɩ-Siŋu tə yàá balʋ won mama. Kʋ
yàá balʋ Yɩɩ pubʋŋa tə, ka nə lù tətə, kʋ lwarɩ
ka də̀ń. 11 Də nə nə tì ləzwənə nə ywàń, nə yə̀ə́
də, kʋ nə tà ʋ tətə waa tə, nə yə̀ə́ kʋ tə, ʋ nə
bʋŋa, lìù don mama yə̀rì kʋ. Mə kʋ yɩ nətʋ Yɩɩ
də con, Yɩɩ-Siŋu tə cɩcɩ nə yə̀ə́ won təmama, Yɩɩ
nə bʋŋa. 12 Yɩɩ pɩn nəba Siŋu tə, kʋ nə nan ʋ
con, sə kʋ pa nə lwarɩ tarpɩʋn tə, Yɩɩ nə ma fwa
zəni nə yɩra. Yá kʋ tà lɩ̀à tə, lʋʋ nə kəni cwəŋə
wa pubʋŋa tə, nə Yɩɩ pɩn nəmʋ̀ nə. 13Kʋmʋ̀ nə
pɩn, nə ba ləzoni wʋbʋŋa sʋr̀àn nə twá, nə ma
swɩ̀n kʋ yoo. Kʋ yɩ nə twá kʋ tə nə, Yɩɩ-Siŋu tə
nə bɩrɩ nəba. Mə nətʋ, nə nə twá, nə ma gùlí
cɩ́gá tə, kʋ nə naŋa Yɩɩ con, nə bɩrɩ lɩ̀à tə nə,
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ba nə zìlí Yɩɩ-Siŋu nii. 14 Ləzwənə tə, ʋ nə twá
ʋ tətə pubʋŋa nə, ʋ ba Yɩɩ-Siŋu tə yoo sɛ̀e. Yɩɩ-
Siŋu tə yoo yɩ ndə ləyəri yoo nə ʋ con. Kʋ yà mɛ,
sə Yɩɩ-Siŋu tə ya də wá, sə kʋ pa ʋ nì kʋ də̀ń. Yá
Yɩɩ-Siŋu tə dàń tə̀lə́ dəwá. Kʋmʋ̀ nə pɩn, ʋwàrɩ̀
kʋ də̀ń ʋ nì. 15 Yá ləzwənə tə, ʋ nə zìlí Yɩɩ-Siŋu
tə nii, ʋ mʋ̀ wàá won mama də̀ń ʋ lwarɩ. Lìù
don ga wàrɩ̀ ʋ mʋ̀ də̀ń ʋ lwarɩ. 16 Kʋ yɩ cɩ́gá, kʋ
yɩ ndə kʋ nə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ *sagɩ tə wa, kʋ wʋ:́
«Wàà nə yə̀ə́ kʋ tə, Yuu-Tiu nə bʋŋa? Wàà ga nə

wàá kwìə̀ ʋ pɩn Yuu-Tiu nə?»
Yá nə mʋ̀ ja pubʋŋa ndə Zwezi-*Kərisə

pubʋŋa tə nə.

3
Yɩɩ tʋt̀ʋǹà tə tʋtʋŋɩ tə nə yɩ nətʋ
(Ebərə-ba 5.11-14; 1 Korɛntə tɩ̀án 4.1-6)

1 À nubɩa-ba, à nə dí yáá à swɩ̀n á con tə, à
yɩ à swɩ̀n á con, ndə lɩ̀à tə nə, ba tə nə twá ba
tətə pubʋŋa nə, ba nə yɩ ndə bìsɩ́ná nə Zwezi-
*Kərisə kwa. À wà wànɩ́ à swɩ̀n á con, ndə lɩ̀à tə
nə, ba nə zìlí Yɩɩ-*Siŋu nii. 2-3 Á tə wàrɩ̀ wodiu
tətə á də́. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à sʋr̀àn tə, à nə swɩ̀n
á con tə, yɩ ndə nayɩla nə, à nə pɩn aba. Á yà yɩ
lɩ̀à tə, á nə tə twá á tətə pubʋŋa nə. Kʋ mʋ̀ nə
pɩn, də zə̀n mama, á tə wàrɩ̀ kʋ á də́. Á tətəŋi
wa, á tə jəwʋgwɩʋ də á dɩ jara də duən. Kʋ nətʋ
tə bɩrɩ də, á mʋ̀ də ləzoni tə duən tə, ba nə twá
ba tətə pubʋŋa nə, yɩ nədʋ. Yá á də tʋŋa yìə̀n
tə, ba nə tʋŋa tɩa yuu. 4 Kʋ twá də á lìù don nə
yàá swɩ̀n, də ʋ mʋ̀ wulə Polə kwa. Ʋ don də tə
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wʋ,́ ʋ mʋ̀ wulə Apɔlɔsə kwa. Kʋ nətʋ tə bɩrɩ də,
á tʋtʋnɛɛ tə yɩ ndə ləzoni tə, ba nə twá ba tətə
pubʋŋa nə.

5 Cɩ́gá mama, Apɔlɔsə nə yɩwàà? Sə à mʋ̀ Polə
nə yɩ wàà? Nə yɩ Yɩɩ tʋt̀ʋǹà mʋ̀ʋ.́ Yɩɩ twá də
nəba, ʋ ma van aba, ʋ pa á kə á waa ʋ nə. Yuu-
Tiu pɩn dɩ̀àn nə lìù mama nə, sə ʋma tʋn tʋtʋŋɩ
tə, ʋ nə mɛ, sə ʋ tʋn. 6 Kʋ yɩ ndə à mʋ̀ Polə nə
cwɛn tɩ̀ʋ́ nə, Apɔlɔsə də ma gàrɩ̀ nɩ́á kʋ də̀ń nə,
yá Yɩɩ dàń nə pɩn kʋ bori. 7 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, nə
mɛ, sə nə lwarɩ də, lìù tə, ʋ nə cwɛn tɩ̀ʋ́ tə, də
lìù tə, ʋ nə gàrɩ̀ nɩ́á tə kʋ də̀ń nə, ba mʋ̀ mɛ yɩ
tʋtʋ. Yɩɩ cɩcɩ nə jə dun, ʋ nə pɩn tɩ̀ʋ́ tə bori tə
yɩrɩ. 8 Lìù tə, ʋ nə cwɛn tɩ̀ʋ́ tə, də lìù tə, ʋ nə
gàrɩ̀ nɩ́á tə kʋ də̀ń nə, ba mɛ yɩ won nədʋ. Yá
nə lìù mama wá na ʋ tətə tʋtʋŋɩ tə ŋwɩŕán. 9 À
mʋ̀ Polə də Apɔlɔsə mʋ̀ yɩ nə tʋŋa də duən Yɩɩ
tʋtʋŋɩ tə wa. Á mʋ̀ yɩ ndə Yɩɩ kárá nə, nə à yə̀ə́
ndə Yɩɩ dìə̀ nə, ʋ nə lwə̀.

(Efɛzə tɩ̀án 2.20-22; 1 Piyɛrə 2.4-6)
10Yɩɩ nə fwa pubwanʋ à yɩra, sə à tʋn à pa wá.

Kʋ yɩ ndə à nə dɩga dìə̀ də̀ń, ndə də̀lwə̀rə́ nə, ʋ
nə jə wʋbʋŋa. Yá lìù don də kʋ́ʋ̀ twi, ʋ lwà ka
bə́rí tə. Lìù mama dàń nə mɛ, sə n cɩ̀ n tɩ̀àn nə
də lwiu tə yiri tə, ʋ nə lwè ka yuu wa. 11 Kʋ mʋ̀
yɩrɩ nə, lìù don mama kʋ́ʋ̀ wàrɩ̀ də̀ń don ʋ tuŋə,
də kʋ nə tà Zwezi-*Kərisə, ʋ nə dí yáá ʋ wulə
lá. 12 Lɩ̀à duən wá ja sɩ́án, nə à yə̀ə́ cɩnɩa, nə
à yə̀ə́ kapana wárá, tə səbiu nə dáá zənzən, ba
ma lwə̀ kʋ bə́rə́ tə. Ba duən də wá ja dɛɛ, nə à
yə̀ə́ gakʋrʋ, nə à yə̀ə́ sɩsɩran, ba ma lwə̀ kʋ bə́rə́
tə. 13 Dɩɩn tə, Yɩɩ nə wá bʋr̀ɩ̀ ləzoni tə bʋr̀à, lìù
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mama tʋtʋŋɩ wá nan poni nə. Yá Yɩɩ dàń wá pa
lìù mama tʋtʋŋɩ twá mən tə wa, sə tə bɩrɩ won
tə, kʋ nə yɩ. 14 Lìù tə, ʋ tʋtʋŋɩ tə nə wà mən dí,
Yɩɩ wá ŋwɩ́n kʋ tíú təntə. 15 Lìù tə, ʋ tʋtʋŋɩ tə nə
dí mən, kʋ tíú wá kwɩ̀n ʋ ŋwɩ́rán tə nə. Yɩɩ wá
jon ʋ tətə mʋ,̀ kʋ dàń nə wá yà ndə ʋ twá mən
wa.

(1 Korɛntə tɩ̀án 6.15-20)
16 Á yə̀ə́ zəni də, á yɩ ndə Yɩɩ *dìə̀ nə, Yɩɩ-Siŋu

tə ga wulə á waa tə wa. 17Də lìù nə cʋg̀ʋ̀ Yɩɩ dìə̀
təntə, Yɩɩ də wá cʋg̀ʋ̀ kʋ tíú. Kʋ dìə̀ təntə yɩ dìə̀,
kʋ nə yɩ Yɩɩ nyiən, á mʋ̀ ga nə yɩ kʋ dìə̀ təntə.

18 Lìù mama dàn ká gɩgarɩ ʋ tɩ̀àn. Də á wa lìù
nə bʋŋa də, ʋ mʋ̀ jə tɩa yuu ləzoni wʋbʋŋa, kʋ
tíú mɛ, sə ʋ jì ndə ləyəru nə ba con, sə ʋ cɩ́gá ma
ya wʋbʋnyiən. 19 À swɩ̀n kʋ nətʋ, sə à ma bɩrɩ
də, tɩa yuu ləzoni wʋbʋŋa yɩ ləyəri Yɩɩ yáá con.
Yá kʋ nə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ:́
«Ʋ wá ja wʋbʋŋa tɩ̀án tə ba tətə yɩ́á swɩan tə

wa».
20 Kʋ tə swɩ̀n kʋ súrí lá, kʋ wʋ:́
«Yɩɩ yə̀ə́ yənu tɩ̀án tə pubʋŋa tə nə yɩ nətʋ. Ʋ

yə̀ə́ də, ka yɩ tʋtʋ».
21 Won tə mama dàń yɩ á mʋ̀ nyiən. Kʋ mʋ̀

nə pɩn, lìù mama dàn ká tì ləzwənə, ʋ ma fwa
fwiə. 22 Təmama mɩ́ámɩ́án yɩ á mʋ̀ nyiən. À mʋ̀
Polə, də Apɔlɔsə, də Sefasə*, də lʋʋ tə, də mɩɩ
tə, də tɩan, də sɩ́ʋń máŋá kʋ tə wiən tə, dəmáŋá
tə, kʋ nə wá bà wiən tə, tə mama mɩ́ámɩ́án yɩ
á mʋ̀ nyiən. 23 Yá á tətə yɩ Zwezi-Kərisə nyiən,
Zwezi-Kərisə də ga yɩ Yɩɩ nyiən.
* 3:22 3.22 Sefasə ja yɩrɩ don, ba nə boŋə Piyɛrə.
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4

Zwezi-Kərisə tʋt̀ʋǹà tə yoo
(1 Korɛntə tɩ̀án 3.5-9; Romə tɩ̀án 14.10-12)

1 Lɩ̀à tə dàń mɛ, sə ba jələ nəba ndə Zwezi-
*Kərisə tʋt̀ʋǹà nə, ba nə ywàŋá ʋ tʋtʋŋɩ tə yuu,
sə nə tʋn də ʋ cɩ́gá tə, kʋ yà nə sə̀gə̀. 2 Də ba
nə pɩn tʋtʋŋɩ lìù nə, sə ʋ ywàń kʋ yuu won tə,
ba nə pɩ̀à, sə ʋ fwa, kʋ mʋ̀ nə yɩ, sə ʋ tʋn kʋ
tʋtʋŋɩ təntə də pùə́ nədʋ. 3 Də kʋ nə yɩ à mʋ̀
Polə con nə, á nə swə, sə á bʋr̀ɩ̀ à bʋr̀à də, kʋ
ba nə yɩ̀. Nə à yə̀ə́ ləzoni tə, ba nə bʋr̀ɩ̀ bʋr̀à nə
swə, ba bʋr̀ɩ̀ à bʋr̀à də, kʋ ba nə yɩ̀. À tətə ga ba
à tɩ̀àn bʋr̀à bʋr̀ɩ̀. 4 Kʋ pɩ̀à kʋ bɩrɩ də, yoo tə̀lə́ à
pubʋŋa wa. Kʋ nətʋ tə dàń nə ba bɩrɩ də, à wá
jì cɩ́gá tíú Yɩɩ yáá con. *Yuu-Tiu nə wàá à bʋr̀à ʋ
bʋr̀ɩ̀. 5 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, á dànà ká bʋr̀ɩ̀ lìù mama
bʋr̀à ʋ tʋtʋŋɩ yuu wa, də kʋ máŋá tə wà yí. Á
dàná də Yuu-Tiu pìí ʋ twi. Ʋ mʋ̀ nə wá lɩ wiən
tə mama, tə nə sə̀gə̀, yikunu wa, ʋ kə poni wa.
Kʋ tə ləzoni tə nə bʋŋa ba waa con, ʋ wá lɩ kʋ
ʋ bɩrɩ. Kʋ dɩɩn təntə nə, Yɩɩ wá bʋ lìù mama nə,
ʋ tʋtʋŋɩ tə yɩrɩ, ʋ nə fwa.

6 À nubɩa-ba, à swɩ̀n kʋ nətʋ tə à mʋ̀ də
Apɔlɔsə yuu wa, sə kʋ wànɩ́ kʋ pa aba kwìə̀. À
pɩ̀à, sə á twá də nəba, á ma sɛ̀e kʋ tə, kʋ nə
pʋṕʋńɩ́ tə cɩcɩ nii. Sə á lìù mama dàn ká tì lìù,
ʋ zɩgɩ ʋ yɩra, ʋ ma fwa fwiə, á ga muŋə lìù don.
7 Won mama tə̀lə́, kʋ nə bɩrɩ də, n dwə n duən
tə. Won təmama n nə jə, kʋ yɩ Yɩɩ nə pɩn kʋmʋ.̀
Də kʋ nə yɩ, Yɩɩ nə pɩn mʋ́ tə wiən təntə mama,
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bɛ̀eɛ̀e nə pɩn, n ma pɩn dun n tɩ̀àn nə, ndə kʋ tà
Yɩɩ nə pɩn mʋ́ tə?

(2 Korɛntə tɩ̀án 6.4-10; Filipə tɩ̀án 2.19-22)
8 Awo, á bʋŋa də, á manwarɩ á jə wiən tə

mama, yá won mama wà aba mùrì. Á manwarɩ
á jì jɩjə tɩ̀án Yɩɩ cwəŋə tə wa. Á manwarɩ á yɩ
pɛ̀egá, yá nə mʋ̀ ga tà pɛ̀egá. Kʋ yà yɩ yozəŋu,
də cɩ́gá mama, á nə ya pɛ̀egá Yɩɩ yáá con, sə nə
də twá á dwanɩ nə, nə də́ kʋ pàrɩ̀ təntə. 9 À
bʋŋa də, nə mʋ̀ jigə mumun lɩ̀à lʋʋ mama wa,
də *malɩkɛ yáá con, də ləzoni yáá con. Kʋ mʋ̀
nə pɩn, à bʋŋa də, Yɩɩ ken nə mʋ̀ lɩ̀à tə, nə nə yɩ
Zwezi-Kərisə *tʋntʋna tə, lɩ̀à tə mama kwa wa.
Nə yɩ ndə lɩ̀à tə nə, bʋr̀à nə jɩn nəba, ba nə mɛ,
sə ba cʋg̀ʋ̀ nəba. 10 Nə mʋ̀ yɩ ləyərən Zwezi-
Kərisə yɩrɩ, yá á mʋ̀ yɩ yənu tɩ̀án Zwezi-Kərisə
yoo wa. Nəmʋ̀ yɩ labwana, yá á mʋ̀ yɩ dɩ̀àn tɩ̀án.
Lɩ̀à pɩn dun á mʋ̀ nə, yá ba ba dun pɩn nəmʋ̀ nə.
11 Də zə̀n mama, nə mʋ̀ yɩ niən də nanyʋnɩ nə
jə nəba. Nə mʋ̀ nə ba gànʋ̀ də jə, lɩ̀à də ga mà
nəba, nə twá lá nə nə ywaŋa. 12Nə yàá tʋn jɩ̀àn
tʋtʋnan, nə yɩra cɛ zəni. Ba nə twɩn nəba, nə tə
yàá lòrì Yɩɩ, sə ʋ fwa zəni kʋ tɩ̀án yuu wa. Ba nə
fɩfɩn nəba, nə yàá pɩ́nɩ́ kʋ nə wɛɛ con. 13 Də ba
nə dí tɩjaŋa, ba kə nə nii nə, kʋ yɩ nə yàá zùrì ba
bɩcanɩ, sə nə pìí nə kə duən yuu. Lɩ̀à tə, ba nə
yɩ lʋʋ nə kəni cwəŋə nə mʋ̀ yáá con, nə yɩ lɩ̀à
tə, ba wɛɛ nə nan nəba, nə yɩ ndə ywərən nə,
ba nə yàá lwé pùrə́ yuu wa. Halɩ, kʋ ja bà kʋ yí
zə̀n.

14 Kʋ yɩ yoo nə, à dí yáá à swɩ̀n á con, à tuŋə
lá. Á mʋ̀ nə yɩ lɩ̀à tə, á nə ya à bɩa tə, à nə swə.
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Kʋ tà à pʋṕʋńɩ́ yìə̀n tə tə, sə à ma kə cavɩra á
nə. 15Də á nə swə, á jə lɩ̀à duən zənzən, kʋ tɩ̀án
nə bɩrɩ aba Zwezi-Kərisə cwəŋə tə wa, á nyɩna
mʋ̀ tə yɩ nədʋ. À mʋ̀ nə yɩ á nyɩna Zwezi-Kərisə
cwəŋə tə wa. Kʋ twá də, à mʋ̀ nə nə dí yáá, à
swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə á con, á ma kə á wɛɛ kʋ nə.
16 À dàń kwè aba, sə á fwa ndə à nə. 17 Kʋ mʋ̀
yɩrɩ nə, à tʋŋa à biswənə Timote, ʋ nə twá *Yuu-
Tiu cwəŋə tə də pùə́ nədʋ. À tʋŋa wá, sə ʋ bà ʋ
pìí ʋ lìí aba kʋ tə, à nə yɩ Zwezi-Kərisə cwəŋə tə
wa. Kʋ tə, ʋ nə wá kàrɩ̀ aba, də kʋ tə, à nə kàrɩ̀
Kərisə lɩ̀à púlə́ tə bwálá mama wa, yɩ nədʋ.

(2 Korɛntə tɩ̀án 10.1-11)
18Á wa lɩ̀à duən wulə ba fwa fwiə, ndə kʋ yɩ à

kʋ́ʋ̀ bá pìí à bà á con. 19 Yá də kʋ nə yɩ Yuu-Tiu
fɩra, à wá bà á con sɩ́ʋń sɩ́ʋń. Máŋá tə wa, à nə
wá yí á con, kʋ kʋ́ʋ̀ bá ya ba níə́ sʋr̀àn tə nə, à
wá lwarɩ. À dàń wá lwarɩ, də ba cɩ́gá nə jə dɩ̀àn.
20 Də Yɩɩ nə də́ pàrɩ̀ lìù yuu wa, Yɩɩ dɩ̀àn tə də
tʋŋa də wá, kʋ tà nii sʋr̀àn cɩcɩ. 21 Bɛ̀eɛ̀e won
nə, á dàń pɩ̀à? Á pɩ̀à də, máŋá tə wa, à nə bɩ̀àn
á con, sə à ja kafɩʋ à bà à ma fɩrɩ aba naaa? Nə
à yə̀ə́, á pɩ̀à də, à nə bɩ̀àn, sə à bà də sonu də
bɩcabwanʋ?

5
Bacwan wulə Korɛntə Kərisə lɩ̀à púlí tə wa
(1 Timote 1.19-20; Galasi tɩ̀án 5.9; Ebərə-ba

10.22)
1 À nì də, lɩ̀à zənzən swɩ̀n á yoo, də á tʋŋa

bacwan á pwərəwa. Kʋ bacwan təntə, á nə tʋŋa
tə, lɩ̀à tə də tətə, ba nə yə̀rì Zwezi-*Kərisə, ba tə
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yìə̀n təntə tʋŋa ba pwərə wa. Ba swɩ̀n də, á wa
lìù don tì ʋ nyɩna kan, ʋ ma fwa ʋ kan. 2 Kʋ yoo
təntə yà mɛ, sə kʋ ya pucʋnɩ, kʋ pa aba. Yá də
kʋ nətʋ tə mama, kʋ tə yɩ fwiə nə jə aba. Kʋ yà
mɛ, sə á dɩŋɩ kʋ bɛɛ təntə, ʋ nə tʋn kʋ yolwan
təntə, á lɩ á tətəŋi wa. 3 À mʋ̀ tətə tə̀lə́ də aba,
yá à pubʋŋa wa, à wulə də aba kʋ yoo tə wa.
Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à mʋ̀ dí yáá à bʋr̀ɩ̀ kʋ bɛɛ təntə
yolwan tə bʋr̀à, ndə kʋ ya à wulə də aba. 4 *Yuu-
Tiu Zwezi yuu yɩrɩ, à swɩ̀n á con, sə á lwarɩ, kʋ
tə, á nə mɛ, sə á fwa. Kʋ mɛ, sə á jə̀ń duən yáá
nə, sə kʋ bɛɛ təntə bʋr̀à ma bʋr̀ɩ̀. À pubʋŋa tə
wá yà də aba. Yuu-Tiu Zwezi dɩ̀àn tə də wá yà
nə tətəŋi wa. 5 Kʋ máŋá təntə, á nə kun duən
nə nətʋ tə, sə á dàń dɩŋɩ kʋ bɛɛ təntə, á lɩ á púlí
tə wa, sə ʋ va ʋ ya də *Sɩtana. Sɩtana wá cʋg̀ʋ̀ ʋ
yɩra tə, sə Yɩɩ ga jon ʋ jə̀rə́ tə, dɩɩn tə nə, Yuu-Tiu
Zwezi nə wá pìí ʋ bà, ʋ bʋr̀ɩ̀ ləzoni tə bʋr̀à.

6 Kʋ ba ziən, sə á tì kʋ, á ma fwa fwiə. Á
yə̀ə́ də, ba nə pɩ̀à, ba fwa dipɛn, kʋ yɩ sabwarɩ
mancɩn nə, ba yàá ma pa dipɛn mun tə mama
zàn tə ŋʋǹɩ̀.

7 Zwezi-Kərisə dàń nə yɩ nə *Pakə cànà tə
*pabiə, ba nə gʋa nə cʋna yɩrɩ. Á dàń mɛ, sə
á lɩ cʋna nədwara tə, tə nə yɩ ndə sabwarɩ nə, á
tətəŋi wa. Sə kʋ pa á ya ndə dipɛn mun nədʋn
nə, sabwarɩ nə wà kʋ wa ken. 8 Kʋ mʋ̀ nə pɩn,
nə mɛ, sə nə də́ cànà təntə də dipɛn tə, kʋ wa
nə ba sabwarɩ nədwan jə. Nə dàń dʋŋa kʋ tə,
kʋ nə yɩ cʋna də wʋlʋŋʋ yìə̀n tə, sə nə dàń ga
ya lɩ̀à tə, nə bɩcanɩ nə yɩ nəpwənə, ba nə yɩ cɩ́gá
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lɩ̀à.
(Zwidə 22-23)

9 À sagɩ tə, à nə pʋṕʋńɩ́ á nə tə, à swɩ̀n kʋ wa
də, á mʋ̀ də lɩ̀à tə, ba nə pəni duən vɛɛ vɛɛ tə
dàn ká jə̀ń duən nə. 10 Də à nə swɩ̀n kʋ nətʋ, kʋ
tà lɩ̀à tə, ba nə tà Kərisə lɩ̀à tə nə, à swɩ̀n. Ba mʋ̀
yɩ lɩ̀à tə, ba nə pəni duən vɛɛ vɛɛ, ba duən yɩ lɩ̀à
tə, lɩ̀à wiən nə jə yimən tə pa ba, ba duən yɩ lɩ̀à
tə, ba nə vɩrɩ lɩ̀à wiən də dɩ̀àn, ba duən yɩ lɩ̀à tə,
ba nə pɩn dun woŋwanan tə nə, ba ga dʋgʋ Yɩɩ
vàn nə. Də lìù nə ba pɩ̀à, sə ʋ ya də kʋ lɩ̀à təntə,
kʋ tíú yɩ ʋ mɛ, sə ʋ nan lʋʋ wa mɩ́ámɩ́án. 11 Kʋ
tə, à nə pʋṕʋńɩ́ tə, kʋ tà nətʋ. Kʋ yɩ à pʋṕʋńɩ́ kʋ
á mʋ̀ lɩ̀à tə nə, á nə yɩ nubɩa Kərisə yɩrɩ. Də lìù
nə wʋ,́ ʋ yɩ á nubiu, yá kʋ tíú tə ga pəni lɩ̀à vɛɛ
vɛɛ, nə à yə̀ə́ lɩ̀à wiən yimən nə jə wá, nə à yə̀ə́
ʋ nə pɩn dun woŋwanan nə, ʋ ga dʋga Yɩɩ vàn
nə, nə à yə̀ə́ ʋ nə twɩn lɩ̀à, nə à yə̀ə́ ʋ nə nywɩ̀n
swana ʋ tətəli, nə à yə̀ə́ ʋ vɩrɩ lɩ̀à wiən də dɩ̀àn,
á dànà ká jə̀ń də kʋ tíú. Á mʋ̀ də kʋ tíú dànà
ká də́ wodiu tətə də duən. 12 Á mʋ̀ Kərisə lɩ̀à tə
bʋr̀à yoo nə ywàŋá nə. Lɩ̀à tə, ba nə tà Kərisə
lɩ̀à tə bʋr̀à yoo ba nə ywàŋá. Yá kʋ yɩ á də nə
mɛ, sə á bʋr̀ɩ̀ á púlí tə bʋr̀à. 13 Yɩɩ nə wá bʋr̀ɩ̀ lɩ̀à
tə, ba nə tà Kərisə lɩ̀à tə, bʋr̀à. Á dɩŋa lìù tə, ʋ
nə tʋŋa lwanɩ tə, á tətəŋi wa, á lɩ.

6
Kərisə lɩ̀à bʋr̀à nə mɛ, sə kʋ ya nətʋ
(Zwakə 4.1; Matiə 5.23-24; Romə tɩ̀án 12.17-

18; Efɛzə tɩ̀án 5.3-8)
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1 Də á púlí tə wa, lìù nə yə̀ə́ lìù don yoo, ʋ nə
pɩ̀à, sə ba bʋr̀ɩ̀ kʋ bʋr̀à, kʋ twá nətə ʋma pìí ʋ ja
kʋ, ʋ vəli ʋ swɩ̀n lɩ̀à tə nə bʋr̀ɩ̀ bʋr̀à tə con, ba nə
tà *Kərisə lɩ̀à tə? Kʋ mɛ, sə ʋ swɩ̀n kʋ lɩ̀à tə cɩcɩ
yáá con, ba nə yɩ Kərisə nə tɩ, sə ba mʋ̀ nə bʋr̀ɩ̀
kʋ bʋr̀à. 2 Á yə̀ə́ də, kʋ ya lɩ̀à tə, ba nə yɩ Kərisə
nə tɩ, nə wá bʋr̀ɩ̀ lɩ̀à təmama, ba nə yɩ lʋʋ nə tɩ,
ba bʋr̀à. Yá cɩ́gá mama də á nə mɛ, sə á bʋr̀ɩ̀ lɩ̀à
tə, ba nə yɩ lʋʋ nə tɩ, ba bʋr̀à, bɛ̀eɛ̀e nə pɩn á wà
mɛ, sə á bʋr̀ɩ̀ yobii tə tə bʋr̀à? 3Á yə̀rì də, nəmʋ̀
nə wá bʋr̀ɩ̀ *malɩkɛ tə də tətə bʋr̀à naaa? Kʋ nə
yɩ nətʋ, də nə nə wá bʋr̀ɩ̀ malɩkɛ bʋr̀à, kʋ mɛ,
sə nə bʋr̀ɩ̀ tɩa kʋ tə yuu yìə̀n tə bʋr̀à. 4 Á dàń nə
jə yoo kʋ nə mɛ, sə kʋ swɩ̀n, kʋ yɩ nətə á ma pìí
á ja kʋ, á vəli á pɩn lɩ̀à tə nə, ba nə ba funə jə
Kərisə lɩ̀à púlí tə wa, sə ba mʋ̀ nə lɩ kʋ yoo təntə
yáá? 5 Kʋ yoo təntə yɩ á cavɩra yoo nə, à swɩ̀n.
Lìù nədʋmama tà nə tə̀lə́ á mʋ̀ Kərisə lɩ̀à púlí tə
wa, kʋ tíú wʋbʋŋa nə yí, sə ʋ wànɩ́ ʋ bʋr̀ɩ̀ bʋr̀à
á mʋ̀ lɩ̀à tə, á nə yɩ nubɩa Kərisə yɩrɩ, pwərə wa
naaa? 6 Á wa lìù don yàá pìí ʋ ja ʋ nubiu yoo ʋ
ja va, ʋ swɩ̀n lɩ̀à tə con, ba nə tà Kərisə lɩ̀à. 7 Də
yìə̀n nə wulə á tətəŋi wa, lìù don nə wá bʋr̀ɩ̀ tə
bʋr̀à, kʋ nətʋ tə bɩrɩ də, á ga tə nə. Də lìù nə tʋn
kʋnkʋn yoo á yɩra, bɛ̀eɛ̀e nə pɩn á ma wàrɩ̀ kʋ
á pɩ́nɩ́? Bɛ̀eɛ̀e nə pɩn, á ma wàrɩ̀ á pɩ́nɩ́ á pɩn ʋ
ŋwɩǹ aba? 8 Á mʋ̀ tətə dàń nə pìí á tʋŋa kʋnkʋn
yìə̀n də á ŋwɩ̀n á nubɩa tə duən tətə. 9 Á yə̀ə́
də, lɩ̀à tə, ba nə tʋŋa kʋnkʋn yìə̀n tə, ba bá twá
ba ya Yɩɩ pàrɩ̀ tə wa. Á dànà ká gɩgarɩ á tɩ̀àn, á
lwara də, lɩ̀à tə, ba nə pəni duən vɛɛ vɛɛ tə, də
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ba tə, ba nə pɩn dun woŋwanan nə, ba ga dʋga
Yɩɩ vàn nə, də ba tə, ba nə cwàrɩ̀, də bara tə, ba
nə ba kan pɩ̀à, ba ga pɩ̀à bara duən, ba ma fwa
ba kana, 10 də ba tə, ba nə yɩ ŋwɩna, də ba tə,
lɩ̀à wiən yimən nə jə ba, də ba tə, ba nə nywɩ̀n
swana ba tətəli, də ba tə, ba nə twɩn lɩ̀à, də ba tə,
ba nə vɩrɩ lɩ̀à wiən də dɩ̀àn, ba mʋ̀ ləzwənlwan
təntəmama, bá twá ba ya Yɩɩ pàrɩ̀ təwa. 11Á wa
lɩ̀à duən də yà yɩ ndə lɩ̀à təntə nə, máŋá don wa.
Yá sɩ́ʋń nə, Yɩɩ sɩn á cʋna tə. Ʋ tanɩ aba ʋ tún, sə
á ya ʋ mʋ̀ nyiən. Yɩɩ twá *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə
də ʋ *Siŋu tə, ʋ pa á jì lɩ̀à tə, á yɩ cɩ́gá tɩ̀án ʋ yáá
con.

Nətʋ tə á yɩra tə nə mɛ, sə tə pa dun Yɩɩ nə
(1 Tɛsalonikə tɩ̀án 4.1-7; 1 Piyɛrə 1.14-19)

12 Á wa lɩ̀à duən swɩ̀n də, ba jə cwəŋə, sə ba
fwa won mama. Də kʋ nə swə, kʋ yɩ cɩ́gá, kʋ
dàń nə tà wiən təmama, ba nə fwa nə jə nywarɩ
tə pa ba. Á swɩ̀n də, á jə cwəŋə, sə á fwa won
mama. Yá à mʋ̀ Polə dàń nə ba pɩ̀à, sə won
mamamɩ̀ nə, kʋ ja à bɩan nə. 13Á swɩ̀n də, wodiu
yɩ pùə́ yɩrɩ nə kʋ wulə, yá pùə́ də ga yɩ wodiu
yɩrɩ ka wulə. Yá dɩɩn don nə, Yɩɩ wá pa pùə́ də
wodiu mɛ nyʋ lá. À mʋ̀ con nə, ləzwənə yɩra tə
mʋ̀ yà tà Yɩɩ fwa kʋ, sə ʋ ma pə̀ń lɩ̀à duən vɛɛ
vɛɛ. Yɩɩ fwa kʋ, sə nə jə kʋ, nə twá *Yuu-Tiu nə.
Yá Yuu-Tiu də ga yɩ yɩra tə nyiən. 14 Yɩɩ pìí ʋ
bwin nə Yuu-Tiu, ʋ lɩ tɩan wa. Yá ʋ wá bwin nə
də, ʋ lɩ tɩan wa də ʋ dɩ̀àn tə. 15Á yə̀rì də, *Kərisə
lɩ̀à púlí tə nə yɩ Kərisə yɩra tə, yá á lìù də mama
ga yɩ Kərisə yɩra tə nandaʋ naaa? Kʋ ziən, sə à
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tì Kərisə nandaʋ tə don, à pa kacwarʋ nə naaa?
16 Abada! Kʋ tà nətʋ! Á yə̀rì də, lìù tə, ʋ nə pə̀ń
də kacwarʋ, ʋ mʋ̀ də kacwarʋ tə mɛ jigə won
nədʋ naaa? Kʋ yɩ ndə kʋ nə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə
wa, kʋ wʋ:́ «Ba mʋ̀ lɩ̀à bələ təntə, ba nə tʋn kʋ
yoo tə, dàń wá jì won nədʋ». 17 Yá lìù tə, ʋ nə tì
ʋ tɩ̀àn ʋ marɩ Yuu-Tiu nə, kʋ tíú də Yuu-Tiu wá
ya siŋu nədʋ tə wa.

18Kʋmʋ̀ yɩrɩ nə, á dàń dʋŋa ka cwàrɩ̀ də duən
tə. Cʋna tə duən tə, ləzoni nə tʋŋa, tə wà marɩ
ba yɩra. Yá lìù tə, ʋ dàń nə cwàrɩ̀, cʋna tə yɩ ʋ
tʋŋa ʋ tətə yɩra. 19 Á yə̀ə́ də, á yɩra tə nə ya Yɩɩ-
Siŋu tə *dìə̀. Ʋ pɩn kʋ, sə kʋ bà, kʋ ya kʋ wa. Á
yɩra tə kʋ́ʋ̀ tà á mʋ̀ nə tɩ, kʋ ya Yɩɩ nyiən. 20 Á
na zəni də, Yɩɩ yə̀ aba də kwənə tə nə dáá ʋ jon.
Á dàń pɩan Yɩɩ na dun, won tə mama wa, á yɩra
tə nə tʋŋa.

7
Ka swe yoo
(Matiə 19.3-12)

1 Sɩ́ʋń nə, à dàń pɩ̀à, sə à le á bwiə tə, á nə bwe
nə á sagɩ tə wa: Kʋ ba ziən, sə bɛɛ pə̀ń də kan
naaa? 2 À dàń nə kʋ́ʋ̀ pìí, à bʋń lɩ̀à tə nə pəni
duən vɛɛ vɛɛ tə yoo, à na də, kʋ ziən, sə bɛɛ
mama swe ʋ kan, sə kan də mama swe ʋ barɩ
nə. 3 Kanbarɩ tə mɛ, sə ʋ tʋn kanbarɩ tʋtʋŋɩ ʋ
kan tə yɩra ba sapaa wa. Kan tə də mɛ, sə ʋ tʋn
kan tʋtʋŋɩ ʋ barɩ tə yɩra ba sapaa wa. 4 Kan tə
kʋ́ʋ̀ ba ʋ tətə yɩra tə tɩ, kʋ dàń ya ʋ barɩ nə tɩ
ʋ tətə yɩra tə. Bɛɛ tə də kʋ́ʋ̀ ba ʋ tətə yɩra tə tɩ,
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kʋ dàń ya ʋ kan nə tɩ ʋ yɩra tə. 5 Yá bɛɛ də ʋ
kan wà mɛ, sə ba kán ba tɩ̀àn nə duən con. Də á
nə pɩ̀à, sə á pwɛ̀e də duən tətə, kʋ mɛ, sə kʋ ya
máŋá mancɩn wa, kʋ twá də nimarʋ nə, sə á ma
jʋn Yɩɩ. Kʋ máŋá mancɩn tə nə lɛ, sə á pìí á va
duən con. Kʋ nə tà nətʋ, á bá wànɩ́ á ja á tɩ̀àn
sənbwen. Yá *Sɩtana wá twá kʋ nə, ʋ də́də́n, sə
ʋ yugə aba, ʋ pa á tʋn yokʋkwɩʋn.

6 Kʋ tə à nə swɩ̀n nətən, kʋ tà ndə nii nə à pɩn
aba, kan də ʋ barɩ ka pwɛ̀e duən nə yoo wa. Kʋ
yɩ yoo tə, à nə na, də á nə fwa kʋ, kʋ tà yolwan.
7 Yɩɩ pɩn tarpɩnan yirə yirə lìù dəmama nə, sə n
ma tʋn ʋ tʋtʋŋɩ tə. Ba duən con, ba də nyiən yɩ
kʋ cɩcɩ, ba duən də con, ba də nyiən yɩ kʋ cɩcɩ.
À mʋ̀ Polə con nə, à mʋ̀ yà swə, sə lɩ̀à tə mama
yà ndə à nə, ba dànà ká swe.

8 À dàń swɩ̀n bara tə con, ba nə wà swe, də
kadənə tə con də, kʋ ziən, sə ba ya lá nətʋ ndə
à nə. 9Də ba nə wàrɩ̀ ba tɩ̀àn ba pɩ́nɩ́, sə ba swe.
Kʋ ziən, də á nə swe duən, kʋ doni, də á nə yá
á pa kʋ fɩra də́ aba.

10À dàń pɩ̀à, sə à swɩ̀n ba tə ba swe tə con. Kʋ
tà à mʋ̀ nə pɩn nii kʋ tə. Kʋ ya *Yuu-Tiu nə pɩn
kʋ. Kan tə, ʋ nə swe, ʋ dàn ká nan ʋ barɩ con.
11 Də ʋ nə nan ʋ barɩ tə con də, sə ʋ kʋ́ʋ̀ dàn ká
pìí ʋ swe barɩ don. Nə à yə̀ə́ də ʋ nə pɩ̀à barɩ, sə
ʋ pìí ʋ va ʋ barɩ tə con, sə ʋ pa ba kə duən yuu.
Sə kanbarɩ tə də dàn ká dɩŋɩ ʋ kan ʋ dʋgʋ.

12 Sɩ́ʋń nə, à pɩ̀à, sə à swɩ̀n lɩ̀à tə duən tə con.
Kʋ ya à mʋ̀ nə swɩ̀n, kʋ tà Yuu-Tiu nə swɩ̀n. Də
lìù tə, ʋ nə yɩ á nubiu Kərisə yɩrɩ, nə jə kan, ʋ
nə tà Kərisə lìù, yá kan tə ga swə, sə ba ya duən
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nə, sə ʋ dàn ká dɩŋɩ wá ʋ dʋgʋ. 13 Də kan də nə
kʋ́ʋ̀ ya Kərisə lìù, yá ʋ barɩ tə ga tà Kərisə lìù,
kʋ bɛɛ təntə ga swə, sə ba ya duən nə, sə kan tə
dàn ká nan ʋ yá wá. 14 Yɩɩ twá də kan tə, ʋ ma
tɩ bɛɛ tə, ʋ nə tà Kərisə lìù tə. Yɩɩ twá də bɛɛ tə
də, ʋ ma tɩ kan tə, ʋ nə tà Kərisə lìù tə. Kʋ nə tà
nətʋ, á bɩa tə, á nə lʋrɩ, wá ya cʋna bɩa. Yá kʋ
cɩ́gá mama wa, ba ya Yɩɩ nə tɩ ba.

15 Də ba lìù tə, ʋ nə tà Kərisə lìù tə nə pɩ̀à, sə
ʋ pwɛ̀e də ʋ tə, ʋ nə yɩ Kərisə lìù tə, sə ʋ pwɛ̀e
də wá. Kʋ nətʋ tə wa, kʋ ba yoo mama jə, kʋ
pa lìù tə nə, kʋ nə yɩ á nubiu, nə à yə̀ə́ á nubʋa
Kərisə yɩrɩ, də ba nə pwɛ̀e də duən. Yɩɩ ya swə,
sə á ya duən nə də bɩcan sìə́. 16 N mʋ̀ kan tə, n
nə ya Kərisə lìù, n wàrɩ̀ n lwarɩ, də Yɩɩ nə wá
twá də mʋ,́ ʋ ma jon n barɩ tə ʋ cʋna wa. N mʋ̀
kanbarɩ tə də con, n wàrɩ̀ n lwarɩ, də Yɩɩ nə wá
twá də mʋ,́ ʋ ma jon n kan tə ʋ cʋna wa.

Nətʋ tə, n nə yɩ Yɩɩ ma kúrí mʋ,́ n tə ya nətʋ
(Romə tɩ̀án 6.18-22)

17À pɩ̀à, sə à súrí yoo kʋ tə lá nə. Kʋmʋ̀ nə ya,
sə lìù mama tì cwəŋə tə *Yuu-Tiu nə kúrí, ʋ pa
wá. Kʋ mʋ̀ cwəŋə təntə, ʋ yà nə tì də máŋá tə
wa, Yɩɩ nə kúrí wá, sə ʋ twá ʋmʋ̀ Yɩɩ nə. Kərisə
lɩ̀à púlə́ tə mama wa, kʋ mʋ̀ nii təntə nə à pɩn
ba. 18 Də Yɩɩ nə kúrí bɛɛ, də ʋ yà nə *gwəŋə, sə
kʋ tíú ya lá nətʋ. Də Yɩɩ nə kúrí bɛɛ, də ʋ yà tə
wà gwəŋə, sə kʋ bɛɛ təntə kʋ́ʋ̀ dàn ká gwəŋə.
19Də bɛɛ nə gwəŋə, nə à yə̀ə́ ʋ wà gwəŋə, təmɛ
ya tʋtʋ. Yoo tə, kʋ nə də́ lá, kʋ mʋ̀ nə ya ka zìlí
Yɩɩ *nii yìə̀n. 20 Sə lìù mama dàn ká lwàń ʋ yiri
tə, ʋ nə yɩ, máŋá tə wa, Yɩɩ nə kúrí wá. 21 Yɩɩ nə
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kúrí mʋ,́ də n nə ya yoŋu, dàn ká pa kʋ yoo yɩ̀
mʋ.́ Yá n dàń nə nɩ cwəŋə, sə n ma tɩnɩ n tɩ̀àn,
sə n tì ka, n ma tɩnɩ n tɩ̀àn. 22Yoŋu tə, Yuu-Tiu nə
kúrí wá, sə ʋ twá ʋ nə, kʋ yoŋu tə kʋ́ʋ̀ tà yoŋu
Yɩɩ yáá con Yuu-Tiu yɩrɩ. Mə kʋ yɩ nətʋ kʋ pa
lìù tə nə, ʋ də nə tɩ ʋ tɩ̀àn, yá Yɩɩ ga kúrí wá, sə
ʋ bà ʋ twá ʋ nə. Kʋ tíú jigə Zwezi-Kərisə yoŋu.
23 Yɩɩ pìí ʋ yə̀ aba də kwənə tə nə dáá. Á dàń ya
ʋmʋ̀ nyiən. Á kʋ́ʋ̀ dànà ká pìí á jì ləzoni ywəŋə.
24 À nubɩa-ba, sə á lìù mama ya Yɩɩ yáá con, ndə
nətʋ tə nə, ʋ nə yɩ máŋá tə wa, Yɩɩ nə kúrí wá,
ʋ dàn ká lwàń.

Lɩ̀à tə, ba nə wà swe tə yoo
(1 Piyɛrə 4.7; Ebərə-ba 13.4)

25 Sɩ́ʋń nə, à wá swɩ̀n lɩ̀à tə, ba nə wà swe tə
yoo. Kʋ tà *Yuu-Tiu nə pɩn nə kʋ mʋ̀ nii təntə,
kʋ ya à tətə pubʋŋa, à swɩ̀n á con. Yuu-Tiu nə
dəri yinəgə zənzən tə pɩn á mɛ, sə á pa cɩ́gá à
sʋr̀àn tə nə, à nə yɩ pùə́ nədʋ tíú tə yɩrɩ.

26Á nəŋə kʋ tə, à nə bʋŋa də, kʋ ziən. Wʋwalʋ
tə yɩrɩ, kʋ nə wulə sɩ́ʋń máŋá kʋ tə wa, kʋ ziən,
sə lìù mama ya lá, ndə n nə ya nətʋ. 27 Də n nə
jə bwàlʋ,́ n nə càrɩ̀, sə n swe, dàn ká dʋgʋ wá. N
nə kʋ́ʋ̀ ba bwàlʋ́ jə, sə n ya lá nətʋ, n ba bwàlʋ́
càrɩ̀. 28 N dàń nə kʋ́ʋ̀ twá kʋ nətʋ tə wa, n swe
kan, n wà cʋna fwa. Kacɩɩn tə də, ʋ tə nə yə̀rì
bɛɛ, nə kʋ́ʋ̀ twá kʋ nətʋ tə wa, ʋ swe bɛɛ nə, ʋ
wà cʋna fwa. Lɩ̀à tə, ba nə swe duən nə, wá na
càn zənzən. Yá à mʋ̀ ya à pɩ̀à, sə à ma cɩ̀ á nə.
Kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə à swɩ̀n, sə á dànà ká swe.
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29À nubɩa-ba, à sʋgʋ tə də̀ń nə ya máŋá tə, Yɩɩ
nə pɩn nəba, kʋ́ʋ̀ ba dáá. Kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə, kʋ nə
zɩgɩ sɩ́ʋń nə, sə ba tə, ba nə swe tə, dàn ká vwa
ba tɩ̀àn ba kana tə nə, ba doni Yɩɩ. 30 Ba tə, ba
nə kwi tə, sə ba ya, ndə kʋ tà ba kwi. Ba tə, ba
nə jwɛ, sə ba ya, ndə kʋ tà ba jwɛ. Ba tə, ba nə
yə̀ wiən, sə ba də ya, ndə ba ba won jə. 31 Sə ba
tə, ba nə tʋŋa lʋʋ tʋtʋnan tə, sə ba ya, ndə ba ba
lʋʋ tʋtʋnan tʋŋa. Tɩa ka tə yuu wiən tə, nə nə
na, tə wá lɛ. 32 À ba pɩ̀à, sə twara jə aba. Lìù tə,
ʋ nə wà swe, kʋ ya Yuu-Tiu tʋtʋŋɩ tə twara nə
yàá jə wá, də nətʋ tə, ʋ nə wá ma poli Yuu-Tiu
pùə́ nə. 33 Kanbarɩ mʋ̀ ya lʋʋ wiən twara nə ja
wá. Ʋ pɩ̀à, sə ʋ poli ʋ kan tə pùə́ nə, ʋmʋ̀ nə kʋ́ʋ̀
pɩ̀à, sə ʋ poli Yɩɩ də pùə́ nə. 34 Ʋ pubʋŋa tə dàń
yàá jì bələ. Mə kʋ ya nətʋ kana tə də con. Kan
tə, ʋ nə ba barɩ ja, də kacɩɩn tə, ʋ tə nə yə̀rì bɛɛ,
Yuu-Tiu tʋtʋŋɩ tə cɩcɩ twara nə ja ba. Ba pɩ̀à, sə
ba ya Yɩɩ nyiən, sə Yɩɩ nə tɩnɩ ba yɩra tə də ba
pubʋŋamama. Yá kan tə, ʋ nə swe barɩ nə, ʋ də
ya lʋʋ wiən twara nə jə wá. Ʋ pɩ̀à nətʋ tə, ʋ nə
wá twá, ʋ ma poli ʋ barɩ pùə́ nə.

35 À nə swɩ̀n tə yìə̀n təntə á con, kʋ ya, sə tə
san aba. Kʋ tà à pɩ̀à, sə à kə aba yoo wa. Kʋ ya
à pɩ̀à, sə á tʋn won mama, ndə kʋ nə mɛ, sə kʋ
tʋn nətʋ Yɩɩ cwəŋə tə wa. Sə vaŋʋ dàn ká ya lá,
sə á ma marɩ Yuu-Tiu yɩra.

36 À dàń pɩ̀à, sə à swɩ̀n bɛɛ nə jə ʋ kacɩɩn ʋ nə
pɩ̀à, sə ʋ swe yoo. Dɩɩn don, bɛɛ də ʋ bwàlʋ́ wàá
ba bʋŋa də, kʋ mɛ, sə ba yá ba bwàlɩ́ tə. Yá kʋ
kwa nə, kʋ wàá kʋ pɩn bɛɛ tə ga bʋŋa də, kʋ ya
yolwan, ʋ tʋn ʋ bwàlʋ́ tə yɩra. Ʋ fɩra nə jə wá
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zənzən, kʋ pa ʋ wàrɩ̀ ʋ pɩ́nɩ́, ʋ nə na də ʋ pɩ̀à, sə
ʋ swe ʋ bwàlʋ́ tə, sə ba swe duən nə. Də ba nə
swe duən nə kʋ tà cʋna. 37 Yá bɛɛ tə wàá ʋ kúrí
ʋ tì də, ʋ bá swe ʋ bwàlʋ́ tə də ʋ waa mama. Də
ʋ nə jə ʋ tɩ̀àn dɩ̀àn, də ʋ nə ken ʋ pubʋŋa wa,
də ʋ mʋ̀ də ʋ bwàlʋ́ tə bá pə̀ń duən nə, kʋ ziən,
ʋ nə wà ʋ bwàlʋ́ tə swe. 38 Kʋ yoo tə dàń pɩ̀à kʋ
swɩ̀n də, bɛɛ tə, ʋ nə swe ʋ bwàlʋ́ tə fwa yozəŋu.
Bɛɛ tə, ʋ də nə ba ʋ bwàlʋ́ tə swe, də nə kʋ́ʋ̀ fwa
yozəŋu ʋ doni.

39 Kan nə swe barɩ nə, ʋ barɩ tə nə wà tɩ, ʋ ba
cwəŋə jə, sə ʋ nan ʋ va ʋ swe barɩ don nə. Yá
ʋ barɩ tə dàń nə tɩga, ʋ jə cwəŋə, sə ʋ pìí ʋ swe
barɩ don nə, ʋ nə swə. Kʋ mɛ, sə barɩ təntə də
ya Kərisə lìù. 40 À mʋ̀ pubʋŋa wa, à yà wá swɩ̀n
də, kan tə nə wà pìí ʋ swe, ʋ yà wá ja pupwən,
ʋ doni ʋ nə pìí ʋ swe. Mə à mʋ̀ pubʋŋa nə nətʋ,
yá à də ga yə̀ə́ də, Yɩɩ-*Siŋu tə wulə də nə.

8
Joŋi dìə̀ nàŋʋ́ diŋə yoo
(1 Korɛntə tɩ̀án 10.19-33; Romə tɩ̀án 14.13-23)

1 Sɩ́ʋń nə, à dàń pɩ̀à, sə à swɩ̀n nàŋá tə, ba nə
ma fwa *joŋi, ba pɩn woŋwanʋ nə yuu wa. Kʋ yɩ
cɩ́gá, á swɩ̀n, á wʋ:́ «Nə mama yə̀ə́ cɩ́gá tə». Yá
kʋ yənu təntə nə yàá kə nəba fwiə wa. Yá sonu
mʋ̀ yɩ kʋ yàá pa, nə vəli yáá wuuu, Yɩɩ tʋtʋŋɩ
tə wa. 2 Də lìù nə fwa fwiə ʋ bɩrɩ də, ʋ mʋ̀ yə̀ə́
yìə̀n, kʋ nətʋ tə nə bɩrɩ də, ʋ tə yə̀rì yìə̀n tə, ndə
kʋ nə mɛ nətʋ. 3 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, lìù tə, ʋ nə swə
Yɩɩ, Yɩɩ də yə̀ə́ kʋ tíú yoo.
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4 Kʋ nə yɩ nàŋʋ́ tə, ba nə ma fwa joŋi, ba
pɩn woŋwanʋ nə yoo wa, nə mama yə̀ə́ də, lʋʋ
woŋwanʋ ya tʋtʋ. Nə ga yə̀ə́ də, Yɩɩ cɩcɩ nə ba
don jə. 5 Lɩ̀à duən bɩrɩ də, wiən wulə lanworu
tə wa də tɩa yuu wa, ba mʋ̀ nə jʋǹɩ̀, ndə ba yɩa
nə. Kʋ mʋ̀ nə bɩrɩ də, lɩ̀à duən con yɩa dáá, yun
tɩ̀án də dáá. 6 Nə mʋ̀ yə̀ə́ də, kʋ tà cɩ́gá. Nə yə̀ə́
də, Yɩɩ ya nədʋ cɩcɩ. Ʋ mʋ̀ nə ya nə nyɩna. Yá ʋ
mʋ̀ yɩrɩ nə nə wulə. Ʋ mʋ̀ nə pɩn wiən təmama
wulə. Nə yə̀ə́ də, *Yuu-Tiu də yɩ nədʋ cɩcɩ. Kʋ
mʋ̀ nə yɩ Zwezi-*Kərisə. Wiən tə mama nə twá
də wá tə ma wulə. Ʋ mʋ̀ nə pɩn nə də wulə.

7 Lɩ̀à təmama pubʋŋa tà nədʋ. Lɩ̀à duən wulə
á pwərə wa, ba nə mɩ̀ woŋwanan tə zənzən. Kʋ
mʋ̀ nə pɩn, kʋ tɩ̀án təntə nə dí woŋwanʋ nàŋʋ́,
ba waa con ba yàá pìí ba bʋŋa də, woŋwanʋ tə
nə ya ba yɩɩ. Yá ba kʋ́ʋ̀ ba dɩ̀àn jə Yɩɩ cwəŋə tə
wa, kʋ jigə cʋna ba waa con. 8Nəmʋ̀ yə̀ə́ də, kʋ
tà wodiu nə wá pa nə yí Yɩɩ yɩra. Də nə nə dí
kʋ, kʋ bá súrí nəba Yɩɩ yáá con. Nə nə kʋ́ʋ̀ wà
kʋ dí, kʋ bá mun nəba Yɩɩ yáá con.

9Á dàń nə zurə á yɩra, də á nə swə á jə cwəŋə,
sə á də́ won tə mama, á nə pɩ̀à. Kʋ nə tà nətʋ,
Kərisə lɩ̀à tə, ba nə ba dɩ̀àn jə Yɩɩ cwəŋə tə wa,
wá twá á nə, ba ma dʋgʋ Yɩɩ cwəŋə tə ba jén.
10 À wá man kʋ nətʋ tə nɛɛ, à bɩrɩ aba. Də lìù
tə, ʋ tə nə yə̀rì Yɩɩ cwəŋə tə wa yìə̀n təntə, ʋ
nə nɩ n mʋ̀ lìù tə, n nə yə̀ə́ Yɩɩ cɩ́gá tə də, n jə̀ń
woŋwanan dìə̀wa, n də́ tə nàŋʋ,́ ʋ dəwá bʋń də,
ʋ də wàá kʋ ʋ də́. 11 Yá kʋ dàń wá twá, də n mʋ̀
lìù tə, n nə yə̀ə́ Yɩɩ cɩ́gá tə, lìù tə don tə, ʋ nə yɩ
n nubiu Kərisə yɩrɩ, ʋ nə yə̀rì tə ma jén, Zwezi-
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Kərisə ga tɩ ʋ də yɩrɩ. 12 Də n nə fwa nətʋ, kʋ yɩ
cʋna nə, n fwa n nubɩa tə yɩra, ba nə ba dɩ̀àn jə
Yɩɩ cwəŋə tə wa. Kʋ yɩ n gugurə ba pubʋŋa tə,
kʋ cʋna tə ga yɩ tə tə́gə́ n mʋ̀ də Zwezi-Kərisə
pwərə wa. 13 Kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə, də à nə wá də́
woŋwanʋ nàŋʋ,́ à nubiu don ga twá kʋ nə, ʋ jén
Yɩɩ cwəŋə tə wa, à kʋ́ʋ̀ bá də́ woŋwanʋ nàŋʋ́
mɩ́ámɩ́án, sə kʋ pɩn nubiu don jén Yɩɩ cwəŋə tə
wa.

9
Polə ba ŋwɩŕán pɩ̀à Yɩɩ tʋtʋŋɩ tə wa
(Likə 10.7; Galasi tɩ̀án 6.6; 1 Timote 5.17-18; 2

Korɛntə tɩ̀án 11.7-12; Tʋtʋnan 20.34-35)
1 Á tətə yə̀ə́ də, à mʋ̀ Polə yɩ lìù tə, à nə tɩ à

tɩ̀àn. Á yə̀ə́ də, à yɩ Zwezi-*Kərisə *tʋntʋnʋ. À
cɩ́gá nɩ nə *Yuu-Tiu Zwezi à yii wa. Cɩ́gá mama,
à tʋtʋŋɩ tə, à nə tʋn à pa Yuu-Tiu nə tə, nə pɩn á
ma yɩ Yuu-Tiu Kərisə lɩ̀à. 2 Də lɩ̀à duən nə swə
ba swɩ̀n də, à tà Zwezi-Kərisə tʋntʋnʋ, á mʋ̀ yə̀ə́
də, à yɩ Zwezi-Kərisə tʋntʋnʋ. Á mʋ̀ yɩ mɩmɩnʋ,
kʋ nə bɩrɩ də, à yɩ Yuu-Tiu tʋntʋnʋ.

3 Mə kʋ mʋ̀ yoo təntə à yàá ma le lɩ̀à tə, ba
nə cəgə nə tə. 4 Cɩ́gá mama à jə cwəŋə, sə à
jon à nii wodiu də won tə, à nə wá nyʋ á con, à
tʋtʋŋɩ tə yɩrɩ. 5 Cɩ́gá mama à jə cwəŋə, sə à də
swe kan lɩ̀à tə wa, ba nə yɩ à nubɩa Kərisə yɩrɩ.
Yá à də də à kan tə yà wàá nə twá tɩan tə wa
nə vəli, ndə Yuu-Tiu nubɩa tə, də ʋ tʋntʋna tə
duən nə, ndə Sefasə* nə. 6 Cɩ́gá mama, kʋ yɩ à

* 9:5 9.5 Sefasə ja yɩrɩ don, ba nə boŋə Piyɛrə.
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mʋ̀ də Barənabasə cɩcɩ nə ba cwəŋə jə, sə nəma
nɩ nə nii wodiu, də kʋ nə tà nə tʋn də nə jɩ̀àn
naaa? 7 Á tə nɩ pamanʋ, də ba nə ba ʋ nii nə lɩ,
ʋ ga vələ kʋ̀ʋ̀ naaa? Á tə nɩ valʋ, də ʋ varɩ kárá,
ka wiən bɩ, yá ʋ ga ba tori jə ka wiən tə tə wa
naaa? Á tə nɩ lìù, də ʋ cɩ̀ vàná nə, yá ʋ ga ba tə
yɩla kaŋa ʋ nywɩ̀n naaa? 8-9Kʋ tà ləzoni pubʋŋa
nə, à ma swɩ̀n yìə̀n təntə. Yɩɩ *nii tə, ʋ nə pɩn
*Moyizə nə saga tə də tətə swɩ̀n tə yìə̀n təntə.
Kʋ pʋṕʋńɩ́ saga təntə wa də, máŋá tə wa, n nə
jə naʋ, n ma tʋŋa n fɔɔ, kʋ wà mɛ, sə n vwa kʋ
nii nə, kʋ dàn ká dɩŋɩ wobɩa tə. Kʋ sʋgʋ təntə
pɩ̀à kʋ bɩrɩ də, nɩan yoo yɩ̀ Yɩɩ naaa? 10 Kʋ sʋgʋ
təntə tà nə mʋ̀ Zwezi-Kərisə tʋntʋna tə yɩrɩ nə,
Yɩɩ swɩ̀n kʋ naaa? Awo, kʋ ya nə mʋ̀ yɩrɩ nə, Yɩɩ
swɩ̀n kʋ. Lìù nə varɩ kárá, ʋ yàá jə yala də, ʋ
wá na ʋ tori ka wodiu tə wa. Lìù nə cə̀rì mɩna,
ʋ də yàá jə yala də, ʋ wá də́ tə wodiu. 11 Nə mʋ̀
nə ken Yɩɩ sʋgʋ tə á pubʋŋa wa, ndə ba nə dùə̀
wodwii kárá wa. Á bʋŋa də, kʋ yà wà mɛ, sə á
mʋ̀ nə lɩ nə nii nə naaa? 12 Də lɩ̀à duən nə joŋə
ba nii wodiu á jɩ̀àn wa, nə mʋ̀ yà nə mɛ, sə nə
na nə nii wodiu á con, nə doni kʋ tɩ̀án tə. Nəmʋ̀
ga wà aba lòrì, sə á ŋwɩ́n nəba won mama wa.
Yá nə yà mɛ, sə nə pa á ŋwɩń nəba. Nə sɛ̀e nə də́
càn təmama, sə nə dàn ká fwa won, kʋ nə wá cɩ̀
á nə, sə á nì Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə. 13 Á yə̀ə́
də, lɩ̀à tə, ba nə tʋŋa Zwifə-ba Yɩɩ *dìə̀ tə wa, ba
nii wodiu naŋa tʋtʋŋɩ tə wa, ba nə tʋŋa. Á ma
kʋ́ʋ̀ yə̀ə́ də, Yɩɩ *joŋwana tə, ba nə gwɩ vàná tə,
də yàá lɩ ba tori *joŋi tə nàŋʋ́ tə wa. 14 Nə də
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con nə, mə kʋ yɩ nətʋ. Yuu-Tiu də pɩn nii, sə lɩ̀à
tə, ba nə swɩ̀n ʋ sʋywáŋʋ́ tə, na ba nii wodiu kʋ
tʋtʋŋɩ təntə wa.

15 Də kʋ nətʋ tə mama, à mʋ̀ wà aba lòrì, sə á
lɩ à nii nə. À nə pʋṕʋńɩ́ kʋ nətʋ tə, kʋ tà à wʋ́
á dàń pɩan won bà, kʋ pa nə. À ba pɩ̀à, sə lìù
mun à dun tə, à nə jə tə. À nə tɩga, kʋ kʋkwa,
də à nə bwe won bwiə á con. 16 Won tə, kʋ nə
pa à swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə, kʋ tà won tə à nə wàá à
ma fwa fwiə. Kʋ ya Yɩɩ tətə nə kálɩ́ nə, sə à swɩ̀n
sʋywáŋʋ́ tə. Də à nə wà kʋ swɩ̀n, kʋ ya càn nə
wá yí nə. 17 Yɩɩ sʋywáŋʋ́ tə ya à yuu zɩlɩ Yɩɩ pɩn
nə. Kʋ tà à tətə nə kúrí kʋ à tɩ̀àn nə. Kʋ yà nə
yɩ à tətə nə kúrí à tì, sə à swɩ̀n Yɩɩ sʋywáŋʋ́ tə,
à yà wá jon ŋwɩ́rán kʋ yɩra. 18 Bɛ̀eɛ̀e dàń nə yɩ
à ŋwɩŕán kʋ tʋtʋŋɩ təntə wa? À ŋwɩ́rán nə ya,
sə à swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə, à pa lɩ̀à nə tʋtʋ. À dàn ká
bwe ba à ŋwɩ́rán bwiə.

19 À mʋ̀ Polə tɩ à tɩ̀àn lìù mama yáá con. Yá
à tətə nə tì à tɩ̀àn, à ma fwa lɩ̀à tə mama yoŋu.
À fwa nətʋ, sə à twá kʋ nə, à van lɩ̀à zənzən à
pa Zwezi nə. 20 Máŋá tə wa, à də *Zwifə-ba nə
wulə duən nə, à yàá lwàń à jì ndə ba nə, sə à ma
wànɩ́ ba à van à pa Zwezi nə. À yàá fwa kʋ nətʋ,
yá Yɩɩ *nii tə, ʋ nə pɩn *Moyizə nə tə ga kʋ́ʋ̀ ba
dɩ̀àn jə à yuu wa. Də à nə fwa kʋ, kʋ yɩ à pɩ̀à, sə
à van Zwifə-ba Yɩɩ nii tə, ʋ nə pɩn Moyizə nə tə
wa, à pa Zwezi nə. 21À nə kʋ́ʋ̀ wulə lɩ̀à tə, ba nə
yə̀rì Yɩɩ nii tə, ʋ nə pɩn Moyizə nə pwərə wa, à
yàá fwa ndə à də yə̀rì kʋ, sə à ma wànɩ́ ba à van
à pa Zwezi nə. À nə fwa kʋ nətʋ tə, kʋ ba pɩ̀à
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kʋ swɩ̀n də, à ba Yɩɩ nii tə, ʋ nə pɩn Moyizə nə
zìlí. À zìlí Zwezi-Kərisə nii zəni. Kʋ yɩ à fwa kʋ,
sə à ma van lɩ̀à tə, ba nə ba Yɩɩ nii tə, ʋ nə pɩn
Moyizə nə jə, à pa Zwezi nə. 22À nə kʋ́ʋ̀wulə də
lɩ̀à tə, ba nə tə ba dɩ̀àn jə Yɩɩ cwəŋə tə wa, à yàá
jì ndə à də ba dɩ̀àn jə, sə à ma wànɩ́ ba à van à
pa Zwezi nə. Də lɩ̀à nə swə, ba yɩ nətʋ mama, à
yàá jì ndə ba nə, sə à ma wànɩ́ à twá yiri mama
nə, à ma van ba duən, sə Yɩɩ jon ba ba cʋna wa.
23 À fwa wiən tə mama Yɩɩ sʋywáŋʋ́ tə yɩrɩ, sə à
ma wànɩ́ tori à na Yɩɩ con.

(2 Timote 2.3-6; 4.5-8)
24 Á yə̀ə́ də, lɩ̀à nə pɩ̀à, sə ba dəri dəru, sə ba

jon ŋwɩŕán. Ba mama yàá dəri cɩ́gá, kʋ dàń nə
ya ba wa lìù nədʋ tə, ʋ nə wá dəri ʋ lɛ ba duən
tə, nə wá na ŋwɩŕán tə. Á dàń kəni dɩ̀àn, ndə lɩ̀à
tə nə, ba nə dəri tə, sə á də wànɩ́ ŋwɩŕán á na.
25 Lɩ̀à tə mama, ba nə pɩ̀à, sə ba dəri dəru ba
jon won, ba yàá dí yáá ba cɩ̀ ba tɩ̀àn nə də wiən
tə, ba nə swə, yá tə ga ba ziən də dəru tə. Ba
fwa nətʋ, sə ba ma na jala yupuu dəru tə wa. Yá
yupuu təntə ba dánɩ́, kʋ ma kwɩn. Nə mʋ̀ dəru
tə wa, Yɩɩ wá pa nəba yupuu tə, kʋ nə bá kwɩn,
abada. 26 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à mʋ̀ ma dəri Yɩɩ nyiən
tə wa, sə à yí kʋ yígúrə́. À tə yɩ ndə lìù tə nə, ʋ
nə mà cwàrɩ́. À ba à cwàrɩ́ tə mà woru wa. 27 À
kəni càn à tətə yɩra tə nə, sə kʋ pa à wànɩ́ à tɩ̀àn
à ja, sə à mʋ̀ lìù tə, à nə swɩ̀n Yɩɩ sʋgʋ tə, à bɩrɩ
lɩ̀à nə, Yɩɩ dàn ká vɩ nə ʋ dʋgʋ.

10



1 Korɛntə tɩ̀án 10:1 xxix 1 Korɛntə tɩ̀án 10:9

Won tə, Yɩzərayɛlə lɩ̀à tə nə fwa, kʋ nə kàrɩ̀
nəba

(Ebərə-ba 3.7-19)
1À nubɩa-ba, à mʋ̀ Polə pɩ̀à, sə á lìí kʋ tə, kʋ nə

tʋn máŋá təwa, nə nɩbara*, ba nəwulə *Moyizə
kwa, kasɔɔ lanworu tə wa. Bakwan tə yà nə púə́
ba mamamɩ́ámɩ́án yuu nə, ba ma vəli. Ba mama
nə vəli ba bɛnmʋnaa nəsɩan tə. 2Ba mama tə yà
yɩ ndə ba ləgə ba bakwan tə dəmʋnaa tə wa, sə
kʋ pa, Moyizə ya ba yuu tíú. 3Ba mama dí wodiu
tə, kʋ nə nan Yɩɩ con. 4 Ba mama nə nyʋa nɩ́á
tə, Yɩɩ nə pɩn tə nan pɩ̀ʋ̀ tə wa. Kʋ pɩ̀ʋ̀ təntə yà
yɩ Zwezi-*Kərisə, nə vəli də ba. 5 Yá də kʋ nətʋ
mama ba wa lɩ̀à zənzən wà Yɩɩ pùə́ poli. Kʋ mʋ̀
nə pɩn, ba tɩ ba zwɛ kasɔɔ lanworu tə wa.

6 Kʋ nətʋ tə pɩ̀à kʋ bɩrɩ nəba də, kʋ ba ziən,
sə nə pa nə pùə́ yokʋkwɩnan fɩra zʋ nəba, ndə
tə fɩra nə zʋa ba nətʋ. 7 Ba wa lɩ̀à duən yà yɩ
woŋwanan nə ba pɩn dun, ba ga dʋgʋ Yɩɩ vàn
nə. Kʋ yà yɩ, ndə kʋ nə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa,
kʋ wʋ:́
«Lɩ̀à tə jə̀ń duən yáá nə, ba də́ wodiu, ba nyʋ ba

sú. Kʋ kwa nə, ba zàn, ba wulə ba sɛ».
8 Ba wa lɩ̀à duən də yà pəni duən vɛɛ vɛɛ. Kʋ
mʋ̀ nə pɩn, ba wa lɩ̀à mʋr̀ʋ̀ sapʋa də batwa (23
000) twá duən, ba tɩ dɩɩn nədʋ. Nə mʋ̀ dàn ká
cwàrɩ̀ də duən ndə ba nə. 9 Ba wa lɩ̀à duən də
pɩ̀à *Yuu-Tiu nii nə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, dɩŋa tə ma
dɩŋɩ ba, tə gʋ. Nə mʋ̀ dàn ká pɩ̀à Yuu-Tiu nii nə,

* 10:1 10.1 Polə yɩ *Zwifə-ba yoo nə ʋ swɩ̀n. Zwifə-ba tə yà yɩ
ywəŋə, ba wulə *Ezwipətə nagwanaa wa. Yɩɩ ma lɩ ba lá nə, ʋ
pa ba twá kasɔɔ lanworu tə wa, ba va *Yɩzərayɛlə lʋʋ nii tə wa.
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ndə ba nə. 10 Ba wa lɩ̀à duən də ŋʋŋwɩn Yɩɩ. Kʋ
mʋ̀ nə pɩn, Yɩɩ *malɩka tə, ka nə cʋg̀à lɩ̀à tə bà,
ka gʋ ba. Á mʋ̀ dànà ká ŋʋŋwɩn Yɩɩ, ndə ba nə.
11 Tə mʋ̀ yìə̀n təntə mama fwa ba, sə ba duən
twá tə nə, ba ma lwarɩ. Ba pʋṕʋńɩ́ tə ba tún Yɩɩ
sagɩ tə wa, sə tə kàrɩ̀ nə mʋ̀ lɩ̀à tə, nə nə wulə
lʋʋ talɩkwa máŋá tə wa.

12Kʋmʋ̀ yɩrɩ nə, lìù tə, ʋ nə bʋŋa də, də ʋ zɩga
yɩɩ nə Yɩɩ cwəŋə tə, sə ʋ cɩ̀ ʋ tɩ̀àn nə, ʋ dàn ká
dʋgʋ Yɩɩ cwəŋə tə. 13 Yoo tə mama kʋ nə də́də́n
aba, sə kʋ yigu aba kʋ pa á tʋn yokʋkwɩʋn, kʋ dí
yáá kʋ də́də́n lɩ̀à duən də. Yɩɩ yɩ pùə́ nədʋ tíú,
ʋ bá sɛ̀e, sə yoo mama, kʋ nə dwə á dɩ̀àn də́də́n
aba, sə kʋ yigu aba kʋ pa á tʋn yokʋkwɩʋn. Yɩɩ
wá pa aba dɩ̀àn, sə á ma nan kʋ wa, kʋ dàn ká
doni aba, sə kʋ pa á wànɩ́ á pɩ́nɩ́ kʋ.

Á cɩa á tɩ̀àn nə də woŋwanan tə
(2 Korɛntə tɩ̀án 6.14-18; 1 Korɛntə tɩ̀án 8;

Romə tɩ̀án 14.13-23; Apokalisə 2.14)
14 À nubisoni-ba, kʋ mʋ̀ nə pɩn, á dàń dʋga

ka pa dun woŋwanan nə tə mɩ́ámɩ́án. 15 À yɩ à
swɩ̀n á mʋ̀ lɩ̀à tə con, á nə jə pubʋŋa, sə á tətə
lwarɩ kʋ tə, à nə swɩ̀n tə. 16 Zwezi-*Kərisə jana
tə lwá nə yɩrɩ ʋ tɩan tə wa. Yá divɛn wùrú zʋŋa
tə, nə nə yàá bwɩ Yɩɩ nə, də nə nywɩ̀n tə yɩ, sə kʋ
ma bɩrɩ də, nə mʋ̀ də Zwezi-Kərisə jə *nimarʋ ʋ
jana, tə nə lwá tə yɩrɩ. Dipɛn tə, nə nə yàá fʋ nə
tàrɩ̀ duən, nə də́ tə yɩ, sə kʋ ma bɩrɩ də, nə mʋ̀
də Zwezi-Kərisə jə nimarʋ ʋ yɩra tə yɩrɩ, kʋ nə
cʋg̀ʋ̀ ʋ tɩan tə wa. 17 Dipɛn tə yɩ nədʋ, nə mʋ̀ ga
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dáá, yá nə ga də́ kʋ dipɛn nədʋ təntə. Kʋ nətʋ
tə bɩrɩ də, nə yɩ ndə won nədʋ nə.

18Á bʋŋa *Yɩzərayɛlə lɩ̀à dwíí tə yoo. Ba lɩ̀à tə,
ba nə yàá gwɩ vàná tə Yɩɩ *joŋi kúrí tə yuu wa
ba pɩn Yɩɩ nə tə, yàá də́ nàŋʋ́ tə vàn don. Yá kʋ
nətʋ tə pɩ̀à kʋ bɩrɩ də, ba mʋ̀ də Yɩɩ marɩ duən
nə. 19 Kʋ nətʋ tə ya à pɩ̀à à bɩrɩ də, woŋwanʋ
tə də kʋ vanʋ tə mɛ ba funə jə. 20 À dàń swɩ̀n á
con də, kʋ tə, ba nə yàá gʋ woŋwanʋ tə nə, kʋ
ya ba gwɩ *zinə nə, kʋ tà Yɩɩ nə. Yá à ba pɩ̀à, sə
á mʋ̀ də zinə marɩ duən nə. 21 Á ba cwəŋə jə,
sə á nyʋ zinə divɛn wùrú zʋŋa tə, sə á tə nyʋ
*Yuu-Tiu də divɛn wùrú zʋŋa tə. Á ma kʋ́ʋ̀ wàrɩ̀
wodiu tə, ba nə pɩn zinə nə, á də́, sə á tə də́ Yuu-
Tiu də wodiu tə. 22 Də nə nə fwa kʋ nətʋ, kʋ yɩ
nə pɩ̀à, sə Yuu-Tiu wʋgwɩʋ zàn naaa? Á bʋŋa
də, nə dɩ̀àn dwə wá naaa?

23 Cwəŋə wulə, sə ba fwa won mama. Kʋ ya
cɩ́gá, kʋ dàń nə tà wiən tə mama, ba nə fwa nə
jə nywarɩ tə pa aba. Cwəŋəwulə, sə ba fwa won
mama, yá wiən tə mama dàń nə ba nəba saŋa,
sə ba bori Yɩɩ nyiən tə wa. 24 Sə lìù mama dàń
pɩ̀à kʋ tə, kʋ nə saŋa ʋ duən tə nə. Ʋ dàn ká
pɩ̀à kʋ tə, kʋ nə saŋa ʋ tətə nə. 25 Á díə́ won
tə mama, ba nə yoli yəə wa, á dànà ká bʋń yoo
mama, kʋ yoo wà mɛ, sə kʋ zʋ á pubʋŋa wa. Á
dànà ká bwe yoo mama. 26Kʋ pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə
wa, kʋ wʋ:́
«Tɩa də kʋ yuu wiən tə mɛ yɩ Yuu-Tiu nə tɩ kʋ».
27Də lìù nə tà Kərisə lìù, yá ʋ bon aba, sə á də́ də
duən, á nə vəli, sə á də́ kʋ tə mama, ba nə tún
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á yáá con. Á dànà ká bʋń yoo mama, kʋ yoo wà
mɛ, sə kʋ zʋ á pubʋŋa wa. Á dànà ká bwe yoo
mama. 28 Lìù dàń nə swɩ̀n á con, ʋ wʋ:́ «Won
kʋ tə yɩ ba gʋa woŋwanʋ nə», á dànà ká də́ kʋ
lìù tə yɩrɩ, ʋ nə dí yáá ʋ swɩ̀n kʋ n con də, kʋ
yoo tə nə wá zʋ ʋ pubʋŋa tə wa yɩrɩ. 29 Kʋ tə,
à nə swɩ̀n yəbə, kʋ tà á tətə pubʋŋa tə, nə wá
gugurə tə yoo, kʋ ya lìù tə don tə pubʋŋa tə nə
wá gugurə tə yoo. Bɛ̀eɛ̀e yɩrɩ nə lìù don pubʋŋa
dàń ma mɛ, sə kʋ bʋr̀ɩ̀ à bʋr̀à kʋ tə yɩrɩ, à nə tɩ
à tɩ̀àn à ma fwa? 30 À ken Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e à wodiu tə
yɩrɩ, à nə də́. Bɛ̀eɛ̀e nə pɩn, lɩ̀à duən tə cəgə nə,
kʋ wodiu tə yɩrɩ, à nə ken Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e?

31 À sʋgʋ tə dàń pɩ̀à, kʋ bɩrɩ də, kʋ nə yɩ á
wodiu diŋə wa, nə à yə̀ə́ kʋ tə, á nə nywɩ̀n, nə à
yə̀ə́ kʋ tə mama, á nə fwa, á fwa kʋ, sə á pa Yɩɩ
na dun kʋ wa. 32Á dànà ká ya lɩ̀à tə, lɩ̀à duən nə
wá zɩgɩ á yuu wa ba tʋn cʋna, kʋ nə yɩ *Zwifə-
ba, nə à yə̀ə́ *Gərɛkə-ba, nə à yə̀ə́ Kərisə lɩ̀à púlí
tə. 33 À də yɩ à fwa won mama à pɩ̀à, sə kʋ poli
lɩ̀à tə mama pwìí nə. Kʋ tə à nə pɩ̀à, kʋ tà à cɩcɩ
saŋʋ nə à pɩ̀à. Kʋ yɩ lɩ̀à kapʋpʋ saŋʋ nə à pɩ̀à,
sə Yɩɩ jon ba ba cʋna wa.

11
1 À dàń kwè aba, sə á fwa ndə à nə, ndə à də

nə fwa ndə Zwezi-Kərisə nə.

Bɛɛ də kan nə mɛ, sə ba jəń̀ nətʋ Yuu-Tiu yáá
con

(1 Korɛntə tɩ̀án 14.40; Efɛzə tɩ̀án 5.22-24; 1
Timote 2.8-14)
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2 À bwɩ á nə də, á tə nə lìí à lìə́ yoo mama wa,
á ga twá à kàrà tə nii nə, ndə à nə kàrɩ̀ aba nətʋ.
3 À dàń pɩ̀à, sə á lwarɩ yoo kʋ tə. Zwezi-*Kərisə
nə wulə bɛɛ mama yuu wa. Bɛɛ də nə wulə ʋ
kan yuu wa. Yá Yɩɩ də nəwulə Zwezi-Kərisə yuu
wa. 4 Bɛɛ tə mama, ʋ nə jʋǹà Yɩɩ, nə à yə̀ə́ ʋ nə
swɩ̀n Yɩɩ *nii sʋr̀àn, ʋ ga pú won ʋ yuu nə, kʋ yɩ
ʋ mun ʋ Yuu-Tiu. 5 Kan tə mama, ʋ də nə jʋǹà
Yɩɩ, nə à yə̀ə́ ʋ nə swɩ̀n Yɩɩ nii sʋr̀àn won, ga wà
ʋ yuu nə pwí, kʋ yɩ ʋ mun bɛɛ tə, ʋ nə wulə ʋ
yuu wa. Yá kʋ cavɩra tə yɩ, ndə ba nə pàrɩ́* kan
yuu nə. 6 Də kan nə wà won ʋ yuu nə pwí, sə ʋ
gɩan ʋ yukʋran tə. Də kʋ nə yɩ cavɩra kʋ pa kan
nə, sə ʋ pa ba gɩan ʋ yukʋran, nə à yə̀ə́, sə ʋ pa
ba pàrɩ́ ʋ yuu, ʋ mɛ, sə ʋ pú won kʋ nə. 7 Bɛɛ yɩ
Yɩɩ nyɩnyɩga də Yɩɩ dun, kʋ mʋ̀ nə pɩn, ʋ wà mɛ,
sə ʋ pú won ʋ yuu nə. Kan də con, ʋ də yɩ bɛɛ
dun. 8 Yɩɩ lɩ won bɛɛ yɩra, ʋ ma fwa kan. Yɩɩ wà
won lɩ kan yɩra, ʋ ma fwa bɛɛ. 9 Yɩɩ wà bɛɛ fwa
kan yɩrɩ, yá kʋ ya ʋ fwa kan bɛɛ yɩrɩ. 10 Kʋ mʋ̀
nə pɩn, kan mɛ, sə ʋ pú won ʋ yuu nə, sə kʋ bɩrɩ
də, ʋ jə nii Kərisə lɩ̀à púlí tə wa, *malɩkɛ tə yɩrɩ.

11 Yuu-Tiu yáá con, kan ba ʋ tɩ̀àn tɩ, bɛɛ nə tɩ
wá. Bɛɛ də ba ʋ tɩ̀àn tɩ, kan nə tɩ wá. 12 Ndə
nətʋ tə, Yɩɩ nə lɩ won bɛɛ yɩra, ʋ ma fwa kan,
mə nətʋ nə bɛɛ yɩ kan nə yàá lʋrɩ wá. Yá tə
mɛ yɩ tə naŋa də Yɩɩ. 13 Á tətə bʋŋa kʋ, á jə́n
kʋ ziən, sə kan jʋn Yɩɩ, ʋ ga ba won ʋ yuu nə
pwí naaa? 14 Nətʋ tə, Yɩɩ nə fwa won mama, tə

* 11:5 11.5 Korɛntə tɩ̀án con, kʋ máŋá təntə wa, də lìù nə pàrɩ́
kan yuu, kʋ yɩ ʋ pɩ̀à, sə ʋ kə cavɩra kʋ kan təntə nə.
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nə bɩrɩ də, bɛɛ yukʋran nə dara zənzən, kʋ jə
cavɩra. 15 Yá kʋ lwàń, kʋ ya dun kʋ pa kan nə,
də ʋ yukʋran nə dara. Kan mʋ̀ con nə, Yɩɩ pɩn
wá yukʋran tə, sə tə pú ʋ yuu nə. 16Də lìù nə ba
kʋ swə, ʋ nə tʋt́ʋǹɩ́, nə mʋ̀ ba yofwamɩʋn təntə
jə. Yɩɩ lɩ̀à púlə́ tə də ba kʋ yofwamɩʋn təntə jə.

Nətʋ tə, nə nə mɛ, sə nə də́ Yuu-Tiu nimarʋ
wodiu tə

(Matiə 26.26-28; Marəkə 14.22-25; Likə 22.19-
20)

17 À nə pɩn nii kʋ tə, won tə, à nə bá bʋ á nə
kʋ yɩrɩ, kʋmʋ̀ nə yɩ á nə yàá jə̀ń duən nə Yɩɩ lɩ̀à
púlí tə wa, kʋ ba aba lwànɩ́, sə á jì zəni. Kʋ yàá
kwɛn kʋ cʋg̀à aba. 18 Təntən yoo, à nə̀ń də, ba
swɩ̀n də, á nə jə̀ń duən yáá nə *Kərisə lɩ̀à púlí
tə wa, á yàá pwɛ̀e púlə́ púlə́ də duən. À bʋŋa
də, kʋ vàn don wàá cɩ́gá kʋ yanɩ. 19 Kʋ mɛ, sə
pwɩa cɩ́gá ya á tətəŋi wa, sə kʋ pa ba lwarɩ lɩ̀à
tə, ba nə twá Zwezi cɩ́gá cɩ́gá á tətəŋi wa. 20 Kʋ
bɩrɩ də, á nə yàá jə̀ń duən yáá nə, cɩ́gá mama
kʋ tà *Yuu-Tiu *nimarʋ wodiu tə á pɩ̀à á də́. 21Á
lìù mama yàá dí yáá ʋ də́ ʋ tətə wodiu. Kʋ mʋ̀
nə pɩn, niən yàá jə lìù don, yá lìù don ga nyʋ,
ʋ sú ʋ bʋbʋnɩ. 22 Kʋ yɩ á ba dii jə, á nə wá də́
á wodirən tə lá, də á nywɩ̀n á swana tə tə wa
naaa? Kʋ yɩ Yɩɩ lɩ̀à púlí tə nə á pɩ̀à, sə á mun. Yá
kʋ yɩ cavɩra nə, á kəni ba tə nə, ba nə ba won
mama jə. Á bʋŋa də, à wá bʋ á nə kʋ yoo təntə
yɩrɩ naaa? Abada, à bá bʋ á nə.

23 À mʋ̀ jon Yuu-Tiu sʋr̀àn tə, à swɩ̀n á con.
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Dɩɩn tə, ba nə jɩn Yuu-Tiu Zwezi tə, kʋ tɩtɩn nə, ʋ
tì dipɛn, 24 ʋ kə Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e kʋ yɩrɩ. Kʋ kwa
nə, ʋ fʋa fʋa kʋ, ʋ ga swɩ̀n, ʋ wʋ:́ «Kʋ yɩ à
yɩra tə nə, á mʋ̀ yɩrɩ. Á dàń fwa kʋ nətʋ tə,
á ma lìí à yoo». 25 Ba nə kʋ́ʋ̀ dí wodiu tə,
ʋ zwɛ̀e, ʋ kʋ́ʋ̀ tì divɛn wùrú zʋŋa wa, ʋ ga
swɩ̀n, ʋ wʋ:́ «Divɛn kʋ tə wùrú zʋŋa ka tə
wa nə yɩ à jana tə, tə nə yɩ Yɩɩ *nimardʋn
tə. Á fwa kʋ nətʋ, sə á ma lìí à yoo, máŋá
təwa, á nəwá nyʋ kʋ». 26 Yá máŋá mama,
á nə dí dipɛn kʋ tə, á nə nyʋa wùrú zʋŋa
kʋ tə divɛn tə, kʋ yɩ Yuu-Tiu tɩan tə yoo
nə, á bɩrɩ wuuu. Á fwa kʋ nətʋ tə, kʋ jə
vələ máŋá tə wa, Yuu-Tiu nə wá pìí ʋ bà.

27 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, lìù tə, ʋ nə dí kʋ dipɛn təntə,
ʋ nə nyʋa Yuu-Tiu divɛn tə, yá ʋ ga wà mɛ, sə ʋ
fwa kʋ, bʋr̀à wulə kʋ tíú yuu wa, Yuu-Tiu yɩra tə
də ʋ jana tə yɩrɩ. 28 Lìù mama dàń mɛ, sə ʋ də́
yáá ʋ zən ʋ tɩ̀àn, sə ʋma də́ kʋ dipɛn təntə, sə ʋ
ma nyʋ kʋ divɛn təntə. 29 Lìù tə, ʋ nə dí kʋ, ʋ nə
nyʋa kʋ, ʋ ga wà Zwezi yɩra tə zìlí, ʋ tətə nə wá
pa Yɩɩ kə wá càn wa. 30 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, labwana
də yayɩŋa ma dáá zənzən á tətəŋi wa, yá á wa
lɩ̀à duən də ga tɩ. 31 Də nə nə bʋr̀ɩ̀ nə tətə bʋr̀à
nə tɩ̀àn nə, bʋr̀à kʋ́ʋ̀ bá ja nəba. 32 Də Yuu-Tiu
nə ken càn nə nə, máŋá tə wa, kʋ yɩ ʋ pɩ̀à, sə
ʋ ma lɩ nəba yoo wa. Ʋ pɩ̀à, sə dɩɩn tə nə, ʋ nə
wá bʋr̀ɩ̀ lɩ̀à tə mama bʋr̀à tə, ʋ dàn ká kə nə mʋ̀
də lɩ̀à tə mama, ba nə yɩ lʋʋ nə tɩ, càn wa. 33 À
nubɩa-ba, kʋmʋ̀ yɩrɩ, máŋá tə wa, á nə jə̀ə́ duən
yáá, sə á də́ Yuu-Tiu nimarʋ wodiu tə, sə á dɩ̀àn



1 Korɛntə tɩ̀án 11:34 xxxvi 1 Korɛntə tɩ̀án 12:10

duən. 34 Də niən nə jə á wa lìù, sə ʋ də́ wodiu ʋ
sàń nə, sə kʋ dàn ká pa á jə̀ń duən nə, á ma pa
Yɩɩ bʋr̀ɩ̀ á bʋr̀à.
À wá le á yìə̀n tə duən tə, máŋá tə wa, à nə

wá bà á con.

12
Yɩɩ tarpɩʋn tə, ʋ nə pɩn Kərisə lɩ̀à duən nə
(Efɛzə tɩ̀án 4.6-12; 1 Piyɛrə 4.10-11; Filipə tɩ̀án

2.1-4)
1À nubɩa-ba, kʋ nə yɩ Yɩɩ-*Siŋu tarpɩʋn tə yoo

wa, à pɩ̀à, sə á nì kʋ də̀ń zəni. 2 Á yə̀ə́ də, máŋá
tə wa, á yà nə yə̀rì Zwezi-*Kərisə, woŋwanan tə,
tə nii nə ba swɩ̀n nə yugə aba, tə ga də́ dɩ̀àn á
yuu wa, sə á pú tə kwa á jʋǹɩ̀ tə. 3 Kʋ mʋ̀ yɩrɩ
nə, à swɩ̀n á con də, lìù wàrɩ̀ ʋ swɩ̀n də, Zwezi
ya *Yuu-Tiu, də kʋ nə tà Yɩɩ-Siŋu tə nə bɩrɩ kʋ
wá. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, də lìù mama wàrɩ̀ ʋ twá də
Yɩɩ-Siŋu tə, ʋ ma swɩ̀n ʋ pɩn Yɩɩ cʋg̀à Zwezi.

4 Yɩɩ-Siŋu tarpɩʋn yirə yirə dáá, yá Yɩɩ-Siŋu tə
yɩ nədʋ kʋ nə pɩn tə. 5 Tʋtʋnan yirə yirə dáá, yá
Yuu-Tiu tə mʋ̀ yɩ nədʋ, ba nə tʋŋa tə ba pɩn wá.
6 Yìə̀n yirə yirə dáá tə nə tʋŋa, yá kʋ yɩ Yɩɩ nədʋ
tə nə pɩn dɩ̀àn yirə yirə lɩ̀à tə nə, ba ma tʋŋa
tə. 7 Yɩɩ-Siŋu tə yàá bɩrɩ kʋ tɩ̀àn lìù mama nə,
sə ʋ wànɩ́ ʋ san ba duən tə nə. 8 Kʋ mʋ̀ nə pɩn,
Yɩɩ-Siŋu nədʋ tə yàá pa wʋbʋŋa sʋr̀àn lìù don
nə, kʋ ga pa ʋ don də nə yənu sʋr̀àn. 9 Kʋ mʋ̀
Yɩɩ-Siŋu nədʋ tə yàá pa lìù don nə, sə ʋ wànɩ́ ʋ
kə waa Zwezi nə də cɩ́gá cɩ́gá. Kʋ ga pa ʋ don də
nə tarpɩnan, tə nə zwɛ̀e yayɩran. 10 Kʋ mʋ̀ Yɩɩ-
Siŋu nədʋ tə yàá pa lìù don nə tarpɩʋn, sə ʋ ma
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fwa tʋt̀ʋǹà, tə nə bɩrɩ Yɩɩ dɩ̀àn tə. Kʋ pa ʋ don nə
tarpɩʋn, sə ʋma jon Yɩɩ *nii sʋr̀àn ʋ swɩ̀n. Kʋ pa
ʋ don nə tarpɩʋn, sə ʋma lwarɩ sʋgʋ tə, kʋ nə yɩ
Yɩɩ-Siŋu tə sʋgʋ, də kʋ tə nə yɩ *zinə sʋr̀àn. Kʋ
mʋ̀ Yɩɩ-Siŋu nədʋ tə yàá pa lìù don nə tarpɩʋn,
sə ʋ swɩ̀n sʋyirə duən, kʋ pa ʋ don nə tarpɩʋn,
sə ʋ ma gwin tə sʋyirə tə də̀ń. 11 Yɩɩ-Siŋu nədʋ
tə tətə nə tʋŋa tə yìə̀n təntə mama. Kʋ mʋ̀ nə
tàrɩ̀ kʋ pɩn lìù mama nə, ndə nətʋ tə nə, kʋ nə
pɩ̀à.

Yɩra nədʋ də kʋ nandaran, tə nə dáá
12 Nə yə̀ə́ də, yɩra yɩ nədʋ, yá kʋ ga ja

nandaran, tə nə dáá zənzən. Yá nandaran təntə
nə dáá nətʋmama, təmʋ̀ nə ken duən nə, təma
fwa yɩra nədʋ tə. Mə kʋ ya nətʋ Zwezi-*Kərisə
də con. 13 Yá kʋ dàń nə yɩ *Zwifə-ba, nə à yə̀ə́
ba tə, ba nə yɩ də *Gərɛkə-ba, də ba tə, ba nə
yɩ ywəŋə, nə à yə̀ə́ ba tə, ba nə tɩ ba tɩ̀àn, ba
ləgə nə mama Yɩɩ-*Siŋu tə wa, sə nə wànɩ́ nə ya
won nədʋ. Nə mama súə́ də Yɩɩ-Siŋu nədʋ tə.
14 Yɩra tà nandaʋ nədʋ nə kʋ jə, kʋ yɩ nandaran,
tə nə dáá, nə kʋ jə. 15 Də naa yà nə swɩ̀n də,
kʋ tà jɩɩn, kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə, kʋ tà yɩra tə nə tɩ kʋ,
kʋ nətʋ wàrɩ̀ kʋ pɩn naa kʋ́ʋ̀ tà yɩra tə nandaʋ.
16Də zɩɩn yà nə swɩ̀n də, kʋ tà yii, kʋmʋ̀ yɩrɩ nə,
kʋ tà yɩra tə nə tɩ kʋ, kʋ nətʋ tə wàrɩ̀ kʋ pɩn kʋ
kʋ́ʋ̀ bá ya yɩra yɩra nandaʋ. 17 Də yɩra tə mama
yà nə yɩ yii cɩcɩ, kʋ yà wá fwa nətə, kʋ ma nì
sʋr̀àn? Nə à yə̀ə́ kʋ yà nə kʋ́ʋ̀ yɩ zɩɩn cɩcɩ, kʋ yà
wá fwa nətə, kʋ ma nì lwán? 18 Kʋ mʋ̀ nə pɩn,
Yɩɩ ma kə nandaran tə mama yɩra wa, ndə ʋ nə
pɩ̀à nətʋ. 19 Yɩra ya wàrɩ̀ lá kʋ yanɩ, də kʋ yà
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nə yɩ nandaʋ nədʋ cɩcɩ. 20 Kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə yɩra
yɩ nədʋ, yá kʋ nandaran ga dáá. 21 Yii dàń wàrɩ̀
jɩɩn con kʋ swɩ̀n də, jɩɩn ba tʋtʋŋɩ jə kʋ pa kʋ.
Yuu də ma kʋ́ʋ̀ wàrɩ̀ nɛɛ con kʋ swɩ̀n də, nɛɛ
ba tʋtʋŋɩ jə tə pa kʋ. 22 Nandaran tə tətə, tə nə
yɩ ndə tə ba dɩ̀àn jə, tə də jə tʋtʋŋɩ yɩra tə wa.
23 Nandaran duən wulə yɩra tə wa, ba nə bʋŋa
də, tə ba dun jə. Yá ba yàá ywàŋá tə yoo zəni.
Kʋ mʋ̀ nə pɩn, nə nandaran tə, tə nə jə cavɩra
tə, nə yàá ywàŋá tə yoo zəni, nə doni. 24 Yá nə
nandaran tə, tə nə ba cavɩra jə, tə mʋ̀ ba pɩ̀à,
sə nə ywàń tə yoo nətʋ. Yɩɩ ken nandaran tə
yirə yirə, sə kʋ pa nandaran tə, tə nə ba dun ja
wànɩ́ tə na dun, tə doni tə duən tə. 25Kʋ yɩ nətʋ,
sə yɩra tə dàn ká pwɛ̀e duən nə, sə nandaran tə
mama san duən nə. 26 Yá də nandaʋ nə wulə
càn wa, sə tə duən tə twá tə ya càn təntə wa.
Nandaʋ don nə wulə dun wa, sə tə duən tə də
twá tə jwɛ də kʋ. 27 Á mama mɩ́ámɩ́án yɩ Zwezi-
Kərisə yɩra tə. Yá á lìù mama dàń ya yɩra təntə
nandaʋ. 28Yɩɩ təntən ʋ kə Zwezi-Kərisə *tʋntʋna
tə Kərisə lɩ̀à púlí tə wa. Bələ nii nə, ʋ ken Yɩɩ nii
*sʋs̀ʋǹà lá. Batwa nii nə, ʋ ken karnyɩna lá. Kʋ
zàn lá, kʋ pa ba tə, ba nə jə Yɩɩ tarpɩʋn, ba ma
tʋŋa yomɩlan, tə nə bɩrɩ Yɩɩ dɩ̀àn tə. Kʋ zàn lá,
kʋ pa ba tə, ba nə zwɛ̀e yayɩran tə. Kʋ zàn lá,
kʋ pa ba tə, ba nə saŋa lɩ̀à nə. Kʋ zàn lá, kʋ pa
ba tə, ba nə kəni lɩ̀à cwəŋə wa. Kʋ zàn lá, kʋ pa
ba tə, ba nə swɩ̀n sʋyirə duən. 29 Ba mama nə
tà Zwezi-Kərisə tʋntʋna. Ba mama nə tà Yɩɩ nii
sʋs̀ʋǹà. Ba mama nə tà karnyɩna-ba. Ba mama
nə ba yomɩlan tə fwa, tə nə bɩrɩ Yɩɩ dɩ̀àn tə. 30Ba
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mama nə ba tarpɩʋn tə, kʋ nə zwɛ̀e yayɩran tə
jə. Ba mama nə ba sʋyirə yirə tə swɩ̀n. Ba mama
nə ba sʋyirə yirə tə də̀ń gwin. 31Á kəni á kajaŋa
á pɩ̀à tarpɩnan, tə nə jə funə tə doni. Yá à dàń
wá bɩrɩ aba cwəŋə tə, kʋ nə ziən kʋ doni.

13
Sonu yoo
(Matiə 22.36-40; Romə tɩ̀án 13.8-10; 1 Zwan

3.16-19; 4.7-21)
1 Də à nə swɩ̀n ləzoni sʋr̀àn də *malɩkɛ sʋr̀àn

tətə, yá à ga ba sonu jə, kʋ ya tʋtʋ. Kʋ yɩ ndə
luloŋi zəzugu nə, nə à yə̀ə́ ndə ba nə mà kwàń
ka zəzəgə nətʋ. 2 À wàá tarpɩʋn à nɩ, sə à ma
swɩ̀n Yɩɩ nii sʋr̀àn. À wàá wʋbʋŋa à janɩ à ma
lwarɩ yìə̀n tə mama, tə nə sə̀gə̀. À ma kʋ́ʋ̀ wàá
yənu yiri mama à janɩ. À ma kʋ́ʋ̀ wàá à yanɩ lìù
tə, à nə keni à waa Yɩɩ nə wuuu də cɩ́gá cɩ́gá, kʋ
pa à wàá à pɩn pɛɛn fàrɩ́ tə bwálá nə tətə. Yá à
nə ba sonu jə, à tə ya tʋtʋ. 3 À nə kʋ́ʋ̀ swə à tàrɩ̀
à jɩjə tə mama, à pa zʋra nə, à nə pɩn ba sʋrɩ à
yɩra tə tətə mən wa, yá à nə ba sonu jə, kʋ tə ba
funə jə kʋ pa nə.

4 Lìù nə jə sonu, kʋ tíú jə pɩ́nʋ,́ ʋ ga sú də
ywánɩ́. Lìù nə jə sonu, kʋ tíú ba lìù don nə zɩga
ʋ wiən yɩrɩ. Lìù nə jə sonu, kʋ tíú ba ka bʋ tɩ̀àn
nə jə. Lìù nə jə sonu, kʋ tíú ba fwiə jə. 5 Lìù nə
jə sonu, kʋ tíú ba cavɩra kəni lìù don nə. Lìù nə
jə sonu, kʋ tíú ba ʋ tətə zəni pɩ̀à. Lìù nə jə sonu,
kʋ tíú ba lɩŋa jə. Lìù nə jə sonu, kʋ tíú ba yolwan
tuŋə ʋ bɩcan wa. 6 Lìù nə jə sonu, kʋ tíú yàá jwɛ
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cɩ́gá yoo yɩrɩ, kʋ tíú ba pupwən fwa kʋnkʋn yìə̀n
yɩrɩ. 7 Lìù nə jə sonu, kʋ tíú yàá kwɛn yoo mama
ʋ lɩ ʋ mʋ̀ də lɩ̀à tə duən tə pwərə wa. Lìù nə jə
sonu, kʋ tíú kəni ʋ waa Yɩɩ nə yoo mama wa.
Lìù nə jə sonu, kʋ tíú jə yala yoo mama wa. Lìù
nə jə sonu, kʋ tíú jə pɩ́nʋ́ yoo mama wa.

8Ka jon Yɩɩ nii sʋr̀àn, ka swɩ̀n wá zwɛ̀e. Sʋyirə
tə duən wá zwɛ̀e. Yənu də ga wá jén. Lìù nə jə
sonu, kʋ tíú sonu tə bá zwɛ̀e, abada. 9 Kʋ nətʋ
tə bɩrɩ də, kʋ tà yìə̀n tə mɛ, nə nə yə̀ə́. Yá Yɩɩ
nii sʋr̀àn tə, nə nə joŋə nə swɩ̀n, kʋ tà tə mɛ, nə
nə wàá nə swɩ̀n. 10 Máŋá tə wa, Yɩɩ nə wá bɩrɩ
nəba won mama nə yɩ nətʋ, wiən təntə, nə nə
yə̀ə́ sɩ́ʋń nə, wá jén lá.

11 Máŋá tə wa, à yà nə ya bisɩmaa, à yà swɩ̀n
ndə bisɩmaa nə, à yà bʋŋa ndə bisɩmaa nə, à yà
nə̀ń yìə̀n tə də̀ń ndə bisɩmaa nə. Máŋá tə wa,
à dàń nə jigə bɛɛ, à dʋgʋ bisɩmaa yìə̀n təntə.
12 Sɩ́ʋ́n nə, kʋ yɩ ndə won nə, nə nə ywàń zəŋə
wa, kʋ ga tə yɩ gana gana. Dɩɩn don wá bà, nə
nə wá na kʋ won tə nə yɩ́á tətə wa. Sɩ́ʋń nə, à tə
yə̀rì tə mama. Dɩɩn don nə, à wá yəni tə mama,
ndə Yɩɩ nə yə̀ə́ nə nətʋ. 13 Sɩ́ʋń nə, yìə̀n batwa
nə ga tə nə wulə wuuu. Tə mʋ̀ nə yɩ, sə lɩ̀à kəni
ba waa Zwezi nə wuuu, sə ba ja yala də Yɩɩ, sə
ba sóní duən. Yá tə batwa tə wa, sonu tə nə dwə
tə mɛ.

14
Yìəǹ tə, tə nə wulə Yɩɩ-Siŋu tarpɩʋn tə wa
(1 Korɛntə tɩ̀án 12.4-7, 27-31; Romə tɩ̀án 14.19)
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1 Á dàń mɛ, sə á də́ yáá, á sóní duən. Kʋ kwa
nə, á pɩ̀à Yɩɩ-*Siŋu tarpɩnan tə. Tə mʋ̀ tarpɩnan
təntə wa, á pɩ̀à tarpɩʋn tə, kʋ nə yɩ ka swɩ̀n Yɩɩ
nii sʋr̀àn tə, á doni tə duən tə. 2Lìù tə, ʋ nə swɩ̀n
sʋyirə duən, kʋ tà ləzoni con nə, ʋ swɩ̀n, kʋ ya
Yɩɩ con nə, ʋ swɩ̀n. Kʋ twá də Yɩɩ-Siŋu tə, ʋ ma
swɩ̀n cɩ́gá, tə nə sə̀gə̀. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, lìù mama
ba tə sʋr̀àn tə də̀ń nə̀ń. 3 Yá kʋ nə lwàń kʋ yɩ lìù
nə swɩ̀n Yɩɩ nii sʋr̀àn, kʋ mʋ̀ yɩ ləzoni tə con nə
ʋ swɩ̀n. Ʋ sʋr̀àn tə daŋa ba jɩ̀àn Yɩɩ cwəŋə tə wa,
ʋ kwè ba, ʋ zùrì ba bɩcanɩ Yɩɩ nyiən tə wa. 4 Lìù
tə, ʋ nə swɩ̀n sʋyirə tə duən tə, kʋ ya ʋ tətə jɩ̀àn
nə ʋ daŋa. Lìù tə, ʋ nə swɩ̀n Yɩɩ nii sʋr̀àn, kʋ ya
Kərisə lɩ̀à púlí tə jɩ̀àn nə, ʋ daŋa. 5 À swə, sə á
mama swɩ̀n sʋyirə tə duən tə. À dàń nə kʋ́ʋ̀ swə
à doni, sə á mama swɩ̀n Yɩɩ nii sʋr̀àn tə. Lìù tə, ʋ
nə swɩ̀n Yɩɩ nii sʋr̀àn tə, nə dwə lìù tə, ʋ nə swɩ̀n
sʋyirə tə duən tə, də lìù tə, ʋ nə swɩ̀n sʋyirə tə
duən tə, nə ba tə də̀ń gwin, ʋ bɩrɩ Kərisə lɩ̀à púlí
tə, sə ʋ ma dàn ba jɩ̀àn.

6À nubɩa-ba, à nywarɩ nə wá ya bɛ̀eɛ̀e tətə, də
à nə twi á con, à wulə à swɩ̀n sʋyirə duən, á nə
ba tə də̀ń nə̀ń? À wá ja nywarɩ à pa aba, də à
nə swɩ̀n yoo, Yɩɩ nə bɩrɩ nə, à bɩrɩ aba, nə à yə̀ə́
yoo, Yɩɩ nə pɩn nə kʋ yənu, nə à yə̀ə́ Yɩɩ nii sʋgʋ,
nə à yə̀ə́ kàrà. 7Nə wá tì gwaran wiən, sə nəma
man. Kʋ mʋ̀ nə yɩ nabwanʋ nə à yə̀ə́ kunkolu.
Də tə kwərə tə nə ba lwànɩ́ duən wa, nətə nə
ba wá twá, ba ma lwarɩ kʋ tə nə swɩ̀n. 8 Də ba
nə kʋ́ʋ̀ wúrí kʋ̀ʋ̀ nabwana gurə gurə, nətə nə
kwatara wá fwa, ba ma lwarɩ də, kʋ yɩ kʋ̀ʋ,̀ sə
ba kə ba sírí? 9Mə kʋ yɩ nətʋ á də con. Də sʋgʋ
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tə, á nə swɩ̀n sʋyirə duən tə wa, kʋ də̀ń nə ba
nə̀ń, nətə nə ba wá lwarɩ kʋ tə, á nə swɩ̀n. Kʋ
nə yɩn nətʋ, á wá swɩ̀n woru wa. 10 Sʋyirə duən
dáá tɩa yuu wa. Yá sʋyiri mama tə̀lə́ tə wa, ba
nə ba kʋ də̀ń nə̀ń. 11 Yá à dàń nə ba sʋgʋ də̀ń
nə̀ń, ba nə ma swɩ̀n à con, lìù tə, ʋ nə swɩ̀n kʋ,
wá ya ndə vee nə à con, à də ga wá ya ndə vee
nə ʋ də con. 12 Mə kʋ yɩ nətʋ á də con. Kʋ mʋ̀
nə pɩn, á kənə kajaŋa mama á ma pɩ̀à Yɩɩ-Siŋu
tarpɩnan tə. Á kənə dɩ̀àn, sə á wànɩ́ á na tə tə, tə
nə daŋa Kərisə lɩ̀à púlí tə jɩ̀àn, sə tə ya zənzən.

13Kʋmʋ̀ yɩrɩ nə, lìù tə, ʋ nə swɩ̀n sʋyirə duən,
tə də̀ń nə ba nə̀ń, sə kʋ tíú lòrì Yɩɩ, sə ʋ wànɩ́ ʋ
gwin tə də̀ń. 14 À nə jʋǹɩ̀ Yɩɩ də sʋyirə təntə, à
jə̀rə́ wulə yɩjʋnɩ tə wa, yá à pubʋŋa tə ga yɩ kʋ
cɩcɩ. 15 À dàń wá fwa bɛ̀eɛ̀e? À wá jʋn Yɩɩ də
à jə̀rə́, yá à tə ga jʋn Yɩɩ də à pubʋŋa tə də. À
wá nun də à jə̀rə́, yá à tə ga nun də à pubʋŋa tə
də. 16 Də n nə kəni Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e də n jə̀rə́ cɩcɩ, nətə
nə lìù tə, ʋ nə yə̀rì tə yìə̀n təntə ʋ nə jə̀ə́ á mʋ̀
Kərisə lɩ̀à púlí tə wa, wá twá, ʋ ma swɩ̀n, ʋ wʋ:́
«Amɩɩna», n nə kəni Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e tə yɩrɩ? Ʋ bá wànɩ́
ʋ lwarɩ kʋ tə, n nə swɩ̀n tə. 17 Də n yɩjʋnɩ tə yà
nə ziən zənzən, də kʋ wà lìù təntə jɩ̀àn dàn. 18À
mʋ̀ Polə, à kəni Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e də, à nə swɩ̀n sʋyirə tə
duən tə, à doni á mama. 19 À mʋ̀ dàń nə swə, sə
à swɩ̀n sʋr̀àn ndə bonu nə də à pubʋŋa, tə də̀ń
nə nə̀ń Kərisə lɩ̀à púlí tə yáá con, sə tə kàrɩ̀ ba.
Kʋ mʋ̀ nə dwə sʋr̀àn mʋr̀ʋ̀ mʋr̀ʋ,̀ à nə wá swɩ̀n
də sʋyirə tə duən tə, yá tə də̀ń ga ba nə̀ń.

20 À nubɩa-ba, á yanɩ nəkwɩna nətʋ tə á
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pubʋŋa tə nə bʋŋa wa. Á dànà ká ya ndə bìsɩ̀ná
nə á pubʋŋa wa. Kʋ nə yɩ lwanɩ yoo wa, á yanɩ
ndə bìsɩ̀ná nə. 21 Á nəŋə kʋ pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə
wa, kʋ wʋ:́
«À mʋ̀ *Yuu-Tiu nə swɩ̀n kʋ. Kʋ wá twá lɩ̀à duən

sʋr̀àn nə, à ma swɩ̀n lɩ̀à təntə con. À wá
twá də vee, à ma swɩ̀n ba con. Də kʋ nətʋ
mama, ba tə bá sɛ̀e, ba cʋgʋ à sʋgʋ».

22 Sʋyirə tə duən tə ya lɩ̀à tə, ba nə tà Kərisə
lɩ̀à nə, tə pɩ̀à tə bɩrɩ yoo. Tə ba pɩ̀à tə bɩrɩ yoo
Kərisə lɩ̀à tə nə. Yɩɩ nii sʋr̀àn tə də kʋ́ʋ̀ ba pɩ̀à
tə bɩrɩ yoo lɩ̀à tə, ba nə tà Kərisə lɩ̀à tə. Kʋ ya
Kərisə lɩ̀à tə nə, tə pɩ̀à tə bɩrɩ yoo. 23 Də Kərisə
lɩ̀à púlí təmama nə kun duən nə, ba swɩ̀n sʋyirə
duən tə, lìù tə, ʋ nə yə̀rì tə yìə̀n təntə, nə à yə̀ə́
lìù don, ʋ nə tà Kərisə lìù nə twi, ʋ yí lá, ʋ wá
swɩ̀n də, á yɩ nyɩnyanan. 24 Kʋ nə yɩ á mama
swɩ̀n Yɩɩ nii sʋr̀àn, lìù tə, ʋ nə tà Kərisə lìù nə
twi, ʋ yí lá, nə à yə̀ə́ lìù don, ʋ nə yə̀rì tə yìə̀n
təntə, nə twí, ʋ yí lá, á mama sʋr̀àn tə wá bɩrɩ
kʋ tə, kʋ nə wulə ʋ waa con. Yá ba mama wá pa
ʋ lwarɩ cɩ́gá tə ʋ tətə yuu wa. 25Ʋ waa tə pubʋŋɩ
tə, tə nə sə̀gə̀ tə, nan poni nə. Yá ʋ dàń wá tʋ
ʋ yáá yuu, ʋ pa dun Yɩɩ nə, ʋ swɩ̀n də, Yɩɩ cɩ́gá
wulə á tətəŋi wa.

Nətʋ tə kʋ nə mɛ, sə kʋ ya Kərisə lɩ̀à púlí wa
(1 Piyɛrə 4.10-11)

26 À nubɩa-ba, bɛ̀eɛ̀e nə nə dàń mɛ, sə nə fwa?
Máŋá tə wa, á nə jə̀ń duən yáá nə, sə á jʋn Yɩɩ,
sə á fwa nətən: Á lìù nə jə nuŋə, ʋ don nə jə
kàrà, ʋ don də nə jə yoo, Yɩɩ nə bɩrɩ wá, ʋ don
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də nə pɩ̀à, ʋ swɩ̀n sʋyirə tə duən tə, ʋ don də nə
pɩ̀à, ʋ gwin sʋyirə tə duən tə də̀ń, sə á fwa tə
mama, sə tə wànɩ́ tə dàn Kərisə lɩ̀à púlí tə jɩ̀àn.
27 Kʋ nə yɩ sʋyirə tə duən tə nə á pɩ̀à á swɩ̀n, kʋ
mɛ, də lɩ̀à bələ, nə à yə̀ə́ lɩ̀à batwa, kʋ dàn ká
doni nətʋ. Ba mɛ, sə ba swɩ̀n ba jon duən nə. Sə
lìù don də gwin tə də̀ń. 28 Də lìù nə tə̀lə́, sə ʋ
gwin tə də̀ń, sə lìù tə, ʋ nə swɩ̀n sʋyirə duən tə,
pú ʋ nii Kərisə lɩ̀à púlí tə wa. Sə lìù mama də
swɩ̀n ʋ tɩ̀àn con də Yɩɩ con. Ʋ dàn ká swɩ̀n sʋgʋ
ʋ pa kʋ nan ʋ nii wa. 29 Kʋ nə yɩ Yɩɩ nii *sʋs̀ʋǹà
tə, sə ba lɩ̀à bələ, nə à yə̀ə́ batwa nə swɩ̀n. Yá ba
duən tə ga cʋgʋ, ba jə́n, kʋ nə ya Yɩɩ nii sʋgʋ nə
ba swɩ̀n.

30 Lìù don nə kʋ́ʋ̀ nɩ yoo, Yɩɩ nə bɩrɩ wá, sə
təntən lìù tə pú ʋ nii. 31 Á mama wàá Yɩɩ nii
sʋr̀àn tə, á swɩ̀n, sə tə kàrɩ̀ lɩ̀à tə mama, tə ga
kwè ba. 32 Yɩɩ nii sʋs̀ʋǹà tarpɩʋn tə mɛ, sə kʋ
sɛ̀e ba nii won mama wa. 33 Yɩɩ pɩ̀à, sə nə jə
bɩcan sìə́ də duən. Ʋ ba pɩ̀à, sə nə ya gurə gurə
lɩ̀à də duən.

Kərisə lɩ̀à púlí tə wa kana tə yoo
34 Máŋá tə wa, á mʋ̀ *Kərisə lɩ̀à, tə nə kun

duən nə, kana tə mɛ, sə ba pú ba níə́, ndə kʋ nə
tʋŋa nətʋ Kərisə lɩ̀à púlə́ tə mama wa. Cwəŋə
tə̀lə́ kʋ pa ba, sə ba swɩ̀n, ndə kʋ nə swɩ̀n Yɩɩ
sagɩ tə wa, də ba mɛ, sə ba sɛ̀e nii nətʋ. 35Də ba
nə jə yoo, sə ba bwe, sə ba bwe ba bana tə sàń
nə. Kʋ wà mɛ, sə kan swɩ̀n Kərisə lɩ̀à púlí jə́rə́
wa. 36Á bʋŋa də, Yɩɩ sʋgʋ tə yɩ kʋ nan á mʋ̀ con
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naaa? Nə à yə̀ə́ kʋ yɩ á bʋŋa də, Yɩɩ sʋgʋ tə yɩ á
mʋ̀ cɩcɩ con nə kʋ twi naaa?

37 Lìù tə, ʋ nə bʋŋa də, ʋ yɩ Yɩɩ nii *sʋs̀ʋǹʋ,̀
ʋ nə bʋŋa də, Yɩɩ-*Siŋu tə wulə də wá, sə kʋ
tíú lwarɩ də, tə tə, à nə pʋṕʋńɩ́ à pɩn aba, kʋ ya
*Yuu-Tiu nə pɩn nii yoo təntə yuu wa. 38 Də lìù
nə ba kʋ tə, à nə pʋṕʋńɩ́ tə sɛ̀e, Yuu-Tiu Yɩɩ də
bá sɛ̀e kʋ tíú. 39 À nubɩa-ba, kʋ nətʋ tə wa nə, á
dàń mɛ, sə á dí yáá á pɩ̀à ka swɩ̀n Yɩɩ nii sʋr̀àn
tə. Yá á nə dàn ká cɩ̀, sə ba swɩ̀n sʋyirə tə duən
tə. 40 Kʋ mɛ, sə won mama fwa, ndə kʋ nə mɛ
nətʋ, kʋ tì kʋ cwəŋə.

15
Zwezi-Kərisə nə bwin ʋ nan tɩan wa yoo
(Matiə 28; Marəkə 16; Zwan 20; 21; Tʋtʋnan

1.3)
1 À nubɩa-ba, à pɩ̀à, sə à pìí à lìí aba sʋywáŋʋ́

təntə, à nə də́ yáá à swɩ̀n á con. Kʋ sʋywáŋʋ́
təntə á nə sɛ̀e kʋ, á ga zɩgɩ dɩ̀àn kʋ yoo wa. 2 Kʋ
mʋ̀ nə pɩn, Yɩɩ twá sʋywáŋʋ́ təntə nə, ʋ jon aba
á cʋna wa. Á cɩ́gá twá kʋ nii nə, ndə à nə swɩ̀n
kʋ á con nətʋ. Kʋ nə tà nətʋ, kʋ ya tʋtʋ də, á nə
ken á waa Yɩɩ nə.

3 À dí yáá à swɩ̀n *Yuu-Tiu Zwezi sʋr̀àn tə, à
nə nì, à bɩrɩ aba. Zwezi-*Kərisə yɩ ʋ tɩga nə mʋ̀
cʋna yɩrɩ, ndə kʋ nə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa nətʋ.
4 Ba gùrì wá, yá Yɩɩ pìí ʋ bwin wá dɩan batwa
dɩɩn nə, ndə kʋ nə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa nətʋ.
5 Ʋ nan ʋ bɩrɩ ʋ tɩ̀àn Sefasə* nə. Kʋ kwa nə, ʋ

* 15:5 15.5 Sefasə yà jə yɩrɩ don, ba nə boŋə Piyɛrə.



1 Korɛntə tɩ̀án 15:6 xlvi 1 Korɛntə tɩ̀án 15:14

nan ʋ bɩrɩ ʋ tɩ̀àn ʋ *tʋntʋna fugə bələ tə nə. 6Kʋ
kwa nə, ʋ nan ʋ bɩrɩ ʋ tɩ̀àn lɩ̀à duən nə, ba nə
yɩ nubɩa Kərisə yɩrɩ. Ba lɩ̀à təntə dwə lɩ̀à biənu
(500), ba nə twá duən, ba na wá naa nədʋ. Ba
mʋ̀ lɩ̀à təntə zʋnɩ tə wulə lʋʋ wa. Ba duən də
tɩga. 7 Kʋ kwa nə, ʋ nan ʋ bɩrɩ ʋ tɩ̀àn Zwakə
nə, ʋ nan lá ʋ bɩrɩ ʋ tɩ̀àn ʋ tʋntʋna tə mama nə.
8 Ba mʋ̀ tə mama kwa nə, ʋ nan à də Polə nə. À
mʋ̀ dàń yɩ ndə bìú nə, ba nə cɛn†. 9 À ken càn
Kərisə lɩ̀à púlí tə nə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à yɩ Zwezi-
Kərisə tʋntʋna tə mɛ kwa lìù. Kʋ cɩ́gá mama
wa, à wà mɛ, sə ba bon nə tʋntʋnʋ. 10 Də nətʋ
tə mama, à nə cʋg̀ʋ̀ Yɩɩ nə, ʋ tə fwa pubwanʋ à
yɩra. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à ma yɩ kʋ tə, à nə yɩ zə̀n.
Yá pubwanʋ tə, Yɩɩ nə fwa à yɩra, wà tʋtʋ yɩn
mama. À tʋn à doni tʋntʋna tə duən tə mama.
Kʋ tà à mʋ̀ nə tʋŋa nətʋ, kʋ cɩ́gá mama wa, kʋ
ya Yɩɩ pubwanʋ tə, kʋ nə wulə də nə, nə twá də
nə kʋ tʋŋa. 11 Kʋ dàń nə yɩ à mʋ,̀ nə à yə̀ə́ kʋ
nə yɩ tʋntʋna tə duən tə, á nəŋə Yɩɩ sʋgʋ tə, nə
nə swɩ̀n nə bɩrɩ. Mə kʋ mʋ̀ nə nə á twá, á ma
kəni á waa Zwezi nə.

Nə ka pìí ka bwin ka nan tɩan wa yoo
(Likə 20.27-38; 1 Piyɛrə 1.3-5)

12 Də ba nə swɩ̀n Yɩɩ sʋr̀àn ba bɩrɩ də, Zwezi-
*Kərisə bwin ʋ nan tɩan wa, bɛ̀eɛ̀e nə pɩn, á wa
lɩ̀à duən ma swɩ̀n, də ka pìí ka bwin ka nan tɩan
wa tə̀lə́? 13 Də ka bwin ka nan tɩan wa nə tə̀lə́,
Zwezi-Kərisə də wà bwin ʋ nan tɩan wa! 14 Yá
Zwezi-Kərisə nə wà bwin ʋ nan tɩan wa, nə kàrà
† 15:8 15.8 Sʋgʋ təntə yɩ Polə pɩ̀à, sə ʋ ma bɩrɩ də, ʋ nə jigə
Kərisə lìù tə, yɩ yoo tə, kʋ yà nə wà mɛ. (Ywàń Tʋtʋnan 9!)
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tə ya tʋtʋ, yá á nə ken á waa Yɩɩ nə tə, də ya tʋtʋ.
15 Də ka bwin ka nan tɩan wa yà nə tə̀lə́, yá nə
ga swɩ̀n nə bɩrɩ də, Yɩɩ bwin Zwezi-Kərisə ʋ lɩ
tɩan wa, yá Yɩɩ ga wà wá bwin, kʋ nətʋ tə bɩrɩ
də, nə ya kʋnkʋna Yɩɩ yáá con. 16 Də tɩga nə ba
bwin ba naŋa tɩan wa, Zwezi-Kərisə də wà bwin
ʋ nan tɩan wa! 17 Yá Zwezi-Kərisə nə wà bwin ʋ
nan tɩan, á waa tə, á nə keni wá nə ya tʋtʋ. Yá
Yɩɩ tə wà á cʋna tə kwɛn, ʋ lɩ á mʋ̀ də wá pwərə
wa. 18 Ba tə də, ba nə ken waa Zwezi-Kərisə nə,
ba ga tɩ tə də jén mɩ́ámɩ́án. 19 Kʋ nə yɩ nə lʋʋ
mɩɩ kʋ tə cɩcɩ wa, nə nə jə yala də Zwezi, nə ya
yinəgə nyɩna, nə doni lɩ̀à tə mama.

20 Kʋ tà nətʋ, Zwezi-Kərisə cɩ́gá bwin ʋ nan
tɩan wa. Ʋ mʋ̀ nə yɩ tɩga tə təntən lìù, ʋ nə bɩrɩ
də, ba wá bwin ba nan tɩan wa. 21 Ndə tɩan nə
twá, də lìù nədʋ tə ma bà lʋʋ wa, mə nətʋ, ka
bwin ka nan tɩan wa də twá də lìù don, kʋma bà
lʋʋ wa. 22 Lɩ̀à tə mama ya Adamə nɩ̀án. Kʋ mʋ̀
nə pɩn, ba mama tɩ ndə ʋ nə. Yá lɩ̀à tə mama,
ba də Zwezi-Kərisə nə vwə duən nə, ba də wá
pìí ba bwin ba nan tɩan wa, ndə ʋ nə. 23 Ba mʋ̀
lɩ̀à təntə wá pú duən kwa, ba bwin ba nan tɩan
wa. Zwezi-Kərisə mʋ̀ yɩ təntən lìù, ʋ nə bwin
ʋ nan tɩan wa. Dɩɩn tə, ʋ nə wá pìí ʋ bà, lɩ̀à tə
mama, ba nə yɩ ʋ mʋ̀ lɩ̀à tə də, dàń wá bwin ba
nan tɩan wa. 24 Kʋ kwa nə, lʋʋ dàń wá zɩgɩ lá
kʋ zàn. Zwezi-Kərisə dàń wá cʋg̀ʋ̀ wiən tə nə
jə dɩ̀àn yiri mama mɩ́ámɩ́án. Ʋ wá cʋg̀ʋ̀ wiən
tə mama, tə nə də́ pàrɩ̀, də dɩ̀àn tɩ̀án tə mama,
ba nə zɩga ʋ nə mɩ́ámɩ́án. Yá ʋ dàń wá pìí, ʋ
pa pàrɩ̀ tə ʋ nyɩna Yɩɩ nə. 25 Zwezi-Kərisə nə pìí
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ʋ bà, kʋ mɛ, sə ʋ də́ pàrɩ̀ tə wuuu. Kʋ jə vələ
máŋá tə wa, ʋ nə wá kə ʋ dʋŋa tə mama ʋ jɩɩn
wa. 26 Tɩan nə ya talɩkwa dʋŋʋ tə, ʋ nə wá cʋg̀ʋ.̀

27 Kʋ pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ:́ «Yɩɩ ken
wiən təmama ʋ jɩɩnwa». Kʋ yoo təntə yɩ nəpon,
kʋ ba pɩ̀à kʋ swɩ̀n də, Yɩɩ tətə twá ʋ wulə ʋ bìú
tə jɩɩn wa. Kʋ yɩ, ʋ mʋ̀ Yɩɩ nə ken wiən tə duən
təmama ʋ bìú tə jɩɩn wa. 28Máŋá tə wa, wiən tə
mama nə wá ya Zwezi-Kərisə jɩ̀àn wa, ʋ də tətə
dàń wá kə ʋ tɩ̀àn ʋ nyɩna Yɩɩ jɩ̀àn wa. Mə kʋ wá
yà nətʋ, Yɩɩ dàń ma də́ pàrɩ̀ wiən tə mama yuu
wa mɩ́ámɩ́án.

29Á yə̀ə́ də, lɩ̀à wulə, ba nə yàá pa, ba lə ba nɩ́á
wa, kʋ twá də Yɩɩ yɩrɩ tə, tɩga yuu yɩrɩ. Də tɩga
cɩ́gá nə bá bwin ba naŋa tɩan wa, bɛ̀eɛ̀e won nə
kʋ tɩ̀án təntə fwa kʋ nətʋ, sə ba na kʋ wa? 30Də
ka pìí ka bwin ka nan tɩan wa nə tə̀lə́, bɛ̀eɛ̀e nə
pɩn, nə mʋ̀ ma kəni nə tɩ̀àn cwəŋə wa, kʋ nə
pɩ̀à kʋ gʋ nəba, máŋá mama. 31À nubɩa-ba, dɩɩn
mama à mɩɩ yàá pɩ̀à kʋ nan. À ja pupwən də
aba. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à swɩ̀n kʋ yoo təntə á con,
nə mʋ̀ də nə Yuu-Tiu *nimarʋ tə yɩrɩ. 32 À mʋ̀
jan də ganaŋa‡ Efɛzə wa yəbə. Də à pubʋŋa tə
nə ya tɩa ka tə yuu wiən tə cɩcɩ yɩrɩ, bɛ̀eɛ̀e won
nə à wá na kʋ jaŋa təntə wa? Də tɩga yà nə bá
bwin ba nan, zwansɩsara ka tə yà wá ya cɩ́gá.
Zwansɩsara təntə swɩ̀n, kʋ wʋ:́
«Jwɩan nə, nə wá tɩ, kʋ mʋ̀ yɩrɩ, nə díə́ də nə

nywɩ̀n, nə dàn ká fwa won mama».
‡ 15:32 15.32 Ganaŋa təntə Polə nə jan də tə, wàá ganaŋa cɩ́gá
cɩ́gá kʋ yanɩ, kʋ ma kʋ́ʋ̀ wàá ləzoni, ba nə yɩ ndə ganaŋa nə kʋ
yanɩ.
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33 Zwansɩsara don də swɩ̀n, kʋ wʋ:́ «Á dànà
ká gɩgarɩ á tɩ̀àn. Twadon kʋkwɩʋn yʋa nə cʋg̀à
twadon nəzəŋu yʋa». 34 Á pìə́ á kə á pubʋŋa tə
cɩ́gá tə wa, ndə kʋ nə mɛ nətʋ, sə á dàń yá cʋna
tə fàŋʋ́ nə. Kʋ yɩ á cavɩyoo nə à swɩ̀n nətʋ: Á
wa lɩ̀à duən yə̀rì Yɩɩ.

Yɩra tə tɩga nə wá bwin ba nan də kʋ
(Filipə tɩ̀án 3.20-21; 1 Zwan 3.2-3)

35 À yə̀ə́ də, lɩ̀à duən wá bwe, sə ba jə́n, nətə
nə tɩga wá bwin ba nan tɩan wa? Ba yɩra tə wá
yà nətə? 36 Lìù tə, n nə bwe kʋ bwiə təntə, n yɩ
ləyəru! N nə dùə̀ wobiu, n kə tɩa, wobiu təntə
wàrɩ̀ vʋʋ kʋ bwin, də kʋ nə wà tɩ kʋ pʋ. 37 Kʋ
tə n nə dùə̀, n kə tɩa, tə ya wobiu cɩcɩ. Dɩɩn don,
kʋ yɩ mɩbɩa, nə à yə̀ə́ won yiri don, kʋ tà mɩnɩ
sɩsɩʋ tə, də kʋ vʋran tə, kʋ nə pɛn, kʋ dɩ̀ yɩɩ
nə tə. 38 Yɩɩ nə yàá pa sɩsɩʋ də kʋ vʋran wobiu
təntə nə, ndə ʋ nə pɩ̀à nətʋ. Yɩɩ nə pɩn wobiu
də mama kʋ vʋʋ yiri.

39 Wiən tə, tə mɩɩ nə siŋə, də yɩra tə tà nədʋ.
Ləzoni yɩra də yiri yɩ kʋ cɩcɩ. Vàná də yɩra yiri
yɩ kʋ cɩcɩ. Zə́ŋə́ də yɩra yiri yɩ kʋ cɩcɩ. Fələ də
yɩra yiri yɩ kʋ cɩcɩ. 40 Lanworu tə wa wiən wulə
lá, tə nə jə yɩra. Tɩa tə də yuu wa wiən wulə lá,
tə nə jə yɩra. Lanworu tə wa wiən tə zəni, də
tɩa yuu wiən tə zəni tà nədʋ. 41 Yɩcaʋ tə zəni də
yɩ kʋ cɩcɩ. Cànà tə də zəni yɩ kʋ cɩcɩ. Kacɩlacɛ tə
də zəni kʋ́ʋ̀ yɩ kʋ cɩcɩ. Kacɩlacɛ tə mʋ̀ tətə zəni
tà nədʋ.

42 Mə kʋ wá ya nətʋ máŋá tə wa, tɩga nə wá
bwin ba nan tɩan wa. Máŋá tə, ba nə gùrì yɩra
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tɩa, kʋ yɩra təntə yɩ wotɩgʋ, kʋ wá pʋ. Yá máŋá
tə wa, Yɩɩ nə wá pìí ʋ bwin kʋ, ʋ lɩ tɩan wa, kʋ
yɩra təntə kʋ́ʋ̀ wàrɩ̀ kʋ tɩ kʋ pwɩ. 43 Máŋá tə
wa, ba nə gùrì kʋ tɩa, kʋ ba dun jə, kʋ ga ba
dɩ̀àn də jə. Yá máŋá tə wa, Yɩɩ nə wá pìí ʋ bwin
kʋ, ʋ lɩ tɩan wa, kʋ wá ja dun, kʋ ga jə dɩ̀àn də.
44 Máŋá tə wa, ba nə gùrì yɩra tə tɩa, kʋ yɩ tɩa
yuu yɩra. Yá máŋá tə wa, Yɩɩ nə wá bwin kʋ, ʋ lɩ
tɩan wa, kʋ dàń wá ya Yɩɩ *sàń yɩra. Də tɩa yuu
yɩra nə wulə, Yɩɩ sàń yɩra də wulə. 45Kʋmʋ̀ yoo
tə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ:́ «Təntən bɛɛ
tə, kʋ nə yɩ Adamə jigə ləzwəniŋu». Talɩkwa§
Adamə tə, ʋ mʋ̀ jigə siŋu, kʋ nə pɩn mɩɩ, kʋ nə
ba zwɛ̀e Yɩɩ con, lɩ̀à nə. 46 Kʋ tà Yɩɩ sàń yɩra tə,
ba yà də́ yáá ba na, kʋ yɩ tɩa yuu yɩra tə. Kʋ mʋ̀
kwa nə, ba wá na Yɩɩ sàń yɩra tə. 47 Təntən lìù
tə yɩ tɩran nə, Yɩɩ ma fwa wá, kʋ pa ʋ yɩ tɩa yuu
lìù. Bələ nii lìù tə mʋ̀ yɩ Yɩɩ sàń lìù. 48 Ba tə, ba
nə wulə tɩa yuu, nyɩn də bɛɛ tə, Yɩɩ nə fwa də
tɩran tə. Ba tə də, ba nə wulə Yɩɩ con, də nyɩn
də bɛɛ tə, ʋ nə nan Yɩɩ sàń tə. 49Ndə nətʋ tə, nə
nə nyɩn də tɩa yuu bɛɛ tə, mə nətʋ nə wá nyɩn
də Yɩɩ sàń bɛɛ tə.

(1 Tɛsalonikə tɩ̀án 4.13-18)
50À nubɩa-ba, á nəŋə kʋ tə, à nə pɩ̀à, sə à swɩ̀n.

Yɩra tə, tə nə yɩ nàŋʋ́ də jana nə fwa, wàrɩ̀ kʋ twá
kʋ yanɩ Yɩɩ pàrɩ̀ tə wa. Yá tɩa yuu yɩra tə, kʋ nə
wá pʋ, wàrɩ̀ Yɩɩ sàń yɩra tə, kʋ nə ba pwɩ, wiən tə
kʋ janɩ. 51Kʋ yɩ yosəgu nə, à bɩrɩ aba. Nəmama,
nə bá tɩ. Nəmama yɩra təwá lwàń. 52Máŋá don
wa, ba nə wá wúrú nabwana talɩkwa dɩɩn tə nə.
§ 15:45 15.45 Talɩkwa Adamə tə nə yɩ Zwezi-*Kərisə.
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Nə mama dàń wá lwàń naa nədʋ, ndə yii pwiu
də kʋ súrú nə. Nabwana təwá wúrí, Yɩɩ ga bwin
tɩga tə, ba nan də yɩra, tə nə ba pwɩ. Yá nə də
yɩra, tə ga lwàń kʋ jì ndə ba nə. 53Nə yɩra tə, kʋ
nə tɩ kʋ pwɩ tə dàń mɛ, sə kʋ lwàń kʋ jì yɩra tə,
kʋ nə ba tɩ kʋ pwɩ.

54 Máŋá tə wa, yɩra tə, kʋ nə tɩ kʋ pwɩ, tə nə
wá lwàń, kʋ ba tɩ kʋ ba pwɩ tə, kʋ máŋá tə wa,
kʋ tə nə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, tə nii dàń wá sú.
Kʋ swɩ̀n, kʋ wʋ:́
«Tɩan kʋ́ʋ̀ tə̀lə́, Yɩɩ dí dɩ̀àn tɩan yuu wa. 55 Tɩan,

sə n dɩ̀àn tə wa yə̀n? Tɩan, sə n sɩliu tə, n
nəma zwe lɩ̀à tə, n gwɩ təwa yə̀n?» 56Tɩan
yɩ tə twá də cʋna, tə ma jə dɩ̀àn nə yuu
wa. Cʋna də twá də Yɩɩ *nii tə, ʋ nə pɩn
*Moyizə nə, təma jə dɩ̀àn nə yuuwa. 57Kʋ
mʋ̀ yɩrɩ nə, nə kəni Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e, ʋ nə pɩn,
sə nə də́ dɩ̀àn cʋna də tɩan mɛ yuu wa.
Kʋ nətʋ twá, də nə Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə
dɩ̀àn tə.

58 À nubisoni-ba, kʋ mʋ̀ təntə yɩrɩ nə, á zɩga
dɩ̀àn. Á dànà ká pa won mama gwàrɩ̀ á vànà. Á
kənə dɩ̀àn á tʋn Yuu-Tiu tʋtʋŋɩ tə, á súrí wuuu.
Á lwarɩ də, á də tʋtʋnan tə, á nə tʋŋa á pɩn Yuu-
Tiu nə, tə bá ya tʋtʋ, ʋ kwa.

16
Səbiu tə ba nə lé, sə kʋ san lɩ̀à tə nə, Kərisə

nə tɩ, yoo
(2 Korɛntə tɩ̀án 8; 9; Romə tɩ̀án 15.25-27)

1Àmʋ̀ Polə pɩ̀à, sə à swɩ̀n yoo səbiu tə yuu wa,
á nə lé, sə kʋ san lɩ̀à tə nə, ba nə yɩ *Kərisə nə
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tɩ, ba nə wulə *Zwerizalɛmə nə. Kʋ səbiu təntə
yoo wa, á də mɛ, sə á fwa ndə nətʋ tə nə, à nə
swɩ̀n Galasi nagwanaa tə wa, Kərisə lɩ̀à tə con,
sə ba də fwa. 2 Laadi dɩɩn mama, səbiu tə, á lìù
mama nə jə, ʋ mɛ, sə ʋ lɩ kʋ tə, ʋ nə wàá ʋ tún
vàn nə. Á tuŋə kʋ səbiu təntə vàn nə, sə máŋá
tə wa, à nə wá bà á con, á kʋ́ʋ̀ dànà ká lé səbiu.
3Máŋá təwa, à nəwá yí á con, à wá pʋṕʋńɩ́ saga
à pa lɩ̀à tə nə, á tətə nə wá kúrí, à ma tʋn ba də
səbiu tə Zwerizalɛmə nə. 4 Də kʋ nə mɛ, sə à
tətə va, ba mʋ̀ də à mʋ̀ wá twá duən nə vìí.

Wiən tə, Polə nə pɩ̀à, sə ʋ fwa
5 À pɩ̀à, sə à twá Masedwanə nagwanaa tə wa

à lɛ. Kʋ kwa nə, à wá bà à na aba. 6 Dɩɩn don, à
wá ya á con dɩan bələ. Dɩɩn don waran* təmáŋá
tə mama wa, à wá ya á con. À nə kʋ́ʋ̀ wá nan
á con, sə à vìí á wá san nə də kʋ tə, kʋ nə wá
pa à lɛ à va, à nə vəli lá. 7 À ba pɩ̀à, sə à bà à
zɩgɩ yɩɩ nə à mà à lɛ. À pɩ̀à də, kʋ nə ya *Yuu-Tiu
fɩra, sə nə ya duən nə kʋ dánɩ́. 8-9 Yɩɩ súrí cwəŋə
nəzəŋu ʋ pa nə, sə à ma tʋn ʋ tʋtʋŋɩ tə yəbə. Yá
dʋŋa tə də dáá zənzən pʋn. À dàń təwá ya yəbə
Efɛzə wa, kʋ jə vələ *Pantəkɔtə cànà tə.

10 Timote də tʋŋa Yuu-Tiu tʋtʋŋɩ tə, ndə à də
nə tʋŋa kʋ nətʋ. Də ʋ nə twi á con, sə á ja wá
zəni á pa ʋ nì ʋ nywánɩ́. 11 Sə á lìù mama dàn
ká mun wá. Á dàń saŋa wá də ʋ cwəŋə tə vəli
tə, sə ʋ wànɩ́ ʋ vìí də yazurə. Sə ʋ bà ʋ yí nə də
* 16:6 16.6 Waran təntə máŋá wa, lìù wàrɩ̀ tɩʋ ʋ vəli. Waran
təntə yàá bà bununu cànà tə wa, kʋ ja vələ yarɩkafɔɔ cànà tə
wa.



1 Korɛntə tɩ̀án 16:12 liii 1 Korɛntə tɩ̀án 16:20

zəni. À mʋ̀ Polə də *Kərisə lɩ̀à tə duən tə dànɩ̀
wá yəbə.

12 Apɔlɔsə mʋ,̀ ʋ nə yɩ nə nubiu Kərisə yɩrɩ,
yoo wa, à lòrì wá nɛɛ kapʋpʋ, sə ʋmʋ̀ də Kərisə
lɩ̀à tə duən tə bà ba na aba. Yá ʋ yà tə ba pɩ̀à, sə
ʋ bà á con sɩ́ʋń. Máŋá tə wa, ʋ nə nɩ bʋʋ, ʋ wá
bà.

Polə sʋgʋ tə, ʋ nə ma gúrí ʋ sagɩ tə
(1 Tɛsalonikə tɩ̀án 5.5-13)

13 Á dànà ká dwɛ̀e. Á zɩga dɩ̀àn á kən á waa
Zwezi nə wuuu. Á pɩan á jɩ̀àn dàn. Á yana dɩ̀àn
tɩ̀án *Yuu-Tiu tʋtʋŋɩ tə wa. 14 Sə won tə mama,
á nə fwa á pwərə wa, sə kʋ twá də sonu kʋ ma
tʋn.

15À nubɩa-ba, á mama yə̀ə́ Sətefanasə də ʋ dìə̀
lɩ̀à mama. Á yə̀ə́ də, ba mʋ̀ nə yɩ təntən lɩ̀à, ba
nə ken ba waa Zwezi-*Kərisə nə wuuu, Akayi
nagwanaa tə wa. Yá ba tì ba tɩ̀àn mama ba kə
Yuu-Tiu tʋtʋŋɩ tə wa, sə ba ma san lɩ̀à tə nə, ba
nə yɩ Kərisə nə tɩ. 16 À nubɩa-ba, à lòrì aba, sə á
zìlí ʋ mʋ̀ lìù təntə. Á zìlə́ ba tə də mama, ba mʋ̀
də wá nə tʋŋa də duən zənzən.

17 À fwa pupwən zənzən də Sətefanasə də
Fɔrətinatisə də Akayikisə nə twi à con. Ba nə twi
à con, kʋ yɩ ndə á mʋ̀ nə twi à con. 18 Ba dàn à
jɩ̀àn, ndə ba nə dàn á də jɩ̀àn. Kʋmʋ̀ ləzwənyiri
təntə á zìlə́ ba zəni.

19 Kərisə lɩ̀à púlí tə Azi nagwanaa wa yəbə,
jʋǹà aba. Akilasə də ʋ kan Pərisilə də Kərisə lɩ̀à
púlí tə, ba mʋ̀ də ba, nə yàá jʋǹɩ̀ Yɩɩ ba dìə̀ tə,
jʋǹà aba zəni də Yuu-Tiu yɩrɩ tə. 20 Lɩ̀à təmama,
ba nə wulə yəbə, ba nə yɩ á nubɩa Kərisə yɩrɩ tə,
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də jʋǹà aba. Á jʋǹá duən də zìlə́ zənzən də sonu,
ndə Kərisə lɩ̀à nə mɛ, sə ba fwa nətʋ.

21 Kʋ tə yɩ à tətə nə pʋṕʋńɩ́ də à jɩ̀àn, à wʋ:́
«À mʋ̀ Polə də jʋǹà aba».

22 Lìù tə, ʋ nə ba Yuu-Tiu swə, sə Yɩɩ cʋg̀ʋ̀ kʋ
tíú. Maranata! Kʋ mʋ̀ nə yɩ: Sə nə Yuu-Tiu bà!
23Nə Yuu-Tiu Zwezi nə wá fwa pubwanʋ á yɩra.
24À swə á mama, nəmamamɩ́ámɩ́án vwə Zwezi-
Kərisə yɩra.
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