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Sagɩ tə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ pa
Efɛzə

Kərisə lɩà̀ tə nə
Efɛzə tɩá̀n sagɩ tə yuu wa

sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋṕʋńɩ́ sagɩ kʋ tə
Kʋ yɩ *tʋntʋnʋ Polə nə pʋṕʋńɩ́ kʋ. Máŋá tə,

ʋ nə pʋṕʋńɩ́ sagɩ tə, də ʋ yɩ ʋ wulə bàń dìə̀ wa
Romə nə.

Lɩ̀à tə nə, Polə nə pʋṕʋńɩ́
Polə pʋṕʋńɩ́ sagɩ kʋ tə ʋ pa *Kərisə lɩ̀à tə nə,

ba nə wulə Efɛzə nə, də ba duən zənzən nə, ba
nə wulə tɩan duən wa.

Sagɩ tə wa sʋgʋ
Nəŋə kʋ tə yɩrɩ Polə nə pʋṕʋńɩ́ ba nə: Ʋ pɩ̀à, sə

ʋ ja ʋ kàrɩ̀ təmama ʋ kə duən yáá ʋ bɩrɩ ba. Polə
pɩ̀à ʋ bɩrɩ ba də, Yɩɩ pìí ʋ bwin Zwezi tɩan wa.
Kʋ mʋ̀ nə pɩn, won mama dàń yɩ wodʋn lʋʋ wa.
*Kərisə lɩ̀à tə mɛ, sə ba vwə ba tɩ̀àn mɩ́ámɩ́án
*Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə. Kʋ nətʋ dàń wá pa,
ba ya dwíí nədʋ. Dwíí nədʋ təntə dàń wá ya
Kərisə lɩ̀à púlí tə, kʋ nə yɩ ʋ yɩra tə. Pwɩa kʋ́ʋ̀
tə̀lə́ Zwifə-ba də lɩ̀à tə, ba nə tà Zwifə-ba pwərə
wa, Zwezi tɩan tə yɩrɩ, ʋ nə tɩga lɩ̀à təmama yuu
yɩrɩ.
Bələ nii yoo tə yuu wa, Polə nə swɩ̀n ʋ sagɩ tə

wa, ʋ kàrɩ̀ nətʋ tə, Kərisə lìù nə súə́ də Yɩɩ-*Siŋu
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tə, ʋ nə mɛ, sə ʋ ya, sə ʋ tʋn lʋʋ wa də ʋ kàrá
wa, də lɩ̀à tə yáá con, ba nə yə̀rì Kərisə.

Polə jʋǹɩ̀ Kərisə lɩ̀à tə Efɛzə nə
(Tʋtʋnan 18.19-21; 19.1-7; 20.17)

1 À mʋ̀ Polə yɩ Yɩɩ nə kúrí nə də ʋ tətə fɩra, sə
à ya Zwezi-*Kərisə *tʋntʋnʋ. À mʋ̀ nə pʋṕʋńɩ́
sagɩ kʋ tə, à pɩn á mʋ̀ lɩ̀à tə nə, á nə wulə Efɛzə
nə, á nə yɩ Kərisə nə tɩ, á nə keni á waa ʋ nə.
2 Nə nyɩna Yɩɩ də nə *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə
wá fwa pubwanʋ á yɩra, ba ga pa aba bɩcan sìə́
də.

Nətʋ Yɩɩ nə fwa zəni ʋ lɩ̀à tə yɩra
(Romə tɩ̀án 8.15-17, 28-30; 2 Tɛsalonikə tɩ̀án

2.13-14; 2 Timote 1.9-10)
3 Nə pɩan dun Yɩɩ nə, ʋ nə yɩ nə *Yuu-Tiu

Zwezi-*Kərisə nyɩna. Yɩɩ twá də ʋ mʋ̀ Zwezi-
Kərisə, ʋ fwa zəni nə yɩra dəwozəŋə yiri mama,
tə nə yɩ ʋ *Siŋu tə nyiən, tə ga naŋa ʋ mʋ̀ Yɩɩ
*sàń nə. 4 Yɩɩ dí yáá ʋ twá də Zwezi-Kərisə, ʋ
ma kúrí nəba, də ʋ tə wà lʋʋ fwa, sə nə ya ʋ mʋ̀
nyiən. Ʋ kúrí nəba, sə yokʋkwɩʋn dəmama dàn
ká ya nə yɩra ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá con. Yɩɩ nə swə nəba
tə yɩrɩ, 5 ʋ twá də Zwezi-Kərisə ʋ lɩ nəba ʋ tún
fuən fuən, sə nə ya ʋ bɩa. Ʋ fwa kʋ, də ʋ tətə fɩra
tə, də ʋwʋywanɩ tə. 6Ʋ fwa kʋ nətʋ, sə kʋ pa nə
bʋ Yɩɩ nə ʋ pubwanʋ tə yɩrɩ, kʋ nə bɩrɩ ʋ dun tə.
Ʋ twá ʋ biswənə tə nə, ʋ fwa kʋ pubwanʋ təntə
nə yɩra. 7 Yɩɩ twá də Zwezi-Kərisə ʋ yə̀ nəba ʋ
jon də Zwezi-Kərisə jana tə, sə nə tɩnɩ nə tɩ̀àn.
Yá ʋ twá Zwezi-Kərisə nə, ʋ kwɛn nə cʋna tə,
ʋ lɩ nə mʋ̀ də ʋ mʋ̀ Yɩɩ pwərə wa. Yɩɩ fwa kʋ
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nətʋ, ʋma bɩrɩ nəba, ʋ pubwanʋ nə dáá zənzən
nətʋ. 8 Kʋ yɩ cɩ́gá, Yɩɩ fwa ʋ pubwanʋ tə nə yɩra
zənzən ʋ ja lɛ tɩa nə. Ʋ pɩn nəba wʋbʋŋa yiri
mama də yənu yiri mama. 9 Ʋ pɩn nə yəni ʋ fɩra
cɩ́gá tə, ka nə sə̀gə̀ tə. Kʋ cɩ́gá təntə, ka nə sə̀gə̀
nə yɩ ʋ tətə fɩra wʋywanɩ tə, ʋ nə ken ʋ sírí, sə
ʋ twá Zwezi-Kərisə nə ʋ fwa. 10 Yɩɩ lɩ máŋá ʋ
tún, ʋ ga dànɩ̀ də, kʋ máŋá təntə yí. Kʋ máŋá
tə nə yí, ʋ wá kə lanworu də tɩa yuu wiən tə
mama duən nə, ʋ pa Zwezi-Kərisə cɩcɩ də́ pàrɩ̀
tə yuu wa. 11 Yɩɩ yàá fwa yoo mama kʋ twá ʋ
fɩra nə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ʋ twá Zwezi-Kərisə ʋ ma
dí yáá ʋ kúrí nəba ʋ tún, sə nə ya ʋ mʋ̀ lɩ̀à, ʋ
fɩra tə yɩrɩ. 12 Mə nə mʋ̀ nə yɩ təntən lɩ̀à, nə
nə jə yala Zwezi-Kərisə con, Yɩɩ nə kúrí, sə nə
bʋ ʋ nə, ʋ dun nəfarʋ tə yɩrɩ. 13 Mə kʋ yɩ nətʋ
á də con. Á də nì cɩ́gá sʋgʋ tə, kʋ nə yɩ Zwezi-
Kərisə sʋywáŋʋ́ tə. Yɩɩ twá kʋ sʋywáŋʋ́ təntə
nə, ʋma jon aba á cʋna wa. Yá á dàń keni á waa
Zwezi-Kərisə nə, Yɩɩ ga fwa ʋ mɩmɩnʋ á yɩra. Ʋ
mɩmɩnʋ təntə nə yɩ Yɩɩ-Siŋu tə, ʋ nə kàn nii, ʋ
ma pa nəba. 14 Kʋ mʋ̀ Yɩɩ-Siŋu təntə dí yáá kʋ
bɩrɩ nəba də, nə wá na tori tə, Yɩɩ nə tún, sə ʋ
pa nəba. Yá máŋá tə, Yɩɩ dàń nə wá jon lɩ̀à tə,
ba nə yɩ ʋ mʋ̀ lɩ̀à, ʋ kə ʋ con, ʋ dàń wá pa nəba
nə tori tə nə ga ʋ con, ʋ ga yə̀ nəba ʋ jon, sə nə
tɩnɩ nə tɩ̀àn. Yá tə yìə̀n tə mama dàń wá ya Yɩɩ
nyiən, sə tə pa dun wá.

Polə jʋǹɩ̀ Yɩɩ, Efɛzə Kərisə lɩ̀à tə yɩrɩ
(Kolosə tɩ̀án 1.3-6, 9-13, 18-19; Filipə tɩ̀án 2.9-

11; 1 Piyɛrə 1.3-4)
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15 À mʋ̀ Polə də nì nətʋ tə, á nə keni á waa
*Yuu-Tiu Zwezi nə, wuuu, də nətʋ tə, á nə swə
lɩ̀à tə mama, ba nə yɩ ʋ mʋ̀ nə tɩ. 16 Kʋ mʋ̀ yɩrɩ
nə, à də kəni Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e á yuu yɩrɩ, à ba kəni à
zwɛ̀e, à ga swɩ̀n á yoo à yɩjʋnɩ wa, máŋá mama.
17 Yá à dàń lòrì Yɩɩ, ʋ nə yɩ nə Yuu-Tiu Zwezi-
*Kərisə Yɩɩ tə, ʋ nə yɩ dun nyɩna, sə ʋ pa aba
*Siŋu tə, kʋ nə pɩn wʋbʋŋa. Kʋ mʋ̀ nə wá bɩrɩ
wá aba, sə á yəni wá. 18 À lòrì wá, sə ʋ pɩ̀rɩ̀ á
pubʋŋa tə, sə á wànɩ́ á lwarɩ yala tə, á nə jə, ʋ
nə kúrí aba yɩrɩ. À tə lòrì wá, sə ʋ pa á lwarɩ kʋ
tə nə yɩ dun tori tə, kʋ nə dáá zənzən, ʋ nə tanɩ,
sə ʋ pa lɩ̀à tə nə, ba nə yɩ Kərisə nə tɩ. 19 À tə
lòrì wá, sə ʋ pa á lwarɩ ʋ dɩ̀àn tə nə dáá zənzən
nətʋ tə ja lɛ. Yɩɩ bɩrɩ ʋ dɩ̀àn tə nə yɩ nətʋ, nəmʋ̀
lɩ̀à tə yɩrɩ, nə nə keni nə waa ʋ nə, wuuu. Yɩɩ
dɩ̀àn təntə dwə dɩ̀ànmama. 20Mə dɩ̀àn təntə nə,
ʋ ma pìí ʋ bwin Zwezi-Kərisə ʋ lɩ tɩan wa, ʋ jə̀ə́
ʋ jɩzən* vàn nə, ʋ sàń təwa. 21 Zwezi-Kərisə dàń
nə wulə wiən tə mama, nə jə dɩ̀àn yuu wa, də
yáá tɩ̀án təmama yuu wa, də dɩ̀àn tɩ̀án təmama
yuu wa, də pɛ̀egá tə mama dɩ̀àn tə yuu wa, zə̀n
máŋá kʋ təwa, dəmáŋá təmama, kʋ nə bɩ̀àn. Ʋ
mʋ̀ man don kʋ́ʋ̀ tə̀lə́. Ʋ mʋ̀ yɩrɩ tə nə dwə yɩrɩ
mama, ba nə wá bon. 22 Yɩɩ ken wiən tə mama
Zwezi-Kərisə nɛɛ də̀ń. Ʋ mʋ̀ nə pɩn, sə Zwezi-
Kərisə ya Kərisə lɩ̀à púlí tə Yuu-Tiu. 23 Yá Kərisə
lɩ̀à púlí tə dàń yɩ ndə ʋ yɩra nə. Zwezi-Kərisə
mama mɩ́ámɩ́án yɩ ʋ wulə ʋ lɩ̀à púlí tə wa, ʋ tə
ga sú lʋʋ tə mama wa.

* 1:20 1.20 Ka jə̀ń pɩ̀ʋ́ jɩzən vàn nə yɩ dun bwálɩ.́
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2
Yɩɩ jon nəba də ʋ pubwanʋ tə
(Kolosə tɩ̀án 2.12-13; 3.1-3; Titə 3.3-8)

1 Yɩɩ yáá con, á mʋ̀ yà yɩ ndə á tɩga, á
tʋtʋnkʋkwɩnan tə də á cʋna tə yɩrɩ. 2 Dí yáá nə,
á də yà fwa tə mʋ̀ yìə̀n təntə, ndə lɩ̀à tə nə, ba
nə yɩ lʋʋ kʋ tə nə tɩ ba. Á yà zìlí *Sɩtana nii, ʋ
nə yɩ *zinə pɩ̀ʋ́ lanworu tə wa. Yá ʋ mʋ̀ Sɩtana
dàń nə dí dɩ̀àn ləzoni tə yuu wa, ba nə vɩga Yɩɩ
nii. 3 Nə də mama yà yɩ ndə ba nə. Yá nə də yà
yɩ nə twá nə tətə pùə́ fɩra yokʋkwɩnan tə nə, nə
ma tʋŋa tə tə, nə tətə yɩra tə nə pɩ̀à, də tə tə, nə
pubʋŋa nə pɩ̀à. Kʋmʋ̀ nə pɩn, nə də yà yɩ lɩ̀à tə,
nə nə mɛ, sə Yɩɩ lɩŋa zàn nə yuu wa, ndə ləzoni
tə duən tə nə. 4 Yá Yɩɩ dəri nə yinəgə zənzən.
Ʋ sonu nəfarʋ tə yɩrɩ, ʋ sóní nəba zənzən, 5 nə
mʋ̀ lɩ̀à tə, nə yà nə yɩ ndə tɩga nə ʋ yáá con,
nə tʋtʋnkʋkwɩnan tə yɩrɩ. Yá ʋ dàń pɩn nə pìí
nə na mɩɩ, nəmʋ̀ də Zwezi-*Kərisə. Yɩɩ twá də ʋ
pubwanʋ tə, ʋma jon aba. 6Yɩɩ pìí ʋ bwin Zwezi-
Kərisə də nə mʋ,̀ ʋ kə duən nə. Ʋ jə̀ń nə mʋ̀ də
Zwezi-Kərisə Yɩɩ *sàń tə wa. 7 Ʋ fwa kʋ nətʋ tə,
sə kʋ pa máŋá tə mama, kʋ nə bɩ̀àn, lɩ̀à lwarɩ,
ʋ pubwanʋ tə nə dáá zənzən, kʋ ja lɛ tɩa nə, də
ʋ nə yɩ wʋywanyiən də nəba nətʋ, Zwezi-Kərisə
yɩrɩ. 8 Kʋ yɩ cɩ́gá, kʋ twá də Yɩɩ pubwanʋ tə, ʋ
ma jon aba á cʋna wa, á nə keni á waa Zwezi-
Kərisə nə tə yɩrɩ. Yá kʋ tà á tətə nə fwa kʋ, kʋ yɩ
won tə, Yɩɩ nə tàrɩ̀ ʋ pɩn. 9 Kʋ tà ləzwənə tʋtʋŋɩ
nə pɩn kʋ yoo təntə tʋn, sə lìù mama dàn ká bʋ
ʋ tɩ̀àn nə Yɩɩ yáá con. 10 Kʋ yɩ cɩ́gá, nə ya Yɩɩ
nə fwa nəba, nə ma yɩ kʋ tə, nə nə yɩ. Ʋ twá də
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Zwezi-Kərisə, sə ʋ pa nə tʋn tʋtʋnzəŋə. Yɩɩ nə
dí yáá ʋ tanɩ tə ʋ tún, sə nə dàń tì tə, nəma tʋn.

Kərisə tɩan tə yɩrɩ, Zwifə-ba, də ba tə, ba nə
tà Zwifə-ba, jigə dwíí nədʋ

(Ebərə-ba 10.19-22; Kolosə tɩ̀án 1.20-22; 1
Piyɛrə 2.4-7)

11 À pɩ̀à, sə à lìí aba də, ba wà aba lʋrɩ *Zwifə-
ba dwíí tə wa. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, Zwifə-ba yà boŋə
aba lɩ̀à tə, á nə ba bɛɛ *goŋi. Yá ba də ga nə
gwəŋə ba nətʋ tə, kʋ yɩ ləzoni nə fwa kʋmɩmɩnʋ
təntə ba bisɩmabarɩ yɩra də ba tətə jɩɩn. Á dàń
pìə́ á lìí á tɩ̀àn də kʋ tə, á yà nə yɩn máŋá don
wa. 12 Kʋ máŋá təntə wa, á yà yə̀rì *Kərisə. Á
yà twá á tə̀lə́ *Yɩzərayɛlə lɩ̀à dwíí tə wa, ʋ mʋ̀
Yɩɩ nə kúrí ʋ tún. Yá á yà twá á tə̀lə́ Yɩɩ *nimarʋ
nikanɩ tə də wa, ʋ nə kàn də ʋ lɩ̀à tə. Á yà yɩ á
wulə, á ba yala jə. Á yà yɩ á wulə lʋʋ wa, á ga
yə̀rì Yɩɩ. 13 Yá sɩ́ʋń nə, á mʋ̀ lɩ̀à tə, á yà nə ŋʋńá
də Yɩɩ, á dàń bwələ də wá, á də Zwezi-Kərisə nə
vwə duən nə tə yɩrɩ, ʋ jana tə, tə nə lwá ʋ tɩan
tə máŋá wa yɩrɩ. 14 Kʋ yɩ cɩ́gá, Zwezi-Kərisə nə
pɩn, nə na bɩcan sìə́. Ʋ mʋ̀ nə pɩn Zwifə-ba, də
ba tə, ba nə tà Zwifə-ba, jì dwíí nədʋ. Ʋ mʋ̀ nə
lɩ dʋŋɩ tə, kʋ yà nə yɩ ndə bə́rə́* nə, kʋ nə pwɛ̀e
nəba duən nə, ʋ dʋgʋ. 15 Ʋ sɛ̀e ʋ pa ʋ tɩ̀àn, sə ba
gʋ nəmʋ̀ yɩrɩ, sə ʋma kwɛ̀e Yɩɩ *nii tə, ʋ nə pɩn
*Moyizə nə, də Yɩɩ culən tə, sə ʋ ma wànɩ́ ʋ pa
ləzoni púlə́ bələ təntə jì nədʋ, ba nə vwə ba tɩ̀àn

* 2:14 2.14 Zwifə-ba Yɩɩ *dìə̀ tə wa *Zwerizalɛmə nə, bə́rə́ yà
wulə lá, kʋ nə pwɛ̀e Zwifə-ba də dwíə́ tə duən tə nə.
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ʋ nə yɩrɩ, sə ʋ pa ba na bɩcan sìə́. 16Kərisə tɩan tə
dagarʋ tə yuu wa dàń pɩn, dwíə́ bələ təntə dàń
jì nədʋ, ba də Yɩɩ ga pìí ba kə duən yuu. Kərisə
tɩan tə nə kʋ́ʋ̀ pɩn dʋŋɩ kʋ́ʋ̀ tə̀lə́ dwíə́ bələ təntə
pwərəwa. 17 Zwezi-Kərisə twi tɩa yuu, sə ʋ swɩ̀n
ʋ sʋywáŋʋ́ tə, kʋ nə pɩn bɩcan sìə́, ʋ bɩrɩ á mʋ̀ lɩ̀à
tə, á nə ŋʋńá də Yɩɩ, də ba tə, ba də nə bwələ də
Yɩɩ. 18 Kʋ dàń twá də ʋ mʋ̀ Zwezi-Kərisə, Zwifə-
ba də ba tə, ba nə tà Zwifə-ba, ma wàá nə nyɩna
Yɩɩ yɩra ba boli. Yá Yɩɩ-*Siŋu tə yɩ nədʋ, kʋ ga
wulə nə mama con.

19 Kʋ nətʋ pɩn, á kʋ́ʋ̀ tà vərə Yɩɩ con, nə à yə̀ə́
lɩ̀à tə, á nə yɩ dwíə́ nəkaran lɩ̀à. Yá á dàń yɩ á
wulə lɩ̀à tə wa, ba nə yɩ Kərisə nə tɩ. Á yɩ ʋ dìə̀
lɩ̀à ndə ba nə. 20 Á yɩ ndə dìə̀ wárá nə. Zwezi
*tʋntʋna tə də Yɩɩ nii *sʋs̀ʋǹà tə də yɩ ndə dìə̀
tə dəkuu nə. Yá Zwezi-Kərisə tətə dàń nə yɩ ndə
dìə̀ tə nigwancɩɩn wárɩ́ nə. 21Ʋ mʋ̀ nə pɩn dìə̀ tə
jə dɩ̀àn, kʋ lwè kʋ zaŋa wuuu, sə kʋ jì Yɩɩ *dìə̀,
ʋ nə wá ya kʋ wa. 22 Á mʋ̀ də Zwezi-Kərisə nə
vwə duən nə tə pɩn, á də dàń yɩ dìə̀ təntə vàn
don. Yá á mʋ̀ də lɩ̀à tə duən təmama dàń nə ken
duən nə, á yɩ dìə̀ tə, Yɩɩ nə twá də ʋ Siŋu tə nə,
ʋ ma wulə kʋ wa.

3
Zwezi-Kərisə cɩ́gá tə, ka nə səg̀ə̀
(Kolosə tɩ̀án 1.24-29; 1 Piyɛrə 1.10-12; Efɛzə

tɩ̀án 1.9-10)
1 À mʋ̀ wulə bàń dìə̀ wa, à nə swɩ̀n Zwezi-

*Kərisə sʋywáŋʋ́ tə, à bɩrɩ á mʋ̀ lɩ̀à tə, á nə tà
*Zwifə-ba nə yɩrɩ. 2 Kʋ yɩ cɩ́gá, á nì də, Yɩɩ twá
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ʋ pubwanʋ tə nə, ʋ kə tʋtʋŋɩ kʋ tə à jɩɩn wa,
sə à tʋn kʋ à pa aba. 3 Ʋ súrí à yɩ́á, ʋ bɩrɩ nə ʋ
cɩ́gá tə, ka nə sə̀gə̀, à ga pʋṕʋńɩ́ kʋ, à kə duən
nə mancɩn, sə à pa aba. 4 Á nə kàrɩ̀ à sagɩ tə, á
wá na də, à yə̀ə́ Zwezi-Kərisə cɩ́gá tə, ka nə sə̀gə̀
tə də̀ń. 5 Dí yáá lʋʋ tə wa, Yɩɩ yà wà yoo təntə
bɩrɩ ləzoni nə. Yá sɩ́ʋ́n nə, ʋ dàń pɩn ʋ *Siŋu tə
súrí *tʋntʋna tə də nii *sʋs̀ʋǹà tə yɩ́á, ba nə yɩ
ʋ mʋ̀ nə tɩ, ʋ ga bɩrɩ ba kʋ. 6 Á nəŋə cɩ́gá tə,
ka nə sə̀gə̀, Yɩɩ nə bɩrɩ. Ba mʋ̀ lɩ̀à təntə nə tà
Zwifə-ba də Zwifə-ba mɛ dàń jigə dwíí nədʋ lɩ̀à.
Kʋ tə Yɩɩ nə kàn nii, sə ʋ pa Zwifə-ba nə, ba nə
sɛ̀e Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə, á də wá na á tori
kʋ wa. 7 Yɩɩ fwa pubwanʋ à yɩra, ʋ lɩ nə ʋ tún,
sə à yà ʋ tʋt̀ʋǹʋ,̀ à swɩ̀n sʋywáŋʋ́ təntə à bɩrɩ lɩ̀à
nə. Ʋ tʋn kʋ mʋ̀ yoo təntə də ʋ dɩ̀àn tə. 8 À mʋ̀
nə mun zənzən lɩ̀à tə mama wa, ba nə yɩ Kərisə
nə tɩ. Yá də kʋ nətʋ mama, Yɩɩ fwa ʋ pubwanʋ
tə à yɩra, sə à swɩ̀n Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə à
bɩrɩ lɩ̀à tə, ba nə tà Zwifə-ba. Zwezi-Kərisə yɩ lìù
tə, ʋ yìə̀n tə də̀ń nə lù zənzən, lɩ̀à wàrɩ̀ kʋ də̀ń
ba lwarɩ. 9 Ʋ tə fwa ʋ pubwanʋ tə à yɩra, sə à
gwin nətʋ Yɩɩ nə pɩ̀à, sə ʋ tʋn ʋ cɩ́gá tə, ka nə
sə̀gə̀, ʋ pa ka sú. Ʋ mʋ̀ Yɩɩ nə fwa won mama,
yá ʋ ga sə̀gə̀ kʋ cɩ́gá təntə mʋ,̀ máŋá də máŋá,
kʋ nə ba zwɛ̀e, kʋ bà kʋ yí máŋá kʋ tə. 10 Ʋ tʋn
kʋ nətʋ, sə ʋ pa Yɩɩ twá Kərisə lɩ̀à púlí tə nə, ʋ
bɩrɩ wiən tə mama, tə nə də́ pàrɩ̀ də pɛ̀egá tə
mama, ba nə wulə lanworu tə wa, nətʋ ʋ nə jə
wʋbʋŋa yiri mama. 11Mə kʋ yoo təntə nə ʋ twá
də nə *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə, ʋ tʋn, kʋ twá kʋ tə
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nə, ʋ yà nə pɩ̀à, sə ʋ fwa kʋ máŋá nə ba yigə.
12 Nə twá Zwezi-Kərisə nə, nə ga kəni nə waa ʋ
nə wuuu. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, nə dàń wàá Yɩɩ yɩra nə
boli, yá fən kʋ́ʋ̀ ba nəba jə. 13 Kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə, à
lòrì aba, sə á dànà ká pa á jɩ̀àn gwàrɩ̀, càn tə nə
dáá zənzən yɩrɩ, à nə wulə tə wa, á mʋ̀ yɩrɩ. Tə
càn təntə yɩ tə pɩn aba dun.

Zwezi-Kərisə sonu tə nə yɩ nətʋ
(Kolosə tɩ̀án 2.1-3, 9-10; Zwidə 24-25)

14Kʋmʋ̀ nə pɩn, à twɩ à nadwana yuu nə nyɩna
Yɩɩ yáá con, à jʋǹɩ̀wá à pɩn aba. 15 Yɩɩ sàń ləzoni
tə mama, də tɩa yuu ləzoni tə mama yɩ, ʋ mʋ̀ nə
pɩn bawulə, ʋ nə yɩ nə nyɩna tə yɩrɩ. 16À lòrì wá,
sə ʋ twá ʋ *Siŋu tə nə, ʋ pa á jɩ̀àn dàn zənzən, ʋ
dun tə cɩ́gá nə dáá zənzən tə yɩrɩ. Kʋ nətʋ dàń
wá pa á ya *Kərisə lɩ̀à tə, á nə jə dɩ̀àn á waa con.
17 Zwezi-Kərisə wá ya á bɩcanɩ wa, ndə ʋ dìə̀ nə,
á nə keni á waa ʋ nə wuuu, tə yɩrɩ. Ʋ mʋ̀ nə
wá pa á sóní duən, sə á ja dɩ̀àn zənzən, ndə tɩ̀ʋ́
ŋʋnan nə zʋa tɩa zənzən nətʋ. Ʋ wá pa á ya ndə
ba nə tún dìə̀ dəkuu kʋ ja dɩ̀àn, ba ga zàn ba
lwə̀ dìə̀ tə kʋ yuu wa. 18 Kʋ mʋ̀ nə wá pa, á mʋ̀
də lɩ̀à tə mama, ba nə yɩ Kərisə nə tɩ, wá wànɩ́
á na Zwezi-Kərisə sonu tə wanɩ, də kʋ dànɩ̀, də
kʋ lun, də kʋ yuu tɩa zɩgʋ nə mɛ nətʋ. 19 Á dàń
wá lwarɩ Zwezi-Kərisə sonu tə, nə dáá nətʋ, kʋ
ja lɛ, ləzoni nə wàrɩ̀ kʋ də̀ń ba lwarɩ abada. Yɩɩ
nə wá pa á lwarɩ ʋ sonu təntə, ʋ ga pa á yʋa tə
mama jì ndə Yɩɩ yʋa tə nə.

20Nə pɩan dun Yɩɩ nə, ʋ nə wàá wiən təmama
ʋ fwa, tə nə dwə tə tə mɩ́ámɩ́án, nə nə lòrì, nə
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à yə̀ə́ nə nə bʋŋa. Kʋ nətʋ twá də ʋ dɩ̀àn tə, tə
nə tʋŋa də nəba. 21 Ʋ mʋ̀ nə mɛ də dun Kərisə
lɩ̀à púlí tə wa, Zwezi-Kərisə yɩrɩ, máŋá dəmáŋá,
wuuu kʋ nə ba zwɛ̀e. Amɩɩna!

4
Kərisə lɩ̀à púlí tə yɩ dwíí nədʋ
(Kolosə tɩ̀án 3.12-14; Romə tɩ̀án 12.4-8; 1

Korɛntə tɩ̀án 12.4-31)
1 À mʋ̀ Polə wulə bàń dìə̀ wa, à nə swɩ̀n *Yuu-

Tiu sʋywáŋʋ́ tə à bɩrɩ á mʋ̀ lɩ̀à tə, nə yɩrɩ. Zwezi-
*Kərisə nə kúrí aba sə á twá ʋ nə. À dàń kwè
aba, sə á ya cwəŋə nəzəŋu wa, ndə kʋ nə mɛ
nətʋ, á ma twá ʋ nə. 2 Á yana lɩ̀à tə, á nə muŋə
á tɩ̀àn duən yáá con. Á yana bwàbwà. Á jana
pɩ́nʋ,́ sə á pɩ́nɩ́ á yà duən nə də sonu. 3 Á kənə
dɩ̀àn, sə pubʋŋa nədʋ tə, Yɩɩ-*Siŋu tə nə pɩn aba
ya də aba wuuu. Kʋ pɩn á vwe duən nə də bɩcan
sìə́. 4 Kərisə lɩ̀à púlí tə nə yɩ ʋ yɩra tə. Yá ʋ yɩra
tə də ga yɩ nədʋ cɩcɩ. Yɩɩ-Siŋu tə də yɩ nədʋ cɩcɩ.
Mə nətʋ nə Yɩɩ kúrí aba, sə á twá ʋ nə, á ga ja
yala nədʋ ʋ con. 5 Yuu-Tiu yɩ nədʋ cɩcɩ. Nə keni
nə waa ʋ nə wuuu, kʋ də ga yɩ cwəŋə nədʋ cɩcɩ,
kʋ nə pɩn nə yə̀ə́ Yɩɩ. Ba ləgə nəba nɩ́á wa kʋ
twá də Yɩɩ yɩrɩ tə, kʋ də ga yɩ cwəŋə nədʋ cɩcɩ,
kʋ nə pɩn nə yɩ Yɩɩ nyiən. 6 Yɩɩ yɩ nədʋ cɩcɩ, ʋ
mʋ̀ ga nə yɩ lɩ̀à tə mama nyɩna. Ʋ mʋ̀ nə wulə
lɩ̀à tə mama yuu wa. Ʋ wulə bwálɩ́ mama wa,
lɩ̀à tə mama con, ʋ yoo ga wulə lɩ̀à tə mama wa.

7 Nə lìù mama nɩ tori Yɩɩ pubwanʋ tə wa, ndə
Zwezi-Kərisə nə tàrɩ̀ ʋ pa nəba nətʋ. 8Kʋmʋ̀ nə
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pɩn, Zwezi-Kərisə yoo pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ
wʋ:́
«Máŋá tə wa, ʋ nə zàn ʋ dɩ̀ yɩɩ nə, ʋ dí dɩ̀àn ʋ

dʋŋa yuu wa, ʋ ga ja ba ʋ ja vìí. Yá ʋ dàń
pɩn tarpɩnan ləzoni tə nə».

9Kʋ nə swɩ̀n, kʋwʋ,́ «ʋ zàn ʋ dɩ̀ yɩɩ nə» tə, də̀ń
nə yɩ bɛ̀eɛ̀e? Kʋ də̀ń nə yɩ, ʋ dí yáá ʋ cú tɩa yuu
wa, ʋ lɛ ʋ zʋ ka də̀ń. 10 Ʋ mʋ̀ lìù tə, ʋ nə cuə tɩa
tə də̀ń nə, mə ʋ mʋ̀ nə kʋ́ʋ̀ dɩ̀gà yɩɩ nə ban ban,
sə ʋ sú bwálá tə mama wa. 11 Zwezi-Kərisə nə
pɩn tarpɩnan lɩ̀à duən nə, sə ba ya ʋ *tʋntʋna. Ʋ
pɩn ba duən də nə, sə ba ya Yɩɩ nii *sʋs̀ʋǹà. Ʋ
pɩn ba duən də nə, sə ba ya sʋywáŋʋ́ tə sʋs̀ʋǹà.
Ʋ pɩn ba duən də nə, sə ba ywàń Kərisə lɩ̀à tə
yuu, sə ba kàrɩ̀ Yɩɩ sʋgʋ tə, ba bɩrɩ ba. 12 Ʋ fwa
kʋ nətʋ tə, sə lɩ̀à təntə tʋn, sə kʋ pa lɩ̀à tə, ba nə
yɩ Kərisə nə tɩ, wànɩ́ ba tʋn ʋ tʋtʋŋɩ tə zəni. Yá
kʋ dàń wá pa ba lɩ̀à təntə púlí tə, kʋ nə yɩ ndə
ʋ yɩra tə nə, jɩ̀àn wànɩ́ tə dàn Yɩɩ cwəŋə tə wa.
13 Kʋ wá pa, nəmama dàń twá duən, nə kəni nə
waa Yɩɩ-Biu tə nə wuuu, nə ga yəni wá, nə súrí
lá. Nə yənu tə dàń wá kwɛn kʋ súrí zənzən,
sə nə mama wànɩ́ nə ya ndə Zwezi-Kərisə nə,
won mama wa. 14 Yá nə kʋ́ʋ̀ bá ya ndə bìsɩ́ná
nə, ba pubʋŋa nə vəli yáá də kwa. Nə kʋ́ʋ̀ bá
sɛ̀e nə jon kàrà yiri mama, lɩ̀à tə nə kàrɩ̀ nəba
mwálɩ́ mwálɩ.́ Yá nə kʋ́ʋ̀ bá jon kʋnkʋna tə yɩ́á
swɩan sʋr̀àn tə, ba nə ma gɩgarɩ lɩ̀à tə, ba pɩn
ba jén. 15 Nə dàń mɛ, sə nə swɩ̀n cɩ́gá duən con
də sonu, sə kʋ pa nə wànɩ́ nə bori yoo mama
wa, nə yí Zwezi-Kərisə, ʋ nə yɩ ʋ púlí tə Yuu-
Tiu. 16 Mə ʋ mʋ̀ nə ken lɩ̀à tə mama duən nə,
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sə ba ya won nədʋ, ndə ləzwənə yɩra nandaran
kəle nə pɩn, ʋ nandaran təmarɩ duən nə də dɩ̀àn
nətʋ. Ləzwənə yɩra nandaran tə mama nə tʋŋa
tə tʋtʋnan, kʋ yàá pa yɩra tə mama bori. Mə
Kərisə lɩ̀à púlí tə də yɩ nətʋ. Máŋá tə, lɩ̀à tə nə
swə duən, kʋ yàá pa púlí tə mama vəli yáá Yɩɩ
cwəŋə tə wa.

Yɩɩ pɩn nəba mɩɩ nədʋn
(Kolosə tɩ̀án 3.1-13; Galasi tɩ̀án 5.16-25; 1

Zwan 4.7-11; 3.16-18)
17 Á nəŋə yoo tə, à nə swɩ̀n á con, à ga bwé

kʋ wa də nə *Yuu-Tiu yɩrɩ tə. À swɩ̀n, à wʋ:́
Á kʋ́ʋ̀ dànà ká ya cwəŋə tə wa, lɩ̀à tə nə yə̀rì
Zwezi-*Kərisə nə wulə kʋ wa. Wiən tə, ba yàá
nə bʋŋa, tə yoo yɩ woyanan. 18 Ba pubʋŋa tə yɩ
ndə yikunu nə. Yá ba tə̀lə́ mɩɩ tə wa, Yɩɩ nə pɩn.
Ba yə̀rì kʋ mɩɩ nədʋn təntə yoo, ba zɩɩn nə ba
nə̀ń tə yɩrɩ. 19 Ba kʋ́ʋ̀ yə̀rì cavɩra, kʋ pa ba wàrɩ̀
ba tɩ̀àn ba janɩ. Ba mʋ̀ yàá fwa yokʋkwɩnan tə
mama, tə nə yɩ durən yìə̀n, lɩ̀à duən wiən ga jə
yimən tə pa ba.

20 Á mʋ̀ con, kʋ tà nətʋ ba kàrɩ̀ aba, sə á twá
Zwezi-Kərisə nə. 21 Kʋ yɩ ʋ mʋ̀ yoo nə á nì də,
ba swɩ̀n. Yá ba kàrɩ̀ aba ʋ cɩ́gá tə yìə̀n tə. 22 Kʋ
nətʋ tə yɩrɩ, á dàń lɩ̀à á tɩ̀àn cwəŋə nədwan tə
wa, á yà nə wulə fuən fuən. Á pùə́ yokʋkwɩnan
fɩra yà dáá, tə nə gɩgarɩ aba, tə dʋga tə ga cʋg̀à
aba. Á lɩa á tɩ̀àn á mɩɩ nədwan təntə wa, ndə
lìù nə kʋr̀ɩ̀ gandwan ʋ yɩra nə, ʋ dʋgʋ. 23 Á mɛ,
sə á twá də *Siŋu tə, á lwàń á pubʋŋa tə mama,
sə ka jì pubʋndʋn, 24 sə kʋ pa á ya mɩɩ nədʋn tə
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wa, Yɩɩ nə pɩn aba, ndə lìù nə zʋa gandʋn nətʋ.
Mɩɩ nədʋn təntə yɩ Yɩɩ tətə nə fwa, sə á twá cɩ́gá
tə nə, sə á ya Yɩɩ nyiən cɩ́gá cɩ́gá.

25 Kʋ mʋ̀ tə yɩrɩ, á pɩan á yá kʋnkʋn, sə nə
swɩ̀n cɩ́gá, nə bɩrɩ duən nə, nə mama nə yɩ dwíí
nədʋ tə yɩrɩ. 26Máŋá tə, á lɩŋa nə zaŋa, á dànà
ká pa tə yigu aba, tə pa á tʋn yolwan. Á lɩŋa tə
mɛ, sə tə pìí tə tʋ, də yɩɩ tə wà zwɩ. 27 Á dànà ká
pa *Sɩtana na yoo, ʋ ma wànɩ́ aba. 28 Ŋwɩna tə
kʋ́ʋ̀ wà mɛ, sə ba ŋʋ wiən. Ba dàń mɛ, sə ba kə
dɩ̀àn, ba tʋn də cɩ́gá də ba jɩ̀àn, sə ba də wànɩ́
ba na wiən, ba ma san lɩ̀à tə nə, ba nə pɩ̀à saŋʋ.
29 Sʋkʋkwɩʋn mama wà mɛ, sə kʋ nan á nii wa.
Á swɩ̀án sʋr̀àn, tə nə ywán, tə ga jə saŋʋ tə pa
lɩ̀à təntə nə, tə ga daŋa lɩ̀à tə jɩ̀àn Yɩɩ cwəŋə tə
wa. Kʋ nətʋ dàń wá pa, sʋr̀àn təntə fwa zəni lɩ̀à
tə yɩra, ba nə cʋga aba. 30 Yɩɩ pɩn aba ʋ *Siŋu
tə, sə kʋ ya mɩmɩnʋ kʋ bɩrɩ də, á yɩ ʋ mʋ̀ lɩ̀à. Á
dànà ká cʋg̀ʋ̀ Yɩɩ-Siŋu təntə pùə́ nə. Mə kʋ mʋ̀
Siŋu təntə nə pɩn, nə yə̀ə́ də, dɩɩn don nə, Yɩɩwá
jon á mʋ̀ lɩ̀à tə mama, ʋ nə yə̀, sə á tɩnɩ á tɩ̀àn.

31 Á dànà ká tún yìə̀n tə, lɩ̀à nə fwa á yɩra, á
bɩcanɩ wa. Á dànà ká tʋn dʋŋɩ. Á dànà ká pa á
lɩŋa zàn. Á dànà ká dɩ jara də duən. Á dànà ká
də́ tɩjaŋa duən də̀ń nə. Á pɩanwʋlʋŋʋ yiri mama
jén á tətəŋi wa. 32 Á dàń mɛ, sə á ya ywánɩ́ á pa
duən nə. Á də̀rə́ duən yinəgə. Á kwɩan yìə̀n
tə mama nə cʋg̀ʋ̀ á pwərə wa, ndə Yɩɩ nə sɛ̀e ʋ
kwɛn á cʋna tə ʋ lɩ á mʋ̀ də ʋ mʋ̀ pwərə wa,
Zwezi-Kərisə yɩrɩ.
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5
Á yana poni wa!
(1 Tɛsalonikə tɩ̀án 4.1-8; 1 Korɛntə tɩ̀án 6.9-11;

Kolosə tɩ̀án 1.9-10; 3.5-7, 16-17)
1Á yɩ bɩa tə, Yɩɩ nə swə aba. Á də dàń fwa ndə

ʋ nə. 2Á swə́nə́ duən, ndə Zwezi-*Kərisə nə sóní
nəba nətʋ. Ʋ sonu tə pɩn, ʋ pa ʋ tɩ̀àn ndə vanʋ
nə, ba ma fwa *joŋi. Kʋ joŋi təntə yɩ ndə tɩralɩ
nə, kʋ lwán nə ywán kʋ pa Yɩɩ nə.

3 Á yɩ Kərisə nə tɩ. Kʋ mʋ̀ tə yɩrɩ, kʋ wà mɛ,
sə á pə̀ń duən vɛɛ vɛɛ, nə à yə̀ə́ á ya lɩ̀à tə, á nə
tʋŋa durən yìə̀n, nə à yə̀ə́, lɩ̀à wiən nə jə yimən
tə pa aba. Kʋ tà nə wà mɛ, sə ba nì də, ba swɩ̀n
tə yìə̀n təntə, á tətəŋi wa. 4Á dànà ká tʋn durən
yoo yiri mama. Á dànà ká swɩ̀n ləyəri sʋr̀àn, nə
à yə̀ə́ pupwalan sʋr̀àn. Tə sʋr̀àn təntə wà mɛ də
aba. Kʋ tə á dàń nə mɛ, sə á fwa, á dàń mɛ, sə á
kə Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e máŋá mama. 5 À pɩ̀à, sə á yəni zəni
də, lɩ̀à tə mama, ba nə pəni duən vɛɛ vɛɛ, də ba
tə, ba nə tʋŋa durən yìə̀n tə, də ba tə, lɩ̀à wiən
nə jə yimən tə pa ba, bá na won mama Zwezi-
Kərisə də Yɩɩ pàrɩ̀ tə wa. Lɩ̀à tə, ba duən wiən
nə jə yimən tə pa ba, tə wiən təntə yɩ ndə ba yɩɩ
nə. Yá tə dàń yɩ ndə woŋwanan nə, ba nə pɩn
dun tə, ba ga dʋgʋ Yɩɩ vàn nə.

6 Lìù mama dàń wà mɛ, sə ʋ gɩgarɩ aba də
sʋwərən ʋ dʋgʋ. Mə tə mʋ̀ yìə̀n təntə nə pɩn,
Yɩɩ lɩŋa yàá zaŋa ləzoni tə yuu wa, ba nə vɩ ʋ nii
tə. 7Á dànà ká pa, á mʋ̀ də ləzwənyiri təntə fwa
won mama duən nə.
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8 Fuən tə nə, á yà yɩ á wulə yikunu wa. Sɩ́ʋń
nə, á dàń yɩ á wulə poni wa, á nə yɩ *Yuu-Tiu
nyiən tə yɩrɩ. Á dàń yana ndə lɩ̀à tə, ba nə wulə
poni wa, nə yɩ nətʋ. 9 Wʋywanɩ tə mama, də
yìə̀n tə, tə nə tʋa tə mɛ, də cɩ́gá yìə̀n tə, yɩ poni
nə pɩn tə tʋŋa. 10 Á kənə dɩ̀àn, sə á yəni yìə̀n
tə nə poli nə Yuu-Tiu pùə́ nə. 11 Lɩ̀à tə nə tʋŋa
yikunu tʋtʋnan ba zəni mama tʋŋa. Á mʋ̀ dànà
ká twá á tʋn tə yìə̀n təntə. Kʋ tə á dàń nə mɛ,
sə á fwa, á mɛ, sə á dàń gwin kʋ lɩ̀à təntə yìə̀n
tə, á pa tə nan poni nə. 12 Kʋ yɩ cɩ́gá, cavɩra tətə
jə nəba, sə nə swɩ̀n lɩ̀à təntə yìə̀n tə, ba nə sə̀gə̀
ba tʋŋa. 13 Yá máŋá tə wa, ba nə gwin lɩ̀à təntə
yìə̀n tə, ba pa tə nan poni nə, poni tə dàń yàá pa
ba lwarɩ, tə nə yɩ nətʋ. Kʋ pɩ̀à kʋ bɩrɩ də, won tə
mama, kʋ nə nan poni nə, poni tə yàá pɩrʋ kʋ.
14 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ba ma swɩ̀n yoo kʋ tə, ba wʋ:́
«N mʋ̀ lìù tə, n nə dwɛ̀e, súrí n yɩ́á, n zàn. Zàn,

n yá tɩga nə, sə kʋ pa Zwezi-Kərisə pɩrʋ
mʋ́ də ʋ poni tə».

15 Á dàń cɩa á tɩ̀àn nə də nətʋ tə, á nə yɩ. Á
dànà ká pa á ya ndə lɩ̀à tə nə, ba nə ba bʋŋa.
Á yana lɩ̀à tə, á nə jə wʋbʋŋa. 16 Sɩ́ʋń máŋá kʋ
tə yɩ yokʋkwɩnan máŋá. Kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə, á mʋ̀
mɛ, sə á twá kʋmáŋá təntə nə zənzən, á ma tʋn
tʋtʋnzəŋə. 17 Á mʋ̀ dànà ká pa, á ya ndə lɩ̀à tə
nə, ba nə ba yun jə. Á mʋ̀ dàń mɛ, sə á lwarɩ kʋ
tə nə yɩ Yuu-Tiu Yɩɩ fɩra tə.

18 Á dànà ká nyʋ swana á bʋbʋnɩ. Mə tə mʋ̀
nə yàá cʋg̀ʋ̀ aba. Á mʋ̀ dàń pɩan, sə Yɩɩ-*Siŋu
tə nə sú aba. 19 Á nuŋə gwaran, də nuŋi, tə nə
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bwɩ Yɩɩ nə, də nuŋi tə mama, Yɩɩ-Siŋu tə nə bɩrɩ
aba, á ma dàn duən jɩ̀àn. Á nuŋə tə, á ma bʋ
Yuu-Tiu Yɩɩ nə də á waa mama. 20 Á kənə nə
nyɩna Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e wiən tə mama yɩrɩ, də nə Yuu-
Tiu Zwezi-Kərisə yɩrɩ tə. Á kənə ʋ lɛ̀eɛ̀e máŋá
mama wuuu.

Kana də ba bana nəmɛ, sə ba ya duən nə nətʋ
(Kolosə tɩ̀án 3.18-19; 1 Piyɛrə 3.1-7)

21 Á sɩ̀á duən nii, á nə yɩ lɩ̀à tə, á nə zìlí Zwezi-
*Kərisə yɩrɩ. 22 Á mʋ̀ kana tə, á lìù mama mɛ, sə
ʋ sɛ̀e ʋ barɩ nii, ndə ʋ nə sɛ̀e *Yuu-Tiu nii nətʋ.
23 Kʋ yɩ cɩ́gá, bɛɛ yɩ ʋ kan yuu tíú, ndə Zwezi-
Kərisə nə yɩ ʋ púlí tə yuu tíú nətʋ. Kʋ púlí təntə
yɩ ndə ʋ yɩra nə, yá ʋ mʋ̀ dàń nə joŋə kʋ púlí
təntə kʋ cʋna wa. 24Mə nətʋ nə kana tə mɛ, sə
ba sɛ̀e ba bana tə nii yoo mama wa, ndə Kərisə
lɩ̀à púlí tə nə sɛ̀e Zwezi-Kərisə nii nətʋ.

25 Á mʋ̀ bara tə, də á swə́nə́ á kana tə, ndə
Zwezi-Kərisə nə sóní ʋ púlí tə nətʋ, sə ʋ ga pa
ʋ tɩ̀àn, sə ʋ tɩ ʋ púlí tə yɩrɩ. 26 Ʋ kwɛn kʋ də ʋ
sʋgʋ tə, ndə ba nə sɩn won də nɩ́á, sə kʋ ya ʋ
nyiən. 27 Ʋ fwa kʋ nətʋ tə, sə ʋ pa, púlí tə va
kʋ nan Yɩɩ yáá con də dun. Ʋ ba pɩ̀à, sə durən,
nə à yə̀ə́ lwanɩmancɩn, nə à yə̀ə́ lwanɩ nyɩnyɩga
tətə ya kʋ yɩra. Ʋ pɩ̀à, sə kʋ ya Yɩɩ cɩcɩ nyiən,
yokʋkwɩʋn də dàn ká ya kʋ yɩra. 28Mə kanbana
tə də mɛ, sə ba fwa nətʋ. Ba mɛ, sə ba sóní ba
kana tə, ndə ba nə swə ba tɩ̀àn nətʋ. Bɛɛ tə, ʋ nə
swə ʋ kan, kʋ yɩ ʋ tɩ̀àn nə ʋ swə. 29 Lìù mama tə
wà ʋ tɩ̀àn dʋŋɩ. Lìù mama yɩ ʋ yàá də́ wodirən,
ʋ ma kʋnɩ ʋ tɩ̀àn, də ʋ ywàŋá ʋ tɩ̀àn yuu zəni,
ndə Zwezi-Kərisə nə ywàŋá ʋ púlí tə yuu nətʋ.
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30Nəmama yɩ Kərisə yɩra təwa nandaran. 31Kʋ
pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ:́ «Kʋ mʋ̀ nə pɩn,
bɛɛ wá nan ʋ yá ʋ nuu də ʋ nyɩna, ʋ ga va ʋ
vwa ʋ tɩ̀àn ʋ kan nə. Yá ba bələ tə dàń wá jì
won nədʋ». 32 Cɩ́gá tə, ka nə sə̀gə̀ yoo təntə wa,
də̀ń lù zənzən. À pɩ̀à, sə à swɩ̀n də, kʋ yɩ Zwezi-
Kərisə də ʋ púlí tə yoo nə, kʋ swɩ̀n. 33Mə kʋ yɩ
nətʋ, kʋ pa á də nə. Á lìù mama mɛ, sə ʋ sóní ʋ
kan, ndə ʋ nə swə ʋ tɩ̀àn nətʋ. Á mʋ̀ kana tə də
mɛ, sə á zìlí á bana tə.

6
Bɩa də ba ninə də ba nyɩna nə mɛ, sə ba ya

duən nə nətʋ
(Kolosə tɩ̀án 3.20-21)

1 Á mʋ̀ bìsɩ́ná-ba, á zìlə́ á ninə də á nyɩna nii.
Kʋ ziən, sə lɩ̀à tə, ba nə vwə ba tɩ̀àn *Yuu-Tiu
yɩra fwa nətʋ. 2 Təntən yoo tə, Yɩɩ nə pɩn ʋ *nii
tə kʋ yɩrɩ ʋ swɩ̀n, ʋ wʋ:́ «Zìlí n nuu də n nyɩna
nii!» Mə kʋmʋ̀ nə yɩ təntən nii ʋ nə kàn nikanɩ,
ʋ súrí kʋ nə, ʋ wʋ:́ 3 «Kʋ mʋ̀ nə wá pa, won
mama ya zəni kʋ pa mʋ,́ n ga na mɩdarɩ də lʋʋ
wa».

4 Á mʋ̀ bɩa nyɩna-ba də, á dànà ká fwa á pa, á
bɩa tə lɩŋa zàn. Á mɛ, sə á kàrɩ̀ ba, də á kəni ba
cwəŋə wa, ndə Yuu-Tiu nə bɩrɩ aba cwəŋə nətʋ.

Ywəŋə tə də lɩ̀à tə, ba nə yə̀ ba, nə mɛ, sə ba
ya duən nə nətʋ

(Kolosə tɩ̀án 3.22-25; 4.1; Titə 2.9-10)
5 Á mʋ̀ ywəŋə tə, á sɩ̀á lɩ̀à tə, ba nə yə̀ aba tɩa

yuu wa nii. Á zìlə́ ba zənzən, á vɩvaga ba yáá
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con. Á tʋŋa ba tʋtʋnan tə də á waa mama, ndə
á nə sɛ̀e Zwezi-*Kərisə nii nətʋ. 6 Á dànà ká tʋn
ba tʋtʋnan tə, ba nə zɩga ba ywàŋá aba cɩcɩ yɩrɩ.
Á dànà ká fwa ndə á pɩ̀à, sə ləzoni bʋ á nə. Á
zìlə́ ba nii, ndə Zwezi-Kərisə tʋt̀ʋǹà nə tʋŋa kʋ
tə mama, Yɩɩ nə swə də, ba waa mama nətʋ. 7 Á
tʋŋa á pa lɩ̀à tə nə, ba nə tɩ aba, ndə kʋ yɩ á tʋŋa
á pɩn *Yuu-Tiu nə, kʋ tà lɩ̀à nə, á tʋŋa á pɩn. 8 Á
yə̀ə́ də, yozəŋu tə mama, lìù nə fwa, ʋ wá na kʋ
ŋwɩŕán Yuu-Tiu yáá con, də ʋ nə swə ʋ yɩ yoŋu,
nə à yə̀ə́ ʋ nə tɩ ʋ tɩ̀àn.

9 Á mʋ̀ lɩ̀à tə, á nə yə̀ ywəŋə tə, á də tʋŋa zəni
á ywəŋə tə yɩra, ndə ba nə. Á dànà ká fugu ba.
Á yə̀ə́ də, Yɩɩ nə jə̀ə́ Yɩɩ *sàń nə, ʋ ywàŋá á mʋ̀
də ba mʋ̀mɛ yuu nə. Yá ʋmʋ̀ yáá con, lìù mama
ba ʋ don dwə.

Á tíə́ Yɩɩ kwatara zɩla tə!
(1 Piyɛrə 5.8-9; Romə tɩ̀án 13.12; 1 Tɛsalonikə

tɩ̀án 5.8)
10 Kʋ tə, à nə wá swɩ̀n, à ma gúrí, á pɩan á ja

dɩ̀àn, á nə vwə á tɩ̀àn *Yuu-Tiu də ʋ dɩ̀àn nəfarʋ
tə nə yɩrɩ. 11 Á tíə́ kwatara zɩla tə mama, Yɩɩ nə
pɩn aba, á kə á yɩra. Kʋ wá pa, á wànɩ́ á zɩgɩ
*Sɩtana nə də dɩ̀àn, máŋá tə wa, ʋ nə wá bà, sə
ʋ gɩgarɩ aba ʋ dʋgʋ. 12Kʋ̀ʋ̀ tə tà nəmʋ̀ də ləzoni
kʋ̀ʋ.̀ Kʋ yɩ nəmʋ̀ də wiən tə nə jə dɩ̀àn, də wiən
tə nə də́ pàrɩ̀ lanworu tə wa, kʋ̀ʋ.̀ Mə tə mʋ̀ nə
də́ dɩ̀àn lʋʋ kʋ tə yuu wa, kʋ nəwulə yikunu wa.
Kʋ yɩ nə mʋ̀ də *zinə tə mama, tə nə jə dɩ̀àn, tə
ga wulə lanworu təwa, kʋ̀ʋ.̀ 13Kʋmʋ̀ yɩrɩ, á dàń
tíə́ Yɩɩ kwatara zɩla təmama, á kə á yɩra. Kʋmʋ̀
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nə wá pa, á wànɩ́ á ta máŋá tə wa, kʋ nə yɩ càn
kʋ pa aba. Yá á dàń nə ta á zwɛ̀e, á təwá ja dɩ̀àn,
á zɩgɩ yɩɩ nə.

14 Á dàń zɩga yɩɩ nə də wʋdɩʋ. Á pɩan Yɩɩ cɩ́gá
tə ya ndə voru nə, á nə ma vwə á tàŋá nə. Á
yana cɩ́gá tɩ̀án, sə kʋ wànɩ́ kʋ cɩ̀ á nə, ndə á nə
zwɩ pamana lugu gànʋ̀ nə, á ma cɩ̀ á tɩ̀àn nə, kʋ̀ʋ̀
tə wa. 15 Á kənə sírí, sə á wànɩ́ á swɩ̀n Zwezi-
*Kərisə sʋywáŋʋ́ tə, kʋ nə pɩn bɩcan sìə́ lɩ̀à nə,
á bɩrɩ. Kʋ nətʋ yɩ ndə natʋra nə, á nə ken á
nɛɛ nə, kʋ̀ʋ̀ tə wa. 16 Á kənə á waa Yɩɩ nə máŋá
mama. Kʋ nətʋ yɩ ndə natana nə, á nə jə á jɩɩn, á
ma cɩ̀ Sɩtana cɩan tə yáá nə, tə dàn ká yí aba. Tə
cɩan təntə nə yɩ mən də, natana təntə yàá dəŋi
tə. 17 Kʋ tə nə pɩn á sɛ̀e də, Yɩɩ jon aba á cʋna tə
wa yɩ ndə lugu yupuu nə, kʋ nə púə́ á yuu nə,
kʋ̀ʋ̀ tə wa. Á dàń pwíə́ yupuu təntə á yuu nə.
Yɩɩ sʋgʋ tə yɩ ndə lagʋrɩ sɩ̀ʋ́ nə, Yɩɩ-*Siŋu tə nə
pɩn aba. Á tíə́ kʋ sɩ̀ʋ́ təntə, á ja á yɩra. 18 Á jʋǹá
Yɩɩ máŋá mama, sə ʋ san aba. Á lwərə Yɩɩ, ndə
ʋ Siŋu tə nə bɩrɩ aba nətʋ. Á jana pɩ́nʋ́ wuuu, á
dànà ká pìí á kə á kwa, á ma tʋn kʋ yoo tə, sə
á lòrì Yɩɩ á pa lɩ̀à tə duən tə mama nə, ba nə yɩ
Kərisə nə tɩ. 19 Á lwərə Yɩɩ á pa à də nə, sə ʋ kə
ʋ sʋr̀àn tə à nii wa. Kʋ nətʋ dàń wá pa, à wànɩ́
à swɩ̀n cɩ́gá tə, ka nə sə̀gə̀ ʋ sʋywáŋʋ́ tə wa, à
bɩrɩ də wʋdɩʋ. 20 À yɩ Zwezi-Kərisə *tʋntʋnʋ, à
nə swɩ̀n ʋ sʋywáŋʋ́ tə à bɩrɩ. Yá mə kʋ mʋ̀ də̀ń
nə nə, à wulə banzala wa. Á lwərə Yɩɩ á pa nə,
sə à wànɩ́ à swɩ̀n nəpon nəpon, ndə à nə mɛ, sə
à swɩ̀n nətʋ, fən dàn ká ja nə.
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Sagɩ tə yígúrə́ sʋr̀àn
(Kolosə tɩ̀án 4.7-9)

21 À pɩ̀à, sə á də lwarɩ kʋ tə, à nə wulə kʋ wa,
də kʋ tə, à nə fwa. Tiswikə yɩ nə nubiswənə, ʋ
nə tʋŋa ʋ pɩn *Yuu-Tiu nə də pùə́ nədʋ. Ʋ wá
swɩ̀n kʋ tə mama, à nə wulə kʋ wa, ʋ bɩrɩ aba.
22Mə kʋmʋ̀ yɩrɩ nə à tʋn wá á con, sə ʋ pa á yəni
nə nə yɩ nətʋ, sə ʋ ga zùrì á bɩcanɩ. 23 Nə nyɩna
Yɩɩ də Yuu-Tiu Zwezi-*Kərisə nə wá pa bɩcan sìə́
á mʋ,̀ lɩ̀à tə nə, á nə yɩ nə nubɩa Kərisə yɩrɩ. Ʋ
mʋ̀ nəwá pa á sóní duən, á ga kəni á waa Zwezi-
Kərisə nəwuuu. 24Yɩɩ nəwá fwa pubwanʋ lɩ̀à tə
mama yɩra, ba nə swə nə Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə
də sonu tə, kʋ nə ba zwɛ̀e.
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