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Sagɩ tə,
Zwakə

nə pʋ́pʋ́nɩ́
Zwakə sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋṕʋńɩ́ sagɩ kʋ tə
Kʋwàá kʋ yanɩ Zwezi nyánʋ́ Zwakə nə pʋṕʋńɩ́

kʋ. Ʋ yɩn *Kərisə lɩ̀à púlí tə yáá tɩ̀án batwa təwa
lìù don *Zwerizalɛmə nə.

Lɩ̀à tə nə, ʋ nə pʋṕʋńɩ́
Zwakə pʋṕʋńɩ́ ʋ sagɩ tə, ʋ pa *Zwifə-ba nə, ba

nə jigə *Kərisə lɩ̀à, də ba duən tə nə, ba nə tà
Zwifə-ba, ba mɛ nə pwɛ̀e ba sú lʋʋ mama wa.

Sagɩ tə wa sʋgʋ
Nəŋə kʋ tə yɩrɩ, ʋ nə pʋṕʋńɩ́ ba nə: Sagɩ kʋ tə

yɩ yìə̀n tə nə cé duən yuu wa sʋgʋ, Zwakə ga wà
tə lɩ ʋ tún, sə ba lwarɩ nətʋ tə, tə nə púə́ duən
kwa. Tə yìə̀n təntə nə yɩ:
yoo tə, kʋ nə pɩn ba lwarɩ lìù də̀ń, də ʋ nəmɛ,
sə ʋ pɩ́nɩ́ wuuu, ʋ dàn ká pìí ʋ kə ʋ kwa,

də wʋbʋŋa yoo,
də yɩjʋnɩ yoo,
də jɩjə tɩ̀án də zʋra yoo,
də lìù pùə́ yokʋkwɩnan fɩra yoo,
də yoo tə, kʋ nə də́də́n, sə kʋ yigu lìù, kʋ pa ʋ
tʋn yokʋkwɩʋn yoo,

də Yɩɩ sʋgʋ tə də kʋ nii zìlə́ yoo.
Yoo tə, Zwakə nə swə, sə ʋ swɩ̀n, kʋ mʋ̀ nə

yɩ nətʋ tə, *Kərisə lɩ̀à tə nə mɛ, sə ba ya dɩɩn
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mama. Ʋ swɩ̀n zənzən yoo tə yuu wa, ʋ nə tàà
kʋ yɩrɩ, ʋ pʋṕʋńɩ́ ʋ sagɩ tə: Nətʋ tə, lìù nə ken ʋ
waa Zwezi nə, ʋ nə mɛ, sə ʋ tʋn, də ʋ nə ba kʋ
tʋtʋŋɩ tʋŋa, kʋ yɩ tʋtʋ.

Təntən jʋǹà bwálɩ́
1 À mʋ̀ Zwakə nə pʋṕʋńɩ́ sagɩ kʋ tə, à pɩn á

mʋ̀ *Zwifə-ba dwíə́ dəkurən fugə bələ tə nə, á
nə dəri á zʋ lʋʋ tə mama wa. À mʋ̀ Zwakə nə
jʋǹɩ̀ aba. À yɩ Yɩɩ də *Yuu-Tiu Zwezi-*Kərisə
tʋtʋnbiu.

Wʋbʋŋa yuu wa kàrà
(Romə tɩ̀án 5.3-5; Matiə 7.7-11)

2 À nubɩa-ba, á mɛ, sə á jə pupwən zənzən, də
yìə̀n yirə tə mama, tə nə wá wʋwalɩ aba. 3 Ndə
á nə yə̀ə́ nətʋ də, á nə keni á waa Zwezi nə, á
ga wà dʋgʋ tə yìə̀n tə mama wa, á wá ya lɩ̀à tə,
á nə jə pɩ́nʋ.́ 4 Á mɛ, sə á ja pɩ́nʋ́ máŋá mama,
á ja va á gúrí tə yìə̀n tə mama wa. Yá á dàń wá
ya lɩ̀à tə, Yɩɩ yìə̀n tə nə bɩga á yuu wa, á ga sú tə
mɛ wa cɩ́gá cɩ́gá, won də ga bá mùrì aba.

5 Yá də wʋbʋŋa nə mùrì á wa lìù don, kʋ mɛ,
sə ʋ lòrì wʋbʋŋa Yɩɩ con. Yɩɩ yàá pa lìù mama
nə də cɩ́gá cɩ́gá, ʋ ga ba caga. Yá Yɩɩ dàń wá pa
tə kʋ tíú nə. 6 Lìù tə, ʋ nə lòrì Yɩɩ con, ʋ mɛ, sə
ʋ pa cɩ́gá də, Yɩɩ wá pa kʋ tə, ʋ nə lòrì. Ʋ mɛ, sə
ʋ dàn ká bɛ̀eé. Lìù tə, ʋ nə bɛ̀eé, kʋ tíú yɩ ndə
nakuli nə, voo dàń nə yugə kʋ kəni, kʋ tə swə
lá. 7-8 Kʋ mʋ̀ ləzwənyiri təntə jə pwìí bələ. Ʋ ba
təntɩan yoo jə, də kʋ tə mama, ʋ nə fwa. Kʋ tíú
wà mɛ, sə ʋ bʋń də, *Yuu-Tiu wá pa wá won.
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Zʋrɩ də jɩjə yuu wa kàrà
9 Lìù tə, ʋ nə yɩ nə nubiu *Kərisə yɩrɩ, wàá

zʋrʋ ʋ yanɩ, yá ʋ jə dun Yɩɩ yáá con. Kʋ mʋ̀ nə
pɩn, ʋ mɛ, sə ʋ bwɩ ʋ tɩ̀àn. 10 Jɩjə tíú wá tɩ, ndə
gapuni nə. Kʋmʋ̀ nə pɩn, nə nubiu tə, ʋ də nə yɩ
jɩjə tíú, ʋ də mɛ, sə ʋ bwɩ ʋ tɩ̀àn, Yɩɩ nə mun wá
tə yɩrɩ. 11 Yɩcaʋ nə pén, kʋ lɩŋɩ nəmà gapuni nə,
kʋ yàá tɩ kʋ kʋ.̀ Gaʋ tə puni tə yàá tʋ, kʋ zəni tə
ga jén. Mə kʋ wá ya nətʋ, kʋ pa jɩjə tíú nə. Ʋ də
wá tɩ ʋ jén, ndə gapuni tə nə. Kʋ yoo təntə wá
tʋn ʋ tʋtʋnan tətəŋi wa.

Yɩɩ ba lìù yigə, ʋ pɩn ʋ tʋŋa yokʋkwɩʋn
12 Pupwən lìù nə yɩ lìù tə, ʋ nə jɩn pɩ́nʋ́ də

yìə̀n tə nə də́də́n, sə tə yigu wá, sə tə pa ʋ tʋn
yokʋkwɩʋn. Ʋ nə pɩ́án ʋ dɩ̀àn wʋwalʋ tə ʋ zwɛ̀e,
ʋwá namɩɩ, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con, yupuu. *Yuu-
Tiu nə kàn nii də, ʋ wá pa kʋmɩɩ təntə lɩ̀à tə nə,
ba nə swə wá. 13 Máŋá tə, yoo nə də́də́n, sə kʋ
yigu lìù, sə kʋ pa ʋ tʋn yokʋkwɩʋn, ʋ wà mɛ, sə
ʋ swɩ̀n də, kʋ yɩ Yɩɩ nə tʋn kʋ ʋ nə. Lìù wàrɩ̀ Yɩɩ
ʋ də́də́n, sə ʋ yigu wá, ʋ pa ʋ tʋŋa yokʋkwɩʋn.
Yá ʋ tətə bá də́də́n, sə ʋ yigu lìù ʋ pa, sə kʋ tíú
tʋŋa yokʋkwɩʋn. 14 Lìù tətə pùə́ yokʋkwɩʋn fɩra
nə yàá də́də́n, sə kʋ yigu wá, kʋ pa ʋ tʋn kʋ, yá
kʋ dàń yàá gɩgarɩ wá kʋ kə cʋna wa. 15 Kʋ kwa
nə, pùə́ yokʋkwɩʋn fɩra tə dàń yàá jì cʋna. Yá ʋ
dàń nə tʋn cʋna tə ʋ zwɛ̀e, tə dàń yàá ja tɩan tə
bà.

Bwálɩ́ tə, yìəǹ nə zɩga tə dəd́əń, sə tə yigu lìù,
tə pɩn ʋ tʋŋa yokʋkwɩʋn

(Zwan 3.27; Galasi tɩ̀án 6.7-10)
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16 À nubisoni-ba, á dànà ká gɩgarɩ á tɩ̀àn!
17 Tarpɩʋn nəzəŋu tə mama, də cɩ́gá cɩ́gá zìlə́
won yɩ kʋ naŋa Yɩɩ con. Ʋ mʋ̀ Yɩɩ təntə nə fwa
poni. Ʋ mʋ̀ Yɩɩ təntə ba lwànɩ́, ndə yɩywara nə
lwànɩ́ nətʋ. 18 Yɩɩ twá ʋ cɩ́gá sʋgʋ tə nə, ʋ pa
nəba mɩɩ. Yá ʋ dàń pɩ̀à, sə nə ya ndə ʋ təntən
lɩ̀à nə, wiən tə mama yuu wa, ʋ nə fwa.

Nətʋ tə, nə nə mɛ, sə nə tʋn də Yɩɩ sʋgʋ tə
(1 Piyɛrə 2.1-2; Matiə 7.21-27)

19À nubisoni-ba, á mɛ, sə á yəni də, á lìù mama
mɛ, sə ʋ dɩ ʋ tɩ̀àn tɩa, ʋma cʋgʋ ba duən tə sʋgʋ.
Kʋ wà mɛ, sə ʋ bɩbarɩ ʋ swɩ̀n. Kʋ wà mɛ, sə ʋ
lɩŋa də zàn lala. 20 Á yə̀ə́ də, lìù lɩŋa nə zàn, kʋ
tíú bá fwa kʋ tə nə ziən Yɩɩ yáá con. 21 Mə kʋ
mʋ̀ nə pɩn, á dàń mɛ, sə á yá durən yiri mama,
də wʋlʋŋʋ yiri mama. Yɩɩ ken ʋ sʋgʋ tə á waa,
ndə ba nə cwɛn tɩ̀ʋ́ nətʋ. Á mɛ sə, á cʋgʋ kʋ
sʋgʋ təntə də bɩcabwanʋ. Yá sʋgʋ təntə nə wá
pa, Yɩɩ jon aba á cʋna wa.

22 Á mɛ, sə á fwa kʋ tə, Yɩɩ nə swɩ̀n ʋ sʋgʋ tə
wa. Á dànà ká cʋgʋ kʋ tə, Yɩɩ nə swɩ̀n, cɩcɩ. Á nə
bʋŋa də, ka cʋgʋ tə cɩcɩ nə mɛ aba, á yɩ á tɩ̀àn
nə á gɩgarɩ. 23-24 Lìù nə cʋgʋ Yɩɩ sʋgʋ tə, ʋ ga
ba fwa, ndə kʋ nə wʋ́ nətʋ, kʋ tíú yɩ ndə lìù tə
nə, ʋ nə ywàń ʋ yáá zəŋə wa. Ʋ nə kɛ̀eń ʋ yá
zəŋə tə, ʋ swɛ̀eé ʋ yáá tə nə yɩ nətʋ. Mə nətʋ
nə, kʋ pa lìù tə nə, ʋ nə cʋga Yɩɩ sʋgʋ tə, ʋ ga
ba fwa ndə kʋ nə wʋ́ nətʋ. 25 Yɩɩ sʋgʋ tə yɩ cɩ́gá
sʋgʋ. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, lìù tə, ʋ nə ken ʋ pubʋŋa ʋ
sʋgʋ təntə nə, ʋ dàń mɛ, sə ʋ vwa ʋ tɩ̀àn kʋ nə
máŋá mama wuuu. Yá kʋ mʋ̀ nə wá pa, ʋ tɩnɩ ʋ
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tɩ̀àn. Kʋ wà mɛ, sə ʋ cʋgʋ kʋ, ʋ ga pìí ʋ swɛ̀eé
kʋ máŋá don wa. Ʋ mɛ, sə ʋ twá Yɩɩ sʋgʋ tə nə,
də ʋ waa mama. Ʋ mʋ̀ lìù təntə wá ya pupwən
wa ʋ tʋtʋŋɩ mama wa.

26 Lìù tə, ʋ nə bʋŋa də, ʋ twá Yɩɩ nə zəni, ʋ ga
ba ʋ nii janɩ, ʋ yɩ ʋ gɩgarɩ ʋ tɩ̀àn. Yá ʋ nə twá
Yɩɩ nə, tə yɩ tʋtʋ. 27 Lìù tə nə twá nə nyɩna Yɩɩ
nə də pùə́ nədʋ, ʋ bɩcan ga yɩ nəpon, ʋ mɛ, sə ʋ
fwa yìə̀n tə tə. Ʋ mɛ, sə ʋ san bitara də kadənə
nə, ba nə wulə pucʋnɩ wa. Kʋ tə súrí lá, ʋ mɛ,
sə ʋ dàn ká pa, lɩ̀à tə, lʋʋ nə tɩ, ba cʋg̀ʋ̀ wá.

2
Dàn ká ja lìù, n ma kwanɩ ʋ don kàrà

1 À nubɩa-ba, á ken á waa Zwezi-*Kərisə nə. Ʋ
yɩ nə *Yuu-Tiu, ʋ ga jə dun də. Á wà mɛ, sə á zìlí
lìù don, á ga yá ʋ don. 2 Á nəŋə yoo nə, sə nə
ma man kʋ: Bɛɛ nə ʋ ken sɩ́án jɩfɩla, ʋ zʋ gànʋ̀,
kʋ nə cɩcɩlɩ, ʋ ja bà á jə́rə́ wa. Zʋrʋ don də, ʋ
nə zʋa gangwɩrʋ, ʋ jə bà á jə́rə́ tə wa. 3 Á yàá
zìlí bɛɛ tə, ʋ nə zʋa gànʋ,̀ kʋ nə cɩcɩlɩ tə, á swɩ̀n
ʋ con, á wʋ:́ «Jə̀ń yáá bwálɩ́ nəzəŋu tə wa!» Á
ga swɩ̀n zʋrʋ tə con, á wʋ:́ «N mʋ,̀ zɩgɩ yɩɩ nə lá
con!» Nə à yə̀ə́: «Jə̀ń tɩa à nɛɛ də̀ń!» 4 Á cɩ́gá
nə fwa kʋ nətʋ, á yɩ á kúrí ba duən wa. Á tì ʋ
don, á ma kwanɩ ʋ don. Kʋ nətʋ tə yɩ á pubʋŋɩ
kʋkwɩnan tə nə pɩn, á ma pwɛ̀e ba duən wa.

5À nubisoni-ba, á cʋga zəni. Á yə̀ə́ də, Yɩɩ kúrí
zʋra, lɩ̀à tə, lʋʋ nə tɩ, ba yɩ́á yuu. Ba mʋ̀ zʋra
təntə keni ba waa ʋ mʋ̀ Zwezi nə wuuu. Kʋ mʋ̀
nə pɩn, ba yɩ jɩjə tɩ̀án, ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá con. Kʋ nə
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súrí lá, ba lɩ̀à tə wá twá ba də́ pàrɩ̀ də ʋ mʋ̀ Yɩɩ.
Pàrɩ̀ təntə ya Yɩɩ nə kàn nii, sə ʋ pa lɩ̀à tə nə, ba
nə swə ʋ mʋ̀ Yɩɩ. 6 Yá á mʋ̀ dàń ba zʋra zìlí, á
zʋnɩ ba. Á ga yə̀ə́ zəni də, jɩjə tɩ̀án tə nə yàá də́
dɩ̀àn á yuu wa. Ba mʋ̀ nə yàá ja aba, ba va lɩ̀à tə,
ba nə bʋr̀ɩ̀ bʋr̀à, yáá con. 7 Mə ba mʋ̀ jɩjə tɩ̀án
tə nə yàá kʋkʋlɩ Zwezi yɩrɩ nəzəŋu tə á nə twá
kʋ nə, ba ma yɩ *Kərisə lɩ̀à.

8 Yɩɩ yɩ pɩ̀ʋ́. Yá á fwa zəni, də á nə twá ʋ nii
tə nə. Kʋ pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ:́ «Sóní
n yɩra lìù ndə n tətə nə!» 9 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, á nə
kúrí lɩ̀à duən wa, á fwa cʋna də Yɩɩ. Yá Yɩɩ wá
twá ʋ *nii tə nə ʋ bɩrɩ də, á yɩ cʋna lɩ̀à. 10 Á
tíə́ kʋ tə, á ma man: Lìù don yàá twá Yɩɩ nii tə
yìə̀n təmama nii nə, yá kʋ tíú ga cʋg̀ʋ̀ tə wa yoo
nədʋ nə, ʋ cʋg̀ʋ̀ tə mama nə, Yɩɩ yáá con. 11 Yɩɩ
tə, ʋ nə wʋ:́ «Dàn ká cwàrɩ̀!» Ʋ mʋ̀ nə kʋ́ʋ̀ wʋ:́
«Dàn ká gʋ də!» Yá n dàń nə ba cwàrɩ̀, n ga gʋ
lìù, n jigə Yɩɩ nii təmama cʋnʋ. 12 Yɩɩ bʋr̀à təntə
wá pa, á tɩnɩ á tɩ̀àn. Á pɩan á níə́ sʋr̀àn, də kʋ
tə á nə fwa, ya ndə lɩ̀à tə nə, Yɩɩ nə wá bʋr̀ɩ̀ ba
bʋr̀à. 13Á nə ba lìù yinəgə dəri zənzən, máŋá tə
wa, Yɩɩ nə wá bʋr̀ɩ̀ bʋr̀à, ʋ də bá dəri á yinəgə
zənzən. Lìù tə, ʋ nə dəri lɩ̀à yinəgə zənzən, ʋ
wà mɛ, sə ʋ pa Yɩɩ bʋr̀à fən ja wá.

Nətʋ lìù nə wàá ʋ bɩrɩ də, ʋ keni ʋ waa Zwezi
nə

(Galasi tɩ̀án 5.6; Ebərə-ba 11.17-19, 31)
14À nubɩa-ba, á tíə́ kʋ tə, á ma man: Lìù don ʋ

nə swɩ̀n də, ʋmʋ̀ ken ʋwaa Zwezi nə, yá ʋ ga ba
tʋtʋnzəŋə tʋŋa, ʋ ma bɩrɩ kʋ, kʋ nətʋ tə ba də̀ń
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jə. Yá kʋ tíú tə dàn ká bʋń də, kʋ wá jon wá ʋ
cʋna wa. 15 Á nəŋə yoo, sə nə ma man kʋ: Á mʋ̀
lɩ̀à tə, á nə yɩ nubɩa *Kərisə yɩrɩ, tə wàá á nubiu
don á nɩ, kʋ tíú nə ba ʋ yɩra gànʋ̀ jə, ʋ ga ba ʋ
nii wodiu də jə. 16 Á wa lìù don dàń swɩ̀n kʋ tíú
con, ʋ wʋ:́ «Yɩɩ wá pa mʋ́ bɩcan sìí. Yɩɩ nə wá
pa mʋ́ gànʋ,̀ ʋ ga pa mʋ́ wodiu, n də́ n sú». Də á
nə wà wiən tə pɩn, tə wá san wá, sə ʋ ma ya lʋʋ
wa, kʋ nətʋ tə ba də̀ń jə. 17Mə kʋ yɩ nətʋ, kʋ pa
á mʋ̀ Kərisə lɩ̀à tə nə. Á nə ken á waa Zwezi nə,
á ga ba ka tʋtʋnzəŋə tʋŋa, kʋ fwa ndə á kʋ́ʋ̀ ba
á waa kəni Zwezi nə. Yá kʋ dàń yɩ ndə won nə
tɩga.

18Á wa lìù don nə swɩ̀n, ʋwʋ:́ «Lɩ̀à duən wulə,
ba nə ken ba waa Zwezi nə, ba duən də wulə,
ba nə tʋŋa tʋtʋnzəŋə». À mʋ̀ wá le kʋ tíú, à wʋ:́
«Bɩrɩ nə, nətʋ tə lìù nə wàá ʋ waa ʋ keni Zwezi
nə, ʋ ga ba tʋtʋnzəŋə tʋŋa. Yá à də wá twá à
tʋtʋnzəŋə nə, à bɩrɩ mʋ́ də, à ken à waa Zwezi
nə». 19 N pɩn cɩ́gá də, Yɩɩ yɩ nədʋ. N fwa zəni.
*Zinə də yə̀ə́ kʋ nətʋ tə, yá fən yàá ga zʋ tə.

20 Zɩbanənyɩn tíú, n bá yá, sə n nì naaa? Lìù
nə keni ʋ waa Zwezi nə, yá ʋ ga ba tʋtʋnzəŋə
fwa, ʋ nə keni ʋ waa Zwezi nə tə cɩcɩ, ba də̀ń
jə. 21 N yə̀ə́ də, nə nɩbɛɛ *Abərahamə tì ʋ bìú
*Yɩzakə, sə ʋ ma fwa *joŋi Yɩɩ joŋi bwálɩ́ tə yuu
wa, ʋ pa Yɩɩ nə. Yá Yɩɩ dàń jəli wá də, ʋ yɩ cɩ́gá
tíú ʋ tʋtʋnzəŋə tə yɩrɩ. 22 N na də, Abərahamə
nə ken ʋ waa tə Yɩɩ nə, yá kʋ də ʋ tʋtʋnzəŋə tə
twá duən. Yá kʋ yɩ Abərahamə tʋtʋnzəŋə tə nə
bɩrɩ də, ʋ ken ʋ waa Yɩɩ nə cɩ́gá cɩ́gá. 23Mə nətʋ
nə kʋ twá yoo tə, kʋ pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, nii
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ma sú: «Abərahamə ken ʋ waa Yɩɩ nə. Kʋ mʋ̀
nə pɩn, Yɩɩ jəli wá də, ʋ yɩ cɩ́gá tíú ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá
con». Yá ba dàń boŋə Abərahamə ‹Yɩɩ dabɛɛ›.
24 Á na də, kʋ yɩ kʋ twá lìù tʋtʋnzəŋə nə, Yɩɩ ma
jəli kʋ tíú də, ʋ yɩ cɩ́gá tíú nə. Kʋ tà kʋ twá lìù nə
ken ʋ waa Zwezi nə cɩcɩ yɩrɩ. 25Mə kʋ yɩn nətʋ
kʋ pa, kacwarʋ tə nə, ʋ yɩrɩ nə yɩ Rahabə. Ʋ jɩn
*Yɩzərayɛlə* lɩ̀à tə, ba nə tʋn máŋá don wa, ʋ tɩʋ
wa. Ʋ san ba, ʋ pa ba pìí ba twá cwəŋə don ba
vìí. Yɩɩ jəli wá də, ʋ yɩ cɩ́gá tíú nə ʋ tʋtʋnzəŋə
tə yɩrɩ. 26 Á yə̀ə́ də, siŋu nə tə̀lə́ ləzwənə yɩra, ʋ
yɩ ʋ tɩga. Mə kʋ yɩ nətʋ də, nə nə keni nə waa
Zwezi nə, yá nə tʋtʋnan ga ba kʋ bɩrɩ, nə waa tə
yɩ ndə won nə tɩga.

3
Á jana á níə́ zəni!
(Romə tɩ̀án 3.13-14; Matiə 12.33-37)

1À nubɩa-ba, á dànà ká pa, á ya dánɩ́ zənzən, á
nə yɩ karnyɩna-ba. Bʋr̀à tə ba nə dànɩ̀, sə ba bʋr̀ɩ̀
nə mʋ̀ lɩ̀à tə nə yɩ karnyɩna-ba tə, dɩ̀àn wá doni
ba duən tə nyiən. 2Nə yàá fwa cʋna yiri yiri nɛɛ
kapʋpʋ. Lìù nə ba ʋ sʋr̀àn swɩ̀n ʋ fwa cʋna tə
wa, kʋ tíú tə yɩ lìù tə, Yɩɩ yìə̀n tə nə bɩga ʋ yuu
wa, ʋ ga wàá ʋ tɩ̀àn yoo mama wa. 3 Nə yàá kə
kwìə́n sɩsan nii nə, sə nə pa, ka sɛ̀e nə nii, sə nə
tɩnɩ ka mama mɩ́ámɩ́án. 4 Á nəŋə nɩ́á yuu bori
nə dáá nətʋ! Kʋ də kʋ dánɩ́ təmama, kʋ jə volan

* 2:25 2.25 Lɩ̀à təntə yà yɩ Yɩzərayɛlə lɩ̀à nə tʋn ba, sə ba dí yáá
ba va ba ywàń Kanan lʋʋ nii tə. Mə kʋ lʋʋ nii təntə wa, ba yà
mɛ, sə ba va ba ya. Yɩɩ yà kàn nii də, ʋ wá pa ba kʋ lʋʋ nii təntə.
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kʋ wa. Lìù nə jə kʋ volan təntə nə, ʋ wàá ʋ pɩn,
kʋ vəli bwálɩ́ tə, ʋ nə pɩ̀à. Voo nəfarʋ nə swə kʋ
yugə kʋ nətʋ mama, kʋ yɩ kʋ bwálɩ́ tə, lìù tə nə
kəni kʋ nə, kʋ yàá vəli. 5 Mə ləzwənə nəndəli
yɩ nətʋ, kʋ yɩ nəmanbiə, kʋ yoo ga cà. Á nəŋə,
kʋ nyɩn ndə mənpwana nə, kʋ wàá kʋ pɩn, gaʋ
nəfarʋ kwé mən. 6Ləzwənə nəndəli yɩ ndəmən
nə, lʋʋ cʋna tə mɛ wulə kʋ wa. Mən təntə yɩ tə
naŋamən dìə̀. Mə təmʋ̀ cʋna təntə, nə yàá cʋg̀ʋ̀
nə mɩɩ tə mama, kʋ nə zɩgɩ nə lʋrɩ, kʋ vəli nə
tɩan. Kʋ ga yɩ nə yɩra tə wa wobiə don. Kʋ cʋna
tə yàá pwarɩ nə yɩra tə mama. 7 Ləzwənə wàá
dɩ̀àn, ʋ də́ vàná yiri mama yuu wa. Ʋ wàá dɩ̀àn,
ʋ də́ gaʋ vàná, də zuŋi də wonənən, də nɩ́á wa
wiən yuu wa. Ʋ cɩ́gá ga də́ dɩ̀àn tə wiən tə yuu
wa də. 8 Yá ləzwənə tə̀lə́, ʋ nə wàá dɩ̀àn, ʋ də́ ʋ
nəndəli yuu wa. Kʋ yɩ wolwan tə, lìù nə wàrɩ̀ ʋ
janɩ, ʋ pɩn kʋ zɩga yáá nədʋ. Kʋ súə́ də cwan, ka
nə lɩ mɩɩ. 9 Nə bwɩ nə *Yuu-Tiu nə, ʋ nə yɩ nə
nyɩna, də kʋ nəndəli təntə. Yɩɩ fwa ləzoni ndə ʋ
nyɩnyɩga nə. Yá mə kʋ nəndəli təntə tətə nə, nə
ma zɩrɩ, nə kəni ba nə. 10 Bʋr̀à də zɩra naŋa kʋ
nii nədʋ tə wa nə. À nubɩa-ba, á dànà ká pa kʋ
ya nətʋ də aba. 11 Nazəŋə də nakʋkwɩnan wàrɩ̀
nabuliyii nədʋwa tə naŋa. 12À nubɩa-ba, kapɩrʋ
wàrɩ̀ sɩ̀án kʋ zɩŋa. Nə à yə̀ə́ kacʋʋ wàá kapɩra
kʋ zɩŋa. Nacwəŋə tə kʋ nɩ́á nə yɩ nakʋkwɩnan
wàrɩ̀ nəzəŋə kʋ buli abada.

Wʋbʋŋa tə, Kərisə lìù nə mɛ, sə ʋ ja
(Efɛzə tɩ̀án 4.1-3; Filipə tɩ̀án 2.3; 1 Korɛntə

tɩ̀án 3.3; 1 Piyɛrə 3.4; Romə tɩ̀án 14.19)
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13 Lìù wulə á wa, kʋ tíú nə jə wʋbʋŋa naaa?
Lìù wulə á wa, ʋ nə jə yənu naaa? Kʋ tíú mɛ,
sə ʋ ya bwàbwà, ʋ ga twá ʋ tʋtʋnzəŋə, ʋ ma
bɩrɩ də ʋ jə wʋbʋŋa. 14 Á nə jə wʋgwɩʋ, á nə
jɩga də duən nə, sə á doni duən, á dàń mɛ, sə
á yá fwiə tə nə. Yá á dànà ká kʋnɩ kʋnkʋn, á
zɩgɩ cɩ́gá tə nə. 15Kʋ tíú wʋbʋŋa təntə tà kʋ nan
Yɩɩ, kʋ yɩ *Sɩtana nə pɩn kʋ wá. Kʋ yɩ tɩa yuu
yìə̀n, kʋ ga yɩ ləzwənə fɩra yìə̀n. 16 Yoo mama yɩ
gurə gurə, bwálɩ́ tə nəwʋgwɩʋ nəwulə, lɩ̀à tə ga
jɩga də duən, sə ba doni duən. Yá yokʋkwɩnan
yirə mama wulə kʋ bwálɩ́ tə nə. 17 Lìù nə jə Yɩɩ
wʋbʋŋa tə, ʋ bɩcan yɩ nəpon. Kʋ wʋbʋŋa təntə
kəni sìə́ lɩ̀à bɩcanɩ wa, kʋ ga pɩn ba waa bwànɩ̀
duən yuu wa. Kʋ mʋ̀ nə kəni nimarʋ lɩ̀à pwərə
wa. Kʋ pɩn lɩ̀à dəri duən yinəgə zənzən, kʋ yoo
ga ziən. Kʋ mʋ̀ wʋbʋŋa təntə ba lɩ̀à kúrí duən
wa, kʋ ga tà níə́ bələ tíú wʋbʋŋa. 18 Lɩ̀à tə, ba nə
swə bɩcan sìə́, ba mʋ̀ nə kəni tə sìə́ təntə, ba mʋ̀
də ba yɩra lɩ̀à pwərə wa, ndə ba nə dùə̀ wiən.
Yá kʋ tə, ba nə wá na, kʋ wá bɩrɩ də, ba yɩ cɩ́gá
tɩ̀án Yɩɩ yáá con.

4
Lìù nə tʋŋa ʋ pùə́ yokʋkwɩnan fɩra, ʋ ba Yɩɩ

nii zìlí
(1 Timote 2.8; 1 Zwan 2.15-17; Likə 18.13-14)

1 Jara də jaŋa wulə á pwərə wa. Tə yìə̀n təntə
nan yə̀n tə bà? Kʋ yɩ á pùə́ yokʋkwɩnan fɩra nə
pɩn, kʋ yɩ nətʋ. Tə yìə̀n təntə nə wulə á yɩra tə
wa, tə pa á zɩga duən nə. 2 Á yɩ́á zʋa lɩ̀à wiən, á
ga wàrɩ̀ tə á nɩ. Yá kʋ dàń pɩn á jì lagʋra. Á súə́
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də wʋgwɩʋ, á ga wàrɩ̀ wiən tə, á nə pɩ̀à á nɩ. Kʋ
pa jara də jaŋa zàn á pwərəwa, kʋ yoo tə yɩrɩ. Á
ba tə wiən tə jə, á wà tə lòrì Yɩɩ con yɩrɩ. 3Máŋá
tə, á nə lòrì də, á ba nɩ, á pubʋŋa tə nə ba ziən
yɩrɩ. Kʋ yɩ á lòrì, sə á ma tʋn á pùə́ yokʋkwɩnan
fɩra.

4 Á yá Yɩɩ, ndə kacwarɩ nə yá ʋ barɩ nətʋ. Á
yə̀ə́ zəni də, lʋʋ kʋ tə wiən tə sonu yɩ Yɩɩ dʋŋɩ.
Lìù tə, ʋ nə pɩ̀à, sə ʋ twá lʋʋ yìə̀n tə tə kwa, kʋ
tíú wá jì Yɩɩ dʋŋʋ. 5 Á dànà ká bʋń də, kʋ tə Yɩɩ
nə swɩ̀n ʋ sʋgʋ tə wa, yɩ tʋtʋ. Kʋ swɩ̀n də, Yɩɩ
súə́ də wʋgwɩʋ nə siŋu tə fɩra tə yɩrɩ, ʋ nə pɩn
nəba. 6 Yá kʋ tə nə dwə tə mama, kʋ mʋ̀ nə yɩ
pubwanʋ tə, ʋ nə pɩn nəba. Kʋ swɩ̀n Yɩɩ sagɩ tə
wa kʋ wʋ:́
«Yɩɩ zɩga lɩ̀à tə nə, ba nə jə fwiə, ʋ ga fwa

pubwanʋ ba tə, ba nə mun ba tɩ̀àn yɩra».
7Kʋmʋ̀ tə yɩrɩ, á zìlí Yɩɩ nii. Á vɩa *Sɩtana con,

ʋ wá dəri, ʋ va yɩŋʋnɩ, ʋ yá aba. 8 Á twənə á yí
Yɩɩ yɩra, ʋ də wá twən ʋ yí á yɩra. Cʋna lɩ̀à-ba, á
lɩa á jɩ̀àn durən wa. Pwìí bələ tɩ̀án-ba, á lɩa cʋna
á bɩcanɩ wa. 9 Á pɩan á yinəgə ja á tɩ̀àn. Á kənə
á tɩ̀àn lúə́ wa, á kwíə́! Á mʋmʋn wá jì kwirə. Á
pupwən wá lwàń ka jì pucʋnɩ. 10 Á muŋə á tɩ̀àn
*Yuu-Tiu yáá nə! Yá ʋ wa zɩ̀n aba.

Á dànà ká cəgə duən!
11 À nubɩa-ba, á dànà ká cəgə duən! Lìù tə, ʋ

nə cəgə ʋ don, ʋ nə yɩ ʋ nubiu *Kərisə yɩrɩ, nə à
yə̀ə́ ʋ nə bʋr̀ɩ̀ ʋ bʋr̀à, kʋ tíú yɩ yoo tə, Yɩɩ nə pɩn
ʋ *nii tə, kʋ yuu wa ʋ cəgə. Kʋ ga yɩ Yɩɩ nii tə
bʋr̀à nə ʋ bʋr̀ɩ̀. Yá də lìù nə bʋr̀ɩ̀ Yɩɩ nii tə bʋr̀à,
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kʋ tíú kʋ́ʋ̀ wàrɩ̀ kʋ nii təntə nə ʋ twá. Ʋ dàń yɩ
kʋ bʋr̀à nə ʋ bʋr̀ɩ̀. 12 Yɩɩ cɩcɩ nə pɩn ʋ nii lɩ̀à nə.
Ʋ mʋ̀ cɩcɩ nə wàá lɩ̀à bʋr̀à bʋr̀ɩ̀. Ʋ mʋ̀ cɩcɩ nə
wàá lɩ̀à ʋ joŋə ba cʋna wa. Ʋ mʋ̀ cɩcɩ nə wàá ba
ʋ cʋg̀à də. Sə n mʋ!̀ N mʋ̀ nə yɩ wàà, n ma bʋr̀ɩ̀
n don bʋr̀à?

Á dànà ká ya fwiə lɩ̀à!
(Likə 12.16-20)

13 He! Á mʋ,̀ á cʋga nə sɩ́ʋń nə! Á mʋ̀ lɩ̀à tə,
á yàá swɩ̀n, á wʋ:́ «Zə̀n, nə à yə̀ə́ jwɩan, nə wá
va tɩʋ kʋ tə, nə à yə̀ə́ kʋ tə. Nə wá fwa bɩnɩ lá,
nə wá yoli wiən, nə ga wá na nywarɩ nətən lá».
14 Á mʋ̀ lɩ̀à tə, á nə yə̀rì won tə nə wá yí á mɩɩ
tə jwɩan nə. Á yɩ ndə fanyʋ nə, kʋ dánɩ́ mancɩn,
kʋ ga pìí kʋ jén. 15 Á mɛ, sə á swɩ̀n, á wʋ:́ «Də
*Yuu-Tiu nə swə nə mɩɩ tə, nə wá ya lʋʋ wa, nə
wá fwa kʋ tə də kʋ tə». 16Yá á mʋ̀ con kʋ tà nətʋ.
Á yɩ fwiə lɩ̀à, á ga tə bwɩ á tɩ̀àn nə, də kʋ mɛ. Á
nə zɩ̀n á tɩ̀àn nətʋ tə, kʋ yiri ba ziən. 17 Lìù tə, ʋ
nə yə̀ə́ zəni tə, ʋ nə mɛ, sə ʋ fwa, yá ʋ ga ba kʋ
fwa, ʋ ken ʋ tɩ̀àn cʋna wa.

5
Á zurə á yɩra, jɩjə tɩ̀án-ba!
(Matiə 3.5)

1 He! Á mʋ̀ jɩjə tɩ̀án-ba! Á bubwiə á kə yɩɩ nə
zənzən, pucʋnɩ yìə̀n tə yɩrɩ, tə nə wá yí aba! 2 Á
jɩjə wiən tə pʋá́! Kwiu dí á ganan! 3 Á səbiu tə
dí sɩnʋ. Kʋ sɩnʋ tə wá ya won tə, kʋ nə wá pa
ba bʋr̀ɩ̀ á bʋr̀à. Kʋ wá ya ndə mən nə, kʋ də́ á
yɩra tə. Lʋʋ zaŋʋ máŋá bwələ, yá á mʋ̀ tə wulə
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á pɛ̀e wiən tə, tə kwənə nə dáá, á pɩn á tɩ̀àn nə.
4 Tʋt̀ʋǹà nə tʋn á kárɩ́ wa, ba cə tə wiən tə, á ba
ba ŋwɩ́n. Ba lɩ̀à təntə, á nə wà ŋwɩ́n tə, bubwiə
dɩ̀gà ka tʋ *Yuu-Tiu zɩan wa. Ʋ mʋ̀ nə wulə tə
mɛ yuu wa. 5 Á wulə lʋʋ wa, ywánɩ́ də jɩjə fɩra
wiən wa. Á dí zəni, á nwi ndə vàná nə, ba nə
kʋnɩ, sə ba gʋ ba də́. 6 Á bʋr̀ɩ̀ lɩ̀à tə nə yɩ cɩ́gá
tɩ̀án, ba nə wà yoo cʋg̀ʋ,̀ bʋr̀à. Á gʋa ba, ba ga
wà ba tɩ̀àn nə cɩ̀.

Pɩ́nʋ́ də yɩjʋnɩ
(Ebərə-ba 10.35-37; 6.12; Zwakə 1.12; Matiə

5.33-37)
7 À nubɩa-ba, á jana pɩ́nʋ,́ á ma dɩ̀àn *Yuu-Tiu

túrí tə. Á nəŋə, valʋ nə jə pɩ́nʋ́ nətʋ. Ʋ yàá dɩ̀àn
ʋ kárá wiən, tə bà tə bɩ zəni tə pa wá. Ʋ yàá
ja ʋ tɩ̀àn ʋ dɩ̀àn təntən dwɛ̀e tə də talɩkwa dwɛ̀e
tə nə yàá nà. 8 Á zɩga dɩ̀àn. Á də mɛ, sə á ja
pɩ́nʋ́ nətʋ, Yuu-Tiu túrí dɩɩn tə nə bwələ yɩrɩ. 9À
nubɩa-ba, á dànà ká ŋʋŋwɩn duən pwərə wa, sə
Yɩɩ dàn ká bʋr̀ɩ̀ á bʋr̀à. Yuu-Tiu, ʋ nə bʋr̀ɩ̀ bʋr̀à
tə, túrí bwələ. 10 À nubɩa-ba, Yɩɩ nii *sʋs̀ʋǹà tə
swɩ̀n Yuu-Tiu yɩrɩ. Ba dí càn, yá ba ga ja pɩ́nʋ.́ Á
tíə́ ba càn tə, də ba pɩ́nʋ́ tə, á ma man á tɩ̀àn, sə
á də fwa ndə ba nə. 11 Á nəŋə, nə wàá nə swɩ̀n
də, ba yɩ lɩ̀à tə, ba nə yɩ pupwən lɩ̀à, ba nə zɩgɩ
dɩ̀àn ba dɩ̀àn tə yɩrɩ. Á nì də, ba nə swɩ̀n Zwɔbə
pɩ́nʋ́ tə yoo. Yá á nɩ kʋ yígúrə́ wa, kʋ tə Yuu-Tiu
nə tʋn ʋ pa wá. Cɩ́gá, Yɩɩ ywàŋá nə yoo zəni. Yá
ʋ ga dəri nə yinəgə zənzən.

12 À nubɩa-ba, kʋ tə nə dwə tə mama, á dànà
ká tì yɩɩ kʋ tə, nə à yə̀ə́ tɩa ka tə, nə à yə̀ə́ won
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yiri don mama yɩrɩ, á ma dù. Á nə sɛ̀e yoo, sə á
le: «Awo!» Á nə wà kʋ sɛ̀e, sə á swɩ̀n: «Ɔn ɔn!»
Á fwa kʋ nətʋ, sə Yɩɩ bʋr̀à tə dàn ká ja aba.

(Marəkə 11.24)
13 Lìù nə wulə á wa, ʋ wulə càn wa, sə kʋ tíú

jʋn Yɩɩ. Lìù nə wulə á wa, ʋ nə jə pupwən, sə
kʋ tíú nun nuŋi, ʋ ma bʋ Yɩɩ nə. 14 Lìù nə wulə
á wa, ʋ nə yɩ̀, sə kʋ tíú bon *Kərisə lɩ̀à púlí yáá
tɩ̀án tə, sə ba kə nʋga ʋ yuu wa, ba lòrì Yɩɩ ba
pa wá, də *Yuu-Tiu yɩrɩ tə. 15 Ba nə ken ba waa
Zwezi nə, Yuu-Tiu wá pa, kʋ tíú na yazurə, ʋ ga
zàn. Yá ʋ nə fwa cʋna, Yɩɩ wá sɛ̀e ʋ kwɛn tə ʋ
mʋ̀ də wá pwərə wa. 16 Á dàń swɩ̀án á cʋna, á
bɩrɩ duən, á ga jʋn Yɩɩ á pa duən nə, sə kʋ pa á
na yazurə. Cɩ́gá tíú yɩjʋnɩ tʋtʋŋɩ jə saŋʋ zənzən.
17 Á lie Yɩɩ nii *sʋs̀ʋǹʋ̀ Eli yoo. Ʋ yɩn ləzwənə
ndə nə nə. Ʋ lòrì Yɩɩ, sə dwà dàn ká nà. Yá dwà
wà nɩ̀ tɩa yuu wa, kʋ nə zɩgɩ kʋ máŋá tə wa, kʋ
ja va bɩna batwa də cànɩ̀ bardʋ. 18 Kʋ kwa nə, ʋ
kʋ́ʋ̀ lòrì, sə dwà bà ka nà. Yá Yɩɩ kʋ́ʋ̀ pɩn dwà
bà ka nà. Wiən kʋ́ʋ̀ pén tə zɩ̀n bɩa tɩa yuu wa.

Talɩkwa tʋtʋŋɩ
(1 Piyɛrə 4.8)

19-20 À nubɩa-ba, á wa lìù don nə dʋgʋ Yɩɩ cɩ́gá
cwəŋə tə, lìù don wàá ʋ pìí ʋ ja wá, ʋ twi kʋ
cwəŋə təntə wa. Kʋ tíú tə mɛ, sə ʋ lwarɩ də, ʋ
nə pìí ʋ ja wá, ʋ nan ʋ jɩʋn tə wa, ʋ bà Yɩɩ con
tə, ʋ jon cʋnʋ təntə tɩan jɩɩn wa. Yá ʋ cʋna nə
swə tə dáá nətʋ yiri mama, Yɩɩ wá sɛ̀e ʋ kwɛn tə
ʋ mʋ̀ də wá pwərə wa.
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