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Sagɩ tə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ pa
Filipə

Kərisə lɩà̀ tə nə
Filipə tɩá̀n sagɩ tə yuu wa

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

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

nə, ba nə wulə Filipə tɩfarʋ wa. Filipə yɩ kʋ
wulə Masedwanə nagwanaa tə wa. Polə nə dɩga
Kərisə lɩ̀à púlí təntə də̀ń, kʋ mʋ̀ ga nə yɩ Kərisə
lɩ̀à púlə́ tə wa təntən púlí nasara lʋʋ wa. Polə
swə Kərisə lɩ̀à púlí təntə zənzən.

Sagɩ tə wa sʋgʋ
Nəŋə kʋ tə yɩrɩ Polə nə pʋṕʋńɩ́ ba nə: Polə

wulə bàń dìə̀, *Kərisə lɩ̀à tə Filipə nə ga pa zìlə́
wiən bà, tə pa wá, yá ʋ dàń kəni ba lɛ̀eɛ̀e.
Polə pɩ̀à ʋ bɩrɩ də, càn yí Kərisə lɩ̀à tə, yá də

kʋ nətʋ mɛ, ba tə mɛ, sə ba ya pupwən wa, ba
tə mɛ, sə ba vwə ba tɩ̀àn *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə
nə, ba mɛ, sə ba tʋŋa ba pɩn duən nə, ba ga mɛ,
sə ba sóní duən də ba waa mama, ndə ʋmʋ̀ Polə
nə.

Polə jʋǹɩ̀ Kərisə lɩ̀à tə Filipə nə
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1 À mʋ̀ Polə də Timote nə yɩ Zwezi-*Kərisə
tʋtʋnbɩa. Nə pʋṕʋńɩ́ sagɩ kʋ tə, nə pɩn á mʋ,̀
Filipə lɩ̀à tə mama, á nə yɩ Zwezi-Kərisə nə tɩ.
Nə pʋṕʋńɩ́ kʋ, nə pɩn á yáá tɩ̀án tə nə də á
tʋtʋnbɩa tə nə. 2 Nə nyɩna Yɩɩ də nə *Yuu-Tiu
Zwezi-Kərisə nə wá fwa pubwanʋ á yɩra, ba ga
pa aba bɩcan sìə́.

Won tə, Polə nə lòrì Yɩɩ con, Filipə tɩ̀án yɩrɩ
(Kolosə tɩ̀án 1.3-11)

3-4 Máŋá mama, à nə swɩ̀n á yoo à nyɩna Yɩɩ
con, à yàá kə ʋ lɛ̀eɛ̀e á yɩrɩ. Yá à yàá fwa kʋ nətʋ
tə də pupwən. 5 Kʋ zɩgɩ dɩɩn tə nə, á nə jigə
*Kərisə lɩ̀à, kʋ ja bà kʋ yí zə̀n, á mʋ̀ də à mʋ̀ nə
tʋŋa duən nə, nə swɩ̀n Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə,
nə bɩrɩ. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à kəni Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e. 6 À yə̀ə́
də, cɩ́gá mama Yɩɩ dɩga tʋtʋnzəŋu də̀ń á bɩcanɩ
wa. Yá kʋ ja vələ dɩɩn tə nə, Zwezi-Kərisə nə wá
pìí ʋ bà, ʋ wá fwa kʋ, ʋ zwɛ̀e.

7 Yɩɩ fwa ʋ pubwanʋ tə à yɩra, ʋ ga fwa kʋ vàn
don á də yɩra. Ba vwə nə də banzala, yá à wá
swɩ̀n Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə, à bɩrɩ. À wá pa
ba lwarɩ də, kʋ yɩ cɩ́gá, lɩ̀à tə, ba nə bʋr̀ɩ̀ bʋr̀à tə
yáá con, də dɩ̀àn. Kʋmʋ̀ nə pɩn, à jə cɩ́gá, sə à ja
pubʋŋa təntə də á mama, à nə ken á yoo à bɩcan
wa. 8 Á yoo yɩ̀ nə zənzən. Yɩɩ yə̀ə́ zəni də, kʋ tà
kʋnkʋn nə à kʋnɩ. Kʋ yɩ Zwezi-Kərisə sonu tə
nə, à ma swə aba.

9 Yá won tə, à dàń nə lòrì Yɩɩ con, kʋ mʋ̀ nə
yɩ, sə á sonu tə súrí, wuuu kʋ ja lɛ. Kʋ mʋ̀ nə
wá pa aba yənu, sə á wànɩ́ á lwarɩ nətʋ tə, á nə
mɛ, sə á fwa. 10 Yá á dàń wá wànɩ́ á kúrí kʋ tə
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nə jə funə. Kʋ nətʋ tə dàń wá pa, dɩɩn tə, Zwezi-
Kərisə nə wá pìí ʋ bà, á bɩcanɩ wá ya nəpon, á
ga bá ja yokʋkwɩnan, ba nə wá caga á nii tə nə
yɩrɩ. 11 Yá kʋ máŋá tə wa, á wá ya lɩ̀à tə, á twá
də Zwezi-Kərisə, á ma tʋŋa tʋtʋnzəŋə zənzən,
tə nə bɩrɩ də, á yɩ cɩ́gá tɩ̀án Yɩɩ yáá con. Kʋ mʋ̀
nə wá pa, lɩ̀à pa dun Yɩɩ nə, ba ga bʋ ʋ nə.

Zwezi-Kərisə dwə won mama
(Marəkə 9.38-40; Romə tɩ̀án 14.7-8; 2 Korɛntə

tɩ̀án 5.1-9)
12 À nubɩa-ba, yìə̀n tə, tə nə yí nə, à pɩ̀à, sə

á lwarɩ də, tə san tə pa Zwezi-*Kərisə sʋywáŋʋ́
tə kwɛn kʋ va yáá. 13 Kʋ yɩ cɩ́gá, mə kʋ twá də
tə mʋ̀ yìə̀n təntə, tə nə yí nə, pamana tə mama,
ba nə wulə bʋr̀à dìə̀ tə wa, də ba duən tə mama
ma yə̀ə́ də, kʋ yɩ Zwezi-Kərisə yɩrɩ, ba vwə nə də
banzala. 14 Ba vwə nə də banzala kʋ ga pa lɩ̀à tə
zʋnɩ, ba nə yɩ à nubɩa Kərisə yɩrɩ, tə jə *Yuu-Tiu
dɩ̀àn ʋ cwəŋə tə wa. Yá kʋ dàń pɩn, ba kwɛn ba
swɩ̀n Yɩɩ sʋgʋ tə də wʋdɩʋ, fən də ga ba ba jə.

15 Ba wa lɩ̀à duən yɩ ba swɩ̀n Zwezi-Kərisə
sʋywáŋʋ́ tə dəwʋgwɩʋ, ba ma jɩga à mʋ̀ Polə nə.
Yá ba duən mʋ̀ yɩ, ba swɩ̀n kʋ, də ba waa mama.
16Bamʋ̀ fwa kʋ də sonu, ba ga yə̀ə́ də, Yɩɩ nə ken
nə yəbə, sə à swɩ̀n Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə də
dɩ̀àn, à bɩrɩ də, kʋ yɩ cɩ́gá. 17 Ba duən tə mʋ̀ yɩ
ba swɩ̀n Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə, sə ba ma jɩgɩ
də nə. Ba sʋr̀àn tə tà də ba waa mama. Ba fwa
nətʋ, ba ga bʋŋa də, ba wá súrí à càn tə, à nə
wulə tə wa, à banzala tə wa. 18 Kʋ tà à yáá. Ba
duən pubʋŋɩ wàá pubʋnkʋkwɩnan tə yanɩ. Ba
duən də pubʋŋɩ wàá pubʋnzəŋə tə yanɩ. Yá ba
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ga nə swɩ̀n Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə, à mʋ̀ Polə
tə wulə pupwən wa, kʋ yoo tə yɩrɩ. Cɩ́gá mama,
à tə wá kwɛn à jwɛ, à súrí lá wuuu. 19 À yə̀ə́ də,
kʋ nətʋ nə wá pa Yɩɩ jon nə. Kʋ nətʋ wá twá də
á yɩjʋnɩ də Zwezi-Kərisə *Siŋu tə, kʋ də nə saŋa
nə. 20 À swə, sə yoo kʋ tə tʋn. À jə kʋ yala, də à
waa mama. Kʋ mʋ̀ nə yɩ, sə à cɩ̀ yoo dàn ká ya
lá, cavɩra nə wá ja nə kʋ yɩrɩ, sə à tətə dàń wá
kwɛn, à lɩ à waa con sɩ́ʋń nə, ndə fuən tə nə. Yá
kʋ dàń nə twá à lʋʋ wulu nə, nə à yə̀ə́ à tɩan nə,
ba wá pa dun Zwezi-Kərisə nə. 21 À mʋ̀ Polə con
nə, Zwezi-Kərisə nə pɩn, à mɩɩ tə jə də̀ń. Yá tɩan
dàń jə nywarɩ tə pa nə.

22Yá à mɩɩ nəwulə lʋʋwa, à təwàá tʋtʋnzəŋu
à fwa. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à kʋ́ʋ̀ yə̀rì kʋ tə, à nə wá
kúrí à tì. 23 À dàń yɩ à wulə yìə̀n bələ tətəŋi wa.
Vàn don nə, à swə zəni, sə à tɩ, sə à ya də Zwezi-
Kərisə. Kʋ mʋ̀ ga nə wá ya ywánɩ́ də nə zənzən.
24 Yá vàn don də nə, á mʋ̀ yɩrɩ nə, à mɩɩ nə wulə
lʋʋ, sə à san aba, kʋ də jə funə zənzən, kʋ doni.
25 À yə̀ə́ də, cɩ́gá mama kʋ yɩ nətʋ, à ga yə̀ə́ də,
à bá tɩ, à wá ya də aba. À wá san aba, sə á va
yáá Yɩɩ nyiən tə wa. Yá á dàń wá jwɛ, á nə keni
á waa Zwezi nə wuuu, tə yɩrɩ. 26 Máŋá tə, à nə
wá pìí à bà á con, á dàń wá bʋ Zwezi-Kərisə nə
zənzən á ja lɛ, à nə pìí á bà á con yɩrɩ.

(1 Tɛsalonikə tɩ̀án 2.12-16; Ebərə-ba 10.32-36;
Tʋtʋnan 14.22)

27 Yoo tə kʋ nə dwə, kʋmʋ̀ nə yɩ, sə á ya lɩ̀à tə,
á nə twá kʋ tə nii nə, Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə
nə bɩrɩ aba. À pɩ̀à də, à nə wá bà, à na aba, nə
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à yə̀ə́ à nə wà twi, sə à nì də, á zɩga dɩ̀àn, á ga
jə nimarʋ. À pɩ̀à, sə à nì də, á kəni dɩ̀àn də waa
nədʋ, Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə yɩrɩ, á nə sɛ̀e.
28 Yá á kʋ́ʋ̀ ba, á dʋŋa tə fən duri mɩ́ámɩ́án. Kʋ
mʋ̀ nəwá bɩrɩ də, ba mʋ̀ yɩ ba tɩ ba jénmɩ́ámɩ́án
Yɩɩ yáá con, á mʋ̀ ga wulə cwəŋə wa, kʋ nə wá
jon aba á cʋna wa. 29 Yá kʋ yoo təntə yɩ kʋ nan
Yɩɩ. Yɩɩ nə pɩn aba yuywáŋʋ.́ Kʋ tà, sə á kəni á
waa ʋ nəwuuu, cɩcɩ. Kʋ yɩ, sə á də́ càn də ʋ yɩrɩ.
30 Sɩ́ʋń nə, à mʋ̀ də á mʋ̀ mɛ dàń nə saŋa duən
nə, nə jaŋa. Á dí yáá á na jaŋa tə, à nə jaŋa. Yá
sɩ́ʋń nə, á nə̀ń də, à tə wulə jaŋa tə wa.

2
Á yana ndə Zwezi nə
(Romə tɩ̀án 15.1-7; 2 Korɛntə tɩ̀án 8.9; Kolosə

tɩ̀án 1.15-20; Ebərə-ba 1.1-4)
1 Á ken á waa Zwezi-*Kərisə nə. Kʋ nətʋ pɩn

súrí á bɩcanɩ naaa? Ʋ sonu tə dàn á jɩ̀àn naaa? Á
nɩ tori Yɩɩ-*Siŋu tə tarpɩʋn tə wa naaa? Yɩɩ fwa
pubwanʋ á yɩra naaa? Yɩɩ dəri á yinəgə zənzən
naaa? 2 Də kʋ nə yɩ nətʋ, à lòrì aba, sə á sóní
duən də Kərisə sonu təntə, sə á ja pubʋŋa nədʋ,
sə á nii ya nədʋ. Á nə fwa nətʋ, à pupwən tə
dàń wá ya cɩ́gá cɩ́gá pupwən. 3 Á dànà ká jɩgɩ də
duən. Á dànà ká bʋ á tɩ̀àn nə. Á kəni á tɩ̀àn tɩa
duən yáá con. Á ywàŋá lɩ̀à tə ndə lɩ̀à tə nə, ba
nə wulə á yuu wa. 4 Á lìù mama dàn ká bʋń kʋ
tə nə ziən, kʋ pa ʋ mʋ̀ cɩcɩ nə yoo. Ʋ mɛ, sə ʋ
bʋń kʋ tə nə ziən, kʋ pa ba duən tə də nə.
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5 Á pɩan, á pubʋŋa tə ya ndə Zwezi-Kərisə
pubʋŋa tə nə.
6 Ʋ də Yɩɩ mɛ yà yɩ nədʋ. Yá ʋ ga wà pa kʋ ya

yoo ʋ nə ba pɩ̀à, sə ʋ yá kʋ. 7 Ʋ yá ʋ dun
tə mama, ʋ ga jì yoŋu. Ʋ jigə ləzwənə, ba
lʋrɩ wá, ndə ba nə lʋrɩ ləzoni tə nətʋ. 8 Ʋ
sɛ̀e ʋmun ʋ tɩ̀àn, ʋ ga zìlí Yɩɩ nii, ʋ va ʋ tɩ*.
9 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, Yɩɩ tì wá, ʋ kə dun bwálɩ́
wa, tə nə dwə won mama. Yɩɩ pɩn wá yɩrɩ
tə, kʋ nə dwə yɩrɩmama. 10Kʋ twá kʋ yɩrɩ
təntə nə, lɩ̀à tə mama, də wiən tə mama
Yɩɩ sàń nə, də tɩa yuu wa yəbə, də tɩa də̀ń
mɛ, wá bà ba tʋ Zwezi yáá con, ba bʋ ʋ
nə. 11 Lìù mama wá súrí ʋ nii, ʋ ga swɩ̀n,
ʋ bɩrɩ də Zwezi-Kərisə yɩ *Yuu-Tiu. Yá kʋ
dàń wá pa dun nə nyɩna Yɩɩ nə.

Kərisə lɩ̀à tə yɩ ndə poni nə
12À nubisoni-ba, máŋá təwa, à mʋ̀ də á mʋ̀ nə

yɩn duən nə, á zìlí Yɩɩ nii. Kʋ mɛ, sə á tə zìlí Yɩɩ
nii sɩ́ʋ́n nə, máŋá ka tə də wa, à nə tə̀lə́ á con.
Yɩɩ jon aba á cʋna wa, á dàn tʋŋa kʋ tʋtʋnan.
Á fwa kʋ nətʋ də zìlə́ zənzən də á vɩvaga ʋ yáá
con, 13 Yɩɩ nə dí yáá ʋ tanɩ aba ʋ tún, sə á sóní
yìə̀n tə, tə nə poli ʋ pùə́, ʋ ga pa aba dɩ̀àn, sə á
tʋn tə də yɩrɩ. 14 Kʋ tə mama á nə fwa, á dànà
ká ŋʋŋwɩn. Yá á dànà ká fwa tʋt́ʋǹá də duən.
15 Kʋ mʋ̀ nə wá pa, á ya lɩ̀à tə, á nə ba yoo jə,
ba nə wá caga á nii nə kʋ yɩrɩ. Á ga wá ya Yɩɩ
lɩ̀à tə, á bɩcanɩ nə yɩ nəpon Yɩɩ yáá con, á nə ba
cʋna jə. Á mʋ̀ də ŋwɩna də wʋlwanyɩna-ba nə
* 2:8 2.8 Kʋ ga yɩ, ba paa wá dagarʋ yuu, ʋ tɩ.
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wulə lʋʋ kʋ tə wa, á mɛ, sə á ya ba wa, ndə poni
nə, kʋ nə pɩpɩlɩ. 16 Á mɛ, sə á swɩ̀n sʋr̀àn tə, tə
nə pɩn mɩɩ, á bɩrɩ lɩ̀à nə. Á nə fwa nətʋ, dɩɩn tə
Zwezi-*Kərisə nə wá pìí ʋ bà, à mʋ̀ Polə wá na
dun ʋ yáá con, á yɩrɩ. Kʋ nətʋ bɩrɩ də, à càn tə, à
nə dí tʋtʋŋɩ tə wa, də à nə gwàrɩ̀ tə wà tʋtʋ twɩ.
17 Á keni á waa Zwezi nə. Kʋ yɩ ndə *joŋi nə, á
nə pɩn Yɩɩ nə. Ba nə gʋa nə, à jə pupwən. À mɩɩ
tə wá ya joŋi, kʋ súrí á joŋi tə nə. Yá à dàń wá
jwɛ də á mama. 18Á dəmɛ, sə á ja pupwən nətʋ,
á jwɛ də nə.

Timote də Epafəroditə yoo
(1 Tɛsalonikə tɩ̀án 3.1-11; 1 Korɛntə tɩ̀án

16.15-18)
19Də kʋ nə yɩ *Yuu-Tiu Zwezi fɩra, à jə yala də,

à wá tʋn Timote á con sɩ́ʋń. À pɩ̀à, sə máŋá tə
wa, ʋ nə pìí ʋ bà à con, sə ʋ dàn à mʋ̀ Polə jɩ̀àn,
də tə tə ʋ nə nì á con. 20Mə ʋ mʋ̀ cɩcɩ nə yɩ lìù
ʋ wulə à con, ʋ də pubʋŋa tə nə yɩ ndə à nə, á
yoo nə yɩ̀ wá cɩ́gá cɩ́gá, ndə à nə. 21 Lɩ̀à tə duən
tə mama yɩ ba təntɩan yìə̀n cɩcɩ nə ba bʋŋa. Yá
ba ba Zwezi-*Kərisə yìə̀n tə yuu ywàŋá. 22 Kʋ
nə yɩ Timote mʋ,̀ á yə̀ə́ nətʋ tə, ʋ nə bɩrɩ də, ʋ
yoo ba kwɛ̀e. À mʋ̀ də ʋ mʋ̀ mɛ nə tʋŋa duən
nə, nə swɩ̀n Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə, nə bɩrɩ. Ʋ
san nə tʋtʋŋɩ tə wa, ndə bìú nə saŋa ʋ nyɩna nə
nətʋ. 23 À jə yala də, à wá wànɩ́ à tʋn wá á con
lala, də à nə nɩ à yìə̀n tə yáá. 24 À jə yala də, kʋ
nə yɩ Yuu-Tiu fɩra, à tətə Polə wá bà á con sɩ́ʋ́n.
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25 À nɩ də, kʋ mɛ, sə à pa Epafəroditə, ʋ nə yɩ
à nubiu Kərisə yɩrɩ, pìí ʋ bà á con. Á tʋn wá à
con, sə ʋ ja saŋʋ tə, à yà nə pɩ̀à, ʋ ja bà ʋ pa
nə. Yá à mʋ̀ də ʋ mʋ̀ dàń ken dɩ̀àn nə tʋn Zwezi
tʋtʋnan tə zənzən. 26Ʋ yɩra lɩŋa zənzən, sə ʋ na
á mama. Yá á yoo ga jə wá, ʋ nə yə̀ə́ də, á nì də,
ʋ yɩra ba zurə yɩrɩ. 27Kʋ yɩ cɩ́gá, ʋ yà tʋa yayɩgʋ,
kʋ ga mancɩn, sə ʋ mɩɩ zwɛ̀e. Yá Yɩɩ dàń dəri ʋ
yinəgə. Kʋ tà ʋ mʋ̀ cɩcɩ yinəgə nə, Yɩɩ dəri. Kʋ
yɩ də à mʋ̀ Polə mɛ, sə pucʋnɩ nəfarʋ don kʋ́ʋ̀
dàn ká yí nə, kʋ súrí. 28 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à bɩbarɩ,
sə à pa, ʋ bà á con, sə á na wá, sə á ya pupwən
wa, sə à də pucʋnɩ tə fʋ kʋ mun. 29 Ʋ yɩ á don
Kərisə lìù nə Yuu-Tiu cwəŋə tə wa. Á zìlə́ ba mʋ̀
ləzwənyirə təntə. Máŋá tə wa, ʋ dàń nə twi, sə
á sɛ̀e, á jon wá də pupwən. 30 Ʋ jon á yuu tʋtʋŋɩ
ʋ tʋn, ʋ mɩɩ yà ga pɩ̀à kʋ nan, tʋtʋŋɩ tə yɩrɩ, á yà
nə pɩ̀à, sə á tʋn á pa nə, də á yà nə wulə à con.
Kʋ yà ga mancɩn, sə ʋ mɩɩ zwɛ̀e Kərisə tʋtʋŋɩ tə
yɩrɩ.

3
Zwezi-Kərisə dwə won mama
(Galasi tɩ̀án 5.1-6; 6.12-14; 1 Korɛntə tɩ̀án 9.24-

27; 2 Piyɛrə 1.5-11)
1 À nubɩa-ba, sʋgʋ tə, à nə wá ma zwɛ̀e nə yɩ

kʋ tə: Á mʋ̀ də *Yuu-Tiu vwə duən nə. Á dàń
yana pupwən wa. Kʋ ba nə wʋwalɩ, sə à pìí à
bwé kʋ tə wa, à nə dí yáá à swɩ̀n á con. Yá á
mʋ̀ con nə, kʋ mʋ̀ nə wá pa, á nì kʋ də̀ń cɩ́gá
cɩ́gá. 2 Lɩ̀à wulə, ba tʋŋa yokʋkwɩnan. Ba yɩ ndə
kukuri nə. Ba yoo nə yɩ, sə ba *gwəŋə bɛɛ. Yá
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kʋ ga yɩ yotʋtʋ. Á cɩa á tɩ̀àn nə də ba tə! 3 Nə
mʋ̀ nə yɩ lɩ̀à tə, nə nə gwəŋə nə tɩ̀àn, yá kʋ ga jə
də̀ń. Kʋ tà ba mʋ.̀ Nəmʋ̀ nə jə Yɩɩ-*Siŋu tə dɩ̀àn,
nə ma tʋŋa nə pɩn Yɩɩ nə. Nə pɩn dun nə tɩ̀àn
nə Zwezi-Kərisə yɩrɩ. Nə ba nə waa kəni ləzoni
yofwamɩnan nə.

4 Də lɩ̀à duən nə bʋŋa də, ba mʋ̀ nə wàá ba
waa ba kəni ləzoni yofwamɩnan nə, à mʋ̀ Polə
nə dwə ba. À də yà wàá à waa à kəni tə nə. 5 Á
nəŋə yìə̀n tə, nə pɩn à dwə ba: *Ebərə-ba nə lʋrɩ
nə, à ga yɩ Ebərə cɩ́gá cɩ́gá. À yɩ *Yɩzərayɛlə-ba
dwíí, Bɛnzwamɛn* dwíí dəkuu təwa. Ba lʋrɩ nə,
ba gwəŋə nə, à lʋrɩ dɩan nana dɩɩn nə. 6 Kʋ nə
yɩ Yɩɩ *nii tə yoo wa, à yà yɩ *Farɩzɩan. À yà jə
yawala zənzən, *Zwifə-ba Yɩɩ nii tə yoo wa. Kʋ
mʋ̀ nə pɩn, à yà fɩfɩn Kərisə lɩ̀à púlí tə. Kʋ nə
kʋ́ʋ̀ yɩ ka twá Zwifə-ba Yɩɩ nii tə nə zəni, sə kʋ
ma bɩrɩ də, à yɩ cɩ́gá tíú, à yà zìlí Yɩɩ nii təmama.
Yá à yà ba yoo mama jə ba nə wá caga à nii nə
kʋ yɩrɩ. 7 À yà jələ tə yìə̀n təntə də, tə mʋ̀ nə jə
nywarɩ. Yá sɩ́ʋń nə Zwezi-Kərisə yɩrɩ, à dàń jələ
tə mama ndə tʋtʋ nə. 8 Cɩ́gá mama, tə mama
yɩ ndə tʋtʋ nə. À yə̀ə́ à Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə.
Kʋ mʋ̀ yənu təntə ga nə dwə won mama. Ʋ mʋ̀
yɩrɩ nə à sɛ̀e, sə à kwɩ̀n tə mama nə, à ga jələ tə
mama ndə ywərən nə, sə à wànɩ́ à ya Kərisə lìù.
9 À pɩ̀à, sə kʋ twá, à nə ken à waa Zwezi-Kərisə

* 3:5 3.5 Bɛnzwamɛn yɩ *Zwakɔbə talɩkwa bìú, ʋ nə súrí ʋ bɩa
nii nə, bɩa fugə bələ. Zwakɔbə yɩ Yɩzərayɛlə yɩrɩ don. Yɩzərayɛlə
dwíí tə pwɛ̀e pulə fugə bələ. Tə fugə bələ nii nyiən yɩrɩ nə yɩ
Bɛnzwamɛn.
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nə, à ma ya cɩ́gá tíú Yɩɩ yáá con. À kʋ́ʋ̀ bá pɩ̀à, sə
à ya cɩ́gá tíú Yɩɩ yáá con, à nə zìlí Yɩɩ nii tə yoo ʋ
nə pɩn *Moyizə nə yɩrɩ. Yɩɩ dàń nə pɩn, à yɩ cɩ́gá
tíú, à nə ken à waa Zwezi nə yɩrɩ. Kʋ tà à tətə.
Kʋmʋ̀ nə pɩn, à dàń yɩ ʋmʋ̀ lìù mɩ́ámɩ́án. 10 Yoo
tə à nə pɩ̀à, kʋ mʋ̀ nə yɩ, sə à yəni Zwezi-Kərisə.
Yá à pɩ̀à, sə à yəni dɩ̀àn tə, ʋ nə ja pìí ʋ bwin ʋ
nan. Yá à dàń pɩ̀à, sə à də́ càn dəwá, sə à ya ndə
ʋ nə, máŋá tə wa, ʋ nə tɩga. 11 Də kʋ nə swə kʋ
yɩ nətʋmama, sə à də pìí à bwin à nan ndə ʋ nə.

Ka dəri ka va yáá wuuu yoo
(Romə tɩ̀án 16.17-18; Ebərə-ba 13.14; 1 Zwan

3.1-3)
12 Kʋ tà à pɩ̀à, sə à swɩ̀n də, à manwarɩ à na

kʋ tə à nə pɩ̀á. À ma kʋ́ʋ̀ ba pɩ̀à, sə à swɩ̀n də,
à yoo mama manwarɩ kʋ ziən. Yá à dàń yɩ à
kəni dɩ̀àn, sə à wànɩ́ à ja wiən təntə, ndə Zwezi-
Kərisə nə sɛ̀e nə nətʋ. 13À nubɩa-ba, kʋ tà à wʋ,́
à manwarɩ à ja tə wiən təntə. Yá yoo nədʋ nə,
à dàń fwa. Kʋ mʋ̀ nə yɩ, à swɛ̀eé wiən tə, tə nə
kɛ̀eń, à ga kəni dɩ̀àn, sə à yí wiən tə, tə nə wulə
yáá. 14 À dàń yɩ à dəri, à vələ yáá wuuu, sə à
wànɩ́ à yí lá. Kʋ mʋ̀ nə wá pa, à na ŋwɩ́rán tə,
Yɩɩ nə kúrí nəba, sə ʋ pa nəba. Ŋwɩŕán təntə nə
yɩ, sə à ya də wá Yɩɩ sàń nə, Zwezi-Kərisə yɩrɩ.

15 Nə mʋ̀ jigə nəkwɩna Yɩɩ cwəŋə tə wa. Nə
mɛ, sə nə bʋń nətʋ. Də á nə bʋń yiri don, Yɩɩ nə
wá bɩrɩ kʋ aba. 16 Kʋ nə swə, kʋ yɩ nətʋ mama,
nə vələ nə yáá wuuu, cwəŋə tə wa, nə nə yɩn ka
wa, kʋ bà kʋ yí zə̀n.
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17 À nubɩa-ba, á mama yana, ndə à nə yɩ nətʋ.
Á ywàŋá lɩ̀à tə, ba nə yɩ ndə nə nə, sə á də ya
nətʋ. 18 À dí yáá à swɩ̀n tə yìə̀n təntə á con, nɛɛ
kapʋpʋ. Sɩ́ʋń nə, à kʋ́ʋ̀ pìí à bwé tə wa, kʋ dàń
ga yɩ də yinɩa. Lɩ̀à dáá zənzən ba tʋtʋnɛɛ nə
bɩrɩ də, ba yɩ Zwezi-*Kərisə, ʋ nə tɩga dagarʋ tə
yuu wa, dʋŋa. 19 Ba mʋ̀ lɩ̀à təntə puswənə wiən
nə yɩ ba yɩɩ. Ba tʋŋa yìə̀n tə nə jə cavɩra, yá ba
ga tə pɩn dun ba tɩ̀àn nə, də kʋ mɛ. Ba pubʋŋa
mama dàń yɩ ka wulə tɩa yuu wiən tə con. Máŋá
don bɩ̀àn Yɩɩ nə wá cʋg̀ʋ̀ ba. 20 Kʋ nə yɩ nə mʋ,̀
nə mʋ̀ yɩ Yɩɩ *sàń lɩ̀à. Kʋ yɩ nə *Yuu-Tiu Zwezi-
Kərisə, ʋ nə jon nəba nə cʋna wa, nə dànɩ̀, də ʋ
naŋa Yɩɩ sàń nə, ʋ cwi nə con. 21 Ʋ nə twi máŋá
təwa, ʋwá lwàń nə yɩra tə, tə nə ba dun jə, ʋ pa
tə jì ndə ʋ tətə yɩra tə nə, tə nə jə dun. Ʋ wá fwa
kʋ nətʋ tə də dɩ̀àn tə, tə nə pɩn, ʋ wulə wiən tə
mama yuu wa.

4
1À nubisoni-ba, kʋmʋ̀ yɩrɩ nə, á dàń zɩga zəni,

də *Yuu-Tiu máŋá mama wuuu. À nubɩa-ba, à
swə aba zənzən. À ga pɩ̀à, sə à pìí à na aba cɩ́gá
cɩ́gá. À wulə pupwən wa á yɩrɩ. Yá à wá na dun
yupuu á mʋ̀ yɩrɩ.

Sagɩ tə kwìə̀ bwálɩ́
(Filipə tɩ̀án 2.1-3; 1 Tɛsalonikə tɩ̀án 5.16; 1

Piyɛrə 5.7; Kolosə tɩ̀án 4.2; Zwakə 3.17-18)
2 À kwè Evodi də Sɛntiswə, ba mʋ̀ kana bələ

təntə sə ba ja nimarʋ, ba nə yɩ *Yuu-Tiu lɩ̀à tə
yɩrɩ. 3 Yá n mʋ̀ lìù tə, n nə yɩ pùə́ nədʋ tíú, n
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ga yɩ à tʋtʋndon, à lòrì mʋ,́ sə n san kana bələ
təntə nə. À mʋ,̀ də bamʋ,̀ də Kəleman, də tʋt̀ʋǹà
tə duən nə kálɩ́ nə tɩ̀àn nə swɩ̀n Zwezi-Kərisə
sʋywáŋʋ́ tə nə bɩrɩ. Yɩɩ pʋṕʋńɩ́ ba mama yɩra
sagɩ wa. Kʋ nətʋ bɩrɩ də, ba jə mɩɩ tə, kʋ nə ba
zwɛ̀e ʋ con.

4 Á wulə də Yuu-Tiu Á dàń yana pupwən wa
dɩɩnmama. À tə kʋ́ʋ̀ bwé kʋwa: Á yana pupwən
wa! 5Á pɩan lɩ̀à təmama lwarɩ də á jə pubwanʋ.
Yuu-Tiu túrí bwələ. 6 Á dànà ká pa, won mama
yoo ja aba. Yoo mama nə twi, sə á twá də yɩjʋnɩ,
á lòrì won tə, á nə pɩ̀à Yɩɩ con. Á nə lòrì Yɩɩ con
nətʋ, sə á kə ʋ lɛ̀eɛ̀e də. 7 Yá Yɩɩ wá pa bɩcan
sìə́ aba, tə nə dwə won tə mama nə nə wàá kʋ
də̀ń nə nì. Bɩcan sìə́ təntə dàń wá pa, á fɩra də
á pubʋŋa ya də Zwezi-Kərisə.

8 À nubɩa-ba, kʋ tə, à nə wá swɩ̀n à gúrí nə
yɩ yìə̀n tətə. Á nəŋə yìə̀n tə nə mɛ, sə tə ya á
pubʋŋa yìə̀n: Tə mʋ̀ nə yɩ yozəŋə tə, lɩ̀à nə bwɩ
tə nə, də yìə̀n tə, tə nə yɩ cɩ́gá yìə̀n Yɩɩ yáá con.
Də tə tə ba cʋna jə. Də tə tə ba nəmɛ, sə ba sóní,
ba ga bɩrɩ də, tə ziən. Də yofwamɩnan nəzəŋə
ba nə bwɩ tə nə. 9 Á də dàń fwa yìə̀n təntə à nə
bɩrɩ aba, də tə tə, á nə sɛ̀e, də tə tə, á nə nì, də
tə tə, á nə nɩ də, à fwa. Yá Yɩɩ tə, ʋ nə pɩn nəba
bɩcan sìə́, dàń wá ya də aba.

Polə kəni ba lɛèɛè ba zìlə́ tə yɩrɩ
(Ebərə-ba 13.3, 5, 16; Filipə tɩ̀án 1.7; 2 Korɛntə

tɩ̀án 9.6-15)
10 *Yuu-Tiu pɩn, à jə pupwən, á nə kʋ́ʋ̀ pìí á

wulə á saŋa nə yɩrɩ. Á bʋŋa à yoo, kʋ dán, yá
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á wà wànɩ́, sə á san nə. 11 Kʋ tà à swɩ̀n nətʋ,
won nə mùrì nə yɩrɩ. À mɩ̀ nətʋ tə, à nə wá
ya pupwən wa, yoo mama wa. 12 À yə̀ə́, nətʋ à
nə wá fwa də, won nə mùrì nə. À ma kʋ́ʋ̀ yə̀ə́,
nətʋ à nə wá fwa də, à nə jə wiən zənzən də.
Yoo mama wa, à mɩ̀ ka də́ ka sú, à ga mɩ̀ niən
janʋ də. À mɩ̀ ka ja wiən zənzən, à ga mɩ̀ won
nə mùrì nə də. 13 À wàá tə yìə̀n təntə mama, à
fwa də dɩ̀àn tə, Zwezi-Kərisə nə pɩn nə. 14 Yá
də nətʋ mama, á fwa zəni də, á nə san nə à
yojanan tə wa. 15 Á mʋ̀ Filipə tɩ̀án-ba, á yə̀ə́ də,
kʋ jɩjʋ mama à swɩ̀n Zwezi-*Kərisə sʋywáŋʋ́ tə,
Masedwanə nagwanaa tə wa. Yá à nə pìí à vìrí,
máŋá tə wa, á mʋ̀ cɩcɩ nə san nə. Kərisə lɩ̀à púlí
don mama wà lá yɩn à mʋ̀ də ba mʋ̀ nə pɩn wiən
duən nə, nə ga jon wiən duən con, də kʋ nə tà
á mʋ̀ cɩcɩ. 16 À nə kʋ́ʋ̀ yɩn Tɛsalonikə də nə, á
nɛɛ bələmɛ, á nə pɩn, won tə, kʋ nəmùrì nə, bà
kʋ pa nə. 17 Kʋ tà á zìlə́ wiən tə, à pɩ̀à. Kʋ tə,
à nə pɩ̀à, kʋ mʋ̀ nə yɩ, sə Yɩɩ pa aba kʋ ŋwɩŕán
zənzən, ndə tɩ̀ʋ́ nə zɩn bɩa zənzən nətʋ. 18 À nɩ
tə tə mama, á nə tʋn à nə, tə ga bʋŕɩ́ nə. Máŋá
tə, à nə nɩ wiən tə, Epafəroditə nə ja bà, ʋ pa
nə, won mama kʋ́ʋ̀ wà nə mùrì. Tə wiən təntə
yɩ ndə tɩralɩ nə, kʋ lwán nə ywán zəni. Tə ga
yɩ ndə *joŋi nə, kʋ twá Yɩɩ fɩra nə, ʋ ga swə tə.
19 Yɩɩ yɩ dun nəfarʋ tíú, yá ʋ ga wá pa aba, kʋ
tə mama nə mùrì aba, Zwezi-Kərisə yɩrɩ. 20 Dun
tə mama mɛ, sə tə ya nə nyɩna Yɩɩ nyiən, máŋá
mama, wuuu, kʋ nə ba zwɛ̀e. Amɩɩna!

Sagɩ tə jʋǹà bwálɩ́
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21 Á jʋǹá lɩ̀à tə mama, ba nə yɩ *Kərisə nə tɩ,
á pa nə. Kərisə lɩ̀à tə, ba nə wulə yəbə, də jʋǹɩ̀
aba. 22 Kərisə lɩ̀à tə mama jʋǹɩ̀ aba. Ba tə, ba
nə jʋǹɩ̀ aba, ba doni, kʋ mʋ̀ nə yɩ *Romə-ba pɩ̀ʋ́
nəfarʋ kàrá lɩ̀à tə.

23 *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə pubwanʋ təwá ya də
á pubʋŋa tə.
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