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Sagɩ tə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ pa
Romə

Kərisə lɩà̀ tə nə
Romə tɩá̀n sagɩ tə yuu wa

sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋṕʋńɩ́ sagɩ kʋ tə
Kʋ yɩ Zwezi-*Kərisə *tʋntʋnʋ Polə nə pʋṕʋńɩ́

kʋ. Ʋ vəli bwálá kapʋpʋ, ʋ ma swɩ̀n Zwezi-
Kərisə sʋywáŋʋ́ tə ʋ bɩrɩ.

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

wulə *Romə nə. Kʋ máŋá tə wa, də Polə wulə ʋ
nɛɛ batwa nii vəlu tə wa. Ʋ wulə Korɛntə nə, ʋ
dàń yà pɩ̀à, sə ʋ twá Romə ʋ kɛ̀eń ʋ va Esəpanyə.

Sagɩ tə wa sʋgʋ
Polə bɩrɩ ʋ kàrà tə mama Romə tɩ̀án sagɩ tə

wa. Ʋ bɩrɩ də, ləzoni tə mama yɩ cʋna lɩ̀à, yá
Yɩɩ swə ba mama mɩ́ámɩ́án. *Zwifə-ba də ba tə,
ba nə tà Zwifə-ba mɛ wàá cɩ́gá tɩ̀án ba yanɩ Yɩɩ
yáá con, də ba nə ken ba waa Zwezi-*Kərisə nə,
ʋ nə tɩga ba yuu yɩrɩ. Kʋ nətʋ yɩ pubwanʋ Yɩɩ
fwa ba yɩra. Yá sɩ́ʋń nə, ba də Zwezi-Kərisə dàń
vwə duən nə.
Swapitərə nana tə wa, Polə swɩ̀n Yɩɩ-*Siŋu tə

yoo, kʋ nə pɩn mɩɩ, kʋ nə yàá pɩn, nə jì Yɩɩ bɩa,
kʋ ga twi kʋ saŋa nəba.
Swapitərə nʋgʋ kʋ va kʋ yí fugə nədʋ tə yɩ Yɩɩ

fɩra tə nə yɩ nətʋ, *Yɩzərayɛlə lɩ̀à yuu wa nə kʋ
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swɩ̀n. Zwifə-ba zʋnɩ vɩga sʋywáŋʋ́ tə ba dʋgʋ.
Yá Yɩɩ mʋ̀ wà ʋ dwíí tə vɩ.
Swapitərə fugə bələ kʋ va kʋ yí fugə də bonu

tə wa, Polə tún coŋi ʋ pa ba nətʋ yuu wa, ba nə
mɛ, sə ba ya Kərisə lɩ̀à púlí tə wa də kàrá con. Ʋ
bɩrɩ də, won mama mɛ, sə kʋ fwa də sonu.

Polə jʋǹɩ̀ Kərisə lɩ̀à tə Romə nə
(Titə 1.1-4)

1 À mʋ̀ Polə yɩ Zwezi-*Kərisə tʋtʋnbiu. À mʋ̀
nə pʋṕʋńɩ́ sagɩ kʋ tə. Yɩɩ kúrí nə, sə à ya ʋ
*tʋntʋnʋ. Ʋ lɩ nə, ʋ tún vàn nə, sə à swɩ̀n ʋ
sʋywáŋʋ́ tə, à bɩrɩ lɩ̀à nə. 2 Yɩɩ yà dí yáá, ʋ twá
də ʋ nii *sʋs̀ʋǹà tə, ʋ ma kàn sʋywáŋʋ́ təntə
nikanɩ, fuən fuən. Yá kʋ yoo dàń pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ
tə wa. 3-4 Kʋ sʋywáŋʋ́ təntə swɩ̀n ʋ bìú Zwezi-
Kərisə yoo, ʋ nə yɩ nə *Yuu-Tiu. Ʋ jigə ləzwənə,
ba ga lʋrɩ wá pɩ̀ʋ́ *Davidə dwíí tə wa. Yá Yɩɩ twá
də ʋ *Siŋu tə, ʋ ma bwin wá, ʋ lɩ tɩan wa, yá ʋ
dàń ga bɩrɩ də, cɩ́gá mama, ʋ yɩ ʋ bìú tə, ʋ nə jə
dɩ̀àn. 5Kʋ twá də ʋmʋ̀ Zwezi-Kərisə, Yɩɩma fwa
ʋ pubwanʋ tə nə yɩra, ʋ ga tún nəba, sə nə ya
ʋ tʋntʋna. Ʋ fwa kʋ nətʋ tə, sə nə va nə swɩ̀n ʋ
sʋgʋ tə, nə bɩrɩ dwíə́ tə mama lʋʋ mama wa nə,
ba nə tà *Zwifə-ba, sə ba zìlí ʋ nii, kʋ twá ʋ yɩrɩ
tə nə. Kʋ nətʋ twá ba nə keni ba waa ʋ nəwuuu.
6-7Á mʋ̀ *Romə tɩ̀án də wulə ba mʋ̀ lɩ̀à təntə wa,
Zwezi-Kərisə nə kúrí, sə ba ya ʋ lɩ̀à. Kʋ dàń ya
á mʋ̀ mama nə, à pʋṕʋńɩ́ à pɩn. Yɩɩ swə aba, ʋ
kúrí aba, sə á ya ʋ mʋ̀ nyiən. Nə nyɩna Yɩɩ də
nə Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə wá fwa pubwanʋ á
yɩra, ba ga pa aba bɩcan sìə́.
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Nətʋ Polə nə swə Kərisə lɩ̀à tə, ba nə wulə
Romə nə

(Romə tɩ̀án 15.23-32; 1 Tɛsalonikə tɩ̀án 1.2-3;
3.7-13)

8 Tɩa yuu bwálɩ́ mama nə, lɩ̀à nə̀ń də, á keni á
waa Zwezi-*Kərisə nə. Kʋmʋ̀ nə pɩn, à dí yáá, à
twá də Zwezi-Kərisə, à ma kəni à nyɩna Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e,
á mama yɩrɩ. 9-10 Yá à tʋŋa tʋtʋŋɩ tə, Yɩɩ nə pɩn
nə, də à waa mama, à ma swɩ̀n ʋ bìú tə sʋywáŋʋ́
tə à bɩrɩ. Yɩɩ yə̀ə́ də, kʋ yɩ cɩ́gá, à swɩ̀n nətən də.
Ʋ yə̀ə́ də, máŋá mama, à nə wulə à jʋǹɩ̀ wá, à
yàá lòrì wá à pɩn aba. Yá máŋá mama, à lòrì Yɩɩ,
sə ʋ súrí cwəŋə, ʋ pa nə sɩ́ʋ́n, də kʋ nə twá də ʋ
fɩra, sə à bà à na aba. 11 À pɩ̀à, sə à na aba də à
waa mama, sə à pa aba Yɩɩ-*Siŋu tə tarpɩʋn don,
sə kʋ pa á zɩgɩ dɩ̀àn, á twá Zwezi-Kərisə nə. 12 À
mʋ̀ də á mʋ̀mɛ keni nə waa Zwezi-Kərisə nə, yá
nə dàń yɩ won nədʋ. Kʋ mʋ̀ nə pɩn à pɩ̀à, sə nə
na duən, nə ga dàn duən jɩ̀àn.

13 À nubɩa-ba, à pɩ̀à, sə á lwarɩ də, à də́də́n, sə
à bà, à na aba kʋ nɛɛ cé duən. Yá yìə̀n cɩ̀gà à yáá
nə, kʋ bà kʋ yí zə̀n. À pɩ̀à, sə à bà, à tʋn tʋtʋŋɩ á
tətəŋi wa. Kʋ wá san aba, sə á va yáá, á ga bori
Yɩɩ nyiən tə wa, ndə à nə fwa nətʋ lʋʋ dwíə́ tə
duən wa. 14 Yɩɩ nə pɩn nə kʋ tʋtʋŋɩ təntə. Kʋ
dàń yɩ ndə jɩŋɩ nə à yuu wa, sə à swɩ̀n sʋywáŋʋ́
tə, à bɩrɩ *Gərɛkə-ba nə, də ba tə, ba yɩ́á nə wà
pʋrɩ nə, də ba tə, ba nə yə̀ə́ saga kàrʋ,̀ də ba tə,
ba nə yə̀rì won mama nə. 15Mə kʋmʋ̀ yoo təntə
nə pɩn, à pɩ̀à, sə à bà, à swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə, à bɩrɩ
á mʋ̀ *Romə tɩ̀án də, də à waa mama.

Sʋywáŋʋ́ tə jə dɩ̀àn
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16 Cavɩra ba à mʋ̀ Polə jə, sə à swɩ̀n sʋywáŋʋ́
tə à bɩrɩ lɩ̀à nə. Yɩɩ dɩ̀ànwulə sʋywáŋʋ́ təntəwa,
sə tə jon lɩ̀à tə mama, ba nə keni ba waa Zwezi-
*Kərisə nə, ba cʋna wa. Cwəŋə təntə təntən
ka wulə *Zwifə-ba yɩrɩ. Kʋ kwa nə, ka wulə
*Gərɛkə-ba tə də yɩrɩ. 17 Sʋywáŋʋ́ təntə nə bɩrɩ
nətʋ tə, Yɩɩ nə pɩn ləzwənə jì cɩ́gá tíú ʋ mʋ̀ Yɩɩ
yáá con. Kʋ yoo təntə cwəŋə də̀ń laŋʋ də kʋ
yígúrə́ nə yɩ, sə lɩ̀à tə kəni ba waa Zwezi-Kərisə
nə wuuu. Kʋ yɩ ndə, kʋ nə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə
wa, kʋ wʋ:́ «Lìù tə, ʋ nə keni ʋ waa Zwezi nə,
Yɩɩ yàá pa ʋ jì cɩ́gá tíú, ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá con. Yá ʋ
mʋ̀ lìù təntə wá ya mɩɩ wa, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ
con».

Lɩ̀à tə mama yɩ cʋna lɩ̀à
(Efɛzə tɩ̀án 4.17-19; 1 Piyɛrə 4.3-5)

18 Yɩɩ bɩrɩ də, ʋ lɩŋa zaŋa ʋ sàń tə nə, lɩ̀à tə
tʋtʋnkʋkwɩnan tə mama yɩrɩ, ʋ nə ba pɩ̀à, də
kʋnkʋn yìə̀n yɩrɩ. Mə tə mʋ̀ nə, ba ma cɩ̀ lɩ̀à tə
yáá nə, ba dàn ká lwarɩ cɩ́gá tə. 19 Cɩ́gá, kʋ tə,
ba nə wàá ba lwarɩ Yɩɩ yoo yuu wa kʋ yɩ nəpon.
Yɩɩ tətə nə bɩrɩ ba kʋ yoo tə, ʋ pa ba lwarɩ kʋ.
20-21 Lìù mama yà tə wà nɩ Yɩɩ nə yɩ nətʋ. Yá kʋ
nə zɩgɩ máŋá tə wa, Yɩɩ nə fwa lʋʋ, kʋ ja bà kʋ
yí zə̀n, wiən tə, ʋ nə fwa, tə bɩrɩ nətʋ tə, ʋ nə
yɩ. Tə ma bɩrɩ də, cɩ́gá mama, ʋ jə dɩ̀àn, tə nə
bá zwɛ̀e, abada də. Təma kʋ́ʋ̀ bɩrɩ də, ʋmʋ̀ cɩcɩ
cɩ́gá nə yɩ Yɩɩ də. Ba yə̀ə́ də, Yɩɩ wulə zəni, yá ba
ga vɩ, sə ba pa wá dun, nə à yə̀ə́, sə ba kə ʋ lɛ̀eɛ̀e,
ndə ba nə mɛ, sə ba fwa nətʋ. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ba
kʋ́ʋ̀ wàrɩ̀ ba swɩ̀n də, ba wà ʋ mʋ̀ Yɩɩ nii zìlí, ba
nə yə̀rì wá yɩrɩ. Yá ba bɩcanɩ kʋ́ʋ̀ ba pubʋŋa jə.
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Ba yə̀rì won mama, ba ga yə̀rì yozəŋu də. 22 Ba
swɩ̀n də, ba mʋ̀ jə wʋbʋŋa, yá ba ga yə̀rì də, ba
yɩ ləyərən. 23 Ba mʋ̀ con nə, ba yá dun Yɩɩ tə,
ʋ nə wàrɩ̀ ʋ tɩ ʋ pwɩ, yá ba ga jʋǹɩ̀ woŋwanan.
Tə woŋwanan təntə yɩ ləzwənə nyɩnyɩga, ba nə
sárɩ́, yá ləzwənə tətə ga tɩ ʋ pwɩ. Tə duən də
nyɩn də zuŋi. Tə duən də nyɩn də vàná, tə nə
jə nɛɛ banɩa, tə duən də kʋ́ʋ̀ nyɩn də wiən tə, tə
nə vəli tə pùə́ ban.

24 Mə kʋ mʋ̀ nə pɩn, Yɩɩ dàń ma yá ba, sə ba
fwa ba pùə́ yokʋkwɩnan fɩra yìə̀n tə duən yɩra,
sə tə kə ba durən wa, sə tə ga kə cavɩra ba tətə
nə. 25 Ba yá Yɩɩ cɩ́gá tə, ba ga pú kʋnkʋn kwa.
Ba tʋŋa ba pɩn wiən tə nə, Yɩɩ nə fwa, də ba pɩn
tə dun, ba ga yá Yɩɩ tətə, ʋ nə fwa tə wiən təntə
mama. Yá ʋmʋ̀ nə ba yà mɛ, sə ba bʋ ʋ nə, máŋá
mama wuuu, kʋ nə ba zwɛ̀e. Amɩɩna!

26 Mə kʋ mʋ̀ nə pɩn, Yɩɩ dàń ma yá ba, sə ba
fwa cavɩyiən tə, ba nə swə tə fàŋʋ.́ Ba kana dàń
yá bara nə, ba pìí ba pəni ba duən kana, ba ma
tʋŋa yìə̀n duən yɩra, tə nə wà mɛ. 27 Bara tə
də con, ba də tʋŋa kʋ yoo təntə. Ba də yá kana
tə nə, ba duən bara fɩra ga pìí kʋ gwɩ ba. Ba də
pəni də ba duən bara, ba ma tʋŋa cavɩyiən duən
yɩra. Càn nə wá ya ba ŋwɩ́rán, tə yolwana təntə
yɩrɩ, ba nə fwa.

28 Ba mʋ̀ lɩ̀à təntə ba pɩ̀à, sə ba lwarɩ Yɩɩ. Kʋ
mʋ̀ nə pɩn, Yɩɩ ma yá ba, sə ba pubʋŋa tə ya
pubʋnkʋkwɩʋn, sə kʋ pa ba tʋn yìə̀n tə, ba nə
wà mɛ, sə ba tʋn. 29 Ba bɩcanɩ súə́ də kʋnkʋn
yìə̀n yiri mama. Ba tʋŋa yolwana duən yɩra. Lɩ̀à
duən wiən jə yimən tə pa ba. Ba wɛɛ lɩŋa duən
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yuu wa. Ba zɩga lɩ̀à duən nə, kʋ tɩ̀án wiən yɩrɩ.
Ba swə lɩ̀à gʋrɩ. Ba dɩ jara də duən. Ba gɩgɩrɩ
lɩ̀à. Ba tʋŋa yutəlu yìə̀n lɩ̀à yɩra. Ba də́ tɩjaŋa
duən də̀ń nə. 30 Ba swɩ̀n yolwana, ba pɩn duən
nə. Ba yɩ Yɩɩ dʋŋa. Ba twɩn lɩ̀à. Ba yɩ fwiə lɩ̀à.
Ba fwa yɩrʋ. Ba swə yolwan nədʋn fàŋʋ́. Ba ba
ba nyɩna-ba nii zìlí. 31 Ba kʋ́ʋ̀ yə̀rì kʋ tə, kʋ nə
ziən. Ba nə kàn nikanɩ, ba ba kʋ nii nə twá. Ba
yə̀rì ka sóní lɩ̀à. Ba ba lɩ̀à yinəgə dəri. 32 Ba yə̀ə́
zəni də, Yɩɩ *nii tə bɩrɩ də, lɩ̀à tə, ba nə tʋŋa
yokʋkwɩnan təntə mɛ, sə ba tɩ, sə tɩan nə ya ba
ŋwɩŕán. Ba yə̀ə́ kʋ nətʋ tə, yá ba ga tʋŋa tə yìə̀n
tə. Kʋ tà tə cɩcɩ nə ba tʋŋa, ba nə nɩ lìù, də ʋ
tʋn yolwan, ba yàá swə, ba ga daŋa kʋ tíú jɩ̀àn,
sə ʋ fwa ʋ súrí lá.

2
Nətʋ Yɩɩ nə wá bʋr̀ɩ̀ lɩ̀à tə bʋr̀à
(Matiə 7.1-5; Romə tɩ̀án 14.10-12; Tʋtʋnan

10.34-35)
1 N mʋ̀ lìù tə, n nə tì n tɩ̀àn, n ma fwa lìù tə

nə bʋr̀ɩ̀ lɩ̀à bʋr̀à, sə n bʋr̀ɩ̀ n duən bʋr̀à, kʋ mɛ,
sə n bwe n tɩ̀àn n jə́n, n tətə yɩ bɛ̀eɛ̀e. N bʋr̀ɩ̀ lɩ̀à
duən bʋr̀à, yá n tətə tʋŋa yìə̀n tə, ba nə tʋŋa.
Kʋ mʋ̀ nə pɩn, n kʋ́ʋ̀ wàrɩ̀ n swɩ̀n də, n wà ʋ mʋ̀
Yɩɩ nii zìlí, n nə yə̀rì wá yɩrɩ. Yá n nə bʋr̀ɩ̀ lɩ̀à
tə bʋr̀à tə wá pa, Yɩɩ bʋr̀à tə ja n tətə. 2 Nə yə̀ə́
də, Yɩɩ jə cɩ́gá, ʋ ma bʋr̀ɩ̀ lɩ̀à təntə, ba nə tʋŋa
yokʋkwɩnan təntə bʋr̀à. 3N mʋ̀ lìù tə, n nə bʋr̀ɩ̀
lɩ̀à duən bʋr̀à, yìə̀n yɩrɩ, ba nə fwa, n tətə ga tʋŋa
tə yìə̀n təntə, n mʋ̀ dàń bʋŋa də, n mʋ̀ wá jén
Yɩɩ bʋr̀à tə yáá nə naaa? 4 Yɩɩ ya wʋywanyiən
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zənzən. Ʋ jə pɩ́nʋ́ zənzən də. Ʋ yə̀ə́ nətʋ ʋ nə
wá ja ʋ tɩ̀àn ʋ ma dàn. N yɩ n goni tə yìə̀n təntə
naaa? N yə̀rì də, kʋ yɩ wʋywanɩ nə ʋ fwa n yɩra,
sə n twá kʋ nə, n vəvəri n kwa n ma sá n cʋna tə
naaa? 5N mʋ̀ lìù təntə n yuu dà, kʋ pa n ba pɩ̀à,
sə n vəvəri n kwa, n ma sá n cʋna tə. N tətə dàń
nə wá pa Yɩɩ lɩŋa tə zàn n yuu wa. Yɩɩ bʋr̀à tə
wá ja mʋ́ dɩɩn tə nə, ʋ lɩŋa tə nəwá pwin, tə nan
poni nə. Kʋ dɩɩn təntə nə, ʋwá bʋr̀ɩ̀ lɩ̀à təmama
bʋr̀à, kʋ twá də cɩ́gá. 6 Kʋ dɩɩn tə nə, ʋ wá ŋwɩń
lìù mama tʋtʋŋɩ ŋwɩŕán, ʋ pa wá. 7 Lɩ̀à duən jə
pɩ́nʋ́ wuuu, ba dàn ká pìí ba kə ba kwa, ba ma
tʋŋa zəni. Ba pɩ̀à dun Yɩɩ con. Ba pɩ̀à zìlə́. Ba
pɩ̀à mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con. Mə ba mʋ̀ lɩ̀à
tə nə, ʋ cɩ́gá wá pa mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e ʋ con.
8 Lɩ̀à duən də yɩ tʋt́ʋǹyɩna, ba ba Yɩɩ cɩ́gá tə nii
zìlí, ba ga swə, sə ba tʋn kʋ tə nə lwara. Kʋ mʋ̀
nə pɩn, Yɩɩ lɩŋa zaŋa tə fufwin kʋ lɩ̀à təntə yuu
wa zənzən. 9 Lɩ̀à tə mama, ba nə tʋŋa yolwana
tə, Yɩɩ wá kə càn ba nə zənzən, fən ga wá zʋ ba.
Càn təntəwá də́ yáá, tə yí *Zwifə-ba. Kʋ kwa nə,
tə dàń wá yí *Gərɛkə-ba tə. 10 Yá lɩ̀à tə mama,
ba nə fwa zəni, Yɩɩ wá pa ba na dun. Ʋ wá pa ba
zìlə́, ʋ ga pa ba bɩcan sìə́. Ʋ wá dí yáá ʋ tʋn kʋ
yoo təntə Zwifə-ba yɩra. Kʋ kwa nə, ʋ dàń wá
tʋn kʋ Gərɛkə-ba yɩra. 11 Yɩɩ yáá con, ləzwənə
mama ba n don dwə.

Won tə, kʋ nə dwə, kʋ yɩ ka twá Yɩɩ nii tə nə
(Matiə 8.10-12; 23.3-4)

12 Lɩ̀à tə, ba nə tà *Zwifə-ba, yə̀rì Yɩɩ *nii tə, ʋ
nə pɩn *Moyizə nə. Ba mʋ̀ lɩ̀à təntə tʋŋa cʋna,
yá ba ga wá tɩ, ba jén mɩ́ámɩ́án Yɩɩ yáá con, ba
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bá yəni kʋ. Zwifə-ba mʋ̀ yə̀ə́ Yɩɩ nii tə, ʋ nə pɩn
Moyizə nə. Yá ba dəwa lɩ̀à duən wà Yɩɩ nii təntə
nə twá. Yɩɩ wá twá kʋ nə, ʋ ma bʋr̀ɩ̀ ba bʋr̀à.
13 Lìù mama bá ya cɩ́gá tíú Yɩɩ yáá con, ʋ nə cʋga
Yɩɩ nii tə yɩrɩ. Kʋmɛ, sə ʋ tʋn kʋ tə, Yɩɩ nii tə nə
bɩrɩ, sə ʋ tʋn. Mə nətʋ nə ʋ dàń wá ya cɩ́gá tíú
Yɩɩ yáá con. 14 Dwíə́ tə duən yə̀rì Yɩɩ nii tə, ʋ nə
pɩn Moyizə nə. Yá ba dàń nə twá ba tətə pubʋŋa
nə, ba tʋn yìə̀n tə nə tʋa tə mɛ, də kʋ tə, Yɩɩ nii
tə nə pɩ̀à, kʋ bɩrɩ də, ba yə̀ə́ kʋ tə, Yɩɩ nə pɩ̀à,
ba cɩ́gá ga yə̀rì Yɩɩ nii tə mʋ.̀ 15 Kʋ bɩrɩ də, Yɩɩ
nii tə wulə ba bɩcanɩ wa, sə ba lwarɩ kʋ tə, ba
nəmɛ, sə ba fwa. Yá ba bɩcanɩ wa, ba pubʋŋa tə
yàá bɩrɩ yìə̀n tə, ba nə fwa zəni tə wa, də yìə̀n
tə, ba nə fwa lwanɩ tə wa. 16Dɩɩn don nə, Yɩɩ wá
twá də Zwezi-*Kərisə, ʋ bʋr̀ɩ̀ yìə̀n tə, tə nə sə̀gə̀,
lɩ̀à tə bɩcanɩ wa bʋr̀à, ndə Yɩɩ sʋywáŋʋ́ tə, à nə
swɩ̀n à bɩrɩ tə nə bɩrɩ nətʋ. Yá kʋ dɩɩn təntə nə,
yìə̀n təntə dàń wá nan poni nə.

Zwifə-ba wà Yɩɩ nii zìlí
(Matiə 3.8-10; Marəkə 7.9-13)

17 N mʋ̀ lìù tə, n nə swɩ̀n də, n yɩ *Zwifə-ba
dwíí tə wa lìù, n ba fən dəri, n nə twá Yɩɩ *nii tə
nə yɩrɩ. N yàá fwa yɩrʋ, də n yɩ Yɩɩ nyiən. 18 Kʋ
twá də Yɩɩ nii tə, ʋ nə pɩn *Moyizə nə saŋʋ, n
ma yə̀ə́ kʋ tə nə yɩ Yɩɩ fɩra, n ga yə̀ə́ yozəŋu
də yolwan swɩ́án duən wa. 19 N mʋ̀ con nə, n
bʋŋa də, n mʋ̀ yɩ́á nə na lá cɩ́gá mama, n ma
bɩrɩ cwəŋə lilirən nə. N bʋŋa də, n yɩ ndə poni
nə, n pɩ̀rɩ̀ lɩ̀à tə, ba nə wulə yikunu wa. 20 Yɩɩ nii
tə, ʋ nə pɩn Moyizə nə, bɩrɩ mʋ́ yənu də cɩ́gá.
Yá kʋ mʋ̀ nə pɩn, n bʋŋa də, n mʋ̀ nə wàá lɩ̀à
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tə, ba nə tə̀lə́ cwəŋə wa, n kwɛn n kəni cwəŋə
wa. N bʋŋa də, n mʋ̀ nə yɩ karnyɩna, n kàrɩ̀ lɩ̀à
tə, ba nə yə̀rì won mama. 21 Haya! N mʋ̀ lìù tə,
n kàrɩ̀ lɩ̀à duən, n ba n tətə kàrɩ̀. N mʋ̀ lìù tə, n
kàrɩ̀ n bɩrɩ, sə ba dàn ká ŋʋ, n tətə ŋwɩǹ. 22 N
mʋ̀ lìù tə, n nə swɩ̀n, sə ba dàn ká cwàrɩ̀, n tətə
cwàrɩ̀. N mʋ̀ lìù tə, n nə culi woŋwanan, n tətə
pìí n ŋwɩ̀n woŋwanan n yoli. 23N fwa fwiə n nə
jə Yɩɩ nii tə, ʋ nə pɩn Moyizə nə tə yɩrɩ, yá n ga
ba Yɩɩ nii təntə nə twá. Kʋ nətʋ pɩn, n cʋg̀ʋ̀ Yɩɩ
dun tə. 24Kʋ yɩ ndə kʋ nə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa,
kʋ wʋ:́ «Kʋ zɩgɩ á mʋ̀ yuu wa, dwíə́ tə, ba nə tà
Zwifə-ba, ma twɩn Yɩɩ».

(Romə tɩ̀án 4.11-12; 1 Korɛntə tɩ̀án 7.19;
Galasi tɩ̀án 5.6)

25 Á mʋ̀ Zwifə-ba pɩn ba *gwəŋə bɛɛ. Də á nə
twá kʋ tə nə, Yɩɩ nii tə, ʋ nə pɩn Moyizə nə, nə
bɩrɩ aba, á goŋu tə jə də̀ń. Yá á dàń nə ba kʋ tə
nə twá, Yɩɩ nii tə nə bɩrɩ aba, kʋ yɩ ndə ba nə
wà aba gwəŋə. 26 Yá ba dàń nə wà lìù gwəŋə, ʋ
ga twá kʋ tə nə, Yɩɩ nii tə nə bɩrɩ, Yɩɩ wá jələ kʋ
tíú ndə ba gwəŋə wá. 27 Ba wà ʋ mʋ̀ bɛɛ təntə
gwəŋə, yá ʋ ga twá kʋ tə nə, Yɩɩ nii tə nə bɩrɩ.
Ʋ mʋ̀ bɛɛ təntə bʋr̀à wá ja n mʋ̀ lìù tə, n nə yɩ
Zwifə. N jə Yɩɩ nii tə, ba gwəŋəmʋ́ də, yá n ga ba
Yɩɩ nii təntə nə twá. 28 Cɩ́gá cɩ́gá Zwifə tà lìù tə,
ʋ yɩra nə nyɩn də Zwifə yɩra cɩcɩ. Yɩɩ yáá con, kʋ
tà lìù tə, ba nə gwəŋə wá cɩcɩ. 29 Cɩ́gá cɩ́gá Zwifə
yɩ ʋ bɩcan tə nə yɩ nətʋ nə bɩrɩ də, ʋ yɩ Zwifə.
Lìù tə, ba nə gwəŋə wá cɩ́gá cɩ́gá Yɩɩ yáá con,
kʋ yɩ lìù tə, Yɩɩ-*Siŋu tə nə lwàń ʋ bɩcan tə. Kʋ
tà lìù tə, ba nə gwəŋə wá cɩcɩ. Ʋ mʋ̀ ləzwənyiri
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təntə yɩ Yɩɩ nə yàá bwɩ ʋ nə, kʋ tà ləzoni.

3
Nətʋ Yɩɩ nə fwa zəni Zwifə-ba yɩra ʋ doni dwíə́

tə duən
(Romə tɩ̀án 9.4-21)

1 Kʋ nətʋ wa, lìù dàń nə yɩ *Zwifə, bɛ̀eɛ̀e won
nə, ʋ ma dwə lɩ̀à tə duən tə? Zwifə-ba nə pɩn
ba *gwəŋə bɛɛ tə, kʋ nywarɩ nə yɩ bɛ̀eɛ̀e? 2 Yìə̀n
dáá zənzən, Yɩɩ nə ma fwa zəni Zwifə-ba yɩra,
kʋ pa ba dwə dwíə́ tə duən tə. Tə wa təntən yoo
nə yɩ Yɩɩ bɩrɩ ʋ sʋr̀àn tə ba mʋ̀ Zwifə-ba nə. 3 Yá
ba wa lɩ̀à duən dàń nə jigə pwìí bələ tɩ̀án tə, kʋ
nətʋ tə dàń wá pa Yɩɩ də lwàń, ʋ jì pwìí bələ tíú
naaa? 4 Abada! Kʋ tà nətʋ! Ləzoni mama nə
swə ba kʋnɩ kʋnkʋn, Yɩɩ mʋ̀ ba ʋ cɩ́gá sʋgʋ tə
lwànɩ́. Kʋ yɩ ndə kʋ nə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa,
kʋ swɩ̀n Yɩɩ yoo, kʋ wʋ:́
«Máŋá tə, n nə swɩ̀n, ba mama wá lwarɩ də, n

swɩ̀n cɩ́gá. Də ba nə pɩ̀à ba bʋr̀ɩ̀ n bʋr̀à, n
tə wá nan bʋr̀à tə wa».

5 Yá nə dàń nə tà cɩ́gá tɩ̀án tə nə bɩrɩ də, Yɩɩ yɩ
cɩ́gá tíú, bɛ̀eɛ̀e won nə nə kʋ́ʋ̀ wá swɩ̀n? Yɩɩ ba
cɩ́gá jə, də ʋ lɩŋa tə nə yàá pa ʋ kəni nəba càn
wa, naaa? Bwálɩ́ kʋ tə wa, à pubʋŋa tə yɩ ndə
ləzwənə nə bʋŋa nətʋ. 6 Abada! Kʋ tà nətʋ! Də
Yɩɩ yà nə tà cɩ́gá tíú, ʋ yà wàrɩ̀ lʋʋ kʋ tə ləzoni
bʋr̀à ʋ bʋr̀ɩ̀. 7 Yá à kʋnkʋn dàń nə pɩn, Yɩɩ cɩ́gá
tə kwɛn ka nan poni nə ka súrí, sə kʋ pa Yɩɩ na
dun, bɛ̀eɛ̀e nə pɩn Yɩɩ bʋr̀à ma wá ja nə, à nə yɩ
cʋnʋ tə yɩrɩ? 8 Kʋ nə yɩ nətʋ, bɛ̀eɛ̀e nə pɩn, nə
ba swɩ̀n, nə wʋ:́ «Nə fwa yolwana tə, sə tə nan
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zəni nə?» Lɩ̀à duən bʋŋa də, nə kàrà tə yɩ nətʋ,
ba ga twɩn nəba. Bʋr̀à wá ja kʋ mʋ̀ lɩ̀à təntə, yá
kʋ mʋ̀ nə mɛ də ba.

Lìù təl̀ə,́ ʋ nə yɩ cɩ́gá tíú
9Bɛ̀eɛ̀e won dàń nəwulə, kʋ nə bɩrɩ də, nəmʋ̀

*Zwifə-ba, dwə dwíə́ tə duən tə? Kʋ won təntə
tə̀lə́. Nə dí yáá nə bɩrɩ də, Zwifə-ba də *Gərɛkə-
ba tə mama yɩ cʋna nə dí dɩ̀àn ba yuu wa. 10 Kʋ
yɩ ndə kʋ nə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa kʋ wʋ:́
«Lìù tə̀lə́, ʋ nə yɩ cɩ́gá tíú, lìù nədʋ tətə tə̀lə́.

11 Lìù mama tə̀lə́, ʋ nə jə wʋbʋŋa. Lìù
mama tə̀lə́, ʋ nə pɩ̀à Yɩɩ. 12 Lɩ̀à tə mama
dʋgʋ cɩ́gá cwəŋə tə. Ba mama yɩ tʋtʋ Yɩɩ
yáá con. Lìù tə̀lə́, ʋ nə tʋŋa zəni, lìù nədʋ
tətə tə̀lə́. 13 Sʋr̀àn tə nə naŋa ba níə́ wa yɩ
yokʋkwɩnan, ndə ba súrí ləbəri nii nə. Ba
nəndələ nə ba ma gɩgarɩ lɩ̀à duən ba cʋg̀à.
Ba níə́ cà ndə dəkwaa cwan nə. 14 Ba níə́
súə́ də ka zɩrɩ ka kə lɩ̀à nə, də sʋr̀àn tə, tə
nə cʋg̀à lɩ̀à. 15 Ba nɛɛ lɩŋa tɩa zənzən, sə
ba ma va ba lɩ mɩɩ. 16 Ba mʋ̀ nə twá bwálɩ́
nə, ba yàá cʋg̀ʋ̀ wiən tə mama, ba ga kə
càn kʋ bwálɩ́ tə wa. 17 Ba yə̀rì cwəŋə tə,
ka nə kəni bɩcan sìə́ lɩ̀à pwərə wa. 18 Ba
ba zìlə́ jə, ba pa Yɩɩ nə».

19 Yá nə ga yə̀ə́ də, kʋ tə mama Yɩɩ *nii tə, ʋ
nə pɩn *Moyizə nə, nə bɩrɩ tə, yɩ lɩ̀à tə yɩrɩ, ba
nə mɛ, sə ba zìlí Yɩɩ nii tə. Lìù mama kʋ́ʋ̀ wàrɩ̀
ʋ swɩ̀n də, ʋ yə̀rì. Yá lìù mama dàń mɛ, sə ʋ tún
ʋ nii Yɩɩ yáá con. 20 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, Yɩɩ yáá con,
lìù mama wàrɩ̀ cɩ́gá tíú ʋ jì, də kʋ nə yɩ, sə ʋ zìlí
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Yɩɩ nii tə, ʋ nə pɩn Moyizə nə. Yɩɩ nii tə mʋ̀ yɩ
kʋ bɩrɩ lɩ̀à, sə ba lwarɩ də, ba tʋn cʋna cɩcɩ.

Nətʋ lìù nə wá jì cɩ́gá tíú Yɩɩ yáá con Zwezi-
Kərisə yɩrɩ

(Galasi tɩ̀án 2.15-16; 3.8-14; Efɛzə tɩ̀án 2.7-9)
21 Sɩ́ʋń nə, Yɩɩ dàń bɩrɩ nəba nətʋ, ʋ nəwá bɩrɩ

də, lìù yɩ cɩ́gá tíú ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá con, yá kʋ tà kʋ
tíú zìlí ʋ mʋ̀ Yɩɩ *nii tə də. Yɩɩ nii tə, ʋ nə pɩn
*Moyizə nə, saga tə, də Yɩɩ nii *sʋs̀ʋǹà saga tə
bɩrɩ də, kʋ yoo tə yɩ cɩ́gá. 22Yɩɩ yàá bɩrɩ də, lɩ̀à tə
yɩ cɩ́gá tɩ̀án, ba nə ken ba waa Zwezi-*Kərisə nə
yɩrɩ. Lɩ̀à tə mɛ, ba nə ken ba wɛɛ Zwezi-Kərisə
nə yɩ won nədʋ. Yɩɩ ba lìù kúrí, ʋ ma kʋkwanɩ
ʋ don. 23 Lɩ̀à tə mama tʋn cʋna Yɩɩ yáá con. Yá
ba kʋ́ʋ̀ wàrɩ̀ Yɩɩ dun tə ba nɩ. 24 Yɩɩ dàń nə fwa
pubwanʋ ləzoni yɩra, ʋ ga pa, ba jì cɩ́gá tɩ̀án ʋ
mʋ̀ Yɩɩ yáá con, tʋtʋ. Ʋ fwa kʋ nətʋ tə Zwezi-
Kərisə yɩrɩ, ʋ nə yɩ lìù tə, ʋ twá ʋ nə ʋ ma lɩ ba
ba cʋna tə wa. 25-26 Yɩɩ nə ken, sə Zwezi-Kərisə
ya ndə vanɩ nə, ba nə ma fwa *joŋi cʋna yɩrɩ,
sə ʋ tɩ, ʋ jana lwá. Yá lɩ̀à tə, ba nə keni ba waa
Zwezi nə, Yɩɩ dàń wá lɩ ba cʋna tə, ba mʋ̀ də ʋ
mʋ̀ Yɩɩ pwərə wa. Yɩɩ fwa kʋ nətʋ tə, sə ʋ ma
bɩrɩ də, ʋ yɩ cɩ́gá tíú. Máŋá don yɩn lá, ʋ yà pɩ́nɩ́
cʋna tə, ləzoni nə fwa, ʋ wà ba ken càn wa tə
yɩrɩ. Yá sɩ́ʋ́n nə, Yɩɩ dàń bɩrɩ nətʋ tə, ʋ nə wá pa
ləzoni ya cɩ́gá tɩ̀án ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá con. Yɩɩ pɩ̀à, sə
ʋ ya ʋ cɩ́gá tə wa, yá ʋ ga pa lɩ̀à tə, ba nə keni ba
waa Zwezi-Kərisə nə, ya cɩ́gá tɩ̀án ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá
con.

27 Bɛ̀eɛ̀e won nə, nə kʋ́ʋ̀ wàá nə ma mà nə
nyʋna wa? Kʋ won təntə tə̀lə́ mɩ́ámɩ́án. Bɛ̀eɛ̀e
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dàń nə pɩn kʋ yɩ nətʋ? Kʋ tà ka zìlí nii tə, Yɩɩ nə
pɩn Moyizə nə. Yá kʋ dàń nə yɩ ka kəwaa Zwezi-
Kərisə nə wuuu. 28 Nə mʋ̀ yə̀ə́ nə waa con də,
Yɩɩ nə yàá pa lɩ̀à tə ya cɩ́gá tɩ̀án ʋmʋ̀ Yɩɩ yáá con.
Kʋ yɩ ba nə keni ba waa Zwezi-Kərisə nə wuuu
tə yɩrɩ, kʋ tà ba nə zìlí ʋ nii tə, ʋ nə pɩn Moyizə
nə yɩrɩ. 29 Nə à yə̀ə́, Yɩɩ yɩ *Zwifə-ba cɩcɩ Yɩɩ,
naaa? Ʋ tà dwíə́ tə duən, tə nə tà Zwifə-ba mʋ̀
Yɩɩ, naaa? Ʋ cɩ́gá yɩ dwíə́ tə duən tə də Yɩɩ. 30 Yɩɩ
nədʋ cɩcɩ nə wulə. Yá ʋ mʋ̀ Yɩɩ nədʋ təntə nə
wàá ʋ pɩn Zwifə-ba, ba nə *goŋi bɛɛ tə, yanɩ cɩ́gá
tɩ̀án ʋ yáá con, ba nə keni ba waa Zwezi-Kərisə
nə tə yɩrɩ. Ʋ mʋ̀ ga nə wàá ʋ pɩn dwíə́ tə duən
tə, ba nə ba bɛɛ goŋi tə, yanɩ cɩ́gá tɩ̀án ʋ mʋ̀ Yɩɩ
yáá con, ba də nə keni ba waa Zwezi-Kərisə nə
wuuu yɩrɩ. Yá Yɩɩ dàń twá cwəŋə nədʋ təntə, ʋ
ma tʋn kʋ Zwifə-ba, də lɩ̀à tə, ba nə tà Zwifə-ba
yɩra. 31 Yá nə dàń nə keni nə waa Zwezi-Kərisə
nə, kʋ pɩ̀à kʋ bɩrɩ də, Yɩɩ nii tə, ʋ nə pɩn Moyizə
nə, kʋ́ʋ̀ tə̀lə́, naaa? Abada! Kʋ tà nətʋ! Kʋ nətʋ
tətə yɩ nə dàń bɩrɩ də, Yɩɩ nii tə tə jə tʋtʋŋɩwuuu.

4
Abərahamə ken ʋ waa Yɩɩ nə
(Galasi tɩ̀án 3.6-9, 29)

1 Nə dàń wá swɩ̀n nə nɩbɛɛ *Abərahamə, ʋ nə
lʋrɩ nəba yoo. Ʋ yoo yɩ kʋ yɩn nətə? 2 Də kʋ
nə yɩ kʋ twá Abərahamə tʋtʋŋɩ nə, ʋ ma jì cɩ́gá
tíú Yɩɩ yáá con, Abərahamə yà wàá ʋ tɩ̀àn nə ʋ
bwɩ. Yá kʋ dàń nə tà Yɩɩ yáá con, ʋ wàá ʋ tɩ̀àn
nə ʋ bwɩ. 3 Kʋ pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ:́
«Abərahamə ken ʋ waa Yɩɩ nə wuuu, yá Yɩɩ dàń
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jələ wá də, ʋ yɩ cɩ́gá tíú ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá con». 4 Də
lìù nə tʋn tʋtʋŋɩ ba yàá ŋwɩ́n wá kʋ ŋwɩŕán. Tə
ŋwɩŕán təntə tà zìlə́ ba fwa ʋ yɩra. Tə yɩ won ba
nə mɛ, sə ba pa wá. 5 Lìù don də kʋ́ʋ̀ wàá lá ʋ
yanɩ, ʋ nə wà tʋtʋŋɩ tʋn, yá ʋ ga kəni ʋ waa Yɩɩ
nə. Yɩɩ yàá jələ ʋ mʋ̀ lìù təntə ndə cɩ́gá tíú nə ʋ
mʋ̀ Yɩɩ yáá con, kʋ tíú nə kəni ʋ waa ʋ mʋ̀ Yɩɩ
nə wuuu tə yɩrɩ. Kʋ yɩ nətʋ, lìù təntə nə keni ʋ
waa Yɩɩ nə, ʋ nə pɩn cʋna lìù jì cɩ́gá tíú tə yɩrɩ.
6 Pɩ̀ʋ́ *Davidə tətə bɩrɩ lìù tə, Yɩɩ nə wá pa ʋ ya
cɩ́gá tíú ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá con, ʋ ga wà tʋtʋŋɩ tʋn, nə
wá ya pupwən lìù nətʋ. Ʋ swɩ̀n, ʋ wʋ:́
7 «Pupwən lɩ̀à nə yɩ lɩ̀à tə, Yɩɩ nə kwɛn ba

yokʋkwɩnan, ba mʋ̀ də wá pwərə wa. Yá
ʋ ga sɩn ba cʋna tə ʋ lɩ. 8 Pupwən lìù nə
yɩ lìù tə, Yɩɩ nə ba ʋ yuu cʋna jələ».

Kʋ tà bɛɛ nə goŋi nə pɩn ʋ yɩ cɩ́gá tíú Yɩɩ yáá
con

9 *Davidə nə swɩ̀n nətʋ tə, kʋ tà *Zwifə-ba lɩ̀à
tə ba nə *goŋi bɛɛ tə cɩcɩ yɩrɩ, kʋ yɩ də dwíə́ tə
duənmɛ, ba nə ba bɛɛ goŋi yɩrɩ. Abərahamə ken
ʋ waa Yɩɩ nə, yá Yɩɩ dàń jələ wá də, ʋ yɩ cɩ́gá tíú
ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá con, ndə nə nə dí yáá nə swɩ̀n kʋ.
10Yá kʋ dàń zɩgɩ nətə, Yɩɩma jələwá də ʋ yɩ cɩ́gá
tíú ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá con? Kʋ yoo tə yɩ kʋ tʋn ʋ nə
goŋi tə kwa nə, nə à yə̀ə́ də ʋ təwà goŋi? Kʋ tʋn,
də ʋ tə wà goŋi. 11Abərahamə ken ʋ waa Yɩɩ nə,
də ʋ tə wà goŋi. Yá kʋ kwa nə, ʋ dàń goŋi, sə kʋ
ya mɩmɩnʋ. Kʋ mɩmɩnʋ təntə bɩrɩ də, Yɩɩ jələ
Abərahamə də, ʋ yɩ cɩ́gá tíú ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá con,
kʋ twá də ʋ nə ken ʋ waa tə ʋ mʋ̀ Yɩɩ nə wuuu.
Yá kʋ dàń pɩn Abərahamə yɩ lɩ̀à tə mama, ba nə
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keni ba waa Yɩɩ nə nɩbɛɛ, də ba nə swə ba wà
goŋi də. Ba də yɩ cɩ́gá tɩ̀án ʋmʋ̀ Yɩɩ yáá con, ndə
ba nɩbɛɛ Abərahamə nə. 12 Yá ʋ mʋ̀ Abərahamə
ga tə nə yɩ lɩ̀à tə, ba nə goŋi tə də mama nɩbɛɛ.
Kʋ tà lɩ̀à tə, ba nə goŋi ba cɩcɩ yoo nə, à swɩ̀n.
Kʋ yɩ lɩ̀à tə, ba nə goŋi, yá ba dàń ga twá kʋ tə
nə, nə nɩbɛɛ Abərahamə yà nə twá. Ba ga kəni
ba waa Yɩɩ nə, ndə nə nɩbɛɛ Abərahamə nə fwa
nətʋ, də ʋ tə wà goŋi.

Yɩɩ nikanɩ tə yɩ lɩ̀à təmama, ba nə keni ba waa
ʋ nə, nyiən

(Ebərə-ba 11.8-19; Galasi tɩ̀án 3.8-18, 26-29)
13 Yɩɩ kàn nii də, ʋ wá pa *Abərahamə də ʋ

dwíí tə, ʋ nəwá kə lʋʋwa, tɩnɩ lʋʋ. Yá Yɩɩ nikanɩ
təntə ʋ nə kàn də Abərahamə, kʋ tà ʋ nə zìlí ʋ
mʋ̀ Yɩɩ *nii tə, ʋ nə pɩn *Moyizə nə yɩrɩ. Kʋ yɩ
Yɩɩ kàn nikanɩ təntə də Abərahamə, ʋ nə jələwá
də ʋ yɩ cɩ́gá tíú ʋ yáá con, ʋ nə kəni ʋ waa ʋ nə
wuuu tə yɩrɩ. 14 Kʋ nə yɩ lìù nə zìlí Yɩɩ nii tə cɩcɩ
nə pɩn ʋ jə tori Yɩɩ con, ʋ ka kə ʋ waa Yɩɩ nə tə
mʋ̀ dàń yɩ tʋtʋ, yá Yɩɩ nikanɩ tə kʋ́ʋ̀ ba də̀ń jə.
15Ka vɩ Yɩɩ nii, nə yàá zɩ̀n Yɩɩ lɩŋa. Yá bwálɩ́ tə nə
Yɩɩ nii tə nə tə̀lə́, cʋna yoo də tə̀lə́ kʋ bwálɩ́ tə nə.
16 Kʋ mʋ̀ yɩrɩ, kʋ dàń pɩn, lìù nə keni ʋ waa Yɩɩ
nə, ʋwá na Yɩɩ nikanɩwiən tə. Yá tə cɩ́gá yɩwiən
tə, Yɩɩ nə pɩn ʋ pubwanʋ yɩrɩ. Yɩɩ nikanɩ təntə
dàń jə də̀ń kʋ pa Abərahamə dwíí tə mama nə.
Kʋ tà dwíí tə, kʋ nə jə Yɩɩ nii tə cɩcɩ, kʋ yɩ də lɩ̀à
tə mama, ba nə keni ba waa Yɩɩ nə wuuu, ndə
Abərahamə nə. Kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə, nə mama dàń
wàá Abərahamə nə ma boŋə nə nɩbɛɛ. 17 Kʋ
yɩ ndə kʋ nə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa. Yɩɩ swɩ̀n
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Abərahamə yoo, ʋ wʋ:́ «À kàn nii dəmʋ,́ sə à pa
n ya dwíə́ kapʋpʋ nɩbɛɛ». Yá Abərahamə nə ken
ʋ waa Yɩɩ nə wuuu, ʋ cɩ́gá jigə nə mama nɩbɛɛ
Yɩɩ yáá con. Mə ʋ mʋ̀ Yɩɩ nə pɩn mɩɩ tɩga nə, ʋ
ga pɩn won tə, kʋ yà nə tə̀lə́, dàń wulə. 18 Yala
mama yà kʋ́ʋ̀ tə̀lə́, yá Abərahamə mʋ̀ ga ja yala.
Ʋ ken ʋ waa Yɩɩ nə, kʋ ga pa ʋ jì dwíə́ kapʋpʋ
nɩbɛɛ, ndə kʋ nə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ:́
«N dwíí wá ya dwíí kapʋpʋ». 19 Abərahamə yà
kwɩn ʋ bwələ bɩna bíí. Yá ʋ tətə nɩ də, ʋ mʋ̀
də ʋ kan Sara mɛ kwɩn, ba kʋ́ʋ̀ wàrɩ̀ bìú ba lʋrɩ.
Yá də kʋ nətʋ mɛ, Abərahamə ken ʋ waa Yɩɩ nə
wuuu, ʋ ga wà pìí ʋ kə ʋ kwa. 20 Ʋ ken ʋ waa
Yɩɩ nə wuuu, kʋ ga pa ʋ jɩɩn dàn. Yá ʋ dàń pɩn
dun Yɩɩ nə. Ʋ wà bábɩ̀á fwa də nikanɩ tə, Yɩɩ nə
kàn də wá, ʋ ga wà Yɩɩ nii vɩ. 21 Abərahamə yà
zəzən ʋ yə̀ə́ cɩ́gá mama də, kʋ tə, Yɩɩ nə kàn nii,
sə ʋ fwa, Yɩɩ jə dɩ̀àn də, sə ʋ ma tʋn kʋ, ʋ pa kʋ
jì. 22 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, Yɩɩ jələ Abərahamə də, ʋ yɩ
cɩ́gá tíú ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá con. 23 Kʋ pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ
tə wa, kʋ wʋ:́ «Yɩɩ jələ Abərahamə də, ʋ yɩ cɩ́gá
tíú ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá con». Kʋ sʋgʋ təntə tà ʋ mʋ̀
cɩcɩ yɩrɩ, 24 kʋ yɩ nə də yɩrɩ. Nə də keni nə waa
Yɩɩ nə, yá Yɩɩ wá jələ nəba də, nə yɩ cɩ́gá tɩ̀án ʋ
mʋ̀ Yɩɩ yáá con. Ʋ mʋ̀ nə pìí ʋ bwin nə *Yuu-Tiu
Zwezi ʋ lɩ tɩan wa. 25 Ba gʋa ʋ mʋ̀ Zwezi təntə
nə cʋna tə yɩrɩ. Yá Yɩɩ pìí ʋ bwin wá, sə ʋma pa
nə ya cɩ́gá tɩ̀án ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá con.

5
Zwezi pɩn, nə mʋ̀ də Yɩɩ pìí nə kə duən yuu
(1 Piyɛrə 1.3-9; 1 Zwan 4.9-10; Romə tɩ̀án 8.32)
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1 Nə keni nə waa Zwezi nə. Kʋ pɩn nə yɩ cɩ́gá
tɩ̀án Yɩɩ yáá con. Yá nə *Yuu-Tiu Zwezi-*Kərisə
nə pɩn, bɩcan sìə́ wulə nə mʋ̀ də Yɩɩ pwərə wa.
2 Nə keni nə waa Zwezi nə, yá nə dàń twá də
wá nə yí Yɩɩ yɩra, sə ʋ fwa pubwanʋ nə yɩra. Kʋ
pubwanʋ təntə yɩ ndə nabuliyii nə, kʋ pɩn nəba
mɩɩ máŋá mama wuuu. Nə dàń yɩ nə jwɛ nə nə
jə yala də, nə wá na tori Yɩɩ dun tə wa yɩrɩ. 3 Kʋ
tə nə súrí lá, nə tə wulə nə jwɛ, nə nə wulə càn
zənzən wa yɩrɩ. Nə yə̀ə́ də, càn zənzən yàá pa
lìù ja pɩ́nʋ́ wuuu, ʋ dàn ká pìí ʋ kə ʋ kwa. 4 Yá
lìù dàń nə jə pɩ́nʋ,́ kʋ yàá pa ʋ yɩ pùə́ nədʋ tíú,
də yìə̀n nə swə tə yí wá. Də ʋ nə ba ʋ kwa kəni,
kʋ yàá pa ʋ jə yala. 5 Yá yala təntə bá gɩgarɩ
wá tə dʋgʋ, Yɩɩ nə twá ʋ *Siŋu tə nə, ʋ nə pɩn
nəba, ʋ pa, nə zəzən nə yə̀ə́ nə bɩcanɩ wa də, ʋ
swə nəba zənzən tə yɩrɩ. 6 Máŋá don wa, nə yà
nə ba dɩ̀àn jə, sə nə jon nə tɩ̀àn nə cʋna tə wa,
Zwezi-Kərisə tɩga nə mʋ̀ cʋna lɩ̀à yɩrɩ, máŋá tə
wa, Yɩɩ nə lɩ ʋ tún. 7 Kʋ yɩ càn, sə lìù sɛ̀e ʋ tɩ lìù
don yɩrɩ, ʋ nə yɩ cɩ́gá tíú. Kʋ tə nə yɩ lìù tə, ʋ
nə tʋŋa zəni zənzən, dɩɩn don lìù wàá ʋ ba fən
dəri, sə ʋ tɩ ʋ yɩrɩ. 8 Yá kʋ dàń nə yɩ Yɩɩ mʋ,̀ ʋ
mʋ̀ bɩrɩ nəba ʋ nə swə nəba zənzən nətʋ. Máŋá
tə, nə yà tə nə yɩ cʋna lɩ̀à, Kərisə tɩga nə yɩrɩ.
9 Sɩ́ʋń nə, Zwezi-Kərisə nə tɩga ʋ jana tə ga nan,
tə pɩn nə dàń yɩ cɩ́gá tɩ̀án Yɩɩ yáá con. Yá kʋ tə
nə dwə, Zwezi-Kərisəwá jon nəba, Yɩɩ lɩŋa tə də
wa. 10 Máŋá don wa, nə yà yɩ Yɩɩ dʋŋa. Yá Yɩɩ
dàń pɩn nəmʋ̀ dəwá pìí nə kə duən yuu. Kʋ twá
ʋ bìú Zwezi-Kərisə tɩan tə nə. Yá kʋ tə nə dwə,
də nə mʋ̀ də wá nə pìí nə kə duən yuu nətʋ, ʋ
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wá twá ʋ bìú Zwezi-Kərisə tə nə pìí ʋ bwin ʋ nan
tɩan wa tə nə, ʋ jon nəba nə cʋna wa. 11 Kʋ tà
kʋ tə cɩcɩ, nə nə dí yáá nə swɩ̀n. Yá kʋ tə nə súrí
lá, nə yɩ nə jwɛ, nə nə yɩ Yɩɩ lɩ̀à tə yɩrɩ. Kʋ nətʋ
twá də nə Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə, ʋ nə pɩn nəmʋ̀
də Yɩɩ pìí nə kə duən yuu sɩ́ʋ́n nə.

Kʋ tə Adamə nə yɩ, də kʋ tə Zwezi nə yɩ
(1 Korɛntə tɩ̀án 15.21-22, 41-49, 56-57; Romə

tɩ̀án 6.23)
12 Cʋna yɩ tə twá ləzwənə nədʋ nə, tə ma bà

lʋʋ wa. Kʋ mʋ̀ lìù təntə nə yɩ Adamə. Yá cʋna
nə pɩn tɩan wulə. Ləzoni tə mama fwa cʋna. Kʋ
mʋ̀ nə pɩn, ba mama ma mɛ, sə ba tɩ. 13 Cʋna
yà dí yáá tə wulə lʋʋ wa, də Yɩɩ tə wà ʋ *nii
tə pɩn *Moyizə nə. Yá máŋá tə, Yɩɩ nə wà ʋ nii
tə pɩn Moyizə nə, ʋ wà ʋ nii tə cʋna yoo swɩ̀n.
14 Kʋ yɩ nətʋ, yá kʋ ga nə zɩgɩ Adamə máŋá tə
wa, kʋ bà kʋ yí Moyizə máŋá tə wa, tɩan dí dɩ̀àn
zənzən ləzoni yuu wa. Tɩan dí lɩ̀à tətə, ba nə wà
cʋna fwa ba ma dwə Yɩɩ nii nə, ndə Adamə nə.
Adamə təntə yà nyɩn də Zwezi, ʋ nə mɛ, sə ʋ bà
yìə̀n duən wa. 15 Adamə cʋna tə, ʋ nə fwa, də
Yɩɩ pubwanʋ tə, ʋ nə fwa nə yɩra, tà nədʋ. Lɩ̀à
zənzən tɩga ləzwəndʋa cʋna yɩrɩ. Kʋ lìù təntə
nə yɩ Adamə. Yá Yɩɩ pubwanʋ zìlə́ wiən tə, də ʋ
nə twá ləzwəndʋa don də nə, ʋ fwa lɩ̀à kapʋpʋ
yɩra, ʋ pubwanʋ tə yɩrɩ, də kʋ́ʋ̀ ziən zənzən tə
doni won mama. Kʋ lìù təntə də nə yɩ Zwezi-
Kərisə. 16 Yɩɩ zìlə́ təntə də cʋna tə ləzwəndʋa tə
nə tʋn, tà nədʋ. Ləzwəndʋa cʋna pɩn Yɩɩ bʋr̀ɩ̀
ləzoni bʋr̀à, sə ʋ cʋg̀ʋ̀ ba. Yá Yɩɩ pubwanʋ zìlə́
tə, ʋ nə fwa ləzoni yɩra, pɩn ləzoni tə dàń yɩ cɩ́gá
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tɩ̀án ʋmʋ̀ Yɩɩ yáá con. Yá ba ga yɩ lɩ̀à tə, ba nə dí
yáá ba tʋn cʋna kapʋpʋ. 17 Tɩan twá ləzwəndʋa
cʋna nə, tə ma də́ dɩ̀àn ləzoni mama yuu wa.
Yá kʋ tə nə dwə, Yɩɩ kʋ́ʋ̀ twá Zwezi-Kərisə nə, ʋ
ma fwa pubwanʋ zənzən ləzoni yɩra. Ʋ pɩn ba jì
cɩ́gá tɩ̀án ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá con. Yá kʋ twá də Zwezi-
Kərisə cɩcɩ, ba dàń wá na dɩ̀àn ba ma ya mɩɩ wa,
ba ga wá də́ pàrɩ̀ də wá. 18 Nətʋ tə, ləzwəndʋa
cʋna nə pɩn, Yɩɩ bʋr̀ɩ̀ ləzoni mama bʋr̀à, sə ʋ
cʋg̀ʋ̀ ba, mə nətʋ nə ləzwəndʋa də nə tʋn cɩ́gá
yoo, Yɩɩ wá twá ʋ də nə, ʋ pa ləzoni kapʋpʋ ya
cɩ́gá tɩ̀án ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá con, ba ga na mɩɩ, kʋ nə
ba zwɛ̀e ʋ con. 19Nətʋ tə, ləzwəndʋa nə vɩga Yɩɩ
nii, kʋ ga pa ləzoni mama dàń yɩ cʋna lɩ̀à Yɩɩ yáá
con, mə nətʋ nə, ləzwəndʋa də nə zìlí Yɩɩ nii, kʋ
wá pa lɩ̀à zənzən ya cɩ́gá tɩ̀án Yɩɩ yáá con. 20 Yɩɩ
nii tə mʋ,̀ ʋ nə pɩn Moyizə nə, yɩ kʋ twi talɩkwa,
sə ʋma pa cʋna kwɛn tə pùlì tə súrí lá. Yá bwálɩ́
tə nə, cʋna tə dàń nə pùlì tə súrí lá, Yɩɩ yàá fwa
pubwanʋ zənzən kʋ bwálɩ́ tə nə, ʋ ja lɛ tɩa nə.
21 Kʋ yɩ nətʋ, sə kʋ pa nətʋ tə, tɩan nə twá cʋna
nə, tə ma də́ dɩ̀àn ləzoni yuu wa, máŋá don wa,
tə pa ba tɩ, Yɩɩ pubwanʋ tə də jə dɩ̀ànmama sɩ́ʋń
nə, sə kʋ pa lɩ̀à ya cɩ́gá tɩ̀án ʋ yáá con. Yá Yɩɩ dàń
ga wá twá nə *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə, ʋ pa ba
mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e ʋ con.

6
Nə dʋga nə cʋna tə, sə nə twá Zwezi-Kərisə

nə ya mɩɩ wa
(Kolosə tɩ̀án 2.11-13; 3.1-10; Galasi tɩ̀án 2.19-

20; 1 Piyɛrə 4.1-2)
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1 Bɛ̀eɛ̀e nə nə kʋ́ʋ̀ wá swɩ̀n? Kʋ mɛ, sə nə fwa
cʋna tə wuuu, sə Yɩɩ pubwanʋ tə kwɛn kʋ súrí
zənzən nə yɩra naaa? 2 Abada! Kʋ tà nətʋ! Kʋ
nə yɩ cʋna yoo wa, nə mʋ̀ yɩ ndə nə tɩga. Nə
kʋ́ʋ̀ wàrɩ̀, nə pìí nə fwa cʋna wuuu, nə jə wulə.
3 Á yə̀ə́ zəni də, nə mʋ̀ lɩ̀à tə mama, ba nə ləgə
nəba nɩ́á wa kʋ twá də Yɩɩ yɩrɩ, ba ga bon Zwezi-
*Kərisə yɩrɩ tə, kʋ yɩ ndə nə twá də wá, nə tɩ ʋ
tɩan tə. 4 Kʋ twá ba nə ləgə nəba nɩ́á tə wa, nə
mʋ̀ də ʋ mʋ̀ dàń wulə tɩan wa. Yá nə nyɩna Yɩɩ
twá ʋ pàrɩ̀ tə dun tə nə, ʋma bwin Zwezi-Kərisə
ʋ lɩ tɩan wa. Kʋ yɩ nətʋ, sə nə də lwàń nə mɩɩ
tə, sə nə ya Yɩɩ cwəŋə tə wa. 5 Kʋ pɩ̀à kʋ bɩrɩ
də, nə mʋ̀ də Zwezi nə twá duən nə tɩ ʋ tɩan tə,
nə kʋ́ʋ̀ wá pìí nə twá də wá, nə bwin nə nan,
ndə ʋ nə bwin ʋ nan nətʋ. 6 Nə yə̀ə́ də, ba nə
paa Zwezi-Kərisə dagarʋ tə yuu, ba gʋ, nə yʋa
nədwan tə də twá ʋ nə ka tɩ. Kʋ nətʋ dàń pɩn
nə də́ dɩ̀àn, sə nə kʋ́ʋ̀ dàn ká pìí nə fwa cʋna tə,
nə yʋa nədwan təntə yà nə pɩn nə fwa dí yáá
nə. Yá nə dàń kʋ́ʋ̀ tà cʋna ywəŋə. 7 Cɩ́gá, lìù nə
tɩga, cʋna kʋ́ʋ̀ ba dɩ̀àn jə ʋ yuu wa. 8 Yá nə dàń
nə twá də Zwezi-Kərisə nə tɩ, nə pɩn cɩ́gá də, nə
mʋ̀ də ʋ mʋ̀ wá pìí nə ya mɩɩ wa. 9 Nə yə̀ə́ zəni
də, Zwezi-Kərisə pìí ʋ bwin ʋ nan tɩan wa, yá ʋ
kʋ́ʋ̀ bá pìí ʋ tɩ. Tɩan kʋ́ʋ̀ ba dɩ̀àn jə ʋ yuu wa.
10 Zwezi-Kərisə tɩga naa nədʋ cɩcɩ, kʋ ga yɩ nə
cʋna yɩrɩ. Yá sɩ́ʋń nə, ʋ wulə mɩɩ wa, ʋ ga yɩ Yɩɩ
nə tɩ. 11 Mə kʋ yɩ nətʋ á də con. Á də mɛ, sə á
jələ á tɩ̀àn ndə tɩga nə, də kʋ nə yɩ cʋna yoo wa.
Yá kʋ twá á mʋ̀ də Zwezi-Kərisə nə vwə duən nə
tə, á dàń wulə mɩɩ wa, á ga yɩ Yɩɩ nə tɩ.



Romə tɩ̀án 6:12 xxi Romə tɩ̀án 6:19

12 Á yɩ lɩ̀à tə, á nə wá tɩ. Á kʋ́ʋ̀ dànà ká pa
cʋna pìí tə də́ dɩ̀àn á yuu wa, tə pa á zìlí á fɩra
yokʋkwɩnan tə nii. 13 Á dànà ká sɛ̀e á pa á tɩ̀àn
cʋna nə, sə tə pìí tə də́ dɩ̀àn á yuu wa, tə pa á
tʋŋa lwanɩ. Kʋ tə nə mɛ, á pɩan á tɩ̀àn Yɩɩ nə,
ndə lɩ̀à nə, ba nə bwin ba nan tɩan wa. Á tʋŋa
kʋ tə nə ziən Yɩɩ yáá con. 14 Cʋna kʋ́ʋ̀ bá də́ dɩ̀àn
á yuu wa, kʋ nə kʋ́ʋ̀ tà kálʋ,́ sə á twá Yɩɩ nii tə,
ʋ nə pɩn Moyizə nə yɩrɩ. Á dàń yɩ Yɩɩ nə tɩ aba,
ʋ pubwanʋ tə yɩrɩ.

Nə yɩ Yɩɩ tʋt̀ʋǹà
(Zwan 8.31-36; Romə tɩ̀án 7.4-6; Titə 2.11-14)

15 Kʋ nətʋ dàń pɩ̀à kʋ bɩrɩ bɛ̀eɛ̀e? Nə yɩ Yɩɩ nə
tɩ nəba, ʋ pubwanʋ tə yɩrɩ, nə kʋ́ʋ̀ tà kálʋ,́ sə nə
twá ʋ *nii tə nə, ʋ nə pɩn *Moyizə nə. Kʋ mʋ̀
təntə dàń pɩ̀à kʋ bɩrɩ də, nə mɛ, sə nə fwa cʋna
naaa? Abada! Kʋ tà nətʋ! 16 Á yə̀rì yoo kʋ tə
naaa? Á nə pɩn á tɩ̀àn lìù nə, sə á tʋn á pa wá
ndə ywəŋə nə, á cɩ́gá wá ya ʋ ywəŋə, á sɛ̀e ʋ nii.
Kʋ nətʋ pɩ̀à kʋ bɩrɩ də, á nə yɩ cʋna ywəŋə, tə
mʋ̀ nə wá kə aba tɩan wa. Nə à yə̀ə́, á nə kʋ́ʋ̀ yɩ
Yɩɩ tʋt̀ʋǹà, Yɩɩ wá pa á jì cɩ́gá tɩ̀án ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá
con, á nə sɛ̀e ʋ nii tə yɩrɩ. 17Máŋá don wa, á yà
yɩ cʋna ywəŋə. Yá sɩ́ʋń nə, á dàń sɛ̀e kàrà tə nii,
ba nə kàrɩ̀ aba, á ga twá ka nə də á waa mama.
Kʋ mʋ̀ nə pɩn, nə kəni Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e. 18 Yɩɩ lɩ aba á
cʋna wa, yá á dàń yɩ ʋ ywəŋə, á tʋŋa ʋ cɩ́gá tə
yɩrɩ. 19 Kʋ yɩ càn kʋ pa aba, sə á wànɩ́ á nì sʋgʋ
də̀ń lala. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à sʋr̀àn tə yɩ ndə ləzoni
sʋr̀àn nə yɩ nətʋ. Máŋá don wa, á yà sɛ̀e á kə á
tɩ̀àn durən yìə̀n wa, də yokʋkwɩnan wa, tə ga də́
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dɩ̀àn á yuu wa. Kʋ nətʋ bɩrɩ də, á yɩ ndə cʋna
ywəŋə nə. Sɩ́ʋń nə, á dàń mɛ, sə á sɛ̀e á kə á
tɩ̀àn Yɩɩ cɩ́gá tə wa, sə kʋ pa á yá á tɩ̀ànmɩ́ámɩ́án
Yɩɩ jɩɩn wa wuuu. 20 Máŋá tə, á yà nə yɩ cʋna
ywəŋə tə, ka twá Yɩɩ cɩ́gá tə nə yoo yà ba aba
jə. 21 Bɛ̀eɛ̀e nywarɩ nə á dàń nɩ yoywanan təntə
wa? Tə yìə̀n təntə jə cavɩra tə pa aba sɩ́ʋń nə, tə
yígúrə́ nə yɩ tɩan yɩrɩ. 22 Yá sɩ́ʋ́n nə, Yɩɩ dàń lɩ
aba cʋna wa. Yá á dàń jigə Yɩɩ tʋt̀ʋǹà. Á tʋtʋŋɩ
dàń nə yɩ, sə á tʋn kʋ tə nə yɩ Yɩɩ cɩ́gá tə. Yá á
nywarɩ dàń nə yɩ, sə á yá á tɩ̀ànmɩ́ámɩ́án Yɩɩ jɩɩn
wa wuuu, á ga tə wá na mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e
Zwezi-Kərisə con, kʋ yígúrə́ wa. 23 Cʋna ŋwɩŕán
nə yɩ tɩan. Yá zìlə́ tə, Yɩɩ nə pɩn ʋ pubwanʋ tə
yɩrɩ, kʋ mʋ̀ yɩ mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con, nə
*Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə yɩrɩ.

7
Yɩɩ nii tə kʋ́ʋ̀ ba dɩ̀àn jə nə yuu wa
(Galasi tɩ̀án 2.19-20)

1 À nubɩa-ba, á yɩ lɩ̀à tə, á nə yə̀ə́ Yɩɩ *nii tə, ʋ
nə pɩn *Moyizə nə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à swɩ̀n sʋr̀àn
tə tə á con. Yɩɩ nii tə wá də́ dɩ̀àn ləzoni yuu wa,
máŋá tə mama, ba nə wulə lʋʋ wa. 2 Kʋ yɩ ndə
kan nə swe ʋ barɩ nə. Máŋá tə mama, ʋ barɩ tə
nə wá ya lʋʋ wa, Yɩɩ nii tə ba cwəŋə pɩn, sə ʋ
nan ʋ barɩ tə con. Yá ʋ barɩ tə dàń nə tɩga, Yɩɩ
nii təntə, kʋ yà nə pɩn, ʋ wulə ʋ barɩ tə con, yoo
kʋ́ʋ̀ tə̀lə́ ʋ yuu wa. 3 Kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə, kan nə nan
ʋ barɩ con, ʋ va ʋ swe bɛɛ don nə, də ʋ barɩ tə
wà tɩ, ba yàá swɩ̀n ba wʋ́ kan təntə yɩ kacwarʋ.
Yá kʋ ga nə yɩ kanbarɩ tə tɩga, Yɩɩ nii tə yoo kʋ́ʋ̀
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tə̀lə́ ʋ yuu wa. Ʋ kʋ́ʋ̀ tà kacwarʋ, də ʋ nə pìí, ʋ
swe bɛɛ don nə. 4 À nubɩa-ba, mə kʋ yɩ nətʋ á
də con. Á vwə á tɩ̀àn Zwezi-*Kərisə yɩra, ʋ nə
tɩga nə yɩrɩ. Kʋ nətʋ dàń pɩn, Yɩɩ nii tə yoo wa,
á yɩ ndə á tɩga. Yá á dàń yɩ lìù don nə tɩ aba. Ʋ
mʋ̀ lìù təntə nə yɩ Zwezi, ʋ nə bwin ʋ nan tɩan
wa. Yá kʋ mʋ̀ nə pɩn, nə mɛ, sə nə tʋn zənzən
nə pa Yɩɩ nə, ndə tɩ̀ʋ́ nə zɩŋa bɩa nətʋ. 5 Nə yə̀ə́
də, máŋá don wa, nə yà tʋŋa nə tətə fɩra yìə̀n.
Nə cʋna fɩra tə yà twá Yɩɩ nii tə nə tʋŋa də nəba.
Yá nə tətə fɩra yìə̀n təntə yà kəni nəba tɩan wa.
6 Yá sɩ́ʋń nə, tɩan dàń pwɛ̀e nə mʋ̀ də Yɩɩ nii tə
duən nə. Yá Yɩɩ nii tə, kʋ yà nə cɩ̀ nə nə, ndə
bàń dìə̀ lɩ̀à nə, kʋ́ʋ̀ tə̀lə́ nə yuu wa. Kʋ mʋ̀ nə
pɩn, nə dàń zìlí Yɩɩ-*Siŋu tə nii, nə ma tʋŋa nə
pɩn Yɩɩ nə cwəŋə nədʋn wa. Nə kʋ́ʋ̀ ba Yɩɩ nii
tə, ʋ nə pɩn Moyizə nə zìlí, sə nə ma tʋn nə pa
wá.

Yɩɩ nii tə ba lìù joŋə ʋ cʋna wa
(Romə tɩ̀án 5.20; 3.19-20; Galasi tɩ̀án 3.21-22)

7 Bɛ̀eɛ̀e nə nə kʋ́ʋ̀ wá swɩ̀n? Yɩɩ *nii tə yɩ cʋna
naaa? Abada! Kʋ tà nətʋ! Yá kʋ yɩ Yɩɩ nii tə cɩcɩ
nə, à twá, à ma lwarɩ cʋna. Kʋ nə tà Yɩɩ nii tə
nə swɩ̀n, kʋ wʋ:́ «N wà mɛ, sə n pa n yii zʋ lìù
won!», à yà bá lwarɩ kʋ yoo təntə. 8 Cʋna dàń
twá Yɩɩ nii tə nə, tə na dɩ̀àn à yuu wa, tə pa à yii
zʋ lɩ̀à wiən yiri mama. Yɩɩ nii tə yà ga nə tə̀lə́,
cʋna də yà ba dɩ̀àn jə. 9 À mʋ̀ con nə, máŋá don
wa, də à nə yə̀rì Yɩɩ nii tə, à yà jə dɩ̀àn. Yá máŋá
tə, à nə lwarɩ Yɩɩ nii tə, cʋna tə dàń nɩ dɩ̀àn à
yuu wa. 10 À dàń ga jì ndə tɩgɩ nə. Mə kʋ twá
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nətʋ Yɩɩ nii təntə, kʋ yà nə mɛ, sə kʋ kə nə mɩɩ
wa, dàń pìí kʋ kə nə tɩan wa. 11 Cʋna tə dàń twá
Yɩɩ nii tə nə, tə pa à dwá cwəŋə, tə ga pa tɩan
ja nə. 12 Kʋ nətʋ dàń bɩrɩ də, Yɩɩ nii tə mʋ̀ cɩ́gá
yɩ kʋ nan Yɩɩ con, Yɩɩ nii yoo tə də yɩ kʋ nan Yɩɩ
con. Yɩɩ nii tə yɩ cɩ́gá, kʋ ga ziən də. 13 Kʋ nətʋ
dàń yɩ kʋ bɩrɩ də, Yɩɩ nii tə, kʋ nə ziən wàá kʋ
pɩn tɩan janɩ lìù naaa? Abada! Kʋ tà nətʋ! Yá
cʋna dàń nə twá won tə, kʋ nə ziən nə, təma gʋ
nə. Kʋ nətʋ tʋn, sə kʋ pa ba lwarɩ cʋna nə ba
ziən nətʋ, də nətʋ tə nə dwə won mama.

Jaŋa tə, ka yoo nə dà zənzən
14Nə yə̀ə́ zəni də, Yɩɩ *nii tə yɩ kʋ nan Yɩɩ con.

Yá à mʋ̀ yɩ ndə yoŋu nə, cʋna nə yə̀, à ga yɩ
ləzwənə mʋ̀ʋ.́ 15 À tʋŋa yìə̀n, à nə yə̀rì tə də̀ń.
Kʋ tə à nə pɩ̀à, sə à fwa, kʋ tà kʋ mʋ̀ nə à yàá
fwa. Yá kʋ tə, à nə culi, mə kʋmʋ̀ nə, à yàá fwa.
16 Də à nə fwa yìə̀n tə, à nə ba pɩ̀à, kʋ bɩrɩ də,
à sɛ̀e də, Yɩɩ nii tə ziən. 17 Sɩ́ʋń nə, à mʋ̀ nə kʋ́ʋ̀
ba tə yìə̀n təntə tʋŋa, kʋ dàń yɩ cʋna tə, tə nə
wulə də nə, nə tʋŋa tə. 18 À dàń yə̀ə́ də, à mʋ̀ yɩ
ləzwənə, à yɩra ga ba won mama jə kʋ nə ziən.
À yàá pɩ̀à, sə à fwa zəni. Yá kʋ dàń nə yí, sə à
fwa zəni tə, à kʋ́ʋ̀ wàrɩ̀ kʋ à fwa. 19À yàá pɩ̀à, sə
à fwa zəni, yá à ba zəni təntə fwa. Lwanɩ tə, à
nə ba pɩ̀à, sə à fwa, mə kʋ nə à fwa. 20 Də à dàń
nə fwa kʋ tə, à yàá nə ba pɩ̀à, kʋ pɩ̀à kʋ bɩrɩ də,
kʋ ká tà à tətə nə fwa tə, kʋ dàń yɩ cʋna tə, tə
nə wulə də nə, nə pɩn à fwa tə. 21 À dàń lwarɩ
cwəŋə təntə nə yɩ nətʋ. Kʋ yɩmáŋá tə, à nə pɩ̀à,
sə à fwa zəni, lwanɩ tə nə yàá wulə à səpuni nə,



Romə tɩ̀án 7:22 xxv Romə tɩ̀án 8:4

sə tə cɩ̀ à yáá nə. 22 À jə pupwən zənzən də Yɩɩ
nii tə à waa con. 23 Yá à dàń yə̀ə́ də, dɩ̀àn duən
wulə də nə, tə nə pɩ̀à tə kálɩ́ nə, sə à twá cwəŋə
tə, kʋ nə ba ziən máŋá mama. Kʋ yoo təntə dàń
jaŋa də kʋ tə, à pubʋŋa nə bɩrɩ də, kʋ ziən. Kʋ
mʋ̀ nə pɩn, cʋna dàń twá də Yɩɩ nii tə, ʋ nə pɩn
*Moyizə nə, tə pa à jì ndə bàń dìə̀ lìù nə. 24Nə̀ń
à nə, à jigə pucʋnɩ lìù. À wàrɩ̀ tɩan yáá nə à jén.
Wàà nə wàá nə ʋ joŋə tə jɩɩn wa? 25Nə kəni Yɩɩ
lɛ̀eɛ̀e nə *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə yɩrɩ. Kʋ dàń nə
yɩ à fɩra nə, à yɩ Yɩɩ nii tə, ʋ nə pɩn Moyizə nə,
yoŋu à pubʋŋa wa. Yá kʋ nə kʋ́ʋ̀ twá à tʋtʋnɛɛ
nə, à yɩ cʋna yoŋu, tə nə twá Yɩɩ nii tə nə, ʋ nə
pɩn Moyizə nə, tə ja.

8
Yɩɩ-Siŋu tə dí dɩ̀àn cʋna yuu wa
(Galasi tɩ̀án 3.13-14; 5.16-25)

1 Sɩ́ʋń nə, Yɩɩ ba lɩ̀à tə, ba nə yɩ Zwezi-*Kərisə
nə tɩ bʋr̀à bʋr̀ɩ̀, sə ʋ cʋg̀ʋ̀ ba. 2 Kʋ nətʋ bɩrɩ də,
lìù nə yɩ Zwezi-Kərisə nə tɩ, Yɩɩ-*Siŋu tə, kʋ nə
pɩn mɩɩ, dàń nə yɩ ʋ cwəŋə. Yá cwəŋə təntə
pɩn, Yɩɩ jon nə cʋna yoo wa də tɩan yoo wa.
3 Ləzwənə bwànɩ̀ tə pɩn, Yɩɩ *nii tə, ʋ nə pɩn
*Moyizə nə, yà wàrɩ̀ kʋ yoo təntə kʋ tʋŋa. Yá
Yɩɩ dàń wànɩ́ ʋ tʋn kʋ yoo təntə. Ʋ pɩn ʋ bìú
Zwezi jì ləzwənə, ndə cʋna lɩ̀à tə nə. Ʋ twi tɩa
yuu wa, sə ʋ jon cʋna lɩ̀à ba cʋna wa. Yɩɩ twá
nətʋ, ʋ cʋg̀ʋ̀ cʋna dɩ̀àn ləzoni yuu wa. 4 Yɩɩ fwa
kʋ nətʋ, sə kʋ pa nə wànɩ́ nə ya cɩ́gá tɩ̀án ʋ yáá
con, sə nə na dɩ̀àn nə tʋn kʋ tə mama, Yɩɩ nii tə
nə bɩrɩ də, nə mɛ, sə nə tʋn. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, nə
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kʋ́ʋ̀ tà nə tətə fɩra tə nə kəni nəba cwəŋəwa. Kʋ
dàń yɩ Yɩɩ-Siŋu tə nə kəni nəba cwəŋə wa. 5 Lɩ̀à
tə, ba nə yɩ ba tətə fɩra nə kəni ba cwəŋə wa, ba
yàá tʋŋa ba pùə́ yokʋkwɩnan fɩra. Yá lɩ̀à tə, ba
nə yɩ Yɩɩ-Siŋu tə nə kəni cwəŋə nə, ba mʋ̀ yɩ ba
twá kʋ tə nə, Yɩɩ-Siŋu tə nə pɩ̀à. 6 Lìù pubʋŋa nə
wulə ʋ pùə́ yokʋkwɩnan fɩra yuu wa, ʋ yɩ ʋ vələ
tɩan wa. Yá lìù tə, ʋ pubʋŋa nə twá kʋ tə nə,
Yɩɩ-Siŋu tə nə pɩ̀à, ʋ yɩ ʋ vələ mɩɩ wa, kʋ nə ba
zwɛ̀e Yɩɩ con, də bɩcan sìə́ wa. 7 Lìù tə nə tʋŋa
ʋ pùə́ yokʋkwɩnan fɩra, ʋ yɩ Yɩɩ dʋŋʋ. Ʋ ba Yɩɩ
nii tə zìlí, ʋ ga wàrɩ̀ kʋ ʋ zìlí tətə. 8 Lɩ̀à tə, ba
nə twá ba pùə́ yokʋkwɩnan fɩra nə, ba wàrɩ̀ Yɩɩ
pùə́ ba poli. 9 Á mʋ̀ kʋ́ʋ̀ tà lɩ̀à tə, á nə twá á pùə́
yokʋkwɩnan fɩra nə. Á mʋ̀ dàń yɩ á twá kʋ tə nə,
Yɩɩ-Siŋu tə nə pɩ̀à, kʋ nə wulə də aba yɩrɩ. Də
lìù nə ba Zwezi-Kərisə Siŋu* tə jə, ʋ tà ʋ mʋ̀ lìù.
10 Á tətə yɩ kálʋ,́ sə á tɩ á cʋna tə yɩrɩ. Yá á dàń
nə yɩ Zwezi-Kərisə lɩ̀à tə, Yɩɩ pɩn á jì cɩ́gá tɩ̀án ʋ
yáá con. Kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə, Yɩɩ pɩn aba Siŋu də mɩɩ.
11 Yɩɩ nə pìí ʋ bwin Zwezi-Kərisə ʋ lɩ tɩan wa. Də
ʋ Siŋu tə dàń nə wulə də aba, ʋ mʋ̀ Yɩɩ tə, ʋ nə
bwin Zwezi ʋ lɩ tɩan wa, ʋ wá twá ʋ Siŋu tə nə,
kʋ nə wulə də aba, ʋ pa á yɩra tə nə mɛ, sə tə tɩ
pìí, tə na mɩɩ.

(Kolosə tɩ̀án 3.1-6; Galasi tɩ̀án 4.4-7; 1 Zwan
3.1-3; 2 Korɛntə tɩ̀án 4.16-18; 5.1-5)

12 À nubɩa-ba, nə mʋ̀ dàń yɩ ndə jɩjɩŋa nə. Yá
jɩŋɩ tə, kʋ nə wulə nə yuu wa, kʋ tà ləzoni pùə́

* 8:9 8.9 Də ba nə wʋ,́ Yɩɩ-Siŋu, nə à yə̀ə́ Zwezi-Kərisə Siŋu, kʋ
mama yɩ won nədʋ, Yɩɩ də Zwezi-Kərisə nə yɩ nədʋ tə yɩrɩ.
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yokʋkwɩnan fɩra jɩŋɩ. Nə kʋ́ʋ̀ wà mɛ, sə nə pìí
nə twá nə tətə pùə́ yokʋkwɩnan fɩra nə. 13 Á nə
twá á tətə pùə́ yokʋkwɩnan fɩra nə, tɩan wá ja
aba. Yá á nə twá Yɩɩ-Siŋu tə nə, á pwɛ̀e á tɩ̀àn
də á pùə́ fɩra tʋtʋnkʋkwɩnan tə, á wá ya mɩɩ wa,
kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con. 14 Kʋ dàń pɩ̀à kʋ bɩrɩ də,
lɩ̀à tə mama, Yɩɩ-Siŋu tə nə kəni cwəŋə wa, yɩ
Yɩɩ bɩa. 15 Yá Siŋu tə, Yɩɩ nə pɩn aba, kʋ tà Siŋu
tə, kʋ nə wá pìí kʋ kə aba ywəŋə tʋtʋnan wa,
sə fən ja aba. Kʋ yɩ Siŋu tə, kʋ nə pɩn, á jì Yɩɩ
bɩa. Kʋ mʋ̀ dàń nə pɩn, nə wàá nə boŋə Yɩɩ, nə
wʋ:́ «Baba, nə nyɩna Yɩɩ!» 16Yɩɩ-Siŋu tə tətə bɩrɩ
nəba nə waa con də, nə cɩ́gá yɩ Yɩɩ bɩa. 17 Də nə
dàń nə yɩ Yɩɩ bɩa, kʋ mɛ, sə nə ja tori ʋ con. Də
nə nə sɛ̀e nə twá Zwezi-Kərisə nə, nə də́ ʋ càn
tə, sə nə twá də wá, nə na dun, nə mʋ̀ də ʋ mʋ̀
wá tàrɩ̀ wiən tə, Yɩɩ nə kàn nii, sə ʋ pa nəba.

Yɩɩ pɩ̀à, sə nə twá nə ya ʋ dun tə wa
18 À mʋ̀ con, à bʋŋa də, càn tə tə nə wulə tə

wa, sɩ́ʋ́n máŋá kʋ tə wa, yɩ tʋtʋ dun tə nə, Yɩɩ
nə wá bɩrɩ nəba. 19Wiən təmama, Yɩɩ nə fwa tə
dànɩ̀ də bɩ̀bàrʋ,̀ máŋá təntə, Yɩɩ nə wá bɩrɩ ʋ bɩa
tə dun tə nəpon nəpon. 20 Wiən tə mama, Yɩɩ
nə fwa twi tə jì wiən tə nə wá cʋgʋ. Kʋ tà wiən
tə tətə nə pɩ̀à kʋ nətʋ tə, kʋ yɩ Yɩɩ nə pɩn, kʋ
tʋn. 21Də kʋ nətʋmɛ, yala tə wulə tə pa wiən tə
mama nə, Yɩɩ nə fwa, ʋ nə wá jon təmama dɩ̀àn
tə wa, tə nə cʋg̀à tə yɩrɩ. Tə dàń wá tɩnɩ tə tɩ̀àn,
ndə Yɩɩ bɩa tə nə tɩ ba tɩ̀àn ʋ dun tə wa nətʋ.

22Yá nə dàń yə̀ə́ də, zə̀n mama, wiən təmama,
Yɩɩ nə fwa, wulə wʋwalʋ də càn wa, ndə kan nə
pɩ̀à ʋ lʋrɩ bìú, ʋ ga nɩ́. 23 Yá kʋ dàń tà wiən təntə
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cɩcɩ, kʋ yɩ də nə mʋ̀ lɩ̀à tə mɛ, Yɩɩ nə kən ʋ Siŋu
tə nə bɩcanɩ wa. Nə də yɩ nə nɩ́ nə waa con, nə
ma dànɩ̀máŋá tə, nə nə wá jì Yɩɩ bɩa cɩ́gá, sə Yɩɩ
ga jon nə də nə yɩra tə mama. Kʋ yɩ nətʋ nə də
con, yá nə mʋ̀ ga dí yáá nə na Yɩɩ-Siŋu tə, ndə
təntən won nə, Yɩɩ nə pɩn nəba, kʋ nə bɩrɩ də,
nəwá na wiən tə duən təmama. 24 Yɩɩ jon nəba,
kʋ pa nə jə yala də, nə wá na kʋ tə, ʋ nə wá pa
nəba. Yá lìù nə jə won yala, ʋ nə twi ʋ na kʋ,
kʋ ká tà yala yoo. Won tə, lìù nə nɩ, ʋ kʋ́ʋ̀ wàá
yala ʋ kəni kʋ nə naaa? 25 Yá nə yala tə nə yɩ nə
ken won nə, nə nə ba ja, kʋ wá pa nə dɩ̀àn kʋ
də pɩ́nʋ.́

26 Kʋ tə də kʋ nə súrí lá, Yɩɩ-Siŋu tə yàá bà kʋ
san nəba, nə bwànɩ̀ tə yɩrɩ. Nə yə̀rì won tə, nə
mɛ, sə nə lòrì Yɩɩ con, nə yɩjʋnɩ máŋá wa. Yá
Yɩɩ-Siŋu təmʋ̀ dàń yàá jon nə yuu nə, kʋ lòrì Yɩɩ
də kʋ nɩ́, nii nə wàrɩ̀ kʋ yoo kʋ maŋa. 27 Yɩɩ də
yə̀ə́ kʋ tə nə wulə ləzwənə mama bɩcan wa, ʋ
ga yə̀ə́ kʋ tə, ʋ Siŋu tə nə pɩ̀à. Yɩɩ-Siŋu tə yɩ kʋ
lòrì Yɩɩ ndə Yɩɩ nə pɩ̀à, sə ba lòrì wá nətʋ, kʋ pɩn
lɩ̀à tə nə, ba nə yɩ ʋ mʋ̀ Yɩɩ nə tɩ.

(Efɛzə tɩ̀án 1.3-12; Romə tɩ̀án 5.1-11)
28 Nə tə yə̀ə́ də, Yɩɩ yàá fwa yoo mama, sə kʋ

kwɛn lɩ̀à tə, ba nə swə ʋmʋ̀ Yɩɩ. Yɩɩ dí yáá ʋ tún
cwəŋə, ʋ twá kʋ nə, ʋ ma kúrí ba mʋ̀ lɩ̀à təntə.
29 Yá ba mʋ̀ lɩ̀à təntə, ʋ nə dí yáá ʋ kúrí, ʋ dí yáá
ʋ kə ʋ sírí də, sə ʋ pa ba nyɩn də ʋ bìú Zwezi
tə. Kʋ nətʋ dàń wá pa, ʋ bìú tə ya ʋ bikwɩa bɩa
kapʋpʋ wa. 30 Lɩ̀à tə, Yɩɩ nə dí yáá ʋ kə ba sírí,
ʋ dí yáá ʋ kúrí ba də. Ʋ nə kúrí ba, ʋ pɩn ba jì
cɩ́gá tɩ̀án ʋmʋ̀ Yɩɩ yáá con. Yá ʋ nə pɩn ba jì cɩ́gá
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tɩ̀án ʋ yáá con, ʋ dàń pɩn ba ʋ dun tə də.
Yɩɩ sonu tə nə mɛ nətʋ

31 Bɛ̀eɛ̀e nə nə kʋ́ʋ̀ wá swɩ̀n? Də Yɩɩ nə wulə
də nəba, wàà nə wá zàn ʋ zɩgɩ nə nə? 32 Yɩɩ wà
ʋ bìú tə tətə nə cɩ̀, ʋ dàn ká də́ càn tə. Ʋ sɛ̀e ʋ yá
wá ləzoni jɩ̀àn wa, ʋ pa ba gʋ wá nə mama yuu
yɩrɩ. Bɛ̀eɛ̀e dàń nə kʋ́ʋ̀ cɩ̀gà, sə ʋ súrí wiən tə
mama ʋ bìú tə nə ʋ pa nəba? 33 Wàà nə wàá ʋ
bɩrɩ də, nəmʋ̀ lɩ̀à tə, Yɩɩ nə kúrí, cʋg̀ʋ̀ yoo ʋ yáá
con? Yɩɩ tətə dàń nə pɩn, nə jì cɩ́gá tɩ̀án ʋ yáá
con. 34 Wàà nə wàá nə bʋr̀à ʋ bʋr̀ɩ̀, sə ʋ cʋg̀ʋ̀
nəba? Zwezi-*Kərisə tɩga. Kʋ tə nə dwə, ʋ pìí
ʋ bwin ʋ nan tɩan wa. Yá ʋ dàń wulə Yɩɩ jɩzən†
vàn nə, ʋ lòrì Yɩɩ nə yuu yɩrɩ. 35 Bɛ̀eɛ̀e won dàń
nə kʋ́ʋ̀wàá nəba, kʋ lɩ Zwezi-Kərisə sonu təwa?
Kʋ yɩ càn zənzən naaa? Nə à yə̀ə́ pucʋnɩ naaa?
Nə à yə̀ə́ càn tə, lɩ̀à nə kəni nəba təwa naaa? Nə
à yə̀ə́ niən nə jə nəba naaa? Nə à yə̀ə́ zʋrɩ nə jə
nəba naaa? Nə à yə̀ə́ yoo tə kʋ nə pɩ̀à nəba, sə
kʋ gʋ naaa? Nə à yə̀ə́ ba nə wá kə lagʋrɩ sɩ̀ʋ́ nə
bɩan nə naaa? 36 Kʋ pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ
wʋ:́
«Máŋá mama ba pɩ̀à ba gʋ nəba, n mʋ̀ yɩrɩ. Ba

ja nəba ba fwa ndə pee nə, ba nə ja vəli
nangʋra dìə̀ wa».

37 Yá yìə̀n təntə mama wa, nə yàá də́ dɩ̀àn tə nə
dwə dɩ̀àn yiri mama, kʋ twá də lìù tə, ʋ nə sóní
nəba. 38-39 À mʋ̀ zə́n à yə̀ə́ də, cɩ́gá mama won
tə̀lə́, kʋ nə wá lɩ nəba Yɩɩ sonu tə wa, ʋ nə twá
nə *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə, ʋ bɩrɩ nəba. Kʋ nə
yɩ tɩan, nə à yə̀ə́mɩɩ, nə à yə̀ə́ *malɩkɛ, nə à yə̀ə́
† 8:34 8.34 Ka jə̀ń pɩ̀ʋ́ jɩzən vàn nə yɩ dun bwálɩ.́
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wiən tə, tə nə də́ dɩ̀àn lʋʋ kʋ tə yuu wa, nə à yə̀ə́
sɩ́ʋń máŋá kʋ tə wiən tə, nə à yə̀ə́ máŋá tə, kʋ
nə wá bà wiən tə, nə à yə̀ə́ dɩ̀àn tɩ̀án, nə à yə̀ə́
lanworu dɩ̀àn, nə à yə̀ə́ tɩa yuu dɩ̀àn, nə à yə̀ə́
won don mama, Yɩɩ nə fwa, kʋ wàrɩ̀ nəba kʋ lɩ
Yɩɩ sonu tə wa.

9
Yɩɩ kúrí Yɩzərayɛlə lɩ̀à dwíí tə
(Romə tɩ̀án 10.1)

1 À mʋ̀ də Zwezi-*Kərisə vwə duən nə, kʋ ga
yɩ cɩ́gá nə, à wá swɩ̀n, à bá kʋnɩ kʋnkʋn. Yɩɩ-
*Siŋu tə, kʋ nə wulə à pubʋŋa wa, bɩrɩ də, kʋ yɩ
cɩ́gá. 2 À pùə́ cʋg̀ʋ̀ zənzən, à yɩra ga wiri máŋá
mama. 3 Cɩ́gá mama à tətə yà swə, sə Yɩɩ cʋg̀ʋ̀ à
mʋ,̀ sə ʋ ga pwɛ̀e à də Zwezi-Kərisə duən nə, də
kʋ yà nə wá pa lɩ̀à tə, ba nə lʋrɩ à mʋ̀ də ba mʋ̀
mɛ dwíí nədʋ wa, ba ga yɩ à nubɩa tə boli ʋ yɩra.
4 Ba mʋ̀ nə yɩ *Yɩzərayɛlə lɩ̀à tə, Yɩɩ nə kúrí, sə ʋ
pa ba jì ʋ bɩa. Ʋ bɩrɩ ba ʋ dun tə. Ʋ jɩn *nimarʋ
də ba. Ʋ twá də *Moyizə ʋ pa ba ʋ *nii tə. Ʋ
pɩn cwəŋə, sə ba tʋn ba pa wá. Ʋ kàn nikanan
də ba. 5 Ba dwíí tə dəkuu yɩ kʋ nan nə nɩbara-
ba dwíí tə wa. Mə ba mʋ̀ dwíí tə wa nə, ba lʋrɩ
Zwezi-Kərisə ndə ba nə lʋrɩ ləzwənə nətʋ. Ʋ mʋ̀
Zwezi-Kərisə təntə nə yɩ Yɩɩ, ʋ ga wulə təmama
yuu wa. Nə pɩan dun mɛ wá máŋá də máŋá, kʋ
nə ba zwɛ̀e. Amɩɩna!

Lɩ̀à tə, ba nə yɩ Yɩɩ bɩa cɩ́gá cɩ́gá
(Galasi tɩ̀án 4.22-31)

6 Kʋ tà à pɩ̀à, sə à bɩrɩ də, Yɩɩ nikanɩ tə dàń
jigə tʋtʋ. Kʋ cɩ́gá wa nə, kʋ tà lɩ̀à tə mama
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*Yɩzərayɛlə* lɩ̀à tə nə lʋrɩ, nə yɩ Yɩzərayɛlə lɩ̀à
cɩ́gá cɩ́gá. 7Yá kʋma tà lɩ̀à təmama, ba nə lʋrɩ ba
*Abərahamə† dwíí tə wa, nə yɩ ʋ bɩa cɩ́gá cɩ́gá.
Cɩ́gá, Yɩɩ swɩ̀n Abərahamə con, ʋwʋ:́ «Nwá twá
də *Yɩzakə n na dwíí, kʋ bon n yɩrɩ». 8 Nə̀ń, kʋ
yoo təntə də̀ń. Yɩɩ bɩa cɩ́gá cɩ́gá yɩ bɩa tə, kʋ nə
twá də ʋ nikanɩ tə, ba ma lʋrɩ ba. Kʋ tà bɩa tə,
bɛɛ də kan nə pə̀ń duən nə, ba ma lʋrɩ də ba
tətə fɩra. 9 Á nəŋə kʋ tə, Yɩɩ nə swɩ̀n ʋ nikanɩ tə
wa. Ʋ swɩ̀n, ʋ wʋ:́ «Kʋ máŋá təntə tətə wa nə
wá kʋ bà kʋ yí, à wá pìí à bà, də Sara lʋrɩ bìú».

10 Yá kʋ tà kʋ cɩcɩ. Rebeka də lʋrɩ yɩywɛɛ bələ
nə nɩbɛɛ Yɩzakə nə. 11-13Də ʋ tə wà yɩywɛɛ bələ
təntə lʋrɩ, sə ba fwa zəni, nə à yə̀ə́ lwanɩ, Yɩɩ
swɩ̀n ʋ con, ʋ wʋ:́
«Zʋnʋ tə wá jì nyánʋ́ tə tʋt̀ʋǹʋ.̀ Kʋ yɩ ndə kʋ

nə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ:́ ‹À sóní
*Zwakɔbə, à ga varɩ Esaʋ à dʋgʋ›.»

Kʋ yoo təntə tʋn, sə kʋ pa kʋ tə, Yɩɩ nə dí yáá,
ʋ tanɩ ʋ tún tə nii sú. Yɩɩ tətə nə yàá kúrí lɩ̀à
tə. Kʋ tà ba tʋtʋnan nə yàá pa ʋ kúrí ba, kʋ yɩ ʋ
tətə fɩra nə, ʋ yàá twá ʋ ma kúrí ba.

(Romə tɩ̀án 11.22, 30-36)
14 Bɛ̀eɛ̀e nə nə kʋ́ʋ̀ wá swɩ̀n? Kʋ pɩ̀à kʋ bɩrɩ

də, kʋnkʋn yìə̀n wulə Yɩɩ də con, naaa? Abada!
Kʋ tà nətʋ! 15 Yɩɩ swɩ̀n *Moyizə con, ʋ wʋ:́ «À
wá dəri lìù tə yinəgə zənzən, à nə pɩ̀à, sə à dəri
ʋ yinəgə zənzən. À ga wá ya zəni à pa lìù tə
nə, à nə pɩ̀à, sə à ya zəni à pa wá». 16 Kʋ nətʋ

* 9:6 9.6-7 Yɩzərayɛlə lɩ̀à də Abərahamə dwíí mɛ yɩ won nədʋ.
† 9:7 9.6-7 Yɩzərayɛlə lɩ̀à də Abərahamə dwíí mɛ yɩ won nədʋ.
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dàń bɩrɩ də, Yɩɩ fɩra tə ba ləzoni fɩra nə twá. Tə
ma kʋ́ʋ̀ ba ba kajaŋa də nə twá. Tə yɩ tə twá
də ʋ mʋ̀ Yɩɩ tətə, ʋ nə dəri yinəgə zənzən. 17 Kʋ
pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ təwa də, Yɩɩ swɩ̀n *Farawon con,
ʋ wʋ:́ «N yɩ à sɩnɩ à tún mʋ́ pɩ̀ʋ,́ sə máŋá tə, n
nə vɩga à nii, sə à bɩrɩ mʋ́ à dɩ̀àn tə, sə à yɩrɩ zʋ
lʋʋ mama wa». 18 Kʋ bɩrɩ nəba də, Yɩɩ yàá dəri
lìù tə yinəgə zənzən, ʋ nə pɩ̀à, sə ʋ dəri kʋ tíú
yinəgə zənzən. Yá ʋ yàá pa lìù don də vɩ ʋ mʋ̀
Yɩɩ nii, kʋ ga yɩ Yɩɩ tətə nə pɩ̀à kʋ nətʋ.

Yɩɩ kúrí lɩ̀à dwíə́ tə duən də wa
19 Kʋ wàá kʋ pɩn lìù bwe nə, ʋ wʋ:́ «Də kʋ nə

yɩ nətʋ, bɛ̀eɛ̀e nə pɩn, Yɩɩ yàá caga lɩ̀à duən nii
nə, ba nə fwa cʋna yɩrɩ? Lìù tə̀lə́ ʋ nə wàá yoo
ʋ fwa, də kʋ nə tà kʋ tə, Yɩɩ nə pɩ̀à». Yá à mʋ̀ wá
le kʋ tíú, à wʋ:́ 20 «Nmʋ̀ dàń nə yɩ wàà, ʋma dɩ
tʋt́ʋǹá nətʋ də Yɩɩ?» Lìù nə ma wùrú, wùrú tə
wàá kʋ tíú con kʋ swɩ̀n, kʋ wʋ:́ «Bɛ̀eɛ̀e nə pɩn,
n ma nə nətən?» 21 Lìù tə, ʋ nə ma wùrú tə, jə
cwəŋə, sə ʋ fwa kʋ tə, ʋ nə pɩ̀à də dɔɔ tə. Ʋ wàá
dɔɔ tə ʋ pwɛ̀e bələ, ʋ tì kʋ vàn don, ʋ ma fwa
wùrú nəzəŋu, ba nə lɩ ba tún, ba ma tʋŋa dun
tʋtʋnan. Ʋ ga tì kʋ don tə, ʋ ma fwa wùrú, ba
nə ma tʋŋa dɩɩn mama.

22 Yɩɩ yà pɩ̀à ʋ bɩrɩ də, ʋ lɩŋa zaŋa, ʋ ga jə dɩ̀àn
də. Yá ʋ jɩn pɩ́nʋ́ zənzən də lɩ̀à tə, ʋ lɩŋa tə nə
zaŋa ba yuu wa, ʋ yà nəmɛ, sə ʋ cʋg̀ʋ̀ ba ʋ pa, ba
jén ʋ yáá con mɩ́ámɩ́án. 23 Kʋ máŋá nədʋ təntə
wa, Yɩɩ yà pɩ̀à, sə lɩ̀à tə lwarɩ ʋ dun tə nə dáá
zənzən nətʋ. Ʋ dəri lɩ̀à duən yinəgə zənzən, ʋ
ga dí yáá ʋ tanɩ ba ʋ tún, sə ba twá ba ya ʋ dun
təntə wa. 24Nə mʋ̀ nə yɩ ba lɩ̀à təntə. Nə mama
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yɩ lɩ̀à tə, Yɩɩ nə kúrí, sə nə ya ʋ lɩ̀à. Kʋ tà *Zwifə-
ba dwíí tə cɩcɩ nə, ʋ kúrí, ʋ kúrí dwíə́ tə duən
tə də. 25 Kʋ yɩ ndə kʋ nə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ nii *sʋs̀ʋǹʋ̀
Oze sagɩ tə wa, kʋ wʋ:́
«Dwíí tə, kʋ yà nə tà à mʋ̀ nyiən, sɩ́ʋń nə, à wá

bon kʋ à mʋ̀ nyiən. Dwíí tə, à yà nə ba
kʋ swə, sɩ́ʋń nə, à wá bon kʋ dwíí tə, à
dàń nə swə kʋ. 26 Yá bwálɩ́ tə nə, ba yà nə
swɩ̀n ba con də, ba tà à mʋ̀ Yɩɩ lɩ̀à, ba dàń
wá bon ba, Yɩɩ tə, ʋ nə wulə mɩɩ wa, bɩa».

27 Yɩɩ nii sʋs̀ʋǹʋ̀ *Ezayi də swɩ̀n *Yɩzərayɛlə
dwíí tə yoo, ʋ bɩrɩ, ʋ wʋ:́
«Yɩzərayɛlə dwíí tə də nə swə kʋ wá yà dánɩ́

ndə mʋʋ nii kasɩlʋ nə, ba lɩ̀à mancɩn cɩcɩ,
nə Yɩɩ wá jon ba cʋna wa. 28 Kʋ tə Yɩɩ nə
swɩ̀n də, ʋ wá fwa tɩa yuu wa, ʋ bá dán ʋ
ma tʋn kʋ, ʋ zwɛ̀e».

29 Ezayi tə kʋ́ʋ̀ dí yáá, ʋ swɩ̀n, ʋ wʋ:́
«Yɩɩ tə, ʋ nəwulə təmɛ yuu wa, nə yá nə dwíí tə

wa lɩ̀à duən, sə ba yà lá. Kʋ nə tà nətʋ, də
nə yà jigə ndə *Sodɔmə tɩ̀án də Gomɔrə
tɩ̀án nə».

(Romə tɩ̀án 10.3, 16-21; 3.19-29; Galasi tɩ̀án
3.8-14)

30 Bɛ̀eɛ̀e nə nə kʋ́ʋ̀ wá swɩ̀n? Lɩ̀à tə, ba nə tà
Zwifə-ba mʋ̀ yà ba ba tɩ̀àn kálʋ,́ sə ba ya cɩ́gá
tɩ̀án Yɩɩ yáá con. Yá sɩ́ʋń nə, ba jigə cɩ́gá tɩ̀án
Yɩɩ yáá con, ba nə keni ba waa Zwezi-Kərisə nə
yɩrɩ. 31 Yá Yɩzərayɛlə lɩ̀à tə mʋ̀ yà yɩ ba kálʋ́ ba
tɩ̀àn, sə ba twá Yɩɩ *nii tə nə, sə ba ma ya cɩ́gá
tɩ̀án Yɩɩ yáá con. Yá ba wà wànɩ́ ba twá Yɩɩ nii
tə nə, ndə kʋ nə mɛ nətʋ, ba va ba yí kʋ yígúrə́.
32 Bɛ̀eɛ̀e dàń nə pɩn, ba wà cɩ́gá tɩ̀án jì Yɩɩ yáá
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con? Yɩzərayɛlə lɩ̀à yà pɩ̀à ba twá ba tʋtʋnan nə,
ba ma jì cɩ́gá tɩ̀án Yɩɩ yáá con, yá ba ga kʋ́ʋ̀ wà
ba waa ken Yɩɩ nə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ba vɩ lìù tə,
Yɩɩ nə tʋn, ndə lɩ̀à nə bwɩn ba tɩ̀àn kapan tə nə,
ba tʋ. 33 Kʋ pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ:́
«Nə̀ń à tún kapan Siyon‡ nə, lɩ̀à nəmà ba nɛɛ kʋ

nə, ba twɩ. Kʋ yɩ kapan tə, kʋ nə pɩn lɩ̀à
dʋga cwəŋə, ba jén. Yá lìù tə, ʋ nə keni ʋ
waa lìù tə nə, Yɩɩ nə tʋn, cavɩra ba yí kʋ
tíú».

10
(Romə tɩ̀án 9.1-5; Galasi tɩ̀án 3.21-29)

1 À nubɩa-ba, à swə zənzən à waa con, sə Yɩɩ
jon *Zwifə-ba mama ba cʋna wa. À dàń ga lòrì
Yɩɩ kʋ yoo təntə yɩrɩ. 2 À wàá à swɩ̀n də, ba kəni
ba kajaŋamama, sə ba wànɩ́ ba tʋn ba pa Yɩɩ nə.
Yá ba dàń nə yə̀rì cwəŋə tə, ba nə mɛ, sə ba twá
ba ma tʋn kʋ. 3 Ba wà lwarɩ nətʋ tə, Yɩɩ nə yàá
pa lìù jì cɩ́gá tíú ʋmʋ̀ Yɩɩ yáá con. Kʋ dàń pɩn, ba
pɩ̀à ba təntɩan cwəŋə, sə ba ma wànɩ́ ba jì cɩ́gá
tɩ̀án Yɩɩ yáá con. Yá ba ga vɩ, sə ba twá Yɩɩ cwəŋə
tə mʋ.̀ 4 Zwezi-*Kərisə twi ʋ pa Yɩɩ *nii tə, ʋ nə
pɩn *Moyizə nə, cwəŋə tə yí kʋ yígúrə́. Ʋ fwa
nətʋ, sə Yɩɩ pa lìù tə mama, ʋ nə ken ʋ waa ʋ
mʋ̀ Zwezi-Kərisə nə, jì cɩ́gá tíú Yɩɩ yáá con.

5 Máŋá don wa, Moyizə nə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ nii tə,
ʋ bɩrɩ nətʋ lìù nə mɛ, sə ʋ twá kʋ nə, ʋ ma jì
cɩ́gá tíú Yɩɩ yáá con. Ʋ pʋṕʋńɩ́ kʋ, ʋ wʋ:́ «Lìù tə
mama, ʋ nə twá Yɩɩ nii tə mama nə, kʋ tíú wá
‡ 9:33 9.33 Siyon yɩ paan tə, Zwerizalɛmə nə lwə̀ kʋ yuu wa,
yɩrɩ nədwan.



Romə tɩ̀án 10:6 xxxv Romə tɩ̀án 10:13

na mɩɩ». 6 Yá kʋ dàń nə yɩ nətʋ tə, lìù nə kəni ʋ
waa Yɩɩ nə, ʋ ma jì cɩ́gá tíú ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá con, kʋ
pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ:́ «Dàn ká swɩ̀n n
waa con, n wʋ:́ ‹Wàà nə wá dɩ̀ Yɩɩ *sàń nə?› Kʋ
də̀ń nə yɩ: Wàà nə wá dɩ̀ ʋ bon Zwezi-Kərisə, sə
ʋ cú? 7 Nə à yə̀ə́: Dàn ká swɩ̀n n waa con də, n
wʋ:́ ‹Wàà nə wá cú tɩa də̀ń nə?› Kʋ də̀ń nə yɩ:
Wàà nə wá cú tɩa də̀ń, ʋ bon Zwezi-Kərisə, sə ʋ
bwin ʋ nan tɩan wa? 8 Yá kʋ pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə
wa, kʋ wʋ:́ ‹Yɩɩ sʋgʋ tə bwələ n yɩra. Kʋ wulə
n nii wa, kʋ ga wulə n bɩcan də wa›.» Mə kʋ
sʋgʋ təntə nə, nə kàrɩ̀ nə bɩrɩ lɩ̀à nə, nə ga swɩ̀n
ba con, sə ba kə ba waa Zwezi-Kərisə nə wuuu.
9Də n nə swɩ̀n n bɩrɩ n nii wa də, Zwezi-Kərisə yɩ
*Yuu-Tiu lɩ̀à yáá con, n nə kə n waa ʋ nə, n ga pa
cɩ́gá də, Yɩɩ bwin wá ʋ lɩ tɩga wa, Yɩɩ wá jon mʋ.́
10 Kʋ yɩ cɩ́gá, də n nə ken n waa Zwezi-Kərisə
nə, Yɩɩ wá pa n jì cɩ́gá tíú ʋmʋ̀ Yɩɩ yáá con. Də n
nə kʋ́ʋ̀ swɩ̀n n bɩrɩ n nii wa də, Zwezi-Kərisə yɩ
Yuu-Tiu lɩ̀à yáá con, Yɩɩ wá jon mʋ.́ 11 Kʋ yɩ ndə
kʋ nə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ:́
«Lìù tə mama, ʋ nə ken ʋ waa Zwezi-Kərisə nə,

cavɩra bá yí wá».
12 Mə kʋ yɩ nətʋ kʋ pa dwíə́ tə mama nə. Ba tə
nə yɩ Zwifə-ba, də ba tə nə yɩ *Gərɛkə-ba. Ba
mama Yuu-Tiu yɩ nədʋ. Ʋ mʋ̀ nə tàrɩ̀ ʋ jɩjə tə,
ʋ pɩn lɩ̀à tə mama nə, ba nə boŋə ba kəni ʋ nə.
13 Kʋ yɩ ndə kʋ nə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ:́
«Lìù tə mama, ʋ nə boŋə ʋ kəni Yuu-Tiu yɩrɩ tə
nə, Yuu-Tiu wá jon kʋ tíú».

Yɩzərayɛlə lɩ̀à wà Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə
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sɛè
(Marəkə 16.15-16; Tʋtʋnan 13.45-49)

14 Yá kʋ dàń yɩ kʋ wá twá nətə, lìù ma bon ʋ
kə *Yuu-Tiu nə, də ʋ nə wà ʋ waa ken ʋ nə? Lìù
wá fwa nətə, ʋ ma kə ʋ waa Yuu-Tiu nə, də ʋ
nə wà nì də, ba swɩ̀n Yuu-Tiu yoo? Lìù wá fwa
nətə, ʋ ma nì də, ba swɩ̀n Yuu-Tiu yoo, də lìù nə
tə̀lə́, sə ʋ swɩ̀n kʋ ʋ bɩrɩ? 15 Lɩ̀à wá fwa nətə, ba
swɩ̀n kʋ ba bɩrɩ, də ba nə wà ba tʋn? Kʋ pʋṕʋńɩ́
Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ:́
«Lɩ̀à tə, ba nə swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə ba bɩrɩ, ba vəli

jə pupwən».
16 Ba mama dàń ga nə wà Yɩɩ sʋywáŋʋ́ tə nii
zìlí. Yɩɩ nii *sʋs̀ʋǹʋ̀ *Ezayi də swɩ̀n kʋ yoo, ʋwʋ:́
«Yuu-Tiu, wàà nə pɩn cɩ́gá nə sʋywáŋʋ́ tə nə?»
17 Kʋ nətʋ bɩrɩ də, ka kə waa Zwezi-*Kərisə nə,
yɩ kʋ yàá twá də kʋ tə, lìù nə yàá nì, də ba swɩ̀n
ba bɩrɩ. Yá kʋ sʋywáŋʋ́ təntə nə yɩ Zwezi-Kərisə
sʋywáŋʋ́ tə.

18 À dàń pɩ̀à, sə à bwe à jə́n: kʋ yɩ *Zwifə-ba
wà kʋ sʋgʋ təntə nì naaa? Ba nì kʋ zəni! Kʋ
pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ:́
«Ba nì *tʋntʋna tə sʋgʋ tɩa yuu bwálɩ́mama. Ba

sʋr̀àn tə ga va tə yí lʋʋ yígúrə́».
19 À tə kʋ́ʋ̀ pɩ̀à, sə à bwe à jə́n: Zwifə-ba yɩ ba
cɩ́gá yà wà kʋ nətʋ lwarɩ, naaa? Yɩɩ dí yáá ʋ pa
*Moyizə swɩ̀n, ʋ wʋ:́
«À wá pa lɩ̀à tə, à yà nə ba jələ ndə dwíí nə,

yimən ja aba. À wá pa á lɩŋa zàn lɩ̀à tə
yuu wa, ba tə nə ba yənu jə».

20 Kʋ mʋ̀ nə, Yɩɩ nii sʋs̀ʋǹʋ̀ Ezayi də jɩn wʋdɩʋ,
ʋ swɩ̀n Yɩɩ yoo, ʋ wʋ:́
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«Lɩ̀à tə, ba yà nə ba nə pɩ̀à, mə ba mʋ̀ lɩ̀à təntə
nə nɩ nə. À bɩrɩ à tɩ̀àn lɩ̀à tə nə, ba yà nə
ba boŋə ba kəni à nə».

21 Yá Yɩɩ swɩ̀n Yɩzərayɛlə lɩ̀à tə mʋ̀ yoo, ʋ wʋ:́
«Dɩɩn mama, kʋ nə zɩgɩ jɩjʋ kʋ va kʋ yí tɩtɩn, à

yàá te à jɩɩn á dwíí don con, yá kʋ vɩ, sə
kʋ sɛ̀e à nii, yá kʋ ga zɩga à nə».

11
Yɩɩ wà Yɩzərayɛlə lɩ̀à dwíí tə vɩ ʋ dʋgʋ
(Romə tɩ̀án 9.31-33)

1 À dàń bwe, sə à jə́n: Yɩɩ yɩ ʋ vɩga ʋ tətə
dwíí tə naaa? Abada! Kʋ tà nətʋ! À də tətə
yɩ *Yɩzərayɛlə lɩ̀à bìú. À yɩ *Abərahamə nàʋ,́
Bɛnzwamɛn dwíí dəkuu təwa lìù. 2Yɩɩwà ʋ tətə
dwíí tə, ʋ nə kúrí fuən fuən, vɩ ʋ dʋgʋ, abada. Á
yə̀ə́ kʋ tə, Yɩɩ sagɩ tə nə swɩ̀n Eli yuu wa, máŋá
tə wa, ʋ nə caga Yɩɩ ʋ bɩrɩ də, Yɩzərayɛlə lɩ̀à tə
wà zəni fwa. 3 Ʋ swɩ̀n, ʋ wʋ:́ «*Yuu-Tiu ba gʋa
n nii *sʋs̀ʋǹà tə, ba mà n *joŋi kúrə́ tə ba dɩ. À
mʋ̀ cɩcɩ dàń nə ga, yá ba ga tə pɩ̀à, sə ba gʋ à
də». 4 Bɛ̀eɛ̀e nə Yɩɩ dàń le wá? Yɩɩ le wá ʋ wʋ:́
«À lɩ bara mʋr̀ʋ̀ barpɛ (7 000), à tún vàn nə, à nə
tɩ ba. Lɩ̀à təntə tə wà nadwana yuu twɩ kʋnkʋn
yɩɩ tə, ba nə boŋə ‹Baalə›, yáá con, ba ma jʋn
wá». 5 Zə̀n kʋ tə də yɩ ndə kʋ nə. Lɩ̀à mancɩn
tə wulə Yɩɩ nə twá ʋ pubwanʋ tə nə, ʋ kúrí ba.
6 Yá kʋ dàń nə yɩ Yɩɩ pubwanʋ, tə nə pɩn ʋ kúrí
ba, kʋ bɩrɩ də, kʋ tà ba tʋtʋŋɩ yɩrɩ. Də kʋ yà nə
yɩ ba tʋtʋŋɩ yɩrɩ, Yɩɩ pubwanʋ tə yà bá ja də̀ń.
7 Kʋ də̀ń nə yɩ bɛ̀eɛ̀e? Won tə Yɩzərayɛlə lɩ̀à yà
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nə pɩ̀à, ba wà kʋ nɩ. Yá lɩ̀à mancɩn tə, Yɩɩ nə
kúrí Yɩzərayɛlə lɩ̀à tə wa, ba mʋ̀ nɩ kʋ tə, ba nə
pɩ̀à. Ba duən də yun yà dà, 8 ndə kʋ nə pʋṕʋńɩ́
Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ:́
«Də zə̀n mama, Yɩɩ pɩn ba pubʋŋa tə dwɛ̀e. Ʋ

púə́ ba yɩ́á nə, ba dàn ká na. Ʋ swɩn ba
zɩan, ba dàn ká nì».

9 Pɩ̀ʋ́ Davidə də swɩ̀n, ʋ wʋ:́
«Pa ba cànɩ̀ tə, ba nə də́ jì won, kʋ ja ba, ndə

ba nə ken nyalɩ, ba ma ja ganaŋʋ nətʋ. Pa
tə cànɩ̀ təntə ya ndə bʋʋ nə, sə ba tʋ kʋ
wa. Pa ba na càn zənzən, kʋ də̀ń nə. 10 Pa
ba yɩ́á jén, ba dàn ká na lá. Kə càn ba nə
zənzən, n ga pa ba kwá tɩa, máŋá mama».

11 À dàń bwe, sə à jə́n: Zwifə-ba mà ba naa
nə ba tʋ, sə ba kʋ́ʋ̀ dàn ká pìí ba zàn mɩ́ámɩ́án
naaa? Abada! Kʋ tà nətʋ! Yá Zwifə-ba nə vɩga
Yɩɩ *nii tə, ba ga tʋ tə, dàń nə pɩn, Yɩɩ pìí ʋ jon
dwíə́ duən ba cʋna wa. Yɩɩ fwa kʋ nətʋ, sə ʋ
pa, kʋ wʋgwɩʋ ja Yɩzərayɛlə lɩ̀à tə. 12 Ba nə vɩga
Yɩɩ nii tə, ba ga tʋ tə pɩn, Yɩɩ fwa zəni zənzən
lɩ̀à tə mama yɩra. Zwifə-ba kwɩ̀n kʋ tə nə, ba yà
nə mɛ, sə ba na, kʋ ga pa Yɩɩ fwa zəni zənzən
dwíə́ tə duən tə mama, ba nə tà Zwifə-ba yɩra.
Kʋ nətʋ dàń bɩrɩ də, máŋá tə, Zwifə-ba mama nə
wá pìí ba bà, Yɩɩ zəni tə dàń wá kwɛn kʋ súrí.

Nətʋ Yɩɩ nə jon lɩ̀à tə, ba nə tà Zwifə-ba ba
cʋna wa

(1 Korɛntə tɩ̀án 4.7; 10.11-12)
13 Sɩ́ʋń nə, à dàń pɩ̀à, sə à swɩ̀n á mʋ̀ lɩ̀à tə,

á nə tà *Zwifə-ba con. À yɩ Yɩɩ *tʋntʋnʋ, ʋ nə
tʋn á mʋ̀ lɩ̀à tə, á nə tà Zwifə-ba con. À jələ də
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tʋtʋŋɩ təntə, Yɩɩ nə pɩn nə, jə də̀ń kʋ doni won
mama. 14 À swɩ̀n kʋ tʋtʋŋɩ təntə yoo Zwifə-ba
con, sə à pa kʋ wʋgwɩʋ ja à dwíí tɩ̀án Zwifə-ba,
sə kʋ pa ba duən pìí ba bà Yɩɩ con, sə ʋ jon ba
ba cʋna wa. 15 Máŋá tə, Yɩɩ nə dʋgʋ Zwifə-ba
vàn nə, ʋ mʋ̀ də dwíə́ tə duən tə mama lɩ̀à lʋʋ
wa, pìí ba kə duən yuu. Yá máŋá tə, Yɩɩ nə wá
pìí ʋ ja Zwifə-ba ʋ kə ʋ con, kʋ dàń wá ya nətə?
Kʋ wá ya ndə lɩ̀à yà nə tɩga, yá ba dàń ga pìí ba
bwin ba nan.

16Nə yə̀ə́ də, ba nə pɩn dipɛn təntən kukuu Yɩɩ
nə, kʋ pɩ̀à kʋ bɩrɩ də, dipɛn tə mama dàń yɩ Yɩɩ
nə tɩ. Ba nə kʋ́ʋ̀ pɩn wá tɩ̀ʋ́ dagalʋ, kʋ pɩ̀à kʋ bɩrɩ
də, kʋ nɛɛ tə də yɩ ʋ mʋ̀ nə tɩ. 17 *Yɩzərayɛlə lɩ̀à
yɩ ndə sàń tɩ̀ʋ́ nə, Yɩɩ nə cwɛn. Yá ʋ ga gwəŋə kʋ
nɛɛ duən ʋ dʋgʋ. N mʋ̀ lìù tə, n nə tà Zwifə, n
yɩ ndə gaʋ con tɩ̀ʋ́ nə, Yɩɩ nə gwəŋə kʋ nɛɛ, ʋ ja
bà ʋ vwa ʋ marɩ sàń tɩ̀ʋ́ tə, nɛɛ tə bwálɩ́ nə. Nɛɛ
təntə də dàń twá tə vaŋa tɩ̀ʋ́ tə nɩ́á tə, ndə kʋ
tətə nɛɛ tə nə, tə yà nə ga kʋ yuu wa*. 18 Yá dàn
ká ywàń kʋ yoo təntə, n ma fwa fwiə Zwifə-ba
yáá con, ba nə yɩ ndə sàń tɩ̀ʋ́ nɛɛ nə, ba gwəŋə
ba dʋgʋ. Də n nə fwa fwiə nətʋ, sə n lwarɩ də,
tɩ̀ʋ́ dagalan nə pɩn dɩ̀àn kʋ nɛɛ nə, kʋ tà kʋ nɛɛ
nə pɩn dɩ̀àn kʋ dagalan nə.

19 N wàá n swɩ̀n, n wʋ:́ «Yɩɩ dʋgʋ Zwifə-ba
duən vàn nə, ndə ʋ nə gwəŋə sàń tɩ̀ʋ́ nɛɛ ʋ dʋgʋ,
sə ʋ ga ja à mʋ̀ ʋ kə ʋ con, ndə ʋ nə gwəŋə gaʋ
tɩ̀ʋ́ nɛɛ, ʋ vwa ʋmarɩ sàń tɩ̀ʋ́ yɩra nətʋ». 20Kʋ yɩ
* 11:17 11.17 Kʋ yɩ tɩ̀ʋ́, ba nə gwəŋə kʋ don naa, ba vwa kʋ
yɩra, tə ga nu tə marɩ duən nə. Kʋ mʋ̀ tɩ̀ʋ́ təntə bɩa zɩŋʋ máŋá
nə yí, kʋ dàń wá zɩn tɩ̀ʋ́ tə, ba nə gwəŋə kʋ naa tə bɩa.
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cɩ́gá. Zwifə-ba yɩ ndə tɩ̀ʋ́ nɛɛ nə, Yɩɩ nə gwəŋə
ʋ dʋgʋ, ba nə wà ba waa ken ʋ nə tə yɩrɩ. N
mʋ̀ yɩ ndə gaʋ tɩ̀ʋ́ naa nə, Yɩɩ nə gwəŋə ʋ vwa
ʋ marɩ sàń tɩ̀ʋ́ yɩra, n nə keni n waa ʋ nə wuuu
yɩrɩ. Dàn ká ywàń kʋ nətʋ, n ma fwa fwiə. N yɩ
n mɛ, sə zùrì n yɩra! 21 Də Yɩɩ nə wà Zwifə-ba
yá, ba mʋ̀ yà ga nə yɩ sàń tɩ̀ʋ́ tə nɛɛ tətə, n bʋŋa
də, ʋ wàrɩ̀ kʋ ʋ tʋŋa n mʋ̀ yɩra naaa? 22 Cʋgʋ
yəbə, Yɩɩ yɩ wʋywanyiən, ʋ yoo cà də. Yɩɩ yoo
cà lɩ̀à tə yuu wa, ba nə mà ba naa nə ba ga tʋ.
Yá ʋ waa ywán n mʋ̀ yuu wa, də n nə wà pìí n
yá ʋ cwəŋə tə. Yá n dàń nə pìí n yá Yɩɩ cwəŋə
tə, ʋ wá gwəŋə n də ʋ dʋgʋ vàn nə, ndə tɩ̀ʋ́ naa
nə. 23 Ba mʋ̀ Zwifə-ba nə mɛ máŋá don wa, ba
pìí ba kə ba waa Yɩɩ nə, ʋ jə dɩ̀àn, sə ʋ pìí ʋ kə
ba, ba bwálɩ́ tə nə, ba yà nə wulə. Kʋ yɩ ndə ba
nə gwəŋə tɩ̀ʋ́ nɛɛ, ba ga pìí ba vwa tə ba marɩ
tə bwálɩ́ nə. 24 N mʋ̀ lìù tə, n nə tà Zwifə, n yɩ
ndə gaʋ tɩ̀ʋ́ nɛɛ nə, Yɩɩ nə gwəŋə ʋ ja bà, ʋ vwa
ʋ marɩ sàń tɩ̀ʋ́ yɩra. Də Yɩɩ nə wànɩ́ ʋ tʋn yoo,
nətʋ lìù mama yàá nə ba tʋŋa tɩ̀án yɩra, n mɛ, sə
n lwarɩ də, Yɩɩ tə wàá Zwifə-ba ʋ pìí ʋ kəni ba
bwálɩ́ nə. Mə ba mʋ̀ yà nə yɩ sàń tɩ̀ʋ́ tə nɛɛ tətə.

Yɩɩ wá jon Yɩzərayɛlə dwíí tə ba cʋna wa
máŋá don wa

25 À nubɩa-ba, à pɩ̀à, sə á lwarɩ cɩ́gá tə, kʋ nə
sə̀gə̀, sə á dànà ká bʋń də, á yɩ yənu tɩ̀án. Cɩ́gá
təntə nə yɩ *Yɩzərayɛlə lɩ̀à tə vàn don yun yɩn
dɩ̀àn. Yá kʋ wá ya nətʋ wuuu, kʋ va kʋ yí máŋá
tə wa, dwíə́ tə duən lɩ̀à tə, ba nə tà *Zwifə-ba,
yá ba ga kəni ba waa Yɩɩ nə, nii nə wá cé. 26 Kʋ
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mʋ̀ təntə kwa nə, Yɩɩ dàń wá jon Yɩzərayɛlə lɩ̀à
tə mama ba cʋna wa, ndə kʋ nə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ
tə wa, kʋ wʋ:́
«Lìù tə, ʋ nə joŋə lɩ̀à ba cʋna wa, wá nan Siyon†

ʋ bà. À mʋ̀ nə wá pa *Zwakɔbə‡ dwíí tə
lɩ̀à tə twá à nə. 27 Nə̀ń *nimarʋ tə, à nə
wá tún à mʋ̀ də ba pwərə wa, máŋá tə, à
nə wá kwɛn ba cʋna tə à lɩ».

28-29 Zwifə-ba vɩga Yɩɩ sʋywáŋʋ́ tə, kʋ pa ba jì Yɩɩ
dʋŋa. Kʋ yɩ nətʋ, sə kʋ pa Yɩɩ jon á mʋ̀ lɩ̀à tə,
á nə tà Zwifə-ba, á cʋna wa. Yɩɩ nə pɩn won, ʋ
kʋ́ʋ̀ ba pìí ʋ joŋə kʋ. Yá ʋ nə kúrí lìù, ʋ ba ʋ
nii pìí ʋ kwànɩ́. Yá Yɩɩ yà kúrí ba, sə ba ya ʋ mʋ̀
nyiən. Ʋ kàn nii də ba nɩbara tə, kʋ mʋ̀ nə pɩn,
ʋ tə ma swə ba. 30 Máŋá don wa, á mʋ̀ lɩ̀à tə, á
nə tà Zwifə-ba, á yà ba Yɩɩ nii zìlí. Yá sɩ́ʋń nə,
Yɩɩ dəri á yinəgə zənzən, Zwifə-ba nə vɩga ʋ nii
tə yɩrɩ. 31 Zwifə-ba də con, mə kʋ wá ya nətʋ.
Sɩ́ʋń nə, ba ba Yɩɩ nii zìlí, kʋ pa Yɩɩ pìí ʋ dəri á
yinəgə zənzən. Yá máŋá don dàń wá bà, ba də
nə wá pìí ba kə ba waa Yɩɩ nə, sə ʋ ga dəri ba
yinəgə zənzən. 32 Yɩɩ dàń nə pɩn ləzoni təmama
lwarɩ də, ba ba ʋ nii zìlí, sə ʋ ga wànɩ́ ʋ dəri ba
yinəgə zənzən.

Yɩɩ dáá, ʋ doni won mama!
33 Cɩ́gá mama, Yɩɩ dáá zənzən! Ʋ wʋbʋŋa tə də

ʋ yənu tə də̀ń lù zənzən. Lìù mama wàrɩ̀
† 11:26 11.26 Siyon yɩ paan tə, *Zwerizalɛmə nə lwə̀ kʋ yuu
wa, yɩrɩ nədwan. ‡ 11:26 11.26 Zwakɔbə yɩ dwíə́ dəkurən
fugə bələ nyɩna. Yɩɩ pɩn wá yɩrɩ don, kʋ mʋ̀ nə yɩ Yɩzərayɛlə.
Zwakɔbə yɩrɩ tə Yɩzərayɛlə dwíí tə mama yoo kʋ swɩ̀n, sagɩ tə
bwálɩ́ kʋ tə wa.
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Yɩɩ coŋi tə də nətʋ tə, Yɩɩ nə bʋr̀ɩ̀ lɩ̀à bʋr̀à,
ʋ lwarɩ. 34Kʋ yɩ ndə kʋ nə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ
tə wa, kʋ wʋ:́

«Wàà nə yə̀ə́ kʋ tə *Yuu-Tiu nə bʋŋa? Wàà nə
wàá wá n kwè?»

35Wàà nəwànɩ́ ʋ dí yáá ʋ pa won Yɩɩ nə, sə kʋ pa
Yɩɩ də pìí, ʋ ŋwɩ́n kʋ tíú kʋ yɩrɩ? 36 Cɩ́gá,
wiən tə mama nan ʋ mʋ.̀ Wiən tə mama
yɩ ʋ mʋ̀ nə, tə twá tə ma wulə, tə ga yɩ ʋ
mʋ̀ nə tɩ. Nə pɩan dun Yɩɩ nə, máŋá də
máŋá, kʋ nə ba zwɛ̀e! Amɩɩna!

12
Nətʋ Kərisə lɩ̀à nə mɛ, sə ba ya
(1 Korɛntə tɩ̀án 6.19-20; Efɛzə tɩ̀án 4.1-16; 1

Piyɛrə 4.10-11)
1 À nubɩa-ba, à pɩ̀à, sə à kwè aba, Yɩɩ nə dəri

nə yinəgə tə yɩrɩ. Á pɩan á tɩ̀àn Yɩɩ nə, ndə won
nə, ba nə ma fwa *joŋi. Də á nə fwa nətʋ, kʋ
joŋi təntə yɩ ndə á mɩɩ nə, á pɩn Yɩɩ nə, yá kʋ
ga wá poli ʋ pùə́ zənzən. Mə kʋ mʋ̀ nə yɩ cɩ́gá
cɩ́gá bʋr̀à, á nə bwɩ Yɩɩ nə. 2 Á kʋ́ʋ̀ dànà ká twá
lʋʋ wiən fɩra nə. Á kənə dɩ̀àn, sə Yɩɩ pa aba
pubʋndʋra, sə kʋ pa á mɩɩ tə lwàń. Kʋ mʋ̀ nə
wá pa á yəni kʋ tə, Yɩɩ nə pɩ̀à. Yɩɩ pɩ̀à, kʋ tə nə
ziən, kʋ tə nə poli ʋ pùə́, də kʋ tə nə yɩ cɩ́gá.

3 Yɩɩ twá ʋ pubwanʋ tə nə, ʋ pa à jì ʋ tʋt̀ʋǹʋ.̀
Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à wàá á lìù mama con à swɩ̀n, sə
ʋ dàn ká kə ʋ tɩ̀àn bwálɩ́ tə nə, ʋ nə wà lá yí. Yá
á lìù mama dàńmɛ, sə ʋ bʋń, ʋ lwarɩ won tə, Yɩɩ
nə tàrɩ̀ ʋ pa wá, kʋ twá də ʋ waa tə, ʋ nə kən Yɩɩ
nə. 4 Ləzwənə yɩra tə mama yɩ won nədʋ, kʋ ga
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jə nandaran tə nə dáá. Yá nandɔɔ mama də ga
jə kʋ tʋtʋŋɩ, kʋ nə ba nyɩn də kʋ don tʋtʋŋɩ.

5 Mə kʋ yɩ nətʋ nə də con, nə nə yɩ Zwezi-
*Kərisə lɩ̀à tə. Nə dáá, nə ga yɩ yɩra nədʋ. Yá
nə dàń marɩ duən nə, ndə nandaran tə nə marɩ
duən nə nətʋ. 6 Yɩɩ twá ʋ pubwanʋ tə nə, ʋ pa
tarpɩnan yirə yirə nə lìù mama nə. Də Yɩɩ nə
pɩn mʋ́ tarpɩʋn, sə n wànɩ́ ʋ nii sʋr̀àn n jon n
swɩ̀n, n mɛ, sə n twá n waa tə nə, n nə ken Yɩɩ
nə, n ma swɩ̀n tə sʋr̀àn təntə. 7Də Yɩɩ nə pɩn mʋ́
tarpɩʋn, sə n tʋn, n pa ba duən nə, sə n twá kʋ
nə, n tʋn n pa ba. Də Yɩɩ nə pɩn mʋ́ tarpɩʋn, sə
n kàrɩ̀ lɩ̀à duən, sə n kàrɩ̀ ba. 8 Də Yɩɩ nə pɩn mʋ́
tarpɩʋn, sə n kwè lɩ̀à, sə n kwè ba. Də Yɩɩ nə pɩn
mʋ́ tarpɩʋn, sə n pa wiən lɩ̀à nə, sə n pa tə ba də
n waa mama. Də Yɩɩ nə pɩn mʋ́ tarpɩʋn, sə n ya
yáá tíú, sə n tʋn kʋ yoo tə də yawala. Də Yɩɩ nə
pɩn mʋ́ tarpɩʋn, sə n dəri lɩ̀à yinəgə zənzən, sə
n tʋn kʋ yoo tə də pupwən.

(1 Piyɛrə 3.8-12; 4.7-9; Matiə 5.38-48)
9 Á swə́nə́ lɩ̀à tə cɩ́gá cɩ́gá də á waa mama. Á

pɩan lwanɩ ya á culu. Á vwiə á tɩ̀àn won tə nə,
kʋ nə ziən. 10 Á dàń swə́nə́ duən cɩ́gá cɩ́gá də á
waa mama, ndə nubɩa nə mɛ, sə ba sóní duən
nətʋ. Á kənə kajaŋa, sə á lìù mama zìlí ʋ don
ʋ doni! 11 Á bɩbara á tʋn á pa *Yuu-Tiu nə də
á waa mama! Á dànà ká pa yayɩa zʋ aba! 12 Á
fwa pupwənmáŋá mama, yala tə yɩrɩ, á nə jə Yɩɩ
con. Á jana pɩ́nʋ́ càn tə wa, á ga jʋn Yɩɩ máŋá
mama. 13 Á pɩan wiən lɩ̀à tə nə, ba nə yɩ Kərisə
nə tɩ, ba ga ba won jə, sə ba ma san ba tɩ̀àn nə.
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Ba tə, ba nə twi ba zʋrɩ á dìə̀ wa, sə á sɛ̀e á ja ba
zəni.

14 Á lwərə Yɩɩ, sə ʋ fwa zəni lɩ̀à tə yɩra, ba nə
kəni aba càn wa. Á dànà ká lòrì Yɩɩ, sə ʋ cʋg̀ʋ̀
ba. 15 Də lɩ̀à tə nə wulə pupwən wa, sə á də ya
pupwən wa də ba. Ba nə kʋ́ʋ̀ yɩ ba wulə kwirə
wa, sə á də kwi də ba. 16 Á pɩan á pubʋŋa ya
nədʋ duən yuu wa. Á dànà ká pɩ̀à dun bwálɩ,́
á pa á tɩ̀àn nə. Yá á dàń muŋə á tɩ̀àn duən yáá
con, sə kʋ pa á wànɩ́ á tʋn tʋtʋnbii tətə. Á dànà
ká bʋń á waa con də, á yɩ yənu tɩ̀án.

17 Lìù mama nə fwa lwanɩ á yɩra, á dànà ká
fwa lwanɩ, á ma ŋwɩ́n kʋ tíú. Á kənə dɩ̀àn, sə
á fwa kʋ tə nə ziən lɩ̀à tə mama yáá con. 18 Á
kənə dɩ̀àn, á fwa kʋ tə mama, á nə wàá, sə á
mʋ̀ də lɩ̀à tə ya duən nə də bɩcan sìə́, də kʋ nətʋ
yà nə wàá kʋ tʋŋa. 19 À nubisoni-ba, á mʋ̀ dànà
ká bʋń, sə á tʋn lwanɩ, á ma ŋwɩń lɩ̀à tə, ba nə
tʋŋa lwanɩ á yɩra. Á dàń yá ba, sə Yɩɩ lɩŋa zàn
ba yuu wa. Kʋ yoo təntə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa:
«Yuu-Tiu swɩ̀n, ʋ wʋ:́ À mʋ̀ nə wá kə ba càn wa,
à ma ŋwɩń lwanɩ tə, ba nə tʋn á yɩra». 20 Kʋ tə
nə kʋ́ʋ̀ ziən kʋ doni, kʋ pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa,
kʋ wʋ:́
«Də niən dàń nə jə n dʋŋʋ, sə n pa wá wodiu, sə

ʋ də́. Nanyʋnɩ nə kʋ́ʋ̀ jə wá, sə n pa wá
nɩ́á, sə ʋ nyʋ. Də n nə fwa nətʋ, kʋ yɩ ndə
məncala* nə, n tuŋə ʋ yuu wa».

* 12:20 12.20 Kʋ dàń nə yɩ, də n nə fwa nətʋ, cavɩra wá ja kʋ
tíú.
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21 Dàn ká dʋgʋ n tɩ̀àn n pa lwanɩ də́ dɩ̀àn n yuu
wa. Tʋn zəni máŋá mama, sə n mʋ̀ nə wànɩ́, n
də́ dɩ̀àn lwanɩ yuu wa.

13
Á zìlə́ á lʋʋ nii yun tɩ̀án tə nii!
(1 Piyɛrə 2.13-17; Likə 20.20-26)

1Yun tɩ̀án təmama, ba nəwulə á lʋʋ nii tə yuu
wa, yɩ Yɩɩ nə tún ba. Yá kʋ dàń yɩ Yɩɩ nə pɩn, ba
wulə á yuu wa. Kʋ tà ba tətə dɩ̀àn nə pɩn, ba
wulə á yuu wa. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, á lìù mama mɛ,
sə ʋ zìlí yun tɩ̀án tə nii, ba nə wulə á lʋʋ nii tə
yuu wa. 2 Lìù dàń nə vɩga yun tɩ̀án təntə nii, kʋ
yɩ kʋ tə, Yɩɩ nə tún tə nii nə ʋ vɩga. Yá lɩ̀à tə, ba
nə vɩ kʋ nətʋ tə nii, ba wá bʋr̀ɩ̀ kʋ tɩ̀án bʋr̀à kʋ
yɩrɩ, ba ga cʋg̀ʋ̀ ba. 3 Lɩ̀à tə, ba nə tʋŋa zəni, wà
mɛ, sə ba dəri yun tɩ̀án təntə fən. Kʋ yɩ lìù tə,
ʋ nə tʋŋa yolwana, nə mɛ, sə ʋ dəri ba fən. Də
n mʋ̀ nə ba pɩ̀à, sə yun tɩ̀án tə fən ja mʋ,́ n mɛ,
sə n fwa zəni, sə kʋ pa ba bʋ n nə. 4 Ba mʋ̀ yun
tɩ̀án təntə yɩ ba tʋŋa ba pɩn Yɩɩ nə, ba pɩ̀à, sə ba
san mʋ,́ sə n fwa zəni. Yá n dàń nə tʋn yolwan,
n mɛ, sə n dəri ba fən. Kʋ tà tʋtʋ, Yɩɩ ma pa ba
kə dɩ̀àn ba jɩ̀àn wa. Ba yɩ ba tʋŋa ba pɩn Yɩɩ nə,
sə ba kə lɩ̀à tə, ba nə tʋŋa yolwana tə càn wa,
sə kʋ bɩrɩ də, Yɩɩ lɩŋa zaŋa ba yuu wa. 5 Kʋ mʋ̀
təntə yɩrɩ, n mɛ, sə n zìlí ba nii. Kʋ tà Yɩɩ lɩŋa tə
cɩcɩ yɩrɩ, nə pɩn n mɛ, sə n zìlí ba nii. Zìlí ba nii,
n tətə nə yə̀ə́ n pubʋŋa wa də, n mɛ, sə n zìlí ba
nii tə yɩrɩ.

6 Mə kʋ mʋ̀ yoo təntə yɩrɩ nə, á ma ŋwɩń
lanpwərən tə də. Yá yun tɩ̀án təntə, ba nə joŋə
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tə lanpwərən təntə, də yɩ ba tʋŋa ba pɩn Yɩɩ nə
kʋ tʋtʋŋɩ təntə wa. 7 Á ŋwɩá́n kʋ tə, á nə mɛ, sə
á ŋwɩ́n á pa ba lìù mama nə. Kʋ nə kʋ́ʋ̀ yɩ ba tə,
ba nə joŋə á wiən yuu ŋwɩ́rán, sə á ŋwɩń tə də
á pa ba. Kʋ nə yɩ lɩ̀à tə, ba nə lé á yuu lanpoo tə,
á ŋwɩá́n kʋ á pa ba. Kʋ nə yɩ lɩ̀à tə, ba nəmɛ, sə
á zìlí ba, sə á zìlí ba zəni. Kʋ nə yɩ lɩ̀à tə, ba nə
mɛ, sə á pa ba dun, sə á pa ba dun zəni.

Nə swəńə́ duən
(Matiə 22.35-40; 1 Zwan 3.11-23)

8Á dànà ká pa lìù mama jɩŋɩ ya á yuu wa. Jɩŋɩ
tə kʋ nə mɛ, sə kʋ ya á yuu wa, kʋ mʋ̀ nə yɩ, sə
á sóní duən á súrí lá. Lìù tə, ʋ nə swə ʋ duən
tə, ʋ zìlí Yɩɩ *nii yìə̀n təmama, ʋ nə pɩn *Moyizə
nə. 9 Yɩɩ pɩn nii nəba, ʋ wʋ:́ «Dàn ká cwàrɩ̀, dàn
ká gʋ lìù, dàn ká ŋʋ, dàn ká pa n yii zʋ lìù won».
Yɩɩ nii tə yìə̀n təntə, də tə duən tə mama, yɩ tə
wulə yoo nədʋ kʋ tə wa, kʋ mʋ̀ nə yɩ: «Sóní n
don, ndə n tətə nə!» 10Də lìù nə swə ʋ don, ʋ bá
wànɩ́ ʋ fwa lwanɩ ʋ yɩra. Kʋ dàń bɩrɩ də, lìù nə
swə ʋ don, ʋ zìlí Yɩɩ nii tə mama.

Á kənə á sírí á dɩ̀àn Zwezi-Kərisə nə pìí ʋ bɩ̀àn
tə

(Efɛzə tɩ̀án 5.8-18)
11 Á kənə dɩ̀àn nətʋ, á nə yə̀ə́ máŋá tə, á nə

wulə kʋ wa zə̀n kʋ tə yɩrɩ. Sɩ́ʋń nə, máŋá yí,
sə á súrí á yɩ́á, á zàn dwɩan nə. Máŋá tə nə
nə ken nə waa Zwezi-*Kərisə nə, də máŋá yà tə
ŋʋńá, sə Yɩɩ bà ʋ jon nəba. Yá sɩ́ʋń nəmáŋá dàń
bwələ, sə Yɩɩ tʋn kʋ. 12Máŋá ga mancɩn, ndə tɩa
nə bwələ pʋrʋ, yá yikunu dàń wá zwɛ̀e. Nə dàń
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dʋga yikunu wa tʋtʋnkʋkwɩnan tə. Nə dàń mɛ,
sə nə ja Yɩɩ dɩ̀àn tə, ndə kwatara zɩla nə, sə nə
wànɩ́ nə twá poni cwəŋə tə. 13 Nə dàń pɩan nə
tʋtʋnɛɛ ya zəni, ndə lìù nəmɛ, sə ʋ ya nətʋ poni
wa. Nə dànà ká jə̀ń duən nə, nə nyʋ swana nə
bʋbʋnɩ. Nə à yə̀ə́ nə də́ wodirən zənzən, nə ja
lɛ. Nə à yə̀ə́ nə cwàrɩ̀ də duən. Nə dànà ká jə̀ń
duən nə, nə ma tʋn yìə̀n gurə gurə, nə à yə̀ə́ nə
dɩ jara də duən. Nə dànà ká pa wʋgwɩʋ ja nəba.
14 Á pɩan, á ya ndə *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə. Á
kʋ́ʋ̀ dànà ká pìí á bʋń á pùə́ fɩra yokʋkwɩnan tə
yoo, á yà nə swə tə fàŋʋ,́ sə kʋ pa á pìí á fwa tə.

14
Nə wà mɛ, sə nə cəgə duən
(1 Korɛntə tɩ̀án 4.3-5; 10.23-33; Romə tɩ̀án

15.1-7)
1 Á sɩ̀á, sə *Kərisə lɩ̀à tə, ba nə ba dɩ̀àn jə Yɩɩ

cwəŋə tə wa, yà á púlí tə wa. Á dànà ká fwa
tʋt́ʋǹá kʋ tə yuu wa, ba nə bʋŋa ba waa con.
2 Lìù don wulə, ʋ mʋ̀ nə ba won mama culi, ʋ
mʋ̀ də́ tə mama. Yá ʋ don də wulə, ʋ nə ba dɩ̀àn
jə Yɩɩ cwəŋə tə wa, kʋ pa ʋ mʋ̀ ba won don də́,
də kʋ nə tà davʋran cɩcɩ. 3 Lìù tə, ʋ nə ba won
mama culi, dàn ká gwiən lìù tə, ʋ nə ba wiən
duən də́. Lìù tə də, ʋ nə ba wiən duən də́, dàn
ká cəgə ʋ tə, ʋ nə ba won mama culi, Yɩɩ nə sɛ̀e ʋ
də tə yɩrɩ. 4Nmʋ̀ nə yɩwàà, n ma cəgə *Yuu-Tiu
tʋt̀ʋǹʋ?̀ Də nə Yuu-Tiu tʋt̀ʋǹʋ̀ nə fwa zəni, nə à
yə̀ə́ ʋ nə fwa lwanɩ, kʋ ywàŋá nə Yuu-Tiu, ʋ nə
tɩ wá. Kʋ ba mʋ́ ywàŋá. Yá nə Yuu-Tiu tʋt̀ʋǹʋ̀
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fwa zəni, nə Yuu-Tiu nə wàá ʋ pɩn ʋ fwa zəni tə
yɩrɩ.

5 Lɩ̀à duən bʋŋa də, dɩɩn don wulə, kʋ nə dwə
dɩan tə duən. Yá lɩ̀à duən də ga bʋŋa də, dɩan
tə mama yɩ won nədʋ. Ba lìù mama dàń nə mɛ,
sə ʋ lwarɩ kʋ tə, ʋ nə bʋŋa ʋ waa con, cɩ́gá cɩ́gá.
6 Lìù tə, ʋ nə kəni dun dɩɩn don nə, ʋ doni dɩan
tə duən, ʋ yɩ ʋ fwa nətʋ, sə ʋ ma pa dun Yuu-
Tiu nə. Lìù tə, ʋ də nə ba wodiu mama culi, ʋ də
də́ won mama, sə ʋ ma pa dun Yuu-Tiu nə, ʋ ga
kəni Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e kʋ tə yɩrɩ, ʋ nə də́. Lìù tə də, ʋ nə
ba wiən duən də́, ʋ də ba wiən duən də́, sə ʋ pa
dun Yuu-Tiu nə, ʋ də ga kəni Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e. 7 Yá nə
lìù mama dàń tà ʋ mɩɩ wulə lʋʋ ʋ cɩcɩ yɩrɩ, nə
lìù də mama ga ba tɩ, ʋ cɩcɩ yɩrɩ. 8 Yá nə mɩɩ tə
dàń nə wulə lʋʋ wa, kʋ yɩ nə wulə Yuu-Tiu yɩrɩ.
Nə kʋ́ʋ̀ nə tɩga də, kʋ yɩ nə tɩga Yuu-Tiu yɩrɩ. Nə
mɩɩ tə dàń nə wulə, nə à yə̀ə́ kʋ nə tɩga, nə tə
yɩ Yuu-Tiu nə tɩ nəba. 9 Kʋ yɩ cɩ́gá, Zwezi-Kərisə
tɩga, yá ʋ pìí ʋ bwin ʋ nan, ʋ wulə mɩɩ wa, sə ʋ
də́ dɩ̀àn tɩga də ləzwənəŋə mɛ yuu wa. 10 Sə n
mʋ̀ dàń yɩ, bɛ̀eɛ̀e nə pɩn n ma cəgə n don tə, ʋ
nə yɩ n nubiu Kərisə yɩrɩ? Sə n mʋ̀ yɩ, bɛ̀eɛ̀e nə
pɩn n ma goni n don tə, ʋ nə yɩ n nubiu Kərisə
yɩrɩ? Nə mama wá zɩgɩ Yɩɩ yáá con, sə ʋ bʋr̀ɩ̀ nə
bʋr̀à. 11 Kʋ yɩ ndə kʋ nə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa,
kʋ wʋ:́
«Kʋ yɩ cɩ́gá, à yɩ Yuu-Tiu tə, à nə wulə mɩɩ wa.

Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à mʋ̀ nə swɩ̀n, à wʋ:́ Lìù
mama wá tʋ ʋ nadwana yuu à yáá con, lìù
mama ga wá súrí ʋ tətə nii, ʋ pa dun à mʋ̀
Yɩɩ nə».
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12 Kʋ dàń pɩ̀à kʋ bɩrɩ də, nə lìù mama wá tún ʋ
nii ʋ tɩ̀àn nə Yɩɩ yáá con.

Nə dànà ká yugu lìù, nə lɩ Yɩɩ cwəŋə tə wa
(1 Korɛntə tɩ̀án 8.1-13; Kolosə tɩ̀án 2.16)

13 Nə kʋ́ʋ̀ dànà ká cəgə duən. Á dàń kənə á
pubʋŋa wa də, á wà mɛ, sə á fwa won mama, kʋ
nə wá ya ndə kapan nə, á nə ken á duən *Kərisə
lɩ̀à tə yáá con, ba nə wá mà ba nɛɛ kʋ nə ba tʋ,
nə à yə̀ə́ kʋ nə wá pa ba pìí ba yá Yɩɩ cwəŋə tə.
14 À mʋ̀ də *Yuu-Tiu Zwezi vwə duən nə. Yá kʋ
dàń pɩn, à yə̀ə́ zəni zəni də, wodiu mama tə̀lə́,
kʋ tətə nə yɩ durən won Yɩɩ yáá con. Yá lìù tə,
ʋ dàń nə bʋŋa də, wodiu don yɩ durən wodiu, ʋ
wà mɛ, sə ʋ də́ kʋ, ʋ nə bʋŋa ʋ waa con də, kʋ
yɩ durən tə yɩrɩ. 15 Də n nə tà wodiu yɩrɩ, n nə
də́, n pa n lìù don, ʋ nə yɩ n nubiu Kərisə yɩrɩ,
jɩ̀àn gwàrɩ̀ Yɩɩ cwəŋə tə wa, kʋ bɩrɩ də, n kʋ́ʋ̀ ba
wá swə. Dàn ká pa lìù tə, Zwezi-Kərisə nə tɩga ʋ
də yɩrɩ, tà n wodiu tə yɩrɩ, ʋ jén Yɩɩ cwəŋə təwa.
16 Á cɩa á tɩ̀àn nə, lìù dàn ká dí tɩjaŋa wozəŋə tə
yɩrɩ, Yɩɩ nə pɩn aba. 17 Yɩɩ pàrɩ̀ tə tà wodirən, nə
à yə̀ə́ won tə, ba nə nywɩ̀n yoo. Yɩɩ pàrɩ̀ tə dàń
yɩ kʋ tə, Yɩɩ-*Siŋu tə nə tʋŋa də nəba. Kʋmʋ̀ nə
saŋa nəba, kʋ pɩn, nə tʋŋa kʋ tə nə yɩ cɩ́gá. Kʋ
mʋ̀ nə pɩn, nə wulə duən nə, də bɩcan sìə́. Kʋ
mʋ̀ nə pɩn, nə jə pupwən. 18 Lìù tə, ʋ nə tʋŋa ʋ
pɩn Zwezi-Kərisə nə nətʋ, ʋ wá poli Yɩɩ pùə́ nə,
yá lɩ̀à ga wá swɩ̀n də, ʋ tʋŋa kʋ tə nə ziən.

19 Kʋ mʋ̀ yɩrɩ, nə dàń kənə dɩ̀àn, nə fwa kʋ
tə nə wá kə bɩcan sìə́ nə pwərə wa də kʋ tə nə
wá dàn lɩ̀à tə duən jɩ̀àn Yɩɩ cwəŋə tə wa. 20 Dàn
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ká cʋg̀ʋ̀ Yɩɩ tʋtʋŋɩ tə, də won tə, n nə də́. Cɩ́gá,
wodiu tə̀lə́, kʋ nə yɩ durən won Yɩɩ yáá con. Yá
də kʋ tə, n nə də́, dàń nə wá yigu n duən Kərisə
lɩ̀à tə, kʋ pa ba fwa lwanɩ, sə n dàn ká də́ kʋ.
21 Nə̀ń, kʋ tə nə ziən: Dàn ká fwa won mama,
kʋ nə wá pa n duən Kərisə lɩ̀à tə pìí ba yá Yɩɩ
cwəŋə tə nə. Kʋ nə yɩ nàŋʋ́ diŋə, nə à yə̀ə́ kʋ
yɩ swana nywɩʋn, nə à yə̀ə́ won tə mama, kʋ nə
wàá kʋ yanɩ. 22 N pubʋŋa tə nə yɩ nətʋ kʋ yoo
təntə yuu wa, kʋ twá də n waa tə, n nə ken Yɩɩ
nə, ja kʋ n cɩcɩ con, sə kʋ ya n mʋ̀ də Yɩɩ pwərə
wa. Pupwən lìù nə yɩ lìù tə, ʋ nə ba bábɩ̀á fwa
kʋ tə yɩrɩ, ʋ nə ken sírí, sə ʋ fwa. 23 Yá lìù tə, ʋ
nə fwa bábɩ̀á wodiu yuu wa, ʋ ga də́ kʋ, Yɩɩ wá
bʋr̀ɩ̀ kʋ tíú bʋr̀à, ʋ ga cʋg̀ʋ̀ wá. Kʋ pɩ̀à kʋ bɩrɩ
də, ʋ wà ʋ waa ken Yɩɩ nə kʋ wodiu tə yuu wa.
Yá won tə mama, lìù nə tʋn, ʋ ga wà ʋ waa ken
Yɩɩ nə kʋ yɩrɩ, kʋ yɩ cʋna.

15
Nə fwa kʋ tə nə ziən, kʋ pa nə duən nə
(Romə tɩ̀án 14.13-23; Filipə tɩ̀án 2.1-5)

1 Nə mʋ̀ lɩ̀à tə, nə nə jə dɩ̀àn Yɩɩ cwəŋə tə wa,
nə mɛ, sə nə san lɩ̀à tə nə, ba nə ba dɩ̀àn jə ka
wa. Nə wà mɛ, sə nə pɩ̀à kʋ tə nə poli nə cɩcɩ
pùə́. 2 Nə lìù mama dàń mɛ, sə ʋ fwa kʋ tə nə
poli ʋ don pùə́, sə nəma fwa wá zəni, sə kʋwànɩ́
kʋ dàn ʋ jɩ̀àn Yɩɩ cwəŋə tə wa. 3 Zwezi-*Kərisə
tətə wà kʋ tə nə poli ʋ cɩcɩ pùə́ fwa. Kʋ pʋṕʋńɩ́
Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ:́ «Tʋŕán tə mama, ba nə
twɩn n mʋ̀ Yɩɩ, pìí tə tʋ à mʋ̀ yuu wa». 4 Kʋ yɩ
cɩ́gá, yoo tə mama, ba nə dí yáá, ba pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ
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sagɩ tə wa, yɩ ba pʋṕʋńɩ́, sə kʋ kàrɩ̀ nəba. Kʋmʋ̀
nəmɛ, sə kʋ pa, nə ja pɩ́nʋ,́ kʋ ga zùrì nə bɩcanɩ,
sə nə wànɩ́ nə ja yala Yɩɩ con. 5 Pɩ́nʋ́ də ka zùrì
bɩcanɩ yɩ Yɩɩ nə pɩn. Yɩɩ dàń nəwá pa á ya lɩ̀à tə,
á pubʋŋa nə yɩ nədʋ, sə á fwa ndə Zwezi-Kərisə
yà nə fwa nətʋ. 6 Yá á dàń wá wànɩ́ á bʋ Yɩɩ
nə, ʋ nə yɩ nə *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nyɩna, də
bɩcan nədʋ də nii nədʋ. 7 Á dàń sɩ̀á duən, ndə
Zwezi-Kərisə nə sɛ̀e aba nətʋ, sə kʋ pa dun Yɩɩ
nə.

(Tʋtʋnan 3.25-26; Efɛzə tɩ̀án 2.11-19)
8Kʋ yɩ cɩ́gá nə, à swɩ̀n á con: Zwezi-Kərisə jigə

*Zwifə-ba tʋt̀ʋǹʋ.̀ Ʋ fwa kʋ nətʋ, sə ʋ pa kʋ tə
Yɩɩ nə kàn nii də ba nɩbara-ba tə, nii sú, sə kʋ
bɩrɩ ba də, Yɩɩ yoo ba kwɛ̀e, 9 sə kʋ ga pa, lɩ̀à tə,
ba nə tà Zwifə-ba bʋ Yɩɩ nə, ʋ nə dəri ba yinəgə
zənzən tə yɩrɩ. Kʋ yɩ ndə kʋ nə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ
tə wa, kʋ wʋ:́
«Kʋmʋ̀ yɩrɩ, à wá bʋ n nə, lɩ̀à tə, ba nə tà Zwifə-

ba, tətəŋi wa. À wá nun gwaran à ma bʋ
n yɩrɩ nə».

10 Kʋ tə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ:́
«Á mʋ̀ lɩ̀à tə, á nə tà Zwifə-ba, á fwa pupwən, á

mʋ̀ də dwíí tə, Yɩɩ nə kúrí».
11 Kʋ tə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ:́
«Á mʋ̀ lɩ̀à tə mama, á nə tà Zwifə-ba, á bwɩa

Yuu-Tiu nə. Á dwíə́ tə mama bwɩa ʋ nə».
12 Yɩɩ nii *sʋs̀ʋǹʋ̀ *Ezayi də swɩ̀n, ʋ wʋ:́
«Lìù wá nan Yɩzayi* dwíí tə wa, ʋ nə wá də́ pàrɩ̀

lɩ̀à tə yuu wa, ba nə tà Zwifə-ba. Lʋʋ dwíə́

* 15:12 15.12 Yɩzayi yà yɩ pɩ̀ʋ́ *Davidə nyɩna. Mə ʋ mʋ̀ dwíí tə
wa nə, ba lʋrɩ Zwezi-Kərisə.
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tə mama, ba nə tà Zwifə-ba, wá ja yala də
wá».

13 Yɩɩ nə pɩn, á jə yala də wá. Ʋ mʋ̀ dàń nə wá
pa, á sú də pupwən, ʋ ga pa aba bɩcan sìə́, á nə
kəni á waa ʋ nə tə yɩrɩ. Kʋ mʋ̀ nə wá pa, á twá
ʋ *Siŋu tə dɩ̀àn nə, á ja yala də wá, tə nə dáá, tə
ja lɛ tɩa nə.

Polə yɩ Zwezi-Kərisə tʋt̀ʋǹʋ̀
(1 Korɛntə tɩ̀án 15.10; 2 Korɛntə tɩ̀án 12.12;

10.13-18)
14 À nubɩa-ba, à mʋ̀ yə̀ə́ cɩ́gá mama à tətə yuu

wa də, á yɩ lɩ̀à tə, á nə yɩ wʋywanyɩna. Á jə
yənu zənzən, kʋ pa, á wàá duən á kwè. 15 Yá də
kʋ nətʋ mɛ, à tə swɩ̀n yìə̀n duən yuu wa nəpon
nəpon à sagɩ kʋ tə wa, sə à ma lìí aba. À swɩ̀n
tə sʋr̀àn təntə, Yɩɩ pubwanʋ tə yɩrɩ, ʋ nə fwa à
yɩra. 16 Yɩɩ tʋn nə, sə à ya Zwezi-*Kərisə tʋt̀ʋǹʋ,̀
à pa lɩ̀à tə nə, ba nə tà *Zwifə-ba. Yá à dàń tʋŋa
kʋ tʋtʋŋɩ təntə, à pɩn Yɩɩ nə. À swɩ̀n ʋ sʋywáŋʋ́
tə, à bɩrɩ lɩ̀à tə nə, ba nə tà Zwifə-ba. À pɩ̀à, sə
ʋ lɩ ba ʋ tún vàn nə, sə ba ya ʋ mʋ̀ nyiən, ba ga
poli ʋ pùə́. Yɩɩ-*Siŋu tə dàń nə wá pa, ba ya lɩ̀à
tə, ba nə yɩ Yɩɩ nyiən. 17 Kʋ nətʋ pɩn, à mʋ̀ də
Zwezi-Kərisə wulə duən nə, à dàń ga jwɛ, à nə
tʋŋa à pɩn Yɩɩ nə tə yɩrɩ. 18 Yoo tə, à nə jəwʋdɩʋ,
sə à swɩ̀n, yɩ yoo nədʋ cɩcɩ. Kʋ mʋ̀ nə yɩ tʋtʋŋɩ
tə, Zwezi-Kərisə nə twá də nə, ʋ tʋn. Ʋ pɩn à van
lɩ̀à tə, ba nə tà Zwifə-ba, à kə Yɩɩ cwəŋə tə wa,
sə ba zìlí ʋ nii. Ʋ twá à nii sʋr̀àn nə, də kʋ tə, à
nə fwa nə, ʋma tʋn kʋ yoo təntə. 19Ʋ tʋn ʋ dɩ̀àn
mɩmɩnʋ də yomɩlan, kʋ twá də Yɩɩ-Siŋu tə dɩ̀àn.
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Kʋ nətʋ dàń pɩn, à zɩgɩ *Zwerizalɛmə nə, à swɩ̀n
Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə, bwálɩ́ mama nə, à va
à yí Yiliri. 20 Yá kʋ dàń yɩ dun yoo, kʋ pa à mʋ̀
nə, sə à swɩ̀n Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə bwálá tə
nə, ba nə wà dí yáá ba nì kʋ yoo. À yà ba pɩ̀à,
sə à swɩ̀n kʋ bwálɩ́ nə, ba nə dí yáá ba nì kʋ, sə
kʋ dàn ká ya, ndə lìù don nə tún ʋ bə́rə́ də̀ń, à
ga bà à lwà ka yuu wa. À dàń yà pɩ̀à, sə kʋ ya,
ndə kʋ nə pʋṕʋńɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ:́
21 «Lɩ̀à tə, ba tə nə wà ʋ yoo swɩ̀n ba bɩrɩ ba, ba

mʋ̀ wá na wá. Lɩ̀à tə, ba tə nə wà ʋ yoo
nì, ba wá nì ʋ sʋywáŋʋ́ tə də̀ń».

Polə pɩ̀à, sə ʋ va Romə
(Romə tɩ̀án 1.9-15; 2 Korɛntə tɩ̀án 8 də 9)

22 Mə kʋ mʋ̀ yoo təntə dàń nə cɩ̀gà à yáá nə,
kʋ pa máŋá mama, à nə pɩ̀à, sə à bà á con, à ba
twi. 23 Sɩ́ʋń nə, bwálɩ́ kʋ́ʋ̀ tə̀lə́ nagwanɛɛ tə tə
wa, ba nə wà sʋywáŋʋ́ tə swɩ̀n lá. Kʋ tə nə súrí
lá, kʋ bɩna dáá, à yà nə pɩ̀à, sə à bà à na aba
də à bɩcan mama. Yá à dàń pɩ̀à, sə à tʋn kʋ yoo
təntə máŋá tə wa, à nə vəli Esəpanyə. 24 À jə
yala də, à wá na aba máŋá tə wa, à nə twi, sə à
lɛ. À wá ya á con dɩan bələ, sə à yɩra zùrì á yoo
wa. Kʋ kwa nə, à pɩ̀à, sə á san nə, sə à wànɩ́ à
va à cwəŋə tə.

25 Sɩ́ʋń nə, à dàń yɩ à vələ *Zwerizalɛmə, sə à
san *Kərisə lɩ̀à tə nə. 26Kərisə lɩ̀à tə, ba nə wulə
Masedwanə də Akayi nagwanɛɛ tə wa, lá səbiu,
sə bama san zʋra tə nə, ba nəwulə Zwerizalɛmə
Kərisə lɩ̀à púlí təwa. 27Ba tətə nə ken ba pubʋŋa
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wa, sə ba san ba. Yá kʋ saŋʋ təntə yà yɩ *Zwifə-
ba jɩŋɩ, kʋ nə wulə ba yuu wa. Kʋ jɩŋɩ təntə də̀ń
nə yɩ, ba yà tà Zwifə-ba, yá ba ga twá Zwifə-ba
nə, ba na tori Yɩɩ con. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ba mʋ̀ lɩ̀à
tə, ba nə tà Zwifə-ba, dàńmɛ, sə ba san Zwifə-ba
nə də wiən tə, tə nə yɩ tɩa yuu wiən. 28Máŋá tə,
à nə lɩ kʋ yoo təntə yáá, à nə wànɩ́ à pa səbiu
tə Zwerizalɛmə Kərisə lɩ̀à púlí tə nə, à wá twá á
con, à ma va Esəpanyə. 29 À yə̀ə́ də, máŋá tə, à
nə wá bà á con, Zwezi-Kərisə wá fwa zəni á yɩra
zənzən.

30À nubɩa-ba, à kwè aba də nə *Yuu-Tiu Zwezi-
Kərisə yɩrɩ tə, də Yɩɩ-*Siŋu tə nə pɩn nə swə
duən tə yɩrɩ, sə á súrí à nə, á jʋn Yɩɩ də dɩ̀àn
á pa nə. 31Á lwərə Yɩɩ á pa nə, Zwide nagwanaa
lɩ̀à tə, ba nə wà sʋywáŋʋ́ tə sɛ̀e dàn ká ja nə, ba
kə càn wa. Á tə lwərə Yɩɩ á pa nə, sə kʋ tə, à nə
ja vələ Zwerizalɛmə, sə à pa lɩ̀à tə nə, ba nə yɩ
Kərisə nə tɩ, wànɩ́ kʋ poli ba pùə́ nə. 32 Də kʋ
dàń nə yɩ Yɩɩ fɩra, à wá bà á con də pupwən. Yá
nə wá ya duən nə, sə à sìí mancɩn.

33 Yɩɩ tə, ʋ nə pɩn bɩcan sìə́, nə wá ya də á
mama! Amɩɩna!

16
Sagɩ tə yígúrə́ sʋr̀àn
(3 Zwan 5-8; 1 Korɛntə tɩ̀án 16.19-20)

1 À pɩ̀à, sə á lwarɩ nə nakʋa Fowebe. Ʋ yɩ ʋ
tʋŋa Yɩɩ tʋtʋŋɩ tə Sankəre *Kərisə lɩ̀à púlí tə wa.
2 Máŋá tə, ʋ nə yí á con, sə á sɛ̀e, á ja wá zəni
*Yuu-Tiu yɩrɩ, ndə lɩ̀à tə, ba nə yɩ Yɩɩ nə tɩ, nə
mɛ, sə ba fwa nətʋ. Ʋ san lɩ̀à zənzən nə, ʋ ga
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san à də nə. Kʋ mʋ̀ yɩrɩ, á saŋa wá won mama
wa, ʋ nə pɩ̀à á saŋʋ.

3 Á jʋǹá Pərisəka də Akilasə á pa nə. À mʋ̀ də
ba mʋ̀ nə tʋŋa nə pɩn Zwezi-Kərisə nə. 4 Ba tà
à yɩrɩ, ba dʋgʋ ba mɩɩ, sə ba ma wànɩ́ ba jon à
mɩɩ ba yá. Yá à dàń kəni ba lɛ̀eɛ̀e. Kʋ tà à cɩcɩ
nə kəni ba lɛ̀eɛ̀e. Kərisə lɩ̀à púlə́ tə mama, ba
nə tà Zwifə-ba də kəni ba lɛ̀eɛ̀e. 5 Á jʋǹá Kərisə
lɩ̀à púlí tə, ba nə yàá jəni duən nə Pərisəka də
Akilasə dìə̀ təwa. Á jʋǹá à nubiswənə Epayinɛtə
á pa nə. Ʋ mʋ̀ nə yɩ Azi nagwanaa tə wa təntən
lìù, ʋ nə keni ʋ waa Zwezi-Kərisə nə. 6 Á jʋǹá
Mari də, á pa nə, ʋ tʋn zənzən ʋ pa aba. 7 Á
jʋǹá Andəronikisə də Zwiniyasə á pa nə. Ba yɩ
à mʋ̀ dwíí tɩ̀án, à mʋ̀ də ba mʋ̀ ga nə yɩn bàń
dìə̀ tə wa də. Ba yɩ Zwezi *tʋntʋna, lɩ̀à nə swɩ̀n
ba zəni yoo. Ba mʋ̀ nə dí à yáá, ba kəni ba
waa Zwezi-Kərisə nə. 8 Á jʋǹá Anpəliyatisə, ʋ
nə yɩ à nubiswənə Yuu-Tiu yɩrɩ nə, á pa nə. 9 Á
jʋǹá Yirəbɛn, nəmʋ̀ dəwá nə tʋŋa Zwezi-Kərisə
tʋtʋŋɩ tə, á pa nə. Á jʋǹá à nubiswənə Sətakisə
á pa nə. 10 Á jʋǹá Apelɛsə á pa nə. Ʋ də bɩrɩ də,
ʋ cɩ́gá yɩ Zwezi-Kərisə tʋt̀ʋǹʋ.̀ Á jʋǹá Arisətobilə
də ʋ dìə̀ lɩ̀à tə á pa nə. 11Á jʋǹá Erodiyon, ʋ nə yɩ
à dwíí tíú, á pa nə. Á jʋǹá Narəsisə də ʋ dìə̀ lɩ̀à
tə, ba də nə keni ba waa Yuu-Tiu nə, á pa nə. 12Á
jʋǹá Tərifɛnə də Tərifozə, ba də nə tʋŋa Yuu-Tiu
tʋtʋŋɩ tə zənzən, á pa nə. Á jʋǹá à nubiswənə
Pɛrəsidə á pa nə. Ʋ yɩ kan tə, ʋ də nə tʋn zənzən
ʋ pa Yuu-Tiu nə. 13Á jʋǹá Rifisə á pa nə. Ʋ yɩ lìù
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tə, Yuu-Tiu nə kúrí. Á jʋǹá ʋ nuu tə, ʋ nə yɩ à də
nuu, á pa nə. 14Á jʋǹá Asinkəritə, də Fəlegon, də
Ɛrəmɛsə, də Patərobasə, də Ɛrəmasə, də Kərisə
lɩ̀à tə duən tə mama, ba nə wulə də ba, á pa nə.
15 Á jʋǹá Filologə, də Zwili, də Nere, də ʋ nakʋa
tə á pa nə. Á jʋǹá Olinpasə, də lɩ̀à tə duən tə
mama Kərisə nə tɩ, ba nə wulə də wá, á pa nə.

16 Á jʋǹá duən də zìlə́ zənzən də sonu ndə
Kərisə lɩ̀à nəmɛ, sə ba fwa nətʋ. Kərisə lɩ̀à púlə́
tə mama jʋǹɩ̀ aba.

(Titə 3.9-11; 2 Piyɛrə 2.1-3)
17 À nubɩa-ba, á nəŋə kʋ tə, à nə kwè aba kʋ

yɩrɩ. Kʋ mʋ̀ nə yɩ, sə á cɩ̀ á tɩ̀àn nə də lɩ̀à tə,
ba nə kəni pwɩa lɩ̀à pwərə wa, ba pɩn ba dʋga
Yɩɩ cwəŋə tə, ba jén. Kàrà tə, ba nə kàrɩ̀ aba,
də ba lɩ̀à təntə tʋtʋnɛɛ tə ba duən yuu kəni. Á
dàń pɩan á ya yɩŋʋnɩ də kʋ lɩ̀à təntə. 18 Ba mʋ̀
ləzwənyiri təntə ba nə Yuu-Tiu tʋtʋŋɩ tə tʋŋa.
Ba yɩ ba twá kʋ tə nə, kʋ nə yɩ ba pwìí fɩra.
Ba níə́ ywán, ba ga swɩ̀n sʋywáŋá lɩ̀à con. Ba
fwa nətʋ, ba ma gɩgarɩ lɩ̀à tə, ba nə yə̀rì ka fwa
yolwan, ba pɩn ba pubʋŋa lwànɩ́. 19 Lɩ̀à təmama
yə̀ə́, á mʋ̀ nə zìlí Yɩɩ nii zəni nətʋ. Kʋ mʋ̀ yɩrɩ
nə, à wulə pupwən wa zənzən á yɩrɩ. Yá à yà
swə, sə á ya lɩ̀à tə, á nə jə wʋbʋŋa, sə á ma fwa
kʋ tə nə ziən. Yá à ga swə, sə á ya lɩ̀à tə, á nə ba
pubʋnkʋkwɩnan jə, sə lwanɩ dàn ká cʋg̀ʋ̀ aba.
20 Yɩɩ nə yàá pɩn bɩcan sìə́ lɩ̀à nə. Ʋ bá dánɩ́, ʋ
ma cʋg̀ʋ̀ *Sɩtana dɩ̀àn, ʋ ga pa á nɩŋa wá də á
nɛɛ. Nə Yuu-Tiu Zwezi nə wá fwa pubwanʋ á
yɩra.
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21 Timote, ʋ nə tʋŋa də nə, jʋǹɩ̀ aba. Lisiyisə,
də Zwason, də Sosipatɛrə, ba nə yɩ à dwíí tɩ̀án
tə, jʋǹɩ̀ aba. 22 À mʋ̀ Tɛrətiyisə jʋǹɩ̀ aba Yuu-Tiu
yɩrɩ. Mə à mʋ̀ nə Polə jɩn ʋ pa à pʋṕʋńɩ́ ʋ sagɩ
kʋ tə. 23 Gayisə də jʋǹɩ̀ aba. Mə ʋ mʋ̀ con nə, à
mʋ̀ Polə wulə, yá Kərisə lɩ̀à tə də mama yɩ ʋ mʋ̀
con, ba twi, ba jʋǹɩ̀ Yɩɩ. Erasətə, ʋ nə túŋə́ tɩʋ tə
səbiu tə, də nə nubiu Karətisə jʋǹɩ̀ aba. [ 24 ]

Yɩɩ cɩcɩ nə mɛ də dun
(Efɛzə tɩ̀án 3.20-21; Zwidə 25-26)

25 Nə pɩan dun Yɩɩ nə. Ʋ wàá Zwezi-*Kərisə
sʋywáŋʋ́ tə nə, à nə swɩ̀n à bɩrɩ lɩ̀à tə nə, ʋ twá
ʋ pɩn, á zɩgɩ dɩ̀àn, á ma twá Zwezi-Kərisə nə. Yɩɩ
twá sʋywáŋʋ́ təntə nə, ʋ pa ba lwarɩ cɩ́gá tə, ka
nə sə̀gə̀, kʋ máŋá nə ba yigə. 26 Yá sɩ́ʋń nə, cɩ́gá
təntə dàń nan poni nə. Dwíə́ tə mama dàń twá
Yɩɩ *nii saga tə nə, ba lwarɩ cɩ́gá tə. Yɩɩ tə, ʋ yà
nə dí yáá ʋ wulə fuən fuən, nə pɩn nii təntə, sə
kʋ pa lɩ̀à tə mama kə ba waa ʋ nə. 27 Nə pɩan
dun Yɩɩ nə. Ʋ mʋ̀ cɩcɩ nə jə wʋbʋŋa. Nə pɩan
dun wá, kʋ twá də Zwezi-Kərisə, máŋá tə, kʋ nə
ba zwɛ̀e. Amɩɩna!
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