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Efeso 5:22-24 Pɑjwǐ po pɑ ju'nyə bi mthəə  pɔ pa' bi Cyəpɔ a. 23 Nə pa'
dhəə  bɑ tadyəə  bi mjwǐ dəŋdəŋ pa' Kristo bɑ tadyəə  Cu'təə  pɔ pyə á, yʉə
yə e bɑ gɛvɔk cu'tə e a. 24 Təə  dəŋdəŋ pa' Cu'təə  pɔ Kristo ju'nyə bi
Kristo a, pɑjwǐ pɑə  nə guŋ ywə awɛ ju'nyə bi mthəə  páp.

Efeso 5:31,33 A po'o tə mbɛ gɔ sɔ' təm nə tap e pu map e, a kwɑ nɑ e
nəə  jwi e, a wap pɑpʉə piŋ bɑə  pɑ ta' bap nɑə  yɑmu'. 33 A bɑ po'o tə ba
ya mo ləə  nə po gɔ pɑ kuŋ jwi e pa' thə nɑ e a, a mjwǐ nəŋ bɑ gə mku'
dhəə  é.

1 Korinto 7:3-5 A dhəə  fá' mfà' mbɛ nə jwi e, ba mjwǐ ghə pɑə  po' nə dhəə
e. 4 Təə  mjwǐ nə gə nɑ e pá, dhəə  e nə gə e; dəŋdəŋ po'o təə  mbɛ nə
gə nɑ e pɑə , jwi e nə gə e. 5 Ka po kəŋnyəə  nɑ tsɔ cəcɑə  po, tə ně da'
cwə yə po cɔm bɑ ŋkwishwə, da' gɑ pɑ nə mu kam cwə, nə cwə nə
cwyɛ'nyə Si; təə  guŋ bɑnyə nthamtə, bwɔk gɑə  pa' po ka ku'nyə nə
tɔm nɑə  tsɔ a, a ka hɑ sɔ bi sata gɑə  e ləŋtə wɔ.

1 Korinto 7:34 E shəə ŋ pa' e gɔ ghə tə puŋ jwi e a, biŋ bɑ nəə  fəŋnyə. A
bɑ dəŋdəŋ po'o nə mjwǐ yə e ka lɔmdyə a ba m nə múgò. Wap jwiŋ
nə mnwə Cyəpɔ  shəŋ pa'  wap  gɔ  pɑ  dɔlɔə  nə  nɑ tsap ba m nə
zhwenyə yap a. Təə  mjwǐ yə e lɔmdyə a jwiŋ nə mnwə dzʉə . É shəŋ
pa' e gɔ ghə təə  puŋ dhəə  e a.

Kolosai 3:18 Pɑ jwí, po yu'nyə mthəə  pɔə  dəŋdəŋ pa' pu ju'nyə bi Cyəpɔ
a.

1 Timotio 2:11-15 A pɑ cwə nə zhi'tə ywəə , mjwǐ lɛtə gɑ kam, fi' nɑə  e hɑə
si. 12 Ŋkha piŋ bi mjwǐ gɑ e zhi'tə mo ywə, kɑ hya mbɛ lə. E lɛtə gɑ
kam. 13 Nə pa' Si lə dəə ŋdzə bəm Adam. Biŋ bɔtəə  nə Eva. 14 A piŋ
bɑ po'o bɑ pu la tə fʉtə pɑə  Adam pɑ, pu lə fʉtə pɑ mjwǐ e hɔ mco'.
15 Ba tə po'o e gɔ cyə pɑ m nəə  nə tsəə  mú tə vɔk, a pɑ yə ě kaktʉɔ
nthʉm piŋnthʉm, nthʉm ŋkhùŋnyə ba nə pɑ dɔlɔə , bɑ fi' nɑə  e hɑə  sí a.

Genesis 3:16
1 Pɛtrɔ 3:1-6 Ba wɔ yɔ, wɔ pɑjwǐ, po yu'nyə bi mthəə  pɔ, po'o gɑə  shɑ pɔ

kəŋnyə pɑ nə piŋ Ghɔm, wap cyə mə  nəə  ghìŋ pɑjwǐ pap biŋ tə ghɔm,
2 nə pa' wap yɔ ghiŋ tsɔ a pɑə  ghìŋ tə bya, bɑ ghìŋ msəm. 3 Tsɔə  tsəə
mkwiŋ kɑ pɑə  pɑ ywə yə pu jɔ a: nəŋthəə  ba' pa', tsəə dzəə  tʉɔ gɔl, kɑ nə



kwa dzə ŋa'  nɑə  lə.  4 A tsɔə  tsəə  mkwiŋ pɑ ywə yə a bɑ a tʉmnyəə
nthʉm tʉm po, bɑ tsəə dzəə  tsyə a tə bì a pɑə , bɑ zhwenyə byanyə,
zhwenyə hwítəə , tsəə dzəə  tsya a bɑ á ghə dəŋ gwyəə  dzəə  Si a. 5 Yəŋ bɑ
nthi mkwiŋ pa' pɑjwǐ dɔlɔə  pyə wap lə mɔktə Si, bɑ ju'nyə mthəə  pap a
lə ŋkwiŋ a: 6 Dəŋdəŋ pa' Sara a. E lə ju'nyə Abraham bɑ ŋkhe é gɑ
Cyəpɔ e; pǒ bɑ pǒ cu' po Abraham pyə pɑjwǐ nə cwə yə pǒ gə nwə
pɑpuŋ tə pwɔk sɔmywə a.

Tito 2:1-5 Da' gɑ sɔ' m nə o, la'tə ywə yə a bɑ a pəmtə zhi'nwə dɔlɔə  a.
2 A mvo pɔ kɑ pɑə  mkʉə pɔ, wap pɑ pɔ bɑ wap ku'nyə, bɑ jyə dhə
nwə, bɑ wap lonyə nə piŋnthʉm dɔlɔə , nə ŋkhúŋnyə nə nəə  kaktʉɔ. 3
Ba mvo pɑ jwǐ gɔ pɑ ghiŋ pa' a ku'nyə nə pɔ pyə wap bɑ pɔ dɔlɔə :
wap lə pɑ gɔm mghɔm cwəpuŋ nə pyə shɑə  pɔ, wap lə pɑ hɑ nɑə  tsap
nə mlu'. Wap gɔ pɑə  la'tə nwə pɑpúŋ, 4 pɑ zhi'tə bi mgomgo nə pɑ
ŋkhúŋ mthəə  pap pu a po pap. 5 Nə cyətə pɑə  gə ya'nyə nwə, nə pɑ
nthɔm nɑ tsap, nə pɑ ŋkhaktʉɔ dyə pú, bɑ pɑjwǐ pɑpúŋ, bɑ ju'nyə
mthəə  pap po'o gɑ pu kɑ captə ghɔm Si.

1 Korinto 11:5-7,10 Təə  ba ya mjwǐ ləə  yə e shwyɛ'nyə Si kɑ gɔə m ghɔm tə
pfɔptəə  thəə  é a jəmtə pa' fo e; nə pa' a shwə pa' ě kəm thə e a. 6
Mjwǐ pɑə  bɑ e təə  gɔ kwɑ thə é a, e ghə pu yá'tə nəŋ thəə  e. Təə  a pɑə
kuso bi mjwǐ nə ya'tə nəŋ thəə  e kɑ nəə  kəm lə e kwɑə . 7 Tə sɔ' m nə
mbɛ, e təə  gɔ kwɑə  thəə  e pɑə : É bɑə  cyəŋnyə Si biŋ bɑ mghu'tə myə; təə
mjwǐ bɑ ghu'tə mbɛ. 10 A po'o təə  mjwǐ ghɔ pɑə  yap mtiŋ thəə  é nə la'tə
gɑə  e ju'nyə mbɛ, nə bwɔk pɑ aŋgəle.

Ghɔm  tə  Tutə ə  12:4;  14:1;  19:13;  21:9,19;  25:24;  &  27:15,16  -
contentious & angry wife Pɑjwǐ 

Ghɔm tə Tutəə  31:10-31 - The Virtuous Woman Pɑjwǐ.
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