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Afisa  2:2  Má venkwashə  shə  ná,  ka  kutə  məhələ-yə  lə  nga  mbəlyi  ka  nga
wdunya; tə həwə yə va Shatari, mbəgə lə dənama mbweghe mambəli mbəlyi
—tsá ndza gəle mni mbəlyi má həwə va Hyalatəmwə.

Matta 6:10 Səkə na zəmə mbəgə-nga. Má wamara wsi kə na "i a njə mələgwa
ná, á njə mələtəgwa kwa wdunya, kala tsá ndza njə mələgwa məɓa tamwə.

Luka 22:42 Kwə njə na mə adəwa tsa, "Ta-tara, má kə ɗatə yə na təə , kələntə rá
bwanyə tsa kwa ghi-ra; a má wsi kə rá "i, tsá mələ na wə—se wsi kə ghi-nga
"i," əkwə.

Yohana 16:7-9 Jiri tsá gə rá sha yə mwa, kuji-ma li-ra tsa təə  yə! Təmburi má vəə
rá li wə, kandə Mambəli kə vwi yə tsa səkə tá yə wə; a má kə li rá, yira dzəgə
mnə yə njəə  səkə. 8 "Má kə səkə njə mwa, njə dzəgə ncərətə bikyi-hya təə
mbəlyi ka nga wdunya; njə dzəgə ncərətə jiri Hyalatəmwə dəwa, lə kita dzəgə
Hyalatəmwə  mələ  təə  mbəlyi.  9  Má  bikyi  kə  hyá  mələtəa,  njəə  má-rahya
mbərəsa lə rá.

2 Timotawas 2:10 Təmburi tsətsə nda səkə rá səsəwi zaka wsha tazhe mbəlyi
tsatsəka ra Hyalatəmwə, a hyá tlayi mkyə va Yesu Kristi dəwa, lə kulə batə
wavi.

Roma 15:20,21 Má wsi kə rá "i məə  akə ná, dzəgə gərəshə habarə ndərə tsa tə
nkwa má vəcə Kristi ala fatəgwa; təmburi vá "i rá məə , ba rá anə mpya tə dəgi
kə  wuntə  mdi  anətə  wə—  21  kala  tsá  kə  ɗafətəgwa  kwa  Dləparamə
Hyalatəmwə nee, "Mbəlyi má vəcə-njə ala gətəgwa təə  hyá, mbəlyie hyi tsá kə
dzəgə nata lə ntsə-hya;  má mbəlyi  má ala fatə vəcə-njə mwa, hyá dzəgə
sənata," əkwə.

Tləə nə Mbəlyi kə mnə Yesu 2:36,37 Tayə wa, ba kəə rəpi yə ká Isra"ila sənata nee,
má Yesu, tsá kə yə pətləshə njəə  tə wci dladlakəa, njəə  tsá kə Hyalatəmwə fəyə
ka Kristi Mdi kə mnə-njə, ba ka Tlamda paɗə wsha!" əkwə Bitrus sha hyá. 37
Má vi  kə  mbəlyi  tə  nkwa  shə  fatə  vəcəa  ná,  ba  vəcəa  dzəgwa  mni-hya
dabwaa; a ba hyá gə sha Bitrus lə wuntyi mbəlyi kə mnə Yesu ngyi, "Tsəma
mələ yəə  ri, nggwasama?"

Ibraniya 4:2 Wuri habarə ndərə tsa kə gətə myi gwa, kala tsá kə gərətəgwa təə
mbəlyi zamə mə vi Musa tsa; a má hyá mwa ki, vá tlayi rəba hyá mə vəcə tsa
wə—təmburi má vi kə hyá fatə, vá kəə lə hyá lə mbərəsa ndangə wə.

Irimiya 24:7 - Matta 22:37 Ba Yesu gə sha njəə  nee, "Má wada kə mdashə paɗə,
njəə  nee, 'Se ba na "i Hyalatəmwə Tlamda-nga lə mni kutə, lə məhələ-nga
həlangə, a ba lə zaka mbwara zəzi-nga kəə rəpi,' əkwə.

Tləə nə Mbəlyi kə mnə Yesu 16:14 Wuntə wzha rə ká Tayatira tsá shə mə myə kə
fatə vəcə-yəə  tsa, Lidiya tli-njə; má tləə nə-njə ná, pahwi wsha kə la ghə-ghə.
Njəə  mwa ná, tə həwə Hyalatəmwə njə; a ba Tlamda mnəntə mni-njə tazhe fá



vəcə kə Bulus gə.
Matta 13:14-16 Má vəcə kə Hyalatəmwə gətə səkə kə Ishaya zamə, wuri kə

njigwe talala təə  hyá, tsá kə gə nee, 'Ndaka nka tləmə yə tá vəcə, a kandə yə
sənata wsi mə wə; ndaka nənə nkwa yə mwa, a kandə yə nata ndangə wə.
15 Təmburi mbəlyi ngyi nə, mbəlyi má fá vəcə hyá; wuri hyá kə mbushə ntsə-
hya  lə  wsi,  vashə  hyá  nata  nkwa;  wuri  hyá  kə  nkələtə  tləmə-hya  dəwa,
təmburi vá "i hyá ba hyá fatə vəcə, a sənata wsi wə. Wuri hyá kə kəə lyə kə
mbəralyəgwa səkə tá rá, a hyá tlayi mbə,' əkwə. 16 Má yə mbəlyi kə zəli rá,
wuri Hyalatəmwə kə nggə yə barəka dabwaa! Təmburi ndaka nata nkwa yə
lə ntsə-yə, a tə fá vəcə tləmə-yə dəwa.

Ishaya 6:9,10 - Tləə nə Mbəlyi kə mnə Yesu 28:27 Təmburi mbəlyi ngyi nə, mbəlyi
má fá vəcə hyá; wuri hyá kə mbushə ntsə-hya lə wsi, vashə hyá nata nkwa;
wuri hyá kə nkələtə tləmə-hya dəwa, təmburi vá "i hyá ba hyá fatə vəcə, a
sənata wsi wə. Wuri hyá kə kəə lyə kə mbəralyəgwa səkə tá rá, a hyá tlayi
mbə,' əkwə."

Markus 4:11,12 Ba Yesu gə sha hyá  nee,  "Má yə  nə,  wuri  Hyalatəmwə kə
mbəlata, a yə sənata wsi tə mbwə mə zəmə mbəgə-njə; a má zaka wuntyi
mbəlyi ná, se lə vəcə nggəla gərəshə mbəlyi təə  hyá— 12 tazhe ba njə njigwe
kala tsá kə mbəlyi ɗafətə zamə nee, 'Ndaka nənə nkwa hyá, a kandə hyá
nata ndangə wə; ndaka nka tləmə hyá tá vəcə mwa, a kandə hyá sənata wsi
mə wə.  Təmburi  má kə sənata hyá məə ,  hyá dzəgə mbəralyəgwa səkə tá
Hyalatəmwə, a njə dzəgə ntivirəntə bikyi-hya,' əkwə."

Yohana  12:39,40 Ndangə məə , kandə hyá mbərəsa lə Tlamda wə; təmburi má
kwə  Ishaya  dəwa  ná,  40  "Wuri  Hyalatəmwə  kə  ghuləpintə  ntsə-hya,  ba
nkələtə mni-hya, təmburi vashə hyá nata nkwa, a sənata wsi kwa mni-hya—
vashə hyá mbəralyəgwa səkə tá Tlamda, a hyá tlayi mbə," əkwə.

Roma 11:7,8 Tsəma mənə tsəə  ri? Má dyi ká Isra"ila nə, vá tlayi wsi kə hyá və
hyá səkə va Hyalatəmwə wə; mbəlyi jiɓakkwə kə Hyalatəmwə tsəkavə ngyi,
tsá kə tlayi kalə. Má dyi mbəlyi ná, ba Hyalatəmwə fəyə mni-hya bəlibəli ka
mbəlyi má fá vəcə— 8 kala tsá kə Dləparamə Hyalatəmwə gətə nee, "Wuri
Hyalatəmwə kə fəyə hyá ka mbəlyi tá hya, a ba nkələshə mni-hya; wuri njə
kə ghuləpintə ntsə-hya, a ba nkələshə tləmə-hya ka midəngi. Kandə hyá nata
nkwa wə; a kandə hyá fatə vəcə mwa, rapə tə vi ɓeshi tsa wə," əkwə.

2 Tasalonika 2:10,11 mələ wamara wsi ntimye tazhe nggutə mbəlyi kə dzəgə za,
tsá mələ njə. Jiri, yira gə sha yə mwa, mbəlyi kə zəlitə njəə  dzəgə za handa,
təmburi vá "i kəə lə vəcə Tlamda jiri hyá, a hyá tlayi mbə wə; 11 təmburi tsətsə,
Hyalatəmwə dzəgə fə vəcə kə nggutə nkwa dzəgwa mni-hya, tazhe ba hyá
mbərəsa lə tsangwi.

Matta  13:18-23 "Nkatə  wa tləmə,  ba yə  fatə  wsi  mə vəcə nggəla  mbweghe
ntsəə kə  tsəli  tsa.  19  Má  mbəlyi  kə  fatə  vəcə  mbweghe  zəmə  mbəgə
Hyalatəmwə, a ndyarə va sənata wsi mə, wuri kə njigwe kala tsəli kə wdi kwa
hunkwa: səkə kə Shatari səkə, ba kələntə vəcəa kwa mni-hya. 20 "Wuntyi



mbəlyi,  wuri  kə  njigwe  kala  tsəli  kə  wdi  tə  kələɓe:  fatə  kə hyá  fatə  vəcə
Hyalatəmwə, ba hyá ɗatə yə təə  lə dlama; 21 a má vəcəa, vá dzəgwa mni-hya
handanda wə. Təmburi tsətsə, kandə hyá ndzatagwa parangə nda səkə hyá
hwə təə  wə. Má vi kə bwanyə lə ɗa səkə tá hyá təmburi vəcə Hyalatəmwə kə
hyá kəə lə tsa, zazamə hyá dlənata. 22 "Wuntyi  mbəlyi,  wuri  kə njigwe kala
tsəli kə wdi dzəgwa mə tikə: wuri hyá kə fatə vəcə Hyalatəmwə dəwa; a má
mbəlyi ngyi, wamara vi zəzi hyá mbweghe wsha rə wdunya—galipə tsá və
hyá.  Ba  wsha  ngyi  tsashə  nkwa  tá  vəcə  Hyalatəmwə  kwa  mni-hya,  nda
ndyarə vəcəa va ɗashə wsi. 23 "Má wuntyi mbəlyi ná, wuri kə njigwe kala
tsəli  kə  ntsəə kəyigwa  tə  kuda  ndza  gwaɓa  tə:  hyá  mbəlyi  kə  fatə  vəcə
Hyalatəmwə, ba sənata wsi mə; vəcəa mwa, ba ɗashə wsi kwa mni-hya, ba
yetəgwa—wuntyi,  kala  ha  kə  patə  ntsə  dəbuwi  patlə;  wuntyi  ná,  arəwi
nkwangə ngahya; wuntyi mwa, arəwi makənə ngahya," əkwə Yesu sha hyá.

2 Korinti 3:15,16 Rapə tə vəci ɓeshi tsa, vi ndza hyá tə jangga wada ra Musa,
wuri wsie kə mbushəgwa va hyá—kandə hyá sənata wə. 16 A má ba wamara
mdi  mbəralyəgwa  səkə  tá  Tlamda,  wsi  kə  mbushə  ntsə-njə  tsa  dzəgə
kələrəntəgwa, a njə nə nkwa.

Hosiya 11:3-7 - Matta 11:28-30 "Səkə wa tá rá, paɗə yə mbəlyi  kə tərəhi va
ntahə lə wsha dyedyeki kwa ghi-yə, a yira kəlaka yə hyá, a yə mkyəgwa və.
29 Zəli rá wa, ba yə ɗatə yə tá kəə lə bwanyə səkwa tə rá; a ba yə tətəkə wsi
səkə va rá, a yə dzəgə tlayi hinigwe ra mni—təmburi yira nə, masələmi rá,
mdi  kə wtəntə  ghi-njə  ka vwi  nkwa.  30 Má zəli  rá,  kasəkayə,  dzawə mə
ndangə wə; wsi dzəgə rá fə kwa ghi-yə mwa, dyedyeki wə," əkwə Yesu sha
hyá.

Tləə nə  Mbəlyi  kə  mnə  Yesu  26:18  tazhe  ba  na  mnəntə  ntsə-hya,  a  hyá
mbəralyəgwa shilyə mə nkutli, a səkə ndza mə wangə. Na dzəgə kələntə hyá
shilyə  mə mava  ra  Shatari,  a  kələkə  hyá  səkə  tá  Hyalatəmwə.  Səkə  kə
mbərəsa-rahya lə rá mwa dzəgə Hyalatəmwə ntivintə bikyi-hya, a hyá mbərə
ka nga Hyalatəmwə mbəlyi,' əkwə vəcəa sha rá.

2  Timotawas  2:24-26 Má mava ra Tlamda mwa, ka mpa rə mnyə njə wə; lə
məhələ ndza njə lə wamara mdi paɗə, ka mdi tsapə, ka mdi kə tətəkə wsha
təə  mbəlyi  lə mungyalə.  25 Má ndza njə gərəshə vəcə təə  dawa hyi-njə,  lə
məhələ gə njə; tára mə gə-njə lə məhələ kala tsa, á ka nggərəkə nkwa kə
wtubyi Hyalatəmwə təə  hyá, a hyá səkə sənata vəcə Kristi. 26 Tsətsə dzəgə
hyá  dzəmə  məhələ-hya,  a  ba  mbəə lə  mənə  va  ngga  ra  Shatari;  təmburi
Shatari  tsá kə tsəshə hyá,  a ba fəyə hyá ka mbəlyi  kə mələ wamara wsi
ntimye kə njə "i mamə.

Vəcə kə Yesu Ncətə 3:17-19 Má kwə yə, galipə yə, wsi shə yə ndyarə və wə—
wuri yə kə tlayi paɗə wsha; ndana vá sənata yə nee, tiki yə kashasha wə.
Məntərasi yə kwa kəma ra Hyalatəmwə dye! Ka ghuli yə! Nggəra"wə tə yə—
wsi kə zhihwi handanda! 18 Yira gə sha yə, kuji-ma tsá kə yə pashə zinariya
va rá, zinariya tsapə kə vasishəgwa, a yə ndza ka galipə ndangə. Pashə wa



lə"use  ɓya  va  rá  dəwa,  a  yə  la  mbweghe-yə  tazhe  mbwə  ndza-rayə
məntərasi tsa va həwə. Pashə wa wuyə ntsə mwa dəwa va rá, a yə ɗa tə
ntsə-yə tazhe ba yə nata nkwa. 19 Mbəlyi kə rá "i, tsá ndzəgə hyá rá, a ɗa
hyá, vashə hyá dzəgə za; təmburi tsətsə, ntsitəwagwa ba yə hwə tá bikyi-yə
a wtubyi.

2 Korinti 7:10 Təmburi tsəli ɗantəgwa ra mni kə Hyalatəmwə "i,  njəə  tsá ndza
mbəralyə mdi səkə tá Hyalatəmwə tazhe wtubyi, a njə tlayi mbə. Washə njə
zhə yə mə gwa va tsəli ɗantəgwa ra mni tsa wə dye! A má ɗantəgwa ra mni
mbəlyi ka nga wdunya, mtə tsá kəə lə njə səkə təə  mdi.

1 Mbəgə 18:37 - God turned heart back to God
2 Korinti  4:4 Mbəlyi  ngyi  mwa,  hyá mbəlyi  má mbərəsa; wuri  Shatari  mbəgə

wdunya kə ghuləpintə ntsə-hya ba nkələtə mni-hya, vashə hyá nata nggamə
kə wangəshə nkwa tá hyá. (Nggamə tsa, njəə  habarə ndərə mbweghe kulə
Kristi, mdi kə səkwa wdunya tazhe ncətə pa ra Hyalatəmwə.)

Luka 8:11-15 "Na wsi mə vəcə nggəlaa tsa. Má tsəlie nə, njəə  vəcə Hyalatəmwə.
12 Wuntyi mbəlyi, wuri kə njigwe kala tsəli kə wdi kwa hunkwa: fatə kə mbəlyi
ngyi fatə vəcə Hyalatəmwə, ba Shatari səkə kələntə kwa mni-hya, vashə hyá
mbərəsa lə a ba tlayi mbə səkə mə. 13 "Wuntyi mbəlyi ná, wuri kə njigwe
kala tsəli kə wdi tə kələɓe: fatə kə hyá fatə vəcə Hyalatəmwə, ba hyá ɗatə yə
təə  lə dlama; a má vəcəa, vá dzəgwa mni-hya handanda wə. Təmburi tsətsə,
kandə hyá ndzatagwa parangə nda səkə mbərəsa-rahya lə vəcəa mtə wə.
Má vi kə wsi kə dzarə nkwa tawa hyá ná, ba hyá hwə tá vəcə tsa. 14 "Wuntyi
mbəlyi, wuri kə njigwe kala tsəli kə wdi dzəgwa mə tikə: wuri hyá kə fatə vəcə
Hyalatəmwə dəwa; a má mbəlyi ngyi, wamara vi zəzi hyá mbweghe wsha rə
wdunya—galipə lə fá zəzərə wsi rə wdunya, tsá və hyá. Ba wsha ngyi tsashə
nkwa tá vəcə Hyalatəmwə kwa mni-hya, nda ndyarə vəcəa va ɗashə wsi. 15
"Má wuntyi mbəlyi ná, wuri kə njigwe kala tsəli kə ntsəə kəyigwa tə kuda ndza
gwaɓa  tə:  fatə  kə  hyá  fatə  vəcə  Hyalatəmwə,  ba  hyá  həwəshə,  a  tsəyi
dandərəa  kwa  mni-hya  tsapə  lə  jiri,  a  ba  ɗashə  vəcə  lə;  hyá  mbəlyi  kə
səsəwihwi zaka wsha paɗə.

Tləə nə  Mbəlyi  kə  mnə  Yesu  15:11  Wuri  myi  kə  mbərəsa  nee,  lə  barəka  ra
Tlamda-myi Yesu Kristi kalə tlayi mbə myi, kala tsá kə hyá tlayi dəwa," əkwə
Bitrus sha hyá.

Roma 8:13 Ba ká Farisi gə sha njəə  nee, "Na gə vəcə mbweghe-nga lə ghi-nga
fashə; vəcə-nga tsa nə, jiri wə," əkwə.
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