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Gḭ-Néje 26:35 Deeje neelé d’ar rɔ Isaak gə Rebeka adə dee mbag-mbag.
Tel Tura Godndu 28:65 Mbuna ginkoji dəwje gə raŋg’g neelé seḭ a kiŋgaje loo-kwa-

rɔ gəə  kəm kila dabla gɔl sí keneŋ godo. Njesigəneaə  a kar dɔɓəŋgərə sí unda
bala ləm, kəm sí a to ndòo ləma, rɔ sí a si dan meekoə ’g ləm tɔ.

Rudu 1:18 Naomi lé loo gəə  oo to gəə  Rudu lé ar dɔ tapea’g njaŋg ya mba kaw səa
ndá yee əw rəa kɔsee gəə  kédé-kédé ŋga.

2 Samel 17:8 Tɔɓəi Usai pana: I gər bɔbije gə njérɔje ləa gao, dee to bao-rɔje gəə  ra
oŋg yaaə  asəna gə da-urs gəə  mee wala’d gəə  dəw wa ŋganeeje bèe. Bɔbije to
njerɔ ndá yee a to naə ’d gə koso-dəwje loondul’g nee el.

Gosota-Kəmkàrje 21:27 Nékinjaməs lə njémeeyèrje to né gəə  minaə , Nɛ ɓəd ɓəi ɓa
see loo gəə  dee d’un d’ar Gə takəə ji lə dee gəə  yèr lé ɓəi wa.

Gosota-Kəmkàrje 29:11 Mbə-dəw rab oŋg ləa lai raga ndəgəsə, Nɛ njekəmkàr lé tɔ
mée dɔ keaə ’g gaa-gaa.

Ejekel  23:17,22,28 Ndá Babilɔnje d’aw rəa’g gə mba korè səa naə  dɔ tira-ndigi-
ŋgawje’g ləa, dee d’ar rəa minaə  gə néra kaiya-dené lə dee ləm, yee ar rəa minaə
sə dee naə ’d ləm tɔ ndá gée gəə  gogo mee tel ndigi dee el. 22 Gelee gəə  nee ɓa
Oholiba, Mbaidɔmbaije gəə  Njesigəneaə  pa togəə bè pana: Aa oo, n’a gə kɔs kudu
njéto seije kar dee d’ḭ səi, dee gəə  i tel ndigi dee el lé ndá n’a kar dee d’ḭ gə looje
ɓəd-ɓəd ree rɔ səi, 28 Mbata Mbaidɔmbaije gəə  Njesigəneaə  pa togəə bè pana: Aa
ooje, nee n’undai n’ilai mee ji dee gəə  i əə ji dee bəḭ-bəḭ’g ləm, mee ji dee gəə  i tel
ndigi dee’g el ləm tɔ.

Ejekel  36:5 Gelee gəə  nee ɓa Mbaidɔmbaije gəə  Njesigəneaə  pa ne togəə bè pana:
Tɔgərɔ ya, dan pər oŋg’g lə nee lé nee m’pata n’ila dɔ ginkoji dəwje gə raŋg gəə
raŋg ləm, gə dɔ Edɔmje’g lai ləm tɔ, dee gəə  kai naə  ɓee lə nee d’aree to gəə  né kaə
dee-dee gə rɔlel gəə  taa mee dee pəl-pəl ləm, gə keji loo bəḭ-bəḭ lə dee ləm tɔ
mba kodo ne nékiŋgaje lə dee gəə  nébanrɔ lé.

Ejekel  38:10  Mbaidɔmbaije  gəə  Njesigəneaə  pa  togəə bè  pana:  Mee ndəa’g  neelé
takəə jije d’a kḭ məəi’g ndá i a kwɔji néje gəə  majel məəi’g gə mba ra.

Daniel'g 5:20 Nɛ loo gəə  yee unda dəa tar ra ne dɔkədərə beelé ne dɔ néreaje’g ndá
d’unee dɔ kalimbai’g ləa d’undá naŋg ləm, d’ɔr rɔnduba dəa’g ləm tɔ.

Lugu 12:29 Bèe ndá seḭ lé arje mee sí pélé wəs-wəs dɔ rɔ sí’g ar sí pajena: See ɗi
ɓa j’a sɔ wa, əsé see ɗi ɓa j’a kai wa lé maji kar sí paje bèe el.

Nəə ra Njəə kaḭkulaje 12:20 Herɔdə ar mée adee dɔ njé gəə  Tir gə Sidoə ’g. Nɛ dee lé tɔs
dɔ naə  ndoə -ndoə  ree gə mba kiŋgá, d’aw d’iŋga Blastə gəə  to njeŋgəm kəi-to ləa lé
dəjee gə mba karee ra rəw kɔm naə ’d lə dee mbata ɓee lə mbai Herɔdə lé to ɓee
kuba maji lə dee.

Nəə ra Njəə kaḭkulaje 14:2 Nɛ Jibje gəə  d’ɔm mee dee dɔ ta’g lə dee el lé pélé mee
njépole-magəje d’ar mee dee adə dee dɔ Pool gə Barnabas’g.

Rɔmə 1:28 To gəə  dee d’un ne kəm dee rəw dɔ gər Jehova’g lé ndá yee nja sula
dee ne sɔgɔ dan néraje’g lə dee gəə  kərm-kərm’g gə mba kar dee ra néra gəə  ram
lé ya.

Rɔmə 8:6,7 Takəə ji gəə  ḭ darɔ’g lé yel kó yoo, nɛ takəə ji gəə  kaə  Ndil lé yel kó kəmə lé
ləm, gə kó meelɔm ləm tɔ. 7 Yee gəə  wa goo rəa dɔ darɔ’g ndá yee wa baə  gə



Jehova, mbata darɔ lé oso kul dɔ godndu Jehova’g lé el mbata asənaə ’d aree el.
Rɔmə  11:20  Yee  neelé  to  lée’g  ya,  dee  tuga  kəmkagje  neelé  mbata  dee  to

njémeekɔs ŋgwɔḭje nɛ i lé mbɔl dɔ meekun ləi ɓa i nai ne keneŋ ɓəi. Ar məəi to
kəgəgə dɔ rɔi’g ɓó beelé ne dɔ meekun’g ləi el.

2 Korḭtə 10:5 Nérɔje lə sí lé jee j’unda ne tamaḭje gə nébeeléje lə dəwje gəə  ḭ udu 
rəw ɔg dee gər ta lə Jehova j’unda dee ne naŋg rəə dəŋ-rəə dəŋ ləm, takəə ji lə dəwje
lai lé jee n’kiri dee j’wa dee j’ar dee d’oso kul noə  Kristi’g ləm tɔ.

2 Korḭtə 11:3 Nɛ lé bèe kara ma m’ɓəl nà banelə to gəə  li ra gosɔyèr su ne kəm Ebe
su-su lé takəə jije lə sí kara a kar sí ndəmje ne kar sí ubaje ne ta lə Kristi gəə  seḭ
ndaje mee sí kaḭ dəa’g lé kyaə je.

Epesə 2:3 Jee lai kara j’ɔm sə dee naə ’d tɔ ndá kédé lé jee n’tɔlje ne mal né gəə  ra
darɔ sí bém ləm, n’raje ne né gəə  darɔ sí gə mee sí ɓa wɔji  ləma, n’toje ne
ŋganje gəə  oŋg ɓa wɔji dɔ sí to gəə  njé gəə  raŋg lé ləm tɔ.

Epesə 4:17 Ooje ta gəə  ma m’ula sí ləm, ta gəə  m’pa njaŋg gə ri Mbaidɔmbaije ləm tɔ
lé maji kar sí njaaje asəna gə njépole-magəje el ŋga mbata dee nja ndolè goo
takəə ji lə dee gəə  gə mḭdé-mḭdé ba.

Kolosə 1:21 Seḭje gəə  kédé seḭ undaje rɔ sí ɓad rɔ Jehova’g ləm, takəə ji lə sí gə néra
gəə  majel lə sí lé seḭ toje ne njébaə je ləa ləm tɔ lé ɓasinè mbɔl dɔ kwəi gəə  ŋgonee
oso vad wəi gə darəa lé ɓa yee udu ne kəm baə  lə sí jigi,

Kolosə 2:18 Maji kar dəwje gəə  d’wa ndòo rɔ dee pole ne kuraje gəə  kára lé su kəm
sí nar sə sí néngwɔd lə sí d’wa d’ɔr ji sí’g el. Débeeje neelé d’yaə  rɔ dee dan
némḭdije’g lə dee ləm, dee ti ne rɔ dee hər-hər gə goo takəə jije lə dee gəə  kaə  darɔ
lé ləm tɔ.

1 Tesalonikə 5:14 Ŋgakoə  síje, jee n’ra ndòo rɔ sí’g ɓəi: maji kar sí ndəjije dee gəə
d’aw kori-kori  ləm,  ulaje  diŋgam mee dee gəə  mee dee təd mán ləm,  gədje
njémeembɔrèje ləma, ilaje mee sí poə  dɔ dəwje’g lai ləm tɔ.

2  Tesalonikə  2:2 mba kar sí arje mee sí pélé wəs-wəs dɔ’g el ləm, arje kaar sí
ndəb dɔ ta gəə  dee tar gəə  tar lé el ləm, əsé dɔ tapa’g, əsé maktub gəə  dee pana: I
rɔ síjee’g ɓa j’wɔji ne dɔ ndɔ ree lə Mbaidɔmbaije gəə  kàree tee mbaə  lé el ləm tɔ.

1 Timote 6:5 gə maḭta gəə  gə mḭdé-mḭdé ləm tɔ. Dee gəə  ra togəə bè lé ndum ta ɓa wa
mee dee, ar kankəmta kára kara uba mee dee təb el tɔ, dee tel ta kwa Jehova
mée’g gə goo rəbee lé tel to gəə  rəw nékiŋga ba.

2  Timote  3:8  To  gəə  Janes gə Jambres d’ɔs  ta  lə  Moyis  rəw lé  dee kara  d’ɔs
kankəmta rəw d’aar ne ŋgəd-ŋgəd tɔ. Takəə ji lə dee to ta gəə  yèr ləm, meekun lə
dee ɓa lé naa kara a kwa loo wodolo ləm tɔ.

Titə 1:15  Dee  gəə  d’àr  lé  d’oo  néje  gəə  d’àr  gəə  looje  lai.  Dee  gəə  minaə  lé  d’ɔs
kankəmta rəw tɔ ndá néje gəə  minaə  ɓa d’oo gəə  looje lai tɔ. Kəmkàr lə dee ləm, gə
ta gəə  mee dee’g ləm tɔ lé minaə  ya.

Ǝbrəje 12:3 Laə jije dɔ Jeju’g, yee gəə  si dan njékaiyaje’g gəə  d’ɔsee ɓɔḭ-ɓɔḭ, togəə bè ɓa
seḭ a daoje ne el ləm, mee sí a kila ne kas el ləm tɔ.

Jak 1:8 Mbata yee to dəw gəə  njemeebəŋgərə ya, lé rəw gəə  rara gəə  a kaw keneŋ
ndá mée a bəŋgəree kunda kaə  gə noə  ya.
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