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Epesə     6:10-18

10 Ŋgakɔmje, namje kaar Mbaidɔmbaije’g lə sí taaje ne siŋgamoŋ ləa gəə  dum 
dɔ loo oreeje ne maree lə sí.

11 Odoje nérɔje lə Jehova bura ɔmje rɔ sí’g gə mba komaa  ne gə njekurai dum 
ne négosɔje ləa.

12 Mbata darɔ dəw əsé məsee ɓa jeḛ j’omaa  səa el, nɛ dəw-dɔ-looje ləm, gə 
njékoa ɓeeje ləm, gə mbai dɔ naŋg gəə  kaa  loondul’gje ləma, gə ndilje gəə  majel 
gəə  d’aw pən dara’g ləm tɔ lé deḛ ɓa jeḛ j’omaa  sə dee ya.

13 Gelee gəə  nee ɓa, odoje nérɔje lə Jehova bura, ɔmje rɔ sí’g mba kaar ne 
njaŋg ndɔ gəə  lookàr gəə  majel a kàr dɔ sí’g ləm, loo gəə  seḭ dumje dɔ majelje lai
mbaa  ndá a kaarje ne dɔ gɔl sí’g njaŋg ya ləm tɔ.

14 Bèe ndá aarje dɔ gɔl sí’g njaŋg, waje ta meḛ sí gə ndar, yee ɓa gəə  kankəmta 
gəə  wa meḛ sí. Ulaje kubu-rɔ gəə  ŋgira kiŋ-kiŋ lé kaar sí’g, yee ɓa wɔji dɔ 
meekarabasur lé.

15 Ulaje markob-rɔ gɔl sí’g, yee ɓa gəə  Tagəəmaji gəə  seḭ a njaaje ne gə rɔkwɔilɔ lə
sí gə mba kɔm ne dəwje naa ’d gə Jehova lé.

16 Odoje dərje lə sí ta-ta ɔnje ne rɔ sí bura, yee ɓa gəə  meekun lə sí gəə  seḭ a 
kasjekəm kunda ne ndoa  niŋga pərje lə njekurai ɓad tɔlje ne pəree.

17 Tulaje dɔgugu-kaji dɔ sí’g ləm, gə odoje niŋga lə Ndil gəə  to ta gəə  ḭ ta Jehova’g
lé ləm tɔ.

18 Kàr gəə  rara kara raje tamaji dɔ néje’g lai ləm, raje ne mbai ta Jehova’g gə 
goo Ndil gəə  to meḛ sí’g lé ləm tɔ. Sije dɔ kəji sí’g kəgəgə aije ne meḛ sí sam-
sam raje mbai ta Jehova’g mbata lə deḛ gəə  to gə kəmee lai ya.

Pak  ɔsje     91:1-16

1 Yeḛ gəə  loo-siée to ndil Njekurdɔloo’g lé Ndil Bao-siŋgamoŋ ɓa yeḛ wa rəa 
keneŋ.

2 M’ula Njesigəneaa  m’pana: Yeḛ nja gəə  njoa loo-kula-dɔm keneŋ ləm, Yeḛ nja gəə  
kəi-kaar-kɔgərɔ gəə  m’ula rɔm keneŋ ləma, Yeḛ nja gəə  Jehova ləm gəə  m’ɔm 
məəm dəa’g ləm tɔ.

3 Mbata yeḛ nja ɔri ta jam’g lə njékwayelje ləm, Yoo-ndag gəə  guri naŋg lé Yeḛ ɔri
ta’g ləm tɔ.

4 Yeḛ a kɔm bèlee dɔi’g ndá I a kiŋga ne loo-kula-dɔi gin bagee’g. Meenda 
londoŋ ləa ɓa to dər ləi gə kubu-rɔ kula kaari’g ya.

5 I a ɓəl néɓəl-booje gəə  a teḛ dɔi’g loondul’g el ləm, Kandə ɓandaŋgje gəə  teḛ 



pir-pir dan kàrá lé I a ɓəl dee el ləm,
6 Yoo-ndag gəə  ŋgəḭ loondul’g lé I a ɓəlee el ləma, Yoo-koso gəə  tɔl dəwje dan 

kàrá rib-rib kara I a ɓəlee el ləm tɔ.
7 Ɓó lé dəwje tɔl-dɔg (1.000) d’wəi mbɔri’g pər ləm, Tɔl-dɔg-loo-dɔg (10.000) 

d’wəi dɔ jikɔli’g ləm tɔ kara Né neelé a tibi mbɔri el ya.
8 Kəmi ɓa i a kaa dee ne, I a koo boa  néra njémeeyèrje gəə  ɔs ta dee’g bɔsɔrɔ.
9 Mbata Njesigəneaa  lé to njoa loo-kula-dɔ ləi, I ar Njekurdɔloo’g lé to loo-sii ya.
10 Bèe ɓa nékəmndoo kára kara a teḛ dɔi’g el ləm, Yoo-koso kára kara a tibi 

mbɔr kəi-kubu ləi el ləm tɔ.
11 Mbata yeḛ a kun ndia kar kuraje ləa gəə  dara kwɔji ne dɔi Gə mba kar dee tɔs 

kəm dee dɔi’g loo-kabije’g lai ya.
12 D’a kuni gə ji dee Nà banelə i a tuga gɔli dɔ kɔr mbal’g.
13 I a tuba toboḭ naŋg puduru-puduru ləm, I a rəd li-meewai naŋg ləma, Ŋgon 

toboḭ əsé da-kɔb kara I a tuba dee naŋg gə gɔli mbəa ji-mbəa ji ləm tɔ.
14 Mbata yeḛ undam dan kəmee’g Bèe ɓa m’a karee ɔr dəa kúla’g, M’a kaḭ 

bada dəa’g Mbata yeḛ gər rim tɔ.
15 Yeḛ a ɓar rim ndá m’a kilá keneŋ ləm, M’a nai səa dan néurti’g ləm, M’a 

karee ɔr dəa kúla’g ləma, M’a kula rɔnduba dəa’g ləm tɔ.
16 M’a kar dəa ai səgərə kar mée ndá ne kaḭ ləm, M’a karee oo kaji ləm gə 

kəmee ndaa -ndaa  ya ləm tɔ.

Pak  ɔsje     18:1-51

1 Pa lə Dabid gəə  ar bao-pa mba karee ɔs sə dee lé. Dabid, ŋgonjelookisi lə 
Njesigəneaa  ɔs pa neelé pidee ne loo gəə  yeḛ ɔree ji njébaa je’g ləa lai ləm, gə ji 
Sawul’g ləm tɔ.

2 Ǝi Njesigəneaa , i gəə  to siŋgam lé Ma m’undai dan kəm’g ya.
3 Njesigəneaa , i to kɔr mbal ləm ləm, Gə kəi-kaar-kɔgərɔ ləm ləma, Gə njetaa 

dɔm ləm tɔ! Jehova ləm, i to kɔr mbal ləm gəə  to loo-kula-dɔm ləm ya. I to dər-
rɔ ləm ləm, Gə siŋgam gəə  m’aji ne ləma, Gə loo ləm gəə  to tar sab lé ləm tɔ.

4 Ma m’noa  wəl m’pana: Maji kar dɔ ri Njesigəneaa  ai səgərə Ndá yeḛ ɔrm ji 
njébaa je’g ləm.

5 Kula gəə  kaa  yoo tɔm joa dɔrɔ ləm, Kəm-rəw-mán gəə  kaa  tuji loo lé Am m’ɓəl 
m’ndəb ne pəd-pəd ləm tɔ.

6 Ta dɔɓar to tag mbata ləm ləm, Bandəje lə yoo kara d’aḭ dɔm kɔr-kɔr ləm tɔ.
7 Dan néurti gəə  m’isi keneŋ lé Ma m’noa  m’ɓar ne ri Njesigəneaa , M’noa  gə ndum 

gəə  ɓar wəl gəə  rɔ Jehova’g lé, Loo-siée gəə  to gə kəmee doi lé Yeḛ oo ndum 
keneŋ ləm, Ndu noa  ləm lé aw saar oso mbia’g pad ya ləm tɔ.

8 Naŋg yə bura ɓugu-ɓugu Ar gin mbalje kara ɓar bura ɗigi-ɗigi tɔ. Néje neelé 
yə mbata mee Jehova gəə  ḭ səa pu lé.

9 Sa pər ḭ əmee’g teḛ ləm, Pər gəə  kaa  roo loo dula-dula lé Teḛ təa’g bilim-bilim 
ləma, Kɔr pər mii kara teḛ ubu pur-pur ya ləm tɔ.



10 Yeḛ rəm gə dara yèm risi uru ne naŋg Ar mum daa naa  gə ndəree gin gɔlee’g.
11 Yeḛ uba Nékunda gəə  dara si dəa’g nar ne tar, Tɔɓəi yeḛ nar dɔ bag lel’g ləm 

tɔ.
12 Loo gəə  ndul ndiŋ-ndiŋ lé to loo-kwa-rɔ ləa ləm, To kəi-kubu ləa gəə  ra gugu ne 

dəa sub ləm tɔ. Man gəə  ndul konono ləm, gə kil-lə-ndi gəə  ndul ndiŋ-ndiŋ ləm 
tɔ lé Dolè ne rəa yul ya tɔ.

13 Loo gəə  ndogó neaa ’g lé sané mumje Gə kwɔji gə kɔr pərje kad-kad.
14 Njesigəneaa  ndaŋg rəa mee dara’g, Njekurdɔloo ar ndia ɓar gə kwɔji gə kɔr 

pərje tɔ.
15 Yeḛ rɔ ɓandaŋgje ləa sané ne njébaa je ləm kad-kad, Yeḛ ar ndu ndaŋg lə ndi 

lé ɔs goo naa  ŋgɔg-ŋgɔg Sané dee ar dee d’aw ne dɔ naa ’d pum-pum.
16 Ǝi Njesigəneaa , gə goo kḭ gəə  i ḭ sə dee ləm, Gə goo ndu kəmə gəə  i aree teḛ 

əmi’g ləm tɔ lé Dɔ diŋgri-loo gəə  gel manje’g teḛ ləm, Gin naŋg nee kara teḛ 
raga ndəgəsə kəm dee’g ləm tɔ.

17 Yeḛ si tar nu ya ula jia wam Ɔrm ne dan baa-booje’g lé.
18 Yeḛ ɔrm ji njekomaa  səm’d gəə  to njesiŋgamoŋ lé ləm, Gə ji njébaa je’g ləm gəə  

siŋga dee ur dɔm-ma’g ləm tɔ.
19 Deḛ d’ubam naŋg bus ndɔ néurti’g ləm ya, Nɛ Njesigəneaa  ɓa to njegədm.
20 Yeḛ am m’ila rɔm rəs ləm, Yeḛ ajim ləm tɔ mbata yeḛ lé undam dan kəmee’g.
21 Njesigəneaa  lé ra səm wɔji ne goo meekarabasur ləm ya, Yeḛ am né wɔji ne 

goo kàr lə jim gəə  àr ŋgad-ŋgad lé tɔ.
22 Mbata ma lé m’orè kəm ndəŋ dɔ rəwje’g lə Njesigəneaa  ya. Ta kára kara wa 

dɔm rɔ Jehova’g lé ləm el.
23 Ndukunje ləa lai to nɔm’g ya. Ma nja kara m’ɔs rɔm rəw dɔ torndiaje’g el.
24 Ma lé m’to njegelgodo neaa ’g, M’unda kəmkàr dɔ rɔm’g mba to njera né kori-

kori el.
25 Njesigəneaa  am né wɔji ne goo meekarabasur ləm ya, Yeḛ ra səm gə goo kàr 

lə jim gəə  àr ŋgad-ŋgad lé tɔ.
26 Njemeemaji lé I maji səa ya ləm, Njemeekarabasur lé kara I ra səa gə goo 

meekarabasur ya ləm tɔ.
27 Dəw gəə  àr ŋgad-ŋgad lé ndá I nja kara àr səa ŋgad-ŋgad ya ləm, Yeḛ gəə  

njera némeeyèr lé kara I ra səa gə goo némeeyèr ləa ya ləm tɔ.
28 I lé aji dəwje gəə  d’oso kul, Nɛ deḛ gəə  d’unda dɔ dee tar lé ndá I orè dɔ dee 

naŋg més.
29 Tɔgərɔ ya, i nja ar néndogó ləm ndogó ɔr jol-jol, Njesigəneaa , Jehova ləm, 

maji kari ar loondul gəə  m’isi danee’g lé tel àr raŋg-raŋg ya.
30 Mbɔl dɔi-i nja ɓa M’taa  ne mbuna kudu-njérɔje m’teḛ ləm, Mbɔl dɔi-i Jehova 

ləm lé ɓa M’al ne dɔ ndògo-bɔrɔ m’ur ne naŋg raga ləm tɔ.
31 Rəwje lə Jehova to maji ɔr njoroŋ ya ləm. Ta lə Njesigəneaa  lé kara to ta gəə  to 

njaŋg ya ləm tɔ. Yeḛ to dər-rɔ lə deḛ lai gəə  d’ɔm meḛ dee dəa’g.
32 See naa  ɓa gəə  Jehova ɓəi wa. See to Njesigəneaa  lé el wa. See naa  ɓa to gəə  

kɔr mbal lé ɓəi wa. See to Jehova lə sí lé to el wa.



33 Jehova nja ɓa am siŋgam mba ra ne né ləm, Yeḛ ɔr nɔm rəw gəə  danasur’g 
ləm tɔ.

34 Yeḛ ar gɔlm wɔilɔ pélé-pélé to gəə  kaa  arkasje bèe ləm, Yeḛ undam dɔ looje’g 
ləm gəə  to tar sab ləm tɔ.

35 Yeḛ nja ɓa ndoom goso rɔ ləm, Kag ɓandaŋg gəə  ra gə larkas lé Yeḛ am m’ɔr 
lərərə-lərərə ləm tɔ.

36 I nja am dər-rɔ ləi m’aji ne ləm, Jikɔli kara gədm ləma, Mbɔl dɔ meemaji ləi 
ɓa m’tel m’to ne dəw gəə  boo ləm tɔ.

37 I ra rəw aree tad nɔm’g, Bèe ɓa gɔlm unda ne ndolè ndaa  el.
38 Ma m’tuba goo njébaa je ləm saar m’iŋga dee ya, Ma m’yaa  goo dee m’tel el 

saar m’ar dee d’udu guduru.
39 Ma m’iri dee njigi-njigi ɓó d’askəm kuba naŋg kḭ tar el ŋga, Deḛ toso ne gin 

gɔlm’g naŋg ya tɔ.
40 I ɓa am siŋgamoŋ ləi m’rɔ ne ləm, I ar njékomaa  səmje d’isi ne nɔm’g ləm tɔ.
41 I ar njébaa je ləm tel gir dee d’aḭ nɔm’g ləm, Deḛ gəə  d’ḛjim bəḭ-bəḭ kara I am 

m’tuji dee pugudu-pugudu ləm tɔ.
42 Deḛ noa  wəl-wəl nɛ Dəw kára kara gəə  njekaji dee godo! Deḛ noa  wəl ɓar 

Njesigəneaa  nɛ Yeḛ kara tel ila dee keneŋ el tɔ.
43 Ma m’iri dee budu-budu M’ar dee to d’asəna gə babur gəə  lel ɔr aw ne bèe 

ləm, Ma mbɔḭ dee naŋg mbaji-mbaji Asəna gə bɔrɔ gəə  to rəbə bèe ləm tɔ.
44 I ɔrm mbuna koso-dəwje gəə  njémaḭtaje’g ləm, I undam gəə  mbai dɔ ginkoji 

dəwje gə raŋg ləm tɔ. Dəwje gəə  m’gər dee kédé el lé ra kula d’am.
45 M’pata gɔl kára ba ya ndá Léegəneeya d’ila ŋgonkoji dɔm’g ləm, Deḛ gəə  d’ḭ 

ɓee gəə  raŋg’d ya kara Bɔr bèlm ya ləm tɔ.
46 Deḛ gəə  d’ḭ ɓee gəə  raŋg’d lé Siŋga dee godo ləm, Deḛ d’unda loo mee kəi-

kaar-kɔgərɔ’g lə dee teḛ D’unda ne bala tigi-tigi ləm tɔ.
47 Maji kar dɔ ri Njesigəneaa  ai səgərə ləm, Maji kar dɔ kɔr mbal ləm ai səgərə 

ləm tɔ. Maji kula rɔnduba dɔ Jehova’g lé ləm gəə  to njegin kajim lé.
48 Jehova gəə  njedalbaa  ləm ləm, Gə njekar koso-dəwje d’oso kul nɔm’g ləma,
49 Gə njekɔrm ji njébaa je’g ləm ləm tɔ lé I nja unm gəə  tar undam dɔ njékomaa  

səmje’g ləm, I ɔrm ji njéra né kərm-kərmje’g ləm tɔ.
50 Ǝi Njesigəneaa , gelee gəə  nee ɓa M’a pidii ne mbuna ginkoji dəwje gə raŋg’g 

ləm, M’a kɔs pa kula ne rɔnduba dɔ rii’g ləm tɔ.
51 Yeḛ ra néje gəə  boo mbata mbai ləa gəə  yeḛ ɔree kəmee’g lé Yeḛ gəə  yeḛ wa 

dəa gə ubu Gəə  to Dabid gə ŋgakeaje saar gə noa  lé Yeḛ ra sə dee gə goo 
meekɔr jol-jol ləa tɔ.
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