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Kayëta ir Ɓëfilip in
Lilaya in

Akayëta aŋo ro Pol ỹëgwën baɓi okëreceŋ od
gër Amara and Filip ok. Amara aŋo, Pol
ỹana bax and baxo ƴend ɗamana ixinëm ir
epëmera ed Atëfëtan and Yesu Kërisët aŋ. Eɓi
cëkwaxën, eɓi pelëraxën, do eɓi kemënaxën gër
ekwëta ỹëgwënaxën baɓi kayëta ijo ro. Enimin,
Pol asoro baxo sorond gayik ani gi bana në
ereɓat. Awël wël baxo mëne ɓela ɓëŝëxe këɓi
sëƴalirand ɓend këɓi nambelirand. Fel këɓi
enëɓi kwëỹëtand ɓër ɓarak enëgwëŝ do gë ɗal
ɓën, do gë ɓër kë rind ɓend ŝoɗe-ŝoɗe gër
ɓamara ɓën. Er ex gër akayëta in:
Pol ŝëma këɓi do ŝëkwa këɓi Okëreceŋ od gër

Filip ok: 1.1-11.
Eɗiya ed gër eɓanan në end Kërisët el: 1.12–

2.18.
Ekemën el do gë apela aŋ: 2.19–4.9.
Ɓapela ɓapelatar ɓaŋ, ecëkwa el, do gë ofelar

ol: 4.10-23.

Ecëmar el
1 Wëno Pol do gë Timote, okaɗëp od

Yesu Kërisët ok, këŋun ỹëgwënëlind wën ɗek
ɓëw̃ënëk ɓër Kërisët ɓër ex gër Angol and Filip
ɓën, gë ɓëlëngw ɓën do gë ojakër od gër Amara
andewën ok. 2 Kaxanu, Faba ireɓi, do gë Yesu
Kërisët Axwën, areɓi an, yëlëlenun oyekax ol do
gë oɓetak ol!
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End cale ind Pol eŋ
3Aŝëkwa këmo ŝëkwand Kaxanu nand këmun

xwita yo. 4 Aŝalën këmun ŝalenënd wën ɗek,
do nand këme ŝalend yo gë onënga fo këme
ŝalend. 5 Mondako këmun ŝalenënd gayik
wën ke rëcarand gër andiyen and epemëra ed
Atëfëtan, elod yatir w ̃a kën xali gërëgako. 6 Aye
fëni ke mëne Kaxanu, mëŋ ar ỹanak andiyen
anjekax aŋo gër ola orewën an, asëf ko sëf xali
exo ŋata gë akey and ko ɓakaw Yesu Kërisët ɓaŋ.
7 Aỹap ỹapëk mun yëlanënd wën ɗek mondako
gayik gë emëkw edam el ɗek ke ɓalënd endewën
eŋ. Hi këme ar fokëra këno, hi këme gër eyakan
ed Atëfëtan eɓi kemënaxën ɓela ɓën, wën gë
wëno oyekax oɓat ɓar këɓo. 8 Enimin, Kaxanu
ex sede iram in mëne gë emëkw edam el ɗek
h ̃an këmun, ang h ̃an këŋun Yesu Kërisët ak.

9 Er këmun xaranënd and këme ŝalerand aŋ,
aŋana andewën aŋ ex ɓaŝërënd xali en nangëra
do eŋun pënind ŝenene ɓeỹ ɓën ɗek. 10 Ata fo
kën ỹana en nangënd epitëndër ed er xëɓënëk
el, en gixën ɓër ɗal, ɓër gë end kënëɓi nëp këm,
xali yatir ko ɓakaw Kërisët. 11 Or ŝenene or
yël këŋun Yesu Kërisët ol, aŝanaya kë ŝanaye
aye gër ola orewën eno cëkwaxënënd do eno
ɗuwaxënënd Kaxanu.

End eñañ ed Atëfëtan eŋ
12 Ɓëmaỹe, aỹandi ỹandi ke en nang mëne

er hi ke ijo in, wëlixënëk kaŝ-kaŝ Atëfëtan aŋ.
13 Enimin, ɗek ocoroɗa od kë nëkonand eyang
ed gofërëner ok do gë ɓela ɓën ɗek beɓët ir
ex yo, anang nang këni mëne në end andiyen
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and Kërisët fokëraxën këne. 14 Ado ga fokëra
këne, xemënaxën këni ɓëmaỹe ɓëndanjëm gër
ekwëta ed Axwën. Në eŋo yëxwëra këni kaŝ-kaŝ
epemëra ed eyeƴan ed Kaxanu el gë anjiỹ këm.
15 Ɓërëmar cëŋ, ɗal ex gë oƴakëraxi do anjëlan
and ene bañëreli këni femënd end Kërisët eŋ.
Ɓarikan ɓëŝëxen ɓën këni femërand gë anjëlan
anjekax. 16 Ɓëjo ex ngëŋ ɓër h ̃an ke ɓën, ga
fëni këɓi mëne Kaxanu xwët ke ro me gi sede
ir Atëfëtan and Yesu. 17 Xarak ɓër kë reƴarand
end Kërisët gë oñandi od eni wëli ɓën, anjëlan
andeɓën aŋ ax ye ex na. Er këni ŝaland me toro
nëmëc gër ed fokëra këne ro.

18 Angëmëne end Kërisët eŋ gë anjëlan
añëŋënax këni sëfëtërand ba gë ɗal dëŋ, axe ɓal
ex na! Gër ga hik yo wëno në nëngandëraxe, do
anëngandëra ke nëngandëra ɓëte. 19 Aye nang
këme mëne gër ga ŝenarak yo endeƴ eŋo, wëno
afex këme fex gayik wën aŝalen këne ŝalenënd,
do arëca ke rëca Angoc and Yesu Kërisët aŋ.
20Ɓarikan er këme ŝënind gë enëkan in, er këme
yarënd in, gë emëkw el ɗek xwëta këme mëne
gërëgako ang din ir din ak, enjaran end Kërisët
eŋ aŝanaya kë ŝanaya gër eman endam, ɓayi
këme aɓëngw nde ba law̃ këne nde. Angëmëne
mondako ex, ỹoweỹ axe cëfënan na. 21 Wëno
cëŋ Kërisët ex aniyan andam aŋ do ecës el
ofëcak oram ex. 22 Ɓarikan angëmëne aye yek
me ɓayi ga këme liyand me tëfaxën andiyen
andam gër ɓeki ɓeŋo end këme sana eŋ, ame
nang ex na. 23 Oñand oki ke nëỹalirand gër
onden: ɓandëmar aỹandi ke ỹandind me cës
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mëŋ këme ƴe gër ed exo Kërisët. Ata wëno eŋo
ỹëmbëk exe yexënan. 24 Ɓarikan në endewën
na, ɓayileme ga këme liyand saxëk. 25Ado endeƴ
eŋo end fëni ke dëŋ ex, anang nang këme mëne
aɓayi këme ɓayi aɓëngw mun kemënaxënënd
wën ɗek, en cotaxën nëmëc ekwëta el do eŋun
nëngandëraxënënd. 26 Aɓakali këme ɓakali gër
ndewën mëŋ këŋun ỹana eŋun nëngandërand
din end Yesu Kërisët eŋ sam ene watënd gaŝëxe.

27 Ɓarikan fo eŋo këmun seɓënanënd:
ɗiyayindën ang rek Atëfëtan and Kërisët and
sëƴali kënun ak. Angëmëne anëngali nëngali
këmun, amun nëngali ex na, wëlindëleme
ga këni rend mëne axemëna xemëna kën gër
angwëlëra, gë emëkw eɓat kën xaxërënd ex ñañ
ekwëta ed kë yëlënd Atëfëtan el. 28 Ɓër këŋun
w̃erelind ɓën, kërenëɓi teɓ na enun dëgënën
ojomb ok. Angëmëne mondako ri kën, ata kë hi
nanganëme ir mëne ɓën ɓër nambërak exëni
do mëne gër ndewën nanganëme ir anëka fex
kën ex gër Kaxanu. 29 Enimin, end Kërisët eŋ,
Kaxanu wa yël këŋun oyekax xarak ax gi ex na
eno kwëta fo, ɓarikan en torond në endexëm
ɓëte. 30 Eyo axaxër kën xaxërënd ang bane
watënd ga këme xaxër ak, do gërëgako awël
kën wël ɓëte ga këni yeƴan mëne gër okaxër
oŋo ɓayi këme.

2
End ola or Kërisët eŋ

1 Awa angëmëne wën axemëndër kën
xemëndërënd ga ɓar kën gër Kërisët, angëmëne
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gë eɓalër edewën el arëcar kën rëcarënd,
angëmëne Angoc and Kaxanu aŋ ayël këŋun
yëlënd angwëlëra aŋ gër amara andewën do
angëmëne gër ow̃ëkw orewën axaỹënan do gë
eteɓandër exëna, 2 ɗiyayindën mondako ene
ɓaŝënaxën onënga ol. Pëniyindëleŋun ɓeỹ ɓën
andamat do cotin eɓalër eɓat, onden omat,
anjëlan amat gër ow̃ëkw orewën. 3 Ɓanayindën
do nëkonindënëɓi ɓëcandaw̃ ɓëŋ ang ɓër
xwuca këŋun ekëɓën fo. Ỹoweỹ këren dind
na gë ambañëra, ɓëte ỹoweỹ këren dind na gë
ndafënan. 4Ala kala ɓalindëleŋo end ɓoŝandaw̃
eŋ, këreŋo ɓalënd na ɓend gaf irexëm fo. 5 Ang
hi kën ak, ɓanjëlan ɓandewën ɓaŋ gindëlex ang
ɓand Yesu Kërisët ak:
6 Ado ga hi këni ola oɓat gë Kaxanu,
abaxo xemëna na exo masinaya gwër fo gë

Kaxanu.
7 Ɓarikan mëŋ dëŋ seɓayak ɗek er hi ko in
exo gixën xaɗëp,
ata ola orexëm ol hik ang or ɓela ak,
owati orexëm ol ang ala ar toc fo bax.
8 Gë andexëm ɓana baxo xali w̃a ko exo cës,
ecës ed mopika gër kërëwa el.
9 Gayikwa mondako ri ko,
Kaxanu ŝuɗ këŋo owun ol,
do yël këŋo ow̃ac or nëmëcak ɗek ow̃ac or ex yo,
10 eni poxixënënd ɗek ɓela ɓën gër lëngw

irexëm do eni ɗuwaxënënd ow̃ac or Yesu
hi këni ɓër gër orën,
hi këni ɓër gër ebar ba ɓër ɗila gër ebar.
11 Do ala kala gë eyeƴan end enëng endexëm el,
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ko ỹana exo dend mëne Yesu Kërisët ex Axwën
an, do ar gë enjaran end Kaxanu an.

Ata mondako këno ỹana eno ɗuwand ɓëte Faba
Kaxanu.

End aniyan and oxëreceŋ eŋ
12 Wën ɓëmaỹe ɓënd ke ɓalënd mbaŋ ɓëŋo,

gayiyako din këne wëlënënd, wëlënindëne
nëmëc gërëgako nand këne watërënde na, ax
gi ex na nand ɓayik ane watërënde na fo. Awa
canayayindëlex gër ola orewën mëne afex fex
kën gë epëɓ el, do gë eyëda ed Kaxanu el.
13 Kaxanu këŋun yëlënd oñandi ok do gë ojaw̃
od en dixënënd ɓend h̃an ko mëŋ ɓeŋ.

14 Diyindën er hik yo gë odendëran këm,
gë ecampëre këm. 15 Ata kën hi ɓër gë end
kënëɓi nëp këm do ɓëw̃ënëk, oɓaŝ or Kaxanu or
ŝenene, en watixënënd ang ow ̃al fo mërëxand
ir ɓela ɓësëmbak, do ɓëỹëŋënax ɓër gër ngwën
ro 16 ga hi kën ako ɓëw̃ëlaya ɓër eyeƴan ed kë
yëlënd aniyan ɓën. Paɓ gë eŋo ke nëngandëraɗ
yatir ko ɓakaw Kërisët, gayik awati kë wati kerët
mëne gë andiyen and këmo rinënd Kaxanu aŋ
ax gi ex na and gë ofëcak këm. 17 Ekwëta
ed xwëta këno wën Kërisët el ang eŝeɓëceɓ ir
këni xoŝënd në ŝaɗaxa ir këno rinënd Kaxanu
fo ex. Do ado ex gido alaw̃ këne law ̃, aɓaŝ fo
ɓaŝ dome oŝat oram oŋ gër ŝaɗaxa irewën, awa
mbaŋ ke nëngandëraɗ andamat gë wën ɗek ak.
18 Wën ɓëte nëngandëraleŋun mondako fo, do
nëngandëraleŋun andamat gë wëno.

End Timote eŋ
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19 Yëla këme ga ɓar këne gër Axwën Yesu,
alaw̃ënëli këmo law ̃ënëli aỹand Timote gër
ndewën. Do and ko ɓakaw aŋ exe kemënati
wëno ɓëte gë ɓenjekax ɓendewën ɓend ke
sëfëtanati ɓeŋ. 20 Gayikwa gaɓatak ax gi ex na
ar hi këmi anjëlan amat, ar këŋun rendërand
endewën eŋ gë emëkw epeŝax. 21Ɗek ɓër ɓayik
ɓën ɓendeɓën fo këɓi ɓalënd, ax gi ex na ɓend
Yesu Kërisët ɓeŋ. 22 Ɓarikan mëŋ Timote, wën
dëŋ aye nang kën ang w ̃ëlaya ko ŝenene ola
orexëm ak. Ariyeni riyeni këni gë wëno ang itox
ind këŋo rëcarand sëm fo, ang xaɗëp fo, gër
epëmëra ed Atëfëtan. 23 Awa yëla këme mëne
alaw̃ënëli këmo law̃ënëli gër ndewën sam exe
pëni aye endam eŋ. 24 Ado aye nang këme ga
xwëta këmo ako Axwën mëne wëno dëŋ gogo
këmun nëngali.

End Epafërodit eŋ
25 Yëla këme gërëgako mëne aỹap ỹapëk exo

maỹili Epafërodit, aɓaỹe iram, ar xel këmi
andiyen amat an, ariyenin ar xet këmi gër
emer an, parëxanda ir law̃ënëgu bano exe
mëlandëraw ɓeỹ in. 26 Ga h̃an këŋun mbaŋ
wën ɗek ŝëmuraxën baŋo ga wëlëx kën mëne
aŝëxwëra ŝëxwëra baxo. 27 Ata mbaŋ ŝëxwëra
baxo xali ɗam gër ecës, ɓarikan Kaxanu ax-
aỹënan xaỹënan këŋo endexëm eŋ. Gë wëno
ak xaỹënan këŋo këdi ke ŝëmura kaŝ-kaŝ.
28 Mëŋ felaxënëli këmo exo ɓakali aỹand, eŋun
nëngandëraxën and këno wat aŋ, do wëno
exe ƴema tëkër emëkw el. 29 Awa kacayiɗëno
gë onënga fo, aɓaỹe irewën ex gër Axwën.
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Pëɓindënëɓi ɓela ɓër ang mëŋ ak ɓën. 30Në end
andiyen and Kërisët eŋ yëla ko exo cës. Ecës
el fece këŋo exe dëcaraxën gër ed hi bax ene
dëcara wën na.

3
End or ŝenene or gër ogës od Kaxanu eŋ

1 Gërëgako ɓëmaỹe, nëngandërayindëleŋun
ga hi kën ako ɓër Axwën. Gayikako apexa
andewën ex, wëno cëŋ axe këñënd na mun
ñëgwënëlind ɓeŋo fo ɓeŋo fo. 2 Titinalindënëɓi
oɗaŋët ok, ɓër ax tëƴalind na ŝenene end
Kaxanu ɓën. Titinalindënëɓi ga këni sëƴalind
mëne afo enun kac en pexaxën. 3 Enimin
ɓiyi ɓër këne ŝalende gë panga ind Angoc and
Kaxanu do këɓo nëngandërand ga ɓar këne gë
Yesu Kërisët hi këne ɓër xac kënëɓi enim ɓën.
Ane kwëta ex na ɓend ɓela ɓeŋ.

4 Egel wëno, axor xor dome me kwëta
ɓend ola oram ɓeŋ. Awa angëmëne ɓela ex
na ɓër kë yëland mëne ɓën aỹap ỹap këɓi
eni kwëtand ɓend ola oreɓën ɓeŋ, wëno wa
ỹap doxe nëmëc. 5 Wëno gër enëng end
Ɓëyisërayel rëw̃ këne do xac këne yatir sëk
ke ɓakey ɓanjongëɓatas. Ɓëxarëk ɓëram ɓën
ɓërandëw̃ëra and Beŋëŝame hi këni. Ata Aŝëwif
ar rëw̃ këno Ɓëŝëwif dëŋ hi këme, and raf këme
aŋ hi këme fariseŋ do bame sëfënd acariya and
Moyis aŋ. 6 End eɓalëkënali ed ɓend cale cëŋ, hi
bame arixëra ar Amara, do end or ŝenene or kë
yëlënd acariya ol cëŋ, hi bame gë end këne nëp
këm.
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7Ɓarikan ga xwëta këmo Kërisët, ɓeɓër bame
yëland ofëcak oram ex ɓën ax bo ex na ga ke
xëɓënanënd. 8 Enimin, enang or nang këmo
Yesu Kërisët, Axwën aram el, xucak gë ɓeỹ ɓën
ɗek. Në endexëm seɓaxën këme ekëɓënan ɓeỹ
ɗek el, xali këme watënd ang ɓeɓuyaraxik fo
mëŋ këmi w ̃ëndëraxën gë Kërisët. 9 Ga ɓar
këmi gë mëŋ, hixën këme ar ŝenene. Awa or
ŝenene olo, Kaxanu yël ke gayik axwëta xwëta
këmo Kërisët. Ax gi ex na or ŝenene or xamën
këme gë andam gër etëf ed acariya and Moyis.
10 Awa gërëgako, er xurik exe ɓal in ex monang
nëmëc Kërisëtmëne ngëŋme nang anëkëra and
gë panga ind xanin këŋo gër ecës iŋ, do gë toro
indexëm iŋ. Iyo aỹandi ỹandi ke mi ɓar gër
ecës, 11 do angëmëne awënd wëndëk me kani
gër ecës.

End oxëreceŋ eŋ
12Ax gi ex na ɗe anëka ŝot këme eŋo ba anëka

h ̃atën këme ow ̃ënëk ol. Ɓarikan gër ocal ɓayi
këme me ɗëkayaxën gayikako wëno ɓëte Yesu
Kërisët lëkaya ke. 13Ɓëmaỹe endam eŋ cëŋ, ame
yëland na mëne anëka lëkaya këme ow̃ënëk
ol. Ɓarikan ekëɓënënaxik emat këme rind: me
paɓaxën aye er këme ŝaland me ɗëkaya in, ame
nëkonand na gand epoƴ. 14 Ahër këme hërënd
me ŋataxën gër ed kë sëlënd okaŝër, me cotaxën
acosa and ke w̃acelind Kaxanu ƴaŋ gër orën paɓ
gë Yesu Kërisët aŋ.

15 Awa ɓiyi ɓër w ̃ën këne ɓën, yëlarandëne
mondako. Do angëmëne gër eŋo anjëlan an-
dewën aŋ afitar fitarëk, Kaxanu aw̃asin këŋun
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w̃asin er ex in. 16 Ɓarikan fo, ɓayine ga këne
sëfënde andamat er sëƴa këne gër Atëfëtan in.

17 Ɓëmaỹe, tëfëtelindëne wëno do
nëkonindënëɓi ɓër kë liyand ang w̃asin këmun
ak ɓën. 18 Gayikwa ɓëranjëm kë liyand ang
ɓërangoỹëra and Kërisët fo, mëŋ ar ŝësëk gër
kërëwa an. 19 Aniyan andeɓën aŋ gër enemi kë
h ̃ata gayik ɓën aɓi pedënd na ɓeñëŋënax ɓend
këni rind ɓeŋ, aɓi ɓalënd na ado gë tëkër ak end
Kaxanu eŋ, enjaran endeɓën eŋ ex gër ɓeɓër
doɓi ŝëfënan fo, do ɓend gër ngwën ro fo këɓi
ɓalënd. 20 Ɓiyi cëŋ, ɓër xwën këɓo owun or gër
orën hi këne. Fën ko xaniw Axwën Yesu Kërisët,
afexën areɓi an, mëŋ ar kënëŋo ŝëninde an.
21Mëŋ kë nëngwët ɓeman ɓendeɓi ɓend sitarak
ɓeŋ gë panga ind ko wunaxën gër ɓeỹ ɗek iŋ ex
gixën ang eman end gë enjaran endexëm ak.

4
1 Wën ɓëmaỹe ɓënd ke ɓalënd do xofi ke

mbaŋ ɓëŋ, në endewën ke nëngandëraxënënd,
në endewën fo ɓëte këne fëɓaxënënd! Mëŋ ex,
kemënayin en ɓayi ga sëf këno Axwën an!

Ɓapela ɓapelatar ɓaŋ
2 Axara xara këmëni Efodi, gë Seŋëtik eni

wëlërënd ga hi këni ako ɓër Axwën. 3Eyo, wëj ar
ɓar ke andiyen an, wëj ar lëkayak aye andiyen
aŋo an, axara xara këmi dëcalëɓi arëca, gayikwa
ɓën mbaŋ xemëna bani ang ɓër okaxër fo gë
wëno gër andiyen and epëmëra ed Atëfëtan. Na
fo hi bani ɓëte Këlema do gë ɓëŝëxe ɓër xel bami
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andiyen aŋo ɓën, omac odeɓën ok aỹëgw ỹëgw
ko Axwën an gër Akayëta and aniyan.

4 Nëngandërayindëleŋun din ga hi
kën ako ɓër Axwën. Ga re këme ɓëte
nëngandërayindëleŋun. 5 Nangëralexëni ɓela
ɓën ɗek oɓëngw or onden ondewën ol; gogo ko
ɓakaw Axwën an. 6 Er ex yo mëkayindëno
Kaxanu, end ỹoweỹ këren dendërand na.
Nangënindëno Kaxanu oñandi odewën ok
paɓ gë cale iŋ, këlayindëno do cëkwayindëno.
7 Ata oɓetak or ko yëlënd Kaxanu ol, oɓetak or
nëmëcak onangëran or ex yo kë xaxa ow ̃ëkw
orewën oŋ en ɓayixën ɓër Yesu Kërisët.

8 Gërëgako, ɓëmaỹe ɓalëkënalindën: ɗek er
ex ɗal in, ɗek er ỹapëk in, ɗek er ŝenene in,
ɗek er w ̃ënëk in, ɗek er yek gër ogës od ɓela in,
do gë ɗek er këni ŝëkw in. Ɓeŋo ỹapëk ex këñ
gër ɓanjëlan ɓandewën. 9 Er sëƴa kën do ŝot
kën gër ndam in, er wëleli këne do wateli këne
in, diyindën mondako. Ata kë ɓayi gër ndewën
oɓetak or ko yëlënd Kaxanu ol.

Ecëkwa el
10 Wëno mbaŋ nëngandëra ke do këmo

ŝëkwand Axwën an ga këme watënd mëne
wën aɓal këŋun ɓalënd gaŝëxe endam eŋ.
Enimin din këŋun ɓalënd endam eŋ, amëd
and ene dëcaraxën aŋ fo ɓayik an cot bana.
11 Ame yeƴanënd na ɗe mondako gayik ỹeỹ
ŝan këme na. Wëno enimin, asëƴa sëƴa këme
enëngandëra ed and ŝotëra këme el, ɓëte gë
enëngandëra ed and ame cotëra ex na el.
12 Aw̃ër w ̃ër ke eɗiya ed gë ocënd el, ɓëte aw ̃ër
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w̃ër ke eɗiya ed gë ecotëran el. Nand ex yo do
gër ed ex yo, asëƴa sëƴa këme eɗiya ed ɓaŋome
med aye, ɓaŋo me ɓayi gë enjo; ɓaŋo me cotëra,
ɓaŋome can. 13Ɓeŋo ɗek këme xorëndme ɓuŋa
gë panga ind ke yëlënd Kërisët iŋ. 14 Aye ri kën
ga ŝoma këne ako gër ocënd.

15 Wën Ɓëfilip ɓën aye nang kën mëne and
ŝanëgu këme gër Ebar ed Masedëwan aŋ, me
ñanaxën epëmëra ed Atëfëtan el, wën fo rëcara
baxe. Amara acëxe axe dëcara bana. 16 Ado
and hi bame gër angol and Tesalonik aŋ dëŋ,
alaw̃ënelili law̃ënelili këne ɓakëlëbëd ɓaki er
këme liyaxën in. 17 Wëno er këme ŝaland
Kaxanu exo cënan ɓacota ɓandewën ɓaŋ, ɓari
ax gi ex na ene yëlërand ɓela. 18 Ɗek ŝot këme
ɓeɓër ỹap bax me cot ɓën, ɓakey ɓand ecotëran
ɓaŋ ex. Ata gwac ŝotëra këme ga xana këme
ako er law ̃ëneliw këne paɓ gë Epafërodit in. Ang
angiri inëngax fo ex, ŝaɗaxa ir xana ko Kaxanu.
19 Awa Kaxanu arëcara këŋun rëcara mbaŋ paɓ
gë Yesu Kërisët en cotëraxën ɗek ɓeɓër kën
liyaxën ɓën mëne ngëŋ, napul ir gë enjaran in.
20 Ɗuwanëŋone Faba ireɓi Kaxanu, mëŋ ar gë
enjaran end din ir din an. Amen!

Epelar el
21 Cëmayinëɓi ɗek ɓër hik ɓëw̃ënëk gër Yesu

Kërisët ɓën. Aŝëma ŝëma kënun ɓëmaỹe ɓënd
hi këmi enga emat ɓëŋ. 22 Ɗek okëreceŋ ok
këŋun ŝëmand, adofa od ɓër ekun ed Sesar ɓën.
23 Oyekax or Axwën Yesu Kërisët ol, gilex gër
onden ondewën!
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