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Maktubu də Pol jangəgə nare nə̂ Epes
Labiya dənə̂ Pol duwa
Əndi gə Pol gə Mãr̰ĩ gədən gun gə Jesu Kris giyəw i
gə ərəmə̂ duwa. Nə̂ jangəgə i nare nə̂ nə̂ Mãr̰ĩ nə̂ ɗəbə
gwale day dəwə̂ jang nə̂ dam managə ciri də geche də
Epeslə̂ . 2 Kal Mãr̰ĩ gə i abrandə me Aba ciri gə Jesu Kris
me piynə̂ bədə̂ gə dədə̂ ngə̂ me ꞌyanang həlala jwam me
ca.
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Ladni gə Mãr̰ĩ al gə nare nə̂ ɓamar gə Kris daa
Bwanaw Mãr̰ĩ gə Aba ciri ənda gə Jesu Kris abə̂ w di
jilay dara an̰ji ꞌyandə bii gə pii-yə̂ duwa gə lade gə dundi
duwa swa gandəw daa dara də̂ bwarang gə Jesu Kris mən.
4 Mãr̰ĩ piyəndə managə səwə̂ dara ba də̂ kədənə̂ ng nare
duwa dara də̂ ɓamarang daa gə Jesu Kris di i pii pa gə
an̰ji wor asa sən̰a sən̰. An̰ji piyə̂ ndə yande dara ba də̂
kədənə̂ ng nare nə̂ dusərə̂ gə wusbə nə̂ mani nə̂ acn̰e
hin̰e kaw ilə̂ sədə̂ gələ̂ bə̂ də̂ managə dərə̂ wə̂ . I dara
dwani duwa di, 5 Mãr̰ĩ ərəm dusəwə̂ piy ɓəg dara ba də̂
kədənə̂ ng ya dəndaw de dara mani nə̂ Jesu Kris algə, an̰ji
ur mani di ba alnana yande i dara dusi duwa də lade di.
6 An̰ji al yande dara ba də ꞌwagənaw ənda gə jilay dara
dusi duwa də lade nan̰ də ɗoy mani bam pad də an̰ji al
ganandə pəgin̰ di. An̰ji ꞌyandə dusi də lade pəgin̰ di i
dara də̂ ɓamarang daa mən gə gorəndəw gə an̰ji urəw
nan̰ di.
7 I dara də̂ ɓamarang daa mən gandəw me an̰ji
kədəndə daa acn̰a əndalə̂ di i gə bare gənə̂ Jesu duwa gə
bor dodə di me an̰ji kal dusəw həlal managə acn̰a ənda
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gə də̂ aləw dəwə̂ . Ya ta di de me Mãr̰ĩ al gəl gə dusi
də lade duwa də geche nan̰ də an̰ji al gə nare di. 8 Mãr̰ĩ
ꞌyandə dusi də lade di nan̰ sədə̂ ndələ̂ me ꞌyandə dərin̰
naa nan̰ me ꞌyandə dwana dədə yə̂ ə̂ gə mani dədə̂ ndələ̂
me ca. 9 An̰ji gələndə mani duwa nə̂ budə̂ r dodə piy nə̂
an̰ji ur ba algə di. Ta di me i dusi duwa də lade nan̰ də
an̰ji ərəm ba aldə gə Jesu Kris di. 10 Dawa də wala gə
Mãr̰ĩ ərməw di dara neyama mwom da, an̰ji ha ala mani
nə̂ an̰ji ur ba algə di. An̰ji ha daya mani nə̂ an̰ji bogə
daa me nə̂ dodə̂ sən̰a dədə̂ me pad managə dole mən
tenene gəndəwə̂ , dole gə ta di i Kris di.
11 I dara ɓamara ənda gə Kris di daa mən də me, nə̂ ꞌyo
nin gə mani nə̂ Mãr̰ĩ biyəndə gə bi di, dara Mãr̰ĩ piyə̂ ndə
pii pa səwə̂ managə ərmə̂ duwa-lə̂ ; ər̰ə Mãr̰ĩ kal mani
nə̂ ta di alal yande dara an̰ji ərəm an̰ju me dusəw kaw
ure me ca 12 Ina yande da kal nare yarna mani nə̂ an̰ji al
ganandə me gə ꞌwagənaw gə jilay dara gasnani duwa di,
dara neyendə da də̂ ꞌyang i nare nə̂ də̂ ərmə̂ ng Jesu Kris
dəwə̂ pii.
13 ꞌYeni nə̂ anə̂ dwaya gwale səw gə i Nõ də lade dədə
bələ̂ ng me ca da ꞌyə̂ ni kaw anə̂ ɓamar i gandəw daa mən
me ca. Gandəw an̰ji me ꞌyeni nə̂ anə̂ kala dusərə̂ ng dəwə̂
di Mãr̰ĩ ꞌyang dundi duwa də an̰ji biyə̂ ng gə bii di ya ba
piyə̂ ng lamba de sədə̂ ngə̂ dara ꞌwacn̰ang nəm. 14 An̰ji
ꞌyandə Dundi duwa di pii pa, i tandi me ha gələ̂ ndə mani
nə̂ lade nan̰ nə̂ an̰ji bi gə bii ba ha ꞌyagə nare duwa di.
Mani nə̂ ta di darang ꞌywagəle wala gə an̰ji dara kədəndə
daa bər̰in̰ di, yande da bwanaw jilay dara gasnani duwa də
nan̰ di.
Amsa gənə̂ Pol duwa
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I dara ta di me əndi kaw wala gənə̂ doy dara ba
nə̂ kal dusərə̂ ng Aba ciri gə Jesu dəwə̂ me dwani dan
də anə̂ al gə kwanang woni kala dusərə̂ gə Mãr̰ĩ dəwə̂
me ca da, 16 Nə̂ aləw Mãr̰ĩ doche daa daa dara darang,
managə amsa niyə̂ da nə̂ ərəm lə̂ dədə̂ ngə̂ 17 Ər̰ə nə̂
amsə Mãr̰ĩ gə i Aba ciri ənda gə Jesus Kris Mãr̰ĩ duwa
di, me an̰ji i abə̂ w gaba dwana nan̰ di nə̂ amsəw dara
kaləw a ꞌyanang dundi duwa də də ꞌyang dərin̰ naa me
an̰ji gəlnə̂ ng səw pəden̰ə̂ anə̂ ꞌwacn̰anaw ladna me ca.
18 Nə̂ amsə Mãr̰ĩ ɗang dara ba tin̰nə̂ ng dədə̂ ng bam dara
banə̂ ꞌwacn̰ana mani nə̂ an̰ji ꞌwagan ba nə̂ ha ꞌywagəle
nə̂ anə̂ kal ərəmə̂ dan lə̂ dədə̂ gələ̂ di. Nə̂ amsəw ɗang
dara banə̂ ꞌwacn̰ana mani nə̂ lade nan̰ nə̂ woni same nə̂
an̰ji gamgə dara nare nə̂ duwa di. 19 Nə̂ amsəw ɗang dara
banə̂ ꞌwacn̰ana dwana duwa də geche də ɗoy mani bam
pad me dwana də ta di wandə lə̂ neyendə nə̂ də̂ kalang
dusərə̂ ndə dəwə̂ . Dwana duwa də ta di i də geche nan̰e,
20 I dwana də ta di me ala giyə̂ Jesu Kris səwə̂ wala gə
Mãr̰ĩ dəməw nəm daa munə-lə̂ me ꞌwuw ya nəm daa
chə̂ w əsə̂ w gə abe-yə̂ me di. 21 Managə ta lə̂ da an̰ji dam
paja nə̂ daa gechide day dədə̂ gələ̂ me dundi nə̂ acn̰e
gechide day pad dədə̂ gələ̂ me, suməw ꞌogə ɗoy sumi gə
ꞌwaga gə ɗang gənə̂ mani nə̂ caga ka day bam pad me,
nə̂ wara pii kaw day bam me ca. 22 Mãr̰ĩ chəw mani pad
managə dodə̂ gədawə̂ me, an̰ji biyəw chəw dole managə
nare nə̂ nə̂ Mãr̰ĩ duwa nə̂ dayar mana mən dədə̂ gələ̂ me
an̰ji Kris di ɗoy mani bam pad me ca. 23 Nare nə̂ ta di i ya
doni gə səw de me, Kris dam lə̂ nare nə̂ nə̂ Mãr̰ĩ duwa nə̂
dayar dam mana mən sədə̂ gələ̂ ongə daa telele me Mãr̰ĩ
səw duwa gang kaw dam lə̂ Kris səwə̂ onəw daa telele
me ca.
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Nare nə̂ mare gədə bəra managə Jesu gəndəwə̂
Tanga pii da anə̂ i ya nare nə̂ mare de dara anə̂ gən̰
Mãr̰ĩ bəw bam me anə̂ al acn̰a me ca. 2 Te ɓag da anə̂
pam i nare nə̂ sən̰a dədə̂ ka mani day nə̂ ala me anə̂
pam i dole gənə̂ dundi də acn̰e day gə dam managə
sən̰a bulə̂ day gə siyayalə̂ , tandi dundi də ta di al giyə̂
lə̂ nare woni gən̰ə̂ Mãr̰ĩ bəw bam dusərə̂ gələ̂ . 3 Tanga
pii da neyendə kaw də̂ wunə̂ ng i ya nare nə̂ ta də de
me ca. Pii da də̂ alang i mani nə̂ acn̰e nə̂ də ꞌwacn̰arang
nəm nə̂ doni gə sədə̂ ndə me dusərə̂ ndə me ur cendi, de
neyendə kaw də̂ ꞌyang i nare nə̂ sariya dənə̂ Mãr̰ĩ duwa
ha yəbə̂ ndə ya ba də yibə nəm gə cendi nə̂ ɗang də
de me ca. 4-5 Ɗəm da Mãr̰ĩ da i aba yara nare n̰agəni day
nan̰e me, dwani də an̰ji al ganandə di i də geche nan̰e
me ca, wala gə də̂ wunə̂ ng ya nare nə̂ mare de dara acn̰a
ənda da an̰ji urə̂ gə an̰ji urəndə nan̰ di cor ꞌyandə bələ
dara də ɓamarang daa gə Kris, i dara dusi də lade duwa
di me anə̂ bəl nəm. 6 I dara ɓamara gə də̂ ɓamarang daa
mən də me an̰ji dəmdə nəm daa munə-lə̂ gandəw mən
me ha chə̂ ndə daa dara ba də̂ lamnang dwãr̰ĩ gə Jesus
Kris mən me. 7 An̰ji al ganandə ladni yande gə Jesu Kris
suməw, i dara ba gəlgə nare nə̂ wara pii ba yarna ala gə
ladni duwa də nan̰ di. 8 I dara dusi də lade dənə̂ Mãr̰ĩ
duwa də me an̰ji bələ̂ ng nəm daa me, i dara dusərə̂ ng
də anə̂ kal managə Jesu dəwə̂ , an̰ji ꞌyang gə bələ̂ di i
dara mani dan nə̂ ala nə̂ lade bə̂ də̂ , an̰ji ꞌyang bələ̂ ta di
ta di i pə̂ gin̰. 9 Bələ̂ gə ta di, anə̂ ꞌyow i dara giyə̂ dan
gə ala bə̂ də̂ , yande da kal gun ꞌwagəna gə səw bə̂ də̂ me
ca. 10 Dara an̰ji me i aba awandə an̰ju me, an̰ji bwandə də̂
kədə̂ ng nare nə̂ dərway dara ɓamara gə də̂ ɓamarang
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gə Jesu Kris daa mən di, dara ba də̂ alnang mani nə̂ lade.
Mani nə̂ lade nə̂ ta di Mãr̰ĩ ɗangərəgə pii ɓəg dara ba
də̂ alnang gandagə le.
Ɓamara gənə̂ nare nə̂ gəndə̂ gə jiga jiga sər day daa
mən gə Jesu Kris
11 Ina yande da ꞌyə̂ ni anə̂ i Juwib bə̂ də̂ dara anə̂ wun i
mənang jiga, nare woni saba ban̰a ꞌwagang ba anə̂ i woni
saba ban̰a bə̂ də̂ , ban̰a də ta di cendi sabədə i doni day
gə icheyə̂ pə̂ gin̰ gə əsəragə day dara i mani day nə̂
gəndə̂ gə ɓag. Yande da kalna dusərə̂ ng gunə̂ ng managə
dama dan-ə̂ wala gə anə̂ wor ꞌwacn̰a gə Mãr̰ĩ bə̂ də̂ sən̰
di dəwə̂ . 12 Me gun gə Mãr̰ĩ biyəw də bə̂ də̂ sən̰ me, anə̂
i nare nə̂ Israyel bə̂ də̂ me anə̂ ꞌya i məje managə nare
nə̂ nə̂ Mãr̰ĩ duwa nə̂ an̰ji ma gandagə gwale managə bəw
gə an̰ji biyəw di dəwə̂ . ꞌYeni anə̂ dam dəban ərmə̂ gə
mani dədə̂ gələ̂ me dəban Mãr̰ĩ me ca. 13 ꞌYeni nə̂ tanga
pii da anə̂ dam yə̂ ə̂ gandəw, ɗəm da caga da anə̂ yala
ɓamar daa gə Jesu Kris mən me, anə̂ chidə̂ yala Mãr̰ĩ
səwə̂ ib di i dara Kris bare duwa gə bor dodə̂ ya sarga
de di. 14 I dara an̰ju di ɗanin̰ me həlala jwam dam nəm
managə dwar̰andələ̂ , nare nə̂ Juwib me nə̂ Juwib bə̂ də̂
me kaw, an̰ji ɓamgə daa mən gədəgə nare nə̂ gəndə̂ gə
mən tenene. I dara made duwa də an̰ji mardə də me an̰ji
ichə gə̂ r gə dwar̰agələ̂ gə cəgədəgə bam cogə mar̰ande
bulə̂ day-ə̂ . 15 An̰ji bi dwana dənə̂ bii gə ꞌwoo gənə̂ Juwib
day me gwale duwa gə lə̂ dalawə̂ pad me mani day nə̂
gəndə̂ gə me bam, an̰ji al yande dara ɓama nare nə̂ Juwib
me nə̂ Juwib bə̂ də̂ me daa mən ba gədənə̂ ya gun duwa
gə dərway mən tenene de me ba damna gə həlala jwam
me ca.
16 I dara made duwa də an̰ji mardə daa habda gə
dagəla lə̂ də me, an̰ji day nəm gə nare nə̂ Juwib me
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nə̂ Juwib bə̂ də̂ me daa mən, meyə̂ ndə mar̰ande də
dwar̰agələ̂ bam gədəgə gun mən ɓamgə daa gə Mãr̰ĩ
me ba damna gə həlala jwam me ca. 17 Jesu Kris gəra
sən̰a-lə̂ ka way gwale gənə̂ həlala jwam duwa ꞌyagə nare
nə̂ Juwib bə̂ də̂ nə̂ pii nə̂ dam yə̂ ə̂ gə Mãr̰ĩ me ꞌyagə nare
nə̂ Juwib nə̂ pii nə̂ damnin ib gə Mãr̰ĩ me ca. 18 I dara
mani nə̂ Kris algə də me neyendə nə̂ də̂ ꞌyang Juwib me,
Juwib bə̂ də̂ me di də̂ ꞌywang bərmə̂ gaba chidə̂ Mãr̰ĩ gə
abrandə di səwə̂ ib gə bərmə̂ gənə̂ dundi də wuse də
mən tenene ta di dəra.
19 Yande da ꞌyə̂ ni nə̂ Juwib bə̂ də̂ nə̂ anə̂ bo bədə̂ ng
ꞌyaw Mãr̰ĩ da anə̂ i məje bə̂ də̂ ɗəm me anə̂ i nare nə̂
cəmə̂ ciri də ɗangə̂ bə̂ də̂ me ca. Caga da anə̂ bor
i gə nare nə̂ nə̂ Mãr̰ĩ duwa də mən me Mãr̰ĩ i wilang
an̰ju ɗəm. 20 ꞌYeni da anə̂ ilə̂ mani nə̂ Mãr̰ĩ aw gə kulə
dwar̰agələ̂ me nare nə̂ Jesu kəjəgə me woni waya gwale
gənə̂ Mãr̰ĩ duwa me da cendi i kulə gəndəw də dodə̂
cendi me Kris da i ya kur̰a də gə chidə dugədiyə̂ pii pa
dara yə̂ ə̂ gə kulə di waya nəm daa məjak de. 21 I dara
ɓamara gə daa gə Kris mən də me, mani nə̂ jiga jiga
nə̂ gə aw gə kulə di yəw nəm daa woy me kulə gə ta
di jwor nəm me gədə nəm gə kulə gənə̂ Aba ciri duwa
gə i duwa an̰ju mən tenene di. 22 I dara ɓamara dan gə
Kris di daa mən də me an̰ji ilə̂ dayang nəm daa mən gə
nare nə̂ kal dusərə̂ gə Aba ciri dəwə̂ nə̂ ɗang, dara ba
nə̂ gədənə̂ ya kulə gənə̂ Mãr̰ĩ duwa gə an̰ji dam lə̂ gə
bərmə̂ gənə̂ dundi duwa dəra di.

3
daa

Pol bi mani nə̂ budə̂ lə̂ nə̂ nə̂ Kris duwa di gəndə̂ gə
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Yande da, nə̂ amsə Mãr̰ĩ: əndi gə Pol gə yən dange
dara giyə̂ gənə̂ aləw Jesu dara darang ꞌyə̂ ni nə̂ anə̂ i
Juwib bə̂ də̂ di. 2 ꞌYang ꞌyə̂ ni da anə̂ doy gwale gə gə way
dara dusi də lade də Mãr̰ĩ al gan me ꞌyan giyə̂ əsənə̂
dara, ba nə̂ wanang nəm lə̂ di. 3 Mãr̰ĩ gələ̂ n mani duwa
nə̂ an̰ji budə̂ gə ɓəg di dərə̂ nə̂ daa ya chine de dara ba
nə̂ ꞌwacn̰anagə, me nə̂ jangagə nəm dodə ɓani caga ka
me ca.
4 Mani nə̂ nə̂ jangəgə ta di anə̂ asnagə da anə̂ ha
ꞌwacn̰a dara əndi da ba nə̂ ꞌocn̰ mani nə̂ budə̂ lə̂ nə̂ Mãr̰ĩ
algə ilə̂ dara Kris di gəndə̂ gə ladə nan̰e. 5 Mani nə̂
budələ̂ nə̂ ta di Mãr̰ĩ gələ̂ gə gandagə nare nə̂ pii di daa
bə̂ də̂ , ɗəm da caga da dundi gələgə gandagə nare nə̂
Mãr̰ĩ kəjəgə me woni waya Mãr̰ĩ bəw, i cendi ca day-ə̂ me
Mãr̰ĩ chəgə jiga dara giyə̂ duwa di. 6 Mani nə̂ budələ̂ nə̂
gə gəlgə daa di: I dara ɓamara gə daa mən gə Jesu Kris
də me, caga da nare nə̂ i Juwib bə̂ də̂ kaw Mãr̰ĩ ha əsə̂ gə
mani duwa nə̂ ꞌywa nə̂ lade nə̂ ta di ya nare nə̂ gəndə̂ gə
Juwib de me ca. Mani nə̂ lade ɗang nə̂ Mãr̰ĩ ꞌyagə da
i dayara gə cendi dayar gandagə daa ya gun mən səw
de. Mani nə̂ Mãr̰ĩ bi gə bi gə ba ꞌyagə nare duwa di kaw
cendi ꞌywagə le me ca, mani nə̂ ta di pad cendi ꞌyogə i gə
bərmə̂ gənə̂ nõ də lade dəra.
7 I dara dusi də lade də Mãr̰ĩ al gan managə dwana
duwa də al giyə̂ sənə̂ də me mwom da, an̰ji gədən nəm
aba giyə̂ duwa gaba waya nõ də lade gwale dəra. 8 Əndi
gənə̂ wor targin̰ gech nare nə̂ nə̂ Mãr̰ĩ duwa taragələ̂
kaw, Mãr̰ĩ al gan dusi də lade dara ba nə̂ waynagə nare nə̂
i Juwib bə̂ də̂ , gwale gə lade gənə̂ Kris duwa. An̰ji i gun
gə geche nan̰e, gun neyem ꞌwacn̰a gəndəw pad bə̂ də̂ .
9 Me ɗang da ba nə̂ binə̂ gə nare pad gəndəw daa pədə̂ n̰yə̂ , ba i man me mani nə̂ an̰ju gə Mãr̰ĩ ba budəgə dodə̂
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pii ɓəg di. An̰ju gaba bwa mani pad di ba budə̂ gə dodə
ɓəgəden̰ wala gə ba asə gə sən̰a ba. 10 Ər̰ə caga da Paja
nə̂ daa me dolgə̂ day me, yarna me ꞌwacn̰ana dərin̰ naa
nə̂ nə̂ Mãr̰ĩ duwa nə̂ ꞌyarbare nan̰ ta di dara nare nə̂ nə̂
Mãr̰ĩ duwa nə̂ dayar dam mana mən ɗanin̰. 11 Mani nə̂
Mãr̰ĩ algə ta di pad, an̰ji algə ya ba ərəm nəm ɓəg wala
gə an̰ji wor asa sən̰a sən̰ di, mani nə̂ ta di alal yande dara
ɓamara gə də̂ ɓamarang daa gə Aba ciri ənda gə Jesu
Kris mən di. 12 Ɓamara gə də̂ ɓamarang daa mən gə
Kris də me dusərə̂ ndə də də̂ kalang dəwə̂ me di də̂
ꞌywang bərmə̂ gaba chidə̂ daa Mãr̰ĩ səwə̂ dəban lan̰a.
13 I na yande da nə̂ amsang kalna dusərə̂ ng sawna nimi
wamani gə ꞌyon dara darang də bə̂ də̂ , dara wamani ni gə
ta di ha wangə̂ me ca.
Dwani dənə̂ Jesu duwa də al ganandə
I dara yande me nə̂ piy gubərə̂ n dodə Mãr̰ĩ gə i
abrandə di dərə̂ wə̂ , amsəw dara darang. 15 I Mãr̰ĩ də me
nare nə̂ dam daa gə gəndə̂ gə day me nə̂ dam dodə̂ sən̰a
lə̂ ka gə gəndə̂ gə day me da an̰ji bogə an̰ju. 16 Mãr̰ĩ
da i geche, gasnani duwa da ꞌyan̰a dəra ilə̂ bə̂ də̂ , nə̂
amsəw dara kal dwana dənə̂ dundi duwa ꞌyanang dwana
managə dusərə̂ ngə̂ . 17 Nə̂ amsəw ɗang bi dara Kris
damna dusərə̂ ngə̂ dara ꞌyə̂ ni da anə̂ kal dusərə̂ ng dəwə̂
me nə̂ amsəw dara anə̂ bwana sabərang hana dodə cog
managə dwaniyə̂ me damna yinə̂ sədəng lə̂ waynale me
ca. 18 Ina yande da, ꞌyə̂ ni me nare nə̂ nə̂ Mãr̰ĩ duwa nə̂
ɗang me di anə̂ ha ꞌywa dwana dədə ꞌwacn̰a dwani dənə̂
Kris duwa di ɓəlnani dəra me, charni dəra me, hwa dəra
me ɗungə̂ dəra me ca. 19 ꞌYeni kaw anə̂ ha ꞌwacn̰a dwani
dənə̂ Kris duwa də geche nan̰ də də̂ neyamang ꞌwacn̰a
14
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gəndədə pad bə̂ də̂ di, kal Mãr̰ĩ ꞌwanbanang dusərə̂ ng
daa telele telele an̰ju gang.
20 An̰ji Mãr̰ĩ da neyem ala mani pad nan̰ ɗwaya nə̂ də̂
urə̂ ng gandagə me ərmə̂ ng gandagə dusərə̂ ndə lə̂ di
bam, dara dwana duwa di al giyə̂ lə̂ sədəndələ̂ . 21 Kal
nare pad ꞌwagənaw gə jilay managə nare nə̂ nə̂ Mãr̰ĩ
duwa nə̂ dayar dam mana mən dwar̰agələ̂ dara ɓamara
gə cendi ɓamar gə Jesu Kris daa mən di, cendi ꞌwagənaw
gə jilay wala gə wala me gə dərin̰ bər̰in̰ me ca! Amen.

4
Ɓama gə sii daa gənə̂ nare nə̂ Mãr̰ĩ duwa day
Əndi gə Pol gə gə yən dange dara giyə̂ gənə̂ aləw
Aba ciri di da nə̂ urəng ajmar nəm lə̂ , kalna hara dan
bwarna ya Mãr̰ĩ ꞌwaga duwa gə an̰ji ꞌwagang də de.
2 Asəna dədə̂ ng dodə̂ me, ina i nare nə̂ həlale me, unə̂
dədə̂ ng bam me ca. Gun woy woy dwar̰angə̂ alnang mani
nə̂ acn̰e kaw yinə̂ gə dwani me ca. 3 Jarna dara gama
ɓama gə sii daa gə dundi dənə̂ Mãr̰ĩ duwa də ꞌyang
gandədə ta di me gamna ɓama dan gə sii daa di managə
həlala jwamə̂ . 4 Nare nə̂ nə̂ Mãr̰ĩ duwa nə̂ dayar mana
mən də i Kris səw gə gədə gun səw mən tenene di
me dundi də wuse kaw, i mən tenene me mani nə̂ Mãr̰ĩ
ꞌwagang nə̂ anə̂ kal ərmə̂ dan dədə̂ gələ̂ də kaw i mən
tenene me ca. 5 Aba ciri ənda kaw i mən tenene me dusi
ənda də kala Mãr̰ĩ dəwə̂ kaw i mən tenene me batem
ənda kaw i mən tenene me ca. 6 Mãr̰ĩ kaw i mən tenene,
an̰ji me i nare abragə pad, an̰ji lam dwãr̰ĩ nare dədə̂ gələ̂
pad me, al giyə̂ nare sədə̂ gələ̂ pad me dam lə̂ nare
sədə̂ gələ̂ pad me ca.
7 Ɗəm da Mãr̰ĩ ꞌyaw wi wi kaw dusi duwa də lade də
ꞌyan̰a dəra-lə̂ bə̂ də̂ di ya Kris ba u səw ꞌyadə gə made
1
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dara darandə ta de. 8 Ta də me i gwale gə Maktubu də
diri way da:
«An̰ji hagə managə daa cog me,
yibə̂ nare bwagə tarwə̂ hara nəm me,
əsə̂ gə nare mani nə̂ lade me ca.»
9 Ɗəm da gwale gə gə wayəw ba: «An̰ji hagə managə
daa cog» də da gəndəw i na mo? Gəndəw da: Ɓag da
managə Kris wor haga yala daa sən̰ da an̰ji chə̂ gəra dodə̂
sən̰a dədə̂ do. 10 Aba chə̂ gəra dodə̂ ta di i gə hagə ya
daa cog siyaya dədə̂ dara kal ba dam lə̂ mani lə̂ pad. 11 I
an̰ji me əsgə nare mani nə̂ lade mani nə̂ di i giyə̂ duwa
gə jiga jiga di: nə̂ mən i nare nə̂ Jesu kəjəgə me, nə̂ mən
i woni waya Mãr̰ĩ bəw me, nə̂ mən i woni wayagə nare
nõ də lade me, nə̂ ɗang da i woni ɗəbə̂ Eglis dərə̂ dələ̂
gələ̂ gə nare gwale gənə̂ Mãr̰ĩ duwa me ca. 12 An̰ji əsgə
nare nə̂ ta di giyə̂ gə ta di yande dara cendi ba ɗagər̰ana
nare nə̂ nə̂ Mãr̰ĩ duwa ba alna giyə̂ duwa dara kal nare
nə̂ nə̂ Mãr̰ĩ duwa nə̂ dayar mana mən də i ya Kris səw
de di ba jwarna hana pii pii. 13 Ya ta de me, nare nə̂ nə̂
Mãr̰ĩ duwa nə̂ dayar mana mən di ha ꞌywa dwana me ha
hara pii pii bəra dayara daa mən pad managə dusi də kala
Mãr̰ĩ gorəndəw dəwə̂ me də̂ ꞌwacn̰ang gandəw me ca.
Yande da də̂ ha kədə̂ ng nare nə̂ gechide nə̂ aliya ənda
neyem ɗəm me də̂ ha kədə̂ ng nare nə̂ ladəbe nan̰ bər̰in̰
ya Kris de me ca.
14 Yande da də ha wunə̂ ng ya dine nə̂ ꞌyə̂ ng de bə̂ də̂
ɗəm. Nare woni lama mana ha neyama lamandə gə
gwale gə kulagə bə̂ də̂ ɗəm. Me cendi ha gələ̂ ndə
mani nə̂ acn̰e woni cwagədandə ya gale ba ugə mani
cogədəgə nəm kame kame bə̂ də̂ ɗəm. 15 Ɗəm da kal
wi kaw waynaw jaw gwale səw gə dwani me, də̂ harang
jwarba managə mani lə̂ pad bəra hara əjə̂ Kris gə i doni
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gə sii di dəw. 16 I an̰ju də me day doni gə sii daa mana
mən dara cendi ba ɓamarna daa mən ya gun sarbo duwa
yə gə doni gə səw ɓaməw nəm daa mən gədəw gə gun
mən səw ta de. De gun səw gə jiga jiga di alna giyə̂ ladə
mwom da, Kris səw gə mən di ha jwara me ha ər̰in̰ara
nan̰ managə dwaniyə̂ me ca.
Ala gə mani nə̂ dərway nə̂ Mãr̰ĩ urgə
Yande da nə̂ wayang gə dwana də Aba ciri wun
gandədə me nə̂ ajəmar lə̂ diyə̂ di. Kalna ꞌwə̂ bərmə̂
gənə̂ nare woni ꞌwacn̰a Mãr̰ĩ gə ɓag bə̂ də̂ day ɗi, dara
cendi ərmə̂ day da gəndəw ilə̂ bə̂ də̂ 18 cendi dərə̂ gə
ɗechə̂ r daa managə gwale səw gə Mãr̰ĩ wayəw di dəwə̂ .
Bələ̂ gə Mãr̰ĩ ꞌyaw də da cendi ilə̂ dwalin̰ə̂ bə̂ də̂ . Cendi
ꞌocn̰ mani nə̂ nə̂ Mãr̰ĩ duwa bə̂ də̂ dara dədə̂ gə woye me.
19 Cendi nol bam, ꞌocn̰ mani nə̂ lade me nə̂ acn̰e me bə̂ də̂ ,
cendi hurə̂ sədə̂ gə mani nə̂ acn̰e-yə̂ wala gə wala me
hurə̂ sədə̂ gə mani woni ala jaweyə̂ ha nəm gə dərə̂ gə
pii pii me ca.
20 Ɗəm da ꞌyə̂ ni da gwale gə gə gələ̂ ng dara Kris da i
yande bə̂ də̂ . 21 Ɓag da ꞌyə̂ ni nə̂ anə̂ ɓamar daa gə Jesu
mən di, anə̂ doy gwale gə gə wayəw ərəm dara dəw me
gə gələ̂ ng gandəw ꞌyə̂ ni nə̂ anə̂ i duwa me da, gə gələ̂
i gwale səw gənə̂ Jesu duwa. 22 I na yande da kalna mani
dan nə̂ anə̂ alagə pii wala gə anə̂ ꞌocn̰ gə Kris bədə̂ sən̰
di bam. Cende dədə ala mani nə̂ acn̰e ha ganang anə̂
ala gə mani nə̂ ta di, cende də ta di lamang meyandang
bam. 23 Kalna dundi dənə̂ Mãr̰ĩ duwa kəlangənang ərmə̂
dan bam me ꞌyanang ərmə̂ gə dərway dusərə̂ ngə̂ me ca.
24 Caga da alna mani nə̂ dərway nə̂ Mãr̰ĩ urgə nə̂ bor gə
mani nə̂ ꞌyoləw, yande da mani dan nə̂ anə̂ ha ala ha ꞌya
17
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nə̂ təba me, nə̂ lade bər̰in̰ me, dara mani nə̂ ta di swa
gwale səw lə̂ .
25 Ina yande da kalna kulagə bam, ina wi wi kaw
waynaw jaw gwale səw, dara pad əndalə̂ də̂ ɓamarang
daa gədə gun mən. 26 Wala gə dusərə̂ ng swana kaw,
kalna ala acn̰a dara dusərə̂ ng də so di ɗi me, kalna
dusərə̂ ng də swa di chinə̂ dodə̂ do me dawa ɗwadəna
sən̰. 27 Kalnaw chidan bərmə̂ a ɗwayna dədə̂ ng bam
bə̂ də̂ . 28 Kal gun gə ina mee pii da a kalna miyni di ɗi
ɗəm, kaləw a alna giyə̂ gə mana ur̰e duwa gə bərmə̂ gə
təba me ꞌywana gə mani duwa nə̂ wama me, yande da an̰ji
ha neyama ꞌwo hin̰e ꞌyagə woni ꞌywa bə̂ də̂ me ca. 29 Kal
gwale gə acn̰e dəmnə̂ bədə̂ ngə̂ bə̂ də̂ , wayna gwale gə
ꞌyole gə aba ꞌyagə nare dwana dara kalgə gə jwarbəna
nəm managə dusi day də kalalə̂ . Yande da anə̂ ha alagə
nare woni dwaya gwale mani nə̂ lade.
30 Ər̰ə ꞌyə̂ ni da asəna angal dan dara ala mani nə̂ ha ala
dundi də wuse də Mãr̰ĩ ꞌyang gandədə n̰agəni bə̂ də̂ , an̰ji
ꞌyadə wun ya lamba də gun biyə̂ ng sədə̂ ngə̂ dara ba anə̂
i nare duwa, nə̂ ɗân̰ wala mən ba kədə̂ ng daa wamaniyə̂ gə dərin̰ bər̰in̰ an̰ju. 31 Gama gə gwale dusi yə̂ ə̂ me,
dusi dədə swa man̰a me, jarba gə nare me, nasəba gə
marje daa pəng-pəng gə nare me, cadəba gə nare me ca
da ꞌywarna mani nə̂ ta di bam hə̂ n̰ dwar̰angə̂ me dusi də
acn̰e də woy woy kaw kalnadə bam. 32 Ɗəm da alna dusi
də lade me ina nare nə̂ həlale me gə kwanang me, kalna
dusərə̂ ng həlalana kwanang dədə̂ gələ̂ ya Mãr̰ĩ ba kal gə
dusəw həlal nəm dədə̂ ngə̂ dara ba anə̂ i nare nə̂ nə̂ Kris
duwa di.

5
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ha alagə bə̂ də̂ me
1 Caga da mani dan nə̂ ala wunə̂ ya Mãr̰ĩ duwa de dara
ꞌyə̂ ni da anə̂ i dəndaw, an̰ji urə̂ nge. 2 Damna managə
dwaniyə̂ jang ya Kris ba urəndə nəm de me ꞌwə̂ gə səw
ꞌyadə gə made ya sarga də ꞌyoləw Mãr̰ĩ de dara darandə.
3 Caga da alna kaya də də ꞌya gə sədə̂ ng mad mad
bə̂ də̂ ɗəm. Mani nə̂ acn̰e woni ala jawe nə̂ ya ta de da
alnagə bə̂ də̂ me alna harni mani-yə̂ bə̂ də̂ me. Mani nə̂
acn̰e nə̂ ta di pad kaw wayna gwale day bədə̂ ngə̂ bə̂ də̂ .
Mani nə̂ ta di dol nare nə̂ nə̂ Mãr̰ĩ duwa bə̂ də̂ me ca.
4 Gwale gə acn̰e gə al jawe me gwale gə ꞌywala duwa ilə̂
bə̂ də̂ me gwale gə wun̰jə̂ gə acn̰e me da dwalang ꞌyə̂ ni
bə̂ də̂ . Ɗəm da ꞌyə̂ ni da alnaw Mãr̰ĩ doche dara mani nə̂
an̰ji al ganang di. 5 Ərmənə̂ dədə̂ ngə̂ dara woni kaya me
woni ala mani nə̂ acn̰e nə̂ al jawe me woni ala harni maniyə̂ . Mani nə̂ ta di yə dusərə̂ gə ɗoy Mãr̰ĩ gə ɓag bam.
Nare nə̂ ya ta di pad gə ha asagələ̂ kwandagə dwar̰agələ̂
dwãr̰ĩ dənə̂ Kris me Mãr̰ĩ me day-ə̂ di bə̂ də̂ me ca.
6 Kal gun lamnang gə gwale gə gəndəw ilə̂ bə̂ də̂ di
bə̂ də̂ , dara mani nə̂ acn̰e nə̂ ya ta de pad me Mãr̰ĩ dusəw
so nəm managə nare woni gən̰ə̂ bəw bam dədə̂ gələ̂ .
7 Yande da nare nə̂ ya ta de da ɓamarna gandagə daa
bə̂ də̂ pa pa. 8 Dara tanga pii da anə̂ dam ya banə̂ dam
i diləmə̂ de, me caga da anə̂ ɓamar daa gə Aba ciri mən
da ya ba də̂ i nare nə̂ nə̂ managə acn̰e duwa de. Yande
da alna mani nə̂ wunə̂ ya nare nə̂ dam managə acn̰eyə̂ day de. 9 Dara managə acn̰e di yə̂ ə̂ mani nə̂ lade
me, ala gə mani nə̂ təba me, gwale səw me. 10 Yande
da kan̰jəna bərmə̂ gaba ꞌwacn̰a mani nə̂ ꞌyoləw Aba ciri.
11 Mani nə̂ gəndəgə lə̂ bə̂ də̂ nə̂ nare algə diləmə̂ ta
di hurna sədə̂ ngə̂ bə̂ də̂ , ɗəm da gəlnə̂ mani nə̂ ta di
daa pədə̂ n̰-yə̂ ɗə̂ n̰. 12 Mani day nə̂ cendi algə budə̂ lə̂
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ta di al jawe nan̰e me waya gə gwale day daa kaw al jawe
me ca. 13 Ɓag da mani nə̂ ta di pad wala gə gə gəlnə̂ gə
daa pədə̂ n̰-yə̂ managə acn̰e-yə̂ mwom da, acn̰a day ina
ya man de kaw gə ha yaragə daa lada ɗə̂ n̰. 14 Ɗang tugə
mani pad nə̂ gə bi gəndə̂ gə daa pədə̂ n̰-yə̂ di cor gədə
managə acn̰e: i dara ta di me gə way ba;
"Əjəm gaba ꞌya nuni da a dərə̂ m daa me
so daa nare nə̂ mare dwar̰agələ̂
me Kris ha acn̰ame dusəmə̂ gə mana gə acn̰e duwa".
15 Ina yande da asna angal dan managə hara dan-ə̂ ,
kalna hara ya nare nə̂ mə̂ ng de bə̂ də̂ , ɗəm da hana wunə̂
ya nare nə̂ dərə̂ gə naagədə de. 16 Wala gə caga ka da acn̰
nan̰e, ina yande da ꞌyə̂ ni da anə̂ ꞌywana bərmə̂ hin̰e gaba
ala mani nə̂ lade da alnale. 17 I dara yande me kalna kədə̂
nare nə̂ woni ərəmə̂ gwale bə̂ də̂ ɗi, ɗəm da ərmənə̂
dədəngə̂ ladle dara ꞌwacn̰a mani nə̂ Aba ciri urgə ba nə̂
alnagə di. 18 Kalna widəbə̂ gani gə ꞌogəw bẽ ɗɪ, dara
widəbə̂ gə gani gə bẽ da ha meyandang i bam, ɗəm da
kalna dundi dənə̂ Mãr̰ĩ duwa ꞌwana dusərəng daa telele
tandi. 19 Yande da pad dan-ə̂ tunə̂ diri dədə bwaw Mãr̰ĩ
jilay me diri də dundi dənə̂ Mãr̰ĩ duwa ꞌyang gandədə
me. Tunə̂ w Aba ciri diri bwanaw gə jilay gə dusərə̂ ng
də mən tenene. 20 Alnaw abrandə gə Mãr̰ĩ doche wala
gə wala gə Aba ciri ənda gə Jesu Kris suməw managə
mani nə̂ ꞌywanangə̂ pad me ca.
Abe day gə diyamo
Kal ina gun gə woy kaw asnaw jaw dəw dodə̂ dara
anə̂ i woni alaw Kris horəmbə̂ . 22 ꞌYeni nə̂ namde da; kal
ina deme də woy kaw asnaw tərə̂ də dədə dodə̂ ya ba də
asəw gə Aba ciri gə Kris dədə dodə de. 23 Dara abe da i
diyamo dədə̂ an̰ju ya Jesu Kris ba i nəm nare nə̂ nə̂ Mãr̰ĩ
21
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duwa nə̂ dayar mana mən dədə̂ gələ̂ ta de, an̰ji gang me
bəl nare nə̂ nə̂ Mãr̰ĩ nə̂ dayar mana mən nə̂ i ya səw de
də daa an̰ju. 24 Ina ya ta de da deme də woy kaw asnaw
tərə̂ də dədə dodə̂ managə mani-yə̂ pad ya nare nə̂ nə̂
Mãr̰ĩ duwa nə̂ dayar da mana mən ba gə asəw gə Kris
dədə̂ gə dodə̂ ta de.
25 ꞌYeni nə̂ abje kaw: gun gə woy kaw urnə̂ diyamo
ya Kris ba urgə nare nə̂ nə̂ Mãr̰ĩ duwa nə̂ dayar mana
mən de me ꞌwu gə səw ꞌyadə gə made dara daragə
ta de. 26 An̰ji al yande dara chəw gandagə Mãr̰ĩ mən
tenene. An̰ji chəw gandagə Mãr̰ĩ i wiya gə wigə gə nimi
me gə gwale me di. 27 An̰ji al yande dara ba gəl nare
nə̂ nə̂ Mãr̰ĩ duwa nə̂ dayar mana mən di ladni day gə
nan̰ di daa dərə̂ wə̂ an̰ju gə Aba ciri gang, me sədə̂ gə
piyarna walang bə̂ də̂ me dərə̂ gə ba lagədəna bə̂ də̂ me,
gə ꞌywana mani nə̂ acn̰e hin̰e sədə̂ gələ̂ bə̂ də̂ me. An̰ji
ur nare nə̂ nə̂ Mãr̰ĩ duwa nə̂ dayar mana mən də ba gə
chənə̂ w gandagə an̰ju mən tenene me ba gə asənagə
gwale dədə̂ gələ̂ hin̰e bə̂ də̂ me ca. 28 I yande me abe gə
woy kaw urnə̂ diyamo ya ba urgə səw duwa ta de: ya ta de
da gun gə urnə̂ diyamo da, ya ba ur i səw duwa gə gun de.
29 Di mən yande gun al səw ichin̰ mo, bə̂ də̂ , an̰ji əsəwe
me ɗangər̰əw ladə me, ya Kris ba al nəm dara nare nə̂ nə̂
Mãr̰ĩ duwa nə̂ dayar mana mən de. 30 I dara pad də̂ ꞌyang i
səw tuləw də mən di. 31 I dara ta də me, Maktubə dənə̂
Mãr̰ĩ way da: «Abe ha swa kala ciri dənə̂ abə̂ w me iw me
bam me ha ɓamaragə gə diyamo daa ca gədə̂ gun səw
mən tenene.» 32 Managə gwale ta di dalawə̂ gwale səw gə
geche mən budə̂ rə̂ dodə̂ : Əndi gə Pol nə̂ wayang gwale
gə ta di gə way i dara Kris me nare nə̂ nə̂ Mãr̰ĩ duwa nə̂
dayar da mana mən me. 33 Yande pad kaw ꞌyə̂ ni da kal
wi kaw urnə̂ diyamo ya səw duwa de me, deme də kaw
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alnaw tərə̂ də horəmbə me ca.

6
Dine me abragə me idə̂ gə me
ꞌYeni nə̂ dine da alna war̰ang bədə̂ gə, dara ta me i
mani nə̂ i gə bərmə̂ day təba nə̂ Aba ciri ur ba anə̂
alnagə di. 2 «Məlawdə abam me iim me.» Managə bii gə
ꞌwoo dalawə̂ pad da ta di me i gə pii Mãr̰ĩ ma gə bəw gə
an̰ji biyəw di. 3 Gwale duwa gə ba dara: «Ba mə̂ ha ꞌywa
ꞌywala me ba mə̂ ha dama bəra biyə̂ dəm də hoy dodə̂
sən̰a dədə̂ ka me ca.» 4 ꞌYeni nə̂ dine abragə da kalna
meyandagə dəndərang dusərə̂ gə ɗi, ɗəm da gamnagə
le gə gəsə̂ ni ər̰in̰ə̂gəle me gə gələ nə̂ ya Aba ciri ənda
ba gələndə nəm de.
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Kwoy me woni ciri day me
ꞌYeni nə̂ kwoy da alna woni ciri dan nə̂ dodə sən̰a
dədə̂ ka bədə̂ gə gə horəmbə̂ me asagə di dodə̂ me
alnagə giyə̂ gə dusi də mən me ya anə̂ ba aləw gə Kris
giyə̂ ta de. 6 Anə̂ al woni ciri dan di bədə̂ gə dara cendi ba
yarnang me sədə̂ gə ba ꞌywalnagə nəm məra bə̂ də̂ , ɗəm
da alnagə yande dara ba anə̂ i kwoy nə̂ nə̂ Kris duwa me,
dara anə̂ ur ba anə̂ al i Mãr̰ĩ bu gə dusərə̂ ng də mən me
ca. 7 Alna giyə̂ dan di gə dusərə̂ ng də mən ya giyə̂ di ba
mə̂ aləw gə Aba ciri de, kalna ala giyə̂ ya ba anə̂ algə i
nare de məra ɗi. 8 Ərmənə̂ dədə̂ ngə̂ ladna gun gə kwaya
labaa gə pə̂ gin̰ kaw, alna giyə̂ duwa ladna da Aba ciri ha
ꞌywagaw gwayni duwa le managə giyə̂ duwa gə ala lə̂ .
9 ꞌYeni nə̂ kwoy woni ciri day kaw, alnagə horəmbə̂ ya
kwoy dan di ba gə alang nəm de me ca, alnagə wamani
bə̂ də̂ me. Ərmənə̂ dara ꞌyə̂ ni me, kwoy dan də me da
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Aba ciri dan i mən tenene ilə̂ alə̂ daa, an̰ji i aba piyə̂ nare
dərə̂ gə bə̂ də̂ .
Mani woni jara say
ꞌYan̰a duwa lə̂ da nə̂ ur ba nə̂ wayang, kan̰jəna
dwana dan managə Aba ciri səwə̂ me managə dwana
duwa də nan̰ di sədə̂ me ca. 11 Layna mani woni jara
say nə̂ Mãr̰ĩ ꞌyang pad bwana sədə̂ ngə̂ , dara ɗəbə̂ nəm
waya managə boy dənə̂ Seydan dəra də twanadə di
dərə̂ dələ̂ . 12 Dara neyendə da də kwabang dəm di i gə
nare bə̂ də̂ , ɗəm da dəm ənda da də̂ kwabang i gə dundi
də acn̰e dolgə day, me də kwabang gə dundi də lam
dwãr̰ĩ managə sən̰a dədə̂ də diləmə̂ ka di me dundi də
acn̰e pad də dam managə sən̰a bulə̂ day gə siyaya lə̂
me ca. 13 I dara ta də me layna mani woni jara say nə̂
Mãr̰ĩ ꞌyang di daa pad əsərangə̂ dara ɗəbə̂ nəm waya
wala gə acn̰e-yə̂ me dəm di ꞌyan̰na bam kaw ɗəbənə̂ daa
waynale com.
14 Ɗəbənə̂ waynale, yinə̂ gwale səw gə wun ya gare
gə gun ma gə wamdaw daa de di waynale. Hurna mani nə̂
təba di, ya gare gə ɗore gə gun hurə̂ w səbər̰ə̂wə̂ gam
gə səw ta de, 15 ɗəbənə̂ ib dara wayagə nare nõ də lade
dədə ꞌyagə nare həlala di daa, ɗəbə̂ gə ib da wun ya
gəbande nə̂ gun hurə̂ gədawə̂ de. 16 Mani nə̂ wə̂ yə̂ kaw
kalna dusərə̂ ng Mãr̰ĩ dəwə̂ ya gun ba yigə dogə̂ əsə̂ wə̂
ta de. Ya ta de da ɗeche də duwa bədə̂ dənə̂ Seydan
duwa ha dəmə̂ hara sədə̂ ngə̂ bə̂ də̂ . 17 Yinə̂ bələ̂ gə
Mãr̰ĩ ꞌyang gandəw gə wun ya jagwa də ləgəw gun dəw
dara jara gə say yande, ꞌyan̰a duwa-lə̂ da unə̂ sugənə̂
də chere də dundi də Mãr̰ĩ duwa ꞌyang gandədə ta di
əsərangə̂ . Sugənə̂ də chere di i gwale gənə̂ Mãr̰ĩ duwa
di.
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Yande da: Amsəna Mãr̰ĩ gə dusərə̂ ng də mən,
urnə̂ w gə wala wala me gə dwana dənə̂ dundi dəra me
yande da amsənaw dəban bwa gə gwayni. Amsəna dara
nare nə̂ nə̂ Mãr̰ĩ duwa pad me ca. 19 Amsəna Mãr̰ĩ dara
daran me ca, dara kaləw a ꞌyanan gwale bənə̂ . Yande
da nə̂ ha wayagə nare dəban lan̰a, nõ də lade də Mãr̰ĩ
budədə dodə̂ pii gwale dəra. 20 Əndi gənə̂ i Mãr̰ĩ aba
bəw di, giyə̂ ni da i waya gə nõ də lade gwale dəra, gə
yən magədən asən dange-yə̂ da amsəna Mãr̰ĩ dara kal
nə̂ way gwale dəra dəban bwa gə gwayni dara i giyə̂ ni
gənə̂ ha alaw.
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Lapiya dənə̂ Pol duwa
Caga da nə̂ giyə̂ ng Tichək chen gənə̂ urəw nan̰,
gə i aba ala giyə̂ gənə̂ Aba ciri duwa, gə i aba ala mani
nə̂ təba di. An̰ji ha wayang ba nə̂ dam i man mo, dara
ꞌyə̂ ni kaw ba anə̂ ꞌwacn̰ana mani ni nə̂ nə̂ alagə me ca.
22 Nə̂ giyə̂ ng gandəw ɓag dara an̰ju ba waynang nõ nin
me ꞌyanang abnani dusərə̂ gə̂ me ca.
23 Kal Mãr̰ĩ gə i abrandə me Aba ciri ənda gə Jesu Kris
me ꞌyanagə chamre woni kala dusərə̂ gə Jesu Kris dəwə̂
həlala jwam me dwani me dusi də kala me ca. 24 Kal Mãr̰ĩ
piynə̂ bəw managə nare woni urə̂ Aba ciri ənda gə Jesu
Kris dədə̂ gələ̂ pad gə dwani day də ꞌyan̰a dəra ilə̂ bə̂ də̂
bər̰in̰ di.
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