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Maktubu dənə̂ Jak duwa
Labiya dənə̂ Jak duwa
Əndi gə Jak gaba ala giyə̂ gənə̂ Mãr̰ĩ duwa me gənə̂
Aba ciri gə Jesu Kris duwa me nə̂ alang ꞌyeni nare nə̂ nə̂
Mãr̰ĩ duwa nə̂ cəgədə bam managə sən̰a gəndədə lə̂ ka
pad labiya.
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Yə̂ gə sii managə wamani-yə̂
Chamran, managə mani jiga jiga gərsə̂ ng da, kalna
sədə̂ ng ꞌywalnangə̂ diyə̂ nan̰. 3 Anə̂ ꞌocn̰ com, dusi dan
də kala di dwana dəra ɗwayna mani nə̂ gərsə̂ ng də bam
da, ha harang gə yə̂ ə̂ gə sii waya. 4 Ɗəm da, kalna yə̂ ə̂
dan gə sii waya di hana ladna bəra ꞌyan̰a-lə̂ ba, dara kal
anə̂ kədənə̂ nare nə̂ ladə gə dərə̂ gə bər̰in̰ nə̂ acn̰a
hin̰e kaw ilə̂ sədə̂ ngə̂ bə̂ də̂ me mani mən kaw jalnang
bə̂ də̂ me ca. 5 Gun mən dwar̰angə̂ dərin̰ naa duwa ina
lə̂ nan̰ bə̂ də̂ da, kaləw a urnə̂ Mãr̰ĩ, an̰ji ha ꞌyawə̂ . Dara
Mãr̰ĩ di an̰ji ꞌyagə nare pad mani gə dusi də dwani dəban
alaw gə gun gwale. 6 Gun gə ta di a urnə̂ gə dusi də kala
dəban gaga hin̰e dusəwə̂ bə̂ də̂ , dara aba gaga dusəwə̂
da, wun ya nimi nə̂ kuray-yə̂ nə̂ gale ugə cogə ha nəm
kame kame ta de. 7 Gun gə ya ta de da, a ꞌwacn̰ana dara ba
ha ꞌywa mani hin̰e managə Aba ciri əsəwə̂ bə̂ də̂ . 8 Dara
an̰ji i gun gə al mani pad gə dusi də sər sər me ur ꞌwo
bərmə̂ mən bə̂ də̂ .
ꞌYwa gə mani me, dama gə burgani me
9 Kal əjəm chen gə burage da, səm ꞌywalnam dara Mãr̰ĩ
asəm sumi gə ꞌwaga dəm. 10 Me əjəm chen gaba ꞌywa
mani da, səm ꞌywalnam dara Mãr̰ĩ com dodə̂ me ca. Dara
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aba ꞌywa mani di ha susəgə̂ bam ya chemde ho day de.
11 Dara wala gə dawa ana nan̰ mwom da, chemde di laa i
bam me, ho day susəgə bam me, ladni day cor ilə̂ bə̂ də̂ .
Gun gaba ꞌywa mani kaw ha mara bam managə giyə̂ duwa
gə ala gaba kan̰ja ꞌywa di dalawə̂ yande me ca.
Mani woni gərsə̂ nare me woni lamagə me
Gun gaba yə̂ ə̂ səw waya məjag managə mani woni
gərsə̂ w dwar̰agələ̂ da, dam i sii ꞌyola gə ꞌyang dalawə̂ .
Dara managə an̰ji ɗwayna wamani di bam mwom da, ha
ꞌywa kwan̰e gə i bə̂ lə̂ gaba dama gə dərə̂ w bərin̰ gə Mãr̰ĩ
u bəw way dara ba ꞌyagə nare woni urə̂ w di. 13 Gun gə
mani lamnaw dara asaw acn̰a-lə̂ da, kaləw a wayna da: «I
Mãr̰ĩ me lamən asən acn̰a-lə̂ an̰ju bə̂ də̂ .» Dara Mãr̰ĩ da,
mani nə̂ acn̰e laməw asəw acn̰a-lə̂ bə̂ də̂ , me an̰ji kaw
lam gun ba alna acn̰a bə̂ də̂ me ca. 14 Wala gə mani lamna
gun asaw acn̰a-lə̂ da i mani nə̂ acn̰e cende day nə̂ ilə̂ gun
dusəwə̂ ɓəg di me cwara surəw asnəw acn̰a-lə̂ cendi.
15 Targin̰ ɗang da, mani nə̂ acn̰e cende day nə̂ ilə̂ gun
dusəwə̂ di u gudi me yə̂ ə̂ acn̰a. Ər̰ə managə acn̰a di jor
nan̰ mwom da, hara gə made me ca. 16 Chamran nə̂ nə̂
urgə nan̰, kalna lama sədə̂ ng ɗi. 17 Mani nə̂ wo pad woni
sumi me nə̂ ladə gə dərə̂ gə bər̰in̰ me da swa i daa Mãr̰ĩ
gaba bwa mani woni acn̰a mana di səwə̂ . Mãr̰ĩ di i gun gə
co səw ɗang bə̂ də̂ me an̰ji bi səw bam kaləndə diləmə̂
ya dawa ba də al nəm de bə̂ də̂ me ca. * 18 Mãr̰ĩ di, gə
urə̂ duwa an̰ju gang, an̰ji ꞌyandə bələ̂ i gə gwale duwa
gə i gwale səw di dara ba də ɗəbnə̂ ng pii managə mani
duwa nə̂ an̰ji bwagə pad di dərə̂ gələ̂ .
12

* 1:17 1.17 Nə̂ jangə nin yande dara gwale gəndəw gə ɓag
gə bii gə Grek ba da: Dun duwa cor daa ya dənə̂ habde day
ba də cogədə̂ r gə dawa ta de bə̂ də̂ .
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Dwaya gə gwale, me ꞌwow ala gə giyə̂ me ca
Chamran nə̂ nə̂ urgə nan̰, ꞌwacn̰ana gwale gə ta di:
Gun gə woy kaw dwaya gə gwale da a dwayna kalang ma
me da, swana kalang wayna gwale bə̂ də̂ , me kal dusəw
swana kalang bə̂ də̂ me ca. 20 Dara gun dusəw swana
man̰a da, neyem ala gə mani nə̂ lade təba managə
Mãr̰ĩ dərə̂ wə̂ bə̂ də̂ . 21 I dara ta də me, mani pad
woni lwabədang gichəni sədə̂ ngə̂ me, mani nə̂ acn̰e
nə̂ swa dusi də ur̰in̰eyə̂ me da, biynə̂ sədə̂ ng bam
dwar̰agələ̂ . Yinə̂ gwale gənə̂ Mãr̰ĩ duwa gə ꞌyang
gandəw dusərə̂ ngə̂ ta di gə asa gə dii dodə̂ dara i gwale
gə ta di me neyem bələ̂ ng an̰ju.
19

22 Kalna dwaya gə

gwale gənə̂ Mãr̰ĩ duwa gə sumdəng
məra ɗi, unə̂ w alna gandəw giyə̂ , pə̂ gin̰ bə̂ də̂ da, anə̂
lam i sədə̂ ng dan gang pəgin̰ me ca. 23 Dara gun gə
dwayna gwale di, me unə̂ w alna gə giyə̂ bə̂ də̂ da,
wun i ya gun gə yə̂ r dərə̂ w managə gudəramə̂ ta de.
24 Managə an̰ji yə̂ r dərə̂ w di gudəramə̂ bam pad, me,
əndə̂ r ha mwom da, mana gə ta-lə̂ dog an̰ji saw dərə̂ w
nə̂ an̰ji yaragə di nəmgə bam. 25 Ɗəm da gun gə kan̰jə
bii gə ꞌwoo gə ladə gə dərə̂ w bərin̰ gə kədə gun daa
gəndəw ladə me yə səw woy-yə̂ me dam doy gə suməw
məra me nəmə̂ w bam bə̂ də̂ ər̰ə uw al gə giyə̂ me da,
gun gə ta di Mãr̰ĩ ha biyə̂ bəw managə giyə̂ duwa gə ala
dəwə̂ .
26 Gun wayna ba pam i Mãr̰ĩ tarəw me gamna bəw gaba
waya gwale bə̂ də̂ da, an̰ji lam i səw duwa an̰ju gə Aba
ciri gang. Pama duwa gə Mãr̰ĩ di ꞌywala duwa hin̰e kaw
ilə̂ bə̂ də̂ bər̰in̰. 27 Yarna pama gə Mãr̰ĩ gə ꞌyang gə ladə
abrandə gə Mãr̰ĩ dərə̂ wə̂ da, i wagə gə bagondə̂ lə̂ me
namde nə̂ wambə lə̂ me managə jiba day-ə̂ me biyə̂
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gə səm bam managə mani nə̂ acn̰e nə̂ sən̰a dədə̂ woni
lwabam gichəni səmə̂ dwar̰agələ̂ me ca.

2

Piyə̂ gə nare dərə̂ gə.
anə̂ kal dusərə̂ ng managə Aba ciri
ənda gaba sumi gə ꞌwaga gə Jesu Kris dəwə̂ da, ɓamna
piyə̂ gə nare dərə̂ gə gə dusi dan də kala mən bə̂ də̂ .
2 Dwayna, ya gun mən gaba ꞌywa mani hurnay barge gaba
sumi səwə̂ me kuləm gə kili duwa wom nan̰ dunuwə̂ ,
dəmney nəm dwar̰angə̂ dayara dan-ə̂ me gə mən gə
burage gə mani duwa ilə̂ bə̂ də̂ hurnay barge gə acn̰e gə
chə̂ bə̂ re səwə̂ , dəmney nəm kərə̂ di me ca da. 3 Mana
gə ta də lə̂ da, anə̂ so aləw gaba hura barge gə lade di
horəmbə̂ me anə̂ wayəw da: «Əjəm da, hare dam dodə̂
managə lade-yə̂ ka», ər̰ə anə̂ wayəw gə burage gaba
ꞌywa mani bə̂ də̂ di əjəm da: «Ɗəbə dəma daa labaa, hare
dam dodə̂ managə sən̰a-lə̂ gədəraninə̂ ka.» 4 Anə̂ alna
ina i ya ta de da, anə̂ pii nare dərə̂ gə me anə̂ kədə i nare
woni agə kwanang sariya gə ərmə̂ gə acn̰e me ca.
5 Dwayna, chamran nə̂ nə̂ urgə nan̰: Mãr̰ĩ an̰jər nare
nə̂ burgə̂ də̂ nə̂ kwandagə yərgə ba i woni ꞌywa mani
bə̂ də̂ dara cendi ba kədənə̂ woni ꞌywa mani managə dusi
day də kala lə̂ me ba ꞌywana dwãr̰ĩ dənə̂ Mãr̰ĩ duwa də
ba u bəw way ba ꞌyagə woni urə̂ w di me ca. 6 Ər̰ə ꞌyə̂ ni
da, anə̂ al nare nə̂ burgə̂ də̂ woni ꞌywa mani bə̂ də̂ ichin̰
me, woni gələ̂ ng dərə̂ ng hara ganang sariya lə̂ da, i woni
ꞌywa mani di cendi bə̂ də̂ mo? 7 Nare nə̂ ta di i woni waya
sumi gə lade gə Mãr̰ĩ ꞌyang gandəw di gwale duwa gə
acn̰e di cendi bə̂ də̂ mo?
8 I sədə, anə̂ alna bii gə ꞌwoo gənə̂ Mãr̰ĩ duwa gə ɗoy
kwanaw bam pad di bəw gə gə jangəw maktubə lə̂ ba
1 Chamran ꞌyə̂ ni nə̂

Jak 2:9

5

Jak 2:18

da: «Mə̂ ha urə̂ jam gun ya səm dəma de.» Da anə̂ al i
mani nə̂ lade ꞌyang. 9 Ɗəm da anə̂ ina i woni piyə̂ nare
dərə̂ gə da anə̂ al i acn̰a me bii gə ꞌwoo gənə̂ Mãr̰ĩ duwa
di bwang gwale dədə̂ ngə dara anə̂ gən̰ bəw bam. 10 Dara
gun alna bii gə ꞌwoo di pad me cə̂ langəna gə mən daa da
an̰ji cə̂ langə bii gə ꞌwoo gə gəndəw wor pad di daa me
ca. 11 I gun gaba waya ba da: «Mə̂ ha ala acn̰a gə gichəni
bə̂ də̂ ta di», way ɗang ba da: «Mə̂ ərəm ba mə̂ ꞌyə̂ gun
bə̂ də̂ me mə̂ cor ha ꞌyaw», me mə̂ ala acn̰a gə gichəni
bə̂ də̂ me, mə̂ ꞌyana gun da, mə̂ cəlangə̂ bii gə ꞌwoo gə
gəndəw wor pad di daa. 12 Gwale dan gə waya me mani
dan nə̂ ala me da, kal gəlnə̂ dara banə̂ i nare nə̂ bii gə
ꞌwoo gaba kədə̂ nare daa di sanga ba anang sariya an̰ju.
13 Dara gun gaba yara jaw n̰agəni duwa bə̂ də̂ da, wala
gə sariya-lə̂ da Mãr̰ĩ kaw ha alaw sariya dəban yara gə
n̰agəni duwa bə̂ də̂ me ca. Yande da aba yara jaw n̰agəni
duwa kaw lan̰də sariya di bə̂ də̂ bər̰in̰ me ca.
Dusi də kala me, mani nə̂ ala me
Chamran, gun wayna gə bəw məra, ba i aba kala
dusəw me alna mani gəlnə̂ nəm bə̂ də̂ da, dusi də kala
də ya ta de di neyem bələ̂ w mo? 15 Ya chandərang labaa
chidərəng ꞌywana barge gaba hura bə̂ də̂ me mani day
nə̂ wama inalə̂ bə̂ də̂ wala gə wala me, 16 gun mən
dwar̰angə̂ waygə da: «Damna labiya, me kal sədə̂ ng
ur̰ənə̂ , me wamna əbənə̂ », me dəban ꞌyagə mani nə̂
wama da ꞌywala duwa ilə̂ nalə̂ mo? 17 Dusi də kala kaw i
ya ta de me ca, dusi də kala də dəban mani dəra nə̂ ala
da, ya ba də mare bam ɓər̰in̰.
18 Ga gun mən wayna da: «Əndi da, nə̂ kal i dusən, me
əjəm da, mə̂ al i mani me da». Ər̰ə nə̂ ha cwaw wayaw
da: «Gələn dusəm də kala də dəban mani dəra nə̂ ala
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di, me əndi kaw nə̂ ha gələ̂ m ni də gə mani dəra nə̂
ala di me ca.» 19 Əjəm da, mə̂ kal dusəm dara Mãr̰ĩ ba i
mən tenene bə̂ də̂ mo? Ladə. Dundi nə̂ acn̰e kaw ərəm i
yande me cendi lan̰a algə me sadə dərə̂ wə̂ . 20 Əjəm mə̂
i gun gə ꞌocn̰ waya gwale bə̂ də̂ , mə̂ ur dara ꞌwacn̰a gə ba
dara na me dusi də kala də dəban mani dəra nə̂ ala da
ba i də madəri di mo? 21 Yər mwagərandə gə Abraham
sən̰ Mãr̰ĩ yə̂ rə̂ w ba i gun səw gə təba dara mani duwa nə̂
ala di dara an̰ji doyəw ə̂ w wala gə Mãr̰ĩ wayəw ba kundə
nə̂ gorəndəw gə Isak mana gaba bwasa Mãr̰ĩ-yə̂ aləw
gə Mãr̰ĩ sarga di bə̂ də̂ mo? 22 Mə̂ yə̂ r ta da dusi duwa də
kala di, me mani dəra nə̂ ala di me dayara daa ca me al gə
giyə̂ . I dara mani duwa nə̂ ala di, me dusəw də kala di jor
gədə mani sədə̂ gə. 23 I yande di me gwale gə maktubə
dənə̂ Mãr̰ĩ wayaw dara daraw pii di yala alal ɗəm, ba da:
«Abraham kal dusəw Mãr̰ĩ dəwə̂ , me gə dusəw də kala
də me Mãr̰ĩ yə̂ rəw ba i gun səw gə lade təba me», mani
di yala alal ɗəm. Ta de me Mãr̰ĩ ꞌogəw ba i jaw mache.
24 Anə̂ yala yə̂ r caga ba Mãr̰ĩ yə̂ r gun ba i gun gaba ala
mani nə̂ təba da, i dara mani duwa nə̂ ala, i dara dusəw
də kala məra bə̂ də̂ .
25 Rahab də ɓəg dədə kan̰ja abje dəra kaw i yande me
ca. Mãr̰ĩ yaradə ba i deme sədə də təba dara mani dəra
nə̂ ala, wala gə tandi yə̂ ə̂ nare nə̂ Israyel nə̂ gə kəjə̂ gə
di sədə̂ , me tandi wagələ̂ dəmə̂ gaba hara lə̂ gə bərmə̂
gə ɗang. 26 Ya gun səw gə doni gə hwaya duwa ina lə̂
bə̂ də̂ da mare, yande kaw, dusi də kala də dəban mani
dəra nə̂ ala kaw mare me ca.

3
Gama gə dilesəm
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Chamran, kal nare nan̰ dwar̰angə̂ kədənə̂ woni
gələ̂ gə kwandagə mani ɗi, dara anə̂ ocn̰ nendə woni
gələ̂ gə kwanandə mani da, Mãr̰ĩ ha alandə sariya waya
ɗwoya kwanandə nə̂ ɗang day bam pad. 2 Pat ənda lə̂
pad də alang mani nə̂ i gə bərmə̂ day bə̂ də̂ jiga jiga,
gun alna mani nə̂ acn̰e managə gwale duwa gə waya lə̂
bə̂ də̂ da, an̰ji i gun gə yə səw gasənani gə neyem yə̂ ə̂
səw pad le. 3 Də hurbənagə lemde arjam bədə̂ gələ̂ dara
ba alnandə horəmbə̂ da, sədə̂ gə gə doni pad kaw də i gə
dwana lə̂ dəwə̂ me ca. 4 Yarnandə bərwa sən̰, an̰ji jorna
nan̰e ya man de me ina i gale gə geche me nwagər̰ənaw
daa ya man de kaw, i gə habda duwa gə ɓani yande me
gun gaba yə̂ ə̂ habda di ha gandəw mana gə dərə̂ w urə̂ .
5 Gun dilesəw kaw i yande me ca. Tandi i mani nə̂ ɓani
yande ɗəm da, tandi ogə sədə ba də neyem ala mani nə̂
gechide nan̰. Ya anə̂ ocn̰ nəm de, duwa də ɓani yande
kaw neyem ulə̂ kudəmi gə geche bam ɗəndang. 6 Dilese
di kaw wun ya duwa de, i ciri də dama də nə̂ acn̰a duwa
də hurə̂ lə̂ doni ənda lə̂ , me gawin̰ doni ənda pad gə
acn̰a. I gə acn̰a gə ta di me, tandi meyendəndə bam yaa
əndalə̂ bəra wala ənda ꞌyan̰a duwa-lə̂ . Dwana dəra dədə
meyanda nare bam ta di swa i managə duwa dədə budə̂
bam bə̂ də̂ bərin̰ə̂lə̂ .
7 Gun gə gəsage da, neyem paga mwagne nə̂ bam pad
le me dirbi me mani woni n̰ara dodə̂ me, goche nə̂ kurayyə̂ me ca, mani nə̂ ta di pad da, i gun gə gəsage me,
pagəgə an̰ju. 8 Ɗəm da, gun mən tenene kaw neyem paga
dilesəw bə̂ də̂ , tandi i mani nə̂ meyendə mana bam nə̂
gun neyem yidə dodə̂ bə̂ də̂ . Tandi ꞌwon i gə sam gaba
ꞌya gun. 9 I gə dilesandə di me, də bow gə Aba ciri gə
i abrandə di jilay me, i gandədə tandi me, də sərgə̂ ng
gə nare nə̂ Mãr̰ĩ bogə wunəw ya an̰ju de dige dige di
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me ca. 10 Bədə̂ ng gə mən ta di gang me, anə̂ bow gə
Mãr̰ĩ jilay me, bədə̂ ng gə mən ta di anə̂ sərgə gə nare
me ca, chamran, kal ina yande bə̂ də̂ . 11 Di mən anə̂ yə̂ r
bəla gə cha mən da, nimi duwa ꞌyol me ɗan̰ me ca mo?
12 Chamran, di mən anə̂ yə̂ r dwaga da, neyem ya cwarna
mo? Labaa guy neyem ya dwaga mo? Ina yande bə̂ də̂ da
bəla gə nimi duwa ɗan̰ da, gə ha udə̂ nimi nə̂ ꞌyole lə̂
bə̂ də̂ ɗəm.
Dərin̰ naa nə̂ swa daa
Gun mən dwar̰angə̂ wayna da ba i aba dərə̂ n̰ naa
me aba ꞌwacn̰a mani me ca da kaləw a gələnə̂ dərin̰ naa
duwa di me ꞌwacn̰a duwa di me gə mani nə̂ ala nə̂ lade
me gə asa gə dii dodə̂ me ca. 14 Ɗəm da, dusi də harni
me, də wome me, halgəni me ina lə̂ dusərə̂ ngə̂ da, kalna
ꞌwaga sədə̂ ng dara ba anə̂ i nare woni dərin̰ naa bə̂ də̂ me
sabna kulagə ɗərbənə̂ gwale səw di dodə̂ bə̂ də̂ me ca.
15 Dərin̰ naa nə̂ ya ta de da, i nə̂ swa Mãr̰ĩ səwə̂ bə̂ də̂ , i
nə̂ dodə̂ sən̰a dədə̂ me i dərin̰ naa nə̂ nə̂ gun gə gəsage
duwa me i nə̂ nə̂ sidan dəra me ca. 16 Dara managə harni
me halgəni me inalə̂ da, mani nə̂ dodə̂ mad mad me nə̂
acn̰e nə̂ woy woy kaw ilə̂ me ca. 17 Ɗəm da gun gaba
dərin̰ naa nə̂ swa Mãr̰ĩ-yə̂ da pii pa da i gun gə dusəw
wusə me i gun gə hara gə labiya me i gun gə həlale me
i gun gaba daya nare daa me i gun gaba ərmə̂ jaw me ca.
I gun gə al mani nə̂ lade me i gun gə pii nare dərə̂ gə
bə̂ də̂ me i gun gə lway gwale gə bu me dusəw da i jiga
me ca. 18 Nare nə̂ hara gə həlala jwam da, cendi gəsə
həlala jwam di managə tulə̂ gələ̂ cap cap ya gun ba gəsə
gə swagə̂ de me dərə̂ gə nə̂ cendi n̰il gə da i mani nə̂ ala
nə̂ təba di me ca.
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Yə̂ gə məlan gə mani nə̂ sən̰a dədə̂ ka.
gwale me, nasəba me da swa i woy mo? Swa
i managə ərmə̂ dan gə acn̰e gə ilə̂ jara ganang dəban
bwagə gwayni gə dam lə̂ sədə̂ ngə̂ pad ta di. 2 Anə̂
yər mani me dusərə̂ ng urgəle me anə̂ ꞌywanagə bə̂ də̂
mwom da, anə̂ ərəm ꞌya gə nare. Anə̂ al harni me anə̂
ꞌyo mani di bə̂ də̂ mwom da, anə̂ nasəbə gə nare me
anə̂ daməw gwale me ca. Mani nə̂ anə̂ urgə me anə̂
ꞌyogə bə̂ də̂ ta di, i dara anə̂ urgə i Mãr̰ĩ səwə̂ bə̂ də̂ .
3 Anə̂ urnə̂ mani me anə̂ ꞌywana bə̂ də̂ da, i dara anə̂
ur i gə ərmə̂ gə acn̰e me mani nə̂ anə̂ urgə ta di anə̂
ur i dara meyandagə bam pə̂ gin̰ managə mani dan nə̂
dərə̂ ng urə̂ . 4 ꞌYeni nare woni ɗəbə̂ Mãr̰ĩ tarəwə̂ jang
bə̂ də̂ nə̂ ga! Anə̂ ꞌocn̰ dara urə̂ gə mani nə̂ sən̰a dədə̂
ka nan̰ məra da, i ala gə mar̰ande gə Mãr̰ĩ bə̂ də̂ mo?
Gun gə urnə̂ mani nə̂ sən̰a dədə̂ ka nan̰ məra da, an̰ji
gədə i Mãr̰ĩ aba mar̰ande duwa. 5 Anə̂ ərəm dara gwale
gə maktubə wayəw pad ta di i pə̂ gin̰ ɓa: Dundi də Mãr̰ĩ
chəndə gandədə sədə̂ ndələ̂ ta di an̰ji al halgəni dəra
nan̰e dara ba damnalə̂ jang. 6 Ər̰ə, Mãr̰ĩ al ganandə dusi
də lade nan̰ ɗang ɗoy bam dara maktubə way da: «Woni
gwaba jwargagə da, Mãr̰ĩ cogə tarəw me woni asa dədə̂ gə
dodə̂ da, an̰ji al gandagə dusi də lade me ca.» 7 Kalna Mãr̰ĩ
me ina dole dan an̰ju me ɗəbənəw sidan wayna da, an̰ji
ha wa hara bam hin̰ sədəngə̂ 8 Chədne hane Mãr̰ĩ səwə̂ ib
me an̰ji kaw ha chidə̂ sədəngə̂ me ca. ꞌYeni woni ala acn̰a
da, biynə̂ sədə̂ ng bam acn̰a-lə̂ , me ꞌyeni nə̂ dusərə̂ ng sər
sər da, kalna dusərə̂ ng wusənə̂ le me ca. 9 Alna n̰agəniyə̂
wamani dan dəwə̂ me nulnə̂ gura me, kalna baya dan di
cwarna gədənə̂ gura me sii ꞌywala dan di cwarna gədənə̂
1 Dama gə
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n̰agəni me ca. 10 Hurbəna dədə̂ ng dodə̂ Aba ciri dərə̂ wə̂
me an̰ji ha cwara yibə̂ ng dədə̂ ng di daa sən̰ me ca.
Waya gə chə̂ nəm gwale duwa gə acn̰e

11 Chamran, kalna waya kwanang gwale day gə

acn̰e ɗi,
aba waya jaw gwale duwa gə acn̰e me aw sariya de me da,
an̰ji way i biy gə ꞌwo gwale duwa gə acn̰e me aw i sariya
me caag da, mə̂ anaw biy gə ꞌwo sariya mwom da, mə̂ i
aba lan̰aw bə̂ də̂ ɗəm. 12 I Mãr̰ĩ mən tenene me ꞌyandə
biy gə ꞌwo di me a sariya an̰ju me. I an̰ju mən tenene
me neyem bələ̂ gun me meyendaw bam me ca. Ɗəm da,
əjəm da, mə̂ i wi me mə̂ aw jam gun sariya mo?
Kalna gwaba gə jwargang ɗi

13 Caga da, dwayna gwale ni, ꞌyə̂ ni woni waya da:

«Laba
labaa sanga da, nə̂ ha nin hara ciri də geche də yandeyə̂
nə̂ ha nin dama lə̂ ala aliya mən, nə̂ ha nin ala kenge
me nə̂ ha nin ꞌywa gursə.» 14 Mani nə̂ ha alang sanga da,
anə̂ ꞌwocnə̂ gə mənang kaw mo me bələ̂ dan da ha wunə̂
man me mo? ꞌYeni da, anə̂ wun ya masəm gə dəmə̂ ɓani
hin̰e me ɓam da, nol bam kalang ta de. 15 Gwale gə de anə̂
ha wayaw di i ya ta de: Aba ciri urnə̂ da, də ha damang
dərə̂ ndə bəra, də ha dama ala mani nə̂ ya ka de me, nə̂
ya ta de me ca. 16 Ər̰ə caga da, anə̂ ꞌogə sədə̂ ng ꞌyə̂ ni me
anə̂ gwobə jwargang me, ꞌwaga gə sii gə ya ta de da, acn̰
nan̰e. 17 Ɗəm da, gun gə ꞌwacn̰ana ala gə ladni me alnaw
bə̂ də̂ da, al i acn̰a gə geche.

5

Gəsə̂ ni gə ꞌyagə nare woni ꞌywa mani.
Dwayna gwale gə nə̂ wayang ꞌyeni woni ꞌywa mani
di, bwana gura me, nulbənə̂ sədə̂ gə me dara wamani
gə ɓedangə̂ di. 2 Mani dan nə̂ ꞌywa di meyendə bam
1
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me barge dan kaw dəgən̰e law bam me ca. 3 Jəndar dan
me gursə dan me kaw marəw yigə bam, marəw gə ta
di, ha biyə̂ sandərang Mãr̰ĩ dərə̂ wə̂ dara ba anə̂ al mani
nə̂ acn̰e, me ha ulə̂ doni dan gə sədə̂ ng bam ya duwa de
me ca. Dara anə̂ dajəba mani nə̂ ꞌywa wala gə so ka ha
pii gə ilə̂ ꞌyan̰a-lə̂ di. 4 Nare woni n̰ilə̂ swagə̂ managə
yiga dan-ə̂ kaw, anə̂ ꞌyogəgə gursə day gə bərmə̂ duwa
bə̂ də̂ . Dwayna nulə̂ day gə cendi nul dara darang di sən̰,
nulə̂ gənə̂ nare woni n̰ilə̂ swagə̂ day di nəm yaa əndara
managə Aba ciri gə Mãr̰ĩ gə dwana pad i əsə̂ wə̂ di
suməwə̂ . 5 Anə̂ dam dodə̂ sən̰a lə̂ ka, mana gə ladəbeyə̂
me mani nə̂ dərə̂ ng urgə me anə̂ ənbə al swani ya mani
nə̂ paga nə̂ gə ha gandagə dara kunbə̂ gə bam de. 6 Nare
woni ala mani nə̂ təba da, anə̂ bogə gwale dədə̂ gələ̂ me
anə̂ ꞌyə̂ gə bam me ca kaw, cendi tin̰ bədə̂ gə way gwale
bə̂ də̂ .
ꞌWo gə di bam wamani-yə̂
dədə̂ ng bam bəra Aba ciri cwara duwa
lə̂ ba. Yarna aba yiga sən̰, an̰ji u dəw bam bəra ɓedə
gə sən̰a duwa də an̰ji yigədə di ba nanaw swagə̂ ladna.
An̰ji ugə swagə̂ di dəw bam bəra ɓedə gə Mãr̰ĩ gaba
ꞌwa dərin̰ nə̂ pii-yə̂ me gə targən̰ə̂ me ca. 8 ꞌYeni kaw
unə̂ dədə̂ ng bam me yinə̂ dusərə̂ ng waynale dara cwara
gənə̂ Aba ciri duwa da, wor i ib də̂ n̰ ɗəm.
9 Kalna nulbə̂ gə kwanang gwale day ɗi, chamran,
dara sanga kaw kal Mãr̰ĩ anang sariya bə̂ də̂ me ca. Yarna
aba agə nare sariya di yala ɗəbə lə̂ kulə bəwə̂ ib
ɗəm, an̰ji ha dəmə̂ i kulə̂ . 10 Chamran, kalna dusərə̂ ng
gunə̂ ng managə woni waya Mãr̰ĩ bu nə̂ pii nə̂ way gwale
gə suməw di dədə̂ gələ̂ sən̰. Cendi ꞌwo dədə̂ gə bam
managə jiba day-ə̂ me ꞌyeni kaw alna yande me ca. 11 Sii
7 Chamran, unə̂
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ꞌywala di i dara nare nə̂ tanga pii woni ꞌwo dədə̂ gə bam
ya ta de di day. Anə̂ doy mana dənə̂ Job duwa me yə̂ ə̂
duwa gə səw managə wamani gə ꞌyow dalawə̂ me mani
nə̂ Aba ciri gə Mãr̰ĩ al gandəw di me ca, bə̂ də̂ mo. Dara
Aba ciri gə Mãr̰ĩ da, i gun gə dusəw ladə nan̰e me dərə̂ w
ꞌyə̂ ngəw gun dəwə̂ me ca.
12 Chamran, pii pa da, kalna sərgə sədə̂ ng gə daa bə̂ də̂
me gə sən̰a bə̂ də̂ me gə mani nə̂ ɗang bə̂ də̂ me ca.
Gwale dan gə anə̂ wayəw di: ina i «ə̂ w» le i ə̂ w, ina i
«bə̂ də̂ » le i bə̂ də̂ me ca, dara kal anə̂ bwarna managə
sariya dənə̂ Mãr̰ĩ duwa lə̂ bə̂ də̂ me ca.
Amsa gə Mãr̰ĩ dara woni mwom
Gun mən managə dwar̰angə̂ wamani ꞌywawe mo?
A amsəna Mãr̰ĩ me gə ɗang dam ꞌywalalə̂ mo? A tunə̂
diri bwanaw gə Mãr̰ĩ jilay me ca. 14 Gun mən managə
dwar̰angə mwom aləwe mo? A ꞌwagəna nare woni ɗəbə̂
nare nə̂ nə̂ Mãr̰ĩ nə̂ dayar mana mən dərə̂ gələ̂ amsənaw
Mãr̰ĩ dəwə̂ me kwogədənaw swani dəwə̂ me gə Aba ciri
suməw. 15 Amsa gə Mãr̰ĩ gə dusi də kala da, ha swa aba
mwom di i daa me Aba ciri gə Mãr̰ĩ kaw ha ꞌyaw labiya me
ha kala dusəw həlala managə acn̰a duwa dəwə̂ me ca.
16 Wayna acn̰a dan gəndəw daa, daa, managə dwar̰angə̂
me gun gə woy kaw amsəna Mãr̰ĩ dara jaw me dara kal
anə̂ ꞌywana labiya. Dara gun gaba ala mani gə bərmə̂
duwa təba da, amsa duwa di dwana duwa ilə̂ nan̰e. 17 Abe
gə gə ꞌogəw Eli da i gun gə wun ya nendə de me an̰ji
amsa Mãr̰ĩ gə dwana dara Mãr̰ĩ ba ꞌwana bə̂ də̂ me Mãr̰ĩ
di ꞌwo bə̂ də̂ al aliya subu gə durə kubi. 18 Managə ta
lə̂ da an̰ji cor amsa Mãr̰ĩ ba ꞌwana bi, ər̰ə Mãr̰ĩ di ꞌwo me
swagə̂ kaw dəm me naa sən̰a dədə̂ me ca.
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Chamran, gun dan mən dwar̰angə̂ nwalna bərmə̂
gənə̂ gwale səw di bam me jaw gə ɗang walnaw cwanaw
bi da. 20 Kalna dusərə̂ ng gunə̂ ng gwale gə ta di dəwə̂ ,
gun gə cwanay aba ala acn̰a gə nol bam di bi managə
bərmə̂ gə lade-yə̂ da, an̰ji ha bələw i daa made əsədələ̂
me Mãr̰ĩ kaw ha kala dusəw həlala managə acn̰a duwa gə
nan̰ di dəwə̂ me ca.
19
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