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Maktubu də nə̂ Luk duwa

1 1 Jan mache gə Teyopil, nare nan̰ kan̰ja bərmə̂
dara janga mani pat nə̂ Jesu alagə dwaŗaninə̂ dodə̂

maktubulə.̂ 2Cendi jangə i mani nə̂ nare woni yara mani
gə dərəĝə pi pa gwale day me, woni yara mani di asə berni
gwale gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa di me ca. 3 I dara yande me, əndi
kaw, nə̂ kan̰jə̂ gwale gə ta di gəndəw na, dara ba nə̂ jangəm
nəm dodə,̂ əjəm Teyopil gə nə̂ yerəm ba mə̂ i gun. Nə̂ kan̰jə
gwale gə nə̂ Jesu duwa pat gəndəw də piyə̂ bəra 'yan̰a
duwalə,̂ nə̂ ɗangŗəw ladə me ca. 4Nə̂ jangəw nəm dara əjəm
kaw, mə̂ 'wacn̰ana dara gələ̂ gə gə gələm gandəw di, ba i
gwale səw.

Paja gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa way gwale
dara yaa gə nə̂ Jã Batis duwa

5Wala gə Herod lam gə dwaŗ̃i ̃ managə sən̰a də Judeyə̂ da,
aba bwasa Maŗ̃i ̃ mən gə 'wogəw Jakari ilə.̂ An̰ji ilə̂ managə
woni bwasa Maŗ̃i ̃ nə̂ gə sabəgə abe gə gə 'wogəw Abiya
gəndəwə̂ dwaŗagələ.̂ Dyamo sumdə i Elisabet. Tandi i Arõ
mwaw. 6Cendi ca dayə̂ ca, i nare sədəĝə nə̂ ha təba Maŗ̃i ̃
dərəŵə̂ me, pam bi gə 'wo gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa gə dusərəĝə də
mən me ca. 7Ɗəm da, cendi yə̂ dwe bəd̂ə,̂ dara Elisabet i
madri me, cendi ca dayə̂ ca halbəle me ca. 8+9Wala gə ta də
lə̂ da, i nə̂ Jakari gə nəma duwa wala day gaba ala sarəga.
Cendi biy Jakari ya Juwip mani day nə̂ gəndəĝə ba ərəm
nəm de. Cendi biyəŵ dara an̰ju ba dəmnə̂ kulu gə nə̂ Maŗ̃iỹə̂
me, ba ulnə̂ chemde nə̂ bi ya ɗogəsang de di. 10Managə an̰ji
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ilə̂ kulə̂ ulə̂ chemde lə̂ da, nare nə̂ hara dara amsa Maŗ̃i ̃
nə̂ gəndəĝə wor da, dayar day ɗəbə̂ iche me amsəŵ nəm.
11Managə ta də lə̂ dok, paja gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa dəmə̂ gəra
ɗəbə mana gaba ulə̂ chemdeyə̂ di tulu də əsay gə abeyə.̂
12Managə Jakari yər̂əw ɗəbəl̂ə̂ da, səw sadəw tag-tag me,
lan̰a kaw aləw me ca. 13Əŗə, paja gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa gə ta
di wayəw da : « Jakari, kal ala lan̰a ɗi, dara amsa dəma da,
Maŗ̃i ̃ dwoy. Dyam də Elisabet ha yam dwe gə abe me, mə̂
ha 'wagaw suməw Ja.̃ 14 Səm ha 'ywalam dara dwe gə ta di
me, nare nan̰ ha aja pide dara ya duwa di me ca. 15An̰ji ha
gədə̂ gun gə geche managə Aba ciri gə Maŗ̃i ̃ dərəŵə̂ me,
ha cha gani gə 'wogəw « vin » hən̰e bəd̂ə̂ me, gani gə ɗang
gə man̰e hən̰e bəd̂ə̂ me ca. I dundi də nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa me,
ha dama dusuwə̂ managə an̰ji wor nəm 'iw nudəd̂ələ̂ sən̰.
16Dwe gə ta di, ɗan̰ ha 'waga nare nə̂ Israyel nan̰, dara hara
gandagə Maŗ̃i ̃ səwə.̂ 17An̰ji ha ɗangŗa bərmə̂ gə nə̂ Maŗ̃i ̃
duwa pi do me, Maŗ̃i ̃ hara sən̰. Dundi duwa də an̰ji algə giyə̂
me dwana duwa me da, wun ya də nə̂ aba waya gwale gə
nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa gə gə 'wogəw Eli de. An̰ji ha daya nare day
gə nə̂ dəndəragə, dara ba urnə sədəĝə me, ha 'waga woni
ala mani nə̂ acn̰e, dara ba cwarna alna mani ya nare nə̂
dusərəĝə lade de me ca. Yande da, an̰ji ha ɗangŗa nare ba
kədənə nare woni neyəma yə̂ Aba ciri gə Maŗ̃i ̃ dusərəĝələ̂
me ca. » 18 Jakari ur paja gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa da : « Mani nə̂ ya
ta de da, nə̂ ha 'wacn̰a gə man ba i sədə mo ? Dara nin gə
dyaman ca da, nə̂ halbənine ɗəm. » 19Əŗə, paja gə nə̂ Maŗ̃i ̃
duwa co wayəw da : « Əndi, nə̂ i Gabriyel. Nə̂ ɗəbə Maŗ̃i ̃
dərəŵə̂ ip dara ala gə giyə̂ duwa. I an̰ji me, giyən dara ba
nə̂ hane waynam nõ də lade də ta di. 20Caga da, yər̂. Nə̂
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ha əməm waya gə gwale bam bəraa, ɗan̰ dyam də ha ya gə
dwe dodə̂ ba, dara mə̂ gən̰ə̂ gwale ni bam. Gwale ni gə ta di,
ɗan̰ ha alala i gə wala duwa ba. » Ta də me, i gwale gə paja
gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa wayəw Jakari di. 21Nare woni ɗəbə̂ iche
di, ɓedə Jakari ta-ta me, cendi ərəm dara an̰ji ba dama kulə̂
nan̰e. 22Managə an̰ji dəmə̂ iche ɗəm da, an̰ji neyəm wayagə
gwale bəd̂ə.̂ Cendi kaw ocn̰ dara mani ba dəmə̂ 'ywawe kulə.̂
Jakari da, gəlbəĝə i əsaw məra, neyəm waya gwale bəd̂ə.̂
23Managə wala duwa gaba ala giyə̂ də 'yen̰ bam pat ɗəm
da, an̰ji cor ha ulay duwalə.̂ 24Al wala ɓani da, dyamo də
Elisabet di u gudi me, tandi budə̂ sədə neyəm duru ji. Tandi
way da : 25 « Aba ciri gə Maŗ̃i ̃ yər̂ n̰agəni ni me, 'yan gudi gə
ta di. Yande da, an̰ji biyən jawe bam dənə̂ nare dərəĝələ.̂ »

Paja gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa way gwale dara yaa gə nə̂ Jesu
26Duru gə kubi gə Elisabet u gə gudi dalawə̂ da, Maŗ̃i ̃ giy

paja duwa gə Gabriyel managə ciri də Nasaret, wama gə
Galileyə.̂ 27An̰ji giyəw managə dwe də more, də abe gə gə
'wogəw Josep al mogəni dəra. Josep da, i dole gə Dabid
mwaw. Dwe də more də ta di, gə 'ogdə Mari. 28Paja dəm
gəndəd̂ələ̂ kulə̂ me waydə da : « Kal siy 'ywoli, məndi, də
Maŗ̃i ̃ pi bəw diyə.̂ Maŗ̃i ̃ dam i gandi. » 29Managə Mari dwoy
gwale gə ta də da, dusədə cubədə nan̰ me tandi way da :
« Labiya də ta də da, gəndədə ba i man mo ? » 30Paja gə nə̂
Maŗ̃i ̃ duwa waydə da : « Kal ala lan̰a ɗi, Mari. Maŗ̃i ̃ ɓəŗi al
gandi ladni. 31Yər̂, də̂ ha 'wo gudi me, də̂ ha ya dwe gə abe
me, də̂ ha 'wagaw suməw Jesu. 32Gə ha 'yaw gasənini me, gə
ha 'wagawMaŗ̃i ̃ gaba damamani dədəĝələ̂ pat gorəndəwme
ca. Aba ciri gə Maŗ̃i ̃ ha 'yaw gage gə dwaŗ̃i ̃ gə nə̂ mwaw gə
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Dabid duwa. 33An̰ji ha lama dwaŗ̃i ̃ managə nare nə̂ Israyel
dədəĝələ̂ gə dərəŵ bəŗən me, dwaŗ̃i ̃ duwa da, 'yan̰a dəra ha
'yalə bəd̂ə̂ bəŗən̰ me ca. 34Əŗə, Mari wayəw paja gə nə̂ Maŗ̃i ̃
duwa da : « Mani nə̂ ya ta de da, ha alala man man mo ?
Dara nə̂ ocn̰ abe di mən bəd̂ə̂ sən̰. » 35Paja codə waydə da :
« Dundi də nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa ha chə̂ diyə̂ me, dwana də nə̂ Maŗ̃i ̃
gaba dama daa duwa ha əbəy dun diyə̂ me ca. I dara yande
me, dwe gə də̂ ha yaw, gə Maŗ̃i ̃ biyəw dara ba ina gun duwa
di, gə ha 'wagaw Maŗ̃i ̃ gorəndəw sən̰. 36Caga da kaw, wiley
də Elisabet də madri me, də hal nan̰ də gə way ba ya dwe
bəd̂ə̂ di, i gə gudi gaba duru kubi ɗəm. 37Mani nə̂ ta di ha
alala, dara mani mən ɗwoy Maŗ̃i ̃ bəd̂ə.̂ » 38Mari cow wayəw
paja da : « Əndi, nə̂ i kwoy də Aba ciri gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa, kal
mani nə̂ ta di alalna ya ba mə̂ waynəm de. » Əŗə, paja gə nə̂
Maŗ̃i ̃ duwa so ya kaldə.

Mari ha dara yara Elisabet
39Managə wala gə ta də lə̂ da, Mari ɗangəŗə sədə me

so kalang ha kuŗa dədə̂ managə ciri də wama gə Judeyə.̂
40Tandi gəra dəm kərə̂ nə̂ Jakariyə̂ me aldə Elisabet labiya.
41Managə Elisabet dwoy Mari labiya dəra mwom da, dwe gə
nudəd̂ələ̂ də cogdə səw nan̰ me, dundi də nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa gəra
dam dusəd̂ələ̂ me ca. 42Əŗə, Elisabet sojə gwale daa pən̂g-
pən̂g me way da : « Caga da, Maŗ̃i ̃ pi bəw diyə̂ nan̰, ɗwoy
kwanday namde bam pat me, pi bəw gorəndi gə nudeyə̂
duwə̂ me ca. 43Nə̂ i wi me, Aba ciri ni iw hara yər̂ən mo ?
44Nə̂ ocn̰ com dara də i Aba ciri ni iw, dara managə nə̂
dwoy labiya diya mwom da, dwe gə nudənə̂ səw 'ywoləw
me cogdə səw nan̰ me ca. 45Maŗ̃i ̃ pi bəw diyə̂ nan̰, məndi
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də də̂ kala dusi managə gwale gə an̰ji wayay də duwə,̂ dara
gwale gə an̰ji wayay ta di, ha alale 'yang. »

Diri də nə̂ Mari dəra
46Mari way da : « Bən tən̰ 'wogə Aba ciri gə Maŗ̃i ̃ gə jilay

me, 47 sən 'ywolən managə Maŗ̃i ̃ ni gaba bələn̂ də duwə̂ me
ca. 48Dara an̰ji yər̂ kwoy duwa də pəgən̰ di n̰agəni dəra.
'Yang, ca ga ka ha pi da, nare gə targadə day ha waya dara
Maŗ̃i ̃ ba pi bəw dənə,̂ 49dara Maŗ̃i ̃ gaba dwana nan̰ alan
mani nə̂ geche me, an̰ji kaw i gun gə wun mənaw jiga me
ca. 50Dusi də lade də nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa da, dam i gə narje woni
alaw horəm̂bə̂ gə targadə day gə targadə day. 51Maŗ̃i ̃ al
mani nə̂ geche gə dwana duwa me cəĝədə nare woni 'waga
sədəĝə bam jiga-jiga me ca. 52An̰ji nongŗə dolgə nə̂ gechide
gagəge dayə̂ ɓugədəgə dodə̂ me, lay woni n̰agəni chigədəgə
lə̂ diyə.̂ 53An̰ji 'yagə nare woni cherni mani nan̰ me, woni
'ywa da, 'yworgə da əsəragə pəgən̰. 54An̰ji gəra wagə nare
duwa nə̂ Israyel lə.̂ An̰ji nəm dusi də lade 55də an̰ji al gə
Abraham me mwagəraw me də bam bəd̂ə̂ gə dərən̰ bəŗən̰.
An̰ji al ya ba biygə gə mwagərandə nə̂ pi bi yande. » Ta də
me, i diri də Mari tu də di. 56Mari dam gə Elisabet neyəm
ya duru subu de do me, tandi cor ha ulay sən̰.

Yaa gə nə̂ Jã Batis duwa
57Managə Elisabet wala dəra gaba yaa neyəm mwom da,

tandi yə̂ dwe gə abe. 58Woni ciri dəra bədə me, waŗadə me,
dwoy ladni gə Aba ciri gə Maŗ̃i ̃ ba al gandədə da, cendi gəra
ajə pide gandədə me ca.
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Sawa gə ban̰a də nə̂ Jã Batis duwa
59Managə gə yəŵ al wala dunasər mwom da, nare hara

dara sawaw dwe də ban̰a bam. Cendi ur de ba gə 'wogəw
« Jakari », sumi gə nə̂ abo duwa. 60Əŗə, iw waygə da :
« 'Wagənaw yande bəd̂ə.̂ Gə ha 'wagaw Ja.̃ » 61Waŗadə codə
waydə da : « I wi waŗay dwaŗagələ̂ gə 'wogəw yande mo ? »
62Əŗə, cendi gəlbəw abo də əsəragə, urəw gaba an̰ju ba ha
'waga dwe di i man mo ? 63 Jakari urgə ba unəw habda gə gə
pələw dara janga gə maniyə̂ di. Cendi 'wow me, an̰ji jangə
ba da : « Suməw i Ja.̃ » Yande da, nare pat yibdə dədəĝə.
64Managə ta də lə̂ dok, Jakari bəw tən̰ər̂ bam, way gwale
me, 'wogə Maŗ̃i ̃ gə jilay me ca. 65Managə ta də lə̂ da, lan̰a
al woni ciri day bədə me, dusərəĝə kaw cubdəgə me ca.
Managə ciri də daa kuŗa də Jude dədə̂ pat da, nare way
mani nə̂ alal gwale day nə̂ ta di. 66Nare nə̂ dwoy mani nə̂
alal nə̂ ta di, gwale day da, cendi yə dusərəĝələ̂ me urbə
sədəĝə ba da : « Dwe gə ta di ɓak da, ha gədə̂ i na mo ? »
Dara Aba ciri gə Maŗ̃i ̃ asə əsəŵ i duwə.̂

Diri də nə̂ Jakari duwa
67Dundi də nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa dam Jakari gə nə̂ dwe də abo

di dusuwə̂ me, an̰ji kəbə gwale gə Maŗ̃i ̃ wayaw gandəw di
ba da : 68 « Kal narje 'wagəna Aba ciri gə i Maŗ̃i ̃ gə nə̂ Israel
day də gə jilay, dara an̰ji yər̂ nare duwa n̰agəni day me,
kədəĝə daa me ca. 69An̰ji giyəĝə nare duwa aba bələ̂ mana
mən gaba dwana. An̰ji i dole gə Dabid mwaw me, dole gə
Dabid di i aba giyə̂ gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa. 70Gwale gə ta di, woni
waya gwale gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa nə̂ pi ɓək nə̂ dusərəĝə wusə
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də wayəw. 71An̰ji way ɗang ba ha kədə̂ nare duwa daa woni
maŗande day, woni cadbagə əsəragələ.̂ 72An̰ji gələn̂də ladni
duwa i gə mwagərandə nə̂ pi ɓək me, dusəw guw managə
gwale gə an̰ji maw gə dusəw də wuse her də duwə̂ me ca.
73Dara Maŗ̃i ̃ da, an̰ji sərgəw mwagərandə gə Abraham səw,
ba ha alandə mani nə̂ ta di. 74An̰ji sərgəw səw dara wala
gə ba kədənən̂də daa woni maŗande ənda əsəragələ̂ mwom
da, ba də̂ alnang giyə̂ duwa dəban dusi də lan̰a, 75dara ba
də̂ damnang gə dusi də wuse her me, ba də alnang mani nə̂
təba Maŗ̃i ̃ dərəŵə̂ wala gə də̂ waŗang nəm sən̰a dədə̂ ka sən̰.
76Əjəm gə gorəndən da, gə ha 'wagam gun gaba waya gwale
gə nə̂ Aba dama mani pat dədəĝələ̂ duwa me, mə̂ ha hara
ala giyə̂ Aba ciri dərəŵə̂ pi, dara ɗangŗaw gə bərmə̂ duwa.
77Mə̂ ha gələĝə narje duwa dara Maŗ̃i ̃ ba kal dusəw həlal
managə acn̰a day duwə̂ me, dara an̰ju ur ba bəlgəle me ca.
78Mani nə̂ ta di alal, i dara dusi də lade də nə̂ Maŗ̃i ̃ ənda
duwa də ɗaning. Dusi də lade də nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa də ta di me,
ha dəmən̂də gə aba bələn̂də gə ha acn̰a mana dədən̂dələ,̂
ya dawa ba də dəmə̂ nəm daa ta de. 79An̰ji ha dəmə̂ dara
acn̰agə gə woni dama diləmə me, woni dama ɓeyada made
memana, dara ba woləndə bondəmanagə bərmə̂ gaba dama
gə həlala jwam lə̂ me ca. » Ta də me, i diri də Jakari tu də
di. 80Əŗə, Jã jor gədə̂ gun me, dərəŵ kaw naa me ca. An̰ji so
ha dama bam kudmi dalawə̂ bəraa do me, cwara gəra asə
berni daa managə nare nə̂ Israyel pat dərəĝələ̂ sən̰.

Yaa gə nə̂ Jesu Krist duwa

2 1Yaa gə nə̂ Jã duwa taruwə̂ da, dole gə geche gə Sesar
Ogust u bəw waygə woni giyə̂ duwa dara ba hana
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asənaw nare nə̂ managə lew gə duwalə̂ pat le. 2Asa gə nare
gə dərən̰ daa gə ta di, alal i wala gə Kiriniyus gə i dole gə
geche gə 'wow hara chuw dara lama gə dwaŗ̃i ̃ managə sən̰a
də Siriyə.̂ 3Gun gə wey wey kaw ha managə sən̰a duwalə̂
me, gə ha jangaw gə suməw də lə̂ sən̰. 4 I dara ta də me,
Josep kaw so managə ciri də Nasaret, wama gə Galileyə,̂
ba hagə ha managə ciri də Betlehem, wama gə Judeyə.̂ Ciri
də ta di, i ciri də nə̂ dole gə pi gə Dabid duwa me, Josep i
Dabid mwaw me ca. 5Cendi ha day gə dyamo də Mari ca,
dara ba gə ha janga sumdəgə. Dyamo də Mari da, i gə gudi lə̂
nudəd̂ələ̂ ɗəm. 6Wala gə cendi wor damə Betlehem sən̰ da,
Mari wala dəra gaba yaa neyəm ɗəm. 7Tandi yə̂ gorəndədə
gə man̰jili me, tandi legərəw daa gə barge me asəw managə
mani nə̂ gə ɗangŗəgə dara bwagəgə mani nə̂ paga chimi
dwaŗagələ.̂ Dara managə kulu gə məje dayə̂ da, mana gaba
'ya yen̰gə da. 8Managə sən̰a də Betlehem da, woni gama
mani nə̂ paga damə̂ bam ciri tuldələ̂ ip, gama mani day nə̂
pagalə̂ gə changa. 9Paja gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwamən dəm dədəĝələ̂
jisgə me, duwa də nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa acn̰əgə mana bam ɗən̰-ɗən̰.
Əŗə, lan̰a cor algə nan̰e. 10Paja gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa waygə
da : « Kalna ala lan̰a ɗi. Dwayna, nə̂ hara wayang i gwale
gə lade gə nare pat dwaynaw da, sədəĝə ha 'ywalagə nan̰e.
11Changa də laba lə̂ da, gə yang aba bələ̂ mana mən managə
ciri də nə̂ Dabid lə.̂ An̰ji i Aba ciri dan gə gə 'wogəw Krist gə
Maŗ̃i ̃ biyəw di. 12Anə̂ yarna dwe gə man̰ gə legərəw daa gə
barge me, gə asəwmanagə mani nə̂ gə ɗangŗəgə dara bwagə
gə mani nə̂ paga chimi dwaŗagələ̂ da, i an̰ji. » 13Managə ta
də lə̂ dok da, paja nə̂ nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa nə̂ ɗang dəmə̂ gə gəŗə
gəra dayar gə paja gə pi də daa mən. Cendi tu diri me 'wogə
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Maŗ̃i ̃ gə jilay me ba da : 14 « Kal Maŗ̃i ̃ gaba dama mani pat
dədəĝələ̂ suməw 'wagəna me, nare nə̂ Maŗ̃i ̃ urgə sən̰a dədə
ka da, gə damna gə həlala jwam me ca. » 15Managə paja
nə̂ nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa di ɓəŗən̰ə ya da, kal woni gama mani
nə̂ paga mwom da, cendi wajəbə da : « Caga da, hanandə
managə Betlehem ba. Də̂ harang yara mani nə̂ alal nə̂ Aba
ciri wayən̂də gwale day di gə dərən̂də. » 16Cendi swa hara
kalang me, gəra 'ywo Mari day gə Josep me dwe gə man̰
də 'yalə dodə̂ managə mani nə̂ gə ɗangŗəgə dara bwagəgə
mani nə̂ paga chimi dwaŗagələ.̂ 17Managə woni gama mani
nə̂ paga hara gəra yər̂ dwe gə man̰ di mwom da, cendi biygə
woni dama duwə̂ gwale gə paja wayagə gandəw dara dwe
gə man̰ di. 18Nare nə̂ dwoy gwale gə woni gama mani nə̂
paga di kəbəgə gandəw da, cendi yibdə dədəĝə nan̰. 19Mari
dəra da, yə gwale gə ta di pat, gam dusəd̂ələ̂ me, ərəm̂ə diyə̂
me ca. 20Əŗə, woni gama mani nə̂ paga cor ha mana dayə.̂
Cendi tu diri bow gə Maŗ̃i ̃ jilay dərəĝə daa, dara mani nə̂
cendi dwayagə me, yaragə me ca. Mani nə̂ ta di wun ya paja
gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa ba wayagə nəm pi de diget-diget. 21Wala
gə dwe gə man̰ di al wala dunasər mwom da, gə saw ban̰a
bam me, gə 'wogəw suməw Jesu. Sumi gə ta di, i gə paja
gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa 'wogəw gandəw wala gə iw wor 'wə̂ gudi
duwa sən̰ di.

Josep day gə Mari hargə kulu gə nə̂ Maŗ̃iỹə̂
22–24Bi gə 'wo gə nə̂ Moyis duwa way da : Namde woni ya

da, hana ciri də nə̂ Maŗ̃ĩyə̂ alna sarəga da me, gə ha kədə
nare nə̂ ladbe Maŗ̃ĩ dərəŵə.̂ I dara ta də me, wala gaba ala
sarəga də neyəm mwom da, cendi 'wə̂ dwe gə man̰ di hara
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gandəwmanagə Jerisalem dara ala sarəga də nə̂ namde day.
Sarəga də ta di, gə al i gə kogəl də bare sər labaa də kergede
sər me. Ɗang da, bi gə 'wo gə nə̂ Moyis duwa way ba da :
Dwe gə abe gə dərən̰̂ə̂ piyə da, gə ha 'yaw gandəw Aba ciri
gə Maŗ̃ĩ. Cendi hara gə man̰ di dara ba gə gələw daa Aba
ciri gə Maŗ̃i ̃ dərəŵə̂ me ca.

Simeyo, gun gaba alaw Maŗ̃i ̃ horəm̂bə̂
25Managə wala gə ta də lə̂ da, abe mən damə̂ Jerisalem,

suməw i Simeyo. Abe gə ta di, i gun gaba alaw Maŗ̃i ̃
horəm̂bə̂ me al mani nə̂ təba me ca. An̰ji dam ba ɓedə aba
kədə̂ nare nə̂ Israyel daa də ba. Dundi də nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa
ilə̂ gandəw me ca. 26Abe gə ta di, dundi də nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa
wayaw pi, an̰ju ba ha mara bəd̂ə.̂ An̰ji ba yara Krist gə nə̂
Aba ciri duwa gə dərəŵ ba, do me, an̰ju ba ha mara sən̰.
27Wala gə nə̂ Mari day gə tərəd̂ə worgə lə̂ ciri də nə̂ Maŗ̃iỹə̂
dara ala gə biy gə 'wə̂ gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa ba waynəm de
sən̰ da, dundi də nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa wala Simeyo hara gandəw
managə ciri də nə̂ Maŗ̃iỹə̂ me ca. 28 Simeyo uw man̰ di yəw
suwə̂ me, aləw Maŗ̃i ̃ doche me, tu diri ba da : 29 « Aba ciri ni,
caga da mə̂ al mani nə̂ mə̂ biyən gə bəm də ɗəm. Mwom da,
nə̂ marnale kaw, nə̂ ha hara gə həlala jwam. 30Dara nə̂ yər̂
aba bələ̂ narje di gə dərən ɗəm. 31Aba bələ̂ mana gə ta di, i
gə mə̂ ɗangŗəw dara narje pat managə sən̰a dədə̂ di. 32An̰ji
wun ya mana gə acn̰e gaba gələĝə nare woni 'wacn̰a Maŗ̃i ̃
bəd̂ə̂ Maŗ̃i ̃ səw pədən̰̂ə.̂ Me an̰ji, i sumi gə 'waga gə nə̂ nare
dəma nə̂ Israyel day me ca. » 33Managə gwale gə Simeyo
wayəw dara dwe gə ta di 'yen̰ bam da, iw day gə abo yibdə
dədəĝə. 34An̰ji pi bəw dədəĝələ̂ me waydə iw də Mari da :
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« Yər̂, dwe gə ta di ha gədə̂ gun me, nare woni gən̰ə̂ gwale
duwa bam da, ha ɓugdara bam me, woni urə gwale duwa
da, Maŗ̃i ̃ ha asagə sumi gə 'waga dədəĝələ̂ me ca. An̰ji ha
gədə̂ gun gə̂ Maŗ̃i ̃ giyəŵ, gə nare ha gən̰əw bam. 35Yande
do me, an̰ji ha gələ̂ ərəm̂ə gə nare day gə budəw dodə̂ da
pədən̰ə.̂ Məndi də Mari da, də̂ ha jiba me, dusi ha meyənda
bam nan̰ ya gun ba 'woyi gə sugənə de. »

An, deme dədə waya gwale gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa
36Managə kulu gə nə̂ Maŗ̃iỹə̂ da, deme dədə waya gwale

gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa mən ilə,̂ gə 'wogdə An. Tandi i Panuyel
durmo me, Panuyel i Aser mwaw. Deme də ta di, hal nan̰e.
Managə tandi so gə dənani dəra da, u abe mən tenene dam
gandəw al aliya wurgəsubu me, tərəd̂ə di mar bam. 37Caga
da, managə aliya dəra neyəm gənən̰ dunasər gə di wodə
kaw, tandi wor dam wambə com. Deme də ta di, di mən
yande, tandi jal hara gə kulu gə nə̂ Maŗ̃iỹə̂ bəd̂ə.̂ Tandi al
giyə̂ gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa gə dawa me gə changa me, u asiyam
amsəw nəm me ca. 38Wala gə Simeyon worə̂ biyəgə Jesu
waŗaw buwə̂ sən̰ da, tandi dəmə̂ gəra 'wogə Maŗ̃i ̃ gə jilay.
Nare woni dam ɓeyada gun gaba kədə̂ Israyel daa da, tandi
waygə dwe gə ta di gwale duwa. Jesu waŗaw cor ha gandəw
Nasaret bi. 39Wala gə Jesu waŗaw al mani nə̂ biy gə 'wo gə
nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa ərəm̂ə gə bam pat mwom da, cendi cor ha
ulay dayə̂ Nasaret wama gə Galileyə̂ bi. 40Managə ta də lə̂
da, dwe də jor gədə̂ gun me dərəŵ kaw naa 'wocn̰ gwale me
ca. Maŗ̃i ̃ kaw pi bəw duwə̂ al gandəw duwani nan̰ me ca.
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Jesu dəm managə kulu gə nə̂ Maŗ̃iỹə̂
41Aliya gə aliya da, Jesu waŗaw ha i managə Jerisalem

dara ala pet də Pak. 42Managə Jesu aliya duwa neyəmmwac
di sər ɗəm da, waŗaw so ha gandəw ba gə ala pet də ta
di, ya mani day nə̂ gəndəĝə ba ərəm nəm de. 43Managə
pet day də 'yen̰ bam mwom da, cendi cor ba gə hay ulay.
Əŗə, gorəndagə gə Jesu də wor dodə̂ Jerisalem taragələ̂ me,
waŗaw də 'wocn̰ bəd̂ə.̂ 44Cendi ərəm dara an̰ji ba ilə̂ harə̂
bərmələ̂ kwandaw dwaŗagələ.̂ Managə cendi hargə bəraa
turgu mwom da, cendi kan̰jəŵ managə waŗagə lə̂ me, woni
'wacn̰a dayə̂ me dwaŗagələ̂ me ca. 45Əŗə, cendi 'ywow bəd̂ə.̂
Mwom da, cendi kan̰jaw me cwara hara Jerisalem bi. 46Al
wala subu mwom da, cendi 'ywow managə kulu gə nə̂ Maŗ̃i ̃
duwa lə,̂ damə̂ managə woni gələĝə nare nə̂ Juwip mani
dwaŗagələ.̂ An̰ji dam dwoy gwale day me urgə gwale me ca.
47Nare pat woni dama dwaya gwale duwa da, cendi yibdə
dədəĝə dara 'wacn̰a duwa me, gwale duwa gə an̰ji cogələ̂
diyə̂ də me ca. 48Managə waŗaw yərəw damalə̂ mwom da,
cendi yibdə dədəĝə me iw wayəw da : « Dwe ga, mə̂ alnin
i na yande yag ɗəm ? Yər̂, nin gə abəm ca, nə̂ kan̰jəmnin
i kan̰ja gə dusərənin saw lan̰a bəŗən̰ ta bəd̂ə̂ mo ? » 49An̰ji
cogə waygə da : « Anə̂ jiba sədən̂g kan̰jən̂ i dana mo ? Anə̂
'wocn̰ dara ba nə̂ ha dama managə kulu gə nə̂ Aban gə Maŗ̃i ̃
duwalə̂ bəd̂ə̂ mo ? » 50Waŗaw di dwoy gwale duwa gə ta di
me, cendi 'wocn̰ gəndəw bəd̂ə.̂ 51 Jesu də swa gandagə cwara
gə hara managə Nasaret me an̰ji algə horəm̂bə̂ ya pi de me
ca. Iw də Mari da, yə mani nə̂ alal ta di pat dusədələ.̂ 52 Jesu
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duwa da, cor gədə̂ gun me dərəŵ naa me, an̰ji gədə̂ gun gə
lade Maŗ̃i ̃ dərəŵə̂ me nare dərəĝələ̂ me ca.

Berni də nə̂ Jã Batis duwa

3 1Managə dole gə geche gaba wama sən̰a dədə̂ ka pat gə
'wogəw Tiber lam gə dwaŗ̃i ̃ managə Rom neyəm aliya

mwac bi ji da, Pons Pilat lam duwa dwaŗ̃i ̃ managə ciri də
Judeyə.̂ Wala gə ta də lə̂ da, Herod Tetərak lam duwa dwaŗ̃i ̃
managə ciri də Galileyə̂ me, chendəw gə Pilip lam duwa
dwaŗ̃i ̃ managə ciri də Itureyə̂ me Tərakonitə̂ me, chendəw
gə Lisan̰as lam duwa dwaŗ̃i ̃ managə ciri də Abilen lə̂ me
ca. 2Wala gə ta də lə̂ da, Han me Kayip me i woni bwasa
Maŗ̃i ̃ nə̂ gechide də cendi. I aliya gə ta də lə̂ me, Maŗ̃i ̃ 'yaw
Jã gə nə̂ Jakari gorəndəw giyə̂ gaba asa berni duwa bam
kudmi dalawə.̂ 3 Jã kədər managə kuray gə Jurdã dugdu
də talə̂ me də kalə̂ me, waygə narje pat ba da : cendi ba
kalna acn̰e day tarəw bam me, ba alna batem me, dara kal
Maŗ̃i ̃ ba kalna dusəw həlalna managə acn̰a day duwə̂ me
ca. 4Mani nə̂ Jã algə di da, bor ya nə̂ nə̂ aba waya gwale
gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa gə 'wogəw Esay jangəŵ ɓəg de ba da :
« Gə dwoy gun mən maŗəjaw swaya lə̂ bam kudmi dalawə̂
way ba da : Ɗangŗənaw Aba ciri bərmə̂ duwa kal ɗəbnə̂
təba ! 5Mana gə chigde dodə̂ da, gə ha twaw daa me, gə
hogde da, gə ha dərsəw dodə̂ me, bərmə̂ gə dogde da, gə ha
jagdaw ɗəbdə təba təba me, bərmə̂ gə acn̰e kurjam kurjam
kaw, gə ha ywaw dodə̂ ledede me ca. 6Nare nə̂ managə sən̰a
dədə̂ ka pat ha yara Aba bələ̂ mana di gə dərəĝə. » 7Nare nə̂
gəŗe hara dara Jã ba alnagə batem. Jã waygə da : « Məgay
dəndadə nə̂ ga, i wi me gələn̂g bərmə̂ gaba wa bələ̂ sədən̂g
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managə sariya də nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa də haralə̂ ip də lə̂ mo ?
8Alna mani nə̂ ha gələĝə narje dara ba anə̂ gən̰ ala gə acn̰a
bam ɗəm di. Kalna waya 'yeni gang ba da : « Nenin, nə̂ inin
Abrahammwagəraw ɗi ! » Caga da, nə̂ wayang : Yarna, kuŗa
də ɓolbəre də ta di, Maŗ̃i ̃ neyəm kədədə dine 'yaw Abraham
bəd̂ə̂ mo ? 9Yarna ladnale, sariya də nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa da, wun
ya gun gə ɗəbə gə bəgame əsəwə̂ dara aja gə habda dodə̂
gənduwə̂ ta de. Habda gə wey wey gə yana ladna bəd̂ə̂ da,
gə ha saw bam dodə̂ gənduwə̂ led asaw duwalə.̂ » 10Managə
ta də lə̂ di, nare nə̂ gəŗe urəw da : « Nenin da, nə̂ ha alanin
i man mo ? » 11 Jã cogə waygə da : « Gun gə gumaj duwa
ina sər da, ɓəŗnə̂ mən 'yanaw jaw gə duwa ilə̂ bəd̂ə.̂ Gun
gə mani duwa nə̂ wama ina lə̂ da, unə̂ hən̰e 'yanaw jaw gə
duwa ilə̂ bəd̂ə̂ me ca. » 12Woni sala mani hara nəm 'yagə
dolgə kaw, hara ba gə al batem də me ca. Cendi kaw, urəw
da : « Aba gələ̂ mani, me nenin da, nə̂ ha alanin i man mo ? »
13 Jã cogə waygə da : « Dawa də anə̂ salna mani da, kalna
sala ɗwaya ərəmə̂ gə ərəmən̂g də bam ɗi. » 14Asəngar kaw
urəw da : « Me nenin da, nə̂ ha alanin i man mo ? » Jã cogə
waygə da : « Kalna chaba gə gunmani duwa gə dwana ɗi me,
sawnaw gun gwale duwə̂ dəban gəndəw dara kudəw nəm
bəd̂ə̂ me ca. Yande da, gamna gursu dan də gə 'ywagang
durulə̂ məra. » 15Nare woni asa angal day, dwaya gwale
gə nə̂ Jã duwa me, dama ɓedaw me ca da. Cendi ərəmdə
dusərəĝələ̂ ga Jã di, ba i Krist, gun gə Maŗ̃i ̃ biyəw di som.
16 Jã cor waygə pat dayə ba da : « Əndi da, nə̂ alang batem i
gə nimi məra. Gun gə ɗan̰ haralə da, dwana duwa ɗwoy də
ni bam. Gun gə ta di, əndi nə̂ neyəm asa dəgəlan managə
dəgəlaw duwa də an̰ji asədə dodə̂ dədə bəd̂ə.̂ An̰ji duwa da,
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ha alang batem gə dundi də nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa me, gə duwa me
ca. 17An̰ji yə ɗagna duwa dəd̂ə̂ hwiyə swagə̂ ilə̂ əsəwə,̂ dara
hwiyə gə swagə̂ dərəĝə. Swagə̂ dərəĝə nə̂ lade da, an̰ji ha
layagə bwagə ɓeche duwalə̂ me, chimi day da, an̰ji ha uləgə
bam duwa dədə̂ budə̂ bam bəd̂ə̂ lə.̂ 18Əŗə, Jã gəsə narje gə
gwale gə ɗang jiga jiga. An̰ji waygə cendi ba kalna dusərəĝə
managə nõ də lade dədə.̂ 19Targən̰ ɗang da, Jã wayəwHerod
dara chendəw dyamo də Herodiyad də an̰ju ba udə ta di me,
mani nə̂ ɗang nan̰ nə̂ acn̰e nə̂ an̰ju ba algə me ca da, ba
'ywoləw Maŗ̃ĩ bəd̂ə.̂ 20Managə Herod dwoy gwale gə ta də
da, an̰ji al acn̰a gə geche ɗang : yə Jã asəw dangeyə.̂

Batem də nə̂ Jesu duwa
21Wala gə gə wor yə Jã dange sən̰ da, nare nan̰ gəra al

batem me, Jesu kaw gə aləw batem me ca. Managə Jesu
wor nimi dwaŗagələ̂ sən̰ me, amsə Maŗ̃i ̃ me ca da, Maŗ̃i ̃ tən̰
siyaya bam. 22Əŗə, dundi də nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa chə̂ gə səw duwa
wun ya kogəl de, gəra chi duwə.̂ Managə ta də lə̂ dok da,
gun maŗəjaw nəmə̂ daa Maŗ̃iỹə̂ me way da : « Əjəm da, mə̂
i gorəndən. Nə̂ urəm nan̰ me sən 'ywolən dəmə̂ di. »

Jesu mwagəraw gəndəĝə
23Wala gə Jesu di gə giyə̂ duwa gəndəw da, aliya

duwa neyəm ya gənən̰ subu de. An̰ji i, ya nare ba
ərəm nəm de, Josep gorəndəw. Josep i Heli gorəndəw,
24Heli i Matat gorəndəw, Matat i Lebi gorəndəw, Lebi
i Melchi gorəndəw, Melchi i Yanay gorəndəw, Yanay i
Josep gorəndəw, 25 Josep i Matatiyas gorəndəw, Matatiyas
i Amos gorəndəw, Amos i Nahum gorəndəw, Nahum
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i Esəli gorəndəw, Esəli i Nagay gorəndəw, 26Nagay i
Mat gorəndəw, Mat i Matatiyas gorəndəw, Matatiyas i
Semeyin gorəndəw, Semeyin i Yosech gorəndəw, Yosech
i Yoda gorəndəw, 27Yoda i Yowanan gorəndəw, Yowanan
i Resa gorəndəw, Resa i Jorobabel gorəndəw, Jorobabel
i Salatiyel gorəndəw, Salatiyel i Neri gorəndəw, 28Neri i
Melchi gorəndəw, Melchi i Adi gorəndəw, Adi i Kosam
gorəndəw, Kosam i Elmadam gorəndəw, Elmadam i Er
gorəndəw, 29Er i Jesu gorəndəw, Jesu i Eliyeser gorəndəw,
Eliyeser i Yorim gorəndəw, Yorim i Matat gorəndəw, Matat
i Lebi gorəndəw, 30 Lebi i Simeyo gorəndəw, Simeyo i
Juda gorəndəw, Juda i Josep gorəndəw, Josep i Yonam
gorəndəw, Yonam i Eliyakim gorəndəw, 31Eliyakim i
Meleya gorəndəw, Meleya i Mena gorəndəw, Mena i Matata
gorəndəw, Matata i Nata gorəndəw, Nata i Dabid gorəndəw,
32Dabid i Jese gorəndəw, Jese i Jobed gorəndəw, Jobed
i Bowas gorəndəw, Bowas i Sala gorəndəw, Sala i Naso
gorəndəw, 33Naso i Aminadab gorəndəw, Aminadab i
Admin gorəndəw, Admin i Arni gorəndəw, Arni i Hesron
gorəndəw, Heros i Pares gorəndəw, Pares i Juda gorəndəw,
34 Juda i Jakob gorəndəw, Jakob i Isak gorəndəw, Isak
i Abraham gorəndəw, Abraham i Tera gorəndəw, Tera i
Nahor gorəndəw, 35Nahor i Seruk gorəndəw, Seruk i Rehu
gorəndəw, Rehu i Pelek gorəndəw, Pelek i Heber gorəndəw,
Heber i Sala gorəndəw, 36 Sala i Kaynam gorəndəw, Kaynam
i Arpachad gorəndəw, Arpachad i Sem gorəndəw, Sem
i Nowe gorəndəw, Nowe i Lemek gorəndəw, 37 Lemek i
Matusalem gorəndəw,Matusalem i Henok gorəndəw, Henok
i Yered gorəndəw, Yered i Malelel gorəndəw, Malelel i
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Kaynam gorəndəw, 38Kaynam i Henos gorəndəw, Henos
i Set gorəndəw, Set i Adam gorəndəw, Adam i Maŗ̃i ̃
gorəndəw.

Sidan gərsə Jesu

4 1Managə Jesu swa kuray gə Jurdã buwə̂ da, dundi də
nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa damə̂ dusuwə.̂ Dundi də ta di woləw ha

nəm bam kudmi dalawə.̂ 2 Jesu dam bam kudmi dalawə̂ al
wala gənən̰ wodə me, sidan ɗəbələ̂ tuluwə̂ dara gərsəw, ga
an̰ju ba ha ala acn̰a mo. Wala gə ta di dalawə̂ da, Jesu wom
mani mən bəd̂ə.̂ Managə wala gə gənən̰ wodə di 'yen bam
mwom da, cherni gəra aləw nan̰. 3Əŗə, sidan gəra wayaw
da : « Əjəm, mə̂ ina i Maŗ̃i ̃ gorəndəw 'yang da, waydə kura
də ta di, də cwarna gədənəm mani nə̂ wama. » 4 Jesu codə
waydə da : « Gə jangə maktubu də nə̂ Maŗ̃i ̃ yə̂ ba da : I
mani nə̂ wama məra me, gun gə gəsage bəl nəm sən̰a dədə̂
ka bəd̂ə.̂ » 5Ɗang tugu, sidan u Jesu hanəm daa cop kuŗa
dədə̂ me, gələw dwaŗ̃i ̃ də sən̰a dədə̂ ka pat me, 6wayaw da :
« Dwaŗ̃i ̃ də ta di pat gə 'ywala dəra da, gə 'yan gandədə i
əsənə,̂ əndi. Nə̂ ha 'yam gandədə le dara, gun gə nə̂ urnə
ba nə̂ 'yanaw da, nə̂ ha 'yawe. 7De mə̂ pinə gubərəm dodə̂
dərən̂ə̂ da, nə̂ ha 'yam gandədəle pat. » 8 Jesu codə waydə
da : « Gə jangəmaktubu də nə̂ Maŗ̃i ̃ yə̂ ba da : I Aba ciri dəma
gə Maŗ̃i ̃ mən tenene me, mə̂ ha bwasaw me, i an̰ju mən
teneneme, mə̂ ha kala dusəm duwə̂ me ca. » 9 Sidan wol Jesu
ɗang tugu ha gandəw managə Jerisalem me, ha chow daa
kulu gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa gə geche dugədəw də hwoyə̂ nan̰e me
wayəw da : « Əjəm, mə̂ ina i Maŗ̃i ̃ gorəndəw 'yang da, pare
chəŷ dodə.̂ » 10 Sidan wayəw ɗang : « Gə jangə maktubu lə̂ ba
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da : « Maŗ̃i ̃ ha wayagə paja duwa ba gamname, 11dawa də
bamə̂ parne chine dodə̂ da, cendi ba bwana əsəragə yinəm
daa, dara gədam kaw ba dəmarna kuŗa lə̂ hən̰e bəd̂ə.̂ »
12 Jesu codə waydə da : « Gə jangə maktubulə̂ ba da : Aba
ciri dəma gə Maŗ̃i ̃ da, kal gərsəw ɗi. » 13Wala gə sidan gərsə̂
Jesu bam pat mwom da, tandi so ya kaləw ɓedə wala gə
ɗangə̂ ɗəm.

Jesu diy giyə̂ duwa gəndəw managə Galile
14 Jesu cwara hara managə Galile gə dwana də nə̂ dundi

də nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa dəra. Managə ta də lə̂ da, narje way gwale
duwa sən̰a də ta də lə̂ pat. 15 Jesu gəlgə nare gwale duwa
managə kululi woni dayara nə̂ nə̂ Juwip dayə̂ me, nare woni
dwaya gwale duwa pat da 'wogəw gə jilay me ca.

Nare nə̂ Nasaret gən̰ Jesu bam
16 Jesu cwara hara managə Nasaret, ciri duwa də an̰ji jorə̂

di. An̰ji gəra dəm kulu gaba dayara gə nə̂ Juwip dayə̂ gə
wala gə Saba ya te mon̰ duwa ba alnəm de. Mwom da, an̰ji
so ɗəbə da dara asa gə maktubu də nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa. 17Gə 'yaw
Jesu maktubu də nə̂ aba waya gwale gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa gə
'wogəw Esay duwa əsəwə.̂ Managə Jesu tən̰də bam mwom
da, an̰ji kan̰jə̂ me 'ywo gwale gə gə jangəw ɓəg ba da :
18 « Dundi də nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa ilə̂ gan. An̰ji biyən an̰ju dara
ba nə̂ waynagə nare woni n̰agəni nõ də lade də nə̂ Maŗ̃i ̃
duwa. An̰ji giyən dara ba nə̂ waynagə nare nə̂ dam dangeyə,̂
cendi ba kərgə daa ɗəm me, nə̂ dərəĝə bəw bam kaw, ba
cwarna yarna mana me, woni ala kwaynani də nə̂ kwandagə
day kaw, ba nə̂ kərnəĝə da me ca. 19An̰ji giyən dara ba nə̂
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ərmən̂əgə nare aliya gə Maŗ̃i ̃ ba ha 'yagə nare 'ywala də me
ca. » 20Əŗə, Jesu legər maktubu də an̰ji asədə di da me, 'yaw
gandədə aba ala giyə̂ əsəwə̂ me, an̰ji dam dodə̂ dara gələĝə
nare mani. Nare nə̂ dam kulu gaba dayara gə nə̂ Juwip dayə̂
ta di pat, 'yar yerəw hərəm̂ me domən̰ gwale duwa di me
ca. 21 Jesu waygə da : «Wala gə laba lə̂ da, 'yeni nə̂ anə̂ dam
dwoy gwale gə nə̂ asəw ta də da, mani di yala alal ɗəm. »
22Nare nə̂ pat nə̂ dam dwoy gwale duwa da, bi gwale duwa
gə lade. Cendi yibdə dədəĝə dara gwale duwa gə lade gə
an̰ji waygə gandəw ta di. Yande da, nə̂ mən urbə sədəĝə ba
da : « Dwe gə ta di, i Josep gorəndəw də bəd̂ə̂ mo ? » 23Əŗə,
Jesu cogə waygə da : « I sədə̂ 'yang, anə̂ ha wayan i gwale
dan gə diri gə ta di : « Dokter, bəl səm dəma, əjəm gaba
ciri do. » Anə̂ ha wayan ɗang ba da : « Mani nə̂ mə̂ alagə
managə Kapernayim pat nə̂ gə waynin gwale day da, algə
managə ka, ulay dəmalə̂ də me ca. » 24 Jesu cor waygə da :
« Dwayna ladna, nə̂ wayang i gwale səw. Aba waya gwale
gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa wayne gwale ladne managə ɗangə̂ me,
gərney wayna ulay duwalə̂ da, nare ha yə̂ bəd̂ə̂ com. 25Nə̂
wayang I sədə 'yang, wala gə Eli way gwale gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa
managə sən̰a də Israyel lə̂ da, Maŗ̃i ̃ 'wə bəd̂ə̂ aliya subu gə
duru kubi. Wala gə ta də lə̂ da, badgara də geche əndər
managə ciri də Israyel lə̂ pat me namde nə̂ wambə ilə̂ nan̰e
me ca. 26Yande kaw, Maŗ̃i ̃ giy Eli managə wambə də Israyel
mən tenene sədə̂ bəd̂ə.̂ Əŗə, an̰ji giyəw managə wambə dədə
'wacn̰a Maŗ̃i ̃ bəd̂ə̂ də dam managə Sarepta, sən̰a də Sidolə̂
sədə̂ dara tandi ba wanawə.̂ 27Dwayna gwale mən ɗang :
Wala gə Elise way gwale gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa sən̰a də Israyel
lə̂ da, nare woni cagəm nan̰ ilə̂ sən̰a də Israyel lə.̂ Yande
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pat kaw, gun mən tenene dwaŗagələ,̂ mwom gə ta di kaləw
bəd̂ə.̂ Əŗə, cor i Naman gə ciri də Siriyə̂ me, 'ywo labiya
an̰ju. » 28Nare nə̂ dammanagə kulu gaba dayara gə nə̂ Juwip
dayə̂ dwoy gwale duwa dara mani nə̂ Maŗ̃ĩ algə ta də pat da,
jawe yibgə me dusərəĝə nagə nan̰e me ca. 29Cendi ɓəŗən̰ə
daa me nongŗaw dəmə̂ nəm bam iche ciri gogər dəralə̂ me,
gəra ɗəbə gandəw kuŗa də gə aw ciri lə̂ ta di dədə,̂ dara
ba gə nwangəŗaw əndaw dodə.̂ 30 Jesu da, co dərəŵ əndər
dwaŗagələ̂ me tobər ya yala duwa.

Jesu 'ywor dundi də acn̰e bam
31 Jesu swa gəra managə Kapernayum, ciri də Galileyə̂ daa.

An̰ji gəra gəlgə nare gwale gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa gə wala gə
Sabalə.̂ 32Nare nə̂ dwoy gwale duwa da, yibdə dədəĝə dara
an̰ji way gwale duwa də da, i gə dwana də nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa.
33Nare nə̂ dam kulu gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa də dwaŗagələ̂ da, gun
mən gə dundi də acn̰e damə̂ suwə̂ ilə.̂ An̰ji so swoy maŗəjaw
da nan̰ : 34 « Ay, Jesu gə Nasaret, mə̂ ur i na sədən̂inə̂ mo ?
Mə̂ hara i ɓak dara meyəndanin bam mo ? Nə̂ ocn̰ dara ba
mə̂ i gun gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa. 35Əŗə, Jesu əŗən̰ dundi də acn̰e
me waydə da : « Ɗesə bi da me dəm bam abe gə ta di suwə̂ ! »
Dundi də acn̰e də u abe di əndəw dodə̂ nare dwaŗagələ̂ me,
dəm bam suwə̂ dəban alawmani nə̂ acn̰e bəd̂ə̂ me ca. 36Nare
pat yibdə dədəĝə me way ba da : « Gwale gə ta di, i gwale
na yande mo ? » Gun gə ta di əŗən̰ dundi nə̂ acn̰e gə dwana
me, cendi dəm bam. 37Mani nə̂ Jesu algə pat ta di, nare way
gwale duwa managə sən̰a də ta də lə̂ pat.
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Jesu so woni mwom nan̰ da
38 Jesu so kulu gaba dayara gə nə̂ Juwip dayə̂ gər kərə̂ nə̂

Simo lə̂ da. Simo nwawmwom aldə me sədə uŗə nan̰e me ca.
I dara ta də me, nare amsə Jesu an̰ju ba swanadə da mwom
gə ta də lə̂ di. 39An̰ji ɗimbəl dədə̂ me əŗən̰ mwom gaba uŗədə
sədə ta di. Managə ta də lə̂ dok, mwom də hwoydə me, tandi
so daa algə mani nə̂ wama. 40Managə dawa ɗwondə mwom
da, nare nə̂ gamwaŗagə woni mwom gə jiga jiga ilə̂ sədəĝələ̂
da, layagə hara nəm Jesu suwə.̂ An̰ji ɓəlbə əsəŵ dədəĝələ̂
mən mən me cendi 'ywo labiya pat. 41Dundi də acn̰e kaw
nan̰ gandə bam nare sədəĝələ̂ me. Cendi bo gura dərəĝə daa
ba da : « Əjəm, mə̂ i Maŗ̃i ̃ gorəndəw. » Əŗə, Jesu əŗən̰̂əgə,
cendi ba ɗesna bədəĝə da, dara cendi ocn̰ com dara an̰ji ba
i Krist, gun gə Mar̃i ̃ giyəŵ di.

Jesu ur ba asə berni managə sən̰a də Israyel lə̂
42Managəmana wal bammwom da, Jesu so ha bam kudmi

dalawə.̂ Nare nə̂ gəŗe kan̰jəw me paməw ha 'ywaw bam.
Cendi ur ba gə əməw dodə̂ dara an̰ju ba damnalə sən̰a
dayə̂ də jang. 43 Jesu cogə waygə da : « Ənɗi da, nə̂ hara
i dara wayagə nare nõ də lade də nə̂ dwaŗ̃i ̃ də nə̂ Maŗ̃i ̃
duwa managə ciri də gechide də ɗangə̂ pat. I dara ta də
me, Maŗ̃i ̃ di giyən nəm. 44Əŗə, an̰ji asə berni managə kululi
woni dayara nə̂ nə̂ Juwip day nə̂ sən̰a də Israyel lə̂ pat.

Jesu 'wogə paja duwa nə̂ pi

5 1Wala mən, Jesu gəra ɗəbə kuray gə ɓəle gə Jenesaret
buwə asə berni gwale gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa. Nare nə̂ gəŗe nə̂
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hara dara dwaya gwale duwa di, chəbəw əməw mana gaba
cwa səw bam. 2Managə ta də lə̂ da, Jesu yər̂ bəruwa sər ilə̂
kuray buwə.̂ Bəruwa gə sər gə ta di, woni ciri duwa chigədə
dodə̂ ya dara wuja law day bam. 3Əŗə, Jesu hagə bəruwa gə
nə̂ Simon lə̂ me, 'wagaw an̰ju ba hane 'waynaw chidənəw
hana nəm korgən̰ hən̰e. Gər korgən̰ mwom da, Jesu dam
dodə̂ bəruwa dalawə̂ me gəlgə nare nə̂ gəŗe nə̂ ɗəbə kuray
buwə̂ mani. 4Managə an̰ji way gwale duwa 'yen̰ bam pat
mwom da, an̰ji wayəw Simo : « 'Woy bəruwa də ha gandəw
donnə̂ me, jana law dan di urnə̂ mənang ɗəm. » 5 Simon cow
wayəw da : « Aba gələĝə nare mani, nə̂ urnin mana walnin
da bac kaw, nə̂ 'ywonin mani mən bəd̂ə.̂ Caga, mə̂ wayən
yande mwom da, nə̂ ha ja law də dodə. » 6Cendi bo law
də me, law di yibəw goche 'won daa, al dara chabara bam.
7Əŗə, cendi gəlgə kwandagə nə̂ bəruwa gə ɗangə gə wara
ɗəbə kuray buwə̂ di əsəragə 'wagagə ba hane wanagələ.̂
Kwandagə di gəra 'ywogə me, cendi lay goche di 'wonbə
bəruwa də da ca duwalə al dara ɗwanba dodə.̂ 8Managə
Simo Piyer yər̂ mani nə̂ ta də mwom da, an̰ji hara gəra pi
gubərəw dodə̂ Jesu dərəŵə̂ me wayəw da : « Aba ciri ni, u
səm bam hən̰e sənə̂ dara əndi, nə̂ i gun gaba ala acn̰a. »
9 Simo way yande dara lan̰a algəle pat day gə kwandaw nə̂
ɗəbgə bəruwalə me, dara goche nə̂ law layagə nə̂ al lan̰a ta
di. 10Managə Simo kwandaw woni urə̂ gandəw dwaŗagələ
da, Jebede dəndaw nə̂ Jak me Jã me ilə.̂ Əŗə, Jesu wayəw
Simo da : « Kal lan̰a ɗi. Caga da, mə̂ ha kan̰jan i nare, mə̂
ha urə̂ goche bəd̂ə̂ ɗəm. » 11Managə ta də lə̂ da, cendi 'waya
bəruwə di hara kaləw daa ayniyə̂ me, kal goche də me law
də me bam, so borgə pam Jesu tarəw.
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Jesu so aba cagəm daa
12Wala mən, Jesu swa gəra ciri də geche mən dwaŗələ̂ da,

gun gaba cagəm sabəw bam nan̰ mən ilə.̂ Managə an̰ji yər̂
Jesu mwom da, gəra əndər dodə̂ dərəŵə̂ me amsəw ba da :
« Aba ciri ni, dərəm̂ urnə̂ da, sən ha səŗə̂ bamme nə̂ ha cwara
gədə gun gə lade bi. » 13Əŗə, Jesu yə̂ əsəw ɓəl aba cagəm di
səw me way da : « Nə̂ ure, kal səm di səŗənə̂ bam. » Managə
ta də lə̂ dok, aba cagəm di səw səŗə bam kəvbap. 14 Jesu
wayəw da, an̰ju ba cəmnəw gun gwale gə ta də da bəd̂ə.̂
An̰ju ba hana gəlnə̂ səw managə aba bwasa Maŗ̃i ̃ dərəŵə̂
me, an̰ju ba alna sarəga dara an̰ju ba gədə i gun gə lade, ya
Moyis ba ərəm nəm de. Mani nə̂ ta di ha gədə̂ i mani woni
biyəĝə sandragə dara səm də ba səŗə i bam 'yang. 15Managə
mani nə̂ ta di alal bam mwom da, Jesu no duwa nəm nare
sumdəĝələ̂ nan̰ ɗwoy gə pi bam. Wala gə wala, nare nə̂ gəŗe
nan̰ hara dara dwaya gwale duwa me dara an̰ju ba swanagə
da mwom dayə̂ me ca. 16Wala gə mənə̂ da, cendi 'ywow
bəd̂ə̂ dara an̰ji bi səw ya bam kudmi dalawə̂ dara amsa gə
Maŗ̃i ̃ do me, cwara hara sən̰.

Jesu so aba piyara ŗegdu daa
17Walamən, Jesu ilə̂ gələĝə nare gwaleyə.̂ Tuluwə̂ da, nare

nə̂ Parisiyens me woni gələĝə kwandagə bi gə 'wo gə nə̂
Moyis duwa damə dwaya gwale duwa lə.̂ Nare nə̂ ta di swa
i sən̰a də Galileyə̂ me də Judeyə̂ me də Jerisalemə̂ me ca.
Managə ta də lə̂ da, Aba ciri gə Maŗ̃i ̃ 'yaw Jesu dwana duwa
əsəŵə.̂ I dwana də ta də me, Jesu so nəm gə nare da mwomə.̂
18Nare nə̂ mən dəbala gun gə ŗegdu gə gəsa me gəra kan̰jə
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bərmə̂ bagə dəm gandəw kulə̂ bagə ha chəw Jesu dərəŵə.̂
19Managə cendi gər ip mwom da, cendi 'ywo bərmə̂ gaba
dəmə̂ kulə̂ də bəd̂ə,̂ dara nare 'yarbar nan̰e. Mwom da, cendi
hagə daa kulu duwə̂ me, ɓwalbə kulu dəw bam me, 'wow
abamwom di, nwalaw chəŵ dodə̂ Jesu dərəŵə.̂ 20Managə ta
də lə̂ da, Jesu yər̂ dara nare də ba kal i dusərəĝə̂ duwə̂ 'yang
me, ba ha swa gə i gun day di da me ca da, an̰ji wayəw aba
mwom di da : « Jan mache, caga da, nə̂ kal dusən həlal acn̰a
dəma də duwə̂ ɗəm. » 21Nare nə̂ Parisiyens me woni gələĝə
kwandagə bi gə 'wo gə nə̂ Moyis duwa dam ərəmdə gwale
dusərəĝələ̂ ba da : « Gun gə ta di i wi me, co səw ya ba i Maŗ̃i ̃
de ɓara ? Gun gaba kala dusəw həlala acn̰a duwə̂ da, i Maŗ̃i ̃
mən tenene məra. » 22 Jesu ocn̰ ərəmə̂ day com me, cogə
waygə da : « Dara na me, anə̂ ərəm gwale dusərən̂gə̂ yande
mo ? » 23An̰ji cor waygə da : «Wayaw gə gun, « Nə̂ kal dusən
həlal acn̰a dəma duwə̂ » labaa « So ha daa », i gwale gə wey
mənme, woməwMaŗ̃i ̃ mo ? 24Nə̂ ha alangmani, dara ba anə̂
'wacn̰ana ba əndi gə gun gorəndəw, ba nə̂ i gə dwana dədə
kala dusən həlala gun acn̰a duwa duwə̂ managə sən̰a lə̂ ka. »
Əŗə, an̰ji co wayəw aba ŗegdu də da : « Nə̂ wayəm, so ɗəbə
da, legər gəsa dəma də da me ha ulay dəmalə.̂ » 25Managə
ta də lə̂ dok, aba ŗegdu di so da nare dərəĝələ,̂ legərə gəsa
duwa gə an̰ji ilə̂ də daa. An̰ji so əndər ha ulay duwalə,̂ 'wogə
Maŗ̃i ̃ gə jilay dərəŵ da. 26Nare pat yibdə dədəĝə me 'wogə
Maŗ̃i ̃ gə jilay me ca. Cendi, lan̰a algə me, way da : «Wala
gə laba da, nə̂ yər̂nin mani nə̂ dan̰a nə̂ di mən nə̂ yər̂gənin
bəd̂ə̂ sən̰ di.
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Jesu 'wogə Lebi
27Targən̰ ɗang da, Jesu swa dəmə̂ iche me gəra 'ywa abe

mən gaba hwaga sala gə gə 'wogəw Lebi damə̂ kulu duwa
gaba hwaga sala di dalawə.̂ Jesu wayəw da : « Pam tarən ! »
28Əŗə, Lebi so kal mani duwa nə̂ ta di bam pat me an̰ji pam
Jesu tarəw. 29Al wala ɓani da, Lebi ɗworbə haye nan̰ me
'wogəgə Jesu kərə̂ duwalə.̂ Managə wama gə ta də buwə̂ da,
an̰ji 'waga nare woni hwaga sala me, nə̂ ɗang kaw damə̂ me
ca. 30Nare nə̂ Parisiyens me nare nə̂ mənnə̂ dwaŗagələ̂ woni
gələĝə kwandagə bi gə 'wo gə nə̂ Moyis duwa me, n̰amdə
gwale dodə̂ me so waygə Jesu paja duwa ba da : « 'Yeni da,
anə̂ neyəmwamamani me chamani me gə nare woni hwaga
sala me woni ala acn̰a me mən man man mo ? » 31 Jesu cogə
waygə da : « Nare nə̂ sədəĝə labiya da, kan̰jə dokter bəd̂ə.̂ I
woni mwom me, kan̰jə dokter cendi. 32 I na yande da, əndi
kaw, nə̂ hara i dara 'waga nare nə̂ dusərəĝə lade bəd̂ə.̂ Ɓak
da, nə̂ hara i dara 'waga nare woni ala acn̰a ba hane bwana
bədəĝə me, ba kalna acn̰a day də bam me ca.

Jesu me 'wo gə asyam me
33Nare nə̂ Parisiye ur Jesu da : « Jã paja duwa me, paja nə̂

nə̂ Parisiye day me u gə asyam me amsə gə Maŗ̃i ̃ jwap jwap
me ca. Cor man me, nə̂ dəma u day asyam bəd̂ə̂ mo ? 34 Jesu
cogə waygə da : « Gun gaba 'waga nare dyamdərani duwalə̂
di wor damə̂ gə nare di sən̰ da, nare nə̂ ta di 'wo asyam bəd̂ə.̂
35Wala hare, əndi gə nə̂ i ya deme də dərway tərəd̂ə de di,
nə̂ dara 'yalə̂ bəd̂ə̂ do me, cendi ha 'wo asyam wala gə ta də
lə̂ sən̰. »
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Gələĝə gə dərway gə nə̂ Jesu duwa
36 Jesu cor waygə gwale gə diri : « Gun neyəm chawa barge

duwa gə dərway tulu hara nəm asaw gə maŗənge mabəla
bəd̂ə̂.̂ Dara na ? Gun də alna yande da, an̰ji meyəndə barge
gə dərway də bam me, gə an̰ji asəw mabla də kaw, ha lada
bəd̂ə̂ dara cendi wundər bəd̂ə̂ me ca. 37Ɗang da, gun neyəm
bwa gani gə dərway managə gugələ̂ gə maŗənge lə̂ bəd̂ə.̂
Dara na ? Gun alna yande da, gani di ha sugdə me, gugələ̂
ha usəŗara bam me ca. Yande da, gani də me, gugələ̂ də me,
ca ha bwaw səw bam. 38 'Ywala duwa da, gani gə dərway da,
gə bow i managə gugələ̂ gə dərwayə.̂ 39Nare woni cha gani
gə kalang da, ur gə dərway bəd̂ə.̂ Cendi way ba i gə kalang
me, ba 'ywol an̰ju. »

Jesu me wala gə Saba me

6 1Wala mən gə Saba, Jesu day gə paja duwa sogə hargə
me jəĝə gə yiga gə geme dalawə.̂ Paja duwa pi geme də

me, gogələw gə əsəragə wom. 2Əŗə, Parisiye nə̂ yab nə̂ yər̂gə
wamalə̂ da waygə da : « Anə̂ al mani nə̂ biy ənda gə 'wə̂ əm
ala day bam gə wala gə Saba yande dana mo ? » 3 Jesu cogə
waygə da : « Anə̂ asə mani nə̂ Dabid algə managə maktubu
lə̂ bəd̂ə̂ mo ? Wala gə cherni aləw day gə nare duwa da,
an̰ji al i na mo ? 4An̰ji dəm kulu gə nə̂ Maŗ̃i ̃ yə̂ me, lay
mapa gə chəgədəw Maŗ̃i ̃ kulə̂ di, womu. An̰ji wom me 'yagə
nare duwa də me ca. Ɓak da, mapa gə ta di, i woni bwasa
Maŗ̃i ̃ woməw cendi məra. » 5 Jesu waygə da : « Əndi gə gun
gorəndəw di, nə̂ i Saba aba ciri dəra, əndi. » 6Wala gə Saba
gə ɗangə da, Jesu dəm ha kulu gaba dayara gə nə̂ Juwip day
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me dam gələĝə nare mani. Nare dwaŗagələ̂ da, gun mən gə
əsəŵ gə abe mar masəngala bam ilə̂ me ca. 7Woni gələĝə
nare bi gə 'wo me, Parisiye me, damə̂ asa angal day yara
ga Jesu ba swa aba mwom də daa gə wala gə Saba mo.
Cendi dam yər̂ yande, ga ba gə 'ywo bərmə̂ gaba bwaw Jesu
gwale duwə̂ mo. 8 Jesu da, ocn̰ ərəm̂ə day com. An̰ji wayəw
abe gə əsəw mar masəngala gə ta di : « So ɗəbə daa təba
nare dərəĝələ.̂ » Managə ta də lə̂ da, an̰ji so ɗəbə daa nare
dərəĝələ̂ di. 9Əŗə, Jesu waygə da : « Nə̂ urən̂g sən̰ : Ɓak da,
wala gə Saba da, biy gə 'wə̂ ur dara ba mə̂ alna i mani nə̂
lade labaa nə̂ acn̰e mo ? Ur dara ba mə̂ bəlnə̂ gun daa labaa
mə̂ kalnaw marna bam mo ? » 10 Jesu co dərəŵ managə nare
dədəĝələ̂ pat me, wayəw abe gə ta di : « Yə̂ daŗam di daa ! »
An̰ji yə̂ daŗaw di daa me daŗaw di cor ladə mana dəra lə̂
bi. 11Managə ta də lə̂ da, woni gələĝə nare bi gə 'wo me,
Parisiye me, dusərəĝə nagə nan̰ Jesu duwə̂ me, kədə ya woni
widəbə̂ de. Cendi gagə me ərəm mani nə̂ ba gə ha alaw me
ca.

Jesu 'wogə woni asa berni duwa
12Wala gə ɗangə da, Jesu so ha da kuŗa dədə dara amsa

Maŗ̃i.̃ An̰ji amsə Maŗ̃i ̃ mana waləw daa baj. 13Managə mana
wal bam mwom da, an̰ji 'waga paja duwa di hara nəm suwə.̂
An̰ji gəra an̰jər nə̂ yap mwac di sər me 'wogəgə sumdəgə
woni waya gwale duwame ca. 14Nare nə̂ ta di i nə̂ : Simo (gə
an̰ji 'wagaw suməw Piyer) me, chendəw gə Andre me, Jak
day gə Jã me, Pilip day gə Bartelemi me, 15Matiye day gə
Toma me, Jak gə nə Alpe gorəndəw me Simo (gaba əndara
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nare nə̂ Jelot gəndəĝələ)̂ me, 16 Jud gə nə̂ Jak gorəndəw me
Judas Iskariyot, gə gədə aba yə Jesu kələw bam di me ca.

Jesu gəlgə nare gwale me sogə daa mwom dayə̂ me ca
17Wala gə Jesu day gə paja duwa nə̂ an̰ji an̰jərəgə mwaj

di sər di, cendi chəĝə daa kuŗa dədə,̂ gəra ɗəbə sən̰a dədə.̂
Managə ta də lə̂ da, paja duwa nə̂ gəŗe me narje nə̂ 'yarbare
nə̂ swa managə ciri də Judeyə̂ me Jerisalem me, ciri də dam
kuray buwə̂ wama gə Tirə̂ me gə Sidowə̂ me kaw ilə̂ me
ca. 18Cendi hara i dara dwaya gə gwale gə Jesu wayəw me,
dara an̰ju ba swanagə daa mwom dayə̂ me ca. Woni dundi
də acn̰e ilə̂ sədəĝələ̂ kaw, an̰ji 'yworgə gandagə bam. 19Nare
nə̂ ta də pad kan̰jə bərmə̂ dara ba gə ɓəl səw. Dara mə̂ ɓəlnə̂
səw mwom da, an̰ji i gə dwana dədə 'ywaram mwom bam
səmə.̂

'Ywala me acn̰a me
20Managə Jesu u dərəŵ daa, yər̂ paja duwa mwom da,

an̰ji waygə da : « 'Yeni nə̂ kugəra nə̂ caga ka da, kalna
sədən̂g 'ywalnang nan̰e dara dwaŗ̃i ̃ də nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa i dan,
'yeni. 21 'Yeni nə̂ cherni wamang caga caga ka da, kalna
sədən̂g 'ywalnang, dara anə̂ ha wama əb̂dəl̂e. 'Yeni nə̂ anə̂
ilə̂ bwa gura caga ka da, kalna sədən̂g 'ywalnang, dara anə̂
ha keyagda baya pəĝən̰. 22Wala gə nare gən̰ən̂g bam labaa
cadəbənang labaa 'ywarnang bam sədəĝələ̂ labaa sabənang
gwale dədən̂gə̂ mad-mad dara ba anə̂ kəbən i əndi gə gun
gorəndəw da, kalna sədən̂g 'ywalnang pəĝən̰. 23Mani nə̂ ya
ta de di alnana da, kalna sədən̂g 'ywalnang me, ajəna pide
me ca. Dara i Maŗ̃i ̃ gaba dama daa də me, ha 'ywagang
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gwayni dan gə geche, an̰ju. Gələ̂ gə dərən̰ gə 'ywang ta
di, yarna woni waya gwale gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa nə̂ pi kaw,
mwagərang nə̂ pi gəlgə dərəĝə yande me ca. 24 'Yeni woni
'ywa mani caga ka da, bwana bagən dara anə̂ 'ywo 'ywala
dan bam ɗəm. 25 'Yeni woni əb̂də̂ caga ka da, bwana bagən
dara cherni ha alange. 'Yeni woni piyə̂ baya caga ka da,
bwana bagən dara anə̂ ha dama n̰agəniyə̂ me guralə̂ me
ca. 26 'Yeni nə̂ nare pad way gwale dan gə lade caga ka
da, bwana bagən. Yarna, mwagərang nə̂ pi kaw way gwale
gə lade yande dara woni waya gwale gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa gə
kulagə me ca. »

Urə̂ gə woni maŗande dəma
27Əŗə, Jesu waygə da : « 'Yeni nə̂ anə̂ dam ilə̂ dwaya gwale

ni da, dwayna, nə̂ ilə̂ wayangə : Urnə̂ woni maŗande dan
me, woni ala ganang acn̰a kaw, 'yeni da, alna gandagə ladni
com. 28Woni sərgən̂g da, piynə bədən̂g dədəĝələ̂ me, woni
gələn̂g dərən̂g da, amsəna Maŗ̃i ̃ daragə me ca. 29Gun ajəna
gajam nə̂ əsəm gə abeyə̂ da, cow nə̂ jeleyə̂ me ca. Gun urnə̂
ba layna barge dəma gə geche bam da, kaləw a lay gumaj
dəmalə̂ me ca. 30Gun gə wey urnəm̂ mani da, 'yaw me, gun
unə̂ mani dəma da, urəw dara ba cwanam daa ba bəd̂ə̂ me
ca. 31Mani nə̂ anə̂ ur narje ba alnang da, 'yeni kaw, alnagə
narje nə̂ ta di yande me ca. 32Anə̂ urnə̂ narje woni urən̂g
məra me anə̂ urnə̂ nə̂ ɗang bəd̂ə̂ da, 'ywala dəma ilə̂ na lə̂
Maŗ̃i ̃ dərəŵə̂ mo ? Dara woni ala acn̰a kaw, ur woni urəĝəle
me ca. 33Anə̂ alna ladni gə woni alang ladni məra da, 'ywala
dəma ilə̂ na lə̂ Maŗ̃i ̃ dərəŵə̂ mo ? Dara woni ala acn̰a kaw, al
yande me ca. 34Mə̂ 'wanaw i gun gə mə ərəm sanga ba cwam
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mani daa bi məra da, 'ywala dəma ilə̂ na lə̂ Maŗ̃i ̃ dərəŵə̂
mo ? Woni ala acn̰a kaw 'wogə kwandagə woni ala acn̰a di
mani me, ərəm sanga ba ha i da bi bəd̂ə̂ mo ? 35Əŗə, 'yeni
da, urnə̂ wuni maŗande dan lə̂ me alna gandagə ladni me ca.
Anə̂ 'wanaw gun mani da, ərmən̂ə̂ dara ba cwanang da ba
bəd̂ə.̂ Anə̂ alna yande mwom da, Maŗ̃i ̃ ha 'ywagang gwayni
dan nan̰ale, me anə̂ i Maŗ̃i ̃ gaba dama mani dədəĝələ̂ pat
dəndaw, dara an̰ji al ladni gə nare nə̂ woni ala məgəmən̂i
me nə̂ dusərəĝə uŗəm me ca. »

Alagə duwani gə jam gun
36 « Alna mani gəlnəĝə nare dara ba nə̂ i woni duwani

dara abrandəw di, i aba duwani. 37Anə̂ wayna kwandang
gwale day gə acn̰e bəd̂ə̂ da, 'yeni di kaw gə ha waya gwale
dan gə acn̰e bəd̂ə̂ me ca. Anə̂ bwanagə kwandang gwale
dədəĝələ̂ bəd̂ə̂ da, Maŗ̃i ̃ kaw ha bwang gwale dədən̂gə̂ bəd̂ə̂
me ca. Anə̂ kalna dusərən̂g həl̂alna kwandang dədəĝələ̂ da,
'yeni kaw, Maŗ̃i ̃ ha kala dusəw həl̂ala dədən̂gə̂ me ca. 38Anə̂
wunəĝə kwandang mani da, 'yeni di kaw, Maŗ̃i ̃ ha 'yang
yande də me ca. Gə ha 'wo i mani nə̂ lade me, gə ha ərmən̂g
nəm wana da telele bwang bargə dan bəwə,̂ i mani nə̂ anə̂
ərəm gə mani 'yagə nare ta di gang me, sanga Maŗ̃i ̃ ha
ərəmən̂g nəmə̂ yande me ca. » 39 Jesu cor waygə gwale gə
diri ɗang : « Gun gə dərəŵ bəw da, sur jaw gə dərəŵ bəw
man man mo ? Cendi ha bwaragə ca dayə̂ gubulə̂ bəd̂ə̂ mo ?
40Paja da ɗwoy aba ciri duwa mo ? Paja gə woy gə gəlnəŵ
mani ladna da, wun i ya aba ciri duwa de. 41Dara na me, mə̂
yər̂ sogələ̂ gə hən̰e əndər̂ chendəm dudəwə̂ me. Əŗə cwor mə̂
yər̂ habda gə geche gə dudəmə̂ bəd̂ə̂ mo ? 42Cwor man me,
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mə̂ wayəŵ chendəm : Chən kal nə̂ um sogələ̂ bam dudəmə̂
me, mə̂ yər̂ habda gə geche gə ilə̂ dudəmə̂ bəd̂ə̂ mo ? Abe gə
ərəmə̂ duwa acn̰, əw sogələ̂ gə geche bam dudəmə̂ kal mə̂
yər̂ lade do me, mə̂ əw gə nə̂ chenəm duwa də bam duduwə̂
sən̰. 43Habda gə lade da, ha ya-ya gə acn̰e man mo ? Me,
habda gə acn̰e da, ha ya ya gə lade bəd̂ə̂ man mo ? 44Habda
gə woy kaw gə ha 'wocn̰əw i dara yaa duwa. Gun nem cə̂
dwaga yaa dəra managə chəl̂ə̂ dədə̂ bəd̂ə.̂ Gun nem cə̂ chiy
yaa dəra managə guy dəwə̂ bəd̂ə̂ me ca. 45Gun gə dusəw
ladə da, al i mani nə̂ lade me, gun gə dusəw acn̰e da, al i
mani nə̂ acn̰e me ca. I dara gwale di 'woni gun dusəw da
me, dəmə̂ gun bəwə̂ sən̰. »

Paja nən̂ə̂ Jesu duwa nə̂ lade me nə̂ acn̰e me ca
46 « Dara na me, anə̂ 'wogən Aba ciri, Aba ciri me, anə̂ al

mani nə̂ nə̂ wayang gandagə də bəd̂ə̂ mo ? 47Gun gə hanə
sən̂ə̂ dwayna gwale ni me, unə̂ alna gə giya da, nə̂ ha gələng
mani nə̂ an̰ji ha wunəĝə. 48An̰ji wun i ya gun gaba awa kulu.
Gə pol kulu duwa di gəndəw ɗungə dodə̂ me, asə kulu di
gəndəw sən̰a də woye dədə.̂ Wala gə kuray byarnay hane
ɗəbənə̂ kulu di gəndəwə̂ kaw, ha ichəw bam bəd̂ə,̂ dara
gəndəw poləl i dodə̂ cog. 49Ɗəm da, aba dwaya gwale 'wo
alagə giyə̂ bəd̂ə̂ da, wun ya aba asa kulu duwa daa sən̰a
dədə̂ pəgən̰, dəban pwala gəndəw dodə̂ bəd̂ə̂ ta de. Wala gə
kuray byarne gərnay ɗəbən̂ə̂ gəndəwə̂ mwom da, kulu gə ta
di ha jurə bam bwam, əŗə sən̰a wor 'yara lə,̂ tandi məra. »
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Jesu so kwaya gə nə̂ geche gə asəngar day daa

7 1Managə Jesu way gwale duwa bam pat, nare nə̂ gəŗe
dərəĝələ̂ mwom da, an̰ji so ha managə Kapernayim.

2Wala gə ta də lə̂ da, kwaya gə nə̂ geche gə asəngar day
mən i mwom gə made. Kwaya gə ta di, aba ciri duwa urəw
nan̰e. 3Managə geche gə asəngar day dwoy gwale gə gə way
dara Jesu mwom da, an̰ji so kəji gechide nən̂ə̂ Juyip day
yab, ba hana mərgənəŵ dara ba hane swanaw kwaya duwa
də daa mwomə.̂ 4Managə cendi gəra 'ywo Jesu mwom da,
cendi mərgəw ba da : « Sow kwaya duwa də da ɗe. 5Abe gə
ta di ur sən̰a nin nan̰e. I an̰ji me, awunin kulu gaba dayara
di daa, an̰ju. » 6 Jesu so ha gandagə mən. Managə Jesu gəra
ib mwom da, geche gə asəngar day di yaraw haralə̂ me giyə̂
kwandaw mosə̂ ba hana waynaw Jesu da : « Kal hwaya səm
nan̰ ɗi, aba ciri, dara əndi da, dwana ni neyəm də mə̂ ha
hara dəmə̂ kərə̂ niyə̂ bəd̂ə.̂ 7 I dara ta di me, nə̂ neyəma hara
'ywam sən ni bəd̂ə.̂ Ɗəm da, way gwale mən kal kwaya ni
di swana daa. 8Əndi kaw, nə̂ i gə geche ni ilə̂ dənə̂ me, nə̂
i geche gə asəngar day me ca. Wala gə nə̂ waynaw mən
ba hana da, an̰ji hale. Nə̂ waynaw gə ɗang ba hane da,
an̰ji harale me ca. Nə̂ waynaw kwaya ni ba alna mani nə̂
ta də kaw, an̰ji algəle. » 9Managə Jesu dwoy gwale gə nə̂
geche gə asəngar day di bam me, ɗəbə dwoy gwale duwa
gə waya di 'ywoləwme ca da, cwo dərəŵ yər̂ nare nə̂ gəŗe nə̂
woni pamaw di me waygə ba da : « Managə nare nə̂ Israyel
dwaŗagələ̂ da, gun gaba kala dusəw ya abe gə ta də da, nə̂
'ywo lə̂ bəd̂ə.̂ » 10Managə nare nə̂ geche gə asgar day kəjəgə
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di cwor ha ulay mwom da, cendi 'ywo aba mwom di so daa
lapiya pəgən̰.

Jesu sodə deme gorəndədə daa madeyə̂
11Wala mən Jesu so ha ɗang managə ciri də gə 'wogədə

Nayinə.̂ Paja duwa me nare nə̂ gəŗe nan̰ me ha gandəw.
12Managə an̰ji gəra ciri bədə̂ ib mwom da, 'ywo nare dəbala
gun gə mare dara hara mow bam. Gun gə ta di i deme də
wambə gorəndədə gə mən tenene. Managə ta də lə̂ di, nare
nə̂ ciri dwaŗələ̂ nan̰ pam gun gə mare di tarəw. 13Aba ciri gə
Jesu yər̂ amara iw di me, dərəŵ 'yəngəw me waydə deme
da : « Kal nulə̂ ɗi. » 14Managə ta də lə̂ da, Jesu chidə̂ gəra
gun gə mare di səwə̂ ib me ɓəl gəsa gə gə legərəw nəm di gə
əsəŵ, əŗə woni 'wow di ɗəbə dodə.̂ An̰ji way da : « Dwe gə
mache, nə̂ wayəm, so daa ! » 15Amara di bəw a daa, so dam
daa me way gwale. Jesu waydə deme da : « Yər̂, gorəndi di
i ta. » 16Nare pat nə̂ damə̂ managə ta də lə̂ di, lan̰a algə me,
'wogə Maŗ̃i ̃ gə jilay me way da : « Aba waya gwale gə nə̂
Maŗ̃i ̃ duwa gə geche yalə dwaŗandələ̂ me Maŗ̃i ̃ yala dara
yara nare duwa n̰agəni day me ca. » 17Gwale gə nə̂ Jesu
duwa gə ta di no duwa nəm managə ciri də Judeyə̂ me də
gugərəd̂ə daa-lə̂ pat me ca.

Gwale gə Jesu way dara Jã
18Paja nə̂ nə̂ Jã kəbəw aba ciri day mani nə̂ alal ta di pat

me, an̰ji 'waga nə̂ sər kwandagə dwaŗagələ.̂ 19An̰ji giygə ba
hana urnə̂ aba ciri an̰ju ba i gun gə nare nə̂ nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa
way ba harələ̂ di labaa ba i gun gə ɗang mo ? 20Managə
cendi ha gər Jesu səwə̂ ib mwom da, wayəw da : « I Jã gaba
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alagə nare batem me giyən̂in, ba nə̂ urnəm̂nin da : Əjəm ba
mə̂ i gun gə nare nə̂ nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa ba way gwale duwa ba
harə̂ di, labaa ba i gun gə ɗang mo ? » 21Managə dawa ta də
lə̂ da, Jesu so nare daamwomə̂ nan̰ me, majgani dayə̂ me, nə̂
dundi də acn̰e ilə̂ sədəĝələ̂ kaw, an̰ji 'yworgə gandədə bam,
nare nan̰ nə̂ dərəĝə bu kaw yər̂ mana me ca. 22Əŗə, an̰ji cogə
waygə nare nə̂ Jã kəjəĝə di ba da : « Hana cimnəw Jã di mani
nə̂ anə̂ yərgə gə dərən̂g me, anə̂ dwoygə gə sumdən̂g me di,
nare nə̂ dərəĝə bu kaw yər̂ mana, nə̂ majgəndə kaw ɓəŗən̰ ha
daa təba, nare nə̂ cagəm algə kaw, cagəm səŗə bam sədəĝələ,̂
nə̂ sumdəgə ɗugər kaw, dwoy gwale, nə̂ mare kaw, ɓəŗən̰
daa madeyə̂ me ca. Nõ də lade də kaw, gə way gwale dəra
'yagə woni n̰agəni me ca. 23Gun də 'wocn̰ana mani nə̂ nə̂
algə di gəndəĝə ladna bəd̂ə̂ me, kalna dusəw lə̂ dənə̂ jang
me da, səw ha 'ywalawe. » 24Managə nare nə̂ Jã kəjəgə di
cor ha ulay ɗəm da, Jesu waygə nare nə̂ gəŗə di gwale gə nə̂
Jã : « Anə̂ 'wo yara i na managə kudmi dalawə̂ də mo ? Anə̂
yara i dərəwa gə gale gəgdəw cow kame-kame di mo ? 25Ɓag
da, anə̂ 'wo yara i na mo ? Anə̂ yara i gun gə hurə barge gə
lade mo ? Ɓag da, nare woni hurba barge gə ladbe me, dam
'ywala lə̂ me ca da, dam i kululi nə̂ ladbe nə̂ ɗwaŗ̃iñ̰ə̂ bəd̂ə̂
mo ? 26Yande da, anə̂ 'wo yara i na mo ? Gun gaba waya
gwale gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa di mo ? I sədə, nə̂ wayang i gun
gə ɗwoy aba waya gwale gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa bam. 27 I gun
gə gə jangə gwale duwa maktubu də nə̂ Maŗ̃iỹə̂ ba : Yər̂,
nə̂ giy aba giyə̂ ni mən yalə̂ dərəm̂ə̂ dara ba ɗangəŗənam
bərmə̂ dəma. 28Dwoyna, nə̂ wayang : Managə nare nə̂ gə
yəĝə dodə̂ sən̰a dədə̂ ka dwaŗagələ̂ da, gun gə geche gaba
ɗwaya Jã da, ilə̂ bəd̂ə.̂ Ɗəm da, managə dwaŗ̃i ̃ də nə̂ Maŗ̃iỹə̂
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da, gun inam i dwe gə 'yən̂g kaw, an̰ji i geche, an̰ju. » 29Nare
nə̂ pat də me, nə̂ woni hwaga sala (lempo) me, nə̂ dwoy
gwale gə Jã waygə gandəw da, kal sədəĝə, an̰ji algə batem
me cendi 'wocn̰ dara Maŗ̃i ̃ ba i gun gaba ala mani gə dərən̰
təba. 30Nare nə̂ Parisye me, nare wuni gələĝə kwandagə biy
gə 'wə̂ gə nə̂ Moyis duwa me ca da, gən̰ alagə batem də nə̂ Jã
duwa bam me gən̰ mani nə̂ Maŗ̃i ̃ ur ba al gandagə bam me
ca. 31 « Nare nə̂ wala gə ta də lə̂ da, də ha 'wogə ərməgə gə
wi mo ? Cendi wun i ya wi de mo ? 32Cendi wun i ya dine nə̂
'yən̂g nə̂ woni dama wun̰jə buŗəĝələ̂ me, 'wogədə sədəĝə ka
me ka me ba da, nə̂ tongnin mani nə̂ to me, anə̂ n̰aŗəl̂ə̂ diyə̂
bəd̂ə̂ me, nə̂ tongnin diri də made kaw, anə̂ nulə̂ diyə̂ bəd̂ə̂
me ca. 33Yande da, Jã Batis gəra duwalə̂ da, an̰ji wom mani
bəd̂ə̂ me, chə̂ gani bəd̂ə̂ me ca. Əŗə, anə̂ way da, dwama ba
chi ilə̂ duwə.̂ 34Managə əndi gə gun gorəndəw, nə̂ gəra da,
nə̂ wom me nə̂ chə̂ me ca da, anə̂ way ba nə̂ i aba wama
nan̰ me, aba widəbə̂ gani me. Ɗang tugu, anə̂ way ba nə̂
i woni hwaga sala jaragə mache me woni ala acn̰a jaragə
mache me ca. 35Əŗə, dərən̰̂ naa də nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa da, woni
kala dusərəĝə dədə̂ da, yər̂də ba i mani nə̂ lade. »

Jesu kal dusəw wusə deme dədə ala acn̰a dədə̂
36Abe gə parisye mən 'wogə Jesu ba hana wamna mani

nə̂ wama gandəw. An̰ji dəm kərə̂ duwalə̂ me damə managə
tabəle bədə.̂ 37Əŗə, managə ciri də ta də lə̂ da, deme mən
dədə ala acn̰a ilə.̂ Managə tandi dwaya dara Jesu ba damə̂
tabəle bədə̂ kərə̂ nə̂ abe gə parisye lə̂ da, tandi 'wo gasəsa
gə kili duwa wmom nan̰ əsəd̂ələ̂ me hara nəm. 38Tandi
gəra ɗəbə targən̰ Jesu gədawə̂ me, nul gura, dərəd̂ə nimi
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day di ən̰ Jesu gədaw daa me tandi sarəw bam gə wudən̰
nə̂ dədə, me chi-chim gədaw me tidərəŵ itər səwə̂ me ca.
39Managə parisiye gə 'wagaw ta di ba yər̂də yande da, an̰ji
ərəm dusəwə̂ ba da : Dee, gun gə ta di i nam i aba waya
gwale gənə̂ Maŗ̃i ̃ duwa 'yang da, an̰ji ha 'wacn̰a dara deme
dədə ɓəlbə səw ta di, ba i idə ala acn̰a. 40Əŗə, Jesu cwow
wayəw da : « Simo, nə̂ ur ba nə̂ wayəm gwale mən. » Simo
cwow wayəw ba : «Way, aba gələĝə nare gwale. » 41 Jesu
wayəw da : « Gun mən 'yagə nare sər gursu iya. Gə mən de
ha 'ywagaw i sag aru ji me, gə ɗang ha 'ywagaw sag gəndəw
ji me ca. 42Managə nare nə̂ ta di 'ywo gursu dədə cwaw aba
'yagə iya di daa bəd̂ə̂ mwom da, an̰ji kalgə gursu di bam ca
dayə̂ ca. Ərəmə̂ dəma lə̂ da, managə nare nə̂ sər nə̂ ta di
dwaŗagələ̂ da, i gə wey me, ha urə̂ abe gə ta di nan̰ mo ? »
43 Simo cwor wayəw da : « Ərmə̂ ni yə̂ da, i gun gə gə kaləw
gursu nan̰ bam duwə̂ ta di. » Jesu cwor wayəw da : « Caga
da, mə̂ way i gwale səw. » 44Əŗə, Jesu cwo dərəŵ əji deme
də me, wayəw Simo da : « Deme də mə̂ yər̂də ta di, nə̂ yala
kərə̂ dəmalə̂ kaw, mə̂ 'yan nimi nə̂ sabə gə gədan bam bəd̂ə,̂
me deme də tandi sabən gədan bam gə nimi nə̂ dərəd̂ə me,
sarən bam gə wudən̰ nə̂ dədə me ca. 45Managə nə̂ yala nəm
kərə̂ dəmalə̂ ba da, mə̂ chə-chəm bən bəd̂ə̂ me, deme də
ta di hoy chi-chimə gə gədan bəd̂ə.̂ 46Əjəm da, mə̂ kogdən
swani gə biye dənə̂ bəd̂ə̂ me, deme də ta di tidərən gədanə.̂
47 I dara ta di me, nə̂ wayəm da : Simo, duwani də tandi al
gan nan̰ ta di me, acn̰a dəra gə nan̰ biyər nəm bam dədə.̂ I
dara ta di me, gun gə gə binəw acn̰a duwa bam ɓani da, an̰ji
kaw al duwani ɓani məra me ca. » 48 Jesu cwor waydə deme
da : « Acn̰a diya biyər̂ bam diyə̂ dəm. » 49Əŗə, nare nə̂ dam
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gandəw tabəle bədə̂ mən di urbə sədəĝə ba da : Gun gə ta
di i wi me, ba biygə nare acn̰a day bam mo ? 50 Jesu waydə
deme da : « Dusi də də̂ kaldə dənə̂ də me, bələy, kal Maŗ̃i ̃
hana gandi gə həlala jwam. »

Woni bwa Jesu

8 1Al wala ɓani da Jesu so ha ciri də gechideyə̂ me də
dineyə̂ me dara waya nõ də lade də nə̂ dwaŗĩ də nə̂ Maŗ̃ĩ

duwa. Paja duwa nə̂ mwac di sər me 2namde nə̂ yap nə̂ an̰ji
sogə widəbə dayə me mwom dayə̂ di bow ha nəm. Namde
nə̂ ta di i nə̂ Mari də ciri də Magdalalə̂ də an̰ji 'yordə dundi
də acn̰e wurgəsubu bam sədə.̂ 3 Jã də nə̂ chusa gə i geche gə
nə̂ woni ala giyə̂ kərə̂ nə̂ dole gə Herod lə̂ dyamo, Susan me
namde nə̂ ɗang me day mani day waw nəm gə Jesu lə̂ giyə̂
duwalə̂ me ca.

Gwale gə diri gə nə̂ aba gəsə̂ swagə̂ duwa
4Nare dayar Jesu suwə̂ nan̰ me nə̂ swa ciriyə̂ jiga jiga

kaw hara dara dwaya gwale duwa me ca. An̰ji so waygə
gwale gə diri ba da : 5 « Gun mən so ha ba chəgdə̂ swagə̂
duwa. Managə an̰ji ilə̂ chəl̂ə̂ mwom da, swagə̂ dərəĝə nə̂
yap wujabar bor managə bərməl̂ə.̂ Nare ɗərbəgə dodə̂ gə
gədəragə me dirbi kaw gəra təgəgə womgə bam me ca.
6 Swagə̂ dərəĝə nə̂ yap bor kuŗa lə.̂ Cendi dəm me gəra woy
bam dara tubə ilə̂ gəndəĝələ̂ nan̰ bəd̂ə.̂ 7 Swagə̂ dərəĝə nə̂
ɗang bor hura dalawə,̂ hura di so yəgə daa swamama əmgə
jwara bam. 8 Swagə dərəĝə nə̂ mən bor managə sən̰a də
ladeyə.̂ Cendi dəm jor ladə me naa dərəĝə me ca. Swagə̂
nə̂ ta di dədəĝə mən da dərəĝə yarbar nan̰. » Managə ta də
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lə̂ di Jesu so waygə da : « Gun gə sumdəŵ woni dwaya gwale
inalə,̂ a dwayna ladna. »

9Paja duwa di urəw gwale gə diri gə ta di gəndəw. 10 Jesu
waygə da : « 'Yeni da, gwale gə budəl̂ə̂ gə ərəm dara dwaŗ̃i ̃
də nə̂ Maŗ̃ĩ duwa da, anə̂ 'wocn̰ com me, nare nə̂ ɗang da gə
wayagə i gə diri dara gə ur dara cendi dam ya ba gə yər̂ de
me yər̂ bəd̂ə,̂ dam ya ba gə dwoye deme dwoy bəd̂ə.̂ » 11 Jesu
waygə da : « Yarna gwale gə diri gə ta di gəndəw. Swagə̂
wun ya gwale gə nə̂ Mar̃ĩ duwa de. 12 Swagə̂ woni bwara
bərməl̂ə̂ da, wun ya nare nə̂ dwoy gwale gə nə̂ Mar̃ĩ duwa
me sidan biyəw bam dusərəĝələ̂ əmgə kala gə dusərəĝə dara
'ywa gə bələ̂ bam. 13 Swagə̂ woni bwara kuŗalə̂ da, wun ya
nare nə̂ gəra dwoy gwale gə nə̂ Ma ̧ŗ̃i ̃ duwa gə sii 'ywala
məndagə me da, sabəragə ya dodə̂ bəd̂ə.̂ Cendi kal dusərəĝə
wala ɓani məra, wala gə sidan gərsənəĝə mwom da, cendi
wa gən̰ bam. 14 Swagə̂ nə̂ wujabar bor managə hura dalawə̂
da, wun ya nare nə̂ dwoy gwale gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa me cor ha
mana dayə.̂ Ərmə̂ gə gwale me, mal me, 'ywala gə sən̰a dədə̂
me, yəgə daa swamama əmgə naa gə dədəĝə bam. 15 Swagə̂
nə̂ wujabar bor mana gə sən̰a də ladeyə̂ da, i nare nə̂ dwoy
gwale gə nə̂ Maŗ̃i duwa me yəw gə dusər̂əĝə də lade me al
mani nə̂ acn̰e bəd̂ə,̂ cendi yə gwale gə ta di dusərəĝələ̂ ɗəbə
woy nəm me ha nəm pi pi me ca. »

Gwale gə diri gə nə̂ Lampa dəra
16 « Gun neyəm gərə̂ duwa lampalə̂ me əbəd̂ə mani dədə̂

bəd̂ə̂ me udə chədə solbə̂ gəndəĝələ̂ bəd̂ə̂ me ca. Ɓag da, gə
udə chədə i daa mani dədəĝələ̂ dara ba acn̰anagə nare wuni
dəm̂ə̂ kulə̂ mana. 17Ɗan̰ wala gə 'yən̰eyə̂ da, mani nə̂ nare
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algə məndagə nə̂ dəban dəmə̂ iche ha 'yalə̂ bəd̂ə̂ me nə̂ nare
algə budələ̂ nə̂ dəban dəmə̂ iche bəd̂ə̂ kaw ha 'yalə bəd̂ə̂ me
ca. 18Asəna angal dan managə gwale gə anə̂ ilə̂ dwayawə,̂
gun gə dwayna gwale ladna caga ka da, gə ha 'yaw mani lə̂
diyə̂ me gə aba dwaya bəd̂ə̂ da, mani nə̂ hən̰e an̰ji ərəm ba
dwoygə ta di kaw gə ha 'wogə i bam.

Jesu waŗaw
19 Jesu iw me chamraw me hara ba gə 'ywow me cendi

'ywo bərmə̂ bəd̂ə̂ dara nare 'yarbar nan̰e. 20Nare gəra wayəw
da : « Im me chamram me ɗəbəgələ̂ iche ur ba gə 'ywome. »
21 Jesu cwogə waygə da : « In me chamranme da, i nare woni
dwaya gwale gə nə̂ Maŗ̃ĩ duwa me uw al gə giyə.̂ »

Jesu day gə gale
22Wala mən, Jesu ajiləgə bərwa gə gecheyə̂ gə paja duwa

me an̰ji waygə da : « 'Waynadə bərwa gə geche, hanandə
kuray dugdu də ta lə̂ », me cendi hargə. 23Managə bərwa
ilə̂ nalalə̂ da, Jesu i duwa nuni. Əŗə, gale gə geche biyara,
gəra u nimi bo bərwa dalawə̂ 'won daa, al dara ɗwandale.
24Cendi chidə Jesu səwə̂ ib me nuw daa, me wayəw da :
« Aba gələ̂ mani, aba gələ̂ mani, də̂ ilə̂ marangə.̂ » An̰ji a daa
me ərən̰ gale day gə nimi di me, cendi ɗəbə dodə̂ me mana
cwor həlal. 25Cwor an̰ji waygə da : « Ta də me, dusi dan də
kala də ilə̂ woy ? » Cendi lan̰a algə me dusərəĝə cubgə me
wayjəbə bulə̂ dayə̂ ba da : « Gun gə ta də i wi me, ərən̰ gale
me nimi nə̂ kuray me ca kaw, cendi lan̰əw mo ? »
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Jesu me gun gaba widəbə me
26Wala gə ta də lə̂ di, Jesu day gə paja duwa gəra gə

managə sən̰a də Geraseniye dayə,̂ də i Galile dərəd̂ələ̂ təba.
27Managə Jesu chə dodə̂ bərwalə̂ bo gədaw dodə̂ sən̰alə̂
mwom da, gun mən gə ciriyə̂ gaba widəbə̂ hara saw dərəŵ
daa. Gun gə ta di al aliya n̰an hurə̂ barge səwə̂ bəd̂ə̂ me,
dam ulay bəd̂ə̂ me ca. Mana duwa gə dama da, i munəni
dədəĝələ.̂ 28Managə an̰ji yara Jesu haralə̂ mwom da, swaya
gura ha əndara dodə̂ dərəŵə̂ me, way gə maŗəjaw daa nan̰
ba da : « Jesu gə nə̂ Maŗ̃i ̃ gaba dama daa cwog gorəndəw,
mə̂ ur i na sənə̂ mo ? » Nə̂ amsəm ɗe, kal gələn̂ dərən̂ ɗi. »
29Abe gə ta di way yande dara Jesu waydə dundi də acn̰e
də ba dəmnə̂ bam səwə.̂ Piy da, abe gə ta di dundi də acn̰e
di gələŵ dərəŵ aliya nan̰e. Gə bow sul əsəŵə̂ me kaya-kaya
gədawə̂ me kaw, an̰ji agdəgə bamme dundi də acn̰e di uw ha
nəm bam kudmi dalawə.̂ 30Əŗə, Jesu urəŵ da : « Gə 'wogəm
man mo ? » An̰ji wayəw da : « Gə 'wogən gəŗə.̂ » Abe gə ta di
way yande dara dundi də acn̰e nan̰ ilə̂ səwə.̂ 31Dundi də acn̰e
di amsə Jesu ba 'ywarnagə bwanagə bengə̂ bəd̂ə.̂ 32Managə
ta di tuləwə̂ da, nare ɗəbə ilə̂ gama gochong dayə̂ daa kuŗa
dədə̂ me gochong day di gəŗəl̂e. Dundi də acn̰e di amsə Jesu
ba kalnagə bagə ha gochong sədə̂ me an̰ji kalgə ha. 33Dundi
də acn̰e di dəmə̂ bam gun səwə̂ ha bwara gochong sədə̂ me,
gochong di ɓəŗən̰ə̂ daa kuŗa dədə̂ səŗənjər̂ bwor kurayə̂ chə̂
nimi mar bam pat. 34Managə nare woni gama gochong di
bagə yər̂ mani nə̂ alal ta di da cendi wa ha ciməĝə nare
nõ day ciri də gechedeyə̂ me də dineyə̂ me ca. 35Nare də
dəmə̂ hara dara yara mani nə̂ alal ta di. Cendi gəra Jesu
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tuləwə̂ ib me yər̂ aba widəbə di dərəŵ biyər dodə damə̂ dodə̂
Jesu gədawə.̂ An̰ji hurə̂ barge səwə̂ me, dərəŵ bəyər̂ me ca.
Managə ta də lə̂ da, nare di lan̰a algə. 36Nare nə̂ yər̂ mani di
ciməĝə kwandagə aba widəbə di dərəŵ ba biyər i man man
mo. 37Nare nə̂ sən̰a də Geraseniyalə̂ pat amsə Jesu ba hana
kalnagə sən̰a day ɗi, dara cendi lan̰a algəle nan̰e. Əŗə, Jesu
so ajəl daa bərwalə.̂ 38Managə Jesu ilə̂ haralə̂ mwom da, abe
gə dundi də acn̰e dəm bam səwə̂ di amsəw ba ha gandəw
me, Jesu wayəw da : « Bəd̂ə.̂ 39Cwor ha ulay dəmalə̂ me mə̂
ha kəbəĝə nare mani nə̂ Maŗ̃ĩ al gandəm ta di daa pat. » Abe
gə ta di so ha cimdə̂ mani nə̂ Jesu al gandəw di managə ciri
də gechədeyə̂ pat.

Jesu me made me mwom me
40Managə Jesu cwara hara kuray dugdəw də kalə̂ da, nare

nə̂ gəŗe saw dərəŵ daa, dara cendi de dam ɓedəwə̂ dodə.̂
41Abe mən gə 'wogə Jayirus gəra. Abe gə ta di i geche gə
nə̂ kulu gə nə̂ Maŗ̃ĩ duwa. An̰ji hara gəra əndər̂ dodə̂ Jesu
gədawə̂ me amsəw ba hane kərə̂ duwalə.̂ 42An̰ji 'wogəw dara
duŗməŵ də mən tenene də aliya dəra nem mwaj di sər di,
al dara marale. Managə Jesu ilə̂ haralə̂ da, nare nə̂ gəŗe di
dəmdəw daa ka me ka me. 43Managə ta də lə̂ da, deme mən
də bare chəŵ sədə̂ al aliya mwac di sər ilə̂ nare dwaŗagələ.̂
Tandi meyəndə əsəd̂ə bam nan̰ Doktor əsəragələ̂ kaw, hoydə
bəd̂ə.̂ 44Tandi kwanga Jesu tarəwə̂ gəra ɓəl barge duwa
bəw. Managə ta də lə̂ dok, bare gə ha sədə̂ di hoydə. 45Əŗə,
Jesu urgə da : « I wi ɓələn mo ? » Cendi pat bəl bədəĝə sarni
me, Piyer wayəw da : « Nare nə̂ gəŗe nə̂ liwum daa dəmdəm
kame kame ta me, mə̂ ur aba ɓələm̂ ɗang tugə mo ? » 46Əŗə,
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Jesu waygə da : « Gun mən ɓəlne, dara nə̂ yər̂ dwana ni
dəm 'wə̂ iche. » 47Deme də ta di yər̂ dara gəndədə ba biyər̂ i
daa da, sədə sadədə tag tag me, hara gəra əndər̂ dodə̂ Jesu
gədawə.̂ Tandi kəbəw daa nare dərəĝələ̂ pat dara na me, ba
də̂ ɓəl barge duwa bəw, me i man me, ba də̂ 'ywo gə labiya
də dog me mo. 48 Jesu waydə da : « Dusi də də̂ kal də nə̂ me
də̂ 'ywo gə labiya, ha gə həlala jwam. » 49Managə Jesu ilə̂
waya gwaleyə̂ jang sən̰ da, gun swa kərə̂ nə̂ Jayrus lə̂ gəra
wayəw da : « Durməm̂ di mar bam ɗəm me, mə̂ 'wogə Aba
gələ̂ mani hanəm al gə na ɗang mo ? » 50Əŗə, Jesu dwoy
me wayəw Jayrus ba da : « Kal ala lan̰a ɗi. Kal dusəm dənə,̂
durməm̂ di ha swa daa pəĝən̰. » 51Managə Jesu gəra ciri
dwaŗələ̂ mwom da, an̰ji əmgə narje dəmə̂ gandəw kərə̂ bam.
An̰ji kal i Piyer me Jã me Jak me dwe də abadə me idə me
məra. 52Narje pat bo gura me al n̰agəni me, dara dwe di, əŗə
Jesu waygə da : « Kalna nulə̂ ɗi. Tandi i nuni, mare bəd̂ə.̂ »
53Əŗə, nare di aləw mən̂g dara cendi 'wocn̰ dara tandi ba
mare 'yang. 54Managə ta də lə̂ da, Jesu yə dwe əsəd̂ə me
waydə gə maŗəjaw da nan̰ ba : « So daa, durmən̂ ni dədə. »
55Tandi bədə a daa me so dam daa dog. Jesu waygə cendi
ba 'yanadə mani nə̂ wama. 56Waŗadə yəbdə dədəĝə me Jesu
waygə cendi ba cimnəŵ gun mani nə̂ alal ta di daa bəd̂ə.̂

Giyə gə nə̂ paja nə̂ mwac di sər day

9 1Wala mən Jesu day paja duwa nə̂ mwac di sər dodə̂ me
'yagə dwana dədə swa woni widəbə daa me swa gə nare

daa mwom dayə̂ me ca. 2Əŗə, an̰ji kəjəgə ba hana alnagə
nare berni də nə̂ dwaŗ̃i ̃ də nə̂ Maŗ̃ĩ duwa me, ba swanagə
daa mwom dayə̂ me ca. 3 Jesu waygə da : « Managə anə̂ ilə̂
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harlə̂ da, unə̂ mani mən əsərangə̂ bəd̂ə̂ : cəlang bəd̂ə̂ me,
magəla bəd̂ə̂ me, sadə bəd̂ə̂ me, gursə bəd̂ə̂ me, layna gumaj
sər bəd̂ə̂ me ca. 4Ciri də anə̂ dəmnəl̂ə̂ me nare də urnə̂ gwale
dan da, damnalə̂ jang bəra swa dan gə daa lə̂ ba. 5Managə
ciri də anə̂ dəmnəl̂ə̂ me nare urnən̂g bəd̂ə̂ da, ɓəŗən̰ənə hana
ajəna usəsə daa gə gədərang, dara gən̰ə̂ gə cendi gən̰ən̂g
bam di. » 6 I yande me, Jesu paja duwa sogə ha nəm ciriyə̂
ciriyə.̂ Ciri də wey də cendi dəmə̂ da, way nõ də lade də nə̂
Maŗ̃ĩ duwa gwale dəra me, so nare daa managə mwom dayə̂
me ca. 7Wala gə ta də lə̂ da, dole gaba lama dwaŗ̃i ̃ managə
Galile gə 'wogəw Herod. Managə an̰ji dwoy gwale gə way
dara Jesu da, dusəw cubəw nan̰e. Əŗə, nare nə̂ yab way da
ba i Jã Batis me ba dəmə̂ daa munulə.̂ 8Nare nə̂ ɗang way
day da ba i Eli me ba cwara yala an̰ju. Nə̂ mən way da ba i
aba waya gwale gə nə̂ Maŗ̃ĩ duwa mən managə woni waya
gwale gə nə̂ Maŗ̃ĩ duwa dwaŗagələ̂ me, ba dəmə̂ daa munulə̂
an̰ju. 9Herod way da : « Jã da, nə̂ waygə nare 'yəw saw dəw
bam ka me. Gun gə gə way gwale duwa ta di, i wi ɗang
tugu ? » An̰ji kan̰jə bərmə̂ ur ba yər̂ Jesu di.

Jesu me nare nə̂ dubu ji me
10Wala gə woni waya gwale gə nə̂ Jesu duwa nə̂ an̰ji

kəjəgə di cwara, gəra kəbəw mani nə̂ cendi alagə pat də
da. An̰ji wolgə ha nəm bam məndagə ciri də gə 'wogədə
Betsayda tuldələ̂ ib. 11Əŗə, nare di dwoy gwale duwa me
paməw tarəwə.̂ An̰ji yəgə səwə̂ waygə gwale gənə̂ dwaŗ̃i ̃ də
nə̂ Maŗ̃ĩ duwa me, sogə daa mwom dayə̂ me ca. 12Managə
dawa al dara ɗwada mwom da, paja nə̂ mwaj di sər gəra
'ywo Jesu me wayəw da : « ɓəŗən̰ nare də daa kalgə gə ha
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ciri də gechideyə̂ me də dineyə̂ me, gə ha kan̰ja mana gə 'ya
me mani nə̂ wama me, dara ka di də 'yang i bam. » 13 Jesu
cwogə waygə da : « 'Yanagə mani nə̂ wama, 'yeni ! » Cendi
cwow wayəw da : « Əsəraninə̂ ka da, i mapa ji me goche sər
me məra. Mə̂ ur dara ba nə̂ hananin sugələ̂ kəlnəĝə nare nə̂
gəŗe nə̂ ta di mani nə̂ wama wunəĝə mo ? » 14Managə ta də
lə̂ da, nare nə̂ abje neyəm ya dubu ji de. Əŗə, Jesu waygə
paja duwa da : « Kalnagə gə damna sabarna dodə̂ ya nare
gənən̰ ji, ji de. » 15Paja duwa di dwoy bəw me kalgə dam
dodə̂ pat dayə.̂ 16 Jesu lay mapa gə ji də me, goche nə̂ sər də
me əsəwə,̂ me u dərəŵ daa amsə Maŗ̃ĩ dara mani nə̂ wama
nə̂ ta di. An̰ji ɓwolbəw dodə̂ me 'yagə paja duwa əsəgə nare
nə̂ gəŗe nə̂ ta di. 17Nare də pat wom əbədəgə me gəndəw
wor dodə̂ gə lay 'wonbə kərange mwac di sər daa.

Jesu i Mesi
18Wala mən, Jesu ha bam hən̰e dara amsa gə Maŗ̃ĩ me paja

duwa ha gandəw me. An̰ji urgə da : « Nare də way ba nə̂ i wi
mo ? » 19Cendi cwo wayəw da : « Nare nə̂ mən way ba mə̂ i
Ja Batis. Nə̂ mən way ba mə̂ i Eli. Nə̂ ɗang way da ba mə̂ i
gun mən managə nare nə̂ woni waya gwale gə nə̂ Maŗ̃ĩ duwa
nə̂ pi dwaŗagələ̂ me ba dəmə̂ daa munulə.̂ » 20 Jesu cwor urgə
da : « Me 'yeni da, anə̂ ərəm i man daran mo ? » Piyer cwor
wayəw da : « Əjəm, mə̂ i Krist gə Maŗ̃i ̧ biyəw. » 21 Jesu waygə
cendi ba cəmnəŵ gun gwale gə ta di da bəd̂ə̂ pa pa. 22An̰ji
cwor asəgələ̂ diyə̂ ɗang : « Əndi gə gun gorəndəw da, gə ha
gələn̂ dərən̰ nan̰e. Gechide nə̂ nə̂ Juwip day me gechide nə̂
nə̂ woni bwasa Maŗ̃ĩ day me woni 'wacn̰a bi gə 'wo me ha
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gən̰əw bam. Gə ha 'yaw bam me wala gə subu duwalə̂ da,
an̰ji ha dəmə̂ daa munulə.̂ »

23Əŗə, an̰ji waygə pat dayə daa : « Gun gə urnə̂ ba pamnan
da, a ərmənə̂ dəw duwalə̂ an̰ju gang bəd̂ə,̂ a unə̂ habda duwa
gə dagəla duwə̂ gə wala gə wala me pamnan nəm. (Note :
'Wo gə habda dara hara mara nəm.) 24Dara gun gə urnə̂ ba
bəlnə̂ səw duwa da, ha asa səw bam, me gun gə asna səw
duwa bam dara dən da, an̰ji ha 'ywa bələ̂ gaba dama gə
dərəŵ bəŗən̰̂. 25Gun urnə̂ ba 'ywana 'ywala gə sən̰alə̂ ka pat
me asəna gə səw bam da, 'ywala duwa ilə̂ nalə̂ mo ? 26Gun
alnan jawe me alnaw gwale ni jawe me ca da, əndi gə gun
gorəndəw kaw, nə̂ ha alaw jawe wala gə an̰ji dara cwara gə
sumi gə 'waga duwa me gə nə̂ abo duwa me gə nə̂ paja duwa
nə̂ daa day me ca. 27Nə̂ wayang i gwale səw : Nare nə̂ yab
nə̂ ilə̂ dwaŗangə ka ha mara bəd̂ə,̂ cendi ha yara dwaŗ̃ĩ də
nə̂ Maŗ̃ĩ duwa gə dərəĝə do. »

Sumi gə 'waga gə nə̂ Jesu duwa
28Managə Jesu way gwale gə ta di neyəm ya wala

wurgəsubu de da, an̰ji wol Piyer me Jã me Jak me cendi
hagəgə ha daa kuŗa dədə̂ dara amsa gə Maŗ̃ĩ. 29Managə an̰ji
ilə̂ amsalə̂ da, dərəŵ cwor wun jiga me, barge duwa gədə
burage təc me 'yogədə nan̰ me ca. 30Managə ta də lə̂ da, nare
sər ɗəbələ̂ waya gwaleyə̂ gə Jesu. Nare nə̂ ta di i nə̂ Moyis
day gə Eli. 31Cendi dəmə̂ managə sumi gə 'waga gə nə̂ Mar̃ĩ
duwalə,̂ way gwale gə Jesu dara giyə̂ duwa gə an̰ju ba ha
'yan̰aw me, made də an̰ju ba ha maradə managə Jerisalem.
32Piyer day gə kwandaw nə̂ sər di bor igə nuni. Managə
dərəĝə a daa mwom da, cendi yər̂ sumi gə 'waga gə nə̂ Jesu
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duwa me nare nə̂ sər nə̂ ɗəbə gandəw də me ca. 33Managə
nare nə̂ sər di ɓəŗin̰ ya mwom da, Piyer wayəw Jesu da :
« Ladni duwa da, də̂ damang ka. Nə̂ hanin ɗangəŗa kundi
subu : mən dəma me, mən Moyis duwa me, mən Eli duwa
me ca. » An̰ji ocn̰ gwale gə an̰ji wayəw ta di gəndəw bəd̂ə.̂
34Managə an̰ji ilə̂ waya gwale gə di lə̂ mwom da, siyaya
swa mugə daa gwam. Paja di lan̰a algə managə cendi ɗəbə̂
siyaya dwaŗələ.̂ 35Gun mən marjaw nəmə̂ daa siyaya lə̂ ba
da : « Ta di me, i gorəndən əndi me, nə̂ biyəŵ dwayna gwale
duwa. » 36Managə marje nə̂ ta di nəm bam mwom da, gun
mən tenene kaw ilə̂ bəd̂ə.̂ Wor i Jesu mənaw. Wala gə ta də
lə̂ da, paja di dam bədəĝə məgəni, cəməw gun mən mani nə̂
cendi yər̂gə ta di da bəd̂ə.̂

Jesu me dwe gə meyende me
37 Sanga dəra da, Jesu day gə paja duwa swagə daa

kuŗa dədə̂ chəĝə dodə.̂ Nare nə̂ gəŗe nan̰ saw dərəŵ daa.
38Managə nare nə̂ gəŗe dwaŗagələ̂ da, gun mən soy marjaw
daa ba da : « Aba gələ̂ mani, nə̂ amsəm, yər̂ gorəndən. I
an̰ji mən tenene duwalə.̂ 39Dundi də acn̰e ilə̂ səwə.̂ Wala
gə swanaw mwom da, uw əndəŵ dodə,̂ an̰ji sojə gura me
hungəŗə dodə,̂ bəw sugədə me kaləw kalang bəd̂ə̂ me ca.
Aləw kaləw i made bədə̂ ba. 40Nə̂ amsə paja dəma ba
'ywarna dundi də bam kaw, cendi neyəm 'ywaradə bəd̂ə.̂ »
41 Jesu cogə waygə da : « Anə̂ i nare nə̂ acn̰e nə̂ dusi dan də
kala ilə̂ bəd̂ə̂ me ca. Anə̂ ur ba nə̂ damna ganang i wala
əndi ɗang mo ? Nə̂ ha dama ganang wala əndi ɗang dara
wangə̂ mo ? » Əŗə, an̰ji wayəw abe ba hane gə gorəndəm di
ka. 42Managə dwe di ilə̂ hara dara 'ywa Jesu da, dundi di uw
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əndəŵ dodə̂ sən̰alə̂ me habdəme ca. Jesu əŗən̰ dundi də acn̰e
di gə dwana ba dəmnə̂ bam dwe di səwə.̂ An̰ji so dwe di daa
me uw 'yaw gandəw abo. 43Nare nə̂ ɗəbə managə ta də lə̂
pat da, yəbdə dədəĝə dara dwana də nə̂ Mar̃ĩ duwa. Managə
gun gə woy kaw worə̂ yə̂ duwə̂ dara mani nə̂ Jesu algə ta
di da, an̰ji waygə paja duwa da : 44 « Kalna sumdən̂g ladna,
dwayna gwale gə nə̂ ilə̂ wayangə.̂ Əndi gə gun gorəndəw da,
gə ha yən̂ 'yagə gandəw nare əsəragələ.̂ » 45 Jesu paja duwa
di ocn̰ gwale gə ta di gəndəw bəd̂ə.̂ Gə budəgə gəndəw dodə̂
dara cendi ba ocn̰ana gəndəw daa bəd̂ə̂ sən̰. Cendi kaw lan̰
ur Jesu gwale gə ta di gəndəw bəd̂ə̂ me ca.

Iwi me i geche mo ?
46 Jesu paja duwa dam ilə̂ gagalə̂ ba dwaŗagələ̂ ka da, iwi

me ba i geche mo. 47 Jesu ocn̰ gwale gə cendi ilə̂ ərməl̂ə̂
dusərəĝələ̂ com. Mwom da, an̰ji 'wə̂ dwe gə ɓani gəra chəw
tuləwə.̂ 48Əŗə, an̰ji waygə da : « Gun gə yənə̂ dwe gə ɓani gə
ta di səwə̂ da, yən i əndi səwə̂ me. Gun gə yənən̂ əndi səwə̂
da, yə i aba giyən̂ di səwə̂ me ca. Dara gun gə cwana səw
dwe gə 'yən̂g dwaŗangə̂ pat da, ha gədə̂ gun gə geche an̰ju. »

49 Jã u gwale way ba da : « Aba gələ̂ mani, nə̂ yaranin
gun mən swa woni widəbə daa gə sum me, nə̂ ur ba nə̂
əməwnin bam dara an̰ji i gun nin bəd̂ə.̂ » 50 Jesu cow wayəw
da : « Əmnəŵ bam bəd̂ə.̂ Gun gə əlnən̂g bəd̂ə̂ da i gun dan. »

Jesu me nare nə̂ ciri də Samari me
51Wala gə nə̂ Jesu duwa gaba cwara hara daa wor ib ɗəm

da, an̰ji way ba wama sii ya man de kaw, ba ha i managə
Jerisalem ba. 52An̰ji kəjə woni giyə̂ duwa ba hana dərəŵə̂ pi.
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Woni giyə̂ duwa də ha me, gərgə managə ciri də gə 'wogədə
Samari. Dara ba gə ha ɗangəŗaw mana dərəŵə̂ pi. 53Əŗə,
nare nə̂ ciri də Samari lə̂ əməw mana bam dara an̰ji ur ba
ha i Jerisalem. 54Managə paja duwa nə̂ Jã daygə Jak doy
gwale gə ta də mwom da, cendi way da : « Aba ciri, mə̂
ur ba nə̂ amsənanin Maŗ̃i ̃ dara ba giyəney duwa də daa ba
hane ulnəĝə bam gədənəĝə dəbərin̰ mo ? » 55 Jesu cow dərəŵ
dədəĝələ̂ me algə gwale dara gwale day gə cendi wayəw di.
An̰ji waygə da : « Ɓag 'yeni da, anə̂ i nare na nə̂ ərmə̂ dan
acn̰ yande ɓara ? Gun gorəndəw da hara i dara meyanda
nare bam bəd̂ə.̂ Hara ɓag i dara 'yagə nare bələ.̂ » 56Əŗə,
cendi cəmgə hargə ciri də ɗangə.̂

Woni urə̂ ba gə pam Jesu tarəw
57Managə cendi ilə̂ hara lə̂ bərmə̂ lə̂ da, gun mən wayəw

Jesu ba da : « Əndi da, managə woy woy gə mə̂ hana lə̂ da,
nə̂ ha pama i tarəm. » 58 Jesu cow wayəw da : « Babasa kaw,
gubdəŗi day ilə̂ me, dirbi nə̂ daa kaw ciri day ilə̂ me ca. Ɗəm
da, əndi gun gorəndəw da, nə̂ 'ywo mana gaba hura dən ilə̂
bəd̂ə.̂ »

59 Jesu wayəw gun mən ɗang ba pamna tarəw. Gun də cow
wayəw Jesu da : « Kalən, nə̂ ha dama ɓeyada aban marna nə̂
munəŵ bam do me, nə̂ ha pamam sən̰. » 60 Jesu cow wayəw
da : « Kal nare nə̂ mare munə̂ made day me, əjəm da, ha
waya dwaŗ̃i də nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa gwale dəra. » 61Gun gə mən
ɗang wayəw da : « Aba ciri ni, nə̂ ha pamame ɗəm da, kalən
nə̂ ha cəməĝə nare nə̂ kərə̂ niyə̂ da do. » 62 Jesu cow wayəw
da : « Gun gə bwana əsəŵ yənə̂ chari me beyalna tarəw da,
dwaŗ̃i ̃ də nə̂ Maŗ̃ĩ duwa da ha ladaw bəd̂ə.̂

48



Luk 10

Jesu me paja nə̂ gənən̰ wurgə subu gə di sər me

10 1Targən̰ ɗang da, aba ciri pi paja duwa nə̂ ɗang
gənən̰ wurgə subu gə di sər, kəjə sər sər dərəŵə̂ pi.

Kəjəgə managə ciri də an̰ji ha haralə̂ ba ba. 2An̰ji waygə
da : « Swagə̂ woni urə̂ n̰ilə̂ ilə̂ nan̰e. Ɗəm da, woni n̰iləĝə
ilə̂ bəd̂ə.̂ Amsəna aba swagə̂ di kaləw a kəjəne wuni n̰iləĝə.
3Yarna hana, nə̂ kəjən̂g ya dəmən̂je de managə mĩ dalawə.̂
4Anə̂ ilə̂ haralə̂ da, unə̂ gursə əsərangə̂ bəd̂ə̂ me, magəla
bəd̂ə̂ me, layna gəbande bəd̂ə̂ me, ɗəbdənə̂ dodə̂ dara alagə
gə nare labiya bəd̂ə̂ me ca.

5Anə̂ dara dəmə̂ gun kərə̂ duwa lə̂ da, piyənə̂ bədən̂g duwə̂
ba həlala damna gandəw. 6Gun gə dusəw ladə inalə̂ ciri
dwaŗələ̂ da, biy dan gə piyə̂ ha dama gandəw. Ɗəm da, gun
gə ta di inalə̂ bəd̂ə̂ da, biy dan gə piyə̂ di ha dama lə̂ ciri də
dwaŗələ̂ bəd̂ə.̂ 7Damna lə̂ kərə̂ ta di jang mani inalə̂ ciri də
dwaŗələ̂ da, wamna me chana me ca. Dara gun gaba ala giyə̂
da, ur i 'ywagaw gə gwayni duwa le me, kalna cimdə̂ daa daa
ɗi. 8Walagə anə̂ hana ciri də geche me nare yənən̂g sədəĝələ̂
da, wamna mani pat nə̂ gə ha 'yang gandagə. 9 Swana nare
woni mwom nə̂ ciri də ta lə̂ di daa me, waynagə da : « Dwaŗ̃i ̃
də nə̂ Maŗ̃i duwa chidə yala sədəngə̂ ib ɗəm. » 10Ɗəm da,
wala gə anə̂ dəmnə̂ ciri də gecheyə̂ me, nare gən̰ən̂g bam
da, hana managə buŗəĝələ̂ me waynagə da : 11 "Caga da, nə̂
ɓobənin usəsə gə ciri dan dədələ̂ gə gədəraninə̂ də bam."
Dwayna ladəna dwaŗ̃i ̃ də Maŗ̃i ̃ duwa da, wor i ib den̰ ɗəm.
12Nə̂ wayang da wang : Wala gə sariyalə̂ da, ciri dan di gə
ha aladə acn̰ ɗwaya nare nə̂ ciri də Sodomə̂ bam. »
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Ciri də gechide me Jesu me
13 « Bagən i dara 'yeni, nare nə̂ ciri də Korase me ciri də

Betsayda me. Mani nə̂ dan̰a nə̂ nə̂ algə managə dwaŗangə̂ da
de, nə̂ alnagə i managə ciri də Tir me ciri də Sidõ me da, nare
nə̂ ciri də ta lə̂ de bo bədəĝə ɓəg cubə dəbərin̰ bo dədəĝələ̂
damnəm n̰agəniyə.̂ 14 I dara ta də me, sariya də dan da, gə
ha aladə acn̰a ɗwaya də nə̂ nare nə̂ Tir me Sidõ me day bam.
15Məndi də ciri də Kapernayum da, ərəmə̂ diyalə̂ da, də̂ ur
ba də̂ ɗwoy kwanday bam pat ɓa. Də̂ alna yande da, də̂ ha
cwara hara əndara bengə.̂ » 16 Jesu cwor waygə paja duwa
ɗang ba da : « Gun gə dwayna gwale dan da, dwoy i gwale
ni əndi me. Gun gə gən̰ə̂ gwale dan bam da, gən̰ i gwale ni
əndi bam me. Gun gə gən̰ə̂ gwale ni bam da, gən̰ i aba giyən̂
di bam me ca. »

Cwara gə nə̂ paja nə̂ gənən̰ wurgə subu gə di sər day
17 Jesu paja duwa nə̂ gənən̰ wurgə subu gə di sər di cwara

haragə ulay gə si 'ywala me cendi gəra way da : « Aba
ciri, 'wa gə nə̂ 'wonin gə sumi gə dəma da, dundi də acn̰e
lan̰ənine. » 18 Jesu cwor waygə da : « Nə̂ yara sidan əndara
lə̂ daa ya Maŗ̃i ̃ dudəw də wuŗən̰ə̂ de. 19Dwayna : Nə̂ 'yang
dwana dədə ɗərbə̂ kwalale me dorni me dodə̂ gə gədərang,
me dədə ɗərbə̂ dwana də nə̂ aba maŗande dan duwa dodə̂
me, mani mən kaw ha alang bəd̂ə.̂ 20Kalna ajəna pide dara
dundi də acn̰e lan̰a dəra gə lan̰ang di bəd̂ə,̂ ladni duwa da
ajəna pide dara sumdəng gə gə jangəw daa di. »
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21Managə ta də lə̂ dok, dundi də nə̂ Maŗ̃ĩ duwa hurəŵ Jesu
sii 'ywala səwə.̂ An̰ji ajə pide me way da : « Ay aban, aba ciri
gə mani nə̂ daa me nə̂ dodə̂ me i əsəwə.̂ Nə̂ aləm doche dara
mə̂ u gwale dəma gəlgə dine nə̂ 'yang da me. Nare nə̂ dərəĝə
nagədə woni 'wacn̰a mani da, mə̂ budəgə gandəw dodə.̂ I
sədə 'yang, aban, mə̂ ur dara mani nə̂ ta di ba ina i ya ta de,
dara əjəm mə̂ ur, əjəm.

22Aban da bwon mani pat i əsən̂ə̂ əndi. Gun mən 'wocn̰ən
əndi gə dwe gə ta di bəd̂ə.̂ I aban mən tenene me 'wocn̰ən,
an̰ju. Gun mən 'wocn̰ dara aban da ba i wi mo bəd̂ə,̂ i əndi
gə gorəndəw mən me, nə̂ 'wocn̰əw əndi me i nare nə̂ əndi
nə̂ gəldə dome 'wocn̰əw sən̰. »

23Əŗə, Jesu cwo dərəŵ paja duwa dədəĝələ̂ me waygə
məndagə ba da : « Nare nə̂ yər̂ mani nə̂ ta di gə dərən̂g da,
sədən̂g ha 'ywalagəle. » 24 Jesu waygə da wang ba da : «Woni
waya gwale gə nə̂ Maŗ̃i ̧ duwa nə̂ ɓəg nan̰ me, dolgə me, ur
ba gə yər̂ mani nə̂ anə̂ yər̂gə ta di kaw, 'ywogə yər̂gə bəd̂ə.̂
Ur ba gə doy gwale gə anə̂ doyəw ta di kaw, cendi doyəw
bəd̂ə.̂ »

Gwale gə diri gə nə̂ gun gə Samari gə lade duwa
25Wala mən da, aba 'wocn̰a bi gə 'wo gə nə̂ Juwip day ur

ba gərsə Jesu dara yara gə dusəw me urəw da : « Aba ciri,
əndi da, nə̂ ha ala i man me, nə̂ ha 'ywagə bələ̂ gaba dama
gə dərəŵ bəŗin̰ də mo ? » 26 Jesu wayəw da : « Gə jangə ina
managə bi gə 'wolə̂ me, mə̂ asə i gwale na ilə̂ dwaŗən̰e me
mo ? » 27Abe di cwo wayəw da : « Aba ciri dəma gə Maŗ̃ĩ
da, mə̂ ha urəŵ gə dusəm mən me, gə ərəmə̂ dəma me, gə
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dwana dəma me, gə dundəm me ca. Ɗang da, mə̂ ha urə̂
jam gun ya səm dəma de. » 28 Jesu cwow wayəw ɗang ba
da : « Gwale dəma gə mə̂ wayəw ta di, i sədə 'yang. Ha mə̂
ha ala yande me, mə̂ ha 'ywa bələ.̂ » 29Əŗə, aba gələĝə nare
nə̂ Juwip biy gə 'wo di ur Jesu dara ba bigə gwale bam dəwə,̂
me an̰ji ur Jesu da : « Jan gun da i wi mo ? » 30 Jesu cwow
wayəw gwale gə diri ba da : «Wala mən, abe mən swa ciri də
Jerisalem ba ha managə ciri də Jeriko. Əŗə, an̰ji gəra əndər
managə mĩdi əsəragələ.̂ Cendi yəw n̰əŗəbəw mani bam səwə̂
me, lay mani duwa bam pat me gobə̂ kaləŵ made bədə̂ me,
kal sədəĝə ya yala day. 31Aba bwasa Maŗ̃ĩ mən gə i wiləw
duwa swa managə Jerisalem ba hara managə Jeriko. An̰ji
'wo bərmə̂ gə ta di me, dəgəlaw gəra ajəw abe di dəwə.̂ An̰ji
yər̂əw 'yalə̂ bərmə̂ dugədəwə̂ me, 'woy bam bərmə̂ dugədəw
də talə,̂ ha kaləw bam. 32Gun mən ɗang gaba wagə nare
woni bwasa Maŗ̃ĩ lə̂ giyə̂ dayə̂ gə 'wogəw Lebi gə i wiləw
duwa di, swa 'wo bərmə̂ gə ta di me dəgəlaw gəra ajəw abe
di dəwə.̂ An̰ji yər̂əw 'yalə̂ me 'woy bam bərmə̂ dugədəw də
talə,̂ ha kaləw bam. 33Əŗə, abe mən gə ciri də Samariyə̂ gə
gəndəw ɗang swa ba ha managə Jeriko me, dəgəlaw ajəw
dəwə̂ managə an̰ji yərəŵ 'yalə̂ da, dərəŵ 'yəngəw duwə.̂
34An̰ji yəw dengəw daa me susəgəw swani me gani gə 'wogə
"bĩ" diya duwa di dərəd̂ələ̂ me maw daa gə barge me uw ha
chəw daa kura duwa dədə.̂ An̰ji ha gandəw managə kulili
nə̂ gə pigə dara məje ba inalə̂ me dam gaməw. 35 Sanga dəra
da, an̰ji bi chile sər 'yaw aba kulə di me wayəw da : « Gamən
abe gə ta di ladəle mani na nə̂ mə̂ meyandənagə tarənə̂ ɗang
kaw, cwara niyə̂ da, nə̂ gəra ha 'ywagam daa pat. »
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36 Jesu asəwə̂ diyə̂ ba da : « Managə nare nə̂ subu di
dwaŗagələ̂ da, i wi me yər̂ abe gə mĩdi gobəw ta di ba i
jaw gun mo ? » 37Aba bwasa Maŗ̃ĩ cwow wayəw da : « I aba
ala gandəw ladni ta di. » Jesu wayəw da : « Ha me, mə̂ ha
ala yande dige dige. »

Jesu me Martə me Mari
38Managə Jesu daygə paja duwa worgələ̂ haralə̂ bərməl̂ə̂

sən̰ da, an̰ji gəra dəm ciri də mənə̂ me, deme də gə 'wogə
Martə way ba hane kərə̂ dəra lə.̂ 39Martə da, chidədə mən də
gə 'wogədə Mari ilə.̂ Tandi gəra dam dodə̂ aba ciri gə Jesu
gədawə,̂ ilə̂ dwaya gwale gə an̰ji ilə̂ gələwə.̂ 40Martə dəra
da, dam kədəbər dara ala gə mani nə̂ wama. Əŗə, tandi gəra
wayəw Jesu da : « Aba ciri, mə̂ yər̂ kədəbara gə nə̂ kədəbər
ta dim, mə̂ kal chədən də Mari dam dodə̂ da 'ywoləm mo ?
Waydə kaldə də swana daa, wananə.̂ » 41Aba ciri di cwodə
waydə da : « Martə, Martə, də jiba sii me də sadə me, dara
ala gə mani pat. 42Caga da, mani mən me i nə̂ lade. Mari
ɓəŗə dəra i mani nə̂ lade nə̂ gə ha 'wogə bam əsəd̂ələ̂ bəd̂ə.̂ »

Jesu me amsa gə Mar̃ĩ me

11 1Wala mən, Jesu dam ilə̂ amsa Maŗ̃ĩ mana gə mənə.̂
Managə amsa duwa di 'yen̰ bam, paja duwa mən

gəra urəw ba da : « Aba ciri, gələnin amsa gə Maŗ̃ĩ di ya
Jã Batis ba gələĝə gə paja duwa de. » 2 Jesu cwogə waygə
da : « Dawa də anə̂ dara amsa da, wayna da : Abəranin, kal
sum nəm nə̂ ciriyə̂ pat dara dusəm wusəle. Kal dwaŗ̃i ̃ dəma
də daa hane. 3 'Yanin haye nə̂ womnin gə wala wala. 4Kal
dusəm həlal dədən̂inə̂ ya ba nə̂ kalnin gə dusərən̂in həlal
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nəm woni maŗande nin dədəĝələ̂ ta de. Kal sidan lamnanin
bəd̂ə.̂ »

5 Jesu cwogə waygə ɗang ba da : « Yarna ya dwaŗangə̂ da,
gun mən jaw mache inalə̂ me, an̰ji harəw gə changa dwaŗə
dara ba 'wanaw mapa subu. 6Anji wayəw da : « Dara jan
mache swa məjeniyə̂ yala ilə̂ sənə̂ me, mani mən nə̂ woni
'yaw ilə̂ bəd̂ə.̂ » 7Əŗə, jawmache di cwanaw gə gəndəwməra
kulə̂ ba da : « Kal jiban ɗi. Kulə bəw ɗechər daa me, nin gə
dəndan kaw, nə̂ inin nuni ɗəm me ca. Nə̂ neyəm gaba swa
hara 'yam mapa bəd̂ə̂ ɗəm. » 8 I sədə, nə̂ wayang de, an̰ji
swana wunəw dara ba i jaw mache bəd̂ə̂ kaw, an̰ji ha swa
'wow dara ajəmaragə an̰ji ajəmar gandəw di.

9Yande da, nə̂ wayang : Anə̂ urnə̂ mani da, gə ha wonge.
Anə̂ kanjəna mani da, anə̂ ha 'ywale. Anə̂ gwabəna kulə bəw
da, gə ha tən̰əng bam me ca. 10Dara gun gə urnə mani da,
gə ha 'yawe me, aba kan̰ja kaw ha 'ywale me, gə ajəna bi
kaw, gə ha tən̰əw i bam me ca. 11Ya dwaŗangə da, gun mən
dwe duwa inalə̂ urnəŵ doche da, an̰ji ha yə kwala 'yaw mo ?
12 Labaa an̰ji urnəŵ gasa da, ha yə dorni 'yaw mo ? 13 'Yeni.
nə̂ dusərən̂g acn̰ kaw, anə̂ 'won̰ bərmə̂ gaba wogə dəndərang
mani nə̂ lade da, abərang gaba dama daa da ha wogə woni
urəŵ mani dundi də wuse bəd̂ə̂ mo ? »

Jesu me woni əjəw gə gwale me
14Wala mən, Jesu ilə̂ 'ywara dundi də acn̰e də əməŵ abe

waya gə gwale bam səwə.̂ Managə dundi də acn̰e di dəm
bam səwə̂ mwom da, gun di so way gwale me, nare nə̂
gəŗe di yəbdə dədəĝə. 15Managə ta də lə̂ da, nə̂ yab way
da : « An̰ji ba i Belsebil. » (Belsebil i geche gənə̂ dundi də
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acn̰e day me, ba 'yaw dwana dədə 'ywara gə dundi də ta
di bam, an̰ju.) 16Nare nə̂ ɗang ur ba gə gərsəwe me cendi
urəw da : « Al mani nə̂ dan̰a mən nə̂ gəlnin dara ba mə̂ swa i
daa Maŗ̃ĩ səwə.̂ » 17Əŗə, Jesu 'wocn̰ ərmə̂ day com me waygə
da : « Dwaŗ̃i ̃ də woy woy də woni ciri dəra 'ywalmənadə da,
tandi ha meyandara bam me kuləli dəra kaw ha cubara bam
bwara kwandagə dədəĝələ̂ kame kame. 18De ina i sidan me
jarna gə səw duwa gang da, dwaŗ̃i ̃ duwa ha 'yalə̂ man man
mo ? Anə̂ way da ba i Belsebil me ba 'yan dwana an̰ju me,
ba nə̂ 'ywor gə dundi də acn̰e də bəd̂ə̂ mo. 19Əŗə de, nə̂
'ywarnagə ina i yande da, paja dan da, iwi 'yagə dwana me
'ywor nəm mo ? Cendi gang ha wayang dara ba gwale gə
anə̂ wayəw ta di ba ha ilə̂ bəd̂ə.̂ 20 I sədə 'yang, i gə dwana
də nə̂ Maŗ̃ĩ duwa me, nə̂ 'ywor gə dundi də acn̰e di. Ta di i
mani nə̂ gəl dara dwaŗ̃i ̃ di də nə̂ Maŗ̃ĩ duwa di ba chə̂ yala
sədən̂gə̂ me, anə̂ yər̂də ɗəm.

21Gun gaba dwana gə mani duwa woni jara say inalə̂ da,
an̰ji ha gama ciri duwa dwaŗə̂ me, mani duwa nə̂ 'ywa me
ca. 22Ɗəm da, aba bələw gə dwana duwa ɗwaynaw bam ina
lə̂ da, an̰ji ha laya mani duwa nə̂ say di bam me, mani duwa
nə̂ 'ywa nə̂ an̰ji kal dusəw lə̂ diyə̂ ta di, əsəĝə nare bam.

23Gun gə gwale duwa bwor gə ni bəd̂ə̂ da, an̰ji i aba ələn̂.
Gun gə wananə̂ daya gə mani di lə̂ bəd̂ə̂ da, i aba meyandagə
bam.

24Managə dundi də acn̰e di dəmnə̂ bam gun səwə̂ mwom
da, tandi so ha kədəbara bam kudəmi dalawə̂ kan̰ja mana
gaba dama. Tandi 'ywana mana di bəd̂ə̂ mwom da, ha waya
da, nə̂ cwara hara mana ni gə nə̂ damə̂ pi gə ba də so lə̂
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di. 25Dundi də acn̰e di cwara me, 'ywo mana tojər bam me,
mani kaw ɗangəŗar ladə bam dərəŵə̂ ɗəm me ca. 26Əŗə, an̰ji
ha laya dundi nə̂ acn̰e wurgəsubu ɗang nə̂ gwale day wom
ɗwoy duwa bam, ɓamara gandəw mən haragə gəra kulu gə
ta də lə̂ me damgələ.̂ 'Yan̰a duwalə̂ da, widəbə̂ duwa di cwor
aləw nan̰ ɗwoy gə pi bam. » 27Managə Jesu way gwale gə
ta di yande mwom da, deme mən managə nare dwaŗagələ̂
so wayəw gwale maŗəjadə daa ba da : « Deme dədə yam me
'yam naỹ me ca da, sədə ha 'ywaladəle. » 28Əŗə, Jesu codə
waydə da : « I nare woni dwaya gwale gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa me,
'wow ala gə giyə̂ me, ha 'ywa 'ywala cendi. »

Mani nə̂ dan̰a
29Managə nare dayar gəŗə nan̰ Jesu tuləwə̂ da, an̰ji so

way da : « Nare nə̂ caga, i nare nə̂ acn̰e. Cendi ur ba gə
alnagə mani nə̂ dan̰a me, gun mən kaw ha alagə bəd̂ə.̂ I
nə̂ nə̂ Jonas duwa nə̂ cendi yər̂ ta di məra ɗəm. 30Mani nə̂
dan̰a nə̂ al Jonas dara nare nə̂ ciri də Ninib da, nə̂ nə̂ əndi
gun gorəndəw kaw, ha alala yande dara nare nə̂ caga ka
me ca. 31Wala gə sariyalə̂ da, doli də pi swa hən̰ tulən̰ də
əsəŷ abeyə̂ da, ha swa ɗəbə̂ daa nare nə̂ caga ka dərəĝələ.̂
Tandi ha bwagə gwale dədə̂ gələ̂ dara tandi dwaya gwale
gə nare wayəw dara dərən̰ naa nə̂ nə̂ Salomo duwa me, swa
sən̰a də yeyə̂ hən̰ hara nəm dara dwaya gwale gə nə̂ Salomo
ta di. Əndi da, nə̂ ɗwey Salomo bam. 32Wala gə sariyalə̂ da,
nare nə̂ ciri də Niniblə̂ ha swa daa nare nə̂ caga ka dərəĝələ.̂
Cendi ha bwagə gwale dədəĝələ̂ dara nare nə̂ Ninib tuni pi
dwoy berni də nə̂ Jonas duwa me, cwo mani day nə̂ ala.
Ɗang yarna gwale ni da ɗwoy gə nə̂ Jonas duwa bam.
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33Gun mən neyəm gərə̂ duwa lamba lə̂ me chədə budə̂ lə̂
bəd̂ə̂ me, əbə̂ mani dədə̂ bəd̂ə̂ me ca. Ladni duwa da, gə
chədə i daa mani dədəĝə dara nare woni dəmə̂ kərə̂ da ba
yarna gə mana.

34Dudəm da, i ya lamba də nə̂ səm duwa de. Dudəm ina
labiya da, səm kaw acn̰e me ca. Dudəm ina labiya bəd̂ə̂ da,
səm ya ba dam i diləmə̂ de. 35Asə angal dəma ladəle, kal
duwa də acn̰ səmə̂ ta di cwarna gədənə̂ diləm bəd̂ə.̂ 36De
səm pat acn̰ana dəban diləm hən̰e inalə̂ səmə̂ bəd̂ə̂ da, an̰ji
ha acn̰a pat duwalə̂ pat ya lamba ba də acn̰ nəm səmə̂ ta
de. »

Jesu me nare nə̂ parisiyẽ me woni 'wacn̰a bi gə 'wo me
37Managə Jesu gwale duwa worə̂ buwə̂ jang sən̰ da, abe

gə Parisiyẽ mən 'wogəw ba an̰ju ba hana wamna mani kərə̂
duwalə.̂ Jesu dəm kərə̂ me dam wama buwə.̂ 38Abe gə
Parisiyẽ di yər̂ Jesu wama gə hayelə̂ dəban wiyagə əsəŵ
bam lə̂ da, an̰ji yə dəw. 39Aba ciri gə Jesu wayəw da : « 'Yeni
nə̂ Parisiyẽ da, anə̂ wujə ɗogədəŗ̂e dan me gugələli dan me
taragə bam ladə me ca. Dwaŗagə də korgən̰ da, 'wonbə daa
gə dusi də miyni me dusi də uŗən̰e me ca. 40Mən̂g dan da,
Maŗĩ gaba ala mani taragə nə̂ iche da, al dwaŗagə nə̂ korgən̰
bəd̂ə̂ mo ? 41 'Yanagə nare nə̂ n̰agəni mani gə dusərən̂g də
wuse her me, sədən̂g pat ha wusə̂ her Maŗ̃ĩ dərəŵə̂ me ca.
42 'Yeni nə̂ Parisiyẽ da, mani dan nə̂ anə̂ yəgəgə nə̂ hən̰e
yande kaw, anə̂ wur dim day mənang me da, anə̂ ha bwa
bagən dara anə̂ gən̰ alagə mani nə̂ təba bam me dwani də
nə̂ Maŗ̃ĩ duwa bam me ca. Ta me, i mani nə̂ anə̂ ha alagə
dəban kala nə̂ yab bam bəd̂ə̂ di. 43 'Yeni nə̂ Parisiyẽ nə̂ anə̂
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ur dama pi nare dərəĝələ̂ kulu gaba dayaralə̂ me, anə̂ ur ba
nare ba alnang lapiya məlawdanang nəm nare dərəĝələ̂ me
ca da, anə̂ ha bwa bagən. 44 'Yeni nə̂ Parisiye,̃ anə̂ ha bwa
bagən dara anə̂ wun ya munəni nə̂ nare ha dədəĝələ̂ dəban
'wacn̰agə ta de. » 45Gun mən managə woni gələĝə kwandagə
bi gə 'wo dwaŗagələ̂ u gwale wayəw da : « Aba gələ̂ mani,
gwale gə mə̂ wayəw ta da, mə̂ cadəbənin i nenin me ta bəd̂ə̂
mo ? » 46 Jesu cow wayəw da : « 'Yeni woni gələĝə kwanang
bi 'wo da, 'yeni kaw anə̂ ha bwa bagən dara anə̂ chəgə nare
hudər gə nugde dədəĝələ.̂ Əŗə, 'yeni da, gə dundərən̂g yande
hən̰e kaw anə̂ ɓələw bəd̂ə.̂ 47Anə̂ ha bwa bagən dara anə̂ aw
woni waya gwale gə nə̂ Mar̃ĩ duwa nə̂ pi munəni day. Nare
nə̂ ta di i abərang nə̂ pi 'yəĝə cendi gang. 48Anə̂ al yande
dara mani nə̂ mwagərang al ta di 'ywalange. Cendi 'yəĝə me
'yeni da, anə̂ aw munəni day daa me ca. 49 I dara ta də me,
Maŗ̃ĩ gaba dərən̰ naa way da : Nə̂ ha kəjəĝə gə woni waya
gwale gə nə̂ Maŗĩ duwa me, nə̂ nə̂ Jesu duwa me ca. Cendi
ha 'ya nə̂ mən bam me ha gələĝə nə̂ yab dərəĝə me ca. 50 I
dara ta də me, nare nə̂ caga ka da, gə ha urəĝə bare gə nə̂
woni waya gwale gə̂ Maŗ̃ĩ duwa nə̂ pi day gə bor bam wala
gə Maŗ̃ĩ asə gə sən̰a lə̂ ba. 51 Swa made də nə̂ Abel ba hara
managə made də nə̂ Jakari gə gə 'yəŵ managə kulu gə nə̂
Mar̃ĩ bulə̂ day gə mana gə aba bwasa Mar̃ĩyə.̂ Nə̂ wayang
da wang, nare nə̂ ta di bare day ha wara nare nə̂ caga ka
dədəĝələ.̂ 52 'Yeni woni gələĝə nare bi gə 'wo da, anə̂ ha bwa
bagən dara anə̂ u lakle gaba tən̰əgə nare kulu gaba 'wacn̰a
Maŗ̃i ̃ di bəw budə bam. Anə̂ gən̰ dəmə̂ gə kulə̂ bam me nare
nə̂ ur ba gə dəm kulə̂ kaw, anə̂ əmgə bamme ca. » 53Managə
Jesu dəmə̂ iche mwom da, woni gələĝə kwandagə bi gə 'wo
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me Parisiyẽ me, dusərəĝə nagə nan̰ me urbəw gwale jiga
jiga me ca. 54Cendi urbəw yande gaba gə 'ywo gwale gə
acn̰e buwə̂ mo.

Pamagə Jesu tarəw dəban dusi də sər

12 1Wala gə ta də lə̂ da, nare dayar nan̰ me gəmdər
dubu dubu me, nə̂ yab ɗərbə kwandagə gədəragə.

Pi pa da, Jesu waygə paja gwale duwa gə ba da : « Gamna
sədən̂g dara nare nə̂ Parisiyẽ nə̂ gwale 'ywol bədəĝələ̂ me,
dusərəĝələ̂ də korgən̰ da, i jiga. Cendi wun ya musəbu gə gə
bow burə gə kwaya dalawə,̂ dara ba swadəna nəm yande.
2Mani nə̂ nare algə nudərəĝələ̂ kaw, ha dəmə̂ daa me, nə̂ gə
algə budələ̂ da gəndəĝə, ha biyara daa pat. 3 I dara ta də me,
gwale gə anə̂ wayəw budələ̂ da, gə ha dwayaw daa pəden̰ə
ɗən̰̂ me, gə anə̂ dam kulə bo bədən̂g nare sumdəĝələ̂ n̰aməw
nəm kaw, gə ha swajaw daa pən̂g pən̂g nare dərəĝələ̂ pədən̰̂ə̂
ɗən̂g.

4Nə̂ wayang, i 'yeni nə̂ kwandan moso, kalna lan̰aw gə gun
gə ha 'ya doni dan me, ha alang mani mən targən̰ bəd̂ə̂ ɗi.
5Yarna, nə̂ gələn̂g gun gə anə̂ ha lan̰aw : lan̰aw Maŗ̃ĩ gə ha
'yang me neyəm asa dundərən̂g managə duwalə̂ da, i an̰ji
me anə̂ ha lan̰aw.

6Dudi də tet̃ẽ kaw, gə kəldə bam gə chile sər bəd̂ə̂ mo ?
Ina yande da, dirbi nə̂ ta di mən dwaŗagələ̂ kaw, Mar̃ĩ nəmgə
bam bəd̂ə.̂ 7 Lan̰a bəd̂ə,̂ 'yeni da, 'ywala dan ɗwoy dirbi də
bam bəd̂ə mo ? Wudən̰ nə̂ dədən̂g kaw, Maŗ̃ĩ asəgəle pat me
ca.

8Nə̂ wayang, gun gə wayna daa nare dərəĝələ̂ ba i paja
ni da, əndi gə gun gorəndəw kaw, nə̂ ha waya daa paja
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nə̂ nə̂ Maŗ̃ĩ duwa dərəĝələ,̂ an̰ji ba i gun ni. 9Ɗəm da,
gun gə wayna daa nare dərəĝələ̂ ba 'wacn̰anan bəd̂ə̂ da,
əndi gə gun gorəndəw kaw, nə̂ ha waya daa paja nə̂ nə̂
Maŗ̃ĩ duwa dərəĝələ̂ ba nə̂ 'wocn̰əw bəd̂ə̂ me ca. 10Gun
gə wayna gun gorəndəw gwale duwa gə acn̰e da, an̰ji ha
kala dusəw həlala duwəl̂e me aba cadba dundi də nə̂ Maŗ̃ĩ
duwa da aba kala dusəw həlala duwə̂ ilə̂ bəd̂ə.̂ 11Wala gə
gə hana ganang sariyalə̂ kulili nə̂ woni dayaralə̂ labaa woni
ɗəbə nare dərəĝələ,̂ labaa nare nə̂ gechide woni wama ciri
dərəĝələ̂ kaw kalna lan̰a dara gwale gə anə̂ ha wayaw me
bələ̂ gə sədəng me ɗi. 12Dara i dundi də nə̂ Maŗ̃ĩ duwa me
ha gələn̂g gwale gə anə̂ ha wayaw managə ta də lə̂ di.

Gwale gə diri gə nə̂ aba 'ywa mani gə mən̂g duwa
13Gun mən managə nare nə̂ gəŗe dwaragələ̂ wayəw Jesu

da : « Aba gələĝə nare mani, wayəw chen kaləw a əsən̂ənin
mani nə̂ dəba nə̂ abranin kalnin gandagə di bam. » 14 Jesu
cwow wayəw da : « Jan mache, iwi chən geche gaba agə
nare gwale labaa aba əsəĝə mani dodə̂ mo ? » 15Əŗə, Jesu
waygə nare ba da : « Asəna angal dan, dara urə̂ gə mani nə̂
'ywa. Gun da de mani duwa 'yarbarna ya man de kaw, cendi
ha bələŵ bəd̂ə.̂ » 16 Jesu waygə gwale gə diri ba da : « Gun
mən gaba 'ywa mani, yiga duwa naw, swagə 'yarbar nan̰.
17An̰ji dam ərəm̂ me way da : « Mana ni gaba bwa swagə ilə̂
bəd̂ə̂ me, nə̂ ha ala i man mo ? 18Əŗə, an̰ji ərəm̂ dusəw ba
da : Mani nə̂ nə̂ ha alagə di me i ta. Nə̂ ha ichibə̂ ɓechibe
ni bam pat me, nə̂ ha awa nə̂ gechide ɗang me, nə̂ ha bwa
gə swagə ni di lə.̂ Əŗə, nə̂ ha daya gə mani ni nə̂ 'ywa nə̂
ɗanglə̂ pat me ca. 19Targən̰ ɗang da, nə̂ ha waya dusənə̂
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da : Dundən mani diya woni wama aliya nan̰ 'yarbar nan̰e.
Wom me chə̂ me dam də bwo gwayni, ajə pide sən̰a dədə.̂ »
20Əŗə, Maŗ̃ĩ cwor wayəw da : « Mən̂g, ga changa də labalə̂
da, mə̂ ha marale som. Yande da mani dəma nə̂ 'ywa nə̂ mə̂
dajəbəgə di, ha waraw i wi mo ? » 21 Jesu asəwə̂ diyə̂ ba da :
« Gun gə kanjəna 'ywa dara səw duwa gang me, kanji 'ywa
gə daa Maŗ̃ĩ səwə̂ bəd̂ə̂ da, 'ywala duwa i nalə̂ mo ? »

22Əŗə, Jesu waygə paja duwa da : « I dara ta də me, nə̂
wayang da : kalna dusərən̂g sawna nimi dara haye gə anə̂ ha
wama bələ̂ nəm me, barge gə anə̂ ha wura sədən̂gə me bəd̂ə.̂
23Yarna bələ̂ dan da, ladni duwa ɗwoy mani nə̂ wama bam.
Doni dan da, ladni duwa ɗwoy barge gə hura bam me ca.
24Ərmənə̂ gaa dəwə̂ sən̰ : Cendi yigə bəd̂ə̂ me, n̰əl bəd̂ə̂ me,
daŗə day dədə chə̂ wama kaw ilə̂ bəd̂ə̂ me ɓechibe day kaw
ilə̂ bəd̂ə̂ me kaw, Maŗ̃ĩ əsəgə. 'Yeni nə̂ nare da, anə̂ ɗwoy
dirbi bam bəd̂ə̂ mo ? 25 I wi managə dwaŗangə sən̰a dədə̂
ka neyəm chidə̂ aliya duwa gə dam nəm sən̰a dədə̂ daa gə
ərmə̂ duwa gə dusəwə̂ mo ? 26 Ina yande da, de dwana dan
neyəmna dara ala mani nə̂ hən̰eŗəw bəd̂ə̂ da, dara na me,
dusərən̂g saw nimi dara alagə mani gəndəĝə nə̂ wor nə̂ ɗang
mo ? 27Yarna dimeche sən̰ : Tandi yigə bəd̂ə̂ me, ku barge
bəd̂ə̂ me kaw, Maŗ̃ĩ hurədə barge gə lade sədə.̂ Barge gə ta
di dole gə Salomo gə suməw 'wogə nan̰ ta də kaw, hurəw di
mən bəd̂ə̂ sən̰. 28Chemde nə̂ bam nə̂ dam laba me sanga gə
ha bwagə duwalə̂ kaw, Mar̃i ̧ hurnagə barge sədəĝələ̂ daa.
'Yeni da, an̰ji ha 'yang ɗwaya bam bəd̂ə̂ mo ? Hay nare nə̂
dusərəĝə də kala ɓani nə̂ ga. 29Ya ta de da, kalna ərəmə̂ nan̰
mani nə̂ wama dədəĝələ̂ bəd̂ə̂ me, mani nə̂ cha dədəĝələ̂
bəd̂ə̂ me. Alna n̰agəni day bəd̂ə̂ me ca. 30Mani nə̂ ya ta de
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da, i nare woni 'wacn̰a Marḭ ladə bəd̂ə̂ nə̂ sən̰a dədə̂ ka me
kanjəgə cendi. Abərang gə daa 'wocn̰ dara mani nə̂ ta də
kaw, anə̂ ba urgəle. 31Kan̰jəna mana gə Mar̃ĩ me ha lama
dwaŗ̃i ̃ an̰ju pi do me, mani nə̂ ɗang da, gə ha 'yang gandagə
nan̰ sən̰.

32 'Yeni nə̂ anə̂ wun ya dəmən̰̂je nə̂ dayar ɓani kab de da,
kalna lan̰a ɗi. Dara abərang gə daa ur ba 'yang dwar̃ĩ də
daa də le. 33Kəlnə̂ mani dan nə̂ 'ywa bam me əsənəĝə woni
n̰agəni. Kan̰jəna mal dədə meyənda bəd̂ə,̂ tandi. Dayna mal
dan bwanadə daa Mar̃ĩyə.̂ I mana gə mẽ ha miyəd̂ə bəd̂ə̂ me,
dəgən̰e kaw ha ladə bəd̂ə̂ me ca. 34 Ina yande da, managəmal
dan ilə̂ da dusərən̂g kaw, ha 'ya lə̂ diyə̂ me ca.

Dama gə bəra ɓeyada
35Hurbana barge dan gə giyə̂ sədən̂gə.̂ Damna ɓeyadəna

nəm me kal lamba dan damna gə 'ywa jang me ca. 36Damna
wunə̂ ya woni ala giyə̂ nə̂ dam ɓeyəd̂ə aba ciri day gə ya
dyamdəraniyə̂ ta de. Managə an̰ji gərney me, ajəna kulu
bəw me da, cendi ɓərən̰ tən̰əw bam. 37Woni ala giyə̂ nə̂
aba ciri day cwarney gərney 'ywanagə bəra da, sədəĝə ha
'ywalagə le. Nə̂ wayang i gwale səw, gun gə hurə̂ barge gə
giyə̂ di, ha kalagə dama dodə̂ me ha hara dwaŗagələ̂ mən
mən əsəĝə mani nə̂ wama me ca. 38An̰ji hane gə changa
dwaŗə labaa gə mana pər ib me 'ywanagə bəra da, sədəĝə
ha 'ywalagə le.

39 'Yeni da, anə̂ 'wocn̰ com, gun gaba ciri 'wan̰ana dara mẽ
ba hara lə,̂ miỹəŵə̂ gə dawa də ya ta de da, an̰ji ha dama
bəra əməŵ dəmə̂ gə kərə̂ bam. 40 'Yeni kaw, ɗəbənə̂ ib dara
gun gorəndəw ha dəmə̂ i gə wala gə anə̂ ərəm lə̂ diyə̂ bəd̂ə.̂
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41Piyer urəw da : « Aba ciri, gwale gə diri gə mə̂ wayəw
ta də da, mə̂ waynin i nenin məra labaa mə̂ waygə i nare
pat mo ? » 42Aba ciri way da : « Gun gaba ala giyə̂ gə lade
me, gə dərəŵ naa me da, iwi mo ? I gun gaba ciri duwa ha
bwaw giyə̂ gaba əsəĝə nare nə̂ kərə̂ duwa lə̂ mani nə̂ wama
managə dawa day neyamna ba ba. 43Aba ala giyə̂ gaba ciri
duwa cwarne gərne 'ywanaw ilə̂ ala giyə̂ gə an̰ji ərəməwə̂
lə̂ da, səw ha 'ywalawe. » 44 Jesu waygə da : « I sədə 'yang,
aba ala giyə̂ gə lade yande da, aba ciri duwa ha bwaw mani
duwa nə̂ 'ywa pat əsəŵə.̂ 45De aba ala giyə̂ di wayna da :
Aba ciri ni di warale sən̰. An̰ji so gwobə nare nə̂ kərə̂ də me,
wom me chə̂ widəbə nəm, an̰ju, me ca. 46Əŗə, aba ciri duwa
di cwara gəra gə wala gə an̰ji 'wocn̰ bəd̂ə̂ me, dawa də an̰ji
'wocn̰ bədə̂ me ca. Aba ciri duwa di ha magədaw asaw iche
me, ha alaw acn̰ ya ba gə algə woni 'wacn̰a Maŗĩ bəd̂ə̂ ta de.
47Aba ala giyə̂ gə 'wocn̰ mani nə̂ aba ciri duwa urgə də com
me, an̰ji ɗəbə ibden̰ dara alagə bəd̂ə̂ da, aba ciri duwa di ha
gwabaw nan̰e. 48Aba giyə̂ gə 'wocn̰ mani nə̂ aba ciri duwa
urgə di bəd̂ə̂ me, alna mani nə̂ acn̰e nə̂ neyem gwaba da, gə
ha gwabaw ɓaniye. Gun gə gə 'yanaw mani əsəŵə̂ nan̰ da,
gə ha urəŵ mani nan̰ me. Gə bwanaw mani nan̰ əsəŵə̂ da,
gə ha urəŵ mani di nan̰ əsəŵə̂ daa me ca. »

Jesu me agda gə bam me
49 « Əndi gə Jesu da, nə̂ hara dara gərə duwa managə sən̰a

dədə̂ ka me, caga da kaw, nə̂ ur dara duwa di de gərnən̂ə̂
le ɗəm. 50Əndi da, de gə ha alan i batem mən me, nə̂ dam
i gə hara bəra ɗan̰ ta di alal nəm ba. 51Ərmə̂ danə̂ da, anə̂
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way ba nə̂ hara i gə labiya sən̰a ɓa. Bəd̂ə,̂ nə̂ wayang, nə̂
hara i dara agəda nare bam. 52U gənən̰ caga ka da, nare ji
damna kərə̂ mən da, ha agəda i bam subu ha bwa gəndəĝə
ələ̂ nə̂ sər me, nə̂ sər ha ələ̂ nə̂ subu me ca. 53Dwe abo ha
ələ̂ gorəndəw me, dwe ha ələ̂ abo me ca. Dwe idə ha ələ̂
durməd̂ə me, durməd̂ə kaw ha ələd̂ə me ca. Dwe nwadə ha
ələd̂ə me, dwe ha ələ̂ nwadə me ca. »

'Wacn̰a mani nə̂ ha alala
54 Jesu cwor waygə nare nə̂ gəŗe nan̰ di ɗang ba da : « Anə̂

yarna Maŗ̃i ̃ swanay gəndəwə̂ da, anə̂ way kalang : Maŗ̃i ̃ di
ba ha 'wale me, an̰ji hara 'wə̂ me ca. 55Anə̂ yarna gale waney
əsay gə abeyə̂ da, anə̂ way mana ba ha uŗəl̂e me, mana di
uŗə 'yang. 56Nare nə̂ al sədəĝə ya ba gə 'wocn̰ maniye de me,
'wocn̰ bəd̂ə̂ nə̂ ga anə̂ ocn̰ mani nə̂ alal sən̰a dədə̂ me nə̂ daa
me ca me, dara na me, anə̂ ocn̰ mani nə̂ ha alala caga ka
bəd̂ə̂ mo ?

Ɗangəŗa gə gwale
57Dara na me, 'yeni gang, mani nə̂ i gə bərmə̂ day da

anə̂ 'wocn̰əgə bədə̂ ɓara ? 58Aba maŗande dəma 'wagənam
managə sariyalə̂ da, managə anə̂ wor haralə̂ bərməl̂ə̂ da,
ɗangəŗə gandəw gwale gə marjam nə̂ həlale pəgən̰. Bəd̂ə̂
da, an̰ji ha hara gandəm aba ala sariya dərəŵə̂ me, aba
ala sariya di ha yəm 'yagə asəngar me asəngar di ha asam
dangeyə.̂ 59Nə̂ wayəm da wang : Managə ta də lə,̂ mə̂
'ywagəna 'yan̰na bam pat. Bəd̂ə̂ da, mə̂ ha dəmə̂ iche bəd̂ə̂
bəŗən̰.
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Kəlanga gə mani nə̂ ala

13 1Wala gə ta də lə̂ da, nare yab gəra kəbəw Jesu dara
'ya gə Gubernər Pilat ba kəjə asəngar duwa, 'yə̂ nare

nə̂ Galile wala gə cendi dam ilə̂ Jerisalem ala sargalə̂ kulə̂
kulu gə nə̂ Maŗ̃ĩyə.̂ 2 Jesu cwogə waygə da : « Ərəmə̂ danə̂
da, anə̂ way ba nare nə̂ Galile nə̂ gə 'yəĝə ta də da, acn̰a
day ɗwoy nare nə̂ Galile nə̂ ɗang day bam mo ? 3Bəd̂ə,̂ nə̂
wayang, anə̂ kəlangəna ərəmə̂ dan bam. Bəd̂ə̂ da, 'yeni kaw,
anə̂ ha mara ya cendi de me ca. 4Ərəmə danə̂ da, nare nə̂
mwac di dunasər nə̂ ciri də Silowe jur dədəĝələ̂ 'yəĝə da,
anə̂ way ba acn̰a day ba ɗwoy gə nə̂ nare nə̂ Jerisalem day
bam pat mo ? 5Bəd̂ə,̂ nə̂ wayang, anə̂ kəlangəna ərəmə̂ dan
bam bəd̂ə̂ da, 'yeni kaw, anə̂ ha mara bam ya cendi de me
ca. »

Gwale gə diri gə nə̂ dwaga də də yaa bəd̂ə̂ dəra
6Əŗə, Jesu waygə gwale gə diri ɗang ba da : « Abe mən

ɗəl dwaga managə habde nə̂ gə 'wogə "bi"̃ dwaŗagələ.̂ Wala
mən, an̰ji hara dara ba ar dwaga də 'ya dəra me, əŗə, tandi yə̂
bəd̂ə.̂ 7An̰ji swo wayəw aba gama habde di ba da : Yər̂, aliya
laba neyəm subu, nə̂ kan̰ji ba nə̂ ar dwaga di yaa dəra me,
tandi yə̂ bəd̂ə.̂ Caga da, sawdə bam. Tandi əm mana bam
pəgən̰. 8Aba gama habde di cwow wayəw da : Kaldə aliya
gə labalə̂ do, nə̂ ha pwala gəndədə bam, bwadə ichən̰ə,̂ yara
nəm sən̰. 9Nə̂ aldə yande, ga də yana bəd̂ə,̂ aliya gə ɗangə̂
dome, mə̂ ha sawadə sən̰. »
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Jesu me deme də gwangərang me wala gə saba me
10Wala mən gə saba, Jesu ilə̂ gələĝə nare mani kulə̂ gaba

dayaralə.̂ 11Managə nare dwaŗagələ̂ da, deme mən də dundi
də acn̰e bidə gwangərang ilə,̂ tandi gongə i dodə̂ neyəm
biyə̂ dərəd̂ə daa bəd̂ə̂ bəŗən. 12Managə Jesu yər̂də mwom
da, 'wagadə me waydə da : « Deme, wala gə labalə̂ da, kal
gwangərang, diya di inalə̂ bəd̂ə̂ ɗəm. 13An̰ji lay əsəŵ bo
dədə̂ me, managə ta də lə̂ di dog, tandi so ha dərəd̂ə daa
təba me, bow Maŗ̃ĩ gə jilay. 14Əŗə, geche gə nə̂ kulu gaba
dayara duwa, dusəw naw dara Jesu swa duwa gə so deme
daa gə wala gə sabat. Me an̰ji so waygə nare nə̂ gəŗe di ba :
«Wala gaba ala giyə̂ da, i kubi məra. Hane wala gə ta də
lə̂ də me, anə̂ swo nəm daa mwom danə̂ di, dara wala gə
sabat da, giyə̂ ilə̂ bəd̂ə.̂ » 15Aba ciri gə Jesu cwow wayəw
da : « Nare nə̂ bədəĝə 'ywolgə gwale nə̂ dusərəĝə acn̰ nə̂ ga.
Gun mən dwaŗangə gə awrə kura duwa labaa labe daa dunə,̂
ha nəm bəlalə̂ 'yadə nimi gə wala gə sabat bəd̂ə̂ da, i wi mo ?
16Deme də i Abraham mwaw də sidan madə al aliya mwac
di dunasər da, gə neyəm awradə daa laba gə wala gə sabat
bəd̂ə̂ mo ? » 17 Jesu gwale duwa gə cwogə waygə gandu ta
di, woni gaga gandəw da, jawe yəbəgə. Ɗəm da, nare nə̂
gəŗe da, sədəĝə 'ywolgə nan̰e dara mani nə̂ lade nan̰ nə̂ Jesu
algə.

Gwale gə diri gə nə̂ dwaŗ̃i ̃ də nə̂ Maŗ̃ĩ duwa dəra
18 Jesu way da : « Dwaŗ̃i ̃ də nə̂ Maŗ̃ĩ duwa da, wun i ya na

de mo ? Nə̂ ha 'wodə ərməd̂ə i gə na na ɗəm ? 19Dwaŗ̃i ̃ də
nə̂ Maŗ̃ĩ duwa wun ya habda mən gə 'wogəw "mutar" dərəŵ
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nə̂ gun 'wugə gəsəgə managə yiga duwalə̂ de. Mutar dərəŵ
nə̂ hən̰eŗəw hən̰eŗəw di gandə jor me, gədə habda gə geche
gə dirbi ɗangəŗə ciri day managə dəwə.̂ 20An̰ji cwor way
ɗang : « Nə̂ ha 'wo dwaŗ̃i ̃ də nə̂ Mar̃ĩ ərmədə i gə na ɗang
tugu mo ? 21Dwaŗ̃i ̃ də nə̂ Maŗ̃i di, wun ya musbə gə deme
juw bowmanagə burə̂ gə nan̰ dəwə̂ de. Managə tandi koyəw
ɓaməw daa mwom da, burə̂ di sodə nan̰. »

Dəmə̂ gə ciri də nə̂ Maŗ̃ĩyə̂
22 Jesu ha dara hara ciri də Jerisalem da, an̰ji cilangə ciri

də gechide me də dine me, gəlgə nare gwale dərəŵ daa.
23Gun mən urəw da : « Aba ciri, nare woni 'ywa bələ̂ da, ha
ya i ɓani məra mo ? » An̰ji cwogə waygə da : 24 « Jarna dara
dəmə̂ gə ciri bədə də̂ ɓani, dara nare nan̰ ur bagə dəm gə
ciri bədə də ta di me, cendi 'ywo bərmə̂ bəd̂ə.̂

25Wala gə aba ciri di dara swa daa me ɗeyasa bi da gə
lakle dej da, 'yeni nə̂ gənən̂g wor iche da, anə̂ ha gwaba bi
waya da : « Aba ciri, aba ciri, tən̰ənin bi bam ! » An̰ji ha swa
wayang da : « Nə̂ 'wocn̰ mana dan gə anə̂ swalə̂ də bəd̂ə.̂ »
26Əŗə, anə̂ ha wayaw da : « Nenin kaw, nə̂ womnin gandəm
me, nə̂ chən̂in gandəmme ca bəd̂ə̂ mo ? Əjəm kaw, mə̂ gəlgə
nare mani managə ciri ninə̂ me ca bəd̂ə̂ mo ? » 27Əŗə, an̰ji
cwara waygə ɗang : « Nə̂ 'wocn̰ mana dan gə anə̂ swalə̂ də
bəd̂ə.̂ Hana bam hən̰e tulənə,̂ 'yeni nare woni ala acn̰a. »

28Wala gə anə̂ ha yara Abraham me Isaak me Jakob me
woni waya gwale gə nə̂ Maŗ̃ĩ duwa me managə dwaŗ̃i ̃ də nə̂
Maŗ̃ĩyə̂ me, 'yeni anə̂ ha wara iche me da. I managə ta də lə̂
me, anə̂ ha bwa gura me anə̂ ha yədəbə̂ sandərang me ca.
29Nare nə̂ mən ha swa tulən̰ də jomniyə̂ me tulən̰ də turgələ̂
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me, əsəŷ abe me əsəŷ jele me, dama wama buwə̂ ciri də nə̂
Maŗ̃ĩyə.̂ 30Wala gə ta də lə̂ da, nare nə̂ pi ha cwara targən̰
me, nə̂ targən̰ ha cwara pi me ca. »

Jesu me ciri də Jerisalem me
31Wala gə ta də lə̂ di, Parisien nə̂ yab chə ɗəbə̂ Jesu səwə̂

me wayəw da : « Cim kal ciri də ka di ɗi, dara Herod ur ba
'yəmme. » 32 Jesu cwogə waygə da : « Hana waynaw ba basa
gə ta di da : labaa da, nə̂ 'ywor dundi də acn̰e me nə̂ swo nare
nan̰e daamwom dayə̂ me, sanga kaw nə̂ ala yandeme, sanga
də ta dəra da, i giyə̂ ni 'yan̰a duwa ɗəm. 33 Laba me sanga
me kwondədə me da, nə̂ pam i bərmə̂ ni əjə Jerisalem dara
aba waya gwale nə̂ Maŗ̃ĩ duwa da neyəm mara ciri də ɗangə̂
bəd̂ə.̂ 34Hay Jerisalem, Jerisalem. Məndi dədə 'ya nare woni
waya gwale gə nə̂ Maŗ̃ĩ duwa me nə̂ Maŗ̃ĩ kəjəĝə da, də jər̂gə
'yəĝə gə kuŗa me ca di. Nə̂ kan̰jə bərmə̂ ba nə̂ day dənday
gənə̂ ya dure ba də day gə dəndadə gəndədələ̂ de kaw, anə̂
gən̰ bam com. 35 I na yande da, nə̂ kalang sən̰a dan di. I sədə,
nə̂ wayang : Anə̂ ha cwara yaran targen̰ ɗang bəd̂ə̂ bəraa ɗan̰
anə̂ ha waya da. Kal Maŗ̃ĩ pinə̂ nə̂ bəw gun gə hane gə aba
ciri suməw duwə.̂ »

Jesu me gun mən gaba mwom me wala gə sabat me

14 1Wala mən gə sabat, Jesu gəra kərə̂ nə̂ geche gə
Parisiye dayə̂ dara wama mani. Nare woni dama

gandəw tabəl bədə̂ 'yar yər̂əw. 2Managə ta də lə̂ da, abe
mən gə səŵ sodəbə ilə̂ me ca. 3 Jesu u gwale ur woni
gələĝə kwandagə bii gə 'wo me Parisiye me ba da : « Ɓag
te, gənən̂du ənda lə̂ da, gə neyəm swa gun daa mwomə̂ gə
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wala gə sabat labaa bəd̂ə̂ mo ? » 4Cendi asəw gwale mən lə̂
diyə̂ bəd̂ə.̂ Əŗə, Jesu so aba mwom də daa me 'yworəw an̰ji
ba hana ulay. 5Əŗə, Jesu cwa dərəŵ əjigə me waygə da :
« I wi dwaŗangə gorəndəw labaa labe duwa labaa əndarna
bəlalə̂ gə wala gə sabat da, ha neyəma 'wow daa kalang bəd̂ə̂
mo ? » 6Cendi 'wocn gwale mən gaba asawə̂ diyə̂ bəd̂ə.̂

Kan̰jagə mana gə dama gə lade
7 Jesu dam yər̂ dara nare də pat ba kan̰jə i mana gə lade

gaba dama. Mwom da, an̰ji u gwale gə diri waygə ba da :
8 «Wala gə gun 'wagənam ba mə̂ hane wamna haye gə
dyamdərani da, kal kan̰ji mana gə lade damalə̂ pi ɗi. Dara ga
nare nə̂ an̰ji 'wagagə ta di mən, gun gə geche gaba ɗwoyəm
bam ilə̂ som. 9Əŗə, aba 'wagang di gəra ha wayam ba da :
« So kaləŵ gun gə ta di mana. » Ina yande da, mə̂ ha swa gə
jawe hara dama targən̰. 10 Ladni duwa da, wala gə 'wagənam
dyamdəraniyə̂ da, ha dama targən̰. Managə aba 'wagam di
gərne me waynam da : Jan mache, sway hare dam managə
ladeyə̂ kwa pi, - ta di me, nare nə̂ gə 'wagagə di ha asam sumi
gə 'waga dəmə̂ sən̰. 11Gun gaba urə̂ 'wow dəw daa, an̰ji gaba
ciri da, gə ha cwaw dəw di huraw dodə̂ me. Aba hura dəw
dodə,̂ gə ha 'wow dəw daa me ca. » 12Əŗə, Jesu wayəw gun
gaba 'wagaw di ba da : « Managə wama gə jomniyə̂ labaa
gə turgələ̂ da, kal 'waga kwandam moso me chambəram me
waŗam me woni ciri dəma bədə̂ woni 'ywa mani me məra
bəd̂ə.̂ Dara ga cendi ha cwara 'wagam, ba mə̂ hane wamna
lə̂ biyə̂ me, gwayni dəma ha 'yalə̂ daa bəd̂ə.̂ 13Wala gə mə̂
urnə̂ ba mə̂ 'yanagə nare mani nə̂ wama da, 'wagay woni
'ywa mani bəd̂ə̂ me, nare nə̂ majəgən̂də̂ me, nə̂ dərəĝə bu
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me ca. 14Mə̂ alna yande da, səm ha 'ywala dara nare nə̂ ta
di ha 'ywa mani woni wom lə̂ biyə̂ bəd̂ə.̂ I Maŗ̃ĩ me, ɗan̰
ha 'ywagam an̰ju wala gə nare nə̂ dusərəĝə wuse dara dəmə̂
daa munulə.̂ »

Gwale gə diri gə nə̂ nare nə̂ gə 'wagagə day
15Managə gwale gə ta də lə̂ da, gun mən managə nare

nə̂ gə 'wagagə di dwaŗagələ̂ wayəw Jesu da : « Gun gə ɗan̰
dara hara wama mani daa ciri də nə̂ Maŗ̃ĩyə̂ da, səw ha
'ywalawe. » 16Əŗə, Jesus kəbəw gwale gə diri gə ta di ba :
Wala mən, abe mən ɗworəbə haye me 'wogəgə nare nan̰ ba
hane wamna haye di. 17Dawa də haye di nagədə mwom da,
an̰ji giy dwe duwa gaba dama gandəw mən, ba hana way
nagə nare di ba haneyə̂ ɗəm, mani di ba nagədəle. 18Əŗə,
nare nə̂ an̰ji 'wogədəgə di gən̰ə̂ bam pat dayə̂ pat. Gə mən
wayəw da : « Nə̂ kəl yiga niyə̂ me, nə̂ hay yarawə.̂ Kal dusəm
həlal dənə.̂ » 19Gə ɗang way da : « Nə̂ kəl labje ni mwaj ilə̂
me, nə̂ hay gərsəĝələ.̂ Kal dusəm həlal dənə.̂ » 20Gə mən
ɗang way da : « Nə̂ u deme də dərway caga caga dwara me,
nə̂ neyəm hara bəd̂ə.̂ » 21Dwe di cwara hara kəbəw aba ciri
duwa di gwale gə cendi wayaw ta di da pat. Əŗə, aba ciri di
dusəw naw me wayəw dwe də ba da : « Ha kalang managə
ciri dwaŗələ̂ me, buŗəĝələ̂ me, wale nare woni 'ywa mani
bəd̂ə̂ me nə̂ majəgən̂də̂ me nə̂ dərəĝə bu me, hare gandagə. »
22Ɓam yande da, mache di hara wayəw aba ciri duwa di
ba da : « Aba ciri ni, gwale gə mə̂ wayən di, nə̂ alaw ɗəm
me, əŗə mana gaba dama worə̂ sən̰. » 23Aba ciri di wayəw
mache duwa di ba da : « Ha managə bərmə̂ gə dineyə̂ me
gər̂ dugduwə̂ chab-chab, wale nare kalgəgə hara 'wona kulə̂
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ni dalaw daa. 24Dara nə̂ wayang : Nare nə̂ gə 'wogəgə pii
nə̂ gən̰ə̂ hara bam ta di, cendi ha neyəma ɓələ̂ mani nə̂ nə̂
ɗarəgə ta di bədəĝələ̂ bəd̂ə.̂

Mani nə̂ gun ha alagə dara gədəĝə Jesu paja duwa
25Managə Jesu swo dara hara mwom da, nare nan̰ paməw

tarəwə̂ me, an̰ji cwo dərəŵ yər̂gə me waygə da : 26 « Gun
gə urnə̂ ba gədənə̂ paja ni da, an̰ji gən̰ə̂ abo bam, iw bam,
dyamo bam, dəndaw bam, chamraw bam, me səw duwa
an̰ju gə gə gang bam me ca. Bəd̂ə̂ da, an̰ji ha gədə paja
ni bəd̂ə.̂ 27Gun gə unə̂ habda duwa gə dagəla duwə̂ bəd̂ə̂
me, pamna tarən̂ bəd̂ə̂ me ca da, an̰ji ha gədə paja ni bəd̂ə.̂
28Gun mən dwarangə̂ urnə̂ ba awna kulu da, a damna dodə̂
asna gursə duwa di. Ga ha neyəma 'yan̰aw kulu di mo ? Bəd̂ə̂
da, an̰ji ha neyəma asa kulu duwa di gəndəw bəd̂ə.̂ 29Pəgən̰
bəd̂ə̂ da, an̰ji swana yande ɓəŗən̰ asana kulu di gəndəw me,
'yannaw bəd̂ə̂ da, nare nə̂ pat nə̂ yarna kulu gəndəw gə ta
di da, ha piyəw baya. 30Nare də ha waya da : « Yarna abe
gə ta di, i gun gə asə kulu gəndəw me neyəm 'yan̰aw bəd̂ə̂
di. 31Anə̂ 'wocn̰ com : Ya dole mən urnə̂ ba hana jirəm̂ənə̂
jaw gə dole say de. An̰ji dam dodə̂ yər̂ ga, abje duwa nə̂
dubu mwaj di da neyəm jara say gə nə̂ dubu gən̰ən sər nə̂
nə̂ aba maŗande duwa gə ɗang di mo ? 32An̰ji yarna dwana
duwa neyəmna bəd̂ə̂ da, kəji nare ha 'ywa dole gə ɗang di.
Managə an̰ji hara hən̰ sən̰ da, an̰ji giyə nare duwa dara bagə
ɗangərə gwale dara kal bagə dam labiya. 33 I yande da, 'yeni
kaw, ərmən̂ə̂ ladnale me ca. Gun gə gən̰ə̂ mani duwa nə̂ 'ywa
bam bəd̂ə̂ da, an̰ji ha neyəma gədə̂ paja ni bəd̂ə.̂ 34Wala da,
i mani nə̂ lade. Managə an̰ji udarna bam mwom da, gə ha
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cwara alaw man me, ha cwara həranga bi mo ? 35An̰ji al
giyə̂ mən bəd̂ə.̂ Gə bwanaw san̰alə̂ kaw, neyəm swa swagə
bəd̂ə̂ ɗəm̂. Giyə̂ duwa i twagə bam. Gun gə sumdəw woni
dwayna gwale inalə̂ da, a dwayna. »

Gwale gə diri gə nə̂ dəmən̰ də mən də nole dəra

15 1Wala gə ta də lə̂ da, woni hwaga sala pat me woni
ala acn̰a me dayar Jesu tuluwə̂ dara dwaya gwale

duwa. 2Nare nə̂ Parisiye me woni gələĝə nare bi gə 'wo
me n̰amdə gwale ba da : « Gun gə ta di i man me, yə nare
nə̂ acn̰e səwə̂ me wom gandagə me ca mo ? » 3Əŗə, Jesu
waygə gwale gə diri ba da : 4 « Gun mən managə dwaŗangə̂
pagəma dəmən̰je aru. Də mən nwalna bam da, an̰ji ha kala
nə̂ gənən̰ dunamən gə di dunamən di dodə̂ me ha kan̰ja
də mən də ta di bəraa 'ywadə ba bəd̂ə̂ mo ? 5Managə an̰ji
'ywanadə mwom da, səw 'ywoləw me an̰ji 'wodə asadə
kunəwə.̂ 6Cwara duwa gə ulayə̂ da, an̰ji gəra day kwandaw
moso me, woni ciri duwa bədə me waygə da : « Ajənandə
pide dara dəmən̰̂ ni də nol bam di, nə̂ 'ywadə ɗəm. » 7Nə̂
wayang, alə̂ ciri də nə̂ Maŗ̃iỹə̂ kaw, ha wunə̂ i yande me ca.
Gun gaba ala acn̰a mən bwana bəw da, gə ha ala sii 'ywala
gə geche. Ɗwaya nare nə̂ gən̰ən dunamən gə di dunamən nə̂
gən̰ bwa bədəĝə bam di, dara cendi ərəm dusərəĝələ̂ bagə i
nə̂ ladbe. »

Gwale gə diri gə nə̂ gursə də nole dəra
8 « Ya deme mən gursə dəra sak mwac ina lə̂ me, sak mən

səŗənə̂ nwalna bam. Tandi ha gərə̂ duwa lambalə̂ kanjadə
nəm angal angal bəraa 'ywodə ba bəd̂ə̂ mo ? 9Managə tandi
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'ywanadə mwom da, tandi ha 'waga kwandadə mware me,
woni ciri dəra bədə me wayəĝə da : « Ajən̂andə pide dara
gursə ni də nol bam di, nə̂ 'ywodə ɗəm. » 10Nə̂ wayang, gun
mən gaba ala acn̰a bwana bəw da, paja nə̂ nə̂ Maŗ̃ĩ duwa gə
daa ha aja pide nan̰e me ca. »

Gwale gə diri gə nə̂ dwe gə nole duwa
11 Jesu cwor waygə ɗang ba da : « Abe mən yə̂ dəndaw ser.

12Gə mache wayəw abəw da : « Aban, əsən̂in mani nə̂ ɗan̰
ha waranin dəba di bam gə dərəm̂ dəma. » Əŗə, abəw di kaw
swo əsəgə me ca. 13Al wala ɓani da, gə mache di day mani
duwa kəlgə bam me swo ha managə ciri də ɗangə̂ də yeyə.̂
Managə ta də lə̂ di, an̰ji al mani nə̂ ha gə bərmə̂ day bəd̂ə̂ me
meyanda mani duwa di bam pat. 14Wala gə an̰ji meyəndə
mal duwa di bam pat mwom da, badgara də geche əndər̂
managə ciri də ta lə̂ di. Əŗə, mani pat yala jaləw ɗəm. 15An̰ji
swo ha 'ywa gun mən gə geche managə gə ciri də ta lə̂ di,
ba 'yanaw giyə.̂ Əŗə, abe di gəyəw ba hana bam gamnaw
gochən̂g. 16An̰ji ur ba wom jele gə gochəng woməw ta di
kaw, gə əməw bam. 17Managə əŗə an̰ji dam ərəm ba da :
«Woni ala giyə̂ əndi na managə kərə̂ nə̂ abanə̂ da, wom
əbdə mani gəndəĝə wor dodə.̂ Me cwor man me, əndi nə̂
mar cherni mo ? 18Caga da, nə̂ ha cwara hara 'ywa aban
me, nə̂ wayaw : Aban, nə̂ al mani nə̂ acn̰e managə Maŗ̃ĩ
dərəŵə̂ me əjəm dərəm̂ə̂ me ca. 19Caga da, mə̂ yər̂ən ya
gorəndəm de bəd̂ə̂ ɗəm. Cwon ya mache dəma gaba alam
giyə̂ de ɗəm. 20An̰ji cwor ha ba ha 'ywa abəŵ di. Managə
an̰ji wor bərməl̂ə̂ hən̰ sən̰ da, abəŵ yaraw hara lə̂ me, dərəŵ
'yegəw me wada hara saw dərəŵ daa. Abəŵ di jər̂əməw yəŵ
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səwə.̂ 21Gorəndəw di wayəw da : « Aban, nə̂ al acn̰a managə
Maŗ̃ĩ dərəŵə̂ me əjim dərəm̂ə̂ me. Yər̂ ya ba nə̂ i gorəndəm
de bəd̂ə̂ ɗəm. » 22Əŗə, abəŵ di waygə woni ala giyə̂ duwa
da : «Wana kalang, layne barge gə lade, hurnaw səwə̂ me,
kuləm əsəwə̂ me gəbande gədawə̂ me ca. 23Yəne labe gə əne
gaba swani, 'yanaw me, wamna də ajənandə pide. 24Dara
gorəndən gə anə̂ yər̂əŵ ta di, ya ba mare me, ba dəmə̂ i
daa munulə̂ de. An̰ji tanga nol i bam me, nə̂ yala 'ywow
bi. » Managə ta də lə̂ da, cendi n̰aŗə. 25Managə ta də lə̂ da,
gorəndəw gə geche di wara bam i yigalə.̂ Managə an̰ji swa
bam gəra ciri gogər dəra lə̂ ib mwom da, an̰ji dwey mani nə̂
to nəmə̂ day me n̰ara me ca. 26An̰ji 'wogə mache gə nə̂ abəŵ
duwa mən me urəw da : « Ina ba alal ta di mo ? » 27Mache di
cwow wayəw da : « I chenəm gə dwey di, cwara yala an̰ju.
Abam di 'yə̂ gə labe gaba swani dara chenəm di ba cwara
yala gə labya. » 28Managə ta də lə̂ da, gorəndəw gə geche
di dusəw naw me an̰ji gən̰ dəmə̂ gə kərə̂ bam. Əŗə, abəŵ
di dəmə̂ gəra wayəw an̰ji ba hana kərə.̂ 29Əŗə, an̰ji wayəw
abow da : « Nə̂ dam gandəm aliya nan̰ aləm̂ horəmbə̂ me, nə̂
gən̰ bəm bam bəd̂ə̂ me ca. Di mən yande kaw, mə̂ 'yan cange
gə dwey dara ba nə̂ 'yana alna gə sii 'ywala gə kwandan
bəd̂ə.̂ 30Əŗə, cwor gorəndəm gə cwara yala ta di, i gə 'wo
wama mani dəma bam pat, gə namde nə̂ ajiba me, mə̂ 'yəŵ
labe gaba swani ɓay ! » 31Abəŵ di cwor wayəw da : « Əjəm,
mə̂ i gorəndən gə mə̂ ilə̂ gandən gə wala wala. Mani ni kaw
i dəma me ca. 32De ca ənda lə̂ ca, də ha ala ənda sii 'ywala
gə geche dara chenəm gə ta di ya ba nole de, ba mare me,
ba dəmə̂ i daa munulə̂ de me ca. »
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Gun gə gə bow mani nə̂ 'ywa əsəŵə̂

16 1 Jesu waygə paja duwa gwale gə ɗang ba da : « Abe
mən gaba 'ywa mani, i gə gun duwa gə an̰ji bow

mani əsəŵə̂ mən ilə.̂ Nare gəra wayəw aba ciri da : « Gun
duwa gə ta di ba meyəndəw mani duwa bam pat. » 2Aba
ciri di 'wagəw gəra nəm me wayəw da, « I man me, nare
way gwale dəma yande pat mo ? Asən mani ni nə̂ nə̂ 'yam
di da pat, dara nə̂ ha kalam. Mə̂ ha ala giyə̂ di bəd̂ə̂ ɗəm. »
3Abe gə bow mani əsəŵə̂ di way da : Aba ciri ni di ha laya
mani duwa di bam əsən̂ə da. Nə̂ ha ala i man man mo ?
Dara dwana ni də də yiga ilə̂ bəd̂ə.̂ Nə̂ hana amsəna le i
jawe me ca. 4Caga da, nə̂ 'wocn̰ mani nə̂ nə̂ ha alagə di
com. Managə aba ciri ni di ywarnan bam giyə̂ duwalə̂ di
kaw, nare nə̂ ɗang ha yən̂ sədəĝələ̂ pəĝən̰. 5Abe gə gə bow
mani əsəŵə̂ di 'wogə nare nə̂ an̰ji 'yagə mani nə̂ nə̂ aba ciri
duwa di lə̂ dədəĝələ̂ mən mən. Cendi hara nəm səwə̂ me an̰ji
urgə pi da : « Mani ni nə̂ nə̂ aba ciri ni di ilə̂ dəmə̂ əndi na
mo ? 6An̰ji wayəw da : « Gəyaye nə̂ swani aru. » Me an̰ji cwo
wayəw da : « Dam dodə̂ u maktubu dəma, mə̂ jangə gənən̰
ji. » 7Əŗə, an̰ji wayəw gə mən ɗang ba da : « Əjəm da, dəma
i əndi na mo ? » Me an̰ji wayəw da : « Səwal gə geme aru
aru ji. » An̰ji cwor wayəw da : « Dam dodə̂ u maktubu dəma,
mə̂ jangə aru wodə. » 8Aba ciri di dam yər̂ mache duwa di.
Kojigə̂ duwa də an̰ji aldə gə bərmə̂ bəd̂ə̂ ta di acn̰e. An̰ji bow
jilay dara an̰ji i gun gə dərəŵ naa le. Dwayna nare nə̂ dam
dodə̂ sən̰a dədə̂ ka da, kojigə̂ day nan̰ ɗwoy nare nə̂ managə
waleyə̂ gə nə̂ Maŗ̃ĩ duwa ilə̂ sədəĝələ̂ bam. » 9 Jesu waygə
paja duwa da : « Əndi nə̂ wayang : 'Yeni unə̂ 'ywa dan gaba
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lama mana di yənə̂ məlan gə kwandagə yande da. Wala gə
mani di 'yan̰a ba əsər̂agələ̂ kaw, Maŗ̃ĩ ha walang hara nəm
mana gaba damagə dərəŵ bəŗən̰ lə̂ di. »

10 « Yarna gun gə dərəŵ naana managə mani nə̂ ɓaniyə̂ da,
nə̂ nan̰ kaw ha naa ilə̂ diyə̂ me ca. Gun gə dərəŵ naana
bəd̂ə̂ managə mani nə̂ ɓaniyə̂ da, nə̂ nan̰e kaw dərəŵ ha
naalə̂ diyə̂ bəd̂ə̂ me ca. 11Dərən̂g naana managə mani nə̂
'ywa woni lama mana nə̂ dodə̂ sən̰alə̂ ka bəd̂ə̂ da, nə̂ lade
nə̂ daa da, iwi ha 'yang gandagə əsər̂angə̂ mo ? 12 'Yeni da,
mani nə̂ nə̂ gun duwa nə̂ 'yang əsəranĝə me dərən̂g naana
lə̂ diyə̂ bəd̂ə̂ da, nə̂ dan nə̂ sədən̂g da, iwi ha 'yang əsərangə
mo ? 13Gun mən neyəm alagə nare sər giyə̂ bəd̂ə.̂ An̰ji alna
yande da, ha urə̂ gə mən me, ha gən̰ə̂ gə mən bam. An̰ji ha
yəĝə mən nan̰ me, ha alagə mən ichin. Anə̂ neyəm alawMaŗ̃ĩ
giyə̂ me urə̂ gursu me ca bəd̂ə.̂ » 14Managə Jesu way gwale
duwa bam pat da, Parisiyə̂ woni dama dwaya gwale duwa
di da, cendi aləw mən̂g dara cendi ur gursu nan̰e. 15An̰ji
waygə da : « 'Yeni da, anə̂ ur dara nare ba yarnang ba nə̂ i
nare nə̂ dusərən̂g ladəle. Maŗ̃ĩ da 'wocn̰ dusərən̂gdə korgən̰
com. Dara mani nə̂ nare yər̂gə ba i nə̂ lade da, Maŗ̃ĩ yər̂gə ba
i nə̂ acn̰e dərəŵə.̂ 16Bi gə 'wo gə nə̂ Moyis duwa me, gənə̂
woni waya gwale gənə̂ Maŗ̃ĩ duwa me da, gə way gwale
dəra i ɓəg bəra ha dəm nəm wala gə nə̂ Jã lə̂ ba. U gənən̰
managə wala gə nə̂ Jã lə̂ da, gə way nõ də nə̂ dwaŗ̃i ̃ də nə̂
Maŗ̃ĩ duwa gwale dəra me, wi wi kaw jər̂ dara ba dəməl̂ə̂
gə dwana. 17Ɗəm da, nə̂ wayang dwayna biyə̂ gə mani bam
hən̰e managə bi gə 'wo lə̂ da, wom ɗwoy siyaya me sən̰a
me meyandara day bam. 18Gun gə 'ywarna dyamo bam me
hana unə̂ deme də ɗang da, an̰ji al i acn̰a gə gichəni. Ɗang
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tugu, gun gə unə̂ deme də tərəd̂ə 'ywaradə ba da, an̰ji al i
acn̰a gə gishəni di me ca. »

Gwale gə diri gə nə̂ gun gə geche me Lajar me
19 «Wala gə ta də lə̂ da, abe mən gaba 'ywa mani ilə.̂ An̰ji

hurə̂ barge gə ladbe gə 'yogde, gə kili duwa wom nan̰, səwə̂
jwab-jwab me, wom i mani nə̂ wama nə̂ lade me ca. 20Əŗə,
aba n̰agəni mən gə səw sabar jarbe gə 'wogəw Lajar da,
hara i ciri duwa bədə̂ jwab jwab. 21An̰ji ərəmə̂ duwalə̂ da,
ur de ba wom haye gə susəgə dodə̂ tabəl gəndəd̂ələ̂ dara
'ya gə cherni duwa. Me gərade kaw lagdə diyabe duwa me
ca. 22Wala mən, aba n̰agəni di mar. Paja nə̂ daa uw hanəm
chəŵ Abraham tuləŵə.̂ Me aba 'ywa mani di kaw mar me
gə muw me ca. 23Wala gə ta də lə̂ da, aba 'ywa mani di gəl
dərən̰̂ nan̰ managə beng. Me managə ba u dərəŵ daa mwom
da, yər̂ Abraham me Lajar me damə̂ alə̂ hən̰. 24Əŗə, an̰ji
swoy ba da : « Aban gə Abraham, yər̂ n̰agəni ni. Giyey Lajar
kaləw a sune dunəŵ nimiyə,̂ hane həlalənan gə maŗəjan
dara nə̂ gəl dərən̰ nan̰e duwa dərəd̃ələ.̃ » 25Abraham wayəw
da : « Kal dusəm gum dara əjəm da, tanga mə̂ 'ywa 'ywala
dəma bam sən̰a dədə̂ ɗəm. Lajar duwa da, tanga 'ywa i
wamani me, caga da gə yala asəŵ həlala dusəwə.̂ Me əjəm
da, mə̂ wor i gələĝə dərən̰ə̂ ɗəm. 26Caga da pat kaw neyəm
bəd̂ə̂ sən̰, dara dwarandələ̂ da, beng gə geche ilə.̂ Beng gə
ta di i yande dara gun ba cilangəne hane sədən̂inə̂ bəd̂ə̂ me,
nenin kaw, nə̂ cilangənin ha səwə̂ bəd̂ə̂ me ca. 27Managə
ta də lə̂ di, aba 'ywa mani di wayəw Abraham da : « Aban,
gəyey Lajar kaləw a hana kərə̂ nə̂ abanə.̂ 28Dara chamran ji
waralə.̂ Kaləw a waynagə gwale gə ta di mwom da, cendi

77



Luk 16–17

ha hara mana gaba gələ̂ dərən̰ gə kalə̂ di bəd̂ə̂ ɗəm. » 29Əŗə,
Abraham cwowwayəw da : « Gə jangə maktubu də nə̂ Moyis
lə̂ me, woni waya gwale gə nə̂ Maŗ̃ĩ duwalə̂ me kalgə lə,̂ dara
cendi ba dayna ɗəm. » 30Aba 'ywa mani di cwor wayəw da :
« »Yande bəd̂ə,̂ aban gə Abraham. Gun dəmnə̂ daa munələ̂
hana waynagə da, cendi ha bwa bədəĝə. » 31Abraham cwor
wayəw da : « Cendi dwayna gwale gə nə̂ Moyis duwa bəd̂ə̂
me, gənə̃ woni waya gwale gə nə̂ Maŗ̃ĩ duwa day bəd̂ə̂ me
ca da, gun dəmnə̂ daa munələ̂ hana waynagə kaw cendi ha
dwaya gwale duwa bəd̂ə̂ com.

Ala gə acn̰a me kala gə dusi həlala acn̰a dəwə̂ me ca

17 1 Jesu waygə paja duwa da : « Sən̰a dədə̂ ka da, mani
woni lama nare bwagə acn̰alə̂ ilə.̂ Ɗəm da, aba lama

jaw asaw bam da, sanga ha bwa bagən ! 2 Ladni duwa da,
gun gə ya ta de da, ur i maw gə kuŗa də noy kunəŵə̂ me
asaw managə kurayə.̂ Dara ina i dwe gə 'yən̂g mən tenene
kaw, gə əmnəŵ lamawmeyandənaw bam bəd̂ə.̂ 3Asna angal
dan, 'yeni woni ladnalə.̂ Chenəm alna acn̰a da, gəsəwe. An̰ji
'wacn̰ana ba al i acn̰a da, kal dusəm həlal dəwə.̂ 4An̰ji alna
ganəm acn̰a dii wurgəsubu wala mən dalawə̂ me, cwarne
hane waynam ba al i acn̰a da, kal dusəm həlal dəwə.̂ »

Dusi də kala
5Woni waya gwale gə nə̂ Jesu duwa wayəw da : « Aba

ciri, kal dusərən̂in də kala jwarna le. » 6Əŗə, aba ciri gə
Jesu cwogə waygə da : « De dusərən̂g də kala di, ina i ɓani
ya habda gə gə 'wogə "mutarəd" dərəŵ de məra kaw, anə̂
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neyəmwayaw habda ba biyarna daa gə sabəraw ɓurag, hana
ɗəlalna kurayə̂ kaw, an̰ji ha biyara harale. »

Giyə̂ gə ala gə nə̂ aba dama gun dərəŵə̂ duwa
7 « Ya gun mən dwarangə̂ mache duwa gaba yigaw laba

gamaw mani nə̂ paga inalə,̂ managə an̰ji yarnaw swane bam
gərne da, an̰ji ha wayaw hare kalang mə̂ wom mani nə̂
wama mo ? 8Bəd̂ə,̂ an̰ji ha waya : « Ɗwarəng haye ni me,
huray barge dəma səmə,̂ hare mə̂ ɗwagəŗan ni nə̂ wama
me, nə̂ chə̂ me, dome mə̂ ha wama dəma me mə̂ ha cha me
sən̰. » 9Aba ciri di ha neyama alaw mache duwa di doche
dara mani nə̂ an̰ji algə di mo ? An̰ji ha alaw doche bəd̂ə.̂
10 'Yeni kaw, ha 'ya i yande di me ca. Wala gə anə̂ alna mani
nə̂ gə urnə̂ ba anə̂ alna da, wayna da : Nə̂ inin moso dəma
nə̂ woni dama dərəm̂ə̂ nə̂ pəĝən̰ yande. Nə̂ alnin i mani nə̂
dolnin ala. »

Jesu me woni cagəm mwac me
11Wala gə Jesu ha dara hara Jerisalem da, an̰ji dəm i gə

pale gə Samari day gə Galileyə.̂ 12Managə an̰ji dəm ciri də
mənnə̂ da, woni cagəm mwac ha saw dərəŵ daa, me gəra
ɗəbəgə bam hən̰̂ səwə.̂ 13Woni cagəm di amsəw gə maŗəjagə
daa n̰an ba da : « Jesu, aba gələĝə nare mani, yər̂ n̰agəni
nin ɗe. » 14 Jesu yər̂gə me waygə da : « Hana gəlnəĝə woni
bwasa Mãŗĩ di sədən̂g. » Managə cendi ilə̂ hara lə̂ da, cagəm
di səŗə bam sədəĝələ.̂ 15Gə mən dwaŗagələ̂ yər̂ dara cagəm
də ba səŗə i bam mwom da, an̰ji cwara gədawə̂ məjac, bwo
Maŗ̃ĩ jilay gə maŗəjaw daa n̰an. 16An̰ji gəra pi gubərəŵ dodə̂
Jesu dərəŵə̂ me, əbər̂ dərəŵ dodə̂ me alaw Jesu doche. Aba
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cagəm gə ka di, i gun gə Samari. 17 Jesu u gwale way da : « De
nare nə̂ cagəm səŗə bam sədəĝələ̂ di, i mwac bəd̂ə̂ mo ? Me
nə̂ dunamən di, wey day mo ? 18Gun mən kaw cwara gəra
aləw Maŗ̃ĩ doche bəd̂ə,̂ i məje gə ta di mən duwalə̂ məra. »
19Əŗə, Jesu wayəw da : « Swo da, mə̂ ha i dara dusəm də,
mə̂ kal də me, mə̂ 'ywo nəm gə labiya. »

Dwaŗ̃i ̃ də nə̂ Maŗ̃ĩ duwa hara dəra
20Wala mən, nare nə̂ Parisiyə̂ ur Jesu dara dwaŗ̃i ̃ də nə̂

Maŗ̃ĩ da ba hara i mindi na mo ? An̰ji cwagə waygə da :
« Hara gə nə̂ dwaŗ̃i ̃ də nə̂ Maŗ̃ĩ duwa dəra da, i mani nə̂ gun
ha yaragə gə dərəŵ bəd̂ə.̂ 21 I mani nə̂ gun ha neyama waya
da : Hane, tandi i ka ! bəd̂ə̂ me, I ta ! bəd̂ə̂ me ca. Ərmənə̂
dədən̂gə ladnale. Dwaŗ̃i ̃ də nə̂ Maŗ̃ĩ duwa di ilə̂ dwaŗangə̂
ka ɗəm. » 22Əŗə, an̰ji waygə paja duwa di ba da : «Wala gə
wome harale. Anə̂ ha urə̂ dara ba anə̂ yər̂ wala gə nə̂ gun
gorəndəw duwa dii mən tenene kaw, anə̂ ha yara bəd̂ə̂ sən̰.
23Gə waynang da, Krist di ba ilə̂ ka labaa, ba ilə̂ alə̂ ta da,
hanalə̂ bəd̂ə̂ me, wana kalang hanalə̂ bəd̂ə̂ me ca. 24Yarna
cwara gə nə̂ əndi gə gun gorəndəw ni da, wun ya Maŗ̃ĩ nə̂
wuŗən̰ daa siyayalə̂ acn̰ mana dəm kame kame yande. 25Pi
pa da, kal gə gəlnən dərən̰ nan̰ me, nare nə̂ wala gə ta də̂ lə̂
kaw gən̰ən bam me ca do. 26Wala gə əndi gə gun gorəndəw
nə̂ dara cwara da, mani ha alala ya tanga pi ɓəg, wala gə nə̂
Nowe duwalə̂ de me ca. 27Wala gə ta də lə̂ da, nare wom me
chə̂ me lay namde me wur dəndəragə abje yə̂ me bəraa wala
gə Nowe dəmnəm̂ bəruwa gə geche gə 'wogə ark dalawə̂ ba.
Mwom da, nimi nə̂ geche gəra 'yəĝə nəm̂ bam pat. I Nowe
gə dəndaw məra me bəl wor cendi. 28Cwara niyə̂ da, wun
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ya tanga pi ɓəg, wala gə nə̂ Lot duwalə̂ de me ca. Nare wom
me chə̂ me kəl̂ mani me cwo kəl̂ bam me yigə swagə̂ me aw
kululi me ca. 29Əŗə, wala gə Lot dəmə̂ bam ciri də Sodomə̂
da, Maŗ̃ĩ 'wa duwa ɓamadə gə mani woni gurə̂ duwa kalang
daa gəra ulgə bam pat. I Lot gə nare nə̂ kərə̂ duwalə̂ me wor
bəl cendi. 30Wala gə nare ha dama ala mani nə̂ dusərəĝə
ur da, əndi gə gun gorəndəw, nə̂ ha dəmə̂ jisgə yande me
ca. 31Wala gə ta də lə̂ da, gun gə bwana gwayni mana gaba
bwa gwayniyə̂ daa kulu dəwə,̂ ha neyama chə̂ dəmə̂ kulə̂
dara laya gə mani duwa nə̂ dodə̂ ba bəd̂ə̂ ɗem. Me gun gə
nə̂ 'ywanaw bam yigalə̂ kaw, ha neyama cwara ulay bəd̂ə̂
me ca. 32Kalna dusərən̂g gunən̂g managə gwale gə nə̂ Lot
dyamo dəra duwə.̂ Tandi ugədə dədə dara mani dəra nə̂
tardələ̂ me, 'ywo gə made me ca. 33Gun gə urnə ba gamna
səw dəwa, an̰ju gəgə gang da ha asa səw bam. Me gun asna
səw dara Maŗ̃ĩ da, ha dama i labiya gə dərəŵ bəŗən̰. 34Ɗan̰
wala gə cwara duwalə̂ da, nare sər ha 'ya solbə̂ dədəĝələ̂ ca.
Gə ha ɓəŗə̂ gə mən me gə ha kala gə mən dodə.̂ 35Namde sər
ha ɗəbə̂ gine buwə̂ igələ.̂ Gə ha bəŗə̂ də mən me, gə ha kala
də mən dodə.̂ 36Abje sər ha ɗəbə̂ yigalə.̂ Gə ha ɓəŗə̂ gə mən
me, gə ha kala gə mən dodə.̂ 37Əŗə, paja duwa də urəw da :
« Aba ciri, mani nə̂ ta də ha alala i managə wey mo ? » An̰ji
cwogə waygə gə diri ba da : « Managə kumbə ilə̂ da, duni
dajar ilə̂ me ca. »

Aba sariya me deme də wambə me

18 1 Jesu waygə paja duwa gwale gə diri. Cendi ba
amsəna Maŗ̃ĩ ajəmarna nəm me, ba kalna sədəĝə ba

wanagə bəd̂ə̂ me ca. 2An̰ji way da : « Managə ciri mən də
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gecheyə̂ aba a sariya mən ilə.̂ An̰ji lan̰əw Maŗ̃ĩ bəd̂ə̂ me
doləw gə gun bəd̂ə̂ me ca. 3Ciri də ta də lə̂ kaw, deme mən
də wambə ilə̂ me ca. Tandi hara 'ywow me wayəw da : « An
sariya nin gə aba maŗande ni. » 4Wala nan̰ an̰ji gən̰ gwale
dəra də bam. Əŗə targən̰ ɗang da, an̰ji wayda : « Nə̂ layn̰əw
Maŗ̃ĩ bəd̂ə̂ me dolən gə gun bəd̂ə̂ me ca kaw. 5 Ina yande
kaw, wambə də ta də jiban nan̰e. Nə̂ ha adə sariya də lə,̂
dara kal dədə cwarne ɗugərənən̂ sumdən̂g ɗang bəd̂ə̂ ɗəm. »
6Aba ciri way da : « Dwayna aba a sariya gə acn̰e kaw ana
sariya ya ta də da. 7Əŗə, anə̂ ərəm dara Maŗ̃ĩ ba ha agə nare
duwa nə̂ an̰ji anjirəgə sariya bəd̂ə̂ mo ? Nare nə̂ ta də îlə̂
amsawə̂ gə dawa me gə changa me ca da, an̰ji ha wagələ̂
kalang bəd̂ə̂ man man mo ? 8Nə̂ wayang : Maŗ̃ĩ da, ha a
sariya də le kalang mame da. Wala gə əndi gə gun gorəndəw
cwaraniyə̂ da, nə̂ ha 'ywa dusi də kala dodə̂ sən̰a dədə̂ ka ya
də nə̂ deme də ta di dəra de ma mo ? »

Abe gə Parisiye me aba hwaga sala me
9 Jesu waygə nare gwale gə diri mən ɗang, dara nare nə̂ yər̂

sədəĝə ba gə ladəbəle Maŗ̃ĩ dərəŵə̂ me, yər̂gə kwandagə ya
ichən̰ de me ca. 10 « Nare sər hagə ha kulu gə nə̂ Maŗ̃ĩyə̂ dara
amsa Maŗ̃ĩ, gə mən i Parisiye me, gə mən i aba hwaga sala
me ca. 11Parisiye di so ɗəbə daa me way dusəwə̂ da : Maŗ̃ĩ nə̂
aləm doche dara əndi da, nə̂ i ya nare nə̂ ɗang de bəd̂ə.̂ Nare
nə̂ ta di i miidi me woni kan̰ja namde me, nə̂ acn̰e me ca. Nə̂
i ya aba hwaga sala gə ɗəbə̂ alə̂ ta də de bəd̂ə̂ me ca. 12Əndi
da, dəmas dwaŗələ̂ mən da, nə̂ u achiyam dən sər. Mani ni
nə̂ 'ywa pat nə̂ neyəm mwaj da, nə̂ ɓəŗə mən 'yaw Maŗ̃ĩ. »
13Əŗə, Aba hwaga sala duwa da, bi səw ha ɗəbə̂ bam hən̰e.
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An̰ji neyəm 'wo dərəŵ yara daa bəd̂ə.̂ An̰ji gobə jorgəw dara
ba i aba ala acn̰a me way da : « Maŗ̃ĩ ni, yər̂ n̰agəni ni. Nə̂
i gun gaba ala acn̰a. » 14 Jesu waygə da : « Dwayna, i abe gə
ta di me, ha chə̂ dodə̂ hara ulay duwalə̂ dəban acn̰a me, gə
Parisiye da, acn̰a worə̂ duwə̂ hurəĝ. Dara gun gə urnə̂ ba
unə̂ dəw daa, an̰ju gaba ciri da, gə ha yəŵ huraw dodə̂ me,
gun gə hurna dəw dodə̂ da, gə ha biyəŵ gandədə daa. »

Jesu me dine nə̂ 'yən̂g me
15Nare laya dine nə̂ man̰ hara nəm 'yaw Jesu dara an̰ju

ba ɓəlnə əsəŵ sədəĝələ̂ me, ba pinə̂ bəw dədəĝələ̂ me ca.
Managə paja duwa yər̂ yande da, əməĝə hara bam. 16Əŗə,
Jesu 'waga dine nə̂ 'yən̂g nə̂ ta di səwə̂ me waygə nare da :
« Kalne dine nə̂ 'yən̂g hane 'ywanan, əmnəĝə bam bəd̂ə.̂ Dara
dwaŗ̃ĩ də nə̂ Maŗ̃ĩ duwa da, i dara nare nə̂ ya cendi nə̂ ta də
de. 17Nə̂ wayang i gwale səw : Dara gun urnə̂ dwaŗ̃ĩ də nə̂
Maŗ̃ĩ duwa ya dwe gə 'yən̂g ba urgə wiləŵ de bəd̂ə̂ da, ha
neyama hara ciri də nə̂ Maŗ̃ĩyə̂ bəd̂ə.̂

Gun gaba 'ywa mani
18 Jup mən gə geche gəra 'ywo Jesu me urə ba da : « Aba

gələ̂ mani gə lade, nə̂ ha ala i man me, nə̂ ha 'ywa gə bələ̂
gaba dama gə dərəŵ bəŗən̰̂ də mo ? » 19 Jesu cwow wayəw
da : « Mə̂ 'wogən gun gə lade dara na mo ? Aba ala mani nə̂
lade jwab jwab da, i Maŗ̃ĩ mən tenene. 20Mə̂ 'wocn̰ bi gə
'wo gə nə̂ Maŗ̃ĩ duwa gə way : ba mə̂ kan̰jəna gun dyamo
bəd̂ə,̂ ba mə̂ 'yana gun bəd̂ə,̂ ba mə̂ miyənə̂ bəd̂ə̂ me, ba mə̂
sawna gwale gə kulagə asnaw jam dəwə̂ bəd̂ə̂ me, ba mə̂
lan̰aw abam me im me ca. » 21Abe gə jup di cwow wayəw
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da : « Mani nə̂ ta di pat da, nə̂ algə ɓəg gə dənani ni ɗəm. »
22Managə Jesu dwoy gwale duwa di mwom da, wayəw da :
« Mani mən worəm̂ ala. Kəl mani dəma nə̂ 'ywa bam pat me,
gursu day da əsəgə nare woni n̰agəni me, mə̂ gəra ha 'ywa
mani daa sən̰. Mwom da hare, mə̂ pam tarən. » 23Managə
abe gə ta di ba dwoy gwale gə Jesu wayəwmwom da, dərəŵ
al n̰agəni nan̰ dara mani duwa nə̂ 'ywa di 'yarbar nan̰e. An̰ji
ur ba kəlgə bam əsəgə nare pəgən̰ bəd̂ə.̂ 24Managə Jesu
yər̂əw me dərəŵ al n̰agəni mwom da, an̰ji way da : « Nare
woni 'ywa mani, hara day gə dwaŗ̃ĩ də nə̂ Maŗ̃ĩyə̂ da, wom
nan̰e. 25Gun gaba 'ywa mani hara duwa gə dwaŗ̃ĩ də nə̂
Maŗ̃ĩyə̂ da, wom nan̰e, ɗwoy jambal dəmnə̂ libara dudəw
bam. » 26Nare nə̂ dam dwoy gwale duwa di way da : « Ina
yande da, iwi me ha hara 'ywa bələ̂ də mo ? » 27 Jesu cogə
waygə da : « Mani nə̂ ɗwoy nare dərəĝə da, ha ɗwaya Maŗ̃ĩ
dərəŵ bəd̂ə.̂ » 28Piyer cow wayəw da : « Yər̂ nenin da, nə̂
kalanin mani nin bam pat me, nə̂ pamnin i tarəm, əjəm. »
29 Jesu waygə da : « Nə̂ wayang i gwale gə lade : Gun kalna
ciri duwa bam labaa dyamo bam labaa chamraw bam labaa
waŗaw bam labaa dəndaw bam, dara ciri də nə̂ Maŗ̃ĩ duwa
da, 30 an̰ji ha 'ywa mani duwa nə̂ an̰ji kalagə bam di nan̰,
ɗwaya gə pi bam caga ka. Me ɗan̰ wala duwa gə 'yen̰eyə̂ da,
an̰ji ha 'ywa bələ̂ gaba dama gə dərən̰ bəŗən̰ me ca. »

Jesu me made duwa me
31 Jesu wol paja duwa nə̂ mwaj di sər daa me waygə

da : « Hagənandə, də̂ harang Jerisalem. Gwale gə nare woni
waya gwale gə nə̂ Maŗ̃i ̃ duwa jangəw ɓəg, dara əndi, gə gun
gorəndəw di, ha alala lə̂ managə ta də lə̂ di. 32Nare nə̂ Juwip
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ha yən̂ 'yagə nare nə̂ Juwip bəd̂ə̂ əsəragələ.̂ Cendi ha alan
mən̂g me, ha cadban me, ha əsən̂ lade sənə̂ me ca. 33Cendi
ha gwaban gə bəŗaw me, ha 'yan bam me. Əŗə wala subu
da, nə̂ ha dəmə̂ daa munələ̂ me ca. » 34Əŗə, paja duwa di
ocn̰ gwale duwa gə an̰ji way ta di gəndəw hən̰e bəd̂ə̂ bəŗən̰.
Dara gwale gə ta di gə budəwe me, əŗə cendi kaw ocn̰ dara
an̰ji ba way i dara na me mo bəd̂ə̂ me ca.

Jesu me abe gə dərəŵ bu me
35 Jesu daygə paja duwa hargə gərgə ib gə ciri də Jeriko.

Abe mən gə dərəŵ bu damə̂ bərmə̂ dugduwə̂ amsalə.̂
36Managə an̰ji dwoy nare nə̂ gəŗe di gədəragə mwom da,
an̰ji urgə ba ina yande mo. 37Nare də wayəw ba i Jesu gə
Nasaret me, ba ilə̂ haralə̂ an̰ju. 38Managə abe gə dərəŵ bu di
dwoy yande da, so swoy ba da : « Jesu gə nə̂ Dabid mwaw,
yər̂ n̰agəni ni ɗe. » 39Nare woni hara pi kwandagə dərəĝələ̂
də aləw gwale, an̰ju ba ɗəchəna bəw daa. Əŗə, an̰ji cor swoy
daa nan̰ ɗoy gə pi bam ba : « Dabid mwaw, yər̂ n̰agəni ni
ɗe. » 40 Jesu ɗəbə dodə̂ me waygə cendi ba walnaw abe gə
dərəŵ bu di hane nəm. Managə an̰ji gəra Jesu səwə̂ ibdən̰̂
mwom da, an̰ji urəw da : 41 « Mə̂ ur ba nə̂ alnam ina mo ? »
An̰ji cow wayəw da : « Aba ciri, nə̂ ur ba nə̂ cwor yər̂ mana. »
42Əŗə, Jesu wayəw da : « Kal dərəm̂ yər̂ mana di. I dara
dusəm də kala me, mə̂ yər̂ gə mana ta di. » 43Managə ta də
lə̂ dog, an̰ji yər̂ mana me, əŗə so pam Jesu tarəw me 'wogə
Maŗ̃ĩ gə jilay me. Nare nə̂ yər̂ mani nə̂ alal ta də 'wogə Maŗ̃i ̃
gə jilay me ca.
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Jesu me abe gə 'wogəw Jache me

19 1Managə Jesu gər ciri də geche də Jerikolə̂ da, an̰ji
ur ba jə̂ gə ciri dədə̂ hale. 2Managə ciri də ta də lə̂

di, abe mən gaba 'ywa mani nan̰ ilə.̂ Abe gə ta də gə 'wogəw
Jache. An̰ji i geche gə nare woni haga sala day. 3Managə
ta də lə̂ da, an̰ji kan̰jə bərmə̂ ur ba yər̂ Jesu də ba i wi mo.
Əŗə, an̰ji neyəm yaraw bəd̂ə̂ dara nare də gəŗə nan̰e me, an̰ji
kaw i mwange me ca. 4An̰ji wa ha pi haga daa managə chi
dədə̂ dara ba yər̂ Jesu. Dara Jesu də ha 'wo i bərmə̂ gə ta
də me ha hara nəm. 5Managə Jesu gəra lə̂ managə ta də
lə̂ mwom da, an̰ji u dərəŵ daa, yər̂əw me 'wogəw wayəw
da : « Jache, chəy dodə̂ kalang. Laba da, Maŗ̃ĩ ur ba nə̂ hana
walna dəma lə.̂ » 6Managə Jache dwoy yande mwom da,
twalala chə̂ dodə̂ kalang gəra 'ywow gə si 'ywala. 7Nare
di managə yər̂əw yande mwom da, pat dayə̂ pat n̰amdəw
dodə̂ ba da : An̰ji ilə̂ hara wala kərə̂ nə̂ gun gaba ala acn̰alə.̂
8Managə Jesu damə̂ kərə̂ mwom da, Jache so ɗəbə daa aba
ciri dərəŵə̂ me wayəw da : « Yər̂ aba ciri, mani ni nə̂ pat da,
nə̂ ha əsəĝə dodə̂ korgən̰ sər, me nə̂ ha 'wo tuləĝə mən 'yagə
woni n̰agəni. Me gun gə nə̂ salna mani duwa gə bərmə̂ day
bəd̂ə̂ da, nə̂ ha 'ywagaw lə̂ diyə̂ di wodə. » 9Əŗə, Jesu wayəw
da : «Wala gə labalə̂ da, Mar̃ĩ kal dusəw həlal managə dəmə̂
me, nare dəma nə̂ ciri dwaŗələ̂ dədəĝələ̂ me ca. Dara əjəm
kaw, mə̂ i Abraham mwaw me ca. 10Yarna, əndi gə gun
gorəndəw da, nə̂ hara i dara kan̰ja nare nə̂ nole nə̂ 'wocn̰
Maŗ̃ĩ bəd̂ə,̂ dara ba nə̂ bəlgəle. »

86



Luk 19

Gwale diri gə nə̂ jindar dəra
11 Jesu day gə paja duwa yalagə ip gə ciri də Jerisalem.

Nare duwa da ərəm dara dwar̃ĩ də n̂ə Maŗĩ duwa ba gələ̂
sədə i managə ta də lə̂ dog. Managə narje dwoy gwale duwa
də mwom da, Jesu u gwale gə diri me waygə da : 12 « Abe
mən waŗaw gəndəĝə i dolgə so ba ha sən̰a də hən̰̂ə,̂ dara
cendi ba chinəŵ dwaŗ̃ĩyə̂ do me, ba cwara hara lam də sən̰a
duwa sən̰. 13Managə an̰ji wor hara sən̰ da, 'waga woni giyə̂
duwa mwaj kwandagə dwaŗagələ̂ me 'yagə wi kaw jindar
mən mən me waygə da : « Hana alnan gə kenge bəraa cwara
niyə̂ ba. » 14Əŗə, nare nə̂ sən̰a duwa lə̂ di urəw bəd̂ə̂ me,
giyəw nare tarəwə̂ ba hana waynaw dole gə geche da : « Nə̂
urnin dara abe gə ta di ba wamnanin bəd̂ə.̂ » 15Managə gə
chəŵ dwaŗ̃ĩyə̂ də mwom da, an̰ji cwara hara sən̰a duwa lə̂
bi. Mwom da, an̰ji 'waga woni giyə̂ duwa nə̂ an̰ji tuni 'yagə
jindar ba alnaw gə kenge di, ga cendi ba 'ywo nimi dəra
lə̂ diyə̂ mo. 16Gə pi chədə̂ səwə̂ me wayəw da : « Aba ciri,
jindar də mə̂ 'yan gandədə di, nə̂ 'ywo nimi dəralə̂ diyə̂ me
dayar mwaj. » 17Aba ciri də wayəw da : « Əjəm da, mə̂ i aba
ala giyə̂ gə lade nan̰e. Mani nə̂ ɓani kaw mə̂ algə ladə təba
mwom da, nə̂ chəm dole gə geche, mə̂ lam ciri də mwac. »
18Gaba di sər chədə̂ səwə̂ me wayəw da : « Aba ciri, jindar
də mə̂ 'yan gandədə di, nə̂ 'ywo nimi dəra lə̂ diyə̂ dayar ji. »
19Aba ciri də wayəw da : « Mə̂ i aba ala giyə̂ lade, nə̂ chəm
dole geche gə nə̂ ciri də ji dəra. » 20Gə ɗang hara gəra wayəw
da : « Aba ciri, yər̂ jindar dəma di i ta. Nə̂ madə gə barge bəw
gamdə daa. 21Dara nə̂ lan̰əme dara mə̂ i gun gə gwale dəma
wome. Mani nə̂ mə̂ asəgə əjəm bəd̂ə̂ kaw, mə̂ ugə me, mani
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nə̂ gəsəgə bəd̂ə̂ kaw, mə̂ n̰əlgə me ca. » 22Aba ciri di wayəw
da : « Aba ala giyə̂ gə acne, gwale dəma gə waya me asəm
gwale dəmə.̂ Mə̂ 'wacn̰ana dara ba nə̂ i gun gə gwale ni ba
wome, ba nə̂ u mani nə̂ ba nə̂ asəgə bəd̂ə̂ me, ba nə̂ n̰əl
mani nə̂ ba nə̂ gəsəgə bəd̂ə̂ me ca da. 23Mə̂ asən gursə ni di
managə bangələ̂ bəd̂ə̂ man man mo ? De cwara niyə̂ da, nə̂
'ywo nimi dəra lə̂ diyə̂ bəd̂ə̂ mo ? » 24Dole di waygə nare nə̂
ɗəbə lə̂ tuləwə̂ di, cendi ba chabna jindar duwa di ba 'yanaw
aba 'ywa mwaj di lə̂ diyə.̂ 25Cendi cow wayəw da : « Aba ciri,
an̰ji jindar duwa di ilə̂ əsəŵə̂ mwaj ɗəm me. » 26Aba ciri di
way da : « Nə̂ wayang, aba ala giyə̂ gə lade da, gə ha 'yawə̂
diyə̂ me, aba ala giyə̂ gə lade bəd̂ə̂ da, ina nə̂ hən̰e yande
kaw, gə ha 'wo bam əsəŵə.̂ 27Ɗəm da, woni maŗande ni nə̂
ur ba nə̂ lama dwaŗ̃ĩ bəd̂ə̂ da, laynagə hane nəm kunbənəĝə
bam dərən̂ə̂ caga ka. »

Jesu yala duwa gə ib Jerisalem
28Managə Jesu way gwale də bam pat mwom da, an̰ji

əndər̂ paja duwa dərəĝələ̂ ba gə hagə ha Jerisalem. 29An̰ji
haragə gəragə ib gə ciri də gə 'wogədə Betpaje me Betani
me, də i kuŗa də olibye tuldələ.̂ Əŗə, an̰ji giy paja duwa
sər dərəŵə̂ pi. 30An̰ji waygə da : « Hana managə ciri də i
dərən̂gə̂ ta di, anə̂ ha 'ywa kura də dwe də gun ajələdə di
mən bəd̂ə̂ sən̰. Ɗəbə lə̂ malə,̂ awranadə hane nəm. 31Gun
urnən̂g ba anə̂ yə kura di dana mo da, waynaw aba ciri
ure, an̰ju. » 32Woni giyə̂ nə̂ sər di hargə me 'ywo mani di
ya Jesu ba waygə nəm de. 33Managə cendi ilə̂ awra kura
də lə̂ mwom da, woni ciri urgə da : « Anə̂ awrə kura di ha
nəm wey mo ? » 34Cendi cogə waygə da : « Aba ciri ure »
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mwom da, cendi kalgə ha. 35Woni giyə̂ nə̂ sər di yədə hara
nəm 'yaw jesu. Mwom da, cendi lay barge day gə gechide
bodə tardələ,̂ me uw chəw lə̂ diyə.̂ 36Managə an̰ji ilə̂ haralə̂
mwom da, cendi lay barge day gə gechide darbə dodə̂ bərmə̂
lə̂ dərəŵə.̂ 37Managə cendi chə̂ daa kuŗa də olibye dədə̂ hara
dara hara Jerisalem da, paja nə̂ gəŗe di sədəĝə 'ywolgə me,
bow Maŗ̃ĩ jilay gə maŗəjagə daa nan̰, dara mani nə̂ dan̰a nə̂
gechide nə̂ Jesu alagə nə̂ cendi yaragə di. 38Cendi way da :
« Kal Maŗ̃ĩ piynə̂ bəw managə dole gə hara gaba ciri suməw
di duwə.̂ Me kal həlala jwam damna daa, me Maŗ̃ĩ gə daa
cog suməw 'wagəna me ca. » 39Parisiye nə̂ yab nə̂ ilə̂ nare nə̂
gəŗe di dwaŗagələ̂ wayəw Jesu da : « Aba gələĝə nare mani,
waygə paja dəma di kalgə gə ɗesna bədəĝə daa. » 40An̰ji
cogə waygə da : « Nə̂ wayang, cendi ɗesəna bədəĝə daa kaw,
kuŗa ha bwa gura le com. »

Jesu dərəŵ 'yən̂gəw dara Jerisalem
41Əŗə, managə Jesu gər ib gə Jerisalem da, an̰ji u dərəŵ

yər̂də me nul gura. 42An̰ji way da : « De məndi kaw, də̂
'wacn̰ana wala gə ta di ba aba neyama 'yay həlala jwam da.
Əŗə 'wacn̰a gə ta di caga da, gə budəy gandəw dodə.̂ 43Ɗan̰
wala gə acn̰e hara lə̂ diyə̂ me, woni maŗande diya ha aja gər̂
liwey daa me chəbəŷ daa kame kame. 44Cendi ha meyanday
bam, məndi, me ha 'ya nare nə̂ dam diyə̂ bam me ca. Cendi
ha ichə̂ mani bam pat, gung kaw ha kalaw wara daa bəd̂ə.̂
Dara də̂ 'wocn̰ wala Maŗ̃ĩ hara dara daray də bəd̂ə.̂ »
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Jesu managə kulu gə nə̂ Maŗ̃ĩyə̂
45 Jesu dəm kulu gə nə̂ Maŗ̃ĩyə̂ da, an̰ji 'ywor woni kenge

nə̂ damə̂ kulə̂ di bam. 46An̰ji waygə da : « Gə jangə maktubə
də nə̂ Maŗ̃iỹə̂ ba da : Kulu ni i kulu gaba amsa Maŗ̃ĩ. Cor man
me, anə̂ gədəw mana gə budə̂ gə nə̂ miydi day mo ? » 47 Jesu
dam kulu gə nə̂ Maŗ̃ĩ duwa buwə̂ gəlgə nare mani gə wala
wala. Gechide nə̂ nə̂ woni bwasa Maŗ̃ĩ day me, woni 'wacn̰a
bi gə 'wo me, gechide nə̂ nə̂ Juyib day me, kan̰jə bərmə̂ dara
ba gə 'yanaw bam. 48Cendi 'ywo bərmə̂ gaba ala mani bəd̂ə̂
dara nare də pat dam asə angal day dwe gwale duwa me ca.

Gasnani də nə̂ Jesu duwa

20 1Wala mən, Jesu ilə̂ gələĝə nare mani managə kulu
gə nə̂ Maŗ̃ĩ duwa buwə̂ me waygə nõ də lade gwale

dəra me ca. Gechide nə̂ nə̂ woni bwasa Maŗ̃ĩ day me woni
'wacn̰a bi gə 'wo me, woni ala sariya nə̂ gechide me, gəra
'yow. 2Cendi urəw ba da : «Waynin iwi me 'yam gasənani
dədə ala gə mani nə̂ ta di mo ? Labaa iwi me 'yam gasənani
də ta də mo ? » 3 Jesu cogə waygə da : « Əndi kaw, nə̂ ha
urən̂g gwale mən. 4 Jã da, iwi 'yaw gasənani dədə ala batem
mo ? Gasənani də ta di swa i daa Maŗ̃ĩyə,̂ labaa swa i nare
sədəĝələ̂ mo ? » 5Əŗə, cendi gagə ba da : Də̂ waynang ba swa
i Maŗ̃ĩyə̂ da, an̰ji ha wayandə ba dara na me, ba də̂ kalang
dusərən̂də Jã duwə̂ bəd̂ə̂ mo. 6Əŗə, də̂ waynang gasənani
duwa di ba swa i nare sədəĝələ̂ le, gə ha jarandə gə kuŗa
'yandə bam me ca. Dara cendi 'ocn̰ dusərəĝələ̂ com : Jã di
ba i aba giyə̂ gə nə̂ Maŗ̃ĩ duwa. 7Cendi cowwayəw ba gə 'ocn̰
Jã gasənani duwa di mana dəra gə ba swa lə̂ də bəd̂ə.̂ 8Əŗə,
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Jesu cogə waygə da : « Əndi kaw, nə̂ ha wayang gasənani ni
də nə̂ algə mani nə̂ ta di mana dəra gə swa lə̂ də bəd̂ə̂ me
ca. »

Gwale gə diri gə nə̂ nare woni ɗəlbə̂ bin̰ə̂ day
9 Jesu waygə nare nə̂ gəŗe di gwale gə diri ɗang ba :

« Abe mən ɗəlbə habde duwa nə̂ gə 'wogəgə bin̰ə̂ managə
yiga duwa lə.̂ Əŗə, an̰ji so dara hara məjən̂i də yeyə̂ da,
u yiga duwa di 'yagə nare nə̂ ɗang əsəragələ.̂ An̰ji waygə
cendi ba gamnaw yiga duwa də le. 10Wala gə habde də naa
mwom da, an̰ji giyə̂ gun duwa mən ba hane 'ywanagə ba
'yanaw habde ya day di. Əŗə, nare nə̂ ta di yəw gobəw me
'yworəw əsəŵ pəĝən̰. 11Aba yiga di cor giygə gun gə ɗang
bi. Cendi gwabaw me cadəbaw me, 'ywaraw əsəŵ pəĝən̰ me
ca. 12Əŗə, an̰ji giyəgə gaba di subə ɗang bi, an̰ji kaw cendi
ajəbaw diyabe 'ywaraw bam iche bi. 13Aba yiga di dam ərəm
dusəwə̂ ba da : « Ta də da, nə̂ ha ala i man man mo ? Nə̂ ha
giyəĝə gə gorəndən ni gə nudən̂ gə nə̂ urəw nan̂ di. An̰ju
da, cendi ga yəŵ jawe som. » 14Managə cendi yaraw haralə̂
da, cendi way bulə̂ dayə̂ ba : « Ta i aba wama dəba duwa di.
'Yanandə gandəw bam me, kal dəba di warnandə nendə. »
15Cendi yəw dəmnəm bam iche yigalə̂ me, 'yəŵ bam. » Jesu
urgə da : « Ina yande da, aba yiga di ha ala nare nə̂ ta di man
mo ? » 16 Jesu waygə da : « Aba yiga di harə̂ gə səw duwa
'yagə bam me, ha o yiga di 'yagə nare nə̂ ɗang. » Managə
cendi dwoy yande da, cendi way da : « Mani nə̂ ta di ha
alala bəd̂ə̂ bəŗən̰. » 17 Jesu yər̂gə 'ywag 'ywag me waygə da :
« Gwale gə diri gə jangəw maktubu lə̂ ta di, gəndəw i na
mo ? "Kuŗa də woni awa kuləli gən̰yə bam di, caga da, cor
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gədə kura də lade də ɓag dədə awa kulu də tandi. 18Gun gə
wey gə əndarna kuŗa də ta di dədə̂ da, ha piyara bam. Əŗə,
gun gə tandi əndarna duwə̂ da, ha dəlan̰ara i bam me ca." »
19Woni 'wacn̰a bi gə 'wo me, gechide woni bwasa Maŗ̃ĩ me,
ur ba gə yəw i managə ta də lə̂ di dog. Əŗə, cendi lan̰gə i
nare nə̂ gəŗe di. Cendi 'wocn̰ com dara gwale gə diri gə ta
di, an̰ji ba waygə i cendi.

Sala gə nə̂ dole gə Romẽ duwa
20Managə ta də lə̂ ba da, woni 'wacn̰a bi gə 'wome, gechide

woni bwasa Maŗ̃ĩ me, kal dərəĝələ̂ duwə,̂ me giyəw nare
hara səwə̂ al sədəĝə ya ba gə i nare nə̂ ladbe de. Cendi
gərsəw dara ga ba gə 'yo gwale gə acn̰e buwə̂ mo, de ba
gə yəw 'yaw geche gə nə̂ Romẽ day əsəŵə.̂ 21Cendi urəw ba
da : « Aba gələ̂ mani, nə̂ 'wocnin dara ba mə̂ way i gwale
səw me, ba mə̂ gəl mani gə bərmə̂ day təba me ca. Əjəm
da, mə̂ bi gun mən dərəŵ bəd̂ə̂ bam me ca. Gwale gə nə̂
Maŗ̃ĩ duwa gə mə̂ ur nare ba alnaw da, mə̂ gələw i gə bərmə̂
duwa. 22Caga da, waynin gwale mən : bi ənda gə 'wo da, ur
ba də̂ 'ywagənaw ənda geche gə nə̂ Romẽ day sala labaa,
'ywagənaw bəd̂ə̂ mo ? » 23 Jesu 'wocn̰ kojəgə̂ day də com me
waygə da : 24 « Unə̂ gursə də Romẽ day də mən gəlnən̂ daa.
Kal nə̂ yər̂ sən̰, gə chə iwi dəwə̂ lə̂ labaa, gə jangə iwi suməw
mo ? » Cendi cow wayəw da : « I dole gə nə̂ Romẽ day dəw. »
25Əŗə, Jesu waygə da : « Mani nə̂ dol dole da, 'yanaw me. Nə̂
dol Maŗ̃ĩ kaw, 'yanaw me ca. » 26Cendi 'ywo gwale gə acn̰e
bəwə̂ managə gwale duwa gə wayəw nare dərəĝələ̂ də bəd̂ə.̂
Əŗə, cendi yəbdə dədəĝə me, dam bədəĝə məgəmi.
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Dəmə̂ gə daa munulə̂
27Nare nə̂ gə 'wogə Sadusen, nə̂ way da gun ba marna da,

ba ha dəmə̂ daa munulə̂ bəd̂ə̂ di, nə̂ yab gəra 'ywo Jesu.
Cendi urəw ba da : 28 « Aba gələ̂ mani, Moyis jangəndə nendə
nə̂ Juyip maktubulə̂ ba da : Gun chendəw ba unə̂ deme me
ba marna kalnadə dəban dwe da, shəndəw gə wor ta di ba
unəd̂ə me, ba yanaw gə dine ba warna gəndəw. 29Managə ta
də lə̂ da, chamre wurgəsubu ilə.̂ Gə pi u deme me mar dəban
ya gə dwe. 30Gaba di sər udə me mar bam me. Gaba di subu
udə kaw mar bam me, gə ɗang udə mar nəmə̂ bəraa 'yen̰
abje wurgəsubu ba. 31Abje nə̂ wurgəsubu nə̂ ta di mar gə
bam pat, dəban ya gandədə dwe. 32Targən̰ ɗang da, deme də
kawmar bamme ca. 33 Ina yande da, wala gə nare dara dəmə̂
daa munulə̂ da, abje nə̂ laydə wurgəsubu di da, deme di ha
'ya iwi dyamo mo ? » 34 Jesu waygə da : « Managə sən̰a dədə̂
ka da, abje me namde me lay sədəĝəle. 35Abje me namde me
nə̂ Maŗ̃ĩ yər̂gə ba i nə̂ duwa nə̂ ha dama dəŗən̰a də dərwayə̂
da, ha 'wo deme bəd̂ə̂ me abe bəd̂ə̂ me ca. 36Cendi ha mara
bəd̂ə̂ ɗəm, dara cendi ha wunə ya paja nə̂ nə̂ Maŗ̃ĩ duwa
nə̂ daa de me. Cendi kaw, i Maŗ̃ĩ dəndaw dara cendi dəmə̂
i daa munulə̂ me ca. 37Moyis way da wag dara nare ba ha
dəmə̂ i daa munulə.̂ Managə an̰ji jangə gwale gə nə̂ habde
woni jimdi woni gurə duwa day də me, 'wogə gə Maŗ̃ĩ lə,̂
ba i Maŗ̃ĩ gə nə̂ Abraham duwa me gə nə̂ Isak duwa me
gə nə̂ Jakob duwa me ca. 38Nare nə̂ də yarang gandagə ba
mare da, Maŗ̃i ̃ dərəŵə̂ da, cendi mare bəd̂ə.̂ An̰ji i Maŗ̃ĩ gə
nare woni dama bəra day, dara nare pat dam bəra dərəŵə.̂ »
39Nare woni 'wacn̰a bii gə 'wo nə̂ yab u gwale me way da :
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« Aba gələĝə nare mani, mə̂ way i gwale səw. » 40Əŗə, gun
mən kaw neyəm urəŵ gwale ɗang bəd̂ə̂ ɗəm.

Krist i David gorəndəw me i aba ciri duwa me ca
41 Jesu waygə da : « I manme, nare way ba Krist di ba i dole

gə Dabid gorəndəw mo ? 42Dara Dabid də gang kaw way
managə maktubə də Pəsomə̂ ba da : Aba ciri gə Maŗ̃ĩ wayəw
aba ciri ni, hare dam əsən̂ gə abeyə.̂ 43Əŗə, nə̂ com woni
maŗande dəma ya gage dəma gaba bwa gədam de. 44Dabid
kaw 'wogəw Krist ba i aba ciri duwa. Cor man me, an̰ji i
gorəndəw mo ?

Nare woni 'wacn̰a bii gə o sariya day
45Managə nare nə̂ gəŗe di ilə̂ dwaya gwale duwa lə̂ da,

Jesu waygə paja duwa ba da : 46 « Asna angal dan ladna le
me, kalna ala ya nare woni 'wacn̰a bii gə ’wo di de ɗi. Dara
cendi ur hurba barge gə cherbe hara nəm nare dwaŗagələ̂
me, ur dara cendi ba alnagə labiya sugələ̂ me, ur ba gə dam
pi managə ladbeyə̂ kwandagə dərəĝələ̂ me, ur ba gə dam
cendi pi managə ladbeyə̂ me ca. 47Cendi dam də i doləm
dədə lajəba namde nə̂ wambə mani day bam me, amsə Maŗ̃ĩ
ta ta ya ba gə i nə̂ ladbe de. Cendi nə̂ ta di, sariya day da ha
wama ɗwaya kwandagə day bam pat. »

Mani nə̂ duwani nə̂ nə̂ deme mən də wambə dəra

21 1 Jesu uw dərəŵ daa me yər̂ nare woni 'ywa mani ilə̂
bwa mani day nə̂ duwani managə magəla lə.̂ 2An̰ji

yər̂ deme də wambə mən də mani dəra ilə̂ bəd̂ə̂ kaw, so
bo chile sər me ca. 3Əŗə, an̰ji waygə nare da : « Dwayna,
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nə̂ wayang i gwale səw : Deme də ta di gursə dəra də tandi
wudə da, ɗwoy kwandadə di day bam pat. 4Dara nare nə̂ ta
di pat wur i mani day nə̂ 'ywa nə̂ wor səŗəgəm me, deme də
ta di wur i mani dəra nə̂ lə̂ əsəd̂ələ̂ di bam pat. »

Jesu way dara mendara gə nə̂ kulu gə nə̂ Maŗ̃ĩ duwa
5Nare nə̂ mən way gwale dara kulu gə nə̂ Maŗ̃ĩ duwa ladni

duwa me, kuŗa də ladəbe də gə aw nəm də me, mani nə̂
ladəbe nə̂ gə hara chəgdə dalawə̂ me ca. Jesu waygə da :
6 « Ɗan̰ wala hara lə̂ da, mani nə̂ anə̂ yər̂gə ta di pat da, ha
mendara bam. Kuŗa mən kaw ha wara daa kondədə dədə̂
bəd̂ə.̂ » 7Əŗə, cendi urəw da : « Aba gələ̂ mani, mani nə̂ ta
di ha alala i mindi na mo ? Me i mani na me, ha gələ̂ dara
mani di ba ha alala le di mo ? » 8 Jesu waygə da : « Asəna
angal dan ladəle dara kal gə lamnang bwanang bam bəd̂ə.̂
Dara nare nan̰ o sumən haranəmə̂ me, gəra ha wayang da :
Əndi də me, nə̂ i Krist di. Labaa cendi ha wayang wala di ba
yala ib ɗəm da, kalna pama taragə ɗi. 9Managə anə̂ dwayna
nare jarna say, me nare swana gə gwale sədəĝə dayə̂ gang
me da, kalna ala lan̰a ɗi. Dara mani nə̂ ta di ha alala le pi
pa do ɗəm da, wala di ha 'yan̰a lə̂ ta bəŗən̰ bəd̂ə̂ sən̰. »

Jesu way dara wamani gə hara lə̂
10Əŗə, Jesu waygə da : « Ciri ha swa jara say gə kwondədə

ciri. 11Wala gə ta də lə̂ da, sən̰a ha gəgədara nan̰e me, mwom
gaba ɗəmə̂ mana ha ala narje ciriyə̂ jiga jiga me, badəgara
də geche ha əndara ciriyə̂ jiga jiga me, mani woni ala lan̰a
nan̰ me, mani nə̂ dan̰a me, ha swa daa alala me ca.
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12Pi pa gə mani nə̂ ta di wor alala sən̰ da, gə ha yəbən̂g
gələn̂g dəŗən̰ me, gə ha hara gandang kululi woni dayara
nə̂ nə̂ Juyib dayə,̂ bwang gwale dədən̂gə̂ me, gə ha yəbən̂g
dange me ca. Gə ha hara gandang dolgə nə̂ gechede dərəĝələ̂
me woni wama ciri nə̂ gechede dərəĝələ̂ me dara daran
əndi. 13 I mani nə̂ ta di me, ha gələn̂g bərmə̂ gaba biyə̂
gə sandan di. 14Ərmən̂ə̂ dədən̂gə̂ ladəna le, dara gwale
gaba bələ̂ sədən̂g da, anə̂ ha ɗangəŗaw yeni bəd̂ə.̂ 15 I əndi
me, nə̂ ha hurang gwale me dərən̰ naa me bədən̂gə.̂ Woni
maŗande dan ha neyəma gaga gandang bəd̂ə̂ me, gwale day
ha neyəma ɗwaya gə dan bəd̂ə̂ me ca. 16Abrang me, igərən̂g
me, chamrang me, waŗang me, kwandang moso me da, ha
bwang gwale dədən̂gə̂ me cendi ha hura gənən̂g nareyə̂ gə
ha 'ya nə̂ yab bam dwaŗangə̂ me ca. 17Narje pat ha gən̰ən̂g
bam dara daran əndi. 18 Ina yande kaw, wudən̰ nə̂ dədən̂gə̂
mən ha nwala bam bəd̂ə.̂ 19 I yə̂ dan gə sədən̂g waya me, anə̂
ha 'ywa gə bələ̂ gaba dama gə dərəŵ bəŗən̰ di.

20Wala gə anə̂ dara yara asəngar woni maŗande liyuwə̂
Jerisalem daa da, ərmən̂ə̂ dara wala dəra gaba meyandara
wor i ib den̰ ɗəm. 21Əŗə, nare woni dama wama gə Judeyə̂
da, gə wana hana daa kuŗa dədə.̂ Woni dama kərə̂ Jerisalem
da, dəmnə̂ bam iche. Nə̂ gədəĝə cindara ? ? bam da, hane
ulay bəd̂ə̂ ɗəm me ca. 22Dara i wala gaba 'ywala kwale
gə jangə gwale duwa managə maktubu lə̂ gə ba ha alala
di. 23Owe, namde woni gudi gudi me, nə̂ dəndəragə ilə̂
əsəragələ̂ da, ha ala i man wala gə ta də lə̂ mo ? Dara jiba
gə geche ha əndara ciri də ta lə̂ me, Maŗ̃ĩ kaw dusəw ha swa
nare nə̂ ciri də ta di lə̂ dədəĝələ̂ me ca. 24Nare nə̂ ciri də
ta lə̂ di nə̂ yab da, gə ha 'yagə gə sugənene nə̂ cherbe me.
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Nə̂ mən da, gə ha yəbəgə kwaynani hara nəm ciri də ɗangə.̂
Me Jerisalem da, nare nə̂ Juwib bəd̂ə̂ ha ɗərbəŷ dodə̂ gə
gədəragə bəraa ɗan̰ wala gə 'yole di neyamna nəm ba. »

Jesu way dara cwara gə nə̂ gun gorəndəw duwa
25 « Gun gorəndəw cwara duwa lə̂ da, mani nə̂ dan̰a ha

alala daa dawa lə̂ me, durulə̂ me, dechəwə̂ me ca. Əŗə, nare
managə sən̰a dədə̂ da, lan̰a ha alagə nan̰ me, dusərəĝə ha
cubəĝə me, dara nimi nə̂ kurayə̂ gwabara day me sugədə̂
day me ca. 26Nare lan̰a ha sabəgə 'yəĝə ɓeyadə gə mani nə̂
ha alala dodə̂ sən̰a dədə̂ di. Dara dwana də daa ha gəgədara
le. 27Managə ta də lə̂ da, gə ha yara gun gorəndəw swa
daa siyaya dwaŗələ̂ gə dwana me, gə sumi gə 'waga nan̰
me gandəw. 28Wala gə mani nə̂ ta di dara alala mwom da,
ɗəb̂nə̂ abnani, yarna dərən̂g daa, dara wala gə ha kədən̂g
daa di i ib ɗəm. »

Gəsən̂i dara dama gə dərən̰ naa
29Əŗə, Jesu waygə gwale gə diri ba da : « Yarna dwaga me

habde pat me sən̰. 30Wala gə anə̂ yarna bajəragə kubənə̂
mwom da, anə̂ ocn̂ dara masəni ba i ib ɗəm. 31 Ina i yande
da, dawa də anə̂ yarna mani nə̂ nə̂ wayang gwale day ta di
alnana mwom da, dwaŗ̃ĩ də nə̂ Maŗ̃ĩ duwa kaw i ib ɗəm me
ca. 32Dwayna, nə̂ wayang i gwale səw, nare nə̂ wala gə niyə̂
ta di ha mara 'yan̰a bam pat ba me, mani nə̂ ta di ha alala
sən̰ bəd̂ə.̂ 33Mani nə̂ daa me nə̂ dodə̂ me da, ha 'yan̰a le, me
gwale ni da 'yan̰a duwa ilə̂ bəd̂ə.̂ 34Asəna angal dan, dara
kal dusərən̂g nəmarna bam managə wama gə nan̰ duwə̂ me,
cha gə gani nan̰ duwə̂ me, ərəmə̂ gə sən̰a dədə̂ ka duwə̂ me
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bəd̂ə.̂ Bəd̂ə̂ da, cwara gə nə̂ gun gorəndəw gə ta di ha dəmə̂
dədən̂gə jisgə. 35Ya law ba də yibə gə goche ta de, dara mani
nə̂ ta di ha yibə̂ nare nə̂ dodə̂ sən̰a lə̂ ka le pat. 36Damna bəra
me amsəna Maŗ̃ĩ dəban bwagə gwayni, dara kal anə̂ 'ywo gə
dwana dədə dəmə̂ nəm bam managə mani nə̂ wome nə̂ ha
alala ta di lə̂ di. Me anə̂ ha ɗəbə nəm daa gun gorəndəw
dərəŵə̂ di me ca. »

37Gə dawa da, Jesu hərəm daa kulu gə nə̂ Maŗ̃ĩyə̂ gələĝə
nare gwaleyə.̂ Əŗə gə turgə da, an̰ji dəm ha kuŗa də gə
'wogədə Olibiye dədə̂ wala lə.̂ 38Gə jomni mwom da, nare
pat hara 'ywow kulu gə nə̂ Maŗ̃iy̧ə̂ dara dwaya gə gwale
duwa.

N̰amdə gwale Jesu duwə̂

22 1Wala gə ped də nə̂ mapa gə dəban bwawmusəbu di
wor ib den̰. Ped də ta di gə 'wogədə Pak. 2Nare woni

bwasaMar̃ḭ̃ nə̂ gechide me, woni gələĝə kwandagə bii gə 'wo
me, kan̰jə bərmə̂ dara bagə yə Jesu 'yəŵ bam. Əŗə, cendi
lan̰gə i nare nə̂ gəŗe di dərəĝə. 3 Sidan dəm managə Judas
gə 'wogəw Iskariyot nudəŵə.̂ Judas di i Jesu paja duwa gə
dayar gə kwandaw me al mwaj di sər di. 4An̰ji ha 'ywa woni
bwasa Maŗ̃ĩ nə̂ gechide me asəngar woni gam kulu gə nə̂
Maŗ̃ĩ duwa gechide day me, gagagə ga ba yə̂ Jesu di i man
man mo ? 5Cendi sədəĝə 'ywolgə me, ərəməw ba gə 'yaw i
gursə. 6An̰ji dusəw ure me, an̰ji kan̰jə bərmə̂ dara ba yəw
nare nə̂ gəŗe dərəĝələ̂ 'yagə bəd̂ə.̂

98



Luk 22

Ɗwara gə haye gə Pak
7Wala gaba ala ped də nə̂ mapa gə dəban musəbə, də gə ha

kundə̂ gəĝərin̰ gə dwe gaba Pak di neyəm ɗəm. 8 Jesu giy nə̂
Piyer daygə Jã me waygə da : « Hana ɗwarnandə haye gaba
Pak di. » 9Cendi urəw da : « Mə̂ ur ba nə̂ hananin ɗwarnaw i
wey mo ? » 10 Jesu cogə waygə da : « Managə anə̂ gərney ciri
də Jerisalem me, abe gunə̂ nimi pəŗəmə̂ da, pamna tarəw
bəraa managə ciri də an̰ji ha dəmə̂ lə.̂ 11Əŗə, anə̂ ha wayaw
aba ciri gə ta di : « Aba gələ̂ gə nare mani wayanin ba nə̂
urnəmnin ba da : kulu gə nə̂ ha wamanin haye gə pak lə̂ gə
kwanan di ba i wey mo ? » 12Gun gə ta di ha gələn̂g kulu gə
ɓəle gə daa jaw duwə,̂ gə mani pat ilə̂ dalawə̂ me, anə̂ ha
ɗwara haye də lə̂ dalawə.̂ » 13Cendi ha me gəra 'ywa mani di
ya Jesu ba ərməgə nəm de. Əŗə, cendi ɗwor haye gə Pak də
lə.̂ 14Managə dawa turgə dədə wama haye gə Pak di neyəm
mwom da, an̰ji dam tabəl bədə̂ gə woni waya gwale duwa
də mən. 15Əŗə, Jesu waygə da : « Əndi da, nə̂ kan̰ji ba, ba nə̂
wom ganang haye gə Pak di do me, nə̂ ha 'ywa gələ̂ gə dərən̰
sən̰. 16Dara əndi da, nə̂ wayang da wang, haye gə ta di nə̂ ha
wamaw ɗang bəd̂ə̂ bəŗən̰ bəraa ɗan̰ Pak di gəndədə biyarna
daa dwaŗ̃ĩ də nə̂ Maŗ̃ĩyə̂ ba. » 17Əŗə, an̰ji u gani gə 'wogəw
bẽ ɗangə amsə Maŗ̃ĩ lə̂ diyə̂ me, way da : « Unə̂ chana pat
danə̂ pat. 18Dara nə̂ wayang da wang, əndi da nə̂ ha cha bẽ
targən̰ ɗang bəd̂ə̂ bəŗən̰ bəraa ɗan̰ dwaŗ̃ĩ də nə̂ Maŗ̃ĩ duwa
hane ba. » 19Targən̰ ɗang da : Jesu u mapa əsəŵə̂ amsə Maŗ̃ĩ
lə̂ diyə̂ me, ɓwolbəw dodə̂ u 'yagə me waygə da : « Ta də me,
i doni gə sən gə gə 'yaw dara darang di. Alna yande me kal
dusərən̂g gunən̂g nəm dənə.̂ » 20Managə cendi wom mapa
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di bam mwom da, an̰ji u bẽ ɗangə me al nəm ya de ba algə
mapa de pi de me way da : « Ɗang də ta di, gəl i məlan də
dər̂way də Mar̃ḭ̃yə̂ gə nare nə̂ bare ni gə bor dodə̂ darang di.
21Caga da, yarna aba ur yən̂ kələn̂ bam di kaw, ilə̂ wamalə̂
gan mən. 22Gun gorəndəw da ha marale 'yang, ya Maŗ̃ĩ ba
ərəm nəm de. Ayna ɗan̰ ha waraw gun gaba yəŵ kələŵ bam
di. » 23Əŗə, paja duwa di urbə sədəĝə da, iwi mən me ba ha
ala mani nə̂ ta di dwaŗagələ̂ mo ? Iwi me ha 'ya i geche mo ?
24Paja nə̂ nə̂ Jesu duwa nasə nan̰ ba dwaŗagələ̂ da, iwi me
ba ha 'ya geche day mo ? 25 Jesu waygə da : « Dolgə nə̂ sən̰a
dədə̂ ka da, lam dwaŗ̃ĩ nare day dədəĝələ̂ me, woni lama
dwaŗ̃ĩ kwandagə dədəĝələ̂ da kal sədəĝə gə 'wogəgə ba i
woni ala mani nə̂ lade. 26Ɗəm da, 'yeni dan da, kal ina yande
bəd̂ə.̂ Ladni duwa da, gun gə geche dərən̂gə da, cwana səw
dwe gə 'yən̂g me, aba lama nare dədəĝələ̂ da, cwana səw aba
alagə nare giyə.̂ 27Ya ərəmə̂ danə̂ da : Iwi mən me i geche
mo ? Aba dama tabəl bədə̂ labaa aba alagə nare giyə̂ mo ?
I aba dama tabəl bədə̂ bəd̂ə̂ mo ? Əndi da, nə̂ ilə̂ dwaŗangə̂
ya aba ala giyə̂ de. 28 'Yeni da, anə̂ ɗəbə gan woy managə
wamani gə 'ywonə.̂ 29 I dara ta di me, nə̂ əŗə 'yang dwar̃ĩ də
nə̂ Maŗ̃ĩ duwa di ya aban ba wun nəm gandədə de. 30Yande
da, anə̂ ha wama me cha me managə tabəl ni bədə̂ dwaŗ̃ĩ
niyə̂ me, anə̂ ha dama gagegeyə̂ ya dolgə̂ de lana ge dwaŗ̃ĩ
managə gangole gə nə̂ Israyel daygə mwac di sər duwə.̂ a

aNare way ba : gangəle gə mwac di sər di i nare nə̂ nə̂ Maŗ̃ĩ duwa.
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Bələ̂ gə bi sarni gə nə̂ Piyer duwa
31Aba ciri gə Jesu 'wogə Piyer da : « Simo, Simo, asə angal

dəma ladəle dara sidan ur Maŗ̃ĩ dara ba də lugiyən̂ge ya ba
gə lugi gə swagə ɗangə̂ de. 32Əŗə əndi da, nə̂ amsə̂ Mar̃ĩ
daram dara kal dusəm də kala di cwarna targən̰ bəd̂ə.̂ Wala
gə mə̂ cwarne ɗangəŗana gwale dəma da, hurəĝə chamram
abnani dusərəĝələ.̂ » 33 Simõ cow wayəw da : « Aba ciri, əndi
da inə̂ i managə dange labaa madeyə̂ kaw, nə̂ ha hara
i gandəm. » 34Əŗə Jesu way da : « Nə̂ wayəm, Piyer, laba
managə gəray wor swaya hərda sən̰ da, mə̂ ha bələ̂ bəm
sarni di subu ba mə̂ wocn̰in bəd̂ə.̂

Wamani gə hara lə̂
35Əŗə, Jesu urgə paja duwa da : «Wala gə tuni nə̂ kəjən̂g pi

dəban 'wo gə gursu əsərangə̂ me magəla əsərangə̂ me laya
gə gəbande me da, ina jalang mo ? » Cendi cwow wayəw
da : « Mani mən jalnin bəd̂ə.̂ » 36An̰ji waygə da : « Əŗə caga
ka da, gun gə gursu duwa inalə̂ da, unə̂ daa əsəŵə̂ me gə
magəla duwa inalə̂ kaw, unə̂ daa əsəŵə̂ me ca. Me gə sugənə̂
duwa inalə̂ bəd̂ə̂ da, ɓəŗə̂ nə̂ barge duwa gə chər̂e kəlnə̂ bam
me, kəlnə̂ nəm mən. 37Dara nə̂ wayang gwale gə jangəw
maktubulə̂ di, neyamna nəm dənə̂ : An̰ji gə asəw managə
nare woni ala mani nə̂ acn̰e dwaŗagələ̂ me, ɗang tugu, mani
nə̂ gə ərəm dara dən da, 'yan̰a nəm me ca. » 38Cendi cwow
wayəw da : « Aba ciri, sugənene sər ilə̂ ka ɗəm. » An̰ji cwor
waygə da : « Ta di neyəme ɗəm.
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Kuŗa də olibiye dədə̂
39 Jesu dəmə̂ hara kuŗa də olibiye dədə̂ ya te ba gə al nəm

pi de. Əŗə, paja duwa kaw pamaw tarəwə̂ me ca. 40Managə
cendi gəra managə ta də lə̂ di mwom da, an̰ji waygə da :
« AmsənaMaŗ̃i ̃ dara kal anə̂ bwarna bammanagə mani woni
gərsən̂gə̂ di lə̂ bəd̂ə.̂ » 41Əŗə, an̰ji da bi duwa səw bam hən̰e
kal bulə̂ day wor bam ɓani, piy guburəŵ dodə̂ me amsə
Maŗ̃ĩ. 42An̰ji way ba da : « Aban, mə̂ urnə̂ da, gələĝə dərən̰̂ gə
ta di chow bam gə tulən̰. Ina yande da, al mani urə̂ dəmalə,̂
kal ala urə̂ niyə̂ ɗi. » 43Managə ta də lə̂ da, paja mən gə nə̂
Maŗ̃ĩ duwa gə daa dəmə̂ duwə̂ 'yaw dwana. 44 Jesu lan̰a gə
geche aləw me, an̰ji amsə Maŗ̃ĩ da daa me, lan̰a duwa wun̰a
bare de me susgə bor dodə.̂ 45Managə an̰ji amsə Maŗ̃ĩ de
bam pat mwom da, an̰ji so ha 'ywa paja duwa. Cendi dərəĝə
al n̰agəni bogə i nuni. 46 Jesu waygə da : « Dara na me, anə̂ i
nuni yande mo ? Swana, amsəna Maŗ̃ĩ dara kal anə̂ bwarna
bam managə mani woni gərsən̂gə̂ də ilə̂ bədə.̂ »

Yə̂ gə nə̂ Jesu duwa
47Managə Jesu gwale duwa wor bəwə̂ sən̰ da, nare nə̂ gəŗe

di dəməŵ daa. Abe gə gə 'wogəw Judas gə i Jesu paja duwa
gaba alagə kwandaw mwaj di sər di, əndara nare nə̂ gəre
di dərəĝələ.̂ An̰ji hara 'ywo Jesu dara ba chəchəm gajaw.
48 Jesu wayəw da : « Judas, i chəchəmə̂ gə gajan me, mə̂
ha yə̂ gə gun gorəndəw kələŵ nəm bam mo ? » 49Managə
Jesu paja duwa di yər̂ dara ba gə ha yəŵe mwom da, cendi
duwa di urəw daa : « Aba ciri, nə̂ ajbənagənin gə sugənene
nə̂ sorbe di mo ? » 50Managə ta də lə̂ di dog, paja mən so
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ajə aba ala giyə̂ gə nə̂ geche gə̂ woni bwasa Maŗ̃ĩ nə̂ gechide
day sumu gə əsəŵ gə abeyə̂ led, saw bam. 51Əŗə, Jesu so
waygə da : « Kalna ala yande ɗi. » Me an̰ji ɓəl əsəŵ managə
abe di suməwə̂ me suməw di wal daa bi. 52 Jesu so way gə
woni bwasa Maŗ̃ĩ gechide day me, asəngar woni gama kulu
gə nə̂ Maŗ̃ĩ gechide day me, gechide nə̂ nare day me nə̂ hara
ba gə yəw di ba da : « Anə̂ yər̂ən̂ ya ba nə̂ i mẽ de labaa man
me, anə̂ hara gə sugunene nə̂ sorbe me cilande me mo ? »
53Wala gə wala nə̂ dama ganang kulu gə nə̂ Maŗ̃ĩyə kaw,
anə̂ neyəma yən̂ bəd̂ə.̂ Əŗə laba da, i dawa dan də də ala
mani nə̂ dərən̂g ur me, i dawa də nə̂ sidan dəra dədə gələ̂
gə dwana dəra me ca. »

Bələ̂ gə bi sarni gə nə̂ Piyer duwa
54Managə cendi yə Jesu da, woləw ha nəm kərə̂ nə̂ geche

gə nə̂ woni bwasa Maŗ̃ĩ gə gecheyə.̂ Əŗə Piyer da, wor bam
hən̰ pam tarəw. 55Ciri dwaŗələ̂ ɗən̰ da, cendi lam duwa me
dayar damə̂ wunələ̂ me, Piyer hara dam dwaŗagələ.̂ 56Deme
mən dədə ala giyə̂ yərəŵ damalə̂ duwa bədə,̂ kal dərəd̂ə
duwə̂ der me way da : « Gun gə ta di kaw, i gandəw me
bəd̂ə̂ mo ? » 57Əŗə, Piyer bəl bəw sarni me way da : « Deme
də ga, nə̂ 'wocn̰əw bəd̂ə.̂ » 58Ɓam da, gə mən gəra yər̂əw
me way da : « Əjəm kaw, mə̂ i gun duwa də me bəd̂ə̂ mo ? »
Əŗə Piyer cwow wayəw da : « Abe ga, nə̂ i gun duwa bəd̂ə.̂ »
59Ɓam al ya dawa mən de da, gə ɗan gəra ajimar gandəw ba
da : « 'Yang gun gə ta di kaw, i aba hara gə Jesu di mən me
bi duwa kaw i gə wama gə Galileyə̂ me ca. » 60Əŗə, Piyer
cwow wayəw da : « Abe, ga gwale dəma gə mə̂ wayəw ta
di, nə̂ 'wocn̰əw bəd̂ə.̂ » Managə an̰ji wor ilə̂ waya gwaleyə̂
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sən̰ da, gəray swoy hərda. 61Əŗə, aba ciri gə Jesu cwa dərəŵ
yər̂əw ɗer me Piyer dusəw guw managə gwale gə abavciri
wayaw pi ba da :vLaba pi pa gə gəray wor swaya hərda
sən̰ da, mə̂ ha bələ̂ bəm̂ sarni dənə̂ dəm subu dara ba mə̂
'wocn̰ən bəd̂ə.̂ 62Əŗə, Piyer dəmə̂ gəra ɗəbə iche me, sojə
gura swajagə acn̰e.

Wudərəw gə nə̂ Jesu duwa me gwaba duwa me
63Nare woni gama Jesu di aləw məng, chadbəw me gobəw

me ca. 64Cendi legərəw dərəŵ daa, me urəw ba da : « Mə̂ ina
i gun gə Maŗ̃ĩ giyəŵ da, gu gun gə gobəm di. » 65Əŗə, cendi
cwor chadbəw widərəw nan̰ ɗwoy gə pi bam.

Jesu managə kulu gə geche gaba ala sariya lə̂
66Managə mana wal bam mwom da, gechide nə̂ nə̂ nare

dayme gechide nə̂ nə̂ woni bwasaMaŗ̃ĩ dayme, woni 'wacn̰a
bi gə 'wo me dayara me waya ba gə walna Jesu hana nəm
mana gaba ala sariyalə.̂ 67Woni ala sariya di wayəw da :
« Mə̂ ina i Krist da, wayənin daa. » Jesu cwor waygə da : « Nə̂
waynang yande kaw le, anə̂ ha yə̂ gwale ni bəd̂ə̂ com. 68Əŗə
əndi de, nə̂ urnəng gwale əndi da, anə̂ ha cwanə̂ diyə̂ bəd̂ə.̂
69 So ka ha pi da, gun gorəndu ha dama Maŗ̃ĩ gaba dwana
əsəŵ gə abeyə.̂ » 70Cendi pat dayə̂ way ba da : « Əjəm da
ɓag, mə̂ i Maŗ̃ĩ gorəndu mo ? An̰ji cwor waygə da : « I 'yeni
di gang me, anə̂ way ba nə̂ i Maŗ̃ĩ gorəndəw. » 71Əŗə, cendi
way ba da : « Də̂ kan̰jang i gwale na ɗang ɗang mo ? Də̂
dwayang gwale gə sumdən̂də ənda ta mwom me, ina ɗang
tugu mo ? »
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23 1Əŗə, nare nə̂ gəŗe nə̂ dayar di ɓərən̰ daa me wala
Jesu hara gandəw dole gə Pilat dərəŵə.̂

Jesu managə Gubenər̂ gə Pilat dərəŵə̂
2Nare nə̂ gəŗe nə̂ wala Jesu hara gandəw di, so sabəw

gwale dəwə̂ ba da : « Abe gə ta di, nə̂ 'ywawnin ilə̂ lama nare
bwagə bam me, waygə nare ba 'ywagənaw dole gə Cesar
sala bəd̂ə̂ me, an̰ji way da, ba i Krist dole gə geche me ca. »
3Pilate urəw ba da : « Əjəm me, mə̂ i dole gə Juwip day di
mo ? » Jesu cwow wayəw da : « Ya ba mə̂ way nəm ta de. »
4Əŗə, Pilat waygə woni bwasa Maŗ̃ĩ nə̂ gechide me, nare nə̂
gəŗe di me ba da : « Gun gə ta di, nə̂ 'ywo gwale gəndəw
nəm tenene gaba bwaw dəwə̂ bəd̂ə.̂ » 5Əŗə, cendi ajəmar
gə gwale di com com ba da : « An̰ji hawun̰ nare me gələĝə
nare gwale me. An̰ji di gwale duwa gə ta di gəndəw mana
gə Galile me, gawun̰ Jude pat me, dəmə̂ nəm ka me ca. »
6Managə Pilat dwey yande da, an̰ji urgə da : « Gun gə ta di
ba i gə Galile mo ? » 7Managə dole Pilat 'wocn̰ dara an̰ji ba i
gun gə Galile wama gə nə̂ dole Herod lə̂ da, an̰ji giyəw səwə̂
dara wala gə ta də lə̂ di, an̰ji damə̂ managə Jerisalem.

Jesu managə dole gə Herod dərəŵə̂
8Managə Herod yər̂ Jesu mwom da, səw 'ywoləw nan̰ dara

an̰ji ur ba yər̂əwə̂ ɓəg. An̰ji ur ba yər̂əw dara gwale gə gə
way dara daraw dəm me an̰ji ərəm de, an̰ju ba alna mani
nə̂ dan̰a ba yər̂. 9An̰ji urbə Jesu di gwale nan̰ me Jesu asəw
gwale lə̂ diyə̂ bəd̂ə̂ bəŗən̰. 10Managə ta də lə̂ da, woni bwasa
Maŗ̃ĩ nə̂ gechide me, woni 'wocn̰a bi gə 'wo me, ɗəbə lə̂ Jesu
tuləwə̂ ilə̂ bwaw gwale gə gechide dəwə.̂ 11Əŗə, Herod me
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asəngar duwa me, cadbə Jesu me aləw məng me ca. An̰ji
lay barge gə 'ywogde hurəŵ Jesu səwə̂ me, cwow giyəw nə̂
Pilat lə̂ bi. 12Pi da Pilat daygə Herod nə̂ i gə maŗande lə̂ bulə̂
dayə̂ kaw. Əŗə, wala gə ta də lə̂ cendi cor yəgə məlan daa bi.
Jesu al mani bəd̂ə̂ me, gə bo gwale duwə.̂ 13Gubernêr Pilat
daya woni bwasa Maŗ̃ĩ nə̂ gechide me, woni ɗəbə̂ kwandagə
gə dərəĝələ̂ me, nare pat me gəra nəm. 14Me an̰ji waygə da :
« Anə̂ yən̂ abe gə ta hara nəm ba i aba lama nare meyandagə
bam. Cor nə̂ urəw gwale managə dərən̂gə̂ kaw le, nə̂ 'ywo
gwale gə acn̰e gə anə̂ sawaw asaw duwə̂ di buwə̂ bəd̂ə.̂
15Anə̂ yər̂, dole gə Herod kaw 'ywa gwale mən buwə̂ bəd̂ə̂
me 'ywarandə nəm gandəw bi. Ba, abe gə ta di al mani nə̂
acn̰e hən̰e nə̂ neyəm yaw bəd̂ə.̂ 16Caga da, nə̂ ha gwabawe
gə bəŗaw me, nə̂ ha gənəŵ i daa. 17 (Te duru day gə pet də
Pak lə̂ ba da, gə gərgə dange mən daa baba.) 18Nare nə̂ gəŗe
di ɓəŗən̰ bwo gura pat dayə̂ ba da : « Gərnin Barabas daa,
an̰ju me, Jesu da meyəndəw bam. » 19Abe gə Barabas ta di
gə yəŵ i dara an̰ji dayar gə nare al gwale gə dolgə nə̂ nə̂ ciri
dədə̂ me 'ya gə gun me ca. 20Ɗang tugu, Pilat waygə nare
gwale dara dusəw ur ba gər Jesu di daa. 21Əŗə, cendi ɓəŗən̰
bwo gura nan̰ ba da : « Ɓeyangənaw daa habda gə dagəlalə̂ !
Ɓeyangənaw daa habda gə dagəlalə̂ ! » 22Pilate waygə ɗang
gaba di subu ba da : « Abe gə ta di al ina nə̂ acn̰e ɓag mo ?
Nə̂ 'ywa mani nə̂ acn̰e hən̰e səwə̂ nə̂ neyəm 'yaw nəm bəd̂ə.̂
Caga da, nə̂ ha gwabawe me, nə̂ ha gərəŵ i daa. » 23Əŗə,
cendi di ajəmar me ɓəŗən̰ bwo gura nan̰, ur dara cendi ba
ɓeyangənaw daa habda gə dagəlalə.̂ Me gura day di ɗwey
dəw bam. 24An̰ji ərəm ba algə mani nə̂ dərəĝə ba ur də le.
25An̰ji gərgə gun daygə cendi urəw gə yəw dara ala gə gwale
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gə dolgə di me 'ya gun me di daa. Əŗə Jesu da, cendi ba
alnaw mani nə̂ dusərəĝə ba ur.

Bərmə̂ gaba hara mana gə Kalber
26Wala gə cendi yə̂ Jesu hara gandəw da, gə 'ywa abe gə gə

'wogə Simo gə ciri duwa Sirene swa bam yigale bərmələ̂ me,
asəngar yəŵ 'wow habda gə dagəla asaw dəwə,̂ ba pamna
gə Jesu tarəw. 27Nare nə̂ gəŗe nan̰ pamaw Jesu taruwə̂ me,
namde kaw ilə̂ nare dwaŗagələ̂ me gobə jworgagə nul nəm
daraw. 28 Jesu cwa dərəŵ dədəĝələ̂ me waygə da : « Namde
nə̂ Jerisalem, nulnən̂ əndi bəd̂ə.̂ Nul sədən̂g dan, 'yeni me
dəndərang me ca. 29Yarna, wala haralə̂ gə ha waya da :
Namde nə̂ madərə me nə̂ dii mən yə̂ dwe bəd̂ə̂ me, nə̂ dine
chə̂ najəragə bəd̂ə̂ me ca da, sədəĝə ha 'ywalagəle. 30Wala
gə ta də lə̂ da, nare ha wayadə kuŗa də gechide ba : Əndarne
dədən̂inə̂ ! Me cendi ha wayadə kuŗa də dine ba : Budənine !
31Habda gə bəra kaw gə alnaw yande da, gə woye da gə ha
alaw ɗwaya bam bəd̂ə̂ mo ? 32Managə ta də lə̂ da, gə yəbə̂
nare woni ala acn̰a sər haranəm ba gə ɓeyəndəgə daa habde
nə̂ dagəlaleyə̂ ɓamgə gə Jesu mən.

Nare ɓeyəngə Jesu daa habda gə dagəlalə̂
33Managə gə yə̂ Jesu hara gandəw managə gə 'wogə di

kungəng dəralə̂ də mwom da, gə ɓeyəngəw daa habda gə
dəgalalə̂ me gə ɓeyəngdə nare woni ala mani nə̂ acn̰e sər
gandu me. Gə mən əsəŵ gə abeyə̂ me gə mən əsəŵ gə jeleyə̂
me ca. 34 Jesu way da : « Aban, kal dusəm həlal managə
dədəĝələ,̂ dara mani nə̂ cendi algə ta di 'wocn̰ gəndəĝə
bəd̂ə.̂ » Əŗə, asəngar gobə jagiy əsə gə barge duwa. 35Nare
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nə̂ gəŗe da ɓəbə tuluwə̂ yər̂əwe me, dolgə nə̂ nə̂ Juwip day
da aləw məng ba da : « An̰ji bəl nare nə̂ ɗang me cwor man
me, an̰ji de ina Krist gə Maŗ̃ĩ biyəw da, bəl səw duwa daa
bəd̂ə̂ mo ? » 36Asəngar di kaw aləw məng. Cendi chidə̂ hara
səwə̂ u bẽ gə yale 'yaw, 37me cendi wayəw da : « Mə̂ ina i
dole gə nə̂ Juwip day da, bəl səm dəma daa ! » 38Daa dəwə̂
da gə janga mani ɓabəŗalə̂ ba da : "Ta di i dole gə Juwip
day di." 39Woni ala mani nə̂ acn̰e nə̂ gə ɓabəŗəĝə daa gandu
mən ta di, gə mən aləw məng ba da : « Ɓag, mə̂ i Krist də ga
ɓay, bəl səm dəma daa əjəm me, bəl nin me ca. » 40Əŗə, gə
mən so aləw gwale ba da : « Əjəm da, mə̂ lan̰əw Mar̃ĩ bəd̂ə.̂
Əjəm kaw, mə̂ ilə̂ jibalə̂ ya an̰ju de me ca. 41 Jiba ənda da,
i gə bərmə̂ duwa, i mani ənda nə̂ ala me harandə gə jiba ta
di. Me an̰ju da, al mani nə̂ acn̰e mən tenene bəd̂ə.̂ » 42Əŗə,
an̰ji way Jesu da : «Wala gə mə̂ dara lama dwaŗ̃ĩ dəma da,
kal dusəm gum dənə.̂ » 43 Jesu cwow wayəw da : « Dwey, nə̂
wayəm i sədə. Dawa də laba lə̂ da, mə̂ ha hara dama gan
ciri ni də daa lə.̂ »

Made də nə̂ Jesu duwa
44Managə dawa ɗəbə ciri dwaŗələ̂ da, diləm əbə mana

daa kədab sən̰a dədə da bəra dawa pagar nəm ba. 45Dawa
budə sədə bam me, barge gə geche gə maw kulu gə nə̂ Maŗ̃ĩ
dalawə̂ da jər̂ bam car korgən̰ sər. 46Əŗə, Jesu swoy maŗəjaw
da nan̰ ba da : « Aban, nə̂ 'wayam dundən əsəmə.̂ » Managə
an̰ji way gwale gə ta di bam mwom da, bəw som. 47Managə
geche gə asəngar day yər̂ mani nə̂ ta di mwom da, an̰ji 'wogə
Maŗ̃ĩ gə jilay ba da : « Abe gə ta di i aba ala mani təba 'yang. »
48Nare nə̂ gəŗe nə̂ gəra ɗəbə yər̂ mani nə̂ alal ta di gə dərəĝə
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da, cendi gobə jwargagə cwor ha nəm. 49Nare woni 'wacn̰a
Jesu pat me, namde nə̂ swa gandəw Galile ba me ca da,
ɗəbəgə bam hən̰e me, yər̂ nəm gə mani nə̂ alal ta di.

Mo gə nə̂ Jesu duwa
50Managə ta də lə̂ da, abe mən gə 'wogəw Josep ilə.̂ An̰ji ilə̂

gechide nə̂ woni ala sarya nə̂ nə̂ Juwip day dwaŗagələ̂ me,
an̰ji i gun gə lade gaba ala mani təba. 51Mani day nə̂ cendi
ərməĝə me algə ta di me ca da, an̰ji dusəw ur bəd̂ə.̂ Abe gə ta
di ciri duwa i managə Arimate də i ciri də nə̂ Juwip day. An̰ji
damə̂ ɓada dwaŗ̃ĩ də nə̂ Maŗ̃ĩ duwalə.̂ 52 Josep so ha 'ya Pilat
urəw ba 'yanaw Jesu kumbə duwa ba ha mo dodə.̂ 53Managə
an̰ji urə̂ Pilat mwom da, an̰ji biyə̂ Jesu kumbə duwa dodə.̂
An̰ji legərəw daa gə barge gə buragə me, uw ha asa managə
munu gə poləw kuŗa dwaŗələ.̂ Munu gə ta di, i gə di mən gə
wor mo gun lə̂ sən̰. 54Wala gə ta di, wala gaba ɗagəra mani
ɓeyada gə sabat. Dara sabat di, i wala gaba bwa gwayni.
55Managə ta də lə̂ da, namde nə̂ swo gandəw managə Galile
di pam Josep tarəw. Cendi ha gəra ha yara munu di gaba gə
mu Jesu di i man man mo. 56Cendi cwara hara ulay, gəra
ɗangəŗə swani gə biye me itər me ca. Əŗə, wala gə sabat da,
cendi bwo gwayni ya biy gə 'wo gə nə̂ Moyis ba way nəm
de.

Paja nə̂ nə̂ Maŗ̃ĩ duwa me munu gə nə̂ Jesu duwa me

24 1Gə dəmas gə jomni coŗəŗ̂ə̂ da, namde lay swani
gə biye gə cendi ɗangərəw di əsəragələ,̂ ha nəm

munulə.̂ 2Cendi 'wo me yara kuŗa də gə ɗechə gə munu
bəw di, nogəŗər̂ əndər̂ bam tulən̰ə.̂ 3Əŗə, cendi dəm munulə̂
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di me yər̂ aba ciri gə Jesu kumbu duwa ilə̂ bəd̂ə.̂ 4Managə
cendi ilə̂ urbə sədəĝələ̂ ba da, mani nə̂ alal ta di gəndəĝə ba
i man mo da, abje sər gə barge gə 'ywogde sədəĝələ̂ dəmə̂
jisgə ɗəbə dərəĝələ.̂ 5 Lan̰a algə me, cendi hurbə̂ dərəĝə dodə̂
sən̰alə.̂ Əŗə abje nə̂ sər di waygə da : « Anə̂ kan̰ji gun gə
bəra managə nare nə̂ mare dwaŗagələ̂ dana mo ? 6An̰ji ilə̂
ka bəd̂ə,̂ dəm daa munulə.̂ Kalna dusərən̂g gunən̂g gwale
gə tuni an̰ji wayang managə wor nəm Galile sən̰ di. 7An̰ji
wayagə pi da, kal gə yənə̂ gun gorəndəw 'yanagə woni ala
acn̰a əsəragələ,̂ me gə ɓeyəngənaw daa habda gə dagəla
duwə̂ me, wala gə subu da, an̰ji dəmə̂ daa munulə.̂ » 8Əŗə,
namde di dusərəĝə gugə gwale gə nə̂ Jesu duwa di duwə.̂
9Cendi swo munulə̂ di, cwara hara gəbgə paja nə̂ mwac dii
mən di me, nə̂ ɗang pat nə̂ gəndəĝə wor me ca di, gwale gə
ta di pat. 10Namde nə̂ gəra gəbgə paja gwale gə ta di, i nə̂
Mari də Magdala me Jan me Mari də nə̂ Jak iw me namde
nə̂ ɗang woni hara gandagə me ca. 11Əŗə, paja di yər̂ gwale
gə namde wayəw ta di ba i səw bəd̂ə̂ me, kal dusərəĝələ̂ diyə̂
bəd̂ə̂ me ca. 12Managə ta də lə̂ da, Piyer so wa ha munulə̂ di
me, an̰ji gəra ɗimbəl yər̂ munu dalaw me, yər̂ barge gə gə
legərəw nəm di ilə̂ məra. An̰ji cor ha ulay me, dusəw cubəw
dara mani nə̂ alal ta di.

Jesu managə bərmə̂ gə Emayus lə̂
13Wala gə ta də lə̂ di dog, Jesu moso duwa nə̂ sər sogə

hargə managə ciri də gə 'wogə də Emayus. Ciri də ta di
bulə̂ daygə Jerisalem da neyəm ya kilometər mwac di mən
de. 14Managə moso di ilə̂ haralə̂ da, cendi kəbə̂ mani nə̂
alal ta di pat gwale dayə̂ dərəĝə daa. 15Managə cendi ilə̂
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kəbalə̂ me ilə̂ gagalə̂ nan̰ me da, Jesu chədə̂ gə suw duwa
əndər ha gandagə mən bərməl̂ə.̂ 16Əŗə, mani əmgə yaraw
'wacn̰aw bam. 17 Jesu waygə da : « I gwale na me, anə̂ gagaw
daa hara lə̂ bərməl̂ə̂ mo ? » Əŗə cendi ɗəbə dodə̂ me dərəĝə
al n̰agəni. 18Nare nə̂ sər ta di dwaŗagələ̂ da, gun mən gə
'wogəw Kəlopas wayəw Jesu da : « Hay, Jerisalem ka da, i
əjəm mən tenene me, mə̂ 'wocn̰ mani nə̂ alal wala gə ta də
lə̂ di bəd̂ə̂ ɓa. » 19 Jesu waygə da : « Ina di alal ɓag ɓara ? »
Cendi cwow wayəw da : « Mani nə̂ 'ywo Jesu gə Nasaret, gə i
aba waya gwale gə nə̂ Maŗ̃ĩ duwa gaba dwana. An̰ji al mani
me way gwale me gə dwana Maŗ̃ĩ dərəŵə̂ me nare dərəĝələ̂
me ca. 20Nare ənda woni bwasa Maŗ̃ĩ nə̂ gechide me, woni
ɗəbə̂ kwandagə dərəĝələ̂ me yəw 'yagə nare nə̂ Rome, bow
gwale duwə̂ dara ba gə 'yanaw bam me ɓabəŗəw daa habda
gə dagəlalə.̂ 21Nenin da, ərəmə̂ ninə̂ da, nə̂ waynin i an̰ji
me ba i gun gə ba ha kədə̂ nare nə̂ Israel daa nare nə̂ Rome
əsəragələ,̂ me əŗə cwor made duwalə̂ ba da, neyəm ya wala
subu de. 22Ɗang da, namde nin nə̂ yab nə̂ ilə̂ dwaŗaninə̂
di gəra wayənin gwale gə nə̂ yəbdənin dədən̂in. Cendi 'wo
munulə̂ gə jomni coŗəŗə 23me cendi 'ywa Jesu kumbu duwa
munulə̂ bəd̂ə.̂ Cendi cwara hara gəbgə nare ba paja nə̂ nə̂
Maŗ̃ĩ duwa ba dəmə̂ gəra waygə an̰ji ba dəm ya damalə̂
bəra. 24Ɗang tugu, nare nin nə̂ yab 'wo managə munulə̂
di me yara mani di ya namde ba gəra kəbgə nəm de. Me
an̰ju da, cendi yaraw bəd̂ə.̂ » 25Əŗə, Jesu waygə da : « Hay
'yeni da, anə̂ i nare woni 'wacn̰a mani bəd̂ə̂ me, nə̂ kal
dusərəĝə kalang managə gwale gə nə̂ Maŗ̃ĩ duwa gə woni
waya gwale duwa wayəw di bəd̂ə.̂ 26Anə̂ 'wocn̰ dara Krist
di ba ha 'ywa wamani pa, dome ha hara dama nəm daa
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managə sumi 'wogə duwa gə daa lə̂ sən̰ bəd̂ə̂ mo ? » 27Əŗə,
Jesu bigə gwale gə gə way dara daraw managə maktubu
də nə̂ Maŗ̃ĩyə̂ pat. Gwale gə ta di, an̰ji swo gandəw managə
maktubu də nə̂ Moyis lə̂ me woni waya gwale gə nə̂ Maŗ̃ĩ
duwa lə̂ pat me ca. 28Managə cendi gəra ciri də cendi ur ba
gə ha lə̂ di ib mwom da, an̰ji asə diri ya ba ɗəgə ha i pi de.
29Managə ta də lə̂ da, cendi ajəmar gandəw ba hane walna
gandagə dodə,̂ dara dawa ba 'yen̰e. Əŗə an̰ji dəm kərə̂ ha
dama gandagə. 30Managə an̰ji dam gandagə wama buwə̂ da,
u mapa əsəwə,̂ amsə Maŗ̃ĩ lə̂ diyə,̂ ɓolbəw dodə̂ me u 'yagə.
31Managə ta də lə̂ da, dərəĝə tən̰ər̂ bam me, cendi 'wocn̰əw.
Əŗə an̰ji so kwala bam dwaŗagələ.̂ 32Cendi wajəbə bulə̂ dayə̂
ba da : « Managə an̰ji wayandə gwale hara lə̂ bərmə̂ lə̂ me,
biyən̂də gwale gə gə jangəw maktubu lə̂ di gəndəw daa me
da, dusərən̂də uŗə ya duwa de bəd̂ə̂ mo ? » 33Əŗə, cendi so
managə ta də lə̂ di dog, cor ha Jerisalem bi. Me cendi gər
ha 'ywa Jesu paja duwa nə̂ mwaj di mən di me, woni bwagə
di me dayar ilə̂ gandagə. 34Nare nə̂ dayar dodə̂ ta di waygə
da ba : « I sədə 'yang, aba ciri di ba dəmə̂ daa munulə̂ me,
Simon kaw ba yaraw me ca. » 35Əŗə, paja nə̂ sər di ajə gənən̰
kəbəgə day mani nə̂ 'ywagə managə haralə̂ bərmə̂ lə̂ di. Me
cendi kaw ba gə 'wacn̰aw i wala gə an̰ji 'wo mapa ɓwalba
dodə̂ əsəĝə nəm ta di lə̂ me ca.

Jesu paja duwa dwaŗagələ̂
36Managə paja nə̂ sər di ilə̂ kəbəĝə gwale gə ta di lə̂ sən̰

da, Jesu dəmə̂ gəra ɗəbə dwaŗagələ̂ me waygə da : « Həlala
jwam gə nə̂ Maŗ̃ĩ duwa damna gandang. » 37Cendi sədəĝə
sadəgə, me lan̰a algə me, cendi ərəm ba gə yər̂ i dundi.
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38Əŗə, Jesu waygə da : « Dusərən̂g saw nimi me, anə̂ gagə
dusərən̂gə̂ me yande dara na ɓara ? 39Yarna, əsan me gədan
me, i əndi di ɓag. Ɓəlnən̂ yarna sən̰, dundi da doni dəra me,
gusən̰̂ dəra me ilə̂ bəd̂ə.̂ Me əndi da, doni ni me gusən̰̂ ni me
ilə,̂ ya ba nə̂ yər̂nəm ta de. » 40Managə an̰ji waygə gwale
gə ta di bam mwom da, an̰ji gəlgə əsəŵ me gədaw me ca.
41Managə cendi kal dusərəĝə bəd̂ə̂ sən̰ kaw, sədəĝə 'ywolgə
me, yəbdə dədəĝə me. Əŗə, an̰ji urgə da : « Mani nə̂ wama
ilə̂ hən̰e bəd̂ə̂ mo ? » 42Cendi 'yaw doche gə waa. 43An̰ji uw
woməw daa dərəĝə lə.̂ 44Əŗə, an̰ji waygə da : « Mani nə̂ gə
way dara daran managə bi gə 'wo gə nə̂ Moyis lə̂ me, woni
waya gwale gə nə̂ Maŗ̃ĩ dayə̂ me diriyə̂ me di, ba alnana. Ta
di me, i gwale gə tuni nə̂ wayang gandəw managə nə̂ wor
nəm dwaŗangə̂ sən̰ di. » 45Əŗə, an̰ji tən̰gə dərəĝə bam dara
cendi ba 'wacn̰ana mani nə̂ gə jangəgə maktubu lə̂ di. 46Əŗə,
Jesu waygə da : « Gə jangə maktubu lə̂ ba : Krist di gə ha
gələŵ dərəŵ nan̰e me, an̰ji ha marale me wala subu da, an̰ji
ha dəmə̂ daa munulə.̂ 47Əŗə, gə asənagə nare nə̂ sən̰a dədə̂
ka pat berni duwa, dara cendi ba bwana bədəĝə me Mar̃ḭ̃ ba
kalna dusəw həlnana acn̰a day duwə̂ me ca. Berni də ta di
gə ha diyə̂ gəndədə managə Jerisalem. 48Mani nə̂ 'ywon ta
di pat da, 'yeni anə̂ i woni biyən̂ sandan, 'yeni. 49Əndi da,
nə̂ ha giyən̂g mani nə̂ aban biyən̂g bi gwale day di haralə̂
sədən̂gə.̂ 'Yeni da, damna lə̂ ciri də geche də i ka lə̂ də jang,
bəra dwana də daa di hane sədən̂gə̂ ba. »

Swa gə nə̂ Jesu duwa gaba hara daa
50Wala gə ta də lə̂ da, Jesu wala paja duwa dəmə̂ nəm iche

ciri gogər dəra lə,̂ hargə əjə ciri də Betani. Managə ta də lə̂
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da, an̰ji lay əsəŵ daa me pi bu dədəĝələ.̂ 51Managə an̰ji pi
bu dədəĝələ̂ mwom da, an̰ji so kalgə me, Mar̃ḭ̃ uw yanəm
daa. 52Cendi da, managə cendi məlawdəw mwom da, cendi
cor ha managə Jerisalem gə sii 'ywala gə geche. 53Paja duwa
di damə̂ jang managə kulu gə nə̂ Mar̃ḭ̃yə̂ me bow jilay me
ca.
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