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Rut 
Wamani gə əndər̂a kərə ̂nə ̂abe gə ogəw Elimelek lə ̂

 1 Wala gə woni ala sariya lam gə dwaŗĩ managə sən̰a də 

Israel dədə ̂da, badəgara də geche gəra əndər̂. Managə 

ta lə ̂da, abe mən gə ciri duwa Betlehem sən̰a də juda lə,̂ 

sogə daygə diyamo me, dəndaw sər me ba gə ha dama 

managə sən̰a də Moab lə.  

2 Abe gə ta di gə ogəw Elimelek me diyamo gə ogədə 

Nomi, me dəndaw nə ̂abje nə ̂sər di gə mən gə ogəw Malon 

me gə ɗang gə ogəw Kilion meca. Nare nə ̂ta di gəndəĝə i 

gangəle gə gə ogəw Eprata gə managə Betlehem sən̰a də 

Juda lə ̂ di. Managə cendi gəra sən̰a də Moab lə ̂ da cendi 

damə.̂  
3 Targən̰ ɗang da Elimelek di mar bam me diyamo də 

Nomi di wor dam wambə mənadə gə dəndadə nə ̂abje nə ̂

sər di.  
4 Dəndadə nə ̂ sər di lay namde nə ̂ sən̰a də Moab lə,̂ də 

mən gə ogədə Orpa me də ɗang gə ogədə Rut meca. Cendi 

dam managə ta lə ̂di neyem ya aliya mwaj de.  
5 Əŗə Malon me Kilion me margə bam ca dayə ̂ ca, me 

Nomi di wor dam mənadə dəban dəndadə nə ̂ sər di me 

tərəd̂ə di meca.  
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Rut bo Nomi ha nəm Betlehem 

6 Wala gə Nomi wara nəm sən̰a də Moab lə ̂da tandi doy 

dara aba dama gə dərəŵ bəŗin̰ ba al ladni gə nare duwa nə ̂

sən̰a dəra lə,̂ ba ’yagə mani nə ̂wama me di. Managə ta da, 

tandi sogə gə nugəradə nə ̂sər di managə Moab bagə cwor 

ha sən̰a dəra lə ̂ di bi. 7 Cendi sogə managə sən̰a də cendi 

damə ̂ di hargə mən gə nugəradə nə ̂ sər di bagə cwor ha 

sən̰a də Juda lə ̂di. 8 Ɗəm da gər bərmə ̂lə ̂da Nomi waygə 

nugəradə da : «Cwarna hana ulay danə ̂ ɗəm, kal wi kaw 

cwarna hana kərə ̂ nə ̂ iwə.̂ Kal aba dama gə dərəŵ bərin̰ 

alna ganang dusi də lade ya ’yəni banə ̂algə nəm gə woni 

mara bam ta de me ya banə ̂al nəm gan əndi de meca. 9 Kal 

wi kaw aba dama gə dərəŵ bərin̰ ’yanaw abe me, ’ywana 

’ywala managə ciri duwa dwaŗə ̂ lə ̂kərə ̂nə ̂ tərəŵə ̂meca». 

Əŗə tandi yəbə nugəradə di sədə,̂ me nugəradə di sojə gura 

marjagə da nan̰, 10 me cendi waydə da : «Bəd̂ə ̂nə ̂hay nin 

gandi mən sən̰a də nə ̂ waŗay dayə ̂ də ba». 11 Nomi cor 

waygə da : «Dəndani woni cwarna hana ulay danə ̂bi, anə ̂

ur ba nə ̂ha gan ɗang ala na mo ? Caga da, aliya ni gaba 

yaa dine nə ̂abje nə ̂ɗan̰ ha layang da, ilə ̂bəd̂ə ̂ɗəm. 12 Nə ̂

amsang dəndan ni cwarna hana ulay danə,̂ nə ̂hal nan̰e o ni 

gə abe ilə ̂bəd̂ə ̂ɗəm. De nə ̂ərmənə ̂dusənə ̂: ‹Ba nə ̂neyem 

changa də labalə ̂ dog ’ya gə abe me ya dine nə ̂ abje me 

kaw.› 13 Anə ̂ha neyama ɓeyadagə dara cendi ba jwarbəna 
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ba mo ? Anə ̂ ha yə ̂ sədən̂g gən̰ə ̂ laya abje nə ̂ ɗang bam 

mo ? I yande bəd̂ə ̂dəndan, əndi da wamani ɗwoy gə dan 

bam, Aba dama gə dərəŵ bərin̰ ur dara wamani di ba 

əndarna i dənə ̂əndi. »  
14 Deme nugəradə nə ̂sər di nul gura gə marjagə daa nan̰ 

ɗang. Targən̰ ɗang da, Orpa di yə nuwadə di sədə ̂əŗə cor 

ha nə ̂ waŗadələ ̂ ɗəm me Rut dəra da, wor gandədə jang. 
15 Ɗəm da Nomi waydə Rut da : «Yər̂ halay di cor ya ’ywa 

waŗadə me ’ywa mãŗĩ gə nə ̂waŗadə day meca. Məndi kaw 

cor ha gandədə me.» 16 Ɗəm da, Rut codə waydə da : «Kal 

ajəmara gan dara ba nə ̂cwarna hana kalnay bam ɗi.  

   Managə də hana lə ̂da əndi kaw nə ̂ha haralə ̂me,  

   managə də ̂damna lə ̂da əndi kaw nə ̂dam lə ̂meca.  

   Waŗay da, ha ’ya i waŗan ni me,  

   Mãŗĩ diya kaw ha ’ya i Mãŗĩ ni meca.  
   17 Managə də marnalə ̂da, nə ̂ha mara ilə ̂me,  

   i managə ta di lə ̂me, gə ha mwon lə ̂di meca.  

   Kal Aba dama gə dərəŵ asənan wamani gə geche  

         dənə,̂  

   ina i made mən tenene me, agədəndə tandi bəd̂ə ̂da.» 
18 Managə Nomi yər̂ dara Rut ur ba də ha i gandədə ba 

da, tandi hoy ajəmara gə gwale di. 19 Cendi hargə ca dayə ̂

dəmgə Betlehem ba. Managə cendi gər kərə ̂Betlehem da, 

nare nə ̂ ciri dədələ ̂ pat yəbdə dədəĝə me, namde urbə 
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sədəĝə ba da : «Ɓag deme də ta di i Nomi di.» 20 Me Nomi 

cogə waygə da : «’Wagənan Nomi (idə sii ’ywala) di bəd̂ə ̂

ɗəm, ’wagənan Mara ɗəm (idə wamani gə geche) dara 

Mãŗĩ gə dwana aba ciri dəra di asən wamani gə geche 

dənə.̂ 21 Managə nə ̂so ka da, nə ̂ha i gə mani ni nan̰ əsənə ̂

me cwara niyə ̂da, Aba dama gə dərəŵ cwan əsən̂ pəĝən̰, 

’wagənan Nomi bəd̂ə ̂ ɗəm dara Aba dama gə dərəŵ gə 

dwana aba ciri dəra di, asən wamani dənə ̂ me cwon idə 

n̰agəni meca.  
22 I yande me Nomi swa kala sən̰a də Moab bam badə cor 

ha sən̰a dəra lə,̂ daygə nuwadə də Rut də gəndədə i Moab 

di meca. Wala gə cendi swa gəra Betlehem da, nare kaw ilə ̂

gəlbə ̂swagə nə ̂gə ’wogə gə « orjə ̂» lə ̂ɗəm.  
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Rut surəm yiga gə nə ̂Boos lə ̂

1 Nomi tərəd̂ə gə Elimelek wiləw mən ilə.̂ I abe 

gaba ’ywa mani, gə  nare aləw horəmbə ̂nan̰, gə 

’wogəw Boos. 2 Wala mən Rut də Moab di waydə nuwadə 

də Nomi da : «Kalən bərmə ̂nə ̂ha bam yigalə ̂surama swagə 

managə yiga gə nə ̂ gun gə alna gan ladni.» Nomi codə 

waydə da : «Ha ɓay durmən̂.» 3 Rut so ha bam yigalə ̂

surama swagə woni gələĝə taragələ.̂ Yiga gə tandi surəm 

swagə lə ̂ ta di cor i gə nə ̂ abe gə ’wogəw Boos gə nə ̂

Elimelek wiləw di duwa.  
4 Ɓam da, Boos swa Betlehem yala bam yiga lə ̂di meca. 

An̰ji waygə woni gələ ̂ swagə di ba da : «Kal Aba dama gə 

dərəŵ damna ganang.» Əŗə woni gələ ̂ swagə di cwow 

wayəw da : «Kal Aba dama gə dərəŵ piyənə ̂ bəw dəmə ̂

meca.» 5 Boos ur geche gənə ̂woni gələ ̂swagə day di ba da : 

«Dwe də deme də ta di i wi durməw mo ?» 6 Abe di cwow 

wayəw da : «I dwe də deme də Moab də swa gə Nomi 

managə Moab yala gandədə di.» 7 Tandi gəra urnin ba nə ̂

kalnadə nin ba də surəm me ba də lay swagə nə ̂gə jogdəgə 

daa nə ̂ agdə bor dodə ̂ woni gələĝə taragələ ̂ ta di. Tandi 

yala i gə jomni ba me caga kaw tandi ɗəbə i daa, dam dodə ̂

dunə ̂bwo gwayni ɓani yande məra. 8 Əŗə Boos waydə Rut 

da : «Dwoy gwale ni durmən̂, ha surama managə yiga gə 

ɗangə bəd̂ə,̂ ɗəbə lə ̂ka jang surəm managə namde ni woni 

2 
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ala giyə ̂di taragələ.̂ 9 Asə angal diya ladle yər̂ yiga di mana 

duwa gə abje gəl swagə ̂də lə,̂ pam namde woni layagə daa 

də taragə. Nə ̂u bən ’yagə moso woni ala giyə ̂di ba jəbnay 

bəd̂ə,̂ mache alnay da, ha cha nimi managə pəŗəmdi nə ̂

moso ni woni ala giyə ̂ udəbə nimi bolə ̂ ta di.» 10 Managə 

Boos way gwale bam da, Rut əbər̂ dodə ̂sən̰alə ̂me wayəw 

da : «Dara na me mə ̂al gan ladni yande pat me mani ni nə ̂

ala ’ywoləm yande dana me mo ? Əndi də nə ̂ i deme də 

məji di.» 11 Boos codə waydə da : «Mani diya nə ̂də algə gə 

nuway managə tərəŷ marnəm bam ba da, nare wayən 

gwale day ladə. Me nə ̂ocn̰ dara də swa kala abey bam me 

iy bam me sən̰a diya də yaa bam me də yala dam managə 

nare nə ̂ də ocn̰əgə di mən pi bəd̂ə ̂ dwaŗagələ.̂» 12 Kal Aba 

dama gə dərəŵ ’ywagənay gweyni diya dara mani nə ̂pat 

nə ̂də algə ta di. Ə̂w kal Aba dama gə dərəŵ, gə Mãŗĩ gə nə ̂

nare nə ̂ Israyel day gə də ̂ yala dam dun duwa lə ̂ di 

’ywagənay gweyni diya gə bərmə ̂duwa. 13 Rut cow wayəw 

da : «Aba ciri ni, əjim da mə ̂algan ladni ’yang, əjim da, mə ̂

hurən̂ abnani nudən̂ə,̂ dara mə ̂ wayən gwale gə əndər̂ 

dusənə ̂ əndi də idə alam giyə.̂ Ɓag da namde woni alam 

giyə ̂ta di kaw əndi nə ̂bwor gandagə bəd̂ə ̂sən̰.» 
14 Dawa də də wama mani nə ̂ wama di neyem mwom 

da Boos waydə Rut da : «Hare wom mani. U mapa tuləw 

suw managə mani nə ̂ ogəgə bẽ gə yaleyə.̂» Əŗə Rut hara 
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gəra dam dodə ̂ woni gələ ̂ swagə di tuləĝələ ̂ me, Boos u 

swagə dərəĝə nə ̂gə wagə di ’yadə tandi wom chər̂ni dəra lə ̂

me, gəndəĝə wor bəldə dodə.̂ 15 Tandi cor ha surama lə ̂di 

bi da, Boos u bəw waygə woni gələ ̂ swagə di ba da : 

«Kalnadə də surəm̂ managə swagə nə ̂gə magdəgə jogdəgə 

daa ta di dwaŗagələ ̂dəban aladə gwale. 16 Swagə dədəĝə nə ̂

gə magdəgə jogədəgə daa ta di kaw susgənə ̂nə ̂ yab dodə ̂

kaldə də lay. Gun alnadə gwale bəd̂ə ̂pa pa.» 17 Rut surəm̂ 

managə yiga gə nə ̂ Boos lə ̂ bəra turgə me tandi gobə 

surama dəra di bam me bo orjə dərəĝə neyem ya koro 

mwaj bii ji de.  
18 Tandi ’wo swagə di hara nəm ulay, gəldə nuwadə, mani 

nə ̂ tandi ’ywagə surama lə ̂di. Wama dəra gə tandi wama 

əbə ̂me gəndəw wara di kaw tandi u ’yadə meca. 19 Nomi 

urdə da : «Labaa da, də ’wo surama i yiga gə nə ̂wiyə ̂mo ? 

Də ̂ ala giyə ̂ i woy mo ? Kal Mãŗĩ pinə ̂ bəw managə gun 

gaba ala gandi ladni ta di duwə.̂» Rut kəbədə nuwadə mana 

dəra gə ba də ala giyəl̂ə ̂ labaa di ba da : «Nə ̂ ala giyə ̂ i 

managə yiga gə nə ̂abe gə ’wogəw Boos lə.̂» 20 Nomi waydə 

nuwadə di ba da : «Kal Aba dama gə dərəŵ gə gam dusi 

duwa lade gə nendə nə ̂ də warang bəra me nare nə ̂ mar 

bam me di, piyənə ̂bəw duwə.̂» Me tandi asədə lə ̂diyə ̂ɗang 

ba da : «Boos di i wilanin nin gə ib yande me, i woni ondə 

chamragə bədəĝə di wiŗagə gə mən me ca.» 21 Rut deme də 
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Moab waydə ɗang : «An̰ji wayən ba nə ̂ suramana le woni 

alan giyə ̂ di taragələ ̂ jang bəra swagə di ’yan̰a dayə ̂ ba.» 
22 Yande da Nomi waydə Rut da : «Ladə durmən̂ ni dədə, ha 

al giyə ̂gə namde duwa woni ala giyə ̂ta di lə ̂ jang, yande 

da gun ha alay wamani yiga gə ɗangə ̂bəd̂ə.̂»  
23 I yande me Rut dam gə namde woni ala giyə ̂nə ̂nə ̂Boos 

duwa mən, tandi surəm̂ə ̂bəra swagə nə ̂Orjə ̂me nə ̂geme 

me ’yan̰a dayə ̂ba. Tandi damə ̂gə nuwadə di jang sən̰.  

Rut wal managə Boos gədawə ̂

1 Wala mən Nomi waydə nuwadə də Rut da : 

«Durmən̂, i giyə ni gaba kan̰jay mana gə dama gə 

lade gə də ha dama gə sii ’ywala. 2 Ya ba də ocn̰ nəm de, 

Boos gə də al giyə ̂ managə yiga duwalə ̂ gə namde woni 

alaw giyə ̂mən ta di an̰ji i wilandə. Laba gə changa da, an̰ji 

ha huyə ̂ swagə duwa nə ̂ orjə ̂ də le bam mana gaba huyə ̂

swagə lə.̂ 3 Wi siy bam me ɗa swani gə biyey siyə ̂me hurə ̂

barge diya gə lade siyə ̂me so ha managə an̰ji huy gə swagə 

duwalə ̂ta di. Ɗəm da, jang gə an̰ji wor wama mani me cha 

me ’yan̰a sən̰ da, kaləw a ’wacn̰ana dara ba də yala lə ̂bəd̂ə ̂

sən̰. 4 Managə an̰ji dara ’ya dodə ̂mwom da, yər̂ mana duwa 

gə ’ya də ladle. Chədey səwə ̂ib me, lay borgə ̂duwa di daa 

me, i dodə ̂managə gədawə.̂ Targən̰ ɗang da, i an̰ji me ha 

wayay mani nə ̂də ̂ha ala.» 5 Rut codə waydə da : «Mani nə ̂

də ̂wayən ta di pat nə ̂ha hara alagəle.»  

3 
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6 Yande mwom da, tandi so ha mana gaba huyə ̂swagə ̂gə 

nə ̂Boos lə ̂me gəra al mani nə ̂nuwadə wayadə gandagə ta 

di dige dige. 7 Boos wom me chə ̂me səw ’yoləw me əŗə so 

ha ’ya managə swagə duwa nə ̂orjə ̂dərəĝə nə ̂gə ’yargə daa 

di tuləĝələ ̂ dara gamagə. Rut chidə ̂ angal gəra lay borgə ̂

duwa di bədə daa me i dodə ̂managə gədawə.̂  
8 Gə changa dwaŗə mwom da, Boos par lan̰a me dudəw a 

daa me managə an̰ji u dəw daa da, yər̂ deme mən ilə ̂dodə ̂

gədawə.̂ 9 Əŗə an̰ji urdə da : «I wi mo ?» Tandi cow wayəw 

da, i əndi Rut də də alam giyə ̂ di. U idə alam giyə ̂ dəle 

deme, dara mə ̂i aba ’won chenəm bəw əjəm. 10 Boos waydə 

da : «Kal Aba dama gə dərəŵ piyənə ̂ bəw diyə ̂ durmən̂, 

mani nə ̂də algə ka nə ̂də ̂ur ba nə ̂uneye di, gəl dara ba də ̂

ur nuway də le nan̰ ɗwoy mani nə ̂ də ̂ algə pi bama. Də ̂

kan̰ja yə ̂gə məlan gə moso nə ̂ɗang woni ’ywa mani labaa 

nə ̂n̰agəni me bəd̂ə.̂ 11 Caga da, durmən̂ kal lan̰a ɗi, mani nə ̂

də ̂waynagə da, nə ̂ha alaye dara nare pat yər̂i dara ba də ̂i 

deme sədə də də horəmbə.̂ 12 I sədə ’yang, nə ̂ i aba ’woy 

əndi, ɗəm da, gun mən gə dwani duwa gə tərəy ɗwoy də ni 

bam ilə ̂sən̰. 13 I wal dodə ̂ka me, sanga gə jomni me, də ̂ha 

ənda yara, gun gə ta di ga urnə ̂ ba alna mani nə ̂ gun ha 

alagə wiləŵ gə mare bəw le da, ladni duwa da a uney an̰ju. 

An̰ji urnə ̂ bəd̂ə ̂ da, nə ̂ u bən ’yay managə Aba dama gə 
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dərəŵ gə ilə ̂ bəra dərəŵə,̂ nə ̂ ha ’woye əndi. Caga da, i 

dodə ̂jang bəra gə jomni do.»  
14 Rut i dodə ̂Boos gədawə ̂bəra jomni ba, me mana pər də 

gun yər jaw ’wocn̰əw bəd̂ə ̂sən̰ da tandi so daa. Dara Boos 

kaw ur gun ba ’wacn̰ana dara deme ba gəra tuləwə ̂ka bəd̂ə ̂

meca dara nare ga ba waya ba i gandədəle ɗəm mo. 15 Boos 

waydə da : «Biyəŷ barge diya gə də bow diyə ̂di me, yəw 

ladle.» Tandi yə barge dəra di me, an̰ji ajbadə orjə ̂ di 

bodələ ̂nan̰ barge dəra lə ̂di. An̰ji yədə chidə daa dədə ̂me 

an̰ji cor ha ulay ciri dwaŗələ.̂ 16 Rut di cor ha ulay nə̂ 

nuwadə lə ̂me, nuwadə urdə da : «Mani di alala i man mo 

durmən̂.» Me Rut kəbdə nuwadə di mani nə ̂ Boos ala 

gandədə di daa pat. 17 Tandi waydə ɗang ba da : «An̰ji ’yan 

swagə nan̰ me, wayən da : ‹Də ̂ha cwara hara ’ywa nuway 

əsəy pəĝən̰ bəd̂ə.̂› » 18 Nomi waydə da : «Damə ̂ pəgən̰ 

durmən̂, bəra də ̂ ha yara gwale di ga ha alala i man mo. 

Boos di ɗangərən̂a gwale gə ta di laba dog bəd̂ə ̂da, dusəw 

ha ’ya dodə ̂bəd̂ə.̂»  

Boos u Rut deme 

1 Boos so ha dama managə nare dajar ɗangəŗə gə 

gwaleyə.̂ Elimelek wiləŵ gə ib dən̰̂ gə Boos waydə 

Rut gwale duwa di hara, əŗə Boos ’wagaw əjəm di hare 

dam dodə,̂ me abe di hara gəra dam dodə.̂ 2 Boos ’waga 

nare nə ̂gechide nə ̂ciri dədə ̂mwaj ba hana damna gandagə 

4 
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meca, mwom da cendi gəra dam dodə ̂ me ca. 3 Boos di 

wayəw Elimelek wiləŵ di ba da : «Nomi də swa managə 

sən̰a də Mowab dayə ̂cwara yala ulay di, caga tandi ur ba 

də kəl yiga gə nə ̂wilandə gə Elimelek duwa di bam. 4 Əndi 

da nə ̂ur ba nə ̂asəm gwale gə ta di dusəmə ̂me nə ̂ərəm ba 

nə ̂wayəm ba mə ̂kəlnə ̂yiga di əjəm caga ka managə nare 

nə ̂ gechide nə ̂ ciri dədə ̂ me nə ̂ ɗang nə ̂ dam gandagə me 

dərəĝələ ̂ ka. Caga da, mə ̂ urnə ̂ ba mə ̂ kəlnə ̂ yiga gə nə ̂

wiləm̂ də le da, kəl, mə ̂ urnə ̂ bəd̂ə ̂ le wayən daa kal nə ̂

’wocn̰, dara gun gə ɗang gaba ɗwayam bam gə ha kələ ̂

yiga di pi dərəmə ̂da, ilə ̂bəd̂ə,̂ me tarəmə ̂da i əndi.» Abe 

di cow wayəw da : «Nə ̂ ur ba nə ̂ kəl yiga də le.» 5 Boos 

wayəw da : «Mə ̂kəlnə ̂yiga di gə Nomi mwom da, mə ̂u Rut 

də Mowab deme le meca, dara kal amara di suməw warna 

daa jang gə bərmə ̂gə mage duwa day me cendi ba wamna 

dəba duwa di me ce». 6 Abe di cow wayəw da : «Ina yande 

da, nə ̂neyem kələ ̂yiga di bəd̂ə,̂ dara, gə ha ɓələ ̂mani ni nə ̂

’ywa nə ̂sən. Kəl yiga gə de nə ̂ha kələŵ əndi də ma, dara 

əndi da, nə ̂neyem kələŵ bəd̂ə ̂ɗəm.»  
7 Tanga pi managə sən̰a də Israyel lə ̂da, nare kəlnə ̂mani 

labaa kəlangəna dəba da, gun mən biy gəbande duwa nə ̂

gədawə ̂ ’yaw jaw gəl dara wi kaw ba u bəw ’yaw jaw le. 

Cendi al yande dara gwale də ba ɗangəŗal ’yən̰̂e ɗəm. 8 I 

dara yande me, managə abe di wayəw Boos ba kəlnə ̂yiga 
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də mwom da, an̰ji bi gəbande di ’yaw. 9 Boos so wayəgə 

nare nə ̂gechide nə ̂ciri dədə ̂də me, nə ̂pat nə ̂dam gandagə 

di me, ba da : «’Yən̂i anə ̂i woni biyən̂ sandan, ba labaa da, 

mani nə ̂’ywa pat nə ̂tanga i Nomi tərəd̂ə gə Elimelek duwa 

me dəndadə nə ̂Kilion daygə Malon day me da, nə ̂kəlgəle 

pat ɗəm.» 10 Caga da, Rut də Mowab də wambə də nə ̂

Malon diyamo di nə ̂ udəle meca. Nə ̂ al yande dara kal 

suməw me dəba duwa me warna lə ̂daa jang gə bərmə ̂gə 

nə ̂mage duwa day me dara suməw nəmarna bam chamraw 

bədəĝələ ̂bəd̂ə ̂me nare nə ̂ciri dədələ ̂bədəĝələ ̂bəd̂ə ̂meca. 

’Yeni anə ̂ i woni biyən̂ sandan labaa meca. 11 Mwom da 

nare nə ̂ gechide də me nare nə ̂ pat nə ̂ ilə ̂ ta di me cow 

wayəw da : «Ə̂w nə ̂ i nin woni biyəm̂ sandam ’yang, kal 

Aba dama gə dərəŵ pinə ̂ bəw managə deme də ilə ̂ hara 

dama kərə ̂dəmalə ̂ta di dədə ̂me kaldə də wunə ̂ya Rachel 

me Lea me nə ̂i Jakob namdaw nə ̂yə ̂nare nə ̂Israyel pat ta 

də de. Əjəm gə gənəm i gangəle gə nə ̂Eprata lə,̂ kal mani 

dəma nə ̂’ywa ’yarbarna nan̰ me sum nəmnə ̂managə ciri də 

Betlehem lə ̂pat meca. 12 Kal Aba dama gə dərəŵ gə deme 

də mə ̂udə ta di ’yanang dine nan̰ nan̰ ya dine nə ̂nə ̂Peres. 

Peres i dwe gə Tamar yə̂w gandəw tərəd̂ə Juda ta də de 

meca.»  
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Yaa gə nə ̂Obed duwa 

13 I yande me, BooS u Rut deme. An̰ji ɓamar gandədə 

mwom da Aba dama gə dərəŵ wudə gudi me, tandi yə ̂doy 

gə abe. 14 Namde nə ̂ Betlehem wayədə Nomi da : «Kal gə 

bwanaw Aba dama gə dərəŵ jilay dara labaa da gə yə ̂aba 

gamay. Kal mway di gədənə ̂gun gaba same managə sən̰a 

də ̂ Israyel lə.̂ 15 An̰ji ha cwara gədə ̂mani diya woni nəmə ̂

dərey, me wala gə də halna da an̰ji ha gamay an̰ju meca. 

De də ̂yana dine nə ̂abje wugəsubu kaw nuway dədə urəy 

me yəŷ gə mway gə ta di tandi ɗwoy dine nə ̂ta di bam.» 
16 Nomi u doy di yəw jorgədə lə,̂ me gaməw tandi. 17 Namde 

woni ciri dəra bədə di waygə nare pat ba : «Nomi ’ywo 

mwadə.» Əŗə cendi ’wogəw dwe di suməw Obed, Obed i 

Jese abo, me Jese i dole gə geche gə Dabid abo me ca.  

Dabid mwagəraw gəndəĝə 

18 Yarna Peres mage duwa gəndəĝə : Peres i Hesron abo. 
19 Hesron i Ram abo, Ram i Aminadab abo. 20 Aminadab i 

Nachon abo, Nachon i Salma abo. 21 Salma i Boos abo, Boos 

i Obed abo. 22 Obed i Jese abo, Jese i Dabid abo.  
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Maktubu də Pol jangəgə 

nare nə ̂Tesalonik də 1 
Lapiya də nə ̂Pol day 

1 Əndi gə Pol me, Silas me, Timote me, nə ̂

jangangnin maktubə də ta di, ’yeni nare nə ̂nə ̂Mãŗĩ 

duwa nə ̃ dayar daa managə ciri də Tesalonik, anə ̂ ɓamar 

daa gə Mãŗĩ gə nare abragə mən me, gə Aba ciri Jesu Krist 

mən me ca. Kal Mãŗĩ piyən̂ə ̂ bəw dəd̂əngə ̂ me, ’yanang 

həlala jwam me ca.  

Pol aləw Mãŗĩ doche dara nare nə ̂Tesalonik 

2 Nenin da, nə ̂aləwnin Mãŗĩ doche daa daa dara dəd̂əng 

pat me, managə amsa ninə ̂kaw, nə ̂nəmən̂gnin bam bəd̂ə ̂

me ca. 3 Dusərən̂in gunin daa daa Mãŗĩ gə i abranin di 

dərəŵə,̂ dara anə ̂ kal dusərəng Mãŗĩ duwə ̂ me anə ̂ al gə 

giyə ̂ gə ta di sən̰. Dara dwani dan də anə ̂ algə kwanang, 

dara urə ̂dan gə anə ̂urgə me, də anə ̂yədə wey kal gə ərmə ̂

dan mən Abaciri ənda gə Jesu Krist cwara duwa duwə ̂me 

ca. 4 Chamran nə ̂’wocnin cwom dara ’yeni da, Mãŗĩ piyən̂g 

dara an̰ji urən̂ge me ba anə ̂ina nare duwa me ca. 5 Wala gə 

nə ̂gəranin danə ̂me, nə ̂wayangnin no də lade gə nə ̂Jesu 

1 
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duwa me da, i gwale gə bədən̂in məra me, anə ̂ kalgə 

dusərən̂g Jesu duwə ̂bəd̂ə.̂ Me i gə dwana də nə ̂Mãŗĩ duwa 

me, dundi wa dəra gə wangə me, nenin kaw nə ̂ ’wocnin 

dara gwale gə ba nə ̂wayəwnin də kaw, ba i gwale səw me 

ca. Me ’yeni da, mani nə ̂nə ̂algənin dwaŗangə ̂dara darang 

da, anə ̂’wocn com. 6 Əŗə, ’yeni da, anə ̂u i mani nin nə ̂ala 

me, nə ̂ nə ̂ Abaciri duwa me, dara managə gələ ̂ gə dəŗin̰ə ̂

kaw, anə ̂yə gwale gə nə ̂Mãŗĩ duwa gə sii ywala gə dundi 

’yang gandəw. 7 I yande me caga da, ’yeni kaw, anə ̂ kədə 

nare nə ̂ gə yər̂ mani nə ̂ lade sədə̂ngə ̂ me nare wuni kala 

dusərəĝə Jesu duwə ̂nə ̂sən̰a də Maseduwanə ̂me də Akayə ̂

me ugə al gə giyə.̂ 8 I dara ’yeni ɗanən̰ me, nare nə ̂ danə ̂

me, nə ̂ dam ciri dan tuldələ ̂ pat me, doy gə gwale gə nə̂ 

Abaciri gə Jesu Krist duwa. Dusi dan də kala da, nare way 

gwale dəra sən̰alə ̂ pat ur dara ba nə ̂ waynanin nenin ba 

bəd̂ə.̂ 9 I dara yande me, gə way gwale nin me, yə ̂gə anə̂ 

yənin sədən̂gə ̂wala gə nə ̂’wonin danə ̂me, anə ̂gən̰ domde 

dan bam me, anə ̂cwo dərən̂g aləw Mãŗĩ gə ɓag gaba dama 

gə dərəŵ giyə,̂ an̰ju. 10 ’Yeni da, anə ̂ dam ɓeyəd̂ə Jesu gə 

Mãŗĩ gorəndəw di swa daa cwara haralə.̂ I an̰ji me, Mãŗĩ 

dəməŵ daa munulə,̂ an̰ju. I an̰ji me ha kədən̂də daa sariya 

də haralə ̂targən̰ ib di lə,̂ an̰ju.  
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Berni də nə ̂Pol duwa managə ciri də Tesalonik 

1 Chamran, anə ̂’wocn̰ dara məjə̂ni nin də nə ̂gəranin 

danə ̂ da, i pəĝən̰ bəd̂ə.̂ 2 Anə ̂ ’wocn̰ dara cadba gə 

cadbanin me, gələ ̂gə gələn̂in dərən̂in pi me, managə ciri də 

Pilip di. Yande pat kaw, Mãŗĩ ’yanin dwana də də wayang 

No duwa də lade, managə gən̰ə ̂nare gən̰ gə gwale nin də 

bam. 3 Ina yande da, berni də nə ̂ asəgənin nare dara ba 

kalna dusərəĝə Jesu duwə ̂ da, nə ̂ waygənin i gwale gə 

kulagə bəd̂ə ̂me, gwale gə acn̰e bəd̂ə ̂me, nə ̂ lamnin nare 

dara bwagə bam bəd̂ə ̂me ca. 4 Yande bəd̂ə,̂ gə wala gə wala 

nə ̂ waynin i gwale gə Mãŗĩ ur, dara i an̰ji me, gərsənin 

yərnin ba nə ̂ neyemnine, me ’yanin giyə ̂ duwa gaba asa 

berni No də lade əsəraninə ̂me, di an̰ju me ca. Nenin da, nə ̂

kan̰jənin dara nare nə ̂sən̰a dədə ̂ka ba ’wagənanin gə jilay 

bəd̂ə ̂me, nə ̂urnin dara Mãŗĩ ba ’wagənanin gə jilay, an̰ju. I 

Mãŗĩ mən tenene me, ha yara ərmə ̂nin gə dusərən̂inə,̂ an̰ju. 
5 ’Yeni da, anə ̂’wocn com, di mən yande nə ̂wayawnin gun 

gwale gə marje nə ̂ ’ywole bəd̂ə.̂ Di mən yande nə ̂

wayangnin gwale gə lade dara lamang nəm ’wo gə mani 

əsərangə ̂ bəd̂ə ̂ me. Mãŗĩ mən tenene me, i aba biyən̂in 

sandəranin, an̰ju. 6 Nenin da, nə ̂ kan̰jənin dara gun ba 

’wagənanin gə jilay bəd̂ə ̂me, ’yeni bəd̂ə ̂me, nare nə ̂ɗang 

bəd̂ə ̂me ca. 7 Ɓag da, de nə ̂ha yəbən̂gnin gə dwana, dara 

2 



1 Tesalonik 

 17 

ba anə ̂ alnanin mani nə ̂ dərən̂in ur, dara nə ̂ inin nare nə ̂

Jesu Krist kəjənin an̰ju. Yande bəd̂ə.̂ Nenin da, managə nə ̂

damnin nəm dwaŗangə ̂da, nə ̂alnin mani gə dusi də həlale 

ya dine idəĝə ba də gam gə dəndadə ladə de. 8 ’Yeni da, 

dara urə ̂ gə nə ̂ urən̂gnin nan̰ də me, dusərən̂in də həlal 

gandang də me da, kalnin nə ̂wayangnin gə No də lade də 

nə ̂Mãŗĩ duwa məra bəd̂ə ̂me, nə ̂unin doni gə sədən̂in pat 

’yadə made dara darang me ca. 9 Ina yande da, chamran 

dusərən̂g gwən̂g managə giyə ̂nin gə nə ̂aləwnin gə gwayni 

nan̰ duwə ̂ me, nenin da, nə ̂ alnin giyə ̂ gə dawa me gə 

changa me gə əsəranin nin dara kal gun əsnən̂in an̰ju ba do 

bəd̂ə.̂ Ɗəm da, nenin da, nə ̂asangnin i berni No də lade də 

nə ̂Mãŗĩ duwa.  
10 Mani nin nə ̂ala nə ̂nə ̂algənin dwaŗangə ̂da, ’yeni me, 

Mãŗĩ me, anə ̂i woni biyən̂in sandəranin. Mani nə ̂ta di nə ̂

algənin i ’yeni woni kala dusərən̂g Jesu dəwə ̂dərən̂gə da, i 

mani nə ̂lade təba gə dusi də wuse her, gə jaw neyem asaw 

gwale duwə ̂bəd̂ə ̂me ca. 11 ’Yeni da, anə ̂ ’wocn̰ com, mani 

nin nə ̂nə ̂alnin dwaŗangə ̂ganang da, wun ya abe ba algə 

dəndaw de. 12 Nenin da, nə ̂wayangnin mani woni ala me, 

nə ̂ hurangnin abnani nudərən̂gə ̂ me, nə ̂ amsangnin me, 

dara ba anə ̂alna mani nə ̂’ywoləw Mãŗĩ gaba ’wagang, dara 

ba anə ̂damna dwãŗĩ duwalə ̂me sumi gə ’waga duwalə ̂me 

ca. Gwale gə ta di gwayni alnin wayawə ̂bəd̂ə ̂me ca.  
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Nare nə ̂Tesalonik gələ ̂day gə dərin̰ me dusərəĝə də 

kala me 

13 Yarna dara na me, nenin da, nə ̂ hwoynin gaba alaw 

Mãŗĩ doche bəd̂ə,̂ dara wala gə nə ̂wayangnin gwale gə nə ̂

Mãŗĩ duwa da, anə ̂ doy me anə ̂ yəw dusərən̂gə ̂ ya ba i 

gwale gə pəĝən̰ gə nare day de bəd̂ə.̂ Anə ̂yəw ya gwale gə 

swa daa Mãŗĩ səwə ̂’yang de, i sədə ’yang. Gwale gə ta di, 

wangə ̂ ’yeni woni kala dusərən̂g Jesu Krist duwə ̂ ala gə 

giyə ̂ lə.̂ 14 Chamran, mani nə ̂ al nare nə ̂ nə ̂Mãŗĩ duwa nə ̂

dayar daa nə ̂kal dusərəĝə Jesu Krist duwə ̂nə ̂dam managə 

sən̰a də Judeyə ̂da, yala alang yande me ca. ’Yeni dan da, i 

chamrang dan gang me, gələn̂g dərən̂g cendi, ya nare nə̂ 

Jude day da, ba i nare nə ̂Juyip me gəlgə dərəĝə, cendi ta 

de me ca. 15 I nare nə ̂ta di me ’yə ̂Abaciri gə Jesu me, ’yə ̂

nare nə ̂woni waya Mãŗĩ bəw me, cendi gəlnin dərən̂in me 

ca. Nare nə ̂ta di al mani nə ̂’ywoləw Mãŗĩ bəd̂ə ̂me, cendi 

yə maŗande gə nare pat me ca. 16 Nare nə ̂ ta di əmənin 

wayagə gə nare nə ̂i jup bəd̂ə ̂gwale gaba kədəng daa bam. 

Cendi al mani nə ̂ acn̰e lə ̂ diyə ̂ diyə ̂bəra Mãŗĩ dusəw swo 

dədəĝələ ̂me, sariya də geche ha yəbəĝəle me ca.  

Pol ərəm ba cwo ha yara nare nə ̂Tesalonik 

17 Chamran, nenin da, sədən̂in da ilə ̂dwaŗangə ̂bəd̂ə ̂gaba 

wala ɓani ma me da, dusərən̂in da, ilə ̂ ganang. Əŗə, caga 
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da, nə ̂ilən̂in lə ̂jaralə ̂dara ba nə ̂cwaranin hara dwaŗangə̂ 

bi, dara dərən̂in ur nan̰e. 18 Nenin da, nə ̂ urnin ba nə ̂

cwaranin hara ’ywangə ̂ bi. Me əndi gə Pol da, nə ̂ kan̰jə 

bərmə ̂ di gəŗə ̂ de ba nə ̂ harale me, sidan əmən bam. 19 I 

’yeni məra, i gun gə ɗang bəd̂ə ̂ me, anə ̂ i nare nə ̂ nə̂ 

ərəmnin dədən̂gə ̂me, anə ̂i sii ’ywalanin me, anə ̂i mani nin 

nə ̂sanga gə ha ’ywaganin gə gwayni nin wala gə Abaciri gə 

Jesu Krist cwara duwa lə ̂di sədən̂in ha ỳalanin dədə̂ngə.̂ 20 I 

sədə ’yang, i dara ’yeni di me, gə asanin gə sumi gə ’waga 

dədən̂inə ̂me, nə ̂hanin ’ywa gə ’ywala də me ca.  

1 Yande da, nə ̂hanin dama ɓeyada bəd̂ə,̂ nə ̂urnin ba 

nə ̂damnin sər managə ciri də gə ’wogədə Aten ba nə ̂

giyən̂g nin Timote. 2 Əŗə, nə ̂giynin Timote gə i chandəranin 

də me, aba waninə ̂ala gə giyə ̂gə nə ̂Mãŗĩ duwa gaba waya 

No də lade də nə ̂Krist duwa me. Nə ̂giyəwnin dara an̰ju ba 

hana ’yanang dwana me, hurnang abnani nudərən̂gə ̂

dusərən̂g də kala lə ̂ me ca. 3 Dara gun mən tenene 

dwaŗangə ̂ wamani gə ’ywonin ta di da, cwarna targən̰ 

bəd̂ə.̂ Anə ̂ ’wocn̰ com dara wamani gə ya ta de da, i Mãŗĩ 

me ur, an̰ju, dara ba alnandə. 4 Dara wala gə nə ̂waranin lə ̂

sədən̂gə ̂sən̰ da, nə ̂wayangnin gələ ̂gə dərin̰ gə ya ta de ba 

hara ’ywandəle. I an̰ji me yala, anə ̂’wocn̰ com. 5 Əw, i dara 

ta də me, nə ̂neyama dama ɓeyada bəd̂ə.̂ Nə ̂ giyə ̂ Timote 

dara ba hana dwayna gwale gə ərəm dara dusi dan də kala 
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di. Nə ̂lan̰ dara sidan gərsən̂ən̂g me, giyə ̂ənda gə də alang 

gandəw gə gwayni di bwanandə sədən̂də bam pəĝən̰ bəd̂ə.̂  

6 Caga da, Timote swa sədən̂gə ̂yala waynin gwale dan gə 

’ywole gə ərəm dara dusi dan də kala də me, urə gə anə ̂ur 

sədəng me ca. An̰ji waynin da, ’yeni kaw, ba anə ̂ ərəm 

dədən̂inə ̂nan̰e, cende dan kaw alnine nan̰e ya nenin kaw 

cende dan ba alnin nəm de me ca. 7 Chamran managə ta də 

lə ̂da, nə ̂ jibanin nan̰ dara gə gəlnin dərən̂in me, ɗəm da, 

nə ̂ yinin sədən̂in woy dara dusərən̂g də anə ̂ kaldə Mãŗĩ 

duwə ̂jang di me ca. 8 Caga da, nə ̂wornin dam gə dərə̂nin 

bəra dara anə ̂dam ɓamar gə abaciri gə Jesu mən gag sən̰. 
9 I doche na me, nə ̂ha alawnin Mãŗĩ dara darang mo ? Dara 

sii ’ywala gə anə ̂alnin gandəw Mãŗĩ dərəŵə ̂me ca mo. 10 I 

dara ta də me, gə dawa me, gə changa me, nə ̂ amsənin 

Mãŗĩ gə dwana ba kalnanin bərmə ̂dara ba nə ̂hanin ’ywang 

dara gəsən̂g dara dusərən̂g də kala ba hana nəm gə dərəd̂ə 

pi pi.  
11 Dara kal Mãŗĩ gə i abərandə di gə səw duwa gang me, 

abaciri ənda gə Jesu Krist me, tən̰ən̂in bərmə ̂ dəmnə ̂

sədən̂gə ̂ ba. 12 Əŗə, ’yeni da, kal Abaciri gə Jesu gəlnən̂g 

bərmə ̂ gaba urə ̂ sədən̂g ɗwoya bam pat, urə ̂ kwanang nə ̂

ɗang meya nenin kaw ba nə ̂alnin nəm gandang de me ca. 
13 Ya ta de me, Abaciri ha ’yang dwana dara ba anə ̂kədənə ̂
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nare nə ̂ dusərəĝə wusə her nə ̂ gun bogə gwale dədəgələ ̂

bəd̂ə ̂ abrandə gə Mārī dərəŵə,̂ wala gə Abaciri ənda gə 

Jesu Krist dara cwara gəra gə paja duwa nə ̂daa. Amen.  

Ala gə mani woni ’ywalaw Mãŗĩ 

1 Ɗəm da, chamran, anə ̂yər mani nin nə ̂ala man anə ̂

ha alagə dara ’ywoləw Mãŗĩ me. Caga kaw, anə ̂ al 

mani nə ̂ta də le ɗəm. Əŗə, nə ̂urən̂gnin me, nə ̂gəsən̂gnin 

me, gə Abaciri gə Jesu Krist suməw, dara ba anə ̂alna mani 

nə ̂ta di ɗwayna nə ̂pi bam. 2 Dara ’yeni da, anə ̂’wocn̰ com 

i gəsən̂i gə Jesu Krist gəsən̂in də me, nə ̂gəsən̂gnin nəm me 

ca. 3 Mani nə ̂Mãŗĩ urgə sədən̂gə da, ur dara ba anə ̂ ina i 

nare duwa nə ̂ dusərəĝə wusə me, ba anə ̂ alna kaya bəd̂ə ̂

me ca. 4 Kal wi wi kaw ɓəŗənə ̂deme mən unə ̂me damna gə 

bərmə ̂gə təba me gə asəgə sumi gə ’waga dədəgələ ̂me ca. 
5 Kal ərmə ̂gə dusərən̂gə ̂dwayna dədəng bam ya nare woni 

’wacn̰a Mãŗĩ gə ɓag bəd̂ə ̂ ba gə alnəm de bəd̂ə.̂ 6 Managə 

gwale gə talə ̂ da gun meyadənaw jaw dusəw lə ̂ bəd̂ə ̂ me 

alnaw mani nə ̂acn̰e hən̰e bəd̂ə ̂me ca. Dara Abaciri da, ur 

mani nə ̂ ta də bəd̂ə.̂ Nə ̂ wayangnin pi me, nə ̂ cwornin 

wayang ɗang bi, nare woni ala acn̰a gə ya ta de da, Abaciri 

ha bwagə gwale dədəĝələ.̂ 7 Dara Mãŗĩ di ’wagandə dara ba 

də ̂ alnang kaya bəd̂ə.̂ I dara ba də ̂ damnang gə dusi də 

wuse her me ca. 8 Yande da, gun gə gən̰nə ̂gəsəni nin bam 
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da, gən̰ i gəsən̂i gə nə ̂gun duwa bəd̂ə.̂ Gən̰ i gəsən̂i gə nə ̂

Mãŗĩ gaba ’yang Dundi duwa bam.  
9 Gwale gə ərəm dara urə ̂ gə sədən̂g, ’yeni nare nə ̂ nə̂ 

Krist duwa da, anə ̂ur dara ba nə ̂jangnangnin maktubə baa 

bəd̂ə.̂ Dara i Mãŗĩ di me, gələn̂g dara ba anə ̂urnə ̂ sədəng 

’yeni nə ̂ nare, an̰ju. 10 Caga da kaw, anə ̂ ur sədən̂g də le 

ɗəm gə chamrang nə ̂ pat nə ̂ dam managə sən̰a də 

Masedwan lə ̂pat. Yande pat kaw, nə ̂amsang ba anə ̂alna 

dwani di ɗwayna də pi bam. 11 Kan̰jəna bərmə ̂dara dama 

gə həlala jwam nare dwaŗagələ ̂ me, ərmən̂ə ̂ mani dan nə ̂

ala dədəĝələ ̂məra me, alna giyə ̂gə əsərang dan ya ba nə ̂

wayangnin nəm pi de. 12 Yande do me, nare woni kala 

dusərəĝə Jesu Christ bəd̂ə ̂ ha alang horəmbə ̂ sən̰ me, anə ̂

ha dama gə dədən̂g dan me ca.  

Cwara gə nə ̂Abaciri duwa 

13 Chamran, nə ̂urnin dara ba anə ̂’wacn̰ana gwale səw gə 

ərəm dara nare nə ̂ mare day di. Dara kal dərən̂g alna 

n̰agəni nan̰ ya nare nə ̂ ɗang de bəd̂ə,̂ nə ̂ kal ərəmə ̂ day 

Mãŗĩ duwə ̂ bəd̂ə ̂ de ɗi. 14 De də ̂ kalnang dusərən̂də dara 

Jesu ba mar me, ba gandə daa munələ ̂ da. Də ̂ kalang 

dusərən̂də dara Mãŗĩ kaw ba ha dəmə ̂ nare woni kala 

dusərəĝə Jesu duwə ̂me mar gandəw me daa munu lə ̂dara 

hara dama gə Jesu mən me ca.  
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15 Dwayna i gwale gə Jesu gəlgə gandəw nare də me, nə̂ 

wayangnin gandəw di. Wala gə Aba ciri Jesu cwara duwa 

lə ̂ da, nendə nə ̂ də ̂ warang bəra da, də ha hara nare nə ̂

mare dərəĝələ ̂pi bəd̂ə.̂ 16 Wala gə ta də lə ̂da, Jesu ha ’wo 

bəw waya. Paja nə ̂ nə ̂ Mãŗĩ duwa geche day maŗəjaw ha 

nəmə ̂me, pədəm də ̂nə ̂Mãŗĩ duwa ha nəmə ̂me ca. Mwom 

da, Jesu di gə səw duwa swa daa chə ̂hara lə,̂ nare nə ̂mar 

gə Jesu Krist suməw da, ha dəmə ̂daa munələ,̂ cendi pi do. 
17 Targən̰ ɗang da, nendə nə ̂ də ̂ warang bəra da, Mãŗĩ ha 

layandə ɓamandə gə nə ̂ mare də mən hara ganandə daa 

siyaya dwaŗələ,̂ dara sawa gə Abaciri di. Managə ta də lə ̂

da, də ̂harang dama gə Abaciri di gə dərən̂də bəŗən̰. 18 Ina 

yande da, gwale gə anə ̂dwoyəw ta də ̂pat da, yənə ̂sədən̂g 

wayna lə ̂dalawə.̂  

1 Chamran, gwale gə ərəm dara wala me, mani nə ̂ha 

alala me da, anə ̂ur dara gun ba jangənang i maktubə 

baa bə̂də.̂ 2 Dara ’yeni kaw, anə ̂’wocn̰ com dara wala gə nə ̂

Abaciri duwa ha dəmə ̂dədən̂gə ̂jisəgə ya mẽ de, gə changa 

dwaŗə̂. 3 Wala gə nare ha waya da, caga ka da, mana həlale 

ɗəm me, də ̂damang i labiya pəĝən̰. Mwom da, wala gə ta 

də lə ̂ dog, mani nə ̂ wome woni meyanda nare ha dəmə̂ 

dədəĝələ ̂ya wamani gə yaa ba al gə deme de. Wala gə ta 

də ̂ lə ̂da, gun mən ha biyə ̂ səw bam dwalən̰ə ̂bəd̂ə.̂ 4 Ɗəm 

da, chamran ’yeni da, anə ̂ i nare nə ̂ anə ̂ dam diləmə ̂ nə ̂
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’wocn̰ Mãŗĩ gwale duwa bəd̂ə ̂nə ̂gaa wala gə ta də ha dəmə ̂

dədən̂gə ̂ ya mẽ de bəd̂ə.̂ 5 Dara ’yeni pat danə,̂ anə ̂ dam 

managə acn̰eyə ̂nə ̂al mani daa dawa dərəd̂ələ ̂ɗen̰ me ca. 

Nendə da, də ̂ ’yang i nare nə ̂ al mani gə changa managə 

diləmə ̂ bəd̂ə ̂ me ca. 6 Nendə da, ’yanandə nuni ya 

kwanandə nə ̂ ɗang de bə̂də.̂ Damnandə gə dərə̂ndə bəra 

me, gamnandə sədən̂dəle alnandə mani nə ̂ acn̰e bəd̂ə ̂ me 

damnandə dərən̂də pəĝən̰ pərang me ca. 7 Nare woni ’ya 

nuni da, cendi i gə changa me. Woni widəbə ̂ gani kaw, 

cendi widəbə i gə changa me ca. 8 Ɗəm da, nendə nə ̂ nə ̂

managə wale duwa da, gamnandə sədən̂dəle alnandə mani 

nə ̂acn̰e bəd̂ə.̂ Dusi ənda də kala Mãŗĩ duwə ̂me, urə ̂ənda 

gə sədəndə me da, wun ya dogə ̂dədə jara say de me. Kala 

gə dusi bələ ̂ duwə ̂da, wun ya jagəwa də say də an̰ji əbə 

duwə ̂de me ca. 9 Ɓag da, Mãŗĩ ’wagandə dara ala ganandə 

sariya bəd̂ə ̂ me, dara ba ’yandə bələ ̂ gə Abaciri ənda gə 

Jesu Krist suməw. 10 Jesu Krist di gəra mar dara darandə, 

dara ba də ̂hanang damnang nəm gandəw. Wala gə ba də ̂

marnange labaa ba də ̂damnang gə dərən̂də bəra sən̰ kaw, 

ba də ̂damnang gandəw mən wala gə cwara duwa lə ̂di. 11 I 

dara ta də me, wi wi kaw gəsənə ̂ jaw me, wanaw jaw lə ̂

dara dusi dan də kala di jwarna hana pi pi, dara mani nə ̂ta 

di caga kaw anə ̂algəle ɗəm.  
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Mani nə ̂nare nə ̂nə ̂Mãŗĩ duwa alagə 

12 Chamran, nenin da nə ̂ amsangnin dara ba anə ̂ alnagə 

nare woni ɗəbə ̂dərən̂gə ̂gələn̂g gwale horəmbə.̂ Nare woni 

ɗəbə ̂dərən̂gə gəsən̂g me ɗangərang me ta di, i Abaciri gə 

Mãŗĩ me ’yagə dwana, an̰ju. 13 Yənəĝə gə dwani nan̰ me, 

bwanagə sədəĝələ ̂ dara giyə ̂ day gə cendi aləw di me, 

damna gə həlala jwam me ca.  
14 Chamran nə ̂wayangnin nare nə ̂al mani gə bərmə ̂day 

bəd̂ə ̂ da, waynagəle me, nə ̂ dwana day ilə ̂ bəd̂ə ̂ da, 

wanagələ ̂ me. Kal wi wi kaw unəŵ jaw dəw bam me ca. 
15 Dwayna, gun gə jaw alnaw acn̰a da, cwarna alnaw acn̰a 

me bəd̂ə.̂ Gə wala gə wala alna mani nə ̂ lade dwaŗangə ̂

’yeni me, gə nare pat me ca.  
16 Kal sədən̂g ’ywalnang gə wala gə wala. 17 Amsəna Mãŗĩ 

dəban bwa gə gweyni. 18 Ina i mani nə ̂ woyə ̂ kaw, alnaw 

Mãŗĩ doche. Ta də me, i mani nə ̂an̰ji urgə dara nare nə ̂nə ̂

Jesu Krist duwa ba alnagə di.  
19 Kalna əməd̂ə dundi də ̂ nə ̂ Mãŗĩ duwa bərmə ̂ gaba ala 

giyə ̂dəra bam ɗi. 20 Gun swana wayna ba way i Mãŗĩ bəw 

da, kalna alnaw ichən ɗi. 21 Kan̰jəna gəndəw yarna le do 

me, gə lade da, unəŵ alna gə giyə ̂sən̰. 22 Mani nə ̂acn̰e nə ̂

woy woy nə ̂hane bagə ’ywanang da, gamna sədən̂ge.  
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Amsa gə Mãŗĩ gə nə ̂Pol duwa me, labiya duwa me 

23 Kal Mãŗĩ gaba həlala di gə səw duwa kədənən̂g nare nə ̂

dusərəĝə wusəbə her her me, gamna doni dan me, ərmə ̂

dan me, dundərən̂g me ca, dara wala gə Jesu Krist cwara 

duwalə ̂da gun asnang gwale dədən̂gə ̂bəd̂ə.̂ 24 Aba ’wagang 

di i gun gə ərmə ̂duwa i mən. I an̰ji me, ha ala mani nə ̂ta 

də, an̰ju.  
25 Chamran, ’yeni kaw, amsəna Mãŗĩ dara daranin meca.  
26 Alnagə chamrang pat labiya nan̰ me, yənə ̂ əsəragə 

alnagə labiya gə əsərang sər.  
27 Nə ̂ amsangnin gə Abaciri suməw, maktubə də ta di 

asənadə daa, chamrang dərəĝələ ̂pat kalgə gə dwayna.  
28 Kal Abaciri ənda gə Jesu Krist pinə ̂bəw dədən̂gə ̂pat.  
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Maktubu də Pol jangəgə 

nare nə ̂Tesalonik də 2 
Lapiya də nə ̂Pol day 

1 Əndi gə Pol me, Silas me, Timote me, nə ̂

jangangnin maktubə də ta di. Nə ̂ ’yangnin ’yeni 

nare nə ̂ɓamar daa gə Mãŗĩ nə ̂dam ciri də Tesalonik nə ̂yə 

gwale gə nə ̂Mãŗĩ duwa me gə nə ̂Abaciri Jesu Krist duwa 

me ca di. 2 Kal Mãŗĩ gə i abərandə me Abaciri gə Jesu Krist 

me piynə ̂bəw dədən̂gə ̂me ’yanang həlala jwam me ca.  

Sariya də gə ha aladə wala gə Jesu Krist cwara  

duwa lə ̂

3 Chamranin, nenin da, giyə ̂nin da i alaw Mãŗĩ doche daa 

daa dara darang. Ta di i mani nin woni ala gə bərmə ̂duwa 

ɓag dara dusərən̂g də kala di jwor ha i gə dərəd̂ə pi pi me, 

dara urə dan gə anə ̂ur kwandang kaw ha gə dərəŵ pi pi 

me ca. 4 I dara ta də me, nə ̂binin n̰am dan də lade managə 

nare nə ̂nə ̂Mãŗĩ duwa nə ̂dayar mana mən nə ̂dam jiga jiga 

dərəĝələ ̂ gə sii ỳwala, dara yə ̂ gə anə ̂ yə sədən̂g woy me 

dusərən̂g də anə ̂kal də me, managə wamaniyə ̂me, gələ ̂gə 

dərĩņə ̂me, gə ’ywang ta di dalawə.̂ 5 Wamani gə ta di gəl 

dara Mãŗĩ ba a sariya gə bərmə ̂ dəra. I dara ta di me, 
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wamani gə anə ̂yə sədən̂g woyə ̂ ta di me, ha kədən̂g nare 

nə ̂ neyem dama managə dwaŗĩ də nə ̂ Mãŗĩ duwa də anə ̂

jiba dara daradə di lə.̂ 6 I sədə, Mãŗĩ da, i aba ala mani gə 

bərmə duwa. An̰ji ha cwagə nare woni gələn̂g dərən̂g ta di 

wamani dədəĝələ.̂ 7 ’Yeni woni jiba da, an̰ji ha ’yang mana 

gaba bwa gweyni me nenin me ca. Mani nə ̂ta di ha alala 

wala gə Abaciri ənda gə Jesu Krist ha gələ ̂səw daa siyayalə ̂

gə paja nə ̂nə ̂Mãŗĩ duwa woni dwana. 8 An̰ji cwara hara lə ̂

duwa də ’ywoy biləm biləm də ha lyiwow daa di dwaŗələ,̂ 

dara asa gə wamani managə nare woni urə ’wacn̰a Mãŗĩ 

bəd̂ə ̂dədəĝələ ̂me, woni lan̰adə nõ də lade də nə ̂Jesu Krist 

duwa di bəd̂ə ̂me ca. 9 Cendi nə ̂ta di, wamani gə ha əndara 

dədəĝələ ̂da, i meyandara gaba dama gə dərən̰ bəŗin̰ bam 

hən̰̂ Abaciri gə Jesu dərəŵə ̂me. Cendi ha dama bam hən̰̂ 

managə dwana duwa dədə sumi gə ’waga di dərəd̂ələ ̂me 

ca. 10 Managə cwara duwa lə ̂di, wala gə ta də lə ̂da, nare 

nə ̂duwa da ha bwaw jilay. Me woni kala dusərəĝə duwə ̂

da ha ’yara yara kəmə ̂duwa me ca. ’Yəni kaw anə ̂ha ’yalə ̂

nare nə ̂ta di dwaŗagələ ̂dara anə ̂kal dusərən̂g gwale gə nə ̂

wayang nin gandəw ta di duwə ̂me ca.  
11 I dara ta di me, nə ̂amsənin Mãŗĩ daa daa dara darang 

me, nə ̂ urnin Mãŗĩ ənda di ba kədənən̂g nare sədəĝə nə ̂

neyem dama ’waga gə an̰ji ’wagangə ̂di dalawə ̂jang. Me gə 

dwana duwa da, a wanangə ̂ala gə mani nə ̂lade nə ̂dərən̂g 
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ur alagə me, an̰ji ha wangə ̂ala gə giyə ̂dan gə lade gə anə ̂

aləw ta di lə ̂ dara ba nə ̂ kal dusərən̂g i duwə ̂ me ca. 
12 Yande do me, gə ha asaw Abaciri gə Jesu sumi gə ’waga 

duwə,̂ dara mani nə ̂an̰ji alang me. ’Yeni kaw gə ha asang 

sumi gə ’waga dədən̂gə ̂dara anə ̂i nare duwa me ca. Mani 

nə ̂ta di ha alala yande dara dusi də lade də nə ̂Mãŗĩ ənda 

duwa di me, də nə ̂Abaciri ənda gə Jesu Krist duwa di me 

ɗanin̰.  

Mani nə ̂ha alala cwara gə nə ̂Abaciri duwa dərəŵə ̂ 

pi do 

1 Chamran, gwale gə ərəm dara Abaciri ənda gə Jesu 

Krist cwara duwa me, dayara gə də ha dayara tuləwə ̂

me da, nə ̂amsangnin dwoyna. 2 Gun waynang dara wala gə 

nə ̂Abaciri di ba cwara yala ɗəm da, ərmə ̂dan meyandara 

bam kalang bəd̂ə ̂ me, dusərən̂g sawna lan̰a bəd̂ə ̂ me ca. 

Ɗəm da, gun waynang da ba woni waya Mãŗĩ bəw ba waya 

labaa banə ̂waynin gwale duwa labaa ba nə ̂jangənin dodə ̂

maktubə lə ̂da, yinə bəd̂ə.̂ 3 Kalna gun mən kaw lamnang gə 

gwale gə ya ta de bəd̂ə.̂ Dara nare nan̰ ha gən̰ə Mãŗĩ bam 

pa do me, wala gə ta di haralə ̂sən̰. Do me, aba Maŗande gə 

nə ̂Mãŗĩ duwa di ha gələ ̂səw daa pədən̰̂ə ̂sən̰, an̰ji i gə gə 

ɗangəŗəw dara meyandaw bam ɓag di. 4 Aba Maŗande gə ta 

di, yər̂ səw ya ba ɗwoy Mãŗĩ bam de me, mani nə ̂ nare 
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bwosəgə sən̰a lə ̂ka pat kaw, ba ɗwoygə bam an̰ju me ca. 

Mani nə ̂ɗwoy bam ɗang an̰ji ha dəmə ̂kulə gə nə ̂Mãŗĩyə ̂

me, ha dama lə ̂ cwa səw ba i Mãŗĩ. 5 Gwale gə ta di, nə ̂

wayang gandəw pi wala gə nə ̂wara nəm dwaŗangə ̂sən̰ me, 

dusərən̂g gwong duwə ̂bəd̂ə ̂mo ?  
6 Caga da, anə ̂ ’wocn, mani mən nə ̂ əmgə mani nə ̂ ta di 

alala gə caga ka di bam ilə.̂ Dara mani nə ̂ ta di ha alala i 

wala day gə ərəməgə ba. 7 Caga ka kaw, dwana də nə ̂Aba 

Maŗande gə nə Mãŗĩ duwa ilə ̂ala giyə ̂ lə ̂gə budə ̂managə 

sən̰a dədə ̂ ka ɗəm. Wala gə gun gaba əməw ala gə giyə ̂

bam di, dara ’yalə ̂bəd̂ə ̂do me, an̰ji ha gələ ̂səw daa pədən̰ə ̂

sən̰. 8 Wala gə ta də lə ̂da, Aba Maŗande di ha gələ ̂səw daa 

pədən̰̂ə ̂ me, Abaciri gə Jesu ha kow gale gə bəwə ̂ dəwə ̂

’yaw bam. Me ’ywagəda duwa gə an̰ji hara nəm di kaw, ha 

meyanda aba Maŗande di bam me ca. 9 Ɗəm da Aba 

Maŗande gə ta di ha gələ ̂ səw gə dwana də nə ̂ sidan dəra 

me, ha ala mani nə ̂dwana me, nə ̂dii mən nare yərgə bəd̂ə̂, 

me ha ala mani woni ala lan̰a nə ̂kulagə dara lama gə nare 

me ca. 10 An̰ji ha gərsə nare gə mani nə ̂ acn̰e nə ̂ jiga jiga 

dara lamagə nare nə ̂nol bam. Cendi nol i dara gən̰ə ̂day gə 

cendi gən̰ yə ̂gə gwale səw gaba kədəgə daa di bam me urə ̂

me di bam. 11 Yarna, i dara ta də me, Mãŗĩ giyə ̂ dwana 

dəwa co nare ərmə ̂ day managə dara ba kalna dusərəĝə 

managə gwale gə kulagə gə Aba Maŗande waygə gandəw di 
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duwə.̂ 12 Yande da, nare pat nə ̂gən̰ gwale səw bam me, kal 

dusərəĝə managə mani nə ̂ ’ywala day swa acn̰alə ̂nə ̂ sən̰a 

dədə ̂ ka dədəĝələ ̂ da, gə ha bwagə gwale dədəĝələ ̂

yəbəĝəle.  

Ɗəbəĝə waya managə dusi də kala lə ̂

13 Chamran nə ̂Abaciri gə Jesu urən̂g nan̰, nenin da, giyə ̂

nin gə ala i alaw gə Mãŗĩ doche dəban bwagə gwayni dara 

darang. Dara Mãŗĩ an̰jirang i ’yeni, pi pa do asə sən̰a sən̰ 

dara ba kədən̂g daa. Anə ̂ ’ywo bələ ̂di, i dara dundi də nə ̂

Mãŗĩ duwa kədən̂g nare nə ̂ dusərəĝə wusəbə me, dara 

dusərən̂g də anə ̂kaldə gwale səw duwə ̂me ca. 14 I dara nõ 

də lade də nə ̂ asangnin berni dara di me, Mãŗĩ ’wagang 

nəm dara ba anə ̂’ywana sumi gə ’waga gə nə ̂Abaciri ənda 

gə Jesu Krist duwa di. 15 Yande mwom da, chamranin, 

gwale gə nə ̂ wayangnin gandəw gə bədən̂in labaa gə nə ̂

gələn̂gnin gandəw maktubə lə ̂ta di, ɗəbənə ̂lə ̂waynale me. 

Yənəŵ dusərən̂gə ̂me ca.  
16 Kal Abaciri ənda gə Jesu Krist di gə səw duwa me, 

abərandə gə Mãŗĩ gaba urəndə nan̰ me, gə dusi duwa də 

lade da, an̰ji ha hurandə abnani nudərəndələ ̂ gə dərən̰̂ 

bəŗən̰ me, ’Yanandə ̂ ərməĝə gə lade me ca. 17 Kalgə gə 

hurnang abnani nudərən̂gə me, ’yanang dwana dədə ala 

ladni jwab jwbp mani dan nə ̂ alalə ̂ me gwale dan gə 

wayalə ̂me ca.  
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Pol ur nare nə ̂nə ̂Mãŗĩ duwa ba amsəna Mãŗĩ  

dara daragə 

1 Gwale ni ỳan̰a duwalə,̂ chamran amsəna Mãŗĩ dara 

daranin me, kal gwale gə nə ̂Abaciri duwa hana gə 

dərəŵ pi pi, unə ̂mana kalang me, nare alnaw horəm̂bə ̂ya 

ba alala nəm ulay danə ̂ de me ca. 2 Amsəna Mãŗĩ dara 

kaləw a kədənən̂in daa managə nare nə ̂dusərəĝə acn̰ə me, 

nə ̂man̰e me, əsəragələ.̂ Dara nare nə ̂ sən̰a dədə ̂ka pat di 

kal dusərəĝə Mãŗĩ duwə ̂bəd̂ə.̂  
3 Ɗəm da, Abaciri da, i gun gə ɗəbə gwale duwa duwə̂ 

jang. An̰ji ha ’yang dwana me, ha gamang me, ha urə ̂dara 

Aba Maŗande gə i sidan di ba ɓəlnə ̂ sədən̂g bəd̂ə ̂ me ca. 
4 Caga ta kaw Abaciri ’yanin ərmə ̂ dədən̂inə ̂ ’yang dara 

mani nə ̂gələn̂in gandagə ta di ba ha alalale. Dara ’yeni da, 

gwale gə nə ̂waynangnin gandəw da, anə ̂ ha ’wow ala gə 

giyə ̂me, anə ̂ha alaw hara nəm gə dərən̂g pi pi me ca.  
5 Kal Abaciri gə Jesu cwana dusərən̂g anə ̂urnə ̂Mãŗĩ me, 

’yanang ẁo gə dii bam gə nə ̂Krist duwa gə 'yang gandəw 

di me ca.  

Pol waygə nare nə ̂geyendəĝə ̂gwale 

6 Chamran, nə ̂urən̂gnin gə Abaciri gə Jesu Krist suməw, 

dara chamrang nə ̂geyendəĝə ̂ilə ̂dusərəĝələ ̂me, woni gən̰ə ̂

gwale gə nə ̂gəlgən̂in gandəw di bam me da, yənə ̂gandagə 
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bəd̂ə.̂ 7 Nə ̂way yande, dara anə ̂’won̰ com, dara anə ̂ha ala i 

man me, anə ̂ ha ’wo gə giyən̂in gə nə ̂ alawnin managə 

dwaŗangə ̂di mo. Dara wala gə nə ̂damanin dwaŗangə ̂da, 

anə ̂ yaranin nə ̂ inin nare nə ̂ geyendəĝə ̂ bəd̂ə.̂ 8 Nə ̂ amsəw 

nin gun mani nə ̂ wama pəĝən̰ bəd̂ə.̂ Ɗəm da, managə 

gwayniyə ̂me, wamaniyə ̂me kaw, nə ̂alanin giyə ̂gə dawa 

me gə changa me, dara gun mən dwaŗangə ̂ba əsnən̂in an̰ju 

bəd̂ə.̂ 9 Ɓag da de anə ̂ ha əsənin ’yeni. Ɗəm da, nə ̂ alnin 

yande dara ’yeni kaw ba anə ̂pamna giyə ̂nin gə nə ̂alawnin 

dwaŗangə ̂di yande dige dige me ca.  
10 Dara wala gə nə ̂waranin danə ̂da, nə ̂wayangnin daa ba 

da : «Gun gə urnə ̂ ala gə giyə ̂ bəd̂ə ̂ da, wamna mani nə ̂

wama bəd̂ə ̂bəŗən̰ me ca.» 11 Nenin da, nə ̂wayangnin yande 

dara nə ̂ dwoynin nare nə ̂ mən ilə ̂ dwaŗangə ̂ da, ba kədə 

geyendəĝə ̂me, dam pəĝən̰, ur ala gə giyə ̂ bəd̂ə ̂me. Hurə ̂

sədəĝə managə kwandagə gwale dayə ̂me ca. 12 Nare nə ̂ta 

di, nə ̂amsəgənin me, nə ̂gəsəgənin me, gə gwale gə ta di gə 

Abaciri gə Jesu Krist suməw, dara kalgə gə alna giyə ̂ladna 

gə əsəragə day me, ’ywana gə mani day nə ̂wama me ca. 
13 Chamran, ’yeni dan da, kalna hwaya managə ala gə mani 

nə ̂ ladeyə ̂ ɗi. 14 Gwale gə nə ̂ jangangnin gandəw dodə ̂

maktubə lə ̂ta di pat da, gun gə yənə ̂alna gə giyə ̂bəd̂ə ̂da, 

’wagənaw waynaw daa nare dərəĝələ.̂ Yənə̂ gandəw bəd̂ə ̂
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dara kal jawe alnaw. 15 Yande pat kaw, yarnaw ya Aba 

Maŗande dan de bəd̂ə.̂ Gəsənəŵe ya chandərang de.  

Bi gə piyə ̂me labiya me 

16 Kal Abaciri gaba ’yagə nare həlala jwam di ’yanang 

həlala jwam gə əsəw duwa gə wala gə wala managə giyə ̂

dan gə alalə ̂pat. Kal Abaciri damna ganang pat danə ̂pat. 
17 Labiya də nə ̂ alang gandədə ta di, i əndi gə Pol me nə ̂

jangədə gə əŝən̂ ni. Maktubə ni də nə ̂ jangədə pat ta di, 

əndi gə Pol da, ’yan̰a dəra da nə ̂menbə əŝən̂ə ̂dəra lə ̂ba ba 

ta di me i mani nə ̂nə ̂ jangəgə di. 18 Kal bii gə piyə ̂ gə nə̂ 

Abaciri ənda gə Jesu Krist duwa damna ganang pat danə ̂

pat.  
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Maktubu də nə ̂Jak duwa 
Labiya də nə ̂Jak duwa 

1 Əndi gə Jak gaba ala giyə ̂gə nə ̂Mãŗĩ duwa me gə 

nə ̂ Abaciri gə Jesu krist duwa me nə ̂ alang ’yeni 

nare nə ̂nə ̂Mãŗĩ duwa nə ̂cəgdə bam managə sən̰a gəndədə 

lə ̂ka pat labiya  

Yə ̂gə sii managə wamaniyə ̂

2 Chamran, managə mani jiga jiga nə ̂ gərsən̂g da, kalna 

sədən̂g ’ywalnangə ̂diyə ̂nan̰. 3 Anə ̂’wocn̰ com, dusi dan də 

kala di dwana dəra ɗwayna mani nə ̂ gərsən̂g bam da, ha 

harang gə yə ̂ gə sii waya. 4 Ɗəm da, kalna yə ̂ dan gə sii 

waya di hana ladna bəra ’yan̰alə ̂ ba, dara kal anə ̂kədənə ̂

nare ladə gə dərəĝə bəŗin̰ nə ̂ acn̰a hən̰e kaw ilə ̂ sədən̂gə ̂

bəd̂ə ̂ me mani mən kaw jalnang bəd̂ə ̂ Mãŗĩ meca. 5 Gun 

mən dwaŗangə ̂dərin̰ naa duwa ina lə ̂nan̰ bəd̂ə ̂da, kaləw a 

urnə ̂Mãŗĩ, an̰ji ha ’yawə.̂ Dara Mãŗĩ di an̰ji ’yagə nare pat 

mani gə dusi də dwani dəban alaw gə gun gwale. 6 Gun gə 

ta di a urnə ̂gə dusi də kala dəban gaga hən̰e dusəwə ̂bəd̂ə,̂ 

dara aba gaga dusəwə ̂da, wun ya nimi nə ̂kurayə ̂nə ̂gale 

ugə cogə ha nəm kame kame ta de. 7 Gun gə ya ta de da, a 

’wacn̰ana dara ba ha ’ywa mani hən̰e managə Abaciri 
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əsəwə ̂bəd̂ə.̂ 8 Dara an̰ji i gun gə al mani pat gə dusi də sər 

sər me ur ’wo bərmə ̂mən bəd̂ə.̂  

’Ywa gə mani me, dama gə burgani me 

9 Kal əjəm chen gə burage da, səm ’ywalnam dara Mãŗĩ 

asəw sumi gə ’wada duwə.̂ 10 Me əjəm chən gaba ’ywa mani 

da, səm ’ywalnam dara Mãŗĩ cwom dodə ̂ meca. Dara aba 

’ywa mani di ha susəgə ̂bam ya chemde ho day de. 11 Dara 

wala gə dawa ana nan̰ mwom da, chemde di laa i bam me, 

ho day susəgə bam me, ladni day cor ilə ̂ bəd̂ə.̂ Gun gaba 

’ywa mani kaw ha mara bam managə giyə ̂ duwa gə ala 

gaba kan̰ja ’ywa di dalawə ̂yande meca.  

Mani woni gərsə ̂nare me woni lamagə me 

12 Gun gaba yə ̂ səw waya məjag managə mani woni 

gərsəŵ dwaŗagələ ̂ da, dam sii səw ’ywoləwe gə ’yang 

dalawə.̂ Dara managə an̰ji ɗwayna wamani di bam mwom 

da ha ’ywa kwan̰e gə i bəl̂ə ̂gaba dama gə dərəŵ bərin̰ gə 

Mãŗĩ u bəw way dara ba ’yagə nare woni urəŵ di. 13 Gun gə 

mani lamnaw dara asaw acn̰alə ̂da, kaləw a wayna da : «I 

Mãŗĩ me lamən asən acn̰alə ̂an̰ju bəd̂ə.̂» Dara Mãŗĩ da, mani 

nə ̂ acn̰e laməw asəw acn̰a bəd̂ə,̂ me an̰ji kaw lam gun ba 

alna acn̰a bəd̂ə ̂ meca. 14 Wala gə mani lamna gun asaw 

acn̰alə ̂da i mani nə ̂acn̰e cende day nə ̂ilə ̂gun dusəwə ̂ɓəg 

di me cwara surəw asəw acn̰a lə ̂cendi. 15 Targən̰ ɗang da, 
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mani nə ̂acn̰e cende day nə ̂ilə ̂gun dusəwə ̂di u gudi me yə ̂

acn̰a. Əŗə managə acn̰a di jor nan̰ mwom da, hara gə made 

meca. 16 Chamran nə ̂ nə ̂ urgə nan̰ kalna lama sədən̂g ɗî. 
17 Mani nə ̂wo pat woni sumi me nə ̂ ladə gə dərəĝə bəŗin̰ 

me da swa i daa Mãŗĩ gaba bwa mani woni acn̰a mana di 

səwə.̂ Mãŗĩ di i gun gə co səw ɗang bəd̂ə ̂me an̰ji bi səw 

bam kaləndə diləmə ̂ya dawa ba də al nəm de bəd̂ə ̂me ca.a 
18 Mãŗĩ di, gə urə ̂ duwa an̰ju gang, an̰ji ’yandə bələ ̂ i gə 

gwale duwa gə i gwale səw di dara ba də ɗəbnən̂g pi 

managə mani duwa nə ̂anji bwagə pat di dərəĝələ.̂  

Dwaya gə gwale, me ’wow ala gə giyə ̂meca 

19 Chamran nə ̂nə ̂urgə nan̰, ’wacn̰ana gwale gə ta di : Gun 

gə woy kaw dwaya gə gwale da a dwayna kalang ma me 

da swana kalang wayna gwale bəd̂ə,̂ me kal dusəw swana 

kalang bəd̂ə ̂ meca. 20 Dara gun dusəw swana man̰a da, 

neyem ala gə mani nə ̂lade təba managə Mãŗĩ dərəŵə ̂bəd̂ə.̂ 
21 I dara ta də, me mani pat woni lwabədang gichini 

sədən̂gə, me mani nə ̂ acn̰e nə ̂ swa dusi də uŗən̰e me da, 

binə ̂sədən̂g bam dwaŗagələ.̂ Yənə ̂gwale gə nə ̂Mãŗĩ duwa 

gə ’yang gandəw dusərən̂gə ̂ta di gə asa gə dii dodə ̂dara i 

gwale gə ta di me neyem bələn̂g di an̰ju.  
22 Kalna dwaya gə gwale gə nə ̂ Mãŗĩ duwa gə sumdəng 

məra ɗi, unəŵ alna gandəw giyə,̂ pəĝən̰ bəd̂ə ̂da, anə ̂lam i 

sədən̂g dan gang pəgən̰ meca. 23 Dara gun gə dwayna gwale 
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di, me unəŵ alna gə giyə ̂ bəd̂ə ̂ da, wun i ya gun gə yər̂ 

dərəŵ managə gudəramə ̂ta de. 24 Managə an̰ji yər̂ dərəŵ di 

gudəramə ̂bam pat, me, əndər̂ ha mwom da, managə ta lə ̂

dog an̰ji saw dərəŵ nə ̂an̰ji yaragə di nəmgə bam. 25 Ɗəm 

da gun gə kan̰jə bii gə 'wo gə ladə gə dərəŵ bərin̰ gə kədə 

gun daa gəndəw ladə me yə səw woyə ̂ me dam dwoy gə 

suməw məra me nəməŵ bam bəd̂ə ̂ ərə uw al gə giyə ̂ me 

da, gun gə ta di Mãŗĩ ha biyə ̂ bəw managə giyə ̂ duwa gə 

ala di duwə.̂  
26 Gun wayna ba pam i Mãŗĩ tarəw me gamna bəw gaba 

waya gwale bəd̂ə ̂da, an̰ji lam i səw duwa an̰ju gə abaciri 

gang. Pama duwa gə Mãŗĩ di ’ywala duwa hən̰e kaw ilə ̂

bəd̂ə ̂bəŗən̰ meca. 27 Yarna pama gə Mãŗĩ gə ’yang gə ladə 

abərandə gə Mãŗĩ dərəŵə ̂ da, i wagə gə bagondə ̂ lə ̂ me 

namde nə ̂wambə lə ̂me managə jiba dayə ̂me biyə ̂gə səm 

bam managə mani nə ̂ acn̰e nə ̂ sən̰a dədə ̂ woni lwabam 

gichini səmə ̂dwaŗagələ ̂meca.  

Piyə ̂gə nare dərəĝə 

1 Chamran ’yən̂i nə ̂ anə ̂ kal dusərən̂g managə Abaciri 

ənda gaba sumi gə ’waga gə Jesu Krist duwə ̂ da, 

ɓamna piyə ̂ gə nare dərəĝə daa gə dusi dan də kala mən 

bəd̂ə.̂ 2 Dwayna, ya gun mən gaba ’ywa mani hurnay barge 

gaba sumi səwə ̂me kuləm gə kili duwa wom nan̰ dunuwə,̂ 

dəmney nəm dwaŗangə ̂dayara danə ̂me gə mən gə burage 
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gə mani duwa ilə ̂ bəd̂ə ̂ hurnay barge gə acn̰e gə chəb̂ər̂e 

səwə,̂ dəmney nəm kərə ̂di meca da. 3 Managə ta də lə ̂da 

anə ̂swo aləw aba hura barge gə lade di horəmbə ̂me anə ̂

wayəw da : «Əjəm da hare dam dodə ̂managə ladeyə ̂ka», 

əŗə anə ̂wayəw gə burage gaba ’ywa mani bəd̂ə ̂di əjəm da : 

«Ɗəbə dəma daa labaa, hare dam dodə ̂ managə sən̰alə ̂

gədəraninə ̂ka.» 4 Anə ̂alna ina i ya ta de da, anə ̂piy nare 

dərəĝə me anə ̂ kədə i nare woni agə kwanang sariya gə 

ərmə ̂acn̰e meca.  
5 Dwayna chamran nə ̂ nə ̂ urgə nan̰ : Mãŗĩ an̰jir nare nə ̂

burgəd̂ə ̂nə ̂kwandagə yərgə ba i woni ’ywa mani bəd̂ə ̂dara 

cendi ba kədənə ̂woni ’ywa mani managə dusi day də kala 

lə ̂me ba ’ywana dwaŗĩ də nə ̂Mãŗĩ duwa də ba u bəw way 

ba ’yagə woni urəŵ di meca. 6 Əŗə ’yən̂i da, anə ̂al nare nə ̂

burgəd̂ə ̂ woni ’ywa mani bəd̂ə ̂ ichən̰ cendi, woni gələn̂g 

dərən̂g hara ganang sariya lə ̂da, i woni ’ywa mani di cendi 

bəd̂ə ̂mo ? 7 Nare nə ̂ta di i woni waya sumi gə lade gə Mãŗĩ 

’yang gandəw di gwale duwa gə acn̰e di bəd̂ə ̂mo ?  
8 I sədə, anə ̂ alna bi gə ’wo gə nə ̂ Mãŗĩ duwa gə ɗwoy 

kwanaw bam pat di bəw gə gə jangəw maktubə lə ̂ba da : 

«Mə ̂ha urə ̂jam gun ya səm dəma de.» Da anə ̂al i mani nə ̂

lade ’yang. 9 Ɗəm da anə ̂ ina i woni piyə ̂ nare dərəĝə da 

anə ̂ al i acn̰a me bi gə ’wo gə nə ̂ Mãŗĩ duwa di bwang 

gwale dədən̂gə dara anə ̂gən̰ bəw bam. 10 Dara gun alna bi 
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gə ’wo di pat me cəl̂angəna gə mən daa da : an̰ji cəl̂angə bi 

gə ’wo gə gəndəw wor pat daa me a. 11 I gun gaba waya ba 

da : «Mə ̂ha ala acn̰a gə gichini bəd̂ə ̂ ta di», way ɗang ba 

da : «Ərəm ba mə ̂’yə ̂gun bəd̂ə ̂me mə ̂cor ha ’yaw da», me 

mə ̂ ala acn̰a gə gichini bəd̂ə ̂ me, mə ̂ ’yana gun da, mə ̂

cəlangə ̂bi gə ’wo gə gəndəw wor pat di daa. 12 Gwale dan 

gə waya me mani dan nə ̂ala me da, kal gəlnə ̂dara banə ̂i 

nare nə ̂gə ’wo gaba kədə ̂nare daa di sanga ha ang sariya 

an̰ju. 13 Dara gun gaba yara jaw n̰agəni duwa bəd̂ə ̂da, wala 

gə sariyalə ̂ da Mãŗĩ kaw ha alaw sariya dəban yara gə 

n̰agəni duwa meca. Yande da aba yara jaw n̰agəni duwa 

kaw lan̰də sariya di bəd̂ə ̂bəŗin̰ me ca.  

Dusi də kala me, mani nə ̂ala me 

14 Chamran gun wayna bəw məra, ba i aba kala dusəw me 

alna mani gəlnə ̂nəm bəd̂ə ̂da, dusi də kala də ya ta de di 

neyem bələŵ mo ? 15 Ya chandərang labaa chidrəng ’ywana 

barge gaba hura bəd̂ə ̂ me mani day nə ̂ wama inalə ̂ bəd̂ə ̂

wala gə wala me, 16 gun mən dwaŗangə ̂waygə da : «Damna 

labiya, me kal sədən̂g uŗənə,̂ me wamna əbənə»̂, me dəban 

’yagə mani nə ̂wama da ’ywala duwa ilə ̂nalə ̂mo ? 17 Dusi 

də kala kaw i ya ta de meca, dusi də kala də dəban mani 

dəra nə ̂ala da, ya ba də mare bam ɓəŗin̰.  
18 Ga gun mən wayna da : «Əndi da, nə ̂ kal i dusən, me 

əjəm da, mə ̂al i mani me da.» Əŗə nə ̂ha cwaw wayaw da : 
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«Gələn dusəm də kala də dəban mani dəra nə ̂ ala di, me 

əndi kaw nə ̂ha gələm̂ ni də gə mani dəra nə ̂ala di meca.» 
19 Əjəm da, mə ̂kal dusəm dara Mãŗĩ ba i mən tenene bəd̂ə ̂

mo ? Ladə. Dundi nə ̂acn̰e kaw ərəm i yande me cendi lan̰a 

algə me sadə dərəŵə.̂ 20 Əjəm mə ̂ i gun gə ’wocn̰ waya 

gwale bəd̂ə,̂ mə ̂ur ’wacn̰a ba dara na me dusi də kala də 

dəban mani dəra nə ̂ ala da i də madəri di mo ? 21 Yər 

mwagərandə gə Abraham di Mãŗĩ yər̂əŵ ba i gun səw gə 

təba dara mani duwa nə ̂ala di dara an̰ji doyəw əŵ wala gə 

Mãŗĩ wayəw ba kundə gorəndəw gə Isak mana gaba bwasa 

Mãŗĩyə ̂ aləw gə Mãŗĩ sarga di bəd̂ə ̂ mo ? 22 Mə ̂ yər̂ ta da 

dusi duwa də kala di, me mani dəra nə ̂ ala di me dayara 

daa ca me al gə giyə.̂ I dara mani duwa nə ̂ ala di, me 

dusəw də kala di jor gədə mani sədəgə. 23 I yande di me 

gwale gə maktubə də nə ̂Mãŗĩ wayaw dara daraw pi di yala 

alal ɗəm ba da : «Abraham kal dusəw Mãŗĩ duwə,̂ me gə 

dusəw də kala də me Mãŗĩ yərəw ba i gun səw gə lade təba 

me», di yala alal ɗəm. Ta de me Mãŗĩ ’wogəw ba i jaw 

mache. 24 Anə ̂yala yər caga ba Mãŗĩ yər̂ gun ba i gun gaba 

ala mani nə ̂təba da, i dara mani duwa nə ̂ala, i dara dusəw 

də kala məra bəd̂ə.̂  
25 Rahab də ɓəg dədə kan̰ja abje dəra kaw i yande me ca. 

Mãŗĩ yaradə ba i deme səde də təba dara mani dəra nə ̂ala, 

wala gə tandi yə ̂nare nə ̂ Israyel nə ̂gə kəjəĝə di sədə,̂ me 



Jak 

 42 

tandi wagələ ̂ dəmə ̂ gaba hara lə ̂ gə bərmə ̂ gə ɗang. 26 Ya 

gun səw gə doni gə hwaya duwa ina lə ̂ bəd̂ə ̂ da mare, 

yande kaw, dusi də kala də dəban mani dəra nə ̂ ala da 

mare meca.  

Gama gə dilesəm  

1 Chamran kal nare nan̰ dwaŗangə ̂ kədənə ̂ woni 

gələĝə kwandagə mani ɗi, dara anə ̂ ocn̰ ba nendə 

woni gələ̂gə kwanandə mani da, Mãŗĩ ha alandə sariya 

waya ɗwoya kwanandə nə ̂ɗang day bam pat. 2 Pat ənda lə ̂

pat də alang mani nə ̂ i gə bərmə ̂ day bəd̂ə ̂ jiga jiga, gun 

alna mani nə ̂ acn̰e managə gwale duwa gə waya lə ̂ bəd̂ə ̂

da, an̰ji i gun gə yə səw gasnani gə neyem yə ̂ səw pat le. 
3 Də hurbənagə lemde arjam bədəĝələ ̂ dara ba alnandə 

horəmbə ̂da, sədəĝə gə doni pat kaw də i gə dwana lə ̂duwə ̂

meca. 4 Yarnandə bərwa sən̰, an̰ji jorna nan̰e ya man de me 

ina i gale gə geche me nwagəŗənaw daa ya man de kaw, i 

gə habda duwa də ɓani yande me gun gaba yə ̂habda di ha 

gandəw mana gə dərə̂w urə.̂ 5 Gun dilesəw kaw i yande me 

ca. Tandi i mani nə ̂ɓani yande ɗəm da, tandi ogə sədə ba 

də neyem ala mani nə ̂ gechide nan̰. Ya anə ̂ ocn̰ nəm de, 

duwa də ɓani yande kaw neyem ulə ̂kudəmi gə geche bam 

ɗəndang. 6 Dilese di kaw wun ya duwa de, i ciri də dama də 

nə acn̰a duwa də hurəl̂ə ̂doni ənda lə,̂ me gawən̰ doni ənda 

pat gə acn̰a. Gə acn̰a gə ta di tandi meyendəndə bam yaa 

3 
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ənda bəra wala ənda ’yan̰a duwalə.̂ Dwana dəra dədə 

meyenda nare bam ta di swa managə duwa dədə budə ̂bam 

bəd̂ə ̂bərin̰ə.̂  
7 Gun gə gəsage da, neyem paga mwagne nə ̂bam pat le 

me dirbi me mani woni n̰ara dodə ̂ me, goche nə ̂ kurayə ̂

meca, mani nə ̂ ta di pat da, i gun gə gəsage me, pagəgə 

an̰ju. 8 Ɗəm da, gun mən tenene kaw neyem paga dilesəw 

bəd̂ə,̂ tandi i mani nə ̂meyendə mana bam nə ̂gun neyem 

yədə dodə ̂ bəd̂ə.̂Tandi ’won i gə sam gaba ’ya gun. 9 I gə 

dilesandə di me, də bwow gə Abaciri gə i abərandə di jəlay 

me, i gandədə tandi me, də sərgən̂g gə nare nə ̂Mãŗĩ bwogə 

wunəw ya an̰ju de dige dige di meca. 10 Bədən̂g gə mən ta 

di gang me, anə ̂bwow gə Mãŗĩ jilay me, bədən̂g gə mən ta 

di anə ̂ sərgə gə nare meca, chamran kal ina yande bəd̂ə.̂ 
11 Di mən anə ̂yər̂ bəla gə cha mən da, nimi duwa ’ywol me 

ɗan̰ meca mo ? 12 Chamran, di mən anə ̂ yər̂ dwaga da, 

neyem ya cwarna mo ? Labaa guy neyem ya dwaga mo ? 

Ina yande bəd̂ə ̂ da bəla gə nimi duwa ɗan̰ da, gə ha udə ̂

nimi nə ̂’ywole lə ̂bəd̂ə ̂ɗəm.  

Dərən̰ naa nə ̂swa daa 

13 Gun mən dwaŗangə ̂ wayna da ba i aba dərən̰̂ naa me 

aba ’wacn̰a mani meca da kaləw a gələnə ̂dərən̰ naa duwa 

di me ’wacn̰a duwa di me gə mani nə ̂ala nə ̂lade me gə asa 

gə dii dodə ̂ meca. 14 Ɗəm da, dusi də harni də wome me 
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halgəni me ina lə ̂ dusərən̂gə ̂ da, kalna ’waga sədən̂g dara 

ba anə ̂ i nare woni dərən̰ naa bəd̂ə ̂ me sabna kulagə 

ɗərbənə ̂gwale səw di dodə ̂bəd̂ə ̂meca. 15 Dərən̰ naa nə ̂ya 

ta de da, i nə ̂swa Mãŗĩ səwə ̂bəd̂ə,̂ i nə ̂dodə ̂sən̰a dədə ̂me 

i dərən̰ naa nə ̂ nə ̂ gun gə gəsage duwa me i nə ̂ nə ̂ sidan 

dəra meca. 16 Dara managə harni me halgəni me inalə ̂da, 

mani nə ̂dodə ̂mad mad me nə ̂ acn̰e nə ̂woy woy kaw ilə ̂

meca. 17 Ɗəm da gun gaba dərən̰ naa nə ̂swa Mãŗĩyə ̂da pi 

pa da i gun gə dusəw wusə me i gun gə hara gə labiya me i 

gun gə həlale me i gun gaba daya nare daa me i gun gaba 

ərmə ̂jaw meca. I gun gə al mani nə ̂lade me i gun gə piy 

nare dərəĝə bəd̂ə ̂me i gun gə lway gwale gə bu me dusəw 

da i jiga meca. 18 Nare nə ̂ hara gə həlala jwam duwa da, 

cendi gəsə həlala jwam di managə tuləgələ ̂cap cap ya gun 

ba gəsə gə swagə de me dərəĝə nə ̂cendi n̰il da i mani nə 

ala nə təba me ca.  

Yə ̂gə məlan gə mani nə ̂sən̰a dədə ̂ka 

1 Dama gə gwale me, nasəba me da swa i woy mo ? 

Swa i managə ərmə ̂dan gə acn̰e gə ilə ̂jara ganang 

dəban bwagə gwayni gə damə ̂sədən̂gə ̂pat ta di. 2 Anə ̂yər 

mani me dusərən̂g urgəle me anə ̂’ywanagə bəd̂ə ̂mwom da, 

anə ̂ ərəm ’ya gə nare. Anə ̂ al harni me anə ̂ ’ywo mani di 

bəd̂ə ̂mwom da, anə ̂nasəbə gə nare me anə ̂dam gə gwale 

meca. Mani nə ̂anə ̂urgə me anə ̂ ’ywogə bəd̂ə ̂ta di, i dara 

4 
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anə ̂urgə i Mãŗĩ səwə ̂bəd̂ə.̂ 3 Anə ̂urnə ̂mani me anə ̂’ywana 

bəd̂ə ̂da, i dara anə ̂ur i gə ərmə ̂gə acn̰e me mani nə ̂anə ̂

urgə ta di anə ̂ ur i dara meyandagə bam pəĝən̰ managə 

mani dan nə ̂ dərən̂g urə.̂ 4 ’Yeni nare woni ɗəbə ̂ Mãŗĩ 

tarəwə ̂ jang bəd̂ə ̂nə ̂ ga ! Anə ̂ ’wocn̰ dara urə ̂ gə mani nə ̂

sən̰a dədə ̂ka nan̰ məra da, i ala gə maŗande gə Mãŗĩ bəd̂ə ̂

mo ? Gun gə urnə ̂mani nə ̂sən̰a dədə ̂ka nan̰ məra da, an̰ji 

gədə i Mãŗĩ aba maŗande duwa. 5 Anə ̂ərəm dara gwale gə 

maktubə wayəw pat ta di i pəĝən̰ ɓa : «Dundi də Mãŗĩ 

chəndə gandədə sədən̂dələ ̂ ta di an̰ji al halgəni dəra nan̰e 

dara ba damnalə ̂jang.» 6 Əŗə, Mãŗĩ al ganandə dusi də lade 

nan̰ ɗang ɗwoy bam dara maktubə way da : «Woni gwaba 

gə jwargang da, Mãŗĩ cogə tarəw me woni asa dədəĝə dodə ̂

da, an̰ji al gandagə dusi də lade meca.» 7 Kalna Mãŗĩ me ina 

dole dan an̰ju me ɗəbənəw sidan wayna meca, an̰ji ha wa 

hara bam hən̰ sədəngə ̂8 Chədne hane Mãŗĩ səwə ̂ib me an̰ji 

kaw ha chədə ̂sədəngə ̂meca. ’Yeni woni ala acn̰a da biynə ̂

sədən̂g bam acn̰alə ̂me ’yeni nə ̂dusərən̂g sər sər da, kalna 

dusərən̂g wusənə ̂ le meca. 9 Alna n̰agəniyə ̂ wamani dan 

duwə ̂me nulnə ̂gura me swajəna diri meca, kalna baya dan 

di cwarna gədənə ̂gura me sii ’ywala dan di cwarna gədənə̂ 

n̰agəni meca. 10 Hurbəna dədən̂g dodə ̂ Abaciri dərəŵə ̂ me 

an̰ji ha cwara yəbən̂g dədən̂g di daa sən̰ meca.  
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Waya gə chən̂əm gwale duwa gə acn̰e 

11 Chamran kalna waya kwanang gwale day gə acn̰e ɗi, 

aba waya jaw gwale duwa gə acn̰e me aw sariya de me da, 

an̰ji way i biy gə ’wo gwale duwa gə acn̰e me aw i sariya 

meca. Bag da, mə ̂anaw biy gə ’wo sariya mwom da, mə ̂i 

aba lan̰aw bəd̂ə ̂ɗəm. 12 I Mãŗĩ mən tenene me ’yandə biy 

gə ’wo di me a sariya an̰ju me. I an̰ju mən tenene me 

neyem bələ ̂ gun me meyendaw bam meca. Ɗəm da, əjəm 

da, mə ̂i wi me mə ̂aw jam gun sariya mo ?  

Kalna gwaba gə jwargang ɗi 

13 Caga da, dwayna gwale ni ,’yən̂i woni waya da : «Laba 

labaa sanga da, nə ̂ha nin hara ciri də geche də yandeyə ̂nə ̂

ha nin dama lə ̂ala aliya mən, nə ̂ha nin ala kenge me nə ̂

ha nin ’ywa gursə.» 14 Mani nə ̂ ha alang sanga da anə ̂

’wocnəĝə mənang kaw mo me bələ ̂ dan da ha wunə ̂man 

me mo ? ’Yən̂i da, anə ̂wun ya masəm gə dəmə ̂ɓani hən̰e 

me ɓam da, nol bam kalang ta de. 15 Gwale gə de anə ̂ ha 

wayaw di i ya ta de : «Abaciri urnə ̂ da, də ha daman 

dərən̂də bəra, də ha dama ala mani nə ̂ya ka de me nə ̂ya 

ta de meca.» 16 Əŗə caga da, anə ̂’wogə sədən̂g ’yə̂ni me anə ̂

gwobə jwargang meca, ’waga gə sii gə ya ta de da, acn̰ 

nan̰e. 17 Ɗəm da, gun gə ’wacn̰ana ala gə ladni me alnaw 

bəd̂ə ̂da, al i acn̰a gə geche meca.  
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Gəsən̂i gə ’yagə nare woni ’ywa mani 

1 Dwayna gwale gə nə ̂ wayang ’yeni woni ’ywa 

mani di, bwana gura me nulbənə ̂ sədəĝə me dara 

wamani gə ɓedangə ̂ di. 2 Mani dan nə ̂ ’ywa di meyendə 

bam me barge dan kaw dəgən̰e law bam meca. 3 Jindar dan 

me gursə dan me kaw marəw yəgə bam, marəw gə ta di, ha 

biyə ̂sandərang Mãŗĩ dərəŵə ̂dara ba anə ̂al mani nə ̂acn̰e, 

me ha ulə ̂doni dan gə sədən̂g bam ya duwa de meca. Dara 

anə ̂dajəba mani nə ̂’ywa wala gə so ka ha pi gə ilə ̂’yan̰alə ̂

di. 4 Nare woni n̰ilə ̂ swagə managə yiga danə ̂ kaw anə ̂

’ywogəgə gursə day gə bərmə ̂ duwa bəd̂ə.̂ Dwayna nulə ̂

day gə cendi nul dara darang di sən̰, nulə ̂gə nə ̂nare woni 

n̰ələ ̂swagə day di nəm yaa əndara managə Abaciri gə Mãŗĩ 

gə dwana pat i əsəŵə ̂di suməwə.̂ 5 Anə ̂dam dodə ̂sən̰a lə̂ 

ka, mana gə ladbeyə ̂ me mani nə ̂ dərən̂g urgələ ̂ me anə ̂

ənbə al swani ya mani nə ̂ paga nə ̂ gə ha gandagə dara 

kunbəĝə bam de. 6 Nare woni ala mani nə ̂ təba da, anə ̂

bwogə gwale dədəĝələ ̂me anə ̂’yəĝə bam meca kaw, cendi 

tən̰ bədəĝə way gwale bəd̂ə.̂  

’Wo gə di bam wamaniyə ̂

7 Chamran unə ̂ dədən̂g bam bəra Abaciri cwara duwa lə ̂

ba.Yarna aba yiga sən̰, an̰ji u dəw bam bəra ɓedə gə sən̰a 

duwa də an̰ji yigədə di ba nanaw swagə ladna. An̰ji ugə 

swagə di dəw bam bəra ɓedə gə Mãŗĩ gaba ’wa dərən̰ nə ̂

5 
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piyə ̂me gə targən̰ə ̂meca. 8 ’Yən̂i kaw unə ̂dədən̂g bam me 

yənə ̂dusərən̂g waynale dara cwara gə nə ̂Abaciri duwa da, 

wor i ib dən̰̂ ɗəm.  
9 Kalna nulbə ̂kwanang gwale ɗi chamran dara sanga kaw 

kal Mãŗĩ anang sariya bəd̂ə ̂meca.Yarna aba agə nare sariya 

di yala ɗəbə lə ̂ kulə buwə ̂ ib ɗəm, an̰ji ha dəmə ̂ i kulə.̂ 
10 Chamran kalna dusərən̂g gunən̂g managə woni waya 

Mãŗĩ bu nə ̂piy nə ̂way gwale gə suməw di dədəĝələ ̂ sən̰. 

Cendi ’wo dədəĝə bam managə jiba dayə ̂ me ’yeni kaw 

alna yande meca. 11 Sii ’ywala di i dara tanga pi nare woni 

’wo dədəĝə bam ya ta de di. Anə ̂ dwoy mana də nə ̂ Job 

duwa me yə ̂ duwa gə səw managə wamani gə ’ywow 

dalawə ̂ me mani nə ̂ Abaciri gə Mãŗĩ al gandəw di meca, 

bəd̂ə ̂ mo. Dara Abaciri gə Mãŗĩ da, i gun gə dusəw ladə 

nan̰e me dərə̂w ’yən̂gəw gun dəwə ̂meca.  
12 Chamran piy pa da, kalna sərgə sədə̂ng gə daa bəd̂ə ̂me 

gə sən̰a bəd̂ə ̂me gə mani nə ̂ɗang bəd̂ə ̂meca. Gwale dan 

gə anə ̂ wayəw di : ina i « əŵ » le i əŵ ina i « bəd̂ə ̂» le i 

bəd̂ə ̂meca, dara kal anə ̂bwarna managə sariya də nə ̂Mãŗĩ 

duwa lə ̂bəd̂ə.̂  

Amsa gə Mãŗĩ dara woni mwom 

13 Gun mən managə dwaŗangə ̂ wamani ’ywawe mo ? A 

amsəna Mãŗĩ me gə ɗang dam ’ywalalə ̂ mo ? A tunə ̂ diri 

bwanaw gə Mãŗĩ jəlay meca. 14 Gun mən managə dwaŗangə 
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mwom aləwe mo ? A ’wagəna nare woni ɗəbə ̂nare nə ̂nə ̂

Mãŗĩ nə ̂dayar mana mən dərəĝələ ̂amsənaw Mãŗĩ dəwə ̂me 

kwogədənaw swani dəwə ̂me gə Abaciri suməw. 15 Amsa gə 

Mãŗĩ gə dusi də kala da, ha swa aba mwom di i daa me 

Abaciri gə Mãŗĩ kaw ha ’yaw labiya me ha kala dusəw 

həlala managə acn̰a duwa dəwə ̂meca. 16 Wayna acn̰a dan 

gəndəw daa, daa, managə dwaŗangə ̂me gun gə woy kaw 

amsəna Mãŗĩ dara jaw me dara kal anə ̂’ywana labiya. Dara 

gun gaba ala mani gə bərmə duwa təba da, amsa duwa di 

dwana duwa ilə ̂nan̰e meca. 17 Abe gə gə ogəw Eli da i gun 

gə wun ya nendə de me an̰ji amsa Mãŗĩ gə dwana dara 

Mãŗĩ ba ’wana bəd̂ə ̂me Mãŗĩ di ’wo bəd̂ə ̂al aliya subu gə 

durə kubi. 18 Managə ta lə ̂da an̰ji cor amsa Mãŗĩ ba ’wana 

bi, əŗə Mãŗĩ di ’wo me swagə kaw dəm me naa sən̰a dədə ̂

meca.  
19 Chamran gun dan mən dwaŗangə ̂nwalna bərmə ̂gə nə ̂

gwale səw di bam me jaw gə ɗang walnaw cwanaw bi da. 
20 Kalna dusərən̂g gunən̂g gwale gə ta di dəwə,̂ gun gə 

cwanay aba ala acn̰a gə nol bam di bi managə bərmə ̂ gə 

ladeyə ̂ da an̰ji ha bələw i daa made əsədələ ̂ me Mãŗĩ ha 

kala dusəw həlala managə acn̰a duwa gə nan̰ di dəwə̂ 

meca.  



 

 

 


