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Amsə gənə̂ Jesu Krist duwa
Abranin gaba dama daa!
Kal sum wun nə̂ menaw jiga.

Kal 'ywala dəma gə daa hane.
Kal narje nə̂ dodə̂ sən̰alə̂ ka alna bəm ya cendi
nə̂ daa bagə al nəm de.

'Yanin haye nə̂ womnin gə wala gə wala.

Kal dusə̂m wusə̂ dədə̂ninə̂ ya ba nə̂ kalnin gə
dusərə̂nin wusə nəm woni mar̰ande nin
dədə̂gelə̂ ta de.

Kal aba mar̰ande nin lamənin bə̂də̂.
Əməw bam dədə̂ninə̂.

Dara dwãr̰ĩ me wayni me sumi gə 'waga me i
dəma alya gə alya gə dərən̰ bər̰ən̰.
Amen.
Matiye 6.9-13
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1 Aba ciri Jesu
1. Aba ciri Jesu, Aba ciri Jesu gəra managə sən̰alə̂
dara bələ̂, dara bələ̂ wuni ala acn̰a. {2x}
Chen hare, chen hare, mə̂ yə̂r gələ̂ gə dərin̰, gələ̂ gə
dərin̰ gənə̂ Jesu duwa, gə Jesu Krist gəra ’yo di. {2x}
2. Wuni ala acn̰a, wuni ala acn̰a cendi ye Jesu gə
gələ̂w dərə̂w, gə gələ̂w Aba ciri dərə̂w nan̰e. {2x}
3. Cendi hara gandəw, cendi hara gandəw managə
dole dərə̂wə̂ dara dwaya, dara dwaya gwale
managə buwə̂.{2x}
4. Managə Pilat, managə Pilat ur Jesu gwale, an̰ji
'ywo gwale, an̰ji 'ywo gwale managə buwə̂ bə̂də̂.
{2x}

5. Wala gə gə yə, wala gə gə yə Mãr̰ĩ gorəndəw
gə ha gandəw, gə ha gandəw dara 'yaw bam.
{2x}
6. Gə ku gwi, gə ku gwi əbəw Jesu duwə̂ gə ha
gandəw, gə ha gandəw dara 'yaw bam. {2x}
7. Gə ɓeyəngə Jesu, gə ɓeyəngə Jesu habda gə
dagəla səwə̂ wuni ala acn̰a, wuni ala acn̰a sər
gandəw me. {2x}
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8. Gə 'woy Jesu, gə 'woy Jesu səbər̰ə̂w bare duwa
chə̂w, bare duwa chə̂w bor dodə̂. {2x}

9. Aba bwa, aba bwa bəw 'yaw Jesu Krist
an̰ji ha, an̰ji ha 'ywa bələ̂ gə dərə̂w bərən̰. {2x}
10. Jesu mar, Jesu mar daa habda dagəla duwə̂
dara bələ̂, dara bələ̂ wuni ala acn̰a. {2x}
11. Jesu dam, Jesu dam managə munulə̂
cor ya daa, cor ya daa abo səwə̂. {2x}
12. Aleluya, aleluya an̰ji ɗwoy Sidan. {2x}

2 Aba ciri Mãr̰ĩ yə̂r n̰agəni nin
1. Aba ciri {2x} Mãr̰ĩ yə̂r n̰agəni nin, nə̂ i nin Jesu
suwə̂, bərmə̂ gə ɗang gaba hara daa səmə̂ ilə̂ bə̂də̂.
Wala gə pədem {2x} dara nəmə̂ da, chə̂n sən̰a
dədə̂ ka da managə ɗang gaba budə̂ ilə̂ bə̂də̂.
2. Laba əndi {2x} nə̂ yala səmə̂, mə̂ yarna n̰agəni
ni do, 'ywala gənə̂ dər̰ən̰a dəra pat ha 'yan̰ale.
3. Nə̂ i aba 'ywa {2x} mar̰əjan woy bam Lajar huro
əsə̂m nimiyə̂ ɓələn mar̰əjanə̂ dara duwa ilə̂ ulə̂nə̂.
4. Abraham {2x} cwor wayəw da, chə̂n ərəm wala gə

ɓəgdə̂n̰, managə mə̂ wor nəm managə dər̰ən̰alə̂ sən̰.
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5. Mə̂ ərəmənə̂ {2x} diyə̂ bə̂də̂ da, duwa i mani nə̂
wom nan̰e pi, mə̂ gən̰nin bam ɓəgdə̂n̰ dana mo?
6. Dər̰ən̰alə̂ {2x} ladni ilə̂ bə̂də̂, daa i sii 'ywala gə
geche, də harang hara daa managə Mãr̰ĩ suwə̂.
7. Kalnandə {2x} acn̰a bam, hane də̂ kəbə̂ng Jesu,
Jesu Krist cwarə̂ dara layande.

8. Chamran hane {2x} də̂ alang berni dənə̂ Mãr̰ĩ
duwa 'yagə narje kal nare bwana bədə̂gə 'yanaw
Mãr̰ĩ.
9. Aleluya {2x} hosana, aleluya Jesu Krist aleluya
dole gaba bələ̂ narje.

3 Aba dusi də wuse i Jesu-Kristə̂.
1. Aba dusi də wuse i Jesu-Krist
an̰ji al acn̰a mən bə̂də̂.
Ɓəgdə̂n̰ an̰ji piyə̂ndə managə suwê
hara sən̰alə̂ ka dara bələ̂ndə pat.
Aba dusi də wuse i Jesu-Krist
añji al acn̰a mən bə̂də̂.

Ɓəgdə̂n̰ an̰ji piyə̂ndə managə suwê
hara sən̰alə̂ ka dara bələ̂ndə pat.
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2. Aba kədə̂ndə i Jesu
an̰ji kədə kwale dədə̂ndələ̂
an̰ji kədə̂ndə pat gə mani nə̂ ɗwoy kili
an̰ji kədə̂ndə gə bare duwa

bare duwa mən kədə̂ndə pat

mal me mani nə̂ ɗang me neyəm bə̂də̂
an̰ji kədə̂ndə pat gə mani nə̂ ɗwoy kili
an̰ji kədə̂ndə gə bare duwa.

3. Kalnandə dusərə̂ndə Jesu duwə̂
an̰ji yə̂r n̰agəni ənda pat
i dwani də an̰ji al ganandə i dwani də geche.
Mãr̰ĩ 'waga gorəndəw gə mən tenene
kalaw gəra u made dədə̂ndələ̂

i dwani də an̰ji al ganandə i dwani də geche.
4. Də harang ala i man dara alaw gə doche
dara kalagə səw 'ywalnaw nəm
də harang bwa bədə̂ndə ɗəbə̂ gədərandələ̂ məjag
dawa də Jesu ha dəmə̂ dədə̂ndələ̂

də harang ala i man dara alaw gə doche dara
kalagə səw 'ywalnaw nəm

də harang bwa bədə̂ndə ɗəbə̂ gədərandələ̂ məjag,
dawa də Jesu ha dəmə̂ dədə̂ndələ̂.
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4 Aban, mê hare kalang {2x}
1. Aban, mê hare kalang {2x}, bwo bəm,
dər̰ən̰a ladə bə̂də̂.
Dər̰ən̰a ladə bə̂də̂, dər̰ən̰a ladə bə̂də̂,
dər̰ən̰a ladə bə̂də̂ bər̰ən̰.
2. Iin, də̂ hare kalang {2x}, bo bii,
dər̰ən̰a ladə bə̂də̂.
3. Chen, mə̂ hare kalang {2x}, bo bəm,
dər̰ən̰a ladə bə̂də̂.
4. Chidən, də̂ hare kalang {2x}, bo bii,
dər̰ən̰a ladə bə̂də̂.
5. Jan mache, mə̂ hare kalang {2x}, bo bəm,
dər̰ən̰a ladə bə̂də̂.
6. Nun, mə̂ hare kalang {2x}, bo bəm,
dər̰ən̰a ladə bə̂də̂.
7. Awan, də̂ hare kalang {2x}, bo biy,
dər̰ən̰a ladə bə̂də̂.
8. Kalnandə acn̰a bam {2x}, bwanandə bədə̂ndə,
dər̰ən̰a ladə bə̂də̂.
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5 Aban lan̰əw Mãr̰ĩ dəma
1. Aban lan̰əw Mãr̰ĩ dəma, do me mə̂ ha 'ywa gə bələ̂.
Sidan i aba ala acn̰a
nə̂ ha alay i man me nə̂ ha ’ywa gə bələ̂.
2. Iin lan̰əw Mãr̰ĩ diya, do me də̂ ha 'ywa gə bələ̂.
3. Chə̂n lan̰əw Mãr̰ĩ dəma, do me mə̂ ha 'ywa gə bələ̂.
4. Chidən lan̰əw Mãr̰ĩ diya, do me də̂ ha 'ywa gə bələ̂.
5. Mwan lan̰əw Mãr̰ĩ dəma, do me mə̂ ha 'ywa gə bələ̂.
6. Gan lan̰əw Mãr̰ĩ diya, do me də̂ ha 'ywa gə bələ̂.
7. Sariya də geche ilə̂ derə̂ndelə̂,
də̂ ha ala i man də̂ ha 'ywa gə bələ̂.
8. Duwa da geche ilə̂ derə̂ndalə̂,
də̂ ha alay man da 'ywa gə bələ̂.
9. Aleluya, amen, də̂ ha ala i man də̂ ha 'ywa gə bələ̂.

6 Acn̰a ni pat
1. Acn̰a ni pat, gə tər̰in̰ ni me
Jesu wigə gə bare duwa.
Made dəma ilə̂ laba.
Jesu cwarne da, mə̂ ha dəma i wey de?
2. Ərmə ni woni ɗwaya dən bam di,
Jesu gəra ugə bam.
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3. Daa habda duwə̂, daa habda duwə̂,
an̰ji u mani nə̂ nwoy dənə̂.
4. Dawa dədə dədə dəma gə dərə̂də bər̰ən̰ə̂
mê ha dama i wey de?
5. Jesu ilə̂ gamamə̂, Jesu ilə̂ gamamə̂.
Wade hare 'yow kalang.

7 An̰ji urən
1. An̰ji urən, aba ciri Jesu an̰ji urən. {2x}
Aleluya habda gə dagəla gənə̂ Jesu duwa ilə̂
dərə̂nə̂, nə̂ neyəm cwara targən̰ bə̂də̂.
2. An̰ji bələn, Aba ciri Jesu an̰ji bələn. {2x}
3. An̰ji wiyən, Aba ciri Jesu an̰ji wiyən. {2x}
4. Cwara harə̂, aba ciri Jesu cwara harə̂ sən̰ {2x}5. Harə̂ 'on, Aba ciri Jesu də hare 'on {2x}.

8 Asənandə maktubu do
Asənandə maktubu do
Jesu wayə̂nda ba da
mana gaba sii 'ywala ilə̂ alə̂
managə daa ta.
Asənandə Matiyə̂...
Asənandə Marək...
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Asənandə Luk...
Asənandə Jan...
Asənandə maktubu de woni giyə̂ day...
Asənandə maktubu Rome...
Asənandə maktubu Korə̂ntye...
Asənandə maktubu Galat...
Asənandə maktubu Epəs...
Asənandə maktubu Pilip...
Asenanda maktubu Kolos...
Asənandə Tesalonik...
Asənandə maktubu Timote...
Asənandə maktubu Tit...
Asenanda maktubu Pilemo...
Asənandə maktubu Hebərə̂...
Asənandə maktubu Jak...
Asənandə maktubu Piyer...
Asanande maktubu Jan...
Asənandə maktubu Jud...
Ərmənə̂ndə dara nimi nə̂ geche...

9 Bo bəm, mə̂ kəbə Jesu
Wala gə sariya, əjəm mə̂ ha hara i wey mo?
Chen hare, mə̂ bo bəm.
1. Jesu 'ogem dara 'yam bələ̂.
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2. Jesu i aba bələ̂ndə.
3. Hare kalang, mə̂ kəbə Jesu.
4. Kal acn̰a bam, mə̂ kəbə Jesu.
5. Kal gani bam, mə̂ kəbə Jesu.
6. Kal taba bam, mə̂ kəbə Jesu.
7. Kal bə̂li bam, mə̂ kəbə Jesu.
8. Kal dwama bam, mə̂ kəbə Jesu.
9. Kal kulagə bam, mə̂ kəbə Jesu.
10. Nare pat ha nulə̂ sədə̂gə.
11. Kal bii gə sər bam, mə̂ kəbə Jesu.
12. Chə̂n kal dusəm mən, mə̂ kəbə Jesu.
13. Aleluya, amen.

10 Ɓəgdə̂n̰ gun mən ilə̂
1. Ɓəgdə̂n̰ gun mən ilə̂, wala gənə̂ Jesu duwalə̂
an̰ji i aba 'ywa mani gə mani woni ɗwaya jindar.
Bo bəm mani ilə̂, i mani woni ɗwaya jindar bam
bələ̂ gə Jesu u ’yam, ɗwoy jindar gə nan̰a dəra.
2. Managə Jeriko gun gə mwange so dwoy:
Jesu so ha kərə̂ duwalə̂ gə mani woni ɗwoya
jindar.
3. An̰ji so ha hagə daa, dare ba yə̂r Jesu.
Gun gaba bələ̂ mana di gə mani woni ɗwaya
jindar.
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4. Aba bələ̂ mana gəralə̂ ib, yə̂rəw daa habda duwə̂.
Jesu so 'ogəw wayəw da, nə̂ hara i dara 'yam bələ̂.
5. An̰ji ya Jesu səwə̂, an̰ji 'ywo bələ̂ səwə̂ dwani də
Jesu al ganandə, ɗwoy jindar gə nan̰a dəra.

11 Ciri dənə̂ Mãr̰ĩ duwa i ciri da ladə nan̰e
1. Ciri dənə̂ Mãr̰ĩ duwa i ciri də ladə nan̰e.
2. Jesu də cwarə̂ sən̰.
3. Dara laya nare duwa.
4. Hara gandagə daa ta.
5. Hane bwana bədə̂ng.
6. Ciri de 'ywole.
7. Nulə̂ ilə̂ bə̂də̂.
8. Made ilə̂ bə̂də̂.
9. Mwom ilə̂ bə̂də̂.
10. Gələ̂ gə dərən̰ ilə̂ bə̂də̂.
11. Wala də 'yən̰ bam dəm.
12. Alə̂ Ciri dənə̂ Mãr̰ĩyə̂.
13. Kretye ɗangər̰ana gwale dan.
14. Dər̰ən̰a da lamdəle.
15. Ərmə̂nə̂ndə Mãr̰ĩ duwə̂.
16. Hara ganandə daa ta.
17. Came 'yanam da, nə̂ ha bwa gwayni.
18. Aleluya, amen.
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12 Daa kur̰a də Olibiye dədə̂
1. Daa kur̰a də Olibiye dədə̂ {2x}
Jesu so ya daa ywo.
Wade kalang, hare 'ywo Jesu.
Əjəm mache gə 'wogəm yo
dara ba mə̂ alna giyə̂ duwa
wade kalang, hare 'ywo Jesu.
2. Jesu pi gubərə̂w dodə̂
dara wiya acn̰a dəma.
Wade kalang, hare 'ywo Jesu.
3. Aba ciri mə̂ 'yan dwana,
kal nə̂ al gə giyə̂ dəma.
Wade kalang, hare 'ywo Jesu.
4. Jesu səw i nimi nə̂ cha,
Jesu səw i haye gə wama.
Wade kalang, hare 'ywo Jesu.
5. Jesu-Krist dwoy Sidan,
Jesu-Krist dwoy made bam.
Wade kalang, hare 'ywo Jesu.
6. Bələ̂ gə Jesu 'yang di,
i sii 'ywala gə geche.
Wade kalang, hare 'ywo Jesu.
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7. Aleluya aba ciri ni,
aleluya aba belə̂n.
Wade kalang, hare 'ywo Jesu.

13 Damnandə gə dərə̂ndə bəra
1. Damnandə gə dərə̂ndə bəra,
kalnandə dusərə̂ndə {2x}
Jesu də̂ə̂, Jesu way ba cwarə̂ layandə.
Jesu də̂ə̂, malama.
Jesu də̂ə̂, Jesu way ba cwarə̂ layandə.
2. Wala gə ta di, gun mən kaw ha 'wacn̰a bə̂də̂
Mãr̰ĩ gorəndəw kaw ha 'wacn̰a bə̂də̂ me ca.

3. Cwara gənə̂ Jesu duwa,

i ya wala gənə̂ Nowe duwa de.

4. Cwara gənə̂ Jesu duwa
wun ya aba miini de.
5. Abje sər ha ɗəbə̂ managə yigalə̂
gə ha o gə mən, gə ha kala gə mən dodə̂.
6. Namde sər ha ɗəbə̂ managə əgələ̂
gə ha o da mən, gə ha kala da mən dodə̂.
7. Aleluya woni dusi də wuse ha hara gandəw
gə ha dama gandəw managə daa ta.
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14 Də̂ 'yang i asəngar nə̂
1. Də̂ 'yang i asəngar nə̂, asəngar nə̂nə̂ Jesu
duwa hanandə sayə̂. {2x}
Dawa ənda də neyem yo, {2x} hanandə sayə̂.
2. 'Yə̂ni nə̂ pasteur pat, dawa ənda da neyem yo,
hanandə sayə̂.
3. Anciens...
4. Diacres...
5. Flambeaux...
6. Lumières...
7. Chorale...
8. JCEET...
9. Kretye pat, dawa ənda də neyem yo,
hanandə sayə̂.

15 Duwani də wi duwa mən
1. Duwani də wi duwa mən
duwani da nə̂ Mãr̰ĩ duwa
da al ganandə dayə̂ndəw
ba də̂ alnang giyə̂ duwa.

Sədə̂nin 'ywolnin 'yang
dara duwani de nə̂ Mãr̰ĩ duwa de yi ganandə
dayə̂ndə dara ala giyə̂ duwa.
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2. 'Yeni nə̂ meje, sedenin 'ywolnin nan̰ dara yə̂ng
managə sədə̂ninə̂ gə aba ciri ənda Jesu sumu.
3.

Nenin nə̂ Eglis pat nə̂ daynin bədə̂nin
nə̂ alangnin labiya gə aba ciri ənda Jesu sumu.

4. Anciens Chorale, namde nə̂ dwani
nə̂ alangnin labiya gə aba ciri ənda Jesu sumu.
5. Də̂ amsang wi mən də̂ amsang Mãr̰ĩ
dara ba piynə̂ bu managə giye duwa duwə̂.

16 Gwale gənə̂ Mãr̰ĩ duwa ladə nan̰e
1. Gwale gənə̂ Mãr̰ĩ duwa ladə nan̰e.... {3x}
Jesu al ganandə ladni nan̰e.
2.

Jesu mar managə Kalberə̂... {3x}
Jesu al ganandə ladni nan̰e.

3. Jesu bare duwa wiyən nudə̂n bam... {3x}
Jesu al ganandə ladni nan̰e.
4. Jesu cwor ya alə̂ daa ta... {3x}
Jesu al ganandə ladni nan̰e.
5. Jesu cwarə̂ dara layandə... {3x}
Jesu al ganandə ladni nan̰e.
6. Əndi, nə̂ ha hara gandəw alə̂ daa ta... {3x}
Jesu al ganandə ladni nan̰e.
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7. Jesu mar dara nare pat-pat... {3x}
Jesu al ganandə ladni nan̰e.
8. Hane dwayna gwale gənə̂ Jesu... {3x}
Jesu al ganandə ladni nan̰e.
9. Mãr̰ĩ de ur i nare pat-pat... {3x}
Jesu al ganandə ladni nan̰e.

17 Hane də̂ harang daa ta
1. Hane də̂ harang daa ta, alə̂ ciri dənə̂ Mãr̰ĩyə̂ {3x}
Hane də harang daa ta, alə̂ ciri dənə̂ Mãr̰ĩyə̂,
managə Jesu damə̂ me.
2. N̰agəni ilə̂ bə̂də̂, alə̂ ciri dənə̂ Mãr̰ĩyə̂ {3x}
3. Mom ilə̂ bə̂də̂, alə̂ ciri dənə̂ Mãr̰ĩyə̂ {3x}
4. Made ilə̂ bə̂də̂, alə̂ ciri dənə̂ Mãr̰ĩyə̂ {3x}
5. Pide lə̂ alə̂ ta, alə̂ ciri dənə̂ Mãr̰ĩyə̂ {3x}
6. 'Ywala lə̂ alə̂ ta, alə̂ ciri dənə̂ Mãr̰ĩyə̂ {3x}
7.
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Nare nə̂ Jesu duwa, alə̂ ciri dənə̂ Mãr̰ĩyə̂ .. {3x}
I na neyəm dara wiya acn̰a ənda

1. I na neyəm dara wiya acn̰a ənda?
Jesu Mãr̰ĩ gorəndəw bare duwa.
I na kədə̂n dənə̂ wuse mo?
Jesu Mãr̰ĩ gorəndəw bare duwa.
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Jesu-Krist bare duwa mən

wiyə̂ndə acn̰a bam nudərə̂ndə lə̂ pat.
Mani nə̂ ɗang sən̰alə̂ ka neyəm bə̂də̂,
Jesu-Krist bare duwa mən.

2. I na kədə̂ndə pat mo?
Jesu Mãr̰ĩ gorəndəw bare duwa.
I na bəl dundərə̂ndə mo?
Jesu Mãr̰ĩ gorəndəw bare duwa.
3. I wi tən̰də dərə̂n də mo?
Jesu-Krist, Mãr̰ĩ gorəndəw.
I wi gələ̂ndə 'wacn̰a gə Mãr̰ĩ mo?
Jesu-Krist, Mãr̰ĩ gorəndəw.
4. I wi al acn̰a mən bə̂də̂ mo?
Jesu-Krist, Mãr̰ĩ gorəndəw.
I wi ɗwoy Sidan da mo?
Jesu-Krist, Mãr̰ĩ gorəndəw.
5. I wi cwarə̂ dara layandə?
Jesu-Krist, Mãr̰ĩ gorəndəw.
I wi me, də̂ urə̂ng gandəw mo?
Jesu-Krist, Mãr̰ĩ gorəndəw.

19 Jam mache ya Jesu de ilə̂ bə̂də̂
1. Jam mache ya Jesu de ilə̂ bə̂də̂,
ilə̂ bə̂də̂, ilə̂ bə̂də̂.
Gun gə ɗang gaba neyema bələ̂ndə ilə̂ bə̂də̂,
ilə̂ bə̂də̂, ilə̂ bə̂də̂.
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Jesu ocñ̰ mani nə̂ ilə̂ ərmə̂ndələ̂ com,
an̰ji ha əndara dərə̂ndələ̂ pat.
Jam mache ya Jesu de ilə̂ bə̂də̂,
ilə̂ bə̂də̂, ilə̂ bə̂də̂.

2. Aba dusi də wusə ya Jesu de ilə̂ bə̂də̂,
ilə̂ bə̂də̂, ilə̂ bə̂də̂.
Gun gə way me, asə səw bam yande mo?
Ilə̂ bə̂də̂, ilə̂ bə̂də̂.
3. Gun gə wəy me, Jesu gən̰əw bam mo?
Ilə̂ bə̂də̂, ilə̂ bə̂də̂.
Gə acn̰e gə Jesu gən̰əw bam ilə̂ mo?
Ilə̂ bə̂də̂, ilə̂ bə̂də̂.
4. Mani nə̂ duwani nə̂ ya Jesu de ilə̂ bə̂də̂,
ilə̂ bə̂də̂, ilə̂ bə̂də̂.
Gun gə way me, an̰ji əməw bələ̂ bam mo?
Ilə̂ bə̂də̂, ilə̂ bə̂də̂.

20 Jan asə berni yo
1. Jan asə berni yo
Jan asə berni 'yagə nare
2. Maktub dənə̂ Matiyə̂ duwa
3. Maktub dənə̂ Marək duwa
4. Maktub dənə̂ Luk duwa
5. Maktub dənə̂ Rome day
6. Maktub də woni giyə̂ day
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7. Maktub dənə̂ Korəntə day
8. Maktub dənə̂ Piyer duwa
9. Maktub də Diri.

21 Jache i gun gə mwange
Jache, Jache i gun, Jache i gun gə mwange,
i gun gə mwange.
An̰ji kan̰jə bərmə̂ dara yara Jesu ba bəlnə̂w.
1. Jache, Jache way da, Jache way da:
Əndi, nə̂ ha ala i man, əndi nə̂ ha ala i man dara
yara Jesu ba bəlnə̂n.
2. Jache, Jache hagə daa, Jache hagə daa habda
duwə̂, hagə daa habda duwə̂,
hagə daa habda duwə̂, ur dara ba yə̂r Jesu.
3. Jesu, Jesu yə̂r mana, Jesu yə̂r mana alə daa ta
Jache chəy dodə̂, laba nə̂ ha i ulay dəma lə̂ dara
'yam bələ̂.
4. Chen, chen gaba ala, chen gaba ala acn̰a,
əjəm gaba ala acn̰a,
chen kal acn̰a hare bo bam 'yaw Jesu.
5. Chidən, chidən dədə ala, chidən dədə ala acn̰a,
məndi dədə ala acn̰a,
chidən kal acn̰a bam hare bo bi 'yaw Jesu.
6. Aban, aban gaba ala, aban gaba ala acn̰a,
əjəm gaba ala acn̰a,
aban kal acn̰a hare bo bəm 'yam Jesu.
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7. Iin, iin dədə ala, iin dədə ala acn̰a,
məndi dədə ala acn̰a,
iin kal acn̰a diya bam hare bo bi 'yaw Jesu.
8. Nendə, nendə də̂ ha ala, nendə də̂ ha ala i man,
də̂ harang ala i man,
də̂ harang ala i man dara yara gə Jesu di.
9. Ale-, aleluya, aleluya amen, aleluya, aleluya.
Dole gaba bələ̂ndə i Jesu.

22 Jesu də cwarə̂
1. Jesu də cwarə̂.
Hane, də̂ kəbə̂ng Jesu yo,
Jesu də̂ cwarə̂ dara laya woni bwa bədə̂gə.
2. Nare nə̂nə̂ Mãr̰ĩ duwa.
3. Nare nə̂ sən̰alə̂ ka.
4. Hane də̂ kəbə̂ng Jesu.
5. Kalnandə dər̰ən̰a bam.
6. Dər̰ən̰a made ilə̂.
7. Də̂ harang dama gə sii 'ywala.
8. Kalnandə dusərə̂ndə mən.
9. Aban hare bo bəm.
10. Iin hare bo biy.
11. Chen hare bo bəm.
12. Chidən hare bo biy.
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13. Dər̰ən̰a ladə bə̂də̂.
14. Aleluya, amen.

23 Jesu də mar ɗə̂m
1. Jesu də mar ɗə̂m... dara acn̰a ənda.
Aleluya, aleluya, aleluya, Jesu gə lade.
2. Bare duwa gə bor bam... gə pi ɓəgdə̂n̰.
3. Mani nə̂ sən̰alə̂ ka... pat ha cwara sən̰.
4. An̰ji ɗwoy mani pat... Jesu ɗwoy mani pat.
5. An̰ji gəl bərmə̂... dundi duwa gəl bərmə̂.
6. An̰ji ɗwoy dwama bam... Jesu ɗwoy dwama bam.
7. Də̂ harang hara gandəw... dara dama gandəw.
8. Də̂ harang dayara alə̂ ta... gə sii 'ywala.
9. Də̂ harang aja pide... alə̂ ciri duwalə̂.
10. Gun gə gən̰ Jesu... Mãr̰ĩ ha gən̰ə̂w bam.
11. Aba cha gani... Mãr̰ĩ ha gən̰ə̂w bam.
12. Aba cha taba... Mãr̰ĩ ha gən̰ə̂w bam.
13. Aba bwasa dwama... Mãr̰ĩ ha gən̰ə̂w bam.
14. Aba kala jəru... Mãr̰ĩ ha gən̰ə̂w bam.
15. Aba kulagə... Mãr̰ĩ ha gən̰ə̂w bam.
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24 Jesu dəm managə munələ̂
1. Jesu dəm managə munələ̂,
al abnani Sidan dədə̂.
Mani nə̂ ɗwoy nare dədə̂gə pat
aleluya Jesu dəm maa.
2. Pilat ɓəyə̂ngəw habda duwə̂,
asəw gə jawe dəwə̂.
Mãr̰ĩ gorəndəw dəm 'yang.
aleluya Jesu dəm maa.
3. Josep u Jesu kumbə duwa,
asə kur̰a bulə̂ dəralə̂.
Gə ɗesə bəw gə kur̰a me,
aleluya Jesu dəm maa.
4. Gə kal asgar dam gaməw,
cwor lan̰a so algə,
dara mana gəgdə̂r gay-gay.
Aleluya Jesu dəm maa.
5. Dawa də Jesu dəm daa
woni dusi də wuse dəm gandəw.
Mãr̰ĩ ha sən̰alə̂ ka,
aleluya Jesu dəm maa.
6. Jesu dəm managə munələ̂,
kədə̂ndə nəm madeyə̂.
Kalna dusərə̂ng Jesu duwə̂,
aleluya Jesu dəm maa.
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Marək 4:35-41

Jesu dwana duwa ɗoy gale gə geche bam

Jesu dwana duwa ɗoy gale gə geche bam.
1. Jesu so daa me, ər̰in̰ gale me, waygə nimi
nə̂ kurayə̂ ba ɗəbnə̂ dodə̂.
2. Managə ta de lə̂ dok, gale ɗəbə dodə̂.
3. Jesu waygə paja duwa ba alna lan̰a bə̂də̂.
4. Anə̂ kal dusərə̂ng Mãr̰ĩ duwə̂ bə̂də̂ mo?
5. Cendi lan̰a algə me urbə sədə̂gə ba da:
6. Gun gə ta di i wi me gale lan̰əw mo?
7. Gun gə ta di i wi me nimi lan̰əw mo?
8. Gun gə ta di i wi me made lan̰əw mo?

26 Jesu gəra mar sən̰alə̂
1. Jesu gəra mar sən̰alə̂ {2x}
bare duwa bor dodə̂.
Jesu gəra mar sən̰alə̂.
Chamran anə̂ ərəm i man {2x}
Jesu gəra mar dara dədə̂ndə,
chamran anə̂ ərəm i man.

2. Nə̂ gən̰ sumi 'waga ni bam {2x}
'yang gən̰ sumi 'waga ni bam
nə̂ gən̰ sumi 'waga ni bam.
3. Ciri dənə̂ aban nə̂ {2x}
i ciri də ladə nan̰e
ciri dənə̂ aban nə̂.
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4. Nə̂ gəra managə sən̰alə̂ ka {2x}
mani mən kaw ilə̂ əsə̂nə̂ bə̂də̂
nə̂ gəra managə sən̰alə̂ ka.
5. Alya nan̰e dalawə̂ {2x}
nə̂ dam i gə gələ̂ gə dər̰ən̰
alya nan̰e dalawə̂.
6. Mache alən nan̰e {2x}
cherni kaw alən me ca
mache alən nan̰e.
7. Nə̂ ur ba nə̂ ha daa ta {2x}
nə̂ ha dara ba nə̂ bwa sən
nə̂ ur ba nə̂ ha daa ta.
8. N̰agəni alən nan̰e {2x}
nə̂ dam i gə nulə̂
n̰agəni alən nan̰e.
9. Chamran, hane kalang {2x}
Jesu ilə̂ gamangə̂
chamran, hane kalang.
10. Ajəna ciri bədə̂ {2x}
Jesu da ha tigə̂ də lə
ajəna ciri bədə̂.
11. Ale, aleluya {2x}
Jesu dəm managə munələ̂.
Ale-, aleluya.
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27 Jesu gəra 'yam bələ̂
1. Jesu gəra 'yam bələ̂ {3x} 'yagə narje pat.
2. Pədəm duwa ha dayandə {3x} alə̂ daa ta.
3. Jesu ha laya nare duwa {3x} wuni buwa bədə̂gə.
4. Hara gandagə alə̂ daa ta {3x} abo suwə̂.
5. Daa di made ilə̂ bə̂də̂ {3x} i si 'ywala.
6. Si 'ywala gənə̂ Jesu duwa {3x} ilə̂ daa ta.
7. Sən̰a dədə̂ ka 'ywol bə̂də̂ {3x} made ilə̂.
8. Gun gə gən̰ bwa gə bəw bam {3x} I sidan dara.
9. Ciri dənə̂ sidan dəra {3x} gələ̂ gə dərən̰ ilə̂.
10. Ay chen, hare bo bəm {3x} mə̂ ha 'ywa Jesu.
11. Ciri bədə i gə tən̰ara {3x} də̂ harang dəmə̂ lə̂.
12. Ay chen, ugdə dəm bə̂də̂ {3x} made gamə̂.
13. Ay chidən, ugdə di bə̂də̂ {3x} made gamiyə̂.
14. Nare nə̂ Jesu 'wogəgə {3x} cendi ha yaraw.
15. Pide gə geche {3x} i dara dədə̂gə.
16. Si 'ywala gə geche {3x} i dara nare duwa.
17. Aleluya, aleluya {3x} Jesu yala.
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Jesu-Krist 'ywo gələ̂ gə dərən̰ da

a

1. Jesu-Krist 'ywo gələ̂ gə dərən̰ daa habda gə
dagəla duwə̂.
Hane yarna {2x}.
Gələ̂ gə dərin̰ gə Jesu gəra 'ywo di.
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2. Pilat yə Jesu, urəw: Mə̂ i dole gənə̂ Juwip day də
mo?
3. Pilat yə Jesu gobəw gə bər̰aw də chere.
4. Cendi gobəw əsbəw ladə managə dərə̂wə̂.
5. Dawa cwor turgə Jesu-Krist choy ogə abo gə
Mãr̰ĩ.
6. Wala subu, Jesu-Krist dəm managə munələ̂.
7. Aleluya Jesu-Krist ɗwoy Sidan bam.

29 Jesu mar dara nare pat
1. Jesu mar dara nare pat,
mar daa habda gə dagəla lə̂.
2. Gə məw mana gə gubə lə̂,
an̰ji dəm mana gə munu lə̂.
3. An̰ji kədə nare dədə̂gə pat,
gə bare duwa mən.
4. Jesu way ba də̂ hane pat,
nə̂ ha gən̰ə̂ gun mən bə̂də̂.
5. Sidan mee idə lama nare,
yinə̂ amsə dan wayna.
6. Aba ciri Jesu cwarə̂ sən̰,
dara laya nare duwa.
7. Də̂ harang dama gandəw alə̂ ta,
ciri duwa də daa lə̂.
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8. Acn̰a mən kaw ilə̂ bə̂də̂,
alə̂ ciri dənə̂ Mãr̰ĩ yə̂.
9. Də̂ harang dama gə Jesu-Krist,
də̂ harang aja pide gandəw.
10. Dwayna nare nə̂nə̂ Jesu duwa,
kalna no duwa sən̰alə̂ pat.

30 Jesu mar
1. Jesu mar, Jesu mar
dara acn̰a gə də̂ al.
Hane pat, hane pat,
'yeni, nare woni ala acn̰a.
2. Aleluya, də̂ 'wagang Jesu,
də̂ 'wagang Jesu gənə̂ Mãr̰ĩ gorəndəw.
Aleluya, də̂ 'wagang Jesu,
Jesu gaba bələ̂ndə.
3. Jesu-Krist, Mãr̰ĩ gorəndəw,
an̰ji cwarə̂ dara layande.
Som gə changa, som gə turge,
som gə jomni, som.
4. Dajarne pat-pat, dajarne gumac,
hane 'ywana Jesu.
An̰ji ha layandə, bwandə daa ta,
alə̂ ciri de nə̂ Mãr̰ĩyə̂.
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31 Jesu 'wogəm
1. Jesu 'wogəm, mə̂ urnə̂ da,
mə̂ ha hara mana gə paradis.
2. Jesu 'wogəm, mə̂ gən̰nə̂ bam,
mə̂ ha hara mana gə duwalə̂.
3. Aba waya da, Mãr̰ĩ ba ilə̂ bə̂də̂,
an̰ji ha mara gədaw sər.
4. Mani nə̂ sən̰alə̂ ka, i nə̂ i Mãr̰ĩ bə̂də̂.
I wi aləndə ciri də mo?
5. Gwale gənə̂ Mãr̰ĩ duwa i pə̂gən̰ bə̂də̂,
i mani sədə̂gə.
6. Mani nə̂ Mãr̰ĩ al, i mani nə̂ ladə.
I wi ha gaga mo?
7. Mal me mani nə̂ ɗang me, i mani nə̂ pəgən̰
Ha dəma bər̰ən̰ bə̂də̂.
8. Kalna dusərə̂ng Jesu duwə̂.
Kalna bərmə̂ gənə̂ Sidan bam.
9. Ha hara gandang mana gə duwalə̂,
aba bələ̂ng ha 'ya lə̂ bə̂də̂.
10. Mãr̰ĩ diri duwa de nə̂ tongnin da,
yinə̂ gwale dəra golgə̂.
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32 Jesu 'wogəm
1. Jesu 'wogəm, Jesu 'wogəm,
Jesu 'wogəm laba.
Laba Jesu 'wogəm, Jesu 'wogəm laba.
2. Jesu urəm, Jesu urəm,
Jesu urəm laba.
Laba Jesu urəm, Jesu urəm laba.
3. Kəbə Jesu, kəbə Jesu,
kəbə Jesu laba.
Laba kəbə Jesu, kəbə Jesu laba.
4. Ur Jesu, ur Jesu,
ur Jesu laba.
Ur Jesu, ur Jesu, ur Jesu laba.
5. Gən̰ə̂ Sidan bam, gən̰ə̂ Sidan bam,
gən̰ə̂ Sidan bam laba.
Laba, gən̰ə̂ Sidan bam, gən̰ə̂ Sidan bam laba.
6. Al mani nə̂ lade, al mani nə̂ lade,
al mani nə̂ lade laba.
Laba, al mani nə̂ lade, al mani nə̂ lade laba.
7. Hane 'ywana Jesu, hane 'ywana Jesu,
hane 'ywana Jesu laba.
Laba, hane 'ywana Jesu, hane 'wana Jesu laba.
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Made dənə̂ Lajar duwa managə sən̰a də Betani

1. Made dənə̂ Lajar duwa managə sən̰a də Betani.
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2. Marta chəndədə dəm managə munələ̂.
3. Chəndədə suməw da, gə 'wogəw Lajar.
4. Chamraw nə̂ namde da, cendi gi ha wayəw Jesu.
5. Kalnandə dusərə̂ndə, mən da, an̰ji ha swa daa.
6. Targən̰ ɗang wala sər da, Jesu waygə paja duwa.
7. Waygə paja duwa, də̂ harang sən̰a də̂ Jude, Jude.
8. Sən̰a da Jude da, paja duwa 'wogəw aba ciri,
aba ciri.
9. Juwip ilə̂ kan̰jam dara 'yam, jə̂rəm gə kur̰a me,
mə̂ ha managə Jude ɗang mo?
10. Aba ciri də waygə da, jan mache Lajar i nuni.
11. Martə̂ yaraw haralə̂, tandi so saw dərə̂w daa.
12. Jesu ur nare duwa da, gə məw i wey mo.
13. Nare cor wayəw da, aba ciri gə məw i ka i ka.
14. Jesu cor waygə da, nə̂ i aba bələ̂ narje.
15. Martə̂ cor wayəw da, de mə̂ ina lə̂ da,
chen ha neyama mara bə̂də̂.
16. Jesu ɗəbə muna duwə̂, nul dərə̂w bor dodə̂.
17. Nare nə̂ ɗəbə mune duwə̂,
cendi kal dusərə̂gə Mãr̰ĩ duwə̂.
18. Aleluya amen {2x} Jesu i Mãr̰ĩ gorəndəw 'yang.
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34 Made ilə̂, sən̰a dədə̂ ka
1. Made ilə̂, sən̰a dədə̂ ka {3x}, bo bəm.
Kretye yinə̂ amsə dan {3x}, wayna.
2. Chen hare, mə̂ bo bəm {3x}, 'yaw Jesu.
3. Chidən hare, də̂ bo bii {3x}, 'yaw Jesu.
4. Aban hare, mə̂ bo bəm {3x}, 'yaw Jesu.
5. Iin hare, də̂ bo bii {3x}, 'yaw Jesu.
6. Sən̰a dədə̂ ka 'ywol bə̂də̂ {3x}, bo bii.
7. Pədə̂m dənə̂ Jesu duwa {3x}, ha nəmə̂.

35 Duru gə kubi dalawə̂
1. Duru gə kubi dalawə̂ {3x}
Mãr̰ĩ giyə̂ paja duwa gə Gabriyel.
2. Giyə̂w ciri də gecheyə̂ {3x}
sumdə i Nasaret.
3. Swa daa Mãr̰ĩ səwə̂ {3x}
do me, gəra 'ywo Mari.
4. Gun gə daa hara {3x}
aldə Mari labiya.
5. Də̂ ha 'wə̂ gudi {3x}
gə dundi də wuse.
6. Mari 'ywo si 'ywala {3x}
gə swa Mãr̰ĩ səwə̂.
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7. Mari wayəw Gabriyel {3x}
nə̂ 'wocn̰ abe bə̂də̂.
8. Də̂ ha ya dwe gə abe {3x}
gə ha 'wagaw Jesu.
9. Də̂ ha yaw managə Betlehem {3x}
mana gə sən̰a da Israyel lə̂.
10. Suməw i Emanuwel
Mãr̰ĩ gəra dam ganandə.
11. Gun gə daa waydə da {3x}
kal alo lan̰a ɗii.
12. Dwayna nə̂ ilə̂ wayangə {3x}
i gwale səw.
13. Laba də̂ harang aja pide {3x}
An̰ji hara dara dəndə̂ndə pat.
14. Laba də̂ harang aja pide{3x}
Jesu gəra dam ganandə.

36 Managənə̂ wornin diləmə̂
1. Managənə̂ wornin diləmə̂.
Sidan tonin gə mani nə̂ dər̰ən̰a dəra,
dərən̰in yə̂r aba bələ̂nin. {2x}
Dərən̰in yə̂r dara nə̂ kalnin
domdə nin nə̂ pi də bam dəm
dərən̰in yə̂r aba bələ̂nin. {2x}
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2. Nare nə̂ dər̰ən̰alə̂
'Yeni, anə̂ kan̰ji bi na managə dər̰ən̰alə̂ mo
dərən̰in yə̂r aba bələ̂nin. {2x}
3. Chamran hane dwayna
chamran hane dara bwa bədə̂ng
dərə̂nin yə̂r aba bələ̂nin {2x}.
4. Aba ciri Jesu-Krist
an̰ji cwarə̂ dara layandə
dərə̂nin yə̂r aba bələ̂nin {2x}.
5. Kalna jəru bam
dərə̂nin gən̰ mani nə̂ domde da bam ɗəm
dərə̂nin yə̂r aba bələ̂nin {2x}.
6. Alnandə sii 'ywala
ya Jesu ba alnəm dədə̂ndələ̂ de
dərə̂nin yə̂r aba bələ̂nin {2x}.
7. 'Yə̂ni nə Mãr̰ĩ dəndaw
damna bəra dara gama cwara duwa
dərə̂nin yə̂r aba bələ̂nin {2x}.
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Mani pat nə̂ mə̂ al managə sən̰alə̂ ka

1. Mani pat nə̂ mə̂ al managə sən̰alə̂ ka.
Chen, wala gə made dəmalə̂ da,
əjəm ɗan̰, mə̂ ha yara.
2. Acn̰a gə mə̂ al managə sən̰alə̂ ka.
3. Jangu də mə̂ tu.
4. Gang də mə̂ tu.
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5. Dwama gə mə̂ bosə managə sən̰alə̂ ka.
6. Kulagə də mə̂ al.
7. Jəru gə mə̂ kal.
8. Mbə̂li də mə̂ al.
9. Halgəni də mə̂ al.
10. Masnəni də mə̂ al.
11. Mwarnəni də də̂ al.
12. Gasnəni də mə̂ al.
13. Gani gə mə̂ chə̂.
14. Taba da mə̂ chə̂.

38 Mãr̰ĩ giyə̂
1. Mãr̰ĩ giyə̂ {2x} Jesu Krist gəra mar
dara dədə̂ndə, hay chamran.
Dər̰ən̰a, dər̰ən̰a, dər̰ən̰a də ladə bə̂də̂.
Nare pat, hane bwana bədə̂ng, hay chamran.
2. Aban hare {2x} mə̂ bo bəm do me,
mə̂ ha 'ywa bələ̂, hay chamran.
3. Iin hare {2x} də̂ bo bi do me
də̂ ha 'ywa bələ̂, hay chamran.
4. Chen hare {2x} mə̂ bo bəm do me,
mə̂ ha 'ywa bələ̂, hay chamran.
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5. Chidən hare {2x} də̂ bo bi do me,
də̂ ha 'ywa bələ̂, hay chamran.
6. Nun hare {2x} mə̂ bo bəm do me,
mə̂ ha 'ywa bələ̂, hay chamran.
7. Awan hare {2x} də̂ bo bi do me,
də̂ ha 'ywa bələ̂, hay chamran.
8. Cwara gənə̂ {2x} Jesu Krist duwalə̂,
kretye pat ha ɓər̰ən̰ə̂ daa, hay chamran.

39 Mãr̰ĩ gwale duwa ladə nan̰e
1. Mãr̰ĩ gwale duwa ladə nan̰e,
tən̰də dərə̂ndə bam pat.
Kal dundi duwa gələ̂ndə gwale,
də̂ harang ala i man?
Dər̰ən̰a də ladəle mo?
Dər̰ən̰a də ladə bə̂də̂.
Mana gaba budə ilə̂ bə̂də̂.
Də̂ harang ala i man?
2. Aba ciri Jesu gənə̂ Mãr̰ĩ gorəndəw,
nə̂ yalanin managə səmə̂,
nə̂ urnin ba mə̂ bəlnə̂nin.
Də̂ harang ala i man?
3. Aba ciri nə̂ yalanin səmə̂,
yənin managə səmə̂,
kal dundi dəma gəlnin gwale.
Də̂ harang ala i man?
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4. Nare pat, 'yeni anə̂ dwe:
Ciri bədə i gə tən̰ara
dara nare pat ba dəmənələ̂.
Də̂ harang ala i man?

40 Mãr̰ĩ gwale duwa managə sən̰alə̂
1. Mãr̰ĩ gwale duwa managə sən̰alə̂ ka
i gwale gaba bələ̂ narje.
Mana gə dəma ənda ilə̂ daa, Mãr̰ĩ suwə̂.
Aleluya aba ciri nin, abrani aba ciri nin
aba ciri nin Jesu-Krist i Mãr̰ĩ gorəndəw.
2. Dama ənda managə sən̰alə̂ ka,
i mana gaba dama gə dərə̂w bər̰ən̰ bə̂də̂.
Mana gə dama ənda ilə̂ daa, Mãr̰ĩ suwə̂.

3. Made dədə 'yandə ilə̂ sən̰a dədə̂ ka,
tandi ilə̂ daa bə̂də̂.
Mana gaba dama ənda ilə̂ daa, Mãr̰ĩ suwə̂.
4. Gələ̂ gə dərən̰ gə sən̰a dədə̂ ka,
gələ̂ gə dərən̰ ilə̂ daa bə̂də̂.
Mana gə dama ənda ilə̂ daa, Mãr̰ĩ suwə̂.
5. Caga duwara mana gə sən̰alə̂ ka,
sən̰a dədə̂ ladə bə̂də̂.
Mana gə dama ənda ilə̂ daa, Mãr̰ĩ suwə̂.
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6. Wun̰jənə̂ndə gə Sidan bə̂də̂,
Sidan hara ganang duwa lə̂.
Mana gə dama ənda ilə̂ daa, Mãr̰ĩ suwə̂.
7. Sən̰a dədə ilə̂ lamandə lə̂,
lamdə ha ganandə duwa-lə̂.
Mana gə dama ənda ilə̂ daa, Mãr̰ĩ suwə̂.
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Mãr̰ĩ ha giyə̂ gun gaba hura pədəm

1. Mãr̰ĩ ha giyə̂ gun gaba hura pədəm.
Sən̰a ha gəgdara, wamani ha 'ywa narje.
Sən̰a ha gəgdara, dər̰ən̰a ha gegdara,
sən̰a ha gəgdara, wamani ha 'wa narje.
2. Səba ha ɗwagda narje, wamani ha 'ywa narje,
nare ha kan̰ja made, wamani ha 'ywa narje.
3. Dechu ha bwara dodə̂, duru ha demə̂ bə̂də̂ wala
gə sariya də gecheyə̂ wamani ha 'ywa narje.
4. Duru gə ji dalawə̂, wamani ha 'ywa narje.
Nare ha kan̰ja made, wamani ha 'ywa narje.
5. Mə̂ ha kan̰ja made, made ha 'yam bə̂də̂ wala
gə sariya də gecheyə̂. Wamani ha 'ywa narje.
6. Mə̂ ha əndara duwalə̂, duwa ha uləm bə̂də̂ wala
gə sariya də gecheyə̂ wamani ha 'ywa narje.
7. Wala gə sariya də gecheyə̂, made də ha wayəm
əndi kaw nə̂ i gə sariya də gecheyə̂.
Wamani ha 'ywa narje.
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8. Wala gə sariya də gecheyə̂ duwa də ha wayəm
əndi kaw nə̂ i gə sariya wamani ha 'ywa narje.
9. Wala gə sariya də gecheyə̂ kuray də ha wayəm
əndi kaw nə̂ i gə sariya. Wamani ha 'ywa narje.
10. Mani nə̂ albə narje wala gənə̂ Nowe duwalə̂,
nare nulbə̂ sədə̂gə. Wamani ha 'ywa narje.
11. l wi ɗwoy ɗər̰ən̰a, Jesu gə dole ənda, Jesu
ɗwoy ɗər̰ən̰a. Wamani ha 'ywa narje.

42 Mãr̰ĩ Mãr̰ĩ Mãr̰ĩ gaba ɗwaya kwandaw
1. Mãr̰ĩ Mãr̰ĩ Mãr̰ĩ gaba ɗwaya kwandaw, Mãr̰ĩ.
Mana gə sən̰alə̂ ka, hane kalang bwana bədə̂ng.
Jesu-Krist gaba bələ̂ narje
Jesu cwarə̂ yo, hane kalang bwana bədə̂ng.
2. Managə alə̂ daa ta, gələ̂ gə dərən̰ ilə̂ bə̂də̂.
Mə̂ ha dama gə sii 'ywala
managə abəm əsə̂w gə abeyə̂ {2x}.
3. Duwa də geche ha ulə̂ narje managə sən̰alə̂ ka.
Hane kalang bwana bədə̂ng.
4. Abran hane kalang, Jesu cwarə̂ yo,
igrən hane kalang, Jesu cwarə̂ yo.
5. Chamran hane kalang, Jesu cwarə̂ yo.
Moso hane kalang, Jesu cwarə̂ yo.
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6. Mware hane kalang, Jesu cwarə̂ yo.
Nare pat hane kalang, Jesu cwarə̂ yo.
7. Aleluya, aleluya, hosana, Jesu cwarə̂ yo,
hane kalang bwana bədə̂ng.

43 Mãr̰ĩ ur nare pat
1. Mãr̰ĩ ur nare pat,
nare pat sən̰alə̂ ka.
2. An̰ji yə̂ gorəndəw mən tenene,
gorəndəw mən tenene.
3. Suməw i Jesu-Krist,
an̰ji i Mãr̰ĩ gorəndəw.
4. Mãr̰ĩ giyə̂w sən̰alə̂ ka,
mar dara bələ̂ narje.
5. Giyə̂w mar dara bələ̂ narje,
dara biyə̂ made dədə̂ndələ̂.
6. An̰ji cwarə̂ dayandə pat,
dara hara ganandə daa.
7. Mãr̰ĩ way ba də̂ marnang bə̂də̂,
ba də̂ marnang bə̂də̂.
8. Mani nə̂ ɗwoy nare dərə̂gə pat,
Mãr̰ĩ neyem gaba ala.
9. Gamna Aba ciri bəra,
an̰ji ha dəmə̂ dədə̂ndələ̂.
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10. Mə̂ ha dodə̂ mad-mad da,
dəm ha 'yagə sən̰ da.

44 Mãr̰ĩ ur nare pat
1. Mãr̰ĩ ur nare pat, swa giyə̂gə Jesu-Krist.
'Yeni, nare woni 'ya Jesu ladə kan̰jəna Mãr̰ĩ bəw.
Narje yarna ta, narje yarna ta. Jesu gənə̂ Mãr̰ĩ
gorəndəw di, cwarə̂ dara ala sariya.
2. Dawa 'yan̰a dəralə̂, gələ̂ gə dərən̰ ha 'ywa narje.
Jesu gə Mãr̰ĩ gorəndəw di, cwarə̂ dara ala sariya.
3. Cwara gə dwana duwa gə nare duwa nə̂ daa,
Jesu gə Mãr̰ĩ gorəndəw di cwarə̂ dara ala sariya.
4. An̰ji ərəm dara meyənda sən̰a da bam.
Mani woni lama narje ha bwagə gwale dədə̂gələ̂.
5. Nare nə̂ sən̰alə̂ ka pat ha nulbə̂ way-way.
Mani woni lama narje ha bwagə gwale dədə̂gələ̂.
6. Də̂ ha alay man mo? {2x}
Dara urə̂w nəm dara hara dama gandəw.
7. Hane chamran, hane chamran,
gwale gə ladə ilə̂ ka, ha hara gandang daa.
8. Chamran hane yarna, chamran hane yarna
Jesu gə Mãr̰ĩ gorəndəw di ilə̂ gamangə̂.
9. Də̂ harang bwa sədə̂ndə alə̂ ciri dənə̂ Mãr̰ĩyə̂
aleluya Jesu gə Mãr̰ĩ gorəndəw.
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45 Mãr̰ĩ way managə maktub duwa lə̂
1. Mãr̰ĩ way managə maktub duwa lə̂:
Nə̂ ur i narje pat, nə̂ giyə̂ gorəndən gə Jesu
gəra mar dara bələ̂ narje {3x}.

2. Mãr̰ĩ way managə maktub duwa lə̂:
'Yeni narje woni ala acn̰a, kalna acn̰a dan bam
ɗəm, Jesu ha 'yang bələ̂ {3x}.
3. Mãr̰ĩ way managə maktub duwa lə̂:
Jesu də ba cwarə̂ dara ala sariya 'yagə woni ala
acn̰a {3x}.
4. Mãr̰ĩ way managə maktub duwa lə̂:
Nare nə̂nə̂ bigə lamba ni nə̂ 'wocnen̰e pat
cendi ha mara bə̂də̂, nə̂ ha 'yagə bələ̂ {3x}.
5. Mãr̰ĩ way managə maktub duwa lə̂:
Nare woni hara dama gan, cendi ha hara dama
gan ciri ni də daa lə̂, n̰agəni ha alagə bə̂də̂. {3x}.

46 Mãr̰ĩ 'wogə Jonas
1. Mãr̰ĩ 'wogə Jonas {2x}
Jonas gən̰ Mãr̰ĩ bəw bam
Mãr̰ĩ gən̰əw bam.
Chen, mə̂ ərəm na mo? {2x}
Jesu 'wogəm laba,
hare mə̂ bo bəm.
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2. Chen, yə̂r Jonas de {2x}
Jonas gən̰ Mãr̰ĩ bəw bam
Mãr̰ĩ gən̰əw bam.
3. Mãr̰ĩ gəl dwana duwa {2x}
managə Jonas əndə̂r kurayə̂
Jonas 'ywo bələ̂.
4. Nare nə̂nə̂ Nowe duwa 'ywo made {2x}
nare gən̰ Mãr̰ĩ bəw bam,
nimi 'yə̂gə bam.
5. Chen, Jesu 'wogəm! {2x}
Chen, hare bo bəm,
mə̂ ha 'ywa bələ̂.
6. Aleluya, amen {2x}
Chen, Jesu bələm ɗəm,
hare mə̂ bo bəm.

47 Mə̂ hoye mani num-me mo
1. Mə̂ hoye mani num-me mo?
Wayəw Jesu, wayəw Jesu.
Səm 'ywalnam ya gə pi de bə̂də̂ da,
wayəw Jesu laba.
Wayəw Jesu, wayəw Jesu,
an̰ji i aba wam'mə̂ laba.

Mani nə̂ aləm al Jesu pi me,
wayəw Jesu laba.
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2. Dərə̂m nimi day bor dodə̂ nan̰e mo?
Wayəw Jesu, wayəw Jesu.
Mə̂ budə acn̰a lə̂ dodə̂ mo?
Wayəw Jesu laba.
3. Mə̂ lan̰ dara dusi də swa mo?
Wayəw Jesu, wayəw Jesu.
Dusəm ilə̂ diyə̂ ɗegege mo?
Wayəw Jesu laba.
4. Mə̂ lan̰də made laba mo?
Wayəw Jesu, wayəw Jesu.
Mə̂ kal dusəm dara ciri də daa də mo?
Wayəw Jesu laba.

48 Nenin nə̂ inin nare dəma
1. Nenin nə̂ inin nare dəma, Aba ciri Jesu-Krist
dara mə̂ i aba kədə̂nin gə bare dəma.
Sidan gə aba mar̰ande nin, nə̂ gən̰əwnin bam.
Nə̂ hanin kəbəm, i əjəm gə Mãr̰ĩ gorəndəw,
gələ̂gə dərə̂n̰ 'ywananin, 'yanin dwana dəma.
Ina i made 'yananin, nə̂ hanin ɗwayadə wala mən.
2. Nare nə̂ sanalə̂ nan̰ dam managə diləmə̂.
Asəngar nə̂ Jesu duwa swana gə dwana dan
kan̰jəna nare nə̂ mare kalgə gə 'ywo bələ̂.
Sidan ilə̂, hara gandandə managə duwalə̂
Jesu-Krist giyə̂ duwa, i dara dədə̂ndə
kalna sən̰a dan bam, hana kan̰jəna nare.
3. Jesu ha 'wagandə gə pədəm wala mən sən̰,
də̂ harang swa daa dara sawa Jesu-Krist.
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Də̂ harang aja pide dawa də̂ dayara lə̂.
Ciri dədə̂ dusi də wuse gə pi de lə̂,
mani nə̂ acn̰e mən kaw ilə̂ bə̂də̂ daa.
Jesu-Krist ilə̂ ɗar̰a mana dara gamandə nəm.
4. Sidan gə aba mar̰ande ənda da meyəndə
sən̰a də bam.
Kal gə mani nə̂ acn̰e gələndə gə dərə̂ndə.
Gwale gənə̂ Mãr̰ĩ duwa di, nare gən̰əw bam.
Jesu-Krist ilə̂ ɗar̰a ciri də harang dama lə̂.
Nendə ilə̂ kan̰jang managə ladə yə̂.
Ciri dədə̂ dusi nə̂ wuse də Jesu lə̂ ɗara lə̂.
5. Nare nə̂ sən̰alə̂ ka di, ya habda ho duwa de,
cendi aja pide laba, sanga ilə̂ bə̂də̂.
Dama ənda gə sən̰alə̂ ka 'ywala duwa ilə̂ bə̂də̂.
Kal də̂ kan̰jang Jesu-Krist gə Mãr̰ĩ gorəndəw.
Sidan gəlnə̂ndə dərə̂ndə kaw, də̂ harang aja
pide alə̂ ta, 'ywala gə sən̰alə̂ ka, i ənda bə̂də̂.

49 Nə̂ aləm nin doche
1. Nə̂ aləm nin doche. {2x}
Jesus gənə̂ Mãr̰ĩ gorəndəw,
nə̂ aləm nin doche də mə̂ 'yanin gə bələ̂.
2. Gə gələm dərə̂m dara nenin woni ala acn̰a.
3. Mə̂ kal səm gə yə̂m dara nenin woni ala acn̰a.
4. Mə̂ kal səm 'yadə made dara nenin
woni ala acn̰a.
5. Gə ku gwi əbəm dəmə̂ dara nenin woni ala acn̰a.
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6. Gə ɓabər̰əm daa habdalə̂ dara nenin
woni ala acn̰a.
7. Gə ɓəsbəm ladə dərə̂mə̂ dara nenin
woni ala acn̰a.
8. Mə̂ gədə mani nə̂ baya dara nenin woni ala acn̰a.
9. Gə 'wey səbər̰ə̂m gə male dara nenin
woni ala acn̰a.
10. Bare dəma bor dodə̂ dara nenin woni ala acn̰a.
11. Aleluya, Jesu doche dara mə̂ 'yanin gə bələ̂.

50 Nə̂ bi mani ni nə̂ acn̰e 'yaw Jesu
1. Nə̂ bi mani ni nə̂ acn̰e 'yaw Jesu,
nə̂ bəl bən sarnilə̂ diyə̂ bə̂də̂.
Nə̂ yə̂r mani ni də acn̰ nan̰e,
Jesu wannə̂, nə̂ neyəm bə̂də̂.
Mani ni gəndə̂gə pat nə̂ wayəm Jesu,
Jesu kal dusəm wuse lə̂ diyə̂.
Bare dəma neyəm kala dusən wusə,
wannə̂ Jesu, nə̂ i aba tidərə̂.
2. Sidan me i idə meyandan gə acn̰a
tandi ərmən dara dusən ba meyendəna
acn̰a sabraw gə nudə̂nə̂ ilə̂ bə̂də̂.
Jesu bi bam ɗəm, Jesu wannə̂.
3. Nə̂ amsəm Jesu, kal dusən wusə.
Mani nə̂ sən̰alə̂ ka da nemən bə̂də̂.
Nə̂ kal dusən managə dəmə̂,
dusən ilə̂ dəmə̂, sən̰ 'ywoln.
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51 Nə̂ inin asəngar wuni jara
Nə̂ inin asəngar wuni jara
say nə̂nə̂ Mãr̰ĩ duwa gə
Jesu suməw mən nə̂ hanin ɗwayagə nəm.
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Onesim gən̰ Pilemo bam so wa ya ciri Jude

1. Onesim gən̰ Pilemo bam so wa ya ciri Jude
kal dusəw meyəndə Pilemo duwə̂.
Dər̰ən̰a da ladle mo
dər̰ən̰a də ladə bə̂də̂
acn̰a ilə̂ nan̰e
də̂ harang Mãr̰ĩ suwə̂.
2. Pilemo dusəw mendə
managə Onesim duwə̂
cor kal səw 'ywoləw.
3. Yarna maktubu dənə̂ Pol
duwa də jangə 'yaw Pilemo
ərəm Onesim duwə̂.
4. Pol wayəw Pilemo
yə̂ Onesim səmə̂
i gorəndən gənə̂ yaw dangeyə̂.
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5. Managə nə̂ i dangeyə̂
gə nare woni ala acn̰a mən
dwayna gwale gənə̂ wayang.
6. 'Yeni kretye pat
managə giyə̂ gənə̂ Mãr̰ĩ duwalə̂
alnandə gə duwani.
7. Mãr̰ĩ ur narje pat
giyə̂ndə gorəndəw Jesu-Krist
gəra mar dara dədə̂ndə.
8. Jesu gəra sən̰alə̂ ka
mar dara acn̰a ənda,
acn̰a ənda me 'yə̂ Jesu.
9. 'Yeni moso pat gə mware
alna giyə̂ gənə̂ Mãr̰ĩ duwa
Jesu ilə̂ 'wagangə.
10. Aleluya amen
Jesu-Krist də cwarə̂
cwarə̂ dara layandə.

53 Pasteur, anə̂ al berni kaw mo
1. Pasteur, anə̂ al berni kaw mo?
Nə̂ alnin berni 'yagə nare
ba bwana bədə̂gə, aleluya.
2. Anciens, anə̂ al berni kaw mo? ...
3. Diacres, anə̂ al berni kaw mo? ...
4. Flambeaux, anə̂ al berni kaw mo? ...
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5. Lumières, anə̂ al berni kaw mo? ...
6. Chorale, anə̂ al berni kaw mo? ...
7. JCEET, anə̂ al berni kaw mo? ...
8. UJC, anə̂ al berni kaw mo? ...
9. Comité, anə̂ al berni kaw mo? ...
10. Chrétiens, anə̂ al berni kaw mo? ...
11. Membres, anə̂ al berni kaw mo? ...

54 Pasteur anə̂ doy kaw mo
1. Pasteur anə̂ doy kaw mo?
Sii 'ywala gə geche ilə̂ gamandələ̂.
Sii 'ywala gə'nə̂ Mãr̰ĩ duwa.
2. Anciens anə̂ doy kaw mo?
3. Diacres anə̂ doy kaw mo?
4. Flambeaux anə̂ doy kaw mo?
5. Lumières anə̂ doy kaw mo?
6. Chorale anə̂ doy kaw mo?
7. JCEET anə̂ doy kaw mo?
8. UJC anə̂ doy kaw mo?
9. Nare woni giyə̂ anə̂ doy kaw mo?
10. Kretye anə̂ doy kaw mo?
11. Membres anə̂ doy kaw mo?
12. Moniteurs anə̂ doy kaw mo?
13. Missionnaires anə̂ doy kaw mo?
14. Abran anə̂ doy kaw mo?
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15. Iigrən anə̂ doy kaw mo?
16. Chamran anə̂ doy kaw mo?
17. Gagran anə̂ doy kaw mo?
18. Nugrən anə̂ doy kaw mo?
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Pasteur hane tunə̂ndə diri də̂ 'wagang

1. Pasteur hane tunə̂ndə diri də̂ 'wagang gə abrandə
Mãr̰ĩ.
Aleluya, tunə̂ndə diri də̂ 'wagang gə abrandə Mãr̰ĩ.
2. Anciens hane tunə̂ndə diri...
3. Diacres hane tunə̂ndə diri...
4. Flambeaux hane tunə̂ndə diri...
5. Lumières hane tunə̂ndə diri...
6. Chorale hane tunə̂ndə diri...
7. JCEET hane tunə̂ndə diri...
8. UJC hane tunə̂ndə diri...
9. Abran hane tunə̂ndə diri...
10. Iigrə̂n hane tunə̂ndə diri...
11. Chamran hane tunə̂ndə diri...
12. Narje hane tunə̂ndə diri...
13. Jesu cwarə̂ tunə̂ndə diri...
14. Aleluya tunə̂ndə diri...
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56 Pi Mãr̰ĩ al ina mo
1. Pi Mãr̰ĩ al ina mo?
Mãr̰ĩ al daa me sən̰a me.
2. 'Yagə inə̂ wi? 'Yagə nə̂ Adam daygə Eb ba damna
lə̂.
3. I wi lam Eb? Kwala gəra dara lama Eb.
4. Eb də yə gwale...
Eb də yə gwale gənə̂ kwala duwa.
5. Dəmnə̂ iche...
dəmnə̂ iche managə yiga niyə̂.
6. Mãr̰ĩ waygə da: əndi nə̂ ha sərgə̂nge.
7. Əjəm gə kwala, əjəm mə̂ ha n̰əra igə dusəm.
8. Məndi də deme, məndi də ha ya gə wamani.
9. Əjəm gə abe, əjəm mə̂ wama igə mana ur̰e dəma.
10. Jesu gəra, Jesu gəra mar dara bələ̂ narje.
11. I wi piyndə? Jesu piyndə gə bare duwa.
12. Aleluya, aleluya, Jesu mar ɗəm.

57 sariya da nə̂ wi duwa mo
1. Sariya da nə̂ wi duwa mo?
sariya dənə̂ Mãr̰ĩ duwa harê sən̰alə̂ ka.
Chen, hare mə̂ bo bəm.
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2. Chen mə̂ ərəm man mo?
3. Chidn də̂ ərəm man mo?
4. Aban mə̂ ərəm man mo?
5. Iin də̂ ərəm man mo?
6. Nun mə̂ ərəm man mo?
7. Awan də̂ ərəm man mo?
8. Mwan mə̂ ərəm man mo?
9. Gan də̂ ərəm man mo?
10. Nare pat anə̂ ərəm man mo?
11. Aleluya, hosana.
12. Aleluya, amen.

58 Sən̰a dədə̂ ka gə nan̰a dəra ə̂də̂
1. Sən̰a dədə̂ ka gə nan̰a dəra
'ywala dəra ilə̂ bə̂də̂
gə mani dəra nə̂ 'ywole pat
neyəm neyama nare bə̂də̂.
Jesu, Jesu i haye gə bələ̂ nə̂ ur bə̂də̂, {2x}
dara agəda gə Jesu bam.
2. Ina i gələ̂ gə dərən̰ 'ywanane,
ina i mwom alnane kaw,
əndi, nə̂ ha wayaw Jesu.
An̰ji me i aba bələ̂n.
Jesu, Jesu an̰ji me i aba wannə̂ nə̂ ur bə̂də̂, {2x} dara
agəda gə Jesu.
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3. Bii gə o gənə̂ Jesu duwa
i dara nendə dədə̂ndə.
Gun gə ur kəbə̂ Jesu,
an̰ji gən̰əw bam bə̂də̂.
Jesu, Jesu nə̂ ur ba nə̂ kəbəme nə̂ ur bə̂də̂, {2x}
dara agəda gə Jesu.

4. Ina i dusəm wamname, kal səm 'yoləm.
Jesu ilə̂ gamandələ̂ ta
gə dwani duwa di.
Jesu, Jesu i aba yara n̰agəni ənda nə̂ ur bə̂də̂, {2x}
dara agəda gə Jesu.

59 Sən̰a dədə̂ ka
1. Sən̰a dədə̂ ka, sən̰a dədə̂ ka,
gwale dara kədənin dərə̂nin.
Dər̰ən̰a cwor gwale dəra
kədənin dərə̂nin.
2. Əndi, nə̂ ha ala i man dara cwara
pasteur gaba ala berni.
3. Əndi, nə̂ ha ala i man dara cwara
ancien gaba ala berni.
4. Əndi, nə̂ ha ala i man dara cwara
diacre gaba ala berni.
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5. Əndi, nə̂ ha ala i man dara cwara
flambeaux gaba ala berni.
6. Əndi, nə̂ ha ala i man dara cwara
Lumières gaba ala berni.
7. Əndi, nə̂ ha ala i man dara cwara
Chorale gaba ala berni.
8. Əndi, nə̂ ha ala i man dara cwara
JCEET gaba ala berni.
9. Əndi, nə̂ ha ala i man dara cwara
UJC gaba ala berni.
10. Əndi, nə̂ ha ala i man dara cwara
aba giyə̂ gaba ala berni.
11. Əndi, ne ha ala i man dara cwara
membre gaba ala berni.
12. Əndi, nə̂ ha ala i man dara cwara
monitə̂r gaba ala berni.

60 Sən̰ 'ywolən
1. Sən̰ 'ywolən, nə̂ ocn̰ Jesu.
An̰ji hara dara bələ̂ narje.
An̰ji mar Kalber, u mana ənda pat.
Aba ciri Jesu, sən 'ywolən.
'Ywolən 'yang, 'ywolən 'yang,
aba ciri Jesu sən 'ywolən.
Wala gə wala, nə̂ kəbə Jesu,
nə̂ kal dusən managə duwə̂.
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'Ywolən 'yang, 'ywolən 'yang.
Aba ciri Jesu sən 'ywolən.
2. Sən 'ywolən dara Mãr̰ĩ bəw,
nə̂ asə pat magtub duwalə̂.
Wala gə wala kende dəra alən,
nə̂ a sən dara ala mani pat.
3. Sən 'ywolən, Aba ciri Jesu.
'Yan dwana, nə̂ kalgə no dəma.
Kal nə̂ ɗwoy gə Sidan bam me,
tandi a sədə dara meyəndan bam.

61 Chamran hane yo
1. Chamran hane yo, chamran hane yo,
'ywala gə sən̰alə̂ ka ha 'yan̰a le.
Owe, owe, owe, owe, owe,
'ywala gə sən̰alə̂ ka ha 'yan̰a le.
2. Abran hane yo, abran hane yo,
'ywala gə sən̰alə̂ ka ha 'yan̰a le.
3. Iigrə̂n hane yo, iigrə̂n hane yo,
'ywala gə sən̰alə̂ ka ha 'yan̰a le.
4. Jesu ba cwara yo, Jesu ba cwara yo,
ywala gə sən̰alə̂ ka ha 'yagə le.
5. Kalnandə dusərə̂ndə, kalnandə dusərə̂ndə mən
da, ɗan̰ bəra də̂ ha yarang Jesu daa sən̰.
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62 Chamran
1. Chamran, chamran kalna acn̰a bam,
chamran, chamran kalna acn̰a bam.
Dawa də Jesu dara cwara gə dwãr̰ĩ duwa
nare pat ha yaraw.
2. Dine, dine kalna acn̰a bam,
dine, dine kalna acn̰a bam.
Dawa də Jesu dara cwara gə dwãr̰ĩ duwa
nare pat ha yaraw.
3. Namde, namde kalna acn̰a bam,
namde, namde kalna acn̰a bam.
Dawa də Jesu dara cwara gə dwãr̰ĩ duwa
nare pat ha yaraw.
4. Abje, abje kalna acn̰a bam,
abje, abje kalna acn̰a bam.
Dawa də Jesu dara cwara gə dwãr̰ĩ duwa
nare pat ha yaraw.
5. Nə̂ ha ala i man dara 'ywa gə bələ̂ di, bələ̂ di,
nə̂ ha ala i man dara 'ywa gə bələ̂ di, bələ̂ di.
Dawa də Jesu dara cwara gə dwãr̰ĩ duwa
nare pat ha yaraw.
6. Dawa də ta di, i dawa dədə pide,
dawa də ta di, i dawa dədə pide.
Dawa də Jesu dara cwara gə dwãr̰ĩ duwa
nare pat ha yaraw.
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7. Ciri da ka di, i ənda bə̂də̂,
ciri da ka di, i ənda bə̂də̂.
Dawa də Jesu dara cwara gə dwãr̰ĩ duwa
nare pat ha yaraw.
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1.

Wala gə laba, nə̂ ur ba nə̂ bo bən

Wala gə laba, nə̂ ur ba nə̂ bo bən,
nə̂ ur dara waya mani ni nə̂ ala gəndə̂gə.

Nə̂ ərəm dara yara Jesu dərə̂w,
ya Jache ba hagə nəm habda duwə̂ de.
2. Əndi nə̂ kan̰jə bərmə̂ gə Jesu halə̂,
nə̂ hagə daa habdalə̂ dara gama Jesu.
3. Mãr̰ĩ gamən managə gələ̂gə dərən̰ə̂,
nə̂ ur dara ba nə̂ ha kəbə̂ Jesu.
4. Nə̂ tu diri dara bwaw Jesu suwə̂,
sii 'ywala gə geche ilə̂ gaman alə̂ daa ta.
5. Jesu dwoy nulə̂nin gənə̂ yalanin nəm səmə̂,
nə̂ neyəm 'wacn̰a mani pat mana gə sən̰alə̂ ka
bə̂də̂.
6. Mani nə̂ acn̰e ilə̂ mana gə sən̰a də ka lə̂,
lamandə dara hara ganandə duwalə̂.
7. Bagən i dara nare woni ala acn̰a, Aba ciri nin,
aleluya, sii 'ywala gə geche nə̂ hanin kəbə̂me.
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64 Wala gə wala, mə̂ bəlnin pat
1. Wala gə wala, mə̂ bəlnin pat,
i sədə, mə̂ i aba duwani.
Jesu-Krist al ganandə duwani,
i sədə, mə̂ i aba duwani.
2. Aleluya dole gaba bələ̂nin,
mə̂ i gun gə lade.
Aleluya dole gaba bələ̂nin,
mə̂ i gun gə lade.
3. Nare nə̂ dəma, mə̂ bəlgə pat,
i sədə, mə̂ i aba duwani.
Mə̂ 'ocn̰əgə pat, gun mən wor bə̂də̂,
i sədə, mə̂ i aba duwani.
4. Dusəm i nare dədə̂gələ̂ pat,
i sədə, mə̂ i aba duwani.
Mə̂ ur dara gun mən ba marna bə̂də̂,
i sədə, mə̂ i aba duwani.
5. Mə̂ 'ogə woni waya gwale dəma,
i sədə, mə̂ i aba duwani.
Nə̂ hanin wayagə nare gwale gə ka,
i sədə, mə̂ i aba duwani.
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Wala mən, Isak 'wogə gorəndəw Esaw

1. Wala mən, Isak 'wogə gorəndəw Esaw,
wayəw ba da, an̰ji hana bam 'yana kabni.
Managə Rebeka so doy gwale yande da,
tandi 'ogə Jakob ba hana layna bage nə̂ dine sər.
Jakob hare, {2x} gorəndən,
yə̂r abəm ur ba pi bəw Esaw duwə̂.
Wade kalang, laye bage nə̂ dine sər,
nə̂ al gə manə̂ wama, mə̂ hanəm 'yaw abəm.
2. Jakob way da: Iin, kulagə i mani nə̂ acn̰e,
sərgə̂ ha cwara managə dənə̂.
Iw də so wayəw gorəndən: Dwoy gwale gənə̂
ilə̂ wayamə̂, ina i sərgə̂ kaw, kal wor managə
dənə̂.
3. Jakob so lay bage nə̂ dine sər,
'yə̂ge algə mani nə̂ wama so hanəm 'yaw abo.
Əndi, nə̂ i Esaw, gorendem gə geche,
so wom kabni mə̂ piyə̂n gə bəm dənə̂.
4. Jakob co səw ya Esaw de,
so lay barge bo managə suwə̂.
Isak wayəw: Gorəndən hare, nə̂ sam yə̂r sən̰.
Əsə̂m i Esaw duwa, marjam i nə̂nə̂ Jakob duwa.
5. Isak so {2x} dam ərəm gwale ɓam da,
so pi bəw managə Jakob duwə̂,
wayu ba da: Mãr̰ĩ ha piyə̂ bəw gə piyə̂ managə
dəmə̂, chamram nə̂ iigrə̂m pat ha dayara gənəmə̂.
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6. Managə Esaw swa bam managə wuda lə̂,
gəra wa kabəni hanəm 'yaw abo.
An̰ji wayəw abo: So wom kabni mə̂ piyə̂n gə
bəm dənə̂. Abo wayəw: Ay, Jakob 'ywo ladni ɗəm.
7. Esaw ur dara ba 'yə̂ Jakob dara
bii gə piyə̂ gə Jakob 'ywo di.
Managə Rebeka dwoy gwale də yande da,
tandi giy Jakob ba hana managə charan.
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Wala mən, Jesu ilə̂ hara ciri mən

1. Wala mən, Jesu ilə̂ hara ciri mən, sumdə i Samari.
Dawa ɗəbə ciri dwar̰ələ̂, mache aləw,
an̰ji ɗəbə bəla buwə̂... {2x}
2. Deme mən hare dara canga nimi.
Tandi 'ywo Jesu bəla buwə̂,
an̰ji ur deme: 'Yan nimi nə̂ cha...
dara mache alən nan̰e...
3. Jesu waydə deme də ta də da:
Də̂ chana nimi nə̂ belalə̂ kaw
mache ha cwara alaye ɗang...
dara nimi di i nimi nə̂ pə̂gən̰ yag...
4. Jesu waydə deme də ta də da:
Gun gə chana nimi nə̂nə̂ ha 'yaw,
an̰ji ha bələ̂, mache ha alaw bə̂də̂...
nimi ni də i bələ̂ gə dərə̂w bərən̰...
5. 'Yə̂ni nare woni dwaya gwale gə ka,
kalna dusərə̂ng Jesu duwə̂.
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An̰ji i Mãr̰ĩ gorəndəw gə swa alə̂ daa ta...
hara sən̰alə̂ dara bələ̂ndə pat...
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Nə̂ wom haye gə swa alə̂ daa ta

1. Nə̂ wom haye gə swa alə̂ daa ta,
nə̂ chə̂ nimi nə̂ swa alə̂ daa me.
Gun gə chana nimi nə̂nə̂ Jesu duwa da,
mache ha cwara alaw ɗang bə̂də̂.
Mache ha alan bə̂də̂, mache alan bə̂də̂.
Mache ha alan bə̂də̂, mache alan bə̂də̂.
Gun gə chana nimi nə̂nə̂ Jesu duwa da,
mache ha cwara alaw ɗang bə̂də̂.
2. Nə̂ 'ywo bələ̂ gənə̂ Jesu duwa,
nə̂ bo bən 'yaw Jesu Krist me ca.
Gun gə kalna acn̰a bam, me kəbə gə Jesu,
mache ha cwara alaw ɗang bə̂də̂.
3. Haye gə ka di, i Jesu doni duwa
gə an̰ji kal ɓəg dara bələ̂ gə nare pat.
Gun gə kalna dusəw managə Jesu duwə̂ da,
mache ha cwara ɓələ̂ səw bə̂də̂.
4. Jesu də i ya sulə̂lən̰ gənə̂ nimi nə̂ cha day de,
nendə, də̂ harang kan̰jaw 'ywaw mana lə̂ pat.
Gun gə 'ywana nimi nə̂nə̂ Jesu duwa da,
mache ha cwara ɓələ̂ səw bə̂də̂.
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68 Wala gə Jesu suməw 'wogə mana lə̂ pat
1. Wala gə Jesu suməw 'wogə mana lə̂ pat,
nə̂ dwoy ya mani nə̂ pəgən̰ de
me wala gə gə way gwale duwa da,
nə̂ yə̂rəw ba i Mãr̰ĩ gorəndəw.
Jesu suməw ɗwoy nare sumdəgə bam pat,
nə̂ kal dusən managə duwə̂.
Nə̂ 'wogə suməw gə dusən də wuse,
nə̂ way Jesu gwale duwa mana lə̂ pat.
2. Wala gə Mãr̰ĩ 'wogə gorəndəw suməw,
Mari da yew bə̂də̂ sən̰.
Paja gə daa dəmə̂ Josep duwə̂,
wayəw ba Jesu i Mãr̰ĩ gorəndəw.
3. Jesu də da, swa Mãr̰ĩ suwə̂,
ciri duwa i alə̂ daa ta.
An̰ji cwarə̂ dara kədə̂ndə,
dara laya nare woni urə̂ gwale duwa.
4. Wala gə Mari yə̂ gorəndədə,
suməw gə ‘wogaw i Jesu Krist.
Mãr̰ĩ baw mən me Josep al,
an̰ji i mache gənə̂ Mãr̰ĩ duwa.
5. Nə̂ amsə Mãr̰ĩ gə Jesu suməw,
an̰ji də me ya Mãr̰ĩ suwə̂.
Jesu də mar dara acn̰a ənda
me nə̂ 'ywo gə bələ̂ daraw.
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6. Jesu də da, cwo səw aba n̰agəni,
kala ciri duwa də daa bam.
Aba bələn da, an̰ji urən nan̰e.
Nə̂ a sən dara ala bəw.

69 Aba ciri Jesu i gun lade
1. Aba ciri Jesu i gun lade
dam Mãr̰ĩ əsə̂w gə abeyə̂.
Nare nə̂ daa dayar səwə̂, 'ogəw gə jilay
cendi 'ogəw gə jilay {2x}.
2. Pi Jesu gəra managə sən̰a dədə̂.
An̰ji i bərmə̂ gaba bələ̂.
An̰ji mar Kalberə̂, bare duwa bor dodə̂
dara wiya gə acn̰a ənda {2x}.
3. Jesu way ba: An̰ju mən tenene me,
ba i Aba bələ̂ narje.
An̰ji ɗwoy made, kədə̂ndə nəm daa.
Nendu ba da 'yang i dəndaw {2x}.
4. Jesu dam Mãr̰ĩ əsə̂w gə abeyə̂,
ilə̂ amsalə̂ wala gə wala.
An̰ji bi gwale gənə̂ nare duwa pat,
an̰ji ɗar̰a bərmə̂ gə daa {2x}.
5. Bwaw Jesu jilay cende duwa alan nan̰e.
nə̂ ur ba nə̂ ha alaw doche.
An̰ji urən nan̰, an̰ji gəsən me ca,
dara kal na nə̂ urənə̂ me {2x}.
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70 Dwayne gwale gə ladə
1. Dwayne gwale gə ladə, i gwale gənə̂ Jesu duwa.
Wala gə an̰ji swa daa ta, hara dara bələ̂ndə.
Cendi ha gandəw managə Kalber,
dare hara ɓengaw daa.
An̰ji mar dara bələ̂ndə me, gə gən̰əw bam.
Də̂ yarang dole gaba bələ̂ndə, an̰ji mar dara
bələ̂ndə. Nare ne ɓəg, cendi urəw bə̂də̂ kaw,
cendi cwor urəw.
Jesu mar, dəm managə munulə̂,
dam Mãr̰ĩ esə̂w gə abeyə̂.
An̰ji 'wagandə managə səwə̂,
ɗar̰ə mana dara dədə̂ndə.
2. Cendi asə Jesu kumbu duwa,
managə kur̰a gubə dəralə̂,
me Jesu də ɗwoygə, an̰ji dəm managə munulə̂.
Wale gə pədəm dənə Jesu duwa dara nəmə̂ da,
Jesu cware dara laya nare duwa, nendə nare
nə̂nə̂ Krist duwa, sədə̂ndə ha 'yalandə sən̰.
Də harang yara Jesu dərə̂w,
sədə̂ndə ha 'yalandə sən̰.
3. Jesu malama aba ciri, an̰ji me, i aba wandələ̂.
I na mani nə̂ wey wey kaw ha neyəma bələ̂ndə bə̂də̂.
Gwale gə anə̂ dwoyəw pat,
maktubu dənə̂ Mãr̰ĩ duwa way.
Kalna dusərə̂nglə̂ diyə̂ managə Aba ciri duwə̂,
Jesu i bərmə̂ gaba bələ̂ndə.
Dundi duwa ilə̂ dusərə̂ndələ̂.
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Managə anə̂ hana wey wey kaw,
an̰ji neyəma kalandə bam bə̂də̂.
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Psaume 1 Sii 'ywala i dara nare woni ala man̰a

bə̂də̂

Diri də lale
1. Sii 'ywala i dara nare woni ala man̰a bə̂də̂.
2. Sii 'ywala i dara nare woni ala acn̰a bə̂də̂.
3. Sii 'ywala i dara nare woni piyə̂ mana baya bə̂də̂.
4. Sii 'ywala i dara gun gaba urə̂ Mãr̰ĩ yo.
5. Gun gə ta di asə maktubu duwa wala gə wala yo.
6. Gun gə ta di wun ya habda gə gə ɗəlu bəla buwə̂
de.
7. Yaa duwa ilə̂ gə aliya gə aliya yo.
8. Bajaw da dam i bəraa me kubəle jwab yo.
9. Mani nə̂ woye kaw, an̰ji alnagə da, ha 'ywagəle
yo.
10. Gənbə də bagən i dara nare woni ala acn̰a yo.
11. Nare nə̂ ta di, wun ya chimi ənda gə gale layu de.
12. Wala gə sariya lə̂ da, cendi ha neyəma ɗəbə daa
bə̂də̂.
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13. Nare nə̂ ta di, cendi ha neyəma dəma gə woni ala
ladni mən bə̂də̂ yo.
14. Mãr̰ĩ gə daa da, an̰ji 'wocn̰ nare duwa com yo.
15. Nare nə̂ ta di, bərmə̂ day da ha hara gandagə
beenge yo.
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Psaume 8

Aba dama gə dərə̂w bər̰ən̰ da

1. Aba dama gə dərə̂w bər̰ən̰ da,
mə̂ i Aba Ciri nin 'yang.
Kal nare 'wagəna suməm gə 'ywole sən̰alə̂ pat.
2. 'Ywagəda gə dəma da, ɗwoy gənə̂ siyaya dəra bam.
3. Dine nə̂ 'yə̂ng me nə̂ man̰ kaw, bom jilay,
əjəm gə Mãr̰ĩ mən.
4. I jilay gə ta di me, woni mar̰ande dəma neyəm ala
mani bə̂də̂.
5. Gun mən ha neyama ala mani mən bə̂də̂
managə dərəmə̂.
6. Nə̂ yə̂r siyaya də daa kaw, i əjəm me,
mə̂ ɗangr̰ədə gə əsə̂m dəma.
7. Nə̂ duru day gə dechu kaw, i əjəm me, mə̂ bogə.
8. Gun da i wi me, əjəm, mə̂ ərəm duwə̂ mo?
9. Gun gə gəsage da, i wi me, əjəm, mə̂ gamu mo?
10. Mə̂ ɗangr̰u hən̰e de, bor ya paja dəma de.
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11. Mə̂ asu i sumi gə 'waga me jilay me duwə̂.
12. Mə̂ 'yaw gasnani managə əsəwə̂.
13. Me 'yaw mani pat managə əsəwə̂:
14. Mwagne nə̂ bam me nə̂ kərə̂ pat me da,
me 'yaw gandagə managə əsəwə̂.
15. Dirbi nə̂ daa me goche me,
mani pat woni nala nimiyə̂ me ca.
16. Aba dama gə dərə̂w bər̰ən̰ da,
mə̂ i Aba Ciri nin 'yang.
17. Kal nare 'wagəna suməm gə 'ywole sən̰alə̂ pat.
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Psaume 23 Aba dama gə dərə̂w bər̰ən̰

1. Aba dama gə dərə̂w bər̰ən̰, i aba paga mani.
Ina n̰arən ɓara?
2. An̰ji me ilə̂ gamanə̂ an̰ju, ina n̰arən ɓara.
3. An̰ji ha gan kalən chemde nə̂ bəra dədə̂gələ̂.
4. An̰ji kalən, nə̂ bo gwayni dun də halaleyə̂.
5. An̰ji ha gan managə nimi nə̂ mod lə̂.
6. An̰ji 'yan dwana ni sənə̂ bi.
7. An̰ji gələn bərmə̂ gə lade, dara kal sumu ba
'wagəna nəm.
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8. De dən cindənən bam kaw, nə̂ ha lan̰a gə mani mən
bə̂də̂.
Nə̂ ha lan̰a bə̂də̂.
9. Dara əjəm gə Mãr̰ĩ, mə̂ ilə̂ dənə̂.
10. Cilang dəma me, ɗer̰u dəma me ilə̂ gamanə̂ ɗəm.
11. Woni mar̰ande ni, nə̂ ur bagə alən mani da,
12. nə̂ dam wom wama ni dusən dodə̂ bad,
13. dara əjəm, mə̂ ɗəbə dərə̂nə̂ əmgə bərmə̂ bam.
14. Əjəm, mə̂ yən ɓə̂lən swani dənə̂,
Ina n̰arən ɓara?
15. mə̂ 'yan mani nə̂ cha ɗwoy dən me ca.
16. I sədə 'yang, ladni dəma me duwani dəma me.
17. ha paman i tarənə̂ bəraaa made niyə̂ ba.
18. Nə̂ cwara hara kulu gənə̂ Aba dama bər̰ən̰ duwalə̂,
19. dama lə̂ gə dər̰ən̰ bər̰ən̰.
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Psaume 54

Ayyy Mãr̰ĩ mə̂ hare gə səm dəma

1. Ayyy Mãr̰ĩ mə̂ hare gə səm dəma,
mə̂ kədən daa yo.
2. Əjəm gaba dwana, con gun gə ladə yo.
3. Ayyy Mãr̰ĩ dəəə, ɗwoy amsə ni do.
4. Kal suməm dwoy gwale gənə̂ ilə̂ wayamə ta sən̰.
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5. Woni urən bə̂də̂, yala ba gə liwun daa yo.
6. Nare woni 'ya nare yala ba gə 'yenne yo.
7. Nare nə̂ ta di, ur gwale dəma bə̂də̂ yo.
8. Yarna, Mãr̰ĩ ni də yala wannə yo.
9. Aba Ciri gə Mãr̰ĩ i aba dyangan, an̰ju yo.
10. Mani nə̂ acn̰e da, ha cwara dədə̂gələ̂ bi yo.
11. Ɗesbəgə bədə̂gə daa, gə dusi dəma də ladə yo.
12. Əndi, nə̂ ha alam sarga gə dusən de ladə yo.
13. Əndi, nə̂ ha alam doche nan̰e, Aba Ciri,
14. dara mə̂ i gun gə ladə yo.
15. Dara mə̂ kədən daa wamaniyə̂ yo.
16. Caga da, nə̂ yə̂r woni mar̰ande ni gidiyə̂ yo.
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Psaume 67

Mãr̰ĩ ma pi bəm dədəninə me

Diri də lale

1. Mãr̰ĩ ma pi bəm dədəninə me ma yar
n̰agəni nin me yo.
Dara ma aa sariya i gə bərmə dəra yo.
2. Yənin səmə yo, nə inin dəma yo.
3. Sən̰a dədə ka, nare 'wacn̰ana bərmə dəma yo.
4. Woni gən̰əm bam kaw, 'wacn̰ana bələ dəma.
5. Nare bom jilay sən̰alə̂ ka.
6. Nare pat bom jilay sən̰alə̂ ka yo.
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7. Nare nə bii day kaw, ajəna pide.
8. Nare nə sən̰alə̂ ka, mə gamgə əjəm.
9. Nare bom jilay sən̰a la ka yo
10. Nare pat bom jilay sən̰alə̂ ka yo.
11. Sən̰a yala naa swaga.
12. Mãr̰ĩ nin dəə pi bam dədəninə.
13. Mãr̰ĩ pi bu dədəninə yo.
14. Mani nə sən̰alə̂ ka pat, ha lan̰a me yo.
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Psaume 67 Kal Mãr̰ĩ yarna n̰agəni nin me

1. Kal Mãr̰ĩ yarna n̰agəni nin me piynə̂ bəw dədəninə̂
me.
Dara mə̂ agə nare gə bii day pat
sariya gə bərmə̂ duwa.
2. Kal Mãr̰ĩ cwane dərə̂w yarna nin.
3. dara kal nare pat 'wacn̰ana bərmə̂ dəma.
4. Kal nare nə̂ sən̰a dədə ka 'wacn̰ana bələ̂ dəma.
5. Kal nare gə bii day bwanam jilay, əjəm gə Mãr̰ĩ,
6. Kal nare gə bii day bwanam jilay, pat dayə̂ pat.
7. Kal nare nə̂ sən̰a dədə ka tunə diri ajəna gə pide,
8. dara mə̂ agə nare gə bii day pat
sariya gə bərmə̂ duwa
9. me nare nə̂ sən̰a dədə ka kaw,
mə̂ gəlgə bərmə̂, əjəm.
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10. Kal nare gə bii day bwanam jilay, əjəm gə Mãr̰ĩ,
11. Kal nare gə bii day bwanam jilay, pat dayə̂ pat.
12. Sən̰a da yala naa swagə.
13. Kal Mãr̰ĩ gə i Mãr̰ĩ nin piynə̂ bəw dədəninə̂.
14. Kal Mãr̰ĩ piynə̂ bəw dədəninə̂.
15. Kal nare nə̂ sən̰a gəndə̂dələ̂ pat lan̰nawe.
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Psaume 100

Bwanaw Aba Ciri r̰ur̰u gə

sii 'ywala

Diri də lale

1. Bwanaw Aba Ciri r̰ur̰u gə sii 'ywala,
nare nə̂ sen̰alə̂ ka pat.
2. Alnaw Aba Ciri giyə̂ duwa gə sii 'ywala,
nare nə̂ sən̰alə̂ ka pat.
3. Tuney diri gə sii 'ywala hane nəm dərə̂wə̂.
4. 'Wacn̰ana dara Aba Ciri da, i Mãr̰ĩ an̰ju yo.
5. An̰ji bwandə an̰ju, də 'yang i duwa yo.
6. Də 'yang, i nare nə̂ duwa me, dəmən̰je duwa me.
7. Anə̂ warna kulu buwə̂ da, alnaw doche yo.
8. Anə̂ gərnə̂ kulə̂ da, 'wagənaw gə diri.
9. Tunə̂ diri, alnaw gə doche duwa yo.
10. Dara Aba Ciri da, i gun gə ladə 'yang yo.
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11. Duwani duwa da, dam i gə dərə̂də bər̰ən̰.
12. Dusi də lade də duwa da, dam i gə nare bər̰ən̰ yo.
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Psaume 121 Nə̂ u dərə̂n̰

1. Nə̂ u dərə̂n̰, nə̂ yə̂r kur̰a (də Jerusalem) ta me,
2. i wi ha wannə mən mo?
3. Aba wannə da, i aba dama bər̰ən̰.
4. gaba asa daa me sən̰a me mara.
5. An̰ji ə̂mdə dəgəlan sər̰ən̰ara bam yo.
6. Aba gaman da, i aba yurbara nuni bə̂də̂.
7. Yarna, an̰ji i nuni bə̂də̂ me yurbə̂r bə̂də̂ ca me.
8. l an̰ji me, i Aba gama nare nə̂ Israel, an̰ju.
9. Aba dama bər̰ən̰ di, i gun gaba gaman, an̰ju.
10. Aba dəma bər̰ən̰ di, i dun dəma dədə dama yo.
11. Gə dawa da, mani mən ha alam bə̂də̂.
12. Gə changa kaw, mani mən ha alam bə̂də̂.
13. Aba dama bər̰ən̰ di, gam kə̂w dəma, an̰ju yo.
14. Aba dama bər̰ən̰ di, gam dundəm, an̰ju.
15. Aba dama bər̰ən̰ gamə̂m hara dəma lə̂ me cwara
dəma lə̂ me.
16. An̰ji ilə̂ gamamə̂ caga ka me, gə dərən̰ bər̰ən̰ me.
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79 Mãr̰ĩ pi bu Nowe duwə̂
1. Mãr̰ĩ pi bu Nowe duwə̂ ... Aleluya
2. Wayu Nowe ba alna bəruwa ... Aleluya
3. Mə̂ ur ba mə̂ meyəndə sən̰a bam mo? ... Aleluya
4. Nowe asə berni 'yagə narje ... Aleluya
5. Woni ala acn̰a pi Nowe baya ... Aleluya
6. Nowe hãr̰ĩ dəma widəme mo? ... Aleluya
7. Nowe dəm managə bəruwa dalawə̂ ... Aleluya
8. Nare duwa dəm gandəw mən ... Aleluya
9. Mãr̰ĩ ɗeyəsə bəruwa bu da ... Aleluya
10. Mãr̰ĩ kal daa tən̰er bam ... Aleluya
11. Mãr̰ĩ 'wo managə sən̰a dədə̂ ka ... Aleluya
12. Al wala gənən̰ wodə ... Aleluya
13. Al dawa gənən̰ wodə ... Aleluya
14. Woni ala acn̰a 'wogə Nowe ... Aleluya
15. Abranin, tən̰nin bəruwa bu bam ... Aleluya
16. Lakəle i Mãr̰ĩ əsə̂wə̂ ... Aleluya
17. Woni ala acn̰a nul gura nan̰ ... Aleluya
18. Nare pat da 'ywo made ... Aleluya
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19. Cendi i dəban dusi də kala ... Aleluya
20. Jesu mar dara acn̰a ənda ... Aleluya
21. Jesu cor ya daa ta ... Aleluya
22. Ya ɗar̰a mana dara dədə̂ndə ... Aleluya
23. Jesu Krist da cwara sən̰ ... Aleluya
24. An̰ji cwarə dara layandə ... Aleluya
25. Aban wade hare bo bəm ... Aleluya
26. Iin wade hare bo bi ... Aleluya
27. Chen wade hare bo bəm ... Aleluya
28. Chidən wade hare bo bi ... Aleluya
29. Sən̰a dədə̂ ka ladə bə̂də̂ ... Aleluya
30. Sən̰a dədə̂ ha meyəndale ... Aleluya
31. Aleluya Jesu Krist ... Aleluya
32. Aleluya Emanuwel ... Aleluya
33. Gəndu də biyə̂ Mãr̰ĩ dam ganandə ... Aleluya
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80 Mãr̰ĩ bwandə
1. Mãr̰ĩ bwandə
managə sən̰alə̂ ka ba də̂ alnang giyə̂,
ba də̂ alnang berni gwale duwa.
Nə̂ kəjəng ya, nə̂ kəjəng ya dəmən̰je de managə mĩĩ
dwalagələ̂, hana alna berni gwale gə ni.
2. I yande me, i yande me Aba ciri Jesu,
so ꞌwogə gə moso duwa,
so kəjigə nəm manalə̂ pat.
3. Gwale ni da, gwale ni da,
cendi dwe, me ꞌwocin̰ gəndu bə̂də̂.
Waynagə hane bwana bədə̂gə.
4. Ciri də daa di, ciri də daa di wor ib ɗəm,
hane bwana bədə̂gə do me,
anə hara ꞌywa Mãr̰ĩ.
5. Nə̂ ha dama ganang, nə̂ ha dama ganang
sən̰a menda dar̰alə̂, nə̂ ya dara mana,
nə̂ ya ɗar̰a mana dara dədə̂ng.
6. Aleluya, aleluya, Aba ciri Jesu.
Aleluya, aleluya, Aba bələndə.

81 (cantique nangjéré 182) Mãr̰ĩ ur nare pat
1. Mãr̰ĩ ur nare pat, swa giyə gə Jesu Krist,
Jesu gə Mãr̰ĩ gorəndəw cwarə̂ dara ala sariya.
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Nare yarna ta, nare yarna ta
Jesu gə Mãr̰ĩ gorəndəw cwaraə̂ dara ala sariya.
2. Wala ꞌyan̰a duwalə̂ n̰agəni ha alange
Jesu gə Mãr̰ĩ gorəndəw cwarə̂ dara ala sariya.
3. Cwara gə nare duwa nə̂ daa, moso duwa nə̂ daa me
Jesu gə Mãr̰ĩ gorəndəw cwarə̂ dara ala sariya.
4. An̰ji ərəm dara menda sən̰a bam
Sidan gə nare dəra.
Jesu gə Mãr̰ĩ gorəndəw cwarə̂ dara ala sariya.
5. Nare nə̂ sən̰alə̂ ka, cendi ha nulə̂, Way! Way!
Cendi ha nulə̂ yande dər̰ən̰a ha mendale.

82 (cantique nangjéré 189)Cwarə̂, cwarə̂
1. Cwarə̂, cwarə̂, Jesu də cwarə̂
Aleluya, də̂ haran dama ga dəw alə ciri duwalə̂.
Aba ciri Jesu gəra dam ganandu bare duwa
bor bam managə Golgota.
Aleluya, də̂ harang dama gandəw alə ciri duwalə̂.
2. Jesus gəra mar dara narje pat.
3. Nə̂ al doche dara Jesu i aba bələndə.
4. Narje nə̂ gən̰ yala dara bagə ni pi de.
5. Jesu gaba bəlndə gəra ꞌwo yi acn̰a ənda.
6. Jesu gəra mar da habda gə dagələ̂ duwə̂.
7. Hanandə alnandə berni ꞌyanagə narje pat.
75

8. Gun gə bowana bəw da an̰ji ha ꞌywa bələ̂.
9. Jesu ꞌwogən əndi, ꞌwogə narje pat.
10. Aleluya, Jesu gaba bələnin.
11. Aleluya, daran dama gandəw aba ciri dawalə̂.

83 (cantique nangjéré 219)Mãr̰ĩ urəndə pat
Mãr̰ĩ urəndə pat.
Hanə, hanə managə habda gə dagələ̂.
Aba ciri Jesu, Mãr̰ĩ gorəndəw,
ba woyandə bam gə bare duwa.
1. ꞌYeni pastə̂r pat
2. ꞌYeni ancien pat
3. ꞌYeni diacre pat
4. ꞌYeni flambeau pat
5. ꞌYeni lumière pat
6. ꞌYeni JCEET pat
7. ꞌYeni chorale pat
8. ꞌYeni abəran pat
9. ꞌYeni igərən pat
10. ꞌYeni chamran pat
11. ꞌYeni narje pat
12. Aleluya.
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84 (cantique nangjéré 50)Jesu i doktə̂r ilə̂ gamandələ̂
1. Jesu i doktə̂r ilə̂ gamandələ̂.
An̰ji dam yə̂r mani nə̂ ilə̂ alalalə̂.
Kalna bərmə̂ gənə̂ Sidan dəra bam.
Hane, ꞌywana Jesu.
Nare nə̂ daa, cendi tu diri.
Nare sən̰a dədə̂ kaw, cendi tu me ca.
Diri də ꞌyole ya ta de ilə̂ bə̂də̂.
Jesu, Jesu Krist.
2. Acn̰a dəma caga ilə̂ bə̂də̂,
an̰ji wi bam gə bare duwa.
An̰ji ya dara ɗar̰andə mana.
Hane, ꞌywana Jesu.
3. Asnaw Jesu sumi gə ꞌwaga duwə̂.
An̰ji gəlndə bərmə̂ gaba bələ̂.
Əndi nə̂ kal dusən Jesu duwə̂.
Aba bələ̂n da, an̰ji ꞌyolən nan̰e.

85 (cantique nangjéré 26) Nə̂ wom haye gaba bələ̂ managə
1. Nə̂ wom haye gaba bələ̂ managə Aba ciri əsuwə
ya ba mə̂ ꞌyagə nare pat pi ɓag de.
Managə nimi bədə̂gələ̂, an̰ji ꞌyagə haye gə pəgən̰e
me caga da, an̰ji ur ba ꞌyandə bələ̂ gə lade.
2. Mə̂ pi bəm haye duwə̂, mə̂ pi bəm managə dədə̂ninə.
Kal dər̰ənin tən̰ər managə Gwale gə lade yə̂.
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ꞌYanin dwana kal nə̂ kəbənin nəm gə dərən̰e
bər̰ən̰.
Nə̂ u nin gə Jesu gədaw me.
3

Dundi dənə̂ Mãr̰ĩ duwa i dundi gaba dusi də
wuse.
Tandi ha lə̂ dwaradələ pat kalgə dərəndə tən̰ər
nəm
managə Jesu Krist malama gaba bələnin.
An̰ji gəldə gwale gə lade gənə̂ Jesu Krist duwa.

86 (cantique nangjéré 86)Jesu Krist Mãr̰ĩ gorəndəw
1. Jesu Krist Mãr̰ĩ gorəndəw mə̂ i Aba dwani.
Aleluya, aleluya.
2. Nə̂ gobə jorgən gə Aba ciri Jesu Krist sumu.
Aleluya, aleluya.
3. Aba ciri Jesu, nə̂ bom jilay dara mə̂ i aba bələ̂
narje (mana).
Aleluya, aleluya.
4. Əjəm mə̂ bo bare dəma bam dara bələ̂ gə nare.
Aleluya, aleluya.
5. Aba ciri Jesu, nə̂ bom jilay dara mə̂ i aba kədə̂
narje. Aleluya, aleluya.
6. Jesu, nə̂ asə berni gə sum ꞌyagə nare pat.
Aleluya, aleluya.
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7. Mãr̰ĩ an̰ji ur sən̰a dədə nan̰ gə dwani də duwa.
Aleluya, aleluya.
8. Jesu Krist, nə̂ gaməm, managə habda gə dagəlalə̂.
Aleluya, aleluya.
9. Yarna nare ꞌyarbar alə̂ ta gun nem managə gaba
asa gə bə̂də̂. Aleluya, aleluya.
10. Nare nə̂ ɗəbə Mãr̰ĩ dərə̂wə̂ilə̂ ꞌwagaw gə diri wala
gə wala. Aleluya, aleluya.
11. Cendi tu diri də dərway ꞌwogə gə Abaciri Jesu Krist.
Aleluya, aleluya.
12. Cherni nem alagə bə̂də̂ Jesu Krist lə̂ ꞌyagə wama
əsəgə. Aleluya, aleluya.

87 Ciri də Samari
Ciri də Samari, Jesu amsə nimi nə̂ cha deme əsədələ̂
deme də uru: Mə̂ i wi mo?
1. Wala mən, Jesu so dara hara ciri də Samari,
an̰ji ꞌyo deme managə bəla buwə̂.
2. Jesu waydə deme: ꞌYan nimi nə̂ cha hən̰
dara mache alən nan̰e.
3. Deme die wayəw Jesu da: Əndi nə̂ i Samari me əjəm
mə̂ Juwip, dana me mə̂ amsən nimi nə̂ cha mo?
4. Jesu kwandaw moso nə̂ mwaj di sər dam managə
bərwa dalawə̂. Lan̰a so algə nan̰e?
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5. Jesu waydə deme da: Deme, ha ꞌwogan təre,
kalu a hara! Waynaw: Tərən ilə̂ bə̂də̂.
6. Jesu waydə deme da: Piy da də̂ lay i abje jiy,
abe gə caga da, abe gə caga i təre bə̂də̂.

88 (cantique nangjéré 178) Hare, bo bəm ywo Jesu
1. Hare, bo bəm ywo Jesu! Chen, kal acn̰a dəma
bam.
Hare, bo bəm ywo Jesu. Aleluya, aleluya, aleluya.
2. Cware hare mə̂ ywo Jesu. Chen, wa de hare
kalang.
Cware hare mə̂ ywo Jesu. Aleluya, aleluya,
aleluya.
3. I dara acn̰a dəma Jesu gəra managə sən̰alə̂ ka
i dara acn̰a dəma. Aleluya, aleluya, aleluya.
4. Wuyim acn̰a dəma bam Jesu Krist bare duwa me
wuyim acn̰a dəma bam. Aleluya, aleluya, aleluya.
5. Kal mani pat ꞌyaw gorəndəw Mãr̰ĩ gaba dama gə
dərə̂w di. Kal mani pat ꞌyaw gorəndəw.
Aleluya, aleluya, aleluya.
6. Mə̂ ha ꞌyaw bələ̂ gun gə bwana bəw da.
An̰ji hara ꞌyaw bələ. Aleluya, aleluya, aleluya.
7. Ɗwoy mani bam pat gwale gənə̂ Mãr̰ĩ duwa da.
Ɗwoy mani bam pat. Aleluya, aleluya, aleluya.
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8. Kal suməm mə̂ doy sen Mãr̰ĩ gwale duwa ladə nan̰e.
Kal suməm mə̂ doy sen. Aleluya, aleluya, aleluya.
9. ꞌYorəw bam managə səmə̂ Sidan gaba lama mana
di ꞌyorəw bam. Aleluya, aleluya, aleluya.
10. U bələ ni managə səmə̂ Mãr̰ĩ ni əndi səm u bələ ni
managə səmə̂. Aleluya, aleluya, aleluya.
11. Kalən managə ꞌywala lə̂ ꞌywala gaba ɗwaya yara
Kalən managə ꞌywala lə̂. Aleluya, aleluya, aleluya.
12. Doche Aba ciri Mãr̰ĩ dara mə̂ i Aba bələnin.
Doche Aba ciri Mãr̰ĩ. Aleluya, aleluya, aleluya.

89 (cantique nangjéré 217) Chen, mə̂ hara kalang
1. Chen, mə̂ hara kalang! Jesu ꞌwogəm laba.
Jesu ꞌwogəm laba dara ba mə̂ alnaw giyə.
Chen, kal gən̰ə̂ ɗi, chen, hare mə̂ ꞌywo Jesu.
Jesu ꞌwogəm laba.
2. Eglis, eglis, də̂ hare kalang! Jesu ꞌwogi laba.
3. Pastə̂r, pastə̂r, mə̂ hare kalang! Jesu ꞌwogəm laba.
4. Ancien, ancien, mə̂ hare kalang! Jesu ꞌwogəm laba.
5. Diacre, diacre, mə̂ hare kalang! Jesu ꞌwogəm laba.
6. Flambeau, flambeau, mə̂ hare kalang!
Jesu ꞌwogəm laba.
7. Lumière, lumière, də̂ hare kalang! Jesu ꞌwogi laba.
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8. Chorale, chorale, mə̂ hare kalang!
Jesu ꞌwogəm laba.
9. JCEET, JCEET, mə̂ hare kalang. Jesu ꞌwogəm
laba.
10. UJC, UJC, mə̂ hare kalang. Jesu ꞌwogəm laba.

90 (cantique nangjéré 197) Sii ꞌywala gə geche dara narje dədə̂gə
pat

1. Sii ꞌywala gə geche dara narje dədə̂gə pat.
Sən̰a dədə ka ladə bə̂də̂.
Made me gələ̂ gə dərĩn dam ilə̂.
2. Mãr̰ĩ ur narje pat. Swa giyə̂ gorəndəw Jesu Krist.
3. Jesu di cwara sən̰ dara laya woni bwa bədə̂gə.
4. Chen, hare bo bəm dara mə̂ dama gə Jesu Krist.
5. Gələ̂gə dərən̰ yala ɗəm. Chen, hare, mə̂ bo bəm.
6. Narje ha nulbə̂ sədə̂gə dara Aba bələ̂ narje.
7. ꞌYeni nare woni acn̰a n̰agəni ha alang me sən̰.
8. Mãr̰ĩ ciri duwalə̂ da daran dama gə sii ꞌywala.
9. Chen, hare kalang, Jesu ilə̂ ꞌwagamə̂.
10. Chidən, hare kalang, Jesu ilə̂ ꞌwagayə̂.
11. Aleluya, hosana. Aleluya, sii ꞌywala.
12. Aleluya, amen. Aleluya, Emanuwel.
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91 (cantique nangjéré 185)Nə̂ əndər managə gubələ̂ yə̂ gə Mãr̰ĩ
1. Nə̂ əndər managə gubələ̂ yə̂ gə Mãr̰ĩ ni me Jesu bare
duwa me woyin bam, i sədə.
2. Wala gə Jesu dara cwara gə dwãr̰i duwa da,
narje pat ha hara gadu da, i sədə.
3. Sii ꞌywala gə geche dara narje pat
nendə daran managə paradis, i sədə.
4. Wala gə Mãr̰ĩ dusu wamnaw managə sən̰a dədə̂ ka
da narje pat ha hara managə duwalə̂, i sədə.
5. Pi bəg da nə̂ i kwaya gənə̂ Sidan dara Jesu bare
duwa me wiyin bam, i sədə.
6. Kal dərə̂nin tən̰yər, Aba ciri Mãr̰ĩ.
Na nin hara dama ganəm da, i sədə.
7. Jesu də way da badə dwaynan bə̂də̂ da.
An̰ji ɗəbə ilə̂ gamandə lə̂, i sədə.
8. Narje nə̂ woni ala acn̰a nə̂ managə sən̰a dədə̂ ka
harne Jesu ilə̂ gamangə̂, i sədə.
9. Jesu di i dwani, i sii ꞌywala gə həlale me
an̰ji i Aba bələndə pat, i sədə.
10. Dawa də Jesu dara cwara managə sən̰a dədə̂ ka da,
sariya ha yibə̂ narje dədə̂gə pat, i sədə.
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92 kal acn̰a dəma bam
1. Ay, aban, kal acn̰a dəma bam.
Wala gə mə̂ dara mara da, mə̂ ha ꞌywa bələ̂.
Dərən̰a lə̂ ka da ladəni ilə̂ bə̂də̂;
nə̂ ur dara ba nə̂ ha daa managə Mãr̰ĩ səwə̂.
2. Ay, iin, kal acn̰a diya bam.
Wala gə də̂ dara mara da, də̂ ha ꞌywa bələ̂.
3. Ay, chen, kal acn̰a dəma bam.
Wala gə mə̂ dara mara da, mə̂ ha ꞌywa bələ̂.
4. Ay, chidən, kal acn̰a diya bam.
Wala gə də̂ dara mara da, də̂ ha ꞌywa bələ̂.
5. Ay, nun, kal acn̰a dəma bam.
Wala gə mə̂ dara mara da, mə̂ ha ꞌywa bələ̂.
6. Ay, awan, kal acn̰a diya bam.
Wala gə də̂ dara mara da, də̂ ha ꞌywa bələ̂.
7. Aba ciri Mãr̰ĩ asə sən̰a me ɗangər narje bogə
dodə̂ managə sən̰a dədə̂ ka.

93 Mãr̰ĩ i aba bwa mani pat
1. Mãr̰ĩ i aba bwa mani pat.
Jesu gəra cwor ya daa. An̰ji cwarə̂ sən̰a dədə̂ ka
dara laya nare woni bwa bədə̂gə hara gandagə alə̂
ta.
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2. Jesu i aba bələ̂ndə.
3. Dundi duwa idə bələ̂ narje.
4. Jesu i Mãr̰ĩ gorəndəw.
5. An̰ji yə̂r n̰agəni ənda pat.
6. Gə ɓəngu da habda duwə̂.
7. An̰ji mar dara dədə̂ndə.
8. Jesu dəm daa managə munə̂lə̂.
9. An̰ji ɗwe made bam.
10. Jesu Krist i dole ənda.
11. Dwar̰i duwa i gə dərən̰ bər̰ən̰.
12. Giyəndə dundi də wuse.
13. An̰ji cwarə̂ sən̰a dədə̂ ka.
14. Də̂ harang bwaw Jesu jilay.
15. Asənaw sumi gə ꞌwaga duwə̂.
16. Jesu Krist dwe amsa nin.
17. Sidan bunin dərə̂nin bam.
18. Aleluya, Jesu Krist.

94 Nə̂ ur ba nə̂ ha daa ta
1. Nə̂ ur ba nə̂ ha daa ta. (2x)
2. wala gənə̂ dəm nə̂ daa. (2x)
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3. Sən ha ꞌywalang nan̰e. (2x)
4. Iin, wor managə dər̰ən̰alə̂. (2x)
5. Aban, wor managə dər̰ən̰alə̂. (2x)
6. Ɓara kaw ilə̂ bə̂də̂. (2x)
7. Nulə̂ kaw ilə̂ bə̂də̂. (2x)
8. Made ha ꞌyan bə̂də̂. (2x)
9. Chen, kal acn̰a bam. (2x)
10. Də̂ harang bwa sədə̂ndə. (2x)
11. Aba dusu wusə̂ ha yaraw. (2x)
12. Aba ala acn̰a yə̂ru bə̂də̂. (2x)
13. Jesu gəra dam ganandə. (2x)
14. Mãr̰ĩ cwarə̂ ala sariya. (2x)
15. Jesu ha bələ̂ndə sən̰. (2x)
16. Darang hara gə Jesu Krist. (2x)
17. Sən̰a dədə ka ladə bə̂də̂. (2x)
18. Ciri ənda ilə̂ daa ta. (2x)
19. Cwara gənə̂ Jesu duwa. (2x)
20. Də̂ harang acn̰a pide (2x)
21. managə ciri duwalə̂. (2x)
22. gaga kaw ilə̂ bə̂də̂. (2x)
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23. Mãr̰ĩ ur nare pat. (2x)
24. Chamrang, hane ꞌywana Jesu. (2x)
25. Jesu ya ɗar̰a mana. (2x)
26. An̰ji cwarə̂ dara layandə. (2x)
27. Aleluya, Jesu Krist. (2x)

95 Əjəm gə mə̂ wor bwa bəm sən̰
1. Əjəm gə mə̂ wor bwa bəm sən̰, chen, hare ꞌywo
Jesu.
I dara acn̰a dəma, Jesu gəra mar nəm.
Chen, Mãr̰ĩ urəm! I sədə, Mãr̰ĩ urəndə.
Mãr̰ĩ urəndə nan̰e, nendə woni ala acn̰a.
2. Nare gən̰ Jesu bam, an̰ji wi acn̰a day bam
gə bare duwa gə bor bam managə habda duwə̂.
3. Aban me iin me, chen me chidən me,
Jesu ilə̂ ꞌwagangə̂! Hane, bwana bədəng.
4. Moso me mware me, hane bwana bədəng
dara wala gə caga ka da, i wala gaba dwani.
5. Aleluya, amen! I sii ꞌywala gə geche
Mãr̰ĩ giyedə̂ Jesu gəra mar dara dədə̂ndə.
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96 (cantique nangjéré 136) Jesu aba bələndə də̂ swa alə̂ daa ta
1. Jesu aba bələndə də̂ swa alə̂ daa ta,
hara sən̰a dədə̂ ka mar managə Kalber
dara bələ̂ndə nəm, dara laya woni bwa bədə̂gə.
Ha ꞌywalam sən̰, an̰ji i Aba dwani.
Jesu ha wamə̂ gə mani woni ɗwaya dəm.
An̰ji me i aba dwani.
2. Deme də abe də̂ Jesu hara wadə lə̂,
nə̂ bi acn̰a bam diyə̂ laba kaw nə̂ ilə̂
dara wayə̂ gə dwana dənə̂ aba ciri duwa.
3. Piyər bəl sarni managə Jesu duwə̂ me, Jesu asu
həlala laba kaw ilə̂ dara wamə̂ gə duwana dənə̂
Mãr̰ĩ duwa.
4. Toma way da Jesu ba dəm bə̂də̂
me Jesu dəm da managə munələ̂.
Kal gaga gwale dənə̂ ɗi, hare managə Jesu səwə̂.
5. Əjəm gaba n̰agəni mə̂ nul dana mo? Gaba Mãr̰ĩ
ba nəmu bam. Jesu kal dər̰əw dəmə̂ ɓag dəm
hare managə Jesu səwə̂.
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Asəngar nə̂nə̂ Jesu duwa

1. Asəngar nə̂nə̂ Jesu duwa, ɗəbənə̂ daa,
də̂ harang jara gə sidan dədə̂ ala acn̰a.
Layna man dan nə̂ say, Jesu ɗwoyəw bam.
Yande də̂ jarang gə acn̰a pat gə sən̰alə̂ ka.
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Asəngar nə̂nə̂ Jesu duwa, Jesu ilə̂ dərəndələ̂
habda gə dagəla gənə̂ Jesu duwa ilə̂ dər̰əndələ̂ pat.
2. Ciri pat dənə̂ sidan dəra ha menda i bam.
Eglis dənə̂ Krist duwa da, ɗwoy bam pat pat.
Sidan ha gələ̂ dər̰ən̰ nan̰ Jesu way yande
gwale gə Jesu Krist wayu i wi me ha gaga mo.
3. Nare pat nə̂ sən̰alə̂ ka ɗoyna diri ni,
diri dənə̂ tudənin, yinə̂ da pat.
Nare nə̂ daa di, cendi dwe, cendi ajə pide
dara diri də̂ ka di i gwale gaba bələ̂ narje.
4. Asəngar nə̂nə̂ Jesu duwa, kəbnə̂ Jesu,
ꞌywaləmanandə gə Sidan kalnaw bərmə̂ bə̂də̂.
An̰ji i aba wama managə diləmə̂ nare nə̂nə̂ Krist
duwa. Də̂ harang kəbə̂ Jesu bəra hara gandəw da
ta.

98 (cantique nangjéré 83)Yarna Mãr̰ĩ dəndaw ilə̂ hara ciri də da lə̂
1. Yarna Mãr̰ĩ dəndaw ilə̂ hara ciri də da lə̂,
i nare nə̂ gən̰ Sidan bam.
Jesu Krist Mãr̰ĩ gorəndəw pigə̂ nare dwar̰agələ̂ ur
dara ba ha gandagə ciri duwalə̂.
Hanandə, hanandə gə dərəndə pi
ɗəbənəndə, ɗəbəndə dara Mãr̰ĩ bəw.
Sidan ilə̂ n̰ilangandələ̂ ya mĩĩ ba n̰ilangəgə mwagne de
ur dara ba mendə̂ gwale gənə̂ Mãr̰ĩ duwa bam.
2. Kalna manə̂ cende nə̂nə̂ Sidan dəra bam.
Kalna dusərə̂ng managə Jesu duwə̂.
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Amsəna Mãr̰ĩ nan̰e,
kalna dusərə̂ng managə Jesu duwə̂.
Jesu də̂ me i aba bələ̂ndə.
3. Sidan ilə̂ lama nare gə gwale gə kulagə.
Tandi i kulagə də abaciri dara tandi ilə̂ lama nare
nə̂nə̂ Mãr̰ĩ duwa dara ba də̂ ha gandagə duwalə̂.
4. Maktubu dənə̂ Mãr̰ĩ duwa way, Sidan, ba i idə
dwana. Dwana dənə̂ Sidan dəra i pədən̰e ɗən̰.
Jesu waygə nare ba asəna dərən̰ nə̂ na dara ɗəbə̂
waya gwale gənə̂ Mãr̰ĩ duwa.
5. Nare nə̂ ilə̂ pamda Sidan tarədə̂ i koy dəra.
Wala gə Jesu cwarne, managə sən̰a dədə ka,
an̰ji ha da sariya də geche managə nare dədə̂gələ̂
ma na gaba dama kaw ilə̂ bə̂də̂.

99 (cantique nangjéré 67)

Jesu, nə̂ bwom nin jilay dara sumi gə ꞌwogə dəma

1. Jesu, nə̂ bwom nin jilay dara sumi gə ꞌwogə dəma
dole gaba bələ̂ narje pat Jesu Krist, Emanuwel.
2. Jesu, di i ꞌywala nin, ꞌywala gə ɗang da i nin
bə̂də̂.
Nare nə̂ sən̰a dədə̂ ka i woni mar̰ande dəma,
əjəm me mə̂ bələnin pat.
3. Ladni dəma da nan̰e dwãr̰i də sən̰a dədə̂ i dəma
nare nə̂ sən̰a dədə̂ ka pat ha marale.
Əjəm da, mə̂ dam i gə dərən̰ bər̰ən̰.
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4. Aleluya, nə̂ i nin nare dəma sariya ilə̂ bə̂də̂
dədə̂ninə̂. Nə̂ ꞌywo nin bələ̂ me paradis me bare
dəma me nə̂ bələ̂nin nəm.
5. Nə̂ aləm nin doche, Jesu, made də dəma me kədənin
nare nə̂ sən̰a də̂ ka pat gən̰əm bam,
ꞌywala gə dəma ɗwe gə day bam.
6. Bwanaw aba ciri jilay. Wala gə lade gənə̂ Aba ciri
duwa, aleluya, ciri dəmalə̂ sii ꞌywala gə dər̰ən̰
bər̰ən̰.
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(Cantique nangjéré 51)Kulu gə gə asəw da kur̰a dədə̂

1. Kulu gə gə asəw da kur̰a dədə̂, kulu gə ta di ha jur̰ə
bə̂də̂, gale gəgdənəw kaw ha jur̰ə bə̂də̂.
Kulu di kur̰a dam i gə dər̰ən̰ bər̰ən̰.
Jesu Krist səw ya kur̰a de managə ɗang pat da i kərda,
managə ɗang pat da i kərda.
2. Kur̰a ənda i Jesu Krist. Də̂ harang ɗəbə̂ gədərandə̂
lə̂ jang. Sidan kan̰ji bərmə̂ badə̂ lamdəle.
Ɗəbnə̂ lə̂ gədərang dədə̂gələ̂ jang.
3. Eglis dənə̂ Jesu duwa i kur̰a dədə̂. Gwale gə lade
gənə̂ Jesu duwa, kulagə dənə̂ Sidan pat ha ꞌyan̰a
bam. Jesu gwale duwa i gə dər̰ən̰ bər̰ən̰.
4. An̰ji cwarə̂ dara ala sariya duwa ha ulə̂ nare bam
pat. Əjəm gə mə̂ bwana bəm bə̂də̂ da, ciri də ta di
mə̂ ha hara lə̂ bə̂də̂.
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101 (Cantique nangjéré 158)

Nare pat, nare pat damə̂ səmə̂ wala gə ta lə̂

1. Nare pat, nare pat damə̂ səmə̂ wala gə ta lə̂
Jesu də cwarə̂ dara laya nare duwa.

Sii ꞌywala, sii ꞌywala managə wala gə ta lə̂,
wala gə ta lə̂, Jesu də cwarə̂ dara laya nare duwa.
2. I wi ꞌwocn̰ mo, i wi ꞌwocn̰ cwara gənə̂ Jesu duwa?
Wala gə ta lə̂ Jesu də cwarə̂ dara laya nare
duwa.
3. Nə̂ ərəm, nə̂ ərəm dara dama ganəm
wala gə ta lə̂ Jesu də cwarə̂ dara laya nare duwa.
4. Made də dii sər, made də dii sər ha ꞌyan bə̂də̂
wala gə ta lə̂ Jesu də cwarə̂ dara laya nare duwa.
5. N̰agəni, n̰agəni kaw ilə̂ bə̂də̂
wala gə ta lə̂ Jesu də cwarə̂ dara laya nare duwa.
6. Yi səm do, yi səm dara gama Jesu,
wala gə ta lə̂ Jesu də cwarə̂ dara laya nare duwa.
7. Yi sii do, yi sii dara gama Jesu,
wala gə ta lə̂ Jesu də cwarə̂ dara laya nare duwa.
8. Pide, pide managə wala gə ta lə̂,
wala gə ta lə̂ Jesu də cwarə̂ dara laya nare duwa.
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102

(Cantique nangjéré 168)

Wala gə gə yə Jesu Krist

1. Wala gə gə yə Jesu Krist managə ciri də Betəlehem
(2x)
managə ciri də dwe də dole gə Herode lam dwãr̰i
yə̂, ciri də ta də me gə yəw wə̂. (2x)
2. Nare nə̂ dərə̂gə na swa gəralə̂, cendi gəra ꞌyaw
mani nə̂ dwani (2x)
da ta i ɗechu dəm gələgə bərəmə̂, gələgə bər̰ən̰ dəm
managə Betəlehem. (2x)
3. Wala gə Herode so dwe yande da, dusu so mendə̂
bam. (2x)
An̰ji so ꞌwogə narje nə̂ dərə̂gə na ur gə ba gələnəw
ɗechu di. (2x)
4. An̰ji so ꞌyə̂ dine nə̂ ꞌyən̰ managə ciri də Betəlehem
(2x).
Nare dwe nulə̂ managə Rama, Rachel nul dara
dəndadə̂. (2x)
5. Aleluya, Jesu gaba bələnin dundi də̂ wuse yə̂ Aba
ciri dara .(2x)
Narje pat gəra yərəw i Mãr̰ĩ gorəndəw ꞌyang cendi
gəra ꞌyaw mani nə̂ dwani. (2x)
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(Cantique nangjéré 206)

1. Abaciri Jesu Krist (2x), Jesu hare wanə̂.
Də̂ alang sii ꞌywala wala gə wala.
93

2. Abaciri di (2x), Jesu i Mãr̰ĩ gorəndəw.
3. Managə dusənə̂ (2x), Jesu dam ilə̂.
4. Aba ꞌwo dən da (2x), Judas Iskariyot.
5. Jesu də̂ way da (2x), ꞌyəni anə̂ kan̰ji i wi mo.
6. Nare pat way da (2x), Jesu gə Nasaret.
7. Piyer bi sugənə̂ (2x) dara ꞌya gə narje.
8. Jesu də̂ wayu da (2x): Piyer, kal sugənə̂ di.
9. Yi gwale gənə̂ Mãr̰ĩ duwa (2x),
mar nəm habda duwə̂.
10. Jesu nul nan̰e (2x): Eloyi, eloyi!
11. Eloyi, eloyi! (2x) Lama sabatani?
12. Abaciri ni Mãr̰ĩ (2x), mə̂ gən̰ə̂ bam mo?
13. Jesu də̂ mar ɗəm (2x), ɗəm daa munələ̂.
14. Gun gaba bələ̂ sarni (2x), Toma bələ̂ sarni.
15. Jesu də̂ wayu da (2x): Toma, hare bo bəm.
16. Nə̂ ha ala i man mo (2x) dara bwa bən ꞌyaw Jesu.
17. Nə̂ ꞌyow bələ̂ ɗəm (2x) dara Jesu dəw.
18. Doche, Mãr̰ĩ ni (2x), giyəndə gə Jesu Krist.

104 Jesu hara
Jesu hara, Jesu hara gə suw duwa sən̰alə̂ ka.
An̰ji i Mãr̰ĩ ꞌyang. Mãr̰ĩ gorəndəw dole gaba bələ̂
nare.
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1. Daa me, daa me sən̰a dədə̂ ka pat əjəm mə̂ damə̂
diyə̂, Mãr̰ĩ gorəndəw gaba bələ̂ nare.
2. Ɗangər̰na, ɗanger̰na sədəng ladna dam na gə
gwale ni yo, Mãr̰ĩ gorəndəw gaba bələ̂ nare.
3. I dara na, i dara na me bare dəma gəra bor managə
sən̰alə̂ ka, Mãr̰ĩ gorəndəw gaba bələ̂ nare.
4. Bare dəma, bare dəma gəra bor managə sən̰alə̂ ka
dara wiya acn̰a nin, Mãr̰ĩ gorəndəw gaba bələ̂ nare.
5. Aleluya, aleluya! Jesu i dole gaba bələ̂ nare,
Mãr̰ĩ gorəndəw gaba bələ̂ nare.

105 Mãr̰ĩ də wayəndə ba də̂ kalang acn̰e ənda də̂ bam
Mãr̰ĩ də wayəndə ba də̂ kalang acn̰e ənda də̂ bam.
Bwanandə bədə̂ndə, dara cwara gənə̂ Jesu duwa.
1. Aban, hare! (2x) Bo bəm dər̰ən̰a ladə bə̂də̂,
bwanandə bədə̂ndə, dara cwara gənə̂ Jesu duwa.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Iin, hare bo biy dər̰ən̰a ladə bə̂də̂,..
Chen, …
Chidən, …
Nun, …
Gan, …
Awan, …
Mwan, …
Aleluya, aleluya. Abaciri Jesu.
Aleluya dara cwara gənə̂ Jesu duwa.
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106 Mãr̰ĩ uri, Mãr̰ĩ uri narje pat
1. Mãr̰ĩ uri, Mãr̰ĩ uri narje pat,
swa giyə̂ gorəndəw gə Jesu Krist.
Ay ay, i wi? Ay ay i wi urəndə̂ ya Jesu de, urəndə̂ ya
Jesu de, urəndə̂ ya Mãr̰ĩ de mo?
2. Hane, də̂ harang darang dama gə Jesu Krist,
alə̂ ta, alə̂ ciri dənə̂ Mãr̰ĩ yə̂ yo.
3. N̰agəni ilə̂ bə̂də̂, ilə̂ bə̂də̂
alə̂ ta, alə̂ ciri dənə̂ Mãr̰ĩ yə̂ yo.
4. Gələ̂ gə dərən̰ ilə̂ bə̂də̂, ilə̂ bə̂də̂
alə̂ ta, alə̂ ciri dənə̂ Mãr̰ĩ yə̂ yo.
5. Nulə̂ ilə̂ bə̂də̂, ilə̂ bə̂də̂
alə̂ ta, alə̂ ciri dənə̂ Mãr̰ĩ yə̂ yo.
6. Mwom kaw ilə̂ bə̂də̂, ilə̂ bə̂də̂
alə̂ ta, alə̂ ciri dənə̂ Mãr̰ĩ yə̂ yo.
7. Made ilə̂ bə̂də̂, ilə̂ bə̂də̂
alə̂ ta, alə̂ ciri dənə̂ Mãr̰ĩ yə̂ yo.
8. Də̂ harang dayara, də̂ harang dayara
alə̂ ta, alə̂ ciri dənə̂ Mãr̰ĩ yə̂ yo.
9. Də̂ harang aja pide, də̂ harang hara aja pide
alə̂ ta, alə̂ ciri dənə̂ Mãr̰ĩ yə̂ yo.
10. Hane, də̂ harang darang ala sii ꞌywala (2x)
alə̂ da, alə̂ ciri dənə̂ Mãr̰ĩ yə̂ yo.
11. Aleluya, aleluya, hosana.
Aleluya, amen o.
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