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Ais itu, Yesus pi dudu
bamangada deng peti derma
di Tuhan pung Ruma
Sambayang Pusat. Dia lia
orang dong datang kasi maso
dong pung doi kolekte pi
dalam itu peti.
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Dia lia orang kaya dong ju
datang kasi maso dong pung
doi bam-banya di situ.
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Ais ada satu janda kasian ju
datang iko sambayang. Dia
kasi maso doi dua sen di itu
peti. Itu doi pung harga paling
kici.
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Ais Yesus gape Dia pung ana
bua dong bilang, “Bosong lia
bae-bae sang itu janda kasian
tu. Dia kasi maso doi dua sen
sa, ma dia su kasi lebe dari
samua orang.
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Itu orang laen dong samua
kasi maso kolekte dari dong
pung doi sisa. Ma ini janda ni,
dia su kasi abis dia pung doi
samua sang Tuhan Allah.”
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