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Nərgɨ nauəuə Nərgɨn əkuəkɨr
Jenesis Jen
Eksodas Eks
Levitikas Lev
Namba Nam
Dutronome Dut
Josua Jos
Jajes Jaj
Rut Rut
Fas Samuel 1Saml
Seken Samuel 2Saml
Fas King 1King
Seken King 2King
Fas Kronikel 1Kron
Seken Kronikel 2Kron
Esra Esra
Nehemaea Neh
Esta Esta
Job Job
Ol Sam Sam
Ol Proveb Prov
Eklesiastis— Prija Pri
Sing Blong Solomon Sing
Aesea Aes
Jeremaea Jer
Ol Krae Krae
Esikel Esik
Daniel Dan
Hosea Hos
Joel Joel
Amos Amos
Obadaea Obad
Jona Jona
Maeka Maeka
Neham Neham
Habakuk Hab
Sefanaea Sef
Hagae Hag
Sekaraea Sek
Malakae Mal

Mak rəha nauəuəmɨn rəha Nəmtətiən Vi
Matiu …Mat
Mak …Mak
Luk … Luk
Jon … Jon
UəkMɨn … Uək
Rom … Rom
1 Korən … 1Kor
2 Korən … 2Kor
Kəlesiə … Kəl
Efəsɨs … Efəs
Fɨlɨpai … Fɨl
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Kolosi … Kol
1 Təsalonaikə … 1Təs
2 Təsalonaikə … 2Təs
1 Timoti … 1Tim
2 Timoti … 2Tim
Taitəs, Fɨlimon … Tait, Flm
Hiprus …Hip
Jemɨs … Jem
1 Pitə, 2 Pitə … 1Pitə, 2Pitə
1 Jon, 2 Jon, 3 Jon, Jut … 1Jon, 2Jon, 3Jon, Jut
Nəhan-əhaniən …Nəh

Nəghatiən tətaupən
Fastok
Fromwanem nao yumi transletem Baebol i kam long lanwis blongWhitesands? Taem
olman oli raetem Baebol, oli raetem long ol lanwis blong olgeta we oli kolemHiprumo
GrikmoAramaik. Bihaen, samman oli tanem i kam long samdefdefren lanwis. Baebol
i no kam long Inglɨs lanwis bitim 1300 yia i pas. Be i had wok tumas blong ridim tok
blongGod longwannarafala lanwis. Mo natingwewanman i save rid longwan defren
lanwis, be lanwis ya i no rili tajem hat blong hem. Be taem tok blong God i stap long
stret lanwis blong wan man, mo hem i ridim o hem i harem, be tok blong God i tajem
hat blong hem.

Fasin blong tanem tok i kam long lanwis
Mifala iwok longwanrodwe iblong folemminingblong toktok. Mifala i no traemblong
tanem wan wan wod, be mifala i lukluk gud ful mining blong stampa toktok, afta nao
mifala i lukaotemwan rod blong talem semmining long lanwis blongWhitesands.
Oltaem mifala i stap lukluk gud long Grik lanwis we oli raetem Niutestɨmɨn long hem
fastaem, blongmekem sua semifala i karem stret mining we i gat i stap.

Fasin blong joenem ol fes
Longwanwanples longbukya, baeyumi faenemsamfesweoli joenem, olsemRom1:3-
4. Fasinblong raetemGrik lanwismo Inglɨs lanwismoBislama lanwishem idefren long
fasin blong raetem lanwis blong Whitesands. Ale, wan wan taem ol transleta oli mas
muvum sam laenwe oli stap bihaen,mo olimas pulum i kamantap smol. Mining blong
Grik lanwis moWhitesands lanwis i semak nomo, be sam laen oli muv-muv lelebet.
Ol defrenmak long buk ya
Taem yu ridim samwod we oli luk olsem: KIG RəHA KIG MƗN, hemia i min se hemi wan
spesel nemblongwanman. Omaethemi tokbaot samtingweoli raetemabaotwanman
olsem: INU IESU, KIG RəHA NəTəM ISREL, we oli putum antap long kros blong Jisas.
Taem yu luk stael olsem, hemi min se, bae yu ridim strong, olsem fes ya blong Rom
2:13 we i talem se, “Tol lanəha mətəu-inu səniəmə nətəmimi nətəm kautətəu Lou iətəm
kotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, mətəu nətəmimi nətəm kautol nati iətəm Lou tətəni, ilah
əha, Uhgɨn otəni məmə ilah kotəhruahru e nəhmtɨn.”
Omaetyuridimsamwodweoliwandefren lanwisolsem, “Talitəkum.” Manwe i raetem
i putum stret long lanwis blong Aramaik o Hipru.
Ol kwestin, yumi makem olsem Bislama, we i gat mak ia “?” long stat mo long en blong
laen, olsem hemia, “?Pəh təmətei nauəuə u?”
Mak ya “!” i min se yu ridim strong. Mak ia i kam long statmo long en blong laen olsem,
“!Amərəkɨs muvən isəu, Setən!”
Tufalamakya tugeta “!?” o “!!” imin seman i sapraes ohemi kros ohemino save olgeta.
Taem yu ridim, yu ridim strong, olsem, “!?Onəhgɨn nəpanotəhrun!?”
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Makya “:” imin se i gat sam samting i stap kamyet, olsemwan list olsem, “Olmanblong
Jisas nem blong olgeta ya: Pita, mo Jemes, mo Jon, mo…” “Ol frut blong Tabu Speret oli
olsem: lav; mo gladhat; mo pis…”
Mak ya “;” i min se tingting we i kam afta i defren be klosap nomo long hemia we i go
fastaem.
Stret lanwis blong Gris
Wanwan taem, i hadwe i hadblong tanem lanwis blongGris fromsamwod long lanwis
Gris, i no gat long samnarafala lanwis olsem Inglɨs o lanwis blongWhitesands. Mo fasin
blong toktok blong ol man Gris i no semak wetem fasin blong yumi. Ale mifala i mas
jusumwandefren rod blong tanem toktok. Wanwan taemmifala i jusumblong raetem
wan samting we yumi savegud long lanwis, be oli gat wan defren samting long taem
blong Jisas. Olsem long Bislama Baebol, oli no raetem “sid blong mastat,” be oli raetem
“sid blong nambangga.” Sipos i olsem, bae yumi putumwan futnot we i talem olsem se:
“stret lanwis blong Gris i talem olsem se…”
Ol futnotmo ol refrens
Wanwan taem bae yu luk wan smol leta i stap klosap long en blong wanwod o long en
blongwan laen olsemhemia.* Mining blong leta i olsem se, i gat wan tokwe i stap daon
long en blong pej blong talemaot wan samting blong wod ya o laen ya. Luk daon long
en blong pej blong faenemwan futnot we i gat wan letawe i olsemhemia long en blong
laen wan. Wanwan taem bae i talemoat mining blong wan samting, mo narafala taem
bae i talemaot stret lanwis Gris blong wod o laen, o bae i talemaot wan narafala ples
long Baebol we i gat sem tingting or tok. I gud blong yumi lukluk ol smol tok ya.
Ananit long ol futnot, bae yu luk ol refrens. Ol refrens oli talemaot wan narafala ples
long Baebol we i gat sem tingting o tok olsem ves we refrens i stap tokbaot. Traem luk
daon long en blong pej ya blong faenem wan eksampol blong wan refrens blong Rom
7:23.
Taemwan stori i stap longwan defren buk bakegen
Yumi save se ol buk blong Matiu, Mak, Luk, mo Jon, oli stap tokbaot laef mo ded blong
Jisas Kraes,moolsemwanemhem i laef bakegen long ded. Plante taemyumi ridimwan
stori long buk blongMatiu, be i gat sem stori nomo longMak o Luk o Jon. Sipos i olsem,
bae yumi faenem rod blong narafala stori ya ananit long blakmak, olsem hemia blong
Mak 1:9:
Jon təmol bəptais e Iesu əpəha e nəhu Jotən
(Mat 3:13-17; Luk 3:21-22)
Ale, stori ya blongbaptaes blong Jisas longMak1:9, hem i stapbakegen longMat 3:13-17
mo long Luk 3:21-22.
Ol bukwe oli raetemBaebol long hem fastaem
Ol man we oli raetem Niutestɨmɨn, oli bin raetem buk blong olgeta klosap tu tausɨn yia
i pas finis. Taemman i raetem wan buk, be sam narafala man oli ridim mo oli mekem
wan kopi blong hem. Oli raetem nomo wetem pen mo pepa from we oli no gat masin
blong printim. Afta, samnarafalaman oli ridimol kopi ya,mo olimekemkopi bakegen.
Ol stret bukweoli raetem fastaem, yuminomogatnaoia. Be i gat plante kopi i stap. Wan
wan taem, yumi faenem se ol kopi oli no agri long sam smol ples. Taem yumi faenem
wan ples olsem, yumi ting se kopi we i olfala bitim ol narawan, hemia nao i gat stret
tok olsem buk we oli raetem fastaem. Be wan wan taem yumi no sua se weswan long
ol kopi i stret olgeta. Ale, bae yumi putum wan futnot we i talem olsem se, “Long sam
* 0: Hemia nao wan eksampol blong wan futnot we i stap long japta 3 mo ves 5 long wan buk. 0: Kal 5:17; 1
Pita 2:11 (Eksampol ya i kamaot long Rom 7:23. Ale tufala refrens ya, oli gat sem tok, o sem tingting olsemRom 7:23.)
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olfala kopi blong Niutestɨmɨn we oli raetem long lanwis blong Gris bifo, fes ya i talem
olsem se, …”
Tiksonari
Siposyunosaveminingblongwanwod longbukya, traemlukluk long tiksonaribihaen.
Bae yumi faenem plante wodwe oli talemaot gudmining blong olgeta.
Ol Stampa Tok Long Baebol
Bihaen long tiksonari, i gat wan Baebol stadi we i soem ol ples long Niutestemanwe oli
tokbaot ol defren stampa tok long Baebol, olsem “God i olsem wanem,” “Hao nao bae
yumi kamolman blong Jisas Kraes,” “Famli,” “Tabu Speret imekemwanemkaenwok.”
Yumi lukluk gud ol ves we oli stap ananit long stampa tok ya.
Olmap
Bae yumi faenem samdefrenmapblong ol defren pleswe Jisas iwokbaot long hem,mo
sammapwe oli soemaot wokbaot blong Pol.
Lastok
Whitesands Baebol Translesen Projek i mekem ol wok blong tanemNiutesteman i kam
long lanwis blongWhitesands. Projek ya i satp ananit long Vanuatu Baebol Translesen
we hem i wan Komiti blong Kristin Kaonsel blong Vanuatu.
I gat plante man mo woman oli bin givhan long wok blong tanem Niutestɨmɨn i kam
long lanwis blong Whitesands. Mifala evriwan i wantem leftemap nem blong Masta
mo Sevia Jisas Kraesmo talem tangkiu long hem fromwehemnomo i givimpaoa blong
mekem bigfala wok ya. Prea blong mifala se, taem yumi ridim buk ya, bae God i tajem
hat mo jenisim laef blong yumi wanwan.
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Matiu
Nanusiən Təuvɨr Rəha Iesu Krɨsto IətəmMatiu Təmətei

Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə uMatiu
?Pəhtəməteinauəuəu?Matiu təməteinauəuəu. In iətəmi tueləf kəti rəha Iesu. Nərgɨn

kəti mɨn u Lifai. Matiu in iətəm Isrel iətəm tatos məni rəha takɨs rəha kəpmən rəha Rom.
Mətəu Iesu təmauɨn lanməmə in otuva rəhan kəti iətəmimi.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei nauəuə u tatuvən o nətəm Isrel, mətəu təmətei

e nəghatiən Kris iətəm təhmen e Bislama rəha nətəmimi mɨn rəfin ikɨn əha. (Afin-to
“Nəghatiən Kris” e tiksɨnəri.)
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Nauəuə u tatɨlpɨn Oltestɨmɨn mɨne Niutestɨmɨn

mətəu-inu in tətəghati tepət e nəghatiən rəha iəni mɨn rəha Uhgɨn aupən iətəmkəmətei e
Oltestɨmɨn. Kəməutəhtahnin iətəmi kəti iətəm otuva mosmiəgəh ilah. Kəutauɨn e iətəmi
u məmə Krɨsto, uə Məsaiə. E nian rəha Iesu, nətəm Isrel kəmautatɨg ahgəl kəpmən rəha
Rom.
?Təmətei nauəuə u o nak? Matiu təmətei nauəuə u məmə otəni pətɨgəm vivi məmə

Iesu inKrɨsto (Məsaiə), iətəmi iətəmUhgɨn təməni rəkɨsməmə otəpanahli=paməmə otuva
mosmiəgəh Isrel. Matiu təməghati e nəghatiən tepət rəha Uhgɨn e Oltestɨmɨn iətəm
iəni mɨn kəmotəghati lan e Iesu, kəni mətəgətun məmə nəghatiən mɨn u kohiet=pa e
nəmiəgəhiən rəha Iesu. Kəni Matiu tolkeikei məmə nətəmimi okotəhrun məmə Iesu in
Kig iətəm in ilɨs e kig mɨn rəfin.

Tɨpɨ Iesu Krɨsto tərahmɨn
(Luk 3:23-38)

1 Ilah mɨn u nərgɨ tɨpɨ Iesu Krɨsto tərah mɨn nəuvein. Kig Tefɨt in tɨpɨn tərah asoli kəti.
Kəni tɨpɨn tərah asoli mɨn kəti u tətaupən in Epraham.
2Epraham in tatə rəha Aisək,

kəni Aisək in tatə rəha Jekəp,
kəni Jekəp in tatə rəha Juta mɨne pianmɨn,
3kəni Juta in tatə rəha Peres mɨne Serə, rəhalaumamə u Temar,
kəni Peres in tatə rəha Hesron,
kəni Hesron in tatə rəha Ram,
4kəni Ram in tatə rəha Aminatap,
kəni Aminatap in tatə rəha Nason,
kəni Nason in tatə rəha Salmon,
5kəni Salmon in tatə rəha Poas u rəhanmamə Rehap,
kəni Poas in tatə rəha Opet u rəhan umamə Rut,
kəni Opet in tatə rəha Jese,
6kəni Jese in tatə rəha Kig Tefɨt.

Kəni Kig Tefɨt in tatə rəha Solomən u rəhanmamə in pətan rəha Uraiə aupən,
7kəni Solomən in tatə rəha Rehopom,
kəni Rehopom in tatə rəha Apia
kəni Apia in tatə rəha Asa,
8kəni Asa in tatə rəha Jehosəfat,
kəni Jehosəfat in tatə rəha Jehorəm,
kəni Jehorəm in kəha tərah rəha Usaiə,
9kəni Usaiə in tatə rəha Jotəm,
kəni Jotəm in tatə rəha Ahas,

1:1 Jen 22:18; 1Kron 17:11 1:3 Jen 38:29-30; Rut 4:18-22 1:5 Rut 4:13-17 1:6 2Saml 12:24
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kəni Ahas in tatə rəha Hesɨkaiə,
10kəni Hesɨkaiə in tatəMənase,
kəni Mənase in tatə rəha Amon,
kəni Amon in tatə rəha Josaiə,
11 kəni Josaiə in tatə rəha Jekonaiəmɨne pian mɨn, kəni uərisɨg lan, tɨkɨmɨr mɨn rəha
nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel kəmotəmki ilah məhuvən Papilon məmə ilah okəhuva
slef mɨn rəhalah.

12Kəni inunərgɨkəhamɨn iətəmtəmətuəuin eniannəuanɨləuɨsmɨnrəha Isrel kəməhuvən
Papilon.

Jekonaiə in tatə rəha Sealtiel,
kəni Sealtiel in kəha rəha Serupapel,
13kəni Serupapel in tatə rəha Apiut,
kəni Apiut in tatə rəha Eliakim,
kəni Eliakim in tatə rəha Asor,
14kəni Asor in tatə rəha Satok,
kəni Satok in tatə rəha Akim,
kəni Akim in tatə rəha Eliut,
15kəni Eliut, in tatə rəha Eleasar,
kəni Eleasar in tatə rəhaMatən,
kəni Matən in tatə rəha Jekəp,
16kəni Jekəp in tatə rəha Josɨp u iərman rəhaMeri.
Kəni Meri təmələs Iesu, kəni kətauɨn lan məmə Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə
otahli=pa.

17 Təmətuəuin e Epraham mətəuarus=pən Kig Tefɨt, kəha tərah mɨn əmə u nəuvein
kəmətei rəkɨs nərgɨlah, ilah fotin. Kəni təmətuəuin mɨn e Kig Tefɨt mətəuarus=pən
nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel kəməhuvən Papilon, kəha tərah mɨn ilah rəfin fotin. Kəni
təmətuəuin mɨn e nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel kəməhuvən Papilon mətəuarus=pən Krɨsto
iətəmUhgɨn təməni məmə otahli=pa, kəha tərahmɨn ilah rəfin fotin.

Nairiən rəha Iesu Krɨsto
(Luk 2:1-7)

18 Inu nanusiən təuvɨr rəha nairiən rəha Iesu Krɨsto.
Mamə rəha Iesu, nərgɨn u Meri, kɨnəni rəkɨs məmə okos rəhan kətɨm kan məmə

otɨtəu=pən suah kəti, nərgɨn u Josɨp. Mətəu e nian kəsiəuva əhanəhiənmuatɨg pəti kətiəh,
kəni Josɨp təsuvən əhanəhiənmeruh,mətəuNarmɨn Rəha Uhgɨn tɨnolməməMeri, iəpəou
tɨnatɨg rəkɨs lan. 19 Kəni rəhan iauəhli Josɨp in iətəmi əhruahru, kəni tətəlɨg lan məmə
otəpəhMeri, mətəu in təsolkeikeiənməmə otol Meri taulɨs, kəni nɨkin təhti məmə otəsəni
pətɨgəmiən kəmnətəmimi.

20Mətəuniannɨkin təmatəhtiməmə in otol nətəlɨgiən əha, kəni agelo kəti rəha Iərmənɨg
tuva ohni e nəməhlairiən məni=pən kəm in məmə, “Josɨp, mipɨ Tefɨt tərah. Onəsəgɨniən
məmə onəkit Meri məmə in rəham pətan, mətəu-inu suakəku əha tətatɨg lan, in təmsɨpən
əmə e Narmɨn Rəha Uhgɨn. 21 Kəni in otələs nətɨn kəti iərman, kəni onəkauɨn e nərgɨn
məmə Iesu* mətəu-inu in otosmiəgəh rəhan mɨn nətəmimi e noliən tərah mɨn rəhalah.”
22Natimnati mɨn rəfin əha kəməhuvamotol əmə nɨpəhriəniən e nəghatiən rəha Iərmənɨg
iətəm rəhan kəti iəni təməni aupən ikɨn məmə, 23 “Pətan mɨtə kəti iətəm iərman təsuvən
əhanəhiən ohni, otəpəh məuɨg, kəni məpanələs nətɨn kəti iərman, kəni okauɨn e nərgɨn
məmə Imaniuel,” inu nɨpətɨn təni məmə, “Uhgɨn tətatɨg kitahmin.”

24 Kəni nian Josɨp təmair, kəni təmɨtəu=pən əmə nəghatiən rəha agelo rəha Iərmənɨg.
Kəni təmuvənmitMerimuva e rəhan lahuənuməmə rəhan pətan, 25mətəu in təməsuvən
1:11 2King 22–24; 2Kron 36:10; Jer 27:20 1:12 Esra 3:2 1:18 Luk 1:27,35 * 1:21 Nərgɨnu Iesu, nɨpətɨn tətəni
məmə, “Iərmənɨg tatosmiəgəh” 1:21 Luk 1:31; 2:21 1:23 Aes 7:14
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əhanəhiən meh matuvən mətəuarus=pən Meri tələs nətɨn iərman. Kəni Josɨp təmauɨn e
nərgɨnməmə Iesu.

2
Nətəmi asoli kəmotəsal e Iesu

1 Iesu təmair əpəha nɨtəni Jutiə e taun Petlehem e nian Kig Herot Asoli in təmətarmənɨg
lan. Kəni uərisɨg lan, nətəmi asoli mɨn nəuvein kəmotsɨpari isəu məhuva Jerusɨləm.
Koteinatɨg vivi e nəniən nɨpətɨməhaumɨn. Kəniməhuvamotətapuəhməmə, 2 “?Suakəku
u in iə, iətəm təmair məmə in kig rəha nətəm Isrel? Iəmoteh rəhan məhau təməri əpəha
pari, kəni iəkəhuvaməmə iəkotəfən nɨsiaiən kəm in.”

3 Nian Kig Herot Asoli təmətəu nəghatiən əha, ilah nətəm Jerusɨləm nɨkilah rəfin
təmərah.* 4 Kəni tuhapumɨn pris asoli mɨn mɨne nəgətun mɨn rəha Lou rəha nəfakiən
rəha nətəm Isrel, kəni mətapuəh o lah məmə, “?Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni rəkɨs məmə
otahli=pa, in otair iə?” 5Kəni kəmotəni=pən kəm inməmə, “In otair əpəha taun Petlehem
e nɨtəni rəha Jutiə. Mətəu-inu iəni kəti rəha Uhgɨn aupən, təmətei tol lanu lanməmə, 6 ‘Ik
Petlehem əpəha enɨtəni Juta,† ko kəsəniənməmə ik nati əpnapɨn enətəmiasolimɨn əpəha
ikɨn Juta,mətəu-inu iətəmiasoli kəti otsɨpən lam, kəni inotatehvivi rəhakmɨnnətəmIsrel
təhmen=pən e iətəmi tətəsal vivi o rəhanmɨn sipsip mɨn.’ ”

7 Kəni Kig Herot Asoli təmauɨn e nətəmi mɨn u koteinatɨg vivi e nəniən nɨpətɨ məhau
mɨn kəhuva tuhapumɨn oneuən ilah, mətapuəh o lahməməməhau əha təməri əhruahru
e nian nak, kəni kəmotəni=pən nian rəha məhau kəm in. 8 Kəni in təməni=pən kəm
lah məmə, “Əhuvən Petlehem motəsal vivi e suakəku. Nian onəkoteruh, kəni nəkotos
nəghatiən lanməhuvaməmə iəumɨn iəkuvənməfənmɨn nɨsiaiən kəm in.”

9-10Nian kəmotətəu nəghatiən əha, kəmohiet məhuvən, kəni moteh məhau əpələ iətəm
kəmoteh əpəha pari, kəni nɨkilah təmagiən təmagiən ohni. Kəni məhau u təmaupən e
lah muvən məhtul əhruahru əha suakəku əpələ tətapɨli ikɨn. 11 Kəni kəməhuvən əha
imə, moteh suakəku ilau rəhan mamə Meri. Kəni kəmotasiəulɨn mautəfən nɨsiaiən kəm
suakəku əha. Kəni kəmotiəlgi nautə e rəhalah kətɨmmɨn iətəmnəhmtɨlah tiəkɨs, motəfən
kəm in. Kəmotəfən aiən u kol toraip-oraip, mɨne nati kəti mɨn iətəmnəmiəvɨn təuvɨr nian
kuvan e nɨgəm, nərgɨn u frankɨnsens, mɨne fomat iətəmnəmiəvɨn təuvɨr, nərgɨn umɨr.

12 Kəni Uhgɨn təməniəhu ilah e nəməhlairiən məmə okəsohtəlɨg-pəniən o Kig Herot
Asoli. Kəni inəha ilah kəmotauvlək e Kig Herotməhuvən=pən e suaru pɨsɨnmautəhuvən
imalah ikɨn.

JosɨpmɨneMeri kəmuos Iesumɨhlagɨmmɨhluvən Ijɨp
13Nian nətəmkoteinatɨg vivimɨn u kəmohiet rəkɨsmɨnautəhuvən, kəni agelo kəti rəha

Uhgɨn təmuva miet pətɨgəm o Josɨp e nəməhlairiən mətəni=pən kəm in məmə, “Əhtul
uəhai, mələs suakəku ilau rəhan məmə, onəklagɨm mɨhluvən əpəha Ijɨp. Kəni onəklatɨg
əha ikɨn mɨlətəuarus=pən iəu əmə iəkəni=pɨnə mɨn kəm ik məmə onəklɨtəlɨg=pa mɨn,
mətəu-inu otəsuvəhiən, Kig Herot Asoli otəsal e suakəku uməmə otohamu.”

14 Kəni əmeiko e nian əmə əha lapɨn, Josɨp təməhtul mələs suakəku ilau rəhan məmə
mɨhlagɨm mɨhluvən əpəha Ijɨp. 15 Kəni kəməhlatɨg e nɨtəni əha mɨlətəuarus Kig Herot
Asoli tɨmɨs. Nati u tɨnuvaməməotol nɨpəhriəniənenəghatiən iətəmIərmənɨg təməni rəkɨs
1:25 Luk 2:21 2:2 Nam 24:17 * 2:3 Herot nɨkin təmauɨt məgɨn mətəu təmətəu məmə kig kəti mɨn tɨnair.
Kəhrun nəniən məmə “nɨki Jerusɨləm rəfin təmauɨt,” nɨpətɨn u məmə nətəmi asoli mɨn rəha Herot kəmotəgɨn. Uəməta
nətəmimi mɨn rəfin nəuvein kəmotəhrun məmə nəmə kig kəti mɨn təri, kəni okəkeikei kol nəluagɨniən kəti kəmnətəm
Rom,mətəu-inu Rom in təmətarmənɨg e Isrel e nian əha. † 2:6 Aupən ikɨn, nətəmimi rəha Isrel kəmotatɨg e profens
tepət, kəni nɨtəni Juta in təhmen e profens kəti rəha Isrel. Mətəu kəməhuva slef mɨn rəha Asiria mɨnəhuvən ikɨn əha,
kəni uərisɨg lan, kəməhuva slefmɨn rəha Papilonməhuvənməutatɨg ikɨn. Nian nətəm Isrel kəmohtəlɨg=pa Isrel, mətəu
kəməhuvən ikɨn kətiəh əmə, iuəkɨr o Jerusɨləm. Kətauɨn ikɨn əhaməmə Jutiə. 2:6 Maeka 5:2; Jon 7:42 2:11 Sam
72:10-15; Aes 60:6
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aupənenəghatiənrəha iənikəti tətəni lanu lanməmə, “Iəmauɨnenətɨk iərmanməməotiet
rəkɨs Ijɨp.”

Soldiəmɨn rəha Kig Herot Asoli kəmotohamu nəpəoumɨn nəman
16 Kəni e nian Kig Herot Asoli təməhrun məmə nətəm koteinatɨg vivi e məhau mɨn

kəməsotoliən nəuian motauvlək e suaru pɨsɨn motagɨm, kəni nɨkin təmahmə pɨk agɨn.
Kəni in təmahli=pən rəhanmɨn soldiəmɨnməmə okəhuvənPetlehemmɨne ikɨnmɨn rəfin
tɨtəlau lan, məmə okotəsal e nəpəou mɨn nəman rəhalah nu təsapirəkɨsiən nu keiu, kəni
okotohamu rəfin ilah. In təmɨtəpɨn nu keiu lanəha mətəu-inu nɨkin təməhti məmə nian
əhruahru əha iətəmnətəmkoteinatɨg kəmotehməhau lan.

17 Natimnati mɨn u təmol nəghatiən u tuva mol nɨpəhriəniən lan iətəm iəni Jerɨmaiə
təməni rəkɨs aupən ikɨn məmə, 18 “Nətəm Ramə kəmotətəu pətan kəti tətasək mətasək
mətəu-inu tətətəu tərah agɨn. Pətan əha in Reijel, in tətasək o nenətɨn mɨn. Kəni
məsolkeikeiən məmə iətəmi kəti otuva məghati məfəri mɨn rəhan nətəlɨgiən mətəu-inu
nenətɨnmɨn kɨnohmɨs rəfin.”‡

JosɨpmɨneMeri mɨne suakəku kəmhliet IjɨpmɨhlɨtəlɨgpənNasərɨt
19 Uərisɨg e nian Kig Herot Asoli təmɨmɨs, mətəu Josɨp mɨne Meri mɨne suakəku

kəhlatɨg əhanəh əpəha Ijɨp, kəni agelo kəti rəha Uhgɨn təmuva o Josɨp e nəməhlairiən
kəti mətəni=pən kəm in məmə, 20 “Josɨp. Əhtul mələs suakəku mɨne rəhan mamə kəni
mɨhlɨtəlɨg=pən e nɨtəni Isrel, mətəu-inu nətəmi mɨn u kəmotolkeikei məmə okotohamu
suakəku, ilah kɨnohmɨs rəkɨs.” 21 Kəni Josɨp təməhtul mələs suakəku əha mɨne rəhan
mamə, kəni mɨhlɨtəlɨg=pənmɨn e nɨtəni əha Isrel.

22 Mətəu nian Josɨp təmətəu məmə Akeleas təmos nɨmei rəhan tatə Kig Herot Asoli
mətarmənɨg e Jutiə, kəni in təməgɨn e nɨtəlɨg-pəniən Jutiə. Kəni Uhgɨn təməghati kəm
Josɨp e nəməhlairiən kəti mɨn məmə in otəsuvəniən Jutiə, kəni təmiet muvən ikɨn pɨsɨn
e nɨtəni asoli Kaləli. 23Kəni kəmhluvənməhlatɨg e nɨtəni əha Kaləli e taun u Nasərɨt. Nati
u tɨnuva məmə otol nəghatiən rəha iəni mɨn rəha Uhgɨn aupən otuva mol nɨpəhriəniən.
Ilah kəmotəni=pənməmə, “Okotəni məmə in iətəmNasərɨt.”

3
Jon Bəptais təmanus pətɨgəmnəghatiən rəha Uhgɨn
(Mak 1:1-8; Luk 3:1-9,15-17; Jon 1:19-28)

1 Nu mɨn nəuvein tɨnuva mɨnuvən rəkɨs, kəni Jon Bəptais təmiet pətɨgəm, kəni mətəni
pətɨgəmnəghatiən rəhaUhgɨn əpəha Jutiə ikɨn təpiə-məpiə ikɨn, 2mətəniməmə, “Otəuhlin
itəmah e rəhatəmah noliən tərah mɨn, kəni məhuvən o Uhgɨn, mətəu-inu, nian iətəm
Uhgɨn otarmənɨg e nətəmimi rəfin tɨnuva iuəkɨr.” 3 Jon Bəptais u, iətəm Aiseə, iəni
rəha Uhgɨn aupən, təmətəghati lan məmə, “Suah kəti tətauɨn əpəha təpiə-məpiə ikɨn
mətəni məmə, ‘Itəmah, otol əpenə-penə e suaru rəha Iərmənɨg, kəni motol rəhan suaru
təhruahru.’ ”*

4 Jon tatuvənenapən iətəmkəmol enɨmeimei natimiəgəhkəti kətəniməməkaməl, kəni
rəhan kətəuti kəmol e nɨlosɨ kau, kəni nɨgɨn nauəniən, tatun pitu mɨne nəhu sukəpak.†
5Kəni nətəmimi tepət kəmotsɨpən Jerusɨləm, mɨne ikɨn mɨn e nɨtəni Jutiə, mɨne ikɨn mɨn
2:15 Hos 11:1 2:18 Jer 31:15 ‡ 2:18 E fes u, nərgɨn u Reijel, tətəhtul omaməmɨn rəfin rəha Isrel. 2:23 Aes
11:1; 53:2; Luk 2:39; Jon 1:45 3:2 Mat 4:17; Mak 1:15 * 3:3 Nɨpətɨn rəha nəghatiən u məmə, “Nian iətəmi asoli
kəti tuva, itəmah nəkotələhu əhruahru suaru mɨne motol vivi. Mɨne itəmah motol əpenə-penə natimnati rəfin. Kəni
təhmen əmə, itəmah nəkotəkeikei motələhu əhruahru nətəlɨgiən rəhatəmah kəni motol əpenə-penə nɨkitəmah məmə
nian Iərmənɨg otuva, mətəu itəmah nɨnotol əpenə-penə rəkɨs o nətəuiən in mɨne nuərisɨgiən lan.” 3:3 Aes 40:3
† 3:4 Jon tatuvən e napən iətəm təhmen e rəha iəni Elaijə təmatuvən lan aupən. (2King 1:8, Sek 13:4). Nətəm Isrel,
nɨkilah təmatəhtiməmə Elaijə otɨtəlɨg=pamɨn e nəhue nɨftəni nian kəti mɨnməmə otol əpenə-penə nətəmimi o nuvaiən
rəha Krɨsto (Mal 4:5-6). Uərisɨg, Iesu təməni əpu vivi məmə Jon in iəni kəti təhmen e Elaijə iətəm nɨki nətəmimi tətəhti
məmə otuvamɨn. (Mat 11:14; 17:10-13) 3:4 2King 1:8
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iuəkɨr o nəhu əha Jotən, kəməhuvaməmə okoteruh Jon. 6Kəni kəmotəni pətɨgəmrəhalah
noliən tərahmɨn, kəni in təmol bəptais e lah e nəhu əha Jotən.

7 Mətəu nian Jon təmafu məmə Farəsi mɨn mɨne Satusi mɨn tepət kəməhuva məmə
otol bəptais e lah, kəni təməni=pən kəm lah məmə, “!Itəmah nəkotəhmen e təgəluə mɨn!
Rəhatəmah noliən tekəu-ekəu. Nɨkitəmah təsəhtiən məmə, nəmə nautol əmə bəptais u,
kəni onəkotagɨm rəkɨs e nalpɨniən mɨne niəməha rəha Uhgɨn iətəm otuva. !Kəpə! 8Otol
natimnati iətəm kautəgətun məmə nəmotəlali e nətəlɨgiən rəhatəmah, motəpəh pəhriən
noliən tərahmɨn, kəni məhuvən o Uhgɨn.

9 “Kəni sotəni aruiən kəm təmah e nəfəriən məmə itəmah nəkotəhruahru əmə mətəu-
inu itəmah nəuanɨləuɨs mɨn rəha Epraham. !Kəpə! Inu nati əpnapɨn əmə. Iətəni kəm
təmah məmə nati əpnapɨn kəpiel mɨn əmə, mətəu Uhgɨn təhrun nəuhliniən ilah kəhuva
nəuanɨləuɨs mɨn rəha Epraham.‡ 10Mətəu-inu rəueiu mɨne, Uhgɨn tɨnəhtul maru rəkɨs
məmə otəuahli nɨgi iətəm təsəuəiən e nəuan iətəm təuvɨr. Kəni in otəuahli=pən nɨgi əpəha
e nəukətɨnməraki=pən lan e nɨgəm.

11 “Rəueiu, iatol bəptais e təmah e nəhu mətəu-inu, itəmah nəmotəuhlin rəhatəmah
nətəlɨgiən e noliən tərah mɨn rəhatəmah. Mətəu iətəmimi kəti otuva iətəm rəhan
nəsanəniən mɨne nepətiən tapirəkɨs iəu. Kəni iəu ləhtəni agɨn, iəsəhmen-pəniən məmə
iəkos rəhan put təhmen e iol əhruin. Kəni suah kəha, in otol bəptais e təmah e Narmɨn
Rəha Uhgɨn mɨne nɨgəm. 12 In tətəhtul maru o nakiliən noliən rəha nətəmimi məmə
otəuəri nətəmimi, təhmen=pəne iətəmi tətasummətəuəri rəkɨsnəuawit təuvɨrmɨnenɨlosɨ
wit tərah. Tatos nəua wit təuvɨr matuvən lahuənu. Mətəu tətəraki=pən e nɨlosɨwit tərah
e nɨgəmasoli iətəm tatuəu naunun tɨkə.”§

Jon təmol bəptais e Iesu
(Mak 1:9-11; Luk 3:21-22)

13Kəni Iesu təmiet enɨtəniKaləlimuvaenəhu Jotənməmə Jonotol bəptais lan. 14Mətəu
Jon tətəniəhu əskasɨk inməni=pənməmə, “Təhruahru əməməmə ik onəkol bəptais lak. ?
Təhro nətuva məmə iəkol bəptais lam?” 15Mətəu Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Kəpə.
Pəh otol lan u rəueiu. E noliən əha, kilau okuol nati kəti iətəmUhgɨn tolkeikei.” Kəni Jon
təmegəhan lan.

16Kəni Jon təmol bəptais e Iesu, kəni rəueiu agɨn Iesu təməri e nəhu, kəni əmeiko negəu
e neai təməuag, kəni təmeruh Narmɨn Rəha Uhgɨn təmeiuaiu=pa təhmen e mak, kəni
məharəg-pəri lan. 17 Kəni nəuia Uhgɨn təmsɨpəri e neai mətəni məmə, “Inu nətɨk keikei
iətəm iəkolkeikei pɨk, kəni nɨkik tagiən pɨk ohni.”

4
Setən təməfən-əfən kəm Iesu
(Mak 1:12-13; Luk 4:1-13)

1 Kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn təməghati=pən e nɨki Iesu məmə in otuvən əpəha ikɨn təpiə-
məpiə ikɨn məmə Setən otəfən-əfən kəm in. Kəni Iesu təmuvən ikɨn. 2Kəni Iesu təməpəh
nauəniənonian fote, enərauiəmɨne lapɨn, kəniuərisɨg lannəumɨs təmuspɨk. 3Kəni Setən
təmuva mɨnatəfən-əfən kəm Iesu məni=pən kəm in məmə, “Nəmə ik Nətɨ Uhgɨn, əni=pən
kəmkəpiel mɨn pəh kotəuhlin ilahməhuvamotol pɨret lan.”
3:7 Mat 12:34; 23:33 ‡ 3:9 Nətəm Isrel, nɨkilah təhti məmə in nati asoli məmə ilah nəuanɨləuɨs pəhriən rəha
Isrel, mətəu nati asoli e nəhmtɨ Uhgɨnməmə nətəmimi okotəkeikei motəuhlin motəlali e rəhalah nətəlɨgiən kəni motol
nəuian. 3:9 Jon 8:33,39; Rom 4:12 3:10 Mat 7:19; Luk 13:6-9 3:11 Jon 1:26-27,33; Uək 1:5 § 3:12 Nɨpətɨ
nəghatiən uməməUhgɨn otəuəri nətəmimi. Nətəmimi u kəutəhatətə e Iesu okəhuvən e negəu e neai, mətəu nətəmimi u
kəsotəhatətəiən, otəraki=pən e nɨgəmasoli, inəha “hell.” 3:16 Jon 1:32 3:17 Sam 2:7; Aes 42:1; Mat 12:18; 17:5;
Luk 9:35 4:1 Hip 2:18; 4:15 4:2 Eks 34:28
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4Mətəu Iesu təmuhalpɨn nəghatiən rəha Setən məmə, “Kəmətei e Nauəuə Rəha Uhgɨn
məmə, ‘Nətəmimi ko kəsotəmiəgəhiən e nauəniən əmə, mətəu okotatɨg e nəghatiən mɨn
rəfin iətəm tatsɨpən o Uhgɨn.’ ”

5 Kəni Setən təmit Iesu mian əpəha Jerusɨləm, e nəhue nimə əpəha ilɨs agɨn e Nimə
Rəha Uhgɨn, 6kəni məni=pən kəm Iesuməmə, “Nəmə ik Nətɨ Uhgɨn, iuvɨg pətɨgəm,mətəu-
inu Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə, ‘Uhgɨn otəni=pən kəm rəhan nagelo mɨn məmə
okotəsal vivi lam, kənimotələs ik əpə ilɨs e nəhlmɨlahməmənəsoriniənnəhlkəmnəuvetɨn
e kəpiel.’ ”

7 Kəni Iesu təmuhalpɨn nəghatiən rəha Setən məmə, “Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni mɨn
məmə, ‘Ko nəsəfən-əfəniən kəmrəhatəmah Iərmənɨg Uhgɨnmatol məmə in tətatɨg itəmah
min, uə kəpə.’ ”

8Kəni Setən təmitmɨn Iesumian əpəha ilɨs enɨtəuət asoli, kəniməgətun in enɨtənimtəni
mɨnrəfin,mɨnenepətiənrəhalah,mɨnenatimnati təuvɨragɨnmɨnrəfin iətəmkəutatɨg lan,
9 kəni təməni=pən kəm Iesu məmə, “Natimnati mɨn rəfin mɨn əha, iəkəfɨnə kəm ik məmə
onətarmənɨg e lah, nəmə nəkasiəulɨn=pa kəni məfaki=pa kəm iəu.”

10Kəni Iesu təmuhalpɨn rəhannəghatiənməmə, “!Amərəkɨsmuvən isəu, Setən! Nauəuə
Rəha Uhgɨn tətəni məmə, ‘Onəkotəfaki əmə kəm rəhatəmah Iərmənɨg Uhgɨn, kəni in əmə,
onautol əmə rəhan nətəlɨgiən.’ ”

11Kəni Setən təmagɨmməpəh Iesu, kəni nagelo mɨn kəməhuvamotasiru lan.
Iesu təmətuəuinmətəni pətɨgəmnəghatiən rəha Uhgɨn e nɨtəni Kaləli
(Mak 1:14-15; Luk 4:14-15)

12 Kəni e nian əha, kəmaskəlɨm Jon Bəptais kləfən e kaləpus. Kəni nian Iesu təmətəu
nəghatiən lan, kəni in təmiet muvən e taun Nasərɨt e nɨtəni Kaləli. 13 Kəni ko uərisɨg,
təməpəh natɨgiən Nasərɨt, kəni miet muvən əpəha ləuahtəni e taun kəti, nərgɨn u
Kapeniəm, iuəkɨr o nəhu Lek Kaləli, kəni mətatɨg ikɨn əha e nɨtəni asoli rəha nəuanɨləuɨs
mɨn rəha Sepulun mɨne Naptali aupən. 14 Təmuvən ikɨn əha məmə nəghatiən rəha iəni
Aiseə otuvamol nɨpəhriəniən lan iətəm təməni aupənməmə, 15 “Nɨftəni rəha nəuanɨləuɨs
rəha Sepulun, mɨne nɨftəni rəha nəuanɨləuɨs rəha Naptali tətəməhli e suaru tatuvən e
nəhu Lek Kaləli, nəven=pən e nəhu Jotən. Inu nɨtəni asoli Kaləli, ima Nanihluə mɨn.
16Nətəmi ikɨn kəmotatɨg e napinəpuiən, mətəu kəmoteruh nəhagəhagiən asoli kəti. Kəni
tɨnatian, kəni nəhagəhagiən asoli təmasiəgəpɨn ilah nətəmkəmotatɨg e napinəpuiən rəha
nɨmɨsiən u tətəhtərain ilah nian rəfin.”

17Kənimətuəuin e nian əha, Iesu təmətəni pətɨgəmnəghatiən rəhaUhgɨnmətəniməmə,
“Otəuhlin itəmah e rəhatəmah noliən tərah mɨn, kəni mohtəlɨg=pən o Uhgɨn, mətəu-inu
Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn tɨnatuva iuəkɨr.”

Iesu təmauɨn e nətəmimi kuvət məmə okotohtəupən in
(Mak 1:16-20; Luk 5:1-11)

18 Iesu təmətaliuək e nɨkalɨnəhuLekKaləli, kənimeruh suahmil keiu ilau pian, Antɨru
mɨne Saimon, u nərgɨn kəti mɨn u Pitə. Ilau kətuatu e net e nəhu Lek Kaləli mətəu-inu
ilau iətəmimi mil rəha niuviən nəmu mɨn. 19 Kəni təməni=pən kəm lau məmə, “Iəuva,
muɨtəu=pa iəu, miəuva rəhak iətəmimi mil, kəni iəu iəkol itəlau nəkiəuva iətəmimi mil
rəha niuviən nətəmimi məmə okəhuva rəhak mɨn nətəmimi.” 20 Kəni rəueiu agɨn, ilau
kəmuəpəh rəhalau net, kəni muɨtəu=pən.

21 Kəni Iesu təmaliuək muvən nəuan nəuvetɨn mɨn, kəni meruh suah mil keiu mɨn
ilau pian, nərgɨlau u Jemɨs mɨne Jon, nətɨ Səpəti mil. Kətuəharəg e nɨpəgnəua bot ilahal
rəhalau tatə mətuəhli vivi rəhalau mɨn net. Kəni Iesu təmauɨn e lau məmə okiəuva
miauərisɨg lan. 22Kəni rəueiu agɨn, ilau kəmuəhtul muəpəh bot mɨne tatə rəhalau, kəni
miatəu=pən Iesu.
4:4 Dut 8:3; Kol 1:16-17 4:6 Sam 91:11-12 4:7 Dut 6:16 4:10 Dut 6:13 4:12 Mat 14:3; Mak 6:17; Luk
3:19-20 4:16 Aes 9:1-2 4:17 Mat 3:2; 19:27
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Iesu təməgətun nətəmimi kənimatol vivi nətəmimi
e nɨmɨsiən

(Luk 6:17-19)
23Kəni Iesu təmaliuək ikɨnmɨn rəfin e nɨtəni Kaləli, mətəgətun nətəmimi əpəha e nimə

mɨn rəhanuhapumɨniən, kənimətəni pətɨgəmnanusiən təuvɨr rəhaUhgɨnkəmnətəmimi,
kəni matol vivi nətəmimi nətəm kautohmɨs e nɨmɨsiən rəfin, mɨne nətəmimi nətəm
nɨpətɨlah tərah o nɨmɨsiən rəfin. 24 Kəni nanusiən e Iesu təmɨtəlau rəfin e profens ikɨn
Sɨriə, kəni nətəmimi kəmotos nətəmimi rəfin nətəm kautohmɨs məhuva o Iesu, rəhalah
nɨmɨsiən tol mɨn lanu: nəuvein kautohmɨs, nəuvein nɨpətɨlah tətahmə, nəuvein narmɨn
tərah tətatɨg e lah, nəuvein kautos nɨmɨsiən rəhamənɨg məutauɨt, kəni nəuvein nɨpətɨlah
nəuvetɨn təmɨmɨs. Mətəu Iesu təmol vivi ilah. 25Kəni nɨmənin nətəmimi kəmohiet e ikɨn
mɨn rəfin. Mohiet e nɨtəni Kaləli, mɨne ikɨn Tekapolɨs, mɨne Jerusɨləm əpəha Jutiə, mɨne
ikɨn pɨsɨnmɨn nəuvein əpəha Jutiə, mɨne ikɨnmɨn nəven=pən e nəhu Jotən kəni ilah rəfin
kəməhuarisɨg e Iesu.

5
Əpəha ilɨs e nɨtəuət, Iesu təməgətun rəhan nətəmimi nətəmkautəhuərisɨg lan

1 Nian Iesu təmeruh nɨmənin nətəmimi nətəm kəutohtəu=pən in, kəni in təmuvən
əpəha ilɨs e nɨtəuət, kəni mətəharəg, kəni rəhan nətəmimi nətəm kautəhuərisɨg lan, ilah
kəməhuva. 2Kəni mɨnətuəuinmətəgətun ilah.

Nətəmimi nətəmkəutatɨg e nəuvɨriən pəhriən
Iesu təməni məmə,

3 “Nəkəutatɨg e nəuvɨriən pəhriən nian nautosiahu itəmah, məutəni e nɨkitəmah məmə
nəutəhtul=pən əmə e Uhgɨn. In nəuvɨriən pəhriən mətəu-inu, itəmah nətəmimi
rəha Uhgɨn, kəni in tətarmənɨg e təmah.

4 Nəkotatɨg e nəuvɨriən pəhriən nian nəutasək kəni nɨkitəmah tətahmə.* In nəuvɨriən
pəhriənmətəu-inu, Uhgɨn otosiahu nɨkitəmah.

5 Nəkotatɨg e nəuvɨriən pəhriən nian nəsotəfəri aruiən itəmah. In nəuvɨriən pəhriən
mətəu-inu, o nian kəti Uhgɨn otəfɨnə nəhue nɨftəni kəm təmah u rəhanmɨn.

6 Nəkotatɨg e nəuvɨriən pəhriən nian nəkotolkeikei pɨk e nɨkitəmah rəfin agɨn məmə
nəmiəgəhiən rəhatəmah otəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. In nəuvɨriən pəhriənmətəu-
inu, Uhgɨn otol itəmah nəkotəhruahru.

7 Nəkotatɨg e nəuvɨriən pəhriən nian nəkotasəkəhruin nətəmimi. In nəuvɨriən pəhriən
mətəu-inu, Uhgɨn otasəkəhruin itəmah.

8Nəkotatɨg e nəuvɨriən pəhriən nian nɨkitəmah təhruahru məuvɨr. In nəuvɨriən pəhriən
mətəu-inu, onəkoteruh Uhgɨn.

9 Nəkotatɨg e nəuvɨriən pəhriən nian itəmah nətəmimi rəha nələhuiən nəməlinuiən. In
nəuvɨriən pəhriənmətəu-inu, okauɨn e təmahməmə nenətɨ Uhgɨn.

10 Nəkotatɨg e nəuvɨriən pəhriən nian nautol natimnati iətəm kotəhruahru e nəhmtɨ
Uhgɨn, kəni nətəmimi kautol tərah kəm təmah ohni. In nəuvɨriən pəhriən mətəu-
inu, itəmah nətəmimi rəha Uhgɨn, kəni in tətarmənɨg e təmah.

11 “Nəkotatɨg e nəuvɨriən pəhriən nian nətəmimi kautol natimnati mɨn tərah kəm
təmah mətəu-inu itəmah nətəmimi rəhak, inəha kəutəni rah itəmah, kəni məutərəkɨn
itəmah, kəni məuteiuə e təmah məutəni nəghatiən tərah mɨn məutərəkɨn itəmah lan.
12Nɨpəhriəniən, nətəmimikəmautolnoliən əhmenmɨn əməkəmiənimɨnaupən ikɨn iətəm
4:23 Mat 9:35; Mak 1:39; Uək 10:38 4:24 Mak 6:55 4:25 Mak 3:7-8 5:3 Aes 57:15 * 5:4 Iesu təsəniən

əhruahruu ikɨnuməmə iətəmikəti təməhronɨkin tahmə. Nəmə təhronɨkin tətahməonoliən tərah rəhan, uəkəmə təhro
nɨkin tətahməmətəu-inu iətəmi kəti təmɨmɨs, uə nəmə təhro in nati kəti mɨn. 5:4 Aes 61:2-3; Nəh 7:17 5:5 Sam
37:11 5:6 Aes 55:1-2 5:10 1Pitə 3:14 5:11 1Pitə 4:14
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ilah kautol kəm təmah. Kəni otagiən pɨk, mətəu-inu nətəouiən asoli rəhatəmah tətatɨg
əpah e negəu e neai.

Sol mɨne nəhagəhagiən
(Mak 9:50; Luk 14:34-35)

13 “Itəmah nəkotəhmen e sol o nətəmimi rəfin e nəhue nɨftəni.† Mətəu nəmə rəhan
nətəhiən tɨnɨkə, otəhro muva mətəhiən mɨn? !Təsəuvɨr mɨniən o nati kəti mɨn! Okəraki
lan, kəni nətəmimi okotaliuək lan.‡

14 “Itəmah nəhagəhagiən rəha nətəmimi e nəhue nɨftəni. Taun iətəm kəmol əpəha
ilɨs e nɨtəuət, ko təsəhluaigiən. 15 Kəni iətəmimi kəti tɨkə məmə otasiəpən e lait, kəni
masuəpəpɨm lan e bəkɨt. Kəpə, nian tasiəpən e lait, kəni in otəkeikei maharu-pəri ilɨs,
ikɨn lait tətəharəg ikɨn məmə lait otasiəgəpɨn rəfin nɨpəgnəua nimə o nətəmimi rəfin.
16Kəni enoliən əhmenmɨn əmə, otol rəhatəmah lait enəmiəgəhiənrəhatəmah tasiəməmə
nətəmimi okoteruh uək təuvɨr mɨn iətəm itəmah nautol, kəni ilah okotəfəri nərgɨ tatə
Uhgɨn iətəm tətatɨg e negəu e neai.”

Lou rəhaMosɨs
17 Kəni Iesu təmətəkeikei mətəni=pən kəm lah məmə, “Məta nɨkitəmah təhti məmə

iəmuvaməmə iəkərəkɨn Lou iətəmUhgɨn təməfən kəmMosɨsmɨne iənimɨn aupən. !Kəpə!
Iəməsuvaiənməmə iəkərəkɨn ilah,mətəu iəmuvaməmə iəkolnɨpətɨnəghatiənpəhriənmɨn
əha okəhuva motol nɨpəhriəniən. 18 Pəhriən, iatəni kəm təmah məmə nian nɨftəni mɨne
neai kətuatɨg, kəni Lou, in mɨn otətatɨg. Kəni ko nati kəti otəsɨkəiən lan, nati əpnapɨn
in letə əkəku agɨn, kəni Lou otəhtul matol uək mətəuarus=pa nəghatiən mɨn rəfin rəha
Lou kəhuva motol nɨpəhriəniən lan. 19 Kəni, o nati əha inəha, iətəmi kəti iətəm təpəh
Lou mətəgətun nətəmimi mɨn məmə ilah mɨn okotəpəh, nati əpnapɨn in Lou kəti ləhtəni
agɨn, kəni okotauɨn e iətəmi əha məmə in ləhtəni agɨn e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. Mətəu
iətəmi kəti iətəm tatol Lou mɨn əha, mətəgətun nətəmimi lan, kəni okotauɨn e iətəmi əha
məmə in ilɨs agɨn e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. 20 Iatəni lanəha kəm təmah mətəu-inu,
rəhatəmah noliən otəkeikei məhruahru vivi agɨn e nəhmtɨ Uhgɨn, tapirəkɨs noliən mɨn
rəha Farəsi mɨnmɨne nəgətun mɨn rəha Lou nətəmnɨkilah əmə təhti məmə kotəhruahru
vivi. Nəmə rəham noliən təsəhruahru viviən lanəha lan, kəni ko nəsuvəniənmatɨg ahgəl
Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.”

Nəniən rəha Iesu
o noliən niəməha

(Luk 12:57-59)
21Kəni Iesu təməni mɨn məmə, “Itəmah nəmotətəu rəkɨs nəghatiən iətəm nəgətun mɨn

kəmotəni kəm kəha mɨn rəhatəmah aupən. Ilah kəmotəni məmə, ‘Sotohamuiən itəmi,’
kəni ‘Iətəmimi iətəm təmohamu iətəmi, otəkeikei məhtul e nəhmtɨ kot mos nalpɨniən.’
22 Mətəu iəu iətəni kəm təmah məmə,§ nəmə iətəmi kəti niəməha tatol əmə o nati kəti
pian təmol, kəni təhruahru məmə iətəmi əha iətəm niəməha təmol, otəhtul e nəhmtɨ kot.
Kəni nəmə iətəmi kəti tətəni rah pian, kəni təhruahru məmə in otəhtul e nəhmtɨ kaunsɨl
asoli. Kəni nəmə iətəmi kəti təuiakən e iətəmi kəti, * kəni təhruahru məmə iətəmi təməni
nəghatiən əha otuvən e nɨgəmasoli.
5:12 2Kron 36:16; Uək 7:52 † 5:13 Sol tatol nauəniən tətəhiən vivi, kəni məsərahiən. Təuvɨr məmə noliən rəhatah
otətasiru e nətəmimiməmə ilah kəhuva nətəmimi nətəmkotəhruahru. Mətəu tərah okəmə noliən rəhatah tatiuvi=pən
nətəmimi e noliən tərah. ‡ 5:13 Kitah kotəhmen e nɨpətɨ nien nian kakiəh kəni kauərin nati lan, nətəmimi kotun
motətəu təuvɨr. Mətəu nəmə noliən rəhatah tatiuvi=pən nətəmimi e noliən tərah, kəni kitah kotəhmen əmə nɨpat e
nien ko kəsoliən nati kəti mɨn lan. Təuvɨr əmə məmə kəraki lan. 5:14 Jon 8:12; 9:5 5:15 Mak 4:21; Luk 8:16;
11:33 5:16 Efəs 5:8-9; 1Pitə 2:12 5:17 Rom 3:31 5:18 Luk 16:17; 21:33 5:19 Jem 2:10 5:21 Eks
20:13; Dut 5:17 § 5:22 Iesu təməsəniən məmə Lou tərah. Mətəu in tətəni pətɨgəm lou iətəm təuvɨr pɨk, kəni matek
nɨki nətəmimi. * 5:22 Nəghatiən u “təuiakən e iətəmi kəti,” tətəghati e nəghatiən mɨn təhmen e “Ik iərmɨs,” uə “Ik
ialməli,” uə “Rəhm-kapə tɨkə,” uə “Ik nətɨ iərmɨs.” 5:22 1Jon 3:15
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23 “Kəni o nati əha inəha, nəmə nian natuvən e oltə e Nimə Rəha Uhgɨnməmə onəkəfən
nati kəmUhgɨn,mətəu ikɨn əha, nɨkim tɨnəhti piam iətəm tatol niəməha kəm ik o nati kəti
nəmol lan təsəhmeniən, 24 əpəh pɨpɨmrəhamnati əha, kənimuvənmeruh piammuələhu
əhruahru nətəlɨgiən rəhatəlau, muəpəh noliən tɨkɨmɨr, miəuvamatuol kətiəh, kəni uərisɨg
nəpanɨtəlɨgmuvənməfən nati kəti rəham kəmUhgɨn e oltə əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn.

25“Kəni nəmənəmolnati kəti təsəhmeniəne iətəmimi kəti, kəni iətəmiu tolkeikeiməmə
otələs ik nəkian e kot, təuvɨrməmə nəkuvən uəhai əmə, nian nəsian əhanəhiən e kot, kəni
muələhu əhruahru pɨpɨm nɨpəgnəmtɨn rəhatəlau. Nəmə nəkəpəh, iətəmimi u otləfən ik e
nəhlmɨ iətəm tətakil nəghatiən, kəni iətəm tətakil nəghatiən otləfən ik e nəhlmɨ polɨs, kəni
polɨs otləfən ik e kaləpus. 26Nɨpəhriəniən iatəni kəm təmah məmə, nəmə tol lanəha, ko
nəsietiən e kaləpusmətəuarus nəkəkeikei mətəou eməni rəfin agɨn o nalpɨniən rəham.”

Iətəmimi iətəm tətakləh e pətan
27Kəni Iesu tətəkeikei mətəni=pən kəm lah məmə, “Itəmah nəmotətəu rəkɨs nəghatiən

uməmə, ‘Itəmah nətəmnəmotol rəkɨs marɨt, nəsotakləhiən e nɨpətan pɨsɨnmɨn.’ 28Mətəu
iəu, iəu iətəni kəm təmahməmə nian suah kəti iətəm tɨnol rəkɨs marɨt tateruh pətan pɨsɨn
kəti matolkeikei məmə otakləh lan, kəni in tɨnol rəkɨs təfagə tərah e nɨkin, təhmen əmə
məmə in tɨnakləh pəhriən lan. 29 Nəmə nəhmtəm tol ik natol təfagə, kəni təuvɨr məmə
nəkələs rəkɨs məraki lan. Təməuvɨr məmə nɨpətɨm nəuvetɨn tɨkə, tapirəkɨs agɨn nəmə
nɨpətɨmrəfinokəraki=pənenɨgəmasoli u naunun tɨkə. 30Kəni nəmənəhlməmtol ik natol
təfagə, kəni təuvɨr məmə nəkətahtuv rəkɨs məraki lan. Təməuvɨr məmə nɨpətɨmnəuvetɨn
tɨkə, tapirəkɨs agɨnməmə nɨpətɨm rəfin okəraki=pən lan e nɨgəmasoli u naunun tɨkə.”†

Iətəmimi iətəm tətəpəh
rəhan pətan

(Mat 19:9; Mak 10:11-12; Luk 16:18)
31Kəni Iesu təməni mɨn məmə, “Itəmah nəmotətəu rəkɨs nəghatiən u məmə, ‘Iətəmimi

iətəmotəpəh rəhan pətan, in otəkeikeiməfən nauəuə kəti kəm in iətəm tətəgətunməmə in
tɨnəpəh.’ 32Mətəu iəu, iəu iətəni kəm təmah məmə, nəmə iərman kəti iətəm təmol marɨt
tatol tifos mətəpəh rəhan pətan, mətəu pətan u təsapɨliən ilau suah pɨsɨn kəti, kəni rəhan
iərman tatol təfagə tərah. Kəninəməpətan əha tatɨtəu=pənsuahpɨsɨn, kənipətan əha tatol
təfagə,mətəunəmkarəpəniənrəha iərmanrəhanaupən. Kəni suahu iətəmtatit pətan əha,
in mɨn tatol təfagə.”

Nonauvɨl mɨn
33Kəni Iesu təmənimɨnməmə, “Nəmotətəu rəkɨs nəghatiən kəti mɨn iətəmnəgətunmɨn

kəmotəni kəm rəhatah kəha mɨn aupənməmə, ‘Nəsotatgəhliən nonauvɨl mɨn rəhatəmah
iətəm nəmotos, mətəu nəkotəkeikei motol nati nak nəmotos nonauvɨl lan kəm Uhgɨn
məmənəkotol.’ 34Mətəu iəu, iəu iətəni kəmtəmahməmə, sotos əməiənnonauvɨl e nati kəti
məməotol rəhatəmahnəghatiəntəskasɨk. Sotosiənnonauvɨl enegəueneaimətəu inu ikɨn
əhaUhgɨn tətarmənɨg lan, kəninoliən əha təhmenməmənautosnonauvɨl eUhgɨn. 35Kəni
sotosiən nonauvɨl e nəhue nɨftəni mətəu-inu ikɨn əha Uhgɨn tətarmənɨg lan, kəni noliən
əha təhmen məmə nautos nonauvɨl e Uhgɨn. Kəni sotosiən nonauvɨl e Jerusɨləmmətəu-
inu ikɨn əha in taun rəha Uhgɨn, u in Kig asoli ikɨn, kəni noliən əha təhmenməmə nautos
nonauvɨl e Uhgɨn. 36 Kəni sotosiən nonauvɨl e rəhn-kapə təmah, mətəu-inu rəhatəmah
nəsanəniən tɨkə lan. Nəkotəruru nəuhliniən nəuanutəmah kətiəh əmə tuva məruən uə
5:23 Mak 11:25; 1Jon 4:20-21; Hos 6:6; Aes 1:10-17; 1Saml 15:22 5:27 Eks 20:14; Dut 5:18 5:29 Mat 18:9;
Mak 9:47 † 5:30 Inu nəghatiən əuhlin iətəm tətəgətun məmə Iesu tolkeikei məmə kitah okotəkeikei motol uək
əskasɨk o nəpəhiən rəhatah noliən tərah mɨn. Təhmen əmə məmə kəutətahtuv rəkɨs noliən tərah mɨn. Mətəu Iesu
təsolkeikeiən məmə okotərəkɨn nɨpətɨtah, mətəu tolkeikei məmə kəutaliuək e noliən əhruahru, kəni molkeikei məmə
nɨkitah kəutəhruahru. 5:30 Mat 18:8; Mak 9:43 5:31 Dut 24:1-4; Mak 10:4 5:33 1Kor 7:10-11 5:33 Lev
19:12; Nam 30:2; Dut 23:21 5:34 Aes 66:1; Mat 23:22; Jem 5:12 5:35 Sam 48:2; Aes 66:1
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mapɨn. Uhgɨn əmə tətarmənɨg e natimnati e nəmiəgəhiən rəhatəmah. Kəni noliən əha
təhmenməmə nautos nonauvɨl e Uhgɨn. 37Mətəu nian rəfin onəkotəni əmə nɨpəhriəniən,
nati kəti mɨn tɨkə. Kəni nəmə rəhatəmah nətəlɨgiən e nati kəti in ‘əuəh,’ kəni nəkotəni əmə
məmə, ‘əuəh.’ Kəni nəmə rəhatəmah nətəlɨgiən e nati kəti in ‘kəpə,’ kəni nəkotəni əmə
məmə, ‘kəpə.’ Nəghatiənmɨn iətəmkotapirəkɨs ‘əuəh’ uə ‘kəpə,’ kautsɨpən e Setən.”

Nalpɨniən
(Luk 6:29-30)

38Kəni Iesu təmətəkeikei mətəni məmə, “Nəmotətəu rəkɨs nəghatiən kəti məmə, ‘Nəmə
iətəmi kəti tərəkɨn nəhmtəmkəti, kəni nətəmimi okotərəkɨnmɨn nəhmtɨn kəti. Kəni nəmə
iətəmikəti tərəkɨnnəhluvmkəti, kəninətəmimiokotərəkɨnmɨnnəhluvnkəti.’ 39Mətəu iəu,
iəu iətəni kəmtəmahməmə, nəsalpɨniənnərahiən iətəmiətəmimi kəti təmol kəmik. Nəmə
iətəmi kəti tahi ik mem nɨkapɨmmaru, kəni nəkəkeikei malelin=pən mɨn nɨkapɨmməuɨl
pəh temmɨn. 40Kəni nəmə iətəmi kəti tələs ik nəkian e kot, kəni mətəkeikei ohnik məmə
nəkəfən rəham sot əkəku kəm in məmə otol vivi rəhatəlau nərahiən, kəni nəkəkeikei
məfən mɨn rəham sot asoli. 41 Kəni nəmə soldiə kəti rəha nətəm Rom tətəkeikei ohnik
məmə nəkələs rəhan kətɨmmuvən kilomitə kətiəh, mətəu ik nəkəkeikei mələsmɨnmuvən
kilomitə kəti mɨn tol keiu. 42Nəmə iətəmi kəti təteasiə ohnik, kəni ik nəkəkeikei məfən
kəm in. Kəni nəmə iətəmi kəti tolkeikei məmə in otos rəham nati kəti muvən konu mos
mɨtəlɨgmɨnmuva, kəni nəsəniənməmə nəkəpəh. Nəkəkeikei məfən.”

Noliən rəha nolkeikeiən tɨkɨmɨrmɨn
(Luk 6:27-28,32-36)

43 Kəni Iesu təməni mɨn məmə, “Nəmotətəu rəkɨs məmə, ‘Onəkotolkeikei nətəmi mɨn
u iuəkɨr o təmah, kəni mətəməki e tɨkɨmɨr mɨn rəhatəmah.’ 44Mətəu iəu, iəu iətəni kəm
təmah məmə onəkotolkeikei rəhatəmah tɨkɨmɨr mɨn, kəni motəfaki o nətəmimi mɨn u
nətəmkautol nərahiənkəmtəmah, 45kəni noliən əhaotəgətunməmə itəmahnenətɨUhgɨn
rəhatəmah iətəm tətatɨg ilɨs e negəu e neai. Kəni otol lanəhamətəu-inu rəhatəmah Uhgɨn
tatol mɨtɨgar tətasiəgəpɨn nətəmimi nətəm kotəuvɨr mɨne nətəmimi nətəm kotərah, kəni
inmətahli=panuhuənkəmnətəmimimɨnunətəmrəhalahnəmiəgəhiən təhruahru,mɨne
nətəmimimɨn u nətəm rəhalah nəmiəgəhiən təsəhruahruiən.

46“?Nəmənəkotolkeikei əmənətəmimimɨnunətəmkotolkeikei itəmah, kəninɨkitəmah
təhti məmə Uhgɨn otətəou itəmah o noliən kəti iətəm təuvɨr? !Kəpə! !Nətəmimi mɨn
u nətəm kautos məni rəha takɨs, iətəm kətəni məmə nətəmimi ilah kotərah, ilah mɨn
kotolkeikei ilahmɨn!

47 “?Kəni nəmə nəkotos əmə itəmah mɨn nəuvein məutəghati kəm lah mɨn, mətəu
təhro? ?Nɨkitəmah təhti məmə nautol nati kəti iətəm təuvɨr tapirəkɨs nətəmimi əpnapɨn?
Kəpə. Nətəmimi mɨn nətəm kəsotəhruniən Uhgɨn, ilah mɨn kautol lanəha. 48 Tol lanəha,
itəmah nenətɨ Uhgɨn nəkotəkeikei motol noliən iətəm in təuvɨr məhruahru nian rəfin,
təhmen=pən əməməmə rəhatəmah Tatə Uhgɨn in tatol.”

6
Noliənmɨn iətəm təuvɨr kəmUhgɨn

1Kəni Iesu təməni mɨnməmə, “Sotoliənməmə nəkotol noliən təuvɨr mɨnməmə nətəmimi
okoteruh itəmah ohni. Nəmə nəkotol məmə nətəmimi okoteh, kəni Uhgɨn əpəha e negəu
e neai otəsətəouiən itəmah ohni.

Noliən iətəm təuvɨr
o nəfəniən kəmnanrahmɨn

2 “Tol lanəha, nəmə nəkotəfən nati kəti kəm nanrah mɨn məmə nəkotasiru e lah,
nəsotahliən təui lan məmə nətəmimi okotəhrun. Inu təhmen e noliən rəha nəfaki eiuə
mɨn. Nian ilah kotasiru e nanrah mɨn, rəhalah noluək mɨn kəutəni pətɨgəm e nimə
5:38 Eks 21:24; Lev 24:20; Dut 19:21 5:43 Lev 19:18 5:44 Eks 23:4-5; Luk 23:34; Uək 7:60; Rom12:14,20 5:48
Lev 19:2; Dut 18:13 6:1 Mat 23:5
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rəha nuhapumɨniən mɨne ihluə e suaru asoli. Kautol lanəha məmə nətəmimi okotɨsiai
ilah. Nɨpəhriəniən iətəni kəm təmah məmə, ilah kɨnotos rəkɨs nətəouiən rəhalah, inəha
nɨsiaiən rəha nətəmimi. 3 Mətəu itəmah, nəmə nəkotəfən nati kəti kəm nanrah mɨn
məmə nəkotasiru e lah, nəkotəkeikeimotolməmə nətəmimi okəsoteruhiən, nati əpnapɨn
rəhatəmah mɨn nətəmimi. 4 Otol lanəha məmə nətəmimi okotəruru rəhatəmah noliən
təuvɨrmɨn, kəni rəhatəmahTatə iətəm tateruh rəhatəmahnoliən təuvɨrmɨn nati əpnapɨn
nətəmimi kəsoteruhiən, in otətəou itəmah o noliənmɨn əha.”

Noliən rəha nəfakiən
(Luk 11:2-4)

5Kəni Iesu təmətəkeikei mətəni məmə, “Nian nəkotəghati kəm Uhgɨn e nəfakiən, kəni
sotoliən e noliən rəha nəfaki eiuə mɨn. Nətəmimi mɨn əha, ilah kotolkeikei məmə
okotəhtul əpəha e nimə rəha nuhapumɨniən, mɨne ihluə e suaru asoli, kəni motəfaki
məmə nətəmimi okotafumotətəu ilah. Nɨpəhriəniən iətəni kəm təmahməmə ilah kɨnotos
rəkɨs nətəouiən rəhalah, inəha nɨsiaiən rəha nətəmimi. 6 Mətəu nian nəkotəghati kəm
Uhgɨn e nəfakiən, nəkəhuvən əpəha e nɨpəgnəua nimə rəhatəmah, kəni motahtɨpəsɨg,
kəni motəfaki kəm Uhgɨn iətəm tətatɨg ikɨn əha iətəm nətəmimi kəsoteruhiən itəmah.
Kəni rəhatəmah Tatə iətəm tateh rəhatəmah noliən oneuən mɨn, in otətəou itəmah o
rəhatəmah noliən təuvɨr mɨn.

7 “Kəni nian nəkotəghati kəmUhgɨn e nəfakiən, sotoriaruniən nəghatiənmɨn tepət pɨk
u nɨpətɨn tɨkə, təhmen e nətəm kotəruru Uhgɨn. Nɨkilah təhti məmə rəhalah uhgɨn mɨn
okotətəu ilah o nəghatiənmɨn tepət iətəm kəutəfaki məutəni. 8 Sotoliənməmə ilah mɨne,
mətəu-inu uərisɨg nəkotətapuəh ohni, mətəu rəhatəmah Tatə Uhgɨn tɨnəhrun rəkɨs nati
nak iətəmnəkotolkeikei.

9 “Kəni tol mɨn lanəha, nian nəkotəghati kəm Uhgɨn e nəfakiən, kəni nəkotəfaki lanu
lan:
‘Tatə rəhatɨmah iətəmnətatɨg e negəu e neai, pəh nətəmimi kotɨsiai ik.
10 Pəh narmənɨgiən rəham tuva, kəni pəh nati iətəm ik nəkolkeikei in otuva mol

nɨpəhriəniən lan u ikɨnu e nəhue nɨftəni, təhmen=pən əmə mə inko ilɨs e negəu e
neai.

11Əfa-to nauəniən kəm tɨmah təhmen o nian rəueiu.
12 Kəni alu məsalpɨniən, noliən tərah mɨn rəhatɨmah, təhmen=pən əmə məmə itɨmah

iəsotalpɨniən motalu lan kəni məsotaskəlɨm əskasɨkiən e nɨkitɨmah noliən tərah
mɨn rəha nətəmimi nətəmkautol nərahiən kəm tɨmah.

13 Kəni segəhaniən e tɨmah iəkəhuvən ima nəfeifeiən, məta oiəkotəkeikei motol noliən
tərah. Mətəu os rəkɨs itəmah e nəhlmɨ Setən.’

14 “Nəmə itəmah nəkotalu e noliən tərah mɨn rəha nətəmimi iətəm kautol e təmah
məsotaskəlɨm iəkɨsiən e nɨkitəmah məsotalpɨniən, kəni rəhatəmah Tatə Uhgɨn e negəu
e neai, in otalu məsalpɨniən rəhatəmah noliən tərah mɨn. 15 Mətəu nəmə itəmah
nəsotaluiən,motaskəlɨmiəkɨs e nɨkitəmahnoliən tərahmɨn rəha nətəmimi iətəmkautol e
təmah, motalpɨn, kəni ko rəhatəmah TatəUhgɨn otəsaluiən kənimalpɨn noliən tərahmɨn
rəhatəmah.”

Noliən rəha nətuakəmiən
16 Kəni Iesu təmətəni mɨn məmə, “Nian nəkotətuakəm motəpəh nauəniən motəfaki

kəm Uhgɨn, sotoliən nəhmtɨtəmah təpəou təhmen=pən e nəfaki eiuə mɨn. Ilah kau-
tol nəhmtɨlah tol pɨsɨn, məmə nətəmimi okoteruh ilah məmə nəumɨs tɨnus ilah, kəni
nətəmimi okotɨsiai ilah. Nɨpəhriəniən iətəni kəm təmah məmə ilah kɨnotos rəkɨs
nətəouiən rəhalah, inəha nɨsiaiən rəha nətəmimi. 17Mətəu nian nəkotətuakəmmotəpəh
nauəniənməutəfaki kəmUhgɨn, onəkoteikuas e nəhmtɨtəmah, kəni motol məmə okeruh
məmə nəkotəuvɨr. 18Nautol lanəha məmə nətəmimi okəsoteruhiən məmə nəutətuakəm
6:5 Mat 23:5; Luk 18:10-14 6:7 1King 18:26-29 6:8 Mat 6:32 6:10 Luk 22:42 6:12 Mat 6:14-15; 18:21-35
6:13 Luk 22:40; Jem 1:13; Jon 17:15; 2Təs 3:3; 2Tim 4:18 6:14 Mak 11:25-26 6:16 Aes 58:5-9
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məutəpəhnauəniənmautəfaki kəmUhgɨn. Kəni rəhatəmahTatə iətəmtateruhrəhatəmah
noliən oneuənmɨn, in otətəou itəmah o rəhatəmah noliən təuvɨr mɨn.”

Nati təuvɨr əpəha
e negəu e neai

(Luk 11:34-36)
19 Kəni Iesu təmətəni mɨn məmə, “Təsəuvɨriən məmə nəkotoriarun rəhatəmah natim-

nati təuvɨr mɨn e nəhue nɨftəni u məmə rəhatəmah nautə otepət, mətəu-inu e nəhue
nɨftəni u, uvni mɨn kotəhrun noarehreiən, kəni namrəiən təhrun nərəkɨniən natimnati
mɨn əha, kəni nakləhmɨnkotəhrunnəhapuiənniməməhuvən iməmotakləhe rəhatəmah
natimnati. 20Mətəu təuvɨr məmə nəkotoriarun rəhatəmah natimnati təuvɨr mɨn əpəha
e negəu e neai. Ikɨn əha uvni mɨn kəsotoarehreiən, kəni namrəiən ko təsərəkɨniən
natimnati mɨn əha, kəni nakləh mɨn ko kəsotakləhiən lan. 21Nəukətɨ nətəlɨgiən u məmə
onəsotaluiən lanməmə, ikɨn pəhruvən rəhatəmah natimnati təuvɨr mɨn kəutəməhli ikɨn,
mətəu nian rəfin nɨkitəmah otəkeikei mətəhti natimnati mɨn əha ikɨn əha.

22“Nəhmtəmin təhmene lait iətəmtətəfɨnənəhagəhagiənkəmnɨpətɨm. Nəmənəhmtəm
mil kuəuvɨr, təhmen əmə məmə nɨpətɨm təriauəh e nəhagəhagiən. 23 Mətəu nəmə
nəhmtəmmil kuərah, təhmen əməməmə nɨpətɨm in təriauəh e napinəpuiən. !Kəni nəmə
nəhagəhagiən e nɨpətɨm in napinəpuiən əmə, təhmen əməməmə ik nətatɨg e napinəpuiən
asoli agɨn!*

24 “Iətəmimi tɨkə iətəm təhrun nuvaiən in slef rəha iətəmi asoli keiu. Nəmə in tətalkut
məmə otol lanəha, kəni otolkeikei kəti mol nəuian, kəni məməki e kəti məsoliən nəuian.
Ko nəsoliən slef rəha Uhgɨnmɨneməni e nian kətiəh əmə.”

Təsəuvɨriənməmə
nəkotətəlɨg pɨk

(Luk 12:22-31)
25 Kəni Iesu təməni məmə, “Kəni o natimnati mɨn əha, iəu iətəni kəm təmah məmə,

təsəuvɨriən məmə nəkotətəlɨg pɨk e rəhatəmah nəmiəgəhiən məmə onəkotun nak, kəni
motəmnɨm nak. Kəni təsəuvɨriən məmə nəkotətəlɨg pɨk e nɨpətɨtəmah məmə onəkotos iə
rəhatəmahnapən. ?Nəukətɨnəmiəgəhiən rəhatəmah tətəmiəgəh əmə enauəniən, uəkəpə?
Kəpə. ?Kəni nati nak in nati asoli o nɨpətɨtəmah? ?Napən, uə kəpə? Kəpə. 26 Oteruh-
to mənɨg mɨn iətəm kautiuvɨg məutan. Ilah kəsotasumiən, kəni məsotəuləkiən, kəni ilah
kəsotələhu viviən nauəniən e nɨpəgnəua nimə, mətəu Tatə rəhatəmah e negəu e neai, in
tətəfən nauəniən kəm lah. ?Kəni e nəhmtɨn, nɨkitəmah təhtiməmə in tolkeikei pɨk itəmah
tapirəkɨs mənɨg mɨn? !Əuəh! 27 ?Nɨkitəmah təhti məmə rəhatəmah nətəlɨg pɨkiən təhrun
noliən rəhatəmahnəmiəgəhiən təfəməh? !Kəpə! Noliən rəha nətəlɨg pɨkiən təsəfɨnəiən auə
kətiəhmɨn e rəhatəmah nəmiəgəhiən.

28 “?Kəni təhro nɨkitəmah tətəhti pɨk napən onəkəhuvən lan? Nɨkitəmah təhti-to nəugɨ
nɨgi mɨn iətəm kauteviə əpnapɨn əmə. Ilah kəsotol pɨkiən uək o nəhliən rəhalah napən.
29Mətəu iəkəni kəmtəmahməmə aupənKig Solomən, in iətəmimi rəhan nautə tepət, kəni
rəhan napən iətəm tatuvən lan, ilah kotəuvɨr motapirəkɨs. Mətəu nəugɨ nɨgi əpnapɨnmɨn
kotəuvɨr tapirəkɨs agɨn rəhan napən. 30Uhgɨn təmol nɨmanuvehli əpnapɨn əmə təuvɨr pɨk
e nəugɨ nɨgi mɨn əha. Mətəu nɨmanuvehli əha in rəha nian kətiəh əmə, kəni olauɨg kuvan
e nɨgəm. ?Kəni nəməUhgɨn tatol vivi nɨmanuvehli əha, kəni nɨkitəmah təhtiməməUhgɨn
otəfɨnə napən iətəm nəkotəkeikei məhuvən lan? !Əuəh! In otol lanəha. !Ei, rəhatəmah
nəhatətəiən in təkəku agɨn!

31 “Tol lanəha, təsəuvɨriən məmə itəmah nəkotətəlɨg pɨk məmə, ‘?Iəkotun nak?’ uə ‘?
Iəkotəmnɨm nak?’ uə ‘?Iəkotos iə napən məhuvən lan?’ 32 Sotətəlɨg pɨkiən. Nətəmimi

6:19 Jem 5:1-3 6:20 Mat 19:21; Luk 18:22 * 6:23 Nɨpətɨn kəti rəha “nəhmtəmmil kuəuvɨr” təniməmə, ik iətəmi
kəti iətəm nɨkim tagiən o nasiruiən e nətəmimi e rəhamməni. Kəni nɨpətɨn kəti mɨn rəha “nəhmtəmmil kuərah” təni
məmə, ik iavərəs kəti. 6:25 Fɨl 4:6; 1Tim 6:6-8; 1Pitə 5:7 6:26 Mat 10:29-31; Luk 12:6-7 6:29 1King 10:4-7;
2Kron 9:3-6
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nətəm kotəruru Uhgɨn, ilah kautətəlɨg pɨk e natimnati iətəm tol lanəha. Mətəu itəmah
nenətɨ Uhgɨn mɨn, kəni rəhatəmah Tatə əpəha e negəu e neai, in təhrun məmə
nəkotəkeikei motos natimnati mɨn əha. 33Mətəu pəh onəkotol Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn,
mɨne nəmiəgəhiən əhruahru iətəm Uhgɨn tolkeikei, ilau okuəhtul aupən e nəmiəgəhiən
rəhatəmah. Nian nəkotol lanəha, kəni Uhgɨn otəfɨnəmɨn natimnatimɨn əha kəmtəmah o
natɨgiən. 34Tol lanəha, təsəuvɨriənməmə nəkotətəlɨg pɨk e natimnati iətəmonəkotəkeikei
motos olauɨg,mətəu-inu natimnatimɨn rəha olauɨg, ilah rəha olauɨg. Nərahiən rəhanian
kətiəh, in tɨnəhmen rəkɨs rəha nian kətiəh.

7
Sotakiliən noliən rəha iətəmi kəti mɨn
(Luk 6:37-38,41-42)

1Nəmə nəutakil rah nətəmimi, kəni Uhgɨn otələhu nəghatiən rəha nalpɨniən rəhatəmah.
2 Tol lanəha mətəu-inu, nəghatiən əskasɨk iətəm nəutəni məmə iətəmi kəti in iətəmi
tərah, kəni Uhgɨn otɨtəu=pən əmə o nəniən rəhatəmah noliən tərah mɨn. Nəmə nəkotakil
iətəmimi e noliən iətəm təhruahru, kəni Uhgɨn otakil itəmah e noliən iətəm təhruahru.
Mətəu nəmə nəkotakil rah nətəmimi e noliən əskasɨk, kəni Uhgɨn otakil itəmah e noliən
əhmen mɨn əmə. 3 ?Təhro nəutəni nɨpɨspɨsɨ nɨgi iətəm tətatɨg e nəhmtɨ piatəmah mɨn,
mətəu itəmah nəsoteruhiən nɨgi asoli iətəm tətatɨg e nəhmtɨtəmah? 4 ?Kəni təhro nəutəni
məmə, ‘Ei piak, pəh iəkos rəkɨs nɨpɨspɨsɨ nɨgi e nəhmtəm,’mətəu nəsoteruhiən nɨgi asoli e
nəhmtɨtəmah? 5 !Itəmahnəfaki eiuəmɨn! Otaupən,motos rəkɨs nɨgi asoli e nəhmtɨtəmah,
kəni nəkotəhrun neruh viviən noh rəkɨsiən nɨpɨspɨsɨ nɨgi iətəm tətatɨg e nəhmtɨ piatəmah
mɨn.

6 “Sotəfəniən natimnati rəha Uhgɨn kəm kuri mɨn, kəni sotəraki-pəniən natimnati
təuvɨr mɨn kəm pɨkəh mɨn. * Okəmə nəkotol lanəha, kəni pɨkəh mɨn okotaliuək lan kəni
motəlali motus itəmah.”

Noliən əhruahru
o nətapuəhiən e nati kəti
o Uhgɨn

(Luk 11:9-13; 6:31)
7Kəni Iesu təmətəkeikei mətəni məmə, “Iəkəni kəm təmah məmə, otətapuəh=pən kəm

Uhgɨn o natimnati, kəni in otəfɨnə kəm təmah. Kəni otəsal lan kəni onəkoteruh. Kəni
otəhti-əhti doə, kəni doə oterəh o təmah. 8 Iəkəni lanu mətəu-inu nətəmimi rəfin nətəm
kəutətapuəh, ilah okotos. Kəni nətəmimi mɨn u nətəm kəutəsal, ilah okoteruh. Kəni
nətəmimimɨn u kəutəhti-əhti doə, kəni doə oterəh o lah.

9 “?Itəmah pəh, nian nətɨn tətapuəh o pɨret, mətəu in tətəfən kəpiel? !Kəpə! 10 ?Uə, nian
in tətapuəh e nəmu, mətəu in tətəfən sɨneik? !Kəpə! 11 Nati əpnapɨn itəmah nətəmimi
nəkotərah, mətəu nəutəfən natimnati təuvɨr mɨn kəm nenətɨtəmah mɨn. !Mətəu Tatə
Uhgɨn e negəu e neai, noliən rəhan in təuvɨr pɨk mapirəkɨs agɨn noliən rəhatəmah, kəni
nɨpəhriəniən, in otəfən natimnati təuvɨrmɨn kəmnətəmimimɨn u ilah kəutətapuəh ohni!

12 “Kəni tol lanəha, otol təuvɨr kəm nətəmimi rəfin e noliən mɨn rəfin iətəm
nəkotolkeikei məmə nətəmimi okotol kəm təmah. Inu nɨpətɨ Lou iətəm Uhgɨn təməfən
kəmMosɨs, mɨne nəukətɨ nəghatiən iətəm təməfən kəm iəni mɨn aupən.”

Suaru keiu
(Luk 13:24)

6:32 Mat 6:8 6:33 1King 3:11-14; Sam 37:4,25; Rom 14:17 7:1 Rom 2:1; 1Kor 4:5; Jem 4:11-12 7:2 Mak
4:24 * 7:6 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “sotəraki-pəniən rəhatəmah perəl kəm pɨkəh mɨn.” Perəl u, in
kəpiel kəti iətəm nəhmtɨn tiəkɨs. Təmsɨpən e nɨki kəuvɨn kəti. Kəmə təhro, “kuri” mɨne “pɨkəh” kətuəpsen=pən nətəm
kotərah. 7:7 Mak 11:24; Jon 14:13; 15:7; 16:23-24 7:8 Jon 15:7; Jem 4:3; 1Jon 3:22 7:11 Jem 1:17 7:12
Mat 22:39-40; Luk 6:31; Rom 13:8-10
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13 Iesu təməni mɨn məmə, “Itəmah onəkotəkeikei məhuvən=pən e ket iətəm təkəku,
mətəu-inu ket iətəm iahgin mɨne suaru iətəm tɨmətɨg əmə tatuvən o nərəkɨniən, kəni
nətəmimi tepət kautəhuvən=pən e ket əha. 14 Mətəu ket iətəm təkəku, mɨne suaru
iətəm tiəkɨs tatuvən o nəmiəgəhiən, kəni nətəmimi nəuan nəuvein əmə okoteruh kəni
motohtəu=pən.”

Nɨgi ilau nəuan
(Luk 6:43-44)

15 Kəni Iesu təməni məmə, “Autətəu vivi itəmah o iəni eiuə mɨn. Ilah kəutəhuva
məutəghati mətɨg e noliən əpəou təhmen e sipsip, mətəu əpəha imə e nɨkilah, ilah
kotəhmen e kuri arpɨn. 16 Kəni e nəmiəgəhiən rəhalah, nəkoteruh nəuan, kəni
nəkotəhrun nak tətatɨg e nɨkilah. Nətəmimi ko kəsəhuvəniənmotəhli nəua krep e nɨləuɨs
arfu, uə nəua fik e təliluə. 17 Tol mɨn lanu, nɨgi iətəm təuvɨr tətəuə e nəuan iətəm təuvɨr,
mətəu nɨgi iətəm tərah tətəuə e nəuan iətəm tərah. 18Kəni nɨgi iətəm təuvɨr ko təsəuəiən
e nəuan iətəm tərah, kəni nɨgi iətəm tərah, ko təsəuəiən e nəuan iətəm təuvɨr. 19 Nɨgi
mɨn rəfin iətəm kəsotəuəiən e nəualah iətəm təuvɨr, okətei rəkɨs ilah, kəraki=pən e lah e
nɨgəm. 20 Tol lanəha, e nəmiəgəhiən rəha iəni eiuə mɨn əha, onəkoteruh nəua lah, kəni
nəkotəhrun nak tətatɨg e nɨkilah.

21 “Səniəmə nətəmimi rəfin nətəm kəutauɨn lak məutəni məmə, ‘Iərmənɨg, Iərmənɨg,’
nətəm ilah kotəhrun nuvəniən motatɨg ahgəl Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn, mətəu ilah mɨn
əmə u, nətəm kautol nəuia rəhak Tatə iətəm tətatɨg e negəu e neai. 22E nian Uhgɨn otakil
nətəmimi rəfin, nətəmimi tepət okotəni=pən kəm inməmə, ‘!Iərmənɨg, Iərmənɨg! ?Təhro?
?Nəkəhrun uə kəpəməmə, itɨmah iəmautəni pətɨgəmnəghatiən rəham iətəmnəməfa kəm
tɨmah, kəni motəhgi pətɨgəmnarmɨn tərahmɨn e nərgəm, kəni mautol natimnati apɨspɨs
mɨn e nərgəm?’ 23 Kəni oiəkəni=pən əhruahru kəm lah məmə, ‘Aupən iəkəruru, kəni
rəueiu mɨn iəkəruru itəmah. Itəmah səniəmə rəhak mɨn nətəmimi. !Əhuvən isəu ohniəu,
itəmah nətəmnautol noliən tərah!’ ”

Iətəmimi keiu kəmuol nimə
(Mak 1:22; Luk 6:47-49)

24Kəni Iesu təmol naunun e rəhan nəghatiənməmə, “Nəmə itəmah u nətəmnəmotətəu
nəghatiənmɨn u rəhak mautol, kəni onəkotəhmen e iətəmimi iətəm teinatɨg, təmuvləkɨn
rəhan nimə təskasɨk, mel pos mɨn kəuteiuaiu məhuvən isəu məgərain tiəkɨs.† 25 Kəni
nuhuən təməfuv, kəni naruəh taiu, kəni nɨmətagi asoli talɨfu moh nimə. Mətəu nimə
təsəmeiənmətəu-inu təmuvləkɨnrəhannimə təskasɨk. 26Nəmə itəmahunətəmnəmotətəu
nəghatiən mɨn u rəhak kəni məsotoliən, kəni onəkotəhmen e iətəmimi iətəm təsətəlɨg
viviən e noliən natimnati, kəni in ialməli, təməseliən rəhan posmɨn kəhuvən əpəha isəu,
maharu rəkɨs əmə əpə ilɨs, kəni rəhan nimə təsəskasɨkiən.‡ 27Kəni nuhuən təməfuv, kəni
naruəh taiu, kəni nɨmətagi asoli talɨfu moh nimə. Kəni nimə təməmei. E nian təməmei,
kəni mərah agɨn.”

Nəghatiən rəha Iesu, nəsanəniən tətatɨg lan
28Kəni nian Iesu təmol naunun e nəghatiən rəhan, kəni nətəmimi narmɨlah təmiuvɨg

pɨk ohni, 29mətəu-inu nian tətəgətun, səniəmə təhmen e rəhalah nəgətun mɨn rəha Lou,
mətəu rəhan nəghatiən təfɨgəm, nepətiən əha ikɨn.
7:15 Mat 24:24; Uək 20:29; 2Pitə 2:1 7:16 Kəl 5:19-22; Jem 3:12 7:19 Mat 3:10; Luk 3:9; Jon 15:6 7:20 Mat
12:33 7:21 Luk 6:46; Jem 1:25 7:23 Luk 13:25-27; Sam 6:8; 2Tim 2:19 † 7:24 Nəghatiən əhruahru rəha Kris
tətəni məmə, “in təmuvləkɨn=pən nəukətɨ rəhan nimə e kəpiel.” E nian əha ilah kəmautol rəhalah nimə mɨn e kəpiel,
mɨne nəukətɨ nimə okəkeikei kol təskasɨk e kəpiel. Nəmə kəsotoliən lanəha, nimə təsəskasɨkiən kəni təhrun nəmeiən.
‡ 7:26 Nəghatiən əhruahru rəha Kris tətəni məmə, “in təmuvləkɨn=pən nəukətɨ rəhan nimə e nɨpəkɨl əmə.” 7:29
Mak 1:22; Luk 4:32
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8
Iesu təmol vivi iətəmi kəti təmos nɨmɨsiən u leprosi
(Mak 1:40-45; Luk 5:12-16)

1 Nian Iesu təmeiuaiu=pa e nɨtəuət, nətəmimi tepət kəmohtəu=pən. 2 Kəni suah kəti
nɨmɨsiən u leprosi * təmol təmuva ohni, masiəulɨn=pən o Iesu, kəni məni məmə,
“Iərmənɨg, nəmə nəkolkeikei, kəni nəkəhrun nol viviən iəu kənimafəl rəkɨs namɨkmɨkiən
lak.”

3 Kəni Iesu təmuahru e nəhlmɨn mələhu=pən lan, məni məmə, “Əuəh. Iəkolkeikei. !
Əuvɨr-tə!” Kəni rəueiu agɨn mɨn, nɨmɨsiən u leprosi təmɨkə lan. 4 Kəni Iesu təməni=pən
kəm in məmə, “Səni pətɨgəmiən natimnati mɨn u kəm nətəmimi, mətəu uvən əməmeruh
pris kəti pəh in teruh məmə nɨpətɨm tɨnəuvɨr lankonu lan, kəni əfən kəm in nati u iətəm
Lou rəhaMosɨs təməni o iətəmi kəti iətəm rəhan leprosi tɨnɨkə, kəni nətəmimi okotəhrun
məmə nɨpəhriəniən nɨnəuvɨr, kəni rəham namɨkmɨkiən tɨnɨkə.”

Nəhatətəiən rəha iətəmi asoli kəti rəha soldiəmɨn
(Luk 7:1-10)

5 Kəni Iesu təmuvən miet pətɨgəm əpəha e taun Kapeniəm, kəni iətəmi asoli kəti rəha
soldiə mɨn rəha nətəm Rom təmuva meruh Iesu, kəni mətasək=pən ohni mətəni məmə,
6 “Iərmənɨg, rəhak ioluək tatɨmɨs, kənimətapɨli əpəha e nimə rəhak, nɨpətɨn rəfin təmɨmɨs,
kəni tətətəu tərah pɨk.” 7 Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Oiəkuvnə mol in təuvɨr
mɨn.”

8Kəni iətəmi asoli rəha soldiəmɨn təməni=pən kəm inməmə, “Iərmənɨg, iəu iətəmi kəti
iətəm iəsəhruahruiən, kəni iəsəhmeniən məmə ik onəkuva e rəhak nɨpəgnəua nimə. Əni
əmə nəghatiən kəti, kəni iəkəhrun məmə in otətəu təuvɨr mɨn. 9 Iəkəhrun məmə ik natos
narmənɨgiən məmə nɨmɨsiən otəkeikei mol nəuiam. Iəkəhrun mətəu-inu iəu mɨn, rəhak
nətəmi asoli mɨn kəutarmənɨg lak, kəni iatol nəuialah. Kəni soldiəmɨn nəuvein əha ikɨn
nətəm iəu iətarmənɨg e lah. Nəmə iəkəni kəm kəti məmə, ‘Uvən,’ kəni tuvən. Kəni nəmə
iəkəni kəm kəti məmə, ‘Va,’ kəni tuva. Kəni nəmə iəkəni kəm rəhak slef məmə, ‘Ol nati u,’
kəni tol nati əha.”

10 Nian Iesu təmətəu nəghatiən əha, kəni narmɨn təmiuvɨg pɨk ohni, mətəu-inu nati
əpnapɨn səniəmə in iətəm Isrel, mətəu rəhan nəhatətəiən təskasɨk e Uhgɨn. Kəni
təməni=pən kəm nətəmimi nətəm kautəhuərisɨg lan məmə, “Nɨpəhriəniən iətəni kəm
təmah məmə, iətəmi u səniəmə iətəm Isrel, mətəu in rəhan nəhatətəiən e Uhgɨn in
təskasɨk. Kəni nati əpnapɨn nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel, mətəu iəsehiən ilah kəti iətəm
rəhan nəhatətəiən təskasɨk təhmen=pən lan. 11 Iatəni kəm təmah məmə nətəmimi tepət
okotsɨpən e nɨkalɨn mɨn rəfin rəha nəhue nɨftəni, məhuva motauən kətiəh e tepɨl ilah
Epraham, mɨne Aisək, mɨne Jekəp əpəha e narmənɨgiən əpəha e negəu e neai. 12Mətəu
itəmah nəuanɨləuɨs rəha Isrel tepət nətəm Uhgɨn təmaupən mɨtəpɨn itəmah məmə in
otarmənɨg e təmah, in otəraki=pən e təmah ihluə e napinəpuiən, kəni ikɨn əha, nətəmimi
okotasək kəni motətəu tərah, kəni mautɨgət-ərain nəhluvlahmɨn.”

13 Kəni Iesu təməni=pən kəm iətəmi asoli rəha soldiə mɨn məmə, “Atuvən. Rəham
ioluək otəuvɨr tol əmə məmə inu mɨne nəməhatətə məmə Uhgɨn otol lanko.” Kəni e nian
əhruahru əha, nɨpətɨ ioluək rəha iətəmi asoli rəha soldiəmɨn təmuvaməuvɨr mɨn.

Iesu təmol nɨmɨsiən tepət kotəuvɨrmɨn
(Mak 1:29-34; Luk 4:38-41)

* 8:2 E Nauəuə Rəha Uhgɨn, nəghatiən u “leprosi” tətəghati e nɨmɨsiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəha nɨlosɨtəmi. Nɨmɨsiən mɨn
u tətərəkɨn nɨlosɨtəmi, kəni Lou rəhaMosɨs tətəni məmə iətəmi kəti iətəm təmos nɨmɨsiən lanəha, in tamɨkmɨk e nəhmtɨ
Uhgɨn. AfinLev 13-14. 8:4 Lev 14:1-32;Mat 9:30; Luk 17:14 8:11 Luk 13:29 8:12 Mat 22:13; 25:30; Luk 13:28
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14 Kəni təmuvən e nimə rəha Pitə, kəni muvən imə meruh uhu Pitə tətətəpu ətəpu
mətapɨli. 15Kəni təmuahru e nəhlmɨn mek nəhlmɨ pətauəhli u, kəni nətəpu ətəpuiən tɨkə
rəkɨs lanmagɨm, kəni təhtul. Kəni mɨnatol nauəniən nɨg Iesu.

16 Tɨnapinəpu mɨtɨgar tɨnatiuvɨg, nətəmimi kəmotos nətəmimi tepət nətəm narmɨn
tərah tətatɨge lahməhuvao Iesu, kəni Iesu təməhgipətɨgəmnarmɨn tərahmɨnenəghatiən
əmə rəhan, kəni mol vivi nətəmimi rəfin nətəm kautohmɨs. 17Natimnati mɨn əha təmol
lanəha məmə otol nəghatiən rəha iəni Aiseə tuva mol nɨpəhriəniən lan, iətəm təməni
aupən ikɨnməmə,
“In təmos rəkɨs nɨmɨsiənmɨn rəhatah,
kəni mol nɨpətɨtahmɨn u kəutahmə, kotəuvɨr.”

Iətəmimi keiu kəmuəkeikei məmə okiauərisɨg e Iesu
(Luk 9:57-62)

18 Kəni nian Iesu təməsal=pən meruh nɨmənin nətəmimi kautəhuərisɨg məhuva
mohtəlau lan, kəni təməni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə okəhuvən e nɨkalɨ lek
e nɨtəni=pən. 19 Kəni iəgətun kəti rəha Lou təmuva məni=pən kəm in məmə, “Iəgətun.
Onəkuvən=pən iə ikɨn, iəkɨtəu=pən ik.”

20 Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Kuri rarpɨn mɨn, rəhalah nɨpəg tatɨg məmə
okotapɨli ikɨn. Kəni mənɨg mɨn, nimaalah tatɨg məmə okotapɨli ikɨn. Mətəu iəu Nətɨ
Iətəmimi, † nimə rəhak tɨkə o napɨliən.”

21 Kəni iətəmimi kəti mɨn rəha Iesu təmuva məni=pən kəm in məmə, “Iərmənɨg.
Oiəkɨtəu=pən ikmətəu, pəh iəkuvən pɨpɨmmɨtənɨm rəhak tatə.”

22Mətəu Iesu təməni=pənkəminməmə, “Ɨtəu=pa iəu. Nətəmiminətəmkəsotoliənnəuia
Uhgɨn, təhmen əmə məmə ilah kɨnohmɨs rəkɨs e nɨkilah. Pəh ilah okəhuvən mohtənɨm
rəhalah nətəmimi nətəmkəmohmɨs.”

Iesu təməniəhu nɨmətagi asoli
e nəhu Lek Kaləli

(Mak 4:35-41; Luk 8:22-25)
23 Kəni Iesu təmuvən e bot, kəni rəhan mɨn nətəmimi kəhuvən ilah min. 24 Kəni

təsuvəhiən, nɨmətagi asoli kəti təhtul kəni mɨnol peau-peau asoli mɨn e lek, kəni nəhu
tətəri=pən e bot, iuəkɨr əmə bot tətamnɨm, mətəu Iesu tətapɨli. 25 Kəni kəməhuvən
motəhgi-pəri Iesu motəni=pən məmə, “! Iərmənɨg! ! Osmiəgəh itah! ! Otəsuvəhiən
kotamnɨm!”

26Kəni Iesu təməni=pən kəm lahməmə, “?Təhro nəutəgɨn pɨk? Rəhatəmah nəhatətəiən
təkəku agɨn.” Kəni təməhtul məniəhu nɨmətagi mɨne peau-peau asoli mɨn. Kəni nɨmətagi
təmeiuaiu, kəni mol nəməlinuiən asoli. 27 Kəni nətəmimi rəha Iesu narmɨlah təmiuvɨg
pɨkmautəni məmə, “!Ei! ?Iətəmimi nak u? Nati əpnapɨn nɨmətagi mɨne nəhu, mətəu ilau
kəmuol nəuian.”

Iesu təməhgi pətɨgəmnarmɨn
tərah e iətəmimi keiu

(Mak 5:1-20; Luk 8:26-39)
28 Kəni nian Iesu təmuva miet=pa e nɨtəni=pən e lek, ikɨn Katara, kəni iətəmimi

keiu narmɨn tərah mɨn kəutatɨg e lau kəmiaiet pətɨgəm=pa məmə okueruh Iesu. Ilau
kəmiasɨpən e nɨpəg kəpiel mɨn, ikɨn katɨtənɨm nətəmimi ikɨn. Ilau kuəsanən matuoh
nətəmimi, kəni nətəmimi kəutəgɨn e nuvən-pəniən ikɨn. 29 Kəni əmeiko narmɨn tərah
mɨn u kəutatɨg e lau kəmotagət əfəməh motəni məmə, “!Ik Nətɨ Uhgɨn! ?Nəmuva məmə
nəkəhro itɨmah? ?Nəmuva məmə nəkol uəhai əmə nalpɨniən kəm tɨmah iətəm təsol
əhanəhiən nian əhruahru rəhan?”
8:17 Aes 53:4 † 8:20 Nian Iesu təməni nərgɨn u “Nətɨ Iətəmimi,” tətəghati aru lan. Nərgɨn u təmiet e Nauəuə rəha
Danielmɨne nauəuə pɨsɨn pɨsɨnmɨn eOltestɨmɨn. Kəni nɨpətɨn təniməmə iətəmi kəti iətəm təmsɨpən e Uhgɨn kənimatos
nepətiən rəha Uhgɨn. 8:20 2Kor 8:9 8:24 Sam 4:8 8:26 Mat 14:31; Sam 89:9 8:29 Mak 1:24; Luk 4:41
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30 Iuəkɨr əmə o lah, pɨkəh mɨn tepət əha ikɨn kəutauən, 31 kəni narmɨn tərah mɨn
kotasək=pən o Iesu motəni məmə, “Nəmə nəkəhgi pətɨgəm itɨmah, ahli=pən itɨmah
iəkəhuvən e pɨkəhmɨn əha.”

32 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Əhuvən.” Kəni narmɨn tərah mɨn kəmohiet
e lau, motaiu məhuvən e pɨkəh mɨn. Kəni pɨkəh mɨn ilah rəfin kəmotaiu məuteiuaiu e
nɨpatu, kəni motiuvɨg=pən e nəhu motamnɨm. 33Kəni nətəmimi nətəm kəutaugɨn pɨkəh
mɨn, kəmotagɨmməhuvən e taunmotəni pətɨgəmnatimnati rəfin, mɨne natimnati iətəm
Iesu təmol e suah mil u narmɨn tərah mɨn kəutatɨg e lau. 34Kəni əmeiko nətəmimi rəfin
rəha taun kəməhuva məmə okotafu Iesu. Kəni nian kəmoteruh in, kəni kəməutəkeikei
əskasɨk kəm inməmə otəkeikei miet əha ikɨn əha.

9
Iesu təmol vivi

iətəmnɨpətɨn təmɨmɨs
(Mak 2:1-12; Luk 5:17-26)

1 Kəni Iesu təmuvən e bot muvən e nɨtəni=pən e lek, kəni miet pətɨgəm iman ikɨn, e
taun Kapeniəm. 2Kəni nətəmimi nəuvein kəmotələs iətəmimi kəti məhuva ohni. Nɨpətɨn
nəuvetɨn təmɨmɨs, kəni tətapɨli e rəhan nɨmahan. Kəni nian Iesu təmeruh rəhalah
nəhatətəiən, kəni təməni=pən kəm iətəmimi əha məmə, “Nətɨk, səgɨniən. Rəham noliən
tərahmɨn iəmos rəkɨs rəkɨs.”

3Kəni nian kəmotətəu nəghatiən əha, nəgətun mɨn nəuvein rəha Lou kotəni=pən kəm
lahmɨnməmə, “Nəghatiən əha tərah. Suah kəha tətəghati təhmenməmə in Uhgɨn.”

4Mətəu Iesu təhrunnətəlɨgiən rəhalah kəni təməni=pən kəm lahməmə, “?Təhro itəmah
nəutos nətəlɨgiən iətəm tərah mɨn lanu lan? 5 ?In pəhruvən tɨmətɨg məmə oiəkəni, məmə,
‘Iəmafəl rəkɨs rəham noliən tərah mɨn,’ uə ‘Əhtul maliuək’? 6 Kəni rəueiu iəkol nati kəti
məmə nəkotəhrun məmə Nətɨ Iətəmimi tatos nepətiən ikɨnu e nəhue nɨftəni məmə otafəl
rəkɨs təfagə tərah mɨn.” Kəni in təməni=pən kəm suah kəha tatɨmɨs məmə, “Əhtul mos
rəham nɨmahan maliuək matuvən lahuənu.” 7 Kəni suah u tatɨmɨs təməhtul maliuək
matuvən lahuənu. 8Kəniniannɨməninnətəmimikəmotafunati əha, kənikəmotəgɨn, kəni
motəni-vivi nərgɨ Uhgɨn iətəm təməfən nepətiən kəm iətəmimiməmə otol lanəha.

Iesu təmauɨn eMatiu
(Mak 2:13-17; Luk 5:27-32)

9 Kəni Iesu təmaliuək muvən nəuvetɨn mɨn, mafu suah kəti, nərgɨn u Matiu. In
iətəmimi iətəmtatosməni rəha takɨs, kəni tətəharəg ikɨnkətətəou=pən takɨs ikɨn. Kəni Iesu
təməni=pənkəminməmə, “Uərisɨg lak,muva iətəmimi rəhak.” Kəni in təməhtulmuərisɨg
e Iesu.

10 Kəni Iesu təmuvən mətauən e nimə rəha Matiu, kəni nətəmimi tepət rəha nosiən
məni rəha takɨs kəməhuva, kəni nətəmimi tepət nətəm kautol təfagə tərah* kəməhuva,
kəni ilah kəməhuva motəharəg motauən ilah Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi. 11 Kəni
nian Farəsi mɨn kəmotafu nati əha, kəni kəmotəni=pən kəm nətəmimi rəha Iesu məmə,
“?Təhro rəhatəmah iəgətun tətauən pəti ilah nətəm kautos məni rəha takɨs mɨne nətəm
kautol təfagə?”

12Mətəu Iesu təmətəu rəhalah nəghatiən kəni təməni=pən kəm lah məmə, “Iətəmimi
iətəm təsɨmɨsiən təsuvəniən o toktə. Mətəu iətəmi u iətəm tatɨmɨs, in otəkeikei muvən o
toktə. 13Əhuvən moteruh-to kəni motətəlɨg əhruahru lan məmə nɨpətɨ nəghatiən u iətəm
Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
9:1 Mat 4:13 9:4 Luk 9:47; Jon 2:25 9:6 Jon 17:2 * 9:10 Farəsi mɨn, ilah kəmautohtəu=pən vivi agɨn Lou
rəfin iətəmUhgɨn təməfən kəmMosɨsməməMosɨs otəfən kəmnətəm Isrel. Kəni ilah kautohtəu=pən vivimɨn nəghatiən
mɨn iətəm kəmotsɨpən e Lou rəha Mosɨs, mətəu nətəmimi əmə kəmotol, səniəmə Lou əhruahru mɨn rəha Uhgɨn. Kəni
Farəsi mɨn, kəutəni məmə nətəmimi rəfin nətəm kəsotohtəu-pəniən lou əlkələh mɨn əha, ilah nol təfagə. 9:11 Luk
15:2
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‘Nati kəti tatol nɨkik tətagiən, inu məmə onəkotasəkəhruin nətəmimi, mətəu səniəmə
rəhatəmah sakrifaismɨn iətəmnautolməutəfa kəm iəu iətəm tatol nɨkik tətagiən.’†

Iətəni tol lanu lan mətəu iəu iəməsuvaiən məmə iəkauɨn e nətəmimi mɨn u kotəni məmə
kɨnotəhruahru rəkɨs. Mətəu iəmuvaməmə iəkauɨnenətəmimimɨnukotəhrun əməməmə
ilah kautol noliən tərahmɨn.”

Noliən rəha nəpəhiən nauəniən o Uhgɨn
(Mak 2:18-22; Luk 5:33-39)

14Kəni nətəmimi rəha Jon Bəptais kəməhuvamoteruh Iesumotəni=pən kəm inməmə,
“Eruh-to. Itɨmah iəutətuakəmməutəpəhnauəniənməutəfaki kəmUhgɨn, kəni Farəsimɨn,
ilahmɨn kautol lanəha. ?Mətəu təhro rəham nətəmimi kəsotoliən lanəha?”

15 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “?Nian nətəmimi kautol marɨt rəha suah
kəti, kəni in tətan e nauəniən rəhan ilah in mɨn nəuvein, nɨkitəmah təhti məmə in mɨn
nəuvein okotasək? !Kəpə! Mətəu nian əha ikɨn iətəm tətuva məmə nətəmimi okotələs
rəkɨs iətəmimi iətəmi katol nauəniən rəhan. Kəni e nian əha, in mɨn nəuvein kotəhrun
nəpəhiən nauəniən.

16 “Kəni iətəmimi kəti tɨkə məmə otos nəuvetɨ napən vi kəti, kəni məhli-ərain=pən e
napən əmnəmɨt rəhan iətəm təməhapu, mətəu-inu nəmə tol lanəha, kəni nəuvetɨ napən
vi təhrun nauvɨniən məhapuiən napən əmnəmɨt, kəni ikɨn təməhapu ikɨn aupən təhrun
nuvaiənmol iahgin pɨk agɨn.

17 “Kəni iətəmimi kəti tɨkəməmə otos wain iətəmkəmol vi, kəni miuvi=pən e pətəl əuas
u təskasɨk iətəm kəmol e nɨlosɨ nəni. Nəmə tol lanu lan, kəni nahgi wain otahlɨfu, kəni
pətəl otəhapu, kəni wain otauvəregɨn, kəni pətəl otərah.‡ Mətəu wain kəmol vi okəkeikei
kiuvi=pən e pətəl iətəmkəmol tɨmətmətɨg, kəni wainmɨne pətəl kətuəməhli vivi.”§

Pətauəhli kəti iətəm tatɨmɨsmɨne pətəkəku kəti
iətəm təmɨmɨs

(Mak 5:21-43; Luk 8:40-56)
18Nian Iesu tətəni=pənnatimnatimɨn əhakəmlah, iətəmiasoli kəti tuvamasiəulɨn=pən

nəulɨno Iesuməmə, “Nətɨkpətəkəku təmɨmɨs rəueiu əmə. Mətəuva,mələhu=pənnəhlməm
lan, kəni otəmiəgəhmɨn.” 19Kəni Iesu təməhtul mɨne rəhanmɨn nətəmimi, məhuərisɨg e
suah uməhuvən.

20Kəni əmeiko pətan kəti əha ikɨn iətəm tatos nɨmɨsiən rəhalah nɨpətan nian rəfin əmə,
mɨnos nu tueləf.* Kəni pətan əha təmsɨpən e nəmtah Iesu ikɨn, kəni meapən mek nɨfɨfɨ
napən rəhan, 21 təmol lanəha mətəu-inu tətəni aru əmə kəm in məmə, “Nəmə iəkek əmə
nɨfɨfɨ napən rəhan, kəni rəhak nɨmɨsiən otol naunun.”

22 Kəni Iesu təmeirair meruh pətan əha, kəni məni=pən kəm in məmə, “Nətɨk pətan,
səgɨniən. E rəham nəhatətəiən lak, nɨnuva mɨnəuvɨr.” Kəni e nian əha, rəhan nɨmɨsiən
təmɨkə.

23Kəni nian Iesu təmuva miet pətɨgəm=pa e nimə rəha iətəmi asoli əha, kəni təmuvən
imə meruh nətəmimi kautahli nau məutani nəpuən lan rəha nɨmɨsiən, kəni nətəmimi
kəməutasək pɨk. 24 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Ohiet məhuvən isəu, mətəu-inu
pətəkəku u təsɨmɨsiən, mətəu in tətapɨli əmə.” Kəni ilah kəmotaləh əuvsan lan. 25Mətəu
niannətəmimikəmohietməhuvən ihluə, kəni tuvən imə,maskəlɨmnəhlmɨpətəkəku, kəni
pətəkəku u təməhtul. 26Kəni nanusiən rəha nati u təmaiumɨtəlau rəfin e nɨtəni əha.

Iesu təmol vivi
iəmnəu tərahmil keiu
9:13 Hip 10:8; Hos 6:1-6; Maeka 6:6-8; 1Saml 15:22 † 9:13 Nian Uhgɨn təməni lanəha, nɨpətɨn u məmə in otəpəh
sakrifais mɨn mətəu-inu nərahiən tətatɨg e nɨkilah. Uhgɨn təməni məmə ilah kotəkeikei motasəkəhruin nətəmimi.
9:14 Luk 18:12 ‡ 9:17 Afin futnot e Luk 5:37. § 9:17 Iesu təməni lanəhaməmə in otəgətun ilah e nəgətuniən vi
kəti tol pɨsɨn e nəgətuniən rəha Farəsi mɨn mɨne nəgətun mɨn rəha Lou. * 9:20 Lou təməni məmə nɨmɨsiən u təmol
pətan əha tamɨkmɨk, kəni nəmə tatek iətəmi kəti, kəni inmɨn otamɨkmɨk. 9:21 Mat 14:36
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27Kəni nian Iesu təmiet ikɨn əha, mətəu iəmnəu mil tərah keiu kəmuɨtəu=pən in, kəni
mətuagət əfəməhməmə, “!Mipɨ Kig Tefɨt, asəkəhruin itɨmlau!”

28 Nian Iesu tɨnuvən əpəha imə, kəni iəmnəu tərah mil kiəuva ohni. Kəni Iesu
təməni=pənkəmlauməmə, “?Itəlaunətuəhatətəməmə iəkəhrunnol viviənnəhmtɨtɨmlau,
uə kəpə?”
Kəni ilau kuəni=pənməmə, “Əuəh, Iərmənɨg.”
29 Kəni Iesu təmələhu=pən nəhlmɨn e nəhmtɨlau məni=pən məmə, “Uhgɨn otol vivi

nəhmtɨtəlaumətəu-inu nəmuəhatətə lan.” 30Kəni nəhmtɨlau təuvɨr kəni kɨnatueruh nati.
Kəni Iesu təməni=pən əskasɨk kəmlauməmə, “Onəsuəni pətɨgəmiənnatimnatimɨnukəm
nətəmimi.” 31Mətəu ilau kəmiaiet mian, kəni muəni pətɨgəm nanusiən rəha Iesu tuvən
mɨtəlau ikɨnmɨn rəfin e nɨtəni u.

Iesu təməhgi pətɨgəm
narmɨn tərah
e iətəm təruru nəghatiən

32Nian suah mil u kəmiaiet, nətəmimi kotələs iətəmi kəti təruru nəghatiən məhuva o
Iesu. Suah kəha in təruru nəghatiən mətəu-inu narmɨn tərah tətatɨg lan. 33 Kəni Iesu
təməhgi pətɨgəm narmɨn tərah e suah kəha, kəni tɨnətəghati. Kəni nɨmənin nətəmimi
narmɨlah təmiuvɨg pɨk ohni, kəni motəni məmə, “Suah kəti təsehiən nati kəti tol lanu u
ikɨnu Isrel nian kəti mɨne.”

34MətəuFarəsimɨnkəmotəniməmə, “Tatosnəsanəniəno iətəmiasoli rəhanarmɨn tərah
mɨnməmə otəhgi pətɨgəmnarmɨn tərahmɨn lan.”

Iesu nɨkin təmahmə
pɨk o nətəmimi

35 Kəni Iesu təmaliuək matuvən e taun mɨne lahuənu mɨn rəfin, kəni mətəgətun
əpəha e nɨpəgnəua nimə mɨn rəha nuhapumɨniən, mətəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr
rəha Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn, kəni matol vivi nətəmimi rəfin nətəm kautohmɨs, mɨne
nətəmimi rəfin nətəm nɨpətɨlah tərah kautəuvɨr. 36 Nian təmeruh nɨmənin nətəmimi
tɨnepət pɨk, kəni nɨkin təmepət pɨk o lahmətəu-inu kɨnotos pɨk nahməiən, kəni motəruru
nasiru aruiən e rəhalah nəmiəgəhiən, kɨnotəhmen e sipsip mɨn rəhalah iətəmimi tɨkə o
neruh viviən ilah. 37 Kəni Iesu təməni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, “!Oteruh-
to! Nauəniən tepət əpəha e nasumiən tɨnɨməhtə, mətəu noluəkmɨn təkəku əmə kəutəulək
lan. 38Otətapuəh o iətəmi asoli rəha nasumiən məmə otahli=pa noluək mɨn tepət məmə
okəhuvənmotəulək e nasumiən rəhan.”

10
Nətəmi tueləf rəha Iesu
(Mak 3:13-19; Luk 6:12-16)

1Kəni Iesu təmauɨn e nətəmi tueləf rəhan kəhuva kətiəh, kəni məfən nəsanəniən kəm lah
məmə ilah kəhuvən motəhgi pətɨgəm narmɨn tərah mɨn e nətəmimi, kəni motəhrun nol
viviən nɨmɨsiənmɨn rəfin, mɨne nətəmimimɨn u nɨpətɨlah təmərah.

2 Kəni inu nərgɨ nətəmi tueləf rəha Iesu: in aupən Saimon, u nərgɨn kəti mɨn u Pitə;
mɨne notəhan Antɨru; mɨne Jemɨs mɨne pian Jon, nətɨ Səpəti mil; 3 mɨne Fɨlɨp mɨne
Patolomiu; mɨne Toməs mɨne Matiu, iətəmimi rəha nosiən məni rəha takɨs; mɨne Jemɨs
9:27 Mat 20:29-34 9:30 Mat 8:4 9:33 Mak 2:12 9:34 Mat 12:24; Mak 3:22; Luk 11:15 9:35 Mat 4:23;
Mak 1:39 9:36 Nam 27:17; 1King 22:17; Sek 10:2; Mat 14:14; Mak 6:34 9:37 Luk 10:2 10:1 Mak 6:7; Luk 9:1
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nətɨAlfiəs; mɨne Tateas;* 4mɨne Saimon u kətauɨn lanməmə Selot;†mɨne Jutəs Iskariot u
təmegəhan=pən e Iesu tuvən e nəhlmɨ rəhanmɨn tɨkɨmɨr.‡

Iesu təmahli pətɨgəm
rəhan nətəmimi tueləf

(Mak 6:7-13; Luk 9:1-6)
5Kəni nian Iesu təmahli pətɨgəm rəhan nətəmimi tueləf məmə okəhuvən motol rəhan

uək, təmaupən məghati kəm lah məmə, “Itəmah onəsəhuvəniən o nətəmi mɨn u səniəmə
nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel, kəni məsəhuvəniən e taun kəti rəha nətəm Səmeriə, 6mətəu
onəkəhuvən o nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel nətəm kotəhmen e sipsip mɨn kəutəluei. 7Kəni
nian nəkəhuvən, nəkotəkeikei motəni pətɨgəm məmə, ‘Nian iətəm Uhgɨn otarmənɨg e
nətəmimi rəfin lan, tɨnuva iuəkɨr.’

8 “Kəni itəmah nəkotəkeikei motol nətəm kautohmɨs kotəuvɨr mɨn. Kəni itəmah
nəkotəkeikei motol nətəm kəmohmɨs kotəmiəgəh mɨn. Kəni nətəmimi nətəm leprosi
tatol ilah, nəkotəkeikei motol nɨpətɨlah tuva məuvɨr mɨn. Kəni nətəmimi nətəm narmɨn
tərah tətatɨg e lah, itəmah nəkotəkeikei motəhgi pətɨgəm narmɨn tərah mɨn kəhuvən
isəu o lah. Kəni nəsanəniən iətəm nəmotos, nəməsotosiən nəhmtɨn. Kəni onəkotəkeikei
motol əmə uək, nətəmimi okəsotətəouiən itəmah lan. 9 Nian nəkəhuvən, nəsotosiən
məni e rəhatəmah pauɨs. 10Kəni məsotəmkiən rəhatəmah kətɨmmɨn. Kəni napən iətəm
nautəhuvən lan, in əmə ko, məsotosiən inəuau kəti mɨn. Kəni məsotosiən put, mɨne
kasɨkɨn rəhatəmah mɨn. Iətəni lanu lan mətəu-inu təhruahru əmə məmə kətəfən kəm
noluəkmɨn natimnati iətəm təhruahru o natɨgiən rəhalah.

11 “Niannəkəhuvən e taun kəti uə lahuənu kəti, nəkotəkeikeimoteh iətəmimi kəti iətəm
nɨkin tagiənməmənəkəhuvənmotatɨg itəmahmin, kəni nəutatɨg ikɨn əhamətəuarus=pən
nian nəkohiet mɨn. 12Nian nəkəhuvən motatɨg e nimə kəti, nəkotəkeikei motəghati vivi
kəm lah məmə, ‘Nəməlinuiən tətatɨg o təmah.’ 13Kəni nəmə nətəmimi e nɨpəgnəua nimə
u, nɨkilah tagiən məmə okotos itəmah, kəni pəh rəhatəmah nəghatiən rəha nəməlinuiən
tətatɨg o lah. Mətəunəmənɨkilah təsagiəniəno təmah, nəkotəkeikeimotos nəghatiən rəha
nəməlinuiənmautəhuvən.

14 “Kəni nəmə nətəmimi nəuvein kəsotolkeikeiən məmə okotit itəmah nəkəhuvən e
rəhalah nɨpəgnəua nimə, uə kəsotətəlɨgiən e rəhatəmah nəghatiən, kəni nian nautohiet
e nimə rəhalah, uə rəhalah lahuənu, nəkotəkeikei motohrapɨspɨs rəkɨs nɨməulul e
nəhlkɨtəmahməmə ilah okotəhrunməmə nəmotəuhlin=pən pəhriən nəmtahtəmah o lah
motəpəh agɨn ilah. 15Nɨpəhriəniən iətəni kəmtəmah, e nian iətəmUhgɨn otakil nətəmimi,
nalpɨniən rəha nətəmi mɨn əha in otəskasɨk pɨk mapirəkɨs nalpɨniən rəha nətəm kotərah
aupən e taunmil əha, Sotəmmɨne Kəmorə.”§

Nətəmimi okotol tərah kəmnətəmimi rəha Iesu
16 Kəni Iesu təmətəkeikei mətəni məmə, “Otətəlɨg-to. Iətahli=pən itəmah nautəhuvən

təhmen e sipsip mɨn iətəm kəməhuvən e nəlugɨ kuri rarpɨn mɨn. Onəkotəkeikei
moteinatɨg vivi təhmen e məlɨkɨm, kəni itəmah motan mətɨg təhmen e mənɨg mak.
17 Onəutətəu vivi itəmah o nətəmimi. Ilah okotələs itəmah məhuvən məmə nəkotəhtul
e nəhmtɨ kaunsɨl rəhalahmətəu-inu itəmah nətəmimi rəhak. Kəni okotalis itəmah əpəha
e nimə rəha nuhapumɨniən.
* 10:3 E nauəuə mil rəha Mak mɨne Luk, kətauɨn pɨsɨn e nərgɨ Tateas məmə Jutəs nətɨ Jemɨs. Mətəu in iətəmi kətiəh
əmə. † 10:4 Selot in suah kəti iətəm in tətəhtul əskasɨk o kəntri rəhan. Eruh e tiksɨnəri. ‡ 10:4 Iətəmi keiu rəha
Iesu kətauɨn e lauməmə Saimon, ilau u Saimon Pitəmɨne Saimonu kətauɨn lanməmə Selot. Kəni iətəmi keiu rəha Iesu
kətauɨn e lauməmə Jemɨs, ilau u Jemɨs nətɨ Səpəti mɨne Jemɨs nətɨAlfiəs. Kəni iətəmi keiu rəha Iesu kətauɨn e lauməmə
Jutəs, inu Jutəs Iskariot mɨne Jutəs nətɨ Jemɨs u kətauɨn pɨsɨn məmə Tateas e nauəuə u rəha Matiu. 10:6 Jer 50:6
10:7 Mat 3:2; 4:17; Luk 10:9,11 10:9 Luk 10:4 10:10 Luk 10:7; 1Kor 9:14 10:12 Luk 10:5-6 10:14 Luk
10:10-12; Uək 13:51 § 10:15 Sotəmmɨne Kəmorə, ilau taun mil aupən ikɨn iətəm təfagə tərah tepət tepət əha ikɨn.
Kəni Uhgɨn təmol nalpɨniən kəm laumahli=pən nɨgəmməmə otus ilau. 10:15 Mat 11:24; Jaj 7 10:16 Luk 10:3;
Rom 16:19
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18 “Kəni okoteikəpan itəmah nəkəhuven motəhtul e nəhmtɨ nətəmi asoli mɨn rəha
kəpmənmɨn,mɨne kigmɨnməmə onəkotəni pətɨgəmnəghatiən təuvɨr rəhak e nəhmtɨlah,
kəni mɨne e nəhmtɨ Nanihluəmɨn. 19Nian ilah okəhuva motələs itəmah, kəni nɨkitəmah
təsəhti pɨkiən məmə onəkəhuvən motəni məmə nak, uə nəkotəhro lanu lan motəghati.
Nəsotəgɨniənmətəu-inu Narmɨn Rəha Uhgɨn, in otəfɨnə nəghatiən iətəmonəkotəni e nian
əhruahru əha. 20 Nəsotəgɨniən mətəu-inu səniəmə itəmah onəkotəghati, mətəu Narmɨn
Rəha rəhatəmah Tatə Uhgɨn, otəfɨnə nəghatiən kəm təmahməmə nəkotəni pətɨgəm.

21 “Nətəmimi okotegəhan=pən e pialah əhruahru mɨn kəm rəhalah tɨkɨmɨr mɨn məmə
okotohamu ilah, kəni tatə mɨn okotol mɨn lanəha kəm nenətɨlah əhruahru mɨn, kəni
kəlkələh mɨn okotəhtul motol noliən əhmen mɨn əmə kəm rəhalah tatə mɨn mɨne mamə
mɨnməmə okotohamu ilah. 22Nətəmimi rəfin okotəməki e təmah o nərgək. Mətəu iətəmi
otəhtul əskasɨkmətəuarus=pən natimnati mɨn u okotol naunun, kəni Uhgɨn otosmiəgəh.
23Nian okotol tərah kəm təmah e taun kəti, kəni nəkohietmotagɨmməhuvən e taun pɨsɨn
kəti mɨn. Iətəni pəhriən kəm təmah məmə ko nəsəhuvən rəfiniən e taun mɨn rəha Isrel
mətəuarus=pən Nətɨ Iətəmimi in otuvamɨn.

24 “Nətəmimi nətəm kətəgətun ilah, ko kəsotapirəkɨsiən rəhalah iəgətun. Kəni noluək
mɨn, ko kəsotapirəkɨsiən rəhalah iətəmi asoli. 25 Nətəm kətəgətun ilah, kotəkeikei mo-
tagiənməməokəhuvamotəhmene iəgətun rəhalah, kəninoluəkmɨnkotəkeikeimotagiən
məmə okəhuva motəhmen e iətəmi asoli rəhalah. Iəu, iəu iətəmi asoli rəha nimə. Nəmə
nətəmimi nəuvein kotəni rah iəu məmə iəu Pielsepul, u nərgɨn kəti rəha Setən, kəni ko
təhmen mɨn əmə e noluək mɨn rəha nimə rəhak. Inəha, nətəmimi okotəni rah ilah mɨn
tapirəkɨs.”

Iətəmimi rəha Iesu
təsəgɨniən e nətəmimi

(Luk 12:2-7)
26 Kəni Iesu təməni məmə, “Tol lanəha, sotəgɨniən e nətəmimi. Natimnati iətəm

nətəmimi kautəht-ərain, Uhgɨn otəfətɨgəm ikɨn təhagəhag ikɨn, kəni natimnati iətəm
nətəmimi kəutəhluaig lan, Uhgɨn otəfətɨgəm, nətəmimi rəfin okotafu. 27 Natimnati
iətəm iətəni kəm təmah əmə əha rəueiu, itəmah onəkotəkeikei motəni pətɨgəm mɨn
təhagəhag kəmnətəmimi rəfin. Kəni təhmen əmə, natimnati iətəm iətəni oneuən, itəmah
onəkotəkeikei motəni pətɨgəme nəhmtɨ nətəmimi.

28 “Sotəgɨniən e nətəmimi nətəmkotəhrun nohamuiən nɨpətɨtəmah,mətəu ko kotəruru
nohamuiən narmɨtəmah. Mətəu nəkotəgɨn e Uhgɨn iətəm təhrun nərəkɨniən nɨpətɨtəmah
mɨne narmɨtəmah e nɨgəm asoli. 29 Oteruh-to. Nɨmənɨg əlkələh mɨn, nətəmimi kautos
nəhmtɨlah e məni əkəku əmə. Mətəu nəmə rəhatəmah Tatə Uhgɨn təsegəhaniən e lah,
ko kəti təsɨmɨsiən. 30 Kəni Uhgɨn təhrun vivi agɨn itəmah mɨne. Kəni nati əpnapɨn
nəuanutəmahkoe rəhn-kapə təmah in səniəmənati agɨnkəti,mətəuUhgɨn in tətafin rəfin
ilah. 31 !Tol lanəha, sotəgɨniən! Uhgɨn tolkeikei pɨk itəmah tapirəkɨs mənɨg əlkələh mɨn
əha.

32 “Tol lanəha, nəmə iətəmimi otəni pətɨgəm nərgək e nəhmtɨ nətəmimi, kəni iəu mɨn,
iəkəni pətɨgəm nərgɨn e nəhmtɨ rəhak Tatə e negəu e neai. 33Mətəu nəmə iətəmimi otəni
pətɨgəm e nəhmtɨ nətəmimi məmə in səniəmə rəhak, kəni iəkəni pətɨgəm e nəhmtɨ rəhak
Tatə e negəu e neai məmə in səniəmə rəhak.

34 “Nɨkitəmah təsəhtiən məmə iəmuva məmə iəkələhu nəməlinuiən e nəhue nɨftəni.
Iəməsuvaiən məmə iəkələhu nəməlinuiən, mətəu iəmuva məmə iəkol nətəmimi
kotərgəhu. 35 Iətəni lanəha mətəu-inu iəmuva məmə iəkol iərman mɨne rəhan tatə
10:20 Mak 13:9-11; Luk 12:11-12; 21:12-15 10:20 Jon 14:26 10:21 Maeka 7:6; Mat 10:35; Mak 13:12; Luk 21:16
10:24 Luk 6:40; Jon 13:16; 15:20 10:25 Mat 9:34; 12:24;Mak 3:22; Luk 11:15 10:26 Mak4:22; Luk 8:17 10:28
Rom 8:31; Jem 4:12 10:31 Mat 6:26 10:33 Luk 12:8-9
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okətuərah o lau mɨn, kəni pətan mɨne uhun okətuərah o lau mɨn, 36 kəni iətəmimi otol
tɨkɨmɨr ilah aru rəhanmɨn.*

37 “Kəni iətəmimi iətəm tolkeikei pɨk rəhan tatə mɨne mamə tapirəkɨs iəu, in
təsəhmeniənməmə otuva rəhak iətəmimi. Kəni iətəmimi iətəmtolkeikei pɨknətɨn iərman
uə pətan tapirəkɨs iəu, in təsəhmeniən məmə otuva rəhak iətəmimi. 38 Kəni iətəmimi
iətəm təsələsiən rəhan nɨgi kəməluau muərisɨg lak,† in təsəhmeniən məmə otuva rəhak
iətəmimi. 39 Kəni iətəmimi iətəm tatol pɨk uək əmə məmə rəhan nəmiəgəhiən e nəhue
nɨftəni u in otəuvɨr, otəmkarəpən e nəmiəgəhiən pəhriən. Mətəu iətəmimi iətəm otɨmɨs
o nərgək, in otos nəmiəgəhiən itulɨn.

40 “Kəni iətəmimi iətəm tatos itəmah e nɨkin agiən kəni təhmen əmə məmə tatos iəu e
nɨkin agiən. Kəni iətəmimi iətəm tatos iəu e nɨkin agiən, kəni təhmen əmə məmə tatos
iətəmi u iətəm təmahli=pa iəu. 41 Kəni iətəmimi iətəm təhrun məmə suah kəti in iəni
kəti rəha Uhgɨn, kəni tatos e nɨkin agiən, in otos nətəouiən lan, təhmen əmə e iətəm iəni
mɨn kautos. Kəni iətəmimi iətəm tatos e nɨkin agiən iətəmi əhruahru, in otos nətəouiən
lan, təhmen e iətəmi əhruahru. 42 Kəni nəmə iətəmimi kəti tətəfən nati kəti kəm suah
kəti mətəu-inu təhrun məmə in rəhak iətəmimi, nɨpəhriəniən Uhgɨn otətəou in o rəhan
noliən təuvɨru, nati əpnapɨnrəhannəfəniən innati əkəku əmə təhmenenəhu ətəpunəuan
nəuvetɨn əmə, uə rəhak iətəmimi in ləhtəni agɨn.”

11
Iesumɨne Jon Bəptais
(Luk 7:18-35)

1Nian Iesu tɨnol naununnəgətuniən rəhannətəmimi tueləf, təmiet ikɨn əhamuvəne taun
mɨn e nɨtəni Kaləli, mətəgətun nətəmimi kəni mətəni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn kəm
lah.

2 E nian əha, Jon Bəptais tətatɨg e kaləpus, kəni in təmətəu nanusiən e uək iətəm Iesu
tatol. Kəni təmahli=pən rəhan nəuvein nətəmimi kəhuvən motətapuəh ohni məmə, 3 “?
Təhro? ? Ik u iətəm kəmətəni aupən məmə suah kəti otuva, uə itɨmah iəutəhtahnin
iətəmimi kəti mɨnməmə otəpanuvamɨn?”

4 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Əhuvən moteruh Jon motəni=pən nati nak
iətəm nəməhuva motətəu kəni moteruh: 5nətəmi nəhmtɨlah təpɨs kɨnauteruh nati. Kəni
nətəmimi nətəm nəhlkɨlah tərah kɨnotətəu təuvɨr kəni mɨnəutaliuək. Kəni nətəmimi mɨn
u kəmotos nɨmɨsiən leprosi, nɨlosɨlah tɨnəuvɨr. Kəni nətəmimimɨnunɨpəgtəlgɨlah təmalu,
rəueiu əha kɨnautətəu nati. Kəni nətəmimi mɨn u kəmohmɨs, kɨnotəmiəgəh mɨn. Kəni
rəueiu, iətəmi kəti tɨnatəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr kəm nanrah mɨn. 6 Iətəmimi otatɨg
e nəuvɨriən pəhriən nəmə in təsəhlmaniən e nəhatətəiən lak o natimnati mɨn iətəm iəu
iatol uə iəsoliən.”

Iesu təməghati e Jon Bəptais
7 Nian nətəmimi rəha Jon kautohtəlɨg, kəni Iesu tɨnətuəuin mətəghati e Jon kəm

nətəmimi mɨn u kəutəharəg əha ikɨn, mətəni məmə, “?Aupən, nəmautəhuvən ikɨn təpiə-
məpiə ikɨn məmə nəkoteh nak? ?Nəməhuvən məmə nəkotafu iətəmi əpnapɨn əmə kəti
təhmen e nɨmanuvehli əfəməh iətəm nɨmətagi tətalɨfu alɨfu əpnapɨn əmə? Kəpə. 8 ?Kəni
10:36 Maeka 7:6; Luk 12:51-53 * 10:36 Famli nəuvein okotəhapu ilah mɨn mətəu-inu nəuvein e famli mɨn
okəhuərisɨg e Iesu, kəni nəuvein e famli əmə əha okotəməki e Iesu. 10:37 Luk 14:26-27 † 10:38 Nɨpətɨ nəghatiən
rəha Iesu səniəmə rəhan nətəmimi okotəkeikei mohmɨs e nɨgi kəməluau təhmen əmə lan. Nɨpətɨ nəghatiən u məmə
kitah rəfin kətiəh kətiəh kotəkeikeimotegəhan lanməməUhgɨn otol nəuian e nəmiəgəhiən rəhatah nati əpnapɨnməmə
rəhan nətəlɨgiən məmə kəutatɨg e nian iəkɨs mɨn. Nəmə təhro nətəmimi okotol nərahiən kəm tah, nəmə təhro kitah
okohmɨs o nərgɨn, uə nəmə təhro nərahiənmɨn əha otəsuvaiən e nəmiəgəhiən rəhatah. Kitah kotəruru, mətəu kotəhtul
maru əmə o natɨgiən e nəmiəgəhiən iətəm Uhgɨn tolkeikei. 10:39 Mat 16:24-25; Mak 8:34-35; Luk 9:23-24; 17:33;
Jon 12:25 10:40 Mak 9:37; Luk 10:16; Jon 13:20 11:5 Aes 35:5-6; 61:1
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təhro itəmahnəmohiet, məmə nəkotafu iətəmi kəti iətəm tatuvən e napən təuvɨr nəhmtɨn
tiəkɨs? Kəpə. Nətəmimi kautəhuvən e napən təuvɨr tol lanəha, nian rəfin kəutatɨg e nimə
rəha kig. 9?Mətəunati nak əhanəməhuvənməmənəkoteruh, iəni kəti, uə? Əuəh, pəhriən,
mətəu iətəni kəm təmah məmə in ilɨs tapirəkɨs iəni. 10 Suah u inu Nauəuə Rəha Uhgɨn
təmətəghati lan. Uhgɨn təməni məmə,
‘Otafu-to. Iətahli=pɨnə iahləpis iətəmotos rəhak nəghatiən.
In otaupən lamməmə otol əpenə-penə e rəham suaru.’
11Nɨpəhriəniən iətəni kəm təmahməmə, nətəmi u kəmotair e nɨftəni u, kəti təsapirəkɨsiən
suah kəha Jon Bəptais. Kəni mətəu iətəmi in ləhtəni agɨn e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn, in
ilɨs tapirəkɨs Jon.* 12E nian Jon Bəptais təmətuəuinmətəni pətɨgəmnəghatiən rəha Uhgɨn
mətəuarus=pa rəueiu, NarmənɨgiənRəhaUhgɨn in təskasɨkməməotol uəkmatuvən. Kəni
nətəmimi nətəmkotəskasɨk kotalkut pɨkməmə okəhuvənmotatɨg ahgəl.† 13 Iətəni lanəha
mətəu-inu, aupənagɨnmətəuarus=panian rəha Jon, nəghatiənmɨn rəhaLou iətəmUhgɨn
təməfən kəm Mosɨs, mɨne nəghatiən mɨn rəha iəni mɨn rəha Uhgɨn, kautəni pətɨgəm
Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. 14 Kəni nəmə nɨkitəmah tagiən məmə nəkotos nətəlɨgiən u,
iəkəni məmə Jon in Elaijə iətəm in iəni kəti aupən kəmətəni məmə otuva mol əpenə-penə
e suaru rəha Məsaiə. 15 Itəmah rəfin matəlgɨtəmah tatɨg, otətəlɨg vivi, kəni motəhrun
nəghatiənmɨn u.

16 “?Nətəmimimɨn u nətəmkəutatɨg rəueiu, ilah kotəhro lanu lan? Ilah kotəhmen=pən
e kəlkələh mɨn kəutəharəg ikɨn katol makɨt ikɨn məutahkul məutauɨn e lah mɨn nəuvein
məmə, 17 ‘Itɨmah iəmotahli nau kəm təmah məmə onəkautol danɨs rəha nagiəniən lan,
mətəu itəmah nəsotoliən danɨs. Kəni itɨmah iəməutasək eiuə rəha nɨmɨsiən, mətəu
nəsotasəkiən kitahmin itəmah.’

18 “Kəni təhmen əhmen əmə, itəmah nəsotolkeikeiən Jon, kəni məsoltolkeikeiən iəu.
Iətəni lanəha lan mətəu-inu Jon təmuva, kəni mətətuakəm mətəpəh nauəniən mətəfaki
kəm Uhgɨn, kəni məsəmnɨmiən wain. Kəni nəmotəpəh in motəni məmə, ‘Suah kəha
narmɨn tərah kəti tətatɨg lan.’

19 “Mətəu nian iəu, Nətɨ Iətəmimi, iəmuva kəni mətauən kəni mətəmnɨm wain, mətəu
nəmotəpəh mɨn iəu motəni məmə, ‘Otafu-to, suah kəha in iətəmimi rəha nauən pɨkiən
mɨne iətəmimi rəha napɨsiən, kənimətan pəti ilah nətəmimi rəha nosiənməni rəha takɨs,
mɨne nətəmimi nətəm nol təfagə tərah.’ Mətəu nətəmimi mɨn u kəutətəlɨg e noliən rəhak
mɨne rəha Jon, kotəhrun nehiənməmə nati iətəm iəmuol təhmen vivi pəhriən.”

Nahməiən asoli otuva
(Luk 10:13-15)

20Kəni Iesu təməghati əskasɨk e natɨgiən rəha nətəmimi e taun mɨn əha iətəm in təmol
nati apɨspɨs tepət ikɨn e nəhmtɨlah. Təməghati lanəha mətəu-inu ilah kəməsotəuhliniən
nətəlɨgiən rəhalah o rəhalah noliən tərah mɨn. 21Təməni məmə, “Itəmah nətəmKorasin,
kəsi, nərahiən asoli otuva o təmah! !Itəmah nətəm Petsaitə, kəsi, nərahiən asoli otuva
o təmah! Mətəu-inu iəmol pau nati apɨspɨs tepət e taun mil rəhatəmah mətəu itəmah
nəsotəuhliniən nətəlɨgiən rəhatəmah! Kəni nəmə iəmol natimnati mɨn əha əpəha Taea
mɨne Saedon aupən, ko nətəmimi əha ikɨn əha kəmotəuhlin rəhalah nətəlɨgiən e noliən
tərah mɨn, kəni ilah məhuvən e napən əuas mɨn məhuvən məutəharəg e nəhmtahu e
nɨgəmməutəgətunməmə kautətəu tərah agɨn o noliən tərahmɨn rəhalah.
11:10 Mal 3:1; Luk 1:76 * 11:11 Fes u tətəni məmə uək rəha Jon, in uək iətəm tatos nɨsiaiən. In tatol əpenə-penə
suaru rəha Krɨsto iətəm Uhgɨn otahli=pa, kəni in tətəni pətɨgəm məmə Krɨsto tɨnatuva. Uək u in uək asoli. Kəni Jon
in iətəmi asoli mətəu-inu in tatos uək əha. Mətəu nati kəti iətəm in təuvɨr tapirəkɨs uək rəha Jon, inu nəmə suah kəti
tətuva iətəmi rəha Uhgɨn nian in tətəhatətə e Iesu Krɨsto. † 11:12 Suaru kəti mɨn o nəuhliniən fes u tol lanko lan
məmə: E nian Jon Bəptais təmətuəuin mətəni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn mətəuarus=pa rəueiu, mətəu nətəmimi
kəutəluagɨn ilah nətəmimi nətəm kəutatɨg ahgəl Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. Kəni nətəmimi rəha nəluagɨniən kəutalkut
məmə okotiuvi rəkɨs nətəmimi rəha Uhgɨn məmə kəhuva nətəmimi rəhalah. 11:13 Luk 16:16 11:14 Mal 4:5;
Mat 17:10-13; Mak 9:11-13; Mak 1:1-8 11:19 Mat 9:14
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22 “Mətəu iətəni kəmtəmahməmə e nian əha iətəmUhgɨn otol nalpɨniən kəmnətəmimi,
nalpɨniən rəhatəmah otəskasɨk, mapirəkɨs nalpɨniən rəha nətəm Taea mɨne Saedon u
aupən. 23 ?Kəni itəmah nətəm Kapeniəm, nɨkitəmah təhti məmə Uhgɨn otəfəri=pən
itəmah əha ima nɨsiaiən əpəha e negəu e neai? ! Kəpə! Mətəu Uhgɨn otəhlman e
təmah nəkoteiuaiu ləhtəni agɨn, ima naulɨsiən, mətəu-inu iəmol nati apɨspɨs tepət e
taun rəhatəmah. Kəni nəmə iəmol natimnati mɨn u əpəha Sotəm, iətəm taun əha təfagə
tərah mɨn tepət ikɨn, kəni nətəm ikɨn kəmotəuhlin rəhalah nətəlɨgiən, kəni nəmə Uhgɨn
təməsərəkɨniən Sotəm, kəni təmətatɨg əmə mətəuarus=pa u rəueiu. 24Mətəu iətəni kəm
təmahməmə e nian əha iətəmUhgɨn otol nalpɨniən kəmnətəmimi, nalpɨniən rəhatəmah
otəskasɨk, mapirəkɨs nalpɨniən rəha nətəmSotəmaupən ikɨn.”

Itəmah nətəmnɨnotəpəou
(Luk 10:21-22)

25Kəni e nian əha, Iesu təmətəfaki mətəni məmə, “Tatə Uhgɨn, ik Iərmənɨg rəha natim-
nati rəfin ilɨs e neai mɨne ləhtəni e nəhue nɨftəni. Iətəni-vivi ik mətəu-inu nəməhluaig
e nɨpətɨ natimnati mɨn u e nəhmtɨ nətəmimi nətəm koteinatɨg motəhrun vivi nati. Kəni
nəmol əpukəmnətəmiminətəmkotəhmen=pən əmə ekəlkələhmɨnməməokotəhrunvivi.
26Əuəh, Tatə, inu nati kəti iətəm ik nəkolkeikei.”

27 Kəni Iesu təmətəkeikei mətəni kəm lah məmə, “Rəhak Tatə təmegəhan=pa rəkɨs
natimnati rəfin e nəhlmək. Kəni iətəmi kəti tɨkə iətəm təhrun vivi iəu u Nətɨ Uhgɨn, məmə
iəu pəh əhruahru. Mətəu Tatə Uhgɨn əmə təhrun. Kəni iətəmi kəti tɨkə iətəm təhrun vivi
Uhgɨn, mətəu iəu pɨsɨn əmə u Nətɨ Uhgɨn, iəkəhrun, mɨne nətəmimi nətəm iəu iəmɨtəpɨn
məmə iəkol pətɨgəmTatə Uhgɨn kəm lah.

28 “Əhuva ohniəu, itəmah nətəm nahgitəmah nɨkə kəni nɨnotəpəou e natipəiən e katipə
fɨgəm mɨn, kəni iəkəfɨnə nəmeigiən.‡ 29 Itəmah otos uək iətəm iəkəfɨnə kəm təmah, kəni
pəh iəkaupən məgətun itəmah lan. Iətəni lanəha mətəu-inu iəu iətəmi mətɨg, kəni rəhak
nətəlɨgiən in ləhtəni. Kəni onəkotosnəmeigiənenɨkitəmah. 30Tol lanəhamətəu-inu rəhak
uək iəkəfɨnə kəm təmah in tɨmətɨg, kəni rəhak katipə in təhvevɨg.”§

12
Iərmənɨg rəha Sapət
(Mak 2:23–3:6; Luk 6:1-11)

1 Kəni e nian əha e Sapət kəti, Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəməutaliuək
məutohapumɨn e nasumiən rəha wit,* kəni rəhan mɨn nətəmimi nəumɨs təmus ilah,
kəni kəmautəhli nəua wit kəni mautun. 2 Mətəu nian Farəsi mɨn kəmotafu ilah, kəni
kəmotəni=pən kəm Iesu məmə, “!Ei, afu-to! Rəham nətəmimi kautol nati kəti iətəm
kəutatgəhli Lou rəha Sapət.”†
11:22 Aes 23; Esik 26–28; Joel 3:4-8; Amos 1:9-10; Sek 9:2-4 11:23 Jen 19:24-28; Aes 14:13-15 11:24 Mat
10:15; Luk 10:12 11:25 1Kor 1:26-29 11:27 Mat 28:18; Jon 1:18; 3:35; 10:15; 17:2 ‡ 11:28 Nəghatiən u
“natipəiən e katipə fɨgəmmɨn” tətəghati e Lou rəha nətəm Isrel iətəmkotəhmen e nati fɨgəmmətəu-inu Loumɨn u, ilah
kotəskasɨk pɨk, kəni tiəkɨs o noliən. 11:28 Jer 31:25 11:30 1Jon 5:3 § 11:30 Nian Iesu təməni “rəhak katipə
in təhvevɨg,” nəghatiən əhruahru rəha katipə, in “iok.” In nati kəti kəmol e nɨgi iətəm kəmələhu=pən e nentəui nati
miəgəh əsanən kəti, kətəni məmə “okis,” nati miəgəh u təhmen e kau. Nətəm Isrel kəutələhu=pən iok e nentəui okis,
kəni motəlis=pən nati kəti lan məmə okis otiuvi, təhmen e “kat” uə “plau,” nati iətəm tətahlu e nɨftəni. Nətəm Isrel
kəmotəniməmə nɨtəu-pəniən Lou rəhaMosɨs in təhmen e iok kəti mətəu-inu in uək əskasɨk. Mətəu iok iətəm Iesu tətəfa
kəm tah in təhvevɨg mətəu-inu, nian təmɨmɨs e nɨgi kəməluau mos nalpɨniən o təfagə tərah mɨn rəhatah, kəni in tɨnol
rəkɨs uək rəhatah. In təni məmə kitah kotəkeikei məutəhatətə əmə lan. Kəni in otasiru e tah məmə okotaliuək e suaru
əhruahru rəhaUhgɨn. * 12:1 Wit in nati kəti təhmen e rais. Afin-to e tiksɨnəri. 12:1 Dut 23:25 † 12:2 Lou rəha
nətəm Isrel tategəhanməmə iətəmimi təhrun nosiən nəuawit e nasumiən rəha nətəmimi nian tətaliuəkmətohapumɨn
e lah (Dut 23:25). Farəsi mɨn nɨkilah təmərah mətəu inko nətəmimi mɨn rəha Iesu kəmautol uək rəha nəuləkiən, u in
kəti rəha tate-nain noliənmɨn kəməniəhu agɨnməmə okəsoliən e nian rəha Sapət. (Eks 20:8-11; 34:21; Dut 5:12-15)
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3 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “?Nəmotafin uə kəpə, nati nak iətəm Kig Tefɨt
təmol aupən, nian in mɨne rəhan mɨn nətəmimi nəumɨs təmus ilah? 4 In təmuvən imə
e Nima Tapolɨn Rəha Uhgɨn, kəni mos pɨret mun iətəm pris mɨn kɨnotəfən rəkɨs kəm
Uhgɨn. Kəni noliən əha tətatgəhli Lou,mətəu-inu pɨret əha, Lou tətəniməmə prismɨn əmə
kotəhrun nuniən. 5 ?Kəni nəmotafin e Lou uə kəpə, məmə nian rəfin e Sapət, pris mɨn
əpəha eNiməRəhaUhgɨn, ilah kautol uək rəhalah iətəmtətatgəhli Lou rəha Sapət? Mətəu
Uhgɨn tateruh məmə nati əha in təhruahru əmə. 6Mətəu iətəni kəm təmah məmə iətəmi
kəti u ikɨnu in ilɨs tapirəkɨs Nimə Rəha Uhgɨn. 7E Nauəuə Rəha Uhgɨn, in tətəni məmə,
‘Nati kəti tatol nɨkik tətagiən, inu məmə onəkotasəkəhruin nətəmimi, mətəu səniəmə

rəhatəmah sakrifais mɨn iətəmnautol məutəfa kəm iəu iətəm tatol nɨkik tətagiən.’
Nəmə nəkotəhrun nɨpətɨ nəghatiən u, kəni nətəmimi mɨn u nətəm kotəhruahru, ko
nəsotakiliən ilah motəni məmə ilah kautol noliən tərah. 8 Iətəni lanu lan mətəu-inu iəu,
Nətɨ Iətəmimi, iəu iətarmənɨg e nian rəha Sapət.”

9 Kəni Iesu təmiet ikɨn əha, maliuək matuvən əpəha imə e nimə rəha nuhapumɨniən
rəhalah. 10Kəni əmeiko ikɨn əha, iətəmi kəti əha ikɨn nəhlmɨn təmɨmɨs, təsuahruiən lan.
Kəni kəmotətapuəh o Iesu məmə, “?Təhro? ?In təhruahru e Lou məmə e Sapət, iətəmi
təhrun nol viviən iətəmimi iətəm tatɨmɨs?” Ilah kəmotətapuəh ohni mətəu-inu kəutəsal
e nətəlɨgiən tərah kəti rəha Iesu uə noliən kəti rəhan təhmen e nol viviən iətəmi e Sapət,
iətəm ilah okotləfən in e kot ohni.

11 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “?Okəmə itəmah kəti rəhan kəti sipsip, kəni
sipsip u tiuvɨg=pən e nɨmɨl e Sapət, nɨkitəmah təhti məmə iətəmi əha otuvən miuvi-
pəri=pa mɨn? !Əuəh! Otəkeikei muvən miuvi-pəri. 12 !Mətəu iətəmimi, in nati keikei
tapirəkɨs sipsip! Konu, in təhruahru əmə e Lou məmə natol nati təuvɨr mɨn əmə kəm
nətəmimi e Sapət.”

13 Kəni təməni=pən kəm iətəmi nəhlmɨn təmɨmɨs məmə, “Uahru-to e nəhlməm.” Kəni
təmuahru e nəhlmɨn, kəni nəhlmɨn tuva mɨnəuvɨr agɨn mɨn, məhmen e nəhlmɨn u
kəti mɨn. 14 Mətəu Farəsi mɨn kəmohiet məhuvən ihluə mɨnəutətei nəuə ohni məmə
okotohamu Iesu.

Ioluək iətəmUhgɨn təmɨtəpɨn
15 Kəni Iesu təməhrun nətəlɨgiən rəhalah, kəni təmiet ikɨn əha. Kəni nətəmimi tepət

kəmohuərisɨg lan. Kəni in təmol vivi nɨmɨsiən rəfin rəhalah kəutəhuva məutəuvɨr mɨn.
16 Kəni təməniəhu ilah məmə okəsotəni pətɨgəmiən in kəm nətəmimi mɨn. 17Natimnati
mɨn əha kəmohietməmə nəghatiən rəhaNauəuəRəhaUhgɨn otuvamol nɨpəhriəniən lan.
Uhgɨn təməfən kəm iəni Aiseə u aupən o nəni pətɨgəmiənməmə,
18 “Inu ioluək rəhak iətəm iəu inɨtəpɨn rəkɨs,
iəkolkeikei pɨk in, kəni nɨkik tagiən pɨk ohni.
Kəni iəu iəkol məməNarmɨn Rəhak otuvaməriauəh lan.
Kəni in otəni pətɨgəm noliən əhruahru rəhak mɨne nosmiəgəhiən rəhak e nəhmtɨ

nətəmimi e nɨtəni pɨsɨn pɨsɨnmɨn.
19Ko in təsorgəhuiən kəni məsagət əfəməhiən,
məsəghati pɨkiən ikɨn nətəmimi kəutuhapumɨn ilahmɨn ikɨn.
20 In iətəmimətɨg,
kəni in otol təuvɨr kəmnətəmimi nətəmkəutəpəou kəni rəhalah nəsanəniən tɨkə.‡
In otol lanəhamətəuarus=pa noliən iətəm in təhruahru otol win e noliən iətəm tərah.
21Kəni nətəmimimɨn u səniəmə nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel,
ilah okotələhu=pən əskasɨk rəhalah nətəlɨgiən tətatɨg lan,
məmə in otosmiəgəh ilah.”
12:4 1Saml 21:1-6 12:4 Lev 24:5-9 12:5 Nam28:9-10 12:6 Mat 12:41-42 12:7 Hos 6:6;Mat 9:13 12:10
Luk 14:3 12:12 Luk 14:5 12:14 Jon 5:16 12:16 Mat 8:4; Mak 3:12 12:18 Mat 3:17 ‡ 12:20 Nəghatiən
Kris əhruahru rəha fes 20 tətəni məmə, “Ko təsatgəhliən nɨuig kəti iətəm təməgəu, kəni ko təsəmkəpɨs agɨniən wik rəha
lait iətəm tətənah əmə.” 12:21 Aes 42:1-4
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Iesumɨne Pielsepul
(Mak 3:20-30; Luk 11:14-23; 12:10)

22 Kəni nətəmimi kəmotos iətəmi kəti məhuva kəm Iesu iətəm nəhmtɨn təpɨs kəni
təsəghatiənmətəu-inu narmɨn tərah kəti tətatɨg lan. Kəni Iesu təmol vivi mɨn, kəni iətəmi
kəha tɨnateruh nati kəni mɨnətəghati. 23Kəni nətəmimi rəfin narmɨlah təmiuvɨg motəni
məmə, “?Nəmə təhro suah u inMipɨ Kig Tefɨt iətəmUhgɨn təməni məmə otahli=pa?”

24Kəni nian Farəsi mɨn kəmotətəu nati əha mɨne nəghatiən lan, kəni kəmotəni məmə,
“Suah kəha tətəhgi pətɨgəm narmɨn tərah mɨn e nəsanəniən əmə rəha Pielsepul u iətəmi
asoli rəha narmɨn tərahmɨn.”

25 Mətəu Iesu təhrun nətəlɨgiən rəhalah, kəni təməni=pən kəm lah məmə, “Nəmə
nətəmimi e kəntri kəti kautəhapu ilah mɨn, kəni okotərəkɨn rəhalah kəntri. Kəni
təhmen=pən əmə e taun kəti uə lahuənu kəti, nəmə nətəmimi kautəhapu ilah mɨn, kəni
okotərəkɨn taun u uə lahuənu u.

26 “Kəni nəmə Setən tətəhgi pətɨgəm narmɨn tərah mɨn rəhan e nətəmimi, kəni tatol
aru əmə tɨkɨmɨr kəm in. ? Kəni otəhro lanu, rəhan narmənɨgiən otəhtul? 27 ?Kəni
nəmə iəu iətəhgi pətɨgəm narmɨn tərah mɨn e nəsanəniən rəha Pielsepul, kəni təhro e
rəhatəmah mɨn nətəmimi? Ilah kautəhgi pətɨgəm narmɨn tərah mɨn e nəsanəniən rəha
pəh? ?Rəha Setən? Kəpə. Kəni tərah məmə nautəni məmə iəu iatol lanəha. Tol lanəha,
rəhatəmah nətəmimi okotakil nəghatiən mɨn rəhatəmah, motəni məmə in neiuəiən.
28Mətəu nəmə iətəhgi pətɨgəmnarmɨn tərah mɨn e nəsanəniən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn,
kəni Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn tɨnuvnə rəkɨs o təmah.

29 “Kəni iəkəni e suaru kəti mɨn tol lanəha məmə, iətəmimi kəti tɨkə məmə təhrun
nuvəniən e nimə rəha iətəmimi kəti iətəm nahgin tepət təhmen e Setən məmə otəmki
rəhan natimnati. Mətəu iətəmimi kəti iətəm nahgin tepət agɨn otaupən məlis-ərain
iətəmimi u iətəmnahgin tepət, uərisɨg təpanuvən iməməmki rəkɨs rəhan natimnati.

30 “Iətəmi u in təsuərisɨgiən lak, in rəhak tɨkɨmɨr. Kəni iətəmi u in təsoriaruniən sipsip
mɨn, in tatol ilah kəutagɨm atiti. 31 Tol lanəha iətəni kəm təmah məmə, Uhgɨn otafəl
rəkɨs noliən tərah pɨsɨn pɨsɨnmɨn rəfin,§ mɨne nəghatiən tərah pɨsɨn pɨsɨnmɨn rəfin iətəm
nətəmimi kəutəni lan, mətəu otol nalpɨniən, kəni məsaluiən e nəghatiən tərah mɨn iətəm
nətəmimi kautəni e Narmɨn Rəhan. 32Kəni nəmə iətəmimi tətəni rah iəu, Nətɨ Iətəmimi,
kəni Uhgɨn otalu kəni məsalpɨniən. Mətəu iətəmimi iətəm tətəni rah Narmɨn Rəha Uhgɨn,
Uhgɨn ko təsaluiən lan e nian kəti, e nəhue nɨftəni u, mɨne e nian iətəm tətuva.*

33 “Nəmə nɨgi in təuvɨr, kəni nəuan in otəuvɨr; nəmə nɨgi in tərah, kəni nəuan in otərah.
Tol lanəha mətəu-inu itəmah nəkoteruh əmə e nəua nɨgi məmə nɨgi in təuvɨr uə nɨgi in
tərah.† 34 !Itəmah nəkotəhmen e sɨneik! Itəmah nautol noliən ekəu-ekəu, kəni itəmah
nətəmnəkotərah. Ko nəsotəniənnati təuvɨr kəti, mətəu-inunian iətəmimi tətəghati, tətəni
əmə nati nak iətəm təriauəh e nɨkin. 35 Iətəmimi iətəm nətəlɨgiən təuvɨr təriauəh e nɨkin,
nian rəfin in tətəni nati iətəm in təuvɨr. Kəni iətəmimi iətəm nətəlɨgiən tərah təriauəh e
nɨkin, nian rəfin in tətəni nati iətəm tərah. 36 Iətəni kəm təmahməmə e nian Uhgɨn otakil
nətəmimi lan, nətəmimi okotəkeikei motəni pətɨgəm kəm in məmə təhro ilah kəmautəni
nəghatiən tərah əpnapɨn mɨn rəfin agɨn rəhalah. 37 Tol lanəha, in otakil rəfin nəghatiən
pɨsɨnmɨn rəhatəmah, məmə itəmah nətəmnəkotəhruahru uə nətəmnəkotərah.”

12:24 Mat 9:34; 10:25 12:28 Uək 10:38; 1Jon 3:8 12:30 Mak 9:40; Luk 9:50 § 12:31 Uhgɨn tətafəl rəkɨs noliən
tərah mɨn nian nətəmimi kotəuhlin rəhalah nətəlɨgiən kəni məutətapuəh ohni məmə in otalu məsalpɨniən rəhalah
noliən tərahmɨn. 12:31 Hip 6:4-6 * 12:32 Nətəmimi nəuvein kotəniməmə nəghatiən u tətəghati e nətəmimɨn u
nətəm kəmautəni məmə Iesu tatol vivi nətəmimi e nəsanəniən rəha Setən. Təhmen əməməmə ilah kotauɨn lan məmə
NarmɨnRəhaUhgɨn in Setən. Nətəmimi nəuveinmɨnkotəniməmənəghatiənu tətəghati e nətəmimi nətəmkəsotəhatətə
əhanəhiən e Iesu, kəni motəpəh uək rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn. † 12:33 Nɨpətɨ nəghatiən rəha Iesu məmə in iətəmi
təuvɨr mətəu-inu tatol əmə natimnati təuvɨr mɨn. 12:33 Mat 7:16-20 12:34 Mat 3:7; 15:18; Luk 3:7; 6:43-45
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Nəmtətiən rəha Jonə
(Mak 8:12; Luk 11:29-32)

38 Kəni nəgətun mɨn nəuvein rəha Lou mɨne Farəsi mɨn kəmotəni=pən kəm in məmə,
“Iəgətun. Iəkotolkeikei məmə iəkoteruh nəmtətiən kəti iətəm tapɨspɨs ik onəkol.”

39 Mətəu təməni=pən kəm lah məmə, “Itəmah nətəmimi rəueiu mɨne, nəkotərah,
nəmotəpəh rəhatəmah nəhatətəiən e Uhgɨn, təhmen e pətan kəti tətəpəh rəhan iərman
mətɨtəu=pən suah pɨsɨn. Kəni rəueiu nəkotolkeikei məmə iəkol nəmtətiən kəti iətəm
otəgətun məmə iəmsɨpən e Uhgɨn. Mətəu Uhgɨn otəfɨnə əmə nəmtətiən kətiəh əmə, kəni
inəhanəmtətiənrəha iəni əha Jonə. 40Təhmen əməməmə Jonə təməməhli oniankɨsɨl lapɨn
mɨne lənianenərfɨnəmuasoli təfla, kəniNətɨ Iətəmimi, in otəməhli oniankɨsɨl lapɨnmɨne
lənian əpəha e nɨki nɨftəni.

41 “E nian əha iətəm Uhgɨn otakil nətəmimi rəfin, kəni nətəm Ninivə aupən, ilah
okotəhtul motəni pətɨgəm məmə itəmah nəuanɨləuɨs rəha Isrel nəkotərah. Okotəhrun
nəniən lanəha mətəu-inu nian ilah kəmotətəu nəghatiən rəha iəni əha Jonə, ilah
kəmotəuhlin rəhalah nətəlɨgiən e rəhalah noliən tərah mɨn. Kəni oteruh-to, iətəmi kəti
iətəm ilɨs tapirəkɨs Jonə tɨnuva, mətəu itəmah nəsotəuhliniən rəhatəmah nətəlɨgiən e
rəhatəmah noliən tərah mɨn. 42Kəni e nian əha Uhgɨn otakil nətəmimi rəfin, kəni kwin
rəha nɨtəni pesi ikɨn, otəhtul məni pətɨgəm məmə itəmah nətəm nəkotərah. Otəhrun
nəniən lanəha mətəu-inu, in təmiet e nɨkalɨ nɨtəni əpəha isəu agɨn, kəni maliuək muva
məmə otətəu nəghatiən rəha Kig Solomən u iətəm teinatɨg pɨk. Kəni oteruh-to, suah kəti
iətəm in ilɨs agɨnmapirəkɨs Kig Solomən tɨnuva, mətəu itəmah nəsotətəlɨgiən.

43 “Nian narmɨn tərah tiet e iətəmimi, kəni in otuvən maliuək mətan əpəha ikɨn nɨgi
mɨne nian mɨtə tɨkə ikɨn, kəni nəhu tɨkə ikɨn, mətəsal ikɨn otatɨg məmeig ikɨn, mətəu
təsehiən. 44Kəni təni aru əmə kəm in məmə, ‘Iəkɨtəlɨg=pən e rəhak nimə‡ iətəm iəmsɨpən
ikɨn.’ Kəni nian tuva meruh nimə, iətəmimi tɨkə ikɨn, kəni kəmafəl, kəni kəməlɨn vivi
natimnati. 45Kəni tuvən mit narmɨn tərah səpɨn mɨn u kotərah pɨk motapirəkɨs in, kəni
məhuvən imə motatɨg. Kəni natɨgiən rəha iətəmi əha rəueiu tərah pɨk tapirəkɨs rəhan
natɨgiən iətəm aupən. Kəni kotəhmen əmə e təmah nətəm nəkotərah nətəm nəutatɨg
rəueiu.”

Mamə rəha Iesu
mɨne pianmɨn

(Mak 3:31-35; Luk 8:19-21)
46 Nian Iesu tətəghati əhanəh kəm nətəmimi, kəni rəhan mamə mɨne pian mɨn

kautəhtul əpəha ihluə məutətapuəh lan məmə okotəghati kəm in. 47 Kəni iətəmimi kəti
təməni=pən kəm Iesu məmə, “Rəham mamə mɨne piam mɨn əpəha ihluə kəutəhtul. Ilah
kotolkeikei məmə okotəghati kəm ik.”§

48Kəni Iesu təməni=pən kəm iətəmi təməni pətɨgəmməmə, “?Pəh u rəhak mamə, kəni
pəh u piak mɨn?” 49 Kəni muahru=pən e nəhlmɨn məgətun=pən rəhan nətəmimi, kəni
məniməmə, “!Inu rəhakmaməmɨne piakmɨn! 50 Iatəni lanəha lanmətəu-inu pəh u tatol
nəuia rəhak Tatə əpəha ilɨs e negəu e neai, in piak, mɨne nəuvɨnɨk, mɨne rəhakmamə.”

13
Nəghatiən əuhlin e nɨftəni
(Mak 4:1-20; Luk 8:4-15)

1 E nian əmə kəha, Iesu təmiet e nimə muvən mətəharəg əpəha iuəkɨr e nɨkalɨ nəhu Lek
Kaləli. 2Mətəu-inu nətəmimi tepət kəməhuvamotəhtul tɨtəlau lan, kəni in təmuvən e bot
12:38 Mat 16:1; Luk 11:16; Jon 6:30 12:39 Jona 1:17; Mat 16:4; Mak 8:12 12:40 Jona 1:17 12:41 Jona 3:5
12:42 1King 10:1; 2Kron 9:1 ‡ 12:44 Nəghatiən u “nimə” tətəghati e iətəmi u iətəmnarmɨn tərah təmiet rəkɨs lan.
12:45 Luk 11:24-26; 2Pitə 2:20 § 12:47 E kopi əuas mɨn nəuvein rəha Niutestɨmɨn iətəmkəmətei e nəghatiən Kris
aupən, fes 47 tɨkə. 12:50 Rom 8:29
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kəti u tətəhtul iuəkɨr əmə o nɨpəkɨl, kəni mətəharəg. Kəni nətəmimi kəmautəhtul ipari.
3Kəni in təməni=pən natimnati mɨn tepət kəm lah e nəghatiən əuhlin mɨn.
Təməni məmə, “Iətəmimi kəti təmuvən məmə otearəgrəg nɨkɨtɨ wit rəhan əpəha e

rəhan nasumiən.* 4 Kəni nian təmətearəgrəg nɨkɨtɨ wit rəhan, nəuvein kəmotəmei=pən
e suaru, kəni mənɨg mɨn kəməhuva motun rəfin ilah. 5 Kəni nɨkɨtɨ wit nəuvein
kəmohmərəgrəg=pən e nɨftəni iətəm kəpiel iuəkɨr əmə. Kəmoteviə uəhai əmə mətəu-inu
nɨftəni nəuan nəuvetɨn əmə. 6Nian mɨtɨgar təri, kəni məhgi ilah kotaukei-aukei mətəu-
inu nokɨlah təseiuaiu pɨkiən. 7Kəni nɨkɨtɨwit nəuvein kəmotəmei=pən e nɨki nɨləuɨs u tol
nihlɨn, kəni nian nɨkɨtɨ wit mɨn koteviə mətəu nɨləuɨs tətatu-atu ilah kəni kohmɨs. 8Kəni
nɨkɨtɨ wit nəuvein mɨn kəmotəmei=pən e nɨftəni iətəm təuvɨr, kəni kəmotəuə e nəualah.
Nəuvein nəualah tate, nəuvein nəualah sikɨste, nəuvein nəualah uan-hanrɨt. 9 Itəmah
rəfinmatəlgɨtəmah tatɨg, otətəlɨg vivi, kəni motəhrun nəghatiənmɨn u.”

10Kəni nətəmimi rəha Iesu kəməhuva motətapuəh ohni məmə, “?Təhro nətəghati kəm
nətəmimi e nəghatiən əuhlin mɨn?”

11 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Iətəni lanəha mətəu-inu itəmah u, Uhgɨn
təmerəh e suaru o təmah məmə itəmah onəkotəhrun nəghatiən oneuən mɨn rəha
Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. Mətəu ilah, Uhgɨn təməserəhiən e suaru lanu o lah. 12 Tol
lanəhamətəu-inu, iətəmi u iətəm rəhan əha ikɨn nəhruniən, Uhgɨn otəfənmɨn nəhruniən
kəm in, kəni rəhan nəhruniən in otepət pɨk. Mətəu iətəmi u iətəm rəhan nəhruniən tɨkə,
Uhgɨn otos rəkɨs rəfin rəhan nəhruniən iətəm nɨkin təhti məmə in tatos. 13 Iətəghati e
nəghatiən əuhlin kəm lah mətəu-inu ilah kautafu pau mətəu kəsotəhruniən, kəni ilah
kautətəu paumətəu kəsotəhrun viviən. 14Nəmiəgəhiən rəhalah tatol nəghatiən rəha iəni
Aiseə tətuvamatol nɨpəhriəniən lan. In təməni məmə,
‘Okautətəu, mautətəu, mautətəu,
mətəu ko kəsotəhruniən.
Kəni okauteruh, mauteruh, mauteruh,
mətəu ko kəsotəhruniən nian kəti.
15 In tol lanəhamətəu-inu nɨkilah tɨniəkɨs rəkɨs.
Kəmotasisɨg ematəlgɨlahmɨne nəhmtɨlah.
Mətəu kəmautol lanəhaməmə,
okəsoteruhiən e nəhmtɨlah,
kəni okəsotətəuiən ematəlgɨlah,
kəni nɨkilah təruru nəhruniən.
Kəni məsəhuvaiən ohniəuməmə iəkosmiəgəh ilah.’
16 Mətəu itəmah u, Uhgɨn təməfɨnə rəhan nəuvɨriən kəm təmah, kəni nian nəkoteruh,
motəhrun, kəni nian nəkotətəu motəhrun. 17Nɨpəhriəniən iətəni kəm təmah məmə, iəni
mɨn tepətmɨnenətəmkotəhruahrumɨn tepət kəmotolkeikei pɨkməmə okoteruhnati nak
iətəm nauteruh, mətəu kəməsoteruhiən. Kəni motolkeikei pɨk məmə okotətəu nati nak
iətəmnautətəu, mətəu kəməsotətəuiən.”

18Kəni Iesu təmətəkeikeimətəniməmə, “Itəmahotətəlɨgvivi-toməmənəkotəhrunnɨpətɨ
nəghatiən əuhlin rəha iətəmi u iətəm təmearəgrəg nɨkɨtɨ wit. 19Nɨkɨtɨ wit iətəm təməmei
e suaru, tətəgətun=pən iətəmimi iətəm tətəu nəghatiən rəha Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn,
mətəu in təsəhruniən. Kəni Setən tuvamos rəkɨs uəhai əmə nəghatiən əha iətəm təmuvən
e nɨkin.

20 “Kəni nɨkɨtɨ wit iətəm təməmei=pən e nɨftəni iətəm kəpiel iuəkɨr əmə, tətəgətun=pən
iətəmimi iətəm tətətəu nəghatiən rəha Uhgɨn, kəni mos e nɨkin agiən, 21 mətəu nokɨn
təseiuaiu pɨkiən, kəni tətəhtul o nian əkuəkɨr əmə. Nian nəsəsauiən, uə nərahiən tuva e
nəmiəgəhiən rəhan o nəghatiən əha, kəni təmei uəhai əmə e rəhan nəhatətəiən.
13:2 Luk 5:1-3 * 13:3 Afin-to “wit” e tiksɨnəri. 13:12 Mat 25:29;Mak 4:25; Luk 8:18; 19:26 13:15 Aes 6:9-10;
Jon 12:40; Uək 28:26-27 13:17 Luk 10:23-24
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22 “Kəni nɨkɨtɨ wit iətəm təməmei=pən e nɨki nɨləuɨs tol nihlɨn, tətəgətun=pən iətəmimi
iətəm tətəu nəghatiən rəha Uhgɨn, mətəu rəhan nətəlɨgiən tatuvən pɨk o natimnati rəha
nəhue nɨftəni, kəni in tolkeikei məmə rəhan nautə otepət; kəni nətəlɨgiənmɨn əha kotatu-
atu nəghatiən rəha Uhgɨn, kəni nəghatiən əha təsəuəiən e nəuan.

23 “Mətəu nɨkɨtɨ wit iətəm təməmei=pən e nɨftəni təuvɨr, tətəgətun=pən iətəmimi iətəm
tətəu nəghatiən rəha Uhgɨn kəni məhrun nɨpətɨn. Kəni e nəmiəgəhiən rəhan, in otəuə e
nəuan, nian nəuvein nəuan tate, nian nəuvein nəuan sikɨste, kəni nian nəuvein nəuan
uan-hanrɨt.”

Nəghatiən əuhlin
emanuvehli iətəm tərah

24Kəni Iesu təməni nəghatiən əuhlin kəti mɨn kəm lahmətəniməmə, “Nəghatiən əuhlin
u tətəgətun=pən Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. Iətəmimi kəti təmearəgrəg e nɨkɨtɨ wit təuvɨr
e rəhan nasumiən. 25Mətəu nian in mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəmautapɨli, rəhan kəti
tɨkɨmɨr təmuvən məraki e nɨkɨtɨ nɨmanuvehli tərah mɨn e rəhan nasumiən, kəni magɨm.
26Kəni nɨkɨtɨwit təuvɨr mɨne nɨkɨtɨmanuvehli tərah koteviə kəni kotəhmen əhmen əmə.
Mətəu wit təmaupən mol nəuan, kəni e nian əha, noluək mɨn kotəhrun neruhiən məmə
manuvehli tərah, ilahmɨn əha ikɨn.

27 “Kəni noluək mɨn rəha iətəmimi əha, kəməhuva moteruh in, motəni məmə, ‘Iətəmi
asoli. ?Nɨkɨtɨ wit mɨn iətəm nəmearəgrəg e rəham nasumiən, ilah nɨkɨtɨ wit təuvɨr mɨn
əmə, uə kəpə? ?Mətəu təhro nɨkɨtɨ manuvehli tərah mɨn kɨnotəri?’ 28 Kəni təməni=pən
kəm lahməmə, ‘Tɨkɨmɨr kəti təmol nati əha.’

“Kəni rəhan mɨn noluək mɨn kotəni=pən kəm in məmə, ‘?Mətəu təhro? ?Nəkolkeikei
məmə itɨmah iəkəhuvənmoteuvi rəkɨs manuvehli tərahmɨn əha?’

29 “Mətəu təməni=pən kəm lahməmə, ‘Kəpə. Otəpəh. Nəmə itəmah nəkəhuvənmoteuvi
rəkɨs manuvehli tərah mɨn, kəni məta nəkoteuvi rəkɨs mɨn wit təuvɨr mɨn. 30 Pəh kotəri
pəti əmə mətəuarus=pən wit tɨməhtə. Kəni iəkəni=pən kəm nətəmimi nətəm okotəulək e
wit məmə ilah okotaupən moteuvi rəkɨs manuvehli iətəm tərah motəlis o nəraki-pəniən
e nɨgəm. Uərisɨg okotəulək ewit təuvɨrmɨnmotəmkiməhuvən e nimə rəhak iətəmkətəlɨn
nauəniən ikɨn.’ ”

Nəghatiən əuhlin
e nɨkɨtɨmastət

(Mak 4:30-32; Luk 13:18-19)
31Kəni Iesu təməni nəghatiən əuhlinmɨnkəti kəmlahməmə, “NarmənɨgiənRəhaUhgɨn

in otəkeikei mepət təhmɨn, təhmen e nɨkɨtɨ mastət† iətəm iətəmimi təmos muvən mərfei
e rəhan nasumiən. 32Nɨkɨtɨmastət əha in natiəkəku agɨn, mətəu nian in oteviə, in otuva
iahgin təhmen e nɨgi kəti, kənimənɨgmɨn iətəmkautiuvɨg ilɨs okəhuvamotol nimaalah e
nəhlmɨnmɨn.”‡

Nəghatiən əuhlin e is
(Mak 4:33-34; Luk 13:20-21)

33 Kəni Iesu təməni nəghatiən əuhlin kəti mɨn məmə, “Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn in
otəkeikeimepət təhmɨn, təhmen=pən e is nəuan nəuvetɨn iətəmpətan kəti tətalkin e flauə
tepət iətəmkəmol=pən e pesɨn asoli, kəni təhgi flauə rəfin tətasisi matol iahgin.”
13:22 Luk 12:16-21; 1Tim 6:9-10,17 † 13:31 Mastət in nɨgi iətəm katol=pən nɨkɨtɨn e nauəniən məmə təpien vivi.
Nɨkɨtɨn in natiəkəku agɨn, mətəu tateviəmatol nɨgi asoli lan. ‡ 13:32 Nəghatiən əuhlin e mastət mɨne pɨret u is tɨkə
lan tətəgətun=pən Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn tətətuəuin mətɨg əmə, kəsəni pɨkiən nepətiən rəhanməmə nətəm Isrel mɨn
kotolkeikeimɨne. Nəghatiən əuhlinmɨn u kəutəgətun itah e: (1)məmə təhro lanuNarmənɨgiən Rəha Uhgɨn tətarmənɨg
vivi agɨn e nəmiəgəhiən rəha nətəmimi kətiəh kətiəh u ilah rəhanmɨn, (2) məmə təhro lanu Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn e
nəhue nɨftəni, mətəfa nətəmimi tepət kəutəhuva e nəhatətəiən lan. Suaru rəha Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn tətarmənɨg e
nətəmimi e nəmiəgəhiənmɨne nɨmɨsiən rəha Iesu, keruhməmə təkəku, məpəouməsəhmeniən o nati kəti (məmə in əha
nətəm Isrel nɨkilah tətəhti mɨne), mətəu nian kəti nətəmimi rəfin okoteruh nepətiənmɨne nəhagəhagiən asoli rəhan.
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34Natimnati mɨn rəfin əha, Iesu təməghati əuhlin lan kəm nətəmimi. In təmatəgətun
əmə nətəmimi e nəghatiən əuhlin. 35Noliən əha təmol nəghatiən rəha iəni aupən tətuva
matol nɨpəhriəniən lan. Təməni məmə,
“Iəkəni pətɨgəm rəhak nəghatiən e nəghatiən əuhlin mɨn.
Iəkəni pətɨgəm natimnati iətəm iəməhluaig e lah e nian iəmətuəuin matol nɨftəni

mətəuarus=pa u rəueiu.”
Iesu təməni nɨpətɨ

nəghatiən əuhlin emanuvehli
36Kəni Iesu təmiet rəkɨs enətəmimi, kənimuvənmɨnenɨpəgnəuaniməkəti. Kəni rəhan

mɨn nətəmimi kəməhuva ohni motətapuəh məmə, “Əni-to kəm tɨmah nɨpətɨ nəghatiən
əuhlin emanuvehli iətəm təməri e nasumiən.”

37 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Iətəmimi iətəm təmearəgrəg nɨkɨtɨ wit təuvɨr mɨn e
nasumiən, tətəgətun=pən iəu, Nətɨ Iətəmimi. 38 Kəni nasumiən, tətəgətun=pən nəhue
nɨftəni. Kəni nɨkɨtɨ wit təuvɨr mɨn, ilah u kəutəgətun=pən nətəmimi rəha Uhgɨn nətəm
tətarmənɨg e lah. Kəni manuvehli tərah mɨn, ilah kəutəgətun=pən nətəmimi rəha Setən.
39 Kəni tɨkɨmɨr iətəm təmuvən mearəgrəg manuvehli tərah, tətəgətun=pən Setən. Kəni
nian okəulək e nasumiən, tətəgətun=pən naunun nian, kəni nətəmimi nətəm kautəulək
e nasumiən, kəutəgətun=pən nagelo mɨn. 40Okotəmki manuvehli tərah motuvan əhtuv
e nɨgəm, noliən əha təhmen e naunun nian.

41 “Iəu Nətɨ Iətəmimi, iəkahli=pən nagelo mɨn rəhak okəhuvən ikɨn iətarmənɨg ikɨn,
motos rəkɨs natimnati rəfin mɨne nətəmimi rəfin nətəm kautiuvi=pən nətəmimi o
noliən təfagə tərah mɨn mɨne nətəmimi rəfin nətəm kautol noliən tərah mɨn. 42 Ilah
okotəraki=pən e lah e nɨgəm asoli, kəni ikɨn əha nətəmimi okotasək kəni mautɨgət-ərain
nəhluvlahmɨn ikɨn. 43Kəni nətəmkotəhruahru okotasiə təhmen emɨtɨgar e narmənɨgiən
rəha rəhalah Tatə Uhgɨn. Itəmah rəfin matəlgɨtəmah tatɨg, otətəlɨg vivi, kəni motəhrun
nəghatiənmɨn u.”

Nəghatiən əuhlin
e bokɨsməni iətəm tətəhluaig

44 Kəni Iesu təmətəkeikei mətəni məmə, “Nəghatiən əuhlin u tətəgətun=pən
Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. Bokɨs məni kəti tətəhluaig e nɨftəni kəti. Kəni iətəmimi kəti
təmətanmafu bokɨs məni əha, kəni tatɨgmɨtənɨmmɨn. Nɨkin təmagiən pɨk, kəni təmuvən
mol səlɨme natimnati rəfin rəhan, kəni mos nəhmtɨ nɨftəni əha.”

Nəghatiən əuhlin e kəpiel perəl
45Kəni Iesu təməniməmə, “Nəghatiən əuhlinu tətəgətun=pənNarmənɨgiənRəhaUhgɨn.

Iətəmimi kəti tətəsal e natimnati, kəni matol səlɨmmɨn lan. Kəni in tətəsal e kəpiel təuvɨr
mɨn nəhmtɨlah tiəkɨs, kətəniməmə perəl. 46Nian təmeruh perəl kəti iətəm təuvɨr pɨk agɨn,
kəni in təmuvən mol səlɨm e rəhan natimnati mɨn rəfin, kəni muvən mos nəhmtɨ perəl
əha, kəni mələs rəhan.”§

Nəghatiən əuhlin e net rəha niuviən nəmu
47 Kəni Iesu təmətəkeikei mətəni məmə, “Nəghatiən əuhlin u tətəgətun=pən

Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. Nətəmimi kəutəraki=pən e net əpəha itəhi mautos nəmu pɨsɨn
pɨsɨn mɨn lan. 48Nian net tɨnəriauəh e nəmu, kəni kotiuvi-pari net, kəni motəuəri nəmu
mɨn motaipei=pən nəmu təuvɨr mɨn e kətɨm asoli mɨn rəhalah, mətəu okotəraki e nəmu
mɨn iətəm kotərah. 49 Kəni e naunun nian, nagelo mɨn okəhuva motos rəkɨs nətəmimi

13:35 Sam 78:2 13:41 Mat 24:31; 25:31; Mak 13:27 13:42 Mat 8:12 13:43 Dan 12:3 § 13:46 Nɨpətɨ
nəghatiən əuhlin mil u məmə, Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn in təuvɨr pɨk agɨn. In təhruahru məmə kitah kotəfən rəfin
natimnati mɨn rəhatahməmə kotəhrun nosiən.
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nətəmkotərah e nətəmimi nətəmkotəhruahru, 50kənimotəraki=pən e nətəmimi kotərah
e nɨgəmasoli, kəni ikɨn əha nətəmimi okotasəkmautɨgət-ərain nəhluvlah ikɨn.

51 “?Itəmah nəkotəhrun natimnati mɨn u, uə kəpə?” Kəni ilah kəmotəni kəm in məmə,
“Əuəh.” 52Kəni təməni=pən kəmlahməmə, “Tol lanəha, nəgətunmɨn rəfin rəha Lou iətəm
kəməgətun vivi ilah e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn, kotəhmen e iətəmi asoli rəha nimə iətəm
rəhan nautə tepət. Kəni nian kəti in tatos rəkɨs nati vi e rəhan nautə, kəni nian kəti mɨn
tatos rəkɨs nati əuas.”*

Iəni iətəmkəsɨsiaiən
(Mak 6:1-6; Luk 4:16-30)

53Nian Iesu tɨnol naunun nəghatiən e nəghatiən əuhlin mɨn əha, kəni təmiet ikɨn əha,
54muvən iman ikɨn. Kəni təmətəgətun nətəmimi əpəha e nimə rəha nuhapumɨniən, kəni
narmɨlah təmiuvɨg, kəni kotəniməmə, “Suah u təmos iəneinatɨgiən əhamɨne nəsanəniən
əha o noliən nati apɨspɨs mɨn? 55 Suah kəha, kitah kotəhrun vivi in. ?In nətɨ iətəmimi
iətəm tatol nimə, uə kəpə? ?Kəni rəhan mamə, in Meri, kəni pian mɨn ilah Jemɨs, mɨne
Josɨp,mɨne Saimon,mɨne Jutəs, uə kəpə? 56?Kəni rəhankakəmɨnkitahmin ilah, uə kəpə?
?Təmos iə nəhruniən o noliən natimnati mɨn əha?” 57Kəni nɨkilah təsagiəniən ohni kəni
motəuhlin nəmtahlah ohni.
Mətəu Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Nəmə iətəmi kəti in iəni, nətəmimi rəfin

kautɨsiai. Mətəu rəhan mɨn nətəmimi əpəha lahuənu mɨne rəhan mɨn nətəmimi e
nɨpəgnəua nimə rəhan, ilah əmə kəsotɨsiaiən.”

58Kəni təməsoliən nati apɨspɨs tepət ikɨn əha, mətəu-inu ilah kəsotəhatətəiən lan.

14
Kig Herot Antipas

təməghati o Iesu
(Mak 6:14-29; Luk 9:7-9)

1E nian əha, Kig Herot Antipas* u tətarmənɨg e nɨtəni Kaləli, təmətəu nanusiən rəha Iesu.
2 Kəni təməni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi asoli məmə, “Suah u in Jon Bəptais iətəm
təməmiəgəhmɨn e nɨmɨsiən. Tol lanəha tatos nəsanəniən əha o noliən nati apɨspɨs mɨn.”

Nɨmɨsiən rəha Jon Bəptais
3-4 Herot Antipas təməghati lanəha mətəu-inu in təmohamu rəkɨs Jon Bəptais. Inu

nanusiən e nɨmɨsiən rəha Jon Bəptais, tol lanu lan.
Aupən ikɨn, Kig Herot Antipas təmakləh e Herotiəs u pətauəhli rəha pia Herot u, Fɨlɨp

Kətiəh. Kəni Jon təməni=pənkəminməmə, “Təsəhruahruiənməmənəkos pətan u,mətəu-
inu nətatgəhli Lou.” Kəni Herot Antipas təmaskəlɨm Jon o Herotiəs, məlis-ərain, mɨləfən
e kaləpus. 5Herot Antipas tolkeikei məmə in otohamu Jon, mətəu təməsoliən mətəu-inu
tətəgɨn e nətəmimi. Ilah kautɨsiai Jonməutəni məmə in iəni kəti.

6Mətəu nian kəti, Herot Antipas təmol lafet kəti rəha nian təmair lan, kəni pətan mɨtə,
nətɨHerotiəs, təmol danɨs aupən e nəhmtɨ nətəmimi rəfin. Kəni rəhan noliən danɨs təmol
Herot Antipas nɨkin təmuvən pɨk lan, 7 kəni tol lanəha, in təməni əskasɨk mos nonauvɨl
məmə in otəfən nati nak iətəm pətan mɨtə əha tolkeikei. 8 Kəni Herotiəs təməghati kəm
nətɨn, kəni nətɨn təməni=pən nəghatiən rəha Herotiəs kəm Herot Antipas məmə, “Os
rəhn-kapə Jon Bəptais e pɨlet kəti muva u ikɨnu məfa kəm iəu rəueiu.” 9 Kəni kig, nɨkin
təpəou. Mətəu təməni=pən kəm rəhan nətəmimi məmə ilah okotol nəuia nətɨ Herotiəs,
mətəu-inu o rəhan nonauvɨl mɨne nəniəskasɨkiən iətəm təmol e nəhmtɨ nətəmimi. 10Kəni
13:50 Mat 13:42; Luk 13:28 * 13:52 Kəmə təhro nəghatiən u “nati əuas” tətəghati e nəghatiən rəha Uhgɨn iətəm
kəmətei e Nauəuə Rəha Uhgɨn əpəha Oltestɨmɨn, kəni nəghatiən u “nati vi e rəhan nautə” tətəghati e nəgətuniən vi rəha
Iesu. 13:54 Jon 7:15 13:55 Jon 6:42 13:57 Jon 4:44 * 14:1 Afin-to “Herot” e tiksɨnəri meruh famli rəha
Herot. 14:3-4 Lev 18:16; 20:21; Luk 3:19-20 14:5 Mat 21:26
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təmahli=pən nətəmimi nəuvein kəhuvən e kaləpus, kəni ilah kəmotəuahtuv rəkɨs rəhn-
kapə Jon ikɨn əha, 11motələhu=pənepɨlet kəti,motosməhuva,motəfənkəmnətɨHerotiəs,
kəni in təməfən kəm rəhanmamə.† 12Kəni nətəmimi rəha Jon kəməhuvənmotos nɨpətɨn
məhuvənmohtənɨm, kəni məhuvənmotəni=pən kəm Iesu.

Iesu təmaugɨn
nətəmimi faif-tausɨn

(Mak 6:30-44; Luk 9:10-17; Jon 6:1-14)
13Nian Iesu təmətəunanusiən əha, kəni təmuvən e bot kətimuvən əpəha ikɨnnətəmimi

kohkə ikɨn. Mətəu nian nɨmənin nətəmimi kəmotəhrun ikɨn təmuvən ikɨn, kəni ilah
kəmohiet e rəhalah lahuənu mɨn motaliuək ipari məhuərisɨg e Iesu. 14 Nian Iesu
təmuvari, mafuməmə nɨmənin nətəmimi tepət, kəni nɨkin təmepət o lah, molkeikei ilah,
kəni mol vivi nɨmɨsiənmɨn rəhalah.

15 Kəni ləhnaiuv iuəkɨr o napinəpuiən, rəhan mɨn nətəmimi kəməhuva ohni mautəni
məmə, “Ikɨnu, ikɨn nətəmimi kohkə ikɨn, kəni otəsuvəhiən tapinəpu. Ahli=pən nɨmənin
nətəmimiməmə okəhuvən lahuənumɨnmotos nəhmtɨ nɨglah nəuvein nauəniən.”

16Kəni Iesu təməni=pənməmə, “Kəpə. Otəpəh əmə ilah kautol u ikɨnu, kəni itəmah əmə
otaugɨn ilah.”

17Mətəu kotəni=pən kəm inməmə, “Itɨmah iautos əmə pɨret faif mɨne nəmu keiu.”
18 Kəni təni məmə, “Otos məhuva kəm iəu.” 19 Kəni məni=pən kəm nətəmimi məmə

okotəharəg ləhtəni e nɨmanuvehli. Kəni təmos pɨret faif mɨne nəmu keiu əha, məsal-pəri
əpəha e neai, məfaki=pən lan, kəni məhapu pɨret. Kəni məfən kəm rəhan mɨn nətəmimi,
kəni kotəfən kəm nɨmənin nətəmimi. 20Kəni ilah rəfin kəmotauən, nərfɨlah tasisi. Kəni
nɨpɨspɨsɨ nauəniən iətəm kəmotəpəh, nətəmimi rəha Iesu kəmotaipei=pən e kətɨm asoli
ilah tueləf kotəri vivi. 21 Kəni nətəmimi nətəm kəmotauən, nəman əmə təhmen e faif-
tausɨn, mətəu kəsafiniən nɨpətanmɨne kəlkələhmɨn.

Iesu təmaliuək e nəhue nəhu
(Mak 6:45-52; Jon 6:16-21)

22 Kəni Iesu təməni kəm rəhan nətəmimi məmə ilah okəhuvən e bot məhuvən e
nəven=pən əpəha e lek, mətəu in otahli=pən nətəmimi kohtəlɨg=pən imalah mɨn ikɨn.
23Nian tɨnahli=pənrəkɨsnətəmimi, kənimuvən əpəha ilɨs enɨtəuət kəti inpɨsɨn əmə,məmə
otəfaki. Nian tɨnapinəpu, Iesu pɨsɨn əmə əha ikɨn, 24mətəu bot tɨnuvən rəkɨs e nəlugɨ lek,
kəni mɨnətələs pɨkɨn nɨmətagi, kəni peau-peaumɨn kɨnəutoh bot.

25 Kəni lapɨn iuəkɨr o nianiən, Iesu təmaliuək e nəhue nəhu mətuva o lah. 26 Mətəu
niannətəmimi rəha Iesukəmotafu in tətaliuək enəhuenəhu, kəni kəmotəgɨnpɨkmautəni
məmə, “!Ei, narmɨ iətəmimi kəti!” Kəni kəmotasək əfəməhmətəu-inu kəutəgɨn.

27Mətəu uəhai əmə, Iesu təməghati kəm lah məmə, “!Ei, nɨkitəmah təhtul məha-məha.
Mə iəu əpə. Sotəgɨniən!”

28Kəni Pitə təniməmə, “Iərmənɨg, nəmə ik pəhriən, kəni auɨn lak iəkaliuəkenəhuenəhu
muvnə.”

29Kəni Iesu təməni=pən kəm inməmə, “Va.”
Kəni Pitə təmeiuaiu e nəhue bot, kəni maliuək e nəhue nəhumatuvən o Iesu. 30Mətəu

niannɨkin təməhti nɨmətagi asoli, kəni nɨkin təməgɨnpɨk, kənimɨnətamnɨmmətasək=pən
o Iesumətəni məmə, “!Iərmənɨg, asiru lak!”

31 Kəni rəueiu agɨn Iesu təmeapən maskəlɨm Pitə, kəni məni=pən kəm in məmə, “Ik
rəham nəhatətəiən təkəku agɨn. ?Təhro rəham nəhatətəiən təkəku ohniəu?”

32Kəni nian kəmuəri=pən e bot, kəni nɨmətagi təmeiuaiu. 33Kəni ilah əha e nəhue bot
kəmotəfən nɨsiaiən asoli kəm inmautəni məmə, “Pəhriən, ik Nətɨ Uhgɨn.”
† 14:11 Herotiəs təmolkeikei məmə kəməfən rəhn-kapə Jon e pɨlet məmə təgətun məmə Jon in təmɨmɨs pəhriən. In
tətəgətunmɨnməməHerotiəs in iərmɨs e pətan. 14:19 Mat 15:35-39; Mak 8:6-10 14:23 Luk 6:12; 9:28 14:26
Luk 24:37 14:31 Mat 8:26; Mak 4:39
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34Nian kɨnəhuvən e nəve nɨtəni=pən, kəməhuvari=pən e nɨtəni Kenesəret. 35Kəni nian
nətəmimi əha ikɨn əhakinotəhrun Iesu,motahli=pənnəghatiən tuvənmɨtəlauonətəmimi
e lahuənu mɨn rəfin əha ikɨn. Kəni kəmotos rəhalah mɨn nətəmimi nətəm kautohmɨs
məhuva o Iesu, 36kəni kəmotəkeikei o Iesuməmə ilah nətəmkautohmɨs okotek əmə nɨfɨfɨ
napən rəhan. Kəni ilah rəfin nətəmkəmotek nɨfɨfɨ napən rəhan, rəhalah nɨmɨsiən təmɨkə,
kəni kəmotəuvɨr.

15
Nati iətəm tatol iətəmimi tətamɨkmɨk
(Mak 7:1-23)

1 Kəni Farəsi mɨn nəuvein mɨne nəgətun mɨn nəuvein rəha Lou kəmotsɨpən Jerusɨləm
məhuva o Iesu. Kənimotətapuəh ohniməmə, 2 “?Təhro rəhammɨn nətəmimi kəutatgəhli
kastɨm rəhatah iətəm rəhatah kəha mɨn aupən kəmotəgətun itah lan? Ilah kəutauən
mətəu kəsotaupəniənmoteikuas e nəhlmɨlah.”

3 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “?Mətəu təhro itəmah mɨn nəutatgəhli Lou
rəha Uhgɨn o naskəlɨm əskasɨkiən kastɨm pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəhatəmah? 4 Iətəni lanəha
mətəu-inu, Uhgɨn təməni məmə, ‘Nəkotɨsiai rəhatəmah tatə mɨne mamə,’ kəni təməni
mɨn məmə, ‘Iətəmimi iətəm otəghati rah e rəhan tatə uə mamə, okəkeikei kohamu.’
5Mətəu itəmah nəkotəniməmə, nəmə iətəmi kəti rəhan kəti məni əha ikɨn iətəm in təhrun
nasiruiən e rəhan tatə mɨne mamə, in təhrun nəniən kəm lau məmə, ‘Kəsi, iəmələhu
pɨsɨn məni u məmə rəha Uhgɨn,’ 6 kəni təsəfəniən məni u kəm rəhan tatə, kəni noliən əha
tətəgətun məmə ko in təsɨsiaiən in. E noliən əha, itəmah nautol nəghatiən rəha Uhgɨn
tatol nati əpnapɨn lan, mətəu-inu itəmah nəkotolkeikei məmə nəkotaskəlɨm kastɨmmɨn
əmə rəhatəmah. 7 !Itəmah nəfaki eiuəmɨn. Nəkotəhmen e kəhvitei. Inu ihluə nəkotəuvɨr,
mətəu nəkəutamɨkmɨk e nɨkitəmah. Iəni Aiseə təməghati əhruahru e təmah nian təməni
pətɨgəmnəghatiən rəha Uhgɨn iətəm tətəni məmə,
8 ‘Nətəmimimɨn u kautɨsiai iəu e nohlɨlah əmə,
mətəu nɨkilah isəu ohniəu,
9Rəhalah noliən rəha nəfakiən kəm iəu in nati əpnapɨn əmə,
kəni nian kəutəgətun, kəutəni məmə nəghatiənmɨn rəhak,
mətəu in nəghatiənmɨn rəha nətəmimi əmə.’ ”

10Kəni Iesu təmauɨn e nətəmimi məmə okəhuva ohni, kəni məni=pən kəm lah məmə,
“Otətəlɨg-to, kəni motəhrun nati u. 11Nati nak iətəm nətəfən e nohlɨmmatun, təsoliən ik
nəkamɨkmɨkenəhmtɨUhgɨn,mətəunati nak iətəmtatiet enohlɨm, in tatol iknəkamɨkmɨk
e nəhmtɨ Uhgɨn.”

12 Kəni rəhan mɨn nətəmimi kəməhuva ohni məutətapuəh məmə, “?Nəkəhrun məmə
Farəsimɨn, nɨkilah tərahniankəmotətəunəghatiən əha?” 13Kəni təməni=pənməmə, “Nɨgi
mɨn rəfin iətəm rəhak Tatə əpəha e negəu e neai təməsərfeiən, okeuvi-pəri ilah nokɨn.
14Əpəh ilah. Ilah kautit nətəmimi, mətəu nəhmtɨlah təpɨs. Nəmə iətəmimi, iətəmnəhmtɨn
təpɨs tit iətəmimi kəti iətəmnəhmtɨn təpɨs, kəni ilau pəti okiauvɨg=pən e nɨmɨl.”

15Kəni Pitə təməni=pən kəm inməmə “Əni-to nɨpətɨ nəghatiən əuhlin u kəm tɨmah.”
16Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “?Itəmah rəhak mɨn nətəmimi, mətəu itəmah

mɨn nəsotəhrun əhanəhiən? 17 ?Nəkotəhrun uə kəpə məmə, nati nak iətəm tatuvən e
nohlɨ iətəmimi meiuaiu e nərfɨn, kəni miet mɨn e nɨpətɨ iətəmimi? 18Mətəu natimnati
mɨn iətəmkautohiet e nohlɨ iətəmimi, ilah kautsɨpən e nɨki iətəmimi. Kəni natimnatimɨn
tərah əpəha e nɨki iətəmimi kautol iətəmimi u tətamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn. 19 Tol lanəha
mətəu-inu, natimnati iətəmkautsɨpənenɨki iətəmimikotol lanu lan: nətəlɨgiən tərahmɨn;
nohamuiən iətəmimi; nakləhiən e pətan; nɨpətan mɨne nəman mɨne, kautit oneuən ilah
mɨn; nakləhiən; nəghati eiuəiən e nətəmimi; nəni rahiən nərgɨ iətəmimi. 20 Inu natimnati
14:36 Mat 9:20-21; Mak 6:53-56 15:4 Eks 20:12; Dut 5:16 15:4 Eks 21:17; Lev 20:9 15:9 Aes 29:13 15:11
Mat 12:34 15:14 Luk 6:39; Rom 2:19
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iətəm tol iətəmimi tətamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn. Mətəu nəmə iətəmi kəti təseikuasiən e
nəhlmɨn kəni mauən, inu təsoliən in tamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn.”

Nəhatətəiən
rəha pətan Ianihluə

(Mak 7:24-30)
21Kəni Iesu təmiet ikɨn əha, kəni muvən ikɨn iətəm taun keiu əha, Taea mɨne Saedon

kətuəməhli ikɨn. 22Kəni pətan kəti əha ikɨn, Ianihluə pətan Kenan, təmuva ohni mətasək
əfəməh məmə, “Iərmənɨg, Mipɨ Tefɨt, asiru lak. Narmɨn tərah kəti təskasɨk tətatɨg e nətɨk
pətanmətərəkɨn in.”

23Mətəu Iesu təsəni=pənagɨniənnəghatiənkəti kəmin. Kəni rəhannətəmimikəməhuva
mautəkeikei ohni, motəniməmə, “Ahli=pən in isəu, mətəu-inu tətasək əfəməhmatuərisɨg
e tah.”

24 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Kəmahli=pa əmə iəu o sipsip mɨn rəha
nəuanɨləuɨs rəha Isrel nətəm kəmotəluei.” 25 Mətəu pətan əha təmuva mɨsin nəulɨn
aupən e Iesu mətəni məmə, “Iərmənɨg, asiru lak.” 26 Kəni Iesu təməni=pən məmə,
“Təsəhruahruiən məmə iəkos nauəniən nɨg kəlkələh mɨn, kəni məraki=pən kəm kuri
mɨn.”* 27 Kəni pətan u təməni=pən məmə, “Əuəh, Iərmənɨg. Mətəu kuri mɨn kautun
nɨpɨspɨsɨ nauəniən iətəm tətəmei e tepɨl rəha narmənɨg mɨn rəhalah.” 28 Kəni Iesu
təməni=pənməmə, “Ei, pətan. !Rəhamnəhatətəiən in iahgin! Nati nak iətəmnəkolkeikei,
otuvamol nɨpəhriəniən.” Kəni rəueiu agɨn, nətɨn pətan təuvɨr mɨn.

Iesu təmol vivi nɨmɨsiən tepət
29Kəni Iesu təmiet ikɨn əha maliuək e nɨkalɨ nəhu Lek Kaləli. Kəni məri muvən əpəha

ilɨs e nɨtəuət kəti kəni mətəharəg. 30Nɨmənin nətəmimi kəməhuva ohni, mautos nətəmi
mɨn u nətəmnəhlkɨlah təməpaiu-əpaiu, mɨne nətəmimɨn u nəhmtɨlah təpɨs, mɨne nətəmi
mɨn u nɨpətɨlah nəuvetɨn təmɨmɨs, mɨne nətəmimɨn u kotəruru nəghatiən, mɨne nɨmɨsiən
pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Kəni motəlɨn=pən ilah iuəkɨr o Iesu, kəni tol vivi ilah. 31 Kəni nɨmənin
nətəmimi narmɨlah təmiuvɨg nian kəmotafu nətəmimi kotəruru nəghatiən kəmotəghati,
mɨne nətəm nɨpətɨlah nəuvetɨn təmɨmɨs kotəuvɨr, mɨne nətəm nəhlkɨlah təməpaiu-əpaiu
kotaliuək, mɨne nətəmnəhmtɨlah təpɨs koteruh nati. Kəni mautəni-vivi Uhgɨn rəha Isrel.

Iesu təmaugɨn
nətəmimi fo-tausɨn

(Mak 8:1-10)
32Kəni Iesu təmauɨn e rəhan mɨn nətəmimi kəhuva ohni, təməni=pən kəm lah məmə,

“Nɨkik nahmə pɨk o nətəmimimɨn u. Kitahmin ilah o nian kɨsɨl əha rəueiu, kəni nati tɨkə
məmə okotun. Iəsolkeikeiən məmə iəkahli=pən ilah kautəhuvən, nəumɨs tus ilah, məta
nəuvein kohmɨseah e suaru.”

33Kəni rəhan nətəmimi kotəni=pən kəm in məmə, “?Okotos iə pɨret u ikɨnu, ikɨn təpiə-
məpiə ikɨn iətəm təhmenməmə okotaugɨn nɨmənin nətəmimi lan?”

34Kəni Iesu təməni=pən kəm lahməmə, “?Pɨret ko kuvəh u nautos?”
Kəni kotəni=pənməmə, “Iautos pɨret səpɨnmɨne nəmu əkəku nəuan nəuvein əmə.”
35 Kəni Iesu təməni=pən kəm nɨmənin nətəmimi məmə okotəharəg e nɨftəni. 36 Kəni

təmos pɨret ilah səpɨn, mɨne nəmu əlkələh, kəni məfaki məni tagkiu kəm Uhgɨn ohni,
kəni məhapu ilah, məfən kəm rəhan mɨn nətəmimi, kəni kotəfən kəm nətəmimi. 37Kəni
ilah rəfin kəmotun nərfɨlah tasisi. Kəni nətəmimi rəha Iesu kəmotaipei=pən nɨpɨspɨsɨ
nauəniən iətəm kəmotun motəpəh e kətɨm asoli ilah səpɨn, kəmotəri vivi. 38 Nətəmimi

15:24 Mat 10:6 * 15:26 Nəghatiənu “kəlkələh” tətəghati e nətəmIsrel, kəni nəghatiənu “kuri” tətəghati e Nanihluə
mɨn. Nəghatiən u səniəmə nəghatiən təuvɨr agɨn. Iesu in tətəni əmə nəghatiən rəha nətəm Isrel mɨne rəhan mɨn
nətəmimi kəutəni. Kəni rəueiu in tolkeikei məmə otəgətun ilah e nati kəti məmə nəhatətəiən rəha pətan u tətəgətun
məmə səniəmə in nati əpnapɨn əmə e nəhmtɨ Uhgɨn. 15:31 Mak 7:37 15:32 Mat 14:14
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nətəm kəmotun, nəman ilah fo-tausɨn, mətəu kəsafiniən nɨpətan mɨne kəlkələh mɨn.
39Kəni Iesu tahli=pən nɨmənin nətəmimi kautəhuvən, kəni in təmuvən e bot muvən ikɨn
Makatən.

16
Farəsi mɨnmɨne Satusi mɨn kəutətapuəh o nəmtətiən kəti.
(Mak 8:11-13; Luk 12:54-56)

1 Kəni Farəsi mɨn mɨne Satusi mɨn kəməhuva o Iesu, kəni kəmotəghati əuhlin kəm
in məmə otol kəm lah nəmtətiən kəti rəha negəu e neai, inu nati apɨspɨs asoli iətəm
otəgətunməməUhgɨn təmahli=pa in. 2Kəni təməni=pənkəmlahməmə, “Nian tɨnəhnaiuv,
nəkotəni məmə, ‘olauɨg tərauiə, mətəu-inu nəpuə tətərəuvarəuv.’ 3Kəni ləplapɨn nəkotəni
məmə, ‘Nuhuən otəfuv, mətəu-inu nəpuə tɨnərəuvarəuv mɨtəlau.’* Nəkotəhrun nəniən
məmə nɨpətɨ nəmtətiən mɨn e nɨmalɨ nəpuə iətəm tatiet, mətəu nəkotəruru nəniən nɨpətɨ
nəmtətiən iətəmnəuteruh əha rəueiu, inəhanati agɨnmɨn iətəmkəutəhuvaenəmiəgəhiən
rəhatəmah rəueiu.

4 “Itəmahnətəmimi rəueiumɨne, nəkotərah, itəmahnətəm Isrel nəmotəpəh rəhatəmah
nəhatətəiən e Uhgɨn, təhmen e pətan kəti tətəpəh rəhan iərman mətɨtəu=pən suah pɨsɨn.
Kəni rəueiu nəkotolkeikei məmə iəkol nəmtətiən kəti iətəm otəgətun məmə iəmsɨpən e
Uhgɨn. Mətəu Uhgɨn otəfɨnə əmə nəmtətiən kətiəh əmə, kəni inəha nəmtətiən rəha iəni
Jonə.”† Kəni in təməpəh ilahmatuvən.

Is rəha Farəsi mɨn
mɨne Satusi mɨn

(Mak 8:14-21)
5 Nian Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəmautəhuvən e nəve nəhu=pən e nəhu Lek

Kaləli, rəhan nətəmimi kəmotalu məmə okotos pɨret nəuvein. Kəni nian kɨnəhuvən e
nəve nəhu=pən, 6 kəni təməni=pən kəm rəhan nətəmimi məmə, “Onəutətəu itəmah o is
rəha Farəsi mɨnmɨne Satusi mɨn.”

7Kəni nəruruiən tɨnos ilah, kəni kəmotəni=pən kəm lah mɨn məmə, “Tətəghati lanəha
mətəu-inu kəmotalu e nəmkiən pɨret nəuvein.”

8 Mətəu Iesu tɨnəhrun rəhalah nətəlɨgiən, kəni təməni=pən kəm lah məmə. “Ei,
rəhatəmah nəhatətəiən təkəku agɨn. ?Təhro nəutəni=pən kəm təmahmɨnməmə pɨret tɨkə
o təmah? Mətəu təhro nəutətəlɨg pɨk məmə pɨret tɨkə? 9 ?Nəsotəhrun əhanəhiən, uə kəpə?
?Nɨnotalu e pɨret faif u iətəm iəmaugɨn nətəmimi faif-tausɨn lan, kəni uərisɨg, nauəniən
tepət əha ikɨn kəməpəh, kəni nəməhuveipei=pən nɨpɨspɨsɨ nauəniən e kətɨm asoli tepət?
10 ?Kəni nɨnotalu e pɨret səpɨn u iətəm iəmaugɨn nətəmimi fo-tausɨn? Kəni kəpəh nɨpɨspɨsɨ
nauəniən tepət əha ikɨn, kəni nəmotaipei=pən e kətɨm asoli tepət. 11 ?Təhro itəmah
nəsotəhruniən məmə iəu iəsəghatiən e pɨret? Autətəu itəmah o is rəha Farəsi mɨn mɨne
Satusi mɨn.” 12 Təməni lan əha, kəni e nian əha, ilah kəmotəhrun məmə in təsəghatiən e
is rəha noliən pɨretməmə okautətəu ilah ohni, mətəu okotətəu ilah o nəghatiənmɨn iətəm
Farəsi mɨnmɨne Satusi mɨn kautəgətun nətəmimi lan.

Pitə təməniməmə
Iesu in Krɨsto

(Mak 8:27-30; Luk 9:18-21)
13Nian Iesu təmuva ikɨn Sisəriə Fɨlɨpai, məni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, “?

Nətəmimi kautəni iəuməmə iəu pəh, Nətɨ Iətəmimi?”
16:1 Mat 12:38; Luk 11:16 * 16:3 Inu e Nɨtəni kotəni məmə, “Nəmə nəpuə apɨn tɨnəri, kəni otəsuvəhiən təfuv.”
† 16:4 Nian təfla təmərgei Jonə, in təhmenməmə təmɨmɨs, kəni nərfɨ təfla u təhmen e suvət rəhan. Təmatɨg e nərfɨ təfla
o nian kɨsɨl. Nian təfla təmeuə e Jonə, təhmenməmə təməmiəgəhmɨn e rəhan nɨmɨsiən. Iesu təni məmə in otɨmɨs, kəni
nətəmimi okohtənɨm e suvət kəti. In otatɨg e suvət o nian kɨsɨl, kəni otəmiəgəh mɨn. Tol lanəha, nəmtətiən rəha Jonə
məmə Iesu otɨmɨs matɨg e suvət o nian kɨsɨl məmiəgəhmɨn e nɨmɨsiən. Afin-to Mat 12:40 mɨne Jona 1:17. 16:6 Luk
12:1 16:9 Mat 14:17-21 16:10 Mat 15:34-38
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14 Kəni kotəni=pən məmə, “Nəuvein kautəni məmə ik Jon Bəptais, nəuvein kautəni
məmə ik iəni Elaijə, kəni nəuvein kautəni məmə ik iəni Jerɨmaiə, uə iəni kəti aupən ikɨn.”

15Kəni təməni=pənkəmlahməmə, “?Mətəu təhro e təmah? ?Nəkotəniməməpəhu iəu?”
16Kəni Saimon Pitə təməni=pənməmə, “Ik Krɨsto iətəmUhgɨn təməni məmə otahli=pa.

Ik Nətɨ Uhgɨn iətəm tətatɨgmətəmiəgəh.”
17 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Uhgɨn təməfɨnə rəhan nəuvɨriən kəm ik, Saimon nətɨ

Jonə, mətəu-inu səniəmə iətəmimi əmə təmol pətɨgəm nati u kəm ik, mətəu rəhak Tatə
əpəha e negəu e neai iətəm təmol əpu nati u kəm ik. 18 Kəni iəkəni=pɨnə kəm ik Pitə, u
nɨpətɨn təni məmə kəpiel. Kəni iəkuvləkɨn rəhak niməfaki e kəpiel u, kəni ko nəsanəniən
rəha nɨmɨsiən otəsapirəkɨsiən. 19 Iəkəfɨnə kəm ik nepətiən iətəm tatsɨpən o Uhgɨn əpəha e
negəu e neai. Kəni əpəha e negəu e neai, Uhgɨn tɨnegəhan rəkɨs e nəuiam iətəmonəkəni e
nəhue nɨftəni. Nian onəkahtɨpəsɨg e nati kəti, uə nəkegəhan e nati kəti, kəni otol.” 20Kəni
məni=pən əskasɨk kəm rəhan nətəmimi məmə okəsotəni-pəniən kəm iətəmi kəti məmə in
Krɨsto iətəmUhgɨn təməni məmə otahli=pa.

Iesu təməni pətɨgəm
rəhan nɨmɨsiən

(Mak 8:31–9:1; Luk 9:22-27)
21E nian əha, Iesu təmətuəuin mətəni pətɨgəmkəm rəhan nətəmimi məmə in otəkeikei

muvən Jerusɨləm, kəni pris asolimɨn,mɨne nəgətunmɨn rəha Lou,mɨne nətəmi asolimɨn
rəfinrəhanətəmIsrel okotol in tətəunahməiənenərahiən tepət, kəni okotohamu in. Kəni
uərisɨg e nian kɨsɨl lan, in otəmiəgəhmɨn e nɨmɨsiən.

22 Kəni Pitə tos pɨsɨn Iesu, kəni mətuəuin mətəniəhu mətəni məmə, “Iərmənɨg, Uhgɨn
otəkeikei mahtɨpəsɨg e nati əha. !Nati əha ko təsuvaiənmol nɨpəhriəniən lan!”

23 Kəni Iesu təlali məni=pən kəm Pitə məmə, “!Setən! !Uvən isəu ohniəu! Ik nətəhtul-
pəsɨg lak. Rəham nətəlɨgiən səniəmə nətəlɨgiən rəha Uhgɨn, mətəu in nətəlɨgiən rəha
nətəmimi əmə.”

24 Kəni Iesu təməni=pən kəm rəhan nətəmimi məmə, “Iətəmimi iətəm tolkeikei məmə
otuərisɨg lak, otəkeikeimalu aru lan, kənimələs rəhannɨgi kəməluaumɨtəu=pa iəu. 25Tol
lanəha mətəu-inu, iətəmimi iətəm tatol pɨk uək əmə məmə rəhan nəmiəgəhiən e nəhue
nɨftəni u in otəuvɨr, otəmkarəpən e nəmiəgəhiən pəhriən. Mətəu iətəmimi iətəm otɨmɨs
o nərgək, in otos nəmiəgəhiən itulɨn. 26 ?Nəmə iətəmimi kəti tatos rəfin natimnati e
nəhue nɨftəni, mətəu təsosiən nəmiəgəhiən itulɨn, in təmol win e nati təuvɨr, uə kəpə?
Kəpə. Ko iətəmi əha təsəfəniən nati kəti rəha nəhue nɨftəni kəmUhgɨnməməUhgɨn otəfən
nəmiəgəhiən itulɨn kəm in. 27 Tol lanəha mətəu-inu, iəu Nətɨ Iətəmimi iəpanuva itɨmah
nagelo mɨn e nəsanəniən mɨne nepətiən əhagəhag asoli rəha Tatə rəhak, kəni iəkəfən
nətəouiən kəmnətəmimi rəfin e uək əhruahru iətəmkəmotol. 28 Iətəni=pɨnə nɨpəhriəniən
məmənətəmiminəuveinkautəhtul u ikɨnunətəmkəsohmɨsiənmotəmiəgəh əməmoteruh
Nətɨ Iətəmimi u in kig, nian tətuva e narmənɨgiən rəhan.”

17
Nɨpətɨ Iesu təmuvamol pɨsɨn
(Mak 9:2-13; Luk 9:28-36)

1Nian sikɨs tɨnuvamɨnuvənrəkɨs, Iesu tit Pitə,mɨne Jemɨs,mɨne Jonupia Jemɨs,mit ilahal
məhuvən əpəha ilɨs e nɨtəuət əfəməh, ilah pɨsɨn əmə. 2Kəni ikɨn əha, nɨpətɨ Iesu təməuhlin
muva mol pɨsɨn. Rəhn-kapə təmasiə məhagəhag təhmen e mɨtɨgar, kəni rəhan napən
tɨnuvaməruənməhagəhag. 3Rəueiuagɨn,MosɨsmɨneElaijəkəmiaietɨgəm=paməhləghati
ilahal Iesu.
16:14 Mat 14:1-2;Mak6:14-15; Luk9:7-8 16:16 Jon 6:69 16:17 Kəl 1:15-16 16:18 Jon 1:42; Efəs 2:20 16:24
Jon 19:17; Fɨl 2:8; Mat 10:38; Luk 14:27 16:25 Mat 10:39; Luk 17:33; Jon 12:25 16:26 Mat 4:8-9 16:27 Sam
62:12; Prov 24:12; Mat 25:31; Rom 2:6; Nəh 22:12 17:2 2Pitə 1:16-18
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4Kəni Pitə təməni=pən kəm Iesuməmə, “!Iərmənɨg! Təuvɨr məmə itɨmahal u iəmluva u
ikɨnu. Nəmə nəkolkeikei, iəkol nɨmauvluvl kəti u ikɨnu, rəham kəti, rəha Mosɨs kəti, kəni
rəha Elaijə kəti.”

5 Nian Pitə təmətəghati əhanəh, nəpuə əhagəhag kəti təmuva məuveg ilah, kəni
kəmotətəunəuia iətəmi kəti təmiet e nəpuəmətəniməmə, “Inu nətɨk iətəmiəkolkeikei pɨk.
Nɨkik tagiən pɨk ohni. !Nəklətəlɨg lan!”

6Niansuahmilahal əhakəmhlətəunəghatiən əha,mɨhləmei=pənmɨhlɨtənɨm=pənrəhn-
kapə lahal e nɨftəni məhləgɨn pɨk. 7Mətəu Iesu təmuvamek ilahal mətəni məmə, “Ləhtul.
Sləgɨniən.” 8Nian kəmhləsal-pəri, məsleruhmɨniən iətəmi kəti, mətəu Iesu pɨsɨn əmə.

9Nian kəmoteiuaiu=pa e nɨtəuət, Iesu təni kəm lahal məmə, “Nəsləniən kəm iətəmimi
kəti nati nak iətəmnəmhleruhmətəuarus=pən Nətɨ Iətəmimi otəmiəgəhmɨn e nɨmɨsiən.”

10 Kəni kɨhləni=pən məmə, “?Mətəu təhro nəgətun mɨn rəha Lou kəutəni məmə Elaijə
otəkeikei maupənmuvamɨn?”*

11 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Nɨpəhriəniən məmə Elaijə otəkeikei maupən muva
məmə otol vivi mɨn natimnati rəfin. 12 Mətəu iəkəni=pɨnə kəm təmahal məmə, Elaijə
tɨnuva rəkɨs,mətəunətəmimikəsotəhruniən in, kənimotol tərah lan. Enoliən əhmenmɨn
əmə, Nətɨ Iətəmimi otətəu nahməiən e nəhlmɨlah.” 13 Kəni rəhan nətəmimi kɨnotəhrun
məmə tətəghati e Jon Bəptais kəm lah nian tətəghati e iəni Elaijə.

Iesu təməhgi pətɨgəm
narmɨn tərah e suakəku kəti

(Mak 9:14-32; Luk 9:37-45)
14 Nian kɨnohiet=pa o nɨmənin nətəmimi, suah kəti tuva mɨsin nəulɨn aupən e Iesu,

15 kəni məni məmə, “Iərmənɨg, asiru e nətɨk. Tətauɨt, kəni mətətəu pɨk nahməiən lan.
Nian tepət tətəmei=pən e nɨgəm, mətəmei=pən e nəhu. 16 Iəmələs muvən o rəham mɨn
nətəmimi, mətəu kotəruru nol viviən.”

17 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “! Ei! Itəmah nətəmi rəueiu nəsotəhatətəiən, kəni
nɨnəhuvən isəu o suaru rəha Uhgɨn. !?Kərmə oiəkatɨg kitah min itəmah mətəuarus=pən
nian nak nəmanotəhatətə lak!? !?Kəni kərmə onəhgɨn iəpanəmeig e təmah!? !Otit
suakəku ko məhuva kəm iəu!” 18 Kəni Iesu təməghati əskasɨk kəm narmɨn tərah, kəni
tiet e suakəku, kəni rəueiu agɨn suakəku təməuvɨr.

19 Kəni rəhan nətəmimi kəməhuva motəhtul pɨsɨn ilah Iesu, kəni motətapuəh ohni
məmə, “?Təhro itɨmah iəkotəruru nəhgi pətɨgəmiən narmɨn tərah?”

20Kəni Iesu təməni=pənkəmlahməmə, “Mətəu-inu rəhatəmahnəhatətəiən təkəku əmə,
təsəhmeniən. Mətəu iətəni pəhriən kəm təmah məmə, nəmə rəhatəmah nəhatətəiən əha
ikɨn, nati əpnapɨn təhmen enɨkɨtɨmastət u təkəku agɨn, kəni nəkotəhrunnəni-pəniənkəm
nɨtəuət uməmə, ‘Iet uenɨmeim,muvən ikɨn əha,’kəninɨtəuət otiet, kəninati kəti tɨkə iətəm
itəmah nəkotəruru noliən.”†

22 Nian kəməhuva kətiəh əpəha Kaləli, Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Iəu Nətɨ
Iətəmimi, suah kəti otegəhan=pən lak e nəhlmɨ tɨkɨmɨr mɨn. 23Nətəmimi okotohamu iəu,
kəni uərisɨg e nian kɨsɨl, Uhgɨn otosmiəgəhmɨn iəu e nɨmɨsiən.” Kəni rəhanmɨn nətəmimi
kəmotətəu tərah pɨk agɨn o nəghatiən əha.

Takɨs rəhaNimə Rəha Uhgɨn
17:5 Dut 18:15; Sam 2:7; Aes 42:1; Mat 3:17; Mak 1:11; Luk 3:22 * 17:10 Nian Uhgɨn təməghati kəm lahal əpəha e
nɨtəuət, ilahal kɨləhrunməmə Iesu inKrɨsto iətəmotuva. KənikɨləhrunməməElaijəotəkeikeimaupənmuvamɨn,mətəu
kəmsleruhiən məmə Elaijə təmuva mol əpenə-penə natimnati rəfin. Tol lanəha, rəhalah nətəlɨgiən tɨnol nəruruiən,
mətəu-inu Iesu iətəm in Krɨsto tɨnuva rəkɨs, mətəu Elaijə təməsuvaiən. 17:10 Mal 4:5 17:11 Mal 4:5-6 17:12
Mat 11:14 17:13 Luk 1:17 17:19 Mat 10:1 † 17:20 E kopi əuasmɨn nəuvein rəha Niutestɨmɨn iətəmkəmətei
e nəghatiən Kris aupən, nəghatiən pɨsɨn kəti mɨn əha ikɨn iətəm tatɨlpɨn nəghatiən umətəni məmə, “21 Mətəu suah kəti
iətəm tolkeikeiməmə otəhgi pətɨgəmnarmɨn tərahmɨn lanəha, in otəkeikeimətəfaki kənimətətuakəm.” 17:20 Mat
21:21; Mak 11:23; Luk 17:6; 1Kor 13:2 17:22 Mat 16:21
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24Nian Iesu mɨne rəhan nətəmimi kəməhuva Kapeniəm, nətəmimi rəha nosiən məni
rəha takɨs rəha Nimə Rəha Uhgɨn, kəməhuva o Pitə motəni məmə, “?Təhro? ?Rəham
iəgətun tatətəou takɨs u, uə kəpə?”

25Kəni Pitə təməni=pənməmə, “Əuəh, tatətəou.”
NianPitə təmuvənenɨpəgnəuanimə, kəni Iesu təmaupənməghatimətəni kəminməmə

“?Saimon, nɨkim təhtiməmə nak? ?Kigmɨn rəha nəhue nɨftəni kautos takɨs o pəh, kautos
o rəhalahmɨn nətəmimi, uə nətəmimi pɨsɨnmɨn?”

26Pitə təməni=pənməmə, “Kautos o nətəmimi pɨsɨnmɨn.”
Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Kəni tol lanəha, nətəmimi rəha kig kəsotətəouiən.‡

27 Mətəu kitah kəsotolkeikeiən məmə kotol ilah kotətəu tərah o tah. Kəni tol lanəha,
təuvɨr məmə ik onəkuvən əpəha ləuahtəni e lek, məraki rəham nɨpien o niuviən nəmu.
Nəmu iətəmnəkaupənmiuvi, məhapu nɨpəgnəuan, kəni meruhməni silfə kəti təhmen o
nətəouiən takɨs. Mosmuvənməfən kəm lah o nətəouiən rəhalau takɨs.”

18
Iətəmi asoli

e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn
(Mak 9:33-37; Luk 9:46-48)

1 E nian əha, nətəmimi rəha Iesu kəməhuva ohni motətapuəh ohni məmə, “?Pəh u in
iətəmi asoli e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn?”

2Kəni Iesu tauɨne suakəkukəti tuvaməhtul e nəlugɨne lah, 3kəniməniməmə, “Pəhriən
iətəni kəm təmahməmə nəmə nəsotəuhliniən itəmahməhuvamotəhmen e kəlkələhmɨn,
ko nəsəhuvəniənmotatɨg ahgəl Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. 4Tol lanəha, pəh u otosiahu in
təhmen e suakəku u, in iətəmi asoli e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.

5 “Nəmə iətəmi kəti in ləhtəni təhmen e suakəku u, kəni iətəmimi kəti nɨkin tagiən o
nosiən iətəmimi u muvən e nɨpəgnəuan nimə rəhan, kəni nəmə tatol e nərgək, kəni in
təhmenməmə tatos iəumɨn e nɨkin agiən.

6 “Rəhak iətəmimi u tətəhatətə lak təhmen e suakəku əha. Kəni nəmə iətəmimi kəti
tatiuvi=pən suakəku kəti əha məmə tatol təfagə tərah, kəni iətəmimi əha, Uhgɨn otol
nalpɨniən asoli kəm in. Kəni nalpɨniən əha otəskasɨk tapirəkɨs nəmə kətu=pən kəpiel kəti
e nentəui, kəni kəraki=pən lan əpəha ləuantəhi lokamnɨm təmnɨm.

7 “Kəsi, nahməiən asoli otuva o nətəmimi rəha nəhue nɨftəni, nətəmkautəfən-əfən kəm
nətəmimi məmə okotol təfagə tərah. Nəfən-əfəniən mɨn əha okotəkeikei məhuva. Mətəu
kəsi, nahməiən asoli otuva o iətəmimi u iətəm in suaru rəha nərahiən əha. 8 Nəmə
nəhlməm uə nəhlkəm tol ik natol təfagə, kəni nəkətei rəkɨs məraki lan. Mətəu-inu təuvɨr
pɨkməmə nian nəkuvən e negəu e neai, nəhlkəmkəti uə nəhlməmkəti tɨkə, tapirəkɨs agɨn
məmə ik nətaskəlɨm nəhlməm pəti mil mɨne nəhlkəm pəti mil əha ikɨn, kəni kəraki=pən
lam e nɨgəm iətəm tatuəu naunun tɨkə. 9Nəmə nəhmtəm tol ik natol təfagə, kəni ɨsul rəkɨs
məraki lan. Mətəu-inu təuvɨr pɨk məmə nian nəkuvən e negəu e neai, nəhmtəm kəti tɨkə,
tapirəkɨs agɨn inu məmə ik nətaskəlɨm nəhmtəm pəti mil, kəni kəraki=pən lam e nɨgəm
asoli iətəm tatuəu naunun tɨkə.”*

Nəghatiən əuhlin e sipsip iətəm təməluei
(Luk 15:3-7)

17:24 Eks30:13; 38:26 ‡ 17:26 Inu tol lanuməmənətəmRomilahkəutarmənɨg enɨtəniu Isrel. KəninətəmIsrel ilah
kəutətəou takɨs tatuvən o Rom. Mətəu nətəmRom, ilah kəsotətəouiən takɨs. Mətəu e fes u, in tətəghati e takɨs pɨsɨn kəti o
NiməRəhaUhgɨnunətəmIsrel ilah kəutətəou. Mətəu Iesu tətəniməmə, inNətɨUhgɨnpəhriən. KəniNiməRəhaUhgɨn in
rəhanmɨn. Ko ilah kəsotətapuəhiən o Iesuməmə in otətəou takɨs u. 18:1 Luk 22:24 18:3 Mat 19:14; Mak 10:15;
Luk 18:17 18:5 Mat 10:40; Luk 10:16; Jon 13:20 18:6 Mak 9:42; Luk 17:1-2 18:8 Mat 5:29-30 * 18:9 Inu
nəghatiən əuhlin iətəm tətəgətun məmə Iesu tolkeikei məmə kitah okotəkeikei motol uək əskasɨk o nəpəhiən rəhatah
noliən tərah mɨn. Təhmen məmə kəutətahtuv rəkɨs noliən tərah. Mətəu in təsolkeikeiən məmə okotərəkɨn nɨpətɨtah.
18:9 Mak 9:43-48
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10 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Nəkotəkeikei motəhrun vivi məmə nəsotehauiən
nətəmimi rəhakmɨn nətəmkotəhmen e kəlkələhmɨn, mətəu-inu iətəni kəm təmahməmə
nagelo mɨn nətəm kauteh ilah, nian rəfin ilah kautəhtul e nəhmtɨ rəhak Tatə u tətatɨg
əpəha e negəu e neai məmə okotəni pətɨgəm ilah kəm in.†

12 “?Nɨkitəmah təhti məmə nak? ?Nəmə iətəmimi kəti rəhan sipsip uan-hanrɨt, kəni
kətiəh təluei mətan, kəni iətəmi əha otol nak? In otəpəh nainti-nain əpəha nɨtəuət,
kəni muvən məsal e inu iətəm təməluei. 13 Kəni nəmə təmeruh, iətəni pəhriən kəm
təmah məmə, nɨkin otagiən o sipsip u kətiəh əmə, tapirəkɨs mɨn ilah u nainti-nain u
kəməsotəlueiən. 14 E noliən əhmen mɨn əmə, rəhatəmah Tatə əpəha e negəu e neai, in
təsolkeikeiənməmə nətɨn kəti otuvənməluei.”

Piam iətəm tatol nərahiən kəm ik
(Luk 17:3)

15 Kəni Iesu təməni məmə, “Nəmə piam kəti tol noliən tərah kəti kəm ik, uvən meruh
itəlau pɨsɨn əmə, kəni nəkəni=pən nati nak iətəm təmol təsəhruahruiən. Nəmə tətətəlɨg
lam, rəham nəghatiən otol in tɨtəlɨg=pa mɨn muəuvɨr o təlau mɨn. 16 Mətəu nəmə
təsətəlɨgiən lam, os iətəmimi kətiəh uə keiumɨhluvənmɨnmɨhleruhməmə nəghatiənmɨn
rəfin onəkotəni, okotəhrun məmə ilah rəfin nɨpəhriəniən əmə. 17 Mətəu nəmə təsətəlɨg
mɨniən e təmah, nəkəni=pən kəm niməfaki kəni pəh iətəmi kəti rəha niməfaki otəghati
kəm in. Mətəu nəmə təsətəlɨgiən e niməfaki, kəni niməfaki otol in məmə Ianihluə uə
iətəmimi rəha nosiənməni rəha takɨs.

18 “Iətəni pəhriən kəm təmah məmə, əpəha e negəu e neai, Uhgɨn tɨnegəhan rəkɨs
məmə nəuiatəmah iətəm nəkotəni e nəhue nɨftəni. Nian nəkautahtɨpəsɨg e nati kəti uə
nəkautegəhan e nati kəti, kəni otol məmə inumɨne.

19 “Kəni iətəni pəhriən mɨn kəm təmah məmə, nəmə itəlau keiu nəkuəni əskasɨk
nəghatiən kəti o nati kəti kəni muətapuəh ohni e nəfakiən kəm Uhgɨn, kəni rəhak Tatə
əpəha e negəu e neai otol nati nak iətəmnəkotətapuəh ohni. 20Tol lanəhamətəu-inu, ikɨn
pəhruvən iətəmimi keiu uə kɨsɨl kɨhluva kətiəh e nərgək, iəu əha ikɨn e nəlugɨn.”

Nəghatiən əuhlin
e iətəmimi iətəm təsaluiən e kauɨn rəha iətəmi kəti.

21Kəni Pitə təmuva o Iesu kəni mətapuəh ohni məmə, “Iərmənɨg. ?Nəmə piak kəti tatol
tərah kəm iəu, kəni oiəkaluməsalpɨniən e noliən tərah rəhanmau kuvəh? ?Mau səpɨn?”

22 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Iəkəni=pɨnə kəm ik məmə, səniəmə mau səpɨn əmə,
mətəumau səpɨnte-səpɨn.”‡

23 “Nəkəkeikei mol lanəha mətəu-inu Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn təhmen e nəghatiən
əuhlinu. Kigkəti tolkeikeiməməoteruh-tokauɨnmɨn iətəmrəhannətəmimikəmotolkəm
inməmə ilahokotətəou. 24Nian tɨnətuəuinuək əha, kotələs rəhankəti ioluəkməhuvaohni
iətəm təmol rəhan kauɨn iahgin agɨn, təhmen e fifti-tausɨn-miliən vatu (50,000,000,000
vatu). 25Mətəu suah kəha tɨnəruru nətəouiən, kəni tol lanəha, kig təməni məmə okotol
səlɨm lan, mɨne rəhan pətan, mɨne rəhan mɨn kəlkələh mɨn, mɨne rəhan natimnati mɨn
rəfinməmə otətəou rəhan kauɨn.§

26 “Kəni rəhan ioluək təmeiuaiu mɨsin nəulɨn aupən lan. Kəni mətəkeikei ohni
mətəni=pənkəminməmə, ‘Pale. ?Nəkəhrunnəfaiənnian əkuəkɨr nəuvetɨnkəmiəuməmə
iəkətəourəfinrəhakkauɨn?’ 27Kəni rəhan iətəmiasoli təmasəkəhruin in, kəniməpəhrəfin
rəhan kauɨnməmə otəsətəouiən nian kəti mɨne, kəni megəhan lanməmə tuvən.
† 18:10 E kopi əuasmɨn nəuvein rəhaNiutestɨmɨn iətəmkəmətei e nəghatiən Kris aupən, nəghatiən pɨsɨn kəti mɨn əha
ikɨn iətəmtatɨlpɨnnəghatiənumətəniməmə, “11Kəni iəu, Nətɨ Iətəmimi, iəmuvaməmə iəkosmiəgəh ilah u kəmotəluei.”
18:10 Hip 1:14 18:15 Luk 17:3; Kəl 6:1 18:16 Dut 19:15; Jon 8:17 18:18 Mat 16:19; Jon 20:23 18:19 Mak
11:24; Jon 15:7 ‡ 18:22 Nɨpətɨ “mau səpɨnte-səpɨn”məmə kitah kotəkeikei motalu e nərahiən rəha iətəmi kəti nian
rəfin, naunun tɨkə. 18:22 Luk 17:4 § 18:25 Inu noliən əskasɨk rəhalah e nianmɨn əha.



MATIU 18:28 45 MATIU 19:10

28 “Mətəu nian ioluək u təmuvən, kəni meruh iətəmimi kəti u təmol kauɨn kəm in,
təhmeneuan-hanrɨt tausɨnvatu (100,000vatu). Ilaupəti ioluəkmil katuoluəkkətiəh əmə
rəha iətəmi asoli u. Kəni ioluək iətəm iətəmi asoli təmalu e rəhan kauɨn, in təmaskəlɨm
iətəmimi u kəti kəmatuol pəti uək, kəni mətəmkəhtuv nentəui, mətəni məmə, ‘!Ətəou=pa
rəham kauɨn iətəmnəmol kəm iəu!’

29 “Kəni ioluək əha iətəm təmol kauɨn kəm in, teiuaiu mɨsin nəulɨn mətəkeikei ohni
mətəni məmə, ‘Pale. ?Nəkəhrun nəfaiən nian əkuəkɨr nəuvetɨn kəm iəu məmə iəkətəou
rəhak kauɨn?’

30 “Mətəu in təni məmə, kəpə. Kəni təmuvən məni məmə okələs suah u kan kləfən e
kaləpus mətəuarus otətəou rəfin rəhan kauɨn iətəm təmol. 31Mətəu noluək mɨn nəuvein
mɨn kəmoteruh nati əha, nɨkilah təmahmə pɨk ohni, kəni məhuvən motəni=pən kəm
iətəmi asoli natimnati rəfin iətəmkəmoteruh.

32 “Kəni iətəmi asoli təmauɨn e ioluək əha tuva təni=pən kəm in məmə, ‘Ik ioluək
tərah agɨn. Iəməpəh rəfin rəham kauɨn mətəu-inu nəmatəkeikei ohniəu. 33 ? Təhro
nəsasəkəhruiniən iətəmi u natuol pəti uək itəlau min, təhmen=pən əmə e iətəm iəmol
kəm ik?’ 34 ?Kəni niəməha təmol iətəmi asoli, kəni təni məmə okələs kan kləfən e kaləpus
məmə iətəm tətəhtul o kaləpus otaskəlɨm in mətəuarus=pən otətəou rəfin rəhan kauɨn
iətəm təmol.”

35Kəni nian Iesu təmol naunun e nəghatiən əuhlin, təməni=pən kəm lahməmə, “Kəni e
suaru kətiəh əmə, rəhak Tatə əpəha e negəu e neai, otol kəm təmah rəfin, nəmə nəutalpɨn
məsotalu pəhriəniən e nərahiən iətəmpiatəmahmɨn kautol kəm təmah.”

19
Iərmanmɨne pətan

kətuəpəh ilaumɨn
(Mak 10:1-12; Luk 16:18)

1Nian Iesu təmol naunun e nəniənnatimnatimɨnu, kənimiet Kaləli muvən e nɨtəni Jutiə
e nɨtəni=pən e nɨkalɨ nəhu Jotən. 2Kəni nɨmənin nətəmimi kəmautəhuərisɨg lanməhuvən
əha ikɨn əha, kəni təmol vivi ilah e nɨmɨsiənmɨn.

3Kəni Farəsimɨnnəuveinkəmotol nəniənekəu-ekəuməməotiuvi=pən Iesu enəghatiən
kəti iətəm təsəhruahruiən. Kəməhuva o Iesu motəni məmə, “?Lou tətəni məmə iərman
təhrun nəpəhiən rəhan pətanmol difos lan o nati əpnapɨn əmə kəti uə kəpə?”

4Kəni təmol aulɨs ilahməni=pənməmə, “?Nəmotafinuə kəpəməmə, e nətuəuiniənnian
muva mətəuarus=pa u rəueiu, Uhgɨn u iətəm təmol nətəmimi rəfin, təmol iərman mɨne
pətan? 5Kəni Uhgɨn u inu, u təməni məmə, ‘O nati əha in əha, iərman otəpəh rəhan tatə
mɨne mamə, kəni mətuatɨg ilau rəhan pətan. Kəni ilau okiəuva nɨpətɨlau kətiəh.’ 6Kəni
rəueiu, ilau səniəmə keiu, mətəu kətiəh əmə. Uhgɨn tɨnɨlpɨn ilau kɨniəuva mɨnuol kətiəh,
kəni o nati əha, pəh iətəmimi əpnapɨn əmə kəti ko təsətahtuviən rəhalau natɨgiən.”

7 Kəni Farəsi mɨn kotəni=pən məmə, “?Mətəu təhro Mosɨs təməni məmə iətəmimi
təhrun nəfəniən nauəuə kəti kəm rəhan pətan o nəpəhiən mol difos lan, kəni mahli=pən
tatuvən?”

8Kəni Iesu təməni=pənməmə, “Mosɨs təmegəhane təmahnətəmIsrelməməonəkotəpəh
rəhatəmahnɨpətanmɨnmotol difos e lahmətəu-inu rəhn-kapə təmah təskasɨk pɨk. Mətəu
aupən, e nətuəuiniən nian muva mətəuarus=pa u rəueiu təməsoliən lanu. 9Mətəu iətəni
kəmtəmahməmə, nəmə suahkəti tatol tifosmətəpəhrəhanpətanmətəupətanu təsapɨliən
ilau suah pɨsɨn kəti, kəni suah u in mit pətan pɨsɨn, təhmen əmə məmə in tatol təfagə
mətakləh e pətan əha.”

10 Kəni nətəmimi rəha Iesu kotəni məmə, “Nəmə natɨgiən rəha iərman mɨne pətan
təskasɨk pɨk lanu, təuvɨr məmə iərmanmɨne pətan okəsuoliənmarɨt.”
18:34 Mat 5:25-26 18:35 Mat 6:15; Mak 11:25; Efəs 4:32; Kol 3:13 19:4 Jen 1:27; 5:2 19:5 Jen 2:24; Efəs 5:31
19:7 Dut 24:1-4; Mat 5:31 19:9 Mat 5:32; 1Kor 7:10-11
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11Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Səniəmə nətəmimi rəfin okotəhrun nosiən nəghatiən
u, mətəu nətəmimi əmə mɨn konu nətəm kəməfən nəghatiən u kəm lah, məmə rəhalah
əmə. 12Tol lanəhamətəu-inu, nətəmimi nəuvein okəsotoliənmarɨt o nati pɨsɨn pɨsɨnmɨn.
Kəti ko təsoliən marɨt mətəu-inu nɨpətɨn nəuvetɨn tərah nian təmair. Kəti ko təsoliən
marɨt mətəu-inu nətəmimi kəmotərəkɨn nɨpətɨn nəuvetɨn. Kəni kəti tətəni aru məmə in
otəsoliən marɨt məmə otol uək rəha Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. Iətəmimi iətəm təhrun
nosiən nəghatiən u, in təkeikei mos.”

Iesu təməfaki o kəlkələhmɨn
(Mak 10:13-16; Luk 18:15-17)

13 Kəni nətəmimi kəmotos kəlkələh mɨn məhuva o Iesu məmə otələhu=pən nəhlmɨn
e lah, kəni məfaki o lah. Mətəu nətəmimi rəha Iesu kəmotəniəhu ilah. 14 Mətəu Iesu
təməni=pən kəm lah məmə, “Pəh kəlkələh mɨn kəhuva ohniəu, sotəniəhuiən ilah, mətəu-
inu Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn in rəha nətəmimi mɨn u kotol lanu.” 15Kəni təmələhu=pən
nəhlmɨn e lahməfaki o lah, kəni miet ikɨn əha.

Iətəmaluə iətəm
rəhan nautə tepət

(Mak 10:17-31; Luk 18:18-30)
16 Kəni suah kəti təmuva o Iesu məni=pən məmə, “Iəgətun. ?Iəu oiəkəkeikei mol uək

nak iətəm in təuvɨr məmə iəkos nəmiəgəhiən itulɨn?”
17 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “?Təhro nətətapuəh ohniəu o nati nak iətəm təuvɨr?

Iətəmi kətiəh əmə iətəm in təuvɨr. Nəmə nəkolkeikei məmə nəkos nəmiəgəhiən itulɨn,
ɨtəu=pən nəghatiənmɨn rəha Lou.”

18Kəni suah u təməni=pənməmə, “?Loumɨn pəhruvən?”
Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Sohamuiən iətəmimi, kəni məsakləhiən e pətan, kəni

məsakləhiən, kəniməseiuəiən e kot, 19kənimɨsiai rəham tatəmɨnemamə, kənimolkeikei
ik kəti təhmen əməməmə nəkolkeikei aru ik.”

20 Kəni iətəm aluə u təməni=pən məmə, “Natimnati rəfin ko iatol. ?Nati nak mɨn əha
ikɨn iətəm iəsoliən?”

21 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Nəmə nəkolkeikei məmə rəham noliən otəhruahru
agɨn, uvən mol nətəmimi kotos nəhmtɨ rəham nautə, kəni məfən məni lan kəm nanrah
mɨn. Kəni ik onəkos nəuvɨriən tepət əpəha e negəu e neai. Kəni muva, muərisɨg lak, mol
məmə rəhak iətəmimi.”

22Nian iətəmaluə təmətəu nəghatiən əha, kəni təmagɨmmatuvən. Nɨkin təpəoumətəu-
inu rəhan nautə tepət.

23Kəni Iesu təməni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, “Iətəni pəhriən məmə, tiəkɨs
o iətəmimi iətəm rəhan nautə tepət məmə otuvən matɨg ahgəl Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.
24Kəni iətəni mɨn kəm təmahməmə, tiəkɨs məmə kaməl* otuvən=pən e nɨpəg nitɨl, mətəu
tiəkɨspɨkməmə iətəmimirəhannautə tepət otuvənmatɨgahgəlNarmənɨgiənRəhaUhgɨn.”

25 Nian nətəmimi rəha Iesu kəmotətəu nəghatiən əha, narmɨlah təmiuvɨg pɨk, mətəu
nɨkilah təhti məmə ilah u nətəm rəhalah nautə tepət, konu Uhgɨn tolkeikei pɨk agɨn ilah,
mətəu in tətasiru e lah. Kəni motəni=pən məmə, “?Kəni pəh təhrun nosiən nəmiəgəhiən
itulɨn?”

26Kəni Iesu təməsal=pən əhruahru meruh ilah kəni məni məmə, “Nati u, ko iətəmimi
təsoliən. Mətəu Uhgɨn, in təhrun noliən natimnati rəfin.”

27Kəni Pitə təməni=pənməmə, “Iəmotəpəh natimnati rəfinməmə iəkotohtəu=pɨnə ik. ?
Nati nak u, o nian kəti in rəhatəmah?”

28 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Iətəni pəhriən kəm təmah məmə, e nian
iətəm natimnati rəfin okotəuhlin məhuva motiuvi, kəni Nətɨ Iətəmimi otəharəg e rəhan
19:14 Mat 18:2-3 19:17 Lev 18:5; Luk 10:28 19:18 Eks 20:13-16; Dut 5:17-20 19:19 Eks 20:12; Lev 19:18
* 19:24 Kaməl in nati miəgəh kəti iətəm in iahgin tapirəkɨs hos mɨne kau. Afin-to e tiksɨnəri. 19:26 Job 42:2
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jeə rəha kig iətəm in təhagəhag məuvɨr agɨn, kəni itəmah ko nətəm nəmotohtəu=pa iəu,
onəkotəharəg mɨn e jeə rəha kig ilah tueləf, kəni məutakil məutarmənɨg e nəuanɨləuɨs
mɨn ilah tueləf rəha Isrel. 29Kəni nətəmimi rəfin u nətəm kəmotəpəh rəhalah niməmɨn,
uə pialahmɨn, uə nəuvɨnɨlahmɨn, uə rəhalah tatə uəməmə, uə nenətɨlahmɨn, uə rəhalah
nɨpətanmɨn o nərgək, Uhgɨn otəfən natimnatimɨn əha tepət pɨk agɨn kəm lah, kəniməfən
nəmiəgəhiən itulɨn kəm lah. 30 Mətəu nətəmimi tepət nətəm kautəhtul aupən e nəhue
nɨftəni rəueiu, okəhuvamotəhtul uərisɨg e nəmiəgəhiən iətəmotuva. Kəni nətəmimi tepət
kautəhtul uərisɨg e nəhue nɨftəni rəueiu, okəhuva motəhtul aupən e nəmiəgəhiən iətəm
otuva.”

20
Nəghatiən əuhlin

e noluəkmɨn
əpəha e nasumiən
1 “Tol lanəha mətəu-inu Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn təhmen e nəghatiən əuhlin u. Iətəmi
asoli kəti rəha nasumiən təmiet ləplapɨn agɨn məmə otəsal e nətəmimi məmə okəhuva
motol uək e rəhan nasumiən. 2 Kəni in təməni məmə otətəou ilah kətiəh kətiəh uan
tənariəs* e nian kətiəh, kəni mahli=pən ilah kəhuvən e rəhan nasumiən.

3 “Iuəkɨr o nain klok ləplapɨn, təmiet muvən e makɨt meruh nətəmimi nəuvein
kəutəhtul məsotoliən nati kəti. 4 Kəni təməni=pən kəm lah məmə, ‘Itəmah mɨn, əhuvən
motol uək əpəha e rəhak nasumiən, kəni iəkətəou itəmah eməni iətəm təhruahru.’ 5Kəni
kəməhuvən.

“Kəni iuəkɨr o tinə, təmietmuvənmol nati kətiəh əmə, kənimolmɨn e tri klok ləhnaiuv.
6Kəni iuəkɨr e faif klok ləhnaiuv, təmiet muvənmeruh nətəmimi nəuveinmɨn kautəhtul
əpnapɨn əmə. Kəni təməni=pənkəmlahməmə, ‘?Təhronəutəhtulu ikɨnunianapiəpiəkəti,
məsotoliən nati kəti?’ 7Kəni kotəni=pən məmə, ‘Mətəu-inu iətəmi kəti təsəsaliən e tɨmah
məmə iəkotol uək rəhan.’ Kəni təməni=pənkəmlahməmə, ‘Itəmahmɨn əhuvənmotol uək
e rəhak nasumiən.’ Kəni ilah kəməhuvən.

8 “Nian tɨnəhnaiuv, iətəmi asoli rəha nasumiən təməni=pən kəm rəhan iətəmimi iətəm
tətəsal onoluəkmɨnməmə, ‘Auɨnenoluəkmɨnkəhuva, nəkəfənrəhalahməni. Nəkətuəuin
mətəou nətəmimi nətəm kəməhuva uərisɨg muvən mətəuarus nətəmimi kəmotaupən
motol uək.’

9“Kəninoluəkmɨnnətəmkəməhuvamotoluəke faif klok, kəməhuvakəni təmətəou ilah
uan tənariəs kətiəh kətiəh. 10Tol lanəha, nətəmimi mɨn u nətəm kəmotaupən motol uək,
nɨkilah təhti məmə okotos məni tapirəkɨs nətəmi mɨn u kəmotol uək uərisɨg. Mətəu ilah
kətiəh kətiəh kəmotos mɨn əmə uan tənariəs. 11Nian kəmotos məni, kəni nɨkilah tɨnərah
mɨnəutəninɨkalɨ iətəmiasoli rəhanasumiən, kənimotəni=pənkəminməmə, 12 ‘Nətəmimi
mɨn u nətəm kəmotol uək uərisɨg, kəmotol uək əmə e auə kətiəh əmə, mətəu ik nəmətəou
itɨmah təhmen-əhmen əmə. Mətəu itɨmah iəmotol uək asoli e nərauiə əskasɨk e nian
apiəpiə.’

13“Mətəu iətəmiasoli təməni=pənkəmlahməmə, ‘Iəukəti. Iəsakləhiənkəmik. ?Nəməni
məmə nəkol uək o uan tənariəs, uə kəpə? 14Os rəhamməni matuvən. Iəkolkeikei məmə
iəkətəou iətəmimi u iətəm təmol uək uərisɨg təhmen əmə lam. 15Rəhak uməni. ?Iəkəhrun
noliən lanəhanati nak iətəmiəkolkeikei, uəkəpə? ?Nətəməki lakmətəu-inu iatol təuvɨr?’ ”

16 Kəni nian Iesu təmol naunun e nəghatiən əuhlin, təməni=pən kəm lah məmə, “Tol
lanəha, iətəmi tatuərisɨg otaupən, kəni iətəmi tətaupən otuərisɨg.”

19:28 Mat 25:31; Luk 22:30; Nəh 3:21 19:30 Mat 20:16; Luk 13:30 * 20:2 “Tənariəs,” inuməni rəhalah, təhmen
e vatu rəha Vanuatu. Tənariəs kətiəh in təhmen e nətəouiən rəha uək o nian kətiəh. Rəueiu, 1 tənariəs təhmen e 1,000
vatu. 20:8 Lev 19:13; Dut 24:15 20:16 Mat 19:30; Mak 10:31
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Iesu təməni pətɨgəm
rəhan nɨmɨsiən

(Mak 10:32-34; Luk 18:31-34)
17 Kəni nian Iesu təmatuvən Jerusɨləm, təmos rəhan nətəmimi tueləf motəhtul pɨsɨn,

kəni təməni=pən kəm lah məmə, 18 “Kautəhuvən əpəha ilɨs Jerusɨləm, kəni iəu Nətɨ
Iətəmimi, okegəhan=pən lak kəm pris asoli mɨn mɨne nəgətun mɨn rəha Lou. Kəni
okotiuvi pətɨgəm iəu məmə iəkɨmɨs, 19 kəni motəfən iəu kəm Nanihluə mɨn məmə
okotəuvsan lak, kənimotalis motoh, kənimotətu-pəri iəu e nɨgi kəməluauməmə iəkɨmɨs.
Kəni uərisɨg e nian kɨsɨl, kəni Uhgɨn otosmiəgəhmɨn iəu e nɨmɨsiən.”

Nətapuəhiən rəhamamə kəti o Iesu
(Mak 10:35-45)

20Kəni pətan rəha Səpəti, tos nətɨlau mil muva mɨsin=pən nəulɨn o Iesu, mətətapuəh e
nati kəti ohni. (Ilau iətəmimimil rəha Iesu.) 21Kəni Iesu təməni=pənməmə, “?Nəkolkeikei
nak?”
Kəni pətan təməni=pən məmə, “Pəh nəkegəhan lan məmə nətɨk mil u, ilau pəti kəti

otəharəg e nɨkalɨm maru, kəni kəti təharəg e nɨkalɨm məuɨl, ikɨn ima nəsanəniən mɨne
nɨsiaiən, nian onəkarmənɨg lan.”

22 Kəni Iesu təməni=pən kəm lau məmə, “Nəkuəruru nati iətəm nətuətapuəh ohniəu.
?Təhro? ?Itəlau, nɨkitəlau təhti məmə nəkuəhrun məmə ko nəkuos nahməiən u oiəkos
məmə oiəkətəu tərah?”† Kəni kuəni=pən kəm Iesuməmə, “Əuəh, iəkuəhrun.”

23Kəni Iesu təməni=pən kəm lau məmə, “Pəhriən, onəkuəmnɨm=pən e rəhak kap rəha
nətəuiənnahməiən. Mətəu onəharəgiən enɨkalɨkmarumɨneməuɨl, səniəmə rəhakməmə
iəkəni. Ikɨnmil əha, ilau rəha nətəmimimɨn u iətəmUhgɨn təmol əpenə-penə o lah.”

24Nian nətəmimi ten mɨn rəha Iesu kəmotətəu nəghatiən əha, kəni niəməha təmol pɨk
ilah o suahmil ilau pianmətəu ilahmɨnkotolkeikeiməməkəhuvamotepət. 25Mətəu Iesu
təmauɨn e lah kəhuva kətiəh, kəni məni=pən kəm lah məmə, “Nəkotəhrun rəkɨs noliən
rəhanətəmiasoli rəhaNanihluəmɨn. Ilah kautol təskasɨkpɨkkəmrəhalahmɨnnətəmimi.
Kəni rəhalahkəpmənmɨnkautol ilah kəutəməhli ləhtəni e narmənɨgiən rəhalah. 26Mətəu
itəmah, ko nəsotoliən lanəha. Mətəu nəmə itəmah kəti tolkeikei məmə otuva in iətəmi
asoli kəti rəhatəmah, in otəkeikei muva məhmen e ioluək kəti rəhatəmah, 27 kəni nəmə
itəmah kəti tolkeikei məmə otəhtul aupən e təmah, in otəkeikei muva slef rəhatəmah.
28 Noliən əha təhmen əmə lak, Nətɨ Iətəmimi. Iəməsuvaiən məmə nətəmimi okotol uək
rəhak, mətəu iəmuva məmə iəkol uək rəhalah, kəni iəkəfən rəhak nəmiəgəhiən məmə
iəkɨtɨs ilah e rəhalah noliən tərahmɨn.”

Iəmnəumil kəmueruh nati
(Mak 10:46-52; Luk 18:35-43)

29 Nian Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəmohiet e taun Jeriko, nɨmənin nətəmimi
kəmohtəu=pən. 30Kəni iəmnəu mil keiu kətuəharəg e nɨkalɨ suaru, kəni nian kəmuətəu
məmə Iesu tətaliuək e suaru mətuva, kəni kəmuagət əfəməh muəni məmə, “!Iərmənɨg,
Mipɨ Kig Tefɨt, asəkəhruin itɨmlau!”

31Kəni mətəu, nɨmənin nətəmimi kautəniəhu ilau, motəni=pən məmə kəsuagət pɨkiən,
mətəu ilaukuagət pɨkagɨnmɨnməmə, “!Iərmənɨg,MipɨTefɨt, asəkəhruinmasiru itɨmlau!”

32Kəni Iesu təhtul mauɨn e lau, məni=pənməmə, “?Nəkuolkeikei məmə iəkol nak kəm
təlau?”

33Kəni kuəni=pənməmə, “Iərmənɨg, iəkuolkeikei məmə iəkueruh nati.”
34 Kəni Iesu təmasəkəhruin ilau, kəni mek nəhmtɨlau. Kəni rəueiu agɨn, kɨnatueruh

nati, kəni matuɨtəu=pən Iesu.
20:18 Mat 16:21; 17:22-23 20:21 Mat 19:28; Luk 22:30 † 20:22 Nəghatiən Kris əhruahru tətəniməmə, “?Itəlau,
nɨkitəlau təhti məmə nəkuəhmen məmə kitahal okɨhləmnɨm pəti e kap rəha nətəuiən nahməiən iətəm iəu iəkəkeikei
məmnɨm lan?” 20:22 Mat 26:39; Jon 18:11 20:25 Luk 22:25-26 20:26 Mat 23:11; Mak 9:35 20:28 Luk
22:27; Fɨl 2:7
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21
Iesu təmuvən əpəha Jerusɨləmmol əpuməmə

in Kig
(Mak 11:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19)

1 Nian kɨnəhuva iuəkɨr o Jerusɨləm, mɨnəhuva Petfas e Nɨtəuət Rəha Nɨgi U Olif, kəni
Iesu təmahlirəkɨs rəhanmil iətəmimi keiu, 2 kəni məni=pən kəm lau məmə, “Ian əpəha e
lahuənu aupən e tah, kəni ikɨn əha nəkueruh uəhai əmə togki kəti kəmohrain ilau nətɨn.
Kəni nəkiatɨs ilau muasɨg miəuva kəm iəu. 3 Nəmə iətəmi kəti təni nati kəti kəm təlau,
nəkuəni=pən kəm inməmə Iərmənɨg tolkeikei ilau, kəni otəpanahli=pa uəhai əmə ilau.”

4 Nati u təmuva məmə otol nəghatiən nak iətəm iəni təməni otuva mol nɨpəhriəniən.
Iəni təməni məmə,
5 “Otəni=pən kəmnətəmimi əha Jerusɨləm*məmə,
‘Oteruh-to, rəhatəmah kig tətuva o təmah,
rəhan nətəlɨgiən in ləhtəni,
kəni mətasuə e togki,
mɨne togki u in nətɨn əmə.’ ”

6 Kəni iətəmimi mil rəha Iesu kəmian muol nati nak iətəm Iesu təməni məmə okuol.
7 Kəmuasɨg togki mɨne nətɨn, kəni muələhu-pəri rəhalau kot mɨn e togki mil, kəni Iesu
təməharəg-pəri lan. 8Nɨmənin nətəmimi tepət kautepin rəhalah mɨn kot əpəha e suaru,
kəni nəuvein kotətei nɨmalɨnɨgimɨn, kənimotepin ilah e suaru enɨsiaiən. 9Kəni nɨmənin
nətəmimi nətəm kəutaupən e Iesu, mɨne nɨmənin nətəmimi nətəm kautəhuərisɨg e Iesu,
kəutagət əfəməhmautəni məmə,
“!Hosanə† oMipɨ Tefɨt!
!Iərmənɨg Uhgɨn tətatɨg ilau iətəmimi u iətəm tətuva e nərgɨn!
!Hosanə o Uhgɨn əpəha ilɨs e negəu e neai!”

10 Nian Iesu təmiet=pən Jerusɨləm, nətəmimi rəfin əha ikɨn nɨkilah təmauɨt, kəni
mautəni nəghatiən tepət məutətapuəhməmə, “?Pəh u?”

11 Kəni nɨmənin nətəmimi kotəni məmə, “Inu iəni Iesu, rəha Nasərɨt, əpəha e nɨtəni
Kaləli.”

Iesu əpəha
e Nimə Rəha Uhgɨn

(Mak 11:15-19; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22)
12 Kəni Iesu təmuvən əpəha imə e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni məhgi pətɨgəm nətəmimi

nətəm kautol səlɨm mɨne mautos nəhmtɨn natimnati əha ikɨn məmə okotol sakrifais
lan. Kəni mahuvihin tepɨl mɨn iətəm kətəuhlin məni ikɨn, kəni mahuvihin jeə mɨn rəha
nətəmimi mɨn u kautol səlɨm e iəuein mɨn.‡ 13Kəni məni=pən kəm lah məmə, “Kəmətei
e Nauəuə Rəha Uhgɨn məmə, ‘Rəhak nimə, okauɨn lan məmə nimə rəha nəfakiən kəm
Uhgɨn,’mətəu itəmah nəmotol məmə in ‘nimə rəha iakləhmɨn.’ ”

14 Kəni nətəmimi nətəm nəhmtɨlah tərah mɨne nətəmimi nəhlkɨlah təməpaiu-əpaiu
kəməhuva ohni əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni tol vivi ilah. 15Kəni pris asoli mɨn mɨne
nəgətun mɨn rəha Lou kəmoteruh nati təuvɨr mɨn iətəm in təmol, kəni moteruh mɨn
kəlkələhmɨn kəutagət əfəməh əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn, mautəniməmə, “!Hosanə oMipɨ
Tefɨt!”
Mətəu nətəmi asoli əha, niəməha təmol ilah. 16 Kəni kotəni=pən kəm Iesu məmə, “?

Nətətəu nati nak kəlkələhmɨn kəutəni, uə kəpə?”
* 21:5 Nəghatiən əhruahru rəha Kris təni məmə, “Nətɨn Pətan Saion” kəni nɨpətɨ nəghatiən u məmə “nətəmimi rəha
Jerusɨləm.” Saion in nərgɨn kəti mɨn rəha Jerusɨləm. 21:5 Sek 9:9 † 21:9 Nɨpətɨ nəghatiən u “Hosanə” təni
məmə, “əni-vivi.” Nətəmimikəməutənipətɨgəmməmə Iesu inMəsaiə, iətəmimiuUhgɨntəməniməmə inotahli=paməmə
otosmiəgəh ilah. 21:9 Sam 118:26 ‡ 21:12 Afin-to e tiksɨnəri “Nimə Rəha Uhgɨn” o nəhruniən natimnati nian
Iesu təmuvənməhgi pətɨgəmnətəmimi e Nimə Rəha Uhgɨn. 21:13 Aes 56:7 21:13 Jer 7:11
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Kəni Iesu təməni=pən kəm lahməmə, “Əuəh. Nəmotafin, uə kəpə, nəghatiən iətəmi kəti
təməni kəmUhgɨn iətəm tətəni lanu lanməmə,
‘E nohlɨ kəlkələh agɨnmɨnmɨne nəpəoumɨn agɨn,
nəmolməmə ilah okotəni-vivi ik’.”

17Kəni təməpəh ilahmiet Jerusɨləmmuvən e taun Petəni, mapɨli ikɨn.
Nɨgi kəti fik təmaukei-aukei
(Mak 11:12-14,20-26)

18 Ləplapɨn agɨn, Iesu təmɨtəlɨg=pən mɨn Jerusɨləm, kəni nəumɨs tɨnus. 19Kəni təmafu
nɨgi u fik enɨkalɨ suaru, kəni təmuvənohnimətəu təsehiənnəuankəti, mafu əmənɨmalɨn.
Kəni təni=pən kəm nɨgi u məmə, “!Ko nəsəuə mɨniən!” Kəni rəueiu agɨn, nɨgi təmaukei-
aukei.

20Nian rəhannətəmimi kəmoteruh nati əha, kəni narmɨlah təmiuvɨg, kənimotəni=pən
kəm Iesuməmə, “?Təhro nɨgi əha fik təmaukei-aukei uəhai əmə lanəha?”§

21 Mətəu Iesu təməni=pən məmə, “Iətəni=pɨnə nɨpəhriəniən məmə nəmə nautos
nəhatətəiən, kəni rəhatəmah nətəlɨgiən təsoliən keiu, nəkotəhrun noliən nati nak iətəm
iəmol e nɨgi u fik. Mətəu səniəmə in əmə əha, nəkotəhrun nəni-pəniən kəm nɨtəuət
əha məmə ‘Uvən miuvɨg mamnɨm əpəha ləuantəhi,’ kəni otol nəuiatəmah. 22 Nəmə
nəkotəhatətə, kəni onəkotos nati nak iətəmnəutətapuəh lan e nəfakiən.”

Nətapuəhiən o nepətiən
rəha Iesu

(Mak 11:27-33; Luk 20:1-8)
23 Iesu təmuvən e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni nian təmətəgətun, pris asoli mɨnmɨne nətəmi

asoli rəha nətəm Isrel, kəhuva ohni motəni=pən məmə, “?Natol natimnati mɨn u e
nepətiən rəha pəh? ?Kəni pəh təməfɨnə nepətiən ko?”

24 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Iəkətapuəh=pɨnə mɨn e nəghatiən kəti kəm təmah.
Nəmənəkotəfanəghatiənkəti, kəni iəkəni=pɨnəkəmtəmahməmənepətiənnak iətəmiatol
natimnati mɨn u lan. 25 ?Nepətiən rəha Jon təmsɨpən iə o noliən bəptais? ?Təmsɨpən e
negəu e neai, uə rəha nətəmimi əmə?”
Kəni kəmotəni=pən kəm lah mɨn məmə, “Nəmə kotəni məmə, ‘Nepətiən rəha Jon

təmsɨpən e negəu e neai,’ kəni otəni məmə, ‘?Mətəu təhro nəsotəniən nɨpəhriəniən lan?’
26 Mətəu nəmə kotəni məmə, ‘Rəha nətəmimi əmə,’ kitah kəutəgɨn e nɨmənin nətəmimi
ikɨnu rəueiumətəu-inu nɨkilah təhti məmə Jon in iəni kəti rəha Uhgɨn.”

27Tol lanəha, kəmotəni=pən kəm Iesuməmə, “Itɨmah iəkotəruru.”
Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Kəni iəu mɨn, ko iəsəniən kəm təmah məmə e

nepətiən nak iatol natimnati mɨn u lan.”
Nəghatiən əuhlin

e suahmil keiu.
28 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “?Təhro? ?Nɨkitəmah tətəhti məmə nak? Suah kəti,

nətɨn iərman keiu. Kəni təmuvənməni=pən kəm iətəm iahgin lanməmə, ‘Nətɨk, uvənmol
uək rəueiu əpəha e nasumiən.’ 29Mətəu nətɨn təməni=pən məmə, ‘Iəkəpəh.’ Kəni matɨg
məuhlin mɨn rəhan nətəlɨgiən, kəni muvən e nasumiən.

30 “Kəni tatə təmuvən o nətɨn iətəm təkəku, məni=pənmɨn kəm in nati kətiəh əmə. Kəni
nətɨn təməni=pənməmə, ‘Əuəh, tatə, iəkuvən,’mətəu təməpəh=pən e nasumiən.

31 “?Otəni-to məmə suakəkumil u in pəhruvən, təmol nəuia rəhan tatə?”
21:16 Sam 8:2 § 21:20 E Oltestɨmɨn, nɨgi u fik tatol nəmtətiən e nətəm Isrel. Iesu in təmol nɨgi u fik taukei-aukei
məmə otəgətun nətəmi asoli rəha Isrel, okol nalpɨniən kəm lah. Uə təhmen əmə lanu məmə Uhgɨn otol nalpɨniən kəm
nətəmimimɨnukəsotoliənnəuanuəməsotəfakiənkəmin (Aiseə 5:1-7mɨne Jeremaea 8:4-13 rəhalaunəghatiən təhmen
əhmen; eruh mɨn Matiu 24:2 mɨne futnot). Mɨne Iesu təməgətun mɨn lanu məmə otəgətun rəhan mɨn nətəmimi o
rəhalah nəhatətəiən, u inu, rəhalah nəhtuliən e Uhgɨn. 21:21 Mat 17:20; Luk 17:6; Jon 14:12; 1Kor 13:2 21:22
Mat 7:7-11; 18:19 21:26 Mat 14:5
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Kəni kəmotəni=pənməmə, “Suakəku iətəm iahgin lan.”
Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Əuəh, in əhruahru. Kəni iətəni=pɨnə

nɨpəhriəniənməmə, nətəmi kautosməni rəha takɨs,mɨnenɨpətan rəha suaru kautəhuvən
e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn aupən e təmah, 32 mətəu-inu Jon təmuva o təmah məmə
otəgətun suaru rəha noliən əhruahru, kəni mətəu itəmah nəsotəniən nɨpəhriəniən lan.
Nətɨ suahu iətəmtəkəku tətəgətun=pən itəmah. Mətəunətəmkautosməni rəha takɨs,mɨne
nɨpətan rəha suaru kəmotəni nɨpəhriəniən lan. Nətɨ suah iətəm tepət lan tətəgətun=pən
ilah. Kəni nəmoteruh pau nati əha, mətəu nəməsotəuhliniən itəmah e rəhatəmah noliən
tərahmɨn, kəni məsotəniən nɨpəhriəniən lan.”*

Nəghatiən əuhlin e nətəmimi tərah nətəmkəutasum
e nasumiən

(Mak 12:1-12; Luk 20:9-19)
33 Kəni Iesu tətəkeikei mətəni məmə, “Otətəlɨg-to e nəghatiən əuhlin kəti mɨn. Iətəmi

asoli kəti rəha nasumiən, təmol nasumiən kəti e nɨləuɨs kəti kətəni məmə krep, u katol
wain lan. Kəni mol kəlkəl e kəpiel muvən mɨtəlau lan. Kəni mol ikɨn kəti o noliən nɨmei
nevɨg-evɨgiən e nəua krep məmə nəhu krep otaiu kəni mol wain lan. Kəni mol nimə
kəti iətəm in ilɨs məmə iətəmi otəri lan mətəsal vivi o nasumiən o nati miəgəh mɨn mɨne
nətəmimi.†

“Kəni təmegəhan=pən e nasumiən kəm nətəmimi məmə okotasum lan, kəni məuəri
nəua krep, nəuvein rəhan, nəuvein rəhalah. Kəni miet muvən e naliuəkiən ikɨn pɨsɨn
pɨsɨn kəti.

34 “Nian krep tɨnɨmarəg, kəni tahli=pən rəhan ioluəkmɨnməmə okəhuvən e nasumiən
rəha krep, motətapuəh o nətəmimi nətəm kautol uək e nasumiən məmə okotəfən rəhan
krep nəuvetɨn kəm lah.

35 “Mətəu nətəm kautol uək e nasumiən kəmotaskəlɨm rəhan ioluək mɨn, kəni motoh
kəti, motohamu kəti, motəhti e kəpiel iətəm tatol kɨsɨl lan. 36Kəni tahli=pən mɨn ioluək
mɨn nəuvein kəhuvən o lah, ilah tepət tapirəkɨs in mɨn aupən. Kəni nətəmimi nətəm
kautol uək e nasumiən kotol tərah e lah e noliən əhmen mɨn əmə məmə kəmotol e in
mɨn aupən. 37Naunun agɨn, tahli=pən nətɨn iərman tuvən o lah, kəni məni məmə, ‘Ilah
okotəkeikei motɨsiai nətɨk.’

38 “Mətəu nian nətəmimi mɨn kautol uək e nasumiən kəmotafu nətɨn, kəni kotəni=pən
kəm lah mɨn məmə, ‘Inu nətɨ iətəmi asoli iətəm otarmənɨg e nasumiən nian rəhan tatə
otɨmɨs. Pəh kəhuvən motohamu mɨn, kəni motos nasumiən məmə rəhatəmah mo-
tarmənɨg lan.’ 39Kəni kəmotaskəlɨmmotatu pətɨgəm lan e nasumiən, kəni motohamu.”

40 Kəni nian Iesu təmol naunun e nəghatiən əuhlin, kəni məni məmə, “?Tol lanu lan,
nian iətəmi asoli rəha nasumiən otuva, kəni otol nak e nətəmimi nətəm təmegəhan=pən
e nasumiən kəm lah?”

41Kənikəmotəni=pənməmə, “Otərəkɨnagɨnnətəmkotərahmɨn əha,mohamuilah. Kəni
uərisɨg, təpanegəhan e rəhan nasumiən əha tuvən e nəhlmɨ nətəmimi pɨsɨn nəuvein, kəni
e nian əhruahru iətəmkrep tatɨmarəg, ilah okotəfən nəuvetɨn rəhan.”

42Kəni Iesu təməni=pən kəm lahməmə, “?Nəmotafin e Nauəuə Rəha Uhgɨn u, uə kəpə?
Tətəni məmə,
‘Pos u iətəmnətəmimi rəha nuvləkɨniən nimə kəsotolkeikeiənmotəpəh,
* 21:32 Nətəmimi rəha nosiən takɨs mɨne nɨpətan rəha suaru, ilah kautol təfagə tərah, kəni ilah kotəhmen e suakəku
u iətəm tepət lan. Aupən kəmotəhti nəuia Uhgɨn, mətəu uərisɨg ko kotol nati nak təməni. Nətəmi asoli rəha nətəm Isrel
mɨne nətəm u kəsotəhatətəiən e Iesu kotəhmen e suakəku u iətəm təkəku. Kəutəni əmə e nohlɨlah məmə kotolkeikei
Uhgɨn kəni motol nəuian, mətəu nɨkilah isəu o Uhgɨn. 21:32 Luk 3:12; 7:29-30 † 21:33 Natimnati iətəm Iesu
tətəghati lan e fes 33 tətəghati e noliən rəha noliənwain 21:33 Aes 5:1-2 21:38 Mat 27:18 21:39 Hip 13:12
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in tɨnuva pos iətəm tol nəhgɨn o noliən nimə.‡
Iərmənɨg təmol nati u,
kəni in nati təuvɨr agɨn e nəhmtɨtah.’
43Tol lan əha, iətəni kəm təmahməməNarmənɨgiən Rəha Uhgɨn okos rəkɨs o təmah, kəni
kəfən kəm nətəmimi mɨn u nətəm okotol nəuialah. 44Nəmə iətəmi kəti otaiu mələs pɨkɨn
pos u, nɨkɨlkɨlin tɨtəgɨt əgɨt. Uə nəmə pos u otəmei məməhli-ərain in, otauvtəuvtə mərah
agɨn.”§

45Nian pris asoli mɨn mɨne Farəsi mɨn kəmotətəu nəghatiən əuhlin iətəm Iesu təməni,
kəni kəmotəhrunməmə tətəghati e lah. 46Kəni kɨnəutəsal e suaru kəti məmə okotaskəlɨm
Iesu motləfən e kaləpus, mətəu kautəgɨn e nɨmənin nətəmimi, mətəu-inu nətəmimi
kəutəni məmə in iəni kəti.

22
Nəghatiən əuhlin

e nauəniən asoli rəhamarɨt
1 Kəni Iesu təməni mɨn nəghatiən əuhlin kəti mɨn məmə, 2 “Nəghatiən əuhlin u
tətəgətun=pənNarmənɨgiənRəhaUhgɨn. Kig kəti iətəmtəmol əpenə-penə enauəniənasoli
o marɨt rəha nətɨn. 3Kəni mahli=pən rəhan noluəkmɨnməmə okəhuvən o nətəmimimɨn
u nətəm təmahli=pən rəkɨs nəghatiən o lahməmə okəhuva o nauəniən rəhamarɨt. Mətəu
kotəni məmə ko kəsəhuvaiən.

4 “Kəni tahli=pən rəhan noluək nəuvein mɨn, məni=pən kəm lah məmə, ‘Əhuvən
motəni=pən kəm nətəmimi mɨn u nətəm iəmahli=pən rəkɨs nəghatiən o lah məmə, inol
əpenə-penə rəkɨs e rəhak nauəniən. Rəhak kau mɨn mɨne nətɨ kau mɨn u kotasisi vivi,
iəmoh rəkɨs ilah, kəni natimnati rəfin tɨnəhmen. Əhuva e nauəniən rəhamarɨt.’

5 “Mətəu kəsotətəlɨgiən e noluəkmɨn, kəni motaiu atiti, kəti tatuvən e rəhan nasumiən,
kəti tatuvən e rəhan bɨsnɨs. 6Kəni nəuvein kotaskəlɨm noluək mɨn rəhan, motol tərah e
lah, kənimotohamu ilah. 7Kəni kig, niəməha təmol pɨk. Kəni tahli=pən rəhan soldiəmɨn
kəhuvən, kəni motohamu nətəmimi mɨn u nətəm kəmotohamu rəhan noluək mɨn, kəni
motasiəpən e rəhalah taun asoli.

8 “Kəni məni=pən kəm rəhan noluək mɨn məmə, ‘Kɨnol əpenə-penə rəkɨs e nauəniən
rəha marɨt, mətəu nətəmimi mɨn u iəmahli=pən rəkɨs nəghatiən o lah, noliən rəhalah
təsəhmeniən məmə okəhuva. 9 Tol lanəha, əhuvən əpəha e suaru asoli mɨn kəni
motəni=pən kəm nətəmimi əpnapɨn rəfin nətəm nəkoteruh məmə okəhuva e nauəniən
rəha marɨt.’ 10 Kəni noluək mɨn kəməhuvən əpəha e suaru asoli mɨn, kəmotuhapumɨn
nətəmimi rəfin u kəmoteruh ilah, nətəmimi nətəmkotəuvɨr mɨne nətəmimi mɨn u nətəm
kotərah, kəni ikɨn kətauən ikɨn təməriauəh e nətəmimi.

11 “Mətəu nian kig təmuvameruh nətəmimi, təmeruhmɨn iətəmimi kəti əha ikɨn iətəm
təsuvəniən e napən rəha marɨt. 12 Kəni kig təməni=pən məmə, ‘? Iəu kəti, nəməhro?
? Nəmuva imə mətəu nəməsuvəniən e napən rəha marɨt?’ Kəni suah u tɨnəruru
nuhalpɨniən nəghatiən rəhan. *
‡ 21:42 “pos” — Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “kəpiel.” E nian əha, nətəmimi kəmotol nimə e kəpiel. Kəni
kəpiel keikei in kəpiel ləhtəni agɨn u tətaskəlɨm nimə mətuvləkɨn nimə lan. Rəueiu u Tanna, nətəmimi tepət kautol
nimə e pos mɨne napət. Kəni pos iətəm in nati keikei in pos u iətəm tol nəhgɨn maskəlɨm nəhgɨ nimə. Iesu tətəghati
aru lan məmə in pos iətəm tol nəhgɨn. 21:42 Sam 118:22-23; Rom 9:33; 1Pitə 2:6-8 § 21:44 E kopi əuas mɨn
nəuvein rəha Niutestɨmɨn təuvɨr agɨn iətəmkəmətei e nəghatiən Kris aupən, nəghatiən rəha fes 44 u tɨkə. 22:6 Mat
21:35 * 22:12 Nətəmimi nəuvein rəha noliən stadi e Baebol ilah nɨkilah təhti məmə kig təməfən napən rəha marɨt
kəmnətəmimi rəfinməmə okəhuvən lan, mətəu inkonu kəmos əpnapɨn əmə nətəmimi nətəmkəmafu ilah e suarumɨn.
Mətəu iətəmimi unɨkin təməhtiməmə otəsuvəniən e rəhannapən əha kəməfənməmə otuvən lan, inunoliənu tətəgətun
məmə in təsɨsiaiən kig mɨne nətɨn.
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13 “Kəni kig təməni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, ‘Otəlis-ərain nəhlmɨn mɨne
nəhlkɨn, kəni motəraki pətɨgəm əpəha e napinəpuiən ikɨn kətasək ikɨn, kəni katɨgət-ərain
nəhluvtəmi ikɨn.’ ”

14 Kəni Iesu təmətəkeikei mətəni məmə, “Tol lanəha mətəu-inu nətəmimi tepət,
kətahli=pən nəghatiən o lah, mətəu nəuan nəuvein əmə nətəmkatɨtəpɨn ilah.”

Takɨs rəha Kig Sisə
(Mak 12:13-17; Luk 20:20-26)

15 Kəni Farəsi mɨn kəmohiet məhuvən motol nəghatiən ekəu-ekəu mɨn məmə
otiuvi=pən Iesu o nəniən nəghatiən kəti iətəm təsəhruahruiən. 16 Kəni kotahli=pən
rəhalah nətəmimi kəhuvən o Iesu ilah nətəmimi rəha pati rəha Herot. Kəni motəni=pən
məmə, “Iəgətun. Iəkotəhrun məmə ik iətəmi əhruahru, kəni mətəgətun pəhriən suaru
əhruahru rəha Uhgɨn. Nəsoliən məmə nətəlɨgiən rəha nətəmimi okotiuvi rəkɨs rəham
nətəlɨgiən, mətəu-inu natol təhmen-əhmen əmə kəmnətəmimi rəfin, nəmə in iətəmi asoli
uə iətəmi əpnapɨn əmə. 17Kəni əni-to kəm tɨmah rəham nətəlɨgiən e nati u. ?Təhruahru
məmə okətəou=pən takɨs kəmKig Sisə, uə kəpə?”

18Mətəu Iesu tɨnəhrun rəhalah nətəlɨgiən tərah mɨn, kəni təməni=pən kəm lah məmə,
“! Itəmah kəuɨt kəsuə mɨn! ? Təhro nəutalkut məmə nəkotol kekəu-ekəu ohni iəu?
19Otəgətun-to məni iətəm katətəou takɨs lan.” Kəni kotos məni † məhuva kəm in, 20 kəni
təməni=pən kəm lahməmə, “?Narmɨ pəh u, kəni nərgɨ pəh u eməni u?”

21Kəni kəmotəni=pənməmə, “Kig Sisə.”
Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Narmɨn tətəgətun məmə inu in nati kəti rəhan

pəhriən. Kəni tol lanko, nak u rəha Kig Sisə, otəfən kəmKig Sisə. Kəni nak u rəha Uhgɨn,
otəfən kəmUhgɨn.”

22Nian kəmotətəu nəghatiən əha, narmɨlah təmiuvɨg. Kəni kəmotəpəh Iesumotagɨm.‡
Nian Uhgɨn otosmiəgəh nətəmimi e nɨmɨsiən.
(Mak 12:18-27; Luk 20:27-40)

23 E nian əha inəha, Satusi mɨn kəməhuva o Iesu. Ilah kəutəni məmə nətəmimi
okəsotəmiəgəh mɨniən e nɨmɨsiən. Kəni kotəni=pən kəm Iesu məmə, 24 “Iəgətun.
Mosɨs təməni kəm tah məmə, nəmə iərman kəti otɨmɨs, kəni məpəh rəhan pətan, kəni
məsuələsiənnətɨlaukətimɨne, kənipianotəkeikeimitpətalɨmɨs əha,məməokuələsnətɨlau
kəti ko, kəni suakəku u otos nɨmei rəhan tatə asoli əpəha tɨnɨmɨs rəkɨs.

25“Kəni ikɨn əha imatɨmahikɨn, nəmanilahsəpɨn, urəhalah tatəkətiəh. Kəni iətəmtepət
e lah təmaupənmit pətan kəti, kəniməsuələsiən nətɨlau kəti, kənimɨmɨs. Kəni pian iətəm
tatol keiu lan tit pətalɨmɨs. 26Kəni in mɨn təmɨmɨs məsələsiən nətɨn kəti, kəni iətəm tatol
kɨsɨl lan mɨne ilah rəfin məhuvən mətəuarus=pən iətəm tatol səpɨn, kəmotol nati kətiəh
əmə. 27Kəni əmeiko, pətalɨmɨs tɨmɨs. 28 ?Tol lanəha, əni-to kəm tɨmahməmə, e nian iətəm
Uhgɨn otosmiəgəh nətəmimi lan e nɨmɨsiən, pətan əha in rəha pəh, mətəu-inu ilah rəfin
əha səpɨn kəmotol marɨt e pətan əha?”

29Kəni Iesu təməni=pənkəmlahməmə, “Itəmahnəmotəni arəpənrəhatəmahnəghatiən
mətəu-inu nəsotəhruniən Nauəuə Rəha Uhgɨn mɨne nəsanəniən rəhan. 30 Nian Uhgɨn
otosmiəgəh nətəmimi e nɨmɨsiən, kəni nətəmimi okəsotoliən marɨt, okotəhmen e nagelo
mɨn əpəha e negəu e neai. 31 ?Nəmotafin uə kəpə, Nauəuə Rəha Uhgɨn iətəm tətəghati e
nian Uhgɨn otosmiəgəh nətəmimi e nɨmɨsiən? Tətəni məmə, 32 ‘Iəu Uhgɨn rəha Epraham,
iəuUhgɨn rəhaAisək, kəni iəuUhgɨn rəha Jekəp.’ In səniəməUhgɨn rəhanətəmkəmohmɨs,
22:13 Mat 8:12; 25:30; Luk 13:28 22:15 Mak 3:6 † 22:19 Məni iətəm kəmotos məhuva in koin kəti, nərgɨn
u “tənariəs,” iətəm təhmen e 1,000 vatu. 22:21 Rom 13:7 ‡ 22:22 Nəmə Iesu tuhalpɨn kəni məni məmə
okəsotətəouiən takɨs, in otol nati kəti nətəm Rom nɨkilah otəsagiəniən ohni, kəni ko kotəhrun nələsiən in. Nəmə in
tuhalpɨn məni məmə okotəkeikei motətəou takɨs, kəni in otol nati kəti nətəm Isrel nɨkilah otəsagiəniən ohni, kəni
okotələs in. Mətəu rəhan nuhalpɨniən in tol pɨsɨn, rəhan nəghatiən təməu nɨkilah e nati əha: u nɨki iətəmimi. Kəni
ilah kəməsotələsiən in mɨne ilah kəmotauɨt pəhriən e nəghatiən əha. 22:23 Uək 23:8 22:24 Dut 25:5 22:32
Eks 3:6
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mətəu in Uhgɨn rəha nətəmimi nətəm kəutəmiəgəh, təhmen=pən mɨn e suah milahal, u
nati əpnapɨnnɨpətɨlahal təmɨmɨs nuvəh rəkɨs, mətəunarmɨlahal tətatɨg əhanəh u rəueiu.”

33Nian nɨmənin nətəmimi kəmotətəu nəghatiən əha, narmɨlah təmiuvɨg o nəgətuniən
rəhan.

Lou iətəm in ilɨs pɨk
(Mak 12:28-34)

34NianFarəsimɨnkəmotətəuməmə Iesu təmasisɨgenohlɨSatusimɨnerəhannəghatiən,
kəniFarəsimɨnkəməhuvakətiəh. 35Kənikəti iətəmtəhrunpɨkLou, təməni=pənnəghatiən
kəti kəm Iesu məmə Iesu otəni nəghatiən kəti təsəhruahruiən, məmə 36 “Iəgətun. ?Lou
pəhruvən rəha Uhgɨn u in ilɨs pɨk?”

37Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Nəkəkeikei molkeikei Iərmənɨg Uhgɨn rəham e nɨkim
rəfin rəham, mɨne nətəlɨgiən rəfin rəham, mɨne nəmiəgəhiən rəfin rəham. 38 Inu in Lou
iətəm tətaupən kəni in ilɨs pɨk. 39 Kəni Lou iətəm tatol keiu lan, in iuəkɨr təhmen əmə,
məmə, ‘Nəkəkeikei molkeikei ik kəti təhmen əmə məmə nəkolkeikei aru ik.’ 40Kəni Lou
mil u keiu, ilau nəukətɨ Lou rəfin, mɨne nauəuə rəha iəni mɨn rəfin aupən.”

Krɨsto in nətɨ pəh
(Mak 12:35-37; Luk 20:41-44)

41 Kəni e nian Farəsi mɨn kəutuhapumɨn ilah mɨn, Iesu təməni=pən məmə, 42 “?
Nɨkitəmah təhti məmə nak, e Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa? ?In tatsɨpən
e nəuanɨləuɨs rəha pəh?”
Kəni ilah kotəni=pənməmə, “In mipɨ Kig Tefɨt.”
43 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Mətəu təhro e Tefɨt, iətəm tətəghati e Narmɨn Rəha

Uhgɨn, tətauɨn e Krɨsto məmə ‘Iərmənɨg.’ Mətəu-inu tətəni məmə,
44 ‘Iərmənɨg Uhgɨn təməni=pən kəm rəhak Iərmənɨgməmə,
“Əharəg u e rəhakmaru, ikɨn ima nəsanəniənmɨne nɨsiaiən,
mətəuarus=pən iəu iəkələs iahu rəham tɨkɨmɨr mɨn
məlɨn=pən ilah əpəha ləhtəni e nəhlkəm,
məmə nətarmənɨg e lah.” ’
45 ?Kəni nəmə Tefɨt tətauɨn e Krɨsto məmə ‘rəhak Iərmənɨg,’ kəni otəhro məmə Krɨsto in
mipɨ Tefɨt tərah?”

46Kəni iətəmimikəti tərurunuhalpɨniənnəghatiən rəha Iesu. Kəni enian əhamatuvən,
kəmotəgɨn e nətapuəhiən e nəghatiən kəti mɨn.

23
Iesu təmagət əskasɨk

e nəgətunmɨn rəha Lou
mɨne Farəsi mɨn

(Mak 12:38-40; Luk 11:37-54; 20:45-47)
1 Kəni Iesu təməni=pən kəm nɨmənin nətəmimi, mɨne rəhan mɨn nətəmimi məmə,
2 “Nəgətun mɨn rəha Lou mɨne Farəsi mɨn kautos nepətiən məmə okotəni pətɨgəm Lou
rəha Mosɨs kəm təmah. 3 Tol lanəha, nəkotəkeikei motohtəu=pən kəni motol natimnati
mɨn rəfin iətəm kəutəni kəm təmah. Mətəu nəsotoliən kəmə ilah u kəutəni əmə nati,
mətəu ilah kəsotoliən nati iətəm kəutəni pətɨgəm. 4 Kautəkeikei o nətəmimi məmə
okotohtəu=pən lou əskasɨkmɨn iətəmkotəhmenekatipə fɨgəm,mətəuko ilahkəsotəfəniən
nəuanəhlmɨlahməmə okotasiru e lah.

5“Natimnati rəfin iətəmilahkautol, kautol əməməmənətəmimiokoteruh. Nəkotəhrun
pauɨs kəti kətəni məmə failaktri iətəmnətəmimi kəmotaipei=pən nəghatiən rəha Nauəuə
22:37 Dut 6:5 22:39 Lev 19:18; Mat 7:12 22:40 Rom 13:10; Kəl 5:14 22:42 Jon 7:42 22:44 Sam 110:1;
Mat 26:64
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Rəha Uhgɨn ikɨn, konu motəlis rəhn-kapə lah mɨne nəhlmɨlah lan.* Mətəu rəha nəgətun
mɨn rəhaLoumɨne Farəsimɨn, rəhalah pauɨs in iahgin tapirəkɨs. Kəni nəkotəhrunnɨləuɨs
əlkələhmɨn iətəmkəutəhkul=pən enɨpəgnəmtɨ kotmɨn, iətəmtətəgətunməmə iətəmimi in
tətəhtul əskasɨk o nɨtəu-pəniən Lou. Mətəu rəha nəgətun mɨn rəha Lou mɨne Farəsi mɨn,
rəhalah nɨləuɨs təfəməh pɨk. 6Kəni e lafet mɨn, ilah kotolkeikei ima nɨsiaiən, kəni e nimə
rəha nuhapumɨniən, ilah kotolkeikei məmə okotəharəg e jeə aupən. 7 Kəni e ikɨn katol
makɨt ikɨn, ilah kotolkeikei məmə nətəmimi kotəni təuvɨr kəm lah, kəni məutauɨn e lah
məmə ‘Rapai’ u nɨpətɨn təni məmə ‘iəgətun katɨsiai.’†

8 “Mətəu sotoliən məmə nətəmimi okotauɨn e təmah məmə ‘Rapai,’ mətəu-inu
rəhatəmah Iəgətun katɨsiai kətiəh əmə, kəni itəmah piatəmah mɨn. 9 Kəni sotauɨniən
e iətəmi kəti u e nəhue nɨftəni məmə, ‘Tatə, iətəm katɨsiai,’ mətəu-inu Tatə rəhatəmah
kətiəh əmə əpəha ilɨs e negəu e neai. 10Kəni sotoliən məmə nətəmimi okotauɨn e təmah
məmə, ‘Iəgətun,’ mətəu-inu rəhatəmah Iəgətun kətiəh əmə, Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni
məməotahli=pa. 11 Iətəmimiu in tepət e təmah, in təkeikeimuva ioluək rəhatəmah. 12Tol
lanəha mətəu-inu, iətəmimi iətəm otəfəri aru in, Uhgɨn otosiahu, kəni iətəmimi iətəm
otosiahu aru in, Uhgɨn otəfəri.

13 “!Kəsi, itəmah mɨn u nəgətun mɨn rəha Lou mɨne Farəsi mɨn, nərahiən asoli otuva
o təmah! !Itəmah nəfaki eiuə mɨn! Nəutasisɨg e suaru o nətəmimi o nuvəniən matɨg
ahgəl Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. Mətəu itəmah nəsəhuvəniən, kəni nəsotegəhaniənməmə
nətəmimi kəhuvən ikɨn, nati əpnapɨn ilah kotolkeikei məmə okəhuvən.‡

15 “!Kəsi, itəmahmɨn u nəgətun mɨn rəha Lou mɨne Farəsi mɨn, nərahiən asoli otuva o
təmah! !Itəmahnəfaki eiuəmɨn! Nɨkitəmah tagiən əməməmənəkəhuvən isəu e negəu, uə
e naliuəkiən əmə o nuvəniən e nɨftəni pɨsɨn pɨsɨnmɨnməmə nəkotiuvi=pa iətəmimi kətiəh
əmə e nəfakiən rəhatəmah. Mətəu nian iətəmimi kəti tatos noliən mɨn əha rəhatəmah,
kəni tətuva iətəmi tərah tapirəkɨs itəmah, kəni nəmotol məmə in otəkeikei mos nalpɨniən
e nɨgəmasoli tapirəkɨs itəmah.

16 “!Kəsi, nərahiən asoli otuva o təmah nətəm nautit nətəmimi mətəu nəhmtɨtəmah
təpɨs! Itəmah nəutəni məmə, ‘Nəmə iətəmi kəti tatos nonauvɨl e Nimə Rəha Uhgɨn məmə
otol rəhan nəghatiən tətəhtul əskasɨk, nəmə təsoliən, mətəu in nati əpnapɨn əmə. Mətəu
nəmə iətəmi kəti tatos nonauvɨl e aiən u kol tətoraip-oraip rəha Nimə Rəha Uhgɨn, kəni
in otəkeikei mol nəuian iətəm təmos nonauvɨl ohni.’ 17 ! Itəmah nətəm nəkotalməli,
nəhmtɨtəmah təpɨs! ?Naku u in ilɨs, aiən u kol tətoraip-oraip, uə Nimə Rəha Uhgɨn iətəm
tatol aiənu tətasim? 18Kəninəkotənimɨnməmə, ‘Nəmə iətəmikəti tatosnonauvɨl e oltə, in
nati əpnapɨn əmə. Mətəu nəmə iətəmi kəti tatos nonauvɨl e sakrifais iətəm tətəharəg lan,
kəni in otəkeikei mol nəuian iətəm təmos nonauvɨl ohni.’ 19 !Itəmah nətəm nəkotalməli,
nəhmtɨtəmah təpɨs! ?Nak u in ilɨs, sakrifais uə oltə iətəm tatol sakrifais tətasim? 20 Tol
lanəha, iətəm tatos nonauvɨl e oltə, pəhriən, tatos nonauvɨl e oltə mɨne natimnati rəfin
iətəm tətəharəg lan. 21 Kəni iətəm tatos nonauvɨl e Nimə Rəha Uhgɨn, pəhriən tatos
* 23:5 “pauɨs” — inu bokɨs əkəku kəti kəmol e nɨlosɨ kau. Kəmətei rəkɨs=pən nəghatiən rəha Nauəuə Rəha Uhgɨn
e letə əkəku agɨn motaipei=pən lan (Eks 13:1-10,11-16; Dut 6:4-9; 11:13-21). Nətəmimi kəmotol lanəha mətəu-inu
kəmotolkeikei məmə otol nəghatiən iətəm tətatɨg e Dut 6:8 mɨne 11:18. Kəni nəmanmɨn u nətəm Isrel mɨn rəfin nətəm
kɨnotos rəkɨs nu tatin, ilah okotəfən pauɨs mɨn əha nian tepət, kəni nian rəfin e nian rəha nəfakiən. Kətəlis e nɨpənəgɨn
mɨne nəhlmɨn məuɨl e nɨləuɨs kəmol e nɨlosɨ kau. E nəghatiən Inglɨs, kətəni pauɨs mɨn əha məmə, “Phylacteries.”
23:5 Eks 13:9; Nam 15:38-39; Dut 6:8; Mat 6:1 † 23:7 Nəmə iəgətun rəha Lou təmaliuək mətuvən iuəkɨr ohnik,
nəkəhtul e nɨsiaiən, kəni nəkəni təuvɨr kəm in, mauɨn lanməmə, “iətəmi asoli,” uə “Rapai.” Kəni nətəm Isrel kəutauɨn e
rəhalah nəgətun asolimɨnnətəmilah ilɨs pɨkməmə, “Rapai,” unɨpətɨn təniməmə “iətəmimi in ilɨs”uə “iətəmimi tətəmki
nətəmimi” uə “iəgətun katɨsiai.” 23:11 Mat 20:26; Mak 9:35; Luk 22:26 23:12 Job 22:29; Prov 29:23; Luk 14:11;
18:14 ‡ 23:13 E kopi əuas mɨn nəuvein rəha Niutestɨmɨn iətəm kəmətei e nəghatiən Kris aupən, nəghatiən pɨsɨn
kəti mɨn əha ikɨn iətəm tatɨlpɨn nəghatiən u mətəni məmə, “14 Kəsi, nahməiən asoli otuva o təmah nəgətun mɨn rəha
Lou, mɨne Farəsi mɨn. !Itəmah nəfaki eiuə mɨn! Nəutakləh e natimnati rəha pətalɨmɨs mɨn, mətəu nian kətiəh əmə,
nautol nəfakiən əfəməh mɨn məmə nətəmimi okotɨsiai itəmah. E noliən əha, rəhatəmah nalpɨniən otəskasɨk təhmɨn
mɨn.” 23:16 Mat 15:14
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nonauvɨl e Nimə Rəha Uhgɨn mɨne Suah u tətatɨg ikɨn. 22 Kəni iətəmi tatos nonauvɨl e
negəu e neai, pəhriən tatos nonauvɨl e jeə rəha kig u in rəha Uhgɨn, kəni tatos nonauvɨl e
Suah u tətəharəg-pəri lan.

23 “!Kəsi, itəmah mɨn u nəgətun mɨn rəha Lou mɨne Farəsi mɨn, nərahiən asoli otuva
o təmah! !Itəmah nəfaki eiuə mɨn! Nautəfən tait rəhatəmah e natimnati rəfin muvən
mətəuarus=pən e nɨmalɨ nɨgi əlkələh mɨn agɨn nəmiəvɨlah tətəpien u kətəfən e nauəniən,
kətəni məməmɨnɨt, mɨne til, mɨne kumɨn. Mətəu nəutəpəh nati asoli e Lou, inu iətəmimi
tatol təhruahru kəniməhmen-əhmen əmə kəmnətəmimi, kənimətasəkəhruin nətəmimi,
kəni tatol nian rəfin nati iətəm təkeikei matol. Təuvɨr nautol lou əlkələh mɨn, mətəu
nəkotəkeikei mautol lou asoli mɨn, mətəu kəpə, nəsotoliən. 24 !Itəmah nautit nətəmimi
mətəu nəhmtɨtəmah təpɨs! !Itəmahnətəmimi nəutəsal emənman e rəhatəmah kapməmə
o nəsotərgeiən, mətəu nautərgei nati miəgəh asoli u kau!

25 “!Kəsi, itəmah mɨn u nəgətun mɨn rəha Lou mɨne Farəsi mɨn, nərahiən asoli otuva
o təmah! !Itəmah nəfaki eiuə mɨn! Nautol noliən mɨn nəuvein məmə nətəmimi nɨkilah
otəhti məmə itəmah nəkotəhruahru kəni rəhatəmah noliən mɨn kotəuvɨr. Mətəu əpəha
imə e nɨkitəmah, itəmah nəumɨs mɨn, kəni nian rəfin nautol əmə natimnati tərah mɨn
iətəm tətatɨg e rəhatəmah nətəlɨgiən. Itəmah nəkotəhmen e kap mɨne pɨlet mɨn. Nəutafəl
vivi ihluə e kap mɨne pɨlet, mətəu əpəha imə tamɨkmɨk məriauəh e nəpieniən rəha
nəmnəmɨtiən. 26 !Itəmah Farəsi mɨn, nəhmtɨtəmah təpɨs! Otaupən motafəl əpəha imə
e kap mɨne pɨlet, kəni ihluə mɨn e kap mɨne pɨlet, in təuvɨr təsamɨkmɨkiən, u nɨpətɨn
tol lanu lan. Otaupən motol nɨkitəmah təhruahru, kəni uərisɨg, rəhatəmah noliən mɨn
otəhruahrumɨn.

27 “!Kəsi, itəmahmɨn u nəgətun mɨn rəha Lou mɨne Farəsi mɨn, nərahiən asoli otuva o
təmah! !Itəmahnəfaki eiuəmɨn! Nəkotəhmenesuvət rəhanətəmkəmohmɨs iətəmkəmuh
e pen ruən. Ihluə nətəmimi koteruh məmə təuvɨr, mətəu əpəha imə təriauəh e nɨkɨlkɨli
nətəm kəmohmɨs, mɨne natimnati rəfin iətəm tamɨkmɨk.§ 28 E noliən əhmen mɨn əmə,
ihluə, e noliən rəhatəmah, nətəmimi, nɨkilah tətəhtiməmə itəmahnəkotəhruahru. Mətəu
imə, e nɨkitəmah, nəkotəriauəh e nəghatiən nəkotəni məsotoliən, mɨne noliən tərah agɨn
mɨn.

29 “!Kəsi, itəmahmɨn u nəgətun mɨn rəha Lou mɨne Farəsi mɨn, nərahiən asoli otuva o
təmah! !Itəmah nəfaki eiuə mɨn! Nəutuvləkɨn nimə e kəpiel rəha suvət rəha iəni aupən
mɨnenətəmkotəhruahru, kənimautol nahlu e kəpiel, kənimautolmalə-malə lan. 30Kəni
nəkotəni=pən məmə, ‘Nəmə itɨmah iəmotatɨg e nian mɨn rəha tɨpɨtah mɨn, ko itɨmah
iəməsotasiruiən e lah motohamu iəni mɨn.’ 31 E nəghatiən əha, nautəni pətɨgəm məmə
itəmah nəuanɨləuɨs əhruahru rəha tɨpɨtəmah mɨn aupən nətəm kəmotohamu iəni mɨn
əha, kəni nəkotəhmen əhmen əmə e lah. 32 Kəni təuvɨr əmə, itəmah nəkotəkeikei motol
naunun e uək iətəm tɨpɨtəmahmɨn kəmotətuəuin.

33 “!Itəmah sɨneik mɨn, mɨne nətɨ sɨneik mɨn! ?Nɨkitəmah təhti məmə ko nəkotagɨm
e nalpɨniən e nɨgəm asoli? !Kəpə! 34 Tol lanəha, iəkahli=pɨnə iəni mɨn, mɨne nətəm
koteinatɨg,mɨnenəgətunmɨn. Nəuvein, itəmahonəkotohamu ilahmotətu-pəri ilah enɨgi
kəməluau, nəuvein onəkotalis motoh ilah əpəha e nimə rəha nuhapumɨniən rəhatəmah,
kəni nəuvein nəkotəgəu rəkɨs ilah kohiet e taun kəti mohiet məhuvən e kəti. 35 Kəni
tol lanəha, itəmah onəkotos nalpɨniən rəha nətəmimi nətəm kəmotohamu nətəmimi
rəfin nətəm kotəhruahru, iətəm tətuəuin e Epɨl iətəm təhruahru, muvən mətəuarus=pən
Səkaraea, nətɨ Perekaea, iətəm tɨpɨtəmahmɨn kəmotohamu e Nimə Rəha Uhgɨn nəlugɨn e

23:22 Aes66:1;Mat 5:34 23:23 Lev27:30;Maeka6:8 23:25 Mak7:4 § 23:27 Lourəhanətəmi Isrel təniməmə,
nian iətəmimi kəti tatek nɨpətɨ iətəmi kəti tɨnɨmɨs, kəni tamɨkmɨk e nəhmtɨUhgɨn o nian səpɨn. Kəni təkeikei mɨtəu=pən
noliən rəhaneikuasiənməmə rəhannamɨkmɨkiənotɨkə. Nəmə təsoliənnoliən əha, kəni nətəmIsrel kotəkeikeimotəpəh
in. In səniəmə iətəmi Isrel u rəueiu. Afin e nauəuə u Namba japtə 19. 23:27 Uək 23:3 23:28 Luk 16:15 23:31
Uək 7:52 23:33 Mat 3:7; 12:34; Luk 3:7 23:35 Jen 4:8; Hip 11:4 23:35 Sek 1:1
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oltəmɨne nimə.* 36 Iətəni pəhriən kəmtəmahməmə, nalpɨniən rəfinu otuva o nətəmIsrel
nətəmkəutatɨg u rəueiu.

37 “!Əui, kəsi, nətəm Jerusɨləm! Itəmah nəutohamu iəni mɨn rəha Uhgɨn, kəni nətəmimi
nətəm Uhgɨn təmahli=pa kəm təmah, nəutahtɨmu ilah e kəpiel apɨn, inəha nətəmimi u
rəha Uhgɨn nətəm kautos nəghatiən rəhan. Nian tepət iətigaru əfəməh e nəhlmək məmə
iəkos vivi itəmah, təhmen=pən e mənɨg iətəm tatuu nenətɨn mɨn e nɨkəuvkəuvɨn, mətəu
nɨkitəmah təsagiəniən, kəni məutəpəh iəu. 38Otafu-to. Uhgɨn tɨnəpəh itəmah, rəhatəmah
nimə nərahiən otələs, kəni nati tɨkə ikɨn. 39 Kəni iəkəni kəm təmah məmə, nati əha in
nɨpəhriəniənmətəu-inu onəsoteruhmɨniən iəumətəuarus nəkotəni məmə,
‘!Iərmənɨg Uhgɨn tətatɨg ilau suah u iətəm tətuva e nərgɨn.’ ”†

24
Nəmtətiənmɨn

rəha naunun nian
(Mak 13:1-37; Luk 21:5-36)

1 Iesu təmiet e Nimə Rəha Uhgɨn maliuək matuvən, kəni rəhan mɨn nətəmimi kəhuva
motəni=pən kəm in məmə oteruh-to nimə mɨn u kəmol e kəpiel mɨn əpəha e Nimə Rəha
Uhgɨn. 2Kəni Iesu təməni=pənməmə, “Əuəh, oteruh-to niməmɨn əha. Nɨpəhriəniən iətəni
kəmtəmahməməniməmɨn əha nətəmimi okotoharəg-rəg kəpielmɨn e lah. Ko kəpiel kəti
təsəməhliən e nɨmein.”

3 Kəni uərisɨg lan, Iesu təmaliuək ilah rəhan mɨn nətəmimi məhuvən əpəha e Nɨtəuət
Rəha Nɨgi U Olif kəni mətəharəg. Kəni rəhan mɨn nətəmimi kotagɨm rəkɨs e nətəmimi
məhuva pɨsɨn əmə ohni motəni=pən məmə, “?Əni-to məmə natimnati mɨn u okəhuva e
nian nak, kəni nəmtətiən nak otol əpu məmə rəham nuvaiən mɨne naunun nian tɨnuva
iuəkɨr?”

4 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Oteh vivi itəmah məmə iətəmimi kəti
otəseiuəiən e təmah, 5mətəu-inu nətəmimi tepət okəhuva motos nərgək motəni məmə,
‘Iəu Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa,’ kəni okoteiuə e nətəmimi tepət.
6Onəkotətəunanusiənmɨnrəhanəluagɨniənmɨn, kəni onəkotətəunəghatiən əpnapɨnmɨn
məmə nətəmimi kəutəluagɨn. Mətəu onauteh vivi itəmahməmə nəsotəgɨniən. Natimnati
mɨn əha okotəkeikei məhuva motol nɨpəhriəniən lan, mətəu naunun nian otəpanuva.
7 Negəu mɨn okotoh negəu mɨn, kəni nɨtəni mɨn okotoh nɨtəni mɨn. Nəumɨs otan, kəni
nəmig otəlauəl e ikɨnmɨn tepət. 8Natimnatimɨn əha, ilahnətuəuiniən əmə rəhanərahiən,
təhmen e pətan iətəm tɨnətuəuinmətətəu nahməiən o neməkiən.

9 “Enianmɨn əha, nətəmimi okotegəhan=pən e təmahməmə okol nərahiən kəmtəmah,
kəni kohamu itəmah, kəni nətəmimi rəha nɨtəni mɨn rəfin okotəməki e təmahmətəu-inu
o nərgək. 10 Kəni e nian mɨn əha, nətəmimi tepət okotəpəh rəhalah nəhatətəiən, kəni
okotegəhan=pən e lahmɨn enəhlmɨ tɨkɨmɨrmɨn rəhalah, kənimotəməki e lahmɨn, 11kəni
iəni eiuə mɨn tepət okəhuva moteiuə e nətəmimi tepət. 12 Mətəu-inu nərahiən tɨnepət,
iuəkɨr nətəmimi rəfin rəhalah nolkeikeiən o Uhgɨn otɨkə, 13mətəu iətəmimi iətəm tətəhtul
əskasɨk mətəuarus naunun nian, Uhgɨn otosmiəgəh in. 14Kəni nanusiən təuvɨr əha rəha
* 23:35 Enauəuə rəhanətəmIsrel, Epɨl in iətəmimi əhruahru iətəmkəmaupənagɨnkohamu, kəniSəkaraea innaunun.
23:35 2Kron 24:21 23:38 1King 9:7-8; Jer 22:5 23:39 Sam 118:26; Luk 13:34-35 † 23:39 1. Nɨpɨlga
nətəmimi u kəmotol stadi vivi e Baebol, kotəni məmə nəghatiən u, u təmietɨgəm e Oltestɨmɨn in tətəni lanu: Nətəmimi
nəuvein ko kəsotəuhliniən ilah məmə kəhuva o Uhgɨn mɨne ko kəsotəhatətəiən e Iesu məmə in otosmiəgəh ilah. Nati
əpnapɨn nəmə ilah kəmotol noliən mɨn tol lanəha, kəni e nian Uhgɨn o takil nətəmimi, ilah mɨn okotəkeikei motəni
məmə, nɨpəhriəniən, Iesu in Iərmənɨg, kəni okotəfəri nərgɨn, Kol 2:9-11. 2. Mətəu nətəmimimɨn nəuvein u kəmotol vivi
stadi e Baebol ilah kotəni məmə Iesu in tətəghati e nian kəti u in otəpanuva e nəhue nɨftəni. Kəni e nian əha, nətəm
Isrel ilah okəhuva nəkəlasi mɨn e lah kəni okotəhatətə e Iesu məmə in Iosmiəgəh rəhalah. 24:2 Luk 19:44 24:5
Mat 24:23-24; 1Jon 2:18 24:9 Mat 10:22 24:11 Mat 24:5,24; 1Jon 4:1 24:13 Mat 10:22
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Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn, okəni pətɨgəm ikɨn mɨn rəfin e nəhue nɨftəni, məmə suaru əha
ikɨn rəha nɨtəni mɨn rəfin o nətəlɨgiən, kəni naunun nian otuva.

15 “Iəni uDaniəl təməghati e nati kəti kətəniməmə, ‘nati iətəmUhgɨn təsolkeikeiən, kəni
matol Nimə Rəha Uhgɨn təsasimiən’ (nian iətəmi kəti tafin nati u, pəh otətəlɨg e nɨpətɨn). Tol
lanəha, nian nati tərah əha tətəhtul e Nimə Rəha Uhgɨn, 16 kəni itəmah nətəm nəutatɨg
Jutiə, nəkotaiu motagɨmməhuvən motəhluaig e nɨtəuət mɨn. 17Nəmə iətəmimi tətəmeig
ihluə e rəhannimə, ko təsuvəniən iməmosmɨn rəhannatimnati. 18Nəmə iətəmimi əpəha
e nasumiən rəhan, ko təsɨtəlɨg-pəniən lahuənu mos rəhan kot. 19 !Kəsi! Nahməiən asoli
o nɨpətan nətəm kəmotol nərfɨlah mɨne nɨpətan kəutəfən nah kəm nəpəou mɨn. E nian
əha okotos pɨk nahməiən. 20 Təuvɨr nəkotəfaki məmə onəsotagɨmiən e nərahiən əha e
nian rəha nətəpuiən, uə e nian rəha Sapət, 21mətəu-inu e nian əha, nərahiən asoli otuva
iətəm iətəmimi təsafuiən tol lanəha aupənmətəuarus=pa u rəueiu, kəni ko nərahiən asoli
kəti mɨn tol lanəha otəsuva mɨniən nian kəti təhmen e inəha. 22Kəni nəmə Uhgɨn təsətei
əkuəkɨriən nian rəha nərahiən əha, ko iətəmimi kəti təsəmiəgəhiən. Mətəu Uhgɨn təmətei
əkuəkɨr rəkɨs nian əha o rəhanmɨn nətəmimi nətəm tɨnɨtəpɨn rəkɨs ilah.

23 “E nian əha, nəmə iətəmi kəti otəni=pɨnə kəm təmah məmə, ‘!Otafu-to, inu Krɨsto
iətəm Uhgɨn təməni məmə otəpanahli=pa!’ uə ‘! In əpəha!’ sotəniən nɨpəhriəniən lan,
24mətəu-inu nətəmimi nəuvein okəhuva motəni məmə ilah Krɨsto, mɨne iəni eiuə mɨn
okəhuva, kəni ilah okotol nəmtətiən asoli mɨn, mɨne nati apɨspɨs mɨn məmə okoteiuə
e nətəmimi nətəm Uhgɨn təmɨtəpɨn rəkɨs ilah, nəmə ilah kotəhrun noliən. 25Nɨkitəmah
otəkeikei mətəhti vivi nəghatiən mɨn u iətəm iəməni rəkɨs kəm təmah, uərisɨg natimnati
mɨn u okəhuvamotol nɨpəhriəniən lan.

26 “Tol lanəha, nəmə iətəmi kəti təni kəm təmahməmə, ‘In əpəha, ikɨn təpiə-məpiə ikɨn,’
səhuvəniən. Uə iətəmi kəti təni məmə, ‘In əpə imə,’ nəsotəniən nɨpəhriəniən lan, 27mətəu-
inu nian Nətɨ Iətəmimi otɨtəlɨg=pa mɨn, otuva uəhai əmə, kəni nətəmimi rəfin okoteruh
in, təhmen e noraipiən iətəm təmoraip masiə mɨsɨpesi muva məsəu-pahav rəfin əpə ilɨs
e nɨmagəuagəu. 28 Nian tiapɨn mɨn tepət kɨnotəri, kəni nəkotafu mənɨg mɨn ləuantəhi
kəhuva.* Enoliən əhmenmɨn əmə, niannəkoteruhnəmtətiənmɨn əha, nəkotəhrunməmə
otəsuvəhiən iəkuvamɨn.

29 “Nian əhruahru nərahiən əha otol naunun, kəni
‘mɨtɨgar otəpɨs agɨn,
kəni məuɨg otəsasiəmɨniən,
kəni məhaumɨn okotəmei e neai,
kəni Uhgɨn otəlauəl e nəsanəniən e nati iəkɨs mɨn əpəha e neai.’†‡

30 “E nian əha, nəmtətiən rəha Nətɨ Iətəmimi okeruh pətɨgəm əmə e neai, nətəmimi e
negəu mɨn rəfin e nəhue nɨftəni okotasək e nəgɨniən. Kəni okoteruh iəu, Nətɨ Iətəmimi
iəkuva e nəpuə e neai e nəsanəniən mɨne nepətiən əhagəhag asoli rəha Uhgɨn iətəm
otasiə mɨtəlau lak. 31 Kəni iəkahli=pən rəhak nagelo mɨn kohiet nian okotətəu təui
otasək əfəməh, kəni ilah okəhuvən ikɨn mɨn rəfin e nəhue nɨftəni, motos rəkɨs rəhak mɨn
nətəmimi nətəmUhgɨn təmɨtəpɨn rəkɨs ilah, kəni motuhapumɨn ilah kətiəh.

32 “Nɨkitəmah otəkeikei mətəhti nɨgi u fik.§ Nian əhruahru iətəm nəhlmɨn mɨn
24:14 Mat 28:19 24:15 Dan 9:27; 11:31; 12:11 24:17 Luk 17:31 24:21 Dan 12:1 24:23 Mat 24:5
24:24 Dut 13:1-3; 2Təs 2:8-9; Nəh 13:13-14 24:26 Luk 17:23-24 24:27 Mat 24:37-39 * 24:28 Nəghatiən

əhruahru rəhaKris tətəniməmə, “Nian natimiəgəh kəti təmɨmɨs, nəkotafu kueriəmɨn kəhuvaməmə okoton.” 24:28
Luk 17:37 24:29 Aes 13:10; 34:4; Esik 32:7; Joel 2:10,31; 2Pitə 3:10; Nəh 6:12-13 † 24:29 Məta “nəsanəniənmɨn
əpəha e neai” tətəgətun=pən narmɨn mɨn, uə nəmə təhro natimnati təhmen=pən e mɨtɨgar mɨne məuɨg əpəha e neai.
‡ 24:29 Aupən aupən agɨn, nian Uhgɨn təmol natimnatimɨn rəfin, e nian təm tatol kuvət lan, in təmələhu=pənmɨtɨgar
mɨne məuɨg mɨne məhau e neai (Jen 1:14-19). Mətəu e fes 29, koteruh məmə təmos rəkɨs mɨn ilah. Nəghatiən əhmen
mɨn u tətatɨg mɨn e ikɨn mɨn tepət e Oltestɨmɨn, nian Uhgɨn tətəghati e nian in otakil nətəmimi lan. Afin-to fes mɨn u:
Aes 13:9-13; 24:21-23; 34:4; Esik 32:7-8; Joel 2:10,31; 3:15; Amos 8:9; 2Pitə 3:10; Nəh 6:12-13. 24:30 Dan 7:13; Sek
12:10; Nəh 1:7 24:31 1Kor 15:52; 1Təs 4:16 § 24:32 Nɨgi u fik təhmen e niməh.
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kɨnəutətuəuin mauteviə, kəni nɨmalɨn mɨn kɨnəutapɨlpɨl, itəmah nəkotəhrun məmə nian
əha inəha iətəm nəkotasum lan rəhatəmah. 33 Kəni e noliən əhmen mɨn əmə, nian
nəkoteruh nəmtətiənmɨn əha, onəkotəhrunməmə otəsuvəh agɨniən iəkuvamɨn. 34 Iatəni
pəhriən kəm təmah məmə nətəmimi nətəm kəutatɨg u rəueiu, ko kəsohmɨs rəfiniən
mətəuarus natimnati mɨn əha okəhuva motol nɨpəhriəniən lan.* 35 Neai mɨne nɨftəni
okiakə, mətəu nəghatiənmɨn rəhak ko kəsohkəiən.” †

Iətəmimi tɨkə iətəm təhrun nuvaiən rəha Iesu Krɨsto
36 Kəni Iesu təmətəkeikei mətəni məmə, “Iətəmimi kəti təsəhruniən nian uə auə

əhruahru rəha natimnati mɨn əha. Nagelo mɨn əpəha e neai kotəruru, kəni iəu mɨn Nətɨ
Iətəmimi iəkəruru. MətəuTatəUhgɨn əmə in təhrunnian əhruahru əha. 37Enian iəu, Nətɨ
Iətəmimi, iəkuva lan, otəhmen=pən əmə e nian rəhaNoa aupən, iətəmnətəmimi kəmotol
natimnati mɨn məsotəhruniən məmə Uhgɨn otol nati kəti lan, məsotol əpenə-penəiən.
38 E nian əha, iətəm naruəh təsaiu əhanəhiən, nətəmimi kəutauən, məutəmnɨm, mautol
marɨt, inəha natimnati mɨn rəfin kəmautol e nəmiəgəhiən rəhalah, mətəuarus=pən nian
Noa təmuvən imə e nɨpəgnəua negəu asoli rəhan, 39 kəni ilah məsotəhruniən nati nak
otuvamətəuarus=panaruəh təmaiuməmki ilah rəfin. In əhaotol təhmen əmə enianNətɨ
Iətəmimi otuva lan. 40 Iətəmimi keiu e nasumiən, kəni okos kətiəh, kəpəh kətiəh. 41Pətan
keiu kətuəharəg pəti matuol nauəniən, kəni okos kətiəh, kəpəh kəti.

42 “Tol lanəha, nəkotəkeikei motair, mətəu-inu nəkotəruru nian nak rəhatəmah
Iərmənɨg otuva lan. 43Mətəu nəkotəkeikei motəhrun nati u. Nəmə iətəmi asoli rəha nimə
təhrun nian əhruahru lapɨn iətəm iakləh otuva lan, kəni in otəkeikei mətair mateh vivi
rəhan nimə məmə iakləh otəsəhapuiən muvən imə. 44 Kəni itəmah mɨn onəkotəkeikei
mautəhtul maru, mətəu-inu Nətɨ Iətəmimi otuva e auə əmə iətəmnɨkitəmah təsəhtiən.

45 “Nɨkitəmahotəkeikeimətəhti vivi noliən rəha ioluək iətəmin teinatɨg kəni tətaskəlɨm
vivi uək rəhan kəni məsəpəhiən. Iətəmi asoli təmələhu məmə ioluək əha otarmənɨg e
rəhan mɨn rəfin noluək mɨn məmə in otəfən nauəniən kəm lah e nian əhruahru. 46Kəni
nəmə iətəmi asoli otuva meruh iətəm tətarmənɨg e noluək mɨn rəhan, kəni matol vivi
rəhan uək, kəni otəfən nətəouiən kəti kəm iətəmi əha. 47Nɨpəhriəniən iəkəni kəm təmah
məmə, iərmənɨg in otəfəri ioluək əha tuva mol iətəmi asoli lan məmə in otarmənɨg e
natimnati rəfin rəhan. 48Mətəu nəmə ioluək əha, in iətəmi tərah, kəni nɨkin otəhti məmə,
‘Rəhak iətəmi asoli təsuvaiən nuvəh,’ 49 kəni mətuəuin matoh noluək mɨn nəuvein, kəni
muvənmətauənmətəmnɨm ilah nətəmkəutapɨs. 50Kəni iətəmi asoli rəha noluəkmɨn əha
otuva e nian mɨne auə iətəm ioluək nɨkin təsəhtiən məmə rəhan iətəmi asoli otuva lan.
51 Iətəmi asoli əha otol nalpɨniən asoli kəm ioluək əha kəni məraki=pən lan ima nəfaki
eiuəmɨn. Ikɨn əha, nətəmimi okotasəkmautɨgət-ərain nəhluvlah ikɨn.”

25
Nəghatiən əuhlin

e nɨpətan əlkələh ten
1Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Nəghatiən əuhlin u tətəgətun=pən Narmənɨgiən
Rəha Uhgɨn e nian iətəm rəhatəmah Iərmənɨg otuva mɨn lan. Nɨpətan mɨtə* ilah ten
kəmohiet lapɨnməmə okəhuvən e marɨt kəti, kəni məutəhtahnin iətəmi otol marɨt otuva
mos rəhan pətan muvən e rəhan nimə, əpəha ikɨn katol lafet ikɨn. Ilah ten kəmotos

* 24:34 Suaru kəti mɨn rəha nəuhliniən fes 34 tətəniməmə, “Iatəni pəhriən kəm təmahməmə nəuanɨləuɨs u rəha Isrel
otəsɨkəiən mətəuarus natimnati mɨn əha okəhuva motol nɨpəhriəniən lan.” 24:34 Mat 16:28 24:35 Mat 5:18
† 24:35 Nəghatiən u e japtə u təmuva rəkɨs nu 40 uərisɨg e nian Iesu təmɨmɨs kəni mair mɨn lan. Nati u təmuva nian
nətəmIsrel kəmotəməu ilahnətəmRom, kəni soldiəmɨnrəhaRomkəməhuvamotohmotərəkɨnkəntri rəha Isrel. Mətəu
nəghatiən rəha Iesu tətəghati əhanəhmɨn e nuvaiənmɨn eNian Uərisɨgməmə otəpanuva. 24:36 Uək 1:7; 1Təs 5:1-2
24:37 Jen 6:5-8 24:39 Jen 7:21-23; Luk 17:26,27 24:42 Mat 25:13 24:43 Luk 12:39-40; Nəh 16:15 24:47
Mat 25:21,23 * 25:1 Nɨpətan əha, kəsotol əhanəhiənmarɨt. Rəhalah nu tuenti mɨne.
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rəhalah lait. 2Faif kotalməli, kəni faif koteinatɨg. 3Nɨpətanmɨnu ilah faifnətəmkotalməli
kəmotos rəhalah lait mɨn, mətəu kəsotosiən kərəsin nəuvetɨn mɨn o niuvi-pəniən e lait.
4Mətəu nɨpətan mɨn u ilah faif nətəm koteinatɨg kəmotos rəhalah lait mɨn, kəni motos
mɨn kərəsin nəuvetɨn mɨn o niuvi-pəniən e rəhalah lait. 5 Kəni iətəmi otol marɨt təsuva
uəhaiən, kəni napɨliən tɨnos ilah, kəni mɨnəutapɨli.

6 “Kəni lapɨn agɨn, iətəmi təmagət əfəməh məmə, ‘!Iətəmimi iətəm tatol marɨt tɨnatuva
əha rəueiu! !Əhuvamoteruh!’

7 “Kəni nɨpətan mɨtə mɨn u ilah ten kəmotair motuerin asoli rəhalah mɨn lait. 8 Kəni
nɨpətan nətəm kotalməli kotəni=pən kəm nɨpətan nətəm koteinatɨg məmə, ‘!Əui! Otəfa
rəhatɨmah nəuvetɨn kərəsin mətəu-inu rəhatɨmah kərəsin e rəhatɨmah lait kɨnotamɨr,
okotəpɨs rəueiu.’

9 “Mətəu nɨpətan nətəm koteinatɨg kotəni=pən kəm lah məmə, ‘!Kəpə! Kərəsin mɨn u
kəsotəhmeniən e tah rəfin. Mətəu ohtəlɨgməhuvənmotos nəhmtɨ rəhatəmah kətɨ kərəsin
əpəha e stəuə.’

10 “Mətəu nian nɨpətan nətəm kotalməli kəmohtəlɨg məhuvən o kərəsin, kəni iətəmi
iətəm otol marɨt təmuva. Kəni nɨpətan mɨtə nətəm kautəhtul maru, kəməhuvən ilah min
e nauəniən rəhamarɨt, kəni məhuvən imə. Kəni kasisɨg e doə.

11“Uərisɨg, nɨpətanmɨtənətəmkotalməli kəmohtəlɨg=pamotauɨnmotəniməmə, ‘!Iətəmi
asoli, iətəmi asoli! !Egəhan e tɨmah iəkəhuvnə imə!’

12 “Mətəu iətəmi otol marɨt təməni=pən kəm lah məmə, ‘Iətəni=pɨnə pəhriən məmə, iəu
iəkəruru itəmah.’ ”

13 Kəni nian Iesu təmol naunun e nəghatiən əuhlin, təməni=pən kəm lah məmə,
“Tol lanu lan, itəmah nəkotəkeikei məutair, mətəu-inu nəkotəruru nian mɨne auə rəha
rəhatəmah Iərmənɨg otuva lan.”

Nəghatiən əuhlin
e noluəkmɨn kɨsɨl

14 Kəni Iesu təməni nəghatiən əuhlin kəti mɨn məmə, “Iəkəni mɨn nəghatiən əuhlin u
tətəgətun=pənNarmənɨgiən Rəha Uhgɨn e nian iətəmrəhatəmah Iərmənɨg otuvamɨn lan.
Iətəmi asoli kəti təmol əpenə-penə məmə otaliuək muvən isəu e nɨtəni pɨsɨn kəti. Kəni
mauɨne rəhannoluəkmɨnkəhuva, kəni tələhu=pənenəhlmɨlah rəhanməniməməokotol
nati kəti lan. 15 Təməfən tɨtəu=pən rəhalah nəhruniən məmə okotol uək lan. Iətəmimi
kətiəh təfən faif-miliən vatu. Kəni kəti mɨn təməfən tu-miliən vatu. Kəni naunun lanko
təməfən uan-miliən vatu.† Kəni iətəmi asoli təmiet muvən e rəhan naliuəkiən.

16 “Kəni ioluək iətəm təmos faif-miliən vatu təmuvən uəhai əmə mol bɨsnɨs tepət lan,
kənimosmɨn faif-miliənvatu. 17Kəni təhmen əmə e iətəmtəmos tu-miliənvatu, təmuvən
mol bɨsnɨs tepət mɨn lan, kəni mos mɨn tu-miliən vatu. 18Mətəu ioluək iətəm təmos uan-
miliən vatu, in təmuvənmil nɨmɨl məhluaig=pən eməni rəha rəhan iətəmi asoli ikɨn.

19“Kəni nu tepət tɨnuvamɨnuvən, kəni iətəmiasoli rəhanoluəkmɨnu təmɨtəlɨg=pa, kəni
mauɨn e rəhan noluək mɨn məmə oteruh-to məmə ilah kəmotol nak e məni mɨn iətəm
təməfənkəmlah. 20 Ioluək iətəmtəmos faif-miliənvatu, təmosmɨn faif-miliənvatumuva
məhtul e nəhmtɨ iətəmi asoli kəni məni məmə, ‘Iətəmi asoli. Aupən nəmələhu=pa faif-
miliən e nəhlmək. Kəni iəmol bɨsnɨs lan, kəni mosmɨn inəuau faif-miliən u.’

21 “Kəni iətəmi asoli təməni=pənkəminməmə, ‘Nəmol təuvɨr, kəni ik ioluək təuvɨr iətəm
nətaskəlɨm vivi uək rəham kəni məsəpəhiən. Nəmol təuvɨr lanu e natimnati mɨn əha
nəuan nəuvetɨn, kəni iəkələhu ik nəkarmənɨg e natimnati tepət. !Va imə matɨg ahgəl
nagiəniən rəha iətəmi asoli rəham!’
25:1 Luk 12:35; Nəh 19:7 25:11 Luk 13:25-27 25:12 Mat 7:23 25:13 Mat 24:42 † 25:15 E Nəghatiən
Kris əhruahru tətəniməmə, təməfən “talən” pɨsɨn pɨsɨnmɨn kəm lah, faif talən, mɨne tu talən, mɨne uan talən. 25:15
Rom 12:6 25:21 Mat 24:45-47; Luk 16:10
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22 “Ioluək iətəm təməfən tu-miliən vatu kəm in, təmuva məni=pən məmə, ‘Iətəmi asoli.
Aupən nəmələhu=pa-tu miliən vatu e nəhlmək. Kəni iəmol bɨsnɨs lan, kəni mos mɨn
inəuau tu-miliən u.’

23 “Kəni iətəmi asoli təməni=pənkəminməmə, ‘Nəmol təuvɨr, kəni ik ioluək təuvɨr iətəm
nətaskəlɨm vivi uək rəham kəni məsəpəhiən. Nəmol təuvɨr lanu lan e natimnati mɨn
əha nəuan nəuvein, kəni iəkələhu ik nəkarmənɨg e natimnati tepət. !Va imə matɨg ahgəl
nagiəniən rəha iətəmi asoli rəham!

24 “Ioluək iətəm kəməfən uan-miliən vatu kəm in, təmuva məni=pən məmə, ‘Iətəmi
asoli. Ik iətəmi nətəkeikei pɨk kəm nətəmimi. Kəni ik natos nauəniən e nasumiən iətəm
nəməsasumiən lan, kəni mətəhli nəua nɨgi e nɨgi iətəm nəməsərfeiən. 25 Kəni iəməgɨn
lam, məmə nəmə iəmərəkɨn rəhamməni, kəni onəkol nalpɨniən asoli kəm iəu, kəni iəmos
rəhamməni muvənməhluaig e nɨftəni. Ah, inu rəhamməni.’

26 “Kəni rəhan iətəmi asoli təməni=pən məmə, ‘!Ik ioluək tərah, ik iəlpah! Ik nɨnəhrun
rəkɨs məmə iatos nauəniən e nasumiən iətəm iəsasumiən lan, kəni mətəhli nəua nɨgi e
nɨgi iətəm iəsərfeiən. 27 ?Təhro nəsuvəniən əmə mələhu=pən rəhak məni e bank? Nəmə
nəmol lanəha, nian iəmɨtəlɨg=pa, iəkuvənmos rəhakməni, kəni iəkosməni nəuvetɨnmɨn
iətəmbank otəfa.’ 28Kəni iətəmi asoli təməni=pən kəmrəhan ioluək pɨsɨnməmə, ‘Os rəkɨs
məniohniməfənkəmioluəku iətəmtəmos faif-miliən, 29mətəu-inu iətəmimiu iətəmtɨnos
rəkɨs nati kəti mol uək lan tuva mepət, kəni okəfən mɨn nəuvein mɨn, rəhan natimnati
tepət. Mətəu iətəmimi iətəm təsoliən uək e rəhan natimnati tuva mepət, okos rəkɨs rəfin
natimnati ohni. 30Kəni ioluək u iəlpah iətəm təruru noliən nati təuvɨr kəti, əraki=pən lan
ihluə e napinəpuiən, ikɨn əha kətasək ikɨn katɨgət-ərain nəhluvtəmi ikɨn.’ ”

Sipsipmɨnmɨne nənimɨn
31 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Nətɨ Iətəmimi otuva e nepətiən əhagəhag mɨne

nəsanəniən rəhan, ilah nagelo mɨn rəfin. In Kig, kəni in otəharəg e rəhan jeə rəha Kig
mətarmənɨg enəsanəniənmɨnenepətiən əhagəhag rəhan. 32Nətəmimi rəfinenəuanɨləuɨs
mɨn rəfin e nəhue nɨftəni, okotuhapumɨn ilah min e nəhmtɨn, kəni in otəuəri nətəmimi
təhmen e iətəmimi iətəmtateh sipsipmɨn tatəuəri sipsipmɨnmɨne nənimɨn. 33 In otəuəri
sipsip mɨn kəhuva e nəhlmɨnmaru, kəni nəni mɨn okəhuvən e nəhlmɨnməuɨl.‡

34 “Kəni Kig otəni=pən kəmnətəmimimɨn əha e nəhlmɨnmaruməmə, ‘Əhuva-tə, itəmah
u nətəm rəhak Tatə Uhgɨn təməfɨnə rəkɨs nəuvɨriən rəhan kəm təmah. Əhuva-tə motos
nati nak u iətəm Uhgɨn təmələhu pɨsɨn rəhatəmah. Əhuva motatɨg ahgəl narmənɨgiən
rəhan iətəm təmol əpenə-penə lan uərisɨg təmanol nɨtəni. 35Əhuvamotos, mətəu-inu nian
nəumɨs təmatus iəu, nəkotəfa nauəniən iəkun; kəni iəmətəuauə, nəkotəfa nəhu iəkəmnɨm;
kəni iəu iapɨspɨs, nəmotit iəu kəhuvən e rəhatəmah lahuənu; 36 kəni rəhak napən tɨkə,
kəni nəkotəfa napən kəm iəu; kəni matɨmɨs, nəkoteh vivi iəu; kəni iəmətatɨg e kaləpus,
nəkəhuvamotəsal=pa lak.’

37 “Kəni nətəmimi nətəmkotəhruahru okotəni=pən kəm inməmə, ‘?Iərmənɨg, nian nak
iəmoteruh ik nəumɨs təmus ik, kəni iəkotaugɨn ik; uə nəməuauə, kəni iəkotəfɨnə nəhu
məmə nəkəmnɨm? 38 ?Nian nak iəmoteruh ik iapɨspɨs, kəni iəkotit ik məhuvən lahuənu;
uə rəham napən tɨkə, kəni iəkotəfɨnə napən kəm ik? 39 ?Nian nak iəmoteruh ik natɨmɨs,
uə nətatɨg e kaləpus, kəni iəkəhuvnəmotəsal=pɨnə lam?’

40 “Kəni Kig otəni=pɨnəməmə, ‘Iətəni=pɨnə nɨpəhriəniən məmə nati nak iətəm nəmotol
kəmpiakmɨn u kəti, nati əpnapɨn in ianrah, mətəu nəmotol kəm iəu.’
25:29 Mat 13:12; Mak 4:25; Luk 8:18 25:30 Mat 8:12; Luk 13:28 25:31 Mat 16:27; 19:28 25:32 Esik 34:17;
Nəh 20:11-13 ‡ 25:33 Nətəmimi rəha Iesu kotəhrun məmə lapɨn, nətəmimi rəha nəsaliən e sipsip mɨn, okotəkeikei
motəuəri sipsipmɨnmɨnenənimɨnmətəu inkonənimɨnkotəkeikeimotapɨli pɨsɨnunətəpuiəntəsepət pɨkiən ikɨn. Təuvɨr
mɨnməmə kəhrunməmə nətəm Isrel ilah kotolkeikei sipsipmɨn tapirəkɨs nənimɨn. 25:35 Aes 58:7 25:40 Prov
19:17; Mat 10:42; Mak 9:41
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41 “Kəni in otəni=pən kəmnətəmimimɨn u e nəhlmɨnməuɨl məmə, ‘Əhuvən isəu ohniəu.
Uhgɨn tɨnələhu rəkɨs rəhatəmahnalpɨniən. Əhuvənenɨgəmasoli iətəmtatuəunaunun tɨkə
u Uhgɨn təmol rəha Setən mɨn nagelo mɨn rəhan. 42Əhuvən isəu mətəu-inu nian nəumɨs
təmus iəu, nəsotəfaiən nauəniən kəti məmə iəkun; kəni iəmətəuauə, nəsotəfaiən nəhu
məmə iəkəmnɨm; 43kəni iəu iapɨspɨs, nəsotauɨniən lakməmə iəkuva lahuənu; kəni rəhak
napən tɨkə, nəsotəfaiən napən kəti rəhak; kəni iəmatɨmɨs, mətatɨg e kaləpus, nəsotuvaiən
motəsal=pa lak.’

44 “Kəni ilahmɨn okotəni=pənməmə, ‘!Iərmənɨg! ?Nian nak iətəm iəmoteruh ik nəumɨs
təmus ik, uəmətəuauə, uə ik iapɨspɨs, uə rəham napən tɨkə, uə nəmatɨmɨs, uə nəmətatɨg e
kaləpus kəni iəsəhuvnəiənmotəsal=pɨnə lam?

45 “Kəni in otəni=pən kəm lah məmə, ‘Iətəni=pɨnə pəhriən kəm təmah məmə, nəmə
nəməsotasiruiən e piakmɨn u kəti, nati əpnapɨn in ianrah, mətəu nəməsoliən kəm iəu.’

46 “Kəni ilah okəhuvən motos nalpɨniən iətəm naunun tɨkə. Mətəu nətəmimi nətəm
kotəhruahru okotos nəmiəgəhiən itulɨn.”

26
Nəlpəkauiən

o nohamuiən Iesu
(Mak 14:1-2; Luk 21:1-2; Jon 11:45-53)

1Nian Iesu təmol naunun e nəghatiənmɨn əha kəmrəhan nətəmimi, kəniməni=pən kəm
lahməmə, 2 “Nəkotəhrunməmə lafet rəhaPasova otuva, nian keiu əmə əha ikɨn. Kəni iəu,
Nətɨ Iətəmimi, okegəhan=pən lakməmə okətu-pəri iəu e nɨgi kəməluau.”

3Kənipris asolimɨnmɨnenətəmiasoli rəhanəuanɨləuɨs rəha Isrel kəmotuhapumɨn ilah
mɨn e nimə rəha pris asoli agɨn u nərgɨn u Kaiəfəs. 4Kəni motəlpəkauməmə okotaskəlɨm
Iesu e noliən ekəu-ekəu, məmə okotohamu in. 5Mətəu kəmotəni məmə, “Səniəmə e nian
rəha lafet rəha Pasova, okotol məta nətəmimi kotoh ilahmɨnmotohmɨn itah.”

Pətan kəti təməueiu Iesu
e nati pien-pienmɨn

(Mak 14:3-9; Jon 12:1-8)
6Nian Iesu əpəhaPetəni enimə rəha iətəmi əha, nərgɨnuSaimonuaupən leprosi təmol,

7kəni pətan kəti təmuva ohni mos səntə kəti u nəhmtɨn tiəkɨs, kəmiuvi=pən e pətəl kəmol
e kəpiel iətəmnəhmtɨn tiəkɨs, kətəni məmə alapastə. Nian Iesu tətəharəg e tepɨl mətauən,
kəni pətan u təməueiu rəhn-kapə e səntə əha.

8 Nian nətəmimi rəha Iesu kəmotafu nati əha, niəməha təmol ilah, kotəni məmə, “?
Təhro katərəkɨn nati u? 9 Səntə u, kəhrun noliən səlɨm lan, kəni kos məni asoli lan, kəfən
kəmnanrahmɨn.”

10Mətəu Iesu tɨnəhrun nəghatiən iətəm kəutəni, kəni təni=pən kəm lah məmə, “?Təhro
nəutəni rah pətan u? In təmol nati təuvɨr agɨn kəm iəu. 11Nanrahmɨn nian rəfin kəutatɨg
itəmah min ilah. Mətəu iəu, iəsatɨgiən kitah min itəmah nian rəfin. 12 Nian təməueiu
nɨpətɨk, təmolməmə otol əpenə-penə o nɨtənɨmiən iəu. 13 Iətəni pəhriənkəmtəmahməmə,
ikɨnmɨn rəfin e nəhue nɨftəni iətəmokəni pətɨgəmnanusiən təuvɨr u, kəni okəkeikei kəni
pətɨgəmmɨn nati nak iətəmpətan u təmol, kəni nɨkilah otətəhti mɨn in.”

Pris asoli mɨn kəmotətəou Jutəs
məmə otegəhanpən e Iesu
e nəhlmɨ rəhan tɨkɨmɨrmɨn

(Mak 14:10-11; Luk 22:3-6)
14 Kəni iətəmimi tueləf u kəti rəha Iesu, nərgɨn u Jutəs Iskariot, təmuvən meruh pris

asoli mɨn, 15kəniməni=pənməmə, “?Onəkotəfa nak kəm iəu nəmə iəkegəhan=pɨnə e Iesu
25:41 Mat 7:23 25:46 Dan 12:2; Jon 5:29 26:2 Eks 12:1-27; Mat 20:18 26:7 Luk 7:37-38 26:11 Dut 15:11
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kəm təmah?” Kəni kəmotafin məni ilah rəfin tate iətəm kəmol e sɨlfə. 16Kəni tətuəuin e
nian əha, Jutəs təmətəsal e suaru məmə otegəhan=pən Iesu e nəhlmɨ rəhan mɨn tɨkɨmɨr
mɨn.

Naunun nauəniən
(Mak 14:12-25; Luk 22:7-23; Jon 13:21-30; 1Kor 11:23-26)

17Enian əha e nətuəuiniənnian iətəmlafet rəha Pɨret u Is TɨkəLan, nətəmimi rəha Iesu
kəməhuva motəni=pən kəm in məmə, “?Nəkolkeikei məmə itɨmah iəkotol əpenə-penə iə
rəham nauəniən rəha lafet rəha Pasovaməmə nəkauən ikɨn?”*

18 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Əhuvən əpəha e taun. Iətəmi kəti əha ikɨn inɨtəpɨn
rəkɨs, kəni onəkoteruh in. Kəni nəkotəni=pən kəm in məmə, ‘Iəgətun tətəni məmə: Nian
iətəmUhgɨn təmɨtəpɨn rəkɨsməmə rəhak, tɨnuva iuəkɨr. Kəni iəkol lafet rəha Pasova kitah
min itɨmah rəhak mɨn nətəmimi e rəham nimə.’ ” 19Tol lanəha rəhan nətəmimi kəmotol
nati nak iətəm Iesu təməni məmə okotol o nol əpenə-penəiən o nauəniən rəha lafet rəha
Pasova.

20Nian tɨnapinəpu, Iesu tətəharəg ilahrəhamnətəmimi tueləf əpəhae tepɨl. 21Kəninian
kəməutauən, kəni təməni=pən kəm lah məmə, “Iatəni pəhriən kəm təmah məmə itəmah
kəti otegəhan=pən lak e nəhlmɨ tɨkɨmɨr mɨn rəhak.”

22Kəni nɨkilah tɨnəpəou, kəni ilah rəfin kətiəh kətiəh kəmotəni=pən kəm Iesuməmə, “?
Eh, Iərmənɨg, pəh u? ?Iəu?”

23Kəni Iesu təməni=pənməmə, “Iətəmimi iətəmotegəhan=pən lak e nəhlmɨ tɨkɨmɨrmɨn
rəhak, in rəhak kəti iətəm tatos nɨgɨn pɨret məfən məuveri e pɨlet pəti əmə itɨmlau min.†
24 Kəni iəu Nətɨ Iətəmimi oiəkəkeikei mɨmɨs məmə inu Nauəuə Rəha Uhgɨn təməni lak
mɨne. !Mətəu kəsi, nərahiən asoli o iətəmi u iətəmotegəhan=pən eNətɨ Iətəmimi e nəhlmɨ
rəhan tɨkɨmɨr mɨn! Təuvɨr pɨk agɨn nəmə təməsair əməiən.”

25 Kəni Jutəs u iətəmi otegəhan=pən e Iesu e nəhlmɨ rəhan tɨkɨmɨr mɨn təməni=pən
məmə, “Iəgətun. ?Pəh kəha? ?Iəu?”
Mətəu Iesu təməni=pən kəm inməmə, “Əuəh, ik. Ik aru nəməni.”
26Nian kəməutauən, Iesu təmos pɨret, məfaki məni tagkiu ohni, məhapu, məfən kəm

rəhanmɨn nətəmimi, məni=pənməmə, “Otos motun, inu nɨpətɨk.”
27 Kəni mos kap wain, məfaki məni tagkiu ohni, məfən kəm rəhan mɨn nətəmimi,

məni=pən məmə, “Otəmnɨm, itəmah rəfin. 28 Inu nɨrak iətəm tatol məmə nəniəskasɨkiən
rəha nasiruiən in tətəhtul mətəmiəgəh. Nɨrak u otaiu o nɨmənin nətəmimi tepət məmə
otafəl rəkɨs rəhalahnoliən tərahmɨn. 29 Iətənipəhriənkəmtəmahməmə iəsəmnɨmmɨniən
wain u mətəuarus=pən nian iətəm iəkəmnɨm wain vi kitah min itəmah əpəha e negəu
rəha Tatə rəhak.”

30Kəni kəmotani nəpuən əfaki kəti, uərisɨg kohiet məhuvən əpəha e Nɨtəuət Rəha Nɨgi
U Olif.

Iesu təməni pətɨgəmməmə Pitə otəpəh in
(Mak 14:26-31; Luk 22:31-34; Jon 13:36-38)

31 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “O lapɨn əmə u, nəkotəhlman e rəhatəmah
nəhatətəiən lak onati iətəmokol lak. NauəuəRəhaUhgɨn iətəmtəkeikeimol nɨpəhriəniən,
təməni məmə,
‘Iəu iəkohamu iətəmimi iətəm tətəsal o sipsip mɨn,
kəni sipsip mɨn okotaiu kətiəh kətiəh.’
32 Mətəu nian iəkəmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən, iəkaupən muvən əpəha Kaləli, kəni itəmah
nəmanəhuərisɨg.”
26:15 Sek 11:12; Jon 11:57 * 26:17 Lafet rəha Pasova katol pəti ilau lafet rəha Pɨret u Is Tɨkə Lan. 26:17 Eks
12:14-20 † 26:23 E nian rəha Iesu, nian nətəmimi kotauən pəti, in nəmtətiənməmə rəhalah niəli in təuvɨr. 26:23
Sam 41:9 26:28 Eks 24:8; Jer 31:31-34; Sek 9:11; 1Kor 10:16 26:30 Luk 22:39; Jon 18:1 26:31 Sek 13:7; Jon
16:32 26:32 Mat 28:7,16
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33 Kəni Pitə təməni=pən məmə, “Məta, ilah rəfin okotəpəh rəhalah nəhatətəiən lam,
mətəu iəu, kəpə, iəsəpəhiən rəhak nəhatətəiən lam nian kəti mɨne.”

34Kəni Iesu təməni=pən kəm Pitəməmə, “Iətəni=pɨnə pəhriən kəm ik məmə, lapɨn əmə
u, mənɨg otəsəkakə əhanəhiən, onəkəni mau kɨsɨl məmə nəkəruru iəu.”

35Mətəu Pitə təməni məmə, “!Nati əpnapɨn iəkəkeikei mɨmɨs kilau mɨn ik, ko iəsəniən
məmə iəkəruru ik!” Kəni rəhanmɨn rəfin nətəmimi kəmotəni mɨn təhmen e Pitə.

Iesu təməfaki
əpəha Ketsəməni

(Mak 14:32-42; Luk 22:39-46)
36Kəni Iesumɨnerəhanmɨnnətəmimikəməhuvən ikɨnkəti kətənikəməKetsəməni, kəni

təməni=pənkəmlahməmə, “Əutəharəgu ikɨnu, pəh iəu iəkuvən ikɨn əhaməfaki=pənkəm
Uhgɨn.” 37 Kəni təmit Pitə mɨne nətɨ Səpəti mil ilah min, nɨkin tɨnahmə pɨk, kəni tɨnətəu
tərah. 38Kəni təməni=pən kəm lahalməmə, “Iəkətəu nɨkik tɨnahmə pɨk, iuəkɨr iəkɨmɨs lan.
Itəmahal ələharəg u ikɨn u, məhlair kitahmin iəu.”

39Kəni muvən nəuan nəuvetɨn əmə, meiuaiumɨsin=pən rəhan kapə e nɨftəni mətəfaki,
mətəniməmə, “RəhakTatə, nəmə suarukətimɨn əha ikɨno rəhamnəlpəkauiən, pəhnəkoh
rəkɨs ohniəu nərahiən iətəm tətuva.” Matəkeikei məmə, “Mətəu səniəmə nəkol nəuiak,
mətəu nəkol nəuiam.”

40Kəni təmɨtəlɨg=pameruh ilahal kəhlapɨli. Kəni təməni=pən kəmPitəməmə, “!?Təhro
nəslairiən kitah min iəu o auə kətiəh əməmɨne!? 41 Ɨhlair kəni mɨhləfaki məmə nəhləhtul
əskasɨk nian nəfən-əfəniən tuva o təmahal. Nɨkitəmahal tolkeikei, mətəu nɨpətɨtəmahal
təpəou.”‡

42Kənimɨtəlɨg=pənmɨnmətəfakimaukeiu,mətəniməmə, “RəhakTatə, nəmə iəkəkeikei
mos nərahiən iətəm tətuva, kəni pəh nəkol nəuiam.”

43Kəni nian təmɨtəlɨg=pa, təmeruh ilahal kɨnlapɨli mətəu napɨliən təmos ilahal. 44Kəni
təpəh ilahal mɨtəlɨg=pənmɨnmətəfaki mau kɨsɨl, mətəni əmə nəghatiən kətiəh əmə.

45Kəni mɨtəlɨg=pa məni=pən kəm lahal məmə, “?Nəhlapɨli əhanəh məhləmeig? Lahfu-
to, nian tɨnuva iuəkɨr əha rəueiu, kəni iəu Nətɨ Iətəmimi, okegəhan=pən lak e nəhlmɨ
nətəm nol təfagə tərah. 46 !Ɨhləhtul-tə, kautəhuvən! Lahfu-to, iətəmimi u tətegəhan=pən
lak e nəhlmɨ tɨkɨmɨr mɨn, əpəha tətuva.”

Tɨkɨmɨrmɨn
kəmotaskəlɨm Iesu

(Mak 14:43-50; Luk 22:47-53; Jon 18:2-11)
47Nian Iesu təmətəghati əhanəh, Jutəs, in iətəmi tueləf kəti rəha Iesu, təmietɨgəm=pa

ilah nɨmənin nətəmimi nətəm kautəmki nau asoli rəha nəluagɨniən mɨne neim. Pris
asoli mɨn mɨne nətəmi asoli rəha nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel kəmotahli=pa ilah. 48 Jutəs
təməni=pən rəkɨs nəghatiən kəm lah məmə, “Pəh u iətəm iəkol nəmtətiən kəti rəha
nolkeikeiən lan, kəni nəkotaskəlɨm.”§ 49Kəni rəueiu agɨn, Jutəs təmaliuək muvən o Iesu
məni=pən kəm in məmə, “!Təuvɨr, Iəgətun!” Kəni təmol nəmtətiən rəha nolkeikeiən kəm
in.

50Kəni Iesu təməni=pən kəm inməmə, “Iəu kəti, ol nati nak iətəmnəmuva ohni.”
Kəni nətəmimi kəməhuvamotaskəlɨm Iesuməmə okotləfən e kaləpus. 51Kəni iətəmimi

kəti rəha Iesu təmeapənmeuvi rəkɨsnaurəhanəluagɨniən, kənimauəh lanmohatuv rəkɨs
matəlgɨ ioluək rəha pris asoli agɨn.

52Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Əfən rəham nau e nɨmein, mətəu nətəmi mɨn
kəutauəh e nau, okohmɨs e nau. 53 ?Nəkəhrun uə kəpəməmə iəkəhrun nauɨniən e rəhak
26:34 Mat 26:69-75 26:38 Jon 12:27 ‡ 26:41 Iesu tolkeikei məmə ilahal okəhləhtul əskasɨk məsləhlmaniən e
rəhalahal nəhatətəiən lan. Afinmɨn fes 31-35. 26:46 Jon 14:31 § 26:48 E nəghatiən Kris əhruahru, Jutəs təməni
məmə “Iətəmi u iətəm iəkəpah nɨkapɨn, kəni nəkotaskəlɨm.” E noliən rəha nətəm Isrel aupən, nəpahiən in nəmtətiən
rəha nolkeikeiən. 26:51 Jon 18:26 26:52 Jen 9:6; Nəh 13:10
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Tatə, kəni rəueiu agɨnmɨn otahli=pa nagelomɨn tausɨn tepət tepət* məmə okotasiru lak?
54Mətəunəmə iəkol lanəha, koNauəuəRəhaUhgɨnotəsuvaiənmolnɨpəhriəniən lan, iətəm
tətəni məmə otuva tol lanu lan.”

55 E nian əha, Iesu təməni=pən kəm nɨmənin nətəmimi məmə, “?Təhro nəməhuva
motəmki nau asoli mɨn mɨne neim mɨn? ?Nɨkitəmah təhti məmə iəu iohamu itəmi kəti
matol nəluagɨniən o nələs iahuiən kəpmən, uə? !Kəpə! Nian rəfin iətəharəg əpəha e Nimə
Rəha Uhgɨn mətəgətun nətəmimi, kəni nəsəhuvaiən motaskəlɨm iəu. 56Mətəu natimnati
rəfinmɨnu tɨnuvamɨnolnɨpəhriəniən lanməməNauəuəRəhaUhgɨn iətəmiənimɨnaupən
kəmotətei otuvamolnɨpəhriəniən lan.” Kəni rəhanmɨnnətəmimikəmotəpəh inmotagɨm.

Iesu təməhtul e nəhmtɨ kaunsɨl
(Mak 14:53-65; Luk 22:54-55,63-71; Jon 18:12-14,19-24)

57NətəmimimɨnukəmotaskəlɨmIesu, kəmotələsməhuvənoKaiəfəs u inpris asoli agɨn.
Ikɨn əha, iəgətun mɨn rəha Loumɨne nətəmi asoli rəha nəuanɨləuɨs rəha Isrel, kəutəhuva
motohapumɨn ikɨn. 58MətəuPitə tətan təlɨg-təlɨgmatuərisɨg e Iesu,muvən əpəha lahuənu
rəha pris asoli agɨn. Kəni təmuvən əpəha e iat mətəharəg ilah soldiəmɨnməmə oteruh-to
məmə okol nak e Iesu.

59Pris asoli mɨnmɨne nətəmimi rəfin rəha kaunsɨl kəutəsal e nəghatiən eiuəmɨn e Iesu
məmə okohamu o nəghatiən mɨn əha. 60Mətəu kəsoteruhiən noliən tərah kəti rəhan e
nəghatiən eiuəmɨn rəha nətəmimi, nati əpnapɨn nəghatiən eiuəmɨn tepət kəmohiet.
Kəni əmeiko, iətəmimi keiu kiəuva aupən, 61 kəni muəni pətɨgəm məmə, “Suah u

təmətəniməmə təhrunnərəkɨniənNiməRəhaUhgɨn, kənimuvləkɨnmɨn e nian kɨsɨl əmə.”
62Kəni pris asoli agɨn təhtul məni=pən kəm Iesu məmə, “?Təhro nəsəghatiən? ?Təhro

e nəghatiən mɨn əha iətəm kətəni pətɨgəm tətələs pɨkɨn ik?” 63Mətəu Iesu təpnapɨn əmə
məsəghatiən.
Kəni pris asoli agɨn təməni=pən kəm inməmə, “Onəkəkeikeimos nonauvɨl kəti e Uhgɨn

iətəm tətəmiəgəh, kəni məni pətɨgəm nɨpəhriəniən kəm tɨmah məmə ik Nətɨ Uhgɨn mɨne
Krɨsto iətəmUhgɨn təməni məmə otahli=pa, uə kəpə.”

64 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “Əuəh, tol əmə məmə inu nəməni mɨne. Mətəu
iəkəni=pɨnə kəm təmah rəfin məmə, e nian iətəm otuva, onəkoteruh iəu Nətɨ Iətəmimi
iəkəharəg e nɨkalɨn maru e Uhgɨn u iətəm rəhan nəsanəniən iahgin, kəni məteiuaiu=pa
e neai e nəpuə.”

65Kəni pris asoli agɨn tearɨs rəhan napən mətəu-inu niəməha təmol o nəghatiən rəha
Iesu,† kəni məni məmə, “!Tətəghati rah e Uhgɨn!‡ ?Təhro məmə suah kəti mɨn təkeikei
məghati mɨn lan? Otətəlɨg-to, nəmotətəu nəghatiən tərah kəha. 66 ?Nɨkitəmah təhti məmə
nak?”
Kəni kəmotəni=pənməmə, “Otəkeikei mɨmɨs.”
67Kəni kəmotagəh əpnapɨn əmə nəhmtɨn, kəni motəhti e nəhlmɨlah. Nəuvein kotem e

nəhlmɨlah, 68 kəni motəni=pən məmə, “Ei, Krɨsto. ?Əni pətɨgəm e nəsanəniən rəha Uhgɨn
məmə pəh təmoh ik?”

Pitə təməniməmə təruru Iesu
(Mak 14:66-72; Luk 22:56-62; Jon 18:15-18,25-27)

69E nian əha, Pitə tətəharəg ihluə e iat rəha nimə, kəni pətan mɨtə kəti u in ioluək tuva
ohni məni=pən kəm inməmə, “Ik mɨn u, nəmatuərisɨg e Iesu, iətəmKaləli.”

70Mətəu Pitə təmeiuə e lah rəfinməmə, “Iəkəruru nati ko iətəmnətəni.”
* 26:53 NəghatiənKris əhruahru tətəniməmə, “Kəmpəni rəhanagelo tueləf,” iətəmtəhmenenagelo səpɨnte-tu-tausɨn.
26:55 Luk 19:47; 21:37 26:61 Jon 2:19-21 26:63 Aes 53:7; Mat 27:12 26:64 Sam 110:1; Dan 7:13; Mat 24:30
† 26:65 Nətəmimi rəha kaunsɨl, kəsotəniən nɨpəhriəniən məmə Iesu in Məsaiə, nətɨ Uhgɨn. Iətəmi asoli rəha pris mɨn
təməhapu rəhan napən mətəu-inu niəməha təmol o nəghatiən rəha Iesu. Lou rəha Mosɨs e Lev 10:6 mɨne 21:10 tətəni
məmə iətəmi asoli rəha pris mɨn otəsəhapuiən napən rəhan. ‡ 26:65 Iətəmi asoli rəha pris mɨn təməni məmə Iesu
təməni rahUhgɨnmətəu-inu Iesu tətəniməmə in təhmen əmə eUhgɨn. 26:65 Mat 9:3; Jon 10:33 26:66 Lev 24:16;
Jon 19:7 26:67 Aes 50:6; 53:5
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71 Kəni maliuək muvən e ket rəha iat, kəni ikɨn əha pətan mɨtə kəti mɨn təmeruh in,
kəni təməni=pən kəm nətəmimi ikɨn əha məmə, “suah u kəti u təmatuərisɨg e Iesu Iətəm
Nasərɨt.”

72Mətəu Pitə təmeiuə əskasɨkmɨnmos nonauvɨl məmə, “!Iəkəruru suah kəha!”
73Təsuvəhiən, nətəmimimɨnukautəhtul ikɨn əhakəməhuvənoPitəmotəni=pənməmə,

“Pəhriənməmə ik kəti əha, mətəu-inu noliən rəha nəghatiən rəham təhmen əmə e lah.”§
74 Kəni təni məmə nəmə təteiuə pəh nərahiən rəha Uhgɨn otuva ohni. Kəni təmos

nonauvɨl məmə, “!Iəkəruru suah kəha!”
Kəni rəueiu agɨn,mənɨg təkakə. 75Kəni Pitənɨkin təhti nəghatiən iətəmIesu təməni kəm

inməmə, “Uərisɨg mənɨg təkakə, onəkəni mau kɨsɨl məmə nəkəruru iəu.” Kəni Pitə təmiet
muvən ihluə, nɨkin tɨtəgɨt kəni təmasək pɨk.

27
Jutəs təmarin aru in
(Mak 15:1; Luk 23:1-2; Jon 18:28-32)

1 Ləplapɨn agɨn, pris asoli mɨn rəfin mɨne nətəmi asoli mɨn rəha nətəmimi
kəmotuhapumɨn mɨn motətei nəuə məmə okotohtəu=pən suaru nak o nohamuiən
Iesu. 2Kəmotəlis in, kəni motələs məhuvənmotəhlman=pən lan e nəhlmɨ Pailət, kəpmən
rəha Rom.

3Nian Jutəs u iətəm təmegəhan=pən e Iesu e nəhlmɨ rəhan mɨn tɨkɨmɨr, təmafu məmə
kəmotiuvi pətɨgəm Iesu məmə otɨmɨs, nɨkin tɨnahmə pɨk o nati iətəm təmol, kəni təmki
məni əha kəmol e silfə ilah tate,məmə otəfən kəmpris asolimɨnmɨnenətəmimi asolimɨn
rəha nətəm Isrel. 4Kəni məni=pənməmə, “Inol təfagə tərah mətəu-inu iəmegəhan=pən e
nəhlmɨ tɨkɨmɨr mɨn iətəmi kəti iətəm təsoliən nati kəti tərah.”
Kəni kotəni=pənməmə, “Inu nati əpnapɨn əmə o tɨmah. !In nati kəti rəham əmə!”
5 Tol lanəha, Jutəs təməmki məni morin=pən əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni in miet

magɨmmuvənmarin aru in.
6 Kəni pris asoli mɨn kəməhuvən motəuəri-əuəri məni, kəni motəni məmə,

“Təsəhruahru-pəniən e rəhatah Lou məmə okotələhu=pən məni u ilah məni rəha Nimə
Rəha Uhgɨn, mətəu-inu kəmotos nəhmtɨ nɨra iətəmimi lan.” 7Kəni kautəni məmə okotos
məni kəhaməhuvənmotos nəhmtɨ nɨftəni kəti u aupən kətəni məmə, “nɨftəni rəha iətəmi
kəti iətəm tatol sospən e nɨftəni,” kəni kautəni məmə okatɨtənɨm napɨspɨs mɨn ikɨn. 8 Tol
lanəha, muva mətəuarus=pa u rəueiu, nətəmimi kəutauɨn e nɨftəni əhaməmə, “Nɨftəni E
Nɨrə.” 9Kəni nəghatiən nak iətəm iəni Jerɨmaiə təməni aupən, təmuva mol nɨpəhriəniən
lan. Təməni məmə, “Kəmotosməni tate əha iətəmkəmol e silfə, inu nəhmtɨn iətəmnətəm
Isrel kəmotəni o iətəmi u, 10kəni kautos məni əhaməmə okotos nəhmtɨn ‘nɨftəni o noliən
sospən,’ təhmen əməməmə Iərmənɨg təməni kəm iəu.”

Iesu təməhtul e nəhmtɨ Pailət
(Mak 15:2-15; Luk 23:3-5,13-25; Jon 18:33–19:6)

11Kəni Iesu təmuvənməhtul e nəhmtɨPailət, kəni Pailət təmətapuəhohniməmə, “Ik kig
rəha nətəm Isrel?”
Kəni Iesu təməni=pənməmə, “Əuəh, tol əməməmə inu nəməni mɨne.”
12Nian pris asoli mɨnmɨne nətəmi asoli mɨn rəha Isrel kautəni pətɨgəmnəghatiənmɨn

e Iesu, mətəu Iesu təsuhalpɨniən rəhalah nəghatiən. 13 Kəni Pailət təməni=pən kəm in
məmə, “?Natətəu nəghatiən mɨn iətəm kəutəni tatələs pɨkɨn ik, uə kəpə?” 14Mətəu Iesu
təpnapɨn əmə məsəghatiən, kəni məsuhalpɨn mɨniən nəghatiən kəti ilah kəutəni, kəni
Pailət, narmɨn təmiuvɨg pɨk.
§ 26:73 Pitə in iətəm Kaləli, kəni nəghatiən rəhan tol pɨsɨn nəuan nəuvetɨn e nətəm Jerusɨləm. 26:75 Mat 26:34
27:5 Mat 26:14-15; Uək 1:18-19 27:10 Sek 11:12-13 27:12 Aes 53:7
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15 Kəni e nian rəha lafet rəha Pasova, in noliən rəha kəpmən məmə otahli pətɨgəm
iətəmimi kəti e kaləpus iətəm nɨmənin nətəmimi kəmotəni. 16 E nian əha, iətəmi kəti
tətəməhli e kaləpus, nərgɨnuParəpəs. Kəni nətəmimi rəfinkotəhrunməmə in təmol tərah
pɨk agɨn. 17Kəni nian nɨmənin nətəmimi kɨnəhuva, kəni Pailət təmətapuəh o lahməmə, “?
Nəkotolkeikeiməmə iəkahli pətɨgəmpəhekaləpus tietmatuvən, Parəpəs, uə Iesu, kətauɨn
lanməməKrɨsto?” 18Təməni lanəhamətəu-inu in təhrunməmə kəmotegəhan=pən e Iesu
e nəhlmɨnmətəu-inu kautetet Iesu.

19Nian Pailət tətəharəg e jeə rəha nakiliən nəghatiən, rəhan pətan tahli=pən nəghatiən
kəminməmə, “Suah konu təsoliənnati tərah kəti. Soliənnati kəti lan,mətəu iəməməhlair
lan, kəni rəueiu iətətəu tərah agɨn ohni.”

20Mətəu pris asoli mɨn mɨne nətəmi asoli rəha nətəm Isrel kəmotəghati kəm nɨmənin
nətəmimi məmə okotəuhlin nətəlɨgiən rəhalah. Kəni ilah kəmotətapuəh o Pailət məmə
otahli pətɨgəmParəpəs, kəni kotohamu Iesu.

21Kəni Pailət təmətapuəh o lahməmə, “?Suahmil u, in pəhruvən lan iəkahli pətɨgəm?”
Mətəu nɨmənin nətəmimi kəmotəni=pənməmə, “Parəpəs.”
22Kəni Pailət təməni=pənməmə, “?Kəni oiəkəhro Iesu u kətəni məmə Krɨsto?”
Kəni nɨmənin nətəmimi rəfin kəmotəni=pən məmə, “! Okətu-pəri e nɨgi kəməluau

otɨmɨs!” 23Kəni Pailət təməni=pən kəm lahməmə, “?O nak? ?Təmol nati tərah nak?”
Mətəu nɨmənin nətəmimi kəmotagət əfəməh, motəni məmə, “! Okətu-pəri in e nɨgi

kəməluau otɨmɨs!”
24 Kəni nian Pailət təmeruh məmə ko təsələhuiən nəghatiən rəhalah, kəni ilah

kɨnəutəhtul maru o norgəhuiən, kəni tos nəhu meikuas e nəhlmɨn e nəhmtɨ nɨmənin
nətəmimi, kəniməni=pənkəmlahməmə, “Nəghatiənkəti rəhak tɨkəo suahu,məmənɨran
otəməhli=pa lak. !Nɨmɨsiən rəhan tətəməhli=pɨnə e nəhlmɨtəmah!”

25Kəni nətəmimi rəfin kəmotəni məmə, “!Pəh nɨran təməhli=pa o tɨmahmɨne kəlkələh
mɨn rəhatɨmahmɨn!”

26 Kəni Pailət təmahli pətɨgəm megəhan=pən e Parəpəs kəm lah. Mətəu təməni məmə
okalis Iesu, kəni təmegəhan=pən lanməmə okətu-pəri e nɨgi kəməluauməmə otɨmɨs.

Soldiəmɨn kəməutəuvsan e Iesu
27Kəni soldiəmɨnrəhaPailət kotələs Iesuməhuvən əpəha iməeniməasoli rəhakəpmən,

kətəniməməPraetoriəm. Kəni kəmotauɨn rəfine soldiəmɨnkəhuvamohtəlau lan. 28Kəni
motəmkirəkɨs rəhan natimnati, məhuvən=pən e kot ərarəuv kəti kəm in, təhmen e kot
rəha kig kəti. 29Kənimotol nɨləuɨs iətəmnihlɨn əha ikɨnmotol kəfəfau lan,motəfəfau=pən
e rəhn-kapə Iesu motaləh əuvsan lan məmə in hat rəha kig kəti. Kəni motələhu=pən
nəuanɨgi kəti e nəhlmɨn maru məmə in nɨgi rəha kig, kəni motɨsin nəulɨlah aupən lan,
motaləh əuvsan, motəni=pən kəm in məmə, “!Iəkotɨsiai ik, kig rəha nətəm Isrel!” 30Kəni
motagəh lan, kəni motələs nəuanɨgi motoh rəhn-kapə lan motau tepət. 31Nian kɨnotol
əuvsan rəkɨs lan, kəni motəpeg rəkɨs kot ərarəuv, məhuvən=pən mɨn e rəhan natimnati.
Kəni motələs məhuvənməmə okotətu-pəri e nɨgi kəməluauməmə otɨmɨs.

Kəmətu-pəri Iesu
e nɨgi kəməluau

(Mak 15:21-32; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)
32Nian kəmautəhuvən,motafu iətəmSairəni kəti, nərgɨnu Saimon, kəni kəmotəni=pən

əskasɨk ohni məmə otələs nɨgi kəməluau.* 33Kəməhuva ikɨn kəti kətəni məmə, Kolkotə, u
nɨpətɨn tətəni məmə Louipɨl-uipɨl. 34 Ikɨn əha kəmotəfən wain kəm Iesu iətəm kəmalkin

27:18 Jon 11:47-48; 12:19 27:24 Dut 21:6-9 27:25 Uək 5:28 27:28 Luk 23:11 27:30 Aes 50:6 * 27:32
Iesu tɨnəpəou rəkɨs mətəu kəmotalis pɨk kəni motoh pɨk.
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ilau nati tarfu. Mətəu nian Iesu təməmnɨm askəuvɨn, kəni məpəh nəmnɨmiən.† 35Nian
kəmətu-pəri e nɨgi kəməluau, kəni moturin tais o rəhan napən. 36 Kəni məutəharəg
mauteruh Iesu ikɨn əha məmə otɨmɨs agɨn. 37 Ilɨs e rəhn-kapə, kəmətei=pən nɨpəgnəmtɨ
nəniən tətəni məmə,

INU IESU,
KIG RəHA NəTəM ISREL.

38Kəni iətəmimi keiu iətəmkatuoh nətəmimi mətuakləh e rəhalah natimnati, kəmətu-
pəri ilau e nɨgi kəməluau, kəti e nɨkalɨn maru, kəti e nɨkalɨn məuɨl. 39 Kəni nətəmimi
mɨn u kəməutaliuək məutəhuva mautəhuvən, məutəni=pən nəghatiən tərah kəm Iesu,
mauturin-urin rəhn-kapə lah, 40mautəniməmə, “Nəmətəniməmə onəkərəkɨnNiməRəha
Uhgɨn kəni ik pɨsɨn əmə muvləkɨn o nian kɨsɨl. !Osmiəgəh aru ik! !Kəni eiuaiu e nɨgi
kəməluau nəmə ik Nətɨ Uhgɨn pəhriən!”

41 E noliən əhmen mɨn əmə, pris asoli mɨn, mɨne iəgətun asoli mɨn rəha Lou, mɨne
nətəmimi asoli mɨn rəha nətəm Isrel kotol əuvsan, 42 motəni məmə, “Təmosmiəgəh
nətəmimi, mətəu ko təruru nosmiəgəh aruiən in. In kig rəha Isrel. Nəmə teiuaiu aru e
nɨgi kəməluau, kəni okotəni nɨpəhriəniən lan. 43Tətəhatətə e Uhgɨn. Təməniməmə in Nətɨ
Uhgɨn, kəni pəh Uhgɨn tos rəkɨs in əha rəueiu nəmə in tolkeikei.” 44 E noliən əhmen mɨn
əmə, iakləhmil iətəmkəmətu-pəri ilau ilahalmin enɨgi kəməluau, kətuəni=pənnəghatiən
tərah tepət kəm in.

Iesu tɨnɨmɨs
(Mak 15:33-41; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)

45 Kəni e tueləf klok mətəuarus=pən tri klok, napinəpuiən təmeiuaiu mɨrəuei rəfin
natimnati. 46Kəni iuəkɨr e tri klok ləhnaiuv, Iesu təmasək əfəməh e rəhannəghatiənməni
məmə, “!Eli, Eli! ?Lema sapaktəni?” Nɨpətɨ rəhan nəghatiən təni məmə, “!Uhgɨn rəhak,
Uhgɨn rəhak! ?Təhro nətəpəh iəu?”‡

47 Nian nətəmimi nəuvein nətəm kəmautəhtul əha ikɨn kəmotətəu təmasək əfəməh
lanəha, kəni kotəni məmə, “In tətauɨn e Elaijə.”

48Kəni rəueiuagɨnmɨn, kəti təmaiumuvənmələsnati kəti təhmenekotɨn,§ kəniməueiu
wain u tarfu, məu e nɨgi, kəni məfən məmə Iesu otəmnɨm. 49 Kəni ilah mɨn nəuvein
kotəni=pənməmə, “Əpəh əmə. Pəh kauteh-to nəmə Elaijə otuvamosmiəgəh in, uə kəpə.”

50Kəni Iesu təmasək əfəməhmɨn, megəhan aru lan məmə otɨmɨs, kəni rəhan nehagiən
tiet.

51 E nian əhruahru əha, napən iətəm tətəhkul e Nimə Rəha Uhgɨn təməhapu mol
nəuvetɨn keiu, təmətuəuin əpəha ilɨs muva mol naunun əpəha ləhtəni. Nəmig təməlauəl,
kəni kəpiel mɨn kəmotəhapu. 52 Kəni suvət mɨn u kəmol e nɨpəg kəpiel kəmotəuag,
kəni nətəmimi nətəm kotəhruahru tepət nətəm kəmohmɨs rəkɨs, kəmotəmiəgəh mɨn.
53 Kəmohiet e suvət mɨn, kəni uərisɨg Iesu təmanəmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən, kəni ilah
kəməhuvən əpəha Jerusɨləmmohiet=pən o nətəmimi tepət.

54 Kəni iətəmi asoli rəha soldiə mɨn rəha nətəm Rom ilah rəhan soldiə mɨn nətəm
kəmoteruh Iesu, kəmotafu nəmig mɨne natimnati mɨn əha. Kəni kəmotəgɨn pɨk, kəni
motəni əfəməhməmə, “!Nɨpəhriəniən, inu Nətɨ Uhgɨn pəhriən!”
† 27:34 Məta nati tarfuu innati kəti təhmenemərsɨnməmə otol təsətəupɨkiənnahməiən,məmə otol iətəmimi təsətəlɨg
viviən. Mətəu Iesu in təsolkeikeiənməmə otəsətəuiən nahməiən, kəni molkeikei məmə rəhan nətəlɨgiən otətəuvɨr əmə.
Tol lanəha in təməsəmnɨmiənmərsɨn u. 27:34 Sam 69:21 27:35 Sam 22:18 27:38 Aes 53:12 27:39 Sam
22:7; 109:25 27:40 Mat 26:61; Jon 2:19 27:43 Sam 22:8 27:46 Sam 22:1 ‡ 27:46 “Eli, Eli” in nəghatiən
Hipru, kəni “lema sapaktəni” in nəghatiən Aramaik (nəghatiən u in iuəkɨr əmə o nəghatiən Hipru). Iesu mɨne rəhan
mɨnnətəmimikəutəghati pɨkenəghatiənmil umɨnenəghatiənKris. § 27:48 Nati u təhmennɨpɨspɨsɨmatrɨs. 27:48
Sam 69:21 27:51 Eks 26:31-33; Hip 10:19-20
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55 Nɨpətan tepət kəmautəhtul isəu məutarfu. Ilah kəmotsɨpən ikɨn Kaləli mau-
tohtəu=pənIesuməutasiru lanenatipɨsɨnpɨsɨnmɨn.* 56 IlahmɨnnəuveinuMeriMaktələ,
kəni Meri umamə rəha Jemɨs mɨne Josɨs, kəni mamə rəha nətɨ Səpəti mil.

Kəmɨtənim Iesu
(Mak 15:42-47; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42)

57 IətəmAramatiə u rəhan nautə tepət, nərgɨn u Josɨp, in iətəmimi kəti rəha Iesu. Nian
tɨnətuva iuəkɨr o napinəpuiən, 58 təmuvənmeruhPailət, kənimətapuəhonɨpətɨ Iesu, kəni
Pailət təmegəhan e nɨpətɨ Iesu kəm in. 59 Kəni Josɨp təmos nɨpətɨ Iesu muvən məuveg e
napən ruən vi kəti, nərgɨn u linən, 60 kəni mələs muvən mələhu=pən e suvət vi kəmol e
nɨpəg kəpiel. Suvət u rəha Josɨp. Kəni mɨsuə=pən e kəpiel asoli kəti mahtɨpəsɨg e nɨpəg
kəpiel lan, kəni matuvən.† 61Meri Maktələ, mɨne Meri kəti mɨn kətuəharəg əha iuəkɨr o
suvət.

Soldiəmɨn nətəmkəmoteh nɨpəg kəpiel
62Nian əha, in nian katol əpenə-penə o Sapət lan, kəni kəməni lauɨg lan e Sapət, pris

asolimɨnmɨneFarəsimɨnkəməhuvənmoteruhPailət. 63Motəni=pənməmə, “Iətəmiasoli.
Nɨkitɨmah tɨnəhti məmə, nian suah kəha, iətəmi rəha neiuəiən, təmətəmiəgəh əhanəh,
mətəni məmə, ‘Nian kɨsɨl otuva muvən, kəni Uhgɨn otosmiəgəh mɨn iəu e nɨmɨsiən.’
64 Tol lanəha, ahli=pən rəham nəuvein soldiə okəhuvən məuteh nɨpəg kəpiel suvət
motətəuarus=pən nian kɨsɨl tuva muvən. Məta rəhan mɨn okəhuva motakləh e nɨpətɨn,
kəni motəni=pən kəm nətəmimi məmə təməmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən. Kəni neiuəiən u, in
otərah tapirəkɨs iətəmaupən.”

65 Kəni Pailət təməni=pən məmə “Otos soldiə mɨn, kəni məhuvən motol natimnati
rəfin iətəm nəkotolkeikei məmə okotol e neh viviən suvət e nɨpəg kəpiel.” 66Kəni soldiə
mɨn kəməhuvən mauteh vivi nɨpəg kəpiel, motələhu=pən nəmtətiən kəti e kəpiel.‡ Kəni
kəmotələhu soldiəmɨnməmə okauteh ikɨn əha.

28
Iesu təməmiəgəhmɨn

e nɨmɨsiən
(Mak 16:1-8; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)

1ESante* ləplapɨnagɨn, təmətianməsianviviən,MeriMaktələmɨneMeri kətimɨnkəmian
məmə okuəsal=pən e suvət e nɨpəg kəpiel.

2Kəni əmeiko, nəmig asoli kəti təməlauəl mətəu-inu agelo kəti rəha Iərmənɨg təmsɨpəri
e negəu e neai muvən e nɨpəg kəpiel, kəni mɨsuə rəkɨs e kəpiel, kəni mətəharəg-pəri
lan. 3 In tətasiə təhmen e noraipiən, kəni rəhan napən mɨn kotəruən təhmen e nəuaui
nɨtəhi. 4Soldiəmɨnkəmotəgɨnpɨk, kənimotərəmrumɨn, narmɨlah təmɨkə təhmen enətəm
kəmohmɨs.

5 Kəni agelo təməni=pən kəm pəta mil məmə, “Suəgɨniən, mətəu-inu iəkəhrun məmə
nətuəsal e Iesu iətəm kəmətu-pəri e nɨgi kəməluau. 6 Tɨkə u ikɨn inu. In təməmiəgəh mɨn
e nɨmɨsiən təhmen əmə e inu təməni mɨne aupən. Iəuva mueruh ikɨn təmətəməhli ikɨn.
7Kəni ian uəhai, kəni muəni=pən kəm rəhanmɨn nətəmimi məmə, ‘In təməmiəgəhmɨn e
* 27:55 Nɨpətan mɨn əha kəmotasiru e Iesu e nati pɨsɨn təhmen e nauəniən, mɨne nəhu, mɨne ikɨn rəha napɨliən.
27:55 Luk 8:2-3 27:58 Dut 21:22-23 † 27:60 Kəpiel u kətahtɨpəsɨg=pən lan e nɨpəg suvət lan, kəmətei
təharəg əharəg təhmen e whil rəha loto asoli kəti, təhmen e uan mitə mɨne e nəharəg əharəgiən rəhan. 27:60
Aes 53:9 27:63 Mat 12:40; 16:21; Mak 9:31; 10:33-34; Luk 9:22; 18:31-33; Jon 2:19-21 ‡ 27:66 Rəueiu, kitah
kəsotəhrun əhruahruiən məmə kəmol nəmtətiən əha e noliən nak. Kəmə təhro kəməlis nɨləuɨs kəti iətəm təmol mak
lan, uə kəmə təhro, kəmol plastə. Mətəu nətəmimi rəfin kotəhrunməmə iətəmi kəti otəsekiən nati əhaməsələs rəkɨsiən.
Kəni nəmə kauteruh nəmtətiən kəti məmə təməhapu=pən, uə təmiet rəkɨs, kəni soldiəmɨn okotəhrunməmə iətəmi kəti
təmahuvihin rəkɨs kəpiel. * 28:1 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “Nian Sapət tɨnol naunun, e nian iətəm
tətaupən e wik” 28:6 Mat 12:40; 16:21
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nɨmɨsiən, kəni in tətaupən e təmah matuvən əpəha Kaləli. Kəni ikɨn əha, onəkoteruh in
ikɨn.’ Intələh, rəhak u nəghatiən inəni kəm təlau.”

8 Kəni pəta mil kəmuagɨm uəhai əmə e suvət e nɨpəg kəpiel, mətuəgɨn, mətəu nɨkilau
tagiən, mətian məmə okuəni=pən kəm nətəmimi mɨn rəha Iesu. 9Kəni əmeiko, Iesu tiet
pətɨgəm o lau, məni=pən kəm lau məmə, “Təuvɨr.” Kəni kəmiəuva o Iesu, muaskəlɨm
nəhlkɨn, kəni muəfaki kəm in. 10 Kəni Iesu təməni=pən kəm lau məmə, “Suəgɨniən. Ian
muəni=pən kəmpiakmɨnməmə okəhuvən Kaləli. Ikɨn əha okoteruh iəu ikɨn.”

Nəghatiən rəha soldiəmɨn
11Nian pəta mil kəmualiuək mətian, kəni soldiə mɨn əha nəuvein kəməhuvən e taun,

kəni motəni=pən kəmpris asoli mɨn natimnati rəfin iətəm kəmoteruh. 12Nian pris asoli
mɨn kəməhuvən moteruh nətəmimi asoli rəha nətəm Isrel, kəni motol nəuə kəti motəlis
nəghatiən lan. Kəni motəfən məni asoli kəm soldiə mɨn, 13motəni=pən kəm lah məmə,
“Nəkotəni=pən kəmnətəmimi məmə, ‘Rəhan mɨn nətəmimi kəməhuva lapɨn nian itɨmah
iəmotapɨli,motakləhenɨpətɨnmotələsmotagɨm.’ 14Nəməkəpmənotətəunanusiənu, kəni
itɨmah iəkəhuvən motəni nəghatiən kəti kəm in. Kəni itɨmah onəsotosiən nərahiən kəti
lan.” 15Tol lanəha, soldiəmɨn kəmotos məni, kəni motol təhmen=pən əməməmə kəməni
mɨne kəm lah. Kəni nəghatiən eiuə u təmuvənmɨtəlau e nətəm Isrelmuvamətəuarus=pa
rəueiu.

Iesu təmiet pətɨgəm
o rəhanmɨn nətəmimi

(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23)
16Kəni nətəmi lepɨn rəha Iesu kəməhuvən Kaləli, məhuvən e nɨtəuət iətəm Iesu təməni

kəm lah məmə okəhuvən ikɨn. 17 Nian kəmoteruh in, kəni kəmotəfaki kəm in, mətəu
nəuvein rəhalah nətəlɨgiən tatol keiu. 18 Kəni Iesu tuva o lah, kəni məni=pən kəm lah
məmə, “Nepətiənrəfinrəhanegəueneaimɨnenəhuenɨftəni onarmənɨgiən, Uhgɨn təməfa
kəm iəu. 19Tol lanu, onəkəhuvən motiuvi nətəmimi e nəuanɨləuɨs mɨn rəfin e nɨtəni mɨn
rəfin məmə okəhuva rəhak nətəmimi, kəni motol bəptais e lah e nərgɨ Tatə Uhgɨn, mɨne
Nətɨn, mɨne Narmɨn, 20 kəni motəgətun ilah məmə okotohtəu=pən rəfin nəghatiən mɨn
iətəm iəməni kəm təmah. Kəni nɨpəhriəniən, iətatɨg kitah min itəmah nian mɨn rəfin
mətəuarus naunun nian.”

28:10 Mat 26:32 28:16 Mat 26:32 28:18 Jon 13:3; Efəs 1:20-22 28:19 Mak 16:15-16; Uək 1:8
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Mak
Nanusiən Təuvɨr Rəha Iesu Krɨsto

IətəmMak Təmətei
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə uMak

?Pəh təmətei nauəuə u? JonMak təmətei nauəuə u. In səniəmə iətəmi tueləf kəti rəha
Iesu. Mətəu kətəni məmə in niəli təuvɨr kəti rəha Pitə iətəm ilau kətian ikɨn mɨn tepət.
Nauəuə rəhaUəkMɨn tətəniməmə in təmuvən ilauPol e rəhannaliuəkiən iətəmtəmaupən
mol, kəni uərisɨg lan, təmuvən ilau Panəpəs.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Kəmotəni məmə Mak təmətatɨg Rom nian in təmətei

nauəuə u, kəni nəmə təhro ilau Pitə, uərisɨg kohamu Pitə. Mak təmətei nauəuə u tatuvən
o nəfaki mɨn əpəha Rom u ilah Nanihluə mɨn. Kitah kotəhrun lanəha mətəu-inu in
tətəni pətɨgəm nɨpətɨ noliən mɨn rəha nətəm Isrel iətəm kautol. Kəni e nauəuə u, təmətei
nəghatiən nəuvein e nəghatiən Aramaik iətəm nətəm Isrel kɨnotəhrun rəkɨs. Mətəu
in təməuhlin nəghatiən mɨn u tuva e nəghatiən Kris iətəm Nanihluə mɨn əpəha Rom
kəutəghati lan.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? E nian Mak təmətei nauəuə u, kəni nətəm Rom

kəutarmənɨg e nɨtəni asoli iətəm tɨtəlau e Nɨtəhi Metitereniən. Rəhalah nəghatiən kətiəh
əmə, kəni rəhalah suaru kotəuvɨr, kəni rəhalah noliən o nahli-pəniən nəghatiən mɨn in
təuvɨr. Nian əha, in nian təuvɨr o nəni pətɨgəmiən Nanusiən Təuvɨr rəha Iesu Krɨsto. E
nian əha, Nanusiən Təuvɨr təmaiu uəhai əmə e nɨtəni pɨsɨn pɨsɨn mɨn e suaru mɨn rəha
Rom.
?Təmətei nauəuə u o nak? Mak tolkeikei məmə otəni pətɨgəm əhruahru nanusiən

rəfin rəha Iesu, məmə in pəh, kəni in təmol nak, kəni mətəgətun nak. Nəmə təhro in
tolkeikei məmə otəfəri nətəlɨgiən rəha nəfaki mɨn əpəha Rom, mətəu-inu nətəmimi tepət
kəmol nərahiən kəm lah. Mak təmətei nətəlɨgiən tepət o nian iəkɨsmɨn iətəmotəpanuva e
nəmiəgəhiən rəha nətəmimi rəha Iesu. Kəni in təməni pətɨgəmnoliən rəha Iesu məmə in
mɨn təmətatɨg e nian iəkɨs mɨn.

Jon Bəptais təmol əpenə-penə e suaru
(Mat 3:1-12; Luk 3:1-18; Jon 1:19-28)

1 Inu nətuəuiniən rəha Nanusiən Təuvɨr rəha Iesu Krɨsto, NətɨUhgɨn. 2 Iəni rəha Uhgɨn,
nərgɨn u Aiseə təmətei lanu e nauəuə aupən. Uhgɨn təməni məmə,
“Otafu-to. Iətahli=pɨnə iahləpis iətəm otos rəhak nəghatiən. In otaupən lam məmə otol

əpenə-penə e rəham suaru.”
3 “Iətəmimi u tətauɨn əpəha ikɨn təpiə-məpiə ikɨn mətəni məmə, ‘Itəmah, otol əpenə-penə

e suaru rəha Iərmənɨg, kəni motol rəhan suaru təhruahru.’ ”
4 Kəni iahləpis u in Jon Bəptais. Tol lanəha, təmiet=pa ikɨn təpiə-məpiə ikɨn matol

bəptais e nətəmimi, kənimətəni pətɨgəmnəghatiən rəhaUhgɨnkəmlahməməokotəkeikei
motəuhlin nəmtahlah o noliən tərahmɨn rəhalah, kəniməhuvən oUhgɨn,məmə in otafəl
noliən tərah mɨn rəhalah. Kəni nəmtətiən kəti o nati u, okol bəptais e lah. 5 Nətəmimi
tepət pɨk e nɨtəni Jutiə mɨne taun əha Jerusɨləm, kəməhuva motətəlɨg e rəhan nəghatiən,
kəni motəni pətɨgəm rəhalah noliən tərahmɨn, kəni Jon təmol bəptais e lah əpəha e nəhu
Jotən.

6 Jon təməsuvəniən e napən təuvɨr. Rəhannapən təhmen əmə e rəha iəni u Elaijə aupən.
Rəhan napən kəmol e nɨmeimei kaməl, kəni rəhan kətəuti kəmol e nɨlosɨ kau, kənimatun
əmə pitu mɨne nəhu sukəpak e nɨkinati. 7 Kəni təməni pətɨgəm kəm nətəmimi məmə,
“Iətəmi kəti u tatuərisɨg lak, rəhan nəsanəniən mɨne nepətiən tapirəkɨs iəu. Kəni iəu
1:2 Mal 3:1 1:3 Aes 40:3 1:4 Uək 13:24; 19:4 1:6 2King 1:8; Mat 11:8
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ləhtəni agɨn, iəsəhmen mɨniən məmə iəkeiuaiu mɨtɨs rəkɨs nɨləuɨs e rəhan put. 8 Iatol
bəptais e təmah e nəhu, mətəu in otəpanol bəptais e təmah e Narmɨn Rəha Uhgɨn.”

Jon təmol bəptais e Iesu əpəha e nəhu Jotən
(Mat 3:13-17; Luk 3:21-22)

9E nian əha, Iesu təmiet əpəhaNasərɨt, lahuənu kəti əpəha Kaləli muva. Kəni Jon təmol
bəptais lan əpəha e nəhu Jotən. 10Nian Iesu təməri əpəha e nəhu, kəni məsal-pəri mafu
negəu e neai təməuag, kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn təmeiuaiu=pa ohni təhmen=pən e mak.
11KəninəuiaUhgɨn təmsɨpəri əpəhaenegəueneaimətəni lanu lanməmə, “Iknətɨkkeikei,
iəkolkeikei pɨk ik, kəni nɨkik tagiən pɨk agɨn ohnik.”

Setən təməfən-əfən kəm Iesu
(Mat 4:1-11; Luk 4:1-13)

12 Kəni rəueiu agɨn mɨn, Narmɨn Rəha Uhgɨn təmiti=pən Iesu əpəha ikɨn təpiə-məpiə
ikɨn, 13 ima nati rarpɨn mɨn. Təmatɨg ikɨn mos nian fote. E nian mɨn əha Setən tətəfən-
əfən kəm in. Kəni nagelo mɨn kəmotasiru lan.

Iesu tɨnətuəuinmətəni pətɨgəmNanusiən Təuvɨr
(Mat 4:12-17; Luk 4:14-15)

14 Nian kɨnləfən rəkɨs Jon e kaləpus, Iesu təmuvən əpəha Kaləli mətəni pətɨgəm
Nanusiən Təuvɨr rəha Uhgɨn kəm nətəmimi. 15 Təməni məmə, “!Nian tɨnuva əhruahru
əha rəueiu! !Rəhan nian tɨnuva! !Nian rəha Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn tɨnatuva iuəkɨr! !
Otəuhlinnətəlɨgiənrəhatəmah,motəpəhpəhriənnoliəntərahmɨn, kəniməhuvənoUhgɨn,
kəni motəhatətə e Nanusiən Təuvɨr!”

Iesu təmauɨn e nətəmimi kuvət rəha niuviən nəmu
(Mat 4:18-22; Luk 5:1-11)

16 Nian Iesu təmətaliuək e nɨkalɨ nəhu Lek Kaləli, kəni meruh suah mil keiu, rəha
niuviən nəmu mɨn, nərgɨlau u Saimon mɨne pian Antɨru. Kətuatu e net. 17 Kəni Iesu
təməni=pən kəm lau məmə, “Iəuva, muɨtəu=pa iəu, miəuva rəhak iətəmimi mil, kəni iəu
iəkol itəlau nəkiəuva iətəmimi mil rəha niuviən nətəmimi məmə okəhuva rəhak mɨn
nətəmimi.” 18Kəni əmeiko kuəpəh rəhalau net, kəni muɨtəu=pən.

19Kəni Iesu təmaliuək muvən təhmɨn mɨn nəuvetɨn, kəni meruh nətɨ Səpəti mil Jemɨs
mɨne pian Jon kətuəharəg e rəhalau bot mətuəhli vivi rəhalau net. 20 Kəni e nian əmə
kəha inəha, Iesu təmauɨn e lau lan, kəni kuəhtul muəpəh rəhalau tatə Səpəti mɨne rəhan
noluəkmɨn kəutəharəg e nɨpəg nəua bot, kəni muɨtəu=pən Iesu.

Iesu təməhgi pətɨgəm
narmɨn tərahmɨn e iətəmi kəti
əpəha Kapeniəm.

(Luk 4:31-37)
21 Kəni Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəməhuvən əpəha lahuənu Kapeniəm. Kəni e

nian rəha Sapət, Iesu təmuvən əpəha e nimə rəha nuhapumɨniən mətəgətun nətəmimi.
22 Kəni nətəmimi kəmotətəu rəhan nəghatiən, narmɨlah təmiuvɨg pɨk ohni mətəu-inu
rəhan nəghatiən təfɨgəm, nepətiən əha ikɨn, kəni mapirəkɨs rəha nəgətunmɨn rəha Lou.

23 Kəni e nian əha, iətəmi kəti narmɨn tərah tətatɨg lan təmuva imə mətagət əfəməh
məmə, 24“!Ik Iesu iətəmNasərɨt! ?Nəmuvaməməonəkəhroe tɨmah? !Nəmə təhronəmuva
məmə onəkərəkɨn itɨmah! Iəu inəhrun rəkɨs ik, ik Iətəmi Asim rəha Uhgɨn!”

25Kəni mətəu Iesu təməni=pən əskasɨk kəmnarmɨn tərah kəhaməmə, “!Ah! Səghatiən,
miet e suah u.” 26Kəni narmɨn tərah təmol nɨpətɨ suah kəha tərəmrumɨn, magət əfəməh
miet lan.
1:7 Uək 13:25 1:11 Sam 2:7; Aes 42:1; Mat 12:18; Mak 9:7 1:13 Sam 91:11-13 1:14 Mak 6:17 1:15 Mat
3:2 1:22 Mat 7:28-29 1:24 Mak 5:7 1:26 Mak 9:26
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27Kəni nətəmimi kəmotauɨt motəni=pən kəm lahmɨnməmə, “!Ei, nak u! Nəgətuniən vi
kəti u. !Suah u tatos nəsanəniən o nəghatiən kəm narmɨn tərah mɨn, kəni kautətəlɨg lan
mautol nəuian!” 28Kəni kəmanusueiuəhai əmə Iesu, tuvənmapəkol əpəhaenɨtəniKaləli.

Iesu təmol vivi
nətəmimi tepət

(Mat 8:14-17; Luk 4:38-41)
29 Nian Iesu mɨne Jemɨs, Jon, Saimon, mɨne Antɨru kəmohiet e nimə rəha nuha-

pumɨniən, kənimotaiu əhruahruməhuvən əpəha lahuənu ima SaimonmɨneAntɨru ikɨn.
30 Nian kəməhuvən, mətəu uhu Saimon tətətəpu-ətəpu, kəni mətapɨli pəri e rəhan pet,
kəni kəmotəni=pən kəm Iesu məmə pətan əha tatɨmɨs. 31 Kəni Iesu təmuvən meapən o
nəhlmɨn kənimasiru lan təhtul. Kəni nətəpu-ətəpuiən tagɨmlan. Kəni tuvənmatol nɨglah
nauəniən.

32 Tɨnapinəpu mɨtɨgar tɨnatiuvɨg, nian rəha Sapət tɨnol naunun, kəni nətəmimi mɨn u
kautohmɨs, mɨne nətəmimi narmɨn tərah tətatɨg e lah, pialah mɨn kəmotos ilah məhuva
o Iesu. 33 Nətəmimi rəfin e lahuənu əha kəməhuva motuhapumɨn əmə ilah mɨn əpəha
e namtɨhluə e nimə əha rəha Saimon mɨne Antɨru. 34 Kəni Iesu təmol vivi nətəmimi
tepət u kautos nɨmɨsiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn kotəuvɨr, kəni məhgi pətɨgəm narmɨn tərah
tepət e nətəmimi, mətəu təməniəhu narmɨn tərah mɨn məmə okəsotəghatiən, mətəu-inu
kɨnotəhrun rəkɨs məmə pəh u Iesu.

Iesu təmətanus pətɨgəmrəhan nəghatiən əpəha Kaləli
(Luk 4:42-44)

35Kəni ləplapɨn agɨn, fətukai təsəri əhanəhiən, Iesu təmiet muvən əpəha ikɨn nətəmimi
kohkə ikɨn mətəfaki. 36 Kəni Saimon mɨne in mɨn nəuvein kəməhuvən məutəsal lan.
37Nian kəmoteruh, kəni kəmotəni=pən kəm inməmə, “Nətəmimi rəfin kəutəsal lam.”

38Mətəu Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Kəpə. Pəh kəhuvən əpəha e lahuənu pɨsɨn
mɨn nəuvein, iəkanus pətɨgəmrəhak nəghatiən kəmnətəmimimapəkolmətəu-inu, nati u
inu iəmuva ohni məmə iəkol.”

39Kəni muvən mapəkol rəfin e nɨtəni əpəha Kaləli, mətanus pətɨgəm rəhan nəghatiən
əpəhaenimə rəhanuhapumɨniənmɨn, kəniməhgi pətɨgəmnarmɨn tərahmɨnenətəmimi.

Iesu təmol vivi suah kəti leprosi təmol
(Mat 8:1-4; Luk 5:12-16)

40 Suah kəti leprosi təmol, təmuva mɨsin=pən nəulɨn o Iesu mətasək=pən e nəuvɨriən
ohni məmə, “Nəmə nəkolkeikei, kəni nəkəhrun nol viviən iəu kəni mafəl rəkɨs
namɨkmɨkiən lak.”

41Kəni Iesu nɨkin təmahmə pɨk ohni, kəni təmuahru e nəhlmɨnmələhu=pən lan, məni
məmə, “Əuəh. Iəkolkeikei. !Əuvɨr-tə!” 42Kəni rəueiu agɨn mɨn, nɨmɨsiən leprosi təmagɨm
mɨkə lan, kəni nɨpətɨn təuvɨr, namɨkmɨkiən tɨkə. 43-44 Kəni Iesu təməni=pən əskasɨk kəm
suah kəha məmə, “Nəsəni pətɨgəmiən natimnati mɨn u kəm nətəmimi, mətəu uvən əmə
meh pris kəti pəh in teh məmə nɨpətɨm tɨnol lanu lan, kəni əfən kəm in nati u iətəm Lou
rəhaMosɨs təməni o suah kəti iətəmrəhan leprosi tɨnɨkə, kəni nətəmimi okotəhrunməmə
nɨpəhriəniən nɨnəuvɨr, kəni rəham namɨkmɨkiən tɨnɨkə.” Kəni mahli=pən tatuvən.

45Mətəu suah u təmuvən kəni məni pətɨgəmnati u kəmnətəmimi mɨn rəfinmol məmə
Iesu təsuvəniən e lahuənumɨnməghatimətəu-inu nɨmənin nətəmimi tepət pɨk kautəhtul
pəsɨg lan. Kəni o nati əha inəha, təmətan ikɨn nətəmimi kohkə ikɨn. Kəni nətəmimi
kotsɨpən ikɨnmɨn rəfinməutəhuva ohni.
1:28 Mat 4:24 1:34 Mak 3:10-12 1:35 Mat 14:23; Mak 6:46 1:39 Mat 4:23; 9:35 1:43-44 Lev 14:1-32
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2
Iesu təmol vivi suah kəti nɨpətɨn nəuvetɨn təmɨmɨs
(Mat 9:1-8; Luk 5:17-26)

1Nian nəuvein kɨnəhuva rəkɨsmɨnəhuvən, Iesu təmɨtəlɨg=pənmɨn əpəha Kapeniəm, kəni
nəghatiən təmaiu muvən kəm nətəmimi mɨn məmə Iesu əpəha e rəhan nimə. 2 Kəni
nətəmimi tepət kəməhuva motəriauəh vivi əpəha imə, mɨne ihluə mɨne, kəni nəua
nɨmahan kəti tɨkə o iətəmimi kəti mɨn. Kəni Iesu tətəni pətɨgəm rəhan nəghatiən kəm lah.

3 Kəni nətəmimi kuvət kəmotəlis pialah kəti məhuva o Iesu iətəm nɨpətɨn nəuvetɨn
təmɨmɨs mətapɨli-pəri əmə e rəhan nɨmahan. 4 Nian kəməhuva, mətəu nətəmimi nəri
əpəha imə, kəni ko kəsəhuvəniən imə moteruh Iesu. Kəni kotələs məhuvən əpəha ilɨs e
nəhue nimə motos rəkɨs nəhgɨ nimə nəuvetɨn əhruahru əmə əha Iesu tətəhtul ikɨn imə,*
kəni motəhlman-əhlman e iətəmi u teiuaiu e nɨmahan rəhan muvən iuəkɨr əmə o Iesu.
5 Nian Iesu təmeruh nəhatətəiən rəhalah, kəni təni=pən kəm iətəm tatɨmɨs əha məmə,
“Nətɨk, iəu inos rəkɨs rəkɨs noliən tərah rəham.”

6 Mətəu nəgətun mɨn nəuvein rəha Lou kəutəharəg əpəha imə, kəni nɨkilah təməhti
məmə, 7 “?Təhro suah u tətəni rah Uhgɨn? Nəghatiən əha tərah. Uhgɨn əmə təhrun nos
rəkɨsiən noliən tərah rəha iətəmimi. !Pəhmɨn təhrun nos rəkɨsiən!”

8 Kəni rəueiu agɨn mɨn, Iesu təhrun rəhalah nətəlɨgiən, kəni məni məmə, “?Təhro
nɨkitəmah tətəhti pɨk natimnati mɨn lanu lan? 9 ?In pəhruvən tɨmətɨg, iətəm inu məmə
iəkəni=pən kəm suah uməmə, ‘Inos rəkɨs rəkɨs rəham noliən tərah,’ uə inu tɨmətɨgməmə,
‘Əhtul, mələs rəham nɨmahan matuvən’? 10 Mətəu iəkol nati kəti məmə onəkotəhrun
məmə iəuNətɨ Iətəmimi, iatos nepətiən u ikɨnu e nəhue nɨftəni o nos rəkɨsiən noliən tərah
rəha nətəmimi.” Kəni məni=pən kəm suah kəha məmə, 11 “Iətəni=pɨnə kəm ik məmə,
əhtul, mələs rəham nɨmahan matuvən imam ikɨn.” 12 Kəni əmeiko suah u təməhtul,
mələs rəhan nɨmahan, maliuək matuvən, kəni ilah rəfin kəmoteruh, motauɨt, narmɨlah
təmiuvɨgohni, kənimotəni-viviUhgɨnmotəniməmə, “Iəsoteh əhanəhiənnati kəti tol lanu
lan nian kəti mɨne.”

Iesu təmauɨn e Lifai məmə otuvamuərisɨg lan.
(Mat 9:9-13; Luk 5:27-32)

13 Iesu təmuvənmɨnmətaliuək əpəha e nɨkalɨ nəhu Lek Kaləli, kəni nɨmənin nətəmimi
kəməhuva ohni, kəni tətəgətun ilah. 14 Kəni təmaliuək matuvən kəni meruh Lifai nətɨ
Alfiəs, in iətəmimi rəha nosiən məni rəha takɨs, tətəharəg imə matol uək. Kəni Iesu
təməni=pən kəm in məmə, “Ɨtəu=pa iəu, muva rəhak iətəmimi.” Kəni əmeiko təhtul
muərisɨg lan.

15Kəni nian kəti, Iesu təmuvənmətauən əpəha imaLifai ikɨn ilahnətəmimi rəhanosiən
məni rəha takɨs, mɨne nətəmi kətəni məmə nol təfagə tərah nəuvein.† Məutauən pəti
ilah Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi mətəu-inu nətəmimi tepət kotol təfagə tərah lanəha
mautəhuərisɨg e Iesu. 16 Iəgətun mɨn nəuvein rəha Lou, ilah Farəsi mɨn. Kəni nəuvein
kəmotehməmə Iesu tətauən pəti əmə ilah nol təfagəmɨn əha, mɨne nətəmimi rəha nosiən
məni rəha takɨs, kəni kotətapuəh o nətəmimi rəhanmɨnməmə, “?Təhro Iesu tətauən pəti
əmə ilah nətəmkautol lanəha?”

17 Kəni Iesu təmətəu rəhalah nəghatiən kəni təməni=pən kəm lah məmə, “Nətəmimi
mɨnukəsohmɨs-ohmɨsiənkəsəhuvəniəno toktə,mətəunətəmimimɨnukautohmɨs-ohmɨs,
toktə təkeikeimuvənmeruh ilah. Iəu iəməsuvaiənməmə iəkauɨnenətəmimimɨnukotəni
* 2:4 E nian əha, kəmol nəhgɨ nimə e tael. Kəni nətəmimi mɨn u kəmotos rəkɨs tael mɨn nəuvein məmə kotol nɨpəg
təhmen e iətəmi u iətəm tatɨmɨs. † 2:15 Farəsi mɨn, kəutəni e nətəmimi tepət məmə ilah nol təfagə tərah. Nəmə təhro
ilah kəsotəfaki viviən, uə nəmə təhro ilah nanihluə mɨn, uə nəmə təhro nətəmimi kəsotolkeikeiən ilah, uə nəmə təhro
ilah nɨpətan rəha suaru uə nətəmi rəha nosiən takɨs, uə nəmə təhro ilah kəsotohtəu=pən viviən nɨpɨlga lou əlkələhmɨn
e Lou asoli rəhaMosɨs. 2:16 Mat 11:19
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məməkɨnotəhruahru rəkɨs. Mətəu iəmuvaməmə iəkauɨnenətəmimimɨnukotəhrun əmə
məmə ilah kautol noliən tərahmɨn.”‡

Kotəpəh nauəniən o nəfakiən
(Mat 9:14-17; Luk 5:33-39)

18Kəni enian əha, nətəmimimɨnrəha JonBəptaismɨneFarəsimɨnkəmotəpəhnauəniən
məutətuakəmonəfakiənkəmUhgɨn. Kəni nətəmiminəuvein kəməhuvamotəni=pənkəm
Iesuməmə, “Afu-to, nətəmimi rəha Jon Bəptais mɨnə Farəsi mɨn kəutətuakəmo nəfakiən.
?Mətəu təhro rəhammɨn kəsotoliən lanəha?”

19Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “?Nian katol lafet lan rəha iətəm tatol marɨt,
kəni iərman u otolmarɨt tətatɨg əhanəh ilah inmɨn nəuveinmautol lafet, nɨkitəmah təhti
məmə otətuakəmməpəh nauəniən? !Kəpə! Nian tətatɨg əhanəhiən ilah min, kəni nɨkilah
tətagiən, məutauən əmə. 20 Mətəu nian əpəha ikɨn məmə okəpanələs rəkɨs suah kəha
lan, kəni e nian əha in əha, in mɨn nəuvein nɨkilah otahmə ohni, kəni kəpanotətuakəm
motəpəh nauəniən lan.”

21 Kəni təmatɨg məni məmə, “Suah kəti mɨn ko təsəhli-pəniən nəuvetɨ napən vi kəti e
napən əmnəmɨt iətəmtəməhapu. Nəməotəhli=pən, kəninapənviu təhrunnəhapuasoliən
napən əmnəmɨt u.

22 “Iətəmi kəti mɨn ko təsiuvi-pəniən wain vi kəti e nɨlosɨ nati əuas kəti, mətəu-inu
nəmə otiuvi=pən wain vi e nɨlosɨ nəni əuas iətəm təskasɨk, kəni wain otahlɨfu kəni nɨlosɨ
nəni əuas u otasisi kəni məhapu, kəni wain mɨne nɨlosɨ nəni u okuərah. Mətəu wain vi
okiuvi=pən əmə e nɨlosɨ nəni vi iətəm tɨmətmətɨg.”§

Nətəmimimɨn rəha Iesu kəmotəhli wit e Sapət
(Mat 12:1-8; Luk 6:1-5)

23 E nian kəti e Sapət, Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəməutaliuək məutohapumɨn e
nɨki nasumiən rəha wit, kəni nətəmimimɨn rəha Iesu kəmotəhli wit məmə okotun.

24 Kəni Farəsi mɨn u kəutaskəlɨm əskasɨk Lou rəha Mosɨs kəmotəni=pən kəm Iesu
məmə, “!Ei, afu-to! E Sapət, kəsəuləkiən e nasumiənmɨne kəsoliən natimnati mɨn lanəha
kotərəkɨn Lou. ?Təhro rəhammɨn nətəmimi kautol lanəha?”

25-26 Iesu təmuhalpɨn rəhalah nəghatiən məmə, “Nəmə təhro itəmah nəsotafin
əhanəhiən nati u Tefɨt təmol aupən nian Apiətə in pris asoli agɨn rəha Uhgɨn. Itəmah
nɨnotafin rəkɨs məmə Tefɨt nəumɨs təmus, kəni tuvən əpəha e Nima Tapolɨn rəha Uhgɨn,
kəni mələs pɨret asim u pris mɨn əmə kautun, kəni in mələs muva mun ilah in mɨn
nəuvein.”

27Kəni təmatɨg məni=pən mɨn kəm lah məmə, “!Kəməsoliən Sapət məmə in nati fɨgəm
kəm nətəmimi, mətəu kəmol Sapət məmə otasiru e lah kotəmeig!* 28Tol lanəha, iəu Nətɨ
Iətəmimi iətarmənɨg rəfin e natimnati mɨn, kəni mətarmənɨgmɨn e Sapət.”

3
Iesu təmol vivi

nəhlmɨ suah kəti təməpaiu
(Mat 12:9-14; Luk 6:6-11)

1E Sapət kəti mɨn, Iesu təmɨtəlɨg=pənmɨn əpəha e nimə rəha nuhapumɨniən kəni meruh
suah kəti nəhlmɨn təmɨmɨs, təsuahruiən lan. 2 Nian Iesu təmuvən imə, kəni nətəmimi
‡ 2:17 Farəsi mɨnmɨne nətəmi asoli rəha nətəm Isrel, nɨkilah təhti məmə ilah kotəhruahru e nəhmtɨUhgɨnmətəu-inu
kəutohtəu=pən Lou Rəha Mosɨs. Uhgɨn təhrun nɨkilah məhrun məmə ilah nol təfagə pəhriən. Mətəu Iesu təruru
nasiruiən e lah mətəu-inu ilah kəsotegəhaniən məmə ilah nol təfagə. Mətəu nətəmimi tepət kəmotəhrun məmə ilah
nol təfagəmotolkeikei məmə kotəpəh noliən tərah mɨn rəhalah motolkeikei məmə Uhgɨn otafəl rəkɨs təfagə tərah mɨn
rəhalah. Iesu təniməmə in təmuvaməmə otasiru e lah. § 2:22 Afin futnot e Luk 5:37 2:24 Dut 23:25 2:25-26
1Saml 21:1-6 2:25-26 Lev 24:5-9 2:27 Dut 5:14 * 2:27 Farəsi mɨn kəmotol lou əlkələh mɨn tepət tepət rəha
Sapət, kəni tiəkɨs məmə nətəmimi okotol rəfin ilah. Inu tatol məmə Sapət in nati fɨgəm. Mətəu nətəlɨgiən rəha Uhgɨn
məmə Sapət in nian kəti iətəmnətəmimi okotəmeigmagiən lan.
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nəuvein kəmauteruh vivi məmə otol vivi iətəmi u e Sapət, uə kəpə. Nəmə in tatol, kəni
okotəni məmə in tətərəkɨn Lou rəha Sapət. 3 Kəni Iesu təməni=pən kəm suah u məmə,
“Əhtulmuva u aupən,” kəni təhtul muvən əpəha aupən.

4Kəni Iesu təmahi ilahməmə, “Iəkolkeikeiməmə iəkətapuəhnati kəti o təmah. ?Təhro?
?E nian rəha Sapət, noliən nak in təhruahru e Louməmə okol, kəhrun noliən nati təuvɨr
uəkəhrunnoliənnati tərah? ?Okosmiəgəh iətəmi, uəokuhamu itəmi?” Mətəukotəpnapɨn
əmə.

5Kəni Iesu təməsal=pən meruh ilah, kəni niəməha tol, kəni nɨkin tahmə o lah mətəu-
inu rəhn-kapə lah tiəkɨs pɨk. Kəni məni=pən kəm suah u məmə, “Uahru-to e nəhlməm.”
Kəni suah u təmuahru e nəhlmɨn, əmeiko nəhlmɨn təuvɨr. 6Kəni Farəsimɨn əha kəmohiet
motaiu əhruahru əmə məhuvən moteruh rəhalah tɨkɨmɨr mɨn e pati rəha Herot, motol
məhuva əmə kətiəhmotəsal e suaruməmə okotələs Iesumotohamu.

Nɨmənin nətəmimi kəmautəhuərisɨg e Iesu
7 Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəmohiet moteiuaiu məhuvən əpəha e nəhu Lek

Kaləli. Nɨmənin nətəmimi kəmautəhuərisɨg e lah. Nətəmimimɨn u nəuvein kəmotsɨpən e
lahuənu rəhalah e nɨtəni Kaləli, 8nəuvein kotsɨpən əpəha e lahuənu əlkələh mɨn e nɨtəni
əpəha Jutiə; nəuvein kotsɨpən Jerusɨləm. Nəuvein mɨn kəmotsɨpən e nəuvetɨnmɨn əpəha
nɨtəni Itumiə mɨne nəve nəhu Jotən e nɨtəni=pən matuvən. Nəuvein mɨn kəmotsɨpən
pahav əpəha ikɨn mɨn e taun mil u Taea mɨne Saedon. Nətəmimi mɨn u kɨnotətəu rəkɨs
natimnati mɨn u Iesu tatol ilah, kəni kəməhuvaməmə okoteruh.

9 Kəni nɨmənin nətəmimi kəməhuva pɨk, kəni Iesu təməni=pən kəm rəhan mɨn
nətəmimi məmə okotol əpenə-penə e bot kəti məmə otuvənməharəg lan, məmə nɨmənin
nətəmimi okəsotəhgi-əhgi pɨkiən in. 10 Mətəu-inu tɨnol vivi rəkɨs nətəmimi tepət, kəni
nətəmimi mɨn u kautohmɨs əhanəh kəutəhgi-əhgi ilah mɨn məmə okəhuva iuəkɨr motek
Iesu. 11 Kəni nian nətəmimi nətəm narmɨn tərah mɨn kəutatɨg e lah kəmotafu Iesu,
kəmotaiu aupən lanmotəmei=pən ohni motagət əfəməhməmə, “Ik NətɨUhgɨn!” 12Mətəu
Iesu təməniəhu əskasɨk narmɨn tərahmɨn uməmə kəsotəni pətɨgəmiən in kəmnətəmimi.

Iesu təmauɨn e rəhan nətəmimi ilah tueləf məmə okəhuərisɨg lan.
(Mat 10:1-4; Luk 6:12-16)

13Kəni Iesu mɨne kəməhuvən əpəha e nəhue nɨtəuət, kəni tətauɨn e nətəmimi nəuvein
əmə okəhuva ohni. 14Nian kəməhuvən, kəni təmɨtəpɨn rəkɨs ilah tueləf kəni məfəri ilah
məmə aposɨl mɨn. In təməni mɨn məmə nətəmimi mɨn əha, ilah əha okotaliuək ilah min,
kəni in otahli rəkɨs ilah kəhuvən motəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr kəm nətəmimi əpəha
ikɨnmɨn, 15 kəni okotos nepətiənmɨne nəsanəniən o nəhgi pətɨgəmiən narmɨn tərah mɨn
e nətəmimi.

16Nətəmimɨnu ilahu təmɨtəpɨn ilah, ilahu, Saimonu Iesu təmauɨn=pənmɨnnərgɨnkəti
mɨn məmə Pitə, 17mɨne Jemɨs mɨne pian Jon nətɨ Səpəti mil u Iesu təməfən mɨn nərgɨlau
notəhan məmə, “Poanejes,” nɨpətɨ nəghatiən əha təni məmə nətɨ kaluəluəmil, mətəu-inu
niəməha tatol uəhai ilau. 18-19Kəni mɨne Antɨru, Fɨlɨp, Patolomiu, Matiu, Toməs, Jemɨs u
nətɨAlfiəs, Taitəs, Saimonukətauɨn lanməmə, Selot,*mɨne Jutəs Iskariot u otegəhan=pən
e Iesu e nəhlmɨ tɨkɨmɨr mɨn. Nətəmimɨn əha ilah kəha tueləf, Iesu təməfəri ilah.†

Iesumɨne Pielsepul
(Mat 12:22-32; Luk 11:14-23; 12:10)

3:4 Luk 14:3 3:6 Mat 22:15-16 3:10 Mat 14:36 3:11 Luk 4:41 3:12 Mak 1:34 3:16 Jon 1:42 3:17
Luk 9:54 * 3:18-19 Selot in suah kəti iətəm in tətəhtul əskasɨk o kəntri rəhan. Afin-to e tiksɨnəri. † 3:18-19 Iətəmi
keiu rəha Iesu kətauɨn e lauməmə Saimon, ilau u Saimon Pitəmɨne Saimonu kətauɨn lanməmə Selot. Kəni iətəmi keiu
rəha Iesu kətauɨn e lauməmə Jemɨs, ilau u Jemɨs nətɨ Səpəti mɨne Jemɨs nətɨ Alfiəs. Kəni iətəmi keiu rəha Iesu kətauɨn e
lauməmə Jutəs, inu Jutəs Iskariot mɨne Jutəs nətɨ Jemɨs u kətauɨn pɨsɨnməmə Tateas e nauəuə rəhaMatiu.
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20 Uərisɨg, təmɨtəlɨg=pən mɨn lahuənu, kəni nɨmənin nətəmimi kəməhuva mɨn ohni,
kəni Iesumɨne rəhanmɨn nətəmimi kɨnotəruru nəmeigiənmɨne nauəniənmɨne. 21Nian
rəhanmaməmɨne kəmotətəu nəghatiən u kətəni e Iesu, kəniməhuvaməmə okotit rəkɨs o
nətəmimi, mətəu-inu nətəmimi nəuvein kəutəni məmə Iesu in nətalməli.

22 Nəgətun mɨn nəuvein rəha Lou kəmotsɨpən əpəha Jerusɨləm məhuva kəni motəni
məmə Pielsepul (nərgɨn kəti mɨn rəha Setən), u in iətəmi asoli rəha narmɨn tərah mɨn,
in tətatɨg e Iesu, kəni motəni məmə in tətəfən nəsanəniən kəm Iesu məmə otəhgi pətɨgəm
narmɨn tərahmɨn e nətəmimi.

23 Kəni Iesu təmauɨn e lah kəhuva iuəkɨr ohni kəni məni nəghatiən əuhlin kəti
kəm lah, məmə, “?Nɨkitəmah tətəhti məmə ko Setən təhgi pətɨgəm aru Setən? !Kəpə!
24Nəmə nətəmimi e kəntri kəti kəutəhapu ilah mɨn, kəni okotərəkɨn rəhalah kəntri, kəni
narmənɨgiənrəhanotəmeimɨkə. 25Kəni təhmen=pən əmə, e lahuənukəti, nəmənətəmimi
lan kəutəhapu ilah mɨn, kəni okotərəkɨn agɨn lahuənu u. 26 Kəni nəmə Setən tətəhgi
pətɨgəm narmɨn tərah mɨn rəhan e nətəmimi, kəni tatol aru əmə tɨkɨmɨr kəm in. ?Kəni
otəhro lanu, rəhan narmənɨgiən otəhtul? Uək rəhan otəmeimɨkə.

27 “Kəni ko iakləh kəti təsuvən əpnapɨniən e nimə rəha iətəmi kətəgɨn lan kəti, mə takləh
e natimnati rəhan,mətəu otəkeikeiməlis e nɨləuɨs, mələhu, kəni koməpanuvənmakləh e
rəhan natimnati.

28 “Iətəni pəhriən kəm təmah məmə təfagə tərah rəfin rəha nətəmimi, mɨne nəghatiən
tərahmɨn iətəmilahkautəni, Uhgɨn təhrunnos rəkɨsiən. 29Mətəu iətəmi tətəni rahNarmɨn
Rəha Uhgɨn, ko Uhgɨn təsos rəkɨsiən rəhan təfagə tərah. Təfagə tərah əha otətatɨg kətiəh
lan mətatɨg, ko təsɨkəiən.”‡ 30 Iesu təməni lanəha mətəu-inu kəmotaupən motəni məmə
narmɨn tərah kəti tətatɨg lan.

Mamə rəha Iesu
mɨne pianmɨn

(Mat 12:46-50; Luk 8:19-21)
31 Kəni e nian əha, mamə rəha Iesu mɨne pian mɨn kəməhuva, kəni mautəhtul əmə

əpəha ihluə kəni motahli=pən nəghatiən o Iesu məmə tuva-to meh ilah. 32Kəni nɨmənin
nətəmimi kəmotəharəg kan kekəu e Iesu, kəni motəni=pən kəm Iesu məmə, “Ei, mamə
rəhammɨne piammɨn əpəha ihluə, kotolkeikei məmə okoteh-to ik.”

33Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “?Pəh u rəhak maməmɨne piak mɨn?” 34Kəni
məsal=pənmeruh rəfin ilah kəniməniməmə, “Oteruh-to. Itəmahu piakmɨnmɨne rəhak
mamə əhruahrumɨn. 35Nətəmimimɨnukautol nəuiaUhgɨn, ilah u piakmɨn,mɨne rəhak
kakəmɨn, mɨne rəhakmamə.”

4
Iətəm tətərfei

nɨkɨtɨ natimnati
(Mat 13:1-9; Luk 8:4-8)

1 Kəni Iesu təmɨtəlɨg=pən mɨn əpəha e nəhu Lek Kaləli mətəgətun nətəmimi, mətəu
nɨmənin nətəmimi kəməhuva ohni, motol məmə Iesu tuvən e bot. Kəni bot u
tətəməhli=pən e lek, ipari əmə o nɨpəkɨl, kəni Iesu tətəharəg=pən lan. Kəni nɨmənin
nətəmimi kəmotəharəg əpəha ipari e nɨkalɨ lek. 2Kəni Iesu təməghati e nəghatiən əuhlin
kəm lahmətəgətun ilah e natimnati tepət.
3:22 Mat 9:34; 10:25 ‡ 3:29 “Təfagə tərah əha otətatɨg iəkɨs lan, ko təsɨkəiən.” Təfagə tərah u təsəghatiən o noliən
rəha nətəmimi nəuvein o nəniən nərgɨ Iesu nian niəməha tatol ilah. Uhgɨn təhrun nafəl rəkɨsiən təfagə tərah u nəmə
ilah kəutəni noliən tərah rəhalahməutətapuəh o Uhgɨnməmə in otafəl rəkɨs. Təfagə tərah u tətəghati e suah kəti iətəm
tətəuhlin nəmtahn e Iesu Krɨsto məsolkeikeiən məmə nɨmɨsiən rəhan e nɨgi kəməluau otafəl rəkɨs təfagə tərah mɨn
rəhan. Inəha, suah u təsəhatətəiən e Iesu Krɨsto. 3:31 Mak 6:3; Jon 2:12; Uək 1:14 4:1 Mak 3:7-9; Luk 5:1-3
4:2 Mat 13:34; Mak 4:33-34
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3 Təməni=pən kəm lah məmə, “Otətəlɨg-to. Suah kəti təmuvən məmə otearəgrəg rəhan
nɨkɨtɨ natimnati əpəha e rəhan nasumiən. 4Nian təmətearəgrəg rəhan nɨkɨtɨ natimnati,
kəni nəuvein kotəmei=pən ikɨn kətaliuək ikɨn, kəni mənɨgmɨn kəhuvamotun rəkɨs.

5 “Kəni nɨkɨtɨ wit nəuvein kəmohmərəgrəg=pən e nɨftəni iətəm kəpiel iuəkɨr əmə.
Kəmoteviə uəhai əmə mətəu-inu nɨftəni nəuan nəuvetɨn əmə. 6 Nian mɨtɨgar təri, kəni
məhgi ilah kotaukei-aukei mətəu-inu nokɨlah təseiuaiu pɨkiən.

7 “Kəni nɨkɨtɨwit nəuvein kəmotəmei=pən e nɨki nɨləuɨs u tol nihlɨn, kəni nian nɨkɨtɨwit
mɨn koteviəmətəu nɨləuɨs tətatu-atu ilah kəni kohmɨs məsotəuəiən.

8 “Kəni nəuvein mɨn kəmotəmei=pən e nɨftəni təuvɨr, kəni moteviə vivi motol iahgin,
kəni motəuə e nəualah, nəuvein nəualah tate, nəuvein nəualah sikɨste, nəuvein nəualah
uan hanrɨt.”

9 Kəni Iesu təmatɨg məni=pən mɨn kəm lah məmə, “Itəmah rəfin matəlgɨtəmah tatɨg,
otətəlɨg vivi, kəni motəhrun nəghatiənmɨn u.”

Nətəmimimɨn rəha Iesu kotəniməmə otəni
nɨpətɨ nəghatiən əuhlin u

(Mat 13:10-17; Luk 8:9-10)
10Nian Iesu pɨsɨn əməmɨne rəhannətəmimi tueləfmɨnenətəmimi nətəmkautəhuərisɨg

lan, kəmotətapuəh ohni o nəghatiən əuhlinmɨn. 11Kəni Iesu təməni=pən kəm lahməmə,
“Itəmah u, Uhgɨn tətəni=pɨnə nəghatiən oneuən rəhan kəm təmahməmə in tətuva məmə
otarmənɨg e rəhan mɨn nətəmimi. Mətəu nətəmi mɨn u nanihluə mɨn, kəutətəu əmə
nəghatiən rəha Uhgɨn e nəghatiən əuhlin. 12Noliən u tol lanu lanməmə,
‘Kəutafu paumətəu kəsotehiən,
mautətəu pau, mətəu kəsotəhruniən,
rəhn-kapə lah tiəkɨs, mətəu-inu ko kəsotolkeikei agɨniənməmə okotəuhlin ilah e rəhalah

nətəlɨgiənmotəpəh noliən təfagə tərahmɨn rəhalah,
məmə Uhgɨn otos rəkɨs rəhalah təfagə tərah.’ ”

Iesu təməni pətɨgəmnɨpətɨ nəghatiən əuhlin
(Mat 13:18-23; Luk 8:11-15)

13 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “?Nəmə təhro itəmah nəkotəruru əhanəh
nəghatiən u? ?Onəkotəhra motəhrunmɨn nɨpətɨ nəghatiən pɨsɨn pɨsɨnmɨn rəfin? Otətəlɨg
vivi-to məmə nəkotəhrun.

14 “Nɨpətɨ nəghatiən əuhlin uməmə, nɨkɨtɨ natimnati əha tətəgətun=pən nəghatiən rəha
Uhgɨn iətəmkətəni pətɨgəmkəmnətəmimi. Kəni nɨftəni tətəgətun=pən nɨki nətəmimi.

15 “Nɨkɨtɨ natimnati u təməmei=pən e suaru tətəgətun=pən nətəmimi nəuvein nətəm
kautətəu nəghatiən rəha Uhgɨn. Nian kəutətəu, mətəu Setən tuva mos rəkɨs uəhai əmə
o lah.

16-17 “Nɨkɨtɨ natimnati u tətəmei=pən e nɨki kəpiel nokɨlah təseiuaiu pɨkiən
tətəgətun=pən nətəmimi nəuvein nətəm kəutətəu nəghatiən rəha Uhgɨn, mautos uəhai
əmə e nagiəniən, mətəu təsatɨgiən tuvəh e nɨkilah. Nian kotatɨg rah, uə nətəmimi kautol
tərah e lah o nəghatiən rəha Uhgɨn, kəni kəutəmei uəhai əmə e rəhalah nəmiəgəhiən.

18 “Kəni nɨkɨtɨ natimnati u təməmei=pən e nɨki nɨləuɨs tətəgətun=pən nətəmimi nəuvein
mɨn nətəm kautətəu nəghatiən rəha Uhgɨn, mətəu nian kautətəu, 19 rəhalah nətəlɨgiən
tatuvən pɨk o natimnati rəha nəhue nɨftəni, kəni nautə mɨne natimnati təuvɨr mɨn rəha
nəhuenɨftənikotiuvi rəkɨs rəhalahnətəlɨgiən,motatu-atuenɨkilah,molkotəpəouenoliən
nəghatiən rəha Uhgɨn, kəni məsotəuəiən e nəualah təuvɨr e nəmiəgəhiən rəhalah.

20 “Kəni nɨkɨtɨ natimnati u təməmei=pən e nɨftəni təuvɨr tətəgətun=pən nətəmimi
nəuvein mɨn nətəm kautətəu nəghatiən rəha Uhgɨn, kəni mautos e nɨkilah pəhriən, kəni
motəuə e nəualah təuvɨr e nəmiəgəhiən rəhalah, nəuvein tate, nəuvein sikɨste, kəni
nəuvein uan-hanrɨt.”
4:12 Aes 6:9-10 4:19 Mat 19:23-24
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Otələhu-pəri lait e tepɨl
(Luk 8:16-18)

21 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “? Pəh tətasiəpən e lait kəni masuəpəpɨm
lan e bəkɨt, uə tətəfən e nɨpəg pet? !Kəpə! Kəsoliən lan əha. Nian nəkotasiəpən e
lait, kəni motələhu-pəri e tepɨl məmə nətəmimi okoteh nati lan. 22 Nati kətəhtərain
okəkeikei kauvɨs, kəni nati tətəhluaig otəkeikei miet=pa ikɨn təhagəhag ikɨn. 23 Itəmah
rəfinmatəlgɨtəmah tatɨg, otətəlɨg vivi, kəni motəhrun nəghatiənmɨn u.”

24 Kəni matɨg məni=pən mɨn kəm lah məmə, “Otətəlɨg vivi-to. Iətəmimi iətəm tətalkut
məmə otəhrun rəhak nəghatiən, Uhgɨn otegəhan məmə otəhrun. Kəni otegəhan məmə
in otəhrun pɨk.* 25 Tol lanəha mətəu-inu, iətəmi u iətəm rəhan əha ikɨn nəhruniən,
kəni in tatɨtəu=pən molkeikei mɨn məmə otəhrun pɨk, kəni Uhgɨn otəfən mɨn nəhruniən
kəm in, kəni rəhan nəhruniən otepət pɨk. Mətəu iətəmi u iətəm rəhan nəhruniən tɨkə
məsolkeikeiən məmə otəhrun, Uhgɨn otos rəkɨs rəfin rəhan nəhruniən iətəm nɨkin təhti
məmə in tatos.”

Nəghatiən əuhlin
e nɨsuviən nɨkɨtɨ natimnati

26Kəni Iesu təməni mɨn məmə, “Nəghatiən əuhlin u tətəgətun=pən Narmənɨgiən Rəha
Uhgɨn. Iətəmi kəti təmɨsuv nɨkɨtɨ natimnati əpəha e rəhan nasumiən. 27-28 Lapɨn mɨn
tuvən mətapɨli, kəni e nərauiə mɨn tuvən maliuək mətan, kəni məsol mɨniən nati kəti
lan mɨne, mətəu-inu nɨftəni əmə tətəfən neamtəiən kəm in məmə otəuə e nəuan. Mətəu
nɨkɨtɨ nati u tɨneviə mɨnuva mɨnol iahgin, mətəu suah u təruru məmə təməhro lanu lan
meviə. Kəni təməgeiət mol iahgin, kəni mol=pən nɨmalɨn, kəni məuə mətuvən matuvən,
kəni mɨnɨməhtə. 29 Kəni nian tɨnɨməhtə, e nian əmə kəha inəha, iətəmi əha tuvən mələs
rəhan nisəmuvənmatətei rəkɨs mətəulək lan, mətəu-inu nian əhruahru rəhan tɨnuva.”

Nəghatiən əuhlin
e nɨkɨtɨmastət

(Mat 13:31-32; Luk 13:18-19)
30Kəni Iesu təmənimɨnməmə, “Pəh iəkəni nəghatiən əuhlin kətiməmə otəgətun itəmah

e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. 31 Nɨkɨtɨ mastət tətəgətun=pən Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.
Mastət u in nɨgi kəti nɨkɨtɨn təkəku agɨn uəha. In təkəku e nɨkɨtɨ nɨgi mɨn rəfin. 32Mətəu
nian kəmərfei, kəni teviəmol iahgin mapirəkɨs nɨgi mɨn iətəm katərfei e nasumiən, mol
nəhlmɨn iahginmɨn, kəni mənɨg ilɨs mɨn kəhuvamotol=pən nimaalah e nɨkəmkəmɨn.”

Iesu təmatəgətun nətəmimi
e nəghatiən əuhlin

(Mat 13:34-35)
33 Iesu təmatəgətun lanəha nətəmimi e nəghatiən əuhlin tepət, mətəu təmatəni əmə

təhmen o nəhruniən. 34 In təmatəgətun əmə nətəmimi e nəghatiən əuhlin tepət. Mətəu
niankotanpɨsɨn əmə ilah rəhanmɨnnətəmimi, kəni tətənipətɨgəmnɨpətɨnəghatiən əuhlin
kəm lah.

Iesu təməniəhu nɨmətagi asoli mɨne nəhumɨne
(Mat 8:23-27; Luk 8:22-25)

35Tɨnəhnaiuv, kəni Iesu təməni=pən kəmrəhanmɨnnətəmimiməmə, “Pəh-to kəhuvən-
to e nɨkalɨ lek e nɨtəni=pən.” 36 Kəni kəmotəpəh nətəmimi, kəni rəhan mɨn nətəmimi
kəməhuvənebotmətəu Iesu tɨnuvən rəkɨsmətəharəg. Kəni kəmotələs Iesu ebotməhuvən
4:21 Mat 5:15; Luk 11:33 4:22 Mat 10:26; Luk 12:2 4:24 Mat 7:2 * 4:24 Suaru kəti mɨn o nəuhliniən
fes u: Nəkotəhrun nosiən nɨpətɨ nəghatiən rəhak təhmen əmə e nalkutiən iətəmnəkotalkut motəhrun lan. Nəmə nəkos
kətɨm əkəku əmə molkeikei məmə Uhgɨn otəri e nəhruniən, in otəfɨnə nəhruniən əkəku əmə lanəha. Kəni nəmə nəkos
kətɨmasoli agɨn kəti molkeikei məməUhgɨn otəri lan e nəhruniən tepət, in otəfɨnə nəhruniən tepət lanəha, kəni otəfɨnə
nəhruniən tapirəkɨs kəm ik. 4:25 Mat 13:12; 25:29; Luk 19:26
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ilah bot nəuvein mɨn kautəhuərisɨg e lah. 37 Kəmautəhuvən əmeiko nɨmətagi asoli kəti
nahgin təhmenenəliu təmuva. Kənipeau-peauasolimɨnkɨnəutorasɨlig=pənenɨpəgnəua
bot, kəni nəhu tɨnətəri=pən e bot, kəni bot tɨnatol o namnɨmiən. 38 Mətəu Iesu əpəha
uərisɨg təmapɨli alumətəsauə. Kəni rəhanmɨnnətəmimi kəmotaiuməhuvamotəhgi-pəri,
motəni məmə, “!Ei, Iəgətun! !Təhro nɨkim təsəhtiən itɨmahmɨne, iuəkɨr əmə iəkohmɨs!”

39Kəni Iesu təmairməhtulmətəniəhu nɨmətagimɨne nəhuməmə, “!Nəhmen! !Uəmeig-
tə!” Kəni nɨmətagi təmohrahli nəhlmɨn, kəni peau-peau asoli mɨn əha kəmohkə, kəni
təməməlinu asoli.

40Kəni Iesu təməni=pən kəmrəhanmɨn nətəmimiməmə, “?Təhro nəutəgɨn pɨk lanəha?
Nəmə təhro rəhatəmah nəhatətəiən tɨkə əhanəh lak.”

41Mətəu rəhan mɨn nətəmimi kɨnotəgɨn pɨk, kəni motəni=pən kəm lah mɨn məmə, “!Ei
nəman! ?Iətəmimi nak u? Nati əpnapɨn nɨmətagi mɨne nəhu, mətəu ilau katuol nəuian.”

5
Iesu təməhgi pətɨgəm

narmɨn tərah e suah kəti
(Mat 8:28-34; Luk 8:26-39)

1 Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəməhuvən məhuvari əpəha e nɨtəni=pən e nəhu Lek
Kaləli, əpəha ima nətəm Kerasa. 2 Nian Iesu təmeiuaiu e bot, kəni meruh suah kəti
təmsɨpən əpəha e nɨpəg kəpiel mɨn, ikɨn katɨtənɨm nətəmimi ikɨn. Suah u narmɨn tərah
tətatɨg lan. 3Suah u tətatɨg əmə əpəha e suvət. Ko kəsaskəlɨmiən, kəni kərurumɨn nəlisiən
e nɨləuɨs uə sen. 4Nian tepət kotəlis nəhlmɨn mɨne nəhlkɨn mɨne e sen. Mətəu nian rəfin
təteatuv-eatuv sen, kəni matohratuv-ohratuv sen e nəhlmɨn mɨne nəhlkɨn mɨne, kəni
məsanən pɨk məsəhmeniən e iətəmi kəti məmə otaskəlɨm. 5Kəni lapɨn mɨne nərauiəmɨn
mɨne nian rəfin, in tətan əpəha e suvət, mɨne əpəha e nɨtəuət mɨn, in pɨsɨn əmə, mətagət
əfəməh, kəni matətei aru in e kəpiel asɨləmɨn.

6 Nian suah u təmafu Iesu əpəha isəu tətuva əhanəh, kəni təmaiu muvən meiuaiu
mɨsin=pənnəulɨnohni. 7-8 Iesu təniməmə, “!Ik narmɨn tərah, iet e suahu!” Mətəunarmɨn
tərahkəha təmagət əfəməhməmə, “!Iesu, ikNətɨUhgɨn Ilɨs! ?Nəmuvaməməonəkəhro lak?
!Upəh əmə iəu! !Iatɨsiai ik e nərgɨ Uhgɨnməmə onəsoliən nalpɨniən kəm iəu!”

9 Kəni Iesu təmətapuəh ohni məmə, “?Ik nərgəm pəh?” Mətəu təni məmə, “Nərgək
u, Nɨmənin Tepət, mətəu-inu itɨmah tepət.” 10 Kəni kəmotəni=pən əskasɨk kəm Iesu
motɨsimarumotɨsimaruməmə otəsahli pətɨgəmiən ilah əha ikɨn əha.

11 Ikɨn əha, pɨkəhmɨn tepət pɨk kəutahlu əpəha e nɨkalɨ nɨtəuət u. 12Kəni narmɨn tərah
mɨn əha kəməutasək=pən o Iesu məmə, “Kəsi, ahli=pən-to itɨmah iəkəhuvən o pɨkəh mɨn
əpəha, megəhan e tɨmah iəkəhuvən motatɨg əpəha e lah.” 13 Kəni Iesu təmegəhan e lah
məmə okəhuvən, kəni narmɨn tərah mɨn əpəha kəmohiet e suah kəha məhuvən əpəha
e pɨkəh mɨn. Pɨkəh mɨn əha kotəhmen e tu-tausɨn. Kəni pɨkəh mɨn ilah rəfin kəmotaiu
məuteiuaiu e nɨpatu, kəni motiuvɨg=pən e nəhumotamnɨm.

14Kəninətəmiminətəmkəutaugɨnpɨkəhmɨnu, kəmotaiuməhuvənmotənipətɨgəmnati
u kəm nətəmimi mɨn əpəha e taun rəhalah, kəni motəni tuvən mapəkol əpəha lahuənu
mɨn. Kəninətəmimi tepət kəməhuvaməməokotafu-tonatiuməməkəməhro lanu. 15Nian
kəməhuva o Iesu, kəni motafu suah u narmɨn tərah mɨn kəmautatɨg lan aupən, tɨnəpəh
nalməliən kəni mɨnuvən e napənmətəharəg, kəni narmɨlah təmiuvɨg ohni kəni motəgɨn.
16 Kəni nətəmimi mɨn u kəmoteh nati əhruahru e nəhmtɨlah, kəmotanus kəm ilah mɨn
nəuvein nati u kəmoteh Iesu təmol e suah umɨne pɨkəhmɨn. 17Mətəu nətəmimi mɨn u e
nɨtəni u kəmotəni=pən əskasɨk kəm Iesuməmə otatuvənməsatɨgiən əha imalah ikɨn.

18Kəni nian Iesu tɨnɨtəlɨg=pənmɨnməmə otuvən e bot, mətəu suah u narmɨn tərahmɨn
kəməutatɨg lan, təmolkeikei pɨk məmə otuvən ilah Iesu mɨne, kəni mətəni=pən kəm Iesu
məmə, “Egəhan lak, pəh iəkuvnə kitahmin itəmah.”
5:7-8 Mak 1:24
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19Mətəu Iesu təməsegəhaniən,mətəu təməni=pən kəm inməmə, “Ɨtəlɨg=pən imam ikɨn,
kənimanuskəmnətəmi imam ikɨnnati nak iətəmUhgɨn ilɨs agɨn təmol kəmik, kəniməmə
in təmasəkəhruin ik.”

20Kəni təmuvən əpəha ikɨn Tekapolɨs mətəni pətɨgəm natimnati iətəm Iesu təmol kəm
in. Kəni nian nətəmimi kəmotətəu, kəni kəmotauɨt pɨk ohni.

Pətauəhli kəti iətəm tatɨmɨsmɨne pətəkəku kəti
iətəm təmɨmɨs

(Mat 9:18-26; Luk 8:40-56)
21 Kəni Iesu mɨne kəməhuvən mɨn e bot mohtəlɨg=pən e nəve nɨtəni=pa e lek, mətəu

nɨməninnətəmimikəməhuvaohnimohtəlau lanenɨkalkalɨ lek. 22Kəni iətəmikəti, nərgɨn
u Jaerəs, in iətəmi asoli kəti rəha nimə rəha nuhapumɨniən, təmeruh Iesu kəni tuva
mɨsin=pən nəulɨn ohni. 23 Kəni mətapuəh o Iesu mətəkeikei kəm in o nasiruiən məmə,
“Nətɨk pətəkəku tatɨmɨs pɨk otəsuvəhiən tɨmɨs. !Pale, va-to kian nəkələhu=pən nəhlməm
lan pəh təsanən” 24 Kəni Iesu təmɨtəu=pən suah u mian, kəni nɨmənin nətəmimi tepət
kəmohuərisɨgmohtəlau lanməutəhgi ilahmɨn.

25Kəni pətan kəti təmuva o Iesu iətəm tatos nɨmɨsiən rəhalah nɨpətan nian rəfin əmə,
mɨnosnu tueləf. 26Kəni təmuvəno toktə tepət, kənimərəkɨn rəfinrəhanməni e lah,mətəu
uək rəhalah kəmotol tətəu pɨk nahməiən. Mətəu rəhannɨmɨsiən təməseiuaiuiən, nɨmɨsiən
təməri nəuvetɨn mɨn. 27-28 In təmos nəghatiən e Iesu, kəni nɨkin təməhti məmə, “Nəmə
iəkek əmə rəhan nɨfɨfɨ napən, kəni rəhak nɨmɨsiən otol naunun.” Kəni tol lanəha, təmuva
maliuəkmuərisɨg e lah,mɨsɨpən e nəmtah Iesu ikɨn, kənimeapənmek rəhannɨfɨfɨnapən.

29 Nian təmek nɨfɨfɨ napən rəha Iesu lanəha, kəni rəueiu agɨn mɨn rəhan nɨmɨsiən
təməhtul, kəni təmətəu əmə e nɨpətɨnməmə in tɨnəuvɨr.

30Kəni rəueiu agɨn mɨn əmə, Iesu təmətəu məmə nəsanəniən nəuvetɨn təmiet lan, kəni
təmeirair mətapuəhməmə, “?Pəh təmek rəhak napən?”

31Mətəu rəhan mɨn nətəmimi kotəni məmə, “Ei, afu-to. Nətəmimi kəutəhgi-əhgi rəkɨs
pɨkɨn ik. ?Təhro nətəni lankoməmə ‘pəh təmek iəu’?”

32Mətəu Iesu təmətəsalməməoteh-toməməpəh təmek. 33Kəni əmeikopətanu tɨnəhrun
məmə nian in təmek napən rəha Iesu, rəhan nɨmɨsiən tɨnɨkə. Kəni tɨnəhrun məmə Iesu
tətəsal lan. Tol lanəha, tɨnatəgɨn mətərəmrumɨn muva meiuaiu mɨsin=pən nəulɨn o Iesu
mətəni=pənnatimnati rəfinkəmin. 34Kəni Iesu təməni=pənkəminməmə, “Nətɨkpətan, e
rəhamnəhatətəiən lak, nɨnuvamɨnəuvɨr. Kəni atuvən, pəhnəməlinuiənrəhaUhgɨn tətatɨg
ohnik. Rəham nɨmɨsiən tɨnɨkə!”

35Nian Iesu təmətəghati əhanəhkəmpətanu, kəninətəmiminəuveinkəmotsɨpən əpəha
ima Jaerəs ikɨnməhuvamotəni=pən kəm Jaerəsməmə, “Nətɨmpətəkəku tɨnɨmɨs rəkɨs. Mə
iəgətun təsuvaiən, məsoliən namuliən kəm in.”

36 Mətəu Iesu təməsətəlɨgiən e rəhalah nəghatiən, kəni məni=pən kəm Jaerəs məmə,
“Səgɨniən, məsoliən nɨkim tərah. Əhatətə əmə lak.”

37 Kəni Iesu təməniəhu nətəmimi məmə okəsohuərisɨgiən e lau, kəni mit əmə Pitə
mɨne Jemɨs mɨne pian Jon məhuvən. 38 Kəni kəməhuvən əpəha ima Jaerəs ikɨn motafu
nətəmimi tepət kəməhuva məutasək əuɨləuɨl. 39Kəni Iesu təmuvən əpəha imə məni=pən
kəm lah məmə, “?Nəutagət pɨk lanu o nak? ?Kəni məutasək pɨk o nak? Pətəkəku u
təsɨmɨsiən, tətapɨli əmə.” 40 Kəni nətəmimi kəmotaləh əuvsan lan. Mətəu Iesu tətahli
pətɨgəm ilah məmə okohiet məhuvən əpəha ihluə. Kəni mit əmə rəhan iətəmimi milahal
mɨne mamə mɨne tatə rəha pətəkəku u məhuvən əha tətapɨli ikɨn. 41 Kəni Iesu təmos
nəhlmɨn, məni e rəhalah nəghatiən məmə, “Talitə kum.” Nɨpətɨ nəghatiən u təni məmə,
“!Pətəkəku, iətəni=pɨnə kəm ik məmə onəkəhtul!” 42 Kəni rəueiu mɨn əmə, pətəkəku əha
təməhtulmɨnətaliuək. (Pətəkəku u tɨnos nu tueləf.) Nian kəmotafu nati u Iesu təmol, kəni
narmɨlah təmiuvɨg pɨk ohni. 43 Kəni Iesu təməni=pən əskasɨk kəm nətəmi mɨn u məmə,
5:30 Luk 6:19 5:34 Mak 10:52; Luk 7:50; 17:19 5:41 Luk 7:14
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“Onəsotəni pətɨgəmiən nati u kəm iətəmi kəti.” Kəni matɨg məni=pən mɨn kəm lah məmə
okotəfən nauəniən kəti kəmpətəkəku u tun.

6
NətəmNasərɨt

kəməsotɨsiaiən Iesu
(Mat 13:53-58; Luk 4:16-30)

1 Iesu təmiet ikɨn əha kəni rəhan mɨn nətəmimi kəməhuərisɨg lan məhuvən əpəha iman
ikɨn. 2Kəni e nian rəha Sapət, Iesu təmuvən əpəha e nimə rəha nuhapumɨniənmətəgətun
nətəmimi. Kəni nətəmimi tepət nətəm kəmotətəu rəhan nəghatiən, kəmotauɨt pɨk ohni
motəni məmə, “?Ei nəman, kəruru məmə suah əpəha təmos iə natimnati mɨn əpəha? ?
Kəruru məmə təmos iə neinatɨgiən tol lanəha? ?Uə kəruru məmə təməhro lanəha matol
nati apɨspɨsmɨn əpəha? 3Kitah kotəhrun əməməmə suah kəha iol əmənimə. In nətɨMeri,
pia Jemɨs, Josɨs, Jutəsmɨne Saimon. Kəni kitah rəhanmɨn kakəmɨn kəutan.” Kəni nɨkilah
təsagiəniən ohni kəni motəuhlin nəmtahlah ohni.

4Mətəu Iesu təniməmə, “Iəni rəhaUhgɨn kətɨsiai pɨk in ikɨnmɨn rəfin. Mətəu rəhanmɨn
əmə, mɨne nətəmi iman ikɨn kəsotɨsiaiən.”

5 Kəni ikɨn əha, ko təsoliən nati apɨspɨs kəti ikɨn, mətəu təmələhu=pən əmə nəhlmɨn e
nətəmkautohmɨs nəuvein, kəni kotəmiəgəhmɨn. 6Kəni Iesunarmɨn təmiuvɨgpɨkonətəm
iman ikɨn mətəu-inu kəsotolkeikeiən məmə okotəni nɨpəhriəniən lan. Kəni təmaliuək
muvən lahuənumɨn rəfin, mətəgətun nətəmimi.

Iesu təmahlipən
rəhan nətəmimi tueləf
məmə okəhuvən e nɨtənimɨn

(Mat 10:5-15; Luk 9:1-6)
7 Kəni matɨg mauɨn mɨn e rəhan tueləf nətəmimi kəhuva ohni, kəni mahli=pən

ilah keiu-keiu. Təməfən nəsanəniən kəm lah o nəhgi pətɨgəmiən narmɨn tərah mɨn
e nətəmimi. 8 Kəni məni=pən nəghatiən u kəm lah məmə, “Onəsotosiən nati kəti e
rəhatəmah naliuəkiən, mətəu onəkotos əmə kasɨkɨn rəhatəmah. Onəsotosiən məni kəti
e pauɨs rəhatəmah, kəni məsotosiən pɨret, uə kətɨm, uə nati kəti. 9 Onəkəhuvən e put,
mətəu onəsotosiən sot keiu. 10Nəmə onəkəhuvən əpəha ima iətəmi kəti ikɨn, kəni otapɨli
əmə e rəhan niməmotatɨgmotətəuarusmohiet lahuənu əha. 11Kəni nəmə onəkəhuvən e
lahuənu kəti, mətəu nətəmimi nəuvein kəsotolkeikeiənməmə okotit itəmah nəkəhuvən e
rəhalah nɨpəgnəua nimə, uə okəsotətəlɨgiən e rəhatəmah nəghatiən, kəni nian nautohiet
e rəhalah lahuənu, nəkotəkeikei motohrapɨspɨs rəkɨs nɨməulul e nəhlkɨtəmahməmə ilah
okotəhrunməmə nəmotəuhlin=pən pəhriən nəmtahtəmah o lahmotəpəh agɨn ilah.”

12 Kəni kəmohiet məhuvən motəni=pən kəm nətəmimi məmə okotəuhlin nətəlɨgiən
rəhalah, motəpəh pəhriən noliən tərah mɨn, kəni məhuvən o Uhgɨn. 13 Kəni motəhgi
pətɨgəm narmɨn tərah mɨn tepət e nətəmimi, kəni motol=pən oiel e nətəmimi mɨn u
kautohmɨs, kəni motol vivi ilah.

Kig Herot Antipas
təməniməmə Jon Bəptais
tɨnəmiəgəhmɨn

(Mat 14:1-2; Luk 9:7-9)
14Kəni Kig Herot Antipas təmətəu nəghatiən rəha Iesu tɨnuvənmɨnapəkol e nɨtəni mɨn

rəfin. Kəni nətəmimi nəuvein kotəni məmə in Jon Bəptais əpə tɨnair=pa mɨn mol tatos
nəsanəniən o noliən nati apɨspɨs mɨn.
6:4 Jon 4:44 6:11 Luk 10:4-11 6:11 Uək 13:51 6:13 Jem 5:14 6:14 Mat 16:14; Mak 8:28; Luk 9:19-20
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15Mətəunətəmiminəuveinmɨnkotəniməmə inElaijə, nəuveinmɨnkotəniməmə in iəni
kəti rəha Uhgɨnmətəu təhmen e iəni mɨn rəha Uhgɨn aupən.

16MətəuKigHerot Antipas təmətəu, kəniməniməmə, “!Jon Bəptais əpəha! Iəməuahtuv
rəkɨs rəhn-kapə, mətəu tɨnəmiəgəhmɨn.”

Noliən iətəmKigHerot Antipas
təmohamu Jon Bəptais lan.

(Mat 14:3-12; Luk 3:19-20)
17-19 Kig Herot Antipas təməni lanəha mətəu-inu in təmol nati kəti təsəhmeniən.

Pian Fɨlɨp təmatit pətan kəti nərgɨn u Herotiəs muol marɨt, kəni Kig Herot Antipas
titirəkɨs pətan u ohni muol mɨn marɨt. Kəni Jon təmətəni=pən kəm in məmə, “Nətatgəhli
Lou. Təsəhmeniən məmə onəkit pətan rəha piam.” Kəni Herotiəs təmətəu nəghatiən
u kəni mətəməki e Jon ohni, kəni molkeikei məmə okohamu, mətəu kəpə, Kig Herot
təsegəhaniən.
Mətəu təmolkeikei məmə otol rəhan pətauəhli nɨkin tagiən, kəni mahli=pən rəhan

mɨn nətəmimi kəhuvən motaskəlɨm Jon motəlis-ərain, kəni motələs məhuvən motləfən
e kaləpus. 20Mətəu Kig Herot Antipas tatɨsiai Jon məhrun məmə in iətəmi asim, kəni in
iətəmi əhruahru kəti mol tateh vivi kəni məsohamuiən. Nian tepət tətəu nəghatiən rəha
Jon, kəni tɨnəruru əfəməh, mətəu tolkeikei məmə otətəlɨg lan.

21Matuvən matuvən Herotiəs tɨnos rəhn maru Jon e nian kəmatol lafet lan rəha Kig
Herot Antipas e nian təmair lan. Kig təmauɨn ərəfin e nətəmi asoli rəhan mɨn, mɨne
nətəmi asoli rəha rəhan soldiəmɨn, mɨne nətəmi asoli rəha nətəmKaləli, məmə okəhuva
motehmotauən.

22 Kəni e nian əha, pətan mɨtə u nətɨ Herotiəs təmuva imə matol danɨs e nəhmtɨlah.
Kəmoteruh təmol danɨs kəni nɨkilah təmagiən pɨk ohni. Kəni kig əha təməni=pən kəm
pətan mɨtə əha məmə, “Nəmə nəkolkeikei nak, nəkətapuəh lan ohniəu, kəni iəkəfɨnə
kəm ik.” 23 In təməni əskasɨk kəni mos nonauvɨl ohni məmə, “Nati nak nəkolkeikei
kəni nəkeasiə lan ohniəu, iəkəfɨnə. Nati əpnapɨn nəmə iahgin təhmen e nɨpɨlga rəhak
natimnati, mətəu iəkəkeikei məfɨnə.”

24Kəni pətan mɨtə əha təmuvən əpəha ihluə mətapuəh o rəhan mamə məmə, “?Mamə,
oiəkeasiə o nak e kig?” Mətəu rəhan mamə təni məmə, “Uvən measiə o rəhn-kapə Jon
Bəptais.”

25Kəni pətan mɨtə əha təmaiu ueiuəhai əmə muvən əpəha imə o kig kəni məni məmə,
“Iəkolkeikei rəhn-kapə Jon Bəptais u rəueiu əmə, kələhu=pən e pɨlet kəti.”*

26 Kəni nati u təmol kig nɨkin təpəou pɨk, mətəu ko təsəpəhiən, mətəu-inu təmos rəkɨs
nonauvɨl e nəhmtɨ nətəmimi u kəməhuva o lafet. 27 Kəni mahli=pən rəhan kəti soldiə
məmə otaiu əmə muvən mələs rəhn-kapə Jon Bəptais muva. Kəni soldiə əha təmuvən
əpəha e kaləpus, kəni mohatuv rəhn-kapə Jon Bəptais, 28 kəni mələhu=pən e pɨlet kəti
mələsmuva, kəniməfənkəmpətanmɨtə kəha, kəni tələsmuvənkəmrəhanmamə. 29Nian
nətəmimi mɨn rəha Jon Bəptais kəmotətəu nətəmimi kəmotanus nati u kəmol e Jon, kəni
kəməhuvənmotələs nɨpətɨnməhuvənmohtənɨme nɨpəg kəpiel kəti.

Nətəmi tueləf rəha Iesu kəmohtəlɨgpamɨn ohni
(Luk 9:10)

30Kəni aposɨl mɨn rəha Iesu kəmohtəlɨg=pamɨn ohni, kənimotəni=pən natimnati rəfin
iətəmkəmotol, mɨne nəghatiənmɨn iətəmkəmotəgətun nətəmimi lan. 31Mətəu nətəmimi
tepət kəutəhuva mautəhuvən, kəni Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kɨnotəruru nauəniən
mɨne nəmeigiənmɨne. Kəni Iesu təni=pən kəm lah məmə, “Pəh-to kəhuvən-to əpəha ikɨn
kəti nətəmimi kohkə ikɨn, kəni nəkotəmeig nəuvetɨn.” 32Kəni ilah əməməhuvən e bot kəti
mɨnautəhuvən əpəha ikɨn nətəmimi kohkə ikɨn.
6:17-19 Lev 18:16 * 6:25 ?Pətan u təmətapuəh o rəhn-kapə Jon e pɨlet o nak? Məmə okəhrun əhruahru məmə
tɨnɨmɨs, mɨne o nol əuvsaniən in. 6:30 Luk 10:17
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Iesu təmaugɨn
nəman faif tausɨn

(Mat 14:13-21; Luk 9:11-17; Jon 6:1-14)
33 Mətəu nətəmimi tepət kəmotafu ilah nian kəmohiet, kəni motəhrun ilah. Kəni

kəmohiet e lahuənu mɨn motaiu motaupən e lah, məhuvən əpəha kautəhuvən ikɨn.
34 Nian Iesu təmuvari e bot mafu nɨmənin nətəmimi tepət kəməhuva rəkɨs, kəni nɨkin
təmepət pɨk o lah, mətəu-inu kotəhmen əmə e sipsip mɨn nətəm iətəmimi tɨkə o neruh
viviən ilah. Kəni təməhtul mətəgətun ilah e natimnati tepət.

35Kəni mətəuarus tɨnəhnaiuv, kəni nətəmimi rəha Iesu kəməhuva motəni=pən kəm in
məmə, “Napinəpu, kəni ikɨnu ikɨn nətəmimi kohkə ikɨn. 36Təuvɨr məmə onəkahli=pən-tə
nətəmimi kautəhuvən e lahuənu mɨn, mɨne əpəha ikɨn mɨn, məmə okotos nəhmtɨ nɨglah
nauəniən.”

37Mətəu in təməni=pən kəm lah məmə, “Kəpə, itəmah əmə. Nəkotaugɨn nətəmimi mɨn
əha.” Mətəu kotəni məmə, “!Nak! ?Nəkəmə oiəkəhuvən motəraki e məni asoli agɨn u tu-
hanrɨt tənariəs o nosiən pɨret lan u o naugɨniən nɨmənin nətəmimi u?”†

38 Mətəu Iesu təni məmə, “?Nautos pɨret kuvəh? Əhuvən-to moteh-to.” Kəməhuvən
motehməmə, “Pɨret faif, kəni nəmu keiu.”

39 Kəni Iesu təni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə okotol nətəmimi kotəharəg e
nɨmanuvehli fifti-fifti mɨne uan-hanrɨt-uan-hanrɨt, 40 kəni kəmotəharəg lanəha fifti-fifti
mɨne uan-hanrɨt-uan-hanrɨt. 41 Kəni Iesu təmos pɨret faif mɨne nəmu mil u keiu, kəni
məsal-pəri əpəha e neai məfaki=pən lan, kəni məhapu pɨret u məfən kəm rəhan mɨn
nətəmimi məmə okotəuəri e nətəmimi. Kəni matɨg mos mɨn nəmu mil u keiu məhapu
məuəri kəmnətəmimi. 42Kəni nətəmimi rəfin kəmotauən nərfɨlah tasisi, 43kəni motəpəh
nɨpɨspɨsɨ pɨret u mɨne nəmumil u, kəni nətəmimi mɨn rəha Iesu kəmotaipei=pən e kətɨm
asoli tueləf kotəri vivi. 44Kəni nətəmimimɨn u kəmotauən, nəman e lah kotəhmen e faif-
tausɨn.

Iesu təmaliuək e nəhue nəhu
(Mat 14:22-33; Jon 6:15-21)

45Kəni rəueiu agɨnmɨn, Iesu təməni=pən kəm rəhanmɨn nətəmimi məmə okotələs bot
kəti motaupən məhuvən e nəve nɨtəni=pən əpəha ikɨn kəti nərgɨn u Petsaitə, mətəu in
otatɨg mahli=pən pɨpɨm nətəmimi kautəhuvən imalah mɨn ikɨn. 46 Nian tɨnauiəhruin
rəkɨs nətəmimi, mahli=pən ilah kautəhuvən, kəni muvən əpəha e nɨtəuət məmə otəfaki.

47Kəni tɨnapinəpu, bot tɨnuvən əpəha e nəlugɨn əhruahru əpəha e lek, mətəu Iesu tətan
pɨsɨn əmə əpəha ipari. 48 Kəni mafu ilah kəutasuə məutasuə mətəu kɨnotəpəou mətəu-
inu nɨmətagi tatoh ilah. Kəni lapɨn iuəkɨr o nianiən, kəni taliuək e nəhue nəhu mətuva.
Təmaliuəkmuva, məmə otapirəkɨs ilah.

49-50Kəni nian nətəmimi mɨn rəha Iesu kəmotafu tətaliuək e nəhue nəhumətuva, kəni
nɨkilah təhtiməmənarmɨ iətəmi kəti. Kəni ilah rəfin kəmoteruh, kənimotəgɨnməutearəg
əfəməh. Mətəu rəueiu agɨn əmə, Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “!Ei, nɨkitəmah təhtul
məha-məha. Iəu əmə u. Sotəgɨniən!” 51 Kəni məri e bot ilah min ilah, kəni nɨmətagi
təmeiuaiu, kəni kəmotauɨt pɨkohni, 52mətəu-inu rəhn-kapə lah tiəkɨs. Kəmotafupau Iesu
təmaugɨn nətəmimi tepət e pɨret nəuan nəuvetɨn əmə, mətəu ilah kotəruru əhanəhməmə
in pəh.

Iesu təmol vivi nətəmkautohmɨs əpəha Kenesəret
(Mat 14:34-36)

53 Kəməhuvən e nəve nɨtəni=pən məhuvari əpəha ikɨn kəti nərgɨn u Kenesəret, kəni
motiuvi-ərain bot ikɨn. 54 Nian kəməhuvari ikɨn əha, nətəmimi mɨn ikɨn kəmotəhrun
6:34 Nam 27:17; Mat 9:36 † 6:37 “Tənariəs,” inu məni rəhalah, təhmen e vatu rəha Vanuatu. Rəueiu, tu-hanrɨt
tənariəs təhmen e tu-hanrɨt-tausɨn vatu (200,000 vatu). 6:44 Mak 8:1-9 6:46 Luk 5:16 6:49-50 Luk 24:37
6:51 Mak 4:39
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uəhai əmə məmə in Iesu. 55 Kəni kəmotaiu məhuvən əpəha lahuənu mɨn mautəni=pən
kəm nətəmimi. Kəni nian kotətəu məmə Iesu əha ikɨn əha, kotəmki nətəm kautohmɨs e
rəhalah mɨn pet məhuva ohni. 56 Kəni ikɨn mɨn rəfin Iesu tatuvən=pən ikɨn e lahuənu
əlkələhmɨn,mɨne lahuənuasolimɨn,mɨne ikɨnmɨnrəfin tɨtəlau, nətəmimikotəmkinətəm
kautohmɨs mohiet motəlɨn əmə ilah əpəha e makɨt ikɨn. Kəni kəmotəkeikei məutəni=pən
kəm Iesu məmə otegəhan e lah kotek əmə nɨfɨfɨ napən rəhan. Kəni nətəmimi rəfin u
kəmotek rəhan kot kəmotəuvɨr e rəhalah nɨmɨsiən.

7
Nətəmi asoli mɨn kəmotəməki e Iesu o kastɨmrəhalah
(Mat 15:1-9)

1 Kəni Farəsi nəuvein mɨne nəgətun nəuvein rəha Lou, kəmotsɨpən əha Jerusɨləm,
məutəharəg ilah Iesu. 2 Kəni kəmotafu məmə nətəmimi mɨn rəha Iesu nəhlmɨlah
tamɨkmɨk kəni məsoteikuasiən e noliən rəha Farəsi mɨn, kəni motauən.

3 Farəsi mɨn, mɨne nətəm Isrel tepət, kəmautohtəu=pən əhruahru kastɨm rəha tɨpɨlah
nuvəh mɨn. Kəutəkeikei moteikuas e nəhlmɨlah e noliən kəti, kəni uərisɨg lan, kotəhrun
nauəniən. 4 Kəni nian kotsɨpən e makɨt məhuva, məsotauən pɨpɨmiən, motaupən
moteikuas e nəhlmɨlah, uərisɨg kəmanotauən. Kəni mautohtəu=pən natimnati tepət
mɨn lanəha iətəm kəmotos o tɨpɨlah nuvəh mɨn. Kəni kastɨm əhruahru əha ikɨn rəha
neikuasiən e sospən, mɨne kap, mɨne pesɨn u kəmol e aiən.

5 Kəni inu Farəsi mɨn mɨne nəgətun mɨn rəha Lou kotətapuəh o Iesu məmə, “!?Təhro
rəham mɨn nətəmimi kəsotohtəu-pəniən kastɨm rəha tɨpɨtah nuvəh mɨn!? !? Təhro
kəsoteikuasiən e nəhlmɨlah koməpanotauən, kəni mautol lanəha!?”

6 Mətəu Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Aupən Aiseə təməni pəhriən nian təməni
pətɨgəm əhruahru nəghatiən rəha Uhgɨn mətəni e təmah məmə itəmah nəfaki eiuə mɨn.
In təməni məmə,
‘Uhgɨn təni məmə nətəmimimɨn u kautɨsiai iəu e nəghatiən əmə rəhalah,
mətəu nɨkilah tətan=pən əpəha isəu.
7Məutəfaki kəm iəu o nati əpnapɨn əmə,
mətəu-inu ilah kəutəgətun nətəmimi e lou iətəm iətəmimi əmə təmol
məutəni məmə lou rəha Uhgɨn, mətəu kəpə.’ ”
8Kəni Iesu təmənimɨn kəmlahməmə, “ItəmahnəutəpəhLou rəhaUhgɨnmautohtəu=pən
əmə kastɨm rəha iətəmimi.”

9 Kəni məni=pən kəm lah məmə, “Nəutəfəri pɨk o noliən əpətu rəhatəmah məmə
nəkotəpəh Lou rəha Uhgɨn kəni məutohtəu=pən aru əmə kastɨm rəhatəmah. 10 Mosɨs
təməni məmə, ‘Onəkɨsiai rəham tatəmɨne mamə. Nəmə iətəmi kəti tətəghati rah e rəhan
tatə mɨne mamə, okəkeikei kohamu.’ 11Mətəu itəmah nəkotəni məmə, iətəmi kəti nəmə
təpəh nasiruiən e rəhan tatə mɨne rəhan mamə kəni məni=pən kəm lau məmə, ‘Rəhak
u nati u iəkəmə iəkasiru e təlau lan, mətəu iəmələhu əmə məmə rəha Uhgɨn. Kəni nati
kətəfən kəmUhgɨn ko kəsoliən nati kəti lan.’

12 “Kəni kastɨm rəhatəmah tətegəhan məmə suah kəti təhrun nəpəhiən nasiruiən e
rəhan tatəmɨne rəhanmamə e noliən əha. Kəni inu təsɨsiaiən ilau. 13Mətəu e noliən əha,
nəutəgətun nətəmimi e rəhatəmah kastɨmməmə in nati agɨn, kəni motol nəghatiən rəha
Uhgɨn tatol əmə nati əpnapɨn lan. Kəni natimnati mɨn tepət mɨn lanəha itəmah nautol.”

Nati tol nətəmimi kotərah
e nəhmtɨUhgɨn

(Mat 15:10-20)
14Kəni Iesu təmauɨnenɨməninnətəmimiməməokəhuva iuəkɨr ohni kəni təni=pənkəm

lahməmə, “Otətəlɨg vivi-to lakməmə nəkotəhrun noliən rəha nauəniənmɨne neikuasiən.
7:2 Luk 11:38 7:4 Mat 23:25 7:7 Aes 29:13 7:10 Eks 20:12; 21:17; Dut 5:16
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15Nati iətəmimi tatun təsoliən iətəmimi tamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn, mətəu nati tatsɨpən e
nɨki iətəmimi tatol iətəmimi tətamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn.”*

17Nian Iesu təmiet rəkɨs e nɨmənin nətəmimi u, kənimuvən əpəha imə, kəni rəhanmɨn
nətəmimi kotətapuəh o nɨpətɨ nəghatiən mɨn u kəm in. 18Kəni Iesu təməni=pən kəm lah
məmə, “Nəmə təhro itəmah mɨn rəhn-kapə təmah tɨkə. Onəkotəkeikei motəhrun məmə
natimnati iətəm iətəmimi tatun in təhmen əmə e nati ihluə təsoliən iətəmimi tətərah e
nəhmtɨ Uhgɨn. 19Mətəu-inu tun kəni təsuvəniən e nɨkin, mətəu tatuvən e nɨsɨgan, kəni
matiet mɨn.” (E nəghatiən əha Iesu təməni pətɨgəmməmə nauəniən rəfin katun təuvɨr e
nəhmtɨ Uhgɨn.)

20Kəni təni məmə, “Mətəu nati iətəm tatiet e nɨki iətəmimi, in tol iətəmimi tətamɨkmɨk
e nəhmtɨ Uhgɨn. 21Mətəu-inu nɨki iətəmimi tətəhti natimnati tərah tepət, kəni nətəmimi
kautol noliən tərahmɨnu: nɨpətanmɨnenəmanmɨne, kautit oneuən ilahmɨn; kəutakləh;
kautohamu iətəmi; 22 kəutakləh e pətan rəha iətəmi pɨsɨn; kəutaumɨs pɨk o natimnati;
kautol təfagə tərah mɨn; kəuteiuə; kautit əpnapɨn əmə nɨpətan mɨne nəman; kautetet;
kəutəni nɨkalɨ iətəmi; kəutəfəri ilah; kəutalməli. 23 Noliən tərah mɨn əha, ilah kəha
kautsɨpən e nɨki nətəmimi kəni mautol ilah kotamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn.”

Iesu təməhgi pətɨgəm
narmɨn tərah e nətɨ pətan kəti

(Mat 15:21-28)
24-26 Kəni Iesu təmiet u ikɨnu kəni məsəu-pahav muvən əpəha Fonisiə, ima Nanihluə

mɨnenɨtəni rəhaSɨriə,mətatɨg eniməkəti iuəkɨr o taunuTaea,mətəhluaigməsolkeikeiən
məmə nətəmimi okotəhrunməmə in tətatɨg əha ikɨn əha, mətəu ko təsəhluaigiən.
Mətəu pətan kəti əha ikɨn, narmɨn tərah tətatɨg e rəhan pətəkəku. Pətan u təmair

ikɨn əha, kəni in təsəfakiən, in Ianihluə. (Nətəm Isrel kotəni məmə Nanihluə mɨn
kotəhmen e kuri.) Nian təmətəu natimnati təuvɨr mɨn iətəm Iesu tatol ilah, kəni tasək
muva mɨsin=pən nəulɨn ohni məmə otəhgi pətɨgəm narmɨn tərah e rəhan pətəkəku.
27Mətəu Iesu təniməmə, “Kəpə. Pəh kotaupənmotaugɨn kəlkələhmɨn. Təsəuvɨriənməmə
okəraki=pən e nauəniən nɨg kəlkələhmɨn kəm ‘kuri mɨn.’ ”†

28 Mətəu pətan u təni məmə, “Nɨpəhriəniən iətəmi asoli, mətəu nati əpnapɨn kuri
mɨn, mətəu kegəhan məmə ilah kautun nɨpɨspɨsɨ nauəniən nɨg kəlkələh mɨn iətəm
tatɨmərəgrəg=pən e nɨpəg tepɨl.”

29Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Mətəu-inu nəmuhalpɨn vivi rəhak nəghatiən,
uvən-to əpəha imam ikɨn mafu narmɨn tərah tɨniet rəkɨs e rəham pətəkəku.” 30 Pətan u
təmaiumuvən iman lahuənumafu rəhanpətəkəku tətapɨli-pəri vivi əmə e rəhanpet, kəni
narmɨn tərah tɨniet rəkɨs lan.

Iesu təmol vivi
iətəmimi kəti matəlgɨn taluməruru nəghatiən

31Kəni Iesu təmiet ikɨn əha imanətəmTaeakənimuvən=pən əpəhaSaedonmuvən=pən
əpəhaTekapolɨs ikɨnmatuvən əpəhaenəhuLekKaləli. 32Kəninətəmimikəmotit iətəmimi
kəti nɨmatəlgɨn talu kəniməruru nəghatiənməhuvaməmə Iesu otələhu=pən nəhlmɨn lan
pəh tətəu təuvɨr mɨn e nɨmɨsiən. 33 Kəni Iesu təmit suah u mian əpəha isəu nəuvetɨn o
nətəmimi, kəni məfən nəuanəhlmɨn e nɨmatəlgɨn kəni magəh nəhlmɨn ‡ mələhu=pən e
namɨn. 34Kəniməsal pəri əpəha e neai, kənimeəhagəhli ohni e rəhan nəghatiənməmə, “!
* 7:15 E kopi əuas mɨn nəuvein rəha Niutestɨmɨn iətəmkəmətei e nəghatiən Kris aupən, nəghatiən pɨsɨn kəti mɨn əha
ikɨn iətəmtatɨlpɨnnəghatiənumətəniməmə, “16 Itəmahrəfinmatəlgɨtəmahtatɨg, otətəlɨgvivi, kənimotəhrunnəghatiən
mɨn u.” 7:15 Uək 10:14-15 † 7:27 “Kəlkələhmɨn” tətəgətun nətəm Isrel, kəni “kuri mɨn” tətəgətun Nanihluəmɨn.
Nian koteruh nəghatiən u “kuri” mak u tətatɨg lan, tətəgətun məmə Iesu in tətəni nəghatiən rəha nətəmimi nəuvein
nətəmkəutəni eNanihluəmɨnməmə “kurimɨn.” ‡ 7:33 Enianmɨn əha, nətəmimi nɨkilah təhtiməmənəunəhuatəmi
in təhmen emərsɨn kəni tətasiru e nɨmɨsiən.
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Efata!” Nɨpətɨn təni məmə, “!Əuvɨr-tə!” 35Kəni əmeiko iətəmi u tɨnatətəu nati, kəni namɨn
tɨnəuvɨr mɨnatəghati vivi.

36Kəni Iesu təməniəhu ilah məmə okəsotəniən nati u kəm nətəmimi. Mətəu nian Iesu
təmətəkeikei kəm lah, mətəu ilah kəmotəkeikei motəni pətɨgəm pɨk mɨn kəm nətəmimi.
37 Kəmotauɨt pɨk ohni motəni məmə, “Natimnati rəfin iətəm tatol, mətəu in təuvɨr pɨk
agɨn. Nətəmimi mɨn u nɨmatəlgɨlah talu kɨnautətəu nati, mɨne nətəmimi mɨn u kotəruru
nəghatiən kɨnautəghati.”

8
Iesu təmaugɨn

nətəmimi fo-tausɨn
(Mat 15:32-39;Mak 6:35-44)

1E nian kəti mɨn, nətəmimi tepət kəməhuvamɨn ohni, kənimətəu nɨglah nauəniən tɨnɨkə.
Kəni Iesu təmauɨn e rəhan mɨn nətəmimi kəhuva kəni təni=pən kəm lah məmə, 2 “Nɨkik
tɨnahmə pɨk o nətəmimimɨn əpəhamətəu-inu, kəməhuərisɨg lak mɨnotos rəkɨs nian kɨsɨl,
kəni rəueiu əha, nɨglah nauəniən tɨnɨkə. 3Nəmə iəkahli=pən ilah kautəhuvən əha rəueiu,
kəni sueiuei otoh ilah, kəni nəhmtɨlah otapɨn e suaru,mətəu-inu kəməsotauəniənnuvəh,
kəni nəuvein kəmotsɨpən əpəha isəu.”

4 Kəni rəhan mɨn nətəmimi kəmotətapuəh ohni məmə, “? Okos iə pɨret təhmen o
naugɨniən ilah? In u ikɨnu nati tɨkə ikɨn, nətəmimi kəsotatɨgiən ikɨn.”

5Kəni Iesu təmətapuəho lahməmə, “?Nautospɨretkuvəh?” Mətəukotəniməmə “Səpɨn.”
6 Kəni təməni=pən kəm nətəmimi məmə okotəharəg, kəni tos pɨret u məfaki məni

tagkiu kəm Uhgɨn ohni, kəni məhapu məfən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə okotəuəri
e nətəmimi, kəni ilah kəmotol lanəha. 7Kəni kəmotosmɨnnəmu əlkələh nəuveinmotəfən
kəm Iesu, kəni Iesu təfaki kəmUhgɨn ohni kəni məfənmɨn kəm lahməmə okotəuəri kəm
nətəmimi. 8-9 Kəni nətəmimi mɨn u Iesu təmaugɨn ilah kotəhmen e fo-tausɨn, kəmotun
nauəniən nərfɨlah tasisi, kəni motəpəh nɨpɨspɨsɨ nauəniən, kəni kaipei=pən e kətɨm asoli
səpɨn kotəri. 10 Kəni Iesu tahli=pən nətəmimi kautəhuvən imalah mɨn ikɨn. Kəni ilah
rəhanmɨn nətəmimi kəməhuvən e bot məhuvən əpəha e nɨtəni Talmanutə.

Farəsi mɨn kəmotəniməmə okoteh nəmtətiən kəti
(Mat 16:1-4)

11Kəni Farəsi mɨn nəuvein kəməhuva o Iesu mautorgəhu kəm in motəni=pən kəm in
məmə otol-to nəmtətiən asoli kəti pəh kotəhrun məmə in təmsɨpən pəhriən o Uhgɨn, uə
kəpə. 12 Kəni Iesu nɨkin təməpəou, kəni təmeəhagəhli o lah kəni məni məmə, “?Kərmə
təhro nətəmimi mɨn u rəueiu mɨne kotəni məmə okotafu-to nəmtətiən kəti? Mətəu iətəni
pəhriən kəm təmahməmə ko kəsoliən nəmtətiən kəti kəm təmah.”

13Kəni məpəh ilahməhuvən e bot məhuvən əpəha e nɨkalɨ nəhu nəven=pən.
Is rəha Farəsi mɨnmɨne

is rəha Kig Herot Antipas
(Mat 16:5-12)

14 Rəhan mɨn nətəmimi kəmotalu e nəmkiən pɨret təhmen mətəu kəmotos əmə kətiəh
əmə məhuvən e bot. 15Kəni Iesu təməuvahag kəm lah məmə, “Onauteh vivi itəmah o is
rəha Farəsi mɨnmɨne is rəha Herot Antipas.”

16 Kəni kəmotəni=pən kəm lah mɨn məmə, “Tətəni lanəha mətəu-inu kəməsotəmkiən
pɨret.”

17 Kəni mətəu Iesu tɨnəhrun rəhalah nətəlɨgiən kəni məni məmə, “? Təhro nəutəni
nəghatiən əha məmə nəməsotəmkiən pɨret? ?Təhro itəmah nəsoteruh əhanəhiən kəni
məsotəhrun əhanəhiən? !Rəhn-kapə təmah tiəkɨs! 18 Nəhmtɨtəmah u ikɨn. ? Təhro
7:36 Mak 1:43-45 7:37 Aes 35:5 8:12 Mat 12:39; Luk 11:29 8:15 Luk 12:1 8:17 Mak 6:52
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nəsotehiən nati? Kəni nɨpəgtəlgɨtəmah u ikɨn. ?Təhro nəsotətəuiən nati? Iəkəhrunməmə
nəmə təhro nɨnotalu e natimnati iətəm kɨnəhuva rəkɨs. 19 ?Nian iəmos pɨret mɨn əha faif
məfən kəm nətəmimi əha faif-tausɨn kotun, kəni uərisɨg nəmotaipei nɨpɨspɨsɨn e kətɨm
asoli kuvəh?” Mətəu kotəni məmə, “Tueləf.”

20Kəni təmətapuəh mɨn o lah məmə, “?Kəni nian iəmos pɨret əha səpɨn məmə iəkəfən
kəm nətəmimi mɨn əpəha fo-tausɨn kotun, kəni uərisɨg nəməhuveipei=pən nɨpɨspɨsɨn e
kətɨmasoli kuvəh?” Mətəu kotəni məmə, “səpɨn.”

21Kəni təmətapuəh o lahməmə, “?Mətəu itəmah nəkotəruru əhanəh iəu?”
Iesu təmol vivi

iətəmi kəti nəhmtɨn tərah
22 Kəni kəməhuvari əpəha ikɨn kəti kətəni məmə Petsaitə, kəni nətəmimi ikɨn kəmotit

suahkəti nəhmtɨn tərahməhuvakəniməutəkeikei o Iesuməməotələhu=pənnəhlmɨn lan.
23Kəni Iesu təmos nəhlmɨ suah umian isəu nəuvetɨn o lahuənu kənimagəh nəhmtɨ suah
u* kəni mələhu=pən nəhlmɨ mil lan, kəni mətapuəh ohni məmə, “?Nɨnəhrun neruhiən
nati uə kəpə?”

24Mətəu suah u təməsal pəri kəniməniməmə, “Iətafu nətəmimimətəu kotəhmen əmə e
nɨgi mɨnmətəu in əmə u kəutaliuək.”

25 Kəni Iesu təmatɨg mələhu=pən mɨn nəhlmɨn mil e nəhmtɨ suah u, kəni nəhmtɨn
tɨnəhrun neruh viviən natimnati mɨnəpəh nəuau-əuauiən. 26 Kəni Iesu təmahli=pən
məmə otatuvən iman ikɨnmətəu təməniəhuməmə otəsuvən-pəniən əha lahuənu əha ikɨn.

Pitə təməni pətɨgəmməmə Iesu inMəsaiə əpələ
(Mat 16:13-20; Luk 9:18-21)

27Kəni Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəmohiet motəsəu pahav məhuvən e lahuənu
mɨn u iuəkɨr o nati əpəha Sisəriə Fɨlɨpai. Nian kəmautəhuvən e suaru kəni tətapuəh o lah
məmə, “?Otəni-to məmə nətəmimi kotəni iəuməmə iəu pəh?”

28 Mətəu rəhan mɨn nətəmimi kotəni məmə, “Nətəmimi nəuvein kotəni məmə ik Jon
Bəptais. Nəuvein kotəniməmə ik Elaijə. Nəuveinmɨn kotəniməmə ik iəni kəti rəhaUhgɨn
aupən.”

29Kəni təmətapuəh o lahməmə, “?Mətəu itəmahnəkotəniməmə iəupəh?” Kəni Pitə təni
məmə, “!IK uMəsaiə† əpələ!”

30Kəni Iesu təməniəhu əskasɨk ilahməmə, okəsotəni pətɨgəmiən in kəm iətəmi kəti.
Iesu təməghati

e rəhan nɨmɨsiən
(Mat 16:21-23; Luk 9:22)

31 Kəni təmatəgətun ilah kəni mətəni məmə, “Iəu Nətɨ Iətəmimi oiəpanətəu nahməiən
o natimnati tepət. Nətəmi asoli rəha nətəm Isrel, mɨne pris asoli mɨn, mɨne nəgətun
mɨn rəha Lou okotəməki lak, kəni motohamu iəu, mətəu oiəkos nian kɨsɨl ko, kəni
məpanəmiəgəh mɨn.” 32 Təməni-vivi pau kəm lah, mətəu Pitə təmit Iesu mian əpəha
e nɨkalɨ suaru kəni mətəniəhu əskasɨk məmə otəsəghatiən lanəha. 33 Kəni mətəu Iesu
təməsal=pən meruh rəhan mɨn nətəmimi, kəni məni=pən kəm Pitə məmə, “! Ik iərmɨs
Setən asoli, agɨmmuvən isəu ohniəu! Rəham nətəlɨgiən səniəmə rəha Uhgɨn, mətəu rəha
iətəmimi əmə.”

Naulɨsiən e nəni pətɨgəmiən Iesu kəmnətəmimi
(Mat 16:24-28; Luk 9:22-27)

34Kəni Iesu təmauɨn rəfin e nətəmimi,mɨne rəhanmɨnnətəmimi,məmə okəhuva ohni,
kəni məni məmə, “Nəmə iətəmi kəti təni məmə otuərisɨg lak, otəkeikei malu aru lan, kəni
8:19 Mak 6:41-44 * 8:23 Afin-to e futnot e Mak 7:33. 8:28 Mak 6:15 † 8:29 Afin-to e tiksɨnəri o nəghatiən
u “Məsaiə.” 8:29 Jon 6:68-69 8:30 Mak 9:9
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mələs rəhan nɨgi kəməluau muərisɨg lak.‡ 35 Iətəmimi iətəm tolkeikei məmə otosmiəgəh
rəhan nəmiəgəhiən e nəhue nɨftəni u, kəni otəmkarəpən e rəhan nəmiəgəhiən itulɨn.
Mətəu iətəmi otɨmɨs ohniəumɨne Nanusiən Təuvɨr rəhak, in otos nəmiəgəhiən itulɨn. 36 ?
Nəmə iətəmimi kəti tatos rəfin natimnati e nəhue nɨftəni, mətəu uərisɨg lan otɨmɨs kəni
təsosiən nəmiəgəhiən itulɨn, in təmol win e nati təuvɨr kəti, uə kəpə? Kəpə. 37 Ko iətəmi
təsəfəniən nati kəti kəmUhgɨnməmə Uhgɨn otəfən nəmiəgəhiən itulɨn kəm in.

38 “Nəmə nətəmimi kəutaulɨs e nəni pətɨgəmiən iəu mɨne rəhak nəghatiən kəm nətəmi
kəsotəfakiən mautol təfagə tərah, kəni o nian iəu Nətɨ Iətəmimi oiəkuva lan, iəu mɨn
oiəkaulɨs e nəni pətɨgəmiən məmə ilah u rəhak mɨn nətəmimi. O nian əha iəkuva itɨmah
nagelo asimmɨn e noraipiən əhagəhag asoli rəha rəhak tatə.”

9
1Kəni Iesu təməniməmə, “Iətənipəhriənkəmtəmahməmə, itəmahnəuveinunəutəhtul

u ikɨnu rəueiu, ko kəsohmɨsiən motətəuarus koteruh Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn otuva e
nəsanəniən asoli.”

Nɨpətɨ Iesu təmuvamol pɨsɨn
(Mat 17:1-13; Luk 9:28-36)

2 Kəni nian sikɨs kɨnəhuva mɨnəhuvən rəkɨs, kəni Iesu tit Pitə, Jemɨs, mɨne Jon, kəni
ilahal pɨsɨn əmə kɨluərisɨg lan məhuvən əpəha e nɨtəuət əfəməh kəti, kəni ilah pɨsɨn əmə
əha ikɨn. Kəni kəmlafu nɨpətɨ Iesu təməuhlin muva mol pɨsɨn. 3 Rəhan napən təmuva
məruən mətoraip-oraip, ko iətəmi kəti təseikuasiən e napən kəti təruən lanəha. 4 Kəni
suahmilahal əha kəmlafu ElaijəmɨneMosɨs kəmiaiet pətɨgəm=paməhləghati ilahal Iesu.

5 Kəni Pitə təməni=pən kəm Iesu məmə, “Iəgətun, təuvɨr məmə iəkluva u ikɨn u. Pəh
mɨhlol nɨmauvluvl kɨsɨl, rəham kəti, rəha Mosɨs kəti, kəni rəha Elaijə kəti.” 6 Pitə
tɨnətəghati əpnapɨn əməmətəu-inu kɨnləgɨn pɨkməhlərəmrumɨn.

7 Kəni nəpuə təmuva məuveg ilah, kəni kəmotətəu nəuia iətəmi kəti təmsɨpən əpəha e
nəpuəməmə, “Inu nətɨk keikei u iəkolkeikei pɨk. Onəklətəlɨg lan.” 8Kəni rəueiu agɨnmɨn,
kəmleirair, mətəu kəsleruhiən mɨn suah mil, mətəu kəmleruh əmə Iesu tətəhtul ilahal
min.

9 Nian kəməuteiuaiu e nɨtəuət məhuvən əpəha ləhtəni, kəni Iesu təməniəhu əskasɨk
ilahal məmə, “Natimnati mɨn u nəmleh əpəha ilɨs e nɨtəuət, onəsləniən kəm iətəmi kəti
mɨlətəuarus=pən iəu Nətɨ Iətəmimi oiəkəmiəgəhmɨn e nɨmɨsiən.”

10Kəni ilahal kəmlɨsiai nəghatiənrəha Iesu,mətəukəməhləni əməkəmlahalmɨnməmə,
“Nəghatiən əha təməni məmə otəmiəgəhmɨn e nɨmɨsiən, kəruruməmə nɨpətɨn təni məmə
nak.”

11 Kəni kəmlətapuəh o Iesu məmə, “?Təhro iəgətun mɨn rəha Lou kotəni məmə Elaijə
otəkeikei maupənmuva?”

12 Kəni Iesu təməni=pən kəm lahal məmə, “Nɨpəhriəniən, Elaijə otaupən muva məmə
otol vivi natimnati rəfin. ?Mətəu təhro Nauəuə Rəha Uhgɨn təməni məmə iəu Nətɨ
Iətəmimi oiəpanətəunahməiən onatimnati tepət, kəni nətəmimi okoteruh iəumotəuhlin
nəmtahlah ohniəu motəpəh iəu?* 13 Mətəu iətəni pəhriən kəm təmahal məmə Elaijə
tɨnuva rəkɨs, kəni kəmol nati tərah lan təhmen e Nauəuə Rəha Uhgɨn təməni məmə
okəpanol lanəha.”
‡ 8:34 Nian nəmə okətu-pəri iətəmimi kəti e nɨgi kəməluau, in otəkeikei mələs rəhan nɨgi kəməluau muvən ikɨn
okətu-pəri ikɨn. 8:34 Mat 10:38-39; Luk 14:27 8:38 Mat 10:33 9:1 Mak 13:30 9:7 Uək 3:22; 2Pitə
1:17-18 9:11 Mal 3:1 * 9:12 NətəmIsrel rəhalah nətəlɨgiənməmənəməMəsaiə tuva, in otepət e nətəmRommɨne
marmənɨg e nətəmimi. Mətəu ilah kəsotətəlɨgiən lanu e Məsaiəməmə otɨmɨs o lah, kəni mosmiəgəh ilah o nos rəkɨsiən
nalpɨniən o təfagə tərah, kəniməfən nəmiəgəhiən itulɨn, kəni kotol win e nɨmɨsiən. 9:12 Sam 22:1-18; Aes 53:3; Mal
4:5-6 9:13 Mat 11:14
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Iesu təməhgi pətɨgəm
narmɨn tərah e suakəku kəti

(Mat 17:14-21; Luk 9:37-43)
14Nian kəmohtəlɨg=pamɨn,moteruh nətəmimi nəuveinmɨn rəha Iesu, mətəu nɨmənin

nətəmimi kəmohtəlau e lah, kəni iəgətun nəuvein rəha Lou mɨne nətəmimi mɨn rəha
Iesu kautorgəhu. 15 Nian nətəmimi kəmoteruh Iesu, narmɨlah təmiuvɨg pɨk ohni, kəni
motaiuməhuvaməmə okotəghati kəmin. 16Kəni Iesu təmətapuəh o lahməmə, “?Nakəha
nautorgəhu ohni itəmah nətəmimimɨn əpəha?”

17 Mətəu nətəmimi mɨn u kəti təni məmə, “Iəgətun, iəu iəmit nətɨk muva ohnik
məmə onəkol vivi, mətəu-inu narmɨn tərah kəti tətatɨg lan kəni mol təruru nəghatiən.
18Kəni nian narmɨn tərah əpə taskəlɨm in, kəni moh mələs iahu morin e nɨməulul, kəni
nəhun nəuan ruən tatiet, təhmen e nəuaui nɨtəhi, kəni matɨgət-ərain nəhluvn, nɨpətɨn
tatɨkɨmkɨm. Kəni iəmətapuəh o rəham nətəmimi məmə okotəhgi pətɨgəm narmɨn tərah
u lan, mətəu kotəruru nəhgi pətɨgəmiən.”

19 Mətəu Iesu təni məmə, “Kəsi, itəmah u nətəmimi rəueiu mɨne nəsotəhatətəiən lak.
Kərmə oiəkatɨg kitah min itəmah mətəuarus=pən nian nak nəmanotəhatətə lak. Kəni
kərmə onəhgɨn iəpanəmeig e təmah. !Otit suakəku koməhuva kəm iəu!”

20 Kəni kəmotələs məhuvən o Iesu. Kəni narmɨn tərah əpəha təmafu Iesu kəni tol
suakəku u tauɨt nɨpətɨn tərəmrumɨn pɨk, kəni məmei morin əpə ləhtəni e nɨməulul
məsəuəsəu mətan, kəni nəunəhuan tiet təhmen e sop. 21 Kəni Iesu təmətapuəh o rəhan
tatəməmə, “Təmol lanəhamɨnos nu kuvəh?”
Mətəurəhan tatə təniməmə, “Təmətuəuin enian təmatəkəkumətəuarus=pa əha rəueiu.

22 Kəni nian tepət narmɨn tərah kəha tatoh mətləfən əpəha e nɨgəm mɨne nəhu məmə
otohamu. Nəmə nəkəhrun noliən, pəh nəkasəkəhruin itɨmlaumasiru e tɨmlau.”

23Mətəu Iesu təniməmə, “Nak əha, nəghatiən uməmə, ‘Nəmə nəkəhrun noliən’? Uhgɨn
təhrun noliən natimnati rəfin kəm iətəmimi iətəm tətəhatətə lan.”

24Kəni rəueiu agɨn, tatə rəha suakəku u təmagət əfəməhməmə, “Iəkəhatətə lam, mətəu
in əmə u rəhak nəhatətəiən təkəku əmə. !Asiru lakməmə rəhak nəhatətəiən otəri mepət!”

25 Kəni nian Iesu təmeruh məmə nətəmimi nəuvein mɨn kɨnəutaiu mɨnəutuva iuəkɨr
ohni məmə okotafu-to, kəni təni=pən əskasɨk uəhai əmə kəm narmɨn tərah əpəha məmə,
“Ik narmɨn tərah iətəm natol nɨmatəlgɨtəmi tətalu, kəni mol iətəmi təruru nəghatiən. !
Iəkəni=pɨnə əhruahru u rəueiu məmə onəkiet e suakəku u, kəni məsuva mɨniən muvən
lan!”

26Kəni narmɨn tərah əha təmagət əfəməhmol suakəku əpəha tauɨt mərəmrumɨnmɨn u
iuəkɨr agɨn tɨmɨs, kənimiet lan. Ko nakafuməmə tɨnɨmɨs rəkɨs, kəni nətəmimi tepət kotəni
məmə tɨnɨmɨs. 27Mətəu Iesu təmeapənmaskəlɨmnəhlmɨnmiuvi-pəri, kəni təhtul.

28 Iesu təmuvən imə, kəni ilah pɨsɨn əmə rəhan mɨn nətəmimi kəutəharəg, kəni
kotətapuəhohniməmə, “?Kərmə təhro iəkotərurunəhgipətɨgəmiənnarmɨn tərah əpəha?”

29Mətəu Iesu təniməmə, “Nəfakiən əmə təhrunnəhgi pətɨgəmiənnarmɨn tərahmɨn əha
lanəha.”

Iesu təməni pətɨgəmmɨn rəhan nɨmɨsiən
(Mat 17:22-23; Luk 9:43-45)

30Kəni Iesu mɨne rəhan nətəmimi kəmohiet u ikɨnu kəni məhuvən=pən əpəha e nɨtəni
Kaləli ikɨn, mətəu Iesu təsolkeikeiən məmə okəhrun məmə in əha ikɨn əha. 31 Təmol
lanəha mətəu-inu tətəgətun rəhan mɨn nətəmimi. Təməni məmə, “Iəu Nətɨ Iətəmimi,
okegəhan=pən lak kəm nətəmimi kotohamu iəu iəkɨmɨs. Mətəu oiəkos nian kɨsɨl, kəni
məpanəmiəgəhmɨn.”

32 Kəni mətəu rəhan mɨn nətəmimi kəsotəhrun viviən rəhan nəghatiən, kəni nɨkilah
tɨnətəgɨn o nətapuəhiən e nɨpətɨ nəghatiən rəhan.
9:23 Mat 21:21; Mak 11:23 9:26 Mak 1:26 9:30 Jon 7:1 9:31 Mak 8:31; 10:32-34 9:32 Luk 9:45
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?Pəh in tepət e lah?
(Mat 18:1-5; Luk 9:46-48)

33Kəmohiet=pa əpəhaKapeniəm, kənimɨnautəhuvən imə kəti. Kəni Iesu təmətapuəh o
lahməmə, “?Nak əha nəmautəni e suaru?”

34 Mətəu kɨnotaulɨs o nuhalpɨniən motəpnapɨn əmə mətəu-inu, e suaru kəmautəni
məmə pəh in tepət e lah. 35Kəni Iesu təməhtiahuməharəg, kənimauɨn e rəhan nətəmimi
tueləf məmə okəhuva-to ohni, kəni təni=pən kəm lah məmə, “Iətəmi tolkeikei məmə
in otepət e nətəmimi, in otəkeikei meiuaiu e lah kəni muva məmə in ioluək əmə kəti
rəhalah.”

36 Kəni mələs suakəku kəti muva mem aupən e lah, kəni maskəlɨm məmə, 37 “Kəni
iətəmimi iətəmtatos e nɨkin agiən suakəku təhmene inu, kəni tatol e nərgək, kəni təhmen
əməməmə tatos iəuenɨkinagiən. Kəni iətəmimi iətəmtatos iəuenɨkinagiən, kəni təhmen
əməməmə tatos iətəmi u iətəm təmahli=pa iəu.”

Suah kəti təmol nati apɨspɨs
e nərgɨ Iesu

(Luk 9:49-50)
38 Kəni Jon təməni=pən kəm Iesu məmə, “Iəgətun iəmotafu suah kəti tətəhgi pətɨgəm

narmɨn tərahmɨn e nərgəm, kəni iəmotəniəhumətəu-inu səniəmə kitah kəti.”
39Mətəu Iesu təni məmə, “Sotəniəhuiən, mətəu-inu nətəmimi rəfin nətəm kautol nati

apɨspɨs mɨn e nərgək, ko kəsotəni uəhaiən nəghatiən tərah lak. 40 Iətəmimi iətəm səniəmə
rəhatah tɨkɨmɨr, in tolkeikei itah. 41 Iətəni pəhriən kəm təmahməmə, nəmə iətəm tətasiru
e təmah, mətəu-inu rəhak u itəmah, kəni Uhgɨn otətəou in o rəhan noliən təuvɨr u, nati
əpnapɨn rəhan nasiruiən in nati əkəku əmə təhmen e nəhu tətəfɨnə kəm təmah məmə
nəkotəmnɨm.”

Nati tol iətəmimi tətəmei
e rəhan nəmiəgəhiən

(Mat 18:6-9; Luk 17:1-2)
42 Kəni Iesu təmətəkeikei mətəni məmə, “Kəlkələh mɨn u kəutəhatətə lak, nəmə iətəmi

kəti tol kəti təmei e rəhan nəmiəgəhiən uə rəhan nəhatətəiən, kəni iətəmi əha, Uhgɨn otol
nalpɨniən asoli kəm in. Kəni nalpɨniən əha otəskasɨk tapirəkɨs nəmə kətu=pən kəpiel kəti
e nentəuin, kəni kahtiuvət lan əpəha ləuantəhi lokamnɨmməmə otamnɨm.

43-44 “Kəni nəmə nəhlməm tol ik natol təfagə, kəni təuvɨr məmə nəkətahtuv rəkɨs
məraki lan.† Nəmə nəhlməm kətiəh əməmətəu onəkos nəmiəgəhiən itulɨn, inu təuvɨr pɨk
mapirəkɨs agɨn məmə nəhlməm keiu mətəu okəraki=pən lam e nɨgəm asoli u naunun
tɨkə.”‡

45-46 Kəni nəmə nəhlkəm kəti tol ik nətəmei e rəham nəmiəgəhiən, nəkətahtuv rəkɨs.
Nəmənəhlkəmkətiəh əməmətəuonəkosnəmiəgəhiən itulɨn, inu təuvɨr pɨkmapirəkɨs agɨn
məmə nəhlkəmkeiumətəu okəraki=pən lam e nɨgəmasoli.§

47 Kəni nəmə nəhmtəm kəti tol ik nətəmei e rəham nəmiəgəhiən, nəkələs rəkɨs. Nəmə
nəhmtəmkətiəh əməmətəuonəkuvən ikɨnUhgɨn tətarmənɨg ikɨn, inu təuvɨrpɨkmapirəkɨs
agɨn məmə nəhmtəm keiu mətəu okəraki=pən lam e nɨgəm asoli. 48Kəni ikɨn əha, uhrəl
mɨn okotətu e nɨpətɨ nətəmimi ikɨnməsohmɨsiən, kəni nɨgəm tatus ilah kəni matuəu əmə
kɨlpɨn ko kəsohapɨsiən nian kəti.
9:35 Mat 20:25-27; Mak 10:43-44; Luk 22:24-26 9:37 Mat 10:40 9:40 Mat 12:30; Luk 11:23 9:41 Mat
10:42 † 9:43-44 Inunəghatiən əuhlin iətəmtətəgətunməmə Iesu tolkeikeiməmə kitah okotəkeikeimotol uək əskasɨk
o nəpəhiən rəhatah noliən tərah mɨn. Təhmen məmə kəutətahtuv rəkɨs noliən tərah. Mətəu in təsolkeikeiən məmə
okotərəkɨn nɨpətɨtah. ‡ 9:43-44 E kopi əuas mɨn nəuvein rəhan Niutestɨmɨn iətəm kəmətei e nəghatiən Kris aupən,
katɨlpɨn nəghatiən kəti mɨn e fes 44 iətəm təhmen=pən əmə e fes 48. 9:43-44 Mat 5:30 § 9:45-46 E kopi əuasmɨn
nəuvein rəhaNiutestɨmɨn iətəmkəmətei e nəghatiənKris aupən, katɨlpɨnnəghatiən kətimɨn e fes 46 iətəmtəhmen=pən
əmə e fes 48. 9:47 Mat 5:29 9:48 Aes 66:24
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49 “Uhgɨn tətearəgrəg=pən nɨgəm e nətəmimi təhmen əmə e sol kətearəgrəg=pən e
nauəniən.

50 “?Sol təuvɨr, mətəu nəmə otɨsiu, kəni kəruru məmə okəfən mɨn nak pəh tətəhiən?
Onəkotəkeikeimotos sol u təhmen e nolkeikeiən e rəhatəmah nəmiəgəhiən, kənimotatɨg
e nəməlinuiən nian rəfin.”

10
?Təuvɨrməmə nɨpətanmɨne nəman okotəpəh ilahmɨn,

uə kəpə?
(Mat 19:1-12; Luk 16:18)

1 Kəni Iesu təmiet ikɨn əha kəni muvən miet=pən əpəha e nɨtəni əpəha Jutiə e nəven
nɨtəni=pən e nəhu Jotən. Kəni nɨmənin nətəmimi kəmotuhapumɨn=pən mɨn ilah mɨn
ohni, kəni tətəgətun ilahməmə inu tətəgətun ilahmɨne nianmɨn.

2 Kəni Farəsi nəuvein kəməhuva moteiuə əmə motətapuəh ohni məmə, “?Təhro? ?
Rəhatah Lou tətegəhan məmə iərman təhrun nəpəhiən rəhan pətan mol difos lan, uə
kəpə?”

3Mətəu Iesu təmətapuəh o lahməmə, “?Lou nak uMosɨs təmələhu aupən kəm təmah?”
4 Kəni mətəu kotəni məmə, “Mosɨs təmegəhan lan məmə nəmə iərman tətəpəh rəhan

pətan, kəni təkeikei mətei nauəuə kəti məfən kəm rəhan pətan məmə in tɨnəpəh mɨnol
difos lan, kəni komənahli pətɨgəm.”

5Mətəu Iesu təni məmə, “Mosɨs təmətei lou ko mətəu-inu rəhn-kapə təmah tiəkɨs pɨk.
6Mətəu e nətuəuiniən, Uhgɨn təmol natimnati, kəni mol iərmanmɨne pətan. 7O nati əha
in əha, iərman otəpanəpəh rəhan tatəmɨnemamə, kənimətuatɨg ilau rəhan pətan. 8Kəni
ilau okiəuva nɨpətɨlau kətiəh. Kəni rəueiu, ilau səniəmə keiu, mətəu kətiəh əmə. 9Uhgɨn
tɨnɨlpɨn ilau kɨniəuva mɨnuol kətiəh, kəni o nati əha, pəh iətəmimi kəti ko təsətahtuviən
rəhalau natɨgiən.”

10 Kəni Iesu mɨne rəhan nətəmimi kəməhuvən əpəha imə, kəni rəhan mɨn nətəmimi
kotətapuəh ohni o nati u. 11Kəni təməni=pən kəm lah məmə, “Iətəmi tatol tifos mətəpəh
rəhan pətan kəni matit mɨn in pɨsɨn kəti, in tatol təfagə tərah e rəhan əhruahru pətan.
12Kəni təhmenmɨn əmə, nəmə pətan kəti tətəpəh rəhan iərman kənimatɨtəu=pən in pɨsɨn
kəti, in mɨn tatol təfagə tərah e rəhan əhruahru iərman.”

Iesu təməfaki o kəlkələhmɨn
(Mat 19:13-15; Luk 18:15-17)

13Kəni nətəmimi nəuvein kəmotəmki kəlkələh mɨn məhuva o Iesu məmə otələhu=pən
nəhlmɨn e lah məfən nəuvɨriən rəha Uhgɨn kəm lah. Mətəu rəhan mɨn nətəmimi
kəmautəniəhu ilah.

14Mətəu nian Iesu təmeruh, kəni niəməha tol, mətahi ilah məmə, “Pəh kəlkələh mɨn
okəhuvaohniəu. Sotəniəhuiənkəlkələhmɨnu,mətəu-inunətəmimimɨnunɨkilah təhmen
əmə enɨki kəlkələhmɨn, ilahuUhgɨn tətarmənɨg e lah. 15 Iatəni pəhriənkəmtəmahməmə,
nəmə iətəmikəti təsolkeikeiənməməoteiuaiuməhmenekəlkələhmɨnukətimupəhUhgɨn
tarmənɨg lan, ko in təsatɨg ahgəliənNarmənɨgiənRəhaUhgɨn.” 16Kənimos kəlkələhmɨn e
nəhlmɨn, kənimələhu=pən nəhlmɨn e lahməmə, “Pəh Uhgɨn otəfɨnə rəhan nəuvɨriən kəm
təmah.”

Suah kəti rəhan nautə tepət
(Mat 19:16-22; Luk 18:18-23)

17Nian Iesu tɨnətaliuək matuvən, kəni suah kəti təmaiu muva mɨsin=pən nəulɨn ohni
məmə, “Iəgətun təuvɨr, oiəkəkeikei mol nak uməmə iəkos nəmiəgəhiən itulɨn?”
9:50 Mat 5:13; Luk 14:34 10:4 Dut 24:1-4; Mat 5:31 10:6 Jen 1:27; 5:2 10:8 Jen 2:24; Efəs 5:31-33 10:11
Mat 5:32 10:15 Mat 18:3
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18Mətəu Iesu təni məmə, “?Təhro nətəni məmə iəu iətəmi təuvɨr? Uhgɨn pɨsɨn əmə u in
təuvɨr, iətəmi kəti mɨn tɨkəməmə in təuvɨr. 19 Ik nɨnəhrun rəkɨs loumɨn rəhaMosɨs məmə
onəsohamuiən iətəmi,məsakləhiən,məseiuəiən,məsakləhiən epətan, onəkəkeikeimɨsiai
rəham tatəmɨnemamə.”

20 Mətəu suah u təni məmə, “Iəgətun, lou mɨn u, iatol rəfin ilah nian iəmatəkəku
mətəuarus=pa u rəueiumɨne.”

21Kəni Iesu təməsal=pən əhruahru meh suah u molkeikei pɨk, kəni məni məmə, “Nati
kəti mɨn əmə əha ikɨn onəkol. Uvən mol nətəmimi kotos nəhmtɨ rəham nautə rəfin agɨn,
kəni məfən məni lan kəm nanrah mɨn, kəni ik onəkos nəuvɨriən tepət əpəha e negəu e
neai. Kəni muva, muərisɨg lak, mol məmə rəhak iətəmimi.”

22Kəni nian suah u təmətəu nəghatiən u, kəni nəhmtɨn təməpəou, kəni nɨkin təməpəou
pɨk ohni, matuvənmətəu-inu rəhan nautə tepət.

Tiəkɨs o iətəmi rəhan
nautə tepət məmə otuvən
imaUhgɨn

(Mat 19:23-30; Luk 18:24-30)
23 Kəni Iesu təməsal=pən meruh nətəmi mɨn əha ikɨn, kəni məni=pən kəm rəhan mɨn

nətəmimi məmə, “!Nəman! Tiəkɨs pəhriən o nətəm rəhalah nautə tepət məmə okəhuvən
motatɨg ahgəl e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.”

24Kəni rəhan mɨn nətəmimi kəmotauɨt pɨk o nəghatiən rəhan, mətəu Iesu təməni mɨn
məmə, “Nenətɨk mɨn, tiəkɨs pəhriən məmə iətəmi kəti otuvən matɨg ahgəl e Narmənɨgiən
Rəha Uhgɨn. 25Tiəkɨs o kaməl* asoli məmə otuvən=pən e nɨpəg nitɨl, mətəu tiəkɨs pɨk agɨn
o iətəm rəhan nautə tepət məmə otuvənmatɨg ahgəl e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.”

26Kəni rəhan mɨn nətəmimi kəmotauɨt pɨk ohni motəni məmə, “?Ei, mətəu pəh təhrun
nosiən nəmiəgəhiən itulɨn?”†

27 Kəni Iesu təməsal=pən meruh ilah, kəni məni məmə, “Nak u, ko iətəmimi təsoliən.
Mətəu Uhgɨn, in təhrun noliən natimnati rəfin.”

28 Mətəu Pitə təni məmə, “Itɨmah iəmotəpəh rəfin rəhatɨmah natimnati məmə
oiəkohuərisɨg lam.”

29Mətəu Iesu təni məmə, “Iətəni pəhriən, iətəmimi iətəm otəpəh rəhan nimə, uə pian
mɨn, uə kakə mɨn, uə mamə, uə tatə, uə kəlkələh mɨn, uə rəhan nɨftəni ohniəu mɨne
Nanusiən Təuvɨr, 30 e nəmiəgəhiən rəha nəhue nɨftəni u, in otos nɨtailah uan-hanrɨt,
inu nimə mɨn, mɨne pian mɨn, mɨne kakə mɨn, mɨne mamə mɨn, mɨne kəlkələh mɨn,
mɨne nɨftəni mɨn — kəni in otos mɨn nərahiən mɨn iətəm nətəmimi okotol kəm in.
Kəni e nəmiəgəhiən vi iətəm otəpanuva, in otos nəmiəgəhiən itulɨn. 31Mətəu nətəmimi
tepət u kautaupən u rəueiu, okəpanəhuərisɨg, kəni nətəmi u kautəhuərisɨg u rəueiu
okəpanotaupən.”

Iesu təmənimɨnməmə otəpanɨmɨs
(Mat 20:17-19; Luk 18:31-34)

32 Kəni Iesu mɨne kəmotaliuək e suaru məutəri=pən əpəha Jerusɨləm, kəni Iesu
təmətaupən e rəhan mɨn nətəmimi, əmeiko narmɨlah təmiuvɨg pɨk ohni, kəni nətəmi
kəmautəhuərisɨg e lah kəmotəgɨn. Kəni Iesu tit rəkɨs rəhan mɨn nətəmi tueləf məhuvən,
kənimətəni=pən nati nak iətəmokəpanol lan, 33məniməmə, “Otətəlɨg vivi-to lak. Rəueiu
kɨnautəri mɨnautəhuvən əpəha Jerusɨləm, kəni okegəhan=pən lak iəu Nətɨ Iətəmimi e
nəhlmɨ pris asoli mɨn mɨne nəgətun mɨn rəha Lou. Kəni okotəni məmə oiəkɨmɨs, kəni
10:19 Eks 20:12-17; Dut 5:16-20 * 10:25 Kaməl in nati miəgəh kəti iətəm in iahgin tapirəkɨs hosmɨne kau. Afin-to
e tiksɨnəri. † 10:26 Narmɨlah təmiuvɨg pɨk, mətəu-inu nɨkilah təhti məmə ilah u nətəm rəhalah nautə tepət, konu
Uhgɨn tolkeikei pɨk agɨn ilah, mətəu-inu in tətasiru e lah e nautə rəhalah. 10:31 Mat 20:16; Luk 13:30
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okotəhlman=pən lak e nəhlmɨ Nanihluə mɨn. 34Kəni okotəuvsan lak, kəni motagəh iəu,
motalis iəu, kəni motohamu iəu. Mətəu e nian tatol kɨsɨl lan u, iəpanəmiəgəhmɨn.”

Jemɨsmɨne Jon kəmuətapuəhməmə Iesu otol nati kəti
kəm lau

(Mat 20:20-23)
35Kəni Jemɨs mɨne Jon, nətɨ Səpəti mil, kəmiəuva o Iesu, kəni muəni=pən ohni məmə,

“Iəgətun, iəkuolkeikei nati kəti məmə onəkol kəm tɨmlau.”
36Kəni Iesu təni məmə, “?Nəkuolkeikei nakməmə iəkol kəm təlau?”
37Mətəu kuəmə, “O nian nəkuva məmə onəkarmənɨg e nəhagəhagiən rəha nəsanəniən

rəham, kəni iəkuolkeikei məmə onəkegəhan e tɨmlau kəti təharəg e nəhlməmmaru kəni
kəti təharəg e nəhlməmməuɨl, ikɨnmil ko ima nəsanəniənmɨne nɨsiaiən ikɨn.”

38 Kəni Iesu təməni=pən kəm lau məmə, “Itəlau nəkuəruru nati nətuəni. ? Təhro?
? Itəlau, nɨkitəlau təhti məmə nəkuəhmen o nəmnɨmiən e kap rəha nahməiən iəu
oiəkəmnɨm lan? ?Kəni muəhmen mɨn məmə okol bəptais e təlau e nahməiən məmə inu
okol lak?”

39Kəni kuəmə, “!Əuəh, iəkuəhmen lan!” Mətəu Iesu təni məmə, “Pəhriən, onəkuəkeikei
nəmnɨmiən e kap iəu iəkəmnɨm lan. Kəni okol bəptais e təlau e bəptais iətəmokol bəptais
lak lan. 40Mətəu o nəharəgiən e nəhlmək maru mɨne məuɨl, səniəmə rəhak məmə iəkəni.
Ikɨnmil əha, ilau rəha nətəmimi u iətəmUhgɨn təmol əpenə-penə o lah.”

Iətəmi iətəmotepət
e nətəmimi

(Mat 20:24-28)
41Uərisɨg lan, rəhannətəmi ten kəmotətəunəghatiənu, kəni niəməha təmol ilah o Jemɨs

mɨne Jon. 42 Kəni Iesu təmauɨn e rəhan mɨn nətəmimi kəhuva, kəni təni=pən kəm lah
məmə, “Itəmah nəkotəhrun məmə nətəmimi mɨn u kotəni məmə okotepət e Nanihluə
mɨn, kautəfəri aru ilah, kəni nətəmiasoli rəhalah kautol nalkutiənasoli kəmrəhalahmɨn
nətəmimi.

43 “Mətəu itəmah onəsotoliən lanəha. Nəmə itəmah kəti tolkeikei məmə in otepət e
təmah, in otəkeikei muva məmə in ioluək əmə kəti rəhatəmah. 44Kəni nəmə itəmah kəti
tolkeikeiməmə in otit itəmah, kəni in otəkeikeimuvaməmə in iol əhruin kəti rəhatəmah.
45 Kəni iəu mɨn, Nətɨ Iətəmimi, iəməsuvaiən məmə nətəmimi okotol uək kəm iəu, mətəu
iəmuvaməmə iəkol uək kəmnətəmimi kəniməfən rəhak nəmiəgəhiənməmə iəkɨtɨs ilah e
rəhalah noliən tərahmɨn.”

Iesu təmol vivi nəhmtɨ Patimiəs
(Mat 20:29-34; Luk 18:35-43)

46 Kəni Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi, kəməhuva əpəha Jeriko. Kəni nian kɨnohiet
mautəhuvən, kəni nətəmimi tepət kəməhuərisɨg e lah. Kəni suah kəti nəhmtɨn tərah,
tətəharəg e nɨkalɨ suaru, nərgɨn u Patimiəs nətɨ Timiəs. Nian rəfin təteasiə e məni o
nətəmimi. 47 Nian təmətəu məmə Iesu iətəm Nasərɨt tətaliuək e suaru mətuva, kəni
təmagət əfəməhməmə, “!Əui, IesuMipɨ Tefɨt, asəkəhruin iəumasiru lak!”

48Kəninətəmiminəuveinkotearəg lanmotəniməmə, “!Ei, sagətiən!” motəni paumətəu
in təməhamagət əfəməh pɨkmɨnməmə, “!Mipɨ Tefɨt, asəkəhruin iəumasiru lak!”

49 Kəni Iesu təhtul kəni məni məmə, “Otauɨn-pən-to e suah u məmə tuva.” Kəni
motəni=pən kəm inməmə, “Ei, agiən, məhtul, mətəu-inu Iesu tətauɨn lam.”

50 Kəni suah u təməraki e rəhan kot, miuvɨg-pəri məhtul muvən o Iesu. 51 Kəni Iesu
tətapuəh ohni məmə, “?Nəkolkeikei nak?” Mətəu təni məmə, “Iəgətun, iəkolkeikei məmə
nəkol vivi nəhmtək pəh iəkeh nati.”

52Kəni Iesu təniməmə, “Atuvən. Rəhamnəhatətəiən tɨnol vivi ik.” Kəni rəueiu agɨnmɨn
nəhmtɨn təməuvɨr, tɨnateh nati. Kəni mɨnatɨtəu=pən Iesuməutan.
10:34 Mak 8:31; 9:31 10:38 Mak 14:36; Luk 12:50 10:39 Uək 12:2; Nəh 1:9 10:42 Luk 22:25-26 10:43
Mat 23:11; Mak 9:35 10:52 Mak 5:34
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11
Iesu təmasuə e togki

mətuvən Jerusɨləm
(Mat 21:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19)

1Kəməhuvən iuəkɨr o Jerusɨləm, iuəkɨr o lahuənumil u Petfas mɨne Petəni, mautəhuvən
əpəha eNɨtəuət RəhaNɨgi UOlif, kəni Iesu təmahli=pən rəhankeiu iətəmimimil kuaupən.
2 Təməni=pən nəghatiən u kəm lau məmə, “Onəkian əpəha e lahuənu əha kəutəsal=pən
ikɨn. O nian nəkian əha ikɨn, kəni ko mueruh mɨn nətɨ togki kəti kəsasuə əhanəhiən
lan kəmohrain. Kəni nəkiatɨs muasɨg miəuva. 3 Kəni nəmə iətəmi kəti tətəni məmə, ‘?
Onəkuəhro e nətɨ togki?’ kəni nəkuəmə, ‘Iərmənɨg tolkeikei, kəni otəpanahli=pamɨn tuva
uəhai əmə.’ ”

4 Ilau kəmian kəni mueruh nətɨ togki u kəmohrain e nɨkalɨ suaru əpah iuəkɨr o
namtɨhluə e nimə, kəni kiatɨs. 5 Mətəu nətəmimi nəuvein kəməutəhtul əha ikɨn kəni
motətapuəh o lauməmə, “!Ei! !Nətiatɨs nətɨ togki u o nak?”

6Kəni kəmuəni=pən nəghatiən rəha Iesu kəm lah, kəni kəmotegəhan=pən e nətɨ togki
kəm lau. 7Kəni kəmuasɨg togki mian o Iesu, kəni muəpeg rəhalau kot muəhtərain nəhue
togki u lan, kəni Iesu təmasuə lan.* 8 Kəni nətəmimi tepət kəmotepin rəhalah kot əpah
e suaru, kəni nəuvein kəmotaiu məhuvən əpəha e nɨkinati motətei nɨmənati motəmki
məhuvamotepin əpahe suaru.† 9Nətəmkəutaupənmɨnenətəmkautəhuərisɨgkəmotagət
əfəməhməmə,
“!Hosanə,‡ əni-vivi Uhgɨn!
!Iərmənɨg Uhgɨn tətatɨg ilau iətəmimi u iətəm tətuva e nərgɨn!
10 !Pəh Uhgɨn otəfən rəhan nəuvɨriən kəm suah u tətuva məmə iərmənɨg təhmen e Tefɨt u

tɨpɨtɨmah aupən!
!Hosanə o Uhgɨn əpəha ilɨs e negəu e neai!”

11 Kəni Iesu təmuvən əpəha Jerusɨləm e Nimə Rəha Uhgɨn meruh rəfin natimnati
mɨtəlau. Mətəu mɨtɨgar tɨnalelin rəkɨs, kəni tiet ilah rəhan mɨn tueləf nətəmimi
mautəhuvənmɨn Petəni.

Nɨgi kəti fik iətəmnəuan tɨkə
(Mat 21:18-19)

12 Kəni kəməni pa lauɨg lan, kohiet mɨn Petəni mɨnautəhuvən Jerusɨləm, kəni nəumɨs
tɨnus Iesu. 13 Kəni təsal=pən e nɨgi kəti fik tətəhtul əpəha isəu nəuvetɨn nɨmalɨn tepət.
Tuvən məmə otəhli nəuan kəti, mətəu nəuan tɨkə, nɨmalɨn əmə, mətəu-inu səniəmə nian
rəha nɨgi fik tətəuə lan. 14 Kəni Iesu təməni=pən kəm nɨgi fik əha məmə, “Pəh nətəmimi
kəsotun mɨniən nəuam e nu mɨn rəfin.” Kəni rəhan mɨn nətəmimi kəmotətəu rəhan
nəghatiən əha təməni.§

Iesu təmahli pətɨgəmnətəmimi e Nimə Rəha Uhgɨn
(Mat 21:12-17; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22)

15 Kəni kəməhuvən mohiet=pən əpəha Jerusɨləm, kəni Iesu tuvən əpəha imə e Nimə
Rəha Uhgɨn məhgi pətɨgəm nətəmimi kautol makɨt, kəni mahuvihin tepɨl rəha nətəm
kautol senɨs e məni, mɨne stul rəha nətəmi kautol səlɨm e mak mɨn.* 16 Kəni məhtul
pəsɨg e nətəmimi məmə okəsotəmkiən rəhalah natimnati məhuvən əpəha e Nimə ikɨn
* 11:7 Togki in nati miəgəh kəti təhmen e əhos əkəku. Iətəmi rəha nəluagɨniən otasuə e əhos kəti, mətəu iətəmi rəhan
nətəlɨgiən ləhtəni otasuə e togki. Nian Iesu təmasuə e togki, tətəgətunməmə in tətuva e nəməlinuiən təhmen eKig iətəm
rəhan nətəlɨgiən ləhtəni. Sek 9:9 tətəniməmənianMəsaiə otuva Jerusɨləm, in otasuə e nətɨ togki kəti. † 11:8 Kəmotol
lanəha tətəgətun=pən məmə kəutəfən nɨsiaiən. ‡ 11:9 Aupən nɨpətɨ nəghatiən u “Hosanə” təni məmə, “osmiəgəh.”
Kəni mətəu uərisɨg lanko, nɨpətɨn tɨnuva mɨn, “əni-vivi.” 11:9 Sam 118:25-26 11:13 Luk 13:6 § 11:14
E Oltestɨmɨn mɨne Niutestɨmɨn, nɨgi fik tətəgətun nətəm Isrel. * 11:15 Afin-to e tiksɨnəri “Nimə Rəha Uhgɨn” o
nəhruniən natimnati nian Iesu təmuvənməhgi pətɨgəmnətəmimi eNiməRəhaUhgɨn. 11:15 Sek 14:21; Jer 26:1-15;
Hos 9:15-16; Mal 3:1-5
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Rəha Uhgɨn. 17 Kəni təməgətun ilah məmə, “Kəmətei=pən e Nauəuə Rəha Uhgɨn məmə
Uhgɨn təni məmə, ‘Rəhak nimə, in nimə rəha nəfakiənməmə nətəmimi e nɨtəni mɨn rəfin
okotəfaki=pa ikɨn kəm iəu.’ Mətəu itəmah nəmotol məmə in ‘nimə rəha iakləhmɨn.’ ”

18 Kəni pris asoli mɨn mɨne nəgətun mɨn rəha Lou kəmotətəu rəhan nəghatiən.
Kəni kɨnotəgɨn e Iesu mətəu-inu nian nɨmənin nətəmimi kəmotətəu rəhan nəgətuniən,
narmɨlah tiuvɨg pɨk ohni. Kəni pris asoli mɨn mɨne nəgətun mɨn rəha Lou kɨnotətuəuin
məutəsal e suaru kətiməmə okotohamu in. 19Kəni nian tɨnəhnaiuv, Iesumɨne rəhanmɨn
nətəmimi kohiet Jerusɨləmmɨnautəhuvən.

Nɨgi fik təmɨmɨsmətəgətun nəhatətəiən rəha nətəmimi
(Mat 21:20-22)

20 Kəni kəməni lauɨg lan, kəməhuva mɨn e suaru motafu nɨgi fik əha tɨnaukei rəkɨs
muvən mətəuarus əpəha e nəukətɨn. 21Kəni Pitə nɨkin tɨnəhti nəghatiən rəha Iesu e nɨgi
əha, kəni təni=pən kəm inməmə, “!Iəgətun, afu-to nɨgi fik əpələ nəməni rah, kəni tɨnaukei
rəkɨs!”

22Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Otəhatətə əmə e Uhgɨn. 23 Iətəni pəhriən kəm
təmah məmə nəmə iətəmi kəti tətəhatətə pəhriən e Uhgɨn, kəni otəni=pən kəm nɨtəuət
əpəhaməmə, ‘Uvən,miuvɨgpətɨgəm əpəha ləuantəhimamnɨm,’kəninəmə təsəniənenɨkin
keiu, məhatətə əmə e Uhgɨn, kəni nati u otol nɨpəhriəniən. 24Kəni o nati u inu, iəkəni kəm
təmah məmə, nəmə nəkotəfaki o nati kəti kəni motəhatətə məmə onəkotos pəhriən, kəni
onəpanotos rəfin nati u nəmotəfaki ohni.

25 “!E nian nəkotəhtul məutəfaki, mətəu nɨkitəmah nəuvetɨn əha ikɨn tərah mətəu-
inu iətəmi kəti təmol nati kəti təsəhmeniən e təmah, kəni otalu e rəhan noliən tərah
məsotalpɨniən nɨtai təfagə tərah rəhan. Otol lanəha pəh Uhgɨn əpəha e negəu e neai in
otalu kəni mafəl rəhatəmah təfagə tərahmɨn.”†

?Pəh təmegəhan e Iesuməmə otol natimnati mɨn əha?
(Mat 21:23-27; Luk 20:1-8)

27Kəni Iesumɨne rəhan tueləf nətəmimi kəmohtəlɨg=pamɨn əpah Jerusɨləm. Kəni Iesu
taliuəkmətan əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni pris asoli nəuvein, mɨne nəgətunmɨn rəha
Lou, mɨne nətəmi asoli rəha nətəm Isrel kəməhuva ohni. 28 Kəni kəutətapuəh məmə,
“?Əni-to kəm tɨmah məmə pəh təmegəhan lam natol natimnati mɨn əha? ?Kəni pəh
təmegəhan e nepətiən əha, Uhgɨn uə iətəmimi əmə?”

29 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Oiəkətapuəh-pɨnə-to nəghatiən kəti kəm
təmah, kəni nəmə nəkotuhalpɨn ko, kəni iəkəni=pɨnə məmə pəh təmegəhan e nepətiən u
məmə iəkol natimnati mɨn əha. 30 ?Otəni-to məmə pəh təməni məmə Jon otol bəptais e
nətəmimi? ?Uhgɨn, uə iətəmimi əmə kəti?”

31 Kəni əmeiko kɨnotəni-əni kəm lah mɨn məmə, “? Ei, okotəni məmə nak? Nəmə
okotəni məmə Uhgɨn əha rəueiu, kəni otəni mɨn məmə, kəni təhro kəməsotəhatətəiən e
Jon. 32Mətəu, ko kəsotəniən məmə iətəmimi əmə kəti.” Kəmotəni lanəha mətəu-inu ilah
kəmotəgɨn e nətəmimi iətəm kɨnotəni rəkɨs nɨpəhriəniən e Jon məmə in iəni kəti rəha
Uhgɨn. 33Kəni kəmotəni=pənkəmIesuməmə, “Itɨmah iəkotəruru.” Mətəu Iesu təniməmə,
“Kəni iəu mɨn, ko iəsəni pətɨgəmiən kəm təmah məmə pəh təmegəhan e nepətiən məmə
iəkol natimnati mɨn əha.”
11:17 Aes 56:7 11:17 Jer 7:11 11:18 Mak 14:1 11:23 Mat 17:20 11:24 Mat 7:7 † 11:25 E kopi əuas
mɨn nəuvein rəha Niutestɨmɨn iətəm kəmətei e nəghatiən Kris aupən, nəghatiən pɨsɨn kəti mɨn əha ikɨn iətəm tatɨlpɨn
nəghatiən u mətəni məmə, “26 Mətəu nəmə itəmah nəsotaluiən, motaskəlɨm iəkɨs e nɨkitəmah noliən tərah mɨn rəha
nətəmimi iətəm kautol e təmah, motalpɨn, kəni ko rəhatəmah Tatə Uhgɨn əpəha e negəu e neai otəsaluiən kəni malpɨn
noliən tərahmɨn rəhatəmah.” 11:25 Mat 6:14-15
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12
Nəghatiən əuhlin e nətəmimi kəutasum o nəua krep
(Mat 21:33-46; Luk 20:9-19)

1 Kəni Iesu təməni nəghatiən əuhlin kəti kəm lah məmə, “Suah kəti təmasum e nəua
krep, u nɨləuɨs katol wain e nəuan. Kəni mol kəlkəl e kəpiel tuvən mɨtəlau lan, kəni mol
ikɨn kəti o noliən nɨmei naliuək-aliuəkiən e nəua krep məmə nəhuɨn otaiu kəni kol wain
lan. Kəni mol nimə kəti iətəm in ilɨs məmə iətəmi otəri lan mətəsal vivi o nasumiən o
nati miəgəhmɨnmɨne nətəmimi. Kəni təmegəhan=pən e nasumiən kəmnətəmimi məmə
okotasum lan, kəni məuəri nəua krep, nəuvetɨn rəhan, nəuvetɨn rəhalah. Kəni miet
muvən e naliuəkiən ikɨ pɨsɨn kəti.*†

2 “Matuvən, matuvən, kəni nian nɨləuɨs u krep təmol nəuan kəni mɨnɨmarəg, iətəmi
asoli təmahli=pən rəhan kəti ioluək məmə in otuvən meh nətəm kautol uək e rəhan
nasumiən məmə okotəhli nəua krep, kəni motəuəri motəfən rəha iətəmi asoli nəuvein.
3 Mətəu nətəmimi mɨn əha kəmotəhtul motəhti ioluək əha, kəni motahli=pən tɨtəlɨg
məsotəfəniən nəua krep nəuveinmɨne kəm in.

4“Kəni iətəmiasoli u tahli=pənmɨnrəhankəti ioluək tuvən, kənikotoh rəhn-kapəmotol
aulɨs in. 5 Kəni tahli=pən mɨn rəhan kəti ioluək tuvən, kəni kotohamu tɨmɨs. Ilah tepət
kəməhuvən, kəni nətəmimimɨn u kotohaein nəuvein, kəni motohamu nəuvein.

6 “Kəni kətiəh əmə əha ikɨn ilau min kətuatɨg, inu nətɨn keikei. Naunun, təmahli=pən
nətɨn, kəni nɨkin təhti məmə, ‘Ilah okotəkeikei motɨsiai nətɨk.’ 7 Mətəu təmuvən kəni
nətəmimi mɨn u kotəni məmə, ‘Inu nətɨ iətəmi asoli iətəm otarmənɨg e nasumiən nian
rəhan tatə otɨmɨs. !Pəh kəhuvən motohamu mɨn, kəni motarmənɨg e nasumiən rəhan!’
8Kəni kəmotaskəlɨmmotohamu, kəni motələs nɨpətɨnməhuvənmotəraki=pən lan əpəha
ihluə e nasumiən.”

9Kəni Iesu təməni=pən kəm lahməmə, “?Iətəmi asoli u otol nak? Otuvənmohamu ilah
kəni məfənmɨn nasumiən u kəmnətəpɨsɨnmɨn nəuvein.”

10-11Kəni Iesu təməni=pənkəmlahməmə, “?NəmotafineNauəuəRəhaUhgɨnu, uəkəpə?
Tətəni məmə,
‘Kəpiel u iətəmnətəmimi rəha nuvləkɨniən nimə kəsotolkeikeiənmotəpəh,
in tɨnuva kəpiel keikei o noliən nimə.
Iərmənɨg təmol nati u,
kəni in nati təuvɨr agɨn e nəhmtɨtah.’ ”

12Kəni nətəmimi asoli kotolkeikei məmə okotaskəlɨm Iesu motləfən e kaləpus, mətəu-
inu tətəghati rah e lah e nəghatiən əuhlin u. Mətəu kɨnotəgɨn e nɨmənin nətəmimi kəni
motəpəh, motagɨm.‡

?Təhruahru o nətəuiən takɨs kəmSisə, uə kəpə?
(Mat 22:15-22; Luk 20:20-26)

13 Farəsi mɨn nəuvein mɨne nətəmimi nəuvein e pati rəha Kig Herot Antipas, rəhalah
mɨnnətəmiasoli kəmotahli=pən ilahməməokəhuvamoteiuəe Iesupəh təmeiaruerəhan
nəghatiən. 14Kəməhuva ohni kənimotəni=pən kəm inməmə, “Iəgətun, iəkotəhrunməmə
ik iətəmi əhruahru. Noliən rəham o nətəmimi təhmen əhmen əmə o nətəmi asoli mɨne
nətəmimi əpnapɨnmɨn rəfin əmə. Mətəni nɨpəhriəniənmətəgətun nətəmimi e suaru rəha
Uhgɨn. ?Əni-to məmə təhruahru məmə iəkotətəou=pən takɨs kəm Kig Sisə, kəpmən asoli
rəha nətəmRom, uə kəpə? ?Oiəkotəkeikei motətəou=pən, uə kəpə?”
* 12:1 E Oltestɨmɨn, nasumiən rəha krep in tatol nəmtətiən rəha Isrel. † 12:1 Afin-to e tiksɨnəri “nasumiən rəha
krep.” 12:1 Aes 5:1-2 12:8 Hip 13:12 12:10-11 Sam 118:22 ‡ 12:12 E nəghatiən əuhlin u, iətəmi rəha
nasumiən tətəgətun=pənUhgɨn. Kəninətəmiminətəmkəutasumtətəgətun=pənnətəmiasoli rəha Isrel. Kəninoluəkmɨn
kəutəgətun=pən iəni mɨn rəha Uhgɨn. Kəni nətɨn tətəgətun=pən Iesu məmə otəmanɨmɨs. Kəni nalpɨniən tətəgətun=pən
nalpɨniən iətəmotəpanuva o nətəmi asoli rəha Isrel. 12:13 Luk 11:53-54
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15Mətəu Iesu tɨnəhrun əmə məmə kəutəni əmə e nohlɨlah mətəu nɨkilah tol pɨsɨn, kəni
məni məmə, “?Təhro nəkotəni məmə onəkotol məmə iəkəmei e rəhak nəghatiən? Otos-to
məni kəti məhuva-to pəh iəkeh.”

16Kəni kəmotos kəti məhuva, kəni təmətapuəh o lah məmə, “?Narmɨ pəh u, kəni nərgɨ
pəh u eməni u?” Mətəu kotəni məmə, “Sisə, iətəmi asoli rəha Rom.”

17Kəni Iesu təni məmə, “Natimnati rəha Sisə, okəfən kəm Sisə. Mətəu natimnati rəha
Uhgɨn okəfən kəmUhgɨn.”§ Kəni narmɨlah təmiuvɨg mətəu-inu təmuhalpɨn vivi rəhalah
nəghatiən.

?Təhro iətəmimi tɨmɨs
kəniməmiəgəhmɨn?

(Mat 22:23-33; Luk 20:27-40)
18Kəni Satusimɨnnəuvein kəməhuva o Iesu. E rəhalahnətəlɨgiən, nətəmimi kəmohmɨs

məsotəmiəgəhmɨniən. Kəməutalkut o noliənməmə rəhalah nətəlɨgiən in təhruahru, kəni
tol lanəha, kəmotəni kəmIesuməmə, 19 “Iəgətun,Mosɨs təmətei rəkɨs lou kəti u təniməmə,
‘Nəmə iərman kəti otɨmɨs, kəni məpəh rəhan pətan, kəni məsuələsiən nətɨlau kəti mɨne,
kəni pian otəkeikei mit pətalɨmɨs əha, məmə okuələs nətɨlau kəti ko, kəni suakəku u otos
nɨmei rəhan tatə asoli əpəha tɨnɨmɨs rəkɨs.’

20 “Kəni nəman ilah səpɨn, u rəhalah tatə kətiəh. Kəni iətəm tepət e lah təmaupən mit
pətan kəti, kəniməsuələsiənnətɨlau kəti, kənimɨmɨs. 21Kəni iətəmtəmuərisɨg tit pətalɨmɨs
u, kəni məsuələsiən nətɨlau kəti mɨne, kəni tɨmɨs mɨn. Kəni pialau iətəm tatuərisɨg e lau
tol əmənati kətiəh. 22Mətuvən,matuvən kəni nətəmimɨnu səpɨn ilah pialahmɨn kəmotit
pətan u kəni ilah rəfin mohmɨs, kəni məsotələsiən nətɨlah kəti mɨne. Kəni pətan əpəha
təmɨmɨs mɨn. 23 ?Kəni o nian nətəmimi okotəmiəgəh mɨn e rəhalah nɨmɨsiən, kəni pətan
əha rəha pəh, u ilah rəfin səpɨn kəmotit?”

24Mətəu Iesu təniməmə, “Itəmah nəmotəmkarəpən. ?Nəkotəhrunməmə onak? Mətəu-
inu itəmahnəkotəruruNauəuə RəhaUhgɨn, kənimautərurumɨn nəsanəniən rəhaUhgɨn.
25 Nian nətəmimi nətəm kəmohmɨs okotəmiəgəh mɨn, ilah okotəhmen e nagelo mɨn
əpəha e neai, kəni məsotit mɨniən pətan, mɨne məsotohtəu=pən mɨniən iərman. 26Kəni
oiəkəgətun itəmah e iətəm tətəmiəgəh mɨn e rəhan nɨmɨsiən. Kəni nəmə təhro itəmah
nəsotafin əhanəhiən nəghatiən əha kəmətei=pən e nauəuə rəha Mosɨs, tətəni nanusiən
rəha Mosɨs nian nɨgi kəti nɨgəm təmatus. Kəni e nian əha, Epraham, mɨne Aisək, mɨne
Jekəp kɨnohmɨs rəkɨs nuvəh. Kəni Uhgɨn təməni=pən kəmMosɨs məmə, ‘Rəueiu əha, iəu
Uhgɨn rəha Epraham, mɨne Uhgɨn rəha Aisək, mɨne Uhgɨn rəha Jekəp.’ 27 Tol lanəha,
kəmləmiəgəh e narmɨlahal, nati əpnapɨn kəmlɨmɨs e nɨpətɨlahal. Kəni tol pəhriən lanu
mətəu-inu Uhgɨn, in Uhgɨn rəha nətəmkəutəmiəgəh, səniəmə rəha nətəmkəmohmɨs agɨn.
Itəmah nəmotəmkarəpən pəhriən.”

?Lou nak in tepət e loumɨn?
(Mat 22:34-40; Luk 10:25-28)

28Kəni iəgətun kəti rəha Lou təmətəharəgmətətəu ilah kəutəghati, kəni Iesu tətuhalpɨn
vivi nəghatiən rəha Satusi mɨn. Kəni tuva o Iesu mətətapuəh ohni məmə, “?Lou əhro
pəhruvən u in ilɨs agɨn kəni inməuvɨr məmə okotohtəu=pən?”

29Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Lou u in ilɨs agɨn u okotohtəu=pən təni məmə,
‘!Otətəlɨg vivi-to itəmah nətəm Isrel! Uhgɨn u in rəhatah Iərmənɨg, in əmə in Uhgɨn.
30Onəkolkeikei Uhgɨn u rəham Iərmənɨg e nɨkim rəfin, mɨne nəmiəgəhiən rəfin rəham,
mɨne nətəlɨgiən rəfin rəham, mɨne nəsanəniən rəfin rəham.’ 31Kəni lou iətəm tatuərisɨg
§ 12:17 Nətəlɨgiən rəha nətəmimi məməməni rəfin rəha Rom, in rəha iətəmi asoli rəha Rom. Kəni nətəlɨgiən rəhatah
məmə nəmiəgəhiən rəhatah mɨne natimnati rəfin rəhatah, ilah rəha Uhgɨn. 12:17 Rom 13:7 12:18 Uək 23:8
12:19 Dut 25:5 12:26 Eks 3:2,6 12:28 Luk 10:25-28 12:30 Dut 6:4-5
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lan təniməmə, ‘Onəkolkeikei ikmɨn nəuvein təhmen=pən əməməmə natolkeikei aru ik.’
Lou kəti tɨkəmɨn tapirəkɨs loumil əha.”

32Kəni iəgətun əha rəha Lou təniməmə, “Iəgətun, rəhamnəghatiən təhruahru. Nəməni
pəhriən məmə Iərmənɨg əmə in Uhgɨn. Uhgɨn kəti mɨn tɨkə. 33 Kəni okotolkeikei Uhgɨn
e nɨkitah rəfin, mɨne nətəlɨgiən rəfin rəhatah, mɨne nəsanəniən rəfin rəhatah, kəni
motolkeikei kitah mɨn nəuvein məmə kotolkeikei aru kitah mɨn. Təuvɨr pɨk məmə
okotohtəu=pən loumil əha tapirəkɨsnuvan əhtuviənnatimiəgəhmɨne sakrifaismɨnrəfin
iətəmLou tətəni.”

34 Kəni Iesu təmeh məmə rəhan nəghatiən teinatɨg pɨk, kəni təni=pən ohni məmə,
“Ik nɨnuva iuəkɨr o Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.” Kəni uərisɨg lan, ilah rəfin kɨnotəgɨn e
nətapuəhmɨniən nəghatiən ohni.

Məsaiə səniəməmipɨ Tefɨt əmə,
mətəu rəhanmɨn iətəmi asoli

(Mat 22:41-46; Luk 20:41-44)
35 Nian Iesu təmətəgətun nətəmimi əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni mətətapuəh o

nəghatiən kəti o lah məmə, “?Təhro iəgətun mɨn rəha Lou kotəni məməMəsaiə u in mipɨ
Kig Tefɨt? 36Narmɨn Rəha Uhgɨn təməfən neinatɨgiən kəmTefɨt məmə otəni məmə,
‘Iərmənɨg Uhgɨn təməni=pən kəm rəhak Iərmənɨgməmə,
Əharəg u e rəhakmaru, ikɨn ima nəsanəniənmɨne nɨsiaiən,
mətəuarus=pən iəu iəkələs iahu rəham tɨkɨmɨr mɨn məlɨn=pən ilah əpəha ləhtəni e

nəhlkəm,məmə nətarmənɨg e lah.’
37Tefɨt aru təməni məməMəsaiə in rəhan Iərmənɨg. ?Kəni nəməmipɨ Tefɨt aru əmə, kəni
təhromatol rəhan Iərmənɨg?”
Kəni nətəmimimɨn u kəmautətəlɨg e Iesu kəmotagiən pɨk e rəhan nəghatiən.
Nətəmimi okotətəu vivi ilah o nəgətunmɨn rəha Lou
(Mat 23:1-36; Luk 20:45-47)

38Nian Iesu təmətəgətun ilah, kəni məni məmə, “Itəmah onəkotəkeikei məutətəu vivi
itəmah kəni məsotohtəu-pəniən noliənmɨn rəha nəgətun mɨn rəha Lou. Ilah kotolkeikei
məmə okəhuvən e napən əfəməh mɨn rəha nəfəriən məmə nətəmimi okoteruh=pən ilah
lan. Kəni nɨkilah tətagiən nian nətəmimi kəutəfəri nəhlmɨ lah kəm lah e nɨsiaiən əpəha
e makɨt. 39 Kəni əpəha imə e nimə rəha nuhapumɨniən, kotolkeikei məmə okotəharəg
aupən əpəha təuvɨr ikɨn. Kəni e nian rəha lafet, ilah kotolkeikei məmə okəhuvən
motəharəg aupən ikɨnnɨsiaiən ikɨn. 40Kənimotakləh eniməmɨn rəhapətalɨmɨsmɨn, kəni
moteiuə əməməutəfaki əfəməhməmə okotol pəhnətəmimi kotɨsiai ilah,mətəu okəmanol
nalpɨniən kəm lah tapirəkɨs.”

Məni rəha pətalɨmɨs
(Luk 21:1-4)

41 Kəni Iesu təmətəharəg əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn iuəkɨr o bokɨs kətəfən məni ikɨn,
materuh nətəmimi tepət kəutəraki=pən e məni rəhalah. Kəni nətəmi rəhalah nautə
tepət kəutəraki=pən e məni asoli mɨn. 42Kəni pətalɨmɨs kəti ianrah təməfən məni əkəku
keiu əmə.* 43 Kəni Iesu təmauɨn e rəhan mɨn nətəmimi kəhuva kəni məni məmə,
“Iətəni=pɨnə kəm təmahməmə pətalɨmɨs əha ianrah pəhriən, mətəu təməraki=pən eməni
asoli tapirəkɨs rəha nətəmimi mɨn rəfin. 44 Ilah kəmotəraki=pən e rəhalah məni, mətəu
tepət mɨn əpəha lahuənu. Mətəu pətalɨmɨs u iətəm in ianrah pəhriən, in təməfən rəfin
məni rəhan o nosiən nəhmtɨ nɨgɨn nauəniən, kəni tɨkəmɨn əha ikɨn.”
12:31 Lev 19:18 12:33 1Saml 15:22; Hos 6:6 12:36 Sam 110:1 * 12:42 Məni u təhmen=pən e tuenti vatu.
12:43 2Kor 8:12
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13
Iesu təniməmə

Nimə Rəha Uhgɨn otəmei
(Mat 24:1-2; Luk 21:5-6)

1Nian Iesu təmatiet e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni rəhan kəti nətəmi tueləf təməni=pən ohni
məmə, “!Iəgətun, afu-to kəpiel asoli mɨnmɨne niməmɨn kotəuvɨr!”*

2Kəni mətəu Iesu təni məmə, “Itəmah nauteh natimnati mɨn əha, mətəu nian otətuva
iətəmniməmɨn əha, nətəmimiokotoharəg-rəgkəpielmɨne lah. Kokəpiel kəti təsəməhliən
e nɨmein.”

Nahməiən asoli otuva
(Mat 24:3-14; Luk 21:7-19)

3 Uərisɨg lan, Iesu təmuvən mətəharəg əpəha e Nɨtəuət Rəha Nɨgi U Olif ikɨn kəhrun
neruhiən Nimə Rəha Uhgɨn e nɨtəni=pən. Kəni Jemɨs, Jon, Pitə mɨne Antɨru kəməhuva
ohni ilah pɨsɨn əmə. 4Kəni kəmotətapuəh ohni məmə, “?Əni-toməmə natimnati mɨn əha
okəhuva nəhgɨn? ?Kəni nəmtətiən əhro u otol pəh iəkotəhrunməmə tɨnol nian əhruahru
əha rəueiu rəha natimnati mɨn əha?”

5 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Onəutətəu vivi itəmah o nətəmimi,
məsotegəhaniən məmə koteiuə e təmah. 6 Kəni mətəu nətəmimi tepət okəpanəhuva e
nərgək, kəti otəni məmə in Məsaiə, kəti otəni məmə in, kəni moteiuə e nətəmimi tepət.

7 “Kəni nəmə nəkotətəu məmə nətəmimi nəuvein kəutəməu əpəha iuəkɨr o təmah,
kəni motətəu mɨn nəuvein mɨn əpəha isəu kautoh ilah mɨn, mətəu nəgənməpɨtəmah
otəsəgɨniən. Natimnatimɨn əhaokotaupənməhuvapəhriən,mətəu səniəmənaununnian
əha tɨnətuva. 8Nɨtəni asoli mɨn okotəluagɨn, kəni kəntri mɨn okotoh mɨn ilah mɨn, kəni
nəmig asoli otəlauəl ikɨn mɨn rəfin, kəni nəumɨs asoli otus nətəmimi; mətəu natimnati
mɨn əha nətuəuiniən əmə rəha nahməiən iətəmotəmanuva, kotəhmen əmə e pətan iətəm
təmol nərfɨn, kəni mɨnətuəuinmətətəu nahməiənməmə otəsuvəhiən temək.

9 “Onəutətəu vi itəmah. Okələs itəmah kan nəkotəhtul e nəhmtɨ kaunsɨl, kəni okoh
itəmah əpəha imə e nimə rəha nuhapumɨniən mɨn, kəni onəkotəhtul aupən e kig mɨn
mətəu-inu rəhak mɨn u nətəmimi itəmah. Kəni onəkotəni pətɨgəm iəu kəm lah. 10Mətəu
okaupən kəni pətɨgəm Nanusiən Təuvɨr kəm nətəmimi ikɨn mɨn rəfin ko, kəni naunun
nian təmanuva.

11 “Nəmə kəhuva motələs itəmah kətan məmə onəkotəhtul e kaunsɨl, kəni nɨkitəmah
təsəhti pɨkiən məmə onəkotəni nak. E nian əhruahru əha, onəkotəni pətɨgəm əmə
nəghatiən u Uhgɨn otəfɨnə kəm təmah, mətəu-inu nəghatiən u onəkotəni, səniəmə
rəhatəmah nəghatiən, mətəu rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn otəfɨnə.

12 “Nətəmimi okotegəhan=pən e pialah əhruahru mɨn kəm rəhalah tɨkɨmɨr mɨn məmə
okotohamu ilah, kəni tatə mɨn okotol mɨn lanəha kəm nenətɨlah əhruahru mɨn, kəni
kəlkələh mɨn okotəhtul motol noliən əhmen mɨn əmə kəm rəhalah tatə mɨne mamə
mɨn məmə okotohamu ilah. 13 Nətəmimi rəfin okotəməki e təmah o nərgək. Mətəu
iətəmi otəhtul əskasɨk mətəuarus=pən natimnati mɨn əha okotol naunun, kəni Uhgɨn
otosmiəgəh.”

Nahməiən asoli əpəha Jerusɨləm
(Mat 24:15-28; Luk 21:20-24)

14 “Nian əha, onəkoteruh ‘nati iətəmUhgɨn tətəməki lan əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni
nati u tatol Nimə Rəha Uhgɨn təsasimiən.’ (Iətəmi tətafin nəghatiən u, in otəkeikei məsal
lan məhrun nɨpətɨn.) Kəni e nian əha, nətəm Jutiə okotəkeikei motaiu motagɨm=pən e
nɨtəuət mɨn. 15 Iətəmi tətəmeig ihluə e rəhan nimə ko təsuvən mɨniən e nɨpəgnəua nimə
* 13:1 Inəha Nimə Rəha Uhgɨn ikɨn, kəmol nimə mɨn e kəpiel asoli mɨn. Nəuvein rəhalah nəfɨgəmiən təhmen e
fote-faif-tausɨn kilo. 13:2 Luk 19:44 13:9 Mat 10:17-20 13:11 Luk 12:11-12 13:12 Mat 10:21 13:13
Mat 10:22; Jon 15:21 13:14 Dan 9:27; 11:31; 12:11
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məmki rəhan natimnati. Otaiu əmə magɨm. 16Nəmə iətəmi tətasum, kəni ko təsuvəniən
lahuənu o rəhan napənmos. Otaiu əməmagɨm.

17 “!Kəsi! Nahməiən asoli o nɨpətan nətəmkəmotol nərfɨlahmɨne nɨpətan kəutəfən nah
kəm nəpəou mɨn. E nian əha okotos pɨk nahməiən. 18Otəfaki əsanən kəm Uhgɨn məmə
natimnati mɨn əha okəsəhuvaiən e nian rəha nətəpuiən, inəha nian rəha nɨmətagi asoli
mɨnenuhuənmɨne, 19mətəu-inu enian əha, nahməiənasoli kəseruh əhanəhiənkətimɨne
tol lanəha e nian Uhgɨn təmətuəuin mol natimnati mətəuarus=pa u rəueiu mɨne. Kəni
okəseruhmɨniənnahməiənasoli kəti tolmɨn lanəha. 20MətəuUhgɨn təmətei əkuəkɨr nian
əha. Nəmə təməsətei əkuəkɨriən, kəniko iətəmikəti təsəmiəgəhiən. In təmətei əkuəkɨr rəkɨs
nian əha o rəhanmɨn nətəmimi nətəm tɨnɨtəpɨn rəkɨs ilahməmə rəhanmɨn.

21 “E nian əha, nəmə iətəmi kəti otəni məmə, ‘!Afu-to Məsaiə əpəha!’ uə ‘!Afu-to in
əpə!’ mətəuonəsotəhatətəiən lan. 22Onəsotəhatətəiən lanmətəu-inu,Məsaiəeiuənəuvein,
mɨne iəni eiuəmɨn, ilah okəhuvamotol nəmtətiənmɨnmɨne nati apɨspɨs mɨn. Nəmə ilah
kotəhrun noliən, okotalkut məmə okotiuvi rəkɨs nətəmimi mɨn u nətəmUhgɨn təmɨtəpɨn
rəkɨs ilah. 23 !O natimnatimɨn əha, onəkotətəu! Mətəu iəmaupən rəkɨsməni pətɨgəmrəfin
natimnati mɨn əha kəm təmah.”

Nian rəha
Nətɨ Iətəmimi otuva

(Mat 24:29-31; Luk 21:25-28)
24 “Kəni e nian nahməiən asoli əha otɨkə,

‘kəni mɨtɨgar otəpɨs,
kəni məuɨg otəsasiəiən,
25kəni məhaumɨn e neai okotəmei
kəni natimnati asoli mɨn ikɨn e neai okotəlauəl.’
26 Kəni nətəmimi okotafu iəu Nətɨ Iətəmimi oiəkuva e nəpuə e rəhak nəsanəniən mɨne
nepətiən əhagəhagasoli rəhak iətəmotasiəgəpɨn rəfin iəu.† 27Kəni enian əha, iəkahli=pən
nagelo mɨn rəhak kəhuvənmotəmki nətəmimɨn u Uhgɨn təmɨtəpɨn ilah məhuvamotori-
arun əmə ilah kətiəh. Nagelomɨn okəhuvən e nətənimɨn rəfin agɨn e nəhue nɨftəniməmə
okotəmki ilah.

Kəruru nian iətəm
Nətɨ Iətəmimi otuva lan

(Mat 24:32-36; Luk 21:29-33)
28 “Nɨkitəmah otəkeikei mətəhti nɨgi u fik. Nian əhruahru iətəm nəhlmɨn mɨn

kɨnəutətuəuin mauteviə, kəni nɨmalɨn mɨn kɨnəutapɨlpɨl, itəmah nəkotəhrun məmə nian
əha inəha iətəm nəkotasum lan rəhatəmah. 29 Kəni e noliən əhmen mɨn əmə, nian
nəkoteruhməmə natimnati mɨn u kɨnəutəhuva, kəni nəkotəhrun əməməmə otəsuvəhiən
agɨn iəkuvamɨn.

30 “Iatəni pəhriən kəm təmah məmə nətəmimi nətəm kəutatɨg u rəueiu, ko kəsohmɨs
rəfiniən mətəuarus natimnati mɨn əha okəhuva motol nɨpəhriəniən lan.‡ 31 Neai mɨne
nɨftəni okiakə, mətəu nəghatiənmɨn rəhak ko kəsohkəiən. 32 Iətəmi kəti təsəhruniən nian
uə auə əhruahru rəhanatimnatimɨn əha. Nagelomɨn əpəha eneai kotəruru, kəni iəumɨn
Nətɨ Iətəmimi iəkəruru. Mətəu Tatə Uhgɨn əmə in təhrun nian əhruahru əha.

Itəmah onəkotətəu vivi itəmah
(Mat 24:42-44)

33 “Onəutətəu vivi itəmah məutair, mətəu-inu itəmah nəkotəruru nian əha rəhak
oiəkuva lan məmə otuva nəhgɨn. 34Otəhmen e iətəmi asoli kəti tatuvən məmə otaliuək
13:15 Luk 17:31 13:17 Luk 23:29 13:19 Dan 12:1; Nəh 7:14 13:22 Nəh 13:13 13:25 Aes 13:10; 34:4;
Joel 2:10 † 13:26 Afin-tu Dan 7:13 13:26 Nəh 1:7 13:27 Mat 13:41 ‡ 13:30 Woning u e japtə 13 kəməhuva
pəhriən təhmen e nu fote nian Iesu təmɨmɨs rəkɨs nian nətəmIsrel kəmotəməu ilah nətəmRom. Kəni Rom təmos rəhan
soldiəmɨn tepət tepət məhuvamotoh rəhalah kəntri. (Mətəu nətəmkəutəfaki, ilah kəmotəhrunwoning rəha Iesu e fes
14-16 kəni ilah kotagɨm.) Mətəu nəghatiən rəha Iesu tətəghati mɨn o Naunun Nianmɨn u kəmanəhuva.
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əpəha ikɨ pɨsɨn kəti, kəniməlɨn rəhanmɨn noluəkməmə okəutatɨg o rəhanmɨn natimnati,
kəni məfən rəhalahmɨn uək kətiəh kətiəh. Kəni məni=pən kəm iətəmi e namtɨhluəməmə
otətair.

35 “Kəni itəmah onəutatɨg məutair məutəsal mətəu-inu itəmah nəkotəruru nian iətəmi
asoli rəha nimə u otuva lan. Kəruru məmə otuva ləhnaiuv, uə o lapɨn, uə o fətukai
tɨnətəri, uəmɨtɨgar tɨnətəri. 36Kəruru, kəmə təhro otuvaueiuəhai əmə. !Təsəuvɨriənməmə
nəkotapɨli nian in otuva! 37 !Mətəu nəghatiən mɨn u iətəm iətəni=pɨnə kəm təmah, iətəni
mɨn kəmnətəmimimɨn rəfinməmə okəutair məutəsal!”

14
Nətəmi asoli kəməutəsal

e suaru o Iesuməmə okotoh
(Mat 26:1-5; Luk 22:1-2; Jon 11:45-53)

1 Nian keiu əmə əha ikɨn kəmanol lafet mil lan rəha Pasova mɨne Pɨret U Is Tɨkə Lan.
Kəni pris asolimɨn,mɨne nəgətunmɨn rəha Lou kəməutəsal e suaru o Iesuməmə okotələs
oneuən motohamu. 2 Kəni kotəni məmə okəsotoliən e nian rəha lafet mətəu-inu məta
nɨmənin nətəmimi okotorgəhu nəmə kotəhrunməmə kəmotol nati kəti tərah kəm Iesu.

Pətan kəti təməueiu
rəhn-kapə Iesu e səntə

(Mat 26:6-13; Jon 12:1-8)
3 Kəni Iesu təmətatɨg əpəha Petəni ima Saimon u leprosi təmatol aupən. Nian

təmətauən, kəni pətan kəti təmos səntə kəti təməri e pətəl u kəmol e kəpiel iətəmnəhmtɨn
tiəkɨs, kətəni məmə alapastə. Səntə u, nəmiəvɨn təuvɨr, kəni nəhmtɨn tiəkɨs, kəmol e nokɨ
nard, nɨgi kəti. Kəni pətan əha təməhti rəkɨs, məueiu rəhn-kapə Iesu e səntə əha. 4Kəni
nətəmimi nəuvein kəməutəharəg əha ikɨn, niəməha təmol ilah, kəni mautəni=pən kəm
lah mɨn məmə, “?Təhro tətərəkɨn səntə? 5 !Nəmə tol səlɨm lan təhrun nosiən məni asoli
təhmen e tri-hanrɨt tənariəs,* məhrun nəfəniən kəm nanrah mɨn!” Kəni məutahi pətan
u.

6 Mətəu Iesu təni məmə, “!Otəpəh-tə! ?Nəutahi onak? In təmol nati təuvɨr kəm iəu.
7 Nian mɨn rəfin itəmah nanrah mɨn nəutatɨg, kəni nəmə nəkotolkeikei, nəkotəhrun
nasiruiən e lah. Mətəu iəu iəsatɨgiən nian rəfin kitah min itəmah. 8 Pətan u təmol nati
u in təhrun. Təməueiu nɨpətɨkməmə otol əpenə-penə o nian okɨtənɨm iəu. 9 Iətəni pəhriən
kəm təmah məmə, ikɨn mɨn rəfin okətanus pətɨgəm Nanusiən Təuvɨr, kəni okətanus mɨn
nati u pətan u təmolməmə okəsaluiən lan.”

Jutəs təməniməmə otegəhan e Iesu
(Mat 26:14-16; Luk 22:3-6)

10Kəni Jutəs Iskariot in e nətəmi tueləf rəha Iesu, təmuvənmeruh pris asoli mɨnməmə
otegəhan=pən e Iesu kəm lah. 11Nian kəmotətəu rəhan nəghatiən, kəni kəmotagiən ohni,
motəni məmə okəmanotəfən məni kəm in. Kəni Jutəs təmətəhtahnin əmə nian təuvɨr
məmə otuva kəni tegəhan e Iesu lan kəm lah.

Nol əpenə-penəiən
o lafet rəha Pasova

(Mat 26:17-19; Luk 22:7-13)
12 Nian tɨnuva o noliən lafet rəha Pɨret U Is Tɨkə Lan, kəni kɨnatətuəuin noliən lafet,

kəni noliən rəhalah katoh sipsip o lafet rəha Pasova. E nian əha, nətəmimimɨn rəha Iesu
kəməhuva ohni motəni məmə, “?Nəkolkeikei məmə iəkəhuvən iə motol əpenə-penə ikɨn
məmə onəkol lafet ikɨn rəha Pasova?”
13:35 Luk 12:38 14:3 Luk 7:37-38 * 14:5 “Tənariəs,” inuməni rəhalah, təhmen e vatu rəha Vanuatu. Rəueiu,
tri-hanrɨt tənariəs təhmen e tri-hanrɨt-tausɨn vatu (300,000 vatu). 14:7 Dut 15:11 14:8 Jon 19:40 14:12 Eks
12:6



MAK 14:13 103 MAK 14:31

13Kəni Iesu təmahli=pən rəhan keiu iətəmimi mil məmə, “Onəkian əha taun mueruh
iətəmikəti tətaharupəri pətəl asoli kəti təmətu=pənnəhu lan, kəninəkuɨtəu=pən. 14Əpəha
e nimə iətəm tatuvən=pən ikɨn, kəni nəkuətapuəh o iətəmi asoli rəha nimə ko məmə,
‘?Iəgətun təni məmə nəuan u in pəhruvən məmə itɨmah in, mɨne rəhan mɨn nətəmimi
iəkotauən ikɨn e lafet rəha Pasova?’ 15Kəni in otəgətun nəuan asoli u in ilɨs agɨn kɨnəlɨn
vivi rəkɨs natimnati ikɨn. Onəkian əməmuol nɨgtah ikɨn nauəniən.”

16Kənikəmiane taunmueruhnatimnati təhmen=pən əməməmə inu Iesu təmənimɨne.
Kəni ilau kəmuol əpenə-penə nauəniən ikɨnməmə rəha lafet rəha Pasova.

Iesu təməni pətɨgəmməmə Jutəs otegəhanpən lan
(Mat 26:20-25; Luk 22:14,21-23; Jon 13:21-30)

17 Tɨnəhnaiuv, Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi tueləf kəməhuva, 18məutauən e tepɨl.
Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Iətəni pəhriən kəm təmah məmə itəmah kəti u ikɨnu
rəueiu kəutauən pəti kitahmin, otegəhan=pən lak kəm rəhakmɨn tɨkɨmɨr.”

19 Kəni rəhan mɨn nətəmimi nɨkilah təməpəou agɨn, kəni məutətapuəh kətiəh kətiəh
ohni məmə, “?Ei, Iərmənɨg, pəh u? !?Iəu!?”

20Kəni Iesu təməni=pən kəm lahməmə, “Itəmah əmə kəti u nətəmi tueləf u in tətəuveri
pəti pɨret e dis kətiəh matun. 21 Kəni iəu Nətɨ Iətəmimi oiəkəkeikei mɨmɨs məmə inu
Nauəuə Rəha Uhgɨn təməni lak mɨne, mətəu kəsi o iətəmi u iətəm tatol kəuɨt kəsuə iətəm
otegəhan=pən lak Nətɨ Iətəmimi. !Təməuvɨr əməməmə in təməsair=paiən!”

Iesumɨne kəmotauən
e lafet rəha Pasova

(Mat 26:26-30; Luk 22:15-20; 1Kor 11:23-25)
22 E nian kəməutauən, Iesu təmos pɨret məfaki məni tagkiu ohni kəm Uhgɨn, kəni

məhapuməfən kəm lahməni məmə, “Otos, inu nɨpətɨk.”†
23Matɨg mos mɨn kap wain məfaki məni tagkiu ohni kəm Uhgɨn, məfən kəm lah, kəni

ilah rəfinkəmotəmnɨm=pən lan. 24Kəni təməni=pənkəmlahməmə, “Inunɨrak iətəmtatol
məmə nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən in tətəhtul mətəmiəgəh. Nɨrak u otaiu o nətəmimi
tepət məmə otafəl rəkɨs rəhalah təfagə tərah mɨn. 25 Iətəni pəhriən kəm təmah məmə
oiəsəmnɨmmɨniənwainumətəuarus=pənoiəmanəmnɨmmɨn ikɨnUhgɨnotarmənɨg ikɨn.”

26Kəni kəmotani nəpuən əfaki kəti, uərisɨg kohiet məhuvən əpəha e Nɨtəuət Rəha Nɨgi
U Olif.

Iesu təməni pətɨgəmməmə Pitə otəniməmə in təruru in
(Mat 26:31-35; Luk 22:31-34; Jon 13:36-38)

27 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Itəmah rəfin u onəpanotagɨm motəpəh iəu
mətəu-inu Nauəuə Rəha Uhgɨn tɨnəni rəkɨs aupən məmə Uhgɨn otəmanoh iətəmi rəha
nəsaliən e sipsip mɨn, kəni sipsip mɨn okotaiu kətiəh kətiəh. 28Mətəu nian iəkəmiəgəh
mɨn e nɨmɨsiən, iəkaupənmuvən əpəha Kaləli, kəni itəmah nəmanəhuərisɨg.”

29Mətəu Pitə təni məmə, “Nati əpnapɨn ilah rəfin okotagɨm rəkɨs lam, mətəu iəu əmə ko
iəsagɨm rəkɨsiən lam.”

30Kəni Iesu təməni=pən kəm inməmə, “Iətəni pəhriən kəm ikməmə o lapɨn əmə u, nian
mənɨg otəsəkakə əhanəhiənmau keiu, kəni ik onəkəni mau kɨsɨl məmə nəkəruru iəu.”

31 Mətəu Pitə təməni əskasɨk məmə, “Nati əpnapɨn iəkəkeikei mɨmɨs kilau mɨn ik, ko
iəsəniənməmə iəkəruru ik.” Kəni rəhan rəfin nətəmimi kotəni mɨn təhmen e Pitə.
14:18 Sam41:9 † 14:22 Pɨretmɨnewain uə jus in nəmtətiən e nɨpətɨ Iesumɨne nɨra Iesu, kənimətasiru e tahməmə
kautətəlɨg e nati nak Iesu təmol kəm tah e nɨgi kəməluau. Mətəu niməfakimɨn nəuvein kotəniməmə pɨret umɨnewain
kətiəuva nɨpətɨ Iesumɨne nɨra Iesu agɨn. 14:24 Eks 24:8; Jer 31:31-34; Sek 9:11; 1Kor 10:16; Hip 9:20 14:27 Sek
13:7 14:28 Mat 28:16; Mak 16:7 14:31 Jon 11:16
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Iesu təmuvənmətəfaki
əpəha Ketsəməni

(Mat 26:36-46; Luk 22:39-46)
32Kəni lapɨn kəməhuvən əpəha ikɨn kəti nərgɨn uKetsəməni, kəni Iesu təməni=pən kəm

lahməmə, “Otəharəg u ikɨn u, pəh iəkuvənməfaki.”
33Kəni mit Pitə, Jemɨs mɨne Jon məhuvən, kəni nɨkin tɨnətahmə pɨk, kəni tɨnətəu tərah

agɨn. 34Kəni təniməmə, “Nɨkik tətahmə pɨk, kəni iuəkɨr iəkɨmɨs lan. Ələharəg u ikɨnu kəni
məhlair əmə.”

35 Kəni muvən mɨn nəuvetɨn meiuaiu məmei e nɨftəni mətəfaki məmə, “Nəmə suaru
kəti mɨn əha ikɨn, pəh nian əfɨgəm u otəsuvaiən ohniəu.” 36Kəni mətəfaki məmə, “Apə,”
(u nɨpətɨn u təni məmə rəhak tatə), “ik nəkəhrun noliən natimnati mɨn rəfin. Əui, os rəkɨs
nahməiənmɨn u iətəmokəmanəhuva. Mətəu nəsoliən rəhak nətəlɨgiən, mətəu ol nati nak
iətəm ik əmə nəkolkeikei.”

37 Kəni mɨtəlɨg=pa. Mətəu rəhan iətəmimi milahal kəhlapɨli. Kəni təni=pən kəm Pitə
məmə, “?Saimon, nətapɨli, uə? ?Təhro nəsairiən-to auə kətiəh əmə?” 38 Kəni məni=pən
kəm lahal məmə, “Onəklair məhləfaki maleh vivi məmə onəsləmei-pəniən e nəfeifeiən.
Nɨkitəmahal tolkeikei, mətəu nɨpətɨtəmahal təpəou.”

39 Kəni təməpəh mɨn ilahal, mɨtəlɨg=pən mɨn mətəfaki mətəni əmə nati kətiəh.
40 Kəni mɨtəlɨg=pa mɨn, mətəu kɨnlapɨli mɨn, mɨnləruru nairiən, kəni mɨnləruru məmə
okɨhləni=pən nak kəm in.

41Təmuvənmɨn kənimɨtəlɨg=pamau kɨsɨl, mətəu kəhlapɨli, kəni təməni=pən kəm lahal
məmə, “?Nəhlapɨli əhanəh məhləmeig? !Nəhmen! Nian tɨnuva məmə iəu Nətɨ Iətəmimi
okegəhan=pən lak e nəhlmɨ nətəmnol təfagə tərah. 42 !Ɨhləhtul-tə, kautəhuvən! Lahfu-to,
iətəmimi u tətegəhan=pən lak e nəhlmɨ tɨkɨmɨr mɨn, əpəha tətuva.”

Tɨkɨmɨrmɨn rəha Iesu kəmotaskəlɨm in
(Mat 26:47-56; Luk 22:47-53; Jon 18:3-12)

43 Iesu təmətəghati əhanəh, kəni Jutəs in e nətəmi tueləf rəhanmɨn‡ tətaupən e nɨmənin
nətəmimi. Nəuvein kotəmki nau rəha nəluagɨniən, mɨne neim məhuva. Nətəmi mɨn
u, pris asoli mɨn, mɨne nəgətun mɨn rəha Lou, mɨne nətəmi asoli rəha nətəm Isrel
kəmotahli=pa ilah. 44 Iətəmi u tətegəhan e Iesu kəm lah təməni rəkɨs kəm lah məmə,
“Iətəmi əha iəkol nəmtətiən kəti rəha nolkeikeiən lan, nəkotəhrun əmə məmə iətəmi əha
in əha. !Nəkotaskəlɨmmotos məhuvənmotaskəlɨmvivi!”

45 Kəni əmeiko Jutəs təmuva iuəkɨr o Iesu, kəni məni məmə, “Iəgətun,” kəni mol
nəmtətiən rəha nolkeikeiən lan. 46Kəni nətəmimi mɨn əha kəməhuva motaskəlɨm tiəkɨs.
47Mətəu ilahkəti rəha Iesu təmatəhtul iuəkɨro lah təmeuvinaurəhanəluagɨniənenɨmein
maut-aut əmeikomauəh e naumohatuv rəkɨsmatəlgɨ ioluək kəti lan rəha pris asoli agɨn.

48 Kəni Iesu təni məmə, “?Təhro nəutəmki nau asoli rəha nəluagɨniən mɨne neim
məutəhuva məmə onəkotələs iəu? ?Nɨkitəmah təhti məmə iəu iohamu itəmi kəti matol
nəluagɨniən onələs iahuiən kəpmən, uə? !Kəpə! 49Nianmɨn rəfinkitahmin itəmah əpəha
eNiməRəhaUhgɨn iətəgətunnətəmimi ikɨn. ?Kəninəkotəhroməsotaskəlɨmiən iəu? Mətəu
nati Nauəuə Rəha Uhgɨn təməni otəkeikei muvamol nɨpəhriəniən lan.”

50 Kəni rəhan mɨn rəfin nətəmimi kɨnotəpəh in, kəni motagɨm. 51 Kəni iətəm aluə kəti
iətəm təməlkahu əmə e napən kəti matuərisɨg e Iesu, kəni nətəmimi nəuvein kəmotələs,
motəmkarəpən lan, 52kəni rəhan napən tɨtɨs, taiu piəpiə əməmagɨm.§

Iesu təməhtul
e nəhmtɨ kaunsɨl mɨn

(Mat 26:57-68; Luk 22:54-55,63-71; Jon 18:13-14,19-24)
14:32 Jon 18:1 14:34 Jon 12:27 14:36 Mak 10:38; Jon 6:38 ‡ 14:43 Inu Mak təmsɨmaru mɨn, məni məmə
Jutəs inmɨn iətəmimi tueləf kəti rəha Iesu. In tolkeikeiməmə təgətun əhruahruməmənoliən rəha Jutəs in tərahpəhriən
agɨn. In tatol kəuɨt kəsuə. 14:49 Luk 19:47; 21:37; Jon 18:20 14:50 Sam 31:11 § 14:52 Nətəmimi tepət kotəni
məmə iətəmaluə u inMak, in iətəmimi u təmətei nauəuə u.
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53 Kəni tətapinəpu əhanəh, kəmotos Iesu məhuvən əpəha ima pris asoli agɨn u
kətuhapumɨn rəfin pris asoli mɨn, mɨne nəgətun mɨn rəha Lou, mɨne nətəmi asoli rəha
nətəm Isrel ikɨn. 54Kəni Pitə tətan təlɨg-təlɨg matuərisɨg e lah muvən əpəha lahuənu ima
pris asoli agɨn ikɨn. Kəni təmuvən əpəha e iat mətəharəg ilah soldiə mɨn rəha pris asoli
agɨnmətətogəme nɨgəm.

55 Kəni pris asoli mɨn mɨne nətəmimi rəfin rəha kaunsɨl kəməutəsal e nəniən mɨn
nəuvein rəha Iesuməmə okotohamu ohni. Mətəu kəsotehiən kəti mɨne. 56Kəni nətəmimi
tepət kəmoteiuə e Iesu, mətəu rəhalah nəghatiən tətaiu pɨsɨn pɨsɨn.

57 Kəni nəuvein kotəhtul moteiuə lan məmə, 58 “Iəmətəu təməni məmə otərəkɨn Nimə
Rəha Uhgɨn u nətəmimi əmə kəmotol e nəhlmɨlah. Mətəu e nian tatol kɨsɨl lan,
təmanuvləkɨn mɨn nɨtain u kəsoliən e nəhlmɨtəmi.” 59Kəmotəni lanəha mətəu ilah mɨn,
rəhalah nəghatiən tətaiu pɨsɨn pɨsɨn.

60 Kəni pris asoli agɨn təməhtul aupən e lah kəni məni=pən kəm Iesu məmə, “?Təhro
nəsəghatiən? ?Təhro e nəghatiənmɨn əha iətəmkautəni pətɨgəm tətələs pɨkɨn ik?”

61Mətəu Iesu təpnapɨn əmə məsəghatiən. Kəni pris asoli agɨn əpəha təməni=pən mɨn
məmə, “?Təhro? ?Ik Məsaiə u Nətɨ Iətəmi kətəni-vivi?”

62Kəni Iesu təniməmə, “!Əuəh, iəuu! Onəpanoteruh iəuNətɨ Iətəmimi iətəharəgenəven
maru rəha Uhgɨn u iətəmrəhan nəsanəniən iahgin, kənimanotehmɨn iəu e nəpuə e neai
iətuva.”

63 Kəni pris asoli agɨn tearɨs rəhan napən mɨn mətəu-inu in tolkeikei məgətun kəm
nətəmimi məmə nɨkin təmərah o nəghatiən rəha Iesu, kəni məni məmə, “Okəsotəsal
mɨniən iətəmi kəti məmə otənimɨn nati kəti lan. 64 !Nɨnotətəu rəkɨs tətəghati rah e Uhgɨn!
?Nəutəhrətəlɨg? ?Okotəhro e suah u?” Kəni ilah rəfin kəmotəni məmə otəkeikei mɨmɨs.

65 Kəni kəmotol əuvsan Iesu, kəni nəuvein kəmotagəh lan, nəuvein kotəlis nəhmtɨn
motoh kəni motəni məmə, “!Ei, ik iəni rəha Uhgɨn! !Əni-to məmə pəh u təmoh ik!” Kəni
soldiəmɨn rəha pris asoli agɨn kəmotem.

Pitə təməniməmə
in təruru Iesu

(Mat 26:69-75; Luk 22:56-62; Jon 18:15-27)
66Kəni Pitə təmətan əhanəh əpəha ləhtəni e iat. Kəni pətanmɨtəkəti u in ioluək rəhapris

asoli agɨn təmuva. 67 Kəni mafu tətətogəm e nɨgəm, kəni təmeruh mətɨg Pitə kəni məni
məmə, “Ik mɨn itəlau Iesu iətəmNasərɨt nəmətuan.”

68Mətəu Pitə təmeiuə, kəniməniməmə, “Iəkəruru nati ko nətəni,” kənimuvənmətəhtul
əpəha e ket rəha iat. Kəni mənɨg kəti təkakə.

69Kəni pətan əha təmeruhmɨn in ikɨn əha, kəniməni=pənkəmnətəmkəutəhtul əha ikɨn
məmə, “Suah u inmɨn in ilah kəti.” 70Mətəu Pitə təmeiuəmɨn.
Kəni təsuvəhiən, nətəmimi nətəm kəutəhtul əha ikɨn əha kəmotəni=pən mɨn kəm in

məmə, “Nɨpəhriən, ik mɨn ilah kəti mətəu-inu iəkotəhrunməmə ik iətəmKaləli.”
71Mətəu Pitə təməni məmə, “Nəmə iəteiuə, pəh Uhgɨn otol nalpɨniən əskasɨk kəm iəu,”

kəni mosmɨn nonauvɨl məmə, “!Iəkəruru suah kəha nəutəni!”
72Kəni rəueiu agɨn mɨn mənɨg təkakə mɨn, kəni nɨkin təhti nəghatiən rəha Iesu məmə,

“Mənɨg otəsəkakə əhanəhiən mau keiu, kəni ik onəkəni mau kɨsɨl məmə nəkəruru iəu.”
Kəni Pitə tɨnətəu tərah əmeikomətasək.

15
Iesu təməhtul e nəhmtɨ Pailət
(Mat 27:1-2,11-14; Luk 23:1-5; Jon 18:28-38)

1 Kəni ləplapɨn agɨn pris asoli mɨn, mɨne nətəmi asoli rəha nətəm Isrel, mɨne nəgətun
mɨn rəha Lou, mɨne nətəmimi mɨn rəfin rəha kaunsɨl kəmotuhapumɨn ilah mɨn, kəni
mautələhu nəghatiən məmə okotohamu Iesu. Kəmotəni=pən kəm nətəmimi nəuvein
14:58 Jon 2:19-21 14:64 Lev 24:16; Jon 19:7
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məmə okotəlis Iesu kəni motit məhuvən motəhlman=pən lan e nəhlmɨ Pailət, u kəpmən
asoli rəhalah.

2Kəni Pailət təmətapuəh ohni məmə, “?Ik kig rəha nətəm Isrel?” Kəni mətəu Iesu təni
məmə, “Ik nətəni məmə tol lanko.”

3Kəni pris asoli mɨn kəmotəni pətɨgəm noliən tepət lan. 4Kəni Pailət təmətapuəh ohni
məmə, “?Təhro nəsuhalpɨniən? ?Nəmətəu kəmotəni pətɨgəmnɨpəgnəmtɨn tepət lam?”

5Mətəu Iesu təsəghati mɨniən, məpnapɨn əmə, kəni Pailət narmɨn təmiuvɨg ohni.
Pailət təməniməmə

Iesu otəkeikei mɨmɨs
(Mat 27:15-26; Luk 23:13-25; Jon 18:39–19:16)

6E numɨn rəfin, nian katol lafet lan rəha Pasova, noliən rəha kəpmən u Pailət məmə in
otahli pətɨgəm iətəmi kəti e kaləpus iətəm nətəm Isrel kəmotəni. 7Kəni suah kəti, nərgɨn
u Parəpəs, tətatɨg e kaləpus ilah inmɨn nəuvein, mətəu-inu kəmotohamu iətəmimi e nian
kəməutəluagɨn ilah kəpmən. 8 Kəni nɨmənin nətəmimi kəməhuva o Pailət motəni=pən
kəm in məmə otol əmə nati kətiəh təhmen=pən e iətəm tatol nian mɨn, mahli pətɨgəm
iətəmi kəti e kaləpus.

9 Kəni Pailət təmətapuəh o lah məmə, “? Nəkotolkeikei məmə iəkahli pətɨgəm kig
rəha nətəm Isrel?” 10 Təməni lanəha mətəu-inu in tɨnəhrun rəkɨs məmə pris asoli mɨn
kəmotəfən Iesu e nəhlmɨnmətəu-inu kautetet.

11 Mətəu pris asoli mɨn kəmotəkeikei kəm nɨmənin nətəmimi məmə okotəuhlin
nətəlɨgiən rəhalah. Kəni ilah kəmotətapuəh o Pailət məmə otahli pətɨgəm Parəpəs, mətəu
səniəmə Iesu. 12 Kəni Pailət təmətapuəh o lah məmə, “?Mətəu iəkəhro e suah u itəmah
nəmotəni məmə in kig rəha nətəm Isrel?”

13Kəni kəmotagət əfəməhməmə, “!Okətu-pəri e nɨgi kəməluau!”
14Kəni Pailət təmətapuəhmɨno lahməmə, “?Onak? ?Noliən tərahnaku suahu təmol?”

Mətəu kəmotagət əfəməhmɨnməmə, “!Okətu-pəri e nɨgi kəməluau!”
15 Kəni Pailət təmolkeikei məmə otol nɨkilah, kəni mahli pətɨgəm Parəpəs, kəni

məhlman=pən e Iesu e nəhlmɨ rəhan soldiə mɨn məmə okotalis kəni motətu-pəri e nɨgi
kəməluau.

Soldiəmɨn kəmautol
mɨrə Iesu

(Mat 27:27-31; Jon 19:2-3)
16Kəni soldiəmɨnrəhaPailət kotələs Iesuməhuvən əpəha iməeniməasoli rəhakəpmən,

kətəniməməPraetoriəm. Kəni kəmotauɨn rəfine soldiəmɨnkəhuvamohtəlau lan. 17Kəni
məhuvən=pənekot ərarəuv təhmen əmə ekot rəhakig, kənimotuerin-uerinnɨləuɨs iətəm
tol nihlɨn nihlɨn motol kəfəfau lan iətəm təhmen e kəfəfau rəha kig, kəni motəfəfau=pən
lan kəm in. 18 Kəni motol mɨrə kəni məutəuvsan lan məutəni məmə, “Itɨmah iəkotəfɨnə
nɨsiaiən kəm ik, kig rəha nətəm Isrel.” 19Kəni motoh rəhn-kapə e nəuanɨgi, motagəh lan,
motasiəulɨn e nəulɨlah məutəfən nɨsiaiən eiuə kəm in. 20Nian kəmotol əuvsan rəkɨs lan,
kənimotəpeg rəkɨs kot ərarəuv əha, kəniməhuvən=pən əhanəh e rəhannapən, kənimotit
məhuvənməmə okotətu-pəri e nɨgi kəməluau.

Kəməhtipən Iesu
e nɨgi kəməluau

(Mat 27:32-44; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)
21 Nian əha, e suaru, kəmoteruh suah kəti iətəm Sairəni, nərgɨn u Saimon. (In tatə

rəha Aleksantəmɨne Rufəs.)* Tatuvən Jerusɨləm, kəni kotəkeikei kəm inməmə otələs nɨgi
kəluau. 22Kəni kəmotit Iesuməhuvən əpəha ikɨn kəti kətəniməmə, Kolkotə, u nɨpətɨn təni
15:1 Luk 22:66 15:5 Aes 53:7; Mak 14:61 15:11 Uək 3:13-14 * 15:21 Kateruh lanu lanməmə nətəmimimɨn
uMak təmətei nauəuə u tatuvən kəm lah, ilah kɨnotəhrun rəkɨs Aleksantəmɨne Rufəs. Məta Rufəs pəhriən u Pol təməni
e Rom 16:3. 15:21 Rom 16:13
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məmə Louipɨl-uipɨl. 23Kəni kəmotəfən wain u kəmol fɨləh-fɨləh ilau mərsɨn u mɨr məmə
otəmnɨmpəh təsətəuiən nahməiən e nɨpətɨn, mətəu təpəh nəmnɨmiən.

24 Kəni kəmotələs Iesu məhuvən motətu-pəri e nɨgi kəməluau. Kəni motəuəri rəhan
napənmoturin tais ohni məmə pəh otos.

25 Kəmotətu-pəri Iesu e nɨgi kəməluau e nain klok ləplapɨn, 26 kəni motətei rəkɨs
nɨpəgnəmtɨn u kəmoteh lanməmə,

IN KIG RəHA NəTəM ISREL
kəni motəhti=pən nəghatiən u e rəhan nɨgi kəməluau. 27 Kəni iətəmimi mil keiu iətəm
kətuəluagɨn kəm kəpmən matuoh nətəmimi, kəmətu-pəri ilau e nɨgi kəməluau, kəti e
nɨkalɨnmaru, kəti e nɨkalɨnməuɨl.†

29 Kəni nətəmimi nətəm kəutaliuək e suaru, məuturin-urin rəhn-kapə lah kəm in
məutəuvsan lan məutəni məmə, “Ei, ik nəməni məmə onəkərəkɨn Nimə Rəha Uhgɨn
kəni nian tatol kɨsɨl lan, nəmanuvləkɨn mɨn in pɨsɨn. 30 !Eiuaiu-to e nɨgi kəməluau ko,
mosmiəgəh aru-to ik!”

31 Pris asoli mɨn mɨne nəgətun mɨn rəha Lou kəmotol əmə nati kətiəh motol əuvsan
motəni məmə, “!Təmasiru e nətəmimi tepət, mətəu ko təsasiru aruiən lan! 32 Təuvɨr
pəh kitah koteruh-to Məsaiə u, kig rəha nətəm Isrel, oteiuaiu e nɨgi kəməluau pəh kitah
koteruh motəhatətə lan.” Kəni iətəmimi mil u kətuəhkul ilahal Iesu kɨnatuəni mɨn
nəghatiən tərah lan.

Iesu tɨnɨmɨs
(Mat 27:45-56; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30)

33 Kəni e tueləf klok mətəuarus=pən tri klok, napinəpuiən təmeiuaiu mɨrəuei nati.
34Kəni e tri klok ləhnaiuv, Iesu təmasək əfəməh e rəhan nəghatiənməni məmə, “!Eli, Eli!
?Lema sapaktəni?”‡ Nɨpətɨ rəhan nəghatiən təni məmə, “!Uhgɨn rəhak, Uhgɨn rəhak! ?
Təhro nətəpəh iəu?”

35Nətəmimi nəuvein kəməutəhtul əha ikɨn kəməsotətəu viviən nəghatiən u, kəmotəni
məmə, “Otətəu-to. Tətauɨn e Elaijə.” 36 Kəni ilah kəti təmaiu muvən miuvi=pən wain
u tarfu e nati kəti tɨmətmətɨg təhmen e kotɨn, məu-pəri e nəuanɨgi tuvən o Iesu məmə
otəmnɨm. Kəni məni məmə, “Pəh-to koteh-to məmə Elaijə otuvamələs iahu, uə kəpə.”

37Mətəu Iesu təmagət əfəməhmɨn, kəni rəhan nehagiən tiet.
38 Kəni əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn, napən iətəm tətəhkul pəsɨg e Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn,

təməhapunəuvetɨnkeiu təmətuəuin əpəha ilɨsmətəuarus=pa əpəha ləhtəni. 39 Kəni iətəmi
asoli rəha soldiəmɨn iətəm təmatəhtul e nɨkalɨ Iesu, təmehməmə təmɨmɨs lanəha, kəni in
təməni məmə, “!Nɨpəhriəniən, suah u in Nətɨ Uhgɨn pəhriən!”

40 Nɨpətan nəuvein kəməutəhtul isəu məutəsal=pa mauteruh. Ilah nəuvein u Meri
Maktələ, mɨne iahuni mamə rəha Jemɨs əkəku mɨne Josɨs, mɨne Səlome. 41 Ilahal
kəməhlɨtəu=pən Iesu nian təmətatɨg Kaləli, məhlasiru lan. Ilah nɨpətan tepət kəmotəri
məhuvən əpəha Jerusɨləm ilah Iesu.

Josɨp təməhluaig e Iesu
(Mat 27:57-61; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42)

42Kəni nian əha Iesu təmɨmɨs lan, innian rəhanol əpenə-penəiənnatimnati rəhaSapət,
kəni olauɨg nian rəha Sapət, kəsoliən uək lan. Tɨnapinəpu, 43 Josɨp in iətəm Aramatiə
tɨnuva. In iətəmikəti rəhakaunsɨl iətəmkətɨsiai in. Innɨkin təməhtipɨkNarmənɨgiənRəha
Uhgɨn. Kəni təməsəgɨniən, muvən o Pailət mətapuəh o nɨpətɨ Iesu. 44Nian Pailət təmətəu
15:24 Sam22:18 † 15:27 Ekopi əuasmɨnnəuveinrəhaNiutestɨmɨn iətəmkəmətei enəghatiənKrisaupən,nəghatiən
pɨsɨn kəti mɨn əha ikɨn iətəm tatɨlpɨn nəghatiən umətəni məmə, “28 Kəni nəghatiən iətəmAiseə təmətei e Nauəuə Rəha
Uhgɨn tɨnuva pəhriən. Tətəniməmə, ‘Kətəniməmə in iətəmi rəha nəhtiən lou.’ ” (Aes 53:12) 15:29 Sam 22:7; 109:25;
Mak 14:58 ‡ 15:34 Afin-to e futnot e Mat 27:46 15:34 Sam 22:1 15:36 Sam 69:21 15:40 Luk 8:2-3
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məmə Iesu tɨnɨmɨs rəkɨs, kəni təmauɨtmauɨne iətəmiasoli rəha soldiəmɨnmətapuəhohni
məmə, “?Kətəni pəhriənməmə Iesu tɨnɨmɨs rəkɨs uəhai əmə?”§

45Mətəu iətəmi asoli rəha soldiə mɨn təni məmə, “Nɨpəhriəniən, tɨnɨmɨs rəkɨs.” Pailət
təmətəunəghatiənukənimegəhan=pənenɨpətɨ IesukəmJosɨp. 46Kəni Josɨp təmuvənmos
nəhmtɨ napən ruən kəti, nərgɨn u linən, muva mələs iahu Iesu e nɨgi kəməluau məuveg
lan, mələs muvən mələhu=pən e nɨpəg kəpiel u kəmel rəkɨs məmə okol suvət ikɨn. Kəni
mɨsuə=pən e kəpiel asoli kəti mahtɨpəsɨg=pən e nɨpəg kəpiel u lan. 47Kəni Meri Maktələ
mɨneMeri mamə rəha Josɨs, ilau kəmueruh ikɨn əha kəmələhu=pən Iesu ikɨn.

16
Iesu tɨnəmiəgəh

e rəhan nɨmɨsiən
(Mat 28:1-8; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)

1Nian rəha Sapət tɨnuva mɨnuvən rəkɨs, kəni Meri Maktələmɨne Meri mamə rəha Jemɨs,
mɨne Səlome kəmlos nəhmtɨ nati pien-pien mɨn u nəmiəvɨlah təuvɨr məmə okɨlol=pən e
nɨpətɨ Iesu. 2 Ləplapɨn agɨn mɨtɨgar tɨnətəri e Sante, pəta milahal u kəmhluvən e suvət.
3Niankəmhluvənesuarukəniməhlənikəmlahalmɨnməmə, “?Kərməpahotasirue tahal
mɨsuə rəkɨs kəpiel asoli əpəha e nɨpəg kəpiel?” 4Mətəu-inu kəpiel əha kəpiel asoli.
Mətəu nian kəmhluvən iuəkɨr, mɨləsal=pən mɨlafu kɨnɨsuə rəkɨs e kəpiel. 5Kəmhluvən

imə e nɨpəg kəpiel mɨlafu iətəm aluə kəti tətəharəg əha e nɨpəg kəpiel e nɨkalɨn maru
ikɨn rəhalahal, təmuvən e kot əfəməh ruən kəti, kəni ilahal kəmhlauɨt pɨk ohni. 6 Kəni
təməni=pən kəm lahal məmə, “Sləgɨn pɨkiən. Nələsal e Iesu iətəm Nasərɨt, iətəm kəmətu-
pəri e nɨgi kəməluau, mətəu in tɨkə u ikɨnu rəueiu. In tɨnəmiəgəh rəkɨs e rəhan nɨmɨsiən.
Leruh-to nɨmein u kəmələhu=pən ikɨn. 7Kəni rəueiu onəkluvənmɨhləni=pən kəm rəhan
mɨn nətəmimi mɨne Pitə, məmə in otaupən matuvən Kaləli, kəni onəkohuərisɨg lan
məhuvənmoteh əha ikɨnməmə inu təməni rəkɨs mɨne kəm təmah.”

8 Kəmlaiu mɨhliet e suvət məhlagɨm, mətəu-inu kɨnləgɨn pɨk məhlərəmrumɨn. Kəni
mɨhluvənməsləniən nati kəti mɨne kəmnətəmimimətəu-inu kɨnləgɨn pɨk.*

Iesu təmietpa oMeriMaktələ
(Mat 28:9-10; Jon 20:11-18)

9 Nian Iesu təməmiəgəh mɨn e Sante ləplapɨn agɨn, kəni maupən miet=pa o Meri
Maktələ. Aupən təməhgi pətɨgəmnarmɨn tərah səpɨn lan. 10KəniMeri təmuvənməni=pən
kəmrəhanmɨnnətəmiminətəmkəməutan ilahmin ilahaupən,mətəunɨkilah tətahməpɨk
kəni məutasək. 11Mətəu nian kəmotətəu məmə Iesu tɨnəmiəgəh rəkɨs e rəhan nɨmɨsiən,
kəni miet=pa o pətan əha, mətəu ilah kəməsotəniən nɨpəhriəniən lan.

Iesu təmietpa o rəhan iətəmimimil keiu
(Luk 24:13-35)

12 Uərisɨg, Iesu təmiet=pa o iətəmimi mil keiu kəmiasɨpən Jerusɨləm mətian e suaru,
mətəu e nian əha nɨpətɨn təmol pɨsɨn. 13Kəni ilau kəmiatəlɨg mɨn mian muəni=pən kəm
ilaumɨn nəuvein, mətəu ilah kəməsotəni mɨniən nɨpəhriəniən e lau.

§ 15:44 NiannətəmRomkəutətu-pəri nətəmimi e nɨgi kəməluau, kəutəhrunnəmiəgəhiən onian kətiəhuə keiu uə kɨsɨl
mɨne, kautol məmə nətəmimi okotos pɨk nahməiən, uərisɨg ko kəmanohmɨs. 16:7 Mat 26:32; Mak 14:28 * 16:8
E kopi əuasmɨn tepət rəha Niutestɨmɨn iətəmkəmətei e nəghatiən Kris aupən, fes 9-20 kohkə, kəni nəghatiən rəhaMak
təmol naunun u ikɨnu. Kəni nətəmi asoli nətəm kotəhrun vivi Baebol, nɨkilah təhti məmə nətəpɨsɨn kotɨlpɨn fes 9-20.
E kopi əuas mɨn nəuvein mɨn rəha Niutestɨmɨn, nəghatiən u tatos nɨmei fes 9-20: Nɨpətan mɨn u kəməhuva, motəfa
nəniənmɨn u kəm Pitəmɨne in mɨn nəuvein u ilah min ilah, e natimnati mɨn u iətəmi u təməni kəm lah. Konu uərisɨg
e natimnati mɨn u, Iesu əmə təməfən nəghatiən kəm lah u tasim, tətəmiəgəh, məruru məsɨkəiən nian kəti. Nəghatiən u
tətəniməməUhgɨn təhrunnosmiəgəhiənnətəmimi, in təhrunnaskəlɨmiən iətəmimimətəuarusnaununnian. Kəni Iesu
təmahli pətɨgəmnətəmimimɨn rəhanməmə okotos rəhan nəghatiənməhuvən e nɨtəni mɨn rəfin rəha nəhue nɨftəni.
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Iesu təmietpa o rəhan nətəmimi lepɨn
(Mat 28:16-20; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23; Uək 1:6-8)

14 Kəni uərisɨg, Iesu təmiet=pa mɨn o rəhan nətəmimi lepɨn nian kəməutauən. Kəni
mətahi ilahməmə, “Itəmahnəsotəhatətəiən lak, rəhn-kapə təmah tiəkɨs pɨk.” Təmahi ilah
mətəu-inu kəsotəhatətəiən e nətəmkəmotehməmə tɨnəmiəgəh rəkɨs e rəhan nɨmɨsiən.

15 Kəni məni=pən kəm lah məmə “Əhuvən motəni pətɨgəm Nanusiən Təuvɨr kəm
nətəmimimɨn e nəuanɨləuɨsmɨn rəfin e nɨtənimɨn rəfin. 16 Iətəmi otətəuNanusiən Təuvɨr
təhatətə lan kəni mol bəptais, Uhgɨn otosmiəgəh. Mətəu iətəmi təsəhatətəiən lan, Uhgɨn
otol nalpɨniən asoli kəm in. 17 Kəni nətəmi okotəhatətə lak, Uhgɨn otol ilah kotol nati
apɨspɨs mɨn. Okotəhgi pətɨgəm narmɨn tərah tepət e nərgək, kəni motəghati e nəghatiən
ikɨ pɨsɨn mɨn. 18 Ilah kotəhrun naskəlɨmiən sɨneik u tatus itəmi, motəhrun nəmnɨmiən
nati kətakonə lan, mətəu ko təsərəkɨniən ilah. Ilah motəhrun nələhu-pəniən nəhlmɨlah e
nətəmkautohmɨs kotəmiəgəh.”

Iesu tɨnəri matuvən e neai
(Luk 24:50-53; Uək 1:9-11)

19 Kəni nian Iərmənɨg Iesu tɨnəghati rəkɨs kəm rəhan mɨn nətəmimi, kəni Uhgɨn tos
mɨnatuvən e neai, kəni in tətəharəg e nɨkalɨ Uhgɨn maru, ikɨn ima nəsanəniən mɨne
nɨsiaiən.

20 Kəni rəhan mɨn nətəmimi kəmohiet məhuvən motanus pətɨgəm rəhan nəghatiən
əpəha ikɨnmɨn rəfin. Kəni Iərmənɨg tətasiru e lah matol nəmtətiən tepət. Kəni nəmtətiən
mɨn əha kautol nəfɨgəmiənməmə rəhalah nəghatiən in nɨpəhriəniən.
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LUK
Nanusiən Təuvɨr Rəha Iesu Krɨsto IətəmLuk Təmətei

Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u Luk
?Pəh təmətei nauəuə u? Luk təmətei nauəuə u. Səniən mə in iətəmi tueləf kəti rəha

Iesu, mətəu in niəli kəti rəha Pol, in təman pɨk ilau Pol. In səniən mə in iətəm Isrel, in
Ianihluə əmə kəti, mətəu in iəfaki kəti. In toktə kəti təmol pɨk skul. In təməhrun vivi
natimnati e nəmiəgəhiən rəha Iesu. In təmətei nauəuəmil u: Nanusiən Təuvɨr IətəmLuk
Təmətei, mɨne UəkMɨn Rəha Aposɨl Mɨn.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Luk təmətei nauəuə u tatuvən kəm rəhan kəti niəli u

Teofɨləs. Nɨpətɨ nərgɨn u məmə, “Iətəmimi iətəm tolkeikei Uhgɨn.” Luk təmətei nauəuə u
tatuvən kəm suah u, mətəu in təhrunməməNanihluə* mɨn tepət okotafin.
? Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Nətəmimi tepət, nɨkilah təhti məmə Luk

təmətatɨg Romuə Sisəriənian təmətei nauəuəu. E nian əha, nəniən tepət o Iesu təmɨtəlau-
təlau.
?Təmətei nauəuə u o nak? Luk təmolkeikei məmə otətei nəniən kəti təm təhruahru

kəni məhagəhag e nəmiəgəhiən rəha Iesu. Kəni in təməghati ilah nətəmimi mɨn
kəmotaliuək ilah Iesu mauteruh rəhan mɨn noliən mɨne nəniən mɨn. Nian in təmos
nəghatiən rəha Iesu o lah kəni Luk təmətei nauəuə u. In tolkeikei məmə otəgətun məmə
Iesu in iətəmi pəhriən kəti, mətəu in təməsoliən nati kəti tərah. Kəni in Uhgɨn, mɨne in
Iosmiəgəh.

1-2Teofɨləs, ik iətəmi asoli katɨsiai ik, kəni iəkətei nauəuə u tatuvən kəm ik.
Aupən, Uhgɨn təməni natimnati nəuvein, kəni rəueiu e nian rəhatah, in tɨnol ilah

kɨnəhuvamɨnautol nɨpətɨn. Nətəmimi tepət kəməutatɨg e nian əha, mauteruh natimnati
mɨn əha e nəhmtɨlah əhruahru, kəni məutəni. Kəni nətəmi nəuvein kəməutətəu rəhalah
nəghatiən, kəni məutalkut pɨk məmə okotətei rəkɨs əhruahru natimnati mɨn əha. 3Kəni
iəu iəmɨtəu vivi nəghatiən mɨn əha məmə iəkəhrun əhruahru mə təmətuəuin əhro, kəni
iəu rəhak nətəlɨgiən məmə təuvɨr iəu mɨn iəkətei rəkɨs əhruahru natimnati ərəfin mɨn
əha məmə onəkafin. Iətətei əhruahru natimnati mɨn u nəukətɨ nəniən mɨne natimnati
iətəmkautəhuərisɨg. 4 Iəkolkeikeiməmə iəkəninatimnatimɨn əhakəmikməmənəkəhrun
əhruahruməmə nəniən iətəmkəməni rəkɨs kəm ik, in nɨpəhriəniən.

Agelo təməghati e nairiən rəha Jon Bəptais
5Enian rəha suah kəti, nərgɨnuHerot Asoli, kig rəha Jutiə, e nian əha pris kəti nərgɨnu

Səkaraea. In kətimɨneprismɨnukətəni nərgɨ lahməmə, Prismɨn rəhaApia. Aupən rəkɨs,
suahuApia tatsɨpənepris uEron. Rəhanpətauəhli nərgɨnu Ilesəpet, kəni inmɨn tatsɨpən
e pris u Eron. 6Kəni ilau kuəhruahru e nəhmtɨUhgɨn, nian rəfin kətuɨtəu=pən vivi noliən
rəha Lou rəhan mɨne nəghatiən mɨn rəhan, kəni məsuərəkɨniən kəti. 7 Nati əpnapɨn
kuəhruahru, mətəu ilau nətɨlau tɨkə. Ilesəpet, in təseməkiən mətəuarus mɨnəpətauəhli
kəni ilau pəti kɨnuauəhli.

8Kəni nian tɨnuva əhruahru, məmə pris mɨn rəha Apia okəhuvən e Nimə Rəha Uhgɨn
motol rəhalah natimnati mɨn. Kəni Səkaraea, in mɨn təmuvənmə tol pɨsəpɨs rəha Uhgɨn.

9Enoliən rəha prismɨn, ilah kəmotatu e kəpiel əkəkumɨnmə otəgətun pəhmə otol nati
e Nimə Rəha Uhgɨn məmə otuvan nati pien-pien tuvən kəm Uhgɨn. E nian ilah kəmotol
lanəha in təməgətun Səkaraea. 10 Kəni e nian in təmuvən imə mətuvan nati pien-pien,
nətəmimi tepət kəmautəhtul ihluəmautəfaki.
* : Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. 1:1-2 Uək 1:1 1:9 Eks 30:7



LUK 1:11 111 LUK 1:33

11 Kəni agelo kəti rəha Uhgɨn təmietɨgəm=pən ohni mətəhtul əha e nəven maru ikɨn,
əha kətuvan nati pien-pien ikɨn. 12Kəni nian Səkaraea təmeruh, kəni narmɨn təmiuvɨg
mətərəmrumɨnmɨnəruru əfəməh nati, kəni nəgɨniən təməriauəh e nɨkin.

13 Mətəu agelo təməni=pən kəm in məmə, “Səkaraea, səgɨniən, mətəu rəueiu Uhgɨn
tɨnətəu rəham nəfakiən. Kəni rəham pətauəhli Ilesəpet otos nətɨn kəti iərman. Kəni
onəkəkeikei mauɨn e nərgɨn məmə Jon. 14 Kəni onəkətəu təuvɨr magiən mɨn, kəni
nətəmimi tepət okotagiən o nairiən rəhan, 15mətəu-inu in otuva iətəmi asoli e nəhmtɨ
Iərmənɨg. Kəni in otəsəmnɨm agɨniən wain mɨne nəmnɨmiən əskasɨk mɨn. Kəni Narmɨn
RəhaUhgɨn otəriauəh lan, nian otətatɨg əhanəh e nərfɨ rəhanmamə, matuvən əmə lanəha
nian rəfin. 16Kəni in otiuvi=pa nətəmIsrel tepət okohtəlɨg=pa o Iərmənɨg, Uhgɨn rəhalah.

17 “Uərisɨg Iərmənɨg otuva,mətəu in otaupənmuvamətan e narmɨnmɨne e nəsanəniən
təhmen e Elaijə məmə in otəuhlin nətəlɨgiən rəha tatə mɨn kohtəlɨg=pən mɨn o rəhalah
kəlkələh mɨn, kəni in otəuhlin mɨn nətəm kəutəhti nəuia Uhgɨn okotos mɨn neinatɨgiən
rəha nətəmi kotəhruahru. E noliən əha, in otol əpenə-penə o nəmiəgəhiən rəha nətəmimi
o nuvaiən rəha Iərmənɨg.”

18 Kəni Səkaraea təməni=pən kəm agelo məmə, “?Oiəkəhro lanu məhrun məmə nati
u otuva mol nɨpəhriəniən lan? Mətəu-inu iəu inauəhli rəkɨs, kəni rəhak pətan mɨn
tɨnəpətauəhli.”

19Kəniagelo təməni=pənkəminməmə, “Iəu, nərgəkuKapriel, kəni iəu iətəhtul enəhmtɨ
Uhgɨn enian ərəfin. Kəni in təmahli=pa iəuməmə iəkuvaməghati kəmik, kəniməni=pɨnə
nanusiən təuvɨr u. 20 !Ətəlɨg-to lak! Naməm otekəu kəni onəsəghatiən mətəuarus=pa
nəkeruh nɨpətɨ nəghatiən u, mətəu-inu nəməsəniən nɨpəhriəniən e rəhak nəghatiən. Nati
u in otuvamol nɨpəhriəniən lan e nian əhruahru rəhan.”

21Kəni e nian əha, nətəmimi kəməutəhtahnin Səkaraea, nɨkilah təhtiməmə təhro tɨnan
tɨnuvəh əha eNiməRəhaUhgɨn. 22Mətəunian in təmuva ihluə, mətəu tɨnərurunəghatiən,
kəni ilah kəmotəhrun məmə in təmeruh nati kəti təhmen e nəməhlairiən əpəha imə. In
təməghati əmə e nəhlmɨn kəm lah, məsəghatiənmətəu namɨn təmekəu.

23Nian rəhan uək rəha pris e Nimə Rəha Uhgɨn təmol naunun, kəni in təmɨtəlɨg=pən
lahuənu. 24Kəni təsuvəhiən, rəhan pətauəhli təməpəh məuɨg e iəpəou. Kəni e məuɨg faif,
pətauəhli u in təmətəhluaig əmə lahuənu, 25kəni in təməniməmə, “Inuuək rəha Iərmənɨg.
Aupən ikɨn, nətɨk tɨkə kəni iətaulɨs. Mətəu rəueiu u, Uhgɨn tɨnol təuvɨr kəm iəu, kəni nɨkin
tagiənməmə iəkələs nətɨk, kəni iəu oiəsaulɨs mɨniən e nəhmtɨ nətəmimi.”

Agelo təməni pətɨgəmmə Iesu otair
26Nian Ilesəpet iəpəou tɨnatɨg lan mɨnos məuɨg sikɨs, Uhgɨn təmahli=pən rəhan agelo,

nərgɨn u Kapriel, məmə in otuvən e nɨtəni Kaləli e taun kəti nərgɨn u Nasərɨt. 27 In təmos
nəghatiən kəti matuvən rəha pətan mɨtə kəti iətəm təruru əhanəh iərman, mətəu kɨnəni
rəkɨs məmə okitipən mə rəha suah kəti, nərgɨn u Josɨp. In mipɨ Kig Tefɨt tərah. Kəni
pətan əha, nərgɨn uMeri. 28Kəni agelo təmuvənmiet=pən, kəni məni=pən kəm inməmə,
“Təuvɨr, Meri. Uhgɨn təmələhu rəhan nəuvɨriən kəm ik, kəni inmətatɨg itəlaumin.”

29 Mətəu Meri tɨnəruru əfəməh nəghatiən əha, kəni nɨkin tɨnəhti pɨk məmə nɨpətɨ
nəghatiən əha təhro lanu. 30Kəni agelo təməni=pənkəminməmə, “Səgɨniən,Meri,mətəu-
inu Uhgɨn təməni rəkɨs məmə in otətuati e rəhan nəuvɨriən kəm ik. 31 Kəni inəha, ik
onəkəpəh məuɨg e nətɨm kəti, kəni onəkələs iərman. Kəni onakauɨn e nərgɨn mə Iesu.
32 In otuva iətəmi asoli kəni in iətəmi keikei, kəni okauɨn lan məmə Nətɨ Uhgɨn Ilɨs Agɨn.
Kəni Iərmənɨg Uhgɨn otol in tuva Kig təhmen=pən əmə e tɨpɨn tərah Tefɨt. 33 Kəni in
otarmənɨg e nətəmimimɨn rəfin nətəmkautsɨpən e Jekəp, kəni rəhan narmənɨgiən otatɨg
itulɨnmatuvən naunun tɨkə.”
1:15 Nam 6:2-3 1:17 Mal 3:1; 4:5-6; Mat 17:11-13 1:19 Dan 8:16; 9:21 1:27 Mat 1:16,18 1:31 Aes 7:14;
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34 Kəni Meri təməni=pən kəm agelo məmə, “?Iəsəhruniən məmə oiəkəhro lanu mələs
suakəku kəti nəmə iəsɨtəu-pəniən iərman kəti?” 35Kəni agelo təməni=pən kəm in məmə,
“Narmɨn Rəha Uhgɨn otuva matɨg lam, kəni nəsanəniən rəha Uhgɨn Ilɨs Agɨn otəuveg ik.
Kəni in ko, suakəku asim ko onəkələs, okauɨn lanməmə in nətɨ Uhgɨn. 36Kəni iətəni=pɨnə
kəm ik məmə ik kəti Ilesəpet tɨnamki-amki rəkɨs e nətɨn kəti iərman, nati əpnapɨn in
tɨnəpətauəhli rəkɨs. Kəmətəni lan məmə ko təseməkiən, mətəu rəueiu əha tɨnəpəh rəkɨs
məuɨg sikɨs e nətɨn. 37 Natimnati mɨn u tatɨtəu=pən əmə nəghatiən rəha Uhgɨn məmə,
‘Uhgɨn təhrun noliən natimnati ərəfin, kəni nati kəti təsiəkɨsiən ohni.’ ” 38 Kəni Meri
təməni=pən məmə, “Əuəh, iəu pətan iol əhruin əmə rəha Iərmənɨg. Pəh in otol lak nati
nak iətəm ik nɨnəni rəkɨs.” Kəni agelo təpəh in, kəni mɨtəlɨg.

Meri təmuvənməmə otəsalpən e Ilesəpet
39Uərisɨg lan təsuvəhiən, kəniMeri təmiet iman ikɨnkənimaliuəkuəhaimətuvəne taun

enɨtəuət e Jutiəməotəsal=pəne Ilesəpet, 40kəni in təmuvəne lahuənurəhaSəkaraea, kəni
muvən iməmətəni təuvɨr kəmIlesəpet. 41Kəninian Ilesəpet təmətəunəghatiən rəhaMeri,
suakəku u iətəm tətatɨg e nərfɨn təmauɨt, kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn təməri e nɨki Ilesəpet.
42Kəni in təmagət əfəməhməmə, “!Uhgɨn tɨnol təuvɨr ohnik tapirəkɨs nɨpətan ərəfin, kəni
in tɨnol təuvɨr mɨn kəm suakəku u onəkələs! 43Nɨkik tagiən. Kəni təhro Uhgɨn təmol nati
təuvɨr asoli kəm iəu, məməmamə rəha Iərmənɨg rəhak tuva məsal=pa lak. 44 Iətəni lanu
mətəu enian iəmətəu rəhamnəghatiən, kəni suakəkuu enərfək təmagiənmauɨt. 45Uhgɨn
otol təuvɨr kəm ik mətəu-inu nəməni nɨpəhriəniən e nəghatiən u Iərmənɨg təməni tɨnuva
lamməmə otol nɨpəhriəniən lan.”

Nəpuən rəhaMeri
46Kəni Meri təməni məmə,

“E nəmiəgəhiən rəfin rəhak, iatləfəri nərgɨ Iərmənɨg ilɨs,
47Kəni nɨkik tətagiən pɨk o Uhgɨn Iosmiəgəh rəhak,
48mətəu-inu iəu pətan iol əhruin əmə u iəu nati əpnapɨn əmə, mətəu nɨkin tətəhti iəu.
Kəni rəueiumɨnematuvən, nətəmimi rəfin okotəni məmə Uhgɨn təmol təuvɨr kəm iəu;
49mətəu-inu Uhgɨn u nəsanəniən rəhan in iahgin,
in təmol nati apɨspɨs mɨn təuvɨr pɨk agɨn kəm iəu,
kəni in nərgɨn tasim.
50 In tatolkeikei nətəmimi mɨn u kəutɨsiai in, inu nətəmimi e nəuanɨləuɨs aupən ikɨn

mətəuarus=pa nəuanɨləuɨs mɨn nətəmkəutəhuva əhanəh.
51 In təmol nati apɨspɨs mɨn e nəsanəniən e nəhlmɨn.
In təməhgi-atiti nətəmkəutəfəri ilah e nətəlɨgiən rəhalah.
52 In tatosiahu narmənɨgmɨn e rəhalah narmənɨgiən,
kəni in tətəfəri nətəmimɨn u rəhalah nətəlɨgiən teiuaiu.
53Nətəmi nəumɨs tatus ilah, in tətaugɨn ilah e nauəniən təuvɨr,
Kəni nətəmi rəhalah nautə tepət, in tahli pətɨgəm ilah, kəni nati tɨkə e nəhlmɨ lah.
54Uhgɨn təmasiru e nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel u rəhan iol əhruinmɨn,
kəni təməsaluiən e rəhan nolkeikeiən e 55Eprahammɨne rəhanmɨn nəuanɨləuɨs,
matuvən əmə lanko naunun tɨkəməmə inəha təməni kəm tɨpɨlahmɨn nuvəh.”

56 Kəni Meri təmatɨg ilau Ilesəpet mətəuarus=pən məuɨg kɨsɨl, kəni in təmɨtəlɨg=pən
əpəha iman ikɨn.

Nairiən rəha Jon Bəptais
57 Kəni nian əhruahru rəha Ilesəpet tɨnuva məmə otemək lan, kəni təmələs nətɨn

iərman. 58 Kəni nətəmimi nətəm kəutatɨg iuəkɨr ohni mɨne rəhan mɨn nəuanɨləuɨs,
1:37 Mat 19:26; Job 42:2; Jer 32:17 1:46 1Saml 2:1-10 1:50 Sam 103:13,17 1:52 Job 12:19; 5:11; Sam 147:6
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kəmotətəu nanusiən əha məmə Iərmənɨg təmol nəuvɨriən asoli kəm in, kəni ilah
kəməhuvamotol kətiəh ilahminməmə okotagiən pəti.

59 Nian suakəku əha tɨnos nian eit, ilah kəməhuva məmə okotəhgi=pən. Kəni iuəkɨr
kotauɨn e nərgɨn məmə iahuni rəhan tatə Səkaraea, 60 mətəu rəhan mamə təni məmə,
“Kəpə. Okauɨn e nərgɨnməmə Jon.”

61Kəni ilah kəmotəni kəm inməmə, “?Onak? Rəham nərgɨn u Jon tɨkə.”
62Kəni kəmotəghati e nəhlmɨlah məutətapuəh o Səkaraea mə in otəkeikei məni-to mə

okauɨn enərgɨnməpəh. 63Kəni in təmətapuəhonati kətimə otətei rəkɨs nati kəti lan, kəni
in təmətei=pənməmə, “Nərgɨn u Jon.” Nian kəmoteh, narmɨlah təmiuvɨg pɨk.

64 Kəni e nian əmə əha, namɨ Səkaraea tɨnɨmətɨg kəni tɨnəhrun nəghatiən mətəni-vivi
Uhgɨn. 65 Kəni nətəmimi rəfin u kəutatɨg iuəkɨr kəmotəgɨn. Kəni nətəmimi kəmotəni
pɨk natimnati mɨn u tɨtəlau-təlau əha ilɨs e nɨtəni Jutiə. 66 Kəni nətəmimi mɨn ərəfin
nətəmkəmotətəu nanusiən əha, kəni məutətəlɨg lan, məutətapuəhməmə, “?Suakəku əha,
otuva iətəmi əhro?” Kəməutəni lanəhamətəu-inu kəmoteruh əməməmənəsanəniən rəha
Iərmənɨg tətatɨg lan.

Səkaraea təməni pətɨgəmnəghatiən Uhgɨn təməfən kəm in
67Kəni Narmɨn rəhaUhgɨn təməri e nɨki Səkaraea, tatə rəha Jon, kəni in təməni pətɨgəm

nəghatiən iətəmUhgɨn təməfən kəm in. Kəni təməni lanuməmə,
68 “Pəh kotəni-vivi Iərmənɨg, u in Uhgɨn rəha nətəm Isrel,
mətəu-inu in təmuvaməmə otasiru e rəhanmɨn nətəmimi,
kəni in təmos rəkɨs ilah e nəhlmɨ tɨkɨmɨr mɨn rəhalah.
69Uhgɨn u təməfəri iosmiəgəh əsanən iətəmotosmiəgəh kitah.
Iosmiəgəh u təmsɨpən e nəuanɨləuɨs rəha iol əhruin rəhan u Tefɨt.
70Kəni in təhmen=pən əmə e nəghatiən iətəmUhgɨn təməni rəkɨs kəm tah nəghatiən rəha

iəni mɨn rəhan aupən.
71 In təməni-əskasɨk rəkɨs məmə otosmiəgəh itah o tɨkɨmɨr mɨn rəhatah mɨne nətəmimi

rəfin nətəmkəutəməki e tah.
72 In tətləfəri iosmiəgəh əhaməmə otol nəuvɨriən u in təməni kəmkəha tərahmɨn,
kəni təsaluiən e rəhan nəghatiən iətəm in aru təməni e rəhan nəniəskasɨkiən rəha

nasiruiən,
73 inu nəniəskasɨkiən iətəm in təməni kəmkəha Epraham.
74 In təmləfəri iosmiəgəh əhaməmə otosmiəgəh itah,
kəni mələs rəkɨs itah e nəhlmɨ tɨkɨmɨr mɨn rəhatah
məmə nianmɨn rəfin e nəmiəgəhiən rəhatah,
kitah okotəhrun noliən rəhan uək e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni məsotəgɨniən,
75kəni kitah okotasim, kəni nəmiəgəhiən rəhatah otəhruahru e nianmɨn rəfin.
76 “Kəni ik, nətɨk, okauɨn lamməmə ik iəni rəha Uhgɨn Ilɨs Agɨn,
mətəu-inu ik onəkaupən e Iərmənɨgməmə onəkol əpenə-penə rəhan suaru.
77 Ik onəkəni pətɨgəm kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə Uhgɨn otosmiəgəh ilah nian in

otafəl rəkɨs rəhalah təfagə tərahmɨn.
78 In otol mətəu-inu, in tolkeikei itahmatol təuvɨr kəm tah.
E nolkeikeiən rəhan, Krɨsto otuva o tah təhmen=pən emɨtɨgar tətəri e neai,
79 mətasiəgəpɨn itah nətəmimi kəutatɨg e napinəpuiən mɨne əpəha ikɨn nɨmɨsiən tatoh

itəmi ikɨn,
kəni matit vivi nəhlkɨtah e suaru rəha nəməlinuiən.”
1:59 Jen 17:12; Lev 12:3; Luk 2:21 1:68 Sam 72:18 1:69 Sam 18:2 1:71 Sam 106:10 1:72 Jen 17:7; Sam
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80Kəni suakəku təmepət e nɨpətɨn, kəni narmɨn rəhan təsanən. Kəni nian rəfin in tətatɨg
əpəha ikɨn təpiə-məpiə ikɨn mətəhtahnin nian rəhan otuva iətəm otətuəuin uək lan kəni
nətəm Isrel okoteruh.

2
Nairiən rəha Iesu
(Mat 1:18-25)

1 E nian mɨn əha uərisɨg Iesu tair, suah kəti iətəm Rom, nərgɨn u Sisə Okastas, in iətəmi
asoli təmətarmənɨg e nɨtənimtəni mɨn rəfin rəha Rom. In təmələhu lou kəti məmə okafin
rəfin nətəmimi iətəmkəutatɨg rəfin əha ikɨn. 2 Inu nafiniən nətəmimi kəmaupən kol, kəni
Kuarinias in kəpmən rəha Sɨriə. 3 E nian əha, nətəmimi rəfin okotəkeikei mohtəlɨg=pən
imalah mɨn ikɨn kəmotair ikɨnməmə okafin ilah, kəni kətei rəkɨs nərgɨlah e nauəuə rəha
kəpmən. 4Kəni JosɨpmɨneMeri kəmiaiet e nɨtəniKaləli e taunkəti, nərgɨnuNasərɨt,mian
əpəha nɨtəni Jutiə e taun kəti, nərgɨn u Petlehem, ima Kig Tefɨt aupən. Ilau kəmian ikɨn
əhamətəu-inu Josɨp inmipɨ Tefɨt tərah.

5 IlauMeri kətianməməokosnərgɨlau. Kɨnəni rəkɨsməMeri otɨtəu=pən Josɨp, kəniMeri
in namki-amki rəkɨs e iəpəou. 6Nian ilau əpəha Petlehem, nimə tɨkəməmə okuapɨli ikɨn,
kəni kətuapɨli e nimə rəha natimiəgəh mɨn. Kəni nian rəha Meri tɨnuva məmə otemək
e nətɨn. 7 Kəni iəpəou iətəm in təmaupən mair, in iərman. Kəni in təuveg e napən,
mələhu=pən e bokɨs kəti iətəm kətələhu=pən manvehli u natimiəgəh mɨn kəutauən=pən
ikɨn.

Nətəmimi rəha sipsipmɨn
mɨne nagelomɨn

8 Kəni e nɨkalɨ Petlehem, nətəmimi rəha sipsip mɨn kəməutəsal o rəhalah mɨn sipsip
mɨn lapɨn. 9Kəni agelo kəti rəha Iərmənɨg təmietɨgəm=pən o lah, kəni nəhagəhagiən asoli
rəha Iərmənɨg təmasiəgəpɨn ilah, kəni kəmotəgɨn pɨk. 10Mətəu agelo təni=pən kəm lah
məmə, “Sotəgɨniən, mətəu-inu iəu iətuva məmə iəkəfɨnə nəniən təuvɨr kəti iətəm otol nɨki
nətəmimi kotagiən pɨk, kəni nəniən u in rəha nətəmimi ərəfin. 11 Əpəha e taun rəha
Kig Tefɨt, suakəku kəti təmair=pa u rəueiu. In Iosmiəgəh, kəni in Krɨsto iətəm Uhgɨn
təməni aupən məmə otahli=pa o təmah, kəni in Iərmənɨg. 12 Inu nəmtətiən rəhatəmah:
onəkoteruh suakəku kəməuveg e napən, kəni kələhu=pən e bokɨs kətaugɨn=pən nati
miəgəhmɨn ikɨn.”

13Kəni rəueiu agɨn, nagelo mɨn tepət kəmohietɨgəm=pa məutəhtul ilah min, məutəni-
vivi Uhgɨn, məutəni məmə,
14 “Kətəni-vivi Uhgɨn əpəha ilɨs ilɨs agɨn e neai.
Kəni əpəha ləhtəni enəhuenɨtəniu, nətəmimi iətəmnɨkiUhgɨn tətagiəno lah, ilahokotatɨg

e nəməlinuiən.”
Nətəmimimɨn rəha sipsipmɨn

kəməhuvənmoteh Iesu
15 Nian nagelo mɨn kɨnotəpəh nətəmimi rəha sipsip mɨn mɨnotohtəlɨg=pən e negəu

e neai, kəni nətəmimi rəha sipsip mɨn kəmotəni kəm lah mɨn məmə, “Pəh kəhuvən
Petlehemmoteh-to nati u Iərmənɨg təməni=pa kəm tah.”

16 Kəmotəhrəmlin uəhai əmə məhuvən moteh Meri mɨne Josɨp mɨne suakəku iətəm
kəmələhu=pən e bokɨs iətəm kətaugɨn=pən nati miəgəh mɨn ikɨn. 17 Nian kəməhuvən
rəkɨs moteh suakəku u, kəni kəmotanus nəghatiən e suakəku u iətəm kəmotos o agelo.
18 Kəni nətəmimi rəfin nətəm kəmotətəu nəghatiən əha rəha nətəmimi rəha sipsip mɨn,
ilah kəmotauɨt, narmɨlah təmiuvɨg pɨk. 19 Mətəu Meri təmatos əmə e nɨkin natimnati
rəfin mɨn u, kəni mətətəlɨg lan nian mɨn. 20 Kəni nətəmimi rəha sipsip mɨn kəmohtəlɨg,
2:14 Luk 19:38 2:19 Luk 2:51
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məutəfəri nərgɨ Uhgɨn məutəni-vivi in o natimnati rəfin iətəm kəmotətəu kəni moteh,
təhmen=pən əmə e nati u agelo təməni=pən kəm lah.

Kəmauɨn e nərgɨ Iesu.
21 Nian suakəku təmair mɨnos nian eit, kəni kəhgi=pən tɨtəu=pən Lou rəhalah, kəni

kauɨn e nərgɨn məmə Iesu, nərgɨn u iətəm agelo təməni=pən kəmMeri aupən rəkɨs, nian
in təməsəpəh əhanəhiənməuɨg lan.

JosɨpmɨneMeri kəmuos Iesumian e Nimə Rəha Uhgɨn
22 Kəni tɨnuva əhruahru e nian rəha Josɨp mɨne Meri məmə okuələs suakəku u mian

əpəha Jerusɨləm məmə okuəfən kəm Iərmənɨg. Kəni ilau kəmian. 23 Inu tatɨtəu=pən
əhruahruLou rəha Iərmənɨgu tətəniməmə, “Suakəku iərmanmɨnukəmaupənkələs ilah,
okəkeikei kətəfən ilah kəmUhgɨnməmə rəhan.”

24Kəni ilau kəmian Jerusɨləmonati kətimɨn,məmə ilau okuosmakkeiuuə iəuein keiu,
kəni miohamumətuəfən kəmUhgɨn o nafəliən namɨkmɨkiən rəha Meri, tatɨtəu=pən əmə
Lou rəha Iərmənɨg uMosɨs təmətei.*

Sɨmion təmeruh Iesu
25Kəni inu iətəmimikəti əha JerusɨləmnərgɨnuSɨmion. Rəhannəmiəgəhiən təhruahru,

kəninianrəfintatɨtəu=pənnəghatiənrəhaUhgɨn. Kəni in tətəhtahninnuvaiənrəhaKrɨsto
iətəmotuvamosmiəgəhmol nəunəhmtɨlah nətəmIsrel. KəniNarmɨnRəhaUhgɨn təmuva
məriauəh e nɨkin. 26NarmɨnRəhaUhgɨn tɨnəni rəkɨs kəminməmə otəsɨmɨsiənmətəuarus
in oteh Krɨsto iətəm Iərmənɨg təməni mə otahli=pa. 27 Narmɨn Rəha Uhgɨn təməuhlin
nɨkinməmə in otuvən eNiməRəhaUhgɨn. Kəni JosɨpmɨneMeri kəmuələs suakəku u Iesu
mianeniməRəhaUhgɨnməmə ilauokuolnatimnati rəfin iətəmLou tətəni. 28Kəni Sɨmion
təmeruh Iesu, kəni in təmələs=pa e nərfɨn, kəni mətəni-vivi Uhgɨn, mətəni=pənməmə,
29 “Iərmənɨg, nəmol rəfin rəham nəghatiən o nəniəskasɨkiən kəm iəu, iol əhruin əmə

rəham.
Kəni rəueiu, inategəhan lakməmə iəkɨmɨs-tə e nəməlinuiən,
30mətəu-inu ineruh e nəhmtək suakəku u iətəmotosmiəgəh nətəmimi.
31 Ik nəmol əpenə-penəməmə in Iosmiəgəh, kəni nətəmimi rəfin okoteruh.
32 In otuva nəhagəhagiən, kəni otəgətun rəhan suaru kəmNanihluə†mɨn,
kəni nətəmimi okotləfəri rəhammɨn nətəm Isrel o Iosmiəgəh əha.”

33 Kəni tatə mɨne mamə rəha suakəku u, narmɨlau təmiuvɨg o nəghatiən mɨn əha
Sɨmion təməni lan. 34 Kəni Sɨmion təməfaki məmə nəuvɨriən rəha Uhgɨn otuvən o lau.
Kəni in təməni kəm Meri u mamə rəha suakəku məmə, “Onakateh, Uhgɨn təməni rəkɨs
məmə suakəku u otol məmə nətəmimi tepət əpəha Isrel okoteiuaiu motorin, kəni tepət
mɨn okotəri. Kəni in otuva nəmtətiən kəti nətəmimi tepət okotəghati rah lan məmə,
35nətəmimi okoteruh nətəlɨgiənmɨn e nɨki nətəmimi tepət.

“Kəni Meri, nɨkim otɨtəgɨt təhmen e suah kəti təməu nɨkim e nau asɨlə.”
Ana təmeruh Iesu

36 Kəni pətauəhli kəti əha ikɨn, nərgɨn u Ana, kəni in iəni kəti. In nətɨ Fanuel, iətəmi
kəti in təmsɨpən e Aser aupən ikɨn. Pətauəhli u, rəhan nu tepət. Nian in pətan mɨtə əmə
kəti, kəni mɨtəu=pən rəhan iauəhli. Kəni ilau kəmuan o nu səpɨn əmə, kəni rəhan iauəhli
tɨmɨs. 37Kəni pətan u təmətatɨg əmə lanəha mətəuarus=pa in pətauəhli kəti. Kəni rəueiu
mɨnos nu eiti-fo. Nian rəfin in tətatɨg e Nimə Rəha Uhgɨn mətəfaki, inəha ləplapɨn mɨne
ləhnaiuv tətətuakəmmətəpəh nauəniənmətəfaki kəmUhgɨn. 38Kəni in təmuva ikɨn əha e
2:21 Luk 1:31 2:22 Lev 12:1-8 2:23 Eks 13:2,12 * 2:24 Lou təməni məmə nian suakəku kəti otair, rəhan
mamə nɨpətɨn otamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn o nian fote. Rəkɨs ko, rəhanmaməmɨne tatə okuəkeikei muol sakrifais rəha
naruətuəhiən tətɨtəu=pən Lou rəhaMosɨs. 2:24 Lev 12:8 2:30 Aes 52:10; Luk 3:6; Tait 2:11 † 2:32 Nanihluə,
Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. 2:32 Aes 42:6; 49:6; 52:10 2:34 Aes 8:14; Mat 21:42; 1Pitə 2:8



LUK 2:39 116 LUK 3:3

nian əhruahru Sɨmion tətəghati e suakəku. Kəni pətauəhli u tətəni-vivi Uhgɨn ohni, kəni
mətəghati e suakəku əha kəm nətəmimi rəfin u kəməutəhtahnin məmə Krɨsto in otɨtɨs
nətəm Isrel.‡

JosɨpmɨneMeri kəmianNasərɨt
39 Nian Josɨp mɨne Meri, ilau kəmuol natimnati u lou rəha Iərmənɨg tətəni, kəni

kəmlɨtəlɨg=pən nɨtəni Kaləli e taun Nasərɨt, imalahal ikɨn. 40Kəni suakəku təmepət muva
məskasɨk, kəni in teinatɨg vivi, kəni nian rəfin nəuvɨriən rəha Uhgɨn tətəriauəh e rəhan
nəmiəgəhiən.

Iətəmaluə Iesu əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn
41 E nu mɨn rəfin, tatə mɨne mamə rəha Iesu kətian Jerusɨləmməmə okotol lafet rəha

Pasova. 42Nian Iesu tɨnos nu tueləf, in təmɨtəu=pən ilau mɨhluvən əpəha ilɨs e lafet əha,
təhmen=pən əmə e noliən rəha nətəm Isrel. 43 Nian lafet tɨnol naunun, kəni nətəmimi
kɨnotohtəlɨg mautəhuvən imalah mɨn ikɨn, mətəu iətəm aluə Iesu in təməsɨtəu-pəniən
rəhan tatə mɨne mamə, in matol əmə əpəha Jerusɨləm, mətəu ilau kuəruru. 44 Nɨkilau
təhti mə in təmuvən ilah nətəmimimɨn nəuveinmotaupən, kəni ilah kəmotaliuək o nian
apiəpiə kətiəh. Kəni ilau kɨnətuəsal lan o rəhalau mɨn nətəmimi, mɨne nətəmimi iətəm
kuəhrun ilah. 45 Mətəu nian ilau kəməsueruhiən in, kəni kəmiatəlɨg muəsal lan mian
Jerusɨləm.

46 Kəni e nian kɨsɨl, kəni mueruh e Nimə Rəha Uhgɨn, tətəharəg ilah nəgətun mɨn
matətəlɨg e lah, kənimətətapuəh o lah o natimnati nəuvein. 47Kəni nətəmimi rəfinnətəm
kəmotətəu nati u, narmɨlah təmiuvɨg pɨk o rəhan nəhruniən mɨne rəhan nuhalpɨniən
nəghatiənmɨn.

48 Kəni nian rəhan tatə mɨne mamə kəmueh, kəni narmɨlau təmiuvɨg pɨk ohni. Kəni
rəhanmamə təməni=pənkəminməmə, “Nətɨk. ?Nəkəhromatol lanu lane tɨmlau. Itɨmlau
rəham tatə nɨkitɨmlau təhti pɨk ik, kəni iətuəsal pɨk lam.” 49Kəni in təməni=pən kəm lau
məmə, “?Nətuəsal lak onak? ?Nəsuəhruniən məmə iəu iəkəkeikei mətuva e nimə rəha
rəhak Tatə?” 50Mətəu ilau kəsuəhruniən nɨpətɨ nəghatiən tətəni kəm lau.

51 Kəni in təmɨtəu=pən ilau mɨhleiuaiu mɨhluvən əpəha Nasərɨt. Kəni in təmɨsiai ilau
matol nəuialau. Mətəu nian rəfin rəhanmamə tətətəlɨg e natimnati rəfinmɨn əha e nɨkin.
52Kəni Iesu təmatepət e nɨpətɨn, kəni rəhan nəhruniən tatol iahgin, kəni e nianmɨn rəfin,
Uhgɨnmɨne nətəmimi nɨkilah tətagiən ohni.

3
Jon Bəptais təməni pətɨgəmnəghatiən rəha Uhgɨn
(Mat 3:1-12;Mak 1:1-8; Jon 1:19-28)

1Kəni e nian rəha iətəm Rom, nərgɨn u Sisə Taipiriəs, in təmətarmənɨg e nɨtəni mɨn rəfin
rəhaRom. Kənienian in təmətarmənɨgmətəuarus=panufiftin, kəninətəmiasolinəuvein
mɨn kəutarmənɨg ləhtəni e Sisə e nɨftəni əlkələh mɨn rəha Rom, inu Herot tətarmənɨg
əpəhaKaləli, mɨnepian Fɨlɨp in tətarmənɨg əpəha IturiamɨneTrakonaetas,mɨneLisanias
tətarmənɨg əpəha Apilin, mɨne Pontiəs Pailət u iətəm Rom in kəpmən rəha Jutiə. 2 Inu e
nian əhruahru rəha Anəs mɨne Kaiəfəs ilau pris asoli agɨnmil rəha Isrel.
E nian əha, Jon nətɨ Səkaraea, in tɨnepət rəkɨs, in mətan əpəha təpiə-məpiə ikɨn, kəni

Uhgɨn təməfən nəghatiən kəti kəm in. 3 Kəni in təmuvən mətan rəfin əha iuəkɨr o nəhu
Jotən mətəni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn. In mətəni məmə nətəmimi okotəkeikei
mohtəlɨg e noliən tərahmɨn rəhalah, kəni məhuvən o Uhgɨn, məmə in otafəl noliən tərah
‡ 2:38 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “Krɨsto in otɨtɨs Jerusɨləm,” kəni Jerusɨləm tatəpsen=pən nətəm Isrel
ərəfin. Kəni nəghatiən u rəhan suaru keiu. Nətəmimi nəuvein iətəm kəutatɨg e nian rəha Iesu, nɨkilah təhti məmə
Krɨsto otos rəkɨs nətəm Isrel e nəhlmɨ tɨkɨmɨr mɨn u nətəm Rom. Mətəu nɨpətɨn asoli məmə Krɨsto otɨtɨs nətəm Isrel e
təfagə tərah mɨn rəhalah. 2:39 Mat 2:23 2:41 Eks 12:24-27; 23:14-17; Dut 16:1-8 2:51 Luk 2:19 2:52
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mɨn rəhalah. Kəni nəmtətiən lanko, okol bəptais e lah. 4 In təhmen əmə e nəghatiən rəha
iəni uAiseə iətəmtəmətei e nauəuə rəhanməmə, “Suah kəti tətauɨn əpəha ikɨn təpiə-məpiə
ikɨnmətəniməmə, ‘itəmah, nəkotol əpenə-penə e suaru rəha Iərmənɨg, kənimautol rəhan
suaru təhruahru. 5 Nɨpəgləuahtəni mɨn otɨrəuei vivi, kəni nɨtəuət mɨn mɨne narɨt mɨn
rəfin okosiahu, kəni suaru ekəu-ekəu mɨn okəgəhruahru, kəni suaru u tapəhri-apəhri
okol təpiə. 6Kəni nətəmimi rəfin okoteh suaru rəha Uhgɨn o nosmiəgəhiən nətəmimi.’ ”

7 Kəni e nian əha, nətəmimi tepət kəməhuva o Jon məmə in otol bəptais e lah, mətəu
in təməni=pən kəm lah məmə, “!Itəmah nəkohtəhmen əmə e təgəluə mɨn! !Nɨkitəmah
təsəhtiən məmə onəkotagɨm rəkɨs e niəməha mɨne nalpɨniən rəha Uhgɨn iətəm tətuva!
8 Onəkotəkeikei motol nati kəti pəh kəhrun məmə nɨnotəpəh pəhriən noliən tərah mɨn
rəhatəmah kəniməhuva o Uhgɨn. Kəni sotəni aruiən kəm təmah e nəfəriənməmə itəmah
nəkotəhruahru mətəu-inu itəmah namipɨ Epraham mɨn. !Kəpə! Inu nati əpnapɨn əmə.
Iətəni kəmtəmahməmə, Uhgɨn təhrun noliən kəpielmɨnu kəhuva namipɨ Eprahammɨn.
9Kəni rəueiu əha, Uhgɨn tɨnəhtul maru o nətahli-pəniən nɨgi e nəukətɨn. Kəni nəmə nɨgi
kəti təsəuəiən e nəuan iətəm təuvɨr, kəni in otəuahli məraki=pən e nɨgəm.”

10Kəni nɨmənin nətəmimi kəmotətapuəh o Jonməmə, “?Kəni oiəkotol nak?” 11Kəni Jon
təməni=pən kəm lah məmə, “Okəmə rəham napən keiu, əfən kəti kəm suah kəti u rəhan
tɨkə. Nəmə nəgəmnauəniən tatɨg, əfən kəti kəmnətəmimi u nɨglah tɨkə.”

12Nətəmimi nəuvein rəha nosiən məni rəha takɨs kəməhuva məmə otol bəptais e lah,
kəni motətapuəh o Jon məmə, “?Kəni oiəkotol nak?” 13 Kəni Jon təməni=pən kəm lah
məmə, “Sotos əuauiənməni o nətəmimi tapirəkɨs inu təhmen əməmə onəkotos.”

14 Kəni soldiə mɨn nəuvein kəmotətapuəh mɨn, “Kəni itɨmah? ?Itɨmah o iəkotəhro?”
Kəni in təməni=pən kəm lah məmə, “Sotoliən nəgɨniən kəm nətəmimi məmə, ‘Okəmə
nəsotəfaiən məni, kəni iəkotol nahməiən kəm təmah.’ Kəni sotoliən nəgɨniən kəm
nətəmimi məmə, ‘Okəmə nəsotəfaiən məni, kəni iəkotəni=pən kəm nətəmi asoli məmə
nəmotol nati kəti tərah.’ Nɨkitəmah otəkeikei magiən o nos əhruahruiən nətəouiən
rəhatəmah kəni in əmə ko.”

15Kəni nətəmi u kəməutəhtahnin Krɨsto u Uhgɨn təməni məmə otahli=pa, nɨkilah təhti
məta Jon inKrɨsto. 16Mətəu Jon təməni=pənkəmlahməmə, “Iatol bəptais e təmahenəhu,
mətəu iətəmi kəti tətuva rəhan nəsanəniən mɨne nepətiən tapirəkɨs iəu. Kəni iəu ləhtəni
agɨn, iəsəhmeniənməmə iəkuva iəu iol əhruin kəti rəhan o noliən rəhan uək.* Kəni suah
kəha, in otol bəptais e təmah e Narmɨn Rəha Uhgɨn mɨne nɨgəm. 17 In tətəhtul maru o
neruhiən noliən rəha nətəmimi məmə otəuəri ilah, nətəm kotəuvɨr mɨne nətəm kotərah
təhmen e iətəm tətasum. Tətələs fok o nafəl rəkɨsiən nɨlosɨ wit məmə otos nɨpətɨn iətəm
təuvɨr. Nətəm kotəuvɨr kotəhmen e nɨpətɨwit, tatos ilah matuvən lahuənu. Mətəu nətəm
kotərah kotəhmen e nɨlosɨwit, təraki=pən e lah e nɨgəmasoli iətəm tatuəu naunun tɨkə.”

18Kəni Jon təməni pətɨgəm nəniən təuvɨr e nəghatiən tepət məmə otiuvi=pa nətəlɨgiən
rəha nətəmimi kəhuvən o Uhgɨn.

Herot təmləfən Jon e kaləpus
19 E nian əha, Herot Antipas təmitirəkɨs Herotiəs inu pətan rəha pian, kəni in təmol

natimnati tepət tərah. Kəni noliən mɨn əha, Jon təməni əskasɨk mahi Herot Antipas o
noliən tərah mɨn rəhan. 20 Kəni Herot Antipas təmatɨg mol mɨn noliən tərah kəti mɨn
tapirəkɨs, in təmələs Jonmuvənmahtɨpəsɨg lan e kaləpus.

Jon təmol bəptais e Iesu
(Mat 3:13-17;Mak 1:9-11)

3:3 Uək 13:24 3:6 Aes 40:3-5 3:7 Mat 12:34; 23:33 3:8 Jon 8:33,39 3:9 Mat 7:19 3:12 Luk 7:29
* 3:16 Nəghatiən əhruahru rəha Jon tətəni məmə, “iəsəhmeniənməmə iəkɨtɨs rəkɨs nɨləuɨs e rəhan put.” Uək u, in uək
rəha slef. 3:16 Uək 13:25 3:19 Mat 14:3-4; Mak 6:17-18
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21Mətəu nian Jon təməsuvən əhanəhiən e kaləpus, kəni in təmatol bəptais e nətəmimi
mɨn, kəni Iesu mɨn təmuva, kəni Jon tol bəptais lan. Kəni nian Iesu təmətəfaki, Uhgɨn
təmerəh e neai, 22 kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn təmsɨpəri meiuaiu, nɨpətɨn təhmen e mak
muva məharəg pəri e Iesu, kəni nəuia Uhgɨn təmsɨpəri e negəu e neai mətəni məmə, “Ik
nətɨk keikei, iəkolkeikei pɨk ik, kəni nɨkik tagiən pɨk agɨn ohnik.”

Kəha tərahmɨn rəha Iesu
(Mat 1:1-17)

23Nian Iesu təmətuəuin rəhan uək, rəhan nu təhmen=pən e tate.
Nətəmimi nɨkilah təhti məmə in nətɨ Josɨp.
Kəni Josɨp in nətɨHeli,
24Heli in nətɨMatat,
Matat in nətɨ Lifai,
Lifai in nətɨMelki,
Melki in nətɨ Janae,
Janae in nətɨ Josɨp,
25 Josɨp in nətɨMatatias,
Matatias in nətɨ Amos,
Amos in nətɨNeham,
Neham in nətɨ Esli,
Esli in nətɨNagae,
26Nagae in nətɨMahat,
Mahat in nətɨMatatias,
Matatias in nətɨ Semein,
Semein in nətɨ Josek,
Josek in nətɨ Jota,
27 Jota in nətɨ Joanan,
Joanan in nətɨ Resa,
Resa in nətɨ Serupapel,
Serupapel in nətɨ Sealtiel,
Sealtiel in nətɨNeri,
28Neri in nətɨMelki,
Melki in nətɨ Ati,
Ati in nətɨ Kosam,
Kosam in nətɨ Elmatam,
Elmatam in nətɨ Er,
29Er in nətɨ Josuə,
Josuə in nətɨ Eliesa,
Eliesa in nətɨ Jorim,
Jorim in nətɨMatat,
Matat in nətɨ Lifai,
30Lifai in nətɨ Sɨmion,
Sɨmion in nətɨ Juta,
Juta in nətɨ Josɨp,
Josɨp in nətɨ Jonam,
Jonam in nətɨ Eliakim,
31Eliakim in nətɨMelea,
Melea in nətɨMena,
Mena in nətɨMatata,
Matata in nətɨNatan,
Natan in nətɨ Tefɨt,
32Tefɨt in nətɨ Jese,

3:22 Jon 1:32 3:23 Luk 4:22; Jon 6:42
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Jese in nətɨOpet,
Opet in nətɨ Poas,
Poas in nətɨ Salmon,
Salmon in nətɨNason,
33Nason in nətɨ Aminatap,
Aminatap in nətɨ Atmin,
Atmin in nətɨ Ani,
Ani in nətɨHesron,
Hesron in nətɨ Peres,
Peres in nətɨ Juta,
34 Juta in nətɨ Jekəp,
Jekəp in nətɨ Aisək,
Aisək in nətɨ Epraham,
Epraham in nətɨ Tera,
Tera in nətɨNahor,
35Nahor in nətɨ Seruk,
Seruk in nətɨ Rehu,
Rehu in nətɨ Pelek,
Pelek in nətɨ Eper,
Eper in nətɨ Sela,
36 Sela in nətɨ Kaenan,
Kaenan in nətɨ Apaksat,
Apaksat in nətɨ Sem,
Sem in nətɨNoa,
Noa in nətɨ Lamek,
37Lamek in nətɨMetusela,
Metusela in nətɨ Inok,
Inok in nətɨ Jaret,
Jaret in nətɨMahalalel,
Mahalalel in nətɨ Kenan,
38Kenan in nətɨ Enos,
Enos in nətɨ Set,
Set in nətɨ Atəm,
kəni Atəm in nətɨ Uhgɨn.†

4
Setən təməfən-əfən kəm Iesu
(Mat 4:1-11;Mak 1:12-13)

1Narmɨn Rəha Uhgɨn təməriauəh e nəmiəgəhiən rəha Iesu, kəni nian in təmsɨpən e nəhu
Jotən, kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn təməghati=pən e nɨki Iesu məmə in otuvən əpəha təpiə-
məpiə ikɨn. 2 Kəni e nian fote, Setən təməfən-əfən kəm Iesu. E nian mɨn rəfin əha, in
təsauəniən, kəni e naunun nian mɨn əha, nəumɨs təmus agɨn in. 3 Kəni Setən təni=pən
kəm Iesu məmə, “Okəmə ik Nətɨ Uhgɨn, əni=pən kəm kəpiel u məmə otəuhlin mol pɨret
lan.” 4Kəni Iesu təmuhalpɨn nəghatiən rəha Setənməmə, “Kəmətei e Nauəuə Rəha Uhgɨn
məmə, ‘Nətəmimi ko kəsotəmiəgəhiən e nauəniən əmə.’ ”

5 Kəni Setən təmit Iesu mian əpəha e nɨtəuət əfəməh kəti, kəni məgətun uəhai əmə in
e nɨtənimtəni mɨn rəfin, mɨne e nəuvɨriən rəhalah, 6 kəni in təməni=pən kəm in məmə,
“Iəu o iəkəfɨnə e nəhlməmnarmənɨgiənmɨnmɨne nepətiənmɨn rəfin,mɨne nəmemtəhiən
rəhalah,mətəu-inunatimnati rəfin tətatɨg enəhlmək, kəni iəkəhrunnegəhan-pəniənkəm
3:32 Rut 4:17-22 3:36 Jen 11:10-26 † 3:38 KətəniməAtəminnətɨUhgɨnmətəu-inu, Uhgɨn in təmolAtəm. 3:38
Jen 4:25-26 4:4 Dut 8:3
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iətəmi-pəh iəkolkeikei məmə iəkəfən kəm in. 7 Mətəu nəmə nəkəfaki=pa kəm iəu, kəni
natimnati mɨn rəfin u rəham.”

8Kəni Iesu təni=pən kəm inməmə, “Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəniməmə, ‘Onəkotəfaki əmə
kəm rəhatəmah Iərmənɨg Uhgɨn, kəni in əmə, onautol əmə rəhan nətəlɨgiən.’ ”

9Kəni Setən təmit in mian əpəha Jerusɨləm e nəhue nimə əpəha ilɨs agɨn e Nimə Rəha
Uhgɨn. Kəniməni=pən kəm inməmə, “Okəmə ik NətɨUhgɨn, iuvɨg-to u ikɨnu, 10mətəu-inu
kəmətei eNauəuəRəhaUhgɨnməmə, ‘In otahli=pa nagelomɨn rəhan kəhuvamotəsal vivi
ohnik, 11kəni ilah okotos əmə ik ilɨs e nəhlmɨlahməmə onəsoriniən nəhlkəme kəpiel.’ ”

12 Kəni Iesu təmuhalpɨn nəghatiən rəha Setən məmə, “Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni mɨn
məmə, ‘Onəsotoliən nəfən-əfəniən kəm rəhatəmah Iərmənɨg Uhgɨn məmə otol nati kəti,
məmə nəkoteruhməmə in tətatɨg itəmahmin, uə kəpə.’ ”

13 Nian Setən təmol naunun e nəfən-əfəniən rəhan, in təmagɨm muvən isəu o Iesu
mətəhtahninmə nian təuvɨr kəti mɨn rəhan otəpanuvamɨn.

Iesu təmətuəuin rəhan uək əpəha Kaləli
(Mat 4:12-17;Mak 1:14-15)

14 Kəni Iesu təmɨtəlɨg=pən nɨtəni Kaləli, kəni nəsanəniən rəha Uhgɨn təməriauəh e
nəmiəgəhiən rəhan. Kəni nəghatiən ohni təmɨtəlau-təlau e lahuənu mɨn tepət e nɨtəni
əha. 15Kəni Iesu in təmətəgətun enimə rəhanuhapumɨniənmɨn, kəni nətəmimimɨn rəfin
kəməutəni-vivi in.

NətəmNasərɨt
kəmotəpəh Iesu

(Mat 13:53-58;Mak 6:1-6)
16Kəni Iesu təmuvənNasərɨt, ikɨn əha in təmepət ikɨn aupən. Kəni e nian rəha Sapət, in

təmuvən e nimə rəha nuhapumɨniən təhmen əməmə in tatol nianmɨn. Kəni in təməhtul
məmə otafin Nauəuə Rəha Uhgɨn. 17Kəni kəməfən nauəuə iətəm kəmaiu-aiu rəha iəni u
Aiseə. Kəni in təmuahru=pən e iətəmAiseə təmətei tətəni lanəhaməmə, 18 “Narmɨn Rəha
Uhgɨn tətatɨg lakmətəu-inu təmɨtəpɨn iəuməmə iəkəni pətɨgəmnəniən təuvɨr kəmnanrah
mɨn. Kəni təmahli=pa iəuməmə iəkuvənməni=pən kəmnətəmi kəutatɨg e kaləpusməmə
iəkɨtɨs ilah, kəni mahli pətɨgəm ilah, kəni məni=pən kəm nətəmimi mɨn nəhmtɨlah təpɨs
məmə okoteruh nati. Kəni təmahli=pa iəu məmə iəkuvən mɨtɨs nɨki nətəmimi, 19 kəni
məni pətɨgəm məmə nian tɨnuva rəkɨs məmə Iərmənɨg otəgətun rəhan nəuvɨriən kəni
mosmiəgəh nətəmimi.”

20Nian təmafin rəkɨs nauəuə u, kəni maiu-aiu mɨnməfən nauəuə u kəm iətəm tətələhu
nauəuə u, kəni mətəharəg məmə otəgətun nətəmimi. Kəni nəhmtɨ nətəmimi rəfin əha
imə təməhtul əmə lan. 21 Kəni in təmətəghati kəm lah mətəni məmə, “Rəueiu u e nian
u nəutətəlɨg lan e Nauəuə Rəha Uhgɨn, Uhgɨn tɨnol əpu nəghatiən mɨn əha tɨnuva matol
nɨpəhriəniən lan.”

22Nətəmimi rəfin kəmotəni-vivi in, kəni narmɨlah təmiuvɨg o nəghatiən təuvɨr mɨn in
tətəni, kəni məutəni kəm lahmɨnməmə, “?Nətɨ Josɨp u, uə kəpə?”

23Kəni Iesu təməni=pən kəm lahməmə, “Iəkəhrunməmə onəkotəni=pa nəghatiən əuas
u kəm iəu u tətəni məmə, ‘Toktə, ol vivi aru-to nɨpətɨm,’ u nɨpətɨn məmə, ‘Natimnati mɨn
əha u kətəni mə nəmol rəkɨs ilah əpəha Kapeniəm, təuvɨr məmə nəkuva mol mɨn ilah u
ikɨnu imam ikɨn.’ 24 Pəhriən, iəkəni kəm təmah məmə ko nətəmimi kəsotɨsiaiən iəni kəti
iətəm tatsɨpən e lah. 25 E nian rəha Elaijə, nuhuən təməsəfuviən o nu kɨsɨl mɨne məuɨg
sikɨs, nəumɨs təman kəni nauəniən tɨkə. Kəni iətəni pəhriən kəm təmahməmə, e nian əha,
pətalɨmɨs mɨn tepət u ikɨnu Isrel, 26mətəu Uhgɨn təməsahli-pəniən Elaijə məmə otuvən
masiru e lah. Kəpə. In təmahli=pən məmə otasiru e pətalɨmɨs kəti əpəha Saedon e taun
Sarefat, kəni pətan u in pətan Ianihluə kəti. 27Kəni e nian rəha iəni Elisa, nətəmimi tepət
4:8 Dut 6:13 4:11 Sam 91:11-12 4:12 Dut 6:16; 1Kor 10:9 4:13 Hip 2:18; 4:15 4:19 Aes 61:1,2 4:22
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kəməutatɨg Isrel u kəmautos nɨmɨsiən u leprosi e nɨpətɨ lah, kəni Elisa təməsol viviən kəti
mɨne. Mətəu in təmol vi əməNeman u iətəmSɨriə, in iətəm Ianihluə kəti.”

28 Kəni e nian nətəmimi u e nimə rəha nuhapumɨniən kəmotətəu nəghatiən əha
niəməha təmol pɨk ilah. 29Kəni kəmotəhtul uəhai əmə motaskəlɨm Iesu, motələs mohiet
itaun, məhuvən əpəha e kiəkɨs e nɨkalɨ taun məmə kotəraki pətɨgəm lan. 30Mətəu Iesu
təmaliuək rəkɨs e lahmiet e nəlugɨn e lah kəni matuvən.

Iesu təmahli pətɨgəm
narmɨn tərah e iətəmimi kəti

(Mak 1:21-28)
31Kəni Iesu təmeiuaiu muvən əpəha Kapeniəm, taun kəti mɨn rəha Kaləli. Kəni e nian

rəha Sapət in təmətəgətun nətəmimi. 32Kəni nətəmimi iətəmkəmotətəu rəhan nəghatiən,
narmɨlah təmiuvɨg pɨk ohni mətəu-inu rəhan nəghatiən təfɨgəm, nepətiən tatɨg lan.

33Kəni in əpəha imə e nimə rəha nuhapumɨniən, kəni suah kəti əha ikɨn iətəmnarmɨn
tərah kəti tətatɨg lan. Kəni in təmagət əfəməhməmə, 34 “!Ei, Iesu iətəmNasərɨt! ?Təhro? ?
Nəmuvaməmə nəkol nərahiən kəm tɨmah? Inəhrun rəkɨs ik. Ik IətəmiAsim rəha Uhgɨn!”
35Mətəu Iesu təmagət əskasɨk lan məmə, “!Aaah, sagətiən! !Iet magɨm rəkɨs e suah u!”
Kəni narmɨn tərah əha təmol suah u tɨsɨpəri morin e nɨftəni e nəlugɨlah, əmeiko magɨm
rəkɨs lan, mətəu təməsərəkɨniən suah u.

36 Kəni nətəmimi rəfin ikɨn əha narmɨlah təmiuvɨg kəni məutəni=pən kəm lah mɨn
məmə, “Ei! ?Nəghatiən nak u? Suah u, təmagət əskasɨk e narmɨn tərah mɨn e nəghatiən
rəhanepətiənmɨnenəsanəniən, kəni ilah kəmohiet e nətəmimi.” 37Kəni nəniən rəha Iesu
təmaiumɨtəlau e nɨtəni əha.

Iesu təmasiru
e nətəmimi tepət

(Mat 8:14-17;Mak 1:29-34)
38 Iesu təməhtul kəni miet e nimə rəha nuhapumɨniən muvən əpəha e nimə rəha

Saimon.* E nian əha, uhu Saimon tatɨmɨs matətəpu-ətəpu pɨk, kəni ilah kəmotəni=pən
kəm Iesu məmə oteruh. 39 Kəni Iesu təməhtul=pən iuəkɨr ohni kəni magət əskasɨk e
nɨmɨsiən, kəni pətan u təsanən. Əmeiko in təhtul kəni mol nauəniən nɨglah.

40 Nian mɨtɨgar tɨniuvɨg rəkɨs, nətəmimi kəmotos nətəmimi mɨn rəfin u nətəm kau-
tohmɨs e nɨmɨsiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn məhuva o Iesu. Kəni in təmələhu=pən nəhlmɨn e lah
kətiəh kətiəh, kəni ilah rəfin kəmotəsanən.† 41 Kəni iərmɨs mɨn kəmohiet motagɨm e
nətəmimi tepət məutagət əfəməh məmə, “!Ik Nətɨ Uhgɨn!” Mətəu Iesu təmagət əskasɨk e
lah mahtɨpəsɨg e lah o nəghatiən mətəu-inu ilah kotəhrun məmə in Krɨsto iətəm Uhgɨn
təmahli=pa.

42Kəni kəməni lauɨg lan, Iesu təmiet əha ikɨn əhamuvən əpəha ikɨnkəti iətəmnətəmimi
kohkə ikɨn. Mətəu nətəmimi kəmotəsal lan, kəni nian kəmoteruh in, ilah kəməhuva ohni
məutalkut məmə okotəniəhu məmə in təsagɨmiən məpəh ilah. 43 Mətəu in təməni=pən
kəm lah məmə, “Kəpə. Iəu iəkəkeikei muvən lahuənu pɨsɨn mɨn nəuvein, məni pətɨgəm
nəniən təuvɨr rəhaNarmənɨgiənRəhaUhgɨn,mətəu-inuUhgɨn təmahli=pa iəuməmə iəkol
lanu.”

44Kəni in təmatuvənmətan e nɨtəni Jutiəmətəni pətɨgəmnəghatiən rəha Uhgɨn e nimə
rəha nuhapumɨniənmɨn.

4:27 2King 5:1-14 4:32 Mat 7:28-29 * 4:38 Nian mɨn nəuvein, kətauɨn e Saimon Pitə məmə, “Saimon,” kəni
nian nəuvein, kətauɨn lan məmə, “Pitə.” † 4:40 Lou kəti rəha nətəm Isrel tətəni məmə iətəmimi ko təsələsiən iətəm
tatɨmɨs e nian rəha Sapət. Mətəu nianmɨtɨgar tɨniuvɨg rəkɨs, kəni Sapət tɨnol naunun, kəni nətəmimi kotəhrun nələsiən
nətəmimi. 4:41 Mat 8:29; Mak 3:11-12 4:44 Mak 1:35-39; Mat 4:23
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5
Natətəlɨgmɨn iətəm Iesu təmaupənmauɨn e lah
(Mat 4:18-22;Mak 1:16-20)

1 Nian kəti, Iesu təmətəhtul e nɨkalɨ nəhu asoli, nərgɨn u Lek Kaləli.* Kəni nɨmənin
nətəmimi kəməhuva motəhtul motohtəlau lan məutatətə kəni məutəhgi ilah mɨn məmə
okotətəu nəghatiən rəha Uhgɨn. 2 Kəni in təmeh bot keiu rəha nətəm kautos nəmu e
nɨpəkɨl mətəu ilah kəutafəl nopɨn mɨn rəhalah. 3Kəni Iesu təmuvən e bot rəha Saimon,†
kəni mətapuəh ohni məmə otiuvi-pah bot tuvən ihluə nəuvetɨn. Nian Saimon təməharəg
pətɨgəme bot, kəni Iesu təməharəg lanmətəgətun nətəmimi.

4Nian Iesu təməghati rəkɨs kəmnətəmimi, kəniməni=pənkəmSaimonməmə, “Saimon,
otasuə kotəsəu-pah lokamnɨm, kəni ko motəraki e nopɨn motos nəmu nəuvein.” 5 Kəni
Saimon təniməmə, “Iətəmiasoli, iəmotalkut pɨk lapɨnmətəuarus=pau,məsotosiənnəmu
kəti mɨne. Mətəu ik nɨnənimɨnmə okəhuvən, təuvɨr pəh kəhuvənmotərakimɨn e nopɨn.”

6 Kəni nian ilah kəmotol, kəmotos pɨk nəmu tepət e rəhalah nopɨn, kəni nopɨn mɨn
rəhalah kəmotəri kənimotasisi e nəmumɨn, kəni nopɨnmɨn təsuvəhiən kotəhapu. 7Kəni
ilah kəmotauɨn=pən mɨn e nətəmimi e bot pɨsɨn mə kəhuva motasiru e lah. !Kəni ilah
kəməhuva motəmki=pən nəmu e bot pəti mil kuəri muəriauəh e nəmu, kəni iuəkɨr bot
mil kuamnɨm!

8Nian Saimon Pitə təmeruh nati u, kəni təmasiəulɨn=pən kəm Iesu e nɨsiaiən mətəni
məmə, “!Iərmənɨg, uvən isəu ohniəu, iəu iəsəhmeniən, iəu iol təfagə tərah!” 9 In təməghati
lanu mətəu-inu in mɨne nətəmi mɨn əha e bot mil, kəmotauɨt pɨk narmɨlah təmiuvɨg o
nəmu mɨn u tepət lanəha. 10 Kəni Jemɨs mɨne Jon, nətɨ Səpəti mil u katiavi nəmu mɨn
ilahal Saimon, ilaumɨn kəmuauɨt pɨk narmɨlau tiuvɨg o nəmumɨn u.
Mətəu Iesu təməni=pən kəm Saimon məmə, “Səgɨniən. Ik iətəm rəha niuviən nəmu,

mətəu rəueiu əha matuvən, ik onəkiuvi=pa nətəmimi.” 11Kəni nian ilah kəmotiuvi-pari
rəhalah bot mɨn, kəni motəpəh ərəfin natimnati kəni məhuərisɨg e Iesu, kəni məhuva
rəhanmɨn nətəmimi.

Iesu təmol vivi iətəm tatos nɨmɨsiən u leprosi
(Mat 8:1-4; Mak 1:40-45)

12 Nian Iesu təmətaliuək e taun kəti, suah kəti iətəmi təmos nɨmɨsiən u leprosi‡
təmaliuək muva. Nɨmɨsiən u leprosi təmaiu ərəfin e nɨpətɨn. Kəni nian in təmeruh Iesu,
təmeiuaiumasiəulɨn=pənnɨpənəgɨnenɨftənimətəfənnɨsiaiənkəmin,mətasəkmətəkeikei
kəminmətəni kəminməmə, “Iərmənɨg, okəmənəkolkeikei, kəni nəkəhrunnol viviən iəu,
kəni mafəl rəkɨs namɨkmɨkiən lak.”

13 Kəni Iesu təmuahru e nəhlmɨn mələhu=pən lan məni məmə, “Əuəh. Iəkolkeikei. !
Əuvɨr-tə!” Əmeiko rəueiu agɨn, nɨmɨsiən u leprosi tɨkə lan.

14Kəni Iesu təməniəhuməməotəsəni pətɨgəmiənnatimnatimɨnukəmnətəmimi,mətəu
təməni kəm in məmə, “Uvən meruh pris kəti pəh in oteh məmə nɨpətɨm tɨnol lanko,
kəni ko ik mol sakrifais kəm Uhgɨn iətəm Lou rəha Mosɨs tətəni məmə nəmə suah kəti
iətəmrəhan leprosi tɨnɨkə, kəni nətəmimi okotəhrunməmə nɨnəuvɨr pəhriən, kəni rəham
namɨkmɨkiən tɨnɨkə.”

15 Mətəu nanusiən rəha Iesu təmiet muvən ikɨn mɨn rəfin, kəni nətəmimi tepət
kəməhuva məmə okotətəlɨg e rəhan nəgətuniən, kəni məmə in otol vivi nɨmɨsiən mɨn
rəhalah. 16Mətəu nian tepət, in tatuvən təpiə-məpiə ikɨn, in pɨsɨn əmə, məmə otətəfaki.
* 5:1 NəghatiənKris əhruahru təniməmə, “Lek Kenesəret” u nərgɨn kəti mɨn rəha Lek Kaləli. 5:1 Mat 13:1-2; Mak
3:9-10 † 5:3 Inu Saimon Pitə. 5:5 Jon 21:3-8 5:11 Mat 19:27 ‡ 5:12 E Nauəuə Rəha Uhgɨn, nəghatiən
u “leprosi” tətəghati e nɨmɨsiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn e nɨlosɨtəmi. Nɨmɨsiən mɨn u tətərəkɨn nɨlosɨtəmi, kəni Lou rəha Mosɨs
tətəni məmə iətəmi kəti təmos nɨmɨsiən lanəha, in tamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn. Afin Levitikas iətəm tepət 13-14. 5:14
Lev 14:1-32
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Iesu təmol vi iətəmi nɨpətɨn nəuvetɨn təmɨmɨs
(Mat 9:1-8; Mak 2:1-12)

17Niankəti, Iesu təmətəgətun əpəha ima enimə kəti, kəni Farəsimɨn,mɨnenəgətunmɨn
rəha Lou, ilahmɨn əpəha ikɨn kəutəharəg, kəmotsɨpən əpəha lahuənumɨn e nɨtəni Kaləli,
mɨne nɨtəni Jutiə, mɨne taun Jerusɨləm. Kəni nəsanəniən rəha Iərmənɨg tətatɨg o Iesu
məmə in otol vi nətəmimi mɨn u kautohmɨs. 18 E nian əha, nətəmimi nəuvein kəmotələs
suah kəti məhuva, in tətapɨli əmə e nɨmahan rəhan mətəu-inu nɨpətɨn nəuvetɨn təmɨmɨs.
Kəni ilah kəmotolkeikei məmə okotələs məhuva motələhu=pən e nəhlkɨ Iesu. 19Mətəu
ilah kotəruru nuvəniən imamətəu nətəmimi tepət əha ikɨn. Kəni kəməhuvən əpəha ilɨs e
nəhue niməmotos rəkɨs nəhgɨnimənəuvetɨn,§ kənimotəhlman-əhlman e suah u teiuaiu
e nɨmahan rəhanmuvən iuəkɨr əmə o Iesu.

20 Nian Iesu təmeruh rəhalah nəhatətəiən, kəni təni məmə, “Niəli. Rəham nolrahiən
mɨn, iəu inos rəkɨs rəkɨs.”

21 Kəni nəgətun mɨn rəha Lou mɨne Farəsi mɨn nɨkilah təhti məmə, “?Iətəmi nak u
tətəghati əuvsanməmə in Uhgɨn? Uhgɨn əmə in təhrunnos rəkɨsiənnoliən tərahmɨn rəha
nətəmimi.”

22 Iesu in tɨnəhrun rəkɨs rəhalah nətəlɨgiən, kəni in təməni=pən kəm lahməmə, “?Təhro
nəutətəlɨg lanko? 23 ?Nɨkitəmah təhti məmə nəghatiən u tɨmətɨg o nəniən, ‘Iəkos rəkɨs
rəhamtəfagə tərahmɨn,’uənəghatiənu, ‘Əhtulmaliuək’? 24Kəni rəueiuonəkoteruhməmə
Nətɨ Iətəmimi in tatos nepətiən o nos rəkɨsiən təfagə tərah mɨn u ikɨnu e nəhue nɨtəni.”
Kəni in təməni=pən kəm suah u təmatɨmɨs məmə, “Əhtul, mos rəham nɨmahan maliuək
matuvən imam ikɨn.” 25Kəni əmeiko təsuvəhiənagɨn, suahu təhtulmələs rəhannɨmahan
mɨnətaliuək mətəni-vivi Uhgɨn matuvən. 26Kəni ilah rəfin kəmotauɨt pɨk ohni narmɨlah
təmiuvɨg, kəni mautəni-vivi nərgɨ Uhgɨn, kəni məutərəmrumɨn kəni məutəgɨn nəuvetɨn
məutəni məmə, “Nəman, rəueiu kitah kauteruh nati apɨspɨs agɨn.”

Iesu təmauɨn e Lifai
(Mat 9:9-13;Mak 2:13-17)

27 Uərisɨg e natimnati mɨn u, Iesu təmiet maliuək matuvən, kəni in təmeruh suah
kəti iətəm tatos məni rəha takɨs, nərgɨn u Lifai, tətəharəg ikɨn kətətəou=pən takɨs ikɨn.
Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Va, muərisɨg lak muva rəhak iətəmimi.” 28Kəni in
təməpəh natimnati mɨn rəfin rəhan, məhtul muərisɨg e Iesu.

29 Kəni Lifai təmol nauəniən asoli kəti rəha Iesu əpəha e rəhan nimə. Kəni nətəmimi
tepət nətəmkautosməni rəha takɨs,mɨnenətəmi əpnapɨnmɨnkəməhuvaməutəharəgpəti
ilah min ilah məmə okotauən. 30Kəni Farəsi mɨnmɨne nətəmimi nəuvein mɨn u rəhalah
nəgətun mɨn rəha Lou, nɨkilah təsagiəniən kəni məutəni=pən kəm nətəmimi rəha Iesu
məmə, “?Təhro itəmah nəutauən pəti əmə itəmah nətəmi kautos məni rəha takɨs mɨne
nətəmnol təfagə tərah?”

31Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Iətəmimi u in təsɨmɨsiən, təsarəriəiən e toktə.
Mətəu iətəm tatɨmɨs, in otarəriə e toktə. 32 Iəu iəməsuvaiən məmə iəkauɨn e nətəmimi
mɨn u kotəni məmə kɨnotəhruahru rəkɨs. Mətəu iəmuvaməmə iəkauɨn e nətəmimimɨn u
kotəhrun əməməmə ilah kautol noliən tərahmɨn, məmə okotəuhlin rəhalah nətəlɨgiən.”

Noliən rəha nəpəhiən nauəniən o Uhgɨn
(Mat 9:14-17;Mak 2:18-22)

33 Kəni ilah kəmotəni=pən kəm Iesu məmə, “Nətəmimi rəha Jon Bəptais, nian rəfin
kəutəpəh nauəniən məutətuakəm o nəfakiən kəm Uhgɨn, kəni nətəmimi rəha Farəsi mɨn
ilah mɨn kautol əmə nati kətiəh, mətəu rəham nətəmimi mɨn kəutauən əmə katɨlpɨn. ?
Təhro?” 34 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “?Nian itəmah nautol nauəniən rəha
iətəmtəmol əməmarɨt, mətəu okotəni kəmrəhanmɨnməmə okotəkeikeimotəpəhnuniən
§ 5:19 E nian əha, kəmol nəhgɨ nimə nəuvein e tael. Kəni nətəmi mɨn u kəmotos rəkɨs tael mɨn nəuvein məmə otol
nɨpəg təhmen e suah u iətəm in tatɨmɨs. 5:20 Aes 43:25; Luk 7:48 5:24 Jon 5:8 5:30 Luk 15:1-2
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nauəniən, uə kəpə? !Kəpə! 35Mətəu nian tətuva nətəmimi okotələs rəkɨs suah u təmol
əmə marɨt motələs məhuvən isəu o rəhan mɨn nətəmimi. Kəni e nian əha, ilah okotəpəh
nauəniən lan.”*

36 Kəni Iesu təməni mɨn nəghatiən əuhlin kəti tol lanu məmə, “Ko suah kəti təsosiən
napən vi rəhan məhapu nəuvetɨn, kəni məhli=pən e napən əmnəmɨt məmə otol pəsɨg e
iətəm tərah. Mətəu təni məmə otol lanəha, kəni otərəkɨn rəhan napən vi, kəni napən vi
nəuvetɨn ko təsəməhli viviən ilau napən əuas.

37 “Kəni ko suah kəti təsosiənwain vimiuvi=pən e pətəl əuas u təskasɨk, pətəl u kəmol e
nɨlosɨ nəni.† Nəmə suah kəti tol lanəha, kəni wain vi otahlɨfu kəni mɨməhrehreh, kəni
wain taiəh rəfin, kəni pətəl mɨn, otərah. 38 Mətəu wain vi okəkeikei kiuvi=pən e pətəl
vi ətmətɨg. 39 Kəni iətəmi iətəm təməmnɨm rəkɨs wain əuas, ko in təsolkeikeiən məmə
otəmnɨmmɨnwain vi, mətəu in otəni məmə, ‘Wain əuas in təuvɨr.’ ”

6
Nətəmimi rəha Iesu kəməutəhli wit

e nian rəha Sapət
(Mat 12:1-8; Mak 2:23-28)

1 Nian kəti e Sapət, Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəməutaliuək məutohapumɨn e
nasumiən mɨn rəha wit, nati kəti təhmen e rais, kəni rəhan mɨn nətəmimi kəutəhli wit
nəuveinməutauɨg rəkɨs nɨlosɨn, kəni mautun.

2Mətəu Farəsi mɨn nəuvein kəmotagət məmə, “!Ei! Sapət u rəueiu, kəni noliən u nautol
təsəhmen-pəniən e Lou. ?Təhro itəmah nautol lanko?”

3Mətəu Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “?Itəmah nəsotafiniən e Nauəuə Rəha Uhgɨn,
natimnati mɨn əha Kig Tefɨt təmol aupən? Ilah rəhan mɨn nətəmimi nəumɨs təmus ilah.
4Kəni in təmuvən imə e Nima Tapolɨn rəha Uhgɨn, təmos pɨret u iətəmprismɨn kɨnotəfən
rəkɨs kəm Uhgɨn. Kəni Lou tətəni məmə pris mɨn əmə kotəhrun nuniən, mətəu Tefɨt
in təmun kəni məfən nəuvein kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə okotun.” 5 Kəni Iesu
təməni=pən kəm lahməmə, “Iəu, Nətɨ Iətəmimi, iəu iətarmənɨg e nian rəha Sapət.”

Iesu təmol vi iətəmimi
e nian rəha Sapət

(Mat 12:9-14;Mak 3:1-6)
6 Kəni e nian pɨsɨn kəti mɨn rəha Sapət, Iesu təmuvən əpəha imə e nimə rəha nuha-

pumɨniən, mətəgətun nətəmimi. Kəni ikɨn əha, suah kəti əha ikɨn nəhlmɨnmaru təmɨmɨs,
ko təsegaruiən lan. 7 Kəni nəgətun mɨn rəha Lou, mɨne Farəsi mɨn, ilah kəutəsal məmə
okoteruh mə Iesu otol vi suah u e nian rəha Sapət, pəh ilah kotəhrun nəniən mə Iesu
təmatgəhli Lou.

8Mətəu Iesu təməhrun əmə nətəlɨgiən rəhalah, kəni təməni=pən kəm suah u nəhlmɨn
təmɨmɨs məmə, “Va, məhtul aupən.” Kəni tuvən məhtul=pən əha aupən. 9 Kəni Iesu
təməni=pən kəm lah məmə, “Iəkolkeikei məmə iəkətapuəh nati kəti o təmah. ?Təhro?
?E nian rəha Sapət, noliən nak in təhruahru e Lou məmə okol, kəhrun noliən nati
təuvɨr uə kəhrun noliən nati tərah? ?Okosmiəgəh iətəmi, uə okuhamu itəmi?” 10 Kəni
Iesu təməsal=pənmeruh nətəmimimɨtəlau, kəniməni=pən kəmsuah u nəhlmɨn təmɨmɨs
məmə, “Uahru-to enəhlməm.” Kəni in təmuahruenəhlmɨn, kəninəhlmɨn təuvɨr. 11Mətəu
Farəsi mɨn mɨne nəgətun mɨn rəha Lou, nɨkilah nərah pɨk agɨn, kəni məutəghati-əghati
kəm lahmɨnməmə okotəhro e suah kəha Iesu.
5:34 Jon 3:29 * 5:35 “Iətəmimi iətəm təmol əmə marɨt” tətəgətun=pən Iesu, kəni “rəhan mɨn nətəmimi”
tətəgətun=pən nətəmimimɨn rəha Iesu. † 5:37 E nian əha, kəmol pətəl rəhawain e nɨlosɨ nəni. Pətəl vi in tɨmətmətɨg
o nahgigiən. Mətəu pətəl əuas in təskasɨk ko təsahgigiən. Nian nəhu krep tuvamol wain lan, kəni nahgin tətalɨfu pətəl
tətasisi. 6:1 Dut 23:25 6:2 Jon 5:10 6:3 1Saml 21:1-6 6:4 Lev 24:5-9
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Iesu təmauɨn
e tueləf aposɨl mɨn rəhan

(Mat 10:1-4; Mak 3:13-19)
12Kəni e nian mɨn əha, Iesu təmuvən əpəha ilɨs e nɨtəuət məmə otəfaki, kəni mətəfaki

lapɨn mətəuarus tian. 13 Kəni tɨnian, in təmauɨn e rəhan mɨn nətəmimi məmə okəhuva
moteruh in. Kəni in təmɨtəpɨn rəkɨs tueləf, mauɨn e nərgɨn lah məmə aposɨl mɨn. 14Nərgɨ
aposɨl mɨn u tol lanu: Saimon iətəm Iesu təmauɨn e nərgɨ vi mə Pitə, mɨne pian Antɨru,
mɨne Jemɨsmɨne Jon,mɨneFɨlɨp,mɨnePatolomiu, 15mɨneMatiu,mɨneToməs,mɨne Jemɨs
nətɨ Alfiəs, mɨne Saimon u kətauɨn lan məmə Selot,* 16mɨne Jutəs nətɨ Jemɨs, mɨne Jutəs
Iskariot u iətəm təmegəhan e Iesu kəm rəhanmɨn tɨkɨmɨr mɨn.†

Iesu təməgətun nətəmimi kənimosmiəgəh
nətəmkautohmɨs

(Mat 4:23-25)
17 Kəni Iesu mɨne rəhan aposɨl mɨn kəmoteiuaiu e nɨtəuət məhuva ikɨn kəti təməhli

ikɨn, ilahnətəmimi rəhanmɨn tepət,mɨnenətəmimi əpnapɨnmɨn tepət, kəmotsɨpənnɨtəni
Jutiə, mɨne Jerusɨləm, mɨne nɨkalkalɨ nɨtəhi Taea mɨne Saedon. 18 Ilah kəməhuva məmə
okotətəu nəghatiən rəha Iesu, kəni məmə otol vi nɨmɨsiən mɨn rəhalah. Kəni in təmol vi
nɨmɨsiənmɨnrəhalah. Kəni in təmolvimɨnnətəmiminarmɨn tərahmɨnkəmotərəkɨn ilah.
19Kəni nətəmimi nətəmkəməutəhtul təlau-təlau lan, kəmotalkutməmə okotekmətəu-inu
nəsanəniən tatsɨpən lanmatol vi ilah rəfin.

Nagiəniənmɨne nərahiən
(Mat 5:1-12)

20Kəni Iesu təməsal=pənmeruh rəhanmɨn nətəmimi, kəni təni=pən kəm lahməmə,
“Itəmah u nanrah mɨn, nəutatɨg e nəuvɨriən pəhriən. In nəuvɨriən pəhriən mətəu-inu,

itəmah nətəmimi rəha Uhgɨn, kəni in otarmənɨg e təmah.
21 Itəmah nətəm nəumɨs tatus itəmah rəueiu, nəutatɨg e nəuvɨriən pəhriən. In nəuvɨriən

pəhriənmətəu-inu, onəkotəni məmə, ‘Əuəh, təhmen.’
Itəmah nətəm nəutasək u rəueiu, nəutatɨg e nəuvɨriən pəhriən. In nəuvɨriən pəhriən

mətəu-inu onəkotaləh.
22Onəkotatɨg e nəuvɨriən pəhriən nian nətəmimi kəutəməki e təmah, kəni kəsegəhaniən

e təmah məmə onəkotol nati kətiəh itəmah min ilah, kəni kətəni rah itəmah, kəni
kətərəkɨn nərgɨ təmah məmə itəmah rəha iərmɨs mɨn, kəni ilah kautol noliən mɨn
əha kəm təmahmətəu-inu iəu Nətɨ iətəmimi, kəni itəmah rəhakmɨn.

23 E nian mɨn əha, nəkotagiən, kəni motəmako e nagiəniən mətəu-inu nətəouiən asoli
rəhatəmah rəha natimnati mɨn əha tətatɨg e negəu e neai. Nɨkitəmah otagiən mətəu
tɨpɨlahmɨn kəmotol noliən kətiəh əmə kəm iəni mɨn aupən ikɨn.
24Mətəu, kəsi, nərahiən asoli otuva o təmah u rəhatəmah nautə tepət rəueiu mətəu-inu,

nɨnotos rəkɨs nagiəniən rəfin iətəmonəkotos,
25Kəsi, nərahiən asoli otuva o təmah nətəm nəutauən pɨk məutətəu təuvɨr lanəha rəueiu

mətəu-inu, nəumɨs otəpanus itəmah.
Kəsi, nahməiən asoli otuva o təmah nətəmnəutaləh əha rəueiumətəu-inu, onəpanotasək

agɨn.
26Kəsi, nərahiən asoli otuva o təmah nian nətəmimi mɨn kautləfəri nərgɨ təmah mətəu-

inu, tɨpɨlahmɨn kəməutləfəri lanəha nərgɨ iəni eiuəmɨn aupən ikɨn.”
Otolkeikei rəhatəmahmɨn tɨkɨmɨrmɨn
(Mat 5:38-48; 7:12)

* 6:15 Afin-to futnot eMat 10:4. † 6:16 Iətəmi keiu rəha Iesu kətauɨn e lauməmə Saimon, ilau u Saimon Pitəmɨne
Saimon u kətauɨn lan məmə Selot. Kəni iətəmi keiu rəha Iesu kətauɨn e lau məmə Jemɨs, ilau u Jemɨs nətɨ Səpəti mɨne
Jemɨs nətɨAlfiəs. Kəni iətəmi keiu rəha Iesu kətauɨn e lauməmə Jutəs, inu Jutəs Iskariot mɨne Jutəs nətɨ Jemɨs u kətauɨn
pɨsɨnməmə Tateas e nauəuə rəhaMatiu. 6:21 Sam126:5-6; Aes 61:3; Nəh 7:16-17 6:22 Jon 15:19; 16:2; 1Pitə 4:14
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27 Kəni təməni mɨn məmə, “Mətəu iətəni kəm təmah nətəm nəutətəlɨg lak motəhrun
məmə, onəkotəkeikei məutolkeikei rəhatəmah tɨkɨmɨr mɨn, kəni məutol təuvɨr kəm
nətəm kəutəməki e təmah, 28 kəni nian nətəmimi kəutəuiakən e təmah, mətəu itəmah
onəkotəni=pən kəm Uhgɨn məmə otəfən rəhan nəuvɨriən kəm lah, kəni onəkotəfaki o
nətəmimi u kautol tərah e təmah.

29 “Okəmə suah kəti tem nɨkapɨm, əfən mɨn nəven tem. Okəmə suah kəti tos rəham
kot, kəni ətəhtul maru mɨn o nəfən mɨniən rəham sot. 30 Kəni əfən mɨn nati nak kəm
iətəmimi kəti nəmə teasiə lam, kəni iətəmimi kəti təmos rəham nəuvein natimnati, əpəh
əmə, məsətapuəhiən lan. 31Kəni otol təuvɨr kəm nətəmimi rəfin e noliən mɨn rəfin iətəm
nəkotolkeikei məmə nətəmimi okotol kəm təmah.

32 “Nɨkitəmah təsəhtiənməmə okləfəri itəmahnəmə itəmahnautolkeikei əmənətəmimi
mɨn u kotolkeikei əmə itəmah mətəu-inu, nətəmi kotərah mɨn, ilah mɨn kotolkeikei ilah
mɨn. 33Nɨkitəmah təsəhtiən məmə okləfəri itəmah nəmə itəmah nautol təuvɨr əmə kəm
nətəmi mɨn u kautol təuvɨr əmə kəm təmah. Mətəu-inu nətəm kotərah mɨn kautol mɨn
nati kətiəh. 34Nɨkitəmah təsəhtiənməməokəni-vivi itəmahnəmənautegəhanenatimnati
kəm nətəmi nəuvein nətəm ilah kotəhrun nalpɨn-pɨnəiən nɨtain kəm təmah. Mətəu-
inu nətəmimi kotərah, ilah mɨn kəutegəhan e natimnati kəm lah mɨn məmə nian kəti
kəpanos=pənmɨn nɨtain.

35 “Mətəu onəkotəkeikei məutolkeikei rəhatəmah mɨn tɨkɨmɨr mɨn, kəni mautol təuvɨr
kəm lah, kəni mautegəhan=pən e natimnati u kəmotos məmə okəsotalpɨniən. Okəmə
onautol lanəha, rəhatəmah nətəouiən asoli tətatɨg, kəni nəkəhuva nenətɨ Uhgɨn Ilɨs Agɨn,
mətəu-inu in tatol təuvɨr kəm nətəm kəutaumɨs mɨn, kəni matol təuvɨr mɨn kəm nətəmi
u kəsotəniən məmə nɨkilah tagiən o natimnati təuvɨr u in tatol kəm lah. 36 Mətəu
onəkotolkeikei nətəmimi təhmen əmə e rəhatəmah Tatə tatolkeikei nətəmimi.”

Səniən noliən rəha iətəmimi
(Mat 7:1-5,17-27; 12:34-35)

37Kəni Iesu təməni məmə, “Onəsəniən noliən rəha iətəmimi məmə tərah, pəh kəsəniən
rəham noliən məmə tərah; onəsəniən məmə suah kəti otəkeikei mos nalpɨniən o təfagə
tərah rəhan, kəni pəh okəsəniən məmə ik onəkəkeikei mos nalpɨniən o təfagə tərah kəti
rəham; salpɨniən malu e noliən tərah rəha iətəmimi u tatol kəm ik, kəni pəh kəsalpɨniən
kalu e noliən tərah rəham. 38Ətuati, məfən kəm nətəmimi, kəni Uhgɨn otəfɨnə natimnati
tepət tepət kəm ik, təhmen e kətɨm u təməri kasin-asin kargɨn təri məriauəh kəni
mətauvəregɨn u okəfɨnə e nəhlməm. Okəmə nəkəfən tepət, okəfɨnə tepət kəm ik, mətəu
nəmə nəkəfən təkəku əmə, okəfɨnə əmə təkəku kəm ik.”

39Kəni in təməni nəghatiən əuhlin kəti kəm lahməmə, “Iətəmi nəhmtɨn təpɨs ko təsitiən
iətəmi kətimɨnunəhmtɨn təpɨsmɨn. !Kəsi, okiauvɨg=pən e nɨpəg asoli! 40 Iətəmkətəgətun,
in təsapirəkɨsiən rəhan iəgətun, mətəu iətəmi u tətətəlɨg vivi mətɨtəu=pən iəgətun e
nətəlɨgiənmɨn rəfin, in otuvaməhmen e rəhan iəgətun.

41 “?Təhro nətəni nɨpɨspɨsɨ nɨgi e nəhmtɨ piam, mətəu nɨkim təsəhtiən nɨgi asoli agɨn e
nəhmtəm? 42 ?Nəmənəsəhruniənnɨgi asoli e nəhmtəm, kəni onəkəhromos rəkɨs nɨpɨspɨsɨ
nɨgi e nəhmtɨpiam? !Itəmahnəfaki eiuəmɨn! Aupənmos rəkɨs nɨgi asoli e nəhmtəm, kəni
məhrun neruhiən nɨftəni e nəhmtɨ piam kəti.”

43Mətəu Iesu təkeikei mətəni məmə, “Ko nɨgi katun kəti kotəsəuəiən e nɨgi kəsuniən,
təhmen=pən əmə e nɨgi kəsuniən ko təsəuəiən enɨgi katun, 44mətəu kəhrunneruhiənnɨgi
e nəuan. Ko iətəmi təsəhliən nəua nɨgi katun e nɨgi akonə, kəni ko iətəmi təsəhliən nəua
nɨgi ətəhiən e nəuanɨləuɨs arfu. 45 Iətəmi təuvɨr, nɨkin təriauəh e natimnati təuvɨr mɨn,
kəni in tatol natimnati təuvɨr. Kəni iətəm tərah, nɨkin təriauəh əmə e noliən tərah mɨn,
kəni in tatol əmə noliən tərah; mətəu-inu e nian in tətəghati, kəni natimnati mɨn əha e
nɨkin kautohiet.”
6:31 Mat 7:12 6:37 Mat 6:14 6:38 Mak 4:24 6:39 Mat 15:14 6:40 Mat 10:24-25 6:45 Mat 7:17-20;
12:34-35
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46 Kəni Iesu təməni məmə, “?Təhro nəutauɨn lak məmə ‘Iərmənɨg, Iərmənɨg,’ mətəu
nəsotoliən nati iətəni? 47 Pəh iəkəgətun itəmah e noliən rəha suah kəti iətəm təmuva
ohniəu, kəni mətətəu nəghatiənmɨn rəhak, kəni matol natimnati mɨn iətəm iətəni ilah.

48 “Kəni in təhmen əmə e iətəmimi u təmol rəhan nimə. Təmaupənmel nɨftənimeiuaiu
muvən mafəl vivi kəpiel əpəha ləhtəni, kəni mol pən rəhan nimə ikɨn. Nian nuhuən
təməfuv maiu mahruəh muva mələs pɨkɨn, mətəu təsəlauəliən lan, mətəu-inu təmol
təskasɨk. 49Mətəu iətəmi iətəm tətətəu nəghatiən rəhak kəni məsoliən, in təhmen=pən e
iətəm təmol pəri rəhan nimə əmə e nɨftəni. Nian nuhuən təməfuv maiu mahruəh muva
mələs pɨkɨn nimə, kəni əmeiko təmeimorinməhapu-əhapu.”

7
Nəhatətəiən rəha iətəmi asoli kəti rəha soldiəmɨn
(Mat 8:5-13)

1Nian Iesu təməghati rəkɨs kəmnətəmimi, kəni in təmuvən əpəhae taunKapeniəm. 2Kəni
ikɨn əha, iətəmi asoli kəti rəha soldiə mɨn rəha nətəm Rom tətatɨg, kəni slef kəti əha ikɨn
rəhan iətəmimi in tolkeikei pɨk,mətəu slef əha tatɨmɨs pɨk, rəhannahməiən tepət. 3Kəni e
nian iətəmi asoli əha təmətəunəniən rəha Iesu, kəni in təmahli rəkɨs nətəmi asoli nəuvein
rəha nətəm Isrel məmə okəhuvən motəni=pən kəm Iesu məmə otuvən mol vi rəhan slef.
4 Kəni nətəmi asoli mɨn əha kəməhuva moteh Iesu, məutətapuəh əskasɨk ohni mautəni
məmə, “Iərmənɨg, təhruahru əmə məmə nəkasiru e suah kəha, 5mətəu-inu in tolkeikei
pɨk kitah nətəm Isrel, kəni in təmasirumol nimə rəha nuhapumɨniən.”

6Kəni Iesu təmɨtəu=pən ilah. Kəni nian kɨnəhuva iuəkɨr o nimə, iətəmi asoli rəha soldiə
mɨn tahli=pən rəhan mɨn nətəmimi kəhuvən moteruh Iesu məutəni rəhan nəghatiən u
məmə, “Iərmənɨg, suvaiən nahgim təsɨkəiən, mətəu-inu iəu iəsəhmeniən məmə nəkuva
imak ikɨn. 7Kəni tol lanu, iəu iəsəhmeniən mə iəkuva meh ik. Ik iətəmi asoli kəti, mətəu
iəu iətəmi əkəku əmə. Mətəu əghati əmə, kəni rəhak iol əhruin, in otətəu təuvɨr mɨn.
8 Iəkəhrun məmə ik natos narmənɨgiən məmə nɨmɨsiən otəkeikei mol nəuiam. Iəkəhrun
mətəu-inu iəu mɨn, rəhak nətəmi asoli mɨn kəutarmənɨg lak, kəni iatol nəuialah. Kəni
soldiə mɨn nəuvein əha ikɨn nətəm iəu iətarmənɨg e lah. Nəmə iəkəni kəm kəti məmə,
‘Uvən,’ kəni tuvən. Kəni nəmə iəkəni kəm kəti məmə, ‘Va,’ kəni tuva. Kəni nəmə iəkəni
kəm rəhak slef məmə, ‘Ol nati u,’ kəni tol nati əha.”

9Nian Iesu təmətəu nəghatiən u, narmɨn təmiuvɨg pɨk o nəghatiən rəha suah u. Kəni
in təmeirair məni=pən kəm nəhlin nətəmimi u kəutəhtul uərisɨg lan məmə, “Iəkəni kəm
təmah məmə, suah u səniəmə in iətəm Isrel. Kəni nati əpnapɨn nətəm Isrel, mətəu
iəseruhiən ilah kəti rəhan nəhatətəiən iahgin təhmen=pən lan.” 10Kəni e nian iahlirəkɨs
mɨn rəha iətəmi asoli kəmohtəlɨg=pən imə, kəni moteruh iol əhruin əha tɨnəsanən rəkɨs.

Iesu təmosmiəgəh nətɨ pətalɨmɨs kəti
11Kəni təsuvəhiənenatimnatimɨnu, Iesu təmuvəne taunkəti nərgɨnuNain, ilah rəhan

mɨn nətəmimi mɨne nɨmənin nətəmimi tepət kautəhuərisɨg lan. 12 Kəmol nɨpai e kəpiel
tɨtəlau e taun əha, kəni nian Iesu təmuva iuəkɨr o namtɨhluə rəha taun, meruh nətəmimi
kautsɨpən e taunmautələs iətəm təmɨmɨs kəti. In iətəmaluə iərman, nətɨ pətalɨmɨs kəti in
kətiəh əmə. Kəni nɨmənin nətəmimi tepət e taun əha kəutaliuək pəti ilah pətalɨmɨs əha.

13Mətəu nian Iərmənɨg təmeh pətalɨmɨs əha, nɨkin tahmə pɨk ohni, kəniməni=pən kəm
inməmə, “Sasəkiən.” 14Kəni in təmuvənmek uvləuvlə u kətəlis suah u təmɨmɨs lan, kəni
kəmotəhtul. Kəni Iesu təməni=pən məmə, “!Iətəm aluə! !Iətəni kəm ik məmə, əhtul!”
15 Kəni iətəm təmɨmɨs təməmiəgəh kəni məhtul, kəni mɨnətəghati. Kəni Iesu təfən iətəm
aluə əha kəm rəhanmamə.

16 Nətəmimi rəfin kəmotəgɨn məutərəmrumɨn, kəni mautəni-vivi Uhgɨn məmə, “!Iəni
asoli kəti tɨnuva u rəueiu kəutatɨg kitah min!” Kəni məutəni mɨnməmə, “!Uhgɨn təmuva

6:46 Mat 7:21 7:15 1King 17:23; 2King 4:36
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məmə otasiru e rəhan mɨn nətəmimi!” 17 Kəni nanusiən rəha Iesu təmaiu mɨtəlau ikɨn
mɨn rəfin e nɨtəni Jutiə kəni e nɨftəni mɨn rəfinmɨn iuəkɨr ohni.

Iesumɨne Jon Bəptais
(Mat 11:2-19)

18Nətəmimi rəha Jon Bəptais kəmotəni=pən kəm in natimnati rəfin iətəm Iesu təmol
ilah. Kəni Jon Bəptais təmauɨn e rəhan keiu iətəmimi mil kiəuva ohni, 19 kəni tahli rəkɨs
ilauməməokianmueruh Iərmənɨgmuətapuəhohniməmə, “?Təhro? ?Iku iətəmkəmətəni
aupənməmə suah kəti otuva, uə itɨmah iəutəhtahnin iətəmimi kəti mɨnməmə otəpanuva
mɨn?”

20Kəni nian suahmil kəmiəuvamueruh Iesu, kəmuəni=pənkəminməmə, “JonBəptais
təmahli=pa itɨmlau iəkiəuva məmə iəkuətapuəh ohnik məmə, ‘?Təhro? ? Ik u iətəm
kəmətəni aupən məmə suah kəti otuva, uə itɨmah iəutəhtahnin iətəmimi kəti mɨn məmə
otəpanuvamɨn?’ ”

21 Kəni e nian əmə əha ilau kəmiəuva mueruh Iesu lan, mətəu Iesu tatol nɨmɨsiən
tepət kotəuvɨr. Nəuvein kautos nɨmɨsiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn, nəuvein narmɨn tərah tətatɨg
e lah. Kəni nətəmimi tepət nəhmtɨ lah tərah, mətəu Iesu təmol vivi ilah. 22 Kəni Iesu
təməni=pənkəmlauməmə, “Iatəlɨgmianmuəni=pənnatimnatimɨn ərəfinukəmJon, nati
iətəm nəmuətəu kəni mueruh. Nətəmi nəhmtɨlah təpɨs kɨnauteruh nati. Kəni nətəmimi
nətəmnəhlkɨlah tərah kɨnotətəu təuvɨr kəni mɨnəutaliuək. Kəni nətəmimimɨn u kəmotos
nɨmɨsiən leprosi, nɨlosɨlah tɨnəuvɨr. Kəni nətəmimimɨnunɨpəgtəlgɨlah təmalu, rəueiu əha
kɨnautətəu nati. Kəni nətəmimi mɨn u kəmohmɨs, kɨnotəmiəgəhmɨn. Kəni rəueiu, iətəmi
kəti tɨnatənɨ pətɨgəm nanusiən təuvɨr kəm nanrah mɨn. 23 Iətəmimi otatɨg e nəuvɨriən
pəhriən nəmə in təsəhlmaniən e nəhatətəiən lak o natimnati mɨn iətəm iəu iatol uə
iəsoliən.” *

24Nian iahləpis mil rəha Jon ilau kəmiatəlɨg mɨn, kəni Iesu tɨnətuəuin mətəghati e Jon
kəm nətəmimi mɨn u kəutəharəg əha ikɨn, mətəni məmə, “?Aupən, nəmautəhuvən ikɨn
təpiə-məpiə ikɨn məmə nəkoteh nak? ?Nəməhuvən məmə nəkotafu iətəmi əpnapɨn əmə
kəti təhmen e nɨmanuvehli əfəməh iətəm nɨmətagi tətalɨfu alɨfu əpnapɨn əmə? Kəpə. 25 ?
Kəni təhro itəmah nəmohiet, məmə nəkotafu iətəmi kəti iətəm tatuvən e napən təuvɨr
nəhmtɨn tiəkɨs? Kəpə. Nətəmimi kautəhuvən e napən təuvɨr, məutagiən əmə o rəhalah
nautə, ilah kəutatɨg e nimə təuvɨr mɨn təhmen e rəha kig. 26 ?Mətəu nati nak əha
nəməhuvənməmə nəkoteruh, iəni kəti, uə? Əuəh, pəhriən,mətəu iətəni kəm təmahməmə
in ilɨs tapirəkɨs iəni. 27 Suah u inu Nauəuə Rəha Uhgɨn təmətəghati lan. Uhgɨn təməni
məmə, ‘Otafu-to. Iətahli=pɨnə iahləpis iətəmotos rəhak nəghatiən. In otaupən lamməmə
otol əpenə-penə e rəham suaru.’
28 Iətəni kəm təmah məmə, nətəmi u kəmotair e nɨftəni u, kəti təsapirəkɨsiən suah kəha
Jon. Kəni mətəu iətəmi in ləhtəni agɨn e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn, in ilɨs tapirəkɨs Jon.”

29 Nian nətəmi əpnapɨn, mɨne nətəmimi rəha nosiən takɨs kəmotətəu nəghatiən rəha
Iesu, ilah kəmotəni məmə suaru rəha Uhgɨn in suaru əhruahru. Kəutəni lanəha mətəu-
inu Jon təmol bəptais rəkɨs e lah. 30 Mətəu Farəsi mɨn mɨne nəgətun mɨn rəha Lou,
ilah kəməsotosiən bəptais rəha Jon, kəni inəha ilah kəmotəpəh suaru rəha Uhgɨn e
nəmiəgəhiən rəhalah.

31 Kəni Iesu təməghati mɨn məmə, “?Oiəkəni noliən rəha nətəmimi u rəueiu, məmə
təhmen e nak? ?Kəni rəhalah nətəlɨgiən təhro? 32 Ilah kotəhmen=pən e kəlkələh mɨn
kəutəharəg ikɨn katol makɨt ikɨn məutahkul məutauɨn e lah mɨn nəuvein məmə, ‘Itɨmah
iəmotahli nau kəm təmah məmə onəkautol danɨs rəha nagiəniən lan, mətəu itəmah

7:16 Luk 1:68 7:20 Sam 40:7; Mal 3:1; Nəh 1:8 7:22 Aes 35:5-6; 61:1; Luk 4:18 * 7:23 E nian rəha Iesu,
nətəmimi tepət kəutəsal=pənoKrɨsto iətəmotəpanuva. Mətəunɨkilah təhtiməmə in otol noliənpɨsɨn enoliən rəha Iesu.
Nɨkilah təhtiməməKrɨsto otos nəsanəniənonəluagɨniənokəpmən rəhaRom. 7:26 Luk1:76 7:27 Mal 3:1 7:29
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nəsotoliən danɨs. Kəni itɨmah iəməutasək eiuə rəha nɨmɨsiən, mətəu nəsotasəkiən kitah
min itəmah.’

33 “Iatəni lanu mətəu-inu nian Jon Bəptais təmuva, mətətuakəm məsuniən nauəniən
nian tepət o nəfakiən, məsəmnɨmiən wain. Kəni itəmah nəutəni məmə, ‘Suah kəha,
narmɨn tərah kəti tətatɨg lan.’ 34Mətəu iəu, Nətɨ Iətəmimi, iəmuva mətauən mətəmnɨm
wain, kəni itəmah nəutəni məmə, ‘!Otafu-to, suah kəha in iətəmimi rəha nauən pɨkiən
mɨne iətəmimi rəha napɨsiən, kəni mətan pəti ilah nətəmimi rəha nosiən məni rəha
takɨs, mɨne nətəmimi nətəm nol təfagə tərah!’ 35 Mətəu neinatɨgiən rəha Uhgɨn mɨne
nəlpəkauiən rəhan in təhruahru məmə itɨmlau Jon iatuol nati in tolkeikei. Kəni
nəmiəgəhiən rəha nətəmimi u kəutəhatətə lanəha tətəgətunməmə inu nɨpəhriəniən.”

Pətan tərah kəti təməueiu nəhlkɨ Iesu e səntə
36 Kəni Farəsi kəti, nərgɨn u Saimon, in təmauɨn e Iesu məmə otuvən mauən e rəhan

nimə. Kəni Iesu təmuvən lahuənu, kənimuvən imə e nimə rəha Farəsi umətəharəgməmə
otauən.†

37Kəni pətan kəti e taun əha in iol təfagə tərah, təmətəu məmə Iesu tətauən əpəha ima
Farəsi ikɨn. Kəni in təmos səntə kəti muva iətəm nəhmtɨn tiəkɨs. Səntə u e pətəl kəmol e
kəpiel iətəmnəhmtɨn tiəkɨs, kətəni kəmə alapastə. 38Kəni in təmuva iuəkɨr o Iesu məhtul
e nɨkalɨ nəhlkɨnmətasək, nəhu nəhmtɨn tahli=pən e nəhlkɨ Iesumol nəhlkɨn təpɨrɨg. Kəni
təmafəl nəhu nəhmtɨn e nəhlkɨ Iesu e nəuanun, kənimatek nəhlkɨ Iesu e nɨkapɨnmətəfən
nɨsiaiən kəm in,‡ kəni mol=pən səntə e nəhlkɨn.

39Kəni Farəsi u təmehnati u, kəniməni aru enɨkinməmə, “Nəmə suahu in iəni pəhriən,
ko in təhrun əmə noliən rəha pətan əha iətəm tatek nəhlkɨn, məmə in iol təfagə tərah.”

40Kəni Iesu təməni=pən kəm inməmə, “Saimon, iəkolkeikei məmə iəkəni nati kəti kəm
ik.”
Kəni Saimon təni məmə, “Əuəh, Iəgətun, nati nak?”
41 Kəni Iesu təni məmə, “Suah keiu, rəhalau məni təsəhmeniən, kəni iərmənɨg kəti

təməfən məni nəuvein kəm lau, mə nian kəti kəmənuhalpɨn rəhan məni. Kəti təmos
faif-hanrɨt tənariəs, kəni kəti tos fifti tənariəs.§ 42 Nian ilau kɨnuəruru nalpɨniən, kəni
iərmənɨg təməni məmə, ‘uəpəh əmə nalpɨniən məni u nəmuos.’ ?Kəni suah mil u in
pəhruvən lan otolkeikei pɨk iərmənɨg?”

43Kəni Saimon in təni məmə, “Nɨkik təhti məmə iətəm u in təmos məni tepət, iərmənɨg
in nɨkin təmepət ohni, in otolkeikei pɨk iərmənɨg.” Kəni Iesu təməni məmə, “Nəməni
pəhriən.”

44 Kəni Iesu təmeirair meruh pətan u, kəni məni=pən kəm Saimon məmə, “?Saimon,
nəmeh pətan u, uə kəpə? Nian iəmuva imam ikɨn, ik nəsəfaiən nəhu kəti o nəueiuiən
nəhlkək, mətəu pətan u, in təməueiu nəhlkək e nəhu nəhmtɨn mafəl e nəuanun. 45Nian
iəmuva, kəni Saimon, ik nəməsoliən nəmtətiən kəti məmə nəkolkeikei iəu. Mətəu pətan
u, tatek əmə nəhlkək e nɨkapɨn lanko, kəni noliən rəhan tətəgətun məmə in tolkeikei iəu.
46 Saimon, ik nəməsəueiuiən rəhk-kapə e kalɨku nəuvetɨn, mətəu pətan u, in təməueiu
nəhlkək e səntə iətəm nati kəti nəhmtɨn tiəkɨs. 47 Kəni tol lanu iətəni kəm ik məmə,
inafəl rəkɨs rəhan təfagə tərah mɨn u tepət pɨk, kəni tol lanu, noliənmɨn əha iətəm təmol,
tətəgətunməmə tolkeikei pɨk iəu. Mətəu nian iətos rəkɨs təfagə tərah rəha iətəmimi nəuan
nəuvetɨn əmə, kəni kəsi, rəhan nolkeikeiən in natiəkəku ohniəu.”
7:34 Luk 15:2 † 7:36 Nian mɨn nəuvein, nətəm Isrel kəutohtəu=pən noliən rəha nətəm Kris mɨne nətəm Rom
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48Kəni Iesu təməni=pən kəmpətan uməmə, “Rəham təfagə tərahmɨn, iəu inafəl rəkɨs.”
49Kəni nətəmimi nəuveinmɨn iətəmkəməutauən ilahmin, kəutəni kəm lahmɨnməmə,

“?Iətəmimi naku təni məmə tatos rəkɨs təfagə tərah rəha iətəmimi?”
50 Mətəu Iesu təməni=pən kəm pətan u məmə, “Uhgɨn tɨnosmiəgəh ik mətəu-inu

nəməhatətə lak. Kəni uvən, pəh nəməlinuiən rəha Uhgɨn tətatɨg ohnik.”
8

Nɨpətanmɨn u kəmautasiru e Iesu
1 Uərisɨg e natimnati mɨn əha, Iesu in tətaliuək matuvən e taun mɨn nəuvein mɨne
lahuənu mɨn nəuvein. In mətəni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn kəni mətanus pətɨgəm
nanusiən təuvɨr rəha Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. Kəni e nian əha, tueləf aposɨl mɨn rəhan
kəməutohtəu=pən. 2 Kəni nɨpətan nəuvein mɨn kəmautuərisɨg e Iesu, inu aupən ilah
kəmautohmɨs, uə kəmautos narmɨn tərah mɨn e lah, mətəu Iesu in təməhgi pətɨgəm
narmɨn tərahmɨn kənimol vi rəhalah nɨmɨsiən. Nərgɨ nɨpətanmɨn uMeri u kətəniməmə
Maktələ u Iesu təməhgi pətɨgəmnarmɨn tərah səpɨn lan; 3mɨne Joana pətauəhli rəha Jusa
iətəm in tepət e nətəmimi nətəmkautol uək e nimə rəha kig Herot Antipas; mɨne Susana;
mɨne nɨpətan tepətmɨn. Nɨpətanmɨnu kəutəfən rəhalahməni o nosiənnəhmtɨnatimnati
o nasiruiən e Iesumɨne rəhan tueləf nətəmimimɨn.

Nəghatiən əuhlin e nɨftəni
(Mat 13:1-23;Mak 4:1-20)

4 Nətəmimi mɨn tepət kəmotsɨpən e taun mɨn tepət məhuva o Iesu. Nian kəməhuva
məutəhtul tɨtəlau lan, kəni təməni nəghatiən əuhlin u kəm lah, 5 “Suah kəti, rəha nərfeiən
nɨkɨtɨwit, təmuvənmətearəgrəg e nɨkɨtɨwit əpəha e nasumiən. Kəni nəuvein tɨmərəgrəg e
suaru,mətəunətəmimi kəməhuvamotaliuək lan, kənimənɨgmɨn kəməhuvamotun rəkɨs
ilah. 6Kəni nɨkɨtɨn nəuvein kohmərəgrəg=pən e nɨftəni nəuan nəuvetɨn iətəm kəpiel əha
ləhtəni lan. Nian koteviə, kənimotaukeimətəu-inu nəhu tɨkə ləhtəni ikɨn. 7Kəni nɨkɨtɨwit
nəuvein kəmotəmei=pən e nɨki nɨləuɨs u tol nihlɨn, kəni nian nɨkɨtɨwitmɨn koteviəmətəu
nɨləuɨs tətatu-atu ilah kəni kohmɨs. 8Mətəu nɨkɨtɨ wit nəuvein kəmotəmei=pən e nɨftəni
təuvɨr kəni moteviə kəni motəuə e nəua lah tepət pɨk təhmen=pən e uan-hanrɨt.”
Nian Iesu təməni rəkɨs nəghatiən u, kəni məghati, məni kəm lah məmə, “Itəmah rəfin

matəlgɨtəmah tatɨg, otətəlɨg vivi, kəni motəhrun nəghatiənmɨn u.”
9 Kəni nətəmimi rəha Iesu kəmotətapuəh ohni məmə, “Əni=pa nɨpətɨ nəghatiən u

kəm tɨmah.” 10 Kəni in təməni=pən kəm lah məmə, “Itəmah, Uhgɨn tɨnerəh rəkɨs e
rəhatəmah suaru məmə itəmah onəkotəhrun nəghatiən rəha Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn
iətəm tətəhluaig. Mətəu nətəmimi mɨn nəuvein, ilah kautos əmə e nəghatiən əuhlin mɨn,
məmə ilah okoteh, mətəu kotəruru, kəni ilah okəutətəu, mətəu ko kəsotəhruniən.”

11 Kəni Iesu in təməni məmə, “Nɨpətɨ nəghatiən u tol lanu. Nɨkɨtɨ wit tətəgətun=pən
nəghatiən rəha Uhgɨn. 12Nɨkɨtɨ wit iətəm təməmei e suaru tətəgətun=pən nətəmimi mɨn
u kəutətəu nəghatiən rəha Uhgɨn, mətəu Setən tatos rəkɨs nəghatiən rəha Uhgɨn e rəhalah
nətəlɨgiənməmə okəsotosiən nɨpəhriəniən lan, mə Uhgɨn otəsosmiəgəhiən ilah.

13 “Nɨkɨtɨwitmɨn u kəmotəmei=pən nɨftəni u təkəku kəpiel əha ləhtəni, kəutəgətun=pən
nətəmimi u kəutətəu nəghatiən rəha Uhgɨn, nɨkilah tətagiən ohni. Mətəu nokɨlah
təseiuaiuiən isəu, ilah kəutəhatətə e nian əkuəkɨr əmə. Mətəu nian nəfeifeiən tuva, uə
nərahiən tuva e nəmiəgəhiən rəhalah, kəni ilah kotəmei e rəhalah nəhatətəiən.

14 “Kəni nɨkɨtɨ wit mɨn u kəmotəmei=pən e nɨki nɨləuɨs, kəutəgətun=pən nətəmimi u
kəmotətəu nəghatiən rəha Uhgɨn, mətəu natimnati tepət tətatu-atu=pən e nəmiəgəhiən
rəhalah, mətəu ilah kəutətəlɨg pɨk e natimnati rəha nəmiəgəhiən rəhalah, uə ilah ko-
tolkeikei nautə tepət, uə ilah kotolkeikei məmə okotətəu təuvɨr e rəhalah nəmiəgəhiən.
Kəni nəmiəgəhiən rəhalah təsəuəiən e nati təuvɨr kəti e nəghatiən rəha Uhgɨn.
7:50 Luk 8:48; 18:42 8:2 Mat 27:55-56; Mak 15:40-41; Luk 23:49 8:10 Aes 6:9
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15 “Mətəu nɨkɨtɨ wit mɨn u kəmotəmei e nɨftəni təuvɨr, kəutəgətun=pən nətəmimi
u kəmotətəu nəghatiən rəha Uhgɨn, kəni nɨkilah təhruahru kəni məuvɨr, kəni ilah
kəmotaskəlɨm nəghatiən rəha Uhgɨn tiəkɨs e nɨkilah. Kəni ilah kotəuə e nəmiəgəhiən
təuvɨr.”

Otaharu pəri lait e tepɨl
(Mak 4:21-25)

16Kəni Iesu təməni=pənməmə, “?Pəh tətasiəpən e lait kəni masuəpəpɨm lan e bəkɨt, uə
taharu=pən e nɨpəg pet? !Kəpə! Kəsoliən lanəha. Nian nəkotasiə e lait, kəni motaharu
pəri e tepɨl məmə nətəmimi okoteruh nati lan. 17 Kəni tol mɨn lanəha, nəmə suah kəti
tətəhluaig e nati kəti, mətəu Uhgɨn in otol əpu in, kəni nəmə suah kəti tatos oneuən
nəghatiən kəti, mətəu Uhgɨn in otəni əpu. 18Nəghatiən u nəutətəu, otətəlɨg vivi lan. Iətəmi
u in tɨnəhrun rəkɨs nɨpətɨ nəghatiən rəhak, in təhrun nosiən tepət təhmɨn. Mətəu iətəmi u
təsəhruniən, in otəmkarəpən e nati iətəmnɨkin tətəhti məmə tatos.”

Mamə rəha Iesumɨne pianmɨn
(Mat 12:46-50;Mak 3:31-35)

19 Kəni e nian əha, mamə rəha Iesu mɨne pian mɨn kəməhuva məmə okoteh, mətəu
ko kəsəhuvəniən iuəkɨr moteh mətəu nətəmimi tepət kəutətəlɨg lan. 20 Kəni nətəmimi
kəmotəni=pən kəm in məmə, “Mamə rəham mɨne piam mɨn ilah əpəha ihluə kəutəhtul,
ilah kotolkeikei məmə okoteruh ik.”

21 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Nətəmimi rəfin u nətəm kəutətəu nəghatiən
rəha Uhgɨn kəni məutohtəu=pən, ilah u rəhak nətəmimi mɨn, ilah rəhak mɨn mamə mɨn
mɨne piakmɨn.”

Iesu təməniəhu nɨmətagi asoli e nəhu Lek Kaləli
(Mat 8:23-27;Mak 4:35-41)

22Nian kəti Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəməhuvən e bot kəti, kəni in təməni=pən
kəm lah məmə, “Pəh kəhuvən e nɨkalɨ lek e nɨtəni=pən.” Kəni kəmotiuvi nivən mohiet.
23Nian bot tɨnətaiu, kəni Iesu təmuvənmətapɨli. Kəni nɨmətagi asoli kəti təmeiuaiu=pən
e nəhu əha, kəni nəhu tɨnatuvən e nɨpəgnəua bot, kəni iuəkɨr əmə bot tamnɨm. 24 Kəni
kəmotəhgi-pəri Iesu kəni motəni, “!Ei, Iətəmi asoli! !Ei, Iətəmi asoli! Air-tə, okohmɨs
rəueiu!”
Kəni Iesu təmair magət məniəhu nɨmətagi mɨne peau-peau asoli mɨn. Kəni nɨmətagi

təmohrahli nəhlmɨn, kəni təməməlinu. 25 Kəni Iesu təməni kəm lah məmə, “Təhro? ?
Rəhatəmah iə nəhatətəiən?”
Mətəu ilah kɨnotəgɨn, kəni narmɨlah təmiuvɨg mɨn, kəni mɨnautəni=pən kəm lah mɨn

məmə, “!Ei! ?Iətəmimi naku? Nati əpnapɨnnɨmətagimɨnenəhu,mətəukətuətəlɨg e rəhan
nəghatiənmatuol.”

Iesu təməhgi pətɨgəm
narmɨn tərah e suah kəti

(Mat 8:28-34;Mak 5:1-20)
26 Kəni ilah kəməhuva mohietɨgəm=pa ima nətəm Kerasa ikɨn, inəha e nɨtəni=pən e

nəhuu, kəniməhuvari. 27Nian Iesu təmuvari, kəni əmeiko iətəmimi kəti əha ikɨn təmuva
meh. Suah u, narmɨn tərah mɨn kəutatɨg lan, kəni in aupən in təsuvəniən e napən, kəni
in təsapɨliən imə, mətəu in tətatɨg əmə əha e nɨpəg kəpiel mɨn, ikɨn katɨtənɨm nətəmimi
ikɨn. 28-29Aupən ikɨn, nian tepət, narmɨn tərah əha tatol in tətalməli pɨk, kəni nətəmimi
kəutəlis nəhlkɨn mɨne nəhlmɨn e sen məmə otaskəlɨm tiəkɨs mauteh məmə otəsərəkɨniən
natimnati. Mətəu nian rəfin təteatuv-eatuv sen mɨn əha, kəni narmɨn tərah tətəkeikei
kəm inməmə otiet magɨmmuvən əpəha ikɨn təpiə-məpiə ikɨn.
Mətəunian ialməli u təmeh Iesu, təmearəg əfəməh,muvamorin=pənenəhlkɨ Iesu, kəni

mətagət məmə, “!Iesu, Nətɨ Uhgɨn Ilɨs Agɨn! ?Nəmə nəkəhro lak? !Əui, iətətapuəh ohnik
8:16 Mat 5:15; Luk 11:33 8:17 Mat 10:26; Luk 12:2 8:18 Mat 25:29; Luk 19:26
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məmə onəsoliən nalpɨniən asoli kəti kəm iəu!” Narmɨn tərah u təməni lanu mətəu-inu
Iesu təməni rəkɨs məmə in otiet magɨme suah u.

30Kəni Iesu təmətapuəh ohni məmə, “?Nərgəm pəh?” Kəni in təməni məmə, “Nɨmənin
Tepət.” Təməni lanəhamətəu-inu narmɨn tərahmɨn tepət kəməutatɨg lan. 31Kəni narmɨn
tərah mɨn kəmotətapuəh əskasɨk o Iesu məmə, “Onəsahli-pəniən itɨmah e nɨpəg iətəm
naunun tɨkə tapinəpu ikɨn, u imə nalpɨniən.”

32Kəni ikɨn əhaenɨkalɨnɨtəuət, pɨkəhmɨn tepət kəutauənməutan əha ikɨn. Kəninarmɨn
tərahmɨnkəməutasək=pənməutəni=pənkəmIesuməmə, “Əui, egəhane tɨmah iəkəhuvən
e pɨkəh mɨn əha.” Kəni Iesu təmegəhan e lah kəhuvən. 33 Kəni narmɨn tərah mɨn u
kəmohiet e suah uməhuvən e pɨkəhmɨn, kəni pɨkəhmɨn ilah rəfin kəmotaiuməuteiuaiu
e nɨpatu, kəni motiuvɨg=pən e nəhumotamnɨm.

34Niannətəmiminətəmkəutaugɨnpɨkəhmɨnkəmotehnatiu, kohietmotagɨmməhuvən
məutəni pətɨgəm nanusiən rəha natimnati mɨn u e taun rəhalah mɨne ikɨn mɨn rəfin
tɨtəlau-təlau. 35Kəni nətəmimi kəmohiet e taunməhuvənməmə okoteruh natimnati mɨn
əha. Kəni kəməhuva moteruh Iesu, kəni moteh mɨn suah u narmɨn tərah mɨn kəmohiet
rəkɨs lan, in tətəharəg enəhlkɨ Iesukəninəpəhnalməliən, kənimɨnəfənrəkɨs rəhannapən.
Kəni nətəme taun u kəmotəgɨn.

36Kəni nətəmimi u kəmoteh əhruahrunati u e nəhmtɨlah, ilah kəmotanus tatuvənkəm
nətəmimi nəuvein mɨnməutəni pətɨgəmməmə Iesu təməhrol lanumol vivi suah kəha, u
aupənnarmɨntərahmɨnkəməutatɨg lan. 37Kəninətəmimirəfinukəutatɨg iuəkɨroKerasa,
kəmotəni=pən kəm Iesu məmə otiet əha imalah ikɨn mətəu-inu ilah kɨnəutəgɨn pɨk. Kəni
əmeiko in təmuvən e bot məmə okotasuəməhuvən nəve nəhu=pən.

38Mətəusuahunarmɨn tərahmɨnkəmohiet lan, in təmətapuəho Iesuməmə, “!Pale, pəh
iəkuvnə kitah!” Mətəu Iesu təni=pən kəm in məmə, 39 “Ɨtəlɨg muvən imam ikɨn, muvən
məni pətɨgəm natimnati mɨn u Uhgɨn təmol kəm ik.” Kəni suah u təmuvən ikɨn rəfin e
taun u iman ikɨnmətəni pətɨgəmnatimnati mɨn iətəm Iesu təmol kəm in.

Pətauəhli kəti iətəm tatɨmɨsmɨne pətan kəti iətəm təmɨmɨs
(Mat 9:18-26;Mak 5:21-43)

40Nian Iesu təmɨtəlɨg=pa mɨn e nɨtəni=pa e nəhu u, nətəmimi nɨkilah təmagiən məmə
koteruh mɨn Iesu, mətəu-inu ilah kəmautəhtahnin. 41 Kəni iətəmi kəti təmuva meh,
nərgɨn u Jaerəs, suah u in iətəmi asoli kəti rəha nimə rəha nuhapumɨniən. Təmuva
meiuaiu mɨsin nəulɨn e nɨsiaiən, mətəkeikei e nətapuəhiən kəm Iesu məmə in otuvən
əpəha iman ikɨn, 42 mətəu-inu nətɨn pətəkəku tatɨmɨs pɨk rəhan nahməiən tepət, kəni
təsuvəhiən rəueiu tɨmɨs. In nəuan kətiəh əmə, rəhan nu tueləf.
Kəni Iesu təmaliuəkmatuvən o pətəkəku əha, kəni nɨmənin nətəmimi tepət kəmotəhtul

təlau lan məutatətə əmə e lah mɨn. 43Kəni pətan kəti təmuva o Iesu iətəm tatos nɨmɨsiən
rəhalah nɨpətan nian rəfin əməmɨnos nu tueləf, kəni in təmuvən o nətəmimi tepət iətəm
kautol mərsɨn, mətəu ko kəti təsol viən. 44Kəni pətan əha in təmsɨpən e nəmtah Iesu ikɨn,
kəni meapən mek nɨfɨfɨ napən rəha Iesu, kəni əmeiko rəueiu agɨn mɨn, rəhan nɨmɨsiən
təmol naunun. 45Kəni Iesu təni məmə, “?Ei, pəh təmek iəu?”
Mətəu nətəmimi kotəni məmə, “Kəti təsekiən ik,” kəni Pitə təni məmə, “!Iətəmi asoli,

nətəmimi tepət kəutələs pɨkɨn ik.”
46MətəuIesu təniməmə, “Kəpə. Iəkəhrunməmə iətəmikəti təmek iəumətəu-inu iəmətəu

nəsanəniən təmiet lak.”
47Kəni nian pətan əha tɨnəhrun məmə ko təsəhluaigiən, in təmuva mətərəmrumɨn pɨk

kəni mɨsin nəulɨn mətəfən nɨsiaiən kəm Iesu. Kəni e nəhmtɨ nətəmimi rəfin, təni pətɨgəm
kəm Iesu məmə təmek in o nak, kəni mətəni pətɨgəm mɨn məmə nian təmek in, kəni
rəueiu agɨn mɨn, rəhan nɨmɨsiən təmol naunun. 48Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə,
“Nətɨk pətan, e rəham nəhatətəiən lak, nɨnuva mɨnəuvɨr. Kəni atuvən, pəh nəməlinuiən
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rəha Uhgɨn tətatɨg ohnik.” 49Nian Iesu təmətəghati əhanəh, kəni iətəmi kəti təmsɨpən ima
Jaerəs ikɨn tiet=pa, kəniməni kəmJaerəsməmə, “Nətɨmpətəkəku tɨnɨmɨs rəkɨs. Mə iəgətun
nahgin təsɨkəiənməmə tuva.”

50Mətəu nian Iesu təmətəu nəghatiən əha, in təməni=pən kəm Jaerəs məmə, “Səgɨniən.
Əhatətə əmə lak, kəni pətəkəku rəham, in otəmiəgəh mɨn.” 51 Nian Iesu təmuvən
mietɨgəm=pən lahuənu ima suah kəha, kəni mit rəkɨs əmə Pitə mɨne Jon, mɨne Jemɨs,
mɨne mamə mɨne tatə rəha pətəkəku u iətəm təmɨmɨs, məmə ilah əmə okəhuvən imə.
52 Nətəmimi rəfin kəutasək əfəməh məutauɨn e pətəkəku əha, mətəu Iesu təni=pən kəm
lahməmə, “Sotasəkiən. Pətəkəku u in təsɨmɨsiən. In tətapɨli əmə.”

53Kəni ilah kəmotaləh əuvsan lanmətəu-inu ilah kotəhrunməmə pətəkəku əha tɨnɨmɨs
rəkɨs. 54 Mətəu Iesu təmuvən imə, kəni meapən mos nəhlmɨ pətəkəku u kəni mauɨn
lan məmə, “Pətəkəku, əhtul.” 55 Kəni əmeiko pətəkəku əha təməmiəgəh mɨn məhtul.
Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Otəfən nati kəti tun.” 56 Kəni rəhan mamə mɨne
tatə, narmɨlau təmiuvɨg pɨk, mətəu Iesu təni=pən kəm lau məmə, “Onəsuəni pətɨgəmiən
natimnati mɨn u kəm iətəmimi kəti.”

9
Iesu təmahli pətɨgəm

rəhan nətəmi tueləf
məmə okotəni pətɨgəm
Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn

(Mat 10:5-15; 14:1-2; Mak 6:7-16)
1Kəni Iesu təmoriarun rəhan mɨn tueləf nətəmimi, kəni məfən nəsanəniən kəm lah kəni
mətegəhan=pən e rəhan nepətiən kəm lahməmə ilah kotəhrun nəhgi pətɨgəmiən narmɨn
tərah mɨn, kəni mə ilah okotol vivi nɨmɨsiən mɨn. 2 Kəni Iesu təmahli pətɨgəm ilah
məmə okotəni pətɨgəmNarmənɨgiən Rəha Uhgɨn, kəni məmə okotol vivi nətəmimi iətəm
kəutohmɨs.

3Kəni in təməni=pənkəmlahməmə, “Nianonəkəhuvən,məsotosiənnatimnati nəuvein
rəha naliuəkiən rəhatəmah, natimnati iətəm təhmen e kasɨkɨn, uə kətɨm, uə nauəniən,
uə məni, kəni məsotosiən napən keiu. 4 Kəni nian itəmah nəkəhuvən e lahuənu kəti
məutatɨg e nimə kəti, nimə u inu onəkotatɨg əmə lan mətəuarus nian itəmah onəkohiet
lan. 5 Kəni ikɨn pəhruvən onəkəhuvən ikɨn, nəmə nətəmimi nɨkilah təsəgɨniən məmə
nəkəhuva motatɨg itəmah milah, kəni onəkotohrapɨspɨs rəkɨs nɨməulul e nəhlkɨ təmah
kəni mohiet. Inu nəmtətiən kəti tətəgətun məmə nəkotəpəh ilah, kəni nɨki Uhgɨn tərah o
lah.”

6Kəni ilah kəmohietmotaliuəkmautəhuvən lahuənumɨnməutanus pətɨgəmnanusiən
təuvɨr, kəni ikɨn mɨn rəfin kautəhuvən ikɨn, məutəfaki kəm nətəmimi tepət, kəni
kotəmiəgəh.

7 Kəni Kig Herot Antipas u in iərmənɨg e nɨtəni Kaləli, in təmətəu nanusiən rəha
natimnati mɨn u iətəm Iesu tatol ilah. In təmətəlɨg lan muvən, mətəu tɨnəruru əfəməh
mətəu-inu nətəmimi nəuvein kəutəni məmə Jon Bəptais tɨnəmiəgəhmɨn, 8kəni nətəmimi
nəuvein mɨn kəutəni məmə Elaijə tɨnuva mɨn, kəni nətəmimi nəuvein kəutəni məmə in
iənikəti rəhaUhgɨnaupən ikɨn iətəmtəməmiəgəhmɨn. 9KəniHerotAntipas təməniməmə,
“Jon u, iəu iəməuahtuv rəkɨs rəhn-kapə. ?Mətəu iətəmi pəh u iətətəu rəhan nanusiən?”
Kəni inmətəsal e Iesuməmə oteruh.

Iesu təmaugɨn
nətəmimi faif-tausɨn

(Mat 14:13-21;Mak 6:30-44; Jon 6:1-14)
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10Kəni aposɨl mɨn rəha Iesu kəmohtəlɨg=pa mɨn ohni, kəni motəni=pən kəm in natim-
nati rəfin iətəmkəmotol. Kəni in təmit ilahmohiet rəkɨs e nətəmimi,məhuvən əpəha taun
pɨsɨn kəti mɨn, nərgɨn u Petsaitə. 11Mətəu nian nətəmimi kəmotətəu nanusiənməmə Iesu
tɨnuva, kəni kəməhuvamautəhuərisɨg e lah. Kəni Iesu nɨkin təmagiən əmə nian təmeruh
ilah, kəni in təməgətun ilah eNarmənɨgiənRəhaUhgɨn, kənimətol vivi nətəmikautohmɨs
kəutəmiəgəhmɨn.

12 Kəni ləhnaiuv iuəkɨr tapinəpu, nətəmi tueləf rəha Iesu kəməhuva ohni məutəni
məmə, “Iərmənɨg. Ahli=pən nətəmimi rəfin kautəhuvən əpəha lahuənu mɨn məmə
okotəsal ikɨnkəti onapɨliənkənimotəsal enauəniənkəti kotunmətəu-inu, ikɨnunətəmimi
kohkə ikɨn, in lɨmɨnan.”

13Mətəu Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Kəpə, itəmah əmə. Onəkotaugɨn nətəmimi
mɨn əha.” Mətəu ilah kəmotəni məmə, “Itɨmah iəutos əmə pɨret faif mɨne nəmu keiu.
?Təhro? ?Nəkolkeikei məmə iəkəhuvən motos nəhmtɨ nauəniən kəti mɨn nɨg nɨmənin
nətəmimi mɨn rəfin əha?” 14Kəmotəghati lanəha mətəu nətəmimi tepət pɨk u kəməhuva
ikɨn əha, nəmə kafin nəman əmə, kəni ilah rəfin faif-tausɨn.
Mətəu Iesu təni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, “Əhuvən motəuəri ilah fifti fifti

motəniməmə okotəharəg.” 15Kəni rəhanmɨnnətəmimi kəmotəuəri ilahmɨn lanəha, kəni
nətəmimi rəfin kəmotəharəg.

16 Kəni Iesu təmos pɨret əha faif mɨne nəmu u keiu, məsal-pəri əpəha e neai, kəni
məfaki=pən lan, kəni məmkərɨs məfən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə okotəfən kəm
nətəmimi. 17 Kəni nətəmimi rəfin kəmotauən məhuvən nərfɨlah tasisi. Kəni kotəpəh
nɨpɨspɨsɨ nauəniən, kəni nətəmimi rəha Iesu kəmotaipei=pən e kətɨm asoli ilah tueləf
kotəri vivi.

Pitə təməniməmə
Iesu in Krɨsto

(Mat 16:13-20;Mak 8:27–9:1)
18Kəni nian kəti, Iesu mɨne rəhan mɨn əmə nətəmimi kautatɨg, kəni Iesu tətəfaki kəm

Uhgɨn. Kəni in təmətapuəh e lahməmə, “?Nətəmimi kəutəni iəuməmə iəu pəh?” 19Mətəu
kotəni məmə, “Nəuvein kəutəni məmə ik Jon Bəptais. Kəni nəuvein kəutəni məmə ik iəni
Elaijə. Kəni nəuvein kəutəni məmə ik iəni kəti rəha Uhgɨn u aupən ikɨn iətəm tɨnəmiəgəh
mɨn.” 20Kəni Iesu təmətapuəh e lahməmə, “?Mətəu itəmahnəkotəniməmə iəupəh?” Kəni
Pitə təni məmə, “Ik Krɨsto iətəmUhgɨn təməni məmə otahli=pa.”

21 Mətəu Iesu təməniəhu əskasɨk ilah məmə okəsotəniən nəghatiən mɨn əha kəm
nətəmimi. 22 Kəni in təmatɨg məni mɨn kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, “Nati kəti
otəkeikei muva mol nɨpəhriəniən lan, məmə iəu, Nətɨ Iətəmimi, oiəkətəu nahməiən e
natimnati tepət. Kəni nətəmi asoli u nəhlin rəha Isrel, mɨne pris asoli mɨn, mɨne nəgətun
mɨn rəhaLou, ilah okotəməki lak, kənimotuhamu iəu, kəni iəkɨmɨs. Mətəunian tatol kɨsɨl
lan, Uhgɨn otol iəkəmiəgəhmɨn e nɨmɨsiən.”

23 Kəni Iesu təməni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, “Iətəmi u tolkeikei məmə
otuva muərisɨg lak, in otəkeikei məpəh natimnati mɨn nɨkin tolkeikei, kəni mələs rəhan
nɨgi kəməluau muərisɨg lak, 24 mətəu-inu nəmə iətəmimi tolkeikei məmə otosmiəgəh
rəhan nəmiəgəhiən e nɨftəni u, in otəmkarəpən e rəhan nəmiəgəhiən itulɨn. Mətəu
iətəmimi u otɨmɨs o nərgək, kəni in otos nəmiəgəhiən itulɨn. 25 ?Nəmə suah kəti otos rəfin
natimnati rəha nɨftəni u, kəni mɨmɨs ohni, in otos nati təuvɨr nak? 26 Okəmə nəkaulɨs
o nəniən nərgək mɨne rəhak nəghatiən, kəni Nətɨ Iətəmimi in mɨn otaulɨs mɨn ohnik e
nian in otuva e nepətiən əhagəhag mɨne nəsanəniən rəhan, mɨne e nepətiən əhagəhag
mɨne nəsanəniən rəha Tatə rəhan mɨne nagelo mɨn asim. 27Mətəu iətəni nɨpəhriəniən
9:19 Luk 9:7-8 9:20 Jon 6:68-69 9:22 Luk 9:44; 18:32-33 9:23 Mat 10:38; Luk 14:27 9:24 Mat 10:39;
Mak 8:35; Luk 17:33; Jon 12:25 9:26 Mat 10:33; Luk 12:9
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kəm təmah məmə, itəmah nəuvein u nəutəhtul u ikɨnu, onəkoteruh Narmənɨgiən Rəha
Uhgɨn uərisɨg nəpanohmɨs.”

IesumɨneMosɨsmɨne Elaijə
(Mat 17:1-8; Mak 9:2-8)

28 Nian Iesu təməghati rəkɨs, iuəkɨr o nəfakiən kətiəh, kəni Iesu təmit Pitə, mɨne Jon,
mɨne Jemɨs kəməhuvən əpəha ilɨs e nɨtəuət məmə in otəfaki. 29 Kəni nian in təmətəfaki,
kəni rəhn-kapə təməuhlin muva mol pɨsɨn, kəni napən rəhan təmuvaməruənmatoraip-
oraip. 30 Kəni əmeiko Mosɨs mɨne Elaijə kəmiaiet=pa muəhtul məhləghati ilahal Iesu,
31 Kəni nəhagəhagiən asoli kəti təmasiə mɨtəlau e lau, ilahal kəməhləghati e nɨmɨsiən
rəha Iesu əpəha Jerusɨləm iətəm otol nəghatiən rəha iəni mɨn rəha Uhgɨn mə tuva mol
nɨpəhriəniən lan.*

32MətəuPitəmɨne suahmil, napɨliən tɨnos rəkɨs ilahal, kəni kəmhlapɨli nəuvetɨn. Mətəu
nian kəmhlair, mɨhlafu nəhagəhagiən asoli tɨtəlau e Iesu, kəni kəmhleruh Mosɨs mɨne
Elaijə kətuəhtul ilahal Iesu. 33 Kəni nian suah mil kɨnətuagɨm rəkɨs e Iesu, kəni Pitə
təməni=pən kəm Iesu məmə, “Iərmənɨg, təuvɨr məmə itɨmahal iəkluva məhlatɨg u ikɨnu.
Pəh iəklol nɨmauvluvl kɨsɨl, rəham kəti, rəha Mosɨs kəti, kəni rəha Elaijə kəti.” Mətəu
in təmətəghati əpnapɨn əmə, məsəhruniən məmə nəghatiən nak u in tətəni. 34 Mətəu
nian təmətəghati əhanəh, kəni nəpuə kəti təmuvaməuveg ilahal, nian kəmhleruh nəpuə
təməuveg ilahal, kəni kəmhləgɨn pɨk. 35Kəni ilahal kəhlətəu nəuia suah kəti təmsɨpən e
nəpuə, mətəni məmə, “Inu nətɨk iətəm iəu iəmɨtəpɨn. !Əhlətəlɨg vivi lan!”

36Nian kɨnotətəu rəkɨs nəuia Uhgɨn təməghati, kəni Pitəmɨne Jonmɨne Jemɨs kəmleruh
pɨsɨn əmə Iesu. Kəni e nian mɨn əha, kəsləniən natimnati mɨn əha kəm suah kəti mɨn,
kəməsləniən natimnati mɨn u iətəmkəmhleruh.

Iesu təmahli pətɨgəm
narmɨn tərah e suakəku kəti

(Mat 17:14-23;Mak 9:14-32)
37Kəni kəməni lauɨg lan, nian Iesumɨne rəhan iətəmimilahal kəmotsɨpəri ilɨs e nɨtəuət

moteiuaiu=pa, kəni moteh nətəmimi tepət kəməhuva ohni. 38 Kəni nətəmimi mɨn əha
kəti təmauɨn əfəməh e Iesu məmə, “Iəkolkeikei məmə nəkuva masiru e rəhak suakəku
iərman, mətəu-inu in nəuan kətiəh əmə. 39Nian tepət, narmɨn tərah kəti tətuva lan, kəni
mol in tətagət pɨk, kənimol nɨpətɨn tətərəmrumɨn pɨk, nəhun nəuan ruən tatiet, təhmen e
nəuaui nɨtəhi. Narmɨn tərah əha tatorin pɨk in, kənimətaskəlɨm in, kəniməsəpəhiənnian
kəti. 40Kəni iəu iəmətapuəh o rəhammɨnnətəmimiməmə okotəhgi pətɨgəmnarmɨn tərah
u, mətəu ilah kotəruru nəhgi pətɨgəmiən.”

41 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Itəmah u nətəmi rəueiu mɨne, rəhatəmah
nəhatətəiən tɨkə. Kəni rəhatəmah nətəlɨgiən təsəhruahruiən. Kərmə oiəkatɨg kitah min
itəmahmətəuarus=pən nian nak nəmanotəhatətə lak. Kəni kərmə onəhgɨn iəpanəmeig e
təmah. It nətɨmmuva u ikɨnu.”

42Nian suakəkuu təmətuva əhanəho Iesu, kəninarmɨn tərah tətgəpis təmeimorin=pən
e nɨftəni, mol nɨpətɨn tərəmrumɨn pɨk. Mətəu Iesu təmagət əskasɨk e narmɨn tərah u, kəni
məhgi pətɨgəmnarmɨn tərah tiet, kəni mol vi suakəku. Kəni məfən suakəku u kəm rəhan
tatə.

43 Kəni ilah rəfin, narmɨlah təmiuvɨg o nəsanəniən asoli rəha Uhgɨn. Mətəu nian
nətəmimi narmɨlah təmiuvɨg o natimnatimɨn rəfin u Iesu təmol ilah, kəni in təməni=pən
kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, 44 “Otos nəghatiən u teiuaiu mamnɨm e nɨkitəmah
kəni məsotaluiən lan. Iəu Nətɨ Iətəmimi, suah kəti otegəhan=pən lak e nəhlmɨ tɨkɨmɨr
mɨn rəhak.” 45Mətəu rəhan mɨn nətəmimi kəsotəhruniən nɨpətɨ nəghatiən u mətəu-inu
* 9:31 Nəghatiən Kris əhruahru təni məmə, “kəni kəhləghati e nian in otiet magɨm əpəha Jerusɨləm.” 9:31 Luk
9:22 9:32 2Pitə 1:16-18 9:35 Luk 3:22 9:44 Luk 9:22
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Uhgɨn təməhluaig e nɨpətɨ nəghatiən u məmə ilah okəsotəhruniən, kəni ilah kɨnotəgɨn o
nətapuəhiən o nɨpətɨ nəghatiən u o Iesu.

?Pəh in tepət?
(Mat 18:1-5; Mak 9:33-40)

46 Kəni nətəmimi rəha Iesu kɨnautol nɨkilah mɨn məmə pəh in otepət mapirəkɨs ilah
rəfin. 47Mətəu Iesu təməhrun rəkɨs nati nɨkilah tətəhti, kəni in təmos suakəku kəti kəni
mit muva kəni təhtul e nɨkalɨ lah, 48 kəni məni=pən kəm lah məmə, “Nəmə iətəmi kəti,
nɨkin tagiən məmə otos suakəku kəti meruh vivi, kəni in tatol lanəha e nərgək, kəni in
təhmen=pənməmə in tatos iəu,mateh vivi iəu. Kəni iətəmi tatos iəuenɨkin agiən, in tatos
Uhgɨn u iətəm təmahli=pa iəu. Nəniən pəhriən u mətəu-inu iətəmi tatosiahu in ləhtəni
agɨn, in otuva iətəmi asoli.”

49 Kəni Jon təməni məmə, “Iərmənɨg. Itɨmah iəmoteruh suah kəti tətəhgi pətɨgəm
narmɨn tərah mɨn e nərgəm, kəni iəmotəniəhu məmə otəsoliən lanəha mətəu səniəmə in
rəhatah kəti iətəmimi.” 50Mətəu Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Səniəhuiən mətəu-inu,
nəmə suah kəti təsoliən tɨkɨmɨr itəmahmin, kəni in tolkeikei itəmah.”

NətəmSəmeriə nəuvein nɨkilah təməsagiəniən o Iesu
51Kəni tɨnuva iuəkɨr o nian Uhgɨn otos Iesu lanmuvən əpəha e negəu e neai, kəni Iesu

tɨnolkeikei məmə otəkeikei muvən Jerusɨləm. 52Kəni in təmahli=pən nətəmimi nəuvein
mə kotos rəhannəghatiənmotaupənməhuvən əpəha lahuənukəti e nɨtəni Səmeriəməmə
okotol əpenə-penə ohni. 53Mətəu nətəmi ikɨn əha, kəsotolkeikeiənməmə in otuvənmatɨg
əha imalah ikɨn,mətəu ilah kotəhrunviviməmə in tatuvən Jerusɨləm.† 54Kəni nian rəhan
iətəmimimil, Jemɨsmɨne Jon, ilaukəmueruhnatimɨnu, kəni kəmuəniməmə, “?Iərmənɨg,
nəkolkeikei məmə iəkuauɨn e nɨgəm tɨsɨpən əpəha ilɨs e negəu e neai meiuaiu muvamus
ilah?”‡ 55Mətəu Iesu təmeirairmahi ilau. 56Kəni koməhuvənmɨn lahuənupɨsɨnkətimɨn.

Nətəmimi nəuvein kəmotənimə okohuərisɨg e Iesu
(Mat 8:19-22)

57Kəni e nian Iesumɨne rəhanmɨn nətəmimi kəməutaliuəkmautəhuvən e suaru, kəni
suah kəti təməni=pən kəm inməmə, “Onəkuvən=pən iə ikɨn, iəkɨtəu=pən ik.”

58 Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Kuri rarpɨn mɨn, rəhalah nɨpəg tatɨg məmə
okotapɨli ikɨn. Kəni mənɨg mɨn, nimaalah tatɨg məmə okotapɨli ikɨn. Mətəu iəu Nətɨ
Iətəmimi, nimə rəhak tɨkə o napɨliən.”

59Kəni Iesu təməni=pən kəm suah kəti mɨn məmə, “Va, kilau min ik, nəkuva ik rəhak
iətəmimi.” Mətəu suah u təni=pən məmə, “Iərmənɨg, əui. Oiəkɨtəu=pən ik mətəu pəh
iəkuvən pɨpɨm mɨtənɨm rəhak tatə.” 60 Mətəu Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Kəpə,
əpəh=pən. Pəh nətəmi kɨnohmɨs rəkɨs e nɨkilah, kohtənɨm aru ilah mɨn. Mətəu ik, uvən
məni pətɨgəmNarmənɨgiən Rəha Uhgɨn.”

61Kəni kətimɨn təniməmə, “Iərmənɨg, iəkətəu=pɨnə ikmuva iətəmimi rəham,mətəu əui,
pəh pɨpɨm iəkɨtəlɨg=pən imak ikɨnmauiəhruin rəhakmɨn nətəmimi.”

62 Mətəu Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Nəmə suah kəti tɨnətuəuin matol uək rəha
Uhgɨn, mətəu rəhan nətəlɨgiən tatuvən o natimnati pɨsɨn pɨsɨn mɨn nəuvein, kəni suah u
təsəhmen-pəniənməmə Uhgɨn otarmənɨg lan.”
9:45 Luk 18:34 9:46 Luk 22:24 9:48 Mat 10:40 9:50 Mat 12:30; Luk 11:23 † 9:53 Nətəm Səmeriə
kəutəfaki e nɨtəuət Kerasim əpəha Səmeriə. Tol lanəha, ilah kəsotolkeikeiən nətəm Isrel u kautəhuvən=pən əha imalah
ikɨnmautəhuvən Jerusɨləmməutəfaki e Nimə Rəha Uhgɨn. ‡ 9:54 E kopi əuas mɨn nəuvein rəha Niutestɨmɨn iətəm
kəmətei e nəghatiən Kris aupən, kətɨlpɨn nəghatiən u məmə, “təhmen e Elaijə.” Afin-to e 2King 1:9-16 9:54 2King
1:9-16 9:61 1King 19:20
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10
Iesu təmahlipən

rəhan nətəmimi səpɨnte-tu
o nəniən nanusiən təuvɨr
1Uərisɨg e natimnati mɨn əha, Iərmənɨg təmɨtəpɨn rəkɨs səpɨnte-tu nətəmimi nəuveinmɨn
rəhan, kəni mahli=pən ilah keiu-keiu kotaupən lan məhuvən e taun mɨn, mɨne ikɨn mɨn
nəuveinmɨn iətəm Iesu təpanuərisɨgmuvən ikɨn.

2 Kəni təməni=pən kəm lah məmə, “!Oteruh-to! Nauəniən tepət əpəha e nasumiən
tɨnɨməhtə, mətəu noluəkmɨn təkəku əmə kəutəulək lan. Otətapuəh o iətəmi asoli rəha na-
sumiən məmə otahli=pa noluək mɨn tepət məmə okəhuvən motəulək e nasumiən rəhan.
3 Əhuvən, mətəu onəkotəkeikei motəhrun məmə iəu iətahli=pən itəmah nautəhuvən
təhmen e sipsip əlkələh mɨn məutaliuək mautəhuvən e nəlugɨn kuri rarpɨn mɨn. 4 Kəni
onəsotosiən kətɨm əkəku rəha məni, mɨne kətɨm, mɨne put, kəni məsotəmeigiən e suaru
məutəghati kəmnətəmimi.

5 “Nimə nak o nəkəhuvən ikɨn, nəkotaupən motəni pətɨgəm məmə, ‘!Pəh nəməlinuiən
otətatɨg ikɨn!’ 6Nəmə iətəmi rəha nəməlinuiən əha ikɨn, kəni rəhatəmah nəfakiən otuva
mol nɨpəhriəniən lan, kəni nəməlinuiən otətatɨg ohni. Mətəu nəmə iətəmimi kəti tol
lanəha tɨkə, kəni nəuanəfakiən rəhatəmahotɨtəlɨg=pamɨno təmah. 7Kəni onəkotatɨg əmə
e nimə kətiəh, sotapɨliən e nimə pɨsɨn pɨsɨnmɨn. Kəni nauəniən nak okotəfɨnə kəm təmah,
nəkotun. Kəni nəmnɨmiən nak okotəfɨnə, nəkotəmnɨm. Mətəu-inu nəmə suah kəti tatol
uək, kəni təhruahruməmə in otos nətəouiən lan.

8 “Nian itəmah nəkəhuvən e taun kəti, nəmə nɨkilah tagiən o təmah, kəni nəkotun
nauəniən nak kotəfɨnə kəm təmah, 9 kəni itəmah onəkotəkeikei motol vi nətəmi
kəutohmɨs məutatɨg ikɨn, kəni motəni=pən kəm lah məmə, ‘Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn
tətuva iuəkɨr o təmah.’ 10 Mətəu nəmə nəkəhuvən e taun kəti, kəni nətəmimi nɨkilah
təsagiəniən o təmah, kəni əhuvən məutaliuək e suaru asoli mɨn, kəni motəni məmə,
11 ‘Nɨməulul rəha nɨftəni e nəhlkɨtɨmah, iəkotohrapɨspɨs rəkɨs, inu in nəmtətiən tətəgətun
məmə nəmotol təsəhmeniən, kəni Uhgɨn təpəh itəmah. Mətəu onəkotəkeikei motəhrun
məmə Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn tɨnatuva iuəkɨr rəkɨs.’ 12Kəni iətəni pəhriən kəm təmah
məmə, Uhgɨn otəfən nalpɨniən asoli kəm lah tapirəkɨs nalpɨniən rəha taun əha Sotəm
aupən.

13 “! Itəmah nətəm Korasin, kəsi, nahməiən asoli otuva o təmah! ! Itəmah nətəm
Petsaitə, kəsi, nahməiən asoli otuva o təmah! Mətəu-inu iəmol pau nati apɨspɨs tepət
e taun mil rəhatəmah mətəu itəmah nəsotəuhliniən nətəlɨgiən rəhatəmah! Kəni nəmə
iəmol natimnati mɨn əha əpəha Taea mɨne Saedon aupən, ko nətəmimi əha ikɨn əha
kəmotəuhlin rəhalah nətəlɨgiən e noliən tərah mɨn, kəni ilah məhuvən e napən əuas
mɨnməhuvənməutəharəg e nəhmtahu e nɨgəmməutəgətun məmə kautətəu tərah agɨn o
noliən tərahmɨn rəhalah. 14Mətəu e nian əha iətəmUhgɨn otol nalpɨniən kəmnətəmimi,
nalpɨniən rəhatəmah in otəskasɨk, mapirəkɨs nalpɨniən rəha nətəm Taea mɨne Saedon
u aupən. 15 ?Kəni itəmah nətəm Kapeniəm, nɨkitəmah təhti məmə Uhgɨn otəfəri=pən
itəmah əha ima nɨsiaiən əpəha e negəu e neai? !Kəpə! Mətəu Uhgɨn otəhlman e təmah
nəkoteiuaiu ləhtəni agɨn, ima naulɨsiən.”

16 Kəni Iesu təməni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, “Nətəmimi u kəutətəlɨg
e təmah, kəutətəlɨg lak. Kəni nətəmimi mɨn u kəutəuhlin=pən nəmtahlah e təmah,
kautəuhlin=pa nəmtahlah kəm iəu, kəni məutəuhlin=pən nəhmtɨlah kəm suah u iətəm
təmahli=pa iəu.”
10:1 Mak 6:7 10:2 Mat 9:37-38; Jon 4:35 10:3 Mat 10:16 10:4 Mat 10:7-14; Mak 6:8-11; Luk 9:3-5 10:7
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Səpɨnte-tu nətəmimi
rəha Iesu kəmohtəlɨg

17 Kəni nətəmimi mɨn rəha Iesu ilah səpɨnte-tu kəmohtəlɨg=pa mɨn, kəni nɨkilah
təmagiən məutəni kəm Iesu məmə, “!Iərmənɨg, nati əpnapɨn narmɨn tərah mɨn, mətəu
nian itɨmah iəkotəghati e nərgəm, kəni ilah kautol nəuiatɨmah!” 18Kəni Iesu təməni=pən
kəm lah məmə, “Iəu iəmeh Setən təmsɨpəri ilɨs e neai meiuaiu təhmen=pən e noraipiən.
19 Otətəlɨg-to. Iəu inəfɨnə rəkɨs nəsanəniən kəm təmah, u itəmah nəkotəhrun nevɨg-
ərainiən sɨneik mɨn mɨne skopion* mɨn. Kəni nəsanəniən u iətəfɨnə kəm təmah, in
tapirəkɨs nəsanəniən rəha tɨkɨmɨr rəhatah, Setən. Kəni ko nati kəti təsərəkɨniən itəmah.
20 Inu nɨpəhriəniən. Mətəu onəsotagiəniən məmə narmɨn tərah mɨn kautol nəuiatəmah,
mətəu onəkotagiən əməmətəu-inu Uhgɨn tɨnətei rəkɨs nərgɨtəmah əpəha e negəu e neai.”

21 Kəni e nian əha, Narmɨn Rəha Uhgɨn təmol nɨki Iesu tətagiən pɨk, kəni in təməfaki
məni məmə, “Tatə Uhgɨn, ik Iərmənɨg rəha natimnati rəfin ilɨs e neai mɨne ləhtəni e
nəhue nɨftəni. Iətəni-vivi ik mətəu-inu nəməhluaig e nɨpətɨ natimnati mɨn u e nəhmtɨ
nətəmimi nətəm koteinatɨg motəhrun vivi nati. Kəni nəmol əpu kəm nətəmimi nətəm
kotəhmen=pən əmə e kəlkələh mɨn məmə okotəhrun vivi. Əuəh, Tatə, inu nati kəti iətəm
ik nəkolkeikei.”

22 Kəni Iesu təkeikei mətəghati kəm lah məmə, “Rəhak Tatə təmegəhan=pa rəkɨs
natimnati rəfin e nəhlmək. Kəni iətəmi kəti tɨkə iətəm təhrun vivi iəu u Nətɨ Uhgɨn, məmə
iəu pəh əhruahru. Mətəu Tatə Uhgɨn əmə təhrun. Kəni iətəmi kəti tɨkə iətəm təhrun vivi
Uhgɨn, mətəu iəu pɨsɨn əmə u Nətɨ Uhgɨn, iəkəhrun, mɨne nətəmimi nətəm iəu iəmɨtəpɨn
məmə iəkol pətɨgəmTatə Uhgɨn kəm lah.”

23 Kəni Iesu təmeirair məghati əmə kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, “!Onəkotatɨg e
nəuvɨriən pəhriən mətəu-inu itəmah nauteh e nəhmtɨtəmah natimnati mɨn u! 24 Iətəni
kəm təmah məmə, iəni mɨn tepət aupən, mɨne kig mɨn tepət, kəmotolkeikei pɨk
məmə okoteh natimnati mɨn u itəmah nauteruh, mətəu kəməsoteruhiən. Kəni ilah
kəmotolkeikeiməmə okotətəu natimnatimɨn u itəmahnautətəu,mətəu kəməsotətəuiən.”

Iesu təməghati əuhlin e iətəmi təuvɨr kəti rəha Səmeriə
25Kəni e nian əha, ieinatɨg kəti rəha Lou təməhtul meiuə əmə e nətapuəhiən kəti kəm

Iesu məmə oteh-to məmə Iesu in teinatɨg pəhriən uə kəpə. In təməni məmə, “?Iəgətun,
oiəkəhro lanu mos nəmiəgəhiən itulɨn?” 26 Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “?Lou
rəhaMosɨs tətəni məmə nak? ?Nian ik nətafin, nɨpətɨn tətəni nak kəm ik?”

27 Kəni suah u təməni=pən məmə, “Onəkəkeikei molkeikei Iərmənɨg rəham Uhgɨn
e nɨkim rəfin, mɨne nəmiəgəhiən rəfin rəham, mɨne nəsanəniən rəfin rəham, mɨne
nətəlɨgiən rəfin rəham, kəni molkeikei mɨn ik mɨn nəuvein məmə natolkeikei aru ik
mɨne.”

28Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “In əhruahru ko. Okəmə natol lanəha, kəni ik
onəkos nəmiəgəhiən itulɨn.”

29 Mətəu suah kəha, in tolkeikei əmə məmə otəgətun rəhan noliən məmə in iətəmi
əhruahru, kəni in təmətapuəh o Iesuməmə, “?Mətəu nɨpəhmɨn ilah iəumɨn nəuvein?”

30 Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Suah kəti təmsɨpən Jerusɨləm kəni maliuək
meiuaiu matuvən əpəha Jeriko. Kəni e suaru, nakləh mɨn nəuvein kəmotaskəlɨm
motəmki rəkɨs rəhan napən, kəni motoh motələhu tɨmɨseiah mətəməhli e suaru, kəni
motagɨmmotəpəh.
10:18 Aes 14:12; Nəh 12:7-10,13; Luk 10:15; Jon 12:31; Nəh 20:1-3,10 * 10:19 Skopion in nati kəti təhmen e tupə
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31 “Kəni əmeiko təuvɨr agɨn, pris kəti tatɨtəu mɨn suaru əha mətuva, mətəu nian in
təmeruh suah kəha, in təmaliuək mos nɨkalɨ suaru matuvən. 32 Kəni Lifait† kəti tɨtəu
mɨn suaru kətiəh muva, mətəu nian in təmeruh suah kəha in tətəməhli, təmol əmə nati
kətiəh mɨn maliuək mos nɨkalɨ suaru. 33Mətəu iətəm Səmeriə kəti, iətəm kautol tɨkɨmɨr
ilah nətəm Isrel, inmɨn tatɨtəu suaru əhamətuva, kənimeruh suah kəha tətəməhli. Nian
təmeruh, nɨkin təmahmə ohni, 34 kəni in təmaliuək muvən ohni, mafəl rəhan nɨməgɨm e
oiel mɨne wain, kəni məuveg vivi ilah. Kəni mɨləfəri suah u maharu-pəri e rəhan togki,
kəni mələs mian əpəha e hotel kəni mateh vivi. 35Kəni kəməni lauɨg lan, in təmos məni‡
muvən məfən kəm iətəmi rəha hotel, kəni məni=pən kəm in məmə, ‘Onateh vivi suah u,
kəni nəmənəkəraki e rəhamkətiməni lan, kəni nian iəu iəkɨtəlɨg=pamɨn, kəni nəkəni=pa,
kəni iəu iəpanalpɨn.’ ”

36Kəni nian Iesu təmol naunun e nəghatiən u, kəni mətapuəh o ieinatɨg e Lou məmə,
“?E rəham nətəlɨgiən, suah milahal əha, nəkəhrun məmə ilahal pəh təmol təuvɨr kəm
suah kəha kəmoh, təhmen məmə in in kəti?” 37 Kəni ieinatɨg e Lou təməni=pən məmə,
“Iətəmimi iətəmi in təmolkeikei pɨk suah kəha.” Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə,
“Intəh. Ik uvənmol mɨn təhmen=pən əməməmə inu suah kəha təmol.”

Iesu təmuvən e lahuənu rəhaMatəmɨneMeri
38 Nian Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəməutaliuək e suaru, kəni kəmohiet=pən

lahuənu kəti. Kəni pətan kəti, nərgɨn u Matə, in təmos Iesu e nɨkin agiən muvən əpəha
e rəhan nimə. 39Pətan əha, pian kəti əha ikɨn, nərgɨn uMeri. Kəni Meri təmuvaməharəg
iuəkɨr enəhlkɨ Iərmənɨgmətətəlɨg enəgətuniənmɨnrəhan. 40MətəuMatə, rəhannətəlɨgiən
tatuvənpɨk onoliənnauəniən, kəni uək tɨnatoh in. Kəni təmuvəno Iesuməni=pənkəmin
məmə, “?Iərmənɨg, təhro? ?Nɨkim təhtiməmə təhruahru əmə, uə kəpə, məmə pətan u piak
təsasiruiən lakmɨne o noliənuək u, kəni iəupɨsɨn əmə iatol? Ahli=paməmə otuvamasiru
lak.” 41Mətəu Iərmənɨg təməni=pən kəm in məmə, “Ei, Matə. Sətəlɨg pɨkiən e natimnati
mɨn tepət lanko. 42Mətəu nati kətiəh əmə in nati agɨn, kəni Meri in tɨnɨtəpɨn rəkɨs nati u
iətəm in təuvɨr tapirəkɨs, kəni ko iəu iəsos rəkɨsiən nati əha ohni.”

11
Iesu təmətəgətun rəhanmɨn nətəmimi e suaru rəha nəfakiən kəmUhgɨn
(Mat 6:9-15; 7:7-11)

1 Nian kəti, Iesu təmətəfaki kəm Uhgɨn ikɨn kəti. Nian təmol naunun nəfakiən rəhan
kəmUhgɨn, kəni rəhankəti iətəmimi təmətapuəhohniməmə, “Iərmənɨg, əgətun-to itəmah
e suaru rəha nəfakiən kəm Uhgɨn, təhmen=pən e Jon Bəptais in təməgətun rəhan mɨn
nətəmimi.”

2 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Nian nəmə nəkotəfaki kəm Uhgɨn, nəkotəni
məmə,
‘Tatə Uhgɨn, nərgəm ilɨs agɨn, pəh nətəmimi okotɨsiai.
Pəh rəham narmənɨgiən tuvamətatɨg.
3Nian rəfin, onəkəfa nauəniən nɨgtəmah təhmen o nian rəueiu.
4 Kəni mafəl rəkɨs rəhatɨmah noliən tərah mɨn mətəu-inu itɨmah mɨn iəsotaplɨniən

motəpəh rəkɨs naskəlɨm iəkɨsiən e nɨkitɨmahnoliən tərahmɨn rəha nətəmimi iətəm
kautol e tɨmah.

Kəni məsegəhan-pəniən e tɨmah iəkəhuvən ima nəfeifeiən, məta iəkotəmkarəpən motol
təfagə tərah.’ ”

5-6 Kəni təməni=pən kəm lah məmə, “?Nəmə suah kəti tuva imam ikɨn lapɨn, mətəu
nauəniən tɨkə, kəni onəkəhro? Onəkuvən e nimə rəha ik kəti, kəniməni=pənməmə, ‘Pale,
† 10:32 Lifait, ilah nətəmimi mɨn u kəutasiru e pris mɨn e uək rəhalah, kəni kautol uək pɨsɨn pɨsɨn mɨn əpəha e Nimə
Rəha Uhgɨn. ‡ 10:35 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “Tənariəs keiu.” “Tənariəs,” inu məni rəhalah, təhmen
e vatu rəha Vanuatu. Nian suah kəti tatol uək nian kətiəh, kəni kətətəou in tənariəs kətiəh. 10:39 Jon 11:1; 12:2-3
10:42 Mat 6:33
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suah kəti əha təmsɨpən isəu muva imak ikɨn rəueiu lapɨn, mətəu nauəniən təmɨkə mə
iəkəfən kəm in. Əfa nauəniən kəti, iəkosmuvənməfən kəm in.’ 7Kəni nəmə, in otəni=pɨnə
kəm ik məmə, ‘!Aaah! Atuvən, səhgi-pəriən itɨmah, inotapɨli rəkɨs itɨmah kəlkələh mɨn
rəhak. Ko iəsəhtul mɨniən məfɨnə nauəniən kəm ik.’ 8 Iəkəni kəm təmah məmə, nati
əpnapɨn ik in kəti, mətəu suah u təsolkeikeiən məmə in otəfɨnə nauəniən kəm ik. Mətəu
iətəni pəhriən, nian nətəkeikei mətətapuəh ohni, kəni in otəhtul məfɨnə natimnati mɨn
rəfin iətəm ik nəkolkeikei.

9“Kəni tol lanu iəkəni kəmtəmahməmə, otətapuəh=pənkəmUhgɨnonatimnati, kəni in
otəfɨnə kəmtəmah. Kəni otəsal lan, kəni onəkoteruh. Kəni otəhti-əhti doə, kəni doə oterəh
o təmah. 10 Iəkəni lanu mətəu-inu nətəmimi rəfin nətəm kəutətapuəh, ilah okotos. Kəni
nətəmimi mɨn u nətəm kəutəsal, ilah okoteruh. Kəni nətəmimi mɨn u kəutəhti-əhti doə,
kəni doə oterəh o lah.

11 “Itəmah tatə mɨn. ?Itəmah kəti, nian nətɨn tətapuəh o nəmu, kəni in otəfən sɨneik?
! Kəpə! 12 ? Uə nian in tətapuəh o nonalɨ mənɨg, kəni in otəfən skopion?* ! Kəpə!
13Nati əpnapɨn itəmah nətəmimi nəkotərah, mətəu nəutəfən natimnati təuvɨr mɨn kəm
nenətɨtəmahmɨn. Mətəu Tatə Uhgɨn e negəu e neai, noliən rəhan in təuvɨr pɨk mapirəkɨs
agɨn noliən rəhatəmah, kəni nɨpəhriəniən, in otəfən Narmɨn Rəhan kəmnətəmimi mɨn u
ilah kəutətapuəh ohni.”

Nətəmimi nəuvein kəmotəniməmə Iesu tatol uək
e nəsanəniən rəha Setən

(Mat 12:22-30,43-45;Mak 3:20-27)
14 Kəni e nian kəti, suah kəti əha ikɨn iətəm narmɨn tərah tətatɨg lan, kəni in təruru

nəghatiən. Kəni Iesu təməhgi pətɨgəm narmɨn tərah əha, kəni suah kəha təmətuəuin
məghati, kəni nətəmimi narmɨlah təmiuvɨg pɨk ohni. 15Mətəunətəmimimɨn əha nəuvein
kəutəni məmə, “Pielsepul u in iətəmi asoli rəha narmɨn tərah mɨn, in əmə əha təməfən
nəsanəniən kəm suah u məmə in otəhgi pətɨgəm narmɨn tərah mɨn e nətəmimi.” 16Kəni
nətəpɨsɨn mɨn nəuvein kəmotətapuəh o Iesu məmə in otol-to nəmtətiən asoli kəti e
nəsanəniən iətəm tatsɨpən e negəu e neai mətəu-inu, ilah kotolkeikei məmə okotəhrun-
to məmə Iesu in iətəmi pəh.

17 Mətəu Iesu tɨnəhrun rəkɨs nətəlɨgiən rəhalah, kəni təni məmə, “Nəmə nətəmimi e
kəntri kəti kautəhapu ilahmɨn, kəni okotərəkɨn rəhalah kəntri, kəni narmənɨgiən otearɨs
mɨkə. Kəni təhmen=pən əmə, e lahuənukəti, nəmənətəmimi lankautəhapu ilahmɨn, kəni
okotərəkɨn agɨn lahuənu u. 18 ?Kəni nəmə nətəmimi rəha Setən kautəhapu ilahmɨn, kəni
otəhro lanue rəhannarmənɨgiənotatɨg? Iətəni lanumətəu-inunəutəni lanuməmə iətəhgi
pətɨgəmnarmɨn tərahmɨn enəsanəniən rəhaPielsepul. 19?Kəni nəmə iəu, iətəhgi pətɨgəm
narmɨn tərah mɨn e nəsanəniən rəha Pielsepul, kəni itəmah nəutəni məmə rəhatəmah
mɨn nətəmimi kəutəhgi pətɨgəm narmɨn tərah mɨn e nəsanəniən rəha Pielsepul. Təmə
tol lanəha, ilah okotakil rəhatəmahmɨn nəghatiən məmə in neiuəiən. 20Mətəu nəmə iəu
iətəhgi pətɨgəm narmɨn tərah mɨn e nətəmimi e nəsanəniən rəha Uhgɨn, kəni tətəgətun
məməNarmənɨgiən Rəha Uhgɨn tɨnuvnə rəkɨs o təmah.

21“Nian iətəmirəhannəsanəniən tepət tətəmkinatimnati rəhanəluagɨniən, in otətəhtul
maru mətəsal vi o rəhan nimə, in ko rəhan natimnati kəutəməhli vi əmə. 22Mətəu nian
iətəpɨsɨnkətimɨn iətəmrəhannəsanəniən tapirəkɨs in, in otuvamuəluagɨnmətian-mətian
tehpahu in, kəni mos rəkɨs rəfin rəhan natimnati rəha nəluagɨniən iətəm təmələhu=pən
rəhan nətəlɨgiən lan, kəni in otəuəri natimnati rəfin rəha suah kəha kəm rəhan mɨn
nətəmimi.

23 “Iətəmi u in təsuərisɨgiən lak, in rəhak tɨkɨmɨr. Kəni iətəmi u in təsoriaruniən sipsip
mɨn, in tatol ilah kəutagɨmatiti.”
* 11:12 Skopion— afin-to futnot e Luk 10:19 11:15 Mat 9:34; 10:25 11:16 Mat 12:38 11:22 Kol 2:15 11:23
Luk 9:50
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24Kəni təməni əskasɨkməmə, “Niannarmɨn tərah tatiet e suahkəti, kəni in tuvənmətan
əpəha ikɨn kɨkə-kɨkə ikɨn, ikɨn nəhu tɨkə lan mətəsal ikɨn otəmeig ikɨn, mətəu təseruhiən.
Kəni inotəniməmə, ‘Pəh iəkɨtəlɨg=pəne rəhakniməu iəmsɨpən ikɨnaupən.’ 25Kəninian in
təmɨtəlɨg=pa,meh rəhanniməkəmafəl təpiəvivi, kəni natimnati rəfinkəutəməhl-məhli vi
əmə. 26Kəni inotuvənmitmɨnnarmɨn tərah səpɨnmɨnməhuvaukotərahpɨkmotapirəkɨs
in. Kəni okəhuvənmɨn iməmotatɨg e nəmiəgəhiən rəha suahu. Kəni suahu, aupən rəhan
nəmiəgəhiən tərah, mətəu rəueiu tɨnərah pɨk agɨn.”

27Nian Iesu təməni nəghatiən əha, pətauəhli kəti tagət əfəməhməmə, “Uhgɨn təmətuati
pəhriən e rəhan nəuvɨriən kəmpətan u iətəm təmemək lam, kəni məfɨnə nah kəm ik.”

28 Kəni Iesu təni məmə, “Nɨpəhriəniən, mətəu Uhgɨn otətuati e rəhan nəuvɨriən kəm
nətəmimimɨn u kəutətəu rəhan nəghatiən tapirəkɨs agɨn, kəni mautol.”

Nəmtətiən rəha Jonə
(Mat 12:38-42;Mak 8:12)

29Kəni nian nətəmimi kəməhuvaməmə okotətəu nəghatiən rəha Iesu, kəməhuva tepət
nəuvetɨnmɨn, kəni Iesu təni məmə, “Itəmah nətəmi rəueiu mɨne, itəmah nol təfagə tərah
agɨnmɨn. Itəmahnəkotolkeikeiməmənəkotehnati apɨspɨs u nəmtətiənkəti. MətəuUhgɨn
ko təsəfɨnəiən nəmtətiən kəti kəm təmah tol lanu. Mətəu Uhgɨn otəfɨnə əmə nəmtətiən
kətiəh kəm təmah, inəha nəmtətiən rəha iəni Jonə. 30Təhmen əmə e Jonəmə in nəmtətiən
kəti tatuvən o nətəm Ninivə u aupən, kəni tol lanu, iəu Nətɨ Iətəmimi iəu mɨn nəmtətiən
rəha nətəmimi u rəueiumɨne.

31 “Kəni e nian əha Uhgɨn otakil nətəmimi rəfin, kəni kwin rəha nɨtəni pesi ikɨn, otəhtul
məni pətɨgəm məmə itəmah nətəm nəkotərah. Otəhrun nəniən lanəha mətəu-inu, in
təmiet e nɨkalɨ nɨtəni əpəha isəu agɨn, kəni maliuək muva məmə otətəu nəghatiən rəha
Kig Solomən u iətəm teinatɨg pɨk. Kəni oteruh-to, suah kəti iətəm in ilɨs agɨn mapirəkɨs
Kig Solomən tɨnuva, mətəu itəmah nəsotətəlɨgiən.

32 “Kəni nətəm Ninivə okotəhtul e nian Uhgɨn otakil nətəmimi ərəfin lan, kəni ilah
okotəni məmə itəmah nəmotol noliən tərah. Kəni ilah okotəhrun nəniən lanəha mətəu-
inu, nian ilah kəmotətəu nəghatiən rəha Jonə, ilah kəmotəuhlin ilah e noliən tərah mɨn
rəhalah. Kəni rəueiu u, suah kəti u ikɨnu in ilɨs pɨk tapirəkɨs Jonə.”

Nəhagəhagiən rəha lait
(Mat 5:15; 6:22-23)

33 Kəni Iesu təməni məmə, “Ko suah kəti təsasiəpəniən e lait, kəni ko matɨg məhluaig
lan uə təfən e nɨpəg nati kəti. Kəpə. Mətəu nian iətəmi tasiəpən e lait, otəkeikei
maharu pəri e nɨgi rəha lait məmə nətəmimi u kəutəhuva e nɨpəg nəuan nimə, kəni
ko mauteruh nəhagəhagiən rəha lait kəni kotəhrun neruhiən nati lan. 34 Nəhmtəm
təhmen e lait u tətəfən nəhagəhagiən kəm nɨpətɨm. Nian nəhmtəm mil kuəuvɨr,
təhmen əmə məmə nɨpətɨm təriauəh e nəhagəhagiən. Mətəu nian nəhmtəmmil kuərah,
təhmen əmə məmə nɨpətɨm təriauəh e napinəpuiən.† 35 Kəni tol lanəha, ik onəkəkeikei
mateh vivi məmə rəham nəhagəhagiən in səniən məmə napinəpuiən. 36 Kəni nəmə
rəham nəmiəgəhiən təriauəh vivi e nəhagəhagiən, napinəpuiən otɨkə agɨn lam, kəni
nəhagəhagiən tasiəgəpɨn vivi rəfin rəhamnəmiəgəhiən, təhmen=pən əmə e nəhagəhagiən
rəha nəuanɨsiə tətasiəgəpɨn ik.”

Iesu təmagət əskasɨk
e Farəsi mɨnmɨne
nəgətunmɨn rəha lou

(Mat 23:1-36;Mak 12:38-40; Luk 20:45-47)
11:27 Luk 1:28,42,48 11:29 Mat 16:4 11:31 1King 10:1-10 11:32 Jona 3:5-10 11:33 Mak 4:21; Luk
8:16 † 11:34 Nɨpətɨn kəti rəha “nəhmtəmmil kuəuvɨr” təni məmə, ik kəti u nɨkim tagiən o nasiruiən e nətəmimi e
rəhamməni. Kəni nɨpətɨn kəti rəha “nəhmtəmmil kuərah” təni məmə, ik iəumɨs kəti. Nɨpətɨn kəti mɨn rəha “nəhmtəm
mil kuəuvɨr” təni məmə, rəham nətəlɨgiən kətiəh əmə o Uhgɨn.
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37Kəninian Iesu təməghati rəkɨs, kəni Farəsi kəti təmuvaməni=pənkəminməməokian
muauən əpəhae rəhannimə. Kəni Iesu təmaliuəkmuvən əpəha iməməharəg enɨkalɨ tepɨl
o nauəniən. 38Kəni Farəsi əpəha təmauɨt ohni narmɨn təmiuvɨg nian təmeruhməmə Iesu
təməsəueiuiən nəhlmɨn e nəhu uərisɨg təpanauən.

39 Kəni Iərmənɨg təməni=pən kəm in məmə, “Itəmah u Farəsi mɨn, nəkotəhmen əmə
e kap mɨne pɨlet iətəm nəutafəl ilah əpəha ihluə əmə, mətəu in əpəha e nɨpəgnəualah,
kotapɨn. Itəmah nəkotəriauəh e navərəsiən mɨne nərahiən. 40 !Itəmah nəutalməli pɨk!
?Nɨkitəmah təhti uə kəpə məmə, Uhgɨn iətəm təmol nɨpətɨtəmi, in mɨn təmol nɨkitəmi? !
Əuəh! 41Mətəu onəkotəfən kəmnanrahmɨn e nɨkitəmah agiən, kəni natimnati rəfin ihluə
mɨne imə okotəhruahrumotəuvɨr.

42 “!Mətəu itəmah Farəsi mɨn, nərahiən asoli otuva o təmah! Itəmah nəutohtəu=pən
vivi nɨpɨspɨsɨ Lou mɨn. Itəmah nəkotəni məmə nautol tait rəhatəmah e nɨmalɨ mɨnɨt
mɨne ru mɨne nəuvein mɨn kotol lanəha, u iətəmimi tətəfən e nauəniən. Inu təhruahru
e Lou, mətəu itəmah nɨnotəpəh nɨtəu-pəniən suaru əhruahru rəha nakiliən iətəmimi,
mɨne suaru rəha nolkeikeiən Uhgɨn. Onəkotəkeikei motol noliən təuvɨr asoli əha, kəni
məsotaluiənməmə nəkotol tait rəhatəmah.

43 “Itəmah u Farəsi mɨn, nərahiən asoli otuva o təmah, mətəu-inu nəkotolkeikei məmə
nəkəhuvən məutəharəg aupən e nimə rəha nuhapumɨniən. Kəni e makɨt, nəkotolkeikei
məmə nətəmimi okotəfəri=pɨnə nəhlmɨ lah kəm təmah o nɨsiaiən itəmah.

44 “ItəmahuFarəsimɨn, nərahiənasoli otuva o təmah,mətəu-inu itəmahnəkotəhmene
suvət u kotamɨkmɨk, mətəu kəsəhrun əhruahruiənməmə in iə, kəni nətəmimi kəutaliuək
pɨkɨn lanmotəruru, məutol rəhalah nəmiəgəhiən tətamɨkmɨk.”‡

45 Kəni iəgətun kəti rəha Lou təməni=pən kəm Iesu məmə, “Iəgətun. Nian nətəni
nəghatiənmɨn u, kəni tətərəkɨnmɨn itɨmah.”

46 Kəni Iesu təni məmə, “! Nəgətun mɨn rəha Lou! Nərahiən asoli otuva o təmah
mətəu-inu, itəmah nəutəlɨn-pəri nati fɨgəm mɨn u tiəkɨs məmə nətəmimi okotos.§ Kəni
məsotasiruiən nəuvetɨn e nəuanəhlmɨtəmahməmə onəkotasiru e lah o nosiən natimnati
mɨn əha.

47 “Nərahiən asoli otuva o təmah mətəu-inu itəmah nəutuvləkɨn nimə təuvɨr mɨn o
suvət rəha iənimɨn rəhaUhgɨn aupən, kəniməutəniməmənəutɨsiai ilah. Mətəunəuteiuə.
Tɨpɨtəmahmɨn əmə kəmotohamu ilah.* 48Tol lanu, itəmahnəutəni pətɨgəmməmə itəmah
nəutegəhan e natimnatimɨn əha tɨpɨtəmahmɨn kəmotol aupən, u kəmotohamu iənimɨn,
kəni itəmah nɨkitəmah tagiən o noliən rəhalah, kəni ko nautuvləkɨn suvət mɨn rəhalah.

49“Kəni tol lanəha,Uhgɨnu iətəmteinatɨgpɨk təməniməmə, ‘Iəuoiəkahli=pənrəhak iəni
mɨn mɨne aposɨl mɨn okəhuvən motəghati kəm lah, kəni ilah okotəgəu rəkɨs ilah motol
nərahiən kəm nəuvein, kəni motuhamu nəuvein.’ 50 Tol lanəha, Uhgɨn otakil itəmah
təhmenməmə itəmah əmə nəmotohamu iənimɨn rəfin rəhan, kəni in otol nalpɨniən kəm
təmah o nɨmɨsiən rəhalah, ilah u kəməutatɨg e nətuəuiniən e nɨftəni mətəuarus=pa u
rəueiu, 51 iəni mɨn rəfin u kəmotuhamu əpəha e Epɨl mətəuarus=pən Səkaraea, u iətəm
təmɨmɨs e Nimə rəha Uhgɨn e nəlugɨn e oltə mɨne nimə.† Kəni nɨpəhriəniən, itəmah u
rəueiumɨne, Uhgɨn otol nalpɨniən kəm təmah.

52 “Kəsi, itəmah mɨn u nəgətun mɨn rəha Lou, nərahiən asoli otuva o təmah mətəu-
inu suaru kəti əha ikɨn iətəm tətəgətun nak Uhgɨn tolkeikei. Itəmah nəkotəhrun suaru
əha, mətəu nəutəhluaig lan məmə nətəmimi kotəruru. Itəmah nəsotəgətun-pəniən, kəni
məutasisɨg e nətəmimiməmə ilahmɨn kotəruru nɨtəu-pəniən.”
‡ 11:44 Lou rəhanətəmIsrel tətəniməmə, nəmə suahkəti otek iətəmi təmɨmɨs, kəni in tamɨkmɨk eLou. Tol lanəha, ilah
okotəkeikei motol əpətɨn uə nəmtətiən kəti ikɨn kəmol suvət ikɨnməmə nətəmimi okəsotaliuək pɨkɨniən lan. § 11:46
“Nati fɨgəm” u Iesu tətəghati lan, in lou əlkələh mɨn tepət pɨk rəha nətəm Isrel. * 11:47 Iesu tətahi Farəsi mɨn
mətəu-inukəutəniməməkəutɨsiai iəni aupənmɨn. Mətəu ilahkəsotoliənnatimnatimɨnu iənimɨnkəmautəni. † 11:51
E Nauəuə Rəha Uhgɨn u e Oltestɨmɨn, Epɨl in iəni aupən agɨn, kəni Səkaraea, in naunun. Afin-to e Jen 14 mɨne 2Kron
24:22.



LUK 11:53 143 LUK 12:17

53Nian Iesu təmiet enimə əhamɨnətaliuəkmɨnatuvən, kəninəgətunmɨnrəhaLoumɨne
Farəsi mɨn, niəməha təmol ilah. Təmətuəuin əha ikɨn əha, ilah kəməhuva məmə tɨkɨmɨr
mɨn rəhan. Kəni ilahkəməutərakipənenəghatiən əskasɨk tepət kəmin 54məməokoteruh-
to nəniən kəti rəhan u iətəm təsəhmeniən.

12
Nəghatiənmɨn

rəha nem əskasɨkiən
(Mat 10:19-20,26-33; 12:32)

1 Kəni e nian əha, nətəmimi tepət kəməhuva kətiəh, ko kafin kəruru. Mətəu nətəmimi
tɨnepət pɨk, kəni məutəhgi-əhgi rəkɨs ilah mɨn. Kəni ko Iesu tətuəuin mətəghati kəm
rəhan mɨn nətəmimi məmə, “Itəmah, onəutətəu itəmah o is rəha Farəsi mɨn, is u in
noliən rəhalah u rəhalah nəniən təuvɨr, mətəu nɨkilah tamɨkmɨk. 2Natimnati u iətəmimi
tatol oneuən, Uhgɨn otəpanəfətɨgəm, tagəhag ikɨn. Kəni natimnati iətəm iətəmimi
tətəhluaig lan, kəni Uhgɨn otəpanəfətɨgəm, nətəmimi okoteruh. 3 Natimnati u nautəni
e napinəpuiən, nətəmimi okotətəu e nərauiə asoli. Kəni natimnati u nəutəni oneuən e
nɨpəgnəua nimə, nətəmimi kəpanotəni pətɨgəm əpə ihluə, nətəmimi rəfin okotətəu.

4 “Rəhak mɨn nətəmimi, iəkəni kəm təmahməmə, nəsotəgɨniən e nətəmimi u kotəhrun
nuhamuiənnɨpətɨtəmah,mətəuuərisɨg, ko kəsotolmɨniənnati kəti tərah e təmah. 5Mətəu
iəkəni pətɨgəm kəm təmah iətəmi u təhruahru məmə onəkotəgɨn lan. Onəkotəkeikei
motəgɨn e Uhgɨn, mətəu-inu nian in otohamu suah kəti, in təhrun nərəki-pəniən in e
nɨgəmasoli. Əuəh, nɨpəhriəniən, iəkəni kəm təmahməmə onəkotəkeikeimotəgɨn eUhgɨn.
6Mənɨg əlkələh uəha kotəhmen e kəuviəguvehli u kos nəhmtɨ lahməni əkəku əmə, mətəu
Uhgɨn təsaluiən agɨn e kəti. 7 Sotəgɨniən, mətəu-inu Uhgɨn tolkeikei itəmah tapirəkɨs
mənɨgmɨn tepət. Nɨpəhriəniən, Uhgɨn təmafinməhrun vivi nəuanutəmah rəfin.

8 “Iəkəni kəm təmah məmə, nəmə iətəmi tətəni pətɨgəm e nəhmtɨ nətəmimi məmə in
rəhak kəti, kəni iəuNətɨ Iətəmimi, iəumɨn iəkəni pətɨgəmenəhmtɨnagelomɨn rəhaUhgɨn
məmə in rəhak iətəmimi. 9Mətəu nəmə iətəmi tətəni pətɨgəme nəhmtɨ nətəmimiməmə in
səniəmə məmə iətəmimi kəti rəhak, kəni iəu iəkəni pətɨgəm e nəhmtɨ nagelo mɨn məmə
suah u in səniəmə iətəmimi kəti rəhak. 10 Kəni iətəmimi tətəni nəghatiən tərah e Nətɨ
Iətəmimi, Uhgɨn otafəl rəkɨs rəhan təfagə tərah. Mətəu iətəmimi tətəghati rah e Narmɨn
Rəha Uhgɨn, ko Uhgɨn təsafəl rəkɨsiən rəhan təfagə tərah.*

11 “Kəni nian kotiuvi pətɨgəm itəmah e nimə rəha nuhapumɨniən, mɨne e nəhmtɨ
iərmənɨgmɨn,mɨnenətəmiasolimɨnməmə okotiuvi pətɨgəmitəmahməutakil rəhatəmah
nəghatiən, kəni nɨkitəmah otəsəhti pɨkiən məmə onəkotəhro lanu motuhalpɨn rəhalah
nəghatiən, 12 mətəu-inu e nian əhruahru əha, Narmɨn Rəha Uhgɨn otəgətun itəmah e
nəghatiən nak onəkotəghati lan kəni motəni kəm lah.”

Nəghatiən əuhlin
e iətəmi u rəhan nautə tepət mətəu rəhn-kapə tɨkə

13 Kəni nətəmi mɨn əha kəti təməni=pən kəm Iesu məmə, “Iəgətun. Rəhak tatə tɨnɨmɨs
rəkɨs. Pale, əni=pən kəm piak məmə otəuəri natimnati rəha tatə rəhatɨmlau məmə təfa
rəhak nəuvein, u iətəm tatə təmələhu məmə rəhak.” 14Mətəu Iesu təməni kəm in məmə,
“Iəu kəti, iəu iəkɨkə e nətəlɨgiən u rəhatəlau o nəuəriən rəhatəlau natimnati.” 15Kəni Iesu
təməni=pən kəm lah məmə, “Onəutətəu vivi itəmah. Onəkotasisɨg vivi e təmah məmə
nəsotoliən məmə itəmah navərəs mɨn, mətəu nəukətɨ nəmiəgəhiən təsɨsɨpəniən e nautə
tepət.”

16 Kəni təməni nəghatiən əuhlin u məmə, “Suah kəti, rəhan nautə tepət, kəni rəhan
nasumiən təuvɨr pɨk. 17 Kəni məni=pən aru kəm in məmə, ‘?Kəsi, oiəkəhro əha rəueiu,
12:2 Luk 8:17 12:7 Luk 12:24; Uək 27:34 * 12:10 Afin-to futnotmɨn əpəhaMat 12:32mɨneMak 3:29. 12:11
Mak 13:11; Luk 21:12-15 12:15 1Tim 6:9-10
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mətəu-inu rəhak nimə mɨn kɨnotəpəh nəhmeniən məmə iəkəfən nauəniən nəgək mɨn
ikɨn?’

18 “Kəni in təməni məmə, ‘Təuvɨr məmə iəkol lanu lan. Iəkəmki rəkɨs niməmɨn u, kəni
mol nimə asoli mɨn nəuvein iətəm iahginmɨn nəuvetɨn. Kəniməlɨn=pən nəgək nauəniən,
mɨne nautəmɨn rəhak ikɨn. 19Kəni iəkəhrun nəniən aru kəm iəuməmə, rəhak natimnati
tepət pəhriən təhmen o nu tepət. Kəni rəueiu əha iəkəmeig, mətauən, mətəmnɨm, kəni
mətətəu nagiəniən təuvɨr əmə lanu rəha nian rəfin.’

20 “MətəuUhgɨn təməni=pənkəminməmə, ‘!Ik ialməli! Iəu iəməfɨnənəmiəgəhiənukəm
ik,mətəu rəueiu əmə u lapɨn, iəkos rəkɨs, nəkɨmɨs. ?Kəni okəhro e natimnatimɨn u rəham
ik nəmoriarun=pa tepət pɨk, kəni pəh otarmənɨg e natimnati mɨn əha?’ ”

21Kəni Iesu təməni məmə, “Uhgɨn otol əmə lanəha kəmnətəmimi u kəutoriarun nautə
mɨn tepət məmə rəhalah, kəni nɨkin təsəhti pɨkiən noliən təuvɨr mɨn u Uhgɨn tolkeikei.”

Nəsotətəlɨg pɨkiən
e natimnati rəha nɨpətɨtəmi

(Mat 6:19-21,25-34)
22 Kəni Iesu təməni kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, “Mətəu-inu noliən əha, iətəni

kəm təmah məmə, nəsotətəlɨg pɨkiən e natimnati rəha nəmiəgəhiən rəhatəmah məmə
onəkotun nak, kəni məsotətəlɨg pɨkiən e natimnati rəha nɨpətɨtəmah məmə onəkəhuvən
e nak. 23Nəsotətəlɨg pɨkiən mətəu-inu nəmiəgəhiən rəhatəmah tapirəkɨs nauəniən, kəni
nɨpətɨtəmah tapirəkɨs napən mɨn rəha nuvəniən lan. 24 Oteruh-to mənɨg mɨn, ilah
kəsotasumiən, kəni məsotəuləkiən, kəni rəhalah nimə rəha nauəniən tɨkə, mətəu Uhgɨn
in tətaugɨn ilah. !Mətəu Uhgɨn tolkeikei pɨk itəmah tapirəkɨs mənɨgmɨn!

25 “? Nɨkitəmah təhti məmə rəhatəmah nətəlɨg pɨkiən təhrun noliən rəhatəmah
nəmiəgəhiən təfəməh? !Kəpə! Noliən rəha nətəlɨg pɨkiən təsəfɨnəiən auə kətiəh mɨn e
nəmiəgəhiən rəhatəmah. 26 ?Mətəu nəmə itəmah nəsotəhruniən noliən nati əkəku kəti tol
lanəha, kəni təhro nəutətəlɨg pɨk e natimnati pɨsɨn pɨsɨnmɨn e nəmiəgəhiən rəhatəmah?

27 “Nɨkitəmah təhti-to noliən rəha nəugɨnɨgi mɨn u kəutəugɨn. Ilah kəsotoliən nati
kəti, məsotəhliən rəhalah napən. Mətəu iəkəni kəm təmah məmə aupən, Kig Solomən,
in iətəmimi rəhan nautə tepət, kəni rəhan napən iətəm tatuvən lan, ilah kotəuvɨr mo-
tapirəkɨs. Mətəunəugɨnɨgi əpnapɨnmɨnkotəuvɨr tapirəkɨs agɨn rəhannapən. 28Nəugɨnɨgi
mɨn əhakəutəhtul oniankətiəh əmə, kəni olauɨg, kuvanenɨgəm,mətəuUhgɨn in tatol ilah
kotəuvɨr pɨk. ?Kəni nɨkitəmah təhti məmə in otəfɨnə napən kəm təmah uə kəpə? !Əuəh!
Rəhak nətəmimi, rəhatəmah nəhatətəiən təkəku agɨn.

29 “Təsəuvɨriən məmə nɨkitəmah təhti pɨk natimnati o nəmiəgəhiən rəhatəmah, kəni
nian rəfin nəutəsal e nauəniən nɨgtəmah mɨne nəmnɨmiən nɨmtəmah. 30 Nɨkitəmah
təsəhti pɨkiən natimnati mɨn əha, mətəu-inu nətəmkəsotəhatətəiən e Uhgɨn, ilah kəutəsal
e natimnati mɨn əha. Rəhatəmah Tatə in təhrun natimnati iətəm nəkotəkeikei motos o
nəmiəgəhiən rəhatəmah. 31 Mətəu onəkotətəlɨg pɨk əmə e natimnati rəha Narmənɨgiən
RəhaUhgɨnmotol təhtul aupən e nəmiəgəhiən rəhatəmah, kəni in otəfɨnəmɨn kəmtəmah
natimnati mɨn rəha nəmiəgəhiən u ikɨnu e nəhue nɨftəni.

32 “Nəsotəgɨniən, itəmah rəhak mɨn sipsip itəmah təkəku əmə, mətəu-inu Tatə
rəhatəmah nɨkin tətagiən pɨk o təmah məmə onəkotatɨg ahgəl rəhan narmənɨgiən, kəni
in oteh vivi itəmah, kəni onəkotarmənɨg itəmah min. 33 Onəkotəfətɨgəm rəhatəmah
natimnati nətəmimi kotos nəhmtɨn, kəni motəfən məni kəm nanrah mɨn. Nian nəkotol
təuvɨr lanu, in təhmen məmə ikɨn nautə rəhatəmah otətəməhli ikɨn ko təsərahiən nian
kəti, kəni itəmah onəkotələhu pən rəhatəmah natimnati iətəm təuvɨr əpəha e negəu e
neai iətəm ko təsɨkəiən. Kəni ikɨn əha, ko nakləh mɨn kəsotərəkɨniən, kəni ko uvni mɨn
kəsotərəkɨniən natimnati mɨn əha. 34 Iətəni lanu mətəu-inu, ikɨn pəhruvən rəhatəmah
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natimnati təuvɨrmɨnkəutəməhli ikɨn, kəni nɨkitəmahotəkeikeiməhti-əhti natimnatimɨn
əha ikɨn əha.”

Nətəmimi rəha Iesu okotəkeikei mautol əpenə
rəhan nuvaiən

35 Kəni Iesu təməni məmə, “Nian mɨn ərəfin, onəutəhtul maru, təhmen e iətəmi təfən
napən rəha uək, meargin rəhan kətəuti, kəni masiəpən e rəhan nəuanɨsiə nian rəfin.
36 Onəkotəkeikei motəhmen e noluək mɨn rəha iərmənɨg kəti təmsɨpən e lafet kəti rəha
marɨt kəti. Kəni nian in təmuva məhti-əhti doə, kəni əmeiko, ilah koterəh e doə məmə
otuvən imə. 37Noluəkmɨn u kəutairməutəhtulmaru nian iərmənɨg tətuva, ilah kəmoteh
kəni motos nəuvɨriən rəha iərmənɨg. Nɨpəhriəniən u iəkəni kəm təmah məmə, in otuvən
e napən rəha uək, kəni mauɨn e lah məmə okəhuva motəharəg, kəni in oteh vivi ilah
kəni maugɨn ilah. 38 Kəni nəmə iərmənɨg otətuva lapɨn e napinəpuiən, uə e nian mənɨg
nətəkakə lan, mətəu noluək mɨn kəutair mautol əpenə əmə, kəni in otol təuvɨr agɨn
kəm lah. 39 Kəni itəmah nəkotəkeikei motəhrun məmə, nəmə suah kəti təhrun nian
əhruahru iətəm iakləh otuva e rəhan nimə məmə otakləh, kəni ko in təsapɨliən, in
otətəhtulmarumateh vivi rəhan niməməmə iakləh otəsuvaiən imə. 40Kəni itəmah, nian
rəfin nəkotəkeikei məutəhtul marumətəu-inu iəu Nətɨ Iətəmimi iəkuva mɨn e nian iətəm
itəmah nəsotəhruniən.”

41Kəni Pitə təməni=pənkəminməmə, “Iərmənɨg. ?Nəghatiən əuhlinunətəni rəhatɨmah
əmə, uə rəha nətəmimi ərəfin?”

42Kəni Iərmənɨg təniməmə, “?Pəhu in ioluəkkənimeinatɨgmɨnmatol rəhanuək enian
mɨn rəfin e noliən iətəm təuvɨr? ?Kəni iərmənɨg kəti otəfəri pəh otuva iətəmi asoli rəha
noluəkmɨn e nimə rəhanməmə in təuəri nauəniən nɨg noluəkmɨn rəfin e nian əhruahru
rəhan? 43 Kəni nian iərmənɨg rəha suah kəha tɨtəlɨg=pa, kəni meruh məmə in tatol vivi
rəhan uək, kəni in otol təuvɨr kəm ioluək əha. 44Nɨpəhriəniən iəkəni kəm təmah məmə,
iərmənɨg in otəfəri ioluək əha tuva mol iətəmi asoli lan məmə in otarmənɨg e natimnati
rəfin rəhan. 45 ?Mətəu nəmə ioluək u nɨkin təhti məmə, ‘Rəhak iətəmi asoli təsuvaiən
nuvəh. Ko təsuva uəhaiən.’ Kəni ioluək əha tɨnətuəuinmɨnatoh noluəkmɨn nɨpətanmɨne
nəman, kəni muvən mətauən mətəmnɨmmətapɨs. ?Kəni iərmənɨg otol nak? 46 Iərmənɨg
rəha suahuotɨtəlɨg=pa ohni e nian kəti iətəmin təsəhruniənkəniməsəhtulmaruiənohni.
Kəni iərmənɨg otəfənnalpɨniənasoli kəmin, kəni in otəfən in tuvənmatɨg ilah nətəmimɨn
u kəsotoliən rəhan nəghatiən.

47 “Ioluək əha iətəm tɨnəhrun rəkɨs nəghatiən rəha iərmənɨg rəhan, mətəu in təsəhtul
maruiən məmə otol uək mɨn əha, kəni okoh in tətəu nahməiən. 48 Mətəu ioluək
iətəm in təsəhruniən nəghatiən mɨn rəha iərmənɨg, kəni in matol natimnati iətəm in
təsəhruahruiən iətəminotəkeikeimosnalpɨniənohni, kəni okohmətɨg ioluəku. Iətəmimi
u Uhgɨn tətəfən natimnati tepət kəm in, in otəkeikei mol natimnati tepət. Kəni iətəmimi
u kətələhu=pən natimnati tepət e nəhlmɨn, okətapuəh e natimnati tepət ohni.”

Iesu tatol nətəmimi kəutəuəri ilahmɨn
49 Kəni Iesu təməni məmə, “Iəmuva məmə iəkəhlman e nɨgəm e nəhue nɨftəni, kəni

nəmə rəueiu əha nɨgəm əha tɨnatuəu rəkɨs, kəni nɨkik tagiən. 50Nian əskasɨk kəti otuva
e rəhak nəmiəgəhiən, təhmen e noliənbəptais kəti, kəni nɨkik tətahmə lanmətəuarus otol
naunun. 51?Nɨkitəmahtəhtiməmə iəmuvauməmə iəkələhunəməlinuiənenəhuenɨftəni?
!Kəpə! Iəməsuvaiən məmə iəkələhu nəməlinuiən, mətəu iəmuva məmə iəkol nətəmimi
kotaiu atiti. 52 Kəni rəueiu əha, nəmə nətəmimi faif e lahuənu kəti, kəni okotəuəri ilah
mɨn, kɨsɨl oklahi keiu, kəni keiu okuahi kɨsɨl. 53 Tatə mɨne nətɨn iərman okətuərah o
lau mɨn. Kəni mamə mɨne nətɨn pətan, okətuərah o lau mɨn. Kəni pətan mɨne uhun,
okətuərah o laumɨn.”
12:35 Mat 25:1-13 12:39 Mat 24:43-44; 1Təs 5:2 12:44 Mat 25:21,23 12:46 Mat 24:45-51 12:47 Jem 4:17
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Nətəmimi okotəkeikei motəhrun nəmtətiənmɨn
(Mat 16:1-4; Mak 8:11-13)

54Kəni in təməghatimɨnkəmnɨməninnətəmimimətəniməmə, “Niannəkoteruhnɨmalɨ
nəpuəmɨn okotəri, kəni nəkotəni uəhai əməməmə otəfuv, kəni otol pəhriən. 55Kəni nian
nəkoteruh nɨuig notəsuvəhiən tol naugɨn,† nəkotəni məmə okəpiapei, kəni otol pəhriən.
56 !Ei! !Itəmah nəfaki eiuə mɨn! Itəmah nəkotəni məmə nəkotəhrun pɨk natimnati mɨn,
kənimotəhrun nehiən nɨftənimɨne neai, kəni nəkotəhrunməmə nian otuva lanəha, kəni
otol pəhriən lanəha. ?Mətəu təhro nəsotəhruniən nɨpətɨ nəmtətiən mɨn iətəm nauteruh
əha rəueiu?

57“?Təhronəsotɨtəpəniənsuaru iətəmtəhruahruməməonəkotohtəu=pən? 58Niansuah
kəti otələs ik nəkian e kot, kəni e nian natualiuək e suaru, kəni təuvɨr məmə nəkaupən
məghati kəminmuəni-vivi rəhatəlaunərahiən. Nəmənəsuoliən, kəni otələs ikmian ekot,
kəni iətəmi asoli rəha kot otegəhan=pən lam e nəhlmɨ polɨs, kəni otələs ikmuvənmasisɨg
lam e kaləpus. 59 Iətəni kəm ikməmə, nəmə tol lanəha, ko nəsietiən e kaləpus mətəuarus
nəkəkeikei mətəou eməni rəfin agɨn o nalpɨniən rəham.”

13
Nətəmimi okotəkeikei motəuhlin ilah

e rəhalah noliən tərahmɨn
1Kəni e nian əha, nətəmimi nəuvein kəməhuvamotəni=pən kəm Iesuməmə nətəmKaləli
nəuvein kautoh natimiəgəh mɨn məmə okotol sakrifais lan kəm Uhgɨn, əmeiko, soldiə
mɨn rəhakəpmənuPailət kəməhuvamotohamu ilah, kəni nɨranatimiəgəhmɨnmɨnenɨra
nətəmimi mɨn kəmotaiu motol əmə kətiəh.* 2 Kəni Iesu təməni=pən məmə, “?Təhro? ?
Nɨkitəmah təhtiməmə nərahiən əskasɨk rəha nətəmKaləli əhaməmə inkonu ilah kotərah
pɨk tapirəkɨs ərəfin nətəmKaləli? 3 !Kəpə! Iətəni kəm təmahməmə təsoliən lanəha. Mətəu
okəmə itəmahmɨnnəsotəuhliniən itəmahenoliən tərahmɨn rəhatəmah, kəni itəmahmɨn
onəkohmɨs. 4 ?Kəni təhro e nətəmSailoam eitin əpə nimə əfəməh təməmeiməharəg-ərain
ilah kohmɨs? ?Nɨkitəmah təhtiməmənəmiəgəhiən rəhalah tərah tapirəkɨs nətəmimi rəfin
əpəha Jerusɨləm? 5 !Kəpə! Iətəni kəm təmah məmə təsoliən lanəha. Mətəu nəmə itəmah
nəsotəuhliniən itəmah e noliən tərah rəhatəmah, kəni itəmahmɨn onəkohmɨs.”

6 Kəni təməni nəghatiən əuhlin u məmə, “Iətəmimi kəti təmərfei nɨgi kəti e nasumiən
rəhan, nərgɨn u fik. Kəni nian nu mɨn nəuvein təmuva mɨnuvən rəkɨs, kəni suah u
təmuvən nian tepət mətəsal e nəuan nɨgi u, mətəu-inu təsəuəiən. 7 Kəni in təməni=pən
kəm suah u tateh nasumiən məmə, ‘Eruh-to. Iəmuva mətəsal e nəuan nɨgi mɨnos nu
kɨsɨl, mətəu iəseruhiən nəuan nɨgi kəti mɨne. Əuahli rəkɨs. Təsəuvɨriən məmə təhtul pəsɨg
e nɨftəni rəha nasumiən.’ 8 Kəni suah u iətəm tateh nasumiən təni=pən kəm in məmə,
‘Iətəmi asoli, upəh-to pəh tos mɨn nu kətiəh. Kəni iəkel nɨftəni mɨtəlau e nəukətɨn, kəni
masiru lanməmki=pənnɨftəni təuvɨr. 9Kəni nəmə təuə enu əha ikɨn, kəni ko təuvɨr. Mətəu
nəmə kəpə, ik nəkəhrun nətei rəkɨsiən.’ ”

Iesu təmol vi
pətan kəti e Sapət

10 Kəni e Sapət kəti, Iesu təmətəgətun nətəmimi əpəha e nimə rəha nuhapumɨniən.
11Kəni pətan kəti əha ikɨn narmɨn tərah tətatɨg lan e nu eitin, kəni tatol məmə nəmtahn
tatekəu enian rəfin, kəniməsəhtul əhruahruiən. 12Kəni Iesu təmeruh in, kəni in təmauɨn
lanməməotuvaohni, kəni təni=pənkəminməmə, “Pətan. Iəu iatɨtɨs rəkɨs rəhamnɨmɨsiən,
ko təsaskəlɨmiən ik.” 13 Kəni Iesu təmələhu=pən nəhlmɨn lan, kəni əmeiko, təməhtul
əhruahrumɨnəuvɨr, kəni mɨnatəni-vivi Uhgɨn.
† 12:55 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “Nian nəkotətəu nɨmətagi iətəm tatsɨpesi,” mətəu-inu əpəha Isrel,
nəpiapeiən tətuərisɨg e nɨmətagi iətəm tatsɨpesi. 12:59 Mat 5:25-26 * 13:1 Nətəm Isrel kəmotauɨt o nɨmɨsiən
rəha nətəmimi mɨn əha mətəu-inu ilah kəutatɨg e Nimə Rəha Uhgɨn u tasim, kəni mautol nati Lou tətəni. 13:2 Jon
9:2 13:7 Luk 3:9 13:8 2Pitə 3:9,15
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14Mətəu iətəmi asoli rəha nimə rəha nuhapumɨniən, nɨkin təmahmə məmə inko Iesu
təmol vi pətan u e nian rəha Sapət. Kəni in təməni=pən kəm nətəmimi məmə, “Nian
sikɨs rəhatəmah o noliən uək lan. Nəkotəhrun nəhuvaiən e nian mɨn əha məmə in otol
vi itəmah lan, mətəu e nian rəha Sapət, onəsəhuvaiən lan.”

15 Kəni Iərmənɨg təməni=pən kəm in məmə, “!Itəmah nəfaki eiuə mɨn! ?Pəh u ikɨnu
e nɨkitəmah e nian rəha Sapət, kəni təsɨtɨsiən rəhan kau uə togki u təmohrain, kəni
masɨg muvən təmnɨm nəhu? !Kəpə! Itəmah mɨn nautol lanəha. 16 Mətəu pətan əha,
in nəuanɨləuɨs kəti rəha Epraham, u Setən təməlis o nu eitin. Kəni təhruahru əmə iəu
iəkəkeikei mɨtɨs kəni mosmiəgəh in e nian rəha Sapət.” 17Kəni nəghatiən rəha Iesu təmol
rəhan tɨkɨmɨr mɨn kəmotaulɨs. Kəni nətəmimi rəfin, nɨkilah tagiən o uək təuvɨr agɨn mɨn
iətəm Iesu tatol ilah.

Iesu təməni nəghatiən əuhlin keiu e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn
(Mat 13:31-33;Mak 4:30-32)

18 Kəni Iesu təməni məmə, “?Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn in təhmen e nak? Pəh iəkəni
nəghatiən əuhlin kəti məmə otəgətun itəmah eNarmənɨgiənRəhaUhgɨn. 19Nəua nɨgi kəti
u nɨkɨtɨn natiəkəku agɨn u tətəgətun=pən Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.† Kəni suah kəti tərfei
e rəhan nasumiən. Kəni nɨkɨtɨn teviə mol iahgin, kəni mənɨg ilɨs mɨn kəhuva motol=pən
nimaalah e nəhlmɨnmɨn.”

20Kəni təməni mɨn məmə, “?Iətəgətun Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn məmə in təhmen=pən
e nak? 21 In təhmen=pən e is nəuan nəuvetɨn iətəmpətan kəti tətalkin flauə e pesɨn asoli,
kəni təhgi flauə rəfin tətasisi matol iahgin.”

Təuə əkəku
(Mat 7:13-14,21-23)

22Nian Iesu təmətaliuəkmatuvən Jerusɨləm,kənimətəgətunnətəmimienəhruənuasoli
mɨn mɨne lahuənu mɨn. 23Kəni suah kəti təmətapuəh ohni məmə, “?Iərmənɨg, nətəmimi
nəuan nəuvein əmə iətəmUhgɨn otosmiəgəh ilah?”
Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, 24 “Iəkəni kəm təmah məmə onəkotəkeikei

motalkut pɨk məmə nəkəhuvən pən e namtɨhluə u iətəm natiəkəku tatuvən e negəu e
neai, mətəu-inu nətəmimi tepət okotalkut məmə okəhuvən imə, mətəu ko kəsəhuvəniən.
25Mətəu o nian kəti, iərmənɨg rəha nimə əha in otəhtul masisɨg e rəhan doə. Kəni itəmah
unəsəhuvaiən əha imə e nɨkulu iətəmnatiəkəku, onəkəutəhtul ihluəməutəhti-əhti nɨkulu
məutəni məmə, ‘Pale, Iərmənɨg. !Erəh e doə o tɨmah!’ Mətəu in otəni məmə, ‘Iəkəruru
agɨn itəmah.’ 26 Kəni itəmah onəkotəni məmə, ‘Iərmənɨg, kitah kəmotauən pəti, kəni ik
nəməgətun itɨmah əpəha imatɨmah ikɨn.’ 27Mətəu in otəni=pɨnə məmə, ‘Iəu iətəni kəm
təmah məmə iəkəruru agɨn itəmah. Itəmah rəfin nətəm nəkotərah agɨn. !Əhuvən əpəha
isəu ohniəu!’

28 “E nian əha itəmah onəkoteruh Epraham, mɨne Aisək, mɨne Jekəp, mɨne iəni aupən
mɨn kəutatɨg e negəu e neai iətəm Uhgɨn tətarmənɨg lan, mətəu itəmah onəutəhtul ihluə
kəni okəraki pətɨgəm e təmah, kəni onəkotasək, mautɨgət-ərain nəhluvtəmah, məutətəu
tərah. 29Kəni nətəmimi okotsɨpən enɨkalɨnmɨn rəfin rəhanəhuenɨftəni,məmə okəhuvən
motəharəg motauən e negəu e neai iətəm Uhgɨn tətarmənɨg lan. 30 Kəni təuvɨr məmə
nəkotəhrunməmə, nətəmiminəuvein iətəmkautəhuərisɨgokəhuvamotəhtulaupən. Kəni
nətəmimi nəuvein u kəutaupən, ilah okəpanəhuərisɨg.”‡
13:14 Eks 20:9-10; Dut 5:13-14 13:15 Luk 14:5 † 13:19 Nəghatiən Kris tətəni məmə, “nɨkɨtɨ mastət.” Mastət
in nɨgi kəti u nɨkɨtɨn in natiəkəku. Tateviə əpəha Isrel, mətəu tɨkə əpəha Nɨtəni. 13:25 Mat 25:10-12 13:27 Sam
6:8 13:28 Mat 8:11-12 13:29 Sam 107:3 13:30 Luk 14:9; Mak 9:35; 1Kor 4:9; Mat 20:8 ‡ 13:30 Nətəm
Isrel, nɨkilah təhti məmə ilah kəutəhtul aupən e nətəmimi ərəfin. Kəni nɨkilah təhti məmə Nanihluəmɨn kotərah əmə.
Mətəu Iesu təniməmə nətəmimi tepət rəha Isrel okəsəhuvəniən e negəu e neai, kəni Nanihluəmɨn tepət, ilah okəhuvən
e negəu e neai.
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Herot təmolkeikei məmə
in otuhamu Iesu

(Mat 23:37-39)
31Kəni e nian əha, Farəsi mɨn nəuvein kəməhuvamotəni=pən kəm Iesuməmə, “Təuvɨr

məmə onəkiet uəhai əmə u ikɨnu matuvən, mətəu-inu Herot Antipas tolkeikei məmə
otuhamu ik.”

32 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Herot Antipas in iol ekəu-ekəu, təhmen e
kuri rarpɨn. Əhuvənmotəni=pən kəm inməmə iəu iətəni məmə, ‘Eh-to. Nian əkuəkɨr əmə
əha ikɨn tətatɨg iətəm iəu iəkəhgi pətɨgəm narmɨn tərah mɨn e nətəmimi, kəni matol vivi
nɨmɨsiən rəha nətəmimi, kəni uərisɨg e nian kɨsɨl lan, kəni iəkol naunun e rəhak uək.’

33 “Nati əpnapɨn Herot təməni lanəha, mətəu iəu iəkəkeikei mətɨtəu=pən rəhak suaru
matuvənurəueiu,mɨneolauɨg,mɨneoniəhmuvənmietpən Jerusɨləm. Ikɨn əha əhruahru
iətəm okotəkeikei kɨsiai iəni mɨn ikɨn. Mətəu Jerusɨləm əmə, kətuhamu iəni mɨn rəha
Uhgɨn ikɨn.

34 “!Əui kəsi, nətəm Jerusɨləm, nətəm Jerusɨləm! Itəmah nəutohamu iəni mɨn rəha
Uhgɨn, kəni nətəmimi nətəm Uhgɨn təmahli=pa kəm təmah, nəutahtɨmu ilah e kəpiel
apɨn, inəha nətəmimi u rəha Uhgɨn nətəm kautos nəghatiən rəhan. Nian tepət iətigaru
əfəməh e nəhlmək məmə iəkos vivi itəmah, təhmen=pən e mənɨg iətəm tatuu nenətɨn
mɨn e nɨkəuvkəuvɨn, mətəu nɨkitəmah təsagiəniən, kəni məutəpəh iəu. 35Otafu-to. Uhgɨn
tɨnəpəh itəmah, rəhatəmah nimə nərahiən otələs, kəni nati tɨkə ikɨn. Kəni iəkəni kəm
təmah məmə, nati əha in nɨpəhriəniən mətəu-inu onəsoteruh mɨniən iəu mətəuarus
nəkotəni məmə, ‘!Iərmənɨg Uhgɨn tətatɨg ilau suah u iətəm tətuva e nərgɨn.’ ”

14
Iesu təmuvən əpəha ima Farəsi kəti ikɨn

1 E nian e Sapət kəti, Iesu təmuvən e nimə rəha iətəmi asoli kəti rəha Farəsi mɨn
məmə otauən, kəni nətəmimi kəmauteruh vivi in məmə otol-to nak. 2 Kəni inəha Iesu
təmətəharəg ikɨn, suah kəti tatɨmɨs e nɨmɨsiən u nɨpətɨn tətasisi, in tətəharəg iuəkɨr əmə
ohni. 3Kəni Iesu təmətapuəh o nəgətun mɨn rəha Lou mɨne Farəsi mɨn məmə, “?Təhro?
?Lou tətegəhan məmə suah kəti otol vivi nətəmi kautohmɨs kotəhrun nəmiəgəhiən mɨn
e Sapət, uə Kəpə?” 4Mətəu ilah kəsotəniən nati kəti mɨne. Kəni Iesu təmos suah u, mol
nɨpətɨn təuvɨr mɨn, kəni mahli=pən tatuvən.

5 Kəni təməni=pən kəm lah məmə, “?Nəmə itəmah kəti, rəhan suakəku, uə rəhan kau
otiuvɨg=pən pɨkɨn e nɨmɨl asoli e Sapət, kəni in otəhro? In otəkeikei muvən mələs rəkɨs
uəhai əmə. ?Pəh u e təmah otəsoliən lanəha?” 6Kəni rəhalah kəti nəghatiən təmɨkəməmə
okotəni.

7Kəni Iesu təmeh nətəmimi nəuvein iətəm kəmauɨn e lah o nauəniən, kəni kəməhuva
imə kəni motɨtəpɨn ikɨn mɨn rəha nɨsiaiən məmə okotəharəg=pən ikɨn. Kəni təməni=pən
kəm lah məmə, 8 “Nəmə iətəmi tətauɨn lam məmə onəkuva o nauəniən rəha marɨt, kəni
nəsuvəniənməharəg pɨpɨm ikɨn təuvɨr ikɨnmaupən. Məta suah kəti in tepət mapirəkɨs ik
tuva, 9 kəni iətəmi asoli rəha nimə otəni kəm ik məmə, ‘Agɨm. Pəh suah u in otəharəg u
ikɨnu.’ Kəni onakaulɨsmətəu-inu onəkəkeikeimeiuaiuməharəg ləhtəni agɨn ikɨnnɨsiaiən
tɨkə ikɨn. 10Mətəu nəmə suah kəti taun lam məmə nəkuvən mauən e nauəniən kəti, kəni
təuvɨr məmə nəkɨtəpɨn ikɨn nɨsiaiən tɨkə ikɨn. Kəni ko, nəmə iətəmi asoli rəha nimə tuva,
kəni in otəni kəm ikməmə, ‘Rəhak iətəmimi, uvənməharəg əha ilɨs, ikɨn təuvɨr ikɨn.’ Kəni
inu otləfəri nərgəmenəhmtɨnətəmi rəfin əha imə. 11 Iəkəni lanumətəu-inu iətəmi tətəfəri
aru in məmə otuva iətəmi asoli, Uhgɨn in otosiahu in. Mətəu iətəmimi tatosiahu aru in,
Uhgɨn otəfəri matol iətəmi asoli lan.”
13:35 Sam 118:26; Mat 21:9; 23:39; Mak 11:9-10; Jon 12:13 14:3 Luk 6:9 14:5 Mat 12:11; Luk 13:15 14:8
Prov 25:6-7 14:11 Mat 23:12; Luk 18:14
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12 Kəni Iesu təməni=pən kəm iətəmi asoli rəha nimə u məmə, “Nəmə natol nauəniən
asoli kəti e nərauiə uə lapɨn, təsəuvɨriənməmə nəkauɨn e ikmɨn nəuvein,mɨne piammɨn,
mɨne nɨmənin mɨn rəham, mɨne nətəmi rəhalah nautə tepət u kəutatɨg təlau lam. Nəmə
natol lanəha, kəniməta, ilahmɨnokotauɨn lamməmənəkuvənmotauən itəmahmin ilah,
kəni ilah okotalpɨn nati nəmol kəm lah. 13Mətəu nian natol nauəniən kəti, onəkəkeikei
mauɨn e nanrahmɨn, mɨne nətəmi nɨpətɨ lah nəuvetɨn tərah, mɨne iəhlkɨn rahmɨn, mɨne
nətəmi nəhmtɨlah tərah, məmə okəhuva nəkaugɨn ilah. 14Kəni Uhgɨn in otətuati e rəhan
nəuvɨriən kəm ik, mətəu-inu ko ilah kəsotalpɨn agɨniən nati nəmol kəm lah. Mətəu e
naunun nian, nian nətəmkotəhruahru okotəmiəgəhmɨn, Uhgɨn otətəu ik lan.”

Nəghatiən əuhlin
e nauəniən asoli

(Mat 22:1-10)
15Kəni ilah kəti əha ikɨn e nauəniən təmətəu nəghatiən əha, kəni təməni=pən kəm Iesu

məmə, “Təuvɨr pɨk o iətəmimi u otuvən əpəha e negəu e neai ikɨn Uhgɨn tətarmənɨg lan,
kəni mauən e nauəniən asoli rəhan.”

16 Mətəu Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Nian kəti, suah kəti təmol nauəniən asoli
kəti rəhan, kəni mauɨn e nətəmimi tepət məmə okəhuva motauən pəti ilah min. 17Kəni
e nian rəha nauəniən, in təmahli=pən rəhan iol əhruin məmə otuvən məni pətɨgəm
kəm nətəmimi u təmauɨn rəkɨs e lah. Kəni təmuvən məni=pən kəm lah məmə, ‘Əhuva-
tə motauən, inol əpenə-penə rəkɨs e nauəniən.’ 18Mətəu ilah rəfin kəmotəpəh nuvəniən
motəni məmə ko kəsuvaiən. Kəti təmaupən məni kəm in məmə, ‘Pale. Əni=pən-to kəm
rəham iətəmi asoli məmə ko iəsuvnəiən mətəu-inu, iəmos əmə nəhmtɨ nɨftəni kəti, kəni
iəkəkeikei muvənmeruh.’

19 “Kəni kəti mɨn təniməmə, ‘Pale. Əni=pən kəmrəham iətəmi asoliməmə ko iəsuvnəiən
mətəu-inu iəmos əmənəhmtɨ kau ten rəha niuviən kat, kəni iəkəkeikeimuvənmehpɨpɨm
rəhalahmɨn uək.’

20 “Kəni kəti mɨn təni məmə, ‘Əni=pən kəm rəham iətəmi asoli məmə ko iəsuvnəiən
mətəu-inu, kəmit rəhak pətan kəhuva lahuənu u rəueiu.’

21 “Kəni iol əhruin təmuva məni=pən kəm rəhan iətəmi asoli. Kəni iətəmi asoli u nɨkin
təmahməpɨk, kəni təməni=pənkəmrəhan iol əhruinməmə, ‘Uvənuəhai e suarumɨne ikɨn
mɨn nəuvein e taun meruh nanrah mɨn, mɨne nətəmi nɨpətɨ lah mɨn tərah, mɨne nətəmi
nəhmtɨ lah tərah, mɨne nətəmi nəhlkɨlah tərah, kəni mit ilahməhuva.’

22 “Kəni in təmol nati rəhan iətəmi asoli təməni, kəni nian in təmɨtəlɨg=pa məni=pən
kəm rəhan iətəmi asoli məmə, ‘Iətəmi asoli. Iəu inol rəkɨs natimnati mɨn iətəm ik nəməni
məmə iəkol,mətəunauəniən tepət əhanəh əha ikɨn, kəninimə təhmenenətəmiminəuvein
mɨn.’

23 “Kəni iətəmi asoli təməni kəm ioluək məmə, ‘Kəni ko uvən e suaru, mɨne ikɨn mɨn
rəfin ihluə e taun, kənimuvənmuh nɨkilahməmə ilah okəhuva imə, məmə nimə u rəhak
otəkeikei məri. 24Mətəu iəkəni kəm ik məmə nətəmi iəmaupən mauɨn e lah, ko kəsotun
askəuvɨniən nauəniən nəuvetɨn rəhak.’ ”

Suaru o nɨtəu-pəniən Iesu
25 Nɨmənin nətəmimi tepət kəmautəhuərisɨg e Iesu e suaru. Kəni nian in təmeirair

məni=pən kəm lah məmə, 26 “Nəmə suah kəti tolkeikei məmə otuərisɨg lak, in otəkeikei
mol iəu iəkəhtul aupən e rəhan nəmiəgəhiən. In otəkeikei molkeikei pɨk agɨn iəu,
mapirəkɨs rəhan tatəmɨnemaməmɨne rəhan pətanmɨne nətɨnmɨnmɨne pianmɨnmɨne
nəuvɨnɨn mɨn, mɨne in əhruahru mɨn.* Kəni nəmə təsoliən lanəha, ko in təsəhmeniən
məmə otuva rəhak iətəmimi. 27 Kəni nəmə iətəmimi kəti təsələsiən rəhan nɨgi kəluau
mɨtəu=pa iəu, ko in təsəhmeniənməmə in otuvamol rəhak iətəmimi lan.

14:14 Jon 5:29 14:15 Luk 13:29 14:20 1Kor 7:33 * 14:26 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, iətəmi
tolkeikei məmə otuərisɨg e Iesu, in otəkeikei məməki e rəhan mɨn. Mətəu nɨpətɨ nati u məmə, kitah okotolkeikei kitah
mɨn, mətəu okotəkeikei mautolkeikei pɨk agɨn Iesu. 14:26 Luk 9:23
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28 “Nəmə itəmah kəti tolkeikei məmə tol nimə asoli kəti u təfəməh, in otaupənməharəg
meruh rəhan məni rəha natimnati mɨn məmə təhmen uə kəpə. 29 In tatol lanəha mətəu
nəmə in təsaupəniən meruh məni ohni, kəni in otətuəuin mətələhu nəukətɨ† nimə əmə,
nəmə təsoliən naunun lan, kəni nətəmi rəfin u kəhuvamoteruh kənimotaləh lanmotəni
məmə, 30 ‘Otafu-to. Suah əpəha təmol nimə kəni məsol rəfiniən.’

31“Kəninəməkigkəti, rəhannətəmkəutəluagɨn ilah ten-tausɨn əmə,mətəutətətəuməmə
kig pɨsɨn kəti mɨn rəhan nətəm kəutəluagɨn ilah tuenti-tausɨn tətuva məmə okuəluagɨn,
ko təsuvən uəhaiən mə otəluagɨn. In otaupən məharəg mətəlɨg lan məmə təhrun
nehpahuiən, uə kəpə. 32 Nəmə təhrun məmə ko təsehpahuiən, in otəkeikei mahli=pən
nətəmi nəuvein kəhuvən moteh rəhan mɨn tɨkɨmɨr nian in isəu əhanəh, məmə okotol
nəməlinuiən. 33 Kəni təhmen əmə, nəmə itəmah kəti in təsol əpenə-penəiən məmə
otəhlmanenatimnati rəhanməmə tuvamuərisɨg lak, ko in təsuvaiənmə rəhak iətəmimi.”

34Kəni Iesu təmol naunun e nəghatiən rəhan kəmnətəmimi e suaruməmə, “Sol in nati
təuvɨr kəti, mətəu nəmə narfuiən rəhan tɨkə, ko nati tɨkəmə ko tol məmə in otəuvɨr mɨn.‡
35 Kəni ko kəsoliən nati təuvɨr kəti lan, kəni nətəmimi okotəraki əmə lan. Itəmah rəfin
matəlgɨtəmah tatɨg, otətəlɨg vivi, kəni motəhrun nəghatiənmɨn u.”

15
Nəghatiən əuhlin

e sipsip iətəm təməluei
(Mat 18:10-14)

1 E nian əha, nətəmimi tepət nətəmi kautos məni rəha takɨs, mɨne nətəmimi mɨn tepət u
iol təfagə tərahmɨn, kəməhuvaməmə okotətəlɨg e Iesu.

2Kəni Farəsi mɨn mɨne nəgətun mɨn rəha Lou kəməutəni nɨkalɨ Iesu o nətəm iol təfagə
tərah mɨn əha, məutəni məmə, “Suah əha, nɨkin tagiən əmə məmə nol təfagə tərah mɨn
kəutəhuva ohni, kəni məutauən pəti.”

3 Kəni əmeiko Iesu təməni nəghatiən əuhlin kəti məmə, 4 “Inu nɨpəhriəniən, uə kəpə.
Nəmə itəmah kəti rəhan sipsip ilah uan-hanrɨt, kəni kətiəh təluei, kəni tupəh nainti-
nain kəutan ikɨn təpiə ikɨn məutauən, kəni muvən məsal e sipsip u təməluei mətəuarus
məkeikei meruh. 5 Nian in təmeh, kəni in təməfəri mələs, kəni nɨkin təmagiən. 6 Kəni
nian in təmiet=pa lahuənu, in otəkeikei mauɨn e in mɨn nəuvein, mɨne nətəmimi mɨn u
kəutatɨg ilah min, kəni məni=pən kəm lah məmə, ‘Əhuva. Pəh kotagiən pəti, mətəu-inu
iəmeruhmɨn rəhak sipsip u təməluei.’ ”

7 Nian Iesu təməni rəkɨs nəghatiən əuhlin u, kəni məni=pən kəm lah məmə, “Kəni
iəu iəkəni kəm təmah məmə, əpəha e neai otəhmen əmə lanəha. Nəmə iol təfagə tərah
kəti tɨtəlɨg e rəhan nətəlɨgiən muva o Uhgɨn, kəni nagiəniən asoli əpəha ilɨs e negəu e
neai o suah u otepət, mapirəkɨs nagiəniən o nətəmimi nainti-nain u nɨkilah təhti məmə
kotəhruahru məsotoliən nati kəti tərah iətəm okotəkeikei mohtəlɨg e nətəlɨgiən rəhalah
ohni.”*

Nəghatiən əuhlin
eməni təmɨkə

8Kəni Iesu təmatɨgməghatimɨnməmə, “?Nəmə pətan kəti rəhanməni ten kəmol e sɨlfə,
kəni məruru kətiəh, kəni in otol nak? In otasiə, kəni maiəh məsal vi əha imə mətəuarus
meruh. 9Kəni nian in təmeruhməni əha, in otauɨn e inmɨn nəuveinmɨne nətəmimimɨn
† 14:29 Nəghatiən u “nəukətɨ,” tətəghati e kəpiel mɨn iətəm kətaupən kətələhu o noliən nimə. ‡ 14:34 Sol rəha
nətəmimi e nian əha, in təmol fɨləh-fɨləh e nati pɨsɨn pɨsɨn u rəhalah nətəhiəniən tɨkə. Kəni nian nəuvein, nəmə nəhu
tatol fɨləh-fɨləh e sol, kəni ko narfuiən tiet. Mətəu sol rəhatah u rəueiu təsoliən lanəha. In tarfu əmə lanko. 14:34
Mat 5:13; Mak 9:50 15:2 Luk 5:30 15:4 Esik 34:11,16; Luk 19:10 * 15:7 Iesu tətəghati e Farəsi mɨn nətəmi
kəutohtəu=pən Lou rəhaMosɨs, kəni ilah kəutəni məmə kotəhruahru, nati əpnapɨn nərahiən tətatɨg e nɨkilah rəfin.
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u kəutatɨg ilahmin, məni məmə, ‘Əhuva pəh kotagiən pəti mətəu-inu iəmeruh rəkɨs rəhak
məni əpələ təmɨkə.’ ”

10 Nian Iesu təməni rəkɨs nəghatiən əuhlin u, kəni məni=pən kəm lah məmə, “Iəu
iəkolkeikei məmə iəkəni kəm təmah məmə, təhmen əmə mɨn lanəha, nagiəniən asoli e
nəhmtɨ nagəlo mɨn əpəha ilɨs e neai, nian iol təfagə tərah kəti tɨtəlɨg e nətəlɨgiən rəhan
matuvən o Uhgɨn.”

Nəghatiən əuhlin e nətɨ suah kəti iətəm təməluei
11Kəni Iesu təmətəkeikei mətəni məmə, “Suah kəti, nətɨn iərman keiu. 12 Iətəm təkəku

lan təni=pən kəm tɨmɨlau, ‘Tatə. Əuəri nautəmɨn rəham, kəni məfa rəhak u rəueiu.’ Kəni
tɨmɨlau təuəri rəhan natimnati kəni məfən kəm lau.

13 “Kəni təsuvəhiən, nətɨn iətəmtəkəku tos rəhanmuvənmətuati lan kənimosməni lan,
kəni miet imalah ikɨn muvən e nɨtəni pɨsɨn kəti mɨn isəu. Kəni mol rəhan məni mərəkɨn-
rəkɨn e noliən tərah mɨn əmə. 14Kəni nian rəhan məni təmɨkə rəfin, nəumɨs asoli təman
e nɨtəni əha, kəni nəumɨs tɨnatus suah u, nɨgɨn nauəniən tɨnɨkə. 15 Kəni təmuvən matol
uək kəm suah kəti əha ikɨn, kəni suah u təmahli=pən məmə otuvən mətaugɨn rəhan mɨn
nɨpɨkəhmɨn. Nian in təmətaugɨn nɨpɨkəhmɨn əha, 16mətəu nəumɨs natus pɨk kəni əmeiko
in tɨnatolkeikei məmə otun nauəniən nɨg pɨkəh mɨn. Mətəu iətəmi tɨkə məmə otəfən nati
kəm in.

17 “Kəni əmeiko nətəlɨgiən təuvɨr kəti tɨnuva ohni, kəni tətəlɨg məmə, ‘Kəsi. Rəueiu əha
noluəkmɨn rəha tatə, nɨglah nauəniən tepət mapirəkɨs agɨn, mətəu iəu əpə iətatɨg u ikɨnu,
otəsuvəhiən iəkɨmɨs e nəumɨs. 18Oiəkəkeikei miet u ikɨnu mɨtəlɨg=pən o rəhak tatə, kəni
məni=pən kəm in məmə, “Tatə. Iəu iəmol təfagə tərah e Uhgɨn mɨne ik. 19 Rəueiu əha
iəsəhmeniənməməonəkauɨn lakməmənətɨm. Mətəuol iəuməmə ioluək əməkəti rəham.”
’ 20Kəni təməhtul maliuəkmɨnatuvənməmə oteh rəhan tatə.

“Mətəu nian təmətuva əhanəh isəu, rəhan tatə təməsal=pən mafu, kəni nɨkin təmepət
ohni, kəni maiumuvənmos nəuegɨnmagiən ohni.

21 “Kəni nətɨn təni=pən kəm in məmə, ‘Tatə. Iəu iəmol təfagə tərah e Uhgɨn mɨne ik.
Rəueiu əha iəsəhmeniənməmə onəkauɨn lakməmə nətɨm.’

22 “Mətəu rəhan tatə taun e rəhan mɨn noluək mɨn məni=pən kəm lah məmə, ‘!Ei!
Əhuvən uəhai motos napən u iətəm təuvɨr mapirəkɨs məhuva məhuvən=pən lan kəm in,
kəni motos ring motəfən e nəhlmɨn, kəni motos put kəhuva məhuvən=pən e nəhlkɨn,
23 kəni motos kau iətəm tasisi-asisi məuvɨr kəni motoh, pəh kotol pəti nauəniən asoli
rəha nətɨk, 24 mətəu-inu nətɨk u, in təhmen əmə məmə təmɨmɨs rəkɨs, mətəu rəueiu in
tɨnəmiəgəhmɨn. In təməluei, mətəu ineruhmɨn.’ Kəni əmeiko ilah kɨnautol lafet.

25“Kənienian əha, nətɨn iətəmtepət in əpəhaenasumiən. Nian təmətuvamɨnuva iuəkɨr
o lahuənu, kəni mətəu nətəmimi kautol nəpuən, kəni məutol danɨs. 26Kəni taun e ioluək
kəti tuva tətapuəh lan məmə, ‘?Ei, nati nak əha nətəmimi kautol?’ 27 Kəni təməni=pən
kəm in məmə, ‘Piam təmuva, kəni rəham tatə təmoh pɨlɨk iətəm tasisi mətəu-inu piam
tɨnɨtəlɨg=pa, kəni in təsanən əmə.’

28 “Kəni nɨkin təmahmə, kəni in təməni məmə, ‘Ko iəsuvəniən imə.’ Mətəu rəhan tatə
təmuva ihluə mətəkeikei kəm in məmə otuvən imə. 29 Mətəu təni=pən kəm rəhan tatə
məmə, ‘Afu-to. Kəmətuatɨg nu tepət rəkɨs, kəni iatol uək u ikɨnu təhmen=pən əmə məmə
rəham kəti ioluək, kəni məsəhtiən nəuiam. ?Mətəu təhro, tatə? Nəməsəfaiən nati əkəku
kəti kəm iəu təhmen=pən e nəni, məmə iəkol nauəniən lan itɨmah iəu mɨn nəuvein.
30Mətəu nətɨm əha iətəm təmərəkɨn rəfin rəhammɨn natimnati o nətəouiən nɨpətan mɨn
lan rəha suaru, mətəu nian tɨnɨtəlɨg=pa lahuənu, kəni nəkauɨt moh pɨlɨk u tasisi-asisi
matol lafet lan rəhan.’

31 “Mətəu rəhan tatə təni=pən məmə, ‘Nətɨk. Nian rəfin kilau min ik kətuatɨg, kəni
natimnati rəfin rəhak in rəham. 32Mətəu təhruahru əmə məmə okol lafet u motagiən,
15:18 Sam 51:4 15:24 Efəs 2:1,5
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mətəu-inupiamu təhmen=pən əməməmə təmɨmɨs rəkɨs,mətəu rəueiu in tɨnəmiəgəhmɨn.
In təmɨkə, mətəu rəueiu kɨnotehmɨn.’ ”

16
Nəghatiən rəha iətəmi asoli iətəm tatol noliən ekəu-ekəu

1Kəni Iesu təməni kəm rəhanmɨn nətəmimi məmə, “Suah kəti rəhan nautə tepət, kəni in
təmos suahkəti tuva in iətəmiasoli rəhanoluəkmɨn. Kəni rəhanmɨnnəuveinnoluəkmɨn
kəməhuva motəni=pən nərahiən rəha iətəmi asoli əha kəm iərmənɨg, motəni məmə, ‘Ei,
suahkəha tətərəkɨnrəhamnatimnati.’ 2Kəni təmauɨnesuahkəhaməmə tuva təghati kəm
inməmə, ‘?Ei, nəghatiənnaku iətətəukətəni lam? Iəkolkeikeiməmənəkos rəfinnəghatiən
mɨn rəha uək rəhammuva, mətəu rəueiu əha iəkahli pətɨgəm ik e uək.’

3 “Kəni iətəmi asoli əha təmuvən nɨkin təhti məmə, ‘Kəsi. Rəhak iərmənɨg təni məmə
otəraki lak e rəhak uək əha rəueiu. ?Kəni oiəkəhro əha rəueiu? Iəu iəsəhmeniən məmə
o iəkuvən mətu nɨftəni o nosiən məni, kəni iəu iəkɨsiai neasiəiən o məni. 4 !Əuəh! Rəueiu
əha inəhrun nati oiəkol pəh nətəmimi okotol iəu iəkuvən imalah ikɨn kəni ko moteh vivi
iəu nəmə rəhak iərmənɨg otəraki lak e rəhak uək.’

5 “Kəni ko in təmauɨn rəfin e nətəmimi nətəmi kəmotos məni o iərmənɨg kəhuva kətiəh
kətiəh. Kəni in təməni=pən kəm iətəm təmaupən muva məmə, ‘?Ik nəmos nak?’ 6 Kəni
suah kəha təni məmə, ‘Iəmos dɨrəm rəha oiel rəha nauəhiən ilah uan-hanrɨt.’* Kəni
iətəmimiasoli təməni=pənkəminməmə, ‘Inumənauəuə rəhakauɨnrəham. Əharəguəhai,
kəni mətei fifti dɨrəm əmə e rəham nauəuə.’

7 “Kəni ko məni=pən kəm suah kəti mɨn məmə, ‘?Ik nəmos nak?’ Mətəu in təni məmə,
‘Iəmos uan tausɨn pak wit.’ Kəni iətəmi asoli təni məmə, ‘Os nauəuə rəha kauɨn rəham,
kəni mətei=pən əmə eit-hanrɨt pak wit.’

8“Kəniko, iərmənɨgrəha iətəmiasoli əha iətəmin təmol tərah lan, təməni-vivi inorəhan
neiuəiənməmə in oteh vivi aru in.

“Nati u tətəgətun məmə nətəmimi rəha nɨftəni, ilah kotəhrun vivi noliən mɨn rəha
nɨftəni nian ilah kəutəghati kəm lahmɨn, tapirəkɨs nətəmimi rəha nəhagəhagiən.†

9 “Kəni iətəni kəm təmahməmə, onəkotasiru vivi e nətəmimi eməni rəha nɨftəniməmə
ilah okəhuva rəhatəmah niəli mɨn. Kəni nian məni rəha nɨftəni u otɨkə, kəni Uhgɨn otos
itəmahmuvən əpəha e negəu e neai iətəmko təsɨkəiən.

10 “Nəmə suah kəti in tətəsal vivi o nati əkəku kəti, kəni in otəhrun nəsaliən o nati asoli.
Kəni nəmə suah kəti in tatol noliən tərah e nati əkəku kəti, kəni in otol noliən tərah e
nati asoli. 11 ?Kəni tol lanəha, nəmə itəmah nəsotəsal viviən o məni rəha nɨftəni u, kəni
pəh otegəhan e təmahməmə nəkotos nati iətəm təuvɨr pəhriən, u natimnati rəha Uhgɨn?
12 Kəni nəmə itəmah nəsotəsal viviən e natimnati rəha suah kəti mɨn, kəni nɨki təmah
təsəhtiənməməokəfɨnəmɨnkəmtəmahməmə rəhatəmah əhruahrunatimnatimətəu-inu,
kateruhməmə ko nəsotəsal viviənmɨn natimnati mɨn əha.

13 “Ko iətəmimi kəti təsuvaiən məmə in ioluək rəha iətəmi asoli mil keiu. Nəmə tol
lanəha, in otolkeikei kəti matol nəuian, kəni məməki e kəti kəni məsoliən nəuian. Kəni
ko nəsoliən ioluək rəha Uhgɨnmɨneməni e nian kətiəh.”

14 Farəsi mɨn kotolkeikei pɨk məni, kəni nian kəmotətəu nəghatiən mɨn u, kəni
kəmotaləh əuvsan e Iesu. 15Mətəu in təməni kəm lah məmə, “Itəmah nautol noliən mɨn
məmə nətəmimi kotəni məmə itəmah nəkotəhruahru. Mətəu Uhgɨn təhrun nɨkitəmah
məmə nəkotərah. Iətəni lanu mətəu-inu nati nak u nətəmimi kəutos məmə in nati agɨn,
mətəu e nəhmtɨ Uhgɨn in nati əpnapɨn əmə.”

16Kəni in təmətəkeikei mətəni məmə, “Kəmətəni pətɨgəmLoumɨne nəghatiən rəha iəni
mɨn rəha Uhgɨn mətəuarus=pa Jon Bəptais, kəni ko uərisɨg lan, kətəni pətɨgəm nanusiən
* 16:6 Dɨrəm e oiel kətiəh təhmen e tate o fote litə. † 16:8 Nɨpətɨ nəghatiən rəha Iesu məmə nətəmimi rəha
nəhagəhagiənkəsotoliənnatimnati iətəmUhgɨn in tolkeikeiməməotəhtulaupənerəhalahnəmiəgəhiən. Nɨkilah təsəhti
pɨkiən nətəlɨgiən rəha Uhgɨn. 16:10 Luk 19:17-26 16:13 Mat 6:24 16:15 Mat 23:28; Luk 18:9-14



LUK 16:17 153 LUK 17:2

təuvɨr rəha Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn, kəni nətəmimi rəfin kəutalkut pɨkməmə okəhuvən
motatɨg lan. 17 Mətəu kəsəniən məmə uək rəha Lou mɨne nəsanəniən rəhan, təmol
naunun. Nəghatiən rəfin rəhan kəutatɨg, iətəm tepət mɨn mətəuarus=pən iətəm təkəku
agɨn. Lou otətatɨgmapirəkɨs neai mɨne nɨftəni.

18“Kəni təhmen=pən əmə lanəha: nəmə iətəmikəti tatol tifosmətəpəh rəhanpətan, kəni
matit pətan pɨsɨn kəti mɨnmətuatɨg, in tatol təfagə tərah. Kəni nəmə iətəmi kəti tatit pətan
kəti iətəm rəhan iərman təməpəh kəni ilau mətuatɨg, in tatol təfagə tərah mətəu-inu in
tətakləh e pətan rəha iətəmi pɨsɨn kəti.”

Nəghatiən rəha Lasɨrɨsmɨne iətəmi kəti rəhan nautə tepət
19Kəni Iesu təməniməmə, “Iətəmikəti rəhannautə tepət, kəni in tatuvən enapən təuvɨr

kəmoh e al u nəugɨ naris in nəhmtɨn tiəkɨs, kəni nian rəfin in tatun əmə nauəniən təuvɨr
mɨn. 20Kəni ianrah kəti, nərgɨn u Lasɨrɨs, nɨməgɨm təmol rəfin nɨpətɨnmɨn. Kəni kəmələs
kan əpəha e namtɨhluə rəha suah u. 21 In tolkeikei pɨk məmə otatun nɨpɨspɨsɨ nauəniən
mɨnu kəutəmei e tepɨl rəha iətəmi asoli əha. Kəni nati tərahmɨn kəti, kurimɨn kəutəhuva
məutəpah-əpah nɨməgɨmmɨn rəhan.

22 “Kəni ianrah əha təmɨmɨs, kəni nagelo mɨn kəmotos in məhuvən əpəha e nɨkalɨ
Epraham, ima nəuvɨriən ikɨn. Kəni iətəmi u rəhan nautə tepət, in mɨn təmɨmɨs kəni
kɨtənɨm. 23Kəni in təmuvən əpəha e nɨgəm asoli, kəni tətətəu naməhiən asoli, kəni nian
təməsal-pəri, mafu Epraham əpəha isəu. Kəni Lasɨrɨs əpəha e nɨkalɨn. 24 Kəni təmauɨn
əfəməh məmə, ‘!Əui, Tatə Epraham! Asiru lak. Əni=pən kəm Lasɨrɨs məmə otəfən nəuan
nəhlmɨn e nəhu kəni mos muva mek namɨk lan məmə otətəpu, mətəu iətətəu nahməiən
asoli e nɨgəmu ikɨnu rəueiu.’

25 “Mətəu Epraham təni məmə, ‘Nətɨk, nɨkim təhti-to rəham nəmiəgəhiən aupən. Ik
nəmatos natimnati təuvɨr mɨn rəham tepət, mətəu Lasɨrɨs təmatətəu nahməiən tepət e
nɨpətɨn. Mətəu rəueiu əha, in tətətəu təuvɨr u ikɨnu, kəni ik nətətəu nahməiən tepət e
nɨpətɨm. 26Kəninati kətimɨn. Enəlugɨne tah, nɨmɨl asoli tətəuəri itah, ik ko, kəni itɨmahu.
Nəmə itɨmah kəti tolkeikeiməmə otuvnəmeh ik, mətəu ko təsuvəniən. Kəni nəmə itəmah
kəti tolkeikei məmə otuvameh itɨmahmətəu ko təsuvaiən.’

27 “Kəni iətəm rəhan nautə tepət təməni məmə, ‘Tatə. Əui, kəsi. Ahli=pən Lasɨrɨs tuvən
e nimə rəha tatə rəhak, 28mətəu-inu piak faif əha ikɨn. Təuvɨr məmə in otuvən məghati
mem əskasɨk ilahməməokotətəu ilahməməokəsəhuvaiənu ikɨnu iətəmiətətəunahməiən
asoli agɨn ikɨn,’

29 “Mətəu Epraham təni məmə, ‘Kəpə. Nəghatiən rəha Mosɨs mɨne iəni mɨn rəha Uhgɨn
tətatɨg. Pəh piammɨn okotətəu nəghatiənmɨn əha.’

30 “Kəni iətəmi rəhan nautə tepət təməni məmə, ‘Kəpə, Tatə Epraham. Təsəhmeniən.
Mətəu nəmə iətəmi kəti otəmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən otuvən məghati kəm lah, kəni
nɨpəhriəniən, ilah okotəuhlin rəhalah nətəlɨgiən kəni motəpəh təfagə tərahmɨn rəhalah.’

31 “Kəni Epraham təni məmə, ‘Nəmə kəsotətəlɨgiən e nəghatiən rəha Mosɨs mɨne iəni
mɨn rəha Uhgɨn, kəni nati əpnapɨn nəmə iətəmi kəti təmiəgəh pau e nɨmɨsiən kəni muvən
məghati kəm lah, mətəu ko kəsotəniən nɨpəhriəniən lan.’ ”

17
Əutətəu itəmah
(Mat 18:6-7,21-22;Mak 9:42)

1 Kəni Iesu təməni kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, “Pəhriən, natimnati mɨn u kau-
tiuvi=pən iətəmi tətəmei=pən e təfagə tərah, okəhuva. !Mətəu nərahiən asoli o iətəmi əha
u tətəfən-əfən kəm nətəmimi, uə in suaru rəha nəfən-əfəniən! 2Mətəu nəmə iətəmi kəti
tiuvi=pən rəhak kəti iətəmimi u təhmen e suakəku, məmə otol təfagə tərah, kəni suah
kəha, Uhgɨn otol nalpɨniən asoli kəm in. Kəni nalpɨniən əha otəskasɨk tapirəkɨs nəmə
16:16 Mat 11:12-13 16:17 Mat 5:18 16:18 Mat 19:1-12; Mak 10:1-12
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katu=pən kəpiel kəti e nentəui, kəni kəraki=pən əpəha itəhi lokamnɨm. 3Kəni tol lanəha,
əutətəumauteruh vi rəhatəmah nəmiəgəhiən.

“Nəmə piam tatol təfagə tərah kəm ik, kəni əni=pən rəhan noliən tərah e nəhmtɨn, kəni
nəmə tətəuhlin rəhan nətəlɨgiən, kəni alu e rəhan noliən tərah məsosiən tatɨg e nɨkim.
4 Kəni nati əpnapɨn nəmə in tatol təfagə tərah lam mau səpɨn e nian kətiəh, kəni muva
mau səpɨn, kəniməni=pənkəmikməmə, ‘Kəsi, iəmol təfagə tərah lam. Iatɨtəlɨg enətəlɨgiən
rəhak kəni mətəpəh təfagə tərah,’ kəni ik onəkəkeikei məsalpɨniən malu e rəhan noliən
rahmɨn, kəni məsosiən tatɨg e nɨkim.”*

5Kəni aposɨl mɨn kəmotətapuəh o iərmənɨg məmə, “Ol rəhatɨmah nəhatətəiən təskasɨk
təhmɨn.”

6 Kəni Iərmənɨg təməni məmə, “Nati əpnapɨn nəmə rəhatəmah nəhatətəiən natiəkəku
agɨn pau təhmen e nɨpɨspɨsɨ nɨpəkɨl, kəni nəkotəhrun nəniən kəm nɨgi u nokɨn təfəməh
məmə, ‘Euvi aru ik, kəni muvənmiuvɨg=pən itəhi,’ kəni nɨgi u otol nəuiatəmah.†

7 “Otəni-to. ?Nəmə iətəmi kəti rəhan ioluək tətasum, uə in tateh rəhan mɨn sipsip mɨn,
nian in tuva lahuənu, nɨkitəmah təhti məmə, iətəmi asoli otəni=pən kəm in məmə, ‘!
Ei! Va uəhai məharəg mun nauəniən əha’? !Kəpə! 8 In otəni=pən kəm rəhan ioluək
məmə, ‘Uvən mol nəgək nauəniən, kəni ko muvən muvən e rəham napən təuvɨr, kəni
məfa nəgək nauəniənmɨne nɨmək nəmnɨmiən. Nian nəkol rəfin rəham uək, ko nəkəhrun
nuniən nauəniən kəni mɨne nəmnɨmiən.’ 9 ?Kəni nɨkitəmah təhti məmə iətəmi asoli,
in otəni-vivi rəhan ioluək o uək asoli rəhan iətəm in otəkeikei mol? !Kəpə! 10 Kəni
itəmah ko, nəkotəhmen əmə e noluək mɨn rəha Uhgɨn. Nian nəmotol rəkɨs natimnati
rəfin iətəm Uhgɨn təməni məmə onəkotəkeikei motol, onəkotəni məmə, ‘Itɨmah noluək
mɨn əmə. Noliən rəhatəmah təsəhmeniən o nəni-viviən. Itɨmah iəmotol əmə uək u itɨmah
oiəkotəkeikei mautol.’ ”

Iesu təmol vivi nətəmi ten iətəm leprosi təmol ilah
11 Nian Iesu təmətaliuək matuvən Jerusɨləm, in təmətaliuək matuvən=pən e nəlugɨ

nɨtəni mil u Səmeriə mɨne Kaləli. 12Kəni nian in təmiet=pən lahuənu kəti, nətəmimi ten
iətəm nɨmɨsiən u leprosi təmol ilah kəməhuva motəhtul isəu nəuvetɨn, 13 kəni motauɨn
lanməmə, “!Iesu, Iətəmi asoli, asiru e tɨmah!”

14Kəni nian in təmeh ilah, təniməmə, “Onəkəhuvən o prisməmə in oteh nɨpətɨtəmah.”‡
Kəni nian ilah kəmautaliuək əhanəh e suaru, kəni motəuvɨr, nɨmɨsiən təmɨkə.

15 Kəni ilah kəti təmeruh məmə leprosi rəhan tɨnɨkə, kəni in təməlali mɨtəlɨg=pən o
Iesu, mətəni əfəməhməmə, “!Iatəni-vivi Uhgɨn! !Iatəni-vivi Uhgɨn!” 16Kəni in təmeiuaiu
e nəhlkɨ Iesu mɨsin nəulɨn nɨpənəgɨn tatek nɨftəni, kəni mətəni kəm Iesu məmə nɨkin
tətagiən məmə in təmol vivi rəhan nɨmɨsiən. Kəni suah u in iətəm Səmeriə. 17Kəni Iesu
təməni məmə, “?Iəmol vivi nətəmi ten kəni mos rəkɨs rəhalah nɨmɨsiən, uə kəpə? ?Mətəu
nain mɨn, ilah iə? 18 ?Suah u in iapɨspɨs əmə, mətəu in pɨsɨn əmə təmɨtəlɨg=pa mətəni-
vivi Uhgɨn?” 19 Kəni Iesu təməni kəm suah u məmə, “Əhtul maliuək matuvən. Rəham
nəhatətəiən təmol vivi ik.”

Nuvaiən rəha
Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn

(Mat 24:23-28,36-41)
20 Nian kəti, Farəsi mɨn kəmotətapuəh o Iesu məmə, “?Onəhgɨn Narmənɨgiən Rəha

Uhgɨn otuva?” Kəni in təməni=pən kəm lahməmə, “Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn otəsuvaiən
17:3 Mat 18:15 * 17:4 Nɨpətɨ nəghatiən əha təsəniənməmə kitah okotalu e təfagə tərah rəha iətəmi kəti mau səpɨn

əmə, mətəu okotəkeikeimotalu lanu naunun tɨkə. † 17:6 Enəghatiən əhruahru rəha Iesu, in tətəghati e nɨkɨtɨmastət
u in natiəkəku agɨn, mɨne nɨgi kəti nəukətɨn təmeviə agɨn, nərgɨn u fik-malperi. 17:6 Mat 17:20; 21:21 17:13
Lev 13:45-46 ‡ 17:14 Nian nɨmɨsiən leprosi təmol suah kəti, Lou tətəniməmə in tamɨkmɨk. Nian nɨmɨsiən təmɨkə, in
otəkeikeimuvənmeruh pris kətiməmə in otəni pətɨgəmkəmnətəmimi rəfinməmənɨmɨsiən təmɨkəmɨne namɨkmɨkiən
təmɨkə. Nian Iesu təməni kəmlahməmə okəhuvənmoteruhpris kəti, in təhmenməmə in təməniməmə in otol vivi ilah.
17:14 Lev 14:2-3; Mat 8:3-4



LUK 17:21 155 LUK 18:4

məmə nətəmimi okoteruh e nəhmtɨ lah. 21 Kəni iətəmimi tɨkə mə otəni məmə, ‘Əsal=pa
meh, in uəha,’ uə ‘!Əsal=pən meh, in əpəha!’ mətəu-inu Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn tɨnuva
rəkɨs mətatɨg e nɨkitəmah.”

22Kəni Iesu təni kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, “Nian mɨn kəutəhuva iətəm itəmah
onəkotolkeikeiməməonəkotehnianmɨnrəhaNətɨ Iətəmimi,mətəukonəsotehiən. 23Kəni
nətəmimi okotəni kəm təmah məmə, ‘!Əsal=pa, in uəha!’ uə ‘!Əsal=pən, in əpəha!’ Mətəu
onəsəhuvəniənmotohtəu=pən ilah, 24mətəu-inu e nian iəu Nətɨ Iətəmimi oiəkuva lan, in
otəhmen e noraipiən iətəm tətoraip kənimətasiəgəpɨn neai e nɨkalɨn kəti mətəuarus=pən
nɨkalɨn kəti mɨn, kəni nətəmimi rəfin okoteruhmotəhrun. 25Mətəu aupən, iəu iəkəkeikei
mətəu naməhiən tepət, kəni nətəmi kəutatɨg rəueiu, ilah okotəuhlin nəmtahlah mətəpəh
iəu.

26 “E nian iəu, Nətɨ Iətəmimi, iəkuva lan, otəhmen=pən əmə e nian rəha Noa aupən,
iətəm nətəmimi kəmotol natimnati mɨn məsotəhruniən məmə Uhgɨn otol nati kəti lan
məsotol əpenə-penəiən. 27E nian əha, nətəmimi kəməutauən,məutəmnɨm,mautolmarɨt,
inəha natimnati mɨn rəfin kəmautol e nəmiəgəhiən rəhalah, motətəuarus=pa nian iətəm
Noa tɨnuvən e nɨpəgnəua negəu asoli rəhan. Kəni nuhuən təməfuv naruəh asoli təmuva
kəni maiumelərmin rəfin nətəmimi iətəmkəməsəhuvəniən e negəu.

28 “In təhmen=pən əmə e nian rəha suah kəha Lot. Nətəmimi kəmotauən, məutəmnɨm,
məutos nəhmtɨnatimnatimɨn,məutasum,mautuvləkɨnniməmɨn, inəhanatimnati rəfin
kəmautol e nəmiəgəhiən rəhalah. 29Mətəu e nian iətəmLot təmiet lan e taun əha Sotəm,
kəni nɨgəmmɨne kəpiel mɨn kəmohuəu mautsɨpəri e neai motohamu ilah rəfin əpəha e
taun.

30 “Kəni otəhmen əmə e nian iəu Nətɨ Iətəmimi oiəkuva mɨn lan kəni, Uhgɨn otol əpu
iəu kəm nətəmimi. 31 E nian əha, nəmə suah kəti tətəharəg ihluə e rəhan nimə, pəh in
tagɨmməsuvənmɨniən iməməmə in otos rəhan natimnati, kəni nəmə suah kəti in əpəha
enasumiən, pəh inotagɨmməsuvamɨniən lahuənu. 32 !Onəsotaluiənepətauəhli rəhaLot!
33 In təmolkeikei məmə otaskəlɨmrəhan nəmiəgəhiən e nəhue nɨftəni uməsɨtəupaiən iəu,
in otəsosiən nəmiəgəhiən itulɨn. Mətəu iətəmimi u tətəpəh natimnati rəha nəmiəgəhiən
e nəhue nɨftəni u, kəni mətətəu=pa iəu, in otos nəmiəgəhiən itulɨn. 34 Iətəni kəm təmah
məmə, e nian əha lapɨn, iətəmimi keiu okətuapɨli e pet kətiəh, kəni okos rəkɨs kəti, kəpəh
kəti. 35-36Pətan keiu kətuəharəg pəti matuol nauəniən, kəni okos kətiəh, kəpəh kəti.”§

37Kəni rəhan noluəkmɨn kəmotəni=pən kəm inməmə, “?Iərmənɨg, onəkuva iə?”
Kəni in təməni=pənkəmlahməmə, “Onəkotəhrun əmə. Təhmeneniannatimiəgəhkəti

təmɨmɨs mətəməhli, kəni kuveriəmɨn koteiuaiumauton pəti.”*

18
Nəghatiən əuhlin

rəha pətalɨmɨs kəti
iətəm tətasək o nasiruiən
1 Kəni Iesu təməni nəghatiən əuhlin kəm lah mətəgətun ilah lan məmə okotəkeikei
məutəfaki nian rəfin məsotəpəhiən, məsotoliən məmə nɨkilah otəsəmeiən. 2 In təməni
məmə, “Lahuənu kəti, iəni kəti əha ikɨn rəha nələhuiən nəghatiən mɨn. Kəni təsɨsiaiən
Uhgɨn, kəni təsɨsiai mɨniən nətəmimi. 3Kəni e lahuənu əha, pətalɨmɨs kəti əha ikɨn, kəni
nian rəfin tətuva materuh iəni u mətəni=pən kəm in məmə, ‘Əui. Kəsi, onəkasiru lak
məghati o nələhu əhruahruiən nərahiən rəha tɨkɨmɨr rəhak tatol kəm iəu.’ 4Mətəu iəni u
in təməsuvəniən, kəni mos nian əfəməhməmə otagət mol vi nərahiən əha rəha pətalɨmɨs.
17:23 Mak 13:21; Luk 21:8 17:28 Jen 18:20; 19:25 17:31 Mat 24:17-18 17:32 Jen 19:26 17:33 Luk 9:24
§ 17:35-36 E kopi əuasmɨn nəuvein rəha Niutestɨmɨn iətəmkəmətei e nəghatiən Kris aupən, kəmɨlpɨn nəghatiənmɨn
u rəha fes 36: Iətəmi keiu okətuasum, kəni okos rəkɨs kəti, kəpəh kəti. * 17:37 Nɨpətɨ nəghatiən uməmə, e nian Iesu
in otuva lan, nətəmimi rəfin okoteruh. 18:1 Kol 4:2; 1Təs 5:17
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Mətəu pətan əha təmətətapuəh o suah kəha nian rəfinmatuvənmatuvən, kəni iəni nɨkin
təni məmə, ‘Nati əpnapɨn iəsɨsiaiən Uhgɨn, kəni məsɨsiai mɨniən nətəmimi, 5mətəu pətan
əha tətəni mətəni nati kətiəh mɨnatol mɨrə iəu o rəhan nəghatiən, matol matol. Pəh
iəkəkeikei muvən məni-vivi rəhan nərahiən kəni mələhu nəuvɨriən. Nəmə iəkəpəh, kəni
in otətuva ohniəumatol matol rəueiu kəni iəkəpəou lan.’ ”

6 Kəni nian Iərmənɨg təməni rəkɨs nəghatiən əuhlin əha, kəni məni məmə, “Otətəlɨg-to
e nəghatiən rəha iəni əpəha iətəm in tərah təhmɨn. 7 ?Mətəu təhro e Uhgɨn? In təmɨtəpɨn
rəhanmɨn nətəmimi, kəni ilah kəutasək=pən kəm in nian rəfin e nərauiəmɨne lapɨnmɨn
rəfin. ?Kəni nɨkitəmah təhti məmə in otəni=pən kəm lah məmə, ‘Pəh pɨpɨm’? Kəpə. ?
Kəni nɨkitəmah təhti məmə in ko təsasiruiən uəhai əmə e rəhan mɨn? Kəpə. 8 Iətəni=pɨnə
kəm təmahməmə nɨpəhriəniən, in otasiru uəhai əmə e rəhanmɨn, kəni mol vivi rəhalah
nərahiən. ?Mətəu nian iəu Nətɨ Iətəmimi oiəkɨtəlɨg=pamɨn lan e nɨftəni, oiəkeh nətəmimi
nəuvein nətəmkəutəhatətə e Uhgɨn, uə kəpə?”

Nəghatiən əuhlin
rəha Farəsi mɨne
iətəm tatosməni rəha takɨs

9 Kəni Iesu təməni nəghatiən əuhlin kəti kəm nətəmimi nəuvein nətəm nɨkilah təhti
məmə ilah kotəhruahrumotapirəkɨs nətəmimi rəfin, kənimotəsal iahu e lah. 10 In təməni
məmə, “Suah mil keiu kəmian əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn məmə kuəfaki. Kəti, in Farəsi,
kəni kəti in iətəmi tatos məni rəha takɨs. 11 Kəni Farəsi təməhtul məmə tətəfaki, kəni
in mətəni aru əmə in, mətəni məmə, ‘Uhgɨn, iətəni-vivi ik mətəu-inu nəmol məmə iəkol
iətəpɨsɨn lak, mə inəha nətəmimi kotolkeikei pɨkməni kəni məuteiuəməmə kotakləh lan,
kəni məutol tərah, kəni məutakləh e pətan rəha iətəpɨsɨn. Mətəu iəu iəsoliən kəmə ilah.
Kəni iəumɨn iəsoliən kəmə suah kəha iətəm tatosməni rəha takɨs. 12Nian keiu e nəfakiən
kətiəh, iətətuakəm mətəpəh nauəniən mətəfaki kəm ik. Kəni nəmə iəkos natimnati ten,
iətos rəkɨs kətiəhmətəfɨnə kəm ik.’

13 “Mətəu suah kəha, iətəmi tatos məni rəha takɨs, in təməhtul=pən isəu, kəni mətaulɨs
məsəsal pəriən enegəu eneai kəniməfaki. Kəni nɨkin tɨtəgɨtmətasəkmətəhtimankɨlahan
mətəni məmə, ‘Uhgɨn, iəu iətəmi tərah. !Nɨkim teiuaiu ohniəu!’ ”

14 Kəni Iesu təni məmə, “Iətəni kəm təmah. Nian suah mil u okiatəlɨg=pən lahuənu,
iətəmi rəha takɨs, in otəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Mətəu Farəsi, in təsoliən lanəha, mətəu-
inu iətəmi tətəfəri aru in, Uhgɨn otosiahu, mətəu iətəmi tatosiahu aru in, Uhgɨn otəfəri.”

Kəlkələhmɨn kəməhuva o Iesu
(Mat 19:13-15;Mak 10:13-16)

15Kəni nətəmiminəuvein kəmotos rəhalahmɨn iəpəoumətmətɨgmɨnməhuvakəmIesu
məmə in otələhu=pən nəhlmɨn e lah kəni məfaki o lah. Mətəu nian rəhan mɨn nətəmimi
kəmoteh ilah, kəni motəniəhu ilah. 16Mətəu Iesu təmauɨn e iəpəou mɨn əha mə okəhuva
ohni, kəni məni=pən kəm rəhan mɨn natətəlɨg məmə, “Sotəniəhuiən iəpəou mɨn məmə
okəsəhuvaiən ohniəu, pəh ilah okəhuva ohniəu, mətəu-inu Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn in
rəha nətəmimi mɨn u kotəhmen e iəpəou mɨn u. 17 Iatəni pəhriən kəm təmah məmə,
nəmə iətəmikəti təsolkeikeiənməməoteiuaiuməhmenekəlkələhmɨnukətimupəhUhgɨn
tarmənɨg lan, ko in təsatɨg ahgəliən Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.”

Suah kəti rəhan nautə tepət
(Mat 19:16-30;Mak 10:17-31)

18 Kəni iətəmi asoli kəti təməni=pən kəm Iesu məmə, “Iəgətun, ik iətəmi təuvɨr. ?
Oiəkəhro mos nəmiəgəhiən itulɨn?” 19 Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “?Təhro
nətauɨn lak məmə iəu iətəmi təuvɨr? Suah kəti tɨkə in iətəmi təuvɨr, mətəu Uhgɨn əmə in
təuvɨr. 20 Ik nəkəhrun nəghatiən mɨn e Lou rəha Uhgɨn tətəni məmə, ‘Sakləhiən e pətan
18:12 Aes 58:1-4; Mat 23:23 18:13 Sam 51:1 18:14 Mat 23:12 18:17 Mat 18:3 18:18 Luk 10:25
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rəha iətəpɨsɨn,məsohamuiən iətəmimi,məsakləhiənenatimnati,məseiuəiənekot,mɨsiai
rəham tatəmɨnemamə.’ ”

21Kəni suah u təməni məmə, “Natimnati mɨn rəfin u, iəmol rəfin ilah, nian iəmətəkəku
mətəuarus=pau rəueiu.” 22Nian Iesu təmətəunəghatiən əha, kəni təni=pənkəminməmə,
“Nati kəti mɨn əmə əha ikɨn onəkol. Uvən mol nətəmimi kotos nəhmtɨ rəham nautə rəfin
agɨn, kəniməfənməni lan kəmnanrahmɨn. Kəni ik onəkos nəuvɨriən tepət əpəha e negəu
e neai. Kəni muvamuərisɨg lak, mol məmə rəhak iətəmimi.”

23Mətəunian təmətəunəghatiənmɨn əha, nɨkin təməpəoumətəu inkorəhannautə tepət.
24 Kəni nian Iesu təməsal=pən meruh məmə nɨkin nəpəou, kəni təni məmə, “!Ei, tiəkɨs
agɨn o iətəmi rəhan nautə tepət məmə in otuva matɨg ahgəl e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn!
25 Tiəkɨs məmə kau otuvən=pən e nɨpəg nitɨl, mətəu tiəkɨs pɨk məmə iətəmi rəhan nautə
tepət otuvamatɨg ahgəl e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.”*

26Kəninətəmimiukəutətəunəghatiən əhakəmotəniməmə, “?Nəmə tiəkɨso iətəmirəhan
nautə tepət, kəni pəh əha in təhmenməmə otos nəmiəgəhiən əha?”

27Mətəu in təməniməmə, “Nati nak u tiəkɨs pɨk agɨn,mə ko nətəmimi kəsotoliən,mətəu
Uhgɨn in təhrun noliən.”

28 Kəni Pitə təməni=pən kəm in məmə, “?Mətəu təhro e tɨmah? Iəmotəpəh rəfin
rəhatɨmah natimnati kəni məhuvaməmə iəkəhuərisɨg lam.”

29 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Iətəni pəhriən kəm təmah məmə, iətəmi
təməpəh rəhan nimə, uə rəhan pətan, uə pian mɨn, uə rəhan tatə mɨne mamə, uə rəhan
kəlkələh mɨn mətəu-inu in tatɨtəu=pən Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn, 30 kəni e nəhue nɨftəni
u, in otos natimnati tepət tapirəkɨs ilah mɨn u təməpəh ilah, kəni uərisɨg, in otos mɨn
nəmiəgəhiən itulɨn.”

Iesu təməni pətɨgəm
rəhan nɨmɨsiən

(Mat 20:17-19;Mak 10:32-34)
31 Kəni Iesu təməni=pən kəm rəhan tueləf natətəlɨg mɨn məmə okohiet e nɨmənin

nətəmimi məhuva kətiəh motuhapumɨn ilah mɨn, kəni təməni=pən kəm lah məmə,
“Otətəlɨg-to. Rəueiu kəhuvən əpəha ilɨs Jerusɨləm, kəni natimnatimɨn iətəm iənimɨn rəha
Uhgɨn aupən kəmotəni lak, Nətɨ Iətəmimi, e nauəuə mɨn rəhalah, ilah okəhuva motol
nɨpəhriəniən. 32 Nətəmimi okotegəhan=pən lak e nəhlmɨ Nanihluə mɨn, kəni nətəmimi
okotəghati motaləh əuvsan lak, motol=pən əmə iəu, motagəh əpis nəhmtək, 33kəni okalis
iəu, kəni kohamu iəu. Mətəu e nian tatol kɨsɨl lan, oiəkəmiəgəhmɨn.”

34Mətəukəsotəhruniən rəhannəghatiənmɨn. In təhmen=pən enəghatiən iətəmnɨpətɨn
tətəhluaig, kəni kəsotəhruniən nɨpətɨ nəghatiənmɨn əha.

Iesu təmol vi iətəmi kəti nəhmtɨn tərah
(Mat 20:29-34;Mak 10:46-52)

35 Nian Iesu təmuva iuəkɨr o taun əha Jeriko, suah kəti in tətəharəg e nɨkalɨ suaru
nəhmtɨn tərah. Nian rəfin in təteasiə eməni o nətəmimi. 36Kəni nian iətəmi əha nəhmtɨn
tərah təmətəuməmənətəmimi tepət kəutaliuək e suaru, kəni in təmətapuəhməmə, “?Nati
nak əha katol?” 37 Nətəmimi kəmotəni=pən kəm in məmə, “Iesu əpəha, iətəm Nasərɨt,
tətaliuək e suaru.”

38Kəni təmagət əfəməhməmə, “!Iesu! !Mipɨ kig Tefɨt! !Asiru lak!”
39 Kəni nətəmimi mɨn u kəutaliuək məutaupən e Iesu, kəmotagət lan, motəni məmə,

“!Sagətiən!” Mətəu in təmagət əfəməh təhmɨn məmə, “!Mipɨ kig Tefɨt! !Asəkəhruin iəu
masiru lak!”
18:20 Eks 20:12; Dut 5:16-20 * 18:25 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “Tiəkɨs o kaməl otuvən=pən e nɨpəg
nitɨl.” Kaməl in nati miəgəh asoli kəti tapirəkɨs kau. 18:31 Luk 24:44 18:32 Luk 9:22,44 18:34 Mak 9:32
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40 Kəni Iesu təməhtul təməni=pən kəm lah məmə okotit məhuva. Kəni nian kəmotit
məhuva iuəkɨr, Iesu tətapuəh ohniməmə, 41 “?Nəkolkeikei məmə iəkol nak kəm ik?” Kəni
in təməni məmə, “Iərmənɨg, iəkolkeikei məmə oiəkair meruh nati.”

42Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Air meruh nati. Rəham nəhatətəiən tɨnol vivi
ik.” 43Əmeiko rəueiu agɨnmɨn, təmairmɨnateh nati, kənimɨnatuərisɨg e Iesu, mətəni-vivi
Uhgɨn. Kəni nian nətəmimi rəfin kəmoteruh nati əha, ilah kəməutəni-vivi Uhgɨn.

19
Iesumɨne Sakiəs

1 Kəni Iesu təmaliuək muvən imə e taun u Jeriko matuvən məmə otiet=pən e nɨkalɨn
nəuvetɨnmɨn kəti.

2 Kəni e taun əha, suah kəti əha ikɨn, nərgɨn u Sakiəs. In iətəmi asoli kəti rəha nətəm
kautosməni rəha takɨs, kəni in rəhan nautə tepət. 3Kəni in tolkeikeiməmə oteh-toməmə
Iesu inpəh,mətəu təruruneruhiənmətəu in təkuəkɨr, nətəmimikəutəhtul pəsɨg lan. 4Kəni
in təmaiu aupən muvən məri e nɨgi kəti, nərgɨn u sikəmo, məmə otəhrun neruhiən Iesu
nian in otuva=pa in ikɨn.

5Kəni nian Iesu təmuva əhruahru əha ikɨn, təməsal-pərimeruh, kəniməni=pən kəm in
məmə, “Sakiəs. Eiuaiu uəhai, mətəu rəueiu ko iəkəkeikei muvən mauən əpəha e rəham
nimə.” 6Kəni Sakiəs təmeiuaiu uəhai əmə, kəni mit Iesu mian əpəha iman ikɨn imə, kəni
nɨkin təmagiən.

7Mətəu nian nətəmimi kəmoteruh natimnati mɨn əha, kəni kəutasiuən kəm lah mɨn o
noliən əhaməutəni nɨkalɨ Iesuməmə, “Suah əha tatuvən e nimə rəha iol təfagə tərah.”

8Kəni nian kɨnəhuvən rəkɨs e nɨpəgnəua nimə rəha Sakiəs, in təhtulməni kəmIərmənɨg
məmə, “Iərmənɨg, ətəlɨg-to. Oiəkəuəri rəhak natimnatimol nəhmtɨn keiu, kəti rəhak, kəni
kəti iəkəfən kəm nanrah mɨn. Kəni natimnati iətəm iəmakləh lan o suah kəti, oiəkalpɨn
mau kuvət.”

9 Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Rəueiu Uhgɨn tɨnosmiəgəh ik mɨne rəham mɨn,
mətəu-inu ik mɨn, nəməhatətə e Uhgɨn, kəni ik nəuanɨləuɨs pəhriən kəti rəha Epraham.
10 Kəni iəu, Nətɨ Iətəmimi, iəmuva məmə iəkəsal e nətəmimi iətəm kəmotəluei, kəni
mosmiəgəh ilah.”

Nəghatiən əuhlin
rəha nətəmimi nətəmkəmotosməni rəha iərmənɨg rəhalah

11 Nian nətəmimi kəməutətəlɨg e Iesu, in təmətəkeikei mətəni nəghatiən əuhlin kəm
lah mətəu-inu in tɨnuva iuəkɨr o Jerusɨləm, kəni nɨkilah təhti məmə Narmənɨgiən Rəha
Uhgɨn otəsuvəhiən əha rəueiu tuva. 12 Kəni təməni=pən kəm lah məmə, “Iərmənɨg kəti
tolkeikei məmə in otuvən isəumeruh kig asoli agɨnməmə kig asoli otəfəri in mol kig lan
əpəha iman ikɨn, kəni in otəpanɨtəlɨg=pamɨn. 13Kəni in təmauɨn e rəhan noluəkmɨn ten,
kəni məuəri məni asoli kətiəh kətiəh e lah.* Kəni in təməni=pən kəm lah məmə, ‘Itəmah
onəkotəkeikei motalkut o məni u o noliən nətɨnmətəuarus=pən iəu iəkɨtəlɨg=pamɨn.’

14 “Mətəu nətəm iman ikɨn kəsotolkeikeiən suah kəha, kəni motahli=pən nətəmimi
nəuvein kotos nəghatiən məhuvən kəm kig asoli agɨn məmə, ‘Itɨmah iəsotolkeikeiən
məmə suah u otarmənɨg e tɨmah.’ 15 Mətəu kəmləfəri iərmənɨg u kol kig lan, kəni in
təmɨtəlɨg=pamɨn. Kəni suah u təmauɨn e rəhan noluəkmɨn iətəm in təməuəri rəhanməni
kəmlah. In tolkeikeiməməotəhrunməmə ilahkəmotətəuarusməninaknian in təmətatɨg
əpəha isəu.

16 “Kəni iətəm təmaupənmuvaməni=pən kəm inməmə, ‘Iərmənɨg, nəmələhu=paməni
kətiəh e nəhlmək, kəni iəmətəuarus məni ten mɨn.’ 17 Kəni rəhan iərmənɨg təməni=pən
19:7 Luk 15:2 19:8 Eks 22:1; Nam 5:6-7 19:9 Luk 13:16; Uək 16:31 19:10 Luk 15:4; Jon 3:17; 1Tim
1:15 * 19:13 Kəni iərmənɨg təməfən məni kətiəh kətiəh kəm rəhan ioluək ten, kəni məni kətiəh in təhmen=pən e
uan-hanrɨt-tausɨn vatu.
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kəm in məmə, ‘Ik ioluək təuvɨr, nəmol nati iətəm in təuvɨr. Mətəu-inu nəmol uək təuvɨr o
neruh viviən nati iətəm təkəku, kəni rəueiu əha oiəkegəhan lamməmə ik onəkarmənɨg e
taun ilah ten.’

18 “Kəni iətəm tətuərisɨg lan təmuva məni=pən məmə, ‘Iərmənɨg, nəmələhu=pa məni
kətiəh e nəhlmək, kəni iəmətəuarus məni faif mɨn.’ 19Kəni iərmənɨg təməni=pən kəm in
məmə, ‘Ik onəkarmənɨg e taun ilah faif.’

20 “Kəni ioluək kəti mɨn təmuva məni=pən kəm in məmə, ‘Iərmənɨg, inu rəham məni.
Iəməlis-ərain e napən, kəni məhluaig vivi lan. 21 Iəu iəməgɨn lam mətəu-inu, iəkəhrun
məmə ik iətəmi noliən rəham tiəkɨs. Ik natos natimnati kəsəniəmə məmə rəham, kəni
matos nauəniən e nasumiənmɨn rəha nətəmimi pɨsɨnmɨn.’

22 “Kəni iərmənɨg təməni=pən kəm inməmə, ‘!Ik ioluək tərah! E rəham əmə nəghatiən,
iətakil ikməmənəmol tərah agɨn. Nəmə ik nɨnəhrun rəkɨsməmə iəu iətəmi iəkɨs, kəni iətos
natimnati iətəm kəsəniəmə rəhak, kəni matos nauəniən e nasumiən mɨn rəha nətəmimi
pɨsɨn mɨn, 23 kəni təhro nəməsosiən rəhak məni muvən məfən e bank, kəni nian iəkɨtəlɨg
lan, iəkəhrun nosiən rəhakməni ilau nətɨn.’

24 “Kəni təməni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə, ‘Otos rəkɨs rəhan məni, kəni
motəfən kəm suah u rəhanməni ten.’

25 “Kəni ilah kəmotəni məmə, ‘!Iərmənɨg, təsəhruahruiən mətəu-inu rəhan məni ten
rəkɨs!’

26 “Kəni iərmənɨg təməni=pən kəm lah məmə, ‘Iətəni kəm təmah məmə, iətəmimi
iətəm tatos nati kəti, kəmanəfən mɨn nəuvein mɨn kəm in. Mətəu iətəmi rəhan nati
kəti tɨkə, kəpanos rəkɨs rəhan natimnati rəfin. 27 Kəni rəueiu, rəhak tɨkɨmɨr mɨn iətəm
kəməsotolkeikeiən iəuməmə iəkuva kig rəhalah, onəkotit ilah məhuva, kəni motuhamu
ilah e nəhmtək.’ ”

Iesu təmuvən Jerusɨləm
(Mat 21:1-11;Mak 11:1-11; Jon 12:12-19)

28 Kəni nian Iesu təməghati rəkɨs, kəni in təmaliuək maupən matuvən əpəha ilɨs
Jerusɨləm, kəni nətəmimi kəmautuərisɨg lan. 29Nian kəməhuva iuəkɨr o lahuənu mil u
keiu, Petfas mɨne Petəni e Nɨtəuət Rəha Nɨgi U Olif, kəni in təməni=pən kəm rəhan mil
keiu iətəmimiməmə, 30 “Onəkian əpəha lahuənu ikɨn kəmotsɨpən ikɨn. Ikɨn əha, onəkueh
nətɨ togki kəti kəsasuə əhanəhiən lan. Nəkiatɨs nɨləuɨs lanmuasɨgmiəuva u ikɨnu. 31Kəni
nəmə suah kəti tətapuəh o təlauməmə, ‘?Nətiatɨs togki o nak?’ kəni onəkuəni=pən kəm in
məmə, ‘Iərmənɨg, in tolkeikei məmə otol nati kəti lan.’ ”

32 Kəni kəmian mueruh natimnati rəfin tol əmə məmə inu Iesu təməni. 33 Kəni nian
kəmətiatɨs nətɨ togki, kəni nətəmimi mɨn rəha togki kəmotətapuəh o lau məmə, “!Ei! ?
Nətiatɨs nətɨ togki o nak?” 34 Kəni ilau kəmuəni=pən məmə, “Kəpə. Iərmənɨg tolkeikei
məmə otol nati kəti lan.” 35Kəni kəmuasɨgmiəuva kəm Iesu, kəni kəmuəpəg rəhalau kəti
napən muəhtərain nəmtah nətɨ togki lan, kəni muasiru e Iesu təri masuə e nətɨ togki.
36Nian təmasuə lanmɨnatuvən, kəni rəhanmɨn nətəmimi kəmotaupənmotəpeg rəhalah
mɨn kəti napənmotəpenə e suaru.†

37 Nian Iesu tɨnatuva iuəkɨr o Jerusɨləm mətasuə e togki məteiuaiu e Nɨtəuət Rəha
Nɨgi U Olif, kəni nətəmimi mɨn rəfin rəhan nɨkilah təmagiən, kəni mɨnautəni-vivi Uhgɨn
məutagət əfəməh o nati apɨspɨs mɨn ilah kəmoteruh in təmatol. 38 Kəni ilah məutəni
məmə,
“!Iərmənɨg Uhgɨn tətatɨg ilau kig u iətəm tətuva e nərgɨn!
Pəh nəməlinuiən otatɨg əpəha e negəu e neai, kəni əpəha ilɨs ilɨs agɨn e negəu e neai,

okətəfəri nərgɨ Iərmənɨg Uhgɨn!”
39Kəni Farəsi mɨn nəuvein əha kəutatɨg əha ikɨn kəmotəni=pən kəm inməmə, “Iəgətun.

Əniəhu rəhammɨn nətəmimiməmə okəsotagətiən.”
19:17 Luk 16:10 19:26 Mat 13:12; Luk 8:18 † 19:36 Nian kəmotəpeg rəhalahmɨn kəti napənmotəpenə e suaru
məmə togki otaliuək lan, inu nəmtətiən rəha nɨsiaiən rəhalah o Iesu. 19:38 Sam 118:26
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40Mətəu in təməni=pən kəm lah məmə, “Nəmə nətəmi mɨn u kəsotagətiən, kəni kəpiel
əpnapɨnmɨn u, ilah okotagət əfəməh.”

Iesu təmasək
o nətəm Jerusɨləm

41Kəni nian Iesu təmuva iuəkɨrmeruh taun əha Jerusɨləm, in təmasək o nətəmimimɨn
əha ikɨn əha.

42Kəni in təni məmə, “Kəsi, iəmolkeikei pɨk məmə itəmah mɨn nəmotəhrun natimnati
mɨn iətəm okotəfɨnə nəməlinuiən kəm təmah e nian u rəueiu. Mətəu kəpə. Kəni rəueiu,
natimnati mɨn əha kəutəhluaig ko nəsoteruhiən. 43 Mətəu e nian mɨn iətəm otuva o
təmah, rəhatəmah tɨkɨmɨr mɨn okəhuva motəhtul tɨtəlau e təmah, okotel nɨftəni motətu-
pəri motol əpətɨn rəhatəmah taun, kəni motahtɨpəsɨg lan məmə onəsohietiən. 44 Kəni
ilah okotərəkɨn rəfin nimə e taun rəhatəmah, kəni ko kəpiel kəti mɨne rəha nimə mɨn
otəsəhtuliən. Kəni okotohamu itəmah rəfin itəmah kəlkələh mɨn rəhatəmah. Natimnati
rəfin u otuva mətəu-inu itəmah nəmoteruh mətəu nəməsotəhruniən nian iətəm Uhgɨn
təmuvaməmə in otosmiəgəh itəmah lan.”

Iesu təməhgi pətɨgəmnətəmimi iətəmkautol makɨt e Nimə Rəha Uhgɨn
(Mat 21:12-17;Mak 11:15-19; Jon 2:13-22)

45 Kəni Iesu təmuvən Jerusɨləm, kəni muvən e iat rəha Nimə Rəha Uhgɨn meruh
nətəmimi kautol makɨt ikɨn, kəni mətəhgi pətɨgəm ilah.‡ 46Kəni in təməni=pən kəm lah
məmə, “Kəmətei rəkɨs e Nauəuə Rəha Uhgɨn məmə, ‘Rəhak nimə, in nimə rəha nəfakiən,’
mətəu itəmah nɨnautol tɨnuvaməmə ‘nimə kəti iətəmnakləhmɨn kəutəhluaig ikɨn.’ ”

47 Kəni uərisɨg lan, e nian mɨn rəfin, Iesu təmətəgətun əpəha imə e Nimə Rəha Uhgɨn.
Kəni pris asoli mɨn, mɨne nəgətun mɨn rəha Lou, mɨne nətəmimi asoli mɨn rəha nətəm
Isrel, kəməutəsal e suaru məmə okotuhamu Iesu, 48mətəu kəsotehiən suaru kəti mətəu-
inu nətəmimi rəfin kotolkeikei pɨk məmə okotətəu nəghatiən mɨn rəhan, kəni nəghatiən
rəhan tətaskəlɨmvivi rəhalah nətəlɨgiən.

20
Nətapuəhiənməmə

pəh təmegəhan e Iesu
məmə otol uək

(Mat 21:23-27;Mak 11:27-33)
1 Nian kəti, Iesu təmətəgətun nətəmimi əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni mətəni pətɨgəm
nanusiən təuvɨr rəha Uhgɨn kəm nətəmimi. Kəni pris asoli mɨn, mɨne nəgətun mɨn rəha
Lou,mɨne nətəmimi asolimɨn rəha nətəmIsrel kəməhuvamoteh in, 2kəni kəmotətapuəh
ohni məmə, “?Əni-to kəm tɨmah məmə natol natimnati mɨn əha e nepətiən əhro? ?Kəni
pəh təmegəhan lam natol natimnati mɨn əha?” 3 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə,
“Təuvɨr əmə. Iəu iəkətapuəh mɨn e nəghatiən kəti kəm təmah, kəni itəmah onəkotaupən
motuhalpɨn=pa kəm iəu. 4 ?Pəh təmegəhan e nepətiən kəm Jon məmə in otol bəptais e
nətəmimi, Uhgɨn uə iətəmimi əmə?”

5Kəni kɨnəutəni nəghatiən u kəm lah mɨn, məutəni məmə, “Nəmə kotəni məmə Uhgɨn
təmegəhan lan, kəni in otəni məmə, ‘?Mətəu təhro nəsotəniən nɨpəhriəniən e nəghatiən
rəha Jon?’ 6Mətəu nəmə kitah kotəni məmə nətəmimi əmə kəmotegəhan lan, kəni nətəmi
mɨn əha okotəhti itah e kəpiel mətəu-inu ilah kɨnotəni rəkɨs nɨpəhriəniən e Jon məmə in
iəni kəti rəha Uhgɨn.” 7Kəni ilah kəmotuhalpɨn məmə, “Itɨmah iəsotəhruniən məmə pəh
təmegəhan lan.” 8Kəni Iesu təni=pənkəmlahməmə, “Kəni iəumɨn, ko iəsəniənməməpəh
təmegəhan e nepətiən kəm iəuməmə iəkol natimnati mɨn u.”
19:44 Luk 21:6 ‡ 19:45 Afin-to e tiksɨnəri “Nimə Rəha Uhgɨn” o nəhruniən natimnati nian Iesu təmuvən məhgi
pətɨgəmnətəmimi e Nimə Rəha Uhgɨn. 19:46 Aes 56:7 19:46 Jer 7:11 19:47 Luk 21:37
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Nəghatiən əuhlin
e nasumiən rəha krep

(Mat 21:33-46; 22:15-22;Mak 12:1-17)
9Kəni Iesu təməninəghatiən əuhlinkəti kəmnətəmimiməmə, “Iətəmiasoli kəti təmərfei

nɨləuɨs u krep e nasumiən asoli rəhan. Kəni mələhu=pən nasumiən u e nəhlmɨ nətəmimi
nəuvein, kəni ilah okəutasumkəniməutafəl, kəni nian rəha nəuləkiən, kəni ilah okotəfən
nəuvetɨn kəm in. Kəni in təmuvən əpəha e nɨtəni pɨsɨn kəti mɨn, kəni mɨnatɨg mɨnos nian
tepət.

10 “Kəni nian krep təmol nəuan kəni mɨnatɨmarəg, iətəmi asoli u təmahli=pən rəhan
kəti ioluək məmə in otuvən meruh nətəm kəutasum e rəhan nasumiən məmə okotəhli
nəua krep, kəni motəuəri motəfən rəha iətəmi asoli nəuvein. Mətəu nətəmimi mɨn əha
kəmotəhtul motəhti ioluək əha, kəni motahli=pən tɨtəlɨg kəni məsotəfəniən nəua krep
nəuvein kəm in. 11 Kəni iətəmi asoli təmahli=pən mɨn rəhan kəti ioluək. Kəni ilah
kəmotoh mɨn, kəni motol aulɨs in, kəni motahli=pən tɨtəlɨg məsotəfəniən nəua krep kəti
kəm in mɨne. 12Kəni in təmahli=pən mɨn kəti, kəni ilah kəmotoh motəfən nɨməgɨm kəm
in, kəni motəraki pətɨgəm lan.

13 “Kəni iətəmi asoli rəha nasumiən təni məmə, ‘?Oiəkəhro əha rəueiu? Təuvɨr məmə
iəkahli=pən nətɨk əhruahru, iətəm iəkolkeikei pɨk. Nɨkik təhti məta okotɨsiai in.’ Kəni in
təmahli=pən.

14 “Mətəu nian nətəmimi mɨn əha kəmoteruh, kəni kəmotəni kəm lah mɨn məmə, ‘Nətɨ
iətəmi asoli əpə tətuva u nian kəti nasumiən tuva mol rəhan lan. Pəh kotohamu, kəni
kitah kotos nasumiən u rəhanməmə rəhatah.’ 15Kəni kəmotaskəlɨmmotatu pətɨgəm lan
e nasumiən, kəni motohmotohamu.

“?Kəni tol lanəha, iətəmi asoli rəha nasumiən otol nak e nətəmimimɨn əha? 16 In otuva
kənimohnətəmimimɨn əhamohamu ilah, kəni in otələhu=pənnasumiənasoli əha tuvən
e nəhlmɨ nətəpɨsɨn.”*
Kəniniannətəmimikəmautətəlɨg lankəmotətəunəghatiən əha,məutəniməmə, “!Təuvɨr

məmə, otəsol agɨniən nati əha!”
17Mətəu Iesu təməsal=pən meruh ilah, kəni məni məmə, “?Mətəu nəghatiən u nɨpətɨn

nak? Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
‘Kəpiel iətəmnətəmimi rəha nuvləkɨniən nimə kəmotəraki lan,
in tɨnuva kəpiel keikei rəha noliən nimə.’

18 “Nətəmimi rəfin nətəm okotəmei motorin=pən ilah e kəpiel əha, kəni nɨkɨlkɨlilah
otɨtəgɨt-əgɨt. Kəni nəmə kəpiel əha otəmei məhti iətəmi kəti, kəni in otauvtəuvtə mərah
agɨn.”

19Kəni nəgətunmɨn rəha Lou,mɨne pris asolimɨn kəmotəhrunməmənəghatiən əuhlin
u rəhan tətəni əmə ilah, kəni tol lanəha, ilah kəutəsal e suaru məmə okotaskəlɨm uəhai
əmə, motləfən e kaləpus, mətəu kɨnotəgɨn e nətəmimi, kəni motəpəh.

?Təhruahruməmə nətəmimi okotətəu takɨs kəmSisə,
uə kəpə

(Mat 22:15-22;Mak 12:13-17)
20Kəni nəgətun mɨn rəha Lou, mɨne pris asoli mɨn kəutəsal vivi o Iesu məmə okotətəu

nəghatiən kəti rəhan u təsəhmen əhruahruiən. Kəni o nəghatiən u, okotəfən in e nəhlmɨ
iətəm kəti rəha kəpmən rəha Rom. Kəni kəmotahli=pən nətəmimi nəuvein məmə ilah
okəhuvənmotol kəuɨt kəsuə e Iesu. 21Kəni kəuɨt kəsuəmɨnkəməhuvənmotətapuəho Iesu
məmə, “Iəgətun. Itɨmah iəkotəhrun natimnati mɨn iətəm nətəni mɨne natimnati iətəm
20:9 Aes 5:1 * 20:16 Nəghatiən əuhlin u tətəghati e nətəmimi pɨsɨn pɨsɨn mɨn tepət. Iətəmi asoli rəha nasumiən
tətəgətun=pən Uhgɨn. Kəni nasumiən rəha krep tətəgətun=pən nətəmimi rəha Isrel. Nətəm kəutasum tətəgətun=pən
nətəmimi asoli mɨn rəha nətəm Isrel. Iol əhruin nati rəha iətəmi asoli tətəgətun=pən iəni mɨn rəha Uhgɨn. Kəni nətɨ
iətəmi asoli tətəgətun=pən Krɨsto Iesu. 20:17 Sam 118:22 20:18 Aes 8:14-15 20:20 Luk 11:54
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nətəgətun nətəmimi lan, kotəhruahru vivi. Ik onəsoliən noliən pɨsɨn kəm suah kəti, kəni
matɨgmol pɨsɨnmɨn kəmsuah kəti. Mətəu onəkol təhmen-əhmen əmə kəmlah rəfin. Kəni
ik nətəghati əmə e nɨpəhriəniənmətəgətun nətəmimi e suaru rəhaUhgɨn. 22Kəni tol lanu,
əni-to kəm təmah məmə, təhruahru e Lou rəhatah məmə okotətəou takɨs kəm Kig Sisə u
in iətəmi asoli agɨn rəha kəpmən rəha Rom, uə kəpə?”

23Mətəu Iesu təməhrun rəkɨsməmə kautol kəuɨt kəsuə kəm in, kəni in təməni=pən kəm
lahməmə, 24 “Otəgətun-to məni† kəti kəm iəu. ?Narmɨ pəh u tətatɨg eməni u? ?Kəni nərgɨ
pəh u tətatɨg eməni u?” Kəni kəmotəni məmə, “Narmɨ Sisə, mɨne nərgɨ Sisə.”

25Kəni in təməni=pən kəmlahməmə, “Kəni ko nəmənatimnati rəha Sisə, əfən kəmSisə.
Kəni natimnati rəha Uhgɨn, əfən kəmUhgɨn.”

26 Kəni e nəhmtɨ nətəmimi ərəfin, nəghatiən mɨn iətəm kəutətapuəh lan, ko kəsələs
iahuiən Iesu lan. Mətəu narmɨlah təmiuvɨg pɨk e nəghatiən iətəm Iesu təmuhalpɨn, kəni
kəməsotəghatiən.

?Təhro e iətəmi tɨmɨs
kəniməmiəgəhmɨn?

(Mat 22:23-33;Mak 12:18-27)
27 Kəni Satusi mɨn nəuvein kəməhuva o Iesu. Ilah kəutəni məmə nian iətəmi tɨmɨs,

ko təsəmiəgəh mɨniən. 28Kəni kəmotətapuəh e nəghatiən kəti kəm Iesu məmə, “Iəgətun.
Mosɨs təmətei=pəneLourəhatahməmənəmə iərmankəti otɨmɨs, kəniməpəhrəhanpətan,
kəni məsuələsiən nətɨlau kəti mɨne, kəni pian otəkeikei mit pətalɨmɨs əha, məmə okuələs
nətɨlau kəti ko, kəni suakəku u otos nɨmei rəhan tatə asoli əpəha tɨnɨmɨs rəkɨs.

29 “Tol lanəha, nəman ilah səpɨn, u rəhalah tatə kətiəh. Kəni iətəm tepət e lah təmaupən
mit pətan kəti, kəniməsuələsiənnətɨlau kəti, kənimɨmɨs. 30Pian iətəmtətuərisɨg lan, təmit
mɨn pətalɨmɨs u, mətəu in mɨn təmɨmɨs, kəni kəməsuələsiən nətɨlau kəti. 31 Kəni uərisɨg
lan, pialah kəti mɨn təmit mɨn pətalɨmɨs u, mətəu inmɨn təmɨmɨs. Kəni pianmɨn əha ilah
rəfin səpɨn kəmotit pətan u, mətəu kəsotələsiən nətɨlah kəti, ilah kəmohmɨs ərəfin. 32Kəni
uərisɨg lan, pətalɨmɨs u tɨmɨsmɨn. 33 Inəha nətəmimi səpɨn, ilah pialahmɨn kəmotit pətan
əha. ?Mətəu e Naunun Nian, nian nətəmimi okotəmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən, pətan əha in
rəha pəh lan?”

34 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “E nian u rəueiu e nəhue nɨftəni u, nəman
mɨne nɨpətan kautol marɨt. 35Mətəu e nian rəha natɨgiən vi, otəsoliən lanəha. Nətəmimi
nətəmUhgɨnnɨkin tətagiən o lahməmə ilah okotəmiəgəhmɨn e nɨmɨsiən, kəni in otos ilah
məhuvən kotatɨg e natɨgiən vi. Kəni ko ilah okəsotoliən marɨt, kəni ilah okəsotohtəu-
pəniən noliən rəha marɨt, 36 mətəu-inu ilah ko kəsohmɨs mɨniən. Kəni ko kəsohmɨs
mɨniənmətəu-inu, ilahokotəhmen əmə enagelomɨnnətəmkəsohmɨsiən, kəniməsotoliən
marɨt, kəni məsoteməkiən e kəlkələh mɨn. Kəni ilah mɨn u nətəm Uhgɨn təmol ilah
kotəmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən, ilah mɨn nenətɨ Uhgɨn.‡ 37 Kəni kotəhrun məmə inu otuva
mol nɨpəhriəniən lan mətəu-inu, nauəuə rəha Mosɨs tətəgətun mɨn məmə nian nətəmimi
okohmɨs, ilah okotəmiəgəh mɨn. E nəniən rəha nɨgi iətəm nɨgəm təmatuəu=pən lan,
Mosɨs təmauɨn e Iərmənɨg məmə in ‘Uhgɨn rəha Epraham, Uhgɨn rəha Aisək, mɨne Uhgɨn
rəha Jekəp,’ nati əpnapɨn ilahal kəmlɨmɨs rəkɨs nuvəh nəuvetɨn. 38 Uhgɨn u, in Uhgɨn
rəha nətəm kautəmiəgəh, mətəu səniəmə in Uhgɨn rəha nətəm kəmohmɨs, mətəu-inu in
tateh nətəmimimɨn rəfinməmə ilah okotəmiəgəh, nati əpnapɨn nəmə kəmohmɨs rəkɨs uə
kəutəmiəgəh əhanəh.”
† 20:24 Məni u in silin kəti rəha Rom, kətəniməmə Tənariəs. Okotəkeikeimotətəou takɨs eməni əha tatuvən kəmSisə.
20:28 Dut 25:5 ‡ 20:36 Nətəmimi u kəutatɨg rəueiu e nəhue nɨftəni u, kautol marɨt məmə okotemək e kəlkələh
mɨn. Mətəu nəmə iərman kəti o pətan kəti tatuvən e negəu e neai, ko təsɨmɨsiən, kəni ko təsoliən marɨt məmə otemək.
20:37 Eks 3:6
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39 Kəni nəgətun mɨn rəha Lou nəuvein kəmotəni=pən kəm Iesu məmə, “Iəgətun,
nəmuhalpɨn vivi pəhriən.” 40Kəni kəmotəgɨn o nətapuəh mɨniən nəghatiən kəti mɨn tol
lanəha.

Kig Tefɨt mɨne Krɨsto
(Mat 22:41-46;Mak 12:35-37)

41Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “?Təhro nətəmimi kəutəni məmə Krɨsto iətəm
Uhgɨn təməni məmə otahli=pa, in mipɨ Kig Tefɨt? 42Mətəu-inu e Nauəuə Rəha Nəpuən
Mɨn,§ Kig Tefɨt aru əmə təməni məmə,
‘Iərmənɨg Uhgɨn təməni=pən kəm rəhak Iərmənɨg* məmə, “Əharəg u e rəhak maru, ikɨn

ima nəsanəniənmɨne nɨsiaiən,
43mətəuarus=pən iəu iəkələs iahu rəham tɨkɨmɨr mɨn,
məlɨn=pən ilah əpəha ləhtəni e nəhlkəm,
məmə nətarmənɨg e lah.” ’†
44 Kig Tefɨt əhruahru təməni məmə Krɨsto in rəhan Iərmənɨg. ?Kəni nəmə mipɨ Tefɨt
əhruahru əmə, kəni təhromatol rəhan Iərmənɨg lan?”

Iesu təmagət
e nəgətunmɨn rəha Lou

(Mat 23:1-36;Mak 12:38-40; Luk 11:37-54)
45 Nətəmimi kəməutətəlɨg, kəni Iesu təməni=pən kəm rəhan mɨn nətəmimi məmə,

46 “Itəmah onəkotəkeikei məutətəu vivi itəmah kəni məsotohtəu-pəniən noliən mɨn rəha
nəgətun mɨn rəha Lou. Ilah kotolkeikei məmə okəhuvən e napən əfəməh mɨn rəha
nəfəriən məmə nətəmimi okoteruh=pən ilah lan. Kəni nɨkilah tətagiən nian nətəmimi
kəutəfəri nəhlmɨ lah kəm lah e nɨsiaiən əpəha e makɨt. Kəni əpəha imə e nimə rəha
nuhapumɨniən, kotolkeikei məmə okotəharəg aupən əpəha təuvɨr ikɨn. Kəni e nian rəha
lafet, ilah kotolkeikei məmə okəhuvən motəharəg aupən ikɨn nɨsiaiən ikɨn. 47 Kəni ilah
kautol tərah kəni məutakləh e nimə mɨn rəha pətalɨmɨs mɨn. Kəni ilah kəutəfaki əfəməh
məuteiuə əmə məmə nətəmimi okoteruh ilah ohni. Nalpɨniən rəha nətəmimi mɨn u in
otəskasɨkmapirəkɨs.”

21
Pətalɨmɨs kəti təməfən

rəhanməni kəmUhgɨn
(Mak 12:41-44)

1Kəni nian Iesu təməsal-pəri, materuh vivi nətəmimimɨn u rəhalah nautə tepət kəutəfən
rəhalah məni e bokɨs kətəfən məni ikɨn əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn, 2 kəni in təmeruh
pətalɨmɨs kəti ianrah tətəfənməni əkəku keiu əmə.* 3Kəni Iesu təni məmə, “Nɨpəhriəniən
iətəni kəm təmah məmə, məni iətəm pətan u təməfən, in tapirəkɨs rəha nətəmimi rəfin,
4mətəu nətəmrəhalah nautə tepət kəmotəfənməni nəuveinmətəu inko in nati əpnapɨn o
lah, rəhalah tepət mɨn əpəha ikɨn. Mətəu pətalɨmɨs u in ianrah pəhriən, in təməfən rəfin
rəhanməni o nos nəhmtɨniən nauəniən nɨgɨn, kəni tɨkəmɨn əha ikɨn.”

Iesu təməghati e natimnati mɨn
iətəmokəhuva

(Mat 24:1-35,42-44;Mak 13:1-37)
5Kəni Iesu təmətəu rəhanmɨnnəuveinnətəmimi kəutəniNiməRəhaUhgɨn iətəmrəhan

kəpiel asoli mɨn kotəuvɨr, mɨne natimnati təuvɨr mɨn əha imə iətəmnətəmimi kəmotəfən
§ 20:42 “Nauəuə Rəha NəpuənMɨn” in “Ol Sam” e Bislama Baebol. * 20:42 Nətəmimi e nian rəha Iesu, kotəhrun
məmə nəghatiən u “Iərmənɨg” e nəpuən u tətəghati eMəsaiə iətəmUhgɨn təməniməmə otahli=pa. † 20:43 Nəghatiən
Kris əhruahru tətəni məmə, “iəkol rəham tɨkɨmɨr mɨn ilah okotəhmen e nati kəti iətəmkətəharəg matəfu-pəri nəhlkəm
lan.” 20:43 Sam 110:1 * 21:2 Məni u təhmen=pən e tuenti vatu. 21:3 2Kor 8:12
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kəmUhgɨn. Kəni təni məmə, 6 “Itəmah nəuteruh natimnati mɨn əha, mətəu nian otətuva
nətəmimi okotoharəg-rəg kəpiel mɨn rəha nimə əha, kəpiel mɨn rəfin okotəmei, ko kəti
təsəhtuliən əha tətəhtul ikɨn rəueiu.”

7Kəni kəmotətapuəhohniməmə, “Iəgətun. ?Natimnatimɨn əhaonəhgɨnkəhuva? ?Kəni
nəmtətiən nak otəgətunməmə otəsuvəhiən natimnati mɨn əha okəhuva?”

8Kəni Iesu təniməmə, “Onəkotəkeikeiməutətəuvivi itəmahməmə suahkəti otəseiuəiən
e təmah, mətəu-inu nətəmimi tepət okəhuva motəni məmə, ‘! Iəu, iəu Krɨsto u!’ Kəni
nəuvein okotəniməmə, ‘Nian rəhanatimnati əha tɨnuva iuəkɨr.’ Mətəuonəsəhuərisɨgiəne
lah. 9Kəninianonəkotətəunanusiənməmənətəmimikəutəluagɨn, uənətəmimikəutəməu
ilah rəhalah kəpmən, mətəu itəmah onəsotəgɨniən. Natimnati mɨn əha okotaupən
məhuva pɨpɨm,mətəu kəsəniəməmə in Naunun Nian.”

10 Kəni Iesu təni=pən kəm lah məmə, “Nətəmimi e nɨtəni mɨn nəuvein okotəluagɨn
ilah nətəmimi e nɨtəni mɨn nəuvein, kəni kəpmən nəuvein okotəluagɨn ilah kəpmən
nəuvein. 11Kəni nəmig asolimɨn okotan, kəni nəumɨs otan ikɨnmɨn tepət e nəhue nɨftəni,
kəni nɨmɨsiən əskasɨk mɨn okotan e nəhue nɨftəni, kəni əpəha ilɨs e neai, natimnati mɨn
okəhuvamotol nɨki nətəmimi otəgɨn, kəni ilah okoteruh nəmtətiən asoli mɨn e neai.

12 “Mətəu nian natimnati mɨn u okəsəhuva pɨpɨm əhanəhiən, nətəmimi okotaskəlɨm
itəmah, kəni motol nərahiən kəm təmah o nəhatətəiən rəhatəmah, kəni motələs itəmah
məhuvən əpəha e nimə rəha nuhapumɨniən, mɨne e kaləpus, kəni onəkotəhtul e nəhmtɨ
kig mɨn mɨne nətəmi asoli mɨn rəha kəpmən mətəu-inu itəmah nautos nərgək məutəni
nɨpəhriəniən lak. 13 Inəha nian təuvɨr əhruahruməmə nəkotəni pətɨgəmnanusiən təuvɨr
kəm lah. 14 Mətəu otol əpenə-penə e nɨkitəmah rəueiu məmə e nian əha nɨkitəmah
təsəhtiən məmə nəghatiən nak onəkotəni kəm lah, 15mətəu-inu iəu oiəkəfɨnə nəghatiən
əhruahru kəm təmah kəni məfɨnə nəhruniən kəm təmah, kəni mol rəhatəmah nəghatiən
təsanən, kəni rəhatəmah mɨn tɨkɨmɨr ko kəsotuhalpɨniən, kəni ko kəsotəniən məmə
nəsotəniən nɨpəhriəniən. 16 Kəni rəhatəmah tatə mɨne mamə mɨn, mɨne piatəmah mɨn,
mɨne rəhatəmah nɨmənin mɨn, mɨne niəli mɨn okotəfən itəmah e nəhlmɨ tɨkɨmɨr mɨn.
Kəni okotohamu itəmah nəuvein. 17 Nətəmimi mɨn rəfin okotəməki e təmah o nərgək.
18Mətəu ko nəuanutəmah uəha kəti, ko təsɨkəiən. 19Nian onəutəhtul əskasɨkməutəhatətə
lak e nian iəkɨsmɨn iətəmokəhuva e rəhatəmahnəmiəgəhiən, kəni onəkotos nəmiəgəhiən
itulɨn.

20 “Mətəu nian onəkoteruh soldiə mɨn okəhuva tepət motohtəlau e taun u Jerusɨləm,
kəni itəmah onəkotəkeikei motəhrun məmə otəsuvəhiən kəni kərəkɨn agɨn taun əha
Jerusɨləm. 21 Kəni itəmah nəutatɨg Jutiə, onəkotəkeikei motaiu motagɨm məhuvən
motəhluaig əpəha e nɨtəuət mɨn. Kəni itəmah nətəm nəutatɨg e taun əha, onəkotəkeikei
mohiet. Kəni itəmah nətəm nəutatɨg ikɨnu tɨtəlau e taun əha, onəsəhuvən mɨniən əha
imə e taun əha, 22mətəu-inu nian əha, in nian rəha Uhgɨn otol nalpɨniən lan kəm nətəm
kautol noliən tərah, kəni mol əpu nəghatiən iətəm kəmətei=pən e nauəuə rəhan tuva
matol nɨpəhriəniən lan.

23 “!Kəsi! Nahməiən asoli o nɨpətan nətəm kəmotol nərfɨlah mɨne nɨpətan kəutəfən
nah kəm nəpəou mɨn. E nian əha okotos pɨk nahməiən, mətəu-inu nərahiən asoli otuva
e nəhue nɨftəni, kəni niəməha mɨne nalpɨniən rəha Uhgɨn otuva kəm nətəmimi mɨn
u rəha Isrel u kautol noliən tərah mɨn. 24 Kəni rəhalah tɨkɨmɨr mɨn okagəmu ilah e
nau, kəni nian okotoh ilah, kəni okotit ilah məhuvən e nɨtəni pɨsɨn pɨsɨn mɨn kəni ilah
okəhuva iol əhruin natimɨn rəhalah. Kəni Nanihluəmɨn okotaliuək kənimotevɨg əpevɨn
e Jerusɨləm motələs iahu nətəmimi mɨn ikɨn iətəm kəutatɨg əhanəh, məutarmənɨg e lah,
mətəuarus=pən rəhalah nian otol naunun.†
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25 “Kəni nəmtətiən nəuvein okəhuva e mɨtɨgar, mɨne məuɨg, mɨne məhau mɨn. Kəni
ikɨnu e nəhue nɨftəni, nətəmimi rəfin okotəgɨn e nərkərɨkiən rəha nɨtəhi mɨne peau-
peau asoli mɨn. 26 Nətəmimi okotəgɨn pɨk məutɨmɨseiah e nərahiən asoli mɨn iətəm
kəutəhuva e nəhuenɨftəni,mətəu-inu natimnati e neai iətəmkotəskasɨk pɨk,mətəuUhgɨn
otəlauəl-auəl e lah. 27 Kəni e nian əha, okoteruh Nətɨ Iətəmimi tətuva e nɨmalɨ nəpuə
kəti e nəsanəniən mɨne nepətiən əhagəhag asoli rəhan. 28 Kəni nian natimnati mɨn
u kɨnotətuəuin mɨnəutəhuva mɨnautol nɨpəhriəniən lan, otəhtul məha-məha motəhrun
məmə nati təuvɨr tɨnatuva, mətəu-inu otəsuvəhiən Uhgɨn otosmiəgəh itəmah.”

29 Kəni in təməni nəghatiən əuhlin u kəm lah məmə, “Nəkotəhrun-to nɨgi u fik mɨne
nɨgi nəuvein mɨn. 30Nəmə kɨnotehaləgləg mɨnəutapɨlpɨl mɨn, kəni nəkotəhrun məmə in
nian rəha nasumiən. 31 Təhmen əmə, nəmə nəkoteh natimnati mɨn u kautol lanəha,
onəkotəhrunməmə otəsuvəhiən, Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn tuva.

32 “Nɨpəhriəniən iətəni kəmtəmahməmənɨmənin rəha Isrel‡ otəsɨkəiənmətəuarus=pən
natimnati rəfin əha okotol nɨpəhriəniən. 33 Neai mɨne nɨftəni okiakə, mətəu nəghatiən
mɨn rəhak ko kəsohkəiən.”

34 Kəni Iesu tətəni məmə, “Nəkotəkeikei məutətəu itəmah. Sotərəkɨniən rəhatəmah
nian mɨn o noliən əmə lafet, məutapɨs lan, kəni məutətəlɨg pɨk e natimnati rəha nɨftəni
u. Təsəuvɨriən məmə nian asoli u otuva mos kauɨt kəm təmah təhmen=pən məmə
nəuanɨkulu təmahtɨpəsɨg e təmah, 35mətəu-inu nian əha otuvamələs nətəmimimɨn rəfin
e nəhue nɨftəni. 36 Mətəu nian rəfin onəkotəkeikei məutəhtul maru, kəni məutəkeikei
məutəfakiməmə nəkotos nəsanəniən təhmenməmə nəkəutəhtul əskasɨk əmə e natimnati
ərəfin əha okəhuva, kəni ko Nətɨ Iətəmimi otagiən o təmah nian onəkotəhtul e nəhmtɨn.”

37Kəni nian rəfin Iesu tətəgətun nətəmimi əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni lapɨnmɨn in
tietmuvən əpəhaNɨtəuət RəhaNɨgiUOlifmətapɨli əha ikɨn. 38Kəninianmɨnrəfin ləplapɨn
agɨn, nətəmimi kəutəhuvaməmə okotətəlɨg e rəhan nəghatiən əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn.

22
Jutəs təmətuati e Iesu
(Mat 26:1-5,14-16;Mak 14:1-2,10-11; Jon 11:45-53)

1 Kəni nian rəha lafet rəha Pɨret U Is Tɨkə Lan tɨnatuva iuəkɨr, kəni in tɨnətuəuin e lafet
rəha Pasova. 2 Kəni pris asoli mɨn mɨne nəgətun mɨn rəha Lou kəməutəsal oneuən e
suaruməmə okotohamu Iesu lan. Kəməutəsal oneuən e suarumətəu-inu ilah kəutəgɨn e
nətəmimiməmə, kəta nɨməninnətəmimi okotorgəhunəməkotəhrunməməkəmotohamu
Iesu.

3 Kəni Setən təmuvən e nɨki Jutəs, u nərgɨn kəti mɨn u Iskariot, in kəti e nətəmimi
tueləf rəha Iesu. 4 Kəni in təmuvən meruh pris asoli mɨn mɨne nətəmi asoli mɨn rəha
soldiə rəhaNiməRəhaUhgɨn,məutəsal e suaruməmə otegəhan e Iesu tuvən e nəhlmɨlah.
5 Kəni nɨkilah təmagiən, kəni kəmotəniəkɨs məmə okotəfən məni kəti kəm in. 6 Kəni
Jutəs təmegəhan lan məmə in otol, kəni mətəsal e suaru məmə otegəhan e Iesu tuvən e
nəhlmɨlah nian nətəmimi okohkə lan.

Iətəmi keiu rəha Iesu
kəmuol əpenə-penə
o lafet rəha Pasova

(Mat 26:17-29;Mak 14:12-25; Jon 13:21-30; 1Kor 11:23-26)
7 Kəni e nian rəha lafet rəha Pɨret U Is Tɨkə Lan tɨnuva, kəni e nian əha, nətəmimi

okotəkeikei motuh nətɨ sipsip rəha lafet rəha Pasova. 8 Kəni Iesu təmauɨn e Pitə mɨne
21:25 Aes 13:10; Esik 32:7; Joel 2:31; Nəh 6:12-13 21:27 Dan 7:13; Mat 26:64; Nəh 1:7 ‡ 21:32 Nətəmimi
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e nətəmimi nəuveinmɨn iətəmkəutanməmə tətəghati e nɨməninmɨn rəfin rəha Isrel tatuvənmuvən isəu. 22:3 Jon
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Jon, kəni məni=pən kəm lau məmə, “Ian kəni muol əpenə-penə nauəniən rəha lafet rəha
Pasovaməmə okəhuvənmotauən ikɨn.”

9Kəni kəmuəni=pən kəm inməmə, “?Nəkolkeikei məmə itɨmlau oiəkian iəmuol əpenə-
penə e nauəniən ikɨn?”

10Kəni təməni=pənkəmlauməmə, “Uətəlɨg vivi-to. Nian itəlau onəkian=pən itaun, kəni
onəkueh suah kəti tətaharu pəri pətəl asoli kəmətu=pən nəhu lan. Kəni nəkiauərisɨg lan
mɨhluvən e nimə kəti iətəm in otuvən ikɨn. 11 Kəni nəkuəni=pən kəm iətəmi asoli rəha
nimə, ‘?Iəgətun təmahli=pa itɨmlau məmə iəkuva muətapuəh ohnik məmə nəuan u in
pəhruvən iətəm in mɨne rəhan mɨn nətəmimi okəhuva motol nauəniən ikɨn rəha lafet
rəha Pasova?’ 12 Kəni in otit itəlau nəkian əpəha e nəuan ilɨs ikɨn iətəm kɨnol vivi rəkɨs
natimnati rəfin rəha nauəniən əha ikɨn. Kəni nəkuol əpenə-penə nauəniən əha ikɨn.”

13Kəni kəmianmueruh natimnati rəfin təhmen=pən əməməmə inu Iesu təmənimɨne.
Kəni ilau kəmuol əpenə-penə nauəniən ikɨnməmə rəha lafet rəha Pasova.

Naunun nauəniən rəha Iesumɨne rəhanmɨn natətəlɨg
14Kəni e nian rəha nauəniən, Iesu təmuvənməharəg e tepɨl ilah rəhanmɨn aposɨl mɨn.

15 Kəni təməni=pən kəm lah məmə “Otəsuvəhiən, okol nahməiən kəm iəu. Mətəu nɨkik
tɨnolkeikei pɨk məmə okotaupən motun nauəniən rəha lafet rəha Pasova. 16 Iəkolkeikei
pɨk məmə kitah okotauən lanu mətəu-inu, ko iəsauəniən mɨn e nauəniən rəha Pasova
mətəuarus nɨpətɨ lafet u tuvamol nɨpəhriəniən lan e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.”

17 Kəni Iesu təmos kap wain məni tagkiu ohni kəm Uhgɨn, kəni məni məmə, “Otos
itəmah rəfin kəni motəmnɨm, 18mətəu-inu rəueiu iətəni kəm təmah məmə iəsəmnɨmiən
wainmətəuarus=pən nian natimnati rəfin okotatɨg ahgəl Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.”

19Kəni təmos pɨret məni tagkiu ohni kəm Uhgɨn, kəni məhapu məfən kəm rəhan mɨn
nətəmimi, kəni məni məmə, “Inu nɨpətɨk iətəm iətəfɨnə o təmah. Nian rəfin onəkotəkeikei
mautol nati u məmə nɨkitəmah tətəhti iəu.”

20 E noliən əhmen mɨn əmə, nian kəmotauən rəkɨs, Iesu təmos kap wain kəni məni
məmə, “Kap wain u tətəgətun=pən nəniəskasɨkiən vi rəha nasiruiən rəha Uhgɨn kəm
nətəmimi, kəni nəniəskasɨkiən vi u tətəhtul mətəmiəgəh e nɨrak iətəm otaiu o təmah.
21 Mətəu onəkotətəlɨg vivi-to. Suah kəti u ikɨnu kəutauən kitah min e tepɨl, kəni in
otəpanegəhan=pən lak e nəhlmɨ rəhak mɨn tɨkɨmɨr. 22 Iəu Nətɨ Iətəmimi oiəkəkeikei
mɨmɨs məmə inu Uhgɨn təməni mɨne. !Mətəu kəsi, nərahiən asoli tatuvən o iətəmi
təmegəhan=pən lak e nəhlmɨ tɨkɨmɨr mɨn!” 23 Kəni kɨnəutətapuəh-ətapuəh o lah mɨn
məmə, “?Kitah pəh otol nati əha?”

24Kəninati kətimɨn, ilahkɨnautolnɨkilahmɨnməməpəhu inotepətmapirəkɨsnəuvein.
25 Kəni Iesu təni=pən kəm lah məmə, “Kig mɨn rəha nɨftəni u kəutarmənɨg e nətəmimi
e rəhalah nəsanəniən, kəni kəutauɨn aru e lah məmə ilah ‘Nətəmimi rəha Nasiruiən.’
26Mətəu itəmah onəsotoliən lanəha. Nəmə itəmah kəti in ilɨs, in otosiahu in təhmen=pən
e suakəku. Kəni nəmə itəmah kəti tətəhtul aupən, kəni in otuva iol əhruin nati əmə kəti.
27?Pəhu in ilɨs pɨk, iətəmi in tətauəne tepɨl, uə iol əhruin iətəmtatosnauəniəne tepɨl in ilɨs
tapirəkɨs? Nəkotəhrunməmə iətəm tətauən e tepɨl in ilɨs tapirəkɨs. Mətəu iəu, iətəmi asoli
rəhatəmah, nian iəmətaliuək kitahmin itəmah, iəməhmen=pən e iol əhruin əmə kəti.

28 “Itəmah u, nian rəfin nəutatɨg iuəkɨr ohniəu nian iətatɨg e nian əskasɨk mɨn. 29Kəni
təhmen əməməmə Tatə rəhak tətəfəri iəuməmə iəkuva kig, kəni iəumɨn oiəkəfəri itəmah
məmə nəkəhuva kig mɨn, 30məmə nəkəhuva motəharəg kitah min iəu, motauən pəti e
nian iəkuva mol kig lan. Kəni e nian əha, itəmah mɨn onəkotəharəg e jeə mɨn rəha Kig,
kəni itəmah onəkəhuvamotəhtul aupən e nəuanɨləuɨsmɨn ilah tueləf rəha Isrel məutakil
ilahməutarmənɨg e lah.”
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31 Kəni Iesu təni=pən kəm Saimon Pitə məmə, “Kəsi. Saimon. Ətəlɨg-to lak. Setən
tɨnətapuəh rəkɨs o Uhgɨn məmə otegəhan məmə in otuva məfən-əfən kəm təmah mol
nərahiən kəm təmah məmə otəgətun rəhatəmah nəhatətəiən məmə təskasɨk lak uə
kəpə. 32 Mətəu inəfaki rəkɨs ohnik məmə rəham nəhatətəiən otəsəmeiən. Kəni nian
nəkəuhlin rəham nətəlɨgiən tɨtəlɨg=pa mɨn, ik onəkəkeikei mol nətəlɨgiən rəha piam mɨn
okotəskasɨk.”

33Mətəu Saimon Pitə təni=pən kəm in məmə, “Iərmənɨg. Iətəhtul maru məmə iəkuvən
kilaumin ik e kaləpus, kəni mɨmɨs kilaumin ik.”

34Kəni Iesu təni=pənkəminməmə, “Pitə, iətəni kəmikməmə, o lapɨnumənɨg otəsəkakə
əhanəhiən, kəni ik onəkəni mau kɨsɨl məmə nəkəruru iəu.”

35 Kəni Iesu təni=pən kəm lah məmə, “Aupən, iəmahli pətɨgəm itəmah, nəməsotosiən
məni e pauɨs, mɨne kətɨm, mɨne put. ?Təhro? ?Rəhatəmah natimnati təsəhmeniən, uə
kəpə?” Kəni ilah kəmotəni məmə, “Kəpə.”

36Kəni təməni=pən kəm lah məmə, “Mətəu rəueiu, nəmə suah kəti tatos rəhan məni e
pauɨs uə kətɨm, otəkeikei mos. Kəni iətəm təsosiən nau rəha nəluagɨniən, pəh otətuati e
rəhan kot mos nəhmtɨ rəhan kəti. 37 Iətəni kəm təmahməmə nəghatiən u e Nauəuə Rəha
Uhgɨn tətəghati lak, kəni in otəkeikeimol nɨpəhriəniən. In tətəniməmə, ‘Nətəmiminɨkilah
təhti məmə in iətəmimi kəti in tətəraki e Lou.’ Əuəh, nəghatiən u tatol nɨpəhriəniən əha
rəueiu.”

38Kəni ilah kəmotəni məmə, “Iərmənɨg, afu-to. Nau rəha nəluagɨniən keiu u.” Kəni in
təni=pən kəm lahməmə, “Nəhmen. Otəpəh-tə.”

Iesu təmuvənmətəfaki əpəha e Nɨtəuət RəhaNɨgi U Olif
(Mat 26:36-46;Mak 14:32-42)

39 Kəni Iesu təmiet e taun muvən əpəha e Nɨtəuət Rəha Nɨgi U Olif təhmen=pən əmə
məmə in tatol nian mɨn rəfin, kəni rəhan mɨn nətəmimi kəutohtəu=pən in. 40 Kəni
nian in təmuvənmətəuarus=pən əha ikɨn əha, məni=pən kəm lah məmə, “Onəkotəkeikei
məutəfaki məmə nati kəti otəsəfən-əfəniən kəm təmah.” 41Kəni in təmaliuək mupəh ilah
muvən nəuvetɨn, kəni mɨsin nəulɨnmətəfaki mətəni məmə, 42 “Tatə, okəmə nɨkim tagiən,
kəsi, os rəkɨs nahməiən mɨn u okəpanəhuva. Mətəu nəsoliən rəhak nətəlɨgiən, mətəu ol
nati ik əmə nəkolkeikei.” 43 Kəni agelo e neai kəti təmietɨgəm=pən məfən nəsanəniən
kəm Iesu. 44 Kəni mətəu-inu nɨkin tətahmə pɨk, kəni rəhan nətəlɨgiən təsəməhliən,
kəni təməfaki əskasɨk pɨk, kəni nəmnəhagiən asoli təmaiu lan mətəhliahli=pən e nɨftəni
təhmen e nɨrə.*

45Nian təməfaki rəkɨs, kəniməhtulmɨtəlɨg=pəno rəhanmɨnnətəmimi, kənimeruh ilah
kɨnotapɨli alu rəkɨs. Kəmotəpəou mətəu-inu nɨkilah tətahmə. 46 Kəni təni=pən kəm lah
məmə, “?Təhro nəutapɨli? Otair motəfaki məmə nati kəti otəsəfən-əfəniən kəm təmah.”

Tɨkɨmɨrmɨn rəha Iesu kəməhuvamotos
(Mat 26:47-56;Mak 14:43-50; Jon 18:2-11)

47Nian Iesu təmətəghati əhanəh, nɨmənin nətəmimi kəmohiet=pa əha ikɨn, kəni suah
kəha Jutəs, u in iətəmimi kəti e nətəmi tueləf rəha Iesu, in təmit ilah məhuva, in təmuva
iuəkɨrməmə otol nəmtətiənkəti rəhanolkeikeiənkəmIesu. 48Mətəu Iesu təni=pənkəmin
məmə, “?Jutəs, iəu Nətɨ Iətəmimi, mətəu təhro nəmuva məmə onəkol nəmtətiən kəti rəha
nolkeikeiən kəm iəu, kəni e noliən umegəhan=pən lak e nəhlmɨ rəhak tɨkɨmɨr mɨn?”

49Kəni nian nətəmimimɨn rəha Iesu kəmoteruh natimnatimɨn əhamɨnotəhrunməmə
nak əha okol, kəni kəmotəni=pən kəm in məmə, “?Iərmənɨg oiəkotəhro? ?Iəkotəluagɨn e
nau, uə?” 50Əmeiko ilah kəti təmauəh e nau rəha nəluagɨniən mohatuv rəkɨs nɨmatəlgɨn
maru rəha ioluək rəha pris asoli agɨn.
22:32 Jon 17:15 22:34 Mat 26:31-35; Mak 14:27-31; Jon 13:36-38 22:35 Luk 9:3; 10:4 22:37 Aes 53:12
* 22:44 E kopi əuas mɨn nəuvein rəha Niutestɨmɨn iətəm kəmətei e nəghatiən Kris aupən, nəghatiən rəha fes 43-44
tɨkə. Tol mə, səniəmə Luk u təmətei fes 43-44, mətəu suah kəti mɨn in təmətei kopi kəti rəha nauəuə u.
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51Mətəu Iesu təni məmə, “!Ei! !Nəhmen, otupəh əmə!” Kəni in təmələhu=pən nəhlmɨn
ematəlgɨ suah u, kəni mol vivi mɨn.

52 Kəni Iesu təməghati kəm pris asoli mɨn, mɨne nətəmimi asoli mɨn rəha soldiə
rəha Nimə Rəha Uhgɨn, mɨne nətəmi asoli rəha nɨmənin rəha Isrel, u kəməhuva məmə
okotaskəlɨm Iesu. In təməni=pən kəm lah məmə, “Təhro, nəman? ?Nɨkitəmah təhti
məmə iəu iohamu itəmi kəti matol nəluagɨniən o nələs iahuiən kəpmən, uə? !Kəpə! ?
Kəni nəutəmki nau asoli mɨn mɨne neim mɨn məutəhuva məmə onəkotaskəlɨm iəu? 53 ?
Nian rəfin iətan kitah min itəmah e Nimə Rəha Uhgɨn, mətəu təhro nəsotaskəlɨmiən iəu?
Mətəu rəueiu əha, in nian əhruahru rəhatəmah, kəni nəsanəniən rəha napinəpuiən in
tətarmənɨg.”

Pitə təməniməmə
in təruru Iesu

(Mat 26:57-58,69-75;Mak 14:53-54,66-72; Jon 18:12-18,25-27)
54 Kəni kəməhuva motaskəlɨm Iesu motələs məhuvən e lahuənu rəha pris asoli agɨn.

Kəni Pitə təmuərisɨg e lahmətəu təməsuvəniən iuəkɨr o lah. 55Nətəmimɨn əha kəmotahli
nɨgəm əpəha e iat rəha pris asoli agɨn, kəni məutəharəg tɨtəlau e nɨgəm. Kəni Pitə tuvən
mətəharəg ilahmin. 56Kəni pətanmɨtəkəti u in ioluək rəhapris asoli agɨn, təmuvameruh
Pitə tətəharəg, kəni nəhagəhagiən rəha nɨgəm təmasiəgəpɨn in, kəni pətan əha təmateruh
mətɨg in, kəni məni=pən kəm lah məmə, “Suah u, in mɨn ilau Iesu kəmətuan.” 57Mətəu
Pitə təni=pən kəmpətan uməmə, “Iəsəhruniən suah u nətəni.”

58Kəni uərisɨg lan təsuvəhiən, suah kətimɨn tuvaməni=pən kəmPitəməmə, “Ei, ikmɨn,
ik iətəmi kəti rəhan.” Mətəu Pitə təni məmə, “Ei, səniəmə iəu iətəmimi rəhan.”

59 Kəni ko uərisɨg lan, auə kəti tɨnuva mɨnuvən rəkɨs, kəni suah kəti təməni əskasɨk
kəm lah məmə, “Nɨpəhriəniən məmə suah u təmatuərisɨg e Iesu, mətəu in iətəm Kaləli!”
60 Mətəu Pitə təni məmə, “!Ei! ! Iəsəhrun agɨniən nəghatiən u nətəni!” Kəni nian Pitə
təmətəghati əhanəh, kəni mənɨg təkakə. 61Kəni Iərmənɨg təmeirair məsal=pən əhruahru
meruh Pitə. Kəni Pitə, nɨkin təhti nəghatiən rəha Iərmənɨg iətəm təməni lan məmə, “O
lapɨn əmə u, nian mənɨg otəsəkakə əhanəhiən, ik onəkəni mau kɨsɨl məmə nəkəruru iəu.”
62Kəni Pitə tiet muvən ihluə, təmasək təmasək.

Nətəmimi kəmotaləh əuvsan e Iesu
(Mat 26:67-68;Mak 14:65)

63 Kəni e nian əha, nətəmimi nətəm kəmotaskəlɨm Iesu kəmotagət əuvsan lan, kəni
mautoh. 64 Ilah kəmotəlis-ərain nəhmtɨn kəni motoh, məutəni=pən məmə, “!Ei, iəni! ?
Əni-toməmə pəh tatoh ik?” 65Kəni ilah kəmotəni nəghatiən tərah tepətməutərəkɨn in lan.

Kəmiuvi pətɨgəm Iesu
e kaunsɨl

(Mat 26:59-66;Mak 14:55-64; Jon 18:19-24)
66Kəni ləplapɨn agɨn, nətəmi asoli rəha nɨmənin rəha Isrel kəməhuva motuhapumɨn e

kaunsɨl rəhalah, ilah u pris asoli mɨn mɨne nəgətun mɨn rəha Lou. Kəni nətəmimi kotos
Iesuməhuva təhtul e nəhmtɨ kaunsɨl əha. 67Kəni nətəmi rəha kaunsɨl kəmotətapuəhohni
məmə, “Nəmə ik Krɨsto u iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa, əni kəm tɨmah.” Mətəu
Iesu təni=pən kəm lahməmə, “Nəmə iəkəni kəm təmah, kəni nəsotəniən nɨpəhriəniən lak.
68 Kəni nəmə iəkətapuəh itəmah, ko nəsotuhalpɨniən. 69Mətəu tətuəuin rəueiu, iəu Nətɨ
Iətəmimi, iəu oiəkuvən məharəg e nɨkalɨ Uhgɨn maru, Uhgɨn u iətəm rəhan nəsanəniən
iahgin agɨn.”

70Kəni ilah rəfin kəmotətapuəh ohni məmə, “?Təhro? Ik Nətɨ Uhgɨn?”
Kəni Iesu təni=pənməmə, “Itəmah nəutəni məmə iəu u inu.”
71 Kəni kotəni məmə, “?Təhro kitah kəutəsal e nəghatiən kəti mɨn məmə otasiru e

rəhatah nəghatiən? Kɨnotətəu əhruahru nəghatiən əha e nohlɨn.”
22:54 Mak 14:53-54 22:67 Jon 3:12 22:69 Uək 7:56
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23
Iesu təməhtul e nəhmtɨ Pailət
(Mat 27:1-2,11-14;Mak 15:1-5; Jon 18:28-38)

1 Kəni nətəmimi rəfin rəha kaunsɨl kəmotəhtul motit Iesu məhuvən kəm Pailət. 2 Kəni
motəni pətɨgəm nɨpəgnəmtɨn mɨn iətəm otoh Iesu məmə, “Iəmoteh məmə suah u tatit
rəhatahnətəmimimɨn, kənimol ilahkəutalməli, kənimətəuhlin rəhalahnətəlɨgiənkautol
tɨkɨmɨr ilah kəpmən rəha Rom,mətahtɨpəsɨg e tɨmahməmə iəsotətəouiən takɨs tuvən kəm
Sisə iətəm tətarmənɨg e nɨtəni u. Kəni in mətəni pətɨgəm məmə in Krɨsto iətəm Uhgɨn
təmahli=paməmə in kig kəti.”

3Kəni Pailət təmətapuəh ohni məmə, “?Təhro? ?Ik kig rəha nətəm Isrel?” Mətəu Iesu
təni=pən kəm inməmə, “Ik nəməni lanko.”

4 Kəni Pailət təməni=pən kəm pris asoli mɨn mɨne nətəmimi rəfin məmə, “Iəsehiən
nɨpəgnəmtɨn kəti mɨne, iətəm tətəni məmə suah u təmərəkɨn Lou.”

5 Mətəu ilah kəmotagət əfəməh məutəni məmə, “Kəpə. Mətəu suah u tətan
əpnapɨn mətəgətun nətəmimi rəfin ikɨn mɨn əha Jutiə təmətuəuin əpəha Kaləli mətuva
mətəuarus=pa u ikɨnu, kəni mol nətəlɨgiən rəha nətəmimi kəutəluei məutalməli.”

6 Kəni nian Pailət təmətəu nəghatiən əha, tətapuəh məmə, “?Təhro? ?Suah u in iətəm
Kaləli?” 7 Kəni nian təmətəu məmə Iesu tɨsɨpən Kaləli, ikɨn əha iətəm Herot Antipas
tətarmənɨg ikɨn, in təmahli=pən Iesu məmə otuvən meruh Herot, mətəu-inu e nian əha,
Herot mɨn in tətatɨg Jerusɨləm.

Iesu təməhtul
e nəhmtɨHerot Antipas

8Kəni nianHerotAntipas təmeruh Iesu, nɨkin təmagiənpɨk,mətəu-inunuvəhnəuvetɨn
in təmolkeikei məmə oteruh. Herot təmətəu əmə nəniən rəhan, kəni in təmolkeikei pɨk
məmə teruh otol nati apɨspɨs kəti. 9Kəni o natimnati mɨn u, Herot Antipas təmətapuəh
lan o nəghatiən mɨn tepət o Iesu, mətəu Iesu təməpnapɨn əmə məsuhalpɨniən rəhan
nəghatiən. 10Kəni pris asolimɨnmɨne nəgətunmɨn rəha Lou kəmotəhtulmotagət əskasɨk
e nɨpəgnəmtɨn mɨn rəhalah mautuh Iesu lan. 11 Kəni uərisɨg lan, Herot Antipas mɨne
rəhan mɨn soldiə kotagət əuvsan e Iesu, kəni məutəuvsan lan. Kəni Herot təməni=pən
kəm rəhan mɨn soldiə məmə okəhuvən=pən e napən təuvɨr rəha kig kəm in, kəni motit
mɨnməhuvən kəmPailət.

12Aupən ikɨn, Herot Antipas mɨne Pailət kəmatuol tɨkɨmɨr kəm lau mɨn, mətəu e nian
əha, ilau kəmiəuvamɨnuolkeikei ilaumɨn.

Pailət təməniməmə Iesu otəkeikei mɨmɨs
(Mat 27:15-26;Mak 15:6-15; Jon 18:39–19:16)

13 Kəni Pailət təmauɨn e pris asoli mɨn, mɨne nətəmi asoli rəha nətəm Isrel, mɨne
nətəmimi rəfin, kəni ilah rəfin kəməhuva kətiəh. 14 Kəni in təməni=pən kəm lah məmə,
“Suah u, nəmotos məhuva təhtul e nəhmtək, kəni nəmotəni məmə tətəuhlin nətəlɨgiən
rəha nətəmimi rəhatəmah kautol tɨkɨmɨr kəm kəpmən. Mətəu iəmakil rəkɨs rəhan
nətəlɨgiən u e nəhmtɨtəmah, kəni məsehiən məmə təmatgəhli lou kəti, kəni nɨpəgnəmtɨn
mɨn iətəmnəutəni lan təsoliənnɨpəhriəniən. 15KəniHerot Antipasmɨn, in təmakilmeruh
məmə noliən rah kəti təsəhkul-pəniən lan. Tol lanəha, in tahli=pa tuva mɨn kəm tah,
kəni təhruahru əmə məmə suah u in təməsoliən nati kəti iətəm tərah məmə in otɨmɨs
ohni. 16-17Kəni o nati əha inəha, rəhak mɨn soldiə okotalis əmə, kəni uərisɨg kotahli=pən
tatuvən.”*

18 Mətəu ilah rəfin kəmotagət əfəməh məutəni məmə, “! Otɨləfətɨgəm suah u kəni
motohamu! !Mətəuahli pətɨgəmParəpəs tuvameh itəmah!” 19 (SuahuParəpəs, kəmləfən
23:7 Luk 3:1 * 23:16-17 E kopi əuasmɨn nəuvein rəhaNiutestɨmɨn iətəmkəmətei e nəghatiənKris aupən, katɨlpɨn
nəghatiən kəti mɨn u ikɨnu tətəni məmə, “E nian rəha lafet rəha Pasova, Pailət in otəkeikei mahli pətɨgəm rəhalah kəti
iətəmimi otiet e kaləpus.”
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e kaləpus mətəu-inu təməhtul aupən məmki nətəmimi məutəluagɨn mə kotələs iahu
kəpmən rəha Rom e taun əha, kəni in təmohamu itəmi.)

20Mətəu Pailət in təmolkeikei məmə otəhlman e Iesu tatuvən, kəni in təməghati mɨn
kəm lah. 21Mətəu ilah kəmotagət əfəməh pɨk məmə, “!Ətu-pəri in e nɨgi kəməluau! !Ətu-
pəri in e nɨgi kəməluau!”

22Mətəu Pailət təməghati mɨn kəm lah mɨnau kɨsɨl məmə, “?O nak? ?Suah u in təmol
nati tərah nak? Iəu iəseruhiən məmə in təmol nati kəti iətəm təhruahru məmə in otɨmɨs
ohni. Mətəu rəhak soldiəmɨn, ilah okotalis əmə, mə kəmanotəhlman lan tatuvən.”

23Mətəu ilahkəmotəkeikeiməutagət əskasɨk, kəniməutagət əfəməhePailətməməotətu-
pəri Iesu e nɨgi kəməluau. Kəni məutagət məutagət pɨk, kəni motapirəkɨs Pailət. 24 Tol
lanəha, Pailət təməni məmə Iesu otəkeikei mɨmɨs təhmen=pən məmə ilah kəutəni mɨne.
25Kəni in təmol nətəlɨgiən rəhalah, kənimahli pətɨgəmParəpəs u in təmətatɨg e kaləpus o
nəluagɨniən o kəpmənmɨnemohamu itəmi. Kəni inmegəhan=pən e Iesu e nəhlmɨ rəhan
mɨn soldiəməmə ilah okotos məhuvənmohtəu nətəlɨgiən rəha nɨmənin nətəmimi.

Kəmit Iesu kanməmə otɨmɨs
(Mat 27:32-44;Mak 15:21-32; Jon 19:17-27)

26 Kəni nian soldiə mɨn kəmotit Iesu mohiet e taun, kəni motafu iətəm Sairəni kəti,
nərgɨn u Saimon. Kəni kəmotaskəlɨm motələhu pəri nɨgi kəməluau rəha Iesu e nəuegɨn
məmə otələs, kəni motəni=pənməmə otɨtəu=pən Iesu.

27Kəni nɨmənin nətəmimi tepət kəmautaliuəkməutuərisɨg e Iesu e suaru, kəni nɨpətan
mɨn kəmautəhuərisɨg e lah, məutasək o Iesu kəni məutauɨn lan. 28Mətəu Iesu təmeirair
məsal=pən meruh ilah, kəni məni=pən kəm lah məmə, “Nɨpətan Jerusɨləm. Sotasəkiən
ohniəu, mətəu otasək aru o təmah, mɨne nenətɨtəmah mɨn. 29Otətəlɨg-to lak. Nian tərah
mɨn otətuva kəni kəmanəniməmə, ‘!Otagiən itəmahnətəmnəsoteməkiən uə nəsotəfəniən
nah kəm iəpəou!’ 30E nian əha, nətəmimi okotəni=pən kəmnɨtəuət asoli mɨnməmə, ‘Əui,
ohmərəgrəg=pae tɨmah.’ 31 Iətəni lanumətəunətəmimimɨnukautolnati tərahmɨnukəm
iəu rəueiu e nian u nɨgi tətəmtə əhanəh. ?Kəni otəpanəhro əhanəh nian nɨgi tɨnɨmətu?”†

Soldiəmɨn kəmotətu-pəri Iesu e nɨgi kəməluau
32Kəni soldiəmɨnkəmotələs suahmil keiu iətəmilau kəmuatgəhli lou,məmə okuhamu

ilahal Iesu. 33Kəni kəməhuva ikɨn kəti, nərgɨn u Louipɨl-uipɨl. Ikɨn əha, motətu-pəri Iesu
e nɨgi kəməluau. Kəni kəmotətu-pəri iatgəhli loumil əha ikɨn, kəti e nɨkalɨ Iesumaru, kəni
kəti e nɨkalɨn məuɨl. 34Kəni Iesu təni məmə “Tatə. Alu e rəhalah noliən tərah mɨn kautol
lak, kəni məsalpɨniən, mətəu-inu kəsotəhruniən nati nak ilah kautol.” Kəni kəmotəuəri
napən rəhanmoturin tais ohni.

35 Kəni nətəmimi mɨn u kəməutəhtul əha ikɨn, mauteruh natimnati mɨn u, mətəu
nətəmi asoli mɨn rəha nətəm Isrel kəutol əuvsan e Iesuməutəniməmə, “!In təmosmiəgəh
nətəmimi tepət rəkɨs. Mətəu nəmə in Krɨsto iətəmUhgɨn təməni məmə otahli=pa, kəni in
IətəmUhgɨn Təməni Rəkɨs, təuvɨr pəh otosmiəgəh aru in!”

36 Kəni soldiə mɨn, ilah mɨn kəutəghati əuvsan e Iesu, kəni məhuva iuəkɨr ohni
məutətapuəh məmə in tolkeikei wain u iətəm tarfu,‡ 37 mautəni məmə, “!Nəmə ik kig
pəhriən rəha Isrel, osmiəgəh aru-to ik əha rəueiu!”

38 Kəni nəghatiən kəti əha ikɨn kəmətei kətu-pəri e rəhn-kapə nɨgi kəməluau, tətəni
məmə,

INU KIG RəHA NəTəM ISREL
39Kəni iatgəhli lou mil kəti iətəmkətuəhkul-pəri e nɨgi kəluau, in təməghati rah e Iesu,

mətəni məmə, “!Ei! ?Ik Krɨsto iətəmUhgɨn təməni məmə otahli=pa, uə kəpə?”
23:29 Luk 21:23 23:30 Hos 10:8; Nəh 6:16 † 23:31 “Nɨgi tətəmtə əhanəh” tatəpsen=pən Iesu iətəm in təhruahru
agɨn, mətəu in tatos nalpɨniən. Kəni “nɨgi tɨnɨmətu” tatəpsen=pən nətəm Isrel. Kəni uərisɨg lan, nətəm Rom okotol
nalpɨniən asoli kəm lah. Afin Luk 21:20-24. 23:34 Sam 22:18; Aes 53:12 23:35 Sam 22:7-8 ‡ 23:36 Wain u
iətəm tarfu, in nəmnɨmiən rəha nanrahmɨn. 23:36 Sam 69:21
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40Mətəu iatgəhli lou əha kəti mɨn təməni=pən kəm in kəti, kəni mahtɨpəsɨg lan məmə,
“?Təhro? ?Nəsəgɨniən e Uhgɨn, nati əpnapɨn onəkɨmɨs? Nalpɨniən u rəhatahal in təhmen-
əhmen əmə. 41Mətəu təməhruahru əməməmə kilau okiamɨs o rəhalau noliən tərah mɨn
iətəmkəmuol. Mətəu suah u, in təsoliən nati kəti tərah kəti mɨne.”

42 Kəni məni=pən kəm Iesu məmə, “Iesu, o nian onəkuva mətol kig lan, kəni nɨkim
otətəhti iəu.” 43Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Nɨpəhriəniən iətəni kəm ik, məmə
rəueiu əmə kilaumin ik əpəha e negəu e neai.”

Iesu təmɨmɨs
(Mat 27:45-56;Mak 15:33-41; Jon 19:28-30)

44-45Kəni iuəkɨr tueləf klok e nərauiə, mɨtɨgar təsasiəiən, kəni napinəpuiən tɨnan rəfin
ikɨn əha mətəuarus=pən tri klok ləhnaiuv. Kəni napən iətəm tətəhkul pəsɨg=pən Ikɨn
TasimAgɨn IkɨneNiməRəhaUhgɨn, təməhapunəuvetɨnkeiu. 46Kəni Iesu təmasək əfəməh
məmə, “!Tatə. Iatələhu=pənnəmiəgəhiən rəhak e nəhlməm!” Nian təməni rəkɨs nəghatiən
əha, kəni rəhan nehagiən tiet.

47 Kəni nian iətəmi asoli rəha soldiə mɨn əha rəha nətəm Rom təmeh natimnati mɨn
əha, kəni in təməni-vivi Uhgɨn mətəni məmə, “! Nɨpəhriəniən, suah u in təhruahru
pəhriən!” 48Kəni nətəmimi mɨn u kəməhuva ikɨn əha məmə okoteruh, nian kəmoteruh
natimnati mɨn əha, kəməutətəu tərah e nɨkilah kəni məutəhti-əhti mankɨlahalah, kəni
mɨnəutəhuvən. 49 Kəni niəli mɨn rəha Iesu, mɨne nɨpətan iətəm kəmotsɨpən Kaləli
motohtəu=pən Iesu məhuva, ilah kəməutəhtul isəu nəuvetɨn kəni məuteruh natimnati
mɨn əha.

Josɨp təmɨtənɨm Iesu
(Mat 27:57-61;Mak 15:42-47; Jon 19:38-42)

50-51Kəni iətəmAramatiə kəti əha ikɨn, nərgɨn u Josɨp. Aramatiə in taun kəti rəha Isrel,
kəni suah kəha in iətəmimi kəti rəha kaunsɨl rəha nətəm Isrel. In iətəmi təuvɨr, rəhan
nəmiəgəhiən təhruahru, kəni in iətəmi kəti təmətəhtahnin məmə oteruh Narmənɨgiən
Rəha Uhgɨn. Kəni in təməsegəhaniən e nəghatiən rəha kaunsɨl iətəmkəmotegəhan e Iesu
məmə okuh. 52Kəni in təmuvən meh Pailət mətapuəh ohni məmə otegəhan e nɨpətɨ Iesu
tos. 53 Kəni Josɨp təmuvən mosiahu nɨpətɨ Iesu e nɨgi kəməluau, mos muva məuveg e
napən təuvɨr kəti, nərgɨn u linən. Kəni mos muvən mələhu=pən e nɨpəg kəpiel iətəm
kəmətei rəkɨs o noliən suvət ikɨn, mətəu kəsɨtənɨm əhanəhiən suah kəti ikɨn. 54 Inəha e
nian rəha nətəm Isrel iətəm kautol əpenə-penə lan o nian rəha Sapət, kəni iuəkɨr Sapət
tətuəuin.

55 Kəni nɨpətan u kəmotsɨpən Kaləli kəmautuərisɨg e Iesu, kəməutohtəu=pən suah u,
kəməhuvən kəni moteruh nɨpəg kəpiel, kəni moteruh noliən iətəm in təmələhu Iesu ikɨn.
56Kəni uərisɨg, nɨpətan kəmohtəlɨg=pən lahuənu, kəni mautol əpenə-penə nɨmənati mɨn
nəuveinmɨne fomat iətəmnəmiəvɨlah təuvɨr məmə okotol=pən e nɨpətɨ Iesu. Kəni e nian
rəha Sapət, ilah kəmotəmeigməutohtəu=pən nəghatiən rəha Lou.

24
Iesu təməmiəgəhmɨn

e nɨmɨsiən
(Mat 28:1-10;Mak 16:1-8; Jon 20:1-10)

1 Kəni e Sante ləplapɨn agɨn, nɨpətan kəməhuvən əpəha e suvət, motos natimnati u
nəmiəvɨlah təuvɨr u kəmotol əpenə-penə rəkɨs lan. 2 Nian kəməhuva e suvət, moteruh
kəpiel u kətahtɨpəsɨg e nɨpəg kəpiel lan, mətəu kəmɨsuə rəkɨs rəkɨs. 3 E nian kəməhuvən
imə e nɨpəg kəpiel, mətəu kəsotehiən nɨpətɨ Iərmənɨg Iesu. 4 Kəni ilah kɨnotəruru
əfəməh məutətəlɨg e natimnati mɨn əha. Kəni əmeiko kəmotauɨt pɨk e iətəmi keiu
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kəmiaietɨgəm=pa əha ikɨnməutuəhtul ilah nɨpətan, kəmian e napən iətəmtətoraip-oraip.
5Kəni nɨpətan kəmotəgɨn pɨk, motasiəulɨn nəulɨlahməutəsal iahumauteh nɨftəni.
Kəni suahmilkuəmə, “Təhronəutəsal e iətəmi tətəmiəgəhu ikɨnu imənətəmkəmohmɨs?

6 In tɨkə u ikɨnu. !In tɨnəmiəgəh mɨn! Nɨkitəmah təhti nəghatiən in təməni kəm təmah
nian in təmətatɨg əhanəh əpəha Kaləli məmə, 7 ‘Natimnati mɨn u okotəkeikeimuvamotol
nɨpəhriəniən lan. Okegəhan=pən eNətɨ Iətəmimi tuvən enəhlmɨ iol təfagə tərahmɨn, kəni
okətu-pəri e nɨgi kəməluau tɨmɨs, mətəu e nian tatol kɨsɨl lan, kəni in otəmiəgəh mɨn.’ ”
8Kəni nɨkilah tɨnəhti nəghatiən rəha Iesu.

9 Kəni kəmohiet e suvət məhuvən motəni=pən natimnati mɨn əha kəm nətəmi lepɨn
rəha Iesu, mɨne rəhan mɨn rəfin. 10Kəni nɨpətan mɨn əha u kəmotəni pətɨgəm natimnati
mɨn u kəm aposɨl mɨn, inko Meri Maktələ, Joana, Meri mamə rəha Jemɨs, mɨne nɨpətan
mɨn nəuvein iətəm kəməhuvən e suvət. 11 Mətəu aposɨl mɨn kəmotətəu nəghatiən əha
təhmen=pən əmə e nəghatiən alməli kəti iətəmnɨpətɨn tɨkə, kəniməsotəniən nɨpəhriəniən
lan.

12Mətəu Pitə təməhtul maiu muvən əpəha e suvət, məməhli-əməhli məsal=pən e nɨpəg
kəpiel kəni meruh əmə napən iətəm kəməuveg nɨpətɨ Iesu lan, mətəu nati mɨn kəti tɨkə
əha ikɨn. Kəni in təmaliuək mɨtəlɨg mɨnatuvən lahuənu, kəni matətəlɨg pɨk e natimnati
mɨn əha.

E suaru tatuvən Emeəs
(Mak 16:12-13)

13 E nian əmə əha inəha, suah mil keiu rəha Iesu kəmətualiuək mətian lahuənu
kəti, nərgɨn u Emeəs. Lahuənu u mətəuarus=pən Jerusɨləm, in iuəkɨr o lepɨn kilomitə.
14 Kəni nian ilau kəmətualiuək mətian, kəni ilau mətuəghati e natimnati mɨn u kəmol
ilah. 15 Nian ilau kəmətuəghati lanəha, kəni Iesu təmuva iuəkɨr o lau, məhlaliuək pəti
mɨhluvən. 16Mətəu kəməsuəhruniən məmə pəh əha ilahal min kəməhlaliuək mətəu-inu
Uhgɨn təmahtɨpəsɨg e nətəlɨgiən rəhalau.

17Kəni Iesu təməni=pən kəm lauməmə, “Suahmil. ?Nati nak u nətuəni?”
Kəni əmeiko kəmuəlalimuəhtul, nəhmtɨlau təməpəou. 18Kəni suahmil əha kəti, nərgɨn

u Kleopas, təməni=pən kəm in məmə, “Iətəhrun məmə ik əmə u iapɨspɨs kəti u Jerusɨləm
iətəmnəsəhruniən natimnati mɨn kəmol ilah e nianmɨn u kɨnəhuvamɨnəhuvən rəkɨs.”

19Kəni in təməni=pən kəm lauməmə, “?Natimnati mɨn nak əha?”
Kəni kəmuəni=pən kəm in məmə, “Natimnati mɨn u kəmol e Iesu iətəm Nasərɨt. In

iəni kəti rəha Uhgɨn, kəni rəhan uək təsanən vivi mɨne rəhan mɨn nəghatiən kotəfɨgəm,
kəni nɨki Uhgɨnmɨne nɨki nətəmimi tətagiən lan. 20Mətəu rəhatɨmah pris asoli mɨnmɨne
nəgətun mɨn rəha Lou kəmotəfən in tuvən e nəhlmɨ nətəm Romməmə okotakil məmə in
otɨmɨs. Kəni kəmotətu-pəri e nɨgi kəluau tɨmɨs.

21 “Mətəu itɨmah iəmotələhu=pən pau rəhatɨmah nətəlɨgiən tətatɨg əskasɨk lan məmə
in otos rəkɨs itɨmah nətəm Isrel e nəhlmɨ tɨkɨmɨr mɨn rəhatɨmah. Kəni rəueiu in nian
tatol kɨsɨl lan. 22 Kəni nati kəti mɨn, nɨpətan nəuvein u iəməutan, kəmotol narmɨtɨmah
təmiuvɨg o nəghatiən kəti. Rəueiu ləplapɨn agɨn, kəməhuvən əpəha e suvət u kəmɨtənɨm
Iesu ikɨn, 23mətəu kəməsoteruhiən nɨpətɨn. Kəni kəmohtəlɨg=pa motəni məmə, ‘Iəmoteh
nati kəti təhmen e nəməhlairiən, agelo mil keiu kətuəni=pa məmə Iesu təməmiəgəh.’
24Kəni rəhatɨmah nəuvein nətəmimi kəməhuvən e suvət, kəmoteh natimnati rəfin agɨn
təhruahru təhmen əmə e nəghatiən əha nɨpətan mɨn əha kəmotəni, mətəu kəsotehiən
Iesu.”

25Kəni in təməni=pən kəm lauməmə, “Suahmil. !Rəhatəlau kapə tɨkə, nəkotəhro tiəkɨs
agɨn o təmah o nəniən nɨpəhriəniən e natimnati mɨn u iəni mɨn rəha Uhgɨn kəmotəni!
26 ?Nəkuəhrun uə kəpə məmə, Krɨsto, u Uhgɨn təməni məmə otahli=pa otəkeikei mos
nahməiən e nɨpətɨn, kəni uərisɨg lan, in təpanuvən e negəu e neai mos nərgɨn rəha
24:6 Luk 9:22 24:21 Luk 19:11; Uək 1:6 24:24 Jon 20:3-10
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nɨsiaiən?” 27 Kəni Iesu təməni=pən vivi kəm lau Nauəuə Rəha Uhgɨn u kəutəghati lan,
təmətuəuin e nauəuə rəha Mosɨs kəni muvən mətəuarus=pən nauəuə mɨn rəha iəni mɨn
rəha Uhgɨn.

28Kəni kɨnəhluva iuəkɨr o lahuənu u suah mil u kətian ikɨn. Kəni kɨnuafu məmə Iesu
tɨnətaliuək mɨnətapirəkɨs ilau məsəhtuliən, 29mətəu ilau kətioh nɨkin məmə, “Ei, təuvɨr
məmə nəkuva kitahal min ik, mətəu tɨnapinəpu rəkɨs, kəni təsuvəhiən rəueiu mɨtɨgar
tiuvɨg.” Kəni ko tuvənmeruh ilauməhləharəg.

30Nian kɨnəhləharəg məmə okɨhlauən, kəni in təmos pɨret kəni məni-vivi Uhgɨn ohni,
kəni koməmkərɨsməfən kəm lau. 31Kəni əmeiko Uhgɨn tol kɨnuəhrunməmə in Iesu, kəni
əmeiko in tatɨg mɨkə mɨn, kəni kəməsueruhiən mɨn. 32 Kəni kəmuəni=pən kəm lau mɨn
məmə, “!Ei! ?Nian in təməni=pa vivi Nauəuə Rəha Uhgɨn kəm lau e suaru, kəni kəmuətəu
təuvɨr lan nɨkilau tətagiən pɨk, uə kəpə?”

33Kəni rəueiu agɨn mɨn, kəmuəhtul miaiet ikɨn əha miatəlɨg=pən mɨn Jerusɨləm. Kəni
ikɨn əha, ilau kəmueh nətəmimi lepɨn rəha Iesu mɨne nətəmimi mɨn nəuvein mɨn
rəhan kəməhuva motuhapumɨn rəkɨs ilah mɨn məutəharəg, 34 kəni məutəni məmə, “!
Nɨpəhriəniən! !Iərmənɨg təməmiəgəh mɨn, kəni Saimon Pitə* təmeh rəkɨs!” 35 Kəni ilau
kəmuəni=pən rəfin natimnati iətəm kəmol kəm lau e suaru, kəni muəni=pən nian ilau
kəmuəhrun Iesu lan e nian iətəm in təməgəuvahli pɨret məfən kəm lau.

Nətəmimimɨn rəha Iesu kəmoteh in
(Mat 28:16-20;Mak 16:14-18; Jon 20:19-23)

36 Kəni nian kətuəni əhanəh nəghatiən mɨn əha, Iesu təmuva məhtul e nəlugɨn e lah
mətəni kəm lahməmə, “Nəməlinuiən tətatɨg o təmah.”

37Mətəu ilah kəmotauɨt lan kəni mɨnəutəgɨn, nɨkilah təhti məmə kɨnotafu narmɨn kəti.
38Mətəu in təməni=pən kəm lah məmə, “?Təhro rəhatəmah nətəlɨgiən tətərah lanko? ?
Təhro rəhatəmah nətəlɨgiən tətəhtul pəgpag? 39Oteh-to nəhlməkmɨne nəhlkəkməmə iəu
əmə əpə. Otea=pa motek nɨpətɨk kəni motəhrunməmə iəu. Narmɨ iətəmimi nɨpətɨnmɨne
nɨkɨlkɨlin tɨkə, təsoliənməmə inu nauteh iəu, nɨpətɨkmɨne nɨkɨlkɨlik əpə ikɨn.”

40 Təməni nəghatiən əha, kəni məgətun nəhlmɨn mɨne nəhlkɨn kəm lah. 41 Kəni
narmɨlah təmiuvɨg nɨkilah təmagiən pɨk kəni motalu məmə nati u in nɨpəhriəniən. Ilah
kəsotəni-vivi əhanəhiənnɨpəhriəniən lan. Kəni in təməni=pənkəmlahməmə, “?Nauəniən
kəti u nəutos, uə?” 42Kəni kəmotos nəmu nəuvetɨn iətəmkəmuvan rəkɨs motəfən kəm in,
43kəni e nəhmtɨlah, təmosmun.

44Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Aupən ikɨn, nian iəmətatɨg əhanəh kitah min
itəmah, iəməni nəghatiən u kəm təmah məmə, natimnati rəfin iətəm kəutəghati lak e
Nauəuə Rəha Uhgɨn, okotəkeikei məhuva mautol nɨpəhriəniən lan, inu nəghatiən mɨn
e nauəuə rəha Mosɨs, mɨne nauəuə mɨn rəha iəni mɨn rəha Uhgɨn, mɨne Nauəuə Rəha
NəpuənMɨn.”

45 Kəni in təmerəh e rəhalah nətəlɨgiən məmə okotəhrun nəghatiən mɨn iətəm tətatɨg
e Nauəuə Rəha Uhgɨn. 46 Kəni təməni=pən kəm lah məmə, “Nəghatiən iətəm tətatɨg e
Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəniməmə nətəmimi okotol tərah e Krɨsto iətəmUhgɨn təmahli=pa,
mautol tətətəu nahməiən e nɨpətɨn mətuvən mətəuarus tɨmɨs, mətəu e nian tatol kɨsɨl
lan, in otəmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən. 47 Kəni e nərgɨ Krɨsto u Uhgɨn təmahli=pa, nətəmimi
okotəkeikei motəni pətɨgəm nəghatiən u məmə nətəmimi okotəkeikei motəuhlin kəni
motohtəlɨg e rəhalah təfagə tərah mɨn, kəni Uhgɨn in otəsalpɨniən nɨtai təfagə, kəni
malu e rəhalah noliən tərah mɨn. Nəghatiən u otəkeikei muvən kəm nətəmimi mɨn
e nəuanɨləuɨs mɨn rəfin e nɨtəni mɨn rəfin, otətuəuin Jerusɨləm muvən əpəha ikɨn mɨn
rəfin e nəhue nɨtəni mɨn. 48 Itəmah nəmoteh natimnati mɨn u, kəni onəkotəni pətɨgəm
əhruahru nəghatiən mɨn lan. 49 Kəni iəkahli=pa suah u iətəm rəhak Tatə təməniəkɨs
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məmə in otahli=pa kəm təmah, inu rəhan Narmɨn. Mətəu onəkotəhtahnin e taun
əha motətəuarus=pən nəkotos nəsanəniən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn, kəni təriauəh e
nəmiəgəhiən rəhatəmah.”

Uhgɨn təmos Iesumuvən
e neai

(Mak 16:19-20)
50Kəni Iesu təmit ilahmohiet e taunməhuvən əha lahuənuPetəni. Kəniməfəri nəhlmɨn

məfaki o lah. 51Kəni nian təmətəfaki o lah, kəniməpəh ilah nian Uhgɨn təmosmɨnatuvən
əpəha ilɨs e negəu e neai. 52 Kəni kəmoteiuaiu motəfaki=pən kəm in, kəni uərisɨg lan,
kəmohtəlɨg=pən Jerusɨləm nɨkilah tətagiən. 53Kəni nian rəfin, kəutəhuvən e Nimə Rəha
Uhgɨnməutəni-vivi Uhgɨn.

24:49 Jon 14:16; 15:26; Uək 1:4
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Jon
Nanusiən Təuvɨr Rəha Iesu Krɨsto Iətəm Jon Təmətei

Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u Jon
?Pəh təmətei nauəuəu? Aposɨl Jon təmətei nauəuəu. In pia Jemɨs, kəni ilaunətɨ Səpəti

mil. In kəti nətəmimi tueləf rəha Iesu, kəni Iesu tolkeikei pɨk in. E nauəuə u, Jon təsəniən
nərgɨn mɨne. Mətəu təməni əmə nati tol lanu məmə “iətəmimi kəti mɨn rəha Iesu,” (Jon
18) uə “suah u iətəmi Iesu tolkeikei pɨk,” (Jon 13:23; 20:2; 21:7,20) uə “Iətəmi təmiəu-iəu
muva iuəkɨr o Iesu e nian kəməutauən e lafet rəhaPasova” (Jon 21:20). In təmətei nauəuə
mɨn u: Nanusiən Təuvɨr Iətəm Jon Təmətei, 1Jon, 2Jon, 3Jon, mɨne Nəhan-əhaniən.
?Təmətei tatuvən kəmpəh? Təmətei nauəuə u tatuvən kəmnətəmimi məmə okotəni

nɨpəhriəniən e Iesu. In tolkeikei məmə otasiru e lah mol nəhatətəiən rəhalah tuva
məskasɨk, mətəu-inu rəhalah nəhatətəiən təsəskasɨk əhanəhiən.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Jon in iətəmi asoli kəti rəha niməfaki, kəni

nətəmimi rəfin rəha niməfaki kautɨsiai in. In tolkeikei məmə nətəmimi rəfin okotəhrun
vivi rəhan nəgətuniən, kəni nian nəgətuniən eiuə tətan, mətəu nətəmimi kotəhrun
nahtɨpəsɨgiən e nəghatiən eiuəmɨn e nəghatiən rəha Jon e nauəuə u.
?Təmətei nauəuə u o nak? Jon təmətei nauəuə u mətəni pətɨgəm vivi məmə Iesu in

nətɨ Uhgɨn, kəni nətəmimi rəfin nətəm okotəhatətə lan, okotos nəmiəgəhiən itulɨn. Kəni
Jon tolkeikei məmə otəni pətɨgəm təhruahruməmə Iesu in nətɨ Uhgɨn, kəni Iesu in Uhgɨn
pəhriən. Kəni Jon tolkeikei məmə otəni pətɨgəm nanusiən mɨn nəuvein rəha Iesu iətəm
nauəuə mɨn rəha Matiu, mɨne Mak, mɨne Luk kəmsləniən. Kəni tolkeikei məmə otəgəu
əhruahru nətəlɨgiənmɨn nəuvein iətəmnətəmimi kəutəni e Iesu.

Nəghatiən Rəha Uhgɨn Təmuva Iətəmimi, in Iesu
1 Aupən agɨn, e nətuəuiniən nian, Nəghatiən* tɨnatɨg rəkɨs.† Nəghatiən u təmətatɨg

ilau Tatə Uhgɨn, kəni Nəghatiən u, in mɨn, in Uhgɨn. 2 E nəukətɨ nian, in təmətatɨg
rəkɨs ilau Uhgɨn, 3 kəni Uhgɨn təmol natimnati rəfin e Nəghatiən u, kəni natimnati
rəfin iətəm Uhgɨn təmol, nati kəti tɨkə mɨne məmə Nəghatiən u təsoliən.‡§ 4 Inu, in
Nəukətɨ Nəmiəgəhiən,* kəni Nəmiəgəhiən u, in Nəhagəhagiən rəha nətəmimi rəfin.†
5Nəhagəhagiən əha, tətasiəgəpɨn napinəpuiən, kəni napinəpuiən ko təsapirəkɨsiən.‡

6 Iətəmimi kəti iətəm Uhgɨn təmahli=pa təmuva, nərgɨn u Jon Bəptais.§ 7 Təmuva
mətəhtul pətɨgəmməmə otanus pətɨgəmNəhagəhagiən əha kəmnətəmimi, pəh ilah rəfin
kotəninɨpəhriəniən lan. 8Səniəmə JonBəptais inNəhagəhagiən əha,mətəu in təmuva əmə
məmə otəhtul pətɨgəmməni pətɨgəmNəhagəhagiən əha kəmnətəmimi rəfin.* 9Nəghatiən
əha təmətuva e nəhue nɨftəni, kəni in Nəhagəhagiən pəhriən, iətəm in tətasiəgəpɨn
nətəmimi rəfin.†
* 1:1 Nian Aposɨl Jon təmətei “Nəghatiən” e japtə 1, tətəghati e Iesu Krɨsto, kəni “Nəghatiən” in təhmen e nərgɨn kəti
rəhan. † 1:1 Jen 1:1; 1Jon 1:1; Jon 17:5; Nəh 19:13 ‡ 1:3 Laen e “Nəghatiən” mil u kətuəni əmə nati kətiəh əmə.
Mətəu-inu in noliən rəha Jon o nəniən nati kətiəh e suaru pɨsɨn pɨsɨnmɨn. § 1:3 Kol 1:16; 1Kor 8:6; Hip 1:2 * 1:4
Jon 5:26; 11:25; 14:6; Jen 1 † 1:4 Jon japtə 1 tatol məmə kitah kotətəlɨg e Jenesis japtə 1, nian Uhgɨn təmol nəhue
nɨftəni mɨne natimnati rəfin agɨn. Japtəmil u kuəghati e nəghatiən, mɨne nəhagəhagiən, mɨne nəmiəgəhiən. Kəni Jon
japtə 1 tətauɨn e Iesu Krɨsto məmə in Nəghatiən rəha Uhgɨn, mɨne Nəhagəhagiən, mɨne Nəmiəgəhiən. ‡ 1:5 Jon 9:5;
12:46 § 1:6 Aposɨl Jon in təmətei nauəuə u. In tətəghati e suah pɨsɨn kəti e fes mɨn u, nərgɨn u Jon Bəptais. * 1:8
Nətəmimi tepət kəməutəhtahnin Məsaiə iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa, kəni ilah tepət, nɨkilah təhti məmə Jon
Bəptais u in Məsaiə. Jon 1:19-28 † 1:9 1Jon 2:8; Jen 1:1-5 tətəghati e nəhagəhagiən rəha nian Uhgɨn təmol nəhue
nɨftəni, kəni Jon tətəghati e nəhagəhagiən rəha Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn iətəm tətasiə e nɨki nətəmimi.
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10Nati əpnapɨnməməUhgɨn təmolnɨftəniu eNəghatiən əha, kəniNəghatiənu təmətatɨg
e nəhue nɨftəni u, mətəu nətəmimi rəha nəhue nɨftəni u kəsotəniən nɨpəhriəniən məmə
in pəh. 11Təmuva iman ikɨn, mətəu nətəmimanmɨn kəutəuhlin=pən nəmtahlah kəm in,
məsotolkeikeiən. 12Mətəu nətəmimi nəuvein kəmotos in, kəni ilah rəfin nətəm kəmotos
in, nɨkilah tagiən ohni, kənimotəhatətə e nərgɨn, kəni in təməfən nepətiən kəm lahməmə
kotəhrun nuvaiən nenətɨ Uhgɨn mɨn.‡ 13Nenətɨ Uhgɨn mɨn əha, ilah kəsotairiən e noliən
u iəpəou mɨn kəutair lan, kəni məsəniən mɨn məmə e nətəlɨgiən rəha iətəmimi, təhmen e
tatə kəti iətəm tolkeikei in otos iəpəou. Mətəu ilah kəutair vi mɨn e Uhgɨn, e rəhan əmə
nəsanəniən.§

14Nəghatiən əha, in təmuva iətəmimi,mətatɨgkitahminunətəmimi rəhanəhuenɨftəni.
Kəni itɨmah iəmoteruh rəhan nepətiən, kəni nəsanəniən asoli mɨne nəhagəhagiən rəhan
e nəhmtɨtɨmah.* Inu, in nəsanəniən asoli mɨne nəhagəhagiən rəha Nəuan Kətiəh Əmə,
iətəm in təmsɨpən e Tatə Uhgɨn. In təriauəh e nəuvɨriən iətəm tətətuati lan kəm tah, kəni
məriauəhmɨn e nɨpəhriəniən.†

15 Jon təmatəhtul pətɨgəmmətəni əfəməhməmə, “Iətəmi u inu iətəm iəu iəmətəniməmə,
‘Iətəmi kəti tətuərisɨg lak, mətəu in ilɨs tapirəkɨs iəu, mətəu-inu, nian iəməsair əhanəhiən,
in təmətatɨg itulɨn rəkɨs.’ ”‡

16Kəni in təməriauəh e nəuvɨriən iətəm in tətətuati lan kəm tah, kəni e nəuvɨriən əha
rəhan, nian rəfin in tətəfa, mətəfa, mətəfa, kəm tah rəfin. 17 Tol lanəha mətəu-inu Lou
iətəmUhgɨn təməfa aupən,Mosɨs in suaruohni,mətəu IesuKrɨsto in suaru rəhanətuatiən
e nəuvɨriən əhamɨne nɨpəhriəniən rəha Uhgɨn kəm tah.§

18 Iətəmi kəti təseruhiən Uhgɨn nian kəti mɨne.* Mətəu Nəuan Kətiəh Əmə, in Uhgɨn,
iətəm in iuəkɨr o nɨki Tatə Uhgɨn, in təmol əpu Uhgɨn kəm tah kəni kotəhrun.†

Jon təməniməmə səniəmə in Krɨsto iətəmUhgɨn təməniməmə otahlipa
(Mat 3:11-12;Mak 1:7-8; Luk 3:15-17)

19Kəni nətəmimi asoli mɨn rəha nətəm Isrel nətəm kautatɨg Jerusɨləm, kəmotahli=pən
prismɨnnəuveinmɨneLifaitmɨnu, nətəmkəutasiru eprismɨneNiməRəhaUhgɨn,məmə
okəhuvamoteh Jonmotətapuəhohni,məmə, “?Ik iətəmipəhko?” Kəutətapuəhmətəu-inu
nətəmimi tepət kəmautəniməmə Jon in Krɨsto iətəmUhgɨn təməniməmə otahli=pa. Kəni
əmeiko, Jon təməhtul pətɨgəmməni pətɨgəm in.

20Nian ilah kəmotətapuəh ohni, in təməsəhluaigiən, mətəu təməni=pən əhruahru əmə
in kəm lahməmə, “Səniəmə iəu Krɨsto iətəmUhgɨn təməni məmə otahli=pa.”

21Kəni ilah kəmotəni məmə, “?Nəmə səniəmə ik Krɨsto, kəni ik pəh? ?Ik Elaijə?”‡
Mətəu Jon təni məmə, “Kəpə, səniəmə iəu Elaijə.”
Kəni ilah kəmotətapuəhmɨn ohniməmə, “?Nəmə səniəmə ik Elaijə, kəni ik pəh? ?Ik iəni

rəha Uhgɨn iətəmi kəmətəni aupənməmə otəpanuva?”§
Mətəu Jon təni məmə, “Kəpə.”
22Kəni ilah kəmotəni məmə, “?Kəni ik pəh? Ik onəkeikei məni pətɨgəm ik kəm tɨmah,

pəh itɨmah iəkəhuvənmotəni=pən kəmnətəmimi kəmotahli=pa itɨmah iəkəhuva.”
23Kəni təni=pən kəm lah məmə, “Iəu u iətəm iəni rəha Uhgɨn Aiseə təməni rəkɨs aupən

məmə, ‘Iəu u nəuia iətəmi kəti tətauɨn əfəməh əpəha ikɨn təpiə-məpiə ikɨn, mətəni məmə,
otol suaru təhruahru rəha Iərmənɨg.’ ”*

24 Nətəmimi nətəm kəmahli=pa ilah, Farəsi mɨn nəuvein əha ikɨn, 25 kəni ilah
kəmotətapuəho Jonməmə, “?Nəmə səniəmə ikKrɨsto iətəmUhgɨn təməniməməotahli=pa,
‡ 1:12 Kəl 3:16 § 1:13 Jon 3:5; 1Pitə 1:23 * 1:14 Jon tətəghati e aposɨl mɨn nətəm kəmoteruh rəhan nepətiən,
mɨne nəsanəniən, mɨne nəhagəhagiən e nəhmtɨlah. † 1:14 Fɨl 2:7; 1Tim 3:16 ‡ 1:15 Jon 1:1 § 1:17 Rom 5:21
* 1:18 Eks 33:20 † 1:18 2Kor 4:6; Kol 1:19; 2:9; Nəh 22:4 ‡ 1:21 Mal 3:1; 4:5-6; Mat 11:14; 17:10-13 § 1:21
Dut 18:15 * 1:23 Aes 40:3
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kəni səniəmə ik Elaijə, kəni səniəmə ik iəni iətəmkəmətəni pətɨgəmaupən, kəni təhronatol
bəptais e nətəmimi?”

26Kəni tuhalpɨnmətəniməmə, “Iəu iatol bəptais e nətəmimi e nəhu,mətəu iətəmi kəti u
ikɨn enəlugɨn e təmah, iətəmitəmahnəkotəruru in. 27 Iətəmiu tətuərisɨg lak,mətəu in ilɨs,
in tepət mapirəkɨs iəu, kəni iəu ləhtəni lan, kəni iəsəhmen agɨniən məmə iəkol uək əkəku
agɨn kəti rəhan.”† 28 Natimnati mɨn u, kəmol əpəha e lahuənu kəti, nərgɨn u Petəni, in
tətatɨg əpəha e nɨtəni=pən e nəhu Jotən. Ikɨn əha Jon təmatol bəptais e nətəmimi ikɨn.

Iesu in təhmen e nətɨ sipsip rəha Uhgɨn.
29 Kəməni lauɨg lan, Jon təmeruh Iesu tətaliuək mətuva, kəni in təni məmə, “!Ei! !

Oteruh-to! Suah u inu, in Nətɨ Sipsip rəha Uhgɨn o noliən sakrifais lan o noliən tərahmɨn
rəha nətəmimi.‡ Kəni in otəpanos rəkɨs noliən tərahmɨn rəha nɨtənimtənimɨn.§ 30 Iətəmi
u inu, iəu iəmətəni kəm təmahməmə, ‘Iətəmi kəti tətuərisɨg lak, mətəu in ilɨs tapirəkɨs iəu,
mətəu-inu, nian iəməsair əhanəhiən, in təmətatɨg itulɨn rəkɨs.’ 31Nian iəu iəmətəghati lan,
kəni iəu mɨn iəməruru məmə in iətəmi pəh; mətəu iəmuva matol bəptais e nətəmimi e
nəhuməmə iəkol əpu suah u kəmnətəmimimɨn rəha Isrel.”

32-33 Jon təmətəhtul pətɨgəmmətəniməmə, “Uhgɨn təmahli=pa iəuməmə iəkol bəptais e
nətəmimi e nəhu, kəni nian iəmətəghati lan, iəu mɨn iəməruru məmə suah u inu. Mətəu
Uhgɨn təməni=pakəmiəuməmə, ‘OnəkeruhNarmɨnRəhakoteiuaiumatɨge iətəmimikəti.
Kəni suah u inu, in otol bəptais e nətəmimi e Narmɨn Rəha Uhgɨn.’ Kəni əmeiko, uərisɨg
iəmeruh Narmɨn Rəha Uhgɨn təmsɨpəri e neai təhmen e mak, muva, meiuaiu məharəg-
pəri lan. 34 Iəu əhruahru iəmeruh nati u, kəni iəməhtul pətɨgəm mətəni pətɨgəm məmə,
‘Suah u inu, in Nətɨ Uhgɨn pəhriən.’ ”

Iesu təmətuəuinmətauɨn e rəhan nətəmimi
35Kəməni lauɨg lan, Jon tətəhtul əmə əha ləmen kətiəh əmə ilahal rəhan keiu iətəmimi

mil. 36Kəniniannəhmtɨ Jon təməhtul e Iesu taliuəkmətuvakəni təniməmə, “!Ei! !Oteruh-
to! !Suah u inu, in Nətɨ Sipsip rəha Uhgɨn!”

37 Kəni nian rəhan iətəmimi mil kəmuətəu nəghatiən əha, kəmuəhtul mətiauərisɨg e
Iesu. 38 Kəni Iesu teirair meruh suah mil u kətiatəu=pən in, kəni in təni məmə, “Ei! !
Suahmil! ?Nətuəsal lak onak?”
Kəni ilau kuəmə, “Rapai. ?Ik nətatɨg iə?” (Nəghatiən u “Rapai,” nɨpətɨn u “Iəgətun.”)
39Kəni Iesu təməni=pənməmə, “Pəhkɨhluvənnəkueruh-to.” Kəni ilau kəmiauərisɨg lan

mɨhluvən kueruh ikɨn in tətatɨg ikɨn. Iuəkɨrmɨtɨgar tiuvɨg ləhnaiuv, ilau kəmətuan ilahal
minmətəuarus tapinəpu.

40Suahmilukəti iətəmtəmətəu Jonkənimuərisɨge Iesu, nərgɨnuAntɨru, pianuSaimon
Pitə. 41Kəni rəueiu agɨnmɨn, in təmuvənmehpian Saimon, kəniməni=pənkəminməmə,
“!Ei! !Inotafu rəkɨs Məsaiə!” (Nəghatiən u, Məsaiə, nɨpətɨn uməmə, “Krɨsto,” iətəmUhgɨn
təməni məmə otahli=pa.) 42Kəni təmit Saimonmuva o Iesu.
Kəni nian nəhmtɨ Iesu təməhtul lan, kəni məni=pən kəm in məmə, “Ik u inu Saimon,

nətɨ Jon, mətəu rəueiu okauɨn ərəg-rəg lam məmə ‘Kefəs.’ ” (In “Pitə” e nəghatiən Kris u
nɨpətɨnməmə “kəpiel.”)*†
† 1:27 Nəghatiən pəhriən iətəm Jon təməni, tol lanu, “Iəu iəsəhmen agɨniən məmə iəkos rəkɨs put rəhan.” Nətəmimi
aupənkotəniməməuək rəhanos rəkɨsiənput rəha iərmənɨg, in uək rəha slef iətəmin ləhtəni agɨn. ‡ 1:29 Aupən ikɨn,
e nian rəha Oltestɨmɨn, nətəmimi kautohamu nətɨ sipsip mautol sakrifais lan məmə otafəl rəkɨs təfagə tərah rəhalah.
Afin-to nəghatiən u “sakrifais” e tiksɨnəri. Jen 22:8; Aes 53:7; 1Pitə 1:19; Nəh 5:6 § 1:29 Hiprus 9:22,26 * 1:42
Nətəmimi rəha Kris kəutəni kəpiel məmə “pitə.” Kəni nəghatiən u pitə tɨnuva nərgɨn kəti rəhalah, kətauɨn e nətəmimi
lan. Kəmətei nauəuəmɨn rəha Niutestɨmɨn e nəghatiən rəha Kris. Nətəmimi tepət kəməutəghati e nəghatiən rəha Kris,
təhmen əmə e nətəmimi tepət e nəhue nɨftəni rəueiu kəutəghati e nəghatiən mil u rəha Inglan uə Franis. “Kefəs” in
nəghatiənkəti rəhaAramunɨpətɨn təniməmə kəpiel. NətəmIsrel kəməutəghati e nəghatiən rəhaAram təhmenenətəm
Vanuatu kəutəghati e nəghatiən u Bislama. † 1:42 Mat 16:18



JON 1:43 178 JON 2:9

Iesu təmauɨn e Fɨlɨpmɨne Nətaniəl
43Kəməni lauɨg lanmɨn, Iesu nɨkin tɨnəhti məmə otuvən-to Kaləli.
Təməsal e Fɨlɨp kəni meruh. Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Va-to, mɨtəu=pa

iəu.” 44 Fɨlɨp u, in iətəm Petsaitə, ima Antɨru mɨne Pitə. 45Kəni in təmuvən məsal meruh
Nətaniəl, kəni təni=pənkəminməmə, “Itɨmah inoteruh suah əpələu, aupənMosɨs təmətei
rəkɨs rəhannəghatiənmɨn iətəmtətəghati lanenauəuə rəhaLou. Kəni iənimɨnrəhaUhgɨn
aupən ilahmɨnkəmotətei rəkɨs nəghatiənmɨn iətəmtətəghati lan. In iətəmNasərɨt, in nətɨ
Josɨp, kəni nərgɨn u Iesu.”

46Mətəu Nətaniəl təni məmə, “!Nati nak! ?Nɨkim təhti məmə nati təuvɨr kəti otsɨpən e
Nasərɨt? !Kəpə!”
Kəni Fɨlɨp təni məmə, “Intəh, təuvɨr əmə, pəh-to kian nəkeruh-to.”
47Nian Iesu təmeruhNətaniəl tətaliuəkmətuva, kəni təniməmə, “!Suahu, in iətəmIsrel

pəhriən! !Neiuəiən tɨkə lan!”‡
48Kəni əmeiko Nətaniəl təmauɨt mətapuəh o Iesuməmə, “?Nəməhraməhrunməmə iəu

iətəmi tol lanu?”
Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Nian ik nəmətəharəg e nəukətɨ nɨgi fik, kəni Fɨlɨp

təsauɨn əhanəhiən lam, mətəu iəu iəmafu rəkɨs ik.”§
49Kəni Nətaniəl təni məmə, “!Iəgətun! !Ik Nətɨ Uhgɨn! Ik Kig rəha nətəm Isrel!”
50 Iesu təməni=pən kəm inməmə, “?Ik nəməhatətə lak mətəu-inu iəu iəməni əməməmə

iəmeruh rəkɨs ik nian nəmətəharəg=pən əha e nəukətɨ nɨgi fik? Ik onəmaneruh nati
asoli mɨn tapirəkɨs inu.” 51Kəni məni mɨn məmə, “Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni=pɨnə kəm
təmah məmə, onəpanoteruh negəu e neai otəuag, kəni nagelo mɨn rəha Uhgɨn kəutəri
mautəhuvən e neai, kəni məuteiuaiu məutəhuva e Nətɨ Iətəmimi u təhmen e suaru
tatɨlpɨn nuvəniən e neai mɨne nəhue nɨftəni.”*

2
Marɨt kəti əpəha Kenə

1 Kəməni niəh lan, katol marɨt kəti əpəha Kenə, lahuənu kəti e Kaləli. Kəni mamə rəha
Iesu in əpəha ikɨn.* 2Kəni ilah kotauɨn=pənmɨn e Iesumɨne rəhanmɨn nətəmimi, məmə
ilahmɨn okəhuvən emarɨt əha. 3Kautolmautol lafet, kəni nətəmimimɨn kotəmnɨmrəfin
wain, kəni mamə rəha Iesu təni=pən kəm inməmə, “Rəhalah wain təmɨkə.”

4 Mətəu Iesu təni=pən kəm in məmə, “?Pətauəhli, təhro nətələhu=pa nati u kəm iəu?
Nian rəhak təsuva əhanəhiən.”

5 Mətəu rəhan mamə təni=pən kəm noluək mɨn rəha marɨt məmə, “Itəmah
onəkotəkeikei motol natimnati rəfin iətəm in otəni.”

6 Nɨlosɨ nati asoli ilah sikɨs, kəməlɨn əha ikɨn əha o nəhu, məmə nətəm Isrel ilah
okoteikuas məutaruətuəh lan e nəhmtɨ Uhgɨn. Nɨlosɨ nati mɨn u, kəmol e kəpiel, kəni
kətiəh təhrun nosiən uan-hanrɨt litə nəhu.

7Kəni Iesu təni=pən kəmnətəmkautol uəkməmə, “Otətu=pənnəhu e nɨlosɨnatimɨnu.”
Kəni kəmotətu ilah kotəriauəh vivi.

8 Kəni təni=pən kəm lah məmə, “Otətu rəkɨs nəhu kəti motos məhuvən kəm iətəm
tətarmənɨg emarɨt.” Kəni ilah kəmotol lanəha.

9Kəni nian iətəmiu təməmnɨmaskəuvɨn,mətəunəhu tɨnol rəkɨswain lan. Mətəu iətəmi
u in tətarmənɨg e marɨt u, in təruru məmə kəmos iə wain u. Nətəmi mɨn əmə u nətəm
‡ 1:47 Jen 27:30-36; 31:26; 32:28 Nərgɨn u “Isrel,” in nərgɨn kəti mɨn rəha iətəmimi u Jekəp. Nərgɨn u Jekəp nɨpətɨn
təni məmə “iətəmi təteiuə.” Mətəu Uhgɨn təmauɨn ərəgrəg e nərgɨn tuva “Isrel” məmə otəgətun nəmiəgəhiən vi rəhan.
§ 1:48 Nɨgi mɨn u fik, ilah nɨgi kəhrun mɨn e nasumiən ikɨn Isrel. Nətəmimi kautun nəualah, kəni məutəharəg ahgəl
nɨmalɨlah. Kəutəharəg ahgəl pɨk nɨgi fik iuəkɨr o nimə rəhalah kəni məutəfaki məmə nɨkilah otatəhti nəghatiən rəha
NauəuəRəhaUhgɨn. Nati iətəmIesu təməni e fes 47mɨne 51 in tətəghati e Nətaniəlməmənəmə təhro təmətəharəg ahgəl
rəhan nɨgi fik, kəni nɨkin təmatəhti nəmiəgəhiən rəha Jekəp. * 1:51 Jen 28:12 * 2:1 Nəmə təhro Josɨp u iərman
rəhaMeri, mamə rəha Iesu, in tɨnɨmɨs rəkɨs. Mətəu Jon u təmətei nauəuə u, təməsəniənməmə inəha ikɨn ilahmin ilah.
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kəmotosnəhuməhuva, ilah əməkotəhrun. Kəni iətəmtətarmənɨg emarɨt təmauɨne iətəm
təmolmarɨt, 10məni=pənməmə, “Nian rəfinnətəmimikotaupənmotəfətɨgəmwain təuvɨr,
kəni uərisɨg nətəmimi kotəmnɨm tepət ko, kəni kəpanəfətɨgəm inu təsəuvɨr pɨkiən. !Mətəu
ik, nəmaharu kalɨn iətəm təuvɨr mətəuarus=pa u rəueiu!”

11 Kəni inu nəmtətiən iətəm Iesu təmətuəuin agɨn lan mol. Kəni in təmol ikɨn Kenə,
lahuənu kəti e Kaləli. E nəmtətiən əha, in təməgətun nepətiən rəha Uhgɨn lan, kəni rəhan
nətəmimimɨn, kəmotəhatətə əskasɨk lan.

Iesu təməhgi pətɨgəmnətəmimi nətəmkautol makɨt e Nimə Rəha Uhgɨn
(Mat 21:12-13;Mak 11:15-18; Luk 19:45-46)

12Uərisɨg emarɨt əha, in təmeiuaiumuvən e taun asoli əha Kapeniəm əpəha Kaləli ilah
rəhanmaməmɨne pianmɨnmɨne rəhannətəmimimɨn. Kəni kəmotatɨg niannəuvein əha
ikɨn əha. 13Kəni tɨnuva iuəkɨr o nian rəha lafet rəha nətəm Isrel iətəm kətəni məmə lafet
rəha Pasova.† Kəni Iesu təməri muvən əpəha Jerusɨləm.

14 Ihluə lan eNiməRəhaUhgɨnkəutəfaki ikɨn, Iesu təmafunətəmimi kautol səlɨmekau,
mɨne sipsip, mɨnemakmɨn, məmə nətəmimi okotos nəhmtɨn o noliən sakrifais lan. Kəni
nətəmiminəuvein əha ikɨn, ilahkautol senɨs eməni rəhanətəmi ikɨpɨsɨnpɨsɨnmɨn. 15Kəni
in tos təulənəuvein,mətəl onalisiən iətəmi. Kəni inmɨtəunətəmimɨnu ilahkaumɨnmɨne
sipsipmɨnməmə okohiet e Nimə Rəha Uhgɨn. Kəni inmauvəregɨnməni rəha nətəmimɨn
u nətəm kautol senɨs lan, kəni təmahuvihin-ahuvihin rəhalah tepɨl mɨn.‡ 16 Kəni mahi
ilahmɨnunətəmkautol səlɨme iəueinməni=pən kəm lahməmə, “!Otəmki natimnatimɨn
u mohiet! !Itəmah məsotoliən Nimə Rəha Tatə rəhak tuva məmə in nimə rəha noliən
makɨt!” 17 Kəni nətəmimi rəhan, nɨkilah təməhti nəghatiən kəti e Nauəuə Rəha Uhgɨn,
iətəm tətəni məmə, “Iəu iəkolkeikei pɨk Nimə Rəham e nɨkik, nɨkik pɨk agɨn lan.”§*

18Kəni nətəmi asoli mɨn rəha nətəm Isrel nɨkilah təmahməmotətapuəh ohni məmə, “?
Pəh təmol məmə nəkəhrun noliən nati u? !Ol nəmtətiən məmə otəgətun əhruahru kəm
tɨmah!”

19Mətəu Iesu təniməmə, “Nəmə itəmah nəkotərəkɨnNimə u Rəha Uhgɨn, kəni nian kɨsɨl
əmə, iəu iəkuvləkɨnmɨn təhtul.”†

20Kəni nətəmi asoli mɨn əha kotəni məmə, “!Ei, nəman! Nətəmimi kəmotol uək asoli o
nu ilah rəfin fote-sikɨs motuvləkɨn Nimə u Rəha Uhgɨn. !Onəkəhro lanumuvləkɨn e nian
kɨsɨl əmə!”

21Mətəu Nimə əha Rəha Uhgɨn iətəm Iesu tətəghati lan, in nɨpətɨn. 22Kəni uərisɨg, nian
in tɨnɨmɨs rəkɨs, kəni mɨnəmiəgəh mɨn, kəni rəhan nətəmimi mɨn, nɨkilah təhti nəghatiən
əha rəhan iətəm təməni. Kəni ilah kəmotəhatətə e Nauəuə Rəha Uhgɨn, mɨne nəghatiən
iətəm Iesu təməni=pən kəm lah.

Iesu tɨnəhrun rəkɨs nətəlɨgiənmɨn rəha nətəmimi
23 Nian əha Iesu təmətatɨg e Jerusɨləm e nian rəha lafet rəha Pasova u, nətəmimi

tepət kəmoteruh nəmtətiən mɨn iətəm in təmol, kəni kəmotəhatətə lan. 24 Mətəu Iesu
in təməhrun nati iətəm tətatɨg e nɨkilah, kəni məsəhatətəiən e lah. 25 Ko iətəmi kəti
təsəhtul pətɨgəmiən məghati rəha nətəmimi lan, mətəu-inu Iesu təhrun rəfin nətəlɨgiən
rəha nətəmimi.‡

3
Nikotiməs təmuvənmeruh Iesu

1 Iətəmi asoli kəti rəha nətəm Isrel, nərgɨn u, Nikotiməs.* In Farəsi kəti. 2 Kəni nian
kəti lapɨn, in təmuvən məmə otəghati ilau Iesu. In təməni=pən məmə, “Iəgətun, itɨmah
† 2:13 Eks 12; Dut 16:1-6 ‡ 2:15 Afin-to e tiksɨnəri “Nimə Rəha Uhgɨn” o nəhruniən natimnati nian Iesu təmuvən
məhgi pətɨgəmnətəmimi e Nimə Rəha Uhgɨn. § 2:17 Suaru kəti mɨn o nəuhliniən fes u tol lanu lan: “Iəu iəkolkeikei
pɨk Nimə Rəham e nɨkik, nɨkik pɨk agɨn lan, kəni nətəmimi okotohamu iəu lan.” * 2:17 Sam 69:9 † 2:19 Mat
26:60-61; 27:40; Mak 14:57-59; 15:29 ‡ 2:25 Jon 1:47; 6:61; 13:11 * 3:1 Jon 7:50-51; 19:39-42
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iəkotəhrunməmə ik iəgətun kəti iətəmUhgɨn təmahli=pa ik nəkuva,mətəu-inu iətəmikəti
ko təsoliən nəmtətiənmɨn u ik natol nəmə Uhgɨn təsatɨgiən ohni.”

3Kəni Iesu təni=pənkəminməmə, “Nɨpəhriəniənagɨnu iətəni=pɨnəkəmikməmə, nəmə
iətəmimi kəti təsair vivi mɨniən,† ko in təseruhiən Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.”‡

4KəniNikotiməs, narmɨn təmiuvɨgpɨk, kənimətapuəhohniməmə, “?Iətəmi tɨnol iahgin
rəkɨs, otəhro mair mətmətɨg mɨn? Ko təsuvən mɨniən e nərfɨ rəhan mamə kəni mair=pa
mɨn!”

5 Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni=pɨnə kəm ik məmə,
nəmə iətəmi təsair viən e nəhu mɨne Narmɨn Rəha Uhgɨn, ko təsuvəniən matɨg ahgəl
Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.§ 6 Nɨpətɨtəmi təmair əmə e nɨrə rəha iətəmimi əmə, mətəu
Narmɨn Rəha Uhgɨn əmə u in tatol məmə narmɨtəmi tətair vi mɨn. 7 Təsəuvɨriən məmə
narməm otiuvɨg nian iəməni=pɨnə kəm ik məmə, ‘Onəkəkeikei motair vi mɨn.’ 8Təhmen
əmə enɨmətagi unəseruhiənməmə tatsɨpən ikɨnkəti,matelel natimatuvən ikɨnkəti iətəm
in tolkeikei məmə otuvən=pən ikɨn. Natətəu əmə, mətəu ik nəsoteruhiənməmə təmsɨpən
iə, kəni matuvən iə. Kəni e suaru kətiəh əmə, kitah kəsoteruhiən Narmɨn Rəha Uhgɨn,
mətəu kauteruh əmə rəhan uək e nəmiəgəhiən rəha iətəmi iətəm təmair vi mɨn.”*†

9 Kəni əmeiko, Nikotiməs tətapuəh o Iesu məmə, “?Natimnati mɨn u, otəhro lanu
muva?”

10Kəni Iesu təni məmə, “Ik iəgətun asoli rəha nətəm Isrel. ?Təhro nəkəruru natimnati
mɨnu? 11Nɨpəhriəniən agɨnu iətəni=pɨnə kəmikməmə, nəghatiənmɨnu iətəmiətəni ilah,
iəu iəkəhrun vivi, kəni natimnati iətəm iətəni pətɨgəm, iəu ineruh rəkɨs. Mətəu itəmah
nəsotəhatətəiən e nəghatiən mɨn rəhatɨmah.‡ 12 Iəu iəməni natimnati mɨn iətəm katol e
nəhue nɨtəni əmə u, mətəu itəmah nəsotəhatətəiən e rəhak nəghatiən. ?Kəni nəmə iəkəni
natimnati mɨn iətəm katol e Negəu e Neai, nəkotəhro lanumotəhatətə lan? 13 Iətəmi kəti
tɨsuvəniən əpəha ilɨseNegəueNeai,meiuaiu=pa,mənipətɨgəmniankətimɨne. MətəuNətɨ
Iətəmimi əmə, təmsɨpən iman ikɨn e Negəu e Neai, meiuaiu=pa, təhrun nəni pətɨgəmiən.§

14 “Aupən, əpəha ikɨn təpiə-məpiə ikɨn, Mosɨs təmos narmɨ sɨneik kəti, mətu-pəri ilɨs
e nɨgi əfəməh kəti, kəni mɨləfəri.* Kəni e noliən əhmen əmə lanəha, okəkeikei kətu-
pəri mɨləfəri Nətɨ Iətəmimi lanəha,† 15məmə nətəmimi mɨn u nətəm okotəhatətə lan, ilah
okotos nəmiəgəhiən itulɨn.

16 “Tol lanəha, Uhgɨn təmolkeikei pɨk nətəmimi e nəhue nɨftəni, tol=pən in təməfa
Nətɨn Nəuan Kətiəh Əmə, məmə nətəmimi mɨn rəfin u nətəm kəutəhatətə lan, ilah
ko kəsəhuvəniən e nɨgəm itulɨn, mətəu okotos nəmiəgəhiən itulɨn.‡ 17 Uhgɨn in
təməsahli=paiən Nətɨn tuva e nəhue nɨftəni u məmə otəni pətɨgəm nalpɨniən rəha noliən
rəha nətəmimi rəha nəhue nɨftəni, mətəu in təmahli=pa məmə Nətɨn otuva in suaru o
nosmiəgəhiən nətəmimi e nəhue nɨftəni.

18 “Nətəmimi nətəm kəutəhatətə lan, Uhgɨn otəsəniən nalpɨniən rəhalah. Mətəu
nətəmimi nətəm kəsotəhatətəiən lan, Uhgɨn tɨnəni rəkɨs nalpɨniən rəhalah, mətəu-inu
kəsotəhatətəiən e Nətɨ Uhgɨn Nəuan Kətiəh Əmə. 19 Uhgɨn tətakil nətəmimi e noliən
† 3:3 Nəghatiən u “nair viən,” nɨpətɨn keiu məmə, “iətəmi tətair vivi mɨn” mɨne “Uhgɨn təmol məmə in tair e nairiən
rəha negəu e neai.” Nəghatiən u in əha ikɨn e fes 5 mɨn. ‡ 3:3 Jon 1:13; 1Pitə 1:23; Jem 1:18 § 3:5 Esik 36:25-27;
Efəs 5:26; Tait 3:5 * 3:8 E nəghatiən rəha Kris, nəghatiənmil u “nɨmətagi”mɨne “narmɨn,” ilau nəghatiən kətiəhmil
əmə. † 3:8 Esik 37:9 ‡ 3:11 Nəghatiən Kris əhruahru rəha fes 11 tətəni məmə, “Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni=pɨnə
kəm ikməmə, nəghatiənmɨn u iətəm iəutəni ilah, itɨmah iəkotəhrun vivi, kəni natimnati iətəm iəutəni pətɨgəm, itɨmah
inoteruh rəkɨs. Mətəu itəmah nəsotəhatətəiən e nəghatiənmɨn rəhatɨmah.” Nəmə təhro, Iesu təməni məmə, “itɨmah” e
fes u mətəu-inu e fes 2, Nikotiməs təməni məmə “itɨmah.” Uə nəmə təhro Iesu tətəghati e Uhgɨn, Narmɨn Rəhan, mɨne
in; uə nəmə təhro tətəghati e Jon Bəptais mɨne in. § 3:13 Nian Iesu təməni “Nətɨ Iətəmimi,” in təməghati aru lan.
* 3:14 Eruh mɨn e Namba 21:4-9 tətəghati e aiən sɨneik. Jon 8:28; 12:32; 12:24 † 3:14 Nəghatiən u “okəkeikei
kətu-pəri mɨləfəri Nətɨ Iətəmimi lanəha” nɨpətɨn keiu u ikɨnu: məmə nətəmimi okotəfəri Iesu ilɨs e nɨgi kəməluauməmə
otɨmɨs, kənimɨneUhgɨn otəfərimɨn in tərimuvən e neai ikɨn ima nɨsiaiən. ‡ 3:16 Esik 18:23,32; 37:9; 1Tim 2:4; 4:10;
1Jon 4:9-10
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u məmə, Nəhagəhagiən tɨnuva rəkɨs e nəhue nɨftəni, mətəu nətəmimi kəsotolkeikeiən
Nəhagəhagiən, mətəu-inu nian rəfin rəhalah noliən, təsəhruahruiən. 20 Nətəmimi
nətəm kautol noliən iətəm təsəhruahruiən, ilah kəutəməki e Nəhagəhagiən. Kəni
ilah kəsəhuvaiən e Nəhagəhagiən, mətəu-inu ilah kəutəpəh məmə Nəhagəhagiən əha
otasiəgəpɨn pətɨgəm rəhalah noliən tərahmɨn.

21 “Mətəu nətəmimi nətəm kautohtəu=pən suaru rəha nɨpəhriəniən ilah okəhuva e
Nəhagəhagiən, məmə Nəhagəhagiən əha, in otasiəgəpɨn rəhalah noliən, kəni mətəgətun
məmə ilah kautol nəuia Uhgɨn e nəsanəniən əmə rəhan.”

Jon təməghati mɨn e Iesu
22 Uərisɨg e natimnati mɨn əha, Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəmohiet Jerusɨləm

motan əmə e nɨtəni Jutiə. Təmatɨg nuvəh nəuvetɨn ilah min ikɨn əha, kəni matol bəptais
e nətəmimi. 23 Mətəu e nian əha, Jon mɨn, in tatol bəptais e nətəmimi əpəha ikɨn kəti
iuəkɨr əmə o Salim, nərgɨn u, Aenon, mətəu-inu, ikɨn əha, nəhu tepət ikɨn. Kəni nətəmimi
kautəhuvən ikɨn əha, məmə Jon otol bəptais e lah. 24E nian əha, kəsləfən əhanəhiən Jon e
kaləpus.

25 Kəni nətəmimi nəuvein rəha Jon, ilah kəmotorgəhu ilah iətəm kəti u taskəlɨm vivi
lou rəha Mosɨs, o noliən əhruahru iətəm iətəmimi otəkeikei maig məmə in otəhruahru e
nəhmtɨUhgɨn. 26Kəni ilah kəməhuvənmoteruh Jon,motəni=pən kəm inməmə, “Iəgətun,
ik nəkəhrun iətəmimi kəti u aupən itəlaumin əpəha enɨtəni=pən ikɨnenəhu Jotən, kəni ik
nəməhtul pətɨgəmmətəghati lankəmnətəmimi. Rəueiu əha, in tɨnatol bəptais enətəmimi.
Kəni ilah rəfin kɨnautəhuvən ohni.”

27 Kəni Jon təni=pən məmə, “Iətəmimi təruru noliən nati kətiəh mɨne, nəmə Uhgɨn
əpəha e Negəu e Neai tətəfən uək əha kəm in. 28 Itəmah u nəutəhtul=pa ohniəu.
Itəmah nəkotəhrun məmə iətəni lanu məmə, ‘Səniəmə iəu Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni
məmə otahli=pa.’ Mətəu Uhgɨn təmahli=pa iəu məmə iəkaupən muva, kəni Krɨsto in
otəpanuərisɨg. 29 Iətəmaluə kəti məmə otol marɨt, in otos pətan vi rəhan. Mətəu iətəmimi
u tətasiru e lafet rəhamarɨt u, nɨkin tagiən pɨkməmə otəhtul e nɨkalɨ iətəmaluə umətəlɨg
lan. Krɨsto in təhmen e iətəm aluə, kəni iəu iəkəhmen e iətəm tasiru. Kəni nɨkik tagiən
məmə in təmuva, kəni nɨkik tagiənmɨnməmə nətəmimi okotuərisɨg lan. 30Krɨsto əha, in
otəkeikei muvamə in ilɨs tapirəkɨs iəu, kəni ko iəu iəkeiuaiu.”

31 Iətəmimi in təmsɨpən ilɨs e Negəu e Neai, in ilɨs tapirəkɨs nətəmimi ərəfin. Iətəmimi
iətəm tətan əmə e nəhue nɨftəni, in iətəmimi əmə rəha nəhue nɨftəni, kəni in təhrun əmə
nəniən natimnati mɨn u e nəhue nɨftəni u. Mətəu, iətəmimi iətəm tatsɨpən ilɨs e neai in
ilɨs tapirəkɨs nətəmimi rəfin. 32 In tətəhtul pətɨgəm o nəni pətɨgəmiən natimnati iətəm in
təmeruh kəni mɨnətəu rəkɨs, mətəu iətəmimi kəti mɨne təsəhatətəiən e rəhan nəghatiən.
33 Iətəmimi iətəm təmos rəhan nəghatiən kəni mətəhatətə lan, in tətəhtul pətɨgəmməmə
nəghatiən iətəm Uhgɨn təməni, in nɨpəhriəniən. 34 Tol lanəha mətəu-inu iətəmimi əha
iətəmUhgɨn təmahli=pa tuva, in tətəni pətɨgəm əmə nəghatiənmɨn rəha Uhgɨn. Kotəhrun
məmə in tətəni pətɨgəm əmə nəghatiənmɨn rəha Uhgɨnmətəu-inu Uhgɨn təməfən Narmɨn
Rəhan təriauəh lan, ko kəseuviəhliniən keruh kəni kəsehiən naunun lan.

35Əuəh, TatəUhgɨn in tolkeikei pɨkNətɨn əha, kəni in tɨnələhu=pən rəkɨs natimnati rəfin
e nəhlmɨn. 36 Iətəmimi u iətəm tətəhatətə e Nətɨ Uhgɨn u, in tatos nəmiəgəhiən itulɨn u,
naunun tɨkə. Kəni mətəu, iətəmi tətəhti nəuia Nətɨn u, in ko təsosiən nəmiəgəhiən itulɨn
u nian kəti mɨne, mətəu-inu iətəmimi iətəm tol lanəha, niəməha rəha Uhgɨn tatuvən ohni
naunun tɨkə.

4
Iesu təmətəghati

kəmpətan Səmeriə
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1Farəsimɨnkəmotətəunəghatiən,məmə Iesu in tɨnatiuvi=panətəmimi tepət kɨnəutəhuva
ohni, kəni in tatol bəptais e lah tepət. Rəhan nətəmimi tepət e rəha Jon. 2 (Mətəu
nɨpəhriəniən səniəmə Iesu in tatol bəptais e lah, nətəmimi mɨn əmə rəhan ilah kautol
bəptais e nətəmimi.) 3 Kəni nian Iesu tɨnəhrun məmə Farəsi mɨn kɨnautətəu nəghatiən
əha, kəni in təmiet Jutiəmɨtəlɨg=pən əpəha Kaləli.

4 Kəni nian in təmatuvən əha ikɨn əha, təməni məmə otəkeikei muvən=pən Səmeriə
ikɨn.* 5Kəni in təmuvən=pən e taun kəti e Səmeriə, nərgɨn u, Saikar. Taun əha, in iuəkɨr
o nɨtəni kəti iətəm Jekəp təmətei məfən aupən ikɨn† kəm nətɨn u Josɨp. 6 Kəni wel rəha
Jekəp əha ikɨn. Kəni Iesu tɨnəpəou agɨn,mətəu-inu in təmaliuək e suaru əfəməh, kəni tuva
məharəg-pəri iuəkɨr o wel, mətəmeig. E nian əha, mɨtɨgar tɨnəhtul əhruahru.

7-8Kəni rəhan mɨn nətəmimi kəməhuvən əpəha itaun, məmə okotos nəhmtɨ nauəniən.
Kəni təsuvəhiən, pətan Səmeriə kəti, təmuvaməmə otətu nəhu. Kəni Iesu təni=pən kəm in
məmə, “Ei. Əfa-to nəhu nəuan nəuvetɨn kəm iəu. Iəkolkeikei məmə iəkəmnɨm.”

9 Kəni pətan Səmeriə u, təni=pən kəm in məmə, “!Ei! Ik iətəm Isrel ko, kəni iəu pətan
Səmeriə. ?Təhro nətətapuəh=pa o nəhu kəm iəu?” Təməni=pən lanəha mətəu-inu iətəm
Jutiəmɨne iətəmSəmeriə kəsuəmnɨmpətiən nəhu e kap kətiəh.

10Kəni Iesu təni=pən kəm inməmə, “Ik nəkəruru nati nak iətəmUhgɨn tolkeikei məmə
otəfɨnə kəm ik. Kəni ik məruru mɨn iəu, iəu u, iətətapuəh=pɨnə o nəhu kəm ik. Nəmə ik
nəkəhrun, ik onəkətapuəh o nəhu ohniəu. Kəni iəu oiəkəfɨnə nəhumiəgəh.”‡

11Kəni pətan u, təni=pən kəm inməmə, “Iətəmi asoli, ik rəham pəkɨt tɨkə kəni wel u, in
əpəha ləhtəni isəu. ?Nəhu miəgəh u, nətəni məmə onəkətu əhro lanu? 12 Rəhatah kəha
Jekəp u aupən, in təməfa wel u kəm tah, kəni in təmatətu nəhu ikɨn nɨmɨn, ilah nenətɨn
mɨn, mɨne rəhanmɨn kaumɨn. ?Kəni təhro? ?Ik nəkapirəkɨs Jekəp, uə?”

13 Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Nətəm kəutəmnɨm nəhu e wel u, ilah
okəpanotəuauə mɨn. 14 Mətəu iətəmimi iətəm otəmnɨm nəhu iətəm iəu iəkəfən kəm in,
ko təsəuauəmɨniən nian kəti mɨne.§ Nəhu iətəm iəu oiəkəfən kəm in, in təhmen e nəhmtɨ
nəhu kəti iətəm tətapuəl-apuəl mətaiu əpəha imə e nɨkin nian rəfin, mətəfən nəmiəgəhiən
itulɨn kəm in, iətəmotəsoliən naunun.”*

15Kəni pətan əha təni=pən kəm inməmə, “!Iətəmi asoli, əui! Əfa-to nəhu u kəti kəm iəu,
məmə iəu iəsəuauəmɨniən nian kəti, kəni məsuvaiənmɨn u ikɨnu, mətu nəhu.”†

16Kəni Iesu təni=pən kəm inməmə, “Uvənmauɨn=pən e rəham iərman, kəni miəuva u
ikɨnu.”

17Kəni pətan əha təni=pən kəm inməmə, “M-m-m. Iəu rəhak iərman tɨkə.”
Mətəu Iesu təni=pən kəm inməmə, “Nətəni pəhriənməmə rəham iərman tɨkə. 18Mətəu-

inu ik, nəmɨtəu=pən rəkɨs nəman faif, kəni iərman u iətəm itəlau min nətuatɨg u rəueiu,
səniəmə rəham əhruahru iərman. Nəghatiən rəham u rəueiu, in nɨpəhriəniən.”

19 Kəni pətan u, təni=pən məmə, “! Ei-i-si! Iətəmi asoli, iətafu məmə ik iəni kəti
rəha Uhgɨn. 20 Tɨpɨtɨmah mɨn aupən, ilah kəmautəfaki kəm Uhgɨn əpəha ilɨs e nɨtəuət
əpəha, mətəu itəmah nətəm Isrel, nəutəni məmə Jerusɨləm əmə əha, okəkeikei kətan ikɨn
kətəfaki.”

21Mətəu Iesu təni=pən kəm inməmə, “Pətan, ik onəkəkeikei məni nɨpəhriəniən e rəhak
nəghatiən. Nian əha ikɨn tətuva, məmə itəmah onəsotəfaki mɨniən kəmTatə Uhgɨn əpəha
e nɨtəuət asoli əha, mɨne Jerusɨləmmɨn. 22 Itəmah nətəm Səmeriə, itəmah nəutəfaki kəm
Uhgɨn mətəu itəmah nəkotəruru in. Mətəu itɨmah iəutəfaki kəm Uhgɨn u, iəkotəhrun in,
* 4:4 E nian əha, tiəkɨs o nətəm Isrel məmə okəhuvən ima nətəm Səmeriə, mətəu-inu e rəhalah neruhiən, nətəm
Səmeriə ilahkotamɨkmɨkenəhmtɨUhgɨn. Kəninati əpnapɨnkəməutənimɨnməməkəmotsɨpəne Jekəp,mətəukəutəməki
e lah mɨn. † 4:5 Jen 48:22; Jos 24:32 ‡ 4:10 Pətan u təməsəhrun viviən nɨpətɨ nəghatiən iətəm Iesu təməni=pən
məmə otəfən nəhu miəgəh. Nəghatiən əha, nɨpətɨn əhruahru u nəhmtɨ nəhu kəti iətəm təhlan mətapuəl-apuəl. Mətəu
Iesu in tətəghati aru lan,məməNarmɨnRəhan in tətəfənnəhu itulɨn. Aes44:3; 55:1; Jer2:13; 17:13; Sek14:8; Jon7:37-38;
Nəh 7:17; 21:6; 22:1,17 § 4:14 Jon 6:35 * 4:14 Sam 42:1-2; 63:1; Aes 12:3; 41:17-18; 44:3; 49:10; 55:1; Jer 2:13;
17:13; Jon 7:38 † 4:15 Jon 6:34
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mətəu-inu suaru rəha Uhgɨn o nosmiəgəhiən nətəmimi in təmsɨpa e tɨmah, nətəm Isrel.‡
23Mətəu otəsuvəhiən, Narmɨn rəhaUhgɨn in otasiru e nəfaki pəhriənmɨn,mol ilahməmə
ilah okotəhrun vivi Uhgɨn məmə Uhgɨn u, in Uhgɨn pəhriən, kəni mol ilah məmə ilah
okotəfaki kəm in e nɨkilah pəhriən. Mətəu-inu Tatə Uhgɨn in tətəsal e nəfaki mɨn nətəm
kautol lanəha. Kəni nɨpəhriəniənməmənian əha tɨnuva rəkɨs. 24Uhgɨn səniəmə iətəmimi.
Kəpə. In narmɨn. Tol lanəha, kəni nətəmimi nətəm kəutəfaki kəm in, ilah kotəkeikei
motəfaki kəmUhgɨnməmə Uhgɨn u, in Uhgɨn pəhriən, kəni ilah kotəkeikei motəfaki kəm
in e nɨkilah pəhriən e nəsanəniən rəha Narmɨn Rəhan.”

25Kəni pətan u, təməni=pən kəm inməmə, “Iəu inəhrunməməMəsaiə, otəkeikeimuva.
Inu, kətauɨn lanməmə Krɨsto iətəmUhgɨn təməniməmə otahli=pa. Kəni nian otuva, kəni
in təhrun nəni pətɨgəmiən natimnati rəfin kəm tah.”§

26Kəni Iesu təni=pən kəm inməmə, “Iəu u inu, iətəghati kəm ik.”
27 Kəni əmeiko, nətəmimi rəha Iesu kəmohtəlɨg=pa mɨn. Kəni narmɨlah təmiuvɨg pɨk

nian kəmoteh in tətəghati ilau pətan kəti. Mətəu ilah kəti təməsətapuəhiən o pətan əha
məmə, “?Ik nəkolkeikei nak?” uə kəm Iesuməmə, “?Ik nətəghati kəmpətan əha o nak?”

28 Kəni pətan u, təməpəh rəhan nɨlosɨ nəhu tətəharəg, mɨtəlɨg muvən əpəha e taun.
Təmuvən mətəni=pən kəm nətəmimi ikɨn əha məmə, 29 “!Ei! Əhuvən-to motafu suah kəti
əha ikɨn əha. In təmənipətɨgəmrəfinnatimnatimɨn iətəmiəu iəmol. ?Nəmə təhro inKrɨsto
iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa?” 30Kəni ilah kəmohiet e taun əha, mɨnautəhuvən
məmə okotafu to Iesu.

Iesu təməghati əuhlin e nauəniən
31Kəni e nian əha, nətəmimi rəha Iesu kəmautuh nɨkinməmə, “Iəgətun, ik auən kəti.”
32 Mətəu in təni=pən kəm lah məmə, “Iəu nəgək əpəha nauəniən iətəm itəmah

nəkotəruru.”*
33Tol lanəha, rəhanmɨn nətəmimi kɨnəutətapuəh-ətapuəh o lahmɨnməmə, “?Təhro? ?

Kəmə təhro iətəmi kəti təməfən nauəniən kəti kəm in, uə?”
34Mətəu Iesu təni=pən kəm lah məmə, “Uhgɨn təmahli=pa iəu iəkuva, kəni nauəniən

u nəgək, məmə iatol natimnati iətəm in tolkeikei məmə iəkol.† Kəni iəkol rəfin uək mɨn
iətəm in təməfa məmə iəkol, o nol naununiən rəhan uək.

35 “Itəmah nəkotəhrun-to nəghatiən kəti u kətəni məmə, ‘Məuɨg kuvət əha ikɨn tətatɨg
məmə okotətəuarus nian rəha nəuləkiən e nauəniən e nasumiən.’ Mətəu iəu iətəni kəm
təmah, oteruh-to nauəniən u e nasumiən. Rəueiu əha, nɨmalɨlah tɨnɨmətu rəkɨs. Nian
rəha nəuləkiən əha rəueiu.‡

36 “Iətəmimi rəha nəuləkiən tɨnuva, mɨnətətuəuin mɨnatos rəkɨs rəhan nətəouiən. Kəni
nauəniən u, in təməulək lan o nəmiəgəhiən itulɨn.§ E noliən u, iətəmimi iətəm tətasum
mɨne iətəmimi iətəm tətəulək lan mos mətuva, ilau pəti nɨkilau otagiən. 37 Nəghatiən
kəti u kətəni məmə, ‘Iətəmi kəti təmuvən məmə otərfei kəni mɨsuv nati, mətəu iətəmi
pɨsɨn kəti mɨn otəulək lan mos muva.’ Nəghatiən u, in nɨpəhriəniən. 38 Iəu iəmahli=pən
itəmah məmə onəkəhuvən motəulək e nasumiən iətəm itəmah nəməsotərfeiən mɨne
məsotɨsuviən. Nətəpɨsɨn mɨn, ilah kəmotasum lan. Kəni itəmah nɨnəutəhli nəua rəhalah
uək.”

NətəmSəmeriə tepət kəmotəhatətə e Iesu
‡ 4:22 Rom 3:1,2; 9:4,5; 15:8,9 § 4:25 Nətəm Səmeriə kəmotəhrun e nauəuə rəha Dut 18:15-19 məmə Krɨsto in
otəni əpu kəm lah nəlpəkauiən rəha Uhgɨn. * 4:32 Job 23:12; Jon 6:27 † 4:34 Jon 5:30; 8:29 ‡ 4:35 Nian Iesu
tətəghati e nauəniən e nasumiən iətəmnɨmalɨlah tɨnɨmətu rəkɨs, in tətəni əhruahru əməməmə, “!Oteruh-to! Nətəmimi
kɨnotəhtulmaru rəkɨs. Sotoliənməiməutapɨli o nəni pətɨgəmiənnəghatiən rəhaUhgɨn təhmen=pən əmə e nətəmkautol
məi o nəuləkiən, kəni məutəni məmə, ‘Məuɨg kuvət əha ikɨn, kəni nauəniən təpanɨməhtə.’ Kəpə, nətəmimi kɨnautəhtul
maru rəkɨs o nosiən nəghatiən rəha Uhgɨn.” § 4:36 Nɨpətɨ nəghatiən u məmə nətəmimi rəha Iesu okotos nətəmimi
məhuva o Uhgɨn təhmen=pən əmə e iətəmimi tatos nauəniən e nasumiən. Nətəmimimɨn okotos nəmiəgəhiən itulɨn.
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39 Kəni e taun u, nətəm Səmeriə tepət, ilah kəmotəhatətə e Iesu mətəu-inu pətan əha
təməhtul pətɨgəmmətəni=pən kəm lahməmə, “Iesu təməni pətɨgəmnatimnati rəfin iətəm
iəu iəmatol.”

40Kəni nian nətəm Səmeriə kəməhuvən moteh, kəni kəmotəkeikei ohni məmə otuvən
motatɨg ilah min. Kəni Iesu təmuvən motatɨg o nian keiu. 41 Kəni nətəmimi tepət mɨn
kəmotəhatətə lan e rəhanmɨn nəghatiən.

42Kəni mautəni=pən kəmpətan uməmə, “Itɨmah iəmotəhatətə lan o nəghatiən u iətəm
ik nəməni=pa, mətəu rəueiu əha, iəkotəhatətə lan mətəu-inu itɨmah əhruahru iəmotətəu
rəhan nəghatiənmɨn, kəni motəhrun pəhriənməmə in Iosmiəgəh rəha nəhue nɨftəni.”*

Iesu təmol vivi nətɨ
iətəmi asoli kəti rəha kig

43Nian Iesu təmatɨg mos nian keiu rəkɨs ikɨn əha, in təmiet muvən Kaləli. 44Aupən, in
təmətəni məmə iəni mɨn rəha Uhgɨn, nauət imalah mɨn, ilah kəsotɨsiaiən ilah.† 45Nətəm
Kaləli, aupən ilah kəməhuvən Jerusɨləmmautol lafet rəha Pasova, kəni e nian əha, ilah
kəmoteruhnatimnatimɨn iətəmin təmol ikɨn əha. Kəni nian Iesu təmuvənKaləli, nɨkilah
təmagiən ohni.

46Kəni Iesu təmɨtəlɨg=pən mɨn e lahuənu Kenə, əpəha Kaləli. Ikɨn əha aupən, in təmol
nəhu tuva mol wain.‡ Kəni e Kapeniəm iuəkɨr əmə, iətəmi asoli kəti rəha kig tətatɨg ikɨn.
Kəni nətɨn kəti tatɨmɨs. 47 Kəni nian suah u təmətəu məmə Iesu təmsɨpən Jutiə mɨnuva
rəkɨs Kaləli, kəni in təmuva meruh Iesu. Kəni məni=pən kəm in məmə oteiuaiu muva
əpəha Kapeniəmmasiru e nətɨn. Mətəu-inu suakəku otɨmɨs rəueiu.

48 Kəni Iesu təni=pən kəm suah u məmə, “! Nəman! Itəmah u, nəkotəni məmə
onəkoteruh əmə nəmtətiən mɨn mɨne natimnati mɨn iətəm narmɨtəmah otaupən miuvɨg
ohni, uərisɨg ko, nəpanotəhatətə lak. Mətəu nəmə nəsoteruhiən, ko nəsotəhatətəiən lak.”

49 Kəni suah kəha təni məmə, “!Iətəmi asoli, əui! !Pəh kian uəhai əmə! !Otəsuvəhiən
rəueiu nətɨk tɨmɨs!”

50 Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Uvən; nətɨm otəpanəmiəgəh.” Kəni suah u
təməhatətə e nəghatiən rəha Iesu kəni mɨtəlɨg.

51Nian in təmatuvən əhanəh e suaru, meruh rəhan noluək mɨn, kəni ilah kotəni=pən
kəm inməmə, “Rəham suakəku tɨnəmiəgəh rəkɨs.”

52Kəni in təmətapuəh o lahməmə, “?Təməuvɨr e nian nak?”
Kəni ilah kəmotəni=pən kəm inməmə, “Nəniuv ləhnaiuv e uan klok rəhan nəpiapeiən

təmɨkə.” 53 Kəni suah u, təməhrun məmə, e nian əhruahru əha inəha, Iesu təməni=pən
kəm in məmə, “Rəham suakəku otəpanəmiəgəh.” Kəni in mɨne rəhan mɨn, kəmotəhatətə
e Iesu. 54 Inu nian tatol keiu lan iətəm Iesu təmiet Jutiə, muva Kaləli kəni mol nəmtətiən
kəti.

5
Iesu təmol vivi suah kəti əpəha iuəkɨr e nəhu Petseta

1Uərisɨg e nian əha, Iesu təmərimuvən e taun u Jerusɨləm,mətəu-inu katol lafet kəti rəha
nətəm Isrel əha ikɨn əha.

2E Jerusɨləm, noan nəhu asoli kəti əpəha ikɨn, iətəmkətaig lan. E nəghatiən rəha nətəm
Isrel kətəni nərgɨnməmə Petseta. Kəni nimə kəti tətəhtul iuəkɨr o noan nəhu əha. Nimə u,
fərantə lan, faif. In iuəkɨr əməoketu enɨkalɨ taunu, nərgɨnu, Ket rəhaSipsip. 3-4Kəni ikɨn
əha e fərantə mɨn, nətəm kautohmɨs tepət kəutapɨli əha ikɨn. Nəuvein nəhmtɨlah tərah,
* 4:42 1Jon 4:14 † 4:44 Nati əpnapɨn Iesu təmair lahuənu Petlehem, e nɨftəni asoli Jutiə, nətəmimi kəuteruhməmə
in iətəmNasərɨt əpəha Kaləli, mətəu-inu təmatɨg nuvəh ikɨn əha (Jon 7:41; 18:5; 19:19). Nətəmi Isrel e Jutiəmɨne Kaləli
tepət kəsotəhatətə pəhriəniən lan, rəhalah nəhatətəiən təkəku əmə lan, nian kauteruh in tatol nati apɨspɨs nəuvein (Jon
1:11; 2:18,23-25; 4:45,48; 6:2,41,66). Mətəu nətəmSəmeriə nətəmkotatɨg e taun u Saikə, ilah kəmotəhatətə pəhriən lan,
məmə Iesu in Krɨsto iətəmUhgɨn təməni məmə otahli=pa (Jon 4:40-42). ‡ 4:46 Jon 2:1-11
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kəni nəuvein nəhlkɨlah tərah, nəuvein mɨn nɨpətɨlah nəuvetɨn təmɨmɨs.* 5Kəni suah kəti
əha ikɨn tətapɨli. In təmatɨmɨsmɨnos rəkɨs nu tate-eit. 6Kəni Iesu təmeruh suah u tətapɨli,
kəni in mɨnəhrun məmə suah u təmɨmɨs nuvəh nəuvetɨn, kəni tətapuəh ohni məmə, “?
Təhro? ?Nəkolkeikei məmə onəkəuvɨr?”

7 Iətəmi tatɨmɨs əha təni=pən kəm in məmə, “Iətəmi asoli, iətəmi tɨkə məmə otələs
iəu meiuaiu muvən e noan nəhu əha nian nəhu təlauəl. Nian rəfin, iəu iətalkut pɨk
məmə iəkeiuaiu muvən e nəhu, mətəu nətəmimi nəuvein ilah kotapirəkɨs iəu moteiuaiu
məhuvən. Kəni ilahmotaupənmotek nəhu.”

8 Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “!Əhtul! Mos rəham nɨmahan maliuək matuvən.”
9Kəni rəueiu agɨn suah kəha təməuvɨrmɨn. Kənimaiu-aiu rəhannɨmahanmosmatuvən.
Nati u kəmol e nian rəha Sapət,† 10 kəni nətəmi asoli mɨn rəha Isrel kəmotahi suah

kəha iətəm tɨnəmiəgəh e rəhan nɨmɨsiən, motəni məmə, “Nian u rəueiu rəha Sapət; kəni
təsəhruahruiən e Lou rəhatahməmə onəkos lanko rəham nɨmahan.”‡

11Kəni in təni=pənkəmnətəmimɨnuməmə, “Mətəu suahu təmol vivi iəu, in təməni=pa
məmə iəkos rəhak nɨmahanmaliuəkmatuvən.”

12Kəni ilah kəmotətapuəh ohniməmə, “?Suah pəh ko təməni=pɨnə kəmikməmə onəkol
nati u?”

13 Mətəu suah u təruru nərgɨ Iesu, mətəu-inu nətəmimi tepət ikɨn əha, kəni Iesu
təmɨkə=pən əmə əpəha e nɨkilah.

14Kəniuərisɨg, Iesu təmeruhsuahkəhaeNiməRəhaUhgɨn, kəni təni=pənkəminməmə,
“!Ei! !Eruh-to! !Ik nɨnəuvɨr rəkɨs! Mətəu onətətəu ikməmə nəsol mɨniən təfagə tərahmɨn.
Nəmə nəkol, nərahiən kəti otos mɨn ik, iətəm tərah pɨkmɨn.”

15Kəni suah kəha təmuvənməni pətɨgəmkəmnətəmi asoli mɨn rəha Isrelməmə, “Suah
u iətəm təmol vivi iəu, nərgɨn ko, Iesu.”

16 Kəni tol lanəha, nətəmi asoli rəha nətəm Isrel, ilah kɨnautohtəu-ohtəu Iesu məmə
okotol nərahiənkəmin,mətəu-inu ilah kauteruh in tatol natimnatimɨn tol lanəha enian
rəha Sapət kəni nati u tol ilah kəutəməki lan. 17Mətəu Iesu təməni=pən kəm lah məmə,
“Nian rəfin rəhak Tatə in tatol uək, kəni iəumɨn iatol uək.”§

18 Kəni nəghatiən u, tol nətəlɨgiən rəhalah təskasɨk təhmɨn mɨn, məmə okotohamu in
tɨmɨs. Mətəu-inu rəueiu əha, səniəmə məmə tətatgəhli əmə Lou rəha Sapət, mətəu nati
asoli agɨn, in tətəni məmə rəhan Tatə əhruahru Uhgɨn, kəni tol lanəha, in matol məmə in
təhmen əhruahru e Uhgɨn.*

Iesu in tətarmənɨg
mətəu-inu in NətɨUhgɨn

19Kəni Iesu təni=pən kəm lahməmə, “Nɨpəhriəniən agɨnu iətəni kəmtəmah, NətɨUhgɨn
təruru noliən nati kəti e rəhan aru əmə nətəlɨgiən. Təhrun əmə noliən natimnati mɨn u
iətəm tateruh TatəUhgɨn tatol, mətəu-inu natimnati rəfin u iətəmTatəUhgɨn tatol, Nətɨn,
in mɨn in tatol.† 20Nətɨn təhrun noliən lanəha, mətəu-inu Tatə Uhgɨn tolkeikei pɨk Nətɨn,
kəni in tətəgətun in e natimnati rəfin iətəm in tatol. Kəni in otəpanəgətun in e natimnati
rəfin iətəm in tatol. Kəni in otəpanəgətun mɨn natimnati mɨn kəm in iətəm iahgin mɨn
kotapirəkɨs in mɨn u, məmə otol itəmah narmɨtəmah tatiuvɨg pɨk ohni.

21 “Mətəu-inu Tatə Uhgɨn tatol nətəm kəmohmɨs ilah kotəmiəgəh mɨn, kəni e noliən
kətiəh əmə, Nətɨn təhrun nəfəniən nəmiəgəhiən kəm nətəmimi nətəm nɨkin tagiən məmə
otəfən kəm lah.‡ 22 Mətəu-inu səniəmə Tatə Uhgɨn iətəm in otakil nətəmimi, mətəu in

* 5:3-4 E kopi əuasmɨn nəuvein rəha Niutestɨmɨn iətəmkəmətei e nəghatiən Kris aupən, kəmətu=pən nəghatiən rəha
fes 3-4 tol lanuməmə, “3b Ilah kəutapɨli ikɨn əhaməutəhtahnin nəuan əhaməmə otəlauəl. 4 Mətəu-inu, nian nəuvein,
agelo kəti rəha Uhgɨn tuva, muvən e noan əha, kəni mol tatəlauəl. Kəni nian nəmə nəhu əha təlauəl, iətəmimi iətəm
taupənmeiuaiumuvən e nəhu, nati əpnapɨn tatos nɨmɨsiən nak, mətəu rəhan nɨmɨsiən otəuvɨr.” † 5:9 Sapət— Eruh
e tiksɨnəri. ‡ 5:10 Jer 17:21 § 5:17 Jon 14:10 * 5:18 Jon 10:30,33; 19:7 † 5:19 Jon 14:10 ‡ 5:21 Rom
4:17; Jon 11:25
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təmələhu=pən rəfin nakiliən e nəhlmɨ Nətɨn,§* 23 məmə nətəmimi ilah rəfin okotɨsiai
Nətɨn, təhmen əməməmə inu kəutɨsiai lanəhaTatəUhgɨn. Iətəmimi iətəmtəsɨsiaiənNətɨn,
ko təsɨsiaiən Tatə Uhgɨn u iətəm təmahli=pa Nətɨn.†

24“Nɨpəhriəniənagɨnu iatənikəmtəmahməmə, iətəmimi iətəmtətətəurəhaknəghatiən,
kənimətəhatətə e Uhgɨn iətəmtəmahli=pa iəu iəkuva, in tɨnatos nəmiəgəhiən itulɨn. Ko in
təsəhtuliənenəhmtəkməməoiəkəni pətɨgəmnalpɨniənrəhan. In tɨnagɨmrəkɨs enɨmɨsiən,
kəni mɨnuva o nəmiəgəhiən.‡ 25Nɨpəhriəniən agɨn u iatəni kəm təmah, məmə o nian kəti
iətəm tətuva, nətəmi mɨn u kəmohmɨs, ilah okotətəu nəuia Nətɨ Uhgɨn, kəni nətəmi mɨn
u ilah kəutətəlɨg lan, ilah okotos nəmiəgəhiən. Kəni nɨpəhriəniən, nian əha tɨnuva rəkɨs.
26 Tatə Uhgɨn in Nəukətɨ Nəmiəgəhiən, kəni e noliən kətiəh əmə, in təmol məmə Nətɨn in
mɨn Nəukətɨ Nəmiəgəhiən,§ 27 kəni in təmələhu=pən nəsanəniən mɨne nepətiən e nəhlmɨ
Nətɨnməmə in otakil noliənmɨn rəha nətəmimi, mətəu-inu in Nətɨ Iətəmimi.

28 “Təsəuvɨriənməmə narmɨtəmah otiuvɨg pɨk o nati u, mətəu-inu nian əha ikɨn tətuva
iətəm nətəm kəmohmɨs okotətəu nəuia Nətɨn, 29 kəni ilah okotəhtul e rəhalah mɨn suvət,
ilah mɨn u aupən kəmautol noliən təuvɨr mɨn okotəkeikei motəhtul mɨn motos mɨn
nəmiəgəhiən, mətəu nətəmi mɨn aupən ilah kəmautol noliən tərah mɨn, ilah okotəkeikei
motəhtul mɨn e nɨmɨsiən kəni motəhtul e nəhmtɨ Tatə Uhgɨn məmə Nətɨn otəni pətɨgəm
rəhalah nalpɨniən.*

30 “Iəu iəkəruru nol aruiən nati kəti e rəhak əmə nəsanəniən. Iəu iətakil noliən mɨn
rəhanətəmimimɨn,mətəu iatol əhruahru əməməmə rəhak Tatə tətənimɨneməmə oiəkol.
Kəni nian iəkakil noliən rəha nətəmimi, iəkəhrun məmə iəkol təhruahru, mətəu-inu
oiəsolkeikeiənməmə iəkol əməe rəhaknətəlɨgiən. Iəkəkeikeimol təhmenenətəlɨgiənrəha
Uhgɨn iətəm təmahli=pa iəu iəkuva.”†

Nəhtul pətɨgəmiən
o nəruəsaniən Iesu

31 Nəmə iəu pɨsɨn əmə iətəhtul pətɨgəm mətəghati aru lak, kəni rəhak nəghatiən
ko təsəhtuliən.‡ 32 Mətəu iətəmi kəti mɨn əha ikɨn in tətəhtul pətɨgəm kəni matol
nəfɨgəmiən ohniəu, kəni iəu iəkəhrun məmə nəghatiən mɨn u rəhan iətəm tətəni lak ilah
nɨpəhriəniən.§

33 “Aupən, itəmah nəmotahli=pən rəhatəmahmɨn nətəmimiməmə okəhuvənmotətəlɨg
e nəghatiən rəha Jon, kəni in təmətəhtul pətɨgəm o nɨpəhriəniən.* 34 Iətəghati lanu lan,
mətəu iəsarəriəiən e nəghatiən rəha iətəmimi əmə kəti məmə təhrun noliən nəfɨgəmiən
ohniəu. Kəpə. Təsoliən lanəha.† Iətəghati e nəghatiən rəha Jon lanumətəu-inu iəkolkeikei
məməUhgɨnotosmiəgəh itəmah. 35 Jon u, təhmen e lait kəti. Tatuəuməhagəhag vivi, kəni
nɨkitəmah təmagiən ohni o nian əkuəkɨr əmə.

36 “Mətəu rəhak uək mɨn,‡ ilah mɨn kautol nəfɨgəmiən ohniəu. Kəni ilah kotəsanən
motapirəkɨs nəghatiən mɨn u Jon təmatəni. Uək mɨn u, rəhak Tatə təməfa kəm iəu mə
iəkol naunun e lah. Kəni uək mɨn u rəhak, ilah kəutəni pətɨgəm iəu, kəni ilah mautol
§ 5:22 Kitah koteruh fes 21-22 kəniməhrunməmə Iesu in otakil itah rəfinonian kəti, kəni in otəfənnəmiəgəhiənkəm
nətəmimi mɨn u nətəm nɨkin tagiən məmə otəfən kəm lah. Mətəu Jon 3:17 tətəgətun məmə Iesu təməsuvaiən e nəhue
nɨftəni onənipətɨgəmiənnalpɨniənrəhatah,mətəu təmuvaonəfəniənnəmiəgəhiənkəmtah. * 5:22 Jon5:26-27; 9:39;
Uək 10:42 † 5:23 Luk 10:16; 1Jon 2:23 ‡ 5:24 Jon 3:18 § 5:26 Jen 2:7; Job 10:12; 33:4; Sam 36:9; 42:8; 66:9; Jon
1:1-4 * 5:29 Nətəmimi nətəm kəutəhatətə e Iesu, kəutos nəmiəgəhiən itulɨn. Nətəmimi nətəm kəsotəhatətəiən lan,
ilah okotos nalpɨniən itulɨn (Jon 3:36; 5:24; Mak 16:16; Efəs 2:8-10). Natimnati mɨn nətəmnətəmimi kautol, okotol əpu
nəmə təhro ilah kəutəhatətə pəhriən e Iesu o kəpə (Mat 7:17-20; Kəl 5:6; Jem 2:17,26). Uhgɨn tətəfən nəhatətəiən kəm
nətəmimi əpnapɨn əmə, kəni matɨgmasirumɨn e lahməmə okautol natimnati təuvɨr mɨn. † 5:30 Jon 8:16 ‡ 5:31
Dut 17:6; 19:15 § 5:32 Jon8:17-18 * 5:33 Jon1:19-28 † 5:34 1Jon5:9 ‡ 5:36 Uəkmɨn iətəmIesu təmol tol lanu
lan: in təmol vivi nətəmimi u kautohmɨs; in təmahli pətɨgəm narmɨn tərah mɨn e nətəmimi; in təməgətun nətəmimi e
Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn; in təmaugɨn nətəmimi faif-tausɨn e pɨret faif mɨne nəmu əkəku keiu; in təməniəhu nɨmətagi
asoli əpəha e nəhu Lek Kaləli. Natimnati mɨn tol lanəha kəutəgətun məmə Uhgɨn in Tatə rəha Iesu kəni mahli=pa e
nəhue nɨftəni.
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əpu iəu məmə rəhak Tatə in təmahli=pa iəu.§ 37 Kəni Tatə Uhgɨn iətəm təmahli=pa iəu,
inəha iətəm tɨnatəhtul pətɨgəmohniəu. In tətəni pətɨgəmpau iəu, mətəu itəmah nəsotətəu
agɨniən nəuian aupənmətəuarus=pa u rəueiu mɨne, kəni itəmah nəsoteruhiən nəhmtɨn.
38Kəni nəghatiən rəhan təsatɨg viviən enɨkitəmah,mətəu-inu itəmahnəsotəhatətəiən lak,
iəu u, iətəm in təmahli=pa iəu iəkuva.

39 “Itəmah nəutafin pɨk nəghatiən mɨn e Nauəuə Rəha Uhgɨn, kəni motəhatətə e
nəghatiənmɨn əhaməmə itəmahonəkotosnəmiəgəhiən iətəmnaunun tɨkə. Mətəuoteruh-
to. Nəghatiən mɨn əha e Nauəuə Rəha Uhgɨn, ilah kəutəghati lak, məutəni pətɨgəm iəu.
40Mətəu itəmah nəutəpəh nuvaiən ohniəuməmə nəkotos nəmiəgəhiən ohniəu.*

41 “Iəsoliən nati agɨn e nəni-viviən rəha nətəmimi. Kəpə. 42 Mətəu mə itəmah ko,
iəu iəkəhrun vivi itəmah, kəni iəu iəkəhrun vivi məmə nolkeikeiən rəha Uhgɨn tɨkə e
nɨkitəmah. 43 Iəu iəmuva e nərgɨ Tatə rəhak, mətəu itəmah nəsotosiən iəu e nɨkitəmah,
nɨkitəmah təsagiəniən ohniəu; mətəu nəmə iətəmi kəti tətuva e nərgɨn aru əmə, kəni
nɨkitəmah tos, kəni motagiən ohni. 44 Nian rəfin itəmah nəkotolkeikei məmə nəkotos
nəni-viviən rəhatəmah mɨn, mətəu nəsotalkut agɨniən məmə onəkotol nati kəti iətəm
Uhgɨnu, in pɨsɨn əmə in Uhgɨn, otəni-vivi itəmahohni. ?Onəkotəhatətə əhro lanu lak nian
nautol noliən əha?

45 “Təsəuvɨriən məmə nɨkitəmah otəhti məmə, iəu oiəkəni pətɨgəm noliən tərah mɨn
rəhatəmah e nəhmtɨ Tatə Uhgɨn. Kəpə. Mətəu Mosɨs pəhriən, nian rəfin itəmah
nəutəsal=pən ohni,† in otəni pətɨgəm noliən tərah mɨn rəhatəmah. 46 Mətəu-inu nəmə
itəmah nəmotəhatətə pəhriən e nəghatiən mɨn rəha Mosɨs, kəni itəmah onəkotəhatətə
mɨn e rəhak nəghatiən mɨn. Mətəu-inu təmətei nəghatiən mɨn kəutəghati lak. 47Mətəu
itəmahnasotəhatətəiənenəghatiənmɨn iətəmin təmətei, tol lanəha, suaru tɨkəagɨnməmə
onəkotəhatətə lak.”

6
Iesu təmaugɨn nətəmimi tepət
(Mat 14:13-21;Mak 6:30-44; Luk 9:10-17)

1 Uərisɨg e natimnati mɨn u, Iesu təmuvən əpəha e nɨtəni=pən e nəhu asoli nərgɨ u, Lek
Kaləli. Kəni nərgɨn kəti mɨn u, Lek Taipiriəs. 2Kəni nɨmənin nətəmimi kəmautuərisɨg lan,
mətəu-inu kəutafu nəmtətiən mɨn rəhan, iətəm tatol nətəmimi kautohmɨs kəmotəsanən.
3Kəni Iesu təmuvən əpəha ilɨs enɨtəuət kəti, kənimətəharəg ikɨn ilah rəhanmɨnnətəmimi.
4E nian əha, lafet kəti rəha nətəm Isrel u, kətəni məmə lafet rəha Pasova tɨnuva iuəkɨr.

5Kəni nian Iesu təməsal=pən, kənimeruhnɨməninnətəmimi tepət ilah kəməhuva, kəni
in təmətapuəh o Fɨlɨp məmə, “?Okotəhro motos pɨret tepət təhmen e nətəmimi mɨn u
məmə ilah okotun?” 6 In təməni askəuvɨn əmə məmə oteruh-to nəhatətəiən rəha Fɨlɨp,
mətəu in tɨnəhrun rəkɨs nati nak iətəm in otəpanol.

7 Kəni Fɨlɨp təni=pən kəm in məmə, “!Ei! Nəmə okos nəhmtɨ pɨret məni lan təhmen e
tu-hanrɨt tənariəs pau,* mətəu ko təsəhmeniən. Nətəmimi mɨn u rəfin ilah okotun əmə
təkəkuməkəku.”

8Kəni iətəmimi kəti rəha Iesu, nərgɨn u Antɨru u pia Saimon Pitə, in təməni=pən kəm
Iesuməmə, 9 “Suakəku kəti uəha tatos pɨret faif kəmol e pale, mɨne nəmu keiu. Mətəu ko
təsəhmen agɨniən e nətəmimimɨn əha.”†
§ 5:36 Jon10:25; 14:11 * 5:40 E fesmɨnu31-40, Iesu tətəghati e lourəhanətəmIsrelu tətəniməmə, nəmə iətəmikeiu
uə kɨsɨl kəutəhtulməutəni pətɨgəmnati kəti e iətəmikəti, nətəmimi okotəhrunməmənəghatiən rəhalah in nɨpəhriəniən.
Nətəmi asoli rəha Isrel, kəmotəni=pən kəm Iesuməmə, ko təsəhtuliənməghati pətɨgəmaru əməmətəu-inu in pɨsɨn əmə
(fes 31). Mətəu Iesu təni məmə kəpə, in mɨn Jon Bəptais ilaumɨn (fes 33); mɨne uəkmɨn rəhan təmol ilah (fes 36); mɨne
Rəhan Tatə Uhgɨn (fes 37); mɨne nauəuə rəha Uhgɨn (fes 39). Ilah mɨn u kəutəhtul məutəni pətɨgəm in. Afin-to Jon
8:17-18. † 5:45 Jon 9:28; Rom 2:17 * 6:7 “Tənariəs,” inu məni rəhalah, təhmen e vatu rəha Vanuatu. Rəueiu,
tu-hanrɨt tənariəs təhmen e tu-hanrɨt-tausɨn vatu (200,000 vatu). † 6:9 2King 4:42-44
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10 Kəni Iesu təni məmə, “Otəni=pən kəm nətəmimi məmə okotəharəg.” Kəni ikɨn əha,
manuvehli tepət, kəni ilah kəmotəharəg. Kəni nəmpə rəha nəman əmə, təhmen e faif-
tausɨn.‡ 11 Kəni Iesu təmos pɨret, məni tagkiu kəm Uhgɨn ohni, kəni məfən pɨret u kəm
lah rəfin u kəutəharəg, kəni matɨg mol mɨn nati kətiəh əmə e nəmu. Kəni ilah kəmotun
təhmen nərfɨlah tasisi.

12 Kəni nian kɨnotauən rəkɨs, nərfɨlah tasisi, kəni Iesu təni=pən kəm rəhan mɨn
nətəmimi məmə, “Əhuvən motəuəri nɨpɨspɨsɨ pɨret mɨn kəutəməhl-məhli. Təsəuvɨriən
məmə okotərəkɨn əmə.” 13 Kəni ilah kəməhuvən motəuəri nɨpɨspɨsɨ pɨret kəni
məhuveipei=pən e kətɨm asoli mɨn ilah tueləf kotəriauəh vivi. Pɨret u, in nɨpɨspɨsɨ
pɨret ilah faif kəmol e pale,§ iətəmnətəmimi kəmotunmotəpəh.

14Kəni nian nətəmimi kəmoteruh nəmtətiən əha iətəm Iesu təmol, kəni ilah kəmotəni
məmə, “Nɨpəhriəniən. !Iəni pəhriən u* rəha Uhgɨn iətəm aupən kəmətəni məmə in otuva
e nəhue nɨftəni!”† 15 Kəni Iesu təməhrun məmə nətəmimi mɨn u kotəni məmə okəhuva
motos in məhuvən motəkeikei kəm in məmə in otuva mol kig rəhalah. Kəni in təmagɨm
mɨn, məpəh ilahmuvən əpəha e nɨtəuət, mətan in pɨsɨn əmə.‡

Iesu təmaliuək e nəhue nəhu
(Mat 14:22-27;Mak 6:45-52)

16Nian mɨtɨgar təmeiuaiu, nətəmimi rəha Iesu mɨn kəmoteiuaiu məhuvən e lek əha.
17 Kəni tɨnapinəpu, mətəu Iesu tɨkə, təsuva-əhanəhiən. Kəni əmeiko, ilah kəməhuvən
motəri e bot kəti, kəni mɨnəutasuə lan mɨnəutohapumɨn mɨn e lek, məmə ilah okəhuvən
Kapeniəm. 18 Kəni nɨmətagi asoli kəti təməhtul mɨnatol nəhu tɨnətərah. 19 Kəni nian
ilah kəməutasuə mautəhuvən, təhmen e faif uə sikɨs kilomitə, kəni ilah kəmotafu Iesu
taliuək e nəhue nəhu§ mətuva iuəkɨr o rəhalah bot. Kəni ilah kəmotəgɨn pɨk,* 20mətəu
in təməni=pən kəm lah məmə, “Sotəgɨn pɨkiən, mə iəu əpə.” 21 !Kəni nɨkilah təmagiən mə
kotələs in e bot, mautol əmeiko, rəueiu agɨn, mətəu bot tɨnuvən e nəve nəhu e nɨtəni=pən
ikɨnu kəməutəni məmə okəhuvən ikɨn!

Nətəmimi kəməutəsal e Iesu
22Kəməni lauɨg lan, nətəmimi mɨn nətəm kəutatɨg əha e ləven=pən=pa ikɨn e lek asoli

u, ilah kəmoteruh məmə aupən, bot kətiəh əmə tətəhtul. Kəni ilah kotəhrun məmə Iesu
təsuvəniən e bot u ilah rəhan mɨn nətəmimi, mətəu-inu nian kəmohiet, ilah pɨsɨn əmə
məhuvən. 23Kəni bot mɨn nəuvein, komotsɨpən e taun u Taipiriəs, ilah kəməhuva. Ilah
kəməhuvari iuəkɨr əməu ikɨnu iətəmIərmənɨg təməhtul ikɨnməfakimətəni tagkiu opɨret,
kəninətəmimikəmotun. 24Kəni ilahkəmoteruhməmə Iesu tɨnɨkəu ikɨnu,moteruhməmə
rəhan mɨn nətəmimi kɨnohkə mɨn, kəni tol lanəha, ilah mɨn kəmotasuə mɨn e bot mɨn,
məhuvən Kapeniəm,mautəsal lan.

Iesu in pɨret rəha nəmiəgəhiən
25Niannətəmimimɨnukəmoteruh Iesu əpəhanəvenəhu=pən əpəhae leku, kotətapuəh

ohni məmə, “?Iəgətun, ik nəmuva u ikɨnu nəhgɨn?”
26Mətəu Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Nɨpəhriəniən agɨn iətəni kəm təmah məmə,

itəmah nəutəsal lak, səniəmə nəmoteruh nəmtətiən mɨn u iətəm iəmol, mətəu itəmah
nəmotun əmə pɨret, nərfɨtəmah tasisi. 27 Mətəu təsəuvɨriən məmə itəmah nahgitəmah
otɨkə o nosiən pɨret iətəm otəpanəmnəmɨt mɨkə.† Itəmah, nahgitəmah otəkeikei mɨkə o
nosiənpɨret iətəmtətatɨg itulɨnu, pɨret rəhanəmiəgəhiən iətəmnaunun tɨkə.‡ Pɨret u, inu,
‡ 6:10 Nɨpətan mɨne kəlkələh mɨn ilah mɨn e nɨmənin əha, mətəu kəmafin əmə nəman. Noliən rəhalah tol lanəha.
!Nəmə təhro, nətəmimi ilah rəfin tuenti-tausɨn! § 6:13 Pale in nati kəti təhmen e rais uə wit. * 6:14 Nətəm
Isrel ilah kəmotəhtahnin iəni kəti məmə in otuva təhmen e Mosɨs (Jon 1:21). E nian rəha Mosɨs, Uhgɨn təməfən pɨret
təmsɨpəri e neai, nərgɨn u mana. Kəni ilah kəmauteruh əmə Iesu təmol nati apɨspɨs, maugɨn ilah e pɨret. Rəhalah
nətəlɨgiən təmuvən o nauəniən (fes 26) mɨne noh rəkɨsiən ilah o nətəm Rom (fes 15). † 6:14 Dut 18:15-19 ‡ 6:15
Mat 4:8-10; Jon 18:36-37 § 6:19 Job 9:8 * 6:19 Mat 14:26; Mak 6:49; Luk 24:37 † 6:27 Aes 55:2 ‡ 6:27 Jon
6:35,48
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Nətɨ Iətəmimi otəpanəfɨnə kəm təmah; mətəu-inu Tatə Uhgɨn, in təməgətun məmə nɨkin
tagiən o Nətɨn.”§

28Kəni ilah kəmotətapuəh ohniməmə, “?Noliən nakmɨn u iətəmUhgɨn tolkeikeiməmə
itɨmah oiəkotol?”

29Kəni Iesu təni=pənkəmlahməmə, “Itəmahnəkotəkeikeimotəhatətə lak,məməUhgɨn
təmahli=pa iəu.* Nati u inu Uhgɨn in tolkeikei.”

30 Kəni ilah kəmotətapuəh mɨn ohni məmə, “?Mətəu ik onəkol nəmtətiən nak, məmə
itɨmah iəkoteruh kəni iəkotəhatətə lam? ?Ik onəkol nati nak? 31Nian rəhatah kəha mɨn
u aupən, ilah kəmautan ikɨn təpiə-məpiə ikɨn, ilah kəmautun ‘mana.’† Nəghatiən kəti e
Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə, ‘In təməfən pɨret iətəm təmsɨpən e Negəu e Neai məmə
ilah okotun.’ ”‡

32Mətəu Iesu təməni=pənkəmlahməmə, “Nɨpəhriəniənagɨnu iatəni kəmtəmahməmə,
səniəmə Mosɨs təməfɨnə pɨret u iətəm tatsɨpən e Negəu e Neai məmə nəkotun. Mətəu mə
rəhak Tatə in təməfɨnə. Kəni in u tətəfɨnə pɨret pəhriən iətəm tatsɨpən e Negəu e Neai,
məmə itəmah onəkotun. 33Mətəu-inu pɨret rəha Uhgɨn, inu in iətəm tatsɨpən e Negəu e
Neai, məteiuaiu=pa e nəhue nɨftəni.§ Kəni pɨret u tətəfən nəmiəgəhiən kəm nətəmimi e
nəhue nɨftəni.”*

34 Kəni ilah kəmotəni=pən kəm in məmə, “Iətəmi asoli, kəsi, əfa-to pɨret u kəm tɨmah
nian rəfin.”†

35 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Iəu u, iəu‡ Pɨret iətəm tətəfən nəmiəgəhiən.
Iətəmimi otuva ohniəu, in nəumɨs otəsus mɨniən. Kəni iətəmimi iətəm otəhatətə lak,
in otəsəuauə mɨniən.§* 36Mətəu iəu iəməni=pɨnə rəkɨs kəm təmah, məmə nati əpnapɨn
nauteruh iəu,mətəu itəmahnəsotəhatətəiən lak. 37Nətəmimi nətəmrəhak Tatə tətəfa ilah
kəm iəu, ilah okəhuva ohniəu. Kəni iətəmimi iətəmotuva ohniəu, ko iəsahli pətɨgəmiən.†
38Mətəu-inu iəu iəmsɨsɨpəniən e Negəu e Neai meiuaiu=pa e nəhue nɨftəni məmə iəkol
natimnati mɨn u iəu əmə iəkolkeikei. Mətəu iəmuva məmə iəkol natimnati mɨn u iətəm
rəhak Tatə təmahli=pa iəu iəkuva ohni. 39 Kəni in tolkeikei məmə iəu iəkaskəlɨm tiəkɨs
nətəmimi mɨn u nətəm in təməmki=pa ilah kəm iəu, oiəsəmkarəpəniən e iətəmi kəti
mɨne. In tolkeikei məmə e naunun nian, iəu iəkol nətəmi mɨn u ilah okotəmiəgəh mɨn e
nɨmɨsiən.‡ 40Mətəu-inu rəhak Tatə in tolkeikei məmə nətəmimi rəfin nətəmkəutəsal=pən
o Nətɨn, kəni motəhatətə lan, ilah okotos nəmiəgəhiən itulɨn. Kəni e naunun nian, iəu
oiəkol nətəmimimɨn u ilah okotəmiəgəhmɨn e nɨmɨsiən.”

41Kəni o nati u, nətəmimi nɨkilah tɨnətuəuinmətagət, mətəu-inu in tətəniməmə, “Iəu u,
Pɨret iətəm tatsɨpən e Negəu e Neai, meiuaiu=pa e nəhue nɨftəni.” 42 Ilah kəutəni məmə,
“?Təhro? Suah u in Iesu, nətɨ Josɨp, kitah kotəhrun əmə rəhan tatəmɨnemamə. ?Təhro in
tətəni lanəhaməmə, ‘Iəu iəmsɨpən e Negəu e Neai, mətuva e nəhue nɨftəni’?”

43 Iesu təməni=pən kəm lahməmə, “Təsəuvɨriənməmə nəkotəghati lanko. 44Nəmə Tatə
Uhgɨn iətəm təmahli=pa iəu iəkuva, in təsiuvi=paiən iətəmimi kəti tuva ohniəu, kəni ko
iətəmimi u təsuva aruiən ohniəu məmə iəkol otəmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən e naunun nian.§
45 Nəghatiən iətəm iəni kəti təmətei aupən e Nauəuə rəha Uhgɨn, tətəni tol lanu məmə,
‘Uhgɨn in otəgətunnətəmimi rəfin.’* Iətəmimi iətəmtətətəlɨg enəgətuniən rəhaTatəUhgɨn
kəni mos rəhan nətəlɨgiən ikɨn, in tətuva ohniəu. 46 Iətəmimi kətiəh mɨne tɨkə, iətəm
§ 6:27 Aes 55:2 * 6:29 Jon 6:35; 1Təs 1:3; 1Jon 3:23 † 6:31 Nam 11:7-9 ‡ 6:31 Eks 16:4,15; Neh 9:15; Sam
78:24; Sam 105:40 § 6:33 Jon 3:13,31 * 6:33 Dut 8:3; Mat 4:4; Luk 4:4 † 6:34 Mat 6:11; Jon 4:15 ‡ 6:35 Jon
8:12; 10:7,11; 11:25; 14:6; 15:1 § 6:35 Jon 4:14; 7:37-39 * 6:35 E nauəuə rəha Jon, Iesu in tətəni in məmə in nati
səpɨn: in Pɨret iətəm tətəfən nəmiəgəhiən (6:35); in Nəhagəhagiən rəha nətəmimi u e nəhue nɨftəni (8:12); in Namtɨhluə
(10:7,9); in Iətəmimi rəha Nəsal Viviən Sipsip Mɨn (10:11,14); in Nəukətɨ Nair=pa Mɨniən e Nɨmɨsiən, kəni in Nəukətɨ
Nəmiəgəhiən (11:25); in Suaru, mɨne Nəukətɨ Nɨpəhriəniən, mɨne Nəukətɨ Nəmiəgəhiən (14:6); in Nəukətɨ Nɨgi Pəhriən
(15:1). † 6:37 Jon 17:2 ‡ 6:39 Jon 17:2,12; 18:9 § 6:44 Hos 11:4; Jon 6:65; 12:32 * 6:45 Aes 54:13; Jer 31:34
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təmeruh Tatə Uhgɨn. In pɨsɨn əmə u iətəm təmsɨpən lan, təmeruh in. 47Nɨpəhriəniən agɨn
u iətəni kəm təmahməmə, iətəmimi iətəm tətəhatətə lak, in tɨnos nəmiəgəhiən itulɨn.

48 “Iəu u, Pɨret rəha nəmiəgəhiən.† 49Nati əpnapɨn tɨpɨtəmahmɨn aupən, ilah kəmotun
pɨretu ‘mana’ əpəha ikɨn təpiə-məpiə ikɨn,mətəu ilahkəmohmɨs rəkɨs. 50MətəuPɨret iətəm
təmsɨpən e Negəu e Neai meiuaiu=pa u rəueiu, in tol pɨsɨn. Pɨret u, təmeiuaiu=pa məmə
iətəmi iətəm tatun, ko təsɨmɨsiən 51 Iəu u, iəu Pɨret iətəm tətəmiəgəh, təmsɨpən e Negəu e
Neai, meiuaiu=pa e nəhue nɨftəni. Iətəmi otun Pɨret u, in otəmiəgəhmatuvən əmə lanko
naunun tɨkə; kəni Pɨret u, iətəmiəu iəkəfɨnə onəmiəgəhiən rəhanətəmimi e nəhuenɨftəni,
inu nəhuvegək.”

52Nəghatiən u təmol nətəmimi kɨnautəhtul mɨnautorgəhu kəm lahmɨn, motəniməmə,
“?Təhro ?Suah u təhrun nəfaiən nəhuvegɨn kitah kotun?”

53 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni=pɨnə kəm təmah
məmə, nəmə itəmah nəsotuniən nəhuvegɨ Nətɨ Iətəmimi, kəni məsotəmnɨmiən nɨran, ko
nəsotosiənnəmiəgəhiən itulɨn.‡ 54 Iətəmimi iətəmtatun əmənəhuvegəkmətəmnɨmnɨrak,
in otos nəmiəgəhiən itulɨn,§ kəni e naunun nian, iəu oiəkol in otəmiəgəhmɨn e nɨmɨsiən.*
55 Iəməni lanəha, mətəu-inu nəhuvegək in pɨret pəhriən nɨg nətəmimi. Konu nɨrak, in
nəmnɨmiən pəhriən nɨm nətəmimi. 56 Iətəmimi iətəm tatun nəhuvegək, kəni mətəmnɨm
nɨrak, in otatɨg lak. Kəni iəu iətatɨg lan.†‡

57 “Rəhak Tatə iətəm təmahli=pa iəu iəkuva, in nəukətɨ nəmiəgəhiən. Kəni iəu iatos
nəmiəgəhiən ohni. Kəni e noliən əhmen əmə, iətəmimi iətəm tatun iəu, inu tatos
nəmiəgəhiən ohniəu. 58 Iəu u pɨret pəhriən, iətəm təmsɨpən e Negəu e Neai, meiuaiu=pa e
nəhue nɨftəni. In təsəhmeniən e pɨret u, iətəmtɨpɨtahmɨn aupən kəmautun. Nati əpnapɨn
məmə ilah kəmotun pɨret əha, mətəu ilah kɨnohmɨs rəkɨs. Mətəu iətəmimi iətəm tun pɨret
u, in otos nəmiəgəhiən itulɨn, iətəmnaunun tɨkə.”§ 59 Iesu təməni pətɨgəmnəghatiənmɨn
u, nian təmətəgətun nətəmimi əpəha e nimə rəha nuhapumɨniən* e Kapeniəm.

Nətəmimimɨn rəha Iesu kəmotəpəh nəhatətəiən lan
60 Nətəmimi tepət rəha Iesu kəmotətəu nəghatiən u rəhan, kəni ilah kotəni məmə, “!

Nəman! !Nəghatiən u tiəkɨs agɨn! ?Pəh u təhrun nosiən nəghatiən tol lanəha?”
61Kəni Iesu təməhrunaruməmənətəmimimɨnrəhan, kɨnautənimun-munenəghatiən

əharəhan. Kəni in təməni=pənkəmlahməmə, “?Mətəu təhrol əha? ?Nətəlɨgiənrəhatəmah
təmeiuaiu o nati u? 62 ?Mətəu nəmə təhro nəkoteruh Nətɨ Iətəmimi təri matuvən mɨn
ikɨn əha, in təmsɨpən ikɨn aupən, təhrol u rəueiu?† 63 Narmɨn Rəha Uhgɨn əmə təhrun
nəfəniən nəmiəgəhiən kəm iətəmimi.‡ Nəsanəniən rəha iətəmimi təruru noliən nati u.
Nəghatiənmɨnu iəmatəni kəmtəmah, ilah nəghatiənmɨn rəhaNarmɨnRəhaUhgɨn iətəm
tətəfənnəmiəgəhiənkəmnətəmimi. 64Mətəu itəmahnəuveinu ikɨnu, itəmahnəsotəhatətə
əhanəhiən lak.” (Iesu təməni lanəha mətəu-inu in tɨnəhrun rəkɨs e nətuəuiniən məmə
nətəmi nɨpəhmɨn u kəsotəhatətəiən lan, kəni pəh u in otegəhan=pən e nəhlmɨ tɨkɨmɨrmɨn
rəhan.)§ 65 Kəni in təməni məmə, “O nati u inu, iəu iəməni rəkɨs kəm təmah, məmə ko
iətəmimi kəti təsuvaiən ohniəu nəmə Tatə Uhgɨn təsoliən suaru ohni.”*
† 6:48 Pɨret əpnapɨn əmə tasiru e nɨpətɨtah məmə kitah okotəmiəgəh kəni məutatɨg, mətəu Iesu, in Pɨret rəha
nəmiəgəhiən, kəni in nəukətɨ nəmiəgəhiən itulɨn, iətəm tətətuəuin u rəueiu. ‡ 6:53 Iesu tətəghati e nəghatiən əuhlin
əha məmə katun nəhuvegɨn, katənɨm nɨran. Nɨpətɨn u, məmə nətəmimi okotəkeikei motəhatətə e rəhan nɨmɨsiən kəni
motosnəmiəgəhiən itulɨn. (Jon6:27,29,35,47-48,60). Natinak in təməni tolnɨkitah təhtinɨpətɨNauəniənRəhaNəmtətiən
Rəha Iesu;Mat 26:26,28. § 6:54 Fes 54 in suaru kətimɨn rəhanəniən fes 40. Nɨpətɨlau kuəhmen-əhmen e laumɨn. In
təhruahru əməməmənuniənnəhuvegɨ Iesumɨnenəmnɨmiənnɨran innəghatiən əuhlinonəhatətəiənrəhatah. * 6:54
Sam 63:5 † 6:56 Nian kitah kəutəni məmə kəutatɨg e Iesu, uə kəutəpeir=pən e Iesu, nɨpətɨn uməmə kitah kəutatɨg e
Iesu məsohietiən, məutsɨpən lan, məutəhtul=pən lan, kautos rəfin nəsanəniən rəhatah ohni, məutarəriə lan, kautɨlpɨn
kitahmin. ‡ 6:56 Jon 15:4-7; 1Jon 3:24; 4:15 § 6:58 Jon 6:41,51 * 6:59 “nimə rəha nuhapumɨniən” — Afin-to
e tiksɨnəri. † 6:62 Jon 3:31; 17:5 ‡ 6:63 Jon 6:68; 2Kor 3:6 § 6:64 Jon 2:25 * 6:65 Jon 3:27; 6:44; 14:6
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66Uərisɨg e nəghatiən əha, nətəmimi rəhan tepət kəmotagɨm,mɨnotəpəh nɨtəu-pəniən.
Pitə təməni pətɨgəmməmə in tətəhatətə e Iesu

67Kəni Iesu təmətapuəh o rəhannətəmimi tueləfməmə, “?Təhro e təmah? ?Itəmahmɨn
nəkotəni məmə nəkotagɨmmotəpəh iəu?”

68 Kəni Saimon Pitə təməni=pən kəm in məmə, “?Iərmənɨg, itɨmah oiəkəhuvən o pəh?
Ik əmə u, rəham əmə nəghatiən in tətəfən nəmiəgəhiən iətəmnaunun tɨkə.† 69Kəni itɨmah
inotəhatətə rəkɨs lam, kəni itɨmah inotəhrun rəkɨs məmə ik Iətəmi Asim rəha Uhgɨn.”‡

70Kəni Iesu təməni=pənkəmlahməmə, “Itəmahu, nətəmi tueləf rəhak. Iəuu, iəmɨtəpɨn
itəmah, mətəu itəmah kəti u ikɨn, in iərmɨs.”§ 71 In tətəni Jutəs, nətɨ Saimon Iskariot,
mətəu-inu inmɨn in iətəmi tueləf kəti rəha Iesu, mətəu uərisɨg ikɨn, in otəpanegəhan=pən
in e nəhlmɨ rəhanmɨn tɨkɨmɨr.*

7
Iesu təməghati ilah pianmɨn

1Uərisɨg e natimnati mɨn u, Iesu təsolkeikeiən məmə otuvən lahuənu mɨn e Jutiə məmə
otol rəhan uək əha ikɨn əha, mətəu-inu, nətəmi asoli rəha nətəm Jutiə kəmotətei nəniən
oneuən kəti ohni məmə okotuhamu in. Kəni tɨtəlɨg muvən lahuənu mɨn e nɨtəni Kaləli.
2Mətəu nian tɨnəkuəkɨr e nian rəha noliən lafet kəti rəha nətəm Isrel, nərgɨn ko lafet rəha
Noliən Nɨmauvluvl.* 3Kəni pia Iesumɨn kəmotəni=pən kəm inməmə, “Təuvɨr agɨn konu
məmənəkietmuvən əpəha Jutiə, pəhnətəmimimɨn rəham əha ikɨn əha, ilah koteruh nati
apɨspɨs mɨn rəham iətəm natol. 4 Mətəu-inu iətəmimi iətəm tolkeikei məmə nətəmimi
okotəhrun in, kəni ko təsəhluaigiən e rəhan mɨn uək mɨn. Nəmə natol natimnati mɨn
u, uvən mol əpu ik, kəni təuvɨr agɨn məmə onəkol pəh nətəmimi mɨn e nəhue nɨftəni
koteruh.” 5Pian agɨnmɨn pau, ilahmɨn kəsotəhatətəiən lan, kəni mol kəutəni lanəha.†

6Kəni Iesu təməni=pənkəmlahməmə, “Nian əhruahru rəhak təsuva əhanəhiən,‡mətəu
itəmah, nian mɨn rəfin əmə təhruahru o təmah. 7 Nətəmimi rəha nəhue nɨftəni u, ilah
ko kəsotəməkiən e təmah, mətəu iəu, ilah kəutəməki lak,§ mətəu-inko iəu iatəni pətɨgəm
məmə rəhalah noliən təsəhruahruiən.* 8 Itəmah onəkautəhuvən e lafet, mətəu ko iəu
iəsaupəniənmuvəne lafet əhamətəu inko, nian əhruahru rəhak təsuva əhanəhiən.”†‡ 9 In
təmətəni nəghatiən u, kəni mətatɨg əpəha Kaləli.

Iesu təmuvənmɨn e lafet rəhaNoliənNɨmauvluvl
10 Kəni pia Iesu mɨn kəmotaupən məhuvən e lafet əha, uərisɨg ko, Iesu təmuvən mɨn.

Mətəu nian təmuvən, in təmətan oneuən əmə o nətəmimi məmə okəsotehiən. 11 Kəni e
lafet əha, nətəmi asoli rəha nətəm Jerusɨləm, kəutəsal lan məutətapuəh lan əpnapɨn əmə
o nətəmimiməmə, “?Suah əpə in iə?”

12 Kəni ikɨn əha, nɨmənin nətəmimi kəməutasiuən-asiuən lan. Ilah nəuvein kotəni
məmə, “In iətəmi təuvɨr kəti,” mətəu nəuvein kotəni məmə, “Kəpə, in təteiuə əmə əpəha e
nətəmimi.” 13Mətəu ilah kəutəgɨn e rəhalah nətəmi asoli,§ kəni kəti təməsəni pətɨgəmiən
Iesu e nɨki nətəmimiməmə nətəmimi okotətəu.

14Lafet əha, kəmol o nəfakiən apiəpiə kəti, kəni e nəlugɨ lafet u, Iesu in təmuvən əpəha
e Nimə Rəha Uhgɨn,mətəgətun nətəmimi. 15Kəni nətəmi asoli rəha nətəm Isrel, narmɨlah
təmiuvɨg pɨk, kəni kotəni məmə, “?Suah u təməhro məhrun natimnati mɨn u e Nauəuə
Rəha Uhgɨn? Rəhatah kəti iətəmi asoli təsəgətuniən lan mɨne.” 16 Kəni Iesu təməni=pən
† 6:68 Jon 6:63 ‡ 6:69 Mak 1:24; 8:27-30; Luk 4:34 § 6:70 Jon 13:2,27 * 6:71 Jon 17:12 * 7:2 Lafet rəha
Noliən Nɨmauvluvl — Eruh e tiksɨnəri. † 7:5 Sam 69:8; Mak 3:21 ‡ 7:6 Mat 26:18; Jon 2:4; 7:30 § 7:7 Jon
15:18-21 * 7:7 Jon 3:19-20 † 7:8 Jon 7:6 ‡ 7:8 Kopi əuas mɨn nəuvein rəha nauəuə u kəutəni məmə, “O iəu
iəsuvəniən e lafet əha.” Nɨpətɨ nəghatiən uməmə Iesu otəsuvəniən e lafet əha mətəu-inu pian mɨn, nɨkilah təhti məmə
in otəkeikei muvənməmə in otol nati apɨspɨs mɨn, kəni mol narmɨ nətəmimi okotiuvɨg ohni. Mətəu Iesu otuvən əmə e
lafet e nian əhruahru iətəmUhgɨn otəni kəm in. § 7:13 Jon 9:22; 12:42-43; 19:38; 20:19
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kəm lahməmə, “Nəghatiənmɨn u iətəm iətəgətun nətəmimi lan, səniəmə rəhak əmə. Ilah
kautsɨpən e Tatə Uhgɨn iətəm təmahli=pa iəu iəkuva.

17 “Kəni nəmə suah kəti rəhannətəlɨgiən təskasɨkməmə otol natimnatimɨn iətəmUhgɨn
tolkeikei, kəni in təhrun məmə nəghatiən mɨn u rəhak, ilah kautsɨpən o Uhgɨn, səniəmə
rəhak aru əmə. 18 Iətəmimi iətəm tətəghati aru əmə e rəhan nepətiən, in tətalkut aru
əmə ohni, məmə otiuvi rəkɨs nətəmimi, kəni kotəfəri nərgɨn ohni.* Mətəu iətəmimi iətəm
tolkeikei məmə nətəmimi okotəfəri nərgɨ iətəm təmahli=pa in tuva, in iətəmimi rəha
nəniən nɨpəhriəniən, in səniəmə iətəm təteiuə. 19Mosɨs təməfən Lou kəm təmah, mətəu
itəmah kətiəhmɨne təsol viviən Lou əhamɨne. ?Itəmah nəutalkutməmə nəkotohamu iəu
o nak?”†

20Kəni nɨmənin nətəmimi kotəni məmə, “!Nəman! !Narmɨn tərah kəti u tətatɨg lam! ?
Pəh təni məmə otoh ik mɨne?”

21 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Iəu iəmol uək kətiəh əmə,‡ kəni itəmah
rəfin, narmɨtəmah tatiuvɨg ohni. 22Mətəu itəmah mɨn nautol uək e Sapət, nəutəhgi=pən
nəsualkələh e nian əha, mautohtəu=pən Lou rəha Mosɨs.§ (Nɨpəhriəniən, səniəmə
Mosɨs əhruahru in təmətuəuin noliən əha, mətəu tɨpɨtəmah mɨn ilah kəmotətuəuin.)*
23Mətəu nian rəfin, itəmah nəutəhgi=pən nəsualkələh e nian rəha Sapət mautol məmə
onəsotatgəhliən Lou rəha Mosɨs.† ? Kəni təhro niəməha tatol itəmah mətəu-inu iəu
iəmol vivi agɨn nɨpətɨ iətəmimi e nian rəha Sapət?‡ 24 Otəpəh nakiliən noliən rəhak u
iətəm nəmoteruh əmə e nəhmtɨtəmah, mətəu onəkotəkeikei motətəlɨg e natimnati iətəm
nəsoteruhiən e nəhmtɨtəmah, kəni motakil e nətəlɨgiən iətəm təhruahru.”§

Nətəmimi kəmotəghati e Krɨsto
25Kəni e nian əha, nətəm Jerusɨləm nəuvein kotəni məmə, “?Təhrol əha? ?Suah u inu,

nətəmi asoli kotəni məmə okotuhamu?* 26Mətəu oteruh-to. In tɨnatəgətun pətɨgəm əmə
nətəmimi əpəha e nəhmtɨ nətəmimi mətəu suah kəti təsahiən ohni. ?Təhro nəmə nak
nətəmi asoli mɨn kɨnotəhrun rəkɨs məmə in Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa?
27Mətəu kitah kotəhrun ikɨn suah u təmsɨpən ikɨn. Mətəu nian Krɨsto in otuva, ko iətəmi
kəti təsəhruniən ikɨn in tatsɨpən ikɨn.”†

28 Kəni e nian əha, Iesu in tətəgətun nətəmimi e Nimə Rəha Uhgɨn. Kəni in təmagət
əfəməh mətəni pətɨgəm məmə, “Nɨkitəmah təhti məmə nəkotəhrun iəu, kəni motəhrun
mɨn ikɨn iəmsɨpən ikɨn, mətəu itəmah nəkotəruru. Iəu, iəməsuvaiən e nətəlɨgiən əmə
rəhak. Uhgɨn təmahli=pa iəu iəkuva. Kəni Uhgɨn, in nɨpəhriəniən. Itəmah nəkotəruru
in, 29mətəu iəu iəkəhrun,‡mətəu-inu iəu iəmsɨpən lan. Kəni in təmahli=pa iəu iəkuva.”

30O nati u, nətəmi asoli mɨn kəmotolkeikei məmə soldiə mɨn okotaskəlɨm Iesu, mətəu
kəti təməsea-pəniən mek, mətəu-inu təsol əhanəhiən nian rəhan.§ 31 Mətəu e nɨmənin
nətəmimi ikɨn əha, ilah tepət kəmotəhatətə lan, kəni motəni məmə, “Nəmə Krɨsto tuva,
kəni ko in təsoliən nəmtətiən tepət tapirəkɨs ilahmɨn u suah u Iesu tatol.”*
* 7:18 Jon 5:41; 8:50,54 † 7:19 Nətəmi asoli mɨn rəha nətəm Isrel, kəmautəsal e suaru o nohamuiən Iesu e Jon 5:18
mɨne 7:25. E Lou rəha Mosɨs, Uhgɨn tətəniəhu nohamuiən iətəmi (Eks 20:13). ‡ 7:21 Jon 7:23; Jon 5:2-9 § 7:22
Lev 12:3 * 7:22 Jen 17:9-14; 21:4 † 7:23 Nətəm Isrel, nətəlɨgiən rəhalah tol lanəha. Nəmə lou keiu, kəni kuol
pɨsɨn e lau mɨn, nəmə natol kəti iətəm tatol ik nətatgəhli mɨn kəti mɨn, kəni onəkeikei məhrun məmə lou nak u in
iahgin. Nati əpnapɨnməmə kəsegəhaniən noliən uək e nian rəha Sapət, mətəu nətəm Isrel ilah kɨnotəhrun rəkɨs məmə
nəhgi-pəniən iətəmi, in iahgin e lou rəha Sapət. Tol lanəha, nəmə okəhgi=pən suakəku kəti e nian rəha Sapət, kəni
okəkeikei kəhgi=pən e nian əha, kəni səniəmə noliən tərah. Nətəlɨgiən rəha Iesu tol lanu məmə, nəmə ilah kəutegəhan
nəhgi-pəniənnəsualkələhenian rəhaSapət, kənikəutəkeikeimotegəhanonol viviənnɨpətɨ iətəmimikəti nəmənɨmɨsiən
uə nərahiən kəti tətatɨg lan e nian rəha Sapət. ‡ 7:23 Jon 5:2-9; Mak 3:5; Luk 13:12-14; Luk 14:4-6 § 7:24 Aes
11:1-3; Jon 8:15 * 7:25 Jon 7:1 † 7:27 Nətəmimi kotəhrunməmə Iesu təmepət əha Nasərɨt, kəni in rəhan umamə
mɨne tatə u JosɨpmɨneMeri (Mat 2:23; Jon 1:45; 6:42; 18:5). Nətəm Isrel nəuvein ilah kotəhrunməmə Krɨsto in otsɨpən
əpəha taunPetlehem (Maeka 5:2;Mat 2:4-6),mətəunəuvein, nɨkilah təhtiməmə in otuva əmə, nətəmimi ilah okotəruru
ikɨn in təmsɨpən ikɨn. ‡ 7:29 Mat 11:27 § 7:30 Mat 26:18 * 7:31 Jon 2:23; 4:48
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Soldiəmɨn rəha
Nimə Rəha Uhgɨn kəməhuva
məmə okotaskəlɨm Iesu

32Kəni nian Farəsi mɨn kəmotətəu nɨmənin nətəmimi kəutasiuən-asiuən e Iesu lanəha,
ilah mɨne pris asoli mɨn kəmotahli=pən soldiə mɨn nətəm kəutəhtul o Nimə Rəha Uhgɨn
məmə okotaskəlɨm Iesu.†

33Kəni Iesu təməni=pən kəm nɨmənin nətəmimi məmə, “Iəu iətatɨg nian təkuəkɨr əmə
kitah min itəmah, kəni uərisɨg, iəkɨtəlɨg=pən mɨn o iətəm təmahli=pa iəu. 34 E nian u,
itəmah onəpanotəsal lak, mətəu ko nəsotehiən iəu; mətəu-inu ikɨn əha, iəu iatuvən ikɨn,
ko itəmah nəsəhuvaiən ikɨn.”

35 Kəni nətəmi asoli mɨn rəha nətəm Isrel kɨnəutətapuəh-ətapuəh o lah mɨn məmə, “?
In otuvən iə əha məmə kitah okəsoteruhiən in? ?Otuvən o nətəm Isrel nəuvein u nətəm
kəutatɨgenɨtənipɨsɨnpɨsɨnmɨn ilahNanihluə‡mɨn,məməotəgətun ilah? 36 In tətəniməmə
e nian əha, kitah okotəsal lan, mətəu kəsoteruhiən in, mətəu-inu ikɨn əha in tatuvən ikɨn,
ko kitah kəsəhuvəniən ikɨn. ?Nəghatiən nak u, nɨpətɨn tətəni nak?”

Nəhu iətəm tətəfa nəmiəgəhiən pəhriən
37Naununnian rəha lafet əha, in iahgin tapirəkɨs e nianmɨnnəuvein rəha lafet. Kəni e

nian əha, Iesu təməhtul əpəha e nəhmtɨ nətəmimi magət əfəməhməmə, “!Iətəmimi iətəm
tətəuauə, pəh in otuva ohniəu, məmnɨm!§* 38 Iətəmimi iətəm tətəhatətə lak, in təhmen e
nəghatiən rəha Nauəuə Rəha Uhgɨn u tətəni lanuməmə, ‘Nəhu iətəm tətəfən nəmiəgəhiən
pəhriən, in otsɨpən e nɨkin, təhmen e nəhmtɨ nəhu iətəm tətapuəl-apuəl mətəri mətaiəh
pətɨgəm.’ ”† 39 Iesu təməni nəghatiən u, mətəghati e Narmɨn Rəha Uhgɨn u uərisɨg in
otəpanəfən kəm nətəmi mɨn u kotəhatətə lan.‡ Mətəu e nian əha, Narmɨn Rəha Uhgɨn,
təsuva əhanəhiən e nətəmimi, mətəu-inu Uhgɨn təməsəfəri əhanəhiən Iesu.§

Nətəmimi kəmotəuəri ilahmɨn o Iesu
40Nian nətəmimi əha ikɨn kəmotətəu nəghatiən u, kəni nəuvein kotəni məmə, “Suah u,

in iəni rəha Uhgɨn u, aupən kəmatəghati lan.”
41Mətəu nəuvein mɨn ilah kotəni məmə, “Suah u, in Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə

otahli=pa.”
Mətəu in pɨsɨn mɨn nəuvein kotəni məmə, “?Nɨkitəmah təhti məmə Krɨsto iətəm Uhgɨn

təməni məmə otahli=pa təhrun nɨsɨpəniən e Kaləli? !Kəpə!* 42Nauəuə rəha Uhgɨn tətəni
məmə Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa otəkeikei mɨsɨpən e nəuanɨləuɨs rəha
Tefɨt, e taun u Petlehem, ima Tefɨt aupən.”† 43Tol lanəha, kəni nɨmənin nətəmimi mɨn u,
kəmotuəri ilahmɨno Iesu. 44Kəni nəuvein kotəniməmə okotaskəlɨmin,mətəu iətəmikəti
təməsea-pəniənmek.

Nətəmi asoli mɨn rəha nətəm Isrel kəməsotəhatətəiən e Iesu
45Kəni soldiə mɨn kəmohtəlɨg məhuvən o pris asoli mɨn mɨne Farəsi mɨn, kəni nətəmi

asoli mɨn əha kəmotətapuəh o lahməmə, “?Təhro nəsotələsiən Iesuməhuva?”
46Kəni soldiəmɨn əhakotəni=pənkəmlahməmə, “!Iəməsotələsiənmətəu-inko suahkəti

təsəghatiən təhmen lan!”
47 Kəni Farəsi mɨn kəmotəni=pən kəm lah məmə, “?Təhro? In tɨniuvi=pən nətəlɨgiən

rəhatəmah mɨn e rəhan nəghatiən eiuə? 48 ?Nəmoteruh rəkɨs rəhatah kəti iətəmi asoli
uə Farəsi kəti təməhatətə lan? 49Mətəu nətəmi əpnapɨnmɨn, ilah kotəruru agɨn Lou rəha
Mosɨs, tol lanəha, Uhgɨn otərəkɨn ilah.”
† 7:32 Jon 7:45-48 ‡ 7:35 Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. § 7:37 “Nəuauəiən” in nəghatiən əuhlin
tətəgətun məmə kitah kotəkeikei motos Uhgɨn təhmen e iətəmimi iətəm tətəuauə təkeikei məmnɨm nəhu. “!Əhuva
ohniəu, məmnɨm!” in nəghatiən əuhlin iətəm tətəni məmə, “Əhatətə lak.” * 7:37 Aes 55:1; Jon 4:13-14; 6:35; Nəh
22:17 † 7:38 Jer 2:13; Aes 44:3; 55:1; 58:11; Sek 14:8-9; Jon 4:10-14; 6:35; Nəh 7:17 ‡ 7:39 Jon 1:33; Uək 2:17,33
§ 7:39 Jon 12:23,32; 13:31,32 * 7:41 Jon 1:46 † 7:42 2Saml 7:16; Sam 89:3-4; Maeka 5:2; Jer 23:5; Mat 2:1,22-23;
Luk 2:4-7



JON 7:50 194 JON 7:14

50 Kəni Nikotiməs u in Farəsi kəti, inəha ikɨn ilah min. Suah u inu aupən təmuvən
mətəghati kəm Iesu.‡ Kəni in təməni=pən kəm lah məmə, 51 “?Təhro? ?Təhruahru e Lou
rəhatahməmə kitah okotəni pətɨgəmnalpɨniən rəha iətəmimi iətəmkitah kəsotaupəniən
motəhrun vivi, konu, məsoteh əhruahruiən nati nak iətəm in tatol?”

52Kəni ilah kəmotəni=pən kəm in məmə, “?Təhro? !?Ik u ik iətəm Kaləli, uə!? Uvən-to
mafinmɨn Nauəuə Rəha Uhgɨn. Ik onəkeruhməmə iəni kəti ko təsɨsɨpəniən Kaləli.”

53Kəni nətəmimi kɨnotohtəlɨg=pənmɨnməutəhuvən lahuənumɨn.§

8
1Mətəu Iesu təmuvən əpəha e nɨtəuət u, nərgɨn u, Nɨtəuət Rəha Nɨgi U Olif.
Pətan iətəm təmapɨli ilau iərman pɨsɨn u səniəmə rəhan iərman

2 Kəməni lauɨg, ləplapɨn agɨn, kəni Iesu təmɨtəlɨg=pən mɨn e Nimə Rəha Uhgɨn. Kəni
nətəmimi tepət kəməhuva, motuhapumɨn=pən ilah mɨn ohni, kəni Iesu təməharəg kəni
mɨnətuəuinmətəgətun ilah.

3Kəni nəgətun mɨn rəha Loumɨne Farəsi mɨn kəmotələs pətan kəti məhuva ohni. Kəni
motol in təhtul aupən e nəhmtɨlah. Pətan əha, nətəmimi nəuvein kəmoteruh e nəhmtɨlah
məmə tətapɨli ilau iərman kəti səniəmə rəhan əhruahru iərman. 4Kəni nətəmi asoli mɨn
əha kəmotəni=pən kəm Iesu məmə, “Iəgətun, pətan u nətəmimi kəmoteruh e nəhmtɨlah
məmə in tətapɨli ilau iərmankəti,mətəusəniəmə rəhan əhruahru iərman. 5ELourəhatah,
Mosɨs təmələhu nəghatiən kəti tətəni məmə, pətan tol lanu, kitah kotəkeikei motəhti e
kəpiel apɨnmotahtɨmu.* ?Mətəu ik, rəhamnətəlɨgiən təhro?” 6 Ilahkəmotətapuəh lanəha,
məməokotolnətəlɨgiənekəu-ekəu, pəh ilahmoteruh=pənnoliən tərahnəuvein lan,məmə
ilah kotəhrun nakiliən noliən rəhan.† Mətəu Iesu təpnapɨn əmə, məməhli-əməhli mətətei
nati e nɨftəni e nəuanəhlmɨn.

7 Ilah kəməutəhtul məutəhtul məutətapuəh e nəghatiən u kəm in, kəni in təhtul, kəni
məni=pən kəm lah məmə, “Nəmə itəmah kəti u ikɨnu, in təsoliən noliən tərah nian kəti
mɨne, pəh inotaupənməhti pətanu.”‡ 8Kəni inməməhli-əməhlimɨn,mətətei nati enɨftəni
e nəuanəhlmɨn. 9 Kəni nian ilah kəmotətəu nəghatiən rəhan, kɨnəutan kətiəh kətiəh,
məutagɨm. Nauəhli mɨn kotaupən motagɨm kətiəh kətiəh, motəpəh əmə Iesu mɨne pətan
əha.

10Kəni Iesu təməhtul əhruahrumɨn lanməni=pən kəmpətanməmə, “?Pətan, nətəmimi
mɨn u kəmotəhruvən? ?Kəti təsuvaiənməmə otəni pətɨgəm rəham nalpɨniən?”

11Kəni pətan əha təməni=pən kəm inməmə, “Iətəmi asoli, ilah kohkə.”
Kəni Iesu təni=pən məmə, “Iəu mɨn, ko iəsəni pətɨgəmiən rəham nalpɨniən. Mətəu

atuvən, mol naunun e noliən tərahmɨn.”§
Iesu in nəhagəhagiən rəha nətəmimi e nəhue nɨftəni

12 Kəni Iesu təmətəghati mɨn kəm lah, mətəni məmə, “Iəu u, iəu Nəhagəhagiən rəha
nətəmimi u e nəhue nɨftəni.* Iətəmimi iətəm tətɨtəu=pa iəu, ko in təsaliuəkiən e
napinəpuiən nian kəti mɨne, mətəu in otos nəhagəhagiən e nəmiəgəhiən rəhan.”†

13 Kəni Farəsi mɨn kəmotəni=pən kəm in məmə, “! Ik nətəfu pətɨgəm ik lanko,
mətəu iətəmi kəti təsoliən rəhan aru nəfɨgəmiən, kəni tol lanko, rəham nəghatiən ko
təsəhtuliən!”‡

14Kəni Iesu təni=pən məmə, “Əuəh, nɨpəhriəniən məmə iəu aru əmə iətəni pətɨgəm iəu.
Mətəu rəhak nəghatiən in tətəhtul pəhriən, mətəu-inko, iəu iəkəhrun ikɨn iatsɨpən ikɨn,
‡ 7:50 Jon 3:1 § 7:53 E kopi əuas mɨn nəuvein rəha Niutestɨmɨn iətəm kəmətei e nəghatiən Kris aupən, nəghatiən
u Jon 7:53–8:11 tɨkə. * 8:5 E Lou rəha Mosɨs pətan mɨne iərman ilau pəti okəkeikei kahtɨmu ilau (Lev 20:10; Dut
22:22-24). † 8:6 Nɨkilah təhtiməmə nɨki Iesu otasəkəhruin pətan əha, konu ilah okotəniməmə in təsɨtəu-pəniən Lou
rəhaMosɨs. ‡ 8:7 Dut 17:7; Rom 2:1,22 § 8:11 Jon 3:17; 5:14 * 8:12 Esik 1:26-28; Jon 1:4-5; Hip 1:3 † 8:12
Sam 27:1; 44:3; 119:105; Prov 6:23; Aes 49:6; 60:19-20; Mat 5:14; Nəh 21:23-24 ‡ 8:13 Jon 5:31
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kəniməhrunmɨn ikɨn iatuvənmɨn ikɨn,§mətəu itəmahnəkotəruru ikɨn iatuvən ikɨn, kəni
motəruru ikɨn iatsɨpən ikɨn.*

15 “Itəmah u, nəutakil noliən rəha iətəmimi e nətəlɨgiən rəha iətəmimi əmə. Mətəu iəu
iəsakiliən noliən rəha iətəmi lanəha, məsakiliən iətəmi kəti. 16Mətəu nəmə iəu, iəkakil
noliən rəha nətəmimi, oiəkol e noliən iətəm təhruahru, mətəu-inu səniəmə iətakil e
nətəlɨgiən əmə rəhak,mətəu itɨmlauTatəUhgɨn iətəmtəmahli=pa iəu, rəhatɨmlaunakiliən
in kətiəh əmə. 17ELou rəhatəmah, kəməteiməmə, nəmə iətəmimi keiu, katuol nəfɨgəmiən
o nəghatiən kəti, kəni nəghatiənu, in otatəhtul.† 18Kəni rəueiu əha, iəu iatəni pətɨgəm iəu,
mətəu rəhak Tatə iətəm in təmahli=pa iəu iəkuva, in mɨn tatol nəfɨgəmiən ohniəu.”‡

19Kəni tol lanəha, ilah kɨnəutətapuəh ohni məmə, “?Mətəu Tatə in iə rəham?”
Kəni in təni məmə, “Itəmah nəkotəruru iəu, kəni itəmah nəkotəruru mɨn rəhak Tatə.

Nəmə itəmah nəkotəhrunmə iəu pəh, kəni nəkotəhrunmɨn rəhak Tatə.”§
20 Iesu təməni nəghatiənu eNiməRəhaUhgɨn əhruahru, nian in təmətəgətunnətəmimi

əpəha ikɨn kəti iətəm kətəfən məni ikɨn. Mətəu iətəmi kəti təməsuvəniən maskəlɨm in,
mətəu-inu təsol əhanəhiən nian rəhan.

Iesu təmsɨpən ilɨs
21 Kəni Iesu təmətəni=pən mɨn kəm lah məmə, “Iəu iəpanagɨm rəkɨs e təmah, kəni

itəmah onəkotəsal lak. Mətəu itəmah onəkohmɨs, kəni təfagə tərah u rəhatəmah* otatɨg
əhanəh e təmah. Ikɨn əha iatuvən ikɨn, ko itəmah nəsəhuvaiən ikɨn.”

22 Kəni nətəmi asoli rəha nətəm Isrel, ilah kotəni məmə, “?Nəghatiən əha Iesu tətəni
məmə, ikɨn əha in tatuvən ikɨn, ko kitah kəsəhuvəniən ikɨn, nɨpətɨn tətəni nak? ?Nəmə
təhro in otohamu aru in, uə?”

23 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Imatəmah u ikɨnu, mətəu iəu, iəu imak əha
ilɨs ikɨn əha, kəni iəmsɨpən ikɨn, meiuaiu=pa. Itəmah nətəmimi rəha nəhue nɨftəni u.
Mətəu iəu, səniəmə iətəmi rəha nəhue nɨftəni u.† 24 Tol lanəha, iətəni=pɨnə kəm təmah
məmə, itəmah onəpanohmɨs e noliən tərah mɨn rəhatəmah, mətəu-inu nəmə itəmah
nəsotəhatətəiən lak məmə Iəu U Inu,‡ kəni itəmah onəkohmɨs, kəni noliən tərah mɨn
rəhatəmah okotatɨg agɨn e təmah.”§

25Kəni ilah kəmotətapuəh ohni məmə, “!Ei! ?Ik pəh konu?”
Kəni in təməni=pən kəm lah məmə, “Iəu iəkəhmen əmə məmə in konu iəmatəni kəm

təmah aupən,mətəuarus=pa u rəueiu. 26Natimnati tepət iətəmiəkəhrunnəniən e təmah,
kəniməhrun nakiliən noliənmɨn rəhatəmah ohni, mətəu iətəmimi iətəm təmahli=pa iəu,
rəhannəghatiən innɨpəhriəniən əmə. Iəu iətəni pətɨgəm əmənatimnatimɨn iətəmiəmətəu
ohni, məmə nətəmimi rəha nəhue nɨftəni ilah okotətəu.”

27 Mətəu ilah kəsotəhruniən məmə Iesu in tətəgətun Tatə Uhgɨn. 28 Tol lanəha, in
təni=pən kəm lah məmə, “Nian onəkotləfəri rəkɨs Nətɨ Iətəmimi,* nəpanotəhrun məmə
IəuU Inu.† Kəni onəpanotəhrunmɨnməmə iəsol aruiənnati kəti e rəhak nətəlɨgiən. Iətəni
əmə natimnati iətəm Tatə Uhgɨn təməgətun iəu lan.‡ 29 Iətəmi təmahli=pa iəu iəkuva, in
tətatɨg itɨmlaumin. In təsəpəhiən iəu iəkan pɨsɨn,§ mətəu-inu, nian rəfin, iatol natimnati
mɨn iətəmnɨkin tətagiən ohni.”*
§ 8:14 Jon 13:3; 16:28 * 8:14 Nəghatiən rəha Iesu in nɨpəhriəniən mətəu-inu təmsɨpən e Uhgɨn, kəni mətətəlɨg e
Uhgɨn, kəni Uhgɨn in nɨpəhriəniən. † 8:17 Dut 19:15 ‡ 8:18 Mak 1:10-11; Jon 1:33-34; Jon 5:31-40 § 8:19 1Jon
2:23 * 8:21 Nian Iesu tətəni “təfagə tərahu,”nəmənak in tətəghati e təfagə tərah iətəmkəsotəhatətəiən lan (Jon 9:41).
† 8:23 Jon 3:31 ‡ 8:24 E kopi əuas mɨn rəha Niutestɨmɨn iətəm kəmətei e nəghatiən Kris aupən, nəghatiən u rəha
Iesu, “Mə IəuU Inu,” təməni u ikɨnumɨne ikɨnmɨn tepət e nauəuəu, in təhmen-əhmen əmə e nəghatiən kəti iətəmUhgɨn
təmətəni o nəni aruiən nərgɨn kəm Mosɨs, mətəni məmə, “Iəu Iətatɨg.” Afin-to e nauəuə rəha Eks 3:14-16. Iesu tətəni
nəghatiən əha, matol əpu in məmə in Uhgɨn. Iesu in tətəni məmə in Uhgɨn. Jon 8:28,58; 13:19; 18:6 § 8:24 Rəueiu
Iesu in təsəghatiən əmə enoliən tərahasoli iətəmkəsotəhatətəiən lan,mətəu tətəghati e noliən tərahmɨnrəfinagɨn iətəm
nətəmimi əha kəmotol. * 8:28 Jon 3:14; 12:32-33 † 8:28 “Iəu u inu” — Afin-to futnot e Jon 8:24. ‡ 8:28 Jon
14:24 § 8:29 Jon 16:32 * 8:29 Jon 4:34; 5:30; 6:38
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30Nian Iesu təmətəni nəghatiənmɨn əha, nətəmimi tepət kəmotəni nɨpəhriəniən lan.

Nɨpəhriəniən
tateuvi rəkɨs itəmi

31 Kəni Iesu təməni=pən kəm nətəm Isrel mɨn u kəmotəni nɨpəhriəniən lan məmə,
“Nəmənəkotaskəlɨm əskasɨknəghatiənmɨnu rəhak, iətəmiətəni=pɨnəkəmtəmah, itəmah
əhruahru konu, rəhak nətəmimi mɨn.† 32 Kəni itəmah onəkotəhrun nɨpəhriəniən, kəni
nɨpəhriəniən u, otɨtɨs itəmahməmə nəsəhuvamɨniənmotol slef.”‡

33Kəni ilah kəmotəni=pən kəm inməmə, “Itɨmah u namipɨ Epraham,§ itɨmah u iəsotol
agɨniən slef* mɨn rəha iətəmi kəti. ?Təhro nəməni nəghatiən uməmə, ‘Nɨpəhriəniən otɨtɨs
itəmah, nəkotəpiə.’?”

34 Kəni Iesu təni=pən kəm lah məmə, “Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni=pɨnə kəm təmah,
nətəmimi nətəm kautol noliən tərah, kəni noliən tərah u, in tətarmənɨg e lah, kəni
mətaskəlɨm matol ilah kəutəhuva rəhan mɨn slef.† 35 Kəni slef, rəhan iətəmi asoli
təsegəhaniən məmə otatɨg e nimə rəhan. Mətəu iərmənɨg tətegəhan lan məmə nətɨn
tətatɨg e nimə rəhan nian rəfin matuvən əmə lanko naunun tɨkə. 36 !Tol lanəha, nəmə
Nətɨ Uhgɨn tatɨtɨs itəmah, kəni tatɨtɨs pəhriən agɨn itəmah, kəni itəmah nəsəhuva mɨniən
motol slef! 37 Iəkəhrun məmə itəmah namipɨ Epraham, mətəu nəutəsal e suaru məmə
onəkotohamu iəu, mətəu-inu nəsotolkeikeiən məmə onəkotətəlɨg e rəhak nəghatiən.‡
38 Iəu iətəni natimnati mɨn u, iətəm iəmeruh rəhak Tatə təmol. Mətəu itəmah nautol
natimnati mɨn u iətəm rəhatəmah əmə tatə təməni kəm təmah.”

39Kəni ilah kəmotəni=pən kəm inməmə, “!Mətəu tatə rəhatɨmah, in Epraham!”
Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Nəmə itəmah namipɨ Epraham əhruahru mɨn,

kəni itəmah onəkotos rəhan noliənmɨn, təhmen lan təmol aupən. Mətəu itəmah səniəmə
namipɨn əhruahru, mətəu-inu nəsotosiən noliən mɨn rəhan.§ 40 Iəu iətəni pətɨgəm
nəghatiən pəhriən kəm təmah iətəm iəmətəu o Uhgɨn, mətəu itəmah nəkotəni məmə
onəkotohamu iəu. ?Nɨkitəmah təhti məmə noliən rəha Epraham tol lanəha? 41 Itəmah
nəutohtəu=pən əmə noliən əmə rəha tatə rəhatəmah.”
Kəni ilah kəmotəni=pən kəm inməmə, “Itɨmah u səniəmə kəlkələhmɨn e suaru. Uhgɨn

əmə in Tatə rəhatɨmah.”
Nenətɨ Setən

42 Kəni Iesu təni=pən kəm lah məmə, “Nəmə Uhgɨn pəhriən in Tatə rəhatəmah, kəni
itəmah onəkotolkeikei iəu, mətəu-inu iəu iəmsɨpən lan, muva u ikɨnu.* Mətəu in səniəmə
rəhatəmah Tatə. Iəu iəməsuvaiən u ikɨnu e rəhak aru əmə nətəlɨgiən, iəmuva mətəu-inu
in təmahli=pa iəu.

43 “?Mətəu təhro nəsotəhruniən nɨpətɨ nəghatiən rəhak? !Mətəu-inu nəsotolkeikei
agɨniən məmə nəkotətəu rəhak nəghatiən! 44 Itəmah, rəhatəmah noliən təhmen əmə e
noliən rəha tatə rəhatəmah, Setən. Kəni nian rəfin itəmah nəkotolkeikei noliən nəuan.†
Noliən rəhan iətəmtəmatol e nətuəuiniən,‡ tatol əhanəh, in iətəmi rəhanohamuiən itəmi.
In təməki e nɨpəhriəniən, mətəu-inu nɨpəhriəniən tɨkə lan. Nian in təteiuə, in tatol əmə
rəhan noliən, mətəu-inu in iətəmi rəha neiuəiən, kəni in tatə rəha neiuəiənmɨn.

45 “Mətəu iəu iətəni nɨpəhriəniən əmə kəm təmah, kəni tol lanəha, itəmah
nəsotəhatətəiən e rəhak nəghatiən. 46 ?Təhro? Itəmah kəti u ikɨnu təhrun nəgətuniən
məmə iəu iəmol noliən tərah kəti mɨne? ?Nəmə iəu iətəni nəghatiən pəhriən mɨn, kəni
təhro itəmah nəsotəhatətəiən lak? 47 Iətəmimi rəha Uhgɨn, in tatətəlɨg e nəghatiən rəha
† 8:31 2Jon 1:9 ‡ 8:32 Rom 8:2; 2Kor 3:17; Kəl 5:1 § 8:33 Luk 3:8 * 8:33 “slef” —Afin-to e tiksɨnəri. † 8:34
Rom6:12-23; 1Jon 3:8-9 ‡ 8:37 Jer 9:25-26; 1Jon 3:10 § 8:39 Rom2:28-29; 9:7-9 * 8:42 1Jon 5:1 † 8:44 1Jon
3:8 ‡ 8:44 E nauəuə rəha Jen 3:4, koteruhməmə Setən təmaupənmeiuə e nətuəuiniən. In təməni=pən kəm Ivməmə,
“Ko ik onəsɨmɨs agɨniən.” Mətəu Setən təmətəghati lanu, məuhlin nəghatiən iətəmUhgɨn təməni e Jen 2:17.
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Uhgɨn,mətəu itəmahsəniəmənətəmimi rəhaUhgɨn. Tol lanəha, nəsotətəlɨgiənenəghatiən
rəha Uhgɨn.”

Iesumɨne Epraham
48Kəni nətəmi asoli rəha nətəm Isrel kəmotahi Iesu motəni məmə, “!Nəman! !Itɨmah

inoteruh əhruahru ik! Ik iətəmSəmeriə kəti. !Ik, narmɨn tərah kəti tətatɨg lam!”
49Mətəu Iesu təni məmə, “Narmɨn tərah tɨkə lak, mətəu iəu iətəfəri nərgɨ rəhak Tatə,

mətəu itəmah, nəutərəkɨn nərgək. 50 Iəu iəsalkutiən o nərgɨn asoli, mətəu iətəmi kəti in
tətalkut ohniəu. Kəni in otəpanakil nətəmimi rəfin. 51 Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni=pɨnə
kəm təmahməmə, iətəmimi iətəm tatol nəuiak, ko in təsɨmɨsiən nian kəti mɨne.”

52Kəni nətəmimimɨn əha kotəni=pən kəm inməmə, “!Rəueiu inotəhrunməmə narmɨn
tərah kəti tətatɨg lam! Epraham təmɨmɨs, kəni iəni mɨn kəmohmɨs mɨn, mətəu ik nətəni
məmə, iətəmimi iətəm tatol nəuiam, ko in təsɨmɨsiən nian kəti. ?Nəghatiən nak u? 53 ?Ik
nəkapirəkɨs Epraham u tɨpɨtɨmah tɨnɨmɨs rəkɨs? ?Kəni mɨne iəni mɨn u kɨnohmɨs rəkɨs? ?
Kəni nəkəmə ik iətəmimi nak?”§

54Kəni Iesu təni=pən məmə, “Nəmə iəu əmə iətəfəri aru iəu, kəni rəhak nɨsiaiən in nati
əpnapɨn əmə. Mətəu rəhak Tatə u itəmah nəutəni məmə in Uhgɨn rəhatəmah, inəha in
tətəfəri iəu mətəfən nɨsiaiən kəm iəu. 55 Itəmah nəkotəruru in, mətəu iəu iəkəhrun in.
Nəmə iəkəniməmə iəkəruru in, kəni in otol iəuməmə iəu iətəmimi rəha neiuəiən, təhmen
əmə e təmah. Mətəu iəu iəkəhrun in, kəni iəu matol nəuian. 56 Tɨpɨtəmah u Epraham,
nɨkin təmagiən pɨk məmə in otəpaneh nian rəhak otuva. Kəni nian in təməhrun məmə
rəhak nian otəkeikei muva, kəni nɨkin təmagiən-pɨk.”

57Kəni nətəmimimɨn u kəmotahi motəni məmə, “!Nəman! !Ik nəsos əhanəhiən nu fifti
mɨne! Nəməhromafu Epraham?”*

58 Kəni Iesu təni məmə, “Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni=pɨnə kəm təmah məmə, nian
Epraham təməsair əhanəhiən, mətəu Iəu Iətatɨg.”†‡

59 Kəni əmeiko, ilah kəmotəmki kəpiel apɨn, motəni məmə okotəhti Iesu lan;§ mətəu
Iesu təməhluaig, kəni miet e Nimə Rəha Uhgɨnmatuvən.

9
Iesu təmol vivi nəhmtɨ suah kəti

1 Kəni nian kəti, Iesu təmaliuək mətan, kəni meruh suah kəti. Nian təmair, nəhmtɨn
təpɨs. 2Kəni nətəmimimɨn rəha Iesu kəmotəni=pənkəminməmə, “Iəgətun, suahu təmair
nəhmtɨn təpɨs. ?O nak? ?O noliən tərah rəhan, uə noliən tərah rəha tatə mɨne mamə
rəhan?”*

3Mətəu Iesu təni məmə, “Nəhmtɨ suah u təmərah, mətəu səniəmə e noliən tərah rəhan,
uə enoliən tərah rəha tatəmɨnemamə rəhan. Mətəu, nəhmtɨ suahu təməpɨs lanəhaməmə
Uhgɨn otəgətun rəhan uək e nəmiəgəhiən rəhan.†‡ 4Nian tətian əhanəh,§ kitah kotəkeikei
motol uək rəhaUhgɨn, iətəmtəmahli=pa iəu iəkuva. Nian lapɨn otəpanuva, kəni iətəmimi
in təruru noliən uək.* 5Nian iəu iətatɨg əhanəh e nəhue nɨftəni u, iəu Nəhagəhagiən rəha
nətəmimi e nəhue nɨftəni.”†

6Nian Iesu təməni rəkɨs nəghatiən əha, təmagəh nɨftəni, kəni, mol nəmɨt lan, kəni mos
nəmɨt əha, mol=pən e nəhmtɨ suah kəha.‡ 7 Kəni Iesu təni=pən ohni məmə, “Onəkuvən
§ 8:53 Jon 4:12 * 8:57 Epraham təmɨmɨs mɨnos rəkɨs nu tu-tausɨn, uərisɨg Iesu təpanair=pa. † 8:58 Nian Iesu
təmənimɨnməmə, “Iəu Iətatɨg,” tatosnərgɨUhgɨn (Eks3:14), təhmene “Mə IəuUInu” (Jon8:24). Tol lanəha, təhmen=pən
əməməmə in təməni məmə in Uhgɨn əhruahru. Afin-to futnot e Jon 8:24. ‡ 8:58 Jon 1:1; 17:5; 17:24 § 8:59 Lev
24:16 * 9:2 Luk 13:2-3 † 9:3 Nətəm Isrel kəutəghati pɨk o nətapuəhiənmɨn tol lanu, mətəu Iesu in təməsuvəniən
pɨk o nəghatiənmɨn tol lanu, mətəu in təmətəgətun ilahməmə koteh nəsanəniən rəha Uhgɨn. ‡ 9:3 Jon 11:4 § 9:4
Nian Iesu tətəni məmə, “Nian tətian əhanəh,” nəghatiən u tətəgətun rəhan nəmiəgəhiən, mətəu-inu in Nəhagəhagiən
(fes 5). Mətəu lapɨn tətəgətun=pən rəhan nɨmɨsiən. * 9:4 Jon 12:35-36 † 9:5 Jon 1:4 ‡ 9:6 E nian əha, nətəmimi
nɨkilah təhti məmə nagəhiən tatol uək təhmen emərsɨn. Nəmə təhro, noliən u rəha Iesu təmasiru e iətəmimi əhaməmə
otəhatətə e nəsanəniən rəhan.
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e noan nəhu Sailoam, kəni məueiu nəhmtəm.” (Nərgɨn u Sailoam, nɨpətɨn təni məmə,
“Kəmahli=pən.”) Kəni suah kəha, təmuvən, məueiu nəhmtɨn. Nian təmɨtəlɨg=pa, mətəu
nəhmtɨn tɨnəuvɨr, kəni mɨnateruh nati.§

8 Kəni nətəmimi iman ikɨn, mɨne nətəm min u nətəm kotəhrun in, məmə in iətəmimi
kəti nian rəfin təteasiə o məni o nətəmimi, ilah narmɨlah təmiuvɨg pɨk ohni. Kəni
kɨnautətapuəh-ətapuəh o lah mɨn məmə, “!Ei! !Oteruh-to! ?Suah u inu, nian rəfin
tətəharəgməteasiə oməni o nətəmimi?”

9Kəni nətəmimi nəuvein kotəni məmə, “Əuəh, inəha.”
Kəni mətəu nəuvein kotəni məmə, “Kəpə. Təhmen əmə lan, mətəu səniəmə in.”
Mətəu suah kəha təni məmə, “!Iəu u inu!”
10Kəni ilah kəmotətapuəh ohni məmə, “?Nəhmtəm təməhroməuvɨr?”
11 Kəni in təni məmə, “Suah u, nərgɨn u Iesu, in təmol nəmɨt nəuvetɨn kəni mol=pən

e nəhmtək, kəni məni məmə, ‘Uvən əpəha Sailoam, məueiu nəhmtəm.’ Kəni əmeiko,
iəmuvən. Nian iəməueiu nəhmtək, mətəu nəhmtək tɨnəuvɨr, inateh nati.”

12Kəni ilah kəmotətapuəh ohni məmə, “?Mətəu suah tətatɨg iə?”
Kəni in təniməmə, “Iəu iəkəruru.” 13Kəni nətəmimi kəmotələs suahunəhmtɨn təmərah

aupən, məhuvən kəm Farəsi mɨn. 14Nian u, iətəm Iesu təmol=pən nəmɨt e nəhmtɨ suah
kəha kəni mol vivi, in nian rəha Sapət.

15Kəni Farəsi mɨn kəmotətapuəh ohni məmə, “?Nəməhro nəhmtəm təuvɨr?”
Kəni suah kəha təməni=pən kəm lah məmə, “Iesu təmol=pən nəmɨt e nəhmtək, kəni

iəkuvənməueiu rəkɨs, kəni nəhmtək təuvɨr, iateruh nati.”
16Kəni Farəsi mɨn nəuvein kəmotəni=pənməmə, “Suah ko təsɨsɨpəniən o Uhgɨn, mətəu-

inu, in təsɨtəu-pəniən lou rəha Sapət.”
Mətəu Farəsi mɨn nəuvein mɨn kotəni məmə, “?Mətəu təhro? Suah kəha səniəmə in

tatol noliən tərah. Iətəm tatol noliən tərah təruru noliən nəmtətiən kəti lanəha.” Kəni
ilah kəmotəuəri ilahmɨn o nəghatiən u.

17 Kəni ilah kəmotətapuəh mɨn ohni məmə, “?Suah kəha təmol vivi nəhmtəm, kəni
nɨkim təhti məmə in iətəmimi nak?”
Kəni in təməni=pən kəm lahməmə, “In iəni kəti.”
18Mətəu nətəmi asoli rəha nətəmIsrel kəsotəniən nɨpəhriəniən lanməmə suah u aupən

nəhmtɨn təmərah,mətəu rəueiu əha, tɨnətair. Tol lanəha, ilah kəmotauɨn=pəne rəhan tatə
mɨne mamə kiəuva, 19 kəni kəmotətapuəh o lau məmə, “?Təhro? ?Nətɨtəlau u suah u? ?
Itəlau onəkuəni-to məmə nian in təmair=pa, kəni nəhmtɨn təpɨs? ?Okəmə nɨpəhriəniən,
kəni nəhmtɨn təməhroməuvɨr?”

20 Kəni rəhan mamə mɨne tatə kuəmə “Itɨmlau iəkuəhrun məmə nətɨtɨmlau əha, kəni
itɨmlau iəkuəhrun məmə təmair=pa, nəhmtɨn tərah. 21Mətəu itɨmlau iəkuəruru məmə,
rəueiu əha, kəməhro nəhmtɨn tair. Kəni itɨmlau iəkuərurumɨnməmə iətəmimi pəh təmol
nəhmtɨn təuvɨr. Təuvɨr məmə itəmah nəkotətapuəh ohni. In tɨnepət rəkɨs, in təhrun
nəniən natimnati mɨn rəfin kəm təmah.” 22 Rəhan tatə mɨne mamə, kəmuəni lanəha,
mətəu-inu ilau kətuəgɨn e nətəmi asoli mɨn rəha Isrel, mətəu-inu ilah kɨnotələhu rəkɨs
nəghatiən kəti məmə, iətəmimi iətəm tətəni pətɨgəm məmə Iesu in Krɨsto iətəm Uhgɨn
təməni məmə otahli=pa, kəni ilah okotahli pətɨgəme nimə rəha nuhapumɨniən.*

23Tol lanəha, rəhan tatəmɨnemamə, ilaukəmuəniməmə, “In tɨnepət rəkɨs, təuvɨrməmə
itəmah nəkotətapuəh ohni, pəh in təni.”

24O nati u, ilah kəmotauɨn=pənmɨn e suah kəha iətəmnəhmtɨn təmərah aupən, məmə
otuva məhtul aupən e nəhmtɨlah. Kəni kəmotahi motəni məmə, “Əni nɨpəhriəniən kəni
məfəri nərgɨ Uhgɨn. Itɨmah iəkotəhrunməmə suah u, in iol təfagə tərah.”

25Mətəu suah u təniməmə, “Iəu iəkəruruməmə suah u in iol təfagə tərah, uə kəpə. Nati
kətiəh əmə iətəm iəu iəkəhrun. Aupən nəhmtək təməu, mətəu rəueiu inətair.”
§ 9:7 Aes 35:5 * 9:22 Nəmə kotahli pətɨgəm nətəmimi nəuvein e nimə rəha nuhapumɨniən, kəni nətəmimi rəfin
okoteruhməmə ilah nətəmkotərah.
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26 Kəni ilah kɨnəutətapuəh mɨn ohni məmə, “? Təməhro ik? ? Təməhro lanu mol
nəhmtəm tair?”

27Mətəu in təni məmə, “Iəməni=pɨnə rəkɨs kəm təmah, mətəu itəmah nəsotətəlɨgiən lak.
?Təhro nəkotəni məmə iəkəni mɨn? ?Itəmahmɨn nəkotəni məmə rəhan u itəmah!?”

28 Kəni ilah kəmotahi motəni rah, motəni məmə, “!Ah! !Ik u rəhan iətəmimi! !Mətəu
itɨmah u, nətəmimi rəha Mosɨs!† 29 Itɨmah iəkotəhrun vivi məmə Uhgɨn təmətəghati kəm
Mosɨs, mətəu suah ko, iəkotəruruməmə təmsɨpən iə.”‡

30Kəni suah kəha təni məmə, “!Nəman! !Narmək təmiuvɨg pɨk! !Suah u in təmol vivi
nəhmtək, mətəu itəmah nəkotəruru ikɨn təmsɨpən ikɨn! 31 Kitah kotəhrun məmə Uhgɨn
təsətəlɨgiən e nətəm kautol noliən tərah. !Mətəu iətəmi tatɨsiai Uhgɨn, kəni matol nəuian,
Uhgɨn tətətəlɨg lan!§ 32 E nətuəuiniən nian, mətəuarus=pa u rəueiu, kəsətəu əhanəhiən
iətəmi kəti təmol vivi iətəm nəhmtɨn təməpɨs kəti iətəm təmair=pa tol lanəha. Mətəu
nəhmtək tɨnəuvɨr. 33Nəmə iətəmikəti təsɨsɨpəniəneUhgɨn, ko təsol agɨniənnati kəti. Mətəu
təhruahru əməməmə in tatsɨpən e Uhgɨn.”*

34 Kəni ilah kəmotahi mɨn motəni məmə, “!Nəman! Ik iətəmimi rəha noliən tərah
nianmɨn rəfin əmə, tətuəuin e nian nəmair=pamətəuarus=pa u rəueiu. ?Nəkəhroməmə
nəkəgətun itɨmah?” Kəni ilahmotəraki pətɨgəm lan.†

Nətəlɨgiən rəha Farəsi mɨn, təhmen e iətəmnəhmtɨn təpɨs
35 Kəni Iesu təmətəu nəghatiən məmə kəmahli pətɨgəm suah u e nimə rəha nuha-

pumɨniən, kəni in təmuvən meruh, kəni tətapuəh ohni məmə, “?Təhro? ?Ik nətəhatətə
e Nətɨ Iətəmimi?”

36 Kəni suah u təni məmə, “?Iətəmi asoli, iətəmimi ko in pəh? !Əui! Əni=pa-to, pəh iəu
iəkəhatətə lan.”‡

37Kəni Iesu təni=pən kəm inməmə, “Rəueiu əha, ik nɨneh rəkɨs in. Suah u, mə inu iəu,
iətəghati kəm ik u rəueiu.”§

38Kəni suah u təni=pən kəm Iesuməmə, “Iərmənɨg, iəu inəhatətə lam əha rəueiu.” Kəni
inmasiəulɨn=pən kəm in, kəni mətəfaki kəm in.*

39Kəni Iesu təməniməmə, “Iəu iəmuvaenəhuenɨftəni uməmə iəkakil nətəmimiməuəri
ilah, kəni tol lanəha, nətəmi nəhmtɨlah təməpɨs, okoteh nati, kəni nətəmi mɨn u kauteh
nati, nəhmtɨlah otəpɨs.”†

40Kəni Farəsi mɨn nəuvein əha ikɨn, kəmotətəu nəghatiən lan, kəni kotəni=pən kəm in
məmə, “?Təhro? ?Ik nətəni məmə nəhmtɨtɨmahmɨn təpɨs?”‡

41 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Nəmə nəhmtɨtəmah təpɨs, oiəsəniən məmə
itəmah nəkotəkeikei motos nalpɨniən o təfagə tərah mɨn rəhatəmah. Mətəu itəmah
nəkotəni məmə nəhmtɨtəmah təuvɨr, nəuteh nati, kəni tol lanəha, təfagə tərah mɨn
rəhatəmah tətatɨg əhanəh e təmah.”§*

10
Iesu təməghati əuhlin

e iətəmi rəha nəsaliən e sipsip
† 9:28 Jon 5:45 ‡ 9:29 Nətəmi asoli rəha nətəm Isrel, təməuvɨr məmə ilah okotəhrunməmə Iesu təmsɨpən o Uhgɨn,
mətəu-inu Uhgɨn əmə təhrun nol viviən iəmnəu. Nəuvetɨn mɨn u, Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə nian Krɨsto iətəm
Uhgɨn təməni məmə otahli=pa tuva, kəni in otol vivi iəmnəumɨn okotəuvɨr (Aes 29:18; 35:5; 42:7). Mətəu, nətəmi asoli
rəha nətəm Isrel, nəhmtɨlah təu o natimnatimɨn rəha Uhgɨn, kəni kəutəpəh nɨtəu-pəniən Iesu. § 9:31 Sam 66:16-20;
Prov 15:29; Aes 1:15; 59:2 * 9:33 Jon 3:2 † 9:34 Jon 9:2; Aes 66:5 ‡ 9:36 Rom10:14 § 9:37 Jon 4:26 * 9:38
Mat 28:9 † 9:39 Aes 6:10;Mak 4:12; Luk 4:18 ‡ 9:40 Rom2:19 § 9:41 Nian Iesu tətəghati e noliən rəha nehiən,
tətəghati e noliən rəha nehiən e nəhmtɨ nɨkitəmi. Farəsi mɨn kəutəni məmə kotəhrun nehiən, kəni nɨpətɨn nati u təni
məmə kotəhrun Lou rəhaMosɨs. Lou tətəgətun ilahməmə noliənmɨn nak ilah təfagə tərahmɨn, kəni mətəgətunməmə
Uhgɨn təkeikei mol nalpɨniən kəm lah o təfagə tərah mɨn rəhalah. Mətəu ilah kəsotəhatətəiən e Iesu, tol lanəha Uhgɨn
təsafəliən təfagə tərah mɨn rəhalah, mətəu təfagə tərah mɨn rəhalah tətatɨg əhanəh e lah. * 9:41 Jon 15:22,24; Hip
10:28-31
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1Kəni təni məmə, “Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni kəm təmahməmə, iətəmi iətəm tatuvən imə
e nɨpai rəha sipsip, təsuvən-pəniən e namtɨhluə, mətəu in tətəri kəni matiuvɨgegəuməmə
otuvən imə enɨpai rəha sipsip,* in iakləhmɨne iohamu itəmikəti.† 2Mətəu iətəmimi iətəm
tatuvən=pən e namtɨhluə, in iətəmtətəsal o sipsip.‡ 3 Iətəmimi iətəmtətəhtul e namtɨhluə,
nianrəfin in taterəhedoəosuahu, kəni sipsipmɨnkotəhrunnəuian. Nianrəfin in tətauɨn
e nərgɨ sipsip mɨn kətiəh kətiəh, kəni in matit ilah mautohiet. 4Nian in tatit rəhan mɨn
sipsipmɨnmautohiet e nɨpai, in tətaupən e lah, kəni sipsipmɨn kautəhuərisɨg lan,mətəu-
inu kotəhrun nəuian. 5Mətəu ilah kəsotohtəu-pəniən iətəmi kəti u iətəm kotəruru, ilah
okotəkeikei motagɨmmotəpəh, mətəu-inu ilah kotəruru nəuian.”

6 Iesu təməghati əuhlin lanu, mətəu ilah kotəruru nɨpətɨnməmə tətəni nak.
Iesu in iətəmimi əhruahru rəha nəsaliən e sipsip

7Tol lanəha, kəni Iesu təməni=pənmɨn kəm lahməmə, “Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni kəm
təmah məmə, iəu u, Namtɨhluə rəha sipsip mɨn iətəm kautəhuvən=pən ikɨn.§ 8 Nətəmi
mɨn u nətəm kəmotaupən lak, ilah rəfin nətəmimi rəha nakləhiən əməmɨne nohamuiən
itəmi.* Mətəu sipsipmɨnkokəsotətəlɨgiəne lah. 9 Iəuu, iəuNamtɨhluəu. Iətəmi tətuva=pa
iəu ikɨn, məmə otuvən imə, in otos nəmiəgəhiən. In otuva imə, miet muvən ihluə e iəu,
kəni mos nɨmanuvehli əmemtəh təuvɨr.†‡ 10 Mətəu iakləh, in tətuva əmə o nati kətiəh
əmə. In tətuva məmə otakləh kəni mohamu itəmi, kəni mərəkɨn-ərəkɨn natimnati rəfin.
Mətəu iəu, iəmuvaməmə iəkol suaru o nosiənnəmiəgəhiən,§ kəni nəmiəgəhiənu otol nɨki
nətəmimi tagiən vivi.

11 “Iəu u, Iətəmimi rəha Nəsal Viviən Sipsip Mɨn.* Iətəmi təuvɨr u, iətəm tətəsal vivi o
sipsip mɨn, in nɨkin tagiən əmə məmə otəfən nəmiəgəhiən rəhan o sipsip mɨn.† 12 Sipsip
mɨn, ilahrəha IətəmimirəhaNəsalViviəneSipsipMɨn. Mətəu iətəmimikəti iətəmkətətəou
məmə in otətəsal o sipsipmɨn, in səniəmə iətəmi əhruahru rəhanəsaliəno sipsip. Səniəmə
in rəhan əha sipsipmɨn. Kəni nəmə tafu kuri arpɨnkəti tuvaməmə otus ilah, kəni in otaiu
magɨmməpəh ilah. Kəni kuri arpɨnu, tuvənmus sipsipmɨnnəuvein, kəniməhgi atiti ilah
kətiəh kətiəh. 13 Iətəmi tol lanəha, in otagɨmmətəu-inu kətətəou əmə in o nəsaliən o sipsip
mɨn, mətəu e nɨkin, in təsəniən nati agɨn e sipsip mɨn.

14-15 “Iəu u inu, iəu Iətəmimi rəha Nəsal Viviən o Sipsip Mɨn. Tatə Uhgɨn in təhrun iəu,
kəni iəu iəkəhrun in,‡ kəni e noliən əhmen əmə, iəu iəkəhrun rəhak sipsipmɨn, kəni rəhak
sipsip mɨn ilah kotəhrun iəu. Iəu nɨkik tagiən əmə, məmə oiəkɨmɨs o nosmiəgəhiən ilah.
16Rəhak mɨn nəuvein mɨn sipsip əpəha ikɨn, iətəm ilah kəsotatɨgiən e nɨpai u, mətəu iəu
iəkəkeikei mit mɨn ilah kəhuva. Ilah mɨn, okəpanotəhrun nətəuiən nəuiak. Kəni sipsip
mɨn u ilah rəfin u, okəhuva motuhapumɨn əmə ilah mɨn motol kətiəh. Kəni iətəmimi
kətiəh əmə, in otateruh ilah.§*

17 “Rəhak Tatə in tolkeikei pɨk iəu, mətəu-inu nɨkik tagiən əmə məmə iəkəfən rəhak
nəmiəgəhiən o nətəmimi, məmə uərisɨg lanko, iəu iəkos mɨn nəmiəgəhiən rəhak.†
18 Iətəmimi kəti tɨkəməmə otos rəkɨs nəmiəgəhiən rəhak,mətəu iəu aru əmə iəkəfən rəhak
* 10:1 Nɨpai rəha sipsip əha, təhmen e ikɨn kəti iətəm kətəhgi=pən sipsip mɨn ikɨn nian rəfin lapɨn məmə ilah
okəutəməhli vivi ikɨn o kuri rarpɨn mɨn mɨne laion mɨn. † 10:1 Jon 10:8,10 ‡ 10:2 E fes mɨn u 1-5, namtɨhluə
mɨne iətəmi tətəsal o sipsip, ilau pəti kətuəgətun=pən Iesu, konu nakləh mɨn kautəgətun=pən nətəmi asoli mɨn rəha
nətəm Isrel mɨne məsaiə eiuə mɨn e nian əha. Konu sipsip mɨn kəutəgətun=pən nətəmimi mɨn rəha Uhgɨn. § 10:7
Jon 1:51; 14:6 * 10:8 Jer 12:1; Esik 34:2 † 10:9 Sam 118:20,22-24 ‡ 10:9 Dut 28:6 § 10:10 Jon 1:4; 3:15-16;
5:40; 20:31 * 10:11 Sam 23:1; Aes 40:11; Esik 34; Maeka 5:2,4; Mat 2:6; Mak 6:34; 1Pitə 2:25; 5:2-4; Nəh 7:17; Jon
15:13; 1Jon 3:16 † 10:11 Hip 13:20 ‡ 10:14-15 Mat 11:27 § 10:16 Fes 16 u, in tətɨtəlɨg=pən e fes mɨn 1-5. Ikɨn
əha, nɨpai rəha sipsip tətəgətun nətəm Isrel. Iesu tətauɨn e lahməmə rəhanmɨn. Sipsipmɨn iətəmkəutəməhli əhanəh e
nɨpai kəha, ilah u, nətəm Isrel nətəm kəutəhatətə e Iesu. Sipsip mɨn iətəm Iesu tətəni məmə ilah kəsotəməhliən e nɨpai
u, ilah Nanihluəmɨn. Nian in otauɨn e lah, kəni ilahmɨn okotətəlɨg e nəuian, kəni ilah rəfin okəhuvamotol kətiəh, kəni
iətəmimi kətiəh əmə, inu Iesu, in otətəsal vivi ilah. * 10:16 Aes 56:8; Jon 11:52; Uək 10:34,35; Rom 1:16; Efəs 3:6
† 10:17 Aes 53:12
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nəmiəgəhiən mətəu-inu iəu əmə iəkolkeikei lanəha. Iəu aru əmə iətos nepətiən məmə
iəkəhlman e rəhak nəmiəgəhiən, kəni iəu aru əməmatos mɨn nepətiən məmə iəkaskəlɨm
mɨn rəhak nəmiəgəhiən. Nati u inu, iətəmrəhak Tatə təməni=pa kəmiəuməmə iəkəkeikei
mol.”‡

19Kəni nətəmIsrel u, ilah kəmotəhapumɨn ilahmɨn. 20 Ilah tepət kəutəniməmə, “!Suah
u narmɨn tərah kəti tətatɨg lan! !Rəhn-kapə tətalməli! ?Təhro itəmah nəutətəlɨg lan?”

21Mətəu nəuveinmɨn, ilah kəutəniməmə, “Nəghatiən u, səniəmə nəghatiən rəha iətəmi
narmɨn tərah tətatɨg lan. ?Nɨkitəmah təhti məmə, narmɨn tərah təhrun nol viviən iətəmi
nəhmtɨn təməu, təuvɨr mɨn?”§

Nətəmimi kəmotəməki
e Iesu, mətəu-inu in təməni
məmə in NətɨUhgɨn

22Tɨnuva e nian rəha nətəm Isrel iətəmkautol lafet kəti lan əpəha Jerusɨləm. Nərgɨn u,
lafet rəha Nol Viviən Mɨn Nimə Rəha Uhgɨn.* 23 Inəha e nian rəha nətəpuiən. Kəni Iesu
təmətaliuək e fərantə kəti e Nimə Rəha Uhgɨn, nərgɨn u Fərantə Rəha Kig Solomən. 24Kəni
nətəmi asoli rəha nətəmIsrel nəuvein kəməhuvamotəhtul, mohtəlau lan. Kəmotəni=pən
kəm in məmə, “?Onəhgɨn kəni ik nəmanol itɨmah iəkotəhrun ik? Nəmə ik Krɨsto pəhriən
iətəmUhgɨn təməni məmə otahli=pa, nəkəni=pa vivi kəm tɨmah.”†

25Kəni Iesu təni=pən kəm lahməmə, “Iəu iəməni=pɨnə rəkɨs kəm təmah,‡mətəu itəmah
nəsotəhatətəiən lak. Nəmtətiənmɨnu iətəmiatol enərgɨ rəhakTatə, ilahkautolnəfɨgəmiən
e nəghatiən rəhak,§ 26 mətəu itəmah nəsotəhatətəiən lak, mətəu-inko itəmah səniəmə
rəhak mɨn sipsip mɨn.* 27 Rəhak sipsip mɨn ilah kəutətəu nəuiak kəni motəhrun. Iəu
iəkəhrun vivi ilah, kəni ilah kəutuərisɨg lak. 28 Kəni iəu iətəfən nəmiəgəhiən itulɨn u
naunun tɨkə kəm lah, ilah ko kəsohmɨsiən nian kəti mɨne. Kəni iətəmimi kəti mɨne ko
təsiuvi rəkɨsiən ilah e nəhlmək.† 29 Rəhak Tatə iətəm təməfa ilah kəm iəu, in təsanən
tapirəkɨs natimnati mɨn rəfin. Tol lanəha, kəni iətəmi kəti ko təsiuvi rəkɨsiən ilah e
nəhlmɨn.‡ 30 Itɨmlau rəhak Tatə, itɨmlau kətiəh əmə.”§

31 Kəni nətəm Isrel kəmotəmki mɨn kəpiel apɨn, məmə okotəhti in lan. 32Mətəu Iesu
təni=pən kəm lah məmə, “Iəu inol rəkɨs nəmtətiən təuvɨr mɨn tepət e nəhmtɨtəmah.
Nəmtətiən mɨn əha ilah əha, rəhak Tatə təməfa məmə iəu iəkol. ?Mətəu nəmtətiən əhro
u itəmah nəkotəni məmə onəkotəhti iəu ohni e kəpiel apɨn?”

33 Kəni ilah kotəni məmə, “Itɨmah iəsotəniən məmə iəkotəhti ik e kəpiel apɨn o nati
apɨspɨs təuvɨr u ik natol. Itɨmah iəkotəni məmə iəkotəhti ik mətəu-inu nətəni rah Uhgɨn.
Ik iətəmimi əmə, mətəu ik nətəni məmə ik Uhgɨn.”

34Kəni Iesu təni=pən kəm lahməmə, “Kəmətei=pən aupən, e rəhatəmah əhruahru Lou,
məmə Uhgɨn təməni=pən kəm lah məmə, ‘Itəmah uhgɨn mɨn.’* 35 Kəni kitah kotəhrun
məməNauəuə Rəha Uhgɨn, ko təsəuhliniən, in nɨpəhriəniən əmə. Uhgɨn təməfa nəghatiən
rəhan kəmnətəmimi nəuvein. ?Tol lanəha, nəmə Uhgɨn təmətəghati e nətəmimɨn u, kəni
məni ilah məmə uhgɨn mɨn, 36 kəni nəkotəhro məutahi iəu məutəni məmə iəu iətəni rah
‡ 10:18 Mat 26:53-54; Fɨl 2:8; Hip 5:8 § 10:21 Eks 4:11 * 10:22 Lafet əha kautol nɨkilah tətəhti nian kəti
aupən. Nian kəti, tɨkɨmɨrmɨn rəha Isrel kəməutəluagɨnməhuvən imə e NiməRəhaUhgɨn, kənimautos nimə kəha. Kəni
konu uərisɨg lan, kəni nətəmIsrel kəmotəhtul kənimotəluagɨn ilah rəhalahmɨn tɨkɨmɨr, kənimotəhgi pətɨgəm lah. Kəni
konu motafəl vivi mɨn Nimə Rəha Uhgɨn tuva masimmɨn. Lafet əha, kətəni mɨn məmə lafet rəha Lait Mɨn, mətəu-inu
nətəmimi kəmotasiəpən e laitmɨn tepət e rəhalah lahuənumɨn. † 10:24 Luk 22:67-71 ‡ 10:25 Jon 8:58 § 10:25
Jon 5:36; 14:11 * 10:26 Jon 6:44 † 10:28 Jon 6:39; Rom 8:35-39 ‡ 10:29 Jon 17:2,6,24 § 10:30 Dut 6:4; Jon
17:21-23 * 10:34 E Sam82:1-2, Uhgɨn təmol nəghatiən əuhlin kətiməmə, nətəmiasolimɨn rəhanətəmimi rəhan, ilah
kotəhmen e uhgɨnmɨn, mətəu-inu in təmɨtəpɨn ilah məmə ilah okautəhtul o Uhgɨn, kəni motakil rəhan nətəmimi mɨn.
Kəmotakil nətəmimi lanəha, kəni tol lanəha, kəni təni e lahməmə, “uhgɨnmɨn.” Mətəu kəsi, məmə ilah kəməsotakiliən
suaru əhruahru, kəni Uhgɨn otərəkɨn ilah. Inu e fes u Jon 10:34, Iesu in tatos e nəghatiən u kəmətei aupən e Sam, kəni
tətəghati kəmnətəmi asoli mɨn rəueiu.
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Uhgɨn mətəu iətəni məmə iəu Nətɨ Uhgɨn? Iəu u inu, iətəm Tatə Uhgɨn in təmələhu=pən
iəuməmə rəhan pɨsɨn əmə, kəni mol əpenə-penə iəu, məmə otahli=pa iəu iəkuva e nəhue
nɨftəni.

37 “Nəmə iəsoliən nəmtətiən mɨn iətəm rəhak Tatə tatol, kəni sotəhatətəiən lak.
38Mətəu nəmə iatol nəmtətiən mɨn u rəhak Tatə tatol, kəni nati əpnapɨn məmə itəmah
nəsotəhatətəiən e rəhak nəghatiən mɨn, mətəu təuvɨr məmə onəkotəhatətə e nəmtətiən
mɨn rəhak. Kəni tol lanəha, itəmah onəmanotəhrun vivi agɨn məmə Tatə Uhgɨn tətatɨg
lak, kəni iətatɨg e Tatə Uhgɨn.”† 39 Tol lanəha, e nəghatiən mɨn u, ilah kəmotolkeikei mɨn
məmə okotaskəlɨm in, mətəu in təmiet e lahmagɨm.

40 In təmohapumɨn=pən mɨn e nəve nəhu Jotən, muvən əpəha Jon təmatol bəptais e
nətəmimi ikɨn aupən. Kəni mətatɨg əha ikɨn əha. 41Kəni nətəmimi tepət kəməhuva ohni,
kəni motəni məmə, “Jon təməsoliən nəmtətiən kəti mɨne. Mətəu nəghatiən mɨn iətəm
in təmətəni e suah u, ilah rəfin nɨpəhriəniən əmə.”‡ 42 Kəni ikɨn əha, nətəmimi tepət
kəmotəhatətə e Iesu.

11
Lasɨrɨs təmɨmɨs

1 Iətəm Petəni kəti, nərgɨn u Lasɨrɨs, tatɨmɨs. Petəni, in lahuənu kəti, ima Meri mɨne pian
Matə.* 2Meri u, inu, uərisɨg otəpanəueiu nəhlkɨ Iərmənɨg rəhatah e səntə, kəni mafəl e
nəuanun, tasɨk.† Kəni pətan u, rəhan u kakə Lasɨrɨs u tatɨmɨs. 3Tol lanəha, nəuvɨnɨ Lasɨrɨs
mil kuahli=pən nəghatiən o Iesu məmə, “Iətəmi asoli, ik kəti u iətəm nəkolkeikei pɨk,‡ in
tatɨmɨs.”

4 Nian Iesu təmətəu nəghatiən u, kəni in təni məmə, “Lasɨrɨs tatɨmɨs, mətəu rəhan
nɨmɨsiən əha, ko təsoliən in tɨmɨs agɨn. Nɨmɨsiən əha rəhan otol məmə nətəmimi okotəfəri
motəni-viviUhgɨnohni. Kəninɨmɨsiən əhaotolməmənətəmimiokotəfərimotəni-viviNətɨ
Uhgɨn ohni.”

5 Iesu tolkeikei pɨkMatəmɨnepian,mɨne rəhalaukakəLasɨrɨs. 6Tol lanəha, nian tətətəu
pauməmə Lasɨrɨs tatɨmɨs, in təmatɨgmos nian keiu əpəha ikɨn tətatɨg ikɨn.§ 7Kəni uərisɨg,
təni=pən kəm rəhanmɨn nətəmimiməmə, “Pəh kohtəlɨg=pənmɨn Jutiə.”

8 Mətəu rəhan mɨn nətəmimi kotəni=pən, kəm in məmə, “Iəgətun, rəueiu əmə uəha,
nətəmimi asoli rəha Isrel əha ikɨn əha kəmotəni məmə okotahtɨmu ik e kəpiel apɨn. ?
Mətəu ik nəkəni məmə onəkɨtəlɨg=pənmɨn ikɨn əha?”

9Kəni Iesu təni=pənkəmlahməmə, “Itəmahnəkotəhrunməmə tueləf auə lənian. Nəmə
iətəmimi tətaliuək lənian, ko təsoriniən nəhlkɨn e kəpiel kəti, mətəu-inu tateruh nati e
nəhagəhagiən rəha nəhue nɨftəni.* 10Mətəu nəmə in tətaliuək lapɨn, in təhrun noriniən
nəhlkɨn e kəpiel kəti, mətəu-inu rəhan nəhagəhagiən tɨkə.” 11 Iesu tɨnəni rəkɨs nəghatiən
əha, kəni inməni=pən kəm lahməmə, “Kitah kəti u Lasɨrɨs, in tətapɨli. Mətəu iəu oiəkuvən
əha ikɨnməhgi-pəri.”†

12 Kəni rəhan mɨn nətəmimi kotəni=pən kəm in məmə, “Iətəmi asoli, nəmə in tətapɨli,
kəni rəhan nɨmɨsiən otɨkə. !In otətəu təuvɨr mɨn!”

13E nəghatiən u rəha Iesu, nɨpətɨn uməmə Lasɨrɨs tɨnɨmɨs rəkɨs. Mətəu ilah nɨkilah təhti
məmə Lasɨrɨs in tətapɨli əmə. 14 Kəni Iesu təməni=pən vivi məmə, “Lasɨrɨs tɨnɨmɨs rəkɨs.
15Nian nɨkik tətəhti itəmah, nɨkik tagiənməmə iəməsatɨgiən itɨmlaumin, mətəu-inu nati
u, otasiru e təmahməmə onəkotəhatətə lak. Mətəu təuvɨr məmə pəh kəhuvənmoteh in.”
† 10:38 Jon 14:10,11,20; 17:21 ‡ 10:41 Jon 1:26-27,30,34 * 11:1 Luk 10:38-42 † 11:2 Jon 12:3 ‡ 11:3
Jon 11:5,36 § 11:6 Iesu in tolkeikei Meri mɨne Matəmɨne Lasɨrɨs, tol lanəha in tətəhtahnin məmə Lasɨrɨs otaupən
mɨmɨs, mətəu-inu in otol nəhatətəiən rəhalahal təskasɨk mɨn nian in otol Lasɨrɨs təmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən. Afin-to fes
14-15. * 11:9 Jon 8:12; 9:5 † 11:11 E nəghatiən rəhalah, “napɨliən” nɨpətɨn keiu. Kəti məmə napɨliən, kəni kəti
mɨn məmə nɨmɨsiən. Nɨmɨsiən rəha nətəm kəutəhatətə e Iesu in təhmen əməməmə kəmotapɨli alu əməmətəu-inu ilah
kəmotos nəmiəgəhiən itulɨn. Jon 3:16; 5:24; 10:28; 11:25-26; 1Təs 4:13-18
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16 Kəni Toməs u, kətauɨn lan məmə, Mil-Mil, in təni=pən kəm nətəmimi nəuvein mɨn
rəha Iesu məmə, “Təuvɨr, pəh kitah rəfin kəhuvən, məmə kitah rəfin okohmɨs əmə kitah
min.”

Iesu in nəukətɨ nairpamɨniən
e nɨmɨsiən

17Nian Iesu təmietɨgəm=pən Petəni, kəni təmətəu məmə kəmɨtənɨm Lasɨrɨs tɨnos nian
kuvət rəkɨs. 18Lahuənuu, Petəni, in iuəkɨr əmə o Jerusɨləm, nəmə təhro suaru lan təhmen
e kilomitə kɨsɨl, 19 kəni nətəm Isrel tepət kəməhuva məmə okoteh Matə mɨne Meri o
nəfəriən nətəlɨgiən rəhalaumətəu-inu kətuətəu tərah o rəhalau kakə təmɨmɨs.

20Kəni nian Matə təmətəu məmə Iesu tətuva, in təməhtul muvənməmə oteruh. Mətəu
Meri, in təmətəharəg əmə imə.‡

21Kəni Matə təməni=pən kəm Iesu məmə, “Iətəmi asoli, nəmə ik nəmətatɨg u ikɨnu, ko
rəhak kakə təməsɨmɨsiən. 22 Mətəu iəu iəkəhrun məmə nati nak onəkətapuəh lan kəm
Uhgɨn, kəni Uhgɨn otəpanəfɨnə kəm ik.”

23Kəni Iesu təni=pən kəm inməmə, “Rəham kakə otəpanəmiəgəhmɨn.”
24Matə təni məmə, “Əuəh. Iəu iəkəhrun məmə Lasɨrɨs otəmanəmiəgəh mɨn e Naunun

Nian, iətəmnətəmimi rəfin kəmohmɨs okotair=pamɨn.” §
25Kəni Iesu təni=pən kəm inməmə, “Iəu u, iəuNəukətɨNair=paMɨniən eNɨmɨsiən, kəni

iəumɨn, iəu NəukətɨNəmiəgəhiən. Iətəmimi iətəm in otəhatətə lak, nati əpnapɨnməmə in
təmɨmɨs, mətəu in otəmiəgəhmɨn. 26Kəni iətəmi iətəm tətəmiəgəh kənimətəhatətə lak,* in
ko təsɨmɨsiən agɨn nian kəti mɨne.† ?Nətəhatətə e nəghatiən u rəhak?”

27Matə təni=pənkəminməmə, “Əuəh, Iərmənɨg. Iəu inəhatətə lam,məmə ikKrɨsto iətəm
Uhgɨn təməni məmə otahli=pa. Ik Nətɨ Uhgɨn. Ik u inu, aupən kəməni e Nauəuə Rəha
Uhgɨnməmə ik onəpanuva e nəhue nɨftəni.”

Iesu təmasək
28NianMatə tɨnəni rəkɨs nəghatiənu, kənimuvənməməotəni=pənkəmpianMeri tuva.

Təmuvən kəni masiuən=pən e matəlgɨn məmə, “Iəgətun‡ tɨnuva rəkɨs. Tolkeikei məmə
oteruh ik.” 29Kəni nian Meri təmətəu nəghatiən u, təməhtul uəhai əmə, matuvən məmə
oteruh Iesu. 30 Iesu in təsuvən əhanəhiən lahuənu, in tətəhtul əha ikɨnMatə təmuvən ikɨn
meh. 31Kəni nətəm Isrel mɨn u kəməutəharəg imə ilah Meri, məutəfəri rəhan nətəlɨgiən.
Nian kəmoteruh in təməhtul uəhai əməmatuvən ihluə, kəni ilah kohuərisɨg lan. Nɨkilah
təhti məmə tatuvən e suvət, otasək.

32 Meri təmiet=pən u ikɨn Iesu tətəhtul ikɨn, kəni nian təmeruh Iesu, in təmasiəulɨn
məni=pən kəm in məmə, “Iətəmi asoli, nəmə ik nəmətatɨg u ikɨnu, kəni ko rəhak kakə
təsɨmɨsiən.”

33Nian Iesu təmeruhməməpətanumɨnenətəmimimɨnu ilahminkəutasək, in təmətəu
tərah pɨk, nɨkin təfɨgəm. 34Kəni in təmətapuəh o lahməmə, “?Nəmohtənɨm iə?”
Kəni ilah kəmotəni=pən kəm inməmə, “Iətəmi asoli, va-to meruh.”
35 Iesu, nəhu nəhmtɨn təmaiəh.§ 36 Kəni nətəm Isrel mɨn u, ilah kotəni məmə, “Ei,

nətəmimi. !In təmolkeikei pɨk agɨn suah u tapirəkɨs!”
37 Mətəu ilah nəuvein mɨn kotəni məmə, “Suah kəha inəha aupən, təmol vivi iətəm

nəhmtɨn təpɨs. ?Kəni təhroməsəniəhuiən Lasɨrɨs məmə təsɨmɨsiən?”
Iesu təmosmiəgəhmɨn Lasɨrɨs

38 Kəni Iesu təmətəu mɨn tərah pɨk, kəni in təmuvən əpəha e suvət. Ilah kəmohtənɨm
Lasɨrɨs əpəha e nɨpəg kəpiel kəti, kəni motləfən mɨn kəpiel kəti mɨn motahtɨpəsɨg=pən
‡ 11:20 Luk 10:38-42 § 11:24 Dan 12:2; Jon 5:28,29; 6:39,40; Uək 24:15 * 11:26 Jon 3:15 † 11:26 Mat 25:46
‡ 11:28 Jon 13:13 § 11:35 Luk 19:41
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nɨpəg kəpiel lan. Inu rəhalah noliən.* 39Kəni Iesu təni=pən məmə, “Otahuvihin rəkɨs-to
kəpiel.”
KəniMatə u, nəuvɨnɨ Lasɨrɨs, təni=pən kəm Iesuməmə, “!Mətəu iətəmi asoli, in tɨnəpien

rəkɨs! Kəmɨtənim tɨnos nian kuvət rəkɨs.”
40Mətəu Iesu təni=pən kəm inməmə, “?Təhro? ?Ik nɨnaluməmə iəməni=pɨnə rəkɨs kəm

ikməmənəmənəkəhatətə lak kəni onəkehnəsanəniən asolimɨnenepətiən əhagəhag rəha
Uhgɨn?” 41Tol lanəha, ilah kəmotahuvihin rəkɨs kəpiel. Kəni Iesu təməsal-pəri kəni məni
məmə, “Tatə, iəu iətəni tagkiu ohnik mətəu-inu nəmətəu rəkɨs rəhak nəghatiən. 42 Kəni
iəkəhrunməmə e nian rəfin, natətəu iəu. Mətəu iətəni nəghatiən u, o nətəmimɨn u, nətəm
kautəhtul tɨtəlau lak, məmə ilah okotəhatətəməmə ik nəmahli=pa iəu.”†

43Kəni əmeiko, nian Iesu tɨnəni rəkɨs nəghatiən u, in təmauɨn əfəməh məmə, “!Lasɨrɨs,
əhtulmiet!” 44 !KəniLasɨrɨs təməhtulmietmətmətɨg əmə, napənmɨnu iətəmkəmatu-ərain
nəhlmɨnmɨne nəhlkɨnmɨne nəhmtɨnmɨne lan tətatɨg əhanəh lan!
Kəni Iesu təni=pən kəm lahməmə, “Ohtɨs rəkɨs napənmɨn əha, pəh in taliuək.”
Nətəmi asoli mɨn rəha Isrel
(Mat 26:1-5; Mak 14:1-2; Luk 22:1-2)

45Nətəm Isrel nətəm kəməhuva o Meri kəni moteh natimnati mɨn u iətəm Iesu təmol,
ilah tepət kəmotəhatətə lan. 46 Mətəu ilah mɨn nəuvein kəməhuvən o Farəsi mɨn, kəni
motəni pətɨgəm kəm lah natimnati mɨn rəfin iətəm Iesu təmol. 47 Kəni o nati u, Farəsi
mɨn u mɨne pris asoli mɨn ilah kəmotaskəlɨm nuhapumɨniən asoli kəti rəhalah, kəni
ilah kəmotəni kəm lah mɨn məmə, “?Okotəhro lanu? Suah kəha tɨnatol nəmtətiən tepət.
48Nəmə kotəpəh əmə, tatol lanəha, kəni nətəmimi rəfin okotəhatətə lan, kəni nətəmRom
ilah okəhuva motərəkɨn Nimə Rəha Uhgɨn mɨne nɨtəni rəhatah, kəni motos rəkɨs ilau e
nəhlmɨtah.”

49 Kəni ilah kəti u, nərgɨn u Kaiəfəs, in pris asoli agɨn e nu əha. Tol lanəha, in təməni
məmə, “Itəmah nəkotəruru agɨn nati u. 50 ?Təhro itəmah nəsotəhruniən? ? Itəmah
nəsotəhruniənməmə təuvɨr nəuvetɨn o təmahməmə iətəmi kətiəh əmə otɨmɨs o nətəmimi,
tapirəkɨs məmə kəntri apiəpiə otɨmɨs?”‡

51Nian in tɨnəni nəghatiən u, in təməsəni aruiən e nətəlɨgiən əmə rəhan. In pris asoli
agɨn e nu əha, kəni in təmaupən məni pətɨgəm nəghatiən iətəm Uhgɨn təməfən kəm in.
Kəni in təməni məmə Iesu in otɨmɨs o nosmiəgəhiən nətəm Isrel.§

52 Kəni mətəu rəhan nɨmɨsiən, səniəmə o nosmiəgəhiən nətəm Isrel əmə, mətəu o
nosmiəgəhmɨniən nenətɨUhgɨnmɨn nətəmkəutan atiti e nəhue nɨtənimɨn, kənimol ilah
kəhuvamotol kətiəh əmə.*

53Tol lanəha, e nian əha, ilah kəmotegəhan lanməmə okotəkeikei motəsal e suaru kəti
o nuhamuiən Iesu. 54 Kəni o nati u, Iesu təsaliuək pətɨgəmiən mɨn ikɨn mɨn e Jutiə, in
təmagɨm ikɨnu, muvən əpəha e taun kəti, nərgɨn u Efraim. Taun u, in iuəkɨr əmə o ikɨn
təpiə-məpiə ikɨn. Kəni inmətatɨg ikɨn əha, ilah rəhanmɨn nətəmimi.

* 11:38 Nətəm Isrel e nian əha kəsotɨtənɨmiən iətəmimi e nɨftəni. Ilah kəuteikuas e nɨpətɨlah, kəni motəuveg ilah e
napən u kəmotol=pən nati pien-pien u tətəpien təuvɨr (Afin-to Jon 12:7; 19:39-40), konu motəfən e nɨpəg kəpiel, kəni
motahtɨpəsɨg=pən nɨpəg e kəpiel asoli kəti. † 11:42 Jon 3:17 ‡ 11:50 Jon 18:14 § 11:51 Kaiəfəs tolkeikeiməmə
okuhamu Iesumətəu-inu təsolkeikeiənməmənətəmRomokotərəkɨnkəntri rəhanətəmIsrel. Mətəu, in təmatəni aupən
nati kəti iətəmotuvamol nɨpəhriəniən lan. Uhgɨn təməfən nəghatiən u kəm in e nohlɨnməmə otəni pətɨgəmmətəu-inu
in Pris Asoli rəhan. Mətəu in təruru nati əha in tətəni. Rəhan nəghatiən, nɨpətɨn tətəgətun məmə Iesu otəkeikei mɨmɨs
məməUhgɨn otəsoliənnalpɨniənkəmrəhannətəmimi o rəhalah təfagə tərahmɨn. Nɨpəhriəniən agɨnməmənətəmi asoli
rəha Isrel kəmotolkeikei məmə kotoh Iesu, nati əpnapɨn in təmatol natimnati mɨn təuvɨr tepət. Nɨkilah təhti məmə
məta otəmki nətəmimimɨn nəuveinmotəluagɨn ilah nətəmRom,mətəu ko kəsotoliənwin. Kəni nəmə nati u otol lanu,
kəni okəmki iahu ilah, kəsəhuvaiənməmə nətəmi asoli rəha Isrel. Nian Iesu təmɨmɨs rəkɨs nu 30 rəkɨs, nəluagɨniən kəti
təməhtul kəni nətəmRomkəmotolwin, kəmotərəkɨn tepət kənimotohamunətəmimi tausɨn tepət, kənimotol nətəmimi
tausɨn tepət mɨn kəhuvamol slef e lah kəni kəmki ilah kagɨm. * 11:52 Aes 49:6; Jon 10:16
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Nətəmimi kəmautol əpenə-penə
o noliən lafet rəha Pasova

55Tɨnatuvən iuəkɨr o nian rəha lafet kəti rəha nətəm Isrel, nərgɨn u, lafet rəha Pasova.†
Kəninətəmimi tepət kɨnautohiet ikɨnpɨsɨnpɨsɨnmɨnmɨnəutəhuva Jerusɨləmməməokotol
natimnati mɨn məmə ilah okotaruətuəh‡ e nəhmtɨ Uhgɨn, uərisɨg ko, kəmanotətuəuin e
lafet əha. 56 Kəni nətəmi mɨn əha kɨnəutəsal e Iesu. Kəni nian kəmotuhapumɨn e Nimə
RəhaUhgɨn, kɨnəutətapuəh-ətapuəh o lahmɨnməmə, “?Kərurumə Iesu otuva e lafet u, uə
kəpə?”

57Mətəu e nian əha, pris asoli mɨn mɨne Farəsi mɨn kəmotələhu nəghatiən kəti, məmə
nəmə iətəmimi kəti təhrun ikɨn Iesu tətatɨg ikɨn, in otəkeikeimuvaməni pətɨgəmkəm lah,
pəh soldiəmɨn kəhuvənmotaskəlɨm.

12
Meri təməueiu nəhlkɨ Iesu

e səntə
(Mat 26:6-13;Mak 14:3-9)

1 Nian sikɨs əha ikɨn tətatɨg əhanəh kəpənan e nian rəha lafet rəha Pasova, kəni Iesu
tɨnɨtəlɨg=pa mɨn Petəni, ima Lasɨrɨs ikɨn. Suah u inu, Lasɨrɨs Iesu in təmol in təmiəgəh
mɨn e nɨmɨsiən. 2 Kəni nətəmimi ikɨnu, kəmotol nauəniən kəti rəha Iesu e nimə rəha
Matə. Kəni in tos nauəniən, muva.* Kəni Lasɨrɨs mɨn əha ikɨn e nauəniən əha, ilah Iesu
mɨne, kautəməhli=pənməutauən.† 3KəniMeri təmos səntə kəti təməri e nɨlosɨnati,muva.
Səntə u, kəmol e nokɨ nard.‡ Səntə əha, nəmiəvɨn təuvɨr, kəni nəhmtɨn tiəkɨs. Kəni in
təməueiu nəhlkɨ Iesu e səntə u, kəni mafəl e nəuanun. Nəmiəvɨ səntə u, təməriauəh rəfin
e nɨpəgnəuan nimə.§

4 Mətəu iətəmimi kəti rəha Iesu, nərgɨn u Jutəs Iskariot, suah u inu uərisɨg lanko
təpanegəhan=pən e Iesu e nəhlmɨ rəhan tɨkɨmɨr mɨn, in təmahi ohni. In təməni məmə,
5 “?Ik nəkəruru noliən səlɨme səntə u, mosməni lan, kəniməfən kəmnanrahmɨn? Səntə,
in təhmen eməni u, tri-hanrɨt tənariəs.”* 6 In təməni lanəha, mətəu səniəmə in tatol nati
agɨn e nanrah mɨn, mətəu in təməni əmə, mətəu-inu in iakləh. In tatos kətɨm rəha məni
rəhalah, kəni nian nəuvein, in tətakləh lan.

7Mətəu Iesu təni məmə, “Upəh-to pətan u. Sərəkɨniən rəhan nətəlɨgiən. In təmətələhu
vivi səntəu,məmə otəueiu nɨpətɨk, o nian əha iətəmokɨtənɨmiəu lan.† 8Nanrahmɨn, nian
rəfin itəmahmin ilah nəutatɨg.‡ Mətəu iəu, ko iəsatɨgiən nian rəfin kitahmin itəmah.”

Pris asoli mɨn kəməutəsal mɨn e suaru o nohamuiən Lasɨrɨs
9Kəni nian nɨmənin nətəm Jutiə kəmotətəuməmə Iesu tətatɨg lahuənu Petəni, kəni ilah

kɨnəhuvən ikɨn. Kəsəhuvaiən əmə məmə okoteh Iesu, mətəu ilah kəməhuva mɨn məmə
okoteh-to Lasɨrɨs u təmɨmɨs, kəni Iesu tol mɨn təmiəgəh.§ 10Kəni əmeiko, pris asoli mɨn,
kəmotegəhan lanmɨnməməokəkeikei kohamumɨnLasɨrɨs, 11mətəu-inuniannətəmIsrel
tepət kəmoteruhLasɨrɨs təməmiəgəhmɨn, kəni ilah kəmotəhatətə e Iesu, kənimɨnautəpəh
rəhalah nətəmimi asoli mɨn.

Iesu təmuva Jerusɨləm
matol əpu inməmə in kig

(Mat 21:1-11;Mak 11:1-11; Luk 19:28-40)
† 11:55 Eks 12:13,23,27 ‡ 11:55 Okotaruətuəh, nɨpətɨnu,məmə ilah okotafəl vivi ilahmɨn,mətəu-inu ilah kotəhrun
məmə ilah kotamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn. * 12:2 Luk 10:38-42 † 12:2 Nɨpəhriəniən məmə ilah kəsotəharəgiən
motauən. Mətəu e noliən rəhalah e nian əha, ilah kotapɨli mautɨsin=pən nəunəlmɨlah e tepɨl, məutauən. ‡ 12:3
Nard in nati kəti nəmiəvɨn tətəpien vivi, təhmen e nɨgipɨsi. § 12:3 Mak 14:3 * 12:5 “Tənariəs,” inuməni rəhalah,
təhmen e vatu rəha Vanuatu. Rəueiu, tri-hanrɨt tənariəs təhmen e tri-hanrɨt tausɨn vatu. † 12:7 Afin-to futnot e Jon
11:38 iətəm tətəghati e noliən rəha nɨtənɨmiən itəmi. ‡ 12:8 Dut 15:11 § 12:9 Jon 11:43,44
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12Kəməni lauɨg lan, nɨmənin nətəmimi nətəm kəməhuva Jerusɨləmməmə okotol lafet
rəha Pasova, kəmotətəu məmə Iesu tətaliuək mɨnatuvən e taun. 13 Kəni tol lanəha,
ilah kəmohiet e taun u, mautəmki nati kəti təhmen e nɨmalɨ nəmɨl* mautəhuvən məmə
okoteruh Iesu. Kəni məutagət əfəməhmautəni məmə,
“!Hosanə!†
!Iərmənɨg Uhgɨn tətatɨg ilau suah u iətəm tətuva e nərgɨn!
!Iərmənɨg Uhgɨn tətatɨg ilau Kig u rəha nətəm Isrel!”‡

14Kəni Iesu təmeruh nətɨ togki§ kəti, kəni tasuə lan maliuək matuvən. Natimnati mɨn
u, Nauəuə Rəha Uhgɨn tɨnəni rəkɨs məmə,
15 “Nətəm Jerusɨləm,* Itəmah sotəgɨniən.
!Oteruh-to! !Kig rəhatəmah tətuva,
in tətasuə e nətɨ togki maliuəkmətuva, mətuva!”†

16 E nian əha, nətəmimi rəha Iesu ilah kotəruru nɨpətɨ nati u. Mətəu uərisɨg, nian Iesu
tɨnəmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən, kəni Uhgɨn tɨnol əpu rəkɨs nepətiən rəha Iesu, kəni nɨkilah
təpanəhtiməməaupən, kəmətei rəkɨs nəghatiən lan eNauəuəRəhaUhgɨn, konunətəmimi
kɨnotol nəghatiənmɨn əha, tɨnuvamɨnol nɨpəhriəniən lan.

17E nian Iesu təmauɨn e Lasɨrɨs, kəni Lasɨrɨs tiet e nɨpəg kəpielməmiəgəhmɨn, nɨmənin
nətəmimi tepət ilah Iesue ikɨn əhaenian əha. Kəni ilahkəməutanusnatimnati u in təmol.
18 Tol lanəha, nətəmimi tepət kəməhuva məmə okoteruh Iesu, mətəu-inu kəmotətəu
məmə in təmol nəmtətiən əha. 19 Kəni Farəsi mɨn kɨnautəni-əni kəm lah mɨn məmə, “!
Oteruh-to, ko kitah kəsotol agɨniən nati kəti. Rəueiu əha, nətəmimi rəfin e nəhue nɨftəni
kɨnautəhuərisɨg lan!”

NətəmKris nəuvein kəmotolkeikei məmə okoteruh Iesu
20Kəni nian nətəmimi kəməhuvən Jerusɨləmməmə okotəfaki e nian rəha lafet u, kəni

nətəm Kris nəuvein mɨn əha ikɨn ilah min, kəmautəfaki. 21Nətəm Kris mɨn u kəməhuva
moteh Fɨlɨp. Fɨlɨp in iətəm Petsaitə əpəha Kaləli.‡ Kəni ilah kəmotəni=pən kəm in məmə,
“Iətəmi asoli, iəkotolkeikei məmə iəkoteruh Iesu.” 22Kəni Fɨlɨp təhtul muvən məni=pən
kəmAntɨru, kəni ilau kəmianmuəni=pən kəm Iesu.

23 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Rəueiu əha, Nətɨ Iətəmimi, rəhan nian
tɨnuva rəkɨs, məmə Uhgɨn otol əpu rəhan nepətiən. 24 Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni
kəm təmah məmə, iətəmimi otəkeikei mɨtənɨm nɨkɨtɨ nati e nɨftəni keruh məmə tɨmɨs.
Nəmə təsɨmɨsiən, ko təseviəiən kəni məsəuəiən. Mətəu nəmə otɨmɨs, kəni otəuə e nəuan
tepət.§* 25 Kəni tol lanu, iətəmi nɨkin tətəhti pɨk rəhan nəmiəgəhiən e nəhue nɨftəni u,
in otəmkarəpən lan. Mətəu iətəmi iətəm nɨkin təsəhti pɨkiən lanəha rəhan nəmiəgəhiən
e nəhue nɨftəni u, in otaskəlɨm vivi nəmiəgəhiən rəhan o nəmiəgəhiən itulɨn.† 26 Iətəmi
tolkeikei məmə otol uək rəhak, in otəkeikei muərisɨg lak,‡ kəni nəmə ikɨn pəhruvən iəu
iəkatɨg ikɨn, kəni inmɨn, in otatɨg ikɨn.§ Kəni iətəmi tatol uək rəhak, TatəUhgɨn otɨsiai in.”
* 12:13 Nɨmalɨ nəmɨl u in nəmtətiən rəha nɨftəni rəhalah məmə ilah kəmotol win e tɨkɨmɨr mɨn rəha nətəm Isrel.
Ilah kəmautəfəri nɨmalɨ nəmɨl mətəu-inu nɨkilah təhti məmə Iesu in Krɨsto, kəni in tɨnuva məmə otəmki rəkɨs ilah e
narmənɨgiən rəha nətəmRom. † 12:13 “Hosanə,” nɨpətɨn əhruahruməmə, “Asiru, Uhgɨn, osmiəgəh itɨmah,”mətəu
e nian rəha Iesu, nəghatiən u, ilah kəməutəuhlin məmə nɨpətɨn məmə, “Əni-vivi Uhgɨn!” Fes u ilah kəutəni təmsɨpən e
Sam 118:25-26. ‡ 12:13 Jon 1:49 § 12:14 Togki in nati miəgəh kəti təhmen e əhos əkəku, in nəhmtɨn teiuaiu
əmə e əhos. * 12:15 Nəghatiən əhruahru ikɨnu tətəni “NətəmSaion.” Saion u, in nərgɨ Jerusɨləmkəti mɨn. Kəmauɨn
e Jerusɨləm məmə Saion, mətəu-inu nərgɨn əha rəha nɨtəuət kəti iətəm kəmuvləkɨn-pəri taun lan. † 12:15 Sek 9:9
‡ 12:21 Jon 1:43-44 § 12:24 Iesu in tətəghati aru lan u ikɨnu, məmə otəkeikei mɨmɨs, kəni nəua nɨmɨsiən rəhan
məmə nətəmimi tepət okotos nəmiəgəhiən vi nian Uhgɨn tosmiəgəh ilah. In təmətəghati mɨn e rəhan mɨn nətəmimi.
Rəhatah nəmiəgəhiən əuas e təfagə tərah otəkeikei mɨmɨs, kəni ko kotəhrun noliən nəuatah vi mɨn tepət. * 12:24
1Kor 15:36 † 12:25 Mat 10:39; 16:25; Mak 8:34-38; Luk 14:26; 17:33; 2Kor 5:14-15 ‡ 12:26 Mat 10:38; Luk 14:27
§ 12:26 Jon 14:3; 17:24
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Iesu təməghati
e nɨmɨsiən rəhan

27 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Rəueiu əha, nɨkik tətahmə pɨk.* ?Oiəkəhrol
lanu? Ko iəsəniən məmə, ‘Tatə, oh rəkɨs nahməiən iətəm tətuva ohniəu.’ Nati u inu, iəu
iəmuva ohni. 28Tatə, ik əfəri aru nərgəm.”
Kəni əmeiko, rəueiu agɨn ilah kəmotətəu nəuia iətəmi kəti təmsɨpəri=pən e neai tətəni

məmə, “Iəu inəfəri rəkɨs nərgək, kəni rəueiu əha, oiəkəfəri mɨn.”
29Kəni nətəmimi nətəmkəməutəhtul iuəkɨr ohni kəmotətəu nəuia iətəmi əha, kəni ilah

nəuvein kotəni məmə, “!Nətəmimi! ?Nati nak u? ?Kaluəluə kəti, uə?” Mətəu nəuvein
kotəni məmə, “Agelo kəti əha tətəghati kəm in.”

30Mətəu Iesu təni=pən kəm lahməmə, “Nəuia iətəmi u, təməsuvaiənməmə iəu iəkətəu.
Mətəu təmuva məmə itəmah onəkotətəu.† 31 Rəueiu əha tɨnol nian iətəm Uhgɨn otakil
noliən rəha nətəmimi e nəhue nɨftəni. Rəueiu əha, in otoh iahu nəsanəniən rəha Setən,‡
iərmənɨg rəhanəhuenɨftəni u.§ 32Niankətəfəri iəu ilɨs,* kəni ko iəuoiəkiuvi=panətəmimi
rəfin kəhuva ohniəu.”† 33E nəghatiən u, in tɨnuahpɨk e nɨmɨsiən rəhanməmə otəhro lanu
mɨmɨs.‡

34 Kəni nətəmimi kəmotəni=pən kəm in motəni məmə, “Itɨmah iəmotətəu rəkɨs e Lou
rəhatah, məmə nian Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa tuva, in otətatɨg itulɨn
əmə, mətuvən əmə lanko naunun tɨkə.§ ?Təhro ik nətəni məmə nətəmimi okotəkeikei
motəfəri Nətɨ Iətəmimi?* ?Mətəu Nətɨ Iətəmimi u, in pəh?”

35 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Nəhagəhagiən u, tətatɨg o təmah o nian
əkəku əmə. Kəni nian nəhagəhagiən u, tətatɨg o təmah, itəmah nəkotəkeikei motaliuək
lan. Nəmə kəpə, kəni napinəpuiən otətəuarus itəmah. Kəni iətəmimi iətəm tətaliuək e
napinəpuiən, in təruru ikɨn in tatuvən ikɨn. 36 Nian nəhagəhagiən u tətatɨg əhanəh o
təmah, itəmah nəkotəkeikeimotəhatətə e nəhagəhagiən uməmə itəmah nəkəhuva nenətɨ
nəhagəhagiən.”†

Nətəm Isrel ilah kəməsotəhatətəiən e Iesu
Nian Iesu təməni rəkɨsnəghatiənukəmlah, kənimagɨmməpəh ilahmuvənmətəhluaig.

37 Nati əpnapɨn məmə in tɨnol rəkɨs nəmtətiən tepət e nəhmtɨ nətəm Isrel, mətəu ilah
kəsotəhatətəiən lan. 38 Iəni rəha Uhgɨn u Aiseə, təmaupən mətəghati e rəhalah noliən.
Kəni nati u təmuva məmə otol nəghatiən rəhan tuva mol nɨpəhriəniən lan. In təməni
məmə,
“?Iərmənɨg, pəh otəhatətə e nəghatiən rəhatɨmah, uə kətiəh əməmɨne?
?Iəutəni pətɨgəm, kəni pəh otəhatətə lan, uə kətiəh əməmɨne?
?Kəni Iərmənɨg otol əpu kəmpəh nahgin iətəm təsanən pɨk o nosmiəgəhiən?”‡

39Konu ilah kotəruru nəhatətəiən lan mətəu-inu təhmen=pən əməməmə Aiseə təməni
pətɨgəmmɨn aupənməmə,
40 “In təmol ilahməmə nəhmtɨlah otəpɨs.
Nəmə təsəpɨsiən, kəni ilah okoteruh nati kəni motəhrun.
Kəni in tɨnahtɨpəsɨg rəkɨs e nɨkilah.
* 12:27 Mat 26:38,39; Jon 11:33,38; 13:21 † 12:30 Eks 19:9; Jon 11:42 ‡ 12:31 Nati əpnapɨn məmə nɨmɨsiən
rəha Iesu təmol məmə nəmə təhro Setən təmol win, mətəu nɨpəhriəniən məmə in təsoliən win. Afin-to Luk 10:18; Hip
2:14-15; 1Jon 4:4; Nəh 12:8-9. § 12:31 Mat 4:8-9; Jon 14:30; 16:11; 2Kor 4:4; Efəs 2:2; 6:12 * 12:32 E nauəuə rəha
Jon, tətəghati e nəghatiən u “kɨnatləfəri rəkɨs iəu ilɨs” nian tepət. Kəni in nɨpətɨn keiu. Nian tətəni “kɨnatləfəri rəkɨs iəu
ilɨs,” nɨpətɨn kəti in tətəghati e nɨmɨsiən rəha Iesu e nɨgi kəməluau. Eruh mɨn e Namba 21:4-9 tətəghati e aiən sɨneik.
Kəni nɨpətɨn kəti mɨn, e nɨgi kəməluau əha, in tətəgətun nəuvɨriən asoli mɨn nepətiən asoli rəha Iesu. † 12:32 Jon
3:14; 6:44; 7:39; 8:28 ‡ 12:33 Fɨl 2:8-9; 1Tim 3:16; Hip 1:3 § 12:34 Nətəmimi nɨkilah tətəhti fesmɨn əha, təhmen e
2Saml 7:16; Sam 72:17; 89:4,35-37; 110:1,4, Aes 9:7; Esik 37:25; Dan 7:14. Nɨkilah təsəhtiən fesmɨn iətəmkəutəniməmə
Krɨsto in otaupən mɨmɨs. * 12:34 “əfəri” — Afin-to futnot əpəha Jon 3:14. † 12:36 Mat 5:14; Efəs 5:8-9; 1Təs 5:5
‡ 12:38 Aes 53:1; Rom 10:16
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Nəmə təsoliən, kəni ilah okoteinatɨg kəni motəhrun nəuhliniən nətəlɨgiən rəhalah, kəni
motəhatətə lak, iəkol nəmiəgəhiən rəhalah, otuvi mɨn.”§*

41 Iəni rəha Uhgɨn, Aiseə u aupən, təməni lanu lan mətəu-inu in təmeruh nepətiən
əhagəhag rəha Iesu, kəni tol lanəha, in tətəghati lan.†

42 Kəni mətəu, nətəmi asoli mɨn tepət nəuvetɨn, ilah mɨn kəmotəhatətə e Iesu. Mətəu
ilah kəutəgɨn e nəni pətɨgəmiənməmə ilah kəmotəhatətə lan, mətəu-inu kəutəgɨn e Farəsi
mɨn məmə məta kotahli pətɨgəm ilah e nimə rəha nuhapumɨniən, 43 mətəu-inu nətəmi
asoli mɨn u, ilah kotolkeikei pɨkməmə nətəmimi okotəni-vivi ilah, tapirəkɨs məməUhgɨn
nɨkin, otagiən o lah.

Nəghatiən rəha Iesu təhrun nakiliən noliən rəha nətəmimi
44 Kəni Iesu təmagət əfəməh məmə, “Iətəmimi iətəm tətəhatətə lak, səniəmə tətəhatətə

pɨsɨn əmə lak, mətəu tətəhatətə mɨn e Uhgɨn iətəm təmahli=pa iəu. 45 Kəni iətəmimi u
iətəm təmeruh iəu, səniəmə təmeruh əmə iəu. In təmeruh mɨn Uhgɨn u təmahli=pa iəu.‡
46 Iəu u nəhagəhagiən.§ Iəmuva e nəhue nɨftəni u, məmə iətəmimi iətəm otəhatətə lak,
otəsatɨgiən e napinəpuiən. 47 Iətəmimi iətəm tətətəu rəhak nəghatiən, məsoliən, ko iəu
iəsəni pətɨgəmiən rəhan nalpɨniən,mətəu-inu iəməsuvaiən e nəhue nɨftəni uməmə iəkəni
pətɨgəm nalpɨniən rəha nətəmimi. Mətəu iəmuva məmə iəkosmiəgəh ilah.* 48 Mətəu
iətəmimi iətəm tətəuhlin=pa nəmtahn kəm iəu, məsosiən rəhak nəghatiən, nati kəti əha
ikɨn tətatɨg məmə in otəni pətɨgəm rəhan nalpɨniən. E Naunun Nian, nəghatiən mɨn u
rəhak, ilah okotəni pətɨgəm nalpɨniən rəhan.† 49 Tol lanəha mətəu-inu nəghatiən mɨn
u, səniəmə rəhak pɨsɨn əmə, mətəu Tatə Uhgɨn u təmahli=pa iəu, kəni in təməni məmə
iəkəkeikei muvən məni lanəha, kəni məghati lanəha.‡ 50 Kəni iəu inəhrun rəkɨs məmə
nəghatiən mɨn u, iətəm in təməni=pa kəm iəu, nəmiəgəhiən itulɨn tətatɨg lan. Kəni tol
lanəha, nəghatiən mɨn u iətəni ilah, Tatə Uhgɨn təməni=pa kəni məgətun iəu lan, məmə
iəkəni.”

13
Iesu təməueiu

nəhlkɨ rəhanmɨn nətəmimi
1Tɨnuvamətəuarus nian nətəmIsrel kotol lafet lan, lafet rəha Pasova, kəni Iesu tɨnəhrun
məmə rəhan nian tɨnuva rəkɨs məmə otəpəh nəhue nɨftəni u, muvənmeruh Tatə Uhgɨn.*
Nian rəfin in təmatolkeikei pɨk rəhan nətəmimi u kəutatɨg e nəhue nɨftəni, kəni mətəu
rəueiu in tətəgətun əsas rəhan nolkeikeiən kəm lah muvən mətəuarus naunun nian
rəhan.

2 Tɨnəhnaiuv, Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəməutauən, kəni Setən tɨnəfən rəkɨs
nətəlɨgiən e nɨki Jutəs Iskariot, nətɨ Saimon,məmə in otətuati e Iesu tuvən e nəhlmɨ rəhan
tɨkɨmɨr mɨn. 3 Iesu təməhrun məmə Tatə Uhgɨn təmələhu=pən rəkɨs natimnati rəfin u e
nəhlmɨn,† kəni tɨnəhrun mɨn məmə in təmsɨpən e Uhgɨn, kəni in otəpanɨtəlɨg=pən mɨn o
Uhgɨn. 4 Tol lanəha, in təməhtul, kəni məpeg rəkɨs rəhan sot asoli, kəni matu in e tauɨl
kəti. 5Kəni mələs pesɨn kəti, mətu=pən nəhu lan, kəni əmeiko mətuəuin mətəueiu nəhlkɨ
rəhanmɨn nətəmimi, kəni mətafəl e tauɨl, tauɨl u iətəm in tətətəuti lan.

6 Təmol lanəha muvən e Saimon Pitə, kəni Pitə təni=pən kəm in məmə, “?Iərmənɨg,
təhro? Təsəuvɨriənməmə ik onəkəueiu nəhlkək.”

7Mətəu Iesu təni=pən kəm in məmə, “Rəueiu ik nəkəruru nɨpətɨ nati u iəu iatol, mətəu
uərisɨg nəpanəhrun nɨpətɨn.”

8Kəni Pitə təni=pən inməmə, “Onəkəpəh agɨn nafəliən nəhlkək.”
§ 12:40 Nətəmimi ilah kɨnotəni rəkɨs məmə okəsotəhatətəiən, kəni Uhgɨn təhlman e lah lanəha. Eruh mɨn to Mat
13:13-15; Uək 28:26-27; Rom 11:8. * 12:40 Aes 6:10 † 12:41 Aes 6:1-4 ‡ 12:45 Jon 14:8-9 § 12:46 Jon 1:4
* 12:47 Jon 3:17 † 12:48 Jon 5:45 ‡ 12:49 Jon 14:31 * 13:1 Jon 16:28 † 13:3 Mat 28:18
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Mətəu Iesu təni məmə, “Nəmə iəsəueiuiən nəhlkəm, kəni ko ik nəsuvaiən mol rəhak
iətəmimi.”

9 Kəni Saimon Pitə təməni=pən kəm in məmə, “Iərmənɨg, nəmə tol lanəha, kəni
onəsəueiu əməiən nəhlkək, mətəu əueiumɨn nəhlməkmɨne rəhk-kapə!”

10Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “!Kəpə! Iətəmimi u tɨnaig rəkɨs, in tɨnəruən rəkɨs,
tɨnəhmen. Təuvɨr əmə məmə okəsəueiu mɨniən nɨpətɨn; mətəu iəu oiəkəkeikei məueiu
mɨn əmə nəhlkɨn. Itəmah nɨnotəruən rəkɨs. Mətəu səniəmə itəmah rəfin agɨn.”‡ 11 Iesu
tɨnəhrun rəkɨs məmə ilah pəh u otegəhan=pən lan e nəhlmɨ rəhan mɨn tɨkɨmɨr mɨn. Tol
lanəha, kəni in təni məmə, “Səniəmə itəmah rəfin agɨn.”

12Nian Iesu tɨnəueiu rəkɨs nəhlkɨ rəhanmɨnnətəmimi, kənimuvənmɨn e rəhan napən,
kəni muvən məharəg e nɨmein e tepɨl. Kəni əmeiko mətapuəh o lah məmə, “?Itəmah
nəkotəhrun nɨpətɨ nati u iəmol rəueiu agɨn e təmah? 13 Itəmah nəutauɨn lak məmə
Nəgətun mɨne Iərmənɨg, kəni təhruahru əmə lanko, mətəu-inu nɨpəhriəniənməmə iəu u,
rəhatəmah Nəgətunmɨne rəhatəmah Iərmənɨg.

14 “Mətəu-inu iəu, iəu u rəhatəmah Iərmənɨg mɨne iəu Iəgətun rəhatəmah, konu iəu
iəkəueiu nəhlkɨtəmah, konu itəmah mɨn, onəkotəueiu nəhlkɨtəmah mɨn.§ 15 Iəu iəmol
məgətun itəmah lan, məmə itəmah onəkotol kəm təmah mɨn.* 16 Nɨpəhriəniən agɨn
u iətəni=pɨnə kəm təmah məmə, ioluək kəti, in təsapirəkɨsiən rəhan iətəmi asoli, konu
iahli=pən in təsapirəkɨsiən iətəmtətahli. 17Rəueiu əha, itəmahnəkotəhrunvivi natimnati
mɨn u. Kəni o nati u, nəmə onautol lanu, kəni itəmah onəkotos nəuvɨriən o Uhgɨn.†

18 “Iəu iəsəniən itəmah rəfin.‡ Iəkəhrun vivi itəmahmɨn u nətəm iəu iəmɨtəpɨn itəmah.§
Mətəu nəghatiən u rəha Nauəuə Rəha Uhgɨn, otəkeikei muva mol nɨpəhriəniən lan.
Nəghatiənu tətəniməmə, ‘Iətəmimiu, aupən itɨmlau iəmatuauənpəti e pɨlet kətiəh,mətəu
rəueiu, in tɨnəuhlin rəhan nətəlɨgiən, mɨnətələhu nəghatiən tərah ohniəu.’*

19 “Iəu iətəni pətɨgəm natimnati mɨn u kəm təmah u rəueiu, nian okəsol əhanəhiən.
Mətəu nian okatol, kəni itəmah onəkotəhatətə lak, məmə Iəu U Inu.† 20Nɨpəhriəniən agɨn
u iətəni=pɨnə kəm təmahməmə, iətəmimi pəh iətəm tatos iətəmi u iətahli=pɨnə, kəni nɨkin
tagiən ohni, təhmen=pən əmə məmə in tatos mɨn iəu, kəni nɨkin tagiən ohniəu. Konu
iətəmimi iətəm tatos vivi iəu, kəni nɨkin tagiən ohniəu, təhmen=pən əmə məmə in tatos
vivi mɨn rəhak Tatə, kəni nɨkin tagiən ohni.”‡

Iesu təməni pətɨgəmməmə Jutəs in otegəhanpən lan
e nəhlmɨ tɨkɨmɨrmɨn

(Mat 26:20-25;Mak 14:17-21; Luk 22:21-23)
21 Nian Iesu tɨnəni pətɨgəm rəkɨs nəghatiən əha, kəni nɨkin təməfɨgəm pɨk, kəni in

təni məmə, “Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni=pɨnə kəm təmah məmə, itəmah kəti u ikɨnu
otegəhan=pən lak e nəhlmɨ tɨkɨmɨr mɨn rəhak.”

22Kəni rəhanmɨn nətəmimi kəmotəsal=pənmoteruh ilahmɨn, mɨnotəruru agɨnməmə
in tətəni pəh. 23Kəni ilahkəti u iətəmIesu in tolkeikei pɨk,§ in tətəməhli* iuəkɨr əməo Iesu.
24 Kəni Saimon Pitə, in təmasiuən=pən kəm in məmə, “Ətapuəh-to ohni, məmə iətəmimi
pəh kəha in tətəni.”

25 Kəni suah kəha təmiəu-iəu muva iuəkɨr o Iesu, kəni mətapuəh ohni məmə, “?
Iərmənɨg, pəh u nətəni?”

26Kəni Iesu təni məmə, “Iəu iəkəmkərɨs pɨret nəuvetɨn, konu məuveri=pən e sup, kəni
məfən kəm in, konu suah u, inko.” Kəni əmeiko, in təməmkərɨs pɨret kəti, məuveri=pən e
‡ 13:10 Jon 13:18 § 13:14 1Pitə 5:5 * 13:15 Iesu təmol uək rəha slef, kənimolkeikei məmə okotol uək rəha slef
kəm kitah mɨn nəuvein. Suaru mɨn tepət o nasiruiən e kitah mɨn nəuvein lanəha. † 13:17 Mat 7:24,25; Luk 11:28;
Jem 1:25 ‡ 13:18 Jon 13:10 § 13:18 Jon 15:16 * 13:18 Sam 41:9 † 13:19 “Iəu u inu” — Afin-to futnot e Jon
8:24. ‡ 13:20 Mat 10:40; Jon 17:18 § 13:23 Iətəmimi iətəmnauəuə u tətəni, in Jon u iətəm tətəməhli iuəkɨr o Iesu
e tepɨl. In u, iətəm Iesu tolkeikei pɨk, mətəu in təmətei nauəuə u, kəni məsəniən nərgɨn. * 13:23 E noliən rəhalah e
nian əha, ilah kəutəməhli lanəhaməutauən.
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sup, kəni məfən kəm Jutəs, nətɨ Saimon Iskariot. 27Kəni Jutəs təmos pɨret u. Kəni rəueiu
agɨn, Setən† tɨnəuveg rəhan nətəlɨgiən.
Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Nati u nəkəmə natol, uvən uəhai əmə mol.”‡

28 Nətəmimi mɨn u rəha Iesu nətəm kautəməhli tɨtəlau e tepɨl məutauən, ilah
kəsotəhruniənməmə Iesu təməni=pənnəghatiənukəminonak. 29 Jutəs in tətaharukətɨm
rəha məni rəhalah, kəni ilah nəuvein nɨkilah təhti məmə Iesu təməni=pən kəm in məmə
otuvənmos nəhmtɨn nauəniən nəuvein nɨglah o lafet, uə nəmə təhro tatuvən otəfənməni
kəti kəm nanrah mɨn.§ 30Kəni nian Jutəs təmos rəkɨs pɨret u, təməhtul miet uəhai əmə.
Kəni tɨnapinəpu rəkɨs.*

Iesu təməni nəghatiən vi kəti
məmə okotol

31Nian Jutəs tɨniet rəkɨs, kəni Iesu təni məmə, “Rəueiu əha, Uhgɨn tɨnatəfəri nərgɨ Nətɨ
Iətəmimi,† kəni Nətɨ Iətəmimi tɨnatəfəri nərgɨ Uhgɨn. 32 Mətəu nian Nətɨ Iətəmimi tɨnol
əpu rəkɨs nepətiən rəha Uhgɨn, kəni Uhgɨn aru əmə in otol əpu mɨn nepətiən rəha Nətɨ
Iətəmimi. Kəni in otol əmə uəha rəueiu əmə.‡

33 “Nenətɨk mɨn, ko iəsatɨgiən tuvəh kitah min itəmah. Kəni itəmah onəmanotəsal lak,
mətəu iəu iətəni mɨn nəghatiən kətiəh əmə kəm təmah u rəueiu, iətəm iəməni=pən kəm
nətəmi asoli mɨn rəha Isrel aupən. Iətəni=pɨnə kəm təmah məmə, ikɨn əha iatuvən ikɨn,
itəmah nəkotəruru nuvəniən ikɨn.§

34 “Iəu iətəni=pɨnə nəghatiən vi kəti kəm təmah məmə nəkotəkeikei mautol.* Itəmah
nəkotəkeikeimotolkeikei itəmahmɨn.† Iəu iəmolkeikei itəmah, kəni itəmahnəkotəkeikei
motolkeikei itəmahmɨn təhmen əmə lanəha.‡ 35Kəni nəmənəkolkeikei lanu itəmahmɨn,
kəni nətəmimi rəfin okotəhrunməmə itəmah rəhakmɨn nətəmimi.”§

Iesu təməni pətɨgəmməmə Pitə otəpanəniməmə
in təruru Iesu

(Mat 26:31-35;Mak 14:27-31; Luk 22:31-34)
36Kəni Saimon Pitə tətapuəh ohni məmə, “?Iərmənɨg, ik onəkuvən iə?”
Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Ikɨn əha iəu iatuvən ikɨn, ik nəkəruru nɨtəu=paiən

iəu rəueiu, mətəu uərisɨg ko, onəpanuva.”*
37 Kəni Pitə tətapuəh ohni məmə, “?Iərmənɨg, oiəsɨtəu-pəniən ik u rəueiu o nak? Iəu,

nɨkik tagiən əməməmə iəkɨmɨs ohnik.”
38 Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “?Ik nəkəmə nɨkim tagiən əmə məmə onəkɨmɨs

ohniəu? Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni kəm ik məmə, mənɨg otəsəkakə əhanəhiən, kəni ik
onəkəni mau kɨsɨl məmə nəkəruru iəu.”†

14
Iesu in suaru o nuvəniən o TatəUhgɨn

1 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Nɨkitəmah təsahməiən. Itəmah nəkotəkeikei
motəhatətə e Uhgɨn,* kəni motəhatətəmɨn lak. 2E nimə rəha Tatə rəhak, nəuan tepət əha
ikɨn. Nəghatiən u in nɨpəhriəniən. Nəmə təsoliən lanəha, ko inəni=pɨnə rəkɨs kəm təmah.
Rəueiu əha, iəu iatuvən, iəkol əpenə-penə rəhatəmah.† 3 Kəni mətəu-inu iəkuvən mol
əpenə-penə o təmah, kəni iəu oiəpanɨtəlɨg=pa mɨn mos itəmah nəkəhuva motatɨg kitah

† 13:27 Setən—Afin-to e tiksɨnəri. ‡ 13:27 Luk 22:3 § 13:29 Jon 12:5-6 * 13:30 Tɨnapinəpumətəu-inu lapɨn,
mətəu tɨnapinəpu mɨn e nɨki nətəmimi. E Luk 22:53, Iesu təməni kəm pris asoli mɨn, mɨne nətəmi asoli rəha soldiə
mɨn, mɨne nətəmi asoli rəha nətəm Isrel məmə, “Mətəu rəueiu əha, in nian əhruahru rəhatəmah, kəni nəsanəniən rəha
napinəpuiən in tətarmənɨg.” † 13:31 Jon 12:23 ‡ 13:32 Jon 17:1-5 § 13:33 Jon 7:33-34 * 13:34 Jon 15:12;
1Jon 2:7-11; 3:11 † 13:34 Lev 19:18; 1Təs 4:9; 1Pitə 1:22 ‡ 13:34 Efəs 5:1-2; 1Jon 4:10-11 § 13:35 1Jon 3:14;
4:20 * 13:36 Jon 14:2 † 13:38 Jon 18:27 * 14:1 Sam 4:5 † 14:2 Hip 11:16
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min iəu,‡ məmə itəmah onəkotatɨg ikɨnu iətəm iəu mɨn iətatɨg ikɨn.§ 4 Ikɨn əha iatuvən
ikɨn, itəmah nɨnotəhrun rəkɨs suaru rəhan.”

5Mətəu Toməs təni=pən kəm in məmə, “Iərmənɨg, itɨmah iəkotəruru ikɨn ko natuvən
ikɨn. ?Iəkotəhro lanu lanmotəhrun suaru tatuvən ikɨn əha?”

6 Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Iəu u,* Suaru ohni.† Kəni iəu u, Nəukətɨ
Nɨpəhriəniən,‡ kəni iəuu,NəukətɨNəmiəgəhiən.§ Iətəmimikəti ko təsuvəniəno rəhakTatə
nəmə iəu iəsosiən inmuvən.* 7Nəmə nəmotəhrun iəu, kəni nəmotəhrunmɨn rəhak Tatə.†
Kəni tol lanəha, tətuəuin rəueiu, nɨnotəhrun rəkɨs in, kəni mɨnoteruh.”

8Kəni Fɨlɨp təni=pən kəm in məmə, “Iərmənɨg, əui, əgətun-to Tatə Uhgɨn e tɨmah. Nati
əmə u inu, itɨmah iəkotolkeikei.”‡

9Kəni Iesu təni=pən kəm inməmə, “Fɨlɨp, iəu iəmatɨg təfəməh kitahmin itəmah. Mətəu
ik nəkəruru əhanəh iəu. Iətəmimi iətəm tateruh iəu, in tateruh Tatə Uhgɨn.§ Təhro ik
nətəni məmə, ‘Əui, əgətun Tatə Uhgɨn kəm tɨmah?’* 10 ?Ik nəsəhatətəiən məmə iətatɨg e
Tatə Uhgɨn, konu Tatə Uhgɨn tətatɨg lak?† Nəghatiən mɨn u iəkatəni kəm təmah, səniəmə
rəhak əmə. Tatə Uhgɨn u, nian rəfin, tətatɨg lak, inu in tatol rəhan mɨn u uək. 11 Itəmah
onəkotəkeikei motəhatətə lak nian iəu iətəni məmə iətatɨg e Tatə Uhgɨn, konu Tatə Uhgɨn
tətatɨg lak. Mətəu nəmə kəpə, təuvɨr məmə nəkotəhatətə lak o nəfɨgəmiən rəha uək asoli
mɨn iətəm iəmatol.‡ 12 Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni kəm təmah məmə, iətəmimi iətəm
tətəhatətə lak, in otol noliən uək mɨn u iətəm iəu iəmatol.§ Əuəh, in otol noliən uək təri
təhmɨnmɨn tapirəkɨs uəkmɨn u iətəm iəu iəmol, mətəu-inko iəu oiəkatuvən o Tatə Uhgɨn.
13 Iəu Nətɨn, kəni nəmə nəkoteasiə e nati kəti e nərgək, nati əpnapɨn nəmə nəkoteasiə e
nati nak, iəu iəpanol,* məmə uək u rəha Nətɨn otəfəri nərgɨ Tatə Uhgɨn. 14 Kəni nəmə
onəkoteasiə e nati kəti ohniəu, e nərgək, kəni iəu iəkol.”

Iesu təməniməmə
Narmɨn Rəha Uhgɨn otuva

15 Kəni Iesu təməghati əhanəh matuvən, mətəni məmə, “Nəmə itəmah nəkotolkeikei
iəu, konu itəmah onəkotol nəghatiən rəhak.† 16 Kəni iəu, oiəkeasiə e Tatə Uhgɨn məmə
in otahli=pa Iasiru‡ kəti mɨn o təmah. Kəni in otətatɨg itulɨn itəmahmin. 17Suah u inu, in
Narmɨn rəha Nɨpəhriəniən.§ Nətəmimi rəha nəhue nɨftəni u, ko kəsotosiən in e nɨkilah,*
mətəu-inu ilah kəsoteruhiən in, motəruru in. Mətəu itəmah, nəkotəhrun in, mətəu-inko
in tətatɨg itəmahmin. Kəni in otəpanatɨg e nɨkitəmah.

18 “Nian iəu iəkiet e təmah, ko iəsəpəhiən itəmah nəkotatɨg pɨsɨn əmə, təhmen e iətəm
kəmɨmɨs-ərin. Iəu iəpanɨtəlɨg=pa mɨn o təmah. 19 Otəsuvəhiən, nətəmimi rəha nəhue
nɨftəni u ilah okəsoteruhiən iəu. Mətəu itəmah onəpanoteruh iəu.† Kəni mətəu-inu iəu
iəpanəmiəgəh, itəmah mɨn onəpanotəmiəgəh.‡ 20 E nian rəha natimnati mɨn u, kəni
itəmah onəkotəhrun məmə iətatɨg e rəhak Tatə.§ Kəni itəmah nəkotatɨg lak, konu iəu
iətatɨg e təmah.

21 “Iətəmimi iətəm təmos vivi nəghatiən rəhak, kəni matol, iətəmimi u inu in tolkeikei
iəu. Kəni iətəmimi iətəm tolkeikei iəu, rəhak Tatə in otolkeikei mɨn in.* Kəni iəu mɨn
oiəkolkeikei in. Kəni iəu oiəkol əpu iəu kəm in, məmə in otəhrun vivi iəu.”

22 Kəni Jutəs u, (səniəmə Jutəs Iskariot, mətəu iahunin kəti u in iətəmi kəti mɨn rəha
Iesu), in təmətapuəhohniməmə, “?Iərmənɨg, ik onəkəhro lanukənimol əpu ik kəmtɨmah
əmə, mətəu onəsol əpuiən ik kəmnətəmimi rəha nəhue nɨftəni?”†
‡ 14:3 1Təs 4:16-17; 2Kor 5:8; Fɨl 1:23 § 14:3 Jon 12:26 * 14:6 Jon 6:35 † 14:6 Jon 10:9; Hip 10:20 ‡ 14:6
Jon 1:14 § 14:6 Jon 1:4 * 14:6 Uək 4:12 † 14:7 Jon 1:18; 1Jon 2:23 ‡ 14:8 Eks 33:18 § 14:9 Aes 9:6; Jon
1:14; 12:45; 2Kor 4:4; Fɨl 2:6; Kol 1:15; Hip 1:3 * 14:9 Jon 1:18; 10:30; 12:44-45; 13:20 † 14:10 Jon 14:20; 10:38;
17:21 ‡ 14:11 Jon 5:36; 10:38 § 14:12 Luk 10:17 * 14:13 Mat 7:7 † 14:15 Dut 11:13; Jon 13:34; 1Jon 2:3-5,24;
5:3; 2Jon 6 ‡ 14:16 Jon 14:26; 15:26; 16:7 § 14:17 Jon 15:26; 16:13; 1Jon 4:6; 5:6 * 14:17 1Kor 2:14 † 14:19
Jon 16:16 ‡ 14:19 Jon 6:57 § 14:20 Jon 10:38; 17:21 * 14:21 Jon 16:27; 1Jon 2:5 † 14:22 Uək 10:41
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23Mətəu Iesu təməni=pən kəm inməmə, “Iətəmimi iətəm tolkeikei iəu, in otatol nəuiak,
kəni rəhak Tatə in otolkeikei in. Konu iəu mɨne rəhak Tatə, itɨmlau oiəkiəuva mətuatɨg
itɨmahal min. Kəni itɨmlau iəkuol imatɨmlau əha ikɨn.‡ 24 Iətəmimi iətəm təsolkeikeiən
iəu, in təsoliən nəuiak. Nəghatiənmɨn u iətəmnəmotətəu iəmatəni, iəməsəni aruiən ilah.
Mətəu iəmos ilah o rəhak Tatə iətəm in təmahli=pa iəu iəkuva.§

25“Iəu iatəni pətɨgəmnəghatiənmɨnukəmtəmahnian iətatɨg əhanəhkitahmin itəmah.
26MətəuNarmɨnRəhaUhgɨnu, in Iasiru, iətəmTatəUhgɨnotahli=pa enərgək, in otəgətun
itəmah e natimnati mɨn rəfin. Kəni in otol itəmah məmə nɨkitəmah otətəhti natimnati
mɨn u iətəm iatəni kəm təmah, məsotaluiən lan.*

27 “Rəueiu əha tɨnuəkɨr məmə iəu oiəkəpəh itəmah. Iəu iətələhu nəməlinuiən rəhak
tətatɨg o təmah.† Konu nəməlinuiən u, iətəm iəkəfɨnə, təsəhmeniən e nəməlinuiən iətəm
nəhue nɨftəni u tətəfɨnə. Itəmah, nɨkitəmah təsahməiən kəni məsotəgɨniən.

28 “Itəmah nɨnotətəu rəkɨs rəhak nəghatiən, iəməni=pɨnə kəm təmah məmə, ‘Iəu
oiəpanəpəh itəmah, mətəu uərisɨg, oiəpanɨtəlɨg=pa mɨn o təmah.’ Nəmə nəkotolkeikei
pəhriən iəu, kəninɨkitəmahotagiən əməməmənəkoteruh iəu iatuvənorəhakTatə,mətəu-
inu in ilɨs tapirəkɨs iəu. 29 Iəu iətəni pətɨgəm rəkɨs əmə natimnati mɨn u kəm təmah u
rəueiu, nian ilah kəsotol əhanəhiən, məmə nian ilah kɨnəhuva mautol nɨpəhriəniən lan,
kəni itəmah onəkotəhatətə lak. 30 Rəueiu əha, ko iəsəghatiən təfəməh mɨn kəm təmah,
mətəu-inuSetənu iərmənɨg rəhanəhuenɨftəniu,‡ in tɨnuva. In təsosiənnəsanəniənməmə
otol win lak.§ 31Mətəu iəu iatol əhruahru əmə nəuia Tatə Uhgɨn məmə nətəmimi rəha
nəhue nɨftəni okotəhrunməmə iəu iəkolkeikei in.*

“Intələh, pəh kotəhtul motagɨmu ikɨnu, mautəhuvən.”

15
Iesu in təhmen

e nəukətɨ nɨgi pəhriən
1 Kəni Iesu təni məmə, “Iəu u,* iəu iəkəhmen e nəukətɨ nɨgi pəhriən. Kəni rəhak Tatə in
təhmen e iətəmimi iətəm tətətahlɨn nɨgi u.† 2 Nəhlmɨ nɨgi mɨn rəfin iətəm kəsotəuəiən,
in tətətei rəkɨs ilah, kəni nəhlmɨ nɨgi rəfin u iətəm kautəuə, in tətafəl vivi ilah,‡ məmə
ilah okotəuə e nəualah tepət.§ 3 Itəmah nəkotəhmen e nəhlmɨ nɨgi u. Kəni iəu inafəl
vivi rəkɨs itəmah e nəghatiən mɨn iətəm iəməni=pɨnə kəm təmah.* 4 Otəhtul=pa lak,†
kəni iəu oiəkəhtul=pɨnə e təmah. Nəhlmɨ nɨgi otəsəuəiən nəmə in təsəhtul-pəniən e
nəukətɨn. Təhmen əmə, itəmah ko nəmiəgəhiən rəhatəmah təsəuəiən e nəuan nəmə
nəsotəhtul=paiən lak.‡

5 “Iəu u, iəu nəukətɨ nɨgi. Kəni itəmah nəhlmɨ nɨgi mɨn, nəhlmɨ nɨgi mɨn iətəm
tatɨlpɨn=pavivi lak,mautəhtul=pa. Nəmiəgəhiənrəha iətəmimi iətəmtətəhtul=pa lakkəni
iətəhtul=pən lan, in otəuə e nəuan tepət. Mətəu itəmah u, nəmə nəsotəhtul=paiən lak, ko
nəsotoliən nati kəti.§ 6Nəmə iətəmimi təsəhtul=paiən lak, in təhmen e nəhlmɨ nɨgi kəti,
iətəmkɨnəraki lankəni tɨnɨmətu rəkɨs. Nəhlmɨnɨgimɨn tol lanəha, kəhrunnəmki-pəniəne
nɨgəm, kuvan əhtuv.* 7Nəmə itəmah nəkotəhtul=pa lak, kəni nəghatiən rəhak nəmotətəu
rəkɨs tətatɨg e nɨkitəmah, nati nak itəmah nəkotolkeikei, nəkotəhrun neasiəiən lan. Kəni
‡ 14:23 Esik 37:27-28; Sek 2:10; Efəs 3:17; 1Jon 4:12,16; Nəh 21:3 § 14:24 Jon 5:19; 7:16; 8:28; 12:49-50 * 14:26
Jon 15:26; 16:7,13; 1Jon 2:27 † 14:27 Aes 9:6-7; Luk 2:14; 24:36; Jon 16:33; Rom 5:1; Fɨl 4:7 ‡ 14:30 Jon 12:31
§ 14:30 Otəsuvəhiən kəni nəmə təhro nətəmimi rəha Iesu nɨkilah otəhti məmə Setən tatol win. Mətəu Iesu təməni
nəghatiən uməmə otləfəri nətəlɨgiən rəhalahməmə nɨpəhriəniən, nətəlɨgiən rəhaUhgɨn tɨnatuva. * 14:31 Jon 10:18;
12:49 * 15:1 Jon 6:35 † 15:1 Aes 5:1-7 ‡ 15:2 Hip 12:5-11 § 15:2 Mat 7:20; Kəl 5:22-23; Efəs 5:8-9; Fɨl
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Uhgɨn otol kəm təmah.† 8Nian nəmiəgəhiən rəhatəmah otəuə e nəuan tepət,‡ nati əha in
tətəfəri nərgɨ rəhak Tatə, kəni e noliən u, tətəgətunməmə itəmah rəhakmɨn nətəmimi.§

9 “Tatə Uhgɨn in tolkeikei pɨk iəu. Təhmen əmə, iəu iəkolkeikei itəmah lanəha. Otəhtul
e rəhak nolkeikeiən. 10 Nəmə itəmah nautol rəhak nəghatiən,* kəni onəkotəhtul=pa e
rəhak nolkeikeiən, təhmen əhruahru əmə məmə inu iəu iəmol nəghatiən mɨn rəha Tatə
Uhgɨn, kəni iətəhtul=pən e rəhan nolkeikeiən. 11 Iəu iəmətəni pətɨgəm nəghatiən mɨn
u kəm təmah, məmə nɨkitəmah otətagiən, təhmen əmə məmə iəu nɨkik tətagiən. Konu
nɨkitəmah otagiənmagiənməriauəh.†

12“Itəmahnəkotəkeikeimautol nəghatiənu rəhak. Tətəniməmə itəmahonəkotolkeikei
itəmah mɨn, təhmen əmə məmə iəu iəkolkeikei itəmah lanəha.‡ 13 Iətəmi kəti tɨkə iətəm
tolkeikei pɨk in kəti tapirəkɨs iətəmimi u iətəm tətegəhan e rəhan nəmiəgəhiən məmə
otosmiəgəh in mɨn nəuvein.§ 14 Kəni nəmə itəmah nəkotol natimnati mɨn u iətəni kəm
təmah, tətəgətunməmə itəmah ko, iəumɨn nəuvein.

15 “Iəu oiəsauɨn mɨniən e təmah məmə noluək mɨn rəhak, mətəu-inu iətəm tatol uək,
in təruru natimnati mɨn iətəm rəhan iətəmi asoli tatol. Mətəu rəueiu əha, iəu iəkauɨn e
təmah, məmə iəu mɨn nəuvein, mətəu-inu natimnati mɨn rəfin u iətəm iəmətəu o rəhak
Tatə, inəni pətɨgəmrəkɨs kəmtəmah.* 16 Itəmahnəməsotɨtəpɨniən iəu,mətəu iəu iəmɨtəpɨn
itəmah.† Kəni iəu iəmələhu=pən itəmah məmə itəmah onəkəhuvən motol uək, kəni uək
rəhatəmah otəuə e nəuan.‡ Kəni nəuan u, in otətatɨg. Tol lanəha, kəni nəmə nəkoteasiə e
natimnati mɨn kəm Tatə Uhgɨn e nərgək, kəni in otəfɨnə kəm təmah. 17 Iətəfɨnə nəghatiən
kəti kəm təmah in tol lanu. Itəmah onəkotəkeikei motolkeikei itəmahmɨn.”§

Nətəmimi rəha nəhue nɨftəni, ilah kautəməki e nətəmimi rəha Iesu
18Kəni Iesu təni=pənməmə, “Okəmənətəmimi rəhanəhuenɨftəni u kautəməki e təmah,

nɨkitəmah otəkeikei məhti məmə aupən, ilah kəmotəməki lak lanəha.* 19Okəmə itəmah
nətəmimi rəha nəhue nɨftəni u, kəni nətəmimi rəha nəhue nɨftəni okotolkeikei itəmah,
mətəu-inu rəhalah u itəmah. Mətəu səniəmə itəmah nətəmimi rəha nəhue nɨftəni u. Iəu
iəmɨtəpɨn rəkɨs itəmah, kənimos rəkɨs itəmahonəhuenɨftəni. Kəni o nati u inu, nətəmimi
rəha nəhue nɨftəni, kautəməki e təmah.† 20 Nɨkitəmah otəkeikei mətəhti nəghatiən u
iəməni=pɨnə rəkɨs kəm təmahməmə, ‘Ioluək əmə kəti, təsapirəkɨsiən rəhan iətəmi asoli.’‡
Kəni mətəu-inu nətəmi rəha nəhue nɨftəni u, ilah kautol tərah agɨn ohniəu, kəni tol
lanəha, ilah okotol noliən kətiəh əmə e təmah.§ Nəmə ilah kəmotol rəhak nəghatiən, kəni
ilah okotol rəhatəmah nəghatiən. Mətəu ilah kəməsotol agɨniən rəhak nəghatiən mɨn.
21 Ilah okotol natimnatimɨn lanəha,mətəu-inu itəmah rəhakmɨn nətəmimi.* Ilah okotol
lanəha, mətəu-inu ilah kotəruru Uhgɨn iətəm təmahli=pa iəu.†

22 “Iəmuva kəni məghati kəm lah. Tol lanəha nəua nəghatiən u, ilah kəmoteruh
əsas rəhalah noliən tərah mɨn. Mətəu kəmotəuhlin matəlgɨlah ohniəu motəpəh rəhak
nəghatiən. Kəni rəueiu, kokəsotəniənməmə rəhalahnoliən tərah tɨkə.‡§ 23 Iətəmimi iətəm
tətəməki lak, in tətəməkimɨn e rəhak Tatə. 24 Iəmuvamol uəkmɨn u e nəhmtɨlah iətəmko
iətəpɨsɨn kəti təməsoliən. Tol lanəha, ilah kəmotəhrunməmə pəh u iəu. Kəni nati əpnapɨn
kəmotəhrun iəu,mətəu kəutəməki lak, kəni tol lanəhaməmə kəutəməkimɨn e rəhak Tatə.
Kəni rəueiu, ko kəsotəniənməmə rəhalah noliən tərah tɨkə.* 25Mətəu natimnati mɨn əha
otəkeikei mol lanəha, kəni mol məmə nəghatiən u otuva pəhriən iətəm nətəmimi aupən
† 15:7 Mat 7:7 ‡ 15:8 Kəl 5:22-23 § 15:8 Jon 8:31 * 15:10 Jon 14:15 † 15:11 1Jon 1:4 ‡ 15:12 Jon 13:34
§ 15:13 Jon 10:11; Rom 5:7,8; 1Jon 3:16 * 15:15 Jon 8:26 † 15:16 Jon 13:18 ‡ 15:16 Jon 15:5 § 15:17
Jon 15:12 * 15:18 Aes 66:5; 1Jon 3:13 † 15:19 Jon 13:16; 17:14 ‡ 15:20 Jon 13:16 § 15:20 2Tim 3:12
* 15:21 Aes 66:5; Mat 5:10-12; 10:22; Luk 6:22-23; Uək 5:41; 1Pitə 4:14; Nəh 2:3 † 15:21 Jon 16:1-3 ‡ 15:22 Iesu
tɨnuva kəni mol əpu rəhalah noliən tərah, kəni mol suaru o nɨtɨsiən ilah e təfagə tərah. Mətəu nətəmimi rəha nəhue
nɨftəni kəutəməki məmə inko Iesu tatol əpu noliən tərahmɨn rəhalah. Tol lanəha, ilah kotəpəh in kəni mautohtəu=pən
napinəpuiənmapirəkɨs nəhagəhagiən, kəni nati u in təfagə tərah asoli. (Jon 3:19-21; 9:39-41) § 15:22 Jon 9:41; Rom
1:20; 2:1; Luk 11:31-32 * 15:24 Jon 5:36; Mat 11:20-24
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kəmotətei rəkɨs e nauəuə rəha Lou. Rəhalah u Lou iətəm kotolkeikei pɨk tətəghati e lah
mətəni məmə, ‘Iəu iəsoliən nati kəti e lah, mətəu ilah kotəməki agɨn lak, mautol tɨməti
kəm iəu.’†

26 “Mətəu nian Iasiru otuva, in otəni pətɨgəm iəu. Narmɨn rəhaNɨpəhriəniən u, tatsɨpən
e Tatə Uhgɨn.‡ Iəu iəkahli=pa in tuva o təmah. 27 Konu itəmah mɨn, onəkotəkeikei
motəhtul pətɨgəm motəni iəu,§ mətəu-inu itəmah nautatɨg kitah min iəu e nətuəuiniən
e uək rəhakmuvamətəuarus=pa u rəueiu.

16
1 Iəu inətəni pətɨgəm natimnati mɨn u kəm təmah məmə nəsotəhlmaniən e rəhatəmah

nəhatətəiən. 2 Ilah okəpanotəhgi pətɨgəm itəmah e nimə mɨn rəha nuhapumɨniən
rəhalah;* kəni nɨpəhriəniən agɨn, nian əha ikɨn tətuva iətəm nətəmimi okotohamu
itəmah, kəni nɨkilah təhti məmə ilah kautol uək təuvɨr kəti rəha Uhgɨn.† 3 Ilah okotol
natimnati mɨn u, mətəu-inu ilah kotəruru pəhriən Tatə Uhgɨn, kəni motəruru pəhriən
mɨn iəu.‡ 4Mətəu iəu iəkaupənməni pətɨgəmnatimnati mɨn u kəm təmah. Kəni nian ilah
kɨnotətuəuin mɨnautol e təmah, kəni nɨkitəmah otəhti məmə iəu iəməni rəkɨs natimnati
mɨn u kəm təmah.”

Uəkmɨn iətəm
Narmɨn Rəha Uhgɨn otəpanol
Kəni Iesu təghati əhanəh matuvən, mətəni məmə, “Iəu iəməsəni pətɨgəmiən natimnati

mɨn u kəm təmah aupən, mətəu-inu iəmətatɨg kitah min itəmah. 5 Mətəu rəueiu
iəkɨtəlɨg=pən mɨn o rəhak Tatə iətəm təmahli=pa iəu, mətəu itəmah kəti təsətapuəhiən
ohniəu məmə, ‘?Ik onəkuvən iə?’ 6Mətəu rəueiu, tol lanu lan məmə iəməni natimnati
mɨn u kəm təmah, kəni nɨkitəmah təmahmə. 7Mətəu iəu iətəni pəhriən kəm təmahməmə,
otəuvɨr pɨk o təmah məmə iəu iəkagɨm rəkɨs e təmah. Mətəu-inu nəmə iəsagɨm rəkɨsiən
e təmah, kəni ko Iasiru§ təsuvaiən matɨg itəmah min. Mətəu nəmə iəu iəkagɨm muvən,
kəni iəu iəkahli=pa in tuvamatɨg o təmah.* 8Kəni nian in otuva, kəni otəgətun nətəmimi
rəha nəhue nɨftəni məmə ilah nol təfagə tərah, kəni nətəlɨgiən rəhalah təsəhmeniən o
noliən iətəm təhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni nətəlɨgiən rəhalah təsəhmeniən o nakiliən
noliən rəha nətəmimi. 9Narmɨn u otəgətun ilah məmə ilah nol təfagə tərah,† mətəu-inu
kəsotəhatətəiən lak. 10Narmɨn u otəgətun ilah məmə nətəlɨgiən rəhalah in təsəhmeniən
o rəhalah nəhruahruiən e nəhmtɨ Uhgɨn,‡ mətəu-inu iəu iəkɨtəlɨg=pən mɨn o rəhak Tatə,
kəni itəmah onəsoteruhiən iəu. 11 Narmɨn u otəgətun ilah məmə nətəlɨgiən rəhalah in
təsəhmeniən o nakiliən noliən rəha nətəmimi, mətəu-inu Uhgɨn in tɨnakil rəkɨs iərmənɨg
rəha nəhue nɨftəni u, Setən.§

12 “Iəu iatos əhanəh natimnati tepət mɨnməmə iəpanəni kəm təmah. Mətəu rəueiu əha,
ko nəsotos rəfiniən ilah. Tiəkɨs pɨk o təmah.* 13Mətəu nian Narmɨn rəha Nɨpəhriəniən
otuva,† in otit itəmah,molməmə itəmah nəkotəhrun nɨpəhriəniənmɨn rəfin. In ko təsəni
aruiən rəhan əmə nəghatiən. In otəni pətɨgəm əmə natimnati mɨn u in tətətəu o Tatə
Uhgɨn. Kəni in otəni=pɨnəmɨn kəm təmah natimnati mɨn u nian kəti okəpanəhuva. 14 In
otətəu nəghatiən pəhriən ohniəu kəni mətəni pətɨgəm kəm təmah. E noliən u, in otəfəri
iəu. 15Natimnati mɨn rəfin rəha Tatə Uhgɨn, in rəhak.‡ Tol lanəha, kəni iəu iətəni məmə,
Narmɨn u, in otətəu nəghatiən pəhriən ohniəu kəni matol əpu nɨpətɨn kəm təmah.”

Otəsuvəhiən koteruh Iesu
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16 Kəni Iesu təni=pən məmə, “Otəsuvəhiən onəsoteruhiən iəu, mətəu uərisɨg ko,
təsuvəhiən, kəni onəmanoteruhmɨn iəu.”§

17Kəni nətəmimi mɨn nəuvein rəhan, ilah kəutətapuəh-ətapuəh kəm lahmɨnməmə, “?
Nəghatiənu, nɨpətɨnnak? In tətəni kəmtahməmə, ‘Otəsuvəhiənonəsoteruhiən iəu,mətəu
uərisɨg, otəsuvəhiən, nəmanoteruhmɨn iəu.’ Kəni in təni məmə, ‘Mətəu-inu iəu iatuvən o
TatəUhgɨn.’ 18Nəghatiən u, ‘otəsuvəhiən’ nɨpətɨn nak? Kitah kotəruru nəghatiənmɨn əha
in tətəni.”

19 Kəni Iesu tɨnəhrun rəkɨs məmə ilah kotolkeikei məmə okotətapuəh o nati kəti
ohni, kəni təni=pən kəm lah məmə, “?Təhro? Iəu iəməni məmə, ‘Otəsuvəhiən itəmah
nəsoteruhiən iəu. Mətəu uərisɨg, təsuvəhiən onəmanoteruh mɨn iəu.’ ?Kəni rəueiu
nəutətapuəho təmahmɨnonɨpətɨnəghatiənu? 20Nɨpəhriəniənagɨnu iətəniməmə, itəmah
nɨkitəmah otahmə, itəmah onəkotasək pɨk,* mətəu nətəmimi rəha nəhue nɨftəni, nɨkilah
otagiən. Itəmah onəkotətəu tərah pɨk agɨn, mətəu nahməiən rəhatəmah otəuhlin=pa e
nagiəniən.† 21Nian nəmə tɨnuəkɨr məmə pətan kəti otemək, kəni in otətəu tərah, mətəu-
inu tɨnol nian rəhan məmə otətəu nahməiən əha. Mətəu uərisɨg, nəmə nətɨn tɨnair rəkɨs,
kəni innɨkin təsəhtimɨniənnahməiən əha. Innɨkin tətagiənpɨkmətəu-inunətɨn tɨnair=pa
e nəhue nɨftəni. 22 Kəni təhmen əmə, rəueiu əha itəmah nautətəu tərah. Mətəu uərisɨg,
konu iəu iəkeruhmɨn itəmah. Konu nɨkitəmah otagiən pɨk, ko iətəmimi kəti təsol mɨniən
itəmah nɨkitəmah tahmə mɨn. 23 O nian əha, itəmah onəsotətapuəh mɨniən o nati kəti
ohniəu. Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni kəm təmah məmə, nəmə itəmah nəkotətapuəh e nati
kəti o Tatə Uhgɨn e nərgək, kəni in otəfɨnə kəm təmah.‡ 24Mətəuarus=pa u rəueiu, itəmah
nəsotətapuəh əhanəhiənenati kəti enərgək. Otətapuəh lanenərgək, kənionəkotos,məmə
nɨkitəmah otagiənməri məriauəh.”§

Iesu təmehpahu rəkɨs e natimnati mɨn
rəha nəhue nɨftəni

25Kəni Iesu tətəghati əhanəhmatuvənmətəniməmə, “Iəu iətəni=pɨnənatimnatimɨnue
nəghatiən əuhlin,mətəni kəmtəmah.* Mətəunian əha ikɨn tətuva, iətəmiəu iəsənimɨniən
nəghatiən əuhlin lan, mətəu oiəkanus=pɨnə rəhak Tatə kəm təmah e noliən kəti məmə
itəmahonəkotəhrun vivi in lan. 26Enian əha, itəmahonəkoteasiə e natimnati kəmrəhak
Tatə e nərgək, mətəu iəu iəsəniən məmə iəu iəkuvən e nərgɨtəmah measiə e natimnati
ohni† 27mətəu-inu Tatə Uhgɨn, in əmə tolkeikei pɨk itəmah. In tolkeikei itəmah mətəu-
inu itəmah nəkotolkeikei iəu, kəni itəmah nəmotəhatətə məmə iəu iəmsɨpən lan. 28 Iəu
iəmsɨpən e Tatə Uhgɨn, muva e nəhue nɨftəni u. Konu rəueiu otəsuvəhiən kəni iəkəpəh
mɨn nəhue nɨftəni u, mɨtəlɨg=pənmɨn o Tatə Uhgɨn.”

29Kəni nətəmimi mɨn rəhan kəutəni məmə, “In konu! !Rəueiu əha ik nəsəghati əuhlin
mɨniən! Ik nətəni əhruahru əmə kəm tɨmah. 30Rəueiu əha inotəhrunməmə ik nəkəhrun
natimnati rəfin agɨn, kəni nati əpnapɨn nəmə iətəmi kəti təsətapuəh əhanəhiən nati kəti
ohnik, mətəu ik nəkəhrun nuhalpɨniən nəghatiən mɨn rəfin iətəm kəsətapuəh əhanəhiən
lan. Kəni nati u, tol kəni itɨmah iəkotəhrunməmə ik nəmsɨpən e Uhgɨn.”

31Kəni Iesu təni=pən kəm lahməmə, “?Nɨpəhriəniən, itəmah nɨnotəni nɨpəhriəniən lak
u rəueiu?‡ 32 Itəmah otətəlɨg-to lan, nian əha ikɨn tətuva, nɨpəhriəniən məmə nian əha
tɨniet pətɨgəm=pa rəkɨs, iətəm nətəmimi okotəgəu rəkɨs itəmah, nəkotaiu atiti, məhuvən
imatəmahmɨn ikɨn, motəpəh iəu, iəu pɨsɨn əmə.§ Mətəu ko iəu iəsan pɨsɨn əməiən, mətəu-
inu nian rəfin rəhak Tatə tətatɨg itɨmlaumin.*

§ 16:16 Jon 14:18 * 16:20 Mak 16:10 † 16:20 Jon 20:20 ‡ 16:23 Mat 7:7 § 16:24 Jon 15:7-8 * 16:25
Mat 13:34; Mak 4:33,34; Jon 10:6 † 16:26 Kitah kotəhrun nuvaiən o Uhgɨn e nəfakiən, təhmen əmə e kəlkələh mɨn
kautəhuvən o rəhalah mɨn tatə nətəm kotolkeikei ilah. Iesu tətəfaki o nati kətiəh əmə, inu, məmə Uhgɨn oteruh itah
məmə kotəhruahru e nəhmtɨn (Rom 8:34; Hip 7:24-25; 1Jon 2:1-2). Kəni tol lanəha, kitah kotəhrun nuvəniənmoteasiə
e natimnati o Uhgɨn. ‡ 16:31 Jon 4:23 § 16:32 Sek 13:7; Mat 26:56; Mak 14:27 * 16:32 Jon 8:29
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33 “Iəu iəməni pətɨgəmrəkɨs natimnatimɨnu kəmtəmah,məmə otol nəməlinuiən otatɨg
e nɨkitəmahmətəu-inu nəutatɨg lak.† E nəhue nɨftəni u, nahməiən otepət o təmah,‡mətəu
sotəgɨniən, motəhtul məha-məha,§ mətəu-inu inehpahu rəkɨs nəsanəniən rəha nəhue
nɨftəni.”*

17
Iesu təməfaki aru ohni

1Nian Iesu təməghati rəkɨs, kəni məsal-pəri ilɨs e neai, kəni mətəfaki mətəni məmə,
“Tatə, rəhak nian tɨnuva rəkɨs. Iəu iəkolkeikei məmə ik onəkəfəri nərgɨ Nətɨm, məmə

in mɨn otəmanəfəri nərgəm,* 2mətəu-inu ik nəməfən nəsanəniən mɨne nepətiən kəm in,
məmə in otarmənɨg e nətəmimi rəfin,† kəniməhrunmɨnnəfəniənnəmiəgəhiən itulɨn kəm
lahmɨnu, nətəmik nəməfənmɨn ilah kəmin. 3Kəni nəmiəgəhiən itulɨnu, nɨpətɨnuməmə
nətəmimi okotəhrun ik, iətəm ik əmə u ik Uhgɨn pəhriən,‡ kənimotəhrunmɨn Iesu Krɨsto
u, ik nəmahli=pa.§ 4 Iəu iəməfəri nərgəm e nəhue nɨftəni u,* kəni inol rəfin uək iətəm
ik nəməfa kəm iəu məmə iəkol.† 5 Tatə, rəueiu əha, tɨnol nian rəham məmə onəkos iəu
iəkuvnə mətatɨg kilau mɨn ik. Əfəri iəu məfa nepətiən əhagəhag kəm iəu, təhmen əmə
məmə inu, iəmos aupən kilaumin ik e nian nɨftəni u təmatɨkə əhanəh.‡

Iesu təməfaki o rəhanmɨn
6 “Nətəmimi mɨn u nətəm ik nəmos rəkɨs ilah o nəhue nɨftəni məfa ilah kəm iəu,

iəu iəmatol əpu nərgəm kəm lah, məmə ilah okotəhrun ik.§ Aupən, ilah rəham mɨn
nətəmimi, mətəu rəueiu ik nəməfa ilah e nəhlmək, məmə ilah rəhak mɨn nətəmimi. Ilah
kəmautohtəu=pən rəham nəghatiən, 7 kəni rəueiu əha, ilah kotəhrun məmə, natimnati
mɨn u ik nəməfa kəm iəu, ilah kautsɨpən əmə ohnik. 8 Ilah kotəhrun natimnati mɨn u,
mətəu-inu ik nəməni=pa rəkɨs nəghatiən kəm iəu, kəni iəu iəməni=pən kəm lah, kəni ilah
kautos e nɨkilah. Kəni ilah motəhrun məmə nɨpəhriəniən agɨn məmə iəu iəmsɨpɨnə lam,
kəni məutəhatətə lak məmə ik nəmahli=pa iəu.

9 “Iəu iətəfaki o lah mɨn u. Iəu iəsəfakiən o nətəmimi rəha nəhue nɨftəni, iətəfaki əmə o
nətəmimimɨn u nətəm ik nəməfa ilah kəm iəu, mətəu-inu ilah u rəhammɨn. 10Nətəmimi
mɨnu iatos, ilah rəfinrəham, konu ilah rəfinunətəmiknatos, ilah rəhak.* Kəninətəmimi
mɨn u, ik nəmol ilahməmə nəmiəgəhiən rəhalah tətəfəri nərgək.

11 “Rəueiu əha iətuva ohnik, kəni təsuvəhiən iəu iəsatɨgiən u e nəhue nɨftəni u. Mətəu
nətəmimi mɨn u, ilah okotatɨg əhanəh e nəhue nɨftəni u. Tatə, ik nəkəhruahru agɨn.
Onəkaskəlɨmnətəmimimɨnu kotatɨg vivi e nəsanəniən rəha nərgəmu ik nəməfa kəmiəu,
məmə ilah okotatɨg kətiəh əmə, təhmen e lau, kilau kətiəh.† 12Nian iəu iəmətatɨg itɨmah
min ilah, kəni mətəpali təuvɨr‡ o lah, e nəsanəniən e nərgəm əmə iətəm ik nəməfa kəm
iəu. Iəu iəmateh vivi ilah, iəməsairəuauiən e kəti.§ Kətiəh əmə u iətəm nətɨ nərəkɨniən,
inko Uhgɨn otəkeikei mahli=pən e Nɨgəm Asoli.* Konu nati əha otol lanəha, məmə otol
nəghatiən e Nauəuə Rəha Uhgɨn otuvamol nɨpəhriəniən.

13 “Rəueiu əha, iətuva ohnik, mətəu iətəni nəghatiənmɨn u nian iətatɨg e nəhue nɨftəni,
məmə ilah mɨn, nɨkilah otagiən məri məriauəh, təhmen əmə məmə iəu nɨkik tətagiən.
14 Iəu iəməni pətɨgəm rəham nəghatiən mɨn kəm lah. Kəni tol lanəha, nətəmimi rəha
nəhue nɨftəni u, kəsotolkeikeiən ilah, kəutəməki e lah,†mətəu-inu ilah səniəmə nətəmimi
rəha nəhue nɨftəni,‡ təhmen əməməmə iəu səniəmə iətəmi rəha nɨftəni u.
† 16:33 Jon 14:27 ‡ 16:33 Jon 15:18-21 § 16:33 Mak 13:9 * 16:33 Rom 8:37; 1Jon 4:4; 5:4; Nəh 2:7,11,17,26;
3:5,12,21; 21:7 * 17:1 Jon 12:23; 13:31,32 † 17:2 Dan 7:14; Mat 28:18; 1Kor 15:27-28 ‡ 17:3 Jon 17:25,26
§ 17:3 Fɨl 3:8 * 17:4 Jon 13:31 † 17:4 Jon 19:30 ‡ 17:5 Jon 1:1-2; 8:58; 16:28; Fɨl 2:6-11 § 17:6 Jon 1:18
* 17:10 Jon 16:15 † 17:11 Jon 17:21-23; Sam 133:1; Jon 10:30 ‡ 17:12 “Mətəpali təuvɨr,” nɨpətɨn u, iəmateh vivi
məmə nati kəti təsərəkɨniən,məsal vivi o lah. § 17:12 Jon 6:39 * 17:12 Inu Jutəs. Jon 6:70,71 † 17:14 Jon 8:23;
15:19 ‡ 17:14 1Pitə 2:11
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15 “Iəu iəsətapuəhiənohnikməmə onəkos rəkɨs ilah e nəhuenɨftəni u. Mətəu iəkolkeikei
məmə ik onəkahtɨpəsɨg e iətəmi tərah u Setən,məmə otəsuvaiənmərəkɨn ilah. Ik nəkəpali
təuvɨr§ o lah.*

16 “Iəu, səniəmə iətəmimi rəha nəhue nɨftəni u. Kəni tol lanəha, ilah mɨn səniəmə
nətəmimi rəha nəhue nɨftəni. 17 Rəham nəghatiən in nɨpəhriəniən rəfin. Onəkol rəham
nəghatiən məmə in otol uək e nəmiəgəhiən rəhalah məmə ilah nətəmimi pəhriən rəham
motasim motəhruahru.† 18 Ik nəmahli=pa iəu, iəkuva e nəhue nɨftəni u,‡ kəni təhmen
əmə, iəu inətahli pətɨgəmmɨn ilah, kautəhuvən e nəhue nɨftəni.§ 19Kəni iəu iətəfɨnə aru
iəuməmə iəkasim o noliən nəlpəkauiən rəham,*məmə iəkasiru e nətəmimimɨn u,məmə
ilahmɨn okotasimmotəhruahru, kəni ilah nətəmimi pəhriən rəham.†

Iesu təməfaki o nətəmokəpanotəhatətə lan
20 “Iəu iəsəfaki əməiən o nətəmi mɨn u, mətəu iətəfaki mɨn o nətəmimi mɨn u nətəm

okəpanotəhatətə lak e nəghatiən rəha nətəmimi mɨn u. 21 Tatə. Iəu iətəfaki o lah,
məmə ilah rəfin okəhuva kətiəh əmə, təhmen=pən əmə məmə inu kilau kətiəh əmə, kəni
iətəhtul=pɨnə lam, kəni ik nətəhtul=pa lak. Iətəfaki məmə ilah okəhuva kətiəh əmə kitah
min ik, məmə nətəmimi rəha nəhue nɨftəni okotəhatətə məmə ik nəmahli=pa iəu.‡ 22 Ik
nɨnəfa rəkɨs nepətiən§ kəm iəu, kəni iəu iətəfən pəti nepətiən rəhak kəm lah, məmə ilah
okəhuva kətiəh əmə təhmen əmə məmə kilau katuol kətiəh.* 23 Iətəhtul=pən e nɨkilah,
kəni ik nətəhtul=pa lak. Tol lanəha, iətəfaki məmə, ilah okəhuva kətiəh əmə e natimnati
mɨn rəfin məmə nətəmimi mɨn u rəha nəhue nɨftəni, ilah okoteruh motəhrun məmə ik
nəmahli=pa iəu, kəni məmə ik nəmolkeikei rəham nətəmimi† təhmen əmə məmə inu, ik
nəmolkeikei iəumɨne.

24 “Tatə, ik nəməfa ilah u e nəhlmək məmə ilah rəhak mɨn, kəni iəu iəkolkeikei məmə
ilah okotəhrunnuvaiən ikɨnko iətəmiəumɨn iəkuvən ikɨn,‡məmə ilah okoteruhnepətiən
əhagəhag rəhak§ iətəm iəu iatos. Nepətiən əhagəhag u, ik nəməfa kəm iəu, mətəu-inu ik
nəmolkeikei iəu aupən agɨn nian nɨftəni u təmatɨkə əhanəh.*

25 “Tatə, ik nəkəhruahru agɨn.† Nətəmimi rəha nɨftəni u, ilah kotəruru ik,‡ mətəu
iəu iəkəhrun ik. Kəni nətəmimi mɨn u rəhak mɨn, ilah kotəhrun məmə ik nəmahli=pa
iəu. 26 Iəu iəmol əpu ik kəm lah, məmə ilah okotəhrun vivi ik,§ konu iəu, oiəkəkeikei
matol əpu ik lanəha, məmə nolkeikeiən rəham otɨnpi vivi nɨkilah,* kəni məmə iəu aru
oiəkatɨg e nɨkilah. Nolkeikeiən u iətəghati lan, in nolkeikeiən rəham, təhmen məmə inu
ik nəkolkeikei iəu lan.”†

18
Tɨkɨmɨrmɨn rəha Iesu kəməhuvamotaskəlɨm in
(Mat 26:47-56;Mak 14:43-50; Luk 22:47-53)

1 Nian Iesu təmaupən məfaki rəkɨs, kəmohiet e taun u, kəni motohapumɨn=pən e
nɨtəni=pən e nɨpəg ləuahtəni kəti, nərgɨn u, Kitron. Kəni ikɨn əha, kəmərfei nɨgi olif tepət
ikɨn. Kəni Iesumɨne rəhanmɨn nətəmimimɨn kəməhuvən e nɨki nɨgi mɨn əha.
§ 17:15 “Onəkəpali təuvɨr,” nɨpətɨn u, oteh vivi məmə nati kəti təsərəkɨniən ilah. * 17:15 Mat 24:24; Jon 8:44; 1Pitə
5:8 † 17:17 Lev 11:44-45; Jon 15:3; 1Pitə 1:16 ‡ 17:18 Jon 3:17 § 17:18 Jon 20:21; Mat 28:18-20 * 17:19
Mak 14:24; Luk 22:19; Jon 6:51; 1Kor 11:24; Dut 15:19,21; Tait 2:14; Hip 9:14 † 17:19 Hip 10:10 ‡ 17:21 Jon 3:17
§ 17:22 Jon 1:14 * 17:22 Jon 14:20 † 17:23 Jon 16:27 ‡ 17:24 Jon 12:26 § 17:24 Nətəm kəutəfaki
kauteh nepətiən rəha Iesu nəuvetɨn u rəueiu, (Jon 1:14; 2Kor 3:18). Mətəu kitah kotəhrun məmə nəmə otɨtəlɨg=pa,
kitah okotəhmen lan, mətəu-inu e nian əha, okoteruh əsas rəhan nepətiən əhagəhag e nəhmtɨtah (1Jon 3:2). Nepətiən
əhagəhag rəha Iesu iətəm rəhan nətəmimi mɨn ilah okoteruh, inu rəhan nepətiən məmə in Uhgɨn, nepətiən əhagəhag
əha iətəm in təmos aupən nɨftəni təpənatɨg. * 17:24 Jon 1:1-3; 1:14; 1Pitə 1:20 † 17:25 Sam 119:137; Rom 3:26
‡ 17:25 Jon 15:21; 16:3 § 17:26 Jon 17:6 * 17:26 E fes u, nɨpətɨn keiu. Kətiəh, Iesu tətəfaki məmə Tatə Uhgɨn
otolkeikei rəhan mɨn nətəmimi, təhmen əmə məmə in tatolkeikei Iesu. Mətəu in tətəfaki mɨn məmə rəhan nətəmimi
okotolkeikei ilahmɨn təhmen əməməmə Tatə Uhgɨn in tatolkeikei Iesu. † 17:26 Jon 15:9; Rom 5:5
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2 Kəni Jutəs u, iətəmimi u uərisɨg in otəpanegəhan e Iesu kəm rəham mɨn tɨkɨmɨr, in
tɨnəhrun rəkɨs ikɨn əha, mətəu-inu nian nəuvein, Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi ilah
kəutuhapumɨn ilahmɨn ikɨn.* 3Kənipris asolimɨnmɨneFarəsimɨnkəmotahli=pənsoldiə
mɨn nətəmkautəhtul o Nimə Rəha Uhgɨn kəhuvamoteh Jutəs. Kəni Jutəs təmit ilah mɨne
soldiəmɨn nəuvein rəha nətəmRom,mit ilahməhuvən e nɨki nɨgi olif əha. Ilah kautəmki
nəuanɨsiə, mɨne lait mɨn, mɨne natimnati rəha nəluagɨniən.†

4 Iesu tɨnəhrun rəkɨs məmə natimnati mɨn u, in otuva tol lanu lan, mətəu in təmaliuək
muvən o lah, kəni mətapuəh o lahməmə, “Itəmah nəutəsal e pəh u?”

5 Ilah kəmotəni=pən kəm inməmə, “IətəmNasərɨt kəti, nərgɨn u Iesu.” Kəni in təni=pən
kəm lah məmə, “Mə Iəu u inu.”‡§ (Kəni Jutəs, suah u iətəm təmegəhan=pən e Iesu e
nəhlmɨlah, in tətəhtul ilah min.) 6 Kəni nian Iesu təməni məmə, “Mə Iəu U Inu,”* ilah
kəmotan e nəmtahlahmohtəlɨg, moteiuaiumotəmei e nɨftəni.†

7Kəni Iesu tatɨgmətapuəhmɨn o lahməmə, “?Itəmah nəutəsal e pəh konu?”
Kəni ilah kotəni məmə, “IətəmNasərɨt kəti, nərgɨn u Iesu.”
8Kəni Iesu təni=pənməmə, “Inəni=pɨnə rəkɨs kəm təmahməmə, ‘Mə Iəu u inu.’‡§ Nəmə

itəmahnəutəsal lak, kəni təuvɨrməmə nəkotəpəh nətəmimimɨn u, kautəhuvən lahuənu.”
9 In təməni lanəha məmə nəghatiən u iətəm in tɨnəni rəkɨs in otol nɨpəhriəniən lan.
Nəghatiən u təməni məmə, “Tatə, nətəmimi mɨn u nətəm nəmələhu=pən ilah e nəhlmək,
ko iəsairəuauiən e kəti.”*

10 Saimon Pitə təmatələs rəhan kəti nau rəha nəluagɨniən. Kəni əmeiko, in təmeuvi
pətɨgəm uəhai əmə rəhan nau, mauəh lan mohatuv rəkɨs nɨmatəlgɨ ioluək kəti rəha pris
asoli agɨn, nɨmatəlgɨnmaru. Nərgɨ suah kəha, Malkəs.

11 Mətəu Iesu təni=pən kəm Pitə məmə, “Əfən rəham nau e nɨmein. Ik onəkəkeikei
məhrunməmənahməiənurəhak,† iətəmTatəUhgɨn in təməfa kəmiəu, kəni iəu iəkəkeikei
mətəlɨg əmə lan, mol.”‡

Ilah kəmotələs Iesuməhuvən təhtul aupən e nəhmtɨAnəs
(Mat 26:57-58;Mak 14:53-54; Luk 22:54)

12 Kəni soldiə mɨn rəha nətəm Rom mɨne iətəmi asoli rəhalah, mɨne soldiə mɨn rəha
nətəm Isrel, kəmotaskəlɨm Iesu, kənimotəlis-ərain nəhlmɨn. 13Kəni kəmotaupənmotələs
in məhuvən təhtul e nəhmtɨ Anəs. Anəs u inu, in rəhn-iəuaniən Kaiəfəs. Kaiəfəs u inu,
in pris asoli agɨn e nu əha.§ 14Kəni Kaiəfəs u inu, in aupən təməni kəm nətəm asoli rəha
nətəmIsrelməmə təuvɨrpɨkməmə iətəmimikətiəh əməotɨmɨs onətəmimi, tapirəkɨsməmə
nətəmimi rəfin okohmɨs.*

Pitə təməniməmə
in təruru Iesu

(Mat 26:69-70;Mak 14:66-68; Luk 22:55-57)
15KəniSaimonPitəmɨne iətəmimikətimɨnrəha Iesu, ilaukəmiauərisɨge Iesu. Iətəmimi

ukətimɨnrəha Iesu, pris asoli agɨn in təhrunvivi. Tol lanəha, in təmɨtəu=pən Iesu,muvən
* 18:2 Luk 21:37; 22:39 † 18:3 Uək 1:16 ‡ 18:5 “Iəu u inu.” — Afin-to futnot e Jon 8:24. § 18:5 Jon 6:20;
8:24,28,58; 13:19; 8:6,8 * 18:6 “Iəu U Inu.” — Afin-to futnot e Jon 8:24. † 18:6 Nəh 1:17 ‡ 18:8 “Iəu u inu.” —
Afin-to futnot e Jon8:24. § 18:8 Jon 6:20; 8:24,28,58; 13:19; 18:6 * 18:9 Jon 6:39; 10:28; 17:12 † 18:11 Nian Iesu
təniməmə, “Ikonəkəkeikeiməhrunməmənahməiənurəhak,”nəghatiənKris əhruahru tətəniməmə, “?Oiəkəmnɨm-pən
e kap u iətəmrəhak Tatə otəfa kəmiəu?” EnəghatiənKris, “oiəkəmnɨm-pən e kap” in nəghatiən əuhlin, nɨpətɨnu,məmə
Iesu tətegəhan lan məmə in otos nahməiən u iətəm otuva ohni nian Uhgɨn otol nalpɨniən kəm in o noliən tərah mɨn
rəha nətəmimi rəfin. ‡ 18:11 Mat 20:22 § 18:13 E nian rəha Oltestɨmɨn, kətəfəri pris asoli agɨn mɨn kautəhtul
mətəuarus nian ilah okohmɨs. Mətəu e nian Jon təmətei nauəuə u lan, nətəm Rom kəmotəuhlin nətəlɨgiən əha, motol
məmə iətəmi tatol pris asoli agɨn, okəkeikei kətəfəri nɨtain, məmə iətəmi kəti in otəsarmənɨgiən nian təfəməh. E nu 6
AD, nətəm Rom kəmotəfəri Anəs məmə in otuva pris asoli agɨn, konu e nu 15 AD, kəmotosiahu in e rəhan uək, kəni
motəfəri Kaiəfəsməmə tatos nɨmein. MətəuAnəs in tatos əhanəh narmənɨgiən e nətəlɨgiən rəha nətəmIsrel, kəni nətəm
Isrel kəutəni əhanəhməmə in pris asoli agɨn. * 18:14 Jon 11:49-51
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əpəha iməe iat rəhanimə rəhapris asoli agɨnu. 16MətəuPitə in təmatəhtul əməeket. Kəni
iətəmimi kətimɨnu rəha Iesu, iətəmpris asoli agɨn təhrunvivi, in təmietmuva ihluə, kəni
məni=pən kəm pətan u iətəm tətəhtul o ket. Kəni in təmit Pitəmian imə. 17Kəni əmeiko,
pətan mɨtə u iətəm tətəhtul o ket, təmafu Pitə kəni tətapuəh ohni məmə, “?Ei, ik mɨn u
iətəmimi rəha suah kəha?”
Mətəu Pitə təni məmə, “Kəpə, səniəmə iəu rəhan iətəmimi.”
18 Kəni e nian əha, in nian rəha nətəpuiən, kəni noluək mɨn rəha pris asoli agɨn,

mɨne soldiə mɨn, ilah kəmotahli nɨgəm e nəmtahlɨ nɨgəm, kəni mautəhtul tɨtəlau lan,
məutətogəm. Kəni Pitəmɨn, in təmuvənmatəhtul, matətogəme nɨgəm.

Pris asoli agɨn təməghati
kəm Iesu

(Mat 26:59-66;Mak 14:55-64; Luk 22:66-71)
19Kəni pris asoli agɨn tətətapuəh e natimnati mɨn o Iesu. Tətətapuəh o nətəmimi mɨn

rəhanmɨne nəghatiənmɨn rəhan iətəm təmatəni mətəgətun ilah lan.†
20 Kəni Iesu tətəni=pən kəm in məmə, “Iəu iəmətəni rəhak nəghatiən mɨn e nəhmtɨ

nətəmimi. Nian rəfin, iətəgətun nətəmimi lan, əpəha e nimə mɨn rəha nuhapumɨniən,
kəni əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn, iətəm nətəm Isrel kəutəharəg ikɨn nian rəfin. Iəu
iəsəhluaigiən e rəhak nəghatiən mɨn. 21 ?Təhro nəkətapuəh lanu lan kəm iəu? Təuvɨr
məmənəkuvənmətapuəhonətəmimikəmotətəu rəhaknəghatiənmɨn. Ilahkotəhrunvivi
natimnati mɨn u iətəm iəməni.”‡

22Nian Iesu təmatəni nəghatiən əha, kəni soldiə kəti iətəm tətəhtul e Nimə Rəha Uhgɨn,
in tətəhtul əha ikɨn, təmem nɨkapɨn, kəni məni məmə, “?Nətəni lanko e pris asoli agɨn o
nak?”

23 Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Nəmə iəməni nəghatiən nəuvein
kəsotəhruahruiən, təuvɨr nəkəni pətɨgəm. ? Mətəu nəmə rəhak nəghatiən mɨn
kotəhruahru əmə, təhro nəkem iəu?”

24Kəni əmeiko Anəs tahli=pən Iesu tuvən o pris asoli agɨn u Kaiəfəs. Mətəu təmatəmki
əhanəh nɨləuɨs u kəməlis-ərain lan.

Pitə tɨnənimɨnməmə
təruru Iesu

(Mat 26:71-75;Mak 14:69-72; Luk 22:58-62)
25Kəni Saimon Pitə təhtul əhanəh mətətogəm e nɨgəm. Kəni kautətapuəh ohni məmə,

“?Ei, ik mɨn u, ik iətəmimi rəha iətəmi əha?”
Mətəu Pitə təni məmə, “Kəpə, səniəmə iəu rəhan iətəmimi.”
26 Kəni əmeiko, ioluək kəti rəha pris asoli agɨn, in nəuanɨləuɨs kəti rəha suah u Pitə

təmətahtuvmatəlgɨn aupən, in təməniməmə, “?Nɨkik təhti məmə iəmeruh ik itəmahmin
əpəha e nɨki nɨgi olif, uə kəpə?”

27Mətəu Pitə təni məmə, “!Kəpə! Səniəmə iəu.”
Kəni rəueiu agɨnmɨn, mənɨg kəti təkakə.§
Iesu in təməhtul aupən

e nəhmtɨ Pailət
(Mat 27:1-2,11-14;Mak 15:1-5; Luk 23:1-5)

28Kəni ləplapɨn agɨn, kəmotələs Iesumohiet e nimə rəha Kaiəfəs, məhuvən e nimə rəha
Pailət. Pailət in iətəm Rom, mətəu in tatos narmənɨgiən asoli Isrel. Nətəm Isrel kautos
nətuakəmiən kəti rəhalah, ilah kəsəhuvəniən e nimə rəha Ianihluə kəti. Nəmə okəhuvən
imə, kəni ilah kəutəni məmə ilah kotamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni ilah ko kəsotuniən
† 18:19 Nati əpnapɨnməmə Kaiəfəs in pris asoli agɨn e nu əha (fes 13), mətəu Anəs in tatos əhanəh nepətiən rəha pris
asoli agɨn kəti, mətəu-inu in pris asoli aupən ikɨn. Kəni fes u tətəghati e Anəs. (Jon 18:24; Luk 3:2; Uək 4:5-6). ‡ 18:21
Lou rəhanətəmIsrel tətəniməmə iətəmimi kəti ko təsəni pətɨgəmaruiən in e kot. Mətəupris asoli agɨn tətətapuəh o Iesu
məmə otəni pətɨgəmaru in. § 18:27 Jon 13:38
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nauəniən rəha lafet rəha Pasova.*† 29Nətuakəmiən u rəhalah, tol kəni Pailət in təmiet e
rəhan nimə, muva ihluə məmə oteruh ilah. Kəni in təmətapuəh məmə, “?Nɨpəgnəmtɨn
nak u itəmah nauteh=pən e suah u?”

30 Kəni ilah kəmotəni=pən kəm in məmə, “!Nəmə suah u in təsatgəhliən lou, kəni
iəsotələsiənməhuva ohnik!”

31 Kəni Pailət təni=pən kəm lah məmə, “Təuvɨr məmə itəmah onəkotələs in məhuvən,
kəni itəmahmotakil, tɨtəu=pən loumɨn rəhatəmah.”
Mətəu ilah kotəni=pən kəm in məmə, “Mətəu nətəm Rom əmə ilah kotegəhan məmə

kəhrunnohamuiən itəmi.” 32 Iesu təmətəniaupənməmə inotɨmɨs lanəha,‡kəninatimnati
mɨn u kəmolməmə nəghatiənmɨn u rəhan okəhuvamotol nɨpəhriəniən.

33Kəni əmeiko Pailət tuvənmɨn imə, kəni mauɨn e Iesu tuva məhtul aupən e nəhmtɨn,
kəni mətapuəh ohni məmə, “?Təhro? ?Ik kig rəha nətəm Isrel?”§

34Kəni Iesu təni=pənkəminməmə, “?Ikaru əmənətətapuəh lankonu lan, uənətətapuəh
mətəu-inu nətəmimi kəutəni=pɨnə iəu kəm ik?”

35 Kəni Pailət təni=pən məmə, “?Təhro? !? Ik nɨkim təhti məmə iəu iətəm Isrel kəti
u!? Nətəmimi imam ikɨn əmə mɨne pris asoli mɨn rəham, ilah kəmotegəhan=pa lam e
nəhlmək. ?Ik nəmol nati nak?”

36Kəni Iesu təni məmə, “Iəu, iəsoliən kig rəha nɨftəni u. Nəmə iəu kig kəti təhmen e kig
mɨn rəha nəhue nɨftəni u, kəni rəhak nətəmimi mɨn okotəluagɨn, motoh nətəmimi mɨn u
kotolkeikeiməmə okotəfən iəu e nəhlmɨ nətəmi asoli rəha nətəm Isrel. Mətəu iəu səniəmə
kig kəti rəha nəhue nɨftəni u.”*

37Kəni Pailət təməni məmə, “Pəhriən. Ik kig kəti ko.”
Kəni Iesu təni məmə, “Ik nəməni məmə iəu kig kəti. Iəu iəmair=pa e nəhue nɨftəni u o

nati kətiəh əmə,məmə iətəhtulpətɨgəmmətənipətɨgəmnɨpəhriəniən.† Kəni iətəmimi iətəm
nɨkin tagiənməmə otɨtəu=pən nɨpəhriəniən, kəni in tatətəlɨg e rəhak nəghatiən.”‡

38Mətəu Pailət təni=pən kəm inməmə, “?Nak u, nɨpəhriəniən?”
Pailət təmakil məmə

Iesu təkeikei mɨmɨs
(Mat 27:15-31;Mak 15:6-20; Luk 23:13-25)
Kəni Pailət təmiet mɨn muvən meh nətəmi asoli mɨn rəha nətəm Isrel, məni=pən kəm

lah məmə, “Iəu iəseruhiən noliən tərah kəti mɨne e suah u, iətəm tətəni məmə suah u
təmərəkɨn lou.§ 39Mətəu e noliən rəhatəmah, e nian rəha lafet rəha Pasova, nian rəfin
iatɨtɨs suah kəti mahli pətɨgəm e kaləpus. ?Kəni təhro? ?Itəmah nəkolkeikei məmə iəu
iəkegəhan lan kəni mɨtɨs kig rəha nətəm Isrel?”

40 Kəni ilah kotagət əfəməh motəni məmə, “! Kəpə! ! Itɨmah iəkotəpəh suah ko,
iəkotolkeikei Parəpəs!” Parəpəs u, in iakləh kəti, kəni in təmətəluagɨn mətohamu itəmi
məmə otəhgi pətɨgəmkəpmən rəha Rom.*

19
1Kəni Pailət təməfən Iesu e nəhlmɨ rəhan mɨn soldiə mɨn, kəni ilah kəmotalis.* 2Kəni

kəmotəmki nɨləuɨs iətəm tol nihlɨn nihlɨn, motol kəfəfau lan, təhmen e kəfəfau rəha kig,
kəni motaharu=pən e rəhn-kapə. Kəni məhuvən=pən e kot əfəməh kəti kəm in, tol nəugɨ
naris lan, təhmen e kot rəha kig. 3Kəni ilahməhuva ohni, məutəuvsan lan, kəniməutəni
* 18:28 E fes u, Jon tətəgətun məmə nətəmi asoli rəha Isrel ilah kəutalkut pɨk o nɨtəu-pəniən lou əlkələhmɨn rəhalah,
mətəu ilah kautolməmə ilah kəutohamu iətəmi kəti tɨmɨsmətəu-inu kəsotolkeikeiən in. † 18:28 Jon 11:55 ‡ 18:32
Iesu təməni məmə in otɨmɨs e nɨgi kəməluau (Mat 20:19; 26:2; Jon 3:14; 8:28; 12:32-33). Kəni nətəm Rom, ilah
kautohamu nətəmi kautol nərahiən, mautətu-pəri ilah e nɨgi kəluau. Mətəu nətəm Rom kəsotegəhaniən məmə nətəm
Isrel, ilah okotohamu itəmi iətəm tatol nərahiən. § 18:33 Mat 2:2; Luk 23:2-3 * 18:36 Luk 17:21; Jon 6:51
† 18:37 Jon 3:32 ‡ 18:37 Jon 8:47 § 18:38 Luk 23:4 * 18:40 Uək 3:14 * 19:1 Aes 50:6; 53:5
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məmə, “Ik u inu, kig rəha nətəm Isrel. Itɨmah iəkotəfən nɨsiaiən kəm ik.” Kəni ilah
mautem=pən əmə nɨkapɨn.

4KəniPailət tietmɨnmuvən ihluə, kənimətəni=pənkəmnətəmimiməmə, “Ei, nətəmimi.
Iəu iəkahli pətɨgəmmɨnsuahu tuva ihluə,məmə itəmahonəkoteruh-toməmə iəu iəsehiən
noliən tərah lanmɨne.” 5Kəni Iesu təmietmɨnmuva ihluə. In tətəfəfau e kəfəfau u kəmol
e ləhi iətəm tol nihlɨn-nihlɨn, təhmen e kəfəfau rəha kig, kəni matuvən e kot əfəməh tol
nəugɨ naris, təhmen e kot rəha kig, kəni Pailət təni=pən kəm lah məmə, “!Nətəmimi! !
Oteh-to! Suah u inu!”

6 Mətəu nian pris asoli mɨn mɨne soldiə mɨn nətəm kəutəhtul o Nimə Rəha Uhgɨn
kəmotafu, ilah kəmotagət əfəməh mautəni məmə, “!Okətu-pəri e nɨgi kəməluau! !Okətu-
pəri e nɨgi kəməluau!”†
Kəni Pailət təməni=pən kəm lah məmə, “Intələh, itəmah pɨsɨn əmə, otos məhuvən,

motətu-pəri e nɨgi kəməluau. Mətəu iəu iəseruhiən noliən tərah kəti mɨne lan.”
7Mətəu ilah kotəniməmə, “Rəhatɨmah kəti əha ikɨn lou tətəniməmə in otəkeikeimɨmɨs,

mətəu-inu in tətəni məmə in Nətɨ Uhgɨn.”‡
8 Kəni nian Pailət təmətəu nəghatiən u, in təməgɨn pɨk təhmɨn mɨn. 9 Kəni in təmatɨg

muvənmɨn imə, mətapuəh o Iesuməmə, “?Ik iətəm iə?”§
Mətəu Iesu təsuhalpɨniən rəhan nəghatiən. 10 Kəni Pailət təni=pən kəm in məmə, “?

Təhro nəsəni=paiən kəm iəu? ?Ik nəsəhruniən məmə iəu iətos nəsanəniən məmə iəkahli
pətɨgəm ik, kəni matos mɨn nəsanəniənməmə okəhti=pən ik e nɨgi kəməluau?”

11Kəni Iesu təni=pənkəminməmə, “NəməUhgɨn təməsoliənnati u, ko ik onəsos agɨniən
nəsanəniənməmə onəkakil iəu.* Tol lanəha, noliən tərah rəha iətəmi u iətəmtəməfɨnə iəu
e nəhlməm, in tərahmapirəkɨs rəham.”†

12 Kəni tətuəuin e nian əha, Pailət təmolkeikei məmə otəhlman e Iesu. Mətəu nətəmi
asoli mɨn rəha nətəm Isrel kəutagət əfəməh mautəni məmə, “Nəmə nəkəhlman e suah u
mahli pətɨgəm, kəni ik səniəmə iətəmimi rəha Sisə. Iətəmi kəti u iətəm tətəni məmə in kig
in tɨkɨmɨr rəha Sisə.”

13 Kəni nian Pailət təmətəu nəghatiən u, kəni təmit Iesu muva mɨn ihluə. Kəni in
təmuvən əha ikɨn kəti, nərgɨn u, Lou Kəpiel Epin-Epin, e nəghatiən Isrel, in Kapata,‡ kəni
mətəharəg-pəri e jeə rəha nakiliən. 14Tɨnuəkɨr mɨtɨgar təhtul əhruahru, e nian əhruahru
rəha nol əpenə-penəiən o noliən lafet rəha Pasova.
Kəni Pailət təni=pən kəmnətəm Isrel məmə, “!Ei, nətəmimimɨn əpə! !Otafu-to! !Suah u

in kig rəhatəmah!”§
15Mətəu ilah kəmotagət əfəməh, motəni məmə, “!Ohamu! !Ohamu! !Ətu-pəri e nɨgi

kəməluau!”
Kəni Pailət təməni=pən kəm lah məmə, “?Itəmah nəkotolkeikei mə iəu iəkətu-pəri kig

rəhatəmah e nɨgi kəməluau?”
Mətəu pris asoli mɨn kotəni məmə, “!Sisə əmə u, in rəhatɨmah kig!”
16 Kəni Pailət təmegəhan=pən e Iesu tuvən e nəhlmɨlah, məmə soldiə mɨn rəha Rom

okəhuvənmotətu-pəri e nɨgi kəməluau.*
Soldiəmɨn kəmotətu-pəri Iesu e nɨgi kəməluau
(Mat 27:32-44;Mak 15:21-32; Luk 23:26-43)

† 19:6 Uək 3:13 ‡ 19:7 Lev 24:16; Mat 26:63-66; Jon 5:18; 10:33 § 19:9 Pailət təmətapuəh lanəha o nəhruniən
məmə nəmə təhro Iesu in uhgɨn əkəku kəti, uə nəmə təhro nɨkin tətəhti məmə Iesu in iətəm e nɨtəni pɨsɨn kəti kəni
iətə-pɨsɨn kəti in otakil noliən rəhan (Luk 23:6-7). Iesu tɨnuhalpɨn rəkɨs nəghatiən rəhan, mətəu Pailət təməsəniən
nɨpəhriəniən lan (Jon 18:36-38a; Aes 53:7). * 19:11 Rom 13:1 † 19:11 Jon 18:30; Uək 3:13 ‡ 19:13 Kapata
in ikɨn kəti kəməlɨn kəpiel iətəm tepin-epin mɨn ikɨn, kol təhmen əmə e sɨmen. § 19:14 Jon 19:19,21-22 * 19:16
Pailət in təhrun əməməmə Iesu nati tərah tɨkə lan, mətəu in təhrunmɨnməmə nəmə təsoliən nɨkilah, okotol nərahiən,
kəni Sisə u kig rəha Rom təhrun nərakiən lan e uək rəhan.
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Kəni ilah kəmotələs Iesu məhuvən. 17 In tatələs nɨgi kəməluau rəhan,† miet matuvən
ikɨn kəti mɨn, nərgɨn u, Kolkotə e nəghatiən rəha nətəm Isrel. Nɨpətɨn u, “Louipɨl-uipɨl.”
18 Kəni ikɨn əha, kəmotətu-pəri Iesu e nɨgi kəməluau. Kəni kəmotatɨg motəhti=pən mɨn
iətəmimimil keiu e nɨgi kəməluau keiumɨn, kəti e nɨkalɨnmaru, kəti e nɨkalɨnməuɨl, kəni
Iesu in tətəhkul e nəlugɨn e lau.

19 Kəni Pailət təməni kətei rəkɨs nəghatiən kəti, kələs kan kəhti=pən e rəhn-kapə nɨgi
kəməluau. Nəghatiən u tətəni məmə,

IESU
IəTəMNASəRƗT

KIG RəHA NəTəM ISREL‡
20Kəni nətəmIsrel tepət, ilah kotafinnəghatiənu,mətəu-inu ikɨn əha kəmotəhti=pən Iesu
ikɨn, in iuəkɨr əmə o taun.§ Kəni nəghatiən u, kəmətei rəkɨs e nəghatiən rəha nətəm Isrel,
mɨne nəghatiən rəha nətəmRom,mɨne nəghatiən rəha nətəmKris.

21 Kəni pris asoli mɨn rəha nətəm Isrel, kəməhuvən motəni=pən kəm Pailət məmə,
“Onəsəteiən məmə, ‘Kig rəha nətəm Isrel.’ Təuvɨr mə onəkətei məmə, ‘Suah u in tətəni
məmə in kig rəha nətəm Isrel.’ ”*

22Mətəu Pailət təni məmə, “!Kəpə! Nati iətəm iəmətei təməhli əmə lanəha.”
Soldiəmɨn kəmotəuəri natimnati rəha Iesu

23 Kəni nian soldiə mɨn kəmotəhti-pəri rəkɨs Iesu e nɨgi kəməluau, kəni motos rəhan
napən, kəni motəuəri nəhmtɨn kuvət, mətəu-inu soldiəmɨn ilah kuvət. Mətəu kot əfəməh
rəhan, iətəmimi iətəm in təmol napən, təməsɨlpɨniən napən lan, in təmol apiəpiə əmə
napən əha. 24 Kəni soldiə mɨn u kɨnotəni-əni kəm lah mɨn məmə, “Ei, təsəuvɨriən məmə
okotearɨs nati u. Təuvɨr məmə okotatu əmə e tais ohni. Kəni iətəmi tol win lan, in tos
rəhan u kot.” Nati u təmiet məmə otol nəghatiən rəha Nauəuə Rəha Uhgɨn tuva mol
nɨpəhriəniən, u təməni məmə,
“Ilah kəmotəmki rəkɨs rəhak napən. Ilah kəmotəuəri e lahmɨn.
Kəni ilah kəmotatu e tais məmə otəgətunməmə pəh otos napənmɨn əha.”†
Kəni tol lanəha, soldiəmɨn kəmotol pəhriən lanəha.‡

Iesumɨne rəhanmamə
25 Kəni iuəkɨr əmə o nɨgi kəməluau rəha Iesu, nɨpətan kuvət kəmautəhtul əha ikɨn.

Mamə rəha Iesu, mɨne pia rəhan mamə, mɨne Meri kəti mɨn, pətan rəha Klopəs, mɨne
iahunin kətimɨnMeri pətanMaktələ.§ 26Kəni nian Iesu təmeruh rəhanmaməmɨne suah
u iətəm in tolkeikei pɨk* kautəhtul e nɨkalɨn, kəni təni=pən kəm rəhan mamə məmə, “!
Pətan, nətɨmko!”

27 Kəni məni=pən kəm suah u məmə, “Ik rəham u mamə.” Kəni tətuəuin e nian əha,
suah u təmit pətan u mian iman ikɨn, kəni in təmateh vivi in, təhmen e rəhan əhruahru
mamə.

Iesu tɨnɨmɨs
(Mat 27:45-56;Mak 14:33-41; Luk 23:44-49)

28 Kəni uərisɨg lan, Iesu təməhrun məmə uək mɨn iətəm in təmuva məmə otol, tɨnol
naunun rəkɨs.† Kəni o noliən nəghatiənmɨn e Nauəuə Rəha Uhgɨn tuvamol nɨpəhriəniən
lan, in təməni məmə “Inəuauə.”‡

29Kəni nosɨnati əkəku kəti əha ikɨn tətəharəg, kəmiuvi=pən wain lanu tarfu, məni lan
nəhmtɨn teiuaiu. Kəni ilah kəmotələs nati kəti talus-alus təhmen e kotɨn, kəni motəfən
e wain u, kəni motətu=pən e nəhlmɨ nɨgi kəti kətəni məmə hisop, kəni motləfəri tuvən
iuəkɨr onohlɨ Iesu,məməotəmnɨm. 30Kəninian in təməmnɨmwainunəuvetɨn, kəniməni
məmə, “!Natimnati rəfin tɨnol naunun!”§
† 19:17 Luk 14:27 ‡ 19:19 Jon 19:14,21 § 19:20 Hip 13:12 * 19:21 Jon 19:14 † 19:24 Sam22:18 ‡ 19:24
Jon 19:28,36,37 § 19:25 Luk 8:2; Jon 20:1,18 * 19:26 Jon tətəni aru əmə inməmə, “suah u iətəm in tolkeikei pɨk”
(Jon 13:23). † 19:28 Jon 17:4 ‡ 19:28 Sam 69:21; Jon 19:29 § 19:30 Luk 12:50; Jon 4:34; 17:4
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Kəni in təmarəg iahu e rəhn-kapə, mehag pətɨgəme rəhan nehagiən tiet, kəni mɨmɨs.
Suah kəti təməu nɨkalɨ Iesu

31Nian əha rəha nol əpenə-penəiən, mətəu-inu okəni lauɨg lan, nian rəha Sapət. (Kəni
Sapət u, in Sapət keikei kəti.)* Kəni nətəmi asoli rəha nətəm Isrel kəsotolkeikeiən məmə
nɨpətɨ suahmilahal əha okəhləhkul e nɨgi kəməluaumətəuarus=pənnian əha. Kəni o nati
əha inəha, ilah kəməhuvən motətapuəh o Pailət məmə otahli=pən rəhan mɨn nətəmimi,
kəhuvən, motahtɨhli nəhlkɨlahal, pəh ilahal okɨhlɨmɨs uəhai əmə. Konu ilah okotələs
rəkɨs nɨpətɨlahal. 32Kəni soldiəmɨn kəmotaupənmotahtɨhli nəhlkɨ suahmil u keiu iətəm
kəmotəhti=pən ilau e nɨgi kəməluau ilahal Iesu.

33 Mətəu nian kəməhuva o Iesu moteruh məmə in tɨnɨmɨs rəkɨs. Kəni əmeiko, ilah
kəsotahtɨhliən nəhlkɨn. 34Kəni soldiə kəti təməu əmə nɨkalɨn e rəhan nɨrəu,† kəni rəueiu
agɨn, nɨrəmɨne nəhu kəmuaiu əhmen-əhmen əmə,‡mətueiuaiu e nɨpətɨn.§ 35 (Kəni suah
kəti əha ikɨn tətəhtul,* in təmeh natimnati mɨn u e nəhmtɨn. Kəni nəghatiən mɨn rəha
suah u, in təhruahru, kəni in təhrunməmə in tətəni pəhriən. Kəni in tətəni pətɨgəmməmə
itəmah mɨn onəkotəhrun motəhatətə lan.) 36Natimnati mɨn u kəməhuva məmə okotol
nəghatiən e Nauəuə Rəha Uhgɨn tuvamol nɨpəhriəniən lan,† u tətəniməmə, “Ko nɨkɨlkɨlin
kəti təsɨtəgɨtiən.”‡ 37 Kəni nəghatiən kəti mɨn e Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə, “Ilah
okoteruh suah u iətəmkəmotəu.”§

Josɨpmɨne Nikotiməs, ilau kəmiatənɨm Iesu
38 Kəni uərisɨg e natimnati mɨn u, iətəm Aramatiə kəti, nərgɨn u, Josɨp. Josɨp u, in

iətəmimi kəti rəha Iesu, mətəu tətəhluaig e nati u, mətəu-inu tətəgɨn e nətəmi asoli rəha
nətəm Isrel.* In təmuvən meruh Pailət, kəni tətapuəh ohni məmə otegəhan lan pəh tos
rəkɨs nɨpətɨ Iesu. Kəni əmeiko, Pailət təmegəhan lan, kəni in təmuvən mos rəkɨs. 39Kəni
Nikotiməs, u aupən in təmuvənmeruh Iesu lapɨn,† in təmuvən ilau Josɨp. In tatɨtol kətɨm
kəti, təməriauəh enati pien-pienmɨnumɨrmɨne alos. Kətɨmu təfɨgəmtəhmen e tate kilo.

40Kəni ilau kəmuos rəkɨs nɨpətɨ Iesu, muəuveg e napən təuvɨr kəti, nərgɨn u linən. Kəni
ilau kəmuol=pən mɨr mɨne alos e napən u, təhmen əhruahru əməməmə inu nətəm Isrel
kəutəuveg nɨpətɨ iətəmimi mɨne lan, mautohtənɨm. 41 Kəni ikɨn əha kəmətu-pəri Iesu
ikɨn e nɨgi kəməluau, nɨmai kəti əha ikɨn, kəni ikɨn əha, nɨpəg kəpiel kəti əha ikɨn, iətəm
katɨtənim itəmi ikɨn. Kəni ikɨn əha, kəsɨtənim=pən əhanəhiən iətəmi kəti ikɨn.‡ 42 Kəni
ilau kəmuələhu=pən nɨpətɨ Iesu e nɨpəg kəpiel u, mətəu-inu nian əha in nian rəha nətəm
Isrel kautol əpenə-penə lano Sapət,§ kəninɨpəgkəpiel iətəmkatɨtənɨmitəmi ikɨn, in iuəkɨr
əmə.

20
Iesu tɨnəmiəgəhmɨn
(Mat 28:1-10;Mak 16:1-8; Luk 24:1-12)

1 E Sante, ləplapɨn agɨn, tətapinəpu əhanəh, Meri u pətan Maktələ,* təmuvən e nɨpəg
kəpiel. !Kəni meruh məmə kəpiel asoli u kəmahtɨpəsɨg e nɨpəg kəpiel lan, kəmɨsuə rəkɨs!
2 Tol lanəha, kəni in təmaiu mɨtəlɨg muvən o Saimon Pitə mɨne iətəmimi u kəti mɨn rəha
* 19:31 Sapət u, in Sapət keikei kəti, mətəu-inu təmuva əhruahru e nian rəha lafet rəha Pasova. † 19:34 Sek
12:10; Nəh 1:7 ‡ 19:34 Nian nɨrəmɨne nəhu kəmuaiu tətəgətun məmə Iesu təmɨmɨs pəhriən agɨn. § 19:34 1Jon
5:6-8 * 19:35 Aposɨl Jon iətəm təmətei nauəuə u, in tətəghati aru əmə lan e fes 35 (Jon 19:26; 21:24). † 19:36 Jon
19:24,28,37 ‡ 19:36 Iesu in təhmen eNətɨ Sipsip rəha lafet rəha Pasova kəni nɨran otosmiəgəhnətəmimi rəhaUhgɨn.
(Jon 1:29; 1Kor 5:7; 1Pitə 1:19) Təhmenməmə kəməsatgəhliənnɨkɨlkɨli nenətɨ sipsipmɨn iətəmkatoh e lafet rəhaPasova
(Eks 12:46; Nam 9:12), e noliən əhmen əmə, nɨkɨlkɨli Iesu kəti, təməsɨtəgɨtiən. Sam 34:20. § 19:37 Sek 12:10; Nəh 1:7
* 19:38 Jon 7:13 † 19:39 Jon 3:1-2; 7:50 ‡ 19:41 Afin-to futnot e Jon11:38 iətəmtətəghati e noliən rəhanɨtənɨmiən
itəmi. § 19:42 Afin-to futnot e 19:31. * 20:1 Luk 8:2; Jon 19:25
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Iesu, u Iesu tolkeikei pɨk, kəni məni=pən kəm lau məmə, “Ilah kəmotələs rəkɨs nɨpətɨ
Iərmənɨg əpəha e nɨpəg kəpiel. Kəni iəkotəruruməmə kəmotələhu=pən iə nɨpətɨn.”

3Kəni Pitə mɨne iətəmimi kəti mɨn u rəha Iesu, kəmiaiet mətian məmə okueruh nɨpəg
əha. 4 Kəmuaiu əsanən mian, mətəu suah u kəti in təmaiu maupən mapirəkɨs Pitə,
maupən muvən əpəha nɨpəg u ikɨn. 5 Kəni in təməməhli-əməhli məsal=pən əpəha imə,
kəni meruh napən təuvɨr u linən tətəməhli, mətəu in təməsuvəniən imə.

6Kəni Saimon Pitə in təmiet pətɨgəm=pa mɨn, kəni miuvɨg=pən uəhai əmə imə e nɨpəg
kəpiel u, kənimeruhnapənmɨnukautəməhli, 7kənimeruhmɨnnapənukəməuveg rəhn-
kapə Iesu lan aupən. Napən u, in təsəməhli-pəniən ilah napən mɨn u nəuvein, mətəu in
kəmaiu-aiu vivi kələhupɨsɨn. 8 Iətəmimi u rəha Iesu iətəmtəmaupən, inmɨn təmuvən imə
enɨpəgkəpiel, kəni in təmeruhnatimnatimɨnu, kəni in təməhatətəməmə Iesu tɨnəmiəgəh
mɨn. 9 (Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə Iesu otəkeikei məmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən, mətəu
ilah kəsotəhrun vivi əhanəhiən nəghatiən əha.)†

Meri u pətanMaktələ in təmeruh Iesu
(Mak 16:9-11)

10Kəni iətəmimimil u rəha Iesukəmiatəlɨgmətian imalau ikɨn, 11mətəuMeri in tətəhtul
iuəkɨr e nɨpəg kəpiel u mətasək. Kəni nian in təmətasək əhanəh, kəni məməhli-əməhli
mətəsal=pən əpəha e nɨpəg. 12Kəni əmeikomafu agelo keiu əpəha imə. Napən rəhalau in
təruən vivi. Ilau kətuəharəg əha kəmələhu=pən Iesu ikɨn. Kətiəh tətəharəg e nɨmei rəhn-
kapə, kəni kətiəh e nɨmei nəhlkɨn.

13Kəni ilau kəmuətapuəh ohni məmə, “Pətan. ?Ik nətasək o nak?”
Kəni in təməni=pən kəm lau məmə, “Ilah kəmotələs rəkɨs nɨpətɨ Iərmənɨg rəhak, kəni

iəkəruruməmə kəmotələhu=pən iə.”
14 Nian in tɨnəni rəkɨs nəghatiən u, kəni meirair, kəni meruh Iesu tətəhtul, mətəu in

təruruməmə Iesu.
15Kəni Iesu təmətapuəh ohni məmə, “Pətan. ?Nətasək o nati nak? Ik nətəsal e pəh?”
Mətəu pətan u, nɨkin təhti məmə məta iətəmi u tətafəl nati əha ikɨn əha, kəni in

təməni=pən kəm inməmə, “Iətəmi asoli, nəmə ik nəmələs rəkɨs nɨpətɨn, kəni mələhu=pən
ikɨn kəti, əui, əni=pa-to kəm iəu, pəh iəu iəkuvənmos.”

16Kəni Iesu təni=pənməmə, “Meri.”‡
Kəni Meri təmeirair uəhai əmə, məsal=pən meruh, kəni məni məmə, “!Raponi!” (Inu

nəghatiən rəha nətəm Isrel u, nɨpətɨn təni məmə, “Rəhak Iəgətun.”)
17Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Saskəlɨmiən iəu, mətəu iəu iəsuvən əhanəhiən

əpəha ilɨs o rəhak Tatə. Mətəu ik, uvən, meh piak mɨn kəni məni=pən kəm lah məmə iəu
inatɨtəlɨg=pən ilɨs o rəhakTatə, kəni inmɨn rəhatəmahTatə. In Uhgɨn rəhak, kəni inUhgɨn
mɨn rəhatəmah.”

18Kəni Meri təmuvənmeruh nətəmimi mɨn rəha Iesu, kəni təni=pən kəm lahməmə, “!
Nəsuah mɨn əpə! !Iəu iəmeruh Iərmənɨg!” Kəni in təməni pətɨgəm nəghatiən mɨn iətəm
Iesu in təməni=pən kəm in.

Nətəmimimɨn rəha Iesu kəmoteruh in
(Mat 28:16-20;Mak 16:14-18; Luk 24:36-49)

19 E Sante ləhnaiuv, nətəmimi mɨn rəha Iesu kəmotuhapumɨn ilah mɨn əpəha e nimə
kəti, kəni motasisɨg e doə motol lok lan, mətəu-inu ilah kəutəgɨn e nətəmimi asoli rəha
nətəm Isrel. Kəni əmeiko, Iesu təmuva məhtul e nəlugɨn e lah kəni məni=pən kəm lah
məmə, “Pəh nəməlinuiən tətatɨg o təmah.”§ 20Kəni məgətun nəhlmɨn mɨne nəhlkɨn kəm
lah, kəni nɨkilah təmagiən pɨkmətəu-inu kɨnoteruh Iərmənɨg.*
† 20:9 Sam 16:10; Aes 53:11; Luk 24:25-27,46; Jon 2:22; Uək 2:24-28 ‡ 20:16 Iesu təmauɨn e nərgɨMeri e nəghatiən
Aram, u nəghatiən əhruahru rəhalau, konu in təhrunməmə Iesu. Məta ilau kətuəghati e nəghatiən Kris kəm laumɨn e
fes 13-15. § 20:19 Jon 20:21,26; Jon 14:27; 16:33 * 20:20 Jon 16:19-22
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21 Kəni Iesu təni=pən mɨn kəm lah məmə, “Pəh nəməlinuiən tətatɨg o təmah.† Tol mə
rəhak Tatə təmahli=pa iəu,‡ e noliən əhmen əmə, iəu iətahli=pən itəmah.”§ 22Kəni nian
in tɨnəni rəkɨs nəghatiən u, kəni in təmehag=pən e lah, kəni məni məmə, “Itəmah, otos
Narmɨn Rəha Uhgɨn.* 23 Nəmə nəkotalu e noliən tərah rəha iətəmimi, kəni Uhgɨn mɨn
otafəl rəkɨs noliən tərah rəhan. Mətəu nəmə itəmah nəsotaluiən e noliən tərah rəha
iətəmimi, kəni Uhgɨn otəsaluiən lan kəni məsafəl rəkɨsiən.”†

Iesumɨne Toməs
24Kəni iətəmi tueləf u kəti rəha Iesu, nərgɨn u Toməs, u kətauɨn lan məmə, Mil-Mil, in

təmɨkə e nian Iesu təmiet pətɨgəm=pa o lah. 25Kəni in mɨn nəuvein, ilah kəmotəni=pən
kəm inməmə, “!Ei, iəmoteruh rəhatah Iərmənɨg!”
Mətəu Toməs təməni=pən kəm lahməmə, “Nəmə iəkeruh nɨmei nil e nəhlmɨnmil, konu

iəkek enəuanəhlmək, konumeapənenɨmeinɨrəuenɨkalɨn, konupəh iəkəni nɨpəhriəniən
məmə in pəhriənməpanəhatətə lan. Mətəu nəmə iəsehiən, ko iəsəhatətəiən lan.”‡

26 Kəni tɨnos nəfakiən apiəpiə kətiəh rəkɨs, nətəmimi mɨn rəha Iesu kəutəharəg mɨn
əpəha imə, e nimə kətiəh əmə, kəni motahtɨpəsɨg e doə, motol lok. Kəni Toməs əha ikɨn
ilah min. Nati əpnapɨn kəmol lok e doə, mətəu Iesu tatɨg muva mɨn məhtul e nəlugɨn e
lah məni=pən məmə, “Pəh nəməlinuiən tətatɨg o təmah.”§ 27Kəni məni=pən kəm Toməs
məmə, “Eruh-to nəhlmək. Va mek e nəuanəhlməm. Kəni muahru=pa e nəhlməm kəni
meapən e nɨmei nɨrəu u e nɨkalɨk. Səniən neiuəiən lan, mətəu ik onəkəkeikei məhatətə
lak.”*

28Kəni Toməs təni=pən kəm inməmə, “Ik rəhak Iərmənɨg, kəni ik rəhak Uhgɨn.”†
29Kəni Iesu təni=pənkəminməmə, “Ik nəməhatətə lak,mətəu-inunəmeruh iəu.‡ Mətəu

nətəmimimɨnukəsoteruhiən iəu, kəni ilahkəutəhatətə lak, ilahokotosnəuvɨriənpəhriən,
nɨkilah tagiən pəhriən.”§

Nauəuə u, kəmətei məmə nətəmimi okotəhatətə e Iesu
30 Iesu təmol nəmtətiən mɨn tepət e nəhmtɨ rəhan nətəmimi, iətəm kəsətei rəkɨsiən e

nauəuə u.* 31Mətəu kəmətei natimnati mɨn u e nauəuə u məmə itəmah onəkotəhatətə†
məmə Iesu inKrɨsto iətəmUhgɨn təməniməməotahli=pa, inuNətɨUhgɨn. Kəmətei lanəha,
məmə itəmah onəkotos nəmiəgəhiən e nərgɨn, mətəu-inu itəmah nəutəhatətə lan.‡

21
Iesu təmol əpu in kəmrəhan nətəmimi ilah səpɨn

1 Uərisɨg e natimnati mɨn u, Iesu təmol əpu mɨn in o rəhan mɨn nətəmimi,* əpəha e
nɨpəkɨl e nɨkalɨ nəhu asoli, kətəni məmə Lek Kaləli.† Kəni təmol əpu in lanu. 2 E nian
əha, nətəmimi mɨn u rəha Iesu kəmotaliuək kətiəh: Saimon Pitə, mɨne Toməs u kətauɨn
lan məmə Mil-Mil, mɨne Nətaniəl u iətəm Kaləli iman lahuənu Kenə, mɨne nətɨ Səpəti
mil,‡ mɨne iətəmimi mil keiu mɨn rəha Iesu. 3 Saimon Pitə təni=pən kəm lah məmə, “Iəu
inatuvən iəkauəl e nəmumɨn.”
Kəni ilah kotəni məmə, “Intəh, pəh kitah rəfin kəhuvən.” Kəni ilah rəfin kəmoteiuaiu,

məhuvənebot kəti. KəniPitə təməpeg rəhannapənouək. Kəni ilahkəməhuvən,motəraki
e net, mətəuarus tian. Mətəu kəsotosiən nəmu kəti mɨne.§

4Kəni tɨnatian, kəni Iesu tuvamətəhtul ipari,mətəu rəhanmɨnnətəmimi, ilah kotəruru
məmə Iesu.*
† 20:21 Jon 20:19,26 ‡ 20:21 Jon 3:17 § 20:21 Mat 28:19; Jon 17:18 * 20:22 Esik 37:9; Jon 7:39; Uək 2:38;
8:15-17; 19:2; Kəl 3:2 † 20:23 Mat 16:19; 18:18 ‡ 20:25 Mak 16:11 § 20:26 Jon 14:27; 20:19,21 * 20:27 Luk
24:40 † 20:28 Nəh 4:11 ‡ 20:29 Jon 3:15 § 20:29 1Pitə 1:8-9 * 20:30 Jon 21:25 † 20:31 Jon 3:15 ‡ 20:31
Jon 19:35 * 21:1 Jon 21:14; Jon 20:19,26 † 21:1 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə “nəhu Lek Taipiriəs,” in
nərgɨ nəhu Lek Kaləli kəti mɨn. ‡ 21:2 Nətɨ Səpəti mil keiu, ilau u Jemɨs mɨne Jon. Jon u inu in təmətei nauəuə u.
§ 21:3 Luk 5:5 * 21:4 Luk 24:16; Jon 20:14
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5 In tətapuəh o lahməmə, “!Nəman! ?Nəsotosiən nəmu kəti?”
Kəni ilah kotəni məmə, “Kəpə, nəmu tɨkə.”
6Kəni in təni=pənkəmlahməmə, “Intəh, otəraki=pən-to enet enəvenmaru ikɨnenɨkalɨ

bot, kəni onəkotiuvi nəmu nəuvein.” Kəni əmeiko, kəmotəraki pətɨgəm e net, əmeiko,
mɨnotəruru niuvi-pəriən, mətəu-inu net təri mɨnəri mɨnəriauəh e nəmu.†

7 Kəni suah u iətəmi Iesu tolkeikei pɨk, in təni=pən kəm Pitə məmə, “!Ei! !Iərmənɨg
əhruahru əha!” Kəni nian Pitə təmətəu nəghatiən u, təmətəuti uəhai əmə e rəhan kot,
kəni miuvɨg pətɨgəm ləuantəhi, meai muvari. 8Kəni nətəmimi mɨn u nəuvein rəha Iesu,
ilah kəməhuvari e bot, motiuvi net əpəha təməriauəh e nəmu,mətəu-inu bot iuəkɨr əmə o
nɨpəkɨl, təhmen əmə o hanrɨt mitə. 9 Kəni nian ilah kəməhuvari, moteruh nɨgəm əkəku
kəti əha ikɨn, nəuanəmkeiuv tatuəu əhanəh, kəni nəmu nəuvein əha ikɨn, kətuvan e
nɨgəm,mɨne pɨret əha ikɨn.

10 Kəni Iesu təni=pən kəm lah məmə, “Otos nəmu mɨn ko nəuvein iətəm nəmotos
məhuva.”

11Kəni Saimon Pitə təmuvən mɨn e bot, kəni miuvi kəkan net muvən əpəha ipari. Net
u təriauəh e nəmu asoli mɨn, ilah rəfin uan-hanrɨt fifti-tri. Kəni nati əpnapɨnməmə net u
təməriauəhpauenəmu,mətəu in təməsəhapuiən. 12Kəni Iesu təməni=pənkəmlahməmə,
“Əhuvamotauən.” Kəni ilahnɨkilah təgɨnməməotətapuəhohniməmə, “?Ikpəhu?” mətəu-
inu ilahkɨnotəhrun əsasməmə in Iərmənɨg. 13Kəni Iesu təmospɨretmuvaməfənkəmlah,
kəni məfənmɨn nəmu.

14Kəni inu, nian tatol kɨsɨl lan, iətəm Iesu təmol əpu in o rəhanmɨn nətəmimi uərisɨg e
nian in təmɨmɨs, kəni məmiəgəhmɨn.‡

Iesumɨne Pitə
15Nian ilah kɨnotauən rəkɨs, Iesu təmətapuəh o Saimon Pitə, məmə, “Saimon Pitə, nətɨ

Jon. ?Ik nəkolkeikei iəu tapirəkɨs nətəmimɨn u?”
Pitə təni=pənkəminməmə, “Əuəh, Iərmənɨg, iknəkəhrunməmə iəu iəkolkeikei pɨk ik.”§
Kəni Iesu təni=pən kəm inməmə, “Intəh, ik onəkaugɨn rəhak nenətɨ sipsip mɨn.”
16Kəni Iesu tatɨgmətapuəhmɨn ohni məmə, “Saimon, nətɨ Jon. ?Ik nəkolkeikei iəu?”
In təni=pən kəm Iesuməmə, “Əuəh Iərmənɨg, ik nəkəhrunməmə iəkolkeikei ik.”
Kəni Iesu təni=pən kəm inməmə, “Intələh, ik onəkəsal vivi o rəhakmɨn sipsip.”*
17 Kəni mau kɨsɨl lan, Iesu tatɨg mətapuəh mɨn ohni məmə, “Saimon, nətɨ Jon. ?Ik

nəkolkeikei iəu?”†
Kəni Pitə, nɨkin təmahmə, mətəu-inu Iesu təmətapuəh ohni mau kɨsɨl, məmə, “? Ik

nəkolkeikei iəu?” Kəni in təni=pənkəminməmə, “Iərmənɨg, iknəkəhrunrəfinnatimnati.‡
Nəkəhrunməmə iəu iəkolkeikei ik.”
Kəni Iesu təni=pən kəm inməmə, “Intəh, ik ətaugɨn rəhakmɨn sipsip.§
18“Nɨpəhriəniənagɨnu iatənikəmikməmə, aupən, e rəhamnətəmaluəiən,nəməteargin

aru rəham kətəuti, kəni mətaliuək matuvən ikɨn mɨn rəfin iətəm nəkolkeikei məmə
nəkuvən ikɨn. Mətəunian ik onəkauəhli, onəkuahru enəhlməm, kəni iətə-pɨsɨnkəti otəlis-
ərain rəham kətəuti, kəni mit ik nəkian ikɨn ik nəsolkeikeiən məmə nəkuvən ikɨn.” 19 E
nəghatiənu, Iesu təmaupənmətəni pətɨgəmrəkɨs əmə, noliən iətəmPitə otɨmɨs, kəni rəhan
nɨmɨsiən,* in otəfəri nərgɨ Uhgɨn.†
Kəni Iesu təni=pən kəm inməmə, “Intəh, uərisɨg lak.”‡
Iesumɨne suah u

iətəm Iesu təmolkeikei pɨk
† 21:6 Luk 5:4-7 ‡ 21:14 Jon 20:1,19,26 § 21:15 Mat 26:33-35; Jon 13:37-38 * 21:16 Esik 34:2; Mat 2:6;
Jon 10:11; Uək 20:28; 1Pitə 5:2-3 † 21:17 Jon 13:38 ‡ 21:17 Jon 16:30 § 21:17 Nian Iesu tətəni məmə,
“onəkaugɨnrəhaknenətɨ sipsipmɨn,”mɨne “onəkəsal vivi o rəhakmɨnsipsip,”mɨne “ətaugɨnrəhakmɨnsipsip,” kahləni
nati kətiəh əmə e suaru pɨsɨn pɨsɨn e nəghatiən. * 21:19 Kətəniməmə e nu tatemɨn tətuva, kəni kəpanətu-pəri Pitə e
nɨgi kəməluau. † 21:19 Jon 13:36; 2Pitə 1:14 ‡ 21:19 Mat 4:19; 16:24
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20 Kəni Pitə teirair meruh iətəmimi kəti rəha Iesu tətuərisɨg e lau, iətəmimi u Iesu
tolkeikei pɨk. Iətəmi əha inəha, iətəm təmiəu-iəu muva iuəkɨr o Iesu e nian kəməutauən
e lafet rəha Pasova, kəni mətətapuəh ohni məmə, “?Iərmənɨg, pəh u otegəhan=pən lam e
nəhlmɨ rəhammɨn tɨkɨmɨr?”§

21 Nian Pitə təmeruh in, kəni tətapuəh o Iesu məmə, “?Iərmənɨg, mətəu təhro e suah
kəha?”

22Kəni Iesu təni=pənkəminməmə, “?Nəmə iəu iəkolkeikeiməmə in otətəmiəgəhmuvən
mətəuarus nian iəkɨtəlɨg=pamɨn, ik onəkəhrun o nak? Ik u, ik onəkəkeikeimuərisɨg lak.”

23 Kəni tol lanəha o nati u Iesu təməni, nəghatiən kəti əha ikɨn kətəni tɨtəlau-təlau
e piatah mɨn məmə, “Iətəmimi u rəha Iesu otəsɨmɨsiən,” mətəu Iesu təməsəniən kəm
Pitə məmə suah u otəsɨmɨsiən. In təməni əmə məmə, “?Nəmə, iəu iəkolkeikei məmə in
otətəmiəgəhmətəuarus=pən iəkɨtəlɨg=pamɨn, ik onəkəhrun o nak?”

24 Iətəmimi u rəha Iesu in iətəmimi kətiəh əmə iətəm tətəni pətɨgəm natimnati mɨn u,*
kəni inmətei rəkɨs nəghatiənmɨnu. Kəni itɨmah iəkotəhrunməmənəghatiənmɨnu tətəni,
in nɨpəhriəniən əmə.†

Naunun nəghatiən
25Kəni natimnati tepətmɨn əpəha ikɨn iətəmIesu təmol‡ kəni nəmənətəmimi kəmotətei

rəkɨsnatimnatimɨnu ilahrəfinenauəuəmɨn, iəu, nɨkik təhtiməmənəhuenɨftəniu təkəku
o nəlɨniən nauəuəmɨn u.

§ 21:20 Jon 13:23,25 * 21:24 Jon 15:27 † 21:24 Nian nəuvein, Jon tətəghati lanəha, mətəni məmə, “itɨmah,” uə
“in,”məsəniən “iəu,”mətəu in tətəni aru əmə in. (19:35; eruh-to 1Jon 1:1-4 mɨne Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u Jon:
?Pəh təmətei nauəuə u?). ‡ 21:25 Jon 20:30
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UəkMɨn
UəkMɨn Rəha Aposɨl Mɨn

Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u UəkMɨn
?Pəh təmətei nauəuəu? Luk təmətei nauəuəu. Afine “Nəghatiən əkuəkɨr rəhanauəuə

u Luk” o nəhruniənməmə Luk in pəh.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Luk təmətei nauəuə u tatuvən kəm in kəti, nərgɨn

u Teofɨləs, iətəm kətiəh əmə iətəm Luk təmətei nauəuə u “Nanusiən Təuvɨr Iətəm Luk
Təmətei” tatuvən kəm in. Nərgɨn u, nɨpətɨn təni məmə, “Iətəmimi iətəm tolkeikei Uhgɨn.”
Luk təmətei nauəuə u tatuvən kəm suah u, mətəu in təhrunməmə nətəm Isrel tepət mɨne
Ianihluə tepət okotafinmɨn.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Nauəuəmɨn rəha Nanusiən Təuvɨr kəutəghati e

nəmiəgəhiən mɨne nɨmɨsiən rəha Iesu. Nauəuə u tətəni pətɨgəmməmə niməfaki təməhro
lanu mətuəuin. Nɨpɨlga nauəuə aupən nəuvetɨn u tətəghati tepət e uək rəha Pitə, kəni
nɨpɨlga asoli iətəm tətuərisɨg lan tətəghati e nəmiəgəhiənmɨne uək rəha Pol.
?Təmətei nauəuə u o nak? Luk təmətei nauəuə u mətəni məmə niməfaki təməhro

lanu mətuəuin, kəni təməhro mɨn lanu niməfaki təmeviə. E nian əha, nətəm Isrel
tepət kəsotatɨgiən e nɨtəni Isrel, mətəu kəutatɨg e nɨtəni mɨn iətəm Rom tətarmənɨg e
lah. Aposɨl mɨn ilah rəfin nətəm Isrel. Nanusiən təuvɨr əha kəmaupən kəni=pən kəm
nətəm Isrel mɨne Nanihluə* mɨn u kəutohtəu=pən nəfakiən rəha nətəm Isrel. Kəni
Pitə mɨne Pol mɨne ilah mɨn nəuvein kɨnautos mɨnautuvən kəm Nanihluə mɨn əpnapɨn
mɨn. Təmə iərman tolkeikei məmə otɨtəu=pən nəfakiən rəha nətəm Isrel, in okəkeikei
kəhgi=pən kəni mɨtəu=pən mɨn lou əlkələh mɨn tepət. Mətəu Pol mɨne Pitə rəueiu
kɨnuəhrun məmə nəmə iətəmi tolkeikei məmə otəhatətə e Iesu, kəni ko nɨkin təsəhtiən
məmə okəhgi=pənmɨnemɨtəu=pən lou əlkələhmɨn əha. NətəmIsrel tepət nian kəmotətəu
nətəlɨgiən u, ilah kɨnotəməki e Pol mɨne Pitə mɨnautol nərahiən kəm lau. Mətəu ilau
kəmuhalpɨn=pən nəghatiən rəhalah. Nian kəmotələs Pol məhuvən e kot, nətəmi asoli
rəha Rom kəməsoteruhiən məmə in təmol nati kəti tərah. E naunun nauəuə u, Pol in
tətatɨg əpəha e taun asoli u Rom, u iətəmi asoli agɨn rəha Rom tətatɨg ikɨn. Kəni Pol
təmətəni pətɨgəmnanusiən təuvɨr, iətəmi tɨkəməmə otəniəhu.

Uhgɨn təməniməmə otahlipa Narmɨn rəhan
1Teofɨləs, e rəhak nauəuə iətəm iəmətei aupən, iəmətei noliənmɨn rəha natimnati rəfin

iətəm Iesu təmol mɨne mətəgətun nətəmimi lan. 2Nauəuə əha tətəni pətɨgəm nian Iesu
təmətuəuin rəhanuəkmətəuarus Uhgɨn təmos rəkɨsmuvən eNegəu eNeai. Mətəu aupən,
nian təməsuvən əhanəhiən e Negəu e Neai, Narmɨn Rəha Uhgɨn təmasiru lan məmə
otəgətun rəhan mɨn aposɨl†mɨn nati nak in tolkeikei məmə okotol. 3E nian təməmiəgəh
mɨn e nɨmɨsiən, nian tepət tətuva o lah, kəni koteruh in e nian kətiəh kətiəh e nian fote,
kəni matol əpu in kəm lah kəni məgətun ilah e noliən mɨn tepət məmə in təməmiəgəh
pəhriən e nɨmɨsiən. Kəni e nianmɨn əha, təmətəgətun ilah e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.

4 Iesu təmətatɨg əhanəh ilah min ilah, kəni nian kəti, nian təmətauən ilah min ilah, in
təməni=pən nəghatiən kəti kəm lah məmə, “Itəmah onəsotaupəniən mohiet u Jerusɨləm.
Onəkotəkeikei məutatɨg motətəuarus onəkotos Narmɨn Rəha Uhgɨn, u rəhak tatə təməni
əskasɨk rəkɨs məmə otəfən kəm təmah, təhmen lanu məmə iəu iəməni=pɨnə rəkɨs kəm
* : Nanihluə, Ianihluə—Afin-to e tiksɨnəri. 1:1 Luk1:3 † 1:2 “Aposɨl” in suahkəti iətəmIesuKrɨsto təmahli=pən
o nəni pətɨgəmiən rəhan nəghatiən. Nian nəkotafin nəghatiən əha “aposɨl” e nauəuə u, nɨpətɨn tətəni məmə nətəmimi
tueləf rəha Iesu u kəməutaliuək ilah mɨn. Kəni e nauəuə u, Pol təməni məmə in mɨn aposɨl kəti rəha Iesu, mətəu in
təməsaniən ilah nətəmimi tueləf mɨn əha. Nauəuə u, in tətəghati tepət e aposɨl mil, Pitə mɨne Pol. 1:2 Mak 16:19;
Luk 24:49-51 1:3 Luk 24:36-49; Uək 10:41
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təmah. 5Aupən Jon təmatol bəptais e nətəmimi e nəhu, mətəu otəsuvəhiən, Uhgɨn in otol
bəptais e təmah e Narmɨn Rəhan.”

Əpəha e Nɨtəuət RəhaNɨgi U Olif, Uhgɨn təmos Iesumuvən e Negəu e Neai
6 E nian mɨn əha, aposɨl mɨn kəməutatɨg ilah Iesu, kəmotətapuəh ohni məmə, “?

Iərmənɨg, rəueiu əha tɨnəuvɨrməmə ik onəkol kitah nətəm Isrel okotarmənɨg e nɨtənimɨn
rəhatah, uə kəpə?”

7 Mətəu Iesu təni=pən kəm lah məmə, “E nian mɨn rəha natimnati mɨn əha, Tatə
Uhgɨn təməhluaig e natimnati o təmah, məmə ko nəsotəhruniən. In pɨsɨn əmə, tɨnɨtəpɨn
rəkɨs e rəhan nəsanəniən. 8 Mətəu nian Narmɨn Rəha Uhgɨn otuva mətɨg e təmah,
itəmah onəkotos nəsanəniən. Kəni itəmah onəkotəkeikeiməhuvənmotəni pətɨgəmrəhak
nəghatiən əpəha Jerusɨləm, mɨne ikɨnmɨn əpəha Jutiə, mɨne Səmeriə, kəni mɨne ikɨnmɨn
rəfin e nɨtənimtəni mɨn.”

9Nian təməni rəkɨs əmə nəghatiən əha kəm lah, kəni Uhgɨn tos rəkɨs inməri matuvən e
neai. Nian ilah kəmauteruh, kəni nəpuə kəti tuva məuveg, kəni ilah kəsoteruhiən mɨn.
10 Nian kəməutəsal pəri əhanəh e neai məutəsəl lan, əmeiko suah mil keiu kəmuəfən
napən ruən kəmiaiet=pa e nəlugɨn e lah. 11 Kəni muəni=pən kəm lah məmə, “!Nətəm
Kaləli! ?Təhro nəutəhtul u ikɨnu məutəsal pəri lan əpətu lan e nəpuə? Iesu əha Uhgɨn
təmos rəkɨs o təmah mos məri matuvən e neai, in otəmanɨtəlɨg pa mɨn təhmen=pən əmə
lanəha, mə tətəri matuvən.”

Aposɨl mɨn
12 Kəni aposɨl mɨn kəmotsɨpən e nɨtəuət u kətəni məmə, Nɨtəuət Rəha Nɨgi U Olif,

motohtəlɨg=pən Jerusɨləm səniəmə isəu pɨk, iuəkɨr əmə. 13Nian kəmohiet=pən Jerusɨləm,
məhuvən=pən imə e nəuan nimə kəti əpəha ilɨs lan, ikɨn kəutatɨg ikɨn. Aposɨl mɨn əha,
nərgɨlah u Pitəmɨne Jonmɨne Jemɨsmɨne Antɨrumɨne Fɨlɨpmɨne Toməsmɨne Patolomiu
mɨne Matiu mɨne Jemɨs nətɨ Alfiəs mɨne Saimon Selot‡ mɨne Jutəs nətɨ Jemɨs. 14Nətəmi
mɨn əha mɨne nɨpətan mɨn, mɨne Meri u məmə rəha Iesu, mɨne notəha Iesu mɨn, ilah
kəutəhuva pəti-pəti e nɨkilah kətiəhməutəfaki nian rəfin.

Iətəmi u otos nɨmei Jutəs
15Kəniniankəti, niannətəmkautəhatətəe Iesukəməutəharəg, ilah tepət, təhmeneuan-

hanrɨt-tuenti ilah rəfin. Kəni Pitə təməhtul mətəghati kəm lah məmə, 16 “Piak mɨn mɨne
nəuvɨnɨk mɨn. Nuvəh aupən Narmɨn Rəha Uhgɨn təməfən nəghatiən kəti kəm Kig Tefɨt,
kəni Kig Tefɨt təni pətɨgəm. Təməni məmə suah kəti otegəhan e Iesu kəm nətəmimi, kəni
ilah okotaskəlɨm motohamu. Nəghatiən rəha Nauəuə Rəha Uhgɨn otəkeikei muva mol
nɨpəhriəniən lan, kəni rəueiu nəghatiən o suah u tɨnuvamol nɨpəhriəniən rəkɨs lan. Suah
u in Jutəs. 17 Jutəs, in rəhan əha ikɨn uəkməmə otasiru e tah, in kitah əmə.”

18 (Jutəs u inu təmos nəhmtɨ nɨftəni kəti e məni u təmos e noliən tərah iətəm in təmol.
E nɨftəni əha, təməmei morin kəni nərfɨn təhapu nɨsɨgan tiet. 19 Kəni nətəm Jerusɨləm
kəmotətəu nəghatiən əha, kəni ilah kotauɨn e nɨftəni əha e nəghatiən əha ikɨn məmə,
“Akeltama,” nɨpətɨn uməməNɨftəni E Nɨrə.)

20Kəni Pitə təməni məmə, “Natimnati iətəm Jutəs təmol təmuva mol nɨpəhriəniən lan
mətəu-inu e Nauəuə Rəha NəpuənMɨn, nəghatiən kəti tətəni məmə,
‘Təuvɨr məmə rəhan nimə tətəhtul əpnapɨn əmə, pəh iətəmi kəti otəsatɨgiən ikɨn.’§

“Kəni nəghatiən kəti mɨn tətəni lanuməmə,
‘Təuvɨr məmə iətəmi pɨsɨn kəti mɨn otuvamos nɨmein.’
1:4 Luk 24:49; Jon 14:16-17; Uək 2:33 1:5 Mat 3:11 1:6 Luk 24:21 1:7 Mak 13:32 1:8 Mat 28:19; Luk
24:48 1:11 Mat 26:64; Luk 21:27 1:12 Luk 24:50-53 ‡ 1:13 Eruh-to futnot e Mat 10:4 1:13 Mat 10:2-4
1:16 Sam 41:9 1:18 Mat 27:3-8 § 1:20 Nɨpətɨ nəghatiən uməmə, “pəh otɨmɨs.” 1:20 Sam 69:25; 109:8



UƏKMƗN 1:21-22 230 UƏKMƗN 2:15

21-22 “Kəni tol lanəha, iətəmi kəti otəkeikei mos nɨmei Jutəs mətəni pətɨgəm kəm
nətəmimi itɨmahmin, məmə Iərmənɨg Iesu təməmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən. Suah u, in suah
kəti iətəm itɨmah min iəmautan aupən e nian mɨn u iətəm Iərmənɨg Iesu təmətaliuək
lan. Suah u in suah kəti iətəm təmətatɨg nian Jon təmətəni pətɨgəmnəghatiən rəha noliən
bəptais e təmi, muvamətəuarus=pən nian Uhgɨn təmos rəkɨs Iesu o tahmosməri muvən
e Negəu e Neai.”

23Kəni ilah kəmotəni nərgɨ iətəmi keiu, kəti nərgɨn u Josɨp u nian nəuvein kətauɨn lan
məmə Pasapəs Jastəs, kəni kəti mɨn, nərgɨn u Matiəs. 24 Kəni ilah kəmotəfaki məutəni
məmə, “Iərmənɨg ik nəkəhrun nɨki nətəmimi rəfin. Ik əgətun e tɨmah məmə suah mil u,
in pəhruvən u ik nɨnɨtəpɨn rəkɨs 25məmə otaskəlɨmuək u rəha aposɨl iətəm Jutəs təməpəh
məmə otuvən e suaru iətəm tərah, iman əhruahru ikɨn.” 26Nian ilah kəmotəfaki rəkɨs,
ilah kəmoturin kəpiel nəuvein, kotəhmen e tais, məmə otəgətunməmə pəh otos uək əha,
kəni kəpiel mɨn kəmotəgətun nərgɨMatiəs. Kəni ilah kotəfən Matiəs məmə in aposɨl kəti,
kəni rəueiu tɨnol mɨn tueləf aposɨl ilah rəfin.

2
Narmɨn Rəha Uhgɨn təmuva e nəmiəgəhiən rəhalah

1E nian rəha Pentekos,* lafet kəti rəha nətəm Isrel, nətəmukəutəhatətə e Iesu kəməhuva
kətiəh. 2 Kəni rəueiu agɨn mɨn, kəmotətəu nati kəti təmsɨpəri e neai təhmen e nɨmətagi
asoli kəti tətərkərɨk, kəni nati kəha kəmotətəu təmuva məri rəfin e nɨpəgnəua nimə əha
kəutəharəg ikɨn. 3Kəni ilah kəmoteruh nati kəti təhmen e nəmnamɨ nɨgəm tatuəu. Kəni
nəmnamɨ nɨgəm mɨn əha, kəmotiuvɨg motan-əhmen nətəmimi rəfin nətəm kəutəharəg
əha imə. 4Kəni ilah rəfin, NarmɨnRəhaUhgɨn təmuvaməriauəhmətatɨg e lah, kəniməfən
nəsanəniən kəm lah, mol ilah kɨnəutəghati e nəghatiən ikɨ pɨsɨnmɨn.

5Kəninətəmimimɨnnəuvein əha ikɨnu, nətəmIsrel nətəmkəutəfaki kəmUhgɨn. Aupən,
ilah kəməhuvən e nɨtəni pɨsɨn pɨsɨn mɨn məutatɨg ikɨn, kəni rəueiu kohtəlɨg=pa məutatɨg
Jerusɨləm məmə okotol lafet rəha Pasova. 6 Nian ilah kəmotətəu nəghatiən mɨn əha,
nətəmimi mɨn tepət kəməhuva. Kəni ilah kəmotauɨt pɨk mətəu-inu kəmotətəu nəghatiən
mɨn rəhalah nətəmimi mɨn əha kəutəni. 7Kəmotauɨt pɨk agɨn kəni məutəni məmə, “!Ei! ?
NətəmKaləlimɨn əmə əhakəutəghati, uəkəpə? 8?Təhro əpəhakitahrəfinkəutətəurəhatah
nəghatiən mɨn ilah kəutəni? 9-11Kitah u nətəmimi ikɨ pɨsɨn pɨsɨn mɨn tepət. Ikɨn u nətəm
Patiə u ikɨn,mɨne nətəmMetiə, mɨne nətəmElam,mɨne nətəmMesopotemiə, mɨne nətəm
Jutiə, mɨne nətəm Kapatosiə, mɨne nətəm Pontəs, mɨne nətəm Esiə, mɨne nətəm Fritiə,
mɨne nətəm Pamfiliə, mɨne nətəm Ijɨp, mɨne nətəm Lipiə e nɨkalɨn=pən əha Saerin ikɨn,
mɨne nətəmRom, nətəm Isrel əhruahru, mɨne Nanihluə†mɨnmətəu kitah kəutəfaki kəm
Uhgɨn,mɨnenətəmKrit,mɨnenətəmArepiə. Mətəukitahrəfinkəmotətəu ilahkəutəghati e
nəghatiən ikɨ pɨsɨn pɨsɨnmɨn rəhatah,məutəni pətɨgəmnati asolimɨn iətəmUhgɨn təmol.”
12Narmɨlah təmiuvɨg pɨk, kəni kəmotətapuəh o lahmɨnməmə, “!Ei! ?Nak u tol lanu?”

13Mətəu nəuvein kəmotaləh əuvsan e lah, məutəni məmə, “Nati kəutapɨs əpəha.”
Pitə təmuhamteipən nɨpətɨ nati əha

14 Kəni Pitə təməhtul ilah lepɨn aposɨl mɨn, məghati əfəməh məni=pən kəm nətəmimi
məmə, “Nətəmimakmɨn nətəm Isrel, mɨne nətəm ikɨ pɨsɨn pɨsɨnmɨn u nəutatɨg Jerusɨləm,
otətəlɨg vivi-to lak, pəh iəkuhamtei=pɨnə nɨpətɨ nati əha kəm təmah. 15 Itəmah nəutəni
məmə nətəmi mɨn u kəutapɨs. Mətəu kəpə, kəsotapɨsiən. Nain klok əmə əha rəueiu
ləplapɨn. ?Kəni ilah kotəhramotapɨs?‡

1:21-22 Mak 1:9; 16:19; Jon 15:27 * 2:1 Pentekos — Afin-to e tiksɨnəri. 2:1 Lev 23:15-21; Dut 16:9-11 2:3
Mat 3:11 2:4 Mak 16:17; Uək 4:31; 10:44-46; 19:6 † 2:9-11 Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. ‡ 2:15
Nətəmimɨn əha kəsotəmnɨmiənwain ləplapɨn, kəni iətəmi tɨkəmə tapɨs ləplapɨn.



UƏKMƗN 2:16 231 UƏKMƗN 2:35

16 “Mətəu mə tol lanu lan. Iəni rəha Uhgɨn aupən, nərgɨn u Joel, təməni rəkɨs nati u
itəmah nəuteruh. In təməni məmə,

17 ‘Uhgɨn təməni məmə,
“E naunun nian mɨn, iəkəfən rəhak Narmɨn kəm nətəmimi rəfin. Ilah rəfin oko-

tos nəsanəniən lan. Nenətɨtəmah mɨn, nəman mɨne nɨpətan, ilah okotəni pətɨgəm
nəghatiən mɨn rəhak iətəm iəu iəkəfən kəm lah. Nətəm aluə mɨn rəhatəmah, Uhgɨn
otəfən nati kəti təhmen e nəməhlairiən kəm lah. Kəni nauəhli mɨn rəhatəmah
okotəməhlair e nəməhlairiən pɨsɨn pɨsɨnmɨn.

18 Səniəmə nətəmi asoli mɨn əmə, mətəu nəman mɨne nɨpətan ilah noluək mɨn əmə
rəhak, kəni iəkəfən Narmɨn rəhak kəm lah e nian mɨn əha. Kəni ilah okotəni pətɨgəm
nəghatiənmɨn rəhak iətəm iəkəfən kəm lah.

19 Oiəkol nati apɨspɨs mɨn əpəha e neai, mɨne nəmtətiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn e nɨtəni
mɨn. Onəkoteruh nɨrəmɨne nɨgəmmɨne nahnɨgəmokotəri motol nəpuə lan. 20Mɨtɨgar
otaupən mapinəpu lan, kəni məuɨg otasiə təhmen e nɨrə.§ Kəni ko uərisɨg, Nian asoli
agɨn rəha Iərmənɨg otuva.

21E nian əha, nətəmimi rəfin nətəmokotauɨn e Nərgək, iəu oiəkosmiəgəh ilah.” ’
22 “Nətəm Isrel, itəmah otətəlɨg e nəghatiən u. Itəmahnəkotəhrun vivi nati apɨspɨsmɨn,

mɨne nəmtətiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn iətəm Iesu iətəmNasərɨt təmol e nəsanəniən rəha Uhgɨn,
u itəmah nəmoteruh. Natimnati mɨn əha tətəgətunməmə Uhgɨn in pɨsɨn əmə təmahli=pa
Iesu tuva. 23EnəlpəkauiənrəhaUhgɨnu in təmol rəkɨsmələhuaupən, in təməfɨnə suahue
nəhlmɨtəmah. Kəni itəmahnəmotuhamu in e nian nəmotegəhan=pən lan tuvən e nəhlmɨ
nətəmkəsotəfakiən. Kəmotuh u, kəmotətu-pəri e nɨgi kəməluau kəni tɨmɨs.

24 “Mətəu Uhgɨn təmɨtɨs Iesu e nahməiən rəha nɨmɨsiən, kəni mol in təmiəgəh mɨn e
nɨmɨsiən, mətəu-inu nɨmɨsiən, rəhan nəsanəniən tɨkə o naskəlɨmiən in. 25 Tefɨt təməni
lanəha e Iesu aupənməmə,

‘Nian rəfin iəkəhrun məmə Iərmənɨg tətatɨg itɨmlau min. Ko iəsəgɨniən mətəu-inu
tətatɨg e nɨkalɨk itɨmlau mɨn. 26 Kəni tol lanəha, iəu nɨkik tətagiən pɨk, mətəni-vivi ik
e nohlɨk. Kəni nɨkik təməlinu mətəu iəkəhrunməmə Uhgɨn otosmiəgəh nɨpətɨk. 27Kəni
ko nəsəpəhiən narmək otətatɨg ima nətəm kəmohmɨs ikɨn. Kəni ko nəsegəhan mɨniən
nɨpətɨ rəham Iətəmimi Əhruahru məmə otəmnəmɨt. 28 Ik nəməgətun rəkɨs suaru rəha
nəmiəgəhiən kəm iəu, kəni ik onəkol iəu nɨkik tətagiən pɨk nian iətatɨg kilau mɨn ik.’
Inu nəghatiən Tefɨt təməni e Iesu aupən.
29 “Piak mɨn. Iəkolkeikei məmə iəkəni nati əhruahru kəm təmah. Iauəhli u kəha

rəhatahaupən,KigTefɨt, in təmɨmɨs rəkɨs, kənikəmɨtənɨm,kəni rəhansuvət tətatɨg imatah
ikɨn mətəuarus=pa u rəueiu. 30 Mətəu in iəni kəti rəha Uhgɨn, kəni in təhrun məmə
Uhgɨn təmos nonauvɨl kəti kəm inməniəkɨs nəghatiən kəti kəm inməmə iətəmi kəti e nɨra
rəhan otuərisɨg lan otəkeikei mol Kig. 31 Kig təmafu məmə nati u otəkeikei muva mol
nɨpəhriəniən lan. Kəni in təməni məmə Krɨsto əha, iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa,
Uhgɨnotol təmiəgəhmɨnenɨmɨsiən, kəniotəsəpəhiənnarmɨn tətatɨg imanətəmkəmohmɨs
ikɨn, kəni nɨpətɨn ko təsəmnəmɨtiən. 32 Kəni nəghatiən u tətəghati e Iesu u Uhgɨn təmol
rəkɨs təmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən. !Kəni itɨmah iəmoteh e nəhmtɨtɨmah! 33 Iesu, rəhan
tatə təmos in məri muvən e nɨkalɨn maru ikɨn, imə nɨsiaiən mɨne nəsanəniən. Kəni
təhmen=pən əməməməUhgɨn təməni rəkɨs lan aupən, in təməfənNarmɨn rəhankəmIesu
məmə Iesu otəfən kəm rəhan mɨn. Kəni natimnati mɨn u, nauteruh, məutətəu, Narmɨn
Rəha Uhgɨn tatol. 34 Kig Tefɨt təməsuvəniən e Negəu e Neai təhmen e Iesu. Kəni Tefɨt
təməsəghati aruiən lan nian in təməni nəghatiənmɨn əhaməmə,

‘Iərmənɨg. Ik Iərmənɨg rəhak. Uhgɨn Iərmənɨg təni kəm ik məmə, “Əharəg e nɨkalɨk
maru, ikɨn imə nɨsiaiən mɨne nəsanəniən, mətəhtahnin. 35 Oiəkol rəham mɨn tɨkɨmɨr

§ 2:20 Iənimɨn rəhaUhgɨnkəutəni nəghatiənmɨn lanəha e natimnati əskasɨkmɨnotəpanuva eNaununNian. 2:21
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2:33 Uək 5:32; 7:55-56
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mɨnməmə okotəhmen e nɨməulul iətəmnatevɨg-ərain e nɨftəni, kəni ik onəkarmənɨg e
lah.” ’

36Pəh nətəm Isrel rəfin kotəkeikei motəhrun vivi məmə Iesu əha iətəm itəmah nəmotətu-
pəri e nɨgi kəməluau, inəha, Uhgɨn təmol məmə in Iərmənɨg mɨne Krɨsto — u iətəmUhgɨn
təməni məmə otahli=pa.”

Nətəmimi tepət kəmotəni nɨpəhriəniən e Iesu
37Nəghatiən u rəha Pitə təmek pəhriən nɨkilah kəni nɨkilah təpəou. Kəni kəmotətapuəh

o Pitəmɨne aposɨl mɨn rəfinməmə, “Piatɨmahmɨn. ?Oiəkotəhro lanu?”
38 Kəni Pitə təməni=pən kəm lah məmə, “Onəkotəkeikei motəuhlin nətəlɨgiən

rəhatəmah, kəni kol bəptais e təmah rəfin kətiəh kətiəh e nərgɨ Iesu Krɨsto, məmə
Uhgɨn otafəl rəkɨs noliən tərah mɨn rəhatəmah. Kəni Uhgɨn otəfɨnə Narmɨn u kəm
təmah, 39mətəu Uhgɨn təməni rəkɨs nəghatiən u o təmah, mɨne nenətɨtəmah mɨn, mɨne
namipɨtəmah mɨn iətəm okəpanəhuva. Nəniəskasɨkiən u tətatɨg o nətəmimi rəfin mɨn u
iətəm Iərmənɨg Uhgɨn rəhatah tətauɨn e lah.”

40 Kəni Pitə təməni nəghatiən təuvɨr tepət məmə otiuvi=pa ilah kəhuva, kəni mətəni
kəm lah məmə, “O nəkohiet rəkɨs e nətəmi mɨn u, nəpiəh mɨne u nətəm kotərah məmə,
Uhgɨn otəsoliən nalpɨniən kəm təmahmin ilah.” 41Kəni ilah tepət u kəmotətəu nəghatiən
rəha Pitə kəmotəni nɨpəhriəniən lan, kəni kəmol bəptais e lah. E nian əha, nətəmimi tepət
təhmen e tri-tausɨn kəməhuvaməhuərisɨg e lah u kəutəhatətə e Iesu.

Naliuəkiən rəha nətəmimɨn u kəmautəni nɨpəhriəniən e Iesu
42Nian rəfin nətəmimi mɨn u kəutəni nɨpəhriəniən e Iesu, kəutətəlɨg e nəghatiən iətəm

aposɨl mɨn kəutəgətun ilah lan. E naliuəkiən rəhalah kəməhuva kətiəh, e nauəniənmɨne
Nauəniən Rəha Nəmtətiən Rəha Iesu,* mɨne nəfakiən. Kəni nian rəfin nɨkilah tətəskasɨk
məmə okotəkeikei mautol nati əha. 43Aposɨl mɨn kəmautol nati apɨspɨs mɨne nəmtətiən
pɨsɨn pɨsɨnmɨn e nəsanəniən rəha Uhgɨn. Kəni nətəmimi narmɨlah tatiuvɨg pɨk ohni.

44 Nətəmimi mɨn u kəutəhatətə e Iesu, nian rəfin kəutəhuva kətiəh məutəfən rəhalah
mɨn natimnati kəm lahmɨn; 45kəmə iətəmi kəti rəhan nati kəti tɨkə, kəni kəti təfən rəhan
natimnati mos məni lan, kəni məuəri mətuati kəni masiru lan. 46Nian rəfin kəutəhuvən
məutəfaki pəti e NiməRəhaUhgɨn.† Kəni kəmautəhuvən eniməpɨsɨnpɨsɨnmɨnməutəuəri
nauəniən nɨglah e nagiəniən mɨne nɨkilah pəhriən, kəni kəməutauən mɨn e Nauəniən
Rəha Nəmtətiən Rəha Iesu. 47Kəni nian rəfin kəutəni-vivi Uhgɨn, kəni nətəmimi kəutəni-
vivi ilah o rəhalah noliən. Kəni nian rəfin Iərmənɨg tatosmiəgəh nətəmimi, kəni ilah
kəməutəhuva kətiəh ilah nətəmkəutəhatətə e Iesu.

3
Uhgɨn təmol nati apɨspɨs e iətəmi u nəhlkɨn tərah

1 Nian kəti e tri klok ləhnaiuv, nian rəha nəfakiən, Pitə mɨne Jon kəmualiuək mətian e
Nimə Rəha Uhgɨn. 2 Suah kəti iətəm təsaliuəkiən e nian təmair mətəuarus=pa nian əha,
kəmələs kəhuva kaharu enamtɨhluə eNiməRəhaUhgɨnukətəniməməNamtɨhluəTəuvɨr.
Nian rəfin təteasiə e məni o nətəmimi kəutəhuvən imə. 3 Nian təmeruh Pitə mɨne Jon
kɨnətian məmə okia imə, in təmətapuəh o lau məmə okuəfən məni kəti kəm in. 4 Kəni
Pitəmɨne Jon nəhmtɨlau təməhtul lan. Kəni Pitə təni məmə, “Əsal=pameh itɨmlau.” 5Kəni
təməsal=pənmeruh ilau, nɨkin təhti məmə otos məni kəti o lau.

6MətəuPitə təməni=pənkəminməmə, “Rəhakməni tɨkəagɨn. Mətəunati iətəmiəu iətos,
iəkəfɨnə kəm ik. !E nərgɨ Iesu Krɨsto iətəm Nasərɨt, iətəni=pɨnə kəm ik, əhtul maliuək!”
7 Kəni in təmasiru lan, mos nəhlmɨn maru miuvi-pəri məmə otəhtul. Kəni əmeiko

2:35 Sam 110:1 2:36 Uək 5:30-31 2:39 Aes 57:19 2:41 Uək 2:47; 4:4 * 2:42 Nauəniən Rəha Nəmtətiən
Rəha Iesu — Afin-to e tiksɨnəri. 2:42 Uək 20:7 2:44 Uək 4:32-35 † 2:46 Nimə Rəha Uhgɨn — ikɨn nətəm Isrel
kəutəhuvaməutəfaki ikɨn kəmUhgɨn. 2:47 Uək 6:7; 11:21 3:4 Uək 14:9 3:6 Uək 4:10; 16:18
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rəueiu agɨn mɨn nəhlkɨn mil kəmuəhruahru. 8 Əmeiko təmətu-pəri məhtul mɨnətaliuək,
mətɨtəu=pən ilau mɨhluvən e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni mɨnətaliuək matiuvɨg-iuvɨg-pəri
mətəni-vivi Uhgɨn. 9 Kəni nətəmimi rəfin kəmoteruh in tətaliuək mətəni-vivi Uhgɨn.
10 Ilah kɨnotəhrunməmə suah əpələ inəha u iətəm təteasiə oməni nian rəfin e namtɨhluə
rəha Nimə Rəha Uhgɨn, kəni kəmotauɨt pɨk, narmɨlah təmiuvɨg o suah kəha mətəu-inu
nəhlkɨn tɨnəuvɨr.

Pitə təməghati kəmnətəmimi əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn
11Nian təmətəhkul=pənePitəmɨne Jon, nətəmimi rəfinnarmɨlah təmiuvɨgohni, kotaiu

məhuva məmə okotafu e lahal əha nəuvetɨn kəti e Nimə Rəha Uhgɨn u kətəni məmə
Fərantə rəha Kig Solomən.*

12 Nian Pitə təmeruh ilah, kəni təni=pən kəm lah məmə, “Nətəm Isrel. ? Təhro
narmɨtəmah tatiuvɨg pɨk o nati apɨspɨs u? ?Nauteruh itɨmahal nɨkitəmah təhti məmə
itɨmlau iətəmi asimmil keiu iəmol vi suah u e nəsanəniən əmə rəhatɨmlau? !Kəpə! 13Nati
apɨspɨs u iətəm nəmoteruh, Uhgɨn rəha Epraham, mɨne Aisək, mɨne Jekəp, mɨne tɨpɨtah
mɨn rəfin, in təməfəri nərgɨ rəhan ioluək lan, Iesu. Inu iətəmikətiəh əmə Iesu unəmotəfən
məməotuvənonətəmiasoli rəhakəpmənməmə ilahokotuhamu, kəninati əpnapɨnPailət
təməni rəkɨsməməokəsuhamuiənokəhlman lan,mətəu itəmahnəmotəni=pənkəmPailət
məmə kəpə, kəni motəpəh in. 14 Itəmah nəmotəpəh Iesu u in iol əhruahru mɨne iətəm
təuvɨr e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni nəmotətapuəh o Pailət məmə otəhlman e suah kəha iohamu
itəmi. 15Kəni e noliən əha, itəmah nəmotuhamu Iesu, iətəm nəmiəgəhiən rəfin tatsɨpən
ohni. MətəuUhgɨn təmol təmiəgəhmɨn enɨmɨsiən. Kəni itɨmah iəmoteruh e nəhmtɨtɨmah
məmə nɨpəhriən.

16 “Suah u iətəmi itəmah nauteruh motəhrun, in təməsanən əmə mətəu-inu itɨmah
iəutəhatətə e Iesu mɨne nəsanəniən rəhan. In nəsanəniən rəha Iesu mɨne nəhatətəiən
iətəm təməfa kəm tɨmah təmol vi suah u, kəni itəmah rəfin nəmoteruh.

17 “Piakmɨn. Iəu iəkəhrunməmə nati u nəmotol e Iesu itəmah rəhatəmah nətəmi asoli
mɨn, itəmah rəfin nəmotol mətəu-inu nəsotəhruniənməmə Iesu in pəh. 18Mətəu suaru u
inu rəha Uhgɨn o noliən rəhan nəghatiən u in təməni aupən, tɨnuva mɨnol nɨpəhriəniən
lan. E nəghatiən rəha iəni mɨn rəhan, in təməni rəkɨs məmə rəhan Krɨsto iətəm təməni
rəkɨs aupənməmə otahli=pa, in otəkeikei mətəu nahməiən e nɨpətɨn.

19 “Intəh, rəueiu əha, onəkotəkeikei motəuhlin itəmah e rəhatəmah noliən tərah mɨn,
kəni motohtəlɨg=pa o Uhgɨn məmə in otafəl rəhatəmah noliən tərah mɨn, kəni məmə
Iərmənɨg Uhgɨn otəfɨnə nəmeigiən mɨne nəsanəniən vi e nəmiəgəhiən rəhatəmah, 20 kəni
məmə in otahli=pa Krɨsto tɨtəlɨg=pamɨn, iətəmi iətəmUhgɨn təməni rəkɨs aupən. Krɨsto u
iətəghati lan, in Iesu. 21Mətəu Iesu otatɨg pɨpɨm e Negəu e Neai mətəuarus Uhgɨn otol vi
mɨn natimnati rəfin təhmen=pən e itəmi Uhgɨn təməni əskasɨk kəm təmah, iətəm rəhan
mɨn iəni mɨn aupən agɨn kəmotəni pətɨgəm.

22 “Kəni iəni asoli Mosɨs təməni pətɨgəmməmə, ‘Iərmənɨg Uhgɨn otəfəri iəni kəti mɨn e
təmah təhmen lak. Onakotəkeikei məutətəlɨg e natimnati mɨn rəfin in otəni kəm təmah
mautol nəuian. 23 Nətəmi mɨn u okotəhti nəuia iəni əha, Uhgɨn otos rəkɨs ilah o rəhan
mɨn nətəmimi kəni ilah okohmɨs.’ 24Kəni iəni mɨn rəfin kəmotəni əmə nəghatiən kətiəh,
təmətuəuin e iəni u Samuel, muva mətəuarus=pa u rəueiu, kəutəni əhanəh nian əha u
rəueiu.

25 “Nəniəskasɨkiənu iətəmUhgɨn təməni=pən kəmrəhan iənimɨn aupən, in rəhatəmah.
Kəni nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən iətəm Uhgɨn təməni kəm tɨpɨtəmah mɨn aupən, in
rəhatəmah mɨn, mətəu-inu Uhgɨn təməni=pən kəm Epraham məmə, ‘Oiəkol təuvɨr kəm
nətəmimi rəfin e nɨftəni, kəni nati kəti iətəmmipɨm Iosmiəgəh otol, otəfən nəuvɨriən əha
* 3:11 Fərantə rəha Kig Solomən— ikɨn kəti imə e Nimə Rəha Uhgɨn. Ikɨn əha inəha, nian rəfin nətəmi asoli rəha Isrel
kəutəghati e Lou rəha Uhgɨn 3:13 Eks 3:6,15; Luk 23:13-25; Uək 2:23 3:17 Luk 23:34; 1Tim 1:13 3:19 Uək
2:38 3:23 Dut 18:15,18-19
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kəm nətəmimi ərəfin.’ 26Nian Uhgɨn təməfəri rəhan ioluək u Iesu Iosmiəgəh, təmaupən
mahli=pɨnə kəm təmah məmə in otəuhlin itəmah e rəhatəmah noliən tərah mɨn, kəni e
noliən əha, in otol təuvɨr kəm təmah.”

4
1 Nian Pitə mɨne Jon kəmətuəghati əhanəh kəm nətəmimi, kəni pris mɨn, mɨne

iətəmi tətarmənɨg e soldiə mɨn u kəutəsal o Nimə Rəha Uhgɨn, mɨne Satusi mɨn,*
kəmohietɨgəm=pa. 2 Nɨkilah təmahmə pɨk mətəu-inu ilau kətuəgətun nətəmimi məmə
Iesu təmɨmɨs kəni məmiəgəh mɨn. Kəni inu təmol suaru məmə nətəmi mɨn u kəmohmɨs,
Uhgɨn otosmiəgəhmɨn ilah. 3Kəni kəmotaskəlɨm ilau, motləfən əmə ilau e kaləpusmətəu
tɨnapinəpu rəkɨs, məmə ilau okuəməhli ikɨn lapɨn, kəni olauɨg lan kəmanuəhtul e kot.†
4Mətəu nətəmimi mɨn tepət nian kəmotətəu nəghatiən kəmuəni kəmotəni nɨpəhriəniən
lan. Kəni nətəmimi rəfin u kəmotəni nɨpəhriəniən e Iesu, nəman əmə ilah iuəkɨr təhmen
e faif-tausɨn.

Pitəmɨne Jon kəmuəhtul e nəhmtɨ kaunsɨl
5Kəməni lauɨg lan, pris mɨn nəuvein, mɨne nətəmi asoli rəha Isrel mɨn, mɨne nəgətun

mɨn rəha Lou rəha Mosɨs,‡ kəmotuhapumɨn ilah mɨn əpəha Jerusɨləm. 6 Kəmotəharəg
ilah Anəs u pris asoli agɨn, mɨne Kaiəfəs, mɨne Jon, mɨne Aleksantə, mɨne nətəmimi mɨn
nəuvein e nəhlin rəha suah u pris asoli agɨn, kəmotəharəg e kaunsɨl. 7Motəni Pitəmɨne
Jon kianmuəhtul aupən e lah, kəni kotətapuəh o lauməmə, “?Pəh təməfɨnə nepətiən kəm
təlaumegəhan e təlauməmə natuol nati u, uə nəmuol e nərgɨ pəh?”

8 Kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn təməriauəh e nɨki Pitə, kəni Pitə təni=pən kəm lah məmə,
“Itəmah u nətəmi nəutarmənɨg e nətəm Isrel, mɨne nətəmi asoli mɨn. 9 Itəmah nəutəsal
lan=pa o tɨmlau məmə suah u iətəm nəhlkɨn təmərah təmos iə nəuvɨriən, uə itɨmlau
iəmuəhro lanu muol vivi nəhlkɨn. 10 Itəmah rəfin u ikɨnu mɨne nətəm Isrel mɨn rəfin,
onəkotəkeikeimotəhrunməmə suahu iətəmnəhlkɨn tɨnəuvɨr rəkɨs tətəhtul aupəne təmah
e nəsanəniən əmə e nərgɨ Iesu Krɨsto, iətəmNasərɨt. Suah kəha inəha, itəmah nəmotətu-
pəri e nɨgi kəməluau, in təmɨmɨs. Mətəu Uhgɨn təmol təmiəgəh mɨn. 11 Suah kəha inəha,
iətəmNauəuə Rəha Uhgɨn təməni lanməmə,

‘Kəpiel u iətəm itəmah nətəmimi rəha noliən nimə, nəkotəni məmə tərah kəni
motəraki lan, mətəu rəueiu in tɨnuva kəpiel təuvɨr agɨn iətəmnimə təhtul-pəri lan.’

12Suah kətiəh əmə təhrun nosmiəgəhiənnətəmimi, Iesu pɨsɨn əmə, kəni iətəmimi kətimɨn
tɨkə agɨn e nɨftəni təhrun nosmiəgəhiən nətəmimi.”

13 Nətəmi asoli rəha kaunsɨl kəmotauɨt pɨk nian kəmoteruh məmə kəsuəgɨniən e lah,
nati əpnapɨn kəsuoliən skul, ilau iətəmimi mil əmə. Kəmotəhrun əhruahru məmə
suah mil əha ilah pəhriən Iesu kəməutaliuək məutan. 14 Kəni kɨnotəruru nuhalpɨniən
nəghatiən rəhalaumətəu-inu suah u nəhlkɨn tɨnəuvɨr rəkɨs ilahal min ilau.

15Kəni kəmotəni=pən kəm lahal məmə okɨhliet mɨhluvən ihluə pəh ilah əmə kotəghati
pɨpɨm. 16Kəni ilah kəmotətapuəh o lahmɨnməmə, “?Okotəhro e suahmil əha? Nətəmimi
rəfin u Jerusɨləmkɨnotəhrun rəkɨsməmə nati apɨspɨs u kəmuol e suah u, in iahgin pɨk, ko
kəsəniapɨniən lan. 17Mətəu pəh kotəniəhu əskasɨk ilau məmə okəsuəni pətɨgəm mɨniən
nərgɨ Iesu kəm nətəmimi, kəni nəghatiən e nati apɨspɨs əha otəsiet mɨniən nətəmimi
kotətəu.”

Kaunsɨl təmegəhan e lau
məmə okiaiet
3:25 Jen 22:18 3:26 Uək 13:46 * 4:1 Eruh nəghatiənmɨn əha e tiksɨnəri: prismɨn,mɨne soldiəmɨn u kəutəsal o
Nimə RəhaUhgɨn,mɨne Satusi. † 4:3 Okuəməhli ikɨnmuətəuarus=pən olauɨgmətəu inu Lou təməniməmə suah kəti
təsuvəniən e kot lapɨn. 4:4 Uək 2:41 ‡ 4:5 “Lou rəha Mosɨs” — lou mɨn iətəmUhgɨn təməfən kəmMosɨs əpəha e
nɨtəuət Sainai 4:10 Uək 3:6,13-16 4:11 Sam 118:22 4:12 Mat 1:21
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18 Kəni kəmotauɨn e lahal kɨhluva imə, kəni motəni=pən kəm Pitə mɨne Jon məmə
okəsuəni pətɨgəmmɨniən nərgɨ Iesu, kəni məsuəgətunmɨniən nətəmimi lan.

19 Mətəu ilau kəmuəni=pən kəm lah məmə, “Itəmah əmə otakil məmə təhruahru e
nəhmtɨ Uhgɨnməmə iəkuol nəuiatəmah uə nəuia Uhgɨn. 20Mətəu itɨmlau ko iəsuakɨmiən
nohlɨtɨmalau. Oiəkuəkeikei muəni pətɨgəm nati itɨmlau iəmueruh e nəhmtɨtɨmlau kəni
muətəu e nɨpəgtəlgɨtɨmlau.”

21Kəni kaunsɨl təməni=pənmɨnkəmPitəmɨne Jonməmə ilah okotol nalpɨniənkəti kəm
lau nəmə ilau okətuəkeikei mətuəni pətɨgəm Iesu kəm nətəmimi, kəni motahli pətɨgəm
ilau. Kəmotahli pətɨgəm ilaumətəu-inu kɨnotəruruməmə okotoh əhro ilau. Kəmotəhrun
məmənətəmiminɨkilah otahmənəmə ilah okotol nalpɨniənkəmlau,mətəu-inunətəmimi
rəfin kɨnəutəni-vivi Uhgɨn o nati apɨspɨs u Uhgɨn təmol e iətəmu. 22Kəni suah u, nəhlkɨn
təməpaiu nian təmair mətəuarus=pa əha rəueiu, kəni rəhan nu tapirəkɨs fote.

Nəfakiən rəha nətəmkəmotəhatətə e Iesu
23Nian nətəmi asoli rəha kaunsɨl kəmotegəhan e Pitəmɨne Jonməmə okətian, kəmiaiet

uəhai əmə mian əpəha nətəm kəutəhatətə e Iesu kəutatɨg ikɨn, kəni muəni pətɨgəm rəfin
nəghatiən iətəm pris asoli mɨn mɨne nətəmi asoli rəha kaunsɨl kəmotəni=pən kəm lau.
24Nian kəmotətəu nəghatiən əha, ilah rəfin kəməhuva kətiəh motəfaki=pən kəm Uhgɨn,
məutəni məmə, “Iərmənɨg Uhgɨn Asoli, ik nəmol neai, mɨne nɨftəni, mɨne nɨtəhi, mɨne
natimnati ərəfin e lah. 25 Ik nəməghati e nəsanəniən rəha Narmɨn rəham kəm tɨpɨtɨmah
u aupən Kig Tefɨt, u in rəham ioluək, kəni in təməni pətɨgəm rəham nəghatiənməmə,
‘?Təhro nətəmimi e nɨtəni pɨsɨn pɨsɨnmɨn nɨkilah tətahmə pɨk lanəha?
Təhro ilah nɨkilah tətəhti məmə okotol nərahiənmɨn əha. Ko kotol pau ko kəsotoliən nati

kəti.
26Nətəmkəutarmənɨg e nɨtəni mɨn, kəmotol əpenə-penə o nəluagɨniən,
kəni nətəmi asoli mɨn kəutəhuva pəti-pəti,
məmə kotəluagɨn ilah Iərmənɨg Uhgɨnmɨne Iosmiəgəh iətəm in təməni rəkɨs.’

27 “IərmənɨgUhgɨn, in nɨpəhriəniənnəghatiən iətəmKig Tefɨt təməni, tɨnuvamɨniet=pa,
mətəu-inu Kig Herot Antipas, mɨne Pontiəs Pailət, mɨne nətəm Isrel, mɨne Nanihluə
mɨn, ilah rəfin kəməhuva kətiəh u ikɨnu lahuənu Jerusɨləm, məutətei nəghatiən ekəu-
ekəu məmə okotuhamu Iesu, u in rəham ioluək əhruahru u ik nəmɨtəpɨn. 28 Mətəu
natimnati rəfin iətəmkəmautol təmɨtəu=pən əmə rəham nəghatiən iətəm ik nəməni rəkɨs
e nəsanəniən mɨne nəhruniən rəham aupən. 29 Tol lanəha, Iərmənɨg, nɨkim tətəhti
nəghatiən iətəm ilah kəmotəni məmə okotoh itɨmah, ol itɨmah rəham noluək mɨn məmə
iəsotəgɨniən məmə iəkotəni pətɨgəm rəham nəghatiən. 30 Uahru=pa e nəhlməm əsanən
məmə otol vi nətəmi kəutohmɨs, kənimol nati apɨspɨsmɨnmɨne nəmtətiənpɨsɨnpɨsɨnmɨn
e nərgɨ Iesu, rəham ioluək əhruahru.”

31 Nian kəmotəfaki rəkɨs, kəni nimə təmarɨgrɨg, kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn təmuva
məriauəhmətatɨg e lah rəfin, kəni kɨnautəni pətɨgəmnəghatiən rəha Uhgɨnməsotəgɨniən.

Nətəmkəməutəni nɨpəhriəniən e Iesu kəutəuəri nautə rəhalah kəm lahmɨn
32 Nətəmi kəutəni nɨpəhriəniən e Iesu rəhalah nətəlɨgiən təmuva kətiəh. Kəti

təməsəhluaigiən e rəhan nautə, mətəu kəmautəuəri nautə rəhalah kəm lah mɨn. 33Kəni
aposɨl mɨn kəmotos nəsanəniən e Narmɨn Rəha Uhgɨn kəni məutəni pətɨgəm məmə
Iərmənɨg Iesu təməmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən. Kəni e nəuvɨriən rəha Uhgɨn, in tətasiru e
lah rəfin nətəm kəutəfaki. 34 Kəni ilah kəti, rəhan kəti nati kəti təməsɨkəiən, mətəu-inu
nətəmimi nəuvein nətəm rəhalah nɨftəni uə nimə tatɨg, kəmotol səlɨm lan, kəni motəfən
məni kəmaposɨl mɨn, 35kəni ilah kəmotəuəri kəmnətəmimɨn u rəhalah nati kəti tɨkə.
4:18 Uək 5:28 4:19 Uək 5:29 4:24 Eks 20:11; Neh 9:6; Sam 146:6 4:26 Sam 2:1-2 4:27 Mat 27:1-2; Luk
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36Tol lanəha, suah kəti əha ikɨn nərgɨn u Josɨp, in nəuanɨləuɨs rəha Lifai, iətəmSaiprəs,
aposɨl mɨn kəmotəfən nərgɨn vi kəti kəm in, nərgɨn u Panəpəs, u nɨpətɨn təniməmə, “iətəm
tətasiru mətəfəri nətəlɨgiən.” 37 In təmol səlɨm e rəhan kəti nɨftəni, kəni mos məni lan
muvənməfən kəmaposɨl mɨnməmə ilah okotəuəri kəm lahmɨn.

5
Anənaiəsmɨne Səfairə

1Mətəu suah kəti mɨn əha ikɨn, nərgɨn u Anənaiəs, mɨne rəhan pətan nərgɨn u Səfairə.
Ilau mɨn kəmos məni e nɨftəni kəti rəhalau. 2 In təmaskəlɨm oneuənməni nəuvetɨn, kəni
rəhanpətan əmə təhrun. Kənimos əmənɨpɨlganmuvənməfənkəmaposɨlmɨnməməməni
rəfin rəha nɨftəni. 3Mətəu Pitə təməni=pən kəm in məmə, “Anənaiəs. ?Təhro nətegəhan
e iərmɨs u Setən tətuva e nɨkim? Nəteiuə e Narmɨn Rəha Uhgɨn kəni mətaskəlɨm nɨpɨlga
məni nəuvetɨn rəha nɨftəniməmə rəham. 4Uərisɨg nəmol səlɨmenɨftəni u, in rəhampɨsɨn
əmə. Kəni nian nəmol səlɨm rəkɨs lan, rəham pɨsɨn əmə məni. ?Təhro natol lanəha? !Ik
nəseiuəiən e iətəmimimətəu nəteiuə e Uhgɨn!”

5 Nian Anənaiəs təmətəu nəghatiən əha, əmeiko mɨsɨpəri morin rəhan nehagiən tiet.
Kəni nətəmimimɨn əha kəmotətəu nati əha, kəmotəgɨnmotərəmrumɨn. 6Kəni nətəmaluə
mɨn kəməhuvamotəuveg nɨpətɨnmotələs mohiet məhuvənmohtənɨm.

7 Iuəkɨrauəkɨsɨl təmuvamuvənrəkɨs, kəni rəhanpətanSəfairə təmiet=paməruruməmə
rəhan iərman tɨnɨmɨs rəkɨs. 8 Kəni Pitə təmətapuəh ohni məmə, “?Əni-to kəm iəu məmə
məni rəfin əha e nɨftəni rəhatəlau iətəmkəmos nəhmtɨn?”
Kəni in təməni məmə, “Əuəh. Nəhmtɨn rəfin u.”
9 Kəni Pitə təməni=pən kəm in məmə, “?Təhro nəmuol oneuən nətəlɨgiən kəti məmə

nəkueiuə e Narmɨn Rəha Iərmənɨgməmə ko təsəhruniən nati u nəmuol? !Ətəu-to! Nətəm
kəmohtənɨm rəham iərman, ilah u e namtɨhluə kəutəhuvaməmə okotələs mɨn ik.”

10 Kəni əmeiko tɨsɨpəri mɨn morin=pən əpəha e nəhlkɨ Pitə ikɨn, nehagiən rəhan tiet
kəni tɨmɨs. Nian nətəmaluəmɨn kəməhuva imə, moteruh nɨmɨs rəkɨs, kəni kotələsmohiet
məhuvənmohtənɨme nɨkalɨ rəhan iərman. 11Nian nətəmimi rəha nəfakiənmɨne nətəmi
əpnapɨn kəmotətəu nati əha, kəmotəgɨn pɨk.

Aposɨl mɨn kəmotasiru e nətəmimi tepət
motol vi rəhalah nɨmɨsiən

12Kəni aposɨl mɨn kəmotol nəmtətiən tepət mɨne nati apɨspɨs mɨn e nəhmtɨ nətəmimi.
Kəni nətəmimimɨnukəutəni nɨpəhriəniəne Iesu kəməhuva kətiəh əmə e Fərantə rəhaKig
Solomən e Nimə Rəha Uhgɨn.

13Nati əpnapɨn nətəmimi mɨn u kəsotəniən nɨpəhriəniən e Iesu kəmotɨsiai ilah, mətəu
kəmotəgɨn e nuvəniən əha meruh ilah. 14 Mətəu nian rəfin nətəmimi tepət kəutəhuva
məutəni nɨpəhriəniən e Iərmənɨg Iesu, nəman mɨne nɨpətan, kəni ilah tatepət. 15Mətəu-
inu e nati apɨspɨs mɨn iətəm aposɨl mɨn kəmautol, nətəmimi mɨn kautos rəhalah mɨn
nɨmɨsiən məutəhuva, kəni məutəlɨn ilah kəutapɨli e rəhalah pet mɨne nɨmahan e suaru
məmə nian Pitə otaliuək mapikalɨn e lah, in otek nəuvein, uə nəmə nənɨpɨsiən rəhan
əmə tos nəuvein məmə okotəmiəgəh. 16 Kəni nətəmimi tepət tepət kəmotsɨpən lahuənu
mɨn iuəkɨr o Jerusɨləmməhuva. Motos rəhalah mɨn nətəm kautohmɨs mɨne nətəmi mɨn
u narmɨn tərah tətatɨg e lah məhuva, kəni aposɨl mɨn kəmotəfaki e lah kəni ilah rəfin
kotəuvɨr.

Nətəmi asoli mɨn kəmotəmkipən aposɨl mɨn e kaləpus
17Kəni suah u pris asoli agɨnmɨne rəhanmɨn nətəmimi Satusimɨn u, ilah e pati kətiəh,

niəməha təmol pɨk ilahmətəu-inu nətəmimi tepət kɨnəutəpəh ilahmɨnautəhuvən o aposɨl
mɨn. 18 Kəni kəmotauɨt motaskəlɨm aposɨl mɨn motəmki=pən ilah e kaləpus. 19 Mətəu
lapɨn lan, agelo kəti rəha Iərmənɨg təmuvamerəh e doə e kaləpusmit ilahmohiet. 20Kəni
5:2 Uək 4:34-35 5:3 Jon 13:2 5:12 Uək 2:43; 14:3 5:19 Uək 12:7-10
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məni=pən kəm lahməmə, “Əhuvən eNimə Rəha Uhgɨnmotəni pətɨgəmnəghatiən pəhriən
rəha nəmiəgəhiən vi u kəmnətəmimi.”

21 Kəni kəməni lauɨg lan, kəmotol nəuia agelo kəni mautəhuvən e Nimə Rəha Uhgɨn
mɨnautəni pətɨgəmnərgɨ Iesu kəmnətəmimi.

Kəmləfən aposɨl mɨn e kot
Kəni pris asoli agɨn mɨne rəhan mɨn, kəsotəhrun əhanəhiən məmə ilau kəmiaiet rəkɨs

e kaləpus, kəni kəmotauɨn e nətəmi asoli mɨn rəha nətəm Isrel, kəni ilah kəməhuva
kətiəh məmə ilah okotəharəg e kaunsɨl* asoli rəha Isrel. Kəni motahli=pən nəghatiən
kəm nətəm kəutarmənɨg e kaləpus məmə okotahli=pa aposɨl mɨn kəhuva e kot əpəha
e kaunsɨl. 22 Mətəu nian soldiə mɨn kəməhuvən e kaləpus, mətəu aposɨl mɨn kohkə.
Kəni kohtəlɨg=pa e kaunsɨl motəni məmə, 23 “Nian iəməhuvən e kaləpus, motafu doə
tahtɨpəsɨg, lok tətəhkul=pən vi əmə lan, kəni soldiə rəha kaləpus kəutəhtulmauteruh vivi
əmə namtɨhluə e kaləpus,mətəu nian iəmoterəh e doəməhuvən imə, mətəu kɨkə-kɨkə əmə
imə.” 24 Iətəm tətarmənɨg e soldiəmɨn iətəmkəutəsal o Nimə Rəha Uhgɨn, mɨne pris asoli
mɨnkəmotətəunəghatiən əha, kənimotauɨt pɨk, narmɨ lah təmiuvɨg,mɨnotəruru əpnapɨn
əməməmə nati nak otuvamɨn.

25 Kəni əmeiko iətəmimi kəti tietɨgəm=pa məmə, “!Ei, nəman! !Nətəmi mɨn əpələ əpə
nəmotəmki=pən ilah e kaləpus, ilah əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn kəutəgətun nətəmimi!”
26Kəni iətəmtətarmənɨge soldiəmɨntəmitmɨnsoldiəmɨnrəhanməhuvənmotəmkiaposɨl
mɨnməhuva. Mətəu kəməsoteikəpaniən ilah mətəu-inu kɨnotəgɨnməmə nətəmi əpnapɨn
okotəhti ilah e kəpiel apɨn nəmə koteikəpan ilah.

27Niankəmotit ilahməhuva imə, kənimotəniməmə ilahokotəhtul aupənenətəmiasoli
rəha kaunsɨl. Kəni pris asoli agɨn təməni=pən kəm lah məmə, 28 “Iəmotəniəhu əskasɨk
agɨn itəmah məmə onəsotəgətuniən nətəmimi e nərgɨ suah kəha Iesu. Mətəu nəgətuniən
rəhatəmah tɨnaiu ərəfin əpəha Jerusɨləm. Kəni mautol məmə nətəmimi okotəni məmə
itɨmah iəmotoh suah kəha Iesu.”

29 Mətəu Pitə təməghati rəhalah aposɨl mɨn lan məmə, “Itɨmah iəkotəkeikei mautol
nəuia Uhgɨn, mətəu səniəmə nəuia nətəmimi əmə. 30 Itəmah nəmotuhamu rəkɨs Iesu
motətu-pəri e nɨgi kəməluau,mətəuUhgɨnu rəha tɨpɨtahmɨn aupən təmol təmiəgəhmɨn e
nɨmɨsiən. 31Uhgɨn u inu təməfəri rəkɨs Iesuməmə otuvənməharəg e nɨkalɨnmaru, u ima
nɨsiaiənmɨnenəsanəniən,məmə in Iərmənɨgmɨne Iosmiəgəh. Uhgɨn təmolnati əhaməmə
in otol suaruməmənətəmIsrelmɨnkotəhrunnəuhliniən ilah e rəhalah noliən tərahmɨn,
kəni in otafəl rəkɨs noliən tərah mɨn rəhalah. 32Kəni itɨmah Narmɨn Rəha Uhgɨn iəutəni
pətɨgəmnatimnatimɨnu, kəniUhgɨn tətəfənNarmɨnrəhankəmnətəmimikautolnəuian.”

33Nian nətəmimi rəha kaunsɨl kəmotətəu nəghatiən əha, təmiuvi pɨk rəhalah niəməha,
kəni kotolkeikei məmə okotuhamu əmə ilah. 34 Mətəu suah kəti təməhtul, nərgɨn u
Kəmaliel, in Farəsi kəti mɨne iəgətun kəti rəha Lou, u nətəmimi rəfin kəutɨsiai. Kəni
təmətapuəh o soldiəmɨnməmə okotit aposɨl mɨnməhuvən ihluə pɨpɨm.

35 Kəni in təməni kəm kaunsɨl məmə, “Nətəmimak mɨn, nətəm Isrel. Otatətəlɨg
vivi məmə onəkotəhro e nətəmi mɨn u. 36 Vi agɨn uəha suah kəti nərgɨn u Teu-
tas, təmietɨgəm=pa mətəni məmə in iətəmi asoli kəti, kəni iuəkɨr nətəmimi fo-hanrɨt
kəmotuərisɨg lan. Mətəu kəmohamu in, kəni rəhan nətəmimi kəmotan kətiəh kətiəh, kəni
rəhan nətəlɨgiən təmuvən mɨkə. 37 Uərisɨg lan, nian kəpmən təmatafin nətəmimi, suah
kəti mɨn u nərgɨn u Jutəs, iətəm Kaləli, in mɨn təmiuvi nətəmimi kəhuərisɨg lan. Mətəu
nətəmiminəuveinkəmotohamumɨn, kəni rəhannətəmimikəmotankətiəhkətiəh. 38Kəni
inu rəhak nətəlɨgiən e nəniən u. !Iəkəni kəm təmah, pəh nəkotəpəh əmə ilah motegəhan
e lah kohiet! Mətəu nəmə nati kautol, in rəha iətəmimi əmə, otəpanɨkə. 39Mətəu nəmə
* 5:21 “kaunsɨl” — nətəmi asoli rəha Isrel kəutiuvi pətɨgəmnətəmimi ikɨnməmə okotəhtul e nəhmtɨlah e kot. 5:28
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tatsɨpən o Uhgɨn, ko nəsotosiən nəsanəniən məmə onəkotəniəhu ilah. Məta onəkoteruh
məmə itəmah Uhgɨn onəkotərgəhu.” 40Kəni ilah rəfin kəmotegəhan e rəhan nəghatiən.
Kəni kəmotauɨneaposɨlmɨnməməokəhuva imə, kənimotəniməmə soldiəmɨnokotalis

ilah. Kəni motəniəhu əskasɨk mɨn ilah məmə okəsotəghati mɨniən kəm nətəmimi e nərgɨ
Iesu kəni motəhlman e lah kohiet.

41Kəniaposɨlmɨnkəmohiet ekaunsɨl, nɨkilah təmagiən,mətəu-inuUhgɨnnɨkin təmepət
o lah kəni megəhan e lah məmə nətəmimi okotoh ilah mətəu inko kautəhuərisɨg e Iesu.†
42Kəni nian rəfin e Nimə Rəha Uhgɨn mɨne nimə mɨn, ilah kəməsotəpəhiən məutəkeikei
məutəni pətɨgəm kəni məutəgətun nəghatiən təuvɨr məmə Iesu in Krɨsto iətəm Uhgɨn
təməni məmə otahli=pa.

6
Kəməfəri dikonmɨn səpɨn

1Nian nəuvein tɨnuva rəkɨs muvən, kəni nətəmi rəha Iesu tɨnətəri mɨnatepət. Nəuvein
ilah nəuanɨləuɨs rəha Isrel kəmotsɨpən ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn, kəni məutəni əmə nəghatiən
Kris, məsotəniən nəghatiən rəha Isrel. Kəni tepət, ilah nətəm Isrel əmə. Mətəu nəfakimɨn
iətəmkəutəni əmənəghatiənKriskɨnəutəninɨkalɨnəfakimɨnunətəmIsrel,məutəniməmə
nian kəutəuəri məni mɨne nauəniən kəm pətalɨmɨs mɨn, mətəu kəsoteh viviən pətalɨmɨs
mɨn rəha nətəmimɨn u kəutəni nəghatiən Kris.

2 Kəni tueləf aposɨl mɨn kəmotauɨn e nətəmimi rəha Iesu məmə okəhuva-to. Kəni
kəmotəni=pən kəm lah məmə, “Piatɨmah mɨn. Təsəuvɨriən məmə itɨmah iəkotəpəh nəni
pətɨgəmiən mɨne nəgətuniən nəghatiən rəha Uhgɨn məmə itɨmah iəkəhuvnə motəuəri
məni mɨne nauəniən kəm pətalɨmɨs mɨn. Inu uək rəha dikon mɨn. 3 Mətəu rəueiu,
otəfətɨgəm-to itəmah səpɨn, nətəmimɨn u itəmah nəutɨsiai ilah, kənimotəhrun nati, mɨne
Narmɨn Rəha Uhgɨn təriauəh e nəmiəgəhiən rəhalah. Kəni itɨmah iəkotəfən nati u kəm
lahməmə ilah okotol. 4Kəni pəh itɨmah oiəkəuteruh əmə nəfakiən kəmUhgɨnmɨne nəni
pətɨgəmiənmɨne nəgətuniən nəghatiən rəha Uhgɨn.”

5 Kəni ilah rəfin nɨkilah təmagiən, kəni məutegəhan e nəghatiən əha. Kəni
kəmotəfətɨgəm Stipɨn u rəhan nəhatətəiən təskasɨk e Uhgɨn, kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn
təməriauəh mətatɨg lan. Motəfətɨgəm mɨn Fɨlɨp, mɨne Prokorəs, mɨne Nikano, mɨne
Timon,mɨne Pamenəs, mɨne Nikoləs iətəmAntiok u aupən təməpəh nəfakiən rəha nətəm
iman ikɨn muva mətɨtəu=pən nəfakiən rəha nətəm Isrel. 6 Kəmotit ilah məhuvən kəm
aposɨl mɨn, kəni aposɨl mɨn kəmotələhu=pən nəhlmɨlah e lahmotəfaki e lah.

7 Kəni nətəmi rəha Iesu kəutəni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn kəm nətəmimi, kəni
nətəmi rəha Iesu u Jerusɨləm kɨnautepət pɨk. E nətəmi mɨn əha, pris mɨn tepət
kəmotəhatətə e Iesu.

KəmotaskəlɨmStipɨn
8 Kəni Stipɨn u iətəm təməriauəh e nəuvɨriən mɨne nəsanəniən rəha Uhgɨn, təmol

nəmtətiən tepət mɨne nati apɨspɨs mɨn e nəhmtɨ nətəmimi. 9Mətəu nətəmimi nəuvein e
nimə rəha nuhapumɨniən rəhaNətəmKəmɨtɨs Ilah,* kəmotəghati ilah Stipɨn. Nətəmimɨn
unətəmIsrel ukəmotsɨpənSaerinmɨneAleksantriə. Kəninətəmiminəuveinmɨnunətəm
Isrel u kəmotsɨpən Sɨlɨsiə mɨne Esiə, ilah kəməhuva kətiəh, mɨnautorgəhu ilah Stipɨn.
Kotəni məmə nəghatiən rəha Stipɨn təsəhruahruiən, mətəu rəhalah təhruahru. 10Mətəu
Narmɨn rəha Uhgɨn təmol Stipɨn teinatɨg pɨk, kəni nian in təghati, rəhan nəghatiən
tapirəkɨs rəhalah.
5:40 Uək 4:18 5:41 Mat 5:10-12; 1Pitə 4:13 † 5:41 Niankautos nahməiənnɨkilah tagiən,mətəu rəhalah Iərmənɨg
təmos nahməiən. Rəueiu əha nian kəutətəu tərah, təgətun məmə ilah kətiəh əmə e Iərmənɨg. 6:1 Uək 4:35 6:7
Uək 2:41; 16:5 * 6:9 “nimə rəha nuhapumɨniən rəha Nətəm Kəmɨtɨs Ilah” — Nətəmi mɨn əha, aupən ilah slef rəha
suah kəti, mətəu rəueiu əha kəmɨtɨs ilah. 6:10 Luk 21:15
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11Kəni ilah kəmotəou oneuən nətəmimi nəuveinməmə okotasiru e lahmotəni pətɨgəm
məmə, “Itɨmah iəmotətəuməmə Stipɨn təməni rahMosɨs mɨne Uhgɨn.”

12 Kəni rəhalah nəghatiən təmol nɨki nətəmimi, mɨne nətəmi asoli rəha Isrel, mɨne
nəgətun mɨn rəha Lou, kəmotəməki e Stipɨn. Kəni kəməhuvən motaskəlɨm motələs
məhuvənməmə otəhtul e nəhmtɨ kaunsɨl. 13Kəni kəmotəmki nətəmimi nəuveinməhuva
məmə okoteiuə e Stipɨn. Nətəmimɨnu kəmotəniməmə, “Nian rəfin tətəni nəghatiən tərah
e Nimə Rəha Uhgɨn, kənimətəni rah Lou rəhaMosɨs. 14 Itɨmah iəmotətəu in təməniməmə
Iesu u iətəm Nasərɨt, in otələs iahu Nimə Rəha Uhgɨn, kəni məuhlin noliən mɨn u Mosɨs
təməfa kəm tah aupən ikɨn.”

15 Kəni nətəmimi rəfin u kəmautəharəg e kaunsɨl kəmotəsal=pən əhruahru o Stipɨn,
motafuməmə nəhmtɨn tɨnagəhag pəhriən təhmen e rəha agelo.

7
Stipɨn təməghati e Epraham

1Kəni pris asoli agɨn təmətapuəh o Stipɨnməmə, “?Təhro? ?Nɨpəhriəniən e nəghatiənmɨn
əha kətətu=pən lam?”

2Kəni Stipɨn təməniməmə, “Piakmɨnmɨne tatəmɨn. Otətəlɨg-to lak. Uhgɨnu iətəmin ilɨs
ilɨs pɨk, təmietɨgəm=pao tɨpɨtahEprahamnian in təmətatɨg əpəhaMesopotemiə,məsuvən
əhanəhiən əpəha Haran. 3Uhgɨn təməni=pən kəm in məmə, ‘Əpəh rəhammɨn, mɨne ikɨn
nətatɨg ikɨnmuvən e ikɨn kəti iətəm iəu o iəkəgətun lam.’

4 “Kəni Epraham təmiet əha Kaltiə muvən mətatɨg əpəha Haran. Nian təmətatɨg ikɨnu
kəni rəhan tatə tɨmɨs, kəni Uhgɨn təmos muva u e nɨftəni u itəmah nəutatɨg lan rəueiu.
5Mətəu təməsəfən əhanəhiən nɨftəni əkəku agɨn nəuvetɨn kəm in məmə rəhan əhruahru.
Mətəu Uhgɨn təməni əskasɨk kəm in məmə otəpanəfən rəfin nɨtəni əha kəm in mɨne
namipɨn mɨn. Kəni nɨtəni u otuva imalah agɨn ikɨn, nati əpnapɨn e nian əha Epraham
təməsələsiən nətɨn kəti. 6Nəghatiən u Uhgɨn təməni kəm in tol lanəha, in təməni məmə,
‘O nian kəti, nəuanɨləuɨs mɨn rəham okəhuvənmotatɨg e nɨftəni pɨsɨn kəti rəha nətəmimi
pɨsɨn, kəni ilah okəhuva iapɨspɨsmɨn, kəni nətəmikɨnokotol ilah okotəhuva slefmɨn, kəni
mautol mɨrə kəm lah kətəuarus nu fo-hanrɨt. 7Mətəu iəkol nalpɨniən kəmnətəmimi mɨn
əha kəutarmənɨg e lah. Kəni uərisɨg, rəham mɨn nətəmimi okohiet e nɨtəni əha məhuva
motəfaki kəm iəu e nɨtəni u.’

8 “Kəni Uhgɨn təməni əskasɨkməmə in oteh vivi Eprahammɨne nəuanɨləuɨs mɨn rəhan.
Kəni məni=pən kəm in məmə in otəhgi=pən nəsualkələh məmə in nəmtətiən kəti məmə
ilah nətəmimimɨn rəha Uhgɨn. Kəni nian Epraham təmələs Aisək, kənimatɨgməhgi=pən
nian təmos nian eit.* Kəni nian Aisək təmələs Jekəp, kəni matɨg məhgi=pən mɨn. Kəni
nian Jekəp təməmki nenətɨn mɨn ilah tueləf, kəni məhgi=pən mɨn ilah. Ilah tueləf əha,
nəukətɨ nɨratah.”

Tɨpɨlahmɨn kəmotəpəh Josɨp
9 Kəni Stipɨn təməni=pən mɨn kəm lah məmə, “Kəni nəukətɨ nɨrə mɨn u rəhatah

kəmautetet notəhalah u Josɨp, kəni motətuati=pən lan kəm nətəm Ijɨp, məmə otuva slef
rəhalah. Mətəu ilau Uhgɨn e nian rəfin, 10 kəni Uhgɨn tos rəkɨs in e nərahiən rəfin rəhan.
Nian təməhtul e nəhmtɨ kig rəha nətəm Ijɨp, kəni Uhgɨn təməfən nəhruniən kəm in, kəni
matɨg mol mɨnməmə kig otolkeikei in, kəni mol in tarmənɨg e nɨtəni Ijɨp mɨne nətəmimi
mɨne natimnati rəfin rəhan.

11 “Kəni əmeiko nəumɨs təman e nɨtəni əpəha Ijɨp mɨne Kenan mol nauəniən tɨkə, kəni
nəumɨs natus nətəmimi, kəni tɨpɨtah mɨn nɨglah nauəniən təmɨkə. 12Nian Jekəp tɨnətəu
məmə nauəniən əpəha Ijɨp, təmahli=pən nenətɨnmɨn u tɨpɨtahmɨn əha kəhuvən, kəni inu
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nətuəuiniən ilah kəməhuvən Ijɨp. 13 Kəni uərisɨg, ilah kəməhuvən mɨn, kəni in təməni
pətɨgəm in kəm lah, mətəu ilah kəsotəhruniən məmə in Josɨp pialah. Kəni kig rəha Ijɨp
təmətəu nəniən o Josɨp mɨne pian mɨn. 14 Kəni Josɨp təmahli=pən nəghatiən kəm rəhan
tatə Jekəp mɨne rəhan mɨn, məmə okəhuva motatɨg ilah min. E nətəmimi mɨn əha, ilah
rəfin səpɨnte faif.

15 “Kəni Jekəp mɨne rəhan mɨn kəməhuvən Ijɨp, kəni kəməutatɨg məutatɨg, kəni Jekəp
mɨne tɨpɨtah mɨn kəmohmɨs ikɨn. 16 Kəni kəməmki ilah kan əpəha Sekəm e nɨtəni u
rəhatah, kəni kɨtənɨm ilah ikɨn e nɨpəg kəpiel kəti Epraham təmos rəkɨs nəhmtɨn o nətəm
Hamor.”

Stipɨn təməghati eMosɨs
17 Kəni Stipɨn təmətəkeikei mətəni=pən kəm lah məmə, “Tɨnatuva iuəkɨr məmə Uhgɨn

otosmiəgəh rəhan mɨn nətəmimi u təməni rəkɨs kəm Epraham, kəni nəuanɨləuɨs mɨn
rəhatah u kəmautatɨg Ijɨp, rəueiu əha tɨnepət. 18 Kəni kig kəti mɨn rəha Ijɨp təməhtul,
in təsɨsiai agɨniən Josɨp. 19 In təmosiahu tɨpɨtah mɨn e nətəlɨgiən tərah mɨn rəhan, matol
nahməiən kəm lah. Kəni in təmol lou kəti məmə okotəmki pətɨgəmnenətɨlah mɨn iəpəou
amrərəmɨn ihluəməmə okohmɨs.

20 “Kəni e nian əha, Mosɨs təmair, kəni in suakəku təuvɨr kəti e nəhmtɨ Uhgɨn.
Rəhan mamə mɨne tatə kəmuəhluaig oneuən lan əpəha imə muos məuɨg kɨsɨl.
21 Nian kəmləfətɨgəm ihluə, nətɨ kig pətan təmeruh, kəni tələs məmə oteh vivi rəhan.
22 Kəmotəgətun in e neinatɨgiən rəfin rəha nətəm Ijɨp, kəni nian in təmepət, in təsanən
e nəghatiənmɨne noliən nati.

23 “Nian tɨnos nu fote, nɨkin təhti məmə otuvən-to meruh-to nətəmiman mɨn, nətəm
Isrel, 24kənimafukəti iətəmIjɨpkəti tatoh. Kəni in təmuvənməməotasirue inkəti əmeiko
mohamu iətəm Ijɨp əpəha. 25 Kəni Mosɨs nɨkin təməhti məmə məta in mɨn, nətəm Isrel,
okotəhrunməmə Uhgɨn təmahli=pən inməmə otuvənməmkirəkɨs ilah e nahməiən katol
e lah. Mətəu ilah kotəruru. 26Kəni lauɨg lan tafumɨn iətəmIsrelmil keiu katuoh ilaumɨn,
kəni tuvənmə təghati kəm lauməmə otos rəkɨs ilau, kəniməmə otol ilau kuol vi ilaumɨn.
Kəni məni=pən kəm lauməmə, ‘Suahmil, itəlau əmə. ?Təhro natuoh itəlaumɨn?’

27 “Mətəu suah u təmaupən mol nəukətɨ norgəhuiən təmətgi=pən Mosɨs isəu, kəni
məni=pən kəm in məmə, ‘?Pəh təməfəri ik məmə onəkarmənɨg kəni mətakil itɨmah? 28 !
Iətəhrun məmə nəkolkeikei məmə onəkohamu mɨn iəu təhmen e iətəm Ijɨp u nəmoh
nəniuv!’ 29NianMosɨs təmətəu nəghatiən əha, kəni təməgɨn kəni miet Ijɨpmagɨmmuvən
əpəha isəu ikɨn Mitian mətatɨg ikɨn məhmen e iapɨspɨs kəti. Nian təmətatɨg mətatɨg mit
pətan ikɨn kəti, kəni mələs nətɨn keiu iərmanmil.

30 “Nian təmətatɨg Mitian mos nu fote, kəni nian kəti tuvən mətan iuəkɨr o nɨtəuət əha
Sainai əpəha təpiə-məpiə ikɨn. Kəni agelo kəti təmiet=pən ohni e nɨgəm iətəm tatuəu
e nɨgi əkəku kəti. 31 Nian təmeruh nɨgəm əha, narmɨn təmiuvɨg pɨk ohni, kəni muvən
iuəkɨr məmə oteruh vivi, kəni mətəu Iərmənɨg Uhgɨn təməghati kəm in məmə, 32 ‘Iəu
Uhgɨn rəha tɨpɨmmɨn, Uhgɨn rəha Epraham,mɨneAisək,mɨne Jekəp.’ KəniMosɨs təməgɨn
mɨnətərəmrumɨnmɨnatəgɨn e nəsal-pəniən əha nɨgəm ikɨn.

33 “Kəni Iərmənɨg Uhgɨn təməni=pən kəm in məmə, ‘Os rəkɨs rəham put e nəhlkəm
mətəu-inunɨftəni ko ik nətəhtul ikɨn in tasimagɨn,mətəu iəu əha ikɨn. 34 Imeruhnərahiən
iətəmkatol e rəhak nətəmimi əpəha Ijɨp, iəmətəu nasəkiən rəhalah, kənimɨneiuaiumuva
məmə iəkəmkirəkɨs ilah o nətəm Ijɨp. Va. Rəueiu əha iəkahli=pən ik nəkɨtəlɨg muvənmɨn
Ijɨp.’ ”

Nətəmimimɨn rəha Isrel kəmotəpəhMosɨs
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35 Kəni Stipɨn təmətəkeikei mətəni məmə, “Inu iətəm kətiəh əmə Mosɨs iətəm ilah
kəmotəpəh nəuian nian ilah kəmotəni=pənməmə, ‘?Pəh təmləfəri ik məmə onəkarmənɨg
kəni makil itɨmah?’ Mətəu Uhgɨn pɨsɨn əmə təmahli=pən suah kəha Mosɨs məmə
otarmənɨg kənimosmiəgəh ilah. Təmahli=pən nian agelo təmiet=pən ohni e nɨgəm iətəm
tatuəu e nɨgi əkəku kəti. 36 Kəni Mosɨs təmit ilah mohiet Ijɨp, kəni in təmol nati apɨspɨs
mɨnenəmtətiən tepət, təmol əpəha Ijɨp,mɨneniankəməutaliuəkmautəhuvən=pənenɨtəhi
u kətəni məməNɨtəhi Ərarəuv, mɨne nu fote e ikɨn təpiə-məpiə ikɨn.

37 “Inu iətəmkətiəh əməMosɨs u təməni=pən kəmnətəmIsrelməmə, ‘Uhgɨn otləfəri iəni
kəti mɨn e təmah təhmen lak.’

38 “Inu Mosɨs iətəm təmauɨn e tɨpɨtah mɨn məmə okotuhapumɨn ilah mɨn əpəha təpiə-
məpiə ikɨn, kəni agelo təməghati kəm in e Nɨtəuət Sainai, kəni Mosɨs u təməfən nəghatiən
mɨn u kəm tɨpɨtah mɨn. Kəni nəghatiən mɨn u, ilah nəghatiən keikei mɨn iətəm kəutəfən
nəmiəgəhiən kəmnətəmimi, kəni Mosɨs təməhlman tuva kəm tah.

39“Mətəunian in təmətatɨg əhanəh əpəhaeNɨtəuət Sainai, tɨpɨtahmɨnkəmotəhtinəuian,
motəpəh nətəlɨgiən, mətəu nɨkilah təmɨtəlɨg=pən o nati Ijɨp. 40 Kəni kəmotəni=pən kəm
Eron məmə, ‘Ol narmɨ nati nəuvein məmə okəhuva uhgɨn mɨn rəhatah mə okotit itah.
Mətəu Mosɨs əha inəha, iətəm təməmki itah kohiet Ijɨp, kɨnotəruru məmə in tɨnəhruvən.’
41Kəni e nian əha, ilah kəmotol narmɨ nati məmə in otuva uhgɨn rəhalah, kəni kəmautol
sakrifais e nati miəgəh mɨn məmə okotəfaki kəm in. Kəni kəmautol lafet rəha narmɨ
nətɨ kau iətəm ilah əmə kəmotol. 42Mətəu Uhgɨn təməuhlin=pən nəmtahn kəm lah, kəni
megəhan=pən e lah məmə okotəfaki kəmmɨtɨgar mɨne məuɨg mɨne məhau mɨn e nəpuə.
Kəni nati əha tətəgətun əsas əmə nəghatiən rəha Uhgɨn iətəm kəmətei e nauəuə rəha iəni
mɨn rəha Uhgɨn. Tətəni məmə,

‘!NətəmIsrel! ?Nianrəfinenu fote əpəha ikɨn təpiə-məpiə ikɨn, itəmahnəmautohnati
miəgəh mɨn mautol sakrifais lan. ?Mətəu nɨkitəmah təhti məmə nəmautol kəm iəu? !
Kəpə! 43Mətəu e nɨkitəmah, itəmahnəmautələs Nima Tapolɨn rəha uhgɨn eiuə uMolek,
mɨne narmɨ məhau rəha uhgɨn eiuə u Refan. Nati mil u nəmautol məmə onəkotəfaki
kəm lau. O nati əha, iəkahli pətɨgəm itəmah nəkəhuvən isəumotapirəkɨs Papilon.’ ”
Stipɨn təməghati

e Nimə Rəha Uhgɨn
44Stipɨn təmətəkeikei mətəniməmə, “Nian tɨpɨtahmɨn kəməutatɨg ikɨn təpiə-məpiə ikɨn

aupən, ilah kəmotos rəhalah nati kəti, Nima Tapolɨn rəha Uhgɨn iətəm tətəgətun məmə
Uhgɨn tətatɨg ilahmin. KəniMosɨs təmolNimaTapolɨn əha tətɨtəu=pən əmənətəlɨgiənrəha
Uhgɨn u təməni=pən rəkɨs kəm in. 45Kəni nu tepət uərisɨg, Josuə təmit ilahməhuvaməmə
okotos rəkɨs nɨtəni əha o nətəm Kenan, nətəni u Uhgɨn təməhgirəkɨs nətəmimi ikɨn. Kəni
ilah kəmotələs Nima Tapolɨn u məhuvən motatɨg ilah min motətəuarus=pa e nian rəha
Tefɨt təmol kig lan. 46 Uhgɨn təmol təuvɨr kəm Tefɨt, kəni Tefɨt təmətapuəh ohni məmə
Uhgɨn otegəhan lan pəh tol nimə kəti iətəmUhgɨn otatɨg ikɨn. 47Mətəu nimə əha, Kig Tefɨt
təməsoliən, mətəu nətɨn Kig Solomən təmol.

48 “Mətəu Uhgɨn iətəm ilɨs agɨn, təsatɨgiən e nimə iətəm iətəmimi əmə təmol. Təhmen e
nəghatiən rəha Uhgɨn iətəm iəni rəhan təməni məmə,
49 ‘Ikɨnmɨn rəfin e neai təhmen əmə lak məmə iəkəharəg ikɨnmarmənɨg,
kəni nɨtəni mɨn rəfin təhmen əməməmə iəkəfu=pən nəhlkək ikɨn.
?Mətəu nimə nak iətəmnəkotəhrun noliənməmə otəhmen lak?
?Kəni ikɨn pəhruvən nəkotəhrun noliənməmə iəkuvənməmeig ikɨn?
50Otəni-to. ?Pəh təmol rəfin natimnati mɨn əha?
Iəu pɨsɨn əmə, iəu Uhgɨn iəmol rəfin ilah.’ ”
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Nətəm Isrel kəmotəpəh iənimɨn rəfin rəha Uhgɨn,
mɨne Krɨsto

51 Kəni Stipɨn təmətəkeikei mətəni məmə, “! Itəmah u! Rəhn-kapə təmah təskasɨk.
Nɨkitəmah tapinəpu təhmen e rəha Nanihluə mɨn. Matəlgɨtəmah talu o nətəuiən nəuia
Uhgɨn. !Itəmah nəkotəhmen əmə e tɨpɨtəmahmɨn nətəm kəməutəhti nəuia Narmɨn Rəha
Uhgɨn! 52 ?Iəni mɨn rəha Uhgɨn aupən, pəh tɨpɨtəmah mɨn kəməsotoliən nərahiən kəm
in? !Tɨkə! Kəmotol nərahiən kəm lah rəfin. Kəmotohamu mɨn nətəmi mɨn u kəməutəni
pətɨgəm nuvaiən rəha Iətəmi Əhruahru. Kəni itəmah nəmotegəhan=pən e Itəmi Əhruahru
u e nəhlmɨ rəhan mɨn tɨkɨmɨr mɨn kəni kotuhamu. 53 Itəmah nəmotos rəkɨs Lou rəha
Uhgɨn u aupən nagelo mɨn kəmotos məhuva, mətəu itəmah nəməsotohtəu=pən agɨniən
Lou əha.”

Kəmotahtɨmu Stipɨn
54 Nian kəməutətəu nəghatiən mɨn rəha Stipɨn, nəhmtɨlah təmapinəpu, nɨkilah

təmahmə pɨk, kəni mautɨgət=pən nəhluvlah kəm in mətəu-inu nɨkilah nahmə agɨn.
55Mətəu Narmɨn Rəha Uhgɨn təməriauəh e Stipɨn, kəni təsal pəri e Negəu e Neai mafu
nəhagəhagiən iətəm təsanən pɨk təmiet ima Uhgɨn ikɨn, kəni meruh Iesu tətəhtul e nɨkalɨ
Uhgɨnmaru, ikɨn ima narmənɨgiənmɨne nəsanəniən. 56Kəni Stipɨn təməni=pən kəm lah
məmə, “!Ei, nəman! Iətafu Negəu e Neai rəha Uhgɨn taterəh, kəni Nətɨ Iətəmimi tətəhtul e
nɨkalɨ Uhgɨnmaru, ikɨn ima narmənɨgiənmɨne nəsanəniən.”

57Nian nətəmi asoli rəha kaunsɨl kəmotətəu nəghatiən əha, kəmotəmkəsgɨnmatəlgɨlah
mɨn e nəuanəhlmɨlah, kəni motearəg e Stipɨn e nəuialah rəfin motauɨt motaiu məhuvən
moteapən əhmen-əhmen əmə ohni, 58 moteikəpan kəni motəraki pətɨgəm lan e taun.
Kəni nətəmimi u kəmotətəu nəghatiən rəha Stipɨn, ilah kəmotəpeg rəhalah sot asoli mɨn,
motəlɨn=pən iuəkɨr e nəhlkɨ iətəm aluə kəti, nərgɨn u Sol. Kəni mɨnəutəhti Stipɨn e kəpiel
apɨn.

59 Nian kəmautəhti, kəni Stipɨn təməfaki məmə, “Iərmənɨg Iesu, os narmək.” 60 Kəni
təmeiuaiumɨsin nəulɨn kəni masək əfəməhməmə, “Iərmənɨg, afəl noliən tərah iətəm ilah
kautol lak.” Nian təmol naunun e rəhan nəfakiən, kəni rəhan nehagiən tiet.

8
1Kəni Sol in təmatəhtul əmə nɨkin tətagiənməmə ilah kəmotahtɨmu Stipɨn.
Sol təmoh nətəmkəutəfaki
Mətuəuin e nian əha, nərahiən asoli kɨnotol e niməfaki əpəha Jerusɨləm. Kəni ilah

kəmohiet Jerusɨləm motagɨm=pən Jutiə mɨne Səmeriə motəpəh pɨsɨn əmə aposɨl mɨn
kəutatɨg Jerusɨləm. 2Nətəmiminəuveinnətəmkəutəfaki əskasɨkkəməhuvamotələs Stipɨn
məhuvən mohtənɨm, kəni ilah kəmotasək pɨk ohni. 3Mətəu Sol təmətuəuin mɨnətərəkɨn-
ərəkɨn niməfaki, matuvən e nimə mɨn mətiuvi pətɨgəm nəman mɨne nɨpətan iətəm
kəutəfaki, kəni matəmki=pən ilah e kaləpus.

Fɨlɨp təməni pətɨgəmnanusiən təuvɨr əpəha Səmeriə
4 Kəni nətəm kəutəfaki iətəm kəmohiet Jerusɨləm motagɨm, kəmautəni pətɨgəm

nəghatiən rəha Uhgɨn ikɨn mɨn rəfin iətəm ilah kəutəhuvən=pən ikɨn. 5 Fɨlɨp təmuvən e
taun kəti rəha Səmeriə, kəni mətəni pətɨgəm nanusiən rəha Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni
məmə otahli=pa. 6Nian nɨmənin nətəmimi kəmotətəu Fɨlɨp, kənimotafu nati apɨspɨsmɨn
iətəm in tatol, ilah rəfin kəməutətəlɨg vivi lan e nak in tətəni. 7Nətəmimi tepət narmɨn
tərah mɨn kəmohiet e lah. Nian narmɨn tərah mɨn kəmohiet, kəmotasək əfəməh. Kəni
nətəmimi tepət iətəmnɨpətɨlah təmɨmɨs, uə nətəmkəsotaliuəkiən, kəmotəuvɨr mɨn. 8Kəni
nətəmimi rəfin e taun əha, ilah rəfin kəmotagiən.
7:51 Aes 63:10 7:52 Mat 23:31 7:55 Sam 110:1 7:56 Kol 3:1 7:60 Luk 23:34 8:3 Uək 9:1,13; 22:4;
26:9-11
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Saimon u təmol natimnati
e nəsanəniən rəha iərmɨsmɨn

9Kəni e taun əha, suah kəti nərgɨn u Saimon, in təmatol nati apɨspɨs tepət e nəsanəniən
rəha iərmɨs mɨn, kəni nətəmimi rəfin e Səmeriə, narmɨlah təmiuvɨg. Təmol nuvəh
nəuvetɨn. Inmətəfəri aru əmə inməmə in iətəmi asoli kəti. 10Kəni nətəmimi rəfin, nətəmi
asolimətəuarus=panoluəkmɨn əmə, kəməutəsal=pənpɨkohni kəniməutəniməmə, “Suah
u in iətəmi kəti u in tatol uək e Nəsanəniən Asoli Rəha Uhgɨn.” 11 Kəməutohtəu=pən in
nuvəh nəuvetɨn mətəu-inu narmɨlah tatiuvɨg o natimnati mɨn iətəm in tatol. 12Mətəu
nian nətəmimi kəmotətəu nəghatiən iətəm Fɨlɨp tətəni pətɨgəm e nanusiən təuvɨr rəha
Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn mɨne nəghatiən rəha Iesu Krɨsto, kəmotəni nɨpəhriəniən lan,
kəni kəmol bəptais e lah, nəmanmɨne nɨpətan. 13E nian əha, suahmɨn u Saimon, təməni
nɨpəhriəniən e Iesu, kəni kol bəptais mɨn lan. Kəni in tətɨtəu=pən Fɨlɨp ikɨn mɨn rəfin.
Narmɨn təmiuvɨg o nati apɨspɨs mɨnmɨne nəmtətiənmɨn iətəm in tateruh Fɨlɨp tatol.

14 Nian aposɨl mɨn əpəha Jerusɨləm kəmotətəu məmə nətəm Səmeriə kɨnotəhatətə e
nəghatiən rəha Uhgɨn, kəni kəmotahli=pən Pitəmɨne Jon məmə okian o lah. 15Nian ilau
kəmian miaiet=pən o lah, muəfaki o lah məmə Narmɨn Rəha Uhgɨn otəriauəh mətatɨg
e lah, 16mətəu-inu kəmol bəptais əmə e lah e nərgɨ Iərmənɨg Iesu, mətəu Narmɨn Rəha
Uhgɨn təsəriauəh əhanəhiənenəmiəgəhiən rəhalah. 17Kəni Pitəmɨne Jonkəmuələhu=pən
nəhlmɨlau e lahmuəfaki e lah, kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn təməriauəh e lah.

18 Nian Saimon təmafu məmə Narmɨn Rəha Uhgɨn tatuvən e nəmiəgəhiən rəha
nətəmiminianaposɨlmil kəmuələhu=pənnəhlmɨlau e lahmuəfaki e lah, kəni in təfətɨgəm
məni məmə otəfən kəm lau, 19 kəni məni=pən kəm lau məmə, “Uəfa mɨn nəsanəniən u
kəmiəuməmənian iəkələhu=pənnəhlməkenətəmimi, kəni ilahkotəhrunnosiənNarmɨn
Rəha Uhgɨn.”

20 Mətəu Pitə təməni=pən kəm in məmə, “! Ik mɨne rəham məni onəkian e nɨgəm
asoli! Mətəu-inu nɨkim təhti məmə nəkəhrun nos nəhmtɨ nati u iətəmUhgɨn tətəfən kəm
nətəmimi e məni. 21 Ko ik nəsoliən uək u nəuvetɨn mɨne, mətəu-inu rəham nətəlɨgiən
təsəhruahruiən e nəhmtɨ Uhgɨn. 22Əuhlin ik e rəham noliən tərah mɨn kəni məfaki=pən
kəmIərmənɨg,məta tafəl rəkɨs rəhamnoliən tərahmɨn iətəmnɨkim tətəhti ilah. 23 Iateruh
məmənian rəfinnetetiən təməriauəh e rəhamnətəlɨgiən, kəni noliən tərahmɨn kəmotəlis
ik tiəkɨs.”

24 Kəni Saimon təməni=pən məmə, “!Əui! Uəfaki=pən kəm Iərmənɨg ohniəu məmə
natimnati iətəm itəlau nəmuəni, kəti otəsuvaiən ohniəu.”

25Kəni nian ilau kəmuəni pətɨgəmrəkɨs nəghatiən rəha Iərmənɨgmɨne natimnati iətəm
in təmol, kəni kəmətian Jerusɨləm matuəhtul əgmagɨm e lahuənu mɨn rəha Səmeriə
matuəni pətɨgəmmɨn nanusiən təuvɨr rəha Iərmənɨg.

Fɨlɨp təməghati kəm iətəm Itiopiə kəti
26Kəni agelo kəti rəha Iərmənɨg təməni=pənkəmFɨlɨpməmə, “Əsəu-pesimuvən e suaru

tɨsɨpən Jerusɨləm matuvən Kasa.” (Suaru əha tətəməhli əpəha ikɨn təpiə-məpiə ikɨn.)
27Kəni in təmatuvən əmeikomafu iətəm Itiopiə kəti e suaru. Suah əha in iətəmi asoli kəti
rəha kwin rəha nətəm Itiopiə.* Kəni in təmətarmənɨg eməni rəha kwin. Suah u təmuvən
Jerusɨləmməmə otəfaki, 28kəni mɨnatɨtəlɨg matuvən iman ikɨn. Kəni in təmətəharəg-pəri
e nati kəti kətəni məmə, “kat” iətəmhos tatiuvi. Kəni mətafin nauəuə iətəm iəni kəti rəha
Uhgɨn təmətei, nərgɨn u Aiseə. 29Kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn təməni=pən kəm Fɨlɨp məmə,
“Uvənmaliuək=pən iuəkɨr o kat əha.”

30 Kəni Fɨlɨp təmaiu muvən iuəkɨr ohni, mətəu suah u tətafin nauəuə iətəm iəni Aiseə
təmətei. Kəni təmətapuəh ohni məmə, “?Nəkəhrun nɨpətɨ nati u nətafin, uə kəpə?”
8:17 Uək 19:6 * 8:27 Nəghatiən Kris əhruahru tətəniməmə in suah kəti iətəmkəmɨtei. E nian əha, nəmə suah kəti
tatol uək nian rəfin iuəkɨr o kwin kəti, kəni okɨtei məmə otəsitiən kwin.
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31Kəni suah u təməni=pən kəm Fɨlɨp məmə, “?Iəkəhra məhrun? Mətəu-inu iətəmi kəti
tɨkə mə otuhamtei=pa nɨpətɨ nəghatiən u kəm iəu.” Kəni in mətapuəh məmə Fɨlɨp otəri
muvən ilauminmuəharəg. 32 In təmətafinnəghatiənueNauəuəRəhaUhgɨn, tətəniməmə,
“Kəmit təhmen e sipsip kanməmə okuhamu.
Kəni təhmen e nətɨ sipsip, təsagətiən nian kətətei nɨmeimein,
Kəni in təməpnapɨn əmə, məsəghatiən.
33Kəmol aulɨs in, kəni nian kəmakil e kot, kəsakil əhruahruiən.
Nian kəmotuhamu, in nəlugɨ iətəmimi əmə kəti, nətɨn tɨkə.”

34Kəni suahu təmətapuəhoFɨlɨpməmə, “?KərməAiseə təmətəghati aru lan, uə iətəpɨsɨn
kəti?” 35Kəni Fɨlɨp təmətuəuin e nəghatiən kətiəh əmə iətəm təmafin, mətəni=pən nəniən
təuvɨr rəha Iesu.

36Nian kəmətian e suaru miəuva ikɨn kəti nəhu əha ikɨn, kəni suah u təməni=pən kəm
Fɨlɨp məmə, “!Afu-to! Nəhu kəti əpəha. ?Təhro? ?Pəh nəkol bəptais lak lan?” Kəni Fɨlɨp
təmegəhan lan.†

38Kəni təməniəhu kat məmə otəhtul, kəni ilau pəti kəmueiuaiumian e nəhu, kəni Fɨlɨp
tol bəptais lan. 39Niankəmuəri e nəhumiəuva ilɨs, NarmɨnRəha Iərmənɨg tələs rəkɨs Fɨlɨp.
Kəni suah u təməseruh mɨniən, mətəu təmatɨtəlɨg matuvən iman ikɨn e nagiəniən asoli e
nɨkin. 40Mətəu Fɨlɨp təmafuməmə tətəhtul əpəha e nɨtəni pahav ikɨn əpəha Astot. Kəni in
təmatuvən, mətəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəha Iesu əpəha e taun mɨn rəfin mətəuarus
in təmiet=pən əpəha Sisəriə.

9
Sol təmafu Iesu

e suaru rəha Təmaskɨs
(Uək 22:6-16; 26:12-18)

1Kəni e nian əha, Sol təmətəghati əskasɨk mətəni əskasɨk məmə otohamu nətəmimi rəha
Iesu. In təmuvən meruh pris asoli agɨn 2mətapuəh ohni məmə otətei nauəuə mɨn kəm
niməmɨn rəha nuhapumɨniən rəha nətəm Isrel əpəha Təmaskɨs, məmə nəmə oteruh kəti
tatɨtəu=pən Suaru Rəha Iesu, nati əpnapɨn iərman uə pətan, otaskəlɨm ilah məlis ilah
məmki ilahmuvən e kaləpus əpəha Jerusɨləm. Kəni təməfən nauəuəmɨn kəm in.

3Nian Sol təmuva iuəkɨr o Təmaskɨs, əmeiko nəhagəhagiən kəti təmsɨpəri e neai tatuəu
təhmen e noraipiən muva masiəgəpɨn in mɨne ikɨn mɨn tɨtəlau lan. 4 Kəni in təmsɨpəri
morin e nɨftəni, kəni mətəu nəuia suah kəti tətəni=pən kəm in məmə, “!Sol! !Sol! ?Təhro
natol nərahiən kəm iəu?”

5Kəni Sol tətapuəhməmə, “?Ik pəh, Iərmənɨg?” Kəni nəuia iətəmi u təməni=pən kəm in
məmə, “Iəu Iesu iətəm ik natol tərah lak. 6Mətəu rəueiu əhtul muvən əpəha e taun. Ikɨn
əha, suah kəti əha ikɨn otəpanəni=pɨnə əməməmə nati nak onəkol.”

7 Kəni nətəmimi nətəm kautəhuərisɨg e Sol, kəmotauɨt kəni motəhtul məsotagətiən.
Kəmotətəu əmə nəuia iətəmi u,mətəu kəməsoteruhiən iətəmi kəti. 8Kəni Sol təhtul, mətəu
nəhmtɨn tɨnəuau, tɨnəruru neruhiən nati. Kəni kəmotos əmə nəhlmɨn motit məhuvən
Təmaskɨs. 9Təmos nian kɨsɨl təməsehiən nati, kəni məsauəniən kəni məsəmnɨmiən nəhu
mɨne.

10ƏpəhaeTəmaskɨs, iətəmikəti rəha Iesu əha ikɨn, nərgɨnuAnənaiəs. Iərmənɨg təmauɨn
lan e nati kəti təhmen e nəməhlairiən, kəniməni=pən kəm inməmə, “!Anənaiəs!” Kəni in
təmətamməmə, “Iərmənɨg, iəu əpə.”

11Kəni Iərmənɨg təni=pənkəminməmə, “Onəkuvən əha e nimə rəha Jutəs e suaru asoli
iətəm kətəni məmə Təhruahru, kəni mətapuəh o iətəmi kəti, iətəm Tasəs, nərgɨn u Sol.

8:33 Aes 53:7-8 † 8:36 E kopi əuasmɨn nəuvein rəhaNiutestɨmɨn iətəmkəmətei e nəghatiənKris aupən, nəghatiən
pɨsɨn kəti mɨn əha ikɨn iətəm tatɨlpɨn nəghatiən umətəni məmə, “37 Kəni Fɨlɨp təməni=pən kəm inməmə, ‘Nəmə nəkəni
nɨpəhriəniən e Iesu e nɨkim rəfin, iəkəhrun noliən bəptais lam.’ Kəni təni məmə, ‘Iəu iatəni nɨpəhriəniən e Iesu Krɨsto,
məmə in Nətɨ Uhgɨn pəhriən.’ ” 8:36 Uək 10:47 8:40 Uək 21:8 9:1 Uək 8:3
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In tətəghati rəueiu kəm Uhgɨn e nəfakiən, 12 kəni Uhgɨn təməfən nəməhlairiən kəti, kəni
təmeruh ik, Anənaiəs, nəmuvamələhu=pən nəhlməm lanməmə nəhmtɨn otair mɨn.”

13Mətəu Anənaiəs təni məmə, “Iərmənɨg, iətətəu nəghatiən tepət e suah kəha e rəhan
noliən tərah mɨn iətəm tatol e nətəm kəutəhatətə lam əpəha Jerusɨləm. 14Kəni in təmuva
u ikɨnu e nərgɨ pris asoli mɨnməmə otaskəlɨm,mələs nətəmkəutəhatətə lam.”

15 Mətəu Iərmənɨg təməni kəm Anənaiəs məmə, “!Uvən! Mətəu-inu suah u in rəhak
iətəmimi iətəm inauɨn rəkɨs lan məmə otəni pətɨgəm nərgək kəmNanihluə u səniəməmə
nətəmIsrel,mɨne rəhalahkigmɨn,mɨnenətəmIsrelmɨn. 16Kəni iəu iəpanəgətun inməmə
otos nahməiən o nərgək.”

17 Kəni Anənaiəs təmuvən lahuənu muvən imə, kəni mələhu=pən nəhlmɨn e Sol,
məni=pən kəm in məmə, “Piak Sol. Iərmənɨg Iesu iətəm təmietɨgəm ohnik e suaru nian
nəmətuva u ikɨnu, in təmahli=pa iəuməmə ik onəkehmɨn nati, kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn
otəriauəh matɨg lam.” 18 Əmeiko, nati kəti təhmen e nɨvilɨgɨ nəmu təmiet rəkɨs e nəhmtɨ
Sol, kəni tair mɨn mɨnateruh nati. Kəni mɨnəhtul mətaliuək, kəni kol bəptais lan məmə
in nəmtətiən rəha nəhatətəiən. 19Kəni nian təmun nauəniən, kəni nɨpətɨn tuva məsanən
mɨn.

Sol tɨnətuəuinmətəni pətɨgəmnərgɨ Iesu əpəha Təmaskɨs
Kəni Sol təmatɨg mos nian nəuvein mɨn ilah nətəmimi rəha Iesu əpəha Təmaskɨs.

20 Təmətuəuin mɨn əmə e nian əha, mətəni pətɨgəm Iesu əpəha e nimə mɨn rəha nuha-
pumɨniən rəha nətəm Isrel məmə Iesu in Nətɨ Uhgɨn pəhriən.

21Kəni nətəmi rəfin nətəmkəmotətəu in, kəmotauɨt pɨk ohni, kəni məutəni məmə, “!Ei!
?Suah u inu təmatol nərahiən kəm nətəm kəutəhatətə e Iesu əpəha Jerusɨləm aupən, uə
kəpə? Kəni in təmuva ikɨnuməmə otaskəlɨm ilah məmki ilah muvən kəmpris asoli mɨn.
?Mə inəha, uə kəpə?”

22 Kəni nəghatiən iətəm Sol tətəni pətɨgəm, in təsanən pɨk mapirəkɨs nəghatiən rəha
nətəmIsrel iətəmkəutatɨg Təmaskɨs, kənimətəgətun viviməmə Iesu inKrɨsto iətəmUhgɨn
təməni məmə otahli=pa. Kəni ilah kəmotəruruməmə okotəhrəni.

23Nian tepət təmuvamuvən rəkɨs, kəni nətəmi asoli rəhanətəmIsrel kəmotətei oneuən
nəua kəti məmə okotohamu Sol, 24mətəu Sol təmətəu nəua oneuən rəhalah. Kəni rəueiu
e nərauiəmɨne lapɨnmɨn, nətəm Isrel kəutəhtul pəsɨg əpəha e namtɨhluə e nɨpai kəmol e
kəpiel məmə okotohamu Sol.* 25Mətəu inmɨn nəuvein kəmotələs lapɨnmotaipei e kətɨm
asoli kəti iətəm kəmətu=pən təulə lan, motɨləfətɨgəm motəhlman-əhlman lan e nəmtah
nɨpai ihluə ikɨn. Kəni in təmagɨmmuvən Jerusɨləm.

Sol əpəha Jerusɨləm
26Nian Sol təmietɨgəm=pa Jerusɨləm, təmalkut məmə otuvən meruh nətəmi rəha Iesu

mɨtəu=pən ilah, mətəu ilah kəutəgɨn, nɨkilah təhti məmə təteiuə əmə e lahməmə in iətəmi
rəha Iesu. 27Mətəu Panəpəs təmit muvən miti=pən kəm aposɨl mɨn, məni=pən kəm lah
məmə təməhrol lanuSol təmeruh Iərmənɨg Iesue suarunian təmatuvəneTəmaskɨs. Kəni
təməni=pən mɨn kəm lah məmə Iərmənɨg təməghati kəm Sol, kəni təhro lan in tɨnətəni
pətɨgəmnərgɨ Iesu əpəha Təmaskɨs, məsəgɨniən. 28Kəni ilah Sol kəmotatɨg kəni in tatuvən
ikɨn mɨn əpəha Jerusɨləm mətəni pətɨgəm nərgɨ Iərmənɨg Iesu məsəgɨniən. 29 Təməghati
ilah nətəm Isrel nətəm kəutəni nəghatiən Kris, kəmotoh ilah mɨn e nəghatiən. Kəni
kɨnautol məmə okotohamu Sol. 30 Nian in mɨn nəuvein nətəm kəutəfaki kəmotətəu,
kəməhuvən motit Sol məhuvən motəsəu-pah əpəha ləuahtəni iuəkɨr o nɨtəhi e taun əha
Sisəriə, kəni motahli=pənməmə otagɨmmuvən əpəha isəu e taun əha Tasəs.

31 Kəni nətəm kəutəhatətə e Iesu əpəha Jutiə, mɨne Kaləli, mɨne Səmeriə kəmotatɨg
e nəməlinuiən, iətəmi tɨkə məmə otol nəgɨniən kəm lah. Kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn
9:15 Uək 26:2,6; 27:24; Rom 1:5 9:16 2Kor 11:23-28 9:21 Uək 8:3 9:22 Uək 18:28 * 9:24 E taun əha
Təmaskɨs, təhmen e taun tepət, aupən aupən kəmol nɨkalɨn asoli e kəpiel tɨtəlau e taun. 9:25 2Kor 11:32-33 9:26
Kəl 1:17-19 9:27 1Kor 9:1
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təmətasiru e lah mol ilah kəutəhtul əskasɨk, kəni ilah rəfin kəutatɨg mautɨsiai Iərmənɨg.
Kəni ilah tɨnatepət.

Pitə təmol nəhlkɨAeneas
təuvɨrmɨn

32Pitə təmaliuəkmuvən ikɨnmɨnməmə otəsal e nətəmkəutəhatətə e Iesu. E naliuəkiən
rəhan, təmuvən materuh nətəmimi rəha Iərmənɨg əpəha e taun əha Lita əpəha Jutiə.
33 Təmuvən ikɨn əha meruh suah kəti nərgɨn u Aeneas, nɨpətɨn təmɨmɨs tɨnos nu eit,
təməsaliuəkiənmətapɨli əmə e rəhan pet. 34Kəni Pitə təməni=pən kəm inməmə, “Aeneas.
Iesu Krɨsto təmosmiəgəh ik əha rəueiu e rəham nɨmɨsiən. Əhtul, maiu-aiu rəham
nɨmahan.” Kəni rəueiu agɨn mɨn, Aeneas təməuvɨr mɨn məhtul. 35 Kəni nətəmimi rəfin
əha Lita mɨne ikɨn mɨn rəfin əpəha Saron kəmoteruh suah u təmaliuək mətan, kəni ilah
rəfin kəmotəuhlin rəhalah nətəlɨgiən kəni mɨnəutəfaki kəm Iərmənɨg.

Pitə təmol Tokəs təmiəgəhmɨn
36 E taun kəti əha Jopə, pətan kəti əha ikɨn iətəm in tətəhatətə e Iesu, nərgɨn u Tapitə.†

E nəghatiən rəha nətəm Kris, kətəni məmə Tokəs. Pətan u, nian rəfin tatol təuvɨr kəm
nətəmimi kəni mətasirumɨn e nanrahmɨn.

37 Mətəu e nian əha, nɨmɨsiən kəti təmol in kəni tɨmɨs. Kəni ilah kəmotəueiu kəni
kəməhuvən=pən e rəhan napən, kəni motələhu e nəuan nimə əpəha ilɨs agɨn. 38 Ikɨn əha
Lita in iuəkɨr əmə o taun əha Jopə. Kəni niannətəmi rəha Iesu kəmotətəuməməPitə əpəha
Lita, kəmotahli=pən suahmil keiuməmə okianmuəsəu-pahmuəni=pən kəm inməmə, “!
Otuva uəhai əmə-to!”

39 Kəni Pitə təmɨtəu=pən ilau. Nian kəmhlietɨgəm=pən lahuənu, kəmotit məhuvən
əpəha ilɨs agɨn. Mətəu pətalɨmɨsmɨn təriauəh əpəha ikɨn kəutasək ohni, kəni kəmotəgətun
kəmPitə rəhalah natimnati iətəmpətan əha təməhli nian in təmatəmiəgəh.

40 Kəni Pitə təmahli pətɨgəm ilah, kəni meiuaiu mɨsin nəulɨn kəni məfaki. Kəni
məsal=pən o pətan əha təmɨmɨs məmə, “Tapitə, əhtul.” Kəni pətan əha təmair meruh
Pitə, kəni məhtul məharəg. 41Kəni Pitə teapən ohni maskəlɨmnəhlmɨnmiuvi-pəri məmə
otəhtul e nəhlkɨn mil. Kəni mauɨn=pən e nətəm kəutəhatətə e Iesu mɨne pətalɨmɨs mɨn
məmə okəhuva imə, kəni miti=pən pətan əha iətəm tɨnəməmiəgəh kəm lah. 42 Kəni
nəghatiən e nati əha təmaiu mɨtəlau e taun əha Jopə. Kəni tepət kəmotəni nɨpəhriəniən
e Iərmənɨg Iesu. 43 Kəni Pitə təmatɨg əha Jopə nəuvetɨn ilau suah kəti nərgɨn u Saimon
iətəm tətol əpenə-penə e nɨlosɨ kau.

10
Uhgɨn təməghati kəmKoniliəs

1 E taun Sisəriə, suah kəti əha ikɨn nərgɨn u Koniliəs. In iətəm Rom, kəni in iətəmi asoli
rəhasoldiəmɨnu ilah rəfinuan-hanrɨt. Kəni ilahkəutsɨpəne “Soldiə rəha Itali.” 2 In iətəmi
kəti in tatɨsiai Uhgɨn rəha nətəmIsrel, mətɨtəu=pən noliən rəha nəfakiən rəhalah, inmɨne
rəhan mɨn, mɨne noluək mɨn rəhan. In tətəfən rəhan məni tepət kəm ianrah mɨn, kəni
mətəfaki kəmUhgɨn rəha nətəm Isrel nian rəfin. 3Nian kəti əmeiko e tri klok ləhnaiuv e
nian tətəfaki lan, təmeruh nati kəti təhmen e nəməhlairiən. In təmafu vivi əmə agelo kəti
rəha Uhgɨn tətuva ohni, kəni mauɨn lanməmə, “!Koniliəs!”

4Nian nəhmtɨ Koniliəs təməhtul lan, in təməgɨn kəni məni məmə, “?Iərmənɨg, təhro?”
Kəni agelo təməni=pən kəm in məmə, “Uhgɨn tɨnətəu rəkɨs rəham nəfakiən mɨneruh

nəuvɨriən iətəm ik natol kəmnanrahmɨn, kəni nɨkin tɨnagiən ohni. 5Ahli=pən nətəmimi
nəuvein kəhuvən əpəha Jopə, motos suah kəti məhuva, nərgɨn u Saimon Pitə. 6 In tətatɨg
ilau suah kəti nərgɨnu Saimonu tatol əpenə-penə e nɨlosɨ kau. Rəhannimə tətəhtul iuəkɨr
o nɨtəhi.”
† 9:36 Nɨpətɨn rəha nərgɨn u Tapitə təni məmə, “tia,” u in nati miəgəh kəti.
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7Nian agelo təməghati rəkɨs kəmin təmɨtəlɨg, kəni Koniliəs təmauɨn e rəhan ioluək keiu
mɨne soldiə kəti iətəm tatol uək kəm in, kəni inmɨn iətəmi rəha nəfakiən. 8 In təməni=pən
rəfinnatimnati iətəmin təmeruhkəmlahal, kənimahli=pən ilahalməmə okɨhluvən Jopə.

Uhgɨn təməghati kəmPitə
e nəməhlairiən

9Kəni kəməni lauɨg lan, nianmɨtɨgar tɨnalelin, kəni suahmilahal əha kəmluva e suaru
iuəkɨr o taun əha Jopə. E nian əha, Pitə in təmuvən əpəha ilɨs e nəhue nimə iətəm tepin-
epin ikɨnməmə otəfaki kəmUhgɨn.

10 Mətəu nəumɨs tɨnus, kəni nian kəmatol əhanəh nɨgɨn nauəniən, in təmair mətəu
təmeruh nəməhlairiən kəti iətəm Uhgɨn təməfən. 11 E nəməhlairiən əha, təmeruh neai
təmerəh, kəni nati təhmen e tapolɨn asoli kətaskəlɨm nɨfɨfɨn mɨn, kəni kəhlman-əhlman
teiuaiu=pa e nɨftəni. 12 E nɨpəg nati əha, təmeruh nati miəgəh pɨsɨn pɨsɨn mɨn əha ikɨn
iətəm kəutaliuək mɨne mautəlkəu, mɨne mənɨg pɨsɨn pɨsɨn mɨn. 13Kəni nəuia iətəmi kəti
təməni=pən kəm inməmə, “Pitə, əhtul. Ohamu nəuveinmun.”

14Mətəu Pitə təniməmə, “!Iərmənɨg, kəpə! E rəhak nəmiəgəhiən iətanməsun əhanəhiən
nati kəti tol lanu iətəmLou rəham təməniəhuməmə kəsuniən tamɨkmɨk e nəhmtəm.”

15Kəni nəuia iətəmimi təməghati mɨn kəm in məmə, “Səniən məmə nati kəti tamɨkmɨk
iətəm iəu Uhgɨn iatəni məmə təuvɨr əmə, təsamɨkmɨkiən.”

16Kəmuəghati o natimnati mɨn əhamau kɨsɨl, kəni rəueiu agɨnmɨn, tapolɨn əha təməri
muvən əpəha e neai.

Pitə təmos
nɨpətɨ nəməhlairiən

17 Kəni Pitə nɨkin təməhti pɨk məmə otəhrun nɨpətɨ nati əha təmeh e nəməhlairiən u
təmeruh. Mətəu suah milahal u iətəm Koniliəs təmahli=pən ilahal, kəmlətapuəh o nimə
rəha Saimon, kəni mɨnluva mɨnleruh. Kəni mɨnluvən məhləhtul əpəha e namtɨhluə.
18Kəni məhlauɨn əfəməhməmə, “!Ei! ?Suah kəti u ikɨnu nərgɨn u Saimon Pitə uə?”

19Kəni nian Pitə tətalkut əhanəh məmə otəhrun nɨpətɨ nati əha təmeh e nəməhlairiən,
kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn təməni=pən kəm in məmə, “!Ei, ətəu-to! Suah milahal kɨsɨl
əpəha kələsal lam. 20 Əhtul uəhai meiuaiu muvən meruh ilahal. Nɨkim təsəhtiən məmə
ko nəsuvəniənmɨtəu=pən ilahal mətəu-inu iəu iəmahli=pa ilahal məmə okɨluva.”

21 Kəni Pitə təmeiuaiu muvən məni=pən kəm lahal məmə, “Mə iəu u iətəm itəmahal
nələsal lan. ?Nəklolkeikei iəu o nah?”

22 Kəni kɨhləni=pən kəm in məmə, “Əuəh. Iətəm tətarmənɨg e soldiə mɨn, u Koniliəs,
təmahli=pa itɨmahal məmə iəkluva. In suah kəti iətəm tatɨsiai Uhgɨn kəni in məhruahru
e nəhmtɨn, kəni nətəm Isrel kəutɨsiai pɨk in. Agelo kəti rəha Iərmənɨg təməni=pən kəm
in məmə in otahli=pa itɨmahal iəhkluva mɨhlit ik kəhuvən iman ikɨn, məmə ik nəkanus
nəghatiən kəm in pəh tətəu.” 23Kəni Pitə təmit ilahal məhuvən imə məmə ilah okotapɨli
əha ikɨn.

Pitə təmuvən
e nimə rəha Koniliəs
Kəni nian kəməni lauɨg lan, Pitə təmɨtəu=pən ilahal, kəni nəfaki mɨn nəuvein əha

Jopə, kəmohtəu=pən ilah. 24 Kəməni lauɨg mɨn lan, kəmohiet=pən əpəha Sisəriə. Ikɨn
əha Koniliəs təmətapuəh o rəhan mɨn mɨne nətəmimi mɨn nəuvein məmə okəhuva
məutəhtahninPitə. 25NianPitə təmətuəuinməmə tuva imə, kəniKoniliəs təmeiuaiumɨsin
nəulɨnenəhlkɨPitəməməotəfaki kəmin. 26MətəuPitə təmeapənkənimiuvi-pərimɨnkəni
məni=pən kəm inməmə, “Əhtul, iəu iətəmimi əmə təhmen lam.”

27 Kəni Pitə təmətəghati ilau Koniliəs kəni mian imə. Pitə təmeruh məmə nətəmimi
tepət kɨnəhuva rəkɨs məutəharəg. 28Kəni Pitə təməni=pən kəm lah məmə, “Itəmah rəfin
10:14 Lev 11:1-47; Esik 4:14 10:15 Mak 7:15,19 10:26 Uək 14:13-15; Nəh 19:10
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nəkotəhrun vivi məmə tasim e Lou rəha nətəm Isrel məmə okəhuva motan kətiəh ilah
nətəm səniəməmə nətəm Isrel, uə okəhuvən motatɨg pəti. Mətəu Uhgɨn təməni kəm iəu e
nəməhlairiənməmə iəsəniənməmə suah kəti in tamɨkmɨk e nəhmtɨn. 29Tol=pən lanəha,
nian nəmotahli=pɨnə nəghatiən ohniəu, iəməsəniən nati kəti, nɨkik təmagiən əmə məmə
iəkuva. ?Mətəu iəkolkeikei məmə iəkətapuəh məmə nəmotahli=pɨnə nəghatiən ohniəu
məmə iəkuva o nak?”

30 Kəni Koniliəs təni məmə, “Nian kɨsɨl tɨnuvən rəkɨs təhmen əha rəueiu e tri klok
ləhnaiuv, iəmətəfaki əpəha e rəhak nimə. Kəni rəueiu agɨn suah kəti iətəm rəhan napən
tagəhag tətəhtul aupən lak, 31 Kəni məni məmə, ‘Koniliəs. Uhgɨn təmətəu rəkɨs rəham
nəfakiən, kəni məsaluiən e nati təuvɨr mɨn iətəm ik natol kəm ianrah mɨn. 32 Ahli=pən
nətəmimi nəuvein kəhuvən əpəha Jopə o suah kəti əha ikɨn, nərgɨn u Saimon Pitə məmə
otuva. In tətatɨg e nimə rəha suah kəti, nərgɨn u Saimon, u tol əpenə-penə e nɨlosɨ kau.
Rəhannimə tətəhtul e nɨkalɨnɨtəhi.’ 33Kəni iəkahli=pɨnəuəhai əmənəghatiən ohnik. Kəni
təuvɨr pɨk məmə ik nəkuva. Itɨmah rəfin u ikɨnu e nəhmtɨ Uhgɨn o iəkotətəlɨg lam məmə
onəkəni=pa rəfin natimnati iətəm Iərmənɨg təməfɨnəməmə onəkəni=pa kəm tɨmah.”

Pitə təməghati
34 Kəni Pitə təməghati məni məmə, “Rəueiu inəhrun məmə səniəmə nətəm Isrel əmə

iətəmUhgɨn nɨkin tətagiən matol təuvɨr kəm lah, 35mətəu nɨkin tagiən o nətəmimi e ikɨn
mɨn rəfin u kəutɨsiai in mɨnemautol nati iətəm təhruahru.

36 “Itəmah nəkotəhrun rəkɨs nəghatiən iətəm Uhgɨn təməfən kəm nətəm Isrel. Tətəni
nanusiən təuvɨr rəha nəməlinuiən ilah Uhgɨn e Iesu Krɨsto iətəm in Iərmənɨg rəha
nətəmimi ərəfin. 37 Itəmah nəkotəhrun natimnati mɨn iətəm Iesu iətəm Nasərɨt təmol
əpəha ikɨn e Jutiə təmətuəuin e Kaləli. In təmol natimnati mɨn əha uərisɨg e uək rəha
Jon Bəptais iətəm tətəni pətɨgəm kəmnətəmimi məmə okəkeikei kol bəptais e lah. 38 Iesu
əha, Uhgɨn təmɨtəpɨn məfən Narmɨn Rəha Uhgɨn mɨne nəsanəniən kəm in, kəni mətəu-
inu Uhgɨn tətatɨg ilau mɨn, in təmuvən e ikɨn mɨn matol nati təuvɨr mɨn, kəni matol vivi
nətəmimi rəfin iətəmSetən təmələs ilah.

39 “Itɨmah iəmoteruh natimnati iətəm in təmol əpəha Jerusɨləm mɨne ikɨn mɨn əpəha
Jutiə. Kəni itɨmah iəmoteruh nian nətəmimi kəmotoh motətu-pəri e nɨgi kəməluau kəni
tɨmɨs. 40Mətəu Uhgɨn təmol təmiəgəh mɨn e nian iətəm tatol kɨsɨl lan, kəni matol əpu in
kəm nətəmimi nəuvein məmə okoteruh məmə in təməmiəgəh mɨn. 41 Səniəmə nətəmimi
rəfin kəmoteruh in, mətəu nətəmimɨn əmə u iətəmUhgɨn təmɨtəpɨn ilahməmə okoteruh,
itɨmah əha iəmotauən kətiəh itɨmahmin nian təməmiəgəhmɨn e nɨmɨsiən.

42 “Kəni in təməni=pa kəm tɨmah məmə iəkotəni Iesu kəm nətəmimi, kəni motəni
pətɨgəm məmə Uhgɨn təməfəri rəkɨs in məmə in otakil noliən rəha nətəmimi rəfin iətəm
kautəmiəgəh mɨne iətəm kɨnohmɨs rəkɨs. 43 Iəni mɨn rəfin rəha Uhgɨn aupən kəmautəni
pətɨgəminməmə, nətəmimi rəfin iətəmkotəninɨpəhriəniən lan,Uhgɨnotafəl rəkɨs rəhalah
mɨn noliən tərahmɨn e nərgɨ Iesu.”

Narmɨn Rəha Uhgɨn təmuva e Nanihluəmɨn u səniəmə nətəm Isrel
44Nian Pitə təmətəghati əhanəh, Narmɨn Rəha Uhgɨn təmuva məriauəh mətatɨg e lah

rəfin u nətəm kəutətəu nəghatiən əha. 45 Kəni nətəm Isrel mɨn u kəutəni nɨpəhriəniən e
Iesu iətəm kəmohtəu=pən Pitə əpəha Jopə məhuva, kəmotauɨt pɨk nian kəmoteruh nati
əha məmə Uhgɨn tətətuati mɨn e Narmɨn Rəhan kəm nətəmi mɨn u səniəmə nətəm Isrel.
46 Kɨnotəhrun məmə təməfən Narmɨn Rəhan kəm lah mətəu-inu kəmotətəu nətəmimi
kəutəghati e nəghatiən ikɨ pɨsɨnmɨnməutəni-vivi nərgɨ Uhgɨn.
Kəni Pitə təniməmə, 47“?Pəh təhrunnəniəhuiənnətəmimɨnuməməkokəsoliənbəptais

e lah? Mətəu ilah kɨnotos rəkɨs Narmɨn Rəha Uhgɨn təhmen e tah.” 48Kəni in təməni=pən
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məmə okol bəptais e lah e nərgɨ Iesu Krɨsto. Kəni ilah kəmotətapuəh o Pitə məmə otatɨg
nəuvetɨn ilahmin.

11
Pitə təmanus kəmnətəmkəutəfaki əpəha Jerusɨləm

1 Kəni aposɨl mɨn mɨne nətəm kəutəfaki əpəha ikɨn mɨn e nɨtəni Jutiə kəmotətəu məmə
Nanihluə mɨn, ilah mɨn kɨnəutəni nɨpəhriəniən e nəghatiən rəha Uhgɨn. 2Kəni nian Pitə
təməri muvən Jerusɨləm, mətəu nətəmi rəha iəfaki mɨn iətəm kəutəni məmə okəkeikei
kəhgi=pənnətəmimi, ilahkɨnəutəninɨkalɨn, 3məutəniməmə, “?Təhro iknəmuvənmətatɨg
e nimə rəha nətəmi kəsəhgi-pəniən ilah, mətauən itəmahmin ilah?”

4Kəni Pitə tɨnətuəuinmətəni-vivi kəm lah nanusiən rəha natimnati rəfin əpəha Sisəriə,
5 təmətəni kəm lahməmə, “Nian iəmətatɨg əpəha Jopəmətəfaki meruh nati kəti təhmen e
nəməhlairiən. E nati əha, iəmeruh nati kəti təhmen e tapolɨn asoli kəti təmeiuaiu e neai
kətaskəlɨmnɨfɨfɨnmɨn kətəhlman-əhlman təteiuaiu mətuva ohniəu. 6 Iəməsal=pən vivi e
nɨpəgnəua nati əha meruh nati miəgəh pɨsɨn pɨsɨn mɨn əha ikɨn iətəm kəutaliuək, mɨne
məutəlkəu, mɨne nati arpɨnmɨn, mɨnemənɨg pɨsɨn pɨsɨnmɨn. 7Kəni iəmətəu nəuia iətəmi
kəti tətəni=pa kəm iəuməmə, ‘Pitə, əhtul muhamu nəuveinmun.’

8 “Mətəu iəkəni=pən kəm inməmə, ‘!Iərmənɨg, kəpə! E rəhak nəmiəgəhiən iəsuniən nati
kəti tol lanko iətəmLou rəham tətəniəhuməmə iəsuniən tamɨkmɨk e nəhmtəm.’

9 “Iəmətəumɨn nəuia iətəmi u təmsɨpən e neai mətəni=pa kəm iəuməmə, ‘Səniənməmə
nati kəti tamɨkmɨk iətəm iəuUhgɨn iətəniməmə təuvɨr əmə təsamɨkmɨkiən.’ 10 Iəmuəghati
o natimnati mɨn əhamuau kɨsɨl, kəni tapolɨn əha təməri muvən əpəha e neai.

11 “Kəni rəueiu agɨnenian əha, suahmilahal kɨsɨl kəmlietɨgəm=pa enimə iətəmiəutatɨg
ikɨn. Iətəm Sisəriə kəti təmahli=pa ilahal məmə okɨluva ohniəu, mɨhlit iəu mɨhluva.
12 Kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn təni=pa kəm iəu məmə iəkɨtəu=pən ilahal, nɨkik otəsəhtiən
məmə ilahal Nanihluə mɨn. Piatah mɨn sikɨs u ilah kəmotətəu=pa iəu, iəməhuvən
mohiet=pən əpəha e nimə rəha suah əha Koniliəs məhuvən imə. 13 Kəni in təməni=pa
kəm tɨmahməmə təməhro lanu in təmeruh agelo kəti rəha Uhgɨn təmuvamiet=pən ohni
məmə, ‘Ahli=pənnətəmimi nəuvein kəhuvən əpəha Jopə o suah kəti nərgɨnu SaimonPitə.
14 In otəni=pɨnənəghatiən kəti kəmtəmah, kəni nian nəkotətəunəghatiən əha, kəni Uhgɨn
otosmiəgəh itəmah rəfin, ik mɨne rəhammɨn, mɨne rəhammɨn noluəkmɨn.

15 “Kəni nian iəmətuəuin mətəghati, Narmɨn Rəha Uhgɨn təmeiuaiu məriauəh matɨg e
lah, Nanihluə mɨn, təhmen əmə e inu təmuva e tah, nətəm Isrel, aupən mɨne. 16 Kəni
nɨkik tətəhti nəghatiən iətəm Iərmənɨg təməni məmə, ‘Jon təmol bəptais e nətəmimi e
nəhu,mətəu otəsuvəhiənUhgɨn tol bəptais e təmah eNarmɨn Rəhan.’ 17Kəni nəməUhgɨn
tətəfənkəmNanihluəmɨnNarmɨnkətiəh əmə iətəmtəməfa kəmtahnətəmIsrel niankitah
kəmotəni nɨpəhriəniən e IesuKrɨsto, iəu iətəmimi əməu, ko iəsəniəhuiənUhgɨnonati nak
iətəm in tolkeikei məmə otol kəm lah.”

18Nian kəmotətəu nəghatiən rəha Pitə, ilah kəməsotagət mɨniən, mətəu kəmotəni-vivi
Uhgɨn motəni məmə, “Nati əha tol lanəha məmə Uhgɨn tɨnol rəkɨs suaru rəha Nanihluə
mɨnməmə ilah mɨn okotəuhlin ilah e rəhalah noliən tərah mɨnməmə Uhgɨn otosmiəgəh
ilah.”

Niməfaki əpəha Antiok
19 Nian Sol mɨne rəhan mɨn kəmotuhamu Stipɨn, kəmotol tərah e nətəm kəutəni

nɨpəhriəniən e Iesu. Kəni nətəm nəfaki mɨn əha kəmotagɨm məhuvən isəu əpəha ikɨn
mɨn əpəha Fonisiəmɨne SaiprəsmɨneAntiok,məutəni pətɨgəmnərgɨ Iesu kəmnətəmIsrel
mɨn əmə u kəutatɨg əha ikɨn mɨn əha. 20Mətəu nəfaki mɨn nəuvein, nətəm Saiprəs mɨne
Saerin, kəməhuvənAntiokməutəni pətɨgəmmɨnnanusiən təuvɨr rəha Iərmənɨg Iesu kəm
10:48 Uək 19:5 11:3 Uək 10:28; Kəl 2:12 11:14 Uək 16:31 11:15 Uək 10:9-48 11:15 Uək 2:4 11:16
Uək 1:5 11:18 Uək 13:48; 14:27 11:19 Uək 8:1-4



UƏKMƗN 11:21 250 UƏKMƗN 12:9

nətəmimi əpnapɨn mɨn əmə u Nanihluə mɨn, səniəmə nətəm Isrel əmə. 21Kəni Iərmənɨg
təmol natimnati tepət e rəhan nəsanəniən kəni mətasiru pɨk e lah, kəni nətəmimi tepət
tepət kəmotəuhlin ilahməutəni nɨpəhriəniən e Iərmənɨg Iesu.

22 Nətəm kəutəfaki əpəha Jerusɨləm kəmotətəu nanusiən u, kəni ilah kəmotahli=pən
Panəpəsməməotuvən əpəhaAntiok. 23Nian təmiet=pən,meruhməməUhgɨn təmolkeikei
pɨk ilah matol təuvɨr kəm lah, kəni nətəmimi tepət kəmotəni nɨpəhriəniən e Iesu, kəni
Panəpəs nɨkin təmagiən masiru e lah məmə ilah okotəhtul əskasɨk e Iərmənɨg e nɨkilah
rəfin. 24Panəpəs in iətəmi təuvɨr kəti iətəmNarmɨn Rəha Uhgɨn təriauəhmətatɨg lan, kəni
rəhan nəhatətəiən in təskasɨk e Uhgɨn. Kəni in təmasiru e nətəmimi tepət ikɨn əha məmə
ilah okotəni nɨpəhriəniən e Iərmənɨg Iesu.

25Kəni Panəpəs təmiet muvən Tasəs mətəsal e Sol. 26Nian təmeruh Sol, tit mian əpəha
Antiok, kəni muatɨg ikɨn o nu apiəpiə kətiəh mətuəfaki ilah nətəmi rəha niməfaki əha
mətuəgətun nətəmimi tepət. Ikɨn əha Antiok kəmətuəuin kauɨn e nətəmi rəha Iesu Krɨsto
məmə “Krɨstɨn.”*

27 E nian əha, iəni mɨn nəuvein rəha Uhgɨn kəmohiet Jerusɨləm məhuvən əpəha
Antiok. 28 Kəti nərgɨn u Akapus təməhtul məghati e nəsanəniən e Narmɨn Rəha Uhgɨn
məmə nəumɨs otan e nɨtəni mɨn rəfin iətəm Rom tətarmənɨg e lah. (Kəni təmuva mol
nɨpəhriəniən lan. Nəumɨs təmannianKlotiəs təmətarmənɨg e nətəmRom.) 29Kəni nətəmi
rəha Iesu əpəha Antiok kəmotolkeikei məmə okotasiru e nətəmi rəha Iesu əpəha Jutiə.
Iətəmi kəti təhrun nəfəniən məni nak in təhrun nəfəniən. 30Kəni kəmotol məni mɨn əha,
motəfən kəm Panəpəs mɨne Sol məmə okuos mian kəm eldə mɨn rəha niməfaki əpəha
Jerusɨləm.

12
Kig Herot AkripəUan təmol nərahiən kəmniməfaki

1E nian əha, nian Panəpəs mɨne Sol kəmətuəgətun əpəha Antiok, Kig Herot Akripə Uan*
təmahli=pən rəhan mɨn soldiə mɨn məmə okotaskəlɨm nətəmimi nəuvein rəha niməfaki
əpəha Jerusɨləmməmə otol ilah kotətəu nahməiən e nɨpətɨlah. 2Təmahli=pən rəhan mɨn
nətəmimi kəməhuvən motaskəlɨm Jemɨs pia Jon kəni motohamu e rəhalah nau asoli.
3Nian təmohamu Jemɨs, meruh məmə nətəm Isrel nɨkilah təmagiən pɨk. Kəni in təmatɨg
maskəlɨmmɨn Pitə. Təmatol nati u e nian kəmatol lafet mil lan Rəha Pasova mɨne Pɨret
U Is Tɨkə Lan. 4Nian təmaskəlɨm rəkɨs Pitə, kəni mɨləfən əpəha e kaləpus. Kəni Herot təni
məmə soldiə sɨkɨstin okotəhtul pəsɨg lan, kuvət kuvət e auəmɨn rəfinenərauiəmɨne lapɨn.
KəniHerot tolkeikeiməməotiuvipətɨgəmtəhtul enəhmtɨnətəmiminian lafet tolnaunun.

5 Mətəu nian Pitə təmətatɨg e kaləpus, kəni nətəmi rəha niməfaki kəməutəfaki=pən
əskasɨk ohni kəmUhgɨn.

Uhgɨn təməfətɨgəmPitə e kaləpus
6 Lapɨnumə olauɨg lan, kəniHerot tiuvi pətɨgəm, Pitə təmətapɨli e nəlugɨn e soldiə keiu,

kəməlis nəhlmɨnmil e sen keiu, kətu=pənkəti e soldiə kəti, kəni kətu=pənkəti e soldiə kəti
mɨn. Kəni soldiə keiu kətuəhtul matueruh namtɨhluə e kaləpus.

7 Rəueiu agɨn, agelo kəti rəha Iərmənɨg tiet=pa, kəni təmasiə məgəhag e nɨpəgnəua
kaləpus. Təmek-ek nɨkalɨ Pitə kəni məhgi pəri. Kəni məni məmə, “!Əhtul uəhai!” Kəni
senmil kuəmtəh aru e nəhlmɨ Pitəmil.

8 Kəni agelo təni=pən kəm in məmə, “Uvən e rəham put mɨne natimnati.” Kəni Pitə
tuvən e lah. Kəni təni=pən kəm in məmə, “Uvən e rəham kot, kəni mɨtəu=pa iəu.” 9Kəni
Pitə təmɨtəu=pən miaiet e nɨpəgnəua kaləpus, mətəu in təsəhruniən məmə natimnati

11:22 Uək 4:36 11:25 Uək 9:30 * 11:26 EnəghatiənKris, nɨpətɨnəghatiənu “Krɨstɨn” tətəniməmə “rəhaKrɨsto.”
11:28 Uək 21:10 11:30 Uək 12:25 * 12:1 Iətəmi keiu e nauəuəuUəkMɨnnərgɨlau uKigHerot Akripə. In aupən,
kətauɨn lanməməKig Herot AkripəUan, kəni nətɨn, kətauɨn lanməməKig Herot Akripə Tu. Afin-to “Herot” e tiksɨnəri.
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mɨn u agelo tatol lan ilah nɨpəhriəniən. Nɨkin təhti məmə təhmen e nati kəti təhmen e
nəməhlairiən. 10Kəmualiuək muapirəkɨs soldiə kəti iətəm tateh kaləpus, kəni mualiuək
muapirəkɨs mɨn soldiə kəti mɨn, kəni kəmiəuva e naunun doə iətəm kəmol e aiən. Təuə
u tətəuag=pən e taun asoli. Nian kəmiəuva iuəkɨr ohni kəni terəh aru kəni kəmiaiet=pən
ikɨn. Nian kəmualiuək nəuvetɨnmian e suaru, kəni əmeiko agelo tɨkə aru əmə.

11Kəni Pitə tɨnəhrun əha rəueiu məmə səniəmə nəməhlairiən, kəni təni məmə, “Rəueiu
inəhrun əhruahru məmə Iərmənɨg təmahli=pa rəhan kəti agelo təmuvamələs rəkɨs iəu e
nətəlɨgiən u iətəm Herot tolkeikei məmə otol lak iətəm nətəm Isrel kəmotolkeikei məmə
okoteruh.”

12 Nian Pitə tɨnəhrun məmə Uhgɨn təmələs rəkɨs in, kəni təmuvən əpəha e nimə
rəha Meri, mamə rəha Jon Mak. Nətəm kəutəhatətə e Uhgɨn tepət kəməhuva pəti
məutəfaki=pən kəmUhgɨnməmə otasiru lan. 13Kəni Pitə təməhti-əhti doə e iat rəha nimə
əha, kəni pətan ioluək kəti, nərgɨn u Rotə, təmaiumuvənməmə kərmə pəh əha tətəhti-əhti
doə. 14Nian təmətəu nəuia Pitə, kəni təhrun məmə Pitə pəhriən. Kəni nɨkin təmagiən pɨk
agɨn kəni talu e nerəhiən e doə kəni maiu mɨtəlɨg muva meruh nətəmi mɨn u kəutəfaki,
kəni məni məmə, “!Ei, nətəmimi, Pitə əpəha ihluə e doə tətəhtul!”

15Mətəu kotəni məmə, “Ik ialməli.” Mətəu in təmətəkeikei mətəni məmə, “!Kəpə! Iatəni
pəhriən.” Kəni ilah kotəni, “Nəmə təhro rəhan agelo teh.”

16 Mətəu Pitə tətəkeikei mətəhti-əhti doə. Kəni kəməhuvən moterəh e doə, kəni nian
kəmoteruh in, nɨkilah təmauɨt pɨk ohni. 17Mətəu Pitə təməfəri nəhlmɨn mətəniəhu ilah
məmə okəsotagətiən. Kənimətəniməmə təməhro lanu Iərmənɨg təmos rəkɨs in e kaləpus.
Kəni məni=pən kəm lah məmə, “Otəni=pən nəghatiən u kəm Jemɨs notəha Iesu† mɨne
piatahmɨn e niməfaki.” Kəni matɨgmɨtəlɨgmɨnmagɨmmuvən ikɨ pɨsɨn kəti mɨn.

18Kəni kəməni lauɨg lan, soldiə mɨn nətəm kəmauteruh Pitə e kaləpus, kəmotətapuəh
o lah mɨn, mətəu kɨnotəruru əfəməh məmə Pitə təməhruvən. 19Kəni nian Herot təmətəu
məmə Pitə təmagɨm, kəni təmahli=pən soldiə mɨn məmə okotəsal lan. Mətəu nian soldiə
mɨn kəməsoteruhiən, kəni Herot təmauɨn e soldiəmɨn u kəmauteruh kaləpus mətapuəh
o lahməməPitə təməhramagɨm. Mətəu ilahkotəruru, kəni in təməniməməokəmki soldiə
mɨn u kan kəhuamu ilah. Kəni Herot təmiet Jutiə muvən e taun kəti Sisəriə matɨg ikɨn o
nian nəuvein.

Kig Herot AkripəUan
təmɨmɨs

20E nian əha, Kig Herot Akripə Uan niəməha təməu pɨk kəni tətəməki e nətəmkəutatɨg
e taun mil əha, Taea mɨne Saedon. Kəni nətəmi asoli mɨn e taun mil əha kəməhuva pəti
kəni məhuvən məmə okoteruh Kig məmə kotol vivi ilah min, mətəu-inu nətəm imalah
ikɨn kautəhuvənməutos nəhmtɨ nauəniən imaKig ikɨn. Mətəu aupən ilah kəmautəhuvən
məuteruh Kig, kəmotəghati ilah suah kəti nərgɨn u Plastus, u in iətəmi asoli kəti rəha Kig
Herot, motiuvi=pənməmə otasiru e lah.

21EnianKigHerot təmosməməotuvənmeruh ilah, kəni təmuvəne rəhannapən təuvɨr
u tətəgətun məmə in tətarmənɨg. Kəni təmuva məharəg e tron rəhan,‡ kəni mətəghati
kəmnətəmimi. 22Kəni nətəmimi kəmotagət əfəməhməmə, “!Suah u tətəghati səniəməmə
iətəmimi mətəu uhgɨn kəti!” 23 Kəni nian nətəmimi kəmotəfən nəni-viviən kəm Herot,
mətəu in təsəfəniənnəni-viviən kəmUhgɨn, kəni rəueiu agɨnmɨn agelo kəti rəha Iərmənɨg
təmoh e nɨmɨsiən əskasɨk kəti, kəni wommɨn kəmotun nɨsɨgan kəni in tɨmɨs.

24Kəni e nian əha, nətəm kəutəni nɨpəhriəniən e Iesu kəməutəkeikei məutəni pətɨgəm
nəghatiən rəha Uhgɨn e ikɨn mɨn tepət, kəni nətəmimi tepət kəməhuva məutəni
nɨpəhriəniən e Iesu.

12:10 Uək 5:19 † 12:17 Jemɨs notəha Iesu, in təmuva iətəmi asoli rəha niməfaki əpəha Jerusɨləm. 12:18 Uək
5:22-24 ‡ 12:21 “tron” — Ikɨn kig tətəharəg ikɨnmətarmənɨg e nətəmimi. 12:23 Dan 5:20 12:24 Aes 55:11
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25Nian Panəpəsmɨne Sol kəmuol naunun e rəhalau uək əpəha Jerusɨləm, kənimiatəlɨg
mian Antiok ilahal JonMak.

13
Uhgɨn təmɨtəpɨn Panəpəsmɨne Sol məmə okuol rəhan uək

1 E niməfaki əpəha Antiok, iəni mɨn əha ikɨn mɨne nəgətun mɨn. Ilah u Panəpəs mɨne
Sɨmion u kətəni məmə iətəmi apɨn, mɨne Lusiəs iətəm Saerin, mɨne Manaen u təmepət
ilau Herot Antipas u təmətarmənɨg e Kaləli aupən,mɨne Sol. 2E nian kəti ilah kəmotəpəh
nauəniən kəni məutəfaki=pən kəm Iərmənɨg, kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn təməni=pən kəm
lah məmə, “Iəkolkeikei məmə rəueiu əha onəkotəfəri Panəpəs mɨne Sol məmə ilau okuol
uək u iətəm iəmauɨn e lau ohni.” 3Kəni nian kəmotəpəh rəkɨs nauəniən məutəfaki, kəni
motələhu=pən nəhlmɨlah e rəhn-kapə lau məmə okotəfəri ilau, kəni motahli=pən ilau
məmə okianmuol uək.

Panəpəsmɨne Sol kəmuəni pətɨgəmnəghatiən rəha Uhgɨn əpəha Saiprəs
(Eruhmap rəha naliuəkiən rəha Pol e naunun nauəuə u.)

4KəniNarmɨnRəhaUhgɨn təmahli=pən ilauməmə okuol uək u, kəni ilau kəmian əpəha
e taun Selusiə, kəni ikɨn əha kəmian e negəu kəti mian əpəha e nɨtəni kəti Saiprəs. 5Nian
kəmiaiet=pən e taun Saləmis, kəmian e nimə mɨn rəha nuhapumɨniən rəha nətəm Isrel
mətuəni pətɨgəmnəghatiən rəha Uhgɨn. Kəni JonMak tatɨtəu=pən ilaumətasiru e lau.

6 Kəni kəmlaliuək əmə mɨhlɨtəlau agɨn e nɨtəni u mətəuarus mɨlietɨgəm=pən e taun
Pafos. Ikɨn əha kəmleruh nəuanɨləuɨs kəti rəha Isrel iətəm tatol nati apɨspɨs e nəsanəniən
rəha iərmɨs mɨn, kəni in iəni eiuə, nərgɨn u Elimas u nərgɨn kəti mɨn Patisas. 7 Suah u
tətaliuək nian tepət ilau Setias Polas u kəpmən asoli rəha nətəm Saiprəs. Setias Polas
in teinatɨg, rəhan nətəlɨgiən təuvɨr. Kəni in təmahli=pən nəghatiən məmə Panəpəs mɨne
Sol okiəuva mueruh in, mətəu-inu tolkeikei məmə otətəu nəghatiən rəha Uhgɨn. 8Mətəu
suah u Elimas təmətəni rah ilau. (Nɨpətɨ nərgɨn təni məmə iətəmi tatol nati apɨspɨs e
nəsanəniən rəha iərmɨs mɨn). Kəni mətalkut məmə otəuhlin nətəlɨgiən rəha Setias Polas
məmə otəsəniən nɨpəhriəniən e Iesu.

9Kəni Sol u kətauɨn lan mɨn məmə Pol,* Narmɨn Rəha Uhgɨn təməriauəh e nɨkin, kəni
təməsal=pən əhruahru o Elimas kəniməniməmə, 10 “!Ei! Ik nətɨ Setən. Ik tɨkɨmɨr rəha na-
timnati ərəfin iətəmkotəhruahru. Iknəkəriauəh əməeneiuəiənmɨnenərahiən. ?Onəhgɨn
nəmanəpəh nəni rahiən suaru pəhriən rəha Iərmənɨg iətəm nətəuhlin? 11 Rəueiu əha
Iərmənɨg otol nalpɨniən kəti kəm ik məmə nəhmtəm otəpɨs, onəseruhiən nəhagəhagiən
kəti mɨne o nian nəuvein.”
Kəni rəueiu agɨnmɨn təmafunorəuiənmɨnenapinəpuiənkəmiəuvamuəuvegnəhmtɨn,

kəni nəhmtɨn təməpɨs agɨn. Kəni təməhtulmateapən əpnapɨn əməməmə suahkəti otasiru
lanmit. 12NiankəpmənSetias Polas təmeruhnati əha, təninɨpəhriəniəne Iesumətəu-inu
təmauɨt magiən o nəgətuniən rəha suahmil e Iərmənɨg.

Panəpəsmɨne Pol kəmian Antiok əpəha ikɨn Pɨsitiə
13Kəni Pol mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəmohiet Pafos məhuvən e negəu kəti məhuvən

əpəha taun Perka e ikɨn Pamfiliə. Ikɨn əha Jon Mak təməpəh ilah mɨtəlɨg=pən Jerusɨləm.
14 Kəni ilah kəmohiet Perka məhuvən əpəha taun Antiok əha ikɨn Pɨsitiə. Kəni e nian
rəha Sapət, kəməhuvən imə e nimə rəha nuhapumɨniən rəha nətəm Isrel məutəharəg.
15 Nian kəmotətəu nafiniən rəha Lou mɨne Iəni Mɨn, kəni nətəmi asoli rəha nimə əha
12:25 Uək 11:29-30; 15:37 13:2 Uək 9:15 13:3 Uək 6:6 13:5 Uək 12:12; 15:39 * 13:9 Nərgɨn u Sol, in
nəghatiən rəha nətəm Isrel u kətəni məHipru. Nərgɨn u Pol, in nəghatiən rəha nətəmRom u kətəni mə Latin. Aupən e
nauəuə rəha UəkMɨn, Luk in təmətauɨn e nərgɨn u Pol məmə Sol. Mətəu rəueiu əha təmauɨn ərəg-rəg lanmətəni məmə
Pol. Inunətuəuiniən euək rəhaPol tatolmətəni pətɨgəmnanusiən təuvɨr kəmNanihluəmɨn, kəni Luk tətauɨn lanməmə
Pol u nərgɨn rəha Nanihluəmɨn. 13:11 Uək 9:8 13:13 Uək 15:38
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kəmotahli=pənnəghatiənkəmPolmɨnePanəpəsmotəniməmə, “Piakmɨn. Okəmə itəmah
kəti tatos nəghatiən təuvɨr məmə otəni tasiru e nətəmimi, təhtul məni pətɨgəm.”

16Kəni Pol təməhtulməfəri nəhlmɨnməmə okəsotagətiənkəniməniməmə, “NətəmIsrel
mɨne itəmahNanihluəmɨnnətəmnəutəfaki=pənkəmUhgɨn, otətəlɨg-to lak. 17Uhgɨn rəha
nətəmIsrel u təmɨtəpɨn tɨpɨtahmɨnaupənkənimol ilah kotepət kənimotəskasɨknian ilah
kəməutatɨg əpəha Ijɨp. Kəni e nəsanəniən asoli rəhan, təmiti pətɨgəm ilah e nɨtəni əha.
18Kənimateh vivi ilah nati əpnapɨn kəmautol noliən tərahmɨn o nu fote nian kəmautan
əpəha ikɨn təpiə-məpiə ikɨn. 19 In təmolnəuanɨləuɨsmɨnrəhanətəmIsrel kəmotohkəpmən
mɨn rəha nɨtəni səpɨn iətəm kəutatɨg e nɨtəni Kenan, kəni məfən nɨtəni əha rəhalah kəm
tɨpɨtahmɨnməmə rəhalah. 20Natimnatimɨn əha kəmol nu fo-hanrɨt-fifti tɨnuvamɨnuvən
rəkɨs.

“Uərisɨg e natimnati mɨn əha, Uhgɨn təməfən kəm nətəm Isrel nətəmi asoli mɨn məmə
ilah okotarmənɨg e lah mətəuarus=pa e nian rəha iəni rəha Uhgɨn Samuel. 21 Kəni
nətəmimi kəmotətapuəh kəm Samuel o kig, kəni Uhgɨn təməfən Sol kəm lah u nətɨ Kis,
təmsɨpən e nəuanɨləuɨs rəha Benjəmɨn. Kəni in təmarmənɨg e lah o nu fote. 22Kəni nian
Uhgɨn təmos rəkɨs Sol, kəni in təmol Tefɨt tuva kig. In təməni pətɨgəm nati kəti təuvɨr lan
məmə, ‘Iəmeruh suahkəti Tefɨt nətɨ Jese, in iətəmi əhruahru iətəmnɨkin tatɨtəu=pənrəhak
nətəlɨgiən. Kəni in otol natimnati rəfin iətəm iəu iəkolkeikei məmə otol.’

23 “Kəni Uhgɨn təmol məmə Iosmiəgəh kəti, inu Iesu, otsɨpən e nəuanɨləuɨs rəha suah u
Kig Tefɨt, məmə otosmiəgəh nətəm Isrel təhmen=pən əməməmə in təməni rəkɨs. 24Mətəu
uərisɨg Iesu tətuəuin rəhan uək, Jon təmaupən məni pətɨgəm kəm nətəm Isrel məmə
okotəkeikei motəlali e rəhalah noliən tərah mɨn kəni kol bəptais e lah. 25 Nian Jon
təmətuva iuəkɨr o noliən naunun e rəhan uək, in təməni məmə, ‘?Nɨkitəmah təhti məmə
iəu pəh? Iəu səniəmə iəu u Uhgɨn təməni rəkɨs. ! Kəpə! In tətuərisɨg lak iətəm iəu
iəsəhmeniənməmə iəkəpeg rəkɨs rəhan put.’†

26“Piakmɨn iətəmnəmotsɨpənenəuanɨləuɨs rəhaEpraham,mɨne itəmahNanihluəmɨn
iətəm nəutəfaki kəm Uhgɨn, otətəlɨg vivi, Uhgɨn təmahli=pa kəm tah nəghatiən u e Iesu
məmə in otosmiəgəh itah. 27 Kəni nətəm kəutatɨg Jerusɨləm, mɨne rəhalah nətəmi asoli
mɨn kəməsotəhruniənməmə iətəmi əha inəha Iesu, Uhgɨn təmahli=pa məmə otosmiəgəh
ilah. Kəni nati əpnapɨn kəmətafin pətɨgəm kəm lah e Sapət mɨn rəfin nəghatiən rəha
iəni mɨn rəha Uhgɨn iətəm kəməutəni e Iesu, mətəu ilah kəməsotəhruniən. Kəni motol
nəghatiən rəha iəni mɨn tuva mol nɨpəhriəniən lan, mətəu-inu ilah kəmotəni məmə
okotuhamu Iesu. 28 Nati əpnapɨn kəməsoteruhiən nati kəti məmə otɨmɨs ohni, mətəu
kəmotətapuəhməmə Pailət otuhamu.

29 “Nian kəmol rəfin natimnati iətəm Nəghatiən rəha Uhgɨn təməni məmə okol lan,
kəni rəhan mɨn nətəmimi kəmotələs iahu e nɨgi kəməluau motos məhuvən mohtənɨm
e nɨpəg kəpiel. 30 Mətəu Uhgɨn təmol in təmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən. 31 Kəni e nian tepət
tatiet=pənorəhanmɨnnətəmimi. Nətəmimɨn əha, ilah Iesukəməutanaupən əpəhaKaləli
mətəuarus=pa Jerusɨləm. Kəni rəueiu əha nətəmi əha kəutəni pətɨgəm kəm piatah mɨn u
nəuanɨləuɨsmɨn rəha Isrel,məmə ilah kəmotehpəhriən Iesu, kəni in təməmiəgəhpəhriən.

32 “Kəni rəueiu əha, itɨmah iəutəni=pɨnə kəm təmah nanusiən təuvɨr əha, məmə
nəniəskasɨkiən iətəm Uhgɨn təmol kəm tɨpɨtah mɨn aupən, 33 rəueiu əha, tɨnol rəfin
nəghatiən rəhan kəm tah nəuanɨləuɨs mɨn rəhalah nian təmosmiəgəh Iesu e nɨmɨsiən.
Təhmen=pən əmə e Nauəuə Rəha Uhgɨn e Nauəuə Rəha NəpuənMɨn keiu tətəni məmə,

‘Ik nətɨk. Rəueiu inuva rəham tatə əhruahru.’
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34 “Uhgɨn təməni əskasɨk rəkɨs e rəhan Nauəuəməmə otəpanosmiəgəh Iesu e nɨmɨsiən,
kəni ko təsɨmɨsiən, kəni nɨpətɨn otəsəmnəmɨtiən. Tətəni məmə,

‘Nɨpəhriəniən, oiəkəfɨnə nati təuvɨr agɨn mɨn kəm ik iətəm iəməni əskasɨk rəkɨs kəm
Kig Tefɨt aupən.’
35 “Kəni e ikɨ pɨsɨn mɨn kəti mɨn e Nauəuə Rəha Uhgɨn, Kig Tefɨt təməni kəm Uhgɨn e

Iosmiəgəhməmə,
‘Kəni onəsegəhaniənməmə nɨpətɨ Ioluək Əhruahru rəham otəmnəmɨt məpien.’

36 “Nian Tefɨt təmatəmiəgəh, təmol natimnati mɨn iətəm Uhgɨn tolkeikei. Uərisɨg lan
tɨmɨs, kəni kəmɨtənɨm ilah tɨpɨn mɨn, kəni nɨpətɨn təməmnəmɨt. 37 Kəni nəghatiən əha,
təməsəghatiən e Tefɨt, mətəu təməghati e Iesu məmə in mɨn təmɨmɨs, mətəu Uhgɨn təmol
təmiəgəhmɨn, kəni nɨpətɨn təməsəmnəmɨtiən.

38 “Tol lanəha piak mɨn, iəkolkeikei məmə onəkotəhrun məmə rəueiu iətəni=pɨnə kəm
təmah məmə e Iesu, Uhgɨn otos rəkɨs noliən tərah mɨn rəhatəmah. 39 Kəni itəmah
onəkotəkeikei motəhrun məmə e Iesu pɨsɨn əmə, Uhgɨn təhrun nos rəkɨsiən noliən tərah
rəha nətəm kəutəhatətə lan. In otɨtɨs ilah e noliən tərah mɨn rəhalah. Mətəu suaru
rəha nɨtəu-pəniən Lou rəha Mosɨs təsəhmeniən o nosmiəgəhiən iətəmimi. 40Kəni itəmah
onəkotəkeikeiməutətəu itəmahməmənəghatiənrəha iənimɨnrəhaUhgɨnotəsuvamɨniən
e təmah. 41Kəni in tətəni məmə,

‘Ei, otətəlɨg-to, itəmah nətəm nəutagət əuvsan məutəni rah natimnati rəfin.
Onəkotauɨt kəni mohmɨs, mətəu-inu e nian nəutəmiəgəh, oiəkol nati kəti tərah pɨk
o təmah iətəm ko nəsotəniən nɨpəhriəniən lan, nati əpnapɨn nəmə iətəmi kəti otəni
əhruahru kəm təmah.’ ”
Nətəmimi kəmotagiən o nəniən təuvɨr

42 Nian Pol mɨne Panəpəs kɨnatiaiet e nimə rəha nuhapumɨniən, nətəmimi
kəmotətapuəh o lau məmə, “Əui, onəkiəuva mɨn e Sapət u tətuva, muəni pətɨgəm mɨn
nəghatiən əha nəuvein kəm tɨmah.” 43 Kəni nian nətəmimi kəmohiet e nimə, ilah tepət
kəmohtəu=pən Pol mɨne Panəpəs. Nətəmi mɨn əha, nəuvein nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel,
kəni nəuvein Nanihluə mɨn kəmotəpəh rəhalah nəhatətəiən kəni məutohtəu=pən noliən
mɨn rəha nəfakiən rəha nətəm Isrel.‡
Kəni ilau kəmuəghati kəm lah mətuəni=pən əskasɨk kəm lah məmə, “Onəkotəkeikei

motaskəlɨm nəhatətəiən rəhatəmah e Uhgɨn, məmə in otolkeikei pɨk itəmah mol təuvɨr
kəm təmah.”

44 Kəni e Sapət iətəm tətuva, iuəkɨr nətəmimi rəfin e taun asoli əha kəməhuva
məmə okotətəu nəghatiən rəha Uhgɨn. 45 Kəni nian nətəmi asoli rəha nətəm Isrel u
kəsotolkeikeiən Pol kəmoteruh nɨmənin nətəmimi kəməhuva o nəghatiən rəhan, kəni
kɨnəutohtgərah in o lah, kəni mɨnotətuəuinməutəni rah Pol mɨne nati nak in tətəni.

46Kəni Pol mɨne Panəpəs kəməsuəgɨniən kəmuəni məmə, “Itɨmlau oiəkuəkeikei muəni
pətɨgəm nəghatiən u rəha Uhgɨn kəm təmah muaupən, nətəm Isrel mɨn. Kəni itəmah
nəmotəpəh nəghatiən rəha Uhgɨn, kəni nəghatiən aru əmə rəhatəmah tətəgətun məmə
itəmah nəsotəhmeniən o nosiən nəmiəgəhiən itulɨn. Kəni rəueiu itɨmlau inətian məmə
iəkuəni pətɨgəmnəniən təuvɨr u kəmNanihluəmɨnmətəu səniəmənətəmIsrel, 47kəni inu,
inu nəghatiən iətəm Iərmənɨg təməfa rəkɨs kəm tɨmlau məmə iəkuol, in tətəni e Nauəuə
Rəha Uhgɨnməmə,

‘Iəu iəmol ik məmə onəkuva ik nəhagəhagiən kəti rəha Nanihluə mɨn, məmə nətəni
pətɨgəmkəmnətəmimi e ikɨnmɨn rəfinməmə iəkolkeikei məmə iəkosmiəgəh ilah.’ ”
48NianNanihluəmɨnkəmotətəunəghatiən əha, nɨkilah təmagiənohni, kənimɨnəutəni-

əni kəm lah mɨn məmə nəghatiən rəha Iərmənɨg Iesu in təuvɨr pɨk. Kəni nətəmi mɨn
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Uhgɨn təmɨtəpɨn rəkɨs e lah məmə okotos nəmiəgəhiən iətəm ko təsɨkəiən, ilah kəmotəni
nɨpəhriəniən lan.

49Kəni nəghatiən rəha Iərmənɨg təmaiumɨtəlau e nɨtəni rəfin əha iuəkɨr e taun əha.
Nətəm Isrel kəmotəhgi pətɨgəmPolmɨne Panəpəs

50Mətəu nətəmi asoli rəha nətəm Isrel kəməhuvən moteruh Nanihluə mɨn rəha taun
əha, inu nətəmi asoli, mɨne nɨpətan asoli mɨn nətəm kəutəfaki məutohtəu=pən noliən
rəha nətəm Isrel. Kəni motiuvi=pa məmə okotol niəməha kəm Pol mɨne Panəpəs. Kəni
ilah rəfin kəmotəhgi pətɨgəm ilau əha imalah ikɨn. 51Mətəu ilau kəmuohrapɨspɨs nɨftəni
e nəhlkɨlau təhmen e nəmtətiən kəti məmə Uhgɨn təməuhlin nəmtahn kəm lah kəni ilau
kəmiaietmian e taun əha Ikoniəm. 52Mətəunətəmi rəha Iesu əpəhaAntiok, NarmɨnRəha
Uhgɨn təməriauəh e lah, kəni ilah nɨkilah təmagiən pɨk.

14
Polmɨne Panəpəs kəmian Ikoniəm

1E Ikoniəmkəmianmɨn əpəha enimə rəhanuhapumɨniən rəhanətəmIsrel, kənimətuəni
pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn, kəni nəghatiən rəhalau təuvɨr pɨk, kəni təmiuvi=pa
nətəmimi tepət məmə ilah kəmotəni nɨpəhriəniən e Iesu, inu nətəm Isrel tepət mɨne
Ianihluə tepət mɨn nətəm kəutohtəu=pən noliən rəha nəfakiən rəha nətəm Isrel. 2Mətəu
nətəm Isrel mɨn u kəməsotəniən nɨpəhriəniən e rəhalau nəghatiən, kəməhuvən o
Nanihluə mɨn, motol ilah kotəməki pɨk e nətəmi mɨn u kəutəni nɨpəhriəniən e Iesu,
məutol niəməha kəm lah. 3Mətəu Pol mɨne Panəpəs kəmuatɨg təfəməh ikɨn, məsuəgɨniən
e lah, mətuəkeikei matuəni pətɨgəmnəghatiən rəha nəuvɨriən rəha Uhgɨn kəmnətəmimi
rəfin. Kəni Iərmənɨg təmol ilau kuol nati apɨspɨs mɨne nəmtətiən tepət məmə nətəmimi
okotəhrunməmə rəhalau nəghatiən in nəghatiən pəhriən.

4 Kəni nətəm ikɨn əha, kəmotəhapu ilah mɨn, nəuvein kəutohtəu=pən nətəm Isrel u
kəsotəniən nɨpəhriəniən e Iesu, kəni nəuvein kəutohtəu=pən aposɨl mil əha, Pol mɨne
Panəpəs. 5 Kəni nətəm Isrel mɨne Nanihluə mɨn, mɨne nətəmi asoli mɨn rəhalah mɨn,
kɨnautol nəghatiən oneuən kəti məmə okotərəkɨn ilau, kəni kotahtɨhmu ilau e kəpiel.
6Mətəu nian kəmuətəu nəghatiən oneuən rəhalah, ilau kəmuagɨmmian əpəha e profens
rəha Likaoniə, kəni mian əpəha e taun mil əha, Listra mɨne Terpe. Kəni e taun mil əha
mɨne ikɨn mɨn tɨtəlau e taun mil əha, 7 ilau kətuəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəha Iesu
Iosmiəgəh.

Polmɨne Panəpəs əpəha Listra
8Kəni əha Listra, suah kəti əha ikɨn. Nian təmair mətəu nəhlkɨnmil kəmuəpaiu təruru

naliuəkiən, təmətəharəg əmə, kəni in təmətəharəg əha ikɨn 9matətəlɨg e nəghatiən rəha
Pol. Pol təməsal=pən əhruahru o suah kəha, mɨnəhrun məmə in tɨnəhatətə rəkɨs məmə
nəhlkɨn təhrun nəuvɨriən, 10kənimagət əfəməh lanməmə, “!Ei piak, əhtul!” Kəni əmeiko,
suah u təməhtul əhruahru kəni mɨnətaliuək.

11 Nian nɨmənin nətəmimi kəmoteruh nati əha iətəm Pol təmol, kəmotəni əfəməh e
nəghatiən Likaoniə məmə, “!Ei! Otafu-to. Uhgɨn mɨn rəhatah kɨnotol nətəmimi e lah,
kəni mɨnəhuva imatah ikɨn.” 12 Kəni kəmotauɨn ərəg-rəg e nərgɨ Panəpəs məmə Sus u
nɨpətɨn təni məmə in iərmənɨg rəha uhgɨn mɨn rəhalah. Kəni motauɨn ərəg-rəg mɨn e
nərgɨ PolməməHeremes, nɨpətɨn u təniməmə in iətəm tətəghati rəha uhgɨnmɨn rəhalah.
Kəmotauɨn lan lanəha mətəu-inko Pol tətəghati pɨk, mapirəkɨs Panəpəs. 13 Nimə rəha
narmɨ nati rəha uhgɨn əha Sus, in tətəhtul ihluə e taun əha. Kəni pris rəha uhgɨn əha
Sus təmasɨg kau mɨn nəuvein iətəm təmətu=pən rəkɨs nəugɨnɨgi e lah. Kəni məmki ilah
muva e namtɨhluə rəha lahuənu. Mətəu in mɨne nɨmənin nətəmimi kotolkeikei məmə
kotol sakrifais kəm laumotol nəni-viviən lan kəmPol mɨne Panəpəs.
13:51 Mat 10:14; Uək 18:6 14:3 Mak 16:20; Hip 2:4 14:5 Uək 14:19 14:11 Uək 28:6
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14 Mətəu nian aposɨl mil kəmuətəu nəghatiən e nati əha kəni muəhrun, kəmuəhapu
rəhalau napən.* Kəni kəmuaiu mian əpəha e nəlugɨn e lah. Kəni muagət əfəməh məmə,
15 “!Ei, nəman! ?Nəkotəni məmə nautol nak u? Itɨmlau iətəmimi əmə təhmen e təmah.
Iatuos nəniən təuvɨr mətiəuva kəm təmah, kəni iəkuolkeikei məmə iəkuəuhlin nətəlɨgiən
rəhatəmah məmə nəkotəpəh nəfakiən kəm uhgɨn mɨn u iətəm rəhalah nəsanəniən tɨkə.
Mətəu onəkotəfaki əmə kəm Uhgɨn iətəm tətəmiəgəh, mətatɨg itulɨn. In pɨsɨn əmə təmol
neai, nɨftəni, nɨtəhi, mɨne natimnati rəfin iətəmkəutatɨg ikɨnmɨn rəfin.

16 “Aupən in təmegəhan məmə nətəmimi ikɨn mɨn rəfin məmə ilah okotohtəu=pən aru
əmə suaru mɨn rəhalah. 17Mətəu nian rəfin in tatol suaru kəm lah məmə ilah kotəhrun
neruhiən rəhan nəuvɨriən iətəm in tatol. In tatol nuhuən tətəfuv, matol nauəniən mɨn e
nasumiən, kəni kautol nɨpətɨlah enian əhruahru rəhalah. In tətəfənnauəniənkəmtəmah
mol itəmah nəutətəu təuvɨr.” 18Mətəu kəmətuəni pau nəghatiən əha kəm lah, iuəkɨr əmə
kəni kuəruru nəniəhuiən ilah o noliən sakrifais o nəni-viviən ilau.

19Kəni nətəmimi nəuvein e nəuanɨləuɨs rəha nətəm Isrel kəmotsɨpən Antiok əha Pɨsitiə
mɨne Ikoniəm mohiet=pa Listra, kəni kəmotol nətəlɨgiən rəha nətəmimi tepət məmə
okotəməki e PolmɨnePanəpəs. Kəni kəmotələs Pol kənimotəhti e kəpiel, kənimoteikəpan
məhuvən motəraki pətɨgəm e taun motəpəh tətəməhli. Nɨkilah təhti məmə təmɨmɨs.
20Mətəu nian nətəmi rəha Iesu kəməhuva motəhtul təlau lan, kəni təhtul əmeiko muvən
mɨn əpəha imə e taun. Kəni kəməni=pa lauɨg lan, in mɨne Panəpəs kəmiaiet mian Terpe.

Polmɨne Panəpəs kəmiatəlɨgpən Antiok əha Sɨriə
21 Kəni Pol mɨne Panəpəs kəmuəni pətɨgəm nəniən təuvɨr e taun əha Terpe, kəni

kəmiavi=pa nətəmimi tepət kəhuva o Iesu. Kəni kəmiatəlɨg miəuva Listra, kəni uərisɨg
miaiet mɨn miəuva Ikoniəm, kəni kiaiet mɨn miəuva Antiok əha Pɨsitiə. 22Kəni ikɨn əha,
kəmətuəfu əskasɨk e nətəmi rəha Iesu. Kəni mətuəfən nəghatiənməmə okotəhtul əskasɨk
e nəhatətəiən e Iesu. Kəni matuəni məmə, “Kitah okotatɨg e nərahiən tepət nian kəhuvən
e suaru rəha nuvəniən matɨg ahgəl Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. Mətəu nati əpnapɨn əmə,
kitah okotəkeikei məutəhtul əskasɨk.” 23 Kəni e niməfaki mɨn ikɨn mɨn rəfin iətəm ilau
kətian ikɨn, mətuəfəri eldə mɨn rəhalah. Kəni mətuəpəh nauəniən matuol əmə nəfakiən,
kəni mətuələhu e nəhlmɨ Iərmənɨg nətəmimi nətəmkɨnotəni rəkɨs nɨpəhriəniən lan.

24 Kəni ilau kəmian=pən Pɨsitiə ikɨn muəsəu-pah mueiuaiu Pamfiliə ikɨn e taun əha
Perka, 25 ikɨn əha ilau kəmuəni pətɨgəm nəniən təuvɨr ikɨn. Kəni ilau muəsəu-pah
mueiuaiu=pa mɨn e taun kəti mɨn Ataliə, 26 kəni kəmuos negəu ikɨn miatəlɨg=pa Antiok
əha Sɨriə. Nətəm Antiok əha inəha, aupən ikɨn ilah kəmotahli=pən Pol mɨne Panəpəs
məmə okian muəni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn, kəni motəfaki məmə Uhgɨn oteh vivi
ilau e ikɨnmɨn iətəm ilau kətian ikɨn. Kəni rəueiu kɨnuol naunun uək rəhalau.

27Nian ilau kəmiatəlɨg=pa mɨn, kəmuauɨn e nətəmimi rəha niməfaki məmə okəhuva
kətiəh. Kəni ilau kəmuəni pətɨgəmkəm lah natimnati rəfin iətəmUhgɨn təmol ilau kuol e
nəsanəniən rəhan, kənimuəniməmə təməhro lanuNanihluəmɨn, ilah kəməhuvamotəni
nɨpəhriəniən e Iesu. 28Kəni ikɨn əha, ilau kəmuatɨg tuvəh nəuvetɨn ilah nətəmi rəha Iesu.

15
Nəfaki mɨn nəuvein kəmotəniməmə nətəmimi okotohtəupən lou rəhaMosɨs

1 Kəni nətəmimi nəuvein kəmotsɨpən Jutiə mohiet=pa Antiok məutəgətun piatah mɨn
məutəniməmə, “Okəməkəsəhgi-pəniən itəmah, təhmene inu iətəmLou rəhaMosɨs tətəni,
ko Uhgɨn təsosmiəgəhiən itəmah.”* 2 Kəni Pol mɨne Panəpəs ilah nətəmi əha kɨnəutahi
* 14:14 “kəmuəhapu rəhalau napən” məmə in ko kəmuətəu tərah pɨk e noliən əha. 14:15 Sam 146:6; Uək 10:26
14:16 Uək 17:30 14:17 Jer 5:24 14:19 Uək 17:13; 2Kor 11:25 14:22 Uək 15:32; 1Təs 3:3 14:26 Uək
13:1-2 14:27 Uək 15:4,12 * 15:1 Nəhgi-pəniən e Oltestɨmɨn in nəmtətiən məmə nətəmimi, ilah nətəmimi rəha
Uhgɨn. Nanihluəmɨn tepət, kəsəhgi-pəniən ilah. Rəha nətəmTanna, nəhgi-pəniən in nəmtətiənməmə kətəfən nepətiən
rəha kəlkələhmɨn nəman. 15:1 Kəl 5:2
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ilah mɨn o nəghatiən əha, kəni mɨnəutagət əfəməh e nəniən əha. Kəni uərisɨg, nətəmimi
rəha niməfaki əha Antiok kəmotɨtəpɨn Pol mɨne Panəpəs mɨne ilah mɨn nəuvein məmə
okəhuvən Jerusɨləmmoteruh aposɨl mɨnmɨne eldəmɨn rəha niməfaki o nəniən əha.

3Nətəmimi rəha niməfaki kəmotahli=pən ilah kəhuvən, kəni nian ilah kəmohiet=pən
Fonisiəmɨne Səmeriə, kəmotəni pətɨgəmməmə təməhro lanu Uhgɨn tatiuvi=pa Nanihluə
mɨn kəutəhuva rəhan nətəmimi. Kəni nəghatiən əha təmol piatah mɨn ikɨn əha nɨkilah
tətagiən pɨk. 4Nian kəməhuva Jerusɨləm, nətəmimi rəha niməfaki mɨne aposɨl mɨnmɨne
eldə mɨn rəha niməfaki, kəmotagiən məmə okotos ilah məhuvən imalah mɨn ikɨn. Kəni
Polmɨnenətəmimi əhakəmotənipətɨgəmnatimnati iətəmUhgɨn təməfənnəsanəniənkəm
lah məmə okotol. 5 Mətəu Farəsi nəuvein əha ikɨn iətəm kəutəni nɨpəhriəniən e Iesu,
kəmotəhtul motəni məmə, “Nanihluə mɨn, okəkeikei kəhgi=pən ilah, kəni okotəkeikei
motəgətun ilahməmə okotohtəu=pən Lou rəhaMosɨs.”

Aposɨl mɨnmɨne nətəmi asoli mɨn kəmotəghati əpəha Jerusɨləm
6Kəni aposɨl mɨn mɨne eldəmɨn rəha niməfaki kəmotəharəg məutəghati e nəniən əha.

7 Kəni nian kəmotəghati nəfəməh nəuvetɨn, kəni Pitə təməhtul məni məmə, “Piak mɨn.
Itəmah nəkotəhrun vivi məmə nuvəh rəkɨs Uhgɨn təmɨtəpɨn iəu e nɨkitəmahməmə iəkəni
pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəha Iesu kəm Nanihluə mɨn məmə okotəni nɨpəhriəniən lan.
8Uhgɨn təhrun nətəlɨgiən rəha nətəmimi, kəni in tɨnəgətun rəkɨsməmə nɨkin tagiənməmə
otosmiəgəh nətəmi mɨn u kəsəniəmə nətəm Isrel əmə, mətəu-inu təməfa Narmɨn Rəha
Uhgɨn kəm lah təhmen əmə mə inu təməfa kəm tah. 9 In təməsol pɨsɨniən əmə kəm lah.
!Kəpə! In təmafəl rəkɨs rəhalah noliən tərah mɨn mətəu-inu kəutəni nɨpəhriəniən lan
təhmen=pən əməmə inu tɨnol rəkɨs kəm tah.

10 “?Mətəu təhro itəmah nəutəhuvən e suaru pɨsɨn məmə Uhgɨn nɨkin otahmə? ?Təhro
itəmah nɨnəutətu=pən Lou e nəhuvegɨlah məmə in nati fɨgəm kəti iətəm ilah kəutələs?
!Kəpə! Itəmah, oteruh-to. Kitah mɨne tɨpɨtah mɨn kitah rəfin kəsotəhmeniən məmə
okotələs nati fɨgəm əha. 11Mətəu kitah kəutəhatətəməmə Iesu in Iərmənɨg rəhatah, kəni
in tatosmiəgəh itah e rəhan nəuvɨriən əmə, kəni inmətol əmə lanəha kəm lah.”

12Nəghatiən əha təmol ilah kotəruru nati okotəni, kəni məutətəlɨg e Pol mɨne Panəpəs
kɨnətuanus pətɨgəm nati apɨspɨs mɨn mɨne nəmtətiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn iətəm Uhgɨn təmol
ilau kuol e nəhmtɨNanihluəmɨn.

Jemɨs təmahtɨpəsɨg e nəghatiən
13 Nian kəmuol naunun e nəni pətɨgəmiən uək mɨn rəhalau, kəni Jemɨs† təhtul məni

məmə, “Piak mɨn. Otətəlɨg vivi-to e rəhak nəghatiən. 14 Pitə təməni-vivi agɨn kəm tah
məmə təməhro lanuUhgɨn təmaupənmiet=pən oNanihluəmɨnməmkirəkɨs ilah nəuvein
məmə rəhan mɨn. 15 Kəni nati əha təhmen=pən əmə e nəghatiən iətəm iəni rəha Uhgɨn
təməni iətəmkəmətei e Nauəuə Rəha Uhgɨn. Uhgɨn tətəni məmə,
16 ‘Uərisɨg e natimnati mɨn əha, oiəkɨtəlɨg=pamɨn.
Oiəkol vi nimə rəha narmənɨgiən rəha Kig Tefɨt u təməmnəmɨt aupən.
Nati əpnapɨn təməmnəmɨt, mətəu iəkləfəri memmafəl mol təskasɨkmɨn,
17məmə nətəmi əpnapɨn e nɨtəni mɨn u Nanihluə mɨn, iətəm iəmɨtəpɨn rəkɨs ilah məmə

rəhak nətəmimimɨn, ilah okotəsal lak.
18 Iəu Iərmənɨg iətəni lanu, kəni iəmol nətəmimi kotəhrun rəkɨs nati əha nuvəh aupən.’ ”

19Kəni Jemɨs təməniməmə, “Kəni tol lanəha, iəu iəkəniməmə rəueiuNanihluəmɨn tepət
kɨnautəuhlin nətəlɨgiən rəhalah mɨnəutəhuva o Uhgɨn. Kəni təsəuvɨriən məmə rəueiu
əha kitah okotol tiəkɨs pɨk mɨn o lah. 20Mətəu pəh okotətei nauəuə kəti tuvən kəm lah
məməokəsotuniənnauəniənmɨnukəmol rəkɨs sakrifais lan kəmnarmɨnatimɨnu iərmɨs
mɨn, kəni kotamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn. Kəni məsotoliən təfagə e pətan. Kəni məsotuniən
15:2 Kəl 2:1 15:4 Uək 14:27 15:7 Uək 10:1-43 15:8 Uək 10:44; 11:15 15:10 Mat 11:30; Kəl 3:10 15:11
Kəl 2:16; Efəs 2:5-8 † 15:13 Jemɨs u, in notəha Iesu, kəni in iətəmi asoli rəha niməfaki əpəha Jerusɨləm. 15:13 Kəl
2:9 15:18 Amos 9:11-12
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nati miəgəh iətəmkəmarin nentəui mətəu-inu nɨran əha ikɨn e nɨpətɨn. Kəni okəsotuniən
nɨrə. 21Okotəkeikei motəniəhu ilah lanəha o nələhuiən nəməlinuiən tətatɨg o iəfaki mɨn,
nətəm Isrel mɨne Nanihluə mɨn, mətəu-inu nətəmimi kəutɨsiai Mosɨs, kəni təmətuəuin
nuvəh rəkɨs e Sapət mɨn rəfin, nətəmimi kəutafin Lou rəha Mosɨs əpəha e nimə rəha
nuhapumɨniən rəha nətəm Isrel. Kəni kəutəni pətɨgəm nəghatiən mɨn əha e taun mɨn
rəfin.”

Kəmətei nauəuə kəm
nəfaki mɨn uNanihluəmɨn

22 Kəni aposɨl mɨn mɨne eldə mɨn mɨne nətəmimi rəha niməfaki kəmotegəhan məmə
okotahli=pən ilah mɨn nəuvein kotohtəu=pən Pol mɨne Panəpəs məhuvən Antiok. Kəni
kəmotətgi=pən Sailəsmɨne Jutəs u kətəniməmə Pasapəs. Suahmil əhanətəmimi kəutɨsiai
ilau. 23Kəni kəmotəfən nauəuə kəm lahməmə okotos məhuvən. Nauəuə tətəni məmə,

“Itɨmah aposɨl mɨnmɨne eldəmɨn rəha niməfaki, itɨmah piatɨmahu itəmah. Iəkotəni
təuvɨr kəm təmah əpəha Antiok, mɨne Sɨriə, mɨne Silisiə u Nanihluəmɨn, mətəu rəueiu
nɨnəhuva piatɨmahmɨn.

24 Itɨmah iəmotətəu məmə nətəmimi nəuvein u e nɨkitɨmah kəmotol tiəkɨs pɨk kəm
təmah, kəni itəmahnəmotətəu tərah e nəghatiən rəhalah. Mətəu itɨmah iəməsotəfəniən
nəghatiənməmə okəhuvənmotəni lanəha.

25 Tol lanəha kəni itɨmah iəmotauɨn e nəghatiən kəti, kəni motegəhan məmə
itɨmah nəuvein okotos nəghatiən rəhatɨmah muɨtəu=pən Pol mɨne Panəpəs u itɨmah
iəkotolkeikei pɨk ilau. 26 Iuəkɨr kiamɨs o uək u rəha Iərmənɨg rəhatah, Iesu Krɨsto.
27 Kəni itɨmah iəutahli=pɨnə Jutəs mɨne Sailəs məmə okiauvnə mueh itəmah. Ilau
okuəni əhruahru kəm təmah nəghatiən kətiəh əmə iətəm itɨmah iəmotətei.

28 Kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn nɨkin tagiən mɨne nɨkitɨmah tagiən məmə iəsotəfɨnə
mɨniən lou kəti kəm təmah məmə otəfɨgəm pɨk o təmah, mətəu in əmə u nəkotəkeikei
motol: 29 onəsotuniən nauəniən mɨn u kɨnol rəkɨs sakrifais lan kəm narmɨ nati mɨn
u iərmɨs mɨn; kəni məsotuniən nɨran; kəni məsotuniən nati miəgəh u kəmarin nentəui
mətəu-inunɨran əha ikɨnenɨpətɨn; kəniməsotoliəntəfagəepətan. Nəmənəutohtəu=pən
nəghatiənmɨn əha, onəkəhuvən e suaru təuvɨr.
Inu naunun nəghatiən rəhatɨmah.”

30 Kəni nətəmi asoli mɨn əha kəmotahli=pən nətəmi əha ilah kuvət məmə okəhuvən
əpəhaAntiok. Niankəmohietɨgəm=pənAntiok, kəmotauɨnenətəmimi rəhaniməfakimɨn
əha ikɨn əha, kəni kəhuva kətiəh, kəni kotəfən nauəuə u kəm lah. 31Kəni nian kəmotafin
nauəuəu, nɨkilah təmagiənmətəu-inunəghatiən əha təməfəri nɨkilah. 32 Jutəsmɨne Sailəs
ilau iəni mil rəha Uhgɨn. Kəmuəghati təfəməh kəm piatah mɨn əha mətuəfəri nətəlɨgiən
rəhalah mətuol ilah kəutəhtul əskasɨk. 33 Ilau kəmuatɨg təfəməh nəuvetɨn ikɨn əha, kəni
piatahmɨnkəmotauiəhruin ilaukənimotətapuəhməməUhgɨnotəfən rəhannəməlinuiən
kəm lau, kənimotahli=pən ilau kiatəlɨg=pən o nətəmimɨn u kəmotahli=pa ilau. 34-35Kəni
Pol mɨne Panəpəs kəmuatɨg təfəməh nəuvetɨn əpəha Antiok, kəni ilah nətəmimi tepət
kəməutəni pətɨgəmnəghatiən rəha Iərmənɨg kəmnətəmimiməutəgətun ilah lan.

Polmɨne Panəpəs kəmuəhapu ilaumɨn
36 Nian nəuvein uərisɨg, Pol təməni=pən kəm Panəpəs məmə, “Təuvɨr məmə kiatəlɨg

mɨn mian mueruh pialau mɨn e taun mɨn rəfin u kəmuəni pətɨgəm nəghatiən ikɨn rəha
Iərmənɨg kəm lah, mueruh-to məmə kəutəhratɨg.” 37 Kəni Panəpəs təmegəhan kəni
molkeikeiməmə otitmɨn JonMak. 38Mətəu Pol təməniəhu əskasɨkməsolkeikeiən,mətəu-
inu Jon Mak təməpəh rəkɨs ilau əpəha Pamfiliə mɨtəlɨg məsɨtəu-pəniən ilau mətəuarus
kɨnuol naunun e uək. 39 Kəni kəmuəni təskasɨk e nian əha, əmeiko muəuəri ilau mɨn.
Kəni Panəpəs təmit Mak kəni muos negəu kəti mian əpəha Saiprəs. 40Mətəu Pol təmit

15:20 Eks 34:15-17; Lev 17:10-16 15:28 Mat 23:4 15:37 Uək 12:12,25 15:38 Uək 13:13; Kol 4:10
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Sailəs ilau min. Kəni nətəm kəutəfaki kəmotəfaki məmə Iərmənɨg oteh vivi ilau e rəhan
nəuvɨriən, kənimotahli pətɨgəm ilau. 41Kəni kəmualiuəkmian=pən Sɨriəmɨne Silisiə ikɨn
kəni matuem əskasɨk niməfaki mɨn.

16
Timoti təmɨtəupən Polmɨne Sailəs

1 Kəni Pol təmaliuək mɨn muvən əpəha Terpe mɨne Listra. Kəni ikɨn əha, iətəmimi kəti
əha ikɨn rəha Iesu, nərgɨn u Timoti. Mamə rəhan in pətan Isrel in tatəhatətə e Iesu, mətəu
rəhan tatə in iətəm Kris. 2 Piatah mɨn u kəutəhatətə e Iesu əpəha Listra mɨne Ikoniəm
kəmotəni məmə Timoti in iətəmi təuvɨr kəti. 3 Kəni Pol tolkeikei məmə otit ilau min.
Kəni təməhgi=pən inmətəu-inu təməsolkeikeiənməmə nətəm Isrel mɨn əha ikɨnmɨn əha,
nɨkilah otəhti rahmətəu-inu ilah rəfin kotəhrunməmə tatə rəha Timoti in iətəmKris.*

4Kəni nian ilahal kəmhluvən e taun mɨn, məhləni pətɨgəm kəm nətəmimi rəha Uhgɨn
nəghatiən rəha aposɨl mɨn mɨne eldə mɨn iətəm kəmotələhu əpəha Jerusɨləm. Kəni
məhləgətun ilah məmə okotəkeikei məutohtəu=pən nəghatiən mɨn əha. 5 Kəni e noliən
əha, niməfaki mɨn kəmotəskasɨk e rəhalah nəhatətəiən, kəni nian rəfin nətəmimi tatepət
kəməutəhatətə e Iesuməutəhuva e niməfaki.

Pol təmeruh nəməhlairiən kəti rəha Uhgɨn
6 Kəni ilahal kəmhluvən=pən əpəha Fritiə mɨne Kəlesiə ikɨn, mətəu-inu Narmɨn Rəha

Uhgɨn təməsegəhaniən e lahal məmə okɨhluvən=pən Esiəməhləni pətɨgəmnəghatiən əha
ikɨn əha. 7 Nian kəmhluva iuəkɨr e ikɨn Misiə mɨne ikɨn Pitiniə, məhlolkeikei məmə
okɨhluvən Pitiniə. Mətəu Narmɨn rəha Iesu təsegəhaniən məmə okɨhluvən. 8 Kəni
kəmhlaliuək mɨhluvən=pən Misiə ikɨn, kəni mɨhleiuaiu=pa e taun əha Troas. 9 Kəni
lapɨn lan, Pol təmeruh nati kəti təhmen e nəməhlairiən. Təmeruh məmə iətəm Mase-
toniə kəti tətəhtul mətətapuəh əskasɨk ohni məmə, “Pale, onəkuva Masetoniə masiru e
tɨmah.” 10Nian Pol tɨneruh rəkɨs əmə nati əha, kəni inautol əpenə-penəməmə iəkəhuvən
Masetoniə, mətəu-inu inotəhrun məmə Uhgɨn tətauɨn e tɨmah məmə oiəkotəni pətɨgəm
nanusiən təuvɨr rəha Iesu kəmnətəmimi əha ikɨn.†

Litia əpəha Fɨlɨpai təməni nɨpəhriəniən e Iesu
11Kəni iəmotosnegəukətimohiet əpəhaTroasmotaiu əhruahru əməonɨtəni Samotres.

Kəni kəməni lauɨg lan iəməhuvən məhuvari e taun Neapolɨs. 12 Kəni iəmohiet ikɨnu
motaliuək əmə məhuvən əpəha e taun əha Fɨlɨpai, u tətəməhli aupən e nɨtəni asoli
Masetoniə. Nətəmi ikɨn əha, nətəmRom əhruahru. Kəni iəmotatɨg nəuvetɨn əha ikɨn.

13 Kəni e Sapət, nian rəha nəfakiən, iəmohiet e taun əha kəni məhuvən əpəha
ləuahtəni e nəhu kəti iətəm nɨkitɨmah təməhti məmə nətəmimi okəhuva ikɨn məutəfaki.
Kəni iəməhuvən motəharəg məutəghati itɨmah nɨpətan u ilah kəmotaupən məhuva
məutəharəg.‡ 14Kəni pətan Tuatirə kəti əha ikɨn tətətəlɨg e tɨmah, nərgɨn u Litia. In pətan
kəti tatol napən u nəugɨ naris, kəni nian rəfin napən əha nəhmtɨn tiəkɨs pɨk. Pətan əha in
Ianihluə kəti mətəu in tatɨtəu=pən nəfakiən rəha nətəm Isrel, kəni Iərmənɨg təmol nɨkin
tɨmətmətɨg məmə otəni nɨpəhriəniən e nəghatiən iətəm Pol tətəni. 15Kəni kəmol bəptais
lan mɨne rəhan mɨn, mɨne rəhan mɨn noluək mɨn. Kəni in təməni=pa kəm tɨmah məmə,
“Pale, onəkəhuva imak ikɨn kotatɨg nəuvetɨn mətəu-inu itəmah nɨnotəhrun rəkɨs məmə
iəu iətəni nɨpəhriəniəne Iərmənɨg.” Kəni in təmətəkeikei kəmtɨmah, kəni iəkəhuvən iman
ikɨn.

Kəmləfən Polmɨne Sailəs e kaləpus əpəha Fɨlɨpai
16:1 Uək 14:6; 2Tim 1:5 16:2 Fɨl 2:19-22 * 16:3 NətəmKris ilah Nanihluəmɨn, kəsəhgi=pən ilah. 16:4 Uək
15:23-29 16:6 Uək 18:23 † 16:10 E fes 10-17, koteruh nəghatiən rəha Luk u nɨpətɨn tətənimə “itɨmah.” Inu tətəni
məmə Luk ilah Pol mɨne e naliuəkiən rəhan. Koteruh mɨn nati kətiəh e japtə 20 fes 5 matuvən. ‡ 16:13 Nian Pol
tatuvən e taun kəti, nian rəfin tatuvən e nimə rəha nuhapumɨniən rəha nətəm Isrel. Mətəu nəmə təhro, kəni tɨkə e taun
u. Kəni tol lanəha, təmuvən əpəha e nəhu asoli, ikɨnməutəfaki ikɨn.
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16Kəniniankəti, nian iəməhuvən ikɨnkətəfaki ikɨn, kənipətəkəkukəti təmeruh itɨmahe
suaru. In ioluəkrəhanətəmiminəuveinnətəmkəmotosnəhmtɨn. Pətan əhanarmɨn tərah
kəti tatɨg lan iətəm in tatol tətəni pətɨgəmnatimnati iətəmotəpanuva. Kəni rəhan nətəmi
asoli mɨn kəmotos məni tepət e pətan əhamətəu-inu nətəmimi kəutətəou ilah məmə ilah
okotətəu rəhan nəghatiən. 17Kəni in təmatuərisɨg e tɨmah Pol, kənimətəni əfəməhməmə,
“Nətəmi mɨn u, nətəmimi rəha Uhgɨn u ilɨs, ilɨs pɨk. Kəutəni=pɨnə kəm təmah suaru rəha
Uhgɨnməmə in otosmiəgəh nətəmimi lan.”

18 Təmatol lanəha e tɨmah nian tepət, mətəuarus nian kəti Pol tɨnətəu tərah o nati əha
mɨnəpəou lan. Kəni in təmeirair magət e narmɨn tərah əpəhaməmə, “!E nərgɨ Iesu Krɨsto
iətəni=pɨnə kəm ikməmə onəkiet rəkɨs e pətəkəku u!” Kəni rəueiu agɨnmɨn, narmɨn tərah
əpəha təmiet e pətəkəku əha.

19Kəni nian rəhannətəmiasoli nətəmkəutarmənɨg lankɨnotəhrunməmənarmɨn tərah
tɨniet rəkɨs lan, kəni rəhalah nətəlɨgiən o nosiənməni lan, in təmiet e lah, kəni kəmotətəu
tərah. Kəni kəmotaskəlɨmPol mɨne Sailəs motələs ilauməhuvən əpəha e taun əha kautol
makɨt ikɨn, 20məmə okuəhtul e nəhmtɨ nətəm Rom, nətəmi rəha kot. Kəni ilah kəmotəni
məmə, “Suahmil u ilau iətəm Isrel. Ilau katuol nati tərah tepət, matuol nətəmimi kəutan
məhli pɨk u imatah ikɨn. 21 Ilau kətuəni məmə kitah okotəkeikei motohtəu=pən suaru
pɨsɨn mɨn. Mətəu suaru mɨn əha kəsotohtəu-pəniən lou rəhatah. Kitah nətəm Rom. !Ko
kitah kəsotoliən lanəha!”

22Kəninətəmikɨn əhakəməhuvamoteruh ilaumɨnəutəni rah ilau. Kəni suahmilu rəha
kot kəmuəni=pən kəmsoldiəmɨnməmə okotəpeg rəhalau napənmotalis ilau e nəuanɨgi.
23Kəni kəmotalis ilaumotau tepət, kəni uərisɨgmotləfən ilau e kaləpus. Kənimotəni=pən
kəmiətəmtatehkaləpusməməotatehvivi ilauməməokəsiaietiənmuagɨm. 24Nian iətəmi
rəhaneruhiənkaləpus təmətəunəghatiən əha, təmələs ilaumuvənenəuankəti əpəha imə
agɨn, kəni mətu=pən nɨgi e nəhlkɨlau təhmen e hankap.

Iətəm tateh kaləpus təməni nɨpəhriəniən e Iesu
25 Kəni e nəlugɨ nian lapɨn, Pol mɨne Sailəs kətuəfaki, kəni ilau mətuani nəpuən mɨn

rəha nəni-viviən Uhgɨn. Kəni nətəmimi mɨn e kaləpus kəməutətəlɨg e lau. 26Kəni rəueiu
agɨn mɨn, nəmig asoli kəti təməlauəl e nɨftəni kəni mol nimə kaləpus təməlauəl pɨk, kəni
doə mɨn e kaləpus kəmoterəh, kəni sen u kəməlis nətəmimi lan kəmohtɨs. 27 Kəni nian
iətəmi rəha nehiən kaləpus təmair, mafu məmə doə mɨn rəha kaləpus kəmoterəh, nɨkin
təməhti məmə nətəmi kəutəməhli e kaləpus kɨnotagɨm rəfin. Kəni təmləfəri rəhan nau
məmə otagəmu aru in lan.§ 28 Mətəu Pol təmagət əfəməh məmə, “!Ei! !Sagəmuiən ik!
Itɨmah rəfin əpə ikɨn.”

29 Kəni suah kəha təmauɨn məmə okələs lait kan, kəni in təmaiu muvən imə. Kəni
mɨsin=pən nəulɨn əpəha e nəhlkɨ Pol mɨne Sailəs ikɨn mətərəmrumɨn. 30 Kəni mit
ilau mɨhluvən əpəha ihluə kəni mətapuəh o lau məmə, “! Suah mil! ?Oiəkəhro lanu
məmə Uhgɨn otosmiəgəh iəu?” 31 Kəni kəmuəni=pən kəm in məmə, “Onəkəkeikei məni
nɨpəhriəniən e Iərmənɨg Iesu, ik mɨne rəhammɨn.” 32Kəni kəmuəni=pən nəghatiən rəha
Iərmənɨg kəm in mɨne nətəmimi u kəutatɨg ilah min. 33Nati əpnapɨn lapɨn agɨn, mətəu
suah kəha təmit ilau muvən məueiu mafəl nɨməgɨmmɨn e nɨpətɨ lau iətəm kəmalis ilau
ikɨn. Kəni e nian əmə əha kəmuol bəptais lan mɨne rəhan mɨn. 34Kəni in təmit Pol mɨne
Sailəs muvən iman ikɨnməfən nauəniən kəm lau. Kəni in mɨne rəhanmɨn ərəfin nɨkilah
təmagiənməriauəhmətəu-inu kəmotəni nɨpəhriəniən e Uhgɨn.

35Nian təmian, iətəmi rəha kotmil əha kuəni=pən kəmsoldiəmɨnməmə, “Onəkəhuvən
moterəh e suahmil əha kətian.”
16:17 Mak 1:24 16:20 Mak 13:9 16:22 2Kor 11:25; 1Təs 2:2 § 16:27 E nian əha, nəmə soldiə kəti tairarəpən
e iətəm tatol kaləpus tagɨm, okəkeikei kohamu soldiə əha. 16:27 Uək 12:18-19 16:30 Uək 2:37
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36Kəni suah kəha iətəmi rəha kaləpus təməni=pən kəmPol məmə, “Iətəmi rəha kot mil
kəmuəniməmə okəsuol mɨniən nahməiən kəti kəm təlau, kəni iəkoterəh e təlau nəkətian,
kəni iaiet mətian kəni muatɨgmətɨg.”

37Mətəu Pol təməni=pən kəm soldiəmɨn əha məmə, “?Ei, mətəu təhro əha? Mə itɨmlau
iətəm Rom mil.* Kəni iətəmi rəha kot mil əha kəməsueruhiən məmə iəmuol nati kəti
tərah, mətəu e nəhmtɨ nətəmimi kəmotalis itɨmlau, kəni motləfən itɨmlau e kaləpus. ?
Kəni rəueiu kuolkeikei məmə oiəkiaiet oneuən əmə? !Kəpə! Ilau əmə okuəkeikei miəuva
u ikɨnu kəni muəfətɨgəm itɨmlau.”

38Kəni soldiəmɨn əha kəməhuvənmotəni=pən kəm iətəmi rəha kot mil əha. Kəni nian
kəmuətəu məmə Pol mɨne Sailəs ilau iətəm Rom mil, ilau kəmuəgɨn pɨk. 39Kəni kəmian
muəni=pən kəm Pol mɨne Sailəs məmə, “!Pale, kəsi! Iəmuol tərah e təlau.” Kəni ko miet
ilaumohiet e kaləpus, kəni muəni=pən vivi kəm lauməmə okiaiet e taun əha.

40Kəni Pol mɨne Sailəs, ilau kəmiaiet e kaləpus mian e nimə rəha Litia. Kəni mueruh
piatahmɨn əha ikɨn əhamɨnenəuvɨnɨtahmɨn rəhaniməfaki, kənimuəghati nəuvetɨnkəm
lahmətuəfəri nɨkilah. Kəni uərisɨg lan, kiaiet mətian.

17
Polmɨne Sailəs kəmian əpəha Təsalonaikə

1Kəni Polmɨne Sailəs kəmualiuəkmian=pən əha e taunmil əhaAmfipolɨsmɨneApoloniə,
miəuva miaiet=pa e taun əha Təsalonaikə. Ikɨn əha, nimə rəha nuhapumɨniən kəti əha
ikɨn rəha nətəm Isrel. 2 Kəni Pol təmol məmə inu tatol nian mɨn, təmuvən əpəha imə e
nimə əha. Kəni e Sapət kɨsɨl ilah nətəm Isrel əha ikɨn kəmotol nəghatiən tepət o Nauəuə
Rəha Uhgɨn. 3 In tətəni kəm lah məmə, “Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni-vivi agɨnməmə Krɨsto
iətəmUhgɨn təməni məmə otahli=pa, in otəkeikei mɨmɨs, kəni Uhgɨn otosmiəgəhmɨn in e
nɨmɨsiən. Iesu u iətəm iətəni kəm təmah, in Krɨsto əha.”

4 Ilah nəuvein kəmotəni nɨpəhriəniən e nəghatiən əha, kəni kəmohtəu=pən Pol mɨne
Sailəs. Kəni Nanihluə mɨn tepət nətəm kəutəfaki kəm Uhgɨn, mɨne nɨpətan asoli tepət
nətəmkotepət e nɨpətanmɨn, kəmohtəu=pən ilau.

5 Mətəu nətəmi asoli mɨn rəha nətəm Isrel əha ikɨn əha, kɨnəutohtgərah ilau, kəni
məhuvən motəmki=pa nətəm kotərah, əpəha e nɨkalɨ suaru mɨn mɨne ikɨn mɨn nəuvein
mɨn, kəni mɨnautol nərahiən tepət əpəha e taun əha. Kəni məhuvən e nimə rəha Jeson,
mɨnautəhapu doə e nimə, məutəsal e Polmɨne Sailəs. Kəmotolkeikeiməmə okotləfən ilau
e nəhlmɨ kaunsɨl əha ikɨn əha.

6 Nian kəməsotehiən ilau, kəni kotaskəlɨm Jeson mɨne piatah mɨn nəuvein
motəmki=pən ilah məmə okotəhtul aupən e nətəmi asoli rəha kaunsɨl. Kəni kəmotagət
əfəməhməutəniməmə, “Suahmil əha Polmɨne Sailəs kətiasuv nəməuiən e ikɨnmɨn rəfin,
kəni mɨniəuva e taun rəhatah. 7 Kəni Jeson təmauɨn e lau kian iman ikɨn, mətəu ilah
kəutatgəhli lou rəha Sisə iətəm tətarmənɨg e nɨtəni mɨn. Ilah kəutəni məmə Iərmənɨg kəti
mɨn əha ikɨn tətatɨg, nərgɨn u Iesu.” 8Nian nətəm Isrel kəmotəni nəghatiən əha, mautol
nətəmimi mɨne nətəmi asoli mɨn əha nɨkilah tɨnəpiapei pɨk. 9Kəni nətəmi asoli mɨn əha
kəmotol Jesonmɨne piatahmɨn kəmotəfənməni kəti, məmə in nəniəskasɨkiən kəti məmə
okəsotol mɨniən nati əha, kəni motahli=pən ilah kəutəhuvən.

Polmɨne Sailəs kəmian əpəha Perea
10 Nian tɨnapinəpu, kəni piatah mɨn ikɨn əha kəmotahli=pən Pol mɨne Sailəs məmə

okian e taun əha Perea. Nian kəmiaiet=pa ikɨn əha, kəmian e nimə rəha nuhapumɨniən
rəha nətəm Isrel. 11Nətəm Isrel əha ikɨn əha nətəlɨgiən rəhalah təuvɨr, mapirəkɨs nətəm
Təsalonaikə, mətəu-inu kotolkeikei pɨk məmə okotətəlɨg e nəghatiən rəhalau. Kəni
* 16:37 Nəmə suah kəti in iətəmRom,mətəukatətu=pənnəghatiənkəti lan, kəni lou kəti əha ikɨn rəhalahməmə aupən
kəpmən otol nalpɨniən kəm in, mətəu in otəkeikei məhtul e kot məni pətɨgəmnəuvetɨ nəghatiən katətu=pən lan. Afin e
Uək 25:16. 17:7 Luk 23:2; Jon 19:12
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nian rəfin, kəutafin vivi e Nauəuə Rəha Uhgɨn, məutəsal vivi məmə nəghatiən rəhalau
təhruahru uə kəpə. 12Mətəu-inu e noliən əha, kəni tepət kəmotəni nɨpəhriəniən e Iesu.
Kəni nɨpətan asoli mɨn Kris tepət, mɨne nətəmKris tepət kəmotəni nɨpəhriəniən e Iesu.

13Mətəu nian nətəm Isrel əpəha Təsalonaikə kəmotətəu məmə Pol tətəni pətɨgəm mɨn
nəghatiənrəhaUhgɨn əpəhaPerea, kəni ilahkəməhuvamɨn əpəha ikɨnmɨnəutəhlili nətəm
Perea, mɨnautol ilah məmə kotəhrun nohiən ilau. 14 Kəni nian əmə əha, piatah mɨn
kəmotahli=pənmɨnPol tuvən əpəha itəhimuvən e negəumuvənAtens,məpəh əmə Sailəs
mɨne Timoti kətuatɨg əpəha Perea. 15 Kəni nətəm kəmotit Pol məhuvən Atens, kəni Pol
təməni=pənkəmlahməmə okotəni=pənkəmSailəsmɨneTimotiməmə okuauɨt uəhai əmə
mianmueruhmɨn in. Kəni kəmohtəlɨg=pamɨn Perea.

Pol əpəha Atens
16Nian Pol təmətəhtahnin Sailəs mɨne Timoti əpəha Atens, in təmətəu tərah pɨkmətəu-

inu nian tətaliuək mətan ikɨn əha, meruh məmə ikɨn əha təriauəh e narmɨ nati tərah
əpnapɨn mɨn. 17 Mətəu-inu o nati əha, in təmuvən əpəha e nimə rəha nuhapumɨniən
rəha nətəm Isrel ilah nətəm Isrel, mɨne Nanihluə mɨn nətəm ilah kəutəfaki kəm Uhgɨn,
məutəghati pɨk o nati əha mɨne nanusiən təuvɨr. Kəni nian rəfin in tatuvən ikɨn katol
makɨt ikɨn mətəghati kəm nətəmi əpnapɨn mɨn əmə. 18Kəni nəgətun mɨn nəuvein nətəm
Kris, kətəni ilahməməEpikiuriənmɨne Sɨtoik,* ilahmɨnkəutəghati. Ilah nəuvein kəutəni
məmə, “?Suah əha təmələs əmə nəghatiən kəti e suarumətəni, kəmə tətəni nak əpəha?”
Kəni nətəmimi nəuvein kəmotəni məmə, “Itɨmah iəutətəu məmə tətəghati e uhgɨn mɨn

rəha ikɨ pɨsɨn pɨsɨn mɨn.” Kəmotəni lanəha mətəu-inu Pol tətəghati e Iesu, mətəni məmə
təmɨmɨs mətəu Uhgɨn təmosmiəgəhmɨn.

19Kənikəutauɨn=pənePolməməotuvaməhtul enəhmtɨkaunsɨl rəhanətəmkəutəharəg
enɨtəuət əhaAreopakus. Kənikaunsɨl əha təməni=pənkəminməmə, “Iəkotolkeikeiməmə
iəkotəhrun nɨpətɨ nəghatiən vi u iətəm nətəni. 20Nəghatiən mɨn əha nəuvein iəmotətəu
məmə tol pɨsɨn agɨn, kəni iəkotolkeikei məmə iəkotəhrun nɨpətɨn.” 21Kəmotəghati lanəha
mətəu-inu nətəmAtensmɨne ikɨn pɨsɨnmɨn iətəmkəməhuva Atens, kəmotolkeikei məmə
okotəharəg əməmotətəlɨg e nəghatiən vi mɨn əha, kəni motəuhlin vivi nəniən lan.

22 Kəni Pol təhtul e nəhmtɨ nətəmi rəha kaunsɨl əha məmə, “Nətəm Atens. Iəu ineruh
rəkɨsməmənɨkitəmah tatuvənpɨk o uhgɨnmɨn. 23Nian iəu iətaliuək u ikɨnumateruh ikɨn
nəutəfakimɨn ikɨnmɨne narmɨ natimɨn, kənimeruh nəghatiən kəti iətəmnəmotətei=pən
rəkɨs e kəpiel kəti məmə,

INU IKƗN KəTəFAKI=PəN KəM UHGƗN KəTI IəTəM ITƗMAH IəKOTəRURU.
Mətəuuhgɨn iətəmitəmahnəutəfaki=pənkəmin, iətəmnəkotəruru,Uhgɨn əha inəha iətəm
iəu iatəni=pɨnə kəm təmah.

24 “Uhgɨn əha inəha təmol nɨftəni u, mɨne natimnati rəfin u kəutatɨg lan, kəni in
tətarmənɨg e neai mɨne nɨftəni, in təsatɨgiən e niməfaki mɨn iətəm kitah əmə nətəmimi
kəmotol. 25Nati kəti təsɨkəiən ohni u kitah nətəmimi kotəhrun noliənməmə kotəfən kəm
in. Mətəu in pɨsɨn əmə tətəfa nəmiəgəhiən kəm tah kətiəh kətiəh, mətəfa natimnati mɨn
rəfin kəm tah. 26Aupən, aupən agɨn, in təmol əmə iətəmi kətiəh əmə, kəni nətəmimi rəfin
kəmotsɨpən əmə e suah kəha, kəni in pɨsɨn əmə təmələhu ilah rəfin e ikɨn mɨn, kəni in
pɨsɨn əmə təməni nian iətəm ilah okotan lan, mɨne nɨftəni mɨn rəhalah. 27 Uhgɨn əmə
təmol lanəha məmə kitah rəfin okotəkeikei motalkut motəsal məmə okoteh, təhmen e
suah kəti iətəm təteapən mətəsal e nati kəti e napinəpuiən, mətəu-inu nɨkin təhti məmə
məta tələs nati u in tolkeikei. Mətəu nɨpəhriəniənməmə Uhgɨn əha, səniəmə in isəu o tah.
28Nɨpəhriəniən mətəu-inu təhmen e iətəmi kəti təməni aupən məmə, ‘In əmə tatol məmə
17:17 Uək 18:19 * 17:18 Epikiuriən mɨne Sɨtoik — Nəgətun mɨn nəuvein iətəm kəutəsal e nɨpəhriəniən. Ilah
Epikiuriən kəutəni məmə natimnati iətəm tatol suah kəti nɨkin tətagiən, inu nəukətɨ nəmiəgəhiən təuvɨr. Ilah Sɨtoik
kəutəni məmə təuvɨr nəmə suah kəti təsətəuiən nagiəniən mɨne nahməiən e nɨkin. 17:25 1King 8:27; Uək 7:48
17:25 Sam 50:12 17:27 Sam 145:18; Jer 23:23
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kitah rəfin kəutəmiəgəh, məutaliuək, mautol natimnati rəfin.’ Kəni məhmen e suah kəti
rəhatəmah iətəm təmətei rəkɨs nəpuən kəti məmə, ‘Kitahmɨn, kitah nenətɨnmɨn.’

29 “Mətəu-inu kitah nenətɨ Uhgɨn, ko kitah kəsotəniən məmə in təhmen e natimnati
əpnapɨn əmə iətəm nətəmimi kautol ilah e aiən u kol tətoraip-oraip, mɨne sɨlfə, mɨne
kəpiel. In səniə məmə nati kəti iətəm suah kəti təhrun noliən e nəhlmɨn uə e rəhan
nəhruniən. !Kəpə!

30“Enian əhaaupənnətəmimikotəruruUhgɨn, kəni təhmene iətəmUhgɨn təmahtɨpəsɨg
e nəhmtɨn məmə otəseruhiən noliən tərah mɨn əha. Mətəu rəueiu tətəni kəm tah rəfin e
ikɨn mɨn rəfin məmə, ‘Itəmah rəfin onəkotəuhlin itəmah e rəhatəmah mɨn noliən tərah
mɨn.’ 31 In təməni lanəha, mətəu-inu in təmɨtəpɨn rəkɨs nian in otakil noliən lan rəha
nətəmimi rəfin, kəni in otol əmə e suaru iətəm təhruahru. Uhgɨn tɨnɨtəpɨn rəkɨs iətəmimi
iətəm otakil noliən mɨn rəha nətəmimi, kəni kɨnotəhrun rəkɨs məmə in pəh, mətəu-inu
tɨnol rəkɨs suah kəha təmiəgəh e nɨmɨsiən.”

32Nian ilah kəmotətəunəghatiənməməUhgɨn təmol suahkəti təmiəgəhmɨnenɨmɨsiən,
nəuvein kəmotaləh-əmu, mətəu nəuvein kotəni məmə, “Itɨmah iəkotolkeikei məmə
iəkotətəu mɨn rəham nəghatiən.” 33 Nəghatiən əha tɨnol naunun ikɨn əha, kəni Pol
tietɨgəm e kaunsɨl. 34Mətəu nətəmimi nəuvein kəməhuvən motəhkul=pən lan, məutəni
nɨpəhriəniən e Iesu. Nətəmi əha kəti ikɨn nərgɨn u Taionisiəs, in iətəmi kəti rəha kaunsɨl
əha, mɨne pətan kəti mɨn nərgɨn u Tamaris, mɨne nətəmimi nəuveinmɨn.

18
Pol təmuvən Korən

1Uərisɨg e natimnati mɨn əha, Pol təmiet əha Atens, muvən e taun pɨsɨn kəti mɨn, nərgɨn
u Korən. Taun mil əha kətuatɨg e nɨtəni Akaiə. 2 Ikɨn əha, təmeruh suah kəti, in iətəm
Isrel, nərgɨn u Akuilə. Təmair əpəha Pontəs, mətəu təmuvən mətatɨg əpəha Itali e taun
asoli əha Rom. Uərisɨg, kəni iətəm Rom əha, Klotiəs iətəm tətarmənɨg e ikɨn mɨn rəfin
rəha Rom, təmol lou kəti məmə nətəm Isrel mɨn əha ikɨn okotəkeikei mohiet Rom. Kəni
Akuilə mɨne rəhan pətan Prisilə kəmiaiet miəuva muatɨg əpəha Korən. Kəməsuatɨgiən
təfəməh kəni Pol tiet=pa, meruh Akuilə. Kəni Pol təmuvən imalau ikɨn. 3 Uək rəhan
rəha nosiən məni təhmen əmə e uək rəhalau. Ilahal nətəmi rəha nəhliən nima tapolɨn.
Kəni təmatɨg ilahal min ilau, kəni mahlol pəti uək. 4Kəni e nian rəfin e Sapət, nian rəha
nəfakiən, Pol mɨne nətəm Isrel mɨne nətəm Kris kautol nəghatiən tepət əpəha e nimə
rəhanuhapumɨniən rəhanətəmIsrel,mətəu-inuPol tolkeikeiməməotiuvi=pa ilahməmə
okotəni nɨpəhriəniən e Iesu.

5 Kəni Sailəs mɨne Timoti kəmiaiet Masetoniə, kəni nian kəmiaiet=pa ikɨn əha, Pol
təməpəh uək rəha nəhliən tapolɨn, kəni mətəni pətɨgəm əmə nian rəfin nanusiən təuvɨr
kəmnətəmIsrel əha ikɨnməmə Iesu inKrɨsto iətəmUhgɨn təməniməməotahli=pa. 6Mətəu
ilah kəmotəməki, kəni məutahi. Kəni Pol təmorin-orin rəhan sot asoli e nəhmtɨlah. In
nəmtətiən kəti məmə in otəpəh ilah. Kəni məni məmə, “Nəmə nəutatɨg e nərahiən lan
nian Uhgɨn otakil nətəmimi e Naunun Nian, mətəu rəhatəmah aru, mətəu iəmətəni rəkɨs
mətəu-inu itəmah nəutəpəh. Tətuəuin əha rəueiu, iəkuvənməni pətɨgəmnanusiən təuvɨr
kəm Nanihluə mɨn.” 7 Kəni in təmiet e lah muvən mətatɨg e nimə rəha Ianihluə kəti
mətəu tatɨtəu=pənnəfakiən rəhanətəmIsrel, nərgɨnuTitiəs Jastəs. Rəhannimə in e nɨkalɨ
nimə rəha nuhapumɨniən rəha nətəm Isrel. 8Kəni Krɨspəs u in tətarmənɨg e nimə əha, in
mɨne rəhan mɨn, ilah kəmotəhatətə e Iərmənɨg. Kəni nətəm Korən tepət mɨn kəmotətəu
nəghatiən rəha Pol, kəni kəmotəhatətə e Iesu, kəni kol bəptais e lah.

9 Kəni nian kəti lapɨn, Pol təmeruh nati kəti təhmen e nəməhlairiən. E nəməhlairiən
əha, Iərmənɨg təməghati kəm in məmə, “Səgɨniən. Uvən məni pətɨgəm rəhak nəghatiən
17:29 Aes 40:18-20; 44:10-17; Uək 19:26 17:31 Sam 96:13 18:2 Rom 16:3 18:3 Uək 20:34 18:5 Uək
17:14-15 18:6 Uək 13:46,51; Uək 20:26
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məsəmeigiən, 10 mətəu-inu kilau min ik. Nətəmimi ko kəsotərəkɨniən ik, mətəu-inu
nətəmimi tepət e taun əha, ilah rəhak nətəmimi mɨn.” 11Kəni Pol təmatɨg ikɨn əha o nu
kətiəh kəni məuɨg sikɨs, mətəgətun nətəmimi e nəghatiən rəha Uhgɨn.

Nətəm Isrel kəmotləfən Pol e kot
12 Kəni nian Kalio in kəpmən rəha nətəm Akaiə, kəni nətəm Isrel kəməhuva pəti kəni

motaskəlɨm Pol motələs məhuvən e kot. 13 Kəni motəni məmə, “Suah u tətalkut məmə
otiuvi=pən nətəmimiməmə okotəfaki kəmUhgɨn e noliən kəti iətəm təsəhmeniən e Lou.”

14 Kəni Pol təməhtul məmə otəghati, mətəu Kalio təməni=pən kəm lah məmə, “Nətəm
Isrel. Otətəlɨg-to. Okəmə nati u in nati kəti təsəhruahruiən, uə təsɨtəu-pəniən lou, itəmah
nɨnotəhrun rəkɨs məmə iəkəkeikei mətəu nəghatiən rəhatəmah. 15Mətəu, nəghatiən u in
nənikilɨniən əmə kəti rəhatəmah e nərgɨnmɨnmɨne natimnati mɨn rəha Lou rəhatəmah,
kəni tətatɨg əmə e təmahməmə onəkotəni motələhu vivi. Ko iəu iəsakiliən nati tol lanəha
e kot.” 16 Kəni in mahli pətɨgəm ilah e kot. 17 Kəni nian kəməhuvən ihluə, əmeiko kəni
motaskəlɨmSostənes u iətəmi asoli rəha nimə rəha nuhapumɨniən rəha nətəmIsrel. Kəni
motoh əpəha e namtɨhluə e nimə rəha kot. Mətəu Kalio təməsolkeikeiən məmə otol nati
kəti məmə otəniəhu ilah.

Pol təmɨtəlɨg Antiok əpəha Sɨriə
18 Pol təmatɨg nian tepət əpəha Korən ilah piatah mɨn. Kəni uərisɨg təpəh ilah muvən

Kegkriə.* Aupən Pol təmol nəniəskasɨkiən kəti kəm Uhgɨn, kəni ikɨn əha in təmətei
nəuanunmatol naunun nəniəskasɨkiən lan rəhan. Kəni in təmosmɨn negəu kəti ikɨn əha
mɨtəlɨg=pa Sɨriə. Kəni Prisilə mɨne Akuilə kəmuɨtəu=pən in. 19-21Nian kəməhuva e taun
əha Efəsɨs, ilahal kɨhluvari. Kəni Pol təmuvən əpəha imə e nimə rəha nuhapumɨniən rəha
nətəmIsrel, kəniməutəni nəghatiən tepət. Ilah kəmotətapuəh ohniməmə otatɨg nəuvetɨn
ilah min ilah. Mətəu in təni məmə, “Ei kəsi, kəpə. Ko iəsatɨgiən.” Mətəu nian in təmiet
məni=pən kəm lah məmə, “Nəmə Uhgɨn tolkeikei məmə iəkuva mɨn, kəni iəpanuva mɨn
meruh itəmah.” Kəni in təmos negəu kəti miet Efəsɨs, mətəu təməpəh Akuiləmɨne Prisilə
kətuatɨg ikɨn əha.

22 Nian Pol təmuva e taun əha Sisəriə, kəni muvari. Kəni maliuək muvən məmə
oteruh nətəmi rəha niməfaki əpəha Jerusɨləm. Kəni uərisɨg, tɨtəlɨg=pa mɨn əpəha Antiok.
23Təmatɨgnəuvetɨn ikɨn əha, kənimietmɨnmaliuəkmuvən=pən əpəhaKəlesiəmɨneFritiə
ikɨnmatem əskasɨk nətəmi rəha Iesu.

Apolos təmuvən Efəsɨsmɨne Korən
24 Kəni suah kəti təmuva əpəha Efəsɨs, in iətəm Isrel kəti, nərgɨn u Apolos. In təmair

əpəha Aleksantriə, kəni in iətəm təuvɨr kəti rəha nəghatiən, kəni məhrun vivi mɨn
nəghatiən mɨn e Nauəuə Rəha Uhgɨn. 25Kəməgətun rəkɨs in e suaru rəha Iərmənɨg. Kəni
nian rəfin nɨgəm tatuəu e nɨkin o nəni pətɨgəmiən nəghatiən rəha Uhgɨn. Kəni nəghatiən
rəhan e Iesu in təhruahruməuvɨr. Mətəu nati kətiəh əmə, in təhrun əmə noliən bəptais u
Jon təmatol aupən. 26Kəni in təmətəni əskasɨk nəghatiən rəha Uhgɨn əpəha e nimə rəha
nuhapumɨniən rəha nətəm Isrel. Nian Prisiləmɨne Akuilə kəmuətəu in, kəmietmɨhluvən
əpəha e rəhalau nimə, kəni muəni pətɨgəm vivi kəm in suaru rəha Uhgɨn, kəni təmətəlɨg
vivi.

27 Kəni nian Apolos tolkeikei məmə otuvən əpəha Akaiə, kəni piatah mɨn əpəha
Efəsɨs kəmotasiru lan motətei nauəuə kəti tuvən kəm nətəmi rəha Iesu əpəha Akaiə,
məutətapuəh o lahməmə kotəhrun nosiən Apolos məhuvən əpəha imalah ikɨn. Ilah mɨn
əha, kəmotaupən rəkɨsmotəhatətə e Iesu e nəuvɨriən rəhaUhgɨn. Kəni Apolos təmiet=pən
Korən ikɨn Akaiə masiru e lah lanəha mətəu-inu in iətəm təuvɨr kəti rəha nəghatiən.
28Kənimətəni pətɨgəmvivi e NauəuəRəhaUhgɨnməmə Iesu in Krɨsto iətəmUhgɨn təməni
məmə otahli=pa. Kəni e nəhmtɨ nətəmimi, təmoh rəkɨs nəghatiən rəha nətəm Isrel.

18:10 Jos 1:9; Aes 41:10 * 18:18 Kegkriə in pasis rəha Korən. 18:18 Nam 6:18; Uək 21:24 18:28 Uək 9:22
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19
Pol təmuvənmɨn Efəsɨs

1Nian Apolos təmətatɨg əhanəh əpəha Korən, taun kəti rəha Akaiə, Pol təmɨtəu suaru kəti
əpəha ilɨs ikɨn e nɨtəuət mɨn miet=pa əpəha Efəsɨs. Ikɨn əha təmeruh nətəmimi nəuvein
rəha Iesu. 2Kəni təmətapuəho lahməmə, “?Təhro? ?NarmɨnRəhaUhgɨn tɨnuvaməriauəh
mətatɨg e təmah nian nəmotəhatətə e Iesu, uə kəpə?”
Kəni kəmotəni=pən kəm inməmə, “Itɨmah iəməsotətəu agɨniənməmə nati kəti mɨn əha

ikɨn Narmɨn Rəha Uhgɨn.”
3Kəni Pol təmətapuəh o lahməmə, “?Mətəu kəmol bəptais əhro lanu e təmah?”
Kəni kəmotəni=pən kəm in məmə, “Kəmol bəptais e tɨmah e noliən bəptais iətəm Jon

təmatol.”
4KəniPol təniməmə, “Noliənbəptais iətəmJon təmatol, katol enətəmimɨnukəutəuhlin

ilah e rəhalah noliən tərahmɨn. Mətəu Jon təmətəni pətɨgəmməmə nətəmimi okotəkeikei
motəhatətə e iətəmimi iətəm otəpanuərisɨg lan. Suah u in Iesu.” 5 Kəni nian nətəmimi
kəmotətəu nəghatiən əha, kəni kəmol bəptais e lah e nərgɨ Iərmənɨg Iesu. 6Kəni nian Pol
təmələhu=pən nəhlmɨn e rəhn-kapə lah, Narmɨn Rəha Uhgɨn təmuvaməriauəhmətatɨg e
lah. Kəni kɨnəutəghati e nəghatiən ikɨ pɨsɨn mɨn, kəni məutəni pətɨgəm nəghatiən iətəm
Uhgɨn tətəfən kəm lah. 7Kəni nətəmimimɨn əha, nəman ilah rəfin iuəkɨr e tueləf.

8Kəni Pol təmatuvən e nimə rəha nuhapumɨniən rəha nətəm Isrel e məuɨg kɨsɨl mətəni
pətɨgəm əskasɨk nəghatiən e nanusiən təuvɨr rəha Uhgɨn məsəgɨniən. Kəni ilah min ilah,
kəmotol nəghatiən tepətmətəu-inu in tolkeikeiməmə otiuvi=pa ilah eNarmənɨgiənRəha
Uhgɨn. 9Mətəu nətəmimi nəuvein, rəhn-kapə lah tiəkɨs pɨk məmə okotəni nɨpəhriəniən
e rəhan nəghatiən. Kəni kəmotəni rah suaru rəha Iərmənɨg rəhatah e nəhmtɨ nətəmimi
rəfin. Mətəu e noliən mɨn əha, kəni Pol təmiet e lah kəni mit nətəm kəutəhatətə e Iesu
kəhuvaməhuərɨsɨg lan. Kəni nian rəfin ilah nətəmimi kəutəghati əpəha e nimə sɨkul asoli
kəti u suah kəti, nərgɨn u Tiranəs, təmətəgətun ikɨn aupən. 10Kəni Pol təmatol uək əha o
nu apiəpiə keiu. Mətəu-inu təmatol lanəha, kəni nətəmimi nətəm kəutatɨg ikɨn əha Esiə,
nətəm Isrel mɨne Nanihluəmɨn, ilah rəfin kəmotətəu nəghatiən rəha Iərmənɨg.

Nenətɨ Skefamɨn
11 Kəni Uhgɨn təməfən nəsanəniən kəm Pol məmə otol nati apɨspɨs mɨn iətəm tol pɨsɨn

agɨn. 12Natimnati rəhaPol təhmenehagkɨsifmɨnenapən iətəmtəmatuvən lan, nətəmimi
kautos məutəhuvən mautek nətəm kəutohmɨs lan. Kəni nɨmɨsiən mɨn kəmotəuvɨr, kəni
narmɨn tərahmɨn kəmohiet e lah.

13Kəni nətəmIsrel nəuvein kəutəhuvən ikɨn pɨsɨn pɨsɨnmɨnnəuvein,məutəhgi pətɨgəm
narmɨn tərah mɨn e nətəmimi, kəni nətəmimi mɨn əha kəmotalkut məmə okotol nati əha
e nərgɨ Iərmənɨg Iesu. Kəni kəmotəni=pən kəm narmɨn tərah mɨn məmə, “E nərgɨ Iesu,
iətəmkətiəh əmə iətəmPol tətəni pətɨgəm, ohiet.”

14Kəninətəmkəmautolnati əha, səpɨn əha ikɨnnenətɨ suahkəti, nərgɨnuSkefa, u inpris
asoli kəti rəha Isrel.* 15Mətəu narmɨn tərah təməni=pən kəm lah məmə, “Iəkəhrun suah
u Iesu, kəni məhrunmɨn Pol. ?Mətəu itəmah nɨpəhmɨn u?” 16Kəni suah u narmɨn tərah
tətatɨg lan, təməhtulməhti ilahmərəkɨn ilah, məhapu-əhapu rəhalah napənməpeg rəkɨs,
kəni kotaiu piəpiə əmə mətagɨm e rəhan nimə motəmrə-kəmrə. 17Nian nətəm Isrel əha
ikɨn mɨne Nanihluə mɨn kəmotətəu nati əha, kəmotəgɨn pɨk. Kəni nətəmimi kəmotəfəri
nərgɨ Iərmənɨg Iesu təri pɨk.

18 Kəni nətəmimi tepət iətəm kəutəhatətə e Iesu, kəmotəni pətɨgəm kəm nətəmimi
nati tərah mɨn iətəm kəmotol. 19 Nəuvein nətəm kəmautol nərɨk, ilah mɨn kəmotəmki
nauəuə mɨn rəhalah e nati əha məhuva, motuvan əhtuv e nəhmtɨ nətəmimi. Nian
19:1 1Kor 3:6 19:2 Uək 8:16 19:4 Mat 3:11 19:6 Uək 8:17; Uək 10:44,46 19:11 Uək 14:3 19:12 Uək
5:15 * 19:14 Nətəmi mɨn u kotəhrun vi Baebol, kotəni məmə Skefa in səniəmə pris əhruahru, mətəu in aru əmə in
tatol məmə in pris. 19:17 Uək 5:11
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nətəmimikəmotafinnəhmtɨnauəuəmɨn əha, təhmenefifti-miliənvatu† ilah rəfin. 20Kəni
nəghatiən rəha Iərmənɨg təmaiu iahgin e nəsanəniən asoli rəha Uhgɨn.

Norgəhuiən asoli kəti əpəha nɨtəni Esiə e taun Efəsɨs
21Kəni uərisɨg e nati əha, Pol tɨnəni e nɨkin məmə otɨtəlɨg=pən əpəha Jerusɨləm, mətəu

otuvən=pənMasetoniəmɨneAkaiə ikɨn. Kəni in təniməmə, “Nian iəkuvənrəkɨs Jerusɨləm,
iəkəkeikeimuvənmɨnRom.” 22Kəni in təmahli=pən Timotimɨne Erastəs iətəmkətuasiru
lan,məmə okuaupənmian əpəhaMasetoniə. Mətəu in otətatɨg pɨpɨmnəuvetɨn əpəha ikɨn
Esiə.

23 Kəni e nian əha, norgəhuiən asoli kəti təməri əpəha Efəsɨs o Suaru Rəha Iərmənɨg.
24 Suah kəti əha ikɨn iətəm tatol natimnati e aiən kətəni məmə sɨlfə, nərgɨn u Temetrius.
Ikɨnu nətəmimi tepət kəutəfaki kəm uhgɨn kəti pətan, nərgɨn u Atemis. Kəni Temetrius
tatol narmɨ nimə əkəku mɨn e sɨlfə iətəm təhmen e nimə rəha narmɨ nati rəha Atemis.
Kəni nətəmimi tepət kautos nəhmtɨn, kəni tatos məni asoli ilah rəhan mɨn nətəmimi u
kautol pəti uək.

25 Kəni təmauɨn e rəhan nətəmimi mɨn mɨne nətəpɨsɨn iətəm kautol uək kətiəh əmə
məmə okəhuva kətiəh. Kəni təni məmə, “Iəu mɨn, nəkotəhrun rəkɨs məmə kəutos məni
asoli e uək u rəhatah. 26 Mətəu itəmah nəmoteruh mɨne motətəu məmə suah u Pol
tətərəkɨn nətəmimi tepət kəni kɨnəutohtəu=pən, səniə Efəsɨs əmə, mətəu iuəkɨr ikɨn mɨn
rəfin e nɨtəni əha Esiə. In tətəni pətɨgəm məmə uhgɨn mɨn iətəm nətəmimi əmə kəmotol
e nəhlmɨ lah, səniəmə uhgɨn mɨn pəhriən. 27 Kəni rəueiu əha, iuəkɨr tɨnətərəkɨn suaru
rəhatah o nosiənməni, kəni iuəkɨr mɨn in tatol məmə nətəmimi okoteruh rah nimə rəha
Atemis, u iətəm in ilɨs pɨk. Kəni naunun, nəmə təhro nəghatiən rəhan otərəkɨn nərgɨn
Atemis iətəmilɨs pɨk tuvamol nati əpnapɨn əmə lan. Mətəu ikɨnuEsiəmɨne ikɨnmɨn rəfin,
nətəmimi kəutəfaki kəmuhgɨn u rəhatah.”

28Niankəmotətəunəghatiən əha, nɨkilah təmahməpɨk, kəni əmeikomɨnautagət əfəməh
məmə “!Ure e Atemis u Efəsɨs!” 29Kəni nətəmimi rəfin e taun kɨnotapɨs e nalməliən. Kəni
nətəmimi tepət kəməhuva kətiəh məhuvən motaskəlɨm iətəm Masetoniə mil əha iətəm
kətualiuək ilahal Pol, nərgɨlauuKaeəsmɨneAristakəs. Kənikəməhuvənpətimotiuvi=pən
ilau əpəha ikɨn nian rəfin kəutuhapumɨn asoli ikɨn.

30 Kəni Pol tolkeikei məmə otuvən məghati kəm nətəmimi əha, mətəu nətəmi rəha
Iesu kəsotegəhaniən. 31Mɨne nətəmi asoli nəuvein rəha kaunsɨl asoli əpəha Esiə nətəm
kotolkeikei Pol, kəmotahli=pən nəghatiən kəm in motəniəhu əskasɨk məmə otəsuvəniən
əha nətəmi əha ikɨn.

32 Kəni ikɨn əha, nətəmimi kautol vilɨg vilɨg tepət məutagət əfəməh. Nəuvein kəutəni
nati pɨsɨn, kəni nəuvein kəutəni nati pɨsɨn. Mətəu tepət kotəruru agɨn məmə kəməhuva
o nati nak. 33Kəni nətəm Isrel mɨn əha ikɨn kəmotətgi=pən suah kəti nərgɨn u Aleksantə
məmə otuvən məhtul aupən e lah. Kəni təməfəri nəhlmɨn məmə kəsotagətiən pəh təni
pətɨgəm neruhiən rəhan. 34Mətəu nian nətəmimi kəmotəhrun məmə in iətəm Isrel kəti,
kəmotagət pəti-pəti əfəməhmɨnməmə, “!Ure e Atemis əpəha Efəsɨs! !Ure e Atemis əpəha
Efəsɨs!” Kəmotagət əfəməhmotos auə keiu.

35Kəni iətəmi asoli kəti in kəpmən asoli rəha taun Efəsɨs, təməhtulməniəhu ilahməmə,
“!Sotagətiən-to!” Kəniməniməmə, “Ei, nətəmimi! Atemis u in uhgɨn rəhatah. Kəni nərgɨn
in ilɨs. Kəni nətəmi ikɨn mɨn rəfin kotəhrun məmə in uək rəhatah nətəm Efəsɨs məmə
okoteruh vivi niməfaki rəhan, kəni moteh vivi kəpiel asim rəhan iətəm təmsɨpən e neai
muva. 36 Kəni suah kəti tɨkə iətəm otəni məmə iəteiuə. Kəni tol lanəha, təuvɨr məmə
nətəlɨgiən rəhatəmah teiuaiu. Təsəuvɨriənməmə nəkotalməli lanko.

37 “Nəmotos suahmil uməhuva ikɨnu,mətəu ilau kəsuakləhiən e nati kəti kəniməsuan
kəskəsiən e nimə rəha narmɨ nati rəhatah, kəni məsuəghati rahiən e nərgɨ pətan əha,
† 19:19 E nəghatiən əhruahru rəha Kris, tətəni “fifti-tausɨn koin məni kəmol e sɨlfə.” Kəni koin məni kətiəh təhmen e
1,000 vatu. 19:21 Uək 23:11; Rom 1:13 19:23 2Kor 1:8 19:29 Uək 20:4; 27:2; Kol 4:10; Flm 24
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uhgɨnrəhatah. 38NəməTemetriusmɨnerəhannoluəkmɨnkauteruh=pənnəghatiən tərah
e suah kəti, nian əha ikɨn rəha kot mɨne nətəm rəha kot əha ikɨn. Təuvɨr məmə okəhuvən
motəni pətɨgəm nəghatiən tərah mɨn əha iətəm kəmotətəu kəm lah. 39Mətəu nəmə nati
kəti mɨn əha ikɨn iətəm nəkotolkeikei, nəkotos məhuvən e nəharəgiən əhruahru rəhan.
Mətəunəharəgiənu tətəhti lou. 40Tɨmətɨg əməməməokotəfənkitahekot onoliənu,məmə
kəmotərgəhu pɨk u rəueiu. Iuəkɨr kotəməu təpiə əmə ikɨn. ?Kəni ko kəsotəniən nati kəti
məmə kəməhuva ikɨnu e nəharəgiən u rəueiu o nak? Mətəu-inu nəharəgiən u, nɨpətɨn
tɨkə, kəni təsɨtəu-pəniən lou.” 41Nian təməni rəkɨs nəghatiən əha, kəniməniəhu nəghatiən
mahli=pən ilahməmə okotagɨmmɨn.

20
Pol təmuvən əpəhaMasetoniəmɨne Akaiə

1Niannərahiən əha təmolnaunun, Pol təmauɨnenətəmi rəha Iesuməmə okəhuvakətiəh.
Kəni mətəghati kəm lah o nem əskasɨkiən ilah. Kəni uərisɨg lan, tauiəhruin ilah miet
maliuək muvən əpəha Masetoniə. 2 Təmuvən əha ikɨn tepət ikɨn kəni mətəfən nəghatiən
tepət kəmnətəmimi rəha Iesumatem əskasɨk ilah, kəni miet=pa Kris. 3Matɨgmosməuɨg
kɨsɨl ikɨn əha, kəniuərisɨg təniməməotosnegəukətimɨtəlɨg=paSɨriə. Mətəu təmətəuməmə
nətəm Isrel mɨn kɨnautol nəghatiən oneuən kəti məmə okotohamu əpəha e negəu. Kəni
təməuhlin rəhan nətəlɨgiən, kəni məpəh negəu mətaliuək əmə mɨtəlɨg=pən Masetoniə.
4Nətəmiminətəmkəməutohtəu=pənenian əha, kəti u Sopata nətɨPirəs iətəmPerea,mɨne
Aristakəs, mɨne Sekantəs, iətəm Təsalonaikə mil, mɨne Kaeəs iətəm Terpe, mɨne Timoti,
mɨne nətəm Esiə mil u Tikikəs mɨne Trofiməs. 5 Kəni e Fɨlɨpai, nətəmi əha kəmotaupən
məhuvən məutəhtahnin itɨmah əpəha taun Troas Esiə ikɨn. 6 Nian Lafet rəha Pɨret U
Is Tɨkə Lan təmol naunun, itɨmah iəmotos negəu kəti mohiet Fɨlɨpai motaiu nian faif
mɨnəhuvən əpəha Troas, məhuvənmoteruh ilah kəni motatɨgmotos wik apiəpiə.

Iutɨkɨs təmɨmɨs kəniməmiəgəhmɨn əpəha Troas
7 E Sarere lapɨn, iəməhuva kətiəh məmə iəkotəfaki, kəni motauən, kəni mautun

NauəniənRəhaNəmtətiənRəha Iesu. Kəni Pol təməghati kəmnətəmimimətəu-inu təhrun
məmə olauɨg tatuvənməpəh ilah. Kəni təməghati mətəuarus nəlugɨ nian lapɨn.

8 Nɨpəgnəua nimə iətəm iəutəharəg ikɨn, in e nimə kəmol kɨlpɨn-ɨlpɨn təri. Kəni
kəmasiəpən e lait tepət əha ikɨn. 9Kəni iətəm aluə kəti, nərgɨn u Iutɨkɨs, tətəharəg e wintə
ikɨn. Nian Pol tətəni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn mətəni mətəni, kəni Iutɨkɨs, napɨliən
təmos, əmeiko məmei pətɨgəm e wintə mɨsɨpəri morin əpəha ləhtəni e nɨftəni. Kəni
nɨpəg nəua nimə iətəm təməmei ikɨn, in tol kɨsɨl lan. Kəni nian kəmoteiuaiu məhuvən,
mətəu tɨnɨmɨs rəkɨs. 10Kəni Pol təmuvən mɨsin nəulɨn e nɨkalɨ iətəm aluə əha, kəni mələs
məgəu=pa e nəhlmɨn mil, kəni məni=pən kəm lah məmə, “Nɨkitəmah təsahməiən. In
tɨnəmiəgəhmɨn.”

11Kəni Pol təməri mɨn muvən əpəha ilɨs kəni mol Nauəniən Rəha Nəmtətiən Rəha Iesu
ilah min ilah, kəni ko motauən pəti. Kəni tətəghati mɨn kəm lah mətəuarus tian, kəni
məpəh ilah. 12Kəni ilah kəmotit iətəm aluə uməhuvən lahuənu. Nɨkilah tətagiənmətəu-
inu iətəmaluə təməmiəgəhmɨn.

Kəmohiet TroasməhuvənMaelitəs
13 Kəni Pol təməni məmə otaliuək əmə muvən əpəha e taun əha Asos, mətəu itɨmah

iəkəhuvən e negəu məhuvən mə iəkotələs əha ikɨn. Kəni itɨmah iəkotos negəu motaupən
məhuvən əpəha Asos, kəni in tuərisɨgmuva.

14Nian təmiet=pa, iəkotit məhuvən e negəu. Kəni itɨmah rəfinməhuvən əpəhaMitilen.
15 Iəmotietməhuvən ikɨn əha, kəni lauɨg lan iəkəhuvaməutəməhli ihluə e nɨtəni əha Kios.
Kəni lauɨg mɨn iəkəhuva e nɨtəni əkəku Samos. Kəni lauɨg mɨn iəpanəhuva Maelitəs kəni
məhuvari ikɨn. 16 Pol təməni rəkɨs məmə iəsotəhtuliən Efəsɨs mətəu-inu təsolkeikeiən
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məmə iəkotan pɨk əha e nɨtəni Esiə. In təmalkut məmə iəkəhuvən uəhai Jerusɨləmməmə
in otuvən e lafet rəha Nauəniən Vi kətəni məmə Pentekos.

Pol təmauiəhruin nətəmi asoli mɨn rəha niməfaki əpəha Efəsɨs
17Kəni nian iəməhuvari əpəhaMaelitəs, Pol təmahli=pən nəghatiən əpəha Efəsɨsməmə

eldəmɨn rəha niməfaki mə okəhuva-to moteh in. 18Nian kəməhuva, təməghati kəm lah
məmə, “Itəmah nəkotəhrun rəkɨs rəhak noliən iətəm iatol nian iəmuva apis ikɨnu Esiə
mətəuarus=pa u rəueiu. 19 Iəu ioluək əmə rəha Iərmənɨg. Kəni rəhak nətəlɨgiən in ləhtəni
əmə. Kəni nian rəfin nəhu nəhmtək tətaiu o təmah. Kəni nian rəfin iətatɨg e nian əskasɨk
mɨn, mətəu-inu nətəm Isrel kotolkeikei məmə okotuhamu iəu.

20“Itəmahnəkotəhrunməmə iəmətəghati kəmtəmahmətəgətun itəmahenɨkinətəmimi
natimnati mɨn iətəm otasiru e təmah, məsəhluaigiən e nati kəti o təmah. Iəməni=pɨnə
rəfin e nɨpəgnəua nimə mɨn kəni ihluə mɨn e nəhmtɨ nətəmimi. 21 Iətəni=pən əhruahru
kəm nətəm Isrel mɨne Nanihluə mɨn məmə okotəkeikei motəuhlin ilah e rəhalah
nəmiəgəhiənməhuva o Uhgɨn, kəni motəhatətə e rəhatəmah Iərmənɨg Iesu Krɨsto.

22 “Kəni rəueiu əha, inatuvən Jerusɨləmmətəu-inu Narmɨn Rəha Uhgɨn təməni kəm iəu
məmə iəkuvən. Iəsəhruniənməməoiəkəhratɨg əha ikɨn. 23Nati kətiəh əmə iəkəhrunməmə
taunmɨn rəfin iətəm iətuvən=pən ikɨn, Narmɨn Rəha Uhgɨn tətəni=pa kəm iəuməmə nian
iəkuvən ikɨn əha, iəkatɨg e nərahiən kəti kəni muvən e kaləpus. 24 Kəni iəu iəsəgɨniən e
natimnatimɨn əha. Nəmiəgəhiən rəhak in nati əpnapɨn əmə. Mətəu iəkolkeikei pɨkməmə
iəkol naunun e uək u Iərmənɨg Iesu təməfaməmə iəkol o nəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr
e nəuvɨriən rəha Uhgɨn.

25 “Otətəu-to. Iəməghati kəm təmah e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn, mətəu rəueiu əha
iəkəhrun məmə itəmah rəfin onəsoteruh mɨniən iəu nian kəti. 26 Kəni iətəni=pɨnə kəm
təmah əha rəueiu e nəhmtɨ Uhgɨn məmə, nəmə itəmah kəti otuvən tərah ikɨn, mətəu
rəhanaru, səniəmə iəu iəmol. 27 Iəməni=pɨnənatimnatimɨn rəfinkəmtəmah iətəmUhgɨn
tolkeikei məmə onəkotəhrun.

28 “Onəkotətəu vivi itəmah. Kəni nətəmimi nətəm Narmɨn Rəha Uhgɨn təməfən e
nəhlmɨtəmah, inu niməfaki rəha Uhgɨn. Kəni onəkotəkeikei məuteh vivi ilah təhmen e
iətəmi rəha sipsip mɨn tateh vivi rəhan sipsip mɨn. Ilah mɨn əha, Uhgɨn təmos nəhmtɨ
lah e nɨra nətɨn nian təmɨmɨs e nɨgi kəməluau.* 29 Inəhrun rəkɨs məmə nian iəkiet rəkɨs
e təmah, nətəmimi nəuvein iətəm kotəhmen e kuri arpɨn mɨn okəhuva məmə okotus
itəmah nətəmimi rəha Iesu. 30 Itəmah aru mɨn əmə nəuvein okəpanotəhtul moteiuə
motəgəu nəghatiən pəhriən məmə okotit rəkɨs nətəmimi rəha Iesu. 31 Kəni onəkotətəu
vivi itəmahkəniməsotaluiənməmə e nu kɨsɨl iəməsəpəhiənnəni-pɨnəiənnəghatiənukəm
təmah e nianmɨn rəfin. Kəni nian nəuvein, iəmətasək o təmah.

32“Kəni rəueiu əha, iətəfən itəmahenəhlmɨUhgɨnmɨnenəghatiənrəhanəuvɨriənrəhan
kəm təmah. Nəghatiən u nəsanəniən lanəha ikɨn məmə otol itəmah nəkotəskasɨk, kəni
məfɨnə nəuvɨriən iətəmUhgɨn təməni rəkɨs məmə otəfən kəm rəhanmɨn nətəmimi.

33“Iəusəniəmə iətəmimi iəkolkeikei pɨknautə rəha iətəpɨsɨn,məni rəhanuənapən iətəm
katuvən lan. 34 Itəmah nəkotəhrun rəkɨs məmə iəu aru əmə, iatol uək o nosiən natimnati
iətəm iəumɨne nətəmimi kəutəhuərisɨg lak kotolkeikei o natɨgiən. 35Nian nəmoteh rəhak
noliən mɨn, iəməgətun suaru mɨn əha kəm təmah məmə onəkotol lanəha motasiru e
nətəmimi u kəsotəskasɨkiən. Kəni onəsotaluiən e nəghatiən rəha Iərmənɨg Iesu iətəm
təməniməmə, ‘Təuvɨr agɨn o nətəmimi u nətəmkəutəfən kəmnətəmimi,mapirəkɨs inmɨn
u ilah kəutəhtahnin əməməmə okəfən kəm lah.’ ”

36Nian Pol təmol naunun e rəhan nəghatiən, təmeiuaiu mɨsin nəulɨn kəni məfaki ilah
min ilah. 37 Kəni kəmotasək pɨk motaskəlɨm Pol məutəgətun nolkeikeiən rəhalah ohni,
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kənimotauiəhruin. 38Kəmotətəu tərah pɨkməmə təməni kəm lahməmə okəsotehmɨniən
nəhmtɨn. Kəni ilahmin kəmotaliuəkməhuvən əpəha negəu ikɨn.

21
Pol təmuvən Jerusɨləm

1Nian iəmotauiəhruin rəkɨs ilah, iəməhuvən e negəu kənimohiet, motaiu əhruahru əmə
o nɨtəni əkəku əha, Kos. Kəni lauɨg lan iəkəhuva e nɨtəni əkəku əha, Rotes. Kəni iəmohiet
mɨn ikɨn əhaməhuvamɨn e ikɨn kəti kətəni məmə Patarə, kəni məhuvari ikɨn.

2 Ikɨn əha iəmoteruh negəu kəti, kɨnatəni məmə otiet muvən əpəha Fonisiə. Kəni
iəkotiuvɨg=pən lanmohietmɨn. 3 Itɨmah iəməhuvamoteruhnɨtəni asoli əha Saiprəs, kəni
motohtəu=pən e nɨkalɨn u pesi ikɨn kəni motaiu e nɨtəni Sɨriə. Negəu əha təmuva e taun
əha Taeaməmə otəmki-pari natimnati ikɨn. Kəni iəkəhuvari ikɨn.

4 Ikɨn əha iəməhuvən moteruh nətəmi rəha Iesu. Kəni motatɨg itɨmahmin ilah, motos
nəfakiən apiəpiə kəti. Kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn təghati kəm lah, kəni ilah kəmotəni=pən
əskasɨkkəmPolməməotəsuvəniən Jerusɨləm. 5Mətəunian rəhatɨmahnatɨgiən ikɨnu tɨnol
naunun, kəni iəkohiet mɨnautəhuvən əpəha Jerusɨləm, kəni nətəmi rəha Iesu ikɨn əha,
mɨne rəhalahnɨpətanmɨn,mɨnenətɨlahmɨnkəmohtəu=pən itɨmah iəkəhuvən əpəha itəhi
e nɨpəkɨl. Kəni motɨsin nəulɨtɨmah ikɨn motəfaki, kəni motauiəhruin itɨmah mɨn. 6Kəni
iəkəhuvən e negəu, kəni ilah kohtəlɨg=pən imalahmɨn ikɨn.

7 Kəni negəu təmiet Taea maiu o nɨtəni Toleme. Kəni iəkəhuvari məhuvən moteruh
piatɨmahmɨn,motosniankətiəh. 8Kəni lauɨg lan, iəkohietmɨnməhuvənməhuvari əpəha
e taun Sisəriə kəni məhuvən məutatɨg e nimə rəha Fɨlɨp u iətəm tatuvən ikɨn mɨn mətəni
pətɨgəmnanusiən təuvɨr. Kəni in tatol səpɨn lan e nətəmimi nətəm kəməfəri ilah aupən o
nasiruiən e aposɨl mɨn. 9Nətɨn pətan kuvət kəsotohtəu-pəniən iərman. Nɨpətan mɨn əha
kəutəni pətɨgəmnəghatiən iətəmUhgɨn tətəfən kəm lah.

10 Iəmotatɨg nian kɨsɨl uə kuvət ikɨn əha, kəni iəni kəti rəha Uhgɨn əpəha Jutiə təmuva,
nərgɨn u Akapus. 11 Təmuva meruh itɨmah kəni mələs rəkɨs kətəuti rəha Pol, kəni məlis
əpumɨn aru nəhlmɨn mɨne nəhlkɨn lan, kəni məni pətɨgəm məmə Narmɨn Rəha Uhgɨn
təməni kəm inməmə, “Nətəmi asoli nəuvein rəha Isrel okotəlis lanəha suah kəha rəhan u
kətəuti, kəni motəfən e nəhlmɨNanihluəmɨn əpəha Jerusɨləm.”

12Nian iəmotətəu nəghatiən əha, itɨmah nətəm ikɨn əha, iəmotəniəhu əskasɨk Polməmə
otəsuvəniən Jerusɨləm.

13 Mətəu Pol təni=pa kəm tɨmah məmə, “?Nəutasək onak? Nəkotol məutərəkɨn nɨkik
o nuvəniən ikɨn əha. Iəu iəsəgɨniən o nuvəniən e kaləpus o nərgɨ Iərmənɨg Iesu, mətəu
iətegəhanmɨnməmə iəkɨmɨs ohni əpəha Jerusɨləm.”

14 Nian iəmoteruh məmə ko Pol təsəuhliniən rəhan nətəlɨgiən, kəni iəkotəpəh əmə,
məutəni məmə, “Pəh Iərmənɨg otol əməməmə in tolkeikei mɨne.”

15 Iəmotatɨg nəuvetɨn u ikɨnu, kəni uərisɨg iəkotaipei rəhatɨmah natimnati, motaliuək
əmə məhuvən Jerusɨləm. 16 Nətəmimi nəuvein rəha Iesu əpəha Sisəriə kəmohtəu=pa
itɨmahmotit itəmahməhuvən e nimə rəha iətəmSaiprəs kəti u in iətəmi rəha Iesu nuvəh
rəkɨs mətəuarus=pa əha rəueiu, nərgɨn u Nason. Kəni motapɨli ikɨn.

Pol təmuvənmeruh Jemɨs
17 Nian iəməhuva Jerusɨləm, piatah mɨn nɨkilah təmagiən pɨk məmə koteruh itɨmah.

18Kəni lauɨg lan Pol mɨne itɨmah rəfin iəməhuvən məmə iəkoteruh Jemɨs. Kəni eldəmɨn
rəfin rəha niməfaki kəməhuva. 19 Pol təməni təuvɨr kəm lah kəni məni pətɨgəm vivi kəm
lah natimnati rəfin agɨn e rəhan naliuəkiən iətəmUhgɨn təmol kəmNanihluəmɨn.

20Nian kəmotətəu nəghatiən əha, ilah rəfin nɨkilah təmagiən, kəni motəni-vivi Uhgɨn.
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Kənimotəni=pən kəmPolməmə, “Piak. Ik nɨnəhrun rəkɨsməmə rəueiu əha nətəmIsrel
təhmen e tausɨn tepət kɨnotəhrun Iesu, kəni ilah rəfin kəutaskəlɨm pɨk Lou rəha Mosɨs.
21 Ilah kɨnotətəu rəkɨs nəghatiən nəuvein iətəmkətəni məmə nətəgətun nətəm Isrel əpəha
ikɨnmɨn pɨsɨn pɨsɨnməmə okotəpəh Lou rəhaMosɨs. Kəni motətəuməmə ik nətəni məmə
okəsəhgi-pəniən nenətɨlah mɨn, kəni məsotohtəu=pənmɨniən kastɨm rəhatah.* 22Rəueiu
əha ilah okotətəuməmə ik nɨnuva u ikɨnumətatɨg. ?Kəni okotəhro lanu əha rəueiu?

23 “Təuvɨr məmə onəkol nati u iətəm iəutəni=pɨnə kəm ik əha rəueiu. Nəman kuvət u
ikɨnukəmotol nəniəskasɨkiənkəti ilahUhgɨn. 24Olauɨgnəkəkeikeimit ilahməhuvən, kəni
mosnəhmtɨ rəhalahnatimiəgəhmɨn rəha sakrifais, kəni itəmahmin ilahmotol sakrifais
rəha nafəliən iətəmi u Lou rəhatah tətəni. Kəni ilah kotəhrun nakiən rəhn-kapə lah təpiə.
Nian natol natimnati mɨn rəfin əha, kəni nətəmimi okotəhrunməmə kəteiuə lam, mətəu
nɨpəhriəniən, ik nətaskəlɨm əhanəh Lou rəhaMosɨs.

25 “Kəni rəueiu iəkəni Nanihluə mɨn nətəm kəutəhatətə e Iesu. Itɨmah iəmotahli=pən
rəkɨs nauəuə kəti kəm lah. Nauəuə əha tətəni lanu rəhatɨmah nəghatiən məmə ilah
okəsotuniən nɨrə, mɨne nauəniən u katol sakrifais lan kəm narmɨ nati mɨn, kəni
məsotuniən nati miəgəh u kəmarin nentəui mətəu-inu nɨran əpəha ikɨn e nɨpətɨn, kəni
məsotoliən təfagə e pətan.” Kəni Pol təmegəhan e nəghatiən əha.

26 Kəni lauɨg lan, Pol mɨne nətəmi əha kuvət kəməhuvən motol natimnati iətəm Lou
tətəni. Kəni Pol təmuvən əpəha e Nimə Rəha Uhgɨnməmə otəni=pən kəm pris mɨnməmə
nian kuvəh əha ikɨn tətatɨg əhanəhməmə Lou tətəni, kəni pris mɨn okotol sakrifais kuvət
təhmen e nətəmimɨn əha.

Nətəm Isrel kəmotaskəlɨmPol əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn
27 Nian tɨnuva iuəkɨr o nian səpɨn iətəm sakrifais rəha nafəliən otol naunun lan,

nətəm Isrel nəuvein kəmotsɨpən Esiə aupən, kəmotafu Pol əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn kəni
kɨnautosnətəmimi tepət əha ikɨn əhamɨnautahli=pənmɨnnɨgəmenɨkilah, kəninətəmimi
mɨn əha kəmotaskəlɨm Pol, 28 məutagət əfəməh lan məmə, “!Ei, nətəm Isrel! !Əhuva
motasiru e tɨmah! Suah əpələ in əpə iətəm tatuvən ikɨn mɨn rəfin mətəgətun nətəmimi
məmə okotəməki e tah mətəni kəm lah mɨn məmə Lou rəha Mosɨs in nati əpnapɨn əmə
mɨne Nimə Rəha Uhgɨn. Kəni mit Nanihluə mɨn məhuva ikɨnu imatah pɨsɨn əmə ikɨn
e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni noliən əha təmatgəhli Lou kəni mɨnol tɨnamɨkmɨk u ikɨnu.”
29 Kəmotəni lanəha mətəu-inu kəmoteruh suah kəha Trofiməs iətəm Efəsɨs təmətaliuək
ilau Pol əpəha i taun. Kəni nɨkilah təhti məmə kəta Pol təmit miəuva əha ikɨn əha e noan
rəha nətəm Isrel əmə əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn.

30 Kəni nətəmimi rəfin e taun kəmotagət əfəməh o nati əha, motaiu məhuvən mo-
taskəlɨm Pol moteikəpan mohiet e Nimə Rəha Uhgɨn. Kəni pris mɨn kotahtɨpəsɨg uəhai
əmə e doə e Nimə Rəha Uhgɨn. 31 Nian kəmotalkut məmə okotohamu Pol, kəni iətəmi
asoli rəha soldiə mɨn rəha Rom əpəha Jerusɨləm, təmos nəghatiən məmə katol nati asoli
kəti əpəha i taun. 32Kəni təmauɨtməmki rəhanmɨnnəuvein soldiəmɨnmɨne nətəmi asoli
mɨn lanmotaiuməhuvən əpəha ikɨn nətəmimi kəutoh Pol ikɨn. Nian nətəmimi kəmotafu
ilah, ilah kotəpəh nohiən Pol, motəhtul motəpnapɨn əmə.

33 Kəni iətəmi asoli rəha soldiə mɨn təmuva o Pol maskəlɨm, kəni magət e rəhan mɨn
soldiə mɨn kəhuva motəlis e sen keiu. Kəni motətapuəh o nətəmimi məmə, “?Iətəmi pəh
u? ?Təmol nati tərah nak?” 34Kəni nɨmənin nətəmimi nəuvein kəutəni nəghatiən pɨsɨn,
nəuvein kəutəni nəghatiən pɨsɨn. Mətəu kɨnotəruru əhruahru nəukətɨ nəghatiən, kəni
nəghatiən tɨnepət. Iətəmi asoli rəha soldiəmɨn tɨnəruruməmə kəməhro lanu, kənimagət
e rəhanmɨn soldiəmɨnməmə okotələs Pol məhuvən e nimə rəhalah.
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35 Nian Pol tɨnatəpag-əpag pəri məmə otuvən imə, kəni soldiə mɨn kəmoteapən ohni
kəni motləfəri, mətəu-inu nətəmimi nɨkilah tətahmə pɨk məmə okotoh. 36 Ilah rəfin
kəmautəhuərisɨgməutəni əfəməhməmə, “!Otohamu! !Otohamu!”

Pol təməni nɨpɨlgan nəghatiən
37Niankəmotələsməhuvənməməokotevɨg=pən imə, kəni Pol təni=pənkəmiətəmiasoli

rəha soldiəmɨn e nəghatiən Kris məmə, “Iəkolkeikei məmə iəkəni nati kəti kəm ik.”
Kəni iətəmi asoli rəha soldiə mɨn təni məmə, “?Nəkəhrun nəghatiən e nəghatiən Kris?

38 Nɨkik təhti məmə ik iətəm Ijɨp u nəmətalkut məmə nəkələs iahu rəhatɨmah kəpmən
aupən, kəni məmki nətəmimi fo-tausɨn u Nətəmi Rəha Nuhamuiən Nətəmimi, kəni
məhuvənməutatɨg əpəha ikɨn təpiə-məpiə ikɨn. ?Ik uə kəpə?”

39MətəuPol təniməmə, “Kəpə. Iəu iətəmIsrel u. Iəmair əpəhaenɨtəni Silisiə e taunasoli
Tasəs, kəni iəu iətəmi kəti rəha taun əha. Pale, iəmə nəkegəhan lak pəh iəkəghati-to kəm
nətəmimɨn əha.” 40Kəni tegəhan lan.
Kəni Pol təhtul pəri əpəha kətəgəpag-əgəpag ikɨn məfəri nəhlmɨn məmə okəsotagətiən.

Nian kəməsotagətiən, kəni təghati kəm lah e nəghatiən Isrel məmə,

22
1 “Tatə mɨn mɨne piak mɨn. Otətəlɨg-to lak. Pəh iəkəni rəhak kəm təmah.” 2 Nian

kəmotətəuməmə təməghati kəm lah e nəghatiən əhruahru rəhalah, kəni nagətiən təmɨkə
agɨnməutətəlɨg lan.
Kəni təni məmə, 3 “Iəu iətəm Isrel. Iəmair əpəha Silisiə e taun əha Tasəs, mətəu iəmepət

u Jerusɨləm. Kəmaliel təməgətun iəu. Təməgətun vivi iəu e Lou rəha tɨpɨtah mɨn məmə
iəkɨtəu=pən əhruahru. Kəni e nian əha, iəmətəsanən o noliən natimnati iətəm Uhgɨn
tolkeikei təhmen e təmah u rəueiu.

4 “Aupən iəmatɨtəu məmə iəkol nərahiən kəm nətəmimi nətəm kautohtəu=pən Suaru
Rəha Iesu. Kəni mətaskəlɨm ilah, nəmanmɨne nɨpətan, mətəmki=pən ilah e kaləpus kəni
molnəuveinkohmɨs. 5Nəghatiənmɨnupris asoli agɨnmɨnenətəmiasolimɨnrəhakaunsɨl
rəhatah kotəhrunnəniənməmənɨpəhriəniən. E nian əha, iəmosnəniən rəhalah e nauəuə
mautegəhan lakməmə iəkuvənonətəmIsrel əpəhaTəmaskɨs. Iəu iəmuvən ikɨn əhaməmə
iəkaskəlɨm nətəmimi mɨn əha rəha Iesu məlis ilah e sen məmki ilah muva məmki=pən
ilah e kaləpus əpəha Jerusɨləmməmə kol nalpɨniən kəm lah.

Pol təməni pətɨgəmməmə təməhro lanumɨtəupən Iesu
(Uək 9:1-19; 26:12-18)

6 “E nian mɨtɨgar tɨnalelin əmə, kəni inuva iuəkɨr o Təmaskɨs, kəni nagəhagiən kəti
tatuəu təruənvivi, təmsɨpəneneai,masiəgəpɨn iəu. 7Kəni iəksɨpərimorin enɨftəni. Mətəu
nəuia iətəmi kəti tətəni=pa kəm iəuməmə, ‘!Sol! !Sol! ?Təhro natol tərah lanu lak?’

8 “Kəni iəkəmə, ‘?Mətəu Iərmənɨg ik pəh?’
“Kəni təni məmə, ‘Iəu Iesu, iətəm Nasərɨt u iətəm ik natol tərah lan.’ 9 Nətəm

kəmautuərisɨg lak e suaru kəmoteruh nəhagəhagiən əha, mətəu kəməsotətəuiən nəuia
suah kəha iətəm təməghati kəm iəu. 10Kəni iəkətapuəh ohni məmə, ‘?Iərmənɨg, iəkəhro
lanu əha rəueiu?’

“Kəni Iərmənɨg təni=pa kəm iəu məmə, ‘Əhtul maliuək muvən əpəha Təmaskɨs. Kəni
suah kəti əha ikɨn əha, in otəni=pɨnə kəm ik natimnati rəfin iətəm Uhgɨn tɨnəni rəkɨs
məmə ikonəkol.’ 11Mətəu-inunəhagəhagiən əha təsanənpɨk, kənimolnəhmtək təpɨs, kəni
nətəmimi nətəmkautəhuərisɨg lak kotos əmə nəhlməkmotit iəu iəkəhuvən Təmaskɨs.

12 “Kəni suah kəti əha ikɨn əha, nərgɨn u Anənaiəs, in suah kəti iətəm tatos vivi Lou
rəhatah, kəni nətəm Isrel əha ikɨn əha kautɨsiai pɨk. 13 In təmuva kəni meruh iəu
məhtul=pa iuəkɨr ohniəu məmə, ‘Piak Sol, rəueiu əha nəhmtəm otair mɨn.’ Kəni e nian
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əmə əha, nəhmtək təmairmɨnkəni inateruh in. 14Kəni təni=pakəmiəuməmə, ‘Uhgɨnrəha
tɨpɨtahmɨn aupən, in təmɨtəpɨn rəkɨs ikməmə ik onəkəhrun natimnati iətəm in tolkeikei.
Kəni ik onəkeruh IətəmƏhruahru kəni onəkətəu rəhan nəghatiən e nohlɨn. 15Onəkəkeikei
məni pətɨgəm kəm nətəmimi rəfin natimnati iətəm ik nəmətəu kəni meruh. 16 ?Kəni
rəueiu əha, nətəhtahnin nak? Əhtul muvən məfaki=pən kəm Iesu, kəni kol bəptais lam,
kəni in otafəl rəham noliən tərahmɨn.’ ”

Uhgɨn təmahlipən Pol kəmNanihluəmɨn
17Kəni təmatəniməmə, “Uərisɨgenatiu, kəni iəkuvənJerusɨləm. Nian iəmuvən ikɨn əha,

iəmuvən eNiməRəhaUhgɨnmətəfaki, kənimeruh nəməhlairiən kəti iətəmUhgɨn təməfa.
18Enəməhlairiən əha, iəmeruh Iərmənɨg tətəni=pa kəmiəuməmə, ‘Əhtuluəhai əha rəueiu
agɨn miet Jerusɨləm. Mətəu-inu nətəmi u ikɨnu ko kəsotətəlɨgiən e rəhak nəghatiən iətəm
ik nətəni.’

19 “Mətəu iəkəmə, ‘Iərmənɨg, nətəmi mɨn əha kotəhrun vivi məmə aupən iəmatuvən e
nimə mɨn rəha nuhapumɨniən mətaskəlɨm nətəmi u kəutəhatətə lam muva mətalis ilah
mətəmki=pən ilah e kaləpus. 20 Kəni nian nətəmimi kəmotahtɨmu Stipɨn, kəni nɨran
təmaiu mətəu-inu təmatəni pətɨgəm ik. Mətəu iəu mɨn, iəmatəhtul itɨmah milah. Kəni
nɨkik tətagiənmətəu-inu kəutəhti Stipɨn e kəpiel, kəni mateh rəhalah natimnati.’

21 “Mətəu Iərmənɨg təməni=pa kəm iəu məmə, ‘Uvən. Mətəu-inu iəu iətahli=pən ik ikɨn
əha kəmNanihluəmɨnməmə onəkəni pətɨgəm rəhak nəghatiən kəm lah.’ ”

22 Kəni kəmautətəlɨg vivi lan mətəuarus təni nəghatiən əha. Mətəu nian kəmotətəu
nəghatiən əha, motetet motagət əfəməh məmə, “! Otɨləfətɨgəm suah u, kotohamu! !
Təsəuvɨriənməmə otəmiəgəhmətatɨg!”

23 Kəmautəkeikei məutagət əfəməh motəraki əpnapɨn əmə rəhalah napən, məutəmki
nɨməululməutəraki əpnapɨn əmə lanmətəu-inuniəməha tɨnol pɨk ilah. 24Kəni iətəmRom
u in tepət e soldiəmɨn təniməməokələs kan əpəhaenimə rəha soldiəmɨn. Kəni təniməmə
okalismətəu-inu tolkeikeiməmə Pol otəni kəm inməmə nətəmimi kotagət pɨk lan lanəha
onak.

25Mətəunian kəmautiuvi-ərain vivi Polməmə okotalis, kəni təni=pən kəmnətəmi asoli
mɨn əha kəti rəha soldiə mɨn u kəutəhtul iuəkɨr ohni məmə, “!Ei! Iəu iətəm Rom u. ?
Təhruahruməmə onəkotalis iəu nian iəsuvən əhanəhiən e kot?”

26Nian iətəmiasoli rəha soldiəmɨn təmətəunəghatiən əha, təmuvənmeruh iətəmiasoli
u in tepət e lahməni=pən kəm inməmə, “Ei! ?Nak u natol? !Suah u in iətəmRom!”

27Kəni iətəmi asoli rəha soldiəmɨn əha tətapuəh o Pol məmə, “!Ei! Əni-vivi-toməmə ik
iətəmRom pəhriən uə kəpə.”
Kəni Pol təni məmə, “Əuəh. Iatəni pəhriən.”
28Kəni iətəmi asoli rəha soldiəmɨn təni məmə, “Iəmətəouməni asoli o negəhan-pəniən

iəuməmə iəkuva iəu iətəmRom.”
Mətəu Pol təni məmə, “Iəu iəsətəouiən nati kəti. Rəhak tatə in iətəm Rom. Kəni tol

lanəha, iəu iətəmRom.”
29 Kəni əmeiko soldiə mɨn nətəm kəmautəhtul maru məmə okotalis Pol kəmotauɨt

motan e nəmtahlah məhuvən isəu. Kəni nian iətəmi asoli əha təməhrun məmə Pol in
iətəmRom, kəni təməgɨnmətəu-inu tɨnəlis rəkɨs e sen, kəni inu tətəhti lou rəha Rom.

Pol təməhtul aupən e kaunsɨl
30 Kəni lauɨg lan, kəni iətəmi asoli rəha soldiə mɨn əha tolkeikei məmə otəhrun

əhruahruməmə təhro nətəm Isrel kautol lanəha e Pol. Kəni məni kɨtɨs rəkɨs sen lan, kəni
mauɨn e pris asolimɨnmɨne nətəmi asoli rəha kaunsɨl rəha nətəmIsrelməmə okotəharəg
motəghati, kəni muvənmələs Pol muva təhtul aupən e lah.
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23
1Kəni Pol təməsal=pən əhruahru əmə o nətəmimi rəha kaunsɨl, kəniməniməmə, “Piak

mɨn. E rəhak nəmiəgəhiən aupən mətəuarus=pa u rəueiu, iəsɨtəu=pən agɨniən e nɨkik
məmə iəmol nati tərah kəti e nəhmtɨUhgɨn.” 2Kəni pris asoli agɨnAnənaiəs təni=pən kəm
iətəmi kəti tətəhtul iuəkɨr ohni məmə, “Em=pən nohlɨn.” 3Mətəu Pol təməni=pən kəm in
məmə, “!Uhgɨn otol mɨn lanko lam! Ik nəkəhmen e nimə iətəm kəmoh pɨk e al ruən əmə
ihluə, mətəu tamɨkmɨk əpəha imə. ?Təhro nətəharəg u ikɨnu mətakil iəu e Lou rəhatah,
mətəu ik nəməni məmə kəti otem iəu? Ik nɨnatgəhli rəkɨs Lou əha.”

4Nətəmkəmautəharəg iuəkɨr o Pol kotəniməmə, “?Təhro nətəghati rah e pris asoli agɨn
rəha Uhgɨn?”

5 Kəni Pol təni məmə, “Piak mɨn. Iəu iəsəhrun agɨniən məmə in pris asoli agɨn rəha
Uhgɨn. Mətəu iəu iəkəhrunməməNauəuə Rəha Uhgɨn tətəni lanuməmə, ‘Səghati rahiən e
nətəmkotepət lam.’ ”

6Kəni təmafuməmə nɨkalɨ kaunsɨl nəuvetɨn ilah Satusi mɨn, kəni nɨkalɨn nəuvetɨn ilah
Farəsi mɨn. Kəni in təmagət əfəməh məmə, “Piak mɨn. Iəu Farəsi kəti. Rəhak tatə mɨne
tɨpɨk mɨn, ilah Farəsi mɨn. Mətəu nətəmi mɨn u kotolkeikei əmə məmə okotiuvi pətɨgəm
iəu e kot mətəu-inu iəmələhu=pən rəhak nətəlɨgiən e nəhatətəiən u rəhatah məmə iətəmi
təmɨmɨs otəpanəmiəgəhmɨn.”

7Nian təməni rəkɨs əmə nəghatiən əha, kəni Farəsi mɨne Satusi mɨn kəmotagət asoli e
lah mɨn əpəha imə e kaunsɨl, kəni mɨnautəhapu ilah mɨn, mɨnautol nəniən keiu. 8Mətəu
inko Satusi mɨn kəutəni məmə nian iətəmimi tɨmɨs, ko təsəmiəgəh mɨniən. Kəni məutəni
məmə nagelomɨn kohkə, kəni narmɨn tɨkə. Mətəu Farəsi mɨn kəutəniməmə, nati milahal
əha, ilahal nɨpəhriəniən.

9Mətəu-inu o nati əha, ilah kəmotagət pɨk ohni. Kəni nəghatiən rəhalah təməri muvən
ilɨs.
Kəni nəgətun mɨn nəuvein rəha Lou u Farəsi mɨn, kəmotəni əskasɨk məmə, “Itɨmah

iəsoteruh-pəniən nəghatiən tərah kəti mɨne e suah u. Nəmə təhro nɨpəhriəniən məmə
narmɨn kəti uə agelo kəti təməghati kəm in.”

10Kəni nəghatiən təməskasɨk pɨk iuəkɨr kautoh ilah mɨn. Kəni iətəmi asoli rəha soldiə
mɨn əha, təgɨn məmə nətəmimi rəha kaunsɨl okotearɨs-earɨs Pol nəmə okotaskəlɨm. Kəni
tahli=pənrəhan soldiəmɨnməməokəhuvənmotələs rəkɨs Polməhuvənmɨn əpəha imalah
ikɨn.

11 Kəni lapɨn əmeiko, Iərmənɨg təmuva o Pol məni=pən kəm in məmə, “Nati əha, nati
əpnapɨn əmə. Səgɨniən. Ik nəməni pətɨgəm rəkɨs iəu u ikɨnu Jerusɨləm. Kəni onəkol mɨn
əpəha Rom.”

Nətəm Isrel nəuvein kəmotəni oneuənməmə okotohamu Pol
12 Kəni lauɨg lan, nətəm Isrel nəuvein kəmotəharəg e nəghatiən kəti, kəni motəni

oneuənməmə okotohamuPol. Kənimotol nəniəskasɨkiənkətiməmə okəsotauəniənmɨne
motəmnɨmnəhumotətəuarus kotohamu Pol. Kəni nəmə okotatgəhli nəniəskasɨkiən əha,
pəh Uhgɨn otoh ilah kohmɨs. 13 Ilah tapirəkɨs fote nətəm kəmotol oneuən nəghatiən əha.
14Kəni kəməhuvən o pris asoli mɨn, mɨne nətəmi asoli mɨn rəha nətəm Isrel, motəni=pən
kəm lah məmə, “Iəmotol nəniəskasɨkiən kəti məmə iəsotauəniən mətəuarus iəkotohamu
Pol. 15 Kəni itəmah mɨne nətəmi rəha kaunsɨl onəkotəkeikei motahli=pən nəghatiən
kəm iətəmi asoli rəha soldiə mɨn rəha Rom motətapuəh ohni məmə, otəkeikei mələs Pol
muva u ikɨnu, kəni moteiuə lan məmə onəkoteruh o natimnati mɨn əha rəhan. Kəni
itɨmah oiəkotəhluaig e suaruməutəhtahninməmə okotələs motəhuva, kəni iəkotaskəlɨm
motohamu.”

16 Mətəu rəhn iəuaniən Pol kəti iərman, nətɨ nəuvɨnɨn, təmətəu nəghatiən əha, kəni
muvən əpəha ima soldiəmɨn ikɨnməni pətɨgəmkəmPol.
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17 Kəni Pol taun e iətəmi asoli kəti rəha soldiə mɨn tuva, kəni təni=pən kəm in məmə,
“Pale, onəkit iətəmaluə umuvən teh iətəmi asoli rəha soldiəmɨn. In tatos nəghatiən kəti
məmə otəni kəm in.”

18Kəni soldiə əha tit mian o iətəmi asoli e lah. Kəni məni=pən kəm in məmə, “Suah u
Pol iətəm tətatɨg e kaləpus, təmauɨn lak məmə oiəkit iətəm aluə u muva kəm ik. In tatos
nəghatiən kəti məmə otəni kəm ik.”

19 Kəni iətəmi asoli rəha soldiə mɨn əha, tos nəhlmɨ suah u mian əpəha ikɨn kəti ilau
pɨsɨn əmə, kəni mətapuəh ohni məmə, “?Nati nak əha nəmə nəkeh iəu ohni?”

20Kəni suahu təniməmə, “Nətəmiasolimɨn əpəha Isrel kəmotegəhanrəkɨsməməolauɨg
kəhuva motətapuəh ohnik məmə onəkit Pol mian əpəha e kaunsɨl rəhalah. Okoteiuə
lam məmə kaunsɨl tolkeikei əmə oteruh vivi mɨn-to nəghatiən mɨn rəha suah kəha.
21Mətəu pale, segəhaniən e lah kotiuvi=pən ik. Mətəu rəhalah nətəmimi tapirəkɨs fote
okəhuva motəhluaig e suaru məutəhtahnin. Ilah kəmotol nəniəskasɨkiən kəti məmə
okəsotauəniənməsotəmnɨmiənnəhumətəuarus okotohamuPol. Kənimɨnəutəhtulmaru
əmə əha rəueiuməmə okotol nati əha, məutəhtahnin əmə rəham nəghatiən.”

22Kəni iətəmi asoli rəha soldiə mɨn əha təni məmə, “Səni mɨniən kəm suah kəti məmə
nəməni=pa nəghatiən u kəm iəu.” Kəni mahli=pən tatuvən.

Kəmahlipən Pol kəmFiliks u kəpmən rəha Rom
23 Kəni iətəmi asoli rəha soldiə mɨn taun e rəhan iətəmi asoli keiu məni=pən kəm lau

məmə, “Okian muəni kəm soldiə mɨn ilah rəfin fo-hanrɨt-səpɨnte məmə okotəhtul maru
o nuvəniən Sisəriə. Kəni tu-hanrɨt okotaliuək əmə, kəni səpɨnte okotasuə e hos, kəni
tu-hanrɨt nətəm okotəmki nɨrəu okotaliuək əmə. Okohiet e nain klok əha rəueiu lapɨn.
24Kəni motəkeikei kələs hos nəuvein məmə Pol otasuə e lah, kəni motələs məhuvən kəm
kəpmən əha Filiks, kəni mauteruh vivi məmə okəsoliən nati kəti lan e suaru.”

25 Kəni iətəmi asoli rəha soldiə mɨn təmətei nauəuə kəti məfən kəm lau məmə okuos
mianmuəfən kəmkəpmən asoli əha Filiks. Nauəuə u tətəni məmə,

26 “Filiks. Ik iətəm ilɨs pɨk pəhriən. Iəu Klotiəs Lisiəs iətətei nauəuə kəm ik iətəm
nətarmənɨg e kəpmən, kəni iətəni təuvɨr kəm ik.

27Suahu, nətəmIsrel kɨnotaskəlɨmrəkɨs, kəni iuəkɨrkotohamu. Mətəu iəmətəuməmə
in iətəmRom, kəni iəkuvən itɨmah rəhak soldiəmɨnmotələs rəkɨs o lah. 28 Iəmolkeikei
məmə iəkeruh-to məmə nati nak təmol təsəhruahruiən koteruh=pən lan, kəni iəməni
məmə rəhak soldiəmɨn okotələs məhuvən e kaunsɨl rəhalah. 29Kəni iəmeruhməmə in
təsoliənnati kəti tərahmɨneməmə otɨmɨs ohni, uə tuvən e kaləpus ohni. Nəghatiənmɨn
əha kəutətu=pən lan, ilah natimnati mɨn əmə e rəhalah əmə Lou.

30Mətəuuərisɨg, suah kəti təmuvaməni=pa kəmiəuməmənətəmIsrel kautol oneuən
nəghatiən kəti məmə okotohamu, kəni nɨkik təhti məmə təuvɨrməmə iəkahli=pɨnə kəm
ik. Inəni=pən rəkɨs kəm nətəmi mɨn əha kəutəməki lan məmə okəhuvnə motəni=pɨnə
kəm ik nati tərahmɨn iətəmkəuteh=pən lan.
Inəha naunun rəhak nəghatiən.”

31Kəni soldiəmɨn kəmotol əməməmə inumɨne iətəmi asoli rəhalah təməni. Kəmotələs
Polmotəsəu-pah e taun əhaAntipatris lapɨn. 32Kəni lauɨg lan, soldiəmɨn iətəmkəmotaiu
e hos mɨn, ilah əmə kotos Pol motəsəu-pah mɨn. Kəni soldiə nəuvein mɨn kəmohtəlɨg=pa
imalah ikɨn. 33 Soldiə mɨn u kəmotasuə e hos kəmotələs məhuvən əpəha Sisəriə, kəni
motəfən nauəuə kəm iətəmi asoli əha Filiks, kəni motələhu=pən Pol e nəhlmɨn. 34Nian
kəpmən u təmafin nauəuə, kəni mətapuəh o Pol məmə, “?Ik iətəm iə?”
Kəni Pol təməni məmə, “Iəu iətəme profens rəha Silisiə.”
35 Kəni kəpmən təməni məmə, “Nian nətəmimi okəhuva motəni pətɨgəm natimnati

kauteruh=pən əhanəh lam, iəuoiəkənikototəharəgonətəlɨgiənurəham, kəni iəu iəkakil.”
Kəni məni=pən kəm rəhan mɨn soldiə mɨn məmə okotəfən Pol e nimə rəha kəpmən rəha
Rom iətəmKig Herot Asoli təmuvləkɨn aupən, məutaskəlɨm əha ikɨn.
23:27 Uək 21:30-33; 22:25-27 23:28 Uək 22:30
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24
Pol təməhtul aupən e Filiks e kot

1 Nian faif tɨnuvən rəkɨs, kəni pris asoli agɨn nərgɨn u Anənaiəs, təmuvən Sisəriə ilah
nətəmi asoli mɨn nəuvein rəha Isrel mɨne iətəm təhrun vivi lou kəti, nərgɨn u Tetaləs.*
Nian kəmohiet=pa, kəni məhuvən motəhtul e nəhmtɨ Filiks məmə okotəni nəghatiən
mɨn iətəm nɨkilah təhti məmə Pol təmol təsəhruahruiən. 2 Kəni kəmotauɨn e Pol məmə
otuva imə e nəghatiən, kəni Tetaləs tətəni=pən nəghatiən mɨn rəhalah kəm Filiks məmə,
“Iətəmi asoli. Iautɨsiai pɨk ik mətəu-inu ik ilɨs pəhriən. Kəni noliən rəham e nəmkiən
itɨmah in təhruahru vivi. Imatɨmah ikɨn təməlinu nuvəh rəkɨs mətəuarus=pa u rəueiu
matuvən əhanəh. E narmənɨgiən rəham u ikɨnu nəmol vivi natimnati tepət məmə otol
nəmiəgəhiən mɨne natɨgiən rəhatɨmah təuvɨr. 3 Kəni nian rəfin kitah kəutətəu təuvɨr e
natimnati mɨn əha, kəni iəkotəni-vivi pɨk ik ohni. 4 Iəsolkeikeiən məmə iəkaskəlɨm pɨk
ik, mətəu iəkətapuəh ohnik məmə onəkasiru e tɨmah mətəlɨg vivi-to e nəghatiən əkuəkɨr
u rəhatɨmah.

5 “Itɨmah inotafu rəkɨsməmə suah kəha in iətəmi tərah kəti. In nəukətɨ nərahiən tepət e
ikɨnmɨnenɨtənimɨn. In tatəhlili itɨmahnətəmIsrelməmə iəkotərəkɨnkəpmən, kəni iətəmi
asoli rəhanətəmkəutuərisɨgesuah əpələ iətəmNasərɨt. 6Kəni inmətalkutməməotolNimə
Rəha Uhgɨn tamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni iəkotaskəlɨm.† 8Kəni nəmə nəkətapuəh ohni,
nəkəhrun nətəuiən nəghatiənmɨn u tiet e nohlɨn iətəm iətəni=pɨnə kəm ik.”

9Kəni nətəm Isrel kəmotegəhan e nəghatiən rəha louiə əhaməutəni məmə, “Nəghatiən
mɨn rəfin əha, in nɨpəhriəniən.”

Pol təmuhalpɨn nəghatiən
10 Kəni Filiks torin=pən rəhn-kapə kəm Pol məmə otəghati. Kəni Pol təghati məmə,

“Iətəmiasoli Filiks. Iəu iəkəhrunviviməmə iknəmətakil e kotnətəmimiu ikɨnu imatɨmah
ikɨn o nu tepət rəkɨs. Kəni tol lanu nɨkik tagiən məmə iəkəni pətɨgəm nɨpɨlgan nəghatiən
rəhakkəmik. 11 Iəu iəmuvən Jerusɨləmməmə iəkuvənməfaki. Kəni rəueiu əhanian tueləf
əmə tɨnuvamɨnuvən rəkɨs. Kəni ik nəkəhrun nətapuəhiən o nati u məmə in nɨpəhriəniən
uə neiuəiən. 12 Nətəmi mɨn u kəutətu=pa nəghatiən u lak, kəsoteruhiən mɨne məmə
iəkuərgəhu itɨmlau suah kəti əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn. Kəni məsoteruhiən məmə iatol
nətəmimi kəutorgəhu əpəha e nimə rəha nuhapumɨniən rəha nətəm Isrel, uə ikɨn mɨn
əpəha i taun. !Kəpə! 13 Kəni ko təsəgətun əhruahruiən kəm ik məmə nəghatiən iətəm
kəutəni lak u rəueiu in nɨpəhriəniən, mətəu-inu in neiuəiən.

14 “Mətəu iəkəhrun nəni-pɨnəiən kəm ik məmə nɨpəhriəniən məmə iatɨtəu=pən Suaru
Rəha Iesu iətəm nətəm Isrel kotəni məmə in nəfakiən eiuə. Mətəu iəu iətəfaki kəmUhgɨn
rəha tɨpɨtɨmahmɨn, kəni iəu iətəni nɨpəhriəniən enəghatiənmɨn iətəmkəmətei e Lou rəha
Mosɨs mɨne nəghatiən rəha iəni mɨn rəha Uhgɨn aupən. 15 Iəu iatələhu=pən əmə rəhak
nətəlɨgiənkəmUhgɨnməmə inotol kəmnətəmikəmohmɨsməməokotəmiəgəhmɨn, nətəmi
mɨn u kotəhruahru mɨne nətəm kəsotəhruahruiən. Inu nətəlɨgiən kətiəh əmə nɨkilah
tətəhti. 16 Mətəu-inu tol lanəha, kəni iətalkut pɨk məmə iəkol nati iəu iəkəhrun məmə
təhruahru e nəhmtɨ Uhgɨnmɨne nətəmimi.

17 “Uərisɨg e nu nəuvein nian iəmiet u ikɨnu Jerusɨləm, kəni iəmɨtəlɨg=pa mɨn məmə
iəkosmənimuvən kəmnanrahmɨn imak ikɨn, kənimol sakrifaismɨn əpəha eNimə Rəha
Uhgɨn. 18 Kəni nian iəmatol əhanəh nati əha, kəni inəhruahru rəkɨs e nəhmtɨ Uhgɨn,
kəmoteruh iəu əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn. Kəni səniəmə itɨmah nətəmimi tepət, kəni
* 24:1 Iətəm təhrun vivi lou u in suah kəti iətəm tətəghati e kot. 24:5 Uək 17:6 † 24:6 E kopi əuasmɨn nəuvein
rəha Niutestɨmɨn iətəm kəmətei e nəghatiən Kris aupən, nəghatiən pɨsɨn kəti mɨn əha ikɨn iətəm tatɨlpɨn nəghatiən u
mətəni məmə, “6 Kəni iəmotəni məmə iəkotohtəu=pən nəghatiən kəti lan e kot e noliən rəha Lou rəhatɨmah. 7 Mətəu
Lisiəs iətəm tətarmənɨg e soldiəmɨn, tɨnətəu nəniən rəhatɨmah, kəni ilah rəhan mɨn nətəmimi kɨnautiuvi rəkɨs əsanən
suah u o tɨmah. 8 Kənimələhunəniən kətiməmənətəmimi iətəmkauteruh=pənnərahiən kəti e suah u, otəkeikeimuva
məni=pɨnə kəm ik.” 24:6 Uək 21:28-30 24:15 Jon 5:28-29
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məsotorgəhu mɨniən. 19 Mətəu nətəm Isrel nəuvein kəmotsɨpən Esiə, kəmautəhtul əha
ikɨn enian əha. Kəni nəmə kəutos nəghatiənkəti tərah lak, təuvɨr əməməmə ilah okəhuva
motəhtul e nəhmtəmmotəni pətɨgəm. 20Mətəunəmə kəpə, təuvɨrməmənətəmIsrelmɨnu
kəutəhtul u ikɨnu, okotəni=pɨnə əhruahru kəm ik nəghatiən rəha kaunsɨl rəhalah nian
iəməhtul e nəhmtɨlah. Pəh kotəni məmə nati nak iəmol təsəhmeniən. 21 Kəmotəməki
lak o nəghatiən kətiəh əmə məmə nian iəməhtul aupən e lah, magət əfəməh e lah məmə,
‘Itəmah nəutakil iəu u rəueiu mətəu-inu iəu iətəni nɨpəhriəniən məmə nətəm kəmohmɨs
okotəmiəgəhmɨn.’ ”

22Suah əhaFiliks in təhrunvivi SuaruRəha Iesu. Kəni təmasisɨg enəghatiən əhaməmə,
“Nian Lisiəs u iətəm tətarmənɨg e soldiə mɨn otiet=pa ikɨnu, kəni iəmanəfɨnə nəghatiən
e nəharəgiən u rəueiu.” 23 Kəni Filiks təməni=pən kəm iətəmi asoli e soldiə mɨn məmə
otaskəlɨm Pol, mətəu otegəhan lan məmə in otol natimnati nəuvein. Kəni megəhan e
rəhanmɨnməmə kotəhrun nosiən natimnati iətəm in tolkeikei məhuva kəm in.

Pol təməghati kəmFiliksmɨne rəhan pətan
24Kəni uərisɨg e nian nəuvein, Filiks təmit rəhan pətan Trusilə muva u in pətan Isrel

kəti. Kəni Filiks təni=pən kəm lah məmə okotit Pol məhuva-to təhtul aupən lan. Kəni
nianPol təmuva, kənimətəghati kəmlaumətəni=pənnoliənmɨnrəhanəhatətəiəneKrɨsto
Iesu. 25 Kəni Pol təməni pətɨgəm rəhan nɨpəgnəmtɨn mɨn kəm lau məmə otiuvi rəhalau
nətəlɨgiən. Kəni nian in təməghati e noliən rəha nəmiəgəhiən iətəm təhruahru, mɨne
noliən iətəm suah kəti tətarmənɨg e rəhan nətəlɨgiən mɨne noliən mɨn, mɨne nian Uhgɨn
otakil nətəmimi lan, kəni Filiks təməgɨn pɨk kəni məni məmə, “Tɨnəhmen. Iet-tə. Nəmə
iəkos nian kəti mɨn, kəni iəmanauɨn mɨn lam.” 26 Kəni nian tepət tətəni=pən məmə Pol
otuvamətuəghati,mətəu-inu in tolkeikeiməməotətəuPol,mətəunati kətimɨn, nɨkin təhti
məmə təhro Pol otəfənməni kəti kəm in pəh in tahli pətɨgəm.

27 Kəni nian tɨnos nu keiu, Filiks təmeiuaiu e kəpmən, kəni suah kəti nərgɨn u Posiəs
Festəs təmosnɨmein. MətəuFiliks təməpəhPol tətatɨg əmə e kaləpusməməotol nɨki nətəm
Isrel tagiən.

25
Pol təmətapuəhməmə

oteruh Sisə
1 Nian Festəs təmol kəpmən mɨnos əmə nian kɨsɨl, kəni miet Sisəriə muvən əpəha
Jerusɨləm. 2 Ikɨn əha, pris asoli mɨn mɨne nətəmi asoli mɨn rəha Isrel kəmotəni=pən
kəm Festəs nakiliən rəhalah e natimnati nəuvein iətəm nɨkilah təhti məmə Pol təmol
təsəhruahruiən. 3Kəmotətapuəh o Festəs mə otəkeikei masiru e lah mol nəuialah, kəni
motolkeikei məmə otahli=pən Pol tɨtəlɨg=pən əpəha Jerusɨləm, mətəu-inu ilah kəmotol
oneuən nətəlɨgiən məmə okotohamu Pol e suaru. 4Mətəu Festəs təni məmə, “Pol otətatɨg
əmə e kaləpus əpəha Sisəriə. Kəni otəsuvəhiən, iəkɨtəlɨg=pən əha ikɨn. 5Kəni rəhatəmah
nəuvein nətəmi asoli okotəkeikei motətəu=pa iəu iəkəhuvən Sisəriə, kəni nəmə Pol təmol
nati kəti təsəhmeniən, kəni okotətu=pa kəm iəu.”

6 Kəni Festəs təmatɨg mos nian eit uə ten ilah min ilah, kəni mɨtəlɨg muvən əpəha
Sisəriə. Kəni kəməni lauɨg lan, kəni təmuvənməharəg e jeə iətəm iətəmi tətakil nəghatiən
tətəharəg ikɨn. Kəni mahli=pən nəghatiən məmə okotit Pol məhuva, təhtul e kot. 7Nian
Pol təmuva imə, nətəm Isrel mɨn u kəmotsɨpən Jerusɨləm kəmotəhtul mohtəlau lan
məutəni pətɨgəm nəghatiən əskasɨk nəuvein e Pol, mətəu suaru tɨkə təməgətun rəhalah
nəghatiənməmə kəutəni nɨpəhriəniən.

8 Kəni Pol təmuhalpɨn nəghatiən rəhalah məmə, “Iəsoliən nati kəti tərah e Lou rəha
nətəm Isrel, mɨne Nimə Rəha Uhgɨn, mɨne Sisə u tətarmənɨg e ikɨnmɨn rəfin.”
24:18 Uək 21:17-28 24:21 Uək 23:6 24:22 Uək 23:26 25:2 Uək 24:1 25:3 Uək 23:15 25:7 Uək 24:5-6
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9Mətəu Festəs tolkeikei məmə otol nɨki nətəm Isrel tagiən, kəni mətapuəh o Pol məmə,
“?Nɨkim tagiən məmə onəkuvən Jerusɨləm? ?Pəh iəkuvnə ikɨn makil rəham nəghatiən e
nəniənmɨn u?”

10Kəni Pol təniməmə, “Iəu iətəhtul e kot kəti rəha Rom, iətəmrəhan iətəmi asoli in Sisə.
Kəni təhruahru məmə rəhak nəghatiən kakil ikɨn. Kəni ik nəkəhrun rəkɨs məmə iəsoliən
nati kəti tərah e nətəmIsrel. 11Nəmə iəmatgəhli lou uə iəmol nati kəti tərahməmə iəkɨmɨs
ohni, kəni ko iəsətapuəhiən ohnikməmə, nəkələs rəkɨs iəu e nati əha. Mətəu nəmə nəniən
mɨn əhakəutəni lakkəsotəhruahruiən, kəni suahkəti ko təsəfəniən iəuenəhlmɨlah. Mətəu
iəkolkeikei əməməmə Sisə in otakil nəniənmɨn u iətəmkəutəni lak.”

12Kəni Festəs təməghati e nəniən əha nəuvetɨn ilah rəhanmɨn nətəmimi iətəmkəutakil
nəghatiən. Kəni uərisɨg təni=pən kəm Pol məmə, “Ik nəməni məmə nəkolkeikei məmə
onəkuvənmeruh Sisə o nəghatiən u rəham. Kəni təuvɨr əmə. Ik onəkuvənmeruh Sisə.”

Pol təməhtul aupən
e Kig Herot Akripə Tu

13Niannəuveinmɨn təmuvamuvən, kəniKigHerot AkripəTu*mɨnenəuvɨnɨnnərgɨnu
Pernis, ilaukəmuəsəu-pahSisəriəməməokueruhFestəsmuəni təuvɨrkəmin. 14Kəninian
kəmuatɨg ikɨn əha nian nəuvein, kəni Festəs təni=pən kəm kig natimnati nəuvein iətəm
kətəni e Pol. In təməni məmə, “Suah kəti u ikɨnu e kaləpus, iətəm Filiks təmləfən. 15Nian
iəmuvən Jerusɨləm, kəni pris asoli mɨn mɨne nətəmi asoli rəha Isrel kəmotəni pətɨgəm
nɨpəgnəmtɨnnəuvein lanməmə tatol kəsotəhruahruiənmotətapuəhməmə iəkənipətɨgəm
məmə in təmol tərah kəni otos nalpɨniən ohni.

16 “Mətəu iəməni=pən kəm lah məmə, ‘Itɨmah nətəm Rom səniəmə noliən u rəhatɨmah
məmə okotegəhan əmə e iətəmimi tuvən e nəhlmɨ nətəmimi iətəm kəutəni məmə təmol
nati kəti təsəhruahruiən. Mətəu təkeikeiməhtul aupəne lahmuhalpɨn rəhalahnəghatiən
iətəmkətətu=pən lan.’ 17Kəni nian nətəm Isrelmɨn əha kəməhuva, iəmsiuvi=pənmɨniən,
mətəu kəməni lauɨg əmə, kəni iəkəhuvən motəharəg e nimə kot kəni motauɨn mɨn e
Pol məmə otuva məhtul aupən. 18 Nian rəhan mɨn tɨkɨmɨr mɨn kəmotəhtul motəghati,
mətəu kəsotəniənməmə təmol nati nak tərah iətəmnɨkik təmatəhti məmə okotəni. 19 Ilah
kəmotəni pətɨgəm əmə norgəhuiən kəti rəhalah e nəfakiən rəhalah, kəni məutəni nəniən
e iətəmi təmɨmɨs kəti, nərgɨn u Iesu, iətəm Pol tətəni məmə suah kəha təməmiəgəh.
20 E natimnati mɨn əha, iəu iəsəhrun viviən suaru o nəhruniən lan nəuvetɨn, kəni mol
iəkətapuəh o Pol məmə, ‘?Təhro, nɨkim tagiən məmə nəkuvən Jerusɨləm? ?Pəh iəkuvnə
ikɨnmakil nəniənmɨn iətəmkətəni lam?’ 21MətəuPol təməsegəhaniən lan, kənimətapuəh
məmə iəkahli=pən Rom kəm Sisə, pəh in otakil nəniən mɨn əha iətəm kətəni lan. Kəni
iəməni=pən məmə rəhak nətəmimi okotaskəlɨm vivi mətəuarus iəkeh suaru kəti, kəni
mənahli=pən tuvənmeruh Sisə.”

22 Kəni Kig Akripə təməni kəm Festəs məmə, “Iəu mɨn iəkolkeikei məmə iəkətəu
nəghatiən rəha suah kəha.” Kəni Festəs təni məmə, “Təuvɨr əmə. Olauɨg nəkətəu rəhan
nəghatiən.”

23 Kəməni lauɨg lan, kəni Kig Akripə mɨne Pernis kəmiəuva e nimə kot, kəni nətəmi
asoli mɨn rəha soldiə mɨn, mɨne nətəmi asoli agɨn mɨn e taun əha Sisəriə kəməhuva,
kəni kəmotol noliən asoli mɨn rəha nɨsiaiən. Kəni Festəs tahli=pən rəhan mɨn soldiə
mɨn məmə okəhuvən motələs Pol məhuva. 24 Kəni Festəs təni məmə, “Kig Akripə mɨne
itəmah rəfin u nəutəharəg u ikɨnu rəueiu. Suah u iətəm tətəhtul aupən e təmah, nətəm
Isrel u ikɨnu mɨne Jerusɨləm kəutəghati kəm iəu ohni nian rəfin. Nian rəfin kəutagət
əskasɨk lakməmə təsəuvɨriənməmə iəkegəhan e suah kəha tətatɨg, mətəu təkeikei mɨmɨs.
25Mətəu iəseruhiən nati kəti lan mɨne, mə iəkol nalpɨniən kəm in e nɨmɨsiən. Mətəu nian
in təmətapuəh məmə otuvən meruh Sisə əpəha Rom, kəni nɨkik təhti məmə iəkegəhan
lan. 26 Mətəu iəsosiən nəghatiən əhruahru kəti mɨne e nati u məmə iəkətei nauəuə
* 25:13 Afin-to futnot e Uək 12:1 25:14 Uək 24:27
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lan mahli=pən kəm Sisə. Kəni ko, iəkos muva məmə otəhtul aupən e nəhmtəm, Kig
Akripə, mɨne itəmah rəfin. Iəkolkeikei məmə ik, Kig Akripə, u ik iətəm Isrel, onəkeh
mɨn-to kəni məhrun natimnati mɨn əha, kəni nian kilau okuətapuəh ohni mueruh
muəhrun natimnati mɨn əha, kəni pəh iəkətei nauəuə lan kəti mahli=pən kəm Sisə.
27 Iəkəhrun məmə təsəhruahruiən məmə iəkahli=pən iətəm tatol kaləpus kəti kəm Sisə,
kəni məsəni=pən əhruahruiən kəm inməmə nati nak təmol tərah.”

26
Pol təməghati

e nəhmtɨKig Akripə
1Kəni Kig Akripə təni=pən kəm Pol məmə, “Ik nəkəhrun nəniən nəuvetɨn nəghatiən əha
iətəmkətəni lam.” Kəni Pol təməfəri nəhlmɨn enoliən rəha iətəmtətəghati, kənimuhalpɨn
rəhalah nəghatiənməniməmə, 2 “Kig Akripə. Nɨkik tagiən pɨk agɨn rəueiuməmə iəkəhtul
e nəhmtəm, kəni məni pətɨgəm rəfin nəniən mɨn u nətəm Isrel kəutətu=pa lak. 3 Nɨkik
tagiənmətəu-inu ik nəkəhrun vivi noliənmɨn e kastɨm rəha nətəm Isrel e natimnati mɨn
iətəm ilah kəutəghati pɨk ohni. Kəni onəkətəlɨgmətɨg-to e rəhak nəghatiən.

4 “Nətəm Isrel rəfin kotəhrun natimnati rəfin e rəhak nəmiəgəhiən məmə təhro lanu e
rəhak natɨgiən, nian iəmatəkəku e nətuəuiniən imak ikɨn e rəhak nɨftəni, mətəuarus=pa
uərisɨg iəkuvən Jerusɨləm. 5Nətəmimɨn əha kotəhrun iəu nuvəh rəkɨs, kəni nəmə nɨkilah
tagiən, kotəhrun nəniən məmə iəu Farəsi kəti nian iəmatəkəku rəkɨs mətəuarus=pa
u rəueiu. Kəni nətəmi mɨn əha Farəsi mɨn, ilah kəutohtəu=pən vivi agɨn Lou rəha
nəfakiən rəha nətəm Isrel, mapirəkɨs nətəmimi mɨn rəfin. 6Kəni rəueiu u, iatəhtul ikɨnu
məmə ik onəkakil rəhak nəghatiən mɨn mətəu-inu iəu iatələhu=pən rəhak nətəlɨgiən e
nəniəskasɨkiən iətəm Uhgɨn təmol aupən ilah tɨpɨtɨmah mɨn.* 7Nəniəskasɨkiən u kətiəh
əmə u rəhatɨmah tueləf nəuanɨləuɨs mɨn kəmautəfaki kəm Uhgɨn lapɨn mɨne e nərauiə
məmə okotos. Kig Akripə, nətəm Isrel mɨn u kəutəni=pɨnə nəghatiən mɨn əha lak nati
əpnapɨn iəu mɨn, iətələhu=pən nətəlɨgiən rəhak e nəniəskasɨkiən u. 8 ?Təhro tiəkɨs pɨk o
təmah o nəniən nɨpəhriəniənməmə Uhgɨn təhrun noliən iətəm təmɨmɨs təmiəgəhmɨn?

9 “Aupən, iəu arunɨkik təməhtiməmə iəkəkeikeimol natimnati tepət pəhmərəkɨnnərgɨ
suah kəha Iesu, iətəm Nasərɨt. 10Nati əha inəha iəmatol əpəha Jerusɨləm. Pris asoli mɨn
kəmotegəhan lak kəni motəfa nepətiən. Kəni iəməmki=pən nətəmimi tepət rəha Iesu e
kaləpus. Kəni nian kəmakil ilah e kot, iəu mɨn iəməfən rəhak nətəlɨgiən məmə okohamu
ilah. 11 Nian tepət iətuvən e nimə mɨn rəha nuhapumɨniən rəha nətəm Isrel matol
nalpɨniən kəm lah matol məmə ilah okotəni rah Iesu. Nɨkik təmətahmə pɨk mətəməki e
lah, kəni mətəgəu rəkɨs ilah nian rəfin. Kəni kotagɨmməhuvən e taun isəumɨn ikɨn pɨsɨn
pɨsɨnmɨn, mətəu iəmətəgəu rəkɨs ilah.”

Pol təməni pətɨgəmrəhan nuvaiən o Iesu
(Uək 9:1-19; 22:6-16)

12 Kəni Pol təmətəkeikei mətəni məmə, “Nian kəti iəmatuvən əpəha Təmaskɨs məmə
iəkol nati əha. Pris asoli mɨn kəmotegəhan lak, kəni motəni əskasɨk kəm iəu məmə
iəkəkeikeimol, kənimotahli=pən iəu e nərgɨlah. 13Kig Akripə, e nəlugɨ nian, iəmatuvən e
suaru, kəni mafu nəhagəhagiən kəti təmsɨpən e neai muva masiəgəpɨn iəu mɨne nətəm
kautəhuərisɨg lak. Nəhagəhagiən əha, tatuəu tapirəkɨs mɨtɨgar. 14 Kəni itɨmah rəfin
iəmotəmei pətɨgəmenɨftəni, kəni iəu iəmətəunəuia iətəmi təmsɨpəri e neaimətəghati kəm
iəu enəghatiən Isrelməmə, ‘!Sol! !Sol! ?Təhro natol tərah pɨk kəmiəu lanu? Noliən əha in
tətərəkɨn aru əmə ik. Ik nəkəhmen e kau iətəmkəməu e nɨgi kəmsɨplan tasɨlə, nian tətatu
e nəhlkɨn, kəni nɨgi təməhamətəu, kəni matol naməhiən asoli aru əmə kəm in.’
26:5 Fɨl 3:5-6 * 26:6 Pol nɨkin təhti məmə nɨpətɨ nəniəskasɨkiən məmə Uhgɨn otol nətəmimi kotəmiəgəh mɨn e
nɨmɨsiən. Afin e UəkMɨn 26:8; 23:6; 24:15. 26:7 Uək 23:6; 28:20 26:9 Uək 8:3
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15 “Kəni iəkətapuəh ohni məmə, ‘?Mətəu Iərmənɨg, ik pəh u?’
“Kəni Iərmənɨg təni=pa kəm iəu məmə, ‘Iəu Iesu iətəm natol tərah lan. 16Mətəu əhtul.

Iəmɨtəpɨn rəkɨs ik məmə ik rəhak iətəmimimɨne rəhak ioluək. Kəni onəkəni pətɨgəmkəm
nətəmimi rəfin natimnati iətəm nəmeruh u rəueiu, mɨne natimnati iətəm iəmanol, ik
nəkeruh. 17 Nətəm Isrel mɨne Nanihluə mɨn okotol nərahiən kəm ik, mətəu iəu oiəkos
rəkɨs ik e nəhlmɨlah mɨn. Iəkahli=pən ik məmə onəkuvən məni pətɨgəm iəu kəm lah
məmə, 18 onəkerəh e nəhmtɨlah məmə okotəuhlin ilah mohiet e napinəpuiən məhuva e
nəhagəhagiən. Kəni mohiet e nəsanəniən rəha Setənməhuva o Uhgɨn. Kəni Uhgɨn otafəl
rəhalahnoliən tərahmɨn,mətəu-inukəmotəninɨpəhriəniənenəghatiən iətəmiatəni. Kəni
ilah okəhuva imalah ikɨn ilah nətəmi u Uhgɨn tɨnɨtəpɨn rəkɨs ilah.’ ”

Pol təməni rəhan uək
19Kəni Pol təməkeikei mətəni məmə, “Kig, iəu iatol natimnati iətəmUhgɨn təməni kəm

iəunian in təməni kəmiəu lanəha. 20 Iəu iətənipətɨgəmrəhannəghatiən iəmətuəuin əpəha
Təmaskɨs, kəni uərisɨg u iəkuvən mətəni pətɨgəm əpəha Jerusɨləm, mɨne ikɨn mɨn e nɨtəni
Jutiə, mɨne ima nətəm ikɨnmɨn rəfin uNanihluəmɨn. Kənimətəni pətɨgəmkəm lahməmə
okotəkeikei motəuhlin ilah e rəhalah noliən tərah mɨn motəhatətə e Uhgɨn, kəni motol
natimnati iətəm tətəgətunməmə kəmotəuhlin pəhriən ilah. 21Mətəu nati u inu əmə, kəni
nətəm Isrel kotələs iəu əpəha e Nimə Rəha Uhgɨnmotolkeikei məmə okotohamu iəu.

22 “Mətəu Uhgɨn tətasiru lak nian rəfin mol iatəhtul ikɨnu rəueiu mətəni kəm nətəmi
əpnapɨnmɨn, mɨne nətəmi kautos narmənɨgiən, mətəni əmə natimnati iətəmMosɨs mɨne
iənimɨn rəhaUhgɨnkəmotəniməmə otəpanol lanəha. 23KəmotəniməməKrɨsto əha iətəm
Uhgɨn təməni məmə otahli=pa, in otətəu nahməiən e nɨpətɨn kəni manɨmɨs. Kəni mətəu-
inu in iətəmimi təmaupən məmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən, kəni otəgətun nəhagəhagiən rəha
Uhgɨn kəm nətəm Isrel mɨne Nanihluəmɨn, məmə nəhagəhagiən u in suaru iətəmUhgɨn
otosmiəgəh ilah lan.”

Pol təmalkutməməKig Akripə otəni nɨpəhriəniən e Iesu
24Nian Pol təmətəghati əhanəh, Festəs təmagət əfəməh lan məmə, “!Pol ik nɨnətalməli!

Rəham nəhruniən tɨnəfəməh pɨk agɨn, kəni rəueiu əha rəhm-kapə nətəlali!”
25 Mətəu Pol təni=pən kəm in məmə, “Iətəmi asoli rəhak Festəs, iəu iəsalməliən.

Nəghatiənmɨn u iatəni, kotəhruahru əmə, kəni ilah nɨpəhriəniən. 26 Iəu iəkəhrun nəghati
əhruahruiən kəm kig, kəni ko iəsaulɨsiən mətəu-inu iəkəhrun məmə in təhrun rəkɨs
natimnati mɨn u. Iəkəhrunməmə in təmos rəfin nəghatiənmɨn əha, kəni səniəmə in nati
kəti iətəm kəmol oneuən=pən əha nətəmimi kohkə ikɨn. 27 ?Kig Akripə, təhro? ?Nəkotəni
nɨpəhriəniən e nəghatiən iətəm iəni mɨn rəha Uhgɨn kəmotətei? Iəkəhrun əmə ik nətəni
nɨpəhriəniən e lah.”

28Mətəu kig təni=pən kəmPolməmə, “?Pol. Nɨkim təhti məmə e nian əkuəkɨr əmə uəha
rəueiu, nəkəhrun niuvi=paiən iəuməmə iəu iəkuva Krɨstɨn kəti?”

29 Mətəu Pol təni məmə, “Nati əpnapɨn əmə məmə in nian əkuəkɨr uə nian əfəməh,
iətəfaki=pən kəm Uhgɨn məmə səniəmə ik pɨsɨn əmə, mətəu nətəmimi rəfin nətəm
kəmotətəu rəhak nəghatiən rəueiu, Uhgɨn otosmiəgəh ilah, kəni mol məmə okotəhmen
lak—mətəu sen əmə u iətəmkəməlis iəu lan, iəsolkeikeiənməmə okəlis itəmah lan.”

30 Kəni Kig təməhtul ilah kəpmən u Festəs, mɨne Pernis, mɨne nətəmimi rəfin u
kəutəharəg, 31kənimohiet, mautəni=pən kəm lahmɨnməmə, “Suah əha təsoliən nati kəti
tərahməmə in otɨmɨs ohni uə tuvən e kaləpus ohni.”

32Kəni Kig Akripə təni=pən kəm Festəs məmə, “Nəkəhrun nahli pətɨgəmiən suah kəha,
mətəu in əmə u, in tɨnətapuəh rəkɨs məmə Sisə otakil nəghatiən rəhan.”
26:18 Aes 42:16; Efəs 2:2; Kol 1:13 26:23 Luk 24:44-47; 1Kor 15:20
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27
Soldiəmɨn kəmotit Pol məhuvən Rom

1 Nian kəmotegəhan məmə oiəkəhuvən Itali, kəmotələhu=pən Pol mɨne nətəm kautol
kaləpus nəuvein mɨn e nəhlmɨ iətəmi asoli kəti rəha soldiə mɨn, nərgɨn u Juliəs. In
tətarmənɨg e soldiə uan-hanrɨt. In e soldiə u kətəni məmə “Soldiə Rəha Sisə.” 2 Kəni
negəu kəti təmiet əpəha Atramitiammətuva, kəni matɨg mɨnatɨtəlɨg=pənmɨn əpəha Esiə,
kəni iəkəhuvən lan. Kəni iətəmkəti təmiuvɨg=pa itɨmahmin, nərgɨn u Aristakəs, in iətəm
Təsalonaikə əpəha e nɨtəni uMasetoniə. Kəni negəu təmietɨgəm.

3Kəni lauɨg lan iəkohiet=pa Saedon. Kəni Juliəs təmatol təuvɨr kəmPol, kəni megəhan
məmə otuvari muvən meruh rəhan nəuvein nətəmimi iətəm in təhrun ilah. Kəni ilah
kəmauteruh vivi Pol.

4Kəni iəmohiet mɨn ikɨn əha, kəni məutaiu məutou pɨkɨn nɨmətagi, kəni motohtəlau e
nɨkalɨnɨtəni əhaSaiprəs ikɨnnɨmətagi təsəskasɨkpɨkiən ikɨn. 5Kəni iəmotaiu ihluə e Silisiə
mɨne Pamfiliə, kənimohiet=pa e taunMaerə əpəha e nɨtəni u Lisiə. 6 Ikɨn əha, iətəmi asoli
rəha soldiəmɨn təmuvənmeruhnegəu kəti rəha taunAleksantriə əpəhanɨtəni u Ijɨp, kəni
negəu tatuvən Itali. Kəni təmki=pən itɨmah lan.

7 Kəni iəmohiet mɨn, mətəu e nian tepət negəu əha tətaiu mətɨg əmə. Iəmotalkut
nəuvetɨn məmə iəkotətəuarus taun Nitas, kəni iəməhuva iuəkɨr, mətəu tiəkɨs, mətəu-inu
iautələs pɨkɨn nɨmətagi, kəni ko iəsotaiuiən məhuvən mɨn. Kəni iəkotaiu e nɨkalɨn pesi
ikɨn e nɨtəni u Krit. Iəmotɨtəlau e nɨpəgnəmtɨn nɨtəni əha kəti nərgɨn u Salmone. Kəni
motohtəlau e nəuvetɨ nɨftəni əha, 8 iəmotaiu ipari ipari əmə, mətəu tiəkɨs əhanəh. Kəni
iəkəhuvamohiet=pa e ikɨn kəti kətəni məmə, Pasɨs Təuvɨr, iuəkɨr o taun əha Lasea.

9 Mətəu-inu iəmotalkut-ərəkɨn əmə nian tepət təmuva muvən, kəni nian təuvɨr o
nuvəniən e negəu tɨnol naunun, kəni otəsuvəhiən əha rəueiu, nian rəha nɨmətagi kəni
nɨtəhi tərah. Nianasoli rəhanətəmIsrel ukətəniməmə, NianRəhaNafəliənTəfagə, tɨnuva
rəkɨsmɨnuvəneməuɨgOktopa. KəniPol təməghatiməməokotətəuvivi ilah,mətəniməmə,
10 “Piak mɨn. Iateruh məmə okotatɨg e nərahiən tepət e naliuəkiən u rəhatah. Nɨtəhi
otərəkɨn kakomɨn u, mɨne negəu u, kəni nəmə təhro kitahmɨn okohmɨs.”

11Mətəu iətəmi asoli rəha soldiə mɨn tatətəlɨg pɨk e iətəmi tatələs negəu mɨne iətəmi u
rəhan u negəu. Kəni məsətəlɨg pɨkiən e nəghatiən rəha Pol. 12 Kəni pasɨs əha təsəuvɨr
pɨkiən məmə negəu otəhtul ikɨn e nian rəha nətəpuiən mətəu nian əha, in nian nɨtəhi
tatəsauəsau pɨk lan. Kəni ilah tepət kotəni məmə təuvɨr məmə okohiet. Nɨkilah təməhti
məmə okəhuvən əpəha e pasɨs əha Finiks motəhluaig ikɨn. Pasɨs əha in pasɨs kəti əpəha
Krit iətəm təmol nohlɨn keiu, kəti tatəuag=pən e nəven pahav ikɨn, kəni kəti tatəuag=pən
nəven pesi ikɨn. Kəni negəu təhrun nəməhliən ikɨn e nian rəha nəsəsauiən.

Nɨmətagi asoli təmoh ilah
13Kəninɨmətagi təuvɨr kəti tɨnatsɨpesimatelel nati, kəninətəmimi enegəu, nɨkilah təhti

məmənɨmətagi əha inəha kotolkeikeiməmə okotaiu lan. Kənimotəniməmə pəh okohiet.
Kənimotiuvi-pəri agke,motiuvi nivən, kənimohiet. Iəmotaiu ipari ipari əmə e nɨtəni əha
Krit. 14Mətəu təsuvəhiənnɨmətagi asoli kəti tɨnuvamɨn, nərgɨnu, Luətuəmlai,* tatsɨpən e
nɨtəni əha, 15mɨnatələs itɨmah, mɨnatoh negəu. Kəni negəu tɨnəruru naiuiən mələs pɨkɨn
nɨmətagi. Kəni iəkotəpəh naiuiənməutətəlɨg əmə e nɨmətagi tatələs itɨmah.

16 Iəməhuva=pa nɨtəni Kauta ikɨn e nɨkalɨn pesi ikɨn. Iəmotəhluaig nəuvetɨn əha ikɨn
əha, kəni motalkut məmə iəkotiuvi-pəri bot əkəku rəha negəu u koteikəpan. Kəni nətəmi
kautol uək e negəu, kəmotəkeikei motəkeikei, kəni motləfəri bot e nəhue negəu. 17Kəni
motəmki=pən təulə nəuvein ləhtəni e negəu ikɨn, kəni kiuvi-ərain tiəkɨs məmə otaskəlɨm
negəumol təskasɨk. Ilah kəmotəgɨnmətəu-inu ihluə e Lipiə, səniəmə lokamnɨmpɨk, kəni
nɨkilah təhtiməmənegəuotələspɨkɨnnɨpəkɨl ikɨn əha. Kənikəmotiuvi iahunivənrəhalah,
27:2 Uək 19:29 * 27:14 E nəghatiən Kris, nɨmətagi u kətəni məmə Eurakulon, u nɨpətɨn təni məmə tatsɨpən Not Is.
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kəni motəpəh əmə nɨmətagi tələs negəu mətan. 18 Kəməni lauɨg lan kəni nɨmətagi tatol
əmə lankonu lan, kəni kotəmki pətɨgəm kako nəuvein e negəu. 19Kəməni mɨn lauɨg mɨn,
kotəmki pətɨgəm natimnati mɨn kautol uək lan e negəu təhmen e təulə mɨne nəuvein
mɨn nati əpnapɨn nati agɨn mɨn rəha negəu. 20 Kəni nɨmətagi təməhtul o nian tepət
nəuvetɨn kəni iəsotehiən mɨtɨgar lənian mɨne məhau mɨn lapɨn. Kəni nɨkitɨmah təhti
məmə oiəsotəmiəgəhmɨniən.

21 Nian iəməsotauəniən o nian tepət nəuvetɨn, kəni Pol təhtul aupən e tɨmah məni
məmə, “Nəman. Nəmə nəmotətəlɨg lak, ko kəməsohietiən Krit, kəni ko kəsotatɨgiən e
nərahiən u kəni məsotərəkɨniən natimnati tepət. 22Mətəu rəueiu iəkəni=pɨnə kəm təmah
məmə sotəgɨniən. Ko kitah kəti u ikɨnu təsɨmɨsiən, mətəu negəu əmə otərah. 23 Iəu iətəmi
kəti rəha Uhgɨn kəni iatol rəhan uək. Kəni agelo kəti rəhan təməni=pa nəghatiən u kəm
iəu lapɨn məmə, 24 ‘Pol. Səgɨniən. Onəkəkeikei muvən məhtul e nəhmtɨ Sisə əpəha Rom.
Mətəu-inu Uhgɨn təuvɨr, kəni nɨkin tagiən məmə otosmiəgəh nətəmimi mɨn u ilah min ik
nautasuə e negəu.’ 25Kəni Piak mɨn, sotəgɨniən. Iəu iətəhatətə e Uhgɨn məmə natimnati
mɨn rəfin otol əmə məmə inu mɨne agelo təməni=pa kəm iəu. 26Mətəu nɨmətagi otləfəri
kitah əpəha e nɨtəni əkəku kəti.”

Nɨtəhi təmləfari negəu
27Tɨnos nian ilah rəfin fotin, kəni lapɨn lan nɨmətagi tələs negəumuvən əpəha e nɨtəhi

asoliMetitereniən. Kəni enəlugɨnian lapɨn, nətəmkautol uəkenegəu, nɨkilah təhtiməmə
inəhuva iuəkɨr o nɨtəni kəti. 28 Kəni kəmotətu=pən nati fɨgəm kəti əpəha e nɨpəgnəmtɨ
təulə kəhlman-əhlman məmə lokamnɨm uə lokipari. Kəni moteruh məmə təhmen e
nevɨgəpagiən tate-səpɨn ilah rəfin. Kəni motaiu nəuvetɨn mɨn kəni motəhlman-əhlman
mɨn, mətəu tɨnəhmen e nevɨgəpagiən ilah rəfin tuenti-eit əmə. 29Kəni nətəmkautol uək e
negəukəmotəgɨnməmənegəuotələs pɨkɨnkəpiel, kənimotəmkipətɨgəmagkekuvət əpəha
uərisɨgməutəfaki məmə otian uəhai əmə.

30Kəni nətəm kautol uək e negəu kəmotalkut məmə okəhuvari motagɨm, kəni motələs
iahu bot rəha negəu moteiuə məmə okəhuvən əpəha e nohlɨ negəu motəmki pətɨgəm
mɨn agke nəuvein. 31Mətəu Pol təni=pən kəm iətəmi asoli rəha soldiəmɨn məmə, “Nəmə
nətəmi mɨn əha okəsəutəharəgiən u e nəhue negəu, kəni nəkohmɨs.” 32 Kəni soldiə mɨn
kotohatuv təulə, kəni bot tiet=pən itəhi.

33Kəni tɨnuva iuəkɨr əmə o nianiən, kəni Pol təkeikeimətəni kəm lahməmə okotəkeikei
motauən. Təməni məmə, “Nian fotin nəməutəharəg məutəgɨn nian rəfin mətəu
məsotuniən nati kəti. 34 Kəni rəueiu əha iətəni=pɨnə məmə onəkotəkeikei motun nati
kəti məmə onəkotəsanən. Kitah rəfin okotəmiəgəh. Iətəmi kəti otəsatɨgiən e nərahiən.”
35 Pol təməmki pɨret, kəni məhtul aupən e lah məfaki=pən kəm Uhgɨn, kəni məhapu
mun. 36Kəni ko nɨkilah tɨnəuvɨrmɨnautos nauəniənmɨnautun. 37 Itɨmah rəfin tu-hanrɨt-
səpɨnte-sikɨs e negəu. 38 Nian ilah rəfin kəmotauən rəkɨs, kəni motəmki pətɨgəm pak
nauəniən e negəuməmə otəhvevɨg.

Negəu təmələs nɨpəkɨl
39Kəninian təmian, nətəmkautol uəkenegəukəmotafuməmə inəhuvari iuəkɨr onɨtəni

əkəkukəti,mətəukotəruruməmənɨtəni nak. Kənimoteruhpasɨs kəti nɨpəkɨl kəti əha ikɨn.
Kəni nɨkilah təhti məmə okotləfəri negəu əha ikɨn. 40Kəni kəmotətahtuv təulə e agkemɨn
motəpəh ilah kotamnɨm. Kəni mohtɨs rəkɨs təulə mɨn iətəm kəməlis-ərain nuveiə asoli
mɨn lan ikɨn katələs negəu ikɨn. Kəni motiuvi nivən əpəha aupən məmə nɨmətagi otələs
negəumuvari. 41Mətəu ikɨn əha lokipari nəuvetɨn, kəni nohlɨnegəu təməunɨpəkɨl, negəu
təməruru nəlauəliən. Kəni nɨtəhi tɨnətəhapu-əhapu nəusi negəu uərisɨg.

42Kəni soldiəmɨnkɨnotəniməməokohamunətəmkautol kaləpusuenegəu tətəmki ilah
məta nəuvein kotagɨm. 43Mətəu Juliəs u rəhalah iətəmi asoli tolkeikei məmə otosmiəgəh
27:24 Uək 23:11 27:26 Uək 28:1
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Pol kəni məniəhu məmə okəsotoliən nati əha kəutəni. Kəni məni=pən kəm nətəmi mɨn u
kotəhrun neaiənməmə okotaupənmotiuvɨg=pən pətɨgəm ləuantəhi moteai pari. 44Kəni
məni=pən kəm lah rəfin əha ikɨn məmə okotəmki nɨpɨspɨsɨ timpə uə nəuvetɨ negəu mɨn
iətəmnɨtəhi təməhapu-əhapumoteai lan. Iəmotol lanəha kəniməhuvari rəfin, iətəmi kəti
təsɨmɨsiən.

28
Pol əpəha e nɨtəniMoltə

1Nian iəməhuvari, kəni itɨmah rəfin iəkotəsanən əmə, kəni mɨnotətəu məmə nɨtəni əha,
nərgɨn uMoltə. 2Nətəm ikɨn əha kəmotəuvɨr pɨk o tɨmah, kəni nɨkilah təmagiən o nosiən
itɨmah. Kəni e nian əha nuhuən təmatəfuv, nətəpuiən tepət. Kəni kotahli nɨgəmasoli kəti
məmə otəhgi itɨmah. 3Kəni Pol təməuəri nɨgimətu nəuveinmuva. Kəni nian tətəraki=pən
nɨgi nəuvein e nɨgəm, əmeiko sɨneik kəti iətəm tus iətəmi katɨmɨs, təgɨn e nahgi nɨgəm
miet matus nəhlmɨnməhkul=pən lan. 4Nətəm ikɨn əha kəmoteruh sɨneik tətəhkul=pən e
nəhlmɨPol, kənimotənikəmlahmɨnməmə, “Nɨpəhriəniənsuahu in iol təfagəkəti iohamu
itəmi. Təməsɨmɨsiən ləuantəhi, mətəu uhgɨn u nərgɨn u Nalpɨniən otəsegəhaniən məmə
otəmiəgəh.”

5Mətəu Pol təmorin=pən sɨneik əpəha e nɨgəm, kəni məsətəu agɨniənməmə nɨpətɨn kəti
tahmə lan. 6Nətəmimi nɨkilah təhti məmə nɨpətɨ Pol otasisi, uə otəsuvəhiən əha rəueiu,
tsɨpəri morin mɨmɨs. Kəmautəharəg mauteruh mətəu tɨnuvəh, mətəu təsoliən nati kəti
mɨne. Kəni nɨkilah təhti məmə nəmə təhro suah u in uhgɨn kəti.

7 Ikɨn əha səniəmə isəu o nɨtəni rəha suah kəti, nərgɨn u Pupliəs, iətəm tətarmənɨg e
nətəmi ikɨn əha. Təməmki itɨmah iəkəhuvən iman ikɨn, kəni meruh vivi itɨmah. Kəni
iəkotatɨg iman ikɨnmotos nian kɨsɨl. 8Kəni tatə rəha suah u Pupliəs, in tatɨmɨs matətəpu-
ətəpu, kənimətaiu e nɨrə. Kəni Pol tuvən ohni əpəha iman ikɨn imə, mələhu=pən nəhlmɨn
mil lan, kəniməfaki lan, kəni nɨmɨsiən rəhan təuvɨrmɨn. 9Nian nətəmimi kəmotətəu nati
əha, kəni ilah rəfin e nɨtəni u iətəmkautohmɨs kəməhuvamɨn o Pol. Kəni Pol təfaki e lah
kotəuvɨr. 10Nətəmi ikɨn əha, kəmotəfa natimnati tepət kəm tɨmah. Nian inautol əpenə-
penəməmə iəkohiet, kəmotəmki=pən rəfin rəhatɨmah natimnati mɨne nauəniən əpəha e
negəu iətəmotasiru e tɨmah e suaru.

Pol təmuvən Rom
11 Iəmotatɨg ikɨn əha motos məuɨg kɨsɨl, kəni iəməhuvən e negəu kəti rəha Aleksantriə

iətəm təməhluaig e nɨtəni əha e nian rəha nətəpuiən. E nohlɨ negəu əha, kəməfu aupən
narmɨ uhgɨn mil əha mil-mil mil, nərgɨ lau u Kasto mɨne Polakis. 12 Iəməhuva əha
taun Saerakus əpəha nɨtəni Sɨsɨli, kəni motəhtul ikɨn motos nian kɨsɨl. 13 Kəni mohiet
ikɨn əha məhuva e taun kəti mɨn, nərgɨn u Retiam əpəha nɨtəni Itali. Kəni lauɨg lan,
nɨmətagi iasɨpesi tɨnatelel nati, kəni iəkohietmotaiu o nian keiu, motələs=pən nati əpəha
Puteoli. 14 Ikɨn əha iəmoteruhpiatahmɨnnəuvein əha ikɨnnətəmkəutəhatətə e Iesu. Kəni
kotətapuəh məmə oiəkotatɨg itɨmahmin ilah o nəfakiən kətiəh. Kəni uərisɨg iəmotaliuək
əmə məhuvən əpəha Rom. Kəni inu suaru rəhatɨmah iətəm iəmotaliuək lan mohiet=pa
Rom.

15Kəni nian piatah mɨn iətəm kəutəfaki əpəha Rom kəmotətəu məmə iəməhuvən, kəni
kəməhuva məmə okoteruh itɨmah əpəha e suaru. Kəməhuva məutəharəg əpəha Apias,
taun kəti katol makɨt ikɨn. Ikɨn əha, hotel kɨsɨl əha ikɨn. Kəni nian Pol təmeruh ilah,
təməni-vivi Uhgɨn, kəni nɨkin təmagiən məri məriauəh. 16Nian iəmohiet=pa Rom, kəni
kəpmən təmegəhanməmə Pol otətatɨg pɨsɨn əmə e nimə kəti, pəh soldiə kəti tateh.

Pol təməni pətɨgəmnəghatiən rəha Uhgɨn əpəha Rom
17Tɨnos nian kɨsɨl, kəni Pol tahli=pən nəghatiən kəmnətəmi asoli mɨn rəha Isrel məmə

okəhuva o nəghatiən kəti. Nian kəməhuva, kəni təməni pətɨgəm kəm lah məmə, “Piak
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mɨn, iəu iəməsoliən nati kəti tərah e nətəm imatah ikɨn, mɨne kastɨm rəhatah iətəm
tɨpɨtah mɨn kəmautəgətun itah lan aupən. Mətəu nətəm Jerusɨləm kəmotaskəlɨm iəu
kləfən iəu kəm nətəm Rom. 18Kəni nətəm Rom kəmotətapuəh o nəghatiən tepət ohniəu.
Mətəu kəməsoteruhiən nəghatiən kəti mɨneməmə oiəkɨmɨs ohni. Kəni kotolkeikei məmə
okotahli pətɨgəm iəu. 19 Mətəu nətəm Isrel ikɨn əha kəsotolkeikeiən. Kəni iəu aru əmə
iəkətapuəh məmə iəkuva ikɨnu Rom məhtul e kot e nəhmtɨ suah u Sisə, mətəu iəsəniən
nəghatiən kəti tərah e nətəm imakmɨn.

20 “Mətəu-inu tol lanəha, kəni iəkolkeikei məmə iəkahli=pən nəghatiən o təmah məmə
iəkeruh itəmah məghati lan nəuvetɨn kəm təmah. Kəməlis iəu e sen u, mətəu-inu o
Iosmiəgəh əmə u, iətəmkitah nətəm Isrel kəutəni məmə otəpanuva.”

21Kəni kəmotəni=pən kəm Pol məmə, “Iəsotosiən nauəuə lan kəti mɨne iətəm təmsɨpən
Jutiə. Kəni kitah mɨn nəuvein kəsotsɨpəniən ikɨn əha motos nəghatiən kəhuva məmə
kətəni nəghatiən tərah nəuvein lam. 22Mətəu iəkolkeikei məmə iəkətəu-to məmə rəham
nətəlɨgiən təhro lanu. Mətəu-inu iəkotəhrun məmə kɨnatəni rah noliən rəha nəfakiən u
rəhatəmah əpəha ikɨnmɨn rəfin.”

23 Kəni ilah kəmotələhu nian kəti o nəghatiən. Kəni e nian əha, ilah tepət mɨn nətəm
Isrel kəməhuva əha Pol tətatɨg ikɨn. Kəni in təməghati kəm lah e nian apiəpiə əha,mətəni-
vivi kəm lah narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. Kəni mətəni mɨn Lou rəha Mosɨs mɨne iəni rəha
Uhgɨn, məmə otiuvi ilah kəhuva o Iesu. 24Nəuvein kəmotətəu rəhan nəghatiən, motəni
nɨpəhriəniən lan. Mətəu nəuvein kəsotəniən nɨpəhriəniən lan. 25Kənimɨnautorgəhu ilah
min ilahmɨnautolməmə okotagɨmmɨn. Mətəuuərisɨg kohiet, Pol təni=pənnəghatiənkəti
mɨn kəm lahməmə, “Nəghatiən iətəmNarmɨn Rəha Uhgɨn təməfən kəm iəni rəha Uhgɨn u
Aiseə məmə otəni pətɨgəm kəm tɨpɨtah mɨn aupən, in təhruahru əmə. Uhgɨn təməni kəm
iəni məmə,
26 ‘Uvənməni pətɨgəmkəmnətəmimɨn əhaməmə iəu Uhgɨn iatəni məmə,
“Onəutətəuməutətəuməutətəu,
mətəu ko nəsotəhruniən nian kəti mɨne.
Kəni onəkoteruhmauteruhmauteruh,
mətəu ko nəsotəhruniən nian kəti mɨne.”
27 In tol lanəhamətəu-inu nɨkilah tɨniəkɨs rəkɨs.
Kəmotasisɨg ematəlgɨlahmɨne nəhmtɨlah.
Mətəu kəmautol lanəhaməmə,
okəsoteruhiən e nəhmtɨlah,
kəni okəsotətəuiən ematəlgɨlah,
kəni nɨkilah təruru nəhruniən.
Kəni məsəhuvaiən ohniəuməmə iəkosmiəgəh ilah.’ ”

28Kəni Pol təniməmə, “Onəkotəkeikeimotəhrun viviməməUhgɨn təmol suaru u rəhan
o nosmiəgəhiən nətəmimi. Tɨnuvən rəkɨs o Nanihluəmɨn. Kəni nətəmimɨn əha okotətəlɨg
e nəghatiən əha kəni motəni nɨpəhriəniən lan.”*

30 Kəni e nu keiu apiəpiə, Pol təmətatɨg əmə e nimə əha kəni matol ren lan. Kəni
nɨkin tətagiən o nətəmimi mɨn rəfin kəutəhuva məutəh. 31 In təməkeikei mətəni pətɨgəm
narmənɨgiən Rəha Uhgɨn kəni mətəgətun əskasɨk ilah e nanusiən təuvɨr rəha Iərmənɨg
Iesu Krɨsto. Kəni suah kəti tɨkəməmə otəniəhu o nəni pətɨgəmiən nəghatiən əha.
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Rom
Nauəuə iətəmPol təmətei tuvən kəmnəfakimɨn ikɨn Rom

Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u Rom
?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Pol təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei nauəuə u tatuvən kəm nəfaki mɨn iətəm ilah

kəutatɨg e taun asoli u Rom.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Pol tətei məmə in tolkeikei məmə otuvən meh

nəfaki mɨn əpəha rom, uərisɨg in təpanuvən e kəntri u Spen. Mətəu aupən ikɨn, in
otəkeikei muvən mos məni kəti o nəfəniən kəm nanrah mɨn e niməfaki rəha Jerusɨləm.
E niməfaki rəha Rom, Nanihluə* mɨn tepət, mətəu nətəm Isrel tepət mɨn.
?Təməteinauəuəuonak? UərisɨgPol tatuvənRom, in tolkeikeiməmə ilahokotaupən

motəhrun in, kəni inəha, təməteinauəuəu. NətəmRomkəsotos əhanəhiənnəgətuniənkəti
rəha aposɨl kəti. Kəni inəha, in tolkeikei məmə otəni pətɨgəmsuaru əhruahru rəha Uhgɨn
o nosmiəgəhiən nətəmimi. Kəni in tolkeikei məmə otəni əhruahru məmə otəhro lanu,
Nanihluəmɨnmɨne nətəm Isrel, ilah rəfin okəhuva kətiəh əmə e niməfaki rəha Uhgɨn.

Pol təməni təuvɨr kəm lah
1 IəuPol, u iəu slef rəhaKrɨsto Iesu†. Uhgɨn təmauɨn lakməmə iəu aposɨl, kəni təmɨtəpɨn

məfəri iəuməmə iəkəni pətɨgəmnanusiən təuvɨr rəhan. 2Nanusiən təuvɨr u, in tɨnəni rəkɨs
nuvəh e rəhan iəni mɨn iətəm kəmotətei=pən e Nauəuə Rəha Uhgɨn. 3-4Nanusiən təuvɨr
əha tətəghati e Nətɨn, Iesu Krɨsto rəhatah Iərmənɨg. In təmuva iətəmimi kəti, mɨsɨpən e
nəhlin rəha Kig Tefɨt. In təmɨmɨs, kəni Uhgɨn təməgətun məmə in Nətɨn əhruahru, inəha
Nətɨ Uhgɨn, nian təmosmiəgəh in e nɨmɨsiən e nəsanəniən e uək rəha Narmɨn Asim. 5 E
Krɨsto, Uhgɨn təmol təuvɨr kəm iəu, məfa kəm iəu uək təuvɨrməmə iəu aposɨl kəti. Təməfa
uək u məmə iəkauɨn e nətəmimi e nɨki Nanihluə‡ mɨne e nəuanɨləuɨs mɨn rəfin məmə
okotəni nɨpəhriəniən lan, kəni tol lanəha,mautol nəuian. Kəni niankautol lanəha, otəfəri
nərgɨ Iesu. 6Kəni itəmahmɨn əpəha Rom, Uhgɨn təmauɨn e təmahməmə itəmah rəha Iesu
Krɨsto.

7Kəni rəueiu iəkətei nauəuə kəm təmah rəfin. Uhgɨn tolkeikei itəmah, kəni təmauɨn e
təmahməmə rəhan.
PəhUhgɨn Tatə rəhatah, mɨne Iərmənɨg Iesu Krɨsto okuətuati e rəhalau nəuvɨriənmɨne

nəməlinuiən kəm təmah.
Pol təmolkeikei məmə otuvənmeruh nətəmRom

8Uərisɨg iəpanəghati, iəkəni tagkiu kəmUhgɨn o təmah rəfin agɨn, mətəu-inu nətəmimi
rəfin e nəhue nɨftəni kəmotətəu nanusiən e nəhatətəiən rəhatəmah. Natimnati iətəmIesu
Krɨsto təmol kəm tah tatol tol lanəha məmə iəkəhrun nəniən tagkiu kəm Uhgɨn. 9 Kəni
Uhgɨn təhrun məmə e nian rəfin iətəfaki, kəni məsaluiən e təmah. Iatol pɨk uək rəhan e
nɨkik ərəfin o nəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr rəha Nətɨn. 10 Iəmətəhtahnin nuvəhməmə
oiəkuvnə meruh itəmah. Kəni iətəfaki məmə rəueiu, nəmə in nətəlɨgiən pəhriən rəha
Uhgɨn, in oterəh e suaru kəti məmə iəkuvnə pəhriən.

11 Iəkolkeikei pɨk məmə iəkuvnə meruh itəmah məmə iəkəfɨnə kəm təmah nəuvɨriən
kəti rəha Uhgɨnməmə otol itəmah nautəhtul əskasɨk təhmɨnmɨn, 12 tol lanu, nəhatətəiən
rəhatəmah təhrun nasiruiən lak, kəni rəhakmɨn təhrun nasiruiən e təmah.

13 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, təuvɨr məmə nəkotəhrun məmə nian tepət, rəhak
nətəlɨgiən təhti məmə iəkuvnə məsal=pən e təmah. Mətəu nian rəfin natimnati tepət
* : Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. † 1:1 Afin-to “Iesu” e tiksɨnəri. 1:1 Uək 9:15 1:2 Rom 16:25-26
‡ 1:5 Nəghatiən u “Nanihluə” tətəghati e nətəmimi rəfin u səniəmə nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel. 1:5 Uək 26:16-18;
Kəl 2:7-9 1:7 Nam 6:25-26 1:10 Uək 19:21; Rom 15:23
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tətahtɨpəsɨg lak o nuvnəiən. Iəkolkeikei məmə rəhak uək otəuə e nəuan e nəmiəgəhiən
rəhatəmah, təhmen e nəmiəgəhiən rəha Nanihluə mɨn ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn. 14 Iəkəkeikei
məni pətɨgəm nanusiən təuvɨr kəm nətəmimi rəfin nətəm kəutatɨg ikɨn mɨn Rom
tətarmənɨg ikɨn, mɨne ikɨ pɨsɨn mɨn rəfin, kəni ilah nətəm kəmotol vivi skul, mɨne ilah
nətəm kəsotol viviən skul. Əuəh, iəkəkeikei məni pətɨgəm kəm lah rəfin. 15 Kəni o nati
əha, iəkolkeikei pɨkməmə iəkəni pətɨgəmnanusiən təuvɨr kəm təmahmɨn əpəha Rom.

16 Iətəghati lanu mətəu-inu, iəu iəsaulɨs agɨniən o nanusiən təuvɨr. Iəsaulɨsiən mətəu-
inu nanusiən təuvɨr in nəsanəniən rəha Uhgɨn o nosmiəgəhiən nətəmimi rəfin nətəm
kəutəhatətə lan, təmaupən muva o nətəm Isrel, uərisɨg ko, o Nanihluə mɨn. 17 Tol
lanəha, e nanusiən təuvɨr, Uhgɨn təmol əpu suaru rəhan məmə Uhgɨn tətəfən rəhan
əmə nəhruahruiən kəm nətəmimi. E nəhatətəiən əmə, Uhgɨn tatol məmə nətəmimi
kəhuva motəhruahru e nəhmtɨn. Kəni inu təhmen e Nauəuə rəha Uhgɨn iətəm tətəni
məmə, “Nətəmimi nətəmkotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn e nəhatətəiən rəhalah, ilah okotos
nəmiəgəhiən itulɨn.”

Niəməha tatol Uhgɨn
o təfagə tərah rəfin

18 Mətəu Uhgɨn e negəu e neai tətəgətun rəhan niəməha mɨne nalpɨniən o nətəmimi
rəfin nətəm kəutəhti nəuian mautol noliən tərah mɨn rəhalah. Ilah kəutəhtul pəsɨg e
nɨpəhriəniən rəhaUhgɨnenoliən tərahmɨn rəhalah, 19mətəu-inu ilah kotəhrunneruhiən
əhruahru natimnati mɨn rəfin iətəm nətəmimi kotəhrun nəhruniən Uhgɨn lan. Tol
lanəha mətəu-inu Uhgɨn aru təməgətun əhruahru ilah lan. 20 Ko nətəmimi kəsoteruh
əhruahruiənUhgɨn e nəhmtɨlah. Mətəu təmətuəuin e nian təmol neai, mɨne nɨftəni, mɨne
natimnati rəfin, kəni nətəmimi rəfin kotəhrun neruhiən e nəhmtɨlah, natimnati rəfin
iətəm in təmol, kəni tol lanəha, kotəhrun neruhiən rəhan nəsanəniən iətəm tatuvən əmə
lanko naunun tɨkə, mɨne nɨpəhriəniən məmə in Uhgɨn, kəni motəhrun nəhruniən məmə
Uhgɨn in təhro lanu. O nati əha, iətəmimi kəti tɨkə iətəm təhrun nəniən məmə in təruru
məmə Uhgɨn təhro lanu.

21 Tol lanəha mətəu-inu, nati əpnapɨn ilah kəmotəhrun Uhgɨn tepət nəuan nəuvetɨn,
mətəu kəmotəpəh nɨsiaiən məmə in Uhgɨn, kəni məsotəniən kəm in məmə nɨkilah tagiən
o natimnati in təmol kəm lah. Mətəu nɨkilah təmatəhti nətəlɨgiən alməli mɨnməməUhgɨn
təhro lanu, kəni nətəlɨgiən rəhalah təmuva mapinəpu, mɨnotəruru suaru iətəm Uhgɨn
tolkeikei məmə okotəhrun. 22 Nati əpnapɨn ilah kəutəni məmə ilah koteinatɨg, mətəu
ilah kəməhuva nalməli mɨn, 23kəni kəmotəpəh nəfakiən kəmUhgɨn iətəmrəhan nepətiən
təhagəhag, kəni otəsɨmɨsiən məmnəmɨtiən, kəni tətatɨg itulɨn. Kəni mɨnəutətuəuin
məutəfaki kəm narmɨ nati mɨn iətəm təhmen e nətəmimi u okotɨmɨs motəmnəmɨt nian
kəti, uə təhmen emənɨgmɨn, uə nati miəgəhmɨn kəutaliuək uə kəutəlkəu.

24O nati u, Uhgɨn təməpəh ilah megəhan e lah məmə okotohtəu=pən əmə noliən tərah
mɨn nɨkilah tolkeikei məmə okotol e nɨpətɨlah. Tol lanəha, ilah kəmotol noliən mɨn e
nɨpətɨlah iətəm tol əmə naulɨsiən. 25 Ilah kəmotəpəh nɨpəhriəniən rəha Uhgɨnmotaskəlɨm
neiuəiən, kəni məutəfaki mautol uək kəm natimnati tepət iətəm Uhgɨn təmol, mətəu
kəmotəpəh nəfakiən kəm Uhgɨn. Mətəu pəh kitah kotəni-vivi in nian rəfin naunun tɨkə.
Əuəh.

26O noliən mɨn əha iətəm nətəmimi kəmotol kəm Uhgɨn, təməpəh ilah, megəhan=pən
e lah məmə okotohtəu=pən əmə noliən tərah mɨn iətəm nɨkilah tolkeikei məmə okotol e
nɨpətɨlah iətəm tol naulɨsiən əmə. Nati əpnapɨn nɨpətan mɨn, mətəu ilah kəutəpəh nɨtəu-
pəniənrəhalahnəman,mautit aru ilahmɨn, kəninati u innati pɨsɨne inuUhgɨn təmələhu.
27Kənienoliən əhmen-əhmen əmə, nəmanmɨn, ilahkəutəpəhnitiənrəhalahnɨpətanmɨn,
1:13 Uək 19:21 1:16 Mak 8:38; Uək 13:46; 1Kor 1:18-24 1:17 Hab 2:4; Rom 3:21-22 1:19 Uək 14:15-17;
17:24-28 1:20 Job 12:7-9; Sam 19:1 1:21 Efəs 4:17-18 1:22 Jer 10:14; 1Kor 1:20 1:23 Dut 4:15-19; Sam
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mautolkeikei pɨk nəman pɨsɨn mɨn. Ilah kautit aru ilah mɨn iətəm tol naulɨsiən. Kəni
Uhgɨn təməfən nalpɨniən əhruahru kəm lah o rəhalah noliən tərah agɨnmɨn.

28 Kəni nati kəti mɨn. Mətəu-inu ilah kəsotolkeikeiən məmə okotəhrun Uhgɨn, in
təməpəh ilah megəhan=pən e lah məmə rəhalah nətəlɨgiən təsəhruniən məmə nati kəti
in təuvɨr uə nati kəti in tərah, kənimegəhan=pənməmə okotol nati iətəm təsəhruahruiən
məmə okotol.

29 Nɨkilah təməriauəh e noliən tərah pɨsɨn pɨsɨn rəfin, kəni ilah navərəs, kəni ilah
kəutəsal e suaru o nərəkɨniən nətəmimi. Kəni nɨkilah təməriauəh e noliən tərah mɨn
əha: ilah kautetet nətəmimi, ilahnohamu itəmi, ilah kautol natimnati iətəmkautiuvi=pa
niəməha, ilah neiuə, ilah kautol tərah kəm nətəmimi. Ilah kəutəni nɨkalɨ nətəmimi,
30mautəni rah nətəmimi, ilah kəutəməki e Uhgɨn, ilah nagət-rəkɨs, ilah nəfəri məutəghati
əfəri. Ilah kəutəsal e suaru o noliən təfagə tərah mɨn iətəm nətəmimi kəsotəhrun
əhanəhiən. Ilahmautəhti nəuia tatəmɨnemamə.

31Nɨkilah təsəhtiənnati, ilahnəghati pɨk, nolkeikeiənrəhalah tɨkəonətəmimi, kəninati
əpnapɨn ilah aru əmə nəuvein, ko təsətəlɨgiən e nasəkiən o nasiruiən e nətəmimi. 32 Ilah
kotəhrun pau nəghatiən əhruahru rəha Uhgɨn iətəm tətəni məmə nətəmimimɨn u kautol
noliən mɨn əha, kotəkeikei mohmɨs. Mətəu ilah kəutəkeikei e noliən mɨn əha, kəni ilah
kautol noliən tərah tapirəkɨs nati əha, nɨkilah tagiən o nətəmimimɨn nəuveinmɨn nətəm
kautol noliən tərahmɨn əha, kəni məutəfəri rəhalah nətəlɨgiənməmə okotol.

2
Uhgɨn otələhu nəghatiən o nakiliən təfagə tərah

1 Tol lanəha, nati əpnapɨn itəmah nətəmimi nak, nəmə nəkotakil motələhu nəghatiən
rəha suah kəti o noliən tərah kəti rəhan,* mətəu nəkotakil motələhu aru nəghatiən
rəhatəmah. Kəni rəhatəmah nəghatiən tɨkə o nuhalpɨniən, mətəu itəmah nətəm nautol
lanəha, nautol noliən tərah mɨn təhmen-əhmen əmə e lah.† 2Kəni kitah kotəhrun məmə
nian Uhgɨn tətakil mətələhu nəghatiən kəmnətəmimi nətəmkautol noliənmɨn əha iətəm
iəməni rəkɨs u, rəhan nəghatiən in təhruahru əmə.

3 Tol lanəha, nian itəmah nəutakil məutələhu nəghatiən rəha nətəmimi o nərahiən
rəhalah, mətəu itəmah nautol noliən əhmen-əhmen əmə, kəni nəkotəkeikei motəhrun
məmə ko nəsotagɨmiən nian otakil mələhu nəghatiən rəhatəmah. 4 !Nɨkitəmah təsəhti
pɨkiən noliən rəha Uhgɨn! In tatol təuvɨr pɨk kəm təmah, kəniməsəməki uəhaiən e təmah,
kəni rəhan nətəlɨgiən o təmah in təfəməh. Mətəu itəmahnautol nati əpnapɨn əmə e noliən
təuvɨr mɨn əha rəhan. Nəkotəhrun uə kəpə, məmə tatol noliən təuvɨr mɨn kəm təmah
məmə onəkotəuhlin itəmah e rəhatəmah noliən tərahmɨn.

5Mətəu rəhn-kapə təmah tiəkɨs, kəni məsotəuhliniən itəmah e rəhatəmah noliən tərah
mɨn. Kəni o nati u, nautoriarun niəməha mɨne nalpɨniən rəha Uhgɨn o təmah. Kəni
nati əpnapɨn məmə nəsoteruhiən niəməha mɨne nalpɨniən əha rəueiu, mətəu onəkotos
niəməha mɨne nalpɨniən rəhan nian Uhgɨn otol əpu rəhan nələhuiən nəghatiən iətəm
təhruahru. 6KəniUhgɨnotəfənkəmnətəmimikətiəhkətiəh tɨtəu=pən əmənatimnati iətəm
kəmotol. 7Uhgɨn otəfən nəmiəgəhiən itulɨn kəm nətəmimi nətəm kautəhtul əskasɨk nian
rəfin o noliən nati iətəm təhruahru. Nətəmimimɨn əha kəutalkut pɨk o noliən nati təuvɨr
məməUhgɨn otəfən kəm lah nəni-viviən, mɨne nɨsiaiən, mɨne nəmiəgəhiən iətəmnaunun
tɨkə. 8 Mətəu in otəfən rəhan niəməha mɨne nalpɨniən kəm nətəmimi nəuvein nətəm
kautol əmə nati nɨkilah əmə tolkeikei, kəni məutəuhlin nəmtahlah e nɨpəhriəniən, kəni
1:27 Lev18:22; 20:13; 1Kor6:9 * 2:1 NətəmIsrel kəmotəniməməNanihluəmɨn, ilah rəfinnətəmkotərahmətəu-inu
Nanihluəmɨn kəsotosiən Lou rəhaMosɨs. 2:1 Mat 7:1-2; Jon 8:7 † 2:1 Fesmɨn u e 2:1–3:8, Pol tətəghati əhruahru
kəmnətəmIsrel. Tətəghati enoliənrəhalah iətəmnɨkilah təhtiməməkotəhruahruenəhmtɨUhgɨnmətəu-inu ilahnətəm
Isrel, kəni kəutohtəu=pənLou rəhaMosɨs. Kəni nətəlɨgiən rəhalahməmə inu əmə təhmenməmə tatol ilah kotəhruahru.
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ROM 2:9 287 ROM 2:26

məutohtəu=pən noliən tərah mɨn. 9Nətəmimi mɨn rəfin nətəm kautol noliən tərah, ilah
okotos nərahiən mɨne nian iəkɨs mɨn. Otaupən pɨpɨm e nətəm Isrel, uərisɨg ko Nanihluə
mɨn.

10Mətəunətəmimimɨn rəfinnətəmkautol noliən təuvɨr, Uhgɨn otəfənnəni-viviən,mɨne
nɨsiaiən, mɨne nəməlinuiən. Otaupən pɨpɨm e nətəm Isrel, uərisɨg ko, kəm Nanihluə
mɨn. 11 Tol lanəha mətəu-inu Uhgɨn tatol təhmen-əhmen əmə kəm nətəmimi rəfin. Nati
əpnapɨn ilah nətəm Isrel uə Nanihluə mɨn, ilah rəfin okotos nati iətəm təhruahru o lah,
inu nalpɨniən uə nəuvɨriən.

12Uhgɨn otəfən nalpɨniən rəha Nanihluəmɨn o noliən tərah mɨn rəhalah, nati əpnapɨn
kəməsotosiən Lou u Uhgɨn təməfən kəm Mosɨs. Kəni nətəm Isrel, nətəmimi nətəm
kəmotos Lou, Uhgɨn otakil rəhalah noliən tərah mɨn e nəghatiən rəha Lou, kəni məfən
nalpɨniən rəhalah lan. 13 Tol lanəha mətəu-inu səniəmə nətəmimi nətəm kautətəu Lou
iətəm kotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, mətəu nətəmimi nətəm kautol nati iətəm Lou tətəni,
ilah əha, Uhgɨn otəni məmə ilah kotəhruahru e nəhmtɨn. 14Nɨpəhriəniən, Nanihluə mɨn
kəməsotosiən Lou rəha Mosɨs. Mətəu nian mɨn nəuvein, kautohtəu=pən əmə rəhalah
nətəlɨgiən mautol nati iətəm təhruahru, təhmen-əhmen əmə e inəha Lou tətəni. Inu
tətəgətun məmə lou kəti əha ikɨn e nɨkilah, kəni ilah kotəhrun nati əhruahru, mɨne nati
iətəm in təsəhruahruiən, nati əpnapɨn ilah kəsotosiən Lou rəha Mosɨs. 15 Ilah kotəhrun
məmənɨpətɨLou əha ikɨn rəhaUhgɨnenɨkilahmətəu-inuniannəuvein, ilah kautol təuvɨr,
kəni nɨkilah tətəhti məmə, “noliən u təuvɨr.” Kəni nian tepət, kautol noliən tərah, kəni
nɨkilah tətəhti məmə, “noliən u tərah.”

16 Əuəh, nian kəti otəpanuva pəhriən iətəm Uhgɨn otəni məmə Iesu Krɨsto otakil muh
mələhu nəghatiən rəha nətəmimi rəfin o noliənmɨn iətəmnətəmimi kotəhrun neruhiən,
mɨnenoliənmɨnmɨnenətəlɨgiənoneuənmɨn. Iətəninəghatiənukəmnətəmiminian iətəni
pətɨgəmnanusiən təuvɨr.

Nətəm Isrel mɨne Lou rəhaMosɨs
17 Mətəu pəh iəkəghati kəm təmah nətəm Isrel. Nautəni məmə itəmah nətəm Isrel

məutəfəri lan, kəni məutahgəl=pən e Lou məmə in suaru rəha Uhgɨn o nosmiəgəhiən
itəmah lan, kəniməutəghati əuvsanməmə itəmah əmə nəkotəhrun Uhgɨn, kəni in təhrun
mɨn əmə itəmah. 18Kəni nautəni məmə nəkotəhrun rəkɨs nati nak iətəmUhgɨn tolkeikei,
kəni itəmah nəkotəhrun suaru iətəm təhruahru vivi mətəu-inu Lou təməgətun itəmah
lan. 19 Itəmahnautənipɨkməmənautit nətəminəhmtɨlah təpɨs, kəni itəmahnəutasiəgəpɨn
suaru rəha nətəmimi kəutaliuək tapinəpu ikɨn, 20 kəni məutəgətun nanməli mɨn mɨne
kəlkələh mɨn.‡ Nautəni lanəha mətəu-inu itəmah nautos Lou iətəm nəhruniən mɨne
nɨpəhriəniən rəfin kəutatɨg lan.

21 Təuvɨr əmə nəutəgətun nətəmimi pɨsɨn pɨsɨn mɨn. ?Mətəu təhro nəsotəgətun aruiən
itəmah? Itəmah nəutəgətun məmə nətəmimi okəsotakləhiən. ?Mətəu təhro nəutakləh?
22 Itəmah nəutəgətun məmə okəsakləhiən e pətan. ?Mətəu təhro itəmah nəutakləh e
pətan? Nautəməki e narmɨ nati mɨn kəmətei e nɨgi. ?Mətəu təhro nəutakləh e natimnati
e niməfaki rəha narmɨ nati mɨn? 23Nəutəghati əfəri e Lou. ?Mətəu təhro nəutatgəhli Lou
məutərəkɨn nərgɨ Uhgɨn? 24 Inu təhmen e Lou Rəha Uhgɨn iətəm tətəni məmə, “!Nətəm
Isrel! Nanihluəmɨn kəutəni rah nərgɨ Uhgɨn o noliən tərah rəhatəmah.”

25 Noliən rəha nəhgi-pəniən rəha nətəm Isrel in nati təuvɨr, mətəu in otəuvɨr əmə
nəmə nətɨtəu=pən Lou iətəm Uhgɨn təməfən kəm Mosɨs. Mətəu nəmə nəutatgəhli Lou,
kəni təhmen əmə məmə kəsəhgi-pəniən itəmah. 26Nəmə Ianihluə kəti u kəsəhgi-pəniən,
mətəu tatɨtəu=pən Lou, Uhgɨn oteruh suah kəha məmə kɨnəhgi=pən rəkɨs, inəha in

2:8 2Təs 1:8 2:14 Uək10:35 ‡ 2:20 NianPol tətəni “nətəminəhmtɨlah təpɨs,”mɨne “nanməlimɨn,”mɨne “kəlkələh
mɨn,” in tətəghati e Nanihluəmɨn iətəmnətəmIsrel kəutəniməmə ilah kautol noliənmɨn əha. 2:20 2Tim3:5 2:21
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rəhan iətəmimi. 27 Kəni nətəmimi nətəm kəsəhgi-pəniən ilah e nɨpətɨlah, mətəu kau-
tohtəu=pən Lou, ilah okotakil motuh motələhu nəghatiən rəhatəmah mətəu-inu, nati
əpnapɨn nəmotos pau Lou iətəmkəmətei, kəni kəməhgi=pən itəmah,mətəu nəutəhti Lou.

28Nəmə iətəmi kəti təmol noliən rəha nətəm Isrel, təsoliənməmə in təmuva iətəm Isrel
pəhriən. Kəni noliən pəhriən rəha nəhgi-pəniən, səniəmə nati kəti rəha nɨpətɨn. 29Mətəu
iətəmi kəti u in iətəm Isrel pəhriən, in iətəm Isrel e nɨkin. Kəni noliən pəhriən rəha nəhgi-
pəniən, in nati kəti rəha nɨki iətəmimi iətəm Narmɨn əmə Rəha Uhgɨn tatol, mətəu Lou
təsoliən. Kəni səniəmə nətəmimi nətəmkautəfəri nərgɨ iətəmi əha,mətəuUhgɨn əmə təfəri
nərgɨn.

3
Nian rəfin Uhgɨn tatol rəhan nəghatiən

1Kəmə təhro iətəmi kəti otəni məmə, “?Nəmə nɨpətɨ nəhgi-pəniən suah kəti e noliən rəha
nətəm Isrel, in səniəmə nati kəti rəha nɨpətɨn, kəni təhro nəutəni məmə nəhgi-pəniən u in
nati agɨn kəti? ?Kəni o nati nak in nati təuvɨr kəti məmə suah kəti in iətəm Isrel?” 2 !Kəni
iəu iəkəniməmə okəmə suah kəti in iətəmIsrel, in nati təuvɨr agɨn enoliənmɨn rəfin! Nati
tətaupən, Uhgɨn təmələhu=pən e nəhlmɨlah, nəghatiən əhruahru rəhan. 3 In nɨpəhriəniən
məmə ilahnəuveinkəsotoliənnəghatiənrəhaUhgɨn. Mətəunoliənrəhalah təsoliənməmə
Uhgɨn otəsoliən rəhan nəghatiən. 4 !Kəpə! Nati əpnapɨn nətəmimi rəfin e nəhue nɨftəni
kəuteiuə, mətəu Uhgɨn təseiuəiən. Təhmen əmə e Nauəuə Rəha Uhgɨn, tətəghati e Uhgɨn
mətəni mɨn lanuməmə,
“Nian nəkəghati, nəghatiən rəham otəgətunməmə ik nəkəhruahru.
Nian nətəmimi okotakil rəham noliənmɨn, motəniməmə nəmol noliən tərahmɨn, mətəu

ik onəkol win e nəghatiən rəhalah.”
5Mətəunəmə təhro iətəmikəti otəni enətəlɨgiənrəha iətəmimi əmə tol lanko lanuməmə,

“Nətəmimi kauteruh məmə kitah kautol təfagə tərah mɨn, kəni uərisɨg mauteruh məmə
Uhgɨn in təhruahru agɨn. Tol lanu lan, təfagə tərah mɨn rəhatah tətəgətun nəhruahruiən
rəha Uhgɨn, kəni in nati təuvɨr məmə nətəmimi kəuteruh nəhruahruiən rəha Uhgɨn. Tol
lanu, təsəhmeniənməməUhgɨnotakil itɨmahmol nalpɨniənkəmtɨmaho təfagə tərahmɨn
rəhatɨmahmətəu-inu təfagə tərahmɨn rəhatɨmah kəutəgətun rəhan nəhruahruiən.” 6 !Ei,
kəpə, nətəlɨgiən u tol lanu in rəha iətəmimi əmə, səniəmə rəha Uhgɨn. Kəni nətəlɨgiən əha
inneiuəiən! ?Nəmənətəlɨgiən əha innɨpəhriəniən, kəniUhgɨnotəhromɨn lanumakilmuh
mələhu nəghatiən rəha nətəmimi e nəhue nɨftəni, (kəni kitah kotəhrunməmə in otol)?

7Kəni nəmə təhro iətəmi kəti otəniməmə, “?Nəmə iəkeiuə, kəni rəhak neiuəiən otəgətun
məmə Uhgɨn tətəni əmə nɨpəhriəniən, kəni nətəmimi kəutəni-vivi in ohni, kəni təhro
lanu Uhgɨn otakil muh mələhu nəghatiən rəhak məmə iəmol təfagə tərah?” 8 Mətəu
iəu iatəni məmə, nəmə kotohtəu=pən nətəlɨgiən alməli mɨn lanəha, nətəmimi kotəhrun
nəniənməmə, “Pəh kotol noliən tərahmɨnməmə rəhatahmɨn noliən tərahmɨn okotəuə e
nəuvɨriən.” Mətəunəghatiənu tərah. Nɨpəhriəniən, nətəmiminəuvein kəutəni rahnərgək
məuteiuəməmə iəu iətəghatimətɨtəu=pənnətəlɨgiənalməlimɨn lanəha. Uhgɨnotakilmuh
mələhu nəghatiən rəhalah, kəni rəhan nəghatiən əha in təhruahru əmə.

Iətəmi kəti tɨkə
in təhruahru vivi agɨn

9 ? Kəni təhro? ? Kitah okotəni məmə nak əha rəueiu?* ?Nɨkitəmah təhti məmə
Uhgɨn otol təuvɨr kəm nətəm Isrel mapirəkɨs Nanihluə mɨn? !Kəpə! Iəməni rəkɨs məmə
nəsanəniən rəha təfagə tərah tətarmənɨg e nətəmimi rəfin, nətəm Isrel mɨne Nanihluə
mɨn. 10 Inu təhmen e Nauəuə Rəha Uhgɨn iətəm tətəni məmə,
“Iətəmi kəti tɨkə iətəm təhruahru, kətiəh agɨnmɨne uəha tɨkə;
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11 Iətəmi kəti tɨkə iətəm təhrun,
iətəmi kəti tɨkə iətəm tətəsal e Uhgɨn.
12Nətəmimimɨn rəfin agɨn kəmotəuhlin nəmtahlah o Uhgɨn,
ilah kəsotəhruniən noliən nati kəti o noliən nəuia Uhgɨn,
iətəmi kəti tɨkə iətəm in tatol nəuvɨriən, kətiəh agɨnmɨne uəha tɨkə.”
13 “Nəghatiən rəhalah təhmen e nəpieniən rəha suvət iətəm təməuag,
Narmɨlah təriauəh e neiuəiən.”
“Poesɨn rəha sɨneik tatsɨpən e nohlɨlah.”
14 “Nohlɨlah təriauəh e nəuiakəniənmɨne nəghatiən arfu.”
15 “Kəutaiu uəhai əmə o nohamuiən itəmi;
16 ikɨn mɨn rəfin kəutəhuvən=pən ikɨn, kəutərəkɨn natimnati, kəni mautol nətəmimi

kautətəu tərah,
17kəni ilah kotəruru agɨn suaru rəha nəməlinuiən.”
18 “Ilah kəsotəgɨniən e Uhgɨn, kəni nɨsiaiən rəhan tɨkə agɨn e nətəlɨgiən rəhalah.”

19 Kitah kotəhrun məmə natimnati mɨn rəfin iətəm Lou tətəni, in rəha nətəmi mɨn
u Uhgɨn təməfən Lou kəm lah. Tol lanəha məmə iətəmi kəti tɨkə təhrun nuhalpɨniən
nəghatiən iətəm Uhgɨn otəni. Kəni nətəmimi rəfin e nəhue nɨftəni, nətəm Isrel mɨne
Nanihluəmɨn, okotəkeikei motəhtul aupən e nəhmtɨ Uhgɨn məmə in otakil muh mələhu
nəghatiən rəhalah. 20 Tol lanəha, iətəmimi tɨkə agɨn iətəm Uhgɨn otəni pətɨgəm məmə
in təhruahru e nəhmtɨn mətəu-inu in təmɨtəu=pən Lou. Kəpə, mətəu e Lou, kitah rəfin
kotəhrunməmə kitah nol təfagə tərah.

Nəhruahruiən
e nəhmtɨUhgɨn tətuva e nəhatətəiən əmə

21 Mətəu rəueiu, Uhgɨn tɨnol pətɨgəm rəkɨs rəhan suaru məmə nətəmimi okəhuva
motəhruahru e nəhmtɨn. Suaru əha səniəmə inu okotohtəu=pən Lou. Mətəu nəghatiən
mɨn e Lou,mɨne nəghatiən rəha iənimɨn aupən, kəutəghati e suaru pɨsɨn əha rəha Uhgɨn.
22Uhgɨn tatol iətəmi kəti tətəhruahru e nəhmtɨn nian tətəhatətə e Iesu Krɨsto. Kəni Uhgɨn
otol kəm nətəmimi mɨn rəfin nətəm kəutəhatətə lan. Nətəmimi mɨn rəfin kotəhmen-
əhmen əmə, 23 mətəu-inu nətəmimi rəfin kəmotol təfagə tərah kəni motəmkarəpən e
suaru rəha nəhruahruiən rəha Uhgɨn iətəm təuvɨr məhagəhag, 24kəni e nəuvɨriən rəhan,
Uhgɨn tətəni əmə məmə ilah rəfin nətəm kəmotəhatətə lan, ilah kotəhruahru əmə e
nəhmtɨn, məhuva nətəmimi rəhan, təhmen e nəlpəkauiən rəhan. Ilah kəsotətəouiən
nati kəti məsotoliən nati kəti məmə okəhuva lanəha, mətəu Krɨsto Iesu təmətəou suaru
rəhalah, mɨtɨs ilah e təfagə tərahmɨn rəhalah e nɨmɨsiən rəhan.

25 Uhgɨn təmahli=pa Krɨsto məmə in sakrifais iətəm təmos nalpɨniən mɨne niəməha
rəhan o təfagə tərah mɨn, nian nɨra Krɨsto təmaiu. Kəni Uhgɨn təmafəl təfagə tərah mɨn
rəha nətəmimi nian nətəmimi kotəhatətəməmə Krɨsto təmɨmɨs o lah. Uhgɨn təmol suaru
əhaməmə otəgətunməmə rəhan noliən in təhruahru agɨn, mətəu-inu e nətəlɨgiən əfəməh
rəhan, in təsoliən nalpɨniən o təfagə tərah mɨn iətəm nətəmimi kəmotol aupən. 26 Təmol
lanəha məmə otəgətun rəueiu məmə noliən rəhan in təhruahru. In təməsalu əməiən
e təfagə tərah mɨn, mətəu təmahli=pa Iesu məmə in otos nalpɨniən o təfagə tərah mɨn.
Kəni Uhgɨn aru əmə tətəni məmə nətəmimi nətəm kotəhatətə e Iesu, ilah okotəhruahru e
nəhmtɨn.

27 ?Tol lanəha, iətəmimi kəti təhrun nəghati əuvsaniən o nati kəti iətəm təmol, məmə
in təhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, uə kəpə? Kəpə, nati tɨkə. ?Kəni iətəmimi təruru nəghati
əuvsaniən o nak? Mətəu-inu iətəmimi kəti tɨkə iətəm təhrun nɨtəu-pəniən Louməmə tuva
məhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Uhgɨn tatol iətəmimi təhruahru e nəhmtɨn e nəhatətəiən
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əmə rəhan. 28Tol lanəha mətəu-inu kitah kautaskəlɨm əskasɨk nətəlɨgiən məmə iətəmimi
tətəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn e rəhan nəhatətəiən, mətəu səniəmə e nɨtəu-pəniən Lou.

29 Uhgɨn, in səniəmə Uhgɨn rəha nətəm Isrel əmə. In Uhgɨn mɨn rəha Nanihluə mɨn,
30mətəu-inu Uhgɨn kətiəh əmə, iətəm in otol nətəmimi kotəhruahru e nəhmtɨn e suaru
kətiəh əmə, inu nəhatətəiən rəhalah. Təhmen-əhmen əmə o nətəm Isrel mɨne Nanihluə
mɨn. 31 ?Təhro əha rəueiu e Lou əha? ?Nəhatətəiən əha tatol Lou əha in nati əpnapɨn? !
Kəpə! Mətəu nian kəutəhatətə əmə e Uhgɨn, kəni e noliən əha, kautohtəu=pən əhruahru
suaru pəhriən rəha Lou.

4
Uhgɨn təmol Epraham təhruahru e nəhmtɨn e nəhatətəiən

1 Epraham in nəukətɨ nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel aupən.* Otətəlɨg-to e nati Epraham
təmeruhməmə in suaru rəhanəhruahruiənenəhmtɨUhgɨn. 2-3NauəuəRəhaUhgɨn tətəni
məmə, “Epraham təməhatətə e Uhgɨn, kəni Uhgɨn təməni məmə Epraham in təhruahru e
nəhmtɨn e nəhatətəiən rəhan.” Tol lanəha, Uhgɨn təmol Epraham təhruahru e nəhmtɨn,
mətəu səniəmə e suaru rəha noliən təuvɨr mɨn rəha Epraham. Nəmə noliən təuvɨr mɨn
in suaru rəha nəhruahruiən, kəni Epraham təhrun nagət əfəriən ohni. Mətəu e nəhmtɨ
Uhgɨn, ko Epraham təsəfəriən ohni. Mətəu e nəhmtɨ Uhgɨn, ko Epraham təsəfəriən o nati
kəti.

4Nian iətəmimi kəti tatol uək o nətəouiən, kəni rəhan iərmənɨg təsəniən məmə rəhan
nətəouiən in neaniən kəti kəm in, mətəu iərmənɨg təkeikei məfən nətəouiən o rəhan
uək. 5Mətəu kitah kəsotoliən uək məmə okəhuva motəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Kitah
kotəhatətə əmə e Uhgɨn, kəni in tatol məmə kitah kəhuva motəhruahru e rəhatah
nəhatətəiən. Uhgɨnpɨsɨn əmə in tatol nətəmimimɨnukotərah kəutəhuvaməutəhruahru e
nəhmtɨn. 6Tefɨt inmɨn təməghati e nati unian in təməni pətɨgəmməmənəuvɨriənpəhriən
tatuvən o iətəmimi iətəm Uhgɨn tətəni məmə in təhruahru e nəhmtɨn, mətəu səniəmə e
noliən təuvɨr iətəm iətəmi u təmol. In təməni məmə,
7 “Nəuvɨriən pəhriən tatuvən o nətəmimi u Uhgɨn təmafəl rəhalah noliən tərah,
kəni in təmalu e rəhalah təfagə tərah.
8Nəuvɨriənpəhriən tatuvən o iətəmiu Iərmənɨg təsaskəlɨmiən e nɨkin rəhan təfagə tərah.”

9 Intəh. Kitah kəmotəghtati e noliən təuvɨr mɨn, kəni rəueiu kotəghati e nəhgi-pəniən.
?Nɨkitəmah təhti məmə nəuvɨriən pəhriən əha in rəha nətəmi əmə u kəməhgi=pən ilah,

nətəm Isrel, uə nəuvɨriən pəhriən əha, in mɨn rəha nətəmi kəsəhgi-pəniən ilah, Nanihluə
mɨn? Əuəh, rəha Nanihluə mɨn. Iəmatəni məmə, Uhgɨn təməni məmə Epraham in
təhruahru e nəhmtɨnmətəu-inu e rəhan nəhatətəiən.

10 ?Kəni mətəu Uhgɨn təməni e nian pəhruvən məmə Epraham in təhruahru, nian
kɨnəhgi=pən rəkɨs uə nian kəsəhgi=pən əhanəhiən? Uhgɨn təmaupənməni lanəha, uərisɨg
kəpanəhgi=pən.

11 ?Kəni təməhgi=pən Epraham o nak? In nəmtətiən əmə iətəm təməgətun pəhriən
məmə in tɨnəhruahru rəkɨs e nəhmtɨ Uhgɨn e rəhan nəhatətəiən. Tɨnəhruahru rəkɨs, kəni
uərisɨg kəmanəhgi=pən.
Kəni tol lanəha, in tatə rəha nətəmimi rəfin nətəm kəsəhgi-pəniən ilah, mətəu

kəutəhatətə e Uhgɨn, kəni in tətəni məmə ilah kotəhruahru e nəhmtɨn e nəhatətəiən
rəhalah. 12 Kəni in tatə rəha nətəmimi nəuvein mɨn, ilah nətəm kəməhgi=pən ilah, inu
nətəmIsrel. Mətəu in səniəmə rəhalah tatəmətəu-inu kəməhgi=pən ilah,mətəu in rəhalah
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tatə mətəu-inu ilah mɨn kautohtəu=pən suaru rəha nəhatətəiən. Aupən ikɨn, rəhalah tatə
Epraham təmɨtəu=pən suaru u nian kəsəhgi=pən əhanəhiən.

13 Uhgɨn təmol nəniəskasɨkiən kəm Epraham mɨne rəhan mɨn nəuanɨləuɨs mɨn məmə
nɨftəni otuva rəhan o nian kəti. Mətəu Lou səniəmə suaru iətəm nəniəskasɨkiən u otuva
mol nɨpəhriəniən lan. In otuva mol nɨpəhriəniən e nəhruahruiən iətəm təmsɨpən e
suaru rəha nəhatətəiən. 14 Tol lanəha mətəu-inu nəmə nəniəskasɨkiən u tətuva matol
nɨpəhriəniən o nətəmimi nətəm kəutarəriə əmə e Lou, kəni nɨkilah təhti məmə ilah
kotəhruahru lan, kəni suarurəhanəhatətəiən innati əpnapɨn əmə, kəninəniəskasɨkiən tol
nati əpnapɨn əmə lan. 15Mətəu nəghatiən u, in nɨpəhriəniən: Lou tətəni məmə nalpɨniən
mɨne niəməha rəha Uhgɨn tatuvən o nətəmimi nətəmkəutatgəhli Lou, kəni ikɨnmɨn rəfin
Lou əha ikɨn, nətəmimi kəutatgəhli. Tol lanəha, noliən rəha nɨtəu-pəniən Lou rəha nətəm
Isrel tatiuvi=pa nalpɨniən mɨne niəməha rəha Uhgɨn, kəni təsoliən məmə nəniəskasɨkiən
otuvamol nɨpəhriəniən.

16Tol lanəha, nəniəskasɨkiən tətuvamatol nɨpəhriəniən e nəmiəgəhiən rəhatah e suaru
rəha nəhatətəiən məmə nəniəskasɨkiən otuva e nəuvɨriən iətəm Uhgɨn tətətuati lan kəm
tah, kəni kitah kotəhrun pəhriən məmə rəhan nəniəskasɨkiən in rəha nəuanɨləuɨs mɨn
rəfin rəha Epraham†, səniəmə rəha nətəmi mɨn əmə u nətəm Uhgɨn təməfən Lou kəm
lah, mətəu rəha nətəmimi mɨn u, ilah mɨn nətəm kautohtəu=pən suaru rəha nəhatətəiən
rəha Epraham. In rəhatah ərəfin tatə. 17 Təhmen e Nauəuə Rəha Uhgɨn iətəm tətəni
məmə, “Iəmol ik nəkuva tɨpɨ nətəmimi tepət.” E nəhmtɨ Uhgɨn, Epraham in rəhatah tatə.
In təməhatətə e Uhgɨn iətəm tətəfən nəmiəgəhiən kəm nətəm kəmohmɨs, kəni in təhrun
noliən natimnati e nati agɨn tɨkə.

18 Uhgɨn təməniəkɨs kəm Epraham məmə in otuva tatə rəha nəuanɨləuɨs mɨn tepət,
kəni namipɨn mɨn okotepət motapirəkɨs. Kəni Epraham təmələhu=pən rəhan nətəlɨgiən
təskasɨk e Uhgɨnməhatətə iəkɨs lanməmə nəghatiən rəhan, in nɨpəhriəniən, nati əpnapɨn
in tiəkɨs agɨn məmə nəniəskasɨkiən otuva mol nɨpəhriəniən. 19 Nəhatətəiən rəhan
təseiuaiuiən, nati əpnapɨn in təhrun məmə nɨpətɨn tɨnauəhli mɨnəhmen əmə o nɨmɨsiən
mətəu-inu rəhan nu iuəkɨr o uan-hanrɨt, kəni təhrunməmə Serə tɨnapirəkɨs ikɨn katemək
ikɨn kəni ko təseməkiən.

20 Epraham rəhan nəhatətəiən təməsauɨt-auɨtiən e nəniəskasɨkiən rəha Uhgɨn.
Nɨpəhriəniən, rəhan nəhatətəiən təmeviə muva məskasɨk təhmɨn mɨn, kəni mətəfən
nəni-viviən kəm Uhgɨn. 21 In təməhrun vivi e nɨkin məmə Uhgɨn tatos nəsanəniən o
noliən rəhan nəniəskasɨkiən tuva mol nɨpəhriəniən. 22O nati əha inəha, “Uhgɨn təməni
məmə Epraham in təhruahru e nəhmtɨn e nəhatətəiən rəhan.” 23Nəghatiən u iətəmtətəni
məmə, “Uhgɨn təməni məmə Epraham in təhruahru e nəhmtɨn,” kəməsəteiənməmə rəha
Epraham pɨsɨn əmə, 24mətəu kəmətei mɨn məmə rəhatah, iətəmUhgɨn otəni məmə kitah
okotəhruahru e nəhmtɨn, kitah nətəm kəutəhatətə lan, inu Uhgɨn u təmosmiəgəh Iesu
Iərmənɨg rəhatah e nɨmɨsiən. 25 Kəmegəhan=pa e Iesu tuva mɨmɨs o təfagə tərah mɨn
rəhatah, kəni Uhgɨn təmol in təmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən məmə in otol suaru məmə kitah
okotəhruahru e nəhmtɨn.

5
Nəməlinuiənmɨne nagiəniən

1Tol lanəha, Uhgɨn təməni məmə kitah kotəhruahru e nəhmtɨn e nəhatətəiən, mətəu-inu
kitah kəutəhatətə e nati u Iesu Krɨsto təmol o tah. Kəni rəueiu, kitah Uhgɨn kəutatɨg e
nəməlinuiən. 2 Kitah kəməutəhatətə e Iesu Krɨsto, kəni in təmos itah kəhuva e nəhmtɨ
Uhgɨn məmə okotos nəuvɨriən iətəm Uhgɨn təmətuati lan kəm tah. Kəni nəuvɨriən əha,
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kəutatɨg lanəha rəueiu. Kəni kitah kotagiən mətəu-inu kitah kotəhrun vivi agɨn məmə
okotos nepətiən əhagəhag rəha Uhgɨn. 3 Kəni nati kəti mɨn, kitah kəutagiən əmə nian
kəutatɨg e nian əskasɨkmɨnmətəu-inu, kitah kotəhrunməmə nian əskasɨkmɨn kəutasiru
e tah məmə okotəhtul əskasɨk e nərahiən. 4 Kəni nian kəutəhtul əskasɨk, Uhgɨn, nɨkin
tagiən o tah. Kəni nian kotəhrunməməUhgɨnnɨkin tagiən o tah, kəni kitah kotələhu=pən
rəhatah nətəlɨgiən təskasɨk e Uhgɨn. 5 Kəni natimnati iətəm kautələhu=pən rəhatah
nətəlɨgiən təskasɨk eUhgɨn ohni, kotəhrunməmə okəhuvamotol nɨpəhriəniənmətəu-inu,
in təməfa Narmɨn Rəhan kəm tah, kəni Narmɨn tətəfa nolkeikeiən rəha Uhgɨn təriauəh e
nɨkitah.

6 Kəni aupən, rəhatah nəsanəniən təmatɨkə əhanəh o nosmiəgəh aruiən itah, mətəu
e nian əhruahru iətəm Uhgɨn təməni, kəni Krɨsto təmɨmɨs o nosmiəgəhiən itah nətəm
kotərah u kəsotɨsiaiən Uhgɨn. 7 E rəhak nətəlɨgiən, in nati tiəkɨs agɨn məmə iətəmi kəti
otegəhan məmə in otɨmɨs o iətəmi kəti mɨn nati əpnapɨn rəhan noliən təhruahru. Mətəu
nəmə təhro iətəmi kəti otɨmɨs o iətəmi kəti mɨn iətəmrəhan noliən təuvɨr agɨn o nətəmimi.
8Mətəu Uhgɨn təməgətun rəhan nolkeikeiən asoli kəm tah e noliən u məmə, nian kitah
nətəmi kəmautol əhanəh təfagə tərah, kəni Krɨsto tɨmɨs o tah.

9Tol lanəha, Uhgɨn təmol itah kotəhruahru e nəhmtɨn e nɨra Krɨsto iətəm təmaiu nian
təmɨmɨs o tah. Kəni mətəu-inu nati u in nɨpəhriəniən, kitah kotəhrun vivi məmə Krɨsto
otosmiəgəh itah e niəməhamɨne nalpɨniən rəha Uhgɨn e naunun nian. 10Nian kəmautol
tɨkɨmɨr kitah Uhgɨn, mətəu in təmol itah kəhuva rəhn-niəli mɨnmətəu-inu Nətɨn təmɨmɨs.
Kənimətəu-inu təmol itahkəhuva rəhn-niəlimɨn, nati kəti iətəmtapirəkɨs inuməməkitah
kotəhrun vivi məmə Uhgɨn otosmiəgəh itah e nalpɨniənmɨne niəməha rəhan, mətəu-inu
Krɨsto tətəmiəgəh. 11Kəninati kətimɨn,nɨkitah tagiənməməkəməhuvakətiəhkitahUhgɨn
e Iərmənɨg rəhatah Iesu Krɨsto, iətəmUhgɨn təmiuvi=pa itah lan kəhuva rəhn-niəli mɨn.

Atəm təmiuvipa nɨmɨsiən, kəni Krɨsto təmos nəmiəgəhiən
12 Aupən agɨn, suah u Atəm, təmol təfagə tərah, kəni tol lanəha, iətəmi kətiəh əmə u

təmos təfagə tərah muva e nəhue nɨftəni. Kəni təfagə tərah təmələs nɨmɨsiən muva ikɨn.
Kəni tol lanəha, nətəmimi rəfin okotəkeikei mohmɨs mətəu-inu ilah rəfin kautol təfagə
tərah. 13Nɨpəhriəniən, nətəmimi kəmotol təfagə tərah uərisɨgUhgɨn təmanəfa Lou. Uhgɨn
in təməsakiliən rəhalah noliənməmə tərah, kəni məsətei rəkɨs-pəniənməmə rəhalah kəti
təfagə, mətəu-inu e nian əha lou tɨkə əhanəh məmə okotatgəhli. 14Mətəu nati əpnapɨn
Uhgɨn təməsətei rəkɨsiən təfagə tərah mɨn rəhalah, nətəmimi nətəm kəutatɨg e nian rəha
Atəm mətəuarus=pa Mosɨs, ilah rəfin kəmohmɨs. Əuəh, nati əpnapɨn nətəmi mɨn əha
kəməsotoliən təfagə tərah təhmen e təfagə tərah rəha Atəm iətəm təməhti nəghatiən
pəhriən rəha Uhgɨn, mətəu ilah rəfin kəmohmɨs.*
Enoliənmɨnnəuvein, Atəmin təhmeneKrɨsto iətəmtəmuərisɨg lan,mətəu-inunatinak

iətəmAtəmtəmol, tatuvənonətəmimi rəfin, təhmen=pən əməməmənati nakKrɨsto təmol
tatuvənonətəmimi rəfin. 15Mətəunati nakUhgɨn təməfa tol pɨsɨnagɨn e təfagə tərah rəha
Atəm. Təfagə tərah rəha suah kətiəh əmə u, Atəm, təmiuvi=pa nɨmɨsiən o nətəmimi tepət,
kəni inu in nati asoli. Mətəu nati asoli tapirəkɨs, in nəuvɨriən asoli rəha Uhgɨn iətəm in
təmeanpɨk kəmnɨmənin nətəmimi tepət lan o nafəliən təfagə tərah rəhalah, kəni nati əha
təmuva e nəuvɨriən rəha iətəmi kətiəh əmə u, Iesu Krɨsto.

16 Iəkəni mɨn məmə, nəuvɨriən asoli rəha Uhgɨn iətəm in təmətuati lan kəm nətəmimi,
in tol pɨsɨn agɨn e nəua təfagə tərah rəha iətəmi kətiəh əmə əha. Suah u təmol təfagə tərah
kətiəh əmə, kəniUhgɨn təmakilmuhmələhunəghatiən lanməmənətəmimi rəfinotəkeikei
motos nalpɨniən o rəhalah təfagə tərah mɨn. Mətəu uərisɨg, nati əpnapɨn nətəmimi
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tepət kəmautol təfagə tərah tepət, aupən muvən mətəuarus rəueiu, kəni Uhgɨn təməfa
nati təuvɨr agɨn kəm tah, kəni təmol məmə kitah kotəhruahru e nəhmtɨn, kəni rəhatah
nalpɨniən tɨkə. 17 Nɨpəhriəniən məmə təfagə tərah rəha iətəmi kətiəh əmə, Atəm, təmol
nɨmɨsiən tətarmənɨg e nətəmimi rəfin, kəni inu nati asoli. Mətəu nati asoli kəti mɨn
tapirəkɨs məmə, nati iətəmi kətiəh əmə təmol, inu Iesu Krɨsto. Nətəmimi rəfin nətəm
kautosnəuvɨriənrəhaUhgɨn iətəmin təmətuati əpnapɨn əmə lankəmlah, kənimotəhatətə
məməUhgɨn tatol ilah kəutəhruahru e nəhmtɨn, ilah okotos nəmiəgəhiən itulɨn. Kəni ilah
Krɨsto, okotarmənɨg e natimnati rəfin.

18 Əuəh, təfagə tərah kətiəh əmə rəha Atəm təmol məmə Uhgɨn təmakil muh mələhu
nəghatiən rəha nətəmimi rəfinməmə okotəkeikei motos nalpɨniən. Kəni e noliən əhmen-
əhmen əmə, nati əhruahru kətiəh əmə rəha Krɨsto təmol suaruməmə nətəmimi kotəhrun
məhuva motəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Kəni nəhruahruiən əha, tatol məmə nətəmimi
rəfin kotəhrun nosiən nəmiəgəhiən itulɨn. 19Nətəmimi tepət kəməhuva nol təfagə tərah
mɨn mətəu-inu iətəmi əha Atəm təməhti nəuia Uhgɨn. Mətəu nətəmimi tepət okəhuva
motəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨnmətəu-inu iətəmi kəti mɨn, Krɨsto, təmol nəuia Uhgɨn.

20 Uhgɨn təməfa Lou məmə təfagə tərah otuva mol iahgin, kəni məmə nətəmimi
okotəhrun noliən tərah mɨn rəhalah. Mətəu nian təfagə tərah təmuva mol iahgin,
nəuvɨriən iətəmUhgɨn təmətuati əpnapɨn əmə lan təmuva iahgin təhmɨnmɨnmapirəkɨs,
21 məmə nəuvɨriən otəri mapirəkɨs təfagə tərah mɨn. Təfagə tərah təmətarmənɨg e
nətəmimi rəfinmatiuvi=pa nɨmɨsiən e lah. Mətəu rəueiu nəuvɨriən iətəmUhgɨn təmətuati
lan kəm tah otarmənɨg, kəni nəuvɨriən əha otol məmə nətəmimi okotəhruahru e nəhmtɨ
Uhgɨn, kəni motos nəmiəgəhiən itulɨn e Iesu Krɨsto rəhatah Iərmənɨg.

6
Nəsanəniən rəha təfagə tərah ko təsəlis-ərainiən itah

1 ?Kəni tol lanəha o nati əha, kitah okotəhrəni? Nətəmimi nəuvein okotəniməmə, “Təuvɨr
məmə okotəkeikei əmə e noliən təfagə tərah mətəu-inu Uhgɨn otəfa rəhan nəuvɨriən
tepət mɨn kəm tah lan.” ?Mətəu kitah okotəni nəghatiən təhmen e nati u?* 2 !Kəpə,
təsəhruahruiən! Nian təfagə tərah tətalkut məmə otiuvi=pən itah tərah ikɨn, kəni nɨkitah
təkeikei məhti məmə, təhmen əmə məmə kəmohmɨs rəkɨs lan e təfagə tərah, kəni ko
kəsotoliən nəuian rəueiu. 3Nəkotəhrun uə kəpəməmə, kəmol bəptais e tah, kəni bəptais
əha tətəgətun məmə kitah kəməhuva kətiəh kitah Krɨsto. Kəni nian Krɨsto təmɨmɨs,
təhmen əməməmə kitah kəmohmɨs kitahmin, u nɨpətɨn təniməmə nəmiəgəhiən rəhatah
e noliən təfagə tərah, in təmɨmɨs. 4Tol lanəha, nian kəmol bəptais e tah, in təhmenməmə
kəmohmɨs, kəni kɨtənɨmitah kitahKrɨsto. KəniUhgɨnTatə təmosmiəgəhKrɨsto e nɨmɨsiən
e nəsanəniən asoli rəhan. Kəni təhmen-əhmen əmə məmə Krɨsto təmiəgəh mɨn, kitah
kotəhrun nɨtəu-pəniən suaru rəha nəmiəgəhiən vi.

5Tol lanəhamətəu-inu, kəməhuvakətiəhkitahminenɨmɨsiənrəhan, kəni okəhuvamɨn
kətiəh kitah min e noliən iətəm Uhgɨn təmosmiəgəh in lan e nɨmɨsiən. 6Kitah kotəhrun
məmə nian kəməhti=pən Krɨsto e nɨgi kəməluau, kəməhti=pən ilah rəhatah nəmiəgəhiən
rəha noliən əuas mɨn məmə, otərəkɨn noliən əuas rəhatah iətəm tolkeikei pɨk təfagə
tərah, rəhatah nəmiəgəhiən rəha noliən əuas əha təmɨmɨs. Kəni təmol məmə təfagə tərah
otəsarmənɨg mɨniən e tah, 7mətəu-inu iətəmimi iətəm təmɨmɨs, nəsanəniən rəha təfagə
tərah təsarmənɨgmɨniən lan.

8 Mətəu-inu kəmohmɨs kitah Krɨsto, kəni tol lanəha, kotəhatətə məmə okotəmiəgəh
kitah min rəueiu, mɨne nian iətəm təpanuva. 9 Kotəhatətə lanəha mətəu-inu kotəhrun
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məmə Uhgɨn təmosmiəgəh Krɨsto e nɨmɨsiən, kəni tol lanəha ko təsɨmɨs mɨniən. Nɨmɨsiən
təsarmənɨg mɨniən lan. 10 In təmɨmɨs mau kətiəh əmə, kəni e nɨmɨsiən rəhan təmos rəkɨs
nəsanəniən rəfin rəha təfagə tərah. Mətəu tətəmiəgəh rəueiu, kəni e nəmiəgəhiən rəhan,
in təməmiəgəhməmə otəfəri nərgɨ Uhgɨn.

11 Kəni e noliən əhmen əmə əha, nɨkitəmah təkeikei məhti itəmah məmə nəmohmɨs
e təfagə tərah. Təfagə tərah, rəhan nəsanəniən tɨkə o niuvi-pəniən itəmah. Mətəu e
nəmiəgəhiən rəhatəmah əha rəueiu, nɨkitəmah təkeikeiməhti itəmahməmənəutəmiəgəh
e Uhgɨnmɨne noliən vi mətəu-inu nəmautol kətiəh itəmah Krɨsto Iesu, kəni noliən vi əha
otləfəri nərgɨ Uhgɨn.

12 Tol lanəha, sotegəhaniən məmə təfagə tərah tətarmənɨg e nɨpətɨtəmah u nautos
rəueiu iətəm otəpanɨmɨs nian kəti. Sotegəhaniən məmə onautol nəuia nətəlɨgiən tərah
rəha nɨpətɨtəmah. 13 Kəni sotegəhan mɨniən e nɨpətɨtəmah mɨn məmə nautol təfagə
tərah lan. Mətəu otegəhan=pən e nəmiəgəhiən rəhatəmah rəfin kəm Uhgɨn, mətəu-
inu itəmah nətəmimi nətəm Uhgɨn təməmkirəkɨs itəmah e nɨmɨsiən məmki=pən itəmah
e nəmiəgəhiən. Kəni otegəhan e nɨpətɨtəmah mɨn məmə okotol noliən mɨn iətəm
kotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. 14 Tol lanəha mətəu-inu, təfagə tərah otəsarmənɨgiən e
təmah mətəu-inu, nəsotatɨg ahgəliən Lou iətəm təsasiruiən e təmah məmə nəsotoliən
təfagə tərah. Mətəu nəutatɨg ahgəl nəuvɨriən iətəm Uhgɨn tətətuati lan kəm təmah, kəni
e nəuvɨriən əha, in otasiru e təmahməmə nəsotoliən təfagə tərah.

Iol əhruinmɨn rəha noliən əhruahru
15 ?Kəni rəueiu iətəni mɨn məmə, kitah okotəhrəni? Nəmə iətəmi kəti otəni məmə, pəh

okotol təfagə tərahmətəu-inu, Lou təsarmənɨgiən e tah, mətəu nəuvɨriən əmə rəha Uhgɨn
iətəm tətətuati lan kəm tah tətarmənɨg e tah. !Kəpə, təsəhruahruiən!† 16 Nəkotəhrun
uə kəpə məmə, nian nəutegəhan=pən e təmah kəm iətəmi kəti məmə nautol nəuian,
kəni itəmah rəhan nol əhruin mɨn, kəni itəmah nol əhruin mɨn rəha iətəmi u nautol
nəuian. Suaru keiu o nɨtəu-pəniən. E suaru kəti, nəutəhuva motəhmen e nol əhruin
mɨn rəha təfagə tərah, kəni suaru u tatuvən o nɨmɨsiən. Kəni e suaru kəti mɨn,
nəutəhuva motəhmen e nol əhruin mɨn rəha noliən nəuia Uhgɨn, kəni suaru u tatuvən
o nəhruahruiən e nəhmtɨ Uhgɨn.

17 Kitah kəutəni-vivi Uhgɨn məmə nati əpnapɨn aupən nəmautol motəhmen e nol
əhruin mɨn rəha təfagə tərah, mətəu uərisɨg, nəmotəuhlin itəmah məmə onəkotol e
nɨkitəmahrəfinnəgətuniən iətəmiəmətəgətun itəmah lan. 18Uhgɨn təmɨtɨs itəmahe təfagə
tərah, kəni təfagə tərah, rəhan nəsanəniən tɨkə o narmənɨgiən e təmah. Kəni nəməhuva
motəhmen e nol əhruinmɨn rəha noliənmɨn iətəmkotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn.

19 Iətəghati e nətəlɨgiən mɨn iətəm nətəmimi kotəhrun, inu iol əhruin mɨne iətəmi
asoli, mətəu-inu nətəlɨgiən rəhatəmah təsəhmeniən o nəhruniən natimnati rəha Uhgɨn.
Aupən ikɨn, nəmotegəhan e nɨpətɨtəmah məmə ilah iol əhruin rəha noliən mɨn iətəm
tatol naulɨsiən əmə, mɨne iol əhruin rəha nərahiən iətəm tətəri tepət. Mətəu rəueiu
otegəhan=pən e lahməmə ilah iol əhruin rəha noliən iətəmkotəhruahru, kəni nəkəhuva
nətəmimi nətəmUhgɨn təmələhu kalɨn rəkɨs məmə rəhanmɨn.

20 Nian itəmah nəmautol iol əhruin rəha təfagə tərah, noliən iətəm təhruahru e
nəhmtɨ Uhgɨn təsarmənɨgiən e təmah. 21 ?Nəuan nəuvɨriən nak nəmotos e nəmiəgəhiən
rəhatəmah e noliən tərah mɨn iətəm nəutaulɨs ohni əha rəueiu? !Nəuan noliən tərah
mɨn əha, in nɨmɨsiən əmə! 22 Mətəu rəueiu, Uhgɨn təmɨtɨs itəmah e təfagə tərah, kəni
nəməhuva iol əhruinmɨn rəhan, kəni nəuan nəuvɨriən iətəmnəutəhli, tatit itəmahməmə
nəkəhuva nətəmimi rəhaUhgɨn e nɨkitəmah rəfin. Kəni uərisɨg lan, onautos nəmiəgəhiən
itulɨn. 23 Tol lanəha, mətəu-inu nətəouiən rəha təfagə tərah in nɨmɨsiən, mətəu neaniən
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rəhaUhgɨn in nəmiəgəhiən itulɨn e Krɨsto Iesu rəhatah Iərmənɨg, kəni Uhgɨn tətean ərəfin
nəmiəgəhiən itulɨn u e nɨkin agiən.

7
Lou təsarmənɨgiən e tah

1Piakmɨnmɨnenəuvɨnɨkmɨn. Itəmahnəkotəhrunnoliən rəha lou. Loumɨnkəutarmənɨg
e nətəmimi nian ilah kəutəmiəgəh əmə. 2 Təhmen e nati u. Nəmə pətan kəti iətəm təmol
marɨt, lou tətəni məmə in rəhan əmə əha iərman nian in tətəmiəgəh. Mətəu nəmə iərman
əha tɨmɨs, kəni lou rəha marɨt təsaskəlɨm mɨniən pətan əha, kəni in təhrun nɨtəu=pən
mɨniən iərman pɨsɨn kəti. 3 Mətəu nəmə in tatɨtəu=pən iərman pɨsɨn kəti nian rəhan
iərman tətəmiəgəh əhanəh, kətəni məmə in tətərəkɨn rəhan iərman. Mətəu nəmə rəhan
iərman təmɨmɨs, lou əha rəha marɨt təsaskəlɨm mɨniən pətan əha, kəni nati əpnapɨn
tatɨtəu=pən iərman pɨsɨn, in təsərəkɨniən rəhan iərman aupən.

4 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. E noliən əhmen-əhmen əmə, mətəu-inu nɨnotol kətiəh
itəmah Krɨsto, təhmen əmə məmə itəmah nəmohmɨs itəmah min e nɨgi kəməluau. Kəni
mətəu-inunəmohmɨs, LourəhaMosɨs təsaskəlɨmmɨniən itəmah əharəueiu. Uhgɨn təmɨtɨs
itəmah o nɨtəu-pəniən əhruahru natimnati rəfin agɨn e Lou məmə Uhgɨn otosmiəgəh
itəmah. Kəni itəmah nəkotəhmen=pən əmə e pətan kəti iətəm rəhan iərman in təmɨmɨs,
kəni rəueiu in təsoliən marɨt, kəni in təhrun nɨtəu-pəniən iərman pɨsɨn. Rəhatəmah
iərman aupən, in Lou. Mətəu rəueiu, itəmah nəutohtəu=pən iətəmi pɨsɨn u Krɨsto, iətəm
Uhgɨn təmosmiəgəh e nɨmɨsiən. Kəni nəutohtəu=pən in məmə nəkotəuə nəuan təuvɨr,
iətəm in noliən təuvɨr mɨn iətəmkəutɨsiai Uhgɨn.

5Nian nətəlɨgiən tərah rəha iətəmimi* tətarmənɨg e tah, nətəlɨgiən tərah mɨn rəhatah
kautiuvi=pən itah məmə okotol noliən tərahmɨn e nɨpətɨtah. Kəni nian Lou tətəni məmə
okəsotoliən noliən tərah mɨn əha, tol məmə nɨkitah tətəhti pɨk noliən tərah mɨn, kəni
kautolkeikeimautol təhmɨnnoliən tərahmɨn. Tol lanəha, kəmotol təfagə tərah tepət. Kəni
nəua təfagə tərahmɨn əha, in nɨmɨsiən əmə. 6Mətəu rəueiu, kitah kəsotohtəu=pənmɨniən
Lou rəha Mosɨs məmə okotos nəmiəgəhiən itulɨn, mətəu-inu təhmen əmə məmə kitah
kəmohmɨs e Lou əha. Kəni tol lanəha, Lou təsarmənɨgiən e tah u rəueiu. Kəni rəueiu,
kitah iol əhruinmɨn rəhaUhgɨn,mətəu kəsotohtəu-pəniən suaru əuas o nɨtəu-pəniən Lou
iətəm in nati kəti əmə iətəm kəmətei rəkɨs, mətəu kəutohtəu=pən suaru vi rəha Narmɨn
Rəha Uhgɨn.

Lou tatol məmə nətəmimi kautol təfagə tərah
7 ?Kəni ko, kitah okotəhrəni? ?Lou in nati tərah mətəu-inu tatol məmə kitah kautol

təfagə tərah? !Kəpə, təsəhruahruiən! Mətəu pəhriən, iəu iəkəhrun əməməmə təfagə tərah
təhro lanumətəu-inuLou tətəgətun iəu lan. NəməLou in təməsəniənməmə iəsoliənnoliən
rəha nolkeikeiən nati kəti rəha iətəmi pɨsɨn, kəni ko iəsəhruniən noliən əha məmə təhro
lanu.† 8Mətəu təfagə tərah təmaskəlɨm nəghatiən rəha Lou, mol rəhan lan ioluək, kəni
təmol məmə noliən rəha nolkeikeiən nati kəti rəha iətəmi pɨsɨn təmuva tepət e nɨkik.
MətəunəməLou təmɨkə, kəni təfagə tərah rəhannəsanəniən təmɨkə lanəha, təhmenməmə
təmɨmɨs.

9Aupən ikɨn, nian iəmətəruru əhanəh Lou, nɨkik təsəhtiən təfagə tərah rəhak, iəmətatɨg
vivi əmə. Mətəu nian iəməhrun məmə Lou əha ikɨn, kəni nəsanəniən rəha təfagə tərah
təmuva məmiəgəh məskasɨk, kəni inəhrun məmə inɨmɨs rəkɨs, inəha iəu isəu o Uhgɨn.
10 Kəni iəmeruh məmə Lou əha iətəm təmuva məmə otol iətəmimi təmiəgəh, mətəu
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nɨpəhriəniən təmiuvi=pa əmə nɨmɨsiən. 11Tol lanəhamətəu-inu, təfagə tərah təmaskəlɨm
nəghatiən rəha Lou, mol rəhan lan ioluək, kəni təmeiuə lak. Nɨkik təməhti məmə nəmə
iəmalkut o nɨtəu-pəniən Lou rəha Mosɨs, kəni iəkos nəmiəgəhiən itulɨn. Mətəu inəruru
noliən, kəni e nəghatiən rəhaLou, iəkəkeikeimɨmɨs o təfagə tərahmɨn rəhak. 12Tol lanko,
iəməgətun məmə Lou tasim təmsɨpən e Uhgɨn, kəni nəghatiən mɨn rəha Lou kəmotsɨpən
e Uhgɨnmotasim, motəhruahru, motəuvɨr motasiru e nətəmimi.

13Kəni nəmə təhro iətəmi kəti otəni məmə, “?Təhro lanu məmə Lou in nati təuvɨr kəti,
mətəu təmol məmə iəmɨmɨs, inəha iəu isəu o Uhgɨn?” !Mətəu kəpə, təsəhruahruiən! Nian
iəməhrunnəghatiənrəhaLou iətəmin təuvɨr, nɨkik təmuvənonoliən təfagə tərah, kəni iəu
iəmol təfagə tərah iətəmnəuan in nɨmɨsiən. Tol lanəha, təfagə tərah təmol məmə iəkɨmɨs.
Kəni rəueiu iəkəhrunməmə noliən tərah mɨn rəhak, ilah təfagə tərah pəhriən. Kəni nian
iəmeruh nəghatiən rəha Lou, inəhrunməmə təfagə tərah in nati tərah agɨn.

14 Kitah kotəhrun məmə Lou təmsɨpən e Uhgɨn. Mətəu iəu, iəu iətəmimi əmə. Kəni
kətuati lak məmə iəu iol əhruin kəti, kəni təfagə tərah in rəhak iətəmi asoli. 15Nian mɨn
nəuvein, iəsəhruniən natimnati iətəm iatol, mətəu-inu nati təuvɨr mɨn iətəm iəkolkeikei
məmə iəkol, iəsoliən, mətəu iatol əmə nati iətəm iəsolkeikeiən. 16 Iəkəhrun vivi məmə
təfagə tərah iətəm iatol in nati tərah, kəni iəsolkeikeiən məmə iəkol. Kəni nian iətətəu
tərah e nɨkik o təfagə tərah u, in nəmtətiən kəti məmə Lou tatol rəhan uək, kəni Lou
in nati təuvɨr kəti. 17 Tol lanəha, səniəmə iəu iətəm iatol təfagə tərah mɨn, mətəu noliən
rəha təfagə tərah iətəm tətatɨg e rəhak nətəlɨgiən nian rəfin, tatol məmə iəkol noliən tərah
mɨn. 18 Iəkəhrunməmə nətəlɨgiən tərah rəhak otəsegəhaniənməmə iəkol nati təuvɨr kəti.
Iəkəhrun in nɨpəhriəniən mətəu-inu iəkolkeikei məmə iəkol nati iətəm təuvɨr, mətəu ko
iəsoliən. 19 Nati nak iatol səniəmə in nati təuvɨr iətəm iəkolkeikei məmə iəkol, mətəu
iatol əmə təfagə tərah iətəm iəsolkeikeiən məmə iəkol. 20Kəni nəmə iəkol nati nak iətəm
iəsolkeikeiənməmə iəkol, səniəmə iəu pəhriən u iatol, mətəu təfagə tərah iətəm tətatɨg lak
tatol.

21Tol lanəha, iateruhməmənoliənkəti tatol uəkenəmiəgəhiənrəhaknian rəfin. Noliən
əha tol lanəha məmə, nian iəkolkeikei məmə iəkol nati təuvɨr, mətəu təfagə tərah uəha
iuəkɨr ohniəu tatiuvi=pən iəu e təfagə tərah. 22E nɨkik rəfin, iəkolkeikei Lou rəha Uhgɨn,
23mətəu iateruh mɨn lou kəti mɨn iətəm tatol uək e nəmiəgəhiən rəhak iətəm tətəluagɨn
ilau rəhak nəhruniən, məlis iəu, matol məmə iəu iol əhruin rəha təfagə tərah iətəm tatol
uək e rəhak nəmiəgəhiən. 24 !Kəsi, iətətəu tərah pɨk agɨn! Nɨpətɨk tolkeikei məmə iəkol
təfagə tərah. !Əui! ?Kəmə pəh otɨtɨs iəu e nolkeikeiən tərah mɨn əha iətəm tatit iəu e
nɨmɨsiən mol iəu iətatɨg isəu o Uhgɨn? 25 !Pəh kotəni-vivi Uhgɨn. Iesu Krɨsto rəhatah
Iərmənɨg in otol!
Kəni tol lanəha, nəmiəgəhiən rəhak tol mɨn lanu məmə, iəu iol əhruin rəha Lou rəha

Uhgɨn e rəhak nətəlɨgiən vi, mətəu e nətəlɨgiən tərah rəhak, iəu iol əhruin rəha lou rəha
təfagə tərah.

8
Noliən rəha nɨtəu-pəniənNarmɨn Rəha Uhgɨn

1 Kəni nəua nəghatiən rəfin mɨn əha tol mɨn lanu lan, məmə Uhgɨn tətəni məmə kitah
kotəhruahru e nəhmtɨn mətəu-inu kəutəhatətə e nati iətəm Krɨsto təmol o tah. Kəni
tol lanəha, Uhgɨn ko təsuhiən, kəni məsələhuiən nəghatiən məsoliən nalpɨniən kəti rəha
nətəmimi mɨn u kəməhuva kətiəh ilah Krɨsto Iesu, 2mətəu-inu nəsanəniən rəha Narmɨn,
iətəm tətəfa nəmiəgəhiən vi kəm tah e Krɨsto Iesu, in təmɨtɨs itah e nəsanəniən rəha təfagə
tərah mɨne nɨmɨsiən. 3 Lou təruru nɨtɨsiən lanəha itah, mol itah kotəhruahru e nəhmtɨ
Uhgɨn mətəu-inu, kitah nətəmimi əmə, kəni rəhatah nəsanəniən tɨkə o noliən nati iətəm
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Lou tətəni. !Mətəu nati iətəm Lou təruru noliən, Uhgɨn təmol! Inu, təmahli=pa Nətɨn
əhruahru kəni təmuva iətəmimiməhmen e tah.
Kəni Uhgɨn təmakil muh mələhu nəghatiən mol nalpɨniən o təfagə tərah iətəm kitah

nətəmimi rəfin kautol. In təmol lanəha nian təmol Nətɨn təmuva sakrifais o təfagə
tərah mɨn rəfin rəhatah. 4Uhgɨn təmol lanəha məmə, nəghatiən əhruahru mɨn rəha Lou
okəhuvamotol nɨpəhriəniən e nəmiəgəhiən rəhatah iətəmkəsotohtəu-pəniən suaru rəha
nətəlɨgiən tərah rəha iətəmimi, mətəu kəutohtəu=pən suaru iətəm Narmɨn Rəha Uhgɨn
tətəgətun itah lan.

5 Nətəmimi nətəm kautohtəu=pən nətəlɨgiən tərah rəha iətəmimi, nətəlɨgiən rəhalah
tatuvən əmə o nati iətəm nətəlɨgiən tərah rəhalah tolkeikei nian rəfin. Mətəu nətəmimi
nətəm kautohtəu=pən noliən iətəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tolkeikei, nətəlɨgiən rəhalah
tatuvən əmə o nati iətəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tolkeikei. 6 Nəmə nətəlɨgiən tərah rəha
iətəmimi in tətarmənɨg lan, kəni iətəmi əha tatɨtəu=pən əmə suaru rəha nɨmɨsiən. Mətəu
nəmə Narmɨn Rəha Uhgɨn tətarmənɨg e rəhan nətəlɨgiən, kəni iətəmi əha tatɨtəu=pən
suaru rəha nəmiəgəhiən mɨne nəməlinuiən. 7 Tol lanəha mətəu-inu, nətəlɨgiən tərah
rəha iətəmimi, tatol tɨkɨmɨr ilau Uhgɨn, mətəu-inu təsɨtəu-pəniən lou mɨn rəha Uhgɨn,
kəni in təruru agɨn nɨtəu-pəniən. 8Nətəmimi nətəm kəutohtəu=pən nətəlɨgiən tərah rəha
iətəmimi, ko kəsotoliən nɨki Uhgɨn tagiən.

9Mətəu itəmah nəsotohtəu-pəniən nətəlɨgiən tərah rəha iətəmimi. Nɨpəhriəniən məmə
NarmɨnRəhaUhgɨn tətatɨg e təmah, kəninəutohtəu=pənnoliən iətəmNarmɨnRəhaUhgɨn
tolkeikei. Iətəmimi iətəm Narmɨn Rəha Krɨsto təsatɨgiən lan, in səniəmə iətəmimi rəha
Krɨsto. 10Mətəu Krɨsto tətatɨg e təmah. Kəni nati əpnapɨn nɨpətɨtəmah otəkeikei mɨmɨs o
təfagə tərah, mətəu narmɨtəmah tətəmiəgəh mətəu-inu itəmah nəkotəhruahru e nəhmtɨ
Uhgɨn. 11 Narmɨn Rəha Uhgɨn tətatɨg e təmah, inu Narmɨn Rəha Uhgɨn u iətəm təmol
Krɨsto Iesu təmiəgəhmɨn e nɨmɨsiən. Nɨpəhriəniən, nɨpətɨtəmah otɨmɨs nian kəti. Mətəu e
Narmɨn Rəhan, Uhgɨn otəfɨnəmɨn nəmiəgəhiən e nɨpətɨtəmah.

12 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Mətəu e natimnati mɨn əha, kitah kotəkeikei
motatɨg motohtəu=pən nati iətəm Uhgɨn tolkeikei, mətəu kəsotatɨgiən motohtəu=pən
nati iətəm nətəlɨgiən tərah rəha iətəmimi tolkeikei məmə otol, 13 mətəu-inu nəmə
nəkotatɨgmotohtəu=pən nati iətəmnətəlɨgiən tərah rəha iətəmimi tolkeikei, nəkotəkeikei
mohmɨs. Mətəu nəmə e Narmɨn Rəha Uhgɨn nəkotuhamu noliən rəha iətəmimi, kəni
onəkotəmiəgəh, 14 mətəu-inu nətəmimi rəfin nətəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tatit ilah, ilah
nenətɨ Uhgɨnmɨn.

15 Itəmah nəkotəhrun məmə inu in nɨpəhriəniən mətəu-inu Uhgɨn təməfɨnə Narmɨn
Rəhan kəm təmah, kəni Narmɨn təsoliən itəmah nəkotəgɨn mɨn e Uhgɨn, təhmen e iol
əhruinnati kəti tətəgɨnerəhan iətəmiasoli. Kəpə,mətəuNarmɨnrəhan təmolməməUhgɨn
təməhli itəmah. Kəni Narmɨn tatol məmə kitah kotəhrun nəniən kəm Uhgɨn məmə, “!Ik
rəhatɨmah tatə!” 16 Kəni Narmɨn aru Rəha Uhgɨn tətəni kəm narmɨtəmah məmə kitah
nenətɨ Uhgɨn mɨn. 17 Kəni mətəu-inu kitah nenətɨn mɨn, kitah okotos natimnati təuvɨr
mɨn iətəmUhgɨn təmələhu kalɨn məmə rəhatah. Kəni kitah Krɨsto okotos natimnati mɨn
əha. Kitah kotəhrun məmə inu nɨpəhriəniən mətəu-inu kitah kautətəu nahməiən kitah
min, kəni ko kotəhrunməmə Uhgɨn otəfa nɨsiaiən kəm tah təhmen e iətəmotol e Krɨsto.

Nepətiən əhagəhag
rəha Uhgɨn iətəm tətuva

18 Iəkəhrun məmə nahməiən iətəm kəutatɨg lan u rəueiu, okoteruh məmə ilah nati
əpnapɨn əmə nian Uhgɨn otol əpu nepətiən əhagəhag rəhan kəm tah. 19 Nɨpəhriəniən,
natimnati rəfin iətəm Uhgɨn təmol, inu nɨftəni mɨne natimnati iətəm kauteviə lan, mɨne
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neai, mɨne nati miəgəh mɨn, ilah kəutəhtahnin motolkeikei pɨk məmə okoteruh nian
iətəmUhgɨn otol pətɨgəmməmə nenətɨnmɨn u nɨpəhmɨn.

20 Kəutəsal=pən lanəha mətəu-inu Uhgɨn təmol məmə natimnati rəfin iətəm in təmol,
ilahkəutatɨgenəhlmɨnərahiən,motərurunoliənuək təuvɨrmɨn iətəmrəhalahaupən ikɨn.
Ilahkəsotolkeikeiən lanəha,mətəu inUhgɨn iətəmtəmol lanəhae lah. Kəni in təmolkeikei
məmə ilah okotələhu=pən rəhalah nuhuiniən lan, 21məmə in otɨtɨs ilah e nəmnəmɨtiən
mɨne nɨmɨsiən iətəm ilah kəutatɨg pəhriən lan. Kəni in otɨtɨs ilah lanəha məmə in təhrun
nəfəniən nepətiən əhagəhag kətiəh əmə kəm lah iətəmotəfən kəmnenətɨnmɨn.

22 Kitah kotəhrun məmə aupən agɨn mətəuarus=pa əha rəueiu, natimnati rəfin iətəm
Uhgɨn təmol, kəutasək təhmen e pətan kəti iətəm tətətəu nahməiən məmə otələs nətɨn.
23 Kəni səniəmə natimnati mɨn əmə iətəm Uhgɨn təmol, ilah kəutasək lanəha. Mətəu
kitah mɨn kəutasək lanəha, nati əpnapɨn məmə Uhgɨn təməfa rəkɨs nati təuvɨr kəm
tah, u Narmɨn Rəhan. Kəni Narmɨn in nəuvetɨn rəha natimnati təuvɨr agɨn mɨn
iətəm Uhgɨn otəpanəfa nian kəti. Kəni rəueiu kəutəhtahnin e nian əhruahru məmə
Uhgɨn otegəhan=pa ərəfin kəm tah natimnati iətəm təməhli itah ohni. Kəni in otɨtɨs
nɨpətɨtah əuas mɨn, məfa in vi mɨn. 24Təmətuəuin e nian Uhgɨn təmosmiəgəh itah, kitah
kəutələhu=pən əskasɨk rəhatah nuhuiniən e natimnati mɨn əha. Pəhriən, kitah kəsotos
əhanəhiən natimnati mɨn u. Nəmə kɨnotos rəkɨs, kəni kəsotuhuiniən ohni. 25 Mətəu
kəutələhu=pənrəhalahnuhuiniənenati kəti iətəmkəsotos əhanəhiən, kənimotol rəhalah
nətəlɨgiən təfəməhməutəhtahninmautəhtul əskasɨk.

26 Kəni təhmen məmə noliən rəha nuhuiniən əha tətasiru e tah, Narmɨn Rəha Uhgɨn
tətasiru e tah e rəhatah nəpəouiən, təhmen lanu məmə, kitah kotəruru məmə nati
nak kotəkeikei motəfaki ohni, mətəu Narmɨn Rəha Uhgɨn tətəni rəhatah lan nian kitah
kəutehkɨmɨs e noliən kəti iətəm nəghatiən tɨkə lan. 27 Kəni Uhgɨn iətəm in təhrun nɨki
nətəmimi, in təhrunnati NarmɨnRəhan tətəni,mətəu-inuNarmɨnRəhan tətəfaki e nəfaki
mɨn tatɨtəu=pən nətəlɨgiən rəha Uhgɨn.

Nətəlɨgiən rəha Uhgɨn
28 Kitah kotəhrun məmə, Uhgɨn tatol məmə natimnati rəfin iətəm kəutəhuva, inko

nati təuvɨr mɨn mɨne natimnati tərah mɨn, ilah rəfin kəutəhuva o nasiruiən e tah nətəm
kotolkeikei Uhgɨn, inu kitah nətəmimi nətəm in təmauɨn e tah e nətəlɨgiən rəhan. 29 Tol
lanəhamətəu-inu, aupən aupən agɨn, Uhgɨn tɨnɨtəpɨn rəkɨs itah, kəni e nian əha, in təməni
məmə noliən rəhatah otuva məhmen e Nətɨn məmə nətəmimi tepət okəhuva pian mɨn
mɨne nəuvɨnɨn mɨn, kəni in ilɨs e tah rəfin. 30 Kəni kitah u in təmaupən məni məmə
okəhuva rəhan, in təmauɨn e tah. Kəni kitah u nətəm təmauɨn e tah, in təmol itah
kotəhruahru e nəhmtɨn. Kəni kitah u nətəm təmol itah kotəhruahru, in otəfəri məfən
nɨsiaiənmɨne nepətiən əhagəhag rəhan kəm tah.

Nolkeikeiən asoli rəha Uhgɨn
31 Natimnati mɨn rəfin əha kəutəgətun itah məmə, Uhgɨn in tətəhtul=pa e tah, matol

natimnati rəfin məmə ilah natimnati təuvɨr mɨn e nəmiəgəhiən rəhatah, kəni nati
əpnapɨn əmə nəmə pəh tatol tɨkɨmɨr kəm tah. 32 In təməsəgɨniən o Nətɨn əhruahru məmə
otɨmɨs o tah rəfin, mətəu in təmegəhan əmə lan. Kəni nəmə in təməfa Nətɨn kəm tah,
kəni nati əkəku əmə məmə in otean itah e natimnati mɨn rəfin. 33 ?Pəh təhrun nətu=pa
mɨn nəghatiən kəti məmə kitah kəmotol tərah? Iətəmi kəti tɨkə, mətəu-inu, in Uhgɨn
iətəm təmol itah kotəhruahru, kitah nətəm in təmɨtəpɨn. 34 ?Kəni pəh təhrun nələhuiən
nəghatiən məmə kitah kotəkeikei motos nalpɨniən? Iətəmi kəti tɨkə, mətəu-inu Krɨsto
Iesu təmɨmɨs o tah, kəni nati kəti mɨn, Uhgɨn təmosmiəgəh in e nɨmɨsiən. Kəni rəueiu,
in tətəharəg e nɨkalɨUhgɨnmaru, ikɨn imanɨsiaiənmɨne nəsanəniən,mətəfaki kəmUhgɨn
o tah.
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35 ?Nak təhrun nələs rəkɨsiən itah e nolkeikeiən rəha Krɨsto o tah? ?Nərahiən, uə nian
iəkɨs mɨn, uə nərahiən iətəm nətəmimi kautol kəm tah, uə nəumɨs, uə rəhatah nautə tɨkə,
uə ikɨn tasɨlə ikɨn, uə nətəmimi nətəm kəutərəkɨnmotohamu kitah? Kəpə. !Nati kəti tɨkə!
36Nəmiəgəhiən rəhatah təhmen e nati Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Uhgɨn. Nian rəfin, nətəmimi kautolkeikei məmə okotohamu itɨmah o nərgəm.
Itɨmah iəkotəhmen e sipsip mɨn iətəmokohamu ilah.”
37Nɨpəhriəniən, e natimnati mɨn ərəfin əha, Krɨsto iətəm tolkeikei itah, tatol məmə kitah
kotapirəkɨs agɨn. 38Kəni iəkəhrun vivi agɨn məmə nati kəti tɨkə agɨn təhrun nos rəkɨsiən
itah e nolkeikeiən rəha Uhgɨn, inu nɨmɨsiən, uə nəmiəgəhiən, uə nagelo mɨn, uə iərmɨs
mɨn, uə natimnati iətəm tətuva əha rəueiu, uə natimnati iətəmotəpanuva, uə nəsanəniən
mɨn rəfin, 39uə natimnati əpəha ilɨs, uə natimnati ipai agɨn, uə nati kəti e natimnati rəfin
agɨn iətəmkotatɨg, ko ilah rəfin kəsotəhruniən nos rəkɨsiən itah e nolkeikeiən rəha Uhgɨn
iətəmkautos e Iərmənɨg rəhatah Krɨsto Iesu.

9
Pol təmolkeikei pɨkməmə nətəm Isrel okotəhatətə e Krɨsto

1Kəni rəueiu iəkolkeikei məmə iəkəghati e rəhakmɨn nətəmimi u nətəm Isrel, məmə ilah
tepət kəmotəpəh Krɨsto.
Iatəni pəhriən mətəu-inu itɨmlau Krɨsto kətiəh əmə, iəseiuəiən. Rəhak nətəlɨgiən tətəni

məmə nati u iətəni in nɨpəhriəniən, kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn tətegəhan lan. 2 Nɨkik
təmɨtəgɨt kəni mətahmə pɨk o lah nian rəfin. 3Nəmə iəu iəkəhrun nosiən nalpɨniən mɨne
niəməha rəha Uhgɨn, kəni inu otasiru e nətəmimak mɨnməmə okotəhatətə e Krɨsto, kəni
nɨkik tagiən əmə. Nɨpəhriəniən, nɨkik tagiən nəmə Uhgɨn otos rəkɨs iəu e Krɨsto iətəm
iəkolkeikei pɨk, nəmə in otasiruenətəmimakmɨnməməokotəhatətə lan. Iəkəninəghatiən
u, “nətəmimak mɨn,” mətəu-inu e nɨpətɨn, ilah nətəm Isrel təhmen lak. 4 Ilah nətəm
Isrel, kəni natimnati təuvɨr mɨn u rəhalah: Uhgɨn təməhli ilah məmə nenətɨn mɨn, kəni
təmol əpu rəhan nepətiən əhagəhag kəm lah, kəni məfən mɨn nəniəskasɨkiən mɨn rəha
nasiruiən,* kəni məfənmɨn Lou kəm lah, mɨne nəfakiən əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn, mɨne
nəniəskasɨkiən mɨn. 5 Kəni tɨpɨlah mɨn, ilah nətəmi asoli mɨn rəha Uhgɨn aupən, kəni e
nɨpətɨn ikɨn, Krɨsto təmsɨpən e lah, kəni in Uhgɨn iətəm in ilɨs e natimnati rəfin, iətəm
okotəni-vivi əmə kətan naunun tɨkə. Əuəh.†

Suaru iətəmUhgɨn təmɨtəpɨn nətəmimi lan
6Nətəm Isrel kəməsotəhatətəiən e Krɨsto, mətəu noliən əha təməsoliənməmə nəghatiən

rəha Uhgɨn təmei.‡ Nətəmimi rəfin nətəmkəutəniməmə Jekəp in kəha tərah rəhalah, ilah
kəutəni məmə ilah nətəm Isrel§. Mətəu səniəmə ilah rəfin u iətəm Uhgɨn tətəni məmə
ilah nenətɨn mɨn, nətəmimi pəhriən rəha Isrel. 7 Kəni e noliən əha inəha, ilah nətəm
kəmotsɨpən e Epraham, ilah səniəmə nətəmi pəhriən rəha Epraham. MətəuUhgɨn təməni
kəm Epraham məmə, “Namipɨm əhruahru otsɨpən e nɨra Aisək.” 8Nɨpətɨ nati u məmə,
ilah u kəmotsɨpən e Epraham səniəmə ilah rəfin nenətɨ Uhgɨn mɨn. Mətəu nenətɨ Uhgɨn
pəhriən, ilah nətəmimi nətəm kəmotair e nəniəskasɨkiən rəha Uhgɨn. Kəni ilah u namipɨ
Epraham pəhriən. 9 Tol lanəha mətəu-inu Uhgɨn təməni əskasɨk kəm Epraham lanu, “E
nian əhruahru lanu e nu iətəm tətuva, oiəkɨtəlɨg=pa, kəni Serə tɨnələs rəkɨs nətɨn kəti
iərman.”
8:36 Sam 44:22 9:3 Eks 32:32 9:4 Eks 16:10; 24:15-18; 33:12-23; 40:34-38 * 9:4 Nəniəskasɨkiən rəha
nasiruiən nəuvein tol lanu lan: (Noa) Jen 9:8-17; (Epraham) Jen 12:2-4; 15:9-21; 17:1-27; (Isrel) Eks 19–24; (Finehas)
Nam25:10-13; (Tefɨt) 2Saml7:5-16; (Isrel— invi) Jer 31:31-34. † 9:5 Ikɨnmɨn tepət eNiutestɨmɨn, Pol tətəni-viviUhgɨn
nian təniməmə tətuəuinmɨn nɨkin tətəhti in, təhmen e Rom 7:25; 8:31-39; 11:33-36. ‡ 9:6 Uhgɨn təməniəskasɨk kəm
Epraham, Aisək, mɨne Jekəpməmə namipɨn tərahmɨn rəhalahal okotos nəuvɨriənmɨn rəha Uhgɨn. Nəuvɨriənmɨn əha
kəməhuva pəhriən e IesuKrɨsto nian nətəmimi kəutəhatətə lan. § 9:6 Isrel in nərgɨn kətimɨn rəha Jekəp. 9:7 Jen
21:12 9:8 Kəl 4:23 9:9 Jen 18:14



ROM 9:10 300 ROM 9:27

10Mətəu nəghatiən təsoliən naunun u ikɨnu. Nətɨ Serə u Aisək təmit Rəpekə, kəni in
təmələs mil-mil keiu. Rəhalau tatə u Aisək, kəha tərah rəha nətəm Isrel. 11Mətəu nian
mil-mil mil u kəməsuair əhanəhiən, kəni məsuol əhanəhiən nati kəti iətəm təuvɨr uə
tərah, Uhgɨn təməni=pən nəghatiən kəti kəm Rəpekə. Kəni nəghatiən u tətəgətun vivi
məmə Uhgɨn tətɨtəpɨn nətəmimi tatɨtəu=pən əmə rəhan nətəlɨgiən, 12mətəu səniəmə kitah
kəmotol nati təuvɨr kəti uənati tərah kəti. Uhgɨn təməni kəmRəpekəməmə, “Nətɨmiətəmi
asoli, otol əhruinkəmnətɨmin əkəku lan.” 13Kəni inu tatɨtəu=pən əmənəghatiəneNauəuə
Rəha Uhgɨn iətəm tətəni məmə, “Iəmɨtəpɨn Jekəp, mətəu iəməpəh Iso.”*

14 ?Okotəhrəni əha rəueiu? ?Okotəni məmə noliən rəha Uhgɨn təsəhruahruiən? !Kəpə!
Kotəhrunməmə in tatol təhruahru. 15Uhgɨn təməni kəmMosɨs məmə,
“Iəu pɨsɨn əmə iəkɨtəpɨn nətəmimi nətəmoiəkasək əhruin ilah,
kəni iəu pɨsɨn əmə iəkɨtəpɨn nətəmimi nətəmoiəkol nəuvɨriən kəm lah.”
16 Kəni tol lanəha, kitah kəsotosiən nəniəskasɨkiən rəha Uhgɨn o nati kəti iətəm kautol,
təhmenməmə kautolkeikei pɨk in, uə təhmenməmə kitah kautol uək ohni, kəpə. Kautos
əmə e nasəkəhruiniən rəha Uhgɨn. 17 E Nauəuə Rəha Uhgɨn, in tətəni kəm Fero, kig rəha
Ijɨp məmə, “Iəmləfəri ik o nati kətiəh əmə məmə nətəmimi okotafu rəhak nəsanəniən e
nəmiəgəhiən rəham, məmə nətəmimi okotəni pətɨgəm nərgək e nɨtənimtəni mɨn rəfin.”
18 Kəni nɨpətɨ nati u məmə, Uhgɨn rəhan nasəkiən tepət o nətəmimi nəuvein mətəu-inu
in aru tolkeikei məmə otol lanəha. Kəni in tatol nətəmimi nəuvein məmə ilah kotəpəh
nətəuiən rəhan nəghatiənmətəu-inu in aru tolkeikei məmə otol lanəha.

19Mətanəmə itəmahkəti otətapuəhohniəuməmə, “NəməUhgɨn tatolnətəmiminəuvein
məmə ilah kotəpəh nətəuiən rəhan nəghatiən, kəni ilah okotəkeikei motol lanəha. ?Kəni
təhro Uhgɨn tətəni məmə ilah kəmotol təfagə tərah?” 20Mətəu pəh iəkəni kəm ik məmə,
ik iətəmimi əmə. Təhro nətagət rəkɨs əsanən e nəghatiən rəha Uhgɨn. Nɨkitəmah təhti-to.
Nɨlosɨ nati kəmol e nəuanəriəpɨg†, ko təsəniən kəm iətəmi təmolməmə, “Nəməhromol iəu
məmə iəkol lanu lan?” 21 Iətəmimi iətəmtəmolnatimnati enəuanəriəpɨg, in təhrunnosiən
nəuanəriəpɨg kəti mol nosɨnati lan keiu, kəti iətəm təuvɨr rəha noliən lafet, kəni kəti mɨn
rəha uək əpnapɨn əmə.

22Kəni Uhgɨn təhrun nɨtəu-pəniən noliən əha e nətəmimi. Nəmə in tolkeikei, in təhrun
noliən ilah məmə otərəkɨn ilah. In tolkeikei məmə otol pətɨgəm məmə niəməha tatol o
təfagə tərah, kəni in otol nalpɨniən asoli kəmnətəmimi nətəm kautol təfagə tərah. Mətəu
nati əpnapɨn in tatol lanəha, rəhan nətəlɨgiən təfəməh məsol uəhaiən nalpɨniən kəm lah
nətəm kautol məmə nɨkin otahmə. 23 Rəhan nətəlɨgiən təfəməh lanəha məmə in otol
pətɨgəmnəuvɨriənasoli rəhankəmnətəmimɨnunətəmin tolkeikeiməmə rəhannasəkiən
otepət o lah. In təmol əpenə-penə ilah aupən aupən agɨnməmə ilah okotatɨg e nəuvɨriən
rəhaUhgɨn əpəhaenegəueneai. 24 Inukitah rəfinnətəmin təmɨtəpɨn, kəni səniəmənətəm
Isrel əmə, mətəu Nanihluəmɨn. 25Təhmen əmə e nati nak Uhgɨn təməni e Nauəuə u rəha
Hoseəməmə,
“Nətəmimɨn əha u səniəmə rəhakmɨn nətəmimi,
iəkauɨn e lahməmə, ‘rəhakmɨn nətəmimi.’
Kəni nətəmimi nətəm iəməsolkeikeiən ilah aupən,
iəkauɨn e lahməmə, ‘nətəmimi nətəm iəkolkeikei.’
26 Kəni ikɨnu əhruahru, iətəm iəməni kəm lah məmə, ‘Itəmah səniəmə rəhak mɨn

nətəmimi,’
nətəmimi okotauɨn e lahməmə, ‘Ilah nenətɨ Uhgɨn iətəm tətəmiəgəh.’ ”
27Kəni iəni Aiseə təmətəghati e nətəm Isrel mɨn e nian tətəni pətɨgəmməmə,
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“Nati əpnapɨn nəmə nətəm Isrel tepət təhmen e nɨpəkɨl e nɨkalɨ nɨtəhi, mətəu Uhgɨn
otosmiəgəh əmə ilah nəuan nəuvein, 28mətəu-inu Iərmənɨg in otol rəfin uəhai əmə
rəhan nəghatiən o nəfəniən nalpɨniən kəmnətəmimi e nɨtənimtəni mɨn.”

29Kəni təhmen e nəghatiən iətəm iəni Aiseə təməni aupənməmə,
“Nəmə Iərmənɨg Əsanən Pɨk Agɨn in təsegəhaniən e tahməmə rəhatah kəti nɨrə otəmiəgəh,

kəni kitah kəməhuvamotəhmen e nətəmSotəmmɨne Kəmorə iətəm in təmoh-apɨs
lah.”

Nətəm Isrel kəməsotəhatətəiən
30 ?Nɨpətɨnəghatiənmɨnunak? Nɨpətɨn tol lanuməmə, Nanihluəmɨnnətəmkəsotalkut

əskasɨkiənməməokotəhruahru enəhmtɨUhgɨn, Uhgɨn təmol ilahkotəhruahru enəhmtɨn
e nəhatətəiən rəhalah. 31 Mətəu nətəm Isrel kəmotalkut pɨk e suaru rəha nɨtəu-pəniən
Lou məmə ilah okotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Mətəu ilah kəsotəhruahruiən. 32 ?O nak?
Mətəu-inu ilah kəmotalkut pɨk məmə okotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn e noliən təuvɨr mɨn
rəhalah,mətəukəsotohtəu-pəniənsuarurəhanəhatətəiən. Ilahkautohpɨkɨn “KəpielRəha
Noh Pɨkɨniən.” 33 Inu təhmen e Nauəuə Rəha Uhgɨn iətəm tətəni məmə,
“!Oteruh-to! Iəmaharu Kəpiel kəti əpəha Jerusɨləm‡məmə nətəmimi okotoh pɨkɨn,
in Kəpiel iətəmotol ilah kotəmei.
Mətəu iətəmimi iətəm tətəhatətə e Iətəmi əha§, ko in otəsaulɨsiən nian təhtul e nəhmtɨ

Uhgɨn.”

10
1 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Iəkolkeikei pɨk məmə Uhgɨn otosmiəgəh nətəm Isrel,

kəni nian rəfin iətəfaki ohni. 2 Iəu iətəni pətɨgəm kəm təmah məmə ilah kəutalkut pɨk
o noliən natimnati iətəm otol nɨki Uhgɨn tagiən. Mətəu noliən rəhalah təsɨsɨpəniən e
nəhruniən iətəm təhruahru. 3 Ko ilah kəsotohtəu-pəniən suaru rəha Uhgɨn məmə ilah
okəhuva motəhruahru e nəhmtɨn, mətəu-inu ilah kotəruru suaru rəhan, kəni motalkut
məmə okotohtəu=pən rəhalah aru suaru, suaru rəha nɨtəu-pəniən Lou. 4 Lou təmalkut
pau məmə tol itah kotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, mətəu e suaru u təruru noliən. Mətəu
Krɨsto təmol naunun e suaru u. In təmol suaru təuvɨr məmə nətəmimi rəfin nətəm
kəutəhatətə əmə lan, ilah rəfin okotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn.

Nəmiəgəhiən iətəmUhgɨn tətəfa, in rəha nətəmimi ərəfin.
5 Mosɨs təmətei nəghatiən kəti o suaru rəha nɨtəu-pəniən Lou məmə iətəmi kəti tuva

məhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. In təməni məmə, “Iətəmimi iətəm tatol natimnati rəfin agɨn
iətəmLou tətəni, in otos nəmiəgəhiən itulɨn.”

6 Mətəu suaru rəha nəhatətəiən məmə iətəmi kəti tuva məhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn
təpiə əmə, məmə kitah kəsotoliən nati kəti mətəu-inu Krɨsto tɨnol rəkɨs rəfin. Təhmen
e Nauəuə Rəha Uhgɨn iətəm tətəni məmə, “Səniəmə nəkəkeikei muvən e negəu e neai,”
məmə onəkəsal e Krɨstomələsmeiuaiumuvaməmə otasiru lam. 7Kəni tətənimɨnməmə,
“Səniəmə nəkəkeikei muvən əpəha ipai ikɨn ima nətəm kəmohmɨs,” məmə nəkəfətɨgəm
Krɨsto mol təmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən. Nɨpəhriəniən. Uhgɨn tɨnol rəkɨs natimnati mɨn əha.
8 ?Mətəu, tətəni mɨn nak? Tətəni məmə, “Nəghatiən Rəha Uhgɨn in iuəkɨr əmə ohnik. In
əpəha e nohlɨm mɨne nɨkim.” Nəghatiən u in nəghatiən rəha nəhatətəiən iətəm iəutəni
pətɨgəm.

9 Tol lanəha mətəu-inu, nəmə nəkəni pətɨgəm e nohlɨm məmə Iesu in Iərmənɨg, kəni
nəmənəkəhatətə e nɨkimməməUhgɨn təmosmiəgəh in e nɨmɨsiən, kəni Uhgɨn otosmiəgəh
ik. 10Kəni inunɨpəhriəniən lanəhamətəuUhgɨn tatol iətəmimikəti tətəhruahruenəhmtɨn
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nian iətəmi əha tətəhatətə pəhriən lan e nɨkin. Kəni Uhgɨn tatosmiəgəh iətəmimi kəti nian
in tətəni pətɨgəme nohlɨnməmə Iesu in Iərmənɨg rəhan. 11Təhmen e Nauəuə rəha Uhgɨn
iətəm tətəni məmə, “Nətəmimi rəfin nətəm kəutəhatətə e iətəmi əha, ilah okəsotaulɨsiən
nian okotəhtul e nəhmtɨ Uhgɨn.”

12 Nəghatiən əha rəha nətəmimi rəfin, nati əpnapɨn nəmə ik iətəm Isrel, uə Ianihluə
kəti, mətəu-inu Iərmənɨg kətiəh əmə u tətarmənɨg e nətəmimi rəfin, mətətuati e rəhan
nəuvɨriən kəmnətəmimi rəfin nətəmkəutətapuəh ohni. 13Təhmen e Nauəuə Rəha Uhgɨn
iətəm tətəni məmə, “Nətəmimi rəfin nətəm kotauɨn e nərgɨ Iərmənɨg məmə otosmiəgəh
ilah, in otosmiəgəh ilah.”

14 ? Mətəu nətəmimi okotəhro motauɨn e Iərmənɨg o nosmiəgəhiən ilah, nəmə
kəsotəhatətəiən lan? ?Kəni okotəhro motəhatətə lan nəmə kəsotətəuiən nanusiən lan
kəti? ?Kəni okotəhro motətəu nanusiən nəmə iətəmi kəti təsəni pətɨgəmiən kəm lah? 15 ?
Kəni nətəmimi okotəhromotəni pətɨgəmnanusiən təuvɨr nəməUhgɨn təsahli-pəniən ilah?
Təhmen e Nauəuə Rəha Uhgɨn iətəm tətəni məmə, “!In nati təuvɨr agɨn nian iətəmi kəti
tətuva o nəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr!”

16Kəni nɨpəhriəniən, nətəmIsrelmɨneNanihluəmɨn kɨnotətəu rəkɨs nanusiənu. Mətəu
səniəmə nətəm Isrel rəfin nətəm kəmotos e nɨkilah nanusiən təuvɨr. Təhmen e nəghatiən
iətəm Aiseə təmətei məmə, “Iərmənɨg, nətəmimi təkəku əmə kəmotəni nɨpəhriəniən e
nəghatiən rəhatɨmah.” 17Kəni tol lanəha, nəhatətəiən tatsɨpən e nati iətəm natətəu, kəni
nati iətəmnatətəu tatsɨpən e nanusiən iətəmkətəni e Krɨsto.

18 ?Mətəu iəkətapuəh mɨn məmə, ilah kəmotətəu uə kəpə? Əuəh, kəmotətəu. Nauəuə
rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Nəghatiən təmuvən ikɨnmɨn rəfin e nɨtənimtəni mɨn,
təmuvən ikɨnmɨn rəfin agɨn.”
19 ?Kəni iəkətapuəh əmə o nati kəti mɨn məmə, nətəm Isrel kəmotəhrun, uə kəpə? Əuəh,
kəmotəhrun. Mosɨs təmaupənməni məmə,
“Iəkol itəmah nəkotetet nətəmimi e nɨtəni əpnapɨn əmə iətəm iəkol təuvɨr kəm lah,
kəni iəkol niəməha tol itəmahmətəu-inu iəkol təuvɨr kəmnɨtənimɨn iətəmkəmotalməli.”*
20Kəni uərisɨg Aiseə təsəgɨniən o nəniənməmə,
“Nətəmimi nətəmkəsotəsaliən lak, kəmoteruh iəu;
Nətəmimi nətəmkəsotətapuəhiən lak, iəmol pətɨgəmaru iəu kəm lah.”
21Mətəu Aiseə təməni nəghatiən rəha Uhgɨn kəmnətəm Isrel məmə,
“E nian rəfin, nian rəfin, iəmuahru e nəhlməkməmə iəkasiru e təmah,
itəmah nətəmnautəhti nəuiakməutəuhlin nəmtahtəmah kəm iəu.”

11
Uhgɨn tətasəkəhruin əhanəh nətəm Isrel

1 Pəh iəkətapuəh o nəghatiən kəti e nətəm Isrel. ? In pəhriən uə kəpə məmə Uhgɨn
təməuhlin nəmtahn o rəhan nətəmimi? !Kəpə! Oteh-to iəu. In təməsəuhliniən nəmtahn
kəmiəuu iətəmIsrel, iatsɨpən eEpraham, nɨrə rəhaBenjəmɨn. 2Aupənaupənagɨn, Uhgɨn
təmɨtəpɨn nətəm Isrel məmə in otolkeikei ilah, kəni ilah okəhuva rəhan mɨn nətəmimi.
Kəni in təməsəuhliniən nəmtahn kəm lah. Nəkotəhrun uə kəpə məmə nati nak Nauəuə
Rəha Uhgɨn tətəni e Elaijə. In təmətapuəh əskasɨk o Uhgɨnmətəni pətɨgəmnərahiən iətəm
Isrel təmol. 3 In təniməmə, “Iərmənɨg, kəmotohamu rəham iənimɨnmotoh-əuarɨs-əuarɨs
rəham oltəmɨn. Kəni iəu pɨsɨn əmə iətatɨg, kəni məutalkut mɨnməmə okotohamu iəu.”
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4 ?Mətəu Uhgɨn təməni=pən nak kəm in? In təməni məmə, “Iətaskəlɨmnətəmimi səpɨn-
tausɨnməmə rəhakmɨn, nətəmkəsotəfakiən kəmuhgɨn eiuə u Paal.”

5 Kəni təhmen əmə əha rəueiu, nətəm Isrel nəuan nəuvein əha ikɨn nətəm Uhgɨn
təmɨtəpɨn ilah e rəhan nəuvɨriən. 6 Kəni mətəu-inu Uhgɨn tatosmiəgəh ilah e nəuvɨriən
rəhan, kəni təməsoliən e natimnati təuvɨr mɨn iətəm ilah kautol. Mətəu nəmə
təmosmiəgəh ilahmətəu-inu ilahkautolnatimnati təuvɨrmɨn, kəninəuvɨriən iətəmUhgɨn
tətətuati lan kəm lah, in tɨkə, təhmenməmə tətətəou əmə ilah o rəhalah uək.

7 ?Kəni təhro? Nətəm Isrel tepət kəmotəsal pɨk o suaru rəha nuvaiən məhruahru e
nəhmtɨUhgɨn,mətəukəməsotosiən. Mətəu ilahUhgɨn təmɨtəpɨn ilah, kəmotos. Mətəu ilah
rəfin kəməsotosiən, Uhgɨn təmol ilahməmə kotəpəh nətəuiən rəhan nəghatiən. 8Təhmen
əmə e iətəmNauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Kəni mətəuarus=pa u rəueiu, Uhgɨn təmolməmə nətəlɨgiən rəhalah tətapɨli alu,
kəni mol məmə nəhmtɨlah təpɨs,
kəni mol məmə nɨpəgtəlgɨlah talu.”
9Kəni Kig Tefɨt təməni məmə,
“Pəhnauəniən rəhalah tepət otuvaməhmen enəuanɨkulu kəti, iətəmotoh-ərain ilah,mol

ilah kotəni məmə natimnati rəfin təuvɨr əmə.
Pəh rəhalah natimnati təuvɨr okəhuva kəpiel kəti rəha noh pɨkɨniənmɨne nalpɨniən kəm

lah.
10Pəh nəhmtɨlah tapinəpuməmə kəsoteruhiən nati,
Pəh nəkau e lah təgəu agɨn e nərahiən rəhalah nian rəfin.”

Suaru rəha Uhgɨn
o nosmiəgəhiənNanihluəmɨn

11 ?Kəni iəkətapuəhmɨnməmə, nətəm Isrel kəmotoh pɨkɨnmotəmei motorin məmə ko
kəsotəhtulmɨniən? !Kəpə! O rəhalah nəmkarəpəniən, Uhgɨn təmol suaru o nosmiəgəhiən
Nanihluə mɨn məmə otol nətəm Isrel kotetet nətəmimi mɨn əha, kəni motolkeikei rəhan
nəuvɨriən. 12 !Tol lanəha, nəmə Nanihluə mɨn kəmotos nəuvɨriən rəha Uhgɨn mətəu-inu
nətəm Isrel kəmotəpəh nosmiəgəhiən rəha Uhgɨn, kəni nətəm Isrel rəfin nətəm Uhgɨn
təmɨtəpɨn rəkɨs, nian ilah okotəhatətə e Krɨsto, nəuvɨriən rəha Uhgɨn otuvamepət!

13Rəueiu iətəghati kəmtəmahNanihluəmɨn. Mətəu-inu iəuaposɨl rəhatəmahNanihluə
mɨn, iəu iətəni-vivi rəhak uək 14məmə, iəu iəkol məta nətəmimakmɨn nətəm Isrel kotetet
Nanihluəmɨnohni, kənienoliən əhaUhgɨnotosmiəgəhnəuvein. 15NianUhgɨntəməuhlin
nəmtahn o nətəm Isrel, kəni in məmki=pa Nanihluə mɨn kəhuva məmə rəhan niəli mɨn.
Mətəu nian in otos nətəm Isrel kəhuva mɨn ohni, inu in nati asoli kəti, təhmen e nətəm
kəmohmɨs kəmotəmiəgəhmɨn. 16Nəmənətəmimikətələhukalɨnnəvepɨret rəhanauəniən
vi məmə rəha Uhgɨn, kəni pɨret apiəpiə, in mɨn rəha Uhgɨn.* Kəni e nəghatiən rəha nɨgi,
nəmə nəukətɨn rəha Uhgɨn, kəni nəhlmɨnmɨn, ilah mɨn rəha Uhgɨn. Nəghatiən u, nɨpətɨn
təni məmə nəmə Epraham mɨne mipɨn mɨn aupən, ilah rəha Uhgɨn, kəni nɨmənin mɨn
rəhalah, ilahmɨn rəha Uhgɨn.

17 Mətəu nəhlmɨ nɨgi mɨn nəuvein rəha nasumiən lan, Uhgɨn təmatgəhli rəkɨs, inu
təhmen e nətəmimi nəuvein rəha Isrel. Kəni itəmahNanihluəmɨn, nəkotəhmen e nəhlmɨ
nɨgi u olif əpnapɨn mɨn e nɨkinati. Uhgɨn təmɨlpɨn itəmah e nəukətɨ nɨgi məmə nəkotos
nɨmeilah, kəni rəueiu nəkotos nəuvɨriən iətəm Uhgɨn təməniəkɨs kəm Epraham mɨne
nətɨn mɨn u in nəukətɨ nɨgi.† 18 Mətəu itəmah Nanihluə mɨn, nəsotəghati əuvsaniən
məmə Uhgɨn təmɨlpɨn itəmah e nɨgi iətəm təmatgəhli rəkɨs ikɨn, u təhmen e nətəm Isrel

11:4 1King 19:18 11:6 Kəl 3:18 11:8 Dut 29:4; Aes 29:10 11:10 Sam69:22,23 11:11 Uək 13:46 * 11:16
Nəghatiən u rəha pɨret tatsɨpən eOltestɨmɨn. In tətəghati e nian kautos nauəniən vi e nasumiən. Nətəmimi kautol pɨret
lan, kənimotaupənməutəfən nəve pɨret nəuvetɨn kəmUhgɨn. Kəni in tətəgətunməmə pɨret apiəpiə, inmɨn rəha Uhgɨn,
kəni ilah kotəhrun nuniən. Nam 15:20 † 11:17 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “Kəni rəueiu, nautos nəhu
nɨgi təuvɨr rəha nəukətɨ nɨgi u olif.” 11:17 Efəs 2:11-19
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nəuvein. Sotaluiənməmənəukətɨnɨgi tətaugɨn itəmah,mətəu səniəmə itəmahnəhlmɨnɨgi
nəutaugɨn nəukətɨ nɨgi.

19 Kəni nəmə iətəmi kəti otəfəri ohni məni məmə, “Uhgɨn təmatgəhli rəkɨs nəhlmɨ nɨgi
mɨn nəuvein məmə otɨlpɨn iəu iəkos nɨmeilah.” 20 In nɨpəhriəniən, mətəu tətatgəhli
rəkɨs ilah mətəu-inu kəsotəhatətəiən e Uhgɨn. Kəni itəmah nəkotəpeir=pən e nəukətɨ
nɨgi e nəhatətəiən əmə rəhatəmah. Kəni tol lanəha sotagət-əfəriən ohni, mətəu itəmah
nəkotəkeikei motəgɨn, 21mətəu-inu Uhgɨn təmatgəhli rəkɨs nəhlmɨ nɨgi nəuvein lanəha,
kəni nəmə nəsotəkeikeiən o nosiən nəhatətəiən əskasɨk lan, kəni in otatgəhli rəkɨs itəmah.

22Otətəlɨg e noliən pəti mil rəhaUhgɨn kəmnətəmimi: in tatol təuvɨr kəmnəuvein, kəni
mətələhu nəghatiən əskasɨk kəmnəuveinmɨn. In təmələhu nəghatiən əskasɨk o nətəmimi
nətəmkəmotəhtinəuian,mətəu in tatol təuvɨrkəmtəmah,nəmənəkotəkeikeiməutəhatətə
lan e rəhan nəuvɨriən. Mətəu nəmə nəkotəpəh nəhatətəiən lan, kəni in otatgəhli rəkɨsmɨn
itəmah. 23 Kəni nəmə nətəm Isrel kohtəlɨg=pa mɨn məutəhatətə e Uhgɨn, kəni in otɨlpɨn
mɨn ilah e nəukətɨn,mətəu-inu tatos nəsanəniən o noliən lanəha. 24Kəni nɨpətɨ nəghatiən
uməmə, itəmahNanihluəmɨn, itəmahnəkotəhmenenəhlmɨnɨgi u olif əpnapɨnenɨkinati
iətəm Uhgɨn təmətei rəkɨs, kəni mɨlpɨn=pən e nɨgi u olif e nasumiən rəhan. Noliən əha
səniəmə noliən əhruahru kəti rəha nɨgi, o nosiən nəhlmɨ nɨgi pɨsɨn kəti mɨlpɨn=pən e nɨgi
pɨsɨnkəti. MətəunətəmIsrel, kotəhmenenəhlmɨnɨgiuolif əpəhaenasumiən. Kəni rəueiu
tɨmətɨgməmə Uhgɨn otɨlpɨnmɨn ilah e nəukətɨlah əhruahru.

Nasəkiən rəha Uhgɨn tepət
o nətəmimi rəfin

25 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Iəkolkeikei məmə nəkotəhrun nati oneuən u məmə,
itəmah nəsotəfəri pɨkiən itəmah. Uhgɨn təmol məmə nətəm Isrel nəuvein kəmotəpəh
nətəuiən rəhan nəghatiən. Mətəu noliən əha otətatɨg əmə mətəuarus=pa Nanihluə mɨn
rəfin nətəmUhgɨn təmɨtəpɨn, ilah okotəhatətə lan. 26Kəni e noliən əha, Uhgɨn otosmiəgəh
rəfin nətəm Isrel. Təhmen əmə e nati Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Iətəmi otosmiəgəh nətəmimi otsɨpən e nətəm Isrel;‡
in otos rəkɨs noliən tərah rəha nətəm Isrel.
27Kəni inu nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən rəhak kəm lah məmə iəkafəl rəkɨs təfagə tərah

rəhalah.”
28 Nətəm Isrel kəmotəpəh nanusiən təuvɨr rəha Iesu Krɨsto, kəni tol lanəha, ilah

kəməhuva tɨkɨmɨr mɨn rəha Uhgɨn. Mətəu nati u in o nəuvɨriən rəhatəmah mətəu-
inu rəueiu, Uhgɨn təməfɨnə rəhan nəuvɨriən kəm təmah Nanihluə mɨn. Mətəu Uhgɨn
tatolkeikei əhanəh nətəm Isrel mətəu-inu in təmɨtəpɨn ilah, kəni ilah nɨrə rəha Epraham,
Aisək, mɨne Jekəp. 29 Tol lanəha mətəu-inu, nian Uhgɨn təmɨtəpɨn rəkɨs nətəmimi kəni
mol təuvɨr kəm lah, ko in təsəuhlin mɨniən e rəhan nətəlɨgiən. 30 Itəmah u Nanihluəmɨn,
aupən nəmautəhti nəuia Uhgɨn. Mətəu rəueiu, Uhgɨn təmasək o təmah mətəu-inu nətəm
Isrel kəmotəhti nəuian. 31Kəni təhmen-əhmen əmə, nətəm Isrel kəmotəhti nəuia Uhgɨn
rəueiu, məmə nasəkəhruiniən rəha Uhgɨn təhrun nepətiən o lah. Tol lanəha mətəu-inu
rəueiu ilah kauteruhməmə nasəkiən rəha Uhgɨn tepət o lah, kəni məta ilah okotolkeikei
məmə Uhgɨn otol mɨn lanəha e lah. 32Nətəmimi rəfin kəutəhti nəuia Uhgɨn, kəni in tatol
məmə rəhalah noliən tərah tətaskəlɨm ilah. In təmol lanəhaməmə rəhan nasəkiən otepət
o lah ərəfin.

Noliən rəha Uhgɨn in təuvɨr agɨn
33 !Otafu-to! !Nəuvɨriən rəha Uhgɨn o nətəmimi, mɨne nətəlɨgiən rəhanmɨne nəhruniən

rəhan, ilah rəfin kotepət agɨn! Kitah kotəruru agɨn noliən rəha nətəlɨgiən rəhan, mɨne
rəhan suarumɨn. Inu təhmen=pən əmə e Nauəuə Rəha Uhgɨn iətəm tətəni məmə,
34 “Iətəmi kəti tɨkə təhrun natimnati iətəm tətatɨg e nətəlɨgiən rəha Uhgɨn.
11:22 Jon 15:2,4 ‡ 11:26 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “otsɨpən Saion.” Saion in nərgɨn kəti mɨn rəha
Jerusɨləm, kəni in tətəgətun=pən nətəm Isrel.
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Kəni iətəmi kəti tɨkə iətəm təhrun nəfəniən nəghatiən kəti məmə otasiru e Uhgɨn.”
35 “Iətəmi kəti tɨkə iətəm təhrun nəfən aruiən nati kəti rəhan kəm Uhgɨn mətəu-inu,

natimnati rəfin agɨn rəha Uhgɨn rəkɨs.”
36Tol lanəhamətəu-inuUhgɨn təmolnatimnati rəfin, kəninatimnati rəfinkəutatɨgmətəu-
inu nəsanəniən rəhan tətaskəlɨm ilah, kəni natimnati rəfin in təmolməmə rəhan.
!Pəh kitah kotəfən nəni-viviən kəm in tatuvənmatuvən naunun tɨkə! Əuəh.

12
Sakrifais iətəmnəmiəgəhiən tətatɨg lan

1 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Mətəu-inu nasəkəhruiniən rəha Uhgɨn tepət o tah,
iəkətapuəh əskasɨk o təmah məmə nəkotəfən nɨpətɨtəmah ərəfin kəm Uhgɨn təhmen e
sakrifais kəti iətəmtətəmiəgəh, kəninəkotələhukalɨnməmə rəhan, kəninɨkin tətagiən lan.
Inu suaru əhruahru iətəm onəkotəfaki kəm Uhgɨn lan. 2 Sotosiən noliən rəha nətəmimi
rəha nɨftəni u, mətəu pəh Uhgɨn otol nəkotəuiək-to e nətəlɨgiən təuvɨr rəhatəmah məmə
noliənrəhatəmahokəhuvamotəuvɨr. Kəni tol lanəha, itəmahonəkotəhrunnakiliən,mɨne
nəhruniən, kəni nɨtəpɨniən noliən təuvɨr mɨn iətəmUhgɨn tolkeikei, inu noliənmɨn iətəm
təuvɨr, mɨne noliənmɨn iətəm tatol nɨkin tətagiən, mɨne iətəm təhruahru.

3 Kəni e nəuvɨriən iətəm Uhgɨn təməfa kəm iəu, iətəni=pɨnə kəm təmah rəfin məmə
sotəfəri aruiən itəmah. Mətəu e nətəlɨgiən əhruahru, oteruh nəsanəniənmɨn iətəmUhgɨn
təməfɨnə kəm təmah e nəhatətəiən rəhatəmah e Krɨsto. Kəni nian nəkoteruh nəsanəniən
mɨn əha, oteruh rəhatəmah noliən mɨn, motakil moteruh məmə rəhatəmah noliən mɨn
təuvɨrməhmenmotohtəu=pənnəsanəniənmɨn iətəmUhgɨn təməfɨnəkəmtəmah, uəkəpə.

4Nɨpətɨ iətəmimi, rəhannəuəlɨ-nəuəlɨn tepət, kəni nəuəlɨ-nəuəlɨnɨpətɨn əha, rəhalah əha
ikɨnuəkpɨsɨnpɨsɨnmɨn iətəmkautol. 5Kəni təhmen=pən əmə enətəmkəutəhatətə eKrɨsto.
Kitah tepət, mətəu kəutəhuva nɨpətɨn kətiəh əmə lan, kənimotarəriə aru əmə e kitahmɨn.

6 Kəni Uhgɨn təməfa nəsanəniən o noliən uək pɨsɨn pɨsɨn mɨn tatɨtəu=pən nəuvɨriən
rəhan iətəm təməfa kəm tah. Uhgɨn tətəfən kəm iətəmi kəti nəsanəniən o nəni pətɨgəmiən
nəghatiən rəhan iətəm in tətəfən əhruahru kəm in. Kəni pəh iətəmi u otəni pətɨgəm
nəghatiən mɨn əha tɨtəu=pən nəhatətəiən rəhan məmə Uhgɨn təməghati kəm in. 7Nəmə
iətəmi kəti tatos nəsanəniən o nasiruiən, pəh in tasiru; nəmə in tatos nəsanəniən o
nəgətuniən, pəh in təgətun; 8nəmə in tatosnəsanəniənonəfəriənnətəlɨgiən, pəh inotləfəri;
nəmə in tatos nəsanəniənonəfəniənməni, pəh in otəfən tepət; nəmə in tatos nəsanəniəno
nitiən niməfaki, pəh in tol e nɨkin rəfin; nəmə in tatos nəsanəniən o nasəkəhruiniən, pəh
in tol e nɨkin agiən.

Suaru rəha nolkeikeiən nətəmimi
9 Noliən rəha nolkeikeiən rəhatəmah o nətəmimi, otəkeikei mol nɨpəhriəniən lan.

Otəməki e noliən tərah mɨn, kəni motaskəlɨm əskasɨk noliən təuvɨr mɨn. 10 Otolkeikei
itəmahmɨn təhmenməmə itəmah piatəmahmɨnmɨne nəuvɨnɨtəmahmɨn. Itəmah kətiəh
kətiəh nəkotalkut pɨk məmə onəkotɨsiai itəmahmɨn. 11Otəkeikei nian rəfin o noliən uək
rəha Uhgɨn e nɨkitəmah rəfin təhmen e nɨgəm tatuəu, kəni məsotəpəouiən. 12 Otagiən
mətəu-inu nəmotələhu=pən əskasɨk rəhatəmah nuhuiniən e Uhgɨn. Kəni nian nərahiən
tuva, otol rəhatəmah nətəlɨgiən tatəfəməh. Kəni motəghati kəm Uhgɨn e nəfakiən nian
rəfin. 13Otəfən kəm nətəmimi rəha Uhgɨn nati nak iətəm rəhalah tɨkə. Otəkeikei motol
təuvɨr kəm iapɨspɨs mɨn nətəmkəutəhuva imatəmah ikɨn.

14 Otətapuəh o Uhgɨn məmə otol nəuvɨriən kəm nətəm kautol nərahiən kəm təmah.
Sotəuiakəniən e lah, mətəu otətapuəh o Uhgɨn məmə otol nəuvɨriən kəm lah. 15Otagiən
itəmah nətəm kəutagiən. Kəni otasək itəmah nətəm kautasək. 16 Otol rəhatəmah
nətəlɨgiən təhmen-əhmen əmə e təmah mɨn rəfin. Nɨkitəmah təsəhtiən məmə itəmah
nəuvein ilɨs, mətəu nɨkitəmah otagiən əmə məmə nəutan pəti əmə itəmah nətəmi mɨn u
ləhtəni. Nɨkitəmah təsəhtiənməmə nəkotəhrun pɨk.
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17 Nəmə iətəmi kəti tatol tərah e təmah, sotalpɨniən rəhan noliən. Onəkotolkeikei
motalkut məmə nəkotol noliən iətəm nətəmimi rəfin okoteruh məmə təhruahru. 18Otol
natimnati rəfin iətəm nəkotəhrun noliən məmə itəmah nəkotatɨg e nəməlinuiən itəmah
nətəmimi rəfin. 19Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Sotalpɨniən nɨtai təfagə rəha iətəmi kəti,
mətəu otəpəh əməməmə Uhgɨn otəpanələhu nalpɨniən mɨne niəməha kəm in, mətəu-inu
e Nauəuə Rəha Uhgɨn, Iərmənɨg tətəni məmə, “In rəhak pɨsɨn əmə uək o nalpɨniən nɨtai
təfagə. Iəu iəkol lanəha.” 20Mətəu itəmah nautol əmə məmə Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni
məmə,
“Nəmə rəham tɨkɨmɨr nəumɨs tatus, əfən nauəniən kəm in;
nəmə in tətəuauə, əfən nati kəti in təmnɨm.
Nian nautol natimnati mɨn u, in otaulɨs pɨk lan.”
21 Sotegəhaniən məmə noliən tərah, otətəuarus itəmah mələs iahu itəmah, mətəu otol
məmə rəhatəmah noliən təuvɨr otosiahu noliən tərah.

13
Narmənɨgiən rəha kəpmən

1 Pəh kitah rəfin okotəkeikei motatɨg ahgəl kəpmən, mətəu-inu nepətiən o narmənɨgiən
rəfin tatsɨpən e Uhgɨn, kəni kəpmən mɨn rəfin iətəm kəutatɨg, Uhgɨn pɨsɨn əmə tətəfəri
ilah. 2 Kəni tol lanəha, nəmə iətəmi kəti təhti nəuia kəpmən, in tətəhti nəuia nati iətəm
Uhgɨn təmələhu, kəni nətəmimi nətəm kautol lanəha, kəutiuvi=pa nalpɨniən o lah. 3 Tol
lanəha mətəu-inu kəpmən iətəm Uhgɨn təmələhu təsoliən nətəmimi nətəm kautol noliən
təuvɨr kotəgɨn, mətəu tatol əmə o nətəmkautol noliən tərah. Nəmə nəsotolkeikeiənməmə
nəkotəgɨnenətəmiasolimɨnrəhakəpmən, nəkotəkeikeimotolnoliən təuvɨrmɨn, kəni ilah
okotəfəri itəmah ohni. 4 Sotaluiən məmə ilah noluək mɨn rəha Uhgɨn nətəm uək rəhalah
məmə ilah okotos nəuvɨriən məhuva o təmah. Mətəu nəmə nəkotol tərah, nəkotəkeikei
motəgɨn, mətəu-inu ilah kautos nəsanəniən o noliən nalpɨniən. Ilah noluək mɨn rəha
Uhgɨn nətəm otol niəməha mɨne nalpɨniən rəha Uhgɨn kəm nətəm kautol tərah. 5 Tol
lanəha, kitah rəfin okotəkeikei motatɨg ahgəl kəpmən, mətəu-inu kitah kəsotolkeikeiən
məmə kotos nalpɨniən. Kəni kitah kotəhrun əməməmə in noliən əhruahru.

6 Kəni o nati kətiəh mɨn, otətəou=pən takɨs kəm kəpmən, mətəu-inu nətəmi asoli rəha
kəpmən, ilah noluək rəha Uhgɨn, kəni inu uək rəhalah. 7 Otəfən kəm nətəmimi rəfin,
natimnati iətəm təhruahru məmə onəkotəfən. Nəmə takɨs pɨsɨn pɨsɨn mɨn, nəkotəkeikei
motətəou ilah. Nəmə nɨsiaiən, otɨsiai ilah. Nəmə iətəmi tatos narmənɨgiən, kəni otatɨg
ahgəl.

Nolkeikeiən
8 Nəkotəkeikei motətəou rəhatəmah kauɨn mɨn. Mətəu kauɨn kətiəh əmə tətəkeikei

mətatɨg o təmah, inu kauɨn rəha nolkeikeiən iətəm tatuvən kəm təmah mɨn. Kəni
nəkotəkeikei mautətəou nian rəfin, naunun tɨkə, mətəu-inu iətəm tolkeikei in kəti, in
tatol pəhriən natimnati rəfin iətəm Lou tətəni. 9Lou tətəni məmə, “Sotakləhiən e pətan,”
“Sohamuiən itəmi,” “Sotakləhiən,” “Nɨkim təsuvəniən e natimnati rəha iətəmi kəti,” kəni
lou nəuveinmɨn əha ikɨn. Mətəunəghatiən kətiəh əmə in nəukətɨlah rəfin, in tətəniməmə,
“Olkeikei ik kəti təhmen əməməmə natolkeikei aru ik.” 10Nəmə iətəmi kəti tatolkeikei in
kəti, ko təsoliənnərahiən kəmin. Kəni tol lanəha, iətəmimi iətəmtatolkeikei nətəmimi, in
tatol nɨpətɨ Lou rəfin.

Noliən əhruahru o nian rəha naunun nian
11 Nəkotəkeikei motol lanəha mətəu-inu itəmah nəkotəhrun vivi nian kəutatɨg lanu

rəueiu. Nian tɨnətuva məmə nəkotəkeikei motair məsotapɨliən, mətəu-inu nosmiəgəhiən
rəhatah nian rəfin tɨnətuva iuəkɨr, mapirəkɨs nian kitah kɨnotəhatətə. 12 Napinəpuiən
otəsuvəhiən tɨkə, kəni nəhagəhagiən otəsuvəhiən tuva. Kəni tol lanəha, pəh kotəpəh
12:19 Dut 32:35; Mat 5:39 12:20 Prov 25:21-22; Mat 5:44 13:10 1Kor 13:4-7
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noliən rəha napinəpuiən, kəni motəluagɨn o noliən təuvɨr mɨn rəha nəhagəhagiən
təhmen=pən e soldiə kəti iətəm tətaskəlɨm vivi rəhan nau rəha nəluagɨniən. 13 Pəh
kitah kotol noliən təuvɨr mɨn, təhmen e nətəmimi nətəm kəutaliuək e nəhagəhagiən
kəni nətəmimi okoteruh. Okəsotoliən lafet tərah mɨn, məsotapɨsiən, məsotit əpnapɨniən
itəmah mɨn, kəni məsotoliən noliən alməli mɨn, məsotorgəhuiən, məsotetetiən itah mɨn.
14Mətəu otegəhan əmə məmə Iərmənɨg Iesu otarmənɨg e nəmiəgəhiən rəhatəmah, kəni
sotətəlɨgiən e suaru mɨn o noliən təfagə tərah mɨn iətəm nətəlɨgiən tərah rəhatəmah
tolkeikei.

14
Nəghatiən rəha nətəmimɨn u

rəhalah nəhatətəiən təsəskasɨkiən
1 Sotəuhlin-pəniən nəmtahtəmah o nəfaki mɨn nəuvein nətəm rəhalah nəhatətəiən
təsəkasɨkiən, kəni motəruru məmə nɨki Uhgɨn təsagiəniən uə kəpə e noliən mɨn nəuvein
iətəm nətəmimi nəuvein kəutəniəhu. Nəkotos ilah məhuva, mətəu iəsolkeikeiən məmə
nəkotərgəhuorəhalahnətəlɨgiənmɨn. 2 Iətəmimikəti, e rəhannəhatətəiən, təuvɨrməmə in
otun nauəniənmɨn rəfin. Mətəu iətəmimi kəti mɨn, rəhan nəhatətəiən təsəskasɨkiən, kəni
nɨkin təhti məmə in təhrun nuniən nauəniən e nasumiən əmə, məpəh nuniən nəhuvegɨ
nati. 3 Iətəmimi u iətəm təhrun nuniən natimnati rəfin, təsəuvɨriən məmə in oteh rah
iətəmi iətəm təsuniən natimnati mɨn rəfin. Kəni iətəmi in təsuniən natimnati mɨn rəfin,
təsəuvɨriənməmə in otəni kəmiətəmimiu tatunnatimnatimɨnrəfinməmə, in tatol noliən
tərah, mətəu-inu Uhgɨn nɨkin tagiən əmə ohni. 4Təsəuvɨriənməmə ik nətəniməmə ioluək
rəha suah kəti mɨn təmol noliən tərah. Rəhan aru əmə iərmənɨg otəni məmə təmol təuvɨr
uə tərah.* Kəni Uhgɨn otegəhan lanmətəu-inu Iərmənɨg təhrun nəfəniən nəsanəniən kəm
in o noliən nati təuvɨr mɨn.

5 Iətəmi kəti in təni məmə nian kətiəh əmə in rəha Uhgɨn tapirəkɨs nian rəfin, mətəu
iətəmi kəti mɨn təni məmə nian rəfin kotəhmen-əhmen əmə. Mətəu iətəmimi otəkeikei
məhtul əskasɨk o rəhan nətəlɨgiən o nati u. 6 Iətəmimi kəti iətəm tətəni məmə nian kətiəh
əmə rəha Uhgɨn, in tatol o nɨsiaiən Iərmənɨg. Kəni iətəm tatun nəhuvegɨ nati, tatun o
nɨsiaiən Iərmənɨg,mətəu-inu tətəni tagkiukəmUhgɨnonɨgɨnnauəniən. Kəni iətəmtətəpəh
əmə nuniən nəhuvegɨ nati, in mɨn tətəpəh nuniən o nɨsiaiən Iərmənɨg, kəni in mɨn tətəni
tagkiu kəmUhgɨn o nɨgɨn nauəniən. 7 Iətəmi kəti təsarmənɨg aruiən e nəmiəgəhiən rəhan,
nati əpnapɨn in tətəmiəgəh uə in təmɨmɨs. 8 Nəmə kitah kəutəmiəgəh, kəutəmiəgəh o
nɨsiaiən Iərmənɨg, kəni nəmə kohmɨs, kəmohmɨs o nɨsiaiən Iərmənɨg. Kəni tol lanəha,
nəmə kəutəmiəgəh uə kəmohmɨs kitah rəha Iərmənɨg. 9Krɨsto təmɨmɨs matɨg məmiəgəh
mɨn, məmə in Iərmənɨg rəha nətəmimi kəutəmiəgəhmɨne nətəmimi kəmohmɨs rəkɨs.

10 Kəni təsəuvɨriən məmə nəkəni nɨkalɨ nətəm kəutəfaki kəti mɨn məmə təmol noliən
tərah e natimnati mɨn əha. Kəni təsəuvɨriən məmə nəkeh iahu piam, mətəu-inu kitah
rəfin okotəhtul aupən e nəhmtɨ Uhgɨnməmə in otakil itah. 11Təhmen e Iərmənɨg tətəni e
Nauəuə Rəha Uhgɨnməmə,
“Inu nɨpəhriəniən, təhmenməmə in nɨpəhriəniənməmə iətəmiəgəh,
nətəmimi rəfin okotɨsin nəulɨlah kəm iəu,
kəni nətəmimi rəfin okotəni pətɨgəme nohlɨlahməmə iəu, iəu Uhgɨn.”
12 Kəni tol lanəha, kitah rəfin kətiəh kətiəh okotəhtul e nəhmtɨ Uhgɨn o nəni pətɨgəmiən
natimnati kəmotol.

13 Tol lanəha, pəh kotəpəh noliən rəha nəniən nɨkalɨ iətəmi kəti məmə rəhan noliən in
təfagə tərah kəti. Mətəu pəh kəutəni məmə okəsotoliən nati kəti iətəm otol piatah kəti
təmei e rəhan nəmiəgəhiən. 14 Iəu iəmuva kətiəh itɨmlau Iərmənɨg Iesu, kəni o nati u, iəu
iəkəhrun vivi məmə nauəniən rəfin kotəuvɨr o nuniən, kəsotoliən iətəmi kəti tamɨkmɨk
* 14:4 Fes 4 u, in eksampɨl kəti. “Ioluək” tətəgətun=pən kitah nəfakimɨn, kəni “iərmənɨg” tətəgətun=pənUhgɨn. Nɨpətɨ
nəghatiənməmə Uhgɨn otakil itah, mətəu təsəuvɨriənməmə kitah okotakil itahmɨn.
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e nəhmtɨ Uhgɨn. Mətəu nəmə iətəmi kəti nɨkin təhti məmə nati kəti tamɨkmɨk e nəhmtɨ
Uhgɨn, nati əha tamɨkmɨk aru əmə ohni. 15Nəmə piam kəti tətətəu tərah pɨk o nati kəti
iətəm natun, kəni nəmə natun əmə lanko, kəni nəsaliuəkiən e suaru rəha nolkeikeiən.
Soliən məmə nati natun tətərəkɨn piam kəti iətəm Krɨsto təmɨmɨs ohni. 16 Segəhaniən
məmə nati kəti iətəm ik nəkəni məmə təuvɨr, okəni məmə in nati tərah. 17 Tol lanəha
mətəu-inu Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn səniəmə nati rəha nauəniən mɨne nəmnɨmiən iətəm
nati əpnapɨn əmə, mətəu in nati rəha nəhruahruiən e nəhmtɨ Uhgɨn, mɨne nəməlinuiən,
mɨne nagiəniən e Narmɨn Rəhan, 18mətəu-inu iətəmi kəti iətəm tatol uək kəm Krɨsto e
noliən əha, in tatol nɨki Uhgɨn tətagiən, kəni nətəmimi kauteh in məmə in iətəmi təuvɨr,
kəni nɨkilah tagiən əmə ohni.

19 Kəni tol lanəha, pəh kitah kotalkut pɨk o noliən nati iətəm tətələs itah e suaru
rəha nəməlinuiən, kəni matəfəri nətəlɨgiən rəhatah rəfin. 20 Sərəkɨniən uək rəha Uhgɨn
o nauəniən əmə. Nauəniən rəfin kotəuvɨr, məsotoliən iətəmi kəti tamɨkmɨk e nəhmtɨ
Uhgɨn. Mətəu iətəmi kəti tatol təfagə tərah nian in tatun nati kəti iətəm tol pian tətəmei
lan e rəhan nəmiəgəhiən. 21 Kəni tol lanəha, təuvɨr məmə nəsotuniən nəhuvegɨ nati, uə
nəsotəmnɨmiən wain, uə noliən nati kəti mɨn iətəm otol piatəmah otəmei e nəmiəgəhiən
rəhan.

22 Kəni nəmə itəmah nautos nətəlɨgiən kəti o natimnati mɨn u, otaskəlɨm oneuən əmə
itəmah Uhgɨn. Iətəmi kəti tətatɨg e nəuvɨriən pəhriən nian in tatol əmə natimnati iətəm
in təhrun məmə təhruahru məmə in otol. 23Mətəu iətəmimi iətəm rəhan nətəlɨgiən tatol
keiu o nati iətəm in tatun,məmə in təhruahru o nuniən uə kəpə, təuvɨrməmə in təsuniən.
Mətəu nəmə in tatun, Uhgɨn otəniməmə noliən rəhan in təfagə tərah, mətəu-inu in tatun,
mətəu nɨkin təsəhtiənməmə in nati əhruahru. Kəni nəmə iətəmi kəti tatol nati kəti iətəm
nɨkin təhti məmə in tərah, in tatol təfagə tərah.

15
Nəfəriən nətəlɨgiən

rəha nəfaki pɨsɨn pɨsɨnmɨn
1 Kitah nəuvein, nəhatətəiən rəhatah təskasɨk, kəni kitah kotəhrun məmə nati əlkələh
mɨn əha, ilah nati əpnapɨn əmə. Mətəu kitah kəsotəkeikeiən o noliən natimnati mɨn əha
iətəm nɨkitah əmə tətagiən lan. Nɨkitah təkeikei məhti piatah mɨn mɨne nəuvɨnɨtah mɨn
nətəm rəhalah nətəlɨgiən keiu e natimnati mɨn əha. 2 Kitah okotəkeikei motol noliən
iətəmotol nɨki nətəpɨsɨn okotagiən lan,məmə otasiru e lah, mol nəhatətəiən rəhalah tuva
məskasɨk. 3 Pəh kotol lanəha mətəu-inu Krɨsto mɨn, in təməsoliən noliən kəti məmə in
aru nɨkin otagiən lan. Mətəu in təmol natimnati rəfin agɨn iətəm Uhgɨn nɨkin tolkeikei,
kəni natimnati mɨn u, nətəmimi kəmotəni rah in ohni. Inu təhmen e Nauəuə Rəha Uhgɨn
tətəniməmə, “Nəni rahiənmɨn iətəmnətəmimi pɨsɨn pɨsɨnmɨn kəutəni lam, tətərəkɨn iəu.”
4Natimnati mɨn əha kəmətei aupən e Nauəuə Rəha Uhgɨn, kəmətei mɨn məmə otəgətun
itah, məmə okotələhu=pən əskasɨk nətəlɨgiən rəhatah e Uhgɨn. Kəni kitah kotəhrun
noliən əhamətəu-inu kautəhtul əskasɨk e nian iəkɨsmɨn, kəni Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəfəri
nətəlɨgiən rəhatah.

5Uhgɨn pɨsɨn əmə tətasiru e tah məmə kəutəhtul əskasɨk e nian iəkɨs mɨn, kəni in pɨsɨn
əmə tətəfəri nətəlɨgiən rəhatah. Kəni rəueiu, iatətapuəh ohni məmə in otasiru e təmah e
nətəlɨgiən rəhatəmahməmə otuvamol kətiəh əmə, təhmen əmə e noliən rəha Krɨsto Iesu.
6Kəni iətətapuəh lanəhao təmahrəfinnətəmnautosnətəlɨgiənkətiəh əmə,məmənəuiatah
təhrun nuvaiənməhmen e nəuia iətəmi kətiəh əmə o nəfəriənnərgɨUhgɨn, iətəm inUhgɨn
mɨne Tatə rəha Iərmənɨg rəhatah Iesu Krɨsto.

7Otos nətəm kautəfaki mɨn nəuvein e nɨki təmah agiən motol təuvɨr kəm lah təhmen
əmə məmə Krɨsto təmos itəmah e nɨkin agiən. Otol lanəha məmə nətəmimi okotəni-vivi
Uhgɨn lan. 8 Sotaluiən e nati u məmə, Krɨsto təmuva məhmen e ioluək rəha nətəm Isrel
məməotəgətunməməUhgɨn tatol rəhannəghatiən, nəghatiənuməmənəniəskasɨkiənmɨn



ROM 15:9 309 ROM 15:22

rəhan kəm tɨpɨ nətəm Isrel aupən, ilah kəməhuva motol nɨpəhriəniən e Krɨsto. 9 Kəni
təmuva məmə Nanihluə mɨn okotos nasəkəhruiniən rəha Uhgɨn motəni-vivi in ohni,
təhmen e Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Tol lanəha, oiəkəfəri nərgəme nɨki Nanihluəmɨn,
oiəkani nəpuənmɨnməni-vivi nərgəm.”
10Kəni tətəni mɨnməmə,
“Otagiən, Nanihluəmɨn, itəmah rəhanmɨn nətəmimi.”
11Kəni tətəni mɨnməmə,
“Itəmah Nanihluəmɨn rəfin otəni-vivi Iərmənɨg,
kəni itəmahrəfinnətəmimimɨnrəfinrəhanəuanɨləuɨsmɨnrəfinenəhuenɨtənimɨn, otəni-

vivi in.”
12Kəni Aiseə tətəni mɨnməmə,
“Mipɨ Tefɨt* aupən otair muva,
kəni Uhgɨn otəfəri in məmə otarmənɨg e nətəmimimɨn rəfin rəha nəuanɨləuɨs mɨn rəfin e

nəhue nɨtəni mɨn rəfin.
Kəni Nanihluəmɨn okotələhu=pən əskasɨk nuhuiniən rəhalah lan.”

13 Uhgɨn təmasiru e tah məmə okotələhu=pən əskasɨk rəhatah nuhuiniən lan. Pəh in
otol məmə nɨkitəmah otəri məriauəh e nagiəniən mɨne nəməlinuiən nian nəutəhatətə
lan məmə, e nəsanəniən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn, onəkotələhu=pən əskasɨk pɨk təhmɨn
rəhatəmah nuhuiniən e Uhgɨn.

Pol in aposɨl
rəhaNanihluəmɨn

14 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Iəkəhrun vivi məmə nəmiəgəhiən rəhatəmah təməri
məriauəh e nəuvɨriən, kəni nəmotos nəhruniən rəfin, kəni nəkotəhmen o nəgətuniən
itəmah mɨn. 15 Mətəu e nauəuə u rəhak, iəməsəhluaigiən e nati kəti, iəməni pətɨgəm
e nɨkik rəfin natimnati mɨn u kəm təmah, kəni molkeikei məmə nɨkitəmah otəkeikei
məhti nəghatiən mɨn əha. Təhruahru əmə məmə iətəghati lanəha, mətəu-inu Uhgɨn
təmasiru lak e rəhan əmə nəuvɨriən 16məmə iəu iəkuva ioluək rəha Krɨsto Iesu o nəni
pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr kəm Nanihluə mɨn. Iəu iəkəhmen e pris kəti iətəm iətəni
pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəha Uhgɨn məmə, Nanihluə mɨn nətəm kəutəhatətə e Krɨsto,
okəhuva neaniən təuvɨrmɨn nətəmNarmɨn Rəha Uhgɨn təmafəl mələhu kalɨnməmə rəha
Uhgɨn, kəni Uhgɨn nɨkin tagiən o nosiən.

17 Kəni e uək rəfin iətəm iatol o Uhgɨn, nɨkik tagiən pɨk lan mətəu-inu in Krɨsto Iesu
əmə iətəm tatol uək. 18 Ko iəsəghati əfəri əməiən o nati kəti mɨn, iəkəghati əfəri əmə o
natimnati təuvɨr iətəmKrɨsto təmol nian iəmol rəhan uək o nosiənNanihluəmɨn kəhuva
motol nəuia Uhgɨn. Krɨsto təmol uək e rəhak nəghatiən, mɨne rəhak noliən mɨn, 19 kəni
təmol uək e nəsanəniən rəha nəmtətiən mɨn mɨne nati apɨspɨs mɨn, kəni təmol ilah rəfin
e nəsanəniən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn. Kəni tol lanəha, iəməni pətɨgəm rəfin nanusiən
təuvɨr rəha Krɨsto, iəmətuəuin Jerusɨləm muvən ikɨn mɨn rəfin mətəuarus=pən nɨtəni u
Ilirɨkəm iətəm in isəu pahav ikɨn. 20Nian rəfin e nətuəuiniən rəhak uək mətəuarus=pa
u rəueiu, iəmolkeikei məmə iəkuvən məni pətɨgəm nanusiən təuvɨr e ikɨn mɨn nəuvein
iətəm kəsətəu agɨniən nərgɨ Krɨsto ikɨn. Iəsolkeikeiən məmə iəkol uək e ikɨn kəti iətəm
iətəmi kəti tɨnuvən rəkɨs ikɨn məni pətɨgəm nanusiən təuvɨr. 21 Mətəu təhmen əmə e
Nauəuə Rəha Uhgɨn iətəm tətəghati e Krɨsto məmə,
“Nətəmimi nətəmkəsəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr kəm lah,
ilah okoteruh in,
kəni nətəmimi nətəmkəsotətəu əhanəhiən nanusiən təuvɨr, ilah okotəhrun.”
22Nian tepət, uəkurəhakonuvəniən ikɨpɨsɨnpɨsɨnmɨn tətahtɨpəsɨg lakonuvnəiənmeruh
itəmah.
* 15:12 Nəghatiən əhruahru rəha Kris tətəni məmə “Mipɨ Jese.” Jese in tatə rəha Kig Tefɨt.
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Nətəlɨgiən rəha Pol o nuvəniən Rom
23Mətəu rəueiu, rəhak uək u ikɨnu tɨnol naunun, kəni e nu tepət rəkɨs, iəkolkeikei pɨk

məmə iəkuvnə meruh itəmah, 24 kəni tol lanəha, nɨkik təhti məmə iəkuvnə meh itəmah
nian iəkuvən əpəha kəntri u Spen. Kəni nian iəkuvnə kəni kotatɨg nian təkuəkɨr əmə, kəni
iəkolkeikei məmə nəkotasiru lak e rəhak naliuəkiən.

25 Mətəu rəueiu, iatuvən Jerusɨləm o nasiruiən e nətəm kəutəfaki ikɨn, 26 mətəu-inu
nətəm kəutəfaki əpəha nɨtəni mil u Masetoniə mɨne Akaiə, nɨkilah təmagiən o nəfaiən
məniməmə iəkasiru e nətəmkəutəfaki əpəha Jerusɨləm. 27Nɨkilah təmagiən əmə onoliən,
kəni in təhmenməmə kautətəou kauɨnkəti iətəmnətəmIsrel kəmotol kəmlah. Tol lanəha
mətəu-inu nəmə Nanihluə mɨn kəmotos nəuvɨriən rəha Uhgɨn e suaru rəha nətəm Isrel,
kəni Nanihluəmɨn okotəkeikei motasiru e nətəm Isrel e rəhalah məni. 28Oiəkos məni u
kəmotəfa, muvənməfən kəmnətəmkəutəfaki əpəha Jerusɨləm. Kəni nian iəkol naunun e
uəku, kənioiəkiet Jerusɨləmmuvən əpəhanɨtəniuSpen, kəni e rəhaknaliuəkiənoiəkuvnə
meh itəmah.

29Nian iəkuvnəmɨtəlau=pa imatəmahikɨn, iəkəhrunməmə iəkosnatimnati təuvɨr tepət
e Krɨsto məmə iəkəfɨnə kəm təmah, kəni itəmah onəkotətəu təuvɨr lan.

30 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, mətəu-inu kitah kəutəhatətə e Iərmənɨg rəhatah Iesu
Krɨsto, kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn tatol məmə kitah kautolkeikei itah mɨn, iəkətapuəh
əskasɨko təmahməmənəkotəfaki əskasɨkkəmUhgɨnohniəu, kənienoliən əha, nəkotasiru
lak e nəluagɨniən rəhak. 31 Otəfaki məmə Uhgɨn otasiru lak mahtɨpəsɨg e nətəm Jutiə
nətəmkəsotəniənnɨpəhriəniən enanusiən təuvɨrməmə, okəsotərəkɨniən iəu. Kəni otəfaki
mɨn məmə nian iəkuvən miet=pən Jerusɨləm, nətəmi mɨn u kəutəhatətə e Krɨsto, nɨkilah
otagiən o rəhak uək. 32Kəni e noliən əha, nəmə Uhgɨn tolkeikei lanəha, iəkuvnə meruh
itəmah e nagiəniən, kəni kitah rəfin agɨn, nɨkitah otagiən. 33 Pəh Uhgɨn iətəm in nəukətɨ
nəməlinuiən tətatɨg itəmahmin. Əuəh.

16
Pol təmauiəhruin inmɨn nəuvein

1 Iəu iətəni=pɨnə kəm təmah məmə nəuvɨnɨtah u Fipi, iətəm tatos uək rəha dikon e
niməfaki əpəha Kegkriə, in pətan təuvɨr kəti. 2 Iəkətapuəh o təmahməmə nian in otuvnə,
onəkotagiən əmə ohni e nərgɨ Iərmənɨg rəhatah, e noliən əhruahruməmə nətəmimi rəha
Uhgɨn okotol lanəha. Nəmə rəhan nati kəti tɨkə, təuvɨr məmə nəkotasiru lan, mətəu-inu
in təmasiru lakmɨne nətəmimi tepət.

3Otəni təuvɨr kəm Prisilə mɨne Akuilə, iətəm itɨmahal iəmahlol uək kətiəh rəha Krɨsto
Iesu. 4Kəmuəhtulmaruməmə okiamɨs o nasiruiən lak. Səniəmə iəupɨsɨn əmə, mətəu
iəumɨne Nanihluəmɨn rəfin u kəutəfaki, itɨmah iəkotəni-vivi Uhgɨn o lau.

5Kəni otəni təuvɨr kəmniməfaki iətəmkəmotuhapumɨn e rəhalau nimə.
Otəni təuvɨr kəm iəu kəti u Epaenetəs, u iətəm təmaupən məhatətə e Krɨsto e profens

əpəha Esiə.
6Otəni təuvɨr kəmMeri iətəm təmatol pɨk uək o tɨmah.
7 Otəni təuvɨr kəm Antronikəs mɨne Juniəs, iətəmimak mil iətəm itɨmahal min ilau
iəmɨhluvən e kaləpus. Aposɨl mɨn kəutɨsiai pɨk ilau, kəni ilau kəmuaupən lak
muəhatətə e Krɨsto.

8Otəni təuvɨr kəmAmpliatəs, iətəm iəkolkeikei e nolkeikeiən rəha Iərmənɨg.
9Otəni təuvɨr kəmUrpanəs, iətəmkitah kautol uək kətiəh eKrɨsto, kəni otəni təuvɨr kəm
iəu kəti u Stakɨs.

10Otəni təuvɨr kəmApeles iətəm təməhtul əskasɨk e Krɨsto e nian iəkɨs mɨn.
Otəni təuvɨr kəmAristopulus mɨne rəhanmɨn nətəmimi, mɨne rəhanmɨn noluəkmɨn.
11Otəni təuvɨr kəmHerotiən, rəhak əhruahru.

15:30 2Kor 1:11; Kol 4:3; 2Təs 3:1
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Otəni təuvɨr kəm nətəmimi rəha Nasisəs mɨne rəhan noluək mɨn nətəm kəutəfaki kəm
Iərmənɨg.

12Otəni təuvɨr kəmTrifaenəmɨne Trifosə, pəta mil iətəmkatuol pɨk uək rəha Iərmənɨg.
Otəni təuvɨr kəm iəu kəti u Persis, pətan kəti iətəm tatol pɨk uək rəha Iərmənɨg.
13 Otəni təuvɨr kəm Rufəs, iətəmi kəti rəha Iərmənɨg tətəfaki vivi, mɨne rəhan mamə
iətəm təmatol təuvɨr kəm iəu təhmen e rəhak əhruahrumamə.

14 Otəni təuvɨr kəm Asigkritəs, mɨne Filegon, mɨne Heremes, mɨne Patropəs, mɨne
Heremas, mɨne piatahmɨn nətəm ilahmin kəutatɨg.

15 Otəni təuvɨr kəm Filolokəs, mɨne Juliə, mɨne Nereəs mɨne nəuvɨnɨn, mɨne Olɨmpəs,
mɨne nətəmkəutəfaki mɨn rəfin nətəm ilahmin kəutatɨg.

16Otəni təuvɨr kəmtəmahmɨn təhmenməmə itəmahkətiəh əməeKrɨsto. Niməfaki rəfin
rəha Krɨsto kəutəni təuvɨr kəm təmah.

17 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Iəkətapuəh əskasɨk o təmah məmə nəkotətəu vivi
itəmah o nətəmi kautol məmə nəkotəhapu itəmahmɨn, kəni kautəgətun natimnati iətəm
kautol nətəmimi kəutəmkarəpənenəhatətəiən rəhalah, kəni nəgətuniən əha tol pɨsɨnagɨn
enəgətuniən iətəmnəmotos rəkɨs. Otəhtul isəuo lah, 18mətəu-inunətəmkotol lanəha, ilah
kəsotoliən uək rəha Iərmənɨg Krɨsto, mətəu kautol uək əmə o nati ilah əmə kautolkeikei.
Ilah kəutəni-vivi nəghatiən, kəni nəghatiən rəhalah tətəhiən, kəni ilah kəuteiuə, kəni
məutərəkɨn nətəlɨgiən rəha nətəmimi tepət nətəmkotəruru nati.

19 Nətəmimi kɨnotətəu rəkɨs nanusiən məmə itəmah nautol nəuia Krɨsto. Tol lanəha,
nɨkik tagiən pɨk o təmah. Mətəu iəkolkeikei pɨk məmə nəkoteinatɨg e noliən əhruahru
mɨn, kəni məmə nəsəhuvəniən e noliən tərahmɨn.

20 Uhgɨn iətəm nəukətɨ nəməlinuiən, otəsuvəhiən in tevɨg-ərain e Setən, kəni in otatɨg
əmə ləhtəni e nəhlkɨtəmah.
Pəh nəuvɨriən rəha Iərmənɨg Iesu tətatɨg itəmahmin.
21 Timoti iətəm itɨmlau min iatuol uək kətiəh, tətəni təuvɨr kəm təmah. Kəni Lusiəs,

mɨne Jeson, mɨne Sosipatə u natimakmɨn, kəhləni mɨn təuvɨr kəm təmah.
22 Iəu Tesiəs, iətəm iəmətei nəghatiən rəha Pol e nauəuə u, iəu iətəni təuvɨr kəm təmahu

kitah kətiəh e Iərmənɨg.*
23-24 Kaeəs tətəni təuvɨr kəm təmah. Iəu Pol, iətatɨg e rəhan nimə, kəni nətəmi rəha

niməfaki kəutuhapumɨn iman ikɨn.
Erastəs u iətəmtətarmənɨg eməni rəha taun əha,mɨne piatahKuartəs, ilaumɨnkətuəni

təuvɨr kəm təmah.
25Pəhkotəni-vivi Uhgɨn. In təhrunnoliənməmə itəmahnəutəhtul əskasɨk enəhatətəiən

rəhatəmah. In otol lanəha e nanusiən təuvɨr rəha Iesu Krɨsto iətəm iətəni pətɨgəm.
Nəghatiən u təməhluaig nuvəh rəkɨs, 26 mətəu rəueiu, təmol əpu in. Kəni in Uhgɨn u
iətəm tətəmiəgəh nian rəfin, kəni in təməni məmə iəkotəni pətɨgəm nanusiən rəha Krɨsto
iətəmiənimɨnaupənkəmotətei enauəuəmɨnrəhalah, kəninətəmimiokotəhrun. Iəkotəni
pətɨgəmməmə nətəmimimɨn rəfin rəha nəuanɨləuɨs mɨn rəfin e nɨtəni mɨn rəfin, pəh ilah
okotəhatətə eUhgɨn, kəni tol lanəhamautol əmənəuian. 27Uhgɨnpɨsɨn əmə in Uhgɨn, kəni
in pɨsɨn əmə in teinatɨg. !Pəh kotəni-vivi Uhgɨn nian rəfin naunun tɨkə, o nati iətəm Iesu
Krɨsto təmol! Əuəh.

16:17 Mat 7:15; Tait 3:10 * 16:22 Pol təhrun əmə nəteiən nauəuə, mətəu e nian əha, nətəmimi tepət kəməutos
iətəmi kəti mɨn məmə otətətei nəghatiən mɨn rəhalah. Suah kəti, nərgɨn u Tesiəs, təməharəg ilau Pol mətei nəghatiən
rəhan.
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1 Korən
Nauəuə iətəmPol təmaupənmətei tuvən kəmnəfakimɨn ikɨn

Korən
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u 1 Korən

?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Pol təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəmpəh? Təmətei tatuvən kəmniməfaki rəha Korən.
?Natɨgiən təhro lanu lan nian təmətei? Korən in taun asoli kəti. Ikɨn əha, nətəmimi

tepət kotos rəhalah kaku o noliən səlɨm lan, kəni nətəmimi tepət kəhuva məmə okotos
nəhmtɨn. Nətəmimi nəuvein kəhuva e negəu, nəuvein kotaliuək əmə. In taun kəti
təuvɨr pɨk e profens rəha Akaiə, iətəm tətatɨg e nɨtəni asoli u Kris. Mətəu taun u, narmɨ
nati mɨn kəmotəriauəh lan, kəni noliən tərah mɨn tepət e taun əha. Niməfaki rəha
Korən, Nanihluə* mɨn kotepət lan. Pol təmətuəuin niməfaki u e nian rəha naliuəkiən
iətəm tatol keiu lan. Mətəu rəueiu əha, nərahiən asoli mɨn nəuvein tɨnatɨg e niməfaki.
Nətəmimi nəuvein kautol noliən tərah mɨn, kəni nəuvein kautos nətəlɨgiən mɨn iətəm
kəsotəhruahruiən.
?Təmətei nauəuə u o nak? Niməfaki rəha Korən in tətatɨg e taun kəti iətəm noliən

tərahmɨn rəfin təməriauəh vivi lan. Noliən tərahmɨnnəuvein kəməhuva imə e niməfaki.
Kəmotətapuəh o Pol o natimnati mɨn nəuvein iətəm ilah kəsotəhrun viviən, kəni in
təmətei nauəuə u tɨtəu=pən əhruahru əmə rəhalah nətəlɨgiən. Pol təmətei nauəuə uməmə
otəni pətɨgəm noliən tərah mɨn iətəm tətatɨg e niməfaki, mɨne nərahiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn
nəuveinmɨn. Kəni təmətei nauəuə uməmə otələhu əhruahru noliən tərahmɨn iətəm ilah
nəuvein kəmautol. In təməni kəm lahməmə okotəhromɨn lanumotəkeikei mohtəlɨg=pa
mɨnoUhgɨn, kəninoliənnaku təhruahru iətəmiətəmimiotol nəmə in iətəmimi rəha Iesu.

Pol təməni təuvɨr kəm lah
1 Iəu Pol, iətəm Uhgɨn təmauɨn lak kəni mɨtəpɨn e nəuian məmə iəu aposɨl rəha Krɨsto

Iesu. Itɨmlau piatah Sostənes iətuəni təuvɨr kəm təmah. 2Nauəuə u tatuvnə kəm təmah
niməfaki rəha Uhgɨn əpəha Korən. Uhgɨn təmol asim itəmah e Krɨsto Iesu, kəni təmauɨn
e təmah məmə rəhan mɨn, nətəm nəutaliuək e noliən əhruahru itəmah mɨne nətəmimi
e ikɨn mɨn rəfin nətəm kəutəfaki kəm Iərmənɨg rəhatah Iesu Krɨsto iətəm in Iərmənɨg
rəhatah rəfin.

3 Pəh Uhgɨn Tatə rəhatah mɨne Iərmənɨg Iesu Krɨsto, okuəfɨnə nəuvɨriən mɨne
nəməlinuiən kəm təmah.

Pol təməni-vivi Uhgɨn e nəfakiən
4Nian rəfin iatəni tagkiu kəmUhgɨnmətəu-inu təməfɨnə rəhan nəuvɨriən kəm təmah e

Krɨsto Iesu. 5Təməfɨnə rəhan nəuvɨriən u tepət kəm təmah e noliənmɨn rəfin, e nasiruiən
o nəni pətɨgəm viviən natimnati mɨn mɨne neinatɨgiən o nəhruniən nəghatiən rəhan.
6 Kəni noliən mɨn əha kəutəgətun məmə nanusiən e Krɨsto in nɨpəhriəniən, kəni itəmah
nəmoteruh. 7 Tol lanəha, nian nautəhtul maru mautəhtahnin nuvaiən rəha Iərmənɨg
rəhatah Iesu Krɨsto, Uhgɨn təməfɨnə kəm təmah rəhan nəsanəniən e Narmɨn o noliən uək
rəhan, nəsanəniən rəfin mɨn əha iətəm kotəhruahru o nəmiəgəhiən rəhatəmah. 8 Kəni
in otol itəmah nəutəhtul əskasɨk motətəuarus=pən naunun nian məmə okəseh-pəniən
noliən tərah kəti e təmah e Nian rəha Iərmənɨg rəhatah Iesu Krɨsto, iətəm tətuva mɨn
lan. 9 Kəni Uhgɨn otol nati u kəm təmah mətəu-inu nian rəfin in tatol rəhan nəghatiən.
In Uhgɨn iətəm təmauɨn e təmah nəkəhuva kətiəh itəmah Nətɨn Iesu Krɨsto u Iərmənɨg
rəhatah.
* : Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. 1:8 1Təs 3:13; 5:23 1:9 1Təs 5:24; 1Jon 1:3
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Nətəmimi rəha niməfaki kəmotəhapu ilahmɨn
10 Iətətapuəh əskasɨk o təmah, piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, e nərgɨ Iərmənɨg Iesu

Krɨsto, məmə itəmah rəfin nəkotətəlɨg e təmah mɨn, məsotoliən məmə nətəlɨgiən kəti
otuvaməhapu itəmah, kənimətəunəkəhuva pəhriənmotol kətiəh enətəlɨgiənmɨnenɨkin
kətiəh. 11 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, iətəni lanəha mətəu-inu nətəmimi nəuvein rəha
Kloe† kəmotəni pətɨgəm kəm iəu məmə itəmah nautorgəhu. 12 Nɨpətɨ nəghatiən iətəm
iətəni tol lanu, itəmahnəuvein kotəniməmə, “Itɨmah iautəhuərisɨg e Pol,” nəuvein kotəni
məmə, “Itɨmah iautəhuərisɨg e Apolos,” nəuvein kotəni məmə, “Itɨmah iautəhuərisɨg e
Pitə,” nəuveinmɨn kotəniməmə, “Itɨmah iautəhuərisɨg e Krɨsto.” 13Nian nəutəuəri lanko,
təhmen e nəhapu-əhapuiən Krɨsto! Iəu Pol, iəməsəhkul-pəriən e nɨgi kəməluau o təmah!
Kəni niankol bəptais e təmah, kəməsoliənenərgəkPol. !Kəpə! !Mətəunautol lankoməmə
nautəhuərisɨg lak Pol, uə Apolos, uə Pitə, mətəu itəmah nəsotoliən məmə nəutohtəu=pən
Krɨsto!

14 Iəu iəkəni tagkiu kəm Uhgɨn məmə iəmol bəptais əmə e Krɨspəs mɨne Kaeəs, mətəu
iəməsoliən bəptais e təmah kəti mɨn. 15 Nɨkik tagiən lanəha mətəu-inu iətəmi kəti ko
təsəniənməməkəmolbəptais lan enərgəkməməotuva rəhak iətəmimi. 16Ei əuəh, iəmalu,
iəmol bəptais mɨn e Stefənəs mɨne rəhan mɨn. Uərisɨg e inəha, iəmalu məmə məta iəmol
bəptaismɨne iətəmikəti uə kəpə. 17Nɨpətɨnəghatiənmɨnuməmə, Krɨsto təsahli=paiən iəu
məmə iəkol bəptais enətəmimi, təmahli=pa iəuməmə iəkəni pətɨgəm əmənanusiən təuvɨr.
Kəni iəsəni pətɨgəm əməiən e nəghatiən einatɨg rəha iətəmimi mətəu-inu, iəsolkeikeiən
məmə nəghatiən e nɨmɨsiən rəha Krɨsto e nɨgi kəməluau in otəhvevɨg nəsanəniən tɨkə.

18 Nɨpəhriəniən, nəghatiən e nɨmɨsiən rəha Krɨsto in təhvevɨg malməli o nətəmimi u
kautohtəu suaru rəha nuvəniən e nɨgəm asoli. Mətəu kitah u nətəm Uhgɨn tatosmiəgəh
itah, in nəsanəniən əmə rəha Uhgɨn. 19Kəni Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Iəu iəkərəkɨn agɨn neinatɨgiən rəha nətəmkoteinatɨg,
kəni mahtɨpəsɨg e nəhruniən rəha nətəmkotəhrun pɨk nati.”

20 ?Nətəmimi koteinatɨg iə? ?Nəgətun mɨn rəha Lou iə? Nətəmimi nətəm kotəhrun
vivi suaru rəha nəghatiən iə? Uhgɨn təmol neinatɨgiən rəha nəhue nɨftəni tɨnuva rəkɨs
nalməliən əmə. 21Tol lanəhamətəu-inu, e neinatɨgiən rəha Uhgɨn, təmolməmə nətəmimi
rəha nəhue nɨftəni okəsotəhruniən in e nəhruniən əmə rəhalah iətəm kautəni məmə
neinatɨgiən. Mətəu in təmolməmənəghatiənalməlimɨn rəhatɨmahotosmiəgəhnətəmimi
nətəmkəutəni nɨpəhriəniən lan.

22 Nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel kəutətapuəh e nati apɨspɨs mɨn, kəni Nanihluə‡ mɨn
kəutəsal eneinatɨgiənməməokoteruhUhgɨn, 23mətəukitahkəutənipətɨgəm əmənɨmɨsiən
rəha Krɨsto e nɨgi kəməluau. Kəni nəghatiən u in təhmen e kəpiel e suaru iətəm tatol
nəuanɨləuɨsmɨnrəha Isrel kəutəmei, kəni in təhmenenalməliənoNanihluəmɨn. 24Mətəu
nətəmimi mɨn u nətəm Uhgɨn təmauɨn e lah, nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel nəuvein mɨne
Nanihluə mɨn nəuvein ilau pəti, kəni Krɨsto in nəsanəniən rəha Uhgɨn mɨne neinatɨgiən
rəhan. 25Tol lanəhamətəu-inu, noliən u iətəmnətəmimi kəutəniməmə in nalməliən rəha
Uhgɨn,mətəunɨpəhriəniən in teinatɨg tapirəkɨs neinatɨgiən rəfin rəhanətəmimi, kəni nati
u iətəmnətəmimikəutəniməmə innəpəouiənrəhan, in təsanən tapirəkɨsnəsanəniənrəfin
rəha nətəmimi.

26 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, nɨkitəmah otəkeikei məhti məmə itəmah nətəmi əhro
nian Uhgɨn təmauɨn e təmah. Itəmah tepət nəsoteinatɨgiən e nəhmtɨ nətəmimi, kəni
məsotosiənnəsanəniən, kəni səniəmə itəmahnenətɨnətəmi asoli nəuvein. 27MətəuUhgɨn
tatɨtəpɨnnati alməlimɨnenəhuenɨftəniməmə okotol aulɨs nətəmkoteinatɨg, kənimɨtəpɨn
1:10 Fɨl 2:2 † 1:11 Kloe in pətan kəti iətəm rəhan nautə tepət, kəni nətəmimi kautɨsiai in. Pol əpəha Efəsɨs e nian
təmətei nauəuə u, kəni nətəmimi rəha Kloe kəməhuvən motəsal=pən lan. Kəni motəni kəm in nətəlɨgiən mɨn əha e
niməfaki Korən. 1:12 Uək 18:24-28; 1Kor 3:4 1:14 Uək 18:8; Rom 16:23 1:16 1Kor 16:15 1:19 Aes 29:14
1:20 Job 12:17; Aes 19:12; 33:18; 44:25 1:21 Mat 11:25 ‡ 1:22 Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. 1:23
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nati əpəou mɨn e nəhue nɨftəni məmə okotol aulɨs nətəm kotəsanən. 28 In təmɨtəpɨn
natimnati iətəm, e nətəlɨgiən rəha nətəmimi, ilah nati əpnapɨn əmə, mɨne iətəmnətəmimi
kəsotolkeikei pɨkiən, mɨne natimnati iətəm ləhtəni agɨn. Kəni təmɨtəpɨn natimnati mɨn
əha məmə ilah suaru məmə in tol nati keikei e nətəlɨgiən rəha nətəmimi kəməhuva nati
əpnapɨn əmə. 29Təmol lanəhaməmə iətəmimi tɨkəotəghati əfəri e nəhmtɨUhgɨn. 30Mətəu-
inu e nəuia Uhgɨn, itəmah nəməhuva kətiəh itəmahKrɨsto Iesu. Kəni Krɨsto təmuva o tah
məmə in rəhatah neinatɨgiən rəha Uhgɨn. Inəha e Krɨsto, Uhgɨn təmol itah kotəhruahru
e nəhmtɨn, kəni mələhu kalɨn itah məmə rəhan mɨn, kəni mosmiəgəh itah. 31Tol lanəha,
təhmen e Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni, “Iətəmimi iətəm tətəghati əfəri, otəghati əfəri əmə o
nati iətəm Iərmənɨg təmol lan.”

2
1Piak mɨnmɨne nəuvɨnɨk mɨn. Nian iəmuvnə o təmah, iəməsəni pətɨgəmiən nəghatiən

rəha Uhgɨn e nəghatiən iətəm nətəmimi kəutəni məmə koteinatɨg, mɨne noliən rəha
iətəmimi iətəm təhrun vivi nəghatiən. 2 Kəni nian iəmətatɨg kitah min itəmah, nɨkik
təskasɨk məmə iəkəni pətɨgəm əmə Iesu Krɨsto, mɨne nɨmɨsiən rəhan e nɨgi kəməluau.
3 Iəmuva o təmah e nəpəouiən mɨne nəgɨniən mɨne nərəmrumɨniən asoli. 4 Kəni
nian iəməni pətɨgəm rəhak nəghatiən e nanusiən təuvɨr, iəməsəniən e neinatɨgiən
rəha nətəmimi, mɨne nəghatiən asoli mɨn iətəm otiuvi itəmah, mətəu nian iəməghati,
nəmoteruh nəsanəniən rəha Uhgɨn mɨne uək rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn. 5 Iəmol lanəha
məmə nəhatətəiən rəhatəmah otəsəhtul əməiən e neinatɨgiən rəha nətəmimi, mətəu in
otəhtul e nəsanəniən rəha Uhgɨn.

Neinatɨgiən
rəhaNarmɨn Rəha Uhgɨn

6 Mətəu nɨpəhriəniən məmə itɨmah iəutəni pətɨgəm nəghatiən einatɨg kəm nətəm
koteinatɨg kəni mɨnoteinatɨg rəkɨs e nəmiəgəhiən rəhalah. Mətəu səniəmə neinatɨgiən
rəha nətəmimi mɨn rəueiu, uə nətəmimi nətəm kəutarmənɨg u rəueiu. Ilah okəhuva
nati əpnapɨn mɨn əmə. 7 Kəpə. Itɨmah iəutəghati e neinatɨgiən rəha Uhgɨn aupən
iətəm təmətəməhli oneuən, kəni in neinatɨgiən iətəm təmətəhluaig, kəni Uhgɨn təmol
nəlpəkauiən aupən aupən agɨn məmə, neinatɨgiən əha, in otol nəuvɨriən kəm tah
e nəsanəniən mɨne nəhagəhagiən. 8 Nətəm kəutarmənɨg e nɨftəni əha rəueiu, ilah
kɨnotərurunəlpəkauiən əharəhaUhgɨn,mətəunəmə ilahkəmotəhrun, kokəsotətu-pəriən
Iərmənɨg rəhanəsanəniən əhagəhag rəfinenɨgi kəməluau təhmene iətəmimikəti əpnapɨn
əmə iətəm təmərəkɨn lou. 9Mətəu Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Iətəmi tɨkə təteruh,
iətəmi tɨkə tətətəu,
iətəmi tɨkə təhrun,
nati nak iətəmUhgɨn təmol əpenə-penə lan rəha nətəmimɨn u kotolkeikei in.”
10MətəuUhgɨn təmol əpunəlpəkauiənoneuən əha rəhankəmtah eNarmɨn. KəniNarmɨn
təhrun natimnati rəfin, kəni məhrun mɨn natimnati rəha Uhgɨn iətəm iətəmimi kəti ko
təsəhruniən. 11 ?Tol lanəha, iətəmimi pəh təhrun nətəlɨgiən rəha iətəmimi kəti, mətəu
narmɨn əmə? ?E noliən kətiəh əmə, iətəmimi pəh təhrun nətəlɨgiən rəha Uhgɨn, mətəu
Narmɨn əmə? 12 Uhgɨn təməsəfaiən kəm tah nətəlɨgiən rəha nətəmimi e nəhue nɨftəni,
mətəu təməfa Narmɨn iətəm tatsɨpən ohni. In təməfa kəm tah məmə kitah okotəhrun
nati nak iətəmUhgɨn təməfa əpnapɨn əmə kəm tah. 13 Inu nəghatiən iətəm itɨmah iəutəni,
kəni neinatɨgiən rəha nətəmimi təsəgətuniən itɨmah e nəghatiənmɨn əha, mətəu Narmɨn
RəhaUhgɨn təməgətun itɨmah, kəni iəkotənipətɨgəmnatimnatipəhriənrəhaNarmɨnRəha
Uhgɨn e nəghatiənmɨn iətəm təmsɨpən lan.
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14 Iətəmimi iətəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tɨkə lan, tətəpəh natimnati iətəm tatsɨpən e
Narmɨn Rəha Uhgɨn mətəu-inu ilah nati əpnapɨn mɨn əmə ohni, kəni ko in təsəhruniən
ilah mətəu-inu Narmɨn Rəha Uhgɨn əmə təhrun nasiruiən e nətəmimi o nəhruniən
natimnati rəha Uhgɨn. 15 Kitah nətəm kautos Narmɨn Rəha Uhgɨn kəmoteh motəhrun
motakil natimnati mɨn əha, mətəu nətəmimi əpnapɨn, ko kəsoteruhiən məsotəhrun
agɨniən mɨne məsotakil agɨniən itah. 16 Tol lanəha mətəu-inu Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni
məmə,
“?Pəh u təhrun nətəlɨgiən rəha Iərmənɨg
məmə in otəgətun in?”
Mətəu kitah kotəhrun nətəlɨgiən rəha Krɨsto kəni tol lanu lan motəhrun natimnati mɨn
əha.

3
Nəhapu-əhapuiən e niməfaki

1 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Nian iəmətatɨg kitah min itəmah, iəməsəghatiən kəm
təmahtəhmenenətəmiminətəmkɨnotəskasɨkrəkɨsenəmiəgəhiənrəhalaheNarmɨnRəha
Uhgɨn, kəpə. Iəməghati kəm təmahməmə itəmah nətəmimi rəha nəhue nɨftəni əmə, kəni
iəməghati kəm təmah təhmen e kəlkələh mɨn əmə e nəmiəgəhiən vi rəhatəmah e Krɨsto.
2Nian iəmətəgətun itəmah, təhmen məmə iəmətaugɨn itəmah e mɨlɨk əmə, iəməsəfɨnəiən
nauəniən əskasɨk kəm təmah mətəu-inu itəmah nəməsotəhmeniən o nuniən. Kəni
nɨpəhriəniən, itəmah nəsotəhmen əhanəhiən o nuniən, 3 mətəu-inu noliən rəhatəmah
təhmen əmə e rəha nətəmimi rəha nəhue nɨftəni. Tol lanəha mətəu-inu itəmah nautetet
itəmah mɨn, kəni mautorgəhu, kəni təhmen əmə məmə itəmah nətəmimi rəha nəhue
nɨftəni əmə u. Nəkotəhmen e nətəmimi əpnapɨn mɨn. 4 Nian iətəmi kəti tətəghati əfəri
məni məmə, “Iəu rəha Pol,” kəni kəti təni məmə, “Iəu rəha Apolos,” noliən əha tətəgətun
məmə itəmah nətəmimi rəha nəhue nɨftəni əmə.

5 Oteruh-to. ?Apolos in pəh, kəni Pol in pəh? Itɨmlau iəkuəhmen əmə e ioluək iətəm
iəmuasiru e təmah o nuvaiən o Iesu. Itɨmlau iatuol əmə uək iətəm Iərmənɨg təməfa pɨsɨn
pɨsɨn kəm tɨmlau məmə iəkuol. 6Təhmen əməməmə iəu iəmərfei nɨkɨtɨ nati, kəni Apolos
in təueiu e nəhu, mətəu Uhgɨn əmə tatol tateviə. 7Tol lanəha, iətəmimi iətəm tətərfei nati,
uə iətəmimi tətəueiu e nəhu, in nati əpnapɨn əmə, mətəu Uhgɨn pɨsɨn əmə in nati keikei
iətəm tatol natimnati kəutəmiəgəh mauteviə. 8 Iətəm tətərfei, mɨne iətəm tətəueiu, ilau
kuəhmen-əhmen əməmətian əmə o nati kətiəh əmə. Kəni Uhgɨn otətəou ilau kətiəh kətiəh
e rəhalau uək pɨsɨn pɨsɨnmɨn. 9 Itɨmlau ioluəkmil rəha Uhgɨn, kəni itəmah nəkotəhmen e
nasumiən rəha Uhgɨn, uə nimə rəha Uhgɨn.

10E nəuvɨriən iətəmUhgɨn təməfa kəm iəu, iəmuvləkɨn vivi nəhlkɨ nimə təhmen e iətəm
təhrun vivi nuvləkɨniən nimə. Kəni iətəmi kəti mɨn tatuvləkɨn nimə nəuvetɨn. Mətəu
ilah rəfin okotəkeikei mauteh vivi uək rəhalah rəha nuvləkɨniən nimə, 11 Nəhlkɨ nimə
kətiəh əmə, inu Iesu Krɨsto. Iətəmi kəti tɨkə təhrun nuvləkɨniən nəukətɨ nimə pɨsɨn kəti
mɨn. 12Nəmə iətəmi kəti tuvləkɨn-pəri rəhan nimə iətəm nəhlkɨ nimə in Iesu Krɨsto, kəni
in təhrunnuvləkɨniənniməeaiənukol tətoraip-oraip, uəe sɨlfə, uəekəpielnəhmtɨntiəkɨs,
uə enɨgi, uə enɨuig, uə enɨmaniə.* 13Kəni niankəti nətəmimi okoteruhuək rəhan,mətəu-
inu e nian Iesu tuva mɨn, rəhan uək otuva e nəhagəhagiən. Rəhan uək okələhu=pən e
nɨgəm, kəni nɨgəm otəgətun məmə rəhan uək təuvɨr uə tərah. 14 Nəmə nɨgəm otəsusiən
rəhan nimə, in otos rəhan nətəouiən. 15Mətəu nəmə nɨgəm otus rəhan nimə, kəni rəhan
2:16 Aes 40:13 3:2 Hip 5:12-13; 1Pitə 2:2 3:3 1Kor 1:10-11 3:4 1Kor 1:12 3:6 Uək 18:4,11,27-28 3:9
Mat 16:27; Efəs 2:20-22 3:11 Aes 28:16; 1Pitə 2:4-6 * 3:12 Noliən rəha nɨtəu-pəniən Krɨsto təhmen e noliən
rəha nuvləkɨniən nimə. Iətəmi tətɨtəu=pən vivi noliən rəha Krɨsto, in təhmen e iətəmi kəti tatuvləkɨn vivi rəhan nimə.
Noliən təuvɨr mɨn rəhan təhmen e pos mɨn əskasɨk rəha nimə, uə aiən u kol uə aiən u sɨlfə. Iətəmi təsɨtəu=pən viviən
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natimnati rəfin təmɨkə. In əmə, Uhgɨnotosmiəgəh,mətəu təhmen-əhmen əməe iətəmikəti
iətəm rəhan nimə nɨgəm tatus kəni tiuvɨg pətɨgəmmaiu, kəni nɨgəm tus niməmauərɨs.

16 ?Nəkotəhrun uə kəpə məmə, itəmah u Nimə Rəha Uhgɨn, kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn
tətatɨg e təmah? 17 Nəmə iətəmi kəti tərəkɨn Nimə Rəha Uhgɨn, kəni Uhgɨn otərəkɨn in,
mətəu-inu Nimə Rəha Uhgɨn, in tasim rəhan pɨsɨn əmə. Kəni Nimə u Rəha Uhgɨn, itəmah.

18 Təsəuvɨriən məmə iətəmi kəti təteiuə aru əmə lan. Nəmə iətəmi kəti tətakil aru in
e nətəlɨgiən rəha nəhue nɨftəni, kəni nɨkin təhti məmə in teinatɨg u rəueiu, in otəkeikei
muva ialməli kəti e nəhmtɨlah məmə in otuva ieinatɨg pəhriən. 19 Tol lanəha mətəu-
inu neinatɨgiən rəha nətəmimi rəha nəhue nɨftəni, in talməli e nəhmtɨ Uhgɨn. Təhmen
e Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə, “Uhgɨn tatol lalɨg e nəghatiən rəha iətəmi kəti iətəm
tətəni məmə in teinatɨg vivi, kəni Uhgɨn taskəlɨm in.” 20 Kəni Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni
mɨn məmə, “Iərmənɨg təhrun məmə, nətəlɨgiən rəha nətəm koteinatɨg, ilah nati əpnapɨn
əmə.”

21 Kəni tol lanu lan, sotəniən məmə itəmah rəha suah u uə rəha suah kəha məmə
onəkotləfəri aru itəmah ohni. Uhgɨn tətəfən itɨmah nətəmi asoli mɨn rəfin kəm təmah
məmə otasiru e təmah. 22Tol lanu sotəfəriən itəmah kəni motəni məmə rəhatəmah u Pol
uə Apolos uə Pitə.† Nɨpəhriən agɨn, Uhgɨn tɨnəfɨnə natimnati mɨn rəfin e nəhue nɨftəni o
nasiruiəne təmah. Kəninəmiəgəhiənuənɨmɨsiən, kəninatimnatimɨnukəutəhuvarəueiu
uə natimnati mɨn u kəmanəhuva nian kəti, natimnati rəfin mɨn əha mɨne nətəmimi
mɨn əha okotasiru e təmah, təhmen əmə ilah rəfin rəhatəmah. 23 Tol lanu lan, itəmah
onəkotəkeikei motəfəri itəmah o Iesu pɨsɨn əmə, səniəmə o nətəmi asoli mɨn rəhatəmah,
mətəu-inu səniəmə itəmah rəha iətəmi asoli kəti, mətəu itəmah rəha Krɨsto, kəni Krɨsto in
rəha Uhgɨn.

4
Aposɨl mɨn rəha Krɨsto

1Tol lanəha, nətəmimi okotəkeikei moteh itɨmah təhmen e noluəkmɨn rəha Krɨsto iətəm
Uhgɨn təmələhu=pən e nəhlmɨtɨmah məmə itɨmah iəkotol əpu nəlpəkauiən oneuən rəha
Uhgɨn. 2 Kəni nətəmimi nətəm kauteh natimnati rəha iətəmi asoli kəti, ilah kotəkeikei
motol rəhalah uək təuvɨr e noliən iətəm iətəmi asoli tolkeikei. 3Nati əpnapɨn əmə kəm iəu
nəmə itəmah, uənətəpɨsɨnnəuveinkotəni pətɨgəmnətəlɨgiənrəhalahe rəhakuək. Kəni iəu
aru iəsakiliənerəhakuək. 4Erəhaknətəlɨgiən,məmə iəmol əmənati iətəmin təuvɨr,mətəu
natiu təsəniənməmə iəu iəkəhruahru. Iərmənɨg əmə təhruahruonakiliənrəhakuək. 5Tol
lanəha, sotauɨt-auɨtiən o nakiliən natimnati, mətəu nautəhtahnin nian Iərmənɨg otuva
lan. In otəfətɨgəm=pən e nəhagəhagiən natimnati iətəm kəutəhluaig e napinəpuiən, kəni
in otəni pətɨgəmnati nak tətatɨg e nɨki nətəmimi o noliənmɨn rəhalah. E nian əha Uhgɨn
otəni-vivi ilah kətiəh kətiəh e noliən əhruahru.

6 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Iəməni=pɨnə nəghatiən mɨn əha kəm təmah itɨmlau
Apolos məmə itəmah onəkotos nəhruniən ikɨn. Kəni nəmə nəkotos nɨpətɨ nəghatiən mɨn
u, “Nəkotəkeikei motol əmə nəghatiən mɨn iətəm kɨnətei rəkɨs,” kəni nəsotəfəriən nətəmi
asoli nəuvein motosiahu nəuvein. 7 ?Təhro? Itəmah nəsotepətiənmotapirəkɨs nətəmimi
mɨn rəfin. Uhgɨn təməfɨnə kəm təmah natimnati mɨn rəfin nətəmnəmautos. ?Kəni təhro
nəutəghati əuvsan o natimnati iətəm Uhgɨn təməfɨnə kəm təmah təhmen əmə məmə inu
itəmah əmə nəmotol natimnati mɨn əha?

8 Nɨkitəmah təhti məmə nɨnotos rəfin rəkɨs natimnati rəha Uhgɨn. Nɨkitəmah təhti
məmə nɨnotos rəfin rəkɨs nautə rəha Uhgɨn. Noliən rəhatəmah təhmenməmə nəməhuva
kigmɨnrəhaUhgɨn,mətəu itɨmah iəutatɨg ləhtəni əmə. !Mətəukəpə, səniəmənɨpəhriəniən!
!Nəman! Nəmə nɨpəhriəniən məmə itəmah nəməhuva kig mɨn rəha Uhgɨn, nɨkitɨmah

3:19 Job 5:13 3:20 Sam 94:11 † 3:22 Nəghatiən əhruahru rəha Kris tətəni məmə, “Pol, uə Apolos, uə Kefəs…”
Kefəs in nərgɨn kəti mɨn rəha Pitə. Kəni e nauəuə u, e nəghatiən Kris əhruahru, Pol tətauɨn lan məmə “Kefəs,” mətəu
kəutəni əməməmə Pitə. 4:2 Luk 12:42 4:5 1Kor 3:8 4:6 Rom 12:3 4:7 Rom 12:6
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otagiən pɨk, kəni nəmə tol lanəha, itɨmah mɨn iəkotol kig kitah min itəmah. Mətəu
təsoliən lanəha. 9 Itɨmah aposɨl mɨn, mətəu nɨkik təhti məmə Uhgɨn təmələhu itɨmah
əpəha ləhtəni agɨn, iəutatɨg təhmen e nətəm kəmakil rəkɨs məmə okotəkeikei mohmɨs.
Nɨkitəmah tətəhti lanəhamətəu-inu təhmenməmə itəmah nətəmimi nətəmkəməsotoliən
win e nəluagɨniən, kəni məutəhtul e nəhmtɨ nagelo mɨn mɨne nətəmimi rəfin məmə ilah
okoteruhməməoiəkohmɨs.* 10 !Nətəmimi tepət kəutəniməmə itɨmahnanməlimɨnonərgɨ
Krɨsto, mətəu nɨkitəmah təhti məmə itəmah nəkoteinatɨg vivi e Krɨsto! Mətəu səniəmə
nɨpəhriəniən. !Nətəmimi tepət kəutəni məmə rəhatɨmah nepətiən tɨkə, mətəu nəutəghati
əfəri məmə rəhatəmah nepətiən iahgin! Mətəu səniəmə nɨpəhriəniən. Nətəmimi tepət
kautɨsiai itəmah, mətəu kətəni rah itɨmah.

11 Mətəu, inu nɨpəhriəniən. Mətəuarus=pa u rəueiu matuvən, nəumɨs tatus itɨmah,
kəni məutəuauə, kəni iautəhuvən e napən əhapu-əhapu, nətəmimi kautoh itɨmah, kəni
rəhatɨmah nimə tɨkə. 12 Itɨmah aru əmə iautol pɨk uək e nəhlmɨtɨmah məmə iəkotos
məni o nauəniən. Nian okotəni rah itɨmah, mətəu itɨmah iəkotəfaki o nəuvɨriən o lah.
Nian nətəmimi kautol nərahiən kəm tɨmah, mətəu itɨmah iəkotəpnapɨn əmə. 13 Nian
nətəmimi kəutəni rah itɨmah, mətəu itɨmah iəutəghati vivi əmə kəm lah. Mətəuarus=pa
u rəueiu matuvən itɨmah iəkotəhmen e nɨmənərɨk rəha nətəmimi rəfin, uə namɨkmɨkiən
rəha nɨtəni mɨn rəfin.

Ilah okotəkeikei motohtəupən noliən rəha Pol
14 Iəsəteiən nəghatiən u məmə iəkol itəmah nəkotaulɨs, mətəu mə otəhgi-pəri itəmah,

mətəu-inu itəmahnenətɨkmɨnnətəmiəkolkeikei itəmah. 15Rəhatəmahnəgətunmɨn tepət
nətəm okotəgətun itəmah e Krɨsto, kəni nəmə təhro ilah kotəhmen əmə e tatə kalɨn mɨn
ilah ten-tausɨn, mətəu rəhatəmah tatə əhruahru kətiəh əmə, inu iəu, mətəu-inu e Krɨsto
Iesu iəmuva rəhatəmah tatə əhruahru nian iəməni pətɨgəm nanusiən təuvɨr kəm təmah
aupən. 16 Tol lanəha, iəkətapuəh əskasɨk o təmah məmə onəkotohtəu=pa rəhak noliən
mɨn. 17Mətəu-inu o nati u, iətahli=pɨnə nətɨk e Krɨsto u Timoti iətəm iəkolkeikei. In tətaiu
əskasɨk e Iərmənɨgmatol vivi rəhanuək. In otənimɨnkəmtəmahsuaru rəhanəmiəgəhiən
rəhak e Krɨsto Iesu iətəm tətɨtəu=pən natimnati iətəm iətəgətun e niməfaki mɨn ikɨn mɨn
rəfin.

18Kəni itəmah nəuvein nəutagət əfəri pɨk o rəhatəmah nepətiən mətəu-inu nɨkitəmah
təhtiməmə iəsuvnəmɨniənməsəghati əskasɨkiənkəmtəmahorəhatəmahnoliən. 19Mətəu
otəsuvəhiən, iəkəkeikei muvnə meruh itəmah (nəmə Iərmənɨg tegəhan lak.) Kəni
oiəkəhrun nəmə nətəm kəutagət əfəri kautos pəhriən nəsanəniən rəha Uhgɨn, uə kəpə.
20Mətəu-inu Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn səniəmə in nati kəti rəha nəghatiən, mətəu in nati
kəti rəha nəsanəniən. 21 ?Kəni nəkotolkeikei nak? ?Iəkuvnə malis itəmah, uə iəkuvnə e
nolkeikeiən u e nɨkik teiuaiu əmə?

5
Pian kəti, rəhan noliən tərah agɨn

1Kəməni pətɨgəmkəmiəuməmə iətəmi kəti u e nɨkitəmah tətakləh e pətan kəti, kəni təmol
e noliən tərah kəti iətəm tapirəkɨs noliən rəha nətəm kəsotəfakiən. In tətakləh e pətan vi
rəha rəhan tatə. 2 !Kəni itəmah nəutəfəri o nəfakiən əskasɨk rəhatəmah! !Kəsitɨn mɨn!
Mətəu nəfəriən təsəhruahruiən, mətəu onəkotəkeikei motətəu tərah o təfagə tərah əha.
* 4:9 Nian kig kəti təmol win e nəluagɨniən, mɨnatɨtəlɨgmatit rəhan soldiəmɨnmɨne rəhan tɨkɨmɨr mɨn. Rəhan soldiə
mɨn kautəhuərisɨg lan, kəni tɨkɨmɨr mɨn kautəhuərisɨg e lah, kəni nətəmimi rəfin kotəhrunməmə tɨkɨmɨr mɨn okohmɨs.
Nətəmimikəmotol lafet kəti, kəninətəmimi rəfinkəutarfue tɨkɨmɨrmɨnkautoharu ilahmɨn, uənəmə təhrokautəluagɨn
ilah nati arpɨnmɨn təhmen e laion. Kəni Pol tətəni məmə in mɨne rəhanmɨn nətəmimi kotəhmen e tɨkɨmɨr mɨn nətəm
okohmɨs, kəni nətəmimi rəfin kauteruh. 4:11 2Kor 11:23-27 4:12 Mat 5:44; 2Təs 3:8 4:15 Kəl 4:19 4:16
Fɨl 3:17 4:17 Uək 19:22 4:20 1Kor 2:4 5:1 Lev 18:7-8; Dut 22:30
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Kəni nəsotahli pətɨgəmiən iətəmi kəha iətəm təmol noliən tərah əha e nɨkitəmah. Mətəu
onəkotəkeikei motahli pətɨgəm.*

3Nati əpnapɨn iəsatɨgiən kitah min itəmah, mətəu e narmɨn iətatɨg kitah min itəmah.
Kəni təhmen əmə nəmə kitah kəutatɨg, inəni rəkɨs e nərgɨ Iərmənɨg Iesu məmə təhro in
təhruahruməməkitahokotol e iətəmikəha. 4Niannəkəhuvakətiəh, kənienarmɨn, iətatɨg
kitahmin itəmah, kəni niannəsanəniən rəha Iərmənɨg rəhatah Iesu inəha ikɨnkitahmin,
5 kəni otəfən iətəmi u əha rəueiu e nəhlmɨ Setən məmə otərəkɨn nɨpətɨn. Mətəu Iərmənɨg
otosmiəgəh narmɨn nian in tətuvamɨn e naunun nian.†

6 Rəhatəmah nagət əfəriən tərah. ?Nəkotəhrun uə kəpə məmə, is nəuan nəuvetɨn
əmə tɨnpi rəfin e nɨki flauə iətəm kəmalkin?‡ 7 Otafəl rəkɨs is əuas mɨn rəhatəmah, inu
təfagə tərah mɨn e nɨkitəmah, məmə itəmah flauə vi iətəm kəmalkin u is tɨkə lan, kəni
nɨpəhriəniən itəmah nəkotəhmen əhruahru e pɨret vi əha. Tol lanəha mətəu-inu Krɨsto
iətəminnətɨ sipsip rəha lafet rəhaPasova, təmɨmɨs rəkɨs təhmene sakrifais o noliən tərah
mɨn rəhatah. 8 Tol lanəha, pəh kotol lafet əha, mətəu kəsotoliən e is əuas, iətəm təhmen
e noliən tərah mɨn u nətəmimi kotolkeikei pɨk noliən kəm nətəmimi, mɨne noliən tərah
mɨn rəfin. Mətəu pəh kotol lafet e pɨret u is tɨkə lan, təhmen e noliən rəfin iətəm kotol
nɨpəhriəniənmotəhruahru.

9 Iəmətei rəkɨs nauəuə kəm təmah məmə nəsotan pətiən itəmah nətəm kəutakləh e
nɨpətan.§ 10 Iəsəniəhuiən məmə nəsotaniən itəmah nətəm kəsotəfakiən nati əpnapɨn
noliən rəhalah tol lanəha: ilah kəutakləh e nɨpətan, ilah navərəs, ilah nakləh mɨn e
neiuəiən, kəni ilah kəutəfaki kəm narmɨ nati mɨn. Nətəmimi tepət agɨn kotol lanu lan u
rəueiu e nəhue nɨftəni. Nəmə nəsotaniən itəmahmin ilah, kəni nəkotəkeikei mohiet agɨn
ikɨnu e nəhue nɨftəni. 11Mətəu nɨpətɨ nauəuə iətəm iəmətei kəm təmah məmə onəsotan
pətiən itəmah iətəmi kəti iətəm tətəni məmə in piatəmah kəti, mətəu in tətakləh e pətan,
uə in tətavərəs, uə in tətəfaki kəmnarmɨ nati mɨn, uə in tətəni rah nətəmimi, uə in tətapɨs
nian tepət, uə in tətakləh e neiuəiən. Sotoliən nati kəti itəmah min ilah, nati əpnapɨn in
nati əkəku əmə təhmen e nauən pətiən.

12-13 Səniəmə in rəhak uə mɨne rəhatəmah kəti uək məmə okotakil nətəmimi nətəm
kəsotəfakiən. Uhgɨn otakil Nanihluə mɨn. Mətəu in uək rəhatəmah məmə onəkotakil
noliən rəha nətəmimi əpəha e niməfaki nətəmkautol təfagə e noliənmɨn u. Nauəuə Rəha
Uhgɨn tətəni məmə, “Otahli pətɨgəme nɨkitəmah iətəm tatol noliən tərah.”

6
Noliən rəha nakiliən itəmi

1 Nian nəmə itəmah kəti tatorgəhu ilau in kəti, tol naulɨsiən məmə otələs muvən kəm
nətəmimi nətəm kəsotəfakiən məmə okotiuvi pətɨgəm ilau motakil rəhalau norgəhuiən.
Mətəu nəkotəkeikei motos məhuvən kəm nəfaki mɨn. 2 ?Nəkotəhrun uə kəpə məmə
nəfakimɨn, ilah okotakil nətəmimi rəfin e nəhue nɨftəni?* ?Kəni nəmə itəmah onəkotakil
nətəmimi e nəhue nɨftəni, kəni təhro nɨkitəmah təhti məmə nəsotəhmeniən o nakiliən
* 5:2 Məta Pol tətəni u ikɨnu məmə təsəuvɨriən məmə ilah okotagiən əmə kəni məutəfəri ilah nian təfagə tərah asoli
kəti tətatɨg əha ilah ikɨn e niməfaki. 5:3 Kol 2:5 5:5 1Tim 1:20 † 5:5 Pol tətəni məmə kəraki lan e niməfaki.
Kəni ihluə e niməfaki, suah u otuvən e nəhlmɨ Setən, kəni Setən otarmənɨg lan kəni mol nalpɨniən kəm in e nɨpətɨn.
Kəni məta, suah u təhrun nɨtəlɨg rəkɨsiən e noliən tərah mɨn rəhan, kəni Uhgɨn təhrun nosmiəgəhiən mɨn in. ‡ 5:6
Təhmen əmənian kətətei natimiəgəhkəti, nəmə kətarereh kuənkamɨk lan, otol=pənmərəkɨn rəfinnəhuvegɨn. Təhmen
əmə nəmə iəfaki kəti e niməfaki tatol təfagə tərah. Təfagə tərah u tɨnpi rəfin niməfaki. 5:6 Kəl 5:9 5:7 Aes 53:7;
1Pitə 1:19 5:8 Dut 16:3 § 5:9 Nauəuə u Pol tətəghati lan e fes 9 tɨkə əha rəueiu. Pol təmətei nauəuə kuvət kəni
mahli=pən kəmniməfaki Korən. Mətəu nauəuə aupən, mɨne nauəuə iətəm tatol kɨsɨl lan kiakə u rəueiu. Nauəuə iətəm
tatol keiu lan, in 1 Korən, kəni nauəuə iətəm tatol kuvət lan, inu 2 Korən. 5:11 2Təs 3:6; Tait 3:10 5:12-13 Dut
13:5; 17:7 * 6:2 E Japtə 5 kəutafinməmə ko kəsotakiliən nətəmimi ihluə e niməfaki, mətəu e fes u tətəniməmə kitah
okotakil ilah. Nɨpətɨn u təni məmə, RƏUEIU kitah okəsotakiliən nətəm ihluə e niməfaki, mətəu nian Krɨsto otuva mɨn,
nian əha inəha, kitah okotakil ilah.
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rəhatəmah norgəhuiən əlkələhmɨn? 3 ?Nəkotəhrun uə kəpəməmə, kitah okotakil nagelo
mɨn? !Kəni natimnati mɨn rəha nəhue nɨftəni, ilah kotɨmətɨg əmə o nakiliən!

4 ?Kəni tol lanəha, nəmə nautorgəhu o nətəlɨgiən mɨn nəuvein, təhro nəutəhuvən
o nətəm ihluə məmə okotakil norgəhuiən rəhatəmah? Ilah kəsotosiən nɨsiaiən rəha
niməfaki. 5 Iatəni lanəha məmə nəkotaulɨs lan. ?Təhro? ?Itəmah kəti tɨkə iətəm teinatɨg
məmə in təhrun nələhuiən nəniən mɨn əha? 6 !Mətəu kəpə! Itəmah piatəmah mɨn
nəutorgəhu, kəni mautəhuvən o nətəm ihluəməmə ilah okotakil rəhatəmah norgəhuiən
mɨn. Kəsi.

7 Itəmah nautəhuvən o iətəmi kəti məmə otakil rəhatəmah norgəhuiən. Inu tətəgətun
məmə nəmotəmkarəpən agɨn e suaru rəha Uhgɨn e nəmiəgəhiən rəhatəmah. ?Təhro?
Nəmə iətəmi kəti tatol tərah kəm ik, təuvɨr məmə nəkalu əmə lan. Nəmə təteiuə əmə lam
mətakləh kəm ik, alu mɨn əmə lan. 8 Mətəu kəpə. Nautol tərah pɨk! Itəmah piatəmah
mɨn əmə, mətəu itəmah aru nautol tərah kəm təmah mɨn, kəni mauteiuə e təmah mɨn
məutakləh kəm təmahmɨn.

9 Sotətəlɨgiən e neiuəiən. Nəkotəkeikei motəhrun məmə, nətəmi kautol nərahiən, ko
kəsəhuvəniən e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn: ilah nətəm kəutakləh e pətan, mɨne nətəm
kəutəfaki kəmnarmɨ nati mɨn, mɨne nəman nətəmkɨnotol rəkɨs marɨt kəutakləh e pətan,
mɨne nəman nətəm kautit aru ilah mɨn, 10 mɨne nakləh mɨn, mɨne navərəs mɨn, mɨne
nətəmkəutapɨs ewain,mɨnenətəmkəutəghati rahenərgɨnətəmimi,mɨnenətəmkəuteiuə
məutakləhkəmnətəmimi, ilahmɨnukokəsəhuvəniəneNarmənɨgiənRəhaUhgɨn. 11Kəni
itəmah nəuvein, nəmautol lanəha. Mətəu, Narmɨn Rəha Uhgɨn rəhatah təmafəl itəmah,
mələhukalɨn itəmahməmə rəhan,mol itəmahnəkotəhruahruenəhmtɨnenərgɨ Iərmənɨg
Iesu Krɨsto.

Noliən rəha nakləhiən
e pətan in təfagə tərah

12Nətəmimi nəuvein kəutəni məmə, “Natimnati rəfin təuvɨr əmə məmə iəkol.” Mətəu,
səniəmə ilah rəfin kotəhrun nasiruiən lak. Kəni, ko iəsegəhaniən məmə natimnati
nəuvein okotarmənɨg e rəhak nəmiəgəhiən. 13 Nətəmimi nəuvein kəutəni məmə,
“Nauəniən mɨne nərfɨtəmi, kəmol o lau mɨn,” inu kotəhrun nuniən nauəniən mɨn rəfin.
Mətəu nauəniən mɨne nərfɨtəmi, Uhgɨn otol naunun e lau pəti, konu, nati mil u səniəmə
nati kəti. Kəni nati u in nɨpəhriəniən. Mətəu nəghatiən u səniəmə e nɨpətɨtəmi. Uhgɨn
təməsoliən nɨpətɨ tah məmə kitah okotapɨli əpnapɨn kitah nəman uə nɨpətan mɨn u
səniəmə nəman mɨne nɨpətan mɨn rəhatah. Nɨpətɨtah mɨne Iərmənɨg, ilau rəhalau mɨn.
Uhgɨn təmol nɨpətɨtahməmə okotɨsiai Iərmənɨg, kəni ko otəsoliənnaunun e lah, təhmen e
nauəniənmɨne nərfɨtəmi. 14Kitah okohmɨs. Mətəu o nian kəti e rəhan nəsanəniən, Uhgɨn
otosmiəgəh mɨn itah e nɨmɨsiən mol vivi nɨpətɨtah. Kəni inu təhmen əhmen əmə məmə
nian Iərmənɨg təmɨmɨs, Uhgɨn təmosmiəgəh in e nɨmɨsiənmol vivi nɨpətɨn.

15 ? Nəkotəhrun uə kəpə məmə, nɨpətɨtah, ilah nəuəlɨ-nəuəlɨ nɨpətɨ Krɨsto? ? Kəni
nɨkitəmah təhtiməmə iəkəfən nɨpətɨk iətəm in kətiəh ilau Krɨsto, kənimol kuol kətiəh ilau
pətan rəha suaru? !Kəpə! Ko təsoliən lanəha. 16Nɨpəhriəniən agɨnməmə iətəm tətan ilau
pətan rəha suaru, ilau kətiəuva kətiəh əmə e nɨpətɨn. Mətəu-inu nəghatiən rəha Nauəuə
Rəha Uhgɨn tətəni məmə, “Ilau okiəuva nɨpətɨn kətiəh əmə.” 17Mətəu iətəmimi iətəm tatol
kətiəh ilau Iərmənɨg, tətuva kətiəh ilaumin e narmɨn. Kəni tol lanəha, nɨpətɨn tatol kətiəh
ilau Iərmənɨg Krɨsto məmə rəhan. Kəni tərah agɨn nəmə otos rəkɨs e Krɨsto məfən kəm
pətan kəti rəha suaru.

18 Otagɨm rəkɨs məhuvən isəu e noliən rəha nɨtəu-pəniən nɨpətan. Noliən tərah rəfin
iətəm iətəmi kəti tatol iətəm tol pɨsɨn e inu, in ihluə e nɨpətɨn. Mətəu təfagə tərah u,
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in tatol kəm nɨpətɨn aru.† 19 Nəkotəkeikei motəhrun məmə nɨpətɨtəmah in nati asoli,
nɨpətɨtəmah in nimə kəti rəha Uhgɨn iətəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tətatɨg ikɨn, kəni Uhgɨn
təməfɨnə Narmɨn kəm təmah, mətatɨg e təmah. Kəni itəmah səniəmə rəhatəmah aru u
itəmah. 20 Uhgɨn təmətəou rəkɨs itəmah e nətəouiən iətəm nəhmtɨn tiəkɨs. Tol lanəha,
otɨsiai Uhgɨn e noliənmɨn rəha nɨpətɨtəmah.

7
Nəghatiən omarɨt

1 Rəueiu iəkəni=pɨnə nəniən e nauəuə rəhatəmah iətəm nəmotətei kəm iəu. Əuəh, in
təuvɨr məmə iətəmimi kəti təsoliən marɨt. 2Mətəu nətəmimi tepət nətəm kautohtəu=pən
nɨpətan. Tol lanəha, təuvɨr məmə iətəmimi otəkeikei mos aru rəhan pətan, kəni pətan
tatos rəhan iərman kəni muol marɨt. 3Nian kuol marɨt, iərman otəkeikei mətapɨli ilau
rəhan pətan nəmə pətan tolkeikei, kəni pətan otəkeikei mətapɨli ilau rəhan iərman nəmə
iərman tolkeikei. 4 Pətan təsarmənɨg aruiən e nɨpətɨn, mətəu rəhan iərman tətarmənɨg
lan. Kəni təhmen-əhmen əməe iərman, in təsarmənɨgaruiənenɨpətɨn,mətəurəhanpətan
tətarmənɨg lan. 5 Təsəuvɨriən məmə pətan uə iərman təgɨn o nɨpətɨn nəmə kəti tolkeikei.
Mətəu nəmə ilau pəti kuegəhan məmə təuvɨr əmə okuəpəh napɨli pətiən nəmə kəti təni
məmə otəfaki o nian nəuvein, kəni təuvɨr əmə. Mətəu okuəkeikei miəuva mɨn kətiəh.
Nəmə kəsuoliən, kəni Setən oteh suaru o nəfən-əfəniən kəm lau. Iatəni lanu mətəu-inu
itəmah rəfin nəsotəskasɨkiən.

6 Nəghatiən əha məmə, “okuəpəh o nəfakiən o nian nəuvein,” iətəni məmə iətegəhan
lan, mətəu iəsəniən məmə in lou kəti. 7 E rəhak nətəlɨgiən, təuvɨr məmə nətəmimi rəfin
okəsotoliən marɨt təhmen lak. Mətəu Uhgɨn tatol suaru pɨsɨn pɨsɨn mɨn kəm tah kətiəh
kətiəh, kəni tatol məmə nəuvein kautol marɨt, kəni nəuvein kəutan əmə.

Nətəmkəmotol marɨt mɨne pətalɨmɨsmɨn
8Kəni iətəni kəmnətəmkəsotoliənmarɨtmɨnepətalɨmɨsmɨnməmə, təuvɨrməməkəutan

əmə məmə iəu mɨne. 9Mətəu nəmə tiəkɨs o lah nətəm kəsotoliən marɨt məmə okotaliuək
e suaru əhruahru kəti, inəha kəsotapɨliən e pətan uə iərman kəti, kəni təuvɨr məmə
okotəkeikei motol marɨt pəh nɨkilah təsəhti pɨkiən ilau pətan uə iərman nianmɨn rəfin.

Nətəmkəmotol marɨt kəsotəhapuiən
10 Itəmah nətəm nəmotol marɨt, iəkəni=pɨnə nəghatiən u kəm təmah, səniəmə rəhak

mətəu rəha Iərmənɨgməmə, pətan otəsəpəhiən rəhan iərman. 11Mətəu nəmə in otol, kəni
təuvɨr məmə otəsɨtəu=pən mɨniən suah kəti mɨn, uə nəmə təhro, tɨtəlɨg=pən mɨn əmə o
rəhan iərman. Kəni iərman otəsəpəhiən rəhan pətan.

Nəmə ilau kəti təsəfakiən
12 Pəh iəkəni nəghatiən kəti kəm təmah nətəm rəhatəmah nəman uə nɨpətan

kəsotəfakiən. Inu rəhak əmə nəghatiən, səniəmə rəha Iərmənɨg əhruahru. Nəmə itəmah
kəti, rəhan pətan təsəfakiən, mətəu tolkeikei məmə ilau kətuatɨg, iərman otəsəpəhiən.
13 Kəni nəmə itəmah kəti, rəhan iərman təsəfakiən, mətəu tolkeikei məmə ilau okuatɨg,
pətan otəsəpəhiən. 14Otol lanəha mətəu-inu nian pətan kəti tətəfaki, kəni Uhgɨn tətələhu
kalɨn mɨn rəhan iərman məmə rəha Uhgɨn. Kəni nian iərman kəti tətəfaki, kəni Uhgɨn
tətələhu kalɨn mɨn rəhan pətan məmə rəha Uhgɨn. Nəmə təsoliən lanu, kəni rəhatəmah
kəlkələh mɨn, ilah rəha nəhue nɨftəni əmə, mətəu tol lanəha, Uhgɨn tətələhu kalɨn ilah
məmə rəhanmɨn, mətəu-inu təmələhu kalɨn rəkɨs tatəmɨnemamə.

15Mətəu nəmə iətəmi təsəfakiən tolkeikei məmə otəpəh rəhan pətan uə iərman iətəm
tətəfaki, otegəhan əmə lan. Iətəmtətəfaki, iərmanuəpətan, Uhgɨn təsaskəlɨmiən inemarɨt
əha. Mətəu, Uhgɨn təmauɨne tahməməokotatɨgmətɨg enəməlinuiən. 16Pətan, kəmə təhro
† 6:18 Təfagə tərah u, in tatol kəmnɨpətɨn arumətəu-inu tɨnuva rəkɨs kətiəh ilau Krɨsto, tol məmə tatol təfagə e Krɨsto.
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Uhgɨn otosmiəgəh rəham iərman e noliən təuvɨr rəham. Kəni iərman, nəmə təhro Uhgɨn
otosmiəgəh rəham pətan e noliən təuvɨr rəham.

Otagiən əmə
o rəhatəmah nəmiəgəhiən

17Mətəu in əmə u, nian Uhgɨn təmauɨn e təmah, nəmotatɨg e natɨgiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn
iətəm Iərmənɨg təmələhu, kəni təuvɨr məmə nəkotatɨg əmə lan. Inu rəhak nəghatiən
iətələhu kəm niməfaki mɨn rəfin. 18Nian Uhgɨn təmauɨn e suah kəti, nəmə kəməhgi=pən
in, kəni otəsəhluaigiən e nəhgi-pəniən iətəm kəmol lan. Kəni nian Uhgɨn təmauɨn e suah
kətimɨn, nəmə kəsəhgi-pəniən, kəni təuvɨrməmə təsalkutiənməmə okəhgi=pən. 19 In nati
əpnapɨn əmə nəmə kəməhgi=pən suah kəti uə kəsəhgi-pəniən. Nati keikei məmə kitah
kotohtəu=pən əmə nəghatiənmɨn rəha Uhgɨn. 20Nian Uhgɨn təmauɨn e təmah, nəmotatɨg
e natɨgiən pɨsɨn pɨsɨnmɨn, kəni təuvɨr məmə nəkotatɨg əmə e lah.

21 ?Nian Uhgɨn təmauɨn lam, ik slef əmə kəti? Nɨkim təsəhti pɨkiən, (mətəu nəmə
nəkəhrun nɨtəu-pəniən suaru iətəm kəmɨtɨs slef mɨn lan, ɨtəu=pən əmə.) 22 Tol lanəha
mətəu-inu iətəmi u slef əmə nian Iərmənɨg təmauɨn lan, in iətəmi rəha Iərmənɨg iətəm
kəmɨtɨs rəkɨs. Kəni təhmen-əhmen əmə, iətəmi səniəmə slef kəti nian Iərmənɨg təmauɨn
lan, in slef rəha Krɨsto. 23Uhgɨn təmətəou rəkɨs itəmah e nətəouiən iətəm nəhmtɨn tiəkɨs.
Sotoliən məmə itəmah nəkəhuva slef mɨn rəha nətəmimi. 24 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk
mɨn, nian Uhgɨn təmauɨn e təmah, nəmotatɨg e natɨgiən pɨsɨn pɨsɨnmɨn, kəni təuvɨrməmə
nəkotatɨg əmə e lah itəmah Uhgɨn.

Nətəmvi nətəmnəsotol əhanəhiənmarɨt
25 Inu nəghatiən kəti rəhatəmah nətəm vi nətəm nəsotol əhanəhiən marɨt. Iəsos

əhruahruiən nəghatiən kəti o Iərmənɨg, mətəu iəkəni əmə rəhak nətəlɨgiən. Mətəu itəmah
nəkotəhrun məmə rəhak nəghatiən in nɨpəhriəniən, mətəu-inu Iərmənɨg təmasəkəhruin
iəu. 26Mətəu-inu nərahiən asoli u rəueiu iətəm nəutatɨg lan,* rəhak nətəlɨgiən tol lanu
lanməmə, nəkotatɨg əmə lanu lanməmə nəutatɨg lan u rəueiu. 27 ?Təhro? ?Nəmolmarɨt?
Səsaliən e suaru o nəpəhiən rəham pətan. ?Təhro? ?Nəsoliən marɨt? Səsaliən o nosiən
rəham kəti pətan. 28Mətəu nəmə natol marɨt, inu səniəmə təfagə tərah. Kəni nəmə pətan
vi tatol marɨt, in təsoliən təfagə tərah. Mətəu nətəm kəmotol marɨt, okotatɨg e nərahiən
tepət e rəhalah natɨgiən, kəni iəkolkeikei məmə nəsəhuvəniən e nərahiənmɨn əha.

29 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, inu nɨpətɨ nəghatiən rəhak. Natɨgiən rəha nətəmimi e
nəhue nɨftəni in tɨnəkuəkɨr əmə. Kəni rəueiumɨnematuvən, nətəmkəmotol marɨt, təuvɨr
məmə okəsotətəlɨg pɨkiən e noliən rəha marɨt rəhalah. 30 Nəmə iətəmi kəti tətasək, uə
tətagiən, uə tatos nəhmtɨnati kəti, kəni təuvɨrməməotəsegəhaniənməmə rəhannasəkiən,
uənagiəniən, uə rəhannati vi otəriauəh e rəhannətəlɨgiən. 31Kəni təuvɨrməmənətəmimi
nətəm kautol bɨsnɨs e nəhue nɨftəni, ilah okotətəlɨg lan məmə rəhalah bɨsnɨs in nati
əpnapɨn əmə, mətəu-inu nəhue nɨftəni mɨne nəuvɨriən rəhan mɨne noliən mɨn rəhan
otəpanɨkə.

32 Iəkolkeikei məmə nɨkitəmah təsəhti pɨkiən nati kəti rəha nəhue nɨftəni u. Tol lanəha,
nəmə iətəmi kəti təsoliənmarɨt, nɨkin tətəhti pɨk uək rəha Iərmənɨgməmə təhro lanumol
Iərmənɨg nɨkin tagiən o uək iətəm in tatol. 33 Mətəu iətəm təmol marɨt, nɨkin təhti pɨk
əmə natimnati rəha nəhue nɨftəni məmə otəhro lanumol nɨki rəhan pətan tagiən, 34kəni
rəhan nətəlɨgiən tatuvən o nati keiu, rəhan pətan mɨne uək rəha Iərmənɨg. Kəni pətan
iətəmtəsoliənmarɨt, uəpətanmɨtə, nɨkin tətəhti pɨkuək rəha Iərmənɨgməmə təhro lanu in
otətuakəm o Iərmənɨg e nɨpətɨnmɨne narmɨn. Mətəu pətan iətəm təmol marɨt, in tətətəlɨg
pɨk əməonatimnati rəhanəhuenɨftəniməməotəhro lanumol rəhan iərmannɨkin tagiən.
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35 Iətəni=pɨnə nəghatiən mɨn u o nəuvɨriən aru əmə rəhatəmah, səniəmə iətəniəhu
itəmah, mətəu məmə nəkotohtəu=pən suaru rəha nəmiəgəhiən iətəm təhruahru, kəni
nɨkitəmah tətəhti pɨk uək rəha Iərmənɨg.

36 Mətəu e nɨkalɨn rəha iərman vi kəti mɨne pətan vi kəti. Nəmə tol lanu lan məmə,
kɨnəniəkɨsməmə ilau okuolmarɨt. Uərisɨg, kəni iərman təniməmə okuəpəh pɨpɨm. Mətəu
rəueiu, nɨkin təhti məmə təsoliən noliən əhruahru e pətan əha, kəni iərman nɨkin təhti
məmə təkeikei mol-tə marɨt e pətan əha, kəni təuvɨr məmə, in təhrun noliən. In təsoliən
təfagə tərah, mətəu təuvɨrməmə in otol marɨt. 37Kəni e nɨkalɨn kəti mɨn e rəha inu. Nəmə
keiu mɨn lanəha kuolkeikei məmə okuol marɨt. Mətəu iərman nɨkin tɨnəhti rəkɨs məmə
okuəpəhmarɨt. Kəni nati kəti tɨkəməmə otəkeikei kəm inməmə otol marɨt. Kəni iərman
in tətarmənɨg vivi e nɨkin. Kəni nəmə nɨkin tɨnəhti rəkɨs məmə otəsoliən marɨt e pətan
əha, kəni iətəmi əha, inmɨn tatol noliən əhruahru. 38Tol lanəha, iərman iətəmtatolmarɨt
e pətan vi, in tatol əhruahru,mətəu iərman iətəmtəsoliənmarɨt, in tatol təuvɨrmapirəkɨs
agɨn.

Pətalɨmɨsmɨn kotəhrun noliənmarɨt
39 Pətan otəkeikei mətatɨg ilau rəhan iərman e nian rəfin, mətəu nəmə rəhan iərman

tɨmɨs, in təhrun noliənmarɨt e suah kəti mɨn iətəm in tolkeikei, mətəu nati kətiəh əmə, in
təkeikei mol marɨt e iərman kəti iətəm tətəfaki kəm Uhgɨn. 40Mətəu e rəhak nətəlɨgiən,
nəmə in tətatɨg əmə lanəha məsoliən marɨt, kəni nɨkin otagiən tapirəkɨs nəmə in tatol
marɨt. Kəni nɨkik təhti məmə Narmɨn Rəha Uhgɨn tətatɨg mɨn lak məfa nəghatiən u kəm
iəu.

8
Nauəniən iətəmkatol sakrifais lan kəmnarmɨ nati mɨn

1 Kəni rəueiu, iəkəghati e nauəniən mɨn iətəm katol=pən sakrifais lan kəm narmɨ nati
mɨn. Kitah kotəhrun nəghatiən rəha nətəmimi nəuvein məmə, “Kitah rəfin kautos
nəhruniən.” Mətəu “nəhruniən” in nati kəti iətəm iətəmi kəti tətəfəri ohni, mətəu
nolkeikeiən tatuvləkɨn iətəmimi. 2Nəmə iətəmi kəti nɨkin təhti məmə in təhrun pɨk nati,
mətəu in təsəhrun əhanəhiən natimnati iətəm in otəkeikei məhrun. 3 Mətəu iətəmimi
iətəm tolkeikei Uhgɨn, Uhgɨn təhrun inmɨsiaiən in.

4 ?Kəni tol lanəha, təhro e nauəniənmɨn iətəm katol=pən sakrifais lan kəmnarmɨ nati
mɨn? Nɨpəhriəniən, kitah kəutəhrun məmə narmɨ nati in nati əpnapɨn əmə kəti e nəhue
nɨftəni, kəni uhgɨn əlkələh mɨn kohkə, mətəu Uhgɨn kətiəh əmə. 5 Kətəni məmə, “uhgɨn
əlkələh” mɨn mɨne “iərmənɨg əlkələh” mɨn tepət əha ikɨn, kəni nɨpəhriəniən nətəmimi
nəuvein kautəfaki kəm lah. Mətəu nati əpnapɨn nəmə uhgɨn əlkələhmɨn əha ikɨn, əpəha e
neai uə əpəha ləhtəni e nəhue nɨftəni, 6 o kitah, Uhgɨn kətiəh əmə pəhriən, Tatə Uhgɨn.
Natimnati rəfin təmsɨpən lan, kəni təməfa nəmiəgəhiən kəm tah məmə kitah okotol
nəuian. Kəni Iərmənɨg kətiəh əmə, Iesu Krɨsto, kəni Uhgɨn təmol natimnati rəfin agɨn e
Krɨsto, kəni e Krɨsto kitah kautəmiəgəh.

7Mətəu səniəmə nətəmimi rəfin kotəhrun nəghatiən u, kəni nətəmimi nəuvein, nɨkilah
təhti məmə narmɨ nati kəutəmiəgəh pəhriən kəni ilah nati agɨn mɨn. Aupən, nətəmimi
nəuvein kəmotəfaki kəmnarmɨ natimɨn nian rəfin. Kəni tol lanəha, rəueiu, nian kautun
nəhuvegɨ nati iətəm kəmol sakrifais lan kəm narmɨ nati, nɨkilah təhti məmə kəutəfaki
kəm uhgɨn əlkələh mɨn pəhriən. Kəni ilah kautətəu məmə kautol təfagə tərah mətəu-inu
nətəlɨgiən rəhalah təsəskasɨkiən təhmen məmə natimnati mɨn u ilah nati əpnapɨn əmə.
8Mətəu nauəniən təsoliən itah kəutəhuva iuəkɨr o Uhgɨn. Nəmə kəsotuniən nəhuvegɨ nati
əha, uə kotun nəhuvegɨ nati əha, nətəlɨgiən rəha Uhgɨn o tah in təhmen əmə.

9 Təuvɨr əmə, nəkotəhrun nɨtəu-pəniən suaru iətəm nəkotolkeikei, mətəu nəutətəu
itəmah. Sotoliən nati kəti iətəm nəkotolkeikei mətəu nati u otol məmə piatəmah kəti uə
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nəuvɨnɨtəmah kəti u nətəlɨgiən rəhan təsəskasɨkiən təhmen, otəmei e rəhan nəmiəgəhiən.
10 Iətəni lanu mətəu-inu nəmə iətəmi kəti iətəm nətəlɨgiən rəhan təsəskasɨkiən təhmen,
in tateh itəmah nətəm nəutəni məmə nəutos “nəhruniən” əha məmə narmɨ nati mɨn
kəsotəmiəgəhiən, kəni nautəhuvən e nimə rəha narmɨ nati mɨn məmə nəutauən, kəni
təhro? Tol lanəha rəhatəmahnoliənotiuvi=pən rəhannətəlɨgiən, kəni inmɨnotuvənmun
nəhuvegɨnati iətəmkəmol sakrifais lan kəmnarmɨnatimɨn, kəni in tatol təfagə tərahkəti
mətəu-inu nɨkin təhti məmə noliən əha tətəgətun məmə in tətəfaki kəmnarmɨ nati matol
in tamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn. 11Kəni nəhruniən iətəm nɨkitəmah təhti məmə nautos, in
tətərəkɨn iətəm nətəlɨgiən rəhan təsəskasɨkiən təhmen. Mətəu in piatah kəti iətəm Krɨsto
təmɨmɨs ohni.

12Nian nautol noliən tərah kəm itəmah kəti e noliən əha, mautərəkɨn nətəlɨgiən rəhan
u təsəskasɨkiən təhmen, kəni nautol təfagə tərah e Krɨsto. 13 Tol lanəha, nəmə nati kəti
əmə iətəm iatun tol piak tətəmei e rəhan nəmiəgəhiən, kəni təuvɨr məmə iəsun mɨniən
nəhuvegɨ nati nian kəti mɨnməmə otəsəmeiən e rəhan nəmiəgəhiən.

9
Pol təmuhalpɨn nəghatiən iətəmkətəni lan.

1Nɨkitəmah təhti məmə iəkəhrun noliən nati nak iətəm iəkolkeikei, uə kəpə? !Əuəh! Iəu
aposɨl kəti, uə kəpə? !Əuəh! ?Iəmeruh Iesu Iərmənɨg rəhatah e nəhmtək, uə kəpə? !Əuəh!
?Itəmah u nəua rəhak uək e Iərmənɨg, uə kəpə? !Əuəh! 2Nətəmimi nəuvein kəutəniməmə
səniəmə iəu aposɨl, mətəu nɨpəhriəniən, itəmah nəsotəhruniən nəniən lanəha, mətəu-inu
nəmiəgəhiən rəhatəmah e Iərmənɨg tətəgətunməmə iəu aposɨl kəti.

3 Iəkuhalpɨn nəghatiən rəha nətəmimi nəuvein nətəmkəutəniməmə iəu səniəmə aposɨl
kəti. Kəutəni lanəhamətəu-inu e rəhalah neruhiən, iəsoliən noliən rəha aposɨl kəti, inəha
itɨmah iəsotətapuəhiən o nati kəti o təmah məmə inəha aposɨl mɨn nəuvein kautol. 4 ?
Təhruahruməmə itɨmahaposɨlmɨn oiəkotətapuəh o təmahonauəniənmɨnenəmnɨmiən,
uəkəpə? Əuəh, itəmahnəkotəhrun. !Mətəu iəu iəməsoliən! 5Aposɨlmɨnnəuvein,mɨnepia
Iərmənɨg mɨn, mɨne Pitə,* rəhalah nɨpətan nətəm kəutəfaki kautəhuərisɨg e lah nian ilah
kəutaliuək mautol uək rəha Iərmənɨg. ?In təhruahru məmə kitah kotol təhmen-əhmen
əmə, uə kəpə? Əuəh, itəmah nəkotəhrun. !Mətəu iəu iəməsoliən! 6 ?Uə nɨkitəmah təhti
məmə iəu əmə mɨne Panəpəs, itɨmlau pɨsɨn əmə iəkuəkeikei muol aru uək o nauəniən
rəhatɨmlau?

7Otətəlɨg-to, tol lanəha. Pəh tatol uək rəha soldiə kəniməsosiənnətəouiən lan? ?Uə, pəh
tətasumməsuniənnauəniən lan? ?Uə, pəh tətaugɨnnatimiəgəhmɨnməsuniən kətimɨne?

8 ?Nɨkitəmah təhti məmə natimnati mɨn iətəm iətəghati lan, kautsɨpən əmə e nətəlɨgiən
rəha nətəmimi? !Kəpə! Lou tətəni nati kətiəh əmə. 9 Kəmətei e Lou rəha Mosɨs məmə,
“Nian nəkotasɨg kau məhuva məmə otol uək meuɨgeuɨg e wit, sotəlisiən nohlɨn. Pəh
ton nɨpɨspɨsɨ wit nəuvein.”† ?Təhro? ?Nɨki Uhgɨn tətəhti əmə kau mɨn, 10 uə nɨkin
tətəhti mɨn itah? Əuəh, kəməfa lou u o rəhatah nəuvɨriən, mətəu-inu nətəmimi nətəm
kəutaupən mautərfei nati e nasumiən, mɨne nətəm kautəhuərisɨg mautəulək ikɨn, ilah
rəfin nətəlɨgiən rəhalah kətiəh əməməmə okotos pəti nauəniən e nasumiən u.

11 E uək mɨn rəhatɨmah, təhmen əmə məmə iəmotasum kəti məmə itəmah nəkotauən
ikɨn, inunauəniənrəhanarmɨtəmah. ?Kəni təhro, tiəkɨso təmahməmənəkotəfanauəniən
kəti rəha nɨpətɨn kəm tɨmah? 12Nətəpɨsɨn nəuvein kotəhrun nətapuəhiən o nauəniən o
təmah, kəni in təhruahru əmə, mətəu ilah kautol uək rəha Uhgɨn. ?Kəni təhro e tɨmah? !
Nətapuəhiən rəhatɨmah in təhruahru agɨn!
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Itɨmah iəsotolkeikeiən məmə oiəkotol nati kəti məmə otəhtul pəsɨg e nanusiən təuvɨr
rəhaKrɨsto, tol lanəha iəsotətapuəhiən itəmahonati kəti, nati əpnapɨn itɨmah iəkotəhrun
noliən. Tol lanəha, itɨmah iəmotos pɨk nərahiən, mətəu iəməsotətapuəhiən itəmah o nati
kəti mətəu-inu iəsotolkeikeiən məmə iəkotəhtul pəsɨg e nanusiən təuvɨr rəha Krɨsto. 13 ?
Nəkotəhrunuə kəpəməmə, nətəmimi nətəmkautol uək eNiməRəhaUhgɨn, kautos nɨglah
ikɨn nauəniən? Kəni nətəmimi nətəm kautol uək e oltə, ikɨn katol sakrifais ikɨn, kautos
nɨglah ikɨn nauəniən. 14 E suaru kətiəh əmə, Iərmənɨg təməni əskasɨk məmə, nətəmimi
nətəm kəutəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr, rəhalah natimnati o natɨgiən otəkeikei mɨsɨpən
ikɨn.

15 Mətəu iəsətapuəhiən kəm təmah o nati nak iətəm təhruahru əmə kəni iəkəhrun
nətapuəhiən. Kəni iəməsəteiən nauəuə u məmə itəmah nəkotol natimnati mɨn əha
nəuvein kəm iəu. Iətəfəri nəuvetɨn məmə iətəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr kəsətəouiən iəu
lan. Kəni iəsolkeikei agɨniənməmə iəkɨtəu=pən suaru pɨsɨn. !Nɨmɨsiən in təuvɨr tapirəkɨs
suaru pɨsɨn!

16Mətəu iəsəfəriən iəuməmə iətəni pətɨgəmnanusiən təuvɨrmətəu-inu, iəkəkeikeiməni
pətɨgəm. !Kəsi, nərahiən asoli otuva ohniəu nəmə iəsəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr!
17 Nəmə iətəni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn mətəu-inu iəkolkeikei mol lanu lan, kəni
təhruahru məmə iəkos nətəouiən lan. Mətəu in Uhgɨn əmə iətəm təmɨtəpɨn iəu məmə
iəkol uək u, kəni tol lanəha, iəkəkeikei mol nati əpnapɨn katətəou iəu uə kəpə. 18 ?Kəni
rəhak nətəouiən in nati nak? In əmə u, məmə nian iəkəni pətɨgəmnanusiən təuvɨr, rəhak
nətəouiən tɨkə. Kəni tol lanəha iəsətapuəhiən o nati kəti, nati əpnapɨn in təhruahruməmə
iəkol.

19 Suah kəti təsarmənɨgiən lak, mətəu iəu iəmosiahu aru iəu məmə iəu slef əmə rəha
nətəmimi rəfin. Iatol lanu məmə iəkiuvi=pa tepət kəhuva o Krɨsto. 20 Nian iəmətan
itɨmah nətəm Isrel nətəm kəutohtəu=pən Lou, iəmuva məhmen e nətəm Isrel məmə
iəkiuvi=pa ilah kəhuva o Krɨsto. Kəni nati əpnapɨn Lou təsarmənɨgiən lak, nian iəmətan
itɨmah nətəm kəutohtəu=pən Lou, inəha nətəm Isrel, kəni iəmuva məhmen e lah, məmə
iəkiuvi=pa ilah kəhuva o Krɨsto. 21Nian iəmətan itɨmahNanihluəmɨn nətəmkəsotohtəu-
pəniən Lou, iəmuva məhmen e lah. (Mətəu iəsərakiən Lou rəha Uhgɨn, kəpə. Lou rəha
Krɨsto tətarmənɨg lak.) Iəmol lanəha məmə iəkiuvi=pa ilah kəhuva o Krɨsto. 22 Nian
iəmətan itɨmah nətəm rəhalah nəhatətəiən təsəskasɨkiən, iəmuva məhmen e lah məmə
iəkiuvi=pa ilah kəhuva o Krɨsto. Iəmuva məhmen e nətəmimi rəfin məmə e noliən mɨn
rəfin iəkiuvi=pa nəuvein kəhuva oKrɨsto. 23 Iatol lanəha onanusiən təuvɨrməmə iəumɨn
iəkos natimnati təuvɨr mɨn rəhan.‡

24 ?Nəkotəhrun uə kəpə məmə, e naiuiən, nətəmimi rəfin kəutaiu, mətəu kətiəh əmə
tatol win? Kəni təuvɨr məmə nəkotaiu e noliən rəha naiuiən iətəm nəutalkut pɨk məmə
onəkotol win. 25 Nətəmimi nətəm kotolkeikei məmə kəhuvən e naiuiən, kotətuakəm
əskasɨk o rəhalah naiuiən. Kautol məmə okotol win e nati kəti iətəm otəpanɨkə, mətəu
kitah kautol məmə kitah okotol win e nati kəti iətəm tətatɨg itulɨn. 26Tol lanəha, təhmen
e naiuiən, iəsaiu əpnapɨniən, kəni təhmen e boksig, iəsətahrə-pəniən təhmen e iətəm
təhtəhti nɨmagəuagəu. 27 !Kəpə! Iətətuakəm əskasɨkonɨpətɨkməməotuva rəhak slef. Iatol
lanəha məmə, nian iəməni pətɨgəmnanusiən təuvɨr kəmnətəmimi tepət rəkɨs məmə ilah
okəhuva e naiuiən əha, kəni iəu iəsuvaiənməhmen e iətəmimi iətəm təmatgəhli lou rəha
naiuiən kəni kəraki lan e naiuiən.

10
Pol təməni pətɨgəm

noliən rəha nətəm Isrel aupən
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1 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, iəkolkeikei məmə nəkotəhrun məmə nian tɨpɨtɨmah mɨn
kəmohiet Ijɨp, ilah rəfin nəpuə təmətahgəl pəsɨg e lah, kəni ilah rəfin kəməhuvən=pən
itəhi u kətəni məmə Nɨtəhi Ərarəuv. 2Kəni e nəpuəmɨne nɨtəhi, Uhgɨn təmol bəptais e lah
rəfinməməokəhuvanətəmimi rəhaMosɨs. 3Kəni ilah rəfinkəmotunnauəniənkətiəh əmə
iətəm təmsɨpən e Narmɨn Rəha Uhgɨn, 4 kəni motəmnɨm nəhu kətiəh əmə iətəm təmsɨpən
e Narmɨn Rəha Uhgɨn, mətəu-inu kəmotəmnɨm nəhu e kəpiel iətəm təmsɨpən e Narmɨn
RəhaUhgɨn iətəmtəmətan ilahmin, kənikəpiel əha inKrɨsto.* 5Nati əpnapɨn ilahkəmotol
lanəha, mətəu Uhgɨn nɨkin təməsagiəniən o lah tepət nəuvetɨn, kəni ilah tepət kəmohmɨs
əpəha ikɨn pɨsɨn pɨsɨnmɨn təpiə-məpiə ikɨn.

6 Kəni Uhgɨn təmol natimnati mɨn əha məmə ilah nəmtətiən mɨn məmə otəhgi-pəri
nɨkitahmotəgətun itah, kəni kitah okəsotoliən nɨtai lahmotələhu=pən rəhatah nətəlɨgiən
e noliən tərah mɨn təhmen e natimnati iətəm kəmotol aupən. 7 Sotohtəu-pəniən noliən
rəha nəfakiən kəm narmɨ nati mɨn təhmen e lah nəuvein kəmotol aupən. Nauəuə Rəha
Uhgɨn tətəni məmə, “Nətəmimi kəmotəharəg məmə okotauən motəmnɨm, kəni motəhtul
məməokotol danɨsu tiuvi=pən ilah tərah ikɨn.” 8Tərahməməkitahokotit oneuənnɨpətan
təhmen e lah nəuvein kəmautol aupən, kəni ilah rəfin tuenti-tri-tausɨn kəmohmɨs e nian
kətiəh əmə. 9 Tərah məmə kitah okotol natimnati iətəm otiuvi niəməha rəha Iərmənɨg†
təhmen e lah nəuvein kəmautol aupən, kəni sɨneik tus ilah kohmɨs. 10 Tərah məmə
nəkotəni nɨkalɨ Uhgɨn təhmen e lah nəuvein kəmautol aupən, kəni agelo rəha nɨmɨsiən
tohamu ilah.

11Kəni Uhgɨn təmol natimnati mɨn əha məmə okəhuva e nəmiəgəhiən rəhalah, məmə
ilah nəmtətiənmɨn, kəni kəmətei ilahməmə okotəhgi-pəri nɨkitahmotəgətun itah, nətəm
kəutatɨg rəueiu məmə naunun nian tətuva iuəkɨr. 12 Kəni nəmə nɨkitəmah təhti məmə
nəutəhtul əskasɨk, autətəu vivi itəmah, mətəu-inu itəmah mɨn nəkotəhrun nəmeiən e
noliən tərah mɨn əha. 13 Nəfeifeiən iətəm tətuva e nəmiəgəhiən rəhatəmah təhmen
əmə e iətəm katol lan e nətəmimi rəfin. Mətəu nian rəfin, kitah kotəhrun nəhatətəiən
e Uhgɨn, kəni otəsegəhaniən e nəfeifeiən otuva e nəmiəgəhiən rəhatəmah məmə in
təskasɨk mapirəkɨs nəsanəniən rəhatəmah. Mətəu nian nəfeifeiən tətuva e nəmiəgəhiən
rəhatəmah, Uhgɨnotol suaru kətiməmə onəkotəhrunnosiənnəhtuliən rəhatəmah,məmə
nati əha otəsiuvi-pəniən itəmah e nərahiən.

Narmɨ nati mɨnmɨne nəfaki mɨn
14 Tol lanəha rəhak mɨn, otagɨm rəkɨs e noliən rəha nəfakiən kəm narmɨ nati mɨn.

15 Itəmah nəkotəni məmə nəkoteinatɨg, kəni otakil aru nəghatiən rəhak məmə in təuvɨr
uə tərah. 16 Nian kitah kotauən e Nauəniən Rəha Nəmtətiən Rəha Iesu, kəni motəni
kəmUhgɨnməmə nɨkitah tagiən o nəmnɨmiən, kəniməutəmnɨmnəmnɨmiən əha, təhmen
məmə kitah kəutəhuvamautol kətiəh kitah Krɨsto e nɨran. ?Iətəni pəhriən, uə kəpə? Kəni
nian kitah kautun pɨret iətəm kəməmarɨs kəuəri, kitah kəutəhuva kətiəh kitah Krɨsto. ?
Iətəni pəhriən, uə kəpə? 17Kitah u nətəmimi tepət, mətəu kotəhmen e nɨpətɨn kətiəh əmə,
mətəu-inu pɨret kətiəh əmə, kəni kitah rəfin kautun əmə pɨret əha.

18Nɨkitəmah tətəhti noliən rəha nətəmIsrel. Nian iətəm tatol sakrifais kəmUhgɨn, kəni
nətəmimi nəuvein kautun nəhuvegɨ nati iətəm kəmol sakrifais lan, təhmen əmə məmə
ilah rəfin kəməhuva kətiəh ilah Uhgɨn e sakrifais əha. ?Inu nɨpəhriəniən, uə kəpə? Əuəh,
in nɨpəhriəniən.

19 ?Nɨpətɨ nəghatiən mɨn rəhak nak? ?Təhro? ?Iətəni məmə nəhuvegɨ nati iətəm katol
sakrifais lan kəm narmɨ nati mɨn in nati agɨn kəti, uə nati əpnapɨn əmə? Ilah nati

10:1 Eks 13:21-22; 14:22 10:3 Jon 6:31; Eks 16:4,35 10:4 Eks 17:6; Nam 20:11 * 10:4 “Kəpiel” u, kəsafiniən
e Oltestɨmɨn. Nətəlɨgiən u təmiet e nəghatiənmɨn rəha nətəm Isrel. 10:5 Nam 14:29-30 10:6 Nam 11:4,34; 1Kor
10:11 10:7 Eks 32:4,6,19 10:8 Nam25:1-9 † 10:9 Tətəghati e noliən rəha nətəmimi nətəmkautol noliən tərah
kəti, nati əpnapɨn ilahkotəhrunməməUhgɨn təməniməmənoliən əha innoliən tərahkəti. 10:9 Eks 17:2; Nam21:5,6
10:10 Nam 16:41-50; 17:5,10 10:16 Mat 26:26-28 10:17 Rom 12:5 10:18 Lev 7:6
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əpnapɨn əmə. ?Uə təhro? ?Iətəni məmə narmɨ nati mɨn, ilah nati agɨn mɨn nəuvein,
uə ilah nati əpnapɨn əmə? Ilah nati əpnapɨn əmə. 20Mətəu iətəni məmə nian nətəmimi
kautol sakrifais kəm narmɨ nati mɨn, kautol kəm iərmɨs mɨn, kəni nati u in nati kəti,
kəni kəsotoliən kəm Uhgɨn. Kəni iəsolkeikeiən məmə nəkəhuva kətiəh itəmah iərmɨs
mɨn. 21 Itəmah onəsəhuvəniən motos pɨret mɨne wain e Nauəniən Rəha Nəmtətiən Rəha
Iesu, kəni motatɨg məhuvən mɨn e niməfaki rəha narmɨ nati mɨn motun sakrifais mɨne
motəmnɨmwain rəha iərmɨs mɨn itəmah nətəm kəutəfaki lan. 22 ?Təhro? ?Nautol məmə
Iərmənɨg otəməki e təmah təhmen e nətəm Isrel? ?Nɨkitəmah təhti məmə nəsanəniən
rəhatah tepət mapirəkɨs rəha Uhgɨn?

23 Itəmah nəutəni məmə, “Təuvɨr əmə məmə iəkol natimnati rəfin iətəm iəkolkeikei.”
Mətəu iəu iəkəni məmə, səniəmə natimnati mɨn rəfin kəutasiru e təmah motasiru e
nəmiəgəhiən rəhatəmah. 24 Təsəuvɨriən məmə itəmah kəti tətəsal aru e rəhan nəuvɨriən,
mətəu təkeikei mətəsal mɨn e nəuvɨriən rəha nətəmimimɨn nəuvein.

25 Kəni təuvɨr əmə. Otun əmə nəhuvegɨ nati mɨn rəfin iətəm katos e makɨt, kəni
məsotətapuəhiən e nəghatiən lanməmə kəmol sakrifais lan kəmnarmɨnatimɨn, uə kəpə.
Kəni nɨkitəmah təsəhti pɨkiən. 26 Noliən əha təuvɨr əmə mətəu-inu Nauəuə Rəha Uhgɨn
tətəni məmə, “Nɨftəni mɨne natimnati rəfin əha ikɨn ilah rəha Iərmənɨg.”

27 Kəni nəmə iətəm təsəfakiən kəti tətapuəh ik məmə nəkuvən e rəhan nimə muauən,
kəni nɨkim tagiən məmə onəkuvən, un əmə nauəniən nak iətəm tətəfɨnə, məsətapuəhiən
məmə kəmol sakrifais lan kəm narmɨ nati mɨn uə kəpə. Nɨkim təsəhti pɨkiən. 28Mətəu
nəmə kəti təni=pɨnə kəm ik məmə, “Kəmol sakrifais e nəhuvegɨ nati u kəm narmɨ nati
mɨn,” kəni təuvɨr məmə nəsuniən. Nɨkim otətəhti iətəmi u mətəu-inu e rəhan nətəlɨgiən
təmol, kəninəsuniən. 29Səniəmənati tərahkəti ohnik,mətəu innati tərahenətəlɨgiən əmə
rəhan. ?Mətəu təhro nətəlɨgiən rəha iətəmi kəti mɨn otakil rəhak noliən iətəm iəkolkeikei
məmə iəkol, kənimahtɨpəsɨg lakməmə iəsoliənnati kəti? 30?Nəmə iətəni kəmUhgɨnməmə
nɨkik tagiənonauəniən, təhrookəni rah iəuenati kəti iətəmiəməni rəkɨskəmUhgɨnməmə
nɨkik tətagiən ohni?

31 Nəukətɨ nəghatiən rəfin əha tol lanəha, nati nak iətəm onəkol, uə nəkauən, uə
nəkəmnɨm, nəkəkeikei mol ilah rəfin e noliən iətəm otləfəri nərgɨ Uhgɨn lan. 32 Soliən
məmə iətəmi kəti təmei e rəhan nəmiəgəhiən, nəmə in nəuanɨləuɨs rəha Isrel, uə Ianihluə,
uə iətəmi kəti e niməfaki rəha Uhgɨn. 33 Otol noliən əha təhmen e noliən rəhak iətəm
iətalkut məmə iəkol nɨki nətəmimi rəfin kotagiən e noliən mɨn rəfin. Iatol lanəha mətəu-
inu iəsəsal aruiəne rəhaknəuvɨriən,mətəu rəhanətəmimi tepət,məməUhgɨnotosmiəgəh
ilah.

11
1Otɨsɨkəuvɨn iəu təhmenməmə iəu iatɨsɨkəuvɨn Krɨsto.
Noliən rəha nəfakiən

2 Iətəni-vivi itəmahmətəu-inu nɨkitəmah tətəhti iəu e natimnati rəfin iətəm iəmol kəni
məgətun, kəni nəutaskəlɨmnəgətuniənmɨn təhmen əməməmə iəməgətun itəmah lan.

3 Mətəu iəkolkeikei məmə itəmah rəfin nəkotəhrun məmə rəhn-kapə pətan in rəhan
iərman iətəm tarmənɨg lan, rəhn-kapə nəman rəfin in Krɨsto iətəm tarmənɨg e lah, kəni
rəhn-kapə Krɨsto in Uhgɨn iətəm tarmənɨg lan. 4 Iərman kəti tatol aulɨs Krɨsto nəmə
tətəhtərain rəhn-kapə nian in tətəghati kəmUhgɨn e nəfakiən uə tətəni pətɨgəmnəghatiən
iətəmUhgɨn təməfən kəm in. 5Mətəu pətan tatol aulɨs rəhan iərman nəmə təsəhtərainiən
rəhn-kapə nian in tətəghati kəm Uhgɨn e nəfakiən uə tətəni pətɨgəm nəghatiən iətəm
10:19 1Kor 8:4 10:20 Dut 32:17; Nəh 9:20 10:21 2Kor 6:15-16 10:22 Dut 32:21 10:23 1Kor 6:12 10:24
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Uhgɨn təməfən kəm in. Noliən əha təhmen əməməmə təmaki rəhn-kapə.* 6 !Nəmə pətan
kəti təsolkeikeiən məmə otəhtərain rəhn-kapə lanəha, təuvɨr məmə otətei əmə nəuanun!
Mətəu nəmə in tətaulɨs o nəteiən nəuanun, uə nakiən rəhn-kapə, kəni təuvɨr məmə
otəhtərain rəhn-kapə. 7 Təuvɨr məmə iərman kəti təsəhtərainiən rəhn-kapə mətəu-inu
nian Uhgɨn təmol iətəmimi, iətəmimi təmos narmɨ Uhgɨn, kəni matol pətɨgəm nəuvɨriən
rəha Uhgɨn; mətəu pətan tatol pətɨgəmnəuvɨriən rəha iərman rəhan.

8 Tol lanəha mətəu-inu iərman təsɨsɨpəniən e pətan, mətəu pətan təmsɨpən e iərman,
9 kəni Uhgɨn təməsoliən iərman məmə in iasiru rəha pətan, mətəu təmol pətan məmə in
iasiru rəha iərman. 10 Tol lanəha, pətan otəkeikei məhtərain rəhn-kapə iətəm tətəgətun
məmə tatɨsiai rəhan iərmanmətəu-inu nagelo mɨn kauteruh.

11Mətəu kitah u kəməhuva kətiəh kitah Iərmənɨg, pətan otəsatɨg aru əməiən e iərman,
kəni iərmanmɨn otəsatɨg aru əməiən e pətan, 12mətəu-inu pətan təmsɨpən e iərman, kəni
təhmenmɨn əmə, pətan təmələs iərman. Mətəu natimnati rəfin kəutsɨpən e Uhgɨn.

13Otakil aru nati u. ?Otəhruahruməmə pətan iətəm tətəfaki kəmUhgɨn təsəhtərainiən
rəhn-kapə, uə kəpə? 14Nətəmimi rəfin kotəhrun məmə iərman iətəm nəuanun təfəməh,
tatol aulɨs in. 15Mətəu nəmə pətan kəti nəuanun təfəməh, nɨkin tagiən lan kəni katɨsiai
in lan, mətəu nəuanun əha Uhgɨn təməfən məmə otəhtərain rəhn-kapə. 16Mətəu nəmə
iətəmi kəti tolkeikei məmə otorgəhu o nati əha, kəni iətəni lanəha məmə noliən kəti mɨn
tɨkə o nati u, kəni niməfaki pɨsɨn pɨsɨnmɨn rəfin kautol təhmen-əhmen əmə.†

Nauəniən Rəha
Nəmtətiən Rəha Iesu

17 Nəghatiən mɨn iətəm iəkəni kəm təmah əha rəueiu, oiəsəni-viviən itəmah mətəu-
inu nəharəg pətiən rəhatəmah təsasiruiən, mətəu tətərəkɨn əmə itəmah. 18 Iəmaupən
mətəu məmə nian nəutuhapumɨn itəmah mɨn məmə nəkotəfaki, kəni məutəhapu-əhapu
itəmahmɨn. Kəninɨkik təhtiməmənəghatiənmɨn əha, nəuveinnɨpəhriəniən, 19mətəu-inu
nəhapu-əhapuiən mɨn okotəkeikei məhuva məmə okeruh əhruahru məmə pəh tətəfaki
pəhriən.

20 ! Nian nəutuhapumɨn itəmah mɨn, mautəni məmə nautun Nauəniən Rəha
Nəmtətiən Rəha Iesu, mətəu oteruh-to noliən u rəhatəmah! Səniəmə Nauəniən Rəha
Nəmtətiən Rəha Iesu, 21mətəu-inu nian nəutauən, itəmah kətiəh kətiəh kautəkeikei əmə,
məsotəhtahniniən ilahmɨnnəuvein. Kəti tɨnapɨs rəkɨs, kənikətimɨnnəumɨs tatus əhanəh.
22 ?Rəhatəmah lahuənu tɨkə məmə nəkotaupən motauən ikɨn? ?Uə itəmah nəsotɨsiaiən
niməfaki rəhaUhgɨn, kənimautol aulɨs nanrahmɨn? ?Kəni iəkəniməmənak kəmtəmah?
?Iəkəni-vivi itəmah o noliən əha? !Kəpə, tiəkɨs agɨn!

23Mətəu-inu iəməgətun rəkɨs itəmah e nəgətuniən mɨn iətəm təmsɨpən o Iərmənɨg. E
nian lapɨn əhauərisɨg kegəhan=pən lan enəhlmɨ tɨkɨmɨrmɨn rəhan, in təmospɨret, 24kəni
məni tagkiu kəmUhgɨn ohni, kəni məhapu, kəni məni məmə, “Inu nɨpətɨk iətəmotɨtəgɨt o
təmah.‡ Onəkotol lanu lan kəni nɨkitəmah tətəhti iəu.” 25E noliən əhmen mɨn əmə, nian
kɨnotauənrəkɨs, in toskapwainməniməmə, “Kapwainu tətəgətun=pənnəniəskasɨkiənvi
rəha nasiruiən rəha Uhgɨn kəmnətəmimi, kəni nəniəskasɨkiən vi u tətəhtulmətəmiəgəh e
nɨrak iətəmotaiu o təmah. Nian rəfinnəkotəmnɨmkapwainu, nɨkitəmahotəhti iəu.” 26O

* 11:5 Nəmə pətan kəti təmaki rəhn-kapə, in nati kəti rəha naulɨsiən. Nətəmimi nəuvein kəutəni məmə in nəmtətiən
kəti məmə katol nalpɨniən kəti kəm in, kəni nətəmimi nəuvein kəutəni məmə in nəmtətiən kəti məmə in pətan rəha
nəfəriən. 11:7 Jen 1:26-27 11:9 Jen 2:18-23 † 11:16 Nətəmimi nəuvein kotəni məmə nəniən mɨn u o
nəhtərainiən nəuanutəmimɨne nəuanutəmi u təfəməh okətəkeikei katol rəueiu. Mətəu nəhtərainiən nəuanutəmimɨne
nəpəhiənnəuanutəmi təfəməh, nɨpətɨ lauenian əharəhaPol kuolpɨsɨnenianurəueiu. 11:18 1Kor1:10-12 ‡ 11:24
Rəhn-kapə lahuənuotəhapu (mətəuotəsəteiən)pɨret tol nɨpɨspɨsɨnkəniməfənkəmrəhanmɨn famli. Pɨret tətəgətun=pən
nɨpətɨKrɨsto,mətəu səniəmənɨpətɨn əhruahrupəhriən. Mɨnewain tətəgətun=pənnɨran,mətəu səniəmənɨran əhruahru
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nati əha, nian rəfin nəkotun pɨret u, uə nəkotəmnɨm kap u, onəkautəni pətɨgəmnɨmɨsiən
rəha Iərmənɨgmətəuarus tɨtəlɨg=pamɨn.

27 Tol lanəha, iətəmimi pəh iətəm tatun pɨret, uə tətəmnɨm kap wain u rəha Iərmənɨg
e noliən kəti iətəm təsəhruahruiən, in tatol təfagə o nərəkɨniən nɨpətɨn mɨne nɨra
Iərmənɨg. 28 Iətəmimi otəkeikei maupənmakil rəhan nəmiəgəhiən, uərisɨg təpanun pɨret
mɨne məmnɨm kap wain, 29 mətəu-inu iətəmimi iətəm tatun mɨne mətəmnɨm, mətəu
nɨkin təsəhti viviən pɨret mɨne wain məmə tətəgətun=pən nɨpətɨ Iərmənɨg, nuniən mɨne
nəmnɨmiən iətəmin tatol tatiuvi=paaru əmənalpɨniənkəmin. 30Mətəuonati əha, itəmah
tepət nəkotəpəou kəni mautohmɨs, kəni itəmah nəuan nəuvein kɨnohmɨs rəkɨs. 31Mətəu
nəmə kitah kotakil aru noliən mɨn rəhatah, Iərmənɨg təsakiliən itah mol nalpɨniən kəm
tah. 32Nian Iərmənɨg takil itahmolnalpɨniənkəmtah, in tatolməməkitahokotəhruahru,
məmə nian in otakil nətəmimi e nəhue nɨftəni məni nalpɨniən rəhalah məmə okohmɨs,
kəni kitah okəsotosiən nalpɨniən əha kitahmin ilah.

33 Tol lanəha piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, nian nəkəhuva kətiəh məmə nəkotauən,
əutəhtahnin itəmah mɨn. 34Nəmə iətəmi kəti nəumɨs tus, təuvɨr məmə otauən iman ikɨn
lahuənu, məmə nian nəkotuhapumɨn, Uhgɨn otəsəfɨnəiən nalpɨniən kəm təmah o noliən
mɨn əha rəhatəmah.
Nian iəkuvnə, oiəkəfɨnə suaru e natimnati pɨsɨn nəuveinmɨn iətəmnəkotətapuəh ohni.

12
Nəsanəniən pɨsɨn pɨsɨnmɨn rəhaNarmɨn Rəha Uhgɨn

1 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, pəh iəkəghati e nəsanəniən pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəha Narmɨn
Rəha Uhgɨn iətəm tətəfa kəm tah, mətəu-inu iəkolkeikei məmə itəmah nəkotəkeikei
motəhrun. 2 Itəmah nəkotəhrun məmə aupən, nian nəməsotəfakiən kəm Uhgɨn,
katiuvi=pən rəhatəmah nətəlɨgiən katit itəmah e suaru o nəfakiən kəm narmɨ nati mɨn
iətəmkəsotəghatiən. 3Tol lanəha, iəkəni kəm təmahməmə iətəmi kəti tɨkə iətəm tətəghati
e nəsanəniən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn mətəni rah Iesu, kəni iətəmi kəti mɨn ko təsəniən
məmə, “Iesu in Iərmənɨg,”mətəu Narmɨn Rəha Uhgɨn, in əmə tol iətəmimi tətəni.

4 Nəkotəkeikei motəhrun vivi nati u məmə, nəsanəniən pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəha Narmɨn
Rəha Uhgɨn iətəm tətəfa kəm tah, mətəu kautsɨpən e Narmɨn Rəha Uhgɨn kətiəh əmə.
5 Kitah kautol uək pɨsɨn pɨsɨn mɨn tepət o nasiruiən e nətəmimi, mətəu Iərmənɨg kətiəh
əmə iətəm kitah kautol uək rəhan. 6 Kitah kautol uək e noliən pɨsɨn pɨsɨn tepət, mətəu
Uhgɨn kətiəh əmə iətəm tatol uək e nəmiəgəhiən rəha nətəmimi rəfin məmə ilah okautol
uək rəfinmɨn əha.

7 Kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn tətəfa rəhan nəsanəniən pɨsɨn pɨsɨn mɨn kəm tah kətiəh
kətiəhməmə kitah okotasiru e tahmɨn rəfin. 8 Iətəmi kəti, Narmɨn tətəfən nəghatiən rəha
neinatɨgiən kəm in. Kəni kəti mɨn, Narmɨn kətiəh əmə tətəfən nəghatiən rəha nəhruniən
nati kəm in. 9Kəni kəti mɨn, Narmɨn kətiəh əmə tətəfən nəhatətəiən kəm in. Kəni kəti mɨn,
Narmɨn kətiəh əmə əha tətəfən nəsanəniən o nol viən nɨmɨsiən kəm in. 10Kəni kəti mɨn,
tətəfən nəsanəniən o noliən nati apɨspɨs mɨn kəm in. Kəni kəti mɨn, tətəfən nəghatiənmɨn
iətəmUhgɨn tətəfa kəm in. Kəni kəti mɨn, tətəfən nəsanəniən o nakiliən narmɨn pɨsɨn pɨsɨn
mɨn kəm in. Kəni kəti mɨn, tətəfən nəsanəniən rəha nəniən nəghatiən ikɨ pɨsɨn pɨsɨn mɨn
kəm in.* Kəni kəti mɨn əha, tətəfən nəsanəniən o nəniən nɨpətɨ nəghatiən ikɨ pɨsɨn pɨsɨn
mɨn əha kəm in. 11Nəsanəniən mɨn əha ilah rəfin, kautsɨpən əmə e Narmɨn kətiəh əmə,
kəni tətəfa kəm tah kətiəh kətiəh e suarumɨn iətəm in əmə tolkeikei.
11:26 Mat 26:26-29;Mak14:22-25; Luk 22:14-20 11:27 Hip10:29 11:32 Hip12:5-6 12:2 Hab2:18-19 12:3
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12 Nɨpətɨ iətəmimi kətiəh əmə, mətəu nəuəlɨ-nəuəlɨn tepət; kəni nati əpnapɨn nəuəlɨ-
nəuəlɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn, ilah kautɨlpɨn e nɨpətɨn kətiəh əmə. Kəni tol lanəha, təhmen-
əhmen əmə e Krɨsto. 13 Kitah nəuvein, kitah nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel, kitah nəuvein
Nanihluə mɨn, nəuvein slef mɨn əmə, nəuvein səniəmə slef mɨn, mətəu Narmɨn Rəha
Uhgɨn kətiəh əmə təmol bəptais e tah rəfin agɨnmol məmə kəməhuva nɨpətɨn kətiəh əmə,
kəni kitah kəmotos Narmɨn Rəha Uhgɨn u kətiəh əmə.

14Pəhriən. Nɨpətɨ iətəmimi kəməsoliənnəuəlɨn kətiəh əmə, mətəunəuəlɨn tepət. 15Nəmə
nəhlkɨn təniməmə, “Səniəmə iəunəhlmɨn, kəni tol lanəha, səniəmə iəunəuəlɨnɨpətɨnkəti,”
kəni nəghatiən rəhan təsoliən məmə nəhlkɨn in səniəmə nəuəlɨ nɨpətɨn nəuvetɨn. 16Kəni
nəmə matəlgɨn təni məmə, “Səniəmə iəu nəhmtɨn, kəni tol lanəha, səniəmə iəu nəuəlɨ
nɨpətɨn kəti,” kəni nəghatiən rəhan təsoliən məmə matəlgɨn in səniəmə nəuəlɨ nɨpətɨn
nəuvetɨn.

17 ?Nəmə nɨpətɨn in nəhmtɨn rəfin əmə, kəni otəhra mətəu nati? ?Kəni nəmə nɨpətɨn
in matəlgɨn rəfin əmə, kəni otəhra məmiəvɨn nati. 18Mətəu kəpə, Uhgɨn təməuəri nəuəlɨ-
nəuəlɨ nɨpətɨn ilah rəfin iətəm in tolkeikei məmə ilah okotol lanəha. 19 Nəmə nɨpətɨ
iətəmimi kəti in nəuəlɨ-nəuəlɨn əmə kəti, təhmen e nəhlkɨn, mətəu səniəmə in nɨpətɨn kəti
pəhriən. 20Mətəu nɨpəhriəniən, nəuəlɨ-nəuəlɨn tepət, mətəu nɨpətɨn kətiəh əmə.

21Nəhmtɨn ko təsəniən kəm nəhlmɨn məmə, “Iəu iəkəpəh ik, iəu inəhmen rəkɨs.” Kəni
rəhn-kapə ko təsəniən kəm nəhlkɨn mil məmə, “Iəu iəkəpəh itəlau, iəu inəhmen rəkɨs.”
22Təsoliən lanəha. Kəni tapirəkɨs inu, nəuəlɨ-nəuəlɨnɨpətɨtah iətəmnɨkitah təhtiməmə ilah
kotəpəou agɨn, ilah nati keikei o nɨpətɨtah. 23 Kəni nəuəlɨ-nəuəlɨ nɨpətɨtah iətəm nɨkitah
təhti məmə ilah nati əpnapɨn əmə, kautol noliən rəha nɨsiaiən e lah. Kəni nəuəlɨ-nəuəlɨn
rəha naulɨsiən, kitah kauteh vivi ilah. 24 Mətəu nəuəlɨ-nəuəlɨ nɨpətɨtah iətəm təsoliən
naulɨsiən, kitah kəsotoliən nati agɨn e lah. Mətəu Uhgɨn təmuhapumɨn nəuəlɨ-nəuəlɨ
nɨpətɨtahmɨn, kənimatɨsiai nəuəlɨ-nəuəlɨnmɨn iətəmkitahkauteh=pən əmə ilah. 25Kəni e
noliən əha, nəuəlɨ-nəuəlɨnɨpətɨtah okəsotəhapu əhapuiən ilahmɨn,mətəu ilah okoteh vivi
rəfin ilah mɨn. 26 Nəmə nəuəlɨn nəuvetɨn tətətəu nahməiən, kəni nəuəlɨn mɨn ilah rəfin
okotətəu nahməiən ilah min. Kəni nəmə nəuəlɨn nəuvetɨn kətəfən nɨsiaiən kəm in, kəni
nəuəlɨnmɨn rəfin okotagiən ilahmin.

27Nɨpətɨ nəghatiən uməmə itəmah nɨpətɨ Krɨsto, kəni itəmah rəfin kətiəh kətiəh itəmah
nəuəlɨn mɨn rəha nɨpətɨ Krɨsto. 28 Kəni e niməfaki, Uhgɨn təmaupən mələhu=pən aposɨl
mɨn, kəni uərisɨg ko, iəni mɨn, kəni uərisɨg ko, nəgətun mɨn. Kəni təmələhu=pən nətəm
kautol nati apɨspɨs, mɨne ilah nətəm kautol vivi nɨmɨsiən mɨn, kəni nətəm kəutasiru e
nətəmimi, kəni nətəm koteinatɨg nətəm kəutasiru o nəniən rəha niməfaki, kəni nətəm
kəutəghati e nəghatiən ikɨn pɨsɨnmɨn. 29 ?Nətəmimi rəfin aposɨl mɨn? ?Uə nətəmimi rəfin
iəni mɨn? ?Uə nətəmimi rəfin nəgətun mɨn? ?Uə nətəmimi rəfin kautol nati apɨspɨs mɨn?
30?Uənətəmimirəfinkautolvivinɨmɨsiənmɨn? ?Uənətəmimirəfinkəutəghati enəghatiən
ikɨn pɨsɨnmɨn? ?Uə nətəmimi rəfin kəutəni pətɨgəmnɨpətɨ nəghatiən ikɨn pɨsɨnmɨn? Kəpə,
təsoliən lanəha. 31 Mətəu təuvɨr məmə nəkotələhu=pən əskasɨk nətəlɨgiən rəhatəmah o
nosiən nəsanəniən pɨsɨn pɨsɨnmɨn iətəmNarmɨn Rəha Uhgɨn tətəfa, ilahmɨn əha kotəuvɨr
agɨn.
Mətəu rəueiu iəkəni=pɨnə suaru təuvɨr agɨn.

13
Nolkeikeiən

1 Nəmə iətəghati e nəghatiən rəha nətəm ikɨn pɨsɨn mɨn, uə nəghatiən rəha nagelo mɨn,
mətəu iəsosiən nolkeikeiən e nɨkik, rəhak nəghatiən in nəuian əpnapɨn əmə təhmen e
nəuia dɨrəmuənəuia bel. 2Nəmə iatos nəsanəniən iətəmNarmɨnRəhaUhgɨn tətəfa o nəni
pətɨgəmiən nəghatiənmɨn iətəmUhgɨn tətəfa, mətəu iəsosiən nolkeikeiən e nɨkik, iəu nati
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əpnapɨn əmə. Kəninəmə iəkəhrunnati oneuənrəfinmɨnenəhruniənrəfin,mətəu iəsosiən
nolkeikeiən e nɨkik, iəu nati əpnapɨn əmə. Kəni nəmə rəhak nəhatətəiən təskasɨk məmə
otol nɨtəuət kəti tiet, mətəu iəsosiən nolkeikeiən e nɨkik, iəu nati əpnapɨn əmə. 3 Nəmə
iəkəfən rəfin rəhak natimnati kəmnanrahmɨn, uə iəkegəhan e nɨpətɨkməmə nɨgəmotus,
mətəu iəsosiən nolkeikeiən e nɨkik, iəsoliənwin e nati kəti.

4 Noliən rəha nolkeikeiən tol lanu: iətəmi kəti rəhan nətəlɨgiən təfəməh, kəni matol
təuvɨr kəm nətəmimi, kəni məsɨtgərahiən e nətəmimi, kəni məsəri pɨkiən, kəni məsəfəri
aruiən in, 5 kəni məsol-pəniən nətəmimi, məsalkutiən o nərfɨn, kəni nɨkin təsahmə
uəhaiən, kəni məsaskəlɨm pɨkiən nərahiən iətəm iətəmi kəti tatol lan. 6 Kəni nɨkin
təsagiəniən o noliən tərah mɨn, mətəu nɨkin tagiən əmə o noliən təuvɨr mɨn rəha
nɨpəhriəniən. 7 Noliən rəha nolkeikeiən tol lanu: nati əpnapɨn suaru rəha iətəmi kəti
tiəkɨs, mətəu nian rəfin iətəmi əha tatɨtəu=pən əmə, məsəhlmaniən e rəhan nəhatətəiən
niankəti, kəninian rəfin tətələhu=pən əskasɨk rəhannətəlɨgiəneUhgɨn, rəhannəhatətəiən
tətəhtul əmə lanko e nian rəha nərahiən.

8 Noliən rəha nolkeikeiən naunun tɨkə. Mətəu rəha nəni pətɨgəmiən nəghatiən iətəm
Uhgɨn tətəfa, otəpanɨkə. Rəha nəghatiən ikɨ pɨsɨnmɨn, okəpanohkə. Rəha nəhruniən nati,
otəpanɨkə. 9 Tol lanəha mətəu-inu nəhruniən rəhatah nəuan nəuvetɨn əmə, kəni kəutəni
pətɨgəm nəghatiən iətəm Uhgɨn tətəfa mətəu nəghatiən u tatol əpu nəuan nəuvetɨn əmə.
10Mətəu nian Iesu Krɨsto otuvamɨnmol əhruahru natimnati mɨn rəfin, kəni nəsanəniən
mɨn iətəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tətəfa rəueiu okohkə. 11 Nian iəmətəkəku, iəmətəghati
təhmen e iəpəou, kəni nəhruniən rəhak təhmen e rəha iəpəou, kəni noliən rəha nətəlɨgiən
rəhak təhmenerəha iəpəou. Mətəunian iəmuvamol iətəmiasoli lak, iəmələhunoliənmɨn
rəha iəpəou e nəmtahk. 12Rəueiu, kitah kauteruh nəuan nəuvetɨn əmə təhmen e iətəmi
kəti tateh narmɨn e kɨlas iətəmtəuau. Mətəu e nian əha, kitah okoteruh əhruahru nəhmtɨ
Uhgɨn. Rəueiu, iəkəhrun nəuan nəuvetɨn əmə, mətəu e nian əha, iəpanəhrun əhruahru
natimnati rəfin, təhmenməmə Uhgɨn təhrun ərəfin iəumɨne əha rəueiu.

13 Kəni rəueiu, noliən milahal u kɨsɨl kələhtul: noliən rəha nəhatətəiən, noliən rəha
nuhuiniən e Uhgɨn, mɨne noliən rəha nolkeikeiən. Mətəu iətəm in təuvɨr pɨk agɨn e lahal,
in noliən rəha nolkeikeiən.

14
Nəni pətɨgəmiən nəghatiən iətəmUhgɨn tətəfa, mɨne nəniən nəghatiən ikɨn pɨsɨnmɨn

1Otalkut əskasɨkməmə nolkeikeiən otarmənɨg e nəmiəgəhiən rəhatəmah, kəni motalkut
əskasɨkməmə onəkotos nəsanəniənmɨn iətəmNarmɨnRəhaUhgɨn tətəfa, kəni otalkut pɨk
təhmɨn mɨn o nəsanəniən rəha nəni pətɨgəmiən nəghatiən iətəm Uhgɨn tətəfa. 2 Iəkəni
lanəha mətəu-inu itəmah kəti iətəm tətəghati e nəghatiən ikɨ pɨsɨn mɨn, təsəghatiən
kəm nətəmimi, mətəu tətəghati əmə kəm Uhgɨn. Pəhriən, iətəmi kəti tɨkə iətəm təhrun
nəghatiən iətəm in tətəni, mətəu in tətəni pətɨgəm nəghatiən oneuən mɨn e Narmɨn Rəha
Uhgɨn. 3 Mətəu nətəmimi rəfin nətəm kəutəni pətɨgəm nəghatiən iətəm Uhgɨn tətəfən
e nəghatiən rəhalah, kəutəni kəm nətəmimi o nol əskasɨkiən ilah, o nəfəriən nətəlɨgiən
rəhalah, kəni o nasiruiənməfəri nɨkilah. 4 Iətəmimi iətəm tətəghati e nəghatiən ikɨn pɨsɨn
mɨn, tatol əskasɨk aru əmə in, mətəu iətəmimi iətəm tətəni pətɨgəmnəghatiən iətəmUhgɨn
tətəfən e nəghatiən rəhalah, tatol əskasɨk niməfaki.

5 Iəkolkeikeiməmə itəmahrəfinagɨnnəkotəghati enəghatiən ikɨpɨsɨnmɨn,mətəu təuvɨr
pɨkməmə nəkotəni pətɨgəmnəghatiən iətəmUhgɨn tətəfɨnə. Iətəmimi iətəm tətəni pətɨgəm
nəghatiən iətəm Uhgɨn tətəfən, in tətasiru pɨk e niməfaki tapirəkɨs agɨn iətəmimi iətəm
tətəghati e nəghatiən ikɨnpɨsɨnmɨnmətəuarus in təninɨpətɨnməməotol əskasɨkniməfaki.

6 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. ?Nəmə iətuva o təmah kəni mətəghati e nəghatiən ikɨ
pɨsɨn, təhro lanu iəu iəkəuvɨr o təmah? Mətəunəmə iatol pətɨgəmnəghatiənnəuvein iətəm
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kəmautəhluaig aupən, uə iətos nəhruniən nəuvein, uə nəghatiən iətəm Uhgɨn tətəfa, uə
nəghatiən rəha nəgətuniən, kəni oiəkasiru e təmah. 7 Otətəlɨg-to e natimnati təhmen e
bambu iətəmkətahli, uə kitar iətəmkatoh. Natimnatimɨn əha kəsotəmiəgəhiən, iətəmimi
əmə tatol ilah kəutagət. Mətəu nəmə kəsotagət əhruahruiən, kəni itəmah onəkotəruru
məmə nəpuən nak ilah kəutani. 8 Kəni nəmə təui təsasək əhruahruiən, kəni nətəmimi
okotəruruməmə kotəkeikei motol əpenə-penə o nəluagɨniən.*

9Mətəu təhmen əmə e təmah. ?Nəmə nəutəghati e nəghatiən iətəmnətəmimi kotəruru,
okotəhro lanu motəhrun nɨpətɨ nəghatiən nəutəni? Itəmah onəkotəghati əmə kəm
nɨmagəuagəu, mətəu nətəmimi kəsotosiən nɨpətɨn. 10 Pəhriən məmə nəghatiən mɨn tepət
e nəhue nɨftəni, mətəu ilah rəfin nɨpətɨlah əha ikɨn. 11 Kəni nəmə iəsəhruniən nɨpətɨ
nəghatiən iətəm iətəmi kəti tətəni=pa kəm iəu, iəu iapɨspɨs ohni, kəni in iapɨspɨs ohniəu.
12Təhmen əmə e təmah. Itəmah nəkotolkeikei nəsanəniənmɨn rəhaNarmɨn Rəha Uhgɨn,
kəni tol lanəha, otalkut məmə nəkotuvləkɨn niməfaki e nəsanəniən mɨn iətəm okotasiru
pɨk lan.

13Mətəu-inuonati əha, okəmə itəmahkəti tətəghati enəghatiən ikɨnpɨsɨnmɨn, otəkeikei
məfaki mɨn məmə Uhgɨn otəfən nɨpətɨ nəghatiən u məmə otəni pətɨgəm kəm niməfaki.
14Nəmə iətəfaki e nəghatiən ikɨn pɨsɨn mɨn, nɨkik tətəfaki mətəu nətəlɨgiən rəhak tətəhtul
əpnapɨn əmə. 15 ?Kəni iəkəhro? Iəkəfaki e nɨkik, mətəu iəkəfaki mɨn e nətəlɨgiən rəhak
e nəghatiən iətəm iəkəhrun. Kəni iəkani nəpuən e nɨkik, mətəu iəkani mɨn nəpuən e
nətəlɨgiən rəhak e nəghatiən iətəm iəkəhrun. 16 ?Nəmə nətəni-vivi Uhgɨn e nɨkim e
nəghatiən pɨsɨn, təhro iətəmi kəti iətəm təruru nəghatiən u in otəni “Əuəh” e rəham
nəfakiən,mətəu-inu in təruru nati iətəmnətəni? 17Nəmə təhro nətəni-vivi pəhriənUhgɨn,
mətəu nəsasiruiən e iətəmimi pɨsɨn kəti mɨn.

18 Iətəni tagkiu kəm Uhgɨn məmə iətəghati e nəghatiən ikɨn pɨsɨn mɨn tapirəkɨs itəmah
rəfin. 19Mətəu e niməfaki, nəmə iətəgətun nətəmimi e nəghatiən faif əmə iətəmkotəhrun,
inu təuvɨr mapirəkɨs agɨn nəmə iəkəni nəghatiən ten-tausɨn e nəghatiən pɨsɨn iətəm
kɨnotəruru.

20Piakmɨnmɨnenəuvɨnɨkmɨn. Sotoliənnətəlɨgiən rəhatəmah təhmenekəlkələhmɨn. E
nəmiəgəhiənrəhatəmah, təuvɨrməmənəkotəhmenekəlkələhmɨnnətəmkotəruru əhanəh
noliən tərah. Mətəu e nətəlɨgiən rəhatəmah, təuvɨr məmə nəkohmətə. 21Kəmətei lanəha e
Lou rəhaMosɨs məmə,
“Iəkolməmənətəmimikautəghati enəghatiən ikɨnpɨsɨnmɨnokotəni rəhaknəghatiənkəm

rəhak nətəmimi.
Kəni ilah okotətəu nəghatiənmɨn rəha napɨspɨs mɨn.
Mətəu nati əpnapɨn ilah okotətəu nati əha iətəm tol pɨsɨn, ko kəsotətəlɨgiən lak.
Iərmənɨg tətəni lanu.”

22 Tol lanəha, nəghatiən ikɨn pɨsɨn mɨn, in nəmtətiən kəti rəha nətəmimi nətəm
kəsotəfakiən, səniəmə nəmtətiən kəti rəha nəfaki mɨn. Mətəu nian iətəmimi kəti
tətəni pətɨgəm nəghatiən iətəm Uhgɨn tətəfən, in rəha nəfaki mɨn, səniəmə rəha nətəm
kəsotəfakiən. 23 ?Tol lanəha, nəmə niməfaki apiəpiə tətuhapumɨn, kəni nətəmimi rəfin
kəutəghati e nəghatiən ikɨn pɨsɨn mɨn, kəni ilah nəuvein nətəm kəsotəhruniən, uə nətəm
kəsotəfakiən kəhuva imə, ilah okotəni məmə itəmah nəutalməli, uə kəpə? 24Mətəu nəmə
iətəmi təsəfakiən kəti, uə iətəmi təruru tuva imə nian nətəmimi rəfin kəutəni pətɨgəm
nəghatiən iətəm Uhgɨn tətəfən, kəni nəghatiən rəhatəmah otek nɨkin, kəni in otəhrun
məmə in iol təfagə tərah, kəni nəghatiən mɨn əha okotakil rəhan noliən, 25 kəni rəhan
təfagə tərah mɨn iətəm kəutəhluaig otuva e nəhagəhagiən. O nati əha, in otasiəulɨn e
nɨsiaiənməfaki kəmUhgɨn, mətəni pətɨgəmməmə, “!Itəmah pəhriən Uhgɨn nəutan!”
* 14:8 E nian rəha Pol, soldiə kəti tətahli nati kəti təhmen e təui nian nərahiən tətuva təhmen e nəluagɨniən. Nəpuən
kəti, nɨpətɨn təni məmə, “Otol əpenə-penə o nəluagɨniən!” Kəni nian nətəmimi kəutətəu, ilah kotol əpenə-penə o
nəluagɨniən. 14:20 Efəs 4:14 14:21 Aes 28:11,12 14:23 Uək 2:13 14:24 Jon 16:8
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Nələhu əhruahruiən noliən rəha nəfakiən
26 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Pəh iəkəni nɨpətɨ rəhak nəghatiən mɨn u rəueiu.

Nian itəmah rəfin nəkəhuva kətiəh e nuhapumɨniən o nəfakiən, itəmah rəfin kətiəh
kətiəh rəhatəmah əha ikɨn uək o noliən, nəuvein kəutani nəpuən, nəuvein kəutəgətun
ilah, nəuvein kautol əpu nəghatiən nəuvein u kəmotəhluaig aupən, nəuvein kəutəghati
e nəghatiən ikɨn pɨsɨn mɨn, nəuvein kəutəni nɨpətɨ nəghatiən mɨn əha. Onəkotəkeikei
mautol natimnati mɨn əha o nuvləkɨniən niməfaki təskasɨk. 27Nəmə nətəmimi nəuvein
kəutəghati e nəghatiən ikɨ pɨsɨn, keiu uə kɨsɨl əmə okotəghati. Kəti otəni rəhan, uərisɨg
kəti, konu kəti mɨn təni rəhan, kəni iətəmi kəti otəkeikei məni nɨpətɨ nəghatiən mɨn əha.
28Nəmə iətəmimi tɨkə onəni pətɨgəmiənnɨpətɨnəghatiənmɨn əha, iətəmimi iətəmotəghati
enəghatiənpɨsɨn, otəkeikeiməsəghatiəneniməfaki, kəniməghati oneuən əməkəmUhgɨn.

29 Kəni iəni mɨn, təuvɨr məmə iəni keiu uə kɨsɨl okotəghati, kəni nətəmimi nəuvein
okotakil vivi nəghatiən kəutəni. 30 Kəni nəmə Uhgɨn tatol əpu nəghatiən kəti iətəm
təmatəhluaig aupən tətuva o iətəmi kəti iətəm tətəharəg, təuvɨr məmə iətəm təmaupən
mətəghati otəpəh nəghatiən. 31 Tol lanəha, itəmah nətəm nəutəni pətɨgəm nəghatiən
iətəmUhgɨn tətəfɨnə, kəti otaupənməghati, konu kəti mɨn, ko kəti mɨnməmə nəkotəgətun
nətəmimi rəfin, motəfəri nətəlɨgiən rəhalah. 32 Sotaluiən məmə iəni mɨn kəutarmənɨg e
nɨkilahməmə okotəhrun nəni pətɨgəmiən nəghatiən rəhalah e nian iətəm in təhruahru o
nəniən, 33mətəu-inuUhgɨnsəniəmə inUhgɨnrəhanoliənnəruruiənenati,mətəu inUhgɨn
rəha nəməlinuiən, təhmen e niməfaki mɨn rəfin.

34Nian kətəfaki lan, nɨpətan okotəharəgmohkə agɨn, mətəu-inu təsəhruahruiənməmə
okotəghati. Mətəu okotəkeikei məutətəlɨg e nətəmi asoli rəha niməfaki, təhmen əmə
e iətəm Lou tətəni mɨne. 35 Nəmə kotolkeikei məmə kotəhrun nati kəti, okotəkeikei
motətapuəh o rəhalah nəman mɨn əpəha lahuənu, mətəu-inu tol naulɨsiən məmə pətan
otəghati əpəha e niməfaki.

36 ?Təhro? ?Nɨkitəmah təhti məmə nəghatiən rəha Uhgɨn təmaupən miet pətɨgəm o
təmah? ?Uə nɨkitəmah təhti məmə nəghatiən rəha Uhgɨn təmuva əmə o təmah? 37Nəmə
itəmah kəti nɨkin təhti məmə in iəni kəti, uəNarmɨn Rəha Uhgɨn təməfən nəsanəniən kəti
kəmin, inotəkeikeiməninɨpəhriəniənenəghatiən iətəmiətətei kəmtəmahməmə innəuia
Iərmənɨg. 38Nəmə təpəh nəniən nɨpəhriəniən e nəghatiən u, okəsəni mɨniən nɨpəhriəniən
e rəhan nəghatiən.

39 Tol lanəha, piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, təuvɨr məmə nəkotəkeikei məmə nəkotəni
pətɨgəmnəghatiən iətəmUhgɨn tətəfɨnə, kəni məsotəhtul pəsɨgiən e nəniən nəghatiən ikɨn
pɨsɨn mɨn. 40Mətəu e natimnati rəfin agɨn iətəm nautol e nəfakiən, otol e noliən iətəm in
təhruahru o niməfaki, motohtəu=pən vivi noliən rəha nəfaki ən.

15
Krɨsto təməmiəgəhmɨn

e nɨmɨsiən
1 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Iəkolkeikei məmə iəkəni pətɨgəm kəm təmah nanusiən
təuvɨr iətəm iəmatəni pətɨgəm kəm təmah aupən, nəmotos e nɨkitəmah, kəni motos
rəhatəmah ikɨn nəhtuliən lan. 2 Nəmə nəkotaskəlɨm əskasɨk nanusiən təuvɨr əhruahru
iətəm iəu iəməni pətɨgəm kəm təmah, Uhgɨn otosmiəgəh itəmah lan. Mətəu nəmə
nəkotəpəh nati əhruahru, motəhatətə e nəghatiən pɨsɨn, kəni nəhatətəiən rəhatəmah in
nati əpnapɨn əmə.

3 Inəni=pɨnə rəkɨs kəm təmah natimnati agɨn mɨn iətəm iəmətəu məmə, Krɨsto təmɨmɨs
o rəhatah noliən tərahmɨn təhmen eNauəuə Rəha Uhgɨn təməni rəkɨsmɨne, 4kəmɨtənɨm,
kəni təmiəgəhmɨnenɨmɨsiənenian iətəmtatol kɨsɨl lan təhmen əmə eNauəuəRəhaUhgɨn
təməni rəkɨsmɨne, 5kəni təmaupənmiet pətɨgəmoPitə, uərisɨg ko, o rəhanmɨn nətəmimi
14:26 1Kor 12:8-10 14:29 1Təs 5:21 14:34 1Kor 11:3; 1Tim2:12 14:37 1Jon 4:6 15:3 Aes 53:5-12 15:4
Mat 12:40; Uək 2:24-32
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tueləf rəfin. 6 Uərisɨg lanko, in təmiet pətɨgəm mɨn o piatah mɨn tapirəkɨs faif-hanrɨt e
nian kətiəh əmə, u ilah tepət kautəmiəgəh əhanəh, mətəu nəuvein kɨnohmɨs rəkɨs. 7Kəni
uərisɨg, tiet pətɨgəm=pən o pian Jemɨs,* kəni mɨne o aposɨl mɨn rəfin.† 8 Kəni uərisɨg e
lah rəfin, in təmiet pətɨgəmmɨn ohniəu, nati əpnapɨn iəu iəkəhmen e iəpəou iətəm iəmair
pahi. Iəmuvaməmə iəu aposɨl e suaru pɨsɨn agɨn.

9 Tol lanəha, iəu ləhtəni agɨn e aposɨl mɨn rəfin, kəni iəsəhmeniən məmə nətəmimi
okotauɨn lak məmə iəu aposɨl kəti, mətəu-inu iəu iəmatol nərahiən kəm niməfaki rəha
Uhgɨn aupən. 10Mətəu e nəuvɨriən iətəm Uhgɨn təməfa kəm iəu, iəmuva məhmen lanu
rəueiu, kəni nəuvɨriən əha təsuva əpnapɨniən, mətəu nəuan əha ikɨn. !Nɨpəhriəniən,
iəmol uək tapirəkɨs rəfin aposɨl mɨn! Mətəu səniəmə e rəhak əmə nəsanəniən, mətəu
e nəuvɨriən əmə iətəm Uhgɨn təməfa kəm iəu. 11 Nati əpnapɨn iəu iəməni pətɨgəm, uə
ilah kəmotəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr kəm təmah, mətəu nəghatiən u inu iətəm iətəni
pətɨgəm, nanusiən təuvɨr iətəmnəmotəni nɨpəhriəniən lan.

Nəmiəgəhiən e nɨmɨsiən rəha nətəmkəmohmɨs
12 Iəmətəu məmə itəmah nəuvein nəutəni məmə nətəm kəmohmɨs ko kəsotəmiəgəh

mɨniən. ?Mətəu nəmə kəmətəni pətɨgəm məmə Krɨsto təməmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən, kəni
təhro itəmah nəuvein nəutəniməmə nətəmkəmohmɨs ko kəsotəmiəgəhmɨniən? 13Mətəu
nəmə nəghatiən rəhatəmah in nɨpəhriəniən, məmə nətəm kəmohmɨs kəsotəmiəgəh
mɨniən, kəni ko Iesu mɨn təsəmiəgəhiən e nɨmɨsiən. 14 Kəni nəmə Krɨsto təsəmiəgəhiən
e nɨmɨsiən, kəni uək rəhatɨmah o nəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr, in nati əpnapɨn əmə,
təhmenmɨn əmə e nəhatətəiən rəhatəmah.

15Nati kətimɨn lanəha, nəməKrɨsto təsəmiəgəhiənenɨmɨsiən, itɨmah iəmoteiuə eUhgɨn
mətəu-inu iəmotəni pətɨgəm məmə Uhgɨn təmosmiəgəh Krɨsto e nɨmɨsiən. Mətəu nəmə
nətəm kəmohmɨs ko kəsotəmiəgəh mɨniən e nɨmɨsiən, təhmen itəmah nəuvein kəutəni,
kəni ko Uhgɨn təməsosmiəgəhiən Krɨsto e nɨmɨsiən! 16Mətəu-inu nəmə nətəm kəmohmɨs
ko kəsotəmiəgəh mɨniən e nɨmɨsiən, kəni ko Krɨsto təsəmiəgəh mɨniən e nɨmɨsiən. 17Kəni
nəmə Krɨsto təsəmiəgəh mɨniən e nɨmɨsiən, kəni nəhatətəiən rəhatəmah nɨpətɨn tɨkə, kəni
itəmahnəutatɨg əhanəhe təfagə tərahmɨn. 18Kəninətəmiminətəmkəmotəninɨpəhriəniən
e Krɨsto nətəm kɨnohmɨs rəkɨs, ilah mɨn kəmotəmkarəpən rəkɨs e nəmiəgəhiən itulɨn. 19 !
Nəmə kautələhu=pən əskasɨk rəhalah nətəlɨgiən e Krɨsto o nəmiəgəhiən əmə rəha nəhue
nɨftəni, kəsi, təuvɨr əməməmə nətəmimi okotətəu tərah o təmah tapirəkɨs agɨn nətəmimi
rəfin mətəu-inu, kəmotəmkakiəh! Kəni rəhatah nosiən nahməiən o Krɨsto otol nati
əpnapɨn əmə lan.

20 !Mətəu kəpə! Nɨpəhriəniən məmə Krɨsto təməmiəgəh pəhriən mɨn e nɨmɨsiən. In
təmaupən e nətəmimi rəfin nətəm kəmohmɨs kəni məmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən, kəni ko
təsɨmɨs mɨniən.‡ 21 Otətəlɨg lan. Nɨmɨsiən tɨnuva e nəhue nɨftəni e iətəmimi kəti, kəni
tol mɨn əmə lanəha, nəmiəgəh mɨniən e nɨmɨsiən təmuva e iətəmimi kəti. 22 Tol lanəha,
nətəmimi rəfin okohmɨsmətəu-inu kəmotsɨpən e Atəm, kəni təhmen əmə, nətəmimi rəfin
nətəmkəməhuva kətiəh ilah Krɨsto okotəmiəgəhmɨn.

23Mətəu ilah mɨn u, okotəmiəgəh mɨn e nian əhruahru rəhalah. Krɨsto in təmaupən
məmiəgəhmɨn, kəninian inotuvamɨn, rəhanmɨnokotəmiəgəhmɨn. 24Kəninaununnian
otuva. In otərəkɨnnarmənɨgiənmɨn rəfin,mɨnenepətiənmɨn rəfin,mɨnenəsanəniənmɨn
rəfin. Uərisɨg lan, in otəhlman=pən e narmənɨgiən rəhan e nəhlmɨ Uhgɨn Tatə.

15:5 Mat 28:16-17; Luk 24:34 * 15:7 Jemɨs, in pia Iesu, kəni rəueiu in təmuva iətəmi asoli rəha niməfaki əpəha
Jerusɨləm. † 15:7 Nian Pol tətəni “aposɨl mɨn,” nian nəuvein, tətəghati e nətəmimi mɨn tueləf rəha Iesu, kəni nian
nəuvein tətəghati e rəhanmɨn nətəmimi tueləf mɨne nəuvein mɨn. 15:7 Uək 1:3-4 15:8 Uək 9:3-6 15:9 Efəs
3:8; 1Tim 1:15 15:10 2Kor 11:23 ‡ 15:20 Krɨsto in təhmen e nəniəskasɨkiən rəha Uhgɨn məmə nətəmimi rəfin
okotəmiəgəhmɨn e nɨmɨsiən. 15:21 Rom 5:12 15:23 1Təs 4:16; Nəh 20:5
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25 Tol lanəha mətəu-inu, in təkeikei mətarmənɨg mətəuarus məmki=pa rəhan tɨkɨmɨr
mɨn mevɨg-ərain e lah e nəhlkɨn. 26Naunu rəhan tɨkɨmɨr iətəm otərəkɨn, in ko nɨmɨsiən.
Kəni nɨmɨsiən otɨkə mɨn, 27 mətəu-inu “tɨnəmki=pa natimnati rəfin mevɨg-ərain lan
e nəhlkɨn.” Otətəlɨg-to lan, nian tətəni məmə natimnati rəfin agɨn tɨnatevɨg-ərain e
nəhlkɨn, nəkoteruh məmə səniəmə Tatə Uhgɨn mɨn əha ikɨn e nəhlkɨn. In Uhgɨn iətəm
təmələhu=pən natimnati rəfin agɨn ləhtəni e nəhlkɨ Krɨsto. 28Nian Uhgɨn tɨnol natimnati
mɨn əha, kəni Nətɨn aru otuva ləhtəni e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn iətəm təmələhu=pən
natimnati rəfin e nəhlkɨn, məmə Uhgɨn əmə otarmənɨg e natimnati rəfin.

29 Otətəlɨg-to lan. ?Təhro e nətəmimi nətəm katol bəptais e lah o nətəm kɨnohmɨs
rəkɨs? ?Nəmə nətəm kəmohmɨs kəsotəmiəgəh mɨniən nian kəti, kəni təhro katol bəptais
e nətəmimi o lah?§ 30 ?Kəni təhmen əmə e tɨmah, təhro iautələs pɨkɨn nian əskasɨk mɨn
e nəmiəgəhiən rəhatɨmah nian rəfin? 31 !Iatos nonauvɨl, piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn,
məmə nətəmimi kotalkut məmə okotohamu iəu e nian tepət! Nəkotəhrun məmə inu
nɨpəhriəniən təhmen əməməmə iətasiru o nəhatətəiən rəhatəmah e Krɨsto Iesu Iərmənɨg
rəhatah. 32 ?Nəmə iəməluagɨn kəm nati miəgəh mɨn iətəm kauton iətəmi əpəha Efəsɨs*
o nətəlɨgiən rəha nətəmimi əmə, iəmol win e nak? Nəmə nətəm kəmohmɨs kəsotəmiəgəh
mɨniən, pəh kotol əmə təhmen e nəghatiən u iətəm tətəni məmə,
“Pəh kotauənmotəmnɨm,
mətəu-inu olauɨg kohmɨs.”
33 Sotoliən nətəmimi koteiuə e təmah. Inu nɨpəhriəniən iətəm iətəmi kəti təməni, “Nian
nətəmimi rəhalah noliən təuvɨr kəutan ilah nətəm kotərah, nətəm kotərah kəutərəkɨn
noliən təuvɨr rəhalah.” 34 Ohtəlɨg=pa mɨn motos əhruahru mɨn nətəlɨgiən rəhatəmah
iətəmtəhruahru, kənimotəhlmane təfagə tərahmɨn,mətəu-inu itəmahnəuveinkotəruru
əhanəh Uhgɨn, kəni inu nati kəti rəha naulɨsiən.

Nɨpətɨ iətəm təmɨmɨs tətəmiəgəhmɨn
35Mətəu nəmə nətəmimi nəuvein kotətapuəh məmə, “?Nətəm kəmohmɨs okotəmiəgəh

əhro lanu? ?Okotos nɨpətɨnakməhuva?” 36 !Nəghatiən əha talməli! Nati u təhmen enɨkɨtɨ
nati iətəm kotəhrun rəkɨs. Nɨkɨtɨ nati iətəm nəmərfei, otəkeikei maupən mɨmɨs, uərisɨg
təpanəmiəgəh. 37Nian nəkərfei nɨkɨtɨ nati, nəsərfeiən nəukətɨn iətəm otuva, mətəu nɨkɨtɨ
nati əmə, nəmə nɨkɨtɨ wit uə nati pɨsɨn kəti. 38Mətəu Uhgɨn tol tateviə e nəukətɨn iətəm
in tolkeikei, kəni nɨkɨtɨ nati rəfin, in əmə tətəfa nɨpətɨlah. 39Nɨpətɨlah rəfin kəsotəhmen-
əhmeniən. Nɨpətɨ iətəmimi tol pɨsɨn e rəha nati miəgəhmɨn, mɨnemənɨgmɨn, mɨne nəmu
itəhi. 40Əpəha e neai, natimnati əha ikɨn, kəni e nəhue nɨftəni natimnati mɨn əha ikɨn tol
pɨsɨn. Nian koteruh nati əpəha ilɨs e neai məmə in təuvɨr, rəhan nəuvɨriən in tol pɨsɨn e
nəuvɨriən rəha nati əpəha ləhtəni e nəhue nɨftəni. 41Kəni nəhagəhagiən rəha mɨtɨgar tol
pɨsɨn e nɨmɨhliən rəha məuɨg mɨne nasiəiən rəha məhau mɨn. Kəni nasiəiən rəha məhau
mɨn nəuvein, kotol pɨsɨn e rəha nəuveinmɨn.

42 Kəni təhmen əmə e nɨpətɨ nətəm kəmohmɨs nətəm kautəmiəgəh mɨn. Nɨpətɨn
iətəm kəmɨtənɨm otəmnəmɨt, mətəu nian otəmiəgəh mɨn, otəsəmnəmɨt mɨniən. 43 Nian
katɨtənɨm, in nati kəti iətəm nətəmimi kəsotolkeikeiən, mətəu nian otəmiəgəh mɨn, in
nati kəti iətəm nətəmimi okoteruh rəha nəuvɨriən. Nian katɨtənɨm, nəsanəniən rəhan
tɨkə, mətəu nian otəmiəgəh mɨn, təsanən. 44Nian katɨtənɨm nɨpətɨtah, in nati rəha nəhue
nɨftəni, mətəu nian otəmiəgəhmɨn, in nati rəha negəu e neai.
Nəmə nɨpətɨn əha ikɨn rəha nəhue nɨftəni, rəha negəu e neai mɨn əha ikɨn. 45Nauəuə

Rəha Uhgɨn tətəni məmə, “Iətəmi təmaupən agɨn, Atəm təmos nɨpətɨn miəgəh.” Kəni
15:25 Mat 22:44 15:26 Nəh 20:14 15:27 Sam 8:6 § 15:29 Pol təsəni əhruahruiənməmə in tolkeikei məmə
nətəmimi okotol bəptais e lah o nətəmimi nətəmkɨnohmɨs rəkɨs, mətəu təməni əməməmə nətəmimi nəuvein kəmautol
lanəha. Kəni kitah u rəueiu, tiəkɨs o nəhruniənnɨpətɨnəghatiənu. 15:30 Rom8:36 * 15:32 Pol tətəghati e tɨkɨmɨr
mɨn rəhan əpəha Efəsɨs, mətəu səniəmə nati miəgəhmɨn pəhriən. 15:32 Aes 22:13 15:36 Jon 12:24 15:43 Fɨl
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naunun Atəm, inu Krɨsto, təmuva narmɨn u tətəfa nəmiəgəhiən. 46 Nati rəha narmɨn
təməsaupəniən muva, mətəu nati rəha nəhue nɨftəni, uərisɨg lan nati rəha narmɨn
təpanuva. 47 Iətəmtəmaupən agɨn, kəmol e nɨməulul rəha nɨftəni, mətəu iətəmtəmuərisɨg
u Krɨsto, təmsɨpən e negəu e neai. 48Nətəmimi rəfin e nəhue nɨftəni, nɨpətɨlah təhmen e
nɨpətɨ Atəm, mətəu nətəmimi nətəm okəhuvən e negəu e neai nɨpətɨlah otəhmen e nɨpətɨ
Krɨsto, u təmsɨpən ikɨn. 49 Rəueiu kitah kotəhmen e Atəm u rəha nəhue nɨftəni, kəni tol
lanəha, nian kəti okotəhmen e Krɨsto u rəha negəu e neai.

50 Iətəni pətɨgəm kəm təmah, piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn məmə, nɨpətɨn mɨne nɨra
iətəmimi təruru nuvəniən e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn, kəni təhmen əmə, nati iətəm
otəmnəmɨt otəsosiən nati iətəm tətatɨg itulɨn. 51 Otətəlɨg-to, kəni oiəkəni nati oneuən
məmə, səniəmə kitah rəfin okohmɨs, mətəu Uhgɨn otol nɨpətɨtah rəfin okotəuiək vivi,
52 in otol uəhai əmə təhmen e noraipiən, nian naunu təui rəha Uhgɨn otasək. Mətəu-
inu təui otasək, kəni nətəm kəmohmɨs okotəmiəgəh mɨn məsohmɨs mɨniən, nɨpətɨlah
otəuiək. Kəni kitah u kəutəmiəgəh e nian əha, Uhgɨn otol nɨpətɨtah mɨn təuiək vivi. 53Tol
lanəha mətəu-inu, nati iətəm otəmnəmɨt, inəha nɨpətɨtəmi, otəkeikei muvən e nati iətəm
otəsəmnəmɨtiən, kəni nɨpətɨtəmi iətəm otɨmɨs otəkeikei muvən e nati iətəm otəsɨmɨsiən
mətatɨg itulɨn. 54Nian nati u tuva mol nɨpəhriəniən lan, kəni nəghatiən iətəm iəni Aiseə
kəmətei otuva nɨpəhriəniən, tətəni məmə,
“Nəluagɨniən tɨnol naunun. Uhgɨn təmol win agɨn. Nɨmɨsiən tɨnɨkə.”
55 “!Ei! !Nɨmɨsiən! ?Onəkəhro lanu lanmol win e tɨmah?
!Ei! !Nɨmɨsiən! ?Onəkəhro lanu lanmus itɨmah?”
56Rəueiu, təfagə tərah in təhmenenati kəti tatus iətəmikənimətuva innɨmɨsiən, kəni Lou
tatol təfagə tərah nəsanəniən rəhan tatepət. 57 !Mətəu pəh kotəni-vivi Uhgɨn! Tatol məmə
e Iərmənɨg Iesu Krɨsto, kitah kautol win.

58 Tol lanəha, piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, otəhtul əskasɨk. Sotegəhaniən məmə nati
kəti təlauəl e təmah. Nian rəfin, otol uək rəha Iərmənɨg e nɨkitəmah rəfin, mətəu-inu
nəkotəhrun məmə uək rəha Iərmənɨg iətəm nautol, səniəmə nati əpnapɨn əmə mətəu in
nati agɨn.

16
Məni o nasiruiən e nəfaki mɨn

əpəha Jerusɨləm
1 Rəueiu iəkəni məni o nasiruiən e nəfaki mɨn əpəha Jerusɨləm. Otol təhmen əmə məmə
iəməni mɨne kəm niməfaki mɨn əpəha profens əha Kəlesiə. 2 E Sante mɨn rəfin, itəmah
rəfin kətiəh kətiəh onəkotəkeikei motələhu kalɨn məni nəuvein. Iətəmimi iətəm in tatos
məni asoli, otələhu kalɨn tepət, kəni iətəmimi iətəmtatosməni əkəku, otələhu kalɨnnəuan
nəuvetɨn əmə. Tol lanəha, nian iəkuvnə, kəni kəsalkut mɨniən o noriaruniən rəfin məni.
3 Kəni otəfu pətɨgəm itəmah nəuvein məmə okotos məni məhuvən. Kəni nian iəkuvnə,
iəkətei nauəuə məni pətɨgəm ilah kəm nətəm Jerusɨləm, kəni mahli=pən ilah kotəmki
məni məhuvən əpəha ikɨn. 4Nəmə iəkeruhməmə təuvɨr məmə iəumɨn iəkuvən, kəni ilah
okotohtəu=pa iəu.

Naliuəkiənmɨn rəha nətəmi asoli mɨn nəuvein
5Uərisɨg iəmanuvnəməsal=pɨnə e təmah, iəkuvən=pənMasetoniə, mətəu-inu iəkaupən

muvən məsal=pən e niməfaki mɨn əpəha ikɨn. 6 Kəni nəmə təhro iəkatɨg nəuvetɨn
mɨn kitah min itəmah, mə kəmə təhro, kotatɨg əmə motətəuarus nətəpuiən tol nau-
nun. Tol lanəha, nəkotəhrun nasiruiən lak e rəhak naliuəkiən iətəm iətuvən=pən ikɨn.
7 Iəsolkeikeiən məmə iəkuvnə meruh itəmah ko miet mɨn uəhai əmə, mətəu iəkolkeikei
məmə iəkuvnə kotatɨg nəuvetɨn nəmə Iərmənɨg tegəhan lak. 8 Mətəu iətatɨg əmə Efəsɨs
15:51 1Təs 4:15-17 15:52 Mat 24:31 15:53 2Kor 5:4 15:54 Aes 25:8 15:55 Hos 13:14 15:56 Rom
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mətəuarus nian rəha Pentekos, lafet rəha Nauəniən Vi, 9 mətəu-inu Uhgɨn təmerəh
e suaru asoli ohniəu məmə iəkol uək təuvɨr iətəm otəuə e nəuan tepət, nati əpnapɨn
nətəmimi tepət kəutalkut məmə kotaiu-əpəsɨg lak o noliən uək.

10 Nəmə Timoti tuvnə meruh itəmah, otol təuvɨr kəm in motəfən nɨsiaiən kəm in,
sotoliən nati kəti iətəm otol nɨkin tərah o təmah, mətəu-inu in tatol uək rəha Iərmənɨg
təhmen əmə lak. 11Sotoliənməmə itəmahkəti oteh iahu in. Otahli=pa tuvakənimotasiru
lan e rəhan naliuəkiən məmə otɨtəlɨg=pa ohniəu. Iətəhtahnin piatah mɨn ilah Timoti
məmə okəhuvamoteh iəu.

12Kəni e piatah Apolos, iəmətapuəh əskasɨk məmə in otəkeikei mɨtəu=pən piatah mɨn
muvnəmeruh itəmah. In təsolkeikei pɨkiənməmə otuvnə əha rəueiu, mətəu in otuvnə e
nian iətəmotəhruahru ohni.

13 Onəkəutair, məutəhtul əskasɨk e nəhatətəiən rəhatəmah. Məsotəgɨniən, motol
nətəlɨgiən rəhatəmah təskasɨk. 14 Natimnati rəfin agɨn iətəm itəmah nautol, otol e
nolkeikeiən.

15 Itəmah nəkotəhrun məmə Stefənəs mɨne rəhan mɨn, ilah kəmotaupən motəni
nɨpəhriəniən e Iesu əpəha Akaiə, kəni ilah kəutalkut əskasɨk o nasiruiən e nəfaki mɨn.
Iətəni əskasɨk kəm təmah piak mɨn məmə, 16 otɨsiai ilah motol nəuialah, mɨne nətəmimi
rəfin nətəm kautol pɨk uək o niməfaki. 17Nɨkik təmagiən nian Stefənəs, mɨne Fotunətəs,
mɨne Akaekəs kəmhliet pətɨgəm, mətəu-inu nati əpnapɨn itəmah nəkohkə, mətəu nian
iəmeruh ilahal, təhmen əmə məmə iəmeruh itəmah. 18 Ilahal kəmləfəri pɨk rəhak
nətəlɨgiən təhmen əməməmə kəmhlol e təmah. Nətəmi kotol lanəha, okəkeikei kɨsiai ilah.

Naunun nəghatiən rəha Pol
19Niməfaki mɨn u ikɨnu e profens əpəha Esiə kəutəni təuvɨr kəm təmah. Akuilə mɨne

Prisilə kuolkeikei pɨk məmə okuəni təuvɨr kəm təmah e nərgɨ Iərmənɨg ilah nəfaki mɨn
nətəmkəmotuhapumɨnenimə rəhalau. 20Piakmɨn rəfin ikɨnukəutəni təuvɨr kəmtəmah.
Otəni təuvɨr kəm təmahmɨn təhmenməmə itəmah kətiəh əmə e Krɨsto.

21 Iəu Pol, iatos pen o iətəmi u tatətei nauəuə u, kəni matətei əmə e nəhlmək nəghatiən
u rəha nəniən təuvɨr kəm təmah.*

22Nəmə iətəmi kəti təsolkeikeiən Iərmənɨg, pəh nalpɨniən rəha Uhgɨn tatuvən ohni.
!Iərmənɨg rəhatɨmah, va-tə!
23Pəh Iərmənɨg Iesu təfɨnə rəhan nəuvɨriən kəm təmah.
24 Iəkahli=pɨnə rəhak nolkeikeiən kəm təmah rəfin e Krɨsto Iesu. Əuəh.
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2 Korən
Nauəuə iətəm tatol keiu lan iətəmPol təmətei tuvən kəm

nəfakimɨn ikɨn Korən
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u 2 Korən

?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Pol təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəmpəh? Təmətei tatuvən kəmniməfaki rəha Korən, mɨne nəfaki

mɨn rəha Akaiə profens rəfin. Korən in əpəha Akaiə profens.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Pol təmətei rəkɨs nauəuə kɨsɨl mahli=pən kəm

niməfaki rəha Korən. Inu nauəuə iətəm tatol kuvət lan. Mətəu nauəuə iətəm tatol kətiəh,
mɨnenauəuə iətəmtatol kɨsɨl, ilaukəmiakə. Nauəuə iətəmtatol keiu, kətəniməmə1Korən,
kəni e nauəuə u in təməghati əskasɨk kəm lahməmə okotəgəu əhruahru noliən tərahmɨn
rəhalah, kəni in təməgətunmɨn ilah e natimnati pɨsɨnmɨn nəuvein. Ilah tepət e niməfaki
kautətəu=pən nətəlɨgiən rəha Pol iətəm təmətei e nauəuə 1 Korən. Mətəu nəuvein əha
ikɨn, ilah kəutəniməməPol in səniəmə iətəmiasoli, kəni təsəhruahruiənməmə in otəghati
lanəha. Kəni ilah kəutəni məmə in tatol uək rəhan o nosiən əməməni.
?Təmətei nauəuə u o nak? Pol in təmətei nauəuə u mətəgətun məmə in aposɨl kəti,

kəni Uhgɨn in təməfən uək u kəm in, kəni təhruahru əmə məmə in otəghati lanəha kəm
lah. Kəni in tolkeikei məmə otəniəhu nəgətuniən eiuəmɨn iətəmkəutatɨg Korən.

Pol təməni təuvɨr kəm lah
1 Iəu Pol, iətəm Uhgɨn təmɨtəpɨn e nəuian məmə iəu aposɨl rəha Krɨsto Iesu, iatətei

nauəuə u itɨmlau piatah Timoti. Nauəuə u tatuvnə kəm təmah, niməfaki rəha Uhgɨn
əpəha Korən, mɨne nəfaki mɨn ilah rəfin əpəha ikɨn Akaiə. 2Pəh Uhgɨn Tatə rəhatahmɨne
Iərmənɨg Iesu Krɨsto, okuəfɨnə nəuvɨriənmɨne nəməlinuiən kəm təmah.

Uhgɨn iətəm tətəfəri nətəlɨgiən rəha nətəmimi
3 Pəh kotəni-vivi Uhgɨn, u in Uhgɨn mɨne Tatə rəha Iərmənɨg rəhatah Iesu Krɨsto. In

Tatə iətəm in nəukətɨ nasəkəhruiniən, kəni in Uhgɨn iətəm nasiruiən rəfin o nəfəriən
nətəlɨgiən tatsɨpən ohni. 4 In tətəfəri nətəlɨgiən rəhatah e nərahiən rəfin rəhatah məmə
kitah kotəhrun nəfəriən nətəlɨgiən rəha nətəmimi e nərahiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Kəni kitah
kotəfəri nətəlɨgiən rəhalah e noliən rəha nəfəriən nətəlɨgiən iətəm Uhgɨn təmol kəm tah.
5Təhmen əmə e nahməiən iətəmKrɨsto təmos, təmuvamɨn enəmiəgəhiən rəhatah. Kəni e
noliən əhmen əmə, Krɨsto in suaruməmə nasiruiən o nəfəriən nətəlɨgiən rəhatah təmuva
pɨk e nəmiəgəhiən rəhatah, kəni rəueiu nasiruiən rəhatah o nəfəriən nətəlɨgiən tatuvən
mɨn o nətəmimi pɨsɨn pɨsɨnmɨn.

6Nəmə itɨmah iautətəu nahməiən, nahməiən əha tətuva o tɨmah nian iəutəni pətɨgəm
nanusiən təuvɨr, kəni nanusiən təuvɨr əha tətəfəri nətəlɨgiən rəhatəmah mosmiəgəh
itəmah. Nəmə Uhgɨn təməfəri nətəlɨgiən rəhatɨmah, tatol məmə itɨmah iəkotəhrun
nəfəriən nətəlɨgiən rəhatəmah. Kəni nəuan rəha nəfəriən nətəlɨgiən əha, tətəuə e
nəmiəgəhiən rəhatəmah, məmə otətasiru e təmah məmə onəkotəhtul əskasɨk əmə lanko
nian nəutatɨg e nahməiən kətiəh əmə iətəm kitah kəutatɨg lan. 7 Itɨmah iəmotələhu=pən
əskasɨk rəhatɨmah nətəlɨgiən e Uhgɨn o təmah məmə onəkotəhtul əskasɨk. Tol lanəha
mətəu-inu kitah rəfin kəutatɨg e natɨgiən kətiəh əmə məmə, itəmah nəkotətəu nahməiən
iətəmiəutatɨg lan. Kəni təhmen əməməməUhgɨnotəfəri nətəlɨgiən rəhatah, kəni in otəfəri
mɨn nətəlɨgiən rəhatəmah.

8 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, iəkotolkeikei məmə nəkotəhrun vivi nian əskasɨk
mɨn iətəm iəmotatɨg lan e profens ikɨn Esiə. Nərahiən asoli mɨn kəmotəfɨgəm pɨk
o tɨmah, tapirəkɨs nəsanəniən rəhatɨmah, təmol nɨkitɨmah təhti məmə no-iəkohmɨs.
1:3 Rom 15:5 1:5 Sam 34:19 1:8 Uək 19:23; 1Kor 15:32
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9Nɨpəhriəniən, itɨmah iəmotətəuməmə kəmegəhan rəkɨs e tɨmahməmə iəkohmɨs. Mətəu
nian əskasɨk mɨn əha kəməhuva məmə iəsotarəriəiən e tɨmah, mətəu iəutarəriə e Uhgɨn
iətəm tatol iətəmi təmɨmɨs təmiəgəh mɨn. 10 In təmosmiəgəh itɨmah e nərahiən asoli əha
iətəm təmatuvən o nɨmɨsiən, kəni in otosmiəgəh itɨmah e nərahiən iətəm otəmanuva.
Iəmotələhu=pən əskasɨkrəhatɨmahnətəlɨgiən lanməmə inotosmiəgəhmɨn itɨmah. 11Kəni
in otol lanəha nian nəutəfaki o tɨmah məmə, nətəmimi tepət okotəni-vivi Uhgɨn o
natimnati təuvɨr iətəm in otol kəm təmahmətəu-inu nətəmimi tepət kəmotəfaki o tɨmah.

Pol təməuhlin rəhan nətəlɨgiən o rəhan naliuəkiən
12 Rəueiu iəkəni nəghatiən u mətagiən əmə lan. Iəkotəhrun vivi e nɨkitɨmah məmə

iəsotoliən nati kəti tərah e noliən rəhatɨmah. E noliən mɨn rəfin iətəm iəmotol, itɨmah
iəmotohtəu=pən suaru iətəmUhgɨn təmɨtəpɨnməmə iəmotəghati əhruahru əməmautəni
tagəhag nəghatiən. Iəmotol noliən əha kəm nətəmi əpnapɨn əmə rəha nəhue nɨftəni,
kəni mautol tapirəkɨs kəm təmah. Iəsotəghatiən e nəhruniən əmə rəhatɨmah rəha
nəhue nɨftəni, mətəu iəmotarəriə əmə e nəuvɨriən rəha Uhgɨn. 13-14 Iatəni lanəha mətəu-
inu, iəsotəteiən nəghatiən kəti iətəm tiəkɨs o təmah o nafiniən, uə nəhruniən nɨpətɨn.
Rəueiu, nəkotəhrun nɨpɨlgan nətəlɨgiən rəhatɨmah, mətəu iəkolkeikei pɨkməmə nian kəti
onəkotəhrun rəfin. Kəni e noliən əha, nian Iərmənɨg Iesu otuvamɨn, itəmah onəkotagiən
o tɨmah təhmenmɨnməmə itɨmah iəutagiən o təmah.

15-16Mətəu-inu inəhrun məmə nəkotagiən o tɨmah, aupən ikɨn nɨkik təhti məmə nian
iəkuvən Masetoniə, iəkaupən muvnə meruh itəmah, kəni nian iəkɨtəlɨg Masetoniə,
iəkuvnəmɨnmeruh itəmah. Tol lanəha, nəkotosnəuvɨriənmotaukeiu. Kəniuərisɨg lanko
itəmah mɨn, onəkotasiru lak motahli=pən iəu iəkuvən e nɨtəni Jutiə. 17 ?Nɨkitəmah təhti
məmə, nian iəmolnətəlɨgiənmɨn əha,mətəu iəmol əpnapɨn əmə? Uə, kəmə təhronətəlɨgiən
rəhak təmsɨpən e noliən rəha nəhue nɨftəni, təhmen e nətəmimi nətəm kəutəni “əuəh”
mɨne “kəpə” e nəghatiən kətiəh əmə?

18 Itəmah nəkotəhrun məmə Uhgɨn nian rəfin tatol rəhan nəghatiən, kəni iəu mɨn,
rəhak nəghatiən kəmtəmah səniəmə, “əuəh”mɨne “kəpə,” 19mətəu-inu rəhak nəghatiən o
Nətɨ Uhgɨn Iesu Krɨsto, iətəm iəmhləni pətɨgəm kəm təmah itɨmahal Sailəs* mɨne Timoti,
səniəmə, “əuəh” mɨne “kəpə,” mətəu e Krɨsto, nian rəfin rəhak nəghatiən in “əuəh,” in
nɨpəhriəniən. 20 Tol lanəha mətəu-inu, nəniəskasɨkiən mɨn rəfin iətəm Uhgɨn təmol, ilah
rəfin kəutəhuva nɨpəhriəniən e Krɨsto, inu nəghatiən “əuəh” rəha Uhgɨn. Tol lanəha,
e Krɨsto, kitah kəutəni “Amen, Əuəh” kəm Uhgɨn, kəni mautəfəri nərgɨn lan. 21 Uhgɨn
əmə tatol itɨmah iəutəhtul əskasɨk e Krɨsto kitah min itəmah. In təmɨtəpɨn itah, 22 kəni
təmol mak e nəmiəgəhiən rəhatah məmə kitah rəhan mɨn, kəni təmələhu=pən rəhan
Narmɨn e nɨkitah məmə kitah okotəhrun rəueiu məmə rəhan nəniəskasɨkiən mɨn, ilah
rəfin okəhuva nɨpəhriəniən e nəmiəgəhiən rəhatah o nian kəti.

23Uhgɨn əmə təhrunməmə rəhaknəghatiən innɨpəhriəniən. IəməsuvaiənKorən,mətəu
nəmə iəkuvnə, iəkəkeikei məfɨnə nəghatiən əskasɨk kəm təmah o noliən rəhatəmah, kəni
iəməsolkeikeiənməmə iəkol lanəha. 24 Iəsotolkeikeiənməmə iəkotarmənɨg e nəhatətəiən
rəhatəmah, kəpə. Mətəu iautol uək kitah min itəmah o nagiəniən rəhatəmah, mətəu-inu
itəmah nɨnautəhtul əskasɨk rəkɨs e nəhatətəiən rəhatəmah.

2
1Tol lanəha, inəni rəkɨs e nɨkikməmə ko iəsuvnəmɨniənmeruh itəmahmol nɨkitəmah

tahmə. 2 ?Iəməni lanəha mətəu-inu, nəmə iəkol nɨkitəmah tahmə, pəh u ikɨn ko otol iəu
nɨkik tagiən? Itəmah əmə, nətəm iəkol nɨkitəmah tahmə.
1:10 2Tim 4:18 1:13-14 2Kor 5:12; Fɨl 2:16 1:15-16 1Kor 16:5-6 * 1:19 NəghatiənKris tətəni nərgɨnuməmə,

“Silfanus” iətəminnərgɨn əkuəkɨr u “Sailəs.” 1:19 Uək 18:5 1:20 Nəh 3:14 1:22 2Kor 5:5; Efəs 1:13-14 1:24
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3Kəni iəmətei nauəuə əha,məmənian iəkuvnə, iəsətəuiən tərah e nɨkikmətəu-inu nəmə
məta iəkəkeikeiməni nəghatiən əskasɨk kəmtəmah. Iəsolkeikeiənməmənətəmimi nətəm
okotəkeikei motol nɨkik tagiən, ilah okotol məmə iəkətəu tərah. Iəmətei nauəuə kəha
e noliən əha, mətəu-inu inəhrun məmə kitah kətiəh əmə, kəni nian nɨkik tagiən, kəni
nɨkitəmah mɨn tagiən. 4 Tol lanəha, nian iəmətei nauəuə əha kəm təmah, nɨkik təpəou
pɨk o təmah, kəni nɨkik tɨtəgɨt, nəhu nəhmtək taiəh o təmah. Iəsəteiən nauəuə əha məmə
otol nɨkitəmah təpəou. !Kəpə! Mətəu iəmətei məmə onəkotəhrun rəhak nolkeikeiən asoli
o təmah.

Alu e noliən tərahmɨn rəha nol təfagə
5 Iətəmimi iətəm təmol nərahiən, təmol iəu iəkətəu tərah, mətəu təmol itəmah rəfin

nəkotətəu tərah pɨk, mətəu iəsolkeikeiən məmə nəghatiən rəhak e nati u in təskasɨk
pɨk.* 6 Nalpɨniən iətəm itəmah tepət nəmotəfən kəm in tɨnəhmen. 7Mətəu rəueiu əha,
nəkotəkeikei motalu e rəhan noliən tərah kəni motol vivi nɨkin, məmə nɨkin otəsəpəou
pɨkiən mol təmei e rəhan nəmiəgəhiən. 8 Iətətapuəh əskasɨk o təmah məmə nəkəhuvən
motol təuvɨr kəm inməmə in otəhrun rəhatəmah nolkeikeiən ohni. 9 Iəmətei nauəuə əha
kəm təmah məmə iəkeruh məmə onəkotol nəuiak e natimnati rəfin, uə kəpə. 10 Nəmə
itəmah nəkotalu e noliən tərah rəha iətəmi kəti, iəu mɨn iəkalu e rəhan noliən. Nəmə
iətəmi kəti əha təmol nati tərah nəuveinməmə iəu iəkəkeikei malu e rəhan noliən, mətəu
inalu rəkɨs e rəhan noliən e nəhmtɨ Krɨsto. Iəmol lanəha məmə otasiru e təmah 11məmə
Setən otəseiuəiən e tah kəni rəhan nərahiən mɨn məmə təsərəkɨniən itah lan, mətəu-inu
kitah kotəhrun rəkɨs rəhan nətəlɨgiən o noliən nərahiən.

Nətəmimi nətəmkəutəni pətɨgəmnanusiən təuvɨr
12Nian iəmuvən əpəha Troas o nəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr rəha Krɨsto, iəmeruh

məmə Iərmənɨg təmol suarukəmiəu. 13Mətəu iəsatɨg əməlinuiənerəhaknətəlɨgiənmətəu-
inu, iəməseruhiən piak Taitəs ikɨn əha.† Kəni iəmauiəhruin ilah, miet muvənMasetoniə.

14 Pəh kotəni-vivi Uhgɨn, mətəu-inu in təmol win e rəhan tɨkɨmɨr mɨn e nəluagɨniən.
Kəni təhmen e kig kəti iətəm təmol win e nəluagɨniən mɨnɨtəlɨg matit rəhan soldiə mɨn
mɨne rəhan mɨn tɨkɨmɨr, Uhgɨn tatit itɨmah e Krɨsto. Kəni itɨmah rəhan mɨn nətəmimi
nətəm iəutəni pətɨgəmneinatɨgiən rəha Krɨsto, kəni neinatɨgiən əha in təhmen e nəmiəvɨ
səntə kəti iətəm tatuvən ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn. 15 E nəhmtɨ Uhgɨn, itɨmah iəmotəhmen
e nəmiəvɨ səntə rəha Krɨsto kəm nətəmimi rəfin, nətəmimi nətəm Uhgɨn tatosmiəgəh
ilah, mɨne nətəmimi nətəm okəhuva e nalpɨniən rəha Uhgɨn. 16 Itɨmah nəmiəvɨn rəha
nɨmɨsiən kəm nəuvein iətəm tətəgətun ilah məmə okohmɨs. Kəni itɨmah nəmiəvɨn rəha
nəmiəgəhiən kəm nəuvein, iətəm tətəgətun ilah məmə Uhgɨn otosmiəgəh ilah. ?Kəni
pəh u təhrun noliən uək asoli əha? 17Mətəu itɨmah iəsotəhmeniən e nətəmi tepət mɨn,
nətəm kəutəni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn o nos əməiən məni. Kəpə, mətəu Uhgɨn
təmahli=pən itɨmah, kəni eKrɨsto, itɨmah iəutənipətɨgəmnanusiən təuvɨr enəhmtɨUhgɨn,
kəni nəghatiən rəhatɨmah təmsɨpən e nɨkitɨmah iətəm təhruahru əmə.

3
1Nəmə təhro nɨkitəmah təhtiməmə inəutəfəri itɨmah*məmə itəmahonəkotegəhan lan.

Nətəmimi nəuvein okotəkeikei motos nauəuə kəti iətəm kəmətei e lah nian kautəhuvən
o nətəm kotəruru ilah. ?Təhro nɨkitəmah təhti məmə iətəmi kəti otəkeikei mətei nauəuə
lanəha e tɨmah kəm təmah? ?Uə, təhro itəmah əmə nəkotolkeikei məmə onəkotətei? !
Kəpə! 2 Itəmah aru əmə nəkotəhmen e nauəuə iətəm tatol əpu uək rəhatɨmah. Nauəuə
2:4 Uək 20:31 * 2:5 Nəmə təhro, Pol tətəghati e iətəmi kəti u təməni rah in nian in əpəha Korən. Uə nəmə təhro,
tətəghati e iətəmi u e 1Kor 5. 2:11 Luk 22:31 2:12 Uək 14:27; 1Kor 16:9 † 2:13 Aupən ikɨn, Pol təmahli=pən
Taitəs e Korən. Nəmə təhro, rəueiu Pol tolkeikeiməmə Taitəs otos nəghatiən kəti rəha Korən. 2:13 Uək 20:1 2:16
Luk 2:34; 2Kor 3:5-6 * 3:1 E fes 1, nian Pol tətəni “itɨmah,” in tətəghati aru əmə lan. 3:1 Uək 18:27; 2Kor 5:12
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kəha kəmətei=pən e nɨkitɨmah. Nian nətəmimi kəuteruh itəmah, kəni kəutafin nauəuə u
mautəhrun. 3 Itəmahnəua uək rəhatɨmah. Kəni nəmiəgəhiən rəhatəmah tətəgətunməmə
itəmah nauəuə kətafin iətəm Krɨsto təmətei. Krɨsto təmətei nauəuə kəha e Narmɨn Rəha
Uhgɨn iətəm tətəmiəgəh, mətəu təsəteiən e nəhlmɨ iətəmimi. Kəni in təməsətei-pəniən e
kəpiel epin-epin, mətəu təmətei=pən e nɨki nətəmimi.†

4 Itɨmah iəsotəgɨniən o nəniən lanəha kəm təmah mətəu-inu itɨmah iəutatɨg e Krɨsto,
kəni məutəhatətə əskasɨk e Uhgɨn. 5 Nɨkitɨmah təsəhtiən məmə itɨmah əmə iəkotəhmen
o noliən uək u, kəni mauteruh nəuan rəha uək. Mətəu Uhgɨn əmə tatol məmə itɨmah
iəkotəhrunnoliənuək. 6 In təmolməmə itɨmah iəkotəhmenməmə iəkəhuva rəhannoluək
mɨn rəha nəniəskasɨkiən vi rəha nasiruiən iətəm Uhgɨn təməni. Nəniəskasɨkiən vi əha
təsɨsɨpəniən e Lou iətəm kəmətei, mətəu təmsɨpən e Narmɨn Rəha Uhgɨn. Mətəu-inu Lou
iətəm kəmətei tatol məmə nətəmimi kautəhuvən e nɨmɨsiən, mətəu Narmɨn Rəha Uhgɨn
tətəfa nəmiəgəhiən.

Nəhagəhagiən rəhaNəniəskasɨkiən Vi RəhaNasiruiən
7 Otətəlɨg-to lan. Nian Uhgɨn təmətei Lou e kəpiel, məfən kəm Mosɨs, nəhagəhagiən

əha ikɨn rəha Uhgɨn, kəni nəhagəhagiən əha təmauveg nəhmtɨ Mosɨs, kəni nətəm Isrel
kəməsotafuiən nəhmtɨn, nati əpnapɨn nəhagəhagiən tɨnateiuaiu. Kəni uək rəha Lou
in suaru iətəm tatuvən o nɨmɨsiən, kəni in təhagəhag. 8 Mətəu uək rəha Narmɨn Rəha
Uhgɨn otəhagəhag pɨk. 9 !Nəmə uək iətəm tatol nətəmimi məmə okotəkeikei mohmɨs, in
təhagəhag, kəni uək iətəm tatol nətəmimi kəutəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, in tətəhagəhag
pɨk agɨn! 10 Nɨpəhriəniən, nəniəskasɨkiən əuas rəha nasiruiən iətəm təməhagəhag
aupən, rəueiu in təsəhagəhagiən, mətəu-inu nəniəskasɨkiən vi iətəm təhagəhag pɨk agɨn,
tɨnapirəkɨs in aupən. 11 !Kəni nəmə uək rəha Lou iətəmotəpanɨkə, tɨnuva e nəhagəhagiən,
kəni uək rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn iətəmotatɨg itulɨn, təhagəhag pɨk agɨn pəhriən!

12 Tol lanəha, mətəu-inu iəmotələhu=pən əskasɨk rəhatɨmah nətəlɨgiən e uək əha rəha
Narmɨn Rəha Uhgɨn, nətəlɨgiən rəhatɨmah təskasɨk e Uhgɨn, kəni məsotəgɨniən o nəni
pətɨgəm rəhan nəghatiən. 13 Itɨmah iəsotəhmeniən e Mosɨs, iətəm təmətəuveg nəhmtɨn
e napən əgeiəgei məmə nətəm Isrel okəsoteruhiən məmə nɨpəhriəniən, nəhagəhagiən
teiuaiu muvən mɨkə. 14 Mətəu Uhgɨn təmol nətəlɨgiən rəhalah təskasɨk. Kəni
mətəuarus=pa əha rəueiu, nati kəti tətəuveg nətəlɨgiən rəhalah nian kotafinNauəuəRəha
Nəniəskasɨkiən Əuas, kotəhrun nəniən məmə napən, təhmen e napən iətəm təmətəuveg
nəhmtɨ Mosɨs.‡ Napən əha təsiet rəkɨs əhanəhiən, mətəu-inu tiet rəkɨs əmə e Krɨsto.
15 Əuəh, mətəuarus=pa kəha rəueiu mɨne, nian kotafin Lou rəha Mosɨs, napən kəti
tətəhtərain əhanəh nɨkilah. 16Mətəu nəmə iətəmimi pəh təuhlin məsal=pən o Iərmənɨg,
napən əha otiet rəkɨs.

17 Otətəlɨg-to, Iərmənɨg əha, in Narmɨn. Kəni ikɨn Narmɨn rəha Iərmənɨg tətatɨg
ikɨn, in tatɨtɨs itah. 18 Kəni kitah, nətəm kəsotəhtərainiən nəhmtɨtah e napən,
kauteruhnəhagəhagiənasoli rəha Iərmənɨg, kəninətəmimikauteruhnəhagəhagiən əhae
nəmiəgəhiən rəhatah. Kəni in tətəuhlin nəmiəgəhiən rəhatah məmə okəhuva motəhmen
lan. Kəni nəhagəhagiən rəha Iərmənɨg e nəmiəgəhiən rəhatah tətəri mətəri pɨk isəu. Kəni
nəhagəhagiən əha təmsɨpən o Iərmənɨg iətəm in Narmɨn Rəha Uhgɨn.

4
Nati keikei e kɨpəhau əuas

1 Tol lanəha, nɨkitəmah təsəpəouiən o uək mətəu-inu itɨmah iəmotos e nasəkəhruiniən
rəhaUhgɨn. 2 IəsotoliənuəkrəhaUhgɨn təhmenenətəmiminəuveinnətəmkautol enoliən
3:2 1Kor 9:2 † 3:3 NianPol tətəghati e nəghatiən “kəməsətei-pəniənekəpiel epin-epin,” tətəghati e Lou iətəmUhgɨn
təməfən kəmMosɨs, kəni Mosɨs təmətei=pən e kəpiel. 3:3 Eks 24:12; Jer 31:33; Esik 36:26-27 3:6 Jer 31:31; Jon
6:63; 1Kor11:25 3:7 Eks 34:29 3:9 Dut 27:26; Rom1:17 3:13 Eks 34:33 ‡ 3:14 “NauəuəRəhaNəniəskasɨkiən
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tərah. Mətəu e noliən rəhatɨmah, iəsotegəhaniən e noliən iətəm tətəhluaig mɨne noliən
aulɨs mɨn. Ko iəsoteiuəiən məsotəuhliniən nəghatiən rəha Uhgɨn. !Kəpə! Mətəu itɨmah
iəutəni əhruahru əmə nɨpəhriəniən, kəni e noliən əha, e nəhmtɨ Uhgɨn, iəmotol pətɨgəm e
nəhmtɨnətəmimi rəfinməmə rəhatɨmahnoliən in təhruahru. 3Kəninəmə təhronanusiən
təuvɨr iətəm iətəni pətɨgəm in tətəhluaig o nətəmimi nəuvein, mətəu kəpə, tətəhluaig əmə
onətəmiminətəmkəutohtəu=pən suaru onuvəniənenɨgəmasoli. 4 Ilah kəsotəhatətəiəne
Krɨsto, məutohtəu=pən suaru əhamətəu-inu Setən, u in Iərmɨs iətəm tətarmənɨg e nəhue
nɨftəni u, təməuveg nətəlɨgiən rəhalah, məmə kəsoteruhiən nəhagəhagiən təuvɨr rəha
nanusiən təuvɨr iətəm tatuəu mətasiəgəpɨn ilah. Nəhagəhagiən əha təmsɨpən e Krɨsto.
Kəni nian kitah koteruh Krɨsto, kəni kitah koteruhməmə Uhgɨn in təhro lanu.

5 Itɨmah iəsotəni pətɨgəm aruiən itɨmah, mətəu iəutəni pətɨgəm Iesu Krɨsto məmə in
Iərmənɨg, kəni itɨmah noluək mɨn rəhatəmah o nərgɨ Iesu. 6Tol lanəha mətəu-inu Uhgɨn
u təməniməmə, “Pəh nəhagəhagiən tuəumasiəgəpɨn ikɨn tapinəpu ikɨn,” in təmasiəgəpɨn
nɨkitah məmə kitah kotəhrun nehiən nepətiən əhagəhag rəha Uhgɨn, kəni kitah kauteh
natimnati mɨn əha e nəhmtɨ Krɨsto.

7 Mətəu kitah kautos nati keikei əhanəh e kɨpəhau əuas, inu nɨpətɨtah.* Tol lanəha
məmə otəgətun məmə nəsanəniən təuvɨr əha tapirəkɨs, təmsɨpən e Uhgɨn, təsɨsɨpəniən
o təmah. 8 Nərahiən tepət kəutələs pɨkɨn itɨmah e suaru mɨn rəfin, mətəu təsərəkɨniən
itɨmah. Nian nəuvein iəkotəruru suaru, mətəu iəsotəpəhiən nalkutiən. 9 Nətəmimi
kautol nərahiən kəm tɨmah, mətəu Uhgɨn təsəpəhiən itɨmah. Kautoh itɨmah, mətəu
kəsotərəkɨniən itɨmah. 10 Ikɨn pəhruvən iəutəhuvən ikɨn, katohamu nɨpətɨtɨmah təhmen
e kəmohamu Iesu. Tol lanəha məmə, nətəmimi okoteruh nəmiəgəhiən rəha Iesu e
nɨpətɨtah. 11 Kəni itɨmah nətəm iautəmiəgəh, nian rəfin iuəkɨr iəkohmɨs o nərgɨ Iesu.
Tol lanəha məmə nətəmimi okoteruh rəhan nəmiəgəhiən e nɨpətɨtah iətəm otəpanɨmɨs
nian kəti. 12 Konu, nian rəfin itɨmah iəutələs pɨkɨn nɨmɨsiən məmə itəmah onəkotəhrun
nəmiəgəhiən itulɨn.

13NauəuəRəhaUhgɨn tətəniməmə, “Iəməhatətə, kəni tol lanəha iətəghati.” Kəni enoliən
kətiəh əmə rəhanəhatətəiən, itɨmahmɨn iəkotəhatətə, kəni tol lanəha iautəghati, 14mətəu-
inu itɨmah iəkotəhrunməmə, iətəmi təmol Iərmənɨg Iesu təmiəgəhmɨn e nɨmɨsiən, in otol
itɨmahmin itəmah, kitah rəfin kotəmiəgəhmɨn e nɨmɨsiən kitah Iesu, kəni məfu pətɨgəm
itah e nəhmtɨn. 15 Natimnati rəfin u o nəuvɨriən rəhatəmah, kəni nian nəuvɨriən rəha
Uhgɨn tatiuvi=pa nətəmimi tepət təhmɨnmɨn okəhuva o Krɨsto, kəni okotəfən nəni-viviən
tepət kəmUhgɨn, kəni okotəfəri nərgɨn ilɨs ilɨs agɨn.

16Tol lanəha, nɨkitɨmah təsəpəouiən. Nati əpnapɨnməmənɨpətɨtah təteiuaiu əharəueiu,
mətəu Uhgɨn tatol nɨkitəmah tatuvi rəueiu matuvən nian rəfin əmə. 17Tol lanəhamətəu-
inu, nərahiən iətəm kəutatɨg lan, ilah nati əpnapɨn əmə, kəsotatɨgiən tuvəh. Mətəu
nəualah innəhagəhagiən təuvɨr iətəmotətatɨg itulɨn, kəni in təuvɨrməfɨgəmtapirəkɨs ilah.
18Kəni tol lanəha, nəhmtɨlah kəsotəhtuliən e nati iətəm kateruh, mətəu kəutəhtul e nati
iətəm kəsehiən. Mətəu-inu nati iətəm kateruh in nati rəha rəueiu əmə, otəpanɨkə, mətəu
nati iətəmkəsehiən in naunun tɨkə.

5
Nɨpətɨn vi əpəha

e negəu e neai
1Tol lanəha, kotəhrun məmə nɨpətɨtah təhmen e nɨmauvluvl* iətəm kitah kəutatɨg lan u
ikɨnu e nəhue nɨftəni, kəni nian kəti otərah məmnəmɨt mɨkə. Kəni nian nɨmauvluvl əha
4:2 2Kor 2:17; 1Təs 2:5 4:4 Efəs 2:2; Kol 1:15; Hip 1:3 4:6 Jen 1:3; Aes 9:2; 2Kor 3:18 * 4:7 Nəghatiən Kris
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tɨkə e nəhue nɨftəni, mətəu əpəha e negəu e neai, rəhatah nimə vi əha ikɨn iətəm səniəmə
iətəmimi təmol, mətəu Uhgɨn əmə təmol, nɨpətɨtah vi iətəm otatɨg itulɨn. 2Mətəu rəueiu
e nɨpətɨtah rəha nəhue nɨftəni, kautəhgi nɨkitah, kəni kotolkeikei pɨk məmə nian otuva
iətəm kitah okotos nɨpətɨtah vi o negəu e neai, təhmen mə kautəhuvən e napən vi. 3 Tol
lanəha mətəu-inu səniəmə kitah okəhuva narmɨn əmə nɨpətɨn tɨkə, mətəu okotos nɨpətɨn
vi rəha negəu e neai. 4Nɨpətɨtah iətəmotɨmɨs tol itah kəutətəu tərah pɨkməutəhgi nɨkitah
e nəpəouiən, mətəu səniəmə kautolkeikei əmə məmə okohmɨs kəni nɨpətɨtah otɨkə, kəpə.
Mətəu kitah kotolkeikei məmə okəhuvən e nɨpətɨtah vi məmə nəmiəgəhiən itulɨn otəuiək
agɨn e nɨpətɨtah rəha nəhue nɨftəni iətəm otɨmɨs. 5 Kəni Uhgɨn pɨsɨn əmə təmol itah o
natimnati mɨn əha, kəni təməfa Narmɨn Rəhanməmə otəgətun vivi kəm tahməmə rəhan
nəniəskasɨkiənmɨn otuva pəhriən.

6 Kəni tol lanəha, nətəlɨgiən rəhatah təskasɨk, kəni kitah kotəhrun vivi məmə nian
kəutatɨg əhanəhu ikɨnumautos əmənɨpətɨn rəha nəhue nɨftəni u, kitah kautəhtul əhanəh
ihluə ima Iərmənɨg ikɨnrəhatah. 7 Iateruhnɨpətɨk, kəninian rəfin tətauəhli kənimətəpəou
təhmen, mətəu rəhak nəhatətəiən in e Uhgɨn, kəni iəu iətatɨg nian mɨn rəfin mətəhatətə
lan, kəni mətəhatətə məmə in otəfa kəm iəu nɨpətɨk vi. Rəhatah nəhatətəiən tatit itah e
nəmiəgəhiən u ikɨnu e nəhue nɨftəni, səniəmə natimnati iətəm kauteruh. 8 Iətəni məmə
nətəlɨgiən rəhatah təskasɨk, kəni kotolkeikei məmə kotəpəh nɨpətɨtah məhuvən e nɨpətɨn
vi rəhatah, inəhanimə vi rəhatah, kitah Iərmənɨg. 9Tol lanəha, nəmə kotatɨg e nɨpətɨtah u
rəhanəhuenɨftəni u, uənəməkotəpəhnɨpətɨtah, kitah kotalkut pɨkməməkotol natimnati
iətəm kautol nɨki Iərmənɨg tagiən. 10 Kotol lanəha mətəu-inu kitah rəfin okotəkeikei
motəhtul aupən e Krɨsto məmə in otakil rəhatah noliən mɨn, kəni kitah kətiəh kətiəh
okotos nətəouiən tɨtəu=pən natimnati iətəmkəmotol e nəhue nɨftəni, nəmə nati təuvɨr uə
nati tərah.

Iəni əhruinmɨn rəha Uhgɨn
11 Kəni rəueiu əha, mətəu-inu iəutəgɨn məutɨsiai Iərmənɨg, kəni motalkut məmə

iəkotiuvi=pa nətəmimi. Uhgɨn təhrun itɨmah mɨne uək rəhatɨmah, kəni iəkotolkeikei
məmə itəmah mɨn onəkotəhrun vivi itɨmah. 12 Iəsotolkeikeiən məmə iəkotəfəri itəmah e
nəhmtɨtəmah,mətəu iəkotəfɨnə rəhatɨmahnətəlɨgiənməmənəmə təhronɨkitəmahotagiən
o tɨmah. Kəni rəueiu, nəkotəhrunnuhalpɨniənnəghatiənrəhanətəmiminətəmkəutəfəri o
noliən iətəmnətəmimikauteruh,mətəunɨkilah təsəhtiənnati iətəmtətatɨgenɨki iətəmimi.
13 Nəmə itɨmah ialməli mɨn, mətəu o nərgɨ Uhgɨn. Kəni nəmə rəhatɨmah nətəlɨgiən
təhruahru əmə, in nati kəti iətəmotasiru e təmah.

14 Tol lanəha mətəu-inu, nolkeikeiən rəha Krɨsto tətarmənɨg e tɨmah, mətəu-inu
itɨmah iəkotəhrun vivi məmə iətəmi kətiəh əmə təmɨmɨs o nətəmimi rəfin, kəni tol
lanəha, nətəmimi rəfin kɨnohmɨs. 15 Kəni təmɨmɨs o nətəmimi rəfin məmə ilah
nətəm kautəmiəgəh, okotəpəh noliən natimnati iətəm ilah əmə kotolkeikei, mətəu ilah
kotəkeikei motol noliən mɨn iətəm Iesu tolkeikei, u iətəm təmɨmɨs o lah kəni məmiəgəh
mɨn e nɨmɨsiən.

16Tol lanəha, rəueiu mɨne, itɨmah iəsotakiliən nətəmimi e noliən iətəmnətəmimi rəha
nəhue nɨftəni kotakil nətəmimi lan. Nati əpnapɨn nian kəti iəmotakil Krɨsto e noliən
əha, mətəu rəueiu iəsotoliən. 17 Tol lanəha, nəmə iətəmi kəti təmuva kətiəh ilau Krɨsto,
in təmuva iətəmimi vi. !Nati əuas təmɨkə, kəni nati vi tɨnuva! 18 Natimnati rəfin mɨn
əha tatsɨpən e Uhgɨn. Aupən kitah tɨkɨmɨr mɨn kitah Uhgɨn, mətəu e Krɨsto, in təməmki
itah kəhuva iuəkɨr ohni, mol itah rəhn-niəli mɨn. Kəni təməfa kəm tɨmah uək u rəha
niuvi=paiən tɨkɨmɨr mɨn rəha Uhgɨn okəhuva rəhn-niəli mɨn. 19 Inu tətəni məmə Uhgɨn
təmiuvi=pa rəhan tɨkɨmɨr mɨn e nəhue nɨftəni məmə okəhuva rəhn-niəli mɨn e Krɨsto,
5:1 2Kor 4:7 5:2 Rom 8:23 5:6 Hip 11:13-16 5:8 Fɨl 1:23 5:9 Kol 1:10; 1Təs 4:1 5:10 Pri 12:14
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kəni məsafinmɨniən rəhalah noliən tərah mɨn. Kəni təməfa kəm tɨmah nəghatiən u rəha
niuvi=paiən tɨkɨmɨr mɨn rəhan okəhuva rəhn-niəli mɨn.

20 Tol lanəha, itɨmah iəni əhruin mɨn rəha Krɨsto, kəni təhmen məmə Uhgɨn tətauɨn
e nətəmimi e nəuiatɨmah. Kəni iəutətapuəh əskasɨk o təmah e nərgɨ Krɨsto məmə
nəkotəpəhnoliən tɨkɨmɨr, kəniməhuvaniəlimɨnrəhaUhgɨn. 21Uhgɨn təmol iətəmiurəhan
noliən tərah tɨkə, məmə in sakrifais rəha noliən tərah mɨn rəhatah, məmə e Iesu, kitah
okotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn.

6
1Mətəu-inu itɨmah iautol uək kətiəh itɨmahUhgɨn, iəkotətapuəh əskasɨk o təmahməmə

nian Uhgɨn tətəfɨnə rəhan nəuvɨriən kəm təmah, nəsotosiən təhmen e nati əpnapɨn əmə,
2mətəu-inu Uhgɨn tətəni məmə,
“E nian əhruahru, iəmətəu ik,
kəni e nian rəha nosmiəgəhiən, iəmasiru lam.”
Iəkəni kəm təmah, məmə rəueiu, in nian əhruahru rəha Uhgɨn, rəueiu in nian rəha
nosmiəgəhiən.

Nian əskasɨkmɨn
e nəmiəgəhiən rəha Pol

3 Iəsoliən nati kəti iətəm iətəmi kəti otəmei lan e rəhan nəhatətəiən, mətəu-inu
iəsotolkeikeiən məmə okəni rah uək rəhatɨmah. 4Mətəu noliən mɨn rəfin e nəmiəgəhiən
rəhatɨmah kautəgətun məmə itɨmah noluək mɨn pəhriən rəha Uhgɨn: itɨmah iəutəhtul
əskasɨk e nian rəha nərahiən, mɨne nian iəkɨs mɨn, mɨne nian itɨmah iəkotətəu tərah.
5 Nətəmimi kəmotoh itɨmah, kəni kəmki=pən itɨmah e kaləpus, kəni katɨtəu itɨmah
məmə okoh itɨmah. Iəmotol pɨk uək, məsotapɨliən lapɨn, kəni nəumɨs tus itɨmah.
6 Iəsotoliən noliən kəti iətəm tatol nɨkitɨmah tamɨkmɨk, itɨmah iəkoteinatɨg, nətəlɨgiən
rəhatɨmah təfəməh, iautol təuvɨr kəm nətəmimi, Narmɨn Rəha Uhgɨn tətəri e nɨkitɨmah,
kəni iəkotolkeikei nətəmimi e nolkeikeiən pəhriən. 7 Iəutəni əmə nɨpəhriəniən, kəni
nəsanəniən rəha Uhgɨn tətatɨg e tɨmah. Soldiə mɨn kəutəmki natimnati mɨn rəha
nəluagɨniən o nohiənmɨne nələhu pəsɨgiən. Mətəu nian kitah kəutohtəu=pən suaru rəha
Uhgɨn, noliən əhruahru mɨn rəhatah kotəhmen e natimnati mɨn rəha nəluagɨniən nian
nətəmimi kəutəni rah nəghatiən rəha Uhgɨn. 8 Nətəmimi nəuvein kauteh iahu itɨmah,
nəuvein kautɨsiai itɨmah, nəuvein kautəni rah itɨmah, nəuvein kautəni-vivi itɨmah,
nəuvein kautəni məmə itɨmah iauteiuə məmə itɨmah noluək mɨn rəha Uhgɨn, mətəu
itɨmah noluək mɨn pəhriən rəhan. 9 Nətəmimi nəuvein kəsotegəhaniən məmə itɨmah
aposɨlmɨnpəhriən,mətəunətəmimi tepət kautəniməmə itɨmahaposɨlmɨnpəhriən. Nian
rəfin nɨmɨsiən tətatu itɨmah, mətəu iəutəmiəgəh əhanəh. Katoh itɨmah, mətəu kəsohamu
əhanəhiən itɨmah. 10Nɨkitɨmah təpəou, mətəu nian rəfin iəutagiən əhanəh. Rəhatɨmah
nautə tɨkə, mətəu itɨmah iəkotol nətəmimi tepət rəhalah nautə tepət. Rəhatɨmah nati kəti
tɨkə, mətəu iautos natimnati mɨn rəfin.

11 Piak mɨn əpəha Korən, iəmotəni rəfin nəghatiən kəm təmah məsotəpəhiən kəti,
kəni iəkotolkeikei itəmah e nɨkitɨmah rəfin. 12 Itɨmah iəsotahtɨpəsɨgiən e nolkeikeiən
rəhatəmah o tɨmah, mətəu itəmah nəutahtɨpəsɨg e rəhatəmah o tɨmah. 13 Rəueiu əha,
iətəghati kəm təmahməmə itəmah nenətɨk əhruahrumɨn. Təhruahru əməməmə itəmah
mɨn, nəkotolkeikei itɨmah e nɨkitəmah rəfin.

14 Sotəniən kəm nətəm kəsotəfakiən məmə nautol uək kəti itəmah min ilah. ?Noliən
əhruahru mɨne noliən tərah kuəhrun nol pətiən nati kəti? ?Uə, nəhagəhagiən mɨne
napinəpuiən kuəhrun niəuvaiənmuəharəg pəti muəghati? !Kəpə! 15Kəni e noliən kətiəh
əmə, Krɨsto mɨne Setən, ko ilau kəsuəniən nəghatiən kətiəh nian kəti. ?Iəfaki mɨne iətəmi
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təsəfakiən kuəhrun noliən nati e nətəlɨgiən kətiəh? Kəpə! 16E Nimə Rəha Uhgɨn, ikɨn kəti
tɨkə əha ikɨn o narmɨ nati mɨn, mətəu-inu kitah u Nimə Rəha Uhgɨn u iətəm tətəmiəgəh.
Kəni Uhgɨn təməni məmə,
“Iəkatɨg itɨmahmin ilah,
kəni maliuək itɨmahmin ilah,
kəni iəkuva iəu Uhgɨn rəhalah,
kəni ilah okəhuva rəhakmɨn nətəmimi.”

17Kəni Iərmənɨg təməni məmə,
“Tol lanəha, ohiet rəkɨs e nətəmkəsotəfakiən, motan isəu o lah.
Kəni məsotekiən nati iətəm tamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn,
kəni nɨkik tagiənmə iəkos itəmah.”
18 “Kəni iəkuva rəhatəmah tatə,
kəni itəmah onəkəhuva nenətɨkmɨn.”
Inu nəghatiən rəha Iərmənɨg iətəm in ilɨs agɨn tətaskəlɨmnəsanəniənmɨn rəfin.

7
1 Rəhk-iəli mɨn. Nəniəskasɨkiən mɨn u rəhatah. Kəni tol lanəha, pəh kotafəl nɨkitah,

motos rəkɨs natimnati mɨn rəfin iətəm kautol nɨpətɨtah mɨne narmɨtah kəutamɨkmɨk.
Kəni pəhkotələhukalɨn itahməmə rəhaUhgɨn əməmotohtəu=pən rəfin suaru iətəmnɨkin
otagiən lan. Kəni okautol mətəu-inu kəutɨsiai Uhgɨn.

Nɨki Pol təmagiən o lah
2 Oterəh e nɨkitəmah kəm tɨmah. Iəsotoliən tərah kəm iətəmi kəti, iəsotiuvi-pəniən

iətəmi kəti tərah ikɨn, iəsotalkutiənməmə iəkotos nati kəti rəhatəmah e noliən ekəu-ekəu.
3 Iəsəniən nəghatiən u məmə inu nəmotol noliən tərah. Iəməni rəkɨs kəm təmah məmə
iəkotolkeikei pɨk itəmah nian rəfin, kəni nati əpnapɨn nɨmɨsiən uə nəuvɨriən otuva e
nəmiəgəhiən rəhatɨmah, mətəu itəmah əpəha imə e nɨkitɨmah. 4 Iəu iətəhatətə əskasɨk e
təmah. Iətəfəri o təmah. Itəmah nəmotəfəri pɨk rəhak nətəlɨgiən. Iəmos nərahiən tepət
təmuva e rəhak nəmiəgəhiən, mətəu nɨkik tagiənmapirəkɨs o təmah.

5 Tol lanəha mətəu-inu, nian iəməhuva Masetoniə, iəsotəmeigiən, mətəu nian rəfin,
nərahiən tətələs itɨmah təmsɨpən ikɨnpɨsɨnpɨsɨnmɨn. Enəmiəgəhiənrəhatɨmah, nətəmimi
kəmotorgəhu motol nərahiən kəm tɨmah, kəni itɨmah iəkotəgɨn. 6 Mətəu Uhgɨn tatol
vivi nɨki nətəmimi nətəm nətəlɨgiən rəhalah təpəou, kəni təmol vivi nɨkitɨmah e nuvaiən
rəha Taitəs u təmsɨpɨnə e təmah. 7 Kəni səniəmə e nuvaiən əmə rəhan iətəm təmol
nɨkitɨmah tagiən, mətəu e nəghatiən təuvɨr rəha nol viviən iətəm nəmotəni=pən kəm
in. In təməni=pa kəm tɨmah məmə itəmah nəkotolkeikei pɨk məmə nəkoteruh iəu, kəni
məmə nɨkitəmah tətətəu tərah o nəghatiən rəhak, kəni məni məmə nəkotolkeikei pɨk iəu
mautəhtul əskasɨk o nərgək. Nian iəmətəu, nagiəniən e nɨkik təməri məriauəh.

8 Nati əpnapɨn nəmə rəhak nauəuə aupən təmol itəmah nəkotətəu tərah, mətəu
iəsətəuiən tərah ohni. Mətəu aupən, iəmotətəu tərah ohni, mətəu-inu iəmeruh məmə
nauəuə u təmol itəmah nəkotətəu tərah, mətəu rəha nian əkuəkɨr əmə. 9Mətəu rəueiu,
nɨkik tətagiən, kəni səniəmə məmə nəmotətəu tərah, kəpə. Nɨkik tagiən məmə nian
nəmotətəu tərah, e nian əkuəkɨr əmə, nəmotəuhlin itəmah e rəhatəmah noliən tərah
mɨn. Nɨpəhriəniən, Uhgɨn tolkeikei məmə kitah okotətəu tərah o noliən mɨn lanu lan.
Kəni mətəu-inu nəmotəuhlin itəmah, kəni natimnati iətəm iəmotəni aupən kəm təmah
təməsoliənməmə itəmah nəmotəmkarəpən e rəhatəmah nəhatətəiən.

10Kəniniankautətəu tərah enoliən iətəmUhgɨn tolkeikei, kəni kotəuhlin itah e rəhatah
noliən tərah, kəni Uhgɨn tatosmiəgəh itah. Kəni nɨpəhriəniən nɨkitah otəsəpəouiən
o noliən əha. Mətəu nian kautətəu tərah e noliən rəha nəhue nɨftəni, kəni noliən
6:16 Lev 26:12; Esik 37:27; 1Kor 3:16 6:17 Aes 52:11; Esik 20:34,41; Nəh 18:4 6:18 2Saml 7:14; 7:8; Jer 31:9
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əha təsəuhliniən iətəmi kəti e rəhan noliən tərah tɨtəlɨg=pən o Uhgɨn, kəni noliən əha
tatiuvi=pən nətəmimi e nɨmɨsiən. 11Oteruh-to nəmiəgəhiən rəhatəmah nian nəmotətəu
tərah e noliən iətəm Uhgɨn tolkeikei. Noliən əha, nəuan tepət: narmɨtəmah təmiuvɨg
nəmotauɨt motəgɨn e noliən tərah mɨn, kəni motəməki e noliən tərah mɨn, kəni motalkut
əskasɨk məmə nəkotəgəu əhruahru rəhatəmah noliən tərah mɨn, kəni nəkotolkeikei
motalkut əskasɨk məmə nəkotol noliən əhruahru. Nəmotolkeikei məmə nəkoteruh mɨn
iəu, kəni nəmotolkeikei pɨk məmə nəkotəhtul əskasɨk o nərgək. Kəni nəmautəhtul maru
məmə nəkotol nalpɨniən kəm nətəm kautol noliən tərah. E noliən mɨn rəfin rəhatəmah,
nəmotəgətunməmə nəsotoliən nati kəti tərah e natimnati u.

12 Iətəmi kəti e niməfaki rəhatəmah təmol noliən tərah. Kəni iəmətei nauəuə u kəm
təmah. Mətəu iəməsəteiən nauəuə u o iətəmi u iətəm təmol noliən tərah, kəni iəməsəteiən
o iətəmi in təmərəkɨn.* Kəpə. Iəmətei pəhriən məmə iətəm onəkoteruh əsas e nəhmtɨ
Uhgɨn məmə nautəhtul əskasɨk o nərgək. 13Natimnati rəfin mɨn əha kautəfəri nətəlɨgiən
rəhatɨmah.
Səniəmə itɨmah əmə nətəmnəmautəfəri nətəlɨgiən, mətəu nɨkitɨmah tagiən pɨk o Taitəs,

mətəu-inu nɨkin tagiən məmə nəmautəfəri mɨn nətəlɨgiən rəhan. 14 Iəməni=pən kəm in
məmə iətəfəri pɨk o təmah, kəni itəmah nəməsotoliən iəu iəkaulɨs. Natimnati rəfin iətəm
iəmotəni kəm təmah, ilah nɨpəhriəniən. Kəni e noliən kətiəh əmə, natimnati rəfin iətəm
iəmotəni kəm Taitəs e təmah, kəni motəfəri ohni, ilah mɨn nɨpəhriəniən. 15 Taitəs, nɨkin
tətəhti əhanəh məmə itəmah rəfin agɨn nəmotol nəuian, kəni mautəgɨn mautərəmrumɨn
niannəmotegəhan lanməməotuvameruh itəmah. Kəniniannɨkin tətəhti natimnatimɨn
əha, nolkeikeiən rəhan o təmah tətəri təhmɨn. 16 Nɨkik tagiən pɨk mətəu-inu iətəhatətə
əskasɨk e təmahməmə nəkotol nak iətəm təhruahru.

8
Pol təmətapuəhməmə okotəfənməni kəm

nəfaki mɨn əpəha Jerusɨləm
1 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, iəkotolkeikei məmə nəkotəhrun nəuvɨriən rəha Uhgɨn
iətəm təməfən kəm niməfaki mɨn əpəha Masetoniə. Nəuvɨriən rəhan təmol məmə ilah
kotəhrun nasiruiən e nətəmimi nəuvein mɨn. 2 Ilah kəmotatɨg e nərahiən asoli kəti mɨne
nian əskasɨk mɨn, kəni nati əpnapɨn ilah nanrah, kəni rəhalah nautə tɨkə agɨn, mətəu
nəmiəgəhiən rəhalah təriauəh vivi e nagiəniən. Kəni nanrahiənmɨnenagiəniənkəmuəuə
e noliən təuvɨr. E noliən əha, kəmotəraki e məni tepət motəfən kəm nəfaki mɨn əpəha
Jerusɨləm nətəm kəutatɨg ikɨn motolkeikei nasiruiən. 3 Iətəni pətɨgəm kəm təmah məmə
ilah kəmotəfən tepət, tapirəkɨs iətəm nətəmimi nɨkilah təhti. Kəni ilah aru kəmotol.
4Kəmotətapuəh pəhriən o tɨmah məmə itɨmah iəkotegəhan pəh ilah kotasiru e uək rəha
nəfəniən məni kəm nəfaki mɨn əpəha Jerusɨləm. 5 Kəmotaupən motəfən nəmiəgəhiən
rəhalah kəmIərmənɨg, kəni uərisɨg, kəmtɨmah, e noliən iətəmUhgɨn tolkeikei. Nɨkitɨmah
təməsəhtiənməmə okotol tepət lanəha, mətəu kəmotol.

6 Kəni tol lanəha, iəmotuh nɨki Taitəs məmə otɨtəlɨg=pɨnə o təmah. In təmaupən
məghati kəm təmah o noliən nati u, kəni tol lanəha, iəmotətapuəh məmə in otəghati
kəm təmah məmə nəkotəkeikei motol naunun e uək təuvɨr rəha nəfəniən əha iətəm
nəmotətuəuin. 7 E natimnati rəfin mɨn u, itəmah nəmotol təuvɨr pɨk mapirəkɨs, inu
nəhatətəiən rəhatəmah, mɨne nəghatiən rəhatəmah, mɨne nəhruniən rəhatəmah, mɨne
noliən rəha nəhtul əskasɨkiən, mɨne nolkeikeiən rəhatəmah o tɨmah. Kəni rəueiu,
iəkolkeikei məmə nəkotol uək kəti mɨn e noliən təuvɨr pɨk mapirəkɨs, inu uək təuvɨr rəha
nəfəniən.

8 Iəsəniən məmə nəkotəkeikei motol. Mətəu iəmotəgətun itəmah məmə nətəmi pɨsɨn
pɨsɨnmɨnnɨkilah tagiənonasiruiən euək əha. Kəni rəueiu əha, iəkolkeikeiməmə iəkeruh
7:10 Mat 27:3-5; Hip 12:16-17 * 7:12 Iətəmi iətəmsuah kəti təmərəkɨn, in Pol. 8:1 Rom15:26; 2Kor 9:1-2 8:7
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vivi məmə nolkeikeiən rəhatəmah in nɨpəhriəniən təhmen e lah, uə kəpə. 9 Itəmah
nəkotəhrun vivi nəuvɨriən rəha Iərmənɨg Iesu Krɨsto iətəm təməfɨnə kəm təmah, məmə
nati əpnapɨn rəhan nautə tepət, mətəu təmol o təmah məmə in rəhan nautə tɨkə. Kəni
mətəu-inu təmolməmə rəhannautə tɨkə, kənimol itəmahrəhatəmahnautə tepət enarmɨn
e Iesu Krɨsto.

10Kəni inu rəhak nətəlɨgiən e natimnati mɨn u, iətəm otasiru e təmah. Otol naunun e
uəkrəhanəfəniənrəhatəmahməni iətəmnəmotətuəuinenuuərisɨg. Eniməfakimɨnrəfin,
nɨkitəmah təmaupənməhti məmə nəkotol uək əha, kəni itəmah nəmotaupənmotətuəuin
motol. 11Tol lanəha, rəueiu otol naunun e uək rəha nəfəniən. Kəni rəhatəmah nətəlɨgiən
o noliən uək iətəm nəkotolkeikei pɨk məmə nəkotol, in otuva nɨpəhriəniən, kəni itəmah
onəkotəfən məni iətəm nəkotəhrun nəfəniən e nahgitəmah. 12 Nəmə nɨkitəmah tagiən
o nəfəniən, kəni Uhgɨn nɨkin tagiən əmə o nosiən natimnati nautos mətəfən. Kəni in
otəsətapuəhiən e natimnati iətəm tɨkə o təmah.

13 Iəsolkeikeiən məmə nəmiəgəhiən rəha nətəmimi nəuvein otɨmətɨg mətəu-inu
kəmotos rəhatəmah məni, kəni tol lanu lan, nəmiəgəhiən rəhatəmah otiəkɨs mətəu-inu
nəmotasiru e lah. Kəpə. Iəkolkeikei məmə təhmen-əhmen əmə o təmah rəfin. 14Rəueiu,
itəmah nautos tepət kəni motəhrun nasiruiən e lah. Kəni o nian mɨn nəuvein, ilah
kotəhrun nəuəriən kəm təmah nəmə rəhatəmah tɨkə. Kəni itəmah nəkotəhmen-əhmen
əmə, 15 təhmen e iətəmNauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Nətəmimi nətəmkəmotəulək tepət, təhmen əmə, təsapirəkɨsiən.
Kəni nətəmimi nətəmkəmotəulək təkəku, rəhan nauəniən təhmen əmə, təsɨkəiən.”

Taitəs təmuvən Korən otem əskasɨk ilah o nəfəniənməni
16 Iətəni-vivi Uhgɨn məmə təmələhu=pən e nɨki Taitəs nətəlɨgiən o nasiruiən e təmah,

təhmen-əhmen e rəhak. 17 Tol lanəha mətəu-inu, nian iəməni=pən kəm Taitəs məmə
tuvnə meruh itəmah nɨkin tagiən. Kəni mətəu nɨkin tagiən mapirəkɨs agɨn o nasiruiən
e təmah, kəni in rəhan əmə nətəlɨgiən məmə in otuvnə meruh itəmah. 18 Kəni itɨmah
iəutahli=pɨnə mɨn piatah kəti mɨn tuvnə ilau min. Suah u, nətəmimi e niməfaki mɨn
kəutɨsiai o rəhan uək o nəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr. 19 Kəni tapirəkɨs agɨn inu,
niməfaki mɨn kəmotɨtəpɨn məmə otuva itɨmah min o nosiən məni u muvən əpəha. Kəni
itɨmah iəkotarmənɨg lan o nəuəriən məmə otəfəri nərgɨ Iərmənɨg, kəni mətəgətun məmə
nɨkitɨmah otagiən pɨk o nasiruiən. 20 Itɨmah iəsotolkeikeiən məmə iətəmi kəti otəni rah
itɨmah o noliən rəha nəuəriən məni asoli əha. 21 Tol lanəha, itɨmah iəutalkut pɨk məmə
iəkotol nati əhruahru, mətəu səniəmə e nəhmtɨ Iərmənɨg əmə, mətəu e nəhmtɨ nətəmimi
mɨn.

22Kəni iəutahli=pɨnə piatah kəti mɨn ilahal suah mil u. Iətəmimi əha, e uək tepət mɨne
noliən tepət, iəmoteruhviviməmə in tolkeikei pɨkməməotasiru. Kəni rəueiu, in tolkeikei
pɨkməməotasirumətəu-inu in tətəhatətəpɨke təmahməməonəkotəfənməni tepət. 23Kəni
Taitəs, itɨmlaumin iəkuol uək kətiəh əmə, kəni inmɨn tatol uək e nɨkitəmah o nasiruiən e
təmah. Kəni piatahmil u ilahal Taitəs, ilau iəni əhruinmil rəhaniməfakimɨn, kəni noliən
təuvɨr mɨn e nəmiəgəhiən rəhalau kətiasiai Krɨsto. 24 Tol lanəha, otəfən tepət motəgətun
kəm lahal məmə nəkotolkeikei pəhriən nəfaki mɨn. Kəni ilahal okɨləhrun məmə nak
itɨmah nɨkitɨmah tagiən o təmah, kəni niməfaki mɨn okoteruhmɨn.

9
1Nəmə iəsəteiən nauəuə u kəm təmah, in təuvɨr əmə mətəu-inu nɨnotəhrun rəkɨs uək

u rəha nasiruiən e nəfaki mɨn əpəha Jerusɨləm. 2 Iatəni lanəha mətəu-inu iəu iəkəhrun
məmə nəkotolkeikei məmə onəkotasiru. Kəni iəmətəfəri noliən təuvɨr rəhatəmah o
nətəm Masetoniə, mətəni kəm lah məmə e nu iətəm tɨnuvən rəkɨs, itəmah əpəha Akaiə,
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nəmautəhtul maru o nəfəniən. Kəni nian kəmoteruh məmə nɨkitəmah tagiən pɨk o
nasiruiən, təmolmɨn ilah tepət kotolkeikei məmə okotasirumɨn.

3 Mətəu rəueiu, iətahli=pɨnə piatah milahal u məmə ilahal okɨhleruh itəmah məmə
itəmah onəkotol nati iətəm nəmotəni, təhmen əmə məmə iəməni mɨne, kəni tol lanəha
rəhatɨmah nəghatiən o nəfəriən noliən təuvɨr rəhatəmah, səniəmə nati əpnapɨn əmə.
4 Mətəu nəmə nəsotoliən, kəni nian iəkuvnə itɨmah nətəm Masetoniə nəuvein, kəni
okoteruhməmə itəmah nəsotol əhanəhiən, kəni noliən əha otol itɨmah iəkotaulɨs, mətəu-
inu itɨmah inəutəfəri rəkɨs itəmah. Kəni otol itəmah nəkotaulɨs tapirəkɨs. 5 Tol lanəha,
nɨkik təhti məmə iəkəkeikei mətapuəh o piatah milahal məmə okɨhlaupən mɨhluvnə
rəkɨs pɨpɨm mɨhleruh itəmah, kəni mɨhlol naunun uək o nəmki=paiən məni asoli iətəm
nəmotəni-əskasɨk məmə nəkotəfən. Mətəu iəkolkeikei məmə in nəfəniən kəti iətəm
tatsɨpən aru e nɨkitəmah, səniəmə iətəmi kəti tətəkeikei kəm təmahməmə nəkotəfən.

Noliən rəha nəfəniən
6 Sotaluiən e nati u. Iətəm tətərfei nati nəuan nəuvetɨn, mətəulək e nəuan nəuvetɨn

əmə. Kəni iətəm tətərfei nati tepət, mətəulək lan tepət. 7 Itəmah kətiəh kətiəh nəkotəkeikei
motəfən nati nak nəməni e nɨkim məmə nəkəfən. Nəmə nɨkim təsagiəniən ohni,
təsəuvɨriən məmə nəkəfən. Kəni nəmə nəkəfən mətəu-inu iətəmi kəti tətəkeikei kəm ik
məmə nəkəfən, in mɨn təsəuvɨriən. Iəkəni lanəha mətəu-inu Uhgɨn tolkeikei iətəmimi u
tətəfən e nɨkin pəhriən. 8 Kəni Uhgɨn təhrun nəfəniən nəuvɨriən rəfin agɨn kəm təmah
məmə e nian rəfin e natimnati rəfin, nəkotos natimnati rəfin iətəm təhruahru məmə
nəkotəkeikei motos, kəni mautos tepət mɨn əha ikɨn məmə nəkotəuəri kəm nətəmimi.
9Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“In tətəuəri rəhan natimnati tepət kəmnanrahmɨn,
kəni rəhan noliən əhruahru tətatɨg itulɨn.”
10Kəni Uhgɨn iətəm tətəfɨnə nɨkɨtɨ nati o iətəm tətərfei, kəni mətəfɨnə nauəniən o nuniən,
e suaru kətiəh əmə in otəfɨnə nati tepət kəm təmah mol in tepət mɨn məmə, itəmah
nəkotəhrun nasiruiən e nətəmimi nəuveinmɨn, kəni in otol nəuan tepət iətəm təmsɨpən e
noliən əhruahrurəhatəmah. 11Enatimnati rəfinenəmiəgəhiənrəhatəmah,Uhgɨnotəfɨnə
rəhan nəuvɨriən kəm təmah məmə itəmah nəkotəhrun nəfəniən nian rəfin. Kəni nian
iatəuəri rəhatəmah nasiruiən, nətəmimi okotəni-vivi Uhgɨn ohni.

12 Uək u iətəm itəmah nautol, tətəfən məni o nauəniən kəm nətəmimi rəha Uhgɨn u
nəumɨs tatus ilah, mətəu tatol nati təuvɨr kəti mɨn tapirəkɨs, inu nəni-viviən iətəm təməri
məriauəh e nɨki nətəmimi matuvən o Uhgɨn. 13Nian nəkotol uək u, natol pətɨgəmnoliən
rəhatəmah kəm nətəmimi tepət. Kəni ilah okotəfəri nərgɨ Uhgɨn ohni, mətəu-inu itəmah
nautol pəhriən noliən rəha nətəmimi nətəm kautəni nɨpəhriəniən e nanusiən təuvɨr
rəha Krɨsto. Kəni okotəfəri nərgɨ Uhgɨn o nəfəniən rəhatəmah məni asoli kəm lah mɨne
nətəmimi rəfin. 14Kəni nian kautəfaki o təmah, nɨkilah tuvən o təmah mətəu-inu Uhgɨn
təməfɨnə rəhan nəuvɨriən kəm təmah tapirəkɨs agɨn məmə nəmotasiru pɨk e lah. 15 !Pəh
kotəni kəmUhgɨnməmə nɨkitah tagiən oNətɨn iətəm təməfa kəm tah, u in nati təuvɨr agɨn
tapirəkɨs!

10
Pol təmuhalpɨn nəghatiən rəha nəgətun eiuəmɨn

e rəhan uək
1Krɨsto, in rəhan nətəlɨgiən ləhtəni, kəni in iətəmimətɨg. Kəni nətəmimi nəuvein kautəni
məməniankitahmin itəmah, rəhaknoliən in tɨmətɨg əmə,mətəunian iəkiet rəkɨs e təmah,
rəhak noliən təskasɨk pɨk agɨn. Iəu Pol, iəu aru, iətəkeikei e nati kəti kəm təmah e noliən
mətɨg rəha Krɨsto. 2 Iətətapuəh o təmah məmə, onəkotol noliən rəhatəmah təhruahru
məmə nian iəkuvnə, məsahi pɨkiən itəmah. Mətəu iəkəhrun məmə iəkahi nətəmimi
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nəuvein u kautəni məmə iautohtəu=pən noliən rəha nəhue nɨftəni u, 3 mətəu-inu nati
əpnapɨn iəutatɨg e nəhue nɨftəni u, itɨmah iəsotəluagɨniən e noliən rəha nəhue nɨftəni
u. 4Natimnati rəha nəluagɨniən iətəm itɨmah iəutəluagɨn lan, səniəmə nati iətəm nəhue
nɨftəni tətəluagɨn lan. Kəpə, natimnati rəhatɨmah, ilah kautos nəsanəniən rəha Uhgɨn o
nərəkɨniən ikɨn tiəkɨs o nuvəniən ikɨn ima tɨkɨmɨrmɨn. 5 Itɨmah iautosiahunəghatiən eiuə
mɨnmɨne nətəlɨgiən əfərimɨn, natimnatimɨn u kautəniəhu nətəmimi o nəhruniənUhgɨn.
Nətəlɨgiən mɨn rəfin u tɨkɨmɨr mɨn rəha Uhgɨn, itɨmah iəutəlis-ərain ilah, mautehpahu
ilah, motol məmə ilah rəfin okotol nəuia Krɨsto. 6Kəni nian itəmah nəkotohtəu=pən vivi
nəuiaKrɨsto, itɨmahiəutəhtulmaruonoliənnalpɨniənkəmnətəmimirəfinnətəmkəutəhti
nəuian.

7 Itəmahnauteruh nati iətəm ihluə, mətəu nəkotəruru nɨkilah. Nəmə iətəmi kəti təhrun
pəhriən məmə in iətəmi rəha Krɨsto, kəni in otətəlɨg vivi mɨn məmə itɨmah mɨn rəha
Krɨsto təhmen lan. 8 Nati əpnapɨn iətəghati əfəri nəuvetɨn o nepətiən iətəm Iərmənɨg
təməfa, ko iəsaulɨsiənohni. Təməfa onuvləkɨniən itəmah, səniəməonələs iahuiən itəmah.
9 Iəsolkeikeiənməmənɨkitəmah təhtiməmə iəkətei nauəuəmɨn kəmtəmah e noliən iətəm
nətəmimi nəuvein kautəni, məmə otol itəmah nəkotəgɨn. 10 Ilah kəutəni rah iəu məmə,
“Rəhannauəuə təfɨgəmkənimasɨlə, mətəunian tətan kitahmin, in səniəmə iətəmi əskasɨk
kəti, kəni rəhan nəghatiən in nati əpnapɨn əmə.” 11 Nətəmimi kotol lanəha kotəkeikei
motəhrun məmə, noliən rəhatɨmah iətəm kauteruh e nauəuə mɨn iəmotahli=pɨnə nian
itɨmah isəu, mətəu nian iəkəhuvnə, iəkotol rəfin noliənmɨn əha.

12 Iəsotolkeikeiən məmə iəkoteruh əhmen itɨmah mɨne nətəmi pɨsɨn nəuvein nətəm
kəutəfəri aru ilah. !Kəsi, itɨmah iəsotəhmeniən! !Kəpə, iətəuvsan əmə! Nian ilah aru əmə
kauteruh əhmen ilahmɨn, kəni kautakil aru əmə ilahmɨn, tol rəhalah nəhruniən talməli.
13Mətəu itɨmah, iəsotəghati əfəriən tapirəkɨs nepətiən rəhatɨmah, mətəu iəutəghati əfəri
e uək iətəm Uhgɨn təmələhu=pən məmə rəhatɨmah, kəni uək u, itəmah mɨn əpəha ikɨn.
14Kəni nəghatiən əfəri e nepətiən rəhatɨmah o təmah in təhruahru əmə, in təsepət pɨkiən.
Nəmə iəsəhuvnəiən o təmah, ko iəsotəghatiən lanu. Mətəu nɨpəhriəniən, iəmotaupən
məhuva motətəuarus=pa itəmah nian iəməutan məutəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəha
Krɨsto.*

15Nətəmimi nəuvein kəutəghati əfəri o uək iətəm iətəmi pɨsɨn təmol. Mətəu iəutəghati
əfəri əmə e uək iətəm Uhgɨn təmələhu=pən kəm tɨmah. Itɨmah iəmotələhu=pən əskasɨk
nətəlɨgiən rəhatɨmah məmə nəhatətəiən rəhatɨmah oteviə təhmɨn mɨn, kəni tol lanəha,
rəhatɨmah uək e nɨkitəmah otol iahgin mepət, 16 kəni tol lanəha, iəkotəhrun nuvəniən
motəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr e ikɨn mɨn e nɨkalɨ imatəmah ikɨn muvən təhmɨn mɨn.
Kəni e noliən əha, itɨmah iəsotoliən uək e ikɨn kəti iətəm iətəmi kəti tɨnol rəkɨs uək ikɨn,
kəni məsotəghati əfəriən o uək rəha iətəpɨsɨn, təhmen e noliən rəha nəgətun eiuə mɨn.
17Mətəu Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə, “Pəh iətəmimi tətəghati əfəri, in otəghati əfəri
əmə e natimnati iətəm Iərmənɨg təmol.” 18 Iətəni lanəha mətəu-inu, kəsɨsiaiən iətəmimi
iətəm tətəfəri aru in, mətəu katɨsiai əmə iətəmimi iətəm Iərmənɨg tətəfəri.

11
Polmɨne aposɨl eiuəmɨn

1 Iəkolkeikei məmə nəkotegəhan lak pəh iəkəni rəhak nəuvetɨn nalməliən kəm təmah.
Mətəu pəhriən, nautol rəkɨs. 2 Iateh vivi itəmah, məsolkeikeiən məmə iətəmi kəti mɨn
otəmki rəkɨs itəmah e nəhlmək, kəni noliən əha rəhak təmsɨpən əmə o Uhgɨn. Iəu tatə
rəhatəmah, kəni itəmahnəkotəhmenepətanmɨtəkəti iətəmkɨnəni rəkɨsməməokosrəhan
kətɨmkanməmə otɨtəu=pən suah kətiəh əmə, nərgɨn u Krɨsto. Kəni iateh vivi rəhak pətan
mɨtə əhaməmə iəkegəhan=pən lan kəm rəhan iərman, kəni in təruru əhanəh iərman.
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3Mətəu iətəgɨn məmə onəkotəhmen e pətan u Iv iətəm Setən təmeiuə lan e nəghatiən
ətəhiən. Iətəgɨn məmə iətəmi kəti otiuvi=pən rəhatəmah nətəlɨgiən tuvən ikɨn pɨsɨn, kəni
nəkotəpəh rəhatəmahnolkeikeiən eKrɨsto, iətəmin təhruahruməpiə vivi. 4 Iatəni lanəha
mətəu-inu nian iətəmi kəti tətuva o təmahmətəni pətɨgəmIesu iətəmtol pɨsɨn e Iesu iətəm
iəutəni pətɨgəm, uə nəmə itəmah nautos narmɨn iətəm tol pɨsɨn e Narmɨn nəmotos rəkɨs,
uə nəkotətəu nanusiən təuvɨr iətəm tol pɨsɨn e iətəmnəmotos rəkɨs, mətəu itəmah ialməli
mɨn, nəkotegəhan əmə lan. 5Aposɨl mɨn əha nətəm itəmahnəutəniməmə ilah “aposɨl mɨn
ilɨs pɨk,” mətəu e rəhak nətəlɨgiən, ilah ko kəsotapirəkɨsiən iəu e nati kəti. 6Nəmə təhro
kəsəgətun viviən iəu e nəghatiən, mətəu iəkəhrun vivi nəukətɨ nanusiən təuvɨr. Itɨmah
iəmotəgətun nati əha kəm təmah e noliənmɨn rəfin nian tepət.

7 Nian iəmotəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəha Uhgɨn kəm təmah, iəsoliən məmə
nəkotətəou nati kəti. Iəu aru əmə iəmosiahu iəu o nəfəriən itəmah. ?Kəni təhro? ?Noliən
əha in təfagə tərah kəti? !Kəpə! 8Nian iəmatol uək kitah min itəmah, niməfaki mɨn ikɨn
pɨsɨn kəməutətəou iəu. Iuəkɨr təhmen məmə iəmakləh kəm lah məmə iəkasiru e təmah.
9 Kəni nian kəməutan, kəni rəhak nati kəti tɨkə, iəsətapuəhiən o iətəmi kəti o nasiruiən
mətəu-inu piatahmɨnnətəmkəmotsɨpənMasetoniə kəmotəfa natimnati iətəmrəhak tɨkə.
Tol lanəha, iəsətapuəhiən o nati kəti o təmah, kəni məsəfɨnəiən uək əskasɨk kəm təmah o
nehiən iəu, kəni iəkol lanəha nian rəfin. 10Təhmen e nɨpəhriəniən rəha Krɨsto tətatɨg lak,
iətəni pəhriənməmə iətəmi kəti tɨkə ikɨnmɨn rəfin əpəha Akaiə o nəniəhuiən iəu o nəghati
əfəriən məmə iəməsətapuəhiən o təmah o nasiruiən. 11 ?Kəni təhro iəsətapuəhiən o nati
kəti o təmah? Nɨkitəmah təhti məmə iəsolkeikeiən itəmah? !Kəpə! Uhgɨn təhrun məmə
iəkolkeikei pɨk itəmah.

12Nətəmimi nəuvein kotolkeikeiməmə nɨkitəmah təhti ilahməmə kotəhmen e tɨmah e
uək iətəmkəutəghati əfəri ohni. Mətəu iətəkeikei o noliən rəhanəsətapuəhiənonatimnati
məmə rəhalah nəghatiən otəmei. 13 Nətəmimi kotol lanəha, ilah aposɨl eiuə mɨn, kəni
kəuteiuə e nətəmimi e uək rəhalah. !Kəni ilah kəutan təhmen məmə ilah aposɨl mɨn
pəhriən rəha Krɨsto, mətəu kəpə! 14 Mətəu kəsotauɨtiən e noliən əha, mətəu-inu Setən
aru, tətan təhmen e agelo kəti rəha nəhagəhagiən. 15 Kəni səniəmə in nati kəti məmə
okotauɨt lan, nəmə noluək mɨn rəha Setən kotan təhmen məmə ilah noluək mɨn rəha
noliən əhruahru. E naunun nian, ilah okotos rəhalah nətəouiən tɨtəu=pən əmə noliən
rəhalah.

16 Iəkɨsɨmaru mɨn. Pəh iətəmi kəti tɨkə nɨkin təhti məmə iəu ialməli. Mətəu nəmə
nɨkitəmah təhti lanəha, kəni otegəhan lak pəh iəkol noliən rəha ialməli nəuvetɨn, kəni pəh
iəkəghati əfərinəuvetɨn. 17Nəghatiənurəhaksəniəmənati iətəmIərmənɨg təməni=pakəm
iəuməmə iəkəni. Mətəu iətəghati əmə təhmen e ialməli kəti. 18Nətəmimi tepət kəutəghati
əfəri o noliən mɨn rəha nəhue nɨftəni, kəni tol lanəha, iəu mɨn, iəkəghati əfəri. 19 !E! !
Nəkoteinatɨg vivi, kəni tol lanəha, motegəhan lanməmə nalməli mɨn kotəgətun itəmah!*
20Nəkotegəhan əmə məmə iətəmi əpnapɨn kəti tatol itəmah slef, uə nəmə tatos nati kəti
rəhatəmah e noliən ekəu-ekəu, uə tətəfəri aru in, uə tatem=pən nəhmtɨtəmah. 21 !Iətaulɨs
məmə nətəlɨgiən rəhatɨmah təpəou pɨkməmə iəsotoliən noliən tərahmɨn əha!
Rəhak nəghatiən in talməli, mətəu noliən nak iətəm nətəmimi mɨn əha kotəni məmə

okotəghati əfəri ohni, iəu mɨn, iəkəghati əfəri ohni. 22 ?Təhro? ?Ilah kautəni məmə ilah
nətəm Hipru? Iəu mɨn. ?Kautəni məmə ilah nətəm Isrel? Iəu mɨn. Kautəni məmə ilah
namipɨ Epraham? Iəu mɨn. 23 ?Kautəni məmə ilah noluək mɨn rəha Krɨsto? Iəu mɨn,
mətəu iəkapirəkɨs ilah. Kəsi, iətəghati təhmen e ialməli kəti. Iəmol pɨk uək tapirəkɨs ilah,
kəni kləfən iəu e kaləpus nian tepət tapirəkɨs ilah, kəni kəmalis iəu tapirəkɨs ilah, kəni
iuəkɨr iəkɨmɨs nian tepət.
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24 Nian faif, nətəm Isrel kəmotalis iəu motau tate-nain.† 25 Nian kɨsɨl, kəmalis iəu e
nɨkɨlkɨl. Nian kəti kəməhti iəu e kəpiel apɨn. Nian kɨsɨl iəmuvən e negəu kəni negəu
tamnɨm, kəni nian kəti iəmeai əpəha itəhi lokamnɨm o nian apiəpiə kəti, lapɨn mɨne
nərauiə. 26 Nian rəfin iətaliuək o noliən uək rəhak. Kəni iuəkɨr naruəh asoli tələs iəu
iəkɨmɨs, kəni iəmətatɨg ikɨn tasɨlə ikɨn imanakləhmɨn, kəni ikɨn tasɨlə ikɨn imanətəmimak
mɨn nətəm Isrel, kəni ikɨn tasɨlə ikɨn ima Nanihluəmɨn, kəni ikɨn tasɨlə ikɨn e taun asoli,
kəni ikɨn tasɨlə ikɨn əpəha təpiə-məpiə ikɨn, kəni ikɨn tasɨlə ikɨn əpəha itəhi, kəni ikɨn tasɨlə
ikɨn ima piak eiuə mɨn. 27 Iəmol pɨk uək, kəni nian tepət iəsapɨliən lapɨn. Nian mɨn
nəuvein, nəumɨs tus iəu, kəni mətəuauə, kəni nian tepət nəgək nauəniən tɨkə. Kəni nian
tepət iətətəpu, kəni rəhak napən təsəhmeniən o nətəpuiən.

28 Kəni tapirəkɨs natimnati mɨn əha, nian rəfin nɨkik təhti pɨk niməfaki mɨn rəfin.
29 Nəmə iətəmi kəti rəha niməfaki rəhan nəmiəgəhiən teiuaiu, kəni iəu mɨn, rəhak
nəmiəgəhiən teiuaiu. Nəmə iətəmikəti tatit iətəmikətimɨne təfagə tərah, kəninɨkik tahmə
pɨk ohni.

30Nəmə iəkəkeikeiməghati əfəri, kəni iəkəghati əfəri o nati iətəmtətəgətunməmə rəhak
nəsanəniən tɨkə. 31 Kəni Uhgɨn, u in Uhgɨn mɨne Tatə rəha Iərmənɨg Iesu, iətəm kətəfəri
nərgɨn nian mɨn rəfin naunun tɨkə, in təhrun məmə iəu, iəseiuəiən. 32 Əpəha Təmaskɨs,
iətəmi asoli rəhaKig Aretəs təməlɨn rəhan soldiəmɨn oneruh viviənnamtɨhluə rəha taun
məmə okotəsal lak motaskəlɨm iəumotləfən iəu e kaləpus. 33Mətəu kəmləfən iəu e kətɨm
asoli kəti, kətu=pən nɨləuɨs lan, kləfən e wintə e nɨpai asoli kəmol e kəpiel, kəni kəhlman-
əhlman teiuaiumuvən əpəha ləhtəni, kəni inəha suaru iəmagɨm lan.

12
Nihlɨn kəti mɨne nati təhmen e nəməhlairiən

1 Iəkəkeikei mətəghati əfəri, nati əpnapɨn təsoliən win e nati kəti ikɨn, mətəu iəkəkeikei
mətəni natimnati mɨn təhmen e nəməhlairiən mɨne nəghatiən vi mɨn iətəm Iərmənɨg
təmol əpu kəm iəu. 2 Iəkəhrun iəfaki kəti iətəm tətəhatətə e Krɨsto.* E nu fotin tɨnuvən
rəkɨs, Uhgɨn təmələs muvən əpəha ilɨs e negəu e neai ima Uhgɨn.† Iəkəruru nəmə nɨpətɨn
tɨnatuvən, uə narmɨn əmə, Uhgɨn əmə təhrun. 3 Kəni iəkəni mɨn məmə iəkəruru nəmə
nɨpətɨn tɨnatuvən, uə narmɨn əmə, Uhgɨn əmə təhrun. Mətəu iəkəhrun məmə iətəmi
kəha, 4Uhgɨn təmələs muvən əpəha iman ikɨn.‡ Kəni in təmətəu nati oneuən mɨn iətəm
təsəhruahruiən məmə iətəmimi rəha nəhue nɨftəni otəni. 5 Iəkəhrun nəghati əfəriən o
iətəmi tol lanəha, mətəu iəsəghati əfəri aruiən ohniəu, mətəu iəkəghati əfəri əmə o rəhak
noliənmɨn iətəmnəsanəniən tɨkəe lah. 6Mətəunəmə iətəghati əfəri, ko iəsalməliən,mətəu-
inu iətəghati e nɨpəhriəniən. Mətəu iəsəghati əfəriən lanəha, kəni tol lanəha, iətəmi kəti
tɨkə iətəmotəfəri iəu ilɨs tapirəkɨs nati iətəm təhruahru. Iəkolkeikei məmə oteruh əhmen
iəu e nati nak iətəm iəkəni, uə iəkol.

7Uhgɨn təsolkeikeiənməmə iətəfəri o nəghatiən vimɨn iətəm in təmol əpu kəm iəu, kəni
nəghatiən mɨn əha kotəuvɨr motapirəkɨs. Kəni tol lanəha təmahli=pa nərahiən kəm iəu
təhmen e nihlɨn kəti tətəu nɨpətɨk. Nərahiən əha in iol əhruin kəti rəha Setən məmə tol
nahməiən e nɨpətɨk, kəni tol lanəha iəsəfəriən. 8 Iəmeasiə o Uhgɨn mau kɨsɨl məmə otos
rəkɨs ohniəu. 9Mətəu təni kəm iəu məmə, “Rəhak nəuvɨriən asoli təhrun naskəlɨmiən ik,
mətəu-inu nian rəham nəsanəniən tɨkə, nəsanəniən rəhak təhrun nuvaiən mol iahgin e
rəham nəmiəgəhiən.” Tol lanəha, iətagiən pɨk məmə iəghati əfəri e rəhak nəmiəgəhiən
† 11:24 LourəhaMosɨs tətəniməmənəməkolnalpɨniənkəmiətəmimikətiməməokalis, okəsalisiənmotapirəkɨsmotau
fote. Iətəm tətakil iətəmi təsolkeikeiən məmə otatgəhli lou, kəni kol məmə nəmə kalis kəsapirəkɨsiən kau fote, kotalis
kau tate-nain, nəməməta kotəmkarəpən e nafiniən. 11:24 Dut 25:3 11:25 Uək 16:22; 14:19 11:26 Uək 9:23;
14:5 11:33 Uək 9:23-25 * 12:2 Pol tətəghati aru lan. † 12:2 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “neai
tatol kɨsɨl lan.” Mətəu nɨpətɨn tətəni məmə, “negəu e neai ima Uhgɨn.” ‡ 12:4 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə,
“Paradais” iətəm nɨpətɨn tətəni məmə “negəu e neai,” ikɨn iətəm nətəmimi nətəm kotəhruahru kautəhuvən ikɨn nian
okohmɨs. 12:7 Job 2:6
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iətəmnəsanəniən tɨkə, məmənəsanəniən rəhaKrɨsto otatɨg e nəmiəgəhiən rəhak. 10Onati
əha, iətagiənniannəsanəniən tɨkə enɨpətɨk, kəni iətagiənniankətəni rah iəu, kəni iətagiən
e nian iəkɨs mɨn, kəni iətagiən nian katol nərahiən kəm iəu. Iətagiən e lah rəfin o nərgɨ
Krɨsto, mətəu-inu nian rəhak nəsanəniən tɨkə, kəni iətəsanən.

11 Iəmol noliən rəha ialməli, mətəu itəmah əmə nəmotəkeikei kəm iəu məmə iəkol.
Nəməsotəfəriən nərgək, mətəu təməuvɨr pɨk nəmə nəmotol, mətəu iəu səniəmə ləhtəni
e “aposɨl mɨn ilɨs pɨk mɨn” e nati əkəku əmə kəti, nati əpnapɨn iəu iətəmi əpnapɨn
əmə. 12 Nian iəmətan kitah min itəmah, iəmatol natimnati iətəm tətəgətun iəu məmə
iəu aposɨl pəhriən kəti. Iəmatol nəmtətiən mɨn, mɨne nati asoli mɨn iətəm tol narmɨ
nətəmimi tatiuvɨg, mɨne nati apɨspɨs mɨn e nɨkitəmah, kəni iəmol e nətəlɨgiən rəhak
təfəməhnati əpnapɨn iəmətatɨgenian iəkɨsmɨn. 13Natikətiəh əmə iəməsoliənenɨkitəmah,
iəməsətapuəhiən eməni kəti o təmah. !Otalu e təfagə tərah u rəhak!§

14 Rəueiu iatəhtul maru məmə iəkuvnə məsal=pɨnə e təmah iətəm otol kɨsɨl lan. Kəni
iəsətapuəhiən o məni kəti o təmah, mətəu-inu iəsolkeikeiən rəhatəmah nautə, mətəu
iəkolkeikei əmə itəmah. Otətəlɨg-to. Səniəmə uək rəha iəpəou məmə oteh vivi rəhan tatə
mɨne mamə. Mətəu in uək rəha tatə mɨne mamə okueruh vivi rəhalau iəpəou. 15 Tol
lanəha, nɨkik tagiənməmə iəkəfɨnə rəfin rəhak natimnati o təmah, kəniməfɨnəmɨn rəhak
nəmiəgəhiən o təmah. Rəhak nolkeikeiən o təmah in tepət. Mətəu rəhatəmah ohniəu in
təkəku əmə. !Inu təsəhruahruiən! 16Nəutegəhan məmə iəsətapuəhiən e məni o təmah.
Mətəu itəmah nəuvein kautəni məmə iəmos natimnati o təmah e noliən ekəu-ekəu. 17 ?
Təhro? ?Iəu iəmosnatimnati e noliənekəu-ekəunian iəmahli=pɨnənətəmimikəmtəmah,
uə kəpə? !Kəpə! 18 Iəmuh nɨki Taitəs məmə otuvnə o təmah, kəni mahli=pɨnə piatah kəti
ilau min. ?Taitəs təsosiən natimnati o təmah e noliən ekəu-ekəu, uə kəpə? ?Nəkotəhrun
uə kəpəməmə, rəhatɨmlau nətəlɨgiən kətiəh əmə, kəni matuol noliən kətiəh əmə?

19 Nəmə təhro nɨkitəmah təhti məmə e nəghatiən mɨn rəfin əha, iəmautalkut e
nuhalpɨniən nəghatiən kəm təmah iətəm iətəmi kəti təməni kəm tɨmah. Kəpə. E nəhmtɨ
Uhgɨn, iəmautəghati təhmen e nətəmimi rəha Krɨsto. Kəni niəli mɨn, natimnati rəfin
iətəm kautol, kautol məmə itəmah nəkotəsanən. 20 Iətəni lanu mətəu-inu iətəgɨn məmə
nian iəkuvnə, kəni nəmə təhro iəkeruh məmə nəsotoliən məmə inu iəkolkeikei. (Kəni
itəmah mɨn nəkoteruh məmə iəu iəsoliən məmə inu nəkotolkeikei.) Iətəgɨn məmə
iəkeruh itəmah nəuvein kotərgəhu, nəuvein kautetet, nəuvein kəutəmərɨt e niəməha,
nəuvein kəutəhapu-əhapu ilah mɨn, nəuvein kautəni rah nətəmimi, nəuvein kəutəni
nɨkalɨ nətəmimi, nəuvein kautəfəri, nəuvein kautol əpnapɨn nati.

21 Iətəgɨn məmə nian iəkuvnə mɨn, rəhak Uhgɨn otələs iahu iəu e nəhmtɨtəmah, kəni
nɨkik otɨtəgɨt kəni oiəkasək o təmah nəuvein nətəm nəmotol noliən tərah aupən, kəni
məsotəuhliniən ilah e noliən tərahmɨn rəhalah iətəmkautol nian rəfin, inu kautol noliən
tərah iətəm tol naulɨsiən o nəniən, kəni nəmanmɨne nɨpətan kəutan oneuən, kəni kautol
lanəha əpnapɨn əmə.

13
Naunun nəghatiən rəha Pol

o nəhgi-pəriən ilah.
1 Inu rəhak naliuəkiən iətəm tatol kɨsɨl lan o təmah. Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni
məmə, “Nian iətəmi kəti tətətu=pən nəghatiən e iətəmi kəti mɨn, iətəmimi keiu uə kɨsɨl
okotəkeikeimotəni nəghatiənkətiəh, kəni tol lanəhanətəmimi kotəhrunməmənəghatiən
kautətu=pən lan, in nɨpəhriəniən.”* 2Nian iəmuvnə o təmah iətəm tatol keiu lan, iəməni
pətɨgəm rəkɨs nəghatiən o nəhgi-pəriən e nətəmimi nətəm kautol təfagə tərah mɨn mɨne
12:9 Fɨl 4:11-13 12:11 2Kor11:5 12:12 Rom15:19 § 12:13 Pol tatol əuvsane lahenəghatiənu. 12:13 2Kor
11:9 12:18 2Kor 8:6,16-18 12:21 2Kor 13:2 * 13:1 Dut 19:15 Kəmə təhro, Pol tətəni məmə rəhan naliuəkiən
kɨsɨl təhmen e nəghatiən rəha iətəmimi keiu uə kɨsɨl. 13:1 Dut 19:15; Mat 18:16; 1Tim 5:19
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itəmah rəfin məmə onəkotəpəh təfagə tərah mɨn. Kəni rəueiu iəkəni mɨn nian iəu əpəha
isəu. Nian iəkuvnəmɨn, iəkol nalpɨniən kəm lah nətəm kəsotəpəhiən təfagə tərah. 3 Iatol
lanəhamətəu-inu nɨkitəmah təhtiməmə rəhak nəsanəniən tɨkə, kəni itəmahnəkotəkeikei
motəhrun əsas məmə nian iətəghati, in nəghatiən rəha Krɨsto əmə. In təsəpəouiən o
noliən uək itɨmah min, mətəu rəhan nəsanəniən tepət e nɨkitəmah. 4 Nɨpəhriəniən,
nian kəmətu-pəri e nɨgi kəluau, rəhan nəsanəniən tɨkə e nɨpətɨn. Mətəu tətəmiəgəh
rəueiu e nəsanəniən rəha Uhgɨn. Kəni e noliən əhmen əmə, rəhatɨmah nəsanəniən tɨkə e
nɨpətɨtɨmah, mətəu itɨmah iəutəmiəgəh itɨmah Krɨsto e nəsanəniən rəha Uhgɨn, kəni nian
iəkəhuvnəmotəghati kəm təmah, onəkoteruh nəsanəniən əha.

5 Itəmah aru, otakil vivi nəmiəgəhiən rəhatəmah. ?Nəhatətəiən rəhatəmah in pəhriən,
uə kəpə? Itəmah aru, nəkoteruh vivi rəhatəmah noliən. ?Nəkotəhrun uə kəpə, məmə
Krɨsto Iesu tətatɨg e nəmiəgəhiən rəhatəmah? !Mətəu nəmə rəhatəmah nəmiəgəhiən
təsɨtəu-pəniən noliən rəha nəhatətəiən, kəni Krɨsto təsatɨgiən e nəmiəgəhiən rəhatəmah!
6 Kəni iəmələhu=pən əskasɨk rəhak nətəlɨgiən məmə nian nauteruh mətɨg nəmiəgəhiən
rəhatɨmah, kəni motəhrunməmə itɨmah aposɨl mɨn pəhriən.

7 Kəni rəueiu, iəutəfaki kəm Uhgɨn məmə itəmah kəti təsoliən nati kəti tərah.
Iəsotolkeikeiən lanəha məmə otəgətun məmə rəhatɨmah uək e nɨkitəmah in təuvɨr
məhruahru. Mətəu iəkotolkeikei əməməmə itəmah onautol noliən iətəm təhruahru, nati
əpnapɨnnətəmiminəuveinkautəniməməuək rəhatɨmah tərah. 8Tol lanəhamətəu-inuko
itɨmah iəsotoliən nati kəti iətəm tahtɨpəsɨg e nɨpəhriəniən, mətəu iəkotəhrun noliən əmə
nati iətəmtətəfərinɨpəhriəniən. 9Nɨkitɨmahtagiənnianrəhatɨmahnəsanəniən tɨkə,mətəu
itəmah nəkotəsanən. Kəni nəfakiən rəhatɨmah o təmah məmə nəmiəgəhiən rəhatəmah
təhmen o nɨtəu-pəniən suaru əhruahru. 10Nian iəu əpəha isəu o təmah, iəkətei lanəha o
nati kəti. Iərmənɨg tɨnəfa rəkɨs nepətiən kəm iəu, mətəu iəsolkeikeiənməmə nian iəkuvnə
o təmah, məkeikei məfɨnə təfɨgəm kəm təmah e nepətiən əha. In təməfa nepətiən əha
məmə iəkəfəri itəmah, səniəməməmə iəkərəkɨn itəmah lan.

Naunun nəghatiən
11 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Inu rəhak naunun nəghatiən. Otagiən. Otəuhlin

rəhatəmah noliən mɨn. Otətəu rəhak nəghatiən. Əhuva e nətəlɨgiən kətiəh. Otatɨg e
nəməlinuiən. Kəni Uhgɨn rəha nolkeikeiənmɨne nəməlinuiən otatɨg itəmahmin.

12Otəni təuvɨr kəm təmahmɨn təhmenməmə itəmah kətiəh əmə e Krɨsto. 13Nəfaki mɨn
rəfin kautəni təuvɨr kəm təmah.

14 Pəh Iərmənɨg Iesu Krɨsto otəfɨnə rəhan nəuvɨriən kəm təmah rəfin. Kəni pəh Uhgɨn
otəfɨnə rəhan nolkeikeiən kəm təmah rəfin. Kəni pəh Narmɨn Rəha Uhgɨn otol nɨkitəmah
rəfin tol kətiəh.

13:4 Fɨl 2:7-8 13:5 1Kor 11:28 13:10 2Kor 10:8
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Kəlesiə
Nauəuə iətəmPol təmətei tuvən kəmnəfakimɨn ikɨn Kəlesiə

Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u Kəlesiə
?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Pol təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvənkəmpəh? Təmətei tatuvən kəmniməfakimɨn u kəutatɨg pesi ikɨn e

nɨtəni Kəlesiə, inu Ikoniəm, Listra, mɨne Terpe. Pol in təmətuəuin niməfaki mɨn əha nian
in təmaupənmaliuək e rəhan naliuəkiənmɨn.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Nərahiən asoli kəti e niməfaki e nian əha rəha

Pol. Nətəm Ianihluə tepət kəmautəni nɨpəhriəniən e Iesu Krɨsto. Kəni nətəm Isrel tepət
kəutəni nɨpəhriəniən e Iesu. Mətəu nətəm Isrel nəuvein kəutəni məmə Nanihluə* mɨn
nətəm kotəni nɨpəhriəniən e Iesu, okotəkeikei motətəu=pən lou mɨn rəha Mosɨs, təhmen
e nəhgi-pəniən. Ilah kəmautəni məmə Nanihluə mɨn okəkeikei kəhgi=pən ilah nəmə
kotolkeikei məmə okəhuva motəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Nian Pol təmətei nauəuə u, in
təmətəu tərah mətəu-inu nətəmimi nəuvein kəmotəni rah nərgɨn, məutəgətun nəghatiən
eiuəmɨn.
?Təmətei nauəuə u o nak? Pol in təmətei nauəuə u, məmə otəgəu əhruahru nətəlɨgiən

rəha nətəm Isrel nətəm kəutəni məmə Nanihluə mɨn okotəkeikei motətəu=pən lou rəha
Mosɨs nəmə ilah kotolkeikei məmə Uhgɨn in otosmiəgəh ilah. Pol tolkeikei məmə nəfaki
mɨnokotəhrunməmənəhatətəiən in suaru iətəmUhgɨn təmolməmə iətəmimiotəhruahru
e nəhmtɨn, kəni in tatosmiəgəh ilah e nɨkin agiən. Mətəu noliən rəha nəhgi-pəniən, uə
noliən rəha uək əskasɨkmɨn, uənoliən rəha nɨtəu-pəniən lou, kəsotosmiəgəhiən iətəmimi.
Nətəmi asoli rəha niməfaki u nətəm Isrel kəmautəharəg əpəha Jerusɨləm məutəghati e
nətəlɨgiən mɨn əha. Kəni mautəni məmə təuvɨr əmə məmə Nanihluə mɨn okəsotohtəu-
pəniən lou rəhaMosɨs. Afin e UəkMɨn 15:1-35.

Pol təmətuəuinmətəghati kəm lah
1-2 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn nətəm kəutəfaki lahuənu pɨsɨn pɨsɨn mɨn ikɨn Kəlesiə,

iəu Pol, iəu aposɨl kəti rəha Uhgɨn, iətəm Iesu Krɨstomɨne TatəUhgɨn kəmuəfəri iəuməmə
iəu rəhalau aposɨl. Səniəmə iətəmimi əpnapɨn əmə kəti təmauɨn lak kəniməfəri iəu,mətəu
Uhgɨn. Uhgɨnu, in təməfəri Iesu tair=pamɨn e rəhannɨmɨsiən. !Tol lanəha, onəkotəkeikei
motətəu!
Iəkətei nauəuə u, mətahli=pɨnə kəm təmah. Iəu mɨne piatah mɨn nəuvein nətəm

kautəfaki u ikɨnu, iəkotolkeikei məmə iəkotəni “təuvɨr” kəm təmah.
3 Pəh Uhgɨn, u Tatə rəhatah, mɨne Iesu Krɨsto, u Iərmənɨg rəhatah, ilau okuəfɨnə

nəuvɨriən rəhalau kəm təmah, kəni muələhu nəməlinuiən tətatɨg o təmah. 4 Iesu Krɨsto
təmegəhan aru lanməmə in otɨmɨs o noliən tərah rəhatah, kəni miuvi rəkɨs itah e noliən
tərahmɨnmɨne nətəlɨgiən tərahmɨn rəha nəhue nɨftəni. In təmɨmɨsmətəu-inu TatəUhgɨn
tolkeikeiməmə in otol lanəha. 5Kəni tol lanəha, təuvɨrməməkitah okotəni-vivi pɨkUhgɨn
u rəhatah, tatuvən, mətuvən, naunun tɨkə. Əuəh.

Nanusiən Təuvɨr kətiəh əmə
6 Iəmauɨt pɨk o təmah mətəu-inu rəueiu agɨn uəha Uhgɨn təmauɨn pau e təmah e

nəuvɨriən rəha Iesu, təməfɨnə əpnapɨn əmə kəm təmah. Mətəu rəueiu itəmah nɨnotəpəh
Uhgɨn, məutagɨm, mautohtəu=pən nəghatiən eiuə mɨn. 7 Nəghatiən mɨn əha səniəmə
Nanusiən Təuvɨr rəha Uhgɨn. Nətəmimi nəuvein kəmotəuhlin Nanusiən Təuvɨr rəha
Uhgɨnmautəni in pɨsɨn, kəni məutəni məmə nanusiən təuvɨr, kəni mautiuvi kalɨn itəmah
lan, kəni məutərəkɨn rəhatəmah nətəlɨgiən lan. !Mətəu Nanusiən Təuvɨr kətiəh əmə, kəni
kəti mɨn tɨkə! 8Nati əpnapɨn nəmə iəu, uə agelo kəti rəha negəu e neai, uə nətəmi əpnapɨn
* : Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. 1:4 Kəl 2:20 1:7 Uək 15:1,24
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kəutanuspətɨgəmnəghatiənkətimɨn, iətəmtəsəhmeniəne inu iəmətənipətɨgəmrəkɨs kəm
təmahaupən, pəhUhgɨn otləfən e nɨgəmasoli. 9Kəni iəkɨsɨmarumɨn,mətəniməmə, nəmə
iətəmikəti otanuspətɨgəmnəghatiənpɨsɨnu, təsəhmeniəneNanusiənTəuvɨr iətəmitəmah
nəmotəhrun rəkɨs, pəh Uhgɨn otləfən e NɨgəmAsoli.

10 Rəhak nəghatiən əha in təskasɨk, kəni nati əpnapɨn əmə nəmə nətəmimi nəuvein
kəsotagiəniən ohniəu ohni. Iəkolkeikei əməməmə nɨki Uhgɨn otagiən o nəghatiən rəhak.
Nəmə iətəghati əhanəh məmə nətəmimi nəuvein nɨkilah otagiən ohniəu ohni, kəni ko
səniəmə iəu ioluək pəhriən kəti rəha Krɨsto.†

Uhgɨn təmauɨn e Pol
11 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, iəkolkeikei məmə iəkəni=pɨnə əhruahru kəm təmah

məmə Nanusiən Təuvɨr iətəm iatəni pətɨgəm nian rəfin səniəmə nati kəti iətəm təmsɨpən
e nətəlɨgiən rəha iətəmimi əmə. 12Nanusiən Təuvɨr u, səniəmə iətəmi kəti təməfa kəm iəu,
kəni məgətun iəu lan, mətəu Iesu Krɨsto əmə in təmerəh e rəhk-kapə.

13 Itəmah nɨnotəhrun rəkɨs rəhak noliən mɨn iətəm iəmatol aupən e nian iəmətəfaki
itɨmah nətəm Isrel. Kəni iəməni məmə oiəkoh rəfin nətəmimi mɨn rəha Iesu, mərəkɨn-
ərəkɨn agɨn niməfaki, kəni matol nalpɨniən əskasɨk kəm lah. 14 E nian əha, iəməhrun
tapirəkɨs iəu mɨn nəuvein, nətəm iəmotair əhmen. Kəni iəu iəmatəhtul əskasɨk o nəukətɨ
kastɨm rəha nətəm Isrel, iətəm rəhak kəhamɨn kəmotəgətun iəu lan aupən.

15 Nati əpnapɨn iəmətərəkɨn pau rəhan mɨn nətəmimi, mətəu Uhgɨn təmasəkəhruin
iəu. In təmɨtəpɨn rəkɨs iəu nian iəmətan əhanəh e nərfɨ rəhak mamə. Kəni təmuva e
nian əhruahru rəhan, in təmauɨn lak məmə iəkuva iəu, rəhan iətəmimi. 16 Kəni Uhgɨn
təmerəh e rəhk-kapə, məgətun iəu e nətɨn Iesu, məmə oiəkəhrun vivi in, kəni muvən
manus pətɨgəm Nanusiən Təuvɨr rəhan kəm nətəmimi mɨn u səniəmə ilah nətəm Isrel,
kətəni ilah məmə Nanihluə‡ mɨn. E nian əha, iəu iəməsuvəniən meh iətəmi kəti məmə
otəgətun iəu e Nanusiən Təuvɨr əha. 17Kəni iəu iəməsuvəniən əpəha ilɨs Jerusɨləmməmə
oiəkeruh nətəmimi mɨn u kəmautol aposɨl aupən. Iəməsuvəniən məmə okotəgətun iəu e
NanusiənTəuvɨr rəha Iesu. Enian əha, iəu iəməsəu-pesi=pən əpəha ikɨnkəti Arepiə§, kəni
matɨg tuvəh nəuvetɨn konumɨtəlɨg=pamɨnmuvən əmə lahuənu kəti, nərgɨn u Təmaskɨs.

18Matuvən, matuvən nu kɨsɨl kɨnluva mɨnluvən rəkɨs kəni ko, iəu iəmatɨg mɨtəlɨg=pən
mɨn Jerusɨləmməmə iəkeh Pitə. Kəni iəməsatɨgiən tuvəh, iəmuatɨg muos nian fiftin əmə.
19Kənienian əha, iəmeh əmə Jemɨsu, pia Iesu, Iərmənɨgrəhatah,mətəu iəməsehiənaposɨl
mɨnunəuvein. 20 Iətəni pəhriənenəhmtɨUhgɨnməmənəghatiənu, nɨpəhriəniən, səniəmə
neiuəiən. Iəmos nəghatiən u o Uhgɨn əmə, mətəu səniəmə o iətəmi kəti.

21-22 Iəməsatɨgiən tuvəh əpəha ilɨs Jerusɨləm. Kəni ko uərisɨg, iəmuvən əpəha nɨtəni Sɨriə
mɨne Sɨlɨsiə. Kəni e nian əha, nətəmimi nətəm kəutəfaki kəm Krɨsto lahuənu pɨsɨn pɨsɨn
mɨnenɨtəni Jutiə, (nɨtəni asoli rəha Jerusɨləm), ilah kəməsoteruh əhanəhiən iəumotəruru
nəhmtək. 23Mətəu kəmotətəu əmə nanusiən u, nətəmimi nəuvein kəmotəniməmə, “Suah
əpəha in əpəha, rəhatah tɨkɨmɨr, təmatoh itah onəfakiən,mətərəkɨnnəmiəgəhiən rəhatah,
kənimətalkutməmə otərəkɨnmɨn rəhatahnəhatətəiən. !Mətəu rəueiu əha, inmɨn tɨnətəni
pətɨgəmNanusiənTəuvɨr rəha Iesu!” 24Kəni ilahkəmotəni-vivipɨkUhgɨnonatimnatimɨn
iətəm in təmol e rəhak nəmiəgəhiən, in təməuhlin iəu iəkol lanu.
1:8 1Kor 16:22 1:10 1Təs 2:4 † 1:10 Nəghatiən rəhaPol u ikɨnu tətəgətunməmə in tətuhalpɨnnəghatiəneiuəmɨn
nəuvein. Nətəmimi nəuvein kəutəni lan məmə in tətəghati əməməmə otol nətəmimi kəutətəu təuvɨr əmə lan. 1:11
Mat 16:17 1:13 Uək 8:3 1:14 Uək 22:3 1:15 Aes 49:1; Kəl 2:7 ‡ 1:16 Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e
tiksɨnəri. § 1:17 Məta nətəmimi nəuvein kəutəni məmə Pol təmos rəhan nanusiən təuvɨr o iətəmi pɨsɨn kəti, kəni
tol lanəha rəhan nəghatiən təsəhruahruiən. Mətəu nian təmeruh rəkɨs Iesu, in təmuvən isəu kəti e nɨtəni Arepiə, kəni
nətəmimi kohkə ikɨnməmə okotəfən nanusiən təuvɨr kəm in, mətəu Krɨsto əmə. 1:18 Uək 9:26-27 1:21-22 Uək
9:30
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2
Aposɨl mɨn nəuvein kəmotegəhan e uək rəha Pol

1Nian nu fotin təmuva muvən, kəni iəmuvən mɨn əpəha ilɨs Jerusɨləm itɨmlau Panəpəs,
kəni miet Taitəs itɨmahal min mɨhluvən. 2 Iəmuvən mətəu-inu Uhgɨn təməni=pa rəkɨs
kəm iəu məmə iəkəkeikei muvən ikɨn. E nian iəmhliet=pən kəni iəmotuhapumɨn itɨmah
nətəmimi əmə nətəm kətəni məmə nətəmi asoli mɨn rəha niməfaki. Nian iəmotəharəg e
nuhapumɨniən əha, iəu iəmətəni=pən vivi nəghatiən mɨn iətəm iəkuvən mətəni pətɨgəm
kəm Nanihluə mɨn, ilah səniəmə nətəm Isrel. Iəməni=pən vivi natimnati mɨn rəfin agɨn
kəmlahmətəu-inu iəməsolkeikeiənməmə rəhaknəghatiəntəsəhruahruiən, kəniuəkrəfin
rəhak tol nati əpnapɨn əmə lan. 3Kəni e nian əha, nɨkik təməhti pɨkməmə kəta kotahi iəu
məmə iəkəkeikei məni=pən kəm Nanihluə mɨn, məmə okəkeikei kəhgi=pən ilah. Mətəu
kəmosotəniən. Kəni iəu kəti u, Taitəs itɨmlau min, in iətəm Kris, səniəmə iətəm Isrel,
kəsəhgi-pəniən əha. Mətəu ilah kəməsotəniənmə okəkeikei kəhgi=pən.

4Nəniən rəha nəhgi-pəniən təmsɨpən e nətəmimi nəuvein kəmauteiuə əmə məmə ilah
piatah mɨn. Kəni ilah kəməutəsal vivi məmə okoteh to məmə itɨmah iautətəu=pən
əhanəh Lou, uə kəpə. Mətəu itɨmah inohiet rəkɨs mɨnəhuvən o Iesu Krɨsto, kəni mɨnotol
kətiəh itɨmah min, kəni itɨmah səniəmə slef rəha Lou. Mətəu nətəmimi mɨn əha, nɨkilah
təməsagiəniən o rəhatɨmah nəghatiən mɨn u iətəm tətəni məmə təuvɨr əmə nəmə iəsɨtəu-
pəniən Lou, kəni motolkeikei məmə okotəgəu=pən itah rəfin e Lou mɨne kastɨm rəha
nəfakiən rəha nətəm Isrel. Kəni kəmotəni məmə okəkeikei kəhgi=pən Nanihluə mɨn
təhmen e Taitəs. 5 Mətəu iəmotəniəhu ilah məsotoliən məmə ko rəhalah nəghatiən
otəri mapirəkɨs rəhatɨmah. Kəni itɨmah iəmotaskəlɨm əskasɨk nəghatiən pəhriən tətatɨg
e Nanusiən Təuvɨr, məmə itəmah onəkotətəu nəghatiən əhruahru u iətəm nətəmimi
kəsotəuhliniən.

6 Kəni nətəmimi mɨn əha, kətəni ilah məmə ilah nətəmi asoli mɨn rəha niməfaki,
(mətəu e nehiən rəhak, iətəmi tatos nərgɨn asoli, mɨne iətəm təsosiən nərgɨn asoli, ilau
kuəhmen-əhmen əmə. Kəni e nəhmtɨ Uhgɨn, in təseruhiən nərgɨn mɨn əha). Kəni nətəmi
mɨn əha kəməsotəgətuniən iəu e nəghatiən vi kəti, məmə iəkuvən manus pətɨgəm. 7-8 !
Kəpə! Kəməsotoliən, mətəu-inko ilah kəmotəhrun əmə məmə, e nəsanəniən rəha Uhgɨn,
in təməfəri iəu məmə iəu aposɨl, kəni mətahli-pəniən iəu məmə iəkuvən məni pətɨgəm
Nanusiən Təuvɨr kəm Nanihluə mɨn. Kəni e nəsanəniən əha, tɨnəfəri mɨn Pitə lanəha,
məmə in mɨn in aposɨl, kəni otəni pətɨgəmNanusiən Təuvɨr kəmnətəm Isrel.

9Kəni Jemɨs mɨne Pitə* mɨne Jon, kətəni ilahal məmə nəukətɨ niməfaki milahal. Nian
kəmleruh, kəni mɨləhrunməmə e nəuvɨriən rəha Uhgɨn, in təməfa uək u e nəhlmək. Kəni
kɨhluvamɨhlalofə e tɨmlau Panəpəsməmə itɨmah iəkotol əmə kətiəh. Kəni iəmotəniməmə
iəkotəuəri uəkmɨn. ItɨmlauoiəkianmuanuspətɨgəmNanusiənTəuvɨr kəmNanihluəmɨn,
kəni ilahal okɨhluvənməhləni pətɨgəmkəmnətəm Isrel. 10Kəni ilah kəmotəni=pa əskasɨk
nəghatiən kətiəh əmə məmə nɨkitɨmlau otəkeikei matəhti nanrah mɨn əpəha Jerusɨləm
məmə iəkuasiru e lah. Mətəu, nɨkik tɨnagiən rəkɨs o uək əha.

Pol təmahi Pitə
11 Nian Pitə təmuərisɨg muva Antiok, iəu iəməhtul e nəhmtɨn, kəni mahi məniəhu

əskasɨk, mətəu-inu in təməmkarəpən. 12 Pitə təmətauən ilah nətəm kəutəfaki, mətəu
ilah Nanihluə mɨn. Kəni nian nətəmimi mɨn rəha Jemɨs, nətəm kəmotsɨpən Jerusɨləm
mohietɨgəm=pa, kəni Pitə təpəh nauəniən ilah Nanihluə mɨn mətəu-inu ilah kəmotahi
Pitə, motəni məmə, “Nanihluə mɨn u, okəkeikei kəhgi=pən ilah.” Kəni in təməgɨn e lah.
Kəni nəghatiənu kəmautəni təmərəkɨnPitə, mol taulɨs kəniməgɨn e nuvənmɨniənmauən
ilah nətəmi kəsəhgi-pəniən ilah. 13 Kəni piatah mɨn nəuvein u nətəm Isrel, ilah mɨn
2:1 Uək 15:2 2:4 Kəl 1:7; 5:1,13 2:7-8 Uək 22:21 * 2:9 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni nərgɨ Pitə u ikɨnu
məmə, “Kefəs.” 2:10 Uək 11:29-30 2:12 Uək 11:3
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kəmotəgɨn, kəni kəmotol kəuɨt kəsuəməhuərisɨg lan. Kəni Panəpəs mɨn təmɨtəu=pən ilah
mol kəuɨt kəsuəmɨn.

14Mətəu nian imeruhməmə ilah kəsotaliuəkiən e suaru əhruahru, tɨtəu=pənNanusiən
Təuvɨr u, mol iəkagət əskasɨk e Pitə e nəhmtɨlah rəfin. Iəməni məmə, “Ik iətəm Isrel,
mətəunəmos rəkɨs noliən rəha Ianihluə. Ik nəsaskəlɨmiənnoliən rəhanətəmIsrel. ?Təhro
nətəkeikei kəmpiatahmɨn u səniəmə nətəm Isrel məmə okotos noliən rəha nətəm Isrel?”

Iətəmimi iətəmotəhatətə e Iesu, Uhgɨn otasiru lan
15 Kəni e nian əha, iəu iəməni=pən vivi kəm Pitə məmə nɨpəhriəniən məmə itɨmlau

iəmiasɨpən əhruahru e nətəm Isrel. Itɨmlau səniəmə Ianihluə mil iətəm nətəm Isrel
nɨkilah tətəhti məmə ilah rəfin nol təfagə mətəu-inu kəsotohtəu-pəniən lou. 16 Mətəu
rəueiu iəkuəhrun məmə Uhgɨn təsafiniən iətəmimi kəti məmə in təhruahru e nəhmtɨn
mətəu-inu in tətətəu=pən əhruahru Lou rəha nətəm Isrel. Iətəmimi iətəm tətəhatətə
pəhriən e Iesu Krɨsto, in əmə u, u təhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Nətəlɨgiən əha inəha, tol
itɨmah mɨn nətəm Isrel, iəkotəkeikei motəhatətə əmə e Iesu Krɨsto məmə iəkotəhruahru
e nəhmtɨ Uhgɨn. Uhgɨn təsafiniən itɨmah mətəu-inu iautohtəu=pən Lou, mətəu in tətafin
əmə itɨmahmətəu-inu iəutəhatətə e IesuKrɨsto. Ko iətəmimi kəti tɨkəotəhruahru enəhmtɨ
Uhgɨnmətəu-inu in tatɨtəu=pən Lou.

17 Itɨmah u nətəm Isrel, kəni iəkotəhatətə e Iesu Krɨsto məmə iəkəhuva motəhruahru e
nəhmtɨ Uhgɨn. Mətəu nətəm Isrel nəuvein, nɨkilah tətəhti məmə rəueiu itɨmah nol təfagə
mətəu-inu iəsotohtəu-pəniən lou təhmen e nətəme lah. !Inu təhmenməməKrɨsto in tatol
məmə itɨmah nol təfagə! !Kəpə! Səniəmə tol mɨn lanəha. 18Mətəu təfagə pəhriən in tol
mɨn lanəha, nəmə iəkɨtəu=pən nətəlɨgiən rəhalahmɨtəlɨg=pənmɨnmətɨtəu=pən louməmə
iəkəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Nəmə iatol mɨn lanəha, kəni iəu iəsəhruahruiən e nəhmtɨ
Uhgɨn. Noliən əha tətəgətun pətɨgəm əməməmə iəu iol təfagə tərah. 19Lou təməni məmə
iəkəkeikei mɨmɨs. Kəni tol lanəha e nɨkalɨn rəha lou, iəu iəmɨmɨs rəkɨs, in əha, iəsalkutiən
məmə iatol nəghatiən mɨn rəfin agɨn rəhan. Kəni rəueiu, nəmiəgəhiən rəhak in rəha
Uhgɨn, kəni natimnati rəfin iatol, iatol rəhan. 20 Təhmen məmə kəmətu-pəri iəu e nɨgi
kəməluau itɨmlauKrɨsto, kəni iəkɨmɨs itɨmlaumin. Kəni rəueiu u, səniəmə iəu iatəmiəgəh,
mətəu Krɨsto in tətəmiəgəh e nɨkik. Kəni e nəmiəgəhiən rəfin rəhak, iətəhatətə əmə e Nətɨ
Uhgɨn, iətəm təmolkeikei pɨk iəu, kəni muva mɨmɨs mos miəgəh iəu. 21 Nolkeikeiən u,
Uhgɨn təməfa kəm tah, in iahgin agɨn. Kəni ko iəsərəkɨniən nolkeikeiən əha u Uhgɨn
təməfa əpnapɨn əmə. Mətəu nəmə nəutohtəu=pən nəgətun eiuə mɨn, motohtəu=pən Lou
məmə otol itəmah nəkotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni itəmah nautol nati əpnapɨn əmə
e nɨmɨsiən rəha Krɨsto.

3
NətəmKəlesiə kəmotəpəh suaru

1 !Nətəm Kəlesiə, itəmah nɨnotalməli pɨk! ?Pəh təmasɨg itəmah nɨnautəhuvən e suaru
ekəu-ekəu lanko? Iəmotəni pətɨgəm vivi pau kəm təmah məmə Iesu təmos nahməiən e
nɨgi kəməluauməmə otafəl rəkɨs təfagə tərahmɨn rəhatəmah. ?Mətəu təhro? ?Nəmə təhro
iətəmi kəti təmeiuə rəkɨs e təmahkənimiuvi rəkɨs itəmahmol itəmahnɨnotalməli pɨk? 2 !!
Uhgɨn təsəfɨnəiən Narmɨn Rəhan kəm təmah mətəu-inu itəmah nautohtəu=pən Lou!! !!
Kəpə!! In təməfɨnə kəmtəmahmətəu-inu itəmahnəutəhatətə eNanusiən Təuvɨr rəha Iesu
Krɨsto. 3 ?Təhro? ?Nəutalməli pɨk lan əpətu lan? !Itəmah nəmotətuəuin vivi nəmiəgəhiən
vi rəhatəmah e Iesu Krɨsto e nasiruiən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn, kəni mətəu rəueiu,
itəmah nɨnəutalkut məmə onəkotəpəh, kəni məhuva nətəmi əhruahru e rəhatəmah əmə
nəsanəniən! 4Nəmautətəu nahməiən tepət mətəu-inu nəmotəhatətə e Nanusiən Təuvɨr.
?Nəmautətəu nahməiən əha əpnapɨn əmə? !Kəpə! !Nahməiən əha səniəmə rəha nati
əpnapɨn əmə! 5Uhgɨn təməsəfɨnəiən Narmɨn Rəhan kəm təmahmol nati apɨspɨs mɨn kəm
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təmah mətəu-inu nəutohtəu=pən Lou. In təmol mətəu-inu itəmah nəmotətəu Nanusiən
Təuvɨr rəha Iesu Krɨsto kəni itəmah nəutəhatətə lan.

Nɨtəu-pəniən Lou,
mɨne nəhatətəiən e Iesu

6Otətəlɨg-to e tɨpɨtah asoli, Epraham. Nauəuə Rəha Uhgɨn təməghati pətɨgəmrəkɨs lanu
lanməmə:
“Epraham in təməhatətə əskasɨk e Uhgɨn, kəni tol lanəha, Uhgɨn təməni məmə in

təhruahru e nəhmtɨn,”
7Kəni təuvɨr, məmə itəmah onəkotəkeikei motəhrun məmə nətəmimi nətəm kəutəhatətə
e Uhgɨn, ilah mɨn u, in tətafin ilah məmə nenətɨ Epraham pəhriən mɨn e narmɨn, mətəu
səniəmə ilah nətəmkəutarəriə e Lou.

8Nauəuə Rəha Uhgɨn təməni rəkɨs aupənməməUhgɨn otos Nanihluəmɨn, kəhuva ohni
mol ilah kotəhruahru e nəhmtɨn e nəhatətəiən rəhalah. Aupən, Uhgɨn təməni pətɨgəm
nanusiən təuvɨr kəmEprahamməmə:
“Iəu oiəkol nəuvɨriən tɨsɨpən lammuvən o nəuanɨləuɨs mɨn rəfin e nəhue nɨtəni mɨn.”

9Kəni Uhgɨn təməfən rəhan nəuvɨriən kəm Epraham mətəu-inu in təməhatətə əskasɨk
lan. Kəni nətəmimi okotəhatətə pəhriən lan kotos nəuvɨriən təhmen lan.

10Mətəunətəmimimɨnu, nətəmnɨkilah təhtiməmə ilah okotos nəmiəgəhiənmətəu-inu
ilah kəutohtəu=pən rəfinnati nak iətəmLou tətəni, nətəmimimɨn əha, ilah kɨnotatɨg rəkɨs
e nəhlmɨ nərahiən. Tol lanəhamətəu-inu, Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə:
“Nətəmimi nətəmkəsotol əhruahruiən natimnati mɨn rəfin iətəmkəutatɨg e nauəuə rəha

Lou, ilah kɨnotatɨg rəkɨs e nəhlmɨnərahiən, kəni okotəkeikeimotos nalpɨniənkəti.”
11 Kəni nati kəti mɨn, təhlan vivi əmə o tah məmə iətəmi kəti tɨkə iətəm tətuva

mətəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn mətəu-inu in təmɨtəu=pən Lou. Mətəu in tətəhruahru
mətəu-inu Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni mɨn lanəhaməmə:
“Iətəmimi iətəmtətəhatətə eUhgɨn, iətəmimi əha inəha, in tətuvamətəhruahruenəhmtɨn,

kəni in otos nəmiəgəhiən pəhriən.”
12Nəghatiən əha, tətəghati e nəhatətəiən rəhatah eUhgɨn. Suaru rəhanɨtəu-pəniənLou,

in suaru rəha noliən natimnati, mətəu in təsəhmen-əhmeniən e suaru rəha nəhatətəiən e
Uhgɨn. Inəha, mətəu-inu suaru rəha nɨtəu-pəniən Lou, təhmen=pən əmə lanəha, Nauəuə
Rəha Uhgɨn tətəni məmə:
“Iətəmimi iətəm tolkeikei məmə otos nəmiəgəhiən pəhriən mətəu-inu tətɨtəu=pən

əhruahru Lou, in otəkeikei mol natimnati mɨn rəfin agɨn iətəmLou tətəni.”
13Nətəmimi rəfinagɨnkəsotol əhruahruiənnatinak iətəmLou tətəni. Tol lanəha, Lou in

təmələhu nalpɨniən tətatɨg o tah rəfin, kəni kitah rəfin kəutatɨg e nəhlmɨ nərahiən. Mətəu
Iesu Krɨsto təmɨmɨs e nɨgi kəməluau, mos nalpɨniən o tah, kəni miuvi rəkɨs itah e nəhlmɨ
nərahiən əha. Təhmen=pən əmə e Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Iətəmimi kəti, iətəm kəmohamu kətu-pəri e nɨgi, noliən əha tətəgətun=pən məmə Uhgɨn

in təmol nalpɨniən kəm in.”
14 Mətəu rəueiu, Iesu təmɨmɨs lanəha məmə Nanihluə mɨn, ilah kotəhrun nosiən

nəuvɨriən iətəmUhgɨn təməni kəmEprahamməmə, in otəfən kəmnəuanɨləuɨsmɨn rəhan.
Kəni nati əha tol lanəha məmə rəueiu u kitah nətəm kəutəhatətə e Iesu, kitah kotəhrun
nosiən Narmɨn Rəha Uhgɨn iətəmUhgɨn təməni məmə otəfən kəmnətəmimi.

Uhgɨn təmaupənmol nəniəskasɨkiən rəhan,
mətəu Lou təmuərisɨg təsafəliən

15-16 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, pəh iəkəghati e natɨgiən rəhatah rəueiu. Kitah
kotəhrun noliən u rəha nəniəskasɨkiən. Nian iətəmi kəti tatol, ko kəsərəpei rəkɨsiən,
kəsətu-pəniən nəghatiən kəti mɨn lan. Təhmen əmə lanəha, Uhgɨn təmol nəniəskasɨkiən
kəti kəm Eprahammɨne rəhan kəti nəuanɨləuɨs. Kəni e nəghatiən əha, təməsəniənməmə
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Uhgɨn təməni kəm nətəmimi tepət, mətəu təməni əmə kəm iətəmimi kətiəh əmə otsɨpən
lan, iətəmimi u, in Iesu Krɨsto.

17Kəni rəhak nəghatiən, nɨpətɨn tol lanu lanməmə, aupən, Uhgɨn təməniəskasɨkməmə
otaskəlɨm nəghatiən rəhalau Epraham, mətəu uərisɨg nu fo-hanrɨt-tate təmuvən rəkɨs,
kəni Lou təmuva. Mətəu Lou əha, iətəm təmuərisɨg e nəniəskasɨkiən əha, ko təsərəkɨniən
nəghatiən iətəm in təməni kəm Epraham, ko təsərəpei rəkɨsiən nəniəskasɨkiən rəhan,
ko təsətu-pəniən lan. 18 Kəni nəmə nɨpəhriəniən məmə kitah kəutatɨg e nəuvɨriən rəha
Uhgɨnmətəu-inko kitah kəutohtəu=pən Lou u, tətəgətun=pənməmə nəniəskasɨkiən iətəm
Uhgɨn təmol aupən in nati əpnapɨn əmə. Mətəu təsoliən lanəha. Mətəu-inu kitah
koteruh Epraham in təmətatɨg e nəuvɨriənmɨn rəhaUhgɨnmətəu-inu in təmaskəlɨm iəkɨs
nəniəskasɨkiən rəha Uhgɨn.

Lou rəhan əha ikɨn uək
19 Iətəmi kəti otəpanətapuəhməmə, “?Nəmə tol lanəha, kəni konu Uhgɨn təməfən Lou o

nak?” Kəni iəkəhrunnəniənkəmtəmahu rəueiuməmənəniəskasɨkiən iətəmUhgɨn təmol
kəmEpraham in təmaupənmatɨg, mətəu Lou in təmuərisɨg lan. Təmuvaməmə otəgətun
əmə itah nətəmimiməmə okotəhrunməmə kitah nol təfagə tərah. Mətəu Uhgɨn təmələhu
Lou əha məmə otatɨg matuvən əmə lanko mətəuarus iətəmimi u otsɨpən e Epraham
otair=pa o tah. Kitah kotəhrunməmə Lou əha, rəhan uək təuvɨr, mətəu nɨkitah otəkeikei
matəhti məmə Lou əha, Uhgɨn təmaupən məfən kəm nagelo mɨn, uərisɨg təmanəfən kəm
iətəmimi kəti u Mosɨs. Mosɨs, in suaru o nəfaiən mɨn Lou kəm tah. Mətəu nian Uhgɨn
təmolnəniəskasɨkiən ilauEpraham, təməsoliən lanəha. 20KəninianUhgɨn təməghati kəm
Epraham, təsəghatiən e suaru kəti təhmen e nagelo mɨn uə iətəmi kəti təhmen e Mosɨs.
Mətəu in əhruahru əmə təməghati məni=pən nəniəskasɨkiən rəhan e nəhmtɨ Epraham
əmə.

21Kəni səniəmə Lou əha təmuvamə otərəkɨn nəniəskasɨkiən rəha Uhgɨn. Kəpə, təsoliən
lanəha. Nəmə Lou təhrun nəfaiən nəmiəgəhiən vi kəm tah, kəni kitah okotəhrun
nəhuvaiən motəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Mətəu təsoliən lanəha. 22Mətəu Lou kəti tol
lanəha tɨkə. Mətəu-inu Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə noliən tərah təməlis rəfin itah,
kəniotəkeikeimolpəhriən lanəha. Tol lanəhaməmə, suarukətiəh əməməməkitahokotos
nəuvɨriən mɨn rəha Uhgɨn iətəm təməni əskasɨk rəkɨs. Kəni suaru u məmə kəutəhatətə e
Iesu Krɨsto.

Nian u rəueiu rəha nəhatətəiən e Iesu Krɨsto
23Aupən, Lou iətəm Uhgɨn təməfən kəmMosɨs, in təmaskəlɨm itah tiəkɨs, təhmen əmə

məmə kitah kəmotatɨg e kaləpus, mətəuarus=pa u rəueiu, Uhgɨn təmerəh e nəhmtɨtah
koteruh suaru rəha nəhatətəiən. 24 Kəni Lou əha, in təhmen əmə e hedmasta kəti
iətəm tətarmənɨg e tah muva mətəuarus kautol naunun e skul. Kəni təhmen əmə, Lou
təmətarmənɨg e tah muva mətəuarus=pən nian Krɨsto təmuva, məmə e nian əha, kitah
kɨnəhuva motəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, mətəu-inu, kitah kəmotəhatətə lan. 25 Mətəu
rəueiu əha, Louko təsarmənɨgmɨniəne tah,mətəu-inunian rəhanəhatətəiəne IesuKrɨsto
tɨnuva rəkɨs.

Itəmah rəfin kətiəh əmə
e Iesu

26 Kəni mətəu-inu itəmah nəmotəhatətə e Iesu Krɨsto, itəmah rəfin nenətɨ Uhgɨn mɨn.
27 Kəni kɨnol bəptais rəkɨs e təmah, məmə itəmah nəkəhuva motol kətiəh əmə itəmah
min. Tol lanəha məmə, itəmah nɨnotos noliən təuvɨr mɨn rəha Iesu təhmen əmə məmə
nəməhuvən e napən vi. 28 Kəni itəmah rəfin agɨn nəməhuva motol əmə kətiəh itəmah
Iesu Krɨsto, kəni itəmah rəfin nɨnotəhmen əmə. Təuvɨr məmə kitah kəsotəuəri mɨniən
nətəmimi, nati əpnapɨn nəmə in iətəm Isrel uə in Ianihluə kəti, in slef kəti uə in səniəmə
slef kəti, in iərman kəti uə pətan kəti. 29 Itəmah rəfin nətəmimi rəha Iesu. Tol lanəha,
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itəmah nəuanɨləuɨs pəhriən rəha Epraham. Kəni e suaru kətiəh əmə, nəuvɨriənmɨn iətəm
Uhgɨn təməni rəkɨs kəmEpraham, itəmah onəkotos motatɨg lan.

4
Kitah nenətɨUhgɨn

1 Rəueiu əha, oiəkəghati nəuvetɨn mɨn e noliən rəhatah. Pəh iəkəghati lan e nəghatiən
əuhlin. Nəmə iətəmi kəti in otɨmɨs, kəni nətɨn in otos rəhan nəuvɨriən mɨn rəfin, mətəu
nəmə nətɨn tətəkəku əhanəh, kəni ko təsos pɨpɨmiən nəuvɨriən rəhan. Nətɨn təhmen əmə
e slef kəti, nati əpnapɨn rəhan nəuvɨriən mɨn rəfin. 2 In otəkeikei mətatɨg əmə e nəhlmɨ
rəhanmɨn,mətəuarus=pən nian rəhan tatə təməni in təhrun nosiən natimnatimɨn iətəm
rəhan tatə təmələhu kəm in. 3 Kəni kitah mɨn kotəhmen=pən əmə lanəha. Aupən kitah
kəmotəhmen əmə e suakəku əha. Kitah slef mɨn rəha nəukətɨ lou* mɨn iətəm tətəghati
e natimnati rəha nɨftəni əmə. 4Mətəu tɨnuva e nian əhruahru iətəm Uhgɨn təməni, kəni
Uhgɨn təmahli=pa nətɨn tuva, pətan kəti təmələs tair=pa e nəhue nɨftəni, kəni təkəkeikei
mətɨtəu=pən Lou iətəm Uhgɨn təməfən kəm Mosɨs. 5 Tol lanəha məmə otɨtɨs rəkɨs itah u,
Lou təməlis-ərain itah, konu Uhgɨn otəhli itah, mələs rəkɨs itah təhmen əmə e nenətɨn
əhruahrumɨn.

6 Konu rəueiu əha, Uhgɨn tolkeikei məmə in otol pəh kitah kotəhrun məmə kitah
nenətɨnmɨn, kəni tol lanəha, təmahli=pa Narmɨn rəha Nətɨn təmuva e nɨkitah mɨn rəfin,
kənimatol itah kəutauɨn e Uhgɨnməmə, “Tatə.” 7Kəni inəha, kitah səniəmə slef mɨn əmə,
mətəu nenətɨUhgɨn pəhriənmɨn. In tətəfa natimnati təuvɨr mɨn kəm tah, iətəm in təməni
rəkɨs məmə otəfən kəmnenətɨnmɨn.

Pol nɨkin tətahmə
o nətəmKəlesiə

8Aupən itəmahnəmotəruruUhgɨn. Itəmahnəməutəfaki əməkəmnatimnatimɨnməmə
rəhatəmah uhgɨn mɨn. Ilah kəmotəlis-ərain itəmah, mətəu ilah, səniəmə ilah uhgɨn
pəhriən mɨn. 9 Mətəu rəueiu əha, nɨnotəhrun Uhgɨn. (Uə təuvɨr pəhriən məmə iəkəni
lanəha məmə Uhgɨn tɨnəhrun rəkɨs itəmah.) !?Kəni təhro nautohtəlɨg=pən o nəukətɨ lou
mɨn o nak!? Rəhalah nəsanəniən tɨkə o nasiruiən e təmah, kəni ko kəsotoliən nati təuvɨr
kəti kəm təmah nian kəti mɨne. Təhro nəkotəni məmə ilah okautəlis mɨn itəmah? 10 ?
Təhro itəmah nəutohtəu=pən nətuakəmiən rəhalah e nianmɨn rəhalah, mɨneməuɨgmɨn
rəhalah, mɨne nian asimmɨn rəhalah, mɨne numɨn rəhalah? ?Nɨkitəmah təhti məmə ko
Uhgɨn nɨkin tagiən o təmah ohni? 11 !Kəsi nəman! !Iəu iətəgɨn agɨn o təmah! !Nəmə təhro
iəmol pɨk uək e təmah o nati əpnapɨn əmə!

12-13 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk, iəu iətəni əskasɨk kəm təmah məmə, aupən itəmah
nəməsotatɨgiən e Lou kəti, kəni nian iəu iəmuva meh natɨgiən rəhatəmah, iəu iəmos
noliən rəhatəmah. Iəməsɨtəu-pəniən Lou. Kəni rəueiu, iəkolkeikei məmə itəmah mɨn
onəkotos noliən rəhak, iəsoliənməmə Lou otaskəlɨmpɨk iəu tiəkɨs. Otətəlɨg e nati uməmə,
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mɨtəu=pən suaru kəti mol lou mɨn nəuvein, kəni “nəsanəniən mɨn,” ilah okəsotoliən nərahiən kəm in, mətəu okotol
nəuvɨriən kəm in motəfən natimnati təuvɨr kəm in. “Nəsanəniən mɨn” əha təhmen e uhgɨn mɨn rəhalah, uə iərmɨs
mɨn, uə nati kəti əpəha e neai. Məta noliən təuvɨr mɨn u iətəm suah kəha təkeikei mol kotəhmen məmə suah kəha
təkeikei məfaki kəm narmɨ nati kəti, uə məta in təkeikei mətuakəm (afin-to fes 10), uə məta in təkeikei mohamu nati
miəgəh kəti məfən kəmrəhan uhgɨn. Nətəlɨgiən rəhalahməmə iətəmimi təkeikeimol noliənmɨn tol lanəha, kəni in otos
nəuvɨriən mɨn. Nətəm Isrel tepət, rəhalah nətəlɨgiən iuəkɨr əmə e nətəlɨgiən rəha Nanihluə mɨn e nati u. Nɨkilah təhti
məmə kəkeikei məhgi=pən suah kəti, kəni in təkeikei mɨtəu=pən lou mɨn rəha Mosɨs. Kəni nian otɨtəu=pən noliənmɨn
u, kəni Uhgɨn otosmiəgəh in, mol təuvɨr kəm in. Kəni loumɨn əha kəutarmənɨg e nətəmimi, motol məmə nətəmimimɨn
u slef rəhalah. Nətəmimi kəutəkeikei motol natimnati iətəm lou mɨn kəutəni. Mətəu Pol təməni məmə nətəm Isrel u
kəutalkut pɨk o nɨtəu-pəniən lou rəha Mosɨs mɨne Nanihluə mɨn nətəm kəutalkut pɨk o noliən natimnati təuvɨr mɨn,
suaru mil u kəsuoliən nɨkitəmi kəti tatuvi mɨn, məsoliən məmə in təhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. 4:3 Kol 2:20 4:5
Jon 1:14; Rom 1:3 4:7 Rom 8:15-17
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aupən, iəmatɨmɨs kəni imətatɨg kitahmin itəmahməmə oiəkəsanən. Kəni nian iəmətatɨg,
mətəni pətɨgəm Nanusiən Təuvɨr kəm təmah. Mətəu nati əpnapɨn məmə iəu iəmatɨmɨs
e nian əha, mətəu itəmah nəməsotoliən iəu iəkətəu tərah. 14Nɨmɨsiən rəhak təmol mɨrə
itəmah, mətəu nɨkitəmah təməsəhti rahiən iəu, kəni məsotəni rah mɨniən iəu. Itəmah
nəmautos vivi iəumautəhuvən e niməmɨn rəhatəmah, təhmen əməməmə iəu agelo kəti
rəha Uhgɨn, uə iəu, iəu Iesu Krɨsto.

15Aupən itəmahnəmautolkeikei pɨk iəu, kənimənəkotəhrun noliənnati asoli agɨn kəti
kəm iəu. Iəmeruh məmə ko nəmotəhrun noliən nati u, nəmotiəlgi rəkɨs nəhmtɨtəmah
motəfa. ?Mətəu tɨnəhrol əha rəueiu? 16 Iəməni nəghatiən pəhriənmɨn kəm təmah. !?Nati
u tatol məmə iətuva tɨkɨmɨr rəhatəmah!?

17Nəgətun eiuə mɨn ko, kəutalkut pɨk məmə onəkotəuhlin rəhatəmah nətəlɨgiən mau-
tohtəu=pən ilah. Mətəu ilah kəsotoliən məmə okotasiru e təmah. Kotolkeikei əməməmə
okotiuvi rəkɨs itəmahohniəuməmə itəmahonəkotalkut pɨkonɨtəu-pəniən ilah. 18 !Əui! In
nati təuvɨr məmə nəkotalkut pɨk o noliən natimnati, mətəu nəkotəkeikei motalkut o nati
iətəm təuvɨr, inu nəgətuniən rəhak, mətəu səniəmə rəhalah! Kəni onəkotəkeikei mautol
nianmɨn, nati əpnapɨn iətatɨg kitahmin itəmah, uə iəsatɨgiən kitahmin itəmah.

19 Iəu mɨn nəuvein, iəu iətətəu tərah agɨnmɨn o təmah, təhmen=pən əmə e pətan iətəm
nəmtahn tɨnətahməməmə otemək,matuvənmətəuarus itəmahnəkotos noliən əhruahru
rəha Iesu Krɨsto e rəhatəmah nəmiəgəhiən. 20 Iəkolkeikei pɨk məmə iətatɨg kitah min
itəmah u rəueiu mətəu-inu nəmə iətatɨg, ko iəsagət pɨkiən e təmah. Mətəu rəueiu iətatɨg
isəu o təmah lanəha, kəni məruruməmə iəkəhro lanumasiru e təmah.

Namsu rəhaHekərmɨne Serə
21 Onəkotuhalpɨn-to rəhak nəghatiən. ?Nɨpəhriəniən məmə itəmah nəkotolkeikei pɨk

nɨtəu-pəniən Lou? !Mətəu itəmah nəsotəhruniən nati Lou tətəni! Rəueiu pəh iəkəni kəm
təmah. 22NauəuəRəhaUhgɨn tətəniməməEpraham təmələs nətɨn iərmankeiu. Kəti iətəm
slef rəha pətan rəhan təmələs, kəni kəti rəhan pətan əhruahru təmələs, səniəmə in slef
mətəu pətan əhanəh rəhan. 23Suakəku iətəmpətan slef təmələs in təmair e nətəlɨgiən əmə
rəhanətəmimi. Mətəu suakəku iətəmpətan əhruahru əha rəhan təmələs, in təmairmətəu-
inu Uhgɨn in təməni rəkɨs məmə pətan əha otələs, kəni in təmol nati apɨspɨs lan.

24-25Kəni kitah kotəhrun nəniən namsu rəha pəta mil əha kənimotəuhlin=pa nɨpətɨn e
tah. Pətamil əha ilau kətuəgətun nəniənmil əha iətəmUhgɨn təmol kəmnətəmimi. Pətan
u Hekər, in mɨne nətɨn mɨn ilah slef mɨn əmə, okatol mɨrə ilah. Kəni pətan əha Hekər, in
təhmen e nəniən iətəm Uhgɨn təmol e nɨtəuət Sainai əpəha e nɨtəni asoli Arepiə, ikɨn əha
inəhaUhgɨn təməfənLou ikɨnkəmMosɨs. Kəni in təhmenmɨne taunasoli kəti u Jerusɨləm
iətəmnətəmikɨnkəutaskəlɨm əskasɨkLou, kəni ilah kotəhmene slefmɨn iətəmLou tətəlis-
ərain ilah. 26Mətəu Jerusɨləmkəti mɨn əpəha ilɨs e neai, in təhmen e pətan iətəm səniəmə
slef, iətəmLoutəsəlis-ərainiən, kəni inmamə rəhatah. 27 Inunəghatiənkəti eNauəuəRəha
Uhgɨn tətəni lanəhaməmə,
“!Ik u inu, nəseməkiən. !Agiən!†
Ik u inu, nəməsosiən nahməiən kəti o neməkiən. !Agət əfəməh, mətəu-inu nɨkim tətagiən!
Iknəməsələsiən iəpəouniankətimɨne,mətəu rəueiu əha, nenətɨmmɨn tɨnol tepət pɨkagɨn,

tapirəkɨs nenətɨ pətan iətəm tətatɨg ilau rəhan iərman nian rəfin.”
28 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, itəmah nenətɨ Uhgɨn mɨn mətəu-inko təməni əskasɨk

məmə otol. Itəmah onəkotəhmen e Aisək u aupən, nətɨ Serə. 29 Kəni suakəku u Ismael,
nətɨ Hekər, iətəm təmair e nətəlɨgiən əmə rəha iətəmimi, in təmatərəkɨn pɨk suakəku u
Aisək iətəm təmair e nahgin rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn. Konu rəueiu əhamɨne, noliən əha
tatuvən əmə lanəha, ilah nətəm slef mɨn rəha Lou kəutərəkɨn itah nətəm kəmotair vi e
Narmɨn Rəha Uhgɨn e nəhatətəiən. 30 ?Mətəu Nauəuə Rəha Uhgɨn təməni məmə nak? In
təməni məmə,
4:20 Jen 16 mɨne 21 † 4:27 Aes 54:1. Serə təməseməkiənmətəuarus təni məmə pətauəhli. Mətəu Hekər təmemək
uəhai əmə.
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“Ik onəkəkeikei mahli pətɨgəm pətan u slef mɨne nətɨn. Ilau kuagɨm rəkɨs u ikɨnu mətəu-
inko, nətɨ pətan əha, in ko təsosiən nəuvɨriən kəti rəha tatə. Nəuvɨriən mɨn rəfin
rəha tatə otuvən kəmnətɨ pətan iətəm səniəmə slef.”

31Mətəu kitah u, kitah səniəmə nenətɨ pətan slef, kitah nenətɨ pətan iətəmsəniəmə slef.
5

Iesu təmɨtɨs
rəhanmɨn nətəmimi
1Nian Iesu Krɨsto təmɨtɨs rəkɨs itah, təmol məmə nati kəti tɨkə təhrun nəlis-ərainiən mɨn
itah. O nati əha inəha, itəmah onəkotəkeikei motəhtul əskasɨk. Sotohtəu-pəniən Lou,
məmə otarmənɨg e təmah. Lou əha, tatol mɨrə itəmah, məmə itəmah onəkəhuvən motol
uəkmɨn rəhan.

2 Otətəlɨg-to lak. Iəu Pol iətəni nəghatiən u kəm təmah. Nəmə itəmah onəkotegəhan
məmə ilah okotəhgi=pən itəmah, konu nati u iətəm Iesu təmol təsasiruiən agɨn e təmah.
3 Kəni iəu iətagət əskasɨk o təmah məmə iətəmimi iətəm otegəhan məmə okəhgi=pən*
in, in otəfən aru əmə in e nəhlmɨ Lou. Kəni iətəmimi iətəm tətatɨg e nəhlmɨ Lou,
otəkeikei mɨtəu=pən rəfin agɨn natimnati mɨn iətəm Lou tətəni məmə otol. 4 Itəmah u,
nətəm nəutalkut-alkut o nɨtəu-pəniən Lou məmə otol itəmah nəkotəhruahru e nəhmtɨ
Uhgɨn, itəmah nɨnotətei rəkɨs aru itəmah e Iesu Krɨsto. Itəmah nɨnotəuhlin=pən rəkɨs
nəmtahtəmah o nəuvɨriən rəha Uhgɨn. 5Kəni mətəu kitah u, okotələhu=pən əmə rəhatah
nətəlɨgiən e Uhgɨn, pəh in otol itah kotəhruahru e nəhmtɨn, mətəu-inu kitah kəutəhatətə
əmə e Iesu Krɨsto. Narmɨn Rəha Uhgɨn, in otol itah kautəhtul əskasɨk kəni məutəhtahnin
mətəuarus nati konu otiet pətɨgəm=pa. 6Nian kitah kəhuvamotəhkul=pən e Iesu Krɨsto,
nati əpnapɨn nəmə iətəmimi kəməhgi=pən uə kəsəhgi-pəniən, mətəu nati asoli konu, in
rəhatah əmə nəhatətəiən e Iesu Krɨsto. Nəhatətəiən əha, in tol itah kotolkeikei Uhgɨn,
motatɨgmautol mɨn nolkeikeiən kəmnətəmimimɨn.

7-8 Aupən, iəmeruh itəmah məhrun məmə itəmah nəutaiu əsanən e suaru əhruahru
e nəmiəgəhiən rəhatəmah, məmə nəkotətəuarus mak, mətəu rəueiu, nəmohtəlɨg. Uhgɨn
təmauɨn rəkɨs e təmah. ?Tol lanəha, iəkolkeikei məmə iəkətapuəh-to məmə, pəh mɨn
kəutaiu pəsɨg e rəhatəmah suaru, mautiuvi kalɨn itəmah məmə onəkotohtəu=pən mɨn
Lou? !Iəkəhrunməmə ko Uhgɨn tɨsəniəhuiən itəmah lanəha!

9 In təhmen e nəghatiən kəti iətəm kətəni lanəha məmə, “Ilah kəmohsuv nəuan nɨgi
tərah kəti, tɨnateviə, mətərəkɨn nətəlɨgiən rəfin rəhatəmah.” 10 Mətəu iəkəhrun məmə
nɨpəhriəniən Iərmənɨg otol nətəlɨgiən rəhatəmah tuvamɨnmol kətiəh kitahmin iəu. Kəni
iəkəhrun vivi məmə iətəmimi u iətəm tətərəkɨn rəhatəmah nətəlɨgiən lanko, nati əpnapɨn
in iətəmi asoli uə in iətəmi əhro kəti, mətəu Uhgɨn otol nalpɨniən kəm in.

11 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, nəghatiən nəuvein kətəni məmə iəu, iətəni pətɨgəm
əhanəhməmənətəmikəmotəhatətəeUhgɨnokəkeikei kəhgi=pən ilahməməUhgɨnotasiru
e lah. Mətəu nəghatiən əha səniəmə nɨpəhriəniən. Nəmə iəu iətəni pətɨgəm lanəha, kəni
nətəmimi mɨn u nətəm kəutan itəmah min ilah, nɨkilah otagiən əmə ohniəu. !Mətəu
oteruh-to! Nətəm Isrel nəuvein, kəutərəkɨn əhanəh iəu, kəutohtəu iəu, mautoh iəu,
mətəu-inu iəu iatəni pətɨgəm məmə nɨmɨsiən rəha Iesu e nɨgi kəməluau, in əmə u, in
otosmiəgəh itah. 12 !E rəhak nətəlɨgiən, nətəmimi mɨn ko nətəm kəutərəkɨn nətəlɨgiən
rəhatəmah mautəni məmə okəkeikei kəhgi=pən itəmah, təuvɨr məmə ilah okəhuvən
motətei motərəkɨn aru ilahmɨn!

13Mətəu piakmɨnmɨne nəuvɨnɨkmɨn, Uhgɨn təmauɨn e təmah, kəni mɨtɨs rəkɨs itəmah,
məmə Lou iətəmUhgɨn təməfən kəmMosɨs in otəsələsiən itəmah. !Onəutətəu vivi itəmah!
Nɨkitəmahotəsəhtiənməmə, “Təuvɨr, iəu inagɨmrəkɨs e Lou əha. Rəueiu əha, iəu iəkəhrun
* 5:3 E nauəuə u, nian Pol tətəghati e noliən rəha nəhgi-pəniən, in tətəghati e noliən rəha nəhgi-pəniən rəha nətəm
Isrel. Noliən rəhalah in tol pɨsɨn e noliən rəha nətəmEntəni. Afin-to “əhgi=pən” e tiksɨnəri.
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noliən natimnati rəfin iətəm nɨkik aupən tolkeikei.” Itəmah, onəsotəniən lanəha. Mətəu
nolkeikeiən rəhatəmah otəkeikei mol itəmah nɨkitəmah tagiən məmə onəkotasiru e
təmahmɨn.

14 Noliən əha, in tatɨtəu=pən vivi nəghatiən kəti rəha Lou, u iətəm tətəmkərain rəfin
nəghatiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəha Lou, in tətəni məmə, “Ik, onəkolkeikei nətəmimi rəfin,
kəni matol təuvɨr kəm lah, təhmen əməmə ik natol aru kəm ik.” 15 Itəmah onəkotəkeikei
motətəu vivi itəmah. Nəmə itəmah nautol tərah kəm təmah mɨn, nəkotəhmen əmə e kəi
mɨn, kautus aru əmə ilahmɨn, kəni nəghatiən rəhatəmah otərəkɨn itəmah.

Noliən rəha
Narmɨn Rəha Uhgɨnmɨne
noliən rəha nətəmimi

16 Iəu, iəkolkeikei mə iəkəni nəghatiən kəti kəm təmah. Itəmah, Narmɨn Rəha Uhgɨn
otəkeikei matit itəmah kəni itəmah nəkotohtəu=pən, kəni itəmah məsotələsiən noliən
tərah aupən rəhatəmah, iətəm nəmotos motair mohietɨgəm=pa. 17 Noliən tərah aupən
əha, inu u, nautol natimnati tərah iətəm nətəlɨgiən əuas rəhatəmah tolkeikei. Mətəu
noliən əha, in təməki e noliən rəhaNarmɨnRəhaUhgɨn in təsolkeikeimɨniənnoliən tərah
aupən kəmotos motair=pamautol. Noliənmil əha katuol tɨkɨmɨr kəm laumɨn, kəni tatol
məmənəsotoliənnoliən təuvɨrmɨn iətəmnəkotolkeikeiməməonəkotol. 18Sotaluiənenati
u. NəməNarmɨn Rəha Uhgɨn tatit itəmah, konu Lou in təsəlis-ərainmɨniən itəmah.

19 Kitah kotəhrun əmə noliən tərah aupən rəha nətəmimi nətəm kəmotos motair=pa
mautol. Nɨpətanmɨne nəmanmɨne, kautit oneuən ilahmɨn; kəni ilah kautol noliən tərah
rəfin iətəm tol naulɨsiən o nəniən; rəhalah nətəlɨgiən tatuvən pɨk o noliən tərah mɨn əha.
20 Ilah kəutəfaki kəmnarmɨ nati mɨn, məutəmki nərɨk, mautos təmafə tərahmɨn, mautol
kləpə, mɨne. Kəni mautol mɨn tɨməti, mautəməu, mautetet, mautol niəməha, məutəfəri
aru əmə ilah, mautəuəri ilah mɨn, kəni nəmə rəhalah nətəlɨgiən tol pɨsɨn pɨsɨn, kəni
ilah kəutahi ilah mɨn. 21Nɨkilah tətakləh e natimnati rəha nətəmimi pɨsɨn, məutəmnɨm
nəmnɨmiən mɨn məutapɨs lan, kəni mautol lafet məutagiən lan o noliən tərah mɨn əmə,
mautol mɨn natimnati tepət mɨn tol lanəha. !Iatəni mɨn təhmen=pən əmə məmə iəməni
aupən məmə, autətəu vivi itəmah! Mətəu nətəmimi kautol noliən mɨn əha, ko ilah
kəsəhuvaiənmotatɨg ahgəl narmənɨgiən Rəha Uhgɨn iətəm tatol əpenə-penə lan.

22 Mətəu nəua Narmɨn rəha Uhgɨn iətəm tateviə e nəmiəgəhiən rəha nətəmimi rəha
Uhgɨn, in tol lanu lan. Ilah kotolkeikei nətəmimi, kəni nɨkilah tətagiən, konunəməlinuiən
tətatɨg e nɨkilah, kəni rəhalah nətəlɨgiən təfəməh, kəni məutasəkəhruin iətəmimi, kəni
rəhalahnoliən in təuvɨr pɨk. Kəni nətəmimi kotəhrunməmə ilahnətəmi əhruahru, kautol
nəuə. 23Kəni ilah nətəmi mətɨg mɨn. Kəni ilah kəutarmənɨg e nətəlɨgiən mɨn mɨne noliən
mɨn rəfin rəhalah. Nəmə nautol noliənmɨn u, kəni nautol natimnatimɨn rəfin agɨn iətəm
Lou tətəni! 24Kitah u nətəmimi rəha Iesu Krɨsto, kitah kɨnotəpəh rəkɨs noliən tərah mɨn
rəhatah, u kəmautol natimnatimɨn iətəmnətəlɨgiən tərah əmə rəhatah tolkeikei. Təhmen
əmə lanəhaməmə, kəməhti=pən nətəlɨgiən tərahmɨn rəhatah e nɨgi kəməluau.

25 !Koteruh-to! Narmɨn Rəha Uhgɨn in təməfa rəkɨs nəmiəgəhiən kəti kəm tah, kəni
təuvɨr məmə kitah okotaliuək e noliən təuvɨr mɨn rəhan. 26 Tərah məmə kitah okotəfəri
kəni motəfəri aru itah, motiuvi-pəri nərahiən, kəni mautetet itahmɨn.

6
Təuvɨrməmə kotasiru

e katipə əfɨgəmrəhatahmɨn
1 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, nəmə itəmah kəti təmei e rəhan nəmiəgəhiən, təuvɨr
məmə itəmah ko, Narmɨn Rəha Uhgɨn tatit itəmah, onəkotəkeikei motasiru lan motəgəu
əhruahru. Mətəu onəsotagət pɨkiən lan, onəkotəghati mətɨg əmə kəm in, motol məmə
nɨkitəmah mɨn tətahmə ohni. Mətəu autətəu mɨn itəmah, məmə nati kətiəh əmə iətəm
itəmah onəkotəniəhu itəmi ohni, otəsekəu=pa mɨniən o təmah. 2 Itəmah onəkotasiru
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lanəha e təmah mɨn. Onəkotəlis pəti nati fɨgəm rəhatəmah mɨn. Nəmə nautol lanəha,
kəni itəmah nəkotətəu=pən vivi nati nak iətəmLou rəha Krɨsto tətəni.

3Təsəuvɨriənməmə kitah okotəfəri aru itah. Nəmə iətəmikəti nɨkin təhtiməmə “Iəu, iəu
iətəmi agɨn kəti,” iətəmimi u, nɨkin təteiuə lan, mətəu in təruruməseruhiənməmə in nati
əpnapɨn əmə. 4-5Mətəu itəmah onəkotəkeikei moteruh vivi-to natimnati iətəm nautol.
Tol lanəha məmə, ko nəsakil aruiən rəham uək mɨne uək rəha iətəmimi kəti mɨn. Mətəu
nateruh vivi əmə rəham uək. Mətəu-inu, nətəmimi rəhalah uək mɨn tol pɨsɨn pɨsɨn. Kəni
ilah kautos katipə fɨgəmpɨsɨnpɨsɨnmɨnenəmiəgəhiən rəhalahkətiəhkətiəh. Mətəu təuvɨr
məmə nɨkim otagiən o rəham uək, nəmə rəham uək təuvɨr əmə.

6 Itəmah u, təuvɨr məmə itəmah nəkotətuati e natimnati mɨn nəuvein kəm rəhatəmah
nəgətunmɨn, nətəmkəutəgətun itəmah e nəghatiən rəha Uhgɨn.

7 Əutətəu itəmah, soteiuə aruiən e təmah mɨn məmə itəmah nəkotəhrun noliən nati
əpnapɨn kəti iətəm nɨkitəmah tərah aupən tolkeikei. Kəni ko nəsotoliən ialməli e Uhgɨn.
Nɨkitəmah təsəhtiən məmə Uhgɨn otəsoliən nalpɨniən kəm təmah. Ik nəmɨsuv nəua nɨgi
nak e rəham nasumiən, kəni onəkəhli aru mɨn nəuan, mun. 8 Iətəmimi iətəm tətasum e
noliən tərah aupən, iətəm kəmotos motair=pa mautol, təhmen e nəua nɨgi tərah e rəhan
nəmiəgəhiən, in otəkeikei məhli nəuan tərah mun, konu nəua nɨgi u, otəuə e nəuan,
nɨpətɨn u, Nɨmɨsiən. Mətəu iətəmimi iətəm tətərfei nəua nɨgi təuvɨr, iətəm Narmɨn Rəha
Uhgɨn təməfən, Narmɨn Rəha Uhgɨn otol təuə e nəuan təuvɨr kəti, kəni in otəhli. Nərgɨ
nəua nɨgi u, in Nəmiəgəhiən Itulɨn iətəmnaunun tɨkə.

9 Sotəpəouiən e noliən iətəm təuvɨr, mətəu-inu kitah okotəhli nəua nɨgi təuvɨr əha, e
nian əhruahru rəhan, nəmə kəsotəpəhiən uək. 10 Kəni tol lanəha, nian mɨn rəfin iətəm
kotəhrun noliən, pəh kautol təuvɨr kəm nətəmimi rəfin, kəni motatɨg mautol tepət mɨn
kəmnətəmimɨn u kotəhmen e piatahmɨnmɨne nəuvɨnɨtahmɨn e Iesu Krɨsto.

Naunun nəghatiən rəha Pol
11Oiəkətei rəkɨsnaununnəghatiənrəhakenauəuəenəhlmək əmə.* Itəmahonəkoteruh

məmə letəmɨn rəhak, ilah iahginmɨn.
12 Nətəm Isrel u kəutəni məmə okəkeikei kəhgi=pən itəmah, ilah kotolkeikei məmə

okəutəfəri əmə e nəhmtɨ ilah mɨn nəuvein o nati u. Mətəu ilah kəutəni lanəha o nati
kətiəh əmə. Nəmə kəutəni pətɨgəmməmə nɨmɨsiən rəha Krɨsto əmə əpəha e nɨgi kəməluau
təhrun nosmiəgəhiən nətəmimi, kəni nətəmIsrel nəuveinmɨn okautol nərahiən kəm lah.
13Kəni mɨne nati kəti mɨn, nətəmimɨn əha, kotolkeikei məmə okəhgi=pən itəmahmətəu-
inu kəutəfəri əmə məmə okotiuvi kalɨn nətəlɨgiən rəhatəmah lan. Kəni motiuvi kalɨn
itəmah, nəkotohtəlɨg məhuvənmɨn e nəhlmɨ Lou rəha nətəm Isrel. Mətəu oteruh-to, ilah
mɨn kəsotohtəu=pən viviən natimnati mɨn iətəmLou tətəni.

14Mətəu iəu rəhak, iəu iəsəni-vivi aruiən iəu o nati kəti iəu iəmol. Mətəu iəkolkeikei
məmə iəkəni-vivi əmə nati nak Iərmənɨg Iesu Krɨsto təmol e nian in təmɨmɨs e nɨgi
kəməluau. Nati əha inəha, iəsolkeikeimɨniənnati kəti rəhanəhuenɨftəniu, kəninətəmimi
rəha nəhue nɨftəni u, kəsotolkeikeiən məmə kotəhrun iəu. 15 Nəmə Uhgɨn otol iətəmi
kəti tuva in iətəmimi vi, kəni in otol iətəmi əha təhruahru e nəhmtɨn, nati əpnapɨn
nəmə kəməhgi=pən uə kəməsəhgi-pəniən. 16 Kəni rəueiu, iətəfaki o nətəmimi mɨn u
kəutohtəu=pən vivi nəghatiən u, ilah nəuanɨləuɨs əhruahru mɨn rəha Uhgɨn. Iətəfaki
məmə, pəh nəməlinuiən rəha Uhgɨnmɨne rəhan nasəkəhruiniən otatɨg o lah.

17Rəhak u naunun nəghatiən. Iəu iəsolkeikeiən məmə iətəmi kəti otəni mɨn nati tərah
lak. Mətəu-inkonu iatəmki əhanəh nɨmei nɨməgɨm iətəm kəməhti iəu e kəpiel apɨn kəni
kəmalis iəu. Nɨmei nɨməgɨmmɨn u, tətəgətunməmə iəu, slef rəha Iesu.

18 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, iətəfaki məmə Iərmənɨg Iesu Krɨsto otəfɨnə rəhan
nəuvɨriən kəm təmah. Əuəh.
* 6:11 Pol təhrun əmə nəteiən nauəuə, mətəu e nian əha, nətəmimi tepət kəməutos iətəmi kəti mɨn məmə otətətei
nəghatiənmɨn rəhalah. Suah kəti təməharəg ilau Pol mətei nəghatiən rəhan. Kəni Pol aru təmətei fes 11 u.
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Efəsɨs
Nauəuə iətəmPol təmətei tuvən kəmnəfakimɨn ikɨn Efəsɨs

Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u Efəsɨs
?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Pol təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei nauəuə u tatuvən kəm niməfaki əpəha Efəsɨs,

kənimolkeikeiməmə ilah okotafin kənimotahli=pən tuvən kəmniməfaki pɨsɨnpɨsɨnmɨn
iuəkɨr.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Pol təmətuəuin niməfaki əpəha Efəsɨs, kəni

mətatɨg ilah min ilah o nu kɨsɨl. Kəni in tolkeikei pɨk ilah, kəni ilah kotolkeikei pɨk in.
Efəsɨs in taun asoli kəti e nɨtəni asoli u Esiə, kəni in ikɨn təuvɨr kətiməməPol otəni pətɨgəm
nəghatiən ikɨn rəha Uhgɨn.
?Təmətei nauəuə u o nak? Pol tolkeikei məmə otəfəri nətəlɨgiən rəhalah. In tolkeikei

məmə otəni pətɨgəmnoliən əhruahru, mɨne uək rəha niməfaki, kəni nəghatiən u tatuvən
kəmniməfaki e ikɨnmɨn rəfin.

1 Iəu Pol, u iəu aposɨl kəti rəha Krɨsto Iesu, iətəmUhgɨn təmɨtəpɨn rəkɨs məmə iəu rəhan
aposɨl. Iətəni təuvɨr kəm təmah rəfin nəfaki mɨn əpəha Efəsɨs iətəm nautaskəlɨm əskasɨk
nəhatətəiən rəhatəmah e Krɨsto Iesu.

2 Pəh Uhgɨn u Tatə rəhatah, mɨne Iərmənɨg Iesu Krɨsto, okuətuati e nəuvɨriən mɨne
nəməlinuiən kəm təmah.

Nəuvɨriən iətəmUhgɨn təməfən e Krɨsto
3 Nəni-viviən tatuvən o Uhgɨn u Tatə rəha Iərmənɨg Iesu Krɨsto rəhatah. E Krɨsto, in

təmətuati e narmɨtah nəuvɨriən rəfin əha iətəm təmsɨpən e negəu e neai. 4 Tol lanu,
mətəu-inu nian Uhgɨn təməsol əhanəhiən neai mɨne nɨftəni, mətəu in təmɨtəpɨn itah
məmə kəhuva kətiəh kitah Krɨsto, kəni məmə e nəhmtɨn, kitah kotəhruahru kəni kəseh-
pəniən noliən tərah kəti e kitah. 5Mətəu-inu Uhgɨn tolkeikei pɨk itah, uərisɨg in təmol
natimnati, mətəu in təmɨtəpɨn rəkɨs itah məmə okəhuva nenətɨn mɨn e Iesu Krɨsto. Nati
əha tatɨtəu=pən əmə nəuian mɨne nati nak iətəm in tolkeikei. 6 Təmol lanəha məmə
kitah okotəni-vivi Uhgɨn o rəhan nəuvɨriən iətəm in təuvɨr tapirəkɨs, nəuvɨriən əha iətəm
təmətuati əpnapɨn əmə kəm tah e Nətɨn iətəm in tolkeikei pɨk. 7 Mətəu-inu nɨra Krɨsto
təmaiu, kitah kəməhuva kətiəh lan, kəni Uhgɨn təmɨtɨs itah e rəhatah noliən tərah mɨn,
inəha təmafəl rəkɨs noliən tərah mɨn rəhatah. !Nɨpəhriəniən, nəuvɨriən rəha Uhgɨn in
iahgin tapirəkɨs! 8Kəni təməfa nəuvɨriən əha iətəm təfɨgəmmapirəkɨs.
E neinatɨgiənmɨne nəhruniənmɨn rəfin rəhan, 9nɨkin tagiənməmə təmol əpu kəm tah

nati oneuən e nəlpəkauiən e rəhan nəghatiən, iətəm in otol e Krɨsto. 10Kəni inu nətəlɨgiən
rəha nəlpəkauiən inəha. O nian kəti, e nian əhruahru rəhan, in otəhlman e natimnati
rəfin e neai mɨne nɨftəni okəhuvaməutatɨg ahgəl e narmənɨgiən rəha Krɨsto.

11Uhgɨn tatol natimnati rəfin tətuva təhmen əməməmə inu təməni tol lanəha. Aupən
aupən agɨn in təmɨtəpɨn itah məmə okəhuva rəhan mɨn nian təmiuvi=pa itah kəhuva
motol kətiəh kitah Krɨsto. 12 Təmol lanəha məmə itɨmah nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel u
iəmotaupən motəhatətə e Krɨsto, itɨmah iəkotol məmə nətəmimi okotləfəri nərgɨ Uhgɨn
iətəmnəsanəniən asoli rəha nəhagəhagiən tətatɨg lan.

13 Kəni itəmah Nanihluə* mɨn, nəməhuva kətiəh itəmah Krɨsto nian itəmah mɨn
nəmotətəu nəghatiən pəhriən, nanusiən rəha nosmiəgəhiən. Nəmotəhatətə lan, kəni
Uhgɨn təfɨnə Narmɨn Rəhan kəm təmah təhmen e nəmtətiən kəti məmə itəmah rəhan
mɨn. 14 Mətəu-inu kitah kəmotos Narmɨn Rəha Uhgɨn, kəni kitah kotəhrun vivi məmə
1:1 Uək 18:19-21; 19:1 1:3 Efəs 2:6 1:4 Jon 15:16 1:5 Jon 1:12 1:7 Efəs 2:7; Kol 1:14 1:9 Rom 16:25
1:10 Kol 1:16,20 1:11 Rom 8:28-29 * 1:13 Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri.
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Uhgɨn otəfa natimnati təuvɨrmɨn kəmtah iətəmin təməniəkɨsməmə in otol. Kitah okotos
natimnati mɨn əha nian Uhgɨn otɨtɨs itah u rəhanmɨn. Inu otol məmə nətəmimi okotəni-
vivi Uhgɨnmətəu-inu in ilɨs tapirəkɨs.

Nəni-viviənmɨne nəfakiən rəha Pol
15-16Mətəu-inu o natimnati mɨn u, iətəfaki o təmah nian rəfinmətəuarus=pa u rəueiu,

kəni iatəni tagkiu kəm Uhgɨn o təmah nian rəfin. Noliən əha iəmətuəuin nian iəmətəu
nanusiən e rəhatəmahnəhatətəiən e Iərmənɨg Iesu,mɨne rəhatəmahnolkeikeiən onətəm
kəutəfaki mɨn rəfin. 17 Iətəfaki o təmah kəm Uhgɨn iətəm in Uhgɨn rəha Iərmənɨg Iesu
Krɨsto rəhatah, kəni in Tatə iətəm kətəni-vivi katɨsiai pɨk agɨn. Iətəfaki məmə in otəfɨnə
narmɨn rəha neinatɨgiənmɨne nəhruniənməmə nəkotəhrun vivi in təhmɨnmɨn.

18Kəni iətəfakimɨnməmə in oterəhe rəhatəmahnətəlɨgiənməməonəkotəhrunnati nak
nəmotələhu=pən əskasɨk rəhatəmahnətəlɨgiən lan, itəmahnətəmUhgɨn təmauɨne təmah.
Kəni iətəfakimɨnməməonəkotəhrunməməUhgɨnotəfɨnənati təuvɨr tapirəkɨs kəmtəmah
u nəutəhatətə e Krɨsto.†

19Kəni iətəfakimɨnməməonəkotəhrunnəsanəniənrəhanməmə in iahginpɨkagɨn, kəni
nəsanəniən əha tatol uək e nəmiəgəhiən rəhatah nətəm kəutəni nɨpəhriən e Iesu. Kəni
nəsanəniən əha in təhmen əmə e rəhannəsanəniən asoli 20 iətəmtəmol Iesu təmiəgəhmɨn
enɨmɨsiən, kəni təmolməmə in təmuvamətəharəgenɨkalɨUhgɨnmaruenegəueneai, ikɨn
ima nəsanəniən mɨne nɨsiaiən. 21Kəni Iesu in ilɨs e nətəmi asoli mɨn mɨne nepətiən mɨn
rəfin, mɨne narmənɨgiən mɨn rəfin, mɨne nəsanəniən mɨn rəfin, mɨne nərgɨn mɨn rəfin,
e nian u rəueiu, mɨne e nian iətəm otəpanuva. 22 Kəni Uhgɨn təmələhu=pən natimnati
rəfin agɨn kəutatɨg ahgəl narmənɨgiən rəhan, kənimol in tuva rəhn-kapə natimnati rəfin,
kəni inuotasiru eniməfaki. 23Kəniniməfaki innɨpətɨ Iesu, kəninəlpəkauiənrəhaUhgɨne
Krɨsto tətuvanɨpəhriəniəneniməfaki, kəni enoliənmɨn əmə əha, nəlpəkauiən rəhaUhgɨn
o natimnati rəfin tətuva pəhriən e Krɨsto.

2
Nəmiəgəhiən vi e Iesu

1 Itəmah u, aupən təhmen əmə məmə nəmohmɨs e narmɨtəmah mətəu-inu nəmotəhti
nəuia Uhgɨn, kəni motol noliən tərah mɨn. 2Nəmautan mautol noliən tərah rəha nɨftəni,
kəni mautol nəuia iətəmi tətarmənɨg e nəsanəniən rəha nərahiən rəha nɨmagəuagəu,
u Setən. In əmə əha narmɨn tərah iətəm tatol uək rəueiu e nəmiəgəhiən rəha nətəmi
u kəutəhti nəuia Uhgɨn. 3 Itɨmah mɨn iəmautatɨg lanəha təhmen əmə e lah nian kəti
aupən. Nɨkitɨmah tolkeikei noliən tərah mɨn, kəni itɨmah iəmautol nərahiən əha iətəm
kəmotol nɨkitɨmah tagiən. Nati nak iətəmtəmsɨpən e nɨkitɨmahmɨne nətəlɨgiən tərahmɨn
rəhatɨmah, mətəu itɨmah iəmautohtəu=pən əmə ilah. Kəni nian iəmotair, mətəu noliən
tərah tɨnatɨg rəkɨs e nɨkitəmah, təhmen əmə məmə noliən tərah tɨnatɨg rəkɨs e nətəmi
əpnapɨn mɨn. Kəni nɨki Uhgɨn tətahmə o noliən tərah mɨn rəhatɨmah, kəni in otəkeikei
mol nalpɨniən kəm tɨmah.

4 Mətəu Uhgɨn, in təriauəh e nolkeikeiən o tah, kəni rəhan nasəkəhruiniən o tah in
iahgin pɨk. 5Kəni nati əpnapɨn e nian əha təhmenməmə kəmohmɨs e narmɨtah o noliən
tərah mɨn, mətəu in təmol itah kotəmiəgəh kitah Krɨsto mətəu-inu in tolkeikei pɨk itah.
(Otətəlɨg-to lan. E nəuvɨriən rəhan, in təmosmiəgəh itəmah.) 6Kəni Uhgɨn təməfəri itah,
kitah Krɨsto, kəni təmolməmə kitah kotəharəg kitah Krɨsto e negəu e neai.

7Uhgɨn təmol lanəhaməmə e nian iətəmotəpanuva, in otəgətun rəhan nəuvɨriən iətəm
in iahgin tapirəkɨs agɨn, kəni kitah kauteruh rəhan nəuvɨriən e noliən təuvɨr rəhan kəm
1:14 2Kor 1:22 1:17 Kol 1:9 † 1:18 Nati təuvɨr u tətəghati e nəmiəgəhiən itulɨn itəmah Uhgɨn əpəha e negəu e
neai. 1:19 Kol 1:11 1:20 Sam 110:1; 2Kor 13:4; Kol 2:12 1:21 Kol 1:16; 2:10 1:22 Sam 8:6 1:23 Rom
12:5; Efəs 4:10,15; Kol 1:18 2:2 Kol 3:7; Tait 3:3 2:3 Kol 3:6 2:5 Kol 1:21; 2:13 2:6 Kol 2:12
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tah e Krɨsto Iesu. 8 E nəuvɨriən asoli rəha Uhgɨn iətəm in təmətuati lan kəm təmah, in
təmosmiəgəh itəmahenəhatətəiən, kəni natimnatimɨn əha, səniəmə itəmaharunəmotol,
mətəu in nati kəti iətəm Uhgɨn tətəfa əpnapɨn əmə kəm təmah, 9 səniəmə e uək kəti iətəm
itəmahnəmotol, kəni tol lanəha ko iətəmikəti təsəfəri aruiən in ohni. 10Tol lanəhamətəu-
inu inUhgɨn iətəmtatoluəkenəmiəgəhiənrəhatah, kəni in təmol itaheKrɨstoməməkitah
okotol uək mɨn iətəm kotəuvɨr. Uək mɨn u, Uhgɨn tɨnol əpenə-penə rəkɨs lan məmə kitah
okotol ilah.

Ilah kəməhuva kətiəh e Krɨsto
11 Tol lanəha, itəmah onəsotaluiən məmə nian nəmotair, kəni itəmah səniəmə

nəuanɨləuɨs rəha Isrel. Kəni nətəm Isrel nətəm kɨnəhgi=pən rəkɨs ilah, ilah kəmotəni
məmə itəmah Nanihluəmɨn mətəu-inu kəsəhgi-pəniən itəmah. Mətəu nati u, in nati kəti
iətəm katol əmə e nɨpətɨ iətəmimi, mətəu təsekiən nɨkilah. 12 Kəni onəsotaluiən məmə e
nian əha, itəmah nəmotəhtul isəu o Krɨsto, itəmah səniəmə nətəm Isrel əhruahru, mətəu
itəmahNanihluəmɨn əmə, kəninəniəskasɨkiənmɨnrəhanasiruiənrəhaUhgɨnkəmnətəm
Isrel aupən iətəm kəməlis ilah lan e Uhgɨn, ko təsuvaiənməmə rəhatəmah. Nəmiəgəhiən
rəhatəmah e nəhue nɨtəni u in təmol lanəhaməmə, itəmah nəmotəruru agɨn Uhgɨn, kəni
rəhatəmah nuhuiniən tɨkə agɨnməmə onəkəhuvənməutatɨg itəmahUhgɨn əpəha e negəu
e neai. 13 Mətəu itəmah mɨn u aupən nəmotan isəu o Uhgɨn, nəməhuva kətiəh itəmah
Krɨsto Iesu, kəni rəueiu nəməhuva pəhriən o Uhgɨn e nɨra Krɨsto.

14 Tol lanəha mətəu-inu Krɨsto pɨsɨn əmə təmələhu nəməlinuiən, təməlis nəuanɨləuɨs
rəha IsrelmɨneNanihluəmɨnkəhuvakətiəhməmə ilahnətəmkətiəhmɨn əmə. Aupən, Lou
rəhanəuanɨləuɨsmɨn rəha Isrel təməuəri ilahmɨneNanihluəmɨnmatolməmə ilahkautol
tɨkɨmɨr, təhmen=pən əmə e nɨpəgləuahtəniəkɨs kəti tətəuəri nətəmimi əpəha e nɨtəuət kəti
mɨne nətəmimi əpəha e nɨtəuət kəti mɨn. Mətəu Krɨsto təmɨrəuei nɨpəgləuahtəni əha.
15Təmol lanəha nian in təmɨmɨs e nɨgi kəməluau, kəni təmolməmə kitah okotəpəh nɨtəu-
pəniən Loumɨn rəfin rəha nətəm Isrel məmə okotəhruahru e nəhmtɨUhgɨn. Krɨsto təmol
lanəha məmə in otol nətəm Isrel mɨne Nanihluə mɨn kəhuva kətiəh lan. Kəni e noliən
əha, in təmələhunəməlinuiən. 16Kəni e nɨmɨsiən rəhan enɨgi kəməluau, Krɨsto təmos ilah
kəhuva kətiəh, kəni mit ilah mohtəlɨg=pən o Uhgɨn, kəni mol rəhalah tɨməti tamis. 17 In
təmuva mətəni pətɨgəm nəməlinuiən kəm təmah u aupən nəməutatɨg isəu o Uhgɨn, kəni
mətəni pətɨgəmnəməlinuiən kəm tɨmah u iəməutatɨg iuəkɨr o Uhgɨn. 18Kəni rəueiu e nati
nak iətəm Krɨsto təmol, kitah rəfin nətəm Isrel mɨne Nanihluə mɨn, kotəhrun nuvaiən o
Tatə Uhgɨn e Narmɨn Rəhan kətiəh əmə.

19 Kəni tol lanəha, səniəmə itəmah iapɨspɨs mɨn uə nətəm ihluə, mətəu rəueiu itəmah
natɨgmɨn e negəu e neai itəmah nətəmkəutəhatətə e Iesu, kəni itəmah nenətɨUhgɨnmɨn.
20Kitahkotəhmeneniməkəti rəhaUhgɨn iətəmnəhlkɨnimə inKrɨsto Iesu, kəni aposɨlmɨn
mɨne iəni mɨn, ilah nəhlmɨ nimə asoli mɨn, 21-22kəni Krɨsto tatɨlpɨn itəmah Nanihluəmɨn
e nimə əha təhmen e nəhlmɨ niməmɨn, kəni tatuvləkɨn nəhlmɨ niməmɨn rəfinməmə ilah
okəhuva nimə əhruahru rəha nəfakiən kəm Iərmənɨg, iətəmUhgɨn tətatɨg ikɨn e Narmɨn
Rəhan.

3
Pol təməni pətɨgəmnəlpəkauiən oneuən rəha Uhgɨn

1 IəuPol, iəmənipətɨgəmnanusiənrəhaKrɨsto IesukəmtəmahNanihluəmɨn, kəni kəməfa
iəu e kaləpus ohni, kəni iətatɨg ikɨnu rəueiu.

2 Itəmahnəkotəhrun rəkɨsməməUhgɨn təməfa uək asoli u kəmiəuməmə iəkəni pətɨgəm
nəuvɨriən rəhan kəm təmah. 3Təhmen e nəghatiən iətəm iəmətei rəkɨs kəm təmah, iətəni
məməUhgɨnpɨsɨn əmə təmol əpunati oneuən rəhankəmiəu. 4Nianonəkotafinnəghatiən
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əha, kəni onəkotəhrun rəhaknəhruniən enɨpətɨnəghatiən rəhanəlpəkauiənoneuən rəha
Uhgɨn e Krɨsto. 5Uhgɨn təməsol əpuiən nati u kəm nətəm aupən, mətəu rəueiu tɨnol əpu
e Rəhan Narmɨn kəm rəhan mɨn aposɨl mɨn mɨne iəni mɨn iətəm təmɨtəpɨn rəkɨs. 6Nati
oneuən əha məmə e nanusiən təuvɨr əmə, Nanihluəmɨn, ilah mɨn kəməhuva motəhmen
e nətəm Isrel o nosiən nəuvɨriən rəha Uhgɨn, kəni ilah kəməhuva kətiəh, kəni kautos pəti
nəuvɨriən rəha Uhgɨn e nəniəskasɨkiən rəhan e Krɨsto Iesu.

7E nəuvɨriən asoli iətəmUhgɨn təməfa əpnapɨn əmə kəm iəu e nəsanəniən asoli rəhan,
in təməfa uək u rəha nəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr əha. 8 Nati əpnapɨn iəu ləhtəni
agɨn e nətəmimi rəfin rəha Uhgɨn, mətəu e nəuvɨriən rəhan, Uhgɨn təməfa uək u, məmə
iəkəni pətɨgəm kəm təmah u Nanihluə mɨn, nəuvɨriən mɨn rəha Krɨsto iətəm ko kitah
kəsotəhruniən ilah rəfinmətəu-inu ilah tepət naunun tɨkə, 9kəni iəkol əpu kəmnətəmimi
rəfin noliən iətəm Uhgɨn təmol rəhan nəlpəkauiən oneuən otuva miet pətɨgəm. Uhgɨn u
təmol natimnati rəfin, in təmətəhluaig e nəlpəkauiən əha nuvəh rəkɨs.

10 In təmol lanəha məmə rəueiu in otol pətɨgəm kəm iərmənɨg mɨn mɨne nepətiən
mɨn əpəha e magəuagəu rəhan neinatɨgiən iətəm suaru rəhan tepət tepət. Kəni ilah
okoteruh rəhanneinatɨgiənnian okotehniməfaki. 11 Inunəlpəkauiən rəhan iətəmtətatɨg
itulɨn, kəni təmuva nɨpəhriəniən e Krɨsto Iesu, Iərmənɨg rəhatah. 12 Kəni mətəu-inu e
Krɨstomɨne rəhatah nəhatətəiən lan, kitah kotəhrun nuvaiən nian rəfin otəhtul e nəhmtɨ
Uhgɨn məsotəgɨniən. 13 Tol lanəha, iəkətapuəh o təmah məmə sotoliən məmə nətəlɨgiən
rəhatəmah teiuaiu e nahməiən iətəm iətatɨg lan ikɨnu. Iətətəu nahməiən o təmah, kəni in
otasiru e rəhatəmah nəmiəgəhiən.

Nəfakiən rəha Pol
14Mətəuenatimnatimɨn əha iətəmiəu iəməni rəkɨs, kəni iətasiəulɨnmətəfakikəmUhgɨn

Tatə, 15 iətəm in təmol nətəmimimɨn rəfin e nəhue nɨtəni mɨnmɨne əpəha e negəu e neai.
16 Nəsanəniən mɨne nolkeikeiən mɨne neinatɨgiən rəha Uhgɨn in tepət təuvɨr tapirəkɨs,
kəni iəkətapuəh o Uhgɨn məmə Narmɨn Rəhan otol nɨkitəmah təsanən e nati təuvɨr mɨn
əha rəhan 17məmə e nəhatətəiən rəhatəmah e Krɨsto, in otatɨg kətiəh e nɨkitəmah. Kəni
iətəfaki mɨn məmə nəmiəgəhiən rəhatəmah oteiuaiu mamnɨm vivi e nolkeikeiən rəha
Uhgɨn 18məmə itəmah nətəmi rəfin iətəmnəutəhatətə e Krɨsto, onəkoteh vivi nolkeikeiən
asoli rəha Krɨsto iətəmnaunun tɨkə. In teiuaiu tapirəkɨs lokamnɨmapɨn. In təri tapirəkɨs
məhau mɨn. Suaru rəhan taiu tapirəkɨs suaru rəha mɨtɨgar. In iahgin tapirəkɨs nəhue
nɨftəni rəfin agɨn. 19 Nolkeikeiən əha rəha Krɨsto, ko kəsotəhrun rəfiniən mətəu-inu in
iahginpɨk,mətəu iətəfakiməməonəkotəhrunvivi nolkeikeiən əhaməməUhgɨnotəriauəh
e nəmiəgəhiən rəhatəmah e noliən təuvɨr mɨn rəfin rəhan.

20 !Kəni pəh kotəfəri nərgɨ Uhgɨn! E nəsanəniən rəhan iətəm tatol uək e nəmiəgəhiən
rəhatah, in təhrun noliən natimnati tapirəkɨs agɨn natimnati rəfin iətəm nɨkitah tətəhti
uə kəutətapuəh ohni. 21 Pəh kitah niməfaki kotol kətiəh kitah Krɨsto Iesu mautəni-vivi
Uhgɨn nian rəfinmatuvənmatuvən əmə lanko naunun tɨkə. !Əuəh!

4
Kitah kətiəh e Krɨsto

1Uhgɨn aru təmauɨn e təmahməmə itəmah nəkəhuva rəhanmɨn nətəmimi, kəni təmauɨn
itəmah məmə nəkəutaliuək e nəmiəgəhiən iətəm təhruahru agɨn. Tol lanəha, iəu Pol u
iətatɨg e kaləpus o Iərmənɨg, iəkətapuəh əskasɨk o təmahməmə onəkotatɨg e nəmiəgəhiən
təuvɨr kəti tol lanəha. 2 Otosiahu aru itəmah e natimnati rəfin, kəni məhuva itəmah
nətəmi mətɨg, kəni nətəlɨgiən rəhatəmah otəfəməh, kəni nian suah kəti otol nati kəti
təsəhmeniən e nəhmtɨtəmah, kəni nɨkitəmah otəsahmə uəhaiən ohni e nolkeikeiən rəha
Uhgɨn.
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3 Narmɨn Rəha Uhgɨn təmuhapumɨn itəmah, tol lanəha onəkotalkut əskasɨk məmə
nəkotatɨgkətiəhenəməlinuiən. 4Kitahnɨpətɨnkətiəh əmə, kəniNarmɨnRəhaUhgɨnkətiəh
əmə, kəni itəmahnautələhu=pən əskasɨkrəhatəmahnətəlɨgiənenati kətiəh əmə, nəuvɨriən
iətəm Uhgɨn təmauɨn e təmah ohni. 5 Kəni Iərmənɨg kətiəh əmə, nəgətuniən kətiəh əmə,
bəptais kətiəh əmə; 6 kəni kitah kəutəfaki kəm Uhgɨn kətiəh əmə u in rəhatah rəfin Tatə.
In tətarmənɨg rəfin e tah, kəni tatol rəhan uək e nəmiəgəhiən rəfin rəhatah, kəni mətatɨg
e nɨkitah rəfin.

7Mətəu Krɨsto təməuəri rəhan nəsanəniən kəm kitah rəfin agɨn kətiəh kətiəh o noliən
uək pɨsɨn pɨsɨnmɨn. 8Tol lanəha, Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Nian in təməri ilɨs agɨn,
kəni miti pətɨgəm rəhan tɨkɨmɨr mɨn iətəm təmehpahu ilah.
Kəni təməfən nati təuvɨr kəmnətəmimi.”
9Eruh to nəghatiən əhaməmə, “In təməri.” Nɨpətɨn təni məmə, Krɨsto təmaupənmeiuaiu
ləhtəni agɨn, ikɨnu e nəhue nɨftəni. 10 Suah u iətəm təmeiuaiu=pa, in iətəmi kətiəh əmə
iətəm in təməri mɨn ilɨs agɨn mapirəkɨs neai məmə in otəriauəh e ikɨn mɨn rəfin. 11 In
iətəmikətiəh əmə iətəmin təməfənnəsanəniən rəhan kəmnətəmimi pɨsɨnpɨsɨnmɨnməmə
nəuveinokəhuvaaposɨlmɨn, nəuveinokəhuva iənimɨn, nəuveinokəhuvanətəmimi rəha
nəni pətɨgəmiənnanusiən təuvɨr, nəuvein okəhuva pastəmɨnmɨnenəgətunmɨn. 12Krɨsto
təmol lanəha məmə ilah okotasiru motol əpenə-penə e nətəmimi rəha niməfaki, kəni
nətəmimirəhaniməfakiokotoluəkrəhaUhgɨnməmənɨpətɨKrɨstootəskasɨk, 13mətəuarus
kitah rəfinkəhuvamotol kətiəh e nəhatətəiən rəhatah,mɨne nəhruniən eNətɨUhgɨn, kəni
motepət məhuvamotəhmen e Krɨsto iətəm in təhruahru agɨn.

14 Kəni kitah okotəpəh noliən mɨn rəha kəlkələh mɨn u nian rəfin kəutəuhlin rəhalah
nətəlɨgiən e nati kɨnotəhatətə rəkɨs lan, təhmen e kɨnu kəti iətəm naiəh tatos. Nətəlɨgiən
rəhatəmah tatol lanəha mətəu-inu suah kəti tətəgətun nati pɨsɨn, uə suah kəti mɨn
tatiuvi rəhatəmah nətəlɨgiən e nəghatiən rəhan iətəm nɨkitəmah təhti məmə in təuvɨr,
mətəu nɨpəhriəniən, suah kəha təteiuə. 15 Mətəu kəpə, kitah okəsotoliən lanəha. E
nolkeikeiən, okotəni əmə nɨpəhriəniən. Kəni e noliən əha, e natimnati rəfin iətəmkautol,
okotepət məhuva motəhmen e Krɨsto, iətəm in rəhn-kapə niməfaki. 16 Kəni Krɨsto tatol
məmə rəhan mɨn nətəmimi kəhuva kətiəh, təhmen=pən əmə e nəuanɨləuɨs mɨn iətəm
kautɨlpɨn nɨpətɨ iətəmimi. Nian nəuəlɨ-nəuəlɨ nɨpətɨn kautol vivi uək əhruahru rəhalah
e nolkeikeiən, mol nɨpətɨn tatepət mətəskasɨk.

Noliən vi rəha iəfaki mɨn
17 E nərgɨ Iərmənɨg iətəni əskasɨk kəm təmah məmə onəsotohtəu=pən mɨniən noliən

rəha nətəmi mɨn u kəsotəniən nɨpəhriəniən e Uhgɨn. Nətəlɨgiən rəhalah tol nati əpnapɨn
lan. 18Nəhruniənrəhalah tətan əmə əpəha tapinəpu ikɨn, kənimautan isəuonəmiəgəhiən
iətəmUhgɨn tətəfa mətəu-inu rəhn-kapə lah tiəkɨs kəni kəsotolkeikeiən məmə okotəhrun
Uhgɨn, kəni kɨnotəruru nati. 19 Kəni məsotaulɨsiən e rəhalah noliən tərah mɨn, kəni
mɨnotegəhan e noliən tərah mɨn kəutarmənɨg e nəmiəgəhiən rəhalah, təhmen e nɨtəuiən
nɨpətan, mɨne noliənmɨn lanəha. Kəni nian rəfin kautolkeikei mɨnməmə okotol təhmɨn
mɨn.

20 !Mətəu nian kəmotəgətun itəmah e Krɨsto, nəgətuniən əha in tol pɨsɨn agɨn e inəha!
21Kəmətəgətun itəmah e noliən rəha Krɨsto, kəni itəmah rəhanmɨn, kəni kəgətun itəmah
e nɨpəhriəniən iətəm tətatɨg lan. 22 Kəni kəməgətun itəmah məmə onəkotəhlman e
rəhatəmah noliən əuas mɨn u kotərah, təhmen e nati pien kəti. Kəni motəpəh nətəlɨgiən
əuas mɨn u kotərah. Nolkeikeiən tərah mɨn mɨne neiuəmɨn koatərəkɨn noliən mɨn mɨne
nətəlɨgiən mɨn. 23 Nəmiəgəhiən mɨne nətəlɨgiən rəhatəmah otəkeikei muva məuvɨr vivi
mɨn. 24Kəni itəmah onəkotəkeikeiməhuva nətəmimi vimɨn e noliənmɨnmɨne nətəlɨgiən
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mɨn rəhatəmah, iətəm Uhgɨn təmol məmə okotəhmen lan, inu noliən mɨn iətəm nɨkin
tətagiən lan, mɨne noliənmɨn əhruahru pəhriən.

25Tol lanəha, itəmah rəfin nəkotəkeikei motəpəh noliən rəha neiuəiən, mətəu nəkotəni
nɨpəhriəniən kəm təmah mɨn, mətəu-inu kitah nəuəlɨ-nəuəlɨ nɨpətɨ Krɨsto. 26Nian nɨkim
tətahmə, soliən noliən tərah, kəni alu uəhai əməməsoliən niəməha tətatɨg lammətəuarus
mɨtɨgar tuvənmiuvɨg, 27kəni məsəfəniən nəua nɨmahan kəti kəmSetən. 28 Iətəm tətakləh
otəkeikei məhlan e noliən əha, mətəu in aru otəkeikei mol uək kəti e nəhlmɨnməmə otos
məni nəuvein iətəm təhrun nəfəniən nasiruiən kəm ianrahmɨn.

29Səniən nəghatiən tərah e nohlɨm,mətəu əni əmə nati təuvɨr iətəmotasiru e nətəmimi
nian kotaliuək e suaru pɨsɨn pɨsɨnmɨn,məmə nəghatiənmɨn əha otasiru e lah. 30Sotoliən
Narmɨn Rəha Uhgɨn tətəu nahməiən o noliən rəhatəmah, mətəu-inu in nəmtətiən
rəhatəmahməmə itəmah rəha Uhgɨn, kəni in otos rəkɨs itəmah e noliən tərahmɨn e nian
rəha nosmiəgəhiən. 31Kəni əraki rəfin e natimnati mɨn u: nahməiən e nɨkitəmah iətəm
tətatɨg tatuvəh o nati kəti tərah iətəmi təmol e təmah; kəni əraki mɨn e noliən niəməha;
mɨne noliən rəha nəni rahiən nətəmimi; mɨne noliən rəha nɨkitəmah mɨne nohlɨtəmah
tɨtatɨperəh pɨk təhmen e kaluəluə; mɨne noliən rəha norgəhuiən; mɨne noliən mɨn rəfin
iətəmokotolnərahiənkəmnətəmimi. 32Mətəuotəuvɨr o təmahmɨn, kənimotolnɨkitəmah
tɨmətmətɨg o təmah mɨn. Kəni nəmə itəmah kəti otol nati tərah kəti kəm təmah kəti mɨn,
kəni otalu əmə lan, təhmen=pən əməməmə Uhgɨn təmalu e rəhatəmah noliən tərah mɨn
mətəu-inu Krɨsto təmɨmɨs o təfagə tərahmɨn rəhatəmah.

5
Nəmiəgəhiən e nəhagəhagiən

1Tol lanəha, otalkut əskasɨkməmə onəkotɨsɨkəuvɨnUhgɨnmətəu-inu itəmahnenətɨUhgɨn
mɨn iətəm in tolkeikei pɨk itəmah. 2 Kəni otaskəlɨm əskasɨk noliən rəha nolkeikeiən,
təhmen əmə məmə Krɨsto təmolkeikei itah lan kəni muva mɨmɨs o tah, kəni nɨmɨsiən
rəhan təhmen e sakrifais kəti iətəm kəmuvan e nɨgəm nəmiəvɨ nahnɨgəm təuvɨr iətəm
kətəfən kəmUhgɨnmol nɨkin tagiən lan.*

3Mətəu-inu itəmah nətəmimi rəha Uhgɨn iətəm nəkotəhruahru, kəni itəmah onəsotol
agɨniən noliən nati kəti məmə okəni rah itəmah ohni. Iatəni noliən tərah mɨn təhmen
e nɨpətan mɨne nəman mɨne, kautit oneuən ilah mɨn; mɨne noliən tərah rəfin iətəm
tol naulɨsiən o nəniən; mɨne nətəmimi mɨn u navərəs mɨn. 4 Kəni təsəuvɨriən məmə
nəkotəni nəghatiən iətəm taulɨs o nəniən, uə nəghatiən alməli mɨn, uə nəuvsaniən tərah,
uə nəpauəiən. Təsəhruahruiən məmə nəkotəni nəghatiən tərah mɨn əha. Mətəu otəni
nəghatiən təuvɨr mɨn kəm Uhgɨn, məmə nɨkitəmah tagiən o natimnati iətəm in təmol o
təmah. 5Kəni nəkotəkeikei motəhrun nati u məmə, nətəmimi nətəm kautohtəu nɨpətan,
uə nətəmimi nətəmkautol noliən tərah iətəm tol naulɨsiən o nəniən, uə nətəmkəutaumɨs,
ilah mɨn əha ko kəsəhuvəniən e negəu rəha Krɨsto mɨne Uhgɨn, (nətəm kəutaumɨs
kotəhmen e nətəmimi kəutəfaki kəmnarmɨ nati mɨn, rəhalah nautə in uhgɨn rəhalah).

6 Sotegəhaniən məmə suah kəti otiuvi=pən itəmah e nəghatiən eiuə mɨn rəhan u
nɨpəhriən lan tɨkə. Mətəu-inuonoliəntərahmɨn əha,Uhgɨnnɨkinotərahkəni tolnalpɨniən
kəmnətəmimi iətəmkəutəhti nəuian. 7Tol lanəha, nəsəhuvəniənmotan pəti itəmahmin
ilahmotol noliən tərahmɨn iətəmkautol.

8Nian kəti aupən, napinəpuiən təmatarmənɨg e təmah, mətəu rəueiu itəmah nɨnəhuva
oKrɨsto kəni nəhagəhagiən tɨnətarmənɨg e təmah. Tol lanəha, otəni təhmen enətəmi rəha
nəhagəhagiən, 9 mətəu-inu nəhagəhagiən e nəmiəgəhiən rəhatəmah tətəuə e nəuvɨriən,
mɨne nəhruahruiən, mɨne nɨpəhriəniən. 10 Kəni otalkut məmə onəkotəsal motəhrun
4:24 Jen 1:26; Kol 3:10 4:25 Sek 8:16; Kol 3:8-9 4:26 Sam 4:4; Jem 1:19-20 4:29 Kol 4:6 4:30 Aes 63:10;
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noliən mɨn iətəm okotol Uhgɨn nɨkin tagiən lan. 11 Sotohtəu-pəniən nətəmimi rəha
napinəpuiən motol noliən tərah mɨn itəmah min ilah. Nati təuvɨr mɨn e noliən mɨn əha
tɨkə. Mətəu otəmki=pa noliən mɨn əha e nəhagəhagiən, kəni nətəmimi okotun məmə
noliənmɨn əha kotərah. 12Noliən oneuənmɨn rəha nətəmi u nətəmkəutəhti nəuia Uhgɨn,
ilah noliən mɨn rəha naulɨsiən, kəni naulɨsiən asoli o nəni pətɨgəmiən noliən mɨn əha.
13 Mətəu natimnati rəfin iətəm kəhuva e nəhagəhagiən, nətəmimi koteruh vivi məmə
ilah kotəhro lanu. 14Tol lanəhamətəu-inu nian nəhagəhagiən tətasiəgəpɨn nati kəti, kəni
nətəmimi kauteruh əhruahru. O nati u kətəni məmə,
“Itəmah u nəutapɨli, otair-tə,
otəmiəgəh e nɨmɨsiən,
pəh Krɨsto otasiəgəpɨn itəmah.”

15 Kəni əutətəu vivi itəmah o rəhatəmah noliən mɨn, məsotatɨgiən məmə nətəm
kəutalməli mɨne, mətəu nəkotatɨg e neinatɨgiən, 16 kəni nian rəfin okəmə nəkoteruh
suaru o noliən nəuvɨriən kəti, autol, mətəu-inu rəueiu kəutatɨg e nian rəha nərahiən
tepət. 17 Kəni tol lanəha, sotalməliən-tə, mətəu otəkeikei motalkut məmə onəkotəhrun
nati nak iətəm Iərmənɨg tolkeikei. 18 Sotapɨsiən e wain mətəu-inu otiuvi=pən itəmah e
nalməliən, mətəu təuvɨr məmə nəmiəgəhiən rəhatəmah otəriauəh əmə e Narmɨn Rəha
Uhgɨn. 19 Otəghati kəm təmah mɨn e nəpuən mɨn e Nauəuə rəha Nəpuən, mɨne nəpuən
mɨn rəha niməfaki, mɨne nəpuən mɨn iətəm tatsɨpən e Narmɨn Rəha Uhgɨn. Otani, kəni
otaninəpuənmɨnenɨkitəmahkəmIərmənɨg, 20kəninəkotəkeikeiməutənikəmTatəUhgɨn
məmə nɨkitəmah tagiən o natimnati rəfin, kəni otəni e nərgɨ Iərmənɨg Iesu Krɨsto.

Noliən rəha nətəmkəmotol marɨt
21Nian itəmah kəti tətəghati, sotaskəlɨmiən e rəhatəmah əmə nətəlɨgiən, mətəu otətəlɨg-

to e nəghatiən rəhan, kəni motol mətəu-inu nəkotɨsiai Krɨsto.
22 Itəmah nɨpətan nətəmnɨnotol rəkɨs marɨt, otətəlɨg kəni motol nəghatiən rəha nəman

mɨn rəhatəmah təhmenməmə nautol kəm Iərmənɨg. 23Otol lanəhamətəu-inu iərman in
tarmənɨg e rəhan pətan təhmen e Krɨsto in tarmənɨg e niməfaki u nɨpətɨn, kəni in rəhan
Iosmiəgəh. 24Niməfaki tətətəlɨg lankənimatolnəghatiənrəhaKrɨsto, kəni təhmen-əhmen
əmə, nɨpətan nətəm kɨnotol rəkɨs marɨt okotəkeikei mautətəlɨg lan kəni motol nəghatiən
rəha rəhalahmɨn nəman e natimnati rəfin.

25Kəni itəmahnəmannətəmnɨnotol rəkɨsmarɨt, otolkeikei rəhatəmahnɨpətan təhmen
əmə məmə Krɨsto təmolkeikei niməfaki, kəni məfən rəhan nəmiəgəhiən ohni. 26 Təmol
lanəha məmə in otol niməfaki otəhruahru, kəni təmeikuas lan e nəghatiən rəha Uhgɨn,
təhmen e nəhu təteikuas e nətəmimi. 27 Təmol mɨn lanəha məmə Krɨsto təhrun nosiən
rəhan niməfaki muva ohni, kəni niməfaki u təhruahru vivi, kəni kəseh-pəniən noliən
tərah kəti lan, kəni in təuvɨr məhagəhag. Niməfaki əha in təhmen e pətan kəti iətəm
kəmol=pən malə-malə kəm in məmə otol marɨt, kəni nati kəti tɨkə e nɨpətɨn iətəm
təsəhruahruiən.

28 Kəni təhmen əmə lanəha, nəman okotəkeikei motolkeikei rəhalah nɨpətan mɨn
təhmen məmə kautolkeikei aru əmə nɨpətɨlah. Iətəmi u in tolkeikei pɨk rəhan pətan,
tolkeikei aru in. 29 Otətəlɨg-to, iətəmi kəti tɨkə iətəm tətəməki aru e nɨpətɨn, mətəu in
tətaugɨn vivi kəni materuh vivi, təhmen əmə məmə Krɨsto tatol kəm niməfaki, 30mətəu-
inu kitah nəuvetɨn nɨpətɨn. 31NauəuəRəhaUhgɨn tətəniməmə, “Kəni o nati əha, suah kəti
otiet rəkɨs e rəhan tatə mɨne mamə, kəni mol kətiəh ilau rəhan pətan, kəni ilau okiəuva
matuol kətiəh e nɨpətɨlau mɨne nəmiəgəhiən rəhalau.” 32 Nəghatiən əha in nəghatiən
təuvɨr kəti iətəm təfɨgəm, kəni nɨpətɨn tətəhluaig. Mətəu iətəni məmə in nəghatiən əuhlin
kəti məmə Krɨsto mɨne niməfaki, ilau kətiəh. 33 Mətəu nəghatiən əha tətuva mɨn o
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təmah. Kəni itəmah nəman kətiəh kətiəh onəkotolkeikei rəhatəmah nɨpətanmɨn təhmen
e nautolkeikei arumɨn itəmah. Kəni nɨpətan, nəkotəkeikei motɨsiai rəhatəmah nəman.

6
Noliən rəha kəlkələhmɨnmɨne tatəmɨnemamə

1 Itəmah kəlkələhmɨn. Otol nəuia tatəmɨnmɨnemaməmɨn rəhatəmahmətəu-inu itəmah
rəha Iərmənɨg, kəni noliən u in təhruahru məmə itəmah onəkotol. 2 Nəghatiən kəti e
NauəuəRəhaUhgɨn tətəniməmə, “Otəfənnɨsiaiənkəmrəhatəmah tatəmɨnemamə.” Nian
Uhgɨn təməni louu,məfənnəniəskasɨkiən tatɨg lan. Kəni louu, təmaupənmiet e lah iətəm
nəniəskasɨkiən tətatɨg e lah.* 3 Nəmə nəkotol lou əha, nəniəskasɨkiən əha tətəni lanəha
məmə, “natimnati mɨn e nəmiəgəhiən rəhatəmah otaiu təuvɨr, kəni natɨgiən rəhatəmah e
nəhue nɨftəni u otəfəməh.”

4 Tatə mɨn. Sotoliən təskasɨk e nenətɨtəmah mɨn məmə otol nɨkilah təpəou mahmə,
mətəu oteh vivi ilah, motəgəu ilah e noliən rəhalah kəni motəgətun ilah e suaru rəha
Iərmənɨg.

Noliən rəha slef mɨnmɨne rəhalah iətəmi asoli mɨn
5 Slef mɨn. Onəkotol nəuia nətəmi asoli mɨn rəhatəmah e nəhue nɨtəni u, onəkotol

e nɨsiaiən, mɨne nəgɨniən, kəni onəkotol e nɨkitəmah pəhriəniən təhmen əmə məmə
rəhatəmah iətəmi asoli in Krɨsto. 6 Kəni onəkotol nəuialah, mətəu səniəmə nian əmə
iətəm ilah kauteruh itəmah lanməmə nɨkilah otagiən o təmah. Mətəu onəkotol nəuialah
təhmenməmə itəmah slef mɨn rəha Krɨsto, kənimautol noliənmɨn iətəmUhgɨn tolkeikei
e nɨkitəmah pəhriən. 7 Onəkotol rəhatəmah uək e nɨkitəmah rəfin, təhmen=pən əmə
Iərmənɨg in rəhatəmah iətəmi asoli, səniəmə iətəmimi kəti əmə in rəhatəmah iətəmi asoli,
8 mətəu-inu nəkotəhrun məmə Iərmənɨg otəfɨnə nətəouiən kəm nətəmimi ərəfin e nati
təuvɨr mɨn iətəmkəmotol, nati əpnapɨn nəmə in slef uə in iətəmi əpnapɨn əmə kəti.

9 Kəni itəmah nətəmi asoli mɨn. Onəkoteh vivi mɨn əmə rəhatəmah slef mɨn lanəha.
Məsotəghati əskasɨkiən kəm lah məmə ilah okotol nəuiatəmah, mətəu-inu nəkotəhrun
məmə Iətəmi asoli rəhatəmah min ilah kətiəh əmə əpəha e negəu e neai, kəni in tatol
təhmen-əhmen əmə kəmnətəmimi rəfin.

Nuvəniən e natimnati
rəha Uhgɨn o nəluagɨniən

10Naununnəghatiənrəhak tol lanu. Otəhtul əskasɨke Iərmənɨgmɨne rəhannəsanəniən
asoli. 11 Əhuvən e natimnati rəfin rəha Uhgɨn o nəluagɨniən məmə nəkotəhrun nosiən
nəhtuliən rəhatəmah nian Setən tatol nəlpəkauiən eiuə o nohiən itəmah. 12 Iətəni
lanu mətəu kitah kəsotəluagɨniən kitah nətəmimi rəha nɨftəni, mətəu kəutəluagɨn ki-
tah nati pɨsɨn iətəm kəsotafuiən, inəha iərmənɨg mɨn, mɨne nepətiən mɨn, mɨne nati
iətəm kotəsanən e nərahiən rəha napinəpuiən rəueiu e nɨftəni, mɨne iərmɨs mɨn mɨne
narmɨn mɨn e nɨmagəuagəu. 13 Tol lanəha, əhuvən e natimnati rəfin rəha Uhgɨn o
nəluagɨniən məmə nian nərahiən iətəm Setən tatol otuva, nəkotəhrun nəluagɨniən o
nərahiən əha, kəni nian nəmotol əpenə-penə rəfin o nəluagɨniən, nəkotəhrun nosiən
nəhtuliən rəhatəmah.

14 !Kəni, otol əpenə-penə! Nian nəkotəhtul əskasɨk o nəluagɨniən, rəhatəmahnatimnati
rəha nəluagɨniən tol lanu:
Otaskəlɨm əskasɨk nəghatiən pəhriən, inu təhmen e kətəuti iətəm nəmotəlis

nəlugɨtəmah lan.
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Otol noliən rəhatəmah otəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn e nəhatətəiən, inu təhmen e aiən
iətəm tatol pəsɨg emankɨlahatəmi.

15Otol rəhatəmah nətəlɨgiən təskasɨk e nanusiən təuvɨr rəha nəməlinuiən, inu təhmen
e put əskasɨk iətəm tətasiru e təmah o nəhtul əskasɨkiən.

16Kəni mɨne, nati kəti mɨn, otəhatətə əskasɨk e Uhgɨn, inu təhmen e sil u in timpə asoli
kəti iətəm təhrun nəuiapɨsiən nɨfagə rəha Setən iətəm tatuəu.

17Otəni nɨpəhriəniən məmə Uhgɨn təmosmiəgəh itəmah. Inu təhmen məmə natuvən e
kəfəfau əskasɨk kəmol e aiən iətəm tətəhtərain rəhn-kapə təmi.
OtəhrunviviNauəuəRəhaUhgɨn, inu təhmenməmənatosenaurəhanəluagɨniən iətəm

Narmɨn Rəha Uhgɨn tətəfɨnə kəm təmah.
18 Kəni otegəhan=pən məmə Narmɨn Rəha Uhgɨn otit itəmah e rəhatəmah nəghatiən

kəmUhgɨn e nian rəfin, kəni otəghati kəmUhgɨn e nəfakiən e noliən pɨsɨn pɨsɨnmɨnmɨne
nətapuəhiənmɨn. Tol lanu, otəsal vivi, kəni motəfaki nian rəfin o iəfaki mɨn rəfin.

19Kəni otəfaki mɨn ohniəu məmə nian rəfin iətəghati, kəni Uhgɨn otəfa nəghatiən kəm
iəu, məmə iəkəni pətɨgəm e nɨkin əsanən rəfin rəhak nati oneuən rəha nəniən təuvɨr
iətəm Uhgɨn təmol əpu kəm tah. 20 Kəni rəueiu, iəu iəni əhruin rəha Iesu Krɨsto, mətəu
iətatɨg əmə e kaləpus kəməlis iəu e sen u aiən,mətəu-inu iətəni pətɨgəmnəniən təuvɨr əha.
Iəkəkeikei məni pətɨgəm nəniən təuvɨr əha məsəgɨniən. Kəni otəfaki ohniəu məmə iəkol
lanu.

Naunun nəghatiən rəha Pol
21-22 Iəu iəkolkeikeiməmə itəmahnəkotətəu nəniən rəhak, kəni tol lanəha, iəkahli=pɨnə

Tikikəs tuvnə. Inpiatahkeikei kəti iətəmtətaiu əskasɨkouək rəha Iərmənɨg ikɨnu. Inotəni
pətɨgəm nəniən rəhatɨmah kəm təmah məmə iəu iətəhratɨg lanu, kəni nəniən əha otəfəri
nətəlɨgiən rəhatəmah.

23 Pəh Uhgɨn Tatə mɨne Iərmənɨg Iesu Krɨsto okuəfɨnə nəməlinuiən, mɨne nolkeikeiən,
mɨne nəhatətəiən. 24 Pəh Uhgɨn otətuati e nəuvɨriən rəhan kəm nətəmimi rəfin iətəm
kotolkeikei rəhatah Iərmənɨg Iesu Krɨsto e nolkeikeiən iətəmnaunun tɨkə.

6:14 Aes 11:5; 59:17; 1Təs 5:8 6:15 Rom 10:15 6:17 Hip 4:12 6:18 Luk 18:1; Kol 4:2; 1Təs 5:17 6:19 Kol
4:3-4; 2Təs 3:1 6:20 2Kor 5:20; Flm 9 6:21-22 Uək 20:4; Kol 4:7-8; 2Tim 4:12
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Fɨlɨpai
Nauəuə iətəmPol təmətei tuvən kəmnəfakimɨn ikɨn Fɨlɨpai

Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u Fɨlɨpai
?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Pol təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəmpəh? Təmətei tatuvən kəmniməfaki əpəha Fɨlɨpai.
?Natɨgiən təhro lanunian təmətei? NətəmIsrel, kəməhgi=pən ilah,mətəuNanihluə*

mɨn tepət, kəməsəhgi-pəniən ilah. Pol in təmemniməfaki əpəhaFɨlɨpai e rəhannaliuəkiən
iətəm tatol keiu lan. Əpəha e niməfaki əpəha Fɨlɨpai, nətəm Isrel mɨne Nanihluə mɨn
kəutəfaki pəti, nati əpnapɨnNanihluəmɨn tepət, kəməsəhgi-pəniən ilah. Mətəuenian əha,
nəgətun eiuəmɨn nəuvein kəməhuva motəni məmə okəkeikei kəhgi=pən ilah, kəni nəmə
kəsotoliən, Uhgɨn otəsosmiəgəhiən ilah.
?Təmətei nauəuə u o nak? 1. Nian Pol təmətatɨg e kaləpus əpəha Rom, nətəmimi

rəha niməfaki əpəha Fɨlɨpai, kəmotahli=pən Epafrotaetəs məmə otəmki məni nəuvein
muvən kəm in. Niməfaki əha inəha, əpəha Fɨlɨpai in təmaupən mahli=pən məni kəm
Pol. Pol təmətei nauəuə u məmə otəni tagkiu o niməfaki əpəha Fɨlɨpai o natimnati iətəm
kəmotahli=pən kəm in. 2. E nauəuə u, Pol təmahtɨpəsɨg e nəgətun eiuə mɨn u kəutəni
məməNanihluəmɨn okəkeikei kəhgi=pən ilahməmə Uhgɨn təhrun nosmiəgəhiən ilah. 3.
Pol tolkeikei məmə otəfəri nətəlɨgiən rəhalah, kəniməni=pən kəm lahməmə suaru kətiəh
əməməmə okotagiən lan. IesuKrɨsto pɨsɨn əmə təhrunnoliənnɨkilah tagiən, nati əpnapɨn
məmə kəutatɨg e nian təuvɨr uə nian iəkɨs mɨn.

Pol təməni təuvɨr kəm lah
1 Iəu Pol, mɨne Timoti, slef mil rəha Krɨsto Iesu, iəutəni təuvɨr kəm təmah rəfin nətəm

kəutəfaki kəmKrɨsto Iesu əpəhaFɨlɨpai,mɨnenətəmiasoli rəhaniməfaki,mɨnedikonmɨn.
2 Pəh Uhgɨn u Tatə rəhatah, mɨne Iərmənɨg Iesu Krɨsto, otətuati e nəuvɨriən mɨne

nəməlinuiən kəm təmah.
Pol təməfaki o nətəmFɨlɨpai

3 Iəkolkeikei məmə iəkəni kəm təmah məmə nian mɨn rəfin iətəm nɨkik tətəhti itəmah,
iətəni kəm rəhak Uhgɨn məmə nɨkik tagiən o təmah. 4 Kəni nian rəfin e rəhak rəfin
nəfakiən o təmah rəfin, iətəfaki əmə e nagiəniən, 5mətəu inko rəhatəmah nasiruiən lak
e uək rəha nəni pətɨgəmiənnanusiən təuvɨr, e nətuəuiniən, nian nəmotəhatətə e nanusiən
təuvɨr, mətəuarus=pa u rəueiu. 6Tol lanəha iəkəhrun vivi məmə Uhgɨn iətəm təmətuəuin
uək təuvɨr e nəmiəgəhiən rəhatəmah, in otəkeikei matol lanəha, kəni otəpanol naunun
lan e nian Krɨsto Iesu otɨtəlɨg=pamɨn.

7Nian rəfin, iəkolkeikei pɨk itəmah, kəni iəkəkeikei mətəu nagiəniən lanu mətəu-inko
Uhgɨn təməfa rəhan nəuvɨriən nian təməfa uək u kəm tah. E nian iəmətatɨg e kaləpus,
mɨne nian iəmətan əməmətəhtul pətɨgəmonanusiən təuvɨrməmə in nɨpəhriəniən,mətəu
itəmah nəmotasiru lak. 8 Uhgɨn təhrun məmə iətəni pəhriən məmə iəkolkeikei məmə
iəkeruh itəmah,mətəu-inu iəkolkeikei pɨk itəmah təhmen əməməmə IesuKrɨsto tolkeikei
itəmah.

9Kəni inu rəhaknəfakiənməmə rəhatəmahnolkeikeiənoteviə təhmɨnmɨnenəhruniən
nati mɨne neinatɨgiən rəfin 10məmə itəmah onəkotəhrun neruhiən nati nak u in təuvɨr
pɨk agɨn, kəni məmə onəkotəhruahru vivi, kəseruh-pəniən nati tərah kəti e təmah rəueiu
mətəuarus nian iətəmKrɨsto otuvamɨn lan. 11Pəh rəhatəmahnəmiəgəhiənotəuə e nəuan
nəuvɨriən mɨne nəhruahruiən iətəm Iesu Krɨsto tatol e nəmiəgəhiən rəhatəmah, o nəni-
viviənmɨne nəfəriən nərgɨ Uhgɨn.
* : Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. 1:6 1Kor 1:8



FƗLƗPAI 1:12 374 FƗLƗPAI 1:30

Nian Pol əpəha e kaləpus, nətəmimi kəmotətəu nanusiən təuvɨr
12 Iəu mɨn nəuvein, iəkolkeikei məmə onəkotəhrun məmə nati əpnapɨn nahməiən u

kəmol lak, mətəu təmasiru pɨk o nəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr kəm nətəmimi tepət,
13mətəu-inu tol lanəha, soldiə mɨn iətəm kautol kat o nimə rəha Sisə, mɨne nətəmi pɨsɨn
pɨsɨnmɨn tepət, kɨnotəhrun rəkɨs məmə iəu iətatɨg e kaləpusmətəu iəu ioluək rəha Krɨsto.
14Kəni rəhak natɨgiən e kaləpus təmol məmə iəkəfaki mɨn iuəkɨr ilah rəfin kəmotəhatətə
əskasɨk təhmɨn mɨn e Iərmənɨg, kəni matol nətəlɨgiən rəhalah təskasɨk o nəni pətɨgəmiən
nəghatiən rəha Uhgɨnməsotəgɨniən.

15 Nɨpəhriəniən, nəuvein kəmotəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəha Krɨsto mətəu-inu
kəutetet iəu kəni motolkeikei məmə okotepət lak. Mətəu nəuvein kəutəni pətɨgəm əmə
nanusiən təuvɨr rəha Krɨsto e nətəlɨgiən əhruahru. 16 Nətəmi mɨn u nətəlɨgiən rəhalah
təhruahru əmə, ilah kəutəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr mətəu-inu kotolkeikei iəu, kəni
motəhrun məmə Uhgɨn təmələhu=pən iəu ikɨnu e kaləpus məmə iatəhtul pətɨgəm o
nanusiən təuvɨr məmə in nɨpəhriəniən. 17 Mətəu nəuvein iətəm kautetet iəu, kəsotəni
pətɨgəmiən Krɨsto e nɨkilah pəhriən, mətəu kautol əmə mətəu-inu kotolkeikei məmə
okəfəri aru ilah, kəni nɨkilah təhti məmə okotol nərahiən kəm iəu rəueiu, nian iətatɨg e
kaləpus. 18Mətəu nati əha, in nati əpnapɨn əmə. Nəmə kautol e nɨkilah pəhriən uə kəpə,
mətəu nati asoli məmə kəutəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəha Krɨsto, kəni inu tatol nɨkik
tətagiən.

19 Pəhriən, kəni nɨkik otagiən mɨn mətəu iəkəhrun məmə e nəua nəfakiən rəhatəmah,
mɨne nasiruiən rəha Narmɨn rəha Iesu Krɨsto, in otəmiəgəh iəu e nərahiən u, 20 təhmen
əməməmə iəkəhrun vivi kənimatələhu=pən rəhak nətəlɨgiənməməUhgɨn otəsegəhaniən
məməoiəkolnati kəti iətəmotol aulɨs iəuenəhmtɨUhgɨn, kəni iəkəhrunmə iəuoiəsəgɨniən
o nəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr rəha Krɨsto. Mətəu rəueiu mɨne nian mɨn rəfin, nɨkik
təskasɨkməmə, nəmə iatəmiəgəh uə iəkɨmɨs, mətəu iatɨsiai Krɨsto e nəmiəgəhiən rəhak.

21 Tol lanəha mətəu-inu nəmiəgəhiən rəhak in Krɨsto əmə, kəni nəmə iəkɨmɨs, in nati
təuvɨr tapirəkɨs. 22Okəmə iətəmiəgəh əhanəh, in təuvɨr o noliən uək nəuvetɨn mɨn rəha
Uhgɨn e nəhue nɨtəni. ? Kəni iəkɨtəpɨn iətəm pəhruvən? ! Iəkəruru! 23 Rəueiu əha
suaru keiu kətuəməhli aupən lak, mətəu iəkolkeikei ilau pəti. Iəkolkeikei pɨk məmə
iəkəpəh natɨgiən u ikɨnu muvən meruh Krɨsto iətəm in təuvɨr agɨn mapirəkɨs natɨgiən u
ikɨnu. 24Kəni iəkafu məmə iəkəkeikei matəmiəgəh e nəhue nɨtəni u o nasiruiən e təmah.
25Kəni mətəu-inu iəkəhrunməmə inu in nɨpəhriəniən, kəni iəkəhrunməmə oiəkəmiəgəh
o nasiruiən e təmahməmə nəhatətəiən rəhatəmah oteviə, kəni onəkotagiən e nəhatətəiən
rəhatəmah. 26 Kəni e noliən əha, nian iəkuva mɨn meruh itəmah, nɨkitəmah otagiən
nəkotəni-vivi Krɨsto Iesu, mətəu-inu iəu iəmɨtəlɨg=pamɨn o təmah.

Nəhtuliən əskasɨk
27 Kəni nati asoli, itəmah onəkotəkeikei motol məmə noliən mɨn rəfin e nəmiəgəhiən

rəhatəmah okotəfən nɨsiaiən kəm nanusiən təuvɨr rəha Iesu Krɨsto. Kəni nati əpnapɨn
nəmə iəkuvnəuə iəsuvnəiən, pəhoiəkətəuməmənəutalkut əskasɨk enətəlɨgiənkətiəh əmə,
kəni məmə itəmah rəfin, itəmah nəutalkut e nətəlɨgiən kətiəh əmə o nəhtul əskasɨkiən
o nanusiən təuvɨr, 28 kəni məmə nəsotəgɨniən e rəhatəmah mɨn tɨkɨmɨr. Inu nəmtətiən
pəhriən kəti o lah məmə Uhgɨn otərəkɨn ilah, mətəu in otosmiəgəh itəmah. Uhgɨn otol
natimnati mɨn əha rəfin. 29Otol lanəha mətəu-inu in təmegəhan məmə onəkotəhatətə e
Krɨsto, kəni nati kəti mɨn, məmə onəkotos mɨn nahməiən ohni. 30 Kitah rəfin, nərahiən
əhmen əmə tatos itah, iətəm itəmah nəmoteruh e rəhak nəmiəgəhiən aupən, kəni rəueiu
nəutətəuməmə iətatɨg əhanəh lan.

1:13 Uək 28:30 1:19 2Kor 1:11 1:21 Kəl 2:20 1:23 2Kor 5:8 1:27 Efəs 4:1; 1Təs 2:12
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2
Kotəkeikei məutohtəupən suaru rəha Iesu Krɨsto

1 ?Nɨkitəmah təskasɨk e Krɨsto mətəu-inu nautol kətiəh itəmah min, uə kəpə? !Əuəh!
?Nəutətəu təuvɨr e nolkeikeiən rəhan, uə kəpə? !Əuəh! ?Məutauilɨm itəmah Narmɨn
Rəha Uhgɨn, uə kəpə? !Əuəh! ?Mautol təuvɨr kəm təmah mɨn kəni məutasəkəhruin pɨk
itəmah mɨn, uə kəpə? !Əuəh! 2 Təuvɨr, pəh nətəlɨgiən rəhatəmah tuva matol kətiəh; kəni
motolkeikei itəmahmɨn; kənimautol pəti uək e nətəlɨgiən kətiəhmɨne nɨkin təuvɨr. Konu,
nəmə nautol natimnati mɨn əha, in otol nɨkik tagiən pɨk agɨn. 3 E noliən kətiəh əmə,
sotoliənnatiməmə itəmahnəkotəuvɨrmotapirəkɨs itəmahmɨnnəuvein, kəni sotoliənnati
kətiməmənəkotəfəri aru itəmah lan. Mətəuotosiahuaru itəmah, kəni otətəlɨgpɨke təmah
mɨnnəuvein tapirəkɨs itəmah əmə. 4Kəni otasiru e təmahmɨn e nəmiəgəhiən rəhatəmah.
Təsəuvɨriənməmə suah kəti tateh aru əmə rəhan nəmiəgəhiən.

5 Rəhatəmah nətəlɨgiən otəkeikei məhmen e nətəlɨgiən rəha Krɨsto Iesu iətəm tol lanu
lan: 6Krɨsto in təhmen əmə e Uhgɨn
mətəu in təməsalkutiənməmə in otaskəlɨmnepətiən rəha Uhgɨn,
7mətəu təməpəh rəhan nepətiən, kəni təmuva məhmen e ioluək əmə kəti, kəni təmair e

nəhue nɨftəni muva iətəmimi əmə kəti.
8Kəni nian in iətəmi kəti, nɨpətɨn təhmen əmə e tah, in təmosiahu aru in, mol nəuia Tatə

Uhgɨn e natimnati rəfin muva mətəuarus mɨmɨs. Kəni kəmol aulɨs in e nɨmɨsiən e
nɨgi kəməluau.

9 Mətəu-inu təmol lanəha, Uhgɨn təmləfəri agɨn in, kəni məfən nərgɨn kəm in iətəm
tapirəkɨs nərgɨnmɨn rəfin,

10məmə enərgɨ Iesu, natimnati rəfin iətəmkəutəmiəgəh ikɨnmɨn rəfineneai,mɨnenəhue
nɨftəni, mɨne nɨki nɨtəni ləhtəni u ikɨn nətəmi kəmohmɨs ikɨn, okotasiəulɨnmotəfən
nɨsiaiən kəm in,

11 kəni ilah rəfin okotəni pətɨgəmməmə Iesu Krɨsto in Iərmənɨg. Kəni noliən əha tətəfən
nɨsiaiən kəmTatə Uhgɨn.

Itəmah nəkotəhmen e nəhagəhagiən
12 Rəhak nətəmimi mɨn iətəm iəkolkeikei pɨk, nian kitah kəməutan, itəmah nəmautol

nəuiak nian mɨn rəfin. Kəni rəueiu, mətəu-inu iətatɨg isəu o təmah, itəmah aru
nəkotəkeikei məutalkut pɨk təhmɨn məmə nəkotol nəuiak e natimnati mɨn u: mətəu-
inu nɨnotəhrun rəkɨs noliən əha rəha Krɨsto, otalkut əskasɨk o nɨtəu-pəniən suaru
rəha nosmiəgəhiən. Otɨtəu=pən suaru əha e nəhmtɨ Uhgɨn motərəmrumɨn motəgɨn.
13 Kəni otɨtəu=pən suaru əha mətəu Uhgɨn tatol uək e nəmiəgəhiən rəhatəmah məmə
onəkotolkeikeiməmənəkotolnəuian, kəni tətəfɨnənəsanəniənkəmtəmahməməonəkotol
pəhriən nəuian.

14Enatimnati rəfin iətəmnautol, sotəgahti-əghatiənohni, kəniməsotorgəhuiən itəmah
mɨn ohni 15məmə nəmiəgəhiən rəhatəmah otəhruahru vivi, kəni kəseh-pəniən nərahiən
kəti lan, kəni itəmah nenətɨ Uhgɨn nətəm noliən ekəu-ekəu tɨkə e təmah, nian nəutatɨg
e nəlugɨ nətəm kotekəu-ekəu, iapinəpu mɨn. Kəni itəmah nəkotagəhag təhmen e məhau
mɨn e nəhue nɨftəni, 16 nəutaskəlɨm vivi nəghatiən e nəmiəgəhiən. Kəni otol natimnati
ərəfin məmə nian Krɨsto tuva mɨn, kəni iəkəfəri o təmah kəni oiəkəhrun məmə iəsaiu
əpnapɨniən, nahgik təsɨkəiən o nati əpnapɨn əmə. 17Noliən rəhatəmah rəha nəhatətəiən e
Uhgɨn təhmen e sakrifais* kəti kəmUhgɨn. Nəmə iəkɨmɨs, kənimuvaməhmen e sakrifais
ewain iətəmkatiuvi=pən ilau sakrifais rəhatəmah. Mətəu nati əpnapɨn əmə, nɨkik tagiən
2:4 1Kor 10:24 2:6 Jon 1:1-2; 17:5 2:7 Jon 1:14; 2Kor 8:9 2:8 Hip 5:8; 12:2 2:9 Uək 2:33; Efəs 1:20-21;
Hip 1:3-4 2:10 Rom 14:11 2:11 Rom 10:9 2:16 Dan 12:3; Fɨl 1:10; 1Təs 2:19 * 2:17 Nian tepət nətəm
Isrel kotoh natimiəgəhmɨnməutuvan e nɨgəm əpəha eNimə Rəha Uhgɨnməmə okotəfaki. Nian nəuvein kautiuvi=pən
wain o nəhu e nati miəgəh iətəmnɨgəm tatus təhmen e nəfəniən kəmUhgɨn.
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əmə kitah min itəmah. 18Kəni e noliən kətiəh əmə, nɨkitəmah təkeikei magiən kitah min
itəmah.

Timoti mɨne Epafrotaetəs
19 Nəmə Iərmənɨg Iesu tegəhan, iəkolkeikei məmə iəkahli=pɨnə Timoti tuvnə meruh

itəmahməmə nian iəkətəu nanusiən e təmah, iəumɨn, nɨkik otagiən. 20Suah kəti tɨkəmɨn
u ikɨnu rəhan nətəlɨgiən təhmen e rəha Timoti, iətəm nɨkin təhti pɨk itəmah. 21 Nətəmi
pɨsɨn pɨsɨn kəutətəlɨg aru e uəkmɨn rəhalah, məsotətəlɨgiən e uək rəha Iesu Krɨsto.

22Mətəu itəmah nəkotəhrun məmə nian rəfin Timoti tatol əhro uək rəha Uhgɨn lanu,
kəni rəhan uək in təuvɨr, kəni təhmen e suakəku tatol uək ilau rəhan tatə, in təmasiru lak
e uək rəha nanusiən təuvɨr. 23Mətəu-inu o nati əha, nɨkik tətəhti məmə nian oiəkəhrun
məmə rəhak natɨgiən otəhro lanu, oiəkahli=pɨnə uəhai əmə tuvən meh itəmah, 24 kəni
iətəhatətə e Iərmənɨgməmə otəsuvəhiən iəumɨn iəkuvnəmeh itəmah.

25Mətəunɨkik təhtiməməoiəkəkeikeimahli=pɨnəEpafrotaetəs tɨtəlɨg=pɨnəmehitəmah.
In piak iətəm iətiəuva kətiəh matuol uək kətiəh, kəni mətuəluagɨn e nəluagɨniən kətiəh
rəha Uhgɨn. Aupən, nəmotahli=pa e nərgɨtəmah məmə otuva məni pətɨgəm kəm iəu
nanusiən rəhatəmah, kəni məmə otasiru lak. 26 Mətəu rəueiu, in tolkeikei pɨk məmə
oteruh rəfin itəmah, kəni mətətəu tərah pɨk mətəu-inu itəmah nɨnotətəu rəkɨs məmə in
tatɨmɨs.† 27 Pəhriən, in təmatɨmɨs pɨk, iuəkɨr əmə tɨmɨs. Mətəu Uhgɨn təmasək əhruin pɨk
in. Kəni masək əhruinmɨn iəu, nian təmol vivi in e nɨmɨsiən rəhan. Mətəu nəmə təmɨmɨs
pəhriən, otol nɨkik tɨtəgɨt pɨk. 28Mətəu-inu Uhgɨn təmol vivi in, kəni nɨkik tagiən pɨk o
nahli-pɨnəiənməmə nɨkitəmah otagiən nian onəkoteruh, kəni məmə iəu iəkalu lan nɨkik
təsəhtimɨniənnɨmɨsiən əha təmos. 29Nɨkitəmahotəkeikeimagiənməməonəkoteruhmɨn,
təhmen məmə in piatəmah kəti e Iərmənɨg. Kəni otəfən nɨsiaiən kəm nətəmi kotəhmen
əmə lan, 30mətəu-inu iuəkɨr in tɨmɨs o uək rəha Krɨsto, məsəgɨniən o rəhan nəmiəgəhiən e
nian əskasɨkmɨnməmə in otasiru lak nian rəhatəmah suaru tɨkə o nasiruiən.

3
Suaru pəhriən o nosiən noliən əhruahru

1Rəhakmɨnnətəmimi iətəmiəkolkeikei pɨk, pəh iəkəni nɨpɨlga nəghatiənnəuvetɨnmɨn.
Otagiən o Iərmənɨg. Kəni iəkətei mɨn əmə nəghatiən kətiəh iətəm iəmətei kəm təmah
aupən, mətəu səniəmə in nati tiəkɨs ohniəu, kəni in otasiru e təmahmahtɨpəsɨg e təmah o
nəghatiən eiuəmɨn.

2 Rəueiu, iətəni kəm təmah məmə, ! Onəutətəu itəmah o nətəmi u kəutəni məmə
okəkeikei kəhgi=pən suah kəti məmə in otəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn! !Nətəlɨgiən rəhalah
tərah! !Ilah kəutuh məutərəkɨn əmə nəman! !Ilah kotəhmen e kuri arpɨn mɨn!* 3Mətəu
kitah u nenətɨ Uhgɨn pəhriən mɨn iətəm in təmətei rəkɨs noliən tərah mɨn e nɨkitah,
kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn tatol məmə kitah kotəhrun nəfakiən kəm Uhgɨn e rəhatah
nəmiəgəhiən. Kəni kitah okotəfəri pɨk itah o Krɨsto Iesu kəni moutarəriə əmə lan, mətəu
səniəmə in nati kəti iətəm kitah aru kəmotol e nɨpətɨtah o nosmiəgəhiən itah. 4 Mətəu
aupən, rəhak natimnati lanəha iətəm iəmətarəriə lan o nosmiəgəhiən iəu, nətəm Isrel
kəmotakil məmə ilah kotəuvɨr agɨn.
Kəni nəmə suah kəti nɨkin təhti məmə təhrun narəriəiən əmə e natimnati tol lanəha,

mətəu rəhaknatimnati kotol lanəha tapirəkɨs agɨn. 5Tɨpɨkmɨn ilahnətəmIsrel əhruahru,
kəni iəmsɨpən e nəuanɨləuɨs rəha Benjəmɨn. Nian iəmos nian eit əhruahru, kəni
2:18 Fɨl 3:1; 4:4 2:21 2Tim4:10 2:25 Fɨl 4:18 † 2:26 Məta Epafrotaetəs təmətəu tərahmətəu-inu təsolkeikeiən
məmə nɨkilah otahmə ohni o rəhan nɨmɨsiən. * 3:2 Nətəmimi nəuvein rəha Isrel kəməutəgətun niməfaki məmə
okəkeikei kəhgi=pən suah kəti, kəni in təkeikei mɨtəu=pən Lou rəha nətəm Isrel məmə in otəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn.
Mətəu Pol təsolkeikeiən ilah mətəu ilah kəuteiuə məutərəkɨn nəhatətəiən rəha niməfaki. Nətəmi mɨn əha kotəhmen e
kuri arpɨnmɨn u kautol nərahiən. 3:3 Rom 2:29 3:4 Uək 22:3



FƗLƗPAI 3:6 377 FƗLƗPAI 3:21

kəhgi=pən iəu.† Nəmə kətəni nətəm Isrel əhruahru, mə iəu kəti u! Aupən, iəu Farəsi kəti,
kəni iəmatɨtəu=pən vivi Lou. 6 Iəmolkeikei pɨk məmə nəfakiən kəm Uhgɨn in təhruahru
agɨn, tol lanəha, iəmol nərahiən kəm nətəm kəutəhatətə e Iesu. Mətəu-inu e rəhak
nətəlɨgiən, ilah kəmotol nəfakiən kəm Uhgɨn tamɨkmɨk.‡ Kəməseh=paiən nati tərah kəti
mɨne e nəmiəgəhiən rəhakmətəu-inu iəmɨtəu=pən rəfin loumɨn rəha nati Isrel.

7 Mətəu natimnati mɨn rəfin əha iətəm iəmətarəriə e lah aupən, kəni nɨkik təhti ilah
kotəuvɨr pɨk agɨn, mətəu rəueiu əha iateruh məmə ilah nati əpnapɨn əmə mətəu-inu
inəhrunnati iətəmKrɨsto təmol. 8Mətəu təsoliənnaunun əha ikɨn əha. Kəni rəueiu iətakil
məmə natimnati rəfin agɨn, ilah nati əpnapɨn əmə mətəu-inu iateruh nati kəti iətəm in
təuvɨr pɨk agɨn, məmə iəkəhrun Krɨsto Iesu, Iərmənɨg rəhak. Iəməpəh rəfin ilah o Iesu.
Iətakil ilah təhmen e nɨmənərɨk məmə iəkəhrun vivi Krɨsto, 9 kəni məmə iəkuol kətiəh
itɨmlau min. Kəni nəmə iəu aru iətalkut məmə iəkɨtəu=pən Lou, kəni Uhgɨn təseruhiən
iəu məmə iəkəhruahru. Mətəu nəmə iətəhatətə əmə e Krɨsto, kəni in təteruh iəu məmə
iəkəhruahru. Uhgɨn tatol əmə iəu iətəmi əhruahru e nəhatətiən rəhak.

10 Iəkolkeikei məmə iəkəhrun təhmɨn mɨn Krɨsto, mɨne nəsanəniən iətəm Uhgɨn təmol
in təmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən. Kəni iəkolkeikei məmə iəkuva iuəkɨr ohni nian iəkətəu
nahməiən təhmen e nahməiən iətəm in təmətəu. Kəni iəkolkeikei məmə iəkuvaməhmen
lan enɨmɨsiən rəhan, 11kəni e suaru əha, iəkəhrunnələhu-pəniən əskasɨk rəhaknətəlɨgiən
lanməmə, iəumɨn, Uhgɨn otol iəkəmiəgəhmɨn.

Pol təmalkut əskasɨkməmə in otəhrun təhmɨn Krɨsto
12 Iəsəniən məmə inos rəkɨs natimnati mɨn əha, kəni məmə e nəmiəgəhiən rəhak əha

rəueiu, iəu iəkəhruahru vivi. Kəpə. Mətəu iəmɨtəu mətalkut pɨk məmə iəkos maskəlɨm
natimnatimɨn əha rəhak,mətəu-inu Krɨsto Iesu təmɨtəu iəu kənimaskəlɨmtiəkɨs. Mol iəu
rəhan, məmə iəkos natimnati mɨn əha. 13 Piak mɨn, iəsəniən məmə inos rəkɨs natimnati
mɨn əha. Kəpə. Mətəu iəu iəkəhmen e suah kəti tətaiu e naiuiən kəti, kəni nati kətiəh
əmə iətəm iətalkut ohni, məmə iəkalu e natimnati e nəmtahk, mətalkut pɨk matos
nəmnəhagiən o nati iətəm tətəməhli aupən lak, 14 kəni təhmen e suah kəti iətəm tətaiu
məmə otaupən mos nətəouiən, kəni iəu iətaiu o nosiən nəua nalkutiən rəhak. Kəni nəua
nalkutiən əha in nəmiəgəhiən vi e Krɨsto Iesu iətəmUhgɨn təmauɨn lakməmə iəkos.

15 Kəni kitah rəfin nətəm kɨnotəskasɨk rəkɨs e nəmiəgəhiən rəhatah, okotəkeikei mo-
taskəlɨmnətəlɨgiənmɨn əha. Mətəu nəmə itəmah nəuvein nətəlɨgiən rəhatəmah tol pɨsɨn e
nati u, pəh Uhgɨn otol tagəhag kəm təmah nətəlɨgiən iətəm təhruahru. 16Mətəu nati agɨn
koməmə kotohtəu=pən suaru iətəmkɨnotəhrun rəkɨs.

17Piakmɨn, əhuvakətiəhməutohtəu=pənnɨmeinəhlkək, iətəmiəu inol rəkɨsnəkoteruh,
kəni moteruh mətɨg nətəm kəutohtəu=pən nɨmei nəhlkɨtɨmah. 18 Otɨtəu=pən nɨmei
nəhlkɨtɨmahmətəu-inu inəni=pɨnə rəkɨs kəmtəmahnian tepət, kəni rəueiunəhunəhmtək
tətaiu ohni məmə, nətəmimi tepət rəhalah naliuəkiən tətəgətun məmə ilah tɨkɨmɨr mɨn
rəha nanusiən təuvɨr rəha Krɨsto məmə in təmɨmɨs e nɨgi kəməluau. 19 Uhgɨn otərəkɨn
ilah. Kautətəlɨg pɨk əmə e natimnati mɨn tərah u nɨkilah tolkeikei. Kəni natimnati mɨn
əha, in uhgɨn rəhalah, kəni məutəfəri ilah o noliən natimnati iətəmi tol naulɨsiən, kəni
motəfəri ilah o natimnati rəha nəhue nɨftəni.

20Mətəukitah nətəmi rəhanegəu eneai, kəutəhtahnin Iosmiəgəh iətəmotsɨpən enegəu
e neai, u Iərmənɨg Iesu Krɨsto. 21Kəni in otəuhlin nɨpətɨtah əpəou rəha nəhue nɨftəni u,
kəni mol təhmen e rəha Krɨsto nian təməmiəgəh e nɨmɨsiən. In otol lanəha e nəsanəniən
rəhan iətəmotələhu=pən natimnati rəfin e rəhan narmənɨgiən.
† 3:5 Lou rəha nətəm Isrel tətəni məmə nian iəpəou iərman tɨnos nian eit əhruahru, kəni okəkeikei kəhgi=pən in.
3:5 Luk 1:59; Uək 23:6; 2Kor 11:22 ‡ 3:6 Aupən Pol nɨkin təhti məmə Iesu Krɨsto in ieiuə kəti, kəni tol lanəha, Pol
təmol nərahiən kəmniməfaki. Afin-to Uək 8:3; 22:4; 26:9-11. 3:6 Uək 8:3 3:7 Mat 13:44-46 3:9 Rom 3:21-22
3:10 Rom 6:3-5; 8:17 3:12 1Tim 6:12,19 3:14 1Kor 9:24 3:15 1Kor 2:6 3:17 1Kor 4:16 3:19 Rom
16:18 3:20 Efəs 2:6,19 3:21 1Kor 15:28,42-53
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4
1Tol lanəha, rəhakmɨn, otəhtul əskasɨk lankonu lane Iərmənɨg. Iəkolkeikei itəmahkəni

molkeikei pɨkməmə iəkeruhmɨn itəmah. Rəhakmɨn nətəmimi, nəmiəgəhiən rəhatəmah
iətəm təhruahru tatol nɨkik tətagiən, kəni itəmah nəua nalkutiən rəhak iətəm təuvɨr agɨn.

Pol təməfəri
nətəlɨgiən rəhalah

2 Iuotiə mɨne Sintike, iəkəni=pɨnə əskasɨk kəm təlau məmə nəkuəpəh noliən u məmə
nəsuətəlɨgiən e təlaumɨn, mətəu-inu Iərmənɨg rəhatəlau pəti.

3 Əuəh, kəni ik mɨn,* iətəm kilau min ik kəmuol uək nuvəh rəkɨs, iəkolkeikei məmə
nəkasiru e pəta mil u, mətəu-inu iəmol pɨk uək itɨmahal mil lau. Kəmuasiru lak mətuəni
pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəha Iesu Krɨsto, itɨmah Klemən mɨne piak mɨn nəuvein mɨn
iətəmkəmotasiru e uək. Uhgɨn təmətei nərgɨlah e nauəuə rəha nəmiəgəhiən.

4 Otagiən o Iərmənɨg nian rəfin. !Kəni iəkəni mɨn, otagiən! 5 Otol kəm nətəmimi
məmə okoteruh məmə itəmah nətəmi rəhatəmah nətəlɨgiən tɨmətɨg. Kəni məsotaluiən
məmə otəsuvəhiən Iərmənɨg tɨtəlɨg=pa mɨn. 6 Nɨkitəmah təsəhti pɨkiən natimnati mɨn,
nati əpnapɨn in nati asoli uə nati əkəku əmə, mətəu e natimnati mɨn rəfin, otəfaki=pən
əmə kəm Uhgɨn o nati itəmah nəkotolkeikei. Kəni nian nəkotəfaki motətapuəh ohni,
motəni kəminməmənɨkitəmah tagiəno rəhannəuvɨriən. 7KəniUhgɨnotəfɨnəkəmtəmah
nəməlinuiən iətəmiahginpɨk tapirəkɨs nəhruniən rəfin rəhanətəmimi. Kəni nəməlinuiən
əhaotarmənɨgvivi enɨkitəmahmɨnenətəlɨgiənrəhatəmahmətəu-inunəutəhatətəeKrɨsto
Iesu.

8Kəni rəueiu piakmɨn, otətəlɨg enatimnatimɨn iətəmtol nɨpəhriəniən, iətəmtətaskəlɨm
nɨsiaiən, iətəm təhruahru, iətəm noliən tərah tɨkə lan, iətəm kitah kotolkeikei, iətəm
nərgɨlah kotəuvɨr, iətəm kotəuvɨr pɨk, iətəm nətəmimi kəutəni-vivi. Otətəlɨg e natimnati
mɨn əha. 9 Otol nati nak iətəm iəməgətun itəmah lan, iətəm nəmotos e nəmiəgəhiən
rəhatəmah, kəni otol mɨn nati nak iətəm iəu iəməni, kəni otol nati nak nəmoteh=pa lak.
Nian nəkotol lanəha, kəni Uhgɨn iətəm tətəfɨnə nəməlinuiən kəm təmah, otətan itəmah
min e nianmɨn rəfin.

Pol nɨkin tagiən
o nasiruiən rəhalah

10 Nɨkik tagiən iətəni-vivi Iərmənɨg mətəu-inu nuvəh nəuvetɨn nəməsotasiruiən lak,
mətəu əharəueiunɨkitəmah təhtimɨn iəu. Nɨpəhriəniənnəməutətəlɨgpɨk lak,mətəusuaru
tɨkəməmənəkotasiru lak. 11 Iəsəniənnati umətəu-inunatimnati iətəmiəu iəkolkeikei tɨkə
ohniəu, kəpə. Mətəu-inu rəueiu iəkəhrun suaru məmə nɨkik tagiən əmə nian rəfin, nati
əpnapɨn rəhak natɨgiən in təuvɨr uə tərah. 12 Iəkəhrun suaru rəha nagiəniən nəmə rəhak
natimnati tɨkə, uə nəmə rəhak natimnati tepət. Inəhrun rəkɨs suaru oneuən əha e nian
rəfin, nəmə nəgək nauəniən tepət uə təkəku əmə, nəmə rəhak nautə tepət uə təkəku əmə.
13Mətəu-inuKrɨsto tətəfa rəhannəsanəniənkəmiəu, kəni iəkəhrunnaliuəkiənenəuvɨriən
uə nərahiən.

14Mətəu itəmah nəmotol noliən təuvɨr nian nəmotasiru lak e nərahiən iətəm iəmatɨg
lan. 15 Nɨpəhriəniən, itəmah nətəm Fɨlɨpai nɨnotəhrun rəkɨs məmə nian nəmotətuəuin
mətətəu nanusiən təuvɨr e Iesu Krɨsto, nian iəmiet imatəmah ikɨnMasetoniə, itəmah əmə
unəmotasiru lak eməni. Niməfaki kətimɨn tɨkə iətəmtəməfa natimnati nəuvein kəmiəu.
16Kəni nian iəmuvən iuəkɨr əmə, e taun Təsalonaikə, mətatɨg əpəha ikɨn, nəmotahli=pa
mɨnməni kəmiəu, kəni səniəməmaukətiəh əmə. 17Səniəmə iətəsal eməniməmənəkotəfa
kəm iəu, mətəu iəkolkeikei məmə Uhgɨn oteruh nəuvɨriən əha kəni mətəou itəmah lan.

4:1 1Təs 2:19-20 * 4:3 Kəruruməmə iətəmi pəh u. Məta ioluək əha kəti rəha Pol, təhmen e Timoti uə Sailəs uə Luk
uə suah kəti mɨn. 4:3 Luk 10:20 4:5 Hip 10:25; Jem 5:8-9 4:6 Mat 6:25-34; Kol 4:2 4:7 Aes 26:3; Jon 14:27;
Kol 3:15 4:9 Rom 16:20 4:13 2Kor 12:10 4:15 2Kor 11:9
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18 Iəmos rəfinməni iətəmnəmotahli=pa kəmiəu, kəni in təhmenmapirəkɨs,mətəunian
Epafrotaetəs təmos natimnati mɨn u muva kəm iəu, rəueiu rəhak natimnati rəfin tepət.
Itəmah nəmotəfən nati kəti kəmUhgɨn təhmen e sakrifais iətəmnəmiəvɨn təuvɨr. In tatos
əmə, nɨkin tətagiən ohni.

19 Kəni Uhgɨn rəhak in otəfɨnə kəm təmah natimnati rəfin iətəm təhruahru o
nəmiəgəhiən rəhatəmah. Kəni rəhan rəfin nəfəniən kəutsɨpən e rəhan nautə tepət təuvɨr,
kəni məutsɨpən e Krɨsto Iesu.

20Pəhnətəmimi rəfinokotɨsiai UhgɨnTatə rəhatah tatuvənmətuvənnaunun tɨkə. Əuəh.
Naunun nəghatiən rəha Pol

21 Iətəni təuvɨr kəm təmah rəfin iətəm nəutəhatətə e Krɨsto Iesu. Piatah mɨn, itɨmah
milah u ikɨnu kəutəni mɨn təuvɨr kəm təmah. 22Nətəmimi mɨn rəfin iətəm kəutəhatətə e
Krɨsto Iesu, kəutəni=pɨnə təuvɨr kəm təmah, kəni ilahmɨn əpəha e nimə rəha Sisə kəutəni
təuvɨr pɨk kəm təmah.

23Pəh Iərmənɨg Iesu Krɨsto otətuati e rəhan nəuvɨriən kəm təmah rəfin.
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Kolosi
Nauəuə iətəmPol təmətei tuvən kəmnəfakimɨn ikɨn Kolosi

Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u Kolosi
?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Pol təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəmpəh? Təmətei tatuvən kəm niməfaki əpəha Kolosi, taun asoli

kəti əpəha nɨtəni asoli Esiə.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Kətəni məmə nəmə təhro Epafras təmətuəuin

niməfaki əha Kolosi. Pol təsuvəniən meruh niməfaki əha, mətəu nəgətun eiuə nəuvein
kəməhuva e niməfaki. Kəutəni məmə okotəkeikei motohtəu=pən suaru nəuvein rəha
nətuakəmiən rəha nauəniən mɨne nəmnɨmiən, kəni motəfaki kəm nagelo mɨn, mautəni
məmə Krɨsto in səniəmə ilɨs pɨk. Kautəni məmə kautos nəhruniən nəuvein iətəm
kəutəhluaig, mautəniməmə nəhruniənmɨne noliən rəha iətəmimi in nati kəti iətəmtepət
pɨk.
?Təmətei nauəuə u o nak? Pol təmətei nauəuə u məmə otətei rəkɨs nəgətuniən eiuə

mɨn iətəmkəutatɨgeniməfaki. MolkeikeiməməotənipətɨgəmməməKrɨsto in ilɨs tapirəkɨs
natimnati rəfin, kəni nəfaki mɨn okəsotarəriə e nəgətuniən eiuəmɨn əha, mətəu-inu ilah
nati əpnapɨn əmə.

Pol təmətuəuin rəhan nəghatiən
1 Iəu Pol, u iəu aposɨl kəti rəha Krɨsto Iesu, iətəm Uhgɨn təmɨtəpɨn rəkɨs iəu. Itɨmlau

piatah Timoti iətuatɨg, 2 kəni nɨkitɨmlau tətagiən məmə iəkuəghati kəm təmah e nauəuə
u, iətəm iətuətei mətuahli=pɨnə kəm təmah nətəmimi rəha Uhgɨn əpəha Kolosi, inu piak
mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn e Krɨsto iətəm nəutəhatətə əskasɨk lan. Itɨmlau iətuəfaki məmə
nəuvɨriənmɨne nəməlinuiən rəha Uhgɨn Tatə rəhatah in otəkeikei mətatɨg o təmah.

Pol təməni-vivi Uhgɨn o nətəmKolosi
3Nian iəkəutəfaki o təmah kəmUhgɨn u tatə rəha Iərmənɨg Iesu Krɨsto, kəni nian rəfin

iəutəni tagkiukəminorəhanuəkenəmiəgəhiənrəhatəmah, 4mətəu-inu itɨmah iəmotətəu
məmə rəhatəmah nəhatətəiən təskasɨk ohni mɨne nolkeikeiən rəhatəmah tatuvən o
nətəmimi nətəmkəutəfaki. 5Nəhatətəiənmɨne nolkeikeiən rəhatəmah tol lanu lanmətəu
itəmahnəkotəhrun vivi e nɨkitəmahməməUhgɨnotəfɨnə kəmtəmahnati nak iətəmtəmol
əpenə-penə lan əpəha ilɨs e negəu e neai. Nəmotətəu rəkɨs natimnati mɨn əha e nəghatiən
pəhriən, inu nanusiən təuvɨr rəha Iesu Krɨsto.

6 Ikɨnmɨn rəfin e nəhue nɨtəni mɨn, nətəmimi kəutəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr, kəni
tətəuə e nəuan mateviə matol vivi nəmiəgəhiən rəha nətəmimi tepət. Tol əmə məmə inu
nian itəmah nəmotətəu motəhrun nɨpəhriəniən əha e nəuvɨriən rəha Uhgɨn, kəni tateviə
mɨn matəuə e rəhatəmah nəmiəgəhiən. 7 Inu suah u Epafras, tɨnəni rəkɨs nəghatiən u
kəm təmah. In iətəmimi təuvɨr kəti iətəm in slef kəti rəha Krɨsto itɨmlau min iətəm tatos
rəhatɨmlau nəghatiən. In iətəmimi kəti tətəhtul əskasɨk o noliən uək rəha Krɨsto, kəni
mətasiru e təmah. 8 In təməni kəm tɨmlau nolkeikeiən rəhatəmah iətəm Narmɨn Rəha
Uhgɨn təməfɨnə kəm təmah, kəni nautolkeikei nətəmimi lan.

9 Tol lanu, nian itɨmah iəmotətəu nanusiən əha, kəni iəutəfaki e nian rəfin o təmah.
Iəutətapuəh o Uhgɨn məmə in otətəlmɨn itəmah e rəhan nətəlɨgiən mɨne neinatɨgiən pəh
nəkotəhrun vivi rəfin nəuian.

10 Iautəfaki lanu məmə naliuəkiən rəhatəmah otəfən nɨsiaiən kəm Uhgɨn pəh tol nɨkin
tətagiən ohni, kəni məmə rəhatəmah nəmiəgəhiən otəuə e nəuan iətəm təuvɨr o uək rəfin
rəha Uhgɨn iətəmnautol. Pəh Uhgɨn otasiru e təmahməmə nəkotəhrun vivi in.
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11 Iəutəfaki məmə nəsanəniən asoli rəha Uhgɨn otol itəmah nəkotəsanən e nian
nərahiən otuva. Pəh onəutəhtul əskasɨk kəni nətəlɨgiən rəhatəmah təfəməh, kəni
nagiəniən tətatɨg e təmah, 12 kəni nəkotəni kəm Tatə Uhgɨn məmə nɨkitəmah tətagiən o
natimnati iətəm təmol. In təmol itəmah nəkotəhruahru, məmə nəkotəhrun nosiən nautə
rəha Uhgɨn iətəmotəpanuva. Onəkotos rəhatəmah nautə təhmen e nətəmimi rəfin iətəm
kəutəfaki mautaliuək e nəhagəhagiən rəha Uhgɨn.

13Kəni Uhgɨn təmol lanəha nian in təmos rəkɨs itah e narmənɨgiən rəha napinəpuiən,
mɨnol itah kɨnəhuva e narmənɨgiən rəha Nətɨn iətəm in tolkeikei pɨk. 14 Nətɨn təmos
nɨmeitah, mos nalpɨniən rəhatah, kəni mɨtɨs itah e nalpɨniən rəha təfagə, inəha təmafəl
itah e təfagə tərahmɨn rəhatah.

Krɨsto in ilɨs tapirəkɨs natimnati rəfin
15NətɨUhgɨn iətəmnətəmimikəmoteruh, in təhmen=pən əmə e rəhan tatə iətəmnətəmimi

kəsotehiən.
Aupənaupənagɨn, niannɨftənimɨneneaimɨnenatimnatimɨn rəfinkəmautohkə əhanəh,

mətəu Nətɨn, in təmaupən matɨg rəkɨs. Kəni tol=pən in, in ilɨs tətarmənɨg e
natimnati mɨn rəfin u. 16 In ilɨs mətəu-inu in təmol natimnati mɨn rəfin e nəhue
nɨftəni u, mɨne neai, natimnati iətəm kateh ilah uə kəsehiən ilah, u nagelo mɨn,
mɨne iərmɨs mɨn, mɨne narmɨn tərah mɨn, mɨne iərmənɨg mɨn rəfin. Kəni in təmol
natimnati mɨn rəfin uməmə rəhan.

17Kəni in təmaupənmatɨg rəkɨs e natimnati mɨn rəfin. Kəni natimnati mɨn rəfin kəutatɨg
mətəu-inu nəsanəniən rəhan tətaskəlɨm ilah.

18Kəni in əmə tətəhtul aupənoniməfaki, kəni niməfaki in tatol uək təhmen=pənenɨpətɨn,
kəni in rəhn-kapə.

Kəni in nəukətɨ niməfaki, inəha in iətəmi iətəm in təmaupənməmiəgəh itulɨn e nɨmɨsiən.
Tol lanəha, in ilɨs e natimnati mɨn rəfin.
19Uhgɨn nɨkin tagiənməmə e nətəlɨgiən rəhan, nəmiəgəhiənmɨne nəsanəniən rəfin rəhan

tətatɨg əmə e Krɨsto, kəni tol lanəha Krɨsto in ilɨs e natimnati mɨn rəfin.
20 Kəni e Krɨsto, Uhgɨn təmələhu nəməlinuiən nian nɨra Krɨsto təmaiu e nɨgi kəməluau,

kəni nətəmimi, mɨne nati miəgəh mɨn, mɨne nagelo mɨn, mɨne iərmɨs mɨn, mɨne
natimnatimɨnrəfinkəməhuvamotuhapumɨn ilahmɨneNarmənɨgiənRəhaUhgɨn.

E Krɨsto əmə Uhgɨn təmol natimnati mɨn əha.
21 Aupən ikɨn, itəmah nəməutan isəu o Uhgɨn, kəni itəmah tɨkɨmɨr mɨn rəhan e

nətəlɨgiən rəhatəmah, kəninəmautol təfagə tərah. 22Mətəu rəueiu əha, Uhgɨn təmolməmə
itəmah nəməhuva motol kətiəh e təmah min e nɨmɨsiən rəha Krɨsto u nɨpətɨn təməhkul
e nɨgi kəməluau. Uhgɨn təmol lanəha məmə otos itəmah nəkəhuva iuəkɨr ohni, kəni
məutəhruahru e nəhmtɨn, kəni rəhatəmah noliən tərahmɨn tɨkə, kəni Uhgɨn otəseruhiən
nɨpəgnəmtɨn tərah kəti e təmah mətəu nəkotəpiə. 23 Natimnati mɨn u tol lanəha nəmə
itəmah nəutəhtul əskasɨk e rəhatəmah nəhatətəiən e Iesu. Nəmotətəu nanusiən təuvɨr
iətəm tətəgətun natimnati iətəm Uhgɨn otol kəm təmah əpəha e negəu e neai, kəni
rəhatəmah nətəlɨgiən otəkeikei matəhtul əskasɨk e natimnati mɨn əha. Nanusiən təuvɨr
u, iətəm nəmautətəu rəkɨs, kəmətanus pətɨgəm ikɨn mɨn e nɨtəni mɨn, kəni iəu Pol, Uhgɨn
təmauɨn lakməmə iətəni pətɨgəmnanusiən təuvɨr əha.

Pol tatol uək rəha niməfaki
24 Nɨkik tagiən məmə iəkətəu nahməiən e nɨpətɨk o rəhatəmah nəhatətəiən. Krɨsto

təmətəunahməiənenɨpətɨnməməniməfaki otair. Kəni e suaru kətiəh əmə, iəumɨn iətətəu
nahməiənenɨpətɨkonɨpətɨKrɨsto, u inu inniməfaki,məməoteviəməskasɨk. Kəni tol lanu,
uək iətəm Iesu təmətuəuin, iəkolkeikei məmə iəkasiru e uək rəha Iesu o niməfaki, kəni
1:11 Efəs 1:19; 3:16 1:13 Luk 22:53; Efəs 2:2 1:14 Efəs 1:7 1:15 Jon 1:18; 2Kor 4:4 1:17 Jon 1:1; 8:58
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mətətəu naməhiən ohni. 25 Uhgɨn əmə təmləfəri iəu məmə iəkol uək e niməfaki rəhan.
Rəueiu əha, iəkəhrun nasiruiən e təmah e uək iətəm Uhgɨn təmələhu=pən e nəhlmək.
Rəhak uək məmə iətəni pətɨgəm nəghatiən mɨn rəfin rəha Uhgɨn pəh nəkotəhrun vivi,
26nəghatiən əha in nəlpəkauiən oneuən rəha Uhgɨn iətəm təmətəhluaig o nətəmimi rəfin
aupən ikɨn, mətəu rəueiu əha Uhgɨn tɨnɨtɨs nɨpətɨn kəm rəhanmɨn nətəmimi.

27Kəni Uhgɨnnɨkin tagiən əməməmə otəni pətɨgəmnatimnati təuvɨrmɨn rəha Iesu kəm
təmah, nətəm Nanihluə* mɨn u kəsəniə məmə itəmah nətəm Isrel, məmə onəkotəhrun
mɨn. Nəlpəkauiən oneuən iətəm təuvɨr rəha Uhgɨn, tol lanəha, Krɨsto təmos nɨkitəmah,
kəni nəkotəhrun motəhatətə lan məmə onəkotos rəhan nəuvɨriən iətəm təuvɨr agɨn u
əpəha e negəu e neai.

28 Kəni itɨmah iəutəni pətɨgəm Krɨsto kəm nətəmimi rəfin. Kəni iəutəni əskasɨk
məutəhgi-pəri nɨkilah lan, kəni məutəgətun ilah e neinatɨgiən təuvɨr, məmə ilah kəhuva
nəfaki mɨn iətəm kəutəhtul əskasɨk e rəhalah nəhatətəiən e Krɨsto. 29 Iatol uək əskasɨk o
nati əha, kəni nian rəfin iatol uək əskasɨk pɨk e nəsanəniən asoli rəha Krɨsto iətəm tatol
uək e nəmiəgəhiən rəhak.

2
Nəkotəkeikei mətəhatətə əskasɨk e Iesu

1 Iəkolkeikei məmə nəkotəhrunməmə iəu iatol uək əskasɨk agɨn o təmah nətəmKolosi,
mɨne nətəm Laotɨsiə, mɨne nəuvein mɨn nətəm kəutəfaki mətəu iəsehiən ilah. 2 Iatol
uək lanu o nəfəriən nətəlɨgiən rəhatəmah rəfin, kəni məmə nɨkitəmah rəfin otəsanən.
Iəkolkeikei məmə itəmah onəkotolkeikei itəmah mɨn, kəni tol lanəha, onəkəhuva kətiəh
e nətəlɨgiən mɨne nɨkin. Iatol uək o təmah məmə onəkotəhrun vivi motəhrun rəfin
nəghatiən pəhriən rəha Uhgɨn iətəm aupən təmətəhluaig mətəu rəueiu tɨnietɨgəm=pa.
Kəni nəlpəkauiən oneuən əha, in Krɨsto, 3 iətəm Uhgɨn təmoriarun neinatɨgiən mɨne
nəhruniən təuvɨr mɨn rəfin rəhan tətatɨg lan.

4 Iəu iətəghati lanu kəm təmah o nasisɨgiən e nəghatiən eiuə mɨn rəha nətəmimi
iətəm tətəhiən o niuvi rəkɨsiən rəhatəmah nətəlɨgiən. 5 Tol mə iətatɨg pau isəu o təmah,
mətəu nɨkik təhti pɨk itəmah. Kəni nɨkik tagiən pɨk mətəu-inu iəmətəu məmə rəhatəmah
nətəlɨgiən kətiəh əmə, kəni itəmah nəutəhatətə əskasɨk əmə e Krɨsto.

Rəhatəmah nəmiəgəhiən otəkeikei mətatɨg əmə e Krɨsto.
6 Mətəu inko itəmah nəmotos Krɨsto Iesu məmə in Iərmənɨg rəhatəmah, kəni

onəkotəkeikei məutohtəu=pən əskasɨk in. 7 Otaskəlɨm Krɨsto tiəkɨs təhmen e nokɨ
nɨgi təteiuaiu mələs nɨftəni, kəni pəh rəhatəmah nəmiəgəhiən teviə məskasɨk lan.
Pəh rəhatəmah nəhatətəiən otəkeikei meviə mətəskasɨk e nian rəfin, nəhatətəiən inu
kəməgətun itəmah lan aupən. Kəni nian rəfin otəkeikei məutəni kəm Uhgɨn məmə
nɨkitəmah təməri məriauəh e nagiəniən o natimnati iətəm təmol o təmah.

8Otətəu vivi itəmah məmə nətəmimi kəsotaskəlɨmiən kəni məsotiuvi mɨniən itəmah e
nəgətuniən eiuəmɨn rəhalah. Nəgətun eiuəmɨn əha tatɨtəu=pən nətəlɨgiən rəha nətəmimi
əmə mɨne nəukətɨ lou mɨn iətəm tətəghati e natimnati rəha nɨftəni əmə. Nəghatiən mɨn
əha tatsɨpən e nətəlɨgiən əuasmɨn rəha nətəmimi, mətəu kəsotsɨpəniən e Krɨsto.

9KəniKrɨsto inUhgɨn. Kəni in təmuvamosnɨpətɨ iətəmimi təhmene tah, kəninatimnati
rəfin rəha Uhgɨn tətatɨg lan. 10 Kəni nian nəmotəhatətə e Krɨsto, kəni Uhgɨn in təməfən
natimnati rəfin rəha nəuvɨriən kəm təmah. Kəni Krɨsto tətarmənɨg e nətəmimi mɨne
natimnati rəfin u kəutarmənɨg e nəhue nɨftəni mɨne neai. 11Kəni nati kəti mɨn e Krɨsto.
Nian itəmahnəmotəhatətə lan, kəni in təməhgi=pən itəmah. Mətəu səniəmə nəhgi-pəniən
rəha nɨpətɨn u nətəmimi kautol, mətəu nəhgi-pəniən rəha nɨkitəmah iətəm Iesu təmol. In
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təmətei rəkɨs nətəlɨgiən mɨne noliən tərah mɨn e rəhatəmah nəmiəgəhiən. 12Kəni e nian
kəməueiu itəmah e nəhu, in nəmtətiən kəti məmə nəmiəgəhiən aupən rəha təfagə tərah
rəhatəmah kəutohmɨs kəni katɨtənɨm ilah Iesu. Kəni Uhgɨn təməmiəgəh mɨn itəmah e
nəmiəgəhiən vimɨn itəmah Iesu,mətəu-inu nəməutəhatətə e nəsanəniən asoli rəhaUhgɨn
iətəm təmol Iesu təmiəgəhmɨn e nɨmɨsiən.

13Aupən ikɨn, nian Uhgɨn təməsətei rəkɨs əhanəhiən noliən tərahmɨn e nɨkitəmah, kəni
e nəhmtɨn, təhmen məmə itəmah nəmohmɨs rəkɨs e noliən tərah mɨn əha.* Mətəu nian
nəməhuva motol kətiəh itəmah Iesu, kəni Uhgɨn təmosmiəgəh mɨn itəmah min. Uhgɨn
təmafəl rəkɨs noliən tərah mɨn rəhatah malu lan. 14 Nian kitah kəmautol noliən tərah,
kəni kəmautəhti Lou rəhaMosɨs iətəm tətəni məmə okohmɨs o noliən tərahmɨn əha, kəni
tatətu=pa nɨpəgnəmtɨ nəghatiən mɨn kəm tah. Mətəu Uhgɨn təməhti=pən nəghatiən mɨn
əha e nɨgi kəməluau, kəni nəsanəniən rəhalah tɨkə. 15 E nɨgi kəməluau əha, Krɨsto in
təmehpahunəsanəniən rəha iərmənɨgmɨn rəfin, kəni təmərəkɨnnarmənɨgiən rəha iərmɨs
mɨn təhmen=pən məmə in təmehpahu ilah e nəluagɨniən asoli kəti. Kəni rəueiu əha, in
təmol rəhan tɨkɨmɨr mɨn kəməhuva nati əpnapɨn əmə e nəhmtɨ nətəmimi.

Iesu tətarmənɨg e təmah
16 Tol mɨn lanəha, nəsotətəlɨgiən e nəghatiən rəha nətəmimi nətəm kəutələhu pəsɨg

məmə nəsotoliən natimnati nəuvein, məsotuniən nauəniən kəti uə məsotəmnɨmiən
nəmnɨmiən kəti. Sotətəlɨgiən e nəghatiən rəhalah iətəm kəutəni məmə nəkol natimnati
mɨn u e nian asim mɨn, uə e nian rəha məuɨg vi mɨn, uə e nian rəha Sapət. 17 Lou
mɨn u rəhalah əha kəutəghati lan, kəutəgətun=pən nɨpəhriəniən kəti iətəm tətuva, mətəu
nɨpəhriəniən əha, in Krɨsto pɨsɨn əmə.

18 Nətəmimi nəuvein kəutəfəri pɨk mətəu-inu ilah kəutəni məmə kɨnauteruh
nəməhlairiən mɨn nəuvein iətəm nɨpətɨlah tatɨg. Ilah kəutəni kəm təmah məmə
nəkotəkeikei motol natimnati nəuvein iətəm tətəgətun məmə rəhatəmah nətəlɨgiən
teiuaiu, kəni itəmah onəkotəkeikei məutəfaki kəm nagelo mɨn. Sotohtəu-pəniən
nətəlɨgiən rəhalah. Nətəlɨgiən mɨn əha iətəmimi əmə tatol. Kəni nəmə nəkotohtəu=pən
nəghatiən rəhalah, itəmah onəkotəmkarəpən e rəhatəmah nəmiəgəhiən. Mətəu nətəmi
mɨn əha kəutəfəri ilah o nati nɨpətɨn tɨkə. 19Nətəmi mɨn əha kəsotaskəlɨmiən nəgətuniən
pəhriən rəha Krɨsto tiəkɨsməsotoliən kətiəh ilah Krɨsto. Mətəu Iesu təhmen=pənməmə in
rəhn-kapə niməfaki konu niməfaki in nɨpətɨ Krɨsto. E noliən kətiəh mɨn təhmen=pən
e nɨpətɨ iətəmimi, u iətəm tatɨlpɨn ikɨn e nəuanɨləuɨs mɨn tatuvən e nɨkɨlkɨlin, kəni
Krɨsto tatol mɨn nati kətiəh e niməfaki rəhan məmə niməfaki otəskasɨk, kəni mateviə
e nəmiəgəhiən vi iətəmUhgɨn tatol tateviə.

Nəmotos nəmiəgəhiən vi mətəu itəmah nəmotol kətiəh e Krɨsto
20Niannəmotəhatətə eKrɨsto, in təhmenməmənəmohmɨs itəmahmin. Kənimətəu-inu

lou təsuvaiən o iətəmimi iətəm təmɨmɨs, kəni nəukətɨ lou mɨn iətəm tətəghati e natimnati
rəha nəhue nɨftəni əmə, nəsanəniən rəhalah tɨkəməmə okotarmənɨg e təmah. Tol lanəha,
iətətapuəh o təmah məmə, təhro itəmah nautohtəu=pən lou mɨn rəha nəhue nɨftəni
mɨne, inəha nəghatiən əuas mɨn iətəm kəutəni məmə, 21 “Saskəlɨmiən nati u,” uə “Sun
askəuvɨniən nati u,” uə “Sekiən nati u.” 22Mətəu nəghatiən mɨn u təmsɨpən e nətəlɨgiən
rəha iətəmimi. Ilah kəutəghati əmə e natimnati rəha nəhue nɨftəni u, təhmen=pən e
nauəniən nəuvein, mɨne nəmnɨmiən nəuvein. Mətəu natimnati mɨn u, ko təsasiruiən,
kəni təsərəkɨniən nɨkitəmah, mətəu-inu e nian onəkotos uə nəkotun, kəni tɨkəmɨn.

23 Iəkəhrun məmə nian nəuteruh nəghatiən mɨn əha, nəkotəni məmə kəta nəghatiən
agɨn mɨn nəuvein. Ilah kəutəni məmə nətəmimi okotəfaki lanu lan uə lanəha lan, kəni
2:11 Rom2:29 2:12 Rom6:4 * 2:13 Nian iətəmimi kəti təsəhatətə əhanəhiən e IesuKrɨsto, rəhan təfagə taskəlɨm
matɨg isəuoUhgɨn. Rəhannəmiəgəhiənpəhriən ilauUhgɨn tɨkə, kəni təhmenməmənarmɨn təmɨmɨs. 2:13 Efəs2:1,4-5
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ilah kəutəni məmə okotol rəhalah nətəlɨgiən teiuaiu lanu uə lanəha, kəni ilah kəutəni
mɨn məmə nətəmimi okotəkeikei məuteruh vivi nɨpətɨlah mɨn lanu uə lanəha e noliən
iətəm in tiəkɨs o nɨpətɨlah. Mətəu iətəni=pɨnə kəm təmah məmə nəghatiən mɨn əha,
rəhalah nəsanəniən tɨkəməmə otahtɨpəsɨg e nətəlɨgiən tərahmɨnmɨne noliən tərahmɨn u
nətəmimi kautol e nɨpətɨlah.

3
1 Mətəu-inu Uhgɨn təmosmiəgəh mɨn itəmah min Krɨsto, kəni tol lanəha, rəueiu əha

itəmah onəkotəkeikei mautol nɨkitəmah tətatɨg əskasɨk e natimnati iətəm tətatɨg əpəha
e negəu rəha Uhgɨn, ikɨn əha Iesu tətəharəg ikɨn e nɨkalɨ Uhgɨn maru, ikɨn əha, ikɨn
ima nəsanəniən mɨne nɨsiaiən. 2 Itəmah onəkotəkeikei mautol rəhatəmah nətəlɨgiən
tətatɨg əmə e negəu rəha Uhgɨn, kəni pəh nətəlɨgiən rəhatəmah otəsatɨgiən e natim-
nati rəha nəhue nɨftəni u, 3 mətəu-inu itəmah nəmohmɨs itəmah Krɨsto, inəha noliən
rəha nəmiəgəhiən əuas rəhatəmah kəmohmɨs, kəni nəmiəgəhiən pəhriən rəhatəmah
kəutəhluaig ilah Krɨsto iətəm tətatɨg e negəu e neai ilau Uhgɨn. Nəmiəgəhiən vi u,
nətəmimi kəsoteruhiən. 4 Nəmiəgəhiən pəhriən rəhatəmah in e Krɨsto əmə. Kəni nian
Krɨsto otɨtəlɨg=pa mɨn, kəni Uhgɨn otəgətun Krɨsto kitah min kəm nətəmimi rəfin, kəni
ilah okoteruh nəuvɨriənmɨne nəsanəniən rəhan.

Suaru əhruahru
5Mətəu itəmahonəkotəkeikeimotəpəhagɨnnoliən tərahmɨn rəhanəhuenɨftəni, noliən

tərah tolmɨn lanu; nɨpətanmɨne nəmanmɨne, kautit oneuən ilahmɨn; ilah kautol noliən
tərah tol naulɨsiən o nəniən; ilah kotolkeikei pɨk ilah mɨn o noliən tərah; təfagə tərah
tepət e rəhalahnətəlɨgiən; ilah navərəs, kəni noliən əha təhmen=pənməmə kəutəfaki kəm
narmɨ nati mɨn, inəha, kəutləfəri natimnati mɨn rəha nəhue nɨftəni ilɨs tapirəkɨs Uhgɨn.
6Noliən tərahmɨn əha tatol nɨkiUhgɨn tətahmə, kəni in otol nalpɨniənasoli kəmnətəmimi
nətəm kautol noliən tərah mɨn əha. 7 Aupən ikɨn, noliən tərah mɨn əha kəutarmənɨg e
rəhatəmah nəmiəgəhiən, nəmautol ilah nian rəfin.

8Mətəu rəueiu əha, nəkotəkeikei motos rəkɨs ilah e rəhatəmah nəmiəgəhiən, kəni otol
mɨn lanəha: niəməha təsol mɨniən itəmah; nɨkitəmah mɨne nohlɨtəmah təsatɨpahal-
atɨpahal pɨkiən təhmen e kaluəluə; soliən tərah kəm nətəmimi; səni rahiən nətəmimi;
səniə nəghatiən iətəm tol naulɨsiən o nəniən. 9 Soteiuəiən e təmahmɨnmətəu-inu itəmah
nəmotəpeg rəkɨs nətəlɨgiən əuas rəhatəmah, kənimotəpəh rəhan noliən tərahmɨn, 10kəni
nəməhuvən e nətəlɨgiən vi. Uhgɨn tətəfɨnə nəmiəgəhiən vi u kəm təmah, matol məmə
itəmah onəkəhuvamotol əməməmə in mɨne. Kəni pəh nəkotəhrun vivi in.

11Mətəu e natimnati mɨn əha, in nati əpnapɨn əmə nəmə ik iətəm Isrel, uə səniəmə ik
iətəm Isrel; nəmə kəməhgi=pən ik uə kəsəhgi-pəniən ik; nəmə nəmol vivi skul uə nəsol
viviən skul; nəmə ik slef əmə kəti uə ik səniəmə slef kəti. Mətəu nati asoli in Krɨsto, kəni
tətatɨg e nəmiəgəhiən rəhatah rəfin u kəutəhatətə lan.

12 Uhgɨn təmolkeikei itəmah, kəni mɨtəpɨn itəmah məmə rəhan mɨn. Kəni tol mɨn
lanu: nɨkitəmahotəkeikeimatɨtəgɨt o nətəmimi;mautol təuvɨr kəmnətəmimi; rəhatəmah
nətəlɨgiən otəkeikei mətatɨg ləhtəni; itəmah nətəm mətɨg; kəni nətəlɨgiən rəhatəmah
otəfəməh. Otol nəghatiənmɨn əha, təhmen=pənməmənəutəhuvənenapənvi rəhaUhgɨn.
13Nian suah kəti otol nati kəti otəsəhmeniən e nəhmtɨtəmah, kəni nɨkitəmah otəsahmə
uəhaiən ohni. Nəmə suah kəti tatol tərah e təmah kəti, pəh nəsotalpɨniən motos əmə
tɨmɨs e nɨkitəmah, mətəu nəkotəkeikei məutalu lan kəni mautol təuvɨr əmə kəm iətəmi
u. Sotaskəlɨm iəkɨsiən noliən tərah rəha iətəmimi təmol kəm təmah e nɨkitəmah, mətəu
nəkotol təuvɨr kəm in, təhmen=pən əmə məmə Iərmənɨg təsaskəlɨm iəkɨsiən noliən tərah
rəhatah e nɨkin, mətəu in tatol təuvɨr əmə kəm tah. 14Nati agɨn u iətəmotəkeikei mətatɨg
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e nɨkitəmah, in nolkeikeiən. Otos məhuvən lan təhmen=pən məmə napən təuvɨr rəha
Uhgɨn. Nian onəkotolkeikei itəmahmɨn, kəni tol itəmah nəkəhuva kətiəh.

15 Otos nəməlinuiən rəha Krɨsto pəh in tətarmənɨg e nɨkitəmah, mətəu inko Uhgɨn
təmauɨn e təmah məmə nəkəhuva motol kətiəh, kəni məutatɨg əmə e nəməlinuiən. Kəni
nian rəfin otəni kəm Uhgɨn məmə nɨkitəmah tətagiən o natimnati iətəm in təmol kəm
təmah. 16Otəgətun itəmah mɨn e nəghatiən rəha Krɨsto, kəni motəni e nətəlɨgiən təuvɨr
kəm təmah mɨn məmə nəkotəkeikei mautol, məsotəpəhiən. Otani nəpuən mɨn e Nauəuə
rəhaNəpuən,mɨnenəpuənmɨn rəhaniməfaki,mɨnenəpuənmɨn iətəmtatsɨpəneNarmɨn
Rəha Uhgɨn. Otani ilah rəfin təhmen=pən e nəni-viviən kəti iətəm tatsɨpən e nɨkitəmah
matuvən kəm Uhgɨn. Inəha e noliən mɨn əha, pəh nəghatiən təuvɨr rəha Krɨsto tətatɨg
matəmiəgəh mateviə vivi e nɨkitəmah e nian mɨn rəfin. 17Kitah u nəhlmɨ Iərmənɨg Iesu
mɨn, kəni tol lanəha, natimnati rəfinunautol,mɨnenəghatiənmɨn rəfinunautəni,mətəu
nəkotol əmə e nərgɨ Iərmənɨg Iesu. Kəni nian rəfin itəmah onəkotəkeikei motəni kəm
Uhgɨn, tatə rəhatah, məmə nɨkitəmah tətagiən o natimnati iətəm Iesu təmol kəm təmah.

Noliən əhruahru rəha tatə, mɨnemamə, mɨne kəlkələhmɨn
18 Nɨpətan, otɨsiai narmənɨgiən rəha nəman mɨn rəhatəmah, təhmen=pən əmə məmə

pətan u in tətəfaki in otəkeikei mol lanəha.
19Kəninəman, otolkeikei rəhatəmahnɨpətan, kənimotol təuvɨrkəmlah,mətəusotoliən

rəhatəmah narmənɨgiənməmə nəkotol=pən əmə rəhatəmah nɨpətan.
20 Kəlkələh mɨn, otɨsiai rəhatəmah tatə mɨne mamə nian rəfin, mətəu-inu Iərmənɨg

rəhatah nɨkin otagiən o noliən əha.
21 Itəmah tatə mɨn, sotoliən nalpɨniən tapirəkɨs nərahiən iətəm kəlkələh mɨn kautol,

məmə nɨkilah otahmə ohni. Mətəu nəmə nəkotol lanəha e lah, kəni rəhalah nətəlɨgiən
in oteiuaiu.

Noliən rəha slef mɨne rəhan iərmənɨg
22 Slef mɨn, nian rəfin onəkotəkeikei motol nəuia nətəmi asoli mɨn rəhatəmah, mətəu

səniəmə nian əmə iətəm ilah kəuteh itəmah lan məmə nɨkilah otagiən o təmah. Mətəu
itəmah onəkotəkeikei motol uək e nɨkitəmah pəhriən o nəfəniən nɨsiaiən kəm Uhgɨn.
23 Uək nak iətəm nautol, otol e nɨkitəmah rəfin təhmen əmə məmə nautol uək rəha
Iərmənɨg rəhatah, səniəmə nautol uək rəha iətəmimi əmə. 24 Mətəu-inu onəkotəkeikei
motəhrunviviməmə Iərmənɨg rəhatah inotəfɨnənətəouiən əhruahrurəhanatimnatimɨn
iətəm nautol ilah. Nətəouiən əha Uhgɨn tɨnəni rəkɨs məmə otəfɨnə kəm nenətɨn mɨn. ?
Kəni nəkotəhrunnati u? Nautol uək rəha suah əha Iərmənɨg pəhriən rəhatah, in Iərmənɨg
Krɨsto. 25Mətəu iətəmimi iətəm tatol tərah, in otos əhruahrumɨn nəuan nətəouiən rəhan
o noliən tərah, mətəu-inu Uhgɨn, in tatol təhmen-əhmen əmə kəmnətəmimi rəfin.

4
1 Itəmah nətəmi asoli mɨn u nəutarmənɨg, onəkotəkeikei mautol təhruahru kəni

məhmen o rəhatəmah slef mɨn, mətəu-inu itəmah mɨn nəkotəkeikei motəhrun məmə
rəhatəmahmɨn Iətəmi asoli in tətatɨgmɨn əpəha e negəu e neai.

Pol təməgətun ilah
2 Itəmah onəkotəkeikei məutəghati=pən kəm Uhgɨn e nəfakiən e nian rəfin. Kəni nian

onətəfaki, rəhatəmah nətəlɨgiən otəkeikei mətatɨg lan, kəni nian rəfin agɨn nəkotəkeikei
məutəni kəm Uhgɨn məmə nɨkitəmah tətagiən o natimnati iətəm in təmol kəm təmah.
3 Kəni iəu iəkolkeikei məmə itəmah nəkotəkeikei mautəfaki mɨn o təmah mɨn, məmə
Uhgɨn oterəh e suaru məmə iəkotəni pətɨgəm nəlpəkauiən oneuən rəha Uhgɨn e Krɨsto.
Iəmatənipətɨgəmnəghatiənu inu, kəni kahtɨpəsɨg=pən lakohni ekaləpus. 4Otəfakiməmə
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iətəni pətɨgəmnəghatiən əha təhruahru kəniməpɨə vivi təhmen əməməmə iəkəkeikeimol
lanəha.

5 Itəmah nətəm nəutəfaki, pəh nətəm kəsotəfakiən koteh=pən Iesu e noliən mɨn
rəhatəmah, kənienianrəfinonəkotəkeikeimautehviviməmənoliənmɨnmɨnenəghatiən
mɨn rəhatəmah otiuvi Nanihluə mɨn kəhuva o Iesu. 6 Itəmah nəkotəkeikei məutəghati
vivi kəm lah e nəghatiən mɨn əmə u iətəm təuvɨr kəni mətəhiən, kəni pəh ilah okotətəu
nəghatiən mɨn əha məmə kotəuvɨr. Kəni itəmah onəkotəkeikei mətəhrun vivi suaru mɨn
o nuhalpɨniən nəghatiənmɨn rəhalah iətəmkəutətapuəh o rəhatəmah nəhatətəiən e Iesu.

Pol təmahlipən
suahmil kətian o lah

7-8 Iətahli=pɨnə piatah iətəm təuvɨr, Tikikəs, in tatuvnə o təmah o nati keiu əmə məmə
in otanus nəghatiən rəfin rəhatɨmah kəm təmah, kəni in otəfəri nətəlɨgiən rəhatəmah. In
piatahkəti iətəmiəu iəkolkeikei pɨk. Nian rəfin in tətəhtulmaruonasiruiən lakeuək rəha
Iərmənɨg. 9 In tatuvnə ilau piatah Onesiməs. Nian rəfin in tətəhatətə əskasɨk e Iesu, kəni
itɨmah iəkotolkeikei pɨk in. In iətəmi kəti rəhatəmah. Ilau okuəni kəm təmah nanusiən
rəha natimnati rəfin u ikɨnu.

Naunun nəghatiən rəha Pol
10 Aristakəs in tətatɨg e kaləpus itɨmlau mɨn. In tətahli=pɨnə nəghatiən təuvɨr kəm

təmah. KəniMak, in pia Panəpəs, inmɨn tətahli=pɨnə nəghatiən təuvɨr rəhan kəm təmah.
Itəmahnəmotos rəkɨs rəhak nəghatiən ohni. Nəmə in otuvnə imatəmah ikɨn, kəni nəkotit
məhuvənmauteruh vivi. 11Kəni Josuə Jastəs, in mɨn tətahli=pɨnə nəghatiən təuvɨr rəhan
kəm təmah. E nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel iətəmkəutəhatətə e Iesu, suahmilahal əmə əha,
ilahal kəhlasiru lak e uək rəhanegəu rəhaUhgɨn. Kəni suahmilahal əha, ilahal kəhlasiru
pɨk lak e nian əskasɨkmɨn iətəm tətuva e rəhak nəmiəgəhiən.

12Epafras in rəhatəmahkəti iətəmimi, inmɨn tətahli=pɨnənəghatiən təuvɨr kəmtəmah.
In iətəmimi kəti nian rəfin tatol uək rəha Iesu Krɨsto, kəni e nian rəfin in tətəfaki əskasɨk
o təmah. In tətətapuəh o Uhgɨn məmə itəmah onəkotəhtul əskasɨk, kəni mohməhtə
motəhrun vivi natimnati rəfin iətəm Uhgɨn tolkeikei. 13 Iəkəhrun nəniən kəm təmah
məmə suah u in tatol uək əskasɨk o nasiruiən e təmah, mɨne nətəm Laotɨsiə, mɨne nətəm
Hierapolɨs. 14 Toktə Luk iətəm kitah kotolkeikei pɨk, mɨne suah u Timəs, ilau mɨn
kətuahli=pɨnənəghatiən təuvɨrkəmtəmah. 15Otahli=pənmɨnrəhaknəghatiən təuvɨrkəm
piatahmɨne nəuvɨnɨtahmɨn əpəha Laotɨsiə, mɨne pətan əhaNimfa,mɨne nətəmkəutəfaki
e nianmɨn rəfin əha iman ikɨn.

16 Mətəu e nian onəkotafin rəkɨs rəhak u nauəuə, kəni motəkeikei motahli=pən kəm
nətəm Laotɨsiə məmə ilah okotafin mɨn kəm nətəmimi rəha niməfaki əha ikɨn. Kəni e
noliən kətiəhmɨn, itəmah onəkotəkeikei motafinmɨn nauəuə rəha nətəmLaotɨsiə.

17Kəni itəmah nəkotəkeikei motəni=pən kəm Akipəs məmə in otəkeikei mol rəfin uək
iətəm Iərmənɨg rəhatah in təməfən kəm inməmə otol.

18 Iəu Pol, iatos penmətətei əmə e nəhlmək nəghatiən u rəha nəniən təuvɨr kəm təmah.
Sotaluiənməmə kəməfən iəu e kaləpus, kəni kəlis iəu e sen, kəni iətatɨg əhanəh.
Pəh Uhgɨn otətuati e rəhan nəuvɨriən tətatɨg o təmah.

4:5 Efəs 5:15-16 4:7-8 Efəs 6:21-22 4:9 Flm 10-12 4:10 Uək 12:12; 13:13; 15:37-39; 2Tim 4:11 4:14 Kol
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1 Təsalonaikə
Nauəuə iətəmPol təmaupənmətei tuvən kəmnəfakimɨn ikɨn

Təsalonaikə
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u 1 Təsalonaikə

?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Pol təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəmpəh? Təmətei tatuvən kəmniməfaki əpəha Təsalonaikə.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Pol təmətuəuin niməfaki əpəha Təsalonaikə

e nu keiu o kɨsɨl əmə tɨnuvən rəkɨs, kəni in niməfaki vi kəti. Nətəmimi rəha niməfaki
okotəkeikei moteviə e nəmiəgəhiən rəhalah. Ilah nəuvein, kəməhuvən e nian iəkɨs
mɨn mətəu-inu kəutəhatətə e Krɨsto. Kəni nəuvein kəsotəhrun viviən nian iətəm Iesu
otɨtəlɨg=pa mɨn lan e nəhue nɨftəni. Nəuvein nɨkilah təhti məmə Iesu otuva uəhai mɨn
əmə. Kəni motəruru məmə nətəmimi kəmohmɨs uərisɨg e Iesu tɨtəlɨg=pa mɨn, otəhro e
lah.
?Təmətei nauəuəuonak? Pol təmətei nauəuə uməmə otəfəri nətəlɨgiən rəhalah, kəni

mol nəhatətəiən rəhalah təskasɨk. Kənimolkeikeiməmə otəfənnəgətuniənnəuvein iətəm
təhruahru o nɨtəlɨg=pamɨniən rəha Iesu Krɨsto.

Pol təməni təuvɨr kəm lah
1 Iəu Pol, mɨne Sailəs,* mɨne Timoti, iəhləni təuvɨr kəm təmah mɨn u niməfaki ikɨn

Təsalonaikə, u itəmah u nətəmimi rəha Tatə Uhgɨnmɨne Iərmənɨg Iesu Krɨsto.
Pəh Uhgɨn otətuati e rəhan nəuvɨriənmɨne nəməlinuiən kəm təmah.
2 Nian rəfin, iəhləni=pən kəm Uhgɨn məmə nɨkitɨmahal tətagiən o təmah rəfin, kəni

məhləfaki o təmah e nəfakiən rəhatɨmahal. 3Nian iəhləfaki kəmTatəUhgɨn, nɨkitəmahal
tagiən mətəu-inu nian rəfin nɨkitɨmahal tətəhti nati kɨsɨl, kəti u rəhatəmah uək iətəm
tatsɨpən e nəhatətəiən rəhatəmah, mɨne rəhatəmah uək əskasɨk o nasiruiən e nətəmimi
iətəm tatsɨpən e nolkeikeiən rəhatəmah,mɨne noliən rəha nəhtul əskasɨkiən rəhatəmah e
nian iəkɨsmɨn iətəmkəutəhuva e rəhatəmahnəmiəgəhiən, kəni nəkotol lanəhamətəu-inu
nəmotələhu=pən əskasɨk rəhatəmah nətəlɨgiən e Iərmənɨg Iesu Krɨsto.

4Piak mɨnmɨne nəuvɨnɨk mɨn iətəmUhgɨn tolkeikei itəmah. Nɨkitɨmahal tagiənmɨn o
təmahmətəu-inu iəkləhrunməməUhgɨn təmɨtəpɨn itəmah. 5Kəni iəkləhrunnati u,mətəu-
inu nanusiən təuvɨr iətəm iəməhləni kəm təmah, səniəmə təmuva e nəghatiən əmə, mətəu
təmuva mɨn e nəsanəniən, mɨne Narmɨn Rəha Uhgɨn, kəni kitah kotəhrun vivi məmə in
nɨpəhriəniən. Kəni nian kitah kəməutatɨg, nəkotəhrun məmə noliən rəhatɨmah in təuvɨr
məmə otasiru e təmah. 6 Kəni iəmleruh məmə itəmah nəmotɨsɨkəuvɨn itɨmahal mɨne
Iərmənɨgenoliənu: nəmotospaunahməiənasoli,mətəunəmotosnəghatiənenɨkinagiən
iətəmNarmɨn Rəha Uhgɨn təməfɨnə.

7Tol lanəha, e noliən rəhatəmah nəmotəgətun suaru təuvɨr kəti kəmnəfaki mɨn əpəha
Masetoniə mɨne Akaiə kotɨsɨkəuvɨn itəmah. 8 Nəmotəni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn
təhmen e təui təmasək kətəu ikɨn mɨn rəfin, kəni səniəmə əpəha Masetoniə mɨne Akaiə
əmə, mətəu nətəmimi ikɨnmɨn rəfin kɨnotəhrun rəkɨs rəhatəmah nəhatətəiən. Tol lanəha,
iəsləni pətɨgəmiən nanusiən rəha nəhatətəiən rəhatəmah, 9 mətəu-inu nətəmimi rəha
Masetoniəmɨne Akaiə, ilah aru kəutəni pətɨgəmməmə nian iəməhuva moteruh itəmah,
nɨkitəmah tagiən o nətəuiən nəghatiən rəhatɨmahal. Kəutəni pətɨgəm məmə itəmah
nəmotəuhlin nəmtahtəmah e narmɨ nati mɨn u kəmol əmə ilah, kəni mautəhuərisɨg
e Uhgɨn iətəm tətəmiəgəh, kəni in Uhgɨn pəhriən, 10 kəni nəutəhtahnin Nətɨn məmə
otɨtəlɨg=pa mɨn e negəu e neai muva mɨn e nəhue nɨftəni. Nətɨn u in Iesu, iətəm təmɨmɨs
* 1:1 E nəghatiən Kris, nərgɨn u Sailəs in “Silfanus”
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e nɨgi kəluau, kəni Uhgɨn təmosmiəgəh in e nɨmɨsiən. Kəni in otosmiəgəh itah e nalpɨniən
mɨne niəməha rəha Uhgɨn iətəm tətuva.

2
Uək rəha Pol

əpəha Təsalonaikə
1 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Nəkotəhrun məmə nian itɨmahal iəmluva mɨhleruh
itəmah, nuvaiən rəhatɨmahal, in səniəmə tol nati əpnapɨn əmə lan, mətəu təmol nəuan.
2 Kəni itəmah nəkotəhrun məmə inəha Fɨlɨpai, nətəmimi kəmotol tərah e tɨmahal,
kəni motahi motəni rah itəmahal, mətəu Uhgɨn rəhatah təmasiru e tɨmahal, kəni
itɨmahal iəsləgɨniən e nəni pətɨgəmiən rəhan nanusiən təuvɨr kəm təmah, nati əpnapɨn
nətəmimi kəmotalkut məmə okotəniəhu itɨmahal. 3 Tol lanəha mətəu-inu rəhatɨmahal
nəghatiən o niuviən rəhatəmah nətəlɨgiən təsɨsɨpəniən e nətəlɨgiən tərah mɨn uə nɨkin
iətəm təsəhruahruiən, kəni iəslalkutiən o neiuəiən e təmah. 4 Kəpə, iəsloliən lanəha.
Mətəunian iəhləghati, iəkləhrunməməUhgɨn təməsal=pən rəkɨs e nɨkitɨmahal, kəniməni
məmə itɨmahal iəkləhmen məmə iəkləni pətɨgəm nanusiən təuvɨr, kəni in təmələhu=pən
e nəhlmɨtɨmahal. Kəni iəsləghatiən məmə nətəmimi nɨkilah otagiən o tɨmahal, mətəu
iəhləghati məmə Uhgɨn nɨkin otagiən o tɨmahal, kəni in Uhgɨn iətəm tətəsal=pən e
nɨkitɨmahal. 5Nəkotəhrun məmə itɨmahal iəsluvaiən o təmah məmə iəkliuvi nətəlɨgiən
rəhatəmah e nəghatiən ətəhiən mɨn. Kəni iəsləni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr kəm təmah
məmə iəklos rəhatəmah məni. Kəni Uhgɨn, in təhrun nɨkitɨmahal məmə nəghatiən u in
nɨpəhriəniən. 6 Itɨmahal iəsluvaiənməmə itəmahkəti uə iətəmimi əpnapɨn əməkəti otəfəri
itɨmahal.

7 Kəni nati kəti mɨn, mətəu-inu itɨmahal aposɨl milahal rəha Krɨsto, iəkləhrun nəniən
məmə nəkotəkeikei motɨsiai itɨmahal təhmen e iətəmi asoli milahal, mətəu iəməsloliən.
Niankəməutatɨg, noliən rəhatɨmahal tɨmətɨg təhmenemaməkəti iətəmtatehvivi nenətɨn
mɨn, matol tɨmətɨg o lah. 8 Nɨkitɨmahal tagiən məmə iəkləni pətɨgəm nanusiən təuvɨr,
mətəu səniəməməmə iahləni pətɨgəm əmə, mətəu iəmhlol natimnati rəfin iətəmiəkləhrun
noliən məmə otasiru e təmah. In təhmen məmə iəmhləfɨnə nəmiəgəhiən rəhatɨmahal,
mətəu-inu itɨmahal iəmhlolkeikei itəmah, kəni nəməhuva rəhatɨmahal nətəmimi. 9Piak
mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. ?Nɨkitəmah təhti, uə kəpə, uək əskasɨk iətəm iəmahlol? Nian
itɨmahal iəməhləni pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəha Uhgɨn kəm təmah, itɨmahal iəmahlol
uək e nəhlmɨtɨmahal ləplapɨn mətəuarus=pən lapɨn o nosiən məni məmə iəslətapuəhiən
oməni o təmah.

10 Itəmah mɨne Uhgɨn, nəmoteruh kəni motəhrun nəni pətɨgəmiən məmə nian
iəməhlatɨg kitah min itəmah nəfaki mɨn, noliən rəhatɨmahal in təhruahru, kəni Uhgɨn
tətagiən lan, kəni iətəmimi kəti təsosiənnɨpəgnəmtɨn kəti iətəmtərah o tɨmahal. 11 Itəmah
nəkotəhrun məmə itɨmahal iəmahlol təuvɨr kəm təmah rəfin təhmen e tatə kəti tateh
vivi nenətɨn mɨn. 12 Kəni e noliən kətiəh əmə, iahlem əskasɨk itəmah, kəni mahləfəri
rəhatəmah nətəlɨgiən, məhlətapuəh əskasɨk məmə nəmiəgəhiən rəhatəmah otəhruahru
e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni nɨkin tagiən lan. Uhgɨn u, tətauɨn e təmah məmə nəkəhuva e
narmənɨgiənmɨne nəuvɨriən rəhan.

13 Kəni nian rəfin, itɨmahal iəhləni tagkiu kəm Uhgɨn mətəu-inu nian nəmotos
nəghatiən rəha Uhgɨn iətəm nəmotətəu o tɨmahal, kəni motos tatɨg e nɨkitəmah, kəni
nɨkitəmah təsəhtiənməmə in nəghatiən rəha nətəmimi əmə, mətəu nɨkitəmah təhtiməmə
in nəghatiən rəha Uhgɨn, kəni pəhriən in nəghatiən rəhan. Kəni nəghatiən u tatol uək
e nəmiəgəhiən rəhatəmah, u nətəm nəutəni nɨpəhriəniən lan. 14 Kəni piak mɨn mɨne
nəuvɨnɨk mɨn. Nətəmimi imatəmah əhruahru ikɨn, kəmotol tərah e təmah mətəu-inu
nəməutəhatətə e Krɨsto Iesu. Itəmah nəkotəhmen e nətəmimi rəha niməfaki mɨn rəha
Uhgɨn əpəha ikɨn Jutiə. Ilah nətəm Isrel əhruahru, mətəu rəhalah aru nətəmi asoli
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mɨn kəmotol nərahiən e lah nian kəmotəhatətə e Krɨsto Iesu. 15 Nətəmi asoli mɨn u,
kəmotuhamu Iərmənɨg Iesu,mɨne iənimɨn, kənimotəhgi pətɨgəmitɨmah iəkohiet. Noliən
rəhalah tatol nɨki Uhgɨn təsagiəniən, kəni ilah tɨkɨmɨr mɨn o nətəmimi rəfin, 16 mətəu-
inu nətəmi asoli mɨn u kəutalkut məmə okotəniəhu itɨmah o nəghatiən kəm Nanihluə*
mɨn məmə Uhgɨn otosmiəgəh ilah. E noliən əha, ilah kotoriarun rəhalah noliən tərah
mətəuarus təhmen. Mətəu rəueiu əha, niəməhamɨne nalpɨniən rəha Uhgɨn tɨnuva o lah.

Pol təmolkeikei məmə oteruh ilah
17 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Nian iəmhluvən isəu o təmah nian nəuan nəuvetɨn

əmə, mətəu iəmhlolkeikei pɨk məmə iəkleruh mɨn itəmah. Nɨpəhriəniən, nɨpətɨtah isəu o
tah mɨn mətəu nətəlɨgiən rəhatah kətiəh. Kəni iəməhlalkut pɨk məmə iəklɨtəlɨg mɨhleruh
itəmah, 18mətəu-inu iəmhlolkeikeiməmə iəkluvnə o təmah. Iəu, Pol, iəmalkut nian tepət,
mətəuSetən təmahtɨpəsɨge suaruo tɨmahal. 19?Təhro iəklolkeikeipɨkməmə iəkleruhmɨn
itəmah? ?Tol lanəhamətəu-inu, nian Iərmənɨg Iesu otuvamɨn, pəhmɨn u iəmlələhu=pən
nətəlɨgiən əskasɨk rəhatɨmahal e lah məmə ilah nəua uək təuvɨr rəhatɨmahal? ?Kəni
nɨkitɨmahal otagiən mɨn o pəh mɨn? ?Kəni pəh mɨn u in rəhatɨmahal nətəuiən iətəm
nɨkitɨmahal otagiən e lah? ?Itəmah, uə kəpə? Əuəh, itəmah u. 20Nɨpəhriəniən, itɨmahal
iəhlətəu təuvɨr o təmah, kəni nɨkitɨmahal tagiən o təmah.

3
1 Tol lanəha, nian nɨkitɨmahal təməpəou kəni iuəkɨr nɨkitɨmahal tɨtəgɨt, mətəu-inu

itɨmahal iəkləruru məmə nəutatɨg təuvɨr uə kəpə, kəni itɨmahal iəmhlegəhan məmə iəu
mɨne Sailəs iəkuatɨg Atens, 2 iəmuahli=pɨnə Timoti məmə in otuvnə meruh itəmah. In
piatah kəti iətəm tatol uək rəha Uhgɨn itɨmahal min o nəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr
rəhaKrɨsto. In təmuvnə o təmahməmə otasiru e təmahməfəri rəhatəmahnətəlɨgiən, kəni
mol itəmah nəutəhtul əskasɨk e rəhatəmah nəhatətəiən, 3məmə nərahiən iətəm tətuva o
təmah rəueiu, ko təsoliən nɨkitəmah təhti pɨk. Nəkotəhrun rəkɨs məmə in nətəlɨgiən rəha
Uhgɨn məmə nətəmimi okotol tərah e tah lanəha. 4Nɨpəhriəniən, nian iəməhlatɨg kitah
mɨn itəmah, iəməhləkeikei məhləni kəm təmah məmə okol tərah e təmah. Kəni itəmah
nəkotəhrun vivi məmə tɨnuva mol nɨpəhriən lan təhmen əmə məmə itɨmahal iəmhləni
mɨne. 5 Kəni o nati əha, nian iəməsəhruniən məmə natɨgiən rəhatəmah təhro, kəni
nɨkik təməpəou kəni iuəkɨr nɨkik tɨtəgɨt, kəni iəmahli=pɨnə Timoti məmə otuvnə meruh-
to rəhatəmah nəhatətəiən, məmə tatəskasɨk əhanəh, uə kəpə. Iəməgɨnməmə e suaru kəti,
Setən u iətəmimi rəha nəfən-əfəniən, in təməfən-əfən kəm təmah, kəni nəkotəmkarəpən e
nəhatətəiən rəhatəmah, kəni uək rəhatɨmahal in tol nati əpnapɨn əmə.

Timoti təməni pətɨgəmnanusiən təuvɨr
6 Kəni rəueiu əha, Timoti təmɨtəlɨg=pa mɨn o tɨmlau, kəni matos nanusiən təuvɨr

e rəhatəmah nəhatətəiən mɨne nolkeikeiən. Təməni=pa kəm tɨmlau məmə nɨkitəmah
tətəhti əhanəh itɨmahal, təhmen əməməmə itɨmahal iəklolkeikei məmə iəkleruh itəmah.
7 Tol lanəha, piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, nati əpnapɨn iəmhlatɨg e nərahiən, kəni
mɨhlətəu nahməiən, mətəu nanusiən rəha nəhatətəiən rəhatəmah təməfəri rəhatɨmahal
nətəlɨgiən o təmah. 8Nian iəmlos nanusiən məmə nautəhtul əskasɨk əhanəh o Iərmənɨg,
kəni iəklətəu məmə inhlos mɨn nəmiəgəhiən. 9Nian iəkləhtul e nəhmtɨ Uhgɨn, nagiəniən
rəhatɨmahal o təmah in iahgin, kəni iəkləni kəm Uhgɨn məmə nɨkitɨmahal tagiən pɨk o
təmah. 10 E nian rəfin, lənian mɨne lapɨn, iəhləfaki əskasɨk məmə iəkleruh mɨn itəmah,
kəni mɨhləgətun itəmah e nati nak nəkotəruru əhanəh məmə rəhatəmah nəhatətəiən
oteviəməskasɨk.
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11Kəni pəh rəhatah Uhgɨn aru, u Tatə rəhatah, mɨne Iərmənɨg Iesu rəhatah, kuol suaru
rəhatɨmahal məmə iəkluvnəmɨhleh itəmah. 12Pəh Iərmənɨg otol nolkeikeiən rəhatəmah
otepət məri məriauəh o təmah mɨne nətəmimi rəfin, təhmen e nolkeikeiən rəhatɨmahal
o təmah tepət. 13 Pəh in otol nɨkitəmah otəsanən məmə, nian Iərmənɨg Iesu tətuva mɨn
ilah rəhan mɨn nətəmimi, kəni nəkotəhtul e nəhmtɨ rəhatah Uhgɨn u Tatə rəhatah, kəni
nəkotəhlan kəni noliən tərah tɨkə e təmah.

4
Nəmiəgəhiən rəhatəmah təkeikei mol Uhgɨn nɨkin tagiən

1 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, rəueiu iəkəkeikei məghati e natimnati mɨn nəuvein.
Iəmləgətun rəkɨs itəmah e noliən iətəm nəkotol məmə Uhgɨn nɨkin otagiən o təmah.
Kəni pəhriən, onəkotol lanəha. Kəni rəueiu iəhlətapuəh o təmah kəni məhlətapuəh
əskasɨk e Iərmənɨg Iesu məmə nautol təhmɨnmɨn lanko. 2Otol lanəha mətəu-inu itəmah
nəkotəhrunsuaru iətəmiəmləgətun itəmah lan, kəni Iərmənɨg Iesu təməfanepətiənməmə
iəkləgətun itəmah lan.

3Nətəlɨgiən rəhaUhgɨnməmə in təmələhu kalɨn itəmahməmə rəhanmɨnməmənəkotol
nati iətəm təhruahru vivi: sotohtəu-pəniən suaru rəha nɨpətanmɨne nəman iətəmkautit
oneuən ilahmɨn. 4 Itəmah kətiəh kətiəh nəkotəkeikei motarmənɨg e nɨpətɨtəmah e noliən
iətəm təuvɨrməhruahru kəni kɨsiai. 5Sotoliən noliən rəha nɨtəu-pəniən nətəlɨgiən əskasɨk
o nit oneuəniən pətan uə iərman. Noliən əha rəha nətəm kəsotəfakiən motəruru Uhgɨn.
6Kəni e natimnatimɨn əha, sotoliən tərah e piatəmahmɨn enakləhiən epətan rəha iətəmi
pɨsɨn. Iərmənɨg otol nalpɨniən kəm nətəmimi mɨn u iətəm kautol noliən mɨn iətəm tol
lanəha, kəni inhləni rəkɨs nati u kəm təmah o nəhgi-pəriən itəmah. 7 Tol lanəha mətəu
Uhgɨn təməsauniən e tah məmə okotamɨkmɨk e nəhmtɨn, okotatɨg e nəmiəgəhiən iətəm
kəmotələhu kalɨn məmə rəhan. 8 Tol lanəha, iətəm tətəuhlin nəmtahn e nəghatiən əha,
səniəmə tətəuhlin nəmtahn kəm iətəmimi, mətəu tatəuhlin nəmtahn kəm Uhgɨn iətəm
təməfa Narmɨn Rəhan kəm təmah.

9Nəkotəhrun rəkɨs noliən rəha nolkeikeiən itəmah iəfaki mɨn, kəni təsəhmeniən mɨn
məmə iəkətei e nauəuə, mətəu Uhgɨn tɨnəgətun rəkɨs itəmah o nolkeikeiən itəmah mɨn.
10 Kəni pəhriən, nəkotolkeikei piatah mɨn rəfin ikɨn Masetoniə. Mətəu, piak mɨn mɨne
nəuvɨnɨkmɨn, iəklətapuəh əskasɨkməmə nəkautol təskasɨk təhmɨn lanko lan.

11 Itəmah nəkotəkeikei motalkut o nɨtəu-pəniən suaru rəha nəmiəgəhiən iətəm in
təməlinu, kəni motol aru rəhatəmah uək, kəni nəkautol uək e nəhlmɨtəmah məmə
nauəniən rəhatəmah mɨne natimnati mɨn otəhmen, təhmen əmə məmə iəmhləni mɨne
kəm təmah. 12Otol lanəhaməmə rəhatəmah nəmiəgəhiən otiuvi=pa nɨsiaiən rəha nətəm
ihluəmɨn, kəni itəmah nəsotarəriəiən e suah kəti.

Nuvaiən rəha Iərmənɨg
13 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Iəklolkeikei məmə itəmah onəkotəhrun itəmah mɨn

nəuvein u kɨnohmɨs rəkɨs, məmə kɨnəhro e lah. Kəni iəslolkeikeiən məmə itəmah
nəkotasək təhmen e nətəmimi nətəm kəsotələhu-pəniən rəhalah nətəlɨgiən e Uhgɨn u
təhrun nauməhtuliən e nətəmimi e nɨmɨsiən. Ilah okotəkeikei motasək pɨk. Mətəu kitah
okəsotasəkpɨkiən,mətəu inu 14kitah kəutəhatətəməmə Iesu təmɨmɨs kəniməmiəgəhmɨn,
kəni nɨkitah təhrun məmə nian Iesu otuva mɨn, kəni Uhgɨn otol məmə, nətəmi mɨn u
nətəm kɨnotəhatətə rəkɨs e Iesu nian kəmohmɨs, okəhuva mɨn ilah Iesu. 15 Kəni iəhləni
kəmtəmahnəghatiən əhruahru rəha Iərmənɨgməmə, kitah u nətəmkəutəmiəgəh əhanəh
məutatɨg mətəuarus nuvaiən rəha Iərmənɨg, pəhriən kitah okəsotaupəniən e nətəmimɨn
u nətəmkəmotaupənmohmɨs.
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16Mətəu Iərmənɨg əhruahru əməotsɨpəri enegəueneaimeiuaiu=pa, kənimənipətɨgəm
əfəməh, kəni iətəmi asoli rəha nagelo mɨn otagət əfəməh, kəni nətəmimi okotətəu təui
rəhaUhgɨn, kəninətəmimɨnunətəmkɨnotəhatətə rəkɨs Iesuniankəmohmɨs, okotəmiəgəh
motaupənmotəri. 17Kəni uərisɨg lan, kitahnətəmkəutəmiəgəh əhanəh, okotəri kitahmin
ilahenɨmalɨnəpuəməməokoteruh Iərmənɨgemagəuagəu. Kəni tol lanəha, okotatɨgkitah
Iərmənɨg naunun tɨkə. 18Tol lanəha, otəfəri nətəlɨgiən rəhatəmahmɨn e nəghatiənmɨn u.

5
1Piakmɨnmɨne nəuvɨnɨkmɨn. Təuvɨr əməməmə iəsəteiən kəm təmah e nian əhruahru

rəha natimnatimɨn əha, 2mətəu-inu itəmahnəkotəhrun rəkɨsməmə nian iətəmIərmənɨg
otuva mɨn e nəhue nɨftəni u təhmen e iakləh iətəm tətuva lapɨn, nian nətəmimi əpnapɨn
kotəruru məsotəhtul maruiən ohni. 3 Nian nətəmimi kəutəni məmə, “Natimnati rəfin
təməlinu, kəninərahiən tɨkə,” kəninalpɨniənmɨneniəməha rəhaUhgɨnotuvauəhai əməo
lah, kəni ko nətəmimi kəsotagɨmiən, təhmen e pətan iətəmnəmtahn tətahmə o neməkiən,
nahməiən tətuva uəhai əmə, kəni ko pətan əha otəsagɨmiən.

4 Mətəu piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, iateruh məmə nəsotəhtuliən e napinəpuiən e
natimnati mɨn əha, kəni nuvaiən rəha nian əha otəsoliən itəmah nəkotauɨt təhmen e
nətəmimi u kotauɨt nian iakləh kəti təmuva. 5 Itəmah rəfin nenətɨ nəhagəhagiən mɨne
nenətɨ nianiən. Kitah səniəmə nətəmimi rəha lapɨnmɨne napinəpuiən. 6Kəni tol lanəha,
pəh kəsotoliən təhmen e nətəmi mɨn u kəutapɨli, mətəu pəh kotair kəni mauteruh vivi
rəhatah nətəlɨgiən mɨne rəhatah noliən mɨn, 7 mətəu nətəmimi mɨn u kəutapɨli, ilah
kəutapɨli lapɨn, kəni nətəmi mɨn u kəutapɨs, ilah kəutapɨs lapɨn. 8 Mətəu pəh kitah
kotarmənɨg e noliən mɨn rəhatah, mətəu-inu kitah nətəmi rəha nianiən. Pəh kotaskəlɨm
noliən rəha nəhatətəiən mɨne nolkeikeiən məmə nəpaliən kəti, inu təhmen e soldiə
kəti iətəm tətəfən napən təhmen e aiən iətəm tətəməhli pəsɨg e nɨmankɨlahatəmi məmə
nəpaliən kəti. Kəni pəh kotələhu=pən əskasɨk rəhatah nətəlɨgiən e Uhgɨn məmə nəpaliən
kəti, inu təhmen e soldiə kəti iətəm tɨtaharu=pən kəfəfau əskasɨk kəmol e aiən iətəm
tətəhtərain rəhn-kapə təmiməmə nəpaliən kəti.

9Pəhkotol lanəhamətəuUhgɨn təməsauɨn rəkɨsiəne tahməməniəməhamɨnenalpɨniən
rəhanotuva o tah,mətəu təmɨtəpɨn itahməmə in otosmiəgəh itah e rəhatah Iərmənɨg Iesu
Krɨsto. 10Təmɨmɨs o tahməmə kitah kotəhrun natɨgiən pəti kitahmin nəmə kautəmiəgəh
uə kəmohmɨs. 11 Tol lanəha, onəkotəfəri rəhatəmahmɨn nətəlɨgiən, kəni otasiru e təmah
mɨnməmə nəkotol nəhatətəiən rəhatəmah təskasɨk. Pəhriən, inu noliən itəmah nəkotol u
rəueiu.

Naunun nəghatiən rəha Pol
12 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Rəueiu iəklətapuəh o təmah məmə nəkotɨsiai nətəmi

mɨn u kautol uək əskasɨk itəmah min ilah, kəni məutarmənɨg e təmah e Iərmənɨg, kəni
məutagət asoli e təmahniannəkotəmkarəpənmotol tərah. 13Otɨsiai vivi ilahmotolkeikei
ilah o uək iətəmkautol, kəni motatɨg e nəməlinuiən kəni məsotetetiən e təmahmɨn.

14 Kəni piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, iəhlətapuəh əskasɨk məmə nəkotagət əskasɨk e
nətəmimɨnukəutəlpahməsotoliənnatikəti. Otəfərinətəlɨgiənrəhanətəminɨkilah təpəou.
Otasiru e nətəmi rəhalah nəsanəniən tɨkə. Otol rəhatəmah nətəlɨgiən təfəməh o nətəmimi
rəfin. 15Nəmə iətəmi kəti otol nati kəti təsəhmeniən e təmah, kəni itəmah nəsotalpɨniən
nɨtai nərahiən,mətəunian rəfin, itəmahnəkotəkeikeimotalkutməmənəkotol təuvɨr kəm
təmahmɨnmɨne nətəpɨsɨn pɨsɨnmɨn.

16 Nɨkitəmah otəkeikei mətagiən nian rəfin; 17 kəni motəghati kəm Uhgɨn e nəfakiən
nian rəfin; 18 kəni nian rəfin otəni kəm Uhgɨn məmə nɨkitəmah tagiən, nati əpnapɨn
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nəkotatɨg e nəuvɨriən, uə nərahiən. Otol nati milahal əha mətəu-inu ilahal nəuia Uhgɨn
o təmah e Krɨsto Iesu.

19 Sotalɨfu əpɨsiən nɨgəm rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn; 20 sotəniən məmə nəghatiən iətəm
Uhgɨn təməfən kəm iətəmi kəti in tol nati əpnapɨn əmə lan. 21 Otaupən pɨpɨm moteruh
kəni motakil vivi natimnati rəfin, kəni otaskəlɨm tiəkɨs nati iətəm təuvɨr, 22kəni motəpəh
natimnati rəfin iətəm tərah.

23 Pəh Uhgɨn pɨsɨn əmə iətəm in Uhgɨn rəha nəməlinuiən, otol itəmah məmə rəhan
pɨsɨn əmə u itəmah. Pəh Uhgɨn otol məmə nəmiəgəhiən rəfin rəhatəmah okotəhruahru, e
narmɨtəmahmɨne e nətəlɨgiən rəhatəmahmɨne e nɨpətɨtəmah. Kəni nɨpəgnəmtɨn kəti tɨkə
mə otəhkul=pən e təmah, nian rəhatah Iərmənɨg Iesu Krɨsto tətuva mɨn. 24 Iətəm tətauɨn
e təmah, nian rəfin tatol rəhan nəghatiən, kəni in otol natimnati mɨn əha.

25Piakmɨnmɨnenəuvɨnɨkmɨn. Otəfaki o tɨmah. 26Otəni təuvɨr kəmtəmahmɨn təhmen
məmə itəmah kətiəh əmə e Krɨsto. 27 E nərgɨ Iərmənɨg, iətəni əskasɨk kəm təmah məmə
nəkotafin nauəuə u kəmpiakmɨnmɨne nəuvɨnɨkmɨn rəfin.

28Pəh rəhatəmah Iərmənɨg Iesu Krɨsto otətuati e rəhan nəuvɨriən kəm təmah.
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2 Təsalonaikə
Nauəuə iətəm tatol keiu lan iətəmPol təmətei tuvən kəm

nəfakimɨn ikɨn Təsalonaikə
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u 2 Təsalonaikə

?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Pol təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəmpəh? Təmətei tatuvən kəmniməfaki əpəha Təsalonaikə.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Nətəmimi tepət e niməfaki, kautol nəruruiən

e nuvaiən rəha Iesu. Kəutos nian iəkɨs tepət, kəni nəuvein nɨkilah təhti məmə inəha
nəmtətiən iətəm tətəgətun məmə otəsuvəhiən, Iesu tɨtəlɨg=pa mɨn. Kəsotəhrun viviən
nɨpətɨ nauəuə aupən rəha Pol (inu 1 Təsalonaikə). Kəni nəuvein kəutəni məmə Iesu
otɨtəlɨg=pa uəhai əmə, kəni ko kəsotol uək pɨkiən. Mətəu ilah kəuteiuə əmə məutəlpah,
məutəpəh noliən rəha uək. Kəni Pol tətəni kəm lahməmə ilah kotəkeikeimautol uək nian
kəutəhtahnin nɨtəlɨg=paiən rəha Iesu.
?Təmətei nauəuə u o nak? Pol təmətei nauəuə u məmə otələhu əhruahru nətəlɨgiən

rəhalah e nɨtəlɨg=paiən rəha Iesu. Kəni in təmolkeikei məmə ilah okotəhtul əskasɨk
mɨtəu=pən suaru əhruahru.

Pol təməni təuvɨr kəm lah
1 Iəu Pol, mɨne Sailəs*, mɨne Timoti, iəhləni təuvɨr kəm təmah u niməfaki ikɨn

Təsalonaikə. Itəmah nəməhuva kətiəh o Uhgɨn rəhatah Tatə, mɨne Iərmənɨg Iesu Krɨsto.
2 Pəh Uhgɨn Tatə, mɨne Iərmənɨg Iesu Krɨsto okuətuati e rəhalau nəuvɨriən mɨne

nəməlinuiən kəm təmah.
Nəni-viviənmɨne nəfakiən rəha Pol

3 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Nian rəfin itɨmahal iəhlətəu məmə iəkləkeikei məhləni
kəm Uhgɨn məmə nɨkitɨmahal tagiən o təmah. Kəni təhruahru əmə məmə iəklol lanəha,
mətəu-inu nian rəfin nəhatətəiən rəhatəmah tətuva mətəskasɨk, kəni nian rəfin itəmah
rəfin nautolkeikei pɨk itəmah mɨn, kəni nolkeikeiən mɨne nəhatətəiən əha katueviə
mətuəri mətuəskasɨk. 4Tol lanəha, itɨmahal iəhləni pətɨgəmkəmnətəmimi rəha niməfaki
rəhaUhgɨn e ikɨnmɨn rəfinməmənɨkitɨmahal tagiənpɨk o təmah. Itɨmahal iəhləni lanəha
mətəu-inu nian rəfin, itəmah nautəhtul əskasɨk e nəmiəgəhiən rəhatəmah e Krɨsto, kəni
məutaskəlɨm əskasɨk əhanəh nəhatətəiən rəhatəmah, nati əpnapɨn nətəmi ihluə kautol
tərah e təmah, kəni mol itəmah nəutətəu nahməiən tepət.

5 Natimnati mɨn əha tətəgətun məmə noliən rəha Uhgɨn o nakiliən nətəmimi, in
təhruahru əmə. Nautos nahməiən o Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn, kəni nəuan nəhtuliən
əskasɨk e nərahiən rəhatəmah, okeruh=pən itəmah məmə itəmah nəkotəhruahru o
nuvəniən e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. 6 Tol lanəha mətəu-inu noliən rəha Uhgɨn in
təhruahru, kəni in otol nalpɨniən kəm nətəmi mɨn u kautol nərahiən kəm təmah, 7 kəni
o nian kəti in otəfɨnə nəmeigiən kəm təmah iətəm nautos nahməiən, kitah min itəmah.
Natimnati mɨn əha okəhuva motol nɨpəhriəniən nian Uhgɨn otol pətɨgəm Iərmənɨg Iesu
iətəm otsɨpən e negəu e neai. In otuva e nɨgəm iətəm tatuəu pɨk ilah rəhan nagelo mɨn
iətəm kotəsanən. 8 In otol nalpɨniən kəm iətəmi mɨn u kotəruru Uhgɨn kəni məsotohtəu-
pəniən nanusiən təuvɨr rəha Iərmənɨg Iesu rəhatah. 9 Uhgɨn otol nalpɨniən kəm lah
e nərahiən iətəm naunun tɨkə. Kəni otahtɨpəsɨg itulɨn ilah e nəhmtɨ Iərmənɨg mɨne
nəhagəhagiən asoli rəha nəsanəniən asoli rəhan. 10Nati u otuva e nian Iesu tətuva mɨn.
In otos nəni-viviən o natimnati iətəmtəmol kəmnəfakimɨn rəhan, kəni narmɨlah otiuvɨg
* 1:1 E nəghatiən Kris, nərgɨn u Sailəs in “Silfanus.” 1:2 Rom 1:7 1:4 2Kor 7:4; 1Təs 2:19 1:6 Rom 12:19
1:7 1Təs 3:13 1:8 Aes 66:15 1:9 Aes 2:10
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ohni, itəmahmɨn itəmahmin ilahmətəu-inunəmotəhatətəerəhatɨmahalnəghatiən iətəm
iəmhləni kəm təmah.

11Kənionatimnatimɨnu, nian rəfin iəhləfaki o təmahməməokeruh=pən itəmahməmə
itəmah nəkotəhruahru o nuvəniən e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn. Kəni iəhləfaki məmə
Uhgɨn otol uək e nəsanəniən rəhan məmə, nətəlɨgiən təuvɨr iətəm nəkotolkeikei məmə
nəkotohtəu=pən, mɨne uək mɨn iətəm tatsɨpən e nəhatətəiən rəhatəmah, okotol nəuan.
12 Itɨmahal iəhləfaki lanəha məmə kəfəri nərgɨ Iərmənɨg Iesu o natimnati iətəm təmol e
nəmiəgəhiən rəhatəmah, kəni in otəfəri itəmah. Natimnati mɨn əha otuva e nəuvɨriən
rəha Uhgɨn rəhatahmɨne Iərmənɨg Iesu Krɨsto.

2
Iətəmi Tatol Təfagə Tərah AgɨnNian Rəfin

1 Piak mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Pəh iəkləghati o nian rəha Iərmənɨg Iesu Krɨsto otuva mɨn
lan, kəni Uhgɨn otuhapumɨn kitah min Krɨsto lan. 2 Iəhlətapuəhməmə nɨkitəmah təsəhti
pɨkiən, kəni məsotauɨtiən e nəghatiən eiuə kəti u nətəmimi nəuvein kətəni məmə Nian
Rəha Uhgɨn tɨnuva rəkɨs.* Kəpə, neiuəiən əmə. Mətəu kətəni məmə itɨmahal iəmhlətei
nəghatiən u e nauəuə kəti, uə məhləni pətɨgəm nəghatiən kəti rəha Uhgɨn, uə məhləni
pətɨgəm nanusiən kəti. Mətəu kəpə, nəghatiən əha təsɨsɨpəniən e tɨmahal. 3-4 Sotoliən
iətəmimi kəti teiuə e təmah e nəghatiən kəti e Nian Rəha Uhgɨn, mətəu-inu nian əha
otəsuvaiənmətəuarus niannətəmimi okəhuva tɨkɨmɨrmɨn rəhaUhgɨnmotol nəluagɨniən
ilah min. Kəni Uhgɨn otol pətɨgəm Iətəm Tatol Təfagə Tərah Agɨn Nian Rəfin, In otuva
tɨkɨmɨr e natimnati mɨn rəfin iətəmnətəmimi kəutəfaki ohni, mɨne natimnati rəfin iətəm
kəutəni məmə rəhalah uhgɨnmɨn. In əmə u otəfəri aru in ilɨs e natimnati mɨn rəfin. Kəni
in otuvənməharəg e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni məni məmə in Uhgɨn. Mətəu Uhgɨn otərəkɨn
pəhriən tətəu=pən əmə rəhan nəlpəkauiən aupən rəkɨs.

5 ?Təhro? ?Nəmotaluməmə nian iəmətatɨg kitahmin itəmah, iəmətəni=pɨnə natimnati
mɨnu? 6Kəninɨnotəhrunnati nak iətəmtətahtɨpəsɨg e iətəmi əha rəueiu,məməUhgɨnotol
pətɨgəm in e nian əhruahru rəhan. 7Nəsanəniən oneuən rəha Təfagə Tərah Agɨn tɨnatol
rəkɨs uək. Mətəu iətəmi iətəmtətahtɨpəsɨg enəsanəniən əha, in otol lanəhamətəuarus=pən
Uhgɨn otos rəkɨs. 8 Kəni Uhgɨn otol pətɨgəm Iətəm Tatol Təfagə Tərah Agɨn Nian Rəfin.
Nian Iərmənɨg Iesu otuva mɨn, in otərəkɨn suah u e nɨmətagi e nohlɨn, kəni mərəkɨn
agɨn e nəhagəhagiən rəhan. 9 Iətəm Tatol Təfagə Tərah Agɨn Nian Rəfin otuva mol
uək rəha Setən e nəsanəniən rəhan, kəni in otol nati apɨspɨs eiuə mɨn, mɨne nəmtətiən
eiuə mɨn, mɨne nati eiuə mɨn iətəm otol narmɨ nətəmimi tiuvɨg, 10mɨne nərahiən pɨsɨn
pɨsɨn mɨn rəfin iətəm kəuteiuə e nətəmi mɨn u kəutaliuək e suaru tatuvən e nalpɨniən.
Uhgɨn otərəkɨn ilah mətəu-inu kəmotəni əskasɨk məmə kəsotolkeikeiən nɨpəhriəniən
iətəm təhrun nosmiəgəhiən ilah. 11 O nətəlɨgiən əha, Uhgɨn tahli=pən kəm lah nati kəti
təsanən iətəm tatol nətəlɨgiən rəhalah tətalməli məmə okotəni nɨpəhriəniən e neiuəiən.
12 Kəni tahli=pən məmə otəni pətɨgəm nalpɨniən rəha nətəmimi rəfin nətəm kəsotəniən
nɨpəhriəniən e nɨpəhriəniən, mətəu kautətəu təuvɨr agɨn e noliən tərahmɨn.

Nəfaki mɨn okotəkeikei motəhtul əskasɨk
13Piak mɨnmɨne nəuvɨnɨkmɨn iətəm Iərmənɨg tolkeikei itəmah. Nian rəfin iəkləkeikei

məhləni tagkiu kəm Uhgɨn o təmah, mətəu-inu e nətuəuiniən Uhgɨn təmɨtəpɨn itəmah
məmə otosmiəgəh itəmah. In otol lanəha e uək rəha Narmɨn Rəhan iətəm tatələhu kalɨn
itəmah məmə rəhan, kəni otosmiəgəh itəmah e nəhatətəiən rəhatəmah e nɨpəhriəniən.
14Uhgɨn təmauɨn e təmah o natimnati mɨn əha e nanusiən təuvɨr iətəm iəhləni pətɨgəm,
məmə kitah kəhuva kətiəh kitah rəhatah Iərmənɨg Iesu Krɨsto e rəhan nɨsiaiən, mɨne
1:10 Kol 3:4 1:11 Kol 1:9; 1Təs 1:2-3 * 2:2 Nian Rəha Uhgɨn, in nian iətəm Iərmənɨg Iesu Krɨsto otɨtəlɨg=pamɨn
lanmakil nətəmimi rəfin. 2:3-4 1Tim 4:1; 1Jon 2:18; 4:3 2:3-4 Esik 28:2; Dan 11:36 2:8 Aes 11:4; Nəh 19:15
2:13 Efəs 1:4; 2Təs 1:3
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nəsanəniən, mɨne nəhagəhagiən. 15 Tol lanəha, piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, otəhtul
əskasɨkkənimotaskəlɨmnəgətuniən iətəmiəmhləfɨnəkəmtəmahenəghatiən iətəmtəmiet
e nohlɨtɨmahal, mɨne nəghatiən iətəmnəmotafin e nauəuə iəmlahli=pɨnə.

16Uhgɨn rəhatahTatə təmolkeikei itah, kəni e nəuvɨriən rəhan təməfəri nɨkitahnaunun
tɨkə, kəni təmol məmə kitah okotələhu=pən əskasɨk rəhatah nətəlɨgiən lan. Kəni pəh
rəhatah Iərmənɨg IesuKrɨsto aru ilauUhgɨnTatə, 17okuəfəri nɨkitəmahkənimuol itəmah
nəkotəsanənenoliən təuvɨrmɨn rəfin iətəmnautol,mɨnenəghatiən təuvɨrmɨn rəfin iətəm
nautəni.

3
Pol təmətapuəh o nəfakiən

1Piakmɨnmɨnenəuvɨnɨkmɨn. Inunaununnəghatiən. Otəfaki o tɨmahalməmənəghatiən
rəha Iərmənɨg otuvən uəhai əmə ikɨn mɨn rəfin, kəni nətəmimi okotɨsiai motohtəu=pən,
təhmen əmə e təmah nətəmnəmotɨsiai inməutohtəu=pən. 2Kəni otəfaki o tɨmahalməmə
Uhgɨnotos rəkɨs itɨmahal o nətəmkotərah,mətəu-inu səniəmənətəmimi rəfinkəutəhatətə
e Iərmənɨg. 3 Mətəu Iərmənɨg, nian rəfin tatol rəhan nəghatiən, kəni in otol itəmah
nəkotəsanən, kəni mateh vivi itəmah o Setən məmə otəsərəkɨniən itəmah. 4 Kəni kitah
kotəhrun vivi e Iərmənɨg məmə rəueiu itəmah nautol nati nak itɨmahal iəmhləni=pɨnə
kəm təmah, kəni onəkotəkeikei mautol lankonu. 5Pəh Uhgɨn otit nɨkitəmah e suaru rəha
nolkeikeiən rəhaUhgɨnmɨne noliən rəhaKrɨsto o nəhtul əskasɨkiənnian nərahiən otuva.

Soliən noliən rəha nəlpahiən
6 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. E nərgɨ Iərmənɨg Iesu Krɨsto, iəhləni əskasɨk kəm
təmah məmə nəkotəhtul isəu o piatah mɨn iətəm kautol noliən rəha nəlpahiən, kəni
məsotatɨgiənmətɨtəu=pən nəgətuniən iətəmnəmotos o tɨmahal. 7 Itəmah aru nəkotəhrun
məmə nəkotəkeikei məutohtəu=pən noliən iətəm iəmahlol. Nian iəməhlatɨg kitah min
itəmah, iəməsləlpahiən, 8kəni iəmlos nəhmtɨ nauəniən o nətəmimi, iəməslos əpnapɨniən.
Mətəu iəmahlol uək pɨk, lapɨn mɨne lənian, iəmahlol uək e nəhlmɨtɨmahal mahlos məni
o nauəniən məmə iəsləfɨnəiən uək əskasɨk o təmah e nehiən itɨmahal. 9 Təhruahru
o təmahal məmə iəklətapuəh o təmah məmə nəkoteruh itɨmahal, mətəu itɨmahal
iəməsloliən lanəha mətəu-inu itəmahal iəklolkeikei məmə iəkləgətun itəmah e noliən
iətəm təhruahru məmə nəkotohtəu=pən. 10Kəni nian iəməhlatɨg əha kitah min itəmah,
iəmhləfɨnə lou uməmə, “Nəmə iətəmi təlpah, kəni kəsəfəniən nauəniən kəm in.”

11 Iəhləni lanu mətəu-inu iəmlətəu məmə nətəmimi nəuvein ko itəmah min ilah
kəutəlpah, ilah kəsotoliən uək kəti, ilah kəutəfən rəhalah kərəsei məmə kotəu rəkɨs
nəghatiən mɨn lan, mətəu kəsotoliən uək. 12 E nərgɨ Iərmənɨg Iesu Krɨsto, iəhləni kəni
məhləkeikei kəm nətəmimi iətəm kotol lanəha məmə okotəkeikei motəpəh negəsiən
motatɨg mətɨg əmə, kəni motol uək o nətəouiən nauəniən nɨglah 13Kəni itəmah piak mɨn
mɨne nəuvɨnɨkmɨn, sotəpəouiən e noliən nati əhruahru.

14Nəmə nətəmimi nəuvein kəsotohtəu-pəniən rəhatɨmahal nəghatiən e nauəuə u, kəni
nəkotəkeikei motol məmə nətəmimi okotəhrunməmə ilah pəh. Kəni məsotəghatiən agɨn
kəm lah pəh nəkotol ilah kotaulɨs o nəlpahiən rəhalah. 15Mətəu nəsoteruhiən ilahməmə
rəhatəmah tɨkɨmɨrmɨn, mətəu ilah piatəmahmɨn, kəni təuvɨrməmə nəkotagət asoli e lah
məmə okotair asoli e rəhalah nətəlɨgiən.

Naunun nəghatiən
16 Kəni pəh Iərmənɨg rəha nəməlinuiən, in pɨsɨn əmə otəfɨnə nəməlinuiən nian rəfin e

noliənmɨn rəfin. Pəh Iərmənɨg tətatɨg itəmahmin itəmah.

3:4 2Kor 7:16; Kəl 5:10 3:6 Rom 16:17 3:7 Fɨl 3:17 3:8 1Təs 2:9 3:9 1Kor 9:4; 1Təs 1:6 3:11 1Tim
5:13 3:12 1Təs 4:11 3:13 Kəl 6:9 3:15 1Təs 5:14
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17 Iəu Pol, iatos penmətətei əmə e nəhlmək nəghatiən u rəha nəniən təuvɨr kəm təmah.
Kəni e nauəuəmɨn rəfin iəkətei lanuməmə nəkotəhrun in rəhak nauəuə. Inu noliən rəha
nəteiən rəhak.

18Pəh rəhatah Iərmənɨg Iesu Krɨsto otətuati e rəhan nəuvɨriən kəm təmah rəfin.
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1 Timoti
Nauəuə iətəmPol təmaupənmətei tuvən kəmTimoti

Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u 1 Timoti
?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Pol təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei tatuvən kəm Timoti. Timoti in iətəm aluə kəti

iətəmtəmair e taunuListra. Mamə rəhan in nəuanɨləuɨs kəti rəha Isrel, kəni rəhan tatə in
Ianihluə* kəti. Timoti in niəli kəti rəha Pol, kəni nian rəfin kətian əpəha ikɨnmɨnmatuəni
pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəha Iesu Krɨsto. Pol tolkeikei pɨk Timoti, tol lanəha kəni in
tətauɨn e Timoti məmə təhmen e nətɨn əhruahru.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Pol təmətəu məmə nəgətun eiuə nəuvein e

niməfaki əpəha Efəsɨs, kəni mol in tahli=pən Timoti məmə otuvən mələhu əhruahru
neiuəiən əha. Nəmə təhro, Timoti təmuva təhmen e pastə rəha niməfaki əha Efəsɨs, nati
əpnapɨn məmə in iətəm aluə əmə. Nəgətun eiuəiən mɨn əha kautəgətun məmə nətəmimi
okotəkeikeimotətəu=pənnətəlɨgiənrəhalahenoliənrəhanətəmimionosiənnəmiəgəhiən
iətəm naunun tɨkə. Kəutəni məmə nətəmimi okotəkeikei motəhrun nɨpətɨ nəghatiən
oneuənmɨn, kəni motol natimnati nəuvein iətəm ilah kəmautəni.
?Təmətei nauəuə u o nak? Pol təmətei nauəuə u mətəni pətɨgəm nətəlɨgiən nəuvein

rəhan kəm Timoti mətəfəri rəhan nətəlɨgiən, kəni məmə otasiru e niməfaki rəha Efəsɨs.
Pol tətəghati e noliən təuvɨr mɨn rəha nəfakiən, mɨne neruh viviən nətəmkəutəfaki. Kəni
mətəni pətɨgəmnoliən təuvɨr mɨn iətəmnətəmi asoli mɨn rəha niməfaki mɨne nəfaki mɨn
u okotohtəu=pən. Kəni naunun nəghatiən iətəm Pol təməni kəm Timoti tətəni məmə, in
otəkeikei muva iətəmi təuvɨr kəti rəha noliən uək rəha Iesu Krɨsto. Kəni rəhan noliən
otəkeikei məhruahru vivi.

Pol təməni təuvɨr kəmTimoti
1 Timoti. Iəu Pol, iatəni təuvɨr kəm ik. Kəni iəu aposɨl kəti rəha Krɨsto Iesu mətəu-

inu Uhgɨn u iətəm təmosmiəgəh itah, mɨne Krɨsto Iesu iətəm tətəfa nuhuiniən, ilau əmə
kəmuahli=pa iəu məmə iəkol uək u. 2 Rəhalau nəhatətəiən e Krɨsto təhmen-əhmen əmə,
kəni tol lanəha, in təhmen=pən əməməmə ik nətɨk pəhriən.
Pəh Uhgɨn Tatə rəhatah ilau Krɨsto Iesu, Iərmənɨg rəhatah, okuətuati e rəhalau

nəuvɨriən kəm ik, kəni muasəkəhruin ik, kəni muələhu nəməlinuiən tətatɨg ohnik.
Pol təmolkeikei məmə Timoti otahtɨpəsɨg

e nəgətun eiuəmɨn
3Aupən ikɨn e nian iəmatuvənMasetoniə, kəni iəu iəməni kəm ikməmə iəu iəkolkeikei

pɨk məmə onətatɨg Efəsɨs, kəni rəhak nətəlɨgiən tatol əmə lankonu lan. Nətəmimi
nəuvein əha ikɨnkəutatɨgnətəmilahkəutəgəunəgətuniənpəhriənrəhaUhgɨnməutəgətun
nətəmimi lan. Mətəu ik onakahtɨpəsɨg e lah məmə okəsotoliən noliən əha. 4 Ilah
okotəkeikeimotəpəh noliənmɨn əha iətəmkəutəni namsu eiuəmɨnmautos nərgɨ lusmɨn
aupənmɨn ikɨnmautol məmə nərgɨ lus mɨn rəhalah təfəməh. Kəni okotəfəri ilah aru lan.
Nəghatiən mɨn əha kautiuvi=pa əmə tɨməti, mətəu inko kəsotasiruiən e nətəmimi məmə
ilah okotəhrun nəlpəkauiən rəha Uhgɨn inu okotəhatətə əmə lan.

5Mətəu nəua nəghatiən u rəhalau məmə nolkeikeiən tətəri e nɨkitəmah. Nolkeikeiən
tətəri e nɨki iətəmi kəti nian noliən tərah mɨn rəfin iətəm təhrun məmə kəməutatɨg
lan aupən, in təməpəh rəkɨs ilah, nɨkin təuvɨr vivi, kəni tətəhatətə pəhriən əmə e Iesu.
6 Nətəmimi nəuvein kɨnotəpəh noliən əhruahru u, kəni ilah kɨnotəruru rəkɨs rəhalah
suaru,mətəukəutohtəu=pənnəghatiənalməlimɨn əha. 7 Ilahkotolkeikeiməmənətəmimi

* : Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. 1:2 Uək 16:1-3; Tait 1:4 1:4 1Tim 4:7; Tait 1:14
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kəutəniməmə ilah koteinatɨg vivi e Lou rəhaUhgɨn,mətəu ilah kəsotəhrun agɨniən nɨpətɨ
nəghatiən iətəmkəutəni, nati əpnapɨn nɨkilah təhti məmə kotəhrun agɨn.

8 Kitah kotəhrun vivi lou rəha Uhgɨn məmə təuvɨr nəmə kitah kotəhrun vivi uək
rəha Lou kəni mautohtəu=pən e noliən iətəm Uhgɨn tolkeikei.† 9 Nian rəfin kitah
okotəkeikei motəhrunməmə Lou təməsuvaiən o nətəmkotəhruahru, mətəu Lou təmuva
məmə otəgətun kəm nətəmimi məmə ilah nətəmimi rəha nol rahiən: nətəm kəsotɨsiaiən
Uhgɨn mɨne nol təfagə tərah; nətəm rəhalah noliən tekəu-ekəu kəutəuhlin nəmtahlah o
nəfakiən; nətəmkəmotuhamu rəhalah tatəmɨnemamə; nətəmkəutuhamu əhanəh itəmi;
10nəman mɨne nɨpətan nətəm kɨnotol rəkɨs marɨt, mətəu kautan əpnapɨn; nəman kautit
aru ilah mɨn kəni nɨpətan kautit aru ilah mɨn; nətəmimi kəutələs iətəmi kəti motaskəlɨm
mautol səlɨmin təhmen e iol əhruin; mɨne nətəm kauteiuə e nian kəutəghati e kot;
mɨne nətəm kauteiuə əpnapɨn əmə; mɨne nətəm kautol noliən tərah pɨsɨn mɨn nəuvein.
Əuəh, in nɨpəhriəniən məmə Lou in rəha nətəmimi nətəm kautol natimnati rəfin əha
iətəm tətərəkɨn nəghatiən əhruahru mɨn. 11Nəghatiən əhruahru mɨn u, kəutəni pətɨgəm
nanusiən təuvɨr rəha nəsanəniən əhagəhag rəhaUhgɨn, Uhgɨn u iətəm təuvɨrməhruahru.
Nanusiən u in təməfa kəm iəuməmə iəkəni pətɨgəm.

Pol nɨkin təmagiən o Krɨsto
12 Iəu iətəni tagkiu kəm Krɨsto Iesu, Iərmənɨg rəhatah, iətəm tətəfa nəsanəniən kəm

iəu o uək u, mətəu-inu in tateh iəu məmə iəkaskəlɨm vivi rəhan uək məsəpəhiən, kəni in
təmələhu=pa uək u mətahli=pa iəu məmə iəkol. 13Aupən iəmətəghati rah e nərgɨn, kəni
iəmatohnətəmkəutəfakimatol tərahe Iesu. Nati əpnapɨn iəu iəmatol pau lanu lan,mətəu
in təmasək ohniəumətəu-inu iəməsəni əhanəhiən nɨpəhriəniən lan, kəni iəməruruməmə
nati nak iətəm iəu iəmatol in tərah. 14Mətəu nolkeikeiən rəha Iərmənɨg rəhatah in iahgin
pɨk ohniəu, mapirəkɨs noliən tərah mɨn rəhak. Kəni tatətəlmɨn nɨkik o nəhatətəiən lan
mɨne nolkeikeiən iətəm tatsɨpən e Krɨsto Iesu.

15 Inu nəghatiən tətəni pəhriən, kəni kitah kotəkeikei motəni nɨpəhriəniən lan: Krɨsto
Iesu təmuva e nəhue nɨftəni məmə otosmiəgəh nətəm kotərah. Kəni iəu iətəmi iəkərah
agɨn mapirəkɨs rəfin ilah. 16Mətəu Uhgɨn təmasək ohniəu, iətəm iəkərah agɨn, təhmen
e nəmtətiən kəti iətəm tətəgətun məmə nətəlɨgiən rəhan təfəməh, naunun tɨkə, tatuvən o
nətəmkotərah, pəh nətəmimi nəuvein koteruh kəniməhuərisɨg e suaru kətiəh əməməmə
okotəhatətə e Iesu kəni in tosmiəgəh ilah məfən nəmiəgəhiən itulɨn kəm lah. 17 !Kotəni-
vivi Uhgɨn! Pəh kotɨsiai Uhgɨn rəhatah. In Iərmənɨg itulɨn; in təsɨmɨsiən; kəseruhiən in;
kəni in pɨsɨn əmə in Uhgɨn. Pəh kotəfəri nərgɨn tatuvən matuvən matuvən naunun tɨkə.
Əuəh.

18 Kəni inəha nətɨk Timoti. Inu rəhak nəghatiən təhmen=pən e nəghatiən rəha iəni
mɨn nətəm kəmautəni kəm ik aupən. Ik onəkəkeikei maskəlɨm nəghatiən mɨn əha pəh
tol rəham nətəlɨgiən təskasɨk, kəni ik onəkəluagɨn vivi e nəluagɨniən rəha nəhatətəiən.
19 Askəlɨm rəham nəhatətəiən təskasɨk, kəni ol noliən iətəm ik nəkəhrun məmə in
təhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Mətəu nətəmimi nəuvein ilah kautol noliən nəuvein iətəm
ilah kotəhrun məmə tərah, kəni kəmotərəkɨn rəkɨs rəhalah nəhatətəiən, təhmen e iətəmi
kəti təmləfən negəu təri e nɨmas təhapu-əhapu agɨn mərah. 20 Suah mil u Haemeneəs
mɨne Aleksantə ilau kəmianmotol kətiəh əmə ilah nətəmimɨn u. Iəu inegəhan=pən rəkɨs
e lau e nəhlmɨ Setənməmə okuəhrunməmə okuəkeikei məsuəni rahiən Uhgɨn.

2
Noliən rəha nəfakiən

† 1:8 Nəgətun eiuə mɨn əha, nian rəfin kəutəghati pɨk e Lou. Kəni məutəni məmə ilah kəutəhruahru mətəu-inu ilah
kotəhrun vivi Lou. Mətəu nol rah nati mɨn, Uhgɨn təməfən Lou kəm lah məmə Lou otəgətun ilah məmə ilah nətəm
kotərah. 1:8 Rom 7:12,16 1:12 Uək 9:15; 1Kor 15:9-10; Kəl 1:15-16 1:13 Uək 8:3; 9:1-5 1:15 Luk 19:10
1:20 1Kor 5:5; 2Tim 4:14-15
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1Nati aupən iətəmiəkolkeikeiməmə iəkəni, in tol lanu lan. Iəu iətəni əskasɨkkəmtəmah
məmə itəmah nəkotəkeikei motəfaki kəm Uhgɨn o nətəmimi rəfin, kəni motəni tagkiu
kəm Uhgɨn o natimnati iətəm in təmol ilah. 2 Kəni e nian rəfin itəmah onəkotəkeikei
mautəfaki onətəmkəutarmənɨgmɨnenətəmiasolimɨnrəhatahməməkitah rəfinokotatɨg
e nəməlinuiən kəni motatɨg mətɨg, pəh kitah kotɨsiai vivi Uhgɨn kəni rəhatah naliuəkiən
in təhruahru. 3Noliən rəha nəfakiən mɨn u in təuvɨr pɨk, kəni in otol Uhgɨn Iosmiəgəh
rəhatah nɨkin otagiən lan. 4Uhgɨn u, in tolkeikei məmə otosmiəgəh nətəmimi rəfin, kəni
molkeikei məmə ilah okotəhrunmotəni nɨpəhriəniən e nəghatiən pəhriən rəhan.

5Otəfaki o nətəmimi rəfin məmə ilah okotəhatətə e Uhgɨn mətəu-inu Uhgɨn kətiəh əmə
tətatɨg, kəni suah kətiəh əmə tətəhtul in suaru onosiənnətəmimimuvənmotol kətiəh ilah
Uhgɨn, iətəmimi əha Krɨsto Iesu. 6 E nian əhruahru, in əmə təməfa rəhan nəmiəgəhiən o
nətəouiən suaru rəha nətəmimi rəfin məmə otɨtɨs ilah e təfagə tərah rəhalah. Kəni inu
tətəgətun məmə Uhgɨn tolkeikei məmə otosmiəgəh nətəmimi rəfin. 7 Kəni e nəghatiən
əha, Uhgɨn təməfəri iəu məmə iəu aposɨl kəti rəhan o nəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr u
kəmNanihluə* mɨn, nətəmimi nətəm kəsəniə məmə nətəm Isrel, kəni təməfəri iəu məmə
iəgətun kəti rəha nəhatətəiən pəhriən. Iəu iatəni pəhriən, iəseiuəiən.

8Kəni ikɨn mɨn rəfin, iəkolkeikei məmə nəman okotəghati kəmUhgɨn e nəfakiən. Kəni
nian kautəfəri nəhlmɨlah məmə okotəfaki kəm Uhgɨn, iəkolkeikei məmə nəmiəgəhiən
rəhalah otəhruahru, kəni nɨkilah təsahməiən, kəni məsotahiən ilahmɨn.

9 Kəni iəu iəkolkeikei məmə nɨpətan u nəfaki mɨn okəhuvən e rəhalah napən
iətəm təhruahru kəni mətəhtərain vivi ilah, məsotiuviən nətəlɨgiən rəha nəman, kəni
məsotoliən məmə nətəmimi okoteh o nəfəriən. Kəni ilah kəsotoliən nəuanulah məmə
okotəfəri ohni. Kəni ilah kəsəhuvəniən e natimnati mɨn o niuviən nətəlɨgiən rəha
nətəmimi, iatəni natimnati mɨn təhmen=pən e napənmɨn iətəmnəhmtɨlah tiəkɨs, uə nati
kəti kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip, uə nati kəti kəmol e perəl inu kəpiel iətəmnəhmtɨn
tiəkɨs. 10Mətəu iəkolkeikei məmə nɨpətan u nəfaki mɨn, rəhalah nətəlɨgiən otəsuvəniən o
malə-malə rəha nɨpətɨlahməmə okeruh, mətəu okotol malə-malə e nəmiəgəhiən rəhalah,
inəha ilah okotol noliən mɨn iətəm otasiru e nətəmimi, noliən mɨn iətəm təhruahru o
nɨpətan nətəmkəutəni məmə ilah kəutəfaki kəmUhgɨn.

11 Nian nəman okotəgətun e niməfaki, nɨpətan okotəkeikei mautətəlɨg məsotagətiən,
kəni motəkeikei motosiahu ilah, kəni motɨsiai nəgətun mɨn, kəni motətəu=pən nəgətun
mɨn əha nətəm kəutəgətun. 12 Iəu iəsegəhaniən e nɨpətan məmə okotəgətun kəni mo-
tarmənɨg e nəman. Ilah okotəkeikei məsotagətiən, 13 mətəu-inu aupən ikɨn, Uhgɨn
təmaupən mol Atəm, uərisɨg ikɨn təpanol Iv. 14 Kəni səniəmə Atəm u Setən təmeiuə
lan aupən kəni tol nəuian, mətəu Iv u təmol nəuia Setən kəni matgəhli lou rəha Uhgɨn.
15MətəuUhgɨnotosmiəgəhnɨpətannian ilah kautol əhruahruuək rəhalah, inuneməkiən
mɨne neh viviən kəlkələh mɨn. Mətəu ilah kotəkeikei məutaskəlɨm əskasɨk noliən rəha
nəhatətəiən,mɨnenoliənrəhanolkeikeiənnətəmimi,mɨnenoliənrəhanəmiəgəhiən iətəm
təhruahru.

3
Nətəmi asoli mɨn rəha niməfaki

1 Inu nəghatiən tətəni pəhriən məmə, “Nəmə iətəmimi kəti tolkeikei məmə in otuva
iətəmi asoli kəti rəha niməfaki, kəni uək u, in uək təuvɨr agɨn kəti iətəm in tolkeikei.”
2Kəni iətəmi asoli tol lanəha:
okəkeikei kəseh-pəniən noliən tərah kəti lan;
in məsol-pəniən rəhan pətan;

2:6 Rom3:29-30; Kəl 1:4 * 2:7 Nanihluə, Ianihluə —Afin-to e tiksɨnəri. 2:7 Uək 9:15; Kəl 2:7-8; 2Tim1:11 2:9
1Pitə 3:3-5 2:10 1Tim 5:10 2:12 1Kor 14:34 2:13 Jen 2:7,21-22; 1Kor 11:8-9 2:14 2Kor 11:3; Kəl 3:1-6
2:15 Jen 3:6-16
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in təhrun nəni aruiən e nɨkinməmə otəpəh noliən natimnati iətəm tərah kəni mol əmə
nati iətəm təuvɨr;

tatol natimnati e nəhruniən;
katɨsiai in;
tateh vivi nətəmimi nətəmkautəhuvən iman ikɨn;
in iəgətun təuvɨr kəti;
3 səniəmə iətəmimi kəti rəha napɨsiən uə nəhtiən itəmi;
mətəu in iətəmimətɨg;
səniəmə in iətəmi rəhan nəghatiən tɨtatɨperəh pɨk təhmen e kaluəluə;
nɨkin təsuvən pɨkiən eməni;
4 in otəkeikei mətarmənɨg vivi e rəhanmɨn, kəni mol məmə rəhan kəlkələhmɨn kautol
nəuianmautɨsiai vivi. 5 ?Mətəu nəmə in təruru narmənɨg viviən o rəhanmɨn, kəni in
otəhro əhanəhmarmənɨg e niməfaki rəha Uhgɨn?

6 Iətəmimi tətəhatətə vi əmə e Iesu, in təsəhmeniənməmə otos uək u,məta in tətəfəri pɨk
in, kəni Uhgɨn tol nalpɨniən kəm in təhmen e inəha təmol e Setən u iəfəri pɨk.

7Kəni iətəmiasoli, rəhannoliənotəkeikeiməuvɨrməhruahruməmənətəmkəsotəfakiən
okotəni məmə in iətəmi təuvɨr. Nəmə təsoliən, məta nəuanɨkulu rəha Setən toh pɨkɨn,
kəni nərgɨn otərah.
Dikonmɨn,

nətəmkəutasiru e niməfaki
8 E noliən əhmen əmə, dikon mɨn, rəhalah nəmiəgəhiən otəkeikei məhruahru vivi,

kəni məutəni əmə nɨpəhriəniən e nian rəfin. Nətəm kəutapɨs uə kotolkeikei pɨk məni,
kəsotəhmeniən o naskəlɨmiən uək u. 9 Ilah nətəmimi nətəmkotəhrunməmə noliən tərah
kəti təsatɨgiən e lah, kəni mautaskəlɨm əskasɨk nəghatiən pəhriən mɨn rəha Iesu Krɨsto
iətəmUhgɨn təmol əpu. 10Nətəmimi kotol lanəha, niməfaki otəkeikei makil vivi rəhalah
nəmiəgəhiən, nəmə kəseh-pəniən nati kəti tərah e lah, kəni ilah okotos uək rəha dikon.

11 Kəni təhmen-əhmen əmə, nɨpətan rəha dikon mɨn,* ilah mɨn okotəkeikei motol
rəhalah nəmiəgəhiən təhruahru vivi. Təsəuvɨriən məmə ilah nɨpətan nətəm kəutəni
nɨkalɨtəmi, uə nɨpətan rəha napɨsiən, mətəu ilah nɨpətan nətəm nətəmimi kəutəhatətə e
lah e nian rəfin.

12 Suah kəti iətəm tatos uək rəha dikon, in otəkeikei mos rəhan pətan kətiəh əmə, kəni
in otəkeikeimətarmənɨg vivi e rəhanmɨn kəlkələhmɨnmɨne rəhan lahuənu. 13Nətəmimi
nətəm kautol vivi uək rəha dikon, nərgɨlah in təuvɨr lan, kəni rəhalah nətəlɨgiən in
otəskasɨk pɨk o naskəlɨmiən nəhatətəiən rəhalah e Krɨsto Iesu.

Nəukətɨ nəhatətəiən rəhatah
14 Rəueiu əha, nian iətətei nauəuə u kəm ik, nɨkik tətəhti məmə, otəsuvəhiən kəni

iəkuvnəmeruh ik. 15Mətəunəmə iəsuvnəuəhaiən, kəni nauəuəu in otəni natimnati rəfin
iətəmkitahnenətɨUhgɨnokotohtəu=pən. Inukitahunətəmkəutəfaki, kəniUhgɨnrəhatah
tətəmiəgəhmətatɨg naunun tɨkə. Kitah nətəmkəutəfaki u kəutaskəlɨmnəghatiən pəhriən,
kəni mauteh vivi. 16Nɨpəhriəniən, nəghatiən pəhriən rəha Iesu Krɨsto iətəmUhgɨn təmol
əpu, in nati apɨspɨs iətəm in iahgin, kəni tol lanəha:
Krɨsto in təmuva iətəmimi kəni nətəmimi kəmoteruh.
Kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn tətəgətun vivi məmə Iesu təhruahru vivi pɨk.
Kəni nagelo mɨn kəmoteruh in.
Kəni nətəmimi kəutəni pətɨgəmnanusiən təuvɨr rəhan kəmnətəmimi ikɨn pɨsɨn pɨsɨnmɨn.
Kəni nətəmimi rəha nəhue nɨftəni u kəutəhatətə lan.
Kəni Uhgɨn təmosmuvən ilɨs e neai mətatɨg ilaumin.

3:6 Tait 1:6-9 3:7 2Kor 8:21 * 3:11 Suaru keiu o nəuhliniən nəghatiən u “nɨpətan” e fes u. 1. Nɨpətan rəha
dikonmɨn 2. Nɨpətan nətəmkautos uək rəha dikon. 3:11 Tait 2:3 3:16 Mak 16:19; Kol 1:23; 1Jon 2:18
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4
Nəgətun eiuəmɨn

1 Narmɨn Rəha Uhgɨn tətəni pətɨgəm vivi məmə e nian mɨn uərisɨg Iesu otəpanuva
lan, nətəmimi nəuvein okotəpəh nɨtəu-pəniən noliən pəhriən rəha nəhatətəiən e Uhgɨn.
Ilah okotohtəu=pən narmɨn eiuə mɨn kəni motohtəu=pən nəgətuniən rəha iərmɨs mɨn.
2Nəgətuniən mɨn əha kautsɨpən e nəgətun mɨn nətəm kəutəni məmə rəhalah nəghatiən
in nɨpəhriəniən,mətəu ilah kəuteiuə, kəniməsotoliənnati iətəmkəutəni. Nətəmimɨn əha,
nətəlɨgiən rəhalah tekəu-ekəu agɨn, kəni kɨnotəruru nakiliənməmə nəghatiən pəhriən iə,
kəni nəghatiən eiuə iə. 3 Ilah kəutəgətun nətəmimiməutəniməmə okəsotoliənmarɨt, kəni
məutəgətun ilahməmə okəsotuniənnauəniənmɨnnəuvein. MətəuUhgɨn təmol nauəniən
mɨn əha məmə okotun ilah. Kəni kitah u kəutəfaki kotəhrun nɨpəhriəniən, kotəhrun
nosiən,motəfakimotəni tagkiu kəmUhgɨnohni, kənimotun, 4mətəu-inunatimnati rəfin
iətəm Uhgɨn təmol ilah kotəuvɨr əmə. Nati kəti tɨkə məmə okəsotuniən. Kitah kotəhrun
nuniən natimnati rəfin nəmə kitah kotəfaki motəni tagkiu kəm Uhgɨn ohni, 5mətəu-inu
Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə ilah kotəuvɨr, kəni kitah kəutəfaki ohni. Kəni rəueiu,
nauəniənmɨn əha kotəuvɨr əmə.

Ioluək təuvɨr rəha Krɨsto Iesu
6Nəmənətəni pətɨgəmnəghatiənu kəmpiatahmɨnmɨne nəuvɨnɨtahmɨn, kəni ik ioluək

təuvɨr kəti rəha Krɨsto Iesu. Kəni tətəgətun məmə ik iətəmimi kəti iətəmnatun nəghatiən
təuvɨrmɨn rəhanəhatətəiənmɨnenəgətuniən əhruahru, kənimətəmiəgəh lan, kəni rəham
nəmiəgəhiən tatɨtəu=pən nəghatiən rəfinmɨn əha.

7Əpəh, sətəlɨgiən e nəghatiən eiuə mɨn iətəm nətəlɨgiən rəha Uhgɨn tɨkə lan, nəghatiən
mɨn təhmen e namsu əpnapɨn mɨn iətəm nɨpətɨn tɨkə. Mətəu əgətun aru rəham
nəmiəgəhiən məmə tətɨtəu=pən Nauəuə Rəha Uhgɨn. 8Noliən rəha neruh viviən nɨpətɨm
məmə in otəsanən, in təuvɨr o natimnati mɨn nəuvein, mətəu nəmə natəgətun aru rəham
nəmiəgəhiən e noliən rəha Uhgɨn, kəni in təuvɨr məmə otasiru e natimnati rəfin e
nəmiəgəhiən rəha nəhue nɨftəni u, mɨne rəha nəmiəgəhiən itulɨn.

9 Inu nəghatiən tətəni pəhriən, kəni kotəkeikei motəni nɨpəhriəniən lan. 10 Konu
kitah kautol pɨk uək o nəgətun aruiən rəhatah nəmiəgəhiən e noliən əha, mətəu-inu
kɨnotəhatətə rəkɨs e Uhgɨn u tətəmiəgəh kəni mətatɨg itulɨn, kəni in Iosmiəgəh mətəhan
nəhlmɨn kəmnətəmimi rəfin, mətəu in tatosmiəgəh əmə nətəmimɨn u nətəmkəutəhatətə
lan.

11Əgətun natimnatimɨn əha kəmnətəmimi, kəniməni=pən kəm lahməmə okotəkeikei
mautohtəu=pən. 12 Segəhaniən lam məmə nətəmimi okoteh iahu ik mətəu-inu ik iətəm
aluə əmə kəti. Mətəu ol rəham nəmiəgəhiən təhruahru vivi məmə nətəmimi okoteruh
məmə ik iətəm təmɨməhtə, kəni ilah kotəhrun nɨtəu-pəniən ik e nəghatiən mɨn, mɨne
naliuəkiən, mɨne nolkeikeiən, mɨne nəhatətəiən, mɨne nol əhruahruiən. 13Ol natimnati
mɨn əha, kəni nati kɨsɨl mɨn əha ikɨn. Onəkəkeikei mol vivi ilahal mətəuarus iəkuvnə:
afin Nauəuə Rəha Uhgɨn kəm nətəmimi, kəni məni pətɨgəm Nauəuə Rəha Uhgɨn, kəni
məgətun Nauəuə Rəha Uhgɨn. 14 Timoti. Uhgɨn təməfɨnə rəhan nəsanəniən kəm ik o
noliən uək rəhan nian eldəmɨn rəha niməfaki kəmotələhu=pən nəhlmɨlah lam, kəni iəni
mɨn nəuvein rəhalah kəmotəni pətɨgəm nəghatiən iətəm Uhgɨn təməni lam. Səpəhiən
nəsanəniən əha, mətəu ol uək rəha Uhgɨn lan.

15 Ik onəkəkeikei matol uək mɨn u, kəni rəham nətəlɨgiən otəkeikei mətatɨg əskasɨk e
natimnati mɨn u pəh nətəmimi kotəhrun nehiənməmə rəham nəmiəgəhiənmɨne rəham
uək tateviə vivi. 16Ateh vivi noliənmɨn e nəmiəgəhiən rəham, kəni ol rəham nəgətuniən
məmə in tətəhruahru e nian rəfin. Onəkəkeikeimətalkut əskasɨkməmə onəkol natimnati
mɨn əha, mətəu-inu nəmə nəkol, kəni onəkosmiəgəh itəmah nətəmkəutətəlɨg lam.

4:3 Jen 9:3; Rom 14:6; 1Kor 10:30-31 4:4 Jen 1:31 4:7 1Tim 1:4 4:10 1Tim 2:3-4 4:12 Tait 2:15 4:14
2Tim 1:6
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5
Noliən rəha nɨsiaiən

o nəghatiən kəmnətəmimi
1Sagət əskasɨkiənenauəhlimɨn,mətəu əghati kəmlah enɨsiaiənməmənəkiuvi rəhalah

nətəlɨgiən, təhmen əmə məmə ilah rəham tatə əhruahru mɨn. E noliən kətiəh mɨn əmə,
ol təhmen əmə kəm nətəm aluə təhmen əmə məmə ilah piam əhruahru mɨn. 2 Əghati
mətɨg e nɨsiaiən kəmnɨpətauəhli mɨn təhmenməmə rəhammamə əhruahrumɨn. Rəham
nəghatiən mɨne noliən mɨn kəm nɨpətan mɨtə otəkeikei məhruahru agɨn, təhmen məmə
ilah nəuvɨnɨmmɨn.

Noliən rəha neruh viviən nɨpətalɨmɨsmɨn
3Niməfaki otəkeikeimatehvivinɨpətalɨmɨsmɨnukəmɨmɨs ərin ilah, kəni iətəmikəti tɨkə

mə otateruh ilah. 4Mətəu pətalɨmɨs kəti u nenətɨnmɨn əha ikɨn uə namipɨnmɨn əha ikɨn,
ilah okotəkeikei motaupən motəhrun məmə uək rəha nətəm kəutəfaki, ilah okotaupən
moteh vivi aru rəhalah mɨn. Noliən u təhmen əməməmə kəutəfən nɨtai nati kəmmamə
mɨne tatəmɨne kəhamɨn, kəni nati u tatol nɨki Uhgɨn tətagiən ohni.

5Mətəu pətalɨmɨs iətəm tətatɨg pɨsɨn agɨn əmə, iətəmimi tɨkə o neruhiən, in tətələhu=pən
əskasɨk rəhan nuhuiniən tətatɨg e Uhgɨn. Inəha e nian rəfin, lapɨn mɨne e nərauiə, in
tətəfaki kəm Uhgɨn məmə otətasiru lan. Pətalɨmɨs tol lanəha, təhruahru agɨn məmə
niməfaki otasiru lan. 6Mətəu pətalɨmɨs u tətətəlɨg pɨk e natimnati rəha nɨftəni o nətəuiən
təuvɨr lan, in tətəmiəgəh, mətəu e narmɨn in tɨnɨmɨs rəkɨs. 7 Ik onəkeikei məni=pən
nəghatiən mɨn əha kəm niməfaki məmə ilah okotəkeikei motol pəh nətəmimi kəsotəni
rahiən ilah. 8 Suah kəti otəkeikei meh vivi rəhan mɨn, kəni maupən meh vivi rəhan
əhruahrumɨn. Mətəunəmə in təsoliən, tətəgətunməmə təməuhlin nəmtahn enoliən rəha
nəfakiən, in tərahmapirəkɨs iətəm təsəfakiən.

9Nəmənəkətei=pənnərgɨpətalɨmɨskəti enauəuə rəhanasiruiənməməniməfakiotasiru
lan, rəhan nu in otəkeikei mos sikɨste, pətan u təmətatɨg vivi ilau rəhan u iərman.
10Kəni in pətauəhli kəti iətəmnətəmimi kautɨsiai in o rəhan noliən təuvɨrmɨne nasiruiən
mɨn iətəm in tatol, təhmen məmə in tateh vivi rəhan nəsualkələh; kəni nian iapɨspɨs
mɨn okəhuva iman ikɨn, tatol təuvɨr kəm lah; kəni matosiahu aru in mətasiru e nətəm
kautəfaki;* kəni mətasiru e ianrah; kəni rəhan nətəlɨgiən təskasɨk məmə otol uək mɨn
iətəm təuvɨr.

11Mətəu sətei-pəniən nərgɨ pətalɨmɨs mɨn nətəm kəsotəpətauəhli əhanəhiən e nauəuə
rəhanasiruiən,mətəu-inu uərisɨg nəmənətəlɨgiən rəhanolmɨniənmarɨt tɨnuvaməskasɨk
e nɨkilah e Krɨsto, kəni ilah kotəni məmə okotol mɨn marɨt. 12 Kəni Uhgɨn in otakil
mol nalpɨniən kəm lah mətəu-inu kəmotatgəhli rəhalah nonauvɨl iətəm kəmotol kəm in
aupən.† 13Kəni nati tərah kəti mɨn, məta ilah kotəlpah kəni motos noliən rəha nuvəniən
e nimə mɨn rəfin mautəni nəghatiən iətəm nɨpətɨn tɨkə. Uərisɨg ilah kəhuva motərah
pɨk o nosiən musmus e nəghatiən rəha iətəpɨsɨn, kəni ilah kotolkeikei məmə okotəni pɨk
nəghatiən rəha nətəpɨsɨn, kəni ilah kəutəni nəghatiən mɨn nəuvein iətəm təsəhmeniən
məmə okotəni. 14Kəni iəu iətəni kəmnɨpətanmɨtəmɨnkəmɨmɨs ərin ilahməmə təuvɨr ilah
okotol mɨnmarɨt, kəni motos nətɨlah mɨn, kəni moteh vivi ilah. Kəni nəmə kotol lanəha,
kəni məsotəfəniən nəua nɨmahan kəm tɨkɨmɨr məmə okotəni rah itah. 15Mətəu pətalɨmɨs
nəuvein kɨnotalelin ilah e suaru təuvɨr kəni mɨnautohtəu=pən Setən.
* 5:10 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “Kəni təteikuas e nəhlkɨ nətəmimi rəha Uhgɨn.” — Noliən əha tətəgətun
məmə in pətan kəti tatosiahu aru in; kəni nɨkin tagiən o nasiruiən e nətəmimi. † 5:12 E nian əha, pətalɨmɨs mɨn
nəuvein kəmotos nonauvɨl rəhalah kəm Uhgɨn məmə okəsotoliən marɨt, kəni ilah okol əmə uək rəha niməfaki. Kəni
nəmə pətalɨmɨs kəti tolkeikeiməmə in otolmɨnmarɨt, kəni in otatgəhli rəhan nonauvɨl iətəm təmol kəmUhgɨn. 5:13
2Təs 3:11 5:14 1Kor 7:9
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16 Nɨpətan mɨn u kəutəfaki okotəkeikei mauteruh vivi pətalɨmɨs mɨn rəhalah,
məsotəhlman-pəniən e lah kəm niməfaki məmə oteruh ilah. Kəni niməfaki in otateruh
əmə pətalɨmɨs mɨn u rəhalah nətəmimi kohkə agɨnməmə okauteruh ilah.

Uək rəha nətəmi asoli rəha niməfaki
17Eldəmɨnnətəmkəutarmənɨg vivi e uək rəhaniməfaki, niməfaki otəkeikeimɨsiai ilah,

kəni motətəou ilah. Kəni nəgətun mɨn mɨne nətəm kəutəni pətɨgəm Nauəuə Rəha Uhgɨn,
ilah kautəhtul aupən məmə okɨsiai ilah kətəou ilah. 18 Mətəu-inu Nauəuə Rəha Uhgɨn
tətəni məmə, “Nian nati miəgəh kəti tatol rəham uək, kəni nakəkeikei maugɨn.”‡ Kəni
tətəni mɨnməmə, “Nian iətəmi kəti tatol uək, mətəu okəkeikei kətəou in lan.”

19 Sətəlɨgiən e nəghatiən rəha iətəmimi kətiəh əmə iətəm tətəni məmə eldə kəti rəha
niməfaki təmol noliən tərah, mətəu nəmə iətəmimi keiu uə kɨsɨl kəhləni, kəni nətətəlɨg e
rəhalahal nəghatiən.

20 Kəni nəmə iətəmi asoli kəti rəha niməfaki tatol nati kəti tərah, kəni nətagət əskasɨk
lan e nəhmtɨ nətəmimi rəfin rəha niməfaki, kəni tol lanəha nətəmimi okotəgɨn e noliən
nati tərahmɨn.

21 E nəhmtɨ Uhgɨn, mɨne Iesu, mɨne nagelo mɨn iətəm Uhgɨn təmɨtəpɨn rəkɨs ilah, iəu
iətəni əskasɨk kəmikməmə ik onəkəkeikeimətətəu=pənnəghatiən rəhak e noliən iətəmin
təhruahru. Ik onəsoliən noliən kəti kəm iətəmi kəti, kəni matɨgmol noliən pɨsɨnmɨn kəm
iətəmi kəti mɨn. Mətəu onəkol təhmen-əhmen əmə kəm lah rəfin.

22 Səfəri uəhaiən iətəmi kəti məmə in otos uək kəti rəha niməfaki, inu mə
nəkotələhu=pən nəhlmɨtəmah motəfaki lan. Mətəu-inu nəmə in iətəmi kəti iətəm rəhan
əha ikɨn noliən tərah, kəni rəhan noliən tərah otatɨg lam, təhmen lanu məmə ik mɨn
nəmos rəhan noliən tərah. Mətəu ol əmə rəham nəmiəgəhiən tətəuvɨr vivi mətəhruahru
e nian rəfin.

23 Səmnɨm əməiən nəhu. Os wain nəuan nəuvetɨnmol o rəham nɨmɨsiən, pəh otasiru e
nərfəm.

24Nətəmimi nəuvein kitah rəfin kotəhrunməmə ilah nolrah nati, kəni kotəhrunməmə
Uhgɨn otol nalpɨniən kəm lah. Mətəu nətəmimi nəuvein mɨn, rəhalah təfagə tərah
tətəhluaig əhanəh əha rəueiu, mətəu uərisɨg okəpaneruh.

25 Kəni təhmen-əhmen əmə, nian tepət uək təuvɨr mɨn, kitah kotəhrun əmə. Mətəu
nəuvein əha ikɨn iətəmkəutəhluaig əha rəueiu, mətəu nɨpəhriəniən, okəmaneruh ilah.

6
Noliən əhruahru o slef mɨn

1 Slef mɨn nətəm kəutəfaki okotəkeikei motɨsiai nətəmi asoli mɨn rəhalah. Noliən
əha in otahtɨpəsɨg e nətəmimi u kəsotəfakiən məmə kəsotəni rahiən nərgɨ Uhgɨn, mɨne
nəgətuniən rəhatah. 2Mətəu slef mɨn nətəm rəhalah nətəmi asoli ilah mɨn nəfaki, ilah
okəsotoliən noliən əha u kotəni məmə, “Ei. Iətəmi asoli əha in piatah əmə kəti,” kəni ilah
məsotɨsiai viviən. Mətəu ilahokotəkeikeimotol əhruinpɨknati kəmlahenɨkilahpəhriən,
mətəu-inu rəhalah nətəmi asoli mɨn ilah nəfaki mɨn nətəmnoluəkmɨn kotolkeikei ilah.

Nəgətuniən neiuəiənmɨn
mɨne natimnati vivi mɨn pəhriən
Natimnati mɨn u, ik onəkəkeikei mətəgətun nətəmimi lan. Kəni e nian rəfin, ik

onəkəkeikei mətəghati əskasɨk kəm lah o nɨtəu-pəniən.
3Mətəu nətəmimi nəuvein kəutəgətun nəghatiən nəuvein iətəm tol pɨsɨn e nəghatiən

əha rəhak, kəni ilah kəutəni məmə nəgətuniən rəha Iərmənɨg rəhatah Iesu Krɨsto, in
‡ 5:18 Nəghatiən əhruahru rəha Kris tətəni məmə, “Nian kau kəti tatol uək rəham tatevɨg-evɨg e nəua wit, kəni nəmə
tolkeikei məmə otun kəti, kəni səlis-ərainiən nohlɨn.” Eruh mafin e tiksɨnəri e noliən rəha nətəm Isrel e noliən uək e
wit. Pol tətəghati e natimiəgəh,mətəunɨpəhriəniən, nɨpətɨnəghatiən tətəghati e nətəmimi. 5:18 Dut 25:4;Mat 10:10;
1Kor 9:9 5:19 Dut 17:6; 2Kor 13:1 5:20 Efəs 5:11 6:1 Efəs 6:5 6:2 Flm 16
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neiuəiən,mautəniməmənəgətuniən rəhanoliən rəhanəmiəgəhiən iətəmUhgɨn tolkeikei,
in neiuəiən. 4Nətəmimimɨn əha kautol lanəha ilah kəsotəhrun agɨniənnati kəti, kəni ilah
nətəm kəutəfəri pɨk ilah. Ilah kəutalməli o nuvəniən məghati pɨk o nəghatiən mɨn iətəm
tatiuvi=pa niəməha, o nəghatiənmɨn iətəmnətəmimi kəutəməki e lahmɨn ohni. Noliən u
in tatol nətəmimi kəutɨtgərah ilahmɨn, kəniməutəhapu-əhapu ilahmɨn, kəniməutəghati
rahenərgɨlahmɨn, kəniməutətəlɨg rahe lahmɨn. 5Kəni enianrəfin ilahkautol tɨməti. Inu
noliən rəha nətəmimi nətəm rəhalah nətəlɨgiən tərah, ilah kəutəluei e nəghatiən pəhriən.
Ilah, nɨkilah təhtiməmənoliənrəhanəhatətəiəneUhgɨn innoliənkəti onosiənmənimɨne
nautəmɨn.

6Mətəu nati təuvɨr pɨk səniəmə kitah kautos məni mɨne nautə. Nati təuvɨr pɨk məmə
kitah okotaliuək e noliən iətəmUhgɨn tolkeikei. Kəni məutagiən əmə, nati əpnapɨn nəmə
rəhatahnautə təkəkuuə tepət, 7mətəu-inunian kitah kəmotair=pa enəhuenɨftəni u, kəni
kəməsotosiən nati kəti məhuva. Kəni e nian okohmɨs lan, ko kəsotos mɨniən nati kəti
mohtəlɨg. 8Mətəu nəmə nɨgtah nauəniənmɨne napən təhmen əmə, kəni kitah kotagiən.

9 Nətəmimi nətəm kotolkeikei pɨk məmə rəhalah nautə otepət, tɨmətɨg əmə o lah
məmə okotol noliən tərah mɨn tepət. In təhmen=pən e nalɨg kəti iətəm otələs ilah e
nəuan nalməliən rəha nərahiən, kəni ilah kotolkeikei məmə okotol natimnati tepət rəha
nalməliən, kəni natimnati tepət iətəm tərah o lah. Kəni nolkeikeiən rəha natimnati
tərahmɨn əhaokotərəkɨn-ərəkɨnnəmiəgəhiən rəhalah. 10Mətəu-inunoliən rəhanolkeikei
pɨkiənməni, in nəukətɨnatimnati tərah tepət. Kəni nətəmimi nəuvein ilah kautəhtul iəkɨs
o nɨtəu-pəniən suaru u, kəni ilah kɨnəhuvən rəkɨs isəu o noliən rəha nəhatətəiən, kəni ilah
kautol natimnatimɨnnəuvein iətəmtətərəkɨnarunɨkilah, kəni kautosnərahiən tepət lan.

Nəghatiən təuvɨr rəha Pol tatuvən kəmTimoti
11 Mətəu ik Timoti, iətəmi rəha Uhgɨn, aiu=pən isəu o noliən tərah mɨn əha. Ik

onəkəkeikei malkut pɨk o nɨtəu-pəniən noliən əhruahru, iətəm Uhgɨn tolkeikei. Rəham
nəhatətəiən otəkeikei məskasɨk, kəni ik onəkəkeikei molkeikei nətəmimi. Askəlɨm əmə
rəham nəhatətəiən lanko, tatuvən naunun tɨkə. Kəni onəkeikei muva ik iətəmi mətɨg
kəti. 12Onəkəluagɨn vivi e nəluagɨniən rəhanəhatətəiən. Kənimaskəlɨmvivi nəmiəgəhiən
itulɨn iətəm Uhgɨn təmauɨn lam ohni. Aupən rəkɨs, in təmauɨn lam ohni nian nəməni
pətɨgəmnəhatətəiən rəham e Iesu e nəhmtɨ nətəmimi tepət.

13E nəhmtɨ Uhgɨn, iətəm tətəfa nəmiəgəhiən kəm natimnati rəfin, kəni e nəhmtɨ Krɨsto
Iesu iətəmtəmənipətɨgəmvivinəghatiənpəhriənenəhmtɨPontiəsPailət, iətəghati əskasɨk
kəm ik lanu lan: 14Ol natimnati mɨn u, kəni məsəpəhiən kəti mətəuarus=pən Iərmənɨg
rəhatah Iesu Krɨsto otuva 15 e nian əhruahru iətəm Uhgɨn təməni. Uhgɨn iətəm kitah
okotəkeikei mautəni-vivi e nian rəfin, in pɨsɨn əmə tətarmənɨg e natimnati rəfin. In Kig
rəha kig mɨn rəfin, kəni Iərmənɨg rəha iərmənɨg mɨn rəfin. 16 In əmə təsɨmɨsiən mətatɨg
itulɨn, rəhan nətuəuiniən tɨkə, kəni naunun tɨkə. Ikɨn tətatɨg ikɨn, nəhagəhagiən tasiə
matɨtəlau lan, kəni ko kəsaniən iuəkɨr ohni. Suah kəti təseh əhanəhiən in, kəni ko iətəmi
kəti təsəhruniən nehiən nian kəti. Nian rəfin kitah okotəkeikei motɨsiai in, kəni məutəni
pətɨgəmrəhannəsanəniənmɨnenarmənɨgiənmautəhuvənmautəhuvənnaunun tɨkə. Tol
lanəha lan. Əuəh.

Nəfaki mɨn u rəhalah nautə tepət
17Əghati əskasɨk kəmnətəm kautəfaki nətəm rəhalah nautə rəha nəhue nɨftəni u tepət.

Əniməmə ilah okəsotəfəri pɨkiən ilah, kəni kəsotəhatətəiən e rəhalah məni u tepət. Məni
in rəha rəueiu əmə, mətəu olauɨgmɨne tɨkəmɨn. Ilah okotəkeikeimotəhatətə əmə e Uhgɨn
iətəm tətəfa natimnati təuvɨr tepət kəm tah məmə kitah okotətəu təuvɨr lan. 18 Əghati
əskasɨk kəm lah məmə rəhalah noliən təuvɨr mɨn, mɨne rəhalah nasiruiən təuvɨr mɨn
6:3 Kəl 1:6-9 6:5 2Tim 3:8; 4:4; Tait 1:14 6:6 Fɨl 4:11-12; 1Tim 4:8; Hip 13:5 6:7 Job 1:21 6:10 Efəs 5:5
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otepət. Kəni nɨkilah otəkeikei magiən o nətuatiən kəm nətəmimi. 19 E noliən əha,
in təhmen məmə ilah kautələhu natimnati təuvɨr mɨn tepət, təhmen=pən əmə məmə
kəmotasə təuvɨr onəmiəgəhiən iətəmotəpanuva. Kəni ilah kotəhrunnosiənnəmiəgəhiən,
iətəmnəmiəgəhiən pəhriən.

Naunun nəghatiən rəha Pol
20 Timoti, ik onəkəkeikei mateh vivi natimnati mɨn iətəm Uhgɨn təmələhu=pən rəkɨs e

nəhlməm. Əpəh kəni məhtul isəu o nəghatiən mɨn iətəm nɨpətɨlah tɨkə kəni kəsotəfəniən
nɨsiaiən kəm Uhgɨn, kəni nəghatiən mɨn iətəm kəsotəhruahruiən e Nauəuə Rəha Uhgɨn.
Nəghatiən mɨn əha kətəni məmə kautəfa nəhruniən, mətəu kəpə, kauteiuə. 21 Mətəu
nətəmiminəuveinkautəhuərisɨg enəghatiəneiuəmɨn əha, kənimɨnotəmkarəpene suaru
rəha nəhatətəiən pəhriən.
Pəh Uhgɨn otətuati e rəhan nəuvɨriən kəm təmah.

6:19 Mat 6:20 6:21 1Tim 1:6; 2Tim 2:18
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2 Timoti
Nauəuə iətəm tatol keiu lan iətəmPol təmətei tuvən kəm

Timoti
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u 2 Timoti

?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Pol təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei tatuvən kəm Timoti. Kəni in molkeikei məmə

ilah mɨn əpəha e niməfaki rəha Efəsɨs, məmə okotafin. Afin e “Nəghatiən Əkuəkɨr Rəha
Nauəuə u 1 Timoti” o nəhruniənməmə Timoti in pəh.
?Natɨgiən təhro lanu lan nian təmətei? Nian kəpmən rəha Rom tətaskəlɨm Pol

əpəha Rom, in təsatɨgiən e kaləpus, mətəu in təmətatɨg e rəhan kəti nimə, kəni soldiəmɨn
kəmautatɨg ilah min mauteruh vivi məmə in otəsagɨmiən. Naunun japtə rəha Uək Mɨn
tətəghati e nianmɨn əha. Kəni əmeikokəpmən təmahli pətɨgəmin, kəni taliuək əməmətan
o nu keiu. Mətəu rəueiu əha, tɨnuvənmɨn e kaləpus əpəha Rom, kəni kaləpus əha in tərah
pəhriən ikɨn. Nauəuə rəha Uək Mɨn təsəghatiən e nian əha, nauəuə tɨnol naunun rəkɨs.
Kaləpus əha in tətəpu ikɨn, kəni tiəkɨs o nətəmimi o nuvəniən məsal=pən lan. Luk əmə
ilau min. Pol təmolkeikei məmə Timoti otuva meh mətəu-inu in rəhan niəli təuvɨr. Kəni
inmolkeikei məmə Timoti in otəmki nauəuəmɨn rəhan.
?Təmətei nauəuə u o nak? Pol təməhrun məmə otəsuvəhiən kohamu in tɨmɨs. Tol

lanəha, in təmətei nauəuə u o nələhu-pəniən niməfaki e nəhlmɨ nətəmi asoli pɨsɨn mɨn
nəuvein təhmen e Timoti. Nian iəkɨs mɨn kəutəhuva o niməfaki, kəni Pol in tolkeikei
məməTimoti otətaskəlɨmNanusiənTəuvɨr, kənimatəhtul əskasɨkenəhatətəin rəhan, kəni
məsəgɨniənenəni pətɨgəmiənNanusiənTəuvɨr, kəni in otəhtulmaruonətəuiənnahməiən
e nɨpətɨn nəmə nərahiən otuva.

Pol təməni təuvɨr kəmTimoti
1 Iəu Pol, u iəu aposɨl kəti rəha Krɨsto Iesu, iətəmUhgɨn təmɨtəpɨn rəkɨs iəuməmə rəhan,

kəni mahli=pa iəu məmə iəkəni pətɨgəm rəhan nəniəskasɨkiən rəha nəmiəgəhiən itulɨn e
Krɨsto Iesu. 2 Iətəni təuvɨr kəm ik Timoti, nətɨk iətəm iəkolkeikei pɨk ik.
Pəh Uhgɨn Tatə mɨne Krɨsto Iesu rəhatah Iərmənɨg okuəfɨnə rəhalau nəuvɨriən, mɨne

nasəkəhruiniən, mɨne nəməlinuiən kəm ik.
Pol təməfəri nətəlɨgiən rəha Timoti

3 Nian rəfin lapɨn mɨne lənian, iətəfaki ohnik, kəni mətəni tagkiu kəm Uhgɨn ohnik.
Kəni iatol uək rəhan təhmen=pən əmə e tɨpɨk mɨn, kəni iəkəhrun məmə noliən tərah kəti
təsatɨgiən lak. 4Nɨkik tətəhti nəhu nəhmtəm, kəni iəkolkeikei pɨk məmə iəkeruh mɨn ik
pəh nɨkik otagiən. 5 Nɨkik tətəhti nəhatətəiən pəhriən rəham iətəm təhmen=pən əmə e
nəhatətəiən iətəm təmaupən mətatɨg e rəham kəha Lois mɨne rəham mamə Iunis, kəni
iəkəhrun pəhriənməmə rəueiu in tɨnatɨg lam.

6Kəni tol lanəha, iətənimɨn kəm ikməmə onəkelel nɨgəmrəha nəsanəniən iətəmUhgɨn
təməfɨnə o noliən rəhanuək. Uhgɨn təməfɨnənəsanəniən əhanian iəmələhu=pənnəhlmək
mətəfaki=pɨnə lam. 7Ol uək e nəsanəniən əha, mətəu-inu Uhgɨn təsəfaiən kəm tah nɨkin
rəha nəgɨniən, mətəu təməfa nɨkin rəha nəsanəniən, mɨne nɨkin rəha nolkeikeiən, mɨne
nɨkin iətəm tatol noliənmɨn iətəm in təhrunməmə kotəhruahru.

8 Kəni inəha, saulɨsiən o nəni pətɨgəmiən Iərmənɨg, kəni saulɨsiən lak iətəm iətatɨg e
kaləpus o nərgɨn. Iətətəu nahməiən o nanusiən təuvɨr, kəni nəmə nian əskasɨk tətuva
ohnik, nəkəkeikei mol məmə iəumɨne e nəsanəniən iətəmUhgɨn tətəfɨnə kəm ik. 9Uhgɨn
təmosmiəgəh itah kəni mauɨn e tah məmə kitah okəhuva rəhan mɨn nətəmimi nətəm
kotasim, kəni təməsoliən o nati kəti iətəm kitah kəmotol, mətəu in təmol e rəhan aru
1:2 Uək 16:1; 1Tim 1:2 1:3 Uək 23:1 1:5 Uək 16:1 1:6 1Tim 4:14 1:7 Rom 8:15
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əmə nətəlɨgiən, mɨne nəuvɨriən. Nian Uhgɨn təməsol əhanəhiən nɨftəni mɨne, mətəu
in təmələhu rəkɨs nəlpəkauiən məmə in otəfən rəhan nəuvɨriən kəm tah e Krɨsto Iesu,
10mətəu rəueiu, in təmol əpu nəuvɨriən əha kəm tah e nuvaiən rəha Iosmiəgəh rəhatah,
Krɨsto Iesu. Kəni Krɨsto təmohapɨs nɨmɨsiən mɨne rəhan nəsanəniən, kəni təmasiəgəpɨn
mol əpu suaru rəha nəmiəgəhiən u naunun tɨkə, kəni kitah kauteh e nanusiən təuvɨr əha.

11 Kəni Uhgɨn təmɨtəpɨn iəu məmə iəu iəgəhati, mɨne aposɨl, mɨne iəgətun o nanusiən
təuvɨr əha. 12 Tol lanəha iətətəu pɨk nahməiən ohni u ikɨnu e kaləpus. Mətəu iəsaulɨsiən,
mətəu-inu iəkəhrun məmə pəh u iətəhatətə lan, kəni məhrun vivi məmə in təhrun neh
viviən nati nak iətəm in təmələhu=pa e nəhlmək o naunun nian.*

13 Ɨtəu=pən əmə suaru rəha nəgətuniən u təhruahru iətəm iəməni kəm ik, kəni ol nati
u e nəhatətəiən mɨne nolkeikeiən e Krɨsto Iesu. 14 E nasiruiən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn
iətəmtətatɨg e nɨkitah, kəni ateruh vivi nati təuvɨr iətəmUhgɨn təmələhu=pən e nəhlməm.

15 Nəkəhrun məmə rəhak mɨn nətəmimi əpəha Esiə, ilah Fukeləs mɨne Hermokenəs,
ilah rəfin kəmotagɨm rəkɨs motəpəh iəu.

16 Pəh Iərmənɨg otasəkəhruin Onesiforəs mɨne rəhan mɨn, mətəu-inu nian tepət
təmasiru lak mətəfəri rəhak nətəlɨgiən. Kəni təməsaulɨsiən məmə iəmətatɨg e kaləpus.
17 Nɨpəhriəniən, nian in təmuva Rom, təməsal pɨk lak mətəuarus meruh iəu. 18 !Pəh
Iərmənɨg otasəkəhruin in e naunun nian! Ik nəkəhrun vivi natimnati təuvɨr mɨn iətəm
təmol kəm iəu əpəha Efəsɨs.

2
Soldiə təuvɨr rəha Krɨsto Iesu

1 Ik u nətɨk, pəh Uhgɨn otol nɨkim təsanən e nəuvɨriən iətəm tatsɨpən e Krɨsto Iesu.
2Nəmətəu rəkɨs natimnati mɨn u iətəm iəməgətun ik lan e nəhmtɨ nətəmimi tepət. Kəni
os rəhak nəghatiənmələhu=pən e nəhlmɨ nətəmimi nəuvein nətəmnətəni nɨpəhriəniən e
lah, kəni ilah okotəhrun nəgətuniən nətəmimi nəuvein mɨn lan. 3Nian nərahiən otuva,
mətəu əhtul əskasɨk kitah min ik, təhmen e soldiə təuvɨr kəti rəha Krɨsto Iesu. 4 E nian
rəha nəluagɨniən, soldiə kəti təsoliən natimnati rəha nətəmimi əpnapɨn əmə, mətəu tatol
əmə uək rəha soldiə mətəu-inu, in tolkeikei məmə rəhan iətəmi asoli rəha soldiə mɨn,
nɨkin otagiən lan. 5 Kəni e noliən əhmen əmə lanəha, iətəmi tətaiu məmə in otol win,
in otəkeikei mɨtəu=pən lou mɨn rəha naiuiən, mətəu nəmə təsoliən, kəni in otəsosiən
nətəouiən rəha nol winiən. 6 Təhruahru əmə mɨn lanəha məmə iətəmi tatol pɨk uək e
nasumiən, in otaupənməulək lan. 7Ətəlɨg vivi e nati nak iətəni kəm ik. Iərmənɨg otasiru
lam o nəhruniən nɨpətɨ nəghatiənmɨn u.

8Ətətəlɨg e Iesu Krɨsto u nəuanɨləuɨs rəha Tefɨt, kəni Uhgɨn təmosmiəgəh in e nɨmɨsiən.
Kəni inu nanusiən təuvɨr iətəni pətɨgəm. 9Kəni iətətəu nahməiən o nanusiən təuvɨr əha,
kəni nɨpəhriəniən, kəməlis iəu e sen təhmen=pən məmə iəu iakləh kəti uə iohamu itəmi.
Mətəu kəsəlisiən nəghatiən rəha Uhgɨn. 10 Tol lanəha, iətəhtul əskasɨk e nahməiən mɨn
rəfin rəhak o nasiruiən e nətəmimi nətəmUhgɨn təmɨtəpɨn ilah, məmə in otosmiəgəh ilah
e Krɨsto Iesu, kəni ilah okotatɨg e nəuvɨriən əhagəhag rəha Uhgɨn, iətəmnaunun tɨkə.

11 Inu nəghatiən tətəni pəhriənməmə,
Okəmə kəhuva kətiəh e Krɨsto e nɨmɨsiən rəhan,
kəni okotəmiəgəhmɨn kitahmin.
12Okəmə kautəhtul əskasɨk e nian əskasɨkmɨn,
kəni kitah okotarmənɨgmɨn kitahmin.
Okəmə kitah kotəniapɨn lan,

1:9 Efəs 2:8-9; Tait 3:5 1:10 Hip 2:14 1:11 1Tim 2:7 * 1:12 Suaru pɨsɨn o nəuhliniən fes 12b: “kəniməhrun
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kəni in otəniapɨn e tah.
13Okəmə kitah kəsotoliən rəhatah nonauvɨl,
mətəu in tatol rəhan nonauvɨl,
mətəu-inu Uhgɨn otəkeikei matol rəhan noliən nian rəfin.

Ioluək təuvɨr rəha Uhgɨn
14 Natimnati mɨn u, onəkəkeikei mətəni mətɨsɨmaru lan kəm rəham mɨn nətəmimi.

Əni əskasɨk kəm lah lanəha məmə, “Iatəni e nərgɨ Uhgɨn məmə itəmah nəsotorgəhuiən
o nɨpətɨ nəghatiən mɨn.” Norgəhuiən lanəha təsasiruiən e iətəmi kəti, mətəu tətərəkɨn
əmə nətəmimi nətəm kəutətəu. 15Alkut əskasɨk məmə onəkuva ioluək təuvɨr iətəm nian
Uhgɨn tateruh rəhamuək, in təhrun nəniənməmə, “Əuəh, nəmol təuvɨr,” kəni nəsaulɨsiən
o rəham uək, mətəu-inu nətəgətun əhruahru nəghatiən rəha nɨpəhriəniən.

16Mətəu əpəhnəghatiənmɨnu tol tanpən əmə iətəmkotərahməsotɨsiaiənUhgɨn,mətəu-
inu nətəmimi nətəm kəutəghati lanəha, nəmiəgəhiən rəhalah tatuvən matuvən əmə o
noliənmɨn iətəmUhgɨn təməki lan. 17Nəgətuniən rəhalah in təhmen=pən əmə e nɨməgɨm
pien iətəmtətəmahalimatepətmatol iahgin. Suahmil u kuol lanu lan, ilau uHaemeneəs
mɨneFilitəs, 18 iətəmkɨnəmkarəpənrəkɨs e suaru rəhanɨpəhriəniən. KatuəniməməUhgɨn
təmol itah kotəmiəgəhmɨn rəkɨs e nɨmɨsiən, kəni ko Uhgɨn təsəfamɨniən nɨpətɨtah vi nian
Iesu tuva mɨn. Kəni suah mil u kətuərəkɨn nəhatətəiən rəha nətəmimi nəuvein. 19Mətəu
tol pau lanəha, nimə iətəm Uhgɨn tatuvləkɨn tətəhtul tiəkɨs, kəni təmətei=pən lan məmə,
“Iərmənɨg təhrun nətəmi mɨn u rəhan mɨn,” mɨne, “Nətəmi mɨn u kəutəni məmə ilah
nətəmimi rəha Iərmənɨg okotəkeikei motəpəh noliən tərahmɨn.”

20Ətəlɨg-to lan. Enimə rəha iətəmirəhannautə tepət, kətɨmpɨsɨnpɨsɨnmɨn tepət. Kəməu
nəuvein e nɨmanɨviuv təuvɨr agɨn. Kəməu nəuvein e nɨmasiəmətu.* Uək rəha kətɨmvi, in
uək asoli iətəmkatɨsiai. Kəni uək rəha kətɨm əuas, in uək əpnapɨn əmə iətəm tol naulɨsiən
təhmen əmə o nosiən nɨmənərɨk. 21Okəmə iətəmi kəti tatol rəhan nəmiəgəhiən tətəhlan
vivi mətəpəh noliən rəha naulɨsiən, in təhrun noliən uək asoli iətəm katɨsiai, kəni Uhgɨn
otələhu kalɨnməmə rəhan pɨsɨn əmə, kəni mol əpenə-penəməmə otol uək təuvɨr mɨn.

22 Aiu muvən isəu o noliən tərah mɨn iətəm tateviə e nɨki nətəm aluə. Kəni ɨtəu=pən
vivi suaru rəha natimnati mɨn u: noliən iətəm təhruahru, mɨne nəhatətəiən, mɨne
nolkeikeiən, mɨne nəməlinuiən. Ɨtəu=pən suaru əha itəmah nətəmi mɨn u nətəm
kautətapuəh o nasiruiən rəha Iərmənɨg e nɨkilah iətəm təuvɨr. 23 Əpəh magɨm rəkɨs
e nəghatiən alməli mɨn iətəm nɨpətɨlah tɨkə. Nəghatiən mɨn əha kautiuvi=pa əmə
norgəhuiən. 24 Ioluək rəha Iərmənɨg, ko in təsorgəhuiən, mətəu in otəkeikei matol
təuvɨr kəm nətəmimi rəfin, kəni otəkeikei muva iətəmi rəha nəgətuniən, kəni rəhan
nətəlɨgiən təfəməh. 25 Okəmə nətəmimi nəuvein kəutəni rah rəhan nəgətuniən, kəni in
otəkeikei məgətun vivi ilah e noliən mətɨg əmə. Kəni nəmə təhro Uhgɨn otegəhan məmə
ilah okotəuhlin rəhalah nəmiəgəhiən, məmə ilah okotəhrun nɨpəhriəniən. 26 Kəni ilah
okəhuva mɨn e nətəlɨgiən təuvɨr, kəni motagɨm rəkɨs e lalɨg rəha Setən, iətəm təmaskəlɨm
ilah kəni kautol nəuian.

3
Noliən tərahmɨn iuəkɨr o NaununNian

1 Mətəu onəkəkeikei məhrun nəghatiən u məmə nian əskasɨk mɨn okəhuva iuəkɨr o
Naunun Nian. 2 Tol lanəha mətəu-inu, nətəmimi okautətəlɨg aru əmə e lah mɨn, kəni
ilah okotolkeikei pɨkməni. Nətəmimi nətəmkəutəni aru əmə nati, məutəfu aru ilahmɨn,
məutəni rah nətəmimi mɨne Uhgɨn, məutəhti nəuia tatə mɨne mamə, məutəpəh nəniən
2:12 Mat 10:33 2:13 Rom 3:3-4; Tait 1:2 2:14 1Tim 6:4; Tait 3:9 2:15 1Tim 4:6 2:16 1Tim 4:7 2:17
1Tim 1:20 2:19 Nam 16:5; Aes 52:11; Jon 10:14; 1Kor 8:3 * 2:20 Nəghatiən əhruahru rəha Kris tətəni məmə, “E
nimə rəha iətəmi rəhan nautə tepət, pɨlet pɨsɨn pɨsɨn mɨn tepət. Kəmol nəuvein e aiən u kol tətoraip-oraip, nəuvein e
sɨlfə, nəuvein e nɨgi, nəuvein e nɨftəni.” 2:22 1Tim 6:11 2:23 1Tim 4:7 3:1 1Tim 4:1
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tagkiu e nɨkilah, kəni okəsotɨsiaiən Uhgɨn. 3 Rəhalah nolkeikeiən otarfu, məsotaluiən
e nərahiən kəti okol e lah. Okəsotarmənɨgiən e noliən mɨn rəhalah. Nɨkilah otagiən o
nərəkɨniənnətəmimimɨne nərgɨlah. Okotəməki e nati iətəmtəuvɨr. 4 Ilah kəuɨt kəsuəmɨn,
kəni okotol natimnati tərah nəuvein mətəu kəsotətəlɨgiən məmə nati nak otiet lan. Kəni
ilah okotəfəri aru ilah, kəni ilah okotolkeikei pɨk natimnati o nətəuiən təuvɨr e nɨpətɨlah,
mətəu ilah okəsotolkeikeiən Uhgɨn. 5Okotol noliənmɨn rəha nəfaki mɨnməmə nətəmimi
okoteruh, mətəu ilah okəsotolkeikeiən məmə nəsanəniən rəha Uhgɨn otəuhlin nɨkilah.
Uvən isəu o nətəmimimɨn u.

6 Əpəh əmə ilah mətəu-inu nəuvein kauteh suaru o nuvəniən lahuənu mɨn, kəni
mautiuvi rəkɨs nətəlɨgiən rəha nɨpətan nətəm rəhalah nətəlɨgiən təsəskasɨkiən. Təfagə
tərah mɨn rəha nɨpətan mɨn u, in tiəkɨs pɨk o lah, kəni noliən tərah mɨn tepət iətəm
ilah kautolkeikei, kautiuvi=pən ilah. 7Kəni nɨpətan mɨn əha kautətəlɨg vivi e nəghatiən
mɨn rəfin rəha nətəmi mɨn əha, mətəu ko kəsotəhruniən nəghatiən rəha nɨpəhriəniən.
8Aupən ikɨn, Janesmɨne Jampreskəmətuəməki eMosɨs,* kənienoliən əhmen əmə lanəha,
nətəmimi mɨn əha kautəhti nəghatiən rəha nɨpəhriəniən. Nətəmimi mɨn u, rəhalah
nətəlɨgiən təriauəh e noliən tərah mɨn, kəni noliən rəha nəhatətəiən rəhalah in neiuəiən
əmə in əmə. 9Mətəu nəgətuniən eiuə rəhalah, ko təsəhtuliən tuvəh, mətəu-inu nətəmimi
rəfin okoteruhməmə ilah kəsotəhruniən nati iətəmkəutəghati lan, kotəhmen=pən əmə e
suahmil əha.

Nəghatiən rəha Pol kəmTimoti
10Mətəu ik, Timoti, ik nəmətəu=pən rəhak nəgətuniən, mɨne noliən rəha nəmiəgəhiən

rəhak, mɨne nati nak iətəm iəkolkeikei məmə iəkol, mɨne rəhak nəhatətəiən, mɨne noliən
rəha nətəlɨgiən rəhak iətəm təfəməh, mɨne rəhak nolkeikeiən, mɨne nəhtul əskasɨkiən
rəhak, 11kəni nəkəhrun nian əskasɨkmɨn iətəm tətuva e rəhak nəmiəgəhiən, mɨne noliən
tərah mɨn iətəm katol lak. Kəni nəkəhrun noliən əskasɨk mɨn iətəm kəmol lak əpəha
Antiok,mɨne Ikoniəm,mɨne Listra. Mətəu Iərmənɨg təmos rəkɨs iəu e natimnatimɨn rəfin
əha. 12Nɨpəhriəniən, nətəmimi rəfin nətəm kotolkeikei məmə okotol noliən iətəm Uhgɨn
tolkeikei, kəni motol e Krɨsto Iesu, nətəmimi okotol tərah kəm lah, 13mətəu nian kətiəh
mɨn əmə, nol təfagə tərah mɨn mɨne nətəmimi rəha neiuəiən,† ilah okotol noliən tərah
məhuvənmotol nətəmkotərah agɨn. Ilah nətəmkəteiuə e lah,‡ kəni ilah okoteiuə pɨk agɨn
e nətəmimi.

14Mətəu ik, Timoti, onəkeikei mətɨtəu=pən əmə natimnati təuvɨr mɨn iətəmkəməgətun
ik lan nətəm nəməni əskasɨk rəkɨs nɨpəhriəniən lan, mətəu-inu ik nəkəhrun vivi
nətəmimi nətəm kəmotəgətun ik lan. 15 Kəni nian nəmatəkəku mətəuarus=pa u rəueiu,
nəməhrunNauəuəRəhaUhgɨn iətəmtəhrunnəfɨnəiənneinatɨgiənməmənəkəhrunnosiən
nəmiəgəhiən itulɨn lan o nəhatətəiən e Krɨsto Iesu. 16Nəghatiənmɨn rəfin e Nauəuə Rəha
Uhgɨn, kəmotsɨpən əmə e nohlɨ Uhgɨn, kəni kəutasiru e tah. Kəutəgətun itah natimnati
tepət. Mautəni əpu noliən tərah mɨn rəhatah, mautəgəu əhruahru itah, kəni məutəgətun
itah e noliən mɨn iətəm kotəhruahru. 17Kautol əpenə-penə itah u nətəmimi rəha Uhgɨn
məmə kitah kəhuva nətəmimi nətəmkotəhrun noliən uək təuvɨr mɨn rəfin.

4
1 Timoti, oiəkəni=pɨnə nəghatiən keikei kəti kəm ik e nəhmtɨ Uhgɨn mɨne Krɨsto Iesu

3:5 Mat 7:15,21; Tait 1:16 * 3:8 Janesmɨne Jampres, ilau iəmki nərɨkmil rəha kig rəha Ijɨp. Nərgɨlau tɨkə eNauəuə
Rəha Uhgɨn, mətəu ilau əha ikɨn e nauəuə pɨsɨnmɨn rəha nətəm Isrel. 3:8 Eks 7:11 3:11 Uək 13:50; 14:5; 14:19
3:11 Sam 34:19 3:12 Mat 16:24; Jon 15:20; Uək 14:22 † 3:13 “nətəmimi rəha neiuəiən” — Nɨpətɨn məmə ilah
nətəmimi nətəmkəutəniməmə ilah kautol nati kətiməmə okoteiuə e nətəmimi nəuvein. Inu təhmen e nətəmimi nətəm
Pol tətənikəmTimoti. Ilahkəutəniməmə ilahnəgətunmɨnrəhaniməfaki,mətəukəpə, kəuteiuə. Səniəmə rəhaniməfaki.
Kəutəni əmə rəhalah əmə nətəlɨgiənmɨnməmə okoteiuə e nətəmimi. ‡ 3:13 Setən uə nətəmimi pɨsɨnmɨn okoteiuə e
lah. 3:16 Rom 15:4
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iətəmotakil noliən rəha nətəmimi rəfin, nətəmkautəmiəgəhmɨne nətəmkəmohmɨs, kəni
oiəkəni=pɨnə nəghatiən u mətəu-inu in otuva mɨn mətarmənɨg. Kəni inəha, iətəkeikei
mətəuvahag əskasɨkmətəni kəm ikməmə, 2 əni pətɨgəmnəghatiən rəha Uhgɨn, kəni əhtul
maru o nəni pətɨgəmiən, nati əpnapɨn məmə otɨmətɨg əmə, uə tiəkɨs. Uhalpɨn nati məgəu
əhruahru noliən rəha nətəmimi, əniəhu noliən tərah rəha nətəmimi, kəni məuvahag
məfəri nətəlɨgiən rəha nətəmimi. Kəni nian natol uək mɨn u, rəham nətəlɨgiən otəkeikei
məfəməh, kəni rəham nəgətuniən otəkeikei məhruahru vivi məuvɨr.

3 Nəkəkeikei mol lanəha mətəu-inu, nian iətəm tətuva, nətəmimi okəsotolkeikeiən
məmə okotətəlɨg e nəghatiən pəhriən. Mətəu nɨkilah əmə otit ilah mɨn, kəni ilah okotos
iəgətun pɨsɨn pɨsɨn mɨn motolkeikei məmə nəgətun mɨn okotəhli matəlgɨlah motəgətun
nəghatiənmɨn iətəmilah əmə kotolkeikei. 4Kəni ilah okotəuhlin nɨmatəlgɨlah onətəlɨgiən
e nəghatiən pəhriən, kəni məhuvənməutətəlɨg e nonagei eiuəmɨn.

5Mətəu ik, ateh vivi rəham nətəlɨgiən mɨne rəham noliən mɨn e nian mɨn rəfin, nati
əpnapɨn nati pɨsɨn pɨsɨn mɨn kəutəhuva e rəham nəmiəgəhiən, kəni əhtul əskasɨk nian
nərahiən tətuva, kəni uvən məni pətɨgəm nanusiən təuvɨr, kəni ol rəfin uək iətəm Uhgɨn
təməfɨnə kəm ikməmə onəkol.

6 Timoti, ol natimnati mɨn əha, mətəu-inu otəsuvəhiən, iəu iəkɨmɨs. Kəni rəueiu
nəmiəgəhiən rəhak təhmen e wain iətəm kɨnatiuvi=pən e oltə məmə okol sakrifais lan.*
7 E rəhak nəluagɨniən təuvɨr rəha nəhatətəiən, iəmatu vivi e nəhlmək, kəni e rəhak
naiuiən, iəu iəmaiu vivi rəkɨs mətəuarus=pa naunun naiuiən, kəni iəu iəmətaskəlɨm
vivi noliən əhruahru rəha nəhatətəiən kəni iəməsəpəhiən uək rəha nəni pətɨgəmiən
nanusiən təuvɨr. 8 Kəni rəueiu, Iərmənɨg iətəm rəhan nakiliən təhruahru vivi, in təmol
əpenə-penə e nətəouiən rəhak, inu kəfəfau rəha iətəm tatol win e rəhan naiuiən, kəni
in otəfəfau=pa kəm iəu e nian rəha nakiliən mətəu-inu in təmakil iəu məmə rəhak
nəmiəgəhiən təhruahru. Kəni səniəmə iəu pɨsɨn əmə, mətəu otəfən kəm nətəmimi rəfin
nətəmkotolkeikei mautəhtahninməmə in otuvamɨn.

Pol təməni pətɨgəmnanusiən rəha inmɨn nəuvein
9Əsal uəhai əmə rəham suaru məmə onəkuva meh iəu, 10mətəu-inu Timəs, u tolkeikei

pɨknati rəhanɨftəni u, in tɨnəpəh iəumɨnuvənTəsalonaikə. Kresens tɨnuvən rəkɨs Kəlesiə,
kəni Taitəs tɨnuvən rəkɨs Talmesiə. 11MətəuLukpɨsɨn əmə itɨmlaumin. Təuvɨrməmənian
nətuva, onəkitMak itəlaumin,mətəu-inu in təhrunnasiruiəneuəkrəhak. 12 Iəmahli=pən
rəkɨs Tikikəs tuvən əpəha Efəsɨs. 13 Kəni nian nəkuva, onəkos rəhak kot iətəm iəmələhu
kəm Karpəs əpəha Troas, kəni onəkos mɨn rəhak nauəuə mɨn iətəm kəmaiu-aiu,† kəni
iəkolkeikei pɨkmɨnməmə onəkos nauəuəmɨn u kəmol e nɨlosɨ sipsip.

14 Suah u Aleksantə u iətəmimi rəha noliən uək e aiən, in təmatol tərah lak. Iərmənɨg
otəfən nɨtai nətəouiən rəhan o natimnati mɨn əha. 15Kəni ik mɨn, atətəu ik o suah konu,
mətəu-inu tətahtɨpəsɨg e nəghatiənmɨn rəhatah.

16Nian iəmaupən məhtul e kot məmə iəkəni pətɨgəm nəghatiən mɨn rəhak, suah kəti
təməsəhtul pətɨgəmiən masiru lak, mətəu nətəmimi rəfin kəmotagɨm motəpəh iəu. Pəh
Uhgɨn nɨkin otəsəhtiən natimnati rəfin iətəm ilah kəmotol. 17Mətəu Iərmənɨg təməhtul
e nɨkalɨk məfa nəsanəniən kəm iəu məmə iəkəni pətɨgəm vivi nəghatiən rəhan, kəni pəh
Nanihluə‡ mɨn okotətəu. Kəni təmləfətɨgəm iəu e nohlɨ laion.§ 18 Iərmənɨg otos rəkɨs iəu
e nərahiənmɨn rəfin iətəm okol kəm iəu, kəni in otaskəlɨm vivi iəu, kəni mos iəu iəkuvən
4:3 1Tim 4:1 4:6 Fɨl 2:17 * 4:6 Nian nəuvein, nian nətəm Isrel kautol naunun e lafet, kəni məutauvəregɨn
wainməməkautol sakrifais lan tatuvənkəmUhgɨn. TəsuvəhiənnəmiəgəhiənrəhaPol tol naunun, kəni in təməniməmə
nəmiəgəhiən rəhan təhmen e wain u tatol naunun e lafet lan. 4:7 1Tim 6:12 4:8 1Kor 9:24-25 4:11 Uək
15:37-39; 2Kor8:23; Kol 4:14 † 4:13 Enian əha, nauəuə rəfinkəmaiu-aiu. Kotosmapepe əfəməhkəti kənikəmaiu-aiu.
4:13 Uək 20:6 4:14 Aes 59:18; Rom 2:6 ‡ 4:17 Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. § 4:17 Nəghatiən
mɨn nəuvein e fes mɨn 9-17, təhmen əmə e nəghatiənmɨn nəuvein e Sam 22.
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e negəu e neai, ikɨn tətarmənɨg ikɨn. Pəh okətəfəri nərgɨn tatuvən matuvən naunun tɨkə.
Əuəh.

Naunun nəghatiən
19 Iatəni təuvɨr kəm Prisilə mɨne Akuilə, mɨne Onesiforəs mɨne rəhan mɨn. 20 Erastəs

təməsɨtəu=paiən iəu, in əpəha Korən. Kəni nian iəmiet Maelitəs, mupəh Trofiməs tətatɨg
mətəu-inu in tatɨmɨs. 21 Alkut pɨk məmə nəkuva uəhai əmə u ikɨnu, uərisɨg nian rəha
nətəpuiən. Iupuləs tətəni təuvɨr kəmik, kəni Putens,mɨneLinus,mɨneKlotiə,mɨnepiatah
mɨn rəfin u ikɨnu kəutəni təuvɨr kəm ik.

22Pəh Iərmənɨg tətatɨg itəlaumin. Pəh Uhgɨn otəfɨnə rəha nəuvɨriən kəm təmah.

4:19 Uək 18:2; 2Tim 1:16-17 4:20 Uək 19:22; 20:4; Rom 16:23
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Taitəs
Nauəuə iətəmPol təmətei tuvən kəmTaitəs
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u Taitəs

?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Pol təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Pol təmətei nauəuə u tatuvən kəm Taitəs. Taitəs in

Ianihluə* kəti iətəm təməhatətə e Krɨsto. Pol təmiuvi=pa in o Krɨsto, kəni Taitəs təmol
uək tepət ilau Pol təhmen əmə e Timoti. Kauteh nərgɨn nian tepət e Niutestɨmɨn.
?Natɨgiən təhro lanu lan nian təmətei? Pol mɨne Taitəs kəmian e nɨtəni u Krit, kəni

ilau kəmuətuəuin niməfaki kəti u ikɨnu. Pol təmiet mɨn, mətəu təməni=pən kəm Taitəs
məmə in otətatɨg mol rəfin uək iətəm tətatɨg ikɨn əha. Krit in nɨtəni kəti iətəm təriauəh
vivi e noliən tərahmɨn, nətəmimi kauteiuə pɨk nian rəfin,məutauən pɨk, kəniməutəlpah.
Nəuvein kautəhuva e niməfaki kəniməutəni nəghatiən kəuteiuə tepətməmə okotosməni
lan.
?Təməteinauəuəuonak? Pol tolkeikeiməməotasirueTaitəs e rəhanmɨnuək əpəhae

niməfaki əpəha Krit. Taitəs otəkeikei məfəri nətəmimi məmə okəhuva eldəmɨn o nehiən
niməfaki. Kəni Pol tətəghati e noliən rəha nəghatiən kəm nətəmimi mɨn u kəsotohtəu-
pəniən nətəlɨgiən rəha Taitəs. Kəni məfən nəgətuniən nəuvein rəha nəhatətəiən mɨne
naliuəkiən əhruahru. Kəni in təməni məmə Taitəs otasisɨg viviən e nəgətuniən eiuəmɨn.
Naunun nəghatiən təməni məmə otahli=pa iətəmimi kəti tuva masiru e niməfaki, kəni
Taitəs in otəkeikei muvamɨnmasiru e Pol.

Pol təməni təuvɨr kəmTaitəs
1 Taitəs. Iəu Pol, iətətei nauəuə u kəm ik. Iəu slef kəti rəha Uhgɨn, kəni iəu aposɨl

kəti rəha Iesu Krɨsto. Təmahli=pa iəu məmə iəkasiru e nətəmimi nətəm Uhgɨn təmɨtəpɨn
rəkɨs ilah məmə rəhan mɨn, məfəri nəhatətəiən rəhalah, masiru e lah məmə okotəhrun
nəgətuniənpəhriən. Niannətəmimi kəutohtəu=pənnəgətuniənpəhriən əha, kəni rəhalah
nəmiəgəhiən otəhruahru kotəhmen=pən e noliən iətəmUhgɨn tolkeikei. 2Kitah kotəhrun
nɨpəhriəniən əha, kənimotəhatətə lan. Kəni enoliən əha, rəhatahnətəlɨgiən tətatɨg əskasɨk
rəkɨs məmə okotos nəmiəgəhiən itulɨn. Aupən rəkɨs agɨn iətəm Uhgɨn təməsol əhanəhiən
natimnati rəfin, mətəu Uhgɨn tɨnəni rəkɨs nəmiəgəhiən itulɨn əha, məmə in otol lanəha.
Kəni kitah kotəhrun əmə in təseiuəiənnian kətimɨne. 3Kəni e nian əhruahru iətəmUhgɨn
təməni, in təmol məmə nətəmimi okotəhrun nəghatiən rəhan. Ilah kotəhrun mətəu-
inu Uhgɨn Iosmiəgəh rəhatah təməni mələhu nəghatiən kəti məmə təməfa uək u tətatɨg
e nəhlməkməmə iəu iəkəni pətɨgəmnəghatiən əha rəha nəmiəgəhiən itulɨn.

4 Taitəs, rəhalau nəhatətəiən kətiəh, kəni e noliən rəha nəhatətəiən, in təhmen əmə
məmə ik nətɨk pəhriən.
Rəhak nəfakiən məmə Uhgɨn Tatə rəhatah ilau Krɨsto Iesu, Iosmiəgəh rəhatah, pəh

okuəfɨnə rəhalau nəuvɨriən kəm ik, kəni muələhu nəməlinuiən tətatɨg ohnik.
Uək rəha Taitəs əpəha Krit

5E nian iəmiet Krit, kəni iəmələhu ik nətatɨg məmə onəkol rəfin uək iətəm tətatɨg, kəni
məmə onəkəfəri eldə mɨn rəha niməfaki mɨn, e taun mɨn rəfin e nɨtəni Krit təhmen əmə
mə inu iəməni mɨne kəm ik.

6 Eldə mɨn rəha niməfaki, nəmiəgəhiən rəhalah otəkeikei məhruahru agɨn, kəni
noliən tərah kəti tɨkə lan. Kəni ilah məsotol-pəniən rəhalah mɨn nɨpətan, kəni rəhalah
kəlkələh mɨn okotəkeikei motəhatətə e Uhgɨn, kəni məsotan əpnapɨniən motol natim-
nati təsəhmeniən, kəni məsotəhtiən nəuia rəhalah tatə mɨne mamə məmə nətəmimi
okotəni rah ilah ohni. 7Nəmiəgəhiən rəha eldəmɨn rəha niməfaki otəkeikei məhruahru
* : Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. 1:2 Kol 1:27 1:4 Rom 1:7; 2Kor 8:23; Kəl 2:3
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vivi mətəu-inu ilah kautos uək asoli rəha Uhgɨn. Ilah nətəm kəuteh vivi nətəmimi,
okotəkeikeimotol lanəhaməmə kəsotəfəri aruiən ilah, məutəkeikei kəmnətəmimiməmə
okotohtəu=pən nətəlɨgiən rəhan kəni nɨkilah təsəmei uəhaiən. Kəni okəsotol uəhaiən
niəməha. Səniəmə ilah nətəmimi rəha napɨsiən uə nəməuiən, kəni səniəmə ilah nəumɨs
mɨn nətəmkautolkeikei pɨkməni məutaiu e noliən tərahmɨnməmə okotos.

8Mətəu nəmiəgəhiən rəhalah in otəkeikei mol mɨn lanu. Ilah okotəkeikei mauteruh
vivi nətəmimi nətəm kəutəhuva imalah ikɨn. Ilah nətəm kotolkeikei məmə okotol əmə
natimnati iətəm təuvɨr, kəni noliən rəhalah in tətəgətun məmə ilah nətəm mətəh, kəni
koteinatɨg. Ilah nətəmi rəha nɨtəu-pəniən nəghatiən rəha Uhgɨn. Rəhalah nəmiəgəhiən
in otəkeikei məhruahru vivi e nəhmtɨ Uhgɨn. Ilah kotəhrun nəni aruiən e nɨkilah
məmə okotəpəh noliən natimnati iətəm tərah kəni mautol əmə nati iətəm təuvɨr. 9 Ilah
okotəkeikei motəhatətə əskasɨk e nəghatiən rəha nanusiən təuvɨr məmə in nɨpəhriəniən
təhmen=pən məmə kəməgətun ilah lan. Kəni inəha, ilah koteinatɨg vivi o nəgətuniən
nətəmimi e nəgətuniən pəhriəniən iətəm in təhruahru məmə ilah okotohtəu=pən. Kəni
nian nətəmimi nəuvein okotəni nəghatiənmɨn iətəm tol pɨsɨn e nəgətuniən pəhriən, kəni
nətəmi asoli mɨn rəha niməfaki okotəgətun əhruahru ilah motəni=pən kəm lah məmə
rəhalah nəgətuniən in neiuəiən.

10 Iətəghati mɨn lanu mətəu-inu nətəmimi tepət e niməfaki əpəha Krit kotəməki e
nɨpəhriəniən u. Ilah, nəghatiən rəhalah tətatɨperəh pɨk təhmen e kaluəluə, mətəu
nuhuən lan tɨkə, kəni mautiuvi rəkɨs nətəmimi nəuvein e nəgətuniən eiuə mɨn rəhalah.
Nətəmimi tepət rəha Isrel nətəm kəutəhatətə e Krɨsto, ilah kəutəhtul əskasɨk o Lou
rəhalah,məutəniməməokəkeikeikəhgi=pənnətəmimiməməUhgɨnotosmiəgəh ilah. Ilah
nəgətun eiuə mɨn. 11 Ahtɨpəsɨg e nəghatiən rəhalah məmə okəsotəgətuniən e niməfaki
nəgətuniən əhakotərah iətəmkəsotəhruahruiənməməokotəgətun,mətəu-inunəgətuniən
rəhalah tətərəkɨn-rəkɨn nəhatətəiən rəha nəuanɨləuɨs mɨn rəfin rəha nətəmimi nəuvein.
Ilah kautəgətun neiuəiən əha mətəu-inu kotolkeikei məmə okotos məni lan, mətəu
kəsotaulɨsiən ohni.

12 Iətəm Krit kəti aupən, in iəni kəti rəhalah, in mɨn təməni mɨn lanu məmə, “Nətəm
Krit, ilah nətəmi rəha neiuəiən nian rəfin. Kəni ilah kotəhmen e kuri arpɨn mɨn. Kəni
ilah nəlpah, nian rəfin ilah kotolkeikei əmə məmə kəutauən.” 13Mətəu nəghatiən rəha
iəni u, in tol əmə nɨpəhriəniən. Kəni tol lanəha, ahi ilah məni=pən kəm lah məmə
rəhalah nəgətuniən in neiuəiən, pəh ilah okotəhatətə əmə e nəghatiən pəhriən, 14 kəni
ilah okəsotohtəu-pəniən nonagei rəha nətəm Isrel mɨne nəghatiən rəha nətəm kəutəpəh
nəghatiən pəhriən. 15 Kəni nəkotəhrun məmə nətəmimi nətəm kotəhruahru e nəhmtɨ
Uhgɨn, nati tɨkə iətəm otol ilah kotamɨkmɨk. Mətəu nətəmimi nətəm kəutamɨkmɨk e
nəhmtɨ Uhgɨn mətəu-inu ilah kəsotəhatətəiən e Iesu, kəti noliən kəti tɨkə iətəm otol ilah
kotəhruahru. Kəni tol lanəha, nətəlɨgiən mɨne nɨkilah pəti kəsuəhruahruiən, kəni ilah
kotəruru nakiliən nati iətəmtəuvɨr, mɨne nati iətəmtərah. 16 Ilah kəutəniməmə kotəhrun
Uhgɨn, mətəu noliən rəhalah tətəgətun məmə kəuteiuə, ilah kəutəuhlin nəmtahlah kəm
Uhgɨn. Nətəmimi mɨn əha kotərah agɨn, motalməli məutəhti nəuia Uhgɨn, kəni ko ilah
kəsotoliən nati təuvɨr kəti mɨne.

2
Nəgətuniən iətəm təhruahru

1Mətəu ik Taitəs, ik onəkeikei məgətun vivi nətəmimi e nəgətuniən iətəm tətɨtəu=pən
nəghatiən əhruahru e Iesu. 2 Ik onəkəkeikei nəgətun nauəhli mɨn məmə e naliuəkiən
rəhalah, ilah okotanmətɨg, kəni məsotəmnɨmpɨkiənwain, kəni noliən rəhalah otəkeikei
məhruahru vivi pəh nətəmimi okotɨsiai ilah, kəni ilah okotəkeikei mautəni aruiən
e nɨkilah məmə kotəpəh noliən natimnati tərah kəni mautol əmə nati iətəm təuvɨr.
1:9 1Tim 3:2-7; 2Tim 2:24-26 1:10 1Tim 4:7 1:11 2Tim 3:5-6; 1Pitə 5:2 1:13 2Tim 4:2 1:14 1Tim 4:7
1:16 1Jon 1:6; 2:4
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Nəhatətəiən rəhalah otəkeikei mamnɨm vivi e nəghatiən rəha Uhgɨn. Kəni ilah
okotəkeikei motolkeikei nətəmimi. Kəni motəkeikei motəhtul tiəkɨs e nian iəkɨs mɨn u
kəutəhuva e rəhalah nəmiəgəhiən.

3Kəni e noliən əhmen əmə lanəha, nəkəkeikeiməgətun vivi nɨpətauəhli mɨnməmə ilah
okotəkeikei motol noliən iətəm təhruahru məmə otəfən nɨsiaiən kəm Uhgɨn. Kəni ilah
okəsotəniənnɨkalɨnətəmimi. Kəni səniəmənɨpətan rəha napɨsiən. Mətəu ilah okotəkeikei
motəgətun nəmiəgəhiən əhruahru. 4 Inəha, ilah okotəgətun nɨpətan mɨn e suaru iətəm
ilah okotolkeikei rəhalah mɨn nəmanmɨne nenətɨlah mɨn. 5 Ilah okotəkeikei motəgətun
nɨpətan məmə ilah nɨpətan mətɨg nətəm kotəhrun nəni aruiən e nɨkilah məmə kotəpəh
noliən natimnati tərah kəni mautol əmə nati iətəm təuvɨr. Kəni ilah kəsotan əpnapɨniən,
kəni mautɨsiai rəhalah mɨn nəman, kəni mauteh vivi natimnati mɨn rəha lahuənu, kəni
ilah mautol təuvɨr kəm nətəmimi. Nian kautol noliən tol mɨn lanəha, kəni motəniəhu
nətəmimiməmə kəsotəni rahiən nəgətuniən rəha Uhgɨn.

6 Kəni təhmen əmə mɨn, otəghati əskasɨk kəm nətəm aluə məmə ilah kotəhrun nəni
aruiən e nɨkilahməmə kotəpəh noliən natimnati tərah kənimautol əmə nati iətəm təuvɨr.
7Kəni ik, enatimnati rəfin, onəkol əmənati əhruahrumɨn, pəh ilahokotətəu=pənnatinak
natol. Nian onəkəgətun, nəmiəgəhiən rəhamotəkeikeiməhruahru,mol nəghatiən rəham
təfɨgəm. 8 Ik onəkəkeikei mətəni əmə nəghatiən pəhriən, məmə nətəmimi okəsotəniən
neiuəiən lan. Pəh in otol rəham tɨkɨmɨr mɨn okotaulɨs lan mətəu-inu ilah kəsoteh-pəniən
noliən tərah kəti mɨne lam, kəni məsotəniən nati tərah kəti e tah.

9 Əgətun vivi slef mɨn məmə ilah okotol nəuia rəhalah iətəmi asoli mɨn e natimnati
rəfin, məmə nɨkilah otagiən o uək rəhalah. Slef mɨn okəsotəniən nɨtai nəghatiən
rəha nətəmi asoli mɨn rəhalah, 10 kəni məsotakləhiən kəm lah, mətəu nian rəfin ilah
okotəkeikei mautol natimnati əhruahru mɨn, məmə rəhalah nətəmi asoli mɨn okotəni
nɨpəhriəniən e rəhalah uək. Kəni okəkeikei motəhrun məmə nian rəfin uək rəhalah
otəkeikei mətəuvɨr. E noliən iətəm okotol e natimnati rəfin, otəgətun məmə nəgətuniən
rəha Uhgɨn Iosmiəgəh rəhatah, in təhruahru məuvɨr, kəni nətəmimi okotolkeikei
məutohtəu=pən.

11 Ik onəkəkeikei məgətun natimnati mɨn rəfin əha mətəu-inu Uhgɨn təmerəh rəkɨs
e suaru o nətəmimi rəfin məmə otosmiəgəh ilah lan nian otəfən rəhan nəuvɨriən kəm
lah. 12 Nəuvɨriən əha rəha Uhgɨn tətəgətun məmə nian kitah kəutatɨg əhanəh e nəhue
nɨftəni, kotəkeikeimotəpəhnɨtəu-pəniənnoliən tərahmɨnmɨnenatimnati tərahmɨn rəha
nəhue nɨftəni iətəm kauteviə e nɨkilah, mətəu okotan mətɨg, kəni nəmiəgəhiən rəhatah
otəhruahru vivi motəhmen=pən məmə kitah nətəmimi rəha Uhgɨn. 13 Nəmiəgəhiən
rəhatah in otəkeikei matol mɨn lanu lan nian kitah okautəhtahnin nian Iesu Krɨsto,
rəhatah Uhgɨn əsanən mɨne rəhatah Iosmiəgəh, in otuva mɨn lan e nepətiən əhagəhag
rəhan. Nian əha in təuvɨr pɨk agɨn, kəni kitah kotəhrun məmə otəpanuva, kəni matol
nɨkitah tətagiən. 14 Iesu nɨkin təmagiən məmə otɨmɨs o tah, kəni mətəou nəmiəgəhiən
rəhatah mos rəkɨs e nəsanəniən rəha noliən tərah mɨn rəfin, kəni mafəl vivi itah məmə
kitah okəhuva rəhanmɨnnətəmiminətəmkotolkeikeiməməkautol əmənati iətəmtəuvɨr.

15 Natimnati mɨn u, onatəgətun ilah e niməfaki. Əfəri nətəlɨgiən rəhalah məmə
okautohtəu=pən Iərmənɨg, kəni məghati əskasɨk kəm nətəm kəutohtəu=pən nəghatiən
eiuəmɨn. Uhgɨn təməfɨnəuək əha kəmik, kəni əghatimɨn lanu lan. Soliənməmə iətəmimi
kəti otəni rah ik. Segəhaniən məmə iətəmi kəti otəni məmə rəham nəghatiən in nati
əpnapɨn əmə. Nətəmimi rəfin okotəkeikei motɨsiai rəham nəghatiən.

3
Noliən rəha nəfaki mɨn
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1 Taitəs, əni=pən vivi mɨn kəm rəham nətəmimi məmə okotɨsiai nətəmi asoli mɨne
kəpmən rəhalah. Okotəkeikei mautol nəuialah, kəni mautəhtul maru e nian rəfin o
noliən uək iətəm otasiru e nətəmimi. 2Kəni ilah okəsotəghati eiuəiən o nərəkɨniən nərgɨ
nətəmimi, kəni okəsotoliən tɨməti, mətəu ilah nan mətɨg əmə kəni mautol təuvɨr kəm
nətəmimi, kəni mautosiahu rəhalah nətəlɨgiənmautɨsiai nətəmimi rəfin.

3 Kautol mɨn lanu mətəu aupən kitah kotərah kəmotəhmen əmə e lah. Kəni Uhgɨn
təmasiru e tah nian kitah mɨn kəmautol noliən tərah mɨn əha, kitah ianməli mɨn.
Kəməsotoliən nəuia Uhgɨn. Nəfən-əfəniən rəha nərahiən təmərəkɨn itah. Kəni noliən
tərah mɨn rəhatah iətəm kitah kəmautolkeikei, kəmautarmənɨg e tah. Kitah kəmautol
əmə nəuialah, kəni kəmautol noliən tərah rəfin. Kəni kəmautolkeikei natimnati mɨn
rəha nətəpɨsɨn. Noliən tərah rəhatah təmol məmə nətəmimi kotəməki e tah, kəni kitah
kəmautəməki e tahmɨn.

4 Mətəu nian nolkeikeiən mɨne nəuvɨriən rəha Uhgɨn Iosmiəgəh rəhatah
təmietɨgəm=pa, 5kəni in təmosmiəgəh itah, mətəu səniəmə təmolmətəu-inu kitah nətəmi
əhruahru. !Kəpə! In təmosmiəgəh itah mətəu-inu təmasəkəhruin itah. In təmosmiəgəh
itah nian Narmɨn Rəha Uhgɨn təmafəl rəkɨs noliən tərah mɨn, kəni kotair vi mɨn, kəni
Narmɨn təməuiək e nɨkitah. 6 Iesu Krɨsto Iosmiəgəh rəhatah, in suaru iətəm Uhgɨn
tatətəlmɨn nɨkitah tətəri e Narmɨn Rəhan, kəni tatol e nɨkin agiən. 7 In təmol itah
kotəhruahru e nəhmtɨn e nəuvɨriən rəhan məmə okotəhatətə e rəhan nəghatiən iətəm
təməni kəm tah məmə o nian kəti, kitah kotatɨg itulɨn kitah min. 8 Inu nəghatiən kəti in
nəghatiən pəhriən.
Kəni iəu iəkolkeikei məmə onəkəgətun vivi nətəmimi lan məmə okotəhrun vivi.

Nəgətuniənmɨn əha okotasiru e nəfaki mɨnməmə rəhalah nətəlɨgiən otətatɨg əskasɨk əmə
e noliən natimnati iətəm təuvɨr. Nəgətuniən mɨn u ilah kotəuvɨr kəni okotasiru vivi e
nətəmimi. 9Mətəunəkəpəhnəghatiənalməlimɨn iətəmnətəmimikəutəni tolmɨn lanu lan:
kautos nərgɨ lus mɨn aupən mɨn ikɨn mautol məmə nərgɨ lus mɨn rəhalah təfəməh, kəni
okotəfəri ilaharu lan; kənimautetet ilahmɨnkənimautəniəhu ilahmɨnonɨpətɨnəghatiən
rəha Lou rəha Mosɨs. Əpəh əmə nəghatiən mɨn u mətəu-inu ko təsasiruiən e iətəmi kəti
mɨne, kəni rəhan nəuvɨriən tɨkə. 10Nəmə iətəmi kəti tatol nətəmimi kəutəuəri ilah mɨn o
nəghatiən tol mɨn lanəha, onəkuvən məghati əskasɨk kəm in kəni məniəhu. Mətəu nəmə
tatol mɨn, kəni nəkuvən mɨn məniəhu mɨn. Nəmə nəməniəhu pau mau keiu, mətəu in
tatəkeikei e rəhan noliən, kəni otəhtul=pən isəu ohni motəpəh. 11 Mətəu ik nəkəhrun
məmə iətəmi kəti tol lanu lan, rəhan nətəlɨgiən tərah kəni tatol kekəu-ekəu, kəni matol
təfagə tərah e nəhmtɨ Uhgɨn. Rəhan əmə noliən tətəgətunməmə in iol rah nati.

Naunun nəghatiən rəha Pol
12 Oiəkahli=pɨnə suah mil u kəti, Ateməs uə Tikikəs otuvnə meh ik. Nian otuvnə, ik

onəkəkeikeiməsal uəhai əmə e suarumə onəkuvnəmeh iəu əpəha taunNikopolɨs,mətəu-
inu iəu iəmolkeikei məmə iəkuvən matɨg ikɨn e nian rəha nətəpuiən. 13 Kəni iətəmimi
keiu, Apolos mɨne Sinəs u in ieinatɨg e lou,* ilau katualiuək e rəhalau naliuəkiən, mətəu
ik onəkasiru e lauməmə natimnati rəfin rəhalau otəkeikei matɨg.

14 Rəhatah nətəmimi okotəkeikei motəhrun vivi suaru o noliən uək kəni mautol nati
iətəmtəuvɨrməmə ilah kotəhrunnasiruiənenətəmiminəuveinnətəmrəhalahnatimnati
təsəhmeniən. Təsəuvɨriənməmə ilah kotatɨg əpnapɨn əmə.

15Nətəmimɨn u nətəm itɨmah iəutatɨg kəutahli=pɨnə nəghatiən təuvɨr kəm təmah. Kəni
əni təuvɨr kəmnəfaki mɨn nətəmkotolkeikei itɨmah.
Pəh Uhgɨn otəfɨnə rəhan nəuvɨriən kəm təmah.

3:1 Rom13:1-7; 1Pitə 2:13-14 3:3 1Kor 6:9-11; Efəs 2:1-2; 5:8 3:5 2Tim1:9; Hip 10:22 3:6 Uək 2:17-18 3:9
2Tim 2:14,16 3:10 Mat 18:15-17 3:12 Efəs 6:21-22; Kol 4:7-8 * 3:13 Ieinatɨg e lou — Suah kəti iətəm təhrun
vivi lou rəha kot, kəni in tətəghati rəha nətəmimi nətəmkautəhuvən e kot. 3:13 Uək 18:24; 1Kor 3:5-6 3:14 Efəs
4:28
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Fɨlimon
Nauəuə iətəmPol təmətei tuvən kəmFɨlimon
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u Fɨlimon

?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Pol təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei tatuvən kəm Fɨlimon əpəha e niməfaki ikɨn

Kolosi. Ilau niəli təuvɨr mil. Fɨlimon in iətəmimi kəti iətəm tatos slef mɨn.
?Natɨgiən təhro lanu lan nian təmətei? E nian əha, nətəmimi tepət kautos slef. Kəni

nəfakimɨnnəuveinmɨn, ilahmɨnkautos slefmɨn. Fɨlimon, rəhankəti əha ikɨnslef, nərgɨn
u, Onesiməs. Mətəu Onesiməs, məta in təmakləh e məni nəuvein rəha Fɨlimon, kəni
əmeiko, in magɨm. Nəmə Fɨlimon oteruh Onesiməs, lou rəha Rom tətəni məmə Fɨlimon
təhrun nohamuiən tɨmɨs. Mətəu Onesiməs təmeruh Pol əpəha e kaləpus ikɨn Rom, kəni
Pol təməni pətɨgəmNanusiənTəuvɨr kəmin, kəni təməhatətə e IesuKrɨsto. KəniOnesiməs
in təmasiru e Pol. Kəni Pol təmahli=pən in tɨtəlɨg=pən o Fɨlimon. Pol təməni kəmFɨlimon
məmə nati əpnapɨn Onesiməs in slef rəhan, mətəu rəueiu in pian e Iesu Krɨsto.
?Təmətei nauəuə u o nak? Pol təmətei nauəuə umətətapuəh o Fɨlimonməmə otalu e

noliənrəhaOnesiməs, kənimos in tɨtəlɨg=pamɨn. Nati əpnapɨnməmə in rəhanslef,mətəu
Pol tolkeikeiməməFɨlimonoteruhOnesiməs təhmen əməməmə inpiankəti e IesuKrɨsto.
Nətəmimi nəuvein, nɨkilah təhti məmə Apia (fes 2) in pətan rəha Fɨlimon, kəni Akipəs in
nətɨn.

1 Iəu Pol, iətəm iətatɨg e kaləpus o Krɨsto Iesu, itɨmlau piatah Timoti, iətuəni təuvɨr kəm
ik Fɨlimon. Ik iətəmi keikei iətəm iəkuolkeikei pɨk, kəni kitahal kahlol uək kətiəh əmə
rəha Iesu. 2 Kəni iətuəni təuvɨr kəm nəuvɨnɨtah Apia, mɨne Akipəs iətəm kitah soldiə
mɨn kəutəluagɨn rəha Uhgɨn, kəni iətuəni təuvɨr kəm nətəmimi rəha niməfaki nətəm
kəutəhuvamautəfaki e rəham nimə.

3 Pəh Uhgɨn u Tatə rəhatah, mɨne Iərmənɨg Iesu Krɨsto okuəfɨnə nəuvɨriən mɨne
nəməlinuiən kəm təmah.

Nəfakiən rəha Pol
4 E nian mɨn rəfin iətəm iətəfaki ohnik, mətəni tagkiu kəm Uhgɨn ohnik, 5mətəu-inu

iəmətəu nəhatətəiən rəham e Iərmənɨg Iesu, mɨne nolkeikeiən rəham iətəm tatuvən o
niməfaki mɨn rəfin. 6Kəni iateruh noliən rəham, məmə nətəfən e nɨkim agiənmətəu-inu
e rəham nəhatətəiən. Kəni iətəfaki məmə noliən əha otasiru lam məmə onəkəhrun vivi,
kəni mos nati vi mɨn rəfin rəha Uhgɨn iətəm tətəfa kəm tah e Krɨsto. 7 Piak, iətəfaki lanu
lan mətəu-inu rəham nolkeikeiən təmol nɨki nətəm kəutəfaki kotətəu təuvɨr, kəni nian
iəmətəu, iəumɨn, nɨkik təmagiən kəni tətəfəri rəhak nətəlɨgiən.

Nətapuəhiən rəha Pol
8Tol lanəha, e Krɨsto iəsəgɨniən o nəniən kəmikməmə onəkol nati kəti iətəmnəkəkeikei

mol, 9mətəu iəsoliən lanəha. Iətətapuəh əmə e nolkeikeiən. Iəu Pol iauəhli kəti iətatɨg e
kaləpus o Krɨsto Iesu. 10 Iətətapuəh e suah kəti e rəhak nɨpəhriəniənməmə nəkos e nɨkim
agiən. Iətəmi əha in təmuva təhmen=pən e nətɨk nian iəmətatɨg e kaləpus, inu Onesiməs,
rəham slef. 11Aupən, in təməsol viviən uək kəm ik,mətəu rəueiu in təhrun nol viviən uək
təuvɨr kəm lau pəti.*

12Kəni rəueiu, iətahli=pɨnəmɨn suah u, iətəmimi iətəm iəkolkeikei pɨk. 13Nəmə tətatɨg
itɨmlau min, nɨkik tagiən ohni, kəni in otatos nɨmeimmətasiru lak nian iətatɨg u ikɨnu e
kaləpus o nanusiən təuvɨr. 14Mətəu iəsolkeikeiən məmə iəkol nati kəti ik nəsegəhaniən
1:2 Kol 4:17; 2Tim 2:3 1:7 2Kor 7:4 1:10 1Kor 4:15; Kol 4:9 * 1:11 Nərgɨn u “Onesiməs” in təni məmə,

“iətəmimi iətəm təhrun noliən uək təuvɨr.”
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lan. Kəni nəmə natol nati təuvɨr, iəkolkeikei məmə tatsɨpən əmə e nɨkim agiən, mətəu
səniəmə nati iəu iatəkeikei kəm ikməmə nəkol.

15 Iəsəhruniən, nəmə təhro Onesiməs təmagɨm o nian əkuəkɨr məmə onəkos mɨn in
tɨtəlɨg=pa mɨn nəutatɨg agɨn, 16mətəu səniəmə in otol mɨn əmə slef rəham, kəpə. Mətəu
rəueiu əha, in iətəmimi təuvɨr tapirəkɨs agɨn slef kəti, in pialau təuvɨr. Iəu iəkolkeikei
pɨk in, mətəu ik onəkolkeikei pɨk in tapirəkɨs, mətəu-inu in slef rəham, kəni in piam e
Iərmənɨg.

17Nəmə nateruh iəu məmə kilau kəmiəuva kətiəh e uək mɨne nolkeikeiən rəha Krɨsto,
kəni tol lanəha, iətətapuəh məmə nian in otuvnə, nəkos in e nɨkim agiən təhmen=pən
əmə lak. 18Nəmə təmol nati kəti tərah lam, uə təmos nati kəti rəham kəni məsətəouiən,
pəh nəkələhu=pən tətatɨg e kauɨn rəhak. 19Kəni inəha rəueiu, Iəu Pol, iətətei e nəhlmək
— pəh iəu iəpanətəou.† Mətəu təuvɨr məmə nəsaluiən e rəham kauɨn asoli agɨn ohniəu, u
tol lanu məmə, iəmasiru lam kəni nəmos rəham nəmiəgəhiən itulɨn. 20 Piak, iəkolkeikei
məmə onəkətuəuinmatətəou rəham kauɨn kəm iəu, kəni ol nati u iətətapuəh ohni e nərgɨ
Iərmənɨg, kəni ol nɨkik tətəu təuvɨr e Krɨsto. 21 Iətətei nauəuəu kəmikmətəu-inu iəkəhrun
məmə onəkol nəuiak, kəni onəkol tapirəkɨs nati nak iətəm iətətapuəh ohni.

22 Kəni nati kəti mɨn, ol əpenə-penə rəhak kəti rum mətəu-inu iəmələhu=pən rəhak
nətəlɨgiən e Uhgɨn məmə in otos iəu iəkɨtəlɨg=pɨnə mɨn o təmah, inu nəua nəfakiən
rəhatəmah.

Naunun nəghatiən rəha Pol
23Epafras, itɨmlau min iətuatɨg e kaləpus o nərgɨ Krɨsto Iesu, kəni in tətəni təuvɨr kəm

təmah. 24KəniMak,mɨne Aristakəs, mɨne Timəs, mɨne Luk, nətəm itɨmah iautol pəti uək,
ilahmɨn kəutəni=pɨnə təuvɨr kəm təmah.

25Pəh Iərmənɨg Iesu Krɨsto otəfɨnə rəhan nəuvɨriən kəm təmah rəfin.

1:16 1Tim 6:2 † 1:19 Pol təhrun əmə nəteiən nauəuə, mətəu e nian əha, nətəmimi tepət kəməutos iətəmi kəti mɨn
məmə otətətei nəghatiənmɨn rəhalah. Suah kəti təməharəg ilau Pol mətei nəghatiən rəhan. Kəni Pol aru təmətei fes 19
u. 1:22 Fɨl 1:25; 2:24 1:23 Kol 1:7 1:24 Kol 4:10-14
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Hiprus
Nauəuə iətəmkəmətei tuvən kəmnətəm Isrel
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə uHiprus

?Pəh təmətei nauəuə u? Kitah kotəruru məmə pəh təmətei nauəuə u. Iətəm təmətei
nauəuə u təməsəniən nərgɨn e nauəuə. Iətəm təmətei təməsehiən Iesu Krɨsto. Mətəu
təmətəu Nanusiən Təuvɨr o nətəmimi pɨsɨn pɨsɨnmɨn nətəm kəmoteruh Iesu. Kəni iətəmi
u, in təhrun nəghatiən rəha Oltestɨmɨn, mɨne noliən rəha nətəm Isrel aupən. Kəmə təhro
PanəpəsuəApoloskəti təmətei nauəuəumətəu-inu ilaukuəhrunnatimnatimɨn əha. Kəni
ilau kuepət e niməfaki. Nətəmimi nəuvein, nɨkilah təhtiməmə Pol təmətei, mətəu nɨkitah
təsəhtiən lanəha mətəu-inu e letə tepət rəha Pol, təmələhu=pən nərgɨn, mətəu nərgɨn tɨkə
e nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei nauəuə u kəm nətəm Isrel nətəm kəutəhatətə

e Krɨsto Iesu, mətəu nəmə təhro nəuvein kəmohtəlɨg=pən nəuvetɨn e noliən rəha nɨtəu-
pəniən Lou rəhaMosɨs. Nəmə təhro ilah kəsotəhrun viviən nəukətɨNanusiən Təuvɨr.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? E nian əha, nətəm Isrel kautərəkɨn nətəm

Isrel nətəm kəutəhatətə e Iesu Krɨsto. Nɨkilah təpəou ohni. Təuvɨr məmə ilah okotətəu
məmə nəhatətəiən rəhalah in nɨpəhriəniən, kəni Iesu in Krɨsto iətəmUhgɨn təməni məmə
otahli=pa.
Təmətei nauəuə u o nak? E nian əha nətəmimi nəuvein e niməfaki, nɨkilah təhti

məmə noliən rəha nɨtəu-pəniən Lou rəha Mosɨs e Oltestɨmɨn, in ilɨs tapirəkɨs noliən rəha
nəhatətəiən e Iesu Krɨsto. Mətəu noliən mɨn lanəha rəha Oltestɨmɨn, ilah narmɨn mɨn
əmə rəha natimnati mɨn iətəm Iesu otol. Kəmotətei nauəuə u məmə nətəmimi okoteruh
motəhrun məmə Iesu Krɨsto in ilɨs tapirəkɨs natimnati mɨn rəfin, təhmen e iəni mɨn,
mɨne nagelo mɨn, mɨne Mosɨs, mɨne Eron mɨne pris mɨn. Noliən rəha nəhatətəiən e Iesu
Krɨsto in təuvɨr pɨk tapirəkɨs noliən rəhanɨtəu-pəniən lou rəhaMosɨs. Inu, innɨpəhriəniən
mətəu-inu natimnati rəfin rəha Oltestɨmɨn təmuva mol nɨpəhriəniən lan e Iesu Krɨsto.
Kəni nɨmɨsiən əmə rəhan in təhmen əməməmə otos rəkɨs noliən tərahmɨn rəhanətəmimi.

Krɨsto təmol əpu Uhgɨn kəm tah
1Aupən ikɨn, Uhgɨn təmətəni* nəghatiən rəhan, mətəu təmətəni asoli əmə kəm tɨpɨtah

mɨn e iəni mɨn e nian tepət mɨne e suaru pɨsɨn pɨsɨn mɨn. 2 Mətəu rəueiu əha,
kɨnotevɨg=pən e naunun nian,† kəni tɨnətəghati əhruahru kəm tah e Nətɨn, iətəm in
təməfəri məmə otarmənɨg e nautə rəfin rəha tatə rəhan.‡ Kəni e Nətɨn əha, in təmol
natimnati rəfin e nəhue nɨftəni.§ 3 Nətɨ Uhgɨn in nəhagəhagiən rəha nəuvɨriən mɨne
nəsanəniən rəha Uhgɨn.* In təməru əhruahru əmə rəhan tatə e natimnati rəfin.† In
tətəmkərain natimnati rəfin e nəsanəniən rəha nəghatiən rəhan.‡ Nian in təmɨmɨs rəkɨs
məmə otafəl rəkɨs rəhatah noliən tərah mɨn,§ kəni in təməharəg e nəven maru rəha kig,
ikɨn ima rəha nepətiənmɨne nɨsiaiən, e negəu e neai.*

NətɨUhgɨn u, in ilɨs tapirəkɨs nagelomɨn
4Tol lanəha, Uhgɨn təməfəri rəkɨs Nətɨnu, kəni in ilɨs tapirəkɨs nagelomɨn, təhmen=pən

məmə nərgɨn u iətəm Uhgɨn təməfən kəm in, in ilɨs pɨk tapirəkɨs nərgɨlah rəfin.† 5Uhgɨn
təməsəni agɨniən kəmagelo kəti rəhanməmə,
“Ik nətɨk.
Rəueiu inuva rəham tatə əhruahru.”‡
* 1:1 Hip 2:2 † 1:2 1Pitə 1:20 ‡ 1:2 Sam 2:8 § 1:2 Jon 1:1-3; Kol 1:16 * 1:3 Jon 1:14; 12:41; Aes 6:1-4
† 1:3 Jon 14:9; Fɨl 2:6-7; Kol 1:15; 2Kor 4:4 ‡ 1:3 Kol 1:17 § 1:3 Tait 2:14 * 1:3 Fɨl 2:5-11; Kol 1:15-18. † 1:4
Efəs 1:20-21; Fɨl 2:9 ‡ 1:5 Sam 2:7; Uək 13:33; Hip 5:5; 1Kron 17:13
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Mətəu in təməghati lanəha kəm Iesu. Kəni Uhgɨn təməsəni agɨniən kəmagelo kəti məmə,
“Iəu tatə rəham,
kəni ik onəkuva nətɨk.”
Mətəu in təməghati lanəha kəm Iesu.§
6Mətəu e nian Uhgɨn tahli=pa Nətɨn iətəm təmaupən mair* tuva e nətuəuiniən, kəni in
təni məmə,
“Pəh rəhak rəfin nagelo mɨn,
nɨpənəgɨlah tek nɨftəni e nɨsiaiən, motəni-vivi in.”
7Nian Uhgɨn tətəghati e nagelo mɨn, in tətəni məmə,
“Iəu iəmol rəhak nagelo mɨn
ilah kotəhmen e nɨmətagi iətəm tətan ikɨnmɨn rəfin, matol rəhak uək.
Ilah noluəkmɨn rəhak, təhmen e nɨgəm.”†‡
8Mətəu təmətəghati e Nətɨn kəni mətəni məmə,
“Uhgɨn, rəham narmənɨgiən otətatɨg itulɨn, naunun tɨkə.
Nətarmənɨgmaskəlɨmneim rəham, kəni rəham narmənɨgiən in təhruahru agɨn.
9 Ik nəmolkeikei əmə nəhruahruiən
kəni mətəməki e noliən ekəu-ekəumɨn.
Tol lanəha, iəu u, rəham əhruahru Uhgɨn,
iəu iəmələhu aupən ik, kəni ik ilɨs e ik mɨn nəuvein.
Kəni iəmol=pən kalɨku e rəhm-kapə e nɨsiaiən,
matol nɨkim tagiən tapirəkɨs ik mɨn nəuvein.”§
10Kəni Uhgɨn tətəni=pɨnəmɨn kəm inməmə,
“Iərmənɨg, e nətuəuiniən, ik nəmol natimnati mɨn e nəhue nɨftəni u,
mol in təskasɨk.
Kəni e nəhlməmaru əmə,
ik nəmol natimnati rəfin iətəmkəutatɨg e neai.
11Natimnati mɨn rəfin u, ilah okəpanohkə,
ilah okotəuas təhmen e napən iətəm təməmnəmɨt,
mətəu ik nətatɨg itulɨn əmə.*
12 Ik onəkaiu-aiu ilah,
təhmen əməməmə iətəmimi təmaiu-aiu rəhan napən.
Ik onəkəuhlin natimnati mɨn u,
təhmen e iətəmimi təmɨtɨs rəhan napən,
məmə in otətəuti e in pɨsɨn.
Mətəu ik, nətatɨg itulɨn əmə lanko,
kəni ko nəsɨmɨsiən nian kəti.”†
13Uhgɨn təməsəni=pən agɨniən kəmagelo kəti rəhanməmə,
“Ik əharəg e rəhakmaru, ikɨn ima rəha nepətiənmɨne nɨsiaiən,
kəni mətəhtahnin.
Pəh iəu iəkosiahu rəhammɨn tɨkɨmɨr mɨn,
mol ilah kotəhmen e napən kəti iətəmnətafəl nəhlkəm lan.”‡§
14Mətəu nagelo mɨn, ilah noluək mɨn əmə. Nagelo mɨn, ilah narmɨn mɨn nətəm Uhgɨn
təmahli=pa ilahməmə kəutəsal o nətəmimi nətəmotosmiəgəh ilah.
§ 1:5 Mat 3:17 * 1:6 Kətəni məmə in təmaupən mair mətəu-inu tatos nepətiən mɨne nɨsiaiən lanəha təhmen e
iəpəou iətəm təmaupənmair. Kəni natimnati mɨn rəfin, rəhan əmə. Kolosi 1:15 tətəni məmə, “Aupən aupən agɨn, nian
nɨftəni mɨne neai mɨne natimnati mɨn rəfin kəmautohkə əhanəh, mətəu Nətɨn, in təmaupən matɨg rəkɨs. Kəni tol=pən
in, in ilɨs tətarmənɨg enatimnatimɨnrəfinu.” Sam89:27; Hip2:10; Rom8:29. † 1:7 Sam104:4 ‡ 1:7 Nɨmətagimɨne
nɨgəmkəmiəuva nian Uhgɨn təməfa Lou. Hip 2:2; 12:18-21. § 1:9 Sam 45:6-7 * 1:11 Aes 34:4; 51:6; Nəh 6:12-17
† 1:12 Sam 102:25-27 ‡ 1:13 Nəghatiən Kris əhruahru tətəniməmə, “iəkol rəham tɨkɨmɨrmɨn ilah kotəhmen e nati
kəti iətəm nətəharəg mətəfu-pəri nəhlkəm lan,” kəni nɨpətɨn u məmə, “Oiəkol ik ilɨs agɨn tapirəkɨs rəham tɨkɨmɨr mɨn.”
§ 1:13 Sam 110:1
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2
Nəniəhuiən iətəmi

o nuvəniən e naiəh
1 Iesu in ilɨs pɨk. Tol lanəha, təuvɨr məmə kitah okotətəlɨg vivi e nati nak iətəm kitah
kəmotətəu,*məmənəghatiəneiuəmɨnuotəsələsiən itah təhmenenaiəhrəhanɨtəhi tatələs
nəhlɨn. 2 Nəghatiən rəha Lou† iətəm nagelo mɨn kəmautəni pətɨgəm‡ in nɨpəhriəniən,
kəni nətəmimi ilah okotos nalpɨniən o nəhtiən nɨpɨlga Lou nati əpnapɨn iahgin uə təkəku
agɨn. 3 ?Tol lanəha, kəni kitah okotəhro lanu motagɨm nəmə kitah kautol nati əpnapɨn
əmə e nosmiəgəhiən asoli əha rəha Iesu? Nosmiəgəhiən u, Iərmənɨg Iesu təmaupənməni
pətɨgəm, kəni nətəmimi mɨn u nətəm kəmotətəu, ilah kəmotəgətun kəm tah məmə in
nɨpəhriəniən.§ 4Uhgɨn təmatɨg mol mɨn nəfɨgəmiən o nəghatiən əha e noliən nəmtətiən
mɨn, mɨne natimnati mɨn iətəm narmɨ nətəmimi tatiuvɨg ohni, mɨne nati apɨspɨs mɨn,
mɨne nəfaiən nəsanəniənmɨn rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn o noliən uək.*

Iesu təmuvaməhmen e pianmɨn
5 Nagelo mɨn ko kəsotarmənɨgiən e nəhue nɨftəni iətəm otəpanuva, iətəm kəutəghati

lan.† 6Mətəu-inu Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Iətəmimi in nati əpnapɨn əmə,
mətəu ik, nɨkim tətəhti in, ik nəsaluiən lan,
kəni ik nateh vivi nətɨ iətəmimi.‡
7 Ik nəmosiahu in, teiuaiu ləhtəni məkəku e nagelo mɨn,
konuməfən narmənɨgiənmɨne nepətiənmɨne nɨsiaiən kəm in.
8Kəni ik məfən nepətiənməmə in otarmənɨg e natimnati rəfin.”§*
Rəueiu əha, tətəni məmə, “natimnati rəfin,” nɨpətɨn u məmə Uhgɨn təsəpəhiən nati

kətiəhmɨneməmə iətəmimi təsarmənɨgiən lan. Mətəukitah kəsoteh əhanəhiənnatimnati
mɨn əha kəhuva. 9Mətəu nati kətiəh kitah kauteh, inu Iesu, iətəm “e nian əkuəkɨr əmə
nəmosiahu in teiuaiu ləhtəni məkəku e nagelo mɨn,” kəni rəueiu əha “kɨnəfən nepətiən
mɨne nɨsiaiən kəm in”mətəu-inu in təmos nahməiənmɨmɨs o tah. Əuəh, e nəuvɨriən rəha
Uhgɨn, Iesu təmɨmɨs o nətəmimi rəfin e nəhue nɨftəni.†

10 Uhgɨn təmol natimnati mɨn rəfin mətəu-inu in təmolkeikei lanəha, kəni natimnati
rəfin kəutatɨg=pən e nəhlmɨn.‡ Tol lanəha, in təuvɨr agɨn mɨne məhruahru məmə Uhgɨn
təmol məmə Iesu otuva suaru o nosmiəgəhiən nɨmənin nətəmimi tepət kəhuva nenətɨ
Uhgɨn məhuva motatɨg e nəhagəhagiən rəha nəuvɨriən mɨne nəsanəniən rəhan. Kəni
təuvɨrməhruahruməməenətəlɨgiənrəhaUhgɨn, Iesu təkeikeimətəunahməiənenɨmɨsiən
məmə in otuva iətəmi təhmen agɨnməmə otosmiəgəh ilah.§*

11 Iesu in tatol rəhan nətəmimi kotasim, məmə rəha Uhgɨn əmə, kəni mətafəl rəhalah
noliən tərah mɨn.† Kəni Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi, rəhalah tatə kətiəh əmə. Tol
lanəha, kəni Iesu in təsaulɨsiənməmə otauɨn e lah uməmə pianmɨnmɨne nəuvɨnɨnmɨn.‡
12 In təməni=pən kəmUhgɨnməmə,
* 2:1 Rom 11:22 † 2:2 Nəghatiən u tətəghati lan, in Lou rəha Mosɨs. ‡ 2:2 Nətəm Isrel, ilah kəutəni məmə
nagelomɨn ilah suaruUhgɨn təmaiu lankəniməfənLoukəmMosɨs, kəniməutəniməmə ilahnagelomɨn ilɨs pɨkpəhriən.
Tol lanu, kitah koteruh nəghatiən asoli tətəgətun məmə Iesu in ilɨs pɨk agɨn tapirəkɨs nagelo mɨn. Uək 7:53. § 2:3
Hip 10:28-29; 12:25 * 2:4 Mak 16:20 † 2:5 Nətəm Isrel ilah kəutəni məmə nɨpəhriəniən məmə nagelo mɨn ilah
kəutarmənɨg rəueiu ikɨnmɨn rəfin e nəhue nɨftəni. ‡ 2:6 “nətɨ iətəmimi” — nɨpətɨn keiu: 1. iətəmimi 2. Iesu. § 2:8
Sam8:4-6 * 2:8 Jen1:26; Nəh20:4,6; 22:5 † 2:9 Fɨl 2:8-9 ‡ 2:10 Rom11:36 § 2:10 IesuKrɨsto in otəkeikeimos
nahməiən məmə otəgətun məmə in tatuərisɨg e Uhgɨn nian rəfin. (Hip 5:8-9) In təmos nahməiən kəni mɨne nian iəkɨs,
kəni in mɨmɨs. Mətəu nian rəfin, in tətəhatətə e Uhgɨn, kəni matol nəuian, kəni təməni-vivi Uhgɨn. In təməsəhti agɨniən
nəuia Uhgɨn nian kəti mɨne, nian rəfin in tətɨtəu=pən əmə nəuia Uhgɨn nati əpnapɨn in tətatɨg e nərahiən. In təmuvən e
nərahiən asoli tepət, mətəu in təmatol noliən təuvɨrmɨn əmə, konu in təhmenməmə otuva Iosmiəgəh rəhatah, mɨne in
təhmen o nitiən itahməmə kəhuva nenətɨUhgɨn əhruahrumɨn,məmə kəhuvamotolməmə inmɨne. (Hip 8:1-2; 12:2-3)
* 2:10 Hip 5:8-9; Luk 24:26; Rom 8:17; 2Təs 2:14; 1Pitə 5:1; Hip 2:7; 4:15 † 2:11 Hip 13:12; Efəs 5:26 ‡ 2:11 Mat
28:10
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“Iəu, oiəkəni pətɨgəm ikmɨne natimnati mɨn iətəm ik nəmol kəmpiakmɨnmɨne nəuvɨnɨk
mɨn.

Oiəkani nəpuənməni-vivi ik e nuhapumɨniən asoli e nəhmtɨlah.”§
13 In tətəni mɨnməmə,
“Iəu oiəkələhu=pən nəhatətəiən rəhak e Uhgɨn.”*
Kəni mətəni mɨnməmə,
“Iəu u, itɨmah kəlkələhmɨn iətəmUhgɨn təməfa kəm iəu.”†

14 Kəlkələh mɨn əha, Iesu tətəghati e lah, ilah nɨpətɨlah mɨne nɨralah əha ikɨn. Ilah
u nətəmimi agɨn mɨn. O nati u, Iesu təməkeikei muva e nəhue nɨftəni mos nɨpətɨn
mɨne nɨran təhmen əmə e lah, məmə in otuva pialah pəhriən.‡ Təmol lanəha məmə
in otɨmɨs, kəni nɨmɨsiən rəhan, in otoharɨs oharɨs nəsanəniən rəha Iərmɨs u Setən,
iətəm tətaskəlɨm nəsanəniən rəha nɨmɨsiən.§ 15Nətəmimi kəutəgɨn e nɨmɨsiən,* nəgɨniən
rəhalah tətaskəlɨm-ərain ilah nian rəfin, təhmen əmə məmə ilah slef mɨn. Mətəu Iesu in
təmɨmɨs məmə otiuvi rəkɨs nətəmi mɨn u, məmə səniəmə ilah slef mɨn. In təmɨtɨs ilah.
16Kotəhrun əsasməmə səniəmə in təmasiruenagelomɨn,mətəu in təmasiruenəuanɨləuɨs
mɨn rəha Epraham.†

17 Iesu təkeikeimosnɨpətɨnmɨnenɨran lanəha,məmə in otuvamol təhmenepianmɨne
noliənmɨn rəfin,‡məmə in təhrunnasəkəhruiniən§ itah, kəni kəutarəriə lan. In otəkeikei
muva mol lanəha, təgətun məmə in pris asoli agɨn pəhriən, tatol uək rəha Uhgɨn, kəni
məmə in otɨlpɨn niəməha rəha Uhgɨn. 18Kəni rəueiu əha, nian Setən təfən-əfən kəm lah,
kəni Iesu təhrun nasiruiən e lah, mətəu-inu inmɨn, in tɨnətəu rəkɨs nahməiən nian Setən
təməfən-əfən=pən kəm in.*

3
Iesu in tapirəkɨsMosɨs

1Piakmɨnmɨne nəuvɨnɨkmɨn, Uhgɨn təmauɨn* pəti e tah o nuvəniən e negəu e neai, kəni
molməmə kitah nətəmi asim. Mətəu-inu Iesu tətasiru lanəha e tah, itəmahonəkotəkeikei
motətəlɨg pɨk e Iesu əha, in aposɨl† kəni in pris asoli agɨn rəha nəfakiən rəhatah iətəm
kitah kautəni pətɨgəm. 2 Uhgɨn təməfəri Iesu məmə in otol uək u, kəni in təmol nəuia
Uhgɨn e natimnati rəfin, təhmen e Mosɨs aupən təmol nəuia Uhgɨn e rəhan uək mɨn
rəfin, məmə in tateh vivi nimə rəha Uhgɨn, inu nətəmimi rəha Uhgɨn.‡ 3 Ilau pəti katuol
nəuia Uhgɨn, mətəu iətəmi təmuvləkɨn nimə, nətəmimi kautəfəri nərgɨn ohni tapirəkɨs
nimə iətəm in təmol. Kəni e noliən əhmen əmə, təhruahru məmə Uhgɨn otəfəri Iesu
tapirəkɨsMosɨs. 4Kəni niməmɨn rəfin, nətəmimi kautuvləkɨn,mətəuUhgɨn in təmuvləkɨn
natimnati rəfin iətəm tətatɨg. 5Mosɨs in ioluək kəti e nɨpəgnəua nimə rəha Uhgɨn, iətəm
tatol nəuia Uhgɨn, mateh nimə rəhan, inu nətəmimi rəha Uhgɨn. Kəni nəmiəgəhiən rəha
Mosɨs tətəgətun=pən natimnati iətəmUhgɨn otəpanəgətun.

6 Krɨsto, in mɨn tatol nəuia Uhgɨn. Mətəu səniəmə in ioluək əmə kəti təhmen e Mosɨs.
In Nətɨn, kəni tatos nepətiən o narmənɨgiən e rəhan nimə. Kəni nəmə kitah kəsotəgɨniən,
kəni motalkut məmə okotəhtul əskasɨk§ o nati u iətəm kitah kəmotələhu=pən nətəlɨgiən
rəhatah lan, kəni motəfəri ohni, kəni nɨpəhriəniənməmə kitah u, nətəmimi rəhan, kitah
rəhan nimə.*

Autehməha-məha itəmah e nəhatətəiən rəhatəmah
7 Nəghatiən u inu, Narmɨn Rəha Uhgɨn təməni kəm iətəmi u təmətei e Nauəuə Rəha

Uhgɨn, kəni Uhgɨn təməni məmə,
“Rəueiu əmə, onəkotəkeikei məutətəlɨg e nəuiak,
§ 2:12 Sam22:22 * 2:13 Aes 8:17 † 2:13 Aes 8:18; Jon 10:29 ‡ 2:14 Jon 1:14 § 2:14 Jen 3:15; 1Kor 15:54-57;
2Tim 1:10; 1Jon 3:8 * 2:15 2Tim 1:7 † 2:16 Aes 41:8-9; Luk 3:8 ‡ 2:17 Fɨl 2:7; Hip 2:10; 4:15; 5:1,8-9 § 2:17
Hip 5:2 * 2:18 Hip 4:15 * 3:1 Rom 8:28 † 3:1 Eruh nɨpətɨ nəghatiən u “aposɨl” e tiksɨnəri. ‡ 3:2 Nam 12:7
§ 3:6 Hip 3:14; 4:14; Rom 11:22 * 3:6 1Kor 3:16; 1Pitə 2:5
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8məsotoliən rəhn-kapə təmah təskasɨk pɨk,
təhmen e tɨpɨtəmahmɨn ilah kəmautol lanəha aupənməutəhti nəuiak, Uhgɨn rəhalah,
nian ilah kəmautek askəuvɨn iəu, Uhgɨn rəhalah, əpəha ikɨn təpiə-məpiə ikɨn. †
9 Ikɨn əha, tɨpɨtəmahmɨn kəmotəkeikei kəm iəuməmə okoteruh rəhak nəsanəniən,
nati əpnapɨn ilah kəmoteruh pau natimnati mɨn iətəm iəmatol o nu fote.‡
10Kəni iəu iəmol niəməha kəm lah, kəni mətəni məmə,
‘Nɨkilah tətan isəu ohniəu nian rəfin.
Kəni ilahmotəpəh noliən nati iətəm iətəni kəm lah.’
11Niəməha təmol iəu,
kəni iəmos nonauvɨl kəti məni məmə,
‘Ilah ko kəsəhuvəniən ikɨn katos nəmeigiən ohniəu ikɨn.’ ”§*

12 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, auteh vivi itəmahmɨn o nati u. Otol məmə nɨkitəmah
aru otəsərahiən kəni kəti təsəpəhiənnəhatətəiən,molməmənəkotəuhlin=pən itəmah isəu
o Uhgɨn iətəm tətəmiəgəh məsanən agɨn. 13 Uhgɨn təməni “Rəueiu əmə,” kəni nian u
“rəueiu” tətatɨg əhanəh. Tol lanəha, nəkotəkeikei məutəghati rəueiu kəm təmah mɨn,
mauteh məha-məha itəmah mɨn nian rəfin, məmə noliən tərah otəseiuəiən e təmah
kəti mol rəhn-kapə təskasɨk o Uhgɨn. 14 Mətəu-inu nəmə kitah kotəhtul məha-məha
motətəuarus=pən naunun, motəhatətə e Uhgɨn təskasɨk miəkɨs, təhmen əmə məmə inu
kəmotətuəuin motəhatətə vi əmə lan, kəni tətəgətun məmə kitah kɨnautos pəti natimnati
mɨn rəha Krɨsto. 15Mətəu sotaluiən e nəghatiən iətəmkəməni məmə,
“Rəueiu əmə, onəkotəkeikei motətəlɨg e nəuiak
məsotoliən rəhn-kapə təmah təskasɨk pɨk,
təhmen e tɨpɨtəmahmɨn ilah kəmautol lanəha aupən
mautəhti nəuiak, Uhgɨn rəhatəmah.”†

16 ?Kəni pəh mɨn u nətəm kəmotətəu pau nəuia Uhgɨn, məsotoliən? Ilah u Mosɨs təmit
rəkɨs ilah Ijɨp.‡ 17 ?Nɨpəh mɨn u kəmotol Uhgɨn niəməha tol o nu fote? Ilah u, nətəm
kəmotol noliən tərah, kənimotəmeimohmɨsmautəməhl-məhli əpnapɨn əmə əpəha təpiə-
məpiə ikɨn.§ 18 ?Kəni nɨpəh mɨn u Uhgɨn təmətəghati e lah, matos nonauvɨl məmə ilah
okəsəhuvəniən mohiet pətɨgəm ikɨn katos nəmeigiən ohni ikɨn? In təmətəghati kəm
nətəmimi nətəm kəmotəhti nəuian.* 19Kəni kitah koteruh məmə kəməsegəhaniən e lah
məməokohiet pətɨgəmikɨnkatosnəmeigiən ikɨnohni,mətəu-inu ilahkəsotəhatətəiən lan.

4
Ikɨn katos nəmeigiən o Uhgɨn ikɨn

1 Mətəu kitah u, Uhgɨn təməni-əskasɨk rəkɨs məmə kitah kotəhrun nuvəniən ima ikɨn
katos nəmeigiən ohni ikɨn, kəni nəniəskasɨkiən u, tətəhtul əhanəh, materəh o tah.
Tol lanəha, pəh kitah kotətəu itah, kəni motəgɨn məmə kitah kəti kol məta təsosiən
nəmeigiən əha, 2 mətəu-inu kitah kɨnotətəu rəkɨs nanusiən təuvɨr məmə Uhgɨn təmol
əpenə-penə ikɨnkəti onəmeigiənrəhatah, təhmen əməməmə inunətəmiaupənkəmotətəu
nəghatiən lan. Mətəunəghatiən əha, təməsasiruiəne lah,mətəu-inu ilah kəmautətəu əmə,
məsotəhatətəiən lan. 3Kitah nətəm kəmotəhatətə əmə lan, kitah kotəhrun nuvəniən imə,
ikɨn katos nəmeigiən ohni ikɨn. Mətəu rəha nətəmimi mɨn u nətəm kəsotəhatətəiən lan,
Uhgɨn təməni məmə,
“Niəməha təmol iəu, kəni iəkos nonauvɨl kəti, məni məmə,
‘Ilah ko kəsəhuvəniən ikɨn katos nəmeigiən ikɨn ohniəu ikɨn.’ ”*
Təməni lanəha, nati əpnapɨnməmə tɨnol əpenə-penə rəkɨs ikɨn katos nəmeigiən ohni ikɨn
nian in təmətuəuin matol nəhue nɨftəni. 4 Kitah kotəhrun məmə tɨnol əpenə-penə rəkɨs
† 3:8 Eks 17:1-7; Nam 20:2-5 ‡ 3:9 Nam 14:3; Dut 1:3; Uək 7:36 § 3:11 Nam 14:21-23 * 3:11 Sam 95:7-11
† 3:15 Sam 95:7-8; Hip 3:7-8 ‡ 3:16 Nam14:1-35 § 3:17 Nam14:29; 1Kor 10:1-13 * 3:18 Nam14:22-23; Sam
95:11; Hip 3:11 * 4:3 Sam 95:11; Hip 3:11
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lan, mətəu-inu Nauəuə Rəha Uhgɨn in tətəghati e Sapət, mətəni məmə, “Təmol nəhue
nɨftəni, kəni e nian səpɨn lan, Uhgɨn təməmeig e rəhan uək.”† 5Mətəu ikɨn mɨn nəuvein
e Nauəuə Rəha Uhgɨn, Uhgɨn tətəni məmə, “Ilah ko kəsəhuvəniən ikɨn katos nəmeigiən
ohniəu ikɨn.”‡

6 Tol lanəha, ikɨn katos nəmeigiən o Uhgɨn ikɨn əha, in tətatɨg əhanəh məmə nətəmimi
okəhuvən ikɨn. Mətəu nətəmimi mɨn u aupən nətəm kəmotətəu nanusiən təuvɨr, ilah
kəmotəmkarəpən e nuvəniən ikɨn katos nəmeigiən ohni ikɨn, mətəu-inu kəmotəhti nəuia
Uhgɨn. 7 Konu, uərisɨg lan, tol=pən Uhgɨn təmələhu mɨn nian kəti mɨn o nuvəniən ikɨn
katos nəmeigiən ohni ikɨn. Nian əha, inu rəueiu. Uhgɨn təməni pətɨgəm nati u kəm Tefɨt
məmə,
“Rəueiu əmə, onəkotəkeikei motətəlɨg e nəuian
məsotoliən rəhn-kapə təmah təskasɨk pɨk.”§
8Nɨkitəmah təhti to suah u Josuə* aupən. Nəmə Josuə təməfən nəmeigiən pəhriən kəm
lah nian in təmit ilah məhuvən Kenan, konu Uhgɨn ko təsəni mɨniən məmə otələhu nian
kəti mɨn məmə in nian rəha nuvəniən ima ikɨn katos nəmeigiən ohni ikɨn.† 9 Kəni tol
lanəha, kəni in təməni nian pɨsɨn kəti mɨn, nian əha ikɨn tətatɨg əhanəh o rəhan nətəmimi
məmə okəhuvən motos nəmeigiən, e noliən kətiəh əmə iətəm Uhgɨn təməmeig lanəha e
rəhan uək mɨn aupən, e nian rəha Sapət. 10 Mətəu-inu iətəmi tatuvən imə məmə otos
nəmeigiən u, in otəmeig e rəhan uək, təhmen əmə e Uhgɨn iətəm təməmeig e rəhan uək
aupən.‡ 11 O nati u, kitah okotalkut əskasɨk məmə okəhuvən imə motos nəmeigiən u.
Təsəuvɨriənməmə kitah kəti, otɨtəu=pən noliən rəha nətəmaupən nətəmkəmotəhti nəuia
Uhgɨn, motəmei.

12 Mətəu-inu Nəghatiən Rəha Uhgɨn,§ in tətəmiəgəh məsanən e uək rəhan.* Kəni in
təhmen e nau rəhanəluagɨniən tasɨlə e nɨkalɨnpətimil.† In təhrunnətarerehiənmateruh
əhruahru nətəlɨgiənmɨnmɨne nɨkin pɨsɨn pɨsɨnmɨn e nətəmimi, təhmen əmə e nau iətəm
tətətarerehmateruh ikɨn tətəhtərainmɨn ikɨnenɨkɨlkɨlitəmimɨnenəhu imə ikɨn. In tətakil
nətəlɨgiənmɨnmɨne noliən oneuənmɨn e nɨkitəmi.‡ 13Uhgɨn tateruh natimnatimɨn rəfin
e nəhue nɨftəni tətəməhli pətɨgəm əmə e nəhmtɨn. Kəni kitah okotəkeikei motəni pətɨgəm
rəfin agɨn natimnati iətəmkəmotol kəmUhgɨn u inu.§

Iesu in təmuva pris asoli agɨn iətəm təuvɨrmapirəkɨs
14Tol lanəha, pəh kitah kotaskəlɨm əskasɨk nəhatətəiən rəhatah iətəmkɨnotəni pətɨgəm

rəkɨs, mətəu-inu kitah kautos pris asoli agɨn kəti rəhatah in iahgin. Inu Iesu, Nətɨ Uhgɨn,
iətəm tɨnuvən rəkɨs imə e negəu e neai.* 15 Rəhatah pris asoli agɨn, in Pris kəti iətəm
tətətəu vivi nɨkitah, mətətəu vivi məmə otəhro itah kəsotəhmeniən; mətəu-inu natimnati
rəfin iətəmtatek askəuvɨn itah enəmiəgəhiən rəhatah, natimnati kətiəhmɨn əmə, kɨnotek
askəuvɨn rəkɨs in e rəhan nəmiəgəhiən. Rəhatah pris asoli agɨn, in tɨnəhrun rəkɨs rəhatah
nəpəouiən mɨn.† (Mətəu nati kətiəh əmə ko, in təsoliən nati tərah kəti.) 16O nati u, pəh
kitah kəsotəgɨniən o nuvəniən iuəkɨr o jeə rəha kig u,‡ tətəfən rəhan nəuvɨriən kəm tah.
Kəni ikɨn əha, in otasəkəhruin itah, kəni məfa nəuvɨriən kəm tah e nɨkin agiən, e nian
rəha nərahiən otuva o tah.§
† 4:4 Jen 2:2 ‡ 4:5 Sam 95:11 § 4:7 Sam 95:7-8; Hip 3:7-8 * 4:8 Josuə in nərgɨn kəti e nəghatiən rəha Isrel.
Kəni nərgɨn u Iesu, nərgɨlau təhmen-əhmen əmə e Josuə e nəghatiən rəha nətəm Kris. Nian Josuə təməfən nəmeigiən
kəmnətəmIsrel əpəhaKenan, nəmiəgəhiən rəha Josuə in tətəgətun nati iətəmIesu otəpanol,məfa nəmiəgəhiənpəhriən
kəm tah. † 4:8 Dut 31:7; Jos 22:4 ‡ 4:10 Jen 2:2; Hip 4:4 § 4:12 1Pitə 1:23; Aes 49:2; Nəh 19:13-15; Jon 12:48
* 4:12 Aes 55:11; Jer 23:29 † 4:12 Efəs 6:17 ‡ 4:12 1Kor 4:5 § 4:13 Nəh 2:23 * 4:14 Hip 7:25 † 4:15
Hip 2:17 ‡ 4:16 Jeə rəha kig u, in Uhgɨn tətəharəg ikɨn, kəni mətarmənɨg, mətəu o natimnati mɨn iətəm Iesu təmol,
jeə rəha kig u, in tətuva təhmen e Ikɨn KatɨlpɨnNiəməha rəha Uhgɨn Ikɨn iətəmOltestɨmɨn tətəghati lan (Onəkafin e Eks
25:18-22; Lev 16:1-15). Ikɨn əha inəha, iətəmUhgɨn tətasəkəhruin konumətəhlman e nəuvɨriən rəhan ikɨn kəmtah kəni
mətafəl rəkɨs noliən tərahmɨn rəhatah. In təhrunnoliən enɨra Iesu iətəmtəmaiu o tah, kəni təmosiahu rəhanniəməha.
§ 4:16 Eks 25:18-22; Lev 16:2,14,15; Hip 9:5
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5
1 Kitah kotəhrun məmə nian rəfin Uhgɨn tatɨtəpɨn suah kəti kəni mətəfəri in məmə

otuva pris asoli agɨn,məmə in suaru rəha nətəmimi okəhuvən o Uhgɨn. In suaru rəhalah
o nəfəniən natimnati kəm Uhgɨn, kəni in matol sakrifais o rəhalah noliən tərah mɨn.*
2 Rəueiu əha, pris asoli agɨn u, in iətəmimi kəti, kəni in təhrun noliən tɨmətɨg əmə o
nətəmimi,† nətəm kotəruru agɨn nati iətəm təhruahru, ilah kotagɨm rəkɨs e suaru. In
təhrunnoliən tɨmətɨgonətəmimimətəu-inu inmɨn təsəhmeniən,mətəu-inu inmɨn təhrun
noliən təfagə tərah.‡ 3 In tatol təfagə tərah lanəha, kəni tol məmə e nian rəha sakrifais, in
otəkeikei mol sakrifais o rəhan aru təfagə, kəni matɨgmol mɨn rəha nətəmimimɨn.§

4 Iətəmi kəti ko təsəniən məmə in otol uək rəha pris asoli agɨn, mətəfəri aru in. Kəpə,
Uhgɨn otəkeikei mauɨn e rəhan kəti iətəmimi məmə in otol uək u, təhmen əməməmə inu
təmauɨn e Eron aupən.*† 5 Tol lanəha, Krɨsto in təməsəfəri aruiən in məmə in pris asoli
agɨn. Mətəu Uhgɨn in təmɨtəpɨn, kəni məni=pən kəm inməmə,
“Ik nətɨk.
Rəueiu inuva rəham tatə əhruahru.”‡
6Kəni ikɨn kəti mɨn e Nauəuə Rəha Uhgɨn,§ in tətəni məmə
“Ik pris kəti təhmen eMelkisɨtek aupən,*†
kəni ik onəkol uək rəha pris nian rəfin,
matuvənmatuvən naunun tɨkə.”

7 E nəmiəgəhiən rəha Krɨsto e nəhue nɨftəni u, in tətəfaki kəm Uhgɨn, mətətapuəh
o nasiruiən, mətasək əfəməh, nəhu nəhmtɨn tətaiəh. Uhgɨn tatos nəsanəniən o
nosmiəgəhiən in e nɨmɨsiən. Kəni in təmatɨsiai Uhgɨn, kəni matol nəuian,‡ kəni o nati
u, Uhgɨn təmətəu in.§ 8 Nati əpnapɨn məmə Krɨsto in Nətɨ Uhgɨn, mətəu in təmətəu
nahməiən. Tol lanəha, nahməiən rəha Iesu, təmol in təhrun vivi nɨpətɨ noliən nəuia
Uhgɨn,* 9 kəni təmuva iətəmi təhmen agɨn rəha noliən uək rəha pris asoli agɨn rəhatah.
Kəni in təmol suaru o nosmiəgəhiən itulɨn rəhan nətəmimi mɨn u kautol nəuian, matos
vivi ilah, matuvən matuvən naunun tɨkə. 10Kəni Uhgɨn təməfən nərgɨn u kəm in, məmə
in pris asoli agɨn təhmen əmə e suah uMelkisɨtek aupən.†

11 Itɨmah iəmotos nəghatiən tepət məmə iəkotəni=pɨnə kəm təmah, məmə Iesu in pris
asoli agɨntəhmeneMelkisɨtek. Mətəutiəkɨspɨkonəni-viviən ilahrəfinkəmtəmah,mətəu-
inu itəmah nəutəlpah pɨk o nətəuiən nati kəti kəni motəhrun. 12 Itəmah nəmotəhatətə
nuvəh rəkɨs, kəni təuvɨr məmə itəmah nɨnəhuva rəkɨs nəgətun mɨn rəha nəghatiən rəha
Uhgɨn. Mətəu kəpə, itəmah nautol əmə lanəha. Rəueiu əha, kəkeikei kəgətun mɨn
itəmah, tətuəuin mɨn, e nəukətɨ nəghatiən mɨn rəha Uhgɨn. Nɨpəhriəniən u, itəmah
nəsotəhmeniənonuniənnauəniən əskasɨkmɨn,mətəunəkotəhmen əməməmənəutəmah
əhanəh.‡ 13 Mətəu e nətəmimi mɨn u nətəm kəutəmah əhanəh lanəha, ilah u iəpəou
mətmətɨg mɨn, kəutəkəku əhanəh, kəsoteinatɨg vivi əhanəhiən o nəhruniən nəgətuniən
mɨn rəha noliən əhruahru. 14Mətəu nauəniən əskasɨk in nɨg nətəmi rəhalah nəhruniən
tɨnɨməhtə rəkɨs, nətəmkəmotəgətun rəhalah nətəlɨgiən o nəhruniən natimnati pɨsɨn pɨsɨn
mɨn iətəm təhruahrumɨne iətəm tərah, kəni ilahmautol iətəm təuvɨr,§ in əmə in əmə.
* 5:1 Hip 2:17; 7:27; 8:3; 9:9 † 5:2 Hip 2:17-18 ‡ 5:2 Hip 4:15; 7:28 § 5:3 Lev 9:7; 16:6-15; Hip 7:27; 9:7
* 5:4 Hip 5:1-4 kəutəghati əhruahru e uək iətəmpris asoli agɨnmɨn kəmotol aupən,muvamətəuarus nian nətəmRom
kəmotərəkɨnNimə Rəha Uhgɨn e nu fote tɨnuvən rəkɨs uərisɨg Iesu təpanɨmɨs. † 5:4 Eks 28:1; Nam 18:7 ‡ 5:5 Sam
2:7; Uək 13:33; Hip 1:5 § 5:6 Sam 110:4 * 5:6 Jen 14:18-20; Sek 6:13; Hip 5:10; 6:20; 7:1-22 † 5:6 Melkisɨtek
(Jen 14:18) in kig rəha Salem (Salemu, nɨpətɨn u, Nəməlinuiən) kəni in pris rəha Uhgɨn Ilɨs Pɨk. In təmətatɨg e nian rəha
Epraham. Krɨsto in təhmen eMelkisɨtekmətəu-inu in prismɨne in kigmɨn. Mətəu nəuanɨləuɨs rəha Eronmɨn, ilah pris
mɨn əmə, mətəu səniəmə kigmɨn; KəniMelkisɨtek in pris itulɨn iətəmUhgɨn təməfəri aupənagɨn, uərisɨg təfəri Eron. Hip
7:2. ‡ 5:7 Luk 22:42 § 5:7 Mat 26:36-46; Mak 14:32-42; Luk 22:39-46 * 5:8 Fɨl 2:6-8 † 5:10 Sam 110:4; Hip
5:6 ‡ 5:12 1Pitə 2:2 § 5:14 Rom 16:19
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6
1 Tol lanəha, təuvɨr məmə kitah okəsotəgətun mɨniən nəukətɨ* nəgətuniən rəha

nəhatətəiən e Krɨsto, mətəu pəh kitah okautəkeikei mautol məmə okohməhtə e Iesu
Krɨsto. Kitah kɨnotəuhlin rəkɨs itah e noliən mɨn iətəm kotəhrun niti-pəniən itəmi e
nɨmɨsiən.† Kitah kɨnotəhatətə rəkɨs e Uhgɨn. Təhmen əmə məmə kɨnotafəl rəkɨs nɨmei
nimə. Nian əha rəueiu in rəha nuvləkɨniən nimə. 2 Kitah kɨnotəhrun rəkɨs nəgətuniən
mɨn rəha noliən pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəha nəueiuiən mɨne nələhu-pəniən nəhlmɨtəmi e rəhn-
kapə iətəmimi o nəfakiən lan. Kəni kitah kɨnotəhrun rəkɨs məmə kitah okotauməhtul
mɨn e nɨmɨsiən, kəni motəhrun mɨn məmə Uhgɨn otakil nətəmimi, kəni məfən nalpɨniən
itulɨn rəhan kəmnətəmkautol təfagə tərah. Natimnati mɨn u, kitah kɨnotəghati rəkɨs lan,
təsəuvɨriən məmə kitah kəutɨsɨmaru e nəghatiən kətiəh mɨn əmə nian rəfin. 3Kəni kitah
okəhuva nətəmimi nətəmkɨnohmətə rəkɨs okəmə Uhgɨn təmegəhan e tah.

4 ?Okotalkut məmə okotol lanu lan, mətəu təhro e nətəmimi nətəm kəməhuva o Uhgɨn
mətəu rəueiu kɨnotəpəh Uhgɨnmotəuhlinmɨn nəmtahlah o Krɨsto? Ilah kəha, ilah nətəm
kəmoteh nəhagəhagiən,‡ kəni kɨnotun askəuvɨn rəkɨs nauəniən e negəu e neai iətəm
Uhgɨn tətəfa,§ kəni mɨnautəhrun məmə in təuvɨr, kəni mɨnautos rəkɨs o Narmɨn Rəha
Uhgɨn.* 5 Kəni ilah u, nətəm kɨnotəhrun askəuvɨn rəkɨs məmə nəghatiən rəha Uhgɨn in
təuvɨr,† ilah kɨnotətəu rəkɨs nəsanəniən rəha Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn iətəm otəsuvəhiən
tuva. 6 Mətəu nəmə ilah kəmotəuhlin nəmtahlah o Uhgɨn, suaru kəti tɨkə mɨn məmə
okotəuhlin=pamɨn ilah o Uhgɨn.‡ Ilah kəmotərəkɨn aru əmə ilah, mətəu-inu təhmen=pən
əmə məmə kɨnotəhti=pən mɨn əmə Nətɨ Uhgɨn e nɨgi kəməluau, motəfəri mɨn e nəhmtɨ
nətəmimi, kəni ilahmɨnəutəuvsanmɨn lan, məutərəkɨn.

7 Nɨkim təhti-to nati u. Nɨftəni u tatos vivi nuhuən iətəm tətəfuv, in nauəniən tepət
lan rəha nətəmi mɨn u kautol uək ikɨn. Uhgɨn nɨkin tagiən pɨk ohni, kəni nəuvɨriən
rəhan tətatɨg lan. 8Mətəu nɨftəni iətəm kapɨli-apɨli mɨne manuvehli tateviə əmə ikɨn, in
təsəuvɨriən o nati kəti. Tɨnətaiu əmə o nərəkɨniən. E naunun, nɨgəmotus natimnati iətəm
kəutatɨg lan.

9 Piak mɨn, nati əpnapɨn iəu iətəghati lanu kəm təmah, mətəu iəkəhrun vivi məmə
itəmah nəsotəhmeniən e nɨftəni tərah kəha. Iəkəhrun vivi məmə itəmah nautos na-
timnati mɨn u iətəm təuvɨr mapirəkɨs, iətəm Uhgɨn təməfɨnə kəm təmah mətəu-inko in
tatosmiəgəh itəmah. 10 Uhgɨn ko təsaluiən e rəhatəmah uək mɨn nəmotol mətəu-inu
Uhgɨn rəhan noliən təhruahru əmə nian rəfin. Kəni ko in təsoliən nati əpnapɨn e noliən
təuvɨr rəha nolkeikeiən iətəm nəmotol kəm in, kəni mautol əhanəh, nian nəmotasiru
e rəhan mɨn nətəmimi.§ 11 Itɨmah iəkotolkeikei məmə itəmah rəfin nəkautəkeikei
mautos nolkeikeiən iətəm nəkautol, mautol məmə otatuvən e naunun, kəni itəmah
nəkotos nati konu iətəm nəmautələhu=pən əskasɨk rəhatəmah nətəlɨgiən lan.* 12 Itɨmah
iəsotolkeikeiən məmə nəkotəlpah, mətəu iəkotolkeikei məmə onəkotos noliən† rəha
nətəmimimɨn ko nətəmkəmotaiu aupən. Ilah kəmotəhatətə əskasɨk e Uhgɨn kənimautol
rəhalah nətəlɨgiən təfəməh.‡ Mautol lanəha, kəni rəueiu, ilah kɨnotos rəkɨs natimnati
iətəmUhgɨn təməni əskasɨk rəkɨs məmə rəhalah.§

Rəhatah agke tətatɨg e negəu e neai
13Nəniəskasɨkiən kəti tol lanu, iətəm Uhgɨn təməni kəm Epraham aupən. Nian Uhgɨn

təmolnəniəskasɨkiənrəhan, kəninərgɨnkəti tɨkəmɨnməmə inotosmolnəniəskasɨkiən lan
rəhan təfɨgəm. Mətəu-inunərgɨn in ilɨs tapirəkɨsnərgɨnmɨnrəfin. Tol lanəha,Uhgɨn təmos
nonauvɨl aru əmə e nərgɨn, mətəni məmə,* 14 “Iəu oiəkəhlman e rəhak nəuvɨriən kəm ik,
iahgin. Iəu oiəkol rəham nəuanɨləuɨs otepət.”† 15Mətəu-inu Epraham rəhan nətəlɨgiən
* 6:1 Hip 5:12 † 6:1 Hip 9:14 ‡ 6:4 Hip 10:32 § 6:4 Efəs 2:8 * 6:4 Kəl 3:2 † 6:5 Sam 34:8 ‡ 6:6 2Pitə
2:21 § 6:10 Mat 10:40,42 * 6:11 Hip 3:6 † 6:12 Hip 13:7 ‡ 6:12 Jem 1:3; Nəh 13:10; 14:12 § 6:12 Hip
10:36 * 6:13 Jen 22:16 † 6:14 Jen 22:17
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təfəməh, in təmətəhtahninmatuvənmatuvən, mətəuarus nian in təmos natimnati mɨn u
iətəmUhgɨn təməniəkɨs məmə otəfən kəm in.‡

16Nian iətəmimi tatos nonauvɨl e nərgɨ iətəmi asoli kəti rəhan,§ kəni nonauvɨl u rəhan
tətəlis rəhannəghatiən təfɨgəm. Kəninətəmimiokotəkeikeimotəhatətə e rəhannəghatiən,
ko kəsorgəhu mɨniən ohni.* 17 Uhgɨn təmos nonauvɨl e nərgɨn lanəha, mətəu-inu in
tolkeikeiməməotolnətəmimimɨnunətəmokotosnatimnatimɨn iətəmin təməniəskasɨk,†
ilah okotəhrun vivi məmə rəhan nəlpəkauiən, ko təsəuhliniən nian kəti.‡ 18 Uhgɨn
tatos nonauvɨl lanəha məmə otəfəri nətəlɨgiən rəhatah u, nətəm kɨnohiet rəkɨs motagɨm
kəni məutarəriə lan. Kəni pəh kitah kotaskəlɨm əskasɨk noliən əha iətəm Uhgɨn tɨnəfa
rəkɨs kəm tah, məmə kitah okotarəriə əskasɨk e nəniəskasɨkiən mɨn rəhan. Nati mil u,
nəniəskasɨkiən mɨne nonauvɨl rəhan, ilau ko kəsuəuhlin mɨniən nian kəti, mətəu-inu
Uhgɨn, təseiuəiən nian kəti.

19 Kitah kotələhu=pən rəhatah nətəlɨgiən təskasɨk o nosiən natimnati mɨn əha, tol
lanəha, mol məmə nuhuiniən u, in təhmen e agke kəti iətəm tətaskəlɨm vivi rəhatah
nəhatətəiən,§məmə nati kəti otəsəlauəliən lan kəniməsiuvi rəkɨsmɨniən itah. Nuhuiniən
u tatiti=pən itah kautəhuvən=pən e napən rəha Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn mautəhuvən ikɨnu
imaUhgɨn əpəha ilɨs enegəueneai.* 20 Ikɨn əha, Iesu tɨnuvənrəkɨs ikɨnrəhatah lan,məmə
oterəh e suaru rəhatah.† In təmuva rəkɨs pris asoli agɨn‡ təhmen əmə e pris uMelkisɨtek§
aupən, kəni in otatos uək u nian rəfin, naunun tɨkə.

7
Melkisɨtek

1 Suah u, Melkisɨtek,* in kig rəha Salem,† kəni in pris rəha Uhgɨn u Ilɨs Pɨk Agɨn. Aupən,
nian Epraham təmuvən e nəluagɨniən ilah kig mɨn, kəni in təmol win e lah. Kəni in
mɨnɨtəlɨg mɨnətuva. Melkisɨtek, in təmuvən meruh Epraham e suaru, kəni in təməfaki
mətapuəh=pən kəm Uhgɨn məmə otəhlman e nəuvɨriən kəm Epraham. 2Kəni Epraham,
təmos rəkɨs tait‡ e rəhan natimnati mɨn iətəm təmol win lan e nəluagɨniən, kəni məfən
kəmMelkisɨtek. Melkisɨtek u, nɨpətɨ nərgɨn konu, “Kig rəha Nəhruahruiən.” Kəni nərgɨn
kəti mɨn u, kətauɨn lan məmə Kig rəha Salem, nɨpətɨn u məmə, “Kig rəha Nəməlinuiən.”
3 Nauəuə Rəha Uhgɨn təməsəghatiən e rəhan tatə mɨne mamə mɨne nəuanɨləuɨs mɨn.
Kəni təsəniən nian təmair lan, mɨne nian iətəm təmɨmɨs lan. Təhmen əmə məmə in
təməsɨmɨsiən, in tatol əhanəh uək rəha pris. Tol lanəha, nəkeruh məmə in təhmen
nəuvetɨn e Nətɨ Uhgɨn u in pris itulɨn kəti.§

4Nɨkim təhti-to Melkisɨtek. In iətəmi asoli kəti. Nati əpnapɨnməmə tɨpɨtah u Epraham
in iətəmi asoli, mətəu in təmətɨsiai pɨk Melkisɨtek, mətəfən rəhan tait kəm in rəha
natimnati mɨn iətəm təmol win lan e nəluagɨniən.* 5 Kitah kotəhrun məmə, e nu mɨn
rəfin, nətəm Isrel ilah kotəkeikei mautəfən rəhalah tait kəm nəuanɨləuɨs mɨn rəha Lifai,
ilah u pris mɨn, təhmen=pən əmə məmə inu Lou rəha Uhgɨn tətəni mɨne. Nati əpnapɨn
məməprismɨn əha ilahmɨnnəuanɨləuɨsmɨnrəhaEpraham, təhmenenətəmimimɨnrəfin
rəha Isrel, mətəu pialahmɨn u nətəm Isrel, kotəkeikei mautəfən tait kəm lah.

‡ 6:15 Jen 21:5 § 6:16 E noliən rəha nəlisiən nəghatiən təskasɨk, nəmə kitah kəti tolkeikei məmə otol lanəha, kəni
in tatos nonauvɨl e nəmanɨn uə nəuvɨnɨn. Mətəu nətəm Isrel aupən, ilah kəmautos nonauvɨl e nərgɨ iətəmi asim kəti,
uə nati kəti iətəm tasim, kəni nian nətəmimi nəuvein kəutətəu, kəni ilah kəutəhatətə e nəghatiən iətəm kautəni. Ko
kəsotorgəhu mɨniən ohni, mətəu-inu nərgɨn əha kəmotəni, in tətəlis-ərain nəghatiən təskasɨk. * 6:16 Eks 22:11
† 6:17 Rom 4:16 ‡ 6:17 Nam 23:19; Tait 1:2 § 6:19 Fɨl 3:12 * 6:19 Lev 16:2; Hip 9:2,3,7 † 6:20 Hip
4:14 ‡ 6:20 Hip 2:17 § 6:20 Hip 5:16 * 7:1 Jen 14:17-20 † 7:1 Nərgɨn əha, Salem, in nərgɨn əuas rəha
Jerusɨləm aupən. Nərgɨn əha, Salem, nɨpətɨn u “nəməlinuiən.” ‡ 7:2 Tait u məmə: Nəmə iətəmi kəti tatos nati ilah
ten, nəmə pɨkəh uə nəuanɨgi uəməni, kəni tos rəkɨs kətiəh e natimnati ten konu məmə təfən kəmUhgɨn uə kəm iətəmi
kəti, nati kətiəh konu kəutəni məmə “tait.” § 7:3 Sam 110:4 * 7:4 Jen 14:20
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6Melkisɨtek u, in səniəmə nəuanɨləuɨs kəti rəha Lifai. Mətəu in təmos tait mɨn u rəha
natimnati rəha Epraham. Kəni in təməfaki=pən kəmUhgɨnməmə otəhlman e nəuvɨriən
rəhan† kəm Epraham u, Uhgɨn təməfən rəhan nəniəskasɨkiən kəm in. 7 Kəni təhruahru
agɨn məmə iətəmimi iətəm tatos nərgɨn asoli otəfaki məmə Uhgɨn otəhlman e nəuvɨriən
tatuvən e iətəmimi iətəm ləhtəni əmə lan. 8 Kəni pris mɨn nətəm kautos tait u, ilah
nətəmimi əmə, nətəm okəmanohmɨs. Mətəu Melkisɨtek u, in tatos tait, kətəni məmə
in tətəmiəgəh.‡§ 9 Epraham təmətəou rəhan tait tatuvən kəm Melkisɨtek lanəha, kəni
kəhrun nəniənməmə Lifai iətəm tatos tait rəha Isrel, in mɨn təməfən tait kəmMelkisɨtek
mətəu-inu Lifai in mipɨn tərah rəha Epraham. 10 Mətəu-inu nian Melkisɨtek təmeruh
Epraham, Lifai təməsair əhanəhiən. Mətəu nian Epraham təmətəou lanəha tait tuvən
kəm Melkisɨtek, in təhmen əmə məmə rəhan u nəuanɨləuɨs, Lifai, in mɨn təmətəou=pən
tait kəmMelkisɨtek, mətəu-inko in tɨnətatɨg rəkɨs e nɨpətɨ rəhan kəha.*

Krɨsto təhmen eMelkisɨtek
11Prismɨnrəfinrəha Isrel kəmotsɨpənenəuanɨləuɨs rəhaLifai. Uhgɨn təməniməməpris

mɨnkəhaokautol natimnati pɨsɨnpɨsɨnmɨn. Kəniuək rəhalah, innəukətɨLou iətəmUhgɨn
təməfən kəmnətəm Isrel. Mətəu uəkmɨn rəfin iətəmpris mɨn kəmotol, kəsotəhmeniən† o
noliən rəfinnatimnati iətəmUhgɨn tolkeikei e nətəlɨgiənmɨnenɨki nətəmimi.‡ Tol lanəha,
pris kəti mɨn təkeikei muva. In təsɨsɨpəniən e nəuanɨləuɨs rəha Lifai mɨne Eron,§ mətəu-
inu uək rəha pris mɨn əha təsəhmeniən. Kəpə. Pris pɨsɨn kəti təkeikei muva iətəm in
təhmen e Melkisɨtek. 12 Nian noliən rəha nɨtəpɨniən pris tətəuhlin, kəni Lou okəkeikei
kəuhlin mɨn. 13Otəkeikei mol lanu lan mətəu-inu, kitah kəutəghati e Iərmənɨg rəhatah,
iətəm təmsɨpən e nəuanɨləuɨs pɨsɨn kəti iətəm iətəmi kəti tɨkə e nəuanɨləuɨs əha təmol uək
e oltə təhmen e pris kəti. 14Kitah kɨnotəhrun rəkɨs məmə Iərmənɨg rəhatah in təmsɨpən
e nəuanɨləuɨs rəha Juta,* kəni nian Lou rəha Mosɨs təmətəghati e uək rəha pris mɨn, in
təməsəghati agɨniən e nəuanɨləuɨs u.

15 Mətəu təuvɨr əmə, mətəu-inu kitah kinotəhrun məmə pris kəti mɨn təmuva rəkɨs,
iətəm təhmen e Melkisɨtek. 16 Lou təməni məmə pris mɨn kotəkeikei motsɨpən e
nəuanɨləuɨs rəha Lifai, kəni nati əpnapɨn Iesu təsɨsɨpəniən e nəuanɨləuɨs əha, mətəu in
təmuva pris kəti. Kəni in təmos uək rəha pris e nati kəti iətəm təsanən mapirəkɨs Lou,
mapirəkɨs nəuanɨləuɨs rəha Lifai. In təmos uək rəha pris e nəsanəniən rəha nəmiəgəhiən
u rəhan iətəmnaunun tɨkə. † 17Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Ik pris kəti təhmen eMelkisɨtek‡ aupən,
kəni ik onatol uək rəha pris nian rəfin,
matuvənmatuvən naunun tɨkə.”

18 Kəmələhu kalɨn Lou aupən, mətəu-inu rəhan nəsanəniən tɨkə, in təsasiruiən, ko
təsoliən nati kəti.§ 19 Mətəu-inu Lou əha, təruru nələhu əhruahruiən nati kəti.* Kəni
rəueiu əha, noliən pɨsɨn kəti iətəm təuvɨr mapirəkɨs, in tɨnos nɨmein, məmə kitah
okotələhu=pən rəhatah nətəlɨgiən lan. Kəni in suaru rəhatah u, o nuvəniən iuəkɨr o
Uhgɨn.†

20Uhgɨn təməni əskasɨk məmə Krɨsto in otol uək rəha pris matuvən matuvən naunun
tɨkə, kəni təmos nonauvɨl ohni, məmə rəhan nəghatiən otəfɨgəm. Mətəu təməsosiən
† 7:6 Jen 14:19,20 ‡ 7:8 KətəniməməMelkisɨtek tətəmiəgəhmətəu inu Nauəuə Rəha Uhgɨn təsəniənməmə təmɨmɨs
nian kəti mɨne. Hip 7:3 § 7:8 Hip 5:6 * 7:10 Nati kɨsɨl kəhləgətun məmə Melkisɨtek in ilɨs tapirəkɨs pris
mɨn u nəuanɨləuɨs rəha Lifai. Kətiəh u, Melkisɨtek in təməsɨmɨsiən, tətəmiəgəh əmə. Keiu u, tɨpɨ Lifai u Epraham, in
təmatəfən tait rəhan kəmMelkisɨtek. Kɨsɨl u, Melkisɨtek təməfaki=pən kəm Uhgɨn məmə otəhlman e nəuvɨriən rəhan
kəm Epraham, mətəu səniəmə Epraham təməfaki=pən rəha Melkisɨtek. † 7:11 Hip 7:18,19; 8:7 ‡ 7:11 Hip 10:1
§ 7:11 Nian Uhgɨn təməfən Lou kəm Mosɨs, təməni məmə pris mɨn rəfin okohiet e nəuanɨləuɨs rəha Lifai. Eron in
təmsɨpən e nəuanɨləuɨs rəha Lifai, kəni in təmaupən pris asoli agɨn rəha Isrel. * 7:14 Jen 49:10; Mat 1:3; 2:6; Nəh 5:5
† 7:16 Jon 1:4; 5:26; Hip 7:25 ‡ 7:17 Jen 14:18; Sam 110:4; Sek 6:13; Hip 5:6,10; 6:20; 7:1-22 § 7:18 Rom 8:3; Kəl
3:21; Hip 9:9; 10:1 * 7:19 Rom 3:20 † 7:19 Hip 4:16; 10:22; Jem 4:8
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nonauvɨl lanəha o prismɨn aupən. 21MətəuUhgɨn təmos əmə nonauvɨl nian Iesu təmuva
pris. Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Iərmənɨg təmos nonauvɨl kəti,
kəni ko otəsəuhliniən nətəlɨgiən rəhan.‡
In tətəni məmə,
‘Ik onəkol uək rəha pris nian rəfin,§
matuvənmatuvən naunun tɨkə.’ ”
22 Uhgɨn təmos nonauvɨl lanəha, matol məmə Iesu tuva mol suaru iətəm tatol kitah
kotəhrun əsas məmə nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən in təuvɨr, mapirəkɨs nəniəskasɨkiən
u aupən.*

23Aupən, prismɨn ilah tepət, mətəu-inu kətiəh tol uəkmatuvənmatuvənmɨmɨs ko, kəti
tos nɨmein, mol uək matuvənmatuvən, mɨmɨs mautol əmə lanəha. Ilah kəsotol itulɨniən
uək. 24Mətəu Iesu, in otos uək rəha pris rəhatah matuvənmatuvən naunun tɨkə, mətəu-
inko, in tətatɨg itulɨn. 25 Tol lanəha, in təhrun nosmiəgəh itulɨn agɨniən itah u, kotɨlpɨn
itah min məmə kəhuvən o Uhgɨn, mətəu-inu in tətəmiəgəh itulɨn mətəghati rəhatah lan
kəmUhgɨn.†

26 O nati u inu, in pris asoli agɨn‡ iətəm in təhmen o nasiruiən e tah. In tasim, kəni
məhruahruvivi, in təsoliənnoliən tərah. In tol pɨsɨnagɨnenətəmkautol təfagə tərah, kəni
in ilɨs tapirəkɨs ilah əpəha enegəueneai. 27 In tol pɨsɨnepris asoli agɨnmɨnuaupən. Nian
rəfin, e nian ilah kautol sakrifais rəha nian əha, kotəkeikei motaupən mautol sakrifais
o nafəl rəkɨsiən təfagə tərah rəhalah.§ Uərisɨg lanko, ilah kəpanotol mɨn sakrifais kəti
mɨn, o nafəl rəkɨsiən təfagə tərah rəha nətəmimi mɨn.* Mətəu nian Iesu tategəhan məmə
in otol sakrifais aru e rəhan nəmiəgəhiən, o noliən tərah mɨn rəha nətəmimi,† kəni mau
kətiəh əmə‡ in təhmenməuaou. 28Lou in tətəfəri pris mɨn nətəmkəsotəhmeniən.§ Mətəu
nonauvɨl rəha Uhgɨn, iətəm tatuərisɨg e Lou, in tətəfəri Nətɨn u,* iətəm təuvɨr məhmen
agɨn† o noliən uək u, matuvən naunun tɨkə.

8
Iesu in pris asoli agɨn təuvɨrmapirəkɨs

1 Kitah kəutəghati e nati u,* mətəu nəukətɨn tol lanu. Kitah kautos pris asoli agɨn kəti,
təhruahru əmə e iətəmi u iəmatəni.† In tɨnətəharəg rəkɨs‡ e nɨkalɨnmaru rəha Iətəmi asoli
əpəha ilɨs e negəu e neai, ikɨn ima rəha nepətiən mɨne nɨsiaiən. 2 In tatol uək əpəha Ikɨn
Tasim Ikɨn e negəu e neai, inu Nima Tapolɨn pəhriən§ iətəmUhgɨn əmə təmiuvi. Səniəmə
iətəmimi iətəm təmiuvi Nima Tapolɨn əha.*†

3Kəməfəri rəfinprisasoli agɨnmɨnuaupən,məməokautəfənnatimnatimɨnkəmUhgɨn,
kəni mautol sakrifais. E suaru kətiəh əmə, rəhatah u pris asoli agɨn, in mɨn otəkeikei
məfən sakrifais kəti kəmUhgɨn.‡ 4Nəmə in tətatɨg əha e nəhue nɨftəni u, kəni ko səniəmə
in pris kəti, mətəu-inu prismɨn əpəha ikɨn kəutatɨg nətəmkautəfənnatimnati kəmUhgɨn,
təhmen əmə məmə inu Lou təməni mɨne. 5 Pris mɨn u, ilah kautol rəhalah uək e narmɨ
nimə əmə iətəm tatɨsɨkəuvɨn§ natimnati mɨn iətəm tətatɨg e negəu e neai. Tol lanəha nian
Uhgɨn təməni=pən kəmMosɨs aupən, məmə otemNima Tapolɨn Asim, in təməni məmə,
‡ 7:21 1Saml 15:29;Mal 3:6 § 7:21 Sam110:4; Hip 5:6; 6:20; 7:17 * 7:22 Luk 22:20; Hip 8:6; 12:24 † 7:25 Rom
8:34; 1Jon 2:1 ‡ 7:26 Hip 2:17; 4:14; 6:20; 8:1 § 7:27 Lev 9:8; 16:6, * 7:27 Lev 9:15; 16:15; Hip 5:1,3 † 7:27
Efəs 5:2 ‡ 7:27 Rom 6:10; Hip 9:12,26,28; 10:10; 1Pitə 3:18 § 7:28 Hip 5:1-2 * 7:28 Hip 1:2 † 7:28 Hip 2:10
* 8:1 Hip 1:3; 2:17; 3:1; 4:14; 6:20; 7:26; 9:11; 10:12; 12:2 † 8:1 Hip 7:24-28 ‡ 8:1 Afin-to futnot e 1:3 § 8:2
Hip 3:6; 10:21; 1Pitə 2:5; Nəh 13:6 * 8:2 Nəkeruh məmə e nauəuə u iətəmi təmətei in tətəsal uərisɨg=pən e Nima
Tapolɨn Rəha Uhgɨn aupən, in aupən e Nimə Rəha Uhgɨn rəha Solomən. In tətəghati nəkeruh nəmə inu katol əhanəh
sakrifais kətan lanko, nati əpnapɨn in tətətei nauəuə uərisɨg e AD 70, mətəu-inu in təmɨtəlɨg=pən uərisɨg e nətəlɨgiən
rəhan e nətuəuiniən rəha natimnati mɨn əha. † 8:2 Hip 9:11,24 ‡ 8:3 Hip 9:14 § 8:5 Kol 2:17; Hip 9:23
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“Onəkəkeikei mateh vivi məmə onəkol natimnati mɨn u təhruahru təhmen əmə e
rəhakmak iətəm iəmolmətəgətun rəkɨs ik lan əpəha ilɨs e nɨtəuət asoli.”*
6 Mətəu rəueiu, Iesu, pris asoli agɨn u rəhatah, in tɨnos rəhan uək iətəm təuvɨr pɨk

agɨn mapirəkɨs uək rəha pris mɨn aupən. Kəni e noliən kətiəh əmə, Iesu in suaru rəha
nəniəskasɨkiən vi rəha nasiruiən u iətəm in təuvɨr mapirəkɨs nəniəskasɨkiən əuas rəha
nasiruiən, mətəu-inu nəniəskasɨkiən vi u, in tətəhtul-pəri e nəghatiənmɨn iətəmkotəuvɨr
motapirəkɨs.†

7 Nəmə nəniəskasɨkiən əuas təməhmen pəhriən agɨn, kəni Uhgɨn təməsəniən məmə
nəniəskasɨkiən vi otuva mos nɨmein. Mətəu nəniəskasɨkiən u əuas təsəhmeniən,‡ tol lan
əha, nəniəskasɨkiən vi təkeikei muva. 8Mətəu Uhgɨn təmeruh nərahiən rəha nətəmimi,
kəni məni məmə,
“Nian əha ikɨn otəpanuva,
iətəm iəu, oiəkol nəniəskasɨkiən vi rəha nasiruiən rəha nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel mɨne

nəuanɨləuɨs mɨn rəha Juta.
9Nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən u,
in otol pɨsɨn agɨn e nəniəskasɨkiən əuas rəha nasiruiən,
iətəm iəu iəmol kəm tɨpɨlahmɨn aupən,
e nian u iətəm iəu iəmos nəhlmɨlahmatit ilahmohiet rəkɨs Ijɨp.
Oiəkol nəniəskasɨkiən vi rəha nasiruiən,
mətəu-inu ilah kəməsotaskəlɨmiən nəniəskasɨkiən u iətəm iəu iəmol kəm lah aupən,
kəni tol məmə iəu iəməpəh ilahməuhlin=pən nəmtahk kəm lah.§
10Kəni iəu, Iərmənɨg, iətəni pətɨgəmməmə,
e nian iətəmotəpanuva,
iəu oiəkol nəniəskasɨkiən vi kəti rəha nasiruiən* kəmnəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel.
Oiəkəfən rəhak loumɨn e rəhalah nətəlɨgiən,
kəni iəkətei rəkɨs=pən e nɨkilah,†
kəni iəu iəkuvamol Uhgɨn əhruahru rəhalah,
kəni ilah okəhuvamotol rəhak əhruahru nətəmimi.‡
11 Ilah kəti ko təsuvəniənməgətun nətəm iman ikɨnməmə,
‘Ik onəkəkeikei məhrun Iərmənɨg u.’
Kəni iətəmimi kəti ko təsuvəniənməni=pən nəghatiən u kəmpian,
mətəu-inu ilah rəfin okotəhrun iəu,§
tətuəuin e nətəmi əpnapɨnmɨn
muvənmətəuarus=pən nətəmkautos nərgɨn asoli mɨn.
12Mətəu-inko, iəu, oiəkasəkəhruin ilah o rəhalah noliənmɨn iətəm təsəhruahru agɨniən.
Iəu oiəkafəl rəkɨs noliən tərahmɨn rəhalah,
kəni iəu oiəkalu e noliən tərahmɨn rəhalah.”*†

13NianUhgɨn tətəghati enəniəskasɨkiənrəhanasiruiənu,məmə innəniəskasɨkiənvi, in
tətəniməmə tateruhnəniəskasɨkiənrəhanasiruiənaupən, tɨnəuas rəkɨs,məməko təsoliən
mɨnnati kəti əharəueiu. Kəninati u tɨnəuasuko təsolmɨniənnati kəti, otəsuvəhiən təsatɨg
mɨniən.

9
Ikɨn Tasim Ikɨn e nəhue nɨftənimɨne Ikɨn Tasim Ikɨn e negəu e neai

1Kəni e nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən iətəm təmaupən matɨg, nətəm Isrel kəmotəkeikei
motohtəu=pən suaru əhruahru mɨn o nəfakiən. Kəni Nima Tapolɨn Asim, in rəha nəhue
nɨftəni əmə u. 2 Nətəmi aupən u, kəmotiuvi Nima Tapolɨn Asim u,* mautol nəuan kəti
* 8:5 Eks 25:40 † 8:6 Hip 8:8-13; Luk 22:20; Hip 7:22; 9:15; 12:24 ‡ 8:7 Hip 7:11,18; 10:1 § 8:9 Eks 19:5-6
* 8:10 Rom 11:27 † 8:10 Lou əuas mɨn u, kəmətei=pən e kəpiel keiu kuepin-epin. 2Kor. 3:3; Hip 10:16 ‡ 8:10
Esik 11:20 § 8:11 Aes 11:9; Jon 6:45 * 8:12 Aes 43:25; 64:9; Maeka 7:19; Hip 10:17; Jer 31:31-34 † 8:12 Hip
10:16 * 9:2 Eks 25:8,9
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əpəha nəlugɨn əhruahru, kəmotətɨhli nəuan keiu. Nəuan iətəm tətaupən lan, kautəni
məmə Ikɨn Tasim Ikɨn.† E nəuan əha, kəmotələhu=pən nati kətaharu-pəri lait lan‡ ikɨn,
mɨne tepɨl kəti iətəmkəməlɨn-pəri pɨret asimmɨn lan.§

3Kəmiuvi pəsɨg=pən napən e nəuan uərisɨg, kəni nəuan əha, kətəni məmə, “Ikɨn Tasim
Agɨn Ikɨn.”* 4 Ikɨn əha, nati kəti əha ikɨn kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip, iətəm
katəmki=pən nati pien-pien lan, katuvan. Kəni ikɨn əha, Bokɨs rəha Nəniəskasɨkiən Rəha
Nasiruiən† tətəharəg əha ikɨn. Bokɨs u kəmol e nɨgi, kəni kəuveg e aiən u kol tətoraip-
oraip. Kəni e nɨpəgnəua Bokɨs əha, pətəl kəti əha ikɨn kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip,
kəmargɨn=pənpɨret umana,‡nəuannəuvetɨn ikɨn. Konukəmələhu=pənmɨnkasɨkɨnrəha
Eron e Bokɨs u, kasɨkɨn u aupən Uhgɨn təmol teviə mɨn.§ Kəni kəpiel mil keiu əha ikɨn,
iətəmkuepin-epin, kəmətei rəkɨs=pən Lou ilah ten e lau.* 5Kəni ilɨs e rəhn-kapə Bokɨs u,
narmɨ Jerəb rəha Nəhagəhagiən,† ilau keiu əha ikɨn. Kətiauvi pəsɨg nɨməlməlɨlau o Ikɨn
Katɨlpɨn Niəməha rəha Uhgɨn Ikɨn.‡§ Mətəu ko iəsəniən natimnati mɨn u, mətei əlkələh.

6Nian kəmotəlɨn vivi rəfin natimnati mɨn u, pris mɨn kotəhrun nuvəniən imə miet e
nəuan iətəm tətaupən nian ilah kautol uək rəha nəfakiən.* 7 Mətəu pris asoli agɨn, in
əmə təhrun nuvəniən imə e Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn. Mətəu ko təsuvəniən nian rəfin.† In
təhrun nuvəniən nian kətiəh əmə e nu mɨn rəfin.‡ Kəni nian in tatuvən, in təkeikei mos
nɨrə, kənimol sakrifais lan o noliən tərah rəhan,§ kənimatɨgmolmɨn o noliən tərah rəha
nətəmimi,* iətəm ilah kotəruruməmə kautol təfagə tərah.

8Kəni enatimnatimɨnu,NarmɨnRəhaUhgɨn tətəgətunməmə, nianNimaTapolɨnAsim
aupən təmətəhtul əhanəh, kəni suaru† tɨkə əhanəh o tah o nuvəniən e Ikɨn Tasim Agɨn
Ikɨn. 9 In təhmen əmə e narmɨ nati kəti‡ iətəm tətəgətun e nian u iətəm kotatɨg lan u
rəueiu. Natimnatimɨn iətəmprismɨn kautəfən kəmUhgɨn,mautol sakrifais lan kəm in,§
natimnatimɨnu, kəsotəhmeniənonələhu əhruahruiənnɨki nətəmiminətəmkəutəhuva o
nəfakiən. 10Mətəu-inunəfakiən əuas aupən, in tətəgətun əmə suarumɨn iətəmkautəni pɨk
noliən rəha nauəniən* mɨne nəmnɨmiən† mɨne neikuasiən.‡ Natimnati mɨn u, ilah nati
rəha nɨpətɨtəmi əmə. Mətəu noliən mɨn əha, ilah katipə fɨgəm əmə kəti rəha nətəmimi,
matuvənmətəuarus=pən nian Uhgɨn otəuhlin natimnati mɨn rəfin kəhuvamotɨvi mɨn.§

Nɨmɨsiən rəha Iesu
in sakrifais kəti iətəm in təuvɨrmapirəkɨs agɨn

11Mətəu rəueiu əha, Krɨsto tɨnuva rəkɨs, kəni inpris asoli agɨn iətəmtəməmkinatimnati
təuvɨrmɨn,mɨnuva.* Kəni in təmuvən imə eNimaTapolɨnAsim iətəmtəuvɨr təhmɨnmɨn,
mapirəkɨs iətəm təmaupən.† Nimə əha, in səniəmə nati kəti iətəmnətəmimi kəmotol, kəni
† 9:2 Eks 26:33,34 ‡ 9:2 Eks 25:31-40; Jon 8:12; Nəh 1:20 § 9:2 Eks 25:23-29; Jon 6:35,48 * 9:3 Eks 26:31-33
† 9:4 Bokɨs rəhaNəniəskasɨkiənRəhaNasiruiənu, in “CovenantBox,”uə “Bokɨswe i SaenblongPromes.” Eks25:10-22
‡ 9:4 E nian rəhaMosɨs, Uhgɨn təməfən pɨret təmsɨpən e neai, nərgɨn umana. Eks 16:31-33; Jon 6:48-51. § 9:4 Nam
17:1-10 * 9:4 Eks 31:18 † 9:5 Jerəbmil u ilau, kətəniməmə Jerəbmil rəhaNəhagəhagiən,mətəu-inunəhagəhagiən
asoli rəha nəuvɨriənmɨne nəsanəniən rəha Uhgɨn tətatɨg e nəlugɨn e lau. Nian nəuvein ilau katuos nəhagəhagiən rəha
Uhgɨnmətian əhakəti. (Esik 1:4-21; 10:9-22; Sam18:10) ‡ 9:5 IkɨnKatɨlpɨnNiəməha rəhaUhgɨn Ikɨn, inko, rəhn-kapə
Bokɨs rəha Nəniəskasɨkiən ilɨs ikɨn. Ikɨn əha, nəhagəhagiən asoli rəha nəuvɨriən mɨne nəsanəniən rəha Uhgɨn tətatɨg
ikɨn. Nətəmimi kotəruru nuvəniən imə Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨnməmə okeruh nati mɨn u, mətəu pris asoli agɨn əmə. Kəni
in təsuvəniənnian rəfin. Nian kətiəh əmə e nu kətiəh tatuvən. Pris asoli agɨn təhrunnuvəniən imə IkɨnTasimAgɨn Ikɨn,
in təmki nɨrə rəha sakrifais kənimuvən kənimol nɨrə təfələfəl=pən e rəhn-kapə bokɨs u. Noliən əha, in nəmtətiən təuvɨr
kəti, iətəm tətəgətun məmə nətəmimi okotəkeikei mohmɨs o rəhalah noliən tərahmɨn. Mətəu e nɨmɨsiən rəha sakrifais
iətəmnɨrə in nəmtətiən lan, in tatɨlpɨnniəməha rəhaUhgɨn. § 9:5 Eks 25:17-22; Hip 4:16 * 9:6 Nam28:2-4 † 9:7
Lev 16:2 ‡ 9:7 Lev 16:34 § 9:7 Lev 16:3,11,14; Hip 5:3 * 9:7 Lev 16:15 † 9:8 Luk 23:45; Jon 14:6; Hip
10:19-20 ‡ 9:9 Hip 10:1-2 § 9:9 Hip 5:1; 8:3 * 9:10 Lev 11:2-23 † 9:10 Nam 6:3; Kolosi 2:16 ‡ 9:10 Lev
11:25,28,40 § 9:10 “Nian Uhgɨn otəuhlin natimnati mɨn rəfin kəhuvamotɨvimɨn” tətəghati e nian Krɨsto təmɨmɨs o
noliən tərah. * 9:11 Hip 10:1 † 9:11 Hip 8:2; 9:24
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səniəmənati kəti rəha nəhue nɨftəni u. 12NianKrɨsto təmuvən imə e Ikɨn TasimAgɨn Ikɨn,
təməsuvəniənenumɨn rəfin, təhmenepris asoli agɨnmɨnaupənkəmautol. In təmolmau
kətiəh əmə, kəni təhmen,mətəu-inu in təsosiənnɨra nənimɨne nɨra kaumuvən iməməmə
otos rəkɨs təfagə tərah. Kəpə, in təmos aru əmə nɨran, muvən imə, kəni in əmə təmətəou
nəhmtɨtahmɨtɨs itah e təfagə tərahmɨn.‡

13E noliən rəha nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən aupən, kəmol=pən nɨra nəni mɨne kau,
uə nəuanəhmtau e kau iətəmkəmuvan əhtuv e oltə, kol=pən e iətəmi kəti iətəm tamɨkmɨk
e nəhmtɨ Uhgɨn məmə nɨpətɨn taruətuəh, namɨkmɨkiən tɨkə lan. 14Mətəu nɨra Iesu§ in
tatos nəsanəniən asoli tapirəkɨs natimnati mɨn u.* Krɨsto in təmol aru sakrifais lan,
e nəsanəniən rəha Narmɨn iətəm tətatɨg itulɨn. In sakrifais kəti iətəm təhruahru agɨn,
nərahiən kəti tɨkə lan. Tol lanəha, kəni nɨran in tatos nəsanəniən, təhmen o nafəliən
nɨkitəmah† o noliən mɨn iətəm kotəhrun niti-pəniən itəmi e nɨmɨsiən, məmə itəmah
onəkotəfaki əmə kəmUhgɨn iətəm tətəmiəgəh.‡

15 O natimnati mɨn u iətəm Iesu təmol, in suaru o nosiən nəniəskasɨkiən vi rəha
nasiruiən.§ Uhgɨn təmauɨnenətəmimirəhan, kəniməni əskasɨkkəmlahməmənatimnati
təuvɨr mɨn u, in rəhalah. Kəni natimnati mɨn u, ko kəsohkəiən nian kəti,* mətəu
okəutatɨg itulɨn. Ilah okotos natimnati mɨn u, mətəu-inu rəueiu nɨmɨsiən rəha Krɨsto
in tɨnətəou rəkɨs nəhmtɨ təfagə tərah rəha nətəmimi mɨn u nətəm kəmotatgəhli Lou rəha
nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən iətəm təmaupənmatɨg.

16Nəmə Iesu təsɨmɨsiən lanəha, kəni rəhan nətəmimi okəsotosiən natimnati təuvɨrmɨn
iətəm in təməniəkɨs məmə rəhalah. Mətəu-inu nəmə iətəmi kəti tol nəniəskasɨkiən kəti
məmə rəhannatimnati otuvən o iətəmi pɨsɨn kəti nian in otɨmɨs, kəni iətəmiu in otəkeikei
mɨmɨs pɨpɨm, konu nəniəskasɨkiən rəhan in otətatɨg mətəmiəgəh. 17 Nəniəskasɨkiən
kəti tol lanəha, təsatɨgiən məsəmiəgəhiən nian iətəmimi təməni tətatɨg əhanəh. Rəhan
nəniəskasɨkiən in otətatɨg matəmiəgəh əmə nian in tɨnɨmɨs rəkɨs. 18O natimnati mɨn u, e
nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən aupən, nɨra natimiəgəh kəti təkeikeimaiəh, təgətunməmə
nati kəti təmɨmɨs, kəni otol məmə nəniəskasɨkiən in tətəmiəgəhmətatɨg.

19 Tol lanəha, nian Mosɨs in təməni pətɨgəm rəkɨs nəghatiən mɨn rəfin rəha Lou kəm
nətəmimi, kəni uərisɨg lan, in təmos nɨmeimei sipsip kəmol tərarəuv mɨne nəhlmɨ nɨgi u
hisop, məuveri=pən e nɨra nətɨ kaumɨne nɨra nənimɨne nəhu, kənimorarəgrəg=pən nɨrə
e nauəuə rəha Loumɨne nətəmimi mɨn.† 20Kəni in təməni=pən kəm lahməmə, “Inu nɨra
nati miəgəh kəti iətəm təmɨmɨs o noliən nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən rəha Uhgɨn tətatɨg
mətəmiəgəh. Kəni itəmahnəkotəkeikeimautɨsiai,mautolnəuian.”‡ 21Enoliənkətiəh əmə,
Mosɨs təmol=pən nɨrə e Nima Tapolɨn Asimmɨne natimnati mɨn iətəmkəmos o nəfakiən.
22 Lou tətəni məmə pris otəkeikei matol=pən nɨrə e natimnati tepət, iuəkɨr natimnati
rəfin, məmə ilah okotasim. Kəni nəmə nɨrə təsaiuiən ohni, kəni Uhgɨn ko təsafəliən təfagə
tərah.§

23Tol lanəha, nɨrə rəha noliən sakrifais, in təmaiəh o noliən natimnati mɨn u kotasim.
Mətəu Nima Tapolɨn Asim mɨne natimnati mɨn rəhan əha ikɨn, ilah narmɨ natimnati
mɨn əmə* iətəm tatəpsen=pən natimnati iətəm kəutatɨg e negəu e neai. Mətəu nəfakiən
o natimnati iətəm tol nɨpətɨ nati agɨnmɨn, iətəmkəutatɨg e negəu e neai, nɨra nati miəgəh
təsəhmeniən o noliən ilah kotasim. Okəkeikei kol sakrifais kəti iətəm təuvɨr mapirəkɨs.
24 Iesu in təsuvəniən imə e Ikɨn Tasim Ikɨn rəha nəhue nɨftəni u, iətəm nətəmimi əmə
kəmotol. Nimə kəha, in narmɨ nati əmə rəha Ikɨn Tasim Ikɨn pəhriən əpəha ilɨs e negəu e
neai. Mətəu Iesu təmuvən e negəu e neai, kəni rəueiu əha in tətəhtul e nəhmtɨUhgɨn, kəni
nɨmɨsiən rəhan in sakrifais rəhatahmatos nɨmeitah.†

‡ 9:12 Rom 3:25 § 9:14 1Pitə 1:2,18-19 * 9:14 Hip 10:4 † 9:14 Sek 13:1; Hip 10:2,22; 1Jon 1:7 ‡ 9:14 Tait
2:14 § 9:15 Luk 22:20 * 9:15 Hip 10:34 † 9:19 Eks 24:6-8 ‡ 9:20 Eks 24:8; Luk 22:20 § 9:22 Lev 17:11
* 9:23 Hip 8:5 † 9:24 1Jon 2:1; Rom 8:34
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25Kəni nian Iesu təmol aru sakrifais e rəhan nəmiəgəhiən, in rəhan noliən tol pɨsɨn e
pris asoli agɨnuaupən. Enəniəskasɨkiən rəhanasiruiənuaupən, pris asoli agɨnotəkeikei
muvən imə e Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn kəni mos nɨra nati miəgəh, səniəmə nɨran aru, mol
sakrifais lan. Təkeikei matol lanəha e nu mɨn rəfin. Mətəu Krɨsto təmuvən e Ikɨn Tasim
Agɨn Ikɨn e negəu e neai, təmos aru nɨran kəni mol sakrifais lan mau kətiəh əmə kəni
tɨnəhmen. 26Nəmə Krɨsto təmatol sakrifais lanəha e nu mɨn rəfin, təhmen e pris mɨn u
aupən, inotəkeikeimətəunahməiənnian tepət tətuəuinenianUhgɨn təmolnɨftəni. Mətəu
rəueiu, kitah kɨnotatɨg e naunun nian, in təmiet pətɨgəm=pamau kətiəh əmə,‡məmə otol
aru sakrifais e rəhan nəmiəgəhiən o nos rəkɨsiən təfagə tərah. Kəni rəhan sakrifais, in
naunun.

27Kitah nətəmimi, Uhgɨn tɨnələhu nian əhruahru rəhatah kətiəh kətiəhməmə okohmɨs
lan, mau kətiəh əmə. Kəni uərisɨg lanko, in otakil rəhatah noliən mɨn.§ 28 Kəni Krɨsto
təmol aru sakrifais lan, mau kətiəh əmə,* məmə in otatipə e təfagə rəha nətəmimi tepət.†
Kəni uərisɨg, nian otatɨtəlɨg=pa mɨn,‡ in otəsuvaiən mɨn o nos rəkɨsiən təfagə tərah. Kəni
nətəmimi nətəmkəutəhtahnin, nəumɨs tus ilah ohni, ilah u, Krɨsto otəsuvamɨniənməmə
in otakil ilah, mətəu otuvamɨnməmə in otosmiəgəh ilah.§

10
Sakrifais rəha Iesu, təmol nian kətiəh əmə, kəni in tɨnəhmen

1Natimnatimɨn rəha Lou, ilah kotəhmen enarmɨnati* iətəmotəsuvəhiən kəhuva,mətəu
ilah səniəmə nɨpətɨ nati. E nu kətiəh kətiəh mɨn rəfin pris mɨn kotəkeikei mautol əmə
sakrifais lanko. Mətəu nati əpnapɨn məmə ilah kautol sakrifais, mətəu Lou in təruru
noliən nəfaki mɨn nətəm kəhuva o Uhgɨn kotəhruahru e nəhmtɨn, mətəu-inu ilah narmɨ
sakrifais agɨn əmə, mətəu ilah səniəmə nɨpətɨ nati. 2Nəmə sakrifais mɨn ilah kotəhmen,
motəhrun noliən nətəmimi kotəhruahru. Kəni nəfaki mɨn kotəhrun nələhuiən motəpəh
noliən rəha sakrifais, mətəu-inko nɨkilah tɨnəruən rəkɨs mau kətiəh əmə təhmen. Kəni
nəmə tɨnafəl rəkɨs nɨkilah lanəha, kəni ilah kəsotətəumɨniən tərah o rəhalah noliən tərah.
Mətəu, kəpə, ilah kautətəu əhanəh tərah. 3 Tol lanəha, e nu mɨn rəfin, ilah kautol pau
sakrifais, mətəu nati u tatol əmə məmə ilah ko kəsotaluiən e noliən tərah mɨn rəhalah,
4mətəu-inu nɨra nəni mɨne kau in təruru agɨn nos rəkɨsiən təfagə tərah.†

5Tol lanəha, nian Krɨsto tuva e nəhue nɨftəni, in təməni=pən kəmUhgɨnməmə,
“Ik nəkəpəh sakrifais mɨnmɨne natimnati mɨn kəutəfɨnə kəm ik.
Mətəu ik nəmol=pən nɨpətɨk kəti məmə iəkuvən lan.”‡
6Kəmotuvan əhtuv natimnati e oltə təhmen e nəfakiən rəhalah otuvnə ohnik,
kəni mautol sakrifais o nafəl rəkɨsiən təfagə.
Mətəu nati əpnapɨn kautol lanəha,
mətəu kəsotoliənməmə nɨkim tagiən o lah.
7Kəni iəu iətəni məmə,
“Kəmətei nəghatiən kəti tətatɨg e Nauəuə Rəha Uhgɨn iətəm tətəghati lak məmə,
‘Uhgɨn, iəu u, iəmuva o noliən rəham nətəlɨgiən.’ ”§
8E nəghatiən u aupən ikɨn, Krɨsto təmaupənməni məmə,
“Ik nəkəpəh sakrifais mɨn
mɨne natimnati mɨn iətəmkautəfɨnə kəm ik,
mɨne natimnati mɨn iətəmkatuvan əhtuv e oltə,
mɨne sakrifais mɨn iətəmkatol o nafəl rəkɨsiən təfagə.
Natimnati mɨn u, ik nəkəpəh,
kəni kəsoliənməmə nɨkim tagiən o lah,”
‡ 9:26 Hip 9:12,28 § 9:27 2Kor 5:10 * 9:28 Hip 7:27; 9:12,26; 10:10 † 9:28 Aes 53:12 ‡ 9:28 Mat 16:27
§ 9:28 2Tim 4:8 * 10:1 Kol 2:17; Hip 8:5 † 10:4 Hip 9:12-14 ‡ 10:5 Hip 2:14; Sam 40:6-8 § 10:7 Mat 26:39
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(nati əpnapɨn məmə ilah kautohtəu=pən suaru iətəm Lou təməni.) 9Kəni uərisɨg, Krɨsto
tətəni mɨn məmə, “Iəu u, iəmuva məmə iəkol nətəlɨgiən rəham.” E nəghatiən u rəhan, in
tatoh rəkɨs nəniəskasɨkiən əuas rəha nasiruiən, məmə in otələhu nəniəskasɨkiən vi rəha
nasiruiən kəti. 10Kəni Iesu Krɨsto təmol nətəlɨgiən rəha Uhgɨn tol lanu. In təmol sakrifais
aru e nɨpətɨn,* mau kətiəh əmə,†məmə otol kitah kotasim, kitah u rəhanmɨn nətəmimi.‡

11 Nian rəfin, pris mɨn ilah kautəhtul mautol uək rəha nəfakiən, mautol sakrifais,
mautol nati kətiəh əmə nian rəfin, o nafəl rəkɨsiən noliən tərah. Mətəu sakrifais mɨn u,
ilah kəsotəhmen agɨniən o nos rəkɨsiən təfagə tərah nian kəti. 12Mətəu pris u rəhatah,
tɨnol rəkɨs rəhan sakrifais mau kətiəh əmə, kəni sakrifais əha in təhmenməuaou o nafəl
rəkɨsiən noliən tərah rəha nətəmimi tatuvən matuvən naunun tɨkə. Kəni nian tɨnələhu
rəkɨs lanəha rəhan sakrifais, kəni in tɨnətəharəg§ enəhlmɨUhgɨnmaru, ikɨn imanepətiən
mɨne nɨsiaiən. 13 Kəni ikɨn əha, in tətəhtahnin əmə məmə Uhgɨn otol rəhan tɨkɨmɨr mɨn
kotəhmen e napən iətəm tətafəl nəhlkɨn lan,* 14mətəu-inu e noliən sakrifais mau kətiəh
əmə əha,Krɨsto təmolməmə rəhannətəmiminətəmUhgɨn təmələhuməmə rəhan, ilahmɨn
u kɨnotəhruahru e nəhmtɨn, matuvənmatuvən, naunun tɨkə.

15 Kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn, in mɨn tətəni-vivi natimnati mɨn u kəm tah. In təməni
məmə,
16 “Iərmənɨg tətəni məmə,
‘Nian iətəmotəpanuva,
oiəkol nəniəskasɨkiən vi rəha nasiruiən kəm rəhak nətəmimi tol lanu lan.
Iəu oiəkəfən loumɨn rəhak e nɨkilah,
kəni oiəkətei rəkɨs=pən e nətəlɨgiən rəhalah.’ ”†
17Kəni in tətəni mɨnməmə,
“Iəu oiəkalu e rəhalah noliən tərahmɨn,
kəni nɨkik otəsəhti mɨniən noliənmɨn rəhalah nətəmkəutatgəhli Lou.”‡
18 Nian Uhgɨn tətafəl rəkɨs noliən tərah mɨn rəha iətəmi kəti, kəni tol məmə ko
təsəhmeniən, məmə in otol mɨn sakrifais tuvən kəmUhgɨn ohni.

Pəh kotəhtul əskasɨk
e rəhatah nəhatətəiən

19Piak mɨnmɨne nəuvɨnɨk mɨn. Tol lanəha, kəni nɨra Iesu təmol məmə kitah kotəhrun
nuvəniən imə Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn, kəni məsotəgɨniən. 20 Rəueiu əha, Iesu in təmətei
suaru vi kəti, iətəm tətəmiəgəh. In təməhapu napən iətəm tətəhkulpəsɨg Ikɨn Tasim Agɨn
Ikɨn, tətəgətun=pən nɨpətɨn. Kəni mol suaru vi u rəhatah məmə kitah kotəhrun nuvən-
pəniən ikɨn, məhuvən o Uhgɨn.§ 21 Kəni pris asoli agɨn rəhatah, in iətəmi asoli iətəm
tətarmənɨg* e nimə rəha Uhgɨn, inu rəhan nətəmimi.†

22Tol lanu, pəh kəhuvən iuəkɨr e nəhmtɨ Uhgɨn,‡ e nɨkitah iətəm təriauəh e nəhatətəiən
pəhriən. Mətəu-inu Krɨsto təmol=pən nɨran e nɨkitah məmə kitah okotasim.§ Kəni
in təməueiu rəkɨs nɨpətɨtah e nəhu əhlan, in əmə in əmə.* 23 Kitah kotəni məmə
kəmotələhu=pən nətəlɨgiən rəhatah e Krɨsto. Tol lanəha, pəh kotəhtul məha-məha lan,
məsotəlauəl-auəliən, mətəu-inu kitah kotəhrun nahgəliən e rəhan nəghatiən mɨn iətəm
təməni əskasɨk rəkɨs kəm tah. 24 Pəh kotəhgi-pəri nətəlɨgiən rəhatah mɨn, məmə kitah
okotolkeikei kitahmɨn, kənimautol təuvɨr agɨn kəm tahmɨn tatuvən təhmɨnmɨn lanəha.
25 Təsəuvɨriən məmə okotəhlman e noliən rəha nuhapumɨniən kitah mɨn. Nətəmimi
nəuvein ilah kautol lanəha, mətəu pəh kitah kautem məha-məha itah mɨn nian rəfin.†
* 10:10 Hip 2:14 † 10:10 Hip 7:27 ‡ 10:10 Hip 10:14; Efəs 5:26 § 10:12 Pris mɨn, ilah kautəhtul əmə nian
ilah kɨnotol rəkɨs sakrifais mɨn rəhalah, mətəu-inko rəhalah sakrifais mɨn ko təsoliən naunun nian kəti. Mətəu Iesu in
təməharəg, mətəu-inu in, rəhan sakrifais, tatol nian kətiəh əmə o nafəliən rəhatah noliən tərah mɨn. Rəhan sakrifais
in təhmen agɨnmapirəkɨs. Kəni Iesu tətəharəg itulɨn. Eruh mɨn-to Hip 1:3; 7:26-27; 9:12; 9:25-26; 10:11-14. * 10:13
Afin-to futnot e Hip 1:13 † 10:16 Jer 31:33; Hip 8:10 ‡ 10:17 Jer 31:34; Hip 8:11 § 10:20 Lev 16:2; Mat 27:51;
Efəs 2:18; Hip 9:8 * 10:21 Sek 6:13 † 10:21 Hip 3:6 ‡ 10:22 Hip 7:19; Efəs 3:12 § 10:22 Esik 36:25; Hip
9:14; 12:24 * 10:22 1Pitə 3:21 † 10:25 Hip 3:13
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Kəni rəueiu koteruhməmə nian rəha nuvaiən rəha Iesu tətuva iuəkɨr, təuvɨr məmə kitah
kautəkeikei e nem əskasɨkiən itahmɨn, mautol tətəri təhmɨnmɨn.

26 Təuvɨr məmə kautem əskasɨk itah mɨn lanəha, mətəu-inu nəmə kitah kɨnotəhrun
rəkɨs pau nɨpəhriəniən, mətəu kitah kautohtəpɨn suaru pɨsɨnmautəkeikei e noliən tərah,
kəni tatol məmə sakrifais kəti mɨn tɨkə agɨn o nos rəkɨsiən təfagə tərah rəhatah.‡ 27Kəni
nəmə sakrifais kəti mɨn tɨkəməmə otos rəkɨs təfagə tərah rəhatah lanəha, kəni nati kətiəh
əmə əha ikɨn tətatɨg. Inko, kitah kautəgɨn, məutərəmrumɨn, mətəu-inko kitah kotəhrun
vivi məmə kitah kautəhtahnin əmə nalpɨniən əskasɨk, mɨne nɨgəm asoli rəha niəməha
rəha Uhgɨn iətəmotəkeikei mus rəhan tɨkɨmɨr mɨn.§

28ELou əuas rəhaMosɨs aupən, nəmə iətəmikəti tatol nati əpnapɨneLoumatgəhli, kəni
iətəmi keiu uə kɨsɨl okləni pətɨgəm in, kəni iətəmi u təkeikei mɨmɨs. Ko kəsəgɨniən ohni.*
29 ?Mətəu təhro e iətəmimi u iətəm tatevɨg-ərain NətɨUhgɨn?† Uhgɨn təmol nəniəskasɨkiən
rəha nasiruiən kəm tah, kəni nɨra Krɨsto təmol nəniəskasɨkiən u tətatɨg mətəmiəgəh.‡
Nɨran əmə u, təhrun noliən iətəmimi tasim, kəni in iətəmimi rəha Uhgɨn.§ ?Mətəu təhro
e iətəmimi iətəm tateh əpnapɨn nɨrə u, məmə in səniəmə nati asim kəti? ?Narmɨn Rəha
Uhgɨn in tətəuəri nəuvɨriən rəhan kəm nətəmimi, mətəu təhro e iətəmimi iətəm tətərəkɨn
əfəməh Narmɨn əha, mətəumətəuhlin=pən nəmtahn lan məpəh nəuvɨriən rəhan? Iətəmi
u, təhruahruagɨn əməməmənalpɨniənrəhan inotəskasɨkmapirəkɨsnalpɨniənrəha iətəm
tətatgəhli Lou rəha Mosɨs.* 30 Mətəu-inu kitah kɨnotəhrun rəkɨs Uhgɨn u iətəm təməni
məmə,
“Nalpɨniən nɨtai nati, inu uək əmə rəhak.
Kəni iəu oiəkalpɨn nɨtai noliən rəhalah təhmen əhmen əmə.”†
Kəni in təməni məmə,
“Iərmənɨg in otakil noliən rəha nətəmimi rəhan.”‡
31 Uhgɨn u iətəm tətəmiəgəh mətəsanən agɨn, tətatɨg mətatɨg. Kəni nəmə kitah kotatɨg
əhanəh e təfagə tərah, kəni in otələs itah e nəhlmɨnmol nalpɨniən kəm tah. Nati u in nati
kəti məmə okəgɨn pəhriən lan.

32 Təuvɨr məmə nɨkitəmah təhti nian u aupən, nian nəhagəhagiən təmətasiəgəpɨn
itəmahaupən. Enianu, itəmahnəmotatɨg enəluagɨniənasoli e nəmiəgəhiən, kəni innian
iəkɨs kəti, iətəmnəmotatɨg e nahməiən asoli.§ Mətəu itəmahnəmautəhtul əskasɨk. 33Nian
nəuvein nətəmimi kəutəni rah itəmah e nəhmtɨ nətəmimi,* kəni mautol mɨn natimnati
tərahmɨnnəuvein e təmah. Nian nəuvein, itəmahnəmotosmautəhtul=pən o nətəmimɨn
ko nətəm katol tərah e lah lanəha. 34 Itəmah nəmotos mautəhtul=pən o lah lanəha, kəni
nian kəməhuvən e kaləpus, kəni itəmah nəmotasiru e lah motətəu tərah o lah e nian
iəkɨs mɨn rəhalah.† Kəni nian nətəmimi kəmotakləh e natimnati mɨn rəhatəmah, kəni
itəmahnɨkitəmah təmagiən əmə, ‡mətəu-inu itəmahnəmotəhrun rəkɨsməmə rəhatəmah
natimnati nəuvein əha ikɨn kəutatɨg e neai, iətəm kotəuvɨr motapirəkɨs. Kəni natimnati
mɨn u, ko kəsohkəiən nian kəti.§

35 Inəha, in nətəouiən asoli rəhatəmah iətəm Uhgɨn otəpanəfɨnə kəm təmah. Kəni
mətəu-inko o nati təuvɨr mɨn əha iətəm kautəməhli aupən e təmah, təsəuvɨriən məmə
onəkotəmkarəpən e nəhatətəiən əskasɨk rəhatəmah. 36 Itəmah nəkotəkeikei motol
rəhatəmah nətəlɨgiən təfəməh,* məmə nəkotol natimnati iətəm Uhgɨn tolkeikei. Kəni
itəmah onəpanotos natimnati mɨn iətəm in təməni əskasɨk məmə otəfɨnə kəm təmah.†
37Mətəu tol lanu lan, inko Uhgɨn təməni mɨneməmə,
‡ 10:26 Hip6:4-8; 2Pitə2:20-21 § 10:27 2Təs 1:7-9; Hip12:29 * 10:28 Dut 17:6,7 † 10:29 Hip6:6 ‡ 10:29 Mat
26:28 § 10:29 Nəh 1:5 * 10:29 Nəmə nətəmimi nəuvein u kəmotəhatətə rəkɨs e Iesu, konumotatɨgmohtəlɨg=pən
mɨn e noliən aupənmautol noliən tərah, ilah kautol noliən tərah e fes u tətəghati lan. † 10:30 Dut 32:35 ‡ 10:30
Dut 32:36; Sam135:14 § 10:32 Fɨl 1:29,30 * 10:33 1Pitə 4:14 † 10:34 Hip 13:3 ‡ 10:34 1Pitə 4:13 § 10:34
Hip 11:16; 1Pitə 1:4,5 * 10:36 Rom 5:3,4; Hip 12:1; Jem 1:3,4,12; 5:11 † 10:36 Hip 6:15; 9:15
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“Otəsuvəhiən, kəni iətəmi u iətəm tətuva,
in otiet pətɨgəm=pa, otəsan təlɨg-təlɨgiən.‡
38Mətəu rəhak iətəmimi iətəm təhruahru e nəhmtək,
in otətəkeikei e rəhan nəhatətəiən.§
Mətəu nəmə iəkeruhməmə təpəh iəu,
mɨnətan təlɨg-təlɨg,
kəni nɨkik otəsagiəniən ohni.”
39Mətəu kitah u, kəsotoliən lanəha. Kitah ko kəsotan təlɨg-təlɨgiən məmə Uhgɨn otərəkɨn
itah. Kəpə. Kitah nətəmimi rəha nəhatətəiən e Uhgɨn, məmə kitah kautos nəmiəgəhiən.

11
Nəhatətəiən

1 ?Nati nak u, in nəhatətəiən? Kitah kotələhu=pən rəhatah nətəlɨgiən e natimnati mɨn u,
iətəm otəpanuva, konu nəhatətəiən rəhatah in tatol məmə kitah okotəhrun vivi məmə
natimnati mɨn u, ilah nɨpəhriəniən. Nati əpnapɨn məmə kəsotehiən* natimnati mɨn u,
mətəu kitah kotəhrun vivi məmə kitah okotos mətəu-inko nəhatətəiən tətəgətun lanəha
kəm tah. 2Kəni Uhgɨn təməni-vivi nətəmimɨn u aupən o rəhalah nəhatətəiən.

3 Nəhatətəiən tatol məmə kitah kotəhrun vivi məmə natimnati rəha nəhue nɨftəni u,
Uhgɨn təməghati əmə, kəni ilah kəmotatɨg.† Natimnati iətəm kauteruh u rəueiu, in
təməsosiən nati kəti iətəm tɨnatɨg rəkɨs mol ilah lan. 4Epɨl in təməhatətə əskasɨk e Uhgɨn,
tol lanəha in təməfən nati kəti kəmUhgɨn iətəm təuvɨr mapirəkɨs rəha Ken.‡ Kəni mətəu-
inu in təməhatətə əskasɨk e Uhgɨn lanəha, kəni Uhgɨn təməni pətɨgəm məmə in iətəmi
əhruahru kəti, kəni nɨkin tagiən o nosiən rəhan natimnati. Kəni nati əpnapɨn məmə
iətəmiu təmɨmɨs rəkɨs,mətəunoliən rəhanəhatətəiən rəhan in tətəghati əhanəhkəmtah.§

5Kəni Inok təməhatətə əskasɨk e Uhgɨn, tol lanəha in təməsɨmɨsiən. Uhgɨn təmos rəkɨs
in e nəhue nɨftəni u, məmə otuvən əpəha ilɨs e negəu e neai. Nətəmimi kəsoteh mɨniən,
mətəu-inu Uhgɨn təmos rəkɨs in.* Mətəu nian Uhgɨn təməsos rəkɨs əhanəhiən, Uhgɨn
təməgətun kəm inməmə nɨkin tagiən ohni. 6Mətəu nəmə iətəmimi təsəhatətəiən e Uhgɨn,
in təsoliən Uhgɨn nɨkin tagiən ohni, mətəu-inu nian iətəmi kəti tolkeikei məmə otuva o
Uhgɨn,† in otəkeikei məhatətəməməUhgɨn tətatɨg, kənimətətəou nətəmimimɨn ko nətəm
kotalkut o nəhruniən in.

7Noa in təməhatətə əskasɨk e Uhgɨn. Tol lanəha, nian Uhgɨn təmatəni=pən natimnati
mɨn kəm in aupən, iətəm nətəmimi kəsoteruh əhanəhiən,‡ Noa təmatɨsiai matol nəuian.
Kəni in təmuvləkɨn negəu asoli kəti§ məmə otosmiəgəh rəhan mɨn. E rəhan nəhatətəiən,
təhmen əmə məmə Noa təmətakil nətəmimi. Kəni e rəhan nəhatətəiən, Uhgɨn təmol in
təhruahru e nəhmtɨn.*

8 Epraham in təməhatətə əskasɨk e Uhgɨn. Tol lanəha, e nian Uhgɨn təmauɨn rəkɨs lan
məmə otuvən e nɨtəni pɨsɨn kəti, in təmol nəuia Uhgɨn. Nɨftəni əha, Uhgɨn təməni əskasɨk
rəkɨs kəm in məmə otəfən kəm in. Kəni Epraham təmiet, mətəu in təruru məmə tatuvən
iəmɨne. 9Təməhatətə əskasɨk e Uhgɨn lanəha, kənimətatɨg e nɨftəni u iətəmUhgɨn təməni
əskasɨk aupənməmə otəfənkəmin.† Mətəu təmətatɨg ikɨn əha enima tapolɨn əmə, təhmen
e iapɨspɨs kəti. Kəni Aisək mɨne Jekəp iətəm Uhgɨn təməfən nəniəskasɨkiən u kəm lahal
pəti, ilau mɨn kəmətuatɨg əmə e nima tapolɨn.‡ 10 Epraham təmol lanəha, mətəu-inu in
tətəhtahnin məmə otuvən e taun kəti§ iətəm nəukətɨn tiəkɨs, otətatɨg təfəməh.* Taun u,
Uhgɨn təmol plan ohni, mol mak e nəmeinmuvləkɨnmələhu, kəni mɨnol rəkɨs tətatɨg.†
‡ 10:37 Nəh 22:20 § 10:38 Hab 2:3-4; Rom 1:17; Kəl 3:11 * 11:1 2Kor 4:18 † 11:3 Jen 1 ‡ 11:4 Jen 4:4-5
§ 11:4 Hip 12:24 * 11:5 Jen 5:21-24 † 11:6 Hip 7:19 ‡ 11:7 Hip 11:1 § 11:7 Jen 6:13-22 * 11:7 Jen 6:9
† 11:9 Uək 7:5 ‡ 11:9 Jen 12:1-8 § 11:10 Hip 12:22; 13:14 * 11:10 Nəh 21:2,14 † 11:10 Hip 11:16
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11 Serə təməhatətə əskasɨk e Uhgɨn nati əpnapɨn məmə in tɨnəpətauəhli agɨn, mətəu
Uhgɨn təməfən nəsanəniən kəm in məmə in otemək. In təmələs nətɨn u, mətəu-inu in
təməhatətə lan məmə otol nəniəskasɨkiən rəhan tuva miet pətɨgəm.‡ § 12 Epraham
tɨnauəhli rəkɨs təsuvəhiən tɨmɨs,* mətəu nəuanɨləuɨs mɨn tepət kəmotsɨpən lan. Nati
əpnapɨn məmə in iətəmimi kətiəh əmə, mətəu nəuanɨləuɨs mɨn əha rəhan, ilah tepət pɨk,
təhmen əmə eməhaumɨn e neai mɨne nɨpəkɨl e nɨkalkalɨ nɨtəhi kəruru nafiniən.†

13 Nətəmi mɨn u, ilah kəmotəhatətə əskasɨk e Uhgɨn, mətəu nian kəmohmɨs, ilah
kəməsotos əhanəhiən natimnati mɨn u iətəm Uhgɨn təməni əskasɨk məmə otəfən kəm
lah.‡ Ilah kauteruh natimnati mɨn u məmə natimnati mɨn kautan isəu əhanəh o lah,
mətəunɨkilah tagiənməməokoteruh.§ Kəni ilahmautəni pətɨgəmməməkautatɨg enəhue
nɨftəni u mətəu ilah kotəhmen əmə e iapɨspɨs mɨn əmə.* Nəhue nɨftəni u, səniəmə in
imalah pəhriən ikɨn. 14Nian nətəmimi kəutəghati lanəha, in tətəgətun əsas əmə, məmə
ilah kəutəsal e imalah əhruahru ikɨn. 15 Rəhalah nətəlɨgiən təsɨtəlɨg-pəniən e nɨftəni
rəhalah aupən, iətəmkɨnotəpəh rəkɨs. Nəmənɨkilah təhti lanəha, kotəhrunnɨtəlɨgiənmɨn,
mətəu təsoliən lanəha.† 16 Ilahkotolkeikei imalah ikɨpɨsɨnkəti iətəmtəuvɨrmapirəkɨs, inu
e negəu e neai.‡ Kəni o nati u, in təsaulɨsiən§məmə okəni məmə in rəhalah Uhgɨn.* Kəni
Uhgɨn təmol əpenə-penə rəkɨs e taun kəti† ikɨn əha o lah.

17-18 Epraham təməhatətə e nəniəskasɨkiən mɨn iətəm Uhgɨn təməni=pən kəm in. Kəni
nəghatiən kəti iətəm Uhgɨn təməniəkɨs kəm in tol lanu, “Kəni okəni Aisək u məmə in
nəuanɨləuɨs əhruahru rəham,‡ kəni e Aisək u, oiəkol rəham nəuanɨləuɨs otepət otepət.”
Mətəu e nəhatətəiən rəha Epraham, nian Uhgɨn təmek askəuvɨn in, in təməhtul maru
əməməmə tohamu nətɨn nəuan kətiəh əmə§ u Aisəkməmə otol sakrifais lan kəmUhgɨn.*
19Mətəu-inu Epraham nɨkin tətəhti məmə Uhgɨn təhrun noliən iətəmimi təmiəgəh mɨn e
nɨmɨsiən.† Kəni in təmosmɨn nətɨn, iuəkɨr əmə təhmenməmə in təmiəgəhmɨn e nɨmɨsiən.

20 Aisək təməhatətə əskasɨk e Uhgɨn, kəni tol lanəha, təməfaki məmə Uhgɨn otəhlman
e nəuvɨriən rəhan tuvən kəm Jekəp mɨne Iso, mətəni pətɨgəm natimnati mɨn iətəm
otəpanuva nian kəti.‡

21 Jekəp təməhatətə əskasɨk e Uhgɨn. Tol lanəha, nian iuəkɨr əmə in tɨmɨs, in təməfaki
məməUhgɨn otəhlman e nəuvɨriən kəmnətɨ Josɨpmil.§ In təməfu kasɨkɨn,məhtul əməhli-
əməhli, kəni in mətəni-vivi Uhgɨn.*

22 Josɨp təməhatətə əskasɨk eUhgɨn. Tol lanəha, iuəkɨr əmə in tɨmɨs, kəni in təmətəghati e
niannəuanɨləuɨsmɨn rəha Isrel kəpanohiet Ijɨp. Kəni in təmətəni rəkɨs əməkəmlahməmə
okotəhro e nɨkɨlkɨlin.†

23 Tatə mɨne mamə rəha Mosɨs kəmuəhatətə əskasɨk e Uhgɨn. Tol lanəha, nian Mosɨs
təmair,‡ ilau kəmueruhməmə in suakəku təuvɨr kəti, kəni ilau kəmətuəhluaig lan oməuɨg
kɨsɨl. Kəni ilau kəməsuəgɨniən e natgəhliən nəghatiən rəha kig.§

24 Mosɨs təməhatətə əskasɨk e Uhgɨn. Tol lanəha, nian in təmol iahgin, kəni
təməsolkeikeiən məmə okəni məmə in nətɨ pətan Ijɨp kəti u rəhan tatə in Fero, kig
‡ 11:11 Suaru kəti mɨn rəha nəuhliniən nəghatiən u tol lanu. “Epraham təməhatətə əskasɨk e Uhgɨn, nati əpnapɨn
Serə tɨnəpətauəhli rəkɨs. Mətəu Uhgɨn təməfən nəsanəniən kəm in məmə otol nərfɨn. In təmələs nətɨn u mətəu-inu
Epraham təməhatətə e Uhgɨn məmə in otol rəhan nəniəskasɨkiən tuva miet pətɨgəm.” § 11:11 Jen 17:19; 18:11-14;
21:2 * 11:12 Rom 4:19 † 11:12 Jen 22:17 ‡ 11:13 Hip 11:39 § 11:13 Mat 13:17 * 11:13 Jen 23:4; Lev
25:23; Fɨl 3:20; 1Pitə 1:17; 2:11 † 11:15 Jen 24:6-8 ‡ 11:16 2Tim 4:18 § 11:16 Mak 8:38 * 11:16 Jen 26:24;
28:13; Eks 3:6,15 † 11:16 Hip11:10; 13:14 ‡ 11:17-18 Jen 21:12; Rom9:7 § 11:17-18 Nati əpnapɨnnətɨnkətimɨn
u Ismael, rəhan slef təmələs, mətəunətɨnuAisək kətəniməmə in nəuan kətiəh əməmətəu-inuUhgɨn təməni rəkɨs aupən
məmə otəfən kəm Epraham, kəni in nətɨ pətan əhruahru rəhan u Serə. Afin-to e Jon 3:16. * 11:17-18 Jen 22:1-10;
Jem 2:21 † 11:19 Rom 4:21; Jon 5:21 ‡ 11:20 Jen 27:27-29,39,40 § 11:21 Jen 48:1,8-22 * 11:21 Jen 47:31
† 11:22 Josɨp təməniməməniannətəmIsrel okautohiet Ijɨp, kotos nɨkɨlkɨlinməhuvənenɨftəniUhgɨn təməniəkɨsməmə
otəfən kəm lah. Inu kətəgətun məmə Ijɨp səniəmə imalah əhruahru ikɨn. Jen 50:24,25; Eks 13:19; Jos 24:32 ‡ 11:23
Eks 2:2 § 11:23 Eks 1:16,22
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rəha Ijɨp.* 25 In təməsolkeikeiən məmə otətatɨg e nagiəniən rəha təfagə tərah mətəu-inu
nagiəniən rəha təfagə, in tətatɨg o nian əkuəkɨr əmə. In nɨkin təmagiən məmə otuvən
məutatɨg ilah nətəmimi rəha Uhgɨn, mautətəu tərah ilah min ilah. 26 Nɨkin təmatəhti
məmənəmənətəmimi okotaləh əmu† inmətəu-inu in tətəhatətə e Krɨsto iətəmotəpanuva,
kəni in ko təsaulɨsiən. In nɨkin otagiən təhmɨnmɨn o nati u tapirəkɨs agɨnməmə otatətəu
təuvɨrenatimnati təuvɨrmɨnenəmiəgəhiən əpəha Ijɨp.‡ In təmatol lanəhamətəu-inunian
rəfin in tətəsal=pən o nətəouiən iətəmUhgɨn otəfən kəm in.§

27Mosɨs in təməhatətə əskasɨk lanəha e Uhgɨn, kəni təmagɨm Ijɨp* məsəgɨniən e kig u
iətəmniəməha tatol pɨk. In təməseirairiənmɨtəlɨg, in təməkeikeimatuvən, təhmenməmə
inu tateruh Uhgɨn u, iətəm iətəmimi təseruhiən e nəhmtɨn.

28 Təməhatətə əskasɨk e Uhgɨn lanəha, kəni in təmətuəuin noliən lafet rəha Pasova.
In təməni pətɨgəm kəm nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel məmə okotəkeikei motorin=pən nɨra
sipsip e doə e nimə mɨn rəhalah. Okotol lanəha məmə agelo iətəm Uhgɨn otahli=pa
o nuhamuiən iətəmi,† in otəsuhamuiən nenətɨlah mɨn u nəman,‡ iətəm kəmotaupən
motair.

29Nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel kəmotəhatətə əskasɨk e Uhgɨn. Tol lanəha, ilah kotəhrun
nohapumɨniən e Nɨtəhi Ərarəuv, iətəm təməuəri, kəni kotaliuək lan təhmen əmə e nɨtəni
asɨk. Mətəu nian nətəm Ijɨp kəmotalkut o nɨtəu-pəniən ilah, kəni nɨtəhi təmelərmin ilah,
kəni kotamnɨm.§

30 Nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel kəmotəhatətə əskasɨk e Uhgɨn, kəni tol lanəha, ilah ko-
taliuəkmohtəlau e nɨpai asoli e Jeriko. Nɨpai asoli u, kəmol e kəpiel. Ilah kəmautohtəlau,
mautohtəlau e nɨpai asoli əha, motətəuarus nian səpɨn, kəni əmeiko nɨpai asoli u, tɨtəgɨt
mɨmərɨs-mərɨs.*

31Rehap u, pətan e suaru, təməhatətə əskasɨk e Uhgɨn. Kəni tol lan əha, nɨkin təmagiən
məmə otos suahmil u nəuanɨləuɨsmil rəha Isrel, iətəmkəmiəuva oneuənməmə okueruh
kəni muəhrun vivi natimnati ikɨn. Ilau kəmiəuva e rəhan nimə.† Kəni o nati u,
nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel kəməsotohamuiən pətan u nian ilah kəmotohamu nətəm ikɨn
əha nətəmkəmotəhti nəuia Uhgɨn.‡

32Mətəu ko iəsəniən tuvən təhmɨn. Ko iəsəghatiən təfəməh məni Kition,§ mɨne Pərak,*
mɨne Samsɨn,† mɨne Jefatə,‡ mɨne Tefɨt,§ mɨne Samuel,* mɨne iəni mɨn. 33 Ilah u
kəmotəhatətə əskasɨk e Uhgɨn, kəni tol lanəha, ilah kəmotol natimnati tepət. Ilah kəmotit
nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel məhuvən motəluagɨn ilah nətəm ikɨ pɨsɨn pɨsɨn mɨn, kəni
mautol win e lah.† Ilah kəmautol noliən əhruahru mɨn, kəni mautos natimnati təuvɨr
mɨn iətəmUhgɨn təməni-əskasɨkməmə otəfən kəm lah. Kəmotahtɨpəsɨg e nohlɨ laion mɨn
məmə okəsotuniən ilah,‡ 34 kəni ilah kəmotohapɨs nɨgəm asoli iətəm tatuəu,§ kəni ilah
motagɨmrəkɨs e nətəmkotəniməmə okotohamu ilah e nau u nisə rəha nəluagɨniən.* Ilah
rəhalah nəsanəniən tɨkə, mətəuUhgɨn təməfənnəsanəniən kəmlah.† Kəni ilah kautolwin
e soldiə mɨn rəha nɨtəni pɨsɨn pɨsɨn mɨn.‡ 35Nɨpətan nəuvein əha ikɨn nətəm kotəhatətə
əskasɨk e Uhgɨn, kəni tol lanəha Uhgɨn tatol nenətɨlah kotair=pamɨn e nɨmɨsiən.§
Mətəu nətəmimi nəuvein əha ikɨn nətəm kotəhatətə əskasɨk e Uhgɨn, ilah kotegəhan e

rəhalah tɨkɨmɨr mɨn kautol nərahiən mɨne nahməiən kəm lah e nɨpətɨlah, kəni nɨkilah
təsəhtiən nati u. Ilah kəməsotəpəhiən rəhalah nəhatətəiən, məmə rəhalah tɨkɨmɨr mɨn
okohtɨs ilah. Ilah kəutəhatətə məmə Uhgɨn in otol ilah kotəmiəgəh mɨn e nəmiəgəhiən
kəti iətəm təuvɨr mapirəkɨs. 36 Kəni ilah nəuvein, nətəmimi kəutaləh əuvsan e lah, kəni
* 11:24 Eks 2:10 † 11:26 Hip 13:13 ‡ 11:26 Luk 14:33 § 11:26 Hip 10:35 * 11:27 Eks 12:50-51 † 11:28
1Kor 10:10 ‡ 11:28 Eks 12:21-23 § 11:29 Eks 14:21-31 * 11:30 Jos 6:12-20 † 11:31 Jos 2:1-16 ‡ 11:31 Jos
2:1,9-14; 6:22-25; Jemɨs 2:25 § 11:32 Jaj 6-8 * 11:32 Jaj 4-5 † 11:32 Jaj 13-16 ‡ 11:32 Jaj 11-12 § 11:32
1Saml 16:1,13 * 11:32 1Saml 1:20; 3:19–4:1 † 11:33 2Saml 8:1-3 ‡ 11:33 Dan 6:22 § 11:34 Dan 3:19-27
* 11:34 Eks 18:4 † 11:34 2King 20:7; Jaj 16:28 ‡ 11:34 Jaj 15:8 § 11:35 1King 17:22,23; 2King 4:36-37
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kautalis ilah.* Kəni ilah nəuvein, nətəmimi kəutəlis-ərain ilah e sen, kənimautəmki=pən
ilah e kaləpus.† 37 Ilah nəuvein, kəmahtɨmu ilah e kəpiel apɨn,‡ kəni ilah nəuvein,
nətəmimi kəmoteatuv ilah e so kohmɨs. Kəni ilah nəuvein, kəmətamu ilah e nau u nisə
rəha nəluagɨniən.§ Kəni ilah nəuvein kautəhuvən əmə e nɨlosɨ nəni mɨne sipsip.* Ilah
nanrah mɨn agɨn, nian rəfin nətəmimi kautərəkɨn ilah, mautol tərah agɨn e lah. 38 Ilah,
nətəmi təuvɨr mɨn. Nəhue nɨftəni u, təsəhmeniən məmə ilah okotatɨg ikɨn. Mətəu ilah
kəmautatɨg əpnapɨn əmə, əpəha ikɨn təpiə-məpiə ikɨn mɨne e nɨtəuət mɨn, mɨne e nɨpəg
kəpiel mɨn,†mɨne nɨpəgmɨn əpəha e nɨftəni.

39 Nətəmimi mɨn u, ilah rəfin kəmotəhatətə əskasɨk lanəha e Uhgɨn, kəni in təməfən
nərgɨntəuvɨrkəmlah.‡ Mətəu ilahkəməsotos əhanəhiənnatiu iətəmUhgɨntəməni əskasɨk
rəkɨsməmə otəfən kəm lah,§ * 40mətəu-inu in tɨnol rəkɨs nəlpəkauiən kəti rəhan,məmə in
otol təuvɨr mapirəkɨs kəm tah. Kəni e nətəlɨgiən rəhan, in tolkeikei məmə otɨlpɨn kitah
min ilah u aupən, məmə kitahmin ilahmɨn u əmə, otol pəti itah kotəhruahru agɨn.†‡

12
Uhgɨn tətəgəu əhruahru nenətɨnmɨn

1 Kəni nətəmi mɨn u, ilah tepət pɨk, kəutatɨg tɨtəlau e tah, kautəhtul pətɨgəm o Uhgɨn,
məutəhatətə əskasɨk lan, kəni rəhalah nəmiəgəhiən in tətləfəri nəhatətəiən rəhatah. O
nati u, pəh kotəlɨn rəfinnati fɨgəmiətəmotaskəlɨm-ərain itahməmə kəsotaiu pɨkiən,mɨne
təfagə tərah iətəm tatəpeir=pən e tah. Kəni pəh kitah kotaiu* məsotəpəouiən† e naiuiən
iətəmUhgɨn təmələhu aupən e tah. 2Kotəhrun noliən nian nəhmtɨtah otəhtul=pən əmə e
Iesu,‡ iətəminnəukətɨnəhatətəiən rəhatah,§ kəni inko iətəmotolməmə kitah kotətəuarus
mak e nəhatətəiən rəhatah. Pəh kitah nɨkitah otəhti noliən rəha Iesu, inkonu in rəhan
nətəlɨgiən təfəməh, nian in təmɨmɨs e nɨgi kəməluau, kəni mətəu nahməiən.* Mətəu in
təmol nati əpnapɨn lan, megəhan e naulɨsiən rəha nɨmɨsiən e nɨgi kəməluau, mətəu-
inu təmol rəhan nətəlɨgiən təskasɨk o nagiəniən iətəm in otəpanos. Kəni rəueiu, in
tətəharəg e nəhlmɨn maru rəha Uhgɨn u in Kig,† ikɨn nepətiən mɨne nɨsiaiən tətatɨg ikɨn.
3 Təuvɨr məmə nɨkitəmah otəhti Iesu, mɨne rəhan nəhtul əskasɨkiən e nian nol təfagə
mɨn kəmotəraki=pən e nəghatiən tərah mɨn kəm in, məmə nɨkitəmah otəsəpəouiən‡ kəni
motəpəh nəhatətəiən rəhatəmah.

4 Iəkəhrun məmə itəmah, nəutəluagɨn o noh rəkɨsiən təfagə tərah e nəmiəgəhiən
rəhatəmah, mətəu itəmah kəti tɨkə əhanəh iətəmnɨran təmaiu o nəluagɨniən u.§ 5 Itəmah
nɨnotalu rəkɨs e nəghatiən iətəm tətəfəri nətəlɨgiən rəhatəmah. E nəghatiən u, Uhgɨn
təməghati lanu kəm təmah, təhmen e nenətɨn əhruahrumɨn, mətəni məmə,
“Nətɨk, nian Iərmənɨg tətəgəu əhruahru ik,
mətagət pɨk lam,
kəni soliən nɨkim təpəou,
məsoliən nati əpnapɨn lan.
6Mətəu-inu nəmə Iərmənɨg tolkeikei pɨk iətəmi kəti,
mos inməmə nətɨn,*
kəni in otəkeikei məgəu əhruahru iətəmi u,
* 11:36 Jer 20:2; 37:15 † 11:36 Jen 39:20 ‡ 11:37 2Kron24:21 § 11:37 1King 19:10; Jer 26:23 * 11:37 2King
1:8 † 11:38 1King 18:4; 19:9 ‡ 11:39 Hip 11:2,4 § 11:39 E fes 33 kitah koteruh məmə nətəmimɨn u nəuvein
kəmautos natimnati təuvɨr mɨn iətəm Uhgɨn təməni əskasɨk məmə otəfən kəm lah. Mətəu nəniəskasɨkiən kəti əha ikɨn
iətəm kəsotos əhanəhiən. Ilah kotəsal=pən o nian iətəm Uhgɨn otahli=pa Krɨsto tuva, mətəu ilah u, kəməsotehiən e
rəhalah nəmiəgəhiən, * 11:39 Hip 11:13; 10:36 † 11:40 Nəh 6:11; Hip 2:10 ‡ 11:40 Suaru kəti mɨn rəha
nəniən “məmə kitah min ilah mɨn u əmə, otol pəti itah kotəhruahru agɨn,” tol lanəha, “məmə kitah min ilah mɨn u,
okotətəuarus əhmen əhmen əməmak e naununnaiuiən.” * 12:1 1Kor 9:24 † 12:1 Hip 10:36 ‡ 12:2 Sam25:15
§ 12:2 Hip 2:15 * 12:2 Fɨl 2:8,9; Hip 2:9 † 12:2 Mak 16:19 ‡ 12:3 Kəl 6:9; Nəh 2:3 § 12:4 Hip 10:32-34
* 12:6 Sam 94:12; 119:75; Nəh 3:19
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məkeikei mətalis.”†
7 Tol lanəha, otəhtul məha-məha e nian iəkɨs mɨn. Uhgɨn tətəfa nian əskasɨk mɨn u o

nəgəu əhruahruiən itəmah. Itəmah nenətɨ Uhgɨn mɨn, mol məmə in tətəgəu əhruahru
lanəha itəmah.‡ ?Mətəu suakəku nak ko iətəm tatə rəhan in təsəgəu əhruahruiən?
8 Uhgɨn tətəgəu əhruahru rəfin nenətɨn əhruahru mɨn.§ Nəmə Uhgɨn təsoliən lanəha
e təmah, kəni nɨpətɨn u məmə səniəmə itəmah nenətɨn əhruahru mɨn, itəmah kəlkələh
mɨn e suaru. 9 Rəhatah tatə mɨn e nəhue nɨftəni u, kəutəgəu əhruahru itah. Kəni kitah,
kautɨsiai ilah. ?Kəni okotəhro lanu lan e tatə rəha narmɨtah* iətəm tətatɨg e negəu e
neai? Təuvɨr məmə okotosiahu agɨn itah, kəni motatɨg ahgəl.† Kəni e noliən əha, kitah
okotos nəmiəgəhiən.‡ 10 Rəhatah mɨn tatə, kəutəgəu əhruahru itah o nian əkuəkɨr əmə,
e rəhalah əmə nətəlɨgiən. Mətəu Uhgɨn tətəgəu əhruahru itah məmə otasiru e tah, konu
otol itahkotasim təhmen lan.§ 11NəməUhgɨn tətəgəu əhruahru itah, in təhmenenati kəti
iətəmnian kitah kəmotun,mətəu tɨsiu, kənimarfu. Mətəuuərisɨg, nəmə kotegəhanməmə
nəgəu əhruahruiən əha otiuvi asɨlə e rəhatah nətəlɨgiən, kəni in otəuə e nəuan təuvɨr, inu
nəməlinuiən* iətəm tatsɨpən e noliən əhruahru.

12 Tol lanəha, nati əpnapɨn məmə itəmah nəutatɨg e nian iəkɨs, mətəu otləfəri
nəhlmɨtəmah iətəm təpəou, məmə otəsanən. Mɨne nəulɨtəmah iətəm tətərəmrumɨn, kəni
nəkotol məmə təsanən o naiuiən.†
13 “Otol suaru rəhatəmah təhruahru vivi,‡
məmə pəh u iətəmnəutaliuək pəti, nəhlkɨn təmɨmɨs,
nəhlkɨn ko təsərah agɨniən, miet rəkɨs,§
mətəu in otəpanəuvɨr mɨn.”*

Iətəmi təsəhatətəiən e Uhgɨn, in otəkeikei mos nalpɨniən
14Otalkut məmə onəkotatɨg vivi itəmah nətəmimi rəfin e nəməlinuiən.† Kəni motalkut

məmə nəkotol itəmahməmə rəhatəmah nəmiəgəhiən tasim.‡ Iətəmimi iətəm təsasimiən,
ko təseruhiən nəhmtɨ Iərmənɨg nian kəti.§ 15 Autətəu vivi itəmah məmə məta itəmah
kəti iətəm tətaiu matuvən otəpəou e nəlugɨ suaru, kəni məsosiən nəuvɨriən rəha Uhgɨn.*
Autətəu vivi itəmah məmə nokɨ nɨgi akonə kəti† in otəsuvəniən e nɨkitəmah, kəni meviə,
mol nəuan tepət e nəmiəgəhiən rəhatəmah. Kəni nəhuɨn təhrun nərəkɨniən nəmiəgəhiən
rəha nətəmi asim nəuvein mɨn. 16Autətəu vivi itəmahməmə iətəmi kəti təsit əpnapɨniən
iərman uə pətan.‡ Itəmah kəti otəsəhmeniən e Iso u rəhan nəmiəgəhiən təsəhruahruiən,
in tatol nati əpnapɨn e Uhgɨn. In təmaupən mair, mətəu in təmətuati e nepətiən rəha
suakəku iətəm təmaupən mair.§ Mətəu nəhmtɨ nati u in təmətuati lan, in nauəniən
iətəm təmun mau kətiəh əmə. 17 Itəmah nəkotəhrun məmə uərisɨg, nɨkin təmanuvən
mɨn e nepətiən rəha suakəku iətəm təmaupən mair. Kəni təmalkut pɨk məmə rəhan tatə
otəfaki məhlman e nəuvɨriən kəti kəm in. Mətəu nati əpnapɨn məmə təmətasək pɨk pau
ohni,* mətəu nati u iətəm təmol, in təruru nəuhliniən mol nati pɨsɨn. Kəni rəhan tatə ko
təsəfakiən məhlman e nəuvɨriən kəm in, məruru məfən kəm in nepətiən rəha suakəku
iətəm təmaupənmair.

Lou təhro lanu lanmol pɨsɨn e nanusiən təuvɨr
18 Aupən nətəm Isrel kəməhuva e nɨtəuət asoli Sainai, nɨtəuət u e nəhue nɨftəni u

iətəm nətəmimi kotəhrun neruhiən mɨne nekiən. Kəmoteruh nəmnamɨ nɨgəm tatuəu,
napinəpuiən,mɨnenorəuiənmɨnenɨmətagi asoli, 19kəmotətəu təui təmasək əfəməh,†kəni
† 12:6 Prov 3:11-12 ‡ 12:7 Dut 8:5; 2Saml 7:14; Prov 13:24 § 12:8 1Pitə 5:9 * 12:9 Nam16:22; 27:16 † 12:9
Jem 4:7 ‡ 12:9 Aes 38:16 § 12:10 2Pitə 1:4 * 12:11 Aes 32:17; Jem 3:17,18 † 12:12 Aes 35:3 ‡ 12:13 Prov
4:26 § 12:13 Kəl 6:1 * 12:13 Aes 35:3; Hip 10:36-39; 12:1-3; Prov 4:26 † 12:14 Rom14:19 ‡ 12:14 Rom6:22
§ 12:14 Mat 5:8 * 12:15 Hip 3:12; 4:1 † 12:15 Dut 29:18; Hip 3:12 ‡ 12:16 1Kor 6:18 § 12:16 Jen 25:29-34
* 12:17 Jen 27:30-40 † 12:19 Eks 19:12-22; 20:18; Dut 4:11
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motətəunəuiankəti tətəghati kəmlah.‡ Kəniniankəmotətəlɨge rəhannəghatiənmɨn, kəni
ilah kəmautəni əskasɨkməmə ilah kotəpəh agɨnnətəumɨniənnəuian u.§ 20Kəmotəgɨnpɨk
enəghatiənu, təməniməmə, “Nəmənatimiəgəh əməkəti otuvənenɨtəuət u,mətəu itəmah
onəkotəkeikei motahtɨmu e kəpiel apɨn tɨmɨs.”* 21NianMosɨs təmeruh natimnati mɨn u,
in mɨn təmətəu tərah kəni məni məmə, “Iəu inəgɨn u inəgɨn, mɨnətərəmrumɨn.”†

22Mətəu itəmah nəsəhuva mɨniən u ikɨnu, e nɨtəuət kəti rəha nəhue nɨftəni.‡ Itəmah
nɨnəhuva rəkɨs e nɨtəuət u Saion,§ mɨne taun asoli* u imə Uhgɨn ikɨn iətəm tətəmiəgəh,
tətatɨg itulɨn. Inu Jerusɨləm vi əpəha ilɨs e negəu e neai,† u nagelo mɨn tausɨn tausɨn
kəmuhapumɨn ilah ikɨn o nagiəniən asoli. 23 Kəni itəmah nəməhuva e nuhapumɨniən
asoli rəha nətəmimi rəha Uhgɨn, iətəm kotəhmen e nətəm kəmotaupən motair u rəhan
mɨn,‡ nərgɨlah kəmətei rəkɨs e negəu e neai.§ Kəni itəmah nəməhuva o Uhgɨn, iətəm
otəpanakil nətəmimi mɨn rəfin.* Itəmah nəməhuva motol kətiəh itəmah narmɨ nətəmi
əhruahru nətəm kɨnohmɨs rəkɨs, kəni Uhgɨn tɨnol ilah kɨnotətəuarus mak.†‡ 24 Itəmah
nəməhuva o Iesu u, in suaru rəha nəniəskasɨkiən vi rəha nasiruiən u iətəmUhgɨn təmol
kəm tah. Kəni nəməhuva o nɨra Iesu, iətəm in təmol=pən§ mol itəmah nəkotasim. Nɨrə
əha in tətəni pətɨgəm natimnati mɨn u iətəm kotəuvɨr motapirəkɨs natimnati mɨn iətəm
nɨra Epɨl təməni pətɨgəm.*†

25Onatimnatimɨnu, autətəuvivi itəmah,məmə itəmahonəsotəuhliniənnəmtahtəmah
o Uhgɨn‡ u tətəghati kəm təmah.§ Kitah kotəhrun məmə nətəmi aupən kəməsotətəlɨgiən
e nəghatiən rəha Mosɨs o nəhgɨ-pəriən ilah. Kəni nati əpnapɨn məmə in iətəmimi əmə
rəha nəhue nɨftəni, mətəu ilah kəməsotagɨm rəkɨsiən e nalpɨniən rəhalah. ?Kəni nəmə
tol lanəha, kəni okəhro itah nəmə kəsotətəlɨgiən e nəghatiən rəha Uhgɨn iətəm təmsɨpən e
negəu e neai muvaməmə otəhgi-pəri itah?* ?Kitah okotagɨm rəkɨs əhro lan lanu?

26Nian aupən, nəuia Uhgɨn təmarɨgrɨg e nɨftəni.† Mətəu rəueiu əha, təməni əskasɨk kəm
tah məmə, “Nian kəti mɨn əha ikɨn, iəu iəkarɨgrɨg mɨn e nəhue nɨftəni. Kəni o nian əha,
səniəmə nəhue nɨftəni əmə iəkarɨgrɨg lan tarɨgrɨg, mətəu neai mɨn otarɨgrɨg.”‡ 27 Nian
Uhgɨn tətəghati məmə, “Nian kəti mɨn əha ikɨn,” nɨpətɨn uməmə in otarɨgrɨg§ e natimnati
rəhanəhuenɨftəni əmə iətəmin təmol,məməotoh rəkɨs ilah. Otoh rəkɨs lanəhanatimnati,
məmə natimnati iətəm okəsotəlauəl-əlauəliən, ilah okotatɨg, kəni inu, natimnati iətəm
okotatɨg itulɨn.

28Onati u, təuvɨrməməkitahkotəni tagkiuoUhgɨn,mətəu-inukitahkautosnegəurəha
Uhgɨn u, kəruru nəlauəl-əlauəliən lan, kəni ko təsietiən nian kəti.* Təuvɨr məmə kitah
kotəfaki kəm in, e noliən iətəmnɨkin tagiən lan,məmə kitah okotɨsiai, kənimotəgɨnmɨn,†
29mətəu-inu Uhgɨn rəhatah, in təhmen e nɨgəm asoli kəti iətəm tətuvan əhtuv natimnati
rəfin.‡

13
Naunun nəghatiən

1 Təuvɨr məmə nəkotəkeikei mautol nolkeikeiən kəm təmah mɨn təhmen e piatəmah
mɨn.*
‡ 12:19 Dut 4:12 § 12:19 Eks 20:18-19; Dut 5:5,25; 18:16 * 12:20 Eks 19:12,13 † 12:21 Dut 9:19 ‡ 12:22 Eks
19:16-19; 20:18-21; Dut 4:11-12 § 12:22 Aes 24:23; 60:14; Nəh 14:1 * 12:22 Hip 11:10; 13:14;Mat 16:16 † 12:22
Kəl 4:26 ‡ 12:23 Eks 4:22 § 12:23 Nəh 20:12 * 12:23 Jen 18:25; Sam 94:2 † 12:23 Fɨl 3:12 ‡ 12:23
Suaru kəti mɨn o nəuhliniən nəghatiən u, “Uhgɨn tɨnol ilah kɨnotəhruahru agɨn.” § 12:24 Hip 9:19; 10:22; 1Pitə 1:2
* 12:24 Jen 4:10; Hip 11:4 † 12:24 Nɨra Epɨl in təməni pətɨgəmməmə Uhgɨn otol nalpɨniən, mətəu nɨra Iesu tətəni
pətɨgəmməməUhgɨnotoh rəkɨs nalpɨniən. ‡ 12:25 Hip 3:12 § 12:25 Hip 1:1 * 12:25 Hip 2:2,3; 10:29 † 12:26
Eks 19:18 ‡ 12:26 Hag 2:6 § 12:27 Aes 34:4; 54:10; 1Kor 7:31; Hip 1:11,12; 2Pitə 3:10; 1Jon 2:17 * 12:28 Sam
15:5; Dan 2:44 † 12:28 Mal 2:5; 4:2 ‡ 12:29 Eks 24:17; Dut 4:24; 9:3; Sam 97:3; Aes 33:14; 2Təs 1:7 * 13:1 Rom
12:10
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2 Sotaluiən e nehiən iapɨspɨs mɨn nətəm kəutəhuva imatəmah ikɨn.† !Nəmə təhro ilah
nagelo mɨn! Nətəmimi nəuvein nətəm kəmautol lanu, ilah kəmauteruh vivi nətəmimi,
məsotəhruniənməmə ilah nagelo mɨn.‡

3Sotaluiənenətəmkəutatɨg ekaləpus.§ Nɨkitəmahotatəhti ilah,mətahməo lah təhmen
əməməmə inu ikmɨnnətatɨg e kaləpus. Otətəupəti nahməiən enɨkitəmah, itəmahnətəmi
mɨnkonətəmkatol tərah e lah, təhmen əməməmə inu ik natətəunahməiənenɨpətɨmaru.

4 Pəh nətəmimi rəfin kotɨsiai natɨgiən rəha marɨt, məmə in tasim nian rəfin.* Pəh
nətəmimi rəfin kotəgɨn o pet rəhalah mɨn, məsotoliən tamɨkmɨk. Uhgɨn otakil iətəm aluə
mɨne pətan mɨtə iətəm kətuapɨli pəti, kəni makil mɨn iərman mɨne pətan iətəm kətuapɨli
pəti, iərman iətəmtətapɨli ilahpətanu səniəmə rəhanpətan,mɨnepətan iətəmtətapɨli ilau
iərman u səniəmə rəhan əhruahru iərman.†

5 Əhtul=pən isəu o nolkeikeiən rəha məni.‡ Nɨkim təkeikei magiən əmə o rəham
natimnati natos təhmen§mətəu-inu Uhgɨn tətəni məmə,
“Ko iəsəpəhiən ik,
məsəhlmaniən lam nian kəti.”*
6Kəni tol lanəha kitah kotəhrun əsas, kəni mautəni məmə,
“Iərmənɨg in iasiru rəhak,
tol lanəha iəsəgɨniən.
Oiəsəgɨniən e nati kəti iətəm iətəmimi əmə otol kəm iəu.”†

7 Nɨkitəmah otəkeikei matəhti nətəmi asoli mɨn u rəhatəmah‡ nətəm kəmotaupən
motəgətun itəmahenəghatiənrəhaUhgɨn. Otətəlɨg-to enatimnati təuvɨrmɨn iətəmtəmiet
e nəmiəgəhiən rəhalah, kəni motəhatətə e Iərmənɨg təhmen əmə e lah.§

8 Iesu Krɨsto in tatol əmə lankonu lan, nəniuv, mɨne rəueiu, kəni otəpanatɨg əmə
lankonu lan, naunun tɨkə.* 9 Sotoliən məmə nəgətuniən vi pɨsɨn pɨsɨn mɨn tiuvi rəkɨs
itəmahe suaru əhruahru.† Itəmahotəsal=pən əmə oUhgɨn, iətəmtətasiru e təmahenɨkin
agiənməmə otol rəhatəmah nətəlɨgiən təskasɨk.‡ Təsəuvɨriənməmə kitah okotohtəu=pən
nətuakəmiən rəha nauəniən,§ məmə in otol itah kotəskasɨk, mətəu-inu in nɨpəhriəniən,
nətuakəmiən əha, ko təsasiruiən e nətəmkautol.

10 Rəhatah oltə tatɨg. Mətəu pris mɨn nətəm kautol uək rəhalah əpəha imə e tapolɨn
rəha nəhue nɨftəni u,* ilah u, kəsegəhaniən e lah məmə okotun† nauəniən‡ kəti e oltə u
rəhatah.§

11 E noliən rəha pris asoli agɨn, nian in tohamu rəkɨs nati miəgəh, kəni matos nɨran
kəni muvən əpəha imə e Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn, kəni məfən kəm Uhgɨn o nafəl rəkɨsiən
təfagə rəha nətəmimi.* Mətəu uərisɨg, katɨləfətɨgəmnatimiəgəh u əpəha ihluə ikɨn e nima
tapolɨn mɨn rəhalah, motuvan əhtuv.† 12 E noliən əhmen əmə, Iesu təmiet rəkɨs e taun,‡
kəni ikɨn əha in təmətəu nahməiən e nɨpətɨn, kəni mɨmɨs ikɨn əha, məmə nɨran§ təhrun
nafəl rəkɨsiən təfagə tərah rəha nətəmimi, mol ilah kotəhruahru, motasim, məmə ilah
rəha Uhgɨn.*

† 13:2 Job 31:32; Mat 25:35; Rom 12:13 ‡ 13:2 Jen 18:1-33 § 13:3 Mat 25:36; Hip 10:34 * 13:4 Mal 2:15
† 13:4 Dut 22:22 ‡ 13:5 1Tim 3:3 § 13:5 Fɨl 4:11; 1Tim 6:6-8 * 13:5 Dut 31:6,8; Jos 1:5 † 13:6 Sam
118:6,7 ‡ 13:7 Hip 13:17,24; 1Kor 16:16 § 13:7 Hip 6:12 * 13:8 Sam 102:27; Hip 1:12 † 13:9 Efəs 4:14
‡ 13:9 Kol 2:7 § 13:9 1Kor 8:8; Hip 9:10 * 13:10 Hip 8:5 † 13:10 1Kor 9:13; 10:18 ‡ 13:10 Jon 6:48-58
§ 13:10 “Nauəniən” iətəm katol sakrifais lan e “rəhatah oltə” inu Krɨsto pɨsɨn əmə (Jon 6:48-58). Pris mɨn aupən,
ilah kəmotəhrun nuniən nəhuvegɨ nati miəgəh mɨn e sakrifais mɨn nəuvein ilah kautol o nəfəniən kəmUhgɨn. Mətəu
kəsegəhaniən e lah o “nuniən”Krɨsto, nɨpətɨn uməmə kəsotosiən ohni. * 13:11 Lev 16:15 † 13:11 Eks 29:14; Lev
4:12,21; 9:11; 16:27 ‡ 13:12 Jon 19:17 § 13:12 Rom 3:25 * 13:12 Efəs 5:26
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13 Tol lanəha, pəh kitah kotol məmə inu okohiet ihluə imatah ikɨn, motol kətiəh kitah
min əpəha ihluə.†‡ Kəni okotəkeikei motəhtul maru məmə nətəmimi okotol naulɨsiən
kəm tah, təhmen əmə mə inu, kəmotol lan.§ 14 E nəhue nɨftəni u, rəhatah kəti lahuənu
əhruahru imatah ikɨn tɨkə, iətəm otətatɨg itulɨn.* Mətəu kitah kəutəsal maru əhanəh o
rəhatah lahuənu əhruahru iətəmkotəhrunməmə otəpanuva.†

15Tol lanəha, enasiruiənrəha Iesu, pəhkitahkotəfənsakrifais rəhatahkəmUhgɨnnian
rəfin.‡ Sakrifais mɨn u rəhatah, inu, okautəfəri nərgɨ Uhgɨn nian rəfin, məutəni pətɨgəm
nərgɨn.§

16 Sotaluiənməmə nautol nol əhruiniən təuvɨr mɨne nətuatiən e natimnati rəhatəmah
kəmnətəmimɨnu rəhalah nati kəti tɨkə,*mətəu-inu inmɨn təhmen e sakrifais† iətəmnɨki
Uhgɨn tagiən ohni.‡

17Otol nəuia nətəmi asolimɨn e niməfaki,§ kənimotatɨg ahgəl ilah. Ilah u, kəutəsal vivi
o nəmiəgəhiən rəhatəmah,* məsotəmeigiən, mətəu-inu ilah kotəhrun məmə okotəkeikei
motəni=pən kəm Uhgɨn məmə ilah kəmotol uək u, təhro lanu lan. Itəmah nəkotəkeikei
motol nɨkilah tagiən o uək u. Nəmə itəmah nautol nɨkilah təsagiəniən ohni, noliən u ko
təsasiru agɨniən e təmah.

18 Otəfaki o tɨmah,† mətəu-inu iəkotəhrun əsas məmə rəhatɨmah noliən in təhruahru
əmə,‡ kəni iəkotolkeikei agɨn məmə nian rəfin itɨmah iautol noliən təuvɨr əmə. 19 Iəu
iəkolkeikei pɨk məmə itəmah onəkotəkeikei motətapuəh o Uhgɨn, məmə iəu iəkəhrun
nɨtəlɨg=pa uəhai mɨniən əmə o təmah.

20 Iətəfaki mɨn o təmah mɨn məmə, Uhgɨn otasiru e təmah. Uhgɨn u, in nəukətɨ
nəməlinuiən.§ Kəni in təmol rəhatah Iərmənɨg Iesu təmiəgəhmɨn e nɨmɨsiən,* mətəu-inu
nɨran təmaiu o noliən nəniəskasɨkiən itulɨn† in tətatɨg mətəmiəgəh.‡ Iesu əha, in iətəmi
təuvɨr mapirəkɨs o neh viviən sipsip mɨn rəhan.§ Iətəfaki məmə Uhgɨn u, 21 in otəfɨnə
natimnati təuvɨrmɨn rəfin kəm təmah, iətəmotol itəmahnəkotəhmen o noliən nati iətəm
in tolkeikei. Kəni iətəfaki məmə, Uhgɨn otol uək e nəmiəgəhiən rəhatah kətiəh kətiəh,*
kəni e nasiruiən rəha IesuKrɨsto, in otol rəhatah noliən təuvɨr vivi, kəni nɨkin otagiənpɨk
ohni. Kəni pəh kotəfəri nərgɨKrɨsto ilɨs nian rəfin,matuvənmatuvənnaunun tɨkə. Əuəh.†

22 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Nauəuə u rəhak təsəfəməh pɨkiən. Mətəu iəkətapuəh
əskasɨk o təmah məmə, otol-to rəhatəmah nətəlɨgiən təfəməh mɨn məmə nəkotətəlɨg e
rəhak nəghatiənmɨn iətəmotəfəri nətəlɨgiən rəhatəmah.

23 Iəkolkeikei məmə onəkotəhrun məmə piatah u Timoti, ilah kəmotɨləfətɨgəm e
kaləpus. Nəmə in otuva uəhai əmə, kəni itɨmlaumin, iəkiauvnə.

24 Itəmah otəni təuvɨr kəm nətəmi asoli mɨn rəhatəmah, mɨne nəfaki mɨn u imatəmah
ikɨn. Nətəm Itali kotəni təuvɨr kəm təmah.

25Pəh Uhgɨn otəfɨnə rəhan nəuvɨriən kəm təmah rəfin. Əuəh.

† 13:13 Luk 9:23 ‡ 13:13 Nɨpətɨ nati u məmə, pəh kotəpəh nɨtəu-pəniən noliən rəha sakrifais rəha nətəm Isrel
məmə kitah kotəhruahru e nəhmtɨUhgɨn, kəni pəh kəhuvən o Iesumotəhatətə lanmotəhatətəməmə nɨmɨsiən rəhan in
sakrifais iətəm tatol itah kotəhruahru e nəhmtɨUhgɨn. § 13:13 Hip 11:26 * 13:14 Hip 12:27 † 13:14 Fɨl 3:20;
Hip 11:10; 12:22 ‡ 13:15 1Pitə 2:5 § 13:15 Sam 50:2-15; Hos 14:2; Aes 57:19 * 13:16 Rom 12:13 † 13:16 Fɨl
4:18 ‡ 13:16 Sam 50:21-15; Hos 14:2 § 13:17 Hip 13:7,24 * 13:17 Aes 62:6; Uək 20:28 † 13:18 1Təs 5:25
‡ 13:18 Uək 23:1 § 13:20 Rom 15:33 * 13:20 Uək 2:24 † 13:20 Jen 17:7,13,19; Aes 55:3; 61:8; Esik 37:26; Mat
26:28 ‡ 13:20 Hip 9:20 § 13:20 Jon 10:11 * 13:21 Fɨl 2:13 † 13:21 Rom 11:36
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Jemɨs
Nauəuə iətəm Jemɨs təmətei

Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u Jemɨs
?Pəh təmətei nauəuəu? Jemɨs, u in nəuətəha Iesu, in təmətei nauəuə u. In iətəmi asoli

rəha niməfaki əpəha Jerusɨləm.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Jemɨs təmətei nauəuə u tatuvən kəm nətəm Isrel nətəm

kəutəhatətə e Iesu Krɨsto motatɨg e nɨtəni pɨsɨnmɨn rəha Nanihluə* mɨn.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Nətəmi asoli mɨn rəha nətəm Isrel kəmotohamu

Stipɨn, uərisɨg kotol noliən tərah mɨn e niməfaki mɨn əpəha Jerusɨləm. Kəni nətəmi tepət
nətəm kəutəhatətə e Iesu kəmohiet əha Jerusɨləm məhuvən ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Mətəu
kəutatɨg e nian əskasɨkmɨn tepət.
?Təmətei nauəuə u o nak? Jemɨs təmətei nauəuə u mətəu-inu nətəmimi nəuvein

kautol nərahiən kəm nətəmimi rəha niməfaki, kəni nəfaki mɨn kəutatɨg e nian əskasɨk
mɨn. Kəni Jemɨs tolkeikeiməməotəfərinətəlɨgiənrəhalah. Kəninati kətimɨn, inmolkeikei
məmə otəgətun ilah e nəukətɨ nəhatətəiən iətəm təhruahru. Nian iətəmimi kəti tətəhatətə
pəhriən e Iesu Krɨsto, kəni rəhan noliən tərahmɨn kəutəuhlinməhuvamotəuvɨr. Tətəpəh
noliən tərahmɨn, kəni matol noliən təuvɨr mɨn.

Jemɨs təməni təuvɨr kəm lah
1 Iəu Jemɨs, iəu slef rəha Uhgɨn mɨne Iesu Krɨsto, Iərmənɨg rəhatah. Iətəni təuvɨr kəm

təmah nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel u tueləf nətəm nəutəhatətə e Iesu, nətəm nəmohiet
məutatɨg ikɨnmɨn rəfin e nəhue nɨftəni.

Nəhatətəiənmɨne neinatɨgiən
2 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Nian nərahiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn kəhuva e rəhatəmah

nəmiəgəhiən, kəni oteh natimnati mɨn əha təhmen e natimnati iətəmnɨkitəmah tətagiən
pɨk əmə lan. 3 Kəni nɨkitəmah tətagiən əmə mətəu-inu, itəmah nəkotəhrun məmə nian
nərahiən mɨn kautələs pɨkɨn rəhatəmah nəhatətəiən e Uhgɨn, kəni nian nautol win lan,
ilah okotol məmə nəkotəhrun nəhtul əskasɨkiən nəuvetɨn mɨn. 4 Kəni nian onəkotəhtul
əskasɨk e nərahiən mɨn əha, kəni onəkəhuva motəskasɨk e nəhatətəiən, kəni nɨkitəmah
tɨməhtə, noliənmɨnmɨne nətəlɨgiənmɨn rəfin rəhatəmah okotəhruahrumotəsanən, kəni
nəkotaskəlɨmnoliən təuvɨr mɨn rəfin.

5 Nəmə itəmah kəti, rəhan neinatɨgiən təsəhmeniən, kəni tolkeikei məmə in otəhrun
natimnati mɨn iətəmUhgɨn tolkeikei məmə otol, pəh in tətapuəh lan o Uhgɨn, kəni Uhgɨn
otəfən kəm in e nɨkin agiən. Uhgɨn tətəfən natimnati mɨn kəm nətəmimi rəfin e nɨkin
agiən, kəniməsagət rəkɨsiən e lah onati kəutətapuəhohni. 6Nian iətəmikəti in tətapuəho
Uhgɨn lanəha, inotəkeikeiməhatətə lan, kəni rəhannətəlɨgiənotəsoliənkeiu. Mətəu iətəmi
rəhan nətəlɨgiən keiu, rəhan nətəlɨgiən tətan əpnapɨn əmə, in təhmen e peau-peau mɨn
əpəha itəhi nɨmətagi tatos ilah. 7Nəmə təhro nɨkin tətəhti məmə Iərmənɨg otəfən nati kəti
kəm in, mətəu kəpə, otəsosiən. 8 Iətəmimi iətəm tatos nətəlɨgiən keiu lanəha, ko təsəhtul
əskasɨkiən e nati kəti iətəmnɨkin tətəhti məmə otol.

9Piatah kəti uəha in tanpən-tanpən əmə, kəni rəhan nautə tɨkə, nɨkin otəkeikei magiən
mətəu-inu in iətəmi asoli e nəhmtɨ Uhgɨn. 10 Kəni pəh iətəmi u rəhan nautə tepət, nɨkin
tagiənmɨn o nati u in təhrunməmə in nɨpəhriəniən, məmə Uhgɨn otosiahu, mətəu-inu in
təhmen e nəugɨnɨgi iətəm otəpanɨkə. 11Nian mɨtɨgar tətəri, nəpiapeiən rəhan tepət pɨk,
kəni təhgi nəugɨnɨgi taukeiməmei, kəni rəhan nəuvɨriən təmɨkə. Təhmen əmə e nətəmimi

* : Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. 1:1 Mat 13:55; Uək 15:13; Kəl 1:19; 1Pitə 1:1 1:2 Rom 5:3-5 1:3
1Pitə 1:7 1:11 Aes 40:6-8
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rəhalah nautə tepət. Nian kautol rəhalah uək mɨnmautos nautə tepət lan, kəni ilah mɨn
okəpanohkə.

12 Iətəmimi iətəmtətəhtul əskasɨkniannərahiən tətuva e rəhannəmiəgəhiən, in tətatɨg e
nəuvɨriənpəhriən,mətəu-inu, nian tɨnolwin enərahiənmɨn əha, kəniUhgɨnotəfən rəhan
nətəouiən kəm in, inu nəmiəgəhiən itulɨn. Uhgɨn təməni əskasɨk rəkɨs məmə nəmiəgəhiən
itulɨn u, in rəha nətəmimi nətəmkotolkeikei in.

13Nian nati kəti tatiuvi=pən iətəmi kəti məmə in otol təfagə tərah, ko in təsəniənməmə
Uhgɨn tətəfən-əfən kəm in o noliən təfagə tərahmɨn, mətəu-inu ko nati kəti təsiuvi-pəniən
nətəlɨgiən rəha Uhgɨn məmə in otol təfagə tərah, kəni Uhgɨn təsəfən-əfəniən təfagə tərah
kəm iətəmimi. 14Mətəu nətəlɨgiən tərah rəha iətəmimi aru əmə, in tətəfən-əfən kəm in,
kəni matiuvi=pən in məmə in otatətəlɨg lan. 15Nətəlɨgiən tərah tətəuə e təfagə tərah, kəni
nian təfagə tərah tɨnuvamɨnepət, kəni tətəuə e nɨmɨsiən.

16 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn nətəm iəkolkeikei pɨk itəmah. Sotegəhaniən məmə
iətəmi kəti oteiuə e təmah məmə Uhgɨn in iətəmi rəha nəfən-əfəniən kəm nətəmimi
o noliən təfagə tərah. 17 Natimnati təuvɨr mɨn rəfin mɨne natimnati rəfin iətəm
kotəhruahru, kautsɨpən əmə o Uhgɨn. In təsol pɨsɨniən kəti. Nian rəfin tatol təuvɨr kəm
tah. In təsəhmeniən e nəhagəhagiənmɨn iətəm in təmol əpəha ilɨs e neai.† Ilah kəutaliuək
e neai, kəni nian kəti kotasiə, nian kəti kəsotasiəiən. MətəuUhgɨn təhmen əmə nian rəfin.
18Kəni e rəhan əmə nətəlɨgiən, Uhgɨn təmɨtəpɨn itah məmə kəməhuva nenətɨn mɨn nian
kəmotəhatətə e nəghatiən pəhriən rəhan. In təmol lanəha məmə e nətəmimi rəfin nətəm
təmol, kitah kəmotaupənməhuva rəhan pɨsɨn əmə.

Ətəlɨg lan kənimol nəghatiən rəha Uhgɨn
19 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn nətəm iəkolkeikei pɨk itəmah. Nɨkitəmah otəkeikei

mətəhti nəghatiən u. Pəh itəmah kətiəh kətiəh onəkotəkeikei motətəlɨg vi nian nətəmimi
kəutəghati, mətəu onəsotauɨt-auɨt pɨkiən o nəghatiən, sotoliənməmə niəməha tatol uəhai
əmə itəmah, 20mətəu-inu nian niəməha tatol iətəmi kəti, niəməha u, təsəuəiən e nəuan
iətəm təhruahru Uhgɨn tolkeikei. 21 Otərəkɨn rəkɨs noliən mɨn rəfin iətəm tamɨkmɨk,
mɨne təfagə tərah mɨn u kotepət e nəmiəgəhiən rəhatəmah. Uhgɨn təmələhu=pən rəhan
nəghatiən e nɨkitəmah, kəni nəghatiən əha rəhan təhrun nosmiəgəhiən itəmah. Kəni
təuvɨr məmə nəkotosiahu rəhatəmah nətəlɨgiən, kəni motətəlɨg vivi e nəghatiən u.

22Sotətəlɨgiən əmə e nəghatiən rəha Uhgɨn,mətəu otətəlɨg lan kənimotol nati nak iətəm
tətəni. Okəmə nautətəlɨg məsotoliən nəghatiən u, kəni nauteiuə aru əmə e təmah məmə
nəutəfaki pəhriən. 23 Iətəm tətətəu kəni məsoliən nəghatiən u, in təhmen=pən e iətəmimi
iətəm tətəsal=pən vivi e kɨlas materuh narmɨn, 24 kəni nian tɨneruh rəkɨs magɨm, malu
mɨn uəhai əməməmə nəhmtɨn təhro lanu. 25Mətəu iətəmimi iətəm tətəsal=pən əskasɨk e
lou iətəmtəhruahru agɨnu tatɨtɨs nətəmimi,‡matol e nianmɨn rəfin,məsaluiənnati iətəm
təmətəu, mətəu in tatol, in otətatɨg e nəuvɨriən pəhriən nian in tatol lanəha.

26 Nəmə iətəmi kəti nɨkin təhti məmə in tatɨtəu=pən vivi noliən mɨn rəha nəfakiən,
mətəu tətəghati=pən əmə, təruru naskəlɨmiən rəhan nəghatiən, kəni rəhan noliən mɨn
rəha nəfakiən in nati əpnapɨn əmə. In təteiuə aru əmə lan məmə rəhan noliən rəha
nəfakiən in təuvɨr agɨn. 27 Noliən mɨn rəha nəfakiən iətəm rəhatah Tatə Uhgɨn tateruh
məmə in təhruahru vivi kəni nərahiən tɨkə lanko lanu: iəfaki kəti təkeikei materuh vivi
kəlkələh mɨn u kəmɨmɨs ərin mɨne pətalɨmɨs mɨn e nərahiən rəhalah. Kəni mətəkeikei
mateh vivi nəmiəgəhiən rəhanməmənoliən tərahmɨn rəhanəhuenɨftəni otəsoliənməmə
in otamɨkmɨk lan.
† 1:17 Nəghatiən u “nəhagəhagiənmɨn” tətəghati e mɨtɨgar, mɨne məuɨg, mɨne məhaumɨn. 1:18 Jon 1:13 1:20
Pri 7:9 1:22 Mat 7:24-26; Rom 2:13 ‡ 1:25 Nəghatiən u, “lou iətəm təhruahru agɨn u tatɨtɨs nətəmimi,” tətəghati
e suaru rəha nəhatətəiənməmə iətəmi kəti otuvaməhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Kəni nəmə iətəmi kəti tətətəu=pən suaru
əha, Uhgɨn tatɨtɨs in e nəsanəniən rəha təfagə tərah, kəni tatɨtɨs in e nalpɨniən iətəm in təkeikei mos. Afin-to Kəl 5:13-14.
1:25 Rom 8:2; Jem 2:12
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2
Sotehiən nətəmimi nəuveinməmə ilah ilɨs kotapirəkɨs nətəmimi nəuvein

1Piak mɨnmɨne nəuvɨnɨk mɨn. Itəmah nəutəhatətə e Iesu Krɨsto, Iərmənɨg rəhatah iətəm
ilɨs agɨn kəni katɨsiai pɨk in. Tol lanəha, təsəuvɨriən məmə nəkəuteh iətəmi kəti məmə in
ilɨs, kəni mautol təuvɨr kəm in; mətəu mauteh iahu iətəmi kəti mɨn mautol tərah kəm
in. 2 Tol mə inu mɨne. Iətəmimi keiu kətiəuva e niməfaki rəhatəmah. Kəti tatuvən e
napən təuvɨr mɨn u nəhmtɨlah tiəkɨs, mɨne nəuanati mɨn kəmol e aiən u kol tətoraip-
oraip. Kəni suah kəti mɨn tatuvən e napən tərah mɨn əmə. 3Təsəuvɨriənməmə nəkotəfən
nɨsiaiənkəmiətəmimi iətəmtatuvənenapən təuvɨrmɨn,motəni=pənməmə, “Va,məharəg
u ikɨn təuvɨr ikɨn.” Mətəu iətəm tatuvən e napən tərah mɨn, nəkotəni=pən kəm in məmə,
“Əhtul=pən əpəha,” uə “Əharəg əmə e nɨftəni.” 4Nian nautol noliən tol mɨn lanəha, nauteh
nətəmiminəuveinməmə ilah ilɨs tapirəkɨsnətəmiminəuveinmɨn, kəninəutakilnətəmimi
e rəhatəmah nətəlɨgiən tərah.

5 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn iətəm iəkolkeikei pɨk. Otətəlɨg-to. Uhgɨn təmɨtəpɨn rəkɨs
nanrahmɨn rəha nəhue nɨftəniməmə rəhalah nəhatətəiən e Krɨsto otepət. Kəni təmɨtəpɨn
mɨn ilahməmə okotos Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn iətəm təməni rəkɨs məmə rəha nətəmimi
nətəm kotolkeikei in. 6Mətəu itəmah nəmoteh iahu nanrah mɨn. ?Mətəu nətəmimi pəh
mɨn u kautol nahməiən kəm təmah, kəni mautiuvi=pən itəmah e kot? ?Nətəmi rəhalah
nautə tepət, uə kəpə? Əuəh, ilah kəha. 7Kəni nətəmimi mɨn u kəutəghati rah e nərgɨn u
ilɨs, nərgɨ Iesu iətəm rəhan u itəmah.

8Lou rəha Kig iətəm tətatɨg e Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəniməmə, “Olkeikei ik kəti təhmen
əmə məmə nəkolkeikei aru ik.” Nəmə nəutətəu=pən pəhriən nəghatiən u, nautol noliən
əhruahru. 9Mətəu təfagə tərah kəti tol lanu, nəmə nauteh nətəmimi nəuvein məmə ilah
ilɨs tapirəkɨs nətəmimi nəuvein mɨn. Kəni nəghatiən rəha Lou tətəni məmə nətəmimi
kautol lanəha, ilah nətəmi rəha natgəhliən Lou. 10 Tol lanəha mətəu-inu, nəmə iətəmimi
kəti tətatgəhli nəghatiən kətiəh əmə rəha Lou, uə nəmə in tətatgəhli nəghatiən mɨn rəfin
agɨn rəha Lou, kəni e nəhmtɨUhgɨn, in iol təfagə, 11mətəu-inu, Uhgɨnu iətəmtətəniməmə,
“Sakləhiən e pətan,” in Uhgɨn kətiəh əmə iətəm tətəni məmə, “Sohamuiən itəmi.” Kəni
nəmə nəsotakləhiən e nɨpətan, mətəu nəmotohamu nətəmimi, itəmah nətəmimi nətəm
nəmotatgəhli Lou.

12Nəghatiənmɨnenoliən rəhatəmahotəkeikeimɨtəu=pən lou iətəmtəmɨtɨs itəmah. Mo-
tol noliən rəhanətəmiminətəmkotəhrunməməUhgɨnotakil ilah e lou əha. 13Otol lanəha
mətəu-inu nəmə itəmah nəsotasəkəhruiniən nətəmimi, kəni Uhgɨn otəsasəkəhruiniən
itəmah nian in otakil nətəmimi. Mətəu nəmə itəmah nəutasəkəhruin nətəmimi, kəni
Uhgɨn otasəkəhruin itəmah, kəni məni=pɨnə məmə onəsotosiən nalpɨniən e nian in
otələhu=pən nəghatiən rəha nalpɨniən kəmnətəmimi.

Nəhatətəiənmɨne uək təuvɨrmɨn
14 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Nəmə iətəmi kəti tətəni məmə tətəhatətə e Iesu Krɨsto,

mətəu in təsoliən uək təuvɨr mɨn, kəni rəhan nəhatətəiən tol lanəha, ko təsosmiəgəhiən
iətəmi kəha. 15 Tol mə inu mɨne. Piatah kəti uə nəuvɨnɨtah kəti, rəhan napən tɨkə, kəni
nɨgɨn nauəniən təsəhmeniən. 16 Itəmah kəti tətəni=pən kəm inməmə, “Atuvən, pəh Uhgɨn
otasiru lam, kəni onəsətəpuiən, onəkauən vivi.” ?Mətəu nəmə in təsoliən nati kəti məmə
otasiru lan, in təmol nati təuvɨr nak? 17 E noliən əha inəha, nəmə iətəmi kəti tatos
nəhatətəiən pɨsɨn əmə, mətəu təsoliən uək təuvɨr kəti tɨtəu=pən, kəni rəhan nəhatətəiən
təmɨmɨs, nɨpətɨn tɨkə.

18Mətəu nəmə təhro iətəmi kəti otəni məmə, “Nətəmimi nəuvein kautos nəhatətəiən,
kəni nətəmimi nəuvein kautol uək təuvɨr mɨn.”
2:1 Uək 10:34-35; Jem 2:9 2:5 Mat 5:3; Luk 6:20; 1Kor 1:26-28 2:8 Mat 19:19; Kəl 5:14 2:11 Eks 20:13-14;
Rom 13:9 2:12 Jem 1:25; 1Pitə 2:16 2:13 Mat 5:7; 18:21-35 2:15 1Jon 3:17
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Mətəu iətəni kəm ik lanu lan məmə, “Nəmə iəsehiən rəham uək təuvɨr mɨn, kəni
iəsəhruniən nəmə rəham nəhatətəiən in nɨpəhriəniən, uə kəpə. Mətəu nian onəkeruh uək
təuvɨr mɨn rəhak, kəni tətəgətunməmə nəhatətəiən rəhak in nɨpəhriəniən.”

19 Nətəni məmə nəhatətəiən rəham in nɨpəhriəniən mətəu-inu nətəni nɨpəhriəniən e
nəghatiən u məmə, “Uhgɨn kətiəh əmə.” !Təuvɨr ohnik! Mətəu nati əpnapɨn iərmɨs mɨn,
ilah mɨn kəutəni nɨpəhriəniən e nəghatiən əha, mətəu ilah kəutərəmrumɨn məutəgɨn pɨk
mətəu-inu kotəhrunməmə Uhgɨn otol nalpɨniən kəm lah.

20 !Ik rəhm-kapə tɨkə! Iətəmimi iətəm tətəhatətə, mətəu təsoliən uək təuvɨr mɨn, rəhan
nəhatətəiən in nɨpətɨn tɨkə. Pəh iəkəgətun ik e nati kəti iətəm otəni kəm ik məmə inu
nɨpəhriəniən.

21 Nɨkim otəhti tɨpɨtah u Epraham. Uhgɨn təmeruh məmə in təhruahru e nəhmtɨn
e uək iətəm təmol, mətəu-inu təmos nətɨn u Aisək, muvən mələhu-pəri e oltə. 22 Kəni
rəhan nəhatətəiən mɨne rəhan uək mɨn katuol nati kətiəh əmə, kəni rəhan nəhatətəiən
təməuə e nəuan, inu rəhan uəkmɨn. 23Kəni nəghatiən u rəhaNauəuə Rəha Uhgɨn təmuva
mol nɨpəhriəniən, tətəni məmə, “Epraham təməhatətə e Uhgɨn, kəni Uhgɨn təməni məmə
Epraham in təhruahru e nəhmtɨn o nəhatətəiən əha.” Kəni kətəniməmə niəli rəha Uhgɨn.
24 Kəni rəueiu nəkəhrun nehiən məmə, nəhatətəiən pɨsɨn əmə təsəhmeniən məmə otol
nətəmimi kotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, mətəu nətəmimi kotəkeikei motol mɨn noliən
təuvɨr mɨn, inəha noliən təuvɨr mɨn iətəm tatsɨpən e nəhatətəiən pəhriən.*

25Kəni e noliən əha inəha, Uhgɨn təmeruhməmə Rehap u, pətan rəha suaru, in təmuva
məhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn o uək iətəm təmol, Iətəmimi mil keiu rəha Isrel kəmian
oneuən əpəha Jeriko məmə oteruh vivi taun əha. Kəni Rehap u, təmateh vivi ilau, kəni
mahli=pən ilau e suaru pɨsɨn kiatəlɨg mətian. 26Nɨpətɨ iətəmimi, nəmə nəmiəgəhiən tɨkə
lan, təmɨmɨs. Kəni təhmen əmə, kitah kəti iətəm tatos nəhatətəiən, mətəu təsoliən uək
təuvɨr mɨn, rəhan nəhatətəiən təmɨmɨs.

3
Namɨtəmimɨne rəhan uək

1 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Təsəuvɨriən məmə itəmah tepət nəkəhuva nəgətun mɨn
rəhaniməfaki,mətəu-inunəkotəhrunməməUhgɨn inoteruhvivi kənimakil nəmiəgəhiən
rəhatəmah nəgətun mɨn, tapirəkɨs məmə oteruh vivi kəni makil nəmiəgəhiən rəha
nətəmimi əpnapɨn. 2 Nɨpəhriəniən, kitah rəfin kəutəmei e nəmiəgəhiən rəhatah nian
tepət. Mətəu nəmə iətəmi kəti təsəmeiən e rəhan nəghatiən, nati u tətəgətun məmə in
iətəmimi tɨnɨməhtə, kəni nətəlɨgiən rəhan təhrun neh viviən rəhanmɨn noliənmɨn rəfin.

3 Tol məmə nati mɨn u mɨne. Kətətu=pən pɨt e nohlɨ hos məmə otol nəuia iətəmimi,
kətealelin rəhn-kapə, kəni tətəuhlin nɨpətɨn rəfin. 4Kəni negəu, in iahgin, kəni nɨmətagi
asoli tətarəg lan,mətəu stiə innati əkəkukəti iətəmniankaptɨn tətalelin, kəninɨpətɨnegəu
asoli rəfin tatuvən=pən əha kaptɨn tolkeikei məmə okian=pən ikɨn. 5E noliən əha inəha,
namɨtəmi in nati kəti təkəku, mətəu təhrun niuvi=paiən nati asoli mɨn. Nɨkitəmah təhti-
to, nəmtahlɨ nɨgəm əkəku kəti təhrun nuəuiən mol nəmegəm asoli lan mus nati. 6 Kəni
nɨpəhriəniən, namɨtəmi in təhmen e nɨgəm. Namɨtəmi in nəuəlɨ nɨpətɨ iətəmimi iətəm
nərahiən mɨn rəfin rəha nəhue nɨftəni u kotəriauəh vivi lan. Kəni nərahiən mɨn rəhan
kəutərəkɨn nəmiəgəhiən rəfin rəhatah. Kəni Setən əmə tətahli=pən nɨgəm e namɨtəmi.
Kəni namɨtəmi tətahli=pən nɨgəm tərah e suaru rəfin e nəmiəgəhiən rəhatah.

7Nətəmimi kotəhrun noliən nati rarpɨn mɨn məmə okəhuva motəpəou, u natimiəgəh
mɨn, mɨne mənɨg mɨn, mɨne natimnati mɨn u kəutəlkəu, mɨne natimnati mɨn kəutan
ləuantəhi. Nətəmimi kəmotol ilah kotəpəou. 8 Mətəu iətəmi təruru noliən namɨtəmi
təpəou. In nati rarpɨn tatol uaiəl, məriauəh e nərahiənmɨne nakonəiən rəha nɨmɨsiən.
2:18 Kəl 5:6 2:21 Jen 22:9-12 2:23 Jen 15:6 * 2:24 Noliən təuvɨrmɨn iətəmkautsɨpən e nəhatətəiən pəhriən
rəha suah kəti tətəgətunməmə rəhan nəhatətəiən in nɨpəhriəniən. 2:25 Jos 2; Hip 11:31 3:8 Rom 3:13



JEMƗS 3:9 447 JEMƗS 4:6

9 E namɨtah, kəutəni-vivi Iərmənɨg Tatə Uhgɨn rəhatah, kəni e namɨtah kəutəni rah
nətəmimi lan iətəmUhgɨn təmol ilah kotol məmə in mɨne. 10Nohlɨtəmi kətiəh əmə tətəni
pətɨgəm nəni-viviən mɨne nəni rahiən. Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Pəh okəsoliən mɨn
lanəha. 11Nəhu təuvɨrmɨnenəhuarfu, ko kəsiasɨpəniənenəhmtɨnəhukətiəh. 12Piakmɨn
mɨne nəuvɨnɨk mɨn. ?Nɨgi u fik otəuə e nəua olif? ?Kəni nɨləuɨs u krep otəuə e nəua fik? !
Kəpə! Kəni nəhmtɨ nəhu arfu təsəfaiən nəhu təuvɨr.

Neinatɨgiən təuvɨr iətəm tatsɨpən o Uhgɨn
13 ?Iətəmimi kəti əha ikɨn e nəlugɨn e təmah iətəmnɨkin təhti məmə in teinatɨg vivi kəni

məhrun nati nak iətəmUhgɨn tolkeikei? Təuvɨr. Kəni pəh in otol uək təuvɨr mɨn e noliən
iətəm tatsɨpən e neinatɨgiən, inəha noliən rəha iətəmimi iətəm rəhan nətəlɨgiən ləhtəni.
Kəni noliən əhruahru rəhan otəgətun neinatɨgiənmɨne nəhruniən rəhan. 14Mətəu nəmə
nɨkitəmah təhti məmə nəkoteinatɨg, mətəu nɨkitəmah təriauəh e netetiən, kəni nəutətəlɨg
aru əmə e təmah o nəfəriən itəmah, tol lanəha, nəuteiuə aru əmə e təmah. Sotəghati əfəri
pɨkiən o neinatɨgiən eiuə rəhatəmah mɨn, mətəu-inu səniəmə noliən u rəha iətəmimi u
teinatɨg. 15Neinatɨgiən tol lanəha təsɨsɨpəniən e negəu e neai, mətəu rəha nəhue nɨftəni
əmə u, mɨne nətəlɨgiən rəha iətəmimi, mɨne rəha Setən. 16 Tol lanəha mətəu-inu nian
nətəmimi kautetet motolkeikei məmə kautəfəri aru ilah, kəni nətəmimi kəutohtəu=pən
əmə rəhalah aru nətəlɨgiənmautol nərahiən, kəni noliən tərah rəfin kohiet pətɨgəm.

17Mətəu iətəmimi iətəm tatos neinatɨgiən iətəm tatsɨpən e negəu e neai, rəhan noliən
tol lanu lan. Nati aupən, rəhan nəmiəgəhiən in təhruahru vivi, kəni in tolkeikei pɨk
nəməlinuiən, kəni in iətəmi mətɨg, in tatɨsiai nətəlɨgiən rəha nətəmimi pɨsɨn pɨsɨn mɨn,
kəni in təriauəh e nasəkəhruiniən, kəni matəuə e nəuan tepət e nəmiəgəhiən rəhan, in
tatehnətəmimiməməkotəhmen-əhmen əmə, kəninian tətəninati kətiməotol,matol əmə.
18Nətəmimi rəhanəniənnəməlinuiən, kotəhmen=pənenətəmiminətəmkəmotərfei nɨkɨtɨ
nati e nasumiən, kəni tateviəmətəuə e nəuan. Nəmə kotol natimnati mɨn əhamotasiru e
nətəmimi o nələhuiən nəməlinuiən, kəni ilah okoteruh nəuanməmə in nəhruahruiən.

4
Noliən rəha nuvaiən iuəkɨr o nəhue nɨftəni, uəUhgɨn

1 ?Nak u nəukətɨ nəməuiən mɨne norgəhuiən rəhatəmah? Natimnati mɨn əha kəutəhuva
mətəu-inu itəmah nəkotolkeikei nətəuiən təuvɨr e nɨpətɨtəmah, kəni nətəlɨgiən mɨn əha
rəha nətəuiən təuvɨr, ilah kəutəluagɨn e nɨkitəmah kətiəh kətiəh məmə okəhuva nətəmi
asoli mɨn e nəmiəgəhiən rəhatəmah. 2 Nɨkitəmah tatuvən o natimnati rəha iətə-pɨsɨn,
mətəu nəsotosiən, kəni nautorgəhu məutəməu ohni. Nautolkeikei natimnati nəuvein,
mətəu nəsotosiən. Kəni məta onəkohamu nətəmimi ohni. Nəsotosiən natimnati mətəu-
inu nəsotətapuəhiən lan oUhgɨn. 3Kəni nian nəkotətapuəh lan,mətəunəsotosiən,mətəu-
inu nəmotətapuəh lan e nətəlɨgiən tərahməmə otol itəmah aru əmə nəkotətəu təuvɨr lan.

4 ItəmahnəmotəpəhUhgɨn kənimautohtəu=pən natimnati rəha nəhue nɨftəni, təhmen
e pətan iətəm təsɨsiaiən rəhan iərman, məpəh kəni mətɨtəu=pən əpnapɨn əmə nəman.
Nəkotəhrun uə kəpə məmə, iətəmimi iətəm tolkeikei pɨk natimnati rəha nəhue nɨftəni,
in tətəməki e Uhgɨn. Kəni iətəmimi kəti iətəm tatɨtəpɨn məmə otolkeikei natimnati rəha
nəhuenɨftəni, in tətuvaməmə in tɨkɨmɨr rəhaUhgɨn. 5Kəni nəghatiənu rəhaNauəuəRəha
Uhgɨn səniəmə nəghatiən əpnapɨn əmə. Tətəni məmə, “Uhgɨn tolkeikei pɨk məmə nɨkitah
iətəm in təməfa kəm tah, otolkeikei pɨk inmatuvən əmə ohni.” 6Mətəu Uhgɨn tətəfa əuau
rəhan nəuvɨriən tətuva kəm tahməmə otasiru e tah. Kəni tol lanəha, Nauəuə Rəha Uhgɨn
tətəni məmə,
“Uhgɨn tətahtɨpəsɨg e nətəmimimɨn u kəutəfəri,
mətəu tətəfən rəhan nəuvɨriən kəmnətəmimimɨn u kautosiahu rəhalah nətəlɨgiən.”
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7Kəni tol lanəha, otosiahu itəmahkənimautol nəuia Uhgɨn. Otəhtul əskasɨk nian Setən
tətuva mətəfən-əfən kəm təmah, kəni in otaiu muvən isəu o təmah. 8 Əhuvən iuəkɨr o
Uhgɨn, kəni in otuva iuəkɨr o təmah. Itəmah u nol təfagə tərah, otafəl nəhlmɨtəmah. Kəni
itəmah u rəhatəmah nəhtuliən keiu, otol nɨkitəmah tuva kətiəh məhruahru. 9 Təuvɨr
məmə nɨkitəmah otahmə məpəou, kəni nəkotasək əfəməh o rəhatəmah təfagə tərah.
Otəuhlin rəhatəmah naləhiən otuva nasəkiən, kəni rəhatəmah nagiəniən otuva mɨsiu.
10Otosiahu rəhatəmah nətəlɨgiən tuvən kəm Iərmənɨg, kəni in otəfəri itəmah.

11 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Sotəni rahiən itəmah mɨn. Nəmə iətəmi kəti tətəghati
rah e pian kəti, uə in tətələhu nəghatiən kəti məmə in təmol təfagə tərah kəti,* kəni iətəmi
kəha, in tətəni rah lou†mətələhu nəghatiənməmə lou təsəhmeniənməmə otol rəhan uək,
uə lou in nati əpnapɨn əmə. Kəni nian nəkotələhu=pən louməmə in təsəhmeniən, itəmah
nəsotohtəu-pəniən lou,mətəunəmotərimotəharəg-pəri e lou, kəniməsotatɨgahgəliən lou.
12Uhgɨn əmə in təməfa lou, kəni in əmə tətakil nətəmimimətələhu nəghatiən lan. Kəni in
təhrun nosmiəgəhiən, kəni məhrun nərəkɨniən. ?Mətəu itəmah, nɨkitəmah təhti məmə
itəmah Uhgɨn mɨn, məmə nəkotakil təfagə tərah mɨn rəha piatəmahmɨn motəni pətɨgəm
nalpɨniən rəhalah? !Kəpə!

Nəghatiən əfəri
13Otətəlɨg-to, itəmah nətəmimi nəutəni məmə, “Rəueiu uə olauɨg, kəhuvən itaun u uə

taun əha, motatɨg o nu kəti, motol bɨsnɨs ikɨn, kənimotol məni.” 14 ?Nəkotəhramotəhrun
məmə nak otuva olauɨg? ?Nəmiəgəhiən rəhatəmah in nak? Itəmah nəkotəhmen e
nahnɨgəm iətəmotəmanɨkəmɨn. 15Mətəu nəghatiən iətəm təhruahruməmə onəkotəni in
tol lanu, nəkotəkeikeimotəniməmə, “Nəmə in nəuia Iərmənɨg pəhriən, kəni iəkotatɨg kəni
motol natimnati mɨn u, uə natimnati mɨn əha.” 16Mətəu rəueiu, nəutagət əfəri məutəfəri
pɨk itəmah. Kəni nəghatiənmɨn əha iətəmnautəni, ilah rəfin kotərah.

17 Tol lanəha, in təfagə tərah kəti nəmə iətəmimi təhrun nati kəti təuvɨr iətəm təkeikei
mol, mətəu təsoliən.

5
Nəghatiən tatuvən o nətəmimi rəhalah nautə tepət

1 Itəmah nətəm rəhatəmah nautə tepət. Otətəlɨg-to e nəghatiən u. Təuvɨr məmə nəkotətəu
tərah motasək əfəməh o nərahiən iətəm tətuva o təmah. 2 Rəhatəmah nautə tɨnəmnəmɨt
rəkɨs, kəni uvni mɨn kɨnəutoarehre rəhatəmah napən. 3 Namrəiən tatus rəhatəmah
aiən u kol tətoraip-oraip, mɨne sɨlfə. Kəni namrəiən in otəni pətɨgəm noliən tərah
mɨn rəhatəmah kəni motus nɨpətɨtəmah təhmen e nɨgəm. Nian rəha naunun nian
tətuva iuəkɨr, mətəu itəmah nəmotoriarun rəhatəmah nautə mɨn. 4 !Otətəlɨg-to e nati u!
Rəhatəmah noluəkmɨn kəmotəulək e rəhatəmah nasumiənmɨn, mətəu nəməsotətəouiən
eməni nəuvetɨn rəhalah. Kəni nətəouiən iətəmnəməsotəfəniən kəm lah, kəutəni pətɨgəm
rəhatəmah noliən tərah mɨn. Iərmənɨg Əsanən Pɨk Agɨn, tɨnatətəu nasəkiən rəha noluək
mɨn rəhatəmah. 5 E nəhue nɨftəni u, itəmah nəmotatɨg e natɨgiən iətəm tɨmətɨg əmə,
nəmotol nɨkitəmah tagiən o rəhatəmah nautə e nian iətəm otəsuvəhiən Uhgɨn otakil
rəhatəmah noliən mɨn. Itəmah nəkotəhmen e nati miəgəh mɨn iətəm kətaugɨn ilah, kəni
kotasisi o nian rəha nuhiən ilah. 6 Nəmotiuvi pətɨgəm nətəmimi nətəm kotəhruahru
e kot, kəni motakil ilah motəni nalpɨniən rəhalah, kəni mautohamu ilah, kəni ilah
kəməsotoliən nati kəti məmə okotəniəhu itəmah.

4:7 Efəs 6:12 4:8 Aes 1:16; Sek 1:3; Mal 3:7 4:10 Job 5:11; 1Pitə 5:6 * 4:11 Nəghatiən u rəha Jemɨs
nɨpətɨn təsəniən məmə kitah okəsotəgətuniən təfagə tərah rəha nətəmimi. Nəghatiən mɨn tepət e Nauəuə Rəha Uhgɨn
tətəni məmə kitah kotəkeikei motəgətun təfagə tərah rəha nətəmimiməmə okohiet rəkɨs lan. Mətəu kotəkeikei motol e
nətəlɨgiən təuvɨr. Kəl 6:1; Luk 17:3; 2Tim 3:16; Jem 5:20; Kəl 5:21; 1Təs 5:14; 2Təs 3:15; Tait 3:10. † 4:11 “lou” e fes u
tətəghati e “lou rəha nolkeikeiən.” Eruh e Jemɨs 2:8. 4:12 Rom 2:1; 14:4 4:14 Sam 39:5,11; Prov 27:1 4:17
Luk 12:47 5:2 Mat 6:19 5:4 Dut 24:14-15 5:5 Luk 16:25
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Nətəlɨgiən əfəməh
e nian rəha nərahiən

7 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Otol məmə rəhatəmah nətəlɨgiən otəfəməh nian
nəutəhtahnin Iərmənɨg otɨtəlɨg=pa mɨn. Nɨkitəmah tətəhti noliən rəha iətəmi kəti rəha
nasumiən. Tətəhtahnin nian əhruahru rəha nəteiən nɨmai, kəni mətəhtahnin nian rəha
nərfeiən, kəni mos rəhan nətəlɨgiən təfəməh nian mətəhtahnin mətəuarus=pən tɨməhtə,
kəni matəulək e rəhan nauəniən təuvɨr agɨn. 8 E noliən əha təhmen əmə, itəmah mɨn,
otol məmə rəhatəmah nətəlɨgiən otəfəməh, kənimotəhtul əskasɨk, mətəu-inu otəsuvəhiən
Iərmənɨg otɨtəlɨg=pamɨn.

9 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Sotəghati-əghatiən uə nəni rahiən itəmah mɨn məmə
nɨkitəmah təsagiəniən o natimnati mɨn nəuvein. Nəmə nautol lanu lan, Uhgɨn otakil
nəghatiən o rəhatəmah noliən tərahmɨn. !Rəueiu əha in tətəhtul maru, kəni otəsuvəhiən
tuvamol!

10 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Nɨkitəmah tətəhti-to iəni mɨn aupən nətəm kəməutəni
pətɨgəm nəghatiən mɨn e nərgɨ Iərmənɨg. Rəhalah nəmiəgəhiən tətəgətun itah məmə
rəhatah nətəlɨgiən otəkeikei məfəməh e nian nərahiən tətuva. 11 Kəni nəkotəhrun inu,
kətəni məmə nətəmimi nətəm kəutəhtul iəkɨs e nian nərahiən tətuva, ilah kautatɨg e
nəuvɨriən pəhriən. Nəmotətəu nanusiən rəha Job məmə təməhtul əskasɨk e nian iəkɨs
mɨn, kəni motəhrun nəlpəkauiən təuvɨr rəha Iərmənɨg o Job, kəni uərisɨg e nian tepət
rəha nərahiən, Iərmənɨg təmol təuvɨr agɨn kəm in. Kəni tol lanəha, sotaluiən məmə nɨki
Iərmənɨg təməri məriauəh e nasəkəhruiniən itah, kəni nɨkin tepət o tah.

12 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Nati u in nati keikei, məmə nəsotosiən nonauvɨl.
Sotosiən nonauvɨl e negəu e neai, uə nəhue nɨftəni, uə nati kəti mɨn. Nian rəfin, otəni əmə
nɨpəhriəniən. Nian itəmah kəti otəni məmə, “Əuəh,” kəni rəhan nəghatiən otəkeikei mol
nɨpəhriəniən. Kəni nian itəmah kəti otəni məmə, “Kəpə,” kəni rəhan nəghatiən otəkeikei
mol nɨpəhriəniən. Nəmə iətəmi kəti təsoliən lanəha, kəni Uhgɨn otələhu=pən nəghatiən
rəha nalpɨniən kəm in.

Nəfakiən iətəmnəuan əha ikɨn
13 Nəmə itəmah kəti tətatɨg e nərahiən, təuvɨr məmə otəghati kəm Uhgɨn e nəfakiən.

Nəmə itəmah kəti nɨkin tagiən, təuvɨr məmə otani nəpuənmɨn rəha nəni-viviən. 14Nəmə
iətəmi kəti tatɨmɨs, təuvɨrməmə otauɨn e eldəmɨn rəhaniməfakiməmə okəhuvamotəfaki
lan, kəni motol=pən oiel e nərgɨ Iərmənɨg. 15Kəni nian ilah kəutəhatətəməmə Uhgɨn otol
vivi iətəmi əha, kəni motəfaki lan, rəhalah nəfakiən in suaru məmə Iərmənɨg otol məmə
iətəm tatɨmɨs otətəu təuvɨr mɨn. Kəni nəmə in təmol təfagə tərah kəti iətəm tatiuvi=pa
nɨmɨsiən, kəni Uhgɨn otafəl rəhan təfagə tərah. 16 Tol lanəha, təuvɨr məmə nəkotəni
pətɨgəm rəhatəmah noliən tərah mɨn kəm təmah mɨn, kəni motəfaki o təmah mɨn pəh
motəmiəgəh. Iətəmimikəti iətəmtəhruahru, rəhannəfakiən in təsanən, kəni təuəenəuan.

17 Inu təhmen e Elaijə u aupən. In iətəmimi kəti təhmen əmə e tah. Kəni in təməfaki
pɨk məmə otəsəfuviən, kəni nuhuən təməsəfuviən mos nu kɨsɨl mɨne məuɨg sikɨs. 18Kəni
təməfaki mɨn, kəni Uhgɨn təmahli=pa nuhuən tuva mɨn, kəni nasumiən rəfin, nauəniən
təmatɨgmɨn e lah.

Iuvipamɨn nətəmimi kəməhuvən isəu
e rəhalah nəhatətəiən

19 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Nəmə itəmah kəti tatekəu mətəpəh suaru rəha
nɨpəhriəniən, kəni nəmə iətəmi kəti mɨn tatiuvi=pa mɨn, 20 təuvɨr məmə nəkotəhrun nati
u məmə, iətəmimi u iətəm otol iol təfagə otɨtəlɨg=pa mɨn e suaru rəha nɨpəhriəniən, in
5:7 Dut 11:14; Jer 5:24 5:8 Rom 13:11-12; 1Pitə 4:7 5:11 Eks 34:6; Job 1:21-22; 2:10; Sam 103:8 5:12 Mat
5:34-37 5:14 Mak 6:13 5:15 Mat 17:18-20 5:17 1King 17:1; 18:1 5:18 1King 18:42-45 5:19 Kəl 6:1
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otosmiəgəh iol təfagə u e nɨmɨsiən, kəni tol suaru məmə Uhgɨn otafəl rəkɨs təfagə tərah
mɨn tepət rəha iətəmi kəha.
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1 Pitə
Nauəuə iətəmPitə təmaupənmətei

Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u 1 Pitə
?Pəh təmətei nauəuə u? Pitə təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei nauəuə u tatuvən kəm nətəmimi rəha Uhgɨn

nətəm kəutatɨg ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn e profens mɨn rəha Pontəs, mɨne Kəlesiə, mɨne
Kapətosiə, mɨne Esiə, mɨne Pitiniə (1Pitə 1:1). Rəueiu kətəni nərgɨn nɨtəni mɨn əha məmə
Teki.
?Natɨgiən təhro lan nian təmətei? E nian əha, iətəmi asoli rəha Rom, nərgɨn u

Niro, təmərəkɨn pɨk niməfaki. Təmoh nəfaki mɨn nəuvein kohmɨs, kəni moh nəuvein.
Otəsuvəhiən toh Pitə.
?Təmətei nauəuə u o nak? Pitə tolkeikei məmə otəfəri nətəlɨgiən rəha nəfaki mɨn

nətəm kəutatɨg e nərahiən. In tolkeikei məmə okotəhtul əskasɨk e rəhalah nəhatətəiən
kəni mautol nati kəti iətəm təuvɨr, nati əpnapɨn nərahiən tətuva.

Pitə təməni təuvɨr kəm lah
1 Iəu Pitə, iəu aposɨl kəti rəha Iesu Krɨsto. Iətəni təuvɨr kəm təmah nətəmi rəha Uhgɨn

nətəm nəutatɨg ikɨn mɨn rəfin e profens mɨn u Pontəs, mɨne Kəlesiə, mɨne Kapətosiə,
mɨne Esiə, mɨne Pitiniə. Uhgɨn təmɨtəpɨn rəkɨs itəmah, kəni imatəmah ikɨn səniəmənəhue
nɨftəni u, itəmah napɨspɨs mɨn əmə u ikɨnu. 2 Tatə Uhgɨn təmɨtəpɨn itəmah mətəu-inu,
aupən aupən agɨn, təmol rəhan nəlpəkauiən mələhu, kəni in təməhrun rəkɨs suaru mɨn
rəfin rəha nəmiəgəhiən rəhatəmah. Kəni Narmɨn Rəhan tatol itəmah nəutəhtul pɨsɨn
motasim məmə, nəkotol nəuia Iesu Krɨsto, kəni nɨran tafəl itəmah e noliən tərah mɨn
rəhatəmah.*
Pəh Uhgɨn otəfən rəhan nəuvɨriənmɨne nəməlinuiən tepət kəm təmah.
Otəni-vivi Uhgɨn

o nəlpəkauiən rəhan
3 !Pəh kotəni-vivi Uhgɨn iətəm in Uhgɨn mɨne Tatə rəha Iərmənɨg Iesu Krɨsto rəhatah!

E nasəkəhruiniən asoli rəhan, in təmol məmə kitah kotair=pən e nəmiəgəhiən vi, kəni
məutələhu=pən əskasɨk rəhatah nətəlɨgiən lan. Tətuva mɨn lanəha mətəu-inu Iesu Krɨsto
təməmiəgəh mɨn e rəhan nɨmɨsiən. 4 Kəni e nəmiəgəhiən vi u, kitah okotos natimnati
təuvɨr mɨn əpəha e negəu e neai iətəm Uhgɨn təmələhu pɨsɨn məmə rəhatah. Kəni nati
u ko təsəmnəmɨtiən, kəni ko təsamɨkmɨkiən, kəni ko rəhan nəhagəhagiən təsɨkəiən. 5 E
nəhatətəiən rəhatəmah, nəsanəniən rəha Uhgɨn tətəhtul pəsɨg e təmah mətəuarus=pa in
otosmiəgəh itəmah, kəni Uhgɨn otol əpu rəhan nosmiəgəhiən e naunun nian.

6 Nɨkitəmah tətagiən o nati u, nati əpnapɨn nəmə nian iəkɨs pɨsɨn pɨsɨn mɨn kəhuva
pau e rəhatəmah nəmiəgəhiən. Mətəu kəhuva o nian əkuəkɨr əmə. 7Nian iəkɨs mɨn əha
kəutəhuva məmə okotəgətun məmə itəmah nəutəhatətə pəhriən. Aiən u kol tətoraip-
oraip, in nati kəti iətəm nɨgəm tatus mətafəl rəkɨs iətəm tərah mɨn lan. Kəni nian iəkɨs
mɨn əha kotəhmen e nɨgəm iətəm tatus rəhatəmah nəhatətəiən mətafəl rəkɨs iətəm tərah
mɨn lan. Aiən u kol, in nati təuvɨr, mətəu otəpanɨkə mɨn nian kəti. Mətəu rəhatəmah
nəhatətəiən, innati təuvɨr tapirəkɨs aiənukol. Kəni e rəhatəmahnəhatətəiən, Uhgɨnotəni-
vivi itəmah, məfəri nərgɨtəmah, məfən nɨsiaiən asoli kəm təmah e nian Iesu Krɨsto otuva
mietɨgəm=pa lan. 8 Nati əpnapɨn nəməsoteruh pauiən Iesu Krɨsto, mətəu nautolkeikei
* 1:2 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, Uhgɨn “təmorin=pa nɨra Iesu tafəl-afəl itah” u nɨpətɨn məmə təteikuas e
təmahenoliən tərahmɨn. Afinmɨn enəghatiənmɨnu “təmorin=panɨran tafəl-afəl”mɨne “nɨran təteikuas e nətəmimi”:
Lev 14:6-7; Sam 51:7; Eks 24:5-8; Hip 9:19; 1Jon 1:7. 1:4 Kol 1:12 1:5 Jon 10:28; 17:11 1:6 Jem 1:2; 1Pitə 5:10
1:7 Prov 17:3; Sek 13:9; Mal 3:3; Jem 1:3
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in. Kəni nati əpnapɨn nəsotehiən u rəueiu, mətəu nəutəhatətə lan. Kəni nɨkitəmah təməri
məriauəh e nagiəniən iətəm in təuvɨr pɨk agɨn tapirəkɨs, kəni ko iətəmi kəti təruru nəni
ərəfiniən nəuvɨriən rəha nagiəniən əha. 9 Nɨkitəmah tətagiən lanəha mətəu-inu itəmah
nautos nati u iətəmnəutəhatətə lan, u məmə Uhgɨn otosmiəgəh rəhatəmah nəmiəgəhiən.

10 Suaru rəha Uhgɨn o nosmiəgəhiən nətəmimi lan, in nati kəti iətəm iəni mɨn aupən
kəmotolkeikei pɨkməməokotəhrun tuvən təhmɨnmɨn, kəni tol lanəhakəmotafinmotəsal
vivi e nəghatiən mɨn lan. Kəni ilah kəməutəghati e nəuvɨriən u iətəm otuva o təmah.
11Narmɨn rəhaKrɨsto təmətatɨg ilahmin, kənimətəghati kəm lah, kəni aupən ikɨnmətəni
pətɨgəm nahməiən iətəm otuva e nəmiəgəhiən rəha Iesu, kəni uərisɨg lan e nəsanəniən
asoli rəhan. Mətəu iəni mɨn kəmotalkut o nəhruniən suaru iətəm natimnati mɨn əha
okəhuva lan, mɨne rəhalah nian əhruahru. 12 Uhgɨn təmol əpu kəm iəni mɨn aupən
məmə, nəghatiən mɨn iətəm ilah kəmotəni, kəməsotəghatiən e nian iətəm ilah kəmotatɨg
lan, mətəu kəmotəghati əmə e nian rəhatah. Kəni rəueiu, nətəmimi kɨnotəni pətɨgəm
nəghatiən rəha nanusiən təuvɨr kəm təmah e nəsanəniən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn iətəm
tatsɨpən e negəu e neai. Kəni natimnati mɨn u kotəuvɨr agɨn məmə nagelo mɨn, ilah mɨn
kotolkeikei məmə okoteruh kəni motəhrun natimnati mɨn rəha nosmiəgəhiən e Krɨsto
iətəmkəməhuva.

Noliən rəha nəmiəgəhiən iətəm təhruahru
13 Tol lanəha, nəkotəkeikei motol rəhatəmah nətəlɨgiən təhtul maru o noliən uək,

kəni motəgətun vivi rəhatəmah nətəlɨgiən. Otələhu=pən əskasɨk rəhatəmah nətəlɨgiən
e nəuvɨriən iətəm Uhgɨn otəfɨnə kəm təmah nian Iesu Krɨsto otuva mɨn. 14 Otol nəuia
Uhgɨn təhmen=pən əməməmə kəlkələhmɨn nətəmkotəuvɨr kautol nəuia tatəmɨn. Aupən
rəkɨs, itəmah nəməsotəhruniən nɨpəhriəniən rəha Uhgɨn, kəni nəmautol noliən tərah
mɨn iətəm nɨkitəmah əmə tolkeikei. Mətəu rəueiu, sotegəhaniən e nətəlɨgiən mɨn əha
okotiuvi rəkɨs mɨn itəmah. 15Uhgɨn u iətəm təmauɨn e təmah, in tasimməhruahru. Kəni
ko itəmah mɨn, onəkotəkeikei motasim motəhruahru e natimnati rəfin iətəm nautol.
16Nəkotəkeikei motol lanəha mətəu-inu Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə, “Nəkotəkeikei
motasimmotəhruahrumətəu-inu Iəu iəkasimməhruahru.”

17 Itəmah nəkotətapuəh e nasiruiən o Uhgɨn u təhmenməmə in rəhatəmah Tatə, mətəu
nəsotaluiən məmə Uhgɨn tətakil noliən mɨn rəha nətəmimi rəfin, kəni in tatol əmə e
noliən iətəm təhmen-əhmen əmə. Tol lanəha, nəsotaluiən məmə itəmah iapɨspɨs mɨn
əmə e nəhue nɨftəni u. Sotohtəu-pəniən noliən mɨn rəhan. Mətəu nian nəutəmiəgəh
əhanəh e nəhue nɨftəni u, onəkotəgɨn motɨsiai Uhgɨn e noliən təuvɨr mɨn rəhatəmah.
18Nəkotəkeikeimotol lanəhamətəu-inu itəmahnəmotəhrun rəkɨsnati keikei iətəmUhgɨn
təmətəou rəkɨs itəmah lan. Otətəlɨg-to e noliən rəha nəmiəgəhiən rəhatəmah aupən iətəm
nɨpətɨn tɨkə u təmsɨpən o tɨpɨtəmah mɨn. Mətəu Uhgɨn təmɨtɨs rəkɨs itəmah e noliən tərah
kəha. Kəni Uhgɨn təməsosiən nəhmtɨ nəmiəgəhiən rəhatəmah e nati kəti rəha nəhue
nɨftəni iətəm otəpanɨkə, təhmen e sɨlfə mɨne aiən u kol tətoraip-oraip, 19mətəu in təmos
nəhmtɨ təmah e nɨra Krɨsto iətəm in nati keikei təuvɨr pɨk agɨn. Krɨsto in təhmen e nətɨ
sipsip təuvɨr iətəmnɨmɨsiən uə nərahiən tɨkə agɨn lan.†

20 Aupən aupən agɨn, nian Uhgɨn təməsol əhanəhiən nəhue nɨftəni u, təmɨtəpɨn rəkɨs
Krɨstoməmə otol uək əha. Mətəu rəueiu iuəkɨr o naunun nian, Uhgɨn təmol əpu in, məmə
otuva masiru e təmah. 21 Kəni e natimnati mɨn əha Iesu təmol, itəmah nəkotəhatətə
e Uhgɨn, iətəm təmosmiəgəh Iesu Krɨsto e nɨmɨsiən, kəni məfəri in məfən nəsanəniən
iətəm təhagəhag mɨne nɨsiaiən kəm in. Kəni tol lanəha, nəkotəhatətə e Uhgɨn, kəni
mautələhu=pən əskasɨk rəhatəmah nətəlɨgiən lan.

1:8 Jon 20:29; 2Kor 5:7 1:10 Mat 13:16-17 1:11 Sam 22; Aes 53; Luk 24:26-27 1:14 Rom 12:2; Efəs 2:3;
4:17-18 1:16 Lev 11:44,45; 19:2; 20:7 1:17 Rom 2:11; Nəh 2:23 † 1:19 E nian rəha Oltestɨmɨn, nətəmimi
kəmautol sakrifais kəm Uhgɨn o təfagə tərah mɨn e nətɨ sipsip mɨn iətəm nərahiən tɨkə e lah. Afin e Eks 12:5. 1:19
Uək 20:28; Hip 9:12-14 1:20 2Tim 1:9-10 1:21 Jon 14:6; Rom 5:1-2
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22 Nəmoteikuas e rəhatəmah nəmiəgəhiən tɨnuva mɨnɨvi mɨn rəkɨs mətəu-inu
nəmotətəu=pən nəghatiən rəha nɨpəhriəniən. Kəni o natimnati mɨn u, nəkotos
nolkeikeiən pəhriən tətuva o təmahmɨn nəuvein. Kəni tol lanəha, otolkeikei pɨk itəmah
mɨn enɨkin pəhriən. 23Otol lanəhamətəu-inu, nəmotair vi rəkɨsmɨn, kəni nəmiəgəhiənvi
rəhatəmah təmsɨsɨpəniən o nətəmimi nətəm ilah rəfin okəpanohmɨs. Mətəu nəmiəgəhiən
vi u rəhatəmah in otətatɨg naunun tɨkə, mətəu-inu təmsɨpən e nəghatiən kəti iətəm
tətəmiəgəh mətatɨg naunun tɨkə, inu nəghatiən rəha Uhgɨn. 24Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni
məmə,
“Nətəmimi rəfin kotəhmen e nɨmalɨ nɨmanuvehli,
kəni nəuvɨriən rəfin rəhalah təhmen əmə e nəugɨnɨgi əpəha e nɨkinati.
Nɨmanuvehli əha tətaukei, kəni nəugɨnɨgi mɨn kəutəmei,
25mətəu nəghatiən rəha Iərmənɨg tətatɨg itulɨn naunun tɨkə.”
Kəni inu nəghatiən rəha nanusiən təuvɨr iətəm nətəmimi kəmotəni pətɨgəm rəkɨs kəm
təmah.

2
1 Mətəu-inu o nəghatiən mɨn əha, otəraki e noliən mɨn u kohiet rəkɨs e rəhatəmah

nəmiəgəhiən: noliənrəfinrəhanəməkiənenətəmimikənimatol nərahiənkəmlah; noliən
rəfin rəha neiuəiən; noliən rəha nətəm kəutəni pɨk nati, mətəu kəsotoliən; noliən rəha
netetiən; noliən rəfin rəha nəni rahiən nətəmimi. 2-3 Itəmah nəmotəhrun rəkɨs məmə
Iərmənɨg təmol təuvɨr kəm təmah. Təhmen=pən məmə nəmotun askəuvɨn nəua nɨgi
iətəm tətəhiən. Kəni rəueiu nəkotəkeikei məhuva motəhmen e iəpəou mətmətɨg mɨn u
kəutasək o nəmahiən. Itəmah nəkotəkeikei motolkeikei pɨk nauəniən mɨne nəmnɨmiən
iətəmtəhruahruməuvɨrməmənəkotaugɨnnɨkitəmah lan. Kəni natimnatimɨn əha okotol
nəkotepət e rəhatəmah nəmiəgəhiən iətəmUhgɨn təmosmiəgəh itəmah lan.

Kəpiel miəgəh
e Nimə Rəha Uhgɨn

4 Uhgɨn tolkeikei məmə otuvləkɨn rəhan kəti nimə e tah nətəmimi. Kəni təmɨtəpɨn
Kəpiel kəti iətəm nətəmimi kəmotəpəh, mətəu in kəpiel keikei tətəmiəgəh məmə Uhgɨn
otətuəuin nimə lan. Kəni nian nəkəhuva o kəpiel u Krɨsto e suaru rəha nəhatətəiən,
5 itəmah mɨn, nəkotəhmen e kəpiel miəgəh mɨn iətəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tatos itəmah
matuvləkɨn Nimə lan Rəha Uhgɨn. Kəni itəmah pris asim mɨn, nətəm nautəfən sakrifais
mɨn kəmUhgɨn iətəmnɨkin tətagiən ohni mətəu-inu o natimnati iətəm Iesu Krɨsto təmol.
6Təhmen=pən e Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni lanuməmə,
“Oteruh-to. Iətələhu kəpiel əpəha Jerusɨləm,*
inu kəpiel keikei pɨk agɨn iətəm iəu iəmɨtəpɨn,
kəpiel u in rəha nətuəuiniən nimə,
kəni iətəmimi iətəmotəhatətə lan,
in otəsaulɨsiən.”
7 Kəpiel u in nati keikei o təmah nətəm nəutəhatətə lan. Mətəu o nətəmimi mɨn nətəm
kəsotəhatətəiən lan, kəpiel u in təhmen=pən e nəghatiən u e Nauəuə Rəha Uhgɨn iətəm
tətəni məmə,
“Kəpiel u iətəmnətəmimi rəha nuvləkɨniən nimə kəmotəraki lan,
mətəu Uhgɨn təmol tuva kəpiel rəha nətuəuiniən nimə,”
8kəni Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Kəpiel u tatol nətəmimi kautələs pɨkiən,
kəni in kəpiel iətəm tatol məmə nətəmimi kəutapitətəl lanmautəmei.”
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Ilah kəutələs pɨkɨn kəpiel u mətəu-inu kautəhti nəuia nəghatiən, kəni inu nəlpəkauiən
iətəmUhgɨn təmol o lah.

9Mətəu Uhgɨn tɨnɨtəpɨn rəkɨs itəmah məmə rəhan mɨn, kəni itəmah pris mɨn rəha Kig,
kəni itəmah nətəmi asim mɨn nətəm Uhgɨn tətarmənɨg e təmah, kəni itəmah nəuanɨləuɨs
mɨn kəti iətəm Uhgɨn təmaskəlɨm məni məmə rəhan. In təmol itəmah lanəha məmə
nəkotəhrun nəni pətɨgəmiən nəni-viviən iətəm tətəfəri in o rəhan nəuvɨriən mɨne natim-
nati iətəm in təmol. In təmauɨn rəkɨs e təmah məmə onəkohiet e napinəpuiən məmə
nəkəhuvən e nəhagəhagiən təuvɨr rəhan. 10Aupən rəkɨs, itəmah nətəmimi əpnapɨn mɨn
əmə, mətəu rəueiu, itəmah nauənɨləuɨs mɨn rəha Uhgɨn. Aupən ikɨn, nəməsotəhruniən
nasəkəhruiniən rəha Uhgɨn, mətəu rəueiu, nəkotəhrun nasəkəhruiniən rəha Uhgɨn.

11 Rəhak mɨn nətəmimi, nɨkitəmah otəkeikei mətəhti məmə nəhue nɨftəni u səniəmə
imatah əhruahru ikɨn. Kitah kotəhmen e iapɨspɨs mɨn mɨne Nanihluə† mɨn ikɨnu. Tol
lanəha, iətəni əskasɨk kəm təmah məmə nəkotəhtul əskasɨk isəu o noliən tərah mɨn
iətəm nətəlɨgiən rəhatəmah tolkeikei. Nətəlɨgiən mɨn əha, ilah tɨkɨmɨr mɨn rəhatəmah
kəni kəutəluagɨn e nɨkitəmah. 12 Nian rəfin kitah kəutatɨg e nəlugɨn e nətəmimi nətəm
rəhalah nəhatətəiən tɨkə. Kəni nəmiəgəhiən rəhatəmah in otəkeikei məhruahru vivi agɨn
məmə nati əpnapɨn ilah okotətu=pɨnə nəghatiən tərah e təmah, mətəu okoteruh noliən
təuvɨr mɨn rəhatəmah, kəni ilah okotəfən nɨsiaiən kəmUhgɨn e nian in otuva mɨn makil
nətəmimi lan.

Nɨsiaiən nətəmi asoli
13Kitah nətəmimi rəha Iərmənɨg, kəni kotolkeikei məmə okotɨsiai nərgɨn. Tol lanəha,

nəkotol nəuia nətəmi asoli mɨn rəfin nətəm nətəmimi kəutəfəri ilah məmə okotarmənɨg.
Iətəghati e nətəmi asoli təhmen e kig, iətəm in iətəmi asoli agɨn, 14 uə təhmen e rəhan
nətəmi asoli mɨn iətəm tətahli pətɨgəm ilah o noliən rəhan uək. Ilah okəhuvən motələhu
nalpɨniən kəm nətəmimi nətəm kəutəhti lou rəhalah, kəni məutəni-vivi nətəm kautol
noliən təuvɨr. 15Nautol lanəhamətəu-inu Uhgɨn tolkeikei məmə rəhatəmah noliən təuvɨr
mɨn okotəniəhu nəghatiən alməli mɨn rəha nətəmimi mɨn u rəhalah nəhruniən tɨkə kəni
tətəni rah itəmah.‡ 16 Itəmah səniəmə slef mɨn rəha təfagə tərah mɨn, mətəu-inu Uhgɨn
təmɨtɨs rəkɨs itəmah. Tol lanəha, otətəu=pənnoliənrəha iətəmikəti lanəha. Mətəusotəniən
məmə, “Uhgɨn təmɨtɨs rəkɨs iəu, kəni tol lanəha, iəkəhrunnoliənnatinak iətəmiəkolkeikei,
nati əpnapɨn in təfagə tərah.” Kəpə. Itəmah slef mɨn rəha Uhgɨn, kəni tol lanəha,
otətəu=pən noliən mɨn iətəm kotəhruahru. 17 Otəfən nɨsiaiən iətəm təhruahru kəm
nətəmimi rəfin. Otolkeikei nəfaki mɨn, inu nətəmimi mɨn rəha Uhgɨn, kəni onəkotəgɨn
motɨsiai Uhgɨn, kəni otɨsiai kig.

18 Itəmah slef mɨn, onəkotəkeikei motol nəuia rəhatəmah nətəmi asoli mɨn, kəni
motəfən nɨsiaiən kəm lah. Nəkotol lanəha kəm lah rəfin, nətəm kautol tɨmətɨg kəni
motəuvɨr o təmah, mɨne nətəmi mɨn u kautol noliən əskasɨk mɨn kəm təmah. 19 Nəmə
təhronautol əmənati əhruahrumɨn əmə, mətəu rəhatəmahnətəmiasolimɨnkautol tərah
e təmah kəni nəutətəu tərah lan. Uhgɨn otəni-vivi itəmah nəmə nəutos əmə nian iəkɨs
mɨn əha kəutəhuva mautohmɨs əmə e nɨkitəmah mətəu-inu nəutəsal=pən əmə o Uhgɨn.
20 Mətəu kəsəniən məmə itəmah nətəm nəkotəuvɨr nəmə nautol noliən tərah kəti, kəni
nətəmi asoli kautoh itəmah ohni, kəni nəsotaiuiən motagɨm. Nalpɨniən u, in rəhatəmah
aru əmə. Mətəu Uhgɨn otəni-vivi itəmah nəmə nautos nahməiən mətəu-inu nautol nati
təuvɨr əmə, kəni məsotagɨmiən. 21Uhgɨn təmauɨn e təmah məmə nautol noliən təuvɨr u,
mətəu-inu Krɨsto təmos nahməiən o təmah. In təmaupən məgətun noliən əhruahru əha
məmə itəmah nəkotohtəu=pən əmə nɨmei nəhlkɨn. 22Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
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“In təməsoliən təfagə tərah kəti,
kəni in təməsəniən nəghatiən eiuəmɨn nian kəti mɨne.”
23 Nian nətəmimi kəmotəghati rah lan, mətəu in təməsahiən ilah. Nian in təmətəu
nahməiən e nɨpətɨn, mətəu in təməsəniən məmə in otalpɨn nɨtai nərahiən. Mətəu
in təmələhu=pən natimnati rəfin e nəhlmɨ Uhgɨn iətəm nian rəfin rəhan nakiliən in
təhruahru əmə. 24 Nian Iesu təməhkul e nɨgi kəməluau, kəni təmos nalpɨniən rəha
təfagə tərah mɨn rəfin rəhatah e nɨpətɨn. In təmɨmɨs məmə təfagə tərah mɨn okohmɨs
e nəmiəgəhiən rəhatah, kəni kitah okotəmiəgəh məmə okotohtəu=pən suaru rəha
nəhruahruiən. Təmosmiəgəh itah e nahməiən rəha nɨməgɨm e nɨpətɨn. 25Aupən, itəmah
nəkotəhmen e sipsip mɨn iətəm kəmotəluei. Mətəu rəueiu, nəmotəuhlin itəmahməhuva
o IətəmTateh Vivi Sipsip, inu IətəmTateh Vivi nəmiəgəhiən rəhatəmah.

3
Noliən təuvɨr rəha iərmanmɨne pətan u kəmuolmarɨt

1 Kəni e noliən əhmen əmə rəha nɨsiaiən Iərmənɨg, itəmah nɨpətan nəkotəkeikei motol
nəuia rəhatəmahmɨn nəmanmətəu-inu o nati u. Nəmə ilah kəsotəhatətəiən e nəghatiən
rəha Uhgɨn, kəni rəhatəmah noliən təuvɨr mɨn əmə okotiuvi=pən rəhalah nətəlɨgiən
o Uhgɨn. Noliən təuvɨr mɨn rəhatəmah kotəhmen, motapirəkɨs nəmə nəutəghati kəm
lah. 2 Nian ilah koteruh məmə noliən rəhatəmah in təhruahru vivi, kəni kauteruh
nɨsiaiənenəmiəgəhiənrəhatəmah, inu təhmen əməməməotiuvi=pa ilahkəhuvaoUhgɨn.
3 Pəh malə-malə rəhatəmah in səniəmə rəha nɨpətɨtəmah, təhmen e noliən rəha nəlisiən
nəuanutəmi, uə nuvəniən e natimnati kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip,* uə nuvəniən
e napən vi mɨn. 4Mətəu otol malə-malə e nɨkitəmah iətəm nəuvɨriən rəhan ko təsɨkəiən.
Malə-maləu tol lanu, innoliən əpəou əmə,mɨnenoliənmətɨgnəməlinuiən əha ikɨn. Noliən
əha in noliən keikei kotəuvɨr e nəhmtɨUhgɨn. 5 Inu noliən rəha nɨpətan nəfakimɨn aupən
nətəm kəmotələhu=pən əskasɨk rəhalah nətəlɨgiən e Uhgɨn. Ilah kəmotol nəuia rəhalah
mɨn nəman, kəni noliən əha, kəmautol malə-malə e nɨkilah, 6 təhmen e Serə iətəm təmol
nəuia Epraham, kəni mətauɨn lan məmə in rəhan iətəmi asoli. Kəni itəmah nenətɨ Serə
nəmə itəmah nautol noliənmɨn iətəmkotəhruahru, kəni məsotəgɨniən.

7Kəni itəmah nəman nətəm nəmotol marɨt, e noliən əha inəha rəha nɨsiaiən Iərmənɨg,
nəkotəkeikei motos neinatɨgiən o neruh viviən rəhatəmah mɨn nɨpətan e nəmiəgəhiən
rəhatəmah mətəu-inu, ilah kəsotosiən nəsanəniən təhmen e təmah. Kəni motɨsiai ilah e
rəhatəmah noliən mɨn mətəu-inu ilah mɨn okotos mɨn nati təuvɨr u, nəmiəgəhiən itulɨn.
Otol lanəhaməmə nati kəti otəsasisɨgiən e rəhatəmah nəfakiən.

Nəfaki mɨn rəfin
8 Naunun nəghatiən əha. Itəmah rəfin nəkotəkeikei motol noliən mɨn u: otos

nətəlɨgiənkətiəh, otasəkəhruin itəmahmɨn, otolkeikei itəmahmɨn, otol nɨkitəmah tɨmətɨg
o təmah mɨn, otosiahu rəhatəmah nətəlɨgiən. 9 Nəmə nətəmimi kautol tərah e təmah,
mətəu nəsotalpɨniən nɨtai nərahiən. Nəmə nətəmimi kəutəghati rah e təmah, mətəu
nəsotalpɨniən. Mətəuotəfakimotəni=pənkəmUhgɨnməmə inotol təuvɨrkəmlah. Nəkotol
lanəha mətəu-inu Uhgɨn təmauɨn e təmah məmə onəkotol noliən əha, pəh onəkotos
nəuvɨriən rəhan. 10Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Iətəmimi iətəm tolkeikei nəmiəgəhiən təuvɨr,
kəni molkeikei məmə otətəu təuvɨr nian rəfin,
in otəkeikei məsəniən nəghatiən tərahmɨn,
kəni in otəkeikei məsəniən neiuəiən.
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11 In otəkeikei məuhlin in, miet rəkɨs e noliən tərahmɨn,
kəni mol əmə natimnati mɨn iətəmkotəuvɨr.
In otəkeikei malkut pɨkməmə otatɨg ilah nətəmimi rəfin e nəməlinuiən.
12 In otəkeikei mol lanəhamətəu-inu Iərmənɨg tateh vivi nətəmkotəhruahru,
kəni matətəlɨg vivi e rəhalah nəfakiən,
mətəu tatol tɨkɨmɨr ilah nətəmkautol təfagə tərah.”
13 ?Nəmə nəkotalkut pɨk o noliən natimnati mɨn iətəm kotəuvɨr, pəh otol nərahiən kəm
təmah? 14Mətəu nəmə nɨpəhriəniən nautətəu nahməiən o noliən əhruahru rəhatəmah,
kəni nəutatɨg e nəuvɨriən pəhriən. Sotəgɨniən e nərahiən iətəmnətəmimi kotəhrun noliən
kəm təmah, kəni pəh nɨkitəmah təsəhti pɨkiən. 15Mətəu e nɨkitəmah, otɨsiai Krɨsto məmə
in Iərmənɨg. Otəhtul maru e nian rəfin o nuhalpɨniən nəghatiən rəha iətəmimi pəh
iətəmtətətapuəho təmahməmə təhronəutələhu=pən əskasɨk rəhatəmahnətəlɨgiən e Iesu.
Mətəu otəghati mətɨg kəm lah e nɨsiaiən. 16 Kəni nian rəfin nəkotəkeikei motəhrun e
nətəlɨgiən rəhatəmah məmə rəhatəmah noliən in təhruahru əmə. Kəni nəmə nətəmimi
kotəghati rah enoliən təuvɨrmɨn rəhatəmahmətəu-inu itəmah rəhaKrɨsto, ilah okotaulɨs
e nəghatiən tərahmɨn rəhalah.

17Nian nautol noliən təuvɨrmɨn,mətəu nautos nahməiən lan, kəni nahməiən u, in nati
təuvɨr nəmə nahməiən u in nətəlɨgiən rəha Uhgɨn. Mətəu nəmə nautol noliən tərah mɨn,
in nati tərah, nati əpnapɨn məmə nautos nahməiən lan. 18 Tol lanəha mətəu-inu, Krɨsto
təmɨmɨs o təfagə tərah mɨn, təmɨmɨs nian kətiəh əmə tɨnəhmen, ko təsɨmɨs mɨniən nian
kəti. In iətəmi in təhruahru agɨn, mətəu təmɨmɨs o nətəm kəsotəhruahruiən məmə otos
itəmahmuvən kəmUhgɨn. Kəmotuhamu in kəni nɨpətɨn tɨmɨs, mətəu Uhgɨn təmol məmə
in təmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən, e nəmiəgəhiən kəti rəha negəu e neai. 19Kəni e nəmiəgəhiən
əha, təmuvənməni pətɨgəmnəghatiən rəhaUhgɨnkəmnarmɨnətəmkəmohmɨs u kəutatɨg
e kaləpus,† 20 ilah u kəmautəhti nəuia Uhgɨn aupən aupən agɨn nian Uhgɨn təmatos
rəhan nətəlɨgiən əfəməh mətəhtahnin ilah e nian suah u Noa təmatuvləkɨn negəu. E
nian əha rəha nəhu asoli, Uhgɨn təmosmiəgəh nətəmimi eit əmə nətəm ilah kəməutatɨg
e negəunian negəu təmuvən=pən e nəhu. 21Kəni nəhu əha, in narmɨnoliən bəptais iətəm
tatosmiəgəh itəmah mɨn rəueiu. Noliən bəptais u, nɨpətɨn səniəmə tətafəl rəkɨs nəmɨt e
nɨpətɨ iətəmimi, mətəu in təhmenməmə nəkotətapuəh o Uhgɨnməmə in otəfa kəm təmah
nəhruniən məmə rəhatah təfagə tərah mɨn təmɨkə. Kəni nəsanəniən asoli iətəm Uhgɨn
təmol Iesu Krɨsto təmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən lan, in nəsanəniən iətəm tatosmiəgəh itəmah
e noliən bəptais. 22 Kəni Iesu Krɨsto tɨnuvən rəkɨs əpəha e negəu e neai, kəni mətatɨg e
nɨkalɨUhgɨnmaru, ikɨnnɨsiaiən tətatɨg ikɨn,mɨne nəsanəniən,mɨne nepətiən. Kəni Uhgɨn
təmol məmə nagelo mɨn, mɨne natimnati rəfin iətəm kautos nepətiən mɨne nəsanəniən,
ilah rəfin kəutatɨg ahgəl narmənɨgiən rəha Iesu.

4
Suaru rəha noliən nəuia Uhgɨn

1 Tol lanəha natimnati mɨn əha, itəmah onəkotəkeikei motos nətəlɨgiən rəha Krɨsto kəni
mautəhtul maru o nətəuiən nahməiən e nɨpətɨtəmah, mətəu-inu in təmətəu nahməiən
asoli e nɨpətɨn. Nautol lanəha mətəu-inu nəmə itəmah nɨnotətəu tərah e nɨpətɨtəmah,
3:12 Sam 34:12-16 3:14 Aes 8:12-13; Mat 5:10; 1Pitə 2:20; 4:14 3:16 1Pitə 2:12 † 3:19 Nətəmimi nətəm
kotəhrun vivi Baebol, kəutəni məmə suaru keiu o nəhruniən fes 19 u. Suaru 1: Aupən suah u Noa təmətəni pətɨgəm
nəghatiən rəha Uhgɨn kəm nətəmimi. Nian in təmətəni pətɨgəm nəghatiən təhmen lanu, təhmen əmə məmə ilau Iesu
kəmətuan. KəninəghatiənrəhaNoa in təhmen əməenəghatiənrəha Iesu. Mətəunətəmimienian əhakəmotəuhlin=pən
nəmtahlah e nəghatiən rəhan, kəni rəueiu əha ilah kəutəməhli e kaləpus. Suaru 2: Kəmotətu-pəri Iesu e nɨgi kəməluau
e Fraide. Kəni e Sarere, nian nɨpətɨn təmətəməhli əhanəh e nɨpəg, mətəu narmɨn rəhan təmuvənmeruh nətəmimimɨn
u ilah kəutəməhli e kaləpus u fes 19 tətəni. Kəni məghati kəm lah. In təmuvənməmə təni=pən kəm lahməmə in təmol
win e rəhan uək. Mətəu in təməsegəhaniən e lah məmə okotəuhlin rəhalah nətəlɨgiən kəni motəhatətə lan, mətəu ilah
kəmotəmkarəpən rəkɨs. 3:20 Jen 6–7
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nati əpnapɨn nautol noliən təuvɨr mɨn, kəni tətəgətun məmə nɨnotəpəh noliən rəha
təfagə tərah. 2 Tol lanəha, nian itəmah nəutatɨg e nəhue nɨftəni u, nəsotohtəu-pəniən
suaru rəha noliən natimnati tərah mɨn iətəm tətatɨg e rəhatəmah nətəlɨgiən, mətəu
onəkotohtəu=pən suaru rəha noliən nəuia Uhgɨn. 3Nəmotərəkɨn rəkɨs nian tepət o nɨtəu-
pəniən noliənmɨn rəha nətəmimimɨn u kəsotəniən nɨpəhriəniən e Uhgɨn. Aupən, itəmah
nəmautit əpnapɨn nɨpətan; kəni nətəlɨgiən rəhatəmah təmatuvən o natimnati tərah mɨn;
kəni nəməutapɨs; kəni nəmautol lafet rəha nɨtəuiən nɨpətan; kəni nəməutəmnɨm alikol
məutapɨs məutalməli; kəni nəməutəfaki kəm narmɨ nati mɨn iətəm in noliən tərah agɨn.
4 Nətəmimi mɨn əha kəsotəniən nɨpəhriəniən e Uhgɨn, narmɨlah təmiuvɨg mətəu-inu
itəmah nəmotəpəh nɨtəu-pəniən ilah məhuvən motamnɨm e təfagə tərah rəhalah iətəm
təhmen e naruəh asoli iətəm tətaiu. Kəni ilah kəutəni rah pɨk itəmah ohni.

5Mətəu ilah okotəkeikei motəni pətɨgəm natimnati mɨn rəfin e nəmiəgəhiən rəhalah
kəmUhgɨn iətəmin tətəhtulmaruməməotakilməninəghatiənrəhanalpɨniənrəhanətəm
kəmohmɨs, mɨne nətəm kəutəmiəgəh. 6 Tol lanəha, nətəmimi mɨn u nətəm kəmohmɨs
rəkɨs, ilah kəmotətəunanusiən təuvɨr*məmənati əpnapɨnkəmohmɨs təhmen enətəmimi
rəfin, mətəu Uhgɨn təhrun noliən ilah okotəmiəgəhmɨn e narmɨn, təhmen lan.

7 Kitah kəutəhuva iuəkɨr e nian rəha naunun natimnati rəfin. Tol lanəha, otol
rəhatəmahnətəlɨgiənotərman-ərmanməmənəkotəhrunnəghatiənkəmUhgɨnenəfakiən
iətəm təsanən. 8 Kəni nati keikei in ilɨs tapirəkɨs natimnati rəfin məmə, nəkotolkeikei
itəmahmɨn e nɨkitəmah rəfinmətəu-inu e nian nautol lanəha, kəni nian rəfin, nəutəhtul
maru o naluiən e noliən tərah mɨn rəhatəmah. 9 Kəni nəkotəkeikei motit itəmah mɨn
məhuvən lahuənu mɨn rəhatəmah məmə nəkotauən itəmah mɨn, kəni motəgətun ikɨn
nətəmimi okotapɨli ikɨn. Kəni məsotoliənməmə nɨkitəmah təsagiəniən ohni.

10 Uhgɨn təməfɨnə nəsanəniən pɨsɨn pɨsɨn mɨn kəm təmah kətiəh kətiəh. Təuvɨr məmə
nəkotol uək enəsanəniənmɨn əhaməutasiru e təmahmɨn. Kəni otol uək əha enoliən rəha
noluək mɨn nətəm kautol uək əhruahru rəha Uhgɨn nian rəfin. Onəkotəuəri nəuvɨriən
rəhane suarupɨsɨnpɨsɨnmɨn iətəmin tətəfɨnə. 11Tol lanu, nəməUhgɨn təməfənkəmiətəmi
kəti nəsanəniən rəha nəni pətɨgəmiən, kəni təuvɨr məmə in otəni pətɨgəm təhmen əmə
məmə rəhan nəghatiən in rəha Uhgɨn. Nəmə Uhgɨn təməfən kəm iətəmi kəti nəsanəniən
rəhanasiruiən, kəni təuvɨrməmə in otasiruenətəmimienəsanəniən iətəmUhgɨn təməfən
məmə, e natimnati rəfin, nətəmimi okotəni-vivi Uhgɨn o nati iətəm Iesu Krɨsto təmol. Pəh
kitahkəutəni pətɨgəmrəhannəuvɨriənmɨnenəsanəniən əmə lankomatuvənnaunun tɨkə.
Əuəh.

Nəfaki mɨn okotos nahməiən e nɨpətɨlah
12 Iəu mɨn nəuvein nətəm iəkolkeikei pɨk itəmah, iəkəhrun məmə rəueiu nərahiən

əskasɨk tatələs pɨkɨn itəmah təhmen e nɨgəm, kəni nautətəu nahməiən asoli lan. Mətəu
təsəuvɨriən məmə narmɨtəmah otiuvɨg pɨk o nərahiən mɨn əha. Nərahiən mɨn əha
kəutəhuva o nətəmimi tepət, səniəmə itəmah əmə. 13 Mətəu təuvɨr məmə nɨkitəmah
otətagiən əməmətəu-inu nəutətəunahməiən təhmen=pən əmə e Krɨsto. Kəni nəmənautol
lanəha, kəni nɨkitəmah otagiən pɨk agɨn nian in otol əpu rəhan nəhagəhagiən asoli rəha
nəuvɨriən mɨne nəsanəniən rəhan. 14Nəmə nətəmimi kəutəni rah itəmah o nərgɨ Krɨsto,
kəni onəkotatɨg e nəuvɨriən pəhriən, mətəu-inu nian kəutəni rah itəmah o Krɨsto, inu
tətəgətunməməNarmɨn Rəha Uhgɨn iətəm təsanənməhagəhagmətatɨg o təmah. 15Tərah
məmə itəmah kəti otol noliən rəha nohamuiən itəmi, uə nakləhiən, uə natgəhliən lou,
uə təfagə tərah əkəku kəti təhmen e nəghati pɨkiən. Nəmə in tatos nalpɨniən mətətəu
4:1 Rom6:2,7 4:3 Efəs 2:2-3 4:5 Uək 10:42 * 4:6 Nəmə təhronəghatiənu, “Nətəmimimɨnunətəmkəmohmɨs
rəkɨs,” tətəghati e nətəmimi nətəm kəmotəhatətə e Krɨsto, kəni uərisɨg lan kohmɨs. Uə nəmə təhro tətəghati e nətəmimi
nətəmkəmohmɨs e nian rəha Noa (eruh-to 3:19). 4:7 1Pitə 1:13; 5:8; Rom 13:11-12 4:8 1Pitə 1:22 4:11 Rom
12:6-8 4:13 Uək 5:41; Jem 1:2; 1Pitə 1:6-7 4:14 1Pitə 2:20
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nahməiən ohni, kəni təhruahru əmə. 16 Mətəu nəmə itəmah nautos nahməiən mətəu-
inu itəmah Krɨstɨn mɨn, sotaulɨsiən ohni, mətəu nəkotəkeikei motəni-vivi Uhgɨn məmə
nautos nərgɨn uKrɨstɨn. 17Tol lanəhamətəu-inu nian rəha nakiliən nətəmimi rəha Uhgɨn
tɨnətuəuin. !Kəni nəmə nakiliən əha tɨnətuəuin e nətəmimi rəha Uhgɨn, kəni okəmanəhro
e nətəmimi mɨn u kəutəhti nanusiən təuvɨr rəha Uhgɨn! 18 Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni
məmə,
“Nəmə in tiəkɨs o nətəmkotəhruahruməmə Uhgɨn otosmiəgəh ilah,
kəniotiəkɨspɨkonətəmimikotəruruUhgɨnmautol təfagə tərahməmə inotosmiəgəh ilah.”
19 Kəni tol lanəha, nətəmimi nətəm kautətəu nahməiən mətəu-inu in nətəlɨgiən rəha
Uhgɨn, təuvɨrməmə ilah okotələhu=pənnəmiəgəhiən rəhalah e nəhlmɨUhgɨn iətəmtəmol
neai mɨn nɨftəni mɨne natimnati rəfin, kəni nian rəfin in tatol rəhan nəghatiən. Kəni
təuvɨr məmə ilah okautəkeikei mautohtəu=pənmɨn əmə suaru rəha noliən təuvɨr.

5
Nəghatiən tatuvən kəmeldəmɨnmɨne nətəmaluə

1 Kəni rəueiu, iəkolkeikei məmə iəkəghati nəuvetɨn kəm təmah eldə mɨn rəha niməfaki.
Iəu eldə kəti iəkəhmen e təmah, kəni iəu əhruahru iəmeruh nahməiən rəha Krɨsto, kəni
Uhgɨn otəfa kəm tah rəhan nəuvetɨn nəhagəhagiən asoli rəha nepətiən mɨne nəsanəniən
rəhan, iətəm in otol əpu. 2 Inu rəhak nəghatiən kəm təmah məmə, otol uək rəha neh
viviən nətəmimi rəha Uhgɨn nətəm kəutatɨg e nəhlmɨtəmah, təhmen e iətəmi rəha sipsip
iətəm tateh vivi rəhan sipsip mɨn. Kəni otol e nɨkin agiənmətəu-inu nəkotolkeikei məmə
nəkotol. Inu nətəlɨgiən iətəmUhgɨn tolkeikei. Mətəu təsəuvɨriənməmə nəkotol nɨkitəmah
təsagiəniən məmə nəkotol. Kəni sotoliən mətəu-inu nɨkitəmah təhti məmə onəkotos pɨk
məni lan. Mətəu otol əmə mətəu-inu nɨkitəmah tətagiən məmə onəkotasiru. 3 Kəni
təsəuvɨriən məmə itəmah nəkəhuva motəhmen e iətəmi asoli iətəm tatol təskasɨk kəm
rəhan noluəkmɨn,mətəu itəmah onəkotol noliən iətəm in təhruahruməuvɨrməmə iəfaki
mɨn kotəhrun neruhiən kənimotohtəu=pən noliən rəhatəmah. 4 Iətəmi asoli rəha nətəmi
kəutəsal vivi o sipsip mɨn otiet pətɨgəm=pa mɨn, kəni e nian əha, in otəfɨnə nətəouiən
təuvɨr rəha nɨsiaiən kəm təmah iətəmko rəhan nəuvɨriən təsɨkəiən.

5 Kəni e noliən kətiəh əmə, itəmah nətəm aluə, otɨsiai motol nəuia eldə mɨn rəha
niməfaki. Kəni itəmah rəfin agɨn onəkotosiahu rəhatəmah nətəlɨgiən teiuaiu mautɨsiai
itəmahmɨn rəfin. Otol lanəhamətəu-inu Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Uhgɨn təsagiəniən e nətəmkəutəfəri mətahtɨpəsɨg e lah,
mətəu tətəfən rəhan nəuvɨriən kəmnətəmkautosiahu aru ilah.”
6 Kəni tol lanəha, otosiahu aru itəmah motatɨg ahgəl nəhlmɨ Uhgɨn əsanən, məmə in
otəfəri itəmah e nian əhruahru rəhan. 7 Kəni otos rəfin natimnati mɨn nəutətəlɨg lan
məhuvamotələhu=pən kəmUhgɨnmətəu-inu, in tolkeikei itəmahmateh vivi itəmah.

8 Otair mauteh vivi mətəu-inu rəhatəmah tɨkɨmɨr Setən in təhmen=pən e laion kəti
iətəm tətaiu oneuən kəni nɨkin tətərkərɨk mətəsal e iətəmimi məmə otun. 9 Otəhtul
əskasɨk enəhatətəiən rəhatəmahnian Setən tətuva o təmah,mətəu-inu itəmahnəfakimɨn
nəuvein əpəha ikɨnmɨn rəfin e nəhue nɨftəni, kautos əmə nahməiən əhmen əmə.

10 Mətəu uərisɨg lan nəmotətəu rəkɨs nahməiən e nian əkuəkɨr əmə, kəni Uhgɨn otol
nəkotətəu təuvɨr mɨn e rəhatəmah nəmiəgəhiən, kəni mol nəkotəsanən e rəhatəmah
nəhatətəiən,motəhtul əskasɨk, kəni nati kəti otəsiuvi rəkɨsiən itəmah. Nəuvɨriənmɨn rəfin
tatsɨpən əmə o Uhgɨn, kəni in təmauɨn e təmah nəkəhuva e Krɨsto məmə nəkəhuvən e
nəhagəhagiən asoli rəha nəuvɨriən rəhan, mɨne rəhan nəsanəniən iətəm tətatɨg itulɨn.
11 Pəh kotəni pətɨgəm nəsanəniən rəha narmənɨgiən rəhan, tatuvən əmə lanko naunun
tɨkə. Əuəh.
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Naunun nəghatiən
12 Sailəs* itɨmlau min, təmasiru e nauəuə u, kəni iateh məmə in piak təuvɨr kəti,

kəni rəhak nɨpəhriəniən tətatɨg lan. Iətətei nauəuə əkuəkɨr u kəm təmah məmə iəkəfəri
rəhatəmahnətəlɨgiən, kəni iatəni pətɨgəmməmənatimnati iətəmiəmətei rəkɨs, kəutəghati
e nəuvɨriənpəhriən rəhaUhgɨn. Otəhtul əskasɨk lan. 13Piatəmahmɨnmɨnenəuvɨnɨtəmah
mɨn eniməfaki u ikɨnuRomkəutəni təuvɨr kəmtəmah.† Uhgɨn təmɨtəpɨn itəmahmin ilah.
Kəni nətɨk uMak, inmɨn tətəni təuvɨr kəm təmah. 14Otəni təuvɨr kəm təmahmɨn təhmen
məmə itəmah kətiəh əmə e Krɨsto.
Pəh Uhgɨn otəfɨnə rəhan nəməlinuiən kəm təmah rəfin u nətəmimi rəha Krɨsto.

* 5:12 Nəghatiən Kris tətəni nərgɨn uməmə, “Silfanus” iətəm in nərgɨn əkuəkɨr u “Sailəs.” 5:12 Uək 12:2,25; 13:13;
15:22,30 † 5:13 Nəghatiən Kris əhruahru tətəniməmə, “Pətan iətəm tətatɨg Papilon,”mətəu nɨpətɨnməmə “niməfaki
əpəhaRom.” Enian rəhaOltestɨmɨn, Papilon in taun asoli kəti iətəmnepətiənmɨnenəsanəniən rəfin rəhanəhuenɨftəni
tətatɨg lan, kəni nətəmimi ikɨn kautol tɨkɨmɨr kəm nətəmimi mɨn rəha Uhgɨn. Kəni təhmen=pən əmə e nian rəha Pitə,
Rom tətarmənɨg e lahuənumɨn rəfinmətəməki e nətəmkəutəfaki kəmUhgɨn. 5:13 Uək 12:2; 2Tim 4:11
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2 Pitə
Nauəuə iətəm tatol keiu lan iətəmPitə təmətei
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u 2 Pitə

?Pəh təmətei nauəuə u? Pitə təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei tatuvən kəm nətəmimi rəha niməfaki ikɨn mɨn

rəfin.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Pitə təhrun məmə otəsuvəhiən tɨmɨs, kəni

molkeikei məmə otəfən rəhan naunun nəghatiən kəmniməfaki.
?Təmətei nauəuə u o nak? Tolkeikei məmə otəhgi-pəri kəni məgətun nətəmimi rəha

niməfaki məmə nəgətun eiuə mɨn okəhuva e nəlugɨn e lah. Mətəu niməfaki otəkeikei
matəhtul əskasɨk mətɨtəu=pən əmə nəgətuniən iətəm təhruahru. Kəni molkeikei məmə
nəhatətəiən rəhalah e Iesu otəkeikei muva məskasɨk, kəni nəhruniən rəhalah e Iesu
otəkeikei meviə.

Pitə təməni təuvɨr kəm lah
(Jut 4-13)

1 Iəu Saimon Pitə, iəu slef mɨne aposɨl rəha Iesu Krɨsto. Iətəni təuvɨr kəm təmah nətəm
nəmotos nəhatətəiən iətəm in təuvɨr təhmen e rəhatɨmah. Nəmotos nəhatətəiən əha e
suaru rəha Iesu Krɨsto iətəm təhruahru. In rəhatah Uhgɨnmɨne Iosmiəgəh.

2 Pəh Uhgɨn otəfɨnə rəhan nəuvɨriən mɨne nəməlinuiən tapirəkɨs agɨn kəm təmah nian
rəhatəmah nəhruniən rəha Uhgɨnmɨne Iesu rəhatah Iərmənɨg təteviəmatepət.

Uhgɨn təmauɨn e lahməmə rəhanmɨn nətəmimi
3 E nəsanəniən rəha Uhgɨn, təməfa kəm tah natimnati rəfin iətəm okotəkeikei motos

məmə kitah kautos nəmiəgəhiən, kəni məmə kəutaliuək e suaru əhruahru iətəm Uhgɨn
tolkeikei. Tətəfa e nəhruniən rəhatah ohni. In təmauɨn e tah e rəhan aru əmə
nəsanəniən mɨne nəuvɨriən. 4Kəni e nəsanəniən mɨne nəuvɨriən rəhan, in təməfa rəhan
nəniəskasɨkiənmɨn iətəm iahgin kəni məuvɨr pɨk. Təməfa lanəhaməmə e nəniəskasɨkiən
mɨn əha, nəkotəhrun nuvaiən motol kətiəh e noliən rəha Uhgɨn, kəni motagɨm rəkɨs e
nərahiən rəha nəhue nɨftəni iətəm təmsɨpən e nolkeikeiən tərahmɨn e nɨki nətəmimi.

5 Kəni tol lanəha, nəkotəkeikei motalkut pɨk məmə noliən rəhatəmah otuva məuvɨr
agɨn. Rəhatəmah nəhatətəiən əha ikɨn, kəni nəkotəkeikei motol mɨn noliən mɨn u: otol
təuvɨr kəm nətəmimi, kəni otos nəhruniən, 6 oteh vivi rəhatəmah nətəlɨgiən mɨn, kəni
otəhtul əskasɨk e Uhgɨn nian nərahiən tətuva, kəni otəfən rəhatəmah nəmiəgəhiən rəfin
kəm Uhgɨn kəni motol nəuian, 7 kəni otolkeikei nəfaki mɨn, kəni otolkeikei nətəmimi
rəfin. 8Təuvɨr məmə nəkotol noliənmɨn əha, mətəu-inu nian nautol mautol mautol ilah,
kəni rəhatəmah nəhruniən e rəhatah Iərmənɨg Iesu Krɨsto otəuə e nəuan tepət mɨn e
nəmiəgəhiən rəhatəmah. 9Mətəu nəmə iətəmimi kəti təsoliən natimnati mɨn əha, kəni in
təmaluməmə Uhgɨn təmafəl rəkɨs noliən tərahmɨn rəhan aupən, kəni tətəgətunməmə in
təhmen e iətəmi kəti iətəm in təruru nəsal-pəniən isəu, uə nəmə təhro nəhmtɨn təpɨs.

10Tol lanəhapiakmɨnmɨnenəuvɨnɨkmɨn, nəkotəkeikeimotalkut əskasɨkməmənəkotol
noliən mɨn əha, kəni ilah okotəgətun məmə nɨpəhriəniən, Uhgɨn təmɨtəpɨn itəmah, kəni
mauɨn e təmah məmə rəhan nətəmimi. Mətəu-inu nəmə nəkotol natimnati mɨn əha,
kəni ko nəsotəmeiən nian kəti, 11 kəni Uhgɨn nɨkin otagiən məmə oterəh e doə o təmah
məmə nəkotəhrun nuvəniən ikɨn iətəm Iesu Krɨsto, rəhatah Iərmənɨg mɨne Iosmiəgəh, in
otarmənɨg itulɨn ikɨn.

12 Tol lanəha, nian rəfin iəkəkeikei mətəni=pɨnə natimnati mɨn u kəm təmah məmə
nɨkitəmah otəhti mɨn, nati əpnapɨn nəkotəhrun ilah, kəni motəhtul tiəkɨs e nɨpəhriəniən
iətəm nəmotos rəkɨs. 13 E nian iətəmiəgəh əhanəh e nəhue nɨftəni u, nɨkik təhti məmə
1:6 Kəl 5:22-23
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təhruahru məmə iəkəni pətɨgəm mɨn natimnati mɨn əha məmə nɨkitəmah otəhti mɨn,
14mətəu-inu iəkəhrun məmə otəsuvəhiən iəkɨmɨs, təhmen məmə rəhatah Iərmənɨg Iesu
Krɨsto təmol əpu əhruahru kəm iəu. 15 Kəni iəkəkeikei malkut pɨk rəueiu məmə
onəsotaluiən natimnati mɨn u nian oiəkɨmɨs rəkɨs.

16 Nian iəmotəni pətɨgəm kəm təmah məmə Iesu Krɨsto otuva mɨn e nəsanəniən,
iəməsəniən namsu mɨn iətəm iətəmi kəti təmol e rəhan əmə nətəlɨgiən, mətəu itɨmahal
iəmleruh əhruahru e nəhmtɨtɨmahal məmə rəhan nəsanəniən mɨn nəhagəhagiən in ilɨs
agɨn. 17-18 Itɨmah Iesu əpəha ilɨs e nɨtəuət rəha Uhgɨn nian Uhgɨn Tatə təməfən nɨsiaiən
kəm in, kəni mol in nəhagəhagiən tasiə miet e nɨpətɨn, kəni təmətəu nəuia Uhgɨn u
Nəhagəhagiən Asoli təməni kəm in məmə, “Inu nətɨk iətəm iəkolkeikei, nɨkik tagiən pɨk
ohni.” Itɨmahal mɨn iəmhlətəu nəuian əha təmsɨpən e negəu e neai.

19 Natimnati mɨn əha təmol itɨmah iəkotəhrun vivi məmə nəghatiən rəha iəni mɨn
aupən innɨpəhriəniən. Nəghatiən əha təhmene lait kəti tətasiə enapinəpuiən. Kəni təuvɨr
məmə itəmah mɨn onəkotətəu vivi nəghatiən əha mətəuarus=pən Iesu Krɨsto otuva mɨn.
Kəni Iesu Krɨsto təhmen e fətukai iətəm tətəri, kəni nian rəhan otuva mɨn lan, təhmen e
nəhagəhagiən rəha nianiən. Kəni nəhagəhagiən rəhan otasiə e nɨkitəmah məgətun vivi
Uhgɨn kəm təmah. 20 Kəni nati asoli e natimnati mɨn u, nəkotəkeikei motəhrun məmə
nəghatiən rəha iəni mɨn e Nauəuə Rəha Uhgɨn, səniəmə nətəlɨgiən mɨne nəghatiən əmə
rəhalah,* 21mətəu-inu nəghatiən rəha iəni mɨn təsɨsɨpəniən e nətəlɨgiən rəha nətəmimi
əmə, mətəu nətəmimi kəmotəni pətɨgəm nəghatiən iətəm təmsɨpən e Uhgɨn nian Narmɨn
Rəhan təmek nɨkilahmasiru e lah o nəghatiən.

2
Nəgətun eiuəmɨn

1 Mətəu iəni eiuə mɨn əha ikɨn e nɨki nətəm Isrel aupən, kəni e noliən kətiəh əmə,
nəgətuneiuəmɨnokəhuvamɨnenɨkitəmah. Enoliənoneuən, okotəni pətɨgəmnəgətuniən
eiuə mɨn iətəm otərəkɨn rəhatəmah nəhatətəiən, kəni tapirəkɨs nati u, ilah okotəuhlin
nəmtahlah e rəhalah Iətəmi asoli, nati əpnapɨn in təmos nəhmtɨ lah. Kəni otəsuvəhiən,
Uhgɨn otərəkɨn ilah e nalpɨniən iətəm ilah aru əmə kautiuvi=pa. 2 Kəni nətəmimi tepət
okotohtəu=pən noliən tərah mɨn rəhalah iətəm tol naulɨsiən. Kəni tol lanəha, nətəmimi
tepət okotəni rah suaru rəha nɨpəhriəniən. 3 Kəni mətəu-inu ilah kotolkeikei pɨk məni,
kəni okotos rəhatəmah natimnati e noliən ekəu-ekəu e nəuanagei mɨn iətəmkəmotsɨpən
əmə e nətəlɨgiən aru əmə rəhalah. Nuvəh agɨn, Uhgɨn təməni pətɨgəm nalpɨniən rəhalah,
kəni otəsuvəhiən in otərəkɨn ilah.

4 Itəmah nəkotəhrun məmə in otol nalpɨniən əha mətəu-inu nəmoteruh noliən rəhan
aupən. Nian nagelo mɨn kəmotol təfagə, Uhgɨn təsaskəlɨm əməiən rəhalah nalpɨniən,
mətəu təməraki=pəne lahenɨpəgasoli teiuaiuagɨn, imanətəmkotərah, kəni təməlis ilahe
sen, kəni kəutatɨg e napinəpuiənmətəuarus=pa in otələhunəghatiənonalpɨniən rəhalah.
5 Kəni Uhgɨn təməsaskəlɨm əməiən nalpɨniən rəha nətəmimi aupən nətəm kəmautəhti
nəuian e nian rəha Noa, mətəu təmohamu ilah e naruəh asoli iətəm təmaiu. Mətəu Noa
təmətəni pətɨgəm nəghatiən rəha noliən iətəm təhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni Uhgɨn
təmosmiəgəh in, mɨne rəhan nətəmimi səpɨn. 6 Kəni Uhgɨn təmol nalpɨniən o nərahiən
rəha nətəm Sotəm mɨne Kəmorə, kəni təmuvan taun mil əha e nɨgəm, kuol nəhmtahu
e lau. Inu tətəgətun nati nak iətəm otol kəm nətəmimi mɨn u nətəm kautəhti nəuian.
7 Mətəu in təmosmiəgəh iətəmi u Lot. In iətəmi əhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni nɨkin
tətahmə o noliən tərahmɨn iətəmtol naulɨsiən rəhanətəmimɨn əha ikɨn əha u kəmautəhti
1:14 Jon 21:18-19; 2Kor 5:1 1:17-18 Mat 17:5; Mak 9:7; Luk 9:35 1:19 Nəh 22:19 * 1:20 Suaru kəti mɨn o
nəuhliniən nəghatiən Kris e 1:20 tol lanu: “Kəni nati asoli e natimnati mɨn u, nəkotəkeikei motəhrunməmə iətəmi kəti
tɨkəməmə, in pɨsɨn əmə otəni nɨpətɨ nəghatiən rəha iəni mɨn iətəm kəmətei e Nauəuə Rəha Uhgɨn,” 1:21 2Tim 3:16;
1Pitə 1:11-12 2:1 Mat 24:11; Jut 4 2:4 Jut 6 2:5 Jen 6–8; 2Pitə 3:6 2:6 Jen 19:24; Jut 7
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nəuia Uhgɨn. 8 Kəni in təmətatɨg ilah min ilah, kəni nian rəfin in təmeruh noliən tərah
mɨn rəhalah, kəni mətətəu nəghatiən tərahmɨn rəhalah, kəni nian rəfin əmə, nɨkin iətəm
təhruahru əmə, təmahmə pɨk o noliən tərahmɨn rəhalah.

9Natimnati mɨn əha tətəgətun məmə Iərmənɨg Uhgɨn təhrun nosmiəgəhiən nətəmimi
nətəm kotəhatətə lan, kəni təhrun nəmki rəkɨsiən ilah e nərahiən iətəm kəutatɨg lan.
Mətəu nətəmimi nətəmkəsotəhruahruiən, Uhgɨn təhrun naskəlɨmiənmol nalpɨniən kəm
lah rəueiu muvən mətəuarus nian in otələhu nəghatiən o nalpɨniən rəha nətəmimi.
10 Uhgɨn otol nalpɨniən kəm nətəm kotərah rəfin, mətəu in otol nalpɨniən asoli kəm
nətəmimi nətəm kautol natimnati rəha naulɨsiən iətəm nɨpətɨlah tolkeikei məmə okotol,
kəni natimnati u kautol ilah tamɨkmɨk, kəni nətəmimi mɨn əha kəsotolkeikeiən məmə
iətəmimi kəti uə Uhgɨn otarmənɨg e lah.
Nəgətun eiuə mɨn əha kəutəfəri məsotəgɨniən nati kəti, kəni məsotəgɨniən nəni rahiən

natimnati e negəu e neai iətəm kautəmiəgəh u ilah ilɨs pɨk. 11Nati əpnapɨn nagelo mɨn
u ilah kotəsanən kəni nahgilah tepət tapirəkɨs nətəmimi mɨn əha, mətəu nagelo mɨn
kəməsotahiən nəgətun eiuə mɨn əha,* məsotətu-pəniən nəghatiən kəti e lah e nəhmtɨ
Iərmənɨg Uhgɨn. 12 Mətəu nəgətun eiuə mɨn əha kəutəni rah natimnati mɨn iətəm ilah
kəsotəhruniən. Ilah kotəhmen e nati arpɨn mɨn, iətəm rəhalah nətəlɨgiən tɨkə, mətəu
kautol əmə nati iətəm nɨpətɨlah tolkeikei. Nati arpɨn mɨn əha kəmotair məmə nətəmimi
okotaiu o lahmotohamu ilah. Kəni Uhgɨn otərəkɨnmɨn nətəmkotərahmɨn əha təhmen e
nətəmimimotarpɨnkənimotohamunati rarpɨnmɨn əha. 13Uhgɨnotətəou ilah enərahiən
mətəu-inu ilah kəmotol nərahiən kəmnətəmimi.
Kəni nəgətun eiuə mɨn əha, nɨkilah tagiən məmə okotauən mɨne motəmnɨm pɨk,

səniəmə lapɨn əmə mətəu e nərauiə. Ilah kotəhmen e napɨniən e napən, uə kotəhmen
e nɨməgɨm iətəm tatol aulɨs itəmah, mautərəkɨn nərgɨ niməfaki. Kəhuva motauən
itəmah min ilah, mətəu kəuteiuə e təmah, mautol noliən tərah. 14 Nian rəfin rəhalah
nətəlɨgiən tatuvən o nakləhiən e nɨpətan u rəhalah nətəlɨgiən tɨmətɨg əmə. Kəni nian
rəfin kautol təfagə tərah məsotəpəhiən. Kautiuvi kalɨn rəkɨs nətəmimi nətəm rəhalah
nətəlɨgiən təsəskasɨkiən kautəhuvən o noliən tərah. Ilah kəutəgətun aru ilah e noliən
rəha navərəsiən. Uhgɨn təməni rəkɨs nalpɨniən rəhalah. 15 Ilah kəmotəpəh suaru iətəm
təhruahru, kəni motekəu motohtəu=pən suaru rəha Paləm nətɨ Peor, iətəm təmolkeikei
pɨknosiənməni e noliən tərah. 16Mətəu togki kəti təmahi o rəhannoliən tərahmɨn. Kitah
kotəhrun məmə togki mɨn kəsotəghatiən, mətəu Uhgɨn təmol togki rəha Paləm təghati e
nɨki iətəmimiməmə otəniəhu noliən ekəu-ekəu rəha iəni u.

17Nəgətun eiuəmɨn əha kotəhmen e nəhmtɨ nəhu iətəm təmamɨr, uə kotəhmen e nəpuə
iətəm nɨmətagi asoli təməmki rəkɨs kəni nuhuən tɨkə lan, mətəu-inu nəgətuniən rəhalah
kotərah. Uhgɨn təmələhukalɨnnapinəpuiənasoliməməokotatɨg lan. 18 Ilahkəutagət əfəri
e nəghatiən iətəm nɨpətɨn tɨkə. Kəutəghati e nəghatiən mɨn rəha noliən mɨn iətəm nɨpətɨ
nətəmimi kotolkeikei, kəni mautiuvi=pa nətəmimi kəhuva e nərahiən iətəmkəmohiet vi
əmə lan. 19Kəutəni əskasɨk məmə nətəmimi kotəhrun nɨtəu-pəniən natimnati iətəm ilah
kotolkeikei, lou kəti tɨkə lan. Mətəu ilah aru slefmɨn rəha nolkeikeiən tərahmɨn rəhalah,
mətəu-inu iətəmi kəti in slef rəha nati nak iətəm tətarmənɨg lan. 20Mətəu nəmə kotagɨm
rəkɨs e nərahiən rəhanəhuenɨftəni nian kotəhrun Iərmənɨgmɨne Iosmiəgəh rəhatah Iesu
Krɨsto, kəni uərisɨg lan kohtəlɨg e noliən rəha təfagə tərah,məhuva slef rəhan, ilah kotatɨg
e nərahiən iətəm in tərah tapirəkɨs in aupən. 21Nəmə ilah kəmotəruru agɨn suaru rəha
nol-əhruahruiən, kəsi, in nati tərah nəuvetɨn o lah. Mətəu tərah pɨk agɨn o lah nəmə
ilah kɨnotəhrun suaru əha rəha nol-əhruahruiən, kəni uərisɨg lan kotəuhlin nəmtahlah
e nəghatiən rəha Uhgɨn iətəm təməfən kəm lah. 22Noliən rəhalah kotəhmen e nəghatiən
2:7 Jen 19:1-16 2:10 Jut 7-8,16 * 2:11 Suaru kəti mɨn o nəuhliniən fes u təhmen inu: Nati əpnapɨn nagelomɨn
u ilah kotəsanən kəni nahgilah tepət tapirəkɨs nətəmimi mɨn əha, mətəu nagelo mɨn kəməsotahiən natimnati ilɨs pɨk
əha. 2:11 Jut 9 2:12 Jut 10 2:15 Nam22:7; Jut 11; Nəh 2:14 2:16 Nam22:28-35 2:17 Jut 12-13 2:20
Mat 12:45 2:21 Luk 12:47-48
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əuhlinmil u keiu, “Kuri kəti təmɨtəlɨgmuvənmaton nati iətəm in təmeuə rəkɨs lan,”mɨne
“Pɨkəh iətəm təmaig, kəni mɨtəlɨgmɨnmuvənmətaig e nəmɨt.”

3
Nian rəha Iərmənɨg

1Rəhk-iəli mɨn, inu rəhak nauəuə iətəm tatol keiu lan tatuvnə o təmah. Iəmətei ilau pəti
məmə nɨkitəmah otəhti mɨn natimnati mɨn əha, kəni məmə okuəhgi-pəri itəmah muol
nətəlɨgiən rəhatəmah təhruahru. 2 Iəkolkeikei məmə onəkotətəlɨg mɨn e nəghatiən mɨn
iətəm iəni mɨn rəha Uhgɨn kəmotəni aupən, mɨne nəghatiən rəha Iərmənɨg Iosmiəgəh
rəhatah iətəm rəhatəmah aposɨl mɨn kəmotəni pətɨgəmkəm təmah.

3 Nati kəti iətəm nəkotaupən motəhrun məmə, e nian Naunun Nian tətuva iuəkɨr,
nətəmimi nəuvein okəhuva nətəm kəutətəu=pən əmə nati nɨpətɨlah tolkeikei məmə
okotol, kəni ilah okotagət əfəri motəni rah nəghatiən rəha Uhgɨn. 4 Okotəni məmə, “?
Təhro? ?Təməni-əskasɨk rəkɨs məmə otuva mɨn, mətəu in iə? E nian iətəm tɨpɨtah mɨn
kəmohmɨs mətəuarus=pa u rəueiu, natimnati rəfin təsol pɨsɨniən kəti tatol əmə lanko.
Kəni aupən aupən agɨn, nian Uhgɨn təmol nɨftəni mətəuarus=pa rəueiu, natimnati rəfin
kautol əmə nati kətiəh.” 5Kəutəni lanəha, mətəu ilah kəsotolkeikeiən məmə okotətəlɨg e
nɨpəhriəniən u məmə Uhgɨn təməghati, kəni təmol neai mɨne nɨftəni e nəghatiən rəhan.
Kəni mol nɨftəni tiet e nəlugɨ nəhu, kəni mos nəhu mol ikɨn mɨn rəfin e nəhue nɨftəni.
6 Kəni təmatɨg mos mɨn nəhu əha mauitarmin mərəkɨn nɨftəni aupən ikɨn lan. 7 Kəni
nəghatiən əha rəha Uhgɨn tətaskəlɨm neai mɨn nɨftəni kətuatɨg rəueiu, kəni ilau okuatɨg
muətəuarus=pa nian in otuvan ilau e nɨgəm e nian rəha nakiliən mɨne nalpɨniən rəha
nətəmkəutəhti nəuia Uhgɨn.

8 Mətəu iəu mɨn nəuvein, sotaluiən e nati kətiəh u məmə, e nətəlɨgiən rəha Iərmənɨg
Uhgɨn, niankətiəh in təhmenenuuan-tausɨn, kəninuuan-tausɨn in təhmeneniankətiəh.
9 Nətəmimi nəuvein, nɨkilah təhti məmə Uhgɨn təpəou o nol uəhaiən nəniəskasɨkiən
mɨn rəhan, mətəu səniəmə tol lanəha. Rəhan nətəlɨgiən təfəməh o təmah, kəni nɨkin
təsagiəniən məmə in otəkeikei mol nalpɨniən kəm nətəmimi, mətəu tolkeikei məmə
nətəmimi rəfin okotəuhlin nəmtahlah e noliən tərahmɨn rəhalahmohtəlɨg=pən ohni.

10Mətəu Nian Rəha Iərmənɨg otuva təhmen e iətəmimi təmuva məmə otakləh, otuva e
nian iətəmi təruru. E nian əha, kotətəu nərkərɨkiən asoli, kəni neai otɨkə. Kəni nɨgəmotus
nəhue nɨftəni mɨne natimnati mɨn rəfin kəutatɨg lan, kohkə agɨn.

11 Kəni mətəu-inu Uhgɨn otərəkɨn rəfin agɨn natimnati mɨn əha e noliən əha, itəmah
nəkotəkeikei motətəlɨg e noliən rəha nəmiəgəhiən rəhatəmah. Nəkotəkeikei mo-
tohtəu=pən suaru iətəm nəmiəgəhiən rəhatəmah otəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn motasim.
12Nɨkitəmahotəkeikeimagiənonian əha iətəmtətuva, kənimotol natimnati iətəmokotol
nian əha otuva uəhai əmə. E nian əha, nɨgəm otus mərəkɨn neai, kəni nəpiapeiən otol
mɨtɨgar, mɨneməuɨg, mɨneməhaumɨn okotaiəhmohkə. 13MətəuUhgɨn təməniəkɨsməmə
otol neai vi mɨne nɨftəni vi, ikɨn rəha nətəmimi nətəm kotəhruahru e nəhmtɨn. Kəni
kəutəhtahnin nati əha o nəniəskasɨkiən əha.

14 Tol lanəha, iəu mɨn nəuvein. Kəni mətəu-inu nəkəutəhtahnin nian əha iətəm
tətuva, otalkut əskasɨk o nati milahal u məmə, aupən Uhgɨn otəsehiən napɨniən kəti
e nəmiəgəhiən rəhatəmah, kəni uərisɨg məmə təfagə tərah kəti tɨkə lan, kəni naunun
nəkotatɨg e nəməlinuiən itəmah min. 15Nəkotəkeikei motos e rəhatəmah nətəlɨgiən nati
u məmə, noliən rəha nətəlɨgiən əfəməh rəha Iərmənɨg o tah, tatol məmə in otosmiəgəh
nətəmimi nəuvein mɨn. Inu təhmen e nəghatiən iətəm piatah təuvɨr Pol təmətei kəm
təmah e neinatɨgiən iətəm Uhgɨn təməfən kəm in. 16 Tətəghati e natimnati mɨn əha e
nauəuə mɨn rəfin rəhan. E nauəuə mɨn əha, natimnati nəuvein əha ikɨn iətəm tiəkɨs
2:22 Prov 26:11 3:2 Jut 17 3:3 1Tim 4:1; Jut 18 3:5 Jen 1:6-9 3:6 Jen 7:11; 2Pitə 2:5 3:8 Sam 90:4
3:9 Hab 2:3; 1Tim 2:4 3:10 Mat 24:29,35; Luk 12:39; 1Təs 5:2 3:15 Rom 2:4
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məmə okotəhrun. Kəni nətəmi kotenəu-enəuməsotəhruniənnati, kəni rəhalah nətəlɨgiən
tətaliuək-aliuək, ilah kautəuhlin nəghatiən mɨn rəha Pol, e noliən kətiəh əmə iətəm
kautəuhlin nəghatiən rəha nauəuə nəuvein mɨn rəha Uhgɨn. Kəni Uhgɨn otərəkɨn ilah
ohni.

Naunun nəghatiən
17 Kəni tol lanəha, iəu mɨn nəuvein. Mətəu-inu nəkotəhrun rəkɨs nati u, otair məmə

nəghatiən alməli rəha nətəmimi nətəm kəutəhti nəuia Uhgɨn, okəsotiuvi rəkɨsiən itəmah
e ikɨn rəhatəmah nəhatətəiən təskasɨk ikɨn, kəni nəkotəmei e rəhatəmah nəhatətəiən.
18 Mətəu otol rəhatəmah nəhatətəiən teviə məskasɨk e nəhruniən rəha Iərmənɨg mɨne
Iosmiəgəh rəhatah Iesu Krɨsto, kəni teviə mɨn e nəuvɨriən iətəm təməfɨnə kəm təmah. !
Pəh kotəni-vivi in nian rəfin, rəueiu tatuvənmatuvən əmə lanko naunun tɨkə! Əuəh.

3:17 Mak 13:33; 1Kor 10:12
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1 Jon
Nauəuə iətəm Jon təmaupənmətei

Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u 1 Jon
?Pəh təmətei nauəuəu? Aposɨl Jon təmətei nauəuəu. In pia Jemɨs, kəni ilaunətɨ Səpəti

mil. In kəti rəha nətəmi tueləf rəha Iesu. Kəni in iətəmi u iətəm Iesu tolkeikei pɨk. In
təmətei nauəuə mɨn u: Nanusiən Təuvɨr Iətəm Jon Təmətei, 1 Jon, 2 Jon, 3 Jon, mɨne Nol
Əpuiən.
?Təmətei tatuvən kəmpəh? Təmətei nauəuə u tatuvən kəmnətəmimi rəha niməfaki

mɨn ikɨn mɨn rəfin. In tolkeikei məmə nətəmimi ikɨn kətiəh kətiəh okotafin, kəni
motahli=pən nauəuə u tatuvən e niməfaki mɨn ikɨn pɨsɨn pɨsɨnmɨn.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Nətəmimi nəuvein kotəni məmə Iesu Krɨsto

səniəmə inNətɨUhgɨnpəhriən iətəmtəmuva iətəmimipəhriənkəti. Kəutəniməmənarmɨn
rəha Krɨsto təmuva e nɨpətɨ suah kəha Iesu nian Jon Bəptais təmol bəptais lan. Kəni
narmɨn rəha Krɨsto tiet e nɨpətɨ Iesu, uərisɨg tɨmɨs e nɨgi kəməluau. Mətəu nəgətuniən əha
inneiuəiən. Kənimautəgətunməmənoliən tərah in tɨkə. Ilahnəuvein kotəniməmə təuvɨr
əmə məmə nətəmimi okotol əpnapɨn əmə noliən tərah mətəu-inu e rəhalah nəgətuniən,
nɨpətɨ iətəmimi innati əpnapɨn əmə. Nərgɨnəgətuniənmɨn əha, kətəniməmə “Nostisisɨm.”
?Təmətei nauəuə u o nak? Təmətei nauəuə u məmə otəgətun mɨn nəghatiən iətəm

təhruahru, kəniməməotənipətɨgəmneiuəmɨniənrəhanəgətuneiuəmɨn. Kəni təməgətun
məmə nolkeikeiən in nati asoli. Kənimolkeikei məmə otasiru, kənimol nəhatətəiən rəha
nəfaki mɨn tuva məskasɨk kəni motəhrun vivi məmə Uhgɨn təmosmiəgəh pəhriən ilah,
kəni ilahmautos nəmiəgəhiən itulɨn.

NəghatiənMiəgəh
1 Nəghatiən iətəm in Nəukətɨ Nəmiəgəhiən* təmaupən matɨg e nətuəuiniən nian,†

inu, itɨmah‡ iəmotətəu kəni moteruh e nəhmtɨtɨmah əhruahru.§ Iəmoteh, kəni motek
e nəhlmɨtɨmah əhruahru.* Inu u, in Nəghatiən iətəm in Nəukətɨ Nəmiəgəhiən iətəm
iəutəghati lan, məutəni pətɨgəm. 2Nəukətɨ Nəmiəgəhiən əha təmietɨgəm=pa;† iəmoteruh
kəni mautəhtul pətɨgəm o nəni pətɨgəmiən,‡ kəni məutəni=pɨnə kəm təmah məmə in
nəmiəgəhiən itulɨn, in təmətatɨg ilau Tatə Uhgɨn kəni təmiet=pa o tɨmah.§ 3 Iəutəni
pətɨgəm kəm təmah natimnati mɨn iətəm iəmoteh kəni motətəu rəkɨs, məmə itəmah mɨn
onəkəhuvamotol kətiəh kitahmin itəmah. Okəhuva kətiəh kitah Tatə Uhgɨnmɨne Nətɨn,
Iesu Krɨsto.* 4 Iautətei natimnati mɨn uməmə otol nagiəniən e nɨkitɨmah təri məriauəh.

Okotaliuək e nəhagəhagiən
5 Nəghatiən u inu, itɨmah iəmotətəu ohni kəni iəutəni=pɨnə kəm təmah, məmə Uhgɨn

in nəhagəhagiən,† kəni napinəpuiən tɨkə agɨn lan. 6 Nəmə kitah kotəni məmə kɨnautol
kətiəh kitah min, mətəu kitah kəutaliuək əhanəh e napinəpuiən,‡ kəni kitah kəuteiuə,
kəniməsotatɨgiən enɨpəhriəniən.§ 7Mətəu in tətatɨg e nəhagəhagiən, kəni nəmə kotaliuək
* 1:1 Jon 14:6 † 1:1 Jon 1:1,3 ‡ 1:1 Nauəuə u, Aposɨl Jon in təmətei. Nati əpnapɨnməmə in tətəni pɨk “itɨmah,”
mətəu Jon pɨsɨn əmə təmətei. Nian təmətei nəghatiən u “itɨmah,” nian nəuvein tətəghati aru əmə lan, kəni nian nəuvein
tətəghati aru lanmɨne aposɨl mɨn nəuvein. § 1:1 Luk 24:48; Jon 1:14; 19:35; 2Pitə 1:16; 1Jon 4:14 * 1:1 Jon 20:27
† 1:2 Jon 1:1-4; 11:25; 14:6 ‡ 1:2 Jon 15:27 § 1:2 Jon 1:1-4 * 1:3 1Kor 1:9 † 1:5 1Tim 6:16 ‡ 1:6 Jon
3:19-21; 8:12; Efəs 5:8; 1Jon 2:11 § 1:6 1Jon 2:4; 4:20
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e nəhagəhagiən təhmen lan,* kəni kitah kautol kətiəh kitah min, kəni nɨra Nətɨn, Iesu,
tətaruətuəh e tah o noliən tərahmɨn rəfin.†‡

8Nəmə kitah kotəni məmə səniəmə kitah nol təfagə tərah,§ kitah kauteiuə aru əmə e
tah mɨn, kəni nɨpəhriəniən tɨkə e tah.* 9 Uhgɨn in iətəm kitah kotəhrun narəriən lan,
kəni rəhan noliən in təhruahru əmə.† Tol lanəha, nəmə kitah kotəni=pən noliən tərah
mɨn rəhatah kəm Uhgɨn,‡ kəni in otafəl itah kəni malu e rəhatah noliən tərah mɨn,
kəni maruətuəh rəkɨs e noliən tərah mɨn rəfin rəhatah məmə okotəhruahru e nəhmtɨn.§
10Mətəu nəmə kitah kotəni məmə kəsotol agɨniən noliən tərah, kəni kitah kəutəni məmə
Uhgɨn tateiuə, kəni rəhan nəghatiən təsatɨg agɨniən e nəmiəgəhiən rəhatah.*

2
Iesu Krɨsto in iətəmi rəha nasiruiən e tah

1Rəhak mɨn kəlkələhmɨn,* iətətei natimnati mɨn u kəm təmah, mətəniəhu itəmahməmə
onəsotoliən təfagə tərah. Mətəu nəmə iətəmi kəti otol təfagə tərah, rəhatah kəti əha ikɨn
iətəm tətəghati rəhatah lan kəmTatəUhgɨn,† inu Iesu Krɨsto in Iətəmi Təhruahru. 2 In ko,
iətəm təmol sakrifais aru e rəhan nəmiəgəhiən o rəhatah noliən tərah mɨn, kəni o nati u,
niəməha otəsol mɨniən Uhgɨn.‡§ Kəni təməsoliən o rəhatah pɨsɨn əmə noliən tərah mɨn,
mətəu rəha nətəmimimɨn rəfin agɨn e nəhue nɨftəni.*

3 Kitah okotəhrun əsas məmə kotəhrun Uhgɨn† nəmə kitah kautol nəuian.‡§ 4 Iətəmi
u tətəni məmə “Iəkəhrun Uhgɨn,”* mətəu təsoliən nəuian, in ieiuə, kəni nɨpəhriəniən tɨkə
lan.†‡ 5-6Mətəu iətəmi u tatol rəhan nəghatiən,§ nolkeikeiən rəha Uhgɨn təmatɨg mɨnpi
vivi pəhriənenɨkin.* Iətəmiu tətəniməmə tətəhtul=pən lan,†otəkeikeimɨtəusuarukətiəh
əmə iətəm Iesu təmɨtəu.‡ Noliən u tətəgətun əsas§ məmə kitah kautatɨg lan.*

Kitah kotəkeikei motol nolkeikeiən kəm tahmɨn
7 Nɨkik keikei mɨn, iəu iəsəteiən nəghatiən vi kəti kəm təmah məmə onəkotol, kəni

mətəu iətətei in əuas† iətəm nəmotos rəkɨs e nətuəuiniən, nian nəmotətəu nanusiən
təuvɨr;‡ nəghatiən əuas u in nəghatiən nɨnotəhrun rəkɨsməmə nəkotolkeikei itəmahmɨn.
8Mətəu e neruhiən kəti mɨn, nəghatiən u iətəm iətətei tatuvnə o təmah məmə onəkotol,
in tətəuhlin məmə nəghatiən vi,§ mətəu-inu kɨneruh e suaru vi kəti e nəmiəgəhiən rəha
* 1:7 Aes 2:5 † 1:7 Nəmə kəutəhlan vivi e nəhmtɨ Uhgɨn, okotəni pətɨgəm əmə təfagə tərah mɨn kəmautol
kəsotəhmeniən e nəhmtɨUhgɨn. Mətəu səniəmə təhmen e naruətuəhiən iətəmkətaig e nien o nos rəkɨsiən nətuakəmiən
kəti e nɨpətɨtəmi. Nɨra Iesu otəkeikei maruətuəh e tah, məmə in otos rəkɨs noliən tərah mɨn rəhatah. (Nɨpətɨ nəghatiən
u “nɨra Iesu” tətəni məmə Iesu təmɨmɨs təhmen e sakrifais kəti təmol o təfagə tərah mɨn.) Tol lanəha, kitah kəutəhlan
vivi, motəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni in təseruhiən noliən tərah rəhatah, mətəu-inu nɨra Iesu təmafəl rəkɨs. ‡ 1:7
Hip 9:14; Nəh 7:14 § 1:8 Jer 2:35; Rom 3:9,19; Jem 3:2 * 1:8 1Jon 2:4 † 1:9 Uhgɨn tətalu təfagə tərah mɨn
rəha nol təfagə mɨn, mətəu in tatol e nəhruahruiən, mətəu-inu nɨmɨsiən rəha Iesu in təmətəou rəkɨs noliən tərah mɨn.
Tol lanəha, təhruahruməməUhgɨn otalu noliən tərahmɨn rəhatahmətafəl rəkɨs. ‡ 1:9 Sam 32:3-5; 51:2; Prov 28:13
§ 1:9 Jer 31:34; Maeka 7:18-20; Hip 10:22 * 1:10 Jon 5:38 * 2:1 1Təs 2:11 † 2:1 Rom8:34; 1Tim 2:5; Hip 7:25
‡ 2:2 Rom 3:25; 1Jon 4:10 § 2:2 Iesu in təmol sakrifais aru e nəmiəgəhiən rəhan o rəhatah noliən tərah mɨn, kəni
nati əha, niəməha təsoliənmɨniən Uhgɨn. Iesu in sakrifais, kəni in pris mɨn iətəm təmol sakrifais u. Iesu təsətapuəhiən
o Uhgɨn məmə otəni məmə kitah kəməsotoliən noliən tərah kəti, mətəu təmətapuəh o Uhgɨn məmə oteruh itah məmə
kitah nətəmimi rəhalah noliən tərah mɨn kəmotos rəkɨs nalpɨniən. Inu nətəlɨgiən mɨn rəfin rəha Uhgɨn, kəni nati u,
in təməhmen. * 2:2 Jon 3:17 † 2:3 1Jon 4:13; 5:2 ‡ 2:3 Noliən nəuian u, təsoliən itah kotəhruahru, mətəu
tətəgətun əməməməkitahkotəhrunUhgɨn. § 2:3 Jon14:15 * 2:4 Tait 1:16; 1Jon3:6; 4:7,8 † 2:4 Nətəmiminətəm
kəutohtəu=pən Nostisisɨm, kəutəni məmə ilah kəutəhrun vivi Uhgɨn, mətəu noliən rəhalah təsəhruahruiən. Afin-to e
Nəghatiən Əkuəkɨr Rəha Nauəuə u 1 Jonməmə nəkəhrun nətəlɨgiən rəha Nostisisɨm. ‡ 2:4 1Jon 1:6,8 § 2:5-6 Jon
14:15 * 2:5-6 1Jon4:12 † 2:5-6 Nian tətəniməmə suah iətəmikəti tətəhtul=pəne Iesu, nɨpətɨnuməmə in tətatɨg lan
məsietiən, tatsɨpən lan, tatos rəfinnəsanəniən rəhanohni, tətahgəl lan, tatɨlpɨn ilaumin. ‡ 2:5-6 Mat 11:29 § 2:5-6
1Jon 2:3 * 2:5-6 Jon 15 † 2:7 Dut 6:5; Lev 19:18 ‡ 2:7 1Jon 2:24; 3:11,23; 4:21; 2Jon 5,6 § 2:8 Jon 13:34
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Iesu mɨne rəhatəmah. Mətəu-inu rəueiu, napinəpuiən tɨnətagɨm,* konu nəhagəhagiən
pəhriən† tɨnətasiə rəkɨs.‡

9Kəni iətəmi u tətəni məmə in tətatɨg e nəhagəhagiənmətəu tətəməki e pian,§ in tətatɨg
əhanəh e napinəpuiən.* 10 Iətəmi u iətəm tolkeikei pian, in tətəhtul e nəhagəhagiən,† kəni
nati kəti tɨkə e nɨkin məmə otapitətəl lan, morin.‡ 11Mətəu iətəmimi u iətəm tətəməki e
pian, in tətatɨg e napinəpuiən,§ kənimətan e napinəpuiən, kəniməruru ikɨn tatuvən=pən
ikɨn, mətəu-inu napinəpuiən tətəuveg nəhmtɨn.*
12Rəhak kəlkələhmɨn, iətətei nauəuə u kəm təmah,
mətəu-inu Uhgɨn təmafəl rəkɨs noliən tərahmɨn rəhatəmah e nati u iətəm Iesu təmol.
13Tatəmɨn, iətətei nati u kəm təmah,
mətəu-inu itəmah nəkotəhrun in, iətəm təmaupənmatɨg e nətuəuiniən.†
Nətəmaluəmɨn, iətətei nati u kəm təmah,
mətəu-inu itəmah nəmotehpahu rəkɨs‡ iətəmi tərah, Setən.
14Kəlkələhmɨn, iətətei nati u kəm təmah,
mətəu-inu nəkotəhrun Tatə Uhgɨn.
Tatəmɨn, iətətei nati u kəm təmah,
mətəu-inu itəmah nəkotəhrun in, iətəm təmaupənmatɨg e nətuəuiniən.§
Nətəm-aluəmɨn, iətətei nati u kəm təmah, mətəu-inu itəmah nəkotəsanən,*
kəni nəghatiən rəha Uhgɨn tətatɨg e nɨkitəmah,
kəni nəmotol win e iətəmi tərah, Setən.†

Sotolkeikeiən natimnati rəha nəhue nɨftəni
15 Sotolkeikeiən nəhue nɨftəni‡ uə natimnati mɨn rəha nəhue nɨftəni. Nəmə iətəmi kəti

tatolkeikei nəhue nɨftəni, kəni nolkeikeiən rəha Tatə Uhgɨn təsatɨgiən e nɨkin.§ 16Mətəu-
inu natimnati rəfin u rəha nəhue nɨftəni, ilah u, kəsotsɨpəniən o Tatə Uhgɨn, mətəu
kautsɨpən e nəhue nɨftəni əmə. Natimnati rəfin u rəha nəhue nɨftəni, ilah u, nolkeikei
pɨkiən natimnati rəha nəhuvegɨn əmə,* kəni nolkeikeiən natimnati iətəm tatiuvirəkɨs
nəhmtɨtəmi,† mɨne nəfəriən o rəhalah nautə, mɨne nepətiən. 17 Kəni nəhue nɨftəni u
otəpanɨkə. Kəni nolkeikei pɨkiənnautəmɨn otəpanɨkə. Kəni nolkeikei pɨkiən o noliənmɨn
rəha nəhue nɨftəni iətəm kautiuvi nətəlɨgiən rəha nətəmimi otəpanɨkə.‡ Mətəu iətəmimi
iətəm tatol nəuia Tatə Uhgɨn,§ in otətatɨg itulɨn.

Tɨkɨmɨrmɨn rəha Krɨsto kɨnəhuva rəkɨs
18Kəlkələhmɨn, kɨnotevɨg=pən e naunun nian.* Nəmotətəuməmə Tɨkɨmɨr rəha Krɨsto†

otuva.‡ Kəni rəueiu tɨkɨmɨr mɨn rəha Krɨsto tepət, kɨnəhuva rəkɨs.§ Tol lanəha, kitah
kotəhrun məmə, kɨnotevɨg=pən e naunun nian. 19 Nətəmi mɨn u, kəmotəpəh rəhatah
niməfaki mɨn*mətəu ilah səniəmə rəhatah agɨnmɨn, aupən agɨnmətəuarus=pa u rəueiu
mɨne. Nəmə rəhatah agɨn mɨn, kəməsohietiən e tah. Mətəu ilah kəmohiet e tah, kəni
tətəgətunməmə ilah səniəmə rəhatahmɨn əhruahru.
* 2:8 Rom13:12 † 2:8 Jon 1:9 ‡ 2:8 Efəs 5:8; 1Təs 5:5 § 2:9 1Jon 3:10,15,16; 4:20,21 * 2:9 1Jon 1:5 † 2:10
1Jon 3:14 ‡ 2:10 Sam 119:165 § 2:11 1Jon 1:6 * 2:11 Jon 11:9; 12:35 † 2:13 Jon 1:1 ‡ 2:13 Jon 16:33
§ 2:14 Jon 1:1 * 2:14 Efəs 6:10 † 2:14 1Jon 2:13; Sam 119:9-11; Jon 5:38; Hip 4:12; 1Jon 1:10 ‡ 2:15 Rom12:2
§ 2:15 Jem 4:4 * 2:16 Jen 3:6; Rom 13:14; Efəs 2:3 † 2:16 Prov 27:20 ‡ 2:17 Hip 12:27 § 2:17 Mat 12:50
* 2:18 Rom 13:11 † 2:18 Tɨkɨmɨr rəha Krɨsto in “antichrist” e Inglɨs. ‡ 2:18 1Jon 2:22; 4:3; 2Jon 1:7 § 2:18
1Jon 4:1 * 2:19 Uək 20:30
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20 Mətəu itəmah ko, Iətəmi Əhruahru, in təmalɨku=pɨnə† kəm təmah e Narmɨn Rəha
Uhgɨn,‡ kəni itəmah rəfin nəkotəhrun nati u. 21 Iətətei nati u kəm təmah, səniəmə
nəkotəruru nɨpəhriəniən, mətəu itəmah nɨnotəhrun rəkɨs nɨpəhriəniən, kəni motəhrun
məmənɨpəhriəniən təsəuəiəneneiuəiən.§ 22?Pəhu in ieiuə? Iətəmimiu iətəmtətəniməmə
Iesu səniəmə in Krɨsto iətəmUhgɨn təməni məmə otahli=pa. Iətəmimi u inu, tɨkɨmɨr rəha
Krɨsto. In təsəniən nɨpəhriəniən e TatəUhgɨnmɨneNətɨn.* 23 Iətəmi təsəniən nɨpəhriəniən
e Nətɨn təruru nosiən Tatə. Iətəmi tətəni nɨpəhriəniən e Nətɨn, in tatos mɨn Tatə Uhgɨn.†

24Otaskəlɨmtiəkɨsmautol nati nak nəmotətəu e nətuəuiniən, nian nəmotətəunanusiən
təuvɨr. Nəmə nautol, kəni itəmah onəkotəhtul=pən e Nətɨn, mɨne TatəUhgɨn.‡ 25Kəni nati
u inu, nəmiəgəhiən itulɨn, in təməni əskasɨkməmə otəfa kəm tah.

26 Iətətei nəghatiən mɨn u kəm təmah mətəni pətɨgəm nətəmimi mɨn u nətəm okotiuvi
rəkɨs itəmah.§ 27Mətəu Narmɨn Rəha Uhgɨn iətəm nəmotos e Krɨsto,* in tətatɨg əhanəh e
nɨkitəmah. ?Tol lanəha, pəhmɨn təhrunnəgətuniənnati vi kəti kəmtəmah? NarmɨnRəha
Uhgɨn tətəgətun natimnati rəfin kəm təmah,† kəni nəgətuniən əha rəhan, in nɨpəhriəniən,
səniəmə neiuəiən. Tol lanəha, otəhtul=pən əskasɨk e Krɨsto,‡ təhmen=pən əmə məmə
Narmɨn rəhan təməgətun itəmahməmə nəkotol.

28 Kəni rəueiu əha, kəlkələh mɨn, otəhtul=pən lan, məmə nian in otuva§ kəni kitah
kəsotəgɨniənməsotaulɨsiən e nəhmtɨn* e rəhan nuvaiən.

29 Nəmə nəkotəhrun məmə in təhruahru,† onəkotəhrun əsas məmə nətəmimi rəfin
nətəmkautol noliən əhruahru, ilah u, nenətɨnmɨn.‡

3
Kitah u nenətɨUhgɨnmɨn

1 !Oteh-to! !Nolkeikeiən asoli agɨn Tatə Uhgɨn təmolkeikei itah lan,* məmə tətauɨn e tah
məmə nenətɨn mɨn!† Kəni nɨpəhriəniən məmə kitah əha. Nətəmimi rəha nəhue nɨftəni
kəsotəhruniən məmə kitah nenətɨn mɨn,‡ mətəu-inu ilah kotəruru Uhgɨn.§ 2Nɨkik mɨn,
kitah nenətɨ Uhgɨn mɨn u rəueiu. Kitah kəsotəhruniən məmə okotəhro lanu motol pɨsɨn
nian Krɨsto otɨtəlɨg=pa. Mətəu kitah kotəhrun məmə nian otɨtəlɨg=pa,* kitah okotəhmen
lan,†mətəu-inuenian əha, okoteruh əhruahruməmə in tol lanəha.‡ 3Kəni iətəmimi iətəm
tatuhuinməməotəhmeneKrɨsto, inotəkeikeimolnəmiəgəhiənrəhan təhlanməuvɨr§aru
noliənmɨn rəhan,* mətəu-inu Krɨsto inmɨn in təhruahru vivi agɨn.

4 Iətəmimi iətəm tatol noliən tərah, in tətatgəhli mɨn lou rəha Uhgɨn, mətəu-inu
nəghatiən u noliən tərah, nɨpətɨn u, natgəhliən lou rəha Uhgɨn. 5Kəni itəmah nəkotəhrun
məməKrɨsto təmuvaməmə otos rəkɨs rəhatəmahnoliən tərahmɨn,† kəni noliən tərah tɨkə
lan.‡ 6Tol lanəha, nəmə kitah kəutəhtul=pən lan, tol=pənko kəsotəkeikeiən enoliən tərah
mɨn. Mətəu nətəmimimɨn u nətəmkautəkeikei e noliən tərahmɨn, tol=pən kotəruru agɨn
in, məsoteruhiən in.§
† 2:20 Nətəm Isrel kəutalɨku=pən e rəhn-kapə pris mɨn e oiel, mautol kəni tətəgətun məmə ilah u, səniəmə nətəmimi
əpnapɨn əmə, mətəu ilah u, nətəmimi rəhaUhgɨn əmə, nətəmin təmɨtəpɨn o noliənuək u. Kəni e noliən əhmen əmə, Iesu
in tətəfa Narmɨn Rəha Uhgɨn kəmnətəmimimɨn əha nətəmkəutəni nɨpəhriəniən lan,mətəgətunməməKrɨsto təmɨtəpɨn
ilahməmə rəhan əmə. Nətəmimimɨnunətəmkautos nalɨkuiəneNarmɨnRəhaUhgɨn, in təhmenenəmtətiənkətiməmə
ilahu, rəhanmɨnnətəmimi. Tətalɨku=pəneNarmɨnRəhaUhgɨne lahməmə ilahkotəhmenonoliənuək rəhan. ‡ 2:20
1Jon 2:27; 2Kor 1:21-22 § 2:21 2Pitə 1:12 * 2:22 1Jon 4:3; 2Jon 1:7 † 2:23 Jon 8:19; 14:7; 1Jon 4:15; 5:1; 2Jon
1:9 ‡ 2:24 Jon 14:23; 15:4; 1Jon 1:3; 2Jon 9 § 2:26 1Jon 3:7 * 2:27 1Jon 2:20 † 2:27 1Kor 2:12 ‡ 2:27 Jon
15:4 § 2:28 1Jon 3:2; Kol 3:4 * 2:28 Efəs 3:12 † 2:29 1Jon 3:7 ‡ 2:29 Jon 1:13 * 3:1 Jon 3:16 † 3:1
Jon 1:12 ‡ 3:1 Jon 15:21; 16:2,3 § 3:1 Jon 15:21; 16:2,3 * 3:2 Kol 3:4; 1Jon 2:28 † 3:2 Rom 8:29; 2Pitə 1:4
‡ 3:2 Jon 17:24; 2Kor 3:18 § 3:3 Təhlan məuvɨr, nɨpətɨn u, tətafəl rəkɨs. * 3:3 2Kor 7:1; 1Jon 1:7; 2Pitə 3:13,14
† 3:5 1Jon 3:8 ‡ 3:5 2Kor 5:21 § 3:6 1Jon 3:9; 2:4; 5:18; 3Jon 1:11
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7Kəlkələh mɨn, sotoliən iətəmi kəti teiuə e təmah e nati u. Iətəmi tatol nati əhruahru,
nɨpətɨn u məmə in iətəmi əhruahru təhmen e Krɨsto məmə in iətəmi əhruahru. 8Mətəu
iətəmimi iətəm tatəkeikei əhanəh e noliən tərah mɨn, tətəgətun məmə in rəha Setən, u
iətəmtəmatol noliən tərahenətuəuiniənmətəuarus=pau rəueiumɨne.* MətəuNətɨUhgɨn
təmuva o nərəkɨniən uək mɨn əha rəha Setən.† 9Nətəmimi mɨn u nətəm kəmotair vi mɨn
məhuva nenətɨUhgɨnmɨn,‡ ilah ko kəsotəkeikeiən e noliən tərah,§mətəu-inu ilah kautos
nianmɨtə rəha Uhgɨn. Kəni o nati u, ko ilah kəsotəkeikeiən e noliən tərah, mətəu-inu ilah
nenətɨ Uhgɨn mɨn.* 10 Tol mə, kotəhrun nəniən məmə pəh mɨn u nenətɨ Uhgɨn,† kəni pəh
mɨnunenətɨSetən.‡ Iətəmimiu iətəmtəsol əhruahruiən, kəni inməsolkeikeiənpiankəti,§
in səniəmə nətɨ Uhgɨn kəti.

Kitah kotəkeikei motolkeikei itahmɨn
11 Nəghatiən u inu, nəmotətəu e nətuəuiniən e nanusiən təuvɨr,* məmə kitah

okotəkeikei motolkeikei itah mɨn.† 12 Sotoliən nɨtai Ken, iətəm in iətəmimi rəha Setən
kəni təhuamu pian.‡ ?Kəni təmohamu pian o nak? Təmohamu mətəu-inu rəhan noliən
mɨn tərah, konu rəha pian, noliən mɨn in təhruahru.§ 13 Piak mɨn, narmɨtəmah təsiuvɨg
pɨkiən nəmə nətəmimi rəha nəhue nɨftəni u kəutəməki e təmah.* 14 Nəmə kitah ko-
tolkeikei piatah mɨn, tətəgətun məmə kitah kinotapirəkɨs rəkɨs nɨmɨsiən, mɨnotevɨg=pən
e nəmiəgəhiən.† Mətəu iətəmi u nolkeikeiən tɨkə lan, in tətatɨg əhanəh e nɨmɨsiən.‡
15 Iətəmimi u iətəm tətəməki e pian§ in təhmen e iətəm tətəhuamu iətəmi,* kəni itəmah
nəkotəhrunməmə iətəm tətəhuamu itəmi, in təsosiən nəmiəgəhiən itulɨn.†

16 Kitah kotəhrun vivi məmə nolkeikeiən in tol lanu, mətəu-inu Iesu təməfa rəhan
nəmiəgəhiəno tah.‡ Kəni təhmen əmə lanəha, təuvɨrməməkitahmɨnkotəfənnəmiəgəhiən
rəhatah o piatah mɨn.§ 17 ?Nəmə iətəmi kəti rəhan natimnati tepət kəni pian kəti
rəhan nati kəti tɨkə, mətəu in təsolkeikeiən məmə təhrun e pian,* məsoliən nati agɨn
lan, nolkeikeiən rəha Uhgɨn otəhro lanu matɨg e iətəmi u?† 18 Nenətɨk mɨn, pəh kitah
kəsotəniən nolkeikeiən e nohlɨtah əmə, mətəu okotol əpu nolkeikeiən pəhriən e noliən
mɨnrəhatah.‡ 19Noliənmɨnrəhatahkautəgətunməməkitahnətəmimi rəhanɨpəhriəniən,
kəni tol lanəha, nian okotəhtul e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni kəsotəgɨniən. 20 Kəni nati əpnapɨn
nəmə kotətəu=pən e nɨkitahməmə okotos nalpɨniən onatimnati nəuvein,mətəuUhgɨn in
ilɨs tapirəkɨs nɨkitah, kəni in təhrun natimnati rəfin, kəni otəni məmə kitah kotəhruahru
uə kəpə.

21 Piak mɨn, nəmə kotətəu=pən e nɨkitah məmə okəsotosiən nalpɨniən, kitah
okəsotəgɨniən e nəhmtɨ Uhgɨn,§ 22 kəni motos natimnati rəfin ohni iətəm
kəutətapuəh=pən ohni,* mətəu inu kitah kautol nəuian† kəni mautol noliən iətəm in
tolkeikei.‡ 23Konu nəghatiən u rəhan tətəni məmə kotəkeikei motəhatətə e Nətɨn,§ Iesu
Krɨsto,* kəni motolkeikei itah mɨn, təhmen məmə inu in təməni kəm tah.† 24Nətəmimi
mɨn u nətəmkautol nəuian,‡ ilah kautəhtul=pən vivi lan,§ kəni in tətəhtul=pən vivi e lah.
Kəni kitah kotəhrun məmə in tətatɨg e nɨkitah, mətəu-inu Narmɨn Rəha Uhgɨn iətəm in
təməfa, in tətəgətun kəm tah.*

* 3:8 Jon 8:44 † 3:8 Hip 2:14 ‡ 3:9 Jon 1:13 § 3:9 1Jon 5:18 * 3:9 Nɨkɨtɨ nati tateviəmətəuə e nəuan. E
suaru əhmen əmə, Uhgɨn tatələhu=pənrəhannianmɨtə e iətəmikəti, kəni in tateviə təhmenenɨkɨtɨnati iətəmkəmərfei e
nəmiəgəhiənrəha iətəmimiu, kənimətəuəenəuanenoliənmɨnrəhaUhgɨn. Tol lanəha, nətəmimimɨnunətəmkəmotair
vi mɨnmotuva nenətɨ Uhgɨnmɨn, ilah kəsotəkeikeiən e noliən tərah. † 3:10 1Jon 3:1,2; Jon 1:12 ‡ 3:10 1Jon 3:8
§ 3:10 1Jon 2:9; 4:8 * 3:11 1Jon 2:7 † 3:11 Jon 13:34-35; 15:12; 1Jon 4:7,11,21; 2Jon 1:5 ‡ 3:12 Jen 4:8 § 3:12
Prov 29:10 * 3:13 Jon 15:18,19; 17:14 † 3:14 Jon 5:24 ‡ 3:14 1Jon 2:9 § 3:15 1Jon 2:9 * 3:15 Mat 5:21,22;
Jon 8:44 † 3:15 Kəl 5:20,21 ‡ 3:16 Jon 10:11 § 3:16 Jon 15:13; 1Təs 2:8 * 3:17 Dut 15:7,8; Jem 2:15,16
† 3:17 1Jon 4:20 ‡ 3:18 Esik 33:31; Rom 12:9 § 3:21 Efəs 3:12; 1Jon 5:14 * 3:22 Mat 7:7 † 3:22 Jon 14:15
‡ 3:22 Hip 13:21 § 3:23 Jon 6:29 * 3:23 Jon 1:12; 3:18; 20:31 † 3:23 Jon 13:34 ‡ 3:24 1Jon 2:3 § 3:24
1Jon 2:6; 4:15 * 3:24 1Jon 4:13
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4
Onəkakil meruhmətɨg narmɨnmɨn

1Nɨkikmɨn, nəmə iətəmimikəti tətəniməməNarmɨnrəhaUhgɨn tətatɨg lan,matol in tətəni
pətɨgəm rəhan nəghatiən, kəni təuvɨr pɨk məmə onəkoteruh vivi motakil mətɨg məmə
narmɨn əha tətatɨg lan, in rəhaUhgɨn pəhriən, uə səniəmə rəhaUhgɨn.* Kitah okotəkeikei
moteh vivimətəu-inu iəni eiuəmɨn tepət kɨnohiet rəkɨsməutəghati e nəhue nɨftəni.† 2Tol
lanəha, itəmah onəkotəhrun vivi məmə in Narmɨn Rəha Uhgɨn iətəm tətatɨg e iətəmimi
kəti, inu, Narmɨn iətəm tətəni pətɨgəm məmə Iesu in Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə
otahli=pa, kəni in təmuva e nɨpətɨn,‡ narmɨn əha in Narmɨn əhruahru rəha Uhgɨn.§*
3 Mətəu iətəmimi kəti iətəm təsəni pətɨgəmiən məmə Iesu in Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni
məmə otahli=pa, narmɨn rəha iətəmimi əha, səniəmə rəha Uhgɨn. Inəha, in narmɨn rəha
tɨkɨmɨr rəhaKrɨsto,†‡ iətəmnəmotətəurəkɨsməmə inotəpanuva, kəni rəueiu tɨnətatɨgrəkɨs
e nəhue nɨftəni.§

4 Kəlkələh mɨn, itəmah nətəmimi rəha Uhgɨn mɨn, kəni nəmotəhgi rəkɨs iəni eiuə mɨn
əha,* mətəu-inu Narmɨn iətəm tətatɨg e nɨkitəmah in tapirəkɨs narmɨn iətəm tətatɨg e
nəhuenɨftəni u.† 5 Ilah nətəmimi rəhanəhuenɨftəni u,‡ tol lanəha, nəghatiənmɨn rəhalah
kəutəni, ilah rəha nəhue nɨftəni əmə, kəni nətəm kəutətəlɨg e lah, ilah mɨn nətəmi rəha
nəhue nɨftəni u. 6Mətəu itɨmah rəha Uhgɨn. Tol lanəha, nətəmimi nətəmkotəhrun Uhgɨn,
ilah kotətəlɨg e tɨmah. Mətəu nətəmimi nətəm ilah səniəmə rəha Uhgɨn, ilah kəsotətəlɨgiən
e təmah.§ Kəni tol lanəha rəueiu, kitah okotəhrun əhruahru nətəmimi nətəm Narmɨn
rəhanɨpəhriəniən tətatɨge lah,*mɨnenətəmiminətəmnarmɨnrəhaneiuəiən tətatɨge lah.†

Nolkeikeiən rəha Uhgɨnmɨne rəhatah
7 Nɨkik mɨn, pəh kitah kotəkeikei mautolkeikei itah mɨn,‡ mətəu-inu nolkeikeiən in

tatsɨpən e Uhgɨn, kəni iətəm tatol nolkeikeiən, in təmair vi mɨn muva nati Uhgɨn kəti,§
kəni təhrun Uhgɨn.* 8 Mətəu iətəmi u rəhan nolkeikeiən tɨkə, in təruru Uhgɨn, mətəu-
inu Uhgɨn in nəukətɨ nolkeikeiən. 9 Uhgɨn təmol əpu rəhan nolkeikeiən kəm tah lanu,
məmə in təmahli=pa Nətɨn nəuan kətiəh əmə,† tuva e nəhue nɨftəni, məmə kitah okotos
nəmiəgəhiən ohni.‡ 10Nati u in nolkeikeiən pəhriən, səniəmə kitah kəmotolkeikei Uhgɨn,
mətəu in təmolkeikei itah.§ Uhgɨn təmahli=pa Nətɨn tuva, kəni in təmol sakrifais aru e
rəhan nəmiəgəhiən o rəhatah noliən tərahmɨn, məmə niəməha otəsol mɨniən Uhgɨn.*

11 Piak mɨn, Uhgɨn təmolkeikei pɨk itah lanu,† kəni tol lanu lan, kitah mɨn okotəkeikei
motol mɨn nolkeikeiən əha kəm tah mɨn.‡ 12 Iətəmi kəti təsehiən Uhgɨn nian kəti mɨne.§
Mətəunəmə kitah kotolkeikei itahmɨn, kəni Uhgɨn tatɨg e nɨkitah, kəni nolkeikeiən rəhan
təmatɨgmɨnpi vivi pəhriən e nɨkitah.*

13Kitah kotəhrun†məmə kitah kotatɨg lan, kəni in tətatɨg e tah, mətəu-inu tɨnəfa rəkɨs
rəhan Narmɨn kəm tah.‡ 14 Kəni itɨmah iəmoteruh rəkɨs məutəni pətɨgəm§ məmə Tatə
Uhgɨn in təmahli=pa Nətɨn məmə in Iosmiəgəh rəha nəhue nɨftəni.* 15 Iətəmimi iətəm
tətəni pətɨgəmməmə Iesu in Nətɨ Uhgɨn, kəni Uhgɨn tətatɨg lan, kəni in mɨn tətatɨg=pən e
* 4:1 Jer 29:8 † 4:1 Mat 7:15; 1Jon 2:18 ‡ 4:2 Jon 1:14; 1Jon 2:23 § 4:2 Jon təməni tol lanumətəu-inunətəmimi
nətəm kəməutohtəu=pən Nostisisɨm, nəgətuniən rəhalah tətəni məmə Iesu, nɨpətɨn pəhriən tɨkə, mətəu in narmɨn əmə,
kəni in təmos narmɨ iətəmi kəti. Mətəu nɨpəhriəniən, nɨpətɨn əha ikɨn. Nɨpəhriəniən, Iesu Krɨsto in iətəmimi pəhriən,
kəni inmɨn Uhgɨn pəhriən. * 4:2 1Kor 12:3 † 4:3 1Jon 2:22; 2Jon 1:7 ‡ 4:3 E Inglɨs, kətəni məmə “antichrist,”
kəni nɨpətɨn uməmə in tɨkɨmɨr rəhaKrɨsto. § 4:3 1Jon 2:18 * 4:4 Jon 16:33 † 4:4 2King 6:16; Rom8:31 ‡ 4:5
Jon 15:19; 17:14,16 § 4:6 Jon 8:47 * 4:6 Jon 14:17 † 4:6 Mak 13:5 ‡ 4:7 1Jon 3:11 § 4:7 Jon 1:15 * 4:7
1Jon 2:4 † 4:9 Jon 1:18 ‡ 4:9 Jon 3:16,17; 1Jon 5:11 § 4:10 Rom 5:8,10 * 4:10 Rom 3:25 † 4:11 Jon 3:16
‡ 4:11 Jon 15:12; 1Jon 3:11 § 4:12 Jon 1:18 * 4:12 1Jon 4:17; 2:5 † 4:13 1Jon 2:3 ‡ 4:13 1Jon 3:24 § 4:14
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Uhgɨn.† 16Kəni tol lanəha, kitah kotəhrun nolkeikeiən rəha Uhgɨn o tah, kəni məutarəriə
lan.
Uhgɨn in nolkeikeiən.‡ Iətəmi tətatɨg e nolkeikeiən, tətatɨg=pən eUhgɨn, kəni Uhgɨnmɨn

tətatɨg lan.§ 17Nian kəutatɨg lanəha e Uhgɨn, kəni nolkeikeiən rəhan təmatɨg mɨnpi vivi
pəhriənenɨkitah,*məməkitahkəsotəgɨniən†enianUhgɨnotakil itəmi,mətəu-inuenəhue
nɨftəni u rəhatah noliən təhmen e Krɨsto. 18 Iətəmi u təriauəh e nolkeikeiən, ko təsəgɨniən
e Uhgɨn. Mətəu-inu nolkeikeiən pəhriən u, iətəm tɨnatəuə rəkɨs e nɨkitah, tətəhgi rəkɨs
nəgɨniən.‡ Nətəlɨgiənrəhanosiənnalpɨniən tatol itahkəutəgɨn, kəninati u tətəgətunməmə
rəhan nolkeikeiən pəhriən təsəuə əhanəhiən e nɨkitah.

19 Kitah kotolkeikei itah mɨn mɨne Uhgɨn mətəu-inu Uhgɨn təmaupən molkeikei itah.
20Mətəu nəmə iətəmi kəti təni məmə, “Iəu iəkolkeikei Uhgɨn,” mətəu tətəməki əhanəh e
pian u tətəhatətəmɨn e Krɨsto,§ in ieiuə,* mətəu-inu iətəmi təsolkeikeiən pian u in tateh e
nəhmtɨn,† ko təsolkeikeiən Uhgɨn, iətəm in təsehiən.‡§ 21Kəni in təməfa rəhan nəghatiən
kəm tahməmə: iətəmimi pəh tolkeikei Uhgɨn in otəkeikei molkeikei mɨn pian.*

5
Kitah kautol winmətəu-inu kitah kəutəhatətə e Iesu

1 Iətəmimi iətəm tətəhatətə* e Iesu məmə in Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa,
iətəmi inu, in nətɨ Uhgɨn,† kəni iətəmimi iətəm in tolkeikei Tatə Uhgɨn, in tolkeikei mɨn
nenətɨnmɨn.‡ 2Kəni nəmə kotolkeikei Uhgɨn kəni mautol nəuian,§ konu kitah kotəhrun
məmə kotolkeikei mɨn nenətɨn mɨn.* 3 Mətəu-inu nəmə kotolkeikei Uhgɨn, nɨpətɨn u
məmə, okotol nəuian.† Kəni rəhan nəghatiən otəhmen e katipə iətəm təhvevɨg əmə.‡
4Nətəmi mɨn u ilah nenətɨ Uhgɨn mɨn,§ ilah kautol win e noliən mɨn rəha nəhue nɨftəni.
Konu nəhatətəiən rəhatah in tətəfa nəsanəniən o noliən win e noliən mɨn rəha nəhue
nɨftəni. 5 ?Pəh mɨn u ilah kəutəhtul əskasɨk motol win e noliən mɨn rəha nəhue nɨftəni
u? Ilah əmə əha, nətəmkəutəhatətəməmə Iesu in Nətɨ Uhgɨn.

Iəruəsan kɨsɨl kahlol əpu Iesu Krɨsto kəm tah
6 Iesu Krɨsto, in iətəmi u iətəm təmuva, kəni nəhu mɨne nɨran* katuol əpu in kəm tah

məmə in Nətɨ Uhgɨn. Səniəmə nəhu əmə iətəm tatol əpu in, mətəu nəhu mɨne nɨran.
Narmɨn Rəha Uhgɨn in tətəruəsan nəghatiən mil u rəha nəhu mɨne nɨrə, mətəni pətɨgəm,
kəni rəhan nəghatiən in nɨpəhriəniən mətəu-inu Narmɨn Rəha Uhgɨn in nɨpəhriəniən.
7Kəni nuhapumɨniən kɨsɨl kəhləruəsan ilahal mɨn.† 8 Ilahal u, Narmɨn Rəha Uhgɨn, mɨne
nəhu, mɨne nɨrə. Kəni ilahal u, kəhlegəhan lan mahlol əpu nəghatiən rəhalahal mɨn.
9Nianmɨn, kitah kautətəu nəghatiənmɨn iətəmnətəmimi kəutəni pətɨgəm,məutəhatətə e
lah.‡ Mətəu nian Uhgɨn tətəni pətɨgəmnati kəti, in iahgin tapirəkɨs, kəni kitah okotəhrun
nəhatətə təhmɨn mɨn e rəhan nəghatiən, mətəu-inu in Uhgɨn,§ kəni in tətəhtul pətɨgəm o
Nətɨn.

10 Iətəmimi iətəm tətəhatətə e Nətɨ Uhgɨn, in tətəni nɨpəhriəniən e nɨkin o nəghatiən u
rəha Uhgɨn. Mətəu iətəmimi iətəm təsəhatətəiən e nəghatiən u rəha Uhgɨn, təhmen əmə
məmə in tətəni məmə Uhgɨn in ieiuə əmə,* mətəu-inu Uhgɨn təməhtul pətɨgəm o Nətɨn,
məni pətɨgəmNətɨn kəm in, mətəu in təsəniən nɨpəhriəniən lan. 11Konu nəghatiən iətəm
† 4:15 1Jon 3:24 ‡ 4:16 1Jon 4:8 § 4:16 1Jon 3:24 * 4:17 1Jon 4:12; 2:5 † 4:17 Efəs 3:12 ‡ 4:18 Rom
8:15 § 4:20 1Jon 2:9 * 4:20 1Jon 1:6; 2:4 † 4:20 1Jon 3:17 ‡ 4:20 Rəhatah noliən tətəgətun əhruahru
nati nak tətatɨg e nɨkitah. Nəmə iətəmimi kəti in tolkeikei pɨk Uhgɨn, nolkeikeiən rəha Uhgɨn tatɨg e nɨkin, kəni ko in
otolkeikei mɨn nətəmimi, kəni in otol noliən təuvɨrmɨn əmə kəm lah. Mətəu nəmə kitah kəsotolkeikeiən Uhgɨn, kəni ko
kitah kəsotolkeikeiən mɨniən nətəmimi. Kəni nəmə kitah kəsotolkeikeiən nətəmimi, tətəgətun məmə kəsotolkeikeiən
Uhgɨn § 4:20 1Jon 4:12; Jon 1:18 * 4:21 1Jon 2:7,9 * 5:1 Jon 3:15 † 5:1 Jon 1:13; 1Jon 2:22; 1Jon 2:23
‡ 5:1 1Jon 2:23 § 5:2 1Jon 2:3 * 5:2 1Jon 3:14 † 5:3 Jon 14:15 ‡ 5:3 Mat 11:30 § 5:4 Jon 1:13 * 5:6
Jon 19:34,35 † 5:7 Jon 14:17 ‡ 5:9 Jon 5:33,34 § 5:9 Mat 3:16,17; Jon 5:32,37; 8:17,18 * 5:10 Jon 3:33; 1Jon
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Uhgɨn təməni pətɨgəm o Nətɨn, in tol lanu. Uhgɨn təməfən nəmiəgəhiən itulɨn† kəm tah,
konunəmiəgəhiənu, katos oNətɨn.‡ 12 IətəmtatosNətɨUhgɨn, in tatosnəmiəgəhiən. Mətəu
iətəm təsosiən Nətɨ Uhgɨn, in təsosiən nəmiəgəhiən.§

Naunun nəghatiən
13 Iətətei nəghatiən mɨn u kəm təmah nətəm nəutəhatətə e Nətɨ Uhgɨn, məmə

onəkotəhrun məmə itəmah nəkotos nəmiəgəhiən itulɨn.* 14 Pəh kəsotəgɨniən,† mətəu
kotəskasɨk o nətapuəhiən o nati kəti e nəhmtɨ Uhgɨn. Nian okotətapuəh o nati kəti kəm
in iətəm təuvɨr e rəhan nətəlɨgiən, kəni kitah kotəhrun vivi məmə in otətəu rəhatah
nəfakiən.‡ 15Kəni nəmə kotəhrunməmə in otətəu itah, kəni nati nak okoteasiə=pən ohni,
kəni kɨnotəhrun rəkɨs məmə okotos.§

16Nəmə koteh piatah kəti tatol noliən tərah, mətəu səniəmə noliən tərah iətəm təhrun
niti-pəniən e nɨmɨsiən, ik onəkəfaki ohni, kəni Uhgɨn otəfən nəmiəgəhiən kəm iətəmi u.*
Mətəunoliən tərahkəti əha ikɨn iətəmtatiti=pən iətəmienɨmɨsiən,†kəni iəu iəsəniənməmə
onəkotəfaki o nətəmimɨn iətəmkautol noliən əha.‡§ 17Noliən tərahmɨn rəfin, ilah təfagə
tərah,* kəni mətəu təfagə tərahmɨn əha ikɨn iətəmkəsotiti-pəniən iətəmi e nɨmɨsiən.†

18 Kitah kotəhrun məmə iətəm tətair e Uhgɨn‡ təsəkeikeiən e təfagə tərah, mətəu-inu
Nətɨ Uhgɨn tətaskəlɨm-ərain vivi in, kəni iətəmi tərah u Setən, təruru nekiən.§ 19 Kitah
kotəhrun məmə kitah nenətɨ Uhgɨn mɨn,* mətəu nətəmimi rəha nəhue nɨftəni rəfin,
ilah u kəutatɨg e nəhlmɨ Setən.† 20 Kitah kotəhrun mɨn məmə Nətɨ Uhgɨn təmuva kəni
məfa neinatɨgiən kəm tah,‡ məmə kitah okotəhrun in, u in nɨpəhriəniən.§ Konu kitah
kautəhtul=pən e Uhgɨn u in nɨpəhriəniən, mətəu-inu kitah kautəhtul=pən e Nətɨn Iesu
Krɨsto. In u, in Uhgɨn pəhriən, kəni in nəukətɨ nəmiəgəhiən itulɨn.*

21Nenətɨkmɨn, otagɨm rəkɨs e natimnati mɨn iətəmokotos nɨmei Uhgɨn e nɨkitəmah.†‡

† 5:11 Mat 25:46 ‡ 5:11 Jon 1:4 § 5:12 Jon 3:15,16,36 * 5:13 1Jon 5:11 † 5:14 Efəs 3:12; 1Jon 3:21
‡ 5:14 Mat 7:7 § 5:15 1King 3:12 * 5:16 Jem 5:15 † 5:16 Hip 6:4-6; 10:26 ‡ 5:16 Jer 7:16; 14:11 § 5:16
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Mat 12:31-32 kitah kəutafin nəuvetɨnmɨn e nol təfagə u, nəni rahiən Narmɨn Rəha Uhgɨn. * 5:17 1Jon 3:4 † 5:17
1Jon 5:16; 1Jon 2:1 ‡ 5:18 Jon 1:13 § 5:18 Jon 14:30 * 5:19 1Jon 4:6 † 5:19 Jon 12:31; 14:30; 17:15 ‡ 5:20
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tətəni məmə, “onəkagɨm e narmɨn nati mɨn.” Mətəu Jon tətəghati e təfagə tərah, məmə in təhmen e narmɨ nati. Nəmə
kotolkeikei rəhatah təfagə tərah, kəni in təhmen e narmɨ nati. In tatos nɨmei Uhgɨn e nɨkitah.
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2 Jon
Nauəuə iətəm tatol keiu lan iətəm Jon təmətei
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u 2 Jon

?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Jon təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei tatuvən kəm pətan kəti rəha niməfaki. Mətəu

nəmə təhro nəghatiən u “pətan,” nɨpətɨn təni məmə niməfaki kəti. Kəni “nenətɨn mɨn,”
ilah nətəmimi rəha niməfaki. Jon təmətei nəghatiən mɨn əha, təhmen e nəghatiən kəti
tətəhluaig. Təsolkeikeiən məmə otəni pətɨgəm nərgɨn mətəu-inu, kol məta nətəmimi
nəuvein kotol noliən tərah e lah.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? E nian əha, nəgətun mɨn tepət kəutaliuək e ikɨn

pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Nətəmimi nətəm kəmotətəu nəghatiən rəhalah kɨnotəfən nauəniən kəm
lah. Kəni motəfən ikɨn mɨn rəha napɨliən, kəni məutasiru e lah. Mətəu nəgətun eiuə
mɨn kautəhuvən əpnapɨn mɨn o niuvi rəkɨsiən nətəmimi rəha niməfaki məmə okotəpəh
nəghatiən pəhriən.
?Təməteinauəuəuonak? Niannəgətuneiuəmɨnkəutəhuva, Jon təniməmənətəmimi

nətəm kəutəhatətə e nəghatiən pəhriən rəha Uhgɨn, okotəkeikei motahtɨpəsɨg e nəgətun
eiuə mɨn əha, kəni motəpəh noliən mɨne nəgətuniən rəhalah, kəni məsotasiruiən e lah.
Mətəu Jon tolkeikei məmə nətəmimi rəha niməfaki okotəkeikei motolkeikei nətəmimi
pəhriən rəha niməfaki. Inu nəlpəkauiən rəha Uhgɨn.

Nətuəuiniən
1 Nauəuə u rəha eldə tatuvən kəm pətan Uhgɨn təmɨtəpɨn* mɨne nenətɨn mɨn.

Nɨpəhriəniən məmə iəkolkeikei pɨk itəmah. Mətəu səniəmə iəu pɨsɨn əmə iəkolkeikei
itəmah, mətəu nətəmimi mɨn rəfin u nətəm kotəhrun mɨn nɨpəhriəniən,† kotolkeikei
itəmah. 2Kəni iəkotolkeikei itəmah,mətəu-inuonɨpəhriəniən iətəmtətatɨg enɨkitah‡kəni
otatɨg itulɨn e nɨkitah.

3 Pəh Tatə Uhgɨn mɨne Nətɨn Iesu Krɨsto okuəfɨnə rəhalau nəuvɨriən, mɨne
nasəkəhruiniən, mɨne nəməlinuiən kəm tah nətəm kotohtəu=pən suaru rəha
nɨpəhriəniənmɨne nolkeikeiən.

Kitah okotohtəupən nəghatiən pəhriənmɨn
4 Nɨkik təmagiən asoli nian iəmeruh nenətɨm mɨn nəuvein, kəni meruh məmə

kəutaliuək e suaru rəha nɨpəhriəniən,§ təhmen əmə məmə inu, Tatə Uhgɨn təməni kəm
tah məmə kotəkeikei motol. 5 Kəni rəueiu əha, nəuvɨnɨk, iəu iəsəteiən nəghatiən vi kəti
kəm təmah, mətəu in əmə u kɨnotətəu rəkɨs e nətuəuiniən.* Kəni iəkətapuəhməmə okotol
əmə nolkeikeiən kəm tahmɨn. 6Kəni nolkeikeiən u, nɨpətɨn u noliən nəuia Uhgɨn. Kəni in
tətəniməmə kitah okotəkeikeimotohtəu=pən suaru rəhanolkeikeiən, təhmen əməməmə
inu nəmotətəu e nətuəuiniən.

7 Mətəu-inu nəgətun eiuə mɨn tepət kəutan e nəhue nɨftəni.† Ilah kəsotəhatətəiən
məmə Iesu in Krɨsto iətəmUhgɨn təməniməmə otahli=pa,‡ in təmuva iətəmimi pəhriən, e
nɨpətɨn pəhriən.§* Iətəmimi tol lanəha in ieiuə kəni in tɨkɨmɨr rəha Krɨsto.† 8 Tol lanəha,
autətəu itəmahməmə nəsotəmkarəpəniən e nəua uək asoli rəhatah, pəh itəmah onəkotos
nətəouiənrəfin lan.‡ 9Nəmə iətəmi tətətu=pənaru əmənəgətuniənkəti rəhanenəgətuniən
* 1:1 1Pitə 5:13 † 1:1 Jon 8:32 ‡ 1:2 Jon 14:17 § 1:4 3Jon 1:3,4 * 1:5 1Jon 2:7 † 1:7 1Jon 4:1 ‡ 1:7
1Jon 2:22; 4:2,3 § 1:7 Jon təməni tol lanu mətəu-inu nətəmimi nətəm kəməutohtəu=pən Nostisisɨm, nəgətuniən
rəhalah tətəni məmə Iesu, rəhan nɨpətɨn pəhriən tɨkə, mətəu in narmɨn əmə, kəni in təmos narmɨ iətəmimi kəti. Mətəu
nɨpəhriəniən, nɨpətɨn əha ikɨn. Nɨpəhriəniən, Iesu Krɨsto in iətəmimi pəhriən, kəni in Uhgɨn pəhriən e nian kətiəh əmə.
* 1:7 Jon 1:14 † 1:7 1Jon 2:18 ‡ 1:8 1Kor 3:8; Hip 10:35,36; 11:26
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rəha Krɨsto, kəni məsəkeikeiən e nəgətuniən rəha Krɨsto,§ noliən rəhan tətəgətun məmə
Uhgɨn təsatɨgiən e nɨkin. Mətəu iətəmimi pəh iətəm tətatɨg əskasɨk e nəgətuniən rəha
Krɨsto, in tatos Tatə Uhgɨn mɨne Nətɨn ilau pəti e nɨkin.* 10Nəmə iətəmi kəti tuva ohnik,
kəni məsəniən nəgətuniən əhruahru rəha Krɨsto, nəsitiən inmuvən imam ikɨn, məsəniən
“təuvɨr” kəm in.† 11Mətəu-inu iətəmi tətəni “təuvɨr” kəm in, tətasiru lan matol suaru o
rəhan nəgətuniən tərah.‡

Naunun nəghatiən
12 Iatos nəghatiən tepət məmə iəkətei kəm təmah, mətəu iəsolkeikeiən məmə iəkətei e

nɨmanauəuəmɨne pen. Mətəunɨkik tətəhti pɨkməmə iəkuvameruh itəmahkəniməghati
əhruahru kəm təmah e nəhmtɨtəmah, pəh nagiəniən rəhatah otəriauəh.§

13Nenətɨ piam* nətəmUhgɨn təmɨtəpɨn, ilah kəutəni təuvɨr kəm ik.

§ 1:9 Jon 8:31 * 1:9 1Jon 2:23 † 1:10 Rom 16:17 ‡ 1:11 1Tim 5:22 § 1:12 Jon 3:29 * 1:13 Pia pətan
əha in niməfaki kəti mɨn, Jon in tətatɨg ikɨn əha. Kəni nenətɨ pian u, ilah nɨmənin rəha niməfaki əha.
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3 Jon
Nauəuə iətəm tatol kɨsɨl lan iətəm Jon təmətei
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u 3 Jon

?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Jon təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei tatuvən kəm Kaeəs u in iətəmi asoli kəti rəha

niməfaki, kəni in təhrun Jon.
? Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? E nian əha, nəgətun mɨn rəha niməfaki

kautəhuvən ikɨ pɨsɨn pɨsɨn mɨn, kəni məutəgətun. Nətəmimi nətəm kautətəu rəhalah
nəgətuniən kəutəfən nauəniən kəm lah, kəniməutəfən ikɨn rəha napɨliən, kənimətasiru e
lah.
?Təmətei nauəuə u o nak? Kaeəs, in iətəmimi kəti iətəm tətasiru e nəgətunmɨn iətəm

kəutaliuək ikɨ pɨsɨn pɨsɨnmɨn. Jon təmətəu nanusiən kəti e noliən təuvɨr rəha Kaeəs, kəni
Jon təmətei nauəuə uməmə otəfəri nətəlɨgiən rəhan.

Nətuəuiniən nəghatiən
1 Kaeəs, ik piak keikei kəti. Iəu, eldə* rəha niməfaki, iətətei nauəuə u kəm ik.

Nɨpəhriəniən u, məmə iəu iəkolkeikei pɨk ik.†
2 Piak keikei, iəu inəhrun rəkɨs məmə nɨkim təsanən məuvɨr e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni

iətəfaki məmə onəsɨmɨsiən mətatɨg vivi əmə, kəni natɨgiən rəfin rəham otəuvɨr. 3 Nɨkik
təmagiənpɨknian iəmətəupiatahmɨnnəuveinkəməhuvaməutəniməmənətəhtul əskasɨk
o nɨpəhriəniən, kəni mətəkeikei mətaliuək e nɨpəhriəniən.‡ 4Nian iətətəu məmə nenətɨk
mɨnkautaliuəkenɨpəhriəniən, kəninɨkik tagiənpɨkməriauəhmətapirəkɨsnatimnatimɨn
rəfin.

Kaeəs təmol uək təuvɨr
5 Piak ruən, ik nətəhtul əskasɨk o nati nak iətəm ik natol kəm piatah mɨn nətəm

kautəhuvnə, nati əpnapɨn məmə ilah nətəm ikɨ pɨsɨn.§ 6 Ilah kəmotanus rəham
nolkeikeiən u ikɨnu e niməfaki. Ik nəmol təuvɨr kəm lah, masiru e lah. Kəni nian
okautəhuvən e rəhalah suaru, təuvɨr məmə onəkasiru e lah* e noliən iətəm Uhgɨn
tolkeikei, 7mətəu-inu ilah kəutaliuək o nəni pətɨgəmiən nəghatiən rəha Iesu Krɨsto, kəni
məsotosiənnasiruiən kəti o nətəmkəsotəfakiən. 8Tol lanəha, kəni kitah u, kotəkeikeimo-
tasiru e nətəmi kotol lanəha, məmə kitah okotos nəhlmɨtahmɨn kətiəh o nəni pətɨgəmiən
nɨpəhriəniən.

Tiotrefesmɨne Temetrius
9 Iəmətei nauəuə kəti kəm niməfaki rəham, mətəu Tiotrefes, in tolkeikei pɨk məmə

otəfəri aru in, məmə in iətəmi asoli kəti, kəni in təsətəlɨgiən e tɨmah. 10Nəmə iəu iəkuvnə,
kəni iəu oiəkanus əhruahru natimnati mɨn nəuvein iətəm in tatol, mɨne nəni oneuəniən
nɨkalɨtɨmah iətəm in tətəni. In səniəmə təsitiən əmə piatah mɨn muvən iman ikɨn, mətəu
tətəniəhumɨn nətəmimɨn u nətəmkotolkeikei məmə okotit piatahmɨnməhuvən imalah
ikɨn, kəni mətahli pətɨgəm ilah e niməfaki.

11 Piak ruən, sosiən o noliən tərah rəha nətəmimi, tərəkɨn ik. Os əmə o iətəmimi iətəm
rəhan noliən təuvɨr. Ətəlɨg-to lan məmə nətəmimi mɨn u nətəm kautol təuvɨr, tətəgətun
məmə ilah nenətɨ Uhgɨn mɨn,† mətəu nətəmimi mɨn əha nətəm kautol tərah, tətəgətun
məmə ilah kotəruru Uhgɨn. 12 Mətəu Temetrius, nətəmimi rəfin kəutəni-vivi in.‡ Kəni
* 1:1 2Jon 1:1 † 1:1 Inunauəuə rəha aposɨl Jon,mətəu in təsəni pətɨgəmiən in,mətəu təmətəhluaig lan, təhmen=pən
əmə e noliən kətiəh əmə iətəm in təmol e Nanusiən Təuvɨr iətəm Jon Təmətei. ‡ 1:3 2Jon 1:4 § 1:5 Rom12:13; Hip
13:2 * 1:6 1Kor 16:11; 2Kor 1:16 † 1:11 1Jon 2:29 ‡ 1:12 1Tim 3:7
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rəhan noliənmɨn u nian rəfin kəutəgətunmɨnməmə tatɨtəu=pən nəghatiən pəhriən. Kəni
itɨmahmɨn iəutəni pətɨgəmkəmnətəmimi məmə in iətəmi təuvɨr, kəni nəkotəhrunməmə
itɨmah iəutəni nɨpəhriəniən.§

Naunun nəghatiən
13 Iatos nəghatiən tepət məmə oiəkətei məni=pɨnə kəm ik, mətəu iəsolkeikeiən məmə

oiəkətei e pen, 14 mətəu-inu nɨkik tətəhti pɨk məmə otəsuvəhiən iəkeruh ik, kəni kilau
kuəghati əhruahru kəm laumɨn.

15 Iətəfaki məmə pəh Uhgɨn otəfɨnə kəm təmah rəhan nəməlinuiən.*
Ik mɨn nəuvein kəutəni=pɨnə “təuvɨr” kəm ik. Kəni onakəni=pən “təuvɨr” rəhatɨmah

kəmpiatahmɨn nəuvein ko ikɨn ko.

§ 1:12 Jon 19:35; 21:24 * 1:15 Rom 1:7; Efəs 6:23
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Jut
Nauəuə iətəm Jut təmətei

Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u Jut
?Pəh təmətei nauəuə u? Jut təmətei nauəuə u. In pia Jemɨs mɨne Iesu. Nətəmimi

nəuvein, nɨkilah təhti məmə Jut təmos nauəuə rəha 2 Pitə, kəni mafin nian in təmətei
nauəuə u rəhan.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Kitah kotəruru əhruahru məmə Jut təmətei nauəuə

u tatuvən kəm pəh. Nəmə təhro təmətei tatuvən kəm nətəm Isrel nətəm kəutəni
nɨpəhriəniən e Iesu Krɨsto.
? Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? E nian əha, nəgətun eiuə mɨn nəuvein

kəməhuvən motaliuək ikɨ pɨsɨn pɨsɨn mɨn, məutəgətun nətəmimi. Mətəu ilah
kəməutəgətun rah ilah, məutəni məmə təuvɨr əməməmə nətəmimi rəha niməfaki kautol
noliən tərah əpnapɨn mɨn. Ilah kəutəni məmə təuvɨr əmə o noliən lanəha, mətəu-inu
nəuvɨriən rəha Uhgɨn in iahgin, kəni ko təsoliən nalpɨniən kəm lah.
?Təməteinauəuəuonak? Jut tolkeikeiməmə iəfakimɨn ikɨnmɨnrəfinokotətəuməmə

nəghatiən rəha nəgətun eiuə mɨn in tərah, kəni in neiuəiən əmə. Kəni tolkeikei məmə
niməfaki otəhtul əskasɨk e nəghatiən iətəm in nɨpəhriəniən.

Jut təməni təuvɨr kəm lah
1 Iəu Jut, slef rəha Iesu Krɨsto, kəni iəu pia Jemɨs, iətəni təuvɨr kəm təmah u Uhgɨn

təmauɨn e təmah. Uhgɨn Tatə tolkeikei pɨk itəmah, kəni Iesu Krɨsto taskəlɨmvivi itəmah.
2Pəh nasəkəhruiniən, mɨne nəməlinuiən, mɨne nolkeikeiən rəha Uhgɨn otəri məriauəh

e nəmiəgəhiən rəhatəmah.
Noliənmɨn rəha nətəmkəutəuhlin nəmtahlah

e Uhgɨn
(2Pitə 2:1-17)

3 Iəu mɨn nəuvein, aupən, iəmolkeikei pɨk məmə iəkətei nauəuə u tuvnə o təmah
o nəghatiən e suaru iətəm Uhgɨn tatos o nosmiəgəhiən itah. Mətəu rəueiu, iətətəu
məmə iəkəkeikei mətei nəghatiən u tuvnə o təmah məmə iəkol əskasɨk nɨkitəmah məmə
onəkotəluagɨn əskasɨk o naskəlɨmiən nəghatiən pəhriən rəha nəhatətəiən rəhatah. Uhgɨn
təmələhu=pən nəghatiən u e nəhlmɨ iəfaki mɨn e nian kətiəh əmə, kəni ko təsəuhliniən.
4 Iatəni lanumətəu-inunətəmiminəuveinkəməhuvaoneuənenɨkitəmah. Kəmətei aupən
agɨn məmə ilah okotos nalpɨniən. Ilah kəutəhti nəuia Uhgɨn, kəni mautəuhlin nəghatiən
pəhriən rəha nəhatətəiən rəhatah mautəni məmə tətegəhan e nakləhiən e pətan mɨne
noliən əhmenmɨn lanunəuvein. Kənikəmotəuhlinnəmtahlahe IesuKrɨsto iətəminpɨsɨn
əmə in Kig mɨne Iərmənɨg rəhatah.

5 Nəghatiən u, nəkotəhrun rəkɨs ilah rəfin, mətəu iəkolkeikei məmə iəkəni mɨsɨmaru
mɨn kəm təmahməmə Iərmənɨg təmosmiəgəh rəhan nətəmimimohiet Ijɨp, mətəu uərisɨg
təmərəkɨn ilah u nətəm kəsotəhatətəiən lan. 6 Kəni otətəlɨg-to e nagelo mɨn nətəm
kəmotəmkarəpən e nepətiən rəhalah, mətəu kəmotəpəh ikɨn əhruahru rəhalah. Uhgɨn
təməlis ilah e sen iətəm ko təsɨtəgɨtiən nian kəti, kəni mahtɨpəsɨg e lah e napinəpuiən
mətəuarus=pa Nian Asoli iətəm okakil ilah lan, kəni mol nalpɨniən kəm lah. 7 Kəni
təhmen əmə e Sotəmmɨne Kəmorə mɨne taun mɨn tɨtəlau e lau. Nətəmimi ikɨn mɨn əha
kəmotəpəh noliən əhruahru mautəhuvən e noliən rəha nakləhiən e pətan mɨne noliən
rəha nəman kautit aru ilah mɨn mɨne nɨpətan kautit aru ilah mɨn. Kəni Uhgɨn təmol

1:1 Mat 13:55 1:4 Kəl 2:4; 2Pitə 2:1 1:5 Eks 12:51; Nam 14:29-30 1:6 2Pitə 2:4
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nalpɨniən kəm lah e nɨgəm iətəm ko təsəpɨsiən nian kəti mɨne, məmə nətəmimi okoteruh
nəua noliən tərahmɨn əha kəni məutəgɨn e nalpɨniən rəha Uhgɨn.

8Nati əpnapɨn nətəmimi mɨn əha kotəhrun natimnati mɨn əha, mətəu e noliən kətiəh
əmə, ilah kəutəni məmə kəmoteruh nati kəti təhmen e nəməhlairiən iətəm təmegəhan e
noliən tərah mɨn rəhalah, kəni tol lanəha kotəni məmə təuvɨr əmə məmə kautol noliən
tərah e nɨpətɨlah mautəhuvən əmə lanəha, kəni kəutəpəh narmənɨgiən mɨn rəfin, kəni
kəutəni rah nagelo mɨn u ilah ilɨs pɨk. 9 Mətəu Maikɨl, nati əpnapɨn in iətəmi asoli
rəha nagelo mɨn, təməsoliən lanəha nian in mɨne Setən kəmatuorgəhu o nɨpətɨ Mosɨs.
Təməsahiən Setən məsətu-pəniən nəghatiən kəti lan, mətəu təməni əmə məmə, “! Pəh
Iərmənɨg otəni rəham nalpɨniən!” 10Mətəu nətəmi mɨn əha kəutəni rah nətəmimi nətəm
kotəruru. Kəni e noliən rəha nati miəgəhmɨn, ilah kautol natimnati mɨn iətəmnɨpətɨlah
tolkeikei məmə okotol, kəni noliən əha tatərəkɨn ilah.

11 ! Kəsi, nərahiən asoli o lah! Ilah kautohtəu=pən suaru iətəm nətɨ Atəm u Ken
təmɨtəu=pən. Kəni ilah kinotəfən rəfin nɨkilah e noliən tərah iətəm Paləm təmol aupən
mətəu-inu in tolkeikei pɨk məni. Kəni ilah kəmotol noliən rəha Kora məutəhti nəuia
nətəmi asoli mɨn, kəni e noliən əmə əha iətəm Uhgɨn təmərəkɨn Kora mɨne rəhan mɨn,
Uhgɨn otərəkɨn ilah.

12Nian nautol lafet təuvɨr mɨn mətəu-inu itəmah nəkotolkeikei itəmah mɨn, kəni ilah
kəhuva motauən pɨk əpnapɨn əmə itəmahmin ilah, nɨkilah təsəhtiən nətəmimi nəuvein,
mətəu ilah kotəhmen e nɨmas kəti əpəha ihluə iətəm tətəhluaig iətəm negəu təhrun nələs
pɨkɨniən kəni məhapu. Ilah nətəmkəsoteruhiən sipsipmɨn, mətəu kautun pɨk əmə sipsip
mɨn. Ilah kotəhmen e nɨmalɨ nəpuə iətəm nɨmətagi təmələs muva, mətəu ko nuhuən
təsəfuviən. Ilah kotəhmen e nɨgi mɨn iətəm tɨnuva e nian əhruahru rəhalah məmə
okotəuə, mətəukəsotəuəiən, kəni in təhmen əməməməkəmohmɨs, kəni nətəmimi kotiuvi-
pəri ilah kəni kohmɨs agɨn. 13Peau-peau ləuantəhi kəutorasɨlig məutəruən əpnapɨn əmə,
kəni kitah rəfin kəuteruh əmə. Kəni təhmen əmə, kəuteruh naulɨsiən rəha nətəmimi əha
nətəm kautol pətɨgəm əmə noliən tərah e rəhalah nəmiəgəhiən. Ilah kotəhmen e məhau
mɨn iətəm kəmotəmkarəpən e suaru rəhalah. Tol lanəha, Uhgɨn tətaskəlɨm imalah ikɨn
əpəha e napinəpuiən iətəmnəhagəhagiən tɨkə agɨn ikɨn.

14SuahuInokuaupən, innəuanɨləuɨs iətəmtatol səpɨn lanenəuanɨləuɨsmɨnrəhaAtəm,
təməni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn iətəm təməfən kəm in məmə, “Oteruh-to, Iərmənɨg
tətuva ilah rəhanmɨn nagelo mɨn tausɨn tausɨnmɨn tepət pəhriən, 15 tətuva məmə otakil
nətəmimi rəfin, kəni otəni pətɨgəm nalpɨniən rəha nətəmimi rəfin mɨn u nətəm kəutəhti
nəuian. In otol nalpɨniənmətəu-inu kəmotol nərahiən tərah mɨn e noliən tərah pɨk, kəni
nol təfagəmɨn əha kəmotəraki e nəghatiənmɨn iətəm tərah kəmUhgɨn.”

16 Nian rəfin, nətəmimi mɨn əha kəməutəghati-əghati kəm lah mɨn məmə nɨkilah
təsagiəniən o natimnati, kəni məutəni rah natimnati rəfin. Ilah kəutətəu=pən aru
nətəlɨgiən tərah enɨkilah iətəmilah arukotolkeikeiməməokotol, kəniməutəghati əuvsan
e lah mɨn, kəni kəutəghati e nəghatiən tətəhiən məmə okotol nətəmimi okotohtəu=pən
rəhalah nətəlɨgiən.

Nəghatiən o nəhgi-pəriən ilah
17 Mətəu rəhak mɨn nətəmimi, nɨkitəmah tətəhti nati nak aposɨl mɨn rəha rəhatah

Iərmənɨg Iesu Krɨsto kəmotəni aupən, məmə otuva. 18 Kəmotəni kəm təmah məmə, “E
nian iətəm naunun nian tətuva iuəkɨr, nətəmimi nətəm kəutəghati əuvsan məutəni rah
natimnati rəfin, ilah okotohtəu=pən aru əmə rəhalah nətəlɨgiən tərah e nɨkilah iətəm
ilah aru kotolkeikei məmə okotol.” 19 Inu nətəmimi nətəm kəutəhapu itəmah. Ilah
kəutohtəu=pən aru əmə rəhalah nətəlɨgiən rəha nəhue nɨftəni, kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn
tɨkə e lah.
1:7 Jen 19:1-25; 2Pitə 2:6,10 1:9 Dan 10:13,21; 12:1; Sek 3:2; 2Pitə 2:11; Nəh 12:7 1:10 2Pitə 2:12 1:11 Jen
4:7-8; Nam 16:1-35; 2Pitə 2:15; 1Jon 3:12 1:12 2Pitə 2:13,17 1:14 Jen 5:18,21-24 1:18 2Pitə 3:3
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20Mətəu itəmah, rəhakmɨn nətəmimi, otol itəmahmotəsanən e rəhatəmahnəhatətəiən
iətəm təhruahru vivi, iətəm təmsɨpən o Uhgɨn. Kəni otəghati kəmUhgɨn e Narmɨn Rəhan.
21Kənimotos nolkeikeiən rəha Uhgɨn tətatɨg o təmah nian nəutəhtahnin nasəkəhruiniən
rəha Iərmənɨg Iesu Krɨsto məmə in otos itəmah nəkəhuvən e nəmiəgəhiən itulɨn.

22 Onəkotasəkəhruin nətəmimi mɨn u nətəm rəhalah nəhatətəiən təsəskasɨk pɨkiən
motəruru nəgətuniən nak in nɨpəhriəniən. 23Motəmkirəkɨs uəhai nətəmkəutatɨg iuəkɨr o
nɨgəm asoli motosmiəgəh ilah. Otasəkəhruin nəuvein mɨn, mətəu nəkotəgɨn pɨk e noliən
tərah mɨn rəhalah, iətəm kautol nəmiəgəhiən rəhalah rəfin tamɨkmɨk. Autətəu itəmah
məmə noliən tərah rəhalah otəsekiən nəmiəgəhiən rəhatəmah.

Nəfakiən o nəni-viviən Uhgɨn
24Pəh kotəni-vivi Uhgɨn iətəm in təhrun naskəlɨmiən itəmahməmə onəsotəmeiən, kəni

təhrun noliən itəmah məmə nɨmei təfagə tərah tɨkə agɨn e nəmiəgəhiən rəhatəmah, nian
otos itəmah nəkəhuvən e nəhagəhagiən rəha nəhmtɨn, kəni nɨkitəmah otagiən pɨk agɨn
ikɨn əha. 25 Uhgɨn kətiəh əmə, kəni in Iosmiəgəh rəhatah. Kəni Iesu Krɨsto rəhatah
Iərmənɨg in suaru rəhan o nosmiəgəhiən itah. Pəh kotəni məmə nəni-viviən, mɨne
nepətiən, mɨne nəsanəniən, mɨne narmənɨgiən rəfin agɨn, in rəha Uhgɨn, aupən agɨn
mətəuarus=pa u rəueiu, matuvən naunun tɨkə. !Əuəh!

1:20 Kol 2:7 1:23 Sek 3:2; Nəh 3:4 1:25 Rom 16:27; 2Pitə 3:18
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Nəhan-əhaniən
Nəhan-əhaniən natimnati kəm Jon

Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə uNəhan-əhaniən
?Pəh təmətei nauəuəu? Iətəmi kəti nərgɨn u Jon təmətei nauəuə u. Məta suah u inu in

aposɨl Jon, uəməta Jon pɨsɨn kəti təmətei. Kəsotəhrun viviən.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? In təmətei nauəuə u tatuvən kəm niməfaki səpɨn, ilah

kəutatɨg e nɨtəni mɨn ikɨn Esiə, (rəueiu, kətəni ikɨnu məməWes Teki —Western Turkey),
mɨnematuvənmɨn kəmniməfaki mɨn ikɨnmɨn rəfin.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Nian u iətəm təmətei nauəuə lan, kəpmən rəha

Rom təməniməmənətəmimi okotəkeikeimotəfaki kəm iətəmi asoli rəha kəpmən təhmen
əmə məmə in uhgɨn rəhalah. Mətəu nətəmimi rəha niməfaki kəmotəni məmə iətəmimi
kətiəh əmə in ilɨs agɨn, iətəmimiu in IesuKrɨsto. In əməu, in Iərmənɨg. Kəni kəutəniməmə
okəsotəfakiən kəm iətəmi asoli rəha Rom. Tol lanəha, kəpmən rəha Rom tɨnol nərahiən
kəmnəfakimɨn. Kəmotahli=pən Jon tuvən isəuenɨtəni kəti u, kətəniməməPatmos,məmə
otətatɨg pɨsɨn əmə. Uhgɨn təfən nəməhlairiən təuvɨr agɨn kəti kəm Jon məmə oteruh Iesu
Krɨsto əpəha e negəu e neai. Kəni in mafu mɨn natimnati iətəm otəpanuva, təhmen əmə
məmə inu: noliən iətəmUhgɨn otol win e Setənmɨne rəhanmɨn nətəmimi e nəluagɨniən;
mɨne noliən rəha Uhgɨn o nakiliən nətəmimi e naunun nian.
?Təmətei nauəuə u o nak? In təmətei nauəuə u məmə otol əpu məmə Iesu Krɨsto

in Iərmənɨg, konu məgətun rəhan nəsanəniən. Kəni in tolkeikei məmə otəni kəm nəfaki
mɨnməmə okotəhtul əskasɨk nəmə nian iəkɨs mɨn okəhuva, konu ilah okəsotəfakiən kəm
iətəmi asoli rəha Romməmə in Uhgɨn. Otəsuvəhiən konu Setən otol nərahiən kəmnəfaki
mɨn mətəu ilah okotəkeikei motəhtul əskasɨk, kəni in tolkeikei məmə otəfəri nətəlɨgiən
rəhanəfakimɨnmɨnenətəmimi u ilah kəutatɨg e nian iəkɨsmɨnu rəueiu. Nian IesuKrɨsto
otɨtəlɨg=pamɨn, kəni in otəfəri ilah, mol nalpɨniən kəm rəhan tɨkɨmɨr mɨn.
Nəghatiənmɨnmɨnenətəlɨgiənmɨn tepət kəutafin enauəuəuNəhan-əhaniənkautsɨpən

e nauəuəmɨn u rəha Oltestɨmɨn: Isikiəl, Daniəl, Aiseə, mɨne Jerɨmaiə.
?Okafin əhro nauəuə u? Nauəuə u, in tol pɨsɨn e nauəuə mɨn e Niutestɨmɨn mətəu-

inu Iesu təməgətun natimnati tepət e Jon u kotol pɨsɨn agɨn. Tol lanəha, in otəkeikei mos
narmɨ nati kəti məghati lan. Nəghatiən mɨn u ilah nɨpətɨlah tatɨg, təhmen e nəghatiən
əuhlin. Konu, nian kitah kotafin nauəuə u, koteruh nəghatiən əuhlin mɨn u, təuvɨr
məmə kitah kotətəlɨg e nɨpətɨlah mɨn kətiəh kətiəh. Təuvɨr məmə kotafin futnot ko
ləhtəni e nɨmalɨ nauəuə o nəhruniən məmə narmɨ nati mɨn nɨpətɨ lah təni məmə nak.
Kəni kotəkeikei motaupən motətəlɨg e nɨpətɨ nəghatiən mɨn u Krɨstɨn mɨn e nian əha
kəmotəhrun vivi.
Nauəuə u səniəmə in təhmen e suaru kəti uə kalendə, məmə kotəhrun neruhiənməmə

nati nak otuva e nu nak, konu nati nak mɨn otuva e nu təm tətuva, mətuva mətəuarus
nian Iesu otuva mɨn lan. Mətəu e nauəuə u, kotəhrun neruhiən nəukətɨ nətəlɨgiən asoli
tol lanu lan:
• Uhgɨn in ilɨs in tepət pɨk mɨne nəsanəniən rəhan tepət, mɨne rəhan nətəlɨgiən təuvɨr e

natimnati mɨn rəfin;
• Setən in tatol nahməiən asoli e nəhue nɨftəni;
• Krɨstɨn mɨn okotəkeikei motəhtul əskasɨk e rəhalah nəhatətəiən məmə okəsotəgɨniən,

nati əpnapɨn ilah kəutatɨg e nian rəha nərahiən;
• otəsuvəhiən Uhgɨn otələs iahu Setən kəni məfən nalpɨniən kəm Setən mɨne iərmɨs mɨn

rəhan;
• e Nian Uərisɨg, Uhgɨn o tol nalpɨniən kəmnətəmimimɨn kəsotəhatətəiən e Iesu;
• Iesu Krɨsto otarmənɨg e natimnati mɨn rəfin;
• Iesu otos nətəmimi rəhanməhuvənməutatɨg e neai, ikɨn tətatɨg ikɨn.
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Nətuəuiniən nəghatiən
1Nauəuə u, in tətəghati e natimnati mɨn iətəm Iesu Krɨsto təmol əpu.* Natimnati mɨn

u, Uhgɨn təməfən kəm Iesu, məmə in otəgətun kəm rəhan noluək mɨn natimnati iətəm
otəsuvəhiən təkeikei muva. Krɨsto təmahli=pən rəhan kəti agelo tuva, kəni məgətun
natimnati mɨn u kəm rəhan ioluək, Jon. 2 Jon təməhtul pətɨgəm o nəni əhruahruiən
natimnati rəfin iətəmin təmeruh, kənimətei rəkɨs ilah enauəuəu. Natimnatimɨnu iətəm
in təmeruh, in nəghatiən rəha Uhgɨn mɨne nəni pətɨgəmiən rəha Iesu Krɨsto. 3 Iətəmi u
iətəm tətafin pətɨgəmnəghatiənmɨn u, iətəmUhgɨn təməfa, in otatɨg e nəuvɨriən pəhriən.
Kəni nətəmimi mɨn u nətəm kəutətəu kəni mautos e nɨkilah kəni mautol, okotatɨg mɨn e
nəuvɨriən pəhriən, mətəu-inu nian rəha natimnati mɨn u nauəuə u tətəghati e lah, tɨnuva
iuəkɨr agɨn.

Jon təmətei nauəuə
kəmniməfaki mɨn ilah səpɨn

4 Iəu Jon, iətahli=pɨnənauəuəu tatuvnəkəmniməfakimɨn ilah səpɨn əpəhaenɨtəni Esiə.
Pəh Uhgɨn u iətəm tətatɨg u rəueiu, təmətatɨg itulɨn, kəni otəpanatɨg itulɨn mɨn, in

otəfɨnə rəhannəuvɨriənmɨne nəməlinuiən kəmtəmah. Kəni pəhnarmɨn ilah səpɨn† iətəm
kəutatɨg aupən e jeə rəha kig, ilah mɨn okotol lanko e təmah. 5Kəni Iesu Krɨsto mɨn, in
otəfɨnə mɨn lanko kəm təmah. Krɨsto ko təməhtul pətɨgəm əskasɨk o nɨpəhriəniən, konu
inəha, in iətəmimi iətəm in təmaupən məmiəgəh itulɨn e nɨmɨsiən,‡ kəni in tətarmənɨg e
kig mɨn rəha nɨtəni mɨn.§
Pəh nəni-viviən tuvən o Iesu Krɨsto u, in təmolkeikei itah, kəni nɨran təmaiəh məmə

otɨtɨs itah e noliən rəha təfagə tərah. 6 InKig rəhatah, kəni təmolməmə kitah kotatɨg ahgəl
rəhannarmənɨgiən, kənimol itahkəhuvaprismɨnrəhaUhgɨnrəhan, kautoluəkrəhaTatə
rəhan. !Pəh nəni-viviən o rəhan nepətiən mɨne nəsanəniən tuvən o Iesu Krɨsto, naunun
tɨkə! !Pəh in otarmənɨg itulɨn! Pəh otol lanu lan. Əuəh. Amen.

7 ! Oteruh-to! In tətuva e nəpuə, * kəni nətəmimi rəfin okotəsal=pən moteruh e
nəhmtɨlah əhruahru, kəni nətəmimɨn aupən u kəmotəniməmə okəu, okoteruhmɨn, kəni
nətəmimi e nəuanɨləuɨs mɨn rəfin e nɨtəni mɨn, nɨkilah otahmə, motasək əfəməh mətəu-
inu kəmotafu.†
In otəkeikei mol lanu lan. !Əuəh! !Amen!
8 Iərmənɨg Uhgɨn tətəni məmə, “Iəu Nəukətɨn mɨne Naunun.‡ Iəu u iətatɨg rəueiu, kəni

iəmətatɨg itulɨn, kəni iəpanətatɨg itulɨnmɨn, kəni iəu u, Nahgik Tepət Pɨk Agɨn.”
Jon təmeruhNətɨ Iətəmimi

9 Iəu Jon, piatəmah u, iətəmkitah kautos pəti nəhlmɨtahmɨn kətiəh e Iesu o nahməiən,
mɨne natɨgiən e narmənɨgiən rəhan, mɨne nəhtul əskasɨkiən e nian rəha nahməiən.
Kəməraki=pən lak e nɨtəni u Patmos,§ mətəu-inu iətəni pətɨgəm nəghatiən mɨn u iətəm
Uhgɨn təməfa, kəni mətəhtul pətɨgəm o Iesu. 10 In Nian rəha Iərmənɨg rəhatah,* kəni
iəməriauəh eNarmɨnRəhaUhgɨn, u rəhannəsanəniən təmol kəmiəu, kəni iəkətəunəuian
asoli kəti e nəmtahk, təhmen əmə e təui, 11kəni nəuianu tətəniməmə, “Ətei rəkɨs e nauəuə
natimnati mɨn rəfin iətəm nateruh, kəni mahli=pən kəm niməfaki səpɨn. Nauəuə mɨn
* 1:1 “Təmol əpu,” nɨpətɨn u, məmə tətəgətun nati kəti iətəm aupən, nɨpətɨn tətəhluaig. E Bislama, kətəni məmə,
“rivilem” uə “soem.” † 1:4 Narmɨn ilah səpɨn iətəm kəutatɨg aupən e rəhan tron, (Nəh 3:1; 4:4; 5:6), nəmə təhro in
suaru rəha nəniən Narmɨn Rəha Uhgɨn; mətəu nəmə təhro ilah nagelo səpɨn u kotəsanən (Nəh 1:20; 8:2) iətəmkəutatɨg
aupən e tron. Nəmpə səpɨn u, kəmeh kau fifti-fo e nauəuə uNəhan-əhaniən. E Nauəuə Rəha Uhgɨn, nian nəuvein tətəni
“ilah səpɨn” mətəu nɨpətɨn məmə ilah rəfin agɨn. ‡ 1:5 Kol 1:18; Sam 89:27 § 1:5 Sam 89:27; Nəh 17:14; 19:16
* 1:7 Dan 7:13; Uək 1:9 † 1:7 Sek 12:10 ‡ 1:8 Nəghatiən əhruahru u rəha Iesu tətəni məmə, “Iəu u, Alfə mɨne
Omekə.” Alfəu, in letə tətəhtul aupənealfəbɨt rəhanəghatiənKris, kəniOmekəu, in letə iətəmtatol naunun lan, təhmen
eAmɨne Z e Inglɨs. § 1:9 Nɨtəni u Patmos, in ailən kəti isəu agɨn o ima Jon. * 1:10 Nian rəha Iərmənɨg u, in Sante.
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u okəhuvən kəm Efəsɨs, kəni Smanə, kəni Perkaməm, kəni Tuatirə, mɨne Satis, mɨne
Fɨlɨtelfiə, mɨne Laotɨsiə.”

12 Kəni əmeiko, iəkeirair məmə iəkeruh-to, məmə pəh tətəghati kəm iəu. Kəni nian
iəmeirair, mafu nati kətətu-pəri lait lan, ilah səpɨn, kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip,
13kəni e nəlugɨ nati kətaharu-pəri laitmɨn u lan,mafu suah kəti təhmen eNətɨ Iətəmimi,†
rəhannapən təfəməhu təfəməhpəhriən. Kəni kəməlismankɨlahan e kətəuti, kəmol e aiən
ukol tətoraip-oraip.‡ 14Rəhn-kapəmɨnenəuanun təruən təruən təhmen enəuaui nɨtəhi,§
* kəni nəhmtɨn təhmen e nəmnamɨ nɨgəm.† 15Nəhlkɨn təhmen e prons,‡ iətəm kəmuvan
e nɨgəmməmə otaiəh rəkɨs e namrəiən, mafəl iətəm təuvɨr, kəni uərisɨg ko, kərəpei məmə
otəuvɨr mətoraip-oraip. Kəni nəuian iahgin təhmen e nɨtəhi asoli kəti tatɨtəgɨt e nɨmas;
16 In tatos məhau ilah səpɨn e nəhlmɨn maru, konu nau kəti rəha nəluagɨniən in tasɨlə
e nɨkalɨn pəti mil,§ tatsɨpən e nɨpəgnəuan, kəni iətəmi u təhagəhag mətasiə, təhmen e
mɨtɨgar əpə e nərauiə.

17 Nian iəmafu iətəmi əha, iəmeiuaiu morin iəu əha e nəhlkɨn, təhmen əmə məmə
iəmɨmɨs.* Mətəu in təmea=pa mek iəu e rəhan maru kəni məni məmə, “Səgɨniən. Iəu u,
iəu iəmaupən matɨg, kəni iəu matol naunun agɨn. 18 Iəu u, Iətəm Tətəmiəgəh.† !Iəmɨmɨs
aupən, kənimətəu eruh-to, iatəmiəgəh itulɨn! Kəni iəu iatos ki rəhaNɨmɨsiənmɨne ki rəha
Nəuan=pən.‡

19 “Tol lanəha, ətei rəkɨs nati nak iətəm nateruh, inu natimnati mɨn rəha rəueiu, mɨne
natimnati nəuvein mɨn iətəm tətuva. 20 Mətəu iəkuahpɨk e nɨpətɨ nati təməhluaig, u
məhaumɨn ilah səpɨn iətəmnəmeruh iatos e nəhlməkmaru,mɨne nati kətaharu-pəri lait
lan, ilah səpɨn, kəmol e aiənukol tətoraip-oraip. Məhaumɨnu ilah səpɨn, nɨpətɨnunagelo
mɨn rəha niməfaki səpɨn. Konunati kətaharu-pəri lait lan, ilah səpɨn, kəmol e kol, nɨpətɨn
u, niməfaki mɨn u ilah səpɨn.

2
Nəghatiən təmuvən

kəmnəfaki mɨn ikɨn Efəsɨs
1 “Ətei nauəuə u kəti tuvən o agelo* rəha niməfaki e taun Efəsɨs, məni=pənməmə,
Nəghatiən u rəhan, iətəm tatos məhau səpɨn e nəhlmɨn maru† kəni mətaliuək e

nəlugɨn e nati kətaharu-pəri lait lan,‡ u iətəm kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip, kəni
ilah səpɨn.

2 Iəu iəkəhrun rəhatəmah noliənmɨn. Iəkəhrun nalkut pɨkiən o uəkmɨn rəhatəmah,
kəni məhrun mɨn məmə nautəhtul əskasɨk. Iəkəhrun məmə itəmah nəsotagiəniən o
nətəm kautol noliən tərah. Nəmotakil nətəmimi mɨn u nətəm ilah kotəni məmə ilah
aposɨl mɨn, mətəu səniəmə ilah aposɨl pəhriən mɨn, kəni nəmoteruh rəkɨs məmə ilah
neiuə mɨn. 3 Iəkəhrun mɨn məmə itəmah nautos nətəlɨgiən əfəməh. Nərahiən təmələs
pau itəmah, mətəu nautəhtul əskasɨk o nərgək, məsotəpəouiən.

4Mətəu iatehnɨpəgnəmtɨnkəti əha ikɨnnəmotol, təsəhmeniənenəhmtək. Nəmotəpəh
nolkeikeiən§ aupən rəhatəmah. 5 Nɨkitəmah təhti-to nolkeikeiən iətəm nəməutatɨg
lan aupən. Otəuhlin itəmah, kəni motol natimnati mɨn u nəmautol aupən. Nəmə
nəsotoliən, kəni iəkuva, mələs rəkɨs rəhatəmah nati kətaharu-pəri lait lan e nɨmein.

† 1:13 Kitah kəuteruh nərgɨn u “Nətɨ Iətəmimi” e nauəuə rəhaDaniel (Dan 7:13), mɨne e nauəuəmɨn rəhaMatiu, Mak,
Luk, Jon, Uək mɨne Ol Sam. ‡ 1:13 Napən əha kətəni, in napən rəha pris asoli agɨn. Iesu in rəhatah pris asoli agɨn.
§ 1:14 Nəghatiən Kris əhruahru tətəniməmə, “in təruən təruən təhmen e sno.” * 1:14 Dan 7:9 † 1:14 Esik 1:28
‡ 1:15 Prons, in aiən kəti, kalə rəhan təhmen e kol. § 1:16 Hip 4:12; Jon 12:48 * 1:17 Dan 8:17; 10:15; Mat
17:6 † 1:18 Sam 42:2 ‡ 1:18 “Iəu iatos ki rəhaNɨmɨsiənmɨne ki rəhaNəuan=pən,” nɨpətɨn uməmə iatos nepətiən
o nahtɨpəsɨgiən mɨne nerəhiən e ket rəha Ima Nətəm Kəmohmɨs Ikɨn, kəni mol nətəmimi kəmohmɨs ilah kotəmiəgəh
mɨn. * 2:1 Nian iətəmi u tətəni “agelo,” nəmə təhro tətəghati e agelo pəhriən, uə nəmə təhro tətəghati e pastə rəha
niməfaki. † 2:1 Nəh 1:16 ‡ 2:1 Nəh 1:12-13 § 2:4 Jon 13:35; Jer 2:2-5
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6Mətəu nati kətiəh əha ikɨn, nautol təuvɨr. Itəmah nəkotəməki e noliən tərah mɨn rəha
nətəmimi rəha Nikoləs,* təhmen əmə lak, təhmenmə inu iatol mɨne.

7 Itəmahrəfinmatəlgɨtəmah tatɨg. Otətəlɨg vivi, kənimotəhrunnəghatiənmɨnu iətəm
Narmɨn Rəha Uhgɨn tətəni=pɨnə kəmniməfaki mɨn. Iətəmotol win e nəluagɨniən u, iəu
iategəhan lanməmə in otun nəuanɨgi rəha nəmiəgəhiən iətəm tateviə e nasumiən rəha
Uhgɨn.”†
Nəghatiən təmuvən

kəmnəfaki mɨn ikɨn Smanə
8 Kəni in tətəghati əhanəh mətəni=pa kəm iəu məmə, “Ətei nauəuə kəti tuvən o agelo

rəha niməfaki e taun Smanə, məni=pənməmə,
Nəghatiən u rəhan, iətəm təmaupənmatɨg, kəni in otol naunun agɨn. In təmɨmɨs kəni

məmiəgəhmɨn,‡ kəni in tətəni məmə,
9 Nətəm Smanə, iəkəhrun rəhatəmah nahməiən. Iəkəhrun məmə itəmah nanrah

mɨn, mətəu səniəmə itəmah nanrah mɨn pəhriən. ! Itəmah, rəhatəmah nautə tepət
agɨn! Iəkəhrun məmə neiuə mɨn nəuvein nətəm kautəni nəghatiən mautauvlək e
təmah lan, məutəni məmə ilah nətəm Isrel, mətəu kəpə.§ Rəhalah nimə rəha nuha-
pumɨniən in nuhapumɨniən rəha Setən əmə.* 10 Sotəgɨniən e nahməiən mɨn iətəm
otəsuvəhiən kəhuva e təmah. Iətəni=pɨnə kəm təmah, məmə Setən otəpanəmki=pən
itəmah nəuvein e kaləpus məmə otek askəuvɨn nəhatətəiən rəhatəmah, kəni itəmah
onəkotatɨg e nahməiən o nian ilah ten.† Otəhtul əskasɨk, nati əpnapɨn nəmə itəmah
nəuvein okohmɨs, kəni iəu iəkəfɨnə rəhatəmah nətəouiən, təhmen=pən əmə məmə
kətəfəfau=pən e nati kəti e rəhn-kapə iətəm təmol win e naiuiən, kəni rəhatəmah
nətəouiən in nəmiəgəhiən itulɨn.

11 Itəmah rəfin matəlgɨtəmah tatɨg. Otətəlɨg vivi, kəni motəhrun nəghatiən mɨn
u iətəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tətəni=pɨnə kəm niməfaki mɨn. Nətəmimi okotol win
e nəluagɨniən u, nian nɨmɨsiən tɨsɨmaru mɨn muva, ko kəsohmɨs mɨniən. Inəha,
okəsəhuvəniən e nəmnamɨ nɨgəmasoli, inu nɨmɨsiən tatol keiu.”‡
Nəghatiən təmuvən kəmniməfaki mɨn ikɨn Perkaməm

12 Kəni in tətəghati əhanəh mətəni=pa kəm iəu məmə, “Ətei nauəuə kəti tuvən o agelo
rəha niməfaki e taun Perkaməm,məni=pənməmə,

Nəghatiən u rəhan, iətəm tatos nau rəha nəluagɨniən kəti iətəm tasɨlə e nəven pəti
mil.§

13 Iəkəhrun ikɨn nəutatɨg ikɨn. Ikɨn əha, Setən tətəharəg, mətarmənɨg ikɨn.*
Mətəu itəmah nautəhtul iəkɨs ohniəu. Nəməsotəuhliniən rəhatəmah nəhatətəiən lak.
Imatəmah Setən tətatɨg ikɨn, kəni kəmohamu rəhak iətəmimi Antipas, iətəm təməhtul
əskasɨkonənipətɨgəmiən iəu. Nati əpnapɨnməmənian əha təmiəkɨspauo təmah,mətəu
itəmah nəmotəhatətə əskasɨk lak.

14 Mətəu in əmə ko, iateh nɨpəgnəmtɨn mɨn nəuvein iətəm itəmah nautol iətəm
təsəhruahruiən e nəhmtək. Itəmah nəuvein u ko ikɨn ko, nəutəgətun nətəmimi ko ikɨn
koməmə okotos nəgətuniən rəha Paləm. Paləmu, in təmol suaru kəmKig Paləkməmə

* 2:6 Nətəmimi rəha Nikoləs mɨn əha, kitah kəsotəhrun viviən natimnati tepət e lah uə rəhalah iətəmi asoli. Ilah
nətəmimi nəuvein rəha niməfaki, mətəu ilah kautəni məmə kəhrun nəfakiən kəm narmɨ nati mɨn, konu kəhrun nit
əpnapɨniən itəmi. Ilah kautəniməmənoliənmɨn əha, təsərəkɨniənnarmɨtəmi. † 2:7 Jen 2:9; 3:22-24; Luk 23:43; Rom
5:12,18; 6:23; Nəh22:2 ‡ 2:8 Nəh1:17-18 § 2:9 ?Nəghatiənu, “məutəniməmə ilahnətəmIsrel,mətəukəpə,”nɨpətɨn
nak? In tətəghati əhruahru nətəmimɨn u nəuanɨləuɨs rəha Isrel. Mətəu nian Iesu tətəniməmə ilah səniəmə nətəm Isrel
pəhriən, nɨpətɨn uməmə nətəmimi pəhriən rəha Uhgɨn, inu, nətəmi kəutəfaki kəm in, mətəu səniəmə “nəuanɨləuɨs mɨn
rəfin rəha Isrel” u ilah nətəmimi mɨn əhruahru rəha Uhgɨn. (Kəl 6:15-16). * 2:9 Jon 8:33-47 † 2:10 “Nian ten”
nɨpətɨn ko, məmə nian rəha nahməiən otəkeikei mol naununmətəu-inu Uhgɨn təməni lanəha. ‡ 2:11 Nəh 20:11-15;
21:8 § 2:12 Nəh 1:16 * 2:13 Iətəmi asoli rəha Rom, kətəni məmə Empərə, in təhmen e kig asoli kəti. Nətəmimi
tepət tepət kəutəfaki kəm in əha Perkaməm.
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in otəfən-əfən kəm nətəm Isrel, kəni pəh ilah kotol noliən tərah, mautun nauəniən
iətəm kəmol sakrifais lan tatuvən kəm narmɨ nati iətəm kəmɨsɨkəuvɨn e nɨgi, kəni
mautit əpnapɨn ilah mɨn.† 15 Kəni e noliən kətiəh əmə ilah nətəm Isrel mɨn əha,
itəmah nəuvein u ikɨn nautohtəu=pən nəghatiən rəha nətəmimi rəha Nikoləs.‡ 16 !Tol
lanəha, onəkotəkeikei motəuhlin uəhai əmə nətəlɨgiən rəhatəmah e noliən tərah mɨn
rəhatəmah! Nəmə nəsotoliən, otəsuvəhiən oiəkuvnə o təmah, kəni iakoh nətəmimimɨn
ko, kəni mətei ilah e nau rəha nəluagɨniən iətəm tatsɨ=pən e nɨpəgnəuak.

17 Itəmah rəfin matəlgɨtəmah tatɨg. Otətəlɨg vivi, kəni motəhrun nəghatiən mɨn u
iətəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tətəni=pɨnə kəm niməfaki mɨn. Iətəmimi iətəm tatol win e
nəluagɨniən, iəu iəkəfən nauəniən oneuən u mana§ kəm in. Oiəkəfən mɨn kəpiel ruən
kəti kəm in, iətəmkəmətei=pən nərgɨn vi lan, kəni in pɨsɨn əmə kəha iətəmotos, təhrun
nərgɨn.”
Nəghatiən təmuvən

kəmnəfaki mɨn ikɨn Tuatirə
18 Kəni in tətəghati əhanəh mətəni=pa kəm iəu məmə, “Ətei nauəuə kəti tuvən o agelo

rəha niməfaki e taun Tuatirə, məni=pənməmə,
Nəghatiənu, in nəghatiən rəhaNətɨUhgɨn. Nəhmtɨn təhmen enəmnamɨnɨgəm,mɨne

nəhlkɨn təhmen e prons* iətəm tətoraip-oraip.† Tətəni məmə,
19 Inəhrun rəkɨs noliən mɨn rəhatəmah, nətəm Tuatirə. Iəkəhrun rəhatəmah

nolkeikeiən mɨne nəhatətəiən, mɨne nasiruiən e nətəmimi, kəni iəkəhrun mɨn məmə
nətəlɨgiən rəhatəmah təfəməh o nəhtul əskasɨkiən. Iəkəhrun məmə noliən mɨn
rəhatəmah nautol u rəueiu, təuvɨr mapirəkɨs agɨn noliənmɨn rəhatəmah aupən.

20 Mətəu iateh nɨpəgnəmtɨn kəti əha ikɨn nautol iətəm təsəhruahruiən e nəhmtək.
Itəmah nautegəhan e noliən rəha pətan əha iətəm təhmen e pətan aupən u, Jesepel.‡
In tətəni məmə in iəni kəti, mətəu nəgətuniən rəhan tatit rah rəhak mɨn noluək, matol
məmə ilah kautit əpnapɨn ilah mɨn, kəni mautun nauəniən u iətəm katol sakrifais lan
kəmnarmɨnati iətəmkəmɨsɨkəuvɨnenɨgi. 21 Iəmətəhtahninpətan əhaməmə inotəuhlin
rəhan noliən rəha nɨtəu=pən əpnapɨniən nəman, mətəu in təpəh. 22 Tol lanəha, rəueiu
əha, iəkol in tɨmɨspɨkerəhanpet. Kəninətəmimimɨnunətəmkəmotit əpnapɨn ilahmɨn,
ilah Jesepel u, nəmə ilah kəsotəuhliniən ilah e nosiən noliən rəha pətan əha, oiəkol ilah
mɨn kotətəu tərah pɨk, kəni mɨsuə e lah e pet u rəha nahməiən. 23 Kəni oiəkau kətiəh
əmə e nenətɨn mɨn, moh ilah kohmɨs.§ Tol lanəha, kəni niməfaki mɨn rəfin okotəhrun
məmə iəu əməu, iəkəhrunnətəlɨgiənmɨn rəhanətəmimi,mɨnenɨkilah. Kəni iəu iəkəfɨnə
nətəouiən rəhatəmah tətəu=pən əmə rəhatəmah noliənmɨn iətəmnəmautol.*

24Mətəu itəmah u, nətəm Tuatirə nətəm nəməsotosiən o nəgətun mɨn rəha Jesepel
əha, iətəghati kəmtəmahrəueiu. Iəkəhrunməmə itəmahnəməsotosiənnatimnati iətəm
kətəni məmə nati agɨn mɨn rəha Setən iətəm tətəhluaig e nəmtahn. Iəsələhu-pəniən
nati fɨgəm kəti mɨn kəm təmah, mətəu iəkolkeikei məmə nəkotol nati kətiəh əmə, inko,
25otaskəlɨm tiəkɨs əmə e nati iətəmnɨnotos rəkɨs, mətəuarus iəu iəkɨtəlɨg=pa.

26-27 Iətəm tatol win e nəluagɨniən u, kəni tətəhtul əskasɨk o noliən nəuiak, matuvən,
matuvən mətəuarus naunun, kəni iəu iəkəfən nepətiən u kəm in, iətəm rəhak tatə
təməfa kəm iəu, məmə in otarmənɨg e kəntri pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Kəni in otos rəhan neim
iətəminnəmtətiənrəhanərgɨnasoli rəhan, kəmol eaiən, kəni inotatgəhli-atgəhli nətəm

† 2:14 Nam22-24; 25:1-2; 31:16 ‡ 2:15 Afin-to futnot e Nəh 2:6. § 2:17 Jon 6:31-33,35,48,51 * 2:18 Prons, in
aiən kəti, mətəu rəhan kalə təhmen e kol. † 2:18 Dan 10:6; Nəh 1:14-15 ‡ 2:20 Jesepel u aupən, in pətan rəha Kig
Ehap (1King 21:25-26). In təmit nətəmimi e suarukətiməmə okotol sakrifais kəmnarmɨnnatimɨn, kənimotohtəu=pən
noliənrəhanit əpnapɨnnəmanmɨnenɨpətan. Pətankəti rəhaTuatirə təmolnoliən əha, kəni Jon tətəni lanməmə Jesepel.
Nəmə təhro noliən rəhan təhmen e Nikoləs iətəm təməni e Nəh 2:6,15. § 2:23 Nəghatiən u “nenətɨn mɨn” tətəgətun
nətəmimi u kəutohtəu=pən in. * 2:23 Jer 17:10
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e nəhue nɨftəni, təhmen=pən əməməmə aiən iətəm təmohaplɨs-ohaplɨs sospən kəmol e
nəriəpɨg. 28Kəni iəu iəkəfɨnəmɨnməhau u fətukai kəm in.†

29 Itəmah rəfin matəlgɨtəmah tatɨg. Otətəlɨg vivi, kəni motəhrun nəghatiən mɨn u
iətəmNarmɨn Rəha Uhgɨn tətəni=pɨnə kəmniməfaki mɨn.

3
Nəghatiən təmuvən

kəmnəfaki mɨn ikɨn Satis
1 “Ətei nauəuə kəti tuvən o agelo rəha niməfaki e taun u Satis, məni=pənməmə,
Nəghatiənurəhan, iətəmtatosnarmɨnrəhaUhgɨn ilahsəpɨn,* kənimatosmɨnməhau

səpɨn.† Nəghatiən u rəhan iətəm tətəni=pɨnə kəm təmahməmə,
Iəkəhrun rəhatəmah noliənmɨn. Iəkəhrunməmə kətəni məmə itəmah nautəmiəgəh,

mətəu kəpə, itəmah nɨnohmɨs rəkɨs. 2 !Otair-tə! Noliən təuvɨrmɨn rəhatəmah nəmautol
aupən, otəsuvəhiən tɨkə agɨn. Mətəu itəmah nəkotəkeikei motalkut məmə onəkotəfəri
mɨn noliən rəhatəmah, motol tuva məskasɨk, mətəu-inu rəhatəmah noliən təuvɨr mɨn
iətəm təhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, iəseh əhanəhiən kəti iətəm nəmotol məhuvən motol
naunun lan. 3 Tol lanəha, nɨkitəmah təhti nəghatiən iətəm nəmotos, kəni mautətəu
aupən. Otol, kəni motəuhlin itəmah. Mətəu nəmə nəkotapɨli alu, oiəkiet pətɨgəm o
təmah təhmene iakləh, kəni itəmahkonəsotəhruniənməməniannak iəkuvnəo təmah.

4 Mətəu itəmah nəuan nəuvein əmə ko Satis, iətəm kəməsotoliən napən rəhalah
tamɨkmɨk. Ilah kotəhruahru, motəhmen o naliuəkiən itəmah min iəu e napən ruən.‡
5 Iətəminotolwinenəluagɨniən, inotuvən lanəhaenapənruən. Kəni ko iəsafəl rəkɨsiən
nərgɨn e nauəuə rəha nəmiəgəhiən, kəni iəu iəkəni pətɨgəm nərgɨn e nəhmtɨ rəhak Tatə
mɨne rəhan nagelo mɨn, məmə in rəhak əhruahru iətəmimi.§

6 Itəmahrəfinmatəlgɨtəmah tatɨg. Otətəlɨg vivi, kənimotəhrunnəghatiənmɨnu iətəm
Narmɨn Rəha Uhgɨn tətəni=pɨnə kəmniməfaki mɨn.”
Nəghatiən təmuvən

kəmnəfaki mɨn ikɨn Fɨlɨtelfiə
7 “Ətei nauəuə kəti tuvən o agelo rəha niməfaki e taun Fɨlɨtelfiə, məni=pənməmə,
Nəghatiən u rəhan, Iətəm Tasim, kəni in Nɨpəhriəniən. Kəni in tatos ki rəha Tefɨt u

aupən.* Nəmə in terəh e doə kəti, kəni ko iətəmi kəti təsahtɨpəsɨgiən. Kəni nəmə in
tahtɨpəsɨg e doə kəti, kəni ko iətəmi kəti təserəhiən lan.† Nəghatiən u rəhan iətəm in
tətəni=pɨnə kəm təmahməmə,

8 Iəkəhrun rəhatəmah noliən mɨn, nətəm Fɨlɨtelfiə. Iəkəhrun məmə rəhatəmah
nəsanəniən in nəuan nəuvetɨn əmə, mətəu itəmah nəmautol nəuiak məsotəpəhiən,
kəni məsotəhluaigiən məmə rəhak u itəmah. Oteruh-to. Iəmerəh e doə o təmah. Ko
iətəmi kəti təsahtɨpəsɨgiən. 9Oteruh-to. Nətəmimi mɨn ko e Nuhapumɨniən rəha Setən,
ilah kautəni məmə ilah nətəm Isrel, mətəu kəpə. Ilah neiuə mɨn.‡ Oteruh-to. Oiəkol
ilah kəhuva motasiəulɨn-pɨnə e nəhlkɨlah e nɨsiaiən, kəni okotəni məmə nɨpəhriəniən
iəu iəkolkeikei itəmah.§ 10 Iəməni=pɨnə kəm təmah məmə itəmah onəkotos nətəlɨgiən
əfəməh o nəhtul əskasɨkiən, təhmen əmə lak, kəni itəmah nəmautol rəhak nəghatiən.*

† 2:28 Nəh 22:16 * 3:1 Afin-to futnot e Nəh 1:4 † 3:1 Nəh 1:16 ‡ 3:4 E fes u, “napən” tətəgətun noliən mɨn
rəhalah. § 3:5 Mat 10:32; Luk 12:8; Mak 8:38; Luk 9:26; 1Jon 2:23 * 3:7 “Ki rəha Tefɨt” u, tətəgətun=pənnepətiən
iətəmotos e Jerusɨləmvi. In ko, in tatos nepətiənməməoterəhkənimahtɨpəsɨg e iətəmikəti iətəmtatuvən imə; Nəh1:18.
† 3:7 Aes 22:22 ‡ 3:9 Nəghatiən u “kautəniməmə ilah nətəmIsrel, mətəu kəpə,” in tətəghati əhruahru e nətəmimɨn
unəuanɨləuɨs rəha Isrelmɨn. Mətəunian Iesu tətəniməmə ilah səniəmənətəmIsrel pəhriən, nɨpətɨn koməmənətəmimi
pəhriən rəha Uhgɨn, inu, nətəmkəutəfaki kəm in. Mətəu səniəmə nəuanɨləuɨs rəha Isrel u ilah nətəmimimɨn əhruahru
rəha Uhgɨn (Kəl 6:15-16). § 3:9 Jon 8:44; Nəh 2:9 * 3:10 Hip 12:1-3
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O nati u, iəu oiəkəpali vivi o təmah e nian iətəm nərahiən otəsuvəhiən tuva e nəhue
nɨftəni mɨn rəfin,†məmə otek askəuvɨn-to nətəmimi rəha nəhue nɨftəni.

11 Otəsuvəhiən iəkuva. Otaskəlɨm iəkɨs natimnati mɨn iətəm itəmah nɨnotos rəkɨs,
məmə iətəmi kəti otəsosiən rəham nətəouiən‡ iətəm nɨnol win rəkɨs lan. 12 Iətəm otol
win e nəluagɨniən, kəni iəu oiəkol in təhmen e nɨgi asoli kəti iətəm tətəruəsan Nimə
Rəha Uhgɨn rəhak. Kəni in ko təsietiən eNimə əha nian kəti. Kəni iəu, iəkətei=pən nərgɨ
Uhgɨn rəhak lan, mɨne nərgɨ taun rəha Uhgɨn rəhak lan. Taun u, in Jerusɨləm vi, iətəm
Uhgɨn rəhak otahli=pa, otɨsɨ-pəri e negəu e neai, meiuaiu=pa. Kəni iəu oiəkətei=pən
mɨn nərgək vi e iətəmi u.

13 Itəmah rəfin matəlgɨtəmah tatɨg. Otətəlɨg vivi, kəni motəhrun nəghatiən mɨn u
iətəmNarmɨn Rəha Uhgɨn tətəni=pɨnə kəmniməfaki mɨn.”
Nəghatiən təmuvən

kəmnəfaki mɨn ikɨn Laotɨsiə
14 “Ətei nauəuə kəti tuvən o agelo rəha niməfaki e taun Laotɨsiə, məni=pənməmə,
!Nəghatiən u rəhan, iətəm kətəni məmə in Nɨpəhriəniən! In ko, in iətəm kəhrun

narəriəiən lan məmə tətəhtul pətɨgəm o nəni pətɨgəmiən nɨpəhriəniən əmə, kəni in
nəukətɨ natimnati rəfin iətəm Uhgɨn təmol.§ * Nəghatiən u rəhan iətəm in tətəni=pɨnə
kəm təmahməmə,

15 Iəkəhrun rəhatəmah noliən mɨn, nətəm Laotɨsiə. Iəkəhrun məmə nəmiəgəhiən
rəhatəmah təhmen e nəhu iətəm tareuən əmə. Təuvɨr məmə onəkotəhtul əmə e kətiəh,
onəkotətəpu uə onəkotəpiapei. 16 Itəmah nəutəhtul əmə e nəlugɨn, nəkotareuən əmə —
nəsotəpiapeiiən məsotətəpuiən — tol lanəha, oiəkagəh rəkɨs e təmah rəueiu, 17mətəu-
inu itəmah nəkotəni məmə, ‘Rəhatɨmah nautə tepət, iautos məni asoli, rəhatɨmah
nəmiəgəhiən təuvɨr, natimnati rəfin tatɨg, kəni nati kəti təsɨkəiən o tɨmah.’ Mətəu
itəmah nəkotəruruməmə itəmah nɨnotatɨg rəkɨs e nərahiən; nətəmimi okotasəkəhruin
o təmah; rəhatəmah nautə tɨkə agɨn; nəhmtɨtəmah təpɨs; kəni nəutaiu piəpiə əmə.†
18 O nati u, iətəni=pɨnə əhruahru kəm təmah, təuvɨr məmə onəkotos nəhmtɨ aiən u
kol tətoraip-oraip ohniəu, iətəm kəmuvan e nɨgəm tus rəkɨs namrəiən lan,‡ kəni pəh
itəmah, rəhatəmah nautə otepət. Kəni onəkotos nəhmtɨn mɨn napən ruən o nuvəniən
lan, məmə onəkotəuveg nɨpətɨtəmah ko, iətəm tol naulɨsiən. Kəni mautos nəhmtɨnmɨn
mərsɨn ohniəu, motol=pən e nəhmtɨtəmah, məmə nəhmtɨtəmah otəhlan, nəkoteruh
vivi nati lan.

19 Nətəmimi mɨn ko rəfin nətəm iəkolkeikei pɨk ilah, iəu iətəghati əskasɨk kəm
lah mətəgəu əhruahru ilah. Tol lanəha, təuvɨr məmə nɨkitəmah otɨmɨs=pa lak, kəni
motəuhlin=pa e noliən tərah mɨn rəhatəmah. 20 !Otətəlɨg-to! Iəu iatəhtul e namtɨhluə,
mətəhti-əhti doə o nuvnəiən imə. Nəmə iətəmi kəti tətəu nəuiak kəni terəh e doə, kəni
iəkuvən imə kəni mauən itɨmlaumin.

21 Iəu iəmol win e nəluagɨniən kəni mətəharəg-pəri itɨmlau rəhak Tatə e rəhan jeə,
mətuarmənɨg. Kəni e noliən kətiəh əmə, iətəmi otol win e nəluagɨniən, iəu iəkegəhan
məmə otəharəg itɨmlaumin e rəhak jeə, mətuarmənɨg itɨmlaumɨn.

22 Itəmah rəfin matəlgɨtəmah tatɨg. Otətəlɨg vivi, kəni motəhrun nəghatiən mɨn u
iətəmNarmɨn Rəha Uhgɨn tətəni=pɨnə kəmniməfaki mɨn.”

† 3:10 Jon17:15 ‡ 3:11 “Nətəouiən” əha, tətəghati lan, in kəfəfaukəti kəmol enɨmalɨnɨgi, uənarmɨnɨmalɨnɨgi kəmol
ekol, kənikətəfəfau=pənerəhn-kapə iətəmtəmolwinenaiuiən. KəniKrɨstootəfəfau=pɨnəkəfəfaue rəhn-kapə iətəmimi
o rəhan nəhtul əskasɨkiən. Iətəmimi u otəkeikeimateh vivi o nətəmimɨn ko nətəmkotolkeikeiməmə okotos rəkɨs ohni.
Inu, innəghatiən əuhlinməmə ilahokəsotəpəhiənnəhtul əskasɨkiənməmə ilahokəsotəmkarəpəiənenətəouiənrəhalah,
inu, nəmiəgəhiən itulɨn ilah Krɨsto. § 3:14 “Nəukətɨ natimnati rəfin iətəm Uhgɨn təmol,” nɨpətɨn keiu e nəghatiən
Kris. Iesu in Nəukətɨn, nɨpətɨn ko, in təmol natimnati rəfin; kəni in mɨn in Iərmənɨg e natimnati rəfin. * 3:14 Jon
1:1-3; Kol 1:16; Nəh1:17 † 3:17 Jon tətəninəghatiən əuhlinunɨpətɨn təniməmə, e nəhmtɨUhgɨn, nəmiəgəhiənrəhalah
təsəhruahruiənməsəhmeniən. ‡ 3:18 Job 23:10; Mal 3:2-3; 1Pitə 1:6-9
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4
Nəfakiən e negəu e neai

1 !Uərisɨg e natimnati mɨn u, iəməsal=pən əha, kəni mafu doə kəti təmerəh=pən əpəha
e neai! Kəni nəuian kətiəh əmə iətəm iəmətəu aupən, inko iətəm in iahgin iahgin təhmen
əmə e təui, tɨnatəghati mɨn kəm iəu, kəni tətəni=pa məmə, “Əri-to muva ikɨnu, iəkəgətun
ik e natimnati mɨn u, iətəmokəpanol.”

2 E nian kətiəh əmə, nəsanəniən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn təmol kəm iəu, kəni
iəkəsal=pən əpəha aupən mafu kig, tətəharəg-pəri e rəhan jeə, mətarmənɨg e negəu e
neai.* 3Kəni iətəmi tətəharəg ikɨn əha, iəmeruh in təuvɨrmatəlu,mətoraip-oraip, təhmen
e kəpiel təuvɨr keiu nərgɨlau ko jaspə mɨne kanilian. Kəni mərai-mərai kəti təmuvən
mɨtəlau e jeə rəhan, kəni mərai-mərai əha tətasiə təhagəhag təhmen e kəpiel təuvɨr
kəti u, emɨrəl.† 4 Kəni mɨtəlau e jeə asoli rəha kig əha, jeə nəuvein mɨn ilah tuenti-fo,
kautəhtul, kəni nətəmi asoli mɨn nətəm kəmotəhuitən, ilah tuenti-fo, kəutəharəg-pəri e
jeə. Kəməhuvən e napən ruən, kəni motəfəfau e hat mɨn rəha nɨsiaiən, iətəm kəmol e
aiən u kol tətoraip-oraip. 5Kəni ikɨn əha, jeə rəha kig tətatɨg ikɨn, tətoraip, kəni kaluəluə
tɨtatɨperəh matiet ikɨn. Aupən e jeə rəha kig, nəuanɨsiə ilah səpɨn kautohuəu. Inəha,
narmɨn rəha Uhgɨn ilah səpɨn.‡ 6 Kəni ikɨn əha aupən e jeə rəha kig, nati kəti mɨn əha
ikɨn təhmen e nɨtəhi, mətəu təhmen e kɨlas, iətəm tatəlu, mətoraip-oraip.
E nəlugɨn ikɨn əha, kəni tɨtəlau e jeə rəha kig u, nati nəuvein əha ikɨn, ilah kuvət, iətəm

kautəmiəgəh, kautəhtul. Kəni nəhmtɨlah tepət tepət, tatəpeir=pən əmə e nərfɨlah mɨne
nəmtahlah mɨne. 7 In aupən, təhmen e laion, kəni iətəm tol keiu lan, təhmen e kau
iərman nahgin tepət, kəni iətəm tatol kɨsɨl lan, rəhn-kapə təhmen e iətəmimi, kəni iətəm
tatol kuvət lan, təhmen e məlɨkɨm iətəm tatiuvɨg. 8Nati mɨn əha iətəm kautəmiəgəh, ilah
kuvət, mətəu nɨməlməlɨlah kətiəh kətiəh ilah sikɨs, kəni nəhmtɨlah tɨrəuei əpnapɨn əmə
ilah, muvən əpəha e nəve nɨməlməlɨlah ləhtəni ikɨnmɨne. Nian rəfin ilah kəutani nəpuən
lapɨnmɨne lənian, məsotəmeigiən, kəutani məmə:

“!Iərmənɨg Uhgɨn Nahgin Tepət Pɨk Agɨn
in tasim, tasim, tasim pɨk agɨn,

iətəm in tətatɨg rəueiu,
təmətatɨg itulɨn,

otəpanatɨg itulɨn!”§
9 Kəni nati mɨn kəha u kəutəmiəgəh, kautəni nɨpəhriəniən e nepətiən rəha Uhgɨn, kəni
mautəfən nɨsiaiən kəm in, kəni mautəni tagkiu kəm kig iətəm tətəharəg-pəri e rəhan jeə,
mətarmənɨg,mətatɨg itulɨn, naunun tɨkə. 10Kəniniannatimɨnkəhaukəutəmiəgəhkautol
lanəha, kəninətəmiasoli nətəmkəmotəhuitən, ilah tuenti-fo, koteiuaiumautɨsinnəulɨlah
kəm in, iətəm tətəharəg-pəri e rəhan jeə, mətarmənɨg, kənimautəfaki kəm in iətəm tətatɨg
itulɨn, naunun tɨkə. Ilah kəutɨsin nəulɨlah kəm in, kəni nɨpənəgɨlah təou nɨftəni, kəni ilah
kautəpeg rəkɨs rəhalah kəfəfau mɨn rəha nɨsiaiən, kəni mautəlɨn aupən e rəhan jeə, kəni
mautəni məmə,
11 “Rəhatɨmah Iərmənɨg Uhgɨn,
Ik nəkəhruahru, məhmen agɨnməmə onəkos nəni-viviən rəfin,
mɨne nɨsiaiən rəfin,
mɨne nəsanəniən rəfin,
mətəu-inu ik nəmol natimnati rəfin.
Ik nəmol ilahmətəu-inu ik nəmolkeikei məmə ilah okotatɨg.
Kəni mətəu-inu ik nəmolkeikei lanəha lan, ilah kəutatɨg əhanəh.”
* 4:2 Esik 1:26-28 † 4:3 Jaspə nəmə təhro in kəpiel əmehmtə, kəni kanilian nəmə təhro in kəpiel ərarəuv. Emɨrəl
mɨn əha, kəpiel əmehmtəmɨn. Kitahkotəruru əhruahrukalə rəhalah iətəmin tətəni,mətəunati nak iətəmJon təmeruh,
inko, kalə təuvɨr mɨn, kotəuvɨr, mautoraip-oraip. ‡ 4:5 Afin-to futnot e Nəh 1:4. § 4:8 Eks 3:14
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5
Nətɨ sipsip təmuahru

e nauəuə iətəmkəmaiu-aiu
1 Kəni əmeiko, iəmafu kig tətəharəg-pəri e rəhan jeə, kəni matos nauəuə kəti e nəhlmɨn
maru iətəmkəmaiu-aiu, kəni nauəuə ko kəmətei=pənnati e nɨkalɨnpətimil, kəni kəmaiu-
aiu kuvan-ərain kau səpɨn məmə otaskəlɨm tiəkɨs.* 2 Kəni iəmeruh agelo əsanən kəti
tətagət əfəməh mətəni pətɨgəm məmə, “?Pəh u in təhmen məhruahru məmə otoh rəkɨs
nati iətəm kəmuvan-ərain e nauəuə u lan, kəni migaru lan?” 3Mətəu iətəmimi kəti tɨkə
u ilɨs e negəu e neai, uə ləhtəni e nəhue nɨftəni, uə nɨki nɨftəni, kəti ko in təsəhruahruiən
o nigaruiən e nauəuə u, mafin. 4Kəni iəmətasək mətasək, mətəu-inu kəsehiən iətəmimi
kəti iətəm təhmen məhruahru o nigaruiən e nauəuə u mafin. 5 Kəni eldə asoli mɨn
u kəti iəhuitən təni=pa kəm iəu məmə, “!Sasəkiən! Məsal=pən-to meruh, Laion rəha
Nəuanɨləuɨs rəha Juta,† innəukətɨTefɨt,‡ in tɨnolwin rəkɨs enəluagɨniənrəhan. Tol lanəha,
in təhruahru agɨn o nigaruiən e nauəuə kəha, kənimeatuv rəkɨs nati əha ilah səpɨn iətəm
kəmuvan-ərain lan.”

6Kəni əmeiko iəkafu Nətɨ Sipsip, tətəhtul əpəha e nəlugɨn e jeə rəha kigmɨne nati kuvət
u kəutəmiəgəh mɨne nətəmi asoli mɨn nətəm kəmotəhuitən. Nətɨ Sipsip u, nəkafu məmə
kəmohamu rəkɨs. Kəni rəhnəpati ilah səpɨn,§ kəni nəhmtɨn ilah səpɨn mɨn, ilah kəha,
kəutəhtul o narmɨn rəha Uhgɨn ilah səpɨn iətəm təmahli pətɨgəm ilah kəhuvən e nəhue
nɨftəni. 7 Nətɨ Sipsip əha, təmuvən meapən mos rəkɨs nauəuə u e rəhn maru kig iətəm
tətəharəg-pəri e rəhan jeə. 8 Kəni nian in tɨnaskəlɨm nauəuə kəha, kəni nati mɨn əha u
kəutəmiəgəh ilah kuvət, mɨne nətəmi asoli nətəm kəmotos nəhuitən ilah tuenti-fo, ilah
kəutasiəulɨnnəulɨlah oNətɨ Sipsip,moteiuaiu, nɨpənəgɨlah tatek nɨftəni. Ilah rəfinkautos
hap* mɨn mɨne pesɨn mɨn iətəm kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip, təriauəh e nati pien-
pien mɨn iətəm nəmiəvɨn təuvɨr. Kəni nati pien-pien u, in təhmen e nəfakiən mɨn rəha
nətəmimi rəha Uhgɨn.†

9 Kəni nati mɨn kəha kautəmiəgəh ilah kuvət mɨne nətəmi asoli nətəm kəmotəhuitən,
kəmautani nəpuən vi kəti məmə,
“Ik nəkəhruahru, məhmen agɨn o nələsiən nauəuə u,
kəni meatuv rəkɨs nati mɨn iətəmkəmuvan-ərain lan,
mətəu-inu kəmohamu ik,
kəni məmos nəhmtɨ nətəmimi e nɨram
məmə ilah rəha Uhgɨn.
Kəni ilah kəmotsɨ=pən e nəuanɨləuɨs mɨn rəfin,
mɨne nəghatiənmɨn rəfin,
mɨne nɨtəni mɨne rəfin,
mɨne nətəmi nɨlosɨlah tol pɨsɨn pɨsɨnmɨn,
10kəni nəmol ilah kotatɨg ahgəl rəhan narmənɨgiən,
kəni ilah rəham pris mɨn,
kautol uək rəha Uhgɨn rəhatɨmah.
Ilah okotarmənɨg e nəhue nɨtəni.”

11Kəni iəkəsal-pen mɨnmafu, kəni mətəumɨn nəuia nagelo mɨn tepət tepət, ko kəruru
nafiniən. Kəmotəhtul, motɨtəlau e jeə rəha kig, mɨne nati mɨn iətəm kəutəmiəgəh, mɨne
nətəmi asoli mɨn nətəmkəmotəhuitən. 12Kəni ilah kəutani əfəməh nəpuənməmə:
“!Nətɨ Sipsip iətəmkəmohamu,
in təhruahruməhmen agɨnməmə kotəni-vivi in,
* 5:1 E nian əha, nauəuə rəfin kəmaiu-aiu. Kotos mapepe əfəməh kəti kəni kaiu-aiu. Kəni nəmə iətəmi asoli kəti
tolkeikei məmə nətəmimi əpnapɨn əmə okəsotafiniən, kəni in tuvan-ərain=pən nati kəti e nɨfɨfɨn, məmə taskəlɨm tiəkɨs
mapepe. † 5:5 Jen 49:9-10 ‡ 5:5 Aes 11:1 § 5:6 Afin-to futnot e Nəh 1:4 * 5:8 “Hap,” in nati kəti katoh
tətani nəpuən, təhmen e kitar. † 5:8 Sam 141:2
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mətəu-inu tatos rəfin nəsanəniən,
mɨne nautə, mɨne neinatɨgiən,
mɨne nahgin, mɨne nepətiən əhagəhag!
!Təuvɨr agɨnməmə kautɨsiai in!”

13 Kəni iəmətəu mɨn natimnati rəfin iətəm Uhgɨn təmol e negəu e neai, mɨne nəhue
nɨftəni, mɨne Ima Nətəm Kəmohmɨs Ikɨn, mɨne e nɨki nɨtəhi, mɨne natimnati mɨn rəfin
iətəmkautatɨg e lah, ilah rəfin kautəni məmə:
“Pəh nəni-viviən mɨne nɨsiaiən tatuvən o kig iətəm tətəharəg-pəri e rəhan jeə mɨne Nətɨ

Sipsip,
mətəu-inu in tatos nepətiən əhagəhagmɨne narmənɨgiən.
!Pəh nəni-viviənmɨne nɨsiaiən tuvən o lau,
kəni tatuvən, matuvən, matuvən, naunun tɨkə!”

14Kəninatimɨnkəha ilahkuvət u kəutəmiəgəh, kotəniməmə, “!Əuəh!” kəninətəmiasoli
mɨn nətəm kəmotəhuitən kotɨsin nəulɨlah ohni, məuteiuaiu, nɨpənəgɨlah tatek nɨftəni,
məutəfaki kəm in.

6
Nətɨ Sipsip təmatgəhli nati iətəmkəmuvan-ərain

e nauəuə iətəmkəmaiu-aiu lan
1 Kəni iəmeruh Nətɨ Sipsip nian in təmatgəhli rəkɨs nati kəti iətəm kəmuvan-ərain e
nauəuə kəmaiu-aiu lan. Kəni əmeiko, nati kəutəmiəgəh u kəti ilah kuvət tagət əfəməh
e nəuian kəti təhmen e kaluəluə, məmə, “!Va-to!” 2 Iəkəsal-pəri mafu əhos kəruən kəti.
Iətəm tətasuə lan tatələs nɨfagə, kəni kəməfəfau=pən e hat rəha nɨsiaiən kəm in, təhmen
e hat rəha iətəm tɨnol win rəkɨs e nəluagɨniən. In təmaiu matuvən təhmen e iətəm təmol
win e nəluagɨniən, kəni matuvənmɨnməmə otol mɨnwin.

3NianNətɨ Sipsip təmatgəhli rəkɨs nati tatol keiu lan, iətəmkəmuvan-ərain nauəuə lan,
kəni iəmətəu nati miəgəh u iətəm tatol keiu lan təni məmə, “!Va-to!” 4 Kəni əhos pɨsɨn
kəti mɨn iətəm tərəuvarəuv təhmen e nɨrə, təmaiumuva. Iətəmi tətasuə lan, kəməfən nisə
asoli rəha nəluagɨniən kəm in. Kəni Uhgɨn təmegəhan=pən e nepətiən məmə otos rəkɨs
nəməlinuiən iətəm tətatɨg e nəhue nɨftəni, məmə nətəmimi kəutəluagɨn əməmautohamu
ohamu ilahmɨn ikɨnmɨn rəfin.

5KəninianNətɨSipsip təmatgəhli rəkɨsnati tatol kɨsɨl lan, kəni iəkətəunatimiəgəh iətəm
tatol kɨsɨl lan, təni məmə, “!Va-to!” Kəni iəkəsal-pəri mafu əhos kapɨn kəti. Iətəm tətasuə
lan tətələs skel* kəti. 6Konu iəmətəu nəuian kəti tatsɨ=pən e nəlugɨn e nati kəutəmiəgəh
mɨn ilah kuvət, mətəni məmə, “Uvən, kəmegəhan lam məmə nəkəhrun nosiən nəumɨs e
nɨtənimɨn, kəni ilah okotəkeikeimotərəkɨnməni asoli o nosiənnauəniənnəuannəuvetɨn
əmə. Mətəuonəsərəkɨniənnəukətɨnɨgi olifmɨn iətəmkatol oiel e nəuan, kəni nəsərəkɨniən
nəukətɨ nɨləuɨs u krep iətəmkatol wain lan.”

7 Nian Nətɨ Sipsip təmatgəhli rəkɨs nati tatol kuvət lan, iətəm kəmuvan-ərain nauəuə
lan, kəni iəkətəu nati miəgəh iətəm tatol kuvət lan, tətəni məmə, “!Va-to!” 8 !Kəni iəkəsal-
pəri mafu əhos kəhmtau kəti! Iətəm tətasuə lan, nərgɨn u Nɨmɨsiən, ilau iətəmimi kəti,
nərgɨn u, Nəuanpən tatuərisɨg lanmətian. Kəmuos nepətiənməmə okohamu nətəmimi e
nau mɨne nəumɨs mɨne nɨmɨsiən mɨne nati miəgəh arpɨn mɨn. Kəmuos nepətiən lanəha,
təhmen e nəven nəhue nɨftəni kətiəh, muəpəh əmə nəuvetɨn kɨsɨl.

9Kəni nian Nətɨ Sipsip təmatgəhli rəkɨs nati tatol faif iətəmkəmuvan-ərain nauəuə lan,
iəkəsal=pən əpəha e nəve oltə,† ləhtəni ikɨn, mafu nətəm kəmohamu ilah mətəu-inu ilah
kəmotəhtul əskasɨk o nəni pətɨgəmiən nəghatiən rəha Uhgɨn. 10 Ilah kəutauɨn əfəməh
mautəni=pən kəm Uhgɨn məmə, “Ik nəkarmənɨg e natimnati rəfin, ik nəkasim, kəni ik
* 6:5 E nian rəha nəumɨs, kəni nətəmimi kotakil natimnati o nəuəriən nauəniən. † 6:9 Oltə u, in tepɨl kəti tətəhtul
əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni katol sakrifais mɨn ikɨn. Kəni nətəmi mɨn u, nəmə təhro ilah kotəhmen əhruahru e
sakrifais kəti iətəm tatuvən o Uhgɨn.
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nɨpəhriəniən. ?O nəhgɨn mɨne kəni ik onəkələhu nəghatiən məmə nətəmimi rəha nəhue
nɨftənikəmotol tərah, kənimolnalpɨniənkəmlahonati iətəmkəmotol e tɨmah? ?Onəhgɨn
nəkalpɨn nɨtai nɨratɨmah e nətəmimɨn əha?”

11Kəmotəni lanəha, kəni kəməfən napən ruən kəm lah rəfin. Mətəu kəməni=pən kəm
lah məmə okotəmeig mɨn nəuan nəuvetɨn əmə mətəuarus nəmpə apiəpiə rəha pialah
mɨn mɨne nəuvɨnɨlah mɨn, otuva pɨpɨm məhmen. Pialah mɨn mɨne nəuvɨnɨlah mɨn u,
nətəmimimɨn rəha Iesu, nətəmokəpanohamu ilah o rəhalah nəhatətəiən.

12 Kəni nian Nətɨ Sipsip təmatgəhli rəkɨs nati tatol sikɨs iətəm kəmuvan-ərain nauəuə
lan, kəni əmeiko, nəmig asoli kəti təməlauəl. Mɨtɨgar təmapinəpu agɨn, kəni məuɨg
təmərarəuv agɨn təhmen e nɨrə.‡ 13 Kəni məhau mɨn əpəha ilɨs e neai kəmotəmei=pən
e nəhue nɨftəni, təhmen e nəua nɨgi iətəm nɨmətagi asoli təmarɨgrɨg e nəuan pɨkɨs
tɨmərəgrəg. 14 Kəni neai təmɨkə təhmen e napən kəmaiu-aiu kələs kagɨm.§ Kəni nɨtəuət
mɨnmɨne nɨftəni mɨn kəmotagɨme nɨmeilahmɨn.

15Kəni nətəmimi rəfin agɨn, inu kig mɨn rəha nəhue nɨftəni mɨne iərmənɨgmɨn, nətəmi
asolimɨnrəha soldiəmɨn, nətəmi rəhalahnautə tepət,mɨnenətəmikautosnepətiən,mɨne
slef mɨn rəfin, mɨne nətəmi səniəmə slef mɨn, ilah rəfin kəmotəhluaig e nɨpəg kəpiel asoli
mɨn, mɨne nɨkalɨ kəpiel asoli mɨn, mɨne nɨkalɨ kəpiel mɨn əpəha e nɨkalkalɨ nɨtəuət asoli
mɨn.* 16 Kəni ilah kəmotasək əfəməh=pən o nɨtəuət mɨn mɨne kəpiel asoli mɨn məmə,
“Okotəmei, motoh-ərain itɨmah, motəhluaig e tɨmah o nəhmtɨ kig u iətəm tətəharəg-pəri
e rəhan jeə, mɨne o niəməha rəha Nətɨ Sipsip,† 17mətəu-inu nian asoli kəgɨn agɨn lan rəha
niəməha rəhalau tɨnuva. ?Kəni pəh u in təhrun nəhtuliən?”‡

7

144,000 kəmolmak e lah
məmə rəha Uhgɨn
1 Kəni əmeiko iəkafu agelo kuvət kəutəhtul=pən e kaugə ilah kuvət e nəhue nɨftəni.
Kəmotəmkərain rəfin nɨmətagi kuvət e kaugə kuvət rəha nəhue nɨftəni, məmə nɨmətagi
otɨkə e nəhue nɨftəni, mɨne nɨtəhi, mɨne nɨgi mɨn.* 2 Kəməfən nəsanəniən kəm lah o
nərəkɨniən nɨftəni mɨne nɨtəhi. Kəni iəkəsal=pən mafu agelo kəti mɨn tatsɨ-pah, tatələs
nati kəti iətəm Uhgɨn u iətəm tətəmiəgəh, otos o noliən mak rəhan lan. Kəni in tətəghati
əfəməh=pən kəm nagelo mɨn u kuvət, məmə, 3 “!Otəpəh pɨpɨm! Sotəhlmaniən e nɨmətagi
məmə otəsərəkɨniən nəhue nɨftənimɨne nɨtəhimɨne nɨgimɨn, pəh iəkotol=pən pɨpɨmmak
rəha Uhgɨn rəhatah e nɨpənəgɨ noluəkmɨn rəhan.”†

4-8 Kəni iəmətəu nəmpə rəha nətəm kəmotos mak u rəha Uhgɨn. Nətəmimi 144,000
kəmohiet rəkɨs e nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel, ilah kəmotos mak əha:‡

‡ 6:12 Joel 2:31; Uək 2:20 § 6:14 Aes 34:4 * 6:15 Aes 2:10,19-22 † 6:16 Hos 10:8 ‡ 6:17 Joel 2:11; Mal
3:2 * 7:1 Nɨmətagi kuvət əha, ilah nɨmətagi rəhanərəkɨniən təhmen əmə e inəha eDan 7:2mɨne Jer 49:36-38. † 7:3
2Kor 1:22; Efəs 1:13 ‡ 7:4-8 144,000=12×12×1000. Nəmpə u 12 tətəgətun nətəmimi rəha Uhgɨn, təhmen e nəuanɨləuɨs
mɨn rəha Isrel e Oltestɨmɨn, mɨne 12 aposɨl mɨn e Niutestɨmɨn. 1,000=10×10×10. Kəni nəmpə u 10 tətəgətun nətəlɨgiən u
“təməhmen vivi.” Kəni ko tol lanuməmə 144,000 tətəgətun “nətəmimimɨn rəfin rəha Uhgɨn.”



NƏHAN-ƏHANIƏN 7:9 491 NƏHAN-ƏHANIƏN 7:17

rəha Juta 12,000
rəha Rupɨn 12,000
rəha Kat 12,000
rəha Aser 12,000
rəha Naptali 12,000
rəhaMənase 12,000
rəha Sɨmion 12,000
rəha Lifai 12,000
rəha Isəkar 12,000
rəha Sepulun 12,000
rəha Josɨp 12,000
rəha Benjəmɨn 12,000

Nɨmənin nətəmimi nətəmkəməhuvən e napən ruən
9 Uərisɨg e natimnati mɨn u, iəməsal=pən əpəha aupən, mafu nɨmənin nətəmimi tepət
tepət, ko kərurunafiniən.§ Ilahkautsɨ=pənenɨtənimɨn rəfin,mɨnenəuanɨləuɨsmɨn rəfin,
mɨne nəghatiən mɨn rəfin, kəni nɨlosɨlah tol pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Ilah kautəhtul aupən e jeə
rəha kig, mɨne Nətɨ Sipsip. Ilah kautəhuvən e napən ruənmɨn, kəni mautos nɨmalɨ nəmɨl
e nəhlmɨlah. 10Kəni mautagət əfəməhmautəni məmə,
“Uhgɨn rəhatah iətəm tətəharəg-pəri e rəhan jeə, mətarmənɨg, ilau Nətɨ Sipsip, ilau əha

kəmuol suaru o nosmiəgəhiən itah.”
11 Nagelo mɨn rəfin ilah kautəhtul motɨtəlau e jeə rəha kig, kəni mɨtəlau mɨn e nətəmi
asoli mɨn nətəm kəmotos nəhuitən, mɨne nati kəutəmiəgəh mɨn u, ilah kuvət. Ilah
mautɨsin=pən nəulɨlah aupən e jeə rəha kig, moteiuaiu, nɨpənəgɨlah tatek nɨftəni, kəni
məutəfaki kəmUhgɨn, 12mautəni məmə:
“!Əuəh! !Amen! !Nɨpəhriəniən! Rəhatah Uhgɨn təuvɨr pɨk, mətəhagəhag vivi.
!In teinatɨg teinatɨg, təsanən, nahgin tepət!
!Pəh kotəni-vivi in, motɨsiai in, kəni motəni tagkiu kəm in mautəhuvən mautəhuvən

naunun tɨkə! !Əuəh!”
13Kəni əmeiko, nətəmi asoli nətəm kəmotos nəhuitən mɨn u kəti tətapuəh ohniəu məmə,
“?Pəhmɨn əha kautəhuvən e napən ruən? ?Kəni ilah kəmotsɨ=pən iə?”
14Kəni iəkuhalpɨnməmə, “Iətəmi asoli. Ik əmə nəkəhrun.”
Kəni in təni məmə, “Nətəmi mɨn əha, ilah kəha kəmohiet rəkɨs e nahməiən asoli; ilah
kəmoteikuas e rəhalah napən kəni motol təruən e nɨra Nətɨ Sipsip. 15Kəni tol lanəha,
ilah kautəhtul aupən e nəhmtɨ Uhgɨn, iətəm tətəharəgmətarmənɨg,
kəni mautəfaki kəm in e nərauiəmɨne lapɨn e Rəhan Nimə;
kəni kig u Uhgɨn iətəm tətəharəg-pəri e jeə,
in otahgəl kəm lahmɨn nian rəfin.
16 Ilah, ko nəumɨs təsus mɨniən ilah,
kəni ko kəsotəuauəmɨniən.
Kəni nərauiə təsəhgi mɨniən ilah,
nəpiapeiən asoli rəhamɨtɨgar otəsəhgi mɨniən ilah,
17mətəu-inu, Nətɨ Sipsip iətəm tətəharəg e nəlugɨn e jeə rəha kig,
in otateh ilah təhmen e iətəmimi rəha nehiən sipsip.
In otit ilah, matuvən o nəhmtɨ nəhumiəgəh,*
kəni Uhgɨn otafəl rəfin nəhu nəhmtɨlah.”

8
Pesɨn rəha nati pien-pien
§ 7:9 Jen 15:5 * 7:17 Sam 23:2; Aes 49:9-10; Jon 4:10; 7:37-38; Nəh 22:1,17
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1Nian Nətɨ Sipsip təmatgəhli rəkɨs nati tatol səpɨn iətəmkəmuvan-ərain nauəuə lan, kəni
nagətiən təmɨkə əpəha e negəu e neai o nian əkuəkɨr kəti, təhmen e uan haf auə.*
2Kəni əmeiko iəkafu nagelo mɨn səpɨn u kəutəhtul aupən e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni ilah rəfin
kautos təui.†
3 Kəni agelo kəti mɨn, in tatɨtol pesɨn kəti iətəm kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip,
kəməmki=pən nati pien-pien lan. Təmɨtol muvaməhtul aupən e oltə. Kəməfən nati pien-
pien tepət‡ kəm in,məmə otol=pən e nəfakiənmɨn rəha nətəmimi rəhaUhgɨn, kəniməfən
ilaukəmUhgɨn,muvan əpəhaeoltəkəmoleaiənukol tətoraip-oraip, iətəmtətəhtulaupən
e jeə rəha kig. 4Nəhanɨgəm rəha nati pien-pien mɨn, mɨne nəfakiən mɨn rəha nətəmimi
rəha Uhgɨn, iətəm agelo tətəmki e nəhlmɨn, kəmotəri məhuvən o Uhgɨn. 5 Kəni əmeiko
agelo təmɨtol pesɨn, kəni məmki=pən nɨgəm lan, iətəm tatuəu e oltə, kəni mauvəregɨn
pətɨgəme nəhue nɨftəni. Kəni əmeiko, kaluəluə təmatɨperəh, kəni nəmig təməlauəl.§
Təuimɨn
6Kəni nagelo səpɨn nətəmkautos təui mɨn, kəmotəhtul maru o nahliən təui.
7 Kəni agelo iətəm tətaupən, təmahli rəhan təui. Kəni əmeiko, nɨpɨspɨsɨ ais mɨne nɨgəm
iətəm kəmol fɨləh-fɨləh ilahal nɨrə, kəmauvəregɨn=pən e nəhue nɨftəni. Təmuəu mus
nəuvetɨ nɨftəni kətiəh, məpəh əmə nəuvetɨn keiu, konu təmuəu mus nɨgi mɨn nəuvetɨn
kətiəh, məpəh əmə nəuvetɨn keiu, kəni təmuəumus nɨmanuvehli mɨtə tuəu rəfin.
8 Kəni agelo iətəm tatol keiu lan in təmahli rəhan təui, kəni nati kəti təhmen e nɨtəuət
asoli, iətəm tatuəu, kəməraki=pən lan əpəha itəhi. Kəni nəuvetɨ nɨtəhi kətiəh təmol nɨrə,
məpəh əmənəuvetɨnkeiu. 9Kəni təmərəkɨnnatimiəgəhmɨn iətəmkautatɨg itəhi nəuvetɨn
kətiəh, məpəh əmə nəuvetɨn keiu, kəni mərəkɨn mɨn negəu mɨn nəuvetɨn kətiəh, məpəh
əmə nəuvetɨn keiu.
10 Kəni agelo iətəm tatol kɨsɨl lan, təmahli rəhan təui. Kəni məhau asoli kəti təmsɨpəri,
matuəu təhmen e nəuanɨsiə. Təmsɨpəri əpəha ilɨs e neai, meiuaiu mɨmərəgrəg mus
nəuvetɨ nəhu mɨn mɨne nəhmtɨ nəhu mɨn nəuvetɨn kətiəh, məpəh əmə nəuvetɨn keiu.
11Məhau u, nərgɨn u Tarfu Tarfu. Kəni əmeiko, nəhu mɨn nəuvetɨn kətiəh kəmotarfu,
motarfu, məpəh əmə nəuvetɨn keiu. Kəni nətəmimi tepət nətəmkəmotəmnɨmnəhu arfu,
kəmohmɨs.
12 Agelo iətəm tatol kuvət lan, təmahli rəhan təui. Kəni nati kəti təmoh mɨtɨgar, mɨne
məuɨg mɨne məhau mɨn, mol nəuvetɨ mɨtɨgar kətiəh təmapinəpu, məpəh əmə nəuvetɨn
keiukətiauəu. Kəninəuvetɨməuɨgkətiəh təmapinəpu,məpəh əmənəuvetɨnkeiukətiauəu,
kəni nəuvetɨməhaumɨn kətiəh kəmohmɨs, kəni nəuvetɨn keiu əmə kautohuəu. E nərauiə,
kəni tətərauiə e nəuvetɨn keiu əmə, məpəh kətiəh. Kəni nian lapɨn, tatɨmɨhli e nəuvetɨn
keiu əmə, məpəh kətiəh.*
13 Kəni əmeiko iəməsal=pən, kəni mətəu məlɨkɨm kəti tatiuvɨg ilɨs e nəpuə, kəni
mətasək əfəməh mətəni məmə, “!Əui! !Əui! !Əui! !Mətəu-inko nagelo kɨsɨl mɨn əha
ikɨn okəpanəhlahli mɨn rəhalahal təui rəueiu, mənahlol nərahiən asoli okəpanluva e
nətəmimi rəha nəhue nɨftəni!”

9
Agelo iətəm tatol faif lan təmahli təui
1 Agelo iətəm tatol faif lan, təmahli rəhan təui, kəni iəmafu məhau kəti iətəm tɨnsɨ-pəri
e neai məmei=pən e nəhue nɨftəni. Kəməfən ki kəti kəm məhau kəha, o nerəhiən e
nɨpəg asoli iətəm teiuaiu agɨn. 2Nian təmerəh e nɨpəg əha, nəhanɨgəm təməri, təhmen e
nəhanɨgəmrəha iəhuei. Mɨtɨgarmɨne nəpuə kəmuapinəpu e nəhanɨgəmrəha nɨpəg asoli.
* 8:1 Hab2:20; Sef 1:7-8; Sek2:13 † 8:2 TəuimɨneBaebol, səniəmənɨlosɨnati itəhi,mətəu təui əhakəmole rəhnəpati
nati kəti. Mətəu kəruruməmə e negəu e neai kəmol təui e nak. ‡ 8:3 Nati pien-pien təhmen e nɨgipɨsi, kəni kətuvan
məmə nəhanɨgəm lan otos nəmiəvɨn u iətəm tətəpien vivi muvən o Uhgɨn. § 8:5 Eks 19:16-18 * 8:12 Aes 13:10;
Mak 13:24
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3 Konu nati kəti təhmen e pitu, ilah tepət agɨn əha, kəmohiet rəkɨs e nəhanɨgəm əha,
moteiuaiu e nɨftəni, kəni kəməfən nəsanəniən kəm lah o nusiən itəmi e nɨpikɨlah kəni
tətahmə tətahmə.
4 Kəməni=pən kəm pitu mɨn məmə kəsotərəkɨniən nɨmanuvehli mɨne nɨgi mɨn, mɨne
natimnati iətəm kauteviə e nəhue nɨftəni, mətəu okotərəkɨn əmə nətəmi mɨn ko nətəm
kəsotosiənmak rəhaUhgɨn e nɨpənəgɨlah. 5Kəni kəmegəhan e nəsanəniən kəm lahməmə
okotus nətəmimimotol nahməiən kəm lah oməuɨg faif, mətəu kəsotohamuiən ilah. Kəni
nahməiən əha, iətəm ilah okotətəu tərah lan, tapirəkɨs agɨn nəmə nɨpikɨ velau tətei itəmi,
kətahmə.* 6E nian mɨn əha, nətəmimi okotəsal e suaru o nɨmɨsiən, mətəu ko kəsotehiən.
Okotolkeikei məmə okohmɨs, mətəu ko kəsohmɨsiən.
7 Iəmafu pitu asoli mɨn əha, ilah kotəhmen e əhos mɨn iətəm kəmotəhtul maru o
nəluagɨniən. Ilah kəmotəfəfau e nati kəti təhmen e kəfəfau rəha kig iətəm kəmol e
aiən u kol tətoraip-oraip, kəni rəhn-kapə lah təhmen e rəha iətəmimi. 8 Nəuanulah
təfəməh təhmen e nəuanu pətan, kəni nəhluvlah tasɨlə təhmen e nəhluv laion. 9Nɨlosɨlah
tɨkɨmkɨm təhmen e nati katuvən lan o nəluagɨniən, kəmol e aiən, kəni nɨməlməlɨlah
kəutəlɨpə təhmen e nɨləkɨt-ləkɨtiən rəha əhos mɨn kautiuvi jariot mɨn tepət kəutaiu e
nəluagɨniən. 10 Nɨpikɨlah tatus itəmi kətahmə tapirəkɨs agɨn nian velau tətei itəmi e
nɨpikɨn.† Ilah kautos nəsanəniən e nɨpikɨlah o noliən nahməiən kəm nətəmimi o məuɨg
faif. 11 Ilah, rəhalah kəti əha ikɨn iətəmi asoli, in iərmənɨg rəha nɨpəg asoli iətəm teiuaiu
agɨn. E nəghatiən rəha nətəm Isrel, kətəni nərgɨn məmə Apaton, nɨpətɨn u Iərəkɨn, kəni e
nəghatiən Kris, kətəni məmə Apolion.
12 ! Əui! Nərahiən aupən tɨnol naunun, mətəu əui, əui, nərahiən keiu mɨn əha ikɨn
okəpaniəuva.
13 Kəni əmeiko, agelo iətəm tatol sikɨs lan təmahli rəhan təui. Kəni iəmətəu nəuian kəti
təmsɨ=pən əpəha e nɨki rəhnəpati ilah kuvət rəha oltə u kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip,
kəni tətəhtul aupənenəhmtɨUhgɨn.‡ 14Kəninəuian əha təməni=pənkəmagelo iətəmtatol
sikɨs lan u tətələs təui, məmə, “Ɨtɨs nagelo mɨn u ilah kuvət iətəm kəməlis ilah kəmki=pən
əpəha e nəhu asoli Iufretis.” 15 Tol lanəha, təmɨtɨs ilah. Nagelo mɨn əha, ilah kuvət,
kəməlɨn ilah kautəhtul maru u rəueiu o auə əhruahru u, mɨne nian əhruahru u, mɨne
məuɨg əhruahru u, mɨne nu əhruahru u, məmə okotohamu nətəmimi rəha nəhue nɨftəni
nəuvetɨn kətiəh, motəpəh keiu. 16 Kəni iəmətəu nəmpə rəha soldiə mɨn rəhalah, nətəm
kəutasuə e əhos, kəni ilah rəfin tu-hanrɨt-miliən nətəmimi.
17Kəni e nəməhlairiən rəhak, iəmafu əhos mɨn əha mɨne nətəmimi kəutasuə e lah kotol
lanu lan. Rəhalah aiən iətəm tətəuveg nɨmankɨlahalah, in tərəuvarəuv təhmen e nɨgəm,
mol vivi nəugɨ naris, kəni mauiəh. Rəhn-kapə əhos mɨn u, kotəhmen e rəhn-kapə laion
mɨn, kəni nɨgəmmɨne nəpieniən tərah§mɨne nəhanɨgəmkəhalɨsɨ=pən e nɨpəgnəualah.
18 Kəni nərahiən asoli milahal u iətəm kəmhliet e nɨpəgnəualah, ilahal kəmlohamu
nətəmimi e nəhuenɨftəni nəuvetɨnkətiəh,mɨləpəh əmənəuvetɨnkeiu. 19Nəsanəniən rəha
əhos mɨn əha, tatsɨ=pən e nɨpəgnəualah mɨne nɨpikɨlah. Mətəu-inu nɨpikɨlah təhmen e
sɨneik, iətəm rəhn-kapə tətatɨg e nɨpikɨlah. Kəni əhos mɨn əha, kautus mɨn nətəmimi e
nɨpikɨlah.
20 Kəni nətəmimi mɨn u, nərahiən milahal əha kəməsohamuiən ilah, ilah
kəməsotəuhliniən nətəlɨgiən rəhalah e natimnati mɨn iətəm ilah kautol. Kəməsotəpəhiən
nəfakiən kəm iərmɨs mɨn mɨne narmɨ nati mɨn iətəm kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip,
mɨne sɨlfə, mɨne prons,* mɨne kəpiel, mɨne nɨgi, nati əpnapɨn məmə, ilah u narmɨ nati
əmə, iətəm kəsotafuiən nati, mɨne məsotətəuiən nati, mɨne məsotaliuəkiən. 21 Kəni ilah
* 9:5 Nəghatiən Kris əhruahru təməsəniən nahməiən rəha nɨpikɨ velau. In təməni nahməiən rəha “skopion,” in nati
kəti tətəu itəmi e nɨpikɨn. † 9:10 Afin-to futnot rəhaNəh 9:5. ‡ 9:13 Oltə u, in tepɨl kəti tətəhtul əpəha eNiməRəha
Uhgɨn, kəni katol sakrifais mɨn ikɨn. Rəhnəpati mɨn əpəha e kaugə mɨn. § 9:17 Nəpieniən tərah əha, in təhmen e
nəmiəvɨ nərəuas. * 9:20 Prons, in aiən kəti, mətəu rəhan kalə təhmen e kol.
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kəməsotəuhliniən nətəlɨgiən rəhalah o nohamuiən itəmi, nəmkiən nərɨk, noliən kləpə,
noliənmasig, nɨtəuiən iərmanmɨne nɨpətan, mɨne nakləhiən.

10
Agelo iətəm təmos nauəuə əkəku
1 Kəni əmeiko iəkafu agelo kəti mɨn nahgin tepət tatsɨ-pəri e negəu e neai. Tatuvən e
nəpuə təhmen e rəhan napən, kəni mərai-mərai tɨtəlau e rəhn-kapə. Kəni in təhagəhag
mətasiə, təhmen e mɨtɨgar, kəni nəhlkɨn təhmen e pos asoli mil u kətiauəu e nɨgəm. 2 In
tatosnauəuə əkəkukəti iətəmkɨnegrəkɨs tətəməhli=pənenəhlmɨn. In təməfu=pənnəhlkɨn
maru e nɨtəhi kəni məfu=pən nəhlkɨn məuɨl e nɨftəni, 3 kəni in təmagət əfəməh, nəkətəu
nəuian təhmen e laion. Nian təmagət əfəməh, kəni kaluəluə təmatɨperəh mau səpɨn,
məutuhalpɨn. 4Kəni niankaluəluə təmatɨperəhmau səpɨnməutuhalpɨn rəhannəghatiən,
kəni nɨkik natəhtiməmə oiəkətei rəkɨs nəghatiən iətəm in tətəni. Mətəu inətəu nəuian kəti
tatsɨ-pəri e negəu e neai mətəni məmə, “Əhluaig e nəghatiən u iətəm kaluəluə tətəni, sətei
rəkɨsiən.”
5 Kəni əmeiko, agelo əpəha iətəm iəmafu tətəhtul=pən e nɨtəhi mɨne nɨftəni, tɨləfəri
nəhlmɨn maru, mətəgətun pəri e negəu e neai. 6 Kəni matos nonauvɨl e iətəmi tətatɨg
itulɨn, iətəm təmol negəu e neai mɨne natimnati rəfin iətəm kəutatɨg lan, mɨne nɨtəhi
mɨne natimnati rəfin iətəm kəutatɨg lan, kəni məni məmə, “!Uhgɨn otəsəhtahnin mɨniən!
7Mətəunian agelo iətəmtatol səpɨn lan otahli rəhan təui, kəni nəlpəkauiən oneuən rəhan
Uhgɨn iətəm tətəhluaig lan, in otuva mol nɨpəhriəniən lan u rəueiu. In otiet pətɨgəm=pa
təhmen əməməmə in təməni pətɨgəmaupən kəm rəhan noluəkmɨn u, iəni mɨn rəhan.”
8Kəni əmeiko, iəkətəumɨn nəuian əha təmsɨ=pən e negəu e neai, mətəni=pamɨn kəm iəu
məmə, “Uvən,mələsnauəuə iətəmkəmeg tətəməhli=pənenəhlmɨagelo iətəmtətəhtul=pən
e nɨtəhi mɨne nɨftəni.”
9Kəni əmeiko, iəkuvən mətapuəh o agelo məmə otəfa nauəuə əkəku kəm iəu. In təni=pa
kəm iəu məmə, “Os mun. Nati u otərəkɨn nərfəm, mətəu nian onəkun, tətəhiən təhmen
e sukəpak.” 10 Kəni əmeiko iəkələs rəkɨs e nəhlmɨ agelo, kəni mun mərgei. Iəmun
mətəu taurehi taurehi, təhmen e sukəpak,mətəu nian iəmərgei, təmərəkɨn nərfək, nərfək
təmərah lan. 11 Kəni kəməni=pa kəm iəu məmə, “Ik onəkəkeikei məni pətɨgəm mɨn
nəghatiən iətəmUhgɨn təməfɨnə kəm ik kəm nətəmimi nɨlosɨlah tol pɨsɨn pɨsɨn mɨn, mɨne
nətəmimi e nɨtəni pɨsɨn pɨsɨnmɨn,mɨne nətəmimi kəutəni nəghatiən pɨsɨn pɨsɨnmɨn,mɨne
kig mɨn.”

11
Iətəmimimil iətəmkəmuəhtul pətɨgəmo Iesu
1Kəni əmeiko kəməfa nəuanɨuig kəti rəhanosiənmakenati, kəni kəni=pa kəmiəu,məmə
“Uvən, mos mak e Nimə Rəha Uhgɨn, mɨne oltə, konu mafin rəfin nətəmi kəutəfaki əha
imə. 2Sosiənmak e iat, mətəu natos əməmak e nimə. Sosiənmak lanmətəu-inko kɨnəfən
rəkɨs iat əha kəm Nanihluə mɨn. Ilah okotevɨg əpevɨn e rəhak taun asim mautəhuvən
mautəhuvənmotosməuɨg ilah fote-tu.* 3Kəni iəu iəkəfənnəsanəniənkəmrəhak iətəmimi
mil iətəm kətuəhtul pətɨgəm ohniəu. Kəni okatuos əmə nati apɨn, matuəhtul pətɨgəm o
nəni pətɨgəmiən rəhak nəghatiənmɨn o nian uan-tausɨn tu-hanrɨt sikɨste.”
4 Ilau u, nəukətɨ nɨgi olif mil, mɨne nati kətaharu-pəri lait mil lan, iətəm kətuəhtul aupən
e Iərmənɨg rəha nəhue nɨftəni. 5Nəmə iətəmi tətalkut o nərəkɨniən ilau, kəni nəmnamɨ
nɨgəm otɨsɨ=pən e nohlɨlau, kəni mus rəhalau tɨkɨmɨr mɨn.† Iətəmimi iətəm tolkeikei
* 11:2 “Məuɨg fote-tu” (11:2; 13:5), in təhmen əmə e “nu kɨsɨl mɨne nɨpɨlgan,” kəni kuəhmen əhmen mɨn e “nian
uan-tausɨn tu-hanrɨt sikɨste (1,260),” kəni kɨhləhmen əhmen e “nian kətiəh, mɨne nian keiu mɨn, mɨne nian nɨpɨlgan”
(12:14). Nəmpə u təsəghatiən e nəmpə əhruahru əmə kəti, mətəu tətəgətun=pənməmə nian kəti tətuva o nian rəha nian
iəkɨs mɨnmɨne nərahiən, mətəu otol naunun nian kəti. † 11:5 2King 1:10,12
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nərəkɨniən ilau, in otəkeikei mɨmɨs lanəha. 6 Iətəmimi mil u, ilau katuos nəsanəniən o
nahtɨpəsɨgiən e nəpuəməmə nuhuən otəsəfuviən nian ilau okatuəghati matuəni pətɨgəm
nəghatiənmɨn rəhaUhgɨn.‡ Kəni ilaumatuosmɨnnəsanəniənməmə okuəuhlinnəhumɨn
kəhuva nɨrə§, konu muəhrun mɨn nərəkɨniən nətəmimi rəha nəhue nɨftəni e nərahiən
pɨsɨn pɨsɨnmɨn iətəm ilau kuolkeikei məmə okuol.*
7 Konu nian ilau kɨnətuəhtul pətɨgəm rəkɨs, kɨnuəni rəkɨs natimnati rəfin, kəni nati
miəgəh† iətəm otəri=pa e nɨpəg teiuaiu agɨn, məriauəh kəni moh ilau, mol win e lau mo-
hamu ilau. 8Nɨpətɨlau otəməhli əpəha e suaru rəha taun asoli əha, ikɨn əha kəməhti=pən
mɨn rəhalau Iərmənɨg e nɨgi kəməluau‡ ikɨn, kəməuhlin nərgɨn, məmə Sotəm uə Ijɨp,
tətəgətun=pənnoliən tərah ikɨn əha. 9Kəni nətəmimi nɨlosɨlah pɨsɨnpɨsɨnmɨn, nətəmimi e
nəuanɨləuɨs rəfin,mɨnenətəmimi enəghatiənmɨn rəfin,mɨne e kəntrimɨn rəfin, okotarfu
əmu nɨpətɨlau, motos nian apiəpiə kɨsɨl, kəni mɨne nɨpɨlgan, kəni okəsotegəhaniənməmə
kɨtənɨm ilau. 10Kəni nətəmimi rəfin rəha nəhue nɨftəni okotol lafet, motagiənmətəu-inu
ilau kɨniamɨs, kəniməutəfən natimnati kəm lahmɨn,məutagiənmətəu-inu iənimil iətəm
kəmatuol pɨk nərahiən kəm lah, kɨniamɨs.
11 Mətəu uərisɨg e nian apiəpiə kɨsɨl mɨne nɨpɨlgan tɨnuvən rəkɨs, kəni Uhgɨn təməfən
nehagiən e nɨpətɨlau kəni ilau kəmuəhtul e nəhlkɨlau. Kəni nətəmimi rəfin nətəm
kəmoteruh ilau, nəhmtɨlah təməpɨs, narmɨlah tɨkə. 12 Kəni ilah kəmotətəu nəuian asoli
kəti təmsɨpəri e negəu e neai, mətəni=pən kəm lau məmə, “Uəri miəuva u ikɨn u.” Kəni
nəpuə təmələs ilau məri muvən e neai. Kəni rəhalau tɨkɨmɨr mɨn kəmotəhtul mauteruh
ilau.
13Kəni e nian əhruahru əha, nəmig asoli kəti təman mərəkɨn nɨpɨlga lahuənu əha kətiəh
mupəh əmənain. Nəmig təmohamunətəmimi ilah rəfinsəpɨn-tausɨn, kəninətəmimi rəfin
nətəmkəməsohmɨsiən, kəmotəgɨnmotərəmrumɨn, kənimotəninɨpəhriəniənməməUhgɨn
e negəu e neai tatos nepətiən.
14 !Əui! Nərahiənasoli iətəmtatol nəmpə tu lan, tɨnol naunun. Mətəu, nərahiən iətəmtatol
kɨsɨl lan otəsuvəhiən tuva.
Agelo iətəm tatol səpɨn lan təmahli təui
15 Agelo iətəm tatol səpɨn lan təmahli rəhan təui, kəni əmeiko nəuian asoli mɨn
kəmotsɨ=pən e negəu e neai motəni məmə,
“Narmənɨgiən e nəhue nɨftəni rəfin agɨn tɨnuva rəha Iərmənɨg Uhgɨn rəhatah mɨne rəha

Krɨsto rəhan. Kəni in otarmənɨg itulɨn, naunun tɨkə.”
16Kəni nətəmi asoli nətəmkəmotos nəhuitənmɨn ilah tuenti-fo, nətəmkəutəharəg-pəri e
rəhalah jeəmɨn aupən e nəhmtɨ Uhgɨn, ilah kəmotɨsin nəulɨlah, məuteiuaiu, nɨpənəgɨlah
tatek nɨftəni, kəni məutəfaki kəmUhgɨn, 17motəni məmə,
“Iəkotəni tagkiu kəm ik, Iərmənɨg Uhgɨn Nahgim Tepət Pɨk Agɨn, iətəmi ko ik nətatɨg ko

iətəmnətatɨg rəueiu, kəni nəmətatɨg aupən,
mətəu-inu ik nəmos rəham nəsanəniən asoli, kəni mɨnətuəuinmətarmənɨg.
18Kəntri mɨn, kautol pɨk niəməha, mətəu ik rəham niəməha asoli tɨnuva.
Nian tɨnuva o nakiliən nətəmkəmohmɨs.
Kəni onəkətəou iəni mɨn u ilah rəham noluək mɨn, kəni mətəou mɨn nətəmimi rəham,

mɨne nətəm kautɨsiai ik, ilah rəfin, nati əpnapɨn nəmə ilah kautos nepətiən asoli
uə nepətiən əkəku.

Kəni nian u rəham, o nərəkɨniən nətəmimɨn u kəutərəkɨn nətəmimi e nəhue nɨftəni.”
19 Nian kəmerəh e Nimə Rəha Uhgɨn əpəha ilɨs e neai, kəni kəmafu Bokɨs rəha
Nəniəskasɨkiən Rəha Nasiruiən§ tətəharəg əpəha imə. Kəni təmatoraip mətasiə, kəni
‡ 11:6 1King 17:1 § 11:6 Eks 7:17-21 * 11:6 Suahmil u rəhalaunəsanəniən təhmeneMosɨsmɨneElaijə. † 11:7
Dan 7 ‡ 11:8 “Ikɨn əha kəməhti=pən mɨn Iərmənɨg e nɨgi kəməluau,” tətəghati e Jerusɨləm. § 11:19 Bokɨs rəha
Nəniəskasɨkiən Rəha Nasiruiən u, in “Ark of the Covenant.” Eks 25:10-22.
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kaluəluə təmatatɨperəh, kəni iəmətəu nagətiən asoli mɨn, kəni təmatəmig, kəni ais
təmɨmərəgrəg.

12
Pətanmɨne ialkitə asoli
1Kəni nəmtətiən asoli kəti təmiet e neai. Pətan kəti təmuvən e mɨtɨgar təhmen e napən,
kəni təməharəg məfu-pəri nəhlkɨn e məuɨg, kəni mətəfəfau e hat rəha nɨsiaiən kəti,
kəmol=pənməhau tueləf lan. 2 In tətasək əfəməh, tətəu nahməiənmətəu-inko in tɨnamki-
amki otəsuvəhiən temək.
3 Kəni əmeiko nəmtətiən kəti mɨn təmiet mɨn əpəha ilɨs e neai, iətəm tuhapɨspɨs ohniəu.
Inəha, ialkitə asoli kəti, tərəuvarəuv, təhmen e nɨgəm, rəhn-kapə təmɨsɨm-ɨsɨm ilah səpɨn,
kəni rəhnəpati ilah ten, kəni kəməfəfau=pən hat ilah səpɨn e rəhn-kapəmɨn, kəni hatmɨn
əha rəhakig asoli agɨn. 4Nɨpikɨn tatoh rəkɨsməhaumɨn əpəha ilɨs e neai,mətəmkiahu=pa
ilah nɨpɨlgan kətiəh e nəhue nɨftəni, məpəh nɨpɨlgan keiu. Kəni e nian əha, ialkitə əha
təmuva məhtul aupən e pətan u iətəm otəsuvəhiən temək, məmə nəmə nətɨn tɨnair, kəni
in ton.*
5 Pətan əha təmələs nətɨn iərman, iətəm in otarmənɨg e kəntri mɨn rəfin, konu nəmtətiən
rəha narmənɨgiən rəhan təhmen e neim kəti kəmol e aiən. Mətəu Uhgɨn təmiuvi rəkɨs
suakəku u o ialkitə, mɨləfəri ilɨs e rəhan jeə, məmə otarmənɨg. 6 Pətan u, təmagɨm=pən
əpəha ikɨn təpiə-məpiə ikɨn, iətəm Uhgɨn təmol əpenə-penə lan məmə otətatɨg ikɨn, kəni
kateh, kətəuarus=pən nian uan-tausɨn tu-hanrɨt sikɨste (1,260) tɨnuvamɨnuvən rəkɨs.†
7Kəni əmeiko, nəluagɨniən kəti tɨnəhtul əpəha e negəu e neai. Maikɨl ‡mɨne rəhan nagelo
mɨn, kɨnautəluagɨn ilah ialkitə, kəni ialkitə mɨne rəhan mɨn nagelo kɨnautoh mɨn ilah.
8Mətəu ialkitə, nahgin tɨkə, təsəhmeniən. Kəni əmeiko, Maikɨl mɨne kɨnotol win e lah,
kəni kəmahli pətɨgəm ilah əpəha e negəu e neai. 9Kəmotələs ialkitə asoli kəha, motəraki
iahu=pən e nəhue nɨftəni. Kəni inu, in sɨneik nuvəh əha aupən,§ kətəni məmə Iərmɨs,
uə Setən, iətəm təmeiuə e nəhue nɨftəni rəfin agɨn. Kəməraki pətɨgəm lan,* tuva e nəhue
nɨftəni, ilah rəfin nagelo mɨn rəhan.
10Kəni əmeiko iəmətəu nəuian asoli kəti əpəha ilɨs e negəu e neai. Təmə,
“!Rəueiu əha, Uhgɨn rəhatah in tɨnosmiəgəh itah!
!Rəueiu əha in tɨnol pətɨgəmməmə in tatos nəsanəniən,
kəni rəueiu əha, in tɨnətarmənɨg!
Kəni rəueiu əha, Krɨsto rəhan təmol məmə in tatos mɨn nəsanəniən mɨne nepətiən e

natimnati mɨn rəfin.
Tol lanəha mətəu-inu rəueiu əha, kɨnəraki iahu e Setən e nəhmtɨ Uhgɨn. Setən u, iətəm

tətəni rah piatahmɨn lapɨnmɨne lənian, mətəni pətɨgəmnɨpəgnəmtɨnmɨn rəhalah
mətatu=pən e lah e nəhmtɨ Uhgɨn.

11Kəni piatahmɨn kəmotəməu ilahmin,
kəni motol win rəkɨs lan e nəsanəniən rəha nɨmɨsiən rəha Nətɨ Sipsip o nosmiəgəhiən

nətəmimi nian nɨran təmaiu e nɨgi kəməluau,
motatɨg motol win mɨn lan e nəhtul əskasɨkiən o nəni pətɨgəmiən nəghatiən rəha Nətɨ

Sipsip.
Motol winmɨn lanmətəu-inu nɨkilah təməsəhti pɨkiən nəmiəgəhiən rəhalah,
mətəu kəmotəhtul maru əməməmə okohmɨs.
12 !Negəueneai,mɨne itəmahunəutatɨg ikɨn, otagiənmətəu-inukɨnərakipətɨgəmeialkitə!
!Mətəu əui, kəsi o nəhue nɨftəni mɨne nɨtəhi,
mətəu-inu Setən təmeiuaiumuvnə ohnik!
In, niəməha təməu pɨk,
mətəu-inko in təhrunməmə nian rəhan təkuəkɨr əmə.”
* 12:4 Mat 2:13-14 † 12:6 Afin-to futnot rəha Nəh 11:2. ‡ 12:7 Dan 10:13,21; 12:1 § 12:9 Jen 3:1 * 12:9
Jen 3:14-15; Luk 10:17-18; Jon 12:30-31; Kol 2:15
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13Nian ialkitəasoli u, təmafumɨnəhrunməməkɨnəraki pətɨgəmlan tuvənenəhuenɨftəni,
əmeikomɨnatɨtəupətan u iətəmtəmələs nətɨn iərman. 14Kəni kəməfənnɨməlməlɨməlɨkɨm
keiu kəm pətan u, məmə in otos miuvɨg lan muvən əpəha ikɨn kəmol əpenə-penə rəkɨs
ikɨn təpiə-məpiə ikɨn. Ikɨn əha, otətatɨg ikɨn, kəni in tətagɨm o sɨneik, kəni kateh vivi in
o nian kətiəh, mɨne nian keiu mɨn, mɨne nian nɨpɨlgan. 15Kəni sɨneik u, təmeuə təhmen
e naruəh asoli kəti, məmə otelərmin pətan u mələs magɨm. 16Mətəu nɨftəni təmasiru e
pətan u. Nɨftəni təməuag kəni mərgei rəfin nəhu iətəm ialkitə təmeuə lan e nɨpəgnəuan.
17Kəni əmeiko, ialkitə əpəha, niəməha təmol təmol o pətan u, kəni in tagɨmmuvənməmə
otəluagɨn ilah rəhan mɨn nəuvein nəuanɨləuɨs, ilah u nətəm kautol nəuia Uhgɨn, kəni
mautəhtul əskasɨk o nəni pətɨgəmiən məmə ilah nətəmimi rəha Iesu Krɨsto. 18 Kəni in
təməhtul əpəha e nɨpəkɨl itəhi.

13
Nati miəgəh
iətəm təmagərerə nɨtəhiməri
1 Konu iəmafu nati miəgəh asoli kəti təməhapu nɨtəhi məri. Rəhnəpati ten, rəhn-kapə
təmɨsɨm-ɨsɨm ilah səpɨn, kəməfəfau=pən e hat mɨn rəha kig asoli agɨn e rəhnəpati mɨn.
Kəni kəmətei=pən nərgɨn mɨn e rəhn-kapə lah kətiəh kətiəh, nərgɨn mɨn u kotəuiakən e
Uhgɨn e rəhn-kapə mɨn. 2Nati miəgəh əha iəmafu, təhmen e pusi asoli agɨn kəti, lepət,
mətəu nəhlkɨnmɨn kotəhmen e nati miəgəh kəti u, beə. Kəni nɨpəgnəuan təhmen e laion.
Kəni ialkitəu, təməfən rəhannəsanəniənmɨnenarmənɨgiənmɨnenepətiənasoli kəmnati
miəgəh u.
3Rəhn-kapə nati miəgəh u kəti, nati kəti təmol, kəni nəkafuməmə tɨnatol pau o nɨmɨsiən,
mətəu nəuvɨr mɨn. Kəni əmeiko, nətəmimi rəfin e nəhue nɨftəni narmɨlah təmiuvɨg pɨk
ohni, kəni mautəhuərisɨg e nati miəgəh kəha. 4 Kəni ilah rəfin kəmotəfaki kəm ialkitə,
mətəu-inu təməfənnepətiən rəhan kəmnatimiəgəhu. Kəni ilah kəmotəfakimɨnkəmnati
miəgəh u, kəni motəni məmə, “?Pəh in təhmen e nati miəgəh u? ?Pəh təhrun nohiən?”
5 Kəni kəmegəhan e nati miəgəh u, məmə in otəghati əfəri, mətəuiakən e Uhgɨn. Kəni
kəmegəhan=pən e nepətiən kəm in, məmə təhrun noliən nati nak in tolkeikei o məuɨg
fote-tu.*† 6 Kəni in təməni nəghatiən tərah tepət e Uhgɨn, mɨne nərgɨn,‡ mɨne nətəmimi
nətəmkəutatɨg e negəu e neai,§ ilah u rəhanniməfaki. 7Kəməfənmɨnnəsanəniən kəmin,
məməotəluagɨn ilahnətəmimirəhaUhgɨn, kənimolwine lah. Kənikəməfənmɨnnepətiən
kəm in o narmənɨgiən e nətəmimi e nəuanɨləuɨs mɨn rəfin, mɨne nətəmimi nɨlosɨlah tol
pɨsɨn pɨsɨnmɨn, mɨne nətəmimi e nəghatiənmɨn rəfin, mɨne kəntri mɨn rəfin. 8Nətəmimi
rəfin rəha nəhue nɨftəni, okotəfaki kəm nati miəgəh u, inəha, nətəmimi rəfin nətəm
kəməsəteiən nərgɨlah e Nauəuə rəha Nəmiəgəhiən, nian nəhue nɨftəni təmatɨkə əhanəh.
Nauəuə u, in nauəuə rəha Nətɨ Sipsip iətəmkəmohamu.
9 Itəmah rəfinmatəlgɨtəmah tatɨg. Otətəlɨg vivi, kəni motəhrun nəghatiənmɨn u.
10Nəmə iətəmi kəti otuvən e kaləpus,
pəh in otuvən əmə.
Nəmə okohamu iətəmi kəti e nau,
pəh okohamu əmə e nau.
Nəghatiən u, nɨpətɨn u məmə nətəmimi rəha Uhgɨn okotəkeikei motol tɨkuvhuv, kəni
motəhatətə əmə e Uhgɨn.
Nati miəgəh
iətəm təməhapu nɨftəniməri
11Kəni əmeiko, iəmafumɨn nati miəgəh kəti mɨn iətəm təməhapu nɨftəniməri. Rəhnəpati
keiu təhmenenətɨ sipsipkəti,mətəu tətəghati, nəuian təhmene ialkitəkəti. 12Natimiəgəh
* 13:5 Afin-to futnot e Nəh 11:2. † 13:5 2Təs 2:1-12 ‡ 13:6 Dan 8:10-11 § 13:6 Efəs 2:6
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iətəm rəhn-kapə səpɨn, tətəfən rəfin rəhan nepətiən kəm in, kəni nian nati miəgəh iətəm
rəhn-kapə keiu tətatɨg ilah natimiəgəh rəhn-kapə səpɨn, in tatol nəuian. Kəni natimiəgəh
iətəmrəhn-kapə keiu tətəkeikei kəmnətəmimi rəfin e nəhue nɨftəni, məmə ilah okotəfaki
kəmnatimiəgəh iətəmtəmaupən, iətəmrəhn-kapəkəti tɨnolpauonɨmɨsiənmətəu tɨnəuvɨr
mɨn. 13 Kəni nati miəgəh u iətəm rəhn-kapə keiu, tatol nəmtətiən asoli mɨn mɨne nati
apɨspɨs mɨn tepət, matɨgmol mɨn nɨgəm tatsɨ-pəri e neai, mətuva e nəhue nɨftəni, matol e
nəhmtɨ nətəmimi.
14 Uhgɨn təmegəhan=pən e nəsanəniən kəm nati miəgəh u iətəm rəhnəpati keiu, məmə
təhrun noliən nəmtətiən mɨn nian tətatɨg ilah nati miəgəh rəhn-kapə ilah səpɨn. Kəni in
təmateiuə e nətəmimi rəha nəhue nɨftəni e nəmtətiən mɨn əha in təmol, kəni məni=pən
kəm lah məmə okotəkeikei motətei narmɨn iətəm tatɨsɨkəuvɨn nati miəgəh əha iətəm
rəhn-kapə səpɨn, nati miəgəh u, iətəm kəməu pau rəhn-kapə e nisə, mətəu tətəmiəgəh.
15 Kəni Uhgɨn təmegəhan=pən e nəsanəniən kəm nati miəgəh iətəm rəhnəpati keiu,
məmə otehag=pən e narmɨn iətəm kəmɨsɨkəuvɨn e nɨgi, pəh təghati. Kəni narmɨn iətəm
kəmɨsɨkəuvɨn e nɨgi kəha, təməghati, məni əskasɨk məmə okəkeikei kohamu nətəmimi
rəfin nətəmkəsotəfakiən kəm in.
16 Kəni in təmətəkeikei kəm nətəmimi rəfin məmə okotos mak kəti rəhan e nəhlmɨlah
maru uə e nɨpənəgɨlah. Nətəmimi rəfin agɨn kotəkeikeimotos, ilah u, nətəmimi asolimɨn,
mɨne nətəmimi əpnapɨn əmə, nətəmimi rəhalah nautə tepət, mɨne nətəmi rəhalah nautə
tɨkə, slef mɨn, mɨne nətəmi səniəmə slef mɨn, məmə okotos mak kəti rəhan e nəhlmɨlah
maru uə e nɨpənəgɨlah. 17 Nəmə iətəmi təsosiən mak u, təruru nosiən nəhmtɨ nati kəti,
mɨne noliən səlɨm mətəuarus in təkeikei mos mak rəhan. Mak u, in nərgɨ nati miəgəh
iətəm rəhn-kapə ilah səpɨn, uə nəmpə iətəm tətəgətun=pən nərgɨn.
18O nati u, onəkeikei mos neinatɨgiən tepət o nəhruniən nəmpə rəha nati miəgəh u. Kəni
nəmə ik nəkeinatɨg təhmen, kəni nəkəhrun nəniən nɨpətɨn. Kəni nəmpə u, in sikɨs-hanrɨt-
sikɨste-sikɨs (666), kəni in tətəgətun=pən iətəmimi kəti.*

14
Nətɨ Sipsipmɨne nətəmimi 144,000
1Kəni əmeiko, iəkəsal=pən əpəha aupən lakmafu nətɨ Sipsip tətəhtul-pəri əpəha e Nɨtəuət
Saion, kəni nətəmimi 144,000 kautəhtul ilah min. Kəni kəmətei=pən nərgɨ Nətɨ Sipsip
mɨne rəhan Tatə e nɨpənəgɨlah.*
2 Kəni iəkətəu nati kəti əpəha ilɨs e negəu e neai tətagət, nəuian təhmen e nɨtəhi tatem
nəuanaluəluə, kəni məhmenmɨn e kaluəluə tɨtatɨperəh, kəni iəkətəu təhmenmɨn e nəuia
hap† tepət, nətəmimi kautoh. 3Kəni ilah kəutani nəpuən vi kəti əpəha aupən e jeə rəha
kig, mɨne nati mɨn kəutəmiəgəh kuvət, mɨne nətəmi asoli nətəm kəmotos nəhuitən mɨn.
Iətəmi kəti təsəhruniən nəpuən əha, nətəmimi mɨn əmə kəha ilah 144,000 nətəm Uhgɨn
təmos nəhmtɨ lah,‡ mos rəkɨs ilah e nəhue nɨftəni. Nətəmi mɨn əmə kəha ilah əmə,
ilah kotəhrun naniən nəpuən əha. 4 Nətəmi mɨn u ilah u, nətəm kəmoteh vivi rəhalah
nəmiəgəhiən, məmə namɨkmɨkiən tɨkə e lah, kəni ilah kəməsotitiən pətan, ilah nətəmi
vi.§ Ilah kautəhuərisɨg e Nətɨ Sipsip u, mautəhuvən ikɨn mɨn rəfin iətəm in tatuvən ikɨn.
Uhgɨn tɨnos rəkɨs nəhmtɨnətəmimimɨn əha. Ilah rəhaUhgɨn əmə, mɨneNətɨ Sipsip u. Ilah
* 13:18 Enian əha ilahkəməsəteiənnəmpəmɨnu1, 2, 3, təhmene tahu rəueiu,mətəu ilahkəmautos əmə letəmɨn rəha
nəmpə; kəni ko nərgɨ nətəmimi rəfin tatos nəfɨgəmiən rəha nəmpə. Nərgɨn u Niro in tatos nəfɨgəmiən rəha sikɨs-hanrɨt
sikɨste sikɨs (666). Niro u in iətəmi asoli rəha Rom e nian əha. Suah u in təmatol nərahiən asoli kəm nətəm kəutəfaki
kəmIesu. * 14:1 Afin-to e futnot rəhaNəh7:8. In təhmen əmə e inu. Nəmpəu144,000 tətəgətun “nətəmimimɨn rəfin
rəha Uhgɨn.” † 14:2 Hap mɨn əha, nati katoh ilah o naniən nəpuən, təhmen e kitar. ‡ 14:3 1Pitə 1:19 § 14:4
Inu təsəniənməmə nətəmimi mɨn u kəmotol marɨt ko kəsəhuvəniən e negəu e neai, kəpə. Inu in nəghatiən əuhlin mɨn
kəti. Inu tətəni məmə, nətəmi kəutəfaki okəsotamɨkmɨkiən e noliən tərah mɨn təhmen nətəmimi nətəm kəutəfaki kəm
narmɨ nati mɨn. Mətəu kəutaskəlɨmməha-məha Iesu əmə. Ilah kotəhmen e iətəmimi kəti u in təsapɨliən ilah nɨpətan
əpnapɨnmɨn, in təhlan əmə. 2Kor 11:2; Efəs 5:25-27; Nəh 21:9
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kotəhmen e nauəniən iətəm kəməfaki vi əmə e nasumiən, iətəm kətəfən kəmUhgɨnmɨne
Nətɨ Sipsip. 5 Ilah kəsoteiuəiən e nian kətimɨne, kəni nati əkəku kətiəhmɨne tɨkəməmə tol
ilah kotamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn.
Nagelo kɨsɨl
6 Kəni əmeiko iəkatɨg mafu mɨn agelo kəti mɨn, tatiuvɨg əpəha ilɨs e nɨmagəuagəu. In
tətəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr iətəm otətatɨg naunun tɨkə* kəm nətəmimi rəha nəhue
nɨftəni, e kəntri mɨn rəfin, e nəuanɨləuɨs mɨn rəfin, mɨne nəghatiən mɨn rəfin, mɨne
nətəmimi nɨlosɨlah tol pɨsɨn pɨsɨn mɨn. 7 In tətəni əfəməh məmə, “Otəgɨn motɨsiai Uhgɨn,
kəni motəni nɨpəhriəniən e rəhan nepətiən, mətəu-inu nian əhruahru rəhan tɨnuva, o
nəfəniənnalpɨniən kəmnətəmimi. Otəfaki kəm in, iətəmtəmol natimnati rəfin agɨn: neai
mɨne nɨftəni, nɨtəhi mɨne nəhmtɨ nəhumɨn.”
8 Kəni agelo kəti mɨn, iətəm tatol nəmpə tu lan, tətɨtəu=pən mətəni məmə, “! Papi-
lon təməmei! !Papilon təməmei! !Papilon Əsanən Nahgin Tepət təməmei, meiuaiu!
In təhmen e pətan rəha suaru iətəm təmiuvi=pa nəman e kəntri mɨn rəfin kəhuva
motəmnɨmwain ilah min. Wain u nɨmɨn, inko, nɨtəuiən nalməliən mɨn, mətəkeikei kəm
nətəmimi məmə kautol noliən tərah ilah min. Kəni nian nəman kotəmnɨmwain u, ilah
kautiuvi=pa niəməha rəha Uhgɨn o lah.”
9 Kəni agelo kəti mɨn, iətəm tatol kɨsɨl lan, tatuərisɨg e lau, kəni mətəni əfəməh məmə,
“Nəmə iətəmi kəti təfaki kəm nati miəgəh əha rəhn-kapə səpɨn, mɨne narmɨ nati iətəm
kəmɨsɨkəuvɨn e nɨgi, kəni matos rəhan mak e nɨpənəgɨn uə nəhlmɨn, 10 kəni in təkeikei
məmnɨm mɨn wain u inu, in niəməha rəha Uhgɨn. Wain u inu, kəməsəgələkləkiən e
nəhu. In otətəu nahməiən e nɨgəm mɨne nərəuas iətəm tatuəu okios in əpəha e nəhmtɨ
nagelo asimmɨn mɨne Nətɨ Sipsip. 11Kəni nəhanɨgəm rəha nɨgəm iətəm tatus ilah matol
nahməiən kəm lah u, in tətəri nian rəfin, naunun tɨkə. Nətəmimimɨn kəha kəutəfaki kəm
natimiəgəh rəhn-kapə ilah səpɨnmɨnenarmɨn iətəmkəmɨsɨkəuvɨnenɨgi, kənimotosmak
rəha nərgɨn, ilah okəsotəmeigiən e nərauiə mɨne lapɨn.” 12Nəghatiən u, nɨpətɨn u məmə
nətəmimi rəha Uhgɨn nətəm kəutohtəu=pən nəuia Uhgɨn, kəni məutəhatətə e Iesu, ilah
kotəkeikei motəhtul əskasɨk.
13Kəni əmeiko iəmətəu nəuian kəti təmsɨpəri e negəu e neaimətəniməmə, “Ətei rəkɨs nati
u: rəueiu mɨne matuvən, nətəmimi rəha Iərmənɨg, mətəu nəmə okohmɨs, ilah okotatɨg e
nəuvɨriən pəhriən.”
Kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn təni məmə, “!Əuəh! Ilah okotəmeig e rəhalah uək, mətəu-inu
okotos nəua rəhalah uəkmɨn.”
Nəuləkiən e nətəmimi e nəhue nɨftəni
14 Iəməsal=pən mɨn əpəha aupən lak mafu nɨmalɨ nəpuə kəti təruən, kəni iətəmi kəti
tətəharəg-pəri e nɨmalɨ nəpuə kəha. Iətəmi u, təhmen e Nətɨ Iətəmimi. In tətəfəfau e hat
rəha kig, kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip, kənimətələs nau ekəu kəti iətəm tasɨlə. 15Kəni
əmeiko agelo kəti mɨn təmsɨpən əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn muva, kəni mauɨn əfəməh e
iətəmi u, tətəharəg-pəri e nɨmalɨ nəpuə məmə, “Os rəham nau ekəu mos muvən məulək,
mətəu-inu nian rəha nəuləkiən tɨnuva, kəni nauəniən əpəha e nəhue nɨftəni tɨnɨməhtə.”
16 Kəni əmeiko iətəmi u iətəm tətəharəg-pəri e nɨmalɨ nəpuə, təmauəh e nəhue nɨftəni
e rəhan nau ekəu, kəni məulək e nətəmimi e nəhue nɨftəni, təhmen e nauəniən iətəm
tɨnɨməhtə o nosiən.
17 Kəni agelo kəti mɨn təmiet e Nimə Rəha Uhgɨn əpəha e negəu e neai. In tatələs mɨn
rəhan kəti nau ekəu iətəm tasɨlə. 18Agelo kəti mɨn, iətəm tatos nepətiən rəha nɨgəme oltə,
təmsɨ=pən əpəha e oltə, kəni mauɨn əfəməh e agelo iətəm tətələs nau ekəu məmə, “Ələs
rəhamnau ekəu ko,muvən e nəhue nɨftəni, kənimətei rəkɨs nətəmimi nətəmkotəhmen e
nəua krepmarəg u nəmiəvɨnmɨn, əpəha e nəukətɨn. Nəhue nɨftəni təhmen e nəukətɨn.”
* 14:6 Kətəghati lanəha məmə Nanusiən Təuvɨr naunun tɨkə mətəu-inu in tətəghati e nəlpəkauiən itulɨn mɨn rəha
Uhgɨn, kəni mətəu-inu in tətəni nɨpəhriəniən nian rəfin.
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19-20Tol lanəha, agelo kəha təmauəh e rəhan nau ekəu, tuvən e nəhue nɨftəni, kəni mətei
rəkɨs nətəmimɨn əha kotəhmen e nəua krep iətəm tɨnɨmarəg rəkɨs. Kəni in məraki=pən e
ikɨnkatevɨg-evɨg enəuakrepmɨn ikɨn,məmənəhuɨnotiet. Ikɨn əha, in ihluə e taun, Uhgɨn
tətəfətɨgəm rəhan niəməha, kəni matol nalpɨniən ikɨn kəm nətəmimi. Kəni katevɨg-ərain
nətəmimi mɨn u, kəni nɨralah iətəm tətaiəh mətaiu ikɨn əha, in təhmen e nəhu asoli kəti
nəfəməhiən rəhan təhmen e 1,600 statiə,† kəni mol lokamnɨm agɨn lan. Nəmə əhos kətɨ
tiuvɨg=pən ikɨn, nɨrə təhrun nəriənmek nohlɨn.‡§

15
Nətəmimi rəha Uhgɨn kəmotəni-vivi in
1 Iəməsal=pən əpəhaenegəueneaimafumɨnnəmtətiənkətimɨn iətəmtuhapɨspɨs ohniəu.
Nagelo ilah səpɨn kautos naununalpɨniənmɨn, ilah səpɨn. Nalpɨniənmɨn əha, ilah kautol
niəməha apiəpiə rəha Uhgɨn tol naunun lan. 2 Kəni əmeiko, iəmafu nati kəti təhmen e
nɨtəhi, mətəu kəmol e kɨlas mɨne nɨgəm fɨləh-fɨləh, kəni nətəmimi nəuvein kautəhtul e
nɨkalkalɨ nɨtəhi u, ilah kəha nətəm kəmotəluagɨn ilah nati miəgəh kəha rəhn-kapə səpɨn
mɨne narmɨn iətəm kəmɨsɨkəuvɨn e nɨgi, kəni kotol win e lau, mɨne nəmpə iətəm tətəhtul
o nərgɨn. Kəni Uhgɨn təməfən hap*mɨn kəm lah, 3kəni kautoh,məutani nəpuən rəhaNətɨ
Sipsip mɨneMosɨs u, ioluək rəha Uhgɨn, kəutani məmə,
“Iərmənɨg Uhgɨn Nahgim Tepət Pɨk Agɨn
Rəham noliənmɨn kotuhapɨspɨs e tɨmah.
!Kig itulɨn, noliənmɨn rəham kotəhruahru pəhriən!
4 ?Pəh otəsəgɨniən lam, Iərmənɨg?†
?Kəni pəh otəsəfɨnəiən nəni-viviən o nərgəm?
Mətəu-inu ik pɨsɨn əmə nəkasim.
Nətəmimi e kəntri mɨn rəfin okəhuva
kəni motəfaki e nəhmtəm,
mətəu-inkonu nəmol pətɨgəm rəham noliən əhruahrumɨn.”
5Kəmotani rəkɨs nəpuən əha, iəməsal-pəri e negəu e neai, mafu kəmerəh=pən Ikɨn Uhgɨn
Tətatɨg Ikɨn, inu, NimaTapolɨn rəhaUhgɨn. 6Nagelomɨn ilah səpɨnkəmohiet e IkɨnUhgɨn
Tətatɨg Ikɨn, kautos nalpɨniən mɨn ilah səpɨn. Ilah kautəhuvən e napən təuvɨr u, linən,
iətəm tatɨpɨtɨpɨt, kəni kəməlis nɨmankɨlahalah e kətəuti iətəmkəmol e aiən u kol tətoraip-
oraip. 7Kəni əmeiko, natimiəgəhmɨnkəha ilah kuvət kəti təməfənpesɨnmɨn iətəmkəmol
e aiən u kol ilah səpɨn, kəm nagelo mɨn u səpɨn. Pesɨn mɨn u, kotəriauəh e niəməha rəha
Uhgɨn u, iətəm tətatɨg itulɨn.‡ 8 Kəni nəhanɨgəm təməriauəh əha Ikɨn Uhgɨn Tətatɨg Ikɨn,
nəhanɨgəm in nepətiən əhagəhag rəha Uhgɨnmɨne nəsanəniən rəhan, kəni ko iətəmi kəti
təsuvəniən əha imə e Ikɨn Uhgɨn Tətatɨg Ikɨn mətəuarus nalpɨniən mɨn ilah səpɨn iətəm
nagelo səpɨn kautəmki, okotol naunun.

16
Pesɨn ilah səpɨn, kəmotəriauəh
e niəməha rəha Uhgɨn
† 14:19-20 1,600 statiə təhmen e 300 kilomitə. 1,600=4×4×10×10. Nəmpə u 4 tətəgətun “nəhue nɨftəni rəfin.” Kitah
kotafin e nauəuə u kaugə 4 rəha nəhue nɨftəni, mɨne nɨmətagi 4. Nəmpə u 10 tətəgətun “ilah rəfin.” Ko nəghatiən e fes u
tətəgətun apiəpiə rəfin nalpɨniən rəha Uhgɨn tatuvən o nətəmimi rəfin ikɨnmɨn rəfin e nəhue nɨftəni iətəm ihluə e taun
rəhaUhgɨn. ‡ 14:19-20 NətəmIsrel ilah kautevɨg-evɨg enəuakrepməmənəhuɨnotiet; inu katos nəmtətiən lanməmə
tətəgətun nalpɨniən rəha nətəm kotərah. § 14:19-20 Aes 63:1-6 * 15:2 Hap mɨn kəha, nati katoh ilah o naniən
nəpuən, təhmen e kitar. † 15:4 Jer 10:7; Sam 86:9-10 ‡ 15:7 Təuvɨr məmə koteruh məmə, nati ilah səpɨn iətəm
kəmuvan-ərain nauəuə lan, təui səpɨn,mɨne təhro lanu, pesɨn səpɨn rəha nalpɨniən; ilahal kəhləgətunməmənati kətiəh
əmə kətsɨmaru kəni o noliən təhagəhag o nəhruniən. Inəha tətəni nalpɨniən rəha Uhgɨn.
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1 Kəni əmeiko, iəmətəu nəuian kəti təmagət əfəməh əpəha e Ikɨn Uhgɨn Tətatɨg Ikɨn,
mətəni=pən kəm nagelo mɨn u səpɨn məmə, “Əhuvən, motauvəregɨn pətɨgəm e nəhue
nɨftəni pesɨn ilah səpɨn iətəmkəmotəriauəh e niəməha rəha Uhgɨn.”
2Agelo iətəm tətaupən, təmuvənmauvəregɨn pətɨgəmpesɨn rəhan e nɨftəni. Kəni əmeiko,
nətəmimi nətəmkautosmak rəha natimiəgəh e rəhn-kapə lah səpɨn, kənimautəfaki kəm
narmɨn iətəmkəmɨsɨkəuvɨn e nɨgi, nɨməgɨm təməmɨrəuei nɨpətɨlah.
3Kəni agelo nəmpə tu, təmauvəregɨn pətɨgəm rəhan pesɨn əpəha itəhi. Kəni nɨtəhi təmol
nɨrə lan, təhmen e nɨra iətəmi təmɨmɨs. Kəni nati itəhi mɨn rəfin kəmohmɨs.
4Kəni agelo nəmpə tri, təmauvəregɨnpətɨgəmrəhanpesɨnenəhmtɨnəhumɨnmɨnenəlugɨ
nəhu mɨn, kəni ilah kəməhuva motol nɨrə e lah. 5 Kəni əmeiko iəmətəu agelo iətəm
tətarmənɨg e nəhumɨn təni məmə,
“Ik pɨsɨn əmə ik Uhgɨn, nəkəhruahru,
ik ko iətəmnətatɨg kəni nəmətatɨg,
kəni təhruahru əməməmə onəkol nalpɨniən kəm lah lanəha.
6Rəhalah aru əmə,
mətəu-inu ilah kəmotiuvi nɨra rəham nətəmimimɨnmɨne iəni mɨn,
kəni ik nəkəfən nɨra nɨmlahməmə okotəmnɨm.”
7Kəni iəkətəu oltə tətəghati əfəməhməmə,
“!Əuəh! IərmənɨgUhgɨnNahgin Tepət PɨkAgɨn, rəhamnəghatiənnəmohnətəmimi lan, in

təhruahru agɨn, kəni nɨpəhriəniən.”
8Kəni əmeiko, agelo nəmpə fo, təmauvəregɨnpətɨgəmrəhanpesɨn emɨtɨgar, kəni kəməfən
nəsanəniən kəm mɨtɨgar məmə otəhgi nətəmimi təhmen e nɨgəm. 9 Kəni nəpiapeiiən
təmus ilah, kəni kotəuiakən e nərgɨ Uhgɨn, iətəm in tətarmənɨg e nalpɨniən mɨn u, mətəu
ilah kotəpəh nəuhliniən nətəlɨgiən rəhalah, kəni motɨsiai rəhan nepətiən.
10 Kəni agelo nəmpə faif tauvəregɨn pətɨgəm rəhan pesɨn əpəha nati miəgəh tətarmənɨg
ikɨn, kəni əmeiko, ikɨn mɨn rəfin in tətarmənɨg ikɨn in təmapinəpu. Kəni nətəmimi
kautətəu nahməiən, mautus namɨlah məutauəhtuv-auəhtuv. 11 Kəni ilah məutəuiakən
e Uhgɨn əpəha e negəu e neai o nahməiən mɨn mɨne nɨməgɨm mɨn rəhalah, mətəu ilah
kəməsotəuhliniən nətəlɨgiən rəhalah o nati iətəmkəmotol.
12Kəni agelo nəmpə sikɨs, təmauvəregɨn rəkɨs rəhan pesɨn e nəhu asoli, nərgɨn u, Iufretis,
kəni əmeikonu nəhu təmamɨr mol suaru rəha kig mɨn kotaliuək lan mautsɨpah. 13Kəni
əmeiko, iəkəfu mɨn narmɨn tərah kɨsɨl kɨhləhmen e fɨrok. Kəti təmiet e nɨpəgnəua ialkitə,
kəti tiet e nɨpəgnəua natimiəgəh rəhn-kapə lah səpɨn, kəni kəti tiet e nɨpəgnəua iəni eiuə.*
14 Ilahal narmɨ iərmɨsmɨn, iətəmkautol nəmtətiənmɨn, kəni ilahal kɨhlietmɨhluvən o kig
mɨnenəhuenɨftəni rəfin,məhluhapumɨn ilahməmə okotəluagɨneNianAsoli rəhaUhgɨn
Nahgin Tepət Pɨk Agɨn.
15Kəni Iesu təməniməmə, “!Əsal=pa-to! !Iətuva təhmen e iakləh! Iətəmimi iətəmtəsapɨliən
mətair, məsəpegiən rəhan napən o napɨliən məmə in otəsaiu piəpiəiən kəni maulɨs ohni,
in otatɨg e nəuvɨriən pəhriən.”†
16 Kəni ilah kəmotoriarun rəfin kig mɨn əpəha ikɨn kəti, kətəni e nəghatiən rəha nətəm
Isrel, məmə, “Armaketon.”
17 Kəni naunu agelo iətəm in nəmpə səpɨn, təmauvəregɨn rəkɨs=pən rəhan pesɨn əpəha
e nɨmagəuagəu, kəni əmeiko əpəha e Ikɨn Uhgɨn Tətatɨg Ikɨn, nəuian asoli kəti tɨsɨpən
əpəha e jeə rəha kig məmə, “!Tɨnol naunun!” 18Kəni əmeiko təmoraip, kəmətəu nagətiən
asoli, kəni kaluəluə təmatɨperəh atɨperəh, kəni nəmɨg asoli təməlauəl e nɨftəni. Nəmɨg u,
in iahgin iahgin, kəseh əhanəhiən nəmig kəti iahgin tol lanəha nian kəti. 19 Kəni taun
asoli təməhapu nəuvetɨn kɨsɨl, kəni taun mɨn e kəntri mɨn rəfin kəmohmərəgrəg motol

* 16:13 “Iəni eiuə” u, in nati miəgəh iətəm təməhapu nɨftəniməri, rəhnəpati keiu, iətəm təməghati lan e Nəh 13:11-18.
† 16:15 Inu nəghatiən əuhlin. Noliən rəha nəfəniən napən in tətəgətun məmə iətəmimi in tatol noliən təuvɨr mɨne
mətəhtul maru o Iesu nian otɨtəlɨg=pa. Mətəu noliən rəha nəpegiən napən tətəgətun noliən rəha təfagə tərah.
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nati tɨkə e lah. Uhgɨn, nɨkin təməhti noliən tərah mɨn rəha Papilon Asoli, kəni təfən kap
iətəm təməriauəh e wain e niəməha rəhan, təməkeikei kəm inməmə otəmnɨm rəfin agɨn.
20Nɨtəni əlkələhmɨn rəfinkəmotagɨm,mohkə, kəni nɨtəuətmɨn kəsehmɨniən ilah. 21Ais u
iətəm təhmen e kəpiel asoli kautɨsɨ=pən e nɨmalɨ nəpuə, kəmotəmei=pən e nətəmimi. Ais
u, kətiəh əmə təhmen e fifti kilo, kəni nətəmimi kəmotəuiakən e Uhgɨn o nahli=paiən ais
iətəm təməmei=pən e lah, mətəu-inu nalpɨniən u in tərah tərah agɨn.

17
Pəta-ionəhan tərah agɨn
1Kəni əmeiko, agelomɨn səpɨn əha kəti u kəutəmki pesɨn ilah səpɨn təmuvaməni=pa kəm
iəu məmə, “Va-to, pəh iəkəgətun kəm ik nalpɨniən rəha pəta-ionəhan* tərah agɨn, iətəm
tətəharəg=pən e nəhu tepət. 2 Pətan əha, kig mɨn rəha nəhue nɨftəni ilah kəmautit, kəni
nətəmimi rəha nəhue nɨftəni ilah kəmautəmnɨm nɨmɨn wain, məutapɨs ilah min kəni
mautit.”
3KəninəsanəniənrəhaNarmɨnRəhaUhgɨntəmolkəmiəu, kəniagelo təmit rəkɨs iəu iəkian
əpəha ikɨn təpiə-məpiə ikɨn. Kəni ikɨn əha, iəmafu pətan əha tətasuə e natimiəgəh ərarəuv
kəti. Kəmətei=pən nərgɨnmɨn iətəm tətəni rah Uhgɨn, tɨrəuei rəfin nɨpətɨn, kəni rəhn-kapə
təmɨsɨm ilah səpɨn, konu rəhnəpati ten. 4Pətan əha, tatuvən e napən iətəm tol nəugɨ naris
mɨnemərarəuv təhmen e kwin kəti, in təmolmalə-malə e nɨpətɨn, tətəuan nəuanati mɨne
iəring, iətəm kəmol e aiən u kol, mɨne kəpiel iətəm nəhmtɨn tiəkɨs, mɨne nati kəti təuvɨr
pɨk u, perəl.† Kəni in tatos kap kəti e nəhlmɨn, iətəm kəmol e aiən u kol, kəni təriauəh e
nati tərah mɨn, iətəm kotamɨkmɨk agɨn e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni ilah kəha nəua noliən tərah
rəhan. 5Kəni inəha enɨpənəgɨn, kəmətei=pənnərgɨnkəti əha ikɨn, iətəmnɨpətɨn tətəhluaig
u, tətəni məmə,

TAUƗN ƏSANəN NAHGIN TEPəT U PAPILON.
IN ITƗ NƗPəTA-IONəHAN MƗN RəFIN.
KəNI IN NəUKəTƗ NOLIəN NATI KOTAMƗKMƗK AGƗN MƗN.

6 Kəni iəkafu məmə pətan u, in tɨnapɨs e nɨra nətəmimi mɨn rəha Uhgɨn, nɨra nətəmimi
kəmautəhtul pətɨgəmo nəni pətɨgəmiən Iesu.
Nian iəmafu, kəni narmək təmiuvɨg pɨk pəhriən. 7Kəni əmeiko agelo təməni=pa kəm iəu
məmə, “?Narməmtatiuvɨg lankonu lanonak? Iəu iəkɨtɨsnəghatiənoneuənepətanumɨne
natimiəgəh iətəmtətasuə-pəri lan, iətəmrəhn-kapə təmɨsɨmilah səpɨnkəni rəhnəpati ten.
8Nati miəgəh iətəm nəmeruh, təmətatɨg, kəni təsatɨgiən rəueiu, kəni otəsuvəhiən otəri e
nɨpəg asoli iətəm teiuaiu agɨn, kəni tɨnətaiu matuvənməmə Uhgɨn otərəkɨn.
“Kəni nətəmimi rəha nəhue nɨftəni nətəm kəməsəteiən nərgɨlah e nauəuə rəha
nəmiəgəhiən, ilah, narmɨlah otiuvɨg pɨk nian okotafu nati miəgəh u, mətəu-inu aupən in
təmətəmiəgəh, mətəu təsatɨgiən əha rəueiu, mətəu in otiet pətɨgəmmɨn.
9 “Iətəmimi otəkeikei mos neinatɨgiən o nəhruniən nɨpətɨ nəghatiən u. Rəhn-kapə nati
miəgəh u, ilah səpɨn, kəutəgətun=pən nɨtəuət mɨn iətəm pətan əha tətəharəg-pəri e lah.‡
10 Kautəgətun=pən mɨn kig ilah səpɨn. Kig faif ilah kɨnohiet rəkɨs, kətiəh tətəmiəgəh
rəueiu, kəni kəti mɨn təsuva əhanəhiən. Mətəu nian tuva, in otəkeikei mətatɨg o nian
əkuəkɨr əmə. 11Nati miəgəh u iətəm təmətatɨg, kəni rəueiu in təsatɨgiən, inmɨn in kig kəti,
iətəm tatol nəmpə eit lan, mətəu inmɨn in kig kəti rəha kig mɨn u ilah səpɨn, kəni tɨnətaiu
mɨnatuvən e naunun suaru kəti məmə Uhgɨn otərəkɨnmau kətiəh lan.
12 “Rəhnəpati ilah ten iətəmnəmafu ilah, kəutəgətun=pən kig ilah ten, iətəm ilah kəsotos
əhanəhiən narmənɨgiən rəhalah. Mətəu ilah okəpanotos nepətiən məmə ilah kig mɨn,
motarmənɨg ilahnatimiəgəh,mətəuonian əkuəkɨr əmə. 13Nətəlɨgiənrəhalahkətiəh əməo
nəfəniənrəhalahnəsanəniənmɨnenepətiənkəmnatimiəgəh. 14 Ilahokotəluagɨn ilahNətɨ
* 17:1 Pəta-ionəhan, nɨpətɨn pətan rəha suaru. † 17:4 Perəl u, in kəpiel təuvɨr əpəha e nɨki kəuvɨn. ‡ 17:9
Nətəmimi tepət nɨkilah təhti məmə nati u tətəgətun Rom, in kəmuvləkɨn-pəri e nɨtəuət ilah səpɨn lan.
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Sipsip, mətəu Nətɨ Sipsip otol win e lah, mətəu-inu Nətɨ Sipsip in Iərmənɨg rəha iərmənɨg
mɨn,mɨne Kig rəha kigmɨn. Kəni in otuva ilahmin nətəmimɨn u təmɨtəpɨn ilah, kəni ilah
kautəhtul əskasɨk e rəhalah nəhatətəiən.”
15 Kəni əmeikonu, agelo təni=pa mɨn kəm iəu məmə, “Nəhu mɨn u nəmafu, iətəm pəta-
ionəhan tətəharəg-pəri e lah, tətəgətun=pən nətəmimi nɨlosɨlah tol pɨsɨn pɨsɨn, nɨmənin
nətəmimi, kəntri mɨn, mɨne nəghatiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn. 16 Nati miəgəh mɨne rəhnəpati
ilah ten iətəm nəmafu, ilah okotəməki e pəta-ionəhan u. Kəni ilah okotərəkɨn in, motol
in taiu piəpiə. Ilah okoton nɨpətɨn kəni motuvan aru nɨpətɨn e nɨgəm. 17Okotol lanəha,
mətəu-inu Uhgɨn təmələhu=pən nati u e nɨkilah, məmə okotol nətəlɨgiən rəhan, kəni mol
nɨkilah kətiəh əmə o nəfəniən rəhalah nəsanəniən kəm nati miəgəh, məmə in otarmənɨg,
mətəuarus nəghatiən rəha Uhgɨn tuvamol nɨpəhriəniən lan.
18 “Pətan əha nətafu, in taun nahgin tepət iətəmtətarmənɨg e kigmɨn rəha nəhue nɨftəni.”

18
Papilon təməmei
1 Uərisɨg e natimnati mɨn u, iəmafu agelo kəti mɨn təmsɨpəri e neai. In tatos nepətiən
asoli, kəni in tətasiəgəpɨn rəfin nəhue nɨftəni e rəhan nəhagəhagiən. 2Təməmərɨt əfəməh
e nəuian kəti iətəm iahgin, məmə,
“!Təməmei! !Papilon Əsanən Nahgin Tepət təməmei!
Iərmɨs tərahmɨn kɨnəhuvamotatɨg ikɨn.
In nəuanɨprasɨn rəha narmɨn tərahmɨn.
In nəuanɨprasɨn rəhamənɨg tərahmɨn, kəsuniən,
iətəmkotamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn.
3Mətəu-inko kəntri mɨn rəfin kɨnotapɨs e nɨmɨnwain u, mautɨtəu nalməliən, mautit in.
Kig mɨn rəha nəhue nɨftəni kəmotit mɨn,
kəni nətəmi kautol səlɨme natimnati mɨn e nəhue nɨftəni,
rəhalah nautə nepət rəkɨs e rəhan noliən iətəm
tətaumɨs o natimnati rəhan.”
4Kəni əmeiko iəmətəu nəuian kəti mɨn e negəu e neai təni məmə,
“Ohiet rəkɨs lan, rəhakmɨn nətəmimi,
məmə rəhan noliən tərah otəsələs pɨkɨniən itəmah,
kəni itəmah nəsotosiən rəhan kəti nalpɨniən,
5 mətəu-inko in təmətoriarun rəhan noliən tərah təri iuəkɨr əmə tek neai, mol Uhgɨn

təsaluiən e rəhan noliən tərahmɨn.
6Otalpɨn nɨtai nati təhmen e iətəm in təmol kəm rəham nətəmimi.
Otəfən rəhan nətəouiənmau keiu.
Otiuvi rəkɨs nɨmɨnwain iətəm in tarfuməskasɨk,
rəhan nəsanəniən tepət mapirəkɨs iətəmi ko iətəm in təməfən kəm lah.
7Pətan konu, təmatəfəri aru in, mətətəu təuvɨr e nautə rəhan,
mətəu rəueiu əha, əfən nətəouiən rəhan e nahməiənmɨne nasəkiən,
mətəu-inu tətəghati əfəri e nɨkin mətəni məmə, ‘Iəu kwin kəti. Ikɨnu iətəharəg,

mətarmənɨg. Səniəmə iəu pətalɨmɨs. Ko iəsasəkiən nian kəti.’
8O nəfəriən rəhan, rəhan nalpɨniənmɨn otələs in o nian kətiəh əmə.
In otatɨmɨs, mətətəu tərahmətasək.
Kəni in otatɨg e nian iəkɨs o nosiən nauəniən,
kəni nɨgəmotus in,
mətəu-inu Iərmənɨg Uhgɨn əha, nahgin tepət,
in tətəfən rəhan nalpɨniən.”
9 “Kəni nian kig mɨn rəha nəhue nɨftəni nətəm kəmautit kəni mautos pəti nautə mɨn
rəhan, koteruh nəhanɨgəm e nɨgəm iətəm tatus, kəni ilah okotasək, mautətəu tərah ohni.
10Rəhan nahməiən otol ilah kotəgɨn, kəni motəhtul=pən əmə isəuməutəni məmə,
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‘!Kəsi! !Kəsi o taun asoli!
!Əui, Papilon, taun iətəmtəmətəsanənpɨk! Mətəu rəueiu agɨnuəha, kəmaukətiəh əmə lan,

in tɨnatos rəhan nalpɨniən!’
11 “Nətəmimi kautol səlɨmenatimnati e nəhuenɨftəni, ilahmɨnokotasəkmotasək opətan
u,mətəu-inu iətəmimi kəti mɨn tɨkə o nosiən nəhmtɨ rəhalah natimnati. 12 Iətəmi kəti mɨn
otəsosiən nəhmtɨ aiən u kol, mɨne sɨlfə, mɨne kəpiel təuvɨr mɨn, mɨne perəl* rəhalah, kəni
iətəmi kəti otəsosiənnəhmtɨnapən təuvɨr u linən,mɨnenapən təuvɨr u sɨlɨk,mɨnenapənu
iətəm tətərarəuv, iətəm nəhmtɨlah tiəkɨs agɨn. Iətəmimi otɨkə o nosiən nəhmtɨn nɨgi pɨsɨn
pɨsɨnmɨn iətəm kəutəpien vivi, mɨne natimnati mɨn iətəm katol e rəhnəpati eləfən, mɨne
nɨgi əskasɨkmɨn u nəhmtɨn tiəkɨs agɨn, mɨne prons,†mɨne aiən, mɨne kəpiel təuvɨr kəti u,
mapɨl. 13 Iətəmimi otɨkə o nosiən nəhmtɨ nati nəmiəvɨlah tətəpien vivi mɨn, inu sɨnəmon,
mɨne səntə, mɨne insens,mɨne frankɨnsens,mɨne fomat umɨr. Nətəmimi okohkə onosiən
nəhmtɨ wain mɨne oiel mɨne flauə mɨne wit rəhalah. Kəni iətəmimi otɨkə mɨn o nosiən
nəhmtɨ kaumɨn, mɨne sipsip mɨn, mɨne əhosmɨn, mɨne kat mɨn, mɨne slef mɨn rəhalah.
14 “Kəni nətəmimi rəha noliən səlɨm e natimnati mɨn, ilah okotasək pɨk, nɨkilah tahmə.
Ilah okotəniməmə, ‘Nəuauək asolimɨn rəham iətəmik rəhamnətəlɨgiən təmuvənpɨk lan,
kəni nəmatol, ilah kɨnotagɨmmotəpəh ik. Rəham nautəmɨnmɨnemalə-maləmɨn rəham
kɨnotagɨm, ko nəsosmɨniən ilah.’ 15Nətəmimi kautol səlɨme natimnati mɨn rəhalah kəm
pətan u, mautos nautə asoli mɨn lan, ilah kautəhtul=pən isəu ohni, məutərəmrumɨn o
rəhan nahməiən. Ilah nɨkilah otahmə kəni kotasəkmotasək əfəməh, 16motəni məmə,
‘!Əui, kəsi! Taun əsanən iətəm təmatuvən e napən təuvɨr mɨn u linən, iətəm tatol nəugɨ

naris mɨn tərarəuv mɨne, kəni matol malə-malə e nɨpətɨn tətəuan nəuanati mɨne
iəring, iətəm kəmol e aiən u kol, mɨne kəpiel mɨn nəhmtɨn tiəkɨs, mɨne nati təuvɨr
mɨn u perəl mɨne.

17Mətəu rəueiu agɨn uəha, kəmau kətiəh əmə lan, kəmərəkɨn rəfin nautə asolimɨn rəhan.’
“Kəni əmeikonu nətəmi kautələs negəu mɨn rəfin, nətəmi kəutaliuək e negəu, mɨne kɨru
mɨnrəhanegəu,mɨnenətəmimirəfin iətəmkautosməni rəhalahonatɨgiənenəhuenɨtəhi,
ilah okotəhtul=pən isəu ohni. 18 Nian kotafu nəhanɨgəm lan tatuəu, kəni ilah okotəni
məmə, ‘!Kəsehiən taunkəti təsanən təhmene taunasoli u!’ 19Kəni ilah okotatu rəhn-kapə
lah e nɨməulul, tətəgətun=pənməmə nɨkilah tətahmə, kəni motasək pɨkməmə,
‘!Əui, kəsi! !Taun asoli u iətəmnətəmimi rəfin iətəmkautos negəumɨn itəhi, ilah rəhalah

nautə təmepət e rəham natimnati!
Mətəu rəueiu agɨn uəha, kəmau kətiəh əmə lam, kəmərəkɨn agɨn ik.’
20 !Mətəu itəmah e negəu e neai, itəmah nətəmimi rəha Uhgɨn, mɨne aposɨl mɨnmɨne iəni

mɨn,
itəmah nɨkitəmah təkeikei magiən,
mətəu-inu Uhgɨn təmos rəkɨs neim e təmahmələhu=pən o pətan u!”
21Kəni əmeiko, agelo əsanən kəti təmələs kəpiel asoli kəti, matu=pən e nahgin rəfin əpəha
itəhi, kəni məni məmə,
“Kəməraki=pən lanəha Papilon Əsanən Nahgin Tepət əpəha itəhi.
Kəni okol in təsəhtul mɨniən.
22Kəni kokəsətəumɨniənnəuiahap‡mɨnenəpuənmɨn,mɨnenəuianahliənnaumɨne təui

u ikɨn u.
Iətəmimi rəha nəlpəkauiən təuvɨr e natimnati otɨkə u ikɨn u,
kəni okəsətəu mɨniən nərkərɨkiən rəha kəpiel mɨn iətəm kətəuei ərɨs-ərɨs wit katol flauə

lan.§ 23Nəhagəhagiən rəha lait mɨn ko kəsotasiəmɨniən,
* 18:12 Perəl u, in kəpiel təuvɨr əpəha e nɨki kəuvɨn. † 18:12 Prons in aiən kəti, mətəu rəhan kalə təhmen e
kol. ‡ 18:22 Hap in nati kəti katoh o naniən nəpuən, təhmen e kitar. § 18:22 Aupən ikɨn, kəmotos kəpiel
keiu, motələhu=pən nɨkɨtɨ wit e nəlugɨlau motəuei ərɨs-ərɨs nɨkɨtɨ wit lan məmə otol niauin mol flauə lan. Suaru kəti
o nəuhliniən fes uməmə, “kəni okəsətəumɨniən kakiəh nien.”
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kəni ko kəsətəu mɨniən nəuia pətan mɨne iərman iətəm katuol nəniəskasɨkiən rəhalau e
nian rəhamarɨt,

mətəu-inu aupən, nətəmimi u kautol səlɨme natimnati rəham,
ilah kautol win e nəhue nɨftəni mɨn rəfin,
kəni ik nətaugɨn asim nətəmimi e kəntri pɨsɨn pɨsɨn mɨn məmə kəhuva o rəham

narmənɨgiən, e noliənmasig rəham.
24Taun asoli u Papilon in təmos nalpɨniən
mətəu-inu kəmatiuvi nɨra iəni mɨn mɨne nətəmimi mɨn rəhan Uhgɨn ikɨn mɨn rəfin e

nəhue nɨftəni.
Nɨpəhriəniən, nɨra nətəmimi rəfin nətəmkəmohamu ilah,
in tətatɨg e taun asoli u.”

19
Nətəmimi ilɨs e negəu e neai
kəmotəni-vivi Uhgɨn
1Uərisɨg e nəghatiən rəha agelo kəha, iəkətəu nəuian asoli kəti təhmen e nətəmimi tepət
tepət kəutagət əfəməh, əpəha e negəu e neai, mautəni məmə,
“!Aleluiə! !Pəh kotəni-vivi Iərmənɨg!
!In Uhgɨn u, təmosmiəgəh itah!
Nepətiən əhagəhagmɨne nəsanəniən in rəhan pɨsɨn əmə,
2mətəu-inu nakiliən rəhan in təhruahru pəhriən.
Rəhan nəghatiən tɨnoh rəkɨs pəta-ionəhan u, iətəm təmit əpnapɨn nətəmimi,
kəni tɨnətalpɨn nɨra rəhan noluəkmɨn.”
3Kəni kəmotagət əfəməhmɨnmotəni məmə,
“!Pəh kotəni-vivi Iərmənɨg Uhgɨn! Nəhanɨgəm e nɨgəm iətəm tatus pətan u, tətəri tətəri

naunun tɨkə.”
4 Nətəmi asoli nətəm kəmotəhuitən mɨn ilah tuenti-fo, mɨne nati miəgəh ilah kuvət,
kəmotasiəulɨn nəulɨlah kəm Uhgɨn. Ilah kəmoteiuaiu, nɨpənəgɨlah tek nɨftəni, motəfaki
kəm in, iətəm tətəharəg-pəri e rəhan jeə, mətarmənɨg. Kəni ilahmotəni məmə,
“!Əuəh! !Pəh Kotəni-vivi Iərmənɨg!”
Marɨt rəhaNətɨ Sipsip
5Kəni əmeiko, nəuian kəti təmsɨ=pən əpəha e jeə rəha kig, mətəni məmə,
“!Otəni-vivi Uhgɨn rəhatah!
!Itəmah rəhan noluəkmɨn rəfin, otəni-vivi in!
!Itəmah u, nəutɨsiai, mautəgɨn e Uhgɨn, otəni-vivi in!
!Nati əpnapɨnnəmə itəmahnautosnepətiənasolimɨn, onətəmi əpnapɨn əmə,mətəuotəni-

vivi Uhgɨn!”
6 Kəni əmeiko iəmətəu nəuia nati kəti təhmen e nətəmimi tepət kəutagət, kəni məhmen
mɨn e nɨtəhi iətəmtatemnəuanaluəluə, mɨne kaluəluə tətatɨperəh atɨperəhmotəniməmə,
“!Pəh kotəni-vivi Iərmənɨg!
Mətəu-inu Iərmənɨg Uhgɨn rəhatah, Nahgin Tepət Pɨk Agɨn, in tɨnətarmənɨg.
7Pəh nɨkitah təriauəh e nagiəniən,
kəni motəni nɨpəhriəniən e rəhan nepətiən,
mətəu-inu tɨnuva e nian əhruahru rəhamarɨt rəha Nətɨ Sipsip.
Kəni rəhan pətan tətəhtul marumətəhtahnin əmə.
8Kəni Uhgɨn təməfən napən təuvɨr kəm in, məmə otuvən lan.
Napən təuvɨr u linən, tətoraip-oraip, məruən.”
(Napən təuvɨr u linən, tətəgətun=pən noliən əhruahru rəha nətəmimi rəha Uhgɨn.)
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9 Konu agelo u, təni=pa kəm iəu məmə, “Ətei rəkɨs natimnati mɨn u. ‘Nətəmi mɨn u
inu nətəm kəmauɨn e lah məmə okəhuvən e nauəniən rəha marɨt rəha Nətɨ Sipsip, ilah
okotatɨg e nəuvɨriən pəhriən.’ ”
Kənimatɨgməniməmə, “Nəghatiənmɨn u, ilah nəghatiən pəhriən rəha Uhgɨn.” 10Təməni
lanəha, kəni iəmɨsin=pən nəulɨk e nəhlkɨn,meiuaiu, nɨpənəgək tek nɨftəni, məmə iəkəfaki
kəm in. Mətəu in təni=pa kəm iəuməmə, “!Səfakiən kəm iəu! Kilaumin ik ioluəkmil əmə,
kitahpiammɨnnətəmilahkautəhtul əskasɨkonəni pətɨgəmiənnanusiən təuvɨr rəha Iesu.
Əfaki əmə kəm Uhgɨn, mətəu-inu nəhtul-pətɨgəmiən rəha Iesu, in nəukətɨ nəghatiən mɨn
rəha iəni mɨn.”
Iətəm təmasuə e əhos kəruən
11Kəni əmeiko iəkafu negəu e neai təmerəh, kəni mafu əhos kəruən kəti. Iətəm tətasuə-
pəri lan, nərgɨn ko, “Iətəmi Kəhrun Nəhatətə Əskasɨkiən Lan, kəni in Nɨpəhriəniən.” In
tətəməu, kənimətəfənnalpɨniən kəmnətəmimi e noliən iətəmtəhruahru əmə. 12Nəhmtɨn
təhmen e nəmnamɨ nɨgəm, kəni kəməfəfau=pən kəfəfau tepət tepət e rəhn-kapə, kəfəfau
mɨn u, ilah kəfəfau mɨn rəha kig asoli agɨn. Kəmətei=pən nərgɨn kəti lan, mətəu iətəmi
kəti təsəhruniən nərgɨn əha, in pɨsɨn əmə təhrun. 13 In tatuvən e napən kəti iətəm kəmel
e nɨrə,* kəni nərgɨn kəha, Nəghatiən Rəha Uhgɨn.† 14 Kəni soldiə mɨn rəha negəu e neai
kautəhuərisɨg lan. Ilah rəfin kəutəharəg e əhos kəruən mɨn, kəni mautəhuvən e napən
təuvɨr u, linən, təruən məuvɨr. 15 Iətəmi kəha, rəhan kəti əha ikɨn nau iətəm tatsɨpən e
nɨpəgnəuan.‡ Kəni in otətamunətəmimi e kəntrimɨn e nau əha. “In otarmənɨg e lah, kəni
nəmtətiən rəha nepətiən u, in neim iətəm kəmol e aiən.”§ In otol təskasɨk agɨn kəm lah,
təhmen əməməmə katol e nəuakrepmɨn iətəmnətəmimi kautevɨg-evɨg lanməmənəhuɨn
otaiəh kəni kol wain lan. Noliən əha inəha, Uhgɨn Nahgin Tepət Pɨk Agɨn tatol pətɨgəm
rəhan niəməha asoli. 16Kəmətei=pən nərgɨn e rəhan napən, mɨne nuvan, məmə,

KIG RəHA KIGMƗNMƗNE IəRMəNƗG RəHA IəRMəNƗGMƗN*
17 Kəni əmeikonu iəkəsal=pən mafu agelo kəti tətəhtul=pən e mɨtɨgar, in tətasək əfəməh
mətəni=pən kəm mənɨg mɨn iətəm kautiuvɨg əpəha e nɨmagəuagəu, məmə, “Əhuva,
motuhapumɨn itəmah mɨn o nauəniən asoli rəhan Uhgɨn, 18 məmə itəmah onəkoton
nəhuvegɨ kig mɨn, mɨne nətəmi asoli rəha soldiə mɨn, mɨne nətəmi nahgilah tepət,
mɨne əhos mɨn, mɨne nətəmi kəutasuə-pəri e lah, mɨne nəhuvegɨ nətəmimi rəfin, nətəmi
səniəmə slef,mɨne slefmɨn, nətəmikautos nepətiənasolimɨn,mɨnenətəmi əpnapɨn əmə.”
19Kəni əmeikonu, iəkatɨg mafu mɨn nati miəgəh əpələ, mɨne kig mɨn rəha nəhue nɨftəni,
mɨne rəhalah soldiə mɨn. Ilah kəmotuhapumɨn ilah mɨn məmə okotəluagɨn ilah iətəm
tətasuə e əhos kəruən, mɨne rəhan soldiə mɨn. 20Mətəu kəmotaskəlɨm nati miəgəh kəha,
mɨne iəni eiuəmɨn iətəm təmatol nəmtətiən apɨspɨs mɨn nian təmətatɨg ilau nati miəgəh.
In təmatol nəmtətiənmɨn əha, o neiuəiən e nətəmimi mɨn u nətəm kautos mak rəha nati
miəgəh, kəni məutəfaki kəm narmɨn iətəm kəmɨsɨkəuvɨn e nɨgi. Kəmotəraki=pən ilau
pəti kətuəmiəgəh əmə, əpəha e nɨpəgnəua nəmnamɨ nɨgəm asoli iətəm təpiapei matuəu
matəpien. 21 Iətəm tətasuə e əhos kəruən, təmohamu kigmɨnmɨne soldiəmɨn rəfin e nau
rəha nəluagɨniən iətəm tatsɨpən e nɨpəgnəuan kəni mənɨg mɨn rəfin kəmoton nɨpətɨlah,
moton, nərfɨlah tasisi vivi.

20
Krɨsto təmuvamol Kig kənimarmənɨg e nətəmimimətəuaruspən nu uan-tausɨn
1Kəni əmeikonu, iəmafu agelo kəti tatsɨpəri e negəu e neai, tatos ki rəha nɨpəg asoli iətəm
teiuaiu agɨn,* mɨne sen asoli kəti. 2Kəni in təmaskəlɨm ialkitə asoli u, sɨneik nuvəh əpələ
aupən, in Iərmɨs, uə Setən, kəni məlis-ərain o nu uan-tausɨn. 3Təməraki=pən lan e nɨpəg
* 19:13 Aes 63:1-6 † 19:13 Jon 1:1,14 ‡ 19:15 Aes 49:2; Hip 4:12; Nəh 1:16; 2:12 § 19:15 Sam 2:9 * 19:16
1Tim 6:15; Nəh 17:14 * 20:1 Nəh 1:18
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asoli iətəm teiuaiu agɨn, kəni mahtɨpəsɨg lan tiəkɨs, məmə in otəseiuəmɨniən e nətəmimi
rəha kəntri mɨnmətəuarus=pən nu uan-tausɨn otol naunun. Nu uan-tausɨn otol naunun
rəkɨs, okəkeikei kerəhmɨn lan o nian əkuəkɨr mɨn əmə.
4 Kəni əmeiko, iəkafu jeə rəha kig mɨn nəuvein, kəni nətəmimi nətəm kəutəharəg-pəri e
lah. Uhgɨn təməfən nepətiən kəm lah məmə ilah okotakil nətəmimi. Kəni iəkafu mɨn
nətəmimi nətəm kəmətahtuv nentəuilah mətəu kəmotəhtul pətɨgəm o nəni pətɨgəmiən
nanusiən təuvɨr rəha Iesu mɨne nəghatiən rəha Uhgɨn. Ilah kəməsotəfakiən kəm nati
miəgəh mɨne narmɨn iətəm kəmɨsɨkəuvɨn nati miəgəh mɨne narmɨn iətəm kəmɨsɨkəuvɨn
e nɨgi, kəni məsotosiən rəhan mak e nɨpənəgɨlah mɨne nəhlmɨlah. Kəni rəueiu ilah
kəmotəmiəgəhmɨn, kəniməutarmənɨg ilah Krɨsto u nu uan-tausɨn. 5Nati əha, in nair=pa
mɨniən e nɨmɨsiən iətəm otaupən. Mətəu nətəmimi mɨn nəuvein nətəm kəmohmɨs rəkɨs,
ilah kəmotos mak rəha nati miəgəh əpəha, kəməsotəmiəgəh mɨniən mətəuarus nu uan-
tausɨn. 6 Nətəmimi mɨn kəha, nətəm kəmaupən kos ilah e nair=pa mɨniən e nɨmɨsiən,
ilah okotatɨg e nəuvɨriən pəhriən, mətəu-inu ilah nətəmi asim mɨn rəha Uhgɨn. Ilah
okəsəhuvəniən e nəmnamɨ nɨgəm asoli, mətəu ilah okəhuva motol pris mɨn rəha Uhgɨn
mɨne rəha Krɨsto, kəni ilah okotarmənɨg ilahmin o nu uan-tausɨn.
Uhgɨn təmol nalpɨniən kəmSetən
7 Nian nu uan-tausɨn tɨnol naunun, okahli pətɨgəm mɨn Setən e nɨpəg asoli. 8 Kəni in
otuvən əpəha e kaugə kuvət rəha nəhue nɨftəni, o nətəmimi iətəmkətəni məmə Kokmɨne
Makok,† məmə oteiuə e lah, kəni mos rəfin ilah moriarun ilah o nəluagɨniən. Ilah rəfin
otepət otepət, nəmpə rəhalah in təhmen e nɨpəkɨl əpəha e nɨkalɨ nɨtəhi. 9 Ilah kəmotaliuək
məhuvən isəu isəu mɨn mohrəuei rəfin nəhue nɨftəni. Kəni ilah kəmotəhtul mohtəlau
e ikɨn nətəmimi rəha Uhgɨn okotatɨg ikɨn, mɨne taun asoli u iətəm Uhgɨn tolkeikei pɨk.‡
Mətəunɨgəmkəti təmsɨpəri e negəu eneai,muvamus ilah. 10Kəni kəməraki=pən e Iərmɨs
iətəmtəmətəfən-əfənkəmlah, kəməraki=pən əpəhaenəmnamɨnɨgəmasoli iətəmtətəpien.
Ikɨn əha, kəməraki=pənrəkɨsnatimiəgəhmɨne iəni eiuə. Ilahal okəhlətəunahməiən itulɨn
e nərauiəmɨne lapɨn, naunun tɨkə.
Naunun nakiliən
11Kəni əmeiko iəkafumɨn jeə asoli kəti, təruən. Kəni kig tətəharəg-pəri lan. Nəhue nɨftəni
mɨne neai kəmuagɨme nəhmtɨn, miakə agɨn.
12 Kəni əmeikonu iəkafu nətəmi kəmohmɨs, nətəmi kautos nepətiən asoli, mɨne nətəmi
əpnapɨn əmə. Ilah rəfin kəutəhtul aupən e jeə rəha kig u, kəni kəmeg nauəuə mɨn.§
Kəni kəmeg mɨn nauəuə kəti, inu nauəuə rəha nəmiəgəhiən. Okeh nakiliən rəha nətəm
kəmohmɨs e nauəuəmɨn u, kəni kɨnətakil ilah kətiəh kətiəh o nati ilah kəmotol. 13Nɨtəhi
təməhlmanenətəmimikəmohmɨs=pən itəhi, kəniNɨmɨsiənmɨneNəuanpənkəmuəhlman
mɨn lah, ilah kɨnohiet rəkɨs e lau, kəni kɨnətakil ilah kətiəh kətiəh o nati ilah kəmotol.
14 Kəni kəmələs Nɨmɨsiən mɨne Nəuanpən, kəraki=pən e lau e nəmnamɨ nɨgəm asoli.
Nəmnamɨ nɨgəm asoli u, in nɨmɨsiən mau keiu. 15 Nəmə kəsehiən nərgɨ iətəmi kəti e
nauəuə rəha nəmiəgəhiən, kəni okəraki=pən lan e nəmnamɨ nɨgəmasoli.

21
Jerusɨləmvi
1 Kəni əmeiko iəkafu neai vi mɨne nəhue nɨftəni vi, mətəu-inu neai əuas mɨne nəhue
nɨftəni əuas kɨniakə. Kəni nɨtəhi təmɨkəmɨn. 2Kəni əmeiko iəkafu taun asim rəha Uhgɨn,
inko Jerusɨləm vi, tatsɨ-pəri o Uhgɨn e negəu e neai məteuaiu=pa. Kəmol malə-malə lan
təhmen e pətan iətəm kəmol malə-malə kəm in məmə otuvən meh rəhan iərman muol
marɨt. 3 Kəni əmeikonu iəkətəu nəuian asoli kəti təmsɨpəri əpəha e jeə rəha kig mətəni
† 20:8 Esik 38:2,9,15 ‡ 20:9 “Taunasoli u, iətəmUhgɨn tolkeikei pɨk,” in tətəghati e Jerusɨləm. § 20:12 Natimnati
rəfin iətəmnətəmimi kəmotol, kəmətei rəkɨs e nauəuəmɨn u.
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məmə, “!Afu-to! Rəueiu əha, Uhgɨn tɨnol lahuənu rəhan ilah nətəmimi. In otətatɨg ilah
min, kəni ilah okəhuva rəhan mɨn nətəmimi. Kəni Uhgɨn əhruahru otətatɨg ilah min,
kəni in rəhalah Uhgɨn. 4 In otafəl rəkɨs rəfin nəhu nəhmtɨlah. Nɨmɨsiən mɨne nasəkiən
mɨne nahməiənmɨn okohkə. Natimnati nuvəhmɨn u, ilah kɨnəhuvən rəkɨs, ko kəsəhuva
mɨniən.”
5Kig iətəm tətəharəg-pəri e rəhan jeə, təni məmə, “Iatəuhlin natimnati mɨn rəfin kəhuva
motuvi.” Kəni məni məmə, “Ətei rəkɨs natimnati mɨn u, mətəu-inu nəghatiən mɨn u,
kəhrun narəriən e lahməmə nɨpəhriəniən.”
6Kənimatɨgməni=pamɨn kəm iəuməmə, “Kɨnol naunun e natimnati rəfin. Iəu Nəukətɨn
mɨne Naunun.* Iəu nətuəuiniən, kəni iəu iatol naunun lan. Nətəmimi nətəm kautəuauə,
iəu oiəkəfən nəhu kəm lah, nətəmimi okotəmnɨm məsotosiən nəhmtɨn. Kəni nəhu
u tatsɨpən e nəhmtɨ nəhu iətəm tətəri mətəfən nəmiəgəhiən itulɨn.† 7 Iətəmimi iətəm
otatəhtul iəkɨs mol win e nəluagɨniən rəhan, iəu iəkəfən natimnati iətəm iəməni iəkɨs
rəkɨs kəm in. Iəu iəkuva rəhan Uhgɨn, kəni in otuva nətɨk. 8 Mətəu nətəmi kəutəgɨn,
nətəmi kəsotəhtul əskasɨkiən e rəhalah nəhatətəiən məutəpəh iəu, nətəmi kotamɨkmɨk,
nətəmikautohamu itəmi, nətəmikautit oneuən əmə ilahmɨn, nətəmikautol kləpə, nətəmi
kəutəmki nərɨk, nətəmi kəutəfaki kəm narmɨ nati mɨn, mɨne neiuə mɨn rəfin, imalah
əhruahru u in nəmnamɨ nɨgəmasoli, tatəpien ikɨn. Nati u, in nəmpə tu nɨmɨsiən.”
9 Kəni əmeikonu, agelo aupən u kəti tətəghati kəm iəu. In agelo səpɨn mɨn u kəti iətəm
kəməutəmki pesɨn ilah səpɨn iətəm kotəriauəh e naunu nalpɨniən ilah səpɨn iətəmUhgɨn
otol kəmnətəmimi. In təmuvaməni=pa kəm iəuməmə, “Va-to, pəh iəkəgətun pətan rəha
Nətɨ Sipsip kəm ik, iətəm okuol marɨt ilau min.” 10 Kəni nəsanəniən rəha Narmɨn Rəha
Uhgɨn təmol kəm iəu, əmeiko agelo tit rəkɨs iəu iəkian əpəha e nɨtəuət asoli kəti, nɨtəuət
kəha, in ilɨs ilɨs pəhriən. Kəni in təgətun kəm iəu Taun Asim rəha Uhgɨn u, Jerusɨləm vi,
iətəm təmsɨpəri o Uhgɨn əpəha ilɨs e negəu e neai. 11 In təhagəhag e nepətiən rəha Uhgɨn.
Tatɨpɨtɨpɨt təhmen e kəpiel təuvɨr kəti u jaspə, iətəm təhlan məhmen e kɨlas. 12 Nɨkalɨn
təfəməh məri ilɨs, mɨtəlau e taun, ket lan ilah tueləf. Nagelo mɨn tueləf kautəhtul o ket
mɨn u. Kəmətei=pən nərgɨ nəuanɨləuɨs rəha nenətɨ Isrel ilah tueləf e ket mɨn u. 13Ket kɨsɨl
e nɨkalɨn pah ikɨn, ket kɨsɨl mɨn e nɨkalɨn pahav ikɨn, ket kɨsɨl mɨn e nɨkalɨn pesi ikɨn, kəni
ket kɨsɨlmɨn enɨkalɨnpari ikɨn. 14Nəukətɨnɨkalɨ taun u kəmotəhtul pəri e kəpiel asoli ilah
tueləf. Konu kəmətei rəkɨs=pən nərgɨ tueləf aposɨl rəha Nətɨ Sipsip e kəpiel mɨn u.
15Agelo iətəm tətəghati kəm iəu, in tatos nati kəti kəmol e aiən u kol, o nosiən mak rəha
taun əha, mɨne ket mɨn, mɨne nɨkalɨn rəhan. 16 Taun u, kaugə lan kuvət. Mak rəha
nɨkalɨn mɨn rəfin kotəhmen əhmen əmə. Taun əha təfəməh, kəni mak rəha nɨkalɨn mɨn
rəfin mɨne nəfəməhiən rəhan, ilah rəfin tueləf-tausɨn (12,000).‡ 17 Nɨkalɨn u, tɨkɨmkɨm,
mak rəhan nəhlmɨn uan-hanrɨt-fote-fo (144).§ Agelo əha, təmos mak lan e noliən rəha
nətəmimi, nətəm ilah kautos mak lanəha e nati. 18 Nɨkalɨn u, kəmol e kəpiel təuvɨr
u jaspə, kəni kəmol taun e aiən u kol, in əmə in əmə. Kəni kol u in təuvɨr, in təhlan
məmə kɨlas. 19Kəpiel mɨn iətəm kəmuvləkɨn nəukətɨ nɨkalɨn lan, kəmol malə-malə e lah
e kəpiel təuvɨr mɨn. Kəmotaupən motəlɨn=pən kəpiel təuvɨr mɨn u jaspə; kəni nəmpə tu
lan, kəmotəlɨn=pən kəpiel təuvɨr mɨn u safaia; kəni nəmpə tri lan, kəmotəlɨn=pən kəpiel
* 21:6 Nəghatiən əhruahru u rəha Iesu, “Iəu u, Alfə mɨne Omekə.” Alfə ko, in letə tətəhtul aupən e alfəbɨt rəha
nəghatiən Kris, kəni Omekə ko, in letə iətəm tatol naunun lan, təhmen e A mɨne Z e Inglɨs. † 21:6 Aes 55:1-2;
Jon 4:10; 6:35; 7:37-39 ‡ 21:16 Nəghatiən əhruahru təni məmə “tueləf-tausɨn (12,000) statiə,” təhmen e tu tausɨn
tu-hanrɨt-tuenti kilomitə (2,220 km). Mak əhruahru rəha nəfəməhiən səniəmə nati kəti, mətəu nəmpə u 12,000,
nɨpətɨn əha ikɨn. Nətəmimi nəuvein kotəni məmə nəmpə u tətəgətun məmə taun u in iahgin iahgin kəni təuvɨr
pɨk agɨn, məhruahru agɨn. Nətəmimi nəuvein kəutəni məmə nəmpə u tətəgətun nətəmimi rəfin agɨn rəha Uhgɨn.
12,000=12×1,000=12×10×10×10. Nəmpəmɨn u 12 mɨne 10, ilau nəmpə kətuəgətun nati təuvɨr əhruahru agɨn kəti. Afin-to
Nəh 7:8. § 21:17 Mak u “nəhlmɨn uan-hanrɨt-fote-fo (144)” təhmen e sikɨste-faif mitə (65 m). “Nəhlmɨn,” in mak
tətuəuin e nəuanəhlmɨn mətəuarus nɨkɨnəhlmɨn, təhmen e 500 cm. 144=12×12. Nəmpə u 12 tətəgətun nətəmimi rəha
Uhgɨn. Kəni mɨne nəmpə u 144 tətəgətun nətəmimi rəfin agɨn rəha Uhgɨn.
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təuvɨrmɨn u akat; kəni nəmpə fo lan, kəmotəlɨn=pən kəpiel təuvɨrmɨn u emɨrəl. 20Nəmpə
faif lan, kəmotəlɨn=pən kəpiel təuvɨr u oniks; kəni nəmpə sikɨs lan, kəmotəlɨn=pən kəpiel
təuvɨr u kanilian; kəni nəmpə səpɨn lan, kəmotəlɨn=pən kəpiel təuvɨr u krisolait; kəni
nəmpə eit lan, kəmotəlɨn=pən kəpiel təuvɨr u malakait; nəmpə nain lan, kəmotəlɨn=pən
kəpiel təuvɨr u topəs. Kəni nəmpə ten lan, kəmotəlɨn=pən kəpiel təuvɨr u kalsetoni;
kəni nəmpə lepɨn lan, kəmotəlɨn=pən kəpiel təuvɨr u takuoes; kəni nəmpə tueləf lan,
kəmotəlɨn=pən kəpiel təuvɨr u ametis.
21Ket asoli mɨn u kəmol e perəl ilah tueləf. Kəmol ket kətiəh kətiəh e perəl* kətiəh kətiəh.
Kəni suarumɨn əpəha imə e taun u, kəmol e aiən u kol in əmə in əmə, təhlan vivi, təhmen
e kɨlas.
22 Ikɨn əha, iəməsafuiən nimə kəti okətəfaki ikɨn kəm Uhgɨn, mətəu-inu Uhgɨn əmə,
iətəm Nahgin Tepət Pɨk Agɨn, mɨne Nətɨ Sipsip, ilau nimə rəha nəfakiən. 23 Kəni ikɨn
əha, nɨkitəmi təsəhtiən mɨtɨgar mɨne məuɨg, mətəu-inu nepətiən əhagəhag rəha Uhgɨn
in tətasiəgəpɨn rəfin taun u, konu Nətɨ Sipsip kəha, in lait rəhan.† 24 Kəni kəntri mɨn e
nəhue nɨftəni okotaliuək e nəhagəhagiən rəhan, kəni iərmənɨg mɨn rəha nəhue nɨftəni
okəhuva, kəni motos rəhalah nautə təuvɨr mɨn, məhuva e nɨsiaiən motələhu e taun u.
25 Kəsasisɨgiən e rəhan ket mɨn nian kəti, mətəu-inu lapɨn tɨkə ikɨn əha. 26 Nətəmimi e
kəntri pɨsɨn pɨsɨn mɨn e nəhue nɨftəni, okotos nautə təuvɨr mɨn rəhalah, ilah okotəmki
məhuva o nɨsiaiiən, motələhu e taun u. 27 Mətəu natimnati mɨn iətəm kotamɨkmɨk e
nəhmtɨUhgɨn,mɨnenətəmiminətəmkautolnati iətəmtolnaulɨsiən,mɨnenətəmkəuteiuə,
nətəmimɨn u ko ilah kəsəhuvəniən imə e taun asoli u. Nətəmimɨn əmə ko nətəmkəmətei
rəkɨs=pən nərgɨlah e nauəuə rəha nəmiəgəhiən iətəm Nətɨ Sipsip tatos, ilah əmə kəha
kotəhrun nuvəniən imə.

22
Nəhumiəgəh
1Kəni nian agelo təməgətun rəkɨs taun vi kəm iəu, kəni təməgətunmɨn nəhumiəgəh kəm
iəu iətəm tətaiu. In təhlan təhlan təhmen e kɨlas. Tatsɨ=pən əpəha e jeə rəha Uhgɨn mɨne
NətɨSipsip, 2maiumatuvənmətələsnəlugɨ suaruasoli rəha taunu. Nɨgi rəhanəmiəgəhiən
tətəhtul u e nɨkalkalɨ nəhu u, in tətəuə mətau tueləf e nu mɨn rəfin, e məuɨg mɨn rəfin.
Kəni nətəmimi e kəntri mɨn rəfin kautol nɨmalɨn o nol viviən nɨmɨsiən. 3Nati tɨkə agɨn
ikɨn əha iətəmtəkeikeimos nalpɨniən rəhaUhgɨn. Kəni jeə rəhaUhgɨnmɨneNətɨ Sipsip in
əha ikɨn əha, kətuarmənɨg ikɨn. Kəni rəhan noluək mɨn okotəfaki kəm in. 4 Ilah okotafu
nəhmtɨn,* kəni okətei=pənnərgɨn enɨpənəgɨlah. 5Nian lapɨn otɨkə. Nɨkilah otəsəhtiən lait
kəti o nasiəpəniən lan, kəni nɨkilah otəsəhtiənmɨn nəhagəhagiən rəhamɨtɨgar, mətəu-inu
Iərmənɨg Uhgɨn in lait rəhalah. Ilah okotarmənɨg itulɨn, naunun tɨkə.
6Kəni agelo təni=pa kəm iəuməmə, “Nəghatiənmɨn u inu, kəhrun narəriəiən e lahməmə
nɨpəhriəniən. Iərmənɨg Uhgɨn təməni=pən kəm rəhan iəni mɨn aupən natimnati mɨn
iətəm okəpanəhuva, kəni in təmahli=pən rəhan agelo məmə otəgətun kəm rəhan noluək
mɨn natimnati mɨn iətəmotəsuvəhiən təkeikei muva.”
7Kəni əmeiko, Iesu təməniməmə, “!Otətəlɨg-to! !Otəsuvəhiən iəkiet pətɨgəm=pɨnə! Nətəmi
mɨn u nətəmkəutaskəlɨmmautol nəghatiən iətəmUhgɨn təməni pətɨgəm aupən e nauəuə
u, ilah okotatɨg e nəuvɨriən pəhriən.”
8 Iəu Jon, iəu u iəmətəu kəni mafu natimnati mɨn u. Kəni nian iəmətəu kəni mafu rəkɨs
ilah, kəni iəmɨsin nəulɨk e nəhlkɨ agelo iətəm təmit iəu muvən mətəgətun ilah kəm iəu.
Kəni iəmeiuaiu, nɨpənəgək tek nɨftəni, məmə iəkəfaki kəm in. 9Mətəu in təni=pa kəm iəu
məmə, “!Səfakiən kəm iəu! Kilau min ik u ioluək mil əmə rəha Uhgɨn, kitah piam mɨn u
iənimɨn,mɨnenətəmimɨnunətəmkəutaskəlɨmnəghatiənmɨnenauəuəu. !Əfaki əməkəm
Uhgɨn!”
* 21:21 Perəl u, in kəpiel təuvɨr əpəha e nɨki kəuvɨn † 21:23 Aes 60:19 * 22:4 Mat 5:8; 2Kor 4:6



NƏHAN-ƏHANIƏN 22:10 510 NƏHAN-ƏHANIƏN 22:21

10Kəni in təməni=pakəmiəuməmə, “Suvan-ərainiənnati kəti e nauəuəuməməotaskəlɨm
tiəkɨs, mətəu-inu natimnati mɨn u, otəsuvəhiən, kohiet pətɨgəm=pa. 11 Nətəmi kautol
nərahiən, pəh ilah kotəkeikei mautol nərahiən. Nətəmi rəhalah nətəlɨgiən tamɨkmɨk, pəh
ilahkotəkeikei enətəlɨgiənamɨkmɨk rəhalah. Mətəunətəmikotəuvɨr, pəh ilahkotəkeikei e
noliən əhruahru. Kəni pəhnətəmi asim rəhaUhgɨn, okotəhruahrunian rəfin,motəkeikei
e nasimiən rəhalah.”
12 Kəni Iesu tatɨg məni mɨn kəm iəu, “!Afu-to! !Otəsuvəhiən iəkuvnə! Kəni iatos rəhak
nətəouiən təuvɨr kəni iəkəfən kəm nətəmimi mɨn rəfin u, tɨtəu=pən natimnati mɨn iətəm
ilahkəmotol. 13 IəuNəukətɨnmɨneNaunun.† Iəu iəmaupənmatɨg, kəni iəuoiəkol naunun
agɨn. Iəu nətuəuiniən, kəni iəu iatol naunun lan.
14 “Nətəmimi nətəmkoteikuas e rəhalah napən təruən, ilah okotatɨg e nəuvɨriən pəhriən,
məmə inu, okegəhan e nepətiən kəm lah məmə kotun nəua nɨgi rəha nəmiəgəhiən, kəni
məhuvən=pən e ket mɨn rəha taun u. 15Mətəu nətəmimi nəuvein mɨn əha ikɨn nətəm ko
kəsəhuvaiən imə. Ilahu, nətəmkotamɨkmɨk,mɨnenətəmimɨnkonətəmkautol kləpəmɨne
mautəmki nərɨk, mɨne kautit oneuən ilah mɨn, mɨne mautohamu itəmi, məutəfaki kəm
narmɨ nati mɨn, mɨne nətəmi rəfin nətəmkotolkeikei neiuəiən.
16“Iəu Iesu, iəmahli=pɨnə rəhakageloməməotəni pətɨgəmnatimnatimɨnukəmniməfaki
mɨn. Iəu u, Nəukətɨ Tefɨt, mətəu Nəuanɨləuɨs mɨn rəhan. Iəu iəkəhmen e məhau u fətukai
iətəm tətasiə vivi.”
17Narmɨn Rəha Uhgɨn ilau Pətan rəha Nətɨ Sipsip kətuəni məmə, “!Va!” Kəni pəh nətəmi
mɨn u kotətəu, ilah mɨn kotəni məmə, “!Va!” Iətəmimi pəh iətəm tətəuauə, pəh in tuva.
Kəni iətəmimi pəh iətəm in tolkeikei, pəh in otəmnɨmnəhumiəgəh kəsosiən nəhmtɨn.‡
18 Iəu Jon, iətəghati əskasɨkmətəni kəmnətəmimi nətəmkəmotətəu nəghatiən rəha Uhgɨn
iətəm tətatɨg e nauəuə u. Nəmə iətəmimi kəti tətu=pən aru nəghatiən kəti rəhan e nauəuə
u, Uhgɨn otəfən nalpɨniən mɨn u nauəuə u tətəghati, kəni mɨlpɨn=pən e nalpɨniən rəha
iətəmiu. 19Nəmə iətəmimi kəti tatos rəkɨs nəghatiənnəuvein e nauəuəu, Uhgɨn otos rəkɨs
nəuvɨriənmɨn iətəmnauəuə u in tətəghati lanməmə rəha iətəmimi u. Inu, nəua nɨgi rəha
nəmiəgəhiən, kəni məsegəhaniənməmə otatɨg e taun asim əha.
20 Iətəmimi iətəm tətəni pətɨgəm natimnati mɨn u, təni məmə, “Əuəh, otəsuvəhiən
iəkuvnə.”
!Əuəh! Va-tə Iərmənɨg Iesu.
21Pəh Uhgɨn tətuati e nəuvɨriən rəha Iərmənɨg Iesu tuvən kəm nətəmimi rəhan. Pəh otol
lanəha. Əuəh.

† 22:13 Nəghatiən əhruahru u rəha Iesu, “Iəu ko, Alfə mɨne Omekə.” Alfə ko, in letə tətəhtul aupən e alfəbɨt rəha
nəghatiənKris, kəni Omekə ko, in letə iətəm tatol naunun lan, təhmen e Amɨne Z e Inglɨs. ‡ 22:17 Aes 55:1; Jon 7:37
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TIKSƗNƏRI
əhgi=pən, nəhgi-pəniən Nəhgi-pəniən in noliən kəti nətəm Isrel kəmautol nuvəh muva
mətəuarus=pa u rəueiu. Tol pɨsɨn e kastɨm rəha nətəm Entəni. Aupən agɨn, Uhgɨn təmol
nəniəskasɨkiən kəti ilau Epraham məmə in rəhan Uhgɨn, kəni Epraham mɨne namipɨn
mɨn ilah nenətɨ Uhgɨn mɨn. Uhgɨn təməni=pən kəm in mɨne namipɨn mɨn mɨne rəhan
mɨn noluək mɨn məmə okəkeikei kəhgi=pən ilah. Okəkeikei kəhgi=pən ilah kol məmə
nəmtətiən kəti məmə ilah kotaskəlɨm mautegəhan e nəniəskasɨkiən əha. Kəni noliən
rəha nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel, nian rəfin ilah kotaskəlɨm əskasɨk nəniəskasɨkiən iətəm
Uhgɨn təmol kəm rəhalah kəha tərah. Nian suakəku iərman kəti tair mos nian eit, kəni
kəhgi=pən, katətei katolmak lan tətəgətunməmə in nəuanɨləuɨs kəti rəha Epraham. Kəni
inmɨn otaskəlɨmnəniəskasɨkiən əha rəha Uhgɨn. Kəni kətauɨn e nərgɨn. Afin e Jenesis 17.
Nian Iesu Krɨsto təmuva, natimnati mɨn u təməuhlin. Nəhgi-pəniən təsoliən məmə

iətəmi kəti in təhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Mətəu nian iətəmi kəti tətəhatətə e Iesu
Krɨsto, kəni in tətuva iətəmimi kəti rəha Uhgɨn. Mətəu nəfaki mɨn nəuvein u ilah nətəm
Isrel, ilah kəmautəni əhanəh məmə Nanihluə mɨn okəkeikei kəhgi=pən ilah məmə ilah
okotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Aposɨl Pol təmə, kəpə. Iətəmi kəti tətuva mətəhruahru e
nəhmtɨ Uhgɨn nian in tətəhatətə əmə e Iesu Krɨsto.
aposɨl In iətəmikəti iətəmUhgɨntəmahli=paonənipətɨgəmiənrəhannəghatiən, təhmene
iəni əhruin. (Mat 10:1-4;Mak3:13-19; Luk6:12-16) Iesu təmauɨnenətəmimimɨnnəuvein
məmə ilah okotaliuək ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn e nəhue nɨftəni. Uək kɨsɨl rəha aposɨl mɨn: 1.
Ilah kəmoteruh e nəhmtɨlah məmə Iesu in təmɨmɨs məmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən. 2. Ilah
kəmotəni pətɨgəmNanusiən Təuvɨr, kəni kəmotətuəuin niməfaki vi mɨn, kəni nian tepət,
ilah kəmotol nati apɨspɨs mɨn. 3. Ilah kəməhuva nətəmi asoli mɨn rəha niməfaki, kəni
mautəni nəgətuniən əhruahrumɨne noliən rəha niməfaki.
Nian Iesu təməmiəgəhmɨnenɨmɨsiən, təmuvameruhPol, kənimauɨn lanməmə in otos

uək rəha aposɨl. Nətəmimi kətiəh kətiəh mɨn əha ikɨn təhmen e Panəpəs iətəm nətəmimi
kəutauɨn e lahməmə aposɨl, nati əpnapɨn ilah kəməsoteruhiən Iesu Krɨsto.
aruətuəh, naruətuəhiənNətəmEntəni kəutol kalɨku e nienməmə okotaruətuəh. Mətəu
e nian rəha Iesu, nətəmimi kəutaig e nəhu. Kəni inu nəmtətiən kəti o nətəlɨgiən asoli kəti
məmə kəutafəl rəkɨs noliən tərahmɨn rəhalah.
Bokɨs Rəha Nəniəskasɨkiən Rəha Nasiruiən Bokɨs u, in nəmtətiən rəha nəniəskasɨkiən
iətəm Uhgɨn təmol kəm nətəm Isrel (Eks 25:10-22; 9:4). Kəmuvləkɨn e timpə kəni
kəhtərain e aiən u kol tətoraip-oraip. Əpəha imə e bokɨs u, kəməhluaig=pən e kəpiel mil
iətəm kuepin-epin, kəmətei rəkɨs=pən Lou ilah ten e lau. Kəni kəməhluaig=pən e pɨret
nəuvein iətəm Uhgɨn təməfən kəm lah iətəm kətəni məmə “mana” (Eks 16:31-33). Kəni
kəməhluaig=pən e kasɨkɨn rəha Eron (Hip 9:4).
Nian nətəm Isrel kəmohiet ikɨn kəti məhuvən əpəha ikɨn kəti mɨn, kəni ilah kəmotələs

bokɨs u. Nian kotatɨg ikɨn kəti, kəni kotələhu=pən bokɨs e Nima Tapolɨn Asim. Bokɨs
u mɨne natimnati mɨn əha kəməfən ilah ikɨn imə, ilah rəfin kotasim mətəu-inu ilah
nəmtətiən rəha nəniəskasɨkiən rəha Uhgɨn. Nian kəmotuvləkɨn Nimə Rəha Uhgɨn əpəha
Jerusɨləm, kəni bokɨs u tɨnətəharəg əpəha IkɨnTasimAgɨn Ikɨn e iməRəhaUhgɨn. [Eruh-to
narmɨn e Hip 9:4, pej #/, mɨnemap rəha Nimə Rəha Uhgɨn.]
dikon Iətəmi tətasiru e uək rəha niməfaki (Fɨl 1:1; 1Tim 3:8,10-12; Rom 16:1).
Epikiuriən mɨne Sɨtoik Ilah u nətəm Kris. Ilah nəgətun mɨn nəuvein nətəm kəutəsal
e nɨpəhriəniən. Nətəm Kris tepət kəməutətəu=pən nəgətuniən rəhalah. Ilah Epiki-
uriən kautəni məmə nəukətɨ nəmiəgəhiən təuvɨr məmə nətəmimi okotəsal e natimnati
iətəm tatol iətəmi kəti nɨkin tətagiən. Ilah Sɨtoik kautəni məmə təuvɨr nəmə iətəm kəti
təsətəuiən nagiəniən mɨne nahməiən e nɨkin, nati əpnapɨn nəuvɨriən o nərahiən tətuva
e nəmiəgəhiən rəhan.
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Fərantə Rəha Kig Solomən Inu ikɨn kəti imə e Nimə Rəha Uhgɨn. Ikɨn əha inəha, nian
rəfin nətəmi asoli rəha nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel kəutəghati lan e Lou rəha Uhgɨn. E
nian rəha Iesu, kəmaharu kəpiel tɨtəlau eNiməRəhaUhgɨn. In əha imə kəmol fərantə kəti
e nɨkalɨn rəfin. Enɨkalɨn Is ikɨn, kətəniməməFərantə rəhaKig Solomən. Kəmolpos tepət e
kəpiel o naskəlɨm əskasɨkiənnəhgɨ fərantə. Ikɨn əha, nətəmimi kautos nəhmtɨnatimiəgəh
mɨn o nohamuiən o sakrifais mɨn. Kəni ikɨn əha, kautol jenɨs e məni ikɨn. (Luk 9:45-16;
Jon 2:14-16) [Eruh-to narmɨn e Jon 10:23, pej #/.]
Farəsi Farəsi mɨn, mɨne nəgətun mɨn rəha Lou, ilah nətəmi asoli mɨn Isrel e nian
rəha Iesu. Ilah kotəhrun vivi lou mɨn rəfin agɨn iətəm Uhgɨn təməfən kəm Mosɨs.
Kəni mautəgətun məmə nətəmimi kotəkeikei məutətəu=pən əskasɨk ilah rəfin e noliən
əhruahru məhruahru vivi. Kəni kəməutəgətun noliən mɨn mɨne lou mɨn nəuvein iətəm
kəmotɨlpɨneLou iətəmUhgɨntəməfən. Ilahkəutəfəripɨk, kəninɨkilah təhtiməmə ilah ilɨse
nətəmimi rəfin. Kəmautəniməmə noliən rəhalah in təuvɨr, mətəu ilah tepət, nɨpəhriəniən
nɨkilah tamɨkmɨk, kəni kəmotol təfagə tərah tepət. Kəmotəməki e Iesu, kəni motolkeikei
məmə okotohamu Iesu. Afinmɨn nəghatiən u “Satusi” e tiksɨnəri u.
fik, nɨgi u fik Nɨgi fik mɨn, ilah nɨgi katu mɨn e nasumiən ikɨn Isrel. Nətəmimi kautun
nəualah, kəni məutəharəg ahgəl pɨk nɨgi fik iuəkɨr o nimə rəhalah kəni məutəfaki məmə
nɨkilah otətəhti nəghatiən rəha Nauəuə Rəha Uhgɨn. [Eruh-to narmɨn e pej #/(PicDict
p09b).]
frankɨnsensNɨgi kəti katol səntə lan. (Mat 2:11)
hapHap in nati kəti təhmen e kitar. Katoh o naniən nəpuən.
hat rəhanɨsiaiiən Inu hat kəti kəmol e nɨmalɨ nɨgi uə narmɨ nɨmalɨ nɨgi kəmol e kol, kəni
kətəfəfau=pən e rəhn-kapə iətəm təmol win e naiuiən. Hat kəti mɨn, in rəha Kig iətəm
kəmol e aiən u kol.
Herot E Niutestɨmɨn kətauɨn e nətəmimi kuvət nərgɨlah u Herot.
1. Herot Asoli — In kig rəha nɨtəni Jutiə nian Iesu təmair. In təmalkut məmə otohamu
Iesu nian in iəpəou (Mat 2:1-22; Luk 1:5)

2. Herot Antipas in nətɨ Herot Asoli — In tətarmənɨg e nɨtəni u Kaləli nian Iesu
təmətaliuək mətəni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn matol nati apɨspɨs mɨn. In təmol
marɨt e pətan uHerotiəs, kəni in təmahli=pən soldiə kətiməmə otətei rəkɨs rəhn-kapə
Jon Bəptais nian in təmətəməhli e kaləpus (Mak 6:14-29).

3. Herot Akripə Uan — In nətɨ Aristopulus u in pia Antipas. In təmol nərahiən kəm
nəfaki mɨn nian Iesu tɨnəmiəgəh rəkɨs mɨn e nɨmɨsiən. Təmohamu Jemɨs u pia Jon
(UəkMɨn 12:23).

4. Herot Akripə Tu— in nətɨHerot Akripə Uan. Uərisɨg Pol təmuvən Romməmə otəhtul
e kot rəha Sisə, Herot u təmətəu nəghatiən rəha Pol e kot rəha Festəs (Uək 25:13–
26:19,27-32).

hisopHisop in nɨgi kəti katos o naruətuəhiən e nəfakiən rəha nətəm Isrel (Hip 9:19).
hosanə Aupən ikɨn, nɨpətɨ nəghatiən u “Hosanə” təmə, “Asiru, Uhgɨn, osmiəgəh itɨmah,”
mətəu e nian rəha Iesu, nəghatiən u, ilah kəməutəuhlin məmə nɨpətɨn tətəni məmə, “Əni-
vivi Uhgɨn!”
iətəmi asoli rəha soldiəmɨn E Nimə Rəha Uhgɨn, soldiəmɨn nəuvein kauteh vivi Nimə
Rəha Uhgɨn mətəu-inu nətəmimi tepət kəutəhuva mautəhuvən nian rəfin. Nəmə iətəmi
kəti tatol nati tərah kəti, mətəu ilah kotəhrun nələhu əhruahruiən, kəni motəmki=pən
nətəmimi nətəm kautol nati tərah e kaləpus. Iətəm tətarmənɨg soldiə mɨn əha, in
nəuanɨləuɨs kəti rəha pris mɨn rəha Uhgɨn.
Ianihluə, Nanihluə Nanihluə mɨn, ilah nətəmi mɨn u səniəmə nəuanɨləuɨs əhruahru
rəha Isrel. Nətəm Isrel kəutəfəri pɨk mətəu-inu Uhgɨn təmauɨn e lah məmə rəhan. Kəni
məsotolkeikeiən Nanihluə mɨn. E nətəlɨgiən rəha nətəm Isrel, Nanihluə mɨn ilah rəfin
kotərah, mətəu-inu kəsotohtəu-pəniən lou rəha nətəm Isrel.
Iesu Nɨpətɨ nərgɨn u Iesu təmə “iosmiəgəh,” uə “Uhgɨn in iosmiəgəh rəhatah.” Uhgɨn
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təmauɨn e nətɨ Meri məmə Iesu, mətəu-inu in otosmiəgəh nətəmimi e noliən tərah mɨn
rəhalah (Mat 1:21). Nərgɨn mɨn nəuvein rəha Iesu kətəni məmə: Iesu Krɨsto, Nətɨ Uhgɨn,
Nətɨ Iətəmimi, Nətɨ Tefɨt.
Iesu Krɨsto — Nian nəuvein e Niutestɨmɨn, kəutafin “Iesu Krɨsto” uə “Krɨsto Iesu.”

Nərgɨn mil u kətuəghati e iətəmimi kətiəh əmə, Iesu, Nətɨ Uhgɨn. Nəmə təhro, iətəmimi u
təmətei nauəuə tolkeikei məmə kitah kotətəlɨg e nati keiu nian kəutafin nərgɨ Iesu. Nian
nəuvein, nəmə kəutafin “Iesu Krɨsto,” tolkeikei məmə kotətəlɨg e Iesu təhmen əməməmə
in iətəmimi. Nian nəuvein, nəmə kəutafin “Krɨsto Iesu,” tolkeikei məmə kotətəlɨg e Iesu
təhmen əməməmə in “Krɨsto,” uəMəsaiə, iətəmimi iətəmUhgɨn təməni məmə otahli=pa.
Ikɨn Katɨlpɨn Niəməha Ikɨn rəha Uhgɨn Ikɨn Katɨlpɨn Niəməha Ikɨn rəha Uhgɨn, inəha,
rəhn-kapə Bokɨs rəha Nəniəkɨsiən Rəha Nasiruiən ilɨs ikɨn. Ikɨn əha, nepətiən əhagəhag
mɨne nəsanəniən rəha Uhgɨn tətatɨg ikɨn. Nətəmimi əpnapɨn ko kəsəhuvəniən imə Ikɨn
Tasim Agɨn Ikɨn məmə okoteruh natimnati mɨn u, mətəu pris asoli agɨn əmə. Kəni in
təsuvəniən nian rəfin. Tatuvən ikɨn nian kətiəh əmə e numɨn rəfin. Pris asoli agɨn təhrun
nuvəniən imə Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn, in tatos nɨra sakrifais kəni matuvən, kəni matol=pən
nɨrə e rəhn-kapə bokɨs u. Noliən əha, in nəmtətiən təuvɨr kəti, iətəm tətəgətun məmə
nətəmimi okotəkeikei kɨmɨs o rəhalah noliən tərahmɨn. Mətəu e nɨrə kəha rəha sakrifais,
in tatɨlpɨn niəməha rəha Uhgɨn (Hip 9:5). Aupən agɨn, nətəm Isrel kəmautol noliən əha,
mətəu rəueiu, kitah kəsotohtəu-pəniən noliən umətəu Iesu Krɨsto təmos nɨmei pris asoli,
kəni təmos nɨmei nati miəgəhmɨn iətəmkəmotohamu o sakrifais.
ikɨn təpiəməpiə ikɨn Nian kətəghati e ikɨn təpiə məpiə ikɨn e Niutestɨmɨn, nɨpətɨn təmə
ikɨn əha, nətəmimi kohkə ikɨn, kəni ikɨn əha tasɨk ikɨn, kəni tol lanəha, natimnati nəuan
nəuvein əmə tateviə ikɨn.
Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn Nəuan asim agɨn əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn. Afin “Nimə Rəha
Uhgɨn” e tiksɨnəri.
Ikɨn Tasim Ikɨn Nəuan kəti e Nimə Rəha Uhgɨn iətəm kətuvan nati pien pien tatuvən o
Uhgɨn. Afin “Nimə Rəha Uhgɨn” e tiksɨnəri.
Isrel Jekəp in nətɨAisəkmɨneRəpekə, kəni Aisək in nətɨEpraham. Uhgɨn təmauɨn ərəgrəg
e Jekəpmauɨn=pən e Isrel kəm in. Isrel u təmələs nətɨn nəman ilah tueləf, kəni ilah u tɨpɨ
nəuanɨləuɨs rəha Isrel. Ikɨn iətəmkəutatɨg ikɨn, kətauɨn lanməmə Isrel. Aupən ikɨn, nərgɨ
nɨtəni u Kenan, kəni rəueiu nərgɨn kəti mɨn u Paləstain.
kaməl Inu nati miəgəh kəti iətəm kətasuə lan təhmen e əhos, mətəu in iahgin mɨn e
əhos. Təhmen o naliuəkiən əpəha təpiəməpiə ikɨn. Tətələs nati fɨgəmmɨn. Katol napən e
nɨmeimein. [Eruh-to narmɨn e pej #/(PicDict p3, 12).]
kaunsɨl Kaunsɨl, in kot kəti rəha Isrel. Nətəmi asoli səpɨnte-uan rəha Isrel kəutəharəg
lan. Ilah nəuvein, pris asoli agɨn mɨn aupən, kəni ilah nəuvein nətəmi asoli rəha Isrel,
nəuvein nəgətun mɨn rəha Lou uə Farəsi mɨn uə Satusi mɨn. Kaunsɨl in tətəsal vivi o
natɨgiən rəhanəuanɨləuɨsmɨn rəha Isrel. Niannəuvein kəutəghati e noliən rəhanəfakiən,
kəni nian nəuvein kəutakil nətəmimi nətəmkəutatgəhli lou. Pris asoli agɨn in tətarmənɨg
e nuhapumɨniən mɨn rəhalah. Kaunsɨl u inu təməni məmə Iesu Krɨsto otəkeikei mɨmɨs,
kənimahli=pən kəmPailət u in kəpmən rəha Rom,məmə otətu-pəri Iesu e nɨgi kəməluau.
(Mat 26:59; Mak 14:55; 15:1; Luk 22:47; WəkMɨn 4:15; 5:21; 6:12; 22:30; 23:1; 24:20)
lafet rəha Nauəniən Vi kətəniməmə Pentekos Afin “Pentekos” e tiksɨnəri.
lafet rəha Noliən Nɨmauvluvl Lafet rəha Noliən Nɨmauvluvl in lafet kəti tol nati agɨn
lan o nətəm Isrel. Lafet u, katol əpəha Jerusɨləm e nɨtəni asoli u Jutiə. E lafet əha, nətəm
Isrel kəutəhli nəua krepmɨne nəua olif, məutəfaki lan. Kəni ilahməutapɨli e nɨmauvluvl
mɨtəmɨtəmɨn. Kautolməmənɨkilah tətəhti rəhalah kəhamɨnnətəmkəməutatɨg ikɨn təpiə
məpiə ikɨn o nu fote (Lev 23:33-36; 39-43; Dut 16:13-16). Nətəm Isrel tepət kəmohiet
mautəhuvən Jutiəmautəhuvən e tauɨnu Jerusɨləmməmə okotol pəti lafet u. Lafet u katol
katos nian eit, kəni katol e məuɨg iətəm tatol sikɨs lan, uərisɨg e lafet rəha Pasova.
lafet rəha Pasova Lafet rəha Pasova in lafet asoli rəha nətəm Isrel. E lafet u, nɨkilah
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tətəhtinianaupən ilahslefmɨn əpəhanɨtəni Ijɨp. Enian əha,Uhgɨntəməniməməotɨtɨs ilah
məhlman pətɨgəme lah e nɨtəni Ijɨpməmə ilah okəhuvən e nɨtəni kəti rəhalah əmə. Uhgɨn
təməni məmə in otahli=pən rəhan ageloməmə otohamu iərmanmɨn nətəmkəmotaupən
motair e nimə mɨn rəfin əha Ijɨp, inu kəlkələh mɨn muvən mətəuarus iauəhli mɨn mɨne
nati miəgəh mɨn. Mətəu in təməni kəm nətəm Isrel məmə ilah okotəkeikei motohamu
nətɨ sipsip mɨn, kəni motos nɨralah motol=pən e nɨkalɨ doə mɨn rəhalah, mɨne ilɨs ikɨn.
Kəni nian agelo rəha nɨmɨsiən oteruh nɨrə, in otiuvɨgegəu e nimə kəha, məpəh, kəni
məsohamuiən iərman kəti əha ikɨn. Kəni kəməni=pa lauɨg lan, nətəm Isrel kəmohiet Ijɨp.
Kəni Uhgɨn təməni məmə ilah okotol lafet kəti e numɨn rəfinməmə nɨkilah otətəhti nian
lapɨn əha. Tol lanəha, e məuɨg əhruahru rəhan, nətəm Isrel kəutohamu nətɨ sipsip mɨn,
məutuvan, mautun pəti. (Luk 22:7-8; Eks 12:21-30; Dut 16:1-8).
lafet rəha Pɨret U Is Tɨkə Lan Inu lafet rəha nətəm Isrel iətəm tətaupən lafet rəha
Pasova. NiannətəmIsrel kəmohiet Ijɨp, kəmotol pɨret u is tɨkə lanməmə ilah okotol uəhai
əməməmə okohiet Ijɨp, mətəu-inu pɨret u is tɨkə lan tətapə uəhai əmə. Nati kəti mɨn, is in
nəmtətiən kəti rəha namɨkmɨkiən, kəni ilah kəmotəraki rəfin e nimə rəhalah, təhmen e
nəmtətiən məmə ilah kəmotəraki rəfin e nərahiən e nəmiəgəhiən rəhalah. (Mat 26:17;
Mak 14:1,12; Luk 22:1,7).
LekKaləli, LekTaipiriəs Inunəhuasoli əpəhapahav enɨtəni u Isrel. Nəfəməhiən rəhan
təhmen e 22 kilomitə, kəni nepətiən rəhan təhmen e 12 kilomitə. Nərgɨn kəti mɨn kətəni
məmə Lek Kenesəret e Luk 5:1.
leprosi E Nauəuə Rəha Uhgɨn, nəghatiən u “leprosi” tətəghati e nɨmɨsiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn
rəha nɨlosɨtəmi. Nɨmɨsiən mɨn u tətərəkɨn nɨlosɨtəmi, kəni Lou rəha Mosɨs tətəni məmə
iətəmi kəti iətəm təmos nɨmɨsiən lanəha, in tamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn. Kəni in təkeikei
matɨg isəuonətəmimi rəfin. Nəmənɨmɨsiən təmɨkə lan, in təkeikeimuvənmehprisməmə
in otəni pətɨgəm kəm nətəmimi rəfin məmə nɨmɨsiən tɨnɨkə mɨne namɨkmɨkiən tɨkə. Afin
Levitikas iətəm tepət 13-14.
Lifait Ilah nətəmimimɨnu kəutasiru e prismɨn e uək rəhalah, kəni kautol uək pɨsɨnpɨsɨn
mɨn əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn. Ilah səniəmə pris mɨn, mətəu ilah kautsɨpən e nəuanɨləuɨs
rəha Lifai aupən təhmen əmə e pris mɨn.
Lou; Lou rəha Mosɨs Nəghatiən əha “Lou,” iətəm kəmətei asoli, nɨpətɨn u təmə Uhgɨn
təməfən loumɨn kəmə nətəm Isrel. Nian rəfin kətəni “Lou”məmə nərgɨ nauəuə faif iətəm
tətatɨg e Oltestɨmɨn, nərgɨlah u, Jenesis, Eksodas, Levitikas, Namba, mɨne Dutronome.
Nauəuəmɨn u faif, ilah kotəhmen e nəukətɨ loumɨn rəfin rəha nətəm Isrel.
mastətMastət in nɨgi kəti iətəm katol=pən nɨkɨtɨn e nauəniən məmə təpien vivi. Nɨkɨtɨn
in natiəkəku agɨn (Mat 13:31).
nəghatiən Kris, Aram, Hipru E nian rəha Iesu, nəghatiən Kris təhmen e Bislama rəha
nətəmimi mɨn rəfin ikɨn mɨn Rom tətarmənɨg lan. Aupən ikɨn, kəmətei Niutestɨmɨn e
nəghatiənKris, kəni nəghatiən kətiəh kətiəh əmə eNiutestɨmɨn kəmətei e nəghatiənAram
(Aramaik). Nətəmimi rəfin e Isrel e nian rəha Iesu kəməutəghati e nəghatiən Aram.
Kəmətei Oltestɨmɨn e nəghatiənHipru, iətəmaupən ikɨnnətəmimi rəha Isrel kəmotəghati
lan.
nəhgi-pəniən Afin nəghatiən u “əhgi=pən” e tiksɨnəri.
Nəniəskasɨkiən rəha Nasiruiən Nəniəskasɨkiən asoli keiu e Nauəuə Rəha Uhgɨn,
kəti u kətəni məmə Nəniəskasɨkiən Əuas (Oltestɨmɨn) mɨne kəti mɨn u kətəni məmə
Nəniəskasɨkiən Vi (Niutestɨmɨn). Uhgɨn təmol Nəniəskasɨkiən Əuas əpəha e nɨtəuət Sainai.
In təməni əskasɨk məmə in otol nətəm Isrel məmə kəhuva ilah rəhan mɨn nətəmimi
nəmə ilah okotətəu=pən əhruahru lou mɨn iətəm in təməni kəm Mosɨs. Mətəu iətəmimi
tɨkə iətəm təhrun noliən əhruahru ilah rəfin, kəni tol lanəha, iətəmi kəti tɨkə iətəm tuva
mətəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn e noliən rəha nɨtəu-pəniən lou. Nəniəskasɨkiən Vi tətəni
məmə IesuKrɨsto təmɨmɨs enɨgikəməluauonoliəntərahmɨnrəhanətəmimi. Inaru təmos
nalpɨniən rəhatah. Nian iətəmi kəti tətəhatətə e Iesu məmə in təmol lanəha, kəni Uhgɨn
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tatol məmə iətəmimi əha in tətəhruahru e nəhmtɨn, təhmen əmə məmə in təməsoliən
noliən tərah kəti. (Nəniəskasɨkiən Əuas — Luk 1:72, Uək 3:25; 7:8; Kal 3:17; Hip 9:1.
Nəniəskasɨkiən Vi—Mat 26:28; Mak 14:24; Luk 22:20; Rom 11:27; 1Kor 11:25; 2Kor 3:14;
Hip 7:22; 8:6-13; 10:16; 29; 12:24; 12:20). Nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən nəuvein tol lanu
lan: (Noa) Jen 9:8-17; (Epraham) Jen 12:2-4; 15:9-21; 17:1-27; (Isrel) Eks 19–24; (Finehas)
Nam 25:10-13; (Tefɨt) 2 Sam 7:5-16; (Isrel— in vi) Jer 31:31-34.
nətəlɨgiən tərah rəha iətəmimiNətəmimi rəfin kautol təfagə tərahmətəu-inu nətəlɨgiən
tərah rəha iətəmimi tətatɨg e tah rəfin. Nətəlɨgiən tərah əha tatiuvi=pən itahməmə kautol
təfagə tərah. Rəhatah nəsanəniən tɨkə məmə kəsotoliən təfagə tərah motol noliən təuvɨr.
Uhgɨn əmə təhrun noliən nətəlɨgiən tərah rəha iətəmimi tuvamətuva vi mɨn. (Rom 7:5).
Nətɨ Sipsip rəha Uhgɨn Jon Bəptais təmauɨn e Iesu Krɨsto məmə nətɨ sipsip rəha Uhgɨn
(Jon 1:29,36). E nian rəhaOltestɨmɨn, nətəmIsrel kəmautos nətɨ sipsipmɨnməutəhuvən e
Nimə Rəha Uhgɨn məmə pris kəti otətuhamu ilah mətəfən kəmUhgɨn. In təmol sakrifais
lan məmə Uhgɨn otafəl noliən tərah rəhalah mɨn. Nətɨ sipsip u təmos nɨmei iətəm Isrel,
mos nalpɨniən rəhan. Kəni nian nɨra nətɨ sipsip təmaiu, kəni nətɨ sipsip tɨmɨs, kəni
iətəmimi u təmos muva, Uhgɨn tətafəl noliən tərah mɨn rəhan. Kətauɨn e Iesu məmə nətɨ
sipsip mətəu-inu təməfən nəmiəgəhiən rəhan təhmen e sakrifais kəti iətəm təhruahru
vivi, kəni sakrifais u otafəl noliən tərah mɨn rəha nətəmimi rəfin nətəm kəutəhatətə lan.
E nauəuə rəha Nəhan-əhaniən, japtə 5, Jon təmafu Iesu təhmen e nətɨ sipsip.
Nanihluə Afin-to “Ianihluə” e tiksɨnəri u.
nardNard in nati kəti nəmiəvɨn tətəpien vivi, təhmen e nɨgipɨsi.
Narmənɨgiən Rəha UhgɨnNətəmimi nətəmkəutəhatətə e Iesu Krɨsto kənimautɨtəu=pən
in, ilah nətəmimi rəha Uhgɨn, kəni ilah kəutəhuvaməutahgəl e narmənɨgiən rəha Uhgɨn.
In kig rəhalah. In tateh vivi ilah, mətəfən natimnati kəm lah rəha nəmiəgəhiən rəhalah,
matit ilahenoliən iətəmin təuvɨro lah, kənimətarmənɨge lah. Aupənagɨnnətəmimirəfin
kəutəhtul isəuoUhgɨnmətəu-inu ilah rəfinnol təfagəmɨn. Mətəunian Iesu təmɨmɨs e nɨgi
kəməluau, kəni məmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən, in təmol suaru vi məmə nətəmimi kotəhrun
nɨtəlɨg=pa mɨniən o Uhgɨn. Nian nətəmimi kəutəhatətə e Iesu Krɨsto, kəni Uhgɨn tatol
məmə ilah kəutəhruahru e nəhmtɨn, matol ilah nenətɨn mɨn, kəni rəueiu ilah kotəhrun
nəghatiən kəm in e nəfakiən, kəni motəhrun nətəuiən nəuian, kəni motəhrun nɨtəu-
pəniən in.
narmɨ nati mɨn E Bislama, kətəni narmɨ nati lanu məmə, “aedol.” Narmɨ nati mɨn
nəuvein kəmɨsɨkəuvɨn nati miəgəh mɨn lan təhmen e kau. Kəni nəuvein kəmɨsɨkəuvɨn
nətəmimi lan, uə uhgɨn əlkələhmɨn, uə nati pɨsɨn kəti. Narmɨn nati in nati kəti nətəmimi
kautol e nɨgi uə aiən kəti. Nətəmimi kautol, kəni mautəfaki kəmnarmɨ nati mɨn, mautol
sakrifais mɨn kəm lah məmə narmɨ nati otasiru e lah, nati əpnapɨn in nɨgi əmə uə aiən
əmə iətəm təsətəuiən nati, kəni rəhan nəsanəniən tɨkə.
naruətuəhiən Afin-to “aruətuəh” e tiksɨnəri u.
nasumiən rəha krep Nɨləuɨs kəti nərgɨn u, krep. In nɨləuɨs kəti nətəmimi kəməutərfei e
nian rəhaBaebol, kəni kətərfei əhanəhkətəuarus=pau rəueiu. Nəuan tətəhiənkəni təuvɨr
o nuniən. Nian nəuvein kətətərauiə lan tasɨk məmə təhrun nəməhliən tuvəh nəuvetɨn.
Kəni katol wain e nəuan. Iuəkɨr nətəmimi e nian əha ilah kəutəmnɨm wain. Nian rəha
noliən wain, ilah kautos nəuan nati u tepət, kəni motauvəregɨn=pən e nɨpəg kəmol e
kəpiel. Konu motevɨg-evɨg lan məmə nəhun otiet. Kəni ko, kotos pətəl mɨn iətəm kəmol
e nɨlosɨ nəni, uə nɨlosɨ nati kəmol e nəriəpɨg, kəni motətəlmɨn=pən nəhu nati u lan, konu
motaharu məmə otuva mol wain lan. Nian nəuvein, kotol nimə əpəha e nasumiən rəha
krep. Nəfəməhiən rəhan təhmen e 5mitə, kəni nɨkalɨn təhmen e 2mitə. Konumotol=pən
nəhgɨ nimə. Iətəmimi kəti otəkeikei mətəharəg əha ikɨnməta nakləhmɨn kotakləh lan, uə
nati miəgəh kəti, uəmənɨg tuvən imə e nasumiən. E Mat 21:33, Mak 12:1, mɨne Luk 20:9,
Iesu təməni nəghatiən əuhlin kəti mətəghati e nasumiən kəti rəha krep. Iətəmi kəti təmol
nasumiən kəti lanu, uərisɨg təhlman=pən lan kəm nətəmimi nəuvein məmə okəutəsal
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vivi ohni. Nian nəuan nɨləuɨs u tɨmarəg, ilah okotəkeikei motəfən kəti kəm in mətəu-inu
rəhan nasumiən, konumotaskəlɨm rəhalah nɨpɨlgan məmə rəhalah nətəouiən. Nian kəti
kotəhrun nəfəniən krep, uəwain, uə vatu. [Eruh-to narmɨn eMat 21:33, pej #/(PicDict pp
3,7).]
Nauəniən Rəha Nəmtətiən Rəha Iesu Uərisɨg Iesu otɨmɨs e nɨgi kəməluau, in təmauɨn
e rəhan nətəmimi kəməhuva motauən ilah mɨn e Lafet Rəha Pasova. Təmos pɨret
məgəuvahli, (e nian əha, kəsəteiən e nau, mətəu kətəghali əmə), kəni məni məmə, “Inu
təhmenenɨpətɨk.” Pɨret u tətəgətun=pənnɨpətɨ Iesu iətəmtəmɨmɨs o tah. Kəni təmoswain,
kəni məni məmə, “Inu təhmen e nɨrak iətəm otaiu o nosmiəgəhiən nətəmimi.” Kəni pɨret
mɨne wain, kətuəgətun=pən nɨmɨsiən rəha Iesu. Kəni təməni məmə nian okotun pɨret
kənimotəmnɨmwain əha, kitah nətəmimi rəha niməfaki, kitah nɨkitah otəkeikeimətəhti
nɨmɨsiən rəhan e nɨgi kəməluau. (Mak 14:12-26; Mat 26:17-30; Luk 22:7-23; 1Kor 11:23-
25). [Eruh-to narmɨn eMat 26:20-29, pej #/.]
nauəuə kəmaiu-aiu E nian əha, nauəuə rəfin kəmaiu-aiu. Kotos mapepe əfəməh
kəti kəni kaiu-aiu. Kəni nəmə iətəmi asoli kəti tolkeikei məmə nətəmimi əpnapɨn əmə
okəsotafiniən, kəni in tuvan-ərain=pən nati kəti e nɨfɨfɨn, məmə taskəlɨm tiəkɨs mapepe.
negəueneaiEBislama, kətəniməmə “heven.” Inu ikɨn iətəmkitah nəfakimɨn okəhuvən
motatɨg ikɨn kitah Uhgɨn o nian kəti. Negəu e neai səniəmə neai u iətəm kitah kəutafu
məuɨgmɨneməhaumɨn lan, kəpə. Negəu e neai in ikɨn iətəmUhgɨn tətatɨg ikɨn.
nimərəhanuhapumɨniənE tauɨnkətiəhkətiəhrəha Isrel, nimə rəhanuhapumɨniən əha
ikɨn. Kəni nimə mɨn əha, nəuan əha ikɨn rəha nətəmimi nətəm kəutuhapumɨn ilah mɨn
ikɨn o nəfakiən kəmUhgɨn, kəni məutafin Nauəuə Rəha Uhgɨn. Ikɨn əha, kətəghati mɨn o
natimnati pɨsɨn pɨsɨnmɨn, təhmen əmə e iməim. NətəmIsrel kəmotuvləkɨnmɨnniməmɨn
u e tauɨnmɨn iətəmihluə e nɨtəni u Isrel, təhmen eRom. [Eruh-to narmɨn epej #/(PictDict
p2)]
Nimə Rəha Uhgɨn Inu ikɨn nətəm Isrel kəutəhuva məutəfaki ikɨn kəmUhgɨn. Inu əpəha
Jerusɨləm. Iat asoli kəti tɨtəlau e Nimə Rəha Uhgɨn. Nətəmimi rəha kəntri mɨn rəfin
kotəhrun nuvəniən ikɨn. Kəni əpəha imə agɨn e iat u, in iat kəti mɨn iətəm nətəm Isrel
əmə kotəhrun nuvəniən ikɨn. Kəni əpəha imə e iat u, in iat kəti mɨn iətəm iərman mɨn
əmə kotəhrun nuvəniən ikɨn. Kəni əpəha imə e iat u, in iat kəti mɨn iətəm pris mɨn əmə
kotəhrunnuvəniən ikɨn. Ikɨn əha, kautohnatimiəgəhmɨn,məuteikuas e lah, kənimautol
sakrifais lan e oltə. Nimə əhruahru tətatɨg e iat əha. Nəuan keiu əha ikɨn, Ikɨn Tasim Ikɨn
mɨne Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn. Nəuan iətəm tətaupən lan, kautəni məmə Ikɨn Tasim Ikɨn. E
nəuan əha, kəmotələhu=pən nati kətaharu-pəri lait lan ikɨn, mɨne tepɨl kəti iətəmkətəlɨn-
pəri pɨret asim mɨn lan. Kəni kətuvan nati pien-pien ikɨn. Nəuan iətəm tətuərisɨg lan,
kautəni məmə Ikɨn Tasim Agɨn Ikɨn. Ikɨn əha, Bokɨs Rəha Nəniəskasɨkiən Rəha Nasiruiən
tətatɨg ikɨn. Pris asoli agɨn əmə təhrun nuvəniən ikɨn, kəni tatuvən ikɨn nian kətiəh əmə e
nu mɨn rəfin, matos nɨrə sakrifais kəti o noliən tərah mɨn rəhan, mɨne noliən tərah mɨn
rəha nətəm Isrel.
Əpəha e iat asoli tɨtəlau e Nimə Rəha Uhgɨn, nətəmimi rəha kəntri mɨn rəfin kotəhrun

nuvəniən ikɨn. Mətəu nətəm Isrel kəmotol u ikɨnu tuvaməməmakɨt kəti, məmə nətəmimi
kotəhrun nosiən nəhmtɨ nati miəgəh mɨn, oiel, wain, mɨne sol o noliən sakrifais lan.
Nətəmimi nətəm kəmotsɨpən isəu məhuva matos məni pɨsɨn pɨsɨn mɨn e profens mɨn
rəhalah. Tol lanəha okotəkeikei motos məni əhruahru rəha Nimə Rəha Uhgɨn. Konu
nətəmimi nəuvein ilah kautol bɨsnɨs e noliən jenɨs eməni. Nətəmimi tepət kautsɨpən isəu
məutəhuva məmə kotol sakrifais, kəni kautəkeikei mautos nəhmtɨ natimnati pɨsɨn pɨsɨn
mɨn. Konu inu ikɨn u e Nimə Rəha Uhgɨn tuvaməmə ikɨn təuvɨr kəti ikɨnməmə kol makɨt
ikɨn, nati əpnapɨnməmə ikɨnu in ikɨnkəti rəhanətəmimi e nɨtənimɨn rəfinməmə kotəfaki
ikɨn.
Kitah kəutafin e Mat 21:12-17; Mak 11:15-19; Luk 19:45-48; mɨne Jon 2:13-22 məmə

ikɨn əha, Iesu təməgəu pətɨgəm nətəmimi nətəm kəmautol səlɨm e nati miəgəh mɨn rəha
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sakrifais mɨne nətəm kəməutaliuvə e məni. Nian kotol lanu lan, nəghatiən rəha iəni
Səkaraea tuva matol nɨpəhriəniən lan. (Sek 14:21. Afin mɨn e Jer 26:1-15; Hos 9:15-16;
mɨneMal 3:1-5).
E nu AD 66, nətəm Isrel kəmotorgəhu e kəpmən rəha Rom, kəni ami rəha Romkəmotol

win, kəni motərəkɨn agɨn Nimə Rəha Uhgɨn. [Eruh-to map rəha Nimə Rəha Uhgɨn e pej
#/.]
noliən rəha nɨtənɨmiən iətəmimi Nətəm Isrel e nian əha kəsotɨtənɨmiən iətəmimi e
nɨftəni. Ilah kəuteikuas e nɨpətɨlah, kəni motəuveg ilah e napən u kəmotol=pən nati
pien-pien u tətəpien təuvɨr (Afin-to Jon 12:7; 19:39-40), konumotəfən e nɨpəg kəpiel, kəni
motahtɨpəsɨg=pənnɨpəg e kəpiel asoli kəti. [Eruh-to narmɨn e Luk 23:53, pej #/, mɨne kalə
foto rəha nɨpəg kəpiel.]
pauɨs Pauɨs, in bokɨs əkəku kəti kəmol e nɨlosɨ kau. Kəmotətei rəkɨs əlkələh nəghatiən
nəuvein rəhaNauəuəRəhaUhgɨnmotuveipei lan (Eks 13:1-10,11-16; Dut 6:4-9; 11:13-21).
Nətəmimi kəmotol lanəha mətəu-inu kotolkeikei məmə okotol nəghatiən iətəm tətatɨg e
Dut 6:8 mɨne 11:18. Kəni nətəm Isrel rəfin u nəman nətəm kɨnotos rəkɨs nu tatin, ilah
okotol pauɨs mɨn əha nian tepət, kəni nian rəfin e nian rəha nəfakiən. Kəutəlis=pən
mɨn e nɨpənəgɨlah mɨne nəhlmɨlah məuɨl. E nəghatiən Inglɨs, kətəni paus əha məmə,
“Phylactery.”
Pentekos In lafet kəti rəha nətəm Isrel. Ilah kautol lafet asoli əha nian ilah fifti uərisɨg e
lafet rəha Pasova. E nian rəha Iesu, nauəniən asoli əha, in nian iətəmkətəni-vivi Uhgɨn o
nauəniən vi rəha nasumiən. Rəueiu, kitah kautol lafet rəha Pentekos Sante mətəu-inu e
nian əhaNarmɨn Rəha Uhgɨn təmuvamɨrəuei nətəmimi rəha Iesu (Uək 2:1-4; 20:16; 1Kor
16:8). [Eruh-to narmɨn e Uək 2, pej #/.]
perəl Perəl u, in kəpiel təuvɨr əpəha e nɨki kəuvɨn. [Eruh-to narmɨn eMat 13:46, pej #/.]
pris Nətəmimi u, ilah suaru rəha nətəm Isrel o nuvəniən o Uhgɨn. Ilah kautos nəfakiən,
kəni kautol sakrifaismɨnmautoh natimiəgəhmɨn eNimə Rəha Uhgɨn o nəfəniən kəm in.
Prismɨnnəuveinkautoluəkpɨsɨnmɨn. Nəuveinkəutasiəpəne laitmɨn, nəuveinkəutuvan
nati pien pienmɨn.
pris asoli Inu pris kəti iətəm tətarmənɨg e pris mɨn nəuvein rəha nətəm Isrel.
pris asoli agɨn Inu pris kətiəh əmə iətəm in ilɨs e pris mɨn rəfin. E nu mɨn rəfin, e nian
kətiəh əmə, in tatos nɨra sakrifaismatuvən IkɨnTasimAgɨn IkɨneNiməRəhaUhgɨnməmə
otafəl noliən tərahmɨn rəha nətəm Isrel. [Eruh-to narmɨn e Hip 9:7, pej #/.]
pronsProns, inaiənkəti,mətəurəhankalə tauiəh təhmenekol. Niankəmətəruru əhanəh
aiən, kəni kəmaupən katol natimnati e prons.
Səmeriə, iətəm Səmeriə Nətəm Isrel kəutəməki e nətəm Səmeriə. E nian əha, tiəkɨs
o nətəm Isrel məmə okəhuvən ima nətəm Səmeriə, mətəu-inu e rəhalah nehiən, nətəm
Səmeriə ilah kotamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn. Nəmə okəhuvən imalah ikɨn, kəni ilah mɨn
okotamɨkmɨk.
sakrifais E nian rəha Oltestɨmɨn, Uhgɨn təməni kəm nətəm Isrel məmə ilah okotəkeikei
motol sakrifais mɨn kəm in. Sakrifais pɨsɨn pɨsɨnmɨn. Nətəmimi kəmautol sakrifais mɨn
nəuvein o nəniən tagkiu o Uhgɨn o rəhan nəuvɨriən kəm lah. Kəni kautol sakrifais kəti
məmə Uhgɨn otafəl noliən tərah mɨn. Iətəmimi iətəm tatol noliən tərah, otəkeikei mos
nalpɨniən, kəni nalpɨniən u in nɨmɨsiən. Nian Iesu Krɨsto təməsuva əhanəhiən e nəhue
nɨftəni, nətəmIsrel kəmautos natimiəgəhmɨnmautəhuvən eNiməRəhaUhgɨn. Kəni nati
miəgəh u otos nɨmeilah, kəni pris mɨn okotohamu. Nətəmi əpnapɨn əmə kəsotohamuiən
nati miəgəh mɨn əha, mətəu pris mɨn əmə. Nati miəgəh mɨn u təhmen e sipsip uə nəni
uə kau iətəm təuvɨr. Nəmə nati miəgəh tatos nɨməgɨm uə in tatɨmɨs, kəni ko kəsotosiən o
sakrifais.
Sapət Sapət in nian iətəm nətəm Isrel kəutəfaki lan. Sapət tatətuəuin e 6 klok lapɨn e
Fraide nian mɨtɨgar tɨneiuaiu rəkɨs, muvən mətəuarus 6 klok lapɨn e Sarere. E Sapət,
nətəmimi kəsotoliən uək kəti mɨne. Ilah kəutəmeig əmə. Nian u, in nian asim rəha
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nətəm Isrel. Nəghatiən u Sapət, e nəghatiən rəha nətəm Isrel aupən, nɨpətɨn tətəni məmə,
“əmeig.” NianUhgɨn təmolnəhuenɨftəni aupən,NauəuəRəhaUhgɨn tətəniməmə in təmol
uək nian sikɨs, kəni nian tatol səpɨn lan, rəhan uək təmol naunun. Kəni in təməmeig.
Konu tol u, in təmələhu nian tatol səpɨn lan e wik, məmə in nian təuvɨr kəti rəhan. Kəni
e Lou mɨn iətəm in təməfən kəm Mosɨs, in tətəni pətɨgəm məmə nian tatol səpɨn lan, in
nian asim rəhan, iətəm rəhan nətəmimi mɨn okəsotoliən uək kəti lan. Kəni noliən iətəm
nətəmimi okotəmeig e nian əha, in tətəgətun rəkɨs ilahməmə ilah nətəmimi rəha Uhgɨn.
E Niutestɨmɨn, Iesu in təməni pətɨgəmməmə in Nətɨ Iətəmimi, kəni in tepət mapirəkɨs

nian rəha Sapət. In Iərmənɨg rəha nian rəha Sapət. Mətəu nətəmi asoli rəha nətəm Isrel,
ilah kautol niəməha kəm in, mətəu in tatol vivi nətəmimi nətəm kautohmɨs e nian rəha
Sapət, kəni ilah kəmotəni məmə noliən u in uək, kəni uək təmatgəhli lou rəha nəmeigiən.
Kəni matol mɨn natimnati mɨn nəuvein iətəm nɨkilah təhti məmə təsəhruahruiən məmə
okol e nian u.
Satusi Ilah u nətəmimi nəuvein rəha nətəmi asoli mɨn rəha Isrel. E nian rəha Iesu,
pris mɨn tepət, ilah Satusi mɨn. Satusi mɨn, ilah kotol pɨsɨn e Farəsi mɨn. E nətəlɨgiən
rəhalah, kəutəhatətə əmə e Nauəuə Mɨn Rəha Mosɨs, ilah u, Jenesis, Eksodas, Levitikas,
Namba, Dutronome. Kəsotəniənnɨpəhriəniənenəghatiənməməniankəti nətəmimi rəfin
okotəmiəgəhmɨn e nɨmɨsiən, mɨne nəghatiənməmə e naunun nian, Uhgɨn otol nalpɨniən
kəm nətəmimi o noliən tərah mɨn rəhalah, kəni otətəou nətəmimi o noliən təuvɨr mɨn.
Kəni Satusi mɨn kəutəni məmə nagelo mɨnmɨne narmɨn tərahmɨn kohkə.
Selot Selot in pati kəti rəha nətəm Isrel nətəm kotolkeikei məmə otahli pətɨgəm nətəm
Rom, kəni Selot mɨn əha kautol nəluagɨniən lanəha kəmnətəmi Rom.
Setən Nəghatiən u Setən, tatsɨpən e nəghatiən Hipru, nəghatiən rəha nətəm Isrel, kəni
nɨpətɨn tətəni məmə, “tɨkɨmɨr.” Setən u, aupən in agelo kəti rəha Uhgɨn, mətəu Uhgɨn
təmahli pətɨgəm in e Negəu e Neai mətəu-inu in təmətəluagɨn ilau Uhgɨn məmə in
otarmənɨg e Uhgɨn. Afin mɨn Aes 14:12-15; Esik 28:11-19; Mat 13:38-40; Luk 11:15; Jut
6, Nəh 12.
skopion Skopion in nati kəti təhmen e tupə əkəku kəti iətəm tətəlkəu e nɨftəni. Tatus
iətəmi, kəni tətahmə pɨk agɨn tapirəkɨs nilpat uə pɨtɨmar. (Luk 10:19) [Eruh-to narmɨn
e pej #/.]
slef Slef in iətəmimi kəti iətəm iətəmi kəti təmos nəhmtɨn, kənimətarmənɨg lan. Slef tatol
uək kəm rəhan iətəmi asoli, mətəu iətəmi asoli təsətəouiən in. Mətəu slef in otəkeikei mol
natimnati rəfin iətəmrəhan iətəmiasoli tətəni. Iətəmiasoli rəhan təhrunnoliən səlɨmlan,
uə nohamuiən, təhmen əmə e rəhan kəti nati miəgəh.
soldiəmɨn nətəmkəutəhtul o Nimə Rəha Uhgɨn Soldiəmɨn nəuvein kəutəhtul o nəsal
viviən o Nimə Rəha Uhgɨn mətəu-inu nətəmimi tepət kəutəhuva mautəhuvən nian rəfin.
Nəmə iətəmi kəti tol nati tərah kəti e Nimə Rəha Uhgɨn, mətəu ilah kotəhrun nələhu
əhruahruiən, kəni motələs iətəmi iətəm tatol nati tərah mɨn məhuvən e kaləpus. Iətəmi
iətəm tətarmənɨg e soldiə mɨn əha, in nəuanɨləuɨs kəti rəha pris mɨn rəha Uhgɨn, kəni in
iətəmi asoli kəti.
tənariəs E nian rəha Iesu, iətəmi kəti tatol uək nian apiəpiə kətiəh, kəni kətətəou e koin
məni kəti, nərgɨn u “tənariəs,” təhmen e 1,000 vatu.
tait Tait u tol lanu lan: Iətəmi kəti tatos nati ilah ten, nəmə pɨkəh uə nəuanɨgi uə məni.
Kəni tos rəkɨs kətiəh e natimnati ten konuməmə təfən kəmUhgɨn uə kəm iətəmi kəti. Nati
kətiəh konu kəutəni məmə “tait.” Tol lanu lan məmə iətəmi kəti tatos 100 vatu, in tətəfən
10 vatu kəmUhgɨn. Uə tatos 1,000 vatu, tətəfən 100 vatu kəmUhgɨn. Uə tatos 10,000 vatu,
tətəfən 1,000 vatu kəmUhgɨn.
wit Wit in nati kəti təhmen e rais. Nian tateviə, təhmen e manuvehli kəti iətəm tatol
nəuan ilɨs agɨn. Nian tɨnɨməhtə vivi, kəni nətəmimi kotətei motəlɨn məmə otɨmətu vivi.
Konu motəmki manuvehli məhuvən ikɨn okəhli nəualah ikɨn. Noliən rəha nəhliən nəua
wit tol lanu lan. Kotasɨg kaumɨn kəutaliuək e lah. Kəni nəua wit tiet rəkɨs e nɨkɨlɨn. Kəni
kəutəraki pəri e nəua wit məmə nɨmətagi otahlɨfu rəkɨs nɨlosɨlah məpəh nɨpətɨn. Kəni
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kəhrun nuniən nəuan. Nian nəuvein, katol flauə lan rəha noliən pɨret. Nian nəuvein
kautuvin e sospən o noliən sup. [Eruh-to narmɨn e pej #/.]
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Nəukətɨ nəghatiənmɨn
e Nauəuə Rəha Uhgɨn

Dick Lloydmɨne RossWebb kəmuətei
Nəghatiən tətaupən
Inu nauəuə tətəni nəukətɨ nəghatiən pɨsɨn-pɨsɨn mɨn kətafin e ikɨn pɨsɨn-pɨsɨn mɨn e

NauəuəRəhaUhgɨn. Nəukətɨnəghatiənmɨnnəuvein kəmotsɨpənenauəuəuOneHundred
Bible Lessons u Alban Douglas təmətei. Nəuveinmɨn kəmotɨspən e nauəuə u The Topical
Bible Concordance u DMMiller təmətei. Nəuvein mɨn kəmotsɨpən e nauəuə u Let’s Look
in theBibleuBarbaraArnold təmətei (CBMPNG1990). Nəuveinmɨnkəmotɨspənenauəuə
u The Treasury of Scripture Knowledge u kampani Bagster, London təmətei.

Nəukətɨ nəghatiənmɨn e Nauəuə Rəha Uhgɨn
1. Uhgɨn tol mə nak
Uhgɨn tətəlɨg e natimnati, mətətəu nərahiən, kəni mətəghati
Uhgɨn təhmen e nɨmətagi, in nɨpətɨn tɨkə
Uhgɨn in kətiəh

2. Nahgi Uhgɨn
Uhgɨn nətuəuiniən lan tɨkəmɨne naunun lan tɨkə
Uhgɨn in tatol əmə lanko kəni mətatɨg itulɨn
Uhgɨn in nəukətɨ nəhagəhagiənmɨne natimnati ərəfin
Uhgɨn u ikɨnu, mɨne əpəha, mɨne ikɨnmɨn rəfin
Uhgɨn təhrun vivi agɨn natimnati mɨn rəfin

3. Noliənmɨn rəha Uhgɨn
Nati nak Uhgɨn tatol in tatol mətəuei-pən
Uhgɨn in tasim agɨn
Uhgɨn in təhruahru agɨn
Uhgɨn təsalpɨniən nɨtai təfagə rəhatah
Uhgɨn nɨkin tətəhti pɨk itah e rəhan nolkeikeiən
Nati nak Uhgɨn tətəni in otol, in matol əhruahru

4. Kətəni lanu e Uhgɨn; Tɨmɨn, Nətɨn, Narmɨn
In tətatɨg naunun tɨkə
In nəukətɨ nəhagəhagiənmɨne nəsanəniən
In nəukətɨ nəhruniən rəfin
Inu ikɨnu, əpəha, mɨne ikɨnmɨn rəfin
In tasim agɨn, kəni məhruahru agɨn
In nəukətɨ nəghatiən əhruahru
In nəukətɨ nəuvɨriən
In nəukətɨ natɨgiən e nɨkitəmi (nəməlinuiən)

5. Nətɨ Uhgɨn ko Krɨsto, In iətəmi Uhgɨn təmɨtəpɨn
Aupən aupən agɨn Uhgɨn təməniəskasɨkməmə otol nati u
Krɨsto in Uhgɨn

6. Krɨsto təmuva iətəmimi
Iesu rəhan əha ikɨn nəuanɨləuɨs mɨn
Iesu təmuvamatɨg e nɨpətɨn
Nətəmimi kəutətəlɨgmɨnemautol natimnati, kəni Iesu təhmen əmə

7. Krɨsto təmɨmɨs
8. Krɨsto təməmiəgəhmɨn e nɨmɨsiən
9. Krɨsto in tətəghati o rəhanmɨn nətəmimi
Krɨsto təmegəhan e nɨpətɨnmə tɨmɨs o nosmiəgəhiən rəhan nətəmimi
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Krɨsto tətəfa nasiruiən pɨsɨn pɨsɨnmɨn tepət
10. Krɨsto otuvamɨn
?Onəhgɨn tuva?
?E nian əha, nati nak otiet=pa?
?Otuva əhruahru əhro lanu?

11. Nəukətɨ nəniən e Narmɨn Asim
12. Narmɨn Asim in Uhgɨn
Narmɨn Asim təhmen e nɨmətagi
Narmɨn Asim təhmen e nəhmtɨ nəhu

13. ?Uək nak Narmɨn Asim tatol e nɨkalɨn rəhatah?
14. ?Kotəhrun nosəhroiən Narmɨn Asim?
15. Noliən pəhriən rəha Narmɨn Asim tətəfa o nəfəriən nəmiəgəhiən rəhatah
16. Nəsanəniən Narmɨn Asim tətəfa kəm tah kətiəh kətiəh u kitah kəutəhatətə
17. Nagelo mɨn
18. Setən
19. Nətəmimi rəha Setən
20. Nəghatiən rəha Uhgɨn
21. Kitah okotəgɨnmotɨsiai Uhgɨn əmə
22. Suaru o noliən təfagə
23. Nəghatiən o nɨmɨsiən rəhatah
24. Nauməhtuliənmɨn e nɨmɨsiən
25. Nian asoli rəha nosiən nətəouiən o noliən təuvɨr uə noliən tərah
26. Nəmnamɨ nɨgəmasoli
27. Negəu e Neai
28. Nəghatiən o Uhgɨn in tətəpəh nalpɨniən təfagə
Uhgɨn tətələhu nəməlinuiən o nətəmimi
?Nian nəməkiən rəhatahmɨn Uhgɨn otɨkə, kəni nati nak otuva?
Afin nəghatiən u kəni mol əhruahru nati tətəni.

29. Nəniən o nɨtəlɨgiən e noliən tərah
30. ?Nəmə iətəmi tələhu=pən rəhan nəhatətəiən e Iesu, kəni nati nak otuva ohni?
31. Nəghatiən rəha nian Uhgɨn təni pətɨgəmməmə kitah kɨnotəhruahru
32. Uhgɨn otəfən kəm rəhanmɨn nətəmimi nəhtul əskasɨkiən
Naliuəkiənməha-məha e suaru rəha nəhatətəiən o nəhtul əskasɨkiən

33. Nian Uhgɨn tətəsal vivi o tah, ko tɨkɨmɨr təsərəkɨniən itah
34. Natɨgiən e nəhatətəiən təhmen e nəluagɨniən
35. ?Nati nak kəutaliuəkməha-məha ohni, kəni məutəhtahnin nak?
36. Nəghatiən o tah o nəpəhiən nalpɨniən təfagə rəha nətəmimi kautol e tah
Suaru nak okotohtəu=pən o nəpəhiən nalpɨniən rəhalah təfagə

37. Nəghatiən o nuərisɨgiən e Iesu
38. Nəghatiən o natɨgiən u tasim
39. Nɨməninmɨn rəha Iesu
40. Nəghatiən o nəfaki mɨn, nətəmkəutəsal mɨne nətəmkautol uək
41. Nəpəhiən nətəlɨgiənmɨne nautə rəha nəhue nɨftəni, mɨne natɨgiən u iətəm in tasim
42. Nəghatiən o naliuək kalɨniən e təfagə tərah
43. ?Kotəhro lanumotaliuək kalɨn e nəfən-əfəniən?
44. Nəghatiən o nəgəu əhruahruiən iəfaki kəti u rəhan natɨgiən tekəu
45. Nəfakiən kəmUhgɨn
46. Suaru rəha Uhgɨn o nɨtəu-pəniən
47. Suaru rəha nəuia Uhgɨn
Iesu təmol əhruahru nəuia rəhan tatə
Nətəmimi kəutəhatətə pəhriən okotol mɨn lanəha

48. Kitah okotolkeikei Uhgɨnmɨne Iesu
49. Suaru rəha nəfəniənməni
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50. Suaru rəha nəfəniən e nɨkin agiən
Uhgɨn in nəukətɨ nəfəniən e nɨkin agiən
Kəni nətəmkəutəhatətə okotol təhmen əmə, kotohtəu=pən suaru əhmen əmə

51. Təmə Uhgɨn təfa nati təuvɨr əkəku kəti kəm tah, nɨkitah otagiən əmə ohni
52. Nɨkin agiən
53. Nəghatiən o nəniən tagkiu o Uhgɨn
54. Okəsotəgɨniən
55. Nətəmkəutəhatətə okotos nahməiən o nəhatətəiən rəhalah
56. Nagiəniən e nian rəha nərahiən
57. Nɨmɨsiənmɨn
58. Nəghatiən o nəghatiən iətəm tatsɨpən e nohlɨtah
Nəghatiən təuvɨr
Nəghatiən tərah
Nəghatiən eiuə

59. Kitah nəfaki mɨn okəsotəlpahiənmotol pɨk uək
Nəghatiən o nətəmkəutəlpah

60. Nəmiəgəhiən o natɨgiən rəha iərmanmɨne pətan u kəmuol marɨt
61. Famli mɨn okotəhratɨg lanu
62. Nəghatiən o Uhgɨn u tətarmənɨg kəni mətəsal vivi o uək
63. Nəghatiən o noliən o nepətiənmɨne natɨgiən e nɨsiaiiən
64. Nəghatiən o nosiən nətəlɨg təuvɨr
65. Nəghatiən o iəni eiuəmɨn
66. Nəniəskasɨkiənmɨn nəuvein rəha Uhgɨn
Uhgɨn təseiuəiən— nati nak təməni məmə otol, in tatol
Nəghatiən o nati asoli mɨn nəuvein Uhgɨn təməni məmə otəpanol
Natimnati mɨn nəuvein Uhgɨn təməniəskasɨkməmə otol kəm tah

Fesmɨn rəha nəukətɨ nəghatiənmɨn
1. Uhgɨn tol mə nak

Jen 1:1 Jon 1:18 1Jon 4:12 Eks 33:20
Jon 17:3

Uhgɨn tətəlɨg e natimnati, mətətəu nərahiən, kəni mətəghati

Uək 14:15 1Təs 1:9 Sam 94:11 Jer 10:10

Uhgɨn təhmen e nɨmətagi, in nɨpətɨn tɨkə

Jon 14:15 1Tim 1:17 1Tim 6:16

Uhgɨn in kətiəh

Dut 6:4 Aes 44:6

2. Nahgi Uhgɨn
Uhgɨn nətuəuiniən lan tɨkəmɨne naunun lan tɨkə

Sam 90:2 1Tim 1:17 Jen 1:1

Uhgɨn in tatol əmə lanko kəni mətatɨg itulɨn
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Jem 1:17 1Saml 15:29 Mal 3:6

Uhgɨn in nəukətɨ nəhagəhagiənmɨne natimnati ərəfin
Jen 1:1 Jen 1:3 Sam 33:9 Hip 11:3
Job 26:7 Job 42:2 Jer 32:27

Uhgɨn u ikɨnu, mɨne əpəha, mɨne ikɨnmɨn rəfin
Sam 139:7-9 Efəs 1:23 Jer 23:23,24

Uhgɨn təhrun vivi agɨn natimnati mɨn rəfin
Sam 94:11 Sam 139:4 Dan 2:20 Aes 40:28
1Kron 28:9 2Kron 16:9

3. Noliənmɨn rəha Uhgɨn
Nati nak Uhgɨn tatol in tatol mətəuei-pən

Sam 94:11 Sam 139:4 Dan 2:20 Aes 40:28
1Kron 28:9 2Kron 16:9

Uhgɨn in tasim agɨn
1Pitə 1:16 Eks 15:11 1Saml 2:2 Aes 6:3

Uhgɨn in təhruahru agɨn
1Pitə 1:16 Eks 15:11 1Saml 2:2 Aes 6:3

Uhgɨn təsalpɨniən nɨtai təfagə rəhatah
Sam 103:8 Rom 9:18 1Pitə 1:16 Eks 15:11
1Saml 2:2 Aes 6:3

Uhgɨn nɨkin tətəhti pɨk itah e rəhan nolkeikeiən
1Jon 4:8-16 Jon 3:16 Jon 16:27

Nati nak Uhgɨn tətəni in otol, in matol əhruahru
1Kor 1:9 2Tim 2:13 Dut 7:9

4. Kətəni lanu e Uhgɨn; Tɨmɨn, Nətɨn, Narmɨn
Mat 3:16-17 Mat 28:19 2Kor 13:14 Jen 1:1
Jon 1:1,3 Jen 1:2 Jen 1:26 Efəs 2:18
Efəs 1:13 Hip 9:14

In tətatɨg naunun tɨkə
Sam 90:2 Nəh 1:8-17,18
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In nəukətɨ nəhagəhagiənmɨne nəsanəniən
1Pitə 1:5 2Kor 12:9 Rom 15:19

In nəukətɨ nəhruniən rəfin
Jer 17:10 Nəh 2:23 1Kor 2:11

Inu ikɨnu, əpəha, mɨne ikɨnmɨn rəfin
Jer 23:24 Mat 18:20 Efəs 1:23 Sam 139:7

In tasim agɨn, kəni məhruahru agɨn
Nəh 15:4 Uək 3:14 Luk 1:15 Luk 1:35

In nəukətɨ nəghatiən əhruahru
Jon 7:28 Nəh 3:7 1Jon 5:6

In nəukətɨ nəuvɨriən
Rom 2:4 Efəs 5:25 Uək 10:38 Neh 9:20

In nəukətɨ natɨgiən e nɨkitəmi (nəməlinuiən)
1Jon 1:3 2Kor 13:14

5. Nətɨ Uhgɨn ko Krɨsto, In iətəmi Uhgɨn təmɨtəpɨn
Aupən aupən agɨn Uhgɨn təməniəskasɨkməmə otol nati u

Hos 11:1 Mat 2:15 Aes 53:4-6 2Kor 5:21
Sek 9:9 Mat 21:2-5 Sam 69:21 Mat 27:34
Sam 34:20 Jon 19:33-36 Eks 12:46 Jon 19:33-36
Sam 22:18 Jon 19:24 Sam 22:1 Mak 15:34
Sam 16:10 Uək 2:31

Krɨsto in Uhgɨn
Jon 1:1 Sam 110:1 Mat 22:41-46 Mak 12:35,36
Luk 20:39-44 Uək 2:34 Aes 7:14 Aes 9:6,9
Jon 10:30 Maeka 5:2 Eks 3:14 Jon 10:9,11
Jon 8:50 Mak 2:5,7 Mat 28:19 2Kor 13:14
Mat 18:20 Jon 1:3 Rom 1:4

6. Krɨsto təmuva iətəmimi

1Tim 2:5 Hip 2:17 Kəl 4:4,5 1Kor 15:21
Mat 1:29 Luk 19:10

Iesu rəhan əha ikɨn nəuanɨləuɨs mɨn
Luk 2:7 Uək 13:23 Mat 1:1-16 Luk 3:23-38
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Iesu təmuvamatɨg e nɨpətɨn
Jon 1:14 Hip 2:14 1Jon 4:2 Luk 2:40,52
Hip 5:8 Hip 2:18 Hip 2:10 Mak 6:3
Mat 4:1 Mak 1:13

Nətəmimi kəutətəlɨgmɨnemautol natimnati, kəni Iesu təhmen əmə
Mat 4:2 Jon 19:28 Jon 4:6 Mat 8:24
Mak 10:21 Mat 9:36 Mak 3:5 Jon 11:33
Jon 11:35 Mat 14:23 Mak 15:37 Hip 4:15

7. Krɨsto təmɨmɨs
Aes 53:8 Dan 9:26 Sek 13:7 Mat 26:31
Mak 14:27 Aes 53:6 Aes 53:10 Uək 2:23
Rom 5:11 1Jon 2:2 Jon 10:11 1Pitə 1:18,19
Rom 5:10 Mat 20:28 Mat 27:35 Mak 15:14
Luk 23:33 Nam 21:8 Jon 3:14 Hip 12:2
Kəl 3:13 Jon 10:18 Rom 6:23 Esik 18:4
1Tim 4:10 Hip 9:22 Mat 16:21 1Pitə 2:24

8. Krɨsto təməmiəgəhmɨn e nɨmɨsiən
1Kor 15:16-19 Mat 16:21 Mat 28:6 Luk 24:3
Luk 24:34 1Kor 15:5 Mak 16:9 Jon 20:14
Luk 24:15 Jon 20:28 Jon 20:24-28 Luk 24:39,42
1Kor 15:6 Uək 7:56 Uək 9:5 Uək 1:3
Luk 24:25 Fɨl 3:21 Rom 6:9 1Kor 15:44
Jon 20:19 Uək 2:24 Jon 10:18 1Pitə 3:18
Rom 1:4 Fɨl 3:10 Efəs 1:19,20 1Kor 15:55

9. Krɨsto in tətəghati o rəhanmɨn nətəmimi

Hip 7:25

Krɨsto təmegəhan e nɨpətɨnmə tɨmɨs o nosmiəgəhiən rəhan nətəmimi

Jon 10:18 Jon 10:11 Hip 9:14 Hip 9:12
Hip 10:12 Hip 7:27 Jon 19:30 Jon 17:4
Hip 5:6 Hip 9:24 Hip 7:24,25

Krɨsto tətəfa nasiruiən pɨsɨn pɨsɨnmɨn tepət
2Kor 12:9 Jon 17:11 Jon 17:15 1Jon 1:9
Uək 1:8 Rom 8:29 1Jon 2:1 Hip 4:15,16
Hip 2:17,18 Luk 22:31

10. Krɨsto otuvamɨn
Mak 13:26 Mat 25:31 Luk 17:24,26 Jon 14:3
Uək 1:9-11 Fɨl 3:20 1Tim 6:14 1Təs 1:10
1Təs 3:13 1Təs 4:14,16,17 1Pitə 1:7 2Pitə 3:13,14
Jem 5:7 Taet 2:13 1Jon 2:28 Nəh 1:7,8
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?Onəhgɨn tuva?

Mat 24:36 Mat 25:13 Mak 13:32 Luk 12:20
Uək 1:7 1Təs 5:2,3 1Tim 6:15

?E nian əha, nati nak otiet=pa?
Hip 9:28 2Təs 1:10 1Kor 4:5 2Tim 4:1
Nəh 11:15 Jon 14:3 1Kor 15:25,26

?Otuva əhruahru əhro lanu?
1Təs 5:2 Mat 24:44,50 Mak 13:33 Nəh 1:7
Mat 24:30 1Təs 4:17 Mat 24:30 Mat 16:27
Mat 25:31 1Təs 4:16 1Təs 3:13 Mak 13:36
2Təs 1:7,8 2Tim 3:1-7 Mat 24:5-7 Mat 24:12-38
Rom 11:25,26 Mat 24:14 2Təs 2:3-8 Nəh 22:20

11. Nəukətɨ nəniən e Narmɨn Asim
Jon 15:26 Jon 16:8 Jon 16:13 Jon 16:14
1Kor 12:11 Neh 9:20 Jon 14:26 Jon 16:12-14
1Kor 2:10-12 Uək 1:8 Rom 15:30 Efəs 4:30
Aes 63:10 Nəh 2:7 Kəl 4:6 Rom 8:26
Jon 15:26 Rom 8:14 Uək 16:6,7 Uək 13:2
Uək 20:28 Jon 14:16 Uək 5:3 Uək 7:51
1Təs 5:19,20 Hip 10:29 Mat 12:31,32

12. Narmɨn Asim in Uhgɨn
Hip 9:14 Sam 139:7-10 1Kor 2:10,11 Luk 11:13
1Jon 5:6 1Kor 6:11 Jon 6:63 2Pitə 1:21
Jon 16:8-11 Jon 16:13,14 Luk 11:13 Jon 3:6
Aes 11:2 Aes 61:1 2Kor 3:3 Rom 8:9
Kəl 4:6 Fɨl 1:19 Uək 16:7 Rom 1:4
Efəs 1:13 Jon 14:16 Jon 15:26 Jon 16:13
Rom 8:2 Aes 11:2 Hip 10:29 1Pitə 4:14

Narmɨn Asim təhmen e nɨmətagi
Jon 3:8

Narmɨn Asim təhmen e nəhmtɨ nəhu
Jon 4:14 Jon 7:38,39

13. ?Uək nak Narmɨn Asim tatol e nɨkalɨn rəhatah?
2Kor 1:22 Rom 8:11 Efəs 1:13,14 Efəs 5:18
Uək 1:4-8 1Pitə 1:2 2Təs 2:13 Jon 14:16
1Kor 2:13 Jon 14:26 Jon 15:26 Jon 16:13,14
Rom 8:2-4 Kəl 5:18 2Kor 3:17 Rom 8:13
Rom 8:26,27 Kəl 5:16,17 Kəl 5:22,23 Efəs 4:30
Jem 4:7 1Kor 12:3 Rom 5:5 Efəs 3:16
Rom 14:17 1Kor 2:1-4 Efəs 2:18 1Kor 12:7-11
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14. ?Kotəhrun nosəhroiən Narmɨn Asim?
Uək 2:38 Kəl 4:6 Jon 7:37-39 Kəl 3:13,14
Uək 5:32 Luk 11:9-13 Uək 4:31 Jon 1:12
Jon 3:3-8 Efəs 1:13,14 2Kor 1:22 2Kor 5:5
Efəs 1:13 Rom 8:9 1Kor 12:13 Luk 4:18
2Kor 1:21 1Jon 2:20,27 Uək 2:4 Efəs 5:18

15. Noliən pəhriən rəha Narmɨn Asim tətəfa o nəfəriən nəmiəgəhiən rəhatah
Kəl 5:22,23 1Jon 4:16 1Kor 13 Fɨl 4:4
Kol 3:15 2Tim 2:25 Jon 12:24 Jon 15:2
Luk 13:9 Mat 12:33 Mat 7:16-20 Jem 3:9-12
Jon 15:4 Kol 1:10

16. Nəsanəniən Narmɨn Asim tətəfa kəm tah kətiəh kətiəh u kitah kəutəhatətə
1Kor 12:8-10 1Kor 12:28 Efəs 4:11-16 Rom 12:6-8
1Kor 12:11 Efəs 1:21,22 1Kor 12:7 1Kor 12:31
1Kor 14:1,39 1Kor 7:7 1Tim 4:14 2Tim 1:6
Kol 1:29

17. Nagelo mɨn
Jen 16:7 Hip 1:14 Sam 104:4 Uək 12:6,7
Uək 5:19 Jaj 13:20 Sam 103:20 2King 19:35
2Saml 24:15,16 Nəh 20:1,2 Jut 9 Dan 10:12,21
Luk 20:35,36 Mat 22:30 Nəh 5:11 Hip 12:22
2King 6:17 Mak 8:38 Luk 9:26 1Tim 5:21
2Pitə 2:4 Jut 6 Mat 25:41 Nəh 5:12
Nəh 8:3,4 Mat 18:10 Uək 8:26 Mat 4:11
Luk 22:43 Luk 16:22 Mat 25:31 Hip 2:2
Mat 22:30 1Kor 6:3 Nəh 22:8,9 Hip 1:4-6

18. Setən
Kol 1:16 Esik 28:12-17 Aes 14:12-17 Job 1:6
Mat 4:1-11 Mat 13:19 2Kor 11:3 Jon 8:44
Nəh 12:9 2Kor 11:13-15 1Pitə 5:8 Efəs 2:2
Kol 1:13 Jon 14:30 2Kor 4:4 Nəh 9:11
1Pitə 5:8 Mat 13:25 Mat 13:30 2Kor 4:4
Nəh 12:10 Luk 22:31 1Kor 5:5 Nəh 12:7
Nəh 12:12 Nəh 20:1-3 Nəh 20:7,8 Nəh 20:9,10
Nəh 12:11 Jem 4:7 Efəs 6:10-18 Rom 13:14
Efəs 4:27 Luk 11:21,22

19. Nətəmimi rəha Setən
Nəh 9:20 Mat 8:16 Mak 1:23,24 Efəs 6:12
Mak 5:10 Mat 10:1 Nəh 12:10 Luk 13:16
Nəh 16:13-16 Nəh 12:4-7 Efəs 6:12 Mat 12:26
Nəh 9:11 Mat 8:29 Mat 25:41 Lev 20:6,27
1Saml 28:7,8 2Kron 33:6 Esik 21:21 Jen 41:8
Aes 47:12,13 Aes 8:19 Kəl 5:20 1Saml 15:23
1Jon 4:3 Nəh 12:11
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20. Nəghatiən rəha Uhgɨn

2Tim 3:16 2Pitə 1:21 1Kor 2:13 2Pitə 3:2 Jut 17
Hip 4:12 Jer 23:29 Mat 24:35-109 Mak 13:31
Luk 21:33 1Pitə 1:23-25 Jem 1:23,25 Jer 20:9
Sam 119:105 Sam 119 1Pitə 2:2 Hip 5:12-14
1Kor 3:2 Rom 10:17 Aes 40:8 1Pitə 1:24,25
2Kor 7:1 1Jon 5:13 1Təs 4:18 Uək 17:11
Jer 15:16

21. Kitah okotəgɨnmotɨsiai Uhgɨn əmə

Jer 7:23 Maeka 6:8 1Jon 5:3 Dut 6:13
Sam 34:9 Sam 128:1 Jer 32:39 Uək 9:31
1Pitə 1:17 Jos 22:5 1Pitə 1:16 Mat 22:37
Mak 12:29 Mak 12:33 Rom 8:28 1Jon 2:15
Hip 12:28 Sam 36:1 Sam 40:3 Sam 64:9
Sam 66:16 Sam 67:7 2Kor 5:11 1Pitə 2:17
Nəh 14:7–19:5

22. Suaru o noliən təfagə
Aes 14:12-14 Jem 1:14,15 Rom 5:12 Jen 3:1-6
1Jon 3:4 Sam 51:1 Sam 51:9 1Jon 5:17
Rom 3:23 1Tim 1:9 Hip 3:12 1Kor 6:9,10
Rom 1:29-31 1Tim 1:9,10 Kol 3:5-8 Kəl 5:19-21
Mak 7:20-23 Hip 5:12-14 1Kor 3:2 Rom 10:17
Aes 40:8 1Pitə 1:24,25 2Kor 7:1 1Jon 5:13
1Təs 4:18 Uək 17:11

23. Nəghatiən o nɨmɨsiən rəhatah

Luk 16:23 Luk 16:22 Luk 23:43 Jen 2:17
Efəs 2:1 Jen 4:8 Jem 1:15 Esik 18:20
Rom 6:23 Hip 9:27 Jon 11:11 1Təs 4:14
Luk 12:20 2Kor 5:1 2Pitə 1:14 Job 16:22
Luk 16:31 Sam 115:17 Luk 23:46 2Təs 1:9
Hip 9:27 Jon 5:24 Hip 2:9 Luk 24:46
1Kor 15:1-4 Sam 116:15 Esik 33:11 Pri 12:7

24. Nauməhtuliənmɨn e nɨmɨsiən
Job 19:26 1Kor 15:20 Jon 11:25 Jon 20:17
Mak 16:1-3 Luk 24:34 1Kor 15:5 Luk 24:16
Luk 24:33,36 Uək 1:23-26 Jon 20:25-28 1Kor 15:5
Jon 21:1 Mat 28:16,17 1Kor 15:6 Luk 24:36-51
Uək 1:8-12 1Kor 15:17,18 1Kor 15:20 Jon 5:28,29
Nəh 20:5 Nəh 20:13 1Kor 15:35 1Kor 15:37
1Kor 15:38 1Jon 3:2 1Kor 15:41,42 1Kor 15:42
1Kor 15:43 1Kor 15:44 Luk 24:39,42,43 1Kor 15:51
1Kor 15:52 1Kor 15:53 1Kor 15:54-57 1Təs 4:13-18
Fɨl 3:10,11
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25. Nian asoli rəha nosiən nətəouiən o noliən təuvɨr uə noliən tərah

Mat 25:32-34 Hip 9:27 Uək 10:42 1Kor 6:2
2Kor 5:10 2Tim 4:1,8 1Pitə 5:4 2Pitə 3:7
Luk 14:14 Mat 16:27 Hip 9:27 Hip 10:17
1Jon 1:9 1Kor 3:12,13 Mat 12:36,37 Rom 2:16
Kəl 6:7,8 1Kor 3:14,15 Uək 24:15,16 1Kor 4:5
Pri 12:14 Jon 5:22,28,29 Uək 17:31 Rom 2:5,6,11
Rom 14:10,12 Jut 6,15 Nəh 6:17 Nəh 16:7
Nəh 20:4,12 Hip 2:3 1Pitə 4:5,17

26. Nəmnamɨ nɨgəmasoli

2Pitə 2:4 Sam 9:17 2Təs 1:9 Luk 16:23
Esik 32:18 Esik 32:27 Mat 25:41 Aes 5:14
Mat 25:46 Mat 13:42 Nəh 20:10,15 Nəh 14:10
Mat 3:12 Aes 33:14 Mat 13:50 Mak 9:44,46-48
Luk 16:23 Luk 24:27 Rom 6:23 Hip 9:27
Mak 9:42-50 Mat 18:8,9 Mat 18:25-46 Mat 10:15
Mak 6:11 Luk 10:12 Hip 2:3

27. Negəu e Neai

2Kor 5:1 Jon 14:2 Mat 6:9 Efəs 5:5
Hip 4:9 2Kor 12:3,4 Luk 23:43 Jer 31:37
Aes 57:15 Sam 20:6 Nəh 7:17 Nəh 21:1,2,4
Nəh 21:22,23,27 Nəh 22:3-5,14 Nəh 7:16 Nəh 21:7
Uək 3:21 Mat 18:10,11 Mat 26:53 1Təs 4:14
Nəh 22:1,2

28. Nəghatiən o Uhgɨn in tətəpəh nalpɨniən təfagə

Aes 1:18 Hip 8:12 Jem 31:34 Hip 10:4
Lev 17:11 Hip 9:22 Hip 10:4 Sek 13:1
1Jon 1:7 Dan 9:9 Mak 2:7 1Jon 1:9
Uək 5:31 Mak 2:5 Luk 7:48 Mak 2:9
Luk 1:77 Uək 13:38 Mat 26:28 Rom 3:25
Kol 1:14 1Jon 2:12 Sam 78:38 1Jon 1:9
Efəs 1:7 Aes 43:25 Neh 9:17 Aes 55:7
Rom 5:20 Sam 103:3 Kol 2:13 Mat 12:31
1Jon 2:12 Efəs 1:7 Luk 7:36-50 Rom 4:7
Mat 6:12 Luk 11:4 Jem 5:15 1Jon 5:16
Sam 103:12 Aes 44:22 Sam 32:1,2 Uək 3:19
Maeka 7:19 Rom 4:8 Hip 10:17 Uək 5:31
Uək 2:38 Luk 7:50 Uək 10:43 1Jon 1:9
Sam 32:5 Mat 6:15 Efəs 4:32 Mat 1:21-35
Mak 11:26 Luk 6:37 Jon 8:21,24 Luk 13:2-5
Hip 10:26,27 1Jon 5:16 Luk 18:14 Nəh 21:27

Uhgɨn tətələhu nəməlinuiən o nətəmimi
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Efəs 2:16 Kol 2:14 2Kor 5:19 Hip 2:17
Rom 5:10 Efəs 2:16 Kol 1:21,22 Efəs 2:13
Kol 1:20 Kol 1:21 Rom 5:10 2Kor 5:18,19
2Kor 5:20

?Nian nəməkiən rəhatahmɨn Uhgɨn otɨkə kəni nati nak otuva?

Efəs 2:16,17 Efəs 2:18 Efəs 2:14 Kol 1:20
Efəs 1:10 Rom 5:10

Afin nəghatiən u kəni mol əhruahru nati tətəni
Mat 5:24-26

29. Nəniən o nɨtəlɨgiən e noliən tərah
Uək 20:21 Uək 11:18 2Kor 7:10 Hip 12:17
Mat 21:28-32 Mat 4:17 Mak 1:15 Luk 24:47
Uək 3:19 Uək 17:30 Mat 3:1,2 Mak 6:12
Uək 2:38-45 Uək 20:21 2Pitə 3:9 Luk 13:3
2Kor 7:9 1Təs 1:9 Uək 26:18 2Tim 2:25
Rom 2:4 Nəh 3:19 Luk 15:7,10 Aes 55:7
Uək 2:38

30. ?Nəmə iətəmi tələhu=pən rəhan nəhatətəiən e Iesu, kəni nati nak otuva ohni?

Efəs 2:18 Efəs 3:12 Kəl 4:5 Efəs 1:5
Rom 8:17 Kəl 3:29 Jon 1:12 1Jon 3:1
1Pitə 1:2 Efəs 1:4 Jon 15:16 Fɨl 3:20
Uək 26:18 2Kor 5:17 Rom 6:22 1Pitə 2:9
1Pitə 2:5 Rom 5:10 Efəs 2:12,13 1Kor 6:11
Uək 26:18 Efəs 1:6 1Kor 12:13 Kəl 3:27
Rom 6:4 Kol 3:3 Jon 17:9 Uək 16:31
Uək 4:12 Nəh 3:20 Jon 14:23 Jon 10:28
1Jon 5:13 Jon 14:27 Fɨl 4:7 Jon 15:15
Luk 10:20 Fɨl 4:3 Nəh 13:8 Efəs 2:6
Taet 2:13 1Jon 1:3 Jon 14:2 Jon 3:3,7
Jon 3:5 1Pitə 1:23 1Jon 2:27 Jon 14:26
Jon 16:13 1Kor 6:19 1Kor 12:11 Rom 8:16
Rom 8:9 Efəs 1:13 Luk 7:48 Efəs 1:7
Rom 5:1 Rom 4:5 Nəh 5:9 1Pitə 1:18,19
1Jon 2:1 1Jon 5:4 2Kor 5:20 Efəs 1:3

31. Nəghatiən rəha nian Uhgɨn təni pətɨgəmməmə kitah kɨnotəhruahru
Esik 18:4 Eks 23:7 Aes 5:22,23 Luk 16:15
Rom 2:13 Rom 3:23 Rom 4:3 Rom 4:5
Maeka 7:18,19 Uək 13:38,39 Rom 3:22 Kəl 2:16
Rom 3:26 Rom 4:5 Rom 8:33 Rom 3:24
Rom 5:9 Rom 4:25 Taet 3:7 Jem 2:21,23
Aes 53:11 Rom 5:1 Rom 5:2 Rom 5:3
1Kor 6:9-11
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32. Uhgɨn otəfən kəm rəhanmɨn nətəmimi nəhtul əskasɨkiən

Jon 10:28,29 Jon 1:12 Jon 3:16 Jon 3:36
Rom 8:16 Kəl 4:6 1Jon 5:10 1Jon 5:12-13
Jon 5:24 Uək 13:39 Luk 7:48 Rom 10:13
1Jon 3:14 2Kor 5:17 Jon 7:37-39 Efəs 5:18
1Jon 1:9

Naliuəkiənməha-məha e suaru rəha nəhatətəiən o nəhtul əskasɨkiən

Hip 3:6 Hip 3:14 Hip 4:11 Hip 6:11
Hip 10:23 Hip 10:35 Hip 10:39 Mat 10:22
Mat 24:13 Kol 1:22,23 Nəh 2:25 Nəh 3:11
Rom 12:12

33. Nian Uhgɨn tətəsal vivi o tah, ko tɨkɨmɨr təsərəkɨniən itah

1Pitə 1:5 Jut 24 1Təs 5:23,24 2Təs 3:3
Sam 127:1 Sam 46:1 Dut 31:6 Jon 1:5
Jon 10:28-30 2Kor 12:9 Sam 121:3 Aes 41:10
Aes 50:7 Sam 121:8 1Saml 17:45 2Kron 14:11
Prov 1:33 2Kron 16:9 Sam 14:6 Sam 9:9
Sam 48:3 Sek 2:5 Lev 26:14,15,17 Mat 23:37,38
Sam 145:20 2Tim 4:17 Sam 37:17,23,24 Sam 63:8
1Saml 2:9 Prov 3:25,26 2Təs 3:3 Jut 24
Eks 23:20 Nəh 3:10 Prov 14:26 Aes 4:6
Aes 32:2 Dut 33:27 1Kor 10:13 2Pitə 2:9
Luk 21:16-19 Sam 57:1 Sam 59:16 Sam 91:3-6
Jen 28:15 2Kron 16:9 Sam 3:5 Sam 4:8
Prov 3:24 Sam 23:4 Sam 18:2 Sam 62:2
Sam 17:8 Aes 51:9 Sam 5:11 Dut 32:37,38
Aes 46:7 Sam 146:3 Prov 11:4,28 Sef 1:18
Jos 11:4,6,8 Sam 33:16,17 Prov 21:31 Dut 32:11
Sam 125:1,2 Prov 18:10 Aes 25:4 Aes 31:5
Luk 13:15,16 Jen 15:1 Sam 18:1,2 Dan 6:22
Uək 12:4-7 Uək 18:10 Uək 26:17

34. Natɨgiən e nəhatətəiən təhmen e nəluagɨniən
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2Kor 10:3,4 1Tim 1:18,19 1Tim 6:12 2Kor 2:11
2Kor 4:4 Efəs 6:12 Jem 4:7 1Pitə 5:8
Nəh 12:17 Efəs 4:26,27 Rom 7:23 1Kor 9:25-27
2Kor 12:7 Kəl 5:17 1Pitə 2:11 Sam 38:19
Sam 56:2 Sam 59:1,2 Jon 16:33 1Jon 5:4,5
1Kor 15:26 Hip 2:14,15 Maeka 7:6 Mat 10:35,36
Hip 2:10 Sam 60:4 1Tim 1:18,19 1Kor 16:13
1Pitə 5:9 Hip 10:23 Jut 3 1Pitə 5:8
1Təs 5:6 2Tim 2:3,10 1Kor 9:25-27 Sam 27:1-3
Sam 35:1-3 Efəs 6:18 2Tim 2:4 Fɨl 1:30
Efəs 6:13,14 1Tim 6:12 Jut 3 Aes 41:11,12
Aes 51:12 Maeka 7:8 1Jon 4:4 Sam 118:13
Aes 41:13,14 Sam 140:7 2Kor 7:5,6 Aes 41:10
2Kor 13:9 2Tim 4:17,18 Rom 7:25 1Kor 15:57
Efəs 6:14 Efəs 6:15 Efəs 6:16 Efəs 6:17
1Təs 5:8 Efəs 6:11 2Kor 6:7 Rom 13:12
2Kor 10:4,5 Efəs 6:13 Rom 13:12,14 Efəs 6:11
2Kor 6:7 2Kor 2:14 1Kor 15:57 Rom 7:25
Nəh 12:11 2Kor 12:9 Hip 11:33-37 1Jon 5:4,5
Rom 16:20 1Jon 2:14 Rom 7:24,25 Kəl 5:24
1Jon 5:4,5 2Kor 10:5 Aes 25:8 Aes 26:19
1Kor 15:54,55 Rom 8:37 2Kor 10:5 Nəh 2:7
Nəh 2:11 Nəh 2:17 Nəh 2:26 Nəh 2:28
Nəh 3:5 Nəh 3:12 Nəh 3:21 Nəh 21:7

35. ?Nati nak kəutaliuəkməha-məha ohni, kəni məutəhtahnin nak?

Sam 25:3,5 Sam 31:24 Sam 33:17-22 Sam 42:5
Rut 1:12 Job 8:13 Job 13:15 Job 27:8
Sam 62:5 Sam 69:6 Sam 130:7 Aes 42:4
Jer 14:22 Mat 12:21 Uək 26:6 Rom 4:18
Rom 5:2,4,5 Rom 8:24 Rom 15:13 1Kor 13:13
2Kor 1:10 Kəl 5:5 Kol 1:5 Kol 1:23
Kol 1:27 1Təs 1:3 1Təs 4:13 1Təs 5:8
2Təs 2:16 1Tim 4:10 1Tim 5:5 1Tim 6:17
Taet 1:2 Taet 2:13 Taet 3:7 Hip 3:6
Hip 6:11,19 Hip 10:23 1Pitə 1:13,21 1Pitə 3:15

36. Nəghatiən o tah o nəpəhiən nalpɨniən təfagə rəha nətəmimi kautol e tah

Luk 23:34 Mak 11:25 Rom 12:19 Mat 18:22
Luk 17:4 Luk 6:36 Mak 11:25 Efəs 4:32
Kol 3:13 Prov 19:11

Suaru nak okotohtəu=pən o nəpəhiən nalpɨniən rəhalah təfagə

Kol 3:13 Jen 45:5-11 Rom 12:20 Mat 5:44
Mat 6:14 Luk 6:37 Mat 6:15 Jem 2:13
Mat 18:23-25 Uək 7:60 2Tim 4:16

37. Nəghatiən o nuərisɨgiən e Iesu



TIKSƗNƏRIwit 534 TIKSƗNƏRIwit

Mat 4:17,19 Mat 6:24 Mat 7:14,21 Mat 10:37,38
Mat 11:28-30 Mat 16:16 Mat 22:37 Mak 10:43
Luk 5:8 Luk 6:46 Luk 9:61,62 Luk 14:33
Luk 17:10 Luk 22:42 Jon 1:12 Jon 3:7
Jon 6:60,65,66 Jon 8:31 Jon 14:6 Jon 15:5
Rom 8:9,29 Rom 10:17 Rom 12:1,2 1Kor 2:12
1Kor 4:2 1Kor 6:20 2Kor 3:18 Kəl 5:16,22
Efəs 2:10 Efəs 4:13,15 Efəs 6:11 Fɨl 2:5
Kol 3:16 1Təs 5:17,18 2Tim 3:12 Hip 6:1
Hip 10:24 Hip 12:11 1Pitə 2:21 1Pitə 4:8
1Pitə 5:6 1Jon 2:3 1Jon 5:3 1Jon 5:4
Nəh 12:11

38. Nəghatiən o natɨgiən u tasim

Hip 12:14 1Təs 4:3 2Tim 2:21 1Təs 5:23,24
Efəs 5:26 2Təs 2:13 Jon 17:17 Hip 13:12
Hip 12:10,11 Rom 6:19 2Kor 7:1 1Kor 6:11
1Jon 3:2 Fɨl 3:12-14 Hip 10:14 Rom 6:22
Jem 4:7 Uək 26:18 1Təs 5:24

39. Nɨməninmɨn rəha Iesu
1Kor 1:2 1Kor 1:2 1Kor 11:20-34 1Kor 12:1-31
1Kor 15:9 1Təs 5:9-11 2Kor 11:2 Uək 20:28
Uək 1:8 Uək 10:47,48 Uək 2:38-47 Uək 20:7
Uək 22:16 Uək 8:36-40 Kol 1:18 Kol 2:19
Kol 4:15 Efəs 1:22,23 Efəs 1:4-6 Efəs 2:20,21
Efəs 3:8 Efəs 3:21 Efəs 4:11-15 Efəs 5:25
Efəs 5:7 Efəs 5:25-27 Hip 10:25 Hip 10:36
Jon 17 Jon 3:29 Mat 16:16-18 Mat 28:18-20
Mak 16:15,16 Flm 2 Fɨl 4:3 Fɨl 3:12-15
Nəh 2:7 Nəh 19:7 Nəh 21:27

40. Nəghatiən o nəfaki mɨn, nətəmkəutəsal mɨne nətəmkautol uək
1Kor 12:28-29 1Kor 3:7,9 1Kor 4:1 1Kor 9:16,18
1Pitə 5:1-3 1Təs 2:4 1Tim 1:7 1Tim 3:1-12
1Tim 4:16 2Kor 10:8 2Kor 3:6 2Kor 5:20
2Tim 2:2 2Tim 2:24 2Tim 4:2 2Tim 2:5
3Jon 1:1 Uək 14:22 Uək 20:28 Uək 13:2
Uək 20:19-21 Efəs 4:11 Hip 13:7-8 Hip 5:4
Jem 3:1 Kol 1:24-27 Mak 12:38 Mat 20:26
Mat 23:13 Nəh 4:10 Nəh 5:14 Rom 12:8
Rom 1:1 Rom 10:14,17 Taet 1:6-7

41. Nəpəhiən nətəlɨgiənmɨne nautə rəha nəhue nɨftəni, mɨne natɨgiən u iətəm in tasim
Dut 18:10 Dut 18:14 1Jon 2:15 1Jon 2:16
Jon 12:1,2 Luk 7:36 Mak 6:31 2Kor 6:14-17
1Kor 7:39 1Tim 6:11 1Tim 1:4 1Tim 4:7
Kəl 3:2 2Jon 9-11 1Pitə 1:16 1Kor 8:13
Rom 14:21 Uək 24:16 Kol 3:17 Jem 4:17
Rom 14:23 Aes 1:18 1Kor 6:19,20 1Pitə 2:21
Rom 12:2 Jem 4:4 Hip 11:25 2Kor 6:17
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42. Nəghatiən o naliuək kalɨniən e təfagə tərah
1Jon 5:4 Jon 7:37,38 Jon 10:10 Rom 6:14
2Kor 2:14 1Kor 10:13 Rom 8:37 Kəl 5:16
Rom 1:17 Kəl 3:11 Hip 10:38 2Kor 12:9
Rom 6:4-6 Kəl 2:20 Rom 6:8-13 Rom 6:16-18
Kol 1:27 1Jon 1:9 Kəl 2:20

43. ?Kotəhro lanumotaliuək kalɨn e nəfən-əfəniən?
Mat 6:13 Jem 1:12 1Kor 10:13 Jem 1:13
Job 1:12 Job 2:6 Mat 4:1 Jem 1:14
1Jon 2:16 Prov 1:10 Mat 16:22,23 Jem 1:2,3
Jen 22:1 Prov 30:9 Nam 22:17 Sam 42:11
1King 19:4 Job 2:9 Mat 4:6,7 Mat 4:9
Dan 4:30 2Tim 4:10 Uək 8:19 Jen 19:17-26
Jos 7:21 2Saml 11:2-4 Jon 12:6 Jon 13:27,28
Jon 18:3 1Tim 6:9 Nəh 3:10 1Kor 1:9
Mat 4:1-11 Luk 22:31,32 Mat 26:41 2Tim 2:22
Jem 4:7 1Jon 1:9

44. Nəghatiən o nəgəu əhruahruiən iəfaki kəti u rəhan natɨgiən tekəu
1Kor 6:1-3 Mat 18:15-17 Taet 1:13 1Tim 5:20
1Kor 5:1-5 1Kor 5:13 1Tim 1:20 1Kor 10:12
Mat 7:3-5 1Kor 13:4 Kəl 6:1 Uək 20:28

45. Nəfakiən kəmUhgɨn
Sam 95:6 Sam 32:5 Fɨl 4:6 1Tim 2:1
Uək 12:5 Jon 14:13 Efəs 6:18 1Tim 2:8
Mat 6:6 Luk 18:10 Sam 26:12 Luk 18:1
1Təs 5:17 Sam 5:3 Sam 55:17 Sam 86:3
Mat 6:9-13 Jem 5:13-16 1Tim 2:1-4 Aes 38:1-5
Dan 6:18-23 1King 3:5-9 Mat 6:25-34 Rom 1:10
Kol 1:28 Mat 5:38-48 1Təs 5:12,13 Rom 8:26,27
Hip 11:6 Luk 18:1-8 Luk 11:1-13 2Kron 7:14
Rom 8:27 Mat 26:39 Mak 11:24,25 Jem 1:6,7
1Jon 3:22 Jon 15:7 Jut 20 Jon 16:24
Sam 66:18 Jem 4:3 Mak 11:24 Jon 15:7
1Jon 5:14,15 Efəs 3:12,20 Fɨl 4:19 Fɨl 4:6
Mat 7:7,8 Luk 11:9-13 Hip 4:16 Aes 65:24
2Kor 12:7-10 Luk 18:13 2Pitə 3:9 Sam 5:3
Luk 6:12 Mat 14:23 Efəs 6:12,13 Sam 46:10
Sam 51:17 Sam 50:15

46. Suaru rəha Uhgɨn o nɨtəu-pəniən
Hip 10:7 Uək 22:14 Sam 32:8 Sam 37:23
Aes 58:11 Aes 30:21 Rom 12:2 Jer 10:23
1Təs 4:3,4 1Təs 5:17,18 1Pitə 2:12-15 1Pitə 4:2
Sam 37:3-5 Sam 37:7 Rom 12:1,2 Rom 16:13
Uək 16:9,10 Efəs 6:6 Mat 7:26 Efəs 5:6-17
Jon 5:30
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47. Suaru rəha nəuia Uhgɨn
Iesu təmol əhruahru nəuia rəhan tatə

Hip 10:5-7 Aes 50:6 Mat 3:15 Jon 4:34
Jon 6:38 Jon 15:10 Fɨl 2:8 Jon 8:29
Jon 12:49 Jon 14:31

Nətəmimi kəutəhatətə pəhriən okotol mɨn lanəha
Sam 103:18 Sam 119:4,5 Sam 119:44 Sam 119:57
Sam 119:60 Sam 119:100,101 Sam 119:129 Mat 19:17
Mat 28:20 Mak 1:27 Mak 4:41 Luk 11:28
Jon 14:15 Jon 14:21 Jon 14:23 Jon 14:24
Jon 17:6 Uək 5:29 Uək 5:32 Uək 7:39
Uək 7:53 Rom 1:5 Rom 2:13 Rom 5:19
Rom 6:12 Rom 6:16,17 Rom 15:18 Rom 16:19
Rom 16:26 2Kor 9:13 2Kor 10:5 Kəl 5:7
Efəs 6:1 Efəs 6:5,6 2Təs 1:8 1Tim 3:4
Taet 3:1 Hip 4:2 Hip 5:8,9 Hip 11:8
Hip 13:17 1Pitə 1:2 1Pitə 1:14 1Pitə 1:22
1Pitə 3:6 1Pitə 4:17 1Jon 2:3 1Jon 2:5
1Jon 3:22-24 1Jon 5:3 2Jon 1:6 Nəh 3:3
Nəh 14:12

48. Kitah okotolkeikei Uhgɨnmɨne Iesu

Eks 20:6 Dut 6:5 Dut 30:20 Sam 5:11
Sam 18:1 Sam 116:1 Sam 145:20 Mat 22:37
Mat 24:12 Jon 5:42 Jon 14:21 Jon 15:10
Jon 17:26 Jon 21:15 Rom 8:35 1Kor 2:9
1Pitə 1:8 1Jon 4:18,19 1Jon 5:3 Nəh 2:4

49. Suaru rəha nəfəniənməni
2Kor 8:7 Uək 20:35 Mat 2:1-11 Rom 12:1
1Tim 4:15 1Tim 4:13 Hip 2:1 Uək 6:4
1Təs 5:18 2Kor 8:2-4 1Kor 16:2 2Kor 9:7
Luk 21:1-4 Fɨl 4:18 Mat 6:20 Mal 3:10
Jem 1:27 Mat 5:42

50. Suaru rəha nəfəniən e nɨkin agiən
Uhgɨn in nəukətɨ nəfəniən e nɨkin agiən

Efəs 2:7 Efəs 1:7 Efəs 3:8 Eks 33:19
Eks 34:6,7 Sam 51:1 Sam 86:5 Sam 86:15
Sam 103:8 Sam 103:11 Sam 145:8 Aes 55:6,7
Maeka 7:18 Luk 1:78 Rom 2:4 1Tim 1:14
1Pitə 1:3 Dut 7:8 Jer 31:3 Jon 3:16,17
Rom 5:8 Rom 9:15 Taet 3:4 1Jon 4:10,11
1Jon 4:16 1Jon 4:18

Kəni nətəmkəutəhatətə okotol təhmen əmə, kotohtəu=pən suaru əhmen əmə
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1Jon 3:16,17 1Jon 3:21 1Jon 3:23 1Jon 4:11
1Jon 4:19 Mat 18:32 Mat 18:33 Jon 13:34
Jon 15:12,13 Efəs 4:32 Efəs 5:1,2 Kol 3:13
Kəl 6:2 1Jon 2:9,10 1Jon 3:14,15 1Jon 3:18
Lev 19:18 Lev 19:34 Sam 16:3 Sam 119:63
Rom 12:10 1Kor 12:26,27 1Kor 13:4-7 Kəl 5:6
Kəl 5:13,14 Kəl 5:22 Kəl 6:10 Fɨl 2:2-4
Kol 3:13 1Təs 3:12 2Təs 1:3 Hip 13:1
Jem 2:8 1Pitə 1:22 1Jon 4:7,8 1Jon 5:1

51. Təmə Uhgɨn təfa nati təuvɨr əkəku kəti kəm tah, nɨkitah otagiən əmə ohni
Luk 3:14 Fɨl 4:11,12 1Tim 6:6,8,9 Hip 13:5
1Kor 4:11,12 Fɨl 3:8 Hip 10:34 Mat 6:31-34
Sam 37:3 Sam 55:22 Sam 78:30,31 1Pitə 5:7
Pri 4:8

52. Nɨkin agiən
Sam 2:11 Sam 5:11 Sam 9:2 Sam 9:14
Sam 31:7 Sam 32:11 Sam 33:21 Sam 34:2
Sam 35:9 Sam 64:10 Sam 68:3 Sam 96:11
Sam 97:1 Sam 97:12 Sam 104:34 Sam 105:3
Sam 118:24 Sam 119:14 Sam 119:162 Rom 12:12
Rom 5:2,3 1Təs 5:16-18 Jem 1:2 Fɨl 3:1
Fɨl 4:4 2Kor 6:10 Luk 10:20 1Jon 1:4
Jon 16:24 Jon 16:33 Jon 17:13 Rom 15:13
2Kor 1:24 Efəs 5:18 Fɨl 1:25 1Pitə 1:8

53. Nəghatiən o nəniən tagkiu o Uhgɨn
Sam 7:17 Sam 28:7 Sam 30:12 Sam 35:18
Sam 69:30 Sam 75:1 Sam 95:2 Sam 100:4
Sam 105:1 Sam 106:1 Sam 107:1 Sam 118:21,28
Sam 147:7 Jona 2:9 Mak 14:23 Luk 2:38
Rom 1:21 Rom 6:17 Rom 7:25 Rom 14:6
1Kor 10:16 1Kor 15:57 2Kor 2:14 2Kor 4:15
2Kor 9:11,12 2Kor 9:15 Efəs 1:16 Efəs 5:4,20
Kol 1:12 Fɨl 4:6 Kol 3:16,17 1Tim 2:1
1Tim 4:3,4 1Təs 5:18 Nəh 4:9 Nəh 7:12
Nəh 11:17

54. Okəsotəgɨniən
Jen 15:1 Jen 22:12 Jen 26:24 Eks 14:13
Eks 20:20 Lev 26:6 Dut 1:29 Dut 3:22
Dut 31:8 1Saml 12:20 2King 6:16 Sam 3:6
Sam 23:4 Sam 27:1 Sam 34:4 Sam 46:2
Sam 56:3,11 Aes 44:8-51:12 Mat 10:28 Mat 10:31
Mat 14:27 Mak 4:40 Mak 5:36 Luk 12:4
Luk 12:32 Uək 18:9 Uək 27:24 Rom 8:15
Efəs 6:19,20 Fɨl 1:14 Hip 2:15 Hip 10:27
1Pitə 3:14 1Jon 4:18 Nəh 2:10
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55. Nətəmkəutəhatətə okotos nahməiən o nəhatətəiən rəhalah
Mak 4:17 Uək 8:1 Uək 11:19 Uək 13:50
1Təs 3:7 Hip 10:33 Nəh 2:10 Luk 6:22
Jon 15:18,19 Jon 17:14 1Jon 3:13 Mat 10:39
Mat 5:11 Jon 15:21 Uək 9:16 2Kor 4:11
Nəh 2:3 Mat 24:13 Nəh 2:10

56. Nagiəniən e nian rəha nərahiən

Luk 6:23 Uək 5:41 Uək 16:25 Rom 5:3
2Kor 4:17 Fɨl 2:17 Kol 1:24 Jem 1:2
1Pitə 4:13 Rom 12:12 Rom 5:3 Jem 1:2-4
1Pitə 4:13

57. Nɨmɨsiənmɨn
Jen 3:16 Eks 15:26 Job 2:7; 42:11 Sam 38:3
Sam 41:3 Sam 41:10 Sam 102:23 Sam 103:3
Uək 5:5,10 Uək 12:23 Uək 13:11 1Kor 11:30
2Kor 12:7 2Tim 4:20 Mat 4:24 Mat 8:15
Mat 9:29 Mat 10:1 Mak 1:25 Mak 10:52
Luk 9:42 Luk 11:14 Jon 9:3 Jon 11:4
Uək 5:16 Uək 14:9 Rom 8:23 2Kor 1:4
2Kor 12:9,10 Hip 12:5-11 Jem 5:10,14 1Pitə 1:7

58. Nəghatiən o nəghatiən iətəm tatsɨpən e nohlɨtah
Nəghatiən təuvɨr

Sam 19:14 Sam 141:3 Prov 12:25 Prov 15:23
Prov 24:26 Efəs 4:15,29 Fɨl 1:4 Kol 3:17
1Təs 5:17 1Tim 4:12 2Tim 4:2 Taet 3:2
Nəh 12:11

Nəghatiən tərah

Eks 20:7 Nam 11:1 Sam 5:9 Sam 35:11
Sam 74:10 Prov 21:9 Mat 12:36 Mat 15:8
Mat 26:74 Mak 7:21 Efəs 4:25,29,31 Efəs 5:4,6
Kol 3:8,9 1Tim 1:13,20 1Tim 6:1 Taet 3:2
Jem 3:4 1Jon 3:18 Jut 16,18 Nəh 13:6

Nəghatiən eiuə

Eks 20:6 Sam 52:3 Sam 119:63 Prov 12:17,19
Prov 13:5 Prov 14:5 Prov 30:8 Jer 23:25
Jon 8:44 Uək 5:3,4 Rom 1:25 Efəs 4:25
Kol 3:9 1Tim 4:2 1Jon 1:6 1Jon 2:4
Nəh 2:2 Nəh 21:8 Nəh 2:15

59. Kitah nəfaki mɨn okəsotəlpahiənmotol pɨk uək
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Efəs 4:28 1Təs 4:11 Jen 2:15 Jen 3:17-19
Eks 29:10 Uək 20:34 1Təs 2:9 Uək 20:35
Prov 13:11 Prov 6:6-8 Uək 9:39 Uək 18:3
2Təs 3:6-15 Rom 12:11 Hip 6:12

Nəghatiən o nətəmkəutəlpah

2Təs 3:10 Prov 12:27 Prov 26:15,16 Prov 10:4
Prov 20:13 Prov 20:4 Prov 19:15 Prov 12:24
Prov 13:4 Pri 10:18 1Tim 5:13 Mat 25:18,26

60. Nəmiəgəhiən o natɨgiən rəha iərmanmɨne pətan u kəmuol marɨt

Jen 1:28 Jen 2:18 Jen 2:22-25 Efəs 5:31
Prov 18:22 2Kor 6:14-17 Efəs 5:22 Efəs 5:25
Taet 2:4 Dut 24:5 Eks 20:14 Eks 20:17
Lev 20:10 Eks 21:10 Mat 19:9 1Kor 6:9-10
Kol 3:5 Uək 15:20 Mat 19:8 Mat 19:6
Mat 19:9 Rom 1:26 Rom 1:27 1Təs 4:3-5
Hip 13:4 1Kor 7:3-5 1Kor 7:10 1Kor 7:15
1Kor 7:39 Prov 5:18,19 Sing 2:6,7

61. Famli mɨn okotəhratɨg lanu

1Kor 11:7 Efəs 5:23 Efəs 5:25 Luk 14:26
Efəs 5:28,29 Efəs 5:22 1Pitə 3:6 1Tim 2:11-15
1Tim 2:9 1Pitə 3:4,5 Efəs 5:33 Kol 3:18
Efəs 5:22-24 Kol 3:19 Efəs 5:25-33 Sam 127:3
1Təs 2:11 Mat 19:13,14 Prov 22:6 Dut 6:2,7
Prov 22:15 Prov 23:13 Prov 29:15 Efəs 6:4
Kol 3:21 Eks 20:12 Luk 2:51 Prov 17:6
Pri 11:9 Kol 3:20 Efəs 6:1-3 1Tim 5:8
Taet 2:9,10 Kol 3:22-25 Efəs 6:5-8 Kol 4:1
Efəs 6:9

62. Nəghatiən o Uhgɨn u tətarmənɨg kəni mətəsal vivi o uək

Mat 12:28 Mat 19:24 Mat 21:31 Mat 21:43
Mak 1:15 Mak 4:11 Mak 4:26 Mak 4:30
Mak 9:1 Mak 9:47 Mak 10:14 Mak 10:15
Mak 10:23,24 Mak 12:34 Mak 14:25 Mak 15:43
Luk 4:43 Luk 6:20 Luk 7:28 Luk 8:1
Luk 9:27 Luk 9:60 Luk 9:62 Luk 10:9
Luk 10:11 Luk 11:20 Luk 13:28 Luk 13:29
Luk 14:15 Luk 16:16 Luk 17:20,21 Luk 18:29
Luk 19:11 Luk 21:31 Jon 3:3 Jon 3:5
Uək 1:3 Uək 8:12 Uək 14:22 Uək 28:23
Rom 14:17 1Kor 4:20 1Kor 6:9,10 1Kor 15:50
Kəl 5:20,21 Kol 4:11 2Təs 1:5

63. Nəghatiən o noliən o nepətiənmɨne natɨgiən e nɨsiaiiən
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Sam 18:27 Sam 25:9 Sam 45:4 Sam 51:17
Sam 138:6 Sam 147:6 Sam 149:4 Aes 57:15
Mat 5:3,4,5 Mat 11:29 Mat 23:8-12 Mat 25:44
Mat 27:55 Mak 9:35 Mak 10:43,45 Luk 1:51-53
Luk 14:8-11 Luk 18:14 Jon 18:36 Uək 20:19
Rom 15:1 1Kor 13:4,5 Kəl 5:22,23 Kəl 6:2
Efəs 4:2 Fɨl 2:3 Kol 2:18 Kol 3:12
Taet 3:2 Jem 1:9 Jem 1:21 Jem 3:13,16,17
Jem 4:6,10 1Pitə 3:8–5:6 1Pitə 4:11 1Pitə 5:3,5

64. Nəghatiən o nosiən nətəlɨg təuvɨr

Jen 3:6 Dut 4:6 1Kron 3:1 1Kron 3:9
Sam 51:6 Sam 53:2 Sam 111:10 Sam 119:66
Sam 119:104 Sam 119:169 Prov 8:1 Prov 9:1
Prov 9:6 Prov 9:9 Prov 9:10 Prov 9:10
Prov 9:11 Prov 9:12 Aes 9:6 Aes 11:2
Jer 23:5 Dan 12:3 Amos 5:13 Mat 11:19
Luk 2:40 Luk 10:7 Luk 11:31 Luk 12:42
Luk 20:4 Jon 17:22 Uək 6:3 Uək 6:10
Uək 7:10 Uək 7:22 Uək 9:22 Rom 2:19
Rom 8:6 Rom 12:2 Rom 12:2 Rom 14:13
Rom 15:14 1Kor 1:24 1Kor 2:5 1Kor 2:6
1Kor 3:1 1Kor 3:3 1Kor 3:18 1Kor 3:19
1Kor 7:32 1Kor 12:2 2Kor 6:6 Efəs 1:17
Efəs 5:16 Fɨl 1:9 Fɨl 3:15 Kol 1:9
Kol 2:3 Kol 3:16 1Təs 4:7 1Tim 2:15
1Tim 3:2 2Tim 2:22 Hip 10:22 Jem 1:5
Jem 3:17 Jem 4:3 2Pitə 1:3 1Jon 2:27

65. Nəghatiən o iəni eiuəmɨn

Sam 12:3 Mat 7:15 Mat 18:6 Mat 18:7
Mat 24:11 Mak 9:42 Luk 13:15 Uək 20:29-31
Rom 1:29 1Kor 6:9 2Kor 4:2 2Kor 5:12
2Kor 6:8 2Kor 10:5 2Kor 11:13 Kəl 2:4
Efəs 4:14 Kol 2:8 2Təs 2:9 2Təs 2:10
1Tim 4:1-3 2Tim 3:1-9 2Tim 3:13 Taet 1:10-11
Taet 2:7 2Pitə 2:1 2Pitə 2:12,14 2Pitə 2:17,18
1Jon 4:1 1Jon 4:4,5 2Jon 1:7-9 Jut 1:16
Nəh 12:8 Nəh 16:13 Nəh 18:23 Nəh 19:20
Nəh 20:10

66. Nəniəskasɨkiənmɨn nəuvein rəha Uhgɨn
Uhgɨn təseiuəiən— nati nak təməni məmə otol, in tatol

Mat 24:35 Rom 3:4 1Kor 1:9 Nəh 3:4
2Tim 2:13 Taet 1:2 1King 8:23,24 Jos 23:14,15
Sam 119:140 Aes 49:7 Aes 55:11 Hip 6:18

Nəghatiən o nati asoli mɨn nəuvein Uhgɨn təməni məmə otəpanol
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Jen 15:18 Jen 18:19 Jen 21:1 Jen 22:18
Jen 26:3 Jen 28:15 Eks 6:4 Dut 8:15
Dut 30:9 Dut 30:16 Aes 25:8 Aes 45:23
Aes 61:8 Jer 1:8 Jer 23:4 Jer 31:31-34
Jer 33:14-16 Esik 34:15 Esik 34:24 Amos 5:16
Luk 1:71-72 Uək 1:4 Uək 2:30 Uək 2:39
Uək 3:25 Rom 4:16 Rom 4:18 Kəl 3:14
Kəl 3:22 Efəs 1:13 Efəs 1:18 Efəs 3:6
2Tim 1:1 Taet 1:2 Hip 7:21 Hip 8:6
Hip 10:23 Hip 10:36 Hip 11:13 Hip 11:39
Jem 1:12 Jem 2:5 2Pitə 1:4

Natimnati mɨn nəuvein Uhgɨn təməniəskasɨkməmə otol kəm tah

Sam 23 Sam 33:20 Sam 54:4 Mat 6:25-34
Mat 10:42 Mat 19:29 Mat 28:20 Mak 8:35
Mak 16:16 Jon 1:12 Jon 6:37 Jon 10:28-29
Jon 14:2,3 Rom 8:28-35 Rom 8:32 Rom 10:9
1Kor 2:9,10 1Kor 10:13 2Kor 5:1 Fɨl 1:6
Fɨl 2:13 1Təs 4:16,17 1Tim 4:16 Hip 13:5,6
Hip 15:5 Jem 4:7,8 1Pitə 1:5 2Pitə 2:9
2Pitə 3:13 1Jon 2:1 1Jon 5:14,15 1Jon 5:18
Nəh 7:16,17 Nəh 22:5 Nəh 22:12
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