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Mataivaano Yisuunnammayaaya
yoketaivaa fafaara reeravai

MataivaYisuunnammayaayayoketaivaa fafaara rookuaivoataamavaivai.
Anutuuqo kua yeena rau kioo vaidi Yisuuva gioonna kiaapuuya vitoo yoke-
taivau yapaanaraivaara Mataiva reeravai. Anutuqo Nnaaruaa Kua Kiaa
Yeena Rau Kioovaki vau kuaiyauvaa ari gioonna kiaapuuya kiaammuuyauvo
Yisuuva varuuvaki kaanaiyauvo vairavai. Yisuunna kaano Yutayaiyakidiri
inna mmateeravai. Aa mmayaaya yoketaa aavo hama Yutayaiyara nnaasu
vaivai. Mmuakiaammatavau variaa gioonna kiaapuuyaniaatama vaivaivee.

Yisuu Kirisiinna oyaiya kuavai
(Rukaaso 3:23-28)

1 Aanna Yisuu Kirisiinna oyaiya kuavai. Aaparahaamooya Davuitiiya
oyaivakidiri Yisuuva diiteeravai.

2Aaparahaamo ari mmaapuuvaa
Isaakaammata kiooduu
Isaako Yakoopaammata kiooduu
Yakoopo Yutaannammata kioo
ari kata vayaidaatamammata kieeravai.

3Yutaava ari mmaapuuvaitana
Pereseeya Seraayammata kiooduu
ngiari kaanaa nnutuuvo Tamaarovee.
Pereseeva Eseroonaammata kiooduu
Eseroono Araamaammata kiooduu

4Araamo Aminataapaammata kiooduu
Aminataapo Nasoonaammata kiooduu
Nasoono Saramoonaammata kiooduu

5 Saramoono Buaasaammata kiooduu
inna kaanaa nnutuuvo Rahaapovee.
Buaaso Yoveteennammata kiooduu
inna kaanaa nnutuuvo Ruutovee.
Yoveteeva Isainnammata kiooduu

6 Isaivaano kieeta vaidiivaa
Davuitiinnammata kieeravai.
Davuitiiva vaidiivaa nnutuuvo Uriaanna
muaadaivaa vara kioo
mmaapuuvaa Soromoonaammata kiooduu

7 Soromoono Rekaviaamaammata kiooduu
Rekaviaamo Aviaannammata kiooduu
Aviaava Asaannammata kiooduu

8Asaava Yosapataammata kiooduu
Yosapato Yoraamaammata kiooduu
Yoraamo Usiaannammata kiooduu

9Usiaava Yotaamaammata kiooduu
Yotaamo Akasaannammata kiooduu
Akasaava Isikiaannammata kiooduu

10 IsikiaavaManaseennammata kiooduu
Manaseeva Amoosoonnammata kiooduu
Amoosoova Yosiaannammata kiooduu

11Yosiaava Yekoniaannammata kioo
ari kata vayaidaatamammata kiooduu
iya varuu suaivaki vaidi Bapuroonaaya
numa gioonna kiaapuuya vitada
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ngiari yoosinnaivaki yapa kieeravai.
12Yekoniaava Seratiereennammata kiooduu
Seratiereeva Seruvavereennammata kiooduu

13 Seruvavereeva Avituunnammata kiooduu
Avituuva Eriakiimaammata kiooduu
Eriakiimo Asoroonnammata kiooduu

14Asoroova Satokoonnammata kiooduu
Satokoova Akiimaammata kiooduu
Akiimo Erutuunnammata kiooduu

15Erutuuva Eriasaaraammata kiooduu
EriasaaroMataanaammata kiooduu
Mataano Yakoopaammata kiooduu

16Yakoopo Yoosiipaammata kieeravai. Yoosiipo innaMariaanna vaativai.
Mariaava ari mmaapuuvaa Yisuunna mmata kiooduu vaidiiyaano in-
nara tunoo: Aanna Misiaa vaidi Anutuuqo mmataama kioo vaidi-
ivovee, tiravai.

17 Aaparahaamo varuu suaivakidiri inna sidinnaidiiya yaakuuvaitana
yukukidiri taarama taarama varia rada nnidada iyakidiri Davuitiiva di-
iteeravai. Davuitiiva diitoo suaivakidiri mmuaikaraama inna sidinnaidi-
iya yaakuuvaitana yukukidiri taarama taarama varia rada nnidada iya
varuu suaivaki vaidi Bapuroonaaya numa iyaata rapidada yaatara kiada
vitada ngiari yoosinnaivaki yapa kieeravai. Iya Isarairaiya yapa kiooduu
varuu suaivakidiri mmuaikaraama Yekoniaanna sidinnaidiiya yaakuuvai-
tana yukukidiri taarama taarama varia rada nnidada tooduu Anutuuqo
mmataama kioo vaidiivo diiteeravai.

Yisuunnammateera kuavai
(Rukaaso 2:1-7)

18 Yisuu Kirisiinna mmatoovo ataama vairavai. Yisuuva hama varuu
suaivaki inna kaanaa Mariaanna Yoosiipo varaanara kuaivaa kiaa teerama
kioo hama inna varooduu Mariaava rikiooduu Mmannasa Yoketaivoono
vaa nnaakaraivaa inna mmiravai. 19 Mmuduu Mariaanna vaatiivo Yoosi-
ipo vaidi yoketaavoonora tioo hama mmamma maisaivaa Mariaanna
mmirainno kati haumaki inna titaanaraivaara yaata utiravai. 20 Homo
ivaara yaata utuoo varioo vainno ruvuaataivaa tooduu Udaanga Anutu-
uqaa aangeraa voovoono tuma inna kiaa mmioo tunoo: Yoosiipo, Davuiti-
inna oyaivakinnaa vaidikuavee. Ai nnaata Mariaanna varaanaraivaara
sa aatuunna taara yaata utuanee. Varaanee. Mmannasa Yoketaivoono
nnaakaraivaa inna aakiaivaki yapaivaivee. 21Fai ivammaapuvaimmatanai
a inna nnutuuvaa Yisuuvavee tinaravai. Fai ivoono ari seena gioonna
kiaapuuya mminnamminnaa maisaiyauvaa ruga kioo iya vitoo yoketaivau
yapaanaraivaara a inna nnutuuvaa Yisuuvavee tinaravai.

22-23 Nnaaruaa vaidi Udaanga Anutuuqaa kuaivaa kooyaa tira forofetaa
voovoono Anutuuqo inna kiaa mmuu kuaivaa fafaarainno ataa kua tunoo:
Fai kiaatanna yoketaa hama vaidi voovoono inna tasipaivoono nnaakara
sunnainno mmaapuvai mmatanai iya inna nnutuuvaa Imanueero kiaar-
avee, tiravai. Ii nnutu ivaa oyaivo tinoo: Anutuuqo ti tasipainoo, tiivai.
Nnaaruaa vaidi forofetaivo fafaara roo kuaivo ngioo ngioo Yisuunna mma-
too suaivaki innara kua tuu kuammuakiaayauvai kaanaivo vairavai.

24 Itaama vauduu Yoosiipo diitoo Udaanga Anutuuqaa aangeraivo inna
kiaa mmuu kuaivaa rikioo iinno ari nnaataivaa vareeravai. 25 Varooduu
homo Mariaava nnaakara sunnaivaata varuu suaivaki Yoosiipo hama inna
tasipama nuairavai. Yapooma Mariaava mmaapuuvaa mmata kiooduu
Yoosiipo inna nnutuuvaa Yisuu-o tiravai.
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2
Vaidi suai raari roopinnai varuuya Yisuunna taara nniravai

1Yoosinna pinaivaa nnutuuvo Yutayaa ivaki vau yoosinna kiisaivaa nnu-
tuuvo Pitiriheema ivaki Mariaava Yisuunna mmateeravai. Inna mma-
too suaivaki Herooto Yutayaiya kieetavai variravai. Varuduu vaidi tinni
ruaa vooya aakiapuaiyauvo tooyauvaara mmoori uuya suai raari roopin-
naidiri nnidada numa Yerusareema gioonna kiaapuuya yaparaida tunoo:
2 Nnaakara meediivo Yutayaiya kieetavai varinoo kiaivo deevakiinno
variinnee? Ari aakiapuaivo suai raari raipinnai ngioo varikiai ta ivaa
taa rada numa ti ausa mmuduuyaiyauvaa inna mmiaara ngiaunnanoo,
3 tuduu rikioo kieeta vaidi Herooto iya tuu kuaivaa rikioo pinaama nnikia-
rauduu mmuakiaa gioonna kiaapu Yerusareema varuuyaatama rikiada
nnikiarairavai. 4NnikiarauduuHerootommuakiaaAnutuuqaara kati puara
hudeerakieetaiyaatavaidi kuammaannakiaammiraiyaatama tuduu innasi
nuunauduu iya yaparainno tunoo: Fai deevakidiri Anutuuqo mmataama
kioo vaidiivaa kaano mmataanarannee? 5 tuduu rikiada iya inna kuaivaa
sai tunoo: Yutayaivaki vai yoosinna kiisa Pitiriheemadiri fai mmataanar-
avaivee. Nnaaruaa vaidi forofetaa voovoono ivaara Anutuuqaa avaivaa
fafaara roo tunoo:

6Yutayaivaki vai yoosinna Pitiriheemaivo
kiisavai vaikiai
yoosinna pinaa Yutayaa kieetaiya
ivaara kiaanoo:
Fai yapooma ii yoosinna ivaa
nnutuuvo pinaavai vainaravaivee, kiaavai.
Fai ivakidiri vaidi kieeta voovai diitoo
ni gioonna kiaapu Isarairaiyara dinaravaivee.

Forofetaivoono itaa kua tiravaivee. 7 Iya itaa kua tuduu rikiooHerooto iya
tuu kuaivaara yaata utuoo vaidi tinni ruaa suai raari roopinnaidiri nnuuya
tuduu haumakinaa nnida innasi nuunauduu iya yaparainno tunoo: Dee
suaivau aakiapuaivo nnuunnee? 8kiaa kioo iya sai tuu kuaivaa rikioo Pitiri-
heema iya titoo tunoo: Oo nnaakaraivaara tuqinnama buaidada teekio ngii
too vainai numa ni giaa ni mikiai fai neetaata oro ni ausa mmuduuyaivaa
inna mminaravee, 9 tuduu iya inna kuaivaa rikiada ivaki pikiada diitada
aataruuvau vida tooduu aakiapuaivo vaa suai raari roopinnai iya toovoono
iya too vainno iya tauraa vitoo vioo vioo nnaakaraivo varuu nnauvo vau-
vau diravai. 10 Duduu iya aakiapuaivaa teeda kaayauma sirigauduu iya
ausaiyauvo yoketairavai. 11 Yoketauduu iya nnauvaki oro nnaakaraivaata
kaanaa Mariaannaatama teeda toorivu yau harada ngiari ausa mmudu-
uyaiyauvaannaakaraivaammiravai. Mmidangiariutuaiyauvakidirimmin-
naa yoketaiyauvaa kati inna mmida voovoono sikau mmannaammannau-
vaa nnutuuvo gooraivaa inna mmuduu voovoono yatari ranaivaa hudoo-
duu suuda yoketaa vuuvaa inna mmuduu voovoono kupuuvaa roosuuvaa
nnutuuvomiiraivaa innammiravai.

12 Mmi taika kiada oro vuru vaida ruvuaataivaa tooduu Anutuuqo
yaagueeqama iya kiaa mmioo tunoo: Sa keenaa Herootaasi kuatee, tuduu
rikiada ari vo aataru voovaugiataa ngiari yoosinna viravai.

YoosiipooyaMariaaya Iyiipa aatu viravai
13 Iya vida kiooduu Yoosiipo vainno ruvuaataivaa tooduu Udaangaivaa

aangeraa voovoono tuma inna kiaa mmioo tunoo: Diitee nnaakaraivaata
ari kaanaatama vitee yoosinna Iyiipa Herootaa yaatu kuanee. Herooto



Matai 2:14 4 Matai 3:2

tinai ari ngiaammuauya nnaakaraivaa ruputikio putuaiveeraivaara fai in-
nara buaama rada nookiaaravai. Ivo itaama iinaraivaara Iyiipa viee ivaki
varinanai neenoo kava i tinai rikiee pikiee aapi ngianee, 14 tuduu rikioo
Yoosiipo heenaki diitoo nnaakaraivaata kaanaatama vitoo Iyiipa vioo vioo
15oro ivaki varududuuHerooto putiravai. Nnaaru vaidi forofetaa voovoono
Udaangaivo inna kiaammuu kuaivaa fafaarainno tunoo: Na ni Maapuuvaa
Iyiipadiri kiaaduunniravaivee, tiravai. Iya Iyiipavuduu ii kua ivaakaanaivo
vairavai.

Herooto nnaakaraiya ruputuateera tiravai
16 Vaidi suai raari roopinnaiya Herootaa yokekiaa kiada vuuvaara

rikiooduu inna ausaivo pinaama nnannatooduu Herooto vaidi vooya
titooduu Pitiriheema ivaki vida mmuakiaa vainima vau yoosinnaiyauvaki
vida ngiaammuau taara nuanu varooyaata iya nnaagiai mmatooyaatama
ruputuduu putiravai. Tauraa vaidi suai raari roopinnaiya tooduu aakia-
puaivo iya too vau suaivakidiri mmatoo nnaakaraiyaata nnaagia nnaagiai
mmatooyaatama ruputuduu putiravai.

17Nnaaru vaidi forofetaa voovai nnutuuvo Yirimiaava ivaara fafaara roo
tuuvaa kaanaivo vairavai. 18Yirimiaava tunoo:

Yoosinna Ramaivaki gioonna kiaapuuya
kaayau rateera akuaivaata
yaagueeqa aayannaivaatama rikiaavai.
Raheeraa nneeditunnaiya
ngiari nnaakaraiyara ratadada
iya vaa putu taikaivaarammannammanna rataavai.
Iya seenaiya iya ausaiyauvaa tuqinnaaree kiaa
iidada taavo hama yoketaivaivee.

Forofetaa Yirimiaavaano itaa kua tiravai.
YoosiipooyaMariaaya Iyiipadiri nniravai

19 Herooto vaa putuduu Yoosiipo Iyiipa hara kioo varioo vainno ru-
vuaataivaa tooduuUdaangaivaa aangeraa voovoono tuma inna kiaammioo
tunoo: 20Diiteennaakaraivaataari kaanaatamaviteeyoosinna Isarairaivaki
kuanee. Vaa vaidiiya nnaakaraivaa ruputuaara uuya putiravaivee, 21 tuduu
rikioo diitoo nnaakaraivaata kaanaatama vitoo yoosinna Isarairaa viravai.

22Vioo vioo Yoosiipo Yutayaa ivaki varinaree kiaa rikiooduu Akiraaso ari
koonna Herootaa mmaataivaa varoo Yutayaiya kieetavai varuduu rikioo
ivaki kuanaraivaara aatuuravai. Aatuunno vainno ruvuaataivaa tooduu
Anutuuqo innakiaammuukuaivaa rikioo iinnoyoosinnapinaaKarirayaara
vioo vioo 23 oro yoosinna kiisa voovai nnutuuvo Nasareeta hara kioo vari-
ravai. Nnaaru vaidi forofetaiya fafaaraida tunoo: Fai vaidiiya Anutuuqo
mmataama kioo vaidiivaara kiaara: Nasareetaa vaidivaivee, kiaaravaivee,
tiravai. Yoosiipo oro Nasareeta hara kioo varuduu forofetaiya itaa kua
tuuvaa kaanaivo vairavai.

3
Yuvuaano nnoori apiraivoono kuaivaa
iya kiaammiravai
(Marakaa 1:2-8; Rukaaso 3:1-18; Yuvuaano 1:19-28)

1Vo suai suai voovaki Yuvuaanonnoori apira vaidiivonumaYutayaa ivaki
vau mmata voovai koo mmuyai gaangaivau nuainno varioo Anutuuqaa
mmayaayaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmioo iya tunoo: 2Ngiingii mmin-
namminnaa maisaiyauvaa pikiada ausa hanigiaatee. Anutuuqo gioonna
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kiaapuuyara dira suaivo aa vainima nninoo, tiravai. 3 Nnaaruaa vaidi
forofetaa Yisayaava Yuvuaanaara aa kua aavaa fafaara roo tunoo:

Vaidi voovoono koommuyai gaanga voovau
dioo vainno aayanna roo tinara:
Ngia ngii kieetaivaara
aataruuvaa teerairaivaa roosiima
ngii Udaangaivaara teerama kiaatee.
Udaangaivo ngiiisi nninaraivaara
teeraida safuuma kiaatee, tiravai.

4 Yuvuaano puara kamera yaasiivaadiri yaapaivaa roosiima iima uyu
kioo nnabaivaadiri vausaivaa iima kioo ari tammaivaki rau kioo kaisaivaa
nnoo ngengengoongaivaa suuyaivaa nneeravai. 5 Mmuakiaa gioonna ki-
aapu Yerusareemaiyaatama vo yoosinna vo yoosinna Yutayaa ivaki vau
yoosinnaiyaatama nnoori Yorotaana vainima varuuyaatama Yuvuaanaasi
vida 6 ngiari mminnamminnaa maisaiyauvaa Anutuuqaa kiaa kookieema
kiooduu nnoori Yorotaanaivakidiri Yuvuaano iya apiravai.

7Apuoo varioo tooduu vaidi Farisai vooyaata vaidi Satuukai vooyaatama
nnoori varaaraivaara innasi nnuduu too iva iya tunoo: Ngia vaidi maisaso,
gioono ngii giaa ngii mikiai ngia Anutuuqo irisai maisaivaa ngii mi-
naraivaara rikiadaida aatuudaniisi ngiaannee? 8Ngia kutaa tuanaangiingii
mmoori maisaiyauvaa pikiada ngiingii ausaiyauvaa hanigia kiada mmoori
yoketaivaa iikio kaanainai na teenai niisi ngiatee. 9Sa ngiengienaidiri yaata
utida kiatee: Inna Aaparahaamo ti rubuungovee. Ta aikiooma variaun-
nanoo, kiatee. Na ngii giaa ngii miaunoo. Aa sikau aayauvaadiri Anutuuqo
iinaree tioo iinai vida hanigiada fai Aaparahaamaa uru nnaakaraya vari-
aaravai. 10 Aanna makee Anutuuqo irisai maisaivaa mminaraivo vaidiivo
haivaa yatariiyauvaa oyaiyauvaki teerama kioo tu kioo vaivaa roosiivai.
Yatari hama iira yoketaa vaivaa fai hanaa rakau ikiana kagaari kiaanaravai.

11 Ngiingii ausaiyauvaa hanigiada yoketaama variaivaara na mmanna
nnooriivaadiri ngii apuaunoo. Vaidi ni nnaagiai nninaraivo nnoonna vaidi-
vai. Na kiisa vaidivai. Hama na yopeema mmoori vareera ngiaammuauvai
roosiima variee inna yuku nnabaivaitana varee kuanaravai. Fai ivoono
Anutuuqaa Mmannasa Yoketaivaa tino too ngia vaa ausa hanigiaiya ngii
aakiaiyauvaki varinaravai. Ngia hama ausa hanigiaiya fai irisai maisa ikia
roosiivaa ngii mminaravai. 12 Vaidiiya yeenna vuiitaivaa savooraivaadiri
uyu kagaari kiada kaanaivaa vareerayaama ivoono ari savooraivaadiri
varoo vuiita iiraiyauvaa rummua rusuku kioo supiya uyu ngiau kiaikio
iiraiyauvommatayaa tuoo kuaikio varoo ari yeenna yapeera nnauvaki yapa
kioo nnabaiyauvaa varoo ikiaivo hama tasuuvaki kagaari kiaanaravaivee,
tiravai.

Yuvuaano Yisuunna nnoori apiravai
(Marakaa 1:9-11; Rukaaso 3:21-22)

13 Ii suai ivaki Yisuuva yoosinna Karirayaa pikioo Yuvuaano inna nnoori
apuaiveera nnoori Yorotaana ivaki nniravai. 14 Numa duduu Yuvuaano
inna ooqoo tinara iinno tunoo: A aaniira niisi ngiannannee? Eenoo ni
apinaraivo inna yoketaavaivee, 15 tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo:
Inna aikioovai. Aanna makee eenoo ni apuanee. Ta itaama iida Anutuuqo
mmuakiaa mmoori aataru yoketaivaa ti kiaa ti mmiivaa iikiaaravee, tuduu
rikioo Yuvuaano ee-oo tiravai.

16 Kiaa kioo Yisuunna nnoori apu kioo saivaata Yisuuva nnooriivakidiri
numa dioo vainno reeri tooduu ngiauvo rusiti varoo vioo sai ngioo sauduu
Anutuuqaa Mmannasaivo ngiaamma mirunnaivaa roosuuvoono tuoo tuoo
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tuma innayaa variravai. 17Varuduu rikiooduu ngiau aapuuvakidiri Anutu-
uqaa kuaivo tuoo tunoo: Inna niMaapu tuanaivovee. Na innarammuduuya
ruee na inna tauko pinaama ni yoketainoo, tiravai.

4
Sataango Yisuunna iinno taanaree kiaa iiravai
(Marakaa 1:12-13; Rukaaso 4:1-13)

1 Sataango Yisuunna iinno teeno ivo muaraagakiainaaree kiaa uuduu
Mmannasa Yoketaivoono Yisuunna vitoo koo mmuyai gaanga voovaura
viravai. 2Oro kiooduu hara kioo varuduu ikianna heenaiyauvo taara vaidi-
vaitana yuku yaaku taika kiooduu Yisuuva yeennaivaa hama nneerama
kioo kati varududuu nnaagiai pinaama inna yeenna rairavai. 3 Inna
yeenna rauduu Sataango numa inna tunoo: A Anutuuqaa Mmaapukuavee
tiee aa sikau aayauvaa tino too hanigioo yeenna bereetayauvai vakiaivee,
4 tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno
tinoo: Gioonna kiaapu voovoono yeennaiyauvaa nnaasu nnaivoono hama
yaagueeqaivaa inna mmiivai. Anutuuqaasidiri tii kua mmuakiaavai riki-
aivoono yaagueeqaivaa innammiivai. Kua fafaaraivoono itaa kua tiivaivee,
5 tuduu rikioo Sataango Yisuunna vitoo yoketaa yoosinna Yerusareema vioo
nuunaira nnau pinaivaa pupukiaivau yapa kioo inna tunoo: 6A Anutuuqaa
Mmaapukuavee tiee suairoommu kiee kuanee. Anutuuqaa kua fafaaraivo
vainno tinoo:

Fai Anutuuqo ari aangeraiya titanai
aiyara haitatuukiaaravee.
Ai yukuuvaa sikauyaadiri
rusimmaurivoora kiaa
iya ngiari yaakuuyauvaadiri
suoodaa i sootu utuaaravaivee.

Inna kuaivo itaa kua tiivaivee, 7 tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo:
Anutuuqaa kua fafaara voovai vainno tinoo: Sa i Udaanga Anutuuqaa iinna
taanee, tiivaivee, 8 tuduu rikioo Sataango kava Yisuunna vitoo oora taapi
hokobaivau yapa kioommuakiaa vommata vommataiyauvaatammuakiaa
mminnaa yoketaiyauvo ivaki vauyauvaatama inna vitairavai. 9 Vitaama
kioo tunoo: Fai a niiyara toorivu yau haree ai ausammuduuyaivaa niminai
fai na aa mmuakiaa aayauvaa i mminaravaivee, 10 tuduu rikioo Yisuuva
inna sai tunoo: Sataango, ngieera kuanee. Anutuuqaa kua fafaaraivo
vainno tinoo: A Udaanga Anutuuqaa ai ausa mmuduuyaivaa mmiee inna
mmooriivaa nnaasu iikianee, tiivaivee, 11 tuduu rikioo Sataango inna pikioo
vuduu aangeraiya tuma inna haitatuuravai.

Yisuuva ari mmooriivaa tauraa Karirayaa ivaki iiravai
(Marakaa 1:14-15; Rukaaso 4:14-15)

12 Yisuuva vaidiiya Yuvuaanaa oovi nnauvaki yapa kioo kuaivaa rikioo
mmata Karirayaa ivaura viravai. 13 Vioo yoosinna kiisa Nasareeta pikioo
vioo nnoori haruunga Karirayaa vainima vau yoosinnaivaa nnutuuvo Ka-
panaumaoro ivakiharakioovariravai. Iimmata ivonnaaruaavaidiivaitana
Seporoonaya Nafataraiya mmatavai. 14 Nnaaruaa vaidi forofetaa voovai
nnutuuvo Yisayaava fafaara roo kuaivaa Yisuuva uuvaa kaanaivo vairavai.
Yisayaava fafaara roo kuaivo vainno tinoo:

15Nnoori Yorotaana sainai
nnoori haruunga vainiivau
Seporoonaya Nafataraiyammataivo vauduu
ii mmata ivaa nnutuuvo Karirayaa ivaki
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vaidi hama Anutuuqaa kua rikiooya variaanoo.
16Vaidiiya heenaivaki variaaneema
iya varida fai mmeekia pinaivaa taaravai.
Iya putira yoosinnaivaa
heenaki roosiima variaiya teekio
fai mmeekiaivo taanaravaivee.

Yisayaava fafaara roovo itaa kua tiivai. 17 Ii suai ivakidiri Yisuuva
Anutuuqaa mmayaayaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmioo tunoo: Ngiingii
mminnamminnaa maisaiyauvaa pikiada ngiingii ausaiyauvaa hanigiaatee.
Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira suaivo aa vainima nninoo, tiravai.

Yisuuva tavau vareera vaidi taarama taaramaara tiravai
(Marakaa 1:16-20; Rukaaso 5:1-11)

18Yisuuva nnoori haruunga Karirayaa siriivau nuainnonno tooduu tavau
vareera vaidi kato vayoovaitana Simoono vuai nnutuuvo Petorooso ari
kataivo Adiriaasooya ngiari utua vaaheevaa tavaura nnooriivaki kagaari
kiada tu kiadavauduu 19Yisuuva ivaitana tunoo: Ngiani nnaagiai nnikiai na
ni kuaivaa ngii giaa ngiiminai ngia tavau vareerayaama gioonna kiaapuuya
vitada niisi ngiatee, 20 tuduu rikiada makee tuduu ivaitana ngiari utua
vaaheeyauvaa pikiada inna nnaagiai viravai.

21 Ivakidiri vidadaYisuuva tooduuvovaidi katovayoovaitanaYakoopooya
Yuvuaanaya Sevetainna mmaapuuvaitana ngiari gioonna tasipama kanu-
uvaki varida ngiari utua vaaheeyauvaa sapiraida variravai. Sapiraida
varida tooduu Yisuuva ni nnaagiai ngiateera ivaitanaara aayanna rooduu
22 kanuuvaki ngiari gioonna pikiada makee tuduu Yisuunna nnaagiai vira-
vai.

Yisuuva kaayau nniitarooya tuqinneeravai
(Rukaaso 6:17-19)

23Yisuuvanuainnonnommuakiaa yoosinnaiyauvoKarirayaa vauyauvaki
vioongiarinuunairannauyauvakiviooAnutuuqogioonnakiaapuuyaradira
mmayaaya yoketaivaa iya kiaa mmioo mmuakiaa nniitaroo ari vookara
ari vookarauyauvaa tuqinneeravai. 24 Tuqinnooduu iva uu mmayaayaivaa
mmuakiaa yoosinna Suriaa varuu gioonna kiaapuuya rikiada mmuakiaa
ari vo nniitaroo vo nniitarooyaata mmagia maisaiya iya aakiaiyauvaki
varuuyaatamamakemakee putida vaida kava diitooyaata yuku yaaku putu-
uyaatamavitadaYisuunnasi nnuduu iva iya tuqinneeravai. 25Tuqinnooduu
kaayau gioonna kiaapuuya Yisuunna nnaagiai viravai. Gioonna kiaapu
Karirayaivakidiriaatama vuduu yaakuuvaitana vau yoosinnaiyauvaa nnu-
tuuvo Dikaporiisaivakidiriaata vuduu Yerusareemaivakidiriaatama vuduu
Yutayaivakidiriaata vuduu nnoori Yorotaana sainai varuuvakidiriaatama
Yisuunna nnaagiai viravai.

5
Yisuuva taapiivaudiri mmayaayaivaa tiravai

1 Yisuuva kaayau gioonna kiaapu innasi nnuuya too taapi kiisaivau vioo
ivau hara kioo varuduu ari ngiaammuauya innasi vuduu too 2 ari kuaivaa
iya kiaammioo varioo tunoo:

Gioonna kiaapuuya kaayauma yoketairavai
(Rukaaso 6:20-23)

3 Gioonna kiaapuuya ngiariiyara kiaanoo: Hama ta yopeema Anutu-
uqaa roosiikiaunnayavee, kiaiyara Anutuuqo iyara yoketainoo. Anutuuqo
gioonna kiaapuuyara diraivo vaa iyasi vainoo.
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4Gioonna kiaapuuya ausammuaararaivaa varada ratada variaiyara Anu-
tuuqo iyara yoketainoo. Anutuuqo iya ausaiyauvaa tuqinnaanaravai.

5 Gioonna kiaapuuya tirooma adida variaiyara Anutuuqo iyara yoke-
tainoo. Anutuuqo kua kutaivaa tioo iyamminaraivaa fai iya varaaravai.

6 Gioonna kiaapuuya Anutuuqaa aataru yoketaivaara mmuduuya rida
safuuma iya iikiataiyara Anutuuqo iyara yoketainoo. Fai Anutuuqo ari
aataru yoketaammuakiaavai iya vitaino iya yoketainaravai.

7Gioonnakiaapuuyangiari seenaiyarabookiaiyaraAnutuuqo iyara yoke-
tainoo. Anutuuqo fai iyara boo tinaravai.

8Gioonna kiaapuuya iya aakiaiyauvo yamaama vaiyara Anutuuqo iyara
yoketainoo. Fai iya Anutuuqaa taaravai.

9Gioonna kiaapuuya rapiraivaara ooqoo tiraiyara Anutuuqo iyara yoke-
tainoo. Fai Anutuuqo iyara tinara: Iya ni naunna maapu tuanaayavee,
tinaravai.

10 Gioonna kiaapuuya safuuma varira aataruuvaa iikiaani vooyaano ku-
minayaa mmuaararaivaa iya mmiaiyara Anutuuqo iyara yoketainoo. Anu-
tuuqo gioonna kiaapuuyara diraivo vaa iyasi vainoo.

11 Ngia ni nnaagiai ngiaivaara gioonna kiaapuuya ngiiiyara maisa kua
tida mmuaararaivaa ngii mida ngiiiyara unnakua unnakua tikiai sa yaata
utuatee. Anutuuqo ngiiiyara yoketainoo. 12 Irisai yoketaivo ngiiini ngiau
aapu vaivaara yaata utida sirigaida variatee. Maisa mmooriivaa ngiiiyara
iikiaaneema gioonna kiaapu vooya nnaaru varuu forofetaiyara iiravai.

Yisuuva yorokuuvaatammeekiaivaatamammataama kioo tiravai
(Marakaa 9:50; Rukaaso 14:34-35)

13 Gioonna kiaapu mmatayaa variaiya ngiari yeennaiyauvunu yorokuu-
vaa haata kiada nneeda taavo iya yoketaineema ngia yorokuuvaa roosiima
variaani gioonna kiaapuuya ngii taavo iya yoketainoo. Yorokuuvo vain-
nonno maisainai fai ngia aaniivaadiri iikio kava yoketainarannee? Hama
yopeemavee. Vaa maisaikiai kati kagaari kiaani gioonna kiaapuuya ivau
yuku raavai.

14 Gioonna kiaapu mmatayaa diaiya ngia iya mmeekiaivaa roosiikiaaya
variaanoo. Yoosinna pinaivo taapiivau vaivo hama yopeema fai haumaki
vainaraivaa roosiima ngia variaanoo. 15 Hama gioonna kiaapu voovoono
toobaivaa subi kioo varoo oro yapa kioo yavaivaa varoo toobaivau tu-
arapuatikama rummua apu kiaikio vaivai. Ivo toobaivaa varoo kiikoo
koovau hirivai. Hiri kiaikiommuakiaa gioonna kiaapu nnauvaki variaiyaki
mmeekiaivo taivai. 16 Itaama vainai ngia mmoori yoketaivaa iikiaivaa
gioonna kiaapuuya teeda Anutuuqo ngiau aapu variivaara kua yoketaivaa
kiateeraivaara ngia toobaivaa roosiima variatee.

Yisuuva kuammaanna tuuvaara tiravai
17 Sa ataa kua yaata utida kiatee: Ivo Anutuuqaa mmaanna tuu aataru-

uyauvaatama forofetaiya kuakiaammira aataruuyauvaatamahatokaanara
tiiravaivee, kiatee. Hama na iyauvaa hatokaanara tiiravai. Ii kuammaanna
iyauvaa kaanaiyauvo vakiaiveeraivaara na tiiravai. 18 Na kua kutaavai
ngii giaa ngii miaunoo. Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaki kiisa fafaaraivo
vaivakidiri faihamagioonnakiaapuvoovoonoyopeemafafaarakiisavoovai
rugaanaravai. Ngiau mmata taikeera suaivaki fai homo iyauvo vaino
Anutuuqo mmuakiaa kuayauvai ivaki vaiyauvaa iima taika kiaanaravai.
19 Gioonna kiaapu voovoono Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivakidiri kua
kiisa voovai hatokoo koonnama iinno gioonna kiaapu vooya ari koonnama
ii aataruuvaa iya vitainai teeda iikio fai Anutuuqo gioonna kiaapuuyara
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diraivaki inna tinara: Aduoo tuanaivauvarianee, tinaravai. Gioonnakiaapu
voovoono Anutuuqaa mmaanna tuu kua mmuakiaayauvai rikioo iinno
gioonna kiaapuuya ivo kuai aataruuvau kuateeraivaara iya kiaa mmiivo
fai Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivaki inna tinara: Aruoo varianee,
tinaravai. 20 Na ngii giaa ngii miaunoo. Ngia safuuma varira aataruuvo
vaidi Farisaiya varira aataruuyauvaatama vaidi kua mmaanna kiaa mmi-
raiya varira aataruuyauvaatama hama yaataranai fai yapooma hama ngia
Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivaki kuaaravaivee.

Yisuuva vaidi ausa nnannateeraivaara tiravai
21 Musiiva vaidi nnaaru varuuyaata kiaa mmuu kua voovai vaa ngia

rikiaavai. Ii kua ivo vainno tinoo: Sa gioonna kiaapu voovai ruputino
putuaivee. Fai putino kua pinaivo inna ruputuannaivaa aiki vainaravaivee,
22 tiivaara makee neenoo ngii giaa ngii miaunoo. Fai gioonna kiaapu
voovoono ari seenaivaara pinaama ausa nniitareeno kua pinaivo innaki
vainaravai. Gioonna kiaapu voovoono ari seenaivaara maisavaivee tinai
fai vaidiiya inna vitada vaidi kua yeena rairaiyasi vikio innaki kua pinaivo
vainaravai. Gioonna kiaapu voovoono ari seenaivaara kumimaka yaata
duunakuavee tiivaa fai Anutuuqo tino too ikia aakiaivaki kuanaravaivee.
23 Ngiiikidiri a vaidi voovoono puara sipisiipa voovai Anutuuqaara kati
yeena tapiivaki hudaanee kiaa kiee rikino i seenaivo homo vo kua voovaara
aiyara nnannateenai 24 i puara sipisiipaivaa tapi oyaivaki yapa kiee aki-
airaama oo i seenaivaata kua tino too inna ausaivo nuufainai kava vara
ranee numa puara sipisiipaivaa Anutuuqaara kati hudaanee.

25Vaidi voovoonokuapinaivaa iiki yapaanareekiaa i vitookuapinaivaara
dira vaidiivaasi vivoora aataru tammaivaudiri vida kua safuuma kiada kati
oro ausa nuufa tasipama variatee. A hama itaino fai i vitoo vaidi kua
pinaivaara diraivaasi vino fai ivoono oovi nnauvaara haitatuura vaidiivaa
i mmino too fai ivoono i vitoo oovi nnauvaki yapaanaravai. 26 Na kua
kutaavai i kiaa i mmiaunoo. Fai a ivaki variee mmuakiaa irisaiyauvaa inna
mmiee mmiee kiisa vookiata hama mmirama kiee fai mmannammanna
oovi nnauvaki variee mmi taika kiee mmaanai tiee kuanaravaivee.

Yisuuva sabi mmuara heeraivaara tiravai
27 Musiiva nnaaru tuu kuaivaa vaa ngia rikiaavai. Ii kua ivo vainno

tinoo: A vaa nnaata vaati varaannaikua sa mmuara heera aataruuvaa
iikianee, 28 tiivaara makee neenoo ngii giaa ngii miaunoo. Vaidi voovoono
gioonnaivaa taikio inna varaataikio vaa ari ausaivonnaadee inna mmuara
varaivai. 29 I avu yaadudaivaadiri mminnamminnaa maisaivaa tee varaa-
narainnoo kiaa mmuaanaa i avuuvaa ranigaama kiee kagaari kiaanee. I
avu mmuaavai nnaasu vaino fai hama i mmamma mmuakiaavai ikiaivaki
kuanaraivo inna yoketaa aataruvai. 30 I yaaku yaadudaivaadiri a reeti
utuee reeri utinarainnoo kiaa mmuaanaa hatoka kiee kagaari kiaanee. I
yaaku voovai hatoka kiee mmuaa yaakuvaata variee fai hama i mmamma
mmuakiaavai ikiaivaki kuanaraivo inna yoketaa aataruvai.

Yisuuva vaidiiya ngiari nnaataiya titeeraivaara tiravai
(Matai 19:9; Marakaa 10:11-12; Rukaaso 16:18)

31Musiiva tuu kua voovai vainno tinoo: Vaidi voovoono ari nnaataivaara
ooqoo kiaa kioo yanaivaa fafaarama kioo inna mmiaivee, 32 tiivaara makee
neenoo ngii giaa ngii miaunoo. Gioonnaivo hama sabi aataruuvau nuaikio
ari vaatiivoono inna ooqoo kiaa kino vaati voovai varano mmuara vareera
aataruuvo innaki vainaravai. Ari vaatiivoono inna titaivaara mmuara
vareera aataruuvo innaki vainaravai. Fai vaidi voovoono itaama ii gioon-
naivaa varanommuara vareera aataruuvo innakiaatama vainaravai.
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Yisuuva vo kuavai tasipama yeena rau kuaivaa tiravai
33 Vo kuavai Musiiva vaidi nnaaru varuuyaata kiaa mmuuvaa vaa ngia

rikiaavai. Ivo tunoo: A kua kutaama kiee tira kuaivaa sa hatokaanee.
A yaagueeqama Udaanga Anutuuqaa avuuvau kianna kuaivaa iikianee,
34 tuu kuaivaara neenoo ngii giaa ngii miaunoo. Sa vo mminnaavai nnu-
tuuvaa tasipama ai yeena raira kuaivaa kianee. Ngiauvo inna Anutuuqo
varira yoosinnaivaara sa ai kuaivaa yeena rainna ngiauvaa nnutuuvaa
tasipama kiee kianee. 35Mmataivo Anutuuqo yuku yapeera yoosinnaivaara
sa ai kuaivaa yeena rainna mmataivaa nnutuuvaa tasipama kiee kianee.
Yerusareema inna ti kieeta pinaa ngiau aapu variivaa yoosinnaivaara sa
ai kuaivaa yeena rainna Yerusareema nnutuuvaa tasipama kiee kianee.
36 Hama a yopeema mmuaa kieeta yausiivai iino voovai eekaravai vaino
voovai upisivai vainaraivaara sa ai kuaivaa yeena rainna ai kieetaivaa
nnutuuvaa tasipama kiee kianee. 37 Ai kuaivaa yeena rainna sa mminnaa
voovai nnutuuvaa tasipama kiee kianee. Ee kianna kuaivaa kati ee-oo tiee
hameetaveekianee. Ai kuaivaayeena raukieevokuavai tasipamakiannano
mmannasamaisaivoono i tikiai itaa kua kiannanoo.

Yisuuvamaisa aataruuvaa irisai iivoora tiravai
(Rukaaso 6:29-30)

38Musiiva nnaaru tuu kua voovai vaa ngia rikiaavai. Ii kua ivo vainno
tinoo: Gioonna kiaapu voovoono gioonna kiaapu voovai avuuvaa rukuuma
kino sai inna avuuvaa rukuumakiaivee. Gioonna kiaapu voovoono gioonna
kiaapu voovai avaivaa rutuuma kino sai inna avaivaa rutuuma kiaivee.
39Kuaivo itaa kua tiivaara neenoo ngii giaa ngii miaunoo. Gioonna kiaapu
voovoono mmoori maisaivaa ngii iinai sa sai iikiatee. Gioonna kiaapu
voovoono i kueenna yaadudaivaa rudaunai rikiee hanigia saivaata mmia-
nee. 40Gioonna kiaapu voovoono i yaapammammayaa apuannaivaa varaa-
naraivaara kua pinaana i yapaanara tinai ai yaapa varaivaata mmianee.
41Faivaidivoovoonoyaagueeqama i tinara: Vainimaniviteekuanee, tinai sa
vainima innaviteekuanee. Ngieerama innaviteekuanee. 42Gioonnakiaapu
voovoono mminnaivaara i yapara rinai inna mmianee. Gioonna kiaapu
voovoono i mminnaivaa varoo kava yapooma i mminaravee tinai sa ooqoo
tirainnammianee.

Ngii nnammutuaiyaraatamammuduuya ruatee
(Rukaaso 6:27-28,32-36)

43Musiiva nnaaru tuu kua voovai vaa ngia rikiaavai. Ii kua ivo vainno
tinoo: I seenaiyara mmuduuya ruee i nnammutuaiyara sa mmuduuya
ruanee, 44 tiivaara neenoo ngii giaa ngii miaunoo. Ngii nnammutuaiyara
mmuduuya ruatee. Gioonna kiaapuuyammoorimaisaivaa ngiimikiai iyara
yaaku varaatee. 45 Fai ngia itaida ngii Gioova ngiau aapu variivaa raunna
mmaapuya variaaravai. Fai Anutuuqo tino too suaivo gioonna kiaapu
yoketaiyaata maisaiyaatama mmuaakaraama taanaravai. Anutuuqo tino
toovatiivo gioonnakiaapu safuumavariraiyaatakoonnamavariraiyaatama
mmuaakaraama ruanaravai. 46 Gioonna kiaapuuya ngiiiyara mmuduuya
ruaiyara nnaasu ngia sai iyara mmuduuya rida aanii irisai yoketaivaa
Anutuuqaasidiri varaaraivaara ngia yaata utuaannee? Fai ngia hama
varaaravee. Maisa vaidi sikau takiisa vareera vaidiiyaano ii aataru ivaa
iikiaanoo. 47Ngia ngiingii seenaiyaata nnaasu kua tida hama ari vooyaata
kua tiraida ngia itaama iikiaivaara hama ngia ari vo gioonna kiaapuuya
iikiaa aataruuvaa yaataraanoo. Mmuaakaraama iikiaanoo. Vaidi hama
Anutuuqaa kuaivaa rikieeraiya ii aataru ivaa iikiaanoo. 48Ngia ngii Gioova
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ngiau aapu variivo yoketaa safu tuanaavai varineema ngieeta yoketaa safu
tuanaaya variatee, tiravai.

6
Yisuuvammanna haipuuya tuqinnaateera tiravai

1 Yisuuva itaa kua kiaa kioo tunoo: Tuqinnama taatee. Sa gioonna
kiaapuuya ngii mannaka kiateeraivaara Anutuuqaammoori yoketaivaa iya
avuuyauvunu iikiatee. Fai ngia iya avuuyauvunu itaama iikio too ngii
Gioova ngiau aapu variivo hama irisai yoketaa voovai ngii minaravai.

2 Ivaara ngia mmanna haipu gioonna kiaapuuya mminnaiyauvaa mmi-
aaree kiaa sa puaisakama aayanna tida gioonna kiaapuuya avuuyauvunu
mmiatee. Vaidi huoobavainna unnakua nnaamuru tuanaiya gioonna ki-
aapuuya tiiyara mannaka kiateeraivaara itaama nuunaira nnauvaki iida
yoosinna vuutaivau iikiaavai. Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo.
Gioonnakiaapuuya iya teeda iyaramannakakiaa irisaivaa vaa iya varaavai.
3 Ngia mmanna haipu gioonna kiaapu voovai mminnaiyauvaa mmiaaree
kiaa tadadama hataumakinaa mmiatee. Itaama mmikio hama ngii seena
voovoono ngii taanaravai. 4 Itaama vainai ngia tadadama hataumakinaa
iikiaivaa ngii Gioova too irisai yoketaivaa ngii minaravai.

Yisuuva yaaku vareeraivaara iya kiaammiravai
(Rukaaso 11:2-4)

5 Ngia yaaku varaaree kiaa sa vaidi huoobavainna unnakua nnaamuru
tuanaiya roosiima yaaku varaatee. Iya gioonna kiaapuuya tiiyaramannaka
kiateeraivaaranuunairannauyauvakiaatayoosinnavuutaiyauvunuaatama
didavaidayaakuvaraavai. Nakuakutaavai ngii giaangiimiaunoo. Gioonna
kiaapuuya iya teeda iyara mannaka kiaa irisaivaa vaa iya varaavai. 6Ngia
yaaku varaaree kiaa ngiingii nnauki vida sipuuvaa rau kiada ngii Gioova
hama kooyaa variivaata kua tida yaaku varaatee. Ivoono ngia itaama
hataumaki iikiaivaa taivoono fai irisai yoketaivaa ngii minaravai.

7 Ngia yaaku varada sa kaayau kua tasipama yaaku varaatee. Gioonna
kiaapuhamaAnutuuqaakuarikieeraiyakaayaukua tasipamayaakuvarada
yaata utida kiaanoo: Ta hokobama yaaku varakio fai Anutuuqo ti kuaivaa
rikiaanaravaivee, kiaanoo. 8 Sa iya roosiima yaaku varaatee. Yoketaama
variraivo hama ngiiisi vaivaara ngia hama inna yaparairama kiada kati
yaata utuaivaa ngii Gioova Anutuuqo vaa too rikiaivaara sa iya roosiima
yaaku varaatee. 9Ataama yaaku varada kiatee:

Ti Napoova a ngiau aapu variannaikua
i nnutuuvommannammanna yaagueeqa
yoketaa tuanaavai nnaasu vakiaivee.

10A gioonna kiaapuuyara diraivaa
kino too ngiaivee.
I yaatayaa vai kuaivaa
ngiau aapu variaiya iikiaaneema kinai
ta mmatayaa variaunnaiya iikiaaravee.

11Aannamakee suai
ta nnaara yeennaiyauvaa ti mmianee.

12Ta ti seenaiyammoori maisaivaa ti mmiaani
ta hama ivaara yaata utiraida
ti ausammuduuyaiyauvaa iyammiaunnaneema
eenoo ti mminnamminnaamaisaiyauvaara
sa yaata utirainna rugaanee.
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13 Sa ti vitee ti iinno taanara tiivaki ti yapaanee.
Maisa aataruuvaudiri ti vitee
yoketaivau ti yapaanee.
(A gioonna kiaapuuyara diraivootama
i yaagueeqaivoota i oyai ari vookaraivootama
tupatupaa vakiaivee. Kua kutaa.)

14 Ii kua ivo itaama vainai ngia gioonna kiaapuuya mmoori maisaivaa
ngii iikiaiyarahamayaatautiraidangii ausammuduuyaiyauvaa iyammikio
rikioo ngii Gioova ngiau aapu variivo ngii mminnamminnaa maisaiyau-
vaara hama yaata utirainno fai rugaanaravai. 15 Fai ngia iya mmoori
maisaivaangiimiaivaarahomoyaatautidahamangii ausammuduuyaiyau-
vaa iya mmikio ngii Gioova hama ngii mminnamminnaa maisaiyauvaa
rugaanaravai.

Yisuuva yeenna nneeraivaara ooqoo tira kuaivaa tiravai
16Ngia Anutuuqaara yaata utida yeennaivaa pikiada kati varira suaivaki

sa vaidi huoobavainna unnakua nnaamuru tuanaiya roosiima ausa
mmuaararai tasipama kua seemuaa variatee. Iya gioonna kiaapuuya ta
Anutuuqaara yaata utida yeennaivaa pikiada kati variraivaa taateeraivaara
kua seemuaa varida ngiari oori nnikiiyauvunudiri kainaamaiyauvaa
hama finiraida kaupa kusiyaanna ngiari oori nnikiiyauvaki siikama kiada
nookiaavai. Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Gioonna kiaapuuya
iyara mannaka kiaa irisaivaa vaa iya varaavai. 17Ngia Anutuuqaara yaata
utida yeennaivaa pikiada kati varira suaivaki ngiengie iikiaivaungiaama
iida ngiingii oori nnikiiyauvaa fini kiada ngiingii kieetaiyauvaa ugaka
rummua kiada variatee. 18 Itaama iikiai teeda gioonna kiaapuuya ngia
yeennaivaa pikiada kati variraivaa hama teeda rikiaaravai. Ngii Gioova
hama kooyaa variivoono nnaasu too rikiaanaravai. Ngii Gioova ngia
tadadama haumaki iikiaivaa too irisai yoketaivaa ngii minaravai.

Yisuuva ngiau aapu vaumminnaa yoketaiyauvaara tiravai
(Rukaaso 12:33-34)

19 Mmatayaa diaa mminnaa yoketaiyauvaa sa ngiingiiiyara yaata utida
nuunama yapaatee. Fai ngia yapa kikio vooyauvai kaaka nneeno vooyauvai
kegenaiyauvo hatokano vooyauvai mmuara vareera vaidiiya numa sipuu-
vaa rukaitu kiada ivakidirimminnaiyauvaangiariyarammuaravaraaravai.
20Sa iyauvaarannaasuyaatautidapinaamammoori vareeramakiadangiau
aapu vai mminnaa hama taikeeraiyauvaa fai yapooma varaaraivaara yaata
utida mmoori pinaama iikiatee. Ngiau aapuuvaki vai mminnaiyauvo fai
hama kaaka nneeno hama kegenaiyauvo hatoka nneeno hama vaidiiya
numasipuuvaa rukaitu kiada ivakidirimminnaiyauvaangiariyarammuara
varaaravai. 21 Gioonna kiaapu voovoono mmatayaa mminnaiyauvaara
mmuduuya ruoo fai ivaara nnaasu yaata utinaravai. Gioonna kiaapu
voovoono ngiau aapu vai mminnaiyauvaara mmuduuya ruoo fai ivaara
nnaasu yaata utinaravai.

Mmeekiaivau nookiateeraivaara Yisuuva tiravai
(Rukaaso 11:34-36)

22 A gioonna kiaapu voovoono i avuuvoono i mmammaivaara mmeekia
roosiivai. I avuuvoonoyoketaama taikiaimmeekiaivaunuairaivaa roosiima
a yoketaama nookiannavai. 23 I avuuvo upisiikiai a upisiivaki nuairaivaa
roosiima hama a yoketaama nookiannavai. Fai ii mmeekia ivo iiki vaivo
upisivai vainno fai kaayauma upisiinaravai.
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Anutuuqommatayaa diaamminnaiyauvaara tiravai
(Rukaaso 16:13; 12:22-31)

24 Hama gioonna kiaapu voovoono yopeema taara vaidivaitanaani
mmooriivaa varaivai. Fai itainnonno vuai vaidiivaara nnannatoo vuai
vaidiivaara mmuduuya rinaravai. Fai itainnonno vuaivaasi vioo yaaguee-
qama mmooriivaa iinno vuaivaara nniki rakainno kiisama mmooriivaa
iinaravai. Ivaa roosiima hama ngia yopeema Anutuuqaa mmooriivaata
sikau varaara yaata utira aataruuvaatamammuaavaugiataama iikiaaravai.

25 Itaama vaikiai na ngii giaa ngii miaunoo. Sa pinaama ngien-
gie mmatayaa variraivaara yaata utuatee. Sa ngiengie yeenna nnoori
nnaaraivaara kaayauma yaata utida sa ngia ngiingii mmammayaa uyira
rairaiyauvaara kaayauma yaata utuatee. Hama ngia yeenna nnaaraivaara
nnaasu variaavai. Hama ngia ngiingii mmammaiyauvunu funnukaki-
aaraivaara nnaasu ngii mmammaiyauvo vaivai. 26 Ngiaasukuaa ngiau
nuairaiyauvaa tuqinnama taatee. Hama iya vuayeennaiyauvaa hau utida
tau ruaa rada ngiari yeenna yapa kieera nnauyauvaki yapa kiaavai. Ngii
Gioova ngiau aapu variivoono yeennaiyauvaa iya mmiivai. Anutuuqo ngi-
iiyara tuqinneeraivoono ngiaasukuaiyara tuqinneeraivaa yaatara kiaivai.
27 Ngiiikidiri deevoono ari varinaraivaara pinaama yaata utuoo oro hayu
yapaanarannee? Hama yopeemavee.

28 Mo aaniira ngia ngiingii uyira rairaiyauvaara kaayauma yaata utu-
aannee? Ngia tuqinnama mauraiyauvo mmatayaa uriiyauvaara yaata
utida rikiaatee. Hama iyauvo vaidiiya ti roosiima ngiari uyira rairaiyau-
vaa iima kiada variaavai. Iyauvo kati ari mmaara urikiai taavo yoke-
taivai. 29 Na ivaara ngii giaa ngii miaunoo. Itaama mauraiyauvo urikiai
taavo yoketaiyauvoono nnaaruaa vaidi kieetaivaa nnutuuvo Soromoono
ari mmammayaa uyira raira ari vookarauyauvaa uyuuyauvaa yaatara ki-
aivai. 30NgiakiisamaAnutuuqaarakutaavaiveekiaiyaso,maura ikiauyauvo
makee uriiyauvaa turau vaidiiya hamuku kiada ikia mmuturuaaraiyauvaa
Anutuuqo iyauvaa tuqinnaivai. Ivo mauraiyauvaa itaama tuqinnaineema
ngiiiyaraatama tuqinnaanaravai. Ngii mmammayaa uyira rairaiyauvaa
ngii minaraivaara ngia aaniira kaayauma yaata utuaannee? Fai ngii minar-
avaivee. 31 Ivaaraida sa ngia pinaama yaata utida kiatee: Dee yeennayauvai
ta nnaarannee? Ta dee nnoorivai nnaarannee? Ta dee mminnaayauvai ti
mmammayaauyida raidakiaarannee? kiatee. 32Vaidi hamaAnutuuqaakua
rikieeraiya ii mminnaa iyauvaa varaaraivaara yaata utuaavai. Ii mminnaa
iyauvaa ngia varaaraiyauvo hameetaiyauvaa vaa ngii Gioova ngiau aapu
variivo taivai. 33 Sa iyauvaara yaata utuatee. Anutuuqo gioonna kiaapuu-
yara diraivaa varaaraivaara tauraa yaata utida Anutuuqaa aataru safuuvaa
iikio fai Anutuuqo iyauvaammuakiaayauvai ngiiminaravee. 34 Ivaaraida sa
turaura kaayauma yaata utida ausa mmuaararakiatee. Turau suaivaki ari
mmaraama ivakira yaata utira aataruuvo vainaravai. Mmuaa suai mmuaa
suaiyauvaki mmuaararai aataruuyauvo ii suai iyauvaki ari mmaraama
vaivaivee.

7
Sa ngii seenaiya iikiaammooriiyauvaara

maisavee kiatee
(Rukaaso 6:37-38,41-42)



Matai 7:1 14 Matai 7:16

1Yisuuva itaa kua kiaa kioo tunoo: Anutuuqongiimmoori aataruuyauvaa
too samaisavee kiaiveeraivaara gioonnakiaapuvooyammoori aataruuyau-
vaa sa teeda maisavee kiatee. 2 Ngia gioonna kiaapuuya mmoori aataru-
uyauvaa teeda maisavee kiaivaa irisaivo mmuaakaraama vainaraivaara
sa itaa kua kiatee. 3Mmummuuvo i seenaivaa avuuvaki vaivaa aaniira a
tee ivaara kiannannee? Iri pinaivo i avuuvaki vaikiainnaata hama a ivaa
taannanoo. 4 Iri pinaivo i avuuvau vaivaa hama teerama kieenna dataama i
seenaivaa kiannanoo: Nninai na i avuuvaudiri mmummu kiisaivaa feenaa-
naravee, kiannannee? 5 A huoobava unnakua nnaamuru tuanaakuavee.
Tauraa iri pinaivo i avuuvau vaivaa utu rada kiee eennaadee ai avuuvaa
tuqinnama teennaagiai i seenaivaaavuuvaudirimmummuuvaa feenaanee.

6Gioonna kiaapuuya homo ngiari ausaiyauvo puara mmararaivaa roosi-
ikiaiya sa Anutuuqaa mmayaaya yoketaa tuanaivaa iya kiaa mmiatee. Fai
kiaa mmikiai rikiada iya faiya roosiima hanigiada ngii gutuaara iirayaama
fai ngii kuaivaara maisavee kiaaravai. Gioonna kiaapuuya Anutuuqaa
kuaivaara ooqoo tiraiya sa inna kuaivaa iya kiaammiatee. Fai kiaammikiai
rikiada iya puaraiya sikau seeta poosa kuaivaa yoonna reerayaama ngii
kuaivaara ooqoo kiaaravai.

Yisuuva yaaku vareera kuavai tiravai
(Rukaaso 11:9-13)

7 Ngia Anutuuqaa yaparaikio fai ngia yaparakiaivaa ngii minaravai.
Mminnaa voovaara buaida teekio fai ngii too vainaravai. Sipuuvau rikiokio
fai Anutuuqo sipuuvaa ngiiini hatuaanaravai. 8Gioonna kiaapu Anutuuqaa
yaparaivoono fai ari yaparaivaa varaanaravai. Gioonna kiaapu voovoono
fai mminnaivaara buainnonno teeno fai inna too vainaravai. Gioonna ki-
aapu voovoono sipuuvau rinono fai Anutuuqo innani sipuuvaa hatuaanar-
avai. 9Vaidi voovoono ngiiikidiri ari mmaapuuvo yeennara inna yaparaino
hama fai sikauvaa innamminaravai. 10Arimmaapuuvo tavaura numa inna
yaparaino fai hama yapaivaa inna mminaravai. 11 Ivaara ngia mmatayaa
maisama variaiya mminnaa yoketaiyauvaa ngiingii nnaakaraiya mmiaa
aataruuvaa vaa ngia taavai. Ngii Gioova ngiau aapu variivo ngia ngiingii
nnaakaraiya mminnaa yoketaiyauvaa mmira aataruuvaa yaataraivoono
gioonna kiaapu inna yaparakiaiya mminnaa yoketaiyauvaa iya mminara-
vai.

12Gioonna kiaapuuyammoori mmuakiaavai ngiiiyara iikiaavo ngii yoke-
taivaara ngieeta mmuaikaraama iyara iikiatee. Anutuuqo mmaanna
tuu kuaiyauvaata forofetaiya kiaa mmuu kuaiyauvaatama oyaivo itaama
vaivai.

Yisuuva keegia kiisaivaara tiravai
(Rukaaso 13:24)

13Ngia kiisa keegiaidaa kuatee. Keegia pinaivaki kuai aataru hoonuruuvo
ikia aakiaivakira kuai aataruvai. Kaayau gioonna kiaapuuya ivaki kuaavai.
14Keegia tupatupaa variraivaki kuaivo kiisa keegiavai vaivai. Kiisa gioonna
kiaapuuya nnaasu ivaki kuaavo aataruuvo kaayauma iyammuaararaivai.

Yisuuva yatari iiraivaudiri mmataama kioo tiravai
(Rukaaso 6:43-44)

15 Vaidi forofetaa unnakua nnaamuruuyara tuqinnama haitatuukiatee.
Ngia iya mmamma mmaanaiyauvaa teeda kiaanoo: Puara sipisiipa roosi-
ima yoketaakiaayavee, kiaavo iya aakiaiyauvo fai mmararaa avaikaraivaa
roosiivai. 16 Ngia yatari iiraivaa nneeda taavo yatari voovai yoketaavai
vaikio yatari voovai maisavai vaivai. Ivaa roosiima fai ngia forofetaiya iira
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aataruuyauvaa teeda iya aakiaiyauvakiaatama tuqinnama taaravai. Hama
ngia ooviivaudiri vuaina iiraivaa rasuku varaavai. Hama ngia ooviivaudiri
nnaammuaya iiraivaa rasuku varaavai. 17 Yatari yoketaivau iira yoketaivo
vaikio yatari maisaivau iira maisaivo vaivai. 18 Yatari yoketaivau hama
iira maisaivo yopeema ivau vaikio yatari maisaivau hama iira yoketaivo
yopeema ivau vaivai. 19Yatari hama iira yoketaa vaiyauvaa vaidiiya hanaa
rakau ikiana kagaari kiaavai. 20 Ivaa roosiima fai ngia vaidi forofetaa
unnakua nnaamuruuya iira aataruuyauvaa teeda iya aakiaiyauvakiaatama
tuqinnama taaravai.

Yisuuva vooyara hama na ngii tauyavee tinaravai
(Rukaaso 13:25-27)

21 Mmuakiaa gioonna kiaapuuya niiyara Udaanga-o kiaiya Anutuuqo
gioonna kiaapuuyara dira yoosinnaivaki fai hama kuaaravee. Gioonna
kiaapuuya ni Napoova ngiau aapu variivaa kuaivaa tuqinnama rikiada iiki-
aiya nnaasu fai ivaki kuaaravee. 22Anutuuqo gioonna kiaapuuya mmoori-
iyauvaara iya yaparainara suaivaki fai kaayau gioonna kiaapuuya numa
ni kiaara: Udaanga-o, ta vaa aiyara yaata utida Anutuuqaa mmayaayaivaa
gioonna kiaapuuya kiaa mmida i nnutuuvaa tida kaayau mmagia maisaiya
vaidi aakiaiyauvakidiri titaunnani kuaani ari vookara ari vookaraimmoori-
iyauvaa i nnutuuvaa tasipama iikiaunnavaivee, 23 tikiai na iya tinara: Ngia
maisa mmoori iira nnaamuruyavee. Hama na ngii tauyavee. Ngieera
kuatee, tinaravai.

Yisuuva taara nnau heekeera vaidiivaitanaudiri mmataama kioo tiravai
(Rukaaso 6:47-49)

24 Ivaarainno gioonna kiaapu voovoono ii na kiau kua ivaara tuqin-
nama rikioo iivoono vaidi tinni yoketaivoonommata yakeevau ari nnauvaa
heekaivaa roosiivai. 25 Ivo mmata yakeevau ari nnauvaa heeka kiaikio
vatiivo pinaama ruaikio nnooriivo pinaama haikio yuunna yaamurukaivo
kaayauma utikio too ari nnauvo vaa mmata yakeevau heeka kiaivoonora
tioo hama havarataivai. 26Gioonna kiaapu voovoono ii na kiau kua ivaa vaa
rikioo hama iivoono vaidi kumimakaivommatamuaraagaivau ari nnauvaa
heekaivaa roosiivai. 27 Ivommatamuaraagaivau ari nnauvaa heeka kiaikio
vatiivo pinaama ruaikio nnooriivo pinaama haikio yuunna yaamurukaivo
kaayauma utuoo nnauvaa ruoo ruoo ravagiau yautu ruaikio kurummutu
kioommatayaa vaivaivee, tiravai.

Yisuuva ari vookarau yaagueeqaivaa tasipama tiravai
28 Yisuuva ii kua ivaa kiaa taika kiooduu gioonna kiaapuuya iva tuu

kuaivaara nnikiarauduu 29 ivo hama kua mmaanna kiaa mmira vaidiiya
roosiima tirainno ari vookarau yaagueeqaivo inna tasipooduu kuaivaa tira-
vai.

8
Yisuuva buunna hooyammamma roosuuvaa tuqinneeravai
(Marakaa 1:40-45; Rukaaso 5:12-16)

1 Yisuuva kiaa taika kioo taapi kiisaivaudiri pikioo hoonuruuvau tuuduu
teeda kaayau gioonna kiaapuuya inna vata rada viravai. 2 Vuduu too
vaidi buunna hooyammamma roosuuvoono numaYisuunna yuku oyaivaki
toorivu yau haroo inna tunoo: Udaanga-o, mo fai a ni mmammaivaa tuqin-
naanaree tiee fai a aikiooma tuqinnaanaravaivee, 3 tuduu rikioo Yisuuva
ari yaakuuvaa reeti innayaa utuoo tunoo: Fai na i tuqinnaanaravaivee.
Na tino i mmammaivo yoketaakiaivee. Ivo itaa kua tuu saivaata inna
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mmamma buunna hooya mmamma roosuuvo taikeeravai. 4 Taikooduu too
Yisuuva tunoo: Na i iikiauvaara sa gioonna kiaapu voovai kiaa mmianee.
AkiairaamavieeAnutuuqaara kati puarahudeera vaidiivaa immammaivaa
vitainna nnaaruaa vaidi Musiiva tuuvaugiataama puara sipisiipaivaa kati
ruputu kiee Anutuuqaara hudaanee. Hudanai rikiada gioonna kiaapuuya i
mmammaivo yoketaivaara arinaima teeda rikiaaravaivee, tiravai.

Yisuuva vaidi kieetaivaa ngiaammuauvaa tuqinneeravai
(Rukaaso 7:1-10)

5 Yisuuva itaa kua kiaa kioo ivau pikioo yoosinna Kapanauma vuduu
too Roomaaya rapira ngiaammuauya kieeta voovoono numa Yisuunna
yaagueeqama yaparainno tunoo: 6Udaanga-o, ni mmoori vareera ngiaam-
muau voovai kaayaumanniitaraikio yuku yaakuuvo putikio vainoo, 7 tuduu
rikioo ivo inna sai tunoo: Fai na innasi viee inna tuqinnaanaravaivee,
8 tuduu rikioo vaidi rapiraiya kieetaivo inna tunoo: Udaanga-o, sa niiyara
yaata utuanee. Na vaidi kiisavaivee. A vaidi nnoonnakuavee. Hama na
yopeema tinai a ni nnauki nninaravee. Kati tino too ni mmoori vareera
ngiaammuauvaa mmammaivo yoketaakiaivee. 9 Na ari vo vaidi kieetaya
mmoori varau vaidivai variauvai. Na iya mmooriivaa varee variee rapira
ngiaammuauyara diauvai. Ivaara na voovai kiaunoo: Kuanee, kiauko
kuaivai. Na voovai ngianee kiauko ivo nniivai. Na sikaunnaadiri yookaama
kiee viteera ngiaammuau voovai kiaunoo: Aa mmoori aavaa iikianee, ki-
auko iivaivee. Vaana itaamavariee tauvaarakati tino toonimmoori vareera
ngiaammuauvaammammaivo yoketaakiaivee, tiravai.

10 Tuduu rikioo Yisuuva iva tuu kuaivaara nnikiarainno hanigia gioonna
kiaapuuya inna vata rada nnuuya tunoo: Na kua kutaavai ngii giaa ngii
miaunoo. Hama na tauko vaidi Isarairaa voovoono aa vaidi aavaa roosiima
yaagueeqainno niiyara kutaavaivee tiivai. 11 Na ngii giaa ngii miaunoo.
Kaayau gioonna kiaapu suai raari raipidiri suai haatapaipidiri ngiaiya
numa Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira yoosinnaivaki nnaaru varuu
vaidi Aaparahaamo Isaako Yakoopainna tasipama fai yeenna nnaaravai.
12 Gioonna kiaapu Yutayaiya Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira yoosin-
naivaki variataama kiadaata rikiakio Anutuuqo iya ooqoo tinai mmaanai
upisiivaki varida teekio iya nnannateenai fai ngiari avaiyauvaa hakutikio
iya ausaiyauvo mmuaarareenai rataaravaivee, 13 kiaa kioo Yisuuva rapira
kieetaivaa tunoo: Ai nnauki kuanee. Viee a ni yaparakianna kuaivaara fai
kutaa iinaravee tinai fai na aini iinaravaivee, tuduu rikioo vioo rikiooduu
Yisuuva itaa kua tuu saivaata inna mmoori varoo ngiaammuauvaa mmam-
maivo yoketairavai.

Yisuuva kaayau nniitarooya tuqinneeravai
(Marakaa 1:29-34; Rukaaso 4:38-41)

14 Yisuuva Petoroosaa nnauvaki vioo tooduu Petoroosaa nnum-
muayaanna mmammaivo ikiayanaa tooduu mmaatayaa nnaasu vauduu
15 Yisuuva innasi vioo inna yaakuuvau utuduu ikiayanaivo taikooduu
diitoo Yisuunna yeennaivaa mmiravai. 16 Mmuduu hannauduu teeda
gioonna kiaapu vooyaano ngiari seena gioonna kiaapuuya aakiaiyauvaki
mmagia maisaiyauvo varuuya vitada Yisuunnasi nnuduu Yisuuva
mmagia maisaiyauvaa tuduu iya aakiaiyauvakidiri pikiooduu mmuakiaa
nniitarooya tuqinneeravai. 17 Nnaaruaa vaidi forofetaa Yisayaava tuu
kuaivo vaududuu Yisuuva varuu suaivaki kaanaivo vairavai. Yisayaava tuu
kuaivo vainno tinoo: Ivo ariinoo ti nniitarai mmuakiaayauvai rugaivaivee,
tiivai.
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Vaidiiya Yisuunna nnaagiai kuaara tiravai
(Rukaaso 9:57-62)

18 Yisuuva gioonna kiaapuuya inna suvuauya too ari ngiaammuauya
tunoo: Nnikiai ta nnoori haruungaivaa sainai kuaaravee, 19 tuduu too kua
mmaanna kiaa mmira vaidi voovoono innasi ngioo tunoo: Vitaira-o, a
kuanara yoosinnaiyauvaki fai neeta i tasipama kuanaravaivee, 20 tuduu
rikioo Yisuuva inna kua sai tunoo: Fayaiya ngiari nnaamuruuyauvaki
vakiaavai. Ngiaammaiya ngiari ngiisaiyauvaki vakiaavai. Na Vaidiivaa
Mmaapuuvoono hama na vuru vaira nnauvootainoo, 21 tuduu rikioo vaidi
voovai inna nnaagiai nuauvo inna yaparainno tunoo: Udaanga-o, kii na
varinono ni napoova putinai hau kiee i nnaagiai kuanaravaivee, 22 tuduu
rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Pikiee ni nnaagiai ngianee. Vaidi koonnama
variaiya putuaiya roosiikiaiyaano ngiari seena vaidi putuaiya hakuatee,
tiravai.

Yisuuva yuunna yaamurukaivaa tuduu taikeeravai
(Marakaa 4:35-41; Rukaaso 8:22-25)

23 Yisuuva ari ngiaammuauyaatama kanuuvaki karada vida varuduu
24 akiairauduu yuunna yaamurukaivo nnooriivaudiri nnuduu nnooriivo
korokoroonno ketekaateenno kanuuvaki ngioo vioo mmuugiainara uuduu
too Yisuuva vuru vauduu 25 ari ngiaammuauya innasi vida yuruuma ki-
ada tunoo: Udaanga-o, ti vita yoketaivau yapaanee. Nnooriivo kiisa suai
ti raputinara iinoo, 26 tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Ngia aaniira
aatuuda variaannee? Hama ngia kiisama niiyara kutaavaivee kiaanoo,
kiaa kioo diitoo yuunnaivaata nnooriivaatama yaagueeqama ooqoo tuduu
pikiooduu tirooma variravai. 27 Varuduu ari ngiaammuau mmuakiaaya
innara nnikiaraida tunoo: Aa vaidi aavo datai vaidivainnee? Ivo yuun-
naivaata nnooriivaatama tikiai rikiada akiairaama taikaavaivee, tiravai.

Yisuuvammagiamaisaiya varuu vaidiivaitana tuqinneeravai
(Marakaa 5:1-20; Rukaaso 8:26-39)

28 Yisuuva nnoori haruungaivaa sainai vau mmataivaa nnutuuvo
Keraseenga vioo kanuuvaa pikioo reemi roo vioo tooduu vaidi putuuya
hau oonauyauvakidiri vaidi taaravaitana inna saidi tiiravai. Ii taara vaidi
ivaitana aakiaivaitanaki mmagia maisaiya topauduu rikiada avaikarauduu
teeda gioonna kiaapuuya ivaitana varuupinnai kuaara aatuuda hama
viravai. 29 Yisuuva nnuu saivaata mmagia maisa topau vaidiivaitana
puaisakama aayanna reeda tunoo: A Anutuuqaa Mmaapukuavee. A
aaniivai ti iinarainna ngiannannee? Homo ti varira suaivo vainoo.
Anutuuqo ti yaparaira suaivo hama nnikiai a numa ti ruputinarainna
ngiannannee? 30 tuduu rikiada ukuapinnaigiataa kaayau puaraiya yeenna
nneedavaruduu 31mmagiamaisaiyavaidiivaitanaki varuuyayaagueeqama
Yisuunna yaparaida tunoo: A ti titaanaree tiee ti titanai ukuai puara aaya
aakiaiyauvaki ta kuaaravee, 32 tuduu Yisuuva rikioo iya tunoo: Kuatee,
tuduu rikiada mmagia maisaiya vaidiivaitana aakiaivaitanakidiri pikiada
puaraiya aakiaiyauvaki viravai. Vuduu mmuakiaa puaraiya rereevau
mmeepi seenada vida nnoori haruungaivaki vida putu taika kieeravai.

33 Putu taika kiooduu vaidi puaraiyara haitatuuraiya seenada yoosin-
naivaki vida Yisuuva uu mmayaaya mmuakiaavai gioonna kiaapuuya
kiaa mmida iya Yisuuva vaidiivaitana uu mmayaayaivaata puaraiya uu
mmayaayaivaatama gioonna kiaapuuya kiaa mmiravai. 34 Kiaa mmuduu
rikiada mmuakiaa gioonna kiaapu ivaki varuuya Yisuunnasi nnida inna
teeda ivo iyammataivakidiri pikiookuaiveerayaagueeqama inna titeeravai.
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9
Yisuuva vaidi voovai mmammaivo putuuvaa tuqinneeravai
(Marakaa 2:1-12; Rukaaso 5:17-26)

1 Titooduu Yisuuva kanuuvaki karoo kava vara ranoo nnoori sainai ari
yoosinnaivaki oro hara kioo varuduu 2 vaidi vooyaano vaidi voovai yuku
yaakuputuuvaa ari kegeennaivauvuruvauvaa taina rauvaradaYisuunnasi
nnuduurikioo iyangiari yaata tinniiyauvaki vaukuaivaaYisuunnara tunoo:
Ivo aikiooma tuqinnaanaravaivee, tuu kuaivaa Yisuuva rikioo vaidi yuku
yaaku putuuvaa tunoo: Boo, ni vaidivai. Sa yaata utirainna yaagueeqama
varianee. Vaa na kiauko imminnamminnaamaisaiyauvo taikainoo, 3 tuduu
rikiada vaidi kua mmaanna kiaa mmira vooyaano ngiari yaata tinniyaa
vau kuaivaa yaata utida tunoo: Aqaa vaidi aavoono ariiyara yaata utuoo
Anutuuqaa roosiimakua tinoo, 4 tuduurikiooYisuuva iyayaata tinniyaavau
kuaivaa rikioo iya tunoo: Ngia aaniira ngii yaata tinniyaa vai kuamaisaivaa
yaata utida itaa kua kiaannee? 5Na tinara kuaivo dee kuavainno yoketain-
nee? Vara dee kuavainno ari vookarainnee? Fai na tinara: Vaa na kiauko
i mminnamminnaa maisaiyauvo taikainoo, tinarannee? Vara na tinara:
Diitee kuanee, tinarannee? 6Aammata aavau na VaidiivaaMmaapuuvoono
vaidiiya mminnamminnaa maisaiyauvaa rugeeraivaa nakaaraivovee. Fai
na iinai ngia ivaa taaravaivee, kiaa kioo vaidi yuku yaaku putuuvaa tunoo:
Diitee ai kegeennaivaata varee ai nnauki kuanee, 7 tuduu rikioo diitoo ari
nnauvakira viravai. 8Vuduu rikiada gioonna kiaapuuya ivaa teeda aatuuda
Anutuuqo ari yaagueeqaivaa vaidiiya mmuuvaara kua yoketaivaa innara
tiravai.

YisuuvaMatainnamaavee tiravai
(Marakaa 2:13-17; Rukaaso 5:27-32)

9 Yisuuva ii yoosinna ivakidiri pikioo nuainnonno tooduu sikau takiisa
vareera vaidiMataiva ari sikau takiisa vareera nnauvaki hara kioo varuduu
inna tunoo: Ni nnaagiai ngianee, tuduu rikioo Mataiva diitoo inna nnaagiai
viravai.

10 Yapooma Yisuuva Matainna nnauvaki yeenna nnoo varuduu kaayau
sikau takiisa vareera vaidi maisa vooyaata mmaanna tuu kuaivaa hato-
keera gioonna kiaapu maisa vooyaatama numa Yisuunnaata ari ngiaam-
muauyaatama tasipama yeenna nneeravai. 11 Yeenna nneeda varuduu
Farisai vaidi vooya numa iya teeda Yisuunna ngiaammuauya yaparaida
tunoo: Mo aaniira ngii vitairaivo sikau takiisa vareera vaidi maisaiyaata
mmaanna tuu kuaivaa hatokeera gioonna kiaapu maisaiyaatama yeenna
nnainnee, 12 tuduu rikioo Yisuuva iya kuaivaa sai tunoo: Gioonna kiaapu
homoraiyahamakuminayaanniitareeraiya tuqinneeravaidiivaasi kuaavai.
Gioonna kiaapu nniitareeraiya nnaasu innasi kuaavai. 13 Anutuuqaa kua
fafaararookuaivovainno tinoo: Vaidiiyapuarasipisiipaiyauvaakatiniiyara
hudaivaara hama ni yoketainoo. Vaidiiya ngiari seenaiyara mmuduuya
ruaiyara ni yoketainoo. Kua fafaara roo kuaivo itaa kua tiivaa ngia oro
yaarida oyaivaara tuqinnama rikiaatee. Gioonna kiaapuuya ngiariiyara
yaata utida yoketaayavee kiaiyara hama na iyara maavee tinaraivaara ti-
iravai. Gioonna kiaapuuyamminnamminnaamaisa suvuaiyara namaavee
tinaraivaara tiiravaivee, tiravai.

Yeenna nneeraivaara ooqoo tuuvaara

iya Yisuunna yaparairavai
(Marakaa 2:18-22; Rukaaso 5:33-39)
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14 Tuduu Yuvuaano nnoori apira vaidiivaa nnaagiai nuairaiya numa
Yisuunna yaparaida tunoo: Mo dataikiaida ta Yuvuaanaa nnaagiai nu-
airaiyaata Farisaiya nnaagiai nuairaiyaatama Anutuuqaara yaata utida
yeenna nneeraivaara makemakee ooqoo kiaa kiada kati variaunnani i
nnaagiai nuairaiyaida mmuakiaa suai hama itaa kiaannee? 15 tuduu
Yisuuva mmataira kuaivaa iya sai tunoo: Yaapeeri nneera suaivaki kiee-
vatiivo gioonna kiaapuuya tasipama varikiai ivaki variaiya hama ausa
mmuaararaikiai iya sirigaidavariaavai. Fai suai voovainninai rikiadavaidi-
iyakieevatiivaavitada ruputikiai iqii suai iyauvaki iya yeennanneeraivaara
ooqoo kiaaravai.

16Hama gioonna kiaapu voovoono nnisi buruqa tapasiivaki karaasa bu-
ruqa kiisaivaa hatoka funnivai. Fai funnu kioo nnooriivakidiri fini kino
rikioo karaasa buruqaivo yaagueeqainno nnisi buruqaivaa utu rapasi kino
rikioo pinaama tapasinaravaivee. 17 Hama gioonna kiaapuuya vuaina
suuya karaasaivaa puara nnaba funnu kiaa nnisiivaki tusaa uyuaavai. Fai
tusaa uyu kikio vuaina suuyaivo vainno yootano puara nnaba nnisiivo
rusitinaravai. Rusitino rikioo vuaina suuya karaasaivo tuoo vino puara
nnabaivo maisainaravai. Iya vuaina suuyaivaa puara nnaba karaasaivaki
tusaa uyuaavai. Tusaa uyu kiaavo suuyaivoota nnabaivootama yoketaama
vaivaivee. Yisuuva nnisi aataruuvoota karaasa aataruuvootama hama
yoketaamammuaavau vauvaara itaa kua tiravai.

Yisuuvakieetavaidiivaaraunnaivaatagioonnavoovaatamatuqinneeravai
(Marakaa 5:21-43; Rukaaso 8:40-56)

18 Yisuuva itaa kua tuu saivaata Yutayaiya kieeta vaidi voovoono numa
Yisuunna too ngioo varoo inna yuku oyaivaki toorivu yau haroo tunoo: Ni
naunnaivo aa ikiataa putinoo. Fai a numa innayaa ai yaakuuvaitana utino
too ivo diitoo kati hara kioo varinaravee, 19 tuduu rikioo Yisuuva diitoo inna
tasipama vuduu ari ngiaammuauyaatama viravai.

20-21 Vida varuduu gioonna voovoono kabaa vira aataruuvo tupatupaa
innaki vaududuu nuanu yaakuuvaitana yukukidiri taara nuanu taika kioo
varuu gioonnaivo ariiyara yaata utuoo tunoo: Fai na inna buruqaivau utino
toonakabaakuauaataruuvo taikanainakavakatiharakieevarinaravaivee,
kiaa kioonumaYisuunnammookainnidiri dioo vainno innaburuqaaraivau
utuduu rikioo 22Yisuuva hanigia inna too tunoo: Ni nunnakuavee. Sa yaata
utuanee. A niiyara kiannanoo: Aikiooma ni tuqinnaanaravaivee, kian-
naivaarainna vaa a yoketaama hara kiee variannanoo, tuduu tuu saivaata
gioonnaivo kabaa vuu aataruuvo taikeeravai.

23 Taikooduu Yisuuva vaidi kieetaivaa nnauvaki vioo tooduu kiaatan-
naivaa hakuaaraivaara vaidiiya noomaiyauvaa ruduu gioonna kiaapuuya
nuunaida kaayauma ratada varuduu 24Yisuuva oro iya tunoo: Mmuakiaaya
mmaanai kuatee. Hama kiaatannaivo putivai. Kati vuru vainoo, tuduu
rikiada iya vaa kiaatannaivo putuuvaa teeda Yisuunnara pinaama raira-
vai. 25 Raida varuduu iya titooduu mmaanai vuduu rikioo kiaatannaivo
vauvaki Yisuuva oro inna yaakuuvau utuduu diiteeravai. 26 Ivo itaama
diitoo mmayaayaivaa mmuakiaa gioonna kiaapuuya kiaatannaivo varuu
yoosinnaivaa vaini varuuyaatama rikieeravai.

Yisuuva vaidi avu huruutauvaitana tuqinneeravai
27 Yisuuva ii yoosinna ivaki pikioo nuainnonno vaidi avu huruuta taar-

avaitana varuuvaki nnuduu rikiada ivaitana inna vata rada vida aayanna
reeda tunoo: Davuitiinna oyaivakidiri diiteeraikuavee. Tiiyara boo kia-
nee, 28 tuduu Yisuuva nnauvaki vuduu rikiada ivaitana innasi nnuduu iva
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ivaitana yaparainno tunoo: Ngia dataamaida yaata utuaannee? Avuuyau-
vaa tuqinnaanara yaagueeqaivo niiki vainnee? Vara hama niiki vainnee?
tuduu rikiada ivaitana inna sai tunoo: Yo, Udaanga-o, fai a ti avuuvaitana
tuqinnaanaravaivee, 29 tuduu rikioo Yisuuva ivaitana avuuvaitanau utuoo
tunoo: Ngia kutaa itaama tuqinnaanaravee kiaivaugiataama vakiaivee,
30 tuduu rikioo ivaitana avuuvaitana yoketauduu Yisuuva yaagueeqama
ivaitana tunoo: Sa ivaara gioonna kiaapuuya kiaammiatee, 31 tuduu rikiada
hama iva tuu kuaivaa rikieerama kiada ivau inna pikiada ivo ivaitana
avuuvaitana tuqinnoo mmayaayaivaa mmuakiaa vaini varuu yoosinnaiya
kiaammiravai.

Yisuuva vaidi hama kua tuuvaa tuqinneeravai
32 Vaidiivaitana ivau inna pikiada vuu saivaata vaidi voovai ari aaki-

aivakimmagiamaisaivo topaama kioo varuduu inna avaivo ramuunnaama
kioovaa vaidi vooya vitada Yisuunnasi nniravai. 33 Nnuduu too Yisuuva
mmagia maisaivaa titooduu vioo kiooduu vaidiivo kua tiravai. Kua tuduu
rikiada mmuakiaa gioonna kiaapuuya nnikiaraida tunoo: Hama nnaaru
Isarairaiyakidiri atau mmoori voovai vauduu teeravaivee, 34 tuduu rikiada
Farisai vaidi vooya tunoo: Mmagia maisaiya kieetaivoono inna tasipama
varioo yaagueeqaivaa inna mmikioonno mmagia maisaiya vaidi aakiaaki
variaiya titaikiai kuaavaivee, tiravai.

Yisuuva gioonna kiaapuuyara boo tiravai
35 Yisuuva mmuakiaa yoosinna kiisa kiisaiyauvakiaata yoosinna

pinaiyauvakiaatama vioo ngiari nuunaira nnauyauvaki vioo Anutuuqaa
mmoori aataruuyauvaa gioonna kiaapuuya vitairavai. Vitainno Anutuuqo
gioonnakiaapuuyaradirammayaayayoketaivaa iyakiaammioommuakiaa
nniitaroo ari vookara ari vookarauyauvaa tuqinneeravai. 36 Iya tuqinnoo
suaiyauvaki kaayau gioonna kiaapu nuunauya too iyara boo tiravai.
Iya puara sipisiipa hama haitatuura vaidiaatauvaa roosiima varida airi
airi yaata utida ngiari vo vuayaata utida varuuvaara Yisuuva iyara boo
tiravai. 37 Boo tioo ari ngiaammuauya tunoo: Mmooriivaki yeennaiyauvaa
kaanaiyauvo suvuaikio vaanneeravaata vaikiai iyauvaa vareeraiyammuaa
taaraya variaanoo. 38 Itaama vaikio mmoori nakaaraivo yeenna vareera
gioonna kiaapu vooya titanai ari mmooriivakidiri kaanaiyauvaa varada
inna nnauvaki yapaateeraivaara yaaku varaatee, tiravai.

10
Yisuuva ari ngiaammuauyammataama kieeravai
(Marakaa 3:13-19; Rukaaso 6:12-16)

1 Yisuuva ari ngiaammuau yaakuuvaitana yukukidiri taarama innasi
ngiateera tiravai. Tuduu rikiada innasi nnuduu gioonna kiaapuuyakidiri
mmagia maisaiya titakiai kuateera yaagueeqaivaa iya mmiravai. Mmioo
gioonna kiaapuuya nniitaroo mmuakiaa ari vookara ari vookarauyauvaa
tuqinnaateera yaagueeqaivaatama iya mmiravai. 2 Ii vaidi yaakuuvai-
tana yukukidiri taarama kua varada nookiaara idaa nnutuudo ataama
vainoo. Tauraivaa nnutuuvo Simoono inna nnutu vuaivo Petorooso inna
kataivaa nnutuuvo Adiriaaso Sevetainna mmaapuuvaitana voovai nnutu-
uvo Yakoopo vuaivaa nnutuuvo Yuvuaano 3voovai nnutuuvo Piriipo voovai
nnutuuvo Batoromaiva voovai nnutuuvo Tumaaso sikau takiisa vareera
vaidiivaa nnutuuvo Mataiva Arapainna mmaapuuvaa nnutuuvo Yakoopo
voovainnutuuvoTariaaso 4vaidi vooya innammataivaavaroovaarakaayau
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rapira vaidiivaa nnutuuvo Simoono nnaagiaivaa nnutuuvo Yutaaso Is-
ariootovee. Ivoono nnaagiai Yisuunna nnammutuaiya kooyaa inna vi-
tainaraivaara kua yeena rau kieera vaidivai.

Yisuuva ari ngiaammuauyammooriivaammiravai
(Marakaa 6:7-13; Rukaaso 9:1-6)

5 Yisuuva ari ngiaammuau yaakuuvaitana yukukidiri taarama titoo aa
kua aavaa iya kiaa mmioo tunoo: Sa vaidi voopinnaiya yoosinnaiyauvaki
kuatee. Sa vaidi Samariaaya yoosinnaiyauvaki kuatee. 6 Gioonna kiaapu
Isarairaiya puara sipisiipa roosiima raubiriikiaiyasi kuatee. 7 Vo yoosinna
voyoosinnaiyauvakividavaria radaAnutuuqaammayaayaivaakiaammiaa
rada kiatee: Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira suaivo aa vainimanninoo,
kiatee. 8Gioonna kiaapu nniitaraiya tuqinnaatee. Vaa putuaiya tikiai kava
diitaatee. Iya mmammaiyauvo buunna haiya mmamma roosiikiaiya tuqin-
naatee. Mmagia maisaiya iyakidiri titakiai kuatee. Hama ngia sikauvaa
kagaari kiada ni yaagueeqaivaa niisidiri varaivaara sa sikauvaara yaata
utuatee. Kati ni mmooriivaa iikiatee. 9 Sa ngii sikauyauvaa ngiingii utu-
aiyauvaki rummuavaradakuatee. 10Saaataruuvauramminnaiyauvaavara
rira utuaiyauvaa varada kuatee. Sa ngii yaapaiyauvaa taara tida varada
kuatee. Mmuaa tida mmuaa tida nnaasu varada kuatee. Sa ngii yuku
nnaba vooyauvaatama varada sa yau kurida nuairaiyauvaatama varada
kuatee. Ngiengie mmoori varaivaudiri irisaiyauvo vaiyauvaa ngii mikiai
nnaaraivaara nnaasu yaata utida kuatee.

11 Ngia pinaa yoosinna voovakinnee vara kiisa yoosinna voovaki vida
teekio vaidi yoketaa voovoono ngii too ngii maavee tinai rikiada inna
nnauvaki vida inna tasipama varida ngia vira suaivau inna pikiada kuatee.
12 Inna nnauvaki vira suaivau iyara yoketaa kuaivaa kiaa kiada kuatee.
13Vikiai rikiada fai ausa mmuduuyaiyauvaa ngii mikio ausa nuufaivo iyaki
vakiaivee. Fai iya yakeema varikio ausa nuufaivo ngiingiiiki vakiaivee.
14 Fai ngia yoosinna voovakinnee vara nnau voovaki vida teekiai hama iya
ngiiiyara tuqinnadahamangii kuaiyauvaa rikikiai teedangiingii yukuuyau-
vunudiri kufukuufaiyauvaa rututuooma kiada ivaki pikiada vida kiaatee.
15 Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Anutuuqo gioonna kiaapuuya
yaparaira suaivaki gioonna kiaapu yoosinnaivaitana Sutuuma Kumuara
maisama varuuya ngiarimmoori irisaivaara Anutuuqo iyara boo tioo hama
irisai pinaamaisaivaa iya mminaravai. Gioonna kiaapuuya hama ngiiiyara
yoketaakiaiya fai ngiari irisai maisaivo Sutuuma Kumuara varuuya irisai
maisaivaa yaataraanaravaivee.

Vaidiiya Yisuunna ngiaammuauyammoori maisaivaammiravai
(Marakaa 13:9-13; Rukaaso 21:12-17)

16 Rikiaatee. Ngia puara sipisiipaiya roosiima tirooma variaiya fai na
ngii titanai fai mmararaa roosiikiaiyasi kuaaravai. Yapaiya tadadama
nuairayaama ngii nuairaivaara tuqinnama yaata utu kiada nookiatee.
Ngiaammamirunnaiya tirooma variraivaa roosiima koonnakaannama nu-
airaivaa pikiada tirooma variatee. 17 Vaidiiyara aatuuma rada nookiatee.
Fai vaidi vooya ngii vitada ngiari kieetaiyasi kua pinaana ngii yapa ki-
aaravai. Iya ngii vitada ngiari nuunaira nnauyauvaki kiada ngii ripiiki-
aaravai. 18 Ngia niiyara kutaavaivee kiaivaara fai iya ngii vitada vaidi
kieetaiyasi vida kua pinaana ngii yapa kikiai ngia ni mmayaaya yoketaivaa
vaidi kieetaiyaata vaidi ngiari voopinnaiyaatama kiaa mmiaaravai. 19 Iya
ngii vitada kua pinaana ngii yapa kikiai sa ngia iya sai kiaara kuaivaara
kaayauma yaata utuatee. Kua pinaana ngii yapai suaivaki fai Anutuuqoono
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ngia sai kiaara kuaivaa ngii yaatana yapanai kiaaravai. 20 Ngia sai kiaara
kuaivaa hama ngiengieenoo kiaaravai. Fai ngii Gioova ngiau aapu variivaa
Mmannasaivoono ngii giaa ngii minai kiaaravai.

21 Fai vaidi vooya ngiari kata vayaiya vitada vaidi vooya mmikiai
ruputikiai putuaaravai. Fai vaidiiya ngiari uru nnaakaraiya vitada vooya
mmikiai ruputikiai putuaaravai. Fai nnaakaraiya ngiari kaano kooya
mmookahanigiammida iya ruputuateeraivaaravitadavaidi vooyammiaar-
avai. 22Ngianiiyarakutaavaiveekiaivaara fai gioonnakiaapukaayauyangii
teeda hama ngiiiyara mmuduuya ruaaravai. Fai gioonna kiaapu voovoono
niiyara kutaavaivee tioo yaagueeqainono ari putira suaivaki Anutuuqo
inna vitoo yoosinna yoketaivaki yapaanaravai. 23 Vo yoosinnaiya mmoori
maisaivaa ngii mikiai rikiada ngiingii yaatu seenada vo yoosinnavakira
kuatee. Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Hama ngia Isarairaa
yoosinnammuakiaayauvakinuaidanimmayaayaaavaagioonnakiaapuuya
kiaa mmi taikeeraida kikiai Na Vaidiivaa Mmaapuuvoono kava vara ranee
tiinaravee.

24 Hama vo ngiaammuau voovoono ari vitairaivaa yaataraivai. Sikaun-
naadiri yookaama kioo viteera ngiaammuauvo hama ari haitatuuraivaa
yaataraivai. 25 Fai ngiaammuauvo ari vitairaivaanikaraama varinaraivo
inna aikioovai. Sikaunnaadiri yookaama kioo viteera ngiaammuauvo ari
haitatuuraivaanikaraama varinaraivo inna aikioovai. Fai gioonna kiaapu-
uya vaidi haitatuuraivaa kiaara: Beresebuuro, kiaa kiada ivo haitatuurai-
yaraatama ari vookarai maisa nnutuuyauvaa iyaraatama kiaaravaivee.

Dee vaidivaara ngia aatuukiaarannee
(Rukaaso 12:2-7)

26 Itaama vainai rikiada sa gioonna kiaapuuyara aatuuda variatee.
Mmuakiaamminnaiyauvaa rummuaapukiaiyauvaa fai rabara kinokooyaa
vainaravai. Mmuakiaa mminnaiyauvo hataumaki vaiyauvo fai kooyaa
vainaravai. 27Na upisiivaki hauma kuaivaa ngii giaa ngii miauvaa kooyaa
ikiannaivau gioonna kiaapuuya kiaa mmiatee. Na ngiingii yaataki nnaasu
ngii giaa ngii miau kuaivaa rikiada yoosinna vuutaivaki kooyaa gioonna
kiaapuuya kiaammiatee. 28Gioonna kiaapu vooya ngii mmammaiyauvunu
ruputikiai putuaaraivaara sa aatuukiatee. Iya hama yopeema ngii vaidi
kaanaiyauvaatama ruputu taika kiaaravai. Anutuuqaara nnaasu aatuuki-
atee. Ivoono fai ngii mmammaiyauvaata ngii vaidi kaanaiyauvaatama ikia
aakiaivaki yapa kino fai maisainaravai. 29 Ngia ngiaamma sigannaivaa
roosii taaravaitanaara mmuaa kookee sikau kiisaivaadiri yookaama kiada
varaavai. Hama Anutuuqo itai ngiaammaiyauvaara vueennainno pikiano
fai voovai putuoo mmataki tuoo kuanaravai. Ivo tino fai putuoo tuoo
kuanaravai. 30 Ngii kieeta yausiiyauvaa Anutuuqo yaaruoo mmuaavai
mmuaavai taivai. 31 Ivaara yaata utida sa aatuukiatee. Anutuuqo ngiiiyara
yaata utiraivoono ivo kaayau ngiaamma siganna roosiikiaiyauvaara yaata
utiraivaa yaataraivai.

Gioonna kiaapuuya Yisuunnara kooyaa
kiaa kookieera kuavai
(Rukaaso 12:8-9)

32Gioonna kiaapu voovoono ari seena gioonna kiaapuuya avuuyauvunu
kooyaa tinara: Na aanna Yisuunna nnaagiai nuairaivovee, tinai fai na ni
Napoova ngiau aapu variivaa avuuvau innara sai tinara: Inna kutaa ni
nnaagiai nuairaivovee, tinaravai. 33 Gioonna kiaapu voovoono ari seena
gioonna kiaapuuya avuuyauvunu niiyara tinara: Hama na inna tauvaivee,
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tinai fai yapooma na ni Napoova ngiau aapu variivaa avuuvau innara irisai
tinara: Hama na inna tauvaivee, tinaravaivee.

Yisuuva tuuvaara gioonna kiaapuuya
nnammutuannammutuaa iiravai
(Rukaaso 12:51-53; 14:26-27)

34 Sa yaata utida niiyara kiatee: Ivo gioonna kiaapuuya ausa nuufaivaa
mminaraivaara tiiravaivee, kiatee. Hama na ivaara tiiravai. Rapira avai
karaivo vainaraivaara na tiiravai. 35 Fai mmaapuuya ngiari kookiaiyara
nnannateeda varikiai raunnaapuuya ngiari kaanokiaiyara nnannateeda
varikiai nnaaputuuya ngiari nnaaputuuyara nnannateeda variaaravai. Iya
itaama iikiaaraivaara na tiiravai. 36Gioonna kiaapu voovoono ni mmoori-
ivaara yaagueeqama iinai rikiada fai ari seena tuanaiya innara nnanna-
teeda kiaara: Ti nnammutuaavaivee, kiaaravaivee.

37 Gioonna kiaapu voovoono ari kaano kooyara kaayauma mmuduuya
ruoo niiyara kiisama mmuduuya ruaivoono inna hama ni nnaagiai nu-
airanavai. Gioonna kiaapu voovoono ari raunna mmaapuuyara kaayauma
mmuduuya ruoo niiyara kiisama mmuduuya ruaivoono inna hama ni
nnaagiai nuairanavai. 38 Gioonna kiaapu voovoono ni nnaagiai nuaivaara
gioonna kiaapuuya inna ruputikio na putuauneema ivo putinaraivaara
ooqoo tiivo inna hama ni nnaagiai nuairanavai. 39 Gioonna kiaapu
voovoono ari mmatayaa variraivaara kaayauma mmuduuya ruoo ruoo
fai yapooma hama ivo tupatupaa variraivootainaravai. Gioonna kiaapu
voovoono hama ari mmatayaa variraivaara yaata utirainno niiyara puti-
naraivaara ee-oo tiivo fai tupatupaa variraivaa varaanaravaivee.

Irisai yoketaivaa varaanara kuavai
(Marakaa 9:41)

40 Gioonna kiaapu voovoono ngiiiyara yoketaivoono niiyaraatama yoke-
tainoo. Niiyara yoketaivoono ni titoovaaraatama yoketainoo. 41 Vaidi
voovoono Anutuuqaa forofetaavai variivaara gioonna kiaapuuya innara
yoketaida inna tuqinnaiya fai ivo irisai yoketaivaa varaineema iyaatama
varaaravai. Vaidi voovoono safuuma variivaara gioonna kiaapuuya innara
yoketaida inna tuqinnaiya fai ivo irisai yoketaivaa varaineema iyaatama
varaaravai. 42 Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Gioonna kiaapu
voovoono kuminayaa variivo ni nnaagiai nuairaivaara gioonna kiaapu
voovoono innaraboo tioommannannoori adaivaavita innammioo fai irisai
yoketaivaa varaanaravai. Fai hama fanniinaravaivee, tiravai.

11
Yuvuaanaa nnaagiai nuairaiya numa Yisuunna yaparairavai
(Rukaaso 7:18-35)

1 Yisuuva ari ngiaammuau yaakuuvaitana yukukidiri taaramaata ii kua
ivaa kiaa mmi taika kioo ii yoosinna ivaa pikioo vo yoosinna vo yoosin-
naiyauvaki nuainno varioo mmayaaya yoketaivaa iya kiaa mmioo aataru
yoketaivaa iya vitairavai.

2 Vitainno varuduu Yuvuaano nnoori apira vaidiivo oovi nnauvaki hara
kioo varioo Yisuu Kirisiiva uummooriivaara rikioo ivaara ari ngiaammuau
vooya tuduu innasi nnuduu 3 iya tunoo: Oro Yisuunna yaparaida kiatee:
Vara a aanna vaidi nninaravee tuukuannee? Vara ta ari voovaara faannaida
haitatuukiaarannee? 4 tuduu rikiada vida Yisuunna kiaa mmuduu rikioo
iya sai tunoo: Ni kuaivaa rikiada na iikiau mmooriivaa teeda ivaara vida
Yuvuaanaa kiaammiatee. 5Gioonnakiaapu avuhuruutaiya vaa avu taanoo.
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Yuku maisaiya vaa diitada nookiaanoo. Iya mmammaiyauvunu buunna
haiya roosiikiaiya vaa yoketaama variaanoo. Yaata duunaiya vaa kuaivaa
rikiaanoo. Putuaiya vaa diitada variaanoo. Mmanna haipuuya vaa ni
mmayaaya yoketaivaa rikiaanoo. 6Gioonna kiaapu voovoono hama niiyara
taara yaata utiraivaara Anutuuqo innara yoketainoo, tiravai.

7Tuduu rikiada Yuvuaanaa ngiaammuauya kava vara ranada innasi vida
varuduu Yisuuva gioonna kiaapuuya innasi nuunauya Yuvuaanaara tunoo:
Ngia koo mmuyai gaanga yoosinnaivau Yuvuaanaasi vida ngia aaniivai
taara viravainnee? Yuunnaivo utuduu yanaa apuuvo kuapekuapoovaa
taara viravainnee? Hamavee. 8Ngia aaniivai taara viravainnee? Ngia vaidi
voovoono yaapa ari vookarauvaa apuuvaa taara viravainnee? Hamavee.
Mo gioonna kiaapuuya yaapa ari vookaraiyauvaa apu kiada variaiya iya
vaidi kieetaiya nnauyauvaki variaavai. 9Ngia ni giaa ni miatee. Ngia aani-
ivaara viravainnee? Ngia vaidi forofetaivaa taara viravainnee? Na ngii giaa
ngii miaunoo. Kutaa ngia vaidi forofetaa ari vookarauvo seena vaidi forofe-
taiyayaataroovaangia taaraviravaivee. 10Anutuuqaakua fafaara roovoYu-
vuaanaara vainno ataa kua tinoo: Anutuuqo tinoo: Na titauko nnii vaidiivo
aa nninoo. Na i tauraivaannaadee titano vioo aataruuvaa aini teerama kiaa-
naravaivee, tiivaivee. Fafaaraivo itaa kua tiivai. 11Na kua kutaavai ngii giaa
ngii miaunoo. Yuvuaano nnoori apira vaidiivo mmuakiaa gioonna kiaapu-
uyammataaavauvaria radannidadaaannavariaiyayaataraivai. Anutuuqo
gioonna kiaapuuyara diraivaki gioonna kiaapu voovoono aduoo variivoono
Yuvuaanaa yaataraivai. 12Yuvuaano ari mmayaayaivaa kiaa mmuu suaivo
ngioo ngioo aannamakee ta variaunna suaivaki Anutuuqo gioonna kiaapu-
uyara dira yoosinnaivaara vooya mmoori maisaivaa iikiaavai. Yaagueeqa
avaikarai vaidiiya Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira yoosinnaivakira
kuaaree kiaa kiada ivaara yaagueeqararama kiada iikiaavai. 13 Anutuuqo
gioonna kiaapuuyara dira yoosinnaivaara mmuakiaa forofetaa vaidiiya
tuduu Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaki vau kuaivootama ivaara tiravai.
Kiaa rada nnududuu Yuvuaano varuu suaivaki ivo ivaaraatama tiravai.
14 Iya tuukuaivaangii rikiaatainai rikiaatee. Iya Irayaavakava tiinaraivaara
tiravai. Iya Irayaavavee tuuvo vaa Yuvuaano tioo Irayaanna roosiima
varivai. 15Gioonna kiaapu voovoono arinaima kua rikiaivoono ii kua ivaa
arinaima rikiaivee.

16Gioonna kiaapu aanna makee variaiya deeya roosiimaida variaannee?
Iya nnaakara roosiikiaiya yoosinna vuutaivaki isareeda varida ngiariiyara
ngiariiyara aayanna reeda kiaanoo: 17Ta tooriivaa varada fee fee kiaunnani
hama ngia ivaara kuaru raavai. Ta kuaru nnauvaa haraunnani hama
ngia ivaara rataavaivee, kiaa kiada itaa kua kiaavai. 18 Iya iikiaivaa roosi-
ima gioonna kiaapuuya iikiaanoo. Yuvuaano numa iya tasipama varioo
yeennaivaaraata vuaina suuyaivaaraatama ooqoo kiaa kiooduu rikiada
gioonna kiaapuuya innara tunoo: Ai, mmagia maisaivo inna aakiaivaki
topai vaidivaivee, tiravai. 19 Na Vaidiivaa Mmaapuuvoono ngiee yeen-
naivaata nnooriivaatama nnaukai gioonna kiaapuuya kiaanoo: Aa vaidi
aavaa taatee. Ivo ariiyara yaata utuoo tarikama kioo yeenna nnai vaidivai.
Ivo kaayauma vuaina suuyaivaa nnoo kumimakai vaidivai. Ivo sikau
takiisa vareera vaidimaisaiyaatammaanna tuu kuaivaa hatokeera gioonna
kiaapu maisaiyaatama iya seenavaivee, kiaavai. Iya itaa kua kiaaniaata ti
mmooriivaudiri Anutuuqaa tinniivo kutaa vaivo kooyaa vaivaivee, tiravai.

Gioonna kiaapu vooyaano hama ausa hanigieeravai
(Rukaaso 10:13-15)
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20 Yisuuva ari mmoori ari vookara ari vookarauyauvaa vo yoosinna vo
yoosinnaiyauvaki uuyauvaa teedaata gioonna kiaapuuya hama hanigiada
ngiari mminnamminnaa maisaiyauvaa pikioovaara Yisuuva yaagueeqama
iya tioo tunoo: 21 Boo, ngia gioonna kiaapu yoosinna Korasima variaiyaata
yoosinna Beresaitaa variaiyaatama fai yapooma ngii mmooriivaa irisai
maisaivo vainaravai. Nnaaru gioonna kiaapuuya yoosinnaivaitana Turu
Sitoona maisamaisama variravai. Na ari vookara ari vookarau mmoori-
iyauvaa ngii yoosinnaivaitanaki iikiaivaa Turu Sitoona yoosinnaivaitanaki
iikiaatiri. Iya teeda vaa nnaaru hanigiada yoketaama varutiri. Gioonna
kiaapuuya iya hanigiada yoketaama variaivaa taateeraivaara iya ausa
mmuaararoovaa varada buruqa sisiiyauvaa raida kaupaivaa habara ngiari
kieetaiyauvunu apu kiada varutirivee. 22 Ivaara na ngii giaa ngii miaunoo.
Fai yapooma Anutuuqo gioonna kiaapuuya yaparaira suaivaki gioonna
kiaapu Turu Sitoonaiya irisai maisaivaa pinaama varaaravai. Ngia gioonna
kiaapuKorasimaiyaata Betesaitaiyaatamangii irisaimaisaivo iya irisaimai-
saivaa yaataraanaravaivee. 23Ngia gioonna kiaapu Kapanauma variaiyaso,
ngia ngiau aapu variaaree kiaiya fai Anutuuqo tinai ngia mmeepi ikia
aakiaana vida kiaaravaivee. Nnaaru gioonna kiaapu Sutuuma varuuya
maisamaisama variravai. Na ari vookara ari vookaraummooriiyauvaa ngii
iikiaivaa Sutuuma yoosinnaivaki iikiaatiri. Iya yoosinnaivo homo aanna
makee vaitirivee. 24 Ivaara na ngii giaa ngii miaunoo. Fai yapooma Anu-
tuuqo gioonna kiaapuuya yaparaira suaivaki gioonna kiaapu Sutuumaiya
pinaama irisai maisaivaa varaaravai. Ngia Kapanauma variaiya fai ngii
irisai maisaivo iya irisai maisaivaa yaataraanaravaivee, tiravai.

Yisuuva niisi nnida eeyaara kati hara kiada variateera tiravai
(Rukaaso 10:21-22)

25 Yisuuva itaa kua tuu suaivaki vo kuavai tunoo: Ni Napoo-o, a ngiau
mmataivaara diraikuavee. A ai kua oyaivaa gioonna kiaapu tinni ruaiyara
hatauma kiee gioonna kiaapu nnaakara meedi roosiima hama tinniaata
kiaiyara a kiaa kookieema kiaannaivaara na aiyara yoketaakiaunoo. 26 Yo,
ni Napoo-o, a kati iya i kiaa i mmiataikiai a iya kiaa mmiannavaivee. 27Ni
Napoova a mmuakiaa mminnaiyauvaara diraivaa vaa ni miannavaivee.
Hama gioonna kiaapu voovoono na i Mmaapuuvaa arinaima ni taivai.
EenooniNapoovaanonnaasu arinaimani taannavai. Hamagioonna kiaapu
voovoono ni Napoonna i taivai. Na i Mmaapuuvoono nnaasu arinaima i
tauvai. Ni Napoo-o, na gioonna kiaapu voovai kooyaa inna i vitainaraivo
ivootama fai i taanaravaivee.

28Ngia gioonna kiaapu kaayaummoori varaiyammuaararaivaa tasipama
niisi ngiatee. Niisi nnikiai na ngii tasipanai rikiada eeyaara kati hara kiada
variaaravai. 29 Na tirooma variee hama na avaikara kiau vaidivai variau-
vaara ni mmooriivaa ngia varada na ngii vitaakiau aataruuvaa tuqinnama
teeda fai ngia eeyaarakati harakiadavariaaravai. 30Nangii tasipamavariee
ngii minara mmooriivo papakaanaivai. Na mmooriivaa ngii yaakuyaa
yapaanaraivo hamammuaararaivaivee, tiravai.

12
Vaidiiya kati varira suaivaara Yisuunna yaparairavai
(Marakaa 2:23-28; Rukaaso 6:1-5)

1Yisuuva itaa kua tuduu rikioo kiisa suaivo taika kiooduu ivo ari ngiaam-
muauyaatama Yutayaiya kati varira suai voovaki yeenna vuiita mmoori-
ivaki nuairavai. Nuaida varida ari ngiaammuauya vuiita iiraiyauvaa utu
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rasukua rada nneeravai. 2 Nneeda varuduu Farisai vaidi vooya numa
iya teeda Yisuunna tunoo: Taanee. Ta kati varira suaivaki ti mmaanna
tira kua aataruuvaa i ngiaammuauya hatokaanoo, 3 tuduu rikioo Yisuuva
iya sai tunoo: Ngia Davuitiinna mmayaayaivo yanaivau vaivaa yaarida
hama tuqinnama rikiaavai. Nnaaruaa vaidi Davuitiivaata ari tasipama
nuauyaatama kaayauma iya yeenna rauduu rikioo 4Davuitiivaano Anutu-
uqaara nuunaira nnauvaki vioo yeenna bereeta kati Anutuuqaaree kiaa
yapoo yeennaiyauvaa varoo nnoo ari tasipama nuauyaatama mmuduu
nneeravai. Ti mmaanna tuu kua aataruuvo vainno tunoo: Anutuuqaara
kati puara hudeeraiyaanonnaasuAnutuuqaaniee kiaa yapoo yeennaberee-
taiyauvaa nnaatee, tuduaata Davuitiiva ari tasipama nuauyaatama ii kua
ivaa hatokada nnooduu hama Anutuuqo ooqoo tiravai. 5 Ngia Anutu-
uqo mmaanna tuuvaa yaarida hama tuqinnama rikiaavai. Kati varira
suaimmuakiaayauvaki Anutuuqaara kati puara hudeera vaidiiya nuunaira
nnauvaki mmooriivaa varada kua mmaanna tuu kuaivaa hatokaavo hama
Anutuuqokua tiivai. 6Nangii giaangiimiaunoo. Naaavakivariauvoonongii
nuunaira nnau pinaivaa yaataraunoo. 7Anutuuqaa kua fafaara roo kuaivo
vainno tinoo: Vaidiiya puara sipisiipaiyauvaa kati niiyara hudaivaara hama
ni yoketainoo. Vaidiiya ngiari seenaiyara mmuduuya ruaiyara ni yoke-
tainoo. Kua fafaara rookuaivo itaa kua tiivaangia yaarida oyaivaa arinaima
rikiaatiri. Gioonnakiaapuuyahamamaisammooriivaa iikiaiyakihamangia
kua pinaivaa iyaki yapaatirivee. 8Na Vaidiivaa Mmaapuuvoono kati varira
suaivaa nakaaraivovee, tiravai.

Yisuuva vaidi yaaku sorogauvaa tuqinneeravai
(Marakaa 3:1-6; Rukaaso 6:6-11)

9Yisuuva itaakuakiaa taikakioo ivau iyapikioongiari nuunairannauvaki
viravai. 10Vioo tooduu vaidi voovai yaaku saivai sorogainno taminnumaun-
nuunno vuuvo ivaki varuduu vaidi vooyaano Yisuunnaki kua pinaivaa
yapaara uuya ivaki varida inna yaparaida tunoo: Ti mmaanna tuu kua
aataruuvo dataa kuainno tiinnee? Fai ta kati varira suaivaki vaidi nni-
itaraivaa tuqinnaarannee? Vara hama tuqinnaarannee? 11 tuduu rikioo
Yisuuva iya sai tunoo: Fai ngiiikidiri vaidi voovoono ari puara sipisiipa
mmuaavai haitatuuno kati varira suaivaki soopa hokobaivaki tuoo vino
aikiooma fai ivo raammi roo oto inna sootu kati naatauvau yapaanarannee?
Vara too pikiaanarannee? Fai ivo raammi roo oto soopaivakidiri inna vita
kati naatauvau yapaanaravai. 12 Ngia puara sipisiipaivaara yoketaama
yaata utuaavai. Mo vaidiivo puaraivaa yaataraivai. Itaama vainai kati
varira suaivaki vaidiivaa tuqinnaanara aataruuvo yoketaavai vaivaivee,
13 kiaa kioo vaidi yaaku sorogauvaa tunoo: Ai yaaku sorogainno taminnu-
maunnuuvaa raduda utuanee, tuduu rikioo ari yaakuuvaa raduda utuduu
yaaku saivai safuuma vauvaa roosiima vairavai. 14 Vauduu teeda Farisai
vaidiiya vida nuunaida Yisuunna utida ruputikio putuaiveera kuaivaa kiaa
teerama kieeravai.

Anutuuqo ari mmoori vareera vaidiivaammatairavai
15Teerama kiooduu Yisuuva rikiooduu innammaarau kua tuduu rikioo ii

yoosinna ivakidiri pikioo vo yoosinnavakira vuduu rikiada kaayau gioonna
kiaapuuya inna nnaagiai viravai. 16 Vuduu too iva mmuakiaa nniitarooya
tuqinnoo ariiyara vo gioonna kiaapu vooya kiaa mmivoo kiaa iya ooqoo
tiravai. 17 Nnaaruaa forofetaa vaidi Yisayaava tuu kuaivaa kaanaivo iva
uuvaugiataama vairavai. Yisayaava Anutuuqo tuu kuaivaa fafaara roo
tunoo:

18 Inna ni mmoori vareera vaidivai.
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Neenoo innammataama kiauvai.
Na innarammuduuya ruauko
kaayauma innara ni yoketainoo.
Na ni Mmannasaivaa innammino
ivoonommuakiaa voopinnaa gioonna kiaapuuya
safuuma yaparainaravai.

19 Ivo hama buaaru tioo hama kai tioo
hama yoosinna vuutaivaki diitoo
yaagueeqama kua tinaravai.

20 Iya yaammaivo tapugioo vaivaa
hama utu ratokaaneema
fai ivo hama gioonna kiaapu
muaraagama variivaa
ruputinaravai.
Iya toobamanumanuuvaa
hama utu rasuukiaaneema
fai ivo hama gioonna kiaapu
muaraagama variivaa ruputinaravai.
Fai ivommannammannammooriivaa varanono
yapooma safu aataruuvoonomaisa aataruuvaa
yaataraanara suaivaki pikiaanaravai.

21 Ivo itaama varinai
mmuakiaa voopinnaa gioonna kiaapuuya
yaata utida innara faannakiaaravee.

Yisayaava fafaara roo kuaivo itaa kua tiravai.

Farisaiya Yisuunnaramaisaira kuavai tiravai
(Marakaa 3:20-30; Rukaaso 11:14-23)

22 Yisuuva gioonna kiaapuuya tuqinnooduu rikiada vooyaano vaidi avu
huruutauvaa aakiaivaki mmagia maisaivo topaama kioo varuduu inna
avaivo ramuunnaama kioovaa Yisuunnasi vitada nniravai. Vitada nnuduu
Yisuuva vaidiivaa tuqinnooduu rikioo keenaa avu too kua tiravai. 23 Kua
tuduu rikiada gioonna kiaapuuya kaayauma nnikiaraida ngiari yapara
ngiari yaparaida tunoo: Mo aa vaidi aavo Davuitiinna oyaivakidiri di-
itaivainnee? Vara ari vo vaidivainnee? 24 tuduu rikiada Farisai vaidi
vooyaano ii kua ivaa rikiada tunoo: Mmagia maisaiya kieetaivo Berese-
buuro inna tasipama varikioonno inna yaagueeqaivaadiri mmagia mai-
saiya vaidi aakiaaki variaiya titaikiai kuaavaivee, 25 tuduu rikioo Yisu-
uva iya tinniyaa vau kuaivaa rikioo iya tunoo: Fai gioonna kiaapu-
uya mmuaa mmatavau variaiya rapidada ivaudiri raubiriida mmaram-
maraama varida hama yopeema mmuaavau yaagueeqama varirama ki-
ada fai taikaaravai. Gioonna kiaapu mmuaa nnauvaki variaiyannee vara
mmuaa yoosinnavaki variaiya ngiariita ngiariita rapidada fai vida raubiri-
ida mmarammaraama varida fai hama mmuaavau yaagueeqama vari-
rama kiada muaraagakiaaravai. 26 Itaama vaino mo fai Sataango ari
seena mmagia maisaiyaatama rapuoonnonno titaa kinai vida raubiriida
mmarammaraama varida hama mmuaavau yaagueeqama varirama kiada
fai Sataangoota iyaatama muaraagakiaaravai. 27 Ngia kiaanoo: Beresebu-
uro ari yaagueeqaivaa ni mikiai na mmagia maisaiya titaukai kuaanoo,
kiaani mo ngii nnaagiai nuairaiya giaa yaagueeqavaura mmagia maisaiya
titaani kuaavainnee? Hama Beresebuuraa yaagueeqaivo ngii seenaiya
tasipaivai. Ivaarangiakoonnamaniiyarayaatautuaakuaivokooyaavainoo.
28Anutuuqaa Mmannasaivoono yaagueeqaivaa ni mikiai rikiee na mmagia
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maisaiya vaidiiya aakiaiyauvakidiri titaukai kuaavai. Na itaama iikiau-
vaara Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira suaivo vaa ngiiisi vaivo kooyaa
vaivaivee, tiravai.

29 Yisuuva itaa kua kiaa kioo kava vo kua voovai tioo vaidi
yaagueeqaivaudiri mmataama kioo Sataangaara tunoo: Fai vaidi voovoono
yaagueeqa vaidiivaa nnauvaki vioo inna hoonaiyauvaa ariyara varaanaree
kiaa kioo hama sabi kuanaravai. Fai tauraa vaidi yaagueeqaivaa yuku
yaakuuvaa yeenaadiri ranaa rau kioo vioo inna nnauvakidiri inna
hoonahaanaiyauvaa varaanaravaivee, tiravai.

30 Yisuuva itaa kua kiaa kioo tunoo: Gioonna kiaapu voovoono hama
niiyara mmuduuya ruaivoono inna ni nnammutuaavai. Gioonna kiaapu
voovoono hama ni tasipama mmoori varaivoono ni mmooriivaa tuayanna
ruaivai. 31 Ivaara na ngii giaa ngii miaunoo. Vaidiiya mminnamminnaa
maisa mmuakiaayauvaatama mmuakiaa maisa kua kiaiyauvaatama fai
Anutuuqoono rugaanaravai. Gioonna kiaapu voovoono Mmannasa Yoke-
taivaara maisavaivee tiivaa hama Anutuuqo ivaa rugaanaravai. 32Gioonna
kiaapu voovoono Na Vaidiivaa Mmaapuuvaara maisavaivee tiivaa fai Anu-
tuuqo rugaanaravai. Gioonna kiaapu voovoono Mmannasa Yoketaivaara
maisavaivee tiivaa fai Anutuuqo hama ivaa rugaanaravaivee. Makee ta
variaunna suaivakiaata yapooma ta variaara suaivakiaatama fai itaavai
homo vainaravaivee.

Yisuuva yatari iiraivaudiri mmataama kioo tiravai
(Rukaaso 6:43-45)

33 Yatari yoketaivau iira yoketaivo vaikio yatari maisaivau iira maisaivo
vaivai. Ngia yatari iiraiyauvaa teeda arinaima yatari oyaivaara rikiaavai.
34 Ngia vaidi maisaso, ngii aakiaiyauvakidiri kaayau mminnamminnaa
maisaiyauvo suvuaivakidiri hama kua yoketaivaa kiaavai. Vaidiivo ari
aakiaivaki suvuaineema ari avaivakidiri kooyaa tiivai. 35 Vaidi yoketaa
voovoono ari aakiaivaki yoketaivo vaineema ari avaivakidiri safuuma kua
yoketaivaa tiivai. Vaidi maisa voovoono ari aakiaivaki maisaivo vaineema
ari avaivakidiri kuamaisaivaa tiivai.

36 Na ngii giaa ngii miaunoo. Anutuuqo gioonna kiaapuuya yaparaira
suaivaki mmuakiaa suai iya sabi kua sabi kua kiaivaara Anutuuqo iya
yaparainaravai. 37Anutuuqo ngiingii kuaivaara ngii yaparainno ngia yoke-
taama kiaivaara ngiiiyara tinara: Hama ngiiiki kua vainoo, tinaravee. Ngia
maisama kiaivaara tinara: Kutaa ngiiiki kua vainoo, tinaravaivee. Yisuuva
itaa kua tiravai.

Vaidiiya Anutuuqaa mmoori ari vookarauvaa taaraivaara Yisuunna ya-
parairavai

(Marakaa 8:11-12; Rukaaso 11:29-32)
38 Tuduu rikiada kua mmaanna kiaa mmira vaidi vooyaata Farisai

vaidi vooyaatama Yisuunna tunoo: Vitaira-o, a Anutuuqaa mmoori ari
vookaraivaa iinai ta taaravee, 39 tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Ngia
gioonna kiaapu aanna makee variaiya koonnama varida hama Anutu-
uqaara yaagueeqakiaiyaano ngia ari vookarai mmooriivaa taara iikiaanoo.
Anutuuqaa mmoori ari vookarauvaa nnaaruaa vaidi forofetaa Yonaava
uuvaa roosiivaa ngia ivaa nnaasu taaravai. 40 Yonaava piisa pinaivaa
rasookaivaki taaravooma suai taaravooma heena vauvaa roosiima Na
Vaidiivaa Mmaapuuvoono vaidi putuaiya vaira mmataivaki taaravooma
suai taaravooma heena vainaravee. 41 Ninivee varuu gioonna kiaapuuya
Yonaanna kuaivaa rikiada ausa hanigiada yoketaama variravai. Na ngii
giaa ngii miaunoo. Na aavaki variauvo Yonaanna yaatarauvoono ngii
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tasipama variaunoo. Ninivee varuuya ausa hanigiada yoketaama varuu-
vaara yapoomaAnutuuqo gioonnakiaapuuya yaparaira suaivaki fai iya kua
pinaivaa aanna ngia variaiya ngiiiki yapa kikio Anutuuqo irisai maisaivaa
ngii minaravaivee. 42Nnaaru kieeta varuu gioonna voovoono tooya sainai
ngieera ari voopidiri ngioo ngioo vaidi Soromoono tinni ruaivaasidiri kua
rikiaanara nniravai. Na ngii giaa ngii miaunoo. Na aavaki variauvo Soro-
moonaa yaatarauvoono ngii tasipama variaunoo. Gioonnaivo ngieeradiri
numa Soromoonaa kuaivaa rikioovaara fai yapooma Anutuuqo gioonna
kiaapuuya yaparainara suaivaki ivoono kua pinaivaa aanna ngia variaiya
fai ngiiiki yapa kino Anutuuqo irisai maisaivaa ngii minaravaivee.

Mmagiamaisaivo kava ari varuuvaki variravai
(Rukaaso 11:24-26)

43 Mmagia maisaivo vaidiivaa aakiaivakidiri pikioo vioo koo mmuyai
gaanga yoosinnaiyauvaki ari varinara mmaataivaara buaama roo nuain-
nonno taikio kuminaikio 44ariita kua tioo tinoo: Fai na kava vara ranee nini
nnau pikiauvaki oro varinaravee, kiaa kioo kava vara ranoo numa taikio ari
nnauvo rupi yamaamakioo funnukamakiaikiommannannauvai vaikio too
45 ivaki varioo oro seena mmagia maisaiyauvo inna maisaivaa yaatareera
yaaku saivai karasaidiri taaramada vitoo nnikiai iya numa inna tasipama
variaavai. Aa vaidi aavaa aakiaivaki tauraa mmagia maisa mmuaavai
varikio kiisamamaisama varikiai nnaagiai kaayaummagiamaisaiya innaki
variaavo kaayau maisama varivaivee. Gioonna kiaapu maisama aanna
makee variaiya fai mmuaikaraama itaama variaaravee.

Yisuunna kaanoota kataunnaiyaatama innara tiravai
(Marakaa 3:31-35; Rukaaso 8: 19-21)

46Yisuuvahomogioonnakiaapuuyaata kua tuoovaruduuari kaanoota ari
kataunnaiyaatama innaata kua kiaaree kiaa numammaanai dida vairavai.
47 Dida vauduu gioonna kiaapuuyakidiri voovoono Yisuunna tunoo: Aa
mmiaa i kaanoota i kataunnaiyaatama aita kua kiaaree kiaa numa diaanoo,
48 tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Ni noonna tuanaivaata ni gata
tuanaiyaatama vaa ngia taavaivee. Na ni noonna tuanaivaaraatama ni
gata tuanaiyaraatamammuduuya ruauneema dee gioonna kiaapuvaara na
mmuduuya ruaunnee? 49 kiaa kioo ari nnaagiai nuaira gioonna kiaapu-
uya oopu haroo tunoo: Aqaayaano ni noova ni gataunnaiya variaanoo.
50Gioonna kiaapu voovoono ni Napoova ngiau aapu variivaa tinniivau vai
kuaivaa tuqinnama rikioo iinnonno inna ni gata vayaa ni nunna nayaa ni
noova varinoo, tiravai.

13
Yisuuva uru rututuooma kioovaudiri
mmataama kioo tiravai
(Marakaa 4:1-9; Rukaaso 8:4-8)

1 Yisuuva itaa kua kiaa kioo nnauvaki pikioo mmuai suaivaki oro nnoori
haruunga mmaagaivau dioo vauduu 2 gioonna kiaapu kaayauya inna su-
vuauvaara ivo kanuuvaki karoo varioo feena roo oro nnoori tooyaivaki
kioo ivaki varuduu gioonna kiaapuuya homommaagaivau diravai. 3Duduu
Yisuuvammatayaa diaa mminnaiyauvunudiri mmataama kioo kaayau kua
iya kiaa mmioo tunoo: Rikiaatee. Vaidi voovoono yeenna uruuyauvaa
varoo 4 oro ari mmooriivaki rututuooma roo nuaikio vooyauvai aataruuvo
vaivau tuoo kuaikiai ngiaammaiyauvo tuma porooma nnaavai. 5Uru vooy-
auvai tuoo sikau tasipama vai mmataivau kuaiyauvo uruoo hama kaayau
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mmataivo vaivaara kiisa suai urikio too 6 suaivo ngioo taikio maisaikio
hama tuukaivo hokobama kuaivaara akiairaama aasannaivai. 7 Uru vooy-
auvai tuoo ooviiyauvaki kuaikio ooviiyauvo ivaa tasipama uruoo raputu ki-
aivai. 8Uru vooyauvaimmata yoketaivau tuoo kuaiyauvo yoketaama urikio
kaayau iiraiyauvo vaivai. Vooyauvakidiri iiraiyauvo yaaku sai vaidiiya
yuku yaaku taika kioo (100) vaikio vooyauvakidiri iiraiyauvo taaravooma
vaidiiyayukuyaaku taikakioo (60) vaikiovooyauvakidiri iiraiyauvommuaa
vaidivai yuku yaaku taika kioo vo vaidivai yaakuuvaitana (30) vaivaivee,
9 kiaa kioo tunoo: Gioonna kiaapu voovoono arinaima rikiaivoono ii kua
ivaa arinaima rikiaivee, tiravai.

Yisuuvammataama kioo kua oyaivaa tiravai
(Marakaa 4:10-12; Rukaaso 8:9-10)

10 Tuduu rikiada Yisuunna ngiaammuauya innasi nnida inna yaparaida
tunoo: Aaniira a gioonna kiaapuuya kiaa mmira suaivaki mmatayaa diaa
mminnaiyauvunudirimmataamakiee kiannannee? 11 tuduu rikiooYisuuva
iya sai tunoo: Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira kua oyai haumaki
vaiyauvaa fai na ngii giaa ngii minai ngiengieenoo arinaima rikiaaravai.
12Gioonna kiaapu voovoono ni kuaivaa arinaima rikiaivoono fai Anutuuqo
ari vo kua ari vo kuaivaa inna kiaa mminono innaki kaayauma suvuainar-
avai. Gioonna kiaapu voovoono kiisa kuaivo inna yaatana vaivaa fai
yapooma taunnu kino hama innaki kuaivootainaravai. 13 Gioonna kiaapu
vooya teedada mmanna avuuyauvaadiri teeda hama tuqinnama taavai.
Iya rikiadada mmanna yaataiyauvaadiri rikiada hama arinaima rikiaavai.
Hama iya tuqinnama teeda arinaima rikiaivaara na mmatayaa diaa mmin-
naa vooyauvunudiri mmataama kiee iya kiaa mmiauvai. 14Nnaaruaa vaidi
forofetaa Yisayaava fafaara roo kuaivo vainnonno aanna makee variaa
gioonna kiaapuuyaki kaanaivo vainoo. Yisayaava fafaara roo tunoo:

Anutuuqo tinoo:
Ngia rikiadada hama arinaima rikiaaravai.
Ngia teedada hama tuqinnama taaravai.

15 Iya ngiari avuuyauvaa teeda
iya yaata tinniiyauvaa rikiada
ausa tinniiyauvaa hanigiakiai
na iya tuqinneevoora kiaa
iya tinniiyauvo yaagueeqaikiai
ngiari yaataiyauvaa ramuunnaama kiada
ngiari avuuyauvaa tasuuma kiada variaavaivee, tiivaivee.

Yisayaava itaa kua kiaa kioo fafaara reeravai. 16 Ngiengieenoo ngiingii
avuuyauvaadiri tuqinnama teedangiingii yaataiyauvaadiri tuqinnama riki-
aavai. Ngia tuqinnama teeda rikiaivaara Anutuuqo ngiiiyara yoketainoo.
17 Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Nnaaruaa vaidi forofetaa
kaayauyaatama kaayau gioonna kiaapu Anutuuqaara yaata utida safuuma
varuuyaatama aanna makee ngia taivaa iya taatauduu iya faannaidada
putida hama teeravai. Aanna makee ngia rikiaa kuaivaa iya rikiaatauduu
iya faannaidada putida hama rikieeravaivee.

Yisuuva uru rututuoora kua oyaivaa kooyaa tiravai
(Marakaa 4:13-20; Rukaaso 8:11-15)

18 Vaidiivo uruuyauvaa rututuooma kioovaudiri na mmataama kiau
kua oyaivaa rikiaatee. 19 Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira kua
mmayaayaivaa gioonna kiaapu voovoono mmanna yaata nnaasu rikioo
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hama arinaima rikiaivo uruuyauvo aataruuvau tuoo kuaiyauvaa roosi-
ivai. Hama ivo arinaima rikiaivaara Sataango numa inna aakiaivakidiri
kuaivaa ravisi varaivai. 20 Uruuyauvo sikau tasipama vai mmataivau
tuoo kuaiyauvo gioonna kiaapu voovai roosiivai. Ivo Anutuuqaa kuaivaa
rikiai saivaata kaayau siriga tasipama varaivai. 21Uruuyauvo uruoo hama
tuukaiyauvo mmeepi kuaiyauvaa roosiima ivo hama kuaivaa ari aaki-
aana yapeerama kioo kiisa suai nnaasu Anutuuqaara yaagueeqaivai. Ivo
Anutuuqaa mmooriivaa iivaara seena gioonna kiaapuuya maisa mmoori
mmuaararaivaa inna mmiaavo rikioo ivo makee tikio Anutuuqaa aataruu-
vaa pikiaivai. 22 Uruuyauvo ooviiyauvaki tuoo kuaiyauvo gioonna kiaapu
voovai roosiivai. Ivo kuaivaa rikioonnaata mmatayaa diaa mminnaiyau-
vaa varaanaraivaara kaayauma yaata utuoo sikau varaanaraivaara yaata
utuoo mmuduuya rikio iyauvoono inna suvuainno Anutuuqaa kuaivaa
rugaikio rikioo hama iiraivo vaivai. 23 Uruuyauvo mmata yoketaivau tuoo
kuaiyauvo inna gioonna kiaapu voovai roosiivai. Ivo Anutuuqaa kuaivaa
arinaima rikiaikio tinniivo rusitikio kuaivo inna aakiaana urikio iiraiyauvo
suvuainno ataama vaivai. Vooyaki kaayau iiraiyauvo (100) vaikio vooyaki
voota nnoonnama (60) vaikio vooyaki kiisakiangii (30) vaivaivee, tiravai.

Yisuuva yeenna vuiitaivaudiri mmataama kioo tiravai
24 Yisuuva itaa kua kiaa kioo kava mmatayaa diaa mminnaa voovaudiri

mmataama kioo iya tunoo: Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivo vaidi-
ivo uru yoketaiyauvaa ari mmooriivaki rututuooraivaa roosiivai. 25 Ivo
yeennavuiitauruuyauvaarututuoomakiaikiaivoheenavoovakimmuakiaa
gioonna kiaapuuya vuru vakiaavo rikioo mmoori nakaaraivaa nnammu-
tuaavoovoononumayeennavuiitammooriivaki ari ikiauurumaisaiyauvaa
rututuooma kioo kuaivai. 26 Kuaikio yapooma yeenna vuiitaiyauvo uruoo
iiraiyauvo vainara iikio ikiauyauvootama uruoo kooyaa vaivai. 27 Vaikiai
teeda mmoori vareera ngiaammuauya oro nakaaraivaa kiaanoo: A uru
yoketaiyauvaa nnaasu ai mmooriivaki rututuookiannanoo. Mo dataama
kioo ikiauyauvootama uriinnee? 28 kiaavo rikioo tinoo: Mo ti nnammutu-
aivoono rututuoovaivee, tikiai rikiada iya inna yaparaida kiaanoo: Fai ta oo
ikiauyauvaa hamukuaarannee? 29kiaavo rikioo ivo iya sai tinoo: Hamavee.
Ngia ikiauyauvaa hamukida sabi vuiitaiyauvaatama hamukuaarainnoo.
Pikiaatee. 30 Kii nuunama urikiai yapooma iira rutakeera suaivaki na iira
rutakeera ngiaammuauya tinara: Tauraa ikiauyauvaa hamuku kiada uru
rau ikiaivaki kagaariaaraivaara teerama kiaatee. Nnaagiai vuiitaiyauvaa
rutaka rada iyauvaa yeenna yapeera nnauvaki yapaatee, tinaravaivee.
Nakaaraivoono itaa kua tiivaivee, tiravai.

Yisuuva uru kiisamasateeraivaudiri

mmataama kioo tiravai
(Marakaa 4:30-32; Rukaaso 13:18-19)

31-32Yisuuva itaa kua kiaa kioo kavammatayaa diaamminnaa voovaudiri
mmataama kioo iya kiaa mmioo tunoo: Anutuuqo gioonna kiaapuu-
yara diraivo uru kiisakiata nnaammuaya uruuvaa roosiivaa nnutuuvo
masateeraivaa roosiivai. Uru kiisaikiato vaikio mmuakiaa mminnaiyauvaa
uruuyauvoono ii uru ivaa yaataraivai. Vaidi voovoono ii uru ivaa varoo ari
mmooriivaki rututuooma kiaikio uruoo ngioo vioo pinaa kioo mmuakiaa
annaannammaguyaiyauvaa yaataroo dikiai ngiaammaiya numa inna ham-
maraiyauvaki ngiisaiyauvaa heeka kiada vakiaavaivee, tiravai.
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Yisuuva puuqaira yeennaivaudiri mmataama kioo tiravai
(Rukaaso 13:20-21)

33 Yisuuva itaa kua kiaa kioo kava mmatayaa diaa mminnaa voovaudiri
mmataama kioo iya kiaa mmioo tunoo: Anutuuqo gioonna kiaapuuyara
diraivo puuqaira yeennaivaa roosiivai. Gioonna voovoono ii yeenna ivaa
varooparavuaa saaba taaravoomaivaki hanigiaanigieemakioo yapa kiaikio
vainno eyommaavai puuqaivaivee, tiravai.

Yisuuva kuaivaa nnaasummataama kioo tiravai
(Marakaa 4:33-34)

34 Iqii kua mmuakiaa iyauvaa Yisuuva gioonna kiaapuuya kiaa mmuu
suaivaki mmatayaa diaa mminnaiyauvunudiri mmataama kioo iya kiaa
mmiravai. Hama vo kua voovai kooyaa tiravai. Mmuakiaa kuavai
mmatayaa diaa mminnaiyauvunudiri mmataama kioo tiravai. 35 Vaidi
forofetaa nnaaru varuuvo fafaara roo kuaivo ngioo ngioo Yisuuva gioonna
kiaapuuya kiaa mmuu suaivaki kaanaivo vauvaara ivo mmatayaa diaa
mminnaiyauvunudiri mmataama kioo kuaivaa nnaasu tiravai. Forofe-
taivoono fafaarainno tunoo:

Fai na gioonna kiaapuuya kua kiaammiee
mmatayaa diaamminnaiyauvunudiri
mmataama kiee iya kiaamminaravai.
Anutuuqo ngiaummata uu suaivaki
haumaki vau kuaiyauvaa iya kiaamminaravaivee.

Forofetaivoono fafaara roo itaa kua tiravai.
Yisuuva ikiaumaisaiyauvo uruu kua oyaivaa tiravai

36 Yisuuva gioonna kiaapuuya pikioo nnau voovaki oro varuduu ari
ngiaammuauya innasi nnida inna tunoo: A ikiauyauvo mmooriivakidiri
uruuyauvunudiri mmataama kiee tunna kua oyaivaa ti kiaa ti mmianee,
37 tuduu rikioo ivo iya sai tunoo: Na Vaidiivaa Mmaapuuvoono uru yoke-
taivaa rututuoora vaidivai. 38 Mmooriivaki uruuyauvaa rututuooma ki-
aivo mmuakiaa mmatayaa variaa yoosinnaiyauvaa roosiivai. Anutuuqo
gioonna kiaapuuyara dira yoosinnaivakira teerakiaa gioonna kiaapuuya
uru yoketaiyauvaa roosiikiaavai. Gioonna kiaapuuya vaidi maisaivaa
kuaivaa rikiada iikiaiya ikiauyauvaa roosiikiaavai. 39Nnammutuaivo ikiau
maisaiyauvaa rututuoovo inna Sataangovee. Iiraiyauvaa rutakeera suaivo
inna ngiau mmataivo taikaanara suaivai. Iira rutakeera ngiaammuauya
inna aangeraiyavee. 40Ngiaammuauya ikiauyauvaa hamuku kiada ikiana
kagaari kiaaneema ngiau mmataivo taikeera suaivaki aangeraiya gioonna
kiaapuuya mmuaikaraama iikiaaravai. 41Na Vaidiivaa Mmaapuuvoono ni
aangeraiya titanai ni yoosinnaivakidiri nuaida varida gioonna kiaapuuya
ngiari seenaiya mmoori maisaivaa iikiateera vuavikiaiyaatama gioonna
kiaapu mmuakiaa maisama variaiyaatama vitada 42 ikiana kagaari kikiai
ivaki varida teekio iya nnannateenai fai ngiari avaiyauvaa hakutikio iya au-
saiyauvo mmuaarareenai rataaravai. 43 Iya itaama varikiai safuuma varira
gioonna kiaapuuya ngiari Gioonna yoosinnaivaki varida suaivo yoketaama
taineema yoketaama ari vookaraama variaaravaivee. Gioonna kiaapu
voovoono arinaima kua rikiaivoono ii kua ivaa arinaima rikiaivee, tiravai.

Yisuuva sikauyauvaammatana hauma kioovaara tiravai
44 Yisuuva itaa kua kiaa kioo kava mmatayaa diaa mminnaa voovaudiri

mmataama kioo iya kiaa mmioo tunoo: Anutuuqo gioonna kiaapuuyara
diraivo kaayau sikau yoketaiyauvaa vaidi voovoono vaa mmatana hauma
kiaiyauvaa roosiivai. Vaidi voovoonommataivaki hanukua roo taikio sikau
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yoketaiyauvo inna too vaikio too keenaa rummua apu kioo kaayauma
sirigainno vioo ari mmaraa mminnamminnaa mmuakiaayauvai varoo oro
vooya mmikio irisai sikauyauvaa varoo numa mmataivaa nakaaraivaa
mmioommataivaa varaivaivee, tiravai.

Yisuuva seeta yoketaivaudiri mmataama kioo tiravai
45Kiaa kioo vo kua voovai tunoo: Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivo

ataivai vainoo. 46Vaidi voovoono sikau seeta yoketaivaa roosiivaara buain-
nonno taikio voovai kaayau yoketaivo inna too vaikio too oro arimminnam-
minnaammuakiaayauvai varoo oro vooyammikio irisai sikauyauvaa varoo
numa seetaivaa nakaaraivaammioo ivaa varaivaivee, tiravai.

Yisuuva vaaheevaudiri mmataama kioo tiravai
47Kiaa kioo vo kuavai iya kiaa mmioo tunoo: Anutuuqo gioonna kiaapu-

uyara diraivo utua vaaheevaa roosiivai. Vaidiiya utua vaaheevaa varada
nnoori haruungaivaki kagaari kiada kaayau tavauyauvaa ari vookara ari
vookaraiyauvaa varaavai. 48 Varaavovo mmuugiaikiai teeda utu rariri-
ima mmaagaivau yapa kiada hara kiada varida tavauyauvaa ari vookara
ari vookaraiyauvaa haitatuuda yoketaiyauvaa ngiari utuaiyauvaki vara
rummua kiada maisaiyauvaa kagaari kiaavai. 49 Fai yapooma ngiau
mmata taikeera suaivaki fai itaama vainaravai. Fai aangeraiya nuaida
varidagioonnakiaapuyoketaamavariaiyapikiadamaisamavariaiyavitada
50 ikiana kagaari kikiai ikia aakiaivaki varida teekio iya nnannateenai fai
iya avaiyauvaa hakutikio iya ausaiyauvo mmuaarareenai rataaravaivee,
tiravai.

Yisuuva nnisi kuaivaaraata karaasa kuaivaaraatama tiravai
51 Yisuuva itaa kua kiaa kioo ari ngiaammuauya yaparainno tunoo: Vaa

ii kua iyauvaa na ngii giaa ngii miauyauvaa ngia arinaimaida rikiaan-
nee? tuduu rikiada iya inna sai tunoo: Yo, vaa ta rikiaunnanoo, 52 tuduu
rikioo Yisuuva tunoo: Ivaara na nnau nakaaraa vaidiivaa mmataama kiee
ngii giaa ngii miaunoo. Nnau nakaaraa vaidiivo nnisi mminnaiyauvaata
karaasa mminnaiyauvaatama ari nnauvaki yapa kiaikio vaiyauvaa inna
ivo varaivai. Vaidiivo tauraa Anutuuqaa kua mmaanna kuaivaa arinaima
rikioo nnaagiai Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivaaraatama arinaima
rikiaivoono ii nnaunakaaraa vaidi ivaa roosiivai. Ivo nnisi kuaivakidiriaata
karaasa kuaivakidiriaatama gioonna kiaapuuya kiaammiivaivee, tiravai.

Gioonna kiaapuNasareetaiya Yisuunnara

ooqoo tiravai
(Marakaa 6:1-6; Rukaaso 4:16-30)

53Yisuuvammatayaadiaamminnaiyauvunudirimmataamakioo kuaivaa
kiaa taikakioo ivakipikioo 54ari yoosinna tuanaivakiravioongiari nuunaira
nnauvaki oro varioo ari kuaivaa iya kiaa mmiravai. Kiaa mmuduu rikiada
nnikiaraida tunoo: Aa vaidi aavo deevakidiri tinni yoketaivaa varaivain-
nee? Mo dataama ivo yaagueeqa ari vookara ari vookarai mmooriiyau-
vaa iinnee? 55 Ivo nnau heekeera vaidiivaa mmaapuvai. Mariaava inna
kaanovee. Ari kataido Yakoopo Yoosiipo Simoono Yutaasainna variaanoo.
56Mo ari nnunnaapuuya aavaki variaanoo. Mo deevakidiri ivo ii kua ivaa
varaivainnee? 57 kiaa kiada hama innara iya yoketauduu innara ooqoo
tiravai. Innara ooqoo tuduu rikioo Yisuuva iya tunoo: Kua kutaa tira vaidi
forofetaivaara mmuakiaa yoosinnaiya innara yoketaakiaani ari yoosinna
tuanaiyaata ari seenaiyaatama hama innara yoketaakiaavaivee, tiravai.



Matai 13:58 34 Matai 14:18

58 Iya hama innara kutaavaivee tuuvaara ivo hama Anutuuqaa mmoori ari
vookara ari vookarauyauvaa ivaki kaayauma iiravai. Kiisama iiravai.

14
Yuvuaano nnoori apira vaidiivo putuuvaammayaayavai
(Marakaa 6:14-29; Rukaaso 9:7-9)

1 Ii suai ivaki Yuvuaano putuduu rikioo Yutayaiya kieetaivo Herooto
Yisuuvayoketaammooriivaa iimakioommayaayaivaarikiooari seenavaidi
kieetaiya tunoo: 2 Aa vaidi aavo Yuvuaano nnoori apira vaidivai. Vaa
putuoo keenaa diitoovaarainno yaagueeqaivo inna tasipaikio mmoori ari
vookaraivaa iinoo, tiravai.

3-4 Nnaaru Yuvuaano homo varuu suaivaki Herooto ari vayaanna Piri-
ipaa nnaataivaa Herootiaanna mmuara varooduu Yuvuaano inna tunoo:
Anutuuqaa aataruuvo hama itaivai. Sa varaanee, tuduu rikioo Herooti-
aava Yuvuaanaara nnannatoovaara Herooto ari ngiaammuauya tuduu Yu-
vuaanaa yuku yaakuuvaa yeena rau kiada oovi nnauvaki yapa kieeravai.
5Yapa kiooduu Herooto Yuvuaanaa ruputuatauduu gioonna kiaapuuya Yu-
vuaanaara forofetaavaivee tuuvaara Herooto iyara aatuunno hama ruputi-
ravai.

6 Hama ruputuduu yapooma Herootaa mmatoo suaivo nnuduu gioonna
kiaapuuya nuunaida buusaivaa nnaara varuduu Herootiaanna raunnaivo
numa kuaru rooduu teeda Herootoota ari seenaiyaatama teeda varuduu
Herooto innara kaayauma yoketairavai. 7 Innara yoketauvaara ivo kua kiaa
teerama yeena rau kioo kuaivaa tunoo: A ni yaparakianna mminnaivaa
fai na kutaa i mminaravaivee, 8 tuduu rikioo kiaatannaivo oro ari kaanaa
yaparauduu rikioo kaano kiaa mmuu kuaivaa numa Herootaa kiaa mmioo
tunoo: Aanna makee i ngiaammuauya Yuvuaano nnoori apira vaidiivaa
nnuunaivaarutakakiada innakieetaivaayanaivauyapakiadavaradanuma
i mmikiai ni mianee, 9 tuduu rikioo Herootaa ausaivo kaayaumammuaara-
rooduu ari seenaiya avuuyauvunu vaa kua kiaa teerama yeena rau kioo
kuaivaa tuuvaara yaata utuoo ee-oo tioo 10 ari ngiaammuauya titooduu
oovi nnauvaki vida Yuvuaanaa nnuunaivaa rutaka kieeravai. 11 Rutaka
kiadakieetaivaayanaivauyapakiadavaradanumakiaatannaivaammuduu
varoo ari kaanaa mmiravai. 12 Mmi kiooduu Yuvuaanaa ngiaammuauya
numa inna mmamma kaanaivaa varada oro mmata nnauvaki hau kiada
vidada Yisuunna kiaammiravai.

Yisuuva vaidi kaayau (5000) yeennammiravai
(Marakaa 6:30-44; Rukaaso 9:10-17; Yuvuaano 6:1-14)

13YisuuvaHerooto uu kuaivaa rikioo ivakidiri pikioo kanuu voovai varoo
vioo nnooriivaa pikioo mmanna gaanga yoosinnaivakira viravai. Vuduu
rikiada gioonna kiaapuuya ivo vuu kuaivaa rikiada ngiari yoosinnaiyauvaa
pikiada mmatayaa ivo vuupi viravai. 14 Vuduu too Yisuuva nnoori mmaa-
gaivau vioo varioo rootu tooduu gioonna kiaapuuya suvuau kiooduu iyara
boo tioo iya tasipama varuu nniitarooya tuqinneeravai.

15Tuqinnooduu suaivo hannauduu Yisuunnasi ari ngiaammuauya nnida
tunoo: Vaa suaivo hannainoo. Aa yoosinna aavo mmanna gaanga yoosin-
navaki ta variaunnanoo. Gioonna kiaapuuya titanai kuatee. Aa yoosinna
aayauvakinnaayasi vida yeennaiyauvaa sikauyauvaadiri yookaama kiada
varada nnikiai nnaateeraivaara titanai kuatee, 16 tuduu rikioo Yisuuva iya
tunoo: Sa iya titakiai kuatee. Mo ngieenoo yeennaiyauvaa iya mmiatee,
17 tuduu rikiada iya inna sai tunoo: Bereeta yaaku saivai tavau taarama
nnaasu aa tiisi vainoo, 18 tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Iyauvaa
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vara ni miatee, 19 kiaa kioo hanigia gioonna kiaapuuya tunoo: Ferefuru-
unnaivau variatee, tuduu ivau varuduu bereeta yaaku saivai tavau taar-
avaitanaatama tu kioo vainno avuuvaa reeri ngiau aapu too vainno Anu-
tuuqaata kua yoketaivaa tioo bereetaiyauvaata tavauvaitanaatama kusi-
innonno kioo ari ngiaammuauya mmuduu varada gioonna kiaapuuya
mmuduu 20mmuakiaaya nnooduduu iya ausaiyauvo rasituduu ari ngiaam-
muauya utua yaakuuvaitana yukukidiri taaravaitanaki yeenna nneeda
kioo arai yatiiyauvaa rupi nuunama rummua yapa kieeravai. 21 Vaidi
ivaki varida yeenna nnooya kaayau (5000) variravai. Iya hama gioonna
nnaakaraiyaatama yaariravai.

Yisuuva nnoori veraivau nuairavai
(Marakaa 6:45-52; Yuvuaano 6:15-21)

22 Iya nnaa taika kiooduu Yisuuva ari ngiaammuauya yaagueeqama titoo
tunoo: Na gioonna kiaapuuya titee varinai ngieenanaa tauraa kanuuvaki
karada nnoori sainai kuatee, tuduu rikiada vida varuduu 23 gioonna ki-
aapuuya ngiari yoosinnaipira titooduu vuduu too Yisuuva arivai yaaku
varaanara taapi kiisaivauraviravai. Viooviooorovariooyaakuvarooduduu
heenauduu rikioo arivai ivauvaruduu 24ari ngiaammuauyavaruukanuuvo
nnoori haruunga pinaivaa vuutaivaki vioo varuduu yatari sagaiyauvaa
utida nnooriivaa ruvuatidada tooduu yuunna yaamurukaivo yaagueeqama
iyasi ngioo iya kanuuvaa hanigiaanigiooduu 25 patainara uuduu Yisuuva
nnoori verenoovau raa roo iyasi nniravai. 26 Iyasi nnuduu teeda kaayauma
aatuuda tunoo: Mmagiamaisavainno nninoo, 27kiaa kiada kai kiririingaida
varuduu Yisuuva akiairaama iya tunoo: Tirooma variatee. Sa aatuukia-
tee. Na ngiaunoo, 28 tuduu rikiada Petorooso tunoo: Udaanga-o, a kutaa
Yisuuvavee tiee ni tinai na nnoori verenoovau aisi kuanaravee, 29 tuduu
rikioo tunoo: Ngianee, tuduu rikioo Petorooso kanuuvaa pikioo nnoori
verenoovau Yisuunnasi ari yuku raa roo viravai. 30 Vioo varioo tooduu
yuunnaivo utuduu too aatuunno nnoori aakiaivaki mmeepi vioo rikioo
aayanna roo tunoo: Udaanga-o, ni utuanee, tiravai. 31 Ivo itaa kua tuu
saivaata Yisuuva yaakuuvaadiri reeti inna sootu utuoo tunoo: Aaniira a
niiyara taara yaata utuannavainnee? A kati kiisama niiyara kutaavaivee
kiannavaivee, 32kiaa kioo innaata vitoo kanuuvaki karada oro varuduu yu-
unna yaamurukaivo taikeeravai. 33Taikooduu ari ngiaammuau kanuuvaki
varuuya Yisuunna ngiari ausa mmuduuyaiyauvaa mmida tunoo: A kutaa
AnutuuqaaMmaapu tuanaakuavee, tiravai.

Yisuuva Genesareeta nniitarooya tuqinneeravai
(Marakaa 6:53-56)

34 Tuduu iya nnoori sainai yoosinna Genesareeta oro varuduu 35 gioonna
kiaapuuya Yisuunna arinaima teeda ngiari seenaiya titooduu vo yoosinna
vo yoosinnaiyauvaki nuaida varida mmuakiaa gioonna kiaapu nniitarooya
vitada Yisuunnasi nniravai. 36 Nnida Yisuunna yaparaida tunoo: Pikinai
nniitaraiya i buruqa araivau utuatee. Tuduu mmuakiaaya inna buruqa
araivau utuuya nniitarooyauvo taikeeravai.

15
Vaidiiya ngiari taato nnaakukiaiya kuaivaara yaagueeqairavai
(Marakaa 7:1-13)

1 Iya nniitarooyauvo taikooduu teeda Farisai vaidi vooyaata kua
mmaanna kiaa mmira vaidi vooyaatama vaa Yerusareemadiri nnuuya
numa Yisuunna yaparaida tunoo: 2 Aaniira i ngiaammuauya ti taato
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nnaakukiaiyasidiri nnuu aataruuvaa hatokaannee? Iya yeenna nneera
suaivaki hama ngiari yaakuuyauvaa tuqinnama finirama kiada iya
yeenna nnaavaivee, 3 tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Mo ngiingii
yaata tinniyaa vai aataruuyauvaa iikiaaraivaara ngia Anutuuqo tuu
kuaivaa hatokaavai. 4Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo: Ngii kaano
koovaitanaara mmuduuya rida tuqinnaatee, tikio vo kua voovai vainno
tinoo: Gioonna kiaapu voovoono ari kaano koovaitana maisa kua tiivaa
ruputikio putuaivee. Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno itaa kua tiivai. 5Mo
ngiengieenoo kiaanoo: Fai gioonna kiaapu voovoono ari kaano koovaitana
tuqinnaanara mmatayaa diaa mminnaivaa iyani yapa kioo ivaara tinara:
Inna Anutuuqaa mminnaavaivee, 6 kiaa kioo aikiooma hama ari kaano
koovaitanaara tuqinnaanaravee. Ngia itaa kua kiaavai. Ngia itaida ngiingii
yaata tinniyaavaikuaivaa iikiaaraivaaraAnutuuqo tuukuaivaahatokaavai.
7 Ngia huoobavainna unnakua nnaamuru tuanaayavee. Nnaaruaa vaidi
forofetaa voovai Yisayaava kua kutaavai ngiiiyara fafaara roo tunoo:

8Anutuuqo tinoo:
Aa gioonna kiaapu aaya
mmanna kuasiiyauvoono koroonno
niiyara yoketaavaivee kiaavo
hama iya aakiaiyauvo niiyara yoketainoo.

9 Iya vaidiiya yaata tinniyaa vai kuaivaa
kiaammi kiada kiaanoo:
Anutuuqaa aataruvaivee, kiaivaara
kuminayaa niiyara kua yoketaivaa kiaanoo, tiivaivee.

Yisayaava fafaara roo itaa kua tuuvaa Yisuuva tiravai.

Aakiaivakidiri nniivaara iyamminnamminnaamaisaiyauvaa varaavai
(Marakaa 7:14-23)

10 Yisuuva itaa kua kiaa kioo gioonna kiaapuuya innasi ngiateera tuduu
innasi nnuduu iya tunoo: Ngia rikiada arinaima rikiaatee. 11 Hama vaidi
voovoono mminnaa voovai inna avaidaadiri rasookaivaki tuoo kuaivaara
mminnamminnaa maisaivaa varaivai. Aakiaivakidiri ari avaidaagiataa
ngioo mmaanai tuoo kuai ivaara mminnamminnaa maisaivaa varaivaivee,
tiravai.

12 Tuduu rikiada ari ngiaammuauya innasi nnida tunoo: Vaa a riki-
aannannee? Farisaiya i kuaivaara nniki rakaida aiyara nnannataavaivee,
13 tuduu rikioo iya sai tunoo: Mmuakiaa yeenna hauyauvaa ni Napoova
ngiau aapu variivoono hama utiraiyauvaa fai hamuku kagaari kiaanaravai.
14Sa iyara kaayaumayaata utira pikiaatee. Iya vaidi avuhuruutai voovoono
ari seena vaidi avu huruutai voovai yaakuuvau utuoo nuairaivaa roosi-
ikiaayavee. Vaidi avu huruutaivoono vuai vaidi avu huruutaivaata vitoo
aataruuvaukuanareekiaavidada fai aiqeeravaitana soopaivaki tiida kuaar-
avee, 15 tuduu rikioo Petorooso tunoo: A mmatayaa diaa mminnaivaudiri
mmataama kiee kianna kua oyaivaa ti kiaa ti mmianee, 16 tuduu rikioo
Yisuuva iya tunoo: Ngia gioonna kiaapu kumimakaiya roosiima hama
ngii tinniiyauvo rusitivai. 17 Hama ngia arinaima rikiaanoo. Mminnaa
voovai vaidi avaidaadiri tuoo rasookaivaki vainno tuoo rukioo mmaanai
kuaivai. 18 Vaidi voovoono inna aakiaivaki vaivaa ari avaivakidiri tiivaara
mminnamminnaa maisaivaa varaivai. 19Vaidi aakiaivakidiri maisa kuaivo
ngioo yaataivaki kuaikio yaata utuoo vaidiivaa ruputikio putikio nnaata
vaati varaivommuara heera aataruuvaa iinnomminnaivaammuara varoo
unnakua kiaa ari seenaiya kua pinaana yapa kioo ari seenaiyara maisa
kua tiivai. 20 Ii aataru iyauvaara vaidiivo mminnamminnaa maisaiyauvaa



Matai 15:21 37 Matai 15:36

varaivai. Ivo yaaku kainaama kuaivaa tasipama yeenna nnaivaara hama
mminnamminnaamaisaivaa varaivaivee, tiravai.

Gioonnaivo Yisuunnara kutaavaivee tiravai
(Marakaa 7:24-30)

21 Yisuuva itaa kua kiaa kioo ii yoosinna ivaa pikioo vioo yoosinna taar-
avaitana nnutuuvaitana Turu Sitoona vainima vau yoosinnaivaki viravai.
22Vuduu rikioo ari voopinnaa yoosinnaivaa nnutuuvo Kanaanaa ivakinnaa
gioonnaivo Yisuunnasi ngioo aayanna roo tunoo: Udaanga-o, Davuitiinna
oyaivakidiri diiteeraikuavee. Niiyara boo kianee. Mmagia maisaivo ni
naunnaivaa aakiaivaki varikio kaayauma kumimakainoo, 23 tuduu rikioo
hama ivo inna sai tuduuaringiaammuaudoononuma innavuavi tida tunoo:
Gioonnaivo ti nnaagiaidiri numa tarikama tii ivaa titano kuaivee, 24 tuduu
rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Isarairaa gioonna kiaapu puara sipisiipaiya
raubiriikiaiya roosiikiaiyara nnaasu Anutuuqo ni titooduu na tiiravaivee,
25 tuduu rikioo gioonnaivo inna yuku oyaivaki numa rauguru varioo inna
tunoo: Udaanga-o, ni naunnaivaa tuqinnaanee, 26 tuduu rikioo Isarairaiya
tauraa rikiooyara Yisuuva aa kua aavaa mmataama kioo inna sai tunoo:
Ta kuminayaa nnaakaraiya yeennaiyauvaa varada faiya mmiaarainnoo,
27 tuduu rikioo ivo faivaa roosiima ariiyara yaata utuoo inna sai tunoo:
Udaanga-o, a kutaa kuavai kiannanoo. Mo faiya numa ngiari haitatuuki-
aiya yeenna nneeda kiaa araiyauvo terenaivau tuoo kuaiyauvaa porooma
nnaavaivee, 28 tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Gioonna-o, a niiyara
kutaavaivee kiannanoo. A ni yaparakiannaivaa na iinaravaivee, tiravai.
Ivo itaa kua tuu saivaata gioonnaivaa raunnaivo yoketaama kati hara kioo
variravai.

Yisuuva kaayau gioonna kiaapuuya tuqinneeravai
29 Yisuuva ivaki pikioo nnoori haruunga Karirayaa mmaagaivau nuain-

nonno taapiivau karoo oro ivau varioo tooduu 30 gioonna kiaapu kaayauya
nnida yuku yaaku rauyaata avu huruutauyaatama hama kua tuuyaata ari
vookarau nniitarooyaatama vitada inna avuuvau nuunama yapa kiooduu
ivo mmuakiaaya tuqinneeravai. 31 Tuqinnooduu teeda hama kua tuuya
kua tuduu yuku yaaku rauya yoketauduu avu huruutauya yoketaama avu
tooduu gioonna kiaapuuya iva uuvaa teeda nnikiaraida Isarairaaya Anutu-
uqaa tuanaivaara kua yoketaivaa tiravai.

Yisuuva vaidi kaayau (4000) yeennammiravai
(Marakaa 8:1-10)

32 Tuduu Yisuuva ari ngiaammuauya innasi ngiateera iya tuduu innasi
nnuduu tunoo: Gioonna kiaapuuya taaravooma suaivaa ni tasipama nooki-
aavovo vaa yeennaiyauvo taika kiaivaara na iyara boo kiaunoo. Hama na
kati iya ngiari yoosinnaiyauvakira titanai kuaaravee. Fai iya hama yeenna
nneeraida vikio aataru tammaivaki iya avuuyauvo ngioo vi ngioo vinai
sabi yuku raarainnoo, 33 tuduu rikiada ari ngiaammuauya inna yaparaida
tunoo: Aa yoosinna aavo koo mmuyai gaanga yoosinnavaivee. Deevakidiri
ta kaayau yeennaiyauvaa varada aa kaayau gioonna kiaapu aayaa mmi-
aarannee? 34 tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Naana bereetayauvai
ngiiisi vainnee? tuduu rikiada iya inna sai tunoo: Bereeta yaaku saivai
karasaidiri taaravaitana vaikio tavau kiisa vookiangii vainoo, 35 tuduu
rikioo gioonna kiaapuuya mmatayaa variateera tuduu mmatayaa varuduu
36 tavau kiisaikiangiaata bereeta yaaku saivai karasaidiri taaramaatama tu
kioo vainno Anutuuqaata kua yoketaivaa kiaa kioo iyauvaa kusiinnonno
kioo ari ngiaammuauya mmuduu gioonna kiaapuuya mmuduu nneeravai.
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37 Mmuakiaaya nnooduduu iya ausaiyauvo rasituduu ari ngiaammuauya
iya yeenna nneeda kioo arai yatiiyauvaa utua yaaku saivai karasaidiri taara
utuavaitanaki rupi nuunama rummua yapa kieeravai. 38 Vaidi yeenna
nnooya kaayau (4000) variravai. Hama iya gioonnannaakaraiya yaariravai.
39Hama yaaruduu Yisuuva gioonna kiaapuuya titooduu vuduu kanuuvaki
karoo varioo yoosinna pinaivaa nnutuuvoMakataraa viravai.

16
Iya ari vookarai mmooriivaa taaraivaara Yisuunna yaparairavai
(Marakaa 8:11-13; Rukaaso 12:54-56)

1 Vaidi Farisai vooyaata vaidi Satuukai vooyaatama Yisuunnasi nnida
inna iida taaraivaara inna yaparaida tunoo: A Anutuuqaa mmoori ari
vookaraivaa iinai ta teeda kiaara: Anutuuqaa yaagueeqaivo inna tasi-
paikioonno iinoo, kiaaravee, 2 tuduu rikioo Yisuuva tunoo: Pataikio
heenanaanna suaivo reera kioo kaakanooka visikiai ngia teeda kiaanoo:
Inna fai makee suai pinaa taanaraikioonno itainoo, kiaavai. 3 Pataikiai
ngia diitada ngiauvau taavo nama upisiivo raikiai ngia kiaanoo: Fai makee
inna vatiivo ruanaraikioonno itainoo, kiaavai. Ngia ngiauvaa teeda suaivo
taanaraivaara arinaima teeda vatiivo ruanaraivaara arinaima taavai. Mo
ngia aanna makee ta variaunna suai aavaa hama tuqinnama teeda hama
ni oyaivaara arinaima rikiaavai. 4 Ngieeta gioonna kiaapu makee vari-
aiyaatama koonnama varida hama Anutuuqaara yaagueeqakiaanoo. Ngia
Anutuuqaa mmoori ari vookarai voovaara fai ni yaparaikiai fai hama na
iinaravai. Anutuuqaa mmoori ari vookaraivaa nnaaruaa vaidi Yonaava
uuvaa roosiivaa ngia ivaa nnaasu taaravaivee, kiaa kioo iya pikioo viravai.

Yisuuva vaidi Farisaiyaraata Satuukaiyaraatama tiravai
(Marakaa 8:14-21)

5 Yisuuva ari ngiaammuauyaatama kanuuvaa varada nnoori haruunga
sainai oro varuduu ari ngiaammuauya bereetaiyauvaa tasipama varada
ngiaaree tuuvaata taunnu kiada nniravai. 6 Nnuduu too Yisuuva vaidi
Farisaiyaata vaidi Satuukaiyaatama iira aataruuvaara mmataama kioo
iya tunoo: Vaidi Farisaiyaata vaidi Satuukaiyaatama puuqaira yeennaivo
bereeta aakiaivaki too yootaivaa roosiivaara tuqinnama haitatuukiatee,
7 tuduu rikiada ngiari kiaa mmi ngiari kiaa mmiida tunoo: Hama ta beree-
taivaa varada ngiaunnaivaara ivo itaa kua tinoo, 8 tuduu rikioo Yisuuva
ngiari kiaa mmi ngiari kiaa mmuu kuaivaa arinaima rikioo iya yaparainno
tunoo: Ngia aaniiraida ngiingii kiaa mmi ngiingii kiaa mmiida kiaanoo:
Ta hama bereetaiyauvaa varada ngiaunnanoo, kiaannee? Ngia kati ki-
isama niiyara kutaavaivee kiaanoo. 9 Ngia homooda hama niiyara ari-
naima rikiaannee? Na yaaku sai bereetavai kusii kiee kaayau vaidiiya
(5000) mmuuvaara vaa ngia taunnu kiaannee? Yeenna nneeda kioo arai
yatiiyauvaa ngia rupi nuunama utuaiyauvaki ruuyauvo naana utuayauvai
vairavainnee? 10Nnaagiai na bereeta yaaku saivai sainaidiri taarama kusii
kiee kaayau vaidiiya (4000)mmuuvaara vaa ngia taunnu kiaannee? Yeenna
nneeda kioo arai yatiiyauvaa ngia rupi nuunama utuaiyauvaki ruuyauvo
naanautuayauvai vairavainnee? 11Naaannahamabereeta tuanaiyauvaara
ngii giaa ngii miauvaa ngia aaniira hama arinaima rikiaannee? Vaidi
Farisaiyaata vaidi Satuukaiyaatamapuuqaira yeennaivo bereeta aakiaivaki
too yootaivaa roosiivaara tuqinnama haitatuukiatee, 12 tuduu rikiada ari
ngiaammuauya tinniiyauvo rusituduu arinaima rikieeravai. Gioonnaivo
puuqaira yeennaivaa bereetaivaki yapaivaara hama Yisuuva tiravai. Vaidi
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Farisaiya kua kiaa mmira aataruuyauvaaraata vaidi Satuukaiya kua kiaa
mmira aataruuyauvaaraatama tuqinnama haitatuukiateeraivaara Yisuuva
tiravai.

Petorooso kua kutaivaa Yisuunnara tiravai
(Marakaa 8:27-30; Rukaaso 9:18-21)

13 Yisuuva yoosinnaivaa nnutuuvo Kaisariaa Piripii vainima vauyauvaki
oro varioo ari ngiaammuauya yaparainno tunoo: Na Vaidiivaa Mmaapuu-
vaara gioonna kiaapuuya niiyara dee vaidivainnee kiaa kiada dataa kuaida
kiaannee? 14 tuduu rikiada iya inna sai tunoo: Vooyaanokiaanoo: Yuvuaano
nnoori apira vaidivaivee, kiaani vooyaano kiaanoo: Irayaavavee, kiaani
vooya kiaanoo: Yirimiaavavee, kiaani vooya kiaanoo: Ari vo forofetaa
vaidivaivee, kiaavaivee, 15 tuduu rikioo Yisuuva iya yaparainno tunoo: Mo
ngieeta niiyara dataa kuaida kiaannee? 16 tuduu rikioo Simoono Petorooso
inna sai tunoo: A vaidi Anutuuqo i mmataama kioo vaidiikuavee. E Anu-
tuuqo tupatupaa variraivaa Mmaapukuavee, 17 tuduu rikioo Yisuuva inna
sai tunoo: Simoono, Yuvuaanaammaapukuavee. Anutuuqoaiyarapinaama
yoketainoo. Hama mmatayaa diaa gioonna kiaapuuyaano ii a kianna kua
kutaa ivaa i kiaa i mmiaanoo. Ni Napoova ngiau aapu variivoono safuuma
i kiaa i mmikiai a kiannanoo. 18Na i kiaa i mmiaunoo. I nnutu Petoroosaa
oyaivo oora sikauvai. A niiyara kianna kuaivo sikau roosiivai. Gioonna ki-
aapuuya ii kua ivaa rikiada ausa hanigiaiya na vitee aataru yoketaivau yapa
kinai yaagueeqama variaaravai. Fai hama putiraivaa yaagueeqaivoono ii
aataru ivaa yaataraanaravai. Fai vooya putikiai vooya homo variaiya fai
yaagueeqama variaaravai. 19 Anutuuqo ngiau aapu gioonna kiaapuuyara
diraivaa yaagueeqaivaa na i mminaravai. A mmatayaa varianna suaivaki
mminnaivaaraooqookiannaivaa faiAnutuuqongiauaapuvariivootaooqoo
tinaravai. A mmatayaa varianna suaivaki mminnaa voovaara ee-oo kian-
naivaa fai Anutuuqo ngiau aapu variivoota ee-oo tinaravaivee, 20 kiaa kioo
ari ngiaammuauya yaagueeqama tunoo: Na vaidi Anutuuqo ni mmataama
kioovaara sa gioonna kiaapuuya kiaammiatee, tiravai.

Yisuuvammamma nniitareeraivaa varoo putinaraivaara tiravai
(Marakaa 8:31-9:1; Rukaaso 9:22-27)

21 Ii suai ivakidiri Yisuuva ari ngiaammuauya kua kooyaa kiaa mmioo
tunoo: Na Yerusareema vinai vaidi yokovaiyaatama vaidi Anutuuqaara
kati puara hudeera kieetaiyaata kua mmaanna kiaa mmira vaidiiyaatama
kaayaummammanniitareeraivaa nimikiai vaidiiya ni ruputikiai na putino
taara suaivaitana taikano voomaivaki Anutuuqo tinai na keenaa diitaa-
naravaivee, 22 tuduu rikioo Petorooso inna vitoo mmaraa voovau oro
kioo yaagueeqama inna tunoo: Udaanga-o, kii Anutuuqo iya tinniiyauvaa
hanigianai iya sa aiyara itaa kua kiatee, 23 tuduu rikioo Yisuuva hanigioo
Sataango Petoroosaa tasipoovaara inna tunoo: Sataango, ngieera kuanee.
A ni aataruuvaa uudarainaree kiainna iikiannanoo. I yaataivo vaidiiya
yaataivaa roosiinoo. Hama Anutuuqaa yaataivo itaama vainoo, tiravai.

24 Yisuuva itaa kua kiaa kioo ari ngiaammuauya tunoo: Fai gioonna
kiaapu voovoono ni nnaagiai nninaree tioo fai ari yaata utira aataruuvaara
ooqoo tioo gioonna kiaapuuya niiyara inna ruputikio na putuauneema
ivo putinaraivaara ee-oo tioo ni nnaagiai ngiaivee. 25 Fai gioonna kiaapu
voovoono ari mmatayaa variraivaara yaagueeqama yaata utuoonnonno
fai yapooma hama ivo tupatupaa varinaraivootainaravaivee. Fai gioonna
kiaapu voovoono hama ari mmatayaa variraivaara yaata utirainno niiyara
putinaraivaara ee-oo tiivo fai tupatupaa variraivaa varaanaravai. 26 Fai
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gioonnakiaapuvoovoonommuakiaammatayaadiaamminnamminnaiyau-
vaa ariyara varoo hama tupatupaa variraivaara yaata utirainno putuoo dee
irisai yoketaivaa fai Anutuuqaasidiri varaanarannee? Fai hama varaanar-
avaivee. Gioonna kiaapu voovoono hama yopeema irisai mminnaivaadiri
Anutuuqaa mmioo tupatupaa variraivaa varaanaravaivee. 27 Fai yapooma
Na Vaidiivaa Mmaapuuvoono ni Napoonna mmeekia ari vookaraivoota
inna aangeraiyaatama keenaa tiinaree tiee fai na tiee mmuakiaa gioonna
kiaapuuya ngiari mmooriivaa iikiaivaugiataama irisaiyauvaa iya mminar-
avai. 28Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Fai gioonna kiaapu vooya
aavaki diaiyahamaputiramakiadavarida teekiaiNaVaidiivaaMmaapuuvo
kieetavai varinai teeda taaravaivee, tiravai.

17
Yisuunnammammaivo hanigioo ari vookarairavai
(Marakaa 9:2-13; Rukaaso 9:28-36)

1Yapoomayaaku saivai karasaidirimmuaa suaivai taika kiooduuYisuuva
Petoroosaa vitoo Yakoopaa vitoo Yakoopaa kataivaa Yuvuaanaa vitoo taapi
hokobaivaura ngiarivana nnaasu viravai. 2 Vidada oro ivau dida vaida
tooduu Yisuunna mmammaivo hanigioo ari vookarairavai vauduu inna
oori nnikiivo suaivaa roosiima tooduu inna uyira raraiyauvo mmeekia
roosiima poosairavai. 3 Poosauduu teeda Yisuunna ngiaammuau taar-
avoomaivaitana tooduu nnaaruaa vaidi putuuvaitana Musiiya Irayaaya
Yisuunnaata kua tida varuduu 4 Petorooso Yisuunna tunoo: Udaanga-o, ta
aavaki variaunnano ti yoketainoo. A rikino i variatainai tinai na aavau
unnakua nnau taaravooma heekaanaravee. Aini voovai heekeeMusiinnani
voovai heekee Irayaannani voovai heekaanaravaivee, 5 tuduu tuu saivaata
namammannaammannauvo tuoo iya rummuaapukioovauduuAnutuuqaa
kuaivo nama aakiaidaadiri tuoo tunoo: Inna ni Maapu tuanaivovee. Na
innarammuduuya rueena inna taukopinaamani yoketainoo. Inna kuaivaa
rikiaatee, 6 tuduu rikiada Yisuunna ngiaammuauya mmatayaa vida varada
vaida ngiari avuuyauvaa hatauma kiada vaida kaayauma aatuuda varuduu
7 Yisuuva numa iyayaa utuoo tunoo: Diitaatee. Sa aatuukiatee, 8 tuduu
rikiada mmataivaudiri vaida reeri tooduu hama vaidiivaitanaatairavai.
Yisuuva ari nnaasu dioo vairavai.

9 Dioo vauduu teeda diitada ivaatama taapiivau pikiada tiida varida
Yisuuva yaagueeqama iya kiaa mmioo tunoo: Makee ngia taa ari vookarai
aataruuvaara sa gioonna kiaapuuya kiaa mmiatee. Na Vaidiivaa Mmaapu-
uvoono yapooma na putuee kava diitanai teeda ngia makee taivaa gioonna
kiaapuuya kiaammiatee, 10 tuduu rikiada iya inna yaparaida tunoo: Anutu-
uqaa kuammaanna kiaa mmira vaidiiya kiaanoo: Irayaavannaadee tauraa
tiinaravai. TiinoAnutuuqommataamakioovaidiivonnaagiai tiinaravaivee,
kiaakuaivoaaniirangiari itaakuakiaannee? 11 tuduurikiooYisuuva iyakua
sai tunoo: Kutaavai. Vaidi voovoono Irayaanna roosiivoono tauraa ngioo
mmuakiaa mminnaivaa safuunaraivo nninoo. 12 Na ivaara ngii giaa ngii
miaunoo. Vaa Irayaanna roosuuvo nniravai. Nnuduu hama gioonna kiaa-
puuya tuqinnama inna teerama kiada iya ngiari iikiataummoorimaisaivaa
innara iiravai. Na Vaidiivaa Mmaapuuvaa fai yapooma iya mmuaikarai
mmoori maisaivaa fai ni miaaravaivee, 13 tuduu rikiada Yuvuaano nnoori
apira vaidiivaara tuuvaa iya arinaima rikieeravai.

Yisuuvammagiamaisaivo varuu ngiaammuauvaa tuqinneeravai
(Marakaa 9:14-29; Rukaaso 9:37-43a)
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14 Yisuuva ari ngiaammuau taaravoomaidootama tiida gioonna kiaapu-
uya nuunama duuvau iyaatama dida vauduu vaidi voovoono numa Yisu-
unna vunnigiataa toorivu yau haroo 15 tunoo: Boo, Udaanga-o, ni maapuu-
vaara boo kianee. Ivo kaayauma kararuoo kumimakaikio inna ruputiraivo
ruputikio vo suai vioo varoo ikiana vaivai. Vo suai ruputikio vioo varoo
nnoorina vaivai. 16 Na inna vitee i ngiaammuauyasi kuaukai hama iya
inna yopeema tuqinnaavaivee, 17 tuduu rikioo Yisuuva inna kuaivaa sai
tunoo: Ngia gioonna kiaapumakee variaiya hama ngia niiyara kutaavaivee
tiraidaida koonnamaida variaanoo. Na hokoba suai ngii tasipama hara kiee
variaukai hama ngia niiyara kutaavaivee kiaavai. Fai na naana suai ngii
tasipama hara kiee varinanai ngia niiyara kutaavaivee kiaarannee? Na ngii
tasipama hara kiee varinai ngia ni kuaivaa rikiaaraivaara na faannaina
variaunoo. Ngiaammuauvaa vitada aapi niisi ngiatee, 18 tuduu innasi vitada
nnuduu mmagia maisaivo ngiaammuauvaa aakiaivaki hara kioo varuuvaa
yaagueeqama tuduu tuoo vuduu ngiaammuauvo makee tuduu kati hara
kioo variravai.

19 Varuduu nnaagiai Yisuuva voovaki hara kioo varuduu ari ngiaam-
muauya innasi nnida inna yaparaida tunoo: Mo dataama vaikio mmagia
maisaivaa ta titaunnano hama kuainnee? 20 tuduu rikioo ivo iya sai tunoo:
Ngia hama yaagueeqama yaata utida kiaanoo: Anutuuqoono fai iinara-
vaivee, kiaivaara hama kuaivai. Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo.
Uruuvaa nnutuuvo masateeraivo kiisa uruvai. Fai ngia masateeraivaa
uruuvaa roosiima kiisama Anutuuqo kutaa iinaravaivee kiaa kiada aa taapi
aavaa kiaara: Aavaudiri hayee ukuapi kuanee, tikio fai ngii kuaivaara
hayoo ukuapi kuanaravai. Fai ngia kiisama Anutuuqo kutaa iinaravaivee
kiaa kiada fai ngia mmuakiaa mmoorivai iikiaaree tida fai ngia iikiaaravai.
21 (Vaidi voovoono hama yeenna nneeraivaara yaata utirainno yaaku va-
reeraivaarayaagueeqairaivoono fai itaama iimmagiamaisa ivaa titanokua-
naravai. Kumina vaidi voovoono fai hama yopeema titano kuanaravaivee,
tiravai.)

Yisuuva keenaa ari putinaraivaara tiravai
(Marakaa 9:30-32; Rukaaso 9:43b-45)

22Yisuunna ngiaammuauya nuunaida yoosinna Karirayaa varuduu Yisu-
uva iya tunoo: Fai vaidi vooyaanoNaVaidiivaaMmaapuuvaani vitada vaidi
vooya mmikiai 23 iya ni ruputikiai fai na putino taara suaivaitana taikano
vooma suaivaki Anutuuqo tinai na keenaa diitaanaravaivee, tuduu rikiada
ari ngiaammuauya ivaara kaayauma ausammuaarareeravai.

Yisuuva nuunaira nnauvaara sikau yapeeravai
24YisuuvaaringiaammuauyaatamanumayoosinnaKapanaumavaruduu

nuunaira nnauvaara sikau takiisa vareera vaidiiya numa Petoroosaa ya-
paraida tunoo: Mo i vitairaivo nuunaira nnauvaara takiisa sikauvaa
yapoonnonnee? Vara hama yapainnee? 25 tuduu rikioo Petorooso iya sai
tunoo: Yo, yapaivaivee, kiaa kioo ari nnauvaki vuduu rikioo Yisuuvananaa
tauraa innaata kua tioo tunoo: Simoono, a dataa kuainna kiannannee?
Mmatayaa diaa vaidi kieetaiya takiisa sikaura ngiari seenaiyasidiriida iya
yaparaida varaannee? Vara saina sainaayasidiriida yaparaida varaannee?
26 tuduu rikioo Petorooso inna sai tunoo: Mo saina sainaayasidiri yaparaida
varaanoo, tuduu rikioo Yisuuva inna tunoo: Fai saina sainaayaano yapa
kikiai fai hama tammaayootaiya yapaaravee. 27 Itaama vainainnaata hama
ta sikau takiisa vareera vaidiiya sikauvaa mmikiai iya tiiyara momonaki-
aarainnoo kiaa nnoori haruungaivaki viee tavaura ooviivaa ivaki yapa kino
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ivau tauraa hai tavauvaa utu raririima kiee inna avaivaki taanee. Teeno
sikau voovai ivaki vainai tee varee takiisa vareeraiyasi viee niiyara saivai
yapee aiyara saivai yapaanee, tiravai.

18
Yisuunna ngiaammuaudo kieeta variaaraivaara inna yaparairavai
(Marakaa 9:33-37; Rukaaso 9:46-48)

1 Ii suai ivaki Yisuunna ngiaammuauya innasi nnida tunoo: Anutuuqo
gioonna kiaapuuyara dira yoosinnaivaki deevoono ari seenaiya yaataroo
kieetavai varinarannee? 2 tuduu rikioo Yisuuva nnaakaraivaa ngianeera
tuduu nnuduu rikioo ngiari tammaivaki yapa kioo 3 iya tunoo: Na kua
kutaavai ngii giaa ngiimiaunoo. Fai ngia hama hanigiada nnaakara kiisaiya
roosiima varida fai hama Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira yoosin-
naivaki kuaaravee. 4 Gioonna kiaapu voovoono aa nnaakara aavaa roosi-
ima tirooma varioo hama ari nnutuuvaa aruoo yapaivoono fai Anutuuqo
gioonna kiaapuuyara dira yoosinnaivaki ari seenaiya yaataroo kieetavai
varinaravaivee. 5Gioonna kiaapu voovoono niiyara mmuduuya ruaivaara
aannaakara aavaa roosii voovaara tuqinnaivoono innaniiyaraatama tuqin-
nainoo.

Gioonna kiaapuuya aatarumaisaivaara haruruaavai
(Marakaa 9:42-48; Rukaaso 17:1-2)

6 Aa nnaakara kiisa aaya niiyara kutaavaivee kiaa aaya roosii gioonna
kiaapu voovai vaidi voovoono iva ii aataru yoketaivaa pikiaiveeraivaara
inna yaparaivo inna aataru maisavai. Fai tauraa vaidi vooya inna vi-
tada sikau pinaivaa varada dutuyu kiada inna nnuunaivaki haru kiada
nnoori haruunga pinaivaki kagaari kikio vioo taika kino hama ivo inna
yaparainaraivootainaravai. Fai hama ivo inna yaparainaraivo inna yoke-
taavai. 7 Boo, ta gioonna kiaapu mmatayaa variaunnaiya ti haruriraivo
vaikiainnaata variaunnanoo. Harurira aataruuvo fai tupatupaa tiisi vainar-
avai. Vainai fai vaidi voovoono ari seena vaidi voovai hanigiaanigieevo fai
pinaa irisai maisaivaa varaanaravai.

8 A i yaakuuvaadiri a reeti utu reeri utinarainnoo kiaa ivaa mmuaanaa
hatoka kiee kagaari kiaanee. I yukuuvoono i vitoo aataru maisaivau nu-
ainarainnoo kiaammuaanaa ivaa hatoka kiee kagaari kiaanee. Fai a vakiaa
yuku yaakuvaitanaatama variee tupatupaa variraivaa varaanaraivo inna
yoketaavai. Fai i yuku yaaku eyommaavaitana vaida ikiaivo tupatupaa too
variivaki i kagaari kiaaraivo inna maisavai. 9 Fai ai avuuvaadiri mmin-
namminnaa maisaivaa tee varaanarainnoo kiaa i avuuvaa mmuaanaa
ranigaama kagaari kino mmuaa avuvai vainai fai a tupatupaa variraivaa
varaanaraivo inna yoketaavai. Fai i avuuvaitana vaida ivaitanaano ikiana
i kagaari kiaaraivo innamaisavai.

Yisuuva puara sipisiipa raubiruuyammataama kioo tiravai
(Rukaaso 15:3-7)

10Aa nnaakara aaya roosiikiaa gioonna kiaapuuya sa iyara nniki rakam-
muatee. Sa iyara maisayavee kiatee. Na ngii giaa ngii miaunoo. Ngiari
aangeraiya ngiau aapu ni Napoonna tasipama variaanoo. 11 (Na Vaidiivaa
Mmaapuuvoono gioonnakiaapu raubiriikiaiya vitaanaraivaarana tiiravai.)

12Ngia yaata utuaivo datainnee? Vaidi voovoono yaaku sai vaidivai yuku
yaaku taika kioo puara sipisiipaiyauvaa virikio voovai iyakidiri raubiri-
ino fai ivo datainaravainnee? Ivo ari sipisiipa saiyauvaa (99) taapiivau
pikioo mmuaavai raubiriivaara fai ivo buainara kuanaravai. 13 Na kua
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kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Ivo buainnonno teeno raubiriivo inna too
vaino innara kaayauma mmuduuya ruoo sirigainno seena hama raubiri-
ikiaiyara kiisama mmuduuya rinaravai. 14 Sipisiipa nakaaraivo raubiri-
ivaara inna ausaivo mmuaararaineema ngii Gioova ngiau aapu variivo aa
nnaakaraaayaroosiikiaagioonnakiaapuuyaraubiriikiaivaara innaausaivo
mmuaararainoo.

I seena voovoonoomminnamminnaamaisaivaa vareeravai
15 Fai i seena vaa ausa hanigiai voovoono mminnamminnaa maisaivaa

i iinai tee a innasi viee ngia taarama nnaasu varida inna mminnammin-
naa maisaivaara kua kiatee. Fai ivo i kuaivaa rikinai ngia taaravaitana
mmuaavau yoketaama variaaravai. 16Fai ivo hama i kuaivaa rikinai a vaidi
voovainnee vara voovaitanaata vitee oro innaata kava kua kiatee. Anutu-
uqaa kua fafaaraivo vainno tinoo: A kua pinaana vaidiivaa yapaanaree tiee
taaramannee taaravooma vaidiidaatama vitee yaparakianee, tiivai. 17Vaa a
vitee innasi kuannaiya kuaivaa hama ivo rikinai rikiee gioonna kiaapu vaa
ausa hanigieeraiya ivo i ii kuaiyauvaa iya kiaa mmianee. Kiaa mmino inna
fai ivo hama iya kuaivaa rikinai teeda ngia innara yaata utida kiatee: Inna
aikioo, ari voopinnaa vaidivai roosiima variee sikau takiisa vareeraivaa
roosiima varianee, kiatee.

Yisuuva vo kuavai ari ngiaammuauya
kiaammiravai

18 Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Ngia variaa mmataivau
mminnaivaara ooqoo tikio rikioo fai Anutuuqo ngiau aapuuvaki variivoota
fai ooqoo tinaravai. Ngia variaa mmataivau mminnaa voovaara ee-oo tikio
rikioo Anutuuqo ngiau aapuuvaki variivoota fai ee-oo tinaravai.

19 Na vo kuavai ngii giaa ngii miaunoo. Ngia variaa mmataivau fai
ngiiikidiri taaravaidivaitanammuaammoorivaarayaakuvaradakuayeena
raikio tooniNapoovangiauaapuvariivo ivaitanakuaivaa rikioo ivaitanaani
iinaravai. 20 Gioonna kiaapu taaramannee taaravoomaano niiyara yaata
utida nuunama variaani na iya tasipama variaunoo, tiravai.

Yisuuva ausa nnannateera kuaivaudiri
mmataama kioo tiravai

21 Yisuuva itaa kua tuduu Petorooso numa inna tunoo: Udaanga-o, na
naananeetu ni seenaivo mmoori maisaiyauvaa ni iinai na hama iyauvaara
yaata utirama kiee ni ausa mmuduuyaivaa inna mminarannee? Na yaaku
saivai karasaidi taaraneetu iinarannee? 22 tuduu rikioo inna sai tunoo:
Sa yaaku saivai karasaidiri taaraneetu nnaasu iikianee. Sa yaarummua
kiee iikianee. 23 Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivo aa na tinara
kua aavaa roosiima vaivaara ataama iikianee. Vaidi kieeta voovoono
ari mmoori vareera vaidiiya sikau iya mmiiyauvaa irisaiyauvaara iya ya-
paraivai. 24 Yaparainno varikiai vaidiiyaano vaidi voovai vitada ngiaavo
inna sikau irisai mmiiyauvo kaayau ari vookarai sikau (10,000,000) vaikio
25 hama sikaunnaataikio ari kieetaivo innara tinoo: Aa vaidi aavaata
ari nnaata nnaakaraiyaatama vitada ari hoonaiyauvaatama varada vaidi
voovai mmida irisai sikauyauvaa varada numa ni miatee, 26 tikio rikioo
mmoori varoo vaidiivo ari kieetaivaa yuku oyaivaki toorivu yau haroo
yaagueeqama inna tinoo: Tirooma variee sa i ausaivo niiyara i nnan-
nataivee. A varinai fai yapooma na mmuakiaa irisaiyauvaa i mminara-
vaivee, 27 tikio rikioo vaidi kieetaivo innara kaayauma boo tioo tinoo: Inna
aikioo, sa irisai sikauyauvaa ni mirainna kati kuanee, kiaa kioo titaa kiaikio
kuaivai.
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28Vioo ari seenammoori vareera vaidiivaa vaa ivo tauraa kiisa sikaukiata
(100) nnaasu inna mmikio rikioo irisaivaa hama sai inna mmiivoono inna
saidi nnikio too oro inna nnuunaivaki hadauma tu kioo vainno tinoo: Ni
sikau irisaiyauvaa ni mianee, 29 tikio rikioo inna yuku oyaivaki toorivu yau
haroo yaagueeqama inna tinoo: Tirooma variee sa i ausaivo niiyara i nnan-
nataivee. A varinai fai yapooma na irisaiyauvaa i mminaravaivee, 30 tikio
hama rikieerama kioo vitoo oovi nnauvaki yapa kiaikio sikau irisaiyauvo
vaino too mmioo oovi nnauvakidiri tuoo kuanaraivaara ivaki hara kioo
varivai. 31 Varikiai ari seena mmoori vareera vaidiiya ivo innara itaama
ii mmooriivaa taavo iya nnannataikiai oro ngiari kieetaivaa mmuakiaa iva
iivaara kiaa mmiaavai. 32Kiaa mmiaavo rikioo vaidi kieetaivo ari mmoori
vareera vaidiivaa aayanna raikio nnikio too tinoo: A ni mmoori varaanna
vaidi maisakuavee. A ni yaparakiannaivaara ai irisai sikau kaayaudaa na
vakiaa varaaneera i kiauvai. 33Na aiyara boo kiauneema a ai seenaivaara
boo kiataama vaikiainnaatainna hama a innara boo kiannanoo, 34 tikio
kaayauma inna ausaivo nnannataikio oovi nnau nakaaraiya mmikiai iya
avaikarai mmooriivaa inna mmikio mmuakiaa sikau irisaiyauvo vaino
too mmioo oovi nnauvakidiri tuoo kuanaraivaara ivaki hara kioo vari-
vaivee. 35 Yisuuva ii kua ivaa kiaa taika kioo ari ngiaammuauya tunoo:
Ngia mmuaavai mmuaavai ngii seenaiya maisa mmooriivaa ngii iikiai riki-
ada ngia homo ivaara yaata utida hama ngii ausa mmuduuyaiyauvaa iya
mmikio rikioo ni Napoova ngiau aapu variivootama fai sikau nakaaraivo
iineemammuaikaraama ngii iinaravaivee, tiravai.

19
1Yisuuva ii kua ivaa kiaa taika kioo Karirayaa mmataivaa pikioo Yutayaa

mmataivo nnoori Yorotaana sainai vaupi viravai. 2 Vioo vioo oro ivaki
nuainno varuduu kaayau gioonna kiaapuuya inna nnaagiaivau vuduu ivaki
iva iya too iya nniitarooyauvaa tuqinneeravai.

3 Tuqinnooduu Farisai vaidi vooya innasi nnida ivo kuaivaa koonnama
kiainaaree kiaa inna yaparaida tunoo: Fai vaidi voovoono vo kua vo kua
voovaara ari nnaataivaara ooqoo tinara aataruuvo vainnee? Vara hama
vainnee? 4 tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Vaa ngia aa Anutuuqaa
kua aavaa yaarida rikiaavaivee. Anutuuqaa kua fafaara voovai vainno
tinoo: Nnaaru Anutuuqo ngiau mmata uu suaivaki ivo vaidiivaa iinno
gioonnaivaa iinno tunoo: 5 Ivaara fai vaidiivo ari kaano koovaitana pikioo
nnaataivaa varoo inna tasipama mmuaakaraivaitana variaaravaivee, tira-
vai. 6 Kua fafaaraivoono itaa kua tiivaara nnaata vaatiivaitana hama taar-
avaitana varirama kiada ivaitana mmuaavaitana variaavai. Anutuuqoono
vaa taaravaitana nuunama kiaikiai mmuaavaitana variaivaitana sa vuaivo
vuaivaa pikiano sa vuaivo vuaivaa pikiaivee. Sa vaidi voovoono ivaitana
vara mmarammaraama yapaivee, 7 tuduu rikiada Farisaiya Yisuunna ya-
paraida tunoo: Nnaaru vaa Musiiva kua mmaanna voovai ti kiaa ti mmioo
tunoo: Vaidi voovoono ari nnaataivaa pikiaanaree tioo ooqoo tira yanaivaa
fafaarama kioo inna mmioo titano kuaivee. Mo aaniira Musiiva itaa kua
tuunnee? 8 tuduurikiooYisuuva iyasai tunoo: NgiavaidiYutayaiyangii ausa
vuatinniiyauvo yaagueeqauvaara Musiiva ee-oo tuduu ngia ngii nnaataiya
ngii pikiaatauduu pikieeravai. Nnaaru Anutuuqo ngiau mmata uu suaivaki
hama ii aataru ivootairavai. 9Na ngii giaa ngii miaunoo. Gioonnaivo hama
sabi aataruuvau nuaikio rikioo ari vaatiivo inna ooqoo tino inna pikioo
vino ari vaatiivo karaasa nnaata voovai varanommuara vareera aataruuvo
innaki vainaravaivee, tiravai.
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10 Tuduu rikiada inna ngiaammuauya inna tunoo: Nnaata vaati vareera
aataruuvo itainai rikiada vaidi hama nnaata vareeraiya kati variraivo inna
yoketaa aataruvaivee, 11 tuduu rikioo Yisuuva sai tunoo: Aa kua ngia kiaa
kua aavo hama mmuakiaa vaidiiyara tii kuavai. Anutuuqo ari mmataama
kiai vaidiiyara nnaasu tii kuavai. 12Vo aataru vo aataru vooyauvai vaiyau-
vaaraida hama vaidiiya nnaata varaanoo. Vooya ngiari kaanokiaiya au-
saiyauvakidiri mmaakuya variaanoo. Vaidiiya vooya mmammaiyauvaa
hatokaani iyammaakuyavariaanoo. VooyangiarinaidiriAnutuuqogioonna
kiaapuuyara diraivaara yaata utida hamannaata varaanoo. Vaidi voovoono
aa kua aavaa arinaima rikiaivoono ariinoo rikioo iikiaivee, tiravai.

Yisuuva nnaakaraiyara kua yoketaivaa tiravai
(Marakaa 10:13-16; Rukaaso 18:15-17)

13Gioonna kiaapu vooyaano ngiari nnaakaraiya vitada Yisuunnasi nnira-
vai. Yisuuva iyayaa ari yaakuuvaitana utu kioo vainno yaaku varaiveera
vitada innasi nniravai. Vitada nnuduu teeda Yisuunna ngiaammuauya
iya ooqoo tiravai. 14 Ooqoo tuduu Yisuuva tunoo: Pikikiai nnaakaraiya
niisi ngiatee. Sa iya ooqoo kiatee. Nnaakaraivo kuaivaa rikioo ivaa iivaa
roosiikiai gioonna kiaapuuya fai Anutuuqo diraivaki kuaaravai. Ivaara sa
aa nnaakara aaya ooqoo kiatee, 15 kiaa kioo iyayaa ari yaakuuvaitana utu
kioo vainno yaaku vara kioo iya pikioo viravai.

Yisuuva vaidi karaasa hoona suvuauvaata
kua tiravai
(Marakaa 10:17-31; Rukaaso 18:18-30)

16 Vo suai voovaki vaidi voovoono Yisuunnasi ngioo tunoo: Vitaira-
o, dee mmoori yoketaavai na iina tupatupaa variraivaa varaanarannee?
17 tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Mo a aaniira yoketaivaara ni
yaparakiannannee? Mmuaavoono nnaasu yoketaavai varinoo. Fai a tu-
patupaa variraivaa varaanaree tiee kuammaanna tuu kuaiyauvaa iikianee,
18 tuduu rikioo tunoo: Mo dee kua mmaannavai tuuvaa na iikiaunnee?
tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Sa gioonna kiaapu voovai ruputino
putuaivee. A vaa nnaata vaati varaannaikua sa mmuara heera aataruuvaa
iikianee. Sa voovai mminnaivaa mmuara varaanee. Sa unnakua kianee.
19 Ai kaano koovaitanaara tuqinnaanee. E aiyara tuqinnaannaneema ai
seenaiyaraatama tuqinnee iyara mmuduuya ruanee, 20 tuduu rikioo vaidi
karaasaivo tunoo: Ii mmuakiaa kua mmaanna iyauvaa na iikiauvaivee.
Dee mmoori voovaatama na iinarannee? 21 tuduu rikioo Yisuuva tunoo:
Fai a vaidi tuanaakua varinaree tiee ai mminnamminnaammuakiaayauvai
varee vaidi vooya mmiee irisai sikauyauvaa varee mmanna haipu gioonna
kiaapuuya mmianee. Mmino i irisai yoketaiyauvo ngiau aapu vainara-
vaivee. Iyammi taika kiee ngiee ni nnaagiai nookianee, 22 tuduu rikioo vaidi
karaasaivo ari hoonahaanaiyauvo kaayau vauyauvaara yaata utuduu inna
ausaivommuaararooduu viravai.

23 Vuduu Yisuuva ari ngiaammuauya tunoo: Na kua kutaavai ngii giaa
ngii miaunoo. Vaidi kaayau hoonahaana suvuaivo Anutuuqo gioonna
kiaapuuyara dira yoosinnaivaki kuanaree kiaa iikio kaayauma inna
mmuaararainoo. 24 Na kava ngii giaa ngii miaunoo. Puara pinaivaa
nnutuuvo kameraivo kuatiri aataruuvaki kuanaree kiaa iikio inna
mmuaararainoo. Vaidi kaayau hoonahaana suvuaivo Anutuuqo gioonna
kiaapuuyara dira yoosinnaivaki kuanaree kiaa iikio kaayauma inna
mmuaararainoo, 25 tuduu rikiada ari ngiaammuauya ii kua ivaa rikiada
pinaama nnikiaraida inna tunoo: Mo dee gioonna kiaapuvoono Anutuuqaa
yoosinnaivaki aikiooma kuanarannee? 26 tuduu rikioo Yisuuva iya too
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vainno tunoo: Mmatayaa diaiya Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira
yoosinnaivaki hama yopeema ngiarinaidiri kuaaravai. Anutuuqoono
tinai fai iya kuaaravai. Anutuuqo fai mmuakiaa mmoorivai aikiooma
iinaravaivee, tiravai.

27 Tuduu rikioo Petorooso tunoo: Mo ta ti gioonna nnaakaraiyaata ti
mminnaa mmuakiaayauvaatama pikiada i nnaagiai nookiaunnanoo. Dee
irisaivai ta varaarannee? 28 tuduu rikiooYisuuva iya tunoo: Nakuakutaavai
ngii giaa ngii miaunoo. Anutuuqaa yoosinna karaasaivaki Na Vaidiivaa
Mmaapuuvo fai na kieeta varira mmaata ari vookaraivau varinai ngia
ni ngiaammuauya fai ngia ngiingii kieeta varira mmaata yaakuuvaitana
yukukidiri taaravaitanau varida Isarairaa oyaiya yaakuuvaitana yukukidiri
taaramaara dida vaida yaparakiaaravai. 29 Gioonna kiaapu voovoono ni-
iyara kutaavaivee tiivaara ari nnauyauvaa pikioo ari kata vayaiya pikioo
ari nnunna nnayaiya pikioo ari kaano koovaitana pikioo ari nnaakaraiya
pikioo ari mmataiyauvaa pikioo vioo fai irisai iyauvaanikaraama kava
kaayauneetu (100)varoo tupatupaavariraivaatamavaraanaravai. 30 Itaama
vainai aanna makee kaayau gioonna kiaapu tauraa variaiya fai nnaagiai
variaaravai. Kaayau gioonna kiaapu nnaagiai variaiya fai tauraa variaar-
avaivee, tiravai.

20
Vuainammoori vareerammayaayavai

1 Yisuuva tunoo: Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivo aa na kua
tinara aavaa roosiima vainoo. Heenanaanna tuanaa vaidi vuaina mmoori
nakaaraivo mmoori vareera vaidiiya oro vitaanara kuaivai. 2 Oro iya
tasipamammuaa suai mmuaa sikauvai mminaraivaara kuaivaa kiaa yeena
rau kiada ari mmooriivakira titaikiai kuaavai. 3 Kuaavo ngioo ikian-
naikio oro yoosinna vuutaivaki vaidiiya dida vaida hama mmoori varaiya
too 4 iya tinoo: Ngieetama ni vuaina mmooriivaki vikiai fai na irisaivaa
aikiooma ngii minaravaivee, 5 tikiai rikiada kuaavai. Kuaavo mmoori
nakaaraivo kava vara ranoo ikianna tammaa vioo hannaikio vioo tauraa
iineema mmuaikaraama vaidiiya titaikiai mmooriivaki kuaavai. 6 Iya vida
mmooriivaa varaavo suaivo haatapaanara iikio too mmoori nakaaraivo
kava yoosinna sainai vioo vooya ivaki kati dida vakiaiya too tinoo: Ngia
aaniira ikiannagisanna kati aavau dida vaida hama mmoori varaannee?
7 tikiai rikiada iya inna sai kiaanoo: Hama vaidi voovoono mmooriivaa ti
mmivaivee, kiaavo rikioo ivo iya sai tinoo: Ngieeta ni vuaina mmooriivaki
kuatee, tikiai kuaavai.

8 Yapooma hannaikio rikioo vuaina mmoori nakaaraivo ari mmoori-
ivaara dira vaidiivaa tinoo: Vaidi mmoori vareeraiyara aayanna reenai
nnikiai irisai sikauyauvaa mmianee. Nnaagiai numa mmoori varaiya
tauraa mmiee tauraa mmoori varaiya nnaagiai mmianee, 9 tikio rikioo
aayanna raikiai nnaagiai mmoori varaiya ngiaavo mmuaavai mmuaavai
mmuaavaugiataama sikauyauvaa iya mmiivai. 10Mmikiai tauraa mmoori
varaiya nnida kaayauma varaaraivaara yaata utida mmuaavai mmuaavai
mmuaavaugiataama ngiari sikauyauvaa varaavai. 11 Varada mmoori
nakaaraivaara kaayauma momonaida kiaanoo: 12 Aa nnaagiai aaya kiisa
suai mmooriivaa varaani ta tauraiya paati mmoorivai mmannammanna
varaunnano suaivo paati kieema ti taivaara a irisai mmuaakaraamainna
ti mmiannanoo, 13 kiaavo rikioo mmoori nakaaraivo hanigia vaidi voovai
tinoo: Ni seena-o, a tauraa mmuaa suaivaki mmoori vareera irisai mmuaa
sikauvai vareera kuaivaa ni tasipama yeena rau kiaannavai. Hama na
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i sikauvaa mmuara varaunoo. 14 Ai sikauvaa ee varee kuanee. Na
irisai mmuaakaraivaa ngii miauvaugiataama na vaidi nnaagiai mmoori
varaiyaatama na nini miataivaugiataama mmiaunoo. 15 Na neneenoo ni
sikauvaa mminee tiee fai mminaravee. Ni sikauvaa mminaree tiee fai
na mminaraivo neenoo nakaaraivovee. Na vaidiiya kiisa mmoori varaiya
pinaa sikau mmiauvaara i nnannatainnee? tiivaivee. 16Yisuuva ii kua ivaa
kiaa taika kioo tunoo: Itaama vainai gioonna kiaapu nnaagiai variaiya fai
tauraa variaaravai. Gioonna kiaapu tauraa variaiya fai nnaagiai variaara-
vaivee, tiravai.

Yisuuva ari putinara kuaivaa kava tiravai
(Marakaa 10:32-34; Rukaaso 18:31-34)

17 Yisuuva Yerusareemaivakira vioo varioo ari ngiaammuau yaakuuvai-
tana yukukidiri taaramaatama vida varida iya nnaasu kuaivaa kiaa mmiaa
roo vioo 18 tunoo: Rikiaatee. Ta Yerusareema kuaara iikiaunnanoo. Fai ta
ivaki vikio vaidi voovoono Na Vaidiivaa Mmaapuuvaa vaidi Anutuuqaara
kati puarahudeera kieetaiyaata kuammaannakiaammiraiyaatamakooyaa
ni vitainaravai. Vitainai iya na putinaraivaara kua yeena rau kiada 19ngiari
voopinnaiya mmikiai iya niiyara raida ni ripiida yatari sagaivau ni haara
kiaaravai. Haarakikiai naputino taara suaivaitana taikanai vooma suaivaki
keenaa na diitaanaravaivee, tiravai.

Yakoopaya Yuvuaanaya kaano ivaitanaara Yisuunna yaparairavai
(Marakaa 10:35-45)

20 Tuduu Sevetainna nnaataivo ari mmaapuuvaitana vitoo Yisuunnasi
ngioo varoo inna yuku oyaivaki toorivu yau haroo tunoo: Na i yaparakiau-
vaa iikianee, 21 tuduurikiooYisuuva inna tunoo: Eaaniivaaraniyaparakian-
nannee? tuduu rikioo inna sai tunoo: A gioonna kiaapuuyara dinara
suaivaki aa ni maapu aavaitana kieetavaitana varida vuaivo i yaaku yaadu-
dainningiaa varino vuaivo i yaaku geedainningiaa varinaraivaara makee
ee-oo kianee, 22 tuduu rikioo Yisuuva ngiaammuauvaitana tunoo: Ngia ni
yaparakiaa kua oyaivaa hama ngia arinaima rikiaanoo. Na nnoori toori
kapikaraivaa nnaanara iikiauvakidiri ngieevaitanaata nnaarannee? tuduu
rikiada ngiaammuauvaitana sai tunoo: Fai ta nnaaravaivee, 23 tuduu rikioo
Yisuuva iya sai tunoo: Aikioovai. Ni nnoori toori kapikaraivakidiri fai ngiee-
vaitanaata nnaaravee. Vaidiivaitana vuaivo ni yaaku yaadudainningiaa
varino vuaivo ni yaaku geedainningiaa varinaraivaa hama na nakaaraivaa
roosiima ee-oo tinai ivaitana variaaravai. Ii mmaata ivaitana ni Napoova
vaidiivaitanaani teerama kiaivaitana fai mminai varada variaaravaivee,
tiravai.

24Nnaagiai Yisuunna ngiaammuau saido yaakuuvaitana taara kato vay-
oovaitana kuaivaa rikiooduu kaayauma ivaitanaara iya nnannateeravai.
25Nnannatooduu Yisuuva ari ngiaammuaummuakiaaya aayanna tuduu in-
nasi nnidanuunauduu iya tunoo: Vaangia taavai. Ngiari voopinnaiyakieeta
vaidiiya ngiari seenaiyara yaagueeqama diaani ngiari nnoonnaiya iyara
diaavai. 26 Iya itaama iikiaa aataruuvo sa ngiiisi vakiaivee. Ngiiikidiri vaidi
voovoono ngii kieetavai varinaree tioo mmuakiaaya ngii mmoori vareera
ngiaammuauvai varinaravai. 27 Ngiiikidiri vaidi voovoono ngii tauraavai
varinaree tioo sikaunnaadiri yookaama kioo mmoori varaaneera viteera
ngiaammuauvai varinaravai. 28 Ivo ni roosiima kioo variaivee. Hama
gioonna kiaapuuya ni mmoori varaateeraivaara Na Vaidiivaa Mmaapuuvo
tiiravai. Na mmuakiaa gioonna kiaapuuya mmoori varee iya mminnam-
minnaa maisa irisaivaara putuee iya vitee yoketaivau yapaanaraivaara
tiiravaivee, tiravai.
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Yisuuva vaidi avu huruutauvaitana tuqinneeravai
(Marakaa 10:46-52; Rukaaso 18:35-43)

29 Yisuuva itaa kua kiaa kioo ari ngiaammuauyaatama yoosinna Yerikoo
pikiada vuduu rikiada kaayau gioonna kiaapuuya iya vata rada viravai.
30 Vuduu vaidi avu huruutauvaitana aataru siriivau varida Yisuuva vu-
uvaa rikiada aayanna reeda tunoo: Udaanga-o, Davuitiinna oyaivakidiri
diiteeraikuavee. Tiiyara boo kianee, 31 tuduu rikiada gioonna kiaapuuya
ivaitana yaagueeqama kua pikiaateera tuduu rikiadaata iya puaisakama
aayanna reeda tunoo: Udaanga-o, Davuitiinna oyaivakidiri diiteeraikuavee.
Tiiyara boo kianee, 32 tuduu rikioo Yisuuva aataruuvaudioo vainno ivaitana
tunoo: Ngia aaniivai na ngii iikiaiveeraida kiaannee, 33 tuduu rikiada inna
sai tunoo: Udaanga-o, a tinai teeda ta ti avuuvaitana kava taaravee, 34 tuduu
rikioo Yisuuva ivaitanaara boo tioo iya avuuvaitanau utuduu makee tuduu
ivaitana tuqinnama ngiari avuuvaitana teeda inna nnaagiaivau viravai.

21
Yisuuva Yerusareema vuduu iya innara sirigairavai
(Marakaa 11:1-11; Rukaaso 19:28-40; Yuvuaano 12:12-19)

1 Vuduu Yisuuva ari ngiaammuauyaatama Yerusareema vainima nnida
yoosinnaivaa nnutuuvo Betepakee taapiivaa nnutuuvo Oriveetaivau dida
vauduu Yisuuva ari ngiaammuauvaitana titoo tunoo: 2 Ukuaa yoosinna
ivaki kuatee. Vida akiairaa teekio puara togii kaanaivaa nnuunaivaki
yeena haru kiaivo ngii too vainai yeenaivaa rakuasaa kiada nnaakaraivo
inna tasipama diivaata vitada niisi ngiatee. 3 Fai vaidi voovoono ivaara
vo kua tinaida kiatee: Udaangaivoono aavaitana vitaateera ti titaikiai ta
ngiaunnanoo, kiatee. Fai ngia itaa kua tikio rikioo akiairaama togiivaitana
ngii minaravaivee, tiravai.

4Yisuuva itaa kua tuuvaara nnaaruaa vaidi forofetaivo kua fafaara roovo
ivo tuuvaki kaanairavai. 5Forofetaivo fafaara roo tunoo:

Yoosinna Sioonaa gioonna kiaapuuya
kiaammiee kianee: Taatee.
Ngii kieetaivo tirooma yoketaama
puara togii karaasaivaammookaivau varikio
vitoo ngiiisi nninoo.
Puara togii nnaakaraivaammookaivau
varikio inna vitoo nninoo, kianee.

Forofetaivoono fafaara roo itaa kua tiravai.
6 Ari ngiaammuauvaitana oro Yisuuva iya kiaa mmuuvaa iima kiada

7puara togii kaanaivaata nnaakaraivaatama vitada nnida ngiari yaapaiyau-
vaa togiivaitana mmookaivaitanau yapa kiooduu Yisuuva nnaakaraivaa
mmookaivau karoo variravai. 8 Karoo ivau varioo vioo varuduu kaayau
gioonna kiaapuuya sirigaida varida vooya ngiari yaapaiyauvaa aataruuvau
hooti kiooduuvooya yatari apuuyauvaa rakaukiada aataruuvauhootiravai.
9Hooti kiooduu kaayau gioonna kiaapuuya Yisuunna tauraa vuuyaata inna
nnaagiai vuuyaatama aayanna kiaa rada tunoo: Davuitiinna oyaivakidiri
diitoovoono inna yoketaivovee. Udaanga Anutuuqo inna titooduu tuuvo
nninaraivaara ivo innara yoketaakiaivee. Anutuuqo ngiau aapu variivoono
yoketaivovee, tiravai.

10 Tuduu Yisuuva Yerusareema nnuduu rikiada mmuakiaa gioonna ki-
aapuuya kaayauma innara sirigaida vooya tunoo: Aanna gioononnee?
11 tuduu rikiada vooyaano tunoo: Aanna forofetaa Yisuuvavee. Ivo mmata
Karirayaa vai yoosinna Nasareetaivakidiri nniivovee, tiravai.
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Yisuuva nuunaira nnau pinaivaki viravai
(Marakaa 11:15-19; Rukaaso 19:45-48; Yuvuaano 2:13-22)

12 Tuduu Yisuuva Anutuuqaara nuunaira nnau pinaivaki vioo gioonna
kiaapuuya ngiaammaiyauvaata puara sipisiipaiyauvaatama vooya mmida
irisai sikauyauvaa varooyaatama gioonna kiaapuuya sikau yookaama ki-
ada irisai varooyaatama yaagueeqama titooduu mmaanai viravai. Vuduu
ivo vaidi vooya sikau yanaiyauvaa kiooduu irisai sikau mmuyaiyauvaa
mmuuya parapaaraiyauvaatama vaidi vooya ngiaamma mirunnaiyauvaa
varau yapa kiada vooya mmida irisai sikauyauvaa varooya mmaataiyau-
vaatama rauru sereguatiima kioo 13 iya tunoo: Anutuuqaa kua fafaaraivo
vainno tinoo: Ni nnauvo yaaku vareera nnauvaivee. Fafaaraivo itaa kua
tikiainnaata ngia mmuara furaiya iirayaamaida aavaki iikiaanoo, tiravai.

14 Kiaa kioo ivo ivaki varuduu gioonna kiaapu avu huruutauyaata yuku
maisauyaatama innasi nnuduu iya tuqinneeravai. 15 Tuqinnooduu Anutu-
uqaara kati puarahudeera kieetaiyaata kuammaannakiaammiraiyaatama
tooduu Yisuuva Anutuuqaa mmoori ari vookara ari vookarauyauvaa uu-
vaaraata nnaakaraiya nuunaira nnau pinaivaki aayanna reeda varida
tunoo: Davuitiinna oyaivakidiri diiteeraivo yoketaivovee, tuuvaaraatama
iya Yisuunnara nnannateeravai. 16 Iya innara nnannateeda inna tunoo:
Nnaakaraiya kiaa kuaivaa vaa a rikiaannannee? tuduu rikioo Yisuuva
iya sai tunoo: Na rikiaunoo. Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo: A
kiannaninnaakarayokeeraiyaatannaakarameediiyaatamaUdaangaivaara
kua yoketaivaa kiaavaivee. Kua fafaaraivo itaa kua tiivaa na yaata utuee
rikiaukai hama ngia yaarida rikiaavaivee. 17 kiaa kioo ii yoosinna ivaki iya
pikioo yoosinna Betaniaa vioo ivaki vuru vairavai.

Yisuuva nnaammuayaivaa tuduu aasannairavai
(Marakaa 11:12-14,20-24)

18 Vauvo patauduu Yisuuva ari ngiaammuauyaatama Yerusareema kava
vara ranada nnida varuduu Yisuunna yeenna rauduu 19 tooduu aataru siri-
ivau yatari nnaammuayaivaa roosuuvo duoo vauduu too Yisuuva oro ivaki
buainnonno tooduu hama iiraatauduu mmanna apuvai nnaasu vairavai.
Mmanna apuvai nnaasu vauduu too Yisuuva yatariivaa tunoo: Fai hama
a kava iira vainarakuavee, tuduu too akiairaama nnaammuayaivo aasan-
nairavai. 20Aasannauduu ari ngiaammuauya teeda nnikiaraida tunoo: Ai,
mo dataama kioonno aa yatari aavo akiairaama aasannainnee? 21 tuduu
rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo.
Ngia niiyara kutaavaivee kiaa kiada hama kava taara yaata utiraida na
nnaammuayaivaa kiauko aasannaineema ngieeta mmuaakaraama iikiaar-
avai. Ngia niiyara kutaavaivee kiaa kiada fai ngia atai aataruuvaa iida ari
vookarai aataruuyauvaatama iikiaaravai. Fai ngia aa taapi aavaa kiaara:
Tavagiauruee nnoori haruungaivaki kuanee, tikio fai kuanaravaivee. 22 Fai
ngia niiyara kutaavaivee kiaa kiada mmuakiaa kuavaara Anutuuqaata kua
tida yaaku varaivaa fai ngia varaaravaivee, tiravai.

Yutayaiya Yisuunna ari mmooriivaara
inna yaparairavai
(Marakaa 11:27-33; Rukaaso 20:1-8)

23 Yisuuva kava nuunaira nnau pinaivaki vioo gioonna kiaapuuya
mmayaaya yoketaivaa kiaa mmioo varuduu vaidiiya Anutuuqaara kati
puara hudeera kieetaiyaata vaidi yokovaiyaatama innasi nnida inna ya-
paraida tunoo: Gioono i tikiainna aa mmoori aayauvaa a iikiannannee?



Matai 21:24 50 Matai 21:35

Dee vaidi kieetavoono i tikiai a iikiannannee? 24 tuduu rikioo Yisuuva
iya sai tunoo: Kii neeta vo kuavaara ngii yaparainai fai ngia ni sai tikiai
fai na ivo ni tikiai na iikiauvaara kooyaa ngii giaa ngii minai rikiaatee.
25Gioono tuduu Yuvuaano nnoori apira vaidiivo gioonna kiaapuuya nnoori
apuunnee? Vo Anutuuqoono tuduunno uunnee? Vo vaidi mmatayaiyaano
tuduunno uunnee? tuduu rikiada iya ngiariiki ngiariiki yaparaida tunoo:
Ta dee kuavai sai kiaarannee? Fai ta inna sai kiaara: Anutuuqoono tuduu
Yuvuaano iiravaivee, tikio rikioo mo fai ivo ti sai tinara: Mo aaniira ngia
hama inna kuaivaara kutaavaivee tiravainnee? tinaravaivee. 26 Fai ta
kiaara: Vaidiiyaano tuduuYuvuaano iiravaivee, kiaakiadamofai tagioonna
kiaapuuyara aatuukiaaravai. Mmuakiaa gioonna kiaapuuya Yuvuaanaara
tunoo: Vaidi forofetaivovee, tuuvaara ta iyara aatuukiaaravaivee. 27 Iya
itaa kua kiaa kiada Yisuunna kuaivaa sai tunoo: Hama teeta taunnavaivee,
tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Hama ngia ni kuaivaa sai kiaivaara fai
na hama ngii kuaivaa sai tinaravai. Ivo ni tikiai na ni mmooriivaa iikiau
oyaivaa fai hama na ngii giaa ngii minaravaivee, tiravai.

Yisuuva vaidiivaammaapuuvaitana
mmataama kioo tiravai

28 Yisuuva itaa kua kiaa kioo tunoo: Ngia rikiaavo datainnee? Vaidi
voovoono ari mmaapu taaravaitana tasipama varioo oro mmaapu
ngarunna tinoo: Ni maapu-o, makee oro ni vuaina mmooriivaki varaanee,
29 tikio rikioo ivo inna sai tinoo: Hama ni kuatainoo, kiaa kioo yapooma
nnaagiai varioo rikiaikio inna ausaivo hanigiaikio rikioo kuaivai. 30Kuaikio
koova oro ari mmaapu ngaminna mmuaa kuavai tikio rikioo inna sai
tinoo: Napoo-o, fai na kuanaravaivee, kiaa kioo hama kuaivai. 31Mo dee
ngiaammuauvoonoonno ari koonna kuaivaa rikioo iinnee? tuduu rikiada
iya inna sai tunoo: Ari mmaapu ngaruuvovee, tuduu rikioo Yisuuva iya
sai tunoo: Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Vaidiiya unnakua kiaa
kiada sikau takiisa vareeraiyaata gioonna sabi nuairaiyaatama Anutuuqo
gioonnakiaapuuyaradirayoosinnaivakingii tauraakuaaravai. 32Yuvuaano
nnoori apira vaidiivonumaaataru yoketaivaangii vitauduungia hama inna
kuaivaarakutaavaivee tiravai. Movaidiiyaunnakuakiaakiada sikau takiisa
vareeraiyaata gioonna sabi nuairaiyaatama inna kuaivaara kutaavaivee
tida ausammuduuya hanigieeravai. Ngia iya hanigiada safuuma variraivaa
teeda hama ngia ngiingii mminnamminnaa maisaiyauvaara yaata utida
hanigiada inna kuaivaara kutaavaivee tiravai. Ivaara iyannaadee ngii
tauraa Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira yoosinnaivaki kuaaravaivee.

Yisuuva vuainammoori varooyayaadiri
mmataama kioo tiravai
(Marakaa 12:1-12; Rukaaso 20:9-19)

33 Na kava mmatayaa diaa mminnaa voovaudiri mmataama kiee tinai
rikiaatee. Vaidi voovoono ari vuaina mmooriivaa vara kioo hanikiaivaa
rau kioo hauyauvaa utu kioo vuaina iiraiyauvaa kagigainara soopaivaa
hanuu teerama kioo ari mmoorira haitatuunara saasaaya nnau hokobaivaa
heeka kiaivai. Heeka kioo vaidiiya inna mmooriivaara haitatuuda iira
vooyauvai ngiari mmoori varaa irisaiyauvaa ngiariyara varaateeraivaara
iya kiaa mmi kioo ngieera vo yoosinnaipi varinara kuaivai. 34 Vioo vioo
oro ngieera yoosinnaivaki hara kioo varikio yapooma vuaina iiraiyau-
vaa rasukuaara suaivo vainima nnikio mmoori nakaaraivo ari mmoori
vareera ngiaammuauya vaidi vuaina mmooriivaara haitatuura vaidiiyasi
titaikiai ariini vuaina iira vooyauvai varaara kuaavai. 35 Kuaani teeda
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vuaina mmooriivaara haitatuukiaiyaano iya puaisa utida voovai ripiida
voovai ruputuaavo putikiai voovaayaa sikauyauvaa kagaari kiaavo puti-
vai. 36 Tauraa mmoori nakaaraivo pata ngiaammuaudaa titaa kioo nnaa-
giai kaayau ngiaammuauya titaa kiaikiai vuaina mmooriivaara haitatuuki-
aiyaano mmuaikaraama iya iikiaavai. 37 Iikiaavovo nnaagiai tuanaa
mmoori nakaaraivo ari mmaapu tuanaivaa iyasi titaa kioo tinoo: Fai iya ni
maapu tuanaivaa teeda inna kuaivaa arinaima rikiada hama inna ruputu-
aaravaivee, 38 Kiaa kioo inna titaa kiaikio kuaikiai teeda mmooriivaara
haitatuukiaiyaano inna mmaapuuvaa teeda ngiari kiaa mmi ngiari kiaa
mmiida kiaanoo: Ari koonna mminnaa mmuakiaayauvai varaanaraivo
aa nninoo. Nnikiai ta inna ruputu kikio putinai teeda ta inna mminnaa
mmuakiaayauvai varaaravaivee, 39 kiaa kiada inna utu raririima rada
hanikia mmaanai inna kagaari kiada ruputuaavo putivaivee.

40 Yisuuva itaa kua kiaa taika kioo vaidi kieetaiya yaparainno tunoo:
Fai mmoori nakaaraivo iyasi ngioo dee mmoorivai iya iikiaivaa irisai iya
mminarannee? 41 tuduu rikiada iya sai tunoo: Ivo vaidi maisaiya maisama
ruputinai putikio ari mmooriivaa ari vo vaidi haitatuukiaiya mminai iya
vuaina iiraiyauvo kaanaira suaivau safuuma fai iira saiyauvai ari mmiaar-
avee, 42 kiaa kioo Yisuuva iya tunoo: Vaa ngia Anutuuqaa kuaivaa yaarida
rikiaavaivee. Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo:

Sikau nnau heekeeraiyaano sikau voovai teeda
maisaivaivee kiaa kiada pikiaavai.
Yaagueeqa yatariivaa pupukiaivaammaara
hara kiaa kuabaivaa roosiima
ii sikau ivo nnau ipunnaivaki vaivo
inna yoketaavai.
Udaanga Anutuuqoono iira mmoorivai.
Ta taunnano innammooriivo yoketainno
ari vookarainoo.

Fafaaraivo vainno itaa kua tiivaivee. 43Yisuuva itaa kua kiaa kioo tunoo:
Na ngii giaa ngii miaunoo. Fai Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivaa ngi-
iisidiri ruga kioo vaa iyauvaa varaiyaki iiraiyauvo iyaki vainaraiya faimmi-
naravaivee. 44 (Gioonna kiaapu voovoono ii sikau ivaudiri raa rabarisooma
varoo ivau harurummua kioo vainno fai kaayau ari mmammammuyaivaa
ruaimeemiinaravaivee. Fai ii sikau ivo taikiapa roo gioonna kiaapu voovai
ruputino inna mmamma mmuyai sagia mmuakiaavai ruaimeemiima taika
kiaanaravaivee, tiravai.)

45 Tuduu vaidiiya Anutuuqaara kati puara hudeera kieetaiyaata Fari-
saiyaatama Yisuuva mmatayaa diaa mminnaivaudiri mmataama kioo tuu
kuaiyauvaa rikiada iva iyara tuuvaa arinaima rikieeravai. 46 Rikiada
ivaara iya inna utuaaree kiaa uuduu gioonna kiaapuuya Yisuunnara foro-
fetaivovee tuuvaara iya aatuuda inna pikieeravai.

22
Yisuuva yaapeeri nneera kuaivaudiri
mmataama kioo tiravai
(Rukaaso 14:15-24)

1 Yisuuva keenaa mmatayaa diaa mminnaa vooyauvunudiri mmataama
kioo tiravai. Ivo iya tunoo: 2Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivo aa na
mmataama kiee tinara kua aavaa roosiivai. Yoosinna voovakinnaa kieeta
voovoono ari mmaapuuvo nnaata vareera suaivaki pinaa buusavai iivai.
3 Iima kioo ari mmoori vareera ngiaammuauya titaikiai vaa mmuaanaa
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buusa nnaara kuaivaa kiaa mmii vaidiiyara aayanna raani hama iya
ngiataikiai 4kava ari ngiaammuau vooya iyasi titoo tinoo: Tauraa kiaammi-
aiya kiaa mmida kiatee: Rikiaatee. Vaa na ni buusaivaa teerama kiaunoo.
Vaa na ni puara burimakau ooraiyauvaata nnammari rai nnaakaraiyau-
vaatama ruputu kiee mmuakiaa yeennaiyauvaa teerama kiaunoo. Numa
buusaivaa nnaatee, kiatee. 5 Ivo itaa kua tikiai rikiada oro kiaammiaani iya
rikiadaata hama nniraida ngiari mmooriiyauvaara yaata utida voovai ari
mmoorira vioo kiaikio voovai ari sikau vareera mmooriivaki vioo kiaivai.
6 Iya mmoorira vida variaani homoraa vooya inna ngiaammuauya utu
kiadavaidakaayaumaisammooriivaa iyammida iyaruputuaaniputuaavai.
7 Putuaavo vaidi kieetaivo rikiaikio inna ausaivo pinaama nniitaraikio ari
rapirangiaammuauya titaikiai vida iya ruputuaavaidiiya irisai ruputu taika
kiada iya yoosinnapinaivaa ikiammuturukiaavai. 8Mmuturukiaavo rikioo
vaidi kieetaivo ari mmoori varoo ngiaammuau vooya tinoo: Vaa na buu-
saivaa teerama kiaunoo. Vaidi na yaparakiauya ngiari variaivaa irisaivaa
fai deevaudiri vara nnaarannee? 9 Aanna ivaara oto aataru pinaiyauvunu
buaama rada nuaida teekiai gioonna kiaapuuya ngii teeda vaikiai teeda aa
buusa aavaa numa nnaateera kiatee, 10 tikiai rikiada ari ngiaammuauya
aataruuyauvunu nuaida varida mmuakiaa gioonna kiaapu yoketaiyaata
maisaiyaatama buaida taani iya teeda vakiaani vitada numa buusa nneera
nnauvaki kiaani suvuai kiada variaavai.

11 Variaavo rikioo vaidi kieetaivo numa gioonna kiaapuuya haitatuuma
taikio mmuaa vaidivoono hama yaapeeri nneera buruqa yoketaivaa raira
kiaivo iya tasipama varikio too inna tinoo: 12 Ni seena-o, i dataikiai e
aavaki hama yaapeeri nnaara raira buruqa yoketaivaa rau varee numa
variannannee? tikio rikioo hama inna kua sai tira kua seemuaa hara
kioo varivai. 13 Varikio too kieetaivo ari mmoori vareera ngiaammuauya
tinoo: Inna yuku yaakuuvau yeenaadiri ranaa rau kiada utu raririima
mmaanai kagaari kikio upisiivaki variaivee. Ii yoosinna upisi ivaki gioonna
kiaapuuya varida teekio iya nnannateenai fai ngiari avaiyauvaa hakutikio
iya ausaiyauvo mmuaarareenai rataaravaivee. 14 Yisuuva itaa kua kiaa
kioo tunoo: Anutuuqo kaayau gioonna kiaapuuya maavee tioo kiisakiangii
nnaasummatainno vitaivaivee, tiravai.

Vaidiiya sikau takiisaivaara Yisuunna yaparairavai
(Marakaa 12:13-17; Rukaaso 20:20-26)

15 Tuduu vaidi Farisaiya Yisuuva kuaivaa koonnama tioo haruruaiveera
kuaivaa kiaa teerama yeena rau kiada 16 iya nnaagiai nuaira vooyaata
Herootaa nnaagiai nuaira vooyaatama titooduu oro inna yaparaida tunoo:
Vitaira-o, vaa ta i taunnavai. A kua kutaa tira vaidikuavee. A Anutuuqaa
mmoori aataruuvaa safuuma mmuakiaa gioonna kiaapuuya kiaa mmiee
iya aiyara yaata utuaivaara hama a pinaama yaata utuannavai. Vaidi
kieetaiyaraata vaidi kuminaiyaraatama a mmuaavaugiataama yaata utu-
annaivaara iya aiyara yaata utuaivaara hama a yaata utuannavai. 17 Aa
kua ta i yaparakiaunna kua aavaa yaata utuee sai ti kiaa ti mmianee.
Roomaaya kieetaivaasi ta sikau takiisa yapaara aataruuvo yoketaa aataru-
vainnee? Vara hama yoketaa aataruvainnee? 18 tuduu Yisuuva iya in-
nara nnannatooduu inna iida taaree kiaa uuvaa too iya tunoo: Ngia vaidi
huoobavainna unnakua nnaamuruyavee. Ngia aaniira ni iida taaree kiaa
numa ni iikiaannee? 19 Takiisa yapaa sikau voovai ni vitaakiatee, tuduu
rikiada sikau mmuyai voovai varada inna mmuduu too 20 tunoo: Aanna
giaakieetavaimmannammannaavainnovainnee? Aannagiaannutuvainno
vainnee? 21 tuduu rikiada iya inna sai tunoo: Mo Roomaaya kieetaivaa
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mmannammannaivoota inna nnutuuvootama ivau vainoo, tuduu rikioo
Yisuuva iya sai tunoo: Mo Roomaaya kieetaivaa mminnaiyauvaa safuuma
ari mmiatee. Mo Anutuuqaa mminnaiyauvaa safuuma Anutuuqaa ari
mmiatee, 22 tuduu rikiada iya nnikiaraida inna pikiada viravai.

Satuukaiyaano putiraiya kava diiteeraivaara Yisuunna yaparairavai
(Marakaa 12:18-27; Rukaaso 20:27-40)

23 Vuduu mmuai suaivaki vaidi Satuukaiya vaidi putuuyara tunoo: Fai
hama kava diitaaravaivee, 24 tuuyakidiri vooya numa Yisuunna yaparaida
tunoo: Vitaira-o, nnaaru Musiiva tunoo: Vaidi voovoono nnaataivaa vara
kioo hama nnaakaraivaa mmateerainno putino fai ari kataivoono inna
muaadaivaa vara kioo ari vayaannara tuoo nnaakaraiyauvaa mmataanar-
avaivee, tiravai. 25 Aavaki kata vayaa yaaku saivai sainaidiri taaravai-
tana ti tasipama hara kiada varuuvakidiri ngaruuvoono nnaataivaa vara
kioo hama nnaakara mmateerama kioo kati putiravai. Putuduu ngami-
isaivo inna muaadaivaa vara kioo 26 hama nnaakara mmateerama kioo
kati putuduu yaguaavaano kava muaadaivaa vara kioo hama nnaakara
mmateeramakiooputuduummuakiaakataunnannaagiainnaidootammuai
gioonnaivaa vara kiada hama nnaakara mmateerama kiada kati putiravai.
27 Putuduu nnaagiaivau iya gioonnaivootama putiravai. 28 Itaama vaikiai
yapooma gioonna kiaapu putuaiya kava diitaara suaivaki fai gioonnaivo
giaa nnaatavai varinarannee? Mo vaa yaaku saivai sainaidiri taarama ii
vaidi idoono inna vara kiada putiravaivee, tiravai.

29 Tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Ngia koonnama yaata utida itaa
kua kiaanoo. Ngia hama Anutuuqaa fafaara roo kuaivaa arinaima rikiada
hama innayaagueeqaivovaivaa taivaaraidangiakoonnamayaatautida itaa
kua kiaanoo. 30 Fai gioonna kiaapu vaa putuaiya diiteera suaivaki diitada
hama nnaata vaati varaaravee. Fai iya aangeraiya ngiau aapu variaiya
roosiima variaaravee. 31Gioonna kiaapu vaa putuaiya kava diitaaraivaara
Anutuuqo ngii giaa ngii miivaa vaa ngia yaarida rikiaavai. 32 Anutuuqo
Musiinnaata kua tuu kua fafaaraivo vainno tinoo: Na i nnaakukiaiya Aa-
parahaamo Isaako Yakoopainna Anutuuqovee, tiivai. Vaidi taaravooma
nnaaru putuuya inna avuuvauhomovariaivaaraAnutuuqo itaa kua tiravai.
Anutuuqo gioonna kiaapu vaa eeyaara putuaiya hama iya Anutuuqovee.
Ivo gioonna kiaapu variaiya Anutuuqovee, 33 tuduu mmuakiaa gioonna
kiaapuuya Yisuuva tuu kuaivaa rikiada ivaara nnikiarairavai.

Yisuuva kuammaanna tauraanaivaara tiravai
(Marakaa 12:28-34; Rukaaso 10:25-28)

34 Nnikiarauduu Yisuuva ari kuaivaadiri vaidi Satuukaiya avaiyauvaa
ramuunnauvaara vaidi Farisaiya rikieeravai. Rikiada nuunaida varuduu
35 iyakidiri kua mmoori aataru radudeera vaidi voovoono Yisuunna iinno
taanaree kiaa vo kuavai inna yapara ruoo tunoo: 36 Vitaira-o, Anutu-
uqo mmaanna tuu kuaivakidiri dee kua mmaannavoono mmuakiaa kua
mmaanna tiraivaa yaatarainnee? 37 tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo:
I Udaanga Anutuuqaara mmuduuya ruee ai ausa mmuduuya mmuaki-
aavai inna mmianee. Ai vaidi kaanaivaata ai yaata vuatinniivaatama
mmuakiaavai inna mmianee. 38 Ii kua mmaanna tuu ivo tauraa vainno
mmuakiaa kua mmaannavai yaataraivai. 39 Inna inanoo kua mmaanna
tuuvo tinoo: E aiyara tuqinnaannaneema ai seenaiyaraatama tuqinnee
iyara mmuduuya ruanee. Aa taara kua aavaitana eeyaa kua mmaanna
tira kuaivaa yaataraivaitanavee. 40Aa kua mmaanna tuu aavaitanaakidiri
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Anutuuqaammaanna tuukuammuakiaayauvoota forofetaiyakuammuaki-
aayauvootama diiteeravaivee, tiravai.

Anutuuqommataama kioo vaidiivaara Yisuuva tiravai
(Marakaa 12:35-37; Rukaaso 20:41-44)

41 Kiaa kioo Farisaiya ivaki nuunaida varuuya Yisuuva iya yaparainno
tunoo: 42 Ngia Anutuuqo mmataama kioo vaidiivaara dataa kuaida ki-
aannee? Ivo dee oyaivainnee? tuduu rikiada iya inna sai tunoo: Ivo
Davuitiinna oyaivakidiri diitai vaidivaivee, 43 tuduu rikioo Yisuuva kava
iya yaparainno tunoo: Mo dataama kioo Mmannasa Yoketaivo Davuitiinna
tasipama varuduunno Davuitiiva Anutuuqo mmataama kioo vaidiivaara
Udaangaivovee tuunnee? Davuitiiva tunoo:

44Udaanga Anutuuqoono ni Udaangaivaa tunoo:
A ni yaaku yaadudainningiaa
vaidi nnoonnavai varianee.
Varia ree vinanai fai na tinai
a ai nnammutuaiya yaatara kiaanaravaivee, tiravai.

45Davuitiiva fafaara roo itaa kua Anutuuqo mmataama kioo vaidiivaara
tunoo: Ni Udaangaivovee, tuuvaara hama ivo Davuitiinna oyaivakidiri
nnaasu diiteeravaivee, 46 tuduu rikioo vaidi voovoono hama yopeema inna
kua sai tiravai. Ii suai ivakidiri hama kava vaidi voovoono yopeema vo kua
vooyauvaara inna yaparairavai.

23
Sa kuammaanna kiaammiraiyaata Farisaiyaatama
iikiaiyauvunugiataama iikiatee.
(Marakaa 12:38-39, Rukaaso 11:43,46; 20:45-46)

1 Yisuuva Farisaiyaata kua kiaa taika kioo gioonna kiaapu ivaki nu-
unauyaata ari ngiaammuauyaatama tunoo: 2 Vaidi kua mmaanna kiaa
mmiraiyaata vaidi Farisaiyaatama Musiiva kua mmaanna tuuvaugiataida
ngii giaa ngii miaanoo. 3 Ivaara ngii giaa ngii miaivaugiataama nnaasu
iikiatee. Sa iya iikiaivaugiataama iikiatee. Iyammanna avaiyauvakidiri ngii
giaa ngii mida hama iya iyauvaa iikiaavai. 4 Vaidiiya kaayau mmuaararai
mminnaiyauvaa vaidi vooya mmiaani kumaata apuaivaa roosiima iya
mmuaararai mmooriiyauvaa gioonna kiaapuuya mmi kiada hama ngia-
riita kiisama iya tasipama mmuaararai mmooriivaa varaavai. 5 Gioonna
kiaapuuya iya taateeraivaara nnaasu iya ngiari mmoori mmuakiaayauvai
iikiaavai. Iya Anutuuqaa kuaivaa yanaiyauvunu fafaara raa kiada kiisa
nnaamuruuyauvaki yapa kiada ngiari yaakuuyauvunu raida ngiari tinni-
iyauvunu rau kiada nuaida varida ngiari buruqammitiiyauvaa hokobayau-
vai rapasi kiada iyauvaara sirigama rada nookiaavai. 6 Iya buusaiyauvaa
nneera suaiyauvaki kieetaiya varira mmaataiyauvunura nnaasu mmudu-
uya rida variaavai. Iya nuunaira nnauyauvaki vida mmaata yoketaiyau-
vunura nnaasu mmuduuya rida variaavai. 7 Iya yoosinna aakiaiyauvaki
nookiaani gioonna kiaapuuya iya teeda kua yoketaivaa iyara kiaiyauvaara
mmuduuya ruaavai. 8 Sa ngiiikidiri voovaara nnoonna-o kiatee. Ngia
mmuaakaraama variaanoo. Ngii vitairaivo mmuaavai varinoo. 9 Ngia
vaidi mmatayaiya sa ngii seena voovaara ti nnoonnavaivee kiaa innara
ti napoovavee kiatee. Ngii Gioova mmuaavai ngiau aapu varinoo. 10 Sa
vaidi voovaara ti kieetavaivee kiatee. Ngii kieeta mmuaavai Anutuuqo
mmataama kioo vaidivai varinoo. 11 Ngiiikidiri vaidi voovoono ngii kiee-
tavai varinaree tioo mmuakiaaya ngii mmoori vareera ngiaammuauvai
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varinaravai. 12 Gioonna kiaapu voovoono ariiyara mannaka tiivaa fai
Anutuuqo inna vitoo aduoo yapaanaravai. Fai gioonna kiaapu voovoono
tirooma varioo hama ari nnutuuvaa aruoo yapaivaa fai Anutuuqo vitoo
aruoo yapaanaravai.

Iya unnakua tiraivaara Yisuuva ooqoo tiravai
(Marakaa 12:40; Rukaaso 11:39-42,44,52; 20:47)

13 Ngia vaidi kua mmaanna kiaa mmiraiyaata Farisaiyaatama ngia
huoobavainna unnakua nnaamuru tuanaayavee. Ngii irisai maisaivo
vainoo. Anutuuqogioonnakiaapuuyaradirayoosinnaivaki iyakuaareekiaa
iikiaani ngia uuda rammuaavai. Ngiengieenoo ivaki hama ngii kuataikiai
hama kuaivaara ivaki kuaaree kiaiya uuda rammuaavai. Ivaara ngii irisai
maisaivo vainoo.

14 (Ngia vaidi kua mmaanna kiaa mmiraiyaata Farisaiyaatama
huoobavainna unnakua nnaamuru tuanaayavee. Ngii irisai maisaivo
vainoo. Ngia gioonna muaadaiya nnauyauvaata iya mminnamminnaiyau-
vaatama yokekiaa kiada mmuara raida varidaata ngia ti mannakakiateera
hokobama yaaku varaavai. Ivaara ngii irisaimaisaivo pinaavai vainaravai.)

15 Ngia vaidi kua mmaanna kiaa mmiraiyaata Farisaiyaatama
huoobavainna unnakua nnaamuru tuanaayavee. Ngii irisai maisaivo
vainoo. Ngia vaidi mmuaa voovai ngii mmemmaana kuaiveera
sorovuaraivaa vida karada ngieera yoosinnaiyauvaki nuaida varida
mmoori iikiaavai. Mmoori iida varikio ivo hanigioo ngii ngiaammuauvai
ngii mmemmaana varioo vaa ngia inna iikiaivaara ivo pinaama hanigioo
maisavai varioo ngii mmoori maisaivaa yaataroo itaama ngii roosiima ikia
aakiaivaki kuanara iinoo. Ivaara ngii irisai maisaivo vainoo.

16Ngia avumaisaso, hama ngia tuqinnama teeda gioonna kiaapuuya kiaa
mmiraiyaso, ngii irisai maisaivo vainoo. Ngia kiaanoo: Vaidi voovoono
ari kua kutaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmioo nuunaira nnau pinaivaa
nnutuuvaa tasipama kiaa mmiivo inna hama kua yeena raira kuavai. Fai
ivo ari kua kutaivaa sikau goora mmannaammannaivo nuunaira nnau
pinaivaki vaivaa nnutuuvaa tasipama kiaammiivo inna yeena raira kuavai.
Ivaudiri fai ivo ari kua kutaivaa iinaravaivee. Ngia itaa kua kiaanoo.
17 Ngia avu maisa tuanaa kumimakaso, dee mminnaavoono ari vo mmin-
naavai yaatarainnee? Vara sikau goora mmannaammannaivonnee? Vara
nuunaira nnau pinaivonnee? Hama Anutuuqaa nuunaira nnau pinaivaki
sikau goora mmannaammannaivo vaitiri. Hama ngia ivaara kiaatiri:
Anutuuqaani vai mminnaa yoketaavaivee, kiaatirivee. Anutuuqaa nnau
pinaivoono sikau gooraivo mmannaammannaivaa yaataraivai. 18 Ngia vo
kuavai kiaanoo: Vaidi voovoono ari kua kutaivaa tioo Anutuuqaara puara
hudeera yeena tapiivaa nnutuuvaa tasipama tiivo inna hama yeena raira
kuavai. Ivo ari kua kutaivaa tioo yeena tapiivau kati mmira puaraivo
vaivaa nnutuuvaa tasipama tiivo inna yeena raira kuavai. Ivaudiri fai
ivo ari kua kutaivaa iinaravaivee. Ngia itaa kua kiaanoo. 19 Ngia vaidi
avu maisaso, dee mminnaavoono ari vo mminnaavai yaatarainnee? Kati
mmira puaraivonnee? Vara yeena tapiivonnee? Hama puaraivoono yeena
tapiivau vaitiri. Hama ngia ivaara kiaatiri: Anutuuqaani vai mminnaa
yoketaavaivee, kiaatirivee. Anutuuqaani yapa kiaa mminnaivaa yeena
tapiivoonoyaataraivai. 20 Ivaarainnovaidi voovoonoari kuakutaivaayeena
tapiivaa nnutuuvaata tioo yeena tapiivaaraata puara ivau vaivaaraatama
tiivai. 21Vaidi voovoono ari kua kutaivaa tioo nuunaira nnau pinaivaa nnu-
tuuvaata tioo ivo nuunaira nnauvaaraata Anutuuqo ivaki variivaaraatama
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tiivai. 22Vaidi voovoono ari kua kutaivaa ngiau aapuuvaa nnutuuvaata tioo
ivo Anutuuqaammaataivaaraata ivo ivaki variivaaraatama tiivai.

23 Ngia kua mmaanna kiaa mmiraiyaata Farisaiyaatama ngia
huoobavainna unnakua nnaamuru tuanaayavee. Ngii irisai maisaivo
vainoo. Ngia kiisa mminnaa kapikarai takua roosiiyauvaa yaakuuvaitana
utu kiada vakiaivakidiri mmuaavai Anutuuqaani kiadaataida pinaa
kuaiyauvo Anutuuqaa kua mmaannaivaki vaiyauvaa ngia pikiada hama
iikiaanoo. Ngia hama safuuma ngiingii seenaiyara tuqinnada hama iyara
boo kiaanoo. Ngia hama Anutuuqaara kutaavaivee tida yaagueeqakiaanoo.
Ngia iyauvaa iikiataama vaikiainnaata hama iikiaanoo. Ngia iyauvaa
iidada vo aataruuyauvaa vaa iikiaiyauvaatama iikiatee. 24 Ngia avu
maisaso, hama ngia tuqinnama teeda gioonna kiaapuuya kiaa mmiraiyaso,
fingifaangaivo ngii nnoori tooriivaki vaivaa ngia feena kagaari kiada puara
pinaa kameraivo ivaki vaivaa ngia nnooriivaa tasipama vara romenama
kiaavai. Kiisa aataruuvo fingifaangaivaa roosiima vaivaa ngia arinaima
teeda iikiaavai. Pinaa aataruuvo puara kameraivaa roosiima vaivaa ngia
teeda hama iikiaavai.

25 Ngia kua mmaanna kiaa mmiraiyaata Farisaiyaatama ngia
huoobavainna unnakua nnaamuru tuanaayavee. Ngii irisai maisaivo
vainoo. Ngia ngii pereeta kaapa mmaanaiyauvaa fini kiaavo
yoketaivaa roosiima ngii mmammaiyauvo vaikio ngii aakiaiyauvaki ngii
mminnamminnaa maisaiyauvo suvuainoo. Ngia gioonna kiaapuuya
unnakua kiaa kiada iya hoonahaanaiyauvaa ngiingiiiyara ravisi varada
ngiingiiiyara nnaasu yaata utida koonnakaannama variaavai. 26 E avu
maisa vaidi Farisai tuanaakuavee. A pereeta kaapa aakiaivaki tauraa fini
kiee mmaanaivaata fini kiaannaivaa roosiima i aakiaivaa fini kino too
mmammammaanaivoota yoketaavai vakiaivee.

27 Ngia kua mmaanna kiaa mmiraiyaata Farisaiyaatama huoobavainna
unnakua nnaamuru tuanaayavee. Ngii irisai maisaivo vainoo. Ngia
putuaiya mmata nnauvaa mmaanaivau funnukakiaiyauvaa roosiima vari-
aayavee. Mmata nnau mmaanaiyauvo inna aikiooma vaikio aakiaiyau-
vaki vaidi putuaiya mmamma mmuyai uudaiyauvo vaivai. 28 Itaama
vaineema gioonna kiaapuuya ngii mmamma mmaanaiyauvaa teeda ngii-
iyara kiaanoo: Yoketaayavee, kiaavai. Ngii aakiaiyauvaki unnakuaiyau-
voota mminnamminnaamaisaiyauvootama suvuainoo.

Yisuuva ngiari irisai maisaivaa varaaraivaara
iya kiaammiravai
(Rukaaso 11:47-51)

29 Ngia kua mmaanna kiaa mmiraiyaata Farisaiyaatama huoobavainna
unnakua nnaamuru tuanaayavee. Ngii irisai maisaivo vainoo. Ngia foro-
fetaa putuuyara sikauyauvaadiri iya mmata nnauyauvo yoketaakiaiveera
funnukama yoketaama kiaavai. Ngia gioonna kiaapu safuuma varuuya
putuuyara sikauyauvaadiri iya mmata nnauyauvaa hatata kieeraiyauvunu
funnukama kiaavai. 30 Ngia iyauvaa funnukama kiada kiaanoo: Ta ti
rubu tabeeya varuu suaivaki teeta variaannatiri. Ta hama iyaata iida
forofetaiya ruputuaannaduu pututirivee. 31Ngia itaa kua tuuvaugiataama
ta kooyaa rikiaunnani aanna ngia forofetaiya ruputuduu putuuya uru
nnaakara tuanaiyaida variaanoo. 32 Inna aikioovai. Ngii rubu tabeeya
tauraa iya uuneema ngieeta iidada taika kiaatee. 33 Ngia gioonna kiaapu
maisaso, ngia dataama kiada kua pinaivakidiri ikia aakiaivaki vida fanni-
ima kuaarannee? Ngia maisa mmooriivaa uuvaara fai inna aikioo ivaki
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kuaaravaivee. 34 Ivaara na vaidi forofetaiyaatama vaidi tinni yoketaiyaata
vaidi vitairaiyaatama ngiiisi titanai vikiai fai ngia vooya ruputikiai putikiai
vooya yatari sagaiyauvunu haara kiada vooya ngiingii nuunaira nnauyau-
vaki ripiida ruputua rada vata rada vo yoosinna vo yoosinnaiyauvaki
kuaaravai. 35Ngia itaikio mmuakiaa vaidi yoketaiya kuminayaa ruputuuya
irisaivo fai ngiiiki vainaravai. Nnaaruaa vaidi yoketaa voovai Aveeraa
Kaingo kuminayaa ruputu kiooduu putuduu ivakidiri iima rada nnidada
vaidi voovai Barakiaannammaapuuvaa Sakariaasaa ngia Yutayaiya ruputu
kioovaa irisaivo fai ngiiiki vainaravai. Ngia nuunaira nnau pinaivaki vuduu
yeena tapi Anutuuqaara hudeeraivo sainai vauduu vo atau yoketaa tuanaa
nnau voovai sainai vauduu ngia vuutaivaki Sakariaasaa ruputu kieeravai.
36Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Mmuakiaa vaidiiya kuminayaa
ruputuuya irisaivo aa ngia variaa aaya ngiiiki vainaravai.

Yisuuva Yerusareemaiyarammuduuya riravai
(Rukaaso 13:34-35)

37 Boo, gioonna kiaapu Yerusareemaiyaso, ngia vaidi forofetaiya ruputu-
aaniputuaani gioonnakiaapuuyaAnutuuqongiiisi titeeraiyangia sikauyau-
vaadiri habati kiada ruputuaani iya putuaavai. Kakaraa kaanaivo ari
nnaakaraiyauvaa rupi nuunama ari haayaivaadiri rummua apineema na
airineetu ngii rupi niniisi nuunainee kiaukai ngia niiyara ooqoo kiaavai.
38Rikiaatee. Vaa ngii nuunaira nnau pinaivaa Anutuuqo pikiaikio mmanna
nnauvai vainoo. Vaa Anutuuqo vioo kiaivai. 39Na ngii giaa ngii miaunoo.
Fai ngia hama kava ni taaravai. Fai yapooma ngia niiyara kiaara: Udaanga
Anutuuqo titooduu tuuvo nninaraivaara Anutuuqo innara yoketaakiaivee,
kiaa kiada fai kava ni taaravaivee. Yisuuva itaa kua tiravai.

24
Yisuuva nuunaira nnau pinaivaa havarataaraivaara tiravai
(Marakaa 13:1-2; Rukaaso 21:5-6)

1 Ivo itaa kua kiaa kioo diitoo nuunaira nnau pinaivakidiri pikioo kuanara
uuduu ari ngiaammuauya nuunaira nnau pinaivaki vo nnau vo nnauvaa
inna vitaakiaaraivaara innasi nniravai. 2NumavitauduuYisuuva iya tunoo:
Inna aikioovai. Makee aa ngia nnau aayauvaa taanoo. Na kua kutaavai ngii
giaa ngiimiaunoo. Fai vaidiiyammuakiaa aa nnau aayauvaa havarata taika
kikio rikioo fai hama seena sikau voovai ari seena sikau voovaimmaataivau
tasipama vainaravai. Fai mmuakiaavai havarata taikaanaravaivee, tiravai.

Maisammooriivo nninaraivaara Yisuuva tiravai
(Marakaa 13:3-13; Rukaaso 21:7-19)

3 Nnaagiai Yisuuva taapi Oriveeta ivau hara kioo varuduu ari ngiaam-
muauya ngiarivana innasi nnida inna yaparaida tunoo: Ti kiaa ti mmianee.
A kiannaivo daira suai vainarannee? Dee ari vookarai mmoorivai vainai fai
ta teeda rikiakio a tiinara suaivoota ngiau mmata taikaanara suaivootama
vainima nninarannee? 4 tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Vaidi voovoono
ngii unnakua kiaa kioo aataru maisaivau ngii vita yapeevoora tuqinnama
haitatuukiatee. 5 Fai kaayau vaidiiya mmuaavai mmuaavai nnida ni nnu-
tuuvaa ngiariiyara kiaaravai. Voovoono ngioo tinara: Aanna na Anutu-
uqo mmataama kioo vaidiivoona ngiaunoo, tinai fai kaayau gioonna kiaa-
puuya iya unnakua kiaivaa rikiada kiaara: Kutaa kuavaivee, kiaaravee.
6 Fai ngia gioonna kiaapuuya vainiivau rapiraivaa rikiada ngieera rapira
mmayaayaivaa rikiada sa ivaara nnikiaraida aatuukiatee. Rapiraivonanaa
tauraa vaino too ngiau mmata taikeera suaivo fai nnaagiai nninaravaivee.
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7 Fai gioonna kiaapu voovaki variaiya diitada gioonna kiaapu voovaki
variaiyaatama rapuaaravai. Fai vo kieeta voovoono diitoo vo kieetavaata
rapinara iinai rikiada fai ngiari gioonna kiaapuuya rapuaaravai. Fai ii suai
ivaki vo yoosinna vo yoosinnaiyauvaki aarareeraivo vainai rikiada gioonna
kiaapuuya kaayauma yeennara kiaaravai. Fai vommata vommataiyauvaki
mmataa kuaruuvo utinaravai. 8 Gioonnaivo nnaakaraivaa mmataanara
suaivaki ivo tauraa kiisamanniitareeraivaa varoo nnaagiai pinaamanniita-
reeraivaavaraivai. Ivaa roosiima iqii aataru iyauvonninara suaivaki tauraa
kiisavai vainno nnaagiai fai pinaavai vainaravai.

9 Iqii suai ivaki fai vaidiiya ngii vitada vaidi kieetaiya mmikiai teeda
iya kua pinaivaa ngiiiki yapaaravai. Ngiiiki yapa kiada ngii ripiida ngii
ruputikiai putuaaravai. Ngia niiyara kutaavaivee kiaivaara kaayau gioonna
kiaapu ngiari voopinnaiya ngii teeda hama ngiiiyara mmuduuya ruaara-
vai. 10 Iqii suai ivaki kaayau gioonna kiaapuuya tauraa niiyara yaaguee-
qakiaiya ni pikiada iya seenaiya ngiari nnammutuaiya kooyaa vitaikiai
ngiariiyara ngiariiyara nnannataaravai. 11 Nnannateekiai fai kaayau un-
nakua forofetaiya diitada kaayauma gioonna kiaapuuya unnakua kiaara-
vai. 12 Itaikio kaayau aataru maisaiyauvo vakia roo vioo vioo pinaavai
vainaraivaara kaayau gioonna kiaapuuya mmuduuya rira aataruuvaa fai
pikiaaravai. 13Fai gioonnakiaapuvoovoono innasimmuaararaivo vainoon-
naata yaagueeqama kioo iima roo vioo vioo ari putira suaivo innasi nnino
Anutuuqo inna vitoo yoosinna yoketaivaki yapaanaravai. 14 Anutuuqo
gioonna kiaapuuyara dira mmayaaya yoketaivaa fai gioonna kiaapuuya
varadammuakiaammatavauvida ivaki variaiyakiaammikiaimmuakiaaya
rikiakio nnaagiai fai ngiaummataivo taikaanaravaivee.

Mminnaamaisa ari vookaraivo nninaravaivee
(Marakaa 13:14-23; Rukaaso 21:20-24)

15 Fai ngia teekio mminnaa maisai ari vookaraivaara nnaaruaa vaidi fo-
rofetaa Danieero ivaara fafaara roovo Anutuuqaa nnau yoketaa tuanaivaki
dioo vainaravai. Gioonna kiaapuuya aa kuana kiau aavaa yaarida arinaima
rikiaatee. Fai ivo dioo vainai teeda 16 ngia Yutayaa variaiya ngiingii yaatu
aatuuda taapiivaura seenada kuatee. 17 Fai gioonna kiaapu voovoono
ari nnauvaa vainiivau iikiaivo sa ari mminnamminnaivaa varaanara ari
nnauvaki kuaivee. 18 Gioonna kiaapu voovoono ari mmooriivaki iikiaivo
ari yaapaivaa mmoori tooyaivau yapa kiaivaa sa kava vara ranoo vioo
ivaa varaivee. 19 Boo, iqii suai ivaki gioonna nnaakara sunnaakiaiyaata
gioonna nnaakara meedi ruaiyaatama kuaaraivo iya mmuaararainaravai.
20 Vati pinaa rira suaivakiaata vaidiiya kati varira suaivakiaatama vivoora
kiaa yaaku varaatee. 21 Iqii suai ivaki kaayau maisa mmuaararaivo ari
vookaraivai vainnommuakiaammuaararaivo gioonna kiaapuuyaki vaivaa
yaataraanaravai. Nnaaru Anutuuqo ngiau mmata uu suaivaki varuuya
varia rada nnidada makee aa suai ta variaunnaivaki variaiya hama kaayau
maisa mmuaararaivo itaama vaivaa taavaivee. Fai yapooma variaaraiya
hama itaama vai mmuaararaivaa taaravai. 22 Iqii suai ivaara Anutu-
uqo paanna suaivai mmataama kioo tiravai. Fai hama paanna suaivaa
yapa kinai gioonna kiaapuuya putu taikaaravai. Anutuuqo ariiniee kiaa
mmataama kiooyara yaata utuoo suaivaa paannavai yapa kieeravai.

23 Fai iqii suai ivaki gioonna kiaapu voovoono ngii tinara: Taatee. Anu-
tuuqo mmataama kioo vaidiivo aavaki varinoo, tinai sa inna kuaivaa
rikiaatee. Fai voovoono tinara: Iqiivaki varinoo, tinai sa inna kuaivaa
rikiaatee. 24 Fai unnakua vaidi vooya nnida voovoono ariiyara tinara: Na
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Anutuuqo mmataama kioo vaidiivoona ngiaunoo, tinaravai. Fai itaa kua
kiaaraiya ari vookara ari vookarai mmooriiyauvaa iikiaaravai. Anutuuqo
gioonna kiaapuuya ariiniee kiaa mmataama kiaiya unnakua kiaa kiada iya
iida aataru maisaivau iya vita yapaaraivaara iya ari vookara ari vookarai
mmooriiyauvaa iikiaaravai. 25 Rikiaatee. Na aanna iya iikiaaraivaara
mmuaanaa ngii giaa ngii miaunoo.

26 Fai iya ngii kiaara: Taatee. Anutuuqo mmataama kioo vaidiivo koo
mmuyai gaanga mmataivau varinoo, tikiai sa oro taatee. Fai iya kiaara:
Nnau aakiaa voovaki varinoo, tikiai sa iya kuaivaa rikiaatee. 27 Suai raari
raivakidiri saneetuuvo ngioo suai haatapeeranni vioo akiairaama tipannu-
uma kiaivaa roosiima Na Vaidiivaa Mmaapuuvo itaama mmuaakaraama
tiinaravee.

28Vaidi putiivaa nnabaivo vaivaki hemoonnaiya nuunaida hatoka nnaara
puru variaavaivee, tiravai. Ivaa roosiima mmuakiaa yoosinnaiyauvaki
gioonnakiaapuuyanuunakiaivaki ari tiinaraivaaraYisuuva itaakua tiravai.

Yisuuva kavammatayaa tiinaraivaara tiravai
(Marakaa 13:24-27; Rukaaso 21:25-28)

29 Yisuuva itaa kua kiaa kioo tunoo: Iqii suai ivaki maisa
mmuaararaiyauvo taikakino tooakiairaino fai suaivongiooupisiima tukioo
vaino too kuraagaivo nnino hama mmeekiaivo teeno too aakiapuaiyauvo
ngiauvaudiri tasukua roo tuoo vino yaagueeqa mminnamminnaa ngiau
aapu vaiyauvo ngiari aataru nuairaiyauvaa pikiada sabi kuaaravai. 30 Ii
suai ivaki Na Vaidiivaa Mmaapuuvo tiinara atauvo ngiauvau vainaravai.
Vainai teeda mmuakiaa gioonna kiaapu mmatayaa vo kua vo kua kiaiya
ratada varida teekiai Na Vaidiivaa Mmaapuuvoono ngiau aapu nama
aakiaidaadiri ni yaagueeqaivoota kaayau ari vookaraimmeekiaivootamani
tasipanai tiinaravai. 31Na tiinonoomaivopinaamaakua tinai na aangeraiya
titanai teeda iya mmuakiaa yoosinna nuaida suai raari raipinnai vida suai
haatapaipinnai vida tooya sainai vida tooya sainai vida gioonna kiaapu na
niniiniee kiaammataama kiauya rupi nuunama vitada niisi ngiaaravee.

Yisuuva nnaammuayaivaudiri mmataama kioo tiravai
(Marakaa 13:28-31; Rukaaso 21:29-33)

32Na yatari nnaammuayaivaudiri mmataama kiee tinai ngia tuqinnama
rikiaatee. Nnaammuayaivo mmunni raikiai ngia teeda kiaanoo: Nuanu-
uvo vainima nnikioonno mmunni rainoo, kiaavai. 33 Mmuaikaraama ii
na ngii giaa ngii miau kua iyauvaa kaanaiyauvaa ngia teeda rikikio na
tiinara suaivo inna vaa vainima vainoo. 34 Na kua kutaavai ngii giaa ngii
miaunoo. Gioonna kiaapu aanna makee variaa aaya hama putiraida homo
varikio suaivo nnino ii aataru iyauvo fai vainaravai. 35 Ngiau mmataivo
fai taikaanaravaivee. Ni kuaivo fai hama taikaanaravai. Fai tupatupaa
vainaravaivee.

Hama voovoono na tiinara suaivaa too rikiaivai
(Marakaa 13:32-37; Rukaaso 17:26-30,34-36)

36 Hama gioonna kiaapu voovoono na tiinara suaivaa too rikiaivai.
Aangeraa ngiau aapu variaiyaatama hama teeda rikiaavai. Na inna
Mmaapuuvo neetama hama tee rikiauvai. Ari ni Napoovaano nnaasu
too rikiaivai. 37 Na Vaidiivaa Mmaapuuvo kava tiinara suaivo Nuvuaava
varuu suaivaa roosiima vainaravai. 38 Nnaaru hama nnooriivo mmata
mmuakiaavai rapodaa taika kioo suaivaki gioonna kiaapuuya yeennaiyau-
vaa nneeda nnooriivaa nneeda nnaata vaatiivaa vareeraivaara yaata utu
kiada vaidada Nuvuaava nnooriyaa nuaira nnauvaki vuu suaivaki iya
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homo itaidada 39 iya hama nnooriivo iya raputu taikaanara kuaivaa ari-
naima rikiooduu nnooriivo ngioo iya raputu taika kieeravai. Iya itaama
varuneema Na Vaidiivaa Mmaapuuvo kava tiinara suaivaki fai gioonna
kiaapuuya mmuaikaraama kumimakaida variaaravee. 40 Ii suai ivaki taara
vaidivaitana mmooriivaki mmooriivaa varakio Anutuuqo fai vuaivaa vitoo
vioo vuaivaa pikioo kuanaravai. 41 Fai gioonna taaravaitana mmuaavau
varida mmoori varakio fai Anutuuqo vuainningiaa vitoo vioo vuainningiaa
pikioo kuanaravai. 42 Ivaaraida haitatuukiatee. Ngia hama ngii Udaan-
gaivo tiinara suaivaa teeda rikiaaraivaara haitatuukiatee. 43 Aa kua aavaa
rikiaatee. Mmuara vareera vaidiivo nnauvaki nninara suaivaa vaa nnau
nakaaraivo rikioo avuuvaa too vaitiri. Mmuara vareera vaidiivo heenaki
ivaki ngioo hama yopeema sipuuvaa rukaitu kioo ngioo vioo mminnam-
minnaiyauvaa mmuara varaitirivee. 44 Ivaaraida mmuaanaa teerakiatee.
Hamangia teeda rikieera suaivaki NaVaidiivaaMmaapuuvo fai kava tiinar-
avaivee.

YoketaammooriivaatamaisammooriivaatamavareeraiyaraYisuuva tira-
vai

(Rukaaso 12:41-48)
45 Dee mmoori vareera ngiaammuauvoono tinni yoketaivaa varoo ari

mmooriivaa hama pikieerainno yaagueeqama nnaasu iinnee? Itai ngiaam-
muauvaa vaidi nnoonnaivo kieetavai inna yapa kiaikio inna nnauvaara
haitatuunno seena ngiaammuauya yeenna nneera suaivaki yeennaiyauvaa
duuyama iya mmiivai. 46 Ivo itaama varikio nnoonna vaidiivo ngieeradiri
vara ranoo numa ari nnauvaki taikio homo yoketaama mmoori varoo
varikio too ngiaammuauvaara inna yoketaivai. 47Na kua kutaavai ngii giaa
ngii miaunoo. Ii ngiaammuau ivaa vaidi nnoonnaivoono ari hoonahaana
mmuakiaayauvaara haitatuura ngiaammuauvai inna yapaanaravai. 48 Fai
ivo maisama varioo ariiyara tinara: Nnoonna vaidiivo hama akiairaama
nninaravee, 49 kiaa kioo ari seena ngiaammuauya ripiinno yeennaiyauvaa
nnoo nnoori kapikaraivaata nnoo ari seena vaidiiya nnoori kapikaraivaa
nneeda kumimakakiaiya tasipama varino 50 fai yapooma hama ivo rikioo
teeraira suaivaki nnoonna vaidiivo nninaravai. 51Ngioo ivo fai inna ruputu
rutaka kagaari kino ivo huooba kua tira unnakua nnaamuruuya variraivaki
kuanaravai. Ii yoosinna ivaki gioonna kiaapuuya varida teekio iya nnan-
nateenai fai ngiari avaiyauvaa hakutikio iya ausaiyauvo mmuaarareenai
rataaravaivee.

25
Yisuuva kiaatanna yaakuuvaitanaayaadiri mmataama kioo tiravai

1 Na tiinara suaivaki Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivo aa na kua
tinara aavaa roosiima vainaravai. Kiaatanna yaakuuvaitana ngiari raa-
maiyauvaa varada kieevatiivaa yaapeeri buusa nneera suaivaki oto inna
sunaara kuaavai. 2 Iyakidiri kiaatanna yaaku saivai yaata duunaya kuaani
kiaatannayaakusaivai tinniyoketaayakuaavai. 3Kiaatannayaataduunaiya
ngiari raamaiyauvaa nnaasu varada hama karasiinaiyauvaatama varada
kuaavai. 4 Kiaatanna tinni yoketaiya ngiari raamaiyauvaata varada ngiari
karasiinaiyauvaatama varada kuaavai. 5 Iya oro varida kieevatiivaara
haitatuuda taavo ivo homo faikaa ngioo varikiai iya vuru raikiai vakiaavai.

6 Vakiaavo rikioo heena tammaikio aayannaivoono iya yuruunno tinoo:
Vaa kieevatiivo nninoo. Diitada oro inna sunada ngiatee, 7 tikiai rikiada
diitada ngiari raamaiyauvaa subi teerama kiaavai. 8 Subi teerama kiaani
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hama teerakiaiyaano vaa teerama kiaiya kiaanoo: Ti raamaiyauvo tasuu-
nara iinoo. Ngiengieeraira karasiinaiyauvaa ti mmikiai ta ti raamaiyauvaki
tusi kuaaravee, 9 kiaani rikiada iya sai kiaanoo: Hameetavee. Fai ngia
tikiai ta ngii mi kiada ngieeta teetama hama karasiinaatainaravai. Ngia
oro karasiinaiyauvaa yookaamakiada ngiingiiyara varadangiatee, 10kiaani
rikiada karasiina varaara vida variaavo kieevatiivo nnikiai vaa teerama
kiaiya inna sunada buusaivaa nnaara vida kiaavo ivo sipuuvaa rau kiaivai.

11Rau kiaikiai nnaagiai kiaatanna saiya kava vara ranada numa kiaanoo:
Udaanga-o, sipuuvaa tiini hatuaanee, 12 kiaavo rikioo ivo iya sai tinoo: Na
kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Hama na ngii tauyavee, tiivaivee.
Yisuuva ii kua ivaa kiaa taika kioo ari ngiaammuauya tunoo: 13 Itaama
vainai tuqinnama haitatuukiatee. Hama ngia na tiinara suaivaa teeda
rikiaavaivee.

Yisuuva ngiaammuauyayaadiri mmataama kioo tiravai
(Rukaaso 19:11-27)

14 Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivo aa na kua tinara aavaa roosi-
ima vainaravai. Vaidi voovoono ngieera vo yoosinnavakira kuanara iinno
varioo ari mmoori vareera ngiaammuauya tikiai innasi ngiaavo rikioo ari
nnau mminnamminnaiyauvaa haitatuukiateera kiaa kioo ari sikauyauvaa
iyammiivai. 15 Ivo iyammoori varaiyauvaammuaavaimmuaavai too rikiaa
kioo ivaara sikauyauvaa yaarummua kioo iya mmiivai. Voovai kaayau
sikauyauvaa (5000) mmi kioo voovai nnoonnama sikauyauvaa (2000) mmi
kioovoovai kiisa sikauyauvaa (1000)mmiivai. Ivo iya itaamammi taikakioo
iya pikioo kuaivai. 16 Kuaikio rikioo ngiaammuauvo kaayau sikauyauvaa
(5000) utiivoono kammannaikio varoo oro vaidi vooya mmikiai varada
ngiari mmoori pinaivaki irisaiyauvaa varada saiyauvaata inna mmikio
too ari sikauyauvunudiri yaatarai sikauyauvaatama vara nuunama utuoo
taikio kaayakaayauma sikauyauvo (10,000) vaivai. 17Nnoonnama sikauyau-
vaa (2000) utii ngiaammuauvoono mmuaikaraama iinnonno kava nnoon-
nama sikauyauvaa (2000) vara nuunaikio vioo kaayau sikauyauvo (4000)
vaivai. 18 Kiisa sikauyauvaa (1000) utiivoono vioo mmataivaki hanuu kioo
nnoonna vaidiivaa sikauyauvaa hauma kiaivai.

19 Iya itaama iima kiada variaavo nnaagiai hokoba suaivo taikaikio
nnoonna vaidiivo ngieeraipidiri numa iyasidiri ari sikauyauvaa varaanara
nniivai. 20 Ngioo taikio ngiaammuau kaayau sikauyauvaa (5000) mmuu-
voono kava kaayau sikau (5000) vooyauvaatama tasipama inna mmioo
tinoo: Nnoonna-o, taanee. A kaayau sikauyauvaa (5000) ni munnaiyau-
vaa na ivaadiri mmoori iikiauko kaayau sikauyauvo (5000) vaiyauvaatama
na vara nuunama utuee i mmiaunoo, 21 tikio rikioo nnoonna vaidiivo
inna tinoo: A ngiaammuau yoketaakuavee. A mmooriivaa yoketaama
iikiannavai. A sikauyauvaa varee iyauvunudiri yoketaama iikiannani iri-
saivaa fai na pinaa mmooriivaara dianeera i yapa kiaanaravai. Numa ni
tasipama variee sirigakianee, 22 tikio vo ngiaammuau voovai nnoonnama
sikauyauvaa (2000) utiivoono numa nnoonna vaidiivaa tinoo: Nnoonna-o,
taanee. A nnoonnama sikauyauvaa (2000) ni munnaiyauvaa na ivaadiri
mmoori iikiauko nnoonnama sikauyauvo (2000) vaiyauvaatama na vara
nuunama utuee i mmiaunoo, 23 tikio rikioo nnoonna vaidiivo inna tinoo:
A ngiaammuau yoketaakuavee. A mmooriivaa yoketaama iikiannavai.
A sikauyauvaa varee iyauvunudiri yoketaama iikiannani irisaivaa fai na
pinaa mmooriivaara dianeera i yapa kiaanaravai. Numa ni tasipama
variee sirigakianee, 24 tikio ari vo ngiaammuau voovai kiisa sikauyauvaa
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(1000) utiivoono numa yokeera vaidiivaa tinoo: Nnoonna-o, na i taukai
a tinni yaagueeqaira nnaamurukuavee. Hama a yeenna hauvaa utuanna
mmooriivakidiri yeenna kaanaivaa varaannavai. A hama mmoori varaan-
naivakidiri yeennaiyauvaa tau varee ngiannavai. 25 Ivaara na aatuuna oro i
sikauyauvaa mmataivaki hau kiauvai. Taanee. Aanna ai sikauyauvoonno
vainoo. Ee varaanee, 26 tikio rikioo nnoonna vaidiivo inna sai tinoo: A
ngiaammuau maisa kati varira nnaamurukuavee. Vaa a kutaa taannani
na hama yeenna hau utuau mmooriivakidiri yeenna kaanaivaa varaun-
nee? Vaa a taannani na hama mmoori varauvakidiri yeennaiyauvaa tau
varee ngiaunnee? 27 Mo inna aikioovai. A itaama yaata utueennainna
a ni sikauyauvaa varee sikau nnaamuruuvaki yapaataama vaikiainnaata
mmataivaki hau kiaannavai. Vaa a sikau nnaamuruuvaki yapa kiaan-
natiri. Na kava vara ranee ngiee sikau nnaamuru nakaaraivaasidiri sikau
kiisaivaatama varautirivee, 28 kiaa kioo vooya tinoo: Aa vaidi aavaasidiri
sikau aayauvaa ravisi varada pinaa sikauyauvaa (10,000) utii vaidiivaa
mmiatee. 29 Gioonna kiaapu voovoono pinaa mmooriivaa varaivaa fai na
kava vo mmoori vooyauvaatama inna mmino rikioo fai kaayauma inna
suvuainaravai. Gioonna kiaapu voovoono hama kaayau mmooriaataivaa
fai kiisammoori innasi vaivaananuma innasidiri ravisi varaanaravai. 30Aa
ngiaammuau kumina varii aavaa varada oto mmaanai upisiivaki kagaari
kiaatee. Ii yoosinna upisi ivaki gioonna kiaapuuya varida teekio iya nnan-
nateenai fai ngiari avaiyauvaa hakutikio iya ausaiyauvo mmuaarareenai
rataaravaivee. Nnoonna vaidiivoono itaa kua tiivaivee, tiravai.

Yisuuva yapoomammuakiaaya ngiari mmooriiyauvaara iya yaparainara-
vai

31Yisuuva itaa kua kiaa kioo tunoo: Na VaidiivaaMmaapuuvo fai na kava
mmatayaa tiinara suaivaki mmuakiaa aangeraiyaatama ni tasipama tiikiai
fai na ari vookaraamayoketaamavariee fai gioonnakiaapuuyaradinaravai.
32 Fai na iyara diee vainai mmuakiaa gioonna kiaapu sainaidi sainaidiri
niisi nnida nuunakiaaravai. Nuunaikiai puara sipisiipa memeeyauvaa
haitatuura vaidiivo ari puaraiyauvaa sainai sainai yapaineema 33 fai na iya
mmuaavai mmuaavai sainai vara yapee sainai vara yapaanaravai. 34 Na
yapa kiee kieetavai diee vaina gioonna kiaapu ni yaaku yaadudainningiaa
diaiya tinara: Ni Napoova ngiiiyara yoketaa kua tiiya nnaaru ngiau mmata
uu suaivaki ivo yoosinnaivaa ngiiini teerama kioovaki numa variatee. 35Na
ni yeenna raikiai variaukai ngia yeennaiyauvaa ni miaavai. Na ni nnoori
raikiai variaukai ngia nnooriivaa nimiaavai. Na voopinnaivo ngiaukai ngia
niiyara tuqinnaavai. 36 Na taguaada variaukai ngia uyira rairaiyauvaa ni
miaavai. Na ni niitaraikiai variaukai ngia numa ni tuqinnaavai. Na oovi
nnauvaki variaukai ngia numa ni taavai. Ivaara ngiiini teerama kioovaki
numavariatee, 37 tinai rikiada fai safuumavariaiyani sai kiaara: Udaanga-o,
daira suai ta i taunnano i yeenna raikiai ta yeennaiyauvaa immiaunnavain-
nee? Daira suai i nnoori raikiai ta nnooriivaa i mmiaunnavainnee? 38Daira
suai a voopinnaavai ngiannani ta aiyara tuqinnaunnavainnee? Daira suai
a taguaada variannani ta uyira rairaiyauvaa i mmiaunnavainnee? 39Daira
suai ta taunnano i nniitaraikiai variannani ta i tuqinnaunnavainnee? Daira
suai a oovi nnauvaki variannani ta oro i taunnavainnee? 40 tikiai rikiee
na kieetaivo sai iya tinara: Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Aa ni
gata vayaa aayakidiri kuminaa voovaara itaama iikiaivo inna niiyaraatama
iikiaavaivee, tinaravai.

41 Fai na itaa kua kiaa kiee gioonna kiaapu yaaku geedainningiaa
variaiya tinara: Anutuuqo hama ngiiiyara yoketaayavee tiiya ni pikiada
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kuatee. Ikiaivo tupatupaa too variraivaki Anutuuqo Sataangaata inna
aangeraiyaatama iyani teerama kiaivaki kuatee. 42 Na ni yeenna raikiai
variaukai hama ngia yeennaiyauvaa ni miaavai. Na ni nnoori raikiai
variaukai hama ngia nnooriivaa ni miaavai. 43 Na voopinnaivo ngiaukai
hama ngia niiyara tuqinnaavai. Na taguaada variaukai hama ngia uyira
rairaiyauvaa ni miaavai. Na ni niitaraikiai variaukai hama ngia numa ni
tuqinnaavai. Na oovi nnauvaki variaukai hama ngia numa ni taavaivee,
44 tinai rikiada fai ni sai kiaara: Udaanga-o, daira suai ta taunnano i
yeenna raikio i nnoori raikiai hama yeennaiyauvaa immida nnooriiyauvaa
i mmiaunnavainnee? Daira suai a voopinnaavai ngiannani hama ta iiyara
tuqinnaunnavainnee? Daira suai a taguaada variannani hama ta uyira
rairaiyauvaa i mmiaunnavainnee? Daira suai i nniitaraikiai variannani
hama ta oro i tuqinnaunnavainnee? Daira suai a oovi nnauvaki variannani
hama ta oro i taunnavainnee? 45 tikiai rikiee fai na sai tinara: Na kua
kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Ngia hama aa kumina aayakidiri voovaara
iikiaaneema hama ngia niiyaraatama iikiaavaivee, 46 tinai rikiada iya irisai
maisaivo tupatupaa vairaivaki vikiai vaidi safuuma variaiya tupatupaa
variraivaki kuaaravaivee. Yisuuva itaa kua tiravai.

26
Vaidiiya Yisuunnammaara kua kiaa yeena rairavai
(Marakaa 14:1-2; Rukaaso 22:1-2; Yuvuaano 11:45-53)

1VaaYisuuva ii kuammuakiaa iyauvaa kiaa taika kioo ari ngiaammuauya
tunoo: 2Vaa ngia rikiaavai. Fai taara suaivaitana taika kinai buusaivaa nnu-
tuuvo Varaigiataivaa nnaara suaivo nninaravai. Nnino fai vaidi voovoono
NaVaidiivaaMmaapuuvaakooyaavaidi kieetaiyanivitainai yatari sagaivau
fai ni haara kiaaravaivee, tiravai.

3 Vaidiiya Anutuuqaara kati puara hudeera kieetaiyaata vaidi Yutayaa
yokovaiyaatama nuunaida ngiari kieeta tuanaivaa nnutuuvo Kayapaanna
nnauvaki hara kiada varida 4haumakinaa Yisuunna vitada ruputikio putu-
aiveeraivaara kua yeena rairavai. 5 Kua yeena raida tunoo: Buusa nneera
suaivaki gioonna kiaapuuya nuunaida iya kumimakaida rapivoora kiaa
hama ta Yisuunna utida ruputuaaravee, tiravai.

Gioonnaivo Yisuunnayaa heenna suuya
suuda yoketaa vuuvaa apiravai
(Marakaa 14:3-9; Yuvuaano 12:1-8)

6Yisuuva yoosinna Betaniaa vioo vaidi voovai nnutuuvo Simoonaa nnau-
vaki hara kioo variravai. Simoonaa mmammaivo buunna hooya mmamma
roosuuvo vaa yoketairavai. 7 Inna nnauvaki Yisuuva yeenna nnoo varuduu
gioonnavoovoonoheenna suuya suudayoketaa vuu sikau tooriivaarapinaa
sikauyauvaadiri yookaamakioovaroonuma innakieetaivau tusaaapiravai.
8 Tusaa apuduu ari ngiaammuauya iva uuvaa tooduu iya nnannatooduu
tunoo: Aaniirainno heenna suuya suuda yoketaa kuai aavaa kuminayaa
tusaa kagaari kiainnee? 9 Ivo ivaa varoo vaidiiya mmiitiri. Irisai sikau
pinaiyauvaavaroogioonnakiaapummannahaipuuyammiitirivee, 10 tuduu
rikioo Yisuuva iya itaa kua tuu kuaivaa rikioo tunoo: Ngia aaniiraida aa
gioonna aavaara itai kuaivaa kiaannee? Iva yamaa aataruvainno ni iinoo.
11Mmanna haipu gioonna kiaapuuya tupatupaa ngii tasipama hara kiada
variaaravaivee. Hama na tupatupaa ngii tasipama varinaravai. 12 Na
putinai ni hakuaaraivaara gioonnaivo mmuaanaa heenna suuyaivaa ni
mmammaivau tusaa apinoo. 13 Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo.
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Mmuakiaa yoosinnaiyauvaki gioonna kiaapuuya ni mmayaaya yoketaivaa
kiaa mmiaa yoosinnaiyauvaki aa gioonna aavo ii mmayaayaivaatama iya
gioonna kiaapuuya kiaa mmikiai rikiada innara yoketaama yaata utuaara-
vaivee, tiravai.

Yutaaso Yisuunna iya vitainaraivaara ee-oo tiravai
(Marakaa 14:10-11; Rukaaso 22:3-6)

14 Yisuunna ngiaammuau yaakuuvaitana yukukidiri taaramaakidiri
voovai nnutuuvo Yutaaso vuai nnutuuvo Isariooto Anutuuqaara kati puara
hudeerakieetaiyasi vioo 15 iya tunoo: FaingiaaaniivainimikiainaYisuunna
kooyaa ngii vitainarannee? tuduu iya sikau mmuaa vaidivai yuku yaaku
taika kiada vo vaidivai yaakuuvaitana yaarummua kiada inna mmiravai.
16Mmi kiooduu too ii suai ivakidiri iva faannama roo varia roo vioo varioo
dee suai tuanaavai nnino rikioo iva Yisuunna kooyaa iya vitainaraivaara
haitatuuravai.

Yisuuva ari ngiaammuauyaata buusa Varaigiataivaa nneeravai
(Marakaa 14:12-21; Rukaaso 22:7-14,21-23; Yuvuaano 13:21-30)

17 Gioonna kiaapu Yutayaiya buusaivaa nneeda hama puuqaira yeen-
naivaata bereetaivaa tasipama huda nneera tauraa suaivaki Yisuunna
ngiaammuauya innasinnida tunoo: Tadeennauvaki vidaVaraigiataabuusa
a nnaanaraivaa aini teerakiaunnannee? 18 tuduu rikioo tunoo: Ngia vidada
oro yoosinna pinaivaki vaidi voovaasi vida inna kiatee: Ti Vitairaivo tinoo:
Ni suaivo vaa vainima nninoo. Na ni ngiaammuauyaatama i nnauvaki bu-
usa Varaigiataivaa nnaaravee, kiatee, 19 tuduu rikiada inna ngiaammuauya
iva tuuvaa rikiada oro buusaivaa teerama kieeravai.

20 Teerama kiooduu heenauduu rikiada Yisuuva ari ngiaammuau yaaku-
uvaitana yukukidiri taaramaatama yeenna nnaara oro varida 21 yeenna
nneeda varuduu Yisuuva iya tunoo: Na kua kutaavai ngii giaa ngiimiaunoo.
Fai ngiiikidiri vaidi voovoono kooyaa ni nnammutuaiya ni vitainaravaivee,
22 tuduurikiadaaringiaammuauyaausaiyauvokaayaumammuaararooduu
mmuaavai mmuaavai inna yaparaida voovoono tunoo: Udaanga-o, vo
neenoonnee? 23 tuduu rikioo Yisuuva sai tunoo: Vaa vaidi voovoono ni tasi-
pamayeennaivaa yavaivakidirimmuaavaugiataa rabuumakioo nnaivoono
kooyaa ni nnammutuaiya ni vitainaravai. 24Na Vaidiivaa Mmaapuuvoono
fai putinaravai. Anutuuqaa yanaivau fafaaraivo vainno ivaara tiivo aanna
makee vainoo. Na Vaidiivaa Mmaapuuvaa vaidi voovoono kooyaa ni
nnammutuaiya ni vitainaraivoono fai irisai maisaivaa varaanaravaivee.
Ii vaidi ivaa hama ari kaano mmataitiri. Hama mmoori maisaivaa iinno
irisai maisaivaa varaitirivee, 25 tuduu rikioo Yutaaso inna nnammutuaiya
kooyaa innavitainaraivoono tunoo: Movitaira-o, neenoonnee? tuduurikioo
Yisuuva inna sai tunoo: Eenoo kiannavaivee, tiravai.

Yisuuva bereetaivaata vuainaivaatama
ari ngiaammuauyammiravai
(Marakaa 14:22-26; Rukaaso 22:14-20; 1 Koridii 11:23-25)

26 Yisuuva ari ngiaammuauyaatama yeenna nneeda varuduu Yisuuva
bereetaivaa vara tu kioo vainno Anutuuqaata kua yoketaivaa kiaa kioo
kusii kioo ari ngiaammuauya mmioo tunoo: Aavaa varada nnaatee. Aanna
ni mmatiivaivee, 27 Tuduu nnooduu iva kava vuaina suuya tooriivaa vara
tu kioo vainno Anutuuqaata kua yoketaivaa kiaa kioo iya mmioo tunoo:
Ngia ivakidiri mmuakiaaya nnaatee. 28 Aanna ni kiauvai. Na kaayau
gioonna kiaapuuyara yaata utuee ni kiauvaa tusaa kino rikioo Anutuuqo
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kua yeena rau kiai karaasa aataruuvo kooyaa vaino ivo iya mminnammin-
naa maisaiyauvaa rugaanaravaivee. 29Na ngii giaa ngii miaunoo. Hama na
aavau kava vuaina suuyaivaa ngii tasipama nnaanaravai. Vo suai voovaki
yapooma ni Napoonna yoosinnaivaki fai na vuaina suuya ari vookaraivaa
ngii tasipama ari vookaraama nnaanaravaivee, 30 tuduu nnaa kiooduu iya
Anutuuqaara kuaru voovai kiaa taika kiada diitada taapi Oriveeta ivaura
viravai.

Petorooso hamavee tinaraivaara Yisuuva kooyaa ari kiaammiravai
(Marakaa 14:27-31; Rukaaso 22:31-34; Yuvuaano 13:36-38)

31Oro ivau varuduu Yisuuva iya tunoo: Aa heena aavaki fai ngiammuaki-
aaya ni pikiada vida raubiriima kiaaravai. Anutuuqaa kua fafaaraivo
vainno tinoo: Anutuuqo tinoo: Na puara sipisiipara haitatuura vaidi-
ivaa ruputu kinai fai sipisiipaiya raubiriikiaaravaivee, tiivaivee. Kua
fafaaraivoono itaa kua tiivai. 32 Fai itaama vainai na putino Anutuuqo
ni tinai na kava diitee neennaadee Karirayaa vinai fai ngia ni nnaagiai
kuaaravaivee, 33 tuduu rikioo Petorooso inna sai tunoo: Ai, hama na i
pikiaanaravai. Fai mmuakiaa ni seena ngiaammuauya i pikikiai fai neenoo
hama i pikiaanaravaivee, 34 tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Na kua
kutaavai i kiaa i mmiaunoo. Turau hama kakaraivo akua tinai fai a
taaravoomaneetu niiyara tinara: Hama na inna tauvaivee, tinaravaivee,
35 tuduu rikioo Petorooso inna sai tunoo: Fai a putinai neeta putinaravai.
Fai hama na aiyara tinara: Hama na inna tauvaivee, tinaravee, tuduu ari
ngiaammuaummuakiaayammuai kuaivaa tiravai.

Yisuuva yoosinna Kisamanii ivaki
yaaku vareeravai
(Marakaa 14:32-42; Rukaaso 22:39-46)

36 Tuduu Yisuuva ari ngiaammuauyaatama yoosinna Kisamanii vioo
iya tunoo: Ngia aavau varikiai na oro hayu vo kammuvaudiri yaaku
varaanaravee, 37 kiaa kioo Petoroosaa vitoo Sevetainna mmaapuuvaitana
vitoo vioo varuduu inna ausaivo kaayauma mmuaararooduu iva yaata
utuuvo ari vookarauduu 38 iva iya tunoo: Mmuaararaivo niiki vaikio ni
ausaivo pinaama mmuaararoo ari vookarainoo. Niiyara aavau varida
haitatuukiatee, 39 kiaa kioo oro kiisama vo kammunni voovau vioo varoo
mmataivaki vainno yaaku varoo tunoo: Ni Napoo-o, vo aataru voovai vainai
mmuaararaivo aa nnoori toori kapikarai aavaa roosiivo niisi nninaraivaara
ooqoo tinopikiaivee. Innaaikioovai. Ni iikiataivaa sa iikianee. Ai iikiataivaa
iikianee, 40 kiaa kioo kava vara ranoo numa tooduu ari ngiaammuaudo
vuru vaida varuduu ivo iya yuruuma kioo Petoroosaa tunoo: Mo dataikiai
ngia hama mmuaa suai voovau niiyara tida avu teeda vakiaannee? 41Ngii
iinno taanaraivo ngiiisi nninarainnoo tida avu teeda vaida yaaku varaatee.
Vaidiivaa mmannasaivo inna iikiataikio nnabaivo muaraagainoo, 42 kiaa
kioo Yisuuva kava oro yaaku varoo tunoo: Ni Napoo-o, aa nnoori toori
kapikarai aavaa fai hama na nneeno mmuaararaivo homo vainaraivaara
inna aikioo eenoo ai iikiataivaa iikianee, 43kiaa kioo kava vara ranoo numa
tooduu ari ngiaammuaudo vurura rusi rusiima rikiada vaa vuru vairavai.

44Vauduu too Yisuuva kava iya pikioo oro vooneetu yaaku varoo mmuai
kuaivaa tiravai. 45 Kiaa kioo kava vara ranoo numa ari ngiaammuaudaa
tunoo: Ngia homooda vuru vaida variaannee? Na Vaidiivaa Mmaapuuvaa
vaidi voovoono vaidi maisa vooya kooyaa ni vitainara suaivo aavaa nninoo.
46 Taatee. Vaidiivo kooyaa ni vitainaraivoono aavaa nninoo. Diitakiai ta
innasi kuaaravee, tiravai.
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Vaidiiya Yisuunna utida ruputuaara iiravai
(Marakaa 14:43-50; Rukaaso 22:47-53; Yuvuaano 18:3-12)

47 Yisuuva homo kua tioo varuduu ari ngiaammuaudo yaakuuvaitana
yukukidiri taaramaakidiri voovai nnutuuvo Yutaaso nniravai. Anutu-
uqaara kati puara hudeera kieetaiyaata vaidi Yutayaa yokovaiyaatama
kaayau vaidiiya titooduu iya paipa avaikarauyauvaata tipaiyauvaatama
utida Yutaasaa tasipama Yisuunnasi nniravai. 48 Yutaaso kooyaa inna
vitainaraivoono vaa mmuaanaa vaidiiya kiaa mmioo tunoo: Ngia teekiai
vaidi na mmootaanara vaidiivo inna ngia vitaara vaidiivovee. Inna puaisa
utuatee. 49 Ivo itaa kua tuuvoono ngioo ngioo numamakee tuduu Yisuunna
tunoo: Vitaira-o, a yoketaama variannannee? kiaa kioo inna mmooteer-
avai. 50 Mmootooduu Yisuuva inna sai tunoo: Ni vuaigo, e aapi iinara
ngiannaivaa iikianee, tuduu rikiada vaidi vooyaano numa Yisuunna puaisa
utu kiada vauduu 51 Yisuunna ngiaammuauyakidiri voovoono ari paipa
avaikarauvaa nnaamuruuvakidiri utu rada kioo Anutuuqaara kati puara
hudeera vaidi kieetaivaa ngiaammuau voovai yaataivaa rutaka kieeravai.
52 Rutaka kiooduu Yisuuva ari ngiaammuauvaa tunoo: Ai paipaivaa vara
ari nnaamuruuvaki kava uyuanee. Mmuakiaa gioonna kiaapuuya paipa
avai karaivaadiri utida gioonna kiaapu vooya ruputuaaraiya fai iyaata irisai
paipa avai karaivaadiri utida iya ruputikiai putuaaravai. 53 Hama ngia
rikiaavai. Ni iikiatainai na ni Napoonnara aayanna tino fai ivo akiairaama
aangeraa hama ngia yopeema yaaruaiya titanai ni utida yoketaivau ni
yapaaravee. 54Mo itaama vainai dataama kioo Anutuuqaa kua fafaaraivo
tuuvaugiataama iya itaama iikiaivaa kaanaivo aanna vainarannee? Hama
fai vainaravaivee, tiravai.

55 Kiaa kioo ivaki nuunauya Yisuuva tunoo: Ngia yaata utida kiaanoo:
Mmuara vareera vaidi roosiivaivee, kiaa kiada paipa avaikaraiyauvaata
tipaiyauvaatama utida ni mmaara ngiaannee? Mmuakiaa suai na ngii
tasipama nuunaira nnau pinaivaki variee ni kua mmayaayaivaa ngii giaa
ngii miaaduu hama ngia ni utiravai. 56 Nnaaruaa vaidi forofetaiya ngia
iikiaivaara fafaara roovaa kaanaivo vakiaiveeraivaara aanna makee ngia
itaama iikiaanoo, tiravai. Tuduu rikiada ari ngiaammuaummuakiaaya inna
pikiada ngiari toovau viravai.

Vaidiiya kua pinaivaa Yisuunnaki yapeeravai
(Marakaa 14:53-65; Rukaaso 22:54-55,63-71; Yuvuaano 18:13-14,19-24)

57 Vuduu vaidi Yisuunna utuuya inna vitada Anutuuqaara kati puara
hudeera kieeta tuanaivaa nnutuuvo Kayapaanna nnauvaki yapa kiada
varuduu vaidi kuammaanna kiaammiraiyaata vaidi yokovaiyaatama ivaki
nuunaida variravai. 58 Varuduu Petorooso ngieeradiri Yisuunna nnaagiai
vioo vioo vaidi kieeta tuanaivaa vagiaamunna aakiaivaki vioo vaidi rapi-
raiyaatama tasipama hara kioo varioo Yisuunna iikiaaraivaa taanaraivaara
ivaki variravai. 59 Varuduu Anutuuqaara kati puara hudeera vaidi kiee-
taiyaata vaidi kua yeena raira mmuakiaayaatama Yisuunna ruputikio
putuaiveera unnakuaivaadiri kua pinaana inna yapaara uuduu 60 kaayau
gioonna kiaapuuya numa innara unnakua tuduu hama kua oyaivootauduu
pikiooduu nnaagiai taara vaidivaitanaano diitada numa tunoo: 61Aa vaidi
aavoono ataa kua tunoo: Na aikiooma Anutuuqaa nnau pinaivaa havarata
kiee taaravooma suaivo taikanai na kava heeka kiaanaravaivee, tiravaivee.
62 Ivaitana itaa kua tuduu rikioo Anutuuqaara kati puara hudeera vaidi
kieeta tuanaivoono diitoo Yisuunna tunoo: Mo iya i kiaani a hama iya kua
saivaa kiannannee? Aa vaidi aavaitana mo dee kuavai aiki yapaavainnee?
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63 tuduu rikiooYisuuvakua seemuaavaruduukavakieeta tuanaivoono inna
tunoo: Anutuuqo ngiau aapu variivaa nnutuuvaa tasipama kua kutaavai
ti kiaa ti mmianee. E Anutuuqo mmataama kioo vaidi Misiaivovee tiee
Anutuuqaa Mmaapu tuanaivovee tiee ti kiaa ti mmianee, 64 tuduu rikioo
Yisuuva inna sai tunoo: Inna a kutaa kuavai kiannanoo. Na ngii giaa
ngii miaunoo. Aanna na variau suai aavakidiri varia ree viee viee nnaa-
giai na varinara suaivakiaatama fai ngia teekiai Na Vaidiivaa Mmaapuuvo
Anutuuqo mmuakiaa yaagueeqaivaa yaataraivaa yaaku yaadudainningiaa
hara kiee variee fai nama aakiaidaadiri tiinaravaivee, 65 tuduu rikioo kieeta
tuanaivo inna kuaivaara inna ausaivo pirisauduu ari uyu rauyauvaa utu
rapasi kioo tunoo: Ivoono Anutuuqaara koonnama kua tiivai. Sa vaidi
vooya kava numa innaki kua pinaa yapaaraivaara yaata utuatee. Ivo ari
avaivakidiri koonnama tinoo: Na Anutuuqaa mmaapuvaivee, tiivaa vaa
ngia rikiaanoo. 66Ngia innara dataamaida yaata utuaannee? tuduu rikiada
iya inna sai tunoo: Ta rikiaunnano ivo koonnama kua tiivaara fai inna
aikiooma ivo putinaravaivee, tiravai.

67 Iya itaa kua kiaa kiada Yisuunna viri nnikiivaki kuaanuuvaa visida
yaaku rurauma utida inna ruduu vooyaano yaaku yapa nneerannidiri inna
rida varida 68 tunoo: Anutuuqo i mmataama kioo vaidi Misiaakuavee tiee
kooyaa ti kiaa ti mmianee. Gioonoonno i ruputiinnee? tiravai.

Petorooso Yisuunnara hama na inna tauvaivee tiravai
(Marakaa 14:66-72; Rukaaso 22:56-62; Yuvuaano 18:15-18,25-27)

69 Iya itaama iida varuduu Petorooso mmaanai vagiaamunna aakiaivaki
hara kioo varuduummoori vareera kiaatanna voovoono numa inna tunoo:
Eetama Karirayaa vaidi Yisuunna tasipama nookiannakuavee, 70 tuduu
rikioo mmuakiaa ivaki varuuya rikiada vauduu Petorooso yaagueeqama
ooqoo tuoo tunoo: A kianna kua oyaivaa hama na arinaima rikiaunoo,
71kiaa kioo oro nnau haayaivaki dioo vauduu vommoori vareera kiaatanna
voovai inna too vainno vaidi ivaki duuya tunoo: Aa vaidi aavo Nasaree-
taa vaidi Yisuunna tasipama nuairaivovee, 72 tuduu rikioo Petorooso kava
yaagueeqama ooqoo tuoo tunoo: Kutaa tuanaavai. Hama iqii vaidi ivaa
na tauvaivee, 73 tuduu kiisa suai taika kiooduu vaidiiya ivaki duuya numa
inna tunoo: Kutaa tuanaa a inna tasipama nookiannavai. A kua kiannaivo
innannuuna roosiinoo, 74 tuduu rikioo Petorooso yaagueeqa kuavai iya kiaa
mmioo tunoo: Na hama kua kutaavai kiautiri. Anutuuqo ni ruputitirivee.
Na kua kutaavai kiaunoo. Hama na tau vaidivaivee, tiravai. Iva tinee tuu
saivaata kakaraivo akua tuduu 75 Yisuuva tauraa inna kiaa mmuu kuaivaa
kava vaa taunnu kioovaa yaata utuoo rikieeravai. Tauraa Yisuuva inna kiaa
mmioo tunoo: Hama kakaraivo akua tirainno kinai rikiee a taaravooma-
neetu niiyara tinara: Hamana inna tauvaivee, tinaravaivee, tuu kuaivaa ivo
kava yaata utuoo rikioommaanai vioo pinaama rateeravai.

27
Vaidiiya Yisuunna vitada Piratuusaasi viravai
(Marakaa 15:1; Rukaaso 23:1-2; Yuvuaano 18:28-32)

1Heenanaanna suaivo nnuduu rikioo mmuakiaa vaidi Anutuuqaara kati
puara hudeera kieetaiyaata Yutayaa yokovaiyaatama nuunaida Yisuunna
ruputuaara kuaivaa kiaa safuuma kiada 2 inna yaakuuvaitanau yeenaadiri
ranaa rau kiada vitada oro Roomaaya kieetaivaa Piratuusaammiravai.

Yutaaso putiravai
(Aposoroo 1:18-19)
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3Mmuduu too Yisuunna nnammutuaiya kooyaa inna vitau vaidiivo Yu-
taaso iya Yisuunna vitada ruputuaara uuvaa too inna ausaivo hanigiooduu
ivo sikauyauvaa vo vaidivai yuku yaakuuvaa taika kioo vo vaidivai yaakuu-
vaitana varoo viooAnutuuqaara kati puarahudeera vaidi kieetaiyaata vaidi
yokovaiyaatama kava mminaree kiaa vioo tunoo: 4 Vaa na mminnammin-
naa maisaivaa varaunoo. Vaidiivo hama mminnamminnaa maisaataivaa
na ngii vitaakiaukai ngia ruputuaara iikiaanoo, tuduu rikiada tunoo: Mo
datainnee? Hama ii mmoori ivo tiiki vainoo. Aiki vainoo. Eenoo ivaara
tuqinnama yaata utuanee, 5 tuduu rikioo Yutaaso nuunaira nnau pinaivaki
sikaudaa kagaari sereguatiima kioo vioo yeenaivaa varoo mmaana haara
kioo vainno putiravai.

6 Ivo vuu saivaata vaidi Anutuuqaara kati puara hudeera kieetaiya
sikauyauvaa poropaarooma varada tunoo: Aa sikau aayauvo vaidiivaa
ruputuaavo irisai putiivaara vai sikauyauvaivee. Ta aayauvaa nuunaira
nnaupinaivaa sikaunnaamuruuvaki yapaaraivaara timmaanna tuukuaivo
ooqoo tiivaivee, 7 kiaa kiada ivaara kuakuaakuaiyauvaa tida yeena rau
kiada kookaraa sikauyauvaa varada mmataivaa hanuu kioo kuu yavaa iira
vaidiivaa mmida inna mmata voovai varada ngiari vo yoosinnaiya numa
varida putikiai ivaki hakuaaraivaara vareeravai. 8 Ivaara aanna makee
gioonna kiaapu Isarairaiya kiaanoo: Kiauvo vau sikauvaadiri yookaama
kieerammatavaivee, kiaavai.

9 Iya ivaa uuvaara nnaaruaa vaidi forofetaa Yirimiaava tuu kuaivo
kaanairavai. Yirimiaava tunoo: Gioonna kiaapu Isarairaiya vaidiivaara
mmataama kiada kagaari kioo sikauyauvo vo vaidivai yuku yaakuuvaa
taika kioo vo vaidivai yaakuuvaitana vooya varada 10 yavaa iira vaidiivaa
mmida inna mmataivaa varaavai. Udaanga Anutuuqoono ivaara ni giaa ni
mivaivee. Yirimiaava itaa kua tiravai.

Piratuuso Yisuunna yaparairavai
(Marakaa 15:2-5; Rukaaso 23:3-5; Yuvuaano 18:33-38)

11 Yisuuva Roomaaya kieetaivaa avuuvau duoo vauduu ivo inna ya-
parainno tunoo: A Yutayaiya kieetakuannee? tuduu rikioo Yisuuva inna
sai tunoo: Yo, inna kutaa kiannanoo, 12 tuduu rikioo vaidi Anutuuqaara kati
puarahudeera kieetaiyaata vaidi yokovaiyaatamakuapinaivaa innaki yapa
kiooduu rikioo hama iya kua sai tirama kioo kua seemuaa variravai. 13Kua
seemuaa varuduu Piratuuso inna tunoo: Aa kua mmuakiaa aayauvaa aiki
yapaiyauvaa vaa a rikiaannannee? 14 tuduu rikioo Yisuuva hama inna kua
voovai sai tuduu rikioo Piratuuso ivaara pinaama yaata utiravai.

Piratuuso Yisuunna ruputuaaraivaara ee-oo tiravai
(Marakaa 15:6-15; Rukaaso 23:13-25; Yuvuaano 18:39-19:16)

15 Vo nuanu vo nuanu buusaivaa nnutuuvo Varaigiataivaa nneera
suaivaki oovi nnauvaki varuu vaidi voovaara gioonna kiaapuuya inna ya-
para ruuvaa Roomaaya kieetaivo mmaanai titooduu tuoo viravai. 16 Ii suai
ivaki vaidi voovai nnutuuvo Paravaaso pinaa mmoori maisaivaa uuvaara
oovi nnauvaki hara kioo variravai. 17Hara kioo varuduu kaayau gioonna
kiaapuuya nuunaida varuduu Piratuuso iya yaparainno tunoo: Dee vaidi-
vaara na sipuuvaa hatuaa kino tuoo ngiiisi kuanarannee? Vo Paravaasaan-
nee? Vo Yusuunna Anutuuqo mmataama kioo vaidiivaannee? tiravai.
18 Kieeta vaidiiya Yisuunnanikaraama variaaree kiaa iya nnannatooduu
kuminayaa Piratuusaasi inna vitada vida kua pinaana inna yapa kioovaa
vaa Piratuuso rikieeravai. Vaa ivo ivaa rikioovaara itaa kua tiravai.
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19 Ivo nnau pinaivaki gioonna kiaapuuya yaparaira mmaataivau homo
hara kioo varuduu ari nnaataivo ngiaammuau voovai kuaivaa kiaa mmioo
titaa kiooduu Piratuusaasi ngioo tunoo: I nnaataivo tinoo: Na heenaki vuru
vaina ii vaidi ivaayaa ruvuaataivaa tauko ni maisainoo. Ivaara ii vaidi
yoketaa ivaa sa vo aataru voovai inna iikianee, tiivaivee, tiravai.

20 Ivo itaa kua tuoo varuduu vaidi Anutuuqaara kati puara hudeera kiee-
taiyaata vaidi yokovaiyaatama gioonna kiaapu nuunauya yaagueeqama
tunoo: Piratuuso ngii yaparainai inna kiaa mmida kiatee: Paravaasaa
mmaanai titano tuoo kuaivee. Tuoo vinai Yisuunna ruputuanee. Itaa kua
kiatee, tiravai. 21 Roomaaya kieetaivo kava iya yaparainno tunoo: Taara
vaidivaitana oovi nnauvaki variaivaitana fai dee vaidivaara na sipuuvaa
hatuano tuoo ngiiisi kuanarannee? tuduu rikiada iya inna sai tunoo:
Paravaasaani sipuuvaa hatuaanee, 22 tuduu rikioo ivo iya sai tunoo: Yisu-
unna Anutuuqo mmataama kioo vaidivaivee ngia kiaivaara na aaniivai
inna iikiaunnee? tuduu rikiada mmuakiaaya sai tunoo: A tinai iya yatari
sagaivau inna haara kiaatee, 23 tuduu rikioo Piratuuso iya avaiyauvaa sai
tunoo: Mo datainnee? Aanii tomedavai ivo iivainnee? tuduu rikiada iya
puaisakama aayanna tida tunoo: A tinai iya yatari sagaivau inna haara
kiaatee, 24 tuduu rikioo Piratuuso hama yopeema iya avaiyauvaa hatokoo
iya kiisa suai rapuaara uuvaa too iya avuuyauvunu nnooriivaadiri ari
yaakuuvaa fini kioo tunoo: Fai ivo putino hama inna kiauvaa irisaivo niiki
vainaravai. Fai ngiingiiiki vainaravai. Ngiengieenoo iikiatee, 25 tuduu
rikiada mmuakiaaya inna sai tunoo: Kii ivo putino inna kiauvo mmaanai
tiinaraivaa irisaivo tiikiaata ti nnaakaraiyakiaatama vakiaivee, 26 tuduu
rikioo Piratuuso tuduu Paravaasaa mmaanai titooduu tuoo iyasi vuduu
Piratuuso ari ngiaammuauya Yisuunna mmuduu rikiada iya inna ripiima
kiooduu rapira vaidiiya Yisuunna yatari sagaivau haara vitada viravai.

Rapira vaidiiyaano Yisuunnara rairavai
(Marakaa 15:16-20; Yuvuaano 19:2-3)

27 Piratuusaa rapira vaidiiya Yisuunna vitada ngiari kieetaivaa nnau
pinaivaki vida ngiari seena rapira vaidi mmuakiaayaata tuduu nnida nuu-
naida innaavuuvaudiravai. 28Didavaida innauyira rairaiyauvaautu ranna
kuasasaama kiada buruqa kookeevaa varada innayaa apu kiada 29 yeena
ooviiyauvaa varada hovekama kiada inna kieetaivau ruvuyu kiada kuasaa
yauvaa varada inna yaaku yaadudaivau yapa kiooduu tu kioo vauduu inna
yuku oyaivaki toorivu yau hara kiada innara rairavai. Innara raida tunoo:
Gioonna kiaapu Yutayaiya kieetakuavee. Tupatupaa varianee, 30kiaa kiada
innayaa kuaanuuvaa visida yauvaa ivo utuuvaa ravisi kiada ivaadiri utida
inna kieetaivau rida variravai. 31Rida varida innara raidada kiada buruqa
kookeevaa utu rabara kiada ari uyira rairaiyauvaa kava inna uyu kiada
vitada yatari sagaivau haara viravai.

Vaidiiya Yisuunna yatari sagaivau haara kieeravai
(Marakaa 15:21-32; Rukaaso 23:26-43; Yuvuaano 19:17-27)

32 Vida varuduu yoosinna Kureenaivakinnaa vaidi voovai nnutuuvo
Simoono iya saidi nniravai. Nnuduu rikiada rapira vaidiiya inna yaakuu-
vaudiri utu raririima rada Yisuunna yatari sagaivaa apuoo kuaiveera inna
tuduu varoo viravai. 33 Iya vuu yoosinnaivaa nnutuuvo Korokataa viravai.
Korokataa nnutuuvaa oyaivo kieeta mmuyaivo ivaki vau yoosinnaivovee.
34 Iya ivaki dida vaida vuaina suuyaivaata kapikarai nnooriivaatama Yisu-
unnammuduu nnaa too pikieeravai.



Matai 27:35 70 Matai 27:54

35 Pikiooduu inna vitada inna uyira rairaiyauvaa rada yapa kiada yatari
sagaivau haara kiada inna uyira rairaiyauvaa varaaree kiaa isareeda yaata-
reera mminnaiyauvaa rootu rootuuda varida yaatarooyaano mmuaavai
mmuaavai innauyira rairaiyauvaa vareeravai. 36Vara kiada ivaki Yisuunna
puruvariravai. 37 Iya kuapinaivaa innaki yapa kioo kuaivaa yatari sagaivau
fafaara reeda inna kieetainningiaa yapa kieeravai. Ii kua ivo vainno tunoo:
Aanna Yisuuva Yutayaiya kieetaivovee, tiravai. 38 Iya mmuara furai vaidi-
ivaitana yatari sagaivaitanau haara kiada vuaivaa vitada Yisuunna yaaku
yaadudainningiaa haara kiada vuaivaa vitada inna yaaku geedainningiaa
haara kieeravai.

39Haara kiooduu gioonna kiaapu yatari saga oyaivau vida nnidaida varu-
uya Yisuunna reeri teeda vaida innara nniki rakaida rakanoo raaranoo tida
40 inna tunoo: A nuunaira nnau pinaivaa havarata kiee kava taaravooma
suaivaki heekaanaravee tunnaikuavee. Mo eenoo ai vitee yoketaivau ya-
paanee. A kutaa Anutuuqaa mmaapukuavee tiee yatari sagaivaudiri reemi
ree tummuanee, 41 tuduu rikiada vaidi Anutuuqaara kati puara hudeera
kieetaiyaata kua mmaanna kiaa mmira vaidiiyaata vaidi yokovaiyaatama
mmuaikaraama innara raida 42 tunoo: Ivo ari vo gioonna kiaapuuya vitoo
yoketaivau yapa kioo hama yopeema ari vitoo yoketaivau yapainoo. Ivo
kutaa Isarairaiya kieetavaivee, kiaa kioo yatari sagaivaudiri reemi roo tiinai
ta teeda innara kutaavaivee kiaaravai. 43 Ivo Anutuuqaara yaagueeqain-
nonno ariiyara tinoo: Na Anutuuqaa Mmaapuvaivee, tiivai. Kii ta teekio
fai Anutuuqo innara mmuduuya ruoo makee inna tino fai kati yoketaama
varinaravaivee, 44 tuduu mmuara furai vaidiivaitana inna tasipama haara
kioovaitanaatamammuaikaraama Yisuunna rakanoo raaranoo tiravai.

Yisuuva putiravai
(Marakaa 15:33-41; Rukaaso 23:44-49; Yuvuaano 19:28-30)

45 Itaa kua tuduu suaivo ikianna tammauduu mmuakiaa mmatavai
heenama kioo vaududuu suaivo hanigiooduu taikeeravai. 46Taika kiooduu
Yisuuva puaisakama aayanna roo ari kuaivakidiri tunoo: Irai Irai rama
savatanii, tiravai. Ii kua ivaa oyaivo ataa kua tunoo: Ni Anutuuqo, ni
Anutuuqo, dataama vaikiai ni pikiaannannee? tiravai. 47 Yisuuva aayanna
tuduu rikiada gioonna kiaapu vooya ivau duuya ivo aayanna tuuvaa rikiada
tunoo: Ivo Irayaannara aayanna tinoo, 48 tuduu rikioo vo vaidi voovoono
akiairauduu seenoo vioo kapuka roosuu mminnaa voovai varoo kapikaroo
nnoori ari vookarauvaa nnutuuvo vinikaivakidiri rabuuma kioo kuasaa
hokobaivau kuru kioo varoo numa yatari saga oyaivaki dioo vainno reeri
Yisuuva ivaa nnaiveera inna mminee kiaa rikiooduu 49 ari seenaiya tunoo:
A ivau iinai ta teekio Irayaava tuma inna vitoo yoketaivau yapaanarannee?
Vara hama inna vitoo yoketaivau yapaanarannee? 50 Iya itaa kua tuduu
Yisuuva kava puaisakama aayanna roo putiravai.

51 Putuduu buruqa pinaivo nuunaira nnau pinaivaki hiruuvo mmutun-
nidiri kereetu varoo oyaivaki tuoo saivai sainai vuduu saivai sainai vi-
ravai. Vuduu mmataa kuaruuvo utuduu oorasauyauvo ruannasituuduu
52Anutuuqo tuduummatannauyauvo feesainnokooyaavauduuAnutuuqaa
gioonna kiaapu vaa putuu vooya kava diiteeravai. 53 Diitooduu Yisuuva
nnaagiai ari putuuvakidiri diitoo suaivaki iya mmata nnauyauvaa pikiada
yoosinna Yerusareemaivaki vuduu kaayau gioonna kiaapuuya iya teeravai.

54 Yisuuva putuu suaivaki rapira vaidiiya kieetaivootama ari rapira
ngiaammuau inna tasipooyaatama homo Yisuunnara puru varida mmataa
kuaru pinaivo utuuvaa teeda ari vookara ari vookarau aataruuyauvo ivaki
vauyauvaatama teeda kaayauma aatuuda tunoo: Aanna kutaa tuanaa
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Anutuuqaa Mmaapu tuanaivovee, tiravai. 55 Tuduu kaayau gioonnaiya
Karirayaadiri Yisuunna nnaagiai nnida innara tuqinnooya ngieeradiri dida
vaida rooru inna teeravai. 56Makataraa gioonna Mariaavaata Yakoopaya
Yoosiipaya kaanoMariaavaatama Sevetainnannaataivootama iya tasipama
dida vaida ivaki rooru Yisuunna teeravai.

Vaidiiya Yisuunna hau kieeravai
(Marakaa 15:42-47; Rukaaso 23:50-56; Yuvuaano 19:38-42)

57Upisipisiinno varuduu rikioo yoosinnaivaa nnutuuvo Arimateyaa vaidi
kaayau hoona suvuauvaa nnutuuvo Yoosiipo nniravai. Iva Yisuunna nnaa-
giai nuaira vaidivai variravai. 58 Varuuvo ivoono oro Piratuusaa Yisuunna
nnabaivaarayaparairavai. YaparauduurikiooPiratuusoaringiaammuauya
tuduu iya Yisuunna nnabaivaa varada Yoosiipaa mmiravai. 59Mmuduu too
varoo yoketaa buruqa poosaivaadiri rurauma kioo 60 varoo oro ari sikau
mmatannaukaraasaivaki yapakieeravai. Ivo vaa arimmaarammatannau-
vaa oora sikau oyaivaki hatata teerama kioovaki yapa kieeravai. Yapa kioo
sikau pinaivaa feena roo keegiaivaki ramuunnaama kioo viravai. 61Vuduu
rikiada Makataraa gioonnaivo Mariaavaata ari ferengaivootama mmata
nnauvaara hara kiada varida rootu teeravai.

Rapira ngiaammuauyammata nnauvaara haitatuuravai
62 Rootu teedada pikiada vida vauya patauduu Yutayaiya buusaivaa

teerama kioo suaivo taika kiooduu vaidi Anutuuqaara kati puara hudeera
kieetaiyaata vaidi Farisaiyaatama Piratuusaasi vida 63 tunoo: Yokeera-o,
ta rikiaunnano Yisuuva unnakua nnaamuruuvo hama putira homo varuu
suaivaki tunoo: Na putino taaravooma suaivo taikanai fai na keenaa di-
itaanaravaivee, 64 tuuvaara ai rapira ngiaammuauya tinai orommata nnau-
vaara taaravooma suai haitatuukiatee. Fai Yisuunna ngiaammuauya numa
inna nnabaivaa hitu varada vida gioonna kiaapuuya kiaara: Vaa Anutuuqo
tikio Yisuuva vaivakidiri diitoo kuaivaivee, kiaarainnoo. Fai iya itaama
iikio nnaagiai iya gioonna kiaapuuya unnakua kiaaraivo tauraa unnakua
kiaivaa yaataraanaravaivee, 65 tuduu rikioo Piratuuso iya tunoo: Ngien-
gieenoo ngiaammuau rapira vooya vitada oro kiada sipuuvaa tuqinnama
rau kikio yaagueeqama vakiaivee, 66 tuduu rikiada vida ivaa keegiaivaki
rummua apira sikauvau uuda raira fafaaraivaa raa kiada ngiari rapira
ngiaammuauya tuduu iya ivaara haitatuuravai.

28
Yisuuva kava diiteeravai
(Marakaa 16:1-10; Rukaaso 24:1-12; Yuvuaano 20:1-10)

1Vaidi Yutayaiyakati varirapinaa suaivo taikakiooduu rikiada Sudaaqaki
suaivo reera kiooduuMakataraa gioonnaMariaavaata ari ferengaivootama
Yisuunna mmata nnauvaa taara viravai. 2 Vidada oro taaree tuduu makee
tuduu rikioo mmataa kuaru pinaivo utuduu rikioo Udaanga Anutuuqaa
aangeraa voovoono ngiau aapuuvakidiri tioo oro sikauvaa keegiaivaki rau
kioovaa feena kioo ivau karoo hara kioo variravai. 3 Varuduu inna oori
nnikiivo hanigioo saneetu roosiima ruvuaahooduu inna buruqaivo poosa
kuainno nama toroomunnaivaa roosiiravai. 4 Itauduu rikiada vaidi mmata
nnauvaara haitatuuraiya innara aatuuda biribiriidammatayaa vida varada
vaidi putuuya roosiima vairavai.

5 Vauduu rikioo aangeraivoono gioonnaivaitanaata kua tioo tunoo: Sa
aatuukiatee. Vaa na rikiaunoo. Ngia Yisuunna vaidiiya yatari sagaivau
haara kiooduu putuuvaaraida buaama rada nookiaanoo. 6 Hama aavaki
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vainoo. Vaadiitaivai. Vaa ivo ivaarangii giaa ngiimiravai. Ivo vaivaki numa
taatee. 7 Teeda akiairaama oro ari ngiaammuauya kiaa mmida kiatee: Vaa
ivo putiivakidiri diitoo ngii tauraa Karirayaa kuanara vioo varinoo. Ngia
oro ivaki inna taaravaivee, kiatee. Inna aikioovai, vaa na ni kuaivaa ngii
giaangiimiaunoo, 8 tuduurikiadaakiairauduummatannauvakidiri pikiada
aatuuda kaayauma sirigama rada seenada Yisuunna ngiaammuauya kiaa
mmiaara nniravai.

9 Nnida varuduu Yisuuva innidanaa saidi numa tunoo: Ngia deepi
kuaaraida kuaannee? tuduu rikiada numa inna yukuuvaitanau utu kiada
vaida ngiari ausa mmuduuyaivaitana inna mmiravai. 10 Mmuduu rikioo
Yisuuva innidanaa tunoo: Sa aatuukiatee. Ni ngiaammuauya Karirayaa
kuateera oro kiaammiatee. Fai iya ivaki vida ni taaravaivee, tiravai.

Rapira ngiaammuauya unnakua tiravai
11Tuduurikiadagioonnaivaitanangiari rikiooaataruuvaunnidavaruduu

Yisuunna mmata nnauvaa haitatuura rapira ngiaammuau vooyaano ngiari
toovaara nnida yoosinnaivaki vaidi Anutuuqaara kati puara hudeera
kieetaiya kiaa mmiravai. 12 Kiaa mmuduu rikiada iyaata vaidi yoko-
vaiyaatama nuunaida kuakuaakuaiyauvaa tida kuaivaa yeena rau kiada
kaayau sikauyauvaa rapira ngiaammuauya mmida 13 tunoo: Gioonna ki-
aapuuya ataa kua kiaa mmiatee: Heenaikiai ta vuru vaida variaunnani
Yisuunna ngiaammuauya inna nnabaivaa numa varada kuaavaivee, kiaa
mmiatee. 14 Fai ngia itaa kua tikio ngii kieetaivo ngii kuaivaa rikianai fai
ta ngiiiyara innaata kua tikio rikioo hama ivo ngiiiyara nnannataanaravee,
15 tuduu rikiada rapira ngiaammuauya ngiari sikauyauvaa varada iya tuu
kuaivaammuakiaa gioonnakiaapuuyakiaammiravai. Aa ta variaunna suai
aavaki homo gioonna kiaapu Yutayaiya ii kua ivaa tida variaanoo.

Yisuuva ari ngiaammuauyaata kooyaa kua tiravai
(Marakaa 16:14-18; Rukaaso 24:36-49; Yuvuaano 20:19-23;
Aposoroo 1:6-8)

16Yisuunna ngiaammuau yaakuuvaitana yukukidiri mmuaavai yoosinna
Karirayaa vidada oro taapi tauraa Yisuuva iya kiaa mmuuvau diravai.
17 Dida vaida tooduu Yisuuva iya too vauduu teeda ngiari ausa mmudu-
uyaiyauvaa inna mmiravai. Mmuduu teeda vooyaano taara yaata utida
tunoo: Vo kutaa Yisuuvannee? Vo hama Yisuuvannee? Iya itaama yaata uti-
ravai. 18Yisuuva numammuakiaaya iya tunoo: Anutuuqommuakiaa ngiau
mmatammooriivaaradirayaagueeqaivaavaanimivaivee. 19 Ivaaraidangia
mmuakiaa yoosinna variaa gioonna kiaapuuya tuqinnama ni kuaivaa kiaa
mmikiai rikiada iya ni nnaagiai ngiaaravaivee. Fai ni nnaagiai nnikiai ngia
iya nnoori apida ni Napoonna nnutuuvaata ni nnutuuvaatama Mmannasa
Yoketaivaa nnutuuvaatama tida iya apuatee. 20 Na kuaivaa ngii giaa ngii
miauvaa iya iikiateeraivaara tuqinnama iya kiaa mmiatee. Neenoo ngii
tasipama tupatupaa varieenana ngiaummata taikeera suaivaki homo fai na
ngii tasipama varinaravaivee. Ivaara yaata utuatee, tiravai.
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Marakaavaano Yisuunnammayaaya
yoketaivaa fafaara reeravai

Marakaava Yisuunna mmayaaya yoketaivaa fafaara roo kuaivo ataama
vaivai. Yisuuva nnutu ruaa vaidivai varioo mmuakiaa mmoori aataru yoke-
taiyauvaa akiairauduu uuyauvaara Marakaava fafaara reeravai. Yisuuva
yoketaa mmooriivaa gioonna kiaapuuya vitauduu iya ivaudiri arinaima inna
teeda tunoo: Ivo nnutu ruaavaivee, tiravai. Ivo ari yaagueeqaivaura mma-
gia maisaiya yaataroo gioonna kiaapuuya mminnamminnaa maisaiyauvaa
rugeeravai. Ivo Anutuuqaa mmaapuvai varioo ariiyara tunoo: Na Vaidiivaa
Mmaapuvaivee, tiravai. Gioonna kiaapuuya kati mmamma dummukiara
yoketaama variateeraivaara Yisuuva iyamminnamminnaamaisaiyauvaa ru-
gaanaraivaara tuoo putiravaivee.

Yuvuaano nnoori apiraivoonommayaayaivaa
iya kiaammiravai
(Matai 3:1-12; Rukaaso 3:1-18; Yuvuaano 1:19-28)

1 Aa Mmayaaya Yoketaa aavo Anutuuqaa Mmaapu Yisuu Kirisiinnara
toosa hara tira mmayaayavai. 2 Ii mmayaaya ivaa nnaaruaa vaidi forofetaa
Yisayaava fafaara reeravai. Yisayaava Anutuuqo ari Mmaapuuvaara tuu
kuaivaa fafaara roo tunoo:

Na titauko nnii vaidiivo aa nninoo.
Fai na i tauraivaannaadee titano vioo
aataruuvaa aini teerama kiaanaravai.

3Fai ivoono koommuyai gaanga voovau
dioo vainno aayanna roo tinara:
Ngia ngii kieetaivaara
aataruuvaa teerairaivaa roosiima
ngii Udaangaivaara teerama kiaatee.
Udaangaivo ngiiisi nninaraivaara
teeraida safuuma kiaatee.

Yisayaavaano fafaara roo itaa kua tiravai.
4Yisayaava fafaara roo kuaivo Yuvuaano nnoori apira vaidiivo uuvaudiri

kaanaivo vairavai. Ivo numa koo mmuyai gaanga voovau dioo vainno
Anutuuqaa mmayaaya yoketaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmioo tunoo:
Ngia ngiingii mminnamminnaa maisaiyauvaa mmooka hanigia mmida
pikikiai na nnooriivaadiri ngii apino Anutuuqo ngii mminnamminnaamai-
saiyauvaa rugaanaravaivee, 5 tuduummuakiaa gioonna kiaapuuya Yerusa-
reemaiyaata vo yoosinna vo yoosinna Yutayaivaki vau yoosinnaiyaatama
Yuvuaanaasi vida ngiari mminnamminnaa maisaiyauvaa Anutuuqaa kiaa
kookieema kiooduu nnoori Yorotaanaivakidiri Yuvuaano iya nnoori apira-
vai.

6 Yuvuaano puara kamera yaasiivaadiri yaapaivaa roosi iima kioo uyu
kioo nnabaivaadiri vausa roosi iima kioo ari tammaivaki rau kioo kaisaivaa
nnoo ngengengoongaivaa suuyaivaa nneeravai. 7 Ivoono gioonna kiaapu-
uya kiaa mmioo tunoo: Vaidi ni nnaagiai nninaraivo nnoonna vaidivai.
Na kiisa vaidivai. Hama na yopeema mmoori vareera ngiaammuauvai
roosiima variee inna yuku nnabaivaitana yeenaivaitana rakuasaa kiee utu
radaanaravai. 8 Na kati mmanna nnooriivaadiri ngii apuaunoo. Ivoono
ni yaataraivoono Anutuuqaa Mmannasa Yoketaivaa tino too ngii aakiaana
varinaravaivee, tiravai.
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Yuvuaano Yisuunna nnoori apuduu Sataango inna yaparairavai
(Matai 3:13-4:11; Rukaaso 3:21-22; 4:1-13)

9 Ii suai ivaki Yisuuva Karirayaa vau yoosinna kiisa Nasareetadiri pikioo
Yuvuaanaasi ngioo nnoori Yorotaana ivaki oro duduu Yuvuaano inna apira-
vai. 10 InnaapukiooduuYisuuvannooriivakidirinumasiriivauduusaivaata
reeri tooduu ngiauvo rusiti varoo vioo sai ngioo sauduu Mmannasa Yoke-
taivo ngiaamma mirunnaivaa roosuuvoono tuoo tuoo innayaa variravai.
11 Innayaa varuduu rikiooduu ngiau aapuuvakidiri Anutuuqaa kuaivo tuoo
tunoo: Na aiyara mmuduuya ruee na i tauko pinaama ni yoketainoo. A ni
Maapu tuanaakuavee, tiravai.

12 Tuduu tuu saivaata Mmannasa Yoketaivo yaagueeqama Yisuunna
titooduu koo mmuyai gaanga voovaura viravai. 13 Oro hara kioo varuduu
taara vaidivaitana yuku yaaku taika kioo suaiyauvaa ivaki varuduu ivo
muaraagakiaiveera Sataango numa inna iinno teeravai. Ii yoosinna ivaki
fayai mmararaa avaikarauya suvuauduu aangeraiya tuma Yisuunna tuqin-
nada haitatuuravai.

Yisuuva tavau vareera vaidi taarama taaramaara tiravai
(Matai 4:12-22; Rukaaso 4:14-15; 5:1-11)

14VaidiiyaYuvuaanaaoovinnauvaki yapakiooduu ivakivaruduuYisuuva
Karirayaa vioo Anutuuqaa mmayaaya yoketaivaa gioonna kiaapuuya kiaa
mmioo 15 tunoo: Anutuuqo mmataama kioo suaivo aa vainima nninoo.
Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira suaivo kiisa suai nninaravai. Ngi-
ingii mminnamminnaa maisaiyauvaa pikiada hanigiada mmayaaya yoke-
taivaara kua kutaavaivee kiatee, tiravai.

16 Yisuuva nnaagiai nnoori haruunga Karirayaa siriivau vioo tooduu
tavau vareera vaidiivaitana Simoono ari kataivo Adiriaasooyarii inna teeda
vaida tavaura nnooriivaki ngiari utua vaaheeyauvaa kagaari kiada tu kiada
vauduu 17 Yisuuva ivaitana tunoo: Ngia ni nnaagiai nnikiai na ni kuaivaa
ngii giaangiiminaingia tavauvareerayaamagioonnakiaapuuyavitadaniisi
ngiatee, 18 tuduu rikiada makee tuduu ivaitana ngiari utua vaaheeyauvaa
pikiada inna nnaagiai viravai.

19 Vida Yisuuva vioo tooduu Sevetainna mmaapuuvaitana Yakoopaya
Yuvuaanaya ngiari kanuuvaki varida ngiari utua vaaheeyauvaa sapiraida
variravai. 20 Sapiraida varuduu Yisuuva ivaitana too suaivaki ni nnaagiai
ngiateera ivaitanaara tuduu ngiari gioonnaata ngiari mmoori varoo vaidi-
iyaatama kanuuvaki pikiada inna nnaagiai viravai.

Vaidiivaaki mmagiamaisaivo topauvaa
Yisuuva titeeravai
(Rukaaso 4:31-37)

21 Iya vidada yoosinna Kapanauma oro varuduu Yutayaiya kati varira
suaivo nnuduu Yisuuva nuunaira nnauvaki vioo gioonna kiaapuuya Anu-
tuuqaa mmayaayaivaa kiaa mmuduu rikiada 22 inna kuaivaa rikiooya
iva tuu kuaivaara kaayauma nnikiarairavai. Hama iva Anutuuqaa kua
mmaannakiaammiraiya roosiima tirainnoari vookarauyaagueeqaivo inna
tasipooduu kua tiravai.

23 Ii suai ivaki vaidiivaa aakiaivaki mmagia maisaivo topauvo nuunaira
nnauvaki ngioo kai tuoo 24 mmagia maisaivo inna kiaa mmuu kuaivaa
tunoo: Yisuu-o, Nasareetaa vaidikuavee. E aaniivai ti iinarainna ngiannan-
nee? A ti ruputu taikaanara ngiannannee? Vaa na i tauvai. A Anutuuqaa
vaidi yoketaa tuanaakuavee, 25 tuduu rikioo Yisuuva yaagueeqamammagia
maisaivaa tunoo: Sa kua tirainna vaidiivaa aakiaivakidiri tiee kuanee,
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26 tuduu rikioo mmagia maisaivo vaidiivaa aakiaivakidiri tuoo kuanara
uuduu ivo pinaama yuku yaaku hannatotauduu mmagia maisaivo inna
aakiaivakidiri kaayauma kai kai tuoommaanai tuoo viravai. 27Tuoo vuduu
rikiada mmuakiaa gioonna kiaapuuya nnikiaraida ngiari yapara ngiari
yaparaida tunoo: Inna aaniivainnee? Inna karaasa kuavainno tiinnee?
Aa vaidi aavo yaagueeqa vaidivai kieeta vaidiaano tirayaama mmagia
maisaiyauvaa yaagueeqama tikiai kuaanoo, 28 tuduu rikiada Yisuuva uu
mmooriiyauvaa gioonna kiaapuuya teeda vida mmuakiaa Karirayaa vau
yoosinnaiyauvaki varuuya kiaammuduu rikieeravaivee.

Yisuuva kaayau nniitarooya tuqinneeravai
(Matai 8:14-17; Rukaaso 4:38-41)

29Yisuuvaata ari ngiaammuaudootama Yakoopaya Yuvuaanaya tasipama
nuunaira nnauvaki pikiada Simoonaya Adiriaasaya nnauvaki safuuma vi-
ravai. 30 Vida tooduu Simoonaa nnummuayaanna nniitarooduu ikiayanaa
tooduummaatayaannaasu vauduu innara Yisuunna kiaammiravai. 31 Inna
kiaa mmuduu rikioo innasi vioo inna yaakuuvaudiri vararu utuduu di-
itooduu ikiayanaivo taika kiooduu yeennaivaa iyammiravai.

32 Hannauduu suaivo haatapooduu rikiada gioonna kiaapu vooyaano
ngiari seena gioonna kiaapu nniitarooyaatama vooya aakiaiyauvaki mma-
gia maisaiyauvo varuuyaatama vitada Yisuunnasi nniravai. 33Mmuakiaa
gioonna kiaapu yoosinna varuuyannidadanuunaida nnau keegiaivaki dida
vauduu 34 Yisuuva kaayau nniitaroo ari vookara ari vookarauya tuqinnoo
kaayaummagiamaisaiya vooya aakiaiyauvaki varuuya tuduu pikiada vira-
vai. Mmagia maisaiya Yisuunna arinaima toovaara iya kua tivoora Yisuuva
iya ooqoo tiravai.

Yisuuva Karirayaiyammayaaya yoketaivaa
kiaammiravai
(Rukaaso 4:42-44)

35 Heenanaanna upisi saivaata Yisuuva diitoo nnauvaa pikioo yoosin-
naivaata pikioo oro kumina mmata voovau varioo yaaku vareeravai.
36YaakuvaroovaruduuSimoonoari saiyaatamadiitadavida innarabuaama
rada nuaida tooduu 37 iva iya too vauduu teeda inna tunoo: Mmuakiaaya
aiyara buaama rada nookiaanoo, 38 tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo:
Pikiada nnikiai ta aa yoosinna vaini vai aayauvaki kuaaravee. Anutuuqaa
mmayaaya yoketaivaa iyaatama fai na kiaa mminaraivaara kuaaravee.
Na iyaatama kiaa mminaraivaara tiiravaivee, 39 kiaa kioo ivaki pikioo
mmuakiaa yoosinnaiyauvo Karirayaa vauyauvaki vioo ngiari nuunaira
nnauyauvaki Anutuuqaa mmayaaya yoketaivaa gioonna kiaapuuya kiaa
mmioommagia maisaiyauvaa tuduu iyakidiri tiida viravai.

Yisuuva buunna hooyammamma roosuuvaa tuqinneeravai
(Matai 8:1-4; Rukaaso 5:12-16)

40Vaidi voovaimmammaivo buunna hooyammamma roosuuvoono Yisu-
unnasi numa toorivu yau haroo yaagueeqama inna yaparainno tunoo: A ni
mmammaivaa tuqinnaanaree tiee aikiooma tuqinnaanaravaivee, 41 tuduu
rikioo Yisuuva pinaama innara boo tioo ari yaakuuvaa reeti innayaa utuoo
tunoo: Fai na i tuqinnaanaravai. Na tino i mmammaivo yoketaakiaivee,
42 tuduu tuu saivaata buunna hooya mmamma roosuuvo taikooduu kati
hara kioo variravai. 43 Kati hara kioo varuduu Yisuuva kua yaagueeqama
innaata tuoo akiairauduu inna titoo 44 tunoo: Sa viee aavaara gioonna
kiaapu voovai kiaammianee. Akiairaama Anutuuqaara kati puara hudeera
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vaidiivaa ai mmammaivaa inna vitaakianee. I mmammaivo yoketaivaara
nnaaruaa vaidi Musiiva tuuvaugiataama puara sipisiipaivaa kati ruputu
kiee Anutuuqaara hudaanee. Hudanai rikiada gioonna kiaapuuya immam-
maivo yoketaivaara arinaima teeda rikiaaravaivee, 45 tuduu rikioo hama
inna kuaivaa rikioo pikioo vioo gioonna kiaapuuya mmannammanna kiaa
mmiravai. Kiaa mmuuvaara iya inna suvuaivoora kiaa Yisuuva hama
yoosinnaivaki kooyaa nuairavai. Ivo oro koommuyai gaanga yoosinnaiyau-
vaki hara kioo varuduu gioonna kiaapuuya vo yoosinna vo yoosinnaiyau-
vakidiri innasi nniravai.

2
Yisuuva vaidi voovai mmammaivo putuuvaa tuqinneeravai
(Matai 9:1-8; Rukaaso 5:17-26)

1 Vo suai voovaki Yisuuva kava vara ranoo yoosinna Kapanauma vuduu
ari nnauvaki varuu kuaivaa kaayau gioonna kiaapuuya rikiada 2 innasi
nnida nuunaida nnauvaa suvuai kiada sipu oyaivakiaata nnau oyaivaki-
aatama suvuai kiooduu Yisuuva mmayaaya yoketaivaa iya kiaa mmiravai.
Iya kiaa mmioo varuduu 3 vaidi vooyaano vaidi voovai yuku yaaku putuu-
vaa taarama taaramadoono taina rau varada Yisuunnasi nniravai. Nnida
tooduu gioonna kiaapuuya suvuai kiada varuduu hama inna varada Yisu-
unnasi ngiaara aataruuvootairavai. 4Hama aataruuvootauduu iya Yisuuva
duupinnainningiaangiauaapukarada tausiivaa rabarakiadahiriraiyauvaa
ravarata kiada idaadiri yukuyaakuputuuvaidiivo ari kegeennaivauvauvaa
Yisuunnasi reemma kiooduu tiiravai. 5Tuuduu rikioo iya ngiari yaata tinni-
iyauvaki vau kuaivaa Yisuunnara tunoo: Ivo aikiooma tuqinnaanaravaivee,
tuu kuaivaa Yisuuva rikioo vaidi yuku yaaku putuuvaa tunoo: Boo, ni
vaidivai, vaa na kiauko i mminnamminnaa maisaiyauvo taikainoo, 6 tuduu
rikiada kuammaanna kiaammira vaidi ivaki varuuya ngiari yaata tinniyaa
vau kuaivaa yaata utida tunoo: 7Mo dataama kioonno aa vaidi aavoono ari-
iyara yaata utuoo Anutuuqaa roosiima kua tiinnee? Hama vaidi voovoono
yopeema vaidiiya mminnamminnaa maisaiyauvaa rugaivaivee. Anutu-
uqommuaavoonovaidiiyamminnamminnaamaisaiyauvaa rugeeraivovee,
8 tuduu rikioo Yisuuva akiairauduu iya yaata tinniyaa vaukuaivaa arinaima
rikioo iya tunoo: Ngia aaniiraida ngii yaata tinniyaa vai kuaivaa yaata utida
itaa kua kiaannee? 9 Na tinara kuaivo dee kuavainno yoketainnee? Vara
dee kuavainno ari vookarainnee? Fai na tinara: Vaa na kiauko i mmin-
namminnaa maisaiyauvo taikainoo, tinarannee? Vara na tinara: Diitee
ai kegeennaivaa varee kuanee, tinarannee? 10 Aa mmata aavau Na Vaidi-
ivaaMmaapuuvoonovaidiiyamminnamminnaamaisaiyauvaarugeeraivaa
nakaaraivovee. Fai na iinai ngia ivaa taaravaivee, kiaa kioo vaidi yuku
yaakuputuuvaa tunoo: 11Na ikiaa immiaunoo. Diitee ai kegeennaivaatava-
ree ai nnauki kuanee, 12 tuduu rikiada gioonna kiaapuuya teeda vauduu ivo
diitoo akiairauduu ari kegeennaivaata varoo viravai. Vuduu iya pinaama
nnikiaraida Anutuuqaara kua yoketaivaa tida tunoo: Hama ta aqaammoori
aavaa tauraa taunnavaivee, tiravai.

Yisuuva Riviinnamaavee tuduu inna tasipama viravai
(Matai 9:9-13; Rukaaso 5:27-32)

13Yisuuva kavannoori haruungaKarirayaa siriivau tioo tioo tuma tooduu
gioonna kiaapu kaayauya innasi nnida nuunauduu iva kua yoketaivaa iya
kiaammiravai. 14Kuakiaammi taika kioo kavavara ranooKapanaumavioo
tooduu Arapainna mmaapuuvo Riviiva ari sikau takiisa vareera nnauvaki
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hara kioo varuduu Yisuuva inna too tunoo: Ni nnaagiai ngianee, tuduu
rikioo diitoo inna nnaagiai viravai.

15 Oro varioo Yisuuva Riviinna nnauvaki yeenna nnoo varuduu kaayau
mmaanna tuu kuaivaa hatokeera gioonna kiaapu maisa vooyaatama
kaayau sikau takiisa vareera vaidi maisa vooyaatama numa innaata ari
ngiaammuauyaatama tasipama yeenna nneeravai. Kaayau gioonna ki-
aapu mmuaakaraakiaiya Yisuunna nnaagiai nuairaivaara ii gioonna ki-
aapu iya Yisuunnaata ari ngiaammuauyaatama tasipama yeenna nneera-
vai. 16 Farisai vaidiiyakidiri Anutuuqaa kua mmaanna kiaa mmira vaidi
vooyaano Yisuuva mmaanna tuu kuaivaa hatokeera gioonna kiaapu mai-
saiyaata sikau takiisa vareera vaidi maisaiyaatama yeenna nneeda varuu-
vaa teeda Yisuunna ngiaammuauya yaparaida tunoo: Mo aaniira ivo sikau
takiisa vareera vaidi maisaiyaata gioonna kiaapu mminnamminnaa maisa
suvuaiyaatama iya tasipama yeenna nnooriivaa nnainnee? 17 tuduu rikioo
Yisuuva iya kuaivaa rikioo iya sai tunoo: Gioonna kiaapu homoraiya hama
kuminayaa nniitareeraiya tuqinneera vaidiivaasi kuaavai. Gioonna kiaapu
nniitareeraiya nnaasu innasi kuaavai. Na hama gioonna kiaapu yoketaama
variaiya maavee tinaraivaara tiiravai. Gioonna kiaapuuya mminnammin-
naamaisa suvuaiya namaavee tinaraivaara tiiravaivee, tiravai.

Yeenna nneeraivaara ooqoo tuuvaara
iya Yisuunna yaparairavai
(Matai 9:14-17; Rukaaso 5:33-39)

18Vo suai voovaki Yuvuaanaannaagiai nuairaiyaata vaidi Farisaiyaatama
Anutuuqaara yaata utida ngiari yeenna nneeraivaara ooqoo kiaa kiada kati
varuduu gioonna kiaapuuya numa Yisuunna yaparaida tunoo: Mo dataiki-
aida vaidi Yuvuaanaa nnaagiai nuairaiyaata vaidi Farisaiya nnaagiai nu-
airaiyaatama Anutuuqaara yaata utida ngiari yeenna nneeraivaara ooqoo
kiaa kiada kati variaani i nnaagiai nuairaiya hama itaa kiaannee? 19 tuduu
rikioo Yisuuva mmataira kuaivaa iya sai tunoo: Yaapeeri nneera suaivaki
kieevatiivo gioonna kiaapuuya tasipama varikiai rikiada hama iya yeenna
nneeraivaara ooqoo kiaaravai. Fai nnaaravai. Kieevatiivo iya tasipama
varii suaivaki hama iya yopeema yeenna nneeraivaara ooqoo kiaaravai.
20 Fai suai voovai nninai rikiada vaidiiya kieevatiivaa vitada ruputikiai ii
suai iyauvaki iya yeenna nneeraivaara ooqoo kiaaravai.

21Hama gioonna kiaapu voovoono nnisi buruqa tapasiivaki karaasa bu-
ruqa kiisaivaa hatoka funnivai. Fai funnu kioo nnooriivakidiri fini kino
karaasa buruqaivo yaagueeqainno fai buruqa nnisiivaa utu rapasi kino
rikioo pinaama tapasinaravai. 22 Hama vaidi voovoono vuaina suuya
karaasaivaa puara nnaba funnu kiaa nnisiivaki tusaa uyivai. Fai tusaa
uyu kino yapooma vuaina suuyaivo vainno yootano puara nnaba nnisiivo
rusitinaravai. Rusitino rikioo vuaina suuyaivo tuoo vino puara nnabaivo
maisainaravai. Iya karaasa vuaina suuyaivaa puara nnaba karaasaivaki
tusaa uyuaavaivee, tiravai. Yisuuva nnisi aataruuvoota karaasa aataruu-
vootama hama yoketaamammuaavau vauvaara itaa kua tiravai.

Vaidiiya kati varira suaivaara Yisuunna yaparairavai
(Matai 12:1-8; Rukaaso 6:1-5)

23 Yutayaiya kati varira suai voovaki Yisuuva ari ngiaammuauyaatama
yeennaivaannutuuvovuiitammooriivakinuairavai. Iyanuaidavarida inna
ngiaammuauya vuiita iiraiyauvaa utu rasukua rada nuairavai. 24Nuauduu
Farisaiyaano iya teeda Yisuunna tunoo: Taanee. Ta kati varira suaivaki ti
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mmaanna tira kuaivo ooqoo tiraivaa aanii kieemaida i ngiaammuauya
hatokaannee? 25 tuduu rikioo ivo iya sai tunoo: Ngia Davuitiinna
mmayaayaivo yanaivau vaivaa yaarida hama tuqinnama rikiaavai.
Nnaaruaa vaidi Davuitiivaata ari tasipama nuauyaatama kaayauma
iya yeenna rauduu rikioo hama yeennaatauduu 26 ivo Anutuuqaara
nuunaira nnauvaki vioo yeenna bereeta Anutuuqaaniee kiaa yapoo
yeennaiyauvaa varoo nneeravai. Ti mmaanna tuu kua aataruuvo vainno
tunoo: Anutuuqaara kati puara hudeeraiyaanonnaasuAnutuuqaaniee kiaa
yapoo yeenna bereetaiyauvaa nnaatee, tuduaata ii suai ivaki Anutuuqaara
kati puara hudeera kieeta tuanaivaa nnutuuvo Apiaitaava varuu suaivaki
Davuitiiva ii kua ivaa hatoka kioo numa yeennaiyauvaa varoo nnoo
ari tasipama nuauyaatama mmioo nnooduu hama Anutuuqo ooqoo
tiravai, 27 kiaa kioo tunoo: Hama Anutuuqo Yutayaiya kati varira suaivaa
aataruuvaa iikiateera nnaasu gioonna kiaapuuya yapa kieeravai. Ivo
gioonna kiaapuuya iima kioo iyara yaata utuoo kati varira suaivaa iyani
yapa kieeravai. 28 Na Vaidiivaa Mmaapuuvoono kati varira suaivaa
nakaaraivovee, tiravai.

3
Yisuuva vaidi yaaku sorogauvaa tuqinneeravai
(Matai 12:9-14; Rukaaso 6:6-11)

1Yisuuva kava vara ranoo nuunaira nnauvakira vioo tooduu vaidi voovai
yaaku saivai sorogainno taminnumaunnuunno vuuvo ivaki variravai.
2Varuduu gioonna kiaapu vooya ivaki varuuya yaata utida tunoo: Yisuuva
kati varira suaivaki inna tuqinnaanarannee? kiaa inna puaisakama teeda
vairavai. Ivo koonnama iinai rikiada kua pinaivaa innaki yapaaraivaara
inna puaisakama teeda vairavai. 3 Iya inna teeda vauduu Yisuuva vaidi
yaaku sorogauvaa tunoo: Diitee numa aavau dianee, 4 kiaa kioo gioonna
kiaapuuya yaparainno tunoo: Ta kati varira suaivaki dee mmoorivai iiki-
aarannee? Ti mmaanna tira kuaivo dataa kuainno tiinnee? Vara ta yoketaa
mmooriivaa iikiaarannee? Vara maisa mmooriivaa iikiaarannee? Vara
vaidi nniitaraivaa tuqinnaarannee? Vara vaidiivaa ruputu kikio putinaran-
nee? tuduu rikiada kua seemuaa variravai. 5Kua seemuaa varuduuYisuuva
iyara inna nnannatooduu iya haitatuuma too iyara inna nnannatooduaata
iyara boo tiravai. Ngiari tinni nnikiiyauvo yaagueeqauvaara ivo iyara
boo tiravai. Yisuuva vaidi yaaku sorogauvaa tunoo: Ai yaaku sorogainno
taminnumaunnuuvaa raduda utuanee, tuduu rikioo ari yaakuuvaa raduda
utuduu yoketairavai. 6 Yoketauduu Farisaiya ivaa teeda akiairauduu nuu-
naira nnauvaki pikiada kieeta vaidi Herootaa nnaagiai nuairaiyaatama nu-
unaida Yisuunna ruputuaara innammaara kuaivaa kiaa teerama kieeravai.

Gioonna kiaapuuya nnoori siriivau nuunairavai
7 Yisuuva ari ngiaammuauyaatama ivaki pikiada nnoori haruunga

Karirayaa vida kiooduu kaayau gioonna kiaapuuya iya nnaagiai vira-
vai. Gioonna kiaapuuya Karirayaivakidiriaata Yutayaivakidiriaatama
8Yerusareemaivakidiriaata Irumaivakidiriaatama nnoori Yorotaana sainai
varuuvakidiriaata yoosinnaivaitana Turu Sitoona vainima varuuvakidiri-
aatama viravai. Yisuuva mmooriivaa uu kuaivaa rikioovaara iya inna
nnaagiai innasi viravai. 9Vida varuduu Yisuuva ari ngiaammuauya tunoo:
Gioonna kiaapuuya ni suvuakuaarainnoo. Kanuuvaa varada niini teer-
akiatee, tiravai. 10 Yisuuva kaayau nniitarooya tuqinnoovaara gioonna
kiaapu nniitareeraiya innayaa utuaara inna suvuairavai. 11Mmuakiaa suai
gioonna kiaapu mmagia maisaiya iya aakiaana varuuya inna teeda vida
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varada inna yuku oyaivaki toorivu yau harada mmagia maisaiya iya kiaa
mmuu kuaivaa aayanna tida tunoo: E Anutuuqaa Mmaapu tuanaakuavee,
12 tuduu Yisuuva yaagueeqama iya kiaa mmioo tunoo: Sa niiyara kiaa
kookieekiatee, tiravai.

Yisuuva ari ngiaammuauyammataama kieeravai
(Matai 10:1-4; Rukaaso 6:12-16)

13 Yisuuva taapiivaura vioo ari vitaanaree tuu ngiaammuauya innasi
ngiateera tuduu innasi nnuduu 14 yaakuuvaitana yukukidiri taarama
mmataamakioo iya tunoo: Ni tasipamanookiaaraivaara nangiimmataama
kiaunoo. Ngia Anutuuqaa kua yoketaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmi-
aaraivaara na ngii titanai kuatee. 15Fai ngia vikiai gioonna kiaapuuyakidiri
mmagia maisaiya titakiai kuateera yaagueeqaivaa na ngii minai kuaar-
avee, tiravai. 16 Yaakuuvaitana yukukidiri taarama ngiaammuauya ivo
mmataamakiooyannutuuyauvo ataamavainoo. Voovai nnutuuvo Simoono
Yisuuvaano innara nnutu karaasaivaa Petorooso tiravai. 17 Voovaitana
Sevetainna mmaapu kato vayoovaitana Yakoopaya Yuvuaanayara Yisuuva
karaasa nnutuuvaa Buainakiiso ivaitanaara tiravai. Nnutu Buainakiisa
oyaivongiaarunnaakuavai. Ngiaarunnoakuakarara tuneema taaravaitana
kuaivaa karara tiravai. 18Voovai nnutuuvo Adiriaaso voovai nnutuuvo Piri-
ipo voovai nnutuuvo Batoromaiva voovai nnutuuvo Mataiva voovai nnu-
tuuvo Tumaaso voovai Arapainna mmaapuuvaa nnutuuvo Yakoopo voovai
nnutuuvo Tariaaso vaidi vooya inna mmataivaa varoovaara kaayauma
rapira vaidiivaa nnutuuvo Simoono 19 voovai nnutuuvo Yutaaso Isari-
ootovee. Ivoono nnaagiai Yisuunna nnammutuaiya fai kooyaa inna vi-
tainaraivaara kua yeena rau kieera vaidivai.

Farisaiya Yisuunnaramaisaira kuavai tiravai
(Matai 12:22-32; Rukaaso 11:14-23; 12:10)

20 Yisuuva ari varuu nnauvaki oro ivaki varioo tooduu innaata ari
ngiaammuauyaatama gioonna kiaapuuya keenaa suvuai kiooduu hama
ngiari yeenna nnaara suaivootairavai. 21 Hama ngiari yeenna nnaara
suaivootauduu Yisuunna seenaiya gioonna kiaapuuya itaama inna uuvaa
rikiada inna vitaara nniravai. Vooyaano innara tunoo: Vaa ivo yaata
duunaivaivee, tuuvaara inna vitaara nniravai.

22Vaidi vooya Anutuuqaa kuammaanna kiaa mmiraiya Yerusareemadiri
nnuuyaano innara tunoo: Mmagia maisaiya kieetaivaa Sataangaa
nnutu voovai Beresebuuro inna aakiaivaki varinoo. Variivoono ari
yaagueeqaivaadiri mmagia maisaiya vaidiiya aakiaiyauvaki variaiya
titaikiai kuaavaivee, 23 tuduu rikioo Yisuuva gioonna kiaapuuya tuduu
innasi nnuduu mmatayaa diaa mminnaiyauvunudiri mmataama kioo
kua voovai iya kiaa mmioo tunoo: Mo dataama Sataango ari seena
mmagia maisaiya titanai kuaarannee? Hama yopeemavee. 24 Fai gioonna
kiaapuuya mmuaa mmatavau variaiya rapidada ivaudiri raubiriida
mmarammaraama varida hama yopeema mmuaavau yaagueeqama
varirama kiada fai taikaaravai. 25 Fai gioonna kiaapu mmuaa nnauvaki
variaiya rapidada vida raubiriida mmarammaraa varida hamammuaavau
yaagueeqama varirama kiada fai muaraagakiaaravai. 26 Itaama vainai
fai Sataangoota ari seena mmagia maisaiyaatama rapuoonnonno kinai fai
mmarammaraa varida hama mmuaavau yaagueeqama varirama kiada fai
taikaaravaivee, tiravai.

27 Ivo itaa kua kiaa kioo Sataangaara kava vo kuavai mmataama kioo
tunoo: Fai vaidi voovoono yaagueeqa vaidiivaa nnauvaki vioo inna
hoonaiyauvaa ariiyara varaanaree kiaa kioo hama sabi kuanaravai. Fai
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tauraa vaidi yaagueeqaivaa yukuyaakuuvaa yeenaadiri ranaa raukioo vioo
inna nnauvakidiri inna hoonahaanaiyauvaa varaanaravai.

28Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Fai vaidiiya mminnamminnaa
maisa mmuakiaayauvaatama mmuakiaa maisa kua kiaiyauvaatama fai
Anutuuqoono rugaanaravai. 29 Fai gioonna kiaapu voovoono Mmannasa
Yoketaivaara maisavaivee tiivaa fai hama Anutuuqo ivaa rugaanaravaivee.
Fai tupatupaavainaravaivee, tiravai. 30VaidiAnutuuqaakuammaannakiaa
mmiraiya Yisuunnara tunoo: Mmannasa maisaivo inna aakiaana varinoo,
kiaa kiadaMmannasa Yoketaivaaramaisavaivee, tiravai.

Yisuunna kaanoota kataunnaiyaatama innara tiravai
(Matai 12:46-50; Rukaaso 8:19-21)

31 Yisuunna kaanoota ari kataunnaiyaatama numa mmaanai dida vaida
tiisi tummuaneera innara tiravai. 32 Iya innara tuduu gioonna kiaapu-
uya inna suvuau kiada varuuya inna tunoo: Aa mmiaa i kaanoota i
kataunnaiyaatama aiyara kiaanoo, 33 tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo:
Ni noonna tuanaivaata ni gata tuanaiyaatama vaa ngia taavaivee. Na ni
noonna tuanaivaaraata ni gata tuanaiyaraatama mmuduuya ruauneema
dee gioonna kiaapuvaara na mmuduuya ruaunnee? 34 kiaa kioo gioonna
kiaapu ivaki varuuya haitatuuma too iya tunoo: Aqaayaano ni noova ni
gataunnaiya variaanoo. 35Gioonna kiaapu voovoono Anutuuqaa tinniivau
vai kuaivaa tuqinnama rikioo iinnonno inna ni gata vayaa ni nunna nayaa
ni noova varinoo, tiravai.

4
Yisuuva uru rututuooma kioovaudiri
mmataama kioo tiravai
(Matai 13:1-9; Rukaaso 8:4-8)

1 Yisuuva keenaa nnoori haruunga mmaagaivau dioo vainno mmayaaya
yoketaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmiravai. Kiaa mmioo varuduu
gioonna kiaapu kaayauya inna suvuauvaara kanuuvaki karoo varioo feena
roo oro nnoori tooyaivaki kioo ivaki varioo kuaivaa iya kiaa mmiravai.
Kuaivaa iya kiaa mmuduu rikiada gioonna kiaapuuya nnoori mmaaga
ivau varuduu 2 iva mmatayaa diaa mminnaiyauvunudiri mmataama kioo
kaayau kuaiyauvaa tioo vo kuavai iya kiaa mmioo tunoo: 3Rikiaatee. Vaidi
voovoono yeenna uruuyauvaa varoo 4oro ari mmooriivaki rututuooma roo
nuaikio vooyauvai ari mmoori tammaivau aataruuvo vaivau tuoo kuaikiai
ngiaammaiya tuma porooma nnaavai. 5Uru vooyauvai tuoo sikau tasipama
vai mmataivau tuoo vioo uruoo hama kaayau mmataivo vaivaara kiisa
suai urikio too 6 suaivo ngioo taikio maisaikio hama tuukaivo hokobama
kuaivaara akiairaama aasannaivai. 7 Uru vooyauvai tuoo ooviiyauvaki
kuaikioooviiyauvo iyauvaa tasipamauruooraputukiaikiohama iiraataivai.
8 Uru vooyauvai mmata yoketaivau tuoo vioo yoketaama urikio kaayau
iiraiyauvo vaivai. Vooyauvakidiri iiraiyauvo vo vaidivai taika kioo vo vaidi-
vai yaakuuvaitana (30) vaikio vooyauvakidiri iiraiyauvo taaravooma vaidi-
iya yuku yaaku taika kioo (60) vaikio vooyauvakidiri iiraiyauvo yaaku sai
vaidiiya yuku yaaku taika kioo (100) vaivaivee, 9 kiaa kioo tunoo: Gioonna
kiaapu voovoono arinaima kua rikiaivoono ii kua ivaa arinaima rikiaivee,
tiravai.

Yisuuvammataama kioo kua oyaivaa tiravai
(Matai 13:10-17; Rukaaso 8:9-10)
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10Nnaagiai Yisuuva hara kioo varuduu rikiada ari ngiaammuauyaatama
gioonna kiaapu vooya inna kuaivaa rikiooyaatama mmatayaa diaa mmin-
naiyauvunudiri mmataama kioo tuu kuaiyauvaara inna yaparairavai.
11 Yaparauduu Yisuuva iya sai tunoo: Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira
kua oyai haumaki vaivaa fai na ngii giaa ngii minai ngiengieenoo arinaima
rikiaaravai. Gioonna kiaapu homoraiya mmuakiaa kuaiyauvaa rikiada
kati mmannamminnaiyauvunudiri mmataama kioo tii kuaiyauvaa rikiada
hama tuqinnama rikiaavai. 12 Ivaara fafaaraivo vainno tinoo:

Iya teedadammanna avuuyauvaadiri taavai.
Iya rikiadadammanna yaataiyauvaadiri rikiaavai.
Hama iya tuqinnama teeda
hama arinaima rikiaavai.
Iya arinaima rikiada hanigiaatiri.
Anutuuqo iyamminnamminnaamaisaiyauvaa
rugaitirivee.

Fafaaraivoono itaa kua tiivai. Iya sa tuqinnama teeda arinaima rikiaa-
teeraivaara na mmatayaa diaa mminnaa vooyauvunudiri mmataama kiee
iya kiaammiauvaivee, tiravai.

Yisuuva uru rututuoora kua oyaivaa kooyaa tiravai
(Matai 13:18-23; Rukaaso 8:11-15)

13 Yisuuva itaa kua kiaa kioo iya yapara ruoo tunoo: Na uruyaadiri
mmataama kiau kuaivaa ngia hama arinaima rikiada dataama vo
kua vo kuaivaa na ngii giaa ngii minai ngia rikiaarannee? 14 Vaidi
yeenna uruuyauvaa rututuoovo Anutuuqaa mmayaaya tira vaidiivaa
roosiivai. 15 Uruuyauvo aataruuvau tuoo kuaiyauvo gioonna kiaapuuya
Anutuuqaa mmayaayaivaa rikieeraiya roosiivai. Iya rikiaavo Sataango
iya rikiaa saivaata numa mmayaayaivo iya aakiaana vaivaa varoo
kuaivai. 16 Uruuyauvo sikau tasipama vai mmataivau tuoo kuaiyauvo
gioonna kiaapu vooya roosiivai. Iya Anutuuqaa kuaivaa rikiada iya
rikiaa saivaata kaayau siriga tasipama varaavai. 17 Uruuyauvo uruoo
hama tuukaiyauvo mmeepi kuaiyauvaa roosiima iya hama kuaivaa
ngiari aakiaana yapeerama kiada kiisa suai nnaasu Anutuuqaara
yaagueeqakiaavai. Iya Anutuuqaa kuaivaa iikiaivaara gioonna kiaapuuya
maisa mmoori mmuaararaivaa iya mmiaani rikiada iya makee tikiai
Anutuuqaa aataruuvaa pikiaavai. 18 Uruuyauvo ooviiyauvaki tuoo
kuaiyauvo gioonna kiaapu vooya roosiivai. Iya Anutuuqaa kuaivaa
rikiadaata 19 mmatayaa diaa mminnaiyauvaa varaaraivaara kaayauma
yaata utida sikau varaaraivaara yaata utida mmuduuya rida mminnaa ari
vookara ari vookaraiyauvaa iya varaataivaara kaayauma yaata utuaavo
iyauvoono iya suvuainno Anutuuqaa kuaivaa rugaikio rikioo hama
iiraataivai. 20 Uruuyauvo mmata yoketaivau tuoo kuaiyauvo gioonna
kiaapu vooya roosiivai. Iya Anutuuqaa kuaivaa rikiada varakio kuaivo iya
aakiaana urikio iiraiyauvo ataama vaivai. Vooyaki kiisakiangii iiraiyauvo
(30) vaikio vooyaki voota nnoonnama (60) vaikio vooyaki kaayau (100)
vaivaivee, tiravai.

Hama kuu yavaivaadiri toobaivaa rummua apivai
(Rukaaso 8:16-18)

21 Yisuuva itaa kua kiaa kioo tunoo: Hama gioonna kiaapu voovoono
toobaivaa subi kioo varoo oro yapa kioo kuu yavaivaa varoo toobaivau
tuarapuatikama rummua apu kiaikio vaivai. Hama ivo toobaivaa varoo oro
terenaivaa mmemmaivaki yapa kiaivai. Hameetavee. Ivo toobaivaa varoo
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kiikoo koovau hirivai. 22 Ivaa roosiima makee mmuakiaa mminnaiyauvo
rummua apu kiaiyauvo fai kooyaa vainai mmuakiaaya taaravai. Kuaivaa
na makee gioonna kiaapuuya kiaa mmiaukai hama tuqinnama rikiaivaa
fai vo suai mmuakiaa gioonna kiaapuuya rikiaaravai. 23 Gioonna kiaapu
voovoono arinaima kua rikiaivoono ii kua ivaa arinaima rikiaivee, tiravai.

24 Ivo itaa kua kiaa kioo iya tunoo: Ngia rikiaa kuaivaara arinaima yaata
utida rikiaatee. Fai ngia koonnama rikikio kiisakiata ngiiiki vainaravai. Fai
ngia yoketaama rikikio mmayaayaivo ngii tinniiyauvaki pinaavai vainara-
vai. Fai gioonna kiaapuuya yoketaama rikiaiya Anutuuqo yaagueeqaivaa
iya mminai vo kua vo kuaivaata rikiaaravai. 25 Ivaara gioonna kiaapu
voovoono ni kuaivaa arinaima rikiaivoono fai Anutuuqo ari vo kua vo
kuaivaa inna kiaa mmino rikiaanaravai. Gioonna kiaapu voovoono ki-
isa kuaivo inna yaatana vaivaa fai yapooma taunnu kino hama innaki
kuaivootainaravaivee, tiravai.

Uruuyauvo uruuvaudiri Yisuuvammataama kioo tiravai
26 Yisuuva itaa kua kiaa kioo iya tunoo: Vaidiivo uruuyauvaa rutu-

tuooma kiaikio urineema Anutuuqo tiiyara diraivo vainnonno pinaavai
vainoo. Vaidi voovoonommooriivaki yeenna uruuyauvaa rututuooma kioo
27 numa vuru vaivo pataikio oro mmooriivaa varaivai. Ivo vaikia ditakie
mmannammanna itaikiokio yeenna uruuyauvo uruoo pinaa kiaiyauvai
diivai. Uruuyauvo urii aataruuvaa hama ivo too rikiaivai. 28Mmataivo ari-
inoo uruuyauvaa virikiokio pinaa kioo apuuyauvonnaadee vaikio nnaagiai
apaiyauvo vaikio aikiooma iiraiyauvo vaivai. 29 Iiraiyauvo yootoo apuunno
nneeravaata vaivaara vaidiivo avaikarai paipa hovekauvaadiri varoonuma
rutakaivaivee, tiravai.

Yisuuva uru kiisamasateeraivaudiri mmataama kioo tiravai
(Matai 13:31-32,34; Rukaaso 13:18-19)

30 Yisuuva itaa kua kiaa kioo tunoo: Anutuuqo gioonna kiaapuuyara di-
raivo inna aaniivai roosiivainnee? Na dee mmatayaa diaa mminnaivaudiri
mmataama kiee ngii giaa ngii minarannee? 31 Anutuuqo gioonna kiaapu-
uyara dira mmayaayaivo uru kiisakiata nnaammuaya uruuvaa roosiivaa
nnutuuvo masateeraivaa roosiivai. Uruuvo kiisakiata vaikio mmuakiaa
mminnaiyauvaa uruuyauvoono ii uru ivaa yaataraivai. 32 Vaidi voovoono
ii uru ivaa varoo mmataki rututuooma kiaikio uruoo ngioo vioo pinaa kioo
mmuakiaa annaanna mmaguyaiyauvaa yaataroo dioo vainno hammara
pinaiyauvaa haraikiai ngiaammaiya numa ngiisaiyauvaa iyauvaki heeka
kiada vakiaavaivee, tiravai.

33Yisuuva itaa kua kiaa kioo iimminnaa ivaudirimmataama kioo tuu kua
iyauvaa roosuuvaa ivo kaayau mminnamminnaiyauvunudiri mmataama
kioo tuu kuaiyauvunudiri ari mmayaaya yoketaivaa gioonna kiaapuuya
kiaa mmiravai. Iya arinaima rikioo kuaivaa nnaasu iya kiaa mmiravai.
34Mmuakiaa kuavai mmatayaa diaamminnaiyauvunudiri mmataama kioo
tiravai. Vo suai ari ngiaammuaudaa nnaasu sudu vitoo mmataira kua
oyaidaa kooyaa iya kiaammiravai.

Yisuuva yuunna yaamurukaivaa tuduu taikeeravai
(Matai 8:23-27; Rukaaso 8:22-25)

35 Ii suai ivaki hannauduu upisipisuuduu Yisuuva ari ngiaammuauya
tunoo: Nnikiai ta nnoori haruungaivaa sainai kuaaravee, 36 tuduu gioonna
kiaapunuunauya ivauuuduuari ngiaammuauya iya pikiada Yisuuva varuu
kanuuvaki karada inna tasipama viravai. Vuduu ari vo kanuuyauvootama
iya tasipama viravai. 37 Vududuu yuunna yaamurukaivo nnooriivaudiri
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nnuduu nnooriivo korokoroonno ketekaateenno kanuuvaki ngioo vioo
mmuugiaina uuduu 38Yisuuva kanuuvaa rakanainningiaa kunnaivau vuru
vauduu iya inna yuruuma kiada inna tunoo: Vitaira-o, nnooriivo kiisa suai
ti raputinara iinoo. Hama a tiiyara boo kiannanoo, 39 tuduu rikioo diitoo
yuunnaivaa yaagueeqamaooqoo tioo nnooriivaa tunoo: Pikiee tiroomavar-
ianee, tuduu yuunnaivo pikiooduu nnooriivo tirooma variravai. 40Tirooma
varuduu Yisuuva iya tunoo: Ngia aaniira aatuuda variaannee? Aaniira ngia
hama niiyara kutaavaivee kiaannee? 41 tuduu rikiada kaayauma aatuuda
ngiari kiaammi ngiari kiaammiida tunoo: Aanna dee vaidivainnee? Ivo yu-
unnaivaata nnooriivaatama tikiai rikiada akiairaama taikaavaivee, tiravai.

5
Yisuuvammagiamaisa varuu vaidiivaa tuqinneeravai
(Matai 8:28-34; Rukaaso 8:26-39)

1 Yisuuva ari ngiaammuauyaatama nnoori haruungaivaa sainai vau
mmataivaa nnutuuvo Keraseenga vida 2 Yisuuva kanuuvaa pikioo reemi
roo saivaata tooduu vaidi putuuya hau oonauyauvakidiri vaidi voovoono
Yisuunna saidi tiiravai. 3 Ii vaidi ivaa aakiaivaki mmagia maisaivo topau-
voono vaidi putuuya hau oonauyauvaki nnaasu hara kioo variravai. Hara
kioo varuduu hama yopeema vaidi voovoono inna yuku yaakuuyauvunu
yeena rairavai. 4 Vaa kaayauneetu vaidiiya inna vitada yuku yaakuuyau-
vunu yeena yaagueeqaivaadiri ranaa rau kiooduu mmuakiaa suai ivo ari
yaakuuvaitanaudiri yeena yaagueeqaivaa rannakekaama kioo ari yukuu-
vaitanaudiri yeena yaagueeqaivaa rutatooma kioo rakeeravai. Ivo yaaguee-
qauvaara hama vaidiiya yopeema inna ooqoo tiravai. 5 Ikiannagisanna
heenagieena ivo vaidi haira oonauyauvaki nuainno varioo taapiiyau-
vunuaatama nuainno varioo kai kai tioo sikauyauvaadiri ari mmammaivaa
hatokeeravai.

6 Ivoono ngieeradiri Yisuunna too seenoo tuoo inna yuku oyaivaki toorivu
yau haroo 7 innara puaisakama aayanna roo mmagia maisaivo inna kiaa
mmuukuaivaa tunoo: Yisuu-o, Anutuuqommuakiaamminnamminnaayau-
vai yaataraivaa Mmaapukuavee. A aaniivai ni iinarainna ngiannannee?
Na Anutuuqaa nnutu tasipama yaagueeqama i kiaunoo: Sa ni ruputuanee,
kiaunoo. 8 Yisuuva innaata kua tioo varioo inna tunoo: Mmannasa maisa-
o, aa vaidi aavaakidiri tiee kuanee, tuuvaara ivo itaa kua tiravai. 9 Yisuuva
inna yaparainno tunoo: Ai nnutuuvaa kianee, tuduu rikioo kaayaummagia
maisaiyauvo inna aakiaivaki varuuyauvaara ivo inna sai tunoo: Ni nnutu-
uvo Kaayauvavee, 10kiaa kioo Yisuunnamakee tuduu yaagueeqama tunoo:
Sammagia maisaiya titanai voopira kuatee, tiravai.

11 Tuduu kaayau puaraiyauvo taapiivau yeenna nneeda varuduu
12mmagia maisaiya vaidiivaa aakiaivaki topauya yaagueeqama Yisuunna
tunoo: A ti titanai ta puaraiya aakiaiyauvaki kuaaravee, 13 tuduu rikioo
Yisuuva ee-oo tuduu mmagia maisaiya vaidiivaa aakiaivakidiri pikiada
puaraiya aakiaiyauvaki vuduu mmuakiaa puara kaayau (2000) rereevau
mmeepi seenada vida nnoori haruungaivaki putu taika kieeravai.

14 Putu taika kiooduu vaidi puaraiyara haitatuuraiya seenada vida
mmayaayaivaa gioonna kiaapu yoosinnaivaki varuuyaatama annaanna
nnauyauvaki voopi voopi varuuyaatama kiaa mmiravai. Kiaa mmuduu
rikiada gioonnakiaapuuyayoosinnaivaki pikiadaYisuuva ivaki uummoori-
ivaa taara nniravai. 15 Iya Yisuunnasi nnida tooduu vaidiivaa aakiaivakidiri
kaayaummagia maisaiya pikiada vuuvoono vaa ari uyira rairaiyauvaa uyu
raukiookati harakioovaruduuari yaataivoyoketauduugioonnakiaapuuya
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innara aatuuravai. 16 Vaa tauraa Yisuuva uu mmooriivaa tooyaano vaidi
vaa mmagia maisaiya inna aakiaivakidiri pikioovaaraata puaraiyaraatama
iya kiaa mmiravai. 17 Kiaa mmuduu rikiada iyaata mmaayootaiyaatama
Yisuuva iya yoosinnaivakidiri pikioo kuaiveera inna yaagueeqama tiravai.

18 Tuduu Yisuuva kanuuvaki karoo varuduu vaidi vaa mmagia maisaiya
inna aakiaivakidiri pikioovo inna yaagueeqama yapara ruoo tunoo: Kii
neeta kuanaravee, 19 tuduu rikioo ooqoo tioo inna tunoo: Kava vara ra-
nee ai seenaiyasi viee Udaangaivo aiyara boo tioo i iima kiai kuaivaa iya
kiaa mmianee, 20 tuduu rikioo vaidiivo vioo yoosinna pinaivaa aakiaivaki
vau yoosinna yaakuuvaitana nnutuuvo Dikaporiisa ivaki nuainno varioo
gioonna kiaapuuya Yisuuva inna iima kioo kuaivaa kiaa mmuduu rikiada
mmuakiaaya inna kuaivaa rikiooya nnikiarairavai.

Yisuuva Yairiinna raunnaivaata gioonna voovaatama tuqinneeravai
(Matai 9:18-26; Rukaaso 8:40-56)

21 Yisuuva ari ngiaammuauyaatama kanuuvaa varoo kava vara ranoo
nnoori haruunga sainai ngioo oro siriivau varuduu kaayau gioonna kiaa-
puuya innasi nuunaida variravai. 22 Innasi nuunaida varuduu vaidiivaa
nnutuuvo Yairiiva nuunaira nnauvaa kieetavai varuuvoono numa Yisu-
unna too ngioo varoo inna yuku oyaivaki toorivu yauharoo 23yaagueeqama
inna yaparainno tunoo: Ni naunnainningiaa nniitaraikio putinara iinoo.
Ha ngiannannee? Inna nniitaraivo pikino ivo diitoo hara kioo variaiveera
numa innayaa ai yaakuuvaitana utuanee, 24 tuduu rikioo Yisuuva inna
tasipama vioo varuduu gioonna kiaapu kaayauya inna vata rada vida inna
suvuau kieeravai.

25 Gioonna voovoono kabaa vira aataruuvo tupatupaa innaki vaududuu
nuanu yaakuuvaitana yukukidiri taara nuanu taika kioo varuu gioonnaivo
varioo 26 tutaaqaiyasimakemakee aataru roovaruduukaayaunniitarooduu
ari sikau pinaivaa kagaari taika kiooduu homo kabaa vira aataruuvo innaki
nnaasu vairavai. 27-28 Iva Yisuuva yoketaa mmoori uu kuaivaa rikioo ari-
iyara yaata utuoo tunoo: Fai na kati inna buruqaivau utino too ni kabaa vira
aataruuvo taikanai na kava kati hara kiee varinaravaivee, kiaa kioo gioonna
kiaapuuya nuunau aakiaidaadiri ngioo oro Yisuunnammookai dioo vainno
29 inna buruqaivau kiisama utuduu akiairauduu inna kabaa vira aataru-
uvo taikooduu rikioo ari nniitaroovo taikoovaara arinaima rikieeravai.
30Rikiooduu akiairaama Yisuuva vaidi tuqinneera yaagueeqaivo innakidiri
vuuvaa rikioo gioonna kiaapuuya nuuna aakiaivaki hanigioo iya yapara
ruoo tunoo: Gioono ni buruqaivau utiinnee? 31 tuduu rikiada ari ngiaam-
muauya inna sai tunoo: Gioonna kiaapuuya i suvuakuaivaa vaa a taan-
nanoo. Mo aaniira a kiannanoo: Gioono ni buruqaivau utiinnee? kian-
nannee? 32 tuduu rikioo Yisuuva inna utuuvaara homo buainnonno tooduu
33 gioonnaivo Yisuuva inna tuqinnoovaa rikioovaara aatuunno biribiriinno
ngioovaroo innayukuoyaivaki toorivuyauharooari nniitarookuakuaakua
eeyaayauvai kooyaa inna kiaa mmiravai. 34 Inna kiaa mmuduu rikioo inna
tunoo: Ni nunnakuavee. A yaagueeqama niiyara kiannanoo: Aikiooma ni
tuqinnaanaravaivee, kiannaivaarainna vaa a yoketaama hara kiee varian-
nanoo. Diitee ausa nuufa tasipama eeyaara i nniitaraivo taika kinai kuanee,
tiravai.

35Yisuuva itaa kua tuu saivaata Yairiinna nnauvakidiri vaidi vooya numa
Yairiinna kiaa mmida tunoo: Vaa i raunnaivo putivaivee. Mo aaniira
Vitairaivaa vitee kuanara iikiannannee? Pikiaanee, 36 tuduu rikioo Yisuuva
iya tuu kuaivaa rikioonnaata nuunaira nnauvaara dira vaidiivaa tunoo: Sa
ausa mmuaararee pinaama yaata utuanee. Niiyara nnaasu yaata utuee



Marakaa 5:37 85 Marakaa 6:9

kutaavaivee kianee, 37 kiaa kioo mmuakiaa gioonna kiaapu inna nnaagiai
nuauyara ooqoo kiaa kioo Petoroosaa vitoo Yakoopaa vitoo inna kataivaa
Yuvuaanaata vitoo viravai. 38Vidada oro tooduu nuunaira nnauvaara dira
kieetaivaa nnauvaki gioonna kiaapuuya nuunaida vuu vuu kai kai tida
pinaama ratada kua tuuvaa Yisuuva rikioo 39 nnauvaki vioo iya tunoo:
Ngia aaniira pinaama kua tida rataannee? Hama kiaatannaivo putivai.
Kati vuru vainoo, 40 tuduu rikiada iya vaa nnaakaraivo putuuvaa teeda
Yisuunnara raida varuduu iva numa iya titooduu mmaanai vuduu rikioo
nnaakaraivaa kaano koovaitanaata ari ngiaammuau taaravoomaidaatama
vitoo nnaakaraivo vauvaki viravai. 41 Vioo inna yaakuuvau utuoo ari
kuaivakidiri inna tunoo: Tarita kuuma, tiravai. Ii kua ivaa oyaivo tunoo:
Kuabuaa-o, na i kiaunoo: Diitaanee, kiaunoo. 42 Ivo itaa kua tuduu makee
tuduu kiaatannaivo diitoo nuairavai. Aa kiaatanna aavaa nuanuuvo yaaku-
uvaitana yukukidiri taaramavaivai. Iva diitoonuauvaa iya teeda kaayauma
nnikiaraida yaata utuduu 43 Yisuuva yaagueeqama iya kiaa mmioo tunoo:
Aavaa taiya sa vooya kiaa mmiatee, kiaa kioo kiaatannaivaara tunoo: Yeen-
naivaa innammiatee, tiravai.

6
Gioonna kiaapuNasareetaiya Yisuunnara
ooqoo tiravai
(Matai 13:53-58; Rukaaso 4:16-30)

1 Yisuuva ii yoosinna ivaa pikioo ari yoosinna tuanaivakira ari ngiaam-
muauya inna tasipama viravai. 2 Iya oro varuduu kati varira suaivaki Yisu-
uva nuunaira nnauvaki oro gioonna kiaapuuyaAnutuuqaa kuaivaa iya kiaa
mmioovaruduurikiadannikiaraida tunoo: Aavaidi aavodeevakidiri aakua
aavaavaroonno tiinnee? Dataama tinni yoketaivaavarainnee? Modataama
ivo yaagueeqa ari vookara ari vookarai mmooriivaa iinnee? 3 Ivo nnau
heekeera vaidivai Mariaanna mmaapuvai. Ari kataido Yakoopo Yoosiipo
Yutaaso Simoonainna variaanoo. Mo ari nnunnaapuuya aavaki variaanoo,
kiaa kiada hama iya innara iya yoketauduu innara ooqoo tiravai. 4 Innara
ooqoo tuduu rikioo Yisuuva iya tunoo: Kua kutaa tira vaidi forofetaivaara
mmuakiaa yoosinnaiya innara yoketaakiaani ari yoosinna tuanaiyaatama
ari oyaiyaata ari seenaiyaatamahama innara yoketaakiaavaivee, 5kiaa kioo
iva ivaki kiisa gioonna kiaapunniitarooya nnaasu iyayaa ari yaakuuvaitana
utuoo tuqinnooduu kati hara kiada variravai. Ivakinnaaya innara ooqoo tu-
uvaara ivo hama Anutuuqaammoori ari vookara ari vookarauyauvaa ivaki
kaayauma iiravai. 6 Iya hama innara kutaavaivee tuuvaara iva kaayauma
yaata utiravai.

Yisuuva ari ngiaammuauya titeeravai
(Matai 10:5-15; Rukaaso 9:1-6)
Yisuuva ivaki pikioo vainima vau yoosinnaiyauvaki nuainno varioo

gioonna kiaapuuya Anutuuqaammoori aataruuyauvaa vitairavai.
7 Vitainno varioo ari ngiaammuau yaakuuvaitana yukukidiri taarama

tuduu innasi numa dida vauduu taara tida taara tida vo yoosinna vo yoosin-
naiyauvaki nookiateeraivaara titoo gioonna kiaapuuyakidiri mmagia mai-
saiya titakiai kuateera yaagueeqaivaa iya mmioo 8 yaagueeqama iya tunoo:
Sa aataruuvaura mminnaiyauvaa varada kuatee. Kati yau nnaasu kurida
kuatee. Sa yeennaiyauvaa varada sa utuaiyauvaa varada sa sikauyauvaa
vara rida kuatee. Kati kuatee. 9 Yuku nnabaiyauvaa ngii yukuuyauvunu
uyida kuatee. Sa yaapaiyauvaa taara tida varada kuatee. Mmuaa tida
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mmuaa tida nnaasu varada kuatee, 10 kiaa kioo iya tunoo: Fai ngia yoosin-
naiyauvaki vida tauraa nnau ngii miaiyauvaki nnaasu varida yapooma
yoosinnaiyauvaa pikiada vira suaivaki ii nnau iyauvaatama pikiada kua-
tee. 11 Fai ngia vo yoosinna vo yoosinnaiyauvaki nuaida varida teekiai
hama iya ngiiiyara tuqinnada hama ngii kuaiyauvaa rikikiai teeda ngiingii
yukuuyauvunudiri kufukuufaiyauvaa rututuooma kiada pikiada kuatee.
Anutuuqo irisaimaisaivaa iyamminaraivaara iyarikiaateeraivaarakufuku-
ufaiyauvaa ngii yukuuyauvunudiri rututuooma kiaatee, 12 tuduu rikiada
vida gioonna kiaapuuya hanigiada ngiari mminnamminnaa maisaiyauvaa
pikiaateera kuaivaa iya kiaa mmiravai. 13 Iya kiaa mmida kaayau mmagia
maisaiyauvo gioonna kiaapu vooya aakiaana topauyauvaa titooduu vuduu
kaayaunniitarooyayaa yatari iira suuyaivaa siikaida tuqinnooduu kati hara
kiada variravai.

Yuvuaano nnoori apira vaidiivo putuuvaammayaayavai
(Matai 14:1-12; Rukaaso 9:7-9)

14 Yisuuva uu mmooriivaa mmayaayaivaa kaayau gioonna kiaapu vo
yoosinna vo yoosinna varuuya rikiooduu Yutayaiya kieeta Herootoota
rikieeravai. Vooya Yisuunnara tunoo: Yuvuaano nnoori apira vaidi-
ivo putuoo kava diitoovaara yaagueeqaivo inna tasipaikio mmoori ari
vookaraivaa iinoo, 15 tuduu vooya tunoo: Inna Irayaavavee, tuduu vooya
tunoo: Inna nnaaruaa vaidi forofetaa varuuvaa roosiima vari vaidivaivee,
tiravai.

16 Tuduu Herooto innara tunoo: Inna Yuvuaano nnoori apira vaidivai.
Na nnaaru kiaaduu inna nnuunaivaa rutakoovoono aanna ivoono kava
diitoo varinoo, tiravai. 17-18 Nnaaru Yuvuaano varuu suaivaki Herooto
ari vayaanna Piriipaa nnaataivaa Herootiaanna mmuara varooduu Yu-
vuaano Herootaa tunoo: I vayaanna nnaataivaa varaanna aataruuvo inna
hama safu aataruvaivee, tuduu rikioo Herootiaava Yuvuaanaara maisa
mmooriivaa iinaraivaara Herooto ari ngiaammuauya tuduu Yuvuaanaa
yuku yaakuuvaa yeena rau kiada oovi nnauvaki yapa kieeravai. 19 Yapa
kiooduu Yuvuaano tuu kuaivaara Herootiaanna kaayauma nnannatooduu
inna ruputinara iikiatauduu Herooto ooqoo tuduu hama yopeema iiravai.
20 Yuvuaano safuuma varira yoketaa tuanaa vaidivai varuduu too Herooto
inna tooduu kaayauma inna aatuuduu gioonna kiaapuuya inna ruputuaara
uuvaara ooqoo tiravai. Ooqoo tuduu makemakee inna kuaivaa rikiooduu
inna yoketauduu ivaara kaayauma yaata utiravai.

21 Herootiaava Yuvuaanaa ruputinaraivaara makemakee yaata utuoo
tooduu Herootaa mmatoo suaivo nnuduu too yaata utuoo tunoo: Aanna
makee na tinai ruputuaaravaivee, tuduu Herooto ari kieeta nnoonna vaidi-
iyaniaatamaari rapirakieetaiyaniaataKarirayaayokovaiyaniaatamabuusa
pinaivaa iima kieeravai. 22 Iima kiooduu numa varuduu Herootiaanna
raunnaivo numa kuaru rooduu teeda Herootoota ari tasipama yeenna
nnooyaatama inna teeda varuduu iya innara kaayauma yoketairavai. Yoke-
tauduu Herooto kiaatannaivaa tunoo: A varaanaree kiannamminnaivaa ni
yaparainai na i mminaravaivee, 23 kiaa kioo kua kiaa teerama yeena rau
kioo kuaivaa inna tunoo: Vo mminnaa vo mminnaivaara a ni yaparainai
fai na i mminaravai. Na kaayaumminnaiyauvaara diaunoo. Fai saiyauvai i
varaatainai ni yaparainai fai neenoo i mminaravee, 24 tuduu rikioo vuaiha
ari kaanaasi vioo innayaparainno tunoo: Modeemminnaavaarana innaya-
parainarannee? tuduu rikioo tunoo: Yuvuaano nnoori apira vaidiivaa nnu-
unaivaa vaidiiya rutaka kiada inna kieetaivaa varada ngiateeraivaara inna
yaparakianee, 25 tuduu rikioo kammannauduu ngioo Herootaa yaparainno
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tunoo: Aanna makee tinai Yuvuaano nnoori apira vaidiivaa nnuunaivaa
rutaka kiada inna kieetaivaa yanaivau yapa kiada varada numa kikiai ni
mianee, 26 tuduu rikioo Herootaa ausaivo kaayauma mmuaararooduu ari
seenaiya avuuyauvunu kua kiaa teerama yeena rau kioo kuaivaa tuuvaara
yaata utuoo hama inna kuaivaa ooqoo tiravai. 27 Hama ooqoo tirainno
Yuvuaanaakieetaivaavaroongiaiveera ivooovinnauvaarahaitatuuravaidi
voovai titeeravai. Titooduu oovi nnauvaki vioo Yuvuaanaa nnuunaivaa
rutaka kioo 28 kieetaivaa yanaivau yapa kioo varoo numa kiaatannaivaa
mmuduu varoo ari kaanaa mmiravai. 29 Yapooma Yuvuaanaa nnaagiai
nuaira ngiaammuauya iva putuu kuaivaa rikiada numa inna mmamma
kaanaivaa varada oro oonauvaki hau kieeravai.

Yisuuva vaidi kaayau (5000) yeennaiyauvaammiravai
(Matai 14:13-21; Rukaaso 9:10-17; Yuvuaano 6:1-14)

30 Yisuunna ngiaammuau kua varada nuauya kava vara ranada Yisu-
unnasi nnida nuunaida mmuakiaa ngiari uu mmooriiyauvaaraata ngiari
kua kiaa mmuu aataruuyauvaaraatama inna kiaa mmiravai. 31 Inna
kiaa mmuduu rikioo tooduu gioonna kiaapuuya iya suvuau kiada vauduu
hama iya yeenna nnaara suaivootauduu Yisuuva ari ngiaammuauya tunoo:
Nnikiai tetevana oro mmanna yoosinna voovaki na ngii kinai kiisama
deeyakiatee, 32 kiaa kioo iyaata sunoo kanuuvaki karoo mmanna gaanga
yoosinnaivakira viravai.

33 Vida varuduu gioonna kiaapu vooya iya vuuvaa teeda arinaima iya
teeda mmuakiaa yoosinnaivakidiri pikiada mmataivau seenada vida iya
yaatarada vida iya kuaara vuu yoosinnaivaki gioonna kiaapuuyannaadee
tauraa oro variravai. 34 Varuduu Yisuuva iya nnaagiai numa kanuuvaa
pikioo tooduu gioonna kiaapuuya nnoori siriivau suvuau kiada varuduu
iya puara sipisiipa raubiruuya roosiimahamangiari haitatuuraivootauyara
Yisuuva iyara kaayauma boo tioo kaayau kua yoketaiyauvaa iya kiaa mmi-
ravai. 35 Iya kiaa mmuduu suaivo haatapaanara uuduu ari ngiaammuauya
numa inna tunoo: Vaa suaivo haatapainoo. Aa yoosinna aavo mmanna
gaanga yoosinnavaki ta variaunnanoo. 36 Gioonna kiaapuuya titanai ku-
atee. Iya titanai aavakinnaaya yoosinnaiyauvaki vida yoosinna vainima
vaiyauvaki vida sikauyauvaadiri yeennaiyauvaa yookaama kiada varada
nnikiai nnaateeraivaara kuatee, 37 tuduu rikioo iya sai tunoo: Mo ngieenoo
yeennaiyauvaa iya mmiatee, tuduu rikiada iya inna yaparaida tunoo: Fai a
ti titanai ta kaayau sikau yanaiyauvaadiri (200) yeennaiyauvaa yookaama
varada numa iya mmiaarannee? 38 Tuduu rikioo iya sai yaparainno tunoo:
Mo naana bereetayauvai ngiiisi vainnee? Oro taatee, tuduu rikiada oro
teeda numa inna tunoo: Bereeta yaaku saivai tavau taaravaitanaatama
vainoo, tiravai.

39-40 Tuduu rikioo Yisuuva ari ngiaammuauya tuduu gioonna kiaapu-
uya ferefuruunnaiyauvunu vo kammu vo kammu variateera tuduu vooya
voovau nuunama (50) varuduu vooya voovau nuunama (100) varuduu
itaqitaama variravai. 41 Varuduu Yisuuva bereeta yaaku saivai tavau taar-
avaitanaatama tu kioo vainno avuuvaa reeri ngiau aapu too vainno Anutu-
uqaata kua yoketaivaa tioo bereetaiyauvaa kusiinnonno kioo ari ngiaam-
muauya gioonna kiaapuuya mmiateeraivaara mmiravai. Mmioo tavau
taaravaitanaata rakau kioo iya mmuduu iya mmiravai. 42 Iya mmuduu
mmuakiaaya nnooduduu iya ausaiyauvo rasituduu 43 ari ngiaammuauya
utua yaakuuvaitana yukukidiri taaravaitana yeenna nneeda kioo arai yati-
iyauvaa rupi nuunama rida tavau saiyauvai rupi nuunama rummua yapa
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kieeravai. 44 Rummua yapa kiada ivaki yeenna nnoo vaidiiya nnaasu
yaaruduu kaayau (5000) ivau variravai.

Yisuuva nnoori veraivau nuairavai
(Matai 14:22-23; Yuvuaano 6:15-21)

45 Iya nnaa taika kiooduu Yisuuva yaagueeqama ari ngiaammuauya titoo
tunoo: Na gioonna kiaapuuya titee varinai ngieenanaa kanuuvaki karada
nnoori siri sainai yoosinna Betesaitaa kuatee, 46 kiaa kioo gioonna kiaa-
puuya ngiari yoosinnaipira titaa kiooduu vuduu too Yisuuva ari ngiaam-
muauya pikioo taapiivau yaaku varaanara viravai. 47 Vioo ivau varuduu
heenauduu ari ngiaammuauya varuu kanuuvo nnoori haruunga pinaivaa
vuutaivau vioo varuduu Yisuuva arivai homo mmataivau varioo 48 tooduu
ari ngiaammuauya yatari sagaiyauvaa utida yaagueeqama nnooriivaa ru-
vuatidada tooduu yuunna yaamurukaivo iyasi nnuduu hama kanuuvo vi-
ravai. Hama kanuuvo vuduu patairaarauduu Yisuuva nnoori verenoovau
raa roo iyasi ngioo iya yaataraanara uuduu 49 iya iva nnoori verenoovau
nnuuvaa teeda mmagia maisavaivee kiaa kaayauma aatuuda kai kiririin-
gaida 50mmuakiaaya inna teeda kaayauma aatuuda variravai. Iya aatuuda
varuduu Yisuuva akiairaama iya tunoo: Tirooma variatee. Sa aatuukiatee.
Na ngiaunoo, 51 kiaa kioo karoo kanuuvaki iya tasipama varuduu yuunna
yaamurukaivo taika kiooduu ari ngiaammuauya nnikiaraida kaayauma
kumimakaida varida 52 iva tauraa yeennaiyauvaa rakau kusii kioo gioonna
kiaapuuya mmuuyauvaara hama arinaima rikiooduu hama ngiari tinni-
iyauvo rusitiravai.

Yisuuva Genesareeta nniitarooya tuqinneeravai
(Matai 14:34-36)

53 Iya nnoori sainai yoosinna Genesareeta oro varuduu nnoori siri-
ivaki nnida kanuuvaa yeenaivaa haru kiada 54 ivaki pikiada viravai.
Iya kanuuvaa pikiada vuduu ivaki varuuya Yisuunna arinaima teeravai.
55 Arinaima teeda seenada mmuakiaa yoosinnaiyauvakidiri nniitarooya
ngiari mmaataiyauvunu vaida varuuya vitada Yisuuva varuuvakira innasi
nniravai. 56Mmuakiaa yoosinna Yisuuva nuauyauvaki pinaa yoosinnaiyau-
vakiaata kiisa yoosinnaiyauvakiaatama gioonna kiaapuuya ngiari seena
nniitarooya vitada yeenna yookaira mmatuuyaiyauvunu yapa kiada Yisu-
unna buruqa araivau nnaasu utuaaraivaara inna yaagueeqama yaparaira-
vai. Mmuakiaaya inna buruqa araivau utuuya nniitarooyauvo taikooduu
yoketaama hara kiada variravai.

7
Iya ngiari taato nnaakukiaiya kuaivaara yaagueeqairavai
(Matai 15:1-9)

1 Farisai vaidi vooyaata kua mmaanna kiaa mmira vaidi vooyaatama
Yerusareemadiri nnuuya Yisuunnasi nnida nuunamammuaavau variravai.
2 Mmuaavau varida tooduu ari ngiaammuau vooya yeenna nnaara hama
ngiari yaakuuyauvaa finirama kiada sabi nneeravai. Iya hama Farisaiya
uu aataruuvaugiataama iirama kiada ngiari yaakuuyauvaa hama finirama
kiada kati yeennaiyauvaa nneeravai.

3Vaidi Farisaiyaata Yutayaa vaidi vooyaatama ngiari taato nnaakukiaiya
uu aataruuvaa iiravai. Ngiari yaakuuyauvaa hama finutiri. Hama yeen-
naiyauvaa nnootirivee. 4 Iya yeenna yookaira mmatuuyaivakidiri nnida
ngiari yaakuuyauvaa hama finutiri. Hama yeennaiyauvaa nnootirivee. Vo
aataru vo aataruuyauvo ngiari taato nnaakukiaiyasidiri nnuuyauvaa iya
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uuneema ngiari kaapaiyauvaata ngiari yavaa ari vookara ari vookarauyau-
vaatama finiravai.

5 Yisuunna ngiaammuau vooya hama iya uu aataru vooyauvai uuvaara
Farisaiyaata kua mmaanna kiaa mmira vaidiiyaatama Yisuunna tunoo:
Aaniirahama ingiaammuauya ti taatonnaakukiaiyasidiri nnuuaataruuvaa
iikiaannee? Aaniira hama iya ngiari yaakuuyauvaa finirama kiada kati
yeennaiyauvaa nneeda maisama variaannee? 6 tuduu rikioo Yisuuva iya
sai tunoo: Nnaaruaa vaidi forofetaa Yisayaava ngia huoobavainna unnakua
nnaamuruuyara fafaara roo kuaivo kutaa kuavai vainoo. Yisayaava fafaara
roo tunoo:

Anutuuqo tinoo:
Aa gioonna kiaapu aaya
mmanna kuasiiyauvo koroonno
niiyara yoketaavee kiaavo
hama iya aakiaiyauvo niiyara yoketainoo.

7 Iya vaidiiya yaata tinniyaa vai kuaivaa
kiaammida kiaanoo:
Anutuuqaa aataruvaivee, kiaivaara
kuminayaa niiyara kua yoketaivaa kiaanoo,
tiivaivee.

Yisayaava itaama fafaara reeravai. 8Ngia Anutuuqo tuu aataruuyauvaa
pikiada vaidiiya tinniyaa vai aataruuyauvaa iikiaanoo, tiravai.

9 Yisuuva itaa kua kiaa kioo tunoo: Mo ngia ngiingii yaata tinniyaa
vai aataruuyauvaa iikiaaraivaara ngia Anutuuqo tuu kuaivaa ooqoo ki-
aannee? 10 Nnaaruaa vaidi Musiivaano tunoo: Ngii kaano koovaitanaara
mmuduuya rida tuqinnaatee, kiaa kioo vo kua voovai tunoo: Fai gioonna
kiaapu voovoono ari kaano koovaitana maisa kua tiivaa ruputikio putu-
aivee. Musiiva itaa kua tiravai. 11-12 Mo ngiengieenoo kiaanoo: Fai vaidi
voovoono ari kaano koovaitana tuqinnaanarammatayaa diaamminnaivaa
iyani yapa kioo ivaara tinara: Kopaana, tinai ta ee-oo tikio aikiooma hama
ari kaano koovaitana tuqinnaanaravee. Ngia itaa kua kiaanoo, tiravai. Iya
kopaanavee kiaivaa oyaivo Anutuuqaa mminnaavai. Yisuuva keenaa iya
tunoo: 13Ngia itaida ngiingii taato nnaakukiaiya uu aataruuyauvo ngiingii
yaata tinniyaa vaivaa iikiaaraivaara Anutuuqaa kuaivaa hatokaavai. Ngia
itaama iikiaa aataruuyauvo kaayau ari vookara ari vookarai aataruyauvai
vaikiai ngia iikiaanoo, tiravai.

Aakiaivakidiri nniivaara iyamminnamminnaamaisaiyauvaa varaavai
(Matai 15:10-20)

14 Yisuuva keenaa gioonna kiaapuuya innasi ngiateera tuduu innasi
nnuduu iya tunoo: Mmuakiaayaso, ni kuaivaa rikiada arinaima rikiaa-
tee. 15 Mminnaa voovai mmaanaidiri vaidi aakiaana tuoo kuai ivaara
hama mminnamminnaa maisaivaa varaivai. Vaidiivaa ari aakiaivakidiri
ngioo mmaanai tuoo kuai ivaara mminnamminnaa maisaivaa varaivai.
16 (Gioonna kiaapu voovoono arinaima kua rikiaivoono ii kua ivaa arinaima
rikiaivee,) tiravai.

17 Yisuuva itaa kua kiaa kioo gioonna kiaapuuya pikioo nnau voovaki
vuduu teeda ari ngiaammuauya iva mmatayaa diaa mminnaivaudiri
mmataama kioo tuu kua oyaivaara inna yaparauduu rikioo 18 iya sai tunoo:
Ngia gioonna kiaapu kumimakaiya roosiima hama ngii tinniiyauvo rusiti-
vai. Hama ngia arinaima rikiaanoo. Mminnaa voovai mmaanaidiri vaidi
aakiaana tuoo kuai ivaara hama mminnamminnaa maisaivaa varaivai.
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19 Nnaa mminnaiyauvo hama vaidi kaanaivakiaata kuaivai. Mmanna ra-
sookaivakinaadiri tuoo rukioo mmaanai tuoo kuaivaivee. Yisuuva itaa kua
tioo mmuakiaa inneenna nnaiyauvaara yoketaa yeennayauvai nnaayau-
vaivee tiravai.

20 Iva kiaa kioo tunoo: Vaidiivaa ari aakiaivakidiri ngioo mmaanai tuoo
kuai ivaara mminnamminnaa maisaivaa varaivai. 21 Vaidi aakiaivakidiri
maisa kuaivo ngioo yaataivaki kuaikio yaata utuoo mminnamminnaa mai-
saivaa varaivai. Kiaatanna ngiaammuauvo sabi heera aataruuvo vaidi aaki-
aivakidiri nniivai. Mmuara vareera aataruuvootama vaidiivaa ruputino
putii aataruuvootama 22 vaa nnaata vaati varaivo sabi mmuara heera
aataruuvootama vaidi mminnaivaa teeno inna varaataira aataruuvootama
vaidi aakiaivakidiri nniivai. Vaidiivo fai kaayau maisamaisai aataruuyau-
vaa iinno varioo unnakua tioo ari mmammaivaara nnaasu yaata utuoo
makemakee sabi nuaira aataruuvaa iinno ari seenaiyara tinara: Ngia ni
yaataraivaara ni nannatainoo, kiaa kioo maisa kuaivaa kuminayaa ari
seenaiyara tioo ariiyara mannaka tioo aataru yoketaivaara kaayau ku-
mimakainno varinaravai. 23 Ii aataru maisa iyauvo vaidi aakiaivakidiri
nniivaara kaayaumminnamminnaamaisaiyauvaa varaivaivee, tiravai.

Gioonnaivo Yisuunnara kutaavaivee tiravai
(Matai 15:21-28)

24 Yisuuva ii yoosinna ivaa pikioo vioo yoosinna taaravaitana nnutuu-
vaitana Turu Sitoona vainima vau yoosinnaivaki vioo nnau voovaki hara
kioo varioo gioonna kiaapuuya ni teeda niisi ngiaarainnoo kiaa nnauki
nnaasu hara kioo variravai. Varuduu vaa ivo vuu nnauvakira iya rikiooduu
25gioonnavoovoonommagiamaisaivoari raunnaivaaaakiaaki varuuvoono
Yisuuva nnuu kuaivaa rikioo akiairaama innasi ngioo varoo inna yuku
oyaivaki toorivu yau haroo variravai. 26 Aa gioonna aavo ari voopinnaa
gioonnavai. Ivo yoosinna Surofoonikiaivakidiri nnira gioonnavai. Yisuuva
ii gioonna ivaa raunnaivaa aakiaivaki mmagia maisaivo varuuvaa titano
kuaiveera inna yaagueeqama yapara riravai. 27 Yapara ruduu Yisuuva Yu-
tayaiya tauraa rikiooyara aa kua aavaudiri mmataama kioo inna sai tunoo:
Kii ta tauraa nnaakaraiya yeennaiyauvaa ngiari mmiaaravee. Iya yeen-
naiyauvaa varada faiya mmiaarainnoo, 28 tuduu rikioo ivo faivaa roosiima
ariiyara yaata utuoo inna sai tunoo: Udaanga-o, a kutaa kuavai kiannanoo.
Mo faiya numa nnaakaraiya yeenna nneeda kiaa araiyauvaa terenaivau
tuoo kuaiyauvaa porooma nnaavaivee, 29 tuduu rikioo Yisuuva inna sai
tunoo: A ni kuaivaa sai yoketaama kiannaivaara ai nnauki kuanee. Vaa
mmagia maisaivo i raunnaivaakidiri pikioo kuaivaivee, 30 tuduu rikioo ivo
ari nnauki vioo tooduu ari raunnaivo ari mmaataivau vauduu vaa mmagia
maisaivo innakidiri pikioo ari ipi vioo kieeravaivee.

Yisuuva yaata duuna hama kua tuuvaa tuqinneeravai
31 Yisuuva yoosinna Turudiri kava vara ranoo ngioo yoosinna Sitoona

yaataroo yaakuuvaitana vau yoosinnaiyauvaa nnutuuvoDikaporiisa yaata-
roo numa nnoori haruunga Karirayaa mmaagaivau variravai. 32 Varuduu
vaidi yaata duuna hama yoketaama kua tuu voovai ari seenaiyaano Yisu-
unnasi vitada viravai. Vida Yisuuva innayaa ari yaakuuvaa utuaiveera
yaagueeqama inna yaparairavai. 33 Yaparauduu rikioo Yisuuva vaidi yaata
duunaivaa too gioonna kiaapuuya pikioo innaata vitoo ari mmaraa voovau
dioo vainno ari yaaku oopuuvaitana inna yaataivaitanaki hara rada kioo ari
yaakuoopuuvaukuaanuuvaavisi kioo innammaakiriivauharoo 34avuuvaa
reeri ngiau too yaikiaivaa haa kiaa kioo inna tunoo: I yaataivo rugooqaivee,



Marakaa 7:35 91 Marakaa 8:13

tiravai. Aa kua aavaa Yisuuva ari kuaivakidiri Epataa tiravai. 35Vaidi yaata
duunaivaa yaataivo rugooqooduu inna mmaakiriivo yoketauduu kuaivaa
tuqinnama tiravai. 36 Tuqinnama tuduu rikioo Yisuuva yaagueeqama
gioonna kiaapuuya kiaa mmioo tunoo: Makee ngia taivaara sa gioonna ki-
aapuuyakiaammiatee, kiaa yaagueeqama tuduaata vuaihaoromakemakee
ngiari seenaiya kiaa mmiravai. 37 Kiaa mmuduu rikiada ivaara kaayauma
nnikiaraida tunoo: Arimmaraammoori ii ivo inna yoketaammoorivai iivai.
Iva yaata duunaiya iikiai iya tuqinnama yaata rikiaavai. Iva hama kua
tiraiya iikiai iya tuqinnama kua kiaavaivee, tiravai.

8
Yisuuva vaidi kaayau (4000) yeennammiravai
(Matai 15:32-39)

1 Vo suai voovaki gioonna kiaapu kaayauya nuunauduu yeennaivo vaa
taika kiooduu Yisuuva ari ngiaammuauya innasi ngiateera iya tuduu innasi
nnuduu iya tunoo: 2 Gioonna kiaapuuya taaravooma suaivaa ni tasipama
nookiaavovo vaa yeennaiyauvo taika kiaivaara na iyara boo kiaunoo. 3 Fai
na kati iya ngiari yoosinnaiyauvakira titanai vida hama yeenna nneeraida
vikio aataru tammaivaki iya avuuyauvo ngioo vi ngioo viinai sabi yuku
raaravai. Vooya ngiari yoosinnadiri hokoba aataruuvau niisi nniravaivee,
4 tuduu rikiada ari ngiaammuauya inna sai tunoo: Mo aa koo mmuyai
gaanga yoosinna aavau ta deevakidiri kaayau yeennaiyauvaa varada aa
gioonna kiaapu aaya mmikiai nnaarannee? 5 tuduu rikioo iya yapara
ruoo tunoo: Naana bereetayauvai ngiiisi vainnee? tuduu rikiada iya inna
sai tunoo: Bereeta yaaku saivai karasaidiri taaravaitana vainoo, 6 tuduu
rikioo gioonna kiaapuuya mmatayaa variateera tuduu mmatayaa varuduu
yeenna bereetaiyauvaa yaaku saivai karasaidiri taarama tu kioo vainno
Anutuuqaata kua yoketaivaa kiaa kioo bereetaiyauvaa kusiinnonno kioo
gioonna kiaapuuya mmiateera ari ngiaammuauya mmuduu iya mmira-
vai. 7 Iya mmi kiada tavau kiisa vooyauvai tu kiada vauduu Yisuuva
Anutuuqaata kua yoketaivaa kiaa kioo ari ngiaammuauya tunoo: Gioonna
kiaapuuya mmiatee, 8 tuduu rikiada mmuduu nnooduduu iya ausaiyauvo
rasituduu ari ngiaammuauya yeenna nneeda kioo arai yatiiyauvaa rupi
nuunama utua yaaku saivai karasaidiri taara utuavaitanaki rummua yapa
kieeravai. 9 Gioonna kiaapu ivaki yeenna nnooya kaayau (4000) varira-
vai. 10 Yisuuva gioonna kiaapuuya titooduu vuduu iya vuu saivaata ari
ngiaammuauyaatamakanuuvakikaroovariooyoosinnapinaivaannutuuvo
Daramanutaa viravai.

Farisaiya Anutuuqaammoori ari vookarauvaara Yisuunna yaparairavai
(Matai 16:1-4)

11 Farisai vaidi vooya Yisuunnasi nnida inna iida taaraivaara inna ya-
paraida tunoo: A Anutuuqaa mmoori ari vookaraivaa iinai ta teeda kiaara:
Anutuuqaa yaagueeqaivo i tasipaikiainna iikiannanoo, kiaaravee, 12 tuduu
Yisuunna ausaivo kaayau mmuaararooduu tunoo: Ngia gioonna kiaapu
makee variaiya Anutuuqaa mmoori ari vookaraivaa taaraivaara ni yapara
kiaanoo. Nakuakutaavai ngii giaangiimiaunoo. Ngiamakee variaiyahama
Anutuuqaammoori ari vookaraivaa taaravaivee, 13kiaakioo iyapikiookava
kanuuvaki karoo varioo nnoori haruungaivaa sainai vioo variravai.

Yisuuva Farisaiyaraata Herootaa nnaagiai nuairaiyaraatama tiravai
(Matai 16:5-12)
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14 Yisuuva ari ngiaammuauyaatama nnoori haruungaivaa sainai vioo
varuduu ari ngiaammuauya vo bereeta vooyauvaara taunnu kiada mmuaa
bereetavai nnaasu varada kanuuvaki yapa kiada varada viravai. 15Yisuuva
yaagueeqama iya tunoo: Rikiaatee. Vaidi Farisaiyaata Herootaa nnaa-
giai nuairaiyaatama puuqaira yeennaivo bereeta aakiaivaki too yootaivaa
roosiivaara tuqinnama haitatuukiatee, 16 tuduu rikiada ngiari kiaa mmi
ngiari kiaa mmiida tunoo: Hama ta nnoonnama bereetaiyauvaa varada
ngiaunnaivaara ivo itaa kua tinoo, 17 tuduu rikioo Yisuuva ngiari kiaa mmi
ngiari kiaa mmuu kuaivaa arinaima rikioo iya tunoo: Ngia aaniiraida
ngiingii kiaa mmi ngiingii kiaa mmiida kiaanoo: Ta hama nnoonnama
bereetaiyauvaa varada ngiaunnanoo, kiaannee? Ngia homooda hama ari-
naimaniiyara rikiaannee? Ngii vuatinniiyauvoyaagueeqainnonnee? 18Ngii
avuuyauvo vaikiai hama ngia tuqinnama taavai. Ngii yaataiyauvo vaikiai
hamangia tuqinnama rikiaavai. 19Na yaaku sai bereetayauvai vaidi kaayau
(5000) mmiaivaara vaa ngia taunnu kiaannee? Yeenna nneeda kioo arai
yatiiyauvaa ngia rupi nuunama utuaiyauvaki ruuyauvo naana utuayauvai
vairavainnee? tuduu rikiada iya inna sai tunoo: Ta utua yaakuuvaitana
yukukidiri taarama yapa kieeravaivee, 20 tuduu rikioo tunoo: Na bereeta
yaaku saivai sainaidiri taarama kusii kiee vaidi kaayau (4000) mmiaivaara
vaa ngia taunnu kiaannee? Yeenna nneeda kioo arai yatiiyauvaa ngia rupi
nuunama utuaiyauvaki ruuyauvo naana utuayauvai vairavainnee? tuduu
rikiada inna sai tunoo: Ta utua yaaku saivai karasaidiri taarama rummua
yapakieeravaivee, 21 tuduu rikioo ivo ari vookaraummooriivaauuvaara iya
tunoo: Itaama vaikiai hama ngia arinaima rikiaanoo, tiravai.

Yisuuva Betesaitaa vaidi avu huruutauvaa tuqinneeravai
22Yisuuva itaa kua kiaa kioo ari ngiaammuauyaatama nnidada yoosinna

Betesaitaa ivaki nnida tooduu gioonna kiaapuuya vaidi avu huruutauvaa
vitada Yisuunnasi nnida inna utuaneera innaata kua yaagueeqama tiravai.
23Kua yaagueeqama tuduu Yisuuva rikioo vaidi avu huruutauvaa yaakuu-
vau utuoo vitoo yoosinna tooyaivaki kioo inna avuuvaitanau kuaanuuvaa
visi kioo innayaa ari yaakuuvaitana utuoo inna yaparainno tunoo: A vo
mminnaavoovai taannano i avuuvauvainnee? 24 tuduu rikioo vaidiivo reeti
too tunoo: Na vaidiiya taukai yatari roosiikiaaya nookiaavaivee, 25 tuduu
rikioo Yisuuva keenaa ari yaakuuvaitana inna avuuvaitanau utuduu ivo
ari avuuvaa puaisa tooduu avuuvaitana yoketauduu ivommuakiaa inneen-
navai kooyaa teeravai. 26 Kooyaa tooduu Yisuuva inna tunoo: Ai nnauki
safuuma viee sa yoosinnaivaki nookianee, tiravai.

Petorooso kua kutaivaa Yisuunnara tiravai
(Matai 16:13-20; Rukaaso 9:18-21)

27 Yisuuva itaa kua kiaa kioo ari ngiaammuauyaatama ivakidiri pikiada
yoosinnaiyauvo Kaisariaa Piripii vainima vauyauvakira vida varida Yisu-
uva ari ngiaammuauya yaparainno tunoo: Gioonna kiaapuuya niiyara dee
vaidivainnee kiaa kiada dataa kuaida kiaannee? 28 tuduu rikiada iya inna
sai tunoo: Vooyaano kiaanoo: Yuvuaano nnoori apira vaidivaivee, kiaani
vooyaano kiaanoo: Irayaavavee, kiaani vooyaano kiaanoo: Ari vo forofetaa
vaidivaivee, kiaanoo, 29 tuduu rikioo Yisuuva iya yaparainno tunoo: Mo
ngieeta niiyara dataa kuaida kiaannee? tuduu rikioo Petorooso inna sai
tunoo: A vaidi Anutuuqo i mmataama kiookuavee, 30 tuduu rikioo yaaguee-
qama iya kiaa mmioo tunoo: Sa aa kua aavaa niiyara gioonna kiaapuuya
kiaammiatee, tiravai.
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Yisuuvammamma nniitareeraivaa varoo putinaraivaara tiravai
(Matai 16:21-28; Rukaaso 9:22-27)

31 Yisuuva itaa kua kiaa kioo ari ngiaammuauya kua kooyaa kiaa mmioo
tunoo: Na Vaidiivaa Mmaapuuvoono fai kaayau mmamma nniitareeraivaa
varaanaravai. Fai vaidi yokovaiyaatama vaidi Anutuuqaara kati puara
hudeera kieetaiyaatama Anutuuqaa kua mmaanna kiaa mmira vaidi-
iyaatama ni ooqoo tikiai vaidiiya ni ruputikiai na putino taaravooma suaivo
taikanai na keenaa diitaanaravaivee, 32 kiaa kioo aa kua aavaa kooyaa
iya kiaa mmuduu Petorooso inna vitoo mmaraa voovau oro kioo inna
yaagueeqama tiravai. 33 Inna yaagueeqama tuduu rikioo Yisuuva hanigia
aringiaammuauya tooSataangoPetoroosaa tasipoovaarayaagueeqakuavai
Petoroosaa tioo tunoo: Sataango, ngieera kuanee. I yaataivo vaidiiya
yaataivaa roosiinoo. Hama Anutuuqaa yaataivo itaama vainoo, tiravai.

34 Yisuuva itaa kua kiaa kioo gioonna kiaapuuyaata ari ngiaam-
muauyaatama tuduu innasi nnuduu iya tunoo: Fai gioonna kiaapu
voovoono ni nnaagiai nninaree tioo fai ari yaata utira aataruuvaara
ooqoo tioo gioonna kiaapuuya niiyara inna ruputikio na putuauneema
ivo putinaraivaara ee-oo tioo ni nnaagiai ngiaivee. 35 Fai gioonna kiaapu
voovoono ari mmatayaa variraivaara yaagueeqama yaata utuoonnonno
fai yapooma hama ivo tupatupaa varinaraivootainaravai. Gioonna kiaapu
voovoono hama ari mmatayaa variraivaara yaata utirainno niiyaraata ni
mmayaayaivaaraatama putinaraivaara ee-oo tiivo fai tupatupaa variraivaa
varaanaravai. 36 Fai gioonna kiaapu voovoono ariiyara nnaasu yaata
utuoo mmuakiaa mmatayaa diaa mminnamminnaiyauvaa varoonnonno
hama tupatupaa variraivaara yaata utirainno putuoo fai dee irisai
yoketaivaa Anutuuqaasidiri varaanarannee? Fai hama varaanaravaivee.
37 Gioonna kiaapu voovoono hama yopeema irisai mminnaivaadiri
Anutuuqaammioo tupatupaa variraivaa varaanaravaivee. 38Aa variaa suai
aavaki gioonna kiaapuuya kaayau koonnama varida hama Anutuuqaara
yaagueeqakiaanoo. Aqaa suai aavaki fai gioonna kiaapu voovoono
niiyaraata ni kuaivaaraatama inna mmamma maisainai fai yapooma Na
Vaidiivaa Mmaapuuvo keenaa mmatayaa kava vara ranee tiee innara
mmamma maisainaravai. Fai na ni Napoonna mmeekia ari vookaraivoota
aangeraa yoketaiyaatama tiinaravaivee, tiravai.

9
1 Yisuuva itaa kua kiaa kioo iya tunoo: Na kua kutaavai ngii giaa ngii

miaunoo. Fai gioonna kiaapu vooya aavaki variaiya hama putirama kiada
varida teekio Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivo ari yaagueeqaivaa
tasipama tiinai teeda taaravaivee, tiravai.

Yisuunnammammaivo hanigioo ari vookarairavai
(Matai 17:1-13; Rukaaso 9:28-36)

2 Yapooma yaaku saivai sainaidiri mmuaa suaivai taika kiooduu Yisu-
uva Petorooso Yakoopo Yuvuaanainna vitoo taapi hokobaivaura ngiari-
vana nnaasu viravai. Iya vidada oro ivau dida vaida tooduu Yisuunna
mmammaivo hanigioo ari vookarairavai vauduu 3 inna uyira rairaiyauvo
poosainno pinaama mmannaammannairavai. Fai hama vaidi mmatayaa
voovoono yopeema buruqa poosaivaa finino inna uyira raira poosaiyauvaa
roosiinaravai. 4 Itaama vauduu Yisuunna ngiaammuau taaravoomaivai-
tana tooduu nnaaruaa vaidi putuuvaitana Irayaaya Musiiya Yisuunna tasi-
pama kua tiravai. 5 Iya kua tida varuduu Petorooso iya kuaivaa rikioo
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mmaraa kuaivaa Yisuunna kiaa mmioo tunoo: Nnoonna-o, ta aavaki vari-
aunnano ti yoketainoo. Kii ta unnakua nnau taaravooma heekaaravee. Aini
voovai heekada Musiinnani voovai heekada Irayaannani voovai heekaara-
vaivee, 6 kiaa kioo ivoota ari tasipoovaitanaatama kaayau aatuukiaivaara
Petoroosaa yaataivo vueennauduu rikioo itaa kua tiravai. 7 Itaa kua tuduu
namaivo iya rummua apu kioo vauduu Anutuuqaa kuaivo nama aaki-
aidaadiri tuoo tunoo: Inna ni Maapu tuanaivovee. Innara na mmuduuya
ruauvovee. Innakuaivaarikiaatee, 8 tuduuakiairauduubuaabuaida tooduu
hama taaravaitanaatauduu Yisuuva ari mmuaavai iya tasipama dioo vaira-
vai.

9 Dioo vauduu teeda diitada ivaatama taapiivau pikiada tiida varida
Yisuuva yaagueeqama iya kiaa mmioo tunoo: Makee ngia taivaara sa
gioonna kiaapuuya kiaa mmiatee. Na Vaidiivaa Mmaapuuvoono yapooma
putuee kava diitanai teeda ngia makee taivaara gioonna kiaapuuya kiaa
mmiatee, 10 tuduu inna kuaivaa rikiada hama vo gioonna kiaapuuya kiaa
mmirama kiada iya ngiari yapara ngiari yaparaida tunoo: Mo yapooma na
putuee kava diitaanavee tii kua oyaivo dee kua oyaivainnee? 11 kiaa kiada
Yisuunna yaparaida tunoo: Anutuuqaa kua mmaanna kiaa mmira vaidiiya
kiaanoo: Irayaavannaadee tauraa tiinaravai. Tiino Anutuuqo mmataama
kioo vaidiivo nnaagiai tiinaravaivee, kiaa kuaivo aaniira iya itaa kua kiaan-
nee? 12 tuduu rikioo Yisuuva iya kua sai tunoo: Kutaavai. Vaidi voovoono
Irayaanna roosiivoono tauraa ngioo mmuakiaa mminnaivaa safuunaraivo
nninoo. Mo Vaidiivaa Mmaapuuvaara tuu kuaivo dataamainno vainnee?
Anutuuqaakua fafaaraivovainnoataakua tunoo: GioonnakiaapuuyaVaidi-
ivaa Mmaapuuvaa mmamma nniitareeraivaa inna mmida innara ooqoo
tida nniki rakammuaaravaivee, tuuvaara yaata utuatee. 13 Na ngii giaa
ngii miaunoo. Vaa Irayaanna roosuuvo nnuduu gioonna kiaapuuya innara
ngiari iikiataummoorimaisaivaa iiravai. Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno
innara tuuvaa kaanaivaa iiravaivee, tiravai.

Yisuuvammagiamaisaivo varuu ngiaammuauvaa tuqinneeravai
(Matai 17:14-21; Rukaaso 9:37-43a)

14 Yisuuva ari ngiaammuau taaravoomaidootama tiida ngiari seena
ngiaammuauyaatama sunaara tuma tooduu kaayau gioonna kiaapuuya
ngiaammuauya suvuai kiooduu Anutuuqaa kua mmaanna kiaa mmira
vaidiiyaata Yisuunnangiaammuauyaatamangiariiki ngiariiki kua yaaguee-
qama tiravai. 15 Kua yaagueeqama tida varuu saivaatama mmuakiaa
gioonna kiaapuuya tooduu Yisuuva tuuduu kaayauma nnikiaraida innasi
seenada vida tunoo: Vainna ngiannannee? 16 tuduu rikioo Yisuuva ngioo
ari ngiaammuauya tunoo: Ngia aanii kuavaida iyaata kua yaagueeqama
kiaannee? 17 tuduu rikioo vaidi voovoono gioonnakiaapuuya aakiaivakidiri
inna avaivaa sai tunoo: Vitaira-o, ni maapuuvaa aakiaivaki mmagia mai-
saivo hara kioo varikio hama kua tiivaara na inna vitee aisi ngiaunoo. 18Vo
suai voovaki mmagia maisaivo inna ruputikio putuoo vainno avaivaa kiriti
kiriti tikio taara kuaanuuvo tiikio yuku yaakuuvaa raduda tu kioo vaivai.
Mmagia maisaivaa titaa kikio kuaiveera na i ngiaammuauya kiaukai hama
iya yopeema titaavaivee, 19 tuduu rikioo Yisuuva inna kuaivaa sai tunoo:
Ngia makee variaa gioonna kiaapuuya hama ngia niiyara kutaavaivee
tiraidaida koonnamaida variaanoo. Na hokoba suai ngii tasipama hara kiee
variaukai hama ngia niiyara kutaavaivee kiaavai. Fai na naana suai ngii
tasipama hara kiee varinanai ngia niiyara kutaavaivee kiaarannee? Na
ngii tasipama hara kiee variee ngia ni kuaivaa rikiaaraivaara na faannaina
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variaunoo. Ngiaammuauvaa vitada niisi ngiatee, 20 tuduu rikiada inna
vitada innasi nniravai. Vitada nnuduu mmagia maisaivo Yisuunna too
saivaatangiaammuauvaa ruputuduuputuoovainnohanigiaanigieennonno
vauduu taara kuaanuuvo avaivakidiri tiiravai.

21 Yisuuva inna koonna tunoo: A taannano naana suai nnaakaraivo
ataama variinnee? tuduu rikioo inna koova Yisuunna sai tunoo:
Nnaakaraivo meediyaa ari itaama varivai. 22 Airi suai mmagia maisaivo
ni maapuuvaa ruputu kiaanara iinno inna ruputu ikiana yapoo nnoorina
ruputu yapaivai. Fai aikiooma yaagueeqaivo i tasipanai tiiyara boo tiee
ti tasipanai ta yoketaama variaaravee, 23 tuduu rikioo Yisuuva tunoo: A
niiyara kiannanoo: Fai aikiooma yaagueeqaivo i tasipanai tiiyara boo
tiee ti tasipaanaravee, kianna kua oyaivaa datai kuavainna a itaa kua
kiannannee? Fai gioonna kiaapu voovoono Anutuuqaara kutaavaivee tioo
fai mmuakiaa mmoori aataruuvaara tinara: Ni tasipaanavee tino rikioo fai
inna tasipaanaravaivee, 24 tuduu rikioo nnaakaraivaa koova akiairauduu
puaisakama kua tioo tunoo: Na kiisama aiyara kutaavaivee kiaunoo. A ni
tasipanai na pinaama aiyara kutaavaivee tinaravee, 25 tuduu rikioo Yisuuva
gioonna kiaapuuya nnida iya suvuai kiaara uuvaa too mmagia maisaivaa
yaagueeqama tunoo: A mmagia maisa hama yaata avainnaataikua
varianna-o, na tinai ngiaammuauvaa aakiaivakidiri pikiee tiee kuanee. Sa
keenaa innaki ngianee, 26 tuduu rikioo mmagia maisaivo ngiaammuauvaa
ruputuduu kai kai vuu vuu tuoo putuoo vainno hanigiaanigieenno vauduu
mmagia maisaivo innakidiri vioo kieeravai. Vioo kiooduu ngiaammuauvo
vaidi putiraiya roosiima vauduu gioonna kiaapu vooya tunoo: Vaa
putivaivee, 27 tuduu Yisuuva numa inna yaakuuvaudiri vararu utuduu
diiteeravai.

28 Diitooduu Yisuuva gioonna kiaapuuya pikioo nnauvaki vioo kiooduu
ari ngiaammuauya numa inna yaparaida tunoo: Mo dataama vaikioonno
mmagia maisaivaa ta titaunnano hama kuainnee? 29 tuduu rikioo Yisuuva
iya sai tunoo: Yaakuvareeraivaara yaagueeqaira vaidiivoono fai aammagia
maisa aavaa roosiivaa titano kuanaravai. Kumina vaidi voovoono fai hama
yopeema titano kuanaravaivee, tiravai.

Yisuuva ari putinaraivaara keenaa tiravai
(Matai 17:22-23; Rukaaso 9:43b-45)

30-31 Yisuuva itaa kua kiaa kioo ari ngiaammuauyaatama ii yoosinna
ivaki pikiada tuma Karirayaa mmataivaki nuaida varuduu Yisuuva ari kua
oyaivaa iya kiaa mminaraivaara iya vitoo nuairavai. Nuauduu gioonna
kiaapuuya ivo kuanara kuaivaa rikieevoora ari ngiaammuauya nnaasu
vitoo nuairavai. Vitoo nuainno varioo iya kiaa mmioo tunoo: Fai vaidi
vooyaano Na Vaidiivaa Mmaapuuvaa ni vitada vaidi vooya mmikiai iya ni
ruputikiai na putino taaravooma suaivo taikano Anutuuqo tinai na keenaa
diitaanaravaivee, 32 tuduu rikiada hama iva tuu kua oyaivaa arinaima
rikieerama kiada oyaivaara iya inna yapara kiaaraivaara aatuuravai.

Yisuunna ngiaammuaudo kieeta variaaraivaara inna yaparairavai
(Matai 18:1-5; Rukaaso 9:46-48)

33 Aatuuda iyaata Yisuuvaatama vidada yoosinna Kapanauma oro nnau
voovaki dida vauduu Yisuuva ari ngiaammuauya yaparainno tunoo: Ngia
aataruuvau nnida varida aanii kuavai ngiingiiiki ngiingiiiki yaagueeqama
kiaannee? 34 tuduu rikiada iya kua seemuaa variravai. Vaa iya aataru
tammaivau ngiari yapara ngiari yaparaida tunoo: Deevoono ari seenaiya
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yaataroo kieetavai varinarannee? tuuvaara iya hama inna kua sai tira-
vai. 35 Hama inna kua sai tuduu Yisuuva hara kioo varioo ari ngiaam-
muau yaakuuvaitana yukukidiri taarama tuduu innasi nnuduu iya tunoo:
Fai gioonna kiaapu voovoono ngii tauraavai varinaree tioo mmuakiaaya
mmoori vareera ngiaammuauvai roosiima varioo nnaagiai tuanaavai vari-
naravaivee, 36 kiaa kioo nnaakaraivaa vitoo ngiari tammaivaki yapa kioo
varau tu kioo vainno iya tunoo: 37 Fai gioonna kiaapu voovoono niiyara
mmuduuya ruaivaara aa nnaakara aavaa roosii voovaara tuqinnaivoono
inna niiyaraatama tuqinnainoo. Niiyara tuqinnaivoono hama niiyara
nnaasu tuqinnaivai. Ni titoovaaraatama tuqinnaivaivee, tiravai.

Hama ti nnammutuaavai variivoono ti seenavai varivai
(Rukaaso 9:49-50)

38 Tuduu Yuvuaano Yisuunna tunoo: Vitaira-o, ta taunnano vaidi
voovoono i nnutuuvaa tioo vaidiiya aakiaakidiri mmagia maisaiyauvaa
titaikiai kuaavai. Iqii vaidi ivo hama ti tasipama nuai vaidivaara tida
ta innara ooqoo kiaunnavaivee, 39 tuduu rikioo Yisuuva tunoo: Sa ivo ii
mmooriivaara ooqoo kiatee. Vaidi voovoono ni nnutuuvaa tasipama Anu-
tuuqaa mmoori ari vookaraama iira mmooriivaa iinno hama akiairaama
niiyaramaisavee tinaravai. 40Gioonna kiaapu voovoono hama ti kuaivaara
ooqoo tiivoono inna hama ti nnammutuaavai. Ivo inna ti seenavai. 41 Na
kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Na Yisuu Kirisiinna ngia ni nnaagiai
nookiaivaara vaidi voovoononnooriivaa vita ngiimiivo fai irisai yoketaivaa
varaanaravaivee, tiravai.

Gioonna kiaapuuya aatarumaisaivaara haruruaavai
(Matai 18:6-9; Rukaaso 17:1-2)

42 Yisuuva itaa kua kiaa kioo kava tunoo: Aa nnaakara kiisa aaya ni-
iyara kutaavaivee kiaa aaya roosiima gioonna kiaapu voovoono niiyara
kutaavaivee tiivaa vaidi voovoono iva aataru yoketaivaa pikiaiveeraivaara
inna yaparaivo inna aataru maisavai. Fai tauraa hama vaidiivo inna
yaparaira suaivaki vaidiiya numa ivo nnaakaraivaa yaparainarainnoo
kiaa sikau pinaivaa varada dutuyu inna nnuunaivaki haru kiada nnoori
haruungaivaki kagaari kikio ivaki vainno putiivo inna aataru yoketaavai.
43 Itaama vaikio fai i yaakuuvaadiri a reeti utu reeri utinarainnoo kiaa ivaa
mmuaanaa hatoka kiee kakumavai tasipama variee a tupatupaa variraivaa
varaanaraivo inna yoketaavai. Fai i yaakuuvaitana vainai ikiaivo tupatupaa
too variivaki kuanaraivo inna maisavai. Ikiaivo tupatupaa too variivaa
hama vaidi voovoono yopeema rasuunaravai. 44 (Ivaara Anutuuqaa kua
fafaaraivo vainno tinoo: mmimmiiyauvo tupatupaa nuaikio ikiaivo tupatu-
paa too nnaasu variivaa hama vaidi voovoono yopeema rasuunaravee,
tiivai.) 45 Fai i yukuuvoono i vitoo maisa aataruuvau nuainarainnoo kiaa
mmuaanaa ivaa hatoka kiee mmanna apavai tasipama variee yapooma a
tupatupaa variraivaa varaanaraivo inna yoketaavai. Fai i yukuuvaitana
vaida ikiana i kagaari kiaaraivo inna maisavai. 46 (Ivaara Anutuuqaa kua
fafaaraivo vainno tinoo: Mmimmiiyauvo tupatupaa nuaikio ikiaivo tupatu-
paa too nnaasu variivaa hama vaidi voovoono yopeema rasuunaravee,
tiivai.) 47Fai i avuuvaadirimminnamminnaamaisaivaa tee varaanarainnoo
kiaammuaanaa i avuuvaa ranigaama kagaari kiee saivai huruutavai vainai
yapooma Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira yoosinnaivaki kuanaraivo
inna yoketaavai. Fai i avuuvaitana vaida ikiana i kagaari kiaaraivo inna
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maisavai. 48 Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo: Mmimmi-
iyauvo tupatupaanuaikio ikiaivo tupatupaa toonnaasu variivaahamavaidi
voovoono yopeema rasuunaravee, tiivai.

49 Gioonna kiaapuuya Anutuuqaara mmamma nniitaraivaa ikia teera
roosiima varaivo yorokuuvaa haateeraivaa roosiivai. 50 Yorokuuvo inna
yoketaa mminnaavai. Fai yorokuuvo vainnonno maisainai fai ngia aani-
ivaadiri iikio kava yoketainarannee? Hamayopeemavee. Ngia yoroku yoke-
taa vaivaa roosiima varida ngii seenaiyaatama ngiingiiiyara ngiingiiiyara
kua yoketaivaa tida ausa nuufa varada variatee, tiravai.

10
Yisuuva nnaata pikieera kuaivaa tiravai
(Matai 19:1-12; Rukaaso 16:18)

1 Yisuuva ii yoosinna ivaki pikioo Yutayaa mmataivo nnoori Yoro-
taanaivaa sainai vaupinnai viravai. Vuduu rikiada keenaa gioonna kiaapu-
uya inna teeda innasi numa varuduu too ivo ari tirayaama kuaivaa iya kiaa
mmiravai.

2 Kiaa mmuduu vaidi Farisai vooya innasi nnida ivo kuaivaa koonnama
kiaiveera inna yaparaida tunoo: Vaidi voovoono ari nnaataivaara ooqoo
tinara aataruuvo vainnee? Vara hama vainnee? 3 tuduu rikioo Yisuuva
sai iya yaparainno tunoo: Musiiva mmaanna tuu aataruuvo dee aataru-
vainno ngii giaa ngii muunnee? 4 tuduu rikiada iya inna sai tunoo: Vaidi
voovoono ari nnaataivaa pikiaanaree tioo ooqoo tira yanaivaa fafaara raa
kioo inna mmioo titano kuaiveera kuaivaa Musiiva aikioovee kiaa kioo ee-
oo tiravaivee, 5 tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Ngia vaidi Yutayaiya
ngii ausa vuatinniiyauvo yaagueeqauvaara Musiiva ii aataru ivaara ee-oo
tioo fafaara reeravai. 6 Nnaaru Anutuuqo ngiau mmataivaa uu suaivaki
hama ii aataru ivootairavai. Anutuuqaa fafaara roo kuaivo vainno ataa
kua tinoo: Anutuuqo vaidiivaa iinno gioonnaivaa iiravai. 7 Ivaarainno
fai vaidiivo ari kaano koovaitana pikioo nnaataivaa varoo 8 inna tasipama
mmuaakaraivaitana variaaravaivee, tiivai. Ivaitana hama taaravaitana
varirama kiada mmuaavaitana variaavai. 9Anutuuqoono vaa taaravaitana
nuunama kiaikiai mmuaavaitana variaivaitana sa vuaivo vuaivaa pikino
sa vuaivo vuaivaa pikiaivee. Sa vaidi voovoono ivaitana vara mmaram-
maraama yapaivee, tiravai.

10Nnaagiai Yisuuva ari ngiaammuauyaatama nnauvaki varuduu rikiada
ari ngiaammuauya iqii kua ivaara keenaa inna yaparairavai. 11 Yapara
ruduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Vaidi voovoono ari nnaataivaara ooqoo
kiaa kioo karaasa voovai varaikiommuara vareera aataruuvo innaki vaivai.
Ari nnaata tuanaivaara maisa aataruuvaa iivai. 12 Gioonna voovoono ari
vaatiivaara ooqoo kiaa kioo vaidi voovai varaikio mmuara vareera aataru-
uvo innakiaatama vaivaivee, tiravai.

Yisuuva nnaakaraiyara kua yoketaivaa tiravai
(Matai 19:13-15; Rukaaso 18:15-17)

13 Yisuuva nnaakaraiya mmammaiyauvunu utuaiveera gioonna kiaapu
vooyaano ngiari nnaakaraiya vitada innasi nnida varuduu inna ngiaam-
muauya iya ooqoo tiravai. 14Ooqoo tuduu rikioo Yisuunna nnannatooduu
ari ngiaammuauya tunoo: Pikikiai nnaakaraiya niisi ngiatee. Sa iya ooqoo
kiatee. Nnaakaraivo kuaivaa rikioo ivaa iivaa roosiikiai gioonna kiaapu-
uya fai Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivaki kuaaravai. Ivaara sa aa
nnaakara aaya ooqoo kiatee. 15 Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo.
Nnaakaraiya akiairaama kuaivaa rikieeraivaa roosiima fai hama gioonna
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kiaapu voovoono inna roosiima iinno Anutuuqo gioonna kiaapuuyara di-
raivaara kutaavaivee tiivoono fai hama Anutuuqo gioonna kiaapuuyara
dira yoosinnaivaki kuanaravaivee, 16 kiaa kioo nnaakaraiya sootu utuoo
iyayaa ari yaakuuvaitana utuoo tunoo: Anutuuqo ngii tasipaivee, tiravai.

Yisuuva vaidi hoona suvuauvaata kua tiravai
(Matai 19:16-30; Rukaaso 18:18-30)

17Yisuuva itaa kua kiaa kioo aataru ari rikioovau kuanee kiaa vuduuvaidi
voovoono seenoo innasi ngioo inna yuku oyaivaki numa inna avunni dioo
vainno toorivu yau hara kioo vainno inna yaparainno tunoo: Vitaira vaidi
yoketaa-o, dee mmoorivai na iina tupatupaa variraivaa varaanarannee?
18 tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Aaniira niiyara yoketaavaivee
kiannannee? Anutuuqo mmuaavoono nnaasu yoketaavai varinoo. Hama
vaidi mmatayaa diaa voovoono yoketaavai varivai. 19 Mmaanna tuu
kuaivaa vaa a rikiaannavai. Sa gioonna kiaapu voovai ruputino putu-
aivee. A vaa nnaata vaati varaannaikua sa mmuara heera aataruuvaa
iikianee. Sa voovai mminnaivaa mmuara varaanee. Sa unnakua kianee.
Sa mmuara varee nakaaraivaa unnakua kianee. Ai kaano koovaitanaara
tuqinnaanee, 20 tuduu rikioo ivo inna sai tunoo: Vitaira-o, vaa na ngiaam-
muau kiisayaa varia ree ngiee ngiee makee na yokeena aa mmuakiaa
kua mmaanna aayauvaa tuqinnama iikiauvaivee, 21 tuduu rikioo Yisuuva
inna too vainno innara mmuduuya ruoo tunoo: Mmuaa aataruvai hama a
iikiannavai. Diitee viee ai mminnamminnaa mmuakiaayauvai varee vaidi
vooya mmiee irisai sikauyauvaa varee mmanna haipu gioonna kiaapuuya
mmianee. Mminoonno i irisai yoketaivo ngiau aapu vainaravaivee. A iya
mmi taika kiee ngiee ni nnaagiai nookianee, 22 tuduu rikioo vaidiivo ari
hoonahaanaiyauvo kaayauma vauyauvaara yaata utuoo nniki apu varoo
hanigioo ausammuaararoovaa tasipama viravai.

23Vuduu Yisuuva hanigia ari ngiaammuauya kiaammioo tunoo: Gioonna
kiaapu kaayau hoona suvuaiya Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira
yoosinnaivaki kuaaree kiaa iikio kaayauma iya mmuaararaanaravaivee,
24-25 tuduu rikiada ari ngiaammuauya iva tuu kuaivaa rikiada nnikiaraida
rikiooduu Yisuuva vo kuavai tunoo: Ni ngiaammuauso, gioonna kiaapuuya
Anutuuqo iyara dira yoosinnaivaki kuaaree kiaa iikiaavo kaayauma iya
mmuaararainoo. Puara pinaivaa nnutuuvo kameraivo kuatiri aataruu-
vaki kuanaree kiaa iikio inna mmuaararainoo. Gioonna kiaapu kaayau
hoonahaana suvuaivo Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira yoosinnaivaki
kuanaree kiaa iikio kaayauma inna mmuaararainoo, 26 tuduu rikiada ari
ngiaammuauya pinaamannikiaraida inna tunoo: Modataamavari gioonna
kiaapuvoono Anutuuqaa yoosinnaivaki aikiooma kuanarannee? 27 tuduu
rikioo Yisuuva iya too vainno tunoo: Mmatayaa diaiya Anutuuqo gioonna
kiaapuuyara dira yoosinnaivaki hama yopeema ngiarinaidiri kuaaravai.
Anutuuqoono tinai fai iya kuaaravai. Anutuuqo fai mmuakiaa mmoorivai
aikiooma iinaravaivee, tiravai.

28 Tuduu rikioo Petorooso inna sai tunoo: Mo vaa ta ti gioonna
nnaakaraata ti mminnaa mmuakiaayauvaatama pikiada i nnaagiai
nookiaunnanoo, 29 tuduu rikioo Yisuuva iya tunoo: Na kua kutaavai
ngii giaa ngii miaunoo. Fai niiyaraata ni mmayaaya yoketaivaaraatama
gioonna kiaapu voovoono ari nnauvaa pikioo ari kata vayaiya pikioo ari
nnunna nnayaiya pikioo ari kaano koovaitana pikioo ari nnaakaraiya
pikioo ari mmataiyauvaa pikioo 30 fai aa makee ta variaunna suai aavaki
fai irisai iyauvaanikaraama kava kava kaayauneetu varoo nnauyauvaa
varoo ari kata vayaiya vitoo ari nnunna nnayaiya vitoo ari kaanokiaiya
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vitoo ari nnaakaraiya vitoo mmataiyauvaa varaanaravai. Fai iyauvaa
varanai ni kuaivaara vaidiiya mmoori maisaivaa inna mmikio kaayau
mmuaararaivaatama varaanaravai. Fai yapooma nnaagiai variaara
suaivaki ivo tupatupaa variraivaa varaanaravai. 31 Aanna makee kaayau
gioonna kiaapu tauraa variaiya fai nnaagiai variaaravai. Aanna makee
kaayau gioonna kiaapu nnaagiai variaiya fai tauraa variaaravaivee, tiravai.

Yisuuva ari putinara kuaivaa kava tiravai
(Matai 20:17-19; Rukaaso 18:31-34)

32 Yisuuva itaa kua kiaa kioo ari ngiaammuauyaatama Yerusareema
aataruuvau vida varuduu Yisuuvannaadee tauraa vuduu iva hama aatuura
kati Yerusareema vuuvaara ari ngiaammuauya nnikiarairavai. Nnikia-
rauduu gioonna kiaapu iya nnaagiai nnuuya aatuuravai. Aatuuda varuduu
Yisuuva ari ngiaammuauya vitoo voovau kioo ngiari nnaasu sudu varida
vaidiiya inna iikiaara mmooriivaara iya kiaa mmioo 33 tunoo: Rikiaatee.
Ta Yerusareema kuaara iikiaunnanoo. Ta ivaki vikio fai vaidi voovoono Na
VaidiivaaMmaapuuvaa vaidi Anutuuqaara kati puara hudeera kieetaiyaata
kua mmaanna kiaa mmiraiyaatama kooyaa ni vitainai iyaano na puti-
naraivaara kua yeena rau kiada ngiari voopinnaiya mmikiai 34 iya niiyara
raida kuaanuuvaa niiyaa visida ni ripiida ni ruputu kikiai na putinaravai.
Na putino taara suaivaitana taikano vooma suaivaki Anutuuqo tinai na
keenaa diitaanaravaivee.

Yakoopaya Yuvuaanaya Yisuunna yaparairavai
(Matai 20:20-28)

35 Tuduu rikiada Sevetainna mmaapuuvaitana Yakoopaya Yuvuaanaya
Yisuunnasi numa tunoo: Vitaira-o, ta titiiyara i yaparakiaunna kuaivaa tiini
iikianee, 36 tuduu rikioo Yisuuva ivaitana yapara ruoo tunoo: Na aaniivai
ngiivaitanaani iikiaiveeraida ngia kiaannee? 37 tuduu rikiada ivaitana inna
sai tunoo: A gioonna kiaapuuyara dinaraivaki a tinai ta i tasipama variaara-
vai. Vuaivo i yaakuyaadudainningiaa varinovuaivo i yaakugeedainningiaa
varinaravaivee, 38 tuduu rikioo Yisuuva sai tunoo: Ngia ni yaparakiaa kua
oyaivaa hama arinaima rikiaanoo. Na nnoori toori kapikaraivaa nnaanara
iikiauvakidiri ngieevaitanaata nnaarannee? Vaidiiya nnoori apira suaivaki
nnooriivo iya rummua apu kiaineema mmamma nniitaraivo ni rummua
apu kiaivaa ngieevaitanaata varaarannee? 39-40 tuduu rikiada sai tunoo:
Fai ta nneeda varaaravaivee, tuduu rikioo Yisuuva ivaitana sai tunoo:
Aikioovai. Ni nnoori toori kapikaraivakidiri fai ngieevaitanaata nnaar-
avee. Vaidiiya nnoori apira suaivaki nnooriivo iya rummua apu kiaineema
mmamma nniitaraivo ni rummua apu kiaivaa ngieevaitanaata varaaravee.
Inna aikioovai. Vaidiivaitana vuaivo ni yaaku yaadudainningiaa varino
vuaivoni yaakugeedainningiaa varinaraivohamananakaaraivaa roosiima
ee-oo tinai ivaitana variaaravai. Ii mmaata ivaitana ni Napoova vaidiiyani
teerama kiaivaitana fai mminai varada variaaravaivee, tiravai.

41Nnaagiai aringiaammuausaidoyaakuuvaitanaYakoopayaYuvuaanaya
tuu kuaivaa rikiooduu kaayauma ivaitanaara iya nnannateeravai.
42 Nnannatooduu Yisuuva ari ngiaammuau mmuakiaaya aayanna tuduu
innasi nnida nuunauduu iya tunoo: Vaa ngia taavai. Ngiari voopinnaiya
kieeta vaidiiya ngiari seenaiyara yaagueeqama diaani ngiari nnoonnaiya
iyara diaavai. 43 Itaama iikiaa aataruuvo sa ngiiiki vakiaivee. Ngiiikidiri
vaidi voovoono ngii kieetavai varinaree tioo mmuakiaaya ngii mmoori
vareera ngiaammuauvai varinaravai. 44 Ngiiikidiri vaidi voovoono ngii
tauraa varinaree tioo sikaunnaadiri yookaama kioo mmoori varaaneera



Marakaa 10:45 100 Marakaa 11:9

viteera ngiaammuauvai roosiima varinaravai. 45 Gioonna kiaapuuya
ni mmooriivaa varaaraivaara hama Na Vaidiivaa Mmaapuuvo tiiravai.
Na mmuakiaa gioonna kiaapuuya mmoori varee iya mminnamminnaa
maisaiyauvaa irisaivaara putuee iya vitee yoketaivau yapaanaraivaara na
tiiravaivee, tiravai.

Yisuuva vaidi avu huruutauvaa tuqinneeravai
(Matai 20:29-34; Rukaaso 18:35-43)

46 Yisuuva itaa kua kiaa kioo ari ngiaammuauyaatama yoosinnaivaa
nnutuuvo Yerikoo nnida tarada kaayau gioonna kiaapuuyaatama iya tasi-
pama vida varuduu Timainna mmaapuuvaa nnutuuvo Batimiaava avu
huruutavai aataru siriivau hara kioo varioo gioonna kiaapuuya sikaura
ngiaaru tuoo variravai. 47Varioo rikiooduu YisuuvaNasareeta diaa vaidiivo
nninoo tuduu rikioo innara aayanna roo tunoo: Davuitiinna oyaivakidiri
diitaanna vaidi Yisuu-o, niiyara boo kianee, 48 tuduu rikiada gioonna kiaapu
kaayauyaano inna yaagueeqama kua pikiaaneera tuduu rikioonnaata ivo
puaisakama aayanna roo tunoo: Davuitiinna oyaivakidiri diitaannakuavee.
Niiyara boo kianee, 49 tuduu rikioo Yisuuva aataruuvau dioo vainno tunoo:
Innara aayanna tikio ngiaivee, tuduu rikiada vaidi avu huruutauvaa tunoo:
Sa yaata utira diitee kuanee. Iva aiyara tinoo, 50 tuduu rikioo akiairauduudi-
itoo ari yaapaapukioovaruuvaa rabarapikiooYisuunnasi viravai. 51Vuduu
Yisuuva innayaparainno tunoo: Aaaniivaina i iikiaiveerainnakiannannee?
tuduu rikioo ivo inna sai tunoo: Vitaira-o, nani avu aavaa safuumakava taa-
naraivaaraina i yaparakiaunoo, 52 tuduurikiooYisuuva inna tunoo: Kuanee.
A niiyara kiannanoo: Aikiooma ni tuqinnaanaravaivee, kiannaivaara a kati
yoketaama hara kiee variannanoo, tuduu rikioo inna avuuvo makee tuduu
tuqinnama tooduu Yisuunna nnaagiai aataruuvau viravai.

11
Yisuuva Yerusareema vuduu iya innara sirigairavai
(Matai 21:1-11; Rukaaso 19:28-40; Yuvuaano 12:12-19)

1 Yisuuva ari ngiaammuauyaatama numa Yerusareema vainima nnida
yoosinnaivaitana nnutuuvaitana Betepakee Betaniaa numa taapiivaa nnu-
tuuvo Oriveeta ivau dida vauduu Yisuuva ari ngiaammuauvaitana titoo
2 tunoo: Oro ukuaa yoosinna ivaki vida teekio rikioo puara togii karaasa
hama vaidiiya variaivo nnuunaivaki yeena harukiaivo ngii too vainai teeda
rukuasaa kiada vitada niisi ngiatee. 3 Fai gioonna kiaapu voovoono ivaara
ngii tinara: Ngia aaniira vitaannee? tinai kiatee: Udaangaivoono ivaa
vitaateera ti titaikiai ta ngiaunnanoo. Ivo fai makee kava ti titanai ta kava
vitada numa ai i mmiaaravaivee, kiatee, 4 tuduu rikiada vida yoosinna
vuuta idaa tooduu puara togiivaa sipu oyaivaki haru kioovo iya too vauduu
rakuasada variravai.

5 Rakuasada varuduu gioonna kiaapu ivau duuya iya teeda tunoo: Mo
ngia aaniivai iikiaaraida aa puara togii aavaa rukuasaannee? 6 tuduu
rikiada Yisuuva iya kiaa mmuu kuaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmuduu
rikiada ee-oo tuduu vitada nniravai. 7 Vitada nnida ngiari yaapaiyauvaa
togiivaa mmookaivau yapa kiooduu Yisuuva togiivaa mmookaivau karoo
variravai. 8 Varuduu teeda kaayau gioonna kiaapuuya sirigaida varida
vooya ngiari yaapaiyauvaa aataruuvau hooti kiooduu vooya oro mmoori-
ivakidiri yatari hammaraiyauvaa rakau utida numa aataruuvau hootiravai.
9 Hooti kiooduu gioonna kiaapu Yisuunna tauraa vuuyaata inna nnaagiai
vuuyaatama aayanna raa rada tunoo: Anutuuqo yoketaivovee. Udaanga
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Anutuuqo inna titooduu tuuvo nninaraivaara ivo innara yoketaakiaivee.
10 Ti rubuungo Davuitiiva tiiyara duneema iva tiiyara dinaraivaara Anutu-
uqo yoketaakiaivee. Anutuuqo ngiau aapu variivo yoketaivovee, tiravai.

11 Tuduu Yisuuva Yerusareema vioo vioo oro nuunaira nnau pinaivaki
vioo mmuakiaa inneennavai haitatuunno varuduu rikioo upisiinno
ukuapidi aapidiinno varuduu rikioo ivo ari ngiaammuau yaakuuvaitana
yukukidiri taaramaatama vitoo yoosinna Betaniaa ivakira viravai.

Yisuuva nnaammuayaivaa tunoo: Sa kava iira vakianee, tiravai
(Matai 21:18-19)

12 Vidada oto Betaniaa vuru vauya patauduu ivaki pikiada kava vara
ranadaYerusareemannidavaruduuYisuunnayeenna rauduu 13ngieeradiri
dioo vainno rooru tooduu yatari nnaammuayaivaa roosuuvaa apuuvaa
too oro iiraiyauvo vainoo kiaa tooduu hameetauduu mmanna apuuyauvo
nnaasu vairavai. Hama nnaammuayaivo iira vaira suaivootauvaara
mmanna apuuyauvo nnaasu vairavai. 14 Vauduu Yisuuva yatari nnaam-
muayaivaa tunoo: Tupaa itaavai vakianee. Fai hamavaidi voovoonokeenaa
i iiraivaa rasuku nnaanaravaivee, tuduu ari ngiaammuauya inna kuaivaa
rikieeravai.

Yisuuva nuunaira nnau pinaivaki viravai
(Matai 21:12-17; Rukaaso 19:45-48; Yuvuaano 2:13-22)

15 Rikiada Yisuuvaatama Yerusareema vuduu ivo nuunaira nnau
pinaivaki vioo gioonna kiaapuuya ngiaammaiyauvaata puara
sipisiipaiyauvaatama vooya mmida irisai yookaa varooyaatama gioonna
kiaapuuya sikau yookaama kiada irisai varooyaatama yaagueeqama
titooduu mmaanai viravai. Vuduu ivo vaidi vooya sikau yanaiyauvaa
kiooduu irisai sikau mmuyaiyauvaa mmuuya parapaaraiyauvaa rauru
sereguatiima kioo vaidi vooya ngiaamma mirunnaiyauvaa varau yapa
kiada vooya mmida irisai yookaa varooya mmaata variraiyauvaatama
rauru sereguatiima kieeravai. 16 Sereguatiima kioo iya tunoo: Sa kava
mminnaiyauvaa varada nnau aakiaa aadaa vida nnida kiatee, 17 kiaa kioo
gioonnakiaapuuyakiaammioo tunoo: Anutuuqaakua fafaara roovovainno
tinoo: Ni nnauvommuakiaa gioonna kiaapuuya yaaku vareera nnauvaivee.
Anutuuqo itaa kua tikiainnaataida ngia mmuara furaiya iirayaama aavaki
iikiaanoo, tiravai.

18Tuduu rikiada vaidi Anutuuqaara kati puara hudeera kieetaiyaata vaidi
kua mmaanna kiaa mmiraiyaatama Yisuuva itaama uuvaara rikiada inna
ruputuaaree kiaa iiravai. Gioonna kiaapuuya iva tuu kuaivaara nnikiaraida
varuuvaara iya Yisuunnara aatuuda pikieeravai.

19Yisuuva ari ngiaammuauyaatama hannauduu rikiada ii yoosinna ivaki
pikiada viravai.

Yisuuva nnaammuayaivaara tuu kua oyaivaa tiravai
(Matai 21:20-22)

20Vidada oto vauya patauduu kava vara ranada aataruuvaunnida tooduu
nnaammuayaivaa nnaa hammara tuukaiyauvo eeyaa aasannama taika
kieeravai. 21 Taika kiooduu Petorooso Yisuuva uuvaara yaata utuoo inna
tunoo: Vitaira-o, taanee. Nnaammuayaivaa a kiannaivo vaa kutaa aasan-
nama kiainoo, 22 tuduu rikioo Yisuuva ari ngiaammuauya tunoo: Aanna
makee ngii avuuvau iikiauvaa teeda ivaara yaata utida Anutuuqaara ku-
taavaivee kiatee. 23Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Fai gioonna ki-
aapu voovoono aa taapi aavaa tinara: Tavagiauruee nnoori haruungaivaki
kuanee, kiaa kioo fai ari tii kuaivaara hama ivo taara yaata utuoo ivaara
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Anutuuqo kutaa iinaravee tino too fai Anutuuqo iinaravaivee. 24 Ivaaraina
na ngii giaa ngii miaunoo. Fai ngia yaaku varada mminnaa voovaara Anu-
tuuqaa yaparaida kiaara: Fai kutaa ta varaaravee, tida fai ngia varaaravai.
25 Ngia yaaku vareera suaivaki gioonna kiaapuuyara ngii nnannateenai
ivaara sa yaata utiraida ngiingii ausa mmuduuyaiyauvaa iyammiatee. Ngii
Gioova ngiau aapu variivo irisaivaa ngii mminnamminnaamaisaiyauvaara
hama yaata utirainno fai rugaanaraivaara iyara itaama iikiatee. 26 (Fai
ngia hama ngii ausa mmuduuyaiyauvaa iya mmiraida homo yaata utikio
ngii Gioova ngiau aapu variivo hama ngii mminnamminnaa maisaiyauvaa
rugaanaravaivee,) tiravai.

Yutayaiya Yisuunna ari mmooriivaara inna yaparairavai
(Matai 21:23-27; Rukaaso 20:1-8)

27 Yisuuva ari ngiaammuauyaatama Yerusareema nnidada ivo ngioo nu-
unaira nnau pinaivaki nuainno varuduu vaidi Anutuuqaara kati puara
hudeera kieetaiyaatama kua mmaanna kiaa mmiraiyaata vaidi yoko-
vaiyaatama innasi nnida 28 inna yaparaida tunoo: Gioono i tikiainna aa
mmoori aayauvaa a iikiannannee? Dee vaidi kieetavoono i tikiainna a
iikiannannee? 29 tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Kii neeta vo kuavaara
ngii yaparainai fai ngia ni sai tikiai fai na ivo ni tikiai na iikiauvaara kooyaa
ngii giaa ngii minai ngia rikiaaravai. 30 Ni giaa ni miatee. Gioono tuduu
Yuvuaano nnoori apira vaidiivo gioonna kiaapuuya nnoori apuunnee? Vo
Anutuuqoono tuduunno uunnee? Vara vaidiiyaano tuduunno uunnee?
31 tuduu rikiada iya ngiariiki ngiariiki yaparaida tunoo: Ta dee kuavai sai ki-
aarannee? Fai ta inna sai kiaara: Anutuuqoono tuduu Yuvuaano iiravaivee,
tikio rikioo mo fai ivo ti sai tinara: Mo ngia aaniira hama inna kuaivaara
kutaavaivee tiravainnee? tinaravai. 32 Fai ta kiaara: Vaidiiyaano tuduu
Yuvuaano iiravaivee, tikiai fai gioonna kiaapuuya ti kiaaravaivee, tiravai.
Mmuakiaa gioonna kiaapuuya Yuvuaanaara tunoo: Vaidi forofetaivovee,
tuuvaara vaidi kieetaiya gioonna kiaapuuyara aatuuravai. 33 Iya itaa kua
kiaa kiada Yisuunna kuaivaa sai tunoo: Hama teeta taunnavaivee, tuduu
rikiooYisuuva iya sai tunoo: Hamangiani kuaivaa sai kiaivaara fai nahama
ngii kuaivaa sai tinaravai. Ivo ni tikiai na mmooriivaa iikiau oyaivaa fai
hama na ngii giaa ngii minaravaivee, tiravai.

12
Yisuuva vuainammoori varooyayaadiri

mmataama kioo tiravai
(Matai 21:33-46; Rukaaso 20:9-19)

1 Yisuuva mmatayaa diaa mminnaiyauvunudiri mmataama kioo vaidi
kieetaiya tunoo: Vaidi voovoono ari vuaina mmooriivaa vara kioo haniki-
aivaa rau kioo hauyauvaa utu kioo ari vuaina iiraiyauvaa kagigainara
soopaivaa hanuu teerama kioo ari mmoorira haitatuura saasaaya nnau
hokobaivaa heeka kiaivai. Heeka kioo vaidiiya inna mmooriivaara hai-
tatuuda iira vooyauvai ngiari mmoori varaa irisaiyauvaa ngiariyara varaa-
teeraivaara iya kiaa mmi kioo ngieera vo yoosinnaipi varinara kuaivai.
2 Vioo vioo oro ngieera yoosinnaivaki hara kioo varioo yapooma vuaina
iiraiyauvaa rasukuaara suaivo nnikio mmoori nakaaraivo ari mmoori va-
reera ngiaammuauvaa vuaina mmooriivaara haitatuura vaidiiyasi titaikio
vuaina iira vooyauvai varaanara kuaivai. 3 Kuaikiai teeda vuainaivaara
haitatuukiaiyaano akiairaikiai inna utu kiada vaida iya pinaama inna
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ruputida inna ripiida vuaina iiraiyauvaa irisaiyauvaa hama inna mmi-
rama kiada kati titaa kiaavo nniivai. 4 Ivo nnikio mmoori nakaaraivoono
kava ari ngiaammuau voovai titaa kiaikio kuaikiai teeda inna vuakiee-
taivaa rida ruannamooqama kiada kaayau kuakuaakua maisaivaa inna
tida hama innara yoketaakiaavai. 5 Mmoori nakaaraivoono kava ari
ngiaammuau voovai titaa kiaikio kuaikiai teeda inna ruputu kiaavo putivai.
Ivo makemakee ari ngiaammuauya titoo varikiai vooya rida rubanikaiya
vara ranada ngiaani aavata ruputuaiya putuaavai. 6 Mmoori nakaaraivo
ngiaammuaura buaama taikio kuminaikio rikioo ivo nnaagiai yaata utuoo
ari mmaapu mmuaa tuanaa innara mmuduuya ruaivaa titoo tinoo: Ni
maapummuaa tuanaavai. Fai na inna titaa kino vinai rikiada inna kuaivaa
arinaima rikiada hama inna ruputuaaravaivee, 7 kiaa kioo inna titaa ki-
aikio kuaikiai teedammooriivaara haitatuukiaiyaano inna teedangiari kiaa
mmi ngiari kiaa mmiida kiaanoo: Ari koonna mminnaa mmuakiaayauvai
varaanaraivoonno aa nninoo. Nnikiai ta inna mminnaa mmuakiaayauvai
varaaraivaara inna ruputikio putuaivee, 8 kiaa kiada ruputu kiada inna
mmammaivaa hanikia mmaanai kagaari kiaavaivee, tiravai.

9 Yisuuva ii kua ivaa kiaa taika kioo vaidi kieetaiya yaparainno tunoo:
Mo mmoori nakaaraivo fai dee mmoorivai iinarannee? Fai ivo numa
vuainaivaara haitatuukiaiya ruputu kinai putikio ari vuaina mmooriivaa
vaidi vooyamminai haitatuukiaaravai. 10Anutuuqaa kua fafaaraivo vaivaa
vaa ngia yaarida rikiaavai. Fafaaraivo vainno tinoo:

Sikau nnau heekeeraiyaano sikau voovai teeda
maisavaivee kiaa kiada pikiaavai.
Yaagueeqa yatariivaa pupukiaivaammaara
hara kiaa kuabaivaa roosiima
ii sikau ivo nnau ipunnaivaki vaivo
inna yoketaavai.

11Udaanga Anutuuqoono iira mmoorivai.
Ta taunnano innammooriivo yoketainno
ari vookarainoo.

Fafaaraivo vainno itaa kua tiivaivee, 12 tuduu rikiada Yutayaiya kieetaiya
Yisuuva iyayaadiri mmataama kioo tuu kuaivaa rikiada inna utida ruputu-
aaree kiaa kiada tooduu gioonna kiaapuuya innara mmuduuya ruduu riki-
ada aatuuda pikiada viravai.

Vaidiiya sikau takiisammiraivaara

Yisuunna yaparairavai
(Matai 22:15-22; Rukaaso 20:20-26)

13Vaidi Farisaiyaata vaidiHerootaannaagiai nuairaiyaatamangiari seena
vooya Yisuunnasi titooduu iya innasi tiida ivo kuaivaa koonnama tioo
haruruaiveera kuaiyauvaa inna yapara ruaara viravai. 14Vida inna tunoo:
Vitaira-o, vaa ta i taunnavai. A kua kutaa tira vaidikuavee. Gioonna
kiaapuuya aiyara yaata utuaivaara hama a pinaama yaata utuannavai.
Vaidi kieetaiyaraata vaidi kuminaiyaraatama a mmuaavaugiataama yaata
utuannaivaara iya aiyara yaata utuaivaara hama a pinaama yaata utu-
annavai. A Anutuuqaa mmoori aataruuvaa safuuma mmuakiaa gioonna
kiaapuuya kiaa mmiannakuavee. Ta vo kuavaara i yaparaikiai sai ti kiaa
ti mmianee. Roomaaya kieetaivaasi ta sikau takiisa yapaara aataruuvo
yoketaa aataruvainnee? 15 Fai ta yapaarannee? Vara hama yapaarannee?
tuduu rikioo Yisuuva iya inna iida taaree kiaa uuvaa vaa ivo too rikioo
iya tunoo: Ngia aaniira ni iida taaree kiaa numa ni iikiaannee? Sikau
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mmuyai voovai varada numa ni vitaikiai na taanaravaivee, 16 tuduu rikiada
sikau mmuyai voovai varada numa inna vitauduu too Yisuuva iya tunoo:
Aanna giaa kieetavai mmannammannaavainno vainnee? Aanna giaa nnu-
tuvainno vainnee? tuduu rikiada inna sai tunoo: Mo Roomaaya kieetaivaa
mmannammannaivoota inna nnutuuvootama ivau vainoo, 17 tuduu rikioo
tunoo: Mo Roomaaya kieetaivaamminnaiyauvaa safuuma arimmiatee. Mo
Anutuuqaamminnaiyauvaa safuumaarimmiatee, tuduu rikiada iya iva tuu
kuaivaara kaayauma nnikiaraida yaata utiravai.

Satuukaiyaano putiraiya kava diiteeraivaara Yisuunna yaparairavai
(Matai 22:23-33; Rukaaso 20:27-40)

18Vaidi Satuukaiya vaidi putuuyara tunoo: Fai hama kava diitaaravaivee,
tuuyakidiri vooya numa Yisuunna yaparaida tunoo: 19 Vitaira-o, Musiiva
vo aataruvai tiiyara fafaara roo tunoo: Vaidi voovoono nnaataivaa vara
kioo hama nnaakaraivaa mmateerainno putino ari nnaataivo variivaa ari
kataivoono vara kioo ari vayaannara tuoo nnaakaraiyauvaa mmataanar-
avaivee. Musiiva itaa kua tiravai. 20 Vo suai voovaki kata vayaa yaaku
saivai sainaidiri taaravaitana varuuyangaruuvoononnaata vara kioohama
nnaakara mmateerama kioo kati putiravai. 21 Putuduu ngamiisaivo inna
muaadaivaa vara kioo hama nnaakara mmateerama kioo kati putuduu
yaaguaavaano inna muaadaivaa vara kioo hama nnaakara mmateerama
kioo kati putuduu 22mmuakiaa kataunna nnaagiaidootama mmuai gioon-
naivaa vara kiada mmuaikaraama putiravai. Putuduu nnaagiai tuanaa
gioonnaivootama putiravai. 23 Itaama vaikiai yapooma gioonna kiaapu
putuaiya kava diitaara suaivaki fai gioonnaivo giaa nnaatavai varinaran-
nee? Mo yaaku saivai sainaidiri taarama ii vaidi idoono inna vareeravaivee,
tiravai.

24Tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Ngia koonnamayaata utida itaa kua
kiaanoo. Mo aaniira ngia itaa kua kiaannee? Ngia hama Anutuuqaa fafaara
roo kuaivaa arinaima rikiada hama inna yaagueeqaivo vaivaa tuqinnama
taivaaraida ngia koonnama yaata utida itaa kua kiaanoo. 25 Fai gioonna
kiaapu vaa putuaiya diitaara suaivaki kava diitada hama nnaata vaati
varaaravee. Fai iya aangeraiya ngiau aapu variaiya roosiima variaaravee.
26Gioonna kiaapu vaa putuaiya kava diitaaraivaara Musiinna yanaivau vai
kuaivaa vaa ngia yaarida rikiaavai. Nnaaru yatari kiisaivaki ikiaivo tooduu
hamayatari apuuvaa taa tamooqoovakidiri AnutuuqoMusiinnaata kua tioo
tunoo: Na i nnaakukiaiya Aaparahaamo Isaako Yakoopainna Anutuuqovee,
tiravai. 27 Vaidi taaravooma nnaaru putuuya inna avuuvau homo varuu-
vaara Anutuuqo itaa kua tiravai. Anutuuqo gioonna kiaapu vaa eeyaara
putuaiya hama iya Anutuuqovee. Gioonna kiaapu variaiya Anutuuqovee.
Ngia kaayauma kumimakamaida yaata utuaanoo, tiravai.

Yisuuva kuammaanna tauraanaivaara tiravai
(Matai 22:34-40; Rukaaso 10:25-28)

28 Tuduu vaidi kua mmaanna kiaa mmira voovoono Yisuuva vaidi Sat-
uukaiyaata kua tuuvaa rikioo iva iya arinaima sai tuu kuaivaa rikiooduu
inna yoketauduu rikioo vo kuavaara numa inna yaparainno tunoo: Dee kua
mmaannavoono mmuakiaa kua mmaanna tiraivaa yaatarainnee? 29 tuduu
rikioo Yisuuva inna kua sai tunoo: Aa kua na tinara kua aavo mmuakiaa
mmaanna tira aataruuyauvaa yaatarainoo. Anutuuqaa kua fafaaraivo
vainno tinoo: Isarairaayaso, rikiaatee. Udaanga ti Anutuuqo ari mmuaa
tuanaavai nnaasu varinoo. 30 I Udaanga Anutuuqaara mmuduuya ruee
ai ausa mmuduuya mmuakiaavai inna mmianee. Ai vaidi kaanaivaatama
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ai yaata vuatinniivaata ai yaagueeqaivaatama mmuakiaavai inna mmi-
anee, 31 tikio inna inanoo kua mmaanna tuuvo vainno tinoo: E aiyara
tuqinnaannaneema ai seenaiyaraatama tuqinnee iyara mmuduuya rua-
nee. Aa kua mmaanna tuu aavaitana mmuakiaa kua mmaanna tuuyauvaa
yaataraivaivee, 32 tuduu rikioo kuammaanna kiaammira vaidiivoono Yisu-
unna tunoo: Vitaira-o, aikioovai. A kua kutaavainna kiannanoo. Udaanga
Anutuuqo mmuaa tuanaavai varinoo. Hama ari vo anutuuvoovootaivai.
33 Ivaarainno gioonna kiaapu voovoono Udaanga Anutuuqaara mmuduuya
ruoo ari ausa mmuduuya mmuakiaavai inna mmioo ari yaata vuatinni
mmuakiaavai innammioo ari yaagueeqammuakiaavai innammiaivee. Iva
ariiyara tuqinnaineema ari seenaiyaraatama tuqinnoo iyara mmuduuya
ruaivee. Aa taara mmaanna tuu aataru aavaitana ta rikiada iikiaunnaivo
inna yoketaavai. Aa aataru aavaitanaano nnaaru Anutuuqaara kati puara
sipisiipaiyauvaa hudoo aataruuvaa yaataraivaivee, 34 tuduu rikioo Yisuuva
ivo tinniyaadiri kua tuuvaa rikioo inna kua sai tunoo: Anutuuqo gioonna ki-
aapuuyara diraivaa a varaanaivaarainna e muaraagainna kiisa suai varaa-
narainna iikiannanoo, tuduu rikiada nnaagiai hama kava vaidi voovoono
yopeema vo kua vooyauvaara inna yaparairavai.

Anutuuqommataama kioo vaidiivaara Yisuuva tiravai
(Matai 22:41-46; Rukaaso 20:41-44)

35 Yisuuva homo nuunaira nnau pinaivaki gioonna kiaapuuya kuaivaa
kiaa mmioo varioo tunoo: Mo dataama kiada kua mmaanna kiaa mmira
vaidiiya kiaanoo: Vaidi Anutuuqo mmataama kioovo Davuitiinna oyai tu-
anaivakidiri diitoovovee, kiaannee? 36 Nnaaru Mmannasa Yoketaivoono
Davuitiinna tasipama varuduu Davuitiiva kuaivaa fafaarainno tunoo:

Udaanga Anutuuqoono ni Udaangaivaa tunoo:
A ni yaaku yaadudainningiaa
vaidi nnoonnavai varianee.
Varia ree vinanai na tinai
fai a ai nnammutuaiya yaatara kiaanaravaivee, tiravai.

37 Davuitiivaano fafaara roo itaa kua Anutuuqo mmataama kioo vaidi-
ivaara tunoo: Ni Udaangaivovee, tuuvaara hama Anutuuqo mmataama
kioo vaidiivo Davuitiinna oyaivakidiri nnaasu diiteeravaivee. Yisuuva itaa
kua tuduu rikiada gioonna kiaapu kaayauya inna kuaivaa rikiooduu iya
yoketauduu inna kuaivaa rikiada nnaasu variravai.

Sa kuammaanna kiaammiraiyaata Farisaiyaatama
iikiaiyauvunugiataama iikiatee
(Matai 23:1-36; Rukaaso 20:45-47)

38Varuduu Yisuuva kuaivaa iya kiaammioo varioo tunoo: Kuammaanna
kiaa mmira vaidiiya iira aataruuyauvaa tuqinnama haitatuuma teeda sa
iya roosiima iikiatee. Iya buruqa hokobaiyauvaa rau varada gioonna kiaa-
puuya yeenna yookaira mmatuuya vuutaiyauvaki nuaikiai iya teeda iyara
vaidi nnoonnayavee kiateeraivaara nookiaavai. 39 Iya nuunaira nnauyau-
vaki vida mmaata yoketaiyauvunura nnaasu mmuduuya rida variaavai.
Iya buusaiyauvaa nneera suaiyauvaki kieetaiya varira mmaataiyauvunura
nnaasu mmuduuya rida variaavai. 40 Iya oro gioonna muaadaiya unnakua
nnammari kuaivaa tida iya mminnamminnaiyauvaa ngiariiyara kati vara
kiadannaagiai orommannaavaiyauvakidiri hokobamayaakuvaraavai. Iya
itaama iikiaivaara ngiari irisai pinaamaisaivo vainaravaivee, tiravai.

Gioonnamuaadaivo taara sikau kiisaivaitana yapeeravai
(Rukaaso 21:1-4)
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41 Yisuuva itaa kua kiaa kioo numa nuunaira nnau pinaivaki varioo
kati Anutuuqaara yapeera sikau nnaamuruuvaa vainima hara kioo varioo
tooduu kaayau gioonna kiaapuuya ngiari sikauyauvaa sikau nnaamuruu-
vaki yapada varuduu teeravai. Iva iya too vauduu rikiada gioonna kiaapu
kaayau hoona suvuauya numa kaayau sikauyauvaa yapeeravai. 42 Yapa
kiooduu ivo too vauduu mmanna haipu gioonna muaada voovoono numa
sikau kiisa kookeevaitana yapa kiooduu sikauvaitana hama pinaavai vaira-
vai. Kiisakiata vairavai. 43Vauduu too Yisuuva ari ngiaammuauya maavee
tuduu innasi nnuduu iya tunoo: Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo.
Aa gioonnamuaadammanna haipu gioonna aavaa sikau kiisa yapa kiaivai-
tanoono mmuakiaa gioonna kiaapuuya sikau nnaamuruuvaki yapa kiaa
sikauyauvaa yaataraivai. 44Gioonna kiaapu hoona suvuaiya kaayau sikau
vaiyauvakidiri vooyauvai nnaasu varada yapa kiaavo gioonnaivo hama
sikaunnaataivo mmuakiaa sikau innasi vaivaitana eyommaa varoo yapa
kiaivai. Iva ari yeenna varaanee tii sikau eyommaakiatatana varoo sikau
nnaamuruuvaki yapa kiaivaara inna sikauvaitanaano gioonna kiaapuuya
yapa kiaa sikauyauvaa yaataraivaivee, tiravai.

13
Yisuuva nuunaira nnau pinaivaa havarataaraivaara tiravai
(Matai 24:1-2; Rukaaso 21:5-6)

1 Yisuuva nuunaira nnau pinaivakidiri vioo varuduu ari ngiaammuau
voovoono inna tunoo: Vitaira-o, taanee. Aa sikau nnau aayauvoota
sikauyauvootama yoketaa tuanaa pinaayauvaivee, 2 tuduu rikioo Yisuuva
inna sai tunoo: Aqaa nnau pinaa nnau aayauvaa vaa a taannanoo. Fai vaidi-
iyammuakiaa aa nnau aayauvaa havarata taika kikio rikioo fai hama seena
sikau voovai ari seena sikau voovai mmaataivau tasipama vainaravaivee.
Fai mmuakiaavai havarata taikaanaravaivee, tiravai.

Maisammooriivo nninaraivaara Yisuuva tiravai
(Matai 24:3-14; Rukaaso 21:7-19)

3 Yisuuva itaa kua kiaa kioo ari ngiaammuauyaatama nuunaira nnau
pinaivaa pikiada ukuapi taapi Oriveeta oro hara kiada varuduu Petorooso
Yakoopo Yuvuaano Adiriaasainna ngiarivana innasi vida inna tunoo: 4 Ti
kiaa ti mmianee. A kianna kuaivo daira suai vainarannee? Dee ari vookarai
mmoorivai vainai fai ta teeda mmuakiaa kua a kiannaivaara yaata utida
kiaara: Vainima vainaravee, kiaarannee? 5 tuduu rikioo Yisuuva iya sai
tunoo: Vaidi voovoono ngii unnakua kiaa kioo aataru maisaivau ngii vita
yapeenoora tuqinnama haitatuukiatee. 6 Fai kaayau vaidiiya mmuaavai
mmuaavai nnida ni nnutuuvaa ngiariiyara tida voovoono tinara: Aanna
Anutuuqo mmataama kioo vaidiivoona ngiaunoo, tinai fai kaayau gioonna
kiaapuuya iya unnakua kiaivaa rikiada kiaara: Kutaa kuavaivee, kiaara-
vai. 7 Fai gioonna kiaapuuya vainiivau rapiraivaa rikiada ngieera rapira
mmayaayaivaa rikiada sa ivaara nnikiaraida aatuukiatee. Rapiraivonanaa
tauraa vaino too ngiau mmata taikeera suaivo fai hama makee tino nni-
naravaivee. 8 Fai gioonna kiaapu voovaki variaiya diitada gioonna kiaapu
voovaki variaiyaatama rapuaaravai. Fai vo kieeta voovoono diitoo vo kiee-
tavaata rapinara iinai rikiada fai ngiari gioonna kiaapuuya rapuaaravai. Fai
vo mmata vo mmata mmataa kuaru utinaravai. Fai vo yoosinna vo yoosin-
naiyauvaki aarareeraivovainai rikiada gioonnakiaapuuyakaayaumayeen-
nara kiaaravai. Gioonnaivo nnaakaraivaa mmataanara suaivaki kiisama
nniitareeraivaa varoo nnaagiai pinaama nniitareeraivaa varaivai. Ivaa
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roosiima ii aataru iyauvo nninara suaivaki tauraa kiisavai vainno nnaagiai
fai pinaavai vainaravai.

9 Ngiengieenoo ngiingiiiyara tuqinnama haitatuukiatee. Fai vaidi vooya
ngii vitada ngiari kieetaiyasi kua pinaana ngii yapaaravai. Fai iya ngii
vitada ngiari nuunaira nnauyauvaki yapa kikiai vaidiiya ngii ripiikiaaravai.
Ngia niiyara kutaavaivee kiaivaara iya ngii vitada vaidi kieetaiyasi vida kua
pinaana ngii yapa kikiai fai ngia ni mmayaaya yoketaivaa vaidi kieetaiya
kiaa mmiaaravai. 10 Tauraa gioonna kiaapuuya ni mmayaaya yoketaivaa
mmuakiaa mmata variaiya kiaa mmi taika kikio nnaagiai ngiau mmataivo
taikaanaravai. 11 Fai vaidiiya ngii vitada kua pinaana ngii yapa kikiai sa
ngia iya sai kiaara kuaivaara mmuaanaa yaata utida tauraa teerakiatee.
Kua pinaana ngii yapeera suaivaki Anutuuqo ngia sai kiaara kuaivaa ngii
yaatana yapanai rikiada ivaa sai kiatee. Ngia sai kiaara kuaivo hama
ngiengieenoo kiaaravai. Fai Mmannasa Yoketaivoono ngii giaa ngii minai
kiaaravai. 12 Vaidi vooyaano fai ngiari kata vayaiya vitada vaidi vooya
mmikiai iya ruputikiai putuaaravai. Fai vaidiiya ngiari uru nnaakaraiya
vitada vaidi vooya mmikiai ruputikiai putuaaravai. Fai nnaakaraiya ngiari
kaano kooya mmooka hanigia mmida iya ruputuateeraivaara vitada vaidi
vooya mmiaaravai. 13 Ngia niiyara kutaavaivee kiaivaara gioonna kiaapu
kaayauya ngii teeda hama ngiiiyara mmuduuya ruaaravai. Fai gioonna ki-
aapuvoovoononiiyarakutaavaivee tiooyaagueeqainonoari putira suaivaki
Anutuuqo inna vitoo yoosinna yoketaivaki yapaanaravai.

Mminnaamaisai ari vookaraivo nninaravaivee
(Matai 24:15-28; Rukaaso 21:20-24)

14Gioonna kiaapuuya aa na tinara kua aavaa yaarida arinaima rikiaatee.
Fai ngia teekio mminnaa maisa ari vookaraivo hama ivo diraivaki fai dioo
vainaravai. Fai ivo dioo vainai teeda ngia Yutayaa variaiya ngiingii yaatu
aatuuda taapiivaura seenada kuatee. 15 Fai gioonna kiaapu voovoono
ari nnauvaa vainiivau iikiaivo sa ari mminnamminnaiyauvaa varaanara
nnauvaki kuaivee. 16Fai gioonna kiaapu voovoono arimmooriivaki iikiaivo
ari yaapaivaa mmoori tooyaivau yapa kiaivaa sa kava vara ranoo vioo ivaa
varaivee. 17 Boo, ii suai ivaki gioonna nnaakara sunnaakiaiyaata gioonna
nnaakara meedi ruaiyaatama kuaaraivo iya mmuaararainaravai. 18 Vati
pinaa rira suaivaki vivoora kiaa yaaku varaatee. 19 Iqii suai ivaki kaayau
maisammuaararaivo ari vookaraivai vainnommuakiaammuaararaiyauvo
gioonna kiaapuuyaki vaiyauvaa yaataraanaravai. Nnaaru Anutuuqo ngiau
mmata uu suaivaki varuuya varia rada nnidada makee aa suai ta vari-
aunnaivaki variaiya hama kaayau maisa mmuaararaivo itaama vaivaa
taavaivee. Fai yapooma variaaraiya hama itaama vai mmuaararaivaa taar-
avai. 20 Iqii suai ivaara Udaanga Anutuuqo paanna suaivai mmataama kioo
tiravai. Fai hama paanna suaivaa yapa kinai fai gioonna kiaapuuya putu
taikaaravai. Anutuuqo gioonna kiaapu ariiniee kiaa mmataama kiooyara
yaata utuoo suaivaa paannavai yapa kieeravai.

21 Fai iqii suai ivaki gioonna kiaapu voovoono ngii tinara: Taatee. Anutu-
uqommataamakioovaidiivoaavakivarinoo, tinai sa innakuaivaarikiaatee.
Fai voovoono tinara: Iqiivaki varinoo, tinai sa inna kuaivaa rikiaatee.
22 Fai unnakua vaidi vooya nnida voovoono ariiyara tinara: Na Anutuuqo
mmataama kioo vaidiivo ngiaunoo, tino fai voovoono ariiyara tinara: Na
forofetaavai ngiaunoo, tinaravai. Fai itaa kua kiaaraiya ari vookara ari
vookarai mmooriiyauvaa iikiaaravai. Anutuuqo gioonna kiaapu ariiniee
kiaa mmataama kiaiya unnakua tiraiyaano iya unnakua kiaa kiada iya iida
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aataru maisaivau iya vita yapaaraivaara ari vookara ari vookarai mmoori-
iyauvaa iikiaaravai. 23Rikiaatee. Na aanna iya iikiaaraivaaranammuaanaa
ngii giaa ngii miaunoo.

Yisuuva kavammatayaa tiinaraivaara tiravai
(Matai 24:29-31; Rukaaso 21:25-28)

24 Ii kaayau maisa mmuaararai suai ivo taikano nnaagiai suaivaki suaivo
ngioo upisiima tu kioo vaino too kuraagaivo nnino hamammeekiaivo teeno
too 25aakiapuaiyauvongiauvaudiri tasukua roo tuoovinoyaagueeqammin-
naa ngiau aapu vaiyauvo ngiari aataru nuairaiyauvaa pikiada sabisaabi
kuaaravai. 26 Itaama vainai teeda Na Vaidiivaa Mmaapuuvoono nama
aakiaidaadiri kaayau ari vookarai yaagueeqaivoota ari vookarai mmeeki-
aivootama ni tasipanai na tiinaraivaa fai iya taaravai. 27 Fai na aangeraiya
titanai teeda mmuakiaa yoosinnaiyauvaki nuaida suai raari raipinnai vida
suai haatapaipinnai vida tooya sainai vida tooya sainai vida Anutuuqo
ariiniee kiaammataama kiaiya rupi nuunaida vitada innasi ngiaaravee.

Yisuuva nnaammuayaivaudiri mmataama kioo tiravai
(Matai 24:32-35; Rukaaso 21:29-33)

28 Na yatari nnaammuayaivaudiri mmataama kiee tinai ngia rikiaatee.
Nnaammuayaivo mmunni raikiai ngia teeda kiaanoo: Nuanuuvo vainima
nnikioonno mmunni rainoo, kiaavai. 29 Mmuaikaraama ii na ngii giaa
ngii miau kua iyauvaa kaanaiyauvaa ngia teeda rikikio na tiinara suaivo
mmuaanaa vainima vainaravai. 30 Na kua kutaavai ngii giaa ngii mi-
aunoo. Gioonna kiaapu aanna makee variaa aaya hama putiraida homo
varikio suaivo nnino ii aataru iyauvo fai vainaravai. 31 Ngiau mmataivo
fai taikaanaravaivee. Ni kuaivo fai hama taikaanaravai. Fai tupatupaa
vainaravaivee.

Hama voovoono na tiinara suaivaa too rikiaivai
(Matai 24:36-44)

32 Hama gioonna kiaapu voovoono na tiinara suaivaa too rikiaivai.
Aangeraa ngiau aapu variaiyaatama hama teeda rikiaavai. Na inna Mmaa-
puuvoneetamahama tee rikiauvai. Ari niNapoovaanonnaasu too rikiaivai.
33 Ngia hama na tiinara suaivaara arinaima teeda rikiaivaara tuqinnama
mmannammanna haitatuukiatee. 34 Na tiinaraivo aa na mmatayaa diaa
mminnaivaudiri mmataama kiee tinara kuaivaa roosiima vainaravai. Vaidi
voovoono ngieera vo yoosinnaivakira kuanara iinno varioo ari mmoori
vareera ngiaammuauya mmooriivaa mmuaavai mmuaavai vitaama iya
mmi kioo ari nnauvaki pikioo keegiana haitatuura kieetaivaa tinoo: Eenoo
iya haitatuukianee, 35 kiaa kioo ngieera ari voopi vioo kiaivai. Vioo kiaikiai
rikiada inna ngiaammuauya ivo nninaraivaara hama rikieerama kiada
variaaneema fai na tiinaraivaara ngia hama rikieerama kiada variaaravai.
Fai nakiisamaupisiinara kannokannoonai tiinarannee? Varanaheena tam-
maana tiinarannee? Vara kakaraa tauraanaivo akua tinai na tiinarannee?
Vara suaivo reera kinai na tiinarannee? Ivaaraida haitatuukiatee. 36 Na
akiairaama tiinarainainnaata ngia vuru vairayaama varida kumimakaki-
aarainnoo. 37 Na ngiiiyara haitatuukiateera kiau kuaivaa mmuakiaayara
kiaunoo: Tuqinnama haitatuukiatee, kiaunoo. Yisuuva itaa kua tiravai.

14
Vaidiiya Yisuunnammaara kua kiaa yeena rairavai
(Matai 26:1-5; Rukaaso 22:1-2; Yuvuaano 11:45-53)
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1 Nnaaru Anutuuqo Iyiipadiri Yutayaa gioonna kiaapuuya vitoo yoke-
taivau yapoovaara iya buusa pinaivaa nnutuuvo Varaigiataivaa nneeravai.
Ii buusa ivaa nneera suaivaki iya bereetaivaa hama puuqaira yeennaivaa
tasipama hudooyauvaa nneeravai. Iqii suai ivaa nneera suaivo vainima
vauduu homo taara suaivaitana vairavai. Vauduu Anutuuqaara kati puara
hudeera kieetaiyaata kua mmaanna kiaa mmira vaidiiyaatama hataumak-
inaa Yisuunna vitada ruputuaaree kiaa iida tunoo: 2 Gioonna kiaapuuya
nuunaidakumimakaidarapivoora tahamabuusanneerasuaivakiYisuunna
utida ruputuaaravaivee, tiravai.

Gioonnaivo heenna suuya suuda yoketaa vuuvaa Yisuunnayaa apiravai
(Matai 26:6-13; Yuvuaano 12:1-8)

3 Tuduu Yisuuva yoosinna Betaniaivaki vaidi voovai nnutuuvo
Simoonoono nnaaru inna mmammaivau buunna hoovo vaa maafama
kiooduu yoketaama varuuvaa nnauvaki hara kioo variravai. Hara kioo
varioo yeenna nnoo varuduu gioonna voovoono nniravai. Vaa ivo sikau
pinaivaadiri yookaama kioo heenna suuya suuda yoketaa vuuvo sikau
tooriivaki vauvaa varoo numa nnuugaivaa rummua ruaimi kioo Yisuunna
kieetaivau tusaa apiravai. 4 Tusaa apuduu gioonna kiaapu vooya iva inna
uuvaa tooduu iya nnannatooduu ngiari kiaa mmi ngiari kiaa mmiida
tunoo: Aaniirainno heenna suuya suuda yoketaa kuai aavaa kuminayaa
kagaari kiainnee? 5 Ivo ivaa varoo vaidiiya mmiitiri. Irisai kaayau sikau
yanaiyauvaa (300) varoo gioonna kiaapu mmanna haipuuya mmiitirivee,
kiaa kiada kaayau yaagueeqama inna tiravai. 6 Tuduu rikioo Yisuuva
tunoo: Pikiaatee. Ngia aaniiraida inna kiaannee? Ivo yamaa aataruvainno
ni iinoo. 7 Mmanna haipu gioonna kiaapuuya tupatupaa ngii tasipama
hara kiada varikiai sikauyauvaa ngii iya mmiatainai mmiatee. Hama na
tupatupaa ngii tasipama varinaravai. Ivo niiyara iinee tiivaa iivaivee.
8 Ivo na putinai vaidiiya ni hakuaaraivaara yaata utuoo mmuaanaa ni
mmammaivau tusaa apinoo. 9 Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo.
Gioonna kiaapu mmuakiaa yoosinnaiyauvaki variaiya ni mmayaaya
yoketaivaa kiaammikiai rikiada fai aa gioonna aavo ii mmayaaya ivaatama
rikiada innara yoketaama yaata utuaaravaivee, tiravai.

Yutaaso Yisuunna iya vitainaraivaara ee-oo tiravai
(Matai 26:14-16; Rukaaso 22:3-6)

10 Tuduu Yisuunna ngiaammuau voovai nnutuuvo Yutaaso Isariooto
Anutuuqaara kati puara hudeera kieetaiyasi vioo Yisuunna kooyaa iya
vitainaraivaara iyasi viravai. 11Vioo iyaata kua tuduu rikiada iya kaayauma
sirigaida irisai sikau inna mmiaaraivaara kua kiaa teerama kieeravai. Iya
kua kiaa teerama kiooduu rikioo ii suai ivakidiri iva faannama roo varia
roo vioo varioo dee suai tuanaavai nnino rikioo iva Yisuunna kooyaa iya
vitainaraivaara haitatuuravai.

Yisuuva ari ngiaammuauyaatama buusa Varaigiataivaa nneeravai
(Matai 26:17-25; Rukaaso 22:7-14,21-23; Yuvuaano 13:21-30)

12 Buainnonno tooduu Yutayaiya buusa nneeda bereetaivaa hama pu-
uqaira yeennaivaa tasipama hudooyauvaa nneera tauraa suaivo nnira-
vai. Ii suai ivaki iya puara sipisiipa nnaakaraiyauvaa ruputu kiada bu-
usa Varaigiataivaa nneeravai. Ii buusa ivaa nneera suaivaki Yisuunna
ngiaammuauya numa inna yaparaida tunoo: Ta dee nnauvaki vida buusa
Varaigiataivaa annaanaraivaa aini teerakiaunnannee? 13 tuduu rikioo Yisu-
uva ari ngiaammuau taaravaitana titoo tunoo: Ngia vidada oro yoosinna
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pinaivaki teekio vaidi voovoono nnoori tooriivaa apu varoo ngii saidi nni-
nai teeda inna nnaagiai vida 14 teekio ivo nnauvaki vinai rikiada ngieeta
ivaki kuatee. Vida nnau nakaaraivaata kiatee: Vaidi Vitairaivo tinoo: Dee
nnauvaki na ngiaammuauyaatama buusa Varaigiataivaa ta nnaarannee?
tiivaivee, 15 tikio rikioo ivoono nnau pinaivaa verenoovau vo nnau voovai
vaa rupi mmaataiyauvaa teerama kiaivaa ngii vitainai ngia ivaki titiini
buusaivaa teerama kiaatee, 16 tuduu rikiada taaravaitana vidada yoosinna
pinaivaki vida Yisuuva tuu mminnaiyauvaa teeda buusa Varaigiataivaara
nnauvaki teerama kieeravai.

17Teerama kiooduu heenauduu Yisuuva ari ngiaammuau yaakuuvaitana
yukukidiri taaramootama nnida 18 nnauvaki vida ngiari mmaataiyauvunu
varida yeennaiyauvaa nneeda varuduu Yisuuva iyaata kua tioo tunoo:
Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Fai ngiiikidiri ngiaammuau ni
tasipama varioo yeenna nnaanara voovoono fai ni nnammutuaiya kooyaa
ni vitainaravaivee, 19 tuduu rikiada ari ngiaammuauya yaata utida kaayau
ausammuaarareera tasipama varidammuaavaimmuaavai inna yaparaida
voovoono tunoo: Mo neenoonnee? 20 tuduu rikioo Yisuuva iya kuaivaa
sai tunoo: Ngia ni ngiaammuau yaakuuvaitana yukukidiri taarama fai ngi-
iikidiri voovoono ni tasipama mmuaa yavaavakidiri mmuaavaugiataama
ari yeennaivaa rabuuma nnaivoono kooyaa ni nnammutuaiya ni vitainar-
avai. 21Na Vaidiivaa Mmaapuuvoono fai putinaravai. Anutuuqaa yanaivau
fafaaraivo vainno ivaara tiivo aannamakee vainoo. Vaidi voovoono kooyaa
Na Vaidiivaa Mmaapuuvaa ni nnammutuaiya vitainaraivoono fai irisai
maisaivaa varaanaravai. Aa vaidi aavaa hama ari kaano inna mmataitiri.
Hamammoori maisaivaa iinno irisai maisaivaa varaitirivee, tiravai.

Yisuuva bereetaivaata vuainaivaatama
ari ngiaammuauyammiravai
(Matai 26:26-30; Rukaaso 22:14-20; 1 Koridii 11:23-25)

22Kiaa kioo homo ari ngiaammuauyaatama yeenna nnoo varioo Yisuuva
bereetaivaa vara tu kioo vainnoAnutuuqaata kua yoketaivaa kiaa kioo kusii
kioo ari ngiaammuauya mmioo tunoo: Varaatee. Aanna ni mmatiivaivee,
23 tuduu nnaa kiooduu iva kava vuaina suuya tooriivaa vara tu kioo vainno
Anutuuqaatakuayoketaivaakiaakiooaringiaammuauyavuaina suuyaivaa
mmuduummuakiaayanneeravai. 24NnaakiooduuYisuuva tunoo: Aannani
kiauvai. Na kaayau gioonna kiaapuuyara yaata utuee ni kiauvaa tusaanar-
avai. Fai tusaa kino rikioo Anutuuqo kua yeena rau kioo karaasa aataruuvo
kooyaa vainaravai. 25 Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Hama
fai na aavau kava vuaina suuyaivaa nnaanaravai. Vo suai voovaki na
Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira yoosinnaivaki fai na vuaina suuya ari
vookaraivaa nnaanaravaivee, 26 kiaa kioo iya Anutuuqaara kuaru voovai
kiaa taika kiada taapi Oriveeta ivaura viravai.

Petorooso hamavee tinaraivaara Yisuuva kooyaa ari kiaammiravai
(Matai 26:31-35; Rukaaso 22:31-34; Yuvuaano 13:36-38)

27Oro ivau varuduu Yisuuva iya tunoo: Fai ngia mmuakiaaya ni pikiada
vida raubiriima kiaaravai. Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno Anutuuqo
tuu kuaivaa tinoo: Na puara sipisiipara haitatuura vaidiivaa ruputu kinai
fai sipisiipaiya raubiriikiaaravaivee, tiivai. 28 Fai itaama vainai na putino
Anutuuqo ni tinai na kava diitee neennaadee Karirayaa vinai fai ngia ni
nnaagiai kuaaravee, 29 tuduu rikioo Petorooso inna kua sai tunoo: Hama na
i pikiaanaravai. Faimmuakiaa ni seenangiaammuauya i pikikiai fai neenoo
hama i pikiaanaravaivee, 30 tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Na kua
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kutaavai i kiaa i mmiaunoo. Turau hama kakaraa nnaagiaivo akua tinai
a taaravoomaneetu niiyara tinara: Hama na inna tauvaivee, tinaravaivee,
31 tuduu rikioo Petorooso yaagueeqama inna kuaivaa sai tunoo: Fai a
putinai neeta putinaravai. Hama na aiyara tinara: Hama na inna tauvaivee,
tinaravaivee, tuduu ari ngiaammuaummuakiaayammuai kuaivaa tiravai.

Yisuuva yoosinna Kisamanii ivaki
yaaku vareeravai
(Matai 26:36-46; Rukaaso 22:39-46)

32 Kiaa kiada iya yoosinnaivaa nnutuuvo Kisamanii vidada oro dida
vauduuYisuuvaaringiaammuauya tunoo: Ngiaaavauvarikiainaoroyaaku
varaanaravee, 33 kiaa kioo Petorooso Yakoopo Yuvuaanainna vitoo viravai.
Vioo kaayauma yaata utuduu inna yaata utuuvo hanigioo ari vookarauduu
34 ari ngiaammuau taaravoomaivaitana kiaa mmioo tunoo: Mmuaararaivo
niiki vaikio ni ausaivo pinaama mmuaararoo ari vookarainoo. Niiyara
aavau varida haitatuukiatee, 35kiaa kioo oro kiisama vo kammunni voovau
vioo varoo vainno yaaku varoo vo aataru voovoono vainno atau rino sa niisi
ngiaiveeraivaara yaakuvaroo tunoo: 36NiNapoo-o, ammuakiaammoorivai
iiraivaa nakaaraikuavee. Mmuaararaivo aa nnoori toori kapikarai aavaa
roosiivo niisi nninaraivaara ooqoo tino pikiaivee. Inna aikioovai. Ni
iikiataivaa sa iikianee. Ai iikiataivaa iikianee, 37 kiaa kioo kava vara ranoo
numa tooduu ari ngiaammuaudo puaisakama vuru vaida varuduu Yisuuva
iya yuruuma kioo Petoroosaa tunoo: Simoono, a vuru vakiannannee? Mo
dataikiai a hama mmuaa suai voovau avu tee vairama kiee vakiannannee?
38 kiaa kioo iya tunoo: Ngii iinno taanaraivo ngiiisi nninarainnoo tida
avu teeda vaida yaaku varaatee. Vaidiivaa mmannasaivo inna iikiataikio
nnabaivomuaraagainoo, 39kiaa kioo Yisuuva kava oro yaaku varoommuai
kuaivaa tiravai. 40 Kiaa kioo kava vara ranoo numa tooduu ari ngiaam-
muaudo vurura rusi rusiida rikiada vaa vairavai. Vuru vauduu Yisuuva
iyaatakua tuduusai kuakiaaraivaara iyakumimakairavai. Kumimakauduu
41Yisuuva oro vooneetu yaaku varoo kava vara ranoo numa iya tunoo: Ngia
homooda vuru vaida variaannee? Aikioovai. Na Vaidiivaa Mmaapuuvaa
vaidi voovoono vaidi maisa vooya kooyaa ni vitainara suaivo vaa nninoo.
42Taatee. Vaidi kooyaa ni vitainaraivoono aavaa nninoo. Diitakiai ta innasi
kuaaravee, tiravai.

Vaidiiya Yisuunna utida ruputuaara iiravai
(Matai 26:47-56; Rukaaso 22:47-53; Yuvuaano 18:3-12)

43 Yisuuva homo kua tioo varuduu ari ngiaammuaudo yaakuuvaitana
yukukidiri taaramaakidiri voovai nnutuuvo Yutaaso ngioo kaayau vaidiiya
paipa avaikarauyauvaata tipaiyauvaatama utida inna tasipama nniravai.
Vaa Anutuuqaara kati puara hudeera kieetaiyaatama vaidi kua mmaanna
kiaa mmiraiyaata vaidi yokovaiyaatama iya titooduu Yisuunnasi nniravai.
44 Yutaaso kooyaa inna vitainaraivoono vaa mmuaanaa iya kiaa mmioo
tunoo: Ngia teekiai vaidi na mmootaivo inna ngia vitaara vaidiivovee. Inna
puaisa utida vitada kuatee, tiravai. 45 Ivo itaa kua tuuvoono ngioo ngioo
numa makee tuduu Yisuunna tunoo: Vitaira-o, kiaa kioo inna mmooteer-
avai. 46 Mmootooduu teeda vaidi vooyaano numa Yisuunna puaisakama
utu kiada vauduu 47 vaidi voovoono ivau dioo vainno ari paipa avaika-
rauvaa nnaamuruuvakidiri utu rada kioo Anutuuqaara kati puara hudeera
vaidi kieetaivaa ngiaammuau voovai yaataivaa rutaka kieeravai. 48Rutaka
kiooduuYisuuvavaidiiya tunoo: Ngia yaatautida kiaanoo: Mmuaravareera
vaidi roosiivaivee, kiaa kiada paipa avaikaraiyauvaata tipaiyauvaatama
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utida nimmaara ngiaannee? 49Mmuakiaa suai na nuunaira nnau pinaivaki
varieemmayaayaivaa ngii giaa ngiimiaaduu hamangia ni utiravai. Nnaaru
Anutuuqaakua fafaaraivovaivaangia iikiaivaakaanaivovakiaiveeraivaara
aanna makee ngia iikiaanoo, tiravai. 50 Tuduu rikiada ari ngiaammuau
mmuakiaaya inna pikiada ngiari toovau viravai.

51 Vuduu ngiaammuau karaasa voovoono kati buruqa poosa nnaasu rau
varoo Yisuunna nnaagiai vuduu vaidiiya inna utuduu rikioo 52 iya yaakuu-
vaki buruqaivaa pikioo taguaada ari toovau viravai.

Vaidiiya kua pinaivaa Yisuunnaki yapeeravai
(Matai 26:57-68; Rukaaso 22:54-55,63-71; Yuvuaano 18:13-14,19-24)

53VuduuvaidiiyaYisuunnavitadaAnutuuqaarakatipuarahudeerakieeta
tuanaivaa nnauvakira vitada oro ivaki yapa kieeravai. Yapa kiooduu
mmuakiaa vaidi Anutuuqaara kati puara hudeera kieetaiyaatama vaidi
yokovaiyaata vaidi kua mmaanna kiaa mmiraiyaatama nuunaida varuduu
54Petorooso ngieeradiri Yisuunna nnaagiai vioo vioo vaidi kieeta tuanaivaa
vagiaamunna aakiaivaki vioo tooduu vaidi rapiraiya mmaanaivau ikiaivaa
hara kiada ivaki varuduu Petorooso oro iya tasipama ivau varioo ivaata
iya ikiaivaara totooka variravai. 55 Varuduu vaidi Anutuuqaara kati puara
hudeera kieetaiyaata vaidi kua yeena raira mmuakiaayaatama Yisuunna
ruputikio putuaiveera kua pinaana inna yapaara uuduu hama kua oy-
aivootairavai. 56 Kaayau gioonna kiaapuuya numa Yisuunnara unnakua
tida airi kua airi kua sabi kua tida hamammuaavau tiravai.

57 Tuduu nnaagiai vooya diitada Yisuunnara unnakua tida tunoo: 58 Ta
rikiaunnano ivo tinoo: Aa nuunaira nnau pinaa aavaa vaidiiya heeka kiaa
aavaa na havarata kino taaravooma suaivo taikanai rikiee hama vaidi
yaakukidiri heekeera nnau voovai na heekaanaravaivee. Ivo itaa kua
tiivaivee, 59 kiaa kiada airi kua airi kua sabi kua tida hama mmuaavau
tiravai.

60 Tuduu Anutuuqaara kati puara hudeera vaidiiya kieeta tuanaivoono
diitoommuakiaaya vuutaivakidiri dioo vainnoYisuunnayaparainno tunoo:
Iya i kiaani a hama iya kua saivaa kiannannee? Aa vaidi aaya mo dee
kuavai aiki yapaavainnee? 61 tuduu rikioo Yisuuva hama inna kua sai tira
kua seemuaa hara kioo variravai. Varuduu kieeta tuanaivo keenaa inna
yaparainno tunoo: Ti Anutuuqo yoketaivo ari Mmaapuuvaa mmataama
kioovo aanna a ivonnee? 62 tuduu rikioo Yisuuva inna kua sai tunoo:
Yo, aanna na Anutuuqaa Mmaapuuvo ivo ni mmataama kioovovee. Ivo
yaagueeqa tuanaivovee. Fai ngia teekiai Na VaidiivaaMmaapuuvoono inna
yaaku yaadudainningiaa hara kiee variee fai nama aakiaidaadiri tiinara-
vaivee, 63 tuduu rikioo kieeta tuanaivo Yisuuva tuu kuaivaara inna ausa
pirisauduu ari uyu rauyauvaa utu rapasi kioo tunoo: Sa vaidi vooya kava
numa innaki kua pinaa yapaaraivaara yaata utuatee. 64 Ivo ari avaivakidiri
koonnama tinoo: Na Anutuuqaa Mmaapuvaivee, tiivaa vaa ngia rikiaanoo.
Ngia innara dataamaida yaata utuaannee? tuduu rikiada iya inna sai tunoo:
Ta rikiaunnano ivo koonnama kua tiivaara fai inna aikioo ivo putinara-
vaivee, tiravai.

65 Kiaa kiada vooya Yisuunnayaa kuaanuuvaa visida buruqaivaadiri
inna oori nnikiivaki hauma utida yaaku rurauma utida inna rida tunoo:
Mmuakiaa kuavai rikiaannaivaa ti kiaa ti mmianee, tuduu vaidi rapiraiya
inna vitada kaura puaaka tuduu ruputiravai.

Petorooso Yisuunnara hama na inna tauvaivee tiravai
(Matai 26:69-75; Rukaaso 22:56-62; Yuvuaano 18:15-18,25-27)
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66 Ruputuduu Petorooso mmaanai vagiaamunna aakiaivaki hara kioo
varuduu vaidi kieeta tuanaivaammoori vareera kiaatanna voovoono ngioo
varioo tooduu 67 Petorooso ikiaivaara totooka hara kioo varuduu kiaatan-
naivo inna too nnaasu vainno tunoo: Eetama Nasareetaa vaidi Yisuunna
tasipama nookiannavaivee, 68 tuduu rikioo Petorooso yaagueeqama inna
kuaivaa ooqoo tuoo tunoo: E kianna kua oyaivaa na hama arinaima riki-
aunoo, kiaa kioo oro keegiaivaki dioo vauduu 69mmoori varoo kiaatannaivo
inna too hanigia vaidi ivaki varuuya tunoo: Aa Yisuunna tasipa nuaira
ngiaammuau voovai dinoo, 70 tuduu rikioo Petorooso kava ooqoo tiravai.
Tuduu kiisa suai taika kiooduu vaidi ivaki duuya Petoroosaa tunoo: Kutaa
tuanaa a inna tasipama nookiannavai. Mo eeta Karirayaa diaa vaidikuavee,
71 tuduu rikioo Petorooso yaagueeqa kuavai iya kiaa mmioo tunoo: Na
hama kua kutaavai kiautiri. Anutuuqo ni ruputitirivee. Na kua kutaavai
kiaunoo: Aa vaidi ngia kiaa aavaa hama na tauvaivee, tiravai. 72 Iva tinee
tuu saivaata kakaraa nnaagiaivo akua tiravai. Akua tuduu Yisuuva tauraa
inna kiaa mmuu kuaivo vaa taunnu kioovaa kava yaata utuoo rikieeravai.
Tauraa Yisuuva inna kiaammuu kuaivaa inna kiaammioo tunoo: Fai hama
kakaraivo taaraneetu akua tirainno kinai rikiee a taaravoomaneetu niiyara
tinara: Hama na inna tauvaivee, tinaravaivee. Itaa kua tuuvaara Petorooso
rikioo inna ausaivomaisauduu rateeravai.

15
Vaidiiya Yisuunna vitada Piratuusaasi viravai
(Matai 27:1-2,11-14; Rukaaso 23:1-5; Yuvuaano 18:28-38)

1 Heenanaanna suaivo reera kiooduu vaidi Anutuuqaara kati puara
hudeera kieetaiyaata vaidi yokovaiyaatama vaidi kua mmaanna kiaa mmi-
raiyaata vaidi kua yeena raira mmuakiaayaatama nuunaida kuakuaakua
kiaa ivau safuuma kiada Yisuunna yaakuuvaitanau yeenaadiri ranaa rau
kiada vitada vaidi Roomaaya kieetaivaa Piratuusaa mmiravai. 2Mmuduu
too Piratuuso inna yaparainno tunoo: A Yutayaiya kieetakuannee? tuduu
Yisuuva inna kua sai tunoo: Yo, inna kutaa kiannanoo, 3 tuduu vaidi Anu-
tuuqaara kati puara hudeera kieetaiya pinaa vo kua vo kuaiyauvaa innaki
yapa kiooduu too 4Piratuuso keenaa inna yaparainno tunoo: Mo iya kiaivaa
a hama iya kuaivaa irisai tinarannee? Aa kua mmuakiaa aayauvaa aiki
yapaiyauvaa a rikiaannano datainnonnee? 5 tuduu rikioo Yisuuva hama
inna kua sai tuduu rikioo Piratuuso ivaara pinaama yaata utiravai.

Piratuuso Yisuunna ruputuaaraivaara ee-oo tiravai
(Matai 27:15-26; Rukaaso 23:13-25; Yuvuaano 18:39-19:16)

6Vonuanu vo nuanu buusaivaa nnutuuvo Varaigiataivaa nneera suaivaki
vaidi oovi nnauvaki varuu voovaara gioonna kiaapuuya Piratuusaa yapara
ruuvaammaanai titooduu tuoo viravai. 7 Ii suai ivaki vaidi voovai nnutuuvo
Paravaaso oovi nnauvaki hara kioo variravai. Iva ari saiyaata ngiari kiee-
taiyaatama rapira vaidi vooya ruputuduu putuuvaara kieetaiya iya vitada
oovi nnauvaki yapa kiooduu variravai. 8Varuduu gioonna kiaapu kaayauya
nuunaida numa Piratuusaa yaparaida tunoo: Ee iikiannaneema tiiyara
iikianee, 9 tuduu rikioo Piratuuso iya yapara ruoo tunoo: Ngia gioonna
kiaapu Yutayaiyara dira vaidi kieetaivaa na ngiiiyara yaata utuee sipuuvaa
hatuaa kino tuoo ngiiisi kuanarannee? tiravai. 10 Vaidi Anutuuqaara kati
puara hudeera kieetaiya Yisuunnanikaraama variaaree kiaa iya nnanna-
tooduu kuminayaa Piratuusaasi inna vitada vida kua pinaana inna yapa
kioovaa vaa Piratuuso rikieeravai.
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11 Iqii suai ivaki vaidi Anutuuqaara kati puara hudeera kieetaiya gioonna
kiaapuuya nuuna aakiaivaki nuaida varida yaagueeqama iya tunoo: Piratu-
usaa kiaa mmida kiatee: Yisuunna pikiee Paravaasaa mmaanai titano tuoo
kuaivee. Itaa kua kiatee, 12 tuduu itaama aayanna tuduu Piratuuso rikioo
keenaa gioonna kiaapuuya tunoo: Vaidi ngia ivaara Yutayaiya kieetavee
kiaivaara na aaniivai inna iikiaunnee? 13 tuduu rikiada iya kava aayanna
tida tunoo: A tinai iya yatari sagaivau inna haara kiaatee, 14 tuduu rikioo
Piratuuso iya yapara ruoo tunoo: Mo datainnee? Aanii tomedavai iva
iinnee? tuduu rikiada iya puaisakama aayanna tida tunoo: A tinai iya
yatari sagaivau inna haara kiaatee, 15 tuduu rikioo gioonna kiaapuuya
innara yoketaavee tuuvaara Piratuuso Paravaasaa iyara oovi nnauvakidiri
titooduummaanai tiiravai. Tuuduu Piratuuso ari ngiaammuauya Yisuunna
mmuduu teeda iya inna ripiima kiooduu vooyaano yatari sagaivau haara
inna vitada viravai.

Rapira vaidiiyaano Yisuunnara rairavai
(Matai 27:27-31; Yuvuaano 19:2-3)

16 Piratuusaa rapira vaidiiya Yisuunna vitada ngiari kieetaivaa nnau
pinaivo vau yoosinnaivau vida ngiari seena rapira vaidimmuakiaaya tuduu
nnida nuunaida 17 buruqa kookeevaa Yisuunna apu kiada yeena ooviiyau-
vaa varada hovekama kiada inna kieetaivau ruvuyiravai. 18 Ruvuyu kiada
innara unnakuaivaa ataa kua tida tunoo: Gioonna kiaapu Yutayaiya kiee-
takuavee. Tupatupaa varianee, 19kiaa kiada yauvaa varada inna kieetaivau
rida varida kuaanuuvaa innayaa visida toorivu yau hara kiada unnakua
kiaa innara yoketaavaivee tiravai. 20 Kiaa kiada innara raima kiada inna
buruqa kookeevaa utu rabara kiada ari uyira rairaiyauvaa kava inna uyu
kiada vitada yatari sagaivau haara viravai.

Vaidiiya Yisuunna yatari sagaivau haara kieeravai
(Matai 27:32-44; Rukaaso 23:26-43; Yuvuaano 19:17-27)

21 Iya vidada oro tooduu yoosinna Kureenaivakinnaa vaidi voovai nnutu-
uvo Simoono aataruuvaugiataa yoosinnaivaki nninaree kiaa saidi numa iya
tooduu iya inna teeda kua yaagueeqama inna tunoo: Eeta Yisuunna yatari
sagaivaaapuanee, tiravai. IvoAresadereeyaRupuuyagioovavee. 22 IyaYisu-
unnavitada yoosinnaivaannutuuvoKorokataa viravai. Ii nnutu ivaa oyaivo
tunoo: Kieeta mmuyai ivaki vai yoosinnaivovee, tiravai. 23 Iya ivaki vida
inna mmammaivo ruputuukiaiveera vuainaivaata kupuuvaa roosuuvaa
nnutuuvo miiraivaatama varada Yisuunna mmuduu rikioo ooqoo tiravai.
24Ooqoo tuduu rikiada inna vitada yuku yaakuuvaa yatari sagaivau haara
kiada inna uyira rairaiyauvaa varaaree kiaa isareeda yaatareera mmin-
naiyauvaa rootu rootuuda varida yaatarooyaano mmuaavai mmuaavai
inna uyira rairaiyauvaa vareeravai. 25 Iya inna pirima hoo suaivaki suaivo
ngioo yaagueeqama teeravai. 26 Iya innaki kua yapa kioo kuaivaa oyaivaa
kooyaa fafaara reeda tunoo: Inna aanna Yutayaiya kieetaivovee, tiravai.
27-28 Iya taara mmuara furai vaidiivaitana yatari sagaivaitanau haara kiada
vuaivaa vitada Yisuunna yaaku yaadudainningiaa haara kiada vuaivaa
vitada Yisuunna yaaku geedainningiaa haara kieeravai.

29 Haara kiooduu gioonna kiaapuuya yatari saga oyaivau vida nnidaida
varuuya Yisuunna reeri teeda vaida innara nniki rakaida rakanoo raara-
noo tida inna tunoo: Ai, a nuunaira nnau pinaivaa havarata kiee kava
taaravooma suaivaki heekaanaravee kiannakuavee. 30 Aiyara yaata utuee
yatari sagaivaudiri reemi ree tummuanee, 31 tuduu vaidi Anutuuqaara kati
puara hudeera kieetaiyaatama kua mmaanna kiaa mmira vaidiiyaatama
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mmuaikaraama iida innara raidangiari kiaammingiari kiaammiida tunoo:
Ivo ari vo gioonna kiaapuuya vitoo yoketaivau yapaivai. Hama yopeema
ariinoo ari vitoo yoketaivau yapainoo. 32 Kii makee ta teekio Anutuuqo
mmataama kioo vaidi Isarairaiya kieetaivo yatari sagaivaudiri reemi roo
tiinai ta innara kutaavaivee kiaaravaivee, tuduu taara vaidivaitana yatari
sagaivaitanau haara kioovaitanaatama Yisuunna rakanoo raaranoo tiravai.

Yisuuva putiravai
(Matai 27:45-56; Rukaaso 23:44-49; Yuvuaano 19:28-30)

33 Tuduu suaivo ikianna tammauduu mmuakiaa mmatavai heenama
kioo vaududuu suaivo hanigiooduu taikeeravai. 34 Taika kiooduu Yisuuva
puaisakama aayanna roo tunoo: Irooqi Irooqi rama savatanii, tiravai. Ii kua
ivaa oyaivo ataa kua tunoo: Ni Anutuuqo, ni Anutuuqo, dataama vaikiai
ni pikiaannannee? tiravai. 35 Yisuuva aayanna tuduu rikiada gioonna
kiaapu vooya ivau duuya ivo aayanna tuuvaa rikiada tunoo: Rikiaatee. Ivo
Irayaannara aayanna tinoo, 36 tuduu rikioo vaidi voovoono seenoo vioo
kapuka roosuu mminnaa voovai varoo kapikaroo nnoori ari vookarauvaa
nnutuuvo vinikaivakidiri rabuuma kioo seera hokobaivau kuru kioo varoo
numa yatari saga oyaivaki dioo vainno reeri Yisuuva ivaa nnaiveera inna
mminee kiaa tunoo: Ngia ivau iikiai ta teekio Irayaava tuma inna vitaanee
kiaa tiinai ta taaravaivee, 37 tuduu Yisuuva puaisakama aayanna roo putira-
vai.

38 Putuduu buruqa pinaivo nuunaira nnau pinaivaki hiruuvo mmutu-
uvakidiri kereetu varoo oyaivaki tuoo saivai sainai vuduu saivai sainai
viravai. 39 Vuduu vaidi rapiraiya kieetaivo Yisuunna yatari sagaivaa oyai
vunningiaa dioo vainno Yisuuva itaama putuuvaa too tunoo: Aa vaidi aavo
AnutuuqaaMmaapu tuanaavaivee, 40 tuduu gioonna vooya ngieeradiri dida
vaida rooru Yisuunna tooya voovai nnutuuvo Saromiiva voovai Makataraa
gioonnaivaa nnutuuvo Mariaava voovai vaidi karaasa Yakoopaya Yoosi-
ipaya kaano Mariaava dida vaida Yisuunna teeravai. 41 Yisuuva yoosinna
Karirayaa nuau suaivaki iya inna nnaagiai nuaida innara tuqinneeravai.
Iyaata gioonna vooya vaa Yisuunna tasipama Yerusareema nnuuyaatama
ivaki dida vaida Yisuunna teeravai.

Vaidiiya Yisuunna hau kieeravai
(Matai 27:57-61; Rukaaso 23:50-56; Yuvuaano 19:38-42)

42Yutayaiya turaukati varira suaivovainimavauduu teeraira suaivakiup-
isipisiinno varuduu yoosinnaivaa nnutuuvo Arimateyaa diaa vaidi voovai
nnutuuvo Yoosiipo Piratuusaasi viravai. 43 Yoosiipo kua safuuma yeena
raira vaidivai. Ivo vaidi tuanaavai varioo Anutuuqo gioonna kiaapuuyara
diraivaara faannairavai. Turau kati varira suaivo vainima vauvaara iva
Piratuusaasi vioo hama innara aatuurama kioo vioo Yisuunna nnabaivaa
varaanaraivaara inna yaparairavai. 44 Yaparauduu Yisuuva vaa putu-
uvaara Piratuuso nnikiarainno ari rapira vaidiivaa tuduu innasi numa
duduu inna yaparainno tunoo: Vaa Yisuuva putiinnee? 45 tuduu rikioo
Yisuuva putuuvaara inna kiaa mmuduu rikioo Yoosiipaa tunoo: Yisuunna
nnabaivaa varaanee, 46 tuduu rikioo Yoosiipo oro buruqa poosa hokobaivaa
varoo numa Yisuunna nnabaivaa hitu kioo rurauma varoo oro hakuaara
oonauvaa vaa hatata teerama kioovaki yapa kioo sikau pinaivaa feena roo
keegiaivaki ramuunnaamakieeravai. 47RamuunnaamakiooduuMakataraa
gioonnaivo Mariaavaata Yoosiipaa kaano Mariaavaatama dida vaida Yisu-
unna nnabaivaa hau kioovaki teeravai.
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16
Yisuuva kava diiteeravai
(Matai 28:1-8; Rukaaso 24:1-12; Yuvuaano 20:1-10)

1 Vaidi Yutayaiya kati varira pinaa suaivo taika kiooduu yoosinna
Makataraa gioonnaivo Mariaavaatama Yakoopaa kaano Mariaavaata
Saromiivaatama ngiari iira mmooriivaara yaata utida mminnaa kupu
takua roosuuyauvaa sikauyauvaadiri yookaamakiada varada oro Yisuunna
mmammaivau siika kiaaree kiaa viravai. 2 Sudaaqaki heenanaanna vida
tooduu suaivo reera kiooduu Yisuunna hau mmata nnau yoosinnaivau
vida varida 3-4 mmata nnau keegiaivaki vau sikau pinaivaara ngiari kiaa
mmi ngiari kiaa mmiida tunoo: Gioono mmata nnau keegiaivaki vai
sikauvaa tiini feenaanarannee? kiaa kiada reeri tooduu vaa sikau pinaivaa
keegiaivakidiri feena kiooduu vauduu 5 gioonnaiya oonau aakiaivaki vida
oro tooduu vaidi karaasa voovai buruqa poosa hokobaivaa uyu kioovo
yaaku yaadudainningiaa hara kioo varuduu teeda nnikiarauduu 6 iva iya
tunoo: Sa nnikiaraakiatee. Nasareetaa vaidiivaa Yisuunna vaidiiya yatari
sagaivau haara kiooduu putuuvaaraida ngia buaama rada nookiaanoo. Vaa
ivo diitaivai. Hama aavaki vainoo. Vaidiiya inna yapa kiaa aavaki taatee.
7 Ngia oro ari ngiaammuauyaata Petoroosaatama kiaa mmida kiatee: Ivo
ngii tauraaKarirayaakuanara vioo varinoo. Fai ngia oro ivaki inna taaravai.
Vaa nnaaru ivo mmuai kuaivaa ngii giaa ngii miravaivee. Itaa kua iya kiaa
mmiatee, 8 tuduu rikiada mmaanai tiida mmata nnauvakidiri pikiada
seenada kaayau nnikiaraida biribiriima rada nniravai. Nnida varida iya
aatuuvaara hama gioonna kiaapuuyaatama kua tira kua seemuaa viravai.

YisuuvaMakataraa gioonnaMariaanna avuuvau kooyaa diravai
(Matai 28:9-10; Yuvuaano 20:11-18)

9 ((Sudaaqaki heenanaanna upisi saivaata Yisuuva ari putuuvakidiri di-
itoo tauraa Makataraa gioonnaivaa Mariaanna avuuvau kooyaa diravai. Ii
gioonna ivaakidiri nnaaru Yisuuva mmagia maisa yaaku saivai karasaidiri
taarama titooduu viravai. Ivoono Yisuuva inna avuuvau kooyaa duuvaara
10oro inna tasipamanuau gioonna kiaapuuya ivaara kooyaa kiaammiravai.
Iya ratada varida ausa mmuaararoo tasipama variaivaki 11 Yisuuva kava
diitooharakioovaruukuaivaata ivo innaavuuvaukooyaaduukuaivaatama
iya kiaammuduu rikiada unnakuavaivee, tiravai.

Yisuuva ari nnaagiai nuauvaitana avuuvau
kooyaa diravai
(Rukaaso 24:13-35)

12 Nnaagiai iyakidiri taara vaidivaitana aataruuvau vida varida tooduu
Yisuuva ari vookarau mmammaivaata iya too vauduu teeda 13 kava vara
ranada ngiari seenaiya kiaammuduu rikiada unnakuavaivee tiravai.

Yisuuva ari ngiaammuauyaata kooyaa kua tiravai
(Matai 28:16-20; Rukaaso 24:36-49; Yuvuaano 20:19-23; Aposoroo 1:6-8)

14 Yisuuva nnaagiai ari ngiaammuau yaakuuvaitana yukukidiri
mmuaavai yeenna nneeda varuduu tuma iya avuuvau kooyaa diravai.
Duduu teeda vauduu Yisuuva kua yaagueeqama iya tiravai. Gioonna
kiaapuuya inna teeda numa iya kiaa mmuduu rikiada hama ngiari
tinniiyauvo rusituduu hama ngiari ausa mmuduuyaiyauvo iya tuu kuaivaa
varoovaara Yisuuva kua yaagueeqama iya tiravai. 15 Iva iya kiaa mmioo
tunoo: Eeyaa yoosinnaiyauvaki ni mmayaaya yoketaivaa varada nuaida
mmuakiaa gioonna kiaapuuya kiaa mmiatee. 16Gioonna kiaapu voovoono
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ari ausammuduuyaivaa hanigioo niiyara kutaavaivee tioo nnoori apiraivaa
varano fai Anutuuqo inna vitaanaravai. Gioonna kiaapu voovoono hama
ari ausammuduuyaivaa hanigioo hama niiyara kutaavaivee tino Anutuuqo
inna yaparaira suaivaki irisai maisaivaa inna mminaravai. 17 Gioonna
kiaapuuya niiyara kutaavaivee kiaiya yaagueeqaivo iya tasipanai aa
mmoori ari vookarai aayauvaa iikiaaravai. Fai iya ni nnutuuvaa tikiai
vaidiiya aakiaivaki mmagia maisaiya variaiya kuaaravai. Fai Mmannasa
yoketaivo iya tasipama varinai ari vo kua vo kuaivaa kiaaravai. 18 Fai iya
yapaiyauvaa utikio iya gutinai hama putuaaravai. Fai kapikarai nnooriivaa
vaidiiya nneeda putiraivaa iya nneeda fai hama putuaaravai. Fai iya
gioonna kiaapu nniitareeraiyayaa yaaku utikiai hama putuaaravaivee,
tiravai.

Anutuuqo Yisuunna vitoo ngiau aapu viravai
(Rukaaso 24:50-53; Aposoroo 1:9-11)

19Udaanga Yisuu Kirisiiva iyaata kua kiaa taika kiooduu Anutuuqo inna
vitoongiauaapuyapakiooduu innayaakuyaadudainningiaaharakioovari-
ravai. 20Varuduu ari ngiaammuauya vida vo yoosinna vo yoosinnaiyauvaki
nuaida varida inna mmayaayaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmiaa rada
nuairavai. NuauduuUdaangaYisuuKirisiiva iya tasipamauuduurikiadaari
vookarau mmooriiyauvaa uuduu gioonna kiaapuuya teeda tunoo: Aanna
Anutuuqaa kuaivo kutaa tuanaavai vainoo, tiravai.))
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Rukaasoono Yisuunnammayaaya
yoketaivaa fafaara reeravai

Rukaaso Yisuunna mmayaaya yoketaivaa fafaara roo kuaivo ataama
vaivai. Yisuuva Yutayaiya vitoo yoketaivau yapaanaraivaaraata mmuakiaa
mmatavau variaiyaatama vitoo yoketaivau yapaanaraivaaraatama
Rukaaso reeravai. Udaangaivaa Mmannasa Yoketaivo Yisuunna
mmataama kioovoono Anutuuqaa mmayaaya yoketaivaa gioonna
kiaapu mmanna haipuuya kiaa mmianeeraivaara inna mmataama
kieeravai. Aa yanaa aavaki sirigairaivaaraata yaaku vareeraivaaraatama
Mmannasa Yoketaivaa mmooriivaaraata gioonnaiya Yisuunna mmooriivaa
iiraivaaraatama Anutuuqo gioonna kiaapuuya mminnamminnaa
maisaiyauvaa rugaivaaraatama vai kuaivo yaagueeqavai vaivai.

Toosa hareera kuavai
1 Boo Tioopiri-o, a vaidi nnoonna yoketaakuavee. Yisuuva ti tasipama

varioo ivommoori uummayaayaiyauvaa kaayau vaidiiya yaata utida haku-
ataraatarama fafaara reeravai. 2 Vaidiiya Yisuuva toosa hara uu mmoori-
ivaa teeda inna mmayaayaivaa rikiada kiaa mmuuya inna mmooriivaa
teeda ti kiaa ti mmuuvaa iya hakuataraatarama fafaara reeravai. 3 Fafaara
rooduu neeta iyauvaara yaata utuee rikiee fafaarama i mmiauvaara ni
yoketainoo. Na hokoba suai iya roo kua mmuakiaayauvai haitatuuma
tee aa fafaara aavaa na rikiee verepidiri oyaivaudiri safuuma fafaarama
i mmiaunoo. 4 A Yisuuva uu mmooriivaa rikiaannaivaara kutaavaivee
kianeeraivaara na aa fafaara aavaa safuuma fafaarama kiee i mmiaunoo.

Aangeraivo Yuvuaanaammatoo suaivaara tiravai
5 Herooto vaidi Yutayaiya kieetavai varuu suaivaki kati Anutuuqaara

puara hudeera vaidiivaa nnutuuvo Sakariaaso hara kioo variravai. Inna
oyai kiisaivaa nnutuuvo Aviaava ari nnaataivaa nnutuuvo Irisaveeto
mmuaaoyai pinaivaannutuuvoAroonaaoyaivakidiri diiteeravai. 6 Ivaitana
Udaanga Anutuuqaa avuuvau yoketaama hara kiada varida inna kua
mmaanna tuu kuaivaata iva tuu kua mmuakiaayauvaatama rikiada yoke-
taama iiravai. 7 Irisaveeto hama nnaakara mmateera kati varuduu hama
ivaitana nnaakaraatauduu eeyaavaitana yotera ngiaabai kieeravai.

8 Sakariaasoota ari tasipama mmoori varooyaatama nuunaira nnau
pinaivaki ngiari mmoori vareera suaivo nnuduu Sakariaaso Anutuuqaa
avuuvau ari kati puara hudeera mmooriivaa iiravai. 9 Ivo iinnonno tooduu
tupaa ari seenaiya iirayaama mmoori varoo vaidiiya iida tooduu Sakari-
aasaa nnutuuvo vairavai. Vauduu too ivo yatari rana suuda yoketaa vuuvaa
varooUdaangaAnutuuqaanuunairannaupinaivaki voatauyoketaa tuanaa
voovaki vioo yeena tapiivaki ivaa mmuturinara viravai. 10 Vioo varuduu
yatari rana mmuturira suaivaki kaayau gioonna kiaapuuya mmaanai du-
uya yaaku varada varuduu 11 oro tooduu Udaanga Anutuuqaa aangeraa
voovoono tuoo yatari rana mmuturira yeena tapiivaa yaadudainningiaa
dioo vauduu 12 too Sakariaaso pinaama aatuunno ari vo vuayaatavai utuoo
pinaama biribiriiravai. 13 Biribiruuduu aangeraivo tunoo: Sakariaaso, sa
aatuunna varianee. Vaa Anutuuqo i yaaku vareera kuaivaa rikiaivai. Kiisa
suai i gioonnaivo Irisaveeto i mmaapuvai mmataanaravai. Fai mmatanai
eenoo inna nnutuuvaa Yuvuaano kianee. 14Fai itaino i ausaivo yoketainai a
sirigainaravai. Fai kaayau gioonna kiaapuuyaatama inna mmatoovaara fai
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sirigakiaaravai. 15 Fai ivo Udaanga Anutuuqaa avuuvau nnoonna vaidivai
varinaravai. Sa tino too ivo vuaina nnooriivaata kapikarai nnooriivaatama
nnaivee. Ari mmatai suaivakidiri Mmannasa Yoketaivo fai inna aakiaivaki
varioo suvuainaravai. 16 Fai ivo gioonna kiaapu Isarairaiya tinai riki-
ada fai kaayau saiyaano hanigiada Udaanga Anutuuqaa kuaivaa keenaa
rikiaaravai. 17 Fai ivo Udaangaivaa tauraa vioo nnaaruaa vaidi forofetaa
Irayaanna roosiima fai yaagueeqama varinaravai. Fai ngiari kookiaiya
voovau varikiai ngiari mmaapuuya voovau varikiai fai yapooma ivoono
iya tinai teeda mmuaavau yoketaama variaaravai. Gioonna kiaapuuya
Anutuuqaa kuaivaa rikiadaata yaatareeraiya fai ivo iya tinai hanigiada sa-
fuumavariaiya tinni yoketaira aataruuvaunnaasuvariaaravai. Ivo gioonna
kiaapuuya tinai iya ngiari Udaangaivo nninaraivaara teerakiaaravaivee,
tiravai.

18 Tuduu rikioo Sakariaaso tunoo: Dataama na i kuaivaa rikino kutaavai
vainarannee? Nangiaabai kiaukoni naataivo yotera kiainoo, 19 tuduu rikioo
ivo inna sai tunoo: Ni nnutuuvo Gavirieerovee. Na Anutuuqaa avuuvau
diaunoo. Ivoono ni titaikiai tiee aa na kua kiau mmayaaya yoketaa aavaa
i kiaa i mminara tummuauvai. 20 Hama a ni kua aavaara kutaavaivee
kiannanoo. Anutuuqo mmataama kiai suaivaki fai ni kuaivaa kaanaivo
vainaravai. A hama ni kuaivaara kutaavaivee kiannaivaara fai hama a kua
tinaravai. Fai a kua seemuaa varieennanna fai na i kiaa i mmiau kuaivo
kutaavai vainai rikiee fai a kava kua tinaravaivee, tiravai.

21 Gioonna kiaapuuya mmaanai Sakariaasaara faannaida varida ivo
hokoba suai nuunaira nnau pinaivaki varuuvaara yaata utida varuduu
22 ivo mmaanai tuoo hama iyaata kua tira kua seemuaa varuduu iya yaata
utida tunoo: Vaa ivo mmannasa ari vookaraivaa nuunaira nnau pinaivaki
taivaivee, tuduu rikioo ivo hama yopeema iya kua sai tirainno mmanna
yaakuuvaadiri iya vita vitairavai.

23 Vita vitauduu yapooma nuunaira nnau pinaivaki ari mmoori va-
roovo taikooduu rikioo ari nnauvakira viravai. 24 Vioo vioo oro hara
kioo varududuu nnaagiai ari nnaataivo Irisaveeto nnaakara sunnainno
yaaku sai kuraagavai ari nnauvaki nnaasu hara kioo variravai. 25 Hara
kioo varioo tunoo: Udaanga Anutuuqoono niiyara yoketaavaivee kiaa kioo
nnaakaraivaa ni mikiai hama na gioonna kiaapuuya avuuvau mmannam-
manna mmamma maisakiauvai. Vaa taika kiaivaivee. Irisaveeto itaa kua
tiravai.

Aangeraivo Yisuunnammatoovaara tiravai
26 Irisaveetokuraagayaakusaivai sainaidirimmuaakuraagavainnaakara

sunnainno varuduu Anutuuqo aangeraivaa nnutuuvo Gavirieeraa titooduu
ivo tuoo mmata Karirayaa vau yoosinna Nasareeta ivakira viravai. 27 Vioo
kiaatanna hama vaidi tasipama varuuvaa Anutuuqaa kuaivaa kiaa mmi-
nara viravai. Davuitiinna oyaivakidiri diitoo ngiaammuauvaa nnutuuvo
Yoosiipo ii kiaatanna ivaa varaanara kuaivaa kiaa teerama kieeravai. Ii
kiaatanna ivaannutuuvoMariaavavee. 28Aangeraivoononuma inna tunoo:
Ayoketaamainnavariannannee? UdaangaAnutuuqo i too kaayaumaaiyara
yoketainoo. Ivo i tasipama varinoo, 29 tuduu rikioo Mariaava aangeraivo
tuu kuaivaara ari vo vuayaatavai utuoo oyaivaara kaayauma yaata utira-
vai. 30 Yaata utuduu rikioo aangeraivo Mariaanna tunoo: Mariaa-o, sa
aatuukianee. Anutuuqo a variannaivaa too kaayauma aiyara yoketainoo.
31 Fai yapooma a nnaakara sunnainna mmaapuvai mmata kiee inna nnu-
tuuvaa Yisuuvavee kianee. 32 Fai ivo kieetavai varinai gioonna kiaapu
mmatayaiya innara kiaara: Anutuuqo mmuakiaa mminnamminnaavai
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yaataraivaa Mmaapuvovee, kiaaravai. Udaanga Anutuuqo tino fai ivo
ari nnaakunna Davuitiinna mmaataivau kieetavai varinaravai. 33 Fai ivo
tupatupaa Yakoopaa uru nnaakaraiyara dinaravai. Dioo vainono fai hama
inna diraivo taikaanaravaivee, tiravai.

34 Tuduu rikioo Mariaava aangeraivaa tunoo: Na kiaatannavai variee
hama na vaati varauvai. Na dataama kiee nnaakara sunnainarannee?
35 tuduu rikioo aangeraivo inna sai tunoo: Mmannasa Yoketaivoota Anu-
tuuqo mmuakiaa mminnamminnaavai yaataraivaa yaagueeqaivootama
i rummua apinaravai. Itaama vaikiai a nnaakara sunnaakiannaivaara
gioonna kiaapuuya i nnaakaraivaara kiaara: Ivo yoketaa tuanaa ari
vookaraivai. Ivo Anutuuqaa Mmaapuvaivee, kiaaravai. 36 Ai nnayaanna
Irisaveetaara yaata utuee rikiaanee. Ivo hama nnaakarammatainoo kiaavo
ivoyoteravai varioovaannaakara sunnainoo. Innakuraagaivoyaaku saivai
sainaidiri mmuaavai vaa taikainoo. 37 Anutuuqo inna mmuakiaa mmoori
aataruvai iira nakaaraivo fai ivo iinaree kiaa kioo fai aikiooma iinaravaivee,
38 tuduu rikioo Mariaava inna sai tunoo: Na Udaanga Anutuuqaa mmoori
varau kiaatannavaivee. Kii ivo a kianna kuaivaa ni iikiaivee, tuduu rikioo
aangeraivo inna pikioo viravai.

Mariaava oro Irisaveetaa tasipama variravai
39 Vuduu nnaagiai kiisa suaivo taika kiooduu Mariaava diitoo taapi su-

vuau yoosinnaivakira akiairauduu vioo vioo oto Yutayaa mmataivaki vau
yoosinna kiisa voovakira viravai. 40 Vioo vioo oro Sakariaasaa nnauvaki
vioo tooduu Irisaveeto ivaki varuduu too inna tunoo: A yoketaamainna var-
iannannee? 41 tuduu rikioo Irisaveeto Mariaanna kuaivaa rikioo saivaata
inna nnaakaraivo inna ausaivaki korokorooravai. Korokorooduu Mman-
nasa Yoketaivo inna yaagueeqama tasipama varuduu 42 ivo pinaa kuavai
tioo inna tunoo: Anutuuqo aiyara yoketairaivo mmuakiaa gioonnaiyara
yoketairaivaa yaataraivai. Ii i nnaakara a mmataanara ivaara Anutuuqaa
yoketainoo. 43Ani Udaangaivaa kaano variannaikua aaniira a niiyara yaata
utuee niisi ngiannano ni yoketainnee? 44 A niisi ngiee niiyara yoketaavee
kiannani na rikiau saivaata ni nnaakaraivo inna yoketaikio korokoroonoo.
45Anutuuqo i kiaa immuu kuaivaa kutaa iinaravee kiannaivaara Anutuuqo
aiyara yoketaikiai a yoketaakiannanoo, tiravai.

Mariaava Anutuuqaara kua yoketaivaa tiravai
46TuduuMariaava tunoo:
Ni Udaangaivaara kaayauma ni yoketainoo.

47Anutuuqo aatarumaisaivakidiri
ni vitaanaraivaara ni yoketainoo.

48-49Nammanna kiaatannavai variee
innammoori varee variauvaara
niiyara yaata utiivaara ni yoketainoo.
Anutuuqo yaagueeqama variivoono
ari vookarai aataruuvaa niiyara iivaara
mmuakiaa gioonna kiaapu aa ta variaunnaiyaata
nnaagiai variaaraiyaatama
niiyara yoketaavaivee kiaaravai.
Anutuuqaa nnutuuvo yoketaa tuanaa
ari vookaraivai vaivai.

50Nnaaru varuuyaatama
aannamakee ta variaunnaiyaata
nnaagiai variaaraiyaatama
Anutuuqaarammuduuya rikio
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fai Anutuuqo iyara boo tinaravai.
51Gioonna kiaapuuya ngiariiyaramannaka tida
ngiariiyara nnaasu yaata utuuya
Anutuuqo yaagueeqama iya titooduu
vida raubiriida variravai.

52Anutuuqo vaidi kieeta yaagueeqauya
vitoo aduoo yapeeravai.
Vaidi kumina aduoo varuuya
vitoo aruoo yapeeravai.

53Gioonna kiaapu yeenna rauya
ivo yeennaiyauvaa iyammuduu iya suvuairavai.
Gioonna kiaapu hoona suvuauya
ivo titooduu kuminaya viravai.

54Ari kua kutaivaa nnaaru ti taato nnaakukiaiya
kiaammuuvaa iinno
ari mmoori vareera gioonna kiaapu
Isarairaiya tasipama varuduu
iya yoketaama variravai.

55 Ivo Aaparahaamaaraata
ari uru nnaakaraiyaraatama
hama taunniravai.
Iyara tupatupaa boo tiravaivee.

56Mariaava itaa kua kiaa taika kioo Irisaveetaa tasipama varioonnonno
taaravooma kuraaga taa kioo ari yoosinnara viravai.

Irisaveeto Yuvuaanaammateeravai
57 Mariaava vuduu Irisaveeto nnaakara mmataanara suaivo vainima

nnuduu mmaapuvai mmateeravai. 58 Mmata kiooduu mmuaa yoosinna
varuuyaataari seena tuanaiyaatamaAnutuuqo innarakaayaumaboo tuduu
nnaakaraivaammata kioo kuaivaa rikiada inna tasipama sirigairavai.

59 Sirigama kiooduu varududuu suaivo yaaku saivai sainaidiri taar-
avooma suaivo nnuduu rikiada gioonna kiaapuuya nnaakaraivaa mmam-
maivaa hatokaara nnida ari koonna nnutuuvaa Sakariaaso innara kiaara
uuduu 60 ari kaanoono ooqoo tioo tunoo: Sa itaa kua kiatee. Inna nnutuuvo
Yuvuaanovee, 61 tuduu rikiada inna tunoo: Hama i seena voovoono aa
nnutu aavaa varaivaivee, 62 kiaa kiada iya ngiari yaakuuyauvaadiri koova
inna nnutuuvaa kiaiveera mmata mmatairavai. 63 Mmata mmatauduu
too Sakariaaso yanaivau fafaara raanaraivaara tuduu oro varada inna
mmuduu fafaara roo tunoo: Inna nnutuuvo Yuvuaanovee, tuduu rikiada
mmuakiaaya kaayauma nnikiarairavai. 64 Iya nnikiarau saivaata Sakari-
aasaa mmaakiriivo korooduu kava kua tioo Anutuuqaara kua yoketaivaa
tiravai. 65 Tuduu inna seena mmuakiaaya nnikiaraida aatuuda variravai.
Varuduu mmuakiaa gioonna kiaapu Yutayaa mmataivau kaayau taapi su-
vuauvaki varuuya ii mmayaaya ivaa rikiada kaayau kua tiravai. 66Kua tida
ngiari yaata tinniyaa vau kuaivaa yaata utida tunoo: Aa nnaakara aavo
yokeenno fai dee mmoorivai iinarannee? kiaa kiada Udaanga Anutuuqo
inna tasipama varuuvaa rikiada itaa kua tiravai.

Sakariaaso Anutuuqaa kuaivaa kiaa kookieeravai
67 Nnaakaraivaa koonna Sakariaasaa aakiaivaki Mmannasa Yoketaivo

suvuai kiooduu iva nnaagiai varinaraivaara kuaivaa kiaa kookieema kioo
tunoo:

68Kii ta gioonna kiaapu Isarairaiya
Udaanga Anutuuqaara kiaara:
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Yoketaavaivee, kiaaravee.
Ivo ari gioonna kiaapuuya ti tasipama iinno
ti mminnamminnaamaisaiyauvaa
irisaivaa yapaivaara ta innara kiaara:
Yoketaavaivee, kiaaravee.

69Vaa ivo ari mmoori vareera vaidiivaa Davuitiinna
oyaivakidiri vaidi voovai vita yapa kiaikio
fai ivoono yaagueeqama varioo ti vitoo
aataru yoketaivau ti yapaanaravai.

70 Ivaara Anutuuqo nnaaruaa vaidi
forofetaa yoketaa tuanaiya
ari kua kutaivaa kiaammioo tunoo:

71Na ngii nnammutuaiya yaataree
mmuakiaa gioonna kiaapuuya
hama ngiiiyara mmuduuya ruaiya yaataraanaravaivee, 72 kiaa kioo
tunoo:

Na ngii taato nnaakukiaiyara boo kiaivaara
na kua kiaa teerama kiaivaa fai na iinaravaivee.
Na kua yoketaa tuanaivaa yeena rau kioovaa
iya kiaammuuvaa hama taunnukiaanaravaivee,

73-75kiaa kioo ti nnaakunna Aaparahaamaa
ari kua kutaivaa tiiyara tunoo:
Na iya nnammutuaiya yaataree
yoosinna yoketaivaki iya yapa kinai
mmuakiaaya ngiari varira suaivaki
iya ni mmooriivaa varada
hama aatuuda variaaravai.
Iya yoketaama safuuma ni avuuvau variaaravaivee.
Anutuuqo itaa kua tiravai.

76 Sakariaaso itaa kua kiaa kioo ari mmaapuuvaa tunoo:
Ni maapu-o, eenoo Udaangaivaa tauraa viee
innani aataruuvaa teerama kinai
fai gioonna kiaapuuya aiyara kiaara:
Anutuuqommuakiaamminnamminnaavai
yaataraivaa forofetaakuavee, 77 tikiai
a gioonna kiaapuuya kiaammiee tinara:
Ngiingii mminnamminnaamaisaiyauvaa
Anutuuqaa kiaa kookieema kikio
fai ivo ngii mminnamminnaamaisaiyauvaa
ruga kioo ngii vita yoketaivau
yapaanaravaivee, tinaravaivee.

78 Ivo ngiau aapuuvakidiri
mmeekia tai vaidiivaa titano tuoo
mmuakiaaya tiiyaa taanaravai.

79Gioonna kiaapu vooya upisiivaki varida
putiraivaara aatuukiaiyayaa
taiveeraivaara titano tiinaravai.
Ivoono fai ti vitoo
ausa nuufa tasipama varira aataruuvaa
ti vitaakiaiveera titano tiinaravaivee.

Sakariaaso itaa kua tiravai.
80 Itaa kua kiaa kioo varuduu ari mmaapuuvo varioonnonno yokeema

kiooduu rikioo inna mmuduuya riraivo pinaama Anutuuqaara vauduu
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ivo koo mmuyai gaanga yoosinnaivaki varioonnonno gioonna kiaapu Is-
arairaiya avuuvau kooyaa nninara suaivaara faannairavai.

2
Yisuunnammateera kuavai
(Matai 1:18-25)

1 Ii Yuvuaanaammatoo suai ivaki yoosinna Rooma diaa vaidi kieeta pinaa
voovai nnutuuvo Akusuuva gioonna kiaapu mmuakiaa yoosinnaiyauvaki
varuuya nnutuuyauvaa raateeraivaara ari ngiaammuauya titooduu inna
kuaivaavaradanuairavai. 2 Ii toosaharakioonnutuuyauvaareera suai ivaki
vaidi voovai nnutuuvoKuriniaaso yoosinna Suriaa gioonna kiaapuuyara di-
ravai. 3Duduu gioonna kiaapuuya ngiari diitada nnuu yoosinnaiyauvakira
vida ngiari nnutuuyauvaa raateeraivaara viravai.

4 Vuduu Yoosiipo Karirayaa vau yoosinna kiisaivaa nnutuuvo Nasareeta
ivakidiri pikioo Yutayaa vau yoosinna kiisaivaa nnutuuvo Pitiriheema
ivakira viravai. Ii yoosinna ivakidiri nnaaruaa vaidi kieeta Davuitiinna
kaano inna mmateeravai. Yoosiipo Davuitiinna oyaivakidiri diitoovaara
ivakira viravai. 5 Yoosiipo ari nnaata kua kiaa kioovaa nnutuuvo Mariaava
vaa nnaakara sunnauvaatama vitoo ngiari nnutuuvaitana raateeraivaara
viravai. 6-7 Vidada oro Pitiriheema variaaraivaara tooduu vaa vida nnida
vaira nnauvo suvuai kiooduu taaravaitana puaraiya yeenna nneera nnau-
vaki variravai. Varuduu Mariaava nnaakaraivaa mmataanara suaivo
nnuduu ari mmaapu ngarunna mmata kioo too buruqaivaadiri rurauma
kioo puaraiya yeenna nneeraivaki yapeeravai.

Aangeraivo puara sipisiipara haitatuuraiya Yisuunnara kiaammiravai
8 Iqii yoosinna ivaa tooyaivaki puara sipisiipara haitatuuraiya heenaki

mmuyau koovau puara sipisiipaiyara haitatuuda variravai. 9 Haitatuuda
varuduu Udaangaivaa aangeraivo iyasi tuuduu Udaangaivaa mmeekiaivo
iyayaa ruvuaahooduu teeda pinaama aatuuravai. 10 Aatuuda varuduu
aangeraivo iya tunoo: Sa aatuukiatee. Rikiaatee. Na aapi tiee kua
yoketaivaa mmuakiaa gioonna kiaapuuya kiaa mminai rikiada ivaara siri-
gakiateeraivaara ngiiisi tummuauvaivee. 11 Aa heena aavaki Davuitiinna
yoosinnaivaki gioonna voovoono nnaagiai ngii vitaanara vaidiivaa vaa
mmataivai. Vaidiivaa Anutuuqo mmataama kioovaa nnutuuvo Udaanga
YisuuKirisiinnangiiinimmataivai. 12Fai ngiani kuaivaara taara yaatautida
ngiengieenoo oro taatee. Teekio vaa nnaakaraivaa buruqaivaadiri rurauma
kioo puaraiya yeenna nneeraivaki yapa kiaikio vaivaa teeda fai ngia kiaara:
Kua kutaavaivee, kiaaravaivee.

13Aangeraivo itaa kua tuu saivaata kaayau aangeraa vooyaata tiida inna
tasipama iida varida Anutuuqaara kua yoketaivaa tida tunoo:

14Anutuuqommuakiaamminnamminnaavai
yaataraivaa oyai ari vookaraivo vainoo.
Gioonna kiaapummatayaa variaiya
Anutuuqo iyara yoketaiya
inna ausa nuufaivo iya tasipama vakiaivee, tiravai.

15 Kiaa kiada iya pikiada ngiau aapu vuduu teeda puara sipisiipara
haitatuura vaidiiya ngiari kiaa mmi ngiari kiaa mmiida tunoo: Vikiai
ta oro Pitiriheema ivaki Udaangaivo aangeraivaa tikio tuma ti kiaa ti
mmii mminnaivaa taara kuaaravee, 16 kiaa kiada akiairauduu oro tooduu
Mariaaya Yoosiipooya hara kiada varuduu nnaakaraivo puaraiya yeenna
nneeraivaki vairavai. 17Vauduu teeda nnaakaraivaara aangeraivo iya kiaa
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mmuu kuaivaa gioonna kiaapuuya kiaammiravai. 18Kiaammuduu rikiada
mmuakiaa gioonna kiaapuuya puara sipisiipara haitatuura vaidiiya tuu
kuaivaara pinaama yaata utiravai. 19 Yaata utuduu Mariaava iya tuu kua
mmuakiaavai mmannammanna yaata utu kioo nnaasu variravai. Hama
taunniravai. 20Puara sipisiipara haitatuura vaidiiya kava vara ranada vida
aangeraivo iya tuukuaivaakaanaivaa toovaaraatammuakiaakuavai ivaara
tuuvaa rikioovaaraatama kua yoketaivaa Anutuuqaara kiaa rada viravai.

Yisuunna nnutuuvaa kooyaa tiravai
21 Yaaku saivai sainaidiri taaravooma suaivo taika kiooduu rikiada iya

nnaakaraivaammammaivaa hatokada inna nnutuuvaa tunoo: Yisuuvavee,
tiravai. Nnaakaraivo kaanaa ausaivaki hama varuu suaivaki inna nnutuu-
vaa aangeraivo itaa kua tiravai.

Nuunaira nnau pinaivaki varuuya Yisuunna teeravai
22 Gioonnaiya vaa nnaakaraiya mmata kiada kabaa nnauvaa pikiada

kava vara ranada ngiari nnauvaki nnida yoketaama varuuvaara Udaanga
Anutuuqaa mmaanna tuu kua voovai vairavai. Yoosiipooya Mariaaya
ii mmaanna tuu kua ivaa iikiaara suaivo nnuduu rikiada Yerusareema
vida ngiari nnaakaraivaa Udaangaivaa mmiaara viravai. 23 Ii mmaanna
tuu kua ivo tunoo: Ngia mmuakiaaya ngiingii mmaapu ngaruuyauvaa
vitada ni mi kiada kiatee: Inna ainiyauvaivee, kiaa kiada niini yapaatee,
tiravai. 24 Yoosiipooya Mariaaya Anutuuqaa mmaanna tuu kua voovai
vauvaa iikiaara vida ngiaamma mirunna taaramannee vuaheenna roosuu
nnaakaraivaitana varada hudaara viravai.

25 Vuduu vaidi yoketaa voovai yoosinna Yerusareema varuuvaa nnutu-
uvo Simioono ivo Anutuuqaa mmayaayaivaara yaagueeqainno Isarairaiya
vitaanara vaidiivaara faannainno varuduu Mmannasa Yoketaivoono inna
tasipama variravai. 26 Vaa tauraa Mmannasa Yoketaivo inna kiaa mmioo
tunoo: Fai hama a putirainna mmannammanna hara kiee variee Isarairai-
yara Anutuuqommataama kioo vaidiivaa tee nnaagiai putinaravaivee, tira-
vai. 27Nnaagiai Mmannasa Yoketaivo Simioonaa yaagueeqama tasipooduu
rikioo ivo nuunaira nnau pinaivaki oro hara kioo varuduu Isarairaa
gioonna kiaapuuya tupatupaa mmaanna tuu aataruuvaa iirayaama Yisu-
unna kaano koovaitana iikiaara inna vitada nnuduu 28 Simioono Yisuunna
sootu pabaanama tu kioo vainno Anutuuqaara kua yoketaivaa tioo tunoo:

29Udaanga-o, a nnaaru kua kutaa tunnaivaa
aanna vaa na taunoo.
Fai na i mmoori vareera vaidiivo
ausa nuufa tasipama putinaravai.

30 Ivo ti vitoo yoketaivau yapaanaraivaa
vaa na ni avuuvaadiri taunoo.

31Eenoommuakiaa gioonna kiaapuuyani
inna teerama kiaannaivo tiivaa
makee na tauko nninoo.

32 Ivommeekia taivaa roosiima
gioonna kiaapu ngiari voopinnaiya
yoketaa aataruuvaa kooyaa vitainaravai.
Vitaama kinai ii gioonna kiaapu Isarairaa
iyakidiri diitaivaara
mmuakiaa gioonna kiaapuuyaano
iyara kua yoketaivaa kiaaravaivee.

Simioono itaa kua tiravai.
33 Tuduu Yisuunna kaano koovaitana Simioono tuu kuaivaara nnikia-

rauduu 34 Simioono kua yoketaivaa iya kiaa mmi kioo nnaakaraivaa
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kaanaa Mariaanna tunoo: Aa nnaakara aavaa Anutuuqoono mmataama
kiai aavaara gioonna kiaapu Isarairaiya fai vooya inna mmooka hanigia
mmikiai vooya innara yoketaakiaaravai. Anutuuqo innaadiri atau roosiima
yapa kinai fai gioonna kiaapuuya innara maisa kua tikio rikioo 35 fai ngiari
yaatana vai kuaivo kooyaa vainaravai. Paipaivo avaikaraivaa roosiima fai
mmuaararaivo i aakiaivaki nninaravaivee. Simioono itaa kua tiravai.

36Gioonna forofetaa voovai nnutuuvoAnaava ivo Asereenna oyaivakidiri
diitoo varuuvaa koonna nnutuuvo Panueerovee. Ivo vaatiivaa varoo inna
tasipama varuu nuanuuvo yaaku saivai karasaidiri taaravaitana taika
kiooduuvaatiivo putiravai. 37Putuduu toomuaadavai hara kioo varududuu
kaayau nuanu (84) taika kiooduu ivo yotera kieeravai. Yotera kioo hama ivo
nuunaira nnau pinaivaa pikieerama kioo ivo heenaivaa pataivaa nuunama
kioo Anutuuqaa ari ausammuduuyaivaammioo vo suai vo suai yeennaivaa
pikioo kati varioo Anutuuqaara yaaku vareeravai. 38Simioono kuaivaa kiaa
taika kioo suaivaki ivo ngioo nnaakaraivaara Anutuuqaata kua yoketaivaa
kiaa kioo innara gioonna kiaapuuya kiaa mmiravai. Anutuuqo titano tuoo
Yerusareemaiya yookaama kioo vitoo yoketaivau yapaanara vaidiivaara
mmuakiaa gioonnakiaapu innara faannauya ivonnaakaraivaara kiaammi-
ravai.

YoosiipooyaMariaaya kava Nasareeta viravai
39 Kiaa mmuduu Yoosiipooya Mariaaya Udaanga Anutuuqaa mmaanna

tuuaataruuvaa iima taikakiadakavavararanadangiari yoosinnaKarirayaa
vau yoosinna kiisaivaa nnutuuvo Nasareeta viravai. 40 Oto ivaki varuduu
nnaakaraivo yokeenno pinaa kiooduu inna tinniivo ari vookarauduu Anu-
tuuqo innara kaayaumammuduuya ruoo innara yoketairavai.

Yisuuva ngiaammuau kiisavoono nuunaira nnauvaki kua tiravai
41 Vo nuanu vo nuanu Yisuunna kaano koovaitana Yerusareema vida

buusaivaa nnutuuvo Varaigiataivaa nneeravai. 42 Nnaagiai Yisuunna nu-
anuuvoyaakuuvaitanayukukidiri taaravaitana taikakiooduu teeda iyavida
Yerusareema Varaigiataa buusaivaa ngiari nneerayaama nnaara viravai.
43 Oro iya varida yeenna nneedada yapooma yeenna nneera suaiyauvo
taika kiooduu iya ngiari yooqee kava vara ranada viravai. Vida varuduu
ngiaammuau kiisa Yisuuva homo Yerusareema variravai. Varuduu kaano
koovaitana hama innara rikieeraida 44 ivo ngiari seena gioonna kiaapuuya
tasipama vaa kuainoo kiaa kiadammuaa suaivai vidada heenauduu innara
buaidada tooduu hama ivo ngiari seenaiyaata ngiari oyaiyaatama tasipama
variravai. 45 Hama iya tasipama varuduu iya kava vara ranada Yerusa-
reema nnida innara buaakiaara nniravai. 46Nnida innara buaidada tooduu
taaravooma suaivo taika kiooduu ivo iya too vairavai. Vaa ivo nuunaira
nnau pinaivaki vaidi Yutayaiya vitaira vaidiiyaatama varioo iya kuaivaa
rikioo ivaara iya yaparairavai. 47 Yaparauduu rikiada mmuakiaaya inna
kua rikiooya inna tinni ari vookarauvaudiri iya sai tuuvaara nnikiarairavai.
48Nnikiaraida ivau varuduu kaano koovaitana numa inna teeda kaayauma
nnikiaraidayaakuvuatavuataidavaridakaano tunoo: Nimaapu-o, a aaniira
ti pikiee itaama nookiannannee? Rikiaanee. I koovaata neetama pinaama
ti ausaivaitana mmuaararaikiai ta pinaama aiyara buaama rada nookiaun-
nanoo, 49 tuduurikioo iva sai tunoo: Mongiaaaniiraidaniiyarabuaamarada
nookiaannee? Na innaaikioomaniNapoonnannauvakiharakieevariauvaa
hamangia tuqinnama teedarikiaannee? 50 tuduurikiada ivo iya tuukuaivaa
hama iya arinaima rikieeravai.
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51 Hama iya rikiooduu Yisuuva iya tasipama vara ranoo vioo Nasareeta
varioo iya kuaivaa rikiooduu ari kaanoono inna kuaivaata inna mmoori-
ivaatama ari yaata tinniivaki yapeeravai. 52 Yisuuva yokeenno varuduu
ari tinniivo ari vookarauduu gioonna kiaapuuya innara yoketauduu Anutu-
uqootama innara yoketairavai.

3
Yuvuaano nnoori apiraivoono kuaivaa
iya kiaammiravai
(Matai 3:1-12;Marakaa 1:1-8; Yuvuaano 1:19-28)

1Vaidiivaa nnutuuvo Tiperiaava Roomaaya kieetavai dioo vainno nuanu
yaakuuvaitana yuku saivai taika kiooduu homo ivo iya kieetavai diravai.
Duduu vaidiivaa nnutu vuaivo Podiiva vuaivo Piratuuso gioonna kiaapu
Yutayaiyara duduu Herooto gioonna kiaapu Karirayaiyara diravai. Duduu
inna vayaava Piriipo gioonna kiaapu Iturayaiyaraatama mmata pinaivaa
nnutuuvo Tarakonitiinga ivaki varuuyaraatama duduu vaidi Rusaniiva
gioonna kiaapu Avireneeyara diravai. 2 Ii suai ivaki vaidiivaitana Anasaaya
Kayapaaya Anutuuqaara kati puara hudeera kieetavaitana variravai. Iqii
suai ivaki Sakariaasaa mmaapuuvo Yuvuaano koo mmuyai gaangaivau
varuduu Anutuuqo ari kua mmayaayaivaa inna kiaa mmiravai. 3 Kiaa
mmuduu rikioo Yuvuaano mmuakiaa yoosinnayauvai nnoori Yorotaana
siriivau vau yoosinnaiyauvaki nuainno varioo Anutuuqaa mmayaayaivaa
gioonna kiaapuuya kiaa mmioo tunoo: Ngia ngiingii mminnamminnaa
maisaiyauvaa pikiada hanigiada nnikiai na nnooriivaadiri ngii apino Anu-
tuuqo ngii mminnamminnaa maisaiyauvaa rugaanaravaivee. 4 Ivo itaa
kua tuuvaara nnaaruaa vaidi forofetaa Yisayaava ari yanaivau fafaara roo
tunoo:

Vaidi voovoono koommuyai gaanga voovau
dioo vainno aayanna roo tinara:
Ngia ngii kieetaivaara aataruuvaa teerairaivaa
roosiima ngii Udaangaivaara teerama kiaatee.
Udaangaivo ngiiisi nninaraivaara
teeraida safuuma kiaatee.

5Mmuakiaa hoonuruuyauvaa rummua apida
mmuakiaa taapiiyauvaa hanuu varadu kiaatee.
Oo rakau numa rakau vai aataruuyauvaa
hanuu safuuma kiada
aataruuvau sikauyauvo vaiyauvaa teeda
hanuu suooda kiaatee.

6Fai itaikio Anutuuqo gioonna kiaapuuya vitoo
aataru yoketaivau yapaanaraivaa
fai mmuakiaaya taaravaivee, tinaravaivee.

Yisayaava itaa kua kiaa fafaara reeravai.
7 Kaayau gioonna kiaapuuya nnida Yuvuaano nnoori ti apuaiveera kiaa

innasi nnuduu rikioo Yuvuaano tunoo: Ngia gioonna kiaapu maisaso,
gioono ngii giaa ngii mikiai Anutuuqo irisai maisaivaa ngii minaraivaara
rikiadaida aatuuda niisi ngiaannee? 8 Ngia kutaa tuanaa ngiingii mmoori
maisaiyauvaa pikiada ngiingii ausa mmuduuyaiyauvaa hanigiada mmoori
yoketaivaa iikio kaanaivo kooyaa vainaravai. Sa ngiengienaidiri yaata utida
kiatee: Inna Aaparahaamo ti nnaakuvavee. Ta aikiooma variaunnanoo,
kiatee. Na ngii giaa ngii miaunoo. Aa sikau aayauvaadiri Anutuuqo iinaree
tioo iinai vida hanigiada fai Aaparahaamaa uru nnaakaraya variaaravai.
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9 Aanna makee Anutuuqo irisai maisaivaa mminaraivo vaidiivo haivaa
yatariiyauvaa oyaiyauvaki teerama kioo tu kioo vaivaa roosiivai. Yatari
hama iira yoketaa vaiyauvaa hanaa rakau ikiana kagaari kiaanaravaivee,
tiravai.

10 Tuduu rikiada gioonna kiaapuuya inna yaparaida tunoo: Mo
dee mmoorivai ta iikiaarannee? 11 tuduu rikioo ivo iya sai tunoo:
Gioonna kiaapu voovoono yaapa taaravaitana vaivoono voovai hama
yaapaataivaa mmiaivee. Gioonna kiaapu voovoono yeenna vakiaivoono
ari seenaiyaatama nnoo mmiaivee. 12 tuduu rikiada vaidi sikau takiisa
vareeraiya Yuvuaano iya nnoori apuaiveera nnida inna yaparaida tunoo:
Vitaira-o, teetaatama aaniivai iikiaarannee? 13 tuduu rikioo ivo iya sai
tunoo: Sikauyauvaa ngii kieetaiya safuuma ngii giaa ngii miaivaugiataama
varaatee. Sa ngiingiiiyara yaata utida oro hayuuma varaatee, 14 tuduu
rikiada rapira vaidiiya inna yaparaida tunoo: Mo tee mo. Ta aaniivai
iikiaarannee? tuduurikioo ivo iya sai tunoo: Sagioonnakiaapuuyaruputida
iya unnakua tida iya sikauyauvaa mmuara varaatee. Ngii mmoori irisai
sikauyauvaara samomonakiatee. Inna aikioovaivee kiatee, tiravai.

15 Gioonna kiaapuuya Anutuuqo mmataama kioo vaidiivaara faannaida
varida mmuakiaaya pinaama Yuvuaanaara yaata utida tunoo: Aanna Anu-
tuuqo mmataama kioo vaidiivonnee? 16 tuuvaara Yuvuaano iya mmuaki-
aaya tunoo: Na kati mmanna nnooriivaadiri ngii apuaunoo. Ivo ni
nnaagiai nninaraivoono nnoonna vaidivai. Na vaidi kiisavai. Hama na
yopeema mmoori vareera ngiaammuauya roosiima inna yuku nnabaivai-
tana yeenaivaitana rakuasaa kiee utu radaanaravai. Fai ivoono Anutuuqaa
Mmannasa Yoketaivaa tino too ngia vaa ausa hanigiaiya ngii aakiaiyau-
vaki varinaravai. Hama ausa hanigiaiya fai irisai maisa ikia roosiivaa
iya mminaravai. 17 Ivoono ari savoora roosiivaadiri vuiita iiraiyauvaa
rummua rusuku kioo supiya uyu ngiau kiaikio rikioo iiraiyauvo mmatayaa
tuoo kuaikio iyauvaa varoo ari yeenna yapa kieera nnauvaki yapa kioo
nnabaiyauvaa varoo ikia hama tasuuvaki kagaari kiaanaravaivee, tiravai.

Yuvuaano Yisuunna nnoori apiravai
(Matai 3:13-17;Marakaa 1:9-11)

18Yuvuaano itaa kua kiaa kioo ari vo kua ari vo kuaivaatama kuainnama
kioo gioonna kiaapuuya mmayaaya yoketaivaa kiaa mmiravai. 19-22 Kiaa
mmioo gioonna kiaapuuya nnoori apu taika kioo nnaagiai Yisuunnaatama
apu taika kiooduu rikioo Yisuuva yaaku varoo varuduu too ngiauvo rusiti
varoo vioo sai ngioo sauduu Mmannasa Yoketaivo ngiaammamirunnaivaa
roosuuvoono tuoo tuoo tuma innayaa variravai. Varuduu rikiooduu ngiau
aapuuvakidiriAnutuuqaakuaivo tuoo tunoo: AniMaapu tuanaakuavee. Na
aiyarammuduuya ruee na i tauko pinaama ni yoketainoo, tiravai.
Herooto mmoori maisaivaa uuvaara Yuvuaano inna tuduu rikioo He-

rooto inna vitoo oovi nnauvaki inna yapa kieeravai. Vaa Herooto ari
vayaanna nnaataivaa Herootiaanna mmuara varoovaaraatama ari vo
mmoori maisamaisauyauvaa uuvaaraatama Yuvuaano inna tiravai. He-
rooto kava vo mmoori maisa voovai iinno Yuvuaanaa oovi nnauvaki yapa
kieeravai.

Yisuunna nnaakukiaiya nnutuyauvaivee
(Matai 1:1-17)

23 Tauraa toosa hareera suaivaki Yisuuva nuainno gioonna kiaapuuya
Anutuuqaa mmayaayaivaa kiaa mmiaa roo nuau suaivaki inna nuanuuvo
vaidi voovai yuku yaaku taika kioo vo vaidivai yaakuuvaitana vairavai.
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Gioonna kiaapuuya innara yaata utida tunoo: Inna Yoosiipaa mmaapu
tuanaavaivee, tiravai.

Yoosiipaa koova Eriiva
24Eriinna koovaMatataava
Matataanna koova Riviiva
Riviinna koovaMerikiiva
Merikiinna koova Yanaiva
Yanainna koova Yoosiipo

25Yoosiipaa koovaMatatiaava
Matatiaanna koova Amooso
Amoosaa koova Naumo
Naumaa koova Esiriiva
Esiriinna koova Nagaiva

26Nagainna koovaMataava
Mataanna koovaMatatiaava
Matatiaanna koova Simeeva
Simeenna koova Yosekeeva
Yosekeenna koova Yotaava

27Yotaanna koova Yovuaanaano
Yovuaanaanaa koova Resaava
Resaanna koova Seruvavereeva
Seruvavereenna koova Seratiereeva
Seratiereenna koova Neriiva

28Neriinna koovaMerekiiva
Merekiinna koova Adiiva
Adiinna koova Kosaamo
Kosaamaa koova Eremadaamo
Eremadaamaa koova Ereeva

29Ereenna koova Yosuaava
Yosuaanna koova Eriesereeva
Eriesereenna koova Yoriimo
Yoriimaa koovaMatataava
Matataanna koova Riviiva

30Riviinna koova Simioono
Simioonaa koova Yutaava
Yutaanna koova Yoosiipo
Yoosiipaa koova Yonaamo
Yonaamaa koova Eriakiimo

31Eriakiimaa koovaMeriaava
Meriaanna koovaMenaava
Menaanna koovaMatataava
Matataanna koova Nataano
Nataanaa koova Davuitiiva

32Davuitiinna koova Isaiva
Isainna koova Yoveteeva
Yoveteenna koova Buaaso
Buaasaa koova Saramoova
Saramoonna koova Nasoono

33Nasoonaa koova Aminataapo
Aminataapaa koova Araamo
Araamaa koova Ariniiva
Ariniinna koova Eseroono
Eseroonaa koova Pereseeva
Pereseenna koova Yutaava

34Yutaanna koova Yakoopo
Yakoopaa koova Isaako
Isaakaa koova Aaparahaamo
Aaparahaamaa koova Taraava
Taraanna koova Nakoroova
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35Nakoroonna koova Serukuuva
Serukuunna koova Reguuva
Reguunna koova Peregeeva
Peregeenna koova Evereeva
Evereenna koova Seraava

36 Seraanna koova Kainaano
Kainaanaa koova Arapasataava
Arapasataanna koova Seemo
Seemaa koova Nuvuaava
Nuvuaanna koova Ramekeeva

37Ramekeenna koovaMetusaraava
Metusaraanna koova Inooko
Inookaa koova Yareeto
Yareetaa koovaMarereeva
Marereenna koova Kainaano

38Kainaanaa koova Enosoova
Enosoonna koova Seeto
Seetaa koova Ataamovee.
Ataamo inna Anutuuqaammaapuuvovee.

4
Sataango Yisuunna iinno taanaree kiaa iiravai
(Matai 4:1-11;Marakaa 1:12-13)

1Yisuuva nnoori Yorotaanaivakidiri kava vara ranoo nnuduuMmannasa
Yoketaivo inna aakiaivaki suvuau kioo inna vitoo koo mmuyai gaanga
voovaura viravai. 2Oro hara kioo varuduu taara vaidivaitana yuku yaaku
taika kioo suaiyauvaki ivo muaraagakiaiveera Sataango numa inna iinno
taanee kiaa inna yaparairavai. Yaparaududuu Yisuuva mmuakiaa suaivai
hamayeennanneeramakiookatiharakioovarududuusuaivo taikakiooduu
pinaama inna yeenna rairavai.

3 Yeenna rauduu rikioo Sataango Yisuunna tunoo: A Anutuuqaa Mmaa-
pukuavee tiee aa sikauaavaa tino toohanigioo yeennabereetavai vakiaivee,
4 tuduu rikioo Yisuuva inna kuaivaa sai tunoo: Anutuuqaa kua fafaaraivo
vainno tinoo: Gioonna kiaapuuya yeennaiyauvaa nnaasu nneeda iyau-
vaara yaata utikio hama iyauvoono iya mmannasaiyauvaa yaagueeqainar-
avaivee, tiivaivee.

5 Tuduu rikioo Sataango Yisuunna vitoo verepi vioo mmuakiaa yoosinna
mmataivau vauyauvaa akiairaama inna vitainno 6 inna tunoo: Aa
yoosinna aayauvaara dianeera yaagueeqaivaa na i mminai tee a dinaravai.
Mmuakiaa mminnaa yoketaiyauvo ivaki vaiyauvaa fai na i mminaravai.
Anutuuqo vaa aa mminnaa aayauvaa ni mivaivee. Fai na vaidi voovai
ni miataivaa fai na inna mminaravai. 7 Fai a ai ausa mmuduuyaivaa ni
minai na aa mminnaa mmuakiaa aayauvaa i mminaravaivee, 8 tuduu
rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo:
I Udaanga Anutuuqaa ai ausa mmuduuyaivaa mmiee inna mmooriivaa
nnaasu iikianee, tiivaivee.

9 Ivo itaakua tuduurikiooSataango innavitooYerusareemavioonuunaira
nnau pinaivaa pupukiaivau yapa kioo inna tunoo: A Anutuuqaa Mmaa-
pukuavee tiee aavaudiri suairoommukieemmatayaa kuanee. 10Anutuuqaa
kua fafaaraivo vainno tinoo: Anutuuqo ari aangeraiya titanai aiyara hai-
tatuukiaaravaivee, 11 tikio
vo kua voovai vainno tinoo: Ai yukuuvaa sikauyaadiri rusimmaurivoora

kiaa iya ngiari yaakuuyauvaadiri suoodaa i sootu utuaaravaivee. Kua
fafaaraivoono itaa kua tiivaivee, 12 tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo:



Rukaaso 4:13 130 Rukaaso 4:23

Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo: Sa i Udaanga Anutuuqaa iinna
taanee, tiivaivee, 13 tuduu rikioo Sataango Yisuunna mmuakiaa kuavai
yaparainnonno rikioo inna pikioo viravai. Mo vo suai kava inna ya-
parainaraivaara ivo faannainno variravai.

Yisuuva ari mmooriivaa tauraa Karirayaa ivaki iiravai
(Matai 4:12-17;Marakaa 1:14-15)

14MmannasaYoketaivo yaagueeqamaYisuunna tasipooduu too kava vara
ranooKarirayaavuduugioonnakiaapuuya ivauummooriivaarammuakiaa
yoosinnaiyauvaki varuuya kiaa mmuduu rikieeravai. 15 Rikiooduu ivo
ngiari nuunaira nnauyauvaki nuainno varioo mmayaaya yoketaivaa iya
kiaammuduu rikiada iya innara kua yoketaivaa tiravai.

Gioonna kiaapuNasareetaiya Yisuunnara
ooqoo tiravai
(Matai 13:53-58;Marakaa 6:1-6)

16Yisuuva ari yokoo yoosinna Nasareetaivakira vioo vioo oro ivaki varioo
kati varira suaivaki nuunaira nnauvaki ari virayaama vioo ivaki variravai.
Varioonnonno diitoo Anutuuqaa kua fafaaraivaa yaarinara uuduu 17 vaidi
voovoono nnaaruaa vaidi forofetaa Yisayaanna yanaivaa inna mmuduu
varoo yanaa hovekauvaa raduda kioo kuaivaara buainnonno tooduu inna
too vauduu too yaaruoo tunoo:

18Nammayaaya yoketaivaa
gioonna kiaapummanna haipuuya
kiaammianeeraivaara
Udaangaivo ni mmataama kiaivai.
Ivo itaama ni mmataama kiaivaara
innaMmannasaivo niiki varinoo.
Gioonna kiaapu oovi nnauvaki variaiya
mmaanai kuateeraivaara
na iya kiaamminaraivaara
ivo ni titaivai.
Gioonna kiaapu avu huruutaiya
kava avu taateeraivaara ni titaivai.
Gioonna kiaapummuaararaiyauvo
iya suvuaiya tino too
iyammuaararaiyauvo taikaiveeraivaara ni titaivai.

19 Ii suai ivaki Udaangaivo
gioonna kiaapuuya vitoo
aataru yoketaivau yapaanaraivaara
iya kiaammianeera
ni titaikiai na tummuauvaivee.

20 Yisuuva Anutuuqaa kuaivo itaama vauvaa yaarummua taika kioo
yanaivaa kava hovekama kioo yanaa haitatuura vaidiivaa mmi kioo vari-
ravai. Varuduu mmuakiaa gioonna kiaapu nuunaira nnauvaki varuuya
inna teeda nnaasu vauduu 21 Yisuuva iya tunoo: Aanna makee na kuaivaa
yaaruau saivaata kaanaivo vainoo, 22 tuduu rikiada mmuakiaaya innara
kua yoketaivaa tida ivo kua ari vookarauvaa tuuvaara pinaama yaata utida
ngiari yapara ngiari yaparaida tunoo: Aanna Yoosiipaa mmaapuvai. Mo
aaniira ivo itaa kua tiinnee? tiravai.

23Yisuuva iya tunoo: Vaa na rikiaunoo. Fai ta tupaa tira kua voovai ngia ni
tida kiaara: A tutaaqaa roosiima aiyara tuqinnaanee, kiaaravee. Ii ngia itaa
kua kiaa kua oyaivaa ni tida kiaara: A iikiannani ta rikiaunna mmooriivaa
a yoosinna Kapanauma iikiannaneema a yokeekianna yoosinna aavaki



Rukaaso 4:24 131 Rukaaso 4:40

iikianee. Fai ngia ni itaa kua kiaaravee. 24 Na kua kutaavai ngii giaa
ngii miaunoo. Kua kutaa tira vaidi forofetaivaara mmuakiaa yoosinnaiya
innara yoketaakiaani ari yoosinna tuanaiya hama innara yoketaakiaavai.
25 Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Nnaaruaa vaidi Irayaava
varuu suaivaki gioonna muaada kaayauya Isarairaa mmataivau variravai.
Varuduu taaravooma nuanuuvo taika kiooduu vo nuanuvai tammaivaki
hama vatiivo ruduu hama yeennaatauduu mmuakiaa yoosinna varuuya
yeenna rairavai. 26 Iya yeenna rauduu hama Anutuuqo vaidi forofetaa
Irayaanna titooduu vioo Isarairaa gioonna muaadaiyara tuqinneeravai.
Ivo vioo Sitoonaa mmataivaki vau yoosinna kiisaivaa nnutuuvo Sarepataa
ivaki varuu gioonna muaadaivaa nnaasu tuqinneeravai. 27Nnaaruaa vaidi
forofetaa voovai nnutuuvo Irisaava varuu suaivaki Isarairaa gioonna ki-
aapu kaayauya mmamma buunna hooya roosuuya variravai. Anutuuqo
hama iya tuqinneeravai. Suriaa vaidiivaa nnutuuvo Naimaanaa nnaasu
tuqinneeravaivee, 28 tuduu rikiada gioonna kiaapu nuunaira nnauvaki su-
vuauya inna kuaivaara iya ausa nniitarooduu 29 diitada inna utu raririida
yoosinna tooyaivau vida taapiivau ngiari yoosinnaivo vauvau vitada vida
mmutuuvaudiri feena oogaivau kagaari kiaara iiravai. 30 Kagaari kiaara
uuduu too ivo kati iya aakiaidaadiri ari kuanee tuudaa viravai.

Vaidiivaaki mmagiamaisaivo topauvaa
Yisuuva titeeravai
(Marakaa 1:21-28)

31Yisuuva kava vara ranoo vioo vioo yoosinna KapanaumaKarirayaa vau
yoosinnaivaki oro varioo Yutayaiya kati varira suaivaki nuunaira nnauvaki
vioo gioonna kiaapuuya Anutuuqaa mmayaayaivaa kiaa mmiravai. 32Kiaa
mmuduu rikiada ari vookarau yaagueeqaivo inna tasipooduu kuaivaa tuu-
vaara gioonnakiaapuuyannikiarairavai. 33Nnikiarauduuvaidi voovai inna
aakiaivaki mmagia maisaivo topauvo nuunaira nnauvaki varioo pinaama
kai tioo mmagia maisaivo inna kiaa mmuu kuaivaa tunoo: 34 Ai, Yisuu-o,
Nasareetaa vaidikuavee. A aaniivai ti iinarainna ngiannannee? A ti ruputu
taikaanara ngiannannee? Vaa na i tauvai. A Anutuuqaa vaidi yoketaa tua-
naakuavee, 35 tuduu rikiooYisuuvayaagueeqamammagiamaisaivaa tunoo:
Sa kua tirainna vaidiivaa aakiaivakidiri tiee kuanee, tuduu rikioo mmagia
maisaivo vaidiivaa ruputuduu iya avuuvau vioo varoo mmataivau vauduu
mmagia maisaivo inna aakiaivakidiri pikioo vioo kiooduu hama inna
mmammaivo nniitareeravai. 36 Hama nniitarooduu mmuakiaa gioonna
kiaapuuya teeda nnikiaraida ngiari kiaammi ngiari kiaammiida tunoo: Mo
aa vaidi aavo aanii kuavai ari vookarai kua aavaa tiinnee? Ivo yaagueeqa
vaidivai vaidi kieetaano tirayaama mmagia maisaiyauvaa yaagueeqama
tikiai kuaanoo, 37 tuduu rikiada gioonna kiaapuuya teeda vida mmuakiaa
vaini vainima vau yoosinnaiyauvaki varuuya Yisuuva uu mmooriivaara
kiaammuduu rikieeravai.

Yisuuva kaayau nniitarooya tuqinneeravai
(Matai 8:14-17;Marakaa 1:29-34)

38Yisuuva nuunaira nnauvakidiri pikioo Simoonaa nnauvaki vioo tooduu
Simoonaa nnummuayaanna nniitarooduu pinaama ikiayanaa tooduu iya
innara Yisuunna kiaa mmiravai. 39 Kiaa mmuduu rikioo oro inna
mmaataivaa vainiivau dioo vainno inna ikiayanaa taivo taikaiveera tuduu
taikooduu akiairauduu diitoo yeennaivaa iyammiravai.

40 Mmuduu rikioo suaivo haatapooduu teeda gioonna kiaapu vooy-
aano ngiari seena nniitaroo ari vookara ari vookarauya vitada Yisuunnasi
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nnuduu too iyayaa ari yaakuuvaitana utuoo mmuakiaaya tuqinneeravai.
41Tuqinnooduugioonnakiaapuuyaaakiaiyauvakidirimmagiamaisaiyauvo
iya pikiada tiida vida tunoo: A Anutuuqaa Mmaapu tuanaakuavee, tuduu
rikiooYisuuva iya yaagueeqamaooqoo tioo tunoo: Sa kuakiatee, tiravai. Ivo
Anutuuqommataamakioo vaidivai varuuvaarammagiamaisaiya arinaima
teeda rikieeravai. Iya innara itaama teeda rikioovaara Yisuuva iya ooqoo
tiravai.

Yisuuva Yutayaiyammayaaya yoketaivaa
kiaammiravai
(Marakaa 1:35-39)

42 Patauduu Yisuuva diitoo yoosinnaivaki pikioo oro kumina mmata
voovau variravai. Varuduu gioonna kiaapuuya innara buaama rada nu-
aidada tooduu iya too vauduu teeda ivo iya pikieevoora kiaa ooqoo kiaa-
ree kiaa uuduu 43 Yisuuva iya tunoo: Na Anutuuqo gioonna kiaapuuyara
dira mmayaaya yoketaivaa nuaina variee vo yoosinna vo yoosinna variaa
gioonna kiaapuuyaatama kiaa mmianeera Anutuuqo ni titooduu na tiira-
vaivee, 44kiaa kioo nuainno varioo Yutayaiya nuunaira nnauyauvaki varioo
Anutuuqaammayaaya yoketaivaa gioonna kiaapuuya kiaammiravai.

5
Yisuuva ari ngiaammuau tauraiyaramaavee tiravai
(Matai 4:18-22;Marakaa 1:16-20)

1 Vo suai Yisuuva nnoori haruungaivaa nnutuuvo Genesareeta siriivau
dioo vainno Anutuuqaa kua yoketaivaa tioo varuduu gioonna kiaapuuya
Anutuuqaa kuaivaa rikiaara iida varida ngiari feena ngiari feenaida varida
inna suvuairavai. 2 Inna suvuau kiada uuduu iva tooduu kanuu taara-
vaitana inna too vauduu vaa nakaaraiya utu raririima rada siriivau yapa
kiada oro ngiari utua vaaheeyauvaa finida variravai. 3 Finida varuduu
Yisuuva kanuu voovaki karoo dioo vainno ivaa nakaaraivaa Simoonaa
yaparainno tunoo: Ai kanuu aavaa feenano nnoori tooyannigiataa kuaivee,
tuduu rikioo feena kiooduu vuduu Yisuuva ivaki varioo gioonna kiaapuuya
mmayaayaivaa kiaammiravai.

4 Kiaa mmi taika kioo Simoonaa tunoo: Ai kanuuvaa kava feena kino
nnoori haruunga tammaa ivau vinai eenoo ai seenaiyaatama ngiingii
utua vaaheeyauvaa varada ivaki kagaari kikio vinai tavauyauvaa varaa-
tee, 5 tuduu rikioo Simoono sai tunoo: Nnoonna-o, ta heenagieena pu-
ruaunnanono hama tavauyauvo ti tainoo. Mo inna aikioo a tinai tee
na kava utua vaaheeyauvaa kagaari kiaanaravaivee, 6 kiaa kioo ivo ari
seenaiyaatama ngiari utua vaaheeyauvaa varada oro kagaari kiooduu
vuduu tavauyauvo iya utua vaaheeyauvaki nnida vidada suvuai kiada
vauduu iya utua vaaheeyauvo takeekiataama uuduu 7 ngiari seena tavau
vareera vooya vo kanuuvaki varuuyara rootu maavee tida tunoo: Numa ti
tasipama tavau aayauvaa varaatee, tuduu rikiada nnuduu taara kanuuvai-
tanaki tavauyauvo fuugiaama kioo vauduu kanuuvaitana mmeepi nnoori
aakiaivaki kuataama iiravai. 8 Kuataama uuduu Simoono Petorooso ivaa
too Yisuunna yuku oyaivaki toorivu yau haroo tunoo: Udaanga-o, ni
mminnamminnaa maisaivo ni suvuaivaara ni pikiee kuanee. 9 Petorooso
ariyara nnikiarainno itaa kua tiravai. Ivootama mmuakiaa vaidiiya inna
tasipooyaatama kaayau tavauyauvaa varoovaara ngiariyara nnikiaraira-
vai. 10 Nnikiarauduu Simoonaa vuaivaitana Sevetainna mmaapuuvai-
tana Yakoopaya Yuvuaanayaatama nnikiarairavai. Nnikiarauduu Yisuuva
Simoonaa tunoo: Saaatuunnavarianee. Fai yapoomaa tavauvareerayaama
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a gioonna kiaapuuya vitee niisi nninaravai. Fai a mmayaaya yoketaivaa
iya kiaa mminai rikiada fai ni nnaagiai ngiaaravaivee, 11 tuduu rikiada
varada vida kanuuvaitanaakidiri nnoori siriivau reemi rada ngiari mmin-
naammuakiaayauvai pikiada Yisuunna nnaagiai viravai.

Yisuuva vaidi buunna hooyammamma roosuuvaa tuqinneeravai
(Matai 8:1-4; Marakaa 1:40-45)

12Vo suai voovaki Yisuuva vo yoosinnavaki varuduu vaidi buunna hooya
mmamma roosuuvoono innasi nniravai. Numa Yisuunna too inna yuku oy-
aivaki vioo varoo vainno yaagueeqama inna yaparainno tunoo: Udaanga-o,
a ni mmammaivaa tuqinnaanaree tiee fai a aikiooma tuqinnaanaravaivee,
13 tuduu rikioo Yisuuva ari yaakuuvaa reeti vaidiivaa mmammaivau utuoo
tunoo: Fai na i tuqinnaanaravaivee. Na tino i mmammaivo yoketaaki-
aivee. Ivo itaa kua tuu saivaata innammammaivo buunna hooyammamma
roosuuvo taikeeravai. 14 Taika kiooduu Yisuuva yaagueeqama inna kiaa
mmioo tunoo: Na i iikiauvaara sa gioonna kiaapu vooya kiaa mmianee.
Akiairaama viee Anutuuqaara kati puara hudeera vaidiivaa ai mmam-
maivaa inna vitaama kiee immammaivo kava yoketaivaara nnaaruaa vaidi
Musiiva tuuvaugiataama puara sipisiipaivaa kati ruputu kiee Anutuuqaara
hudaanee. Hudanai rikiadagioonnakiaapuuya immammaivoyoketaivaara
arinaima teeda rikiaaravaivee, 15 tuduu rikioonnaata Yisuuva uu mmoori-
ivaara gioonna kiaapuuya kiaa mmuduu kaayakaayau Yisuuva iya kiaa
mmuu kuaiyauvaa rikiaara nnida ivo ari vookara ari vookarau nniitarooya
tuqinnaiveeraivaara innasi nniravai. 16 Iya itaama uuduu suai vooyauvaki
Yisuuva iya pikioo kumina mmata vooyauvaki varioo yaaku varaanara
viravai.

Yisuuva vaidi voovai mmammaivo putuuvaa tuqinneeravai
(Matai 9:1-8; Marakaa 2:1-12)

17 Vo suai Yisuuva gioonna kiaapuuya kua mmayaayaivaa kiaa mmioo
varuu suai voovaki Farisai vaidi vooyaata kua mmaanna kiaa mmira
vaidi vooyaatama diitada mmuakiaa yoosinna Karirayaa vauyauvakidiri
nnidammuakiaa yoosinna Yutayaa vauyauvakidiri nnida yoosinna Yerusa-
reemaivakidiriaatama nnida ivaki variravai. Ivaki varuduu Udaangaivo
vaidi nniitarooya tuqinneera yaagueeqaivaa Yisuunna mmuduu innaki
vairavai. 18Vauduu vaidi vooyaano vaidi yuku yaaku putuuvaa ari kegeen-
naivau vuru vauvaa taina rau varada Yisuuva varuu nnauvakira nnida
Yisuunna vunnigiataa yapaara nniravai. 19Nnida tooduu gioonna kiaapu-
uya Yisuunna suvuau kiooduu hama iya inna varada Yisuunnasi ngiaara
aataruuvootauduu teeda nnauvau karada tausiivaa rabara kiada gioonna
kiaapuuya aakiaivaki Yisuunna vunnigiataa yuku yaaku putuu vaidiivaa
kegeennaivaa utida reemma kiooduu tiiravai. 20 Tuuduu rikioo iya ngiari
yaata tinniiyauvaki vau kuaivaa Yisuunnara tunoo: Ivo aikiooma tuqinnaa-
naravaivee, tuu kuaivaa Yisuuva rikioo vaidi yuku yaaku putuuvaa tunoo:
Boo, ni vaidivai vaa na kiauko i mminnamminnaa maisaiyauvo taikainoo,
21 tuduu rikiada kua mmaanna kiaa mmiraiyaata vaidi Farisaiyaatama
ngiari yaata tinniiyauvaki kuaivaa yaata utida tunoo: Dee vaidivoono ari-
iyara yaata utuoo Anutuuqaa roosiima kua tiinnee? Hama vaidi voovoono
yopeema vaidiiya mminnamminnaa maisaiyauvaa rugaivaivee. Anutuuqo
ari mmuaavoono vaidiiya mminnamminnaa maisaiyauvaa rugeeraivovee,
22 tuduu rikioo Yisuuva iya yaata tinniyaa vau kuaivaa rikioo iya tunoo:
Ngia aaniira ngiingii yaata tinniiyauvaki itaama yaata utida kua kiaannee?
23Dee kuavai yoketainnee? Dee kuavai ari vookarainnee? Fai na tinara: Vaa
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na kiauko i mminnamminnaa maisaiyauvo taikainoo, tinarannee? Vara na
tinara: Diitee kuanee, tinarannee? 24Aa mmata aavau Na Vaidiivaa Mmaa-
puuvoonogioonnakiaapuuyamminnamminnaamaisaiyauvaarugeeraivaa
nakaaraivovee. Fai na iinai ngia ivaa taaravaivee, kiaa kioo vaidi yuku
yaaku putuuvaa tunoo: Na i kiaa i mmiaunoo. Diitee ai kegeennaivaata
varee ai nnauki kuanee. 25 Ivo itaa kua tuu saivaata iya avuuvau vaidiivo
diitoo ari kegeennaivaata varoo Anutuuqaara kua yoketaivaa kiaa roo ari
nnauvaki viravai. 26Vuduu teedagioonnakiaapuuyakaayaumannikiaraida
aatuudaAnutuuqaara kua yoketaivaa tida tunoo: Ai,makee hama ta taunna
mmoori ari vookaraivaa ta taunnanoo, tiravai.

Yisuuva Riviinnamaavee tiravai
(Matai 9:9-13;Marakaa 2:13-17)

27 Tuduu Yisuuva mmaanai vioo tooduu vaidi sikau takiisa vareeraivaa
nnutuuvo Riviiva ari sikau takiisa vareera nnauvaki variravai. Varuduu too
Yisuuva inna tunoo: Ni nnaagiai ngianee, 28 tuduu rikioo Riviiva diitoo ari
mminnamminnaammuakiaavai pikioo Yisuunna nnaagiai viravai.

29 Yapooma nnaagiai Riviiva Yisuunnani buusaivaa ari nnauvaki iima
kiooduukaayausikau takiisavareeravaidimaisavooyaataarivogioonnaki-
aapuuyaatama iya tasipama yeenna nneeravai. 30Yeenna nneeda varuduu
Farisai vaidi vooyaata kua mmaanna kiaa mmira vaidi vooya Farisaiya
mmemmaaki varuuyaatama Yisuunna ngiaammuauya tasipama kua tida
yaagueeqamaooqoo tida tunoo: Mongia aaniira sikau takiisa vareeramaisa
vaidiiyaatama mmaanna tuu kuaivaa katokeera gioonna kiaapu maisaiya
tasipama yeennaivaata nnooriivaatama nnaannee? 31 tuduu rikioo Yisu-
uva iya sai tunoo: Gioonna kiaapu homoraiya hama kuminayaa nniita-
reeraiya tuqinneera vaidiivaasi kuaavai. Gioonna kiaapu nniitareeraiya
nnaasu innasi kuaavaivee. 32Hama na tiee tinai gioonna kiaapu yoketaama
variaiya hanigiada yoketaama variateera na tiiravai. Na tiee gioonna
kiaapuuya mminnamminnaa maisa suvuaiya tinai hanigiada yoketaama
variateeraivaara na tiiravaivee, tiravai.

Yeenna nneeraivaara ooqoo tuuvaara
iya Yisuunna yaparairavai
(Matai 9:14-17;Marakaa 1:18-22)

33 Tuduu gioonna kiaapu vooyaano Yisuunna tunoo: Yuvuaanaa
nnaagiai nuairaiya makemakee iya Anutuuqaara yaata utida ngiari
yeenna nneeraivaara ooqoo kiaa kiada kati varida yaaku varada
variaavai. Farisaiya nnaagiai nuairaiyaatama mmuaikaraama iikiaavai.
Mo i ngiaammuauya kati yeennaiyauvaata nnooriiyauvaatama nneeda
variaanoo, 34 tuduu rikioo Yisuuva mmataira kuaivaa iya sai tunoo:
Mo yaapeeri nneera suaivaki kieevatiivo gioonna kiaapuuya tasipama
varikiai hama iya yopeema yeenna nneeraivaara ooqoo kiaaravai. Fai iya
nnaaravai. 35 Fai suai voovai nninai rikiada vaidiiya kieevatiivaa vitada
ruputikiai ii suai iyauvaki iya yeenna nneeraivaara ooqoo kiaaravaivee,
tiravai.

36 Yisuuva itaa kua kiaa kioo mmatayaa diaa mminnaa voovaudiri
mmataama kioo tunoo: Hama gioonna kiaapu voovoono karaasa bu-
ruqaivaa rapasi kioo varoo oro nnisiivaki funnivai. Fai itaino karaasa
buruqa rapasi kiaivo maisaino karaasa buruqa araivoota nnisiivootama
fai hama mmuaakaraivai vainaravai. 37 Hama gioonna kiaapu voovoono
vuaina suuya karaasaivaa puara nnaba funnu kiaa nnisiivaki tusaa uyivai.
Fai tusaa uyu kino karaasa vuaina suuyaivo vainno yootano puara nnaba
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nnisiivo rusitinaravai. Rusitino rikioo vuaina suuyaivo tuoo vino rikioo
puara nnabaivo maisainaravai. 38 Karaasa vuaina suuyaivaa puara nnaba
karaasaivaki tusaa uyuaivee. 39 Gioonna kiaapu voovoono vuaina su-
uyaivaa vaa hokobama vaivaa nnoo karaasa iima kiaivaara hama mmudu-
uya ruaivai. Ivo tinoo: Hokobamavaivaarani yoketainoo, tiivaivee. Yisuuva
nnisi aataruuvoota karaasa aataruuvootama hama yoketaama mmuaavau
vauvaara itaa kua tiravai.

6
Vaidiiya kati varira suaivaara Yisuunna yaparairavai
(Matai 12:1-8; Marakaa 2:23-28)

1Yisuuvaata ari ngiaammuauyaatama Yutayaiya kati varira suai voovaki
yeenna vuiita mmooriivaki nuaida varuduu ari ngiaammuauya vuiitaivaa
iiraiyauvaa rasuku kiada utu sisaama kiada nnabaiyauvaa feena pikiada
kaanaiyauvaa nneeravai. 2Nneeda varuduu rikiada vaidi Farisai vooya iya
teeda tunoo: Ai, mo ngia aaniira ta kati varira suaivaki ti mmaanna tira
kua aataruuvaa hatokaannee? 3 tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Ngia
Davuitiinna mmayaayaivo yanaivau vaivaa yaarida hama tuqinnama riki-
aavai. Nnaaruaa vaidi Davuitiivaata ari tasipama nuauyaatama kaayauma
iya yeenna rauduu rikioo 4 Davuitiivaano Anutuuqaara nuunaira nnau-
vaki vioo yeenna bereeta kati Anutuuqaaniee kiaa yapoo yeennaiyauvaa
varoo nnoo ari tasipama nuauyaatama mmuduu nneeravai. Ti mmaanna
tuu kua aataruuvo vainno tunoo: Anutuuqaara kati puara hudeeraiyaano
nnaasu Anutuuqaaniee kiaa yapoo yeenna bereetaiyauvaa nnaatee, tudu-
aataDavuitiivaari tasipamanuauyaatama ii kua ivaahatokakiadannooduu
hama Anutuuqo ooqoo tiravaivee, 5 kiaa kioo iya tunoo: Na Vaidiivaa
Mmaapuuvoono kati varira suaivaa nakaaraivovee, tiravai.

Yisuuva vaidi yaaku sorogauvaa tuqinneeravai
(Matai 12:9-14;Marakaa 3:1-6)

6 Kati varira suai voovaki Yisuuva nuunaira nnauvaki vioo mmayaaya
yoketaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmioo varuduu vaidi voovai yaaku
yaadudaivo sorogainno taminnumaunnuunno vuuvo ivaki variravai.
7 Ivaki varuduu kua mmaanna kiaa mmira vaidiiyaata Farisai vaidi
vooyaatama Yisuuva kati varira suaivaki gioonna kiaapu yuku yaaku
maisauya tuqinnaanarannee kiaa inna puaisakama teeda vairavai.
Ivo koonnama iinai rikiada kua pinaivaa innaki yapaaraivaara inna
puaisakama teeda vairavai. 8 Teeda vauduu Yisuuva iya yaatana vau
kuaivaa rikioo vaidi yaaku sorogauvaa tunoo: Diitee numa aapi iya
avuuyauvunu dianee, tuduu rikioo diitoo numa dioo vauduu 9 Yisuuva
mmuakiaa gioonna kiaapuuya tunoo: Na ngii yaparakiaunoo. Ta kati varira
suaivaki dee mmoorivai iikiaarannee? Ti mmaanna tira kuaivo dataa
kuainno tiinnee? Vara ta mmoori yoketaivaa iikiaarannee? Vara ta mmoori
maisaivaa iikiaarannee? Vara ta vaidi nniitaraivaa tuqinnaarannee? Vara
ta vaidiivaa ruputikio putinarannee? 10 kiaa kioo mmuakiaaya haitatuuma
too vaidi yaaku sorogauvaa tunoo: Ai yaakuuvaa raduda utuanee, tuduu
rikioo ari yaakuuvaa raduda utuduu yoketauduu 11 vaidi kua mmaanna
kiaa mmiraiyaata Farisaiyaatama ivaa teeda pinaama iya ausaiyauvo
nnannatooduu Yisuunna iikiaara inna mmaara kuaivaa ngiari kiaa mmi
ngiari kiaammiida teerama kieeravai.

Yisuuva ari ngiaammuauyammataama kieeravai
(Matai 10:1-4; Marakaa 3:13-19)
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12 Ii suai ivaki Yisuuva taapiivaura vioo vioo oro varioo heenagieena Anu-
tuuqaara yaaku vareeravai. 13Yaaku varooduduu patauduu varioo gioonna
kiaapu inna nnaagiai nuairaiya ngiateera tuduu innasi nnuduu mmayaaya
yoketaivaa varadanuaira ngiaammuauyaakuuvaitana yukukidiri taaravai-
tana nnutuuyauvaa kooyaa tiravai. 14 Voovai nnutuuvaa Simoono tiravai.
Yisuuva inna nnutu karaasaivaa Petorooso tiravai. Voovai Petoroosaa
kataivaa nnutuuvaa Adiriaaso tioo voovai nnutuuvaa Yakoopo tioo voovai
nnutuuvaa Yuvuaano tioo voovai nnutuuvaa Piriipo tioo voovai nnutuuvaa
Batoromaivavee tioo 15 voovai nnutuuvaa Mataivavee tioo voovai nnutu-
uvaa Tumaaso tioo voovai Arapainna mmaapuuvaa nnutuuvaa Yakoopo
tioo vaidi vooya inna mmataivaa varoovaara kaayauma rapira vaidiivaa
nnutuuvaa Simoono tioo 16 voovai Yakoopaa mmaapuuvaa nnutuuvaa Yu-
taaso tioo voovai nnutuuvaa Yutaaso Isariooto tiravai. Ivoono nnaagiai
Yisuunna nnammutuaiya fai kooyaa inna vitainaraivaara kua yeena rau
kieera vaidivai.

Yisuuva kaayau nniitarooya tuqinneeravai
(Matai 4:23-25)

17Yisuuvaata ari ngiaammuauyaatama taapiivaudiri tiidada tumahoonu-
ruuvau dida vauduu kaayau ari nnaagiai nuairaiyaata kaayau gioonna
kiaapuuya mmuakiaa yoosinna Yutayaa ivaki vauvakidiriaatama nnuduu
yoosinna pinaa Yerusareemaivakidiriaatama nnuduu nnoori pinaivaa
siriivau vau yoosinna Turu Sitoonaivaitanakidiriaatama nniravai. Iya
ivo tinara kuaivaa rikiaaraivaaraata ivo iya nniitarooyauvaa tuqinnaa-
naraivaaraatama nniravai. 18 Nnuduu rikiada mmagia maisaiyauvo
gioonna kiaapuuya aakiaiyauvaki varuuyaatama innasi nnuduu ivo mma-
gia maisaiyauvaa titeeravai. 19 Yisuunnakidiri yaagueeqa ari vookarauvo
vioo iya tuqinnooduu rikiada mmuakiaaya inna mmammaivau utuaara
iiravai.

Yoketaama variraivaaraatamaisama variraivaaraatama Yisuuva tiravai
(Matai 5:1-12)

20Yisuuva ari nnaagiai nuairaiya reeti too tunoo:
Ngiagioonnakiaapuhamammatayaadiaamminnaiyauvaarammuduuya

ruaiyara Anutuuqo ngiiiyara yoketainoo. Anutuuqo gioonna kiaapuuyara
diraivo vaa ngiiisi vainoo.

21 Ngia gioonna kiaapuuya aanna makee ngii yeenna raiyara Anutuuqo
ngiiiyara yoketainoo. Yapooma fai ngii yeenna rairaivo taikaanaravai.
Ngia gioonnakiaapu aannamakeengii ausaiyauvommuaararaiyaraAnu-

tuuqo ngiiiyara yoketainoo. Fai yapooma ngia yoketaama variaaravaivee.
22 Na Vaidiivaa Mmaapuuvaa ngia gioonna kiaapuuya niiyara yaaguee-

qakiaivaara fai gioonna kiaapu vooyaano hama ngiiiyara mmuduuya rida
ngii ooqoo kiaa ngiiiyara maisayavee tida ngia tomedama variateera ngii-
iyara kiaaravai. Ngia niiyara yaagueeqakiaiyara Anutuuqo ngiiiyara yoke-
tainoo.

23Fai iya ngiiiyara itaama iikio ngii ausaiyauvo yoketa yoketainai rikiada
sirigaida variatee. Ngii irisai yoketaa pinaivo ngiiini ngiau aapu vaivaara
sirigakiatee. Vaa iya taato nnaakukiaiyaano mmuaikaraama forofetaa tua-
naiyaramaisama itaama iiravaivee.

24 Ngia gioonna kiaapu mmatayaa diaa mminnaiyauvaara kaayauma
mmuduuya ruaavo ngii suvuaiyara hama Anutuuqo ngiiiyara yoketainoo.
Vaa ngia ngiingii irisaiyauvaa varaavaivee.
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25Ngia gioonna kiaapu aannamakee yeennaiyauvo ngii suvuaiyara hama
Anutuuqo ngiiiyara yoketainoo. Fai yapooma ivaara ngii yeenna rainara-
vaivee.
Ngia gioonna kiaapu aanna makee ngii ausaiyauvo yoketaiyara

hama Anutuuqo ngiiiyara yoketainoo. Fai yapooma ngii ausaiyauvo
mmuaararainaravaivee.

26 Ngia gioonna kiaapu hama Anutuuqaara yaagueeqakiaiya fai
mmuakiaa gioonna kiaapuuya ngiiiyara yoketaayavee tikiai rikiada
ngiingii aataruuyauvaara tuqinnama yaata utuatee. Boo, ngia yapooma fai
dataakiaarannee? Fai ngia irisai maisaivaa varaaravaivee. Yutayaiya taato
nnaakukiaiyaano mmuaikaraama kua yoketaivaa unnakua forofetaiyara
tiravaivee.

Ngii nnammutuaiyaraatamammuduuya ruatee
(Matai 5:38-48; 7:12a)

27 Ngia gioonna kiaapuuya ni kuaivaa rikiaiya na ngii giaa ngii mi-
aunoo. Ngiingii nnammutuaiyara mmuduuya ruatee. Gioonna kiaapuuya
hama ngiiiyarammuduuya ruaiyara ngiammoori yoketaivaa iyara iikiatee.
28 Gioonna kiaapuuya ngiiiyara kua maisa kiaiya irisai kua yoketaivaa
iya kiaa mmiatee. Gioonna kiaapuuya mmoori maisaivaa ngii mikiai
iyara yaaku varaatee. 29 Gioonna kiaapu voovoono i kueennaivaa rudau-
nai rikiee hanigia saivaata mmianee. Gioonna kiaapu voovoono i yaapa
varaayaa vaivaa ariyara varanai rikiee sa i yaapa voovai mmammayaa
vakiaivaaraatama ooqoo kianee. 30 Gioonna kiaapu voovoono mminnaa
voovaara i yapara rinai mmianee. Fai voovoono i mminnaiyauvaa varoo
vinai rikiee sa kava ni mianeera kianee. 31Gioonna kiaapuuya mmooriivaa
ngiiiyara iikiaavo ngii yoketaivaara ngieeta mmuaakaraama iyara iikiatee.

32 Ngia gioonna kiaapuuya ngiiiyara mmuduuya ruaiyara nnaasu irisai
iyara mmuduuya rikio ivaara fai hama Anutuuqo irisai kua yoketaivaa
ngiiiyara tinaravaivee. Mo gioonna kiaapu mminnamminnaa maisa su-
vuaiyaano ii aataru ivaa iikiaanoo. 33 Ngia gioonna kiaapuuya mmoori
yoketaivaa ngiimiraiya nnaasu irisaimmoori yoketaivaa iyammikio ivaara
fai hama Anutuuqo irisai yoketaivaa ngii minaravaivee. Mo gioonna ki-
aapu mminnamminnaa maisa suvuaiyaano ii aataru ivaa iikiaanoo. 34 Fai
ngia ngii seenaiya mminnaivaa mmikiai nnaagiai kava ngii miaaraiki-
ainnaata ngia ivaara yaata utikio rikioo fai hama Anutuuqo irisai yoke-
taivaa ivaara ngii minaravaivee. Mo gioonna kiaapu mminnamminnaa
maisa suvuaiyaano ngiari seenaiya irisaqirisaimammiaaraivaara iya yaata
utida ngiari mmi ngiari mmiikiaavai. 35Ngii nnammutuaiyara mmuduuya
rida mmoori yoketaivaa iyara iikiatee. Ngiingii mminnaiyauvaa ngiingii
seenaiyammiatee. Iyammiaara iikiaivaki sa yaatautida ta irisai varaaravee
kiatee. Fai ngia itaida irisai pinaa yoketaivaa varada Anutuuqo mmuakiaa
mminnamminnaayauvai yaataraivaa raunna mmaapu tuanaaya variaara-
vai. Gioonna kiaapuuya hama innara irisai yoketaa kua tiraiyaraata kaayau
kumimakama variaiyaraatamaAnutuuqo ariinoo iyara yoketaivaara ngiee-
tama ngiingii seenaiyara mmoori yoketaivaa iida inna raunna mmaapu
tuanaaya variatee. 36 Ngii Gioova mmuakiaayara boo tiineema ngieetama
ngiingii seenaiyara boo kiatee.

Sa ngii seenaiya iikiaammooriiyauvaara

maisavee kiatee
(Matai 7:1-5)
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37 Gioonna kiaapuuya mmoori aataruuyauvaa iikiai teeda sa iyauvaa
teeda maisayauvaivee kiatee. Fai itaikio Anutuuqo hama sai ngii mmoori
aataruuyauvaara maisayauvaivee tinaravai. Sa gioonna kiaapuuyaki kua
pinaivaa yapaatee. Fai itaikio hama Anutuuqo sai ngiiiki kua pinaivaa
yapaanaravaivee. Gioonna kiaapuuya mmoori maisaiyauvaa ngii iikiai sa
iyauvaara yaata utiraida ngii ausa mmuduuyaiyauvaa iya mmiatee. Fai
itaikio Anutuuqo hama sai ngii mmoori maisaiyauvaara yaata utirainno fai
rugaanaravai. 38Gioonna kiaapu vooya ngiingii mminnaiyauvaa mmiatee.
Fai itaikio Anutuuqo irisai mminnaiyauvaa ngii mino fai pinaavai ngii
yaakuuyauvaki kaayauma suvuainaravai. Fai tooriivaki hatapu uyuaa-
neema uyinono fuugiaino saiyauvo ngii yaakuuyauvakiaatama suvuainar-
avai. Ngia gioonna kiaapu vooya mminnaiyauvaa yaarummua kiada mmi-
aaneema fai Anutuuqo irisai itaama kioo ngii minaravaivee, tiravai.

39 Yisuuva itaa kua kiaa kioo mmatayaa diaa mminnaiyauvunudiri
mmataama kioo tunoo: Hama yopeema vaidi avu huruutaivoono vuai
vaidi avuhuruutaivaatavitooaataruuvaunuainnovarioo innavitainaravai.
Fai ivaitana kuaaree kiaivaata fai aiqeeravaitana soopaivaki tiida kuaar-
avaivee. 40 Hama vo ngiaammuau voovoono ari vitairaivaa yaataraivai.
Fai vitairaivo inna vitainono ivo ari vitairaivaanikaraama varinaraivo inna
aikioovai.

41 Mmummuuvo i seenaivaa avuuvaki vaivaa aaniira a tee ivaara kian-
nannee? Iri pinaivo i avuuvaki vaikiainnaata hama a ivaa taannanoo. 42 Iri
pinaivo i avuuvaki vaivaa hama teerama kieenna dataama kiee i seenaivaa
kiannanoo: Ni gata-o, kii na i avuuvakidiri mmummu kiisaivaa feenaanar-
avee, kiannannee? A huoobava unnakua nnaamuru tuanaakuavee. Tauraa
iri pinaivo i avuuvauvaivaautu rada kiee eennaadee ai avuuvaa tuqinnama
tee nnaagiai i seenaivaa avuuvakidiri mmummuuvaa feenaanee.

Yisuuva yatari iiraivaudiri mmataama kioo tiravai
(Matai 7:16-20; 12:33-35)

43 Hama yatari yoketaivau iira maisaiyauvo vaivai. Yatari maisaivau
hama iira yoketaiyauvo vaivai. 44 Ngia yatari iiraiyauvaa teeda ari-
naima yatari oyaivaara rikiaavai. Hama ngia ooviivaudiri nnaammuaya
iiraivaa rasuku varaavai. Hama ngia ooviivaudiri vuaina iiraivaa rasuku
varaavai. 45Vaidi yoketaa voovoono ari aakiaivaki yoketaivo vaineema ari
avaivakidiri safuuma kua yoketaivaa tiivai. Vaidi maisa voovoono ari aaki-
aivakimaisaivo vaineema ari avaivakidiri kuamaisaivaa tiivai. Vaidiivo ari
aakiaivaki suvuaineema ari avaivakidiri kooyaa tiivai.

Yisuuva taara nnau heekeera vaidiivaitanaudiri mmataama kioo tiravai
(Matai 7:24-27)

46AaniirangianiiyaraUdaanga-o kiaanimonangii giaangiimiaukuaivaa
hameeda rikiada iikiaannee? 47 Gioonna kiaapu voovoono niisi ngioo ni
kuaivaa rikioo iivoono fai aa na tinara kua aavaudiri fai iva ii aataruu-
vaa kooyaa ngii giaa ngii minaravai. 48 Ivoono vaidi nnau heekeeraivaa
roosiivai. Ivo mmata yakeevau hanuu kioo yatari yaagueeqaivaa hara kioo
nnau yoketaivaa yaagueeqamaheekaivai. Yaagueeqamaheeka kiaivoonora
tioo nnooriivo hainno pinaavai tioo inna nnauvaa havarataanara ruoo ruoo
rikiaikio hama yopeema nnauvo koroovai. Vaidiivo ari nnauvaa yaaguee-
qama heeka kiaivaara nnooriivo inna nnauvaa ruoo ruoo rikiaikio hama
yopeema nnauvo koroovai. 49 Gioonna kiaapu voovoono vaa ni kuaivaa
rikioonnaata hama iivoono vuai vaidiivo nnau heekeeraivaa roosiivai. Ivo
mmatamuaraagaivau hama kuabai hareera kati nnauvaa heekaivai. Heeka
kiaikio nnooriivo hainno pinaavai tuoo inna nnauvaa ruoo ruoo ravagiau
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yautu ruaikio makee tikio kurududu tikio eeyaara mmatayaa kurummutu
kioo vaivaivee, tiravai.

7
Yisuuva vaidi kieetaivaa ngiaammuauvaa tuqinneeravai
(Matai 8:5-13)

1 Yisuuva ari kua mmuakiaayauvai gioonna kiaapuuya kiaa mmi taika
kioo yoosinna Kapanaumara viravai. 2 Oro ivaki varuduu Roomaaya
rapira ngiaammuauya kieeta voovoono ivaki varuduu ari mmoori vareera
ngiaammuauvo kaayau nniitaroo putinara uuduu rapiraiya kieeta vaidiivo
innara mmuduuya ruoo 3 Yisuuva nnuuvaa rikioo Yutayaa vaidi yokovaa
vooya titooduunuma innangiaammuauvaa tuqinnaiveeraYisuunnayapara
kiaara viravai. 4 Vidada oro Yisuunna yaagueeqama yaparaida tunoo: Ivo
Roomaa vaidi ari voopinnaavai variivaara sa yaata utirainna inna kuaivaa
rikiaanee. 5 Ivo tiiyarammuduuya ruoo ti nuunairannauvaa tiini heekaivai.
Ivaara yaata utuee inna kuaivaa rikiaanee, 6 tuduu rikioo Yisuuva iya
tasipama ngioo ngioo numa nnauvaa vainima dioo vauduu rapira ngiaam-
muauyakieetaivoari seenavaidiiya titooduu innakuaivaavaradaYisuunna
kiaa mmiaara innasi viravai. Vida Yisuunna inna kuaivaa kiaa mmida
tunoo: Ti kieetaivo tinoo: Udaanga-o, sa niiyara yaata utuanee. Na vaidi
kiisavaivee. A vaidi nnoonnakuavee. Hama na yopeema tinai a ni nnauki
nninaravaivee. 7 Ivaarainahamanaaisi kuauvaivee. Kati tino toonimmoori
vareera ngiaammuauvaa mmammaivo yoketaakiaivee. 8 Na ari vo vaidi
kieetaiya mmooriivaa vareera vaidivai. Na iya mmooriivaa varee rapira
ngiaammuauyara diauvaivee. Ivaara na voovai kiaunoo: Kuanee, kiauko
kuaivai. Na voovai ngianee kiauko ivo nniivai. Na sikaunnaadiri yookaama
kiee viteera ngiaammuau voovai kiaunoo: Aa mmoori aavaa iikianee, ki-
auko iivaivee. Ivo itaakua tiivaivee, 9 tuduurikiooYisuuva ivo tuukuaivaara
nnikiarainno hanigia gioonna kiaapu inna nnaagiai nnuuya tunoo: Na ngii
giaa ngii miaunoo. Hama na tauko vaidi Isarairaa voovoono aa vaidi aavaa
roosiima yaagueeqainno niiyara kutaavaivee tiivaivee, 10 tuduu rikiada
rapira ngiaammuauya kieetaivo ari seena vaidiiya Yisuunnasi titooya kava
vara ranadannida innannauvaki tooduu innangiaammuauvaanniitaroovo
vaa taikeeravai.

Yisuuva vaidiivo vaa putuuvaa yuruuravai
11 Suai nnaagiai Yisuuva yoosinna Nainara vioo ari ngiaammuauyaata

kaayau gioonna kiaapuuyaatama inna tasipama viravai. 12Vidada Yisuuva
yoosinnaivaa vagiaamunna keegiaivaki vainima kuanaree kiaa tooduu
gioonna muaadavoono mmaapu mmuaavai mmata kioovo putuuvaa
nnabaivaa kaayau gioonna kiaapuuya tasipama yoosinnaivakidiri varada
nniravai. 13 Nnuduu too Yisuuva gioonnaivaa too innara kaayauma boo
tioo tunoo: Sa rataanee, 14 kiaa kioo oro nnabaivaa yapa kioo yatari
sagaivau utuduu teeda ivaa varada nnuuya dida vauduu Yisuuva vaidi
putuuvaa tunoo: Ni vaidi-o, na i kiaunoo: Diitaanee, kiaunoo, 15 tuduu
rikioo diitoo hara kioo varioo iyaata kua tuduu Yisuuva inna vita kava
ari kaanaa mmiravai. 16 Mmuduu rikiada mmuakiaa gioonna kiaapuuya
aatuuda Anutuuqaara kua yoketaivaa tida tunoo: Aa vaidi aavo forofetaa
ari vookaraivainno ti tasipama varinoo, tuduu vooyaano tunoo: Aanna
Anutuuqo ari gioonna kiaapuuya ti tuqinnaanaraivoono tiivaivee, 17 kiaa
kiada Yisuuva uu mmayaayaivaa mmuakiaa yoosinna Yutayaivaki
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vau yoosinnaiyauvaki varuuyaata vainima vau yoosinnaiyauvaki
varuuyaatama gioonna kiaapuuya kiaammuduu rikieeravai.

Yuvuaanaa nnaagiai nuairaiya numa Yisuunna yaparairavai
(Matai 11:2-19)

18 Yuvuaanaa nnaagiai nuaira ngiaammuauyaano Yisuuva uu
mmayaayaivaa Yuvuaanaa kiaa mmuduu rikioo 19 ari ngiaammuau
taaravaitana tuduu innasi nnuduu ivaitana tunoo: Oro Yisuunna yaparaida
kiatee: Vara a aanna vaidi nninaravee tuukuannee? Vara ta ari voovaara
faannaida haitatuukiaarannee? 20 kiaa mmiateeraivaara titooduu ivaitana
numaYisuunna tunoo: Yuvuaanonnoori apiravaidiivo ti titaikiai ta i yapara
kiaara ngiaunnanoo. Ta kiaunnanoo: Vara a aanna vaidi nninaravee
tuukuannee? Vara ta ari voovaara faannaida haitatuukiaarannee?
kiaunnanoo, tiravai. 21 Ii suai ivaki Yisuuva ari vookara ari vookarau
nniitarooyaata uuda kaayau hooyaatama tuqinnoo mmagia maisaiya vaidi
aakiaiyauvaki varuuyaatama titooduu vuduu kaayau gioonna kiaapu avu
huruutauya tuduu avu teeravai. 22 Yisuuva Yuvuaanaa ngiaammuau inna
yaparauvaitana tunoo: Ni kuaivaa rikiada na iikiau mmooriivaa teeda
ivaara vida Yuvuaanaa kiaa mmiatee. Gioonna kiaapu avu huruutaiya vaa
avu taanoo. Yukumaisaiya vaadiitadanookiaanoo. Iyammammaiyauvunu
buunna haiya roosiikiaiya vaa yoketaama variaanoo. Yaata duunaiya vaa
kuaivaa rikiaanoo. Putuaiya vaa diitada variaanoo. Mmanna haipuuya
vaa ni mmayaaya yoketaivaa rikiaanoo. 23Gioonna kiaapu voovoono hama
niiyara taara yaata utiivaara Anutuuqo innara yoketainoo, tiravai.

24 Tuduu rikiada Yuvuaanaa ngiaammuauvaitana kava vara ranada in-
nasi vida varuduu Yisuuva gioonna kiaapuuya innasi nnuuya Yuvuaanaara
tunoo: Ngia koommuyai gaanga yoosinnaivau Yuvuaanaasi vida ngia aani-
ivai taara viravainnee? Yuunnaivo utuduu yanaa apuuvo kuapekuapoovaa
taara viravainnee? Hamavee. 25 Ngia aaniivai taara viravainnee?
Ngia vaidi voovoono yaapa ari vookarauvaa apuuvaa taara viravainnee?
Hamavee. Mo gioonna kiaapuuya yaapa ari vookaraiyauvaa apuaavo
kaayau hoonaiyauvo iyasi suvuaiya iya vaidi kieetaiya nnauyauvaki vari-
aavai. Hama koo mmuyai gaanga yoosinnaivaki variaavai. 26 Ngia vaidi
forofetaavai taara viravainnee? Na ngii giaa ngii miaunoo. Kutaa ngia
vaidi forofetaa ari vookarauvo seena vaidi forofetaiya yaataroovaa ngia
taara viravaivee. 27 Anutuuqaa kua fafaara roovo Yuvuaanaara vainno
ataa kua tinoo: Anutuuqo tinoo: Na titauko nnii vaidiivo aa nninoo. Na
i tauraivaannaadee titano vioo aataruuvaa aini teerama kiaanaravaivee,
tiivaivee. Fafaaraivo itaa kua tiivai. 28Na ngii giaa ngii miee kiaunoo. Yu-
vuaano mmuakiaa gioonna kiaapu mmatayaa variaiya yaataraivai. Itaama
vaino Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivaki gioonna kiaapu voovoono
aduoo variivoono Yuvuaanaa yaataraivaivee, tiravai.

29 Yisuuva itaa kua tuduu rikiada mmuakiaa gioonna kiaapuuyaatama
sikau takiisa vareera vaidiiyaatama Anutuuqaa aataruuvaara
yoketaavaivee tiravai. Vaa Yuvuaano nnooriivaa iya apu kioovaara iya
itaa kua tiravai. 30 Vaidi Farisaiyaata kua mmaanna kiaa mmiraiyaatama
Anutuuqo yoketaama variateera kiaa mmuu kuaivaara ooqoo tiravai.
Yuvuaano hama nnooriivaa iya apuuvaara itaama ooqoo tiravai.

31 Yisuuva tunoo: Gioonna kiaapu aanna makee variaiya deeya roosi-
imaida variaannee? 32 Iya nnaakara roosiikiaiya yoosinna vuutaivaki isa-
reeda varida ngiariiyara ngiariiyara aayanna reeda kiaanoo: Ta tooriivaa
varada fee fee kiaunnani hamangia ivaara kuaru raavai. Ta kuaru nnauvaa
haraunnani hama ngia ivaara rataavaivee, kiaa kiada itaa kua kiaavai.
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33 Ngia iya itaama iikiaivaa roosiima iikiaanoo. Yuvuaano nnoori apira
vaidiivo ngioo yeennaivaaraata nnoori vuainaivaaraatama ooqoo kiaa
kiooduu rikiada ngia innara tunoo: Mmagia maisaivo inna aakiaivaki topai
vaidivaivee, 34 tuduu Na Vaidiivaa Mmaapuuvoono ngiee yeennaivaata
nnooriivaatama nnaukai ngia kiaanoo: Aa vaidi aavaa taatee. Ivo ariiyara
yaata utuoo tarikama kioo yeenna nnooriivaa nnai vaidivai. Ivo vuaina
suuyaivaa nnoo kumimakai vaidivai. Ivo sikau takiisa vareera vaidi mai-
saiyaata mmaanna tuu kuaivaa hatokeera gioonna kiaapu maisaiyaatama
iya seenavaivee, kiaanoo. 35 Iya itaa kua kiaaniaata ti mmooriivaudiri
Anutuuqaa tinniivo kutaa vaivo kooyaa vaivaivee, tiravai.

Yisuuva vaidi Farisaivaa nnauvaki variravai
36 Tuduu Farisai vaidi voovoono Yisuunna yaparauduu inna tasipama

yeenna nnaanara inna nnauvaki viravai. Oro inna tasipama varioo rooru
mmaataivauyadaayauharakioovainnoyeennannoovariravai. 37Varuduu
mmuai yoosinnaivakinnaa sabi nuaira gioonna voovoono Yisuuva Fari-
sai vaidiivaa nnauvaki varioo yeenna nnoo varuu mmayaayaivaa rikioo
heenna suuya suuda yoketaa vuu sikau tooriivaa vareeravai. 38 Varoo
oro nnau aakiaivaki Yisuunna mmookainningiaadiri inna yukuuvaitana
vainimadioovainnoratoovaruduu innavunnunnuuvoYisuunnayukuuvai-
tanau tioo vioo puutauduu ari kieeta yausiivaadiri inna yukuuvaitanaudiri
ruga kioo inna yukuuvaitana mmootoo heenna suuya suuda yoketaa vuu-
vaa inna yukuuvaitanau tuseeravai. 39 Tusooduu Farisai vaidiivo Yisuuva
inna tasipama yeenna nnaiveera tuuvoono gioonnaivaa too arinaidiri yaata
utuoo tunoo: Aa vaidi aavo forofetaa tuanaavai iitiri. Aa gioonna inna
yukuuvaitanau utii aavo maisama varioo mminnamminnaa maisaiyauvaa
varaivaa arinaima taitirivee, 40 tuduu rikioo Yisuuva inna tunoo: Simoono,
na vo kuavai i kiaa i mminai rikiaanee, tuduu rikioo ivo inna sai tunoo:
Vitaira-o, inna aikioovai. Ni giaa ni mianee, 41 tuduu rikioo Yisuuva inna sai
tunoo: Vaidi sikau mmiraivoono sikauyauvaa taara vaidivaitana mmiivai.
Voovai kaayau sikauyauvaa (100) mmioo voovai kiisa sikauyauvaa (10)
mmiivai. 42 Nnaagiai hama sikaunnaataikiai taaravaitana hama sai inna
mmiaavo rikioo sikau mmira vaidiivo tinoo: Inna aikioovai. Vakiaa varaa-
tee, tiivai. Mo dee vaidivoono innara pinaama mmuduuya ruainnee? Dee
vaidivoono innara kiisama mmuduuya ruainnee? 43 tuduu rikioo Simoono
inna sai tunoo: Mo na yaata utuauko kaayau sikauyauvaa (100) vakiaa
varaivoono innara pinaama mmuduuya ruaivaivee, tuduu rikioo Yisuuva
inna sai tunoo: Yo, a kutaa kuavai kiannanoo, 44 kiaa kioo hanigioo gioon-
naivaa too Simoonaa tunoo: Vaa aa gioonna aavaa a taannanoo. Na i nnau-
vaki ngiaukai hama a nnooriivaadiri ni yukuuvaitanaudiri finiannavai. Aa
gioonna aavo ari vunnunnuuvaadiri ni yukuuvaitana fini kioo ari kieeta
yausiivaadiri ni yukuuvaitanaudiri rugaivai. 45A hama niiyara yoketainna
nimmootaannavai. Nangiau saivaata aa gioonna aavommannammannani
yukuuvaitana mmootoo nnaasu varivai. 46A hama nnammariivaa varee ni
kieetaivaki apuannavai. Aa gioonna aavo ni yukuuvaitanau heenna suuya
suuda yoketaa kuaivaa tusaivaivee. 47 Ivaaraina na i kiaa i mmiaunoo.
Aa gioonna aavaa mminnamminnaa maisa kaayau suvuaiyauvaa vaa na
ruga taika kiauvai. Ivo numa niiyara pinaama mmuduuya ruaivaara na
innamminnamminnaamaisaiyauvaa ruga kiauvo kooyaa vainoo. Gioonna
kiaapu voovoono kiisa mminnamminnaa maisaiyauvo vaiyauvaa na ruga
kiauko kiisama niiyara mmuduuya ruaivaivee, 48 kiaa kioo Yisuuva gioon-
naivaa tunoo: Vaa na kiauko i mminnamminnaa maisaiyauvo taikainoo,
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49 tuduu rikiada gioonna kiaapuuya inna tasipama yeenna nnooya ngiari
yaata tinniyaa vau kuaivaa yaata utida tunoo: Aanna dee vaidivoono
mminnamminnaa maisaiyauvaa rugaivainnee? 50 tuduu rikioo Yisuuva
gioonnaivaa tunoo: A niiyara kutaavaivee kiannaivaaraina na i mminnam-
minnaa maisaiyauvaa ruga kiee i vita yoketaivau yapaunoo. Ausa nuufa
tasipama kuanee, tiravai.

8
Gioonna vooya Yisuunna nnaagiai nuairavai

1 Nnaagiai suai vooyauvai taika kiooduu Yisuuva mmuakiaa yoosinna
kiisaiyauvakiaata pinaiyauvakiaatama nuainno varioo Anutuuqo gioonna
kiaapuuyara dira mmayaaya yoketaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmiaa
roo nuairavai. Nuauduu ari ngiaammuau yaakuuvaitana yukukidiri taara-
maatama 2 gioonna vooyammagiamaisaiyauvo iya aakiaiyauvaki varuduu
titooyaatama gioonna vooya nniitarooduu tuqinnooyaatama inna nnaagiai
nuairavai. Vo gioonna voovai nnutuuvo Mariaava yoosinna Makataraa
ivakidiri pikioo numa Yisuunna tooduu inna aakiaivakidiri mmagia maisa
yaaku saivai sainaidiri taarama titooduu vuduu varuu gioonnaivo inna
nnaagiai nuairavai. 3Vo gioonna voovai inna tasipama nuauvaa nnutuuvo
Yoqaanovee. Ivo kieeta vaidi Herootaa nnauvaara haitatuura vaidiivaa
nnutuuvo Kusaanna nnaatavai. Vo gioonna voovai nnutuuvo Susanaavaata
kaayau seena gioonna vooyaatama mmoori vara rada nuaida varida ngiari
mminnamminnaiyauvaadiri Yisuunnaata ari ngiaammuauyaatama tuqin-
neeravai.

Yisuuva uru rututuooma kioovaudiri
mmataama kioo tiravai
(Matai 13:1-9; Marakaa 4:1-9)

4 Kaayau gioonna kiaapuuya vo yoosinna vo yoosinnadiri Yisuunnasi
nnida suvuau kiooduu rikioo Yisuuva mmatayaa diaa mminnaivaudiri
mmataama kioo tunoo:

5 Vaidi voovoono yeenna uruuyauvaa varoo oro ari mmooriivaki rutu-
tuooma roo nuaikio vooyauvai aataruuvo vaivau tuoo kuaikiai gioonna ki-
aapuuya ivaugiataa yuku raa rada nookiaavo rikioo ngiaammaiyauvo tuma
porooma nnaavai. 6 Uru vooyauvai tuoo sikau tasipama vai mmataivau
kuaiyauvo uruoo hama mmataivo nnammari raivaara akiairaama aasan-
naivai. 7 Uru vooyauvai tuoo ooviiyauvaki kuaikio ooviiyauvo iyauvaa
tasipama uruoo raputu kiaivai. 8 Uru vooyauvai mmata yoketaivau tuoo
kuaiyauvo yoketaama urikio too kaayau iiraiyauvo yaaku sai vaidivai yuku
yaaku taika kioo vaivaivee. Yisuuva itaa kua kiaa kioo kava tunoo: Gioonna
kiaapu voovoono arinaima kua rikiaivoono ii kua ivaa arinaima rikiaivee,
tiravai.

Yisuuvammataama kioo kua oyaivaa tiravai
(Matai 13:10-17;Marakaa 4:10-12)

9 Tuduu rikiada Yisuunna ngiaammuauya ivo uruuyauvunudiri
mmataama kioo tuu kua oyaivaara inna yaparauduu rikioo 10 Yisuuva
iya sai tunoo: Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira kua oyaivo haumaki
vaivaa fai na ngii giaa ngii minai ngiengieenoo arinaima rikiaaravai.
Mo gioonna kiaapu vooya teedada mmanna avuuyauvaadiri teeda hama
tuqinnama taaravai. Iya rikiadadammanna yaataiyauvaadiri rikiada hama
arinaima rikiaaravai. Hama iya tuqinnama teeda arinaima rikiaaraivaara
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na mmatayaa diaa mminnaa vooyauvunudiri mmataama kiee iya kiaa
mmiauvai.

Yisuuva uru rututuoora kua oyaivaa kooyaa tiravai
(Matai 13:18-23;Marakaa 4:13-20)

11 Aanna mmatayaa diaa mminnaivaudiri na mmataama kiee kiauvaa
oyaivaa rikiaatee. UruuyauvoAnutuuqaakuavai. 12Uruuyauvoaataruuvau
tuoo kuaiyauvo inna gioonna kiaapuuya Anutuuqaa kuaivaa rikieeraiya
roosiivai. Iya rikiada kutaavaivee tikio Anutuuqo aataru yoketaivau iya
yapeevoora Anutuuqaa kuaivo iya yaatayaa vaivaa Sataango numa varoo
kuaivai. 13Uruuyauvo sikau tasipama vai mmataivau tuoo kuaiyauvo inna
gioonna kiaapu vooya roosiivai. Iya Anutuuqaa kuaivaa rikiada kaayau
siriga tasipama varaavai. Uruuyauvo uruoo hama tuukaiyauvo kuaiyauvaa
roosiima iya kiisa suai Anutuuqaa kuaivaara kutaavaivee kiaavo mmin-
namminnaa maisaiyauvo iya iinno taikiai iya muaraagaida Anutuuqaa
aataruuvaa makee tikiai pikiaavai. 14Uruuyauvo ooviivaki tuoo kuaiyauvo
inna gioonna kiaapu vooya Anutuuqaa kuaivaa rikieeraiya roosiivai. Iya
rikiada varidada nnaagiai ngiari mmooriiyauvaara pinaama yaata utida
sikau vareeraivaara yaata utidammamma iira aataruuvaara yaata utuaavo
iyauvoono iya suvuainno Anutuuqaa kuaivaa rugaikio rikioo iiraiyauvo
gaasi roosiimavaivai. 15Uruuyauvommatayoketaivau tuookuaiyauvo inna
gioonna kiaapu vooya roosiivai. Iya Anutuuqaa kuaivaa rikiada varada
puaisakama utida safuuma yoketaama varida iya pirisaikiainnaata Anu-
tuuqaa mmooriivaa mmannammanna iikiaavovo iira yoketaiyauvo iyaki
vaivaivee.

Hama kuu yavaivaadiri toobaivaa rummua apivai
(Marakaa 4:21-25)

16 Hama gioonna kiaapu voovoono toobaivaa subi kioo varoo oro yapa
kioo kuu yavaivaa varoo toobaivau tuarapuatikama rummua apu kiaikio
vaivai. Hama ivaa varoo oro terenaivaa mmemmaivaki yapa kiaivai.
Gioonna kiaapuuya mmaanaidiri ngiaiya mmeekiaivaa taateeraivaara ivo
toobaivaa varoo kiikoo koovau hirivai. 17Mmuakiaa mminnaiyauvo hatau-
maki vaiyauvo fai kooyaa vainaravai. Mmuakiaamminnaiyauvaa rummua
apu kiaiyauvo fai rabara kino kooyaa vainai mmuakiaaya taaravai.

18 Ngia rikiaa kuaivaara arinaima yaata utida rikiaatee. Gioonna ki-
aapu voovoono ni kuaivaa arinaima rikiaivoono fai Anutuuqo ari vo kua
vo kuaivaa inna kiaa mmino rikiaanaravai. Gioonna kiaapu voovoono
kiisa kuaivo inna yaatana vaivoono ariiyara yaata utuoo tinara: Vaa kua
vooyauvai niiki vainoo, tino rikioo fai akiairaino taunnino hama innaki
kuaiyauvootainaravaivee.

Yisuunna kaanoota kataunnaiyaatama innara tiravai
(Matai 12:46-50;Marakaa 3:31-35)

19TuduurikiadaYisuunnakaanoota innakataunnaiyaatama innasingiaa-
ree kiaa numa tooduu kaayau gioonna kiaapuuya inna suvuau kiooduu
hama innasi nniravai. 20Hama innasi nnuuvaara gioonna kiaapuuyakidiri
voovoono Yisuunna tunoo: Aa mmiaa i kaanoota i kataunnaiyaatama
mmaanai dida vaida aita kua kiaara iikiaanoo, 21 tuduu rikioo Yisuuva iya
sai tunoo: Gioonna kiaapuuya Anutuuqaa kuaivaa rikiada ivaa iikiaiya iya
inna ni noova ni gata vayaiyavee, tiravai.

Yisuuva yuunna yaamurukaivaa tuduu taikeeravai
(Matai 8:23-27;Marakaa 4:35-41)
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22 Vo suai Yisuuvaata ari ngiaammuauyaatama kanuuvaki karada
varuduu Yisuuva iya tunoo: Nnikiai ta nnoori haruungaivaa sainai
kuaaravee, tuduu rikiada kanuuvaa feena rada 23 vida varuduu Yisuuva
vuru ivaki vairavai. Vuru vainno varuduu yuunna yaamurukaivo
nnooriivaudiri nnuduu nnooriivo kaayau korokoroonno ketekaateenno
kanuu aakiaivaki ngioo vioo iya ruputu taikaanara uuduu rikiada 24 ari
ngiaammuauyanuma innayuruuda tunoo: Nnoonna-o, nnooriivo kiisa suai
ti raputinara iinoo, tuduu rikioo Yisuuva diitoo yaagueeqama yuunnaivaata
nnooriivaatama ooqoo tuduu yuunnaivo pikiooduu nnooriivo hama
korokorooravai. 25 Hama korokorooduu Yisuuva ari ngiaammuauya
tunoo: Ngia aaniira hama niiyara kutaavaivee kiaannee? tuduu rikiada
nnikiaraida aatuuda ngiari yapara ngiari yaparaida tunoo: Aanna dee
vaidivainnee? Ivo yuunnaivaata nnooriivaatama tikiai rikiada akiairaama
taikaavaivee, tiravai.

Yisuuvammagiamaisa varuu vaidiivaa tuqinneeravai
(Matai 8:28-34;Marakaa 5:1-20)

26 Yisuuva ari ngiaammuauyaatama Karirayaa pikiada nnoori haruun-
gaivauvidammata sainai vauvaannutuuvoKeraseengavuduukanuuvooro
siriivau dioo vauduu 27 Yisuuva reemi roo saivaata mmagia maisaiyauvo
vaidiivaa aakiaivaki topau vaidiivo ii yoosinna ivaki varuuvoono Yisu-
unna saidi tiiravai. Ivo hokoba suai taguaada hara kioo varioo hama ari
nnauvaki varirainno pikioo vaidi putuuya hau oonauyauvaki variravai.
28 Ivoono Yisuunna too pinaama vuu vuu kai kai tioo ngioo varoo inna
yuku oyaivaki vainno puaisakama aayanna roo tunoo: Yisuu-o, Anutuuqo
mmuakiaa mminnamminnaavai yaataraivaa Mmaapukuavee. A aaniivai
ni iinarainna ngiannannee? Na yaagueeqama i kiaunoo: Sa ni ruputuanee,
kiaunoo. 29Vaidiivaa aakiaivaki mmagia maisaiyauvo topauvaara Yisuuva
iya tiida kuateera tuuvaara vaidiivo itaa kua tiravai. Vaa kaayauneetu
mmagia maisaiyauvo vaidiivaa topauduu gioonna kiaapuuya inna vitada
yeena yaagueeqaivaadiri inna yuku yaakuuvaitanau ranaa rau kiada nnau-
vaki yapa kiada haitatuukiaavoonnaata ivo yeena yaagueeqaivaa ran-
nakekaama kiooduu mmagia maisaiyauvo inna topauyaano vitada koo
mmuyai gaanga voovau viravai. 30 Ii vaidi ivaa Yisuuva yaparainno tunoo:
Ai nnutuuvaa kianee, tuduu rikioo mmagia maisaiyauvo kaayau inna aaki-
aivaki varuuyauvaara ivo tunoo: Ni nnutuuvo Kaayauvavee, 31 tuduu riki-
adammagiamaisaiyauvo vaidiivaa aakiaivaki varuuya Yisuuva sa ti titanai
ta titi irisai soopa hokoba mmata pinnaasayaa kuaivaki kuateeraivaara
yaagueeqama inna yaparairavai.

32 Yaparauduu teeda kaayau puaraiyauvo taapiivau yeenna nneeda vari-
ravai. Yeenna nneeda varuduu mmagia maisaiyauvo puaraiya aakiaiyau-
vaki kuaaraivaara yaagueeqama Yisuunna yaparauduu rikioo ee-oo tuduu
33vaidiivaaaakiaivakidiri pikiadavidapuaraiyaaakiaiyauvaki vuduu teeda
mmuakiaa puaraiya rereevau mmeepi seenada nnoori haruungaivaki vida
putu taika kieeravai.

34 Putu taika kiooduu vaidi puaraiyara haitatuuraiya ivaa teeda seenada
vida mmayaayaivaa gioonna kiaapu yoosinnaivaki varuuya kiaa mmida
annaanna nnauyauvaki varuuyaatama kiaa mmiravai. 35 Kiaa mmuduu
rikiada gioonna kiaapuuya yoosinnaivaki pikiada Yisuuva uu mmooriivaa
taara nniravai. Iya Yisuunnasi nnida tooduu vaidiivaa vaa mmagia mai-
saiya inna aakiaivakidiri pikioovo ari uyira rairaiyauvaa uyu rau kioo
Yisuunna yuku oyaivaki varuduu ari yaataivo vaa yoketauduu gioonna
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kiaapuuya innara aatuuravai. 36 Aatuuduu gioonna kiaapu Yisuuva vaidi-
ivaa tuqinnoovaa tooyaano seena gioonna kiaapu vooya kiaa mmiravai.
37 Kiaa mmuduu mmuakiaa gioonna kiaapu mmata Keraseenga vainima
vaummataivau varuuya pinaama iya aatuuvaara Yisuunna tunoo: Ti pikiee
kuanee, tuduu rikioo Yisuuva iya pikioo kanuuvaki karoo kava vara ranoo
kuanara iiravai. 38 Kuanara uuduu too vaidi mmagia maisaiyauvo inna
aakiaivakidiri pikioovoono Yisuunna yaagueeqama yaparainno tunoo: Kii
neeta kuanaravee, tuduu rikioo Yisuuva inna ooqoo tioo tunoo: 39Ai nnauki
kava vara ranee viee Anutuuqo i iima kiai kuaivaa gioonna kiaapuuya
kiaa mmianee, tuduu rikioo ivo vioo yoosinna aakiaivaki nuainno varioo
gioonna kiaapuuya Yisuuva inna iima kioo kuaivaa kiaammiaa roo nuaira-
vai.

Yisuuva Yairiinna raunnaivaata gioonna voovaatama tuqinneeravai
(Matai 9:18-26;Marakaa 5:21-43)

40 Yisuuva nnoori haruunga sainaidiri kava vara ranoo nnuduu teeda
kaayaugioonnakiaapuuya innara faannauya inna tooduukaayauma innara
iya yoketairavai. 41-42 Yoketauduu vaidi voovoono ivakinnaaya nuunaira
nnauvaa kieeta voovai nnutuuvo Yairiiva Yisuunna saidi ngioo inna yuku
oyaivakingioovaroovainnoyaagueeqamaninnaukingianeera inna tiravai.
Ari raunna mmuaavai inna nuanuuvo yaakuuvaitana yukukidiri taaravai-
tana varuu kiaatannaivo putinara uuvaara inna yaparairavai. Yaparauduu
rikioo Yisuuva inna tasipama vioo varuduu gioonna kiaapu kaayauya inna
suvuau kieeravai.

43 Suvuau kiooduu gioonna voovoono kabaa vira aataruuvo tupatupaa
innaki vaududuu nuanu yaakuuvaitana yukukidiri taara nuanu taika kioo
varuu gioonnaivo varioo tutaaqaiyasi vuduu hama iya inna tuqinneeravai.
44Hama inna tuqinnoovoono numa Yisuunna mmookainnidiri dioo vainno
inna buruqa araivau utuduu rikioo inna kabaa vira aataruuvomakee tuduu
taikeeravai. 45 Taikooduu rikioo Yisuuva yaparainno tunoo: Gioono ni uti-
vainnee? tuduu rikiada mmuakiaa gioonna kiaapuuya hameetavee tuduu
Petorooso inna sai tunoo: Nnoonna-o, kaayau gioonna kiaapuuya i ututu-
uma kiada i mmammaivau rummua sisaama rada nookiaavaivee, 46 tuduu
rikioo Yisuuva Petoroosaa kuaivaa sai tunoo: Vaa gioonna kiaapu voovoono
ni utikio yaagueeqa ari vookaraivo niikidiri kuaivaa vaa na rikiauvaivee,
47 tuduu rikioo gioonnaivo Yisuuva inna toovaara rikioo biribiriinno inna
yuku oyaivaki ngioo varoo vainno ari Yisuunnayaa utuuvaara gioonna
kiaapuuyaavuuvauYisuunnakiaakookieeravai. Innakabaavira aataruuvo
taikaanaraivaara ivonuma innautuduumakee tuduu taikoovaaraYisuunna
kiaa kookieeravai. 48Kiaa kookieema kiooduu rikioo Yisuuva inna tunoo: Ni
nunnakuavee. A yaagueeqama niiyara kiannanoo: Aikiooma ni tuqinnaa-
naravaivee, kiannaivaarainna a yoketaama hara kiee variannanoo. Diitee
ausa nuufa tasipama kuanee.

49 Yisuuva itaa kua tuu saivaata vaidi voovoono kieeta vaidi Yairiinna
nnauvakidiri ngioo inna kiaa mmioo tunoo: Vaa i raunnaivo putinoo. Sa
vitaira vaidiivaavitee kuanee, 50 tuduu rikiooYisuuva ivo tuukuaivaa rikioo
Yairiinna tunoo: Sa ausa mmuaararee pinaama yaata utuanee. Niiyara
nnaasu yaata utuee kutaavaivee kianee. Tino fai i raunnaivo yoketaama
varinaravaivee, 51 kiaa kioo vioo vioo oro nnauvaki kuanaree kiaa iinno
varioo mmuakiaa gioonna kiaapuuya nnauvaki vivoo kiaa Yisuuva iya
ooqoo kiaa kioo Petorooso Yakoopo Yuvuaanainnaata vitoo kiaatannaivaa
kaanokoovaitanaatamavitoonnauvaki viravai. 52Vitoovioo tooduukaayau
gioonnakiaapuuya ivaki varidakiaatannaivaarakaayaumaratadavaruduu
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Yisuuva oro iya tunoo: Sa rataatee. Hama kiaatannaivo putivai. Kati vuru
vainoo, 53 tuduu rikiada iya vaa kiaatannaivo putuuvaa teeda Yisuunnara
pinaama rairavai. 54Raida varuduu Yisuuva oro kiaatannaivaa yaakuuvau
utuoo inna tunoo: Kuabuaa-o, diitaanee, 55 tuduu rikioo kava inna mman-
nasaivo nnabaivaki nnuduu akiairaama diiteeravai. Diitooduu too Yisuuva
iya tunoo: Yeennaivaa inna mmiatee, 56 tuduu rikiada kaano koovaitana
kaayauma nnikiarauduu Yisuuva yaagueeqama iya tunoo: Sa na iikiau kua
aavaa gioonna kiaapuuya kiaammiatee, tiravai.

9
Yisuuva ari ngiaammuauya titeeravai
(Matai 10:5-15;Marakaa 6:7-13)

1 Yisuuva ari ngiaammuau yaakuuvaitana yukukidiri taarama innasi
ngiateera tuduu rikiada innasi nnuduu gioonna kiaapuuyakidiri mmagia
maisaiya titakiai kuateera yaagueeqaivaata nniitareeraiya tuqinnaateera
yaagueeqaivaatama iya mmiravai. 2 Iya mmioo Anutuuqo gioonna kiaapu-
uyara dira mmayaayaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmida nniitareeraiya
tuqinnaateeraivaara iya tioo 3 tunoo: Sa aataruuvaura mminnaiyauvaa
varada kuatee. Kati kuatee. Sa yau kurida nuairaivaata varada sa utu-
aiyauvaa varada sa yeennaiyauvaa varada sa sikauyauvaa varada sa ngii
yaapaiyauvaa taara tida varada kuatee. Mmuaa tida mmuaa tida nnaasu
varadakuatee. 4Ngiayoosinnaiyauvaki vida teekiai tauraannauvaangiimi-
aiyauvaki nnaasu varida yapooma yoosinnaiyauvaa pikiada vira suaivaki
ii nnau iyauvaatama pikiada kuatee. 5 Fai ngia vo yoosinna vo yoosin-
naiyauvaki nuaida varida teekiai iya hama ngii tuqinnakiai teeda ngiingii
yukuuyauvunudiri kufukuufaiyauvaa rututuooma kiada ii yoosinna ivaa
pikiada kuatee. Anutuuqo irisai maisaivaa iya mminaraivaara iya rikiaa-
teeraivaara kufukuufaiyauvaa ngii yukuuyauvunudiri rututuooma kiaatee,
6 tuduu rikiada Yisuunna ngiaammuauya mmuakiaa yoosinnaiyauvaki nu-
aida varida mmayaaya yoketaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmiaa rada
nuaida nniitarooya tuqinneeravai.

Herooto Yisuuva uummayaayaivaa rikioo kumimakairavai
(Matai 14:1-12;Marakaa 6:14-29)

7 Yutayaiya kieetaivo Herooto Yisuuva uu mmayaayaivaa rikioo
kaayauma kumimakairavai. Gioonna kiaapu vooyaano tunoo: Yuvuaano
nnoori apira vaidiivo putuoo kava diitaivaivee, 8 tuduu vooyaano tunoo:
Nnaaruaa vaidi forofetaa voovoono kava diitaivaivee, 9 tuuvaara Herooto
kaayauma kumimakairavai. Ivo tunoo: Vaa na kiaaduu ni ngiaammuauya
Yuvuaanaa nnuunaivaa rutakeeravai. Aa vaidi aavaa na mmayaayaivaa
rikiauvo inna dee vaidivainnee? kiaa kioo Yisuunna taanara iiravai.

Yisuuva vaidi kaayau (5000) yeennammiravai
(Matai 14:13-21;Marakaa 6:30-44; Yuvuaano 6:1-14)

10 Yisuunna ngiaammuau kua varada nuauya kava vara ranada nnida
ngiari uu mmayaayaivaa Yisuunna kiaa mmiravai. Kiaa mmuduu rikioo
Yisuuva iyaatama sunoo ngiarivana nnaasu yoosinna Betesaitaa viravai.
11 Vuduu mmuakiaa gioonna kiaapuuya iya vuuvaa teeda rikiada iya vata
rada viravai. Vuduu too Yisuuva iyara yoketainno Anutuuqo gioonna kiaa-
puuyara dira mmayaayaivaa iya kiaammioo nniitarooya tuqinneeravai.

12 Tuqinnooduu suaivo haatapaanara uuduu Yisuunna ngiaammuau
yaakuuvaitana yukukidiri taaravaitana innasi nnida tunoo: Aa yoosinna
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aavo koo mmuyai mmanna gaanga yoosinnavai vaivaara gioonna kiaapu-
uya titanai kuatee. Iya aavakinnaaya yoosinnaiyauvaki vida aa vainima
vai nnauaayauvakiaatamavidayeennaiyauvaavarakiadanneeda iyauvaki
vuru vakiateeraivaara titanai kuatee, 13 tuduu rikioo Yisuuva iya tunoo: Mo
ngieenoo yeennaiyauvaa iya mmiatee, tuduu rikiada iya inna sai tunoo:
Bereeta yaaku saivai tavau taarama nnaasu tiisi vainoo. Fai a ti titanai ta
oro aa gioonna kiaapu mmuakiaa aayani yeennaiyauvaa yookaama kiada
varaarannee? tiravai. 14 Iya vaidiiya nnaasu yaaruduu kaayau (5000) ivau
variravai. Yisuuva ari ngiaammuauya tunoo: Ngia gioonna kiaapuuya
tikiai vooya (50) voovau varikiai vooya (50) voovau varikiai vooya (50)
voovau variatee. Itaqitaama variatee, 15 tuduu rikiada iya itaa kua tuduu
gioonna kiaapuuya rikiada variravai. 16 Varuduu Yisuuva bereeta yaaku
saivai tavau taaravaitanaatama tukioovainnoavuuvaangiauaapureeri too
vainno iyauvaara Anutuuqaata kua yoketaivaa tioo iyauvaa kusiinnonno
kioo ari ngiaammuauya mmuduu varada gioonna kiaapuuya mmiravai.
17 Mmuduu mmuakiaaya nnooduduu iya ausaiyauvo rasituduu Yisuunna
ngiaammuauya iya yeenna nneeda kioo arai yatiiyauvaa rupi nuunama
utua yaakuuvaitana yukukidiri taarama rummua yapa kieeravai.

Petorooso kua kutaivaa Yisuunnara tiravai
(Matai 16:13-19;Marakaa 8:27-29)

18VosuaiYisuuvaarivanayaakuvaroovaruduuaringiaammuauya innasi
nnuduu rikioo Yisuuva iya yaparainno tunoo: Gioonna kiaapuuya niiyara
dee vaidivainnee kiaa kiada dataa kuaida kiaannee? 19 tuduu rikiada iya
inna sai tunoo: Vooya kiaanoo: Yuvuaano nnoori apira vaidivaivee, kiaani
vooya kiaanoo: Irayaavavee, kiaani vooyaano kiaanoo: Nnaaruaa forofetaa
voovoono putuoo kava diitaivaivee, kiaavaivee, 20 tuduu rikioo Yisuuva
iya yaparainno tunoo: Mo ngieeta niiyara dataa kuaida kiaannee? tuduu
rikioo Petorooso inna sai tunoo: A vaidi Anutuuqo immataama kiookuavee,
tiravai.

Yisuuvammamma nniitareeraivaa varoo putinaraivaara tiravai
(Matai 16:20-28;Marakaa 8:30-9:1)

21Tuduu rikioo Yisuuva yaagueeqama iya tunoo: Sa aa kua aavaa gioonna
kiaapuuya kiaa mmiatee, 22 kiaa kioo tunoo: Na Vaidiivaa Mmaapuuvo fai
kaayaummamma nniitareeraivaa varaanaravai. Fai vaidi yokovaiyaatama
vaidi Anutuuqaara kati puara hudeera kieetaiyaatama kua mmaanna kiaa
mmira vaidiiyaatama niiyara ooqoo tikiai fai vaidiiya ni ruputikiai na
putino taara suaivaitana taikano voomaivaki Anutuuqo ni tinai na keenaa
diitaanaravaivee, tiravai.

23 Kiaa kioo vo kuavai mmuakiaaya kiaa mmioo tunoo: Fai gioonna
kiaapu voovoono ni nnaagiai nninaree tioo fai ari yaata utira aataru-
uvaara ooqoo tioo gioonna kiaapuuya niiyara inna ruputikio na putu-
auneema ivo putinaraivaarammuakiaa suai ee-oo tioo ni nnaagiai ngiaivee.
24 Gioonna kiaapu voovoono ari mmatayaa variraivaara yaagueeqama
yaata utuoonnonno fai yapooma hama ivo tupatupaa varinaraivootainar-
avai. Gioonna kiaapu voovoono hama ari mmatayaa variraivaara yaata
utirainno niiyara putinaraivaara ee-oo tiivo fai tupatupaa variraivaa varaa-
naravai. 25 Fai gioonna kiaapu voovoono ariiyara nnaasu yaata utuoo
mmuakiaa mmatayaa diaa mminnamminnaiyauvaa varoonnonno hama
tupatupaa variraivaara yaata utirainno putuoo fai dee irisai yoketaivaa
Anutuuqaasidiri varaanarannee? Fai hama varaanaravaivee. 26 Fai
yapooma Na Vaidiivaa Mmaapuuvoono ni mmeekia ari vookaraivootama
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ni Napoonna mmeekia ari vookaraivootama aangeraa yoketaa tuanaiya
mmeekia ari vookaraiyauvootama na kava mmatayaa tiinaravai. Gioonna
kiaapu voovoono niiyaraata ni kuaivaaraatama inna mmamma maisainai
na mmatayaa kava vara ranee tiee sai innara mmammamaisainaravaivee.
27Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Fai gioonna kiaapu aavau dida
vakiaa vooya hama putirama kiada varida Anutuuqo gioonna kiaapuuyara
diraivaa taaravaivee, tiravai.

Yisuunnammammaivo hanigioo ari vookarairavai
(Matai 17:1-8; Marakaa 9:2-8)

28 Yisuuva ii kua iyauvaa kiaa taika kiooduu yaaku saivai karasaidiri
taaravooma suaivo taika kiooduu ivo Petorooso Yuvuaano Yakoopainna
vitoo taapiivau yaaku varaanara viravai. 29Oro yaaku varoo varuduu inna
oori nnikiivo hanigioo ari vookarairavai vauduu inna uyira rairaiyauvo
poosainno pinaama mmannaammannairavai. 30 Mmannaammannauduu
makee tuduu taara vaidivaitana Musiiya Irayaaya innaata kua tiravai.
31Ngiau aapu vau ari vookarau mmeekiaivo ivaitanaasi vauduu Anutuuqo
nnaaru ari yaatayaa vau kuaivaa iinaraivaara Yisuuva Yerusareema vioo
putinaraivaara ivaitana Yisuunnaata kua tiravai. 32 Kua tida varuduu
Petoroosaa tasipama varuu vaidiivaitana vurura rusirusiida varida tooduu
Yisuuva hanigioo ari vookarairavai vauduu Petoroosaa tasipoovaitana inna
teeda vaidi taaravaitanootama inna tasipama duuvaa teeravai. 33 Tooduu
vaidiivaitana Yisuunna pikiada kuaara iida varuduu Petorooso Yisuunna
tunoo: Nnoonna-o, ta aavaki variaunnano ti yoketainoo. Kii ta unnakua
nnau taaravooma heekaaravee. Aini voovai heekada Musiinnani voovai
heekada Irayaannani voovai heekaaravaivee. Iva kumimakainno itaa kua
tiravai. 34 Ivo tuu saivaata namaivo tuoo iya rummua apu kioo vauduu
kaayauma aatuuravai. 35 Aatuuda rikiooduu Anutuuqaa kuaivo nama
aakiaidaadiri tuoo tunoo: Inna ni Maapu tuanaivovee. Na inna mmataama
kiee yapauvai. Inna kuaivaa rikiaatee. 36 Iva kiaa taika kiooduu iya tooduu
Yisuuva arivana nnaasu dioo vairavai. Ii suai ivaki Yisuunna ngiaammuau
taaravoomaido ngiari too kuaivaa hama kiaa kookieeraida pikiada kua
seemuaa variravai.

Yisuuvammagiamaisaivo varuu ngiaammuauvaa tuqinneeravai
(Matai 17:14-18;Marakaa 9:14-27)

37Vauya patauduu Yisuuva ari ngiaammuau taaravoomaidootama taapi-
ivaudiri pikiada tiida tooduu gioonna kiaapu kaayauya iya sunada nnira-
vai. 38 Nnuduu gioonna kiaapuuya nuuna aakiaivakidiri vaidi voovoono
aayanna roo tunoo: Vitaira-o, na yaagueeqama i yaparakiaunoo. Numa ni
maapuuvaa taanee. Ni maapuuvo mmuaa tuanaavaivee. 39Mmagia mai-
saivo inna ruputikio ivo akiairaama kai tioo putuoo mmatayaa vaikio taara
kuaanuuvo inna avaivakidiri tiikio mmagia maisaivo hama inna pikioo vi-
rainnomakemakee inna ruputikiokiomaisainoo. 40Mmagiamaisaivaa titaa
kikio kuaiveera na yaagueeqama i ngiaammuauya yaparakiaukai hama iya
yopeema titaavaivee, 41 tuduu rikioo Yisuuva inna kuaivaa sai tunoo: Ngia
makee variaa gioonna kiaapuuya hama ngia niiyara kutaavaivee tiraidaida
koonnama variaanoo. Na hokoba suai ngii tasipama hara kiee variaukai
hama ngia niiyara kutaavaivee kiaavai. Fai na naana suai ngii tasipama
hara kiee varinanai ngia niiyara kutaavaivee kiaarannee? Na ngii tasi-
pama variee ngia ni kuaivaa rikiaaraivaara na faannaina variaunoo, kiaa
kioo vaidiivaa tunoo: Ai mmaapuuvaa vitee aapi niisi ngianee, 42 tuduu
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rikioo koova ari mmaapuuvaa vitoo ngioo varuduu mmagia maisaivo ma-
kee tuduu inna ruputuduu mmatayaa vioo varoo vainno yuku yaakuuvaa
hannatotauduu rikiooYisuuvayaagueeqamammagiamaisaivaa ooqookiaa
kioo ngiaammuauvaa tuqinnama kioo kava ari koonna mmuduu teeda
43mmuakiaa gioonna kiaapuuya Anutuuqaa yaagueeqa ari vookarauvaara
avai kurutooma kiada yaaku vuatavuatairavai.

Yisuuva ari putinaraivaara keenaa tiravai
(Matai 17:22-23;Marakaa 9:30-32)
Gioonna kiaapuuya Yisuuva uu mmoori mmuakiaayauvaara yaaku vu-

atavuataida varuduu Yisuuva ari ngiaammuauya tunoo: 44 Aa na ngii giaa
ngii minara kua aavaa sa taunnuatee. Vaidiiya na Vaidiivaa Mmaapuuvaa
vaidi vooya miaaravaivee, 45 tuduu rikiada hama iva tuu kua oyaivaa ari-
naima rikieeravai. Ivo itaa kua tuuvaara iya kumimakakiateeraivaara Yisu-
uva hauma kua tuduu rikiada ivaa oyaivaara iya inna yaparakiaaraivaara
aatuuravai.

Yisuunna ngiaammuaudo kieeta variaaraivaara inna yaparairavai
(Matai 18:1-5; Marakaa 9:33-37)

46 Yisuunna ngiaammuauya ngiariita ngiariita kua yaagueeqama tida
tunoo: Tiikidiri deevoono ari seenaiya yaataroo kieetavai varinarannee?
47 tuduu rikioo Yisuuva iyaki vau kuaivaa rikioo nnaakara voovai vitoo
ari yaaneennigiataa yapa kioo 48 iya tunoo: Gioonna kiaapu voovoono
niiyara mmuduuya ruaivaara aa nnaakara aavaara tuqinnaivoono inna
niiyaraatama tuqinnainoo. Niiyara tuqinnaivoono ni titoovaaraatama
tuqinnainoo. Ivaarainno ngiiikidiri vaidi voovoono aduoo variivoono fai
tauraanaavai varinaravaivee, tiravai.

Hama ti nnammutuaavai variivoono ti seenavai varivai
(Marakaa 9:38-40)

49 Tuduu Yuvuaano Yisuunna tunoo: Nnoonna-o, ta taunnano vaidi
voovoono i nnutuuvaa tasipama tioo vaidiiya aakiaakidiri mmagia mai-
saiyauvaa titaikiai kuaavai. Ii vaidi ivo hama ti tasipama nuai vaidivaara
tida ta innara ooqoo kiaunnavaivee, 50 tuduu rikioo Yisuuva inna kua sai
tunoo: Sa innaooqookiatee. Gioonnakiaapuvoovoonongii kuaivaarahama
ooqoo tiivoono inna hama ngii nnammutuaavai. Ivo inna ngii seenavaivee,
tiravai.

Samariaa yoosinnaiya hama Yisuunnara tuqinneeravai
51Anutuuqo tino Yisuuva ngiau aapu ari kuanara suaivo vainima vauduu

too ari kuanaraipira yaata utuoo Yerusareema aataruuvau kuanaree kiaa
viravai. 52 Aataruuvau vioo varioo ari kuanara kuaivaananaa tuduu riki-
ada vaidiiyannaadee vidada oro Samariaa gioonna kiaapuuya yoosinna
voovaki iya kiaa mmikiai rikiada Yisuunnani teerakiateeraivaara iya vira-
vai. 53 Vida iya kiaa mmuduu rikiada ivaki varuuya Yisuuva Yerusareema
kuanaraivaara rikiada hama innara iya yoketairavai. 54 Hama innara iya
yoketauduu rikiada Yisuunna ngiaammuauvaitana Yakoopaya Yuvuaanaya
tunoo: Udaanga-o, a ti tinai ta ngiau aapuuvakidiri ikiaivaa tikio tioo iya taa
taputu kiaivee, 55 tuduu rikioo Yisuuva hanigia yaagueeqama ivaitana sai
tunoo: Sa itaa kua kiatee, 56 kiaa kioo ivootama ari tasipama nuauyaatama
vida tarada ari vo yoosinnaivakira viravai.

Vaidiiya Yisuunna nnaagiai kuaara tiravai
(Matai 8:19-22)

57 Yisuuva ari ngiaammuauyaatama aataruuvau vida varuduu vaidi
voovoono numa Yisuunna tunoo: A kuanna yoosinnaiyauvaki fai neeta
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i tasipama kuanaravaivee, 58 tuduu rikioo Yisuuva inna kua sai tunoo:
Fayaiya ngiari nnaamuruuyauvaki vakiaavai. Ngiaammaiya ngiari ngii-
saiyauvaki vakiaavai. Na Vaidiivaa Mmaapuuvoono hama na vuru vaira
nnauvootainoo, 59kiaa kioo vaidi voovai tunoo: Ni nnaagiai ngianee, tuduu
rikioo ivo inna kua sai tunoo: Udaanga-o, kii na varinono ni napoova
putinai hau kiee i nnaagiai kuanaravee, 60 tuduu rikioo Yisuuva inna kua
sai tunoo: Pikinai vaidi koonnama variaiya putuaiya roosiikiaiyaano ngiari
seena vaidi putuaiya hakuatee. Eenoo oro gioonna kiaapuuya Anutuuqo
gioonna kiaapuuyara dira mmayaayaivaa kiaa mmianee, 61 tuduu rikioo
vaidi voovoono inna tunoo: Udaanga-o, fai na i nnaagiai kuanaravee. Kii na
oro ni nnauvaki variaiya tee fai i nnaagiai kuanaravaivee, 62 tuduu rikioo
Yisuuva inna tunoo: Gioonna kiaapu voovoono ni mmooriivaa iinnon-
noonnaata ivau kuataama vaikioonnaatainno hanigioo ivo tauraa aataruu-
vaara yaata utiivo fai hama yopeema Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira
mmooriivaa iinaravaivee, tiravai.

10
Yisuuva kua varada nuairaiya (72) titooduu viravai

1 Nnaagiai Udaanga Yisuuva kaayau vaidi vooya (72) nuunama kioo iya
nnutuuyauvaa tioo taara tioo taara tioo titeeravai. Ivo nnaagiai kuanara
yoosinnammuakiaayauvaki iyannaadee kuateeraivaara iya titeeravai. 2 Iya
titaanara iinno varioo iya tunoo: Mmooriivaki kaayau yeenna kaanaiyauvo
nneeravaata vaikiai gioonna kiaapu vareeraiya mmuaa taaraya variaanoo.
Itaama vaikio mmoori nakaaraivo yeenna vareera gioonna kiaapu vooya
titanai ari mmooriivakidiri kaanaiyauvaa varada inna nnauvaki yapaa-
teeraivaara yaaku varaatee. 3 Na ngii titauvau kuatee. Rikiaatee. Na
gioonna kiaapu fai mmararaa roosiikiaiyasi ngii titanai iyasi vida ngia
puara sipisiipa nnaakaraiya roosiima tirooma variaaravai. 4 Sa sikau rira
utuaiyauvaata sa ngiaaru kiaa yeennaivaa vara rira utuaiyauvaatama sa
yuku nnaba vooyauvaatama uyida varada kuatee. Sa gioonna kiaapu
aataruuvau ngiaiyaata teeda kua kiatee. 5 Ngia nnau voovaki vida ivaki
variaiya tauraa kiatee: Aa nnau aavaki variaiyaki ausa nuufaivo vakiaivee,
6 tikio rikioo ausa nuufai vaidiivo ivaki varino rikioo fai ngii ausa nuufaivo
innaki vainaravai. Hama ausa nuufai vaidi voovai ivaki varino too ngii ausa
nuufaivo ngiingiiiki vainaravai. 7 Ngii miaa nnauyauvaki nnaasu varida
yeennaiyauvaata nnooriiyauvaatama ngii miaiyauvaa nnaatee. Ngien-
gie mmoori varaivaudiri irisaiyauvo vaiyauvaa ngii mikiai nnaaraivaara
itaama variatee. Sa vo nnau teeda vo nnau teeda nookiatee. 8 Ngia ari vo
yoosinnaivaki vikiai gioonna kiaapuuya ngii tuqinnada yeennaiyauvaa ngii
miaiyauvaa nnaatee. 9Mmuai yoosinnaivaki varida nniitaraiya tuqinnada
mmuakiaa gioonna kiaapuuya kiatee: Anutuuqo gioonna kiaapuuyara di-
raivo ngii vainima nninoo, kiatee. 10Ngia vo yoosinna vo yoosinnaiyauvaki
vikiai gioonna kiaapuuya hama ngii tuqinnakiai oro aataruuvau dida vaida
kiatee: 11 Kufukuufaiyauvo ngii yoosinnaivaki vaiyauvakidiri kati ti yuku-
uyauvunu vaiyauvaa ta ruga kikio iyauvaara Anutuuqo irisai maisaivaa
ngii minaravai. Vaa Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivo ngii vainima
nniivaara arinaima rikiaatee, kiatee. 12Na ngii giaa ngii miaunoo. Anutu-
uqo ti yaparaira suaivaki fai gioonna kiaapu yoosinna Sutuuma maisama
varuuya irisai maisaivaa pinaama varaaravai. Hama ngii tuqinneera kiaa
yoosinnaiya fai ngiari irisai maisaivo Sutuuma varuuya irisai maisaivaa
yaataraanaravaivee.
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Gioonna kiaapu vooyaano hama ausa hanigieeravai
(Matai 11:20-24)

13 Boo, ngia gioonna kiaapu yoosinna Korasima variaiyaata yoosinna
Betesaitaa variaiyaatama fai yapooma ngii mmooriivaa irisai maisaivo
vainaravai. Nnaaru gioonna kiaapuuya yoosinna Turu Sitoonaivaitana
maisamaisama variravai. Na Anutuuqaa mmoori ari vookara ari vooka-
rauyauvaa ngii yoosinnaivaitanaki iikiaivaa Turu Sitoona yoosinnaivai-
tanaki iikiaatiri. Iya teeda vaa nnaaru hanigiada yoketaama varutiri.
Gioonna kiaapuuya iya hanigiada yoketaama varuuya taateeraivaara iya
ausa mmuaararoovaa varada buruqa sisiiyauvaa raida kaupaivaa ngiari
kieetaiyauvunu habara apu kiada varutirivee. 14 Anutuuqo ti yaparainara
suaivaki gioonna kiaapu Turu Sitoonaiya irisai maisaivaa pinaama varaar-
avai. Ngia gioonna kiaapu Korasimaiyaata Betesaitaiyaatama ngii irisai
maisaivo iya irisai maisaivaa yaataraanaravaivee. 15Ngia gioonna kiaapu
Kapanaumavariaiyaso, ngia ngiau aapu variaaree kiaiya fai Anutuuqo tinai
ngia mmeepi ikia aakiaana vida kiaaravaivee, tiravai.

16 Yisuuva itaa kua kiaa kioo ari kuaivaa varada kuateera titoo vaidiiya
tunoo: Gioonna kiaapu voovoono ngii kuaivaa rikiaivoono fai ni kuaivaata
rikiaanaravai. Gioonna kiaapu voovoono fai ngiiiyara ooqoo tioo ni-
iyaraatama ooqoo tinaravai. Fai niiyara ooqoo tioo ni titoovaaraatama
ooqoo tinaravaivee, tuduu rikiada ngiari tuu mmooriiyauvaara vida
raubiriiravai.

Kuaivaa varada nuaira vaidiiya kava nniravai
17Vaidi kua varada nuairaiya (72) vida raubiriida mmoori varadada kava

vararanadannidakaayausirigaidakiaanoo: Udaanga-o, ta innutu tasipama
kiaunnani mmagia maisaiyauvo gioonna kiaapuuya aakiaiyauvaki vari-
aiyauvo tiida mmaanai kuaavaivee, 18 tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo:
Na taaduu saneetuuvo utuneema Sataango ngiauvakidiri tipannuuma kioo
tuoo viravai. 19 Rikiaatee. Vaa na yaagueeqaivaa ngii miauvaara fai ngia
nuaida yapaiyauvunuaata eevariiyauvunuaatama yuku reekio hama ngii
gutinaravai. Na yaagueeqaivaa ngii miauvaara ngia Sataangaa yaagueeqa
mmuakiaavai yaatarakio hamamminnaa voovoono ngii ruputinaravaivee.
20 Vo kuavai vainoo. Mmagia maisaiyauvaa kiaani kuaivaara sa sirigaida
variatee. Ngii nnutuuyauvo ngiau aapu yanaivau vaivaara sirigaida ivaara
yaata utida variatee, tiravai.

Yisuunna ausaivo yoketauduu kaayau kuaivaa tiravai
(Matai 11:25-27; 13:16-17)

21 Yisuuva itaa kua tuu suaivaki Mmannasa Yoketaivo inna tasipama
varuuvaara inna ausaivo kaayauma yoketauduu tunoo: Ni Napoo-o, a ngiau
mmataivaara diraikuavee. A ai kua oyaivaa vaidi tinni ruaiyara hatauma
kiee vaidi nnaakara meedi roosiima hama tinniaata kiaiyara a kiaa kook-
ieema kiaannaivaara na aiyara yoketaakiaunoo. Ni Napoo-o, a kutaa kati
iya i kiaa i mmiataikiai a iya kiaammiannavaivee.

22 Ni Napoova eenoo mmuakiaa mminnaivaara diraivaa vaa a ni mian-
navaivee. Hama gioonna kiaapu voovoono na i Mmaapuuvaa arinaima
ni taivai. Eenoo ni Napoovaano nnaasu arinaima ni taannavai. Hama
gioonna kiaapu voovoono ni Napoonna i taivai. Na i Mmaapuuvoono
nnaasu arinaima i tauvai. Na gioonna kiaapu voovai kooyaa i vitainaraivo
ivootama fai i taanaravaivee, tiravai.

23 Yisuuva hanigia ari ngiaammuauya nnaasu tunoo: Aanna makee
vaiyauvaa ngia taivaara Anutuuqo ngiiiyara yoketainoo. 24 Na ngii giaa
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ngii miaunoo. Nnaaruaa vaidi forofetaa kaayauyaata kaayau kieeta vaidi-
iyaatamaaannamakeengia taivaa iya taatauduu ivaara faannaidadaputida
hama teeravai. Aanna makee ngia rikiaa kuaivaa iya rikiaatauduu iya
faannaidada putida hama rikieeravaivee, tiravai.

Yisuuva Samariaa vaidiivaammataama kioo tiravai
25Mmoori aataru radudeera vaidi voovoono Yisuunnasi ngioo inna iinno

taanaree kiaa inna yaparainno tunoo: Vitaira-o, dee mmoorivai na iina
tupatupaa variraivaa varaanarannee? 26 tuduu rikioo Yisuuva inna kuaivaa
sai tunoo: Anutuuqaammaanna tuu kuaivaa a yaaruannano dataa kuainno
tiinnee? 27 tuduu rikioo ivo inna sai tunoo: I Udaanga Anutuuqaara
mmuduuya ruee ai ausa mmuduuya mmuakiaavai inna mmianee. Ai vaidi
kaanaivaatama ai yaagueeqaivaata ai yaata vuatinniivaatama mmuaki-
aavai inna mmianee. E aiyara tuqinnaannaneema ai seenaiyaraatama
tuqinnee iyarammuduuya ruanee. Mmaanna tuu kuaivo itaa kua tiivaivee,
28 tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo: A kianna kuaivo kutaa kuavai
kiannanoo. Ii kua ivaa a iinna fai a tupatupaa variraivaa varaanaravaivee,
tiravai.

29 Tuduu rikioo mmoori aataru radudeera vaidiivo gioonna kiaapuuya
innara safuuma variraivovee kiateeraivaara Yisuunna yaparainno tunoo:
Mo ni seenaivo inna gioononnee? 30 tuduu rikioo Yisuuva inna kuaivaa
sai tunoo: Vaidi voovoono Yerusareema pikioo yoosinna Yerikoora kuanee
kiaa vioo varikiai vaidi mmuara furaiya numa inna utida inna buruqaivaa
rakuasaa kiada paati kieema inna ruputu kiada pikiaavai. Pikiaavo ivo puti-
nara iinno varikio too 31 Anutuuqaara kati puara hudeera vaidi voovoono
aataruuvaugiataavioo taikio vaidi putinara iivo inna toovaikio too saigiataa
vioo taroo kuaivai. 32Vioo taroo kuaikio rikioo Riviinna oyaivakidiriaa vaidi
voovoono vioo vioo taikio inna too vaikio rikioo mmuaikaraama vioo too
saigiataa vioo taroo kuaivai. 33 Vioo taroo kuaikio rikioo vaidi Samariaa
voovoono aataruuvaugiataa numa too innara pinaama boo tioo 34 aduoo
varioo nnammari suuyaivaata vuaina suuyaivaatama inna uudaiyauvunu
tusaa siikainno buruqa yeenaivaadiri rau kioo vitoo ari puara togiivau
yapa kioo vitoo vida nnida vaira nnauvaki yapa kioo inna tuqinnaivai.
35 Tuqinnama kioo vaivo pataikio diitoo ari utuaivakidiri taara sikauvai-
tana suiiraa kioo vida nnida vaira nnau nakaaraivaa mmioo tinoo: Innara
tuqinnaanee. Tuqinnanai rikiee fai na kava vara ranee ngiee teenai a in-
nani mminnaa vooyauvai yookaakiannaiyauvaara na sai i mminaravaivee,
tiivaivee. 36Yisuuva itaakuakiaa taikakioommoori aataru radudeeravaidi-
ivaa tunoo: Mmuara furaiya ruputu kiaa vaidiivaa taaravooma vaidiiya
numa inna taivaara a dataa kuainna kiannannee? Deevoono inna seena
tuanaavai variinnee? 37 tuduu rikioo mmoori aataru radudeera vaidiivo
inna sai tunoo: Vaidi voovoono innara boo tioo innara tuqinnaivoono inna
seena tuanaavaivee, tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Eenoo viee ivo
iineemammuaikaraama iikianee, tiravai.

YisuuvaMataayaMariaayasi viravai
38 Yisuuva itaa kua kiaa kioo ari ngiaammuauyaatama aataruuvau vida

varida vo yoosinnavakira vida rikiooduu gioonnaivaa nnutuuvo Mataava
ari nnauvaki ngianeera Yisuunna maavee tuduu rikioo ivo numa vari-
ravai. 39 Mataanna nnunnaivaa nnutuuvo Mariaava ivaki varuuvoono
numa Yisuunna mmatama varioo inna kuaivaa rikieeravai. 40 Rikiooduu
Mataava aritanna pinaa mmoorivai varoovaara pinaama ausa pirisainno
numa Yisuunna tunoo: Udaanga-o, hama a niiyara yaata utuannannee? Ni
nunnaivo ni pikiaikiai nenetanna nnaasu pinaa mmoori varaunoo. Inna
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tino numa ni tasipama mmoori varaivee, 41 tuduu rikioo Udaanga Yisuuva
inna sai tunoo: Mataa-o, a kaayaummooriivaara pinaama yaata utuannano
i ausaivo mmuaararainoo. 42Mmuaa aataruvai hama aisi vainoo. Ii aataru
ivaaraMariaava yaata utivaivee. Fai hamagioonnakiaapuuya ii aataru ivaa
innasidiri varaaravaivee, tiravai.

11
Yisuuva yaaku vareeraivaara iya kiaammiravai
(Matai 6:9-13; 7:7-11)

1 Vo suai voovaki Yisuuva ari vo kammuvau varioo yaaku varoonnonno
taika kiooduu ari ngiaammuau voovoono innasi ngioo tunoo: Udaanga-o,
Yuvuaano ari ngiaammuauya yaaku vareeraivaara kiaa mmuneema ti kiaa
timmianee, 2 tuduu rikioo Yisuuva iya tunoo: Ngia yaaku varaaree kiaa ataa
kua yaaku varada kiatee:

Ti[SB7] Napoo-o, i nnutuuvommannammanna yaagueeqa
yoketaa[SB9] tuanaavai nnaasu vakiaivee.
A gioonna kiaapuuyara diraivaa
kino too ngiaivee.

3Mmuaa suai mmuaa suai mmannammanna
ta nnaara yeennaiyauvaa ti mmianee.

4Mmuakiaa gioonna kiaapuuya
mmoori maisaivaa ti mmiaani
ta hama ivaara yaata utiraida
ti ausammuduuyaiyauvaa iyammiaunnaivaara
eenoo ti mminnamminnaamaisaiyauvaara
sa yaata utirainna rugaanee.
Sa ti vitee ti iinno taanara tiivaki
ti yapaanee, kiatee.

5Yisuuva itaa kua kiaa kioo kua voovaata iya tunoo: Ngiiikidiri dee vaidi
voovoono aa kua aavaa na tinaraivaa iinnee? Fai ivo heena tammaaki ari
seenaivaasi vioo tinara: Ni seena-o, yeenna saaba taaravooma ni minai
na yapooma irisai i mminaravaivee. 6 Ni seena voovoono ngieeradiri
hokoba aataruuvau nuainnonno niisi nnikiai na hama yeenna inna mmi-
naraivootainoo. Ivaara ni mianee. 7 Fai ivo itaa kua tino vaidi nnau
aakiaivaki variivo inna sai tinara: Ngieera kuanee. Vaa na ni sipuuvaa
rau kiee ni nnaakaraiya ni tasipama vuru vakiaanoo. Hama na yopeema
diitee mminnaa vooyauvai vara i mminaravee, tinoota mmannammanna
inna yaparainono inna mminaravaivee. 8 Na ngii giaa ngii miaunoo. Ivo
ari seena tuanaivo inna yapara ruaivaara hama iva diitoo yeennaivaa inna
mminaravai. Ivo mmannammanna inna yapara ruaivaara iva diitoo inna
mminaravai. 9 Ivaaranangii giaa ngiimiaunoo. NgiaAnutuuqaa yaparaikio
fai ngia yaparakiaivaa ngii minaravai. Mminnaa voovaara buaida teekio
fai ngii too vainaravai. Sipuuvau rikiokio fai Anutuuqo sipuuvaa ngiiini
hatuaanaravaivee. 10 Gioonna kiaapu Anutuuqaa yaparaivoono fai ari ya-
paraivaavaraanaravai. Gioonnakiaapuvoovoono faimminnaivaarabuain-
nonno teeno fai inna too vainaravai. Gioonna kiaapu voovoono sipuuvau
rinono fai Anutuuqo innani sipuuvaa hatuaanaravaivee. 11Vaidi voovoono
ngiiikidiri aa na tinara kua aavaa iinarannee? Fai innammaapuuvo tavaura
inna yaparaino fai ivo yapaivaa inna mminarannee? Hameetavee. 12 Fai
inna mmaapuuvo kakaraa mmuyaira inna yaparaino fai eevariivaa inna
mminarannee? Hameetavee. 13 Ivaara ngia vaidi mmatayaa maisama
variaiya mminnaa yoketaiyauvaa ngii nnaakaraiya mmiaa aataruuvaa vaa
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ngia taavai. Ngii Gioova ngiau aapu variivo ngia ngiingii nnaakaraiya
mmira aataruuvaayaataraivaivee. Fai gioonnakiaapuuya innayapara rikio
Mmannasa Yoketaivaa iyamminaravaivee.

Farisaiya Yisuunnaramaisaira kuavai tiravai
(Matai 12:22-30;Marakaa 3:20-27)

14 Yisuuva vaidiivaa aakiaivaki mmagia maisaivo topaama kioo
varuduu inna avaivo ramuunnaama kioovaa titooduu mmagia maisaivo
vioo kiooduu rikioo vaidiivo kua tuuvaara gioonna kiaapuuya ivaki
nuunauya pinaama nnikiarairavai. 15 Nnikiarauduu vooyaano tunoo:
Mmagia maisaiya kieetaivo Beresebuuro inna tasipama varikioonno
ari yaagueeqaivaadiri mmagia maisaiya vaidi aakiaaki variaiya titaikiai
kuaavaivee, 16 tuduu rikiada inna iida taaraivaara vooya inna tunoo: A ari
vookarai mmooriivaa iinai ta teeda kiaara: Anutuuqo inna tasipaikioonno
iinoo, kiaaravee, 17 tuduu rikioo Yisuuva iya tinniyaa vau kuaivaa rikioo
iya tunoo: Fai gioonna kiaapuuya mmuaa mmatavau variaiya rapidada
ivaudiri raubiriida mmarammaraa varida hama yopeema mmuaavau
yaagueeqama varida fai taikaaravai. Fai mmuaa nnauvaki variaiya
ivakidiri rapida fai vida raubiriida mmarammaraa varida fai hama
mmuaavau yaagueeqama varirama kiada faimuaraagakiaaravai. 18 Itaama
vaino Sataango ari seena mmagia maisaiyaatama rapuoonnonno kinai fai
mmarammaraa varida hama mmuaavau yaagueeqama varirama kiada
fai muaraagakiaaravai. Ngia kiaanoo: Beresebuuro ari yaagueeqaivaa ni
mikiai na mmagia maisaiya titaukai kuaanoo, kiaani 19 mo ngii nnaagiai
nuairaiya giaa yaagueeqavaura iya mmagia maisaiya titaani kuaavainnee?
Hama Beresebuuraa yaagueeqaivoono ngii seenaiya tasipaivai. Ivaara
ngia koonnama niiyara yaata utuaa kuaivo kooyaa vainoo. 20 Anutuuqaa
yaagueeqaivo ni tasipaikiai na mmagia maisaiya titaukai kuaavai. Na
itaama iikiauko Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira suaivo vaa ngiiisi
nniivaivee, tiravai.

21 Kiaa kioo kava vo kua voovai mmataama kioo tunoo: Fai vaidi
yaagueeqavoovoonoari suruveevayaummataivaa tukioovainnoarinnau-
vaaradioovainorikioo innamminnamminnaiyauvoyoketaamavainaravai.
22Nnaagiai vaidi yaagueeqa tuanaa voovoononuma innaata rapuoonnonno
inna yaatara kino rikioo muaraagaino fai inna suru veeva yau mmataivaa
ivo yaagueeqama tu kioo vaivaa ravisi varoo inna hoonaiyauvaatama varoo
ari seenaiya yapa mminaravaivee, 23 kiaa kioo tunoo: Gioonna kiaapu
voovoono hama niiyara yoketaivoono inna ni nnammutuaavai. Gioonna
kiaapu voovoono hama ni tasipama ni mmoori varaivoono ni mmooriivaa
tuayanna ruaivai.

Mmagiamaisaivo kava ari varuuvaki variravai
(Matai 12:43-45)

24 Mmagia maisaivo vaidiivaa aakiaivakidiri pikioo vioo koo mmuyai
gaanga yoosinnaiyauvaki ari varinara mmaataivaara buaama roo nuain-
nonno taikio kuminaikio ariita kua tioo tinoo: Fai na kava vara ranee nini
nnau pikiauvaki oro varinaravee, 25 kiaa kioo kava vara ranoo numa taikio
ari nnauvo rupi yamaama kioo funnukama kiaikio 26 mmanna nnauvai
vaikio too ivaki varioo oro seena mmagia maisaiyauvo inna maisaivaa
yaatareera yaaku saivai karasaidiri taaramada vitoo nnikiai iya numa
inna tasipama variaavai. Aa vaidi aavaa aakiaivaki tauraa mmagia maisa
mmuaavai varikio kiisamamaisama varikiai nnaagiai kaayaummagiamai-
saiya innaki variaavo kaayaumaisama varivaivee, tiravai.
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Sirigaira aataru tuanaivaara Yisuuva tiravai
27 Yisuuva itaa kua tuu saivaata gioonna kiaapu kaayauma uuya nuuna

aakiaivakidiri gioonna voovoono kua pinaivaa inna tioo tunoo: I kaano ari
ausaivakidiri i mmata kioo ari nnaamma i mmuuvaara Anutuuqo innara
yoketainoo, 28 tuduu rikioo inna kua sai tunoo: Yo, inna aikioonna kian-
nanoo. MogioonnakiaapuuyaAnutuuqaammayaayaivaa rikiada iikiaiyara
Anutuuqo iyara pinaama yoketainoo, tiravai.

Vaidiiya Anutuuqaa mmoori ari vookarauvaa taaraivaara Yisuunna ya-
parairavai

(Matai 12:38-42)
29 Tuduu gioonna kiaapuuya inna suvuau kiada varuduu Yisuuva vo

kuavai tunoo: Gioonna kiaapu aannamakee variaiya koonnama variaanoo.
Iya ari vookarai mmooriivaa taara iikiaanoo. Anutuuqaa mmoori ari
vookarauvaa nnaaruaa vaidi Yonaava uuvaa roosiivaa iya ivaa nnaasu
taaravai. Fai hama kava voovai taaravai. 30 Fai Na Vaidiivaa Mmaapuuvo
Yonaannanikaraama iinaravai. Nnaaru Ninivee varuu gioonna kiaapuuya
Yonaavauuvaa tooneema fai ngiamakee variaiyaNaVaidiivaaMmaapuuvo
iinaraivaa taaravaivee. 31 Nnaaru kieeta varuu gioonna voovoono tooya
ipunna sainai ngieera ari voopidiri ngioo ngioo vaidi Soromoono tinni
ruaivaasidiri kua rikiaanara nniravai. Na ngii giaa ngii miaunoo. Na aavaki
variauvo Soromoonaa yaatarauvoonongii tasipamavariaunoo. Gioonnaivo
ngieeradiri numa Soromoonaa kuaivaa rikioovaara yapooma Anutuuqo
gioonna kiaapuuya yaparainara suaivaki fai ivoono kua pinaivaa aanna
ngia variaiya ngiiiki yapa kino Anutuuqo irisai maisaivaa ngii minara-
vaivee. 32 Ninivee varuu gioonna kiaapuuya Yonaanna kuaivaa rikiada
ausa hanigiada yoketaama variravai. Na ngii giaa ngii miaunoo. Na aavaki
variauvo Yonaanna yaatarauvoono ngii tasipama variaunoo. Ninivee varu-
uya ausa hanigiada yoketaama varuuvaara yapooma Anutuuqo gioonna
kiaapuuya yaparainara suaivaki fai iya kua pinaivaa aanna ngia variaiya
ngiiiki yapa kikio Anutuuqo irisai maisaivaa ngii minaravaivee.

Mmeekiaivau nookiateeraivaara Yisuuva tiravai
(Matai 5:15; 6:22-23)

33 Hama gioonna kiaapu voovoono toobaivaa subi varoo kuupaivaki
hatauma yapa kiaivai. Hama yavaivaa varoo ivau tuarapuatikama rummua
apu kiaikio vaivai. Gioonna kiaapuuya mmaanaidiri ngiaiya mmeekiaivaa
taateeraivaara ivo toobaivaa varoo kiikoo koovau hirivai. 34 A gioonna
kiaapu voovoono i avuuvoono i mmammaivaara mmeekia roosiivai. I
avuuvo yoketaama taikiai a mmeekiaivau nuairaivaa roosiima yoketaama
nookiannavai. I avuuvo upisiikiai a upisiivaki nuairaivaa roosiima hama
a yoketaama nookiannavai. 35 Ivaara mmeekiaivo iiki vaivaa upisiivoono
rummua apivoora tuqinnama yaata utuanee. 36 Fai mmeekiaivo i aaki-
aivaki suvuaino hamaupisiivo yopeemammeekiaivaa rummua apinaravai.
Toobaivaa subi kiaavommeekiaivo taivaa roosiima i aakiaivaki fai pinaavai
mmeekiaivo taanaravaivee, tiravai.

Yisuuva Farisaiyakiaata kuammaanna kiaa
mmiraiyakiaatama kua pinaivaa yapeeravai
(Matai 23:1-36;Marakaa 12:38-40)

37 Yisuuva itaa kua kiaa taika kiooduu Farisai vaidi voovoono ni tasi-
pama yeenna nnaaneera Yisuunna tuduu inna nnauvaki vioo inna tasi-
pama yeennaivaa nnooduu 38 Farisai vaidiivo tooduu Yisuuva hama ari
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yaakuuvaudiri tauraa finirama kioo kati yeennaivaa nnooduu ivaara
nnikiarairavai. 39 Nnikiarauduu Udaanga Yisuuva inna tunoo: Ngia ngii
pereeta kaapammaanaiyauvaafini kiaavoyoketaivaa roosiimangiimmam-
maiyauvo vaikio ngii aakiaiyauvaki ngiimminnamminnaamaisaiyauvo su-
vuainoo. Ngia gioonna kiaapuuya unnakua kiaa kiada iya hoonahaanaiyau-
vaa ngiingiiiyara ravisi varada maisama variaavai. 40 Ngia yaata duu-
nayavee. Anutuuqo ngii nnabaiyauvaa iima kiaivoono ngii aakiaiyau-
vaatama iivaivee. 41 Fai ngia ngiingii aakiaiyauvaa tuqinnadaida mmin-
naiyauvo ngiiisi vaiyauvaa ngii seena mmanna haipuuya mmikio fai ngii
aakiaammaanaiyauvootama yoketainaravaivee.

42 Boo, ngia Farisai vaidiiya ngii irisai maisaiyauvo vainoo. Ngia kiisa
mminnaa kapikarai takua roosiiyauvaa yaakuuvaitana utida mmuaavai
Anutuuqaani kiadaataida ngia hama safuuma ngiingii seenaiyara tuqin-
neeraida hama Anutuuqaara pinaama mmuduuya ruaanoo. Ii aataru
ivaitana iikiataama vaikiainnaata hama iikiaanoo. Ngia ii aataru ivaitana
iidadaida vo aataruyauvai vaa ngia iikiaiyauvaatama iikiatee.

43 Boo, ngia Farisaiya ngii irisai maisaiyauvo vainoo. Ngia nuunaira
nnauyauvaki vidammaata yoketaiyauvunura nnaasummuduuya rida vari-
aavai. Ngiayoosinnaaakiaiyauvakinookiaani gioonnakiaapuuyangii teeda
kua yoketaivaa ngiiiyara kiaiyauvaara mmuduuya ruaavai. 44 Boo, ngii
irisai maisaiyauvo vainoo. Ngia mmata nnauyauvaa gioonna kiaapuuya
hama teeraida sabi ivau nuairaivaa roosiikiaayavee tiravai.

45Tuduu rikioommoori aataru radudeera vaidi voovoono inna sai tunoo:
Vitaira-o, e itaa kua ti kianna ivo inna kua maisaivaatainna ti kiannanoo,
46 tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Boo, ngia mmoori aataru radudeera
vaidiyavee. Ngii irisai maisaiyauvo vainoo. Vaidiiya kaayau mmuaararai
mminnaiyauvaa vaidi vooya yaapusaiyauvunu kumaata apu kiaivaa roosi-
ima ngia gioonna kiaapuuya mmoori mmuaararaiyauvaa iya mmi kiada
hama ngiengieeta kiisama iya tasipamammuaararai mmooriivaa varaavai.
47Ngii irisai maisaiyauvo vainoo. Ngii rubu tabeeya forofetaiya ruputuduu
putuuyara ngia sikauyauvaadiri iya mmata nnauyauvo yoketaakiaiveera
funnukama yoketaama kiaavai. 48 Iyaano iya ruputu kiooduu ngieenoo
iya mmata nnauyauvaa funnukama kiada ngii rubu tabeeya uuvaa teeda
kiaanoo: Inna aikioovaivee, kiaanoo. 49 Ivaara Anutuuqaa tinniyaa vau
kua yoketaa fafaaraivo vainno tunoo: Na fai forofetaiyaata vaidi ni kuaivaa
varada nuairaiyaatama titanai vikiai fai vaidiiyaano vooya vatada iyara
kua maisaivaa tida ruputikiai putuaaravaivee. Anutuuqoono itaa kua
tiravai. 50 Nnaaru ngiau mmata uu suaivakidiri gioonna kiaapuuya fo-
rofetaiya ruputua rada nnidada aanna makee homo gioonna kiaapuuya
forofetaiya ruputuaanoo. Fai aanna makee variaa gioonna kiaapuuya fo-
rofetaiya ruputuaivaa irisaivaa varaaraivaara nnaaruAnutuuqo fafaarama
kioo kuaivo vainoo. 51 Nnaaru vaidi yoketaa voovai Aveeraa kuminayaa
ruputu kiooduu putuduu ivakidiri iima rada nnidada vaidi voovai Sakari-
aasaa ruputu kioovaa irisaivo fai ngiiiki vainaravai. Iya nuunaira nnau
pinaivaki vuduu yeena tapi Anutuuqaara hudeeraivo sainai vauduu vo
atau yoketaa tuanaa nnau voovai sainai vauduu iya vuutaivaki Sakariaasaa
ruputu kieeravai. Na ngii giaa ngii miaunoo. Ruputu kiooduu putuuvaa
irisaivaa aannamakee variaa gioonna kiaapuuya varaaravaivee.

52Boo, ngiammoori aataru radudeera vaidiyavee. Ngii irisaimaisaiyauvo
vainoo. Ni kuaivaa rikiada tinni yoketaa vareera aataruuvo sipuuvaa
roosiivai. Ngia hama ngii kuataikiaida hama kuaivaara kiivaa varada
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gioonna kiaapuuya kuaaree kiaiya sipu rairayaama ngieenoo aataruuvaa
uuda rammuaavaivee, tiravai.

53-54 Yisuuva itaa kua kiaa kioo ii nnau ivaa pikioo vioo varuduu mmoori
aataru radudeera vaidiiyaata Farisai vaidiiyaatama ngiari ausaiyauvo
kaayauma nnannatooduu Yisuuva haruruoo kua voovai koonnama tinai
iya kua pinaivaa innaki yapaaraivaara ari vo kua ari vo kuaiyauvaara
yaagueeqama inna yaparairavai.

12
Yisuuva unnakua tuuvaara ooqoo tiravai
(Matai 10:26-27)

1 Yisuuva itaama Farisaiyaata kua tuu suaivaki kaayakaayau gioonna
kiaapuuya nuunaida varuduu hama iya diaara mmaataatauduu ngiari
seenaiya yukuuyauvunu diravai. Dida vauduu Yisuuva iya tasipama numa
dioo vainno ari ngiaammuauya kiaa mmioo tunoo: Ngia vaidi Farisaiya
puuqaira yeenna roosiikiaiyara tuqinnama haitatuukiatee. Iya unnakua
kiaa iira aataruuvaara na itaa kua kiaunoo. 2Mmuakiaa mminnaiyauvaa
rummua apu kiaiyauvaa fai rabara kino kooyaa vainaravai. Mmuakiaa
mminnaiyauvo hataumaki vaiyauvo fai kooyaa vainaravai. 3 Itaama vaikiai
ngia upisiivaki hauma kiaa kuaivo fai gioonna kiaapuuya kooyaa ikian-
naivau rikiaaravai. Ngia nnau aakiaiyauvaki vida sipuuyauvaa rau kiada
ngiingii yaataki ngiingii yaataki murumuru kiaa kuaiyauvaa fai gioonna
kiaapuuya yoosinna vuutaivaki aayanna reeda kooyaa kiaaravaivee.

Dee vaidivaara ngia aatuukiaarannee
(Matai 10:28-31)

4 Ni seenayaso, na ngii giaa ngii miaunoo. Gioonna kiaapu vooya
ngii mmammaiyauvunu ruputikiai putuaaraivaara sa aatuukiatee. Ngia
putikiai fai iya hama yopeema kava mmoori maisaivaa ngii miaaravai.
5Anutuuqaara nnaasu aatuukiateera na ngii giaa ngii miaunoo. Ivoono ngii
ruputinai ngia putikio fai ivoono ikia aakiaivaki ngii yapaanaree tioo fai ngii
yapaanaravaivee. Kutaa na ngii giaa ngii miaunoo. Innara aatuukiatee.

6 Ngia taara sikau kiisakiatatana kiada fai ngia ngiaamma kiisa siganna
roosii yaaku saivai varaaravai. Anutuuqo hama iyauvaara vueennainno
voovai pikiaivai. 7Ngii kieeta yaasiiyauvaa Anutuuqo yaaruoo mmuaavai
mmuaavai taivai. Sa aatuukiatee. Anutuuqo ngiiiyara yaata utiraivoono ivo
kaayau ngiaamma siganna roosiikiaiyauvaara yaata utiraivaa yaataraivai.

Gioonna kiaapuuya Yisuunnara kooyaa
kiaa kookieera kuavai
(Matai 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8Na ngii giaa ngii miaunoo. Gioonna kiaapu voovoono ari seena gioonna
kiaapuuya avuuyauvunu dioo vainno kooyaa tinara: Na aanna Yisuunna
nnaagiai nuairaivovee, tinai fai Na Vaidiivaa Mmaapuuvo Anutuuqaa
aangeraiya avuuyauvunu diee vaina innara kooyaa tinara: Inna ni nnaagiai
nuairaivovee, tinaravai. 9 Gioonna kiaapu voovoono ari seena gioonna
kiaapuuya avuuyauvunu dioo vainno niiyara ooqoo tinai fai yapooma Anu-
tuuqaa aangeraiya avuuyauvunu Na Vaidiivaa Mmaapuuvo innara ooqoo
tinaravai.

10Gioonna kiaapu voovoonoNaVaidiivaaMmaapuuvaaramaisavaivee ti-
ivaa faiAnutuuqo ivaa rugaanaravai. GioonnakiaapuvoovoonoMmannasa
Yoketaivaaramaisavaivee tiivaa fai Anutuuqo hama ivaa rugaanaravai. Fai
tupatupaa vainaravai.
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11 Yapooma gioonna kiaapu vooyaano fai ngiari nuunaira nnauyauvaki
ngii vitada ngiari kieetaiya avuuyauvunu kua pinaana ngii yapa kikiai
sa ngia iya sai kiaara kuaiyauvaara kaayauma yaata utuatee. 12 Fai ii
suai ivaki Mmannasa Yoketaivo ngia sai kiaara kuaiyauvaa ngii giaa ngii
minaravaivee, tiravai.

Hoona suvuau kumimaka vaidiivaara Yisuuva tiravai
13 Tuduu gioonna kiaapuuya nuuna aakiaivakidiri vaidi voovoono Yisu-

unna tunoo: Vitaira-o, ni napoova vaa putikio ni vaavova ari nnaasu
hoonahaanaiyauvaa varainoo. Eenoo tino too saiyauvai nimiaivee, 14 tuduu
rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Boo, ni vaidivai. Hama na kua pinaivaa
radudeera vaidivai diauvaivee. Hama na ngii mminnaiyauvaara diee vaina
itaqitaama yapaateera kiaunoo, 15 kiaa kioo gioonna kiaapu mmuakiaaya
tunoo: Ngiingii variraivaara tuqinnama yaata utuatee. Sa mmuakiaa
mminnamminnaiyauvaara teekio ngii varaataakiaiyauvaara yaata utua-
tee. Gioonna kiaapu voovoono hama kaayau mminnamminnaiyauvaa
varaanaraivaara varivaivee. Fai ivo kaayau hoonahaanaiyauvaa varano
iyauvoono hama varira tuanaivaa yopeema inna mminaravaivee, 16 kiaa
kioo Yisuuva mmatayaa diaa mminnaivaudiri mmataama kioo tunoo:
Vaidi voovoono kaayau hoona suvuaivoonommoori varaikio yeennaiyauvo
kaayauma kaanaivai. 17Kaanaikio too ivo yaata utuoo ariiyara tinoo: Hama
ni yeenna iiraiyauvaa yapaanarannaunnaatainoo. Nadataama iikiaunnee?
18 Inna aikioo, fai na ataama iinaravai. Ni yeenna yapau nnauyauvaa
havarata kiee fai pinaa nnauyauvai heekaanaravai. Heeka kiee ivaki ni
yeennaiyauvaata ni hoonahaanaiyauvaatama yapaanaravaivee. 19 Fai na
itaama iina niniiyara tinara: Na vaidi yoketaavaivee. Mminnamminnaa
yoketaiyauvo ni suvuainoo. Fai vo nuanu vo nuanu hamana pinaammoori-
iyauvaa varaanaravai. Fai na kati variee nnoori nnee yeenna nnee sirigaina
varinaravaivee, tinaravai. 20 Ivo yaata utuoo itaa kua tiivaara Anutuuqo
inna tinoo: A yaata duunakuavee. Fai aa heena aavaki a putinaravaivee.
Mo a putino gioono aamminnaa a yapa kiaanna aayauvaa varaanarannee?
21 Yisuuva ii kua ivaa kiaa taika kioo tunoo: Gioonna kiaapuuya kaayau
mminnamminnaiyauvaa ngiariini yapa kiaiya ii vaidi ivaa roosiikiaayavee.
Iya mmatayaa diaa mminnaiyauvaa ngiariini yapaavovo suvuaikiai iya
Anutuuqaa avuuvau kumina tuanaaya variaavaivee, tiravai.

Anutuuqaa kuaivaa yoketaama rikiaateera Yisuuva tiravai
(Matai 6:25-34)

22 Yisuuva itaa kua kiaa kioo ari ngiaammuauya tunoo: Itaama vaiki-
aina na ngii giaa ngii miaunoo. Sa pinaama ngiengie mmatayaa vari-
raivaara yaata utida sa ngiengie yeenna nnaaraivaara kaayauma yaata
utuatee. Sa ngia uyira rairaiyauvaa ngiingii mmammayaa uyuaaraiyau-
vaara kaayauma yaata utuatee. 23Hama ngia yeenna nnaaraivaara nnaasu
variaavai. Hama ngia ngiingii mmammaiyauvunu funnukakiaaraivaara
nnaasu ngiimmammaiyauvo vaivai. 24Ngia ngiaammakuangedaiyauvaara
yaata utuatee. Iya hama vuayeennaiyauvaa hau utida tau ruaa rada ngiari
yeenna yapeera nnauyauvaki yapa kiaavai. Anutuuqoono yeennaiyauvaa
iya mmiivaivee. Anutuuqo ngiiiyara tuqinneeraivoono ngiaasukuaiyara
tuqinneeraivaa yaataraivai. 25-26 Ngiiikidiri deevoono ari varinaraivaara
pinaama yaata utuoo oro hayu yapaanarannee? Hama yopeemavee. Ii ngia
yaata utida ngiingii variraivaa hayu yapaaravee kiaa kua ivo kiisakiatavee.
Mo ngia hama aikiooma ii kiisa kua ivaa iirama kiada aaniira ngia pinaa
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mmoori ari vookaraiyauvaara pinaama yaata utuaarannee? 27Ngia tuqin-
nama mauraiyauvo mmatayaa uriiyauvaara yaata utida rikiaatee. Hama
iyauvo vaidi ti roosiima ngiari uyira rairaiyauvaa iima kiada variaavai.
Iyauvo kati ari mmaara urikiai iyauvaa taavo yoketaivai. Na ngii giaa
ngii miaunoo. Itaamamauraiyauvo urikiai iyauvaa taavo yoketaiyauvoono
nnaaruaa vaidi kieetaivaa nnutuuvo Soromoono ari mmammayaa uyira
raira ari vookarauyauvaa uyu kiaiyauvaa yaatara kiaivai. 28Ngia kiisama
Anutuuqaara kutaavaivee kiaiyaso, Anutuuqo maura ikiauyauvaa yapa
kiaikio makee urikiai turau vaidiiya hamuku kiada ikia mmuturuaaraiyau-
vaara ivo tuqinnaivai. Ivo mauraiyauvaa itaama tuqinnaineema ngii-
iyaraatama tuqinnaanaravai. Ngiimmammayaauyira rairaiyauvaangiimi-
naraivaara ngia aaniira kaayaumayaata utuaannee? Fai ngiiminaravaivee.
29 Dee nnoorivai nnaarannee? Dee yeennavai nnaarannee? Ivaara sa
pinaama yaata utuatee. Sa ngia airi yaata utuatee. 30Vaidi hamaAnutuuqaa
kua rikieeraiya iimminnaa iyauvaa varaaraivaara pinaamayaata utuaavai.
Ngii variraivaki iimminnaa iyauvohameetaivaaravaangii Gioova rikiaivai.
31 Sa iyauvaara yaata utuatee. Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivaa
varaaraivaara tauraa yaata utuatee. Fai itaikio Anutuuqoono ii mmuakiaa
mminnaa iyauvaatama ngii minaravaivee.

Yisuuva ngiau aapu vaumminnaa yoketaiyauvaara tiravai
(Matai 6:19-21)

32Ngia ni puara sipisiipaiya roosiikiaiya sa aatuukiatee. Fai ngii Gioova
ngiiiyara yoketainno gioonna kiaapuuyara diraivaa ngii minaravai. 33Ngii
mminnamminnaa mmuakiaayauvai varada oro vaidi vooya mmida irisai
sikauyauvaavaradaorommannahaipugioonnakiaapuuyammiatee. Ngiau
aapu vai mminnaa hama taikaanaraiyauvaara nnaasu yaata utida iyau-
vaara mmoori varaatee. Ngiau aapu vai mminnaiyauvo fai hama raubiri-
inno taikaanaravai. Hama vaidiiya numa iyauvaa mmuara varaaravai. Fai
hama kegenaiya iyauvaa hatoka nnaaravai. 34 Gioonna kiaapu voovoono
mmatayaa mminnaivaara mmuduuya ruoo fai ivaara nnaasu yaata utinar-
avai. Gioonna kiaapu voovoono ngiau aapu vai mminnaivaara mmuduuya
ruoo fai ivaara nnaasu yaata utinaravai.

Mmoori vareeraiya vaa teerama kiaiya roosiima variatee
35Mmoori vareera ngiaammuauya ngiari mmoori varaivaara ngiari bu-

ruqaiyauvaa uyu supugiaa kiada toobaiyauvaa subi teerama kiada vari-
aaneema ngieeta itaqitaama teerama kiada variatee. 36 Mmoori vareera
ngiaammuauya iya nnoonnaivo yaapeeri buusaivakidiri nnaa kioo nni-
naraivaara faannakiaaneema ngieeta faannakiatee. Ivo ngioo sipuuvau
rinai iya akiairainai innara hatuaaraivaara iya faannakiaavai. 37Mmoori
vareerangiaammuauya iyannoonnaivonninai teeda fai iya avu teeda vaida
innara teerakiaiya fai yoketaama variaaravai. Na kua kutaavai ngii giaa
ngii miaunoo. Iya itaikio too fai ivoono ari buruqaivaa uyu supugiaa kioo
tinai nnikio too yeennaiyauvaa iya mminaravai. 38Fai ivo heena tammaaki
nninarannee? Vara kakaraa akua tino nninarannee? Fai ngioo teenai
vaa iya teerama kiaiya yoketaama variaaravai. 39 Aa kua aavaa rikiaa-
tee. Vaidi voovoono nnauvaki mmuara vareera vaidiivo nninara suaivaa
nnau nakaaraivo rikioo avu taitiri. Mmuara vareera vaidiivo ivaki ngioo
hama yopeema sipuuvaa rukaitu kioo ngioo vioo mminnamminnaiyauvaa
mmuara varaitirivee. 40 Ivaaraida mmuaanaa teerakiatee. Hama ngia
rikieera teera suaivaki Na Vaidiivaa Mmaapuuvo fai kava tiinaravaivee,
tiravai.
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YoketaammooriivaatamaisammooriivaatamavareeraiyaraYisuuva tira-
vai

(Matai 24:45-51)
41 Tuduu rikioo Petorooso inna sai tunoo: Udaanga-o, a ii mmatayaa

diaa mminnaivaudiri mmataama kiee kianna kua ivaa tiiyara nnaasu kian-
navainnee? Vara mmuakiaa gioonna kiaapuuyaraatama kiannavainnee?
42 tuduu rikioo Yisuuva tunoo: Dee mmoori vareera ngiaammuauvoono
tinni yoketaivaa varoo ari mmooriivaara hama pikieerainno mmannam-
manna yaagueeqama nnaasu iinnee? Itaama ii ngiaammuauvaa vaidi
nnoonnaivo kieetavai inna yapa kiaikio inna nnauvaara haitatuunno seena
ngiaammuauya yeenna nneera suaivaki yeennaiyauvaa duuyama kioo iya
mmiivai. 43 Ivo itaama varikio nnoonna vaidiivo ngieeradiri vara ranoo
numa ari nnauvaki taikio homo yoketaama mmoori varoo varikio too
ngiaammuauvaara inna yoketaivai. 44 Na kua kutaavai ngii giaa ngii mi-
aunoo. Ii ngiaammuau ivaa vaidi nnoonnaivoono ari hoonahaanammuaki-
aayauvaara haitatuura ngiaammuauvai inna yapaanaravai. 45 Fai iqii
ngiaammuau ivoono hama itaama iirama kioo ariiyara yaata utuoo tinara:
Nnoonnaivo hokoba suai ipi varioo hama akiairaama nninoo, kiaa kioo
ari seena kiaatanna ngiaammuauya ripiinno ruputuoo pinaa yeenna nnoo
nnoori kapikaraivaatama nnoo kumimakainno varinono 46 yapooma hama
ivo rikioo teera suaivaki nnoonnaivo ngioo inna ruputu rutaka kagaari kino
ivo vaidi mmoorira haunninniiraiya variraivaki kuanaravaivee.

47 Ngiaammuau voovoono ari nnoonnaivo tii kuaivaa vaa arinaima
rikioonnaata vioo inna kuaivaa pikioo hama ivo tii mmooriivaa iinno teer-
ataarairama kioo fai nnoonnaivo irisaivaa pinaama inna ripiinaravai. 48Vo
ngiaammuau voovoono hama tuqinnama ivo tii kuaivaa rikioo arinaidiri
sabi ivo tii mmooriivaa iinno koonnama kino fai nnoonnaivo irisai kiisama
inna ripiinaravai. Vaidi voovoono vaidi voovai pinaa mmooriivaa inna
mminaree kiaa ivo aikiooma iikiaiveeraivaara arinaima taa kioo rikiaa
kioo inna mmino too yaagueeqama mmooriivaa varaivee. Ivo pinaa ari
vookarai mmooriivaa inna mmino too yaagueeqama kioo mmooriivaa ari
vookaraama varaivee.

Yisuuva mmatayaa tuuvaara gioonna kiaapuuya nnammutuannammu-
tuaa iiravai

(Matai 10:34-36)
49 Rapiraivo ikiaivaa roosiima mmataivau vakiaiveeraivaara na tiiravai.

Ii rapira ivo ikiaivo teerayaama akiairaama taanaraivaara ni yoketainoo.
50 Mmamma nniitaraivo nnoori apiraivaa roosiima fai na varaanaravai.
Hama na vareera homo variauko ni ausaivo mmuaararainoo. 51Ngia yaata
utuaani na gioonna kiaapummatayaiya ausa nuufaivaa mminaraivaara na
tiiravainnee? Hama na ivaara tiiravai. Na ngii giaa ngii miaunoo. Iya
hama ausa nuufaivaa tasipama mmuaavau varirama kiada iya mmaram-
maraama variaivaara na tiiravai. 52Aanna na variau suaivakiaata nnaagiai
suaivakiaatama fai mmuaa nnauvaki yaaku saivai variaiya fai taara yaata
utida taaravoomaano voovau varikiai taaramaano voovau variaaravai.
53 Iya mmarammaraama varida fai kookiaiya voovau varikiai mmaapu-
uya voovau variaaravai. Kaanokiaiya voovau varikiai iya raunnaapuuya
voovau variaaravai. Nnaaputuuya voovau varikiai ngiari nnaaputuuya
voovau variaaravaivee, tiravai.

Yisuunna oyaivaara hama iya tuqinnama rikieeravai
(Matai 16:2-3)
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54 Yisuuva itaa kua kiaa kioo vo kuavai gioonna kiaapu kaayauya kiaa
mmioo tunoo: Ngia namaivo rau kiaikiai teeda akiairaama kiaanoo: Kiisa
suai vatiivo rinaravee, kiaavo vatiivo ruaivai. 55 Ngia taavo ooruruuvo
utikio ngiauvo rupikiai teeda kiaanoo: Inna suaivo taanara iinoo, kiaavo
suaivo taivai. 56 Ngia huoobavainna unnakua nnaamuru tuanaayavee.
Ngia ngiau mmataivaa teeda suaivo taanaraivaara arinaima teeda vatiivo
ruanaraivaara arinaima taavai. Mo ngia aanna makee ta variaunna suai
aavaki hama tuqinnama teeda hama ni oyaivaara arinaima rikiaavai.

Vaidiivo kua pinaana i yapaana tinai rikiee
innaata kua tiee safuukianee
(Matai 5:25-26)

57 Ngia aaniira hama ngiengieenoo ngiingii kuaivaa kiaa safuuma ki-
ada variraidaida kua pinaivaara dira vaidiivaasi kuaannee? 58 Fai vaidi
voovoono kua pinaivaa iiki yapaanee kiaa i vitoo kua pinaivaara diraivaasi
vivoora aataru tammaivaudiri innaata kua tiee safuuma kiaanee. A hama
itaino fai ivo i vitoo kua pinaara diraivaasi vino fai ivoono oovi nnauvaara
haitatuura vaidiivaa i mmino rikioo fai ivoono i vitoo oovi nnauvaki i
yapaanaravai. 59 Na i kiaa i mmiaunoo. Fai a ivaki variee irisaivaa inna
mmiee mmiee kiisa vookiata hama mmirama kiee fai mmannammanna
oovi nnauvaki variee mmi taika kiee mmaanai tiee kuanaravaivee, tiravai.

13
Hama fai ngia ngii mminnamminnaamaisaiyauvaa
pikieerama kiada fai ngia putuaaravai

1 Karirayaa vaidiiya puaraiyauvaa kati Anutuuqaara ruputu hudooya
ngiari mmooriivaa iida varuduu rikioo kieeta vaidi Piratuuso ari ngiaam-
muauya titooduu vida vooya ruputuduu putiravai. Yisuuva gioonna kiaa-
puuyaata kua tuu suaivaki vooyaano ii mmayaaya ivaara Yisuunna kiaa
mmiravai. 2 Kiaa mmuduu rikioo Yisuuva iya tunoo: Ngia yaata utida
kiaanoo: Karirayaa vaidiiya Piratuuso itaama ruputuuya mminnammin-
naa maisaiyauvo seena Karirayaa gioonna kiaapuuya mminnamminnaa
maisaiyauvaa yaatarainoo. Iya kaayau mmamma nniitaroo maisauvaa
varoovaara ngia yaata utida itaa kua kiaannee? 3Na ngii giaa ngii miaunoo.
Hama iya mminnamminnaa maisaiyauvo mmuakiaaya mminnamminnaa
maisaiyauvaa yaataraivai. Fai ngia hama ngiingii mminnamminnaa mai-
saiyauvaa pikiada hanigiada yoketaama varirama kiada fai iya putuneema
ngieeta putuaaravee. 4 Yoosinna Siruaama vau nnauvo havarata roo
vaidi yaakuuvaitana yuku saivai sainaidiri taaravooma ruputu kiooduu
putuu mmayaayaivaara yaata utuatee. Ngia ivaara yaata utida kiaanoo:
Iya gioonna kiaapu Yerusareema variaiya yaatarada maisamaisama vari-
aayaveeda kiaannee? 5 Na ngii giaa ngii miaunoo. Hama iya mmin-
namminnaa maisaiyauvo mmuakiaaya mminnamminnaa maisaiyauvaa
yaataraivai. Faingiahamangiingiimminnamminnaamaisaiyauvaapikiada
hanigiada yoketaama varirama kiada iya putuneema fai ngieeta putuaara-
vaivee, tiravai.

Yisuuva nnaammuayaivo hama iira vauvaammataama kioo tiravai
6Kiaa kioo Yisuuvammatayaa diaamminnaa voovaudirimmataama kioo

gioonna kiaapuuya tunoo: Vaidi voovoono vuaina mmooriivaki nnaam-
muayaivaa roosiivaa utu kiaikio urikio too oro iiraivaara buainnonno taikio
kuminaivai. 7 Kuminaikio rikioo vaidi mmoorira haitatuuraivaa tinoo:
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Taanee. Taaravooma nuanu na numa aa nnaammuaya aavaki iiraivaara
buainana tauko kuminainoo. Hanaa rakammua ree kagaari kiaanee. Mo
aaniira ivo uruoo kuminayaa mmataivaa nnammariivaa varainnee? 8 tikio
rikioo mmoorira haitatuura vaidiivo inna sai tinoo: Nnoonna-o, mmuaa
nuanuvai pikinai tee na mmataivaa hanuu kiee puara naaraivaa hakua
ree ivaa oyaivaki yapaanaravai. 9 Yapa kino rikioo iiraivo vaino too ti
yoketainaravai. Hama iiraivo vainai tee inna aikioo hanaa rakammua ree
kagaari kiaanee. Yisuuva itaa kua tiravai.

Yisuuva gioonnaivaammookaivo umaagauvaa tuqinneeravai
10 Kati varira suai voovaki Yisuuva nuunaira nnauvaki vioo mmayaaya

yoketaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmioo varuduu 11 gioonna voovoono
mmagia maisaivo numa innaki varuduu yaakuuvaitana yuku saivai
sainaidiri taaravooma nuanu ivo ari vookarau pinaa nniitaroovaa
varooduu mmookaivo umaagauduu hama yopeema mmookaivaa radudoo
safuuma nuauvoono ivaki variravai. 12 Ivaki varuduu Yisuuva inna too
tunoo: Gioonna-o, makee i nniitaraivo taikaivee, 13 kiaa kioo innayaa ari
yaakuuvaitana utuu saivaata mmookaivaa raduda kioo Anutuuqaara
kua yoketaivaa tiravai. 14 Tuduu rikioo nuunaira nnauvaara dira
vaidiivo Yisuuva kati varira suaivaki gioonnaivaa tuqinnoovaara inna
nnannateeravai. Inna nnannatooduu ivo gioonna kiaapuuya tunoo: Yaaku
saivai karasaidiri mmuaa suaivaki nnaasu ta mmoori varaunnavai. Ii suai
iyauvaki nnaasu nnikio vaidiivo ngii nniitaraiyauvaa tuqinnaanaravai.
Sa kati varira suaivaki ngii nniitaraiyauvaara ngiatee, 15 tuduu rikioo
Yisuuva inna tunoo: Ngia huoobavainna unnakua nnaamuru tuanaayavee.
Ngia mmuakiaaya kati varira suaivaki ngii puara nnauyauvaki vida
puara burimakau togiiyauvaatama rakuasaa kiada vitada oro nnooriivaa
mmiaavaivee. 16Aa gioonna aavo Aaparahaamaa oyaivakidiri diitai aavaa
Sataango nniitareera maisaivaa yeena rau kiaivaa roosiivai inna mmikio
yaakuuvaitana yuku saivai sainaidiri taaravooma nuanu taika kioo itaama
varivai. Mo kati varira suaivaki na inna nniitaraivo yeena roosii rau kiaivaa
na tino taikaanarannee? Vara hama na tino taikaanarannee? 17 tuduu
rikiada Yisuunna ari nnammutuaiya iva tuu kuaivaara iya mmamma
maisauduummuakiaagioonnakiaapuuyaYisuuvauummoori yoketaivaara
sirigairavai.

Yisuuva uru kiisamasateeraivaudiri
mmataama kioo tiravai
(Matai 13:31-32;Marakaa 4:30-32)

18 Yisuuva tunoo: Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivo inna aaniivai
roosiivainnee? Na dee mmatayaa diaa mminnaavaudiri mmataama kiee
ngii giaa ngii minarannee? 19 Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivo uru
kiisakiata nnaammuaya uruuvaa roosiivaa nnutuuvo masateeraivaa roosi-
ivai. Vaidi voovoono ii uru ivaa varoo ari mmooriivaki rututuooma kiaikio
uruoo yatarivai diivai. Dikiai ngiaammaiya numa inna hammaraiyauvaki
ngiisaiyauvaa heeka kiada vakiaavaivee, tiravai.

Yisuuva puuqaira yeennaivaammataama kioo tiravai
(Matai 13:33)

20 Yisuuva itaa kua kiaa kioo kava iya yaparainno tunoo: Dee mmatayaa
diaa mminnaavaudiri na mmataama kiee Anutuuqo gioonna kiaapuuyara
diraivaara ngii giaa ngii minarannee? 21 Anutuuqo gioonna kiaapuuyara
diraivo puuqaira yeennaivaa roosiivai. Gioonna voovoono ii yeenna ivaa
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varooparavuaa saaba taaravoomaivaki hanigiaanigieemakioo yapa kiaikio
vainno eyommaavai puuqaivaivee, tiravai.

Yisuuva keegia kiisaivaara tiravai
(Matai 7:13-14,21-23)

22 Yisuuva itaa kua kiaa kioo vioo nnoonna yoosinnaiyauvakiaata kiisa
yoosinnaiyauvakiaatama nuainno varioo mmayaaya yoketaivaa gioonna
kiaapuuya kiaammiaa roo nuainnonno Yerusareema kuanee kiaa aataruu-
vau vuduu 23 gioonna kiaapu voovoono inna yaparainno tunoo: Udaanga-
o, Anutuuqo kiisa gioonna kiaapuuya nnaasu vitoo aataru yoketaivau ya-
paanarannee? tuduu rikioo iya tunoo: 24 Keegia kiisaivaki kuaaraivaara
mmannammannayaagueeqama iikiatee. Nangii giaangiimiaunoo. Kaayau
gioonna kiaapuuya ivaki kuaaree kiaa kiada fai hama yopeema ivaki kuaar-
avaivee.

25Nnau nakaaraivo diitoo sipuuvaa rau kinai ngia oro mmaanaivau dida
vaida sipuuvau rida kiaara: Udaanga-o, sipuuvaa tiini hatuaanee, tikio fai
ivo sai tinara: Ngia deepidiriida ngiaannee? Hama na ngii yoosinnaivaa
tauvaivee, 26 tinai fai ngia sai kiaara: Mo ta i tasipama yeenna nnooriivaa
nnaunnani a ti yoosinnaivaki nuainna mmayaayaivaa ti kiaa ti mmian-
nakuavee, 27 tikio rikioo fai ivo ngii sai tinara: Ngia deepidiriida ngiaan-
nee? Na ngii giaa ngii miaunoo. Hama na ngii yoosinnaivaa tauvaivee.
Ngia maisa mmooriivaa iira nnaamuruyavee. Ngieera kuatee. Fai nnau
nakaaraivo itaa kua tinaravaivee. 28 Yapooma fai nnaaru varuu vaidiiya
Aaparahaamo Isaako Yakoopainna mmuakiaa forofetaiyaatama Anutuuqo
gioonna kiaapuuyara dira yoosinnaivaki varikio Anutuuqo ngii ooqoo tinai
ngiammaanaivarida teekiongiinnannateenai faingiingii avaiyauvaahaku-
tikio ngii ausaiyauvommuaarareenai rataaravai. 29Suai raari raipidiri suai
haatapaipidiri tooya sai tooya sainaidiri ngiaagioonnakiaapuuyaAnutuuqo
iyaradira yoosinnaivaki varida yeennannaaravai. 30Makee gioonnakiaapu
vooya nnaagiai variaiya fai tauraa variaaravai. Gioonna kiaapu vooya
makee tauraa variaiya fai nnaagiai variaaravaivee, tiravai.

Yisuuva Yerusareemaiyarammuduuya riravai
(Matai 23:37-39)

31 Tuduu mmuai suaivaki vaidi Farisai vooya numa Yisuunna tunoo:
Herooto i ruputinai putinaraivaara rikiee aa yoosinna aavaa pikiee ai yaatu
kuanee, 32 tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Oro vaidi avaikarai fai
mmararaa roosiivaa kiaa mmida kiatee: Na makeennaata turaunnaata
mmagia maisaiyauvaa titanai vikiai nniitaraiya tuqinnee dita fai na ni
mmooriivaa iima taika kiaanaravaivee, kiatee. 33 Ivo ni ruputinara tinain-
naata na makeennaata turaunnaatama ditaata nene rikiau aataruuvau
kuanaravaivee. Hama dee yoosinnavaki vaidiiya forofetaiya ruputuaavai.
Yerusareema ivaki nnaasu iya ruputuaavai. Fai vo yoosinnavaki ruputikio
hama yoketainaravai. Koonnainaravai.

34 Boo, gioonna kiaapu Yerusareemaiyaso, ngia forofetaiya ruputuaani
putuaani gioonna kiaapu Anutuuqo ngiiisi titeeraiya ngia sikauyauvaadiri
habati kiada ruputuaani putuaavai. Kakaraakaanaivoari nnaakaraiyauvaa
rupi nuunama ari haayaivaadiri rummua apineema na airineetu ngii rupi
niniisi nuunainee kiaukai ngia niiyara ooqoo kiaavai. 35Rikiaatee. Vaa ngii
nuunaira nnau pinaivaa Anutuuqo pikiaikio mmanna nnauvai vainoo. Na
ngii giaa ngii miaunoo. Fai ngia hama kava ni taaravai. Fai yapooma ngia
niiyara kiaara: Udaangaivo titooduu tuuvo nninaraivaara Anutuuqo innara
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yoketaakiaivee, kiaa kiada fai ngia kava ni taaravaivee. Yisuuva itaa kua
tiravai.

14
Yisuuva vaidi nniitaroovaa tuqinneeravai

1 Kati varira suai voovaki Yisuuva vaidi Farisai kieeta voovai nnauvaki
vioo yeennaivaa nnoo varuduu teeda gioonna kiaapuuya inna puru varida
teeda vauduu 2 vaidi voovoono inna yuku yaakuuvo yootoovo Yisuunna
avuuvau variravai. 3Varuduu too Yisuuva kuammaanna kiaammira vaidi-
iyaata Farisaiyaatama yaparainno tunoo: Ti mmaanna tuu kua aataruuvo
dataa kuainno tiinnee? Fai ta kati varira suaivaki vaidi nniitaraivaa tuqin-
naarannee? Vara hama tuqinnaarannee? 4 tuduu rikiada iya kua seemuaa
variravai. Kua seemuaa varuduu Yisuuva vaidi yuku yaakuuvo yootoovaa
vitoo tuqinnama kioo titooduu viravai. 5 Vuduu too Yisuuva iya tunoo: Fai
ngiiikidiri vaidi voovoono kati varira suaivaki inna mmaapuuvonnee vara
inna puara burimakauvo doofa nnooriivaki tuoo vino rikioo fai aikiooma
ivoutu raririimakati naatauvauyapaanarannee? Vara toopikiaanarannee?
Fai ivoutu raririimakati naatauvauyapaanaravee, 6 tuduu rikiada iyahama
yopeema inna kuaivaa sai tiravai.

Iya nuunaida buusa nneeraivaara Yisuuva tiravai
7 Yisuuva yeenna nneera suaivaki gioonna kiaapu vooya ngiariiyara

nnaasu yaata utida mmaata yoketaiyauvunu varuduu too mmatayaa diaa
mminnaa voovaudiri mmataama kioo mmuakiaaya tunoo: 8 Gioonna ki-
aapu voovoono yaapeeri yeenna nneera suaivaki aiyara aayanna tinai sa
oro mmaata yoketaivau tauraa varianee. Buusa nakaaraivo vaidi voovai
nnutuuvo pinaavai vaivaara aayanna raanara iinainnaata a tauraa oro
mmaata yoketaivau varinarainnoo. 9Fai a varino buusa nakaaraivo numa i
tinara: Tieevino rikioovaidinnutuuvopinaavai vaivoaavauvariaivee, tinai
fai a tieemmeennaagiaimmaataivau oto varino immammamaisainaravai.
10 Buusa nakaaraivo aiyara aayanna tinai rikiee oro nnaagiai mmaataivau
varino rikioo fai buusa nakaaraivo numa i too tinara: Ni vaidi-o, diitee
numa aa mmaata yoketaa aavau varianee, tinai rikiada fai mmuakiaa
gioonna kiaapu ivaki variaiya aiyara yoketaavee kiaaravai. 11 Gioonna
kiaapu voovoono ariiyara mannaka tiivaa fai Anutuuqo inna vitoo aduoo
yapaanaravai. Fai gioonna kiaapu voovoono tirooma varioo hama ari
nnutuuvaa aruoo yapaivaaAnutuuqo vitoo aruoo yapaanaravaivee, tiravai.

12 Kiaa kioo vaidiivo ari nnauvakira inna maavee tuuvaa tunoo: Fai a
buusaivaa iinna sa ai seenaiyaraata ai kata vayaiyaraatama ai oyaiyaraata i
seenahoonasuvuakuaiyaraatamaaayannakianee. Fai a iyaraaayanna tinai
i yeennaiyauvaa nnaa kiada irisaiyauvaa i mmikiai fai a ivaudiri irisaivaa
varaanarakuavee. 13 Fai a buusaivaa iinna mmanna haipuuyaraata vaidi
yuku yaaku maisakiaiyaraatama mmudannarakiaiyaraata avu huruutaki-
aiyaraatama aayanna tinai numa nnaatee. 14 Iya hama yopeema irisaiyau-
vaa immiaaraivaara faiAnutuuqoaiyarayoketainaravai. Yapoomagioonna
kiaapu ausa hanigieeraiya putuaiyauvakidiri diitaara suaivaki Anutuuqo
irisai yoketaivaa i mminaravaivee, tiravai.

Yisuuva buusa pinaivaudiri mmataama kioo tiravai
(Matai 22:1-10)

15 Tuduu rikioo vaidi voovoono Yisuunna tasipama yeenna nnoovo inna
kuaivaa rikioo inna tunoo: Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira yoosin-
naivaki fai gioonna kiaapu voovoono yeenna nnaanaraivaara Anutuuqo
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kaayauma innarayoketainaravaivee, 16 tuduurikiooYisuuva inna sai tunoo:
Vo suai vaidi voovoono buusa pinaivaa iima kioo gioonna kiaapu kaayau-
yara aayanna tiivai. 17 Aayanna tikio rikioo buusa nnaara suaivo vainima
vaikio rikioo vaa tauraa aayanna tiiyara ivo ari mmoori vareera ngiaam-
muauvaa titaikio oro tinoo: Ha ngiaannee? Vaa ta buusaivaa teerama
kiaunnanoo, 18 tikiai rikiada iya mmuaavai mmuaavai mmuaakaraama
hama iya kuataikiai ngiari vo mmooriiyauvunudiri yaadata rummua kiada
kiaavai. Tauraa tiivoono mmoori vareera ngiaammuauvaa tinoo: Boo,
na mmata voovai yookaama kiauvaa taanara kuanaravee. Na kiau kua
aavaa a kava viee inna kiaa mmianee. 19 Itaa kua tikio rikioo voovoono
tinoo: Na puara burimakau yaakuuvaitana sikaunnaadiri yookaama kiee
varauyauvaa taanara kuanaravee. Na kiau kua aavaa a kava viee inna
kiaa mmianee. 20 Itaa kua tikio rikioo voovoono tinoo: Na ikiataa nnaata
varauvaara yaata utuee hama na yopeema kuanaravee, 21 tikio rikioo
mmoori vareera ngiaammuauvo numa ari nnoonnaivaa iya itaa kua kiaa
kuaiyauvaa inna kiaammiivai. Kiaammikio rikiaikio kaayauma innannan-
nataikio ari ngiaammuauvaa kiaa mmioo tinoo: Akiairaama viee yoosinna
aataruuyauvakibuaamaree teegioonnakiaapummannahaipuuyaatayuku
yaaku maisakiaiyaatama avu huruutakiaiyaata mmudannarakiaiyaatama
vitee ngianee, 22 tikio rikioo oro iya kiaa sunoonumaari nnoonnaivaa tinoo:
Nnoonna-o, vaa a kianna kuaivaa na iima kiauko hama nnauvo suvuainoo,
23 tikio rikioo ari nnoonnaivo inna sai tinoo: A kava vara ranee viee aataru
nnoonnaiyauvaki buaama ree tee kiisaiyauvakiaatama buaama ree teenai
gioonna kiaapu ivaki variaiya i teekiai yaagueeqama tinai ngiatee. 24 Ni
nnauvo suvuakuaiveera tinai ngiatee. Na ngii giaa ngii miaunoo. Tauraa na
aayanna kiauya hama numa ni buusaivaa nnaaravee. Nnoonnaivo itaa kua
tiivaivee, tiravai.

Ngia tuqinnama yaata utu kiada Yisuunna nnaagiai kuatee
(Matai 10:37-38)

25 Tuduu kaayau gioonna kiaapuuya Yisuunna tasipama nuauduu iva
hanigia iya too tunoo: 26 Fai gioonna kiaapu voovoono niisi ngioo ari
kaano koovaitanaara pinaama mmuduuya ruoo ari nnaata nnaakaraiyara
pinaama mmuduuya ruoo ari kata vayaa nnunna nnayaiyara pinaama
mmuduuya ruoo ari variraivaara pinaama mmuduuya ruaivo fai hama
ni nnaagiai nuaira gioonna kiaapuvai varinaravee. 27 Gioonna kiaapu
voovoono gioonna kiaapuuya ni nnaagiai nuaivaara inna ruputikio na
putuauneema ivo putinaraivaara hama ee-oo tioo ni nnaagiai nniivo inna
hama ni nnaagiai nuairanavai. 28 Fai ngiiikidiri dee vaidi voovoono
nnau hokobaivaa heekaanaree tioo tauraa mminnaiyauvaa yookainara
sikauyauvaa yaarummua teeno aikiooma vaino fai nnauvaa heeka taika
kiaanaraivaara yaata utiinnee? Fai ivo itainaravai. Fai hama aikiooma
sikauyauvo vaino fai hama yopeema heeka taikeerainno ruukama pikiaa-
naravai. 29 Fai hama yaarummua teerairainno ivo tuunna kuabaiyauvaa
hara kioo teeno hama sikaunnaataino rikioo fai pikianai rikiadammuakiaa
gioonna kiaapuuya nnauvaa teeda innara raikiaaravai. 30 Innara raida fai
kiaara: Aa nnau aavaa heekai vaidiivo hama yaagueeqama heeka taikeera
ruukama pikiaivaivee, kiaaravaivee. 31 Fai vaidi kieeta voovoono ari vo
kieeta vaidiivaata rapinaree kiaa kioo tauraa varioo ari rapira vaidiiya
yaarummua teeno innasi kaayau (10,000) varikio rikioo vuai kieetaivaasi
kaayakaayau (20,000) varikio rikioo ivaara yaata utuoo tinara: Fai ta titi
yaatara titi yaatara kiaarannee? Vara hama yopeema titi yaatara titi
yaataraarannee? tinaravai. 32 Fai hama yopeema yaataraataama vaino
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kieeta vuaivo ngieera homovarino rikioo vaidi kua varada nuairaiya titanai
vida inna kiaara: Nnikiai fai ta hama rapiraida katimmuaavau variaaravee,
kiaaravee. 33 Yisuuva ii kua ivaa kiaa kioo tunoo: Itaama vaino fai gioonna
kiaapu voovoono ngiiikidiri ariisi vai mminnaa mmuakiaayauvai hama
pikioo fai ivo hama ni nnaagiai nuaira gioonna kiaapuvai varinaravaivee,
tiravai.

Yisuuva yorokuuvomaisauvaara tiravai
(Matai 5:13;Marakaa 9:50)

34Yorokuuvo innayoketaamminnaavai. Yorokuuvovainnonnomaisainai
fai ngia aaniivaadiri iikio kava yoketainarannee? Hama yopeemavee.
35 Maisai yorokuuvaa fai mmooriivaki mmataivaa tasipama yapa kikio
rikioo fai koonnainaravai. Fai hama mmataivo yoketainaravai. Fai maisai
yorokuuvaa puara naaraivaa tasipama yeenna mmaara mmataivaki yapa
kikio rikioo hama yoketainaravai. Fai kati kagaari kiaaravai. Gioonna
kiaapu voovoono arinaima kua rikiaivoono ii kua ivaa arinaima rikiaivee,
tiravai.

15
Yisuuva puara sipisiipa raubiruuvaudiri
mmataama kioo tiravai
(Matai 18:12-14)

1Tuduuvo suai voovaki sikau takiisa vareera vaidimaisaiyaatammaanna
tuu kuaivaa hatokeera maisa gioonna kiaapuuyaatama Yisuunna kuaivaa
rikiaaree kiaa innasi nuunaida variravai. 2 Nuunaida varuduu vaidi Fari-
saiyaata vaidi kuammaannakiaammiraiyaatamaausapirisauduungiariita
ngiariita kua tida tunoo: Mo aa vaidi aavo mmaanna tuu kuaivaa hato-
keera gioonna kiaapu maisaiyaatama kua tioo varioo iya tasipama yeenna
nnainoo, 3 tuuvaara Yisuuva mmatayaa diaa mminnaivaudiri mmataama
kioo tunoo: 4 Ngiiikidiri dee vaidivoono aa na tinara kua aavaa hama
iinnee? Vaidi voovoono yaaku sai vaidivai yuku yaaku taika kioo (100)
puara sipisiipaiyauvaa virikio voovai iyakidiri raubiriikio saiyauvaa (99)
koommuyai gaangaivau pikioommuaavai raubiriivaara buainnonno taikio
5 inna too vaikio too inna mmuduuyaivo yoketaikio vita ari vaaveevaki
hara varoo 6 ari nnauki vioo ari seenaiyaraata ari mmuaa yoosinnaivaki
variaiyaraatama aayanna tioo tinoo: Ni puara sipisiipa vaa raubiriima
kiaivaa na tee vitauvaara nnikiai ngieeta neetama sirigakiaaravee, tiivai.
7 Na ngii giaa ngii miaunoo. Fai gioonna kiaapu vooya (99) variaiya ngia-
riiyara kiaanoo: Ta yoketaaya variaunnanoo. Ta dee mminnamminnaa
maisaiyauvaara ausa hanigiaarannee? kiaa kiada variaiyara ngiau aapu
variaiya fai hama iyara pinaama sirigakiaaravai. Gioonna kiaapu voovoono
ari mminnamminnaa maisaiyauvaa fai pikioo hanigioo yoketaama varinai
iya puara sipisiipaivaara sirigakiaaneema fai ngiau aapu variaiya pinaama
innara sirigakiaaravaivee.

Yisuuva sikau raubiruuvaudiri mmataama kioo tiravai
8 Vo kuavaara yaata utuatee. Gioonna voovoono sikau yaakuuvaitana

utikio rikioo voovai tioo vioo raubiriikio rikioo ivo aaniivai iinnee? Ivo
toobaivaa subi varoo nnauvaa rupiara roo tuqinnama buainnonno taikio
9 inna toovaikio toovarooari seenaiyaraataarimmuaayoosinnaiyaraatama
aayanna tioo tinoo: Na ni sikau raubiriima kiauvaa vaa na tauvaara nnikiai
ngieeta neetama sirigakiaaravee, tiivaivee. 10 Na ngii giaa ngii miaunoo.
Iya sikauvaara sirigakiaaneema gioonna kiaapu kaayau mminnamminnaa
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maisa suvuai voovoono ari mminnamminnaa maisaiyauvaa pikioo hani-
gioo yoketaama variivaara Anutuuqaa aangeraiya fai innara pinaama siri-
gakiaaravaivee, tiravai.

Yisuuva ngiaammuau raubiruuvaudiri
mmataama kioo tiravai

11 Yisuuva itaa kua kiaa kioo vaidi mmatayaa diaa voovaudiri
mmataama kioo tunoo: Vaidi voovoono ari mmaapuuvaitanootama
varida 12 ngamiisaivoono ari koonna tinoo: Napoo-o, ai mminnamminnaa
saiyauvaa niini yapa kiaannaiyauvaa makee ni mianee, tikio rikioo ari
koova ari mminnamminnaa saiyauvai ngarunnani yapa kiaikio vaikio
rikioo saiyauvai ngamiisaivaani yapa kiaiyauvaa inna mmiivai. 13Mmikio
varaikio kiisa suaivo taika kiaikio ari mminnamminnaidaa ari koova
inna mmiiyauvaa rupi nuunama kioo varoo ari koonna nnauvaa pikioo
ari vo yoosinna ngieera vaivakira vioo vioo oro ivaki hara kioo varivai.
Hara kioo varioo sabisaabi ari isaraa roo nuairaivaara ari sikauyauvaa
sabi kagaari kagaariima roo nuaikiokio 14 sikauyauvo eeyaayauvai taika
kiaikio rikioo yoosinna ivaki mmuakiaa vuayeennavai aasannaikio rikioo
ngiaammuauvo hama mminnaataikio kati varivai. 15 Kati varioonnonno
rikioo oro ivaki varii vaidiivaasi vioo inna tasipama varikio rikioo ivo
ari mmooriivakira inna titaikio oro inna puaraiya yeenna mminara
kuaivai. 16 Oro yeenna nnabaiyauvaa puaraiya mmioo rikiaikio inna
nnaataikio rikioo hama vaidi voovoono yeennaivaa inna mmikio rikioo
17varioonnonno rikiaikio inna yaata utiraivo kooyaa vaikio rikioo tinoo: Ni
napoonna mmoori varaa ngiaammuauya kaayau yeennaiyauvo iya suvuai
kioo vaikiai vooyauvai hama nnaavo kati vaikiainnaata na aavaki variauko
ni yeenna raikio ni putuatainoo. 18 Fai na diitee ni napoonnasi viee tinara:
Napoo-o, Anutuuqaa avuuvaunnaata i avuuvaunnaatama koonnama
na variaunoo. 19 Na maisama variauvaara sa niiyara ni maapuvaivee
kianee. Kati tee pikianai na i mmoori vareera ngiaammuauvai roosiima
varinaravee, tinaravaivee, 20kiaa kioo diitoo ari koonnasi nniivai.
Ngioo taikio ari koova ngieeradiri inna taikio rikioo ari ausaivo innara

boo tikio seenoo numa varau tu kioo vainno inna mmootaivai. 21 Inna
mmootaikio rikioo ari mmaapuuvo tinoo: Napoo-o, Anutuuqaa avuuvaun-
naata i avuuvaunnaatama koonnama na variaunoo. Na maisama vari-
auvaara sa niiyara ni maapuvaivee kianee, 22 tikio rikioo ari koova ari
mmoori vareera ngiaammuauya aayanna roo tinoo: Akiairainai yaapa
yoketaa oyaivaa varada inna nnuunaivaki reemma kiaatee. Mmakaranna
yoketaivaata varada innayaakuoopuuvauuyuatee. Yukunnabaivaitanaata
varada inna yukuuvaitanau uyuatee. 23Puara burimakau nnaakara kaayau
nnammari raivaa oro varada numa ruputu kiada huda kikiai ta innara
buusaivaa iima kiada nneeda sirigaida variaaravee. 24 Ni maapuuvo vaa
putinoo kiauvo aavaa numa varinoo. Iva vaa raubiriinoo kiauvo aanna
makee vaa ni too vainoo, tikiai rikiada sirigaida variaavai.

25 Sirigaida variaavo ari mmaapu ngaruva mmooriivakidiri vara ranoo
numa nnauvaa vainima ngioo varioo rikiaikio nooma muaaru akuaivoota
kuaru raa akuaivootama inna yaataivaki kuaikio rikioo 26 numa mmoori
vareera ngiaammuau voovai yapara ruoo tinoo: Iya aaniivaida iikiaan-
nee? 27 tikio rikioo tinoo: I kataivo vaa vara ranoo nniivaivee. Ivo hama
raubiriirama kioo kati inna mmammaivo saunaavai vaikio hama vookar-
avaakaraira variivaara i koova puara burimakau nnaakara nnammari rai
voovai ruputivaivee, 28 tikio rikioo ngaruva kaayauma inna nnannataikio
hama nnauvaki inna kuataikio rikioo ooqoo tiivai. Ooqoo tikio rikioo
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ari koova mmaanai tioo vioo yaagueeqama inna tinoo: Ha ngiannannee?
29 tikio rikioo ngaruva ari koonna tinoo: Rikiaanee. Na kaayau nuanu i
mmooriivaa varee hama na vo suai i avaivaa hatokauvai. Na itaa kiaukakai
a hama ni seenaiyaatama isaraateera irisai maisa puara memee nnaakara
voovai ni miannavaivee. 30 Mo aa i mmaapu ngamiisa aavo mmuakiaa i
mminnaiyauvaa varoo sabi nuaira gioonnaiyara kagaari kagaariima roo
nuainnonno nnikiainna a puara burimakau nnaakara kaayau nnammari
raivaa ruputuannanoo, 31 tikio rikioo ari koova inna sai tinoo: Nimaapu-o, a
tupatupaa ni tasipama variannani na mmuakiaa mminnaa niisi vaiyauvaa
iini yapauvai. 32 I kataivo vaa putinoo kiauvo aavaa numa varinoo. Ivo
vaa raubiriinoo kiauvo aanna makee vaa ni too vainoo. Ivaara aikiooma ta
buusaivaa iida sirigaida variaunnanoo, tiravai.

16
Ngiaammuau voovoono koonnamammoori vareeravai

1Yisuuva itaa kua kiaa kioo vo kuavai ari nnaagiai nuaira gioonna kiaapu-
uya kiaammioo tunoo: Vaidi voovoono kaayau hoona suvuaivo ari mmoori
vareera ngiaammuau voovai inna mminnaiyauvaa haitatuukianeera kiaa
kioo mmataama kiaikio rikioo haitatuunnonno inna mminnaiyauvaa sabi
kagaari kiaikiai rikiada gioonna kiaapuuya nakaaraivaa kiaa mmiaavai.
2Kiaammiaavo rikioo innamminnaiyauvaa haitatuuraivaaramaavee tikio
innasi nnikio too inna tinoo: Gioonna kiaapuuya kaayauma iiyara kiaivaara
na rikiauvai. Mo na rikiauvaara a dataa kuainna kiannannee? A ni
mminnaiyauvaara haitatuukianna aataruuvaa safuuma yaarummua kiee
tuqinnama ni giaa ni mianee. Fai hama a keenaa ni mminnaiyauvaara
haitatuunaravaivee, 3 tikio rikioo ivo ariiyara yaata utuoo ari yaataivaki
tinoo: Boo, fai kiisa suai ivonimmooriivaaravisi voovaimminaravaivee. Fai
itainai nadeemmoorivai varaanarannee? Hamanayopeemayaagueeqaina
mmataivaa hanuu kiee mmooriivaa varaanaravai. Fai na kati variee yeen-
nara ngiaaru tino ni mmamma maisainaravai. 4 Ai, vaa na rikiaunoo. Fai
na mmoori iinaraivo vaa ni yaatana vainoo. Fai mmoori nakaaraivoono ni
mmooriivaa ravisi voovaimminai fai na ni yaata utiraivaugiataama iinai fai
gioonna kiaapuuyaniiyara yoketaida ngiari nnauyauvakira niiyaramaavee
kiaaravee.

5 Ivo itaa kua kiaa kioo mmuakiaa gioonna kiaapuuya mmoori
nakaaraivaa irisai mmiaaraiyara tikiai ngiaavo mmuaavai mmuaavai
innaata kuaivaa kiaavo tauraanaivaa tinoo: A fai naanama mmoori
nakaaraivaa irisai mminarannee? 6 tikio rikioo inna sai tinoo: Fai na
nnammari toori kaayau (100) innamminaravaivee, tikio rikioo tinoo: Aavau
variee yanaivau saivai (50) nnaasu raakiee saivai (50) vakiaavaraanee. 7 Ivo
itaa kua kiaa vaidi voovai tinoo: A fai naanama mmoori nakaaraivaa irisai
mminarannee? tikio rikioo tinoo: Fai na yeenna utuaivaa kaayau (100)
inna mminaravaivee, tikio rikioo tinoo: Inna aikioo, yanaivau vooyauvai
(80) raa kiee vooyauvai vakiaa varaanee. 8 Ivo itaama iinno tinni ruaivaa
roosiima iivaarammoorinakaaraivo inna tinoo: I tinniivoyoketainoo, tiivai.
Gioonna kiaapu mmatayaa diaa mmooriivaara ngiariiyara ngiariiyara
mmoori iikiaiya vaidi tinni ruaiya roosiima iikiaavai. Iya itaama iikiaivaara
Anutuuqaa aataruuvau variaiya yaataraavaivee, tiivaivee.

9 Yisuuva itaa kua kiaa kioo ivaara iya kiaa mmioo tunoo: Na ngii giaa
ngii miaunoo. Mmatayaa diaa mminnaa sikauvaadiri yoketaa aataruuvaa
ngii seenaiyara iikiai fai ngiiiyara yoketaayavee kiaaravai. Fai itaikiokio
sikauvo taikeera suaivaki ivo tupatupaa variraivoono ngiiiyara yoketainai
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ngia yoketaama tupatupaa varira yoosinnaivaki variaaravai. 10 Gioonna
kiaapu voovoono kiisa mmooriivaa hama pikieerama kioo mmannam-
manna yaagueeqama safuuma iinno yapooma pinaa mmooriivaatama
mmuaikaraama itaama iinaravai. Gioonna kiaapu voovoono kiisa mmoori-
ivaa koonnama iinno fai yapooma iva pinaa mmooriivaatama koonnama
iinaravai. 11 Fai hama ngia mmatayaa diaa sikauvaara tuqinnama hai-
tatuukio Anutuuqo ngiau aapu vairamminnaa tuanaivaa dataama kioo ngii
minarannee? Hama yopeema ngii minaravee. 12 Fai ngia hama Anutuuqaa
mminnaammatayaa vaiyauvaara tuqinnamahaitatuukio ivongiimminnaa
tuanaiyauvaa dataama kioo ngii minarannee? Fai hama yopeema ngii
minaravai.

13 Hama mmoori vareera ngiaammuau voovoono taara vaidivaitanaani
mmoori varaivai. Fai itainnonno vuai vaidiivaara nnannatoo vuai vaidi-
ivaara mmuduuya rinaravai. Fai itainnonno vuaivaasi vioo yaagueeqama
mmooriivaa iinno vuaivaara nniki rakainno kiisama mmooriivaa iinara-
vai. Ivaa roosiima hama ngia Anutuuqaa mmooriivaatama sikau vareera
mmooriivaatamammuaavaugiataama iikiaavaivee, tiravai.

Yisuuva vo kua vo kuaiyauvaa iya kiaammiravai
(Matai 11:12-13; 5:31-32;Marakaa 10:11-12)

14 Tuduu Farisai vaidiiya sikauvaara kaayauma mmuduuya ruuya Yisu-
uva itaa kua tuu kuaivaa rikiada innara raida varuduu 15 Yisuuva iya
tunoo: Gioonna kiaapuuya ngiiiyara safuuma variraiyavee kiateeraivaara
ngia iya avuuyauvunu mmoori yoketaivaa iikiaanoo. Anutuuqo vaa ngii
aakiaiyauvaki tuqinnama taivaivee. Gioonna kiaapuuya mmatayaa diaa
mminnaiyauvaa teeda iyauvaara yaata utida kiaanoo: Yoketaa mmin-
naayauvaivee, kiaivaara Anutuuqo too tinoo: Kumina mminnaayauvaivee,
tiivai.

16 Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaata forofetaiya tuu kuaivaatama
gioonna kiaapuuya ivaaraatama puridada tuma Yuvuaano nnoori apira
vaidiivaa suaivaki taikeeravai. Ii suai ivakidiri Anutuuqo gioonna kiaa-
puuyara dira mmayaaya yoketaivo kooyaa vaikiai gioonna kiaapuuya ivaa
rikiada ivaki kuaaree kiaa kiada ivaara yaagueeqararama kiada iikiaavai.
17 Na ivaara ngii giaa ngii miaunoo. Ngiau mmataivo taikaanaraivo inna
mmuaararainoo. Anutuuqaa kua mmaannaivaki vai kua vookiata taikaa-
naraivo kaayaumammuaararainoo.

18 Vaidi voovoono ari nnaata tauraanaivaara ooqoo kiaa kioo karaasa
voovai varaikio mmuara vareera aataruuvo innaki vainoo. Ivoono ari
nnaata tauraanaivaa pikiaikio kati varikio vaidi voovoono inna varaikio
mmuara vareera aataruuvo innakiaatama vainoo.

Yisuuva vaidi hoona suvuauvaaraata Rasaruusaaraatama tiravai
19 Vaidi voovoono kaayau hoona suvuaivoono hara kioo varioo buruqa

haboonna kuaiyauvaata ari vookarai poosa kuaiyauvaatama uyu rau kioo
mmuakiaa suai yeenna yoketaiyauvaa nnaivai. 20 Vaidi voovai mmanna
haipuuvaa nnutuuvo Rasaruuso kaayau uudaudaivo inna mmammaivau
suvuai kiaivaa vaidiiya makemakee inna vitada numa vaidi hoona su-
vuaivaa nnauvaa sipu oyaivaki yapa kiaavo 21hara kioo varioo vaidi hoona
suvuaivoyeennannaikio tuookuai yeennapupunuuyauvaannaanareekiaa
varivai. Ivo ivaki maisama varikiai rikiada faiya numa inna uudaiyauvaa
boosi nnaavai. 22 Itaama iikiaavo ivo varioonnonno nnaagiai putikiai riki-
ada aangeraiya tuma inna vitada yoosinna yoketaivaki Aaparahaamo vari-
ivaki yapa kiaavo varivai. Varikio nnaagiai vaidi hoona suvuaivo putikiai
vaidiiya innannabaivaavaradahaukiaavo 23yoosinnamaisaivaannutuuvo
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Hairiisa ivaki hara kioo varikio inna mmammaivo kaayauma nniitaraikio
varioo rooru taikio ngieera Aaparahaamo varikio Rasaruuso inna tasipama
varikio too 24 aayanna roo tinoo: Napoo-o, Aaparahaamo, niiyara boo
kianee. Rasaruusaa titano ari yaaku oopuuvaa nnooriivakidiri rabuuma
kioo ni mmaakiriivau harano adakiaivee. Na ikia aakiaivaki variauko ni
mmammaivo kaayauma ni niitaraikiai na vuu vuu kai kai tiee variaunoo,
25 tikio rikioo Aaparahaamo tinoo: Ni maapu-o, yaata utuanee. Nnaaru
eenoo mmatayaa varuu suaivaki kaayau mminnamminnaa yoketaiyauvo i
suvuairavai. Ii suai ivaki Rasaruuso maisama variravai. Aanna makee ivo
aavaki yoketaama varikiai a maisama variannanoo. 26Vo kuavai rikiaanee.
Aavaki variaiya hama yopeema ngiiisi vikiai ivaki variaiya hama yopeema
aapi ngiaaraivaara Anutuuqo oogai pinaivaa ti tammaivaki iima kiaikio
vainoo, 27 tikio rikioo vaidi hoona suvuaivo tinoo: Napoo-o, na vo kuavai
yaagueeqama i kiaa i mmiaunoo. Rasaruusaa titano vioo 28 ni napoonna
nnauvaki ni gata vayaa yaaku saivai variaiya kiaa mmioo kiaivee. Iya aa
yoosinna nniitarai aavaki ngiaarainnoo, 29 tikio rikioo Aaparahaamo tinoo:
Nnaaru Musiivaata forofetaiyaatama tuu kua fafaaraivo vainoo. Kii iya ii
kua iyauvaa yaarida rikiaatee, 30 tikio rikioo ivo inna sai tinoo: Napoo-o,
Aaparahaamo, fai iya hama yaarida tuqinnama rikiaaravai. Fai vaidi putii
voovoono diitoo iyasi vioo iya kiaa mminai fai iya hanigiada tuqinnama
variaaravaivee, 31 tikio rikioo Aaparahaamo inna sai tinoo: Iya Musiivaata
forofetaiyaatama tuu kuaiyauvaa hama rikiaiya fai vaidi putuoo kava di-
itaivo tii kuaivaatama hama rikiada hanigiaaravaivee, tiivaivee. Yisuuva
itaa kua tiravai.

17
Yisuuvamminnamminnaamaisaiyauvaara tiravai
(Matai 18:6-7,21-22;Marakaa 9:42)

1 Yisuuva ari nnaagiai nuairaiya tunoo: Gioonna kiaapuuya vaa ausa
hanigia kiada hama yaagueeqama variaiyasi iinno taanaraivo iyasi nni-
nai haruruaaraivo vaivai. Fai vaidi voovoono iya iinno taanaree kiaa
iinai iya harurikio rikioo ii vaidi ivo irisai maisaivaa fai varaanaravai.
2 Fai tauraa vaidi vooya inna vitada sikau pinaivaa varada dutuyu kiada
inna nnuunaivaki haru kiada nnoori haruunga pinaivaki kagaari kikio
nnoori aakiaivaki mmeepi vioo taika kino hama ivo aa nnaakara kiisa aaya
roosii gioonna kiaapu voovai iinno taanaraivootainaravai. Fai hama ivo
iinno teera aataruuvootaino inna yoketaavai. 3Ngiengieenoo ngiingii vari-
raivaara tuqinnama yaata utuatee. Ngii seena voovoono mminnamminnaa
maisaiyauvaa varanai ivaara inna kiatee. Tikio ivo ari mminnamminnaa
maisaiyauvaara inna ausaivo hanigiano ivaa pikianai ngii ausa mmudu-
uyaiyauvaa inna mmida sa kava ivaara yaata utuatee. 4 Fai ivo mmuaa
suaivaki yaaku saivai sainaidiri taaraneetu mminnamminnaa maisaiyau-
vaa ngiiiyara iinnommuakiaa suaivaa ivo hanigioo ngii tinara: Boo, neenoo
iikiauvaivee, tinai ngii ausa mmuduuyaiyauvaa innammida sa kava ivaara
yaata utuatee, tiravai.

Yisuuva niiyara kutaavaivee kiateera tiravai
5 Tuduu rikiada Udaanga Yisuu Kirisiinna kua varada nuaira vaidiiya

inna tunoo: A ti iinai teeda ta aiyara pinaama yaagueeqaida kutaavaivee
kiaa kiada fai hama ta muaraagakiaaravaivee, 6 tuduu rikioo Yisuuva iya
sai tunoo: Kiisa uruuvaa nnutuuvo masateera uruuvaa roosiima fai ngia
kiisama niiyara kutaavaivee kiaa kiada aa nnaammuaya aavaa kiaara: Ai
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mmaara rarukua ree oro nnoori haruungaivaki diee vainna uruanee, tikio
rikioo fai nnaammuayaivo ari mmaara rarukua roo oro ivaki dioo vainno
urinaravaivee.

Mmoori vareeraiyammooriivaara Yisuuva tiravai
7 Fai ngiiikidiri vaidi voovoono ari mmoori vareera ngiaammuauvaa

titano oro inna mmooriivaki varoonnonno oro inna puara sipisiipaiyauvaa
haitatuunnonno yapoomammooriivakidiri pikioo numa varino fai ivo inna
tinara: Kammannai numa variee yeenna nnaanee, tinarannee? 8Hama ivo
itaa kua tinaravai. Fai ivo tinara: Ni yeennaivaa teerama kiee ai buruqa
karaasaivaa uyu supugiaa kiee numa ni yeennaivaata ni nnooriivaatama
ni minai na nnaa taika kinai oro ai yeennaivaata nnooriivaatama nnaanee,
tinaravee. 9Mmoori vareerangiaammuauvo ivo inna tii kuaivaa iinnohama
nakaaraivo innamannaka tinaraivaara iivai. Vaa ivo kati ari ii mmooriivaa
varaivai. 10 Fai ngia mmuaikaraama iikiaaravai. Fai yapooma na ngii mi-
narammooriivaa ngia iima taika kiada kiatee: Ta kati innammoori vareera
ngiaammuauyavee. Vaa ta iikiaunna mmooriivaa kati iikiaunnavaivee,
kiatee. Yisuuva itaa kua tiravai.

Yisuuva vaidi yaakuuvaitana tuqinneeravai
11 Yisuuva yoosinna Yerusareema kuanaree kiaa kioo mmata Samariaa

sainai vauduu mmata Karirayaa sainai vauduu aataru vuutaidaadiri vioo
vioo 12yoosinnakiisavoonataakuanareekiaa iinno tooduuvaidi yaakuuvai-
tana buunna hooya mmamma roosuuya innasi nniravai. Numa ngieeradiri
dida vaida 13 aayanna reeda tunoo: Nnoonna vaidi Yisuu-o, tiiyara boo
kianee, tiravai.

14 Tuduu rikioo Yisuuva iya too tunoo: Oro Anutuuqaara puara kati
hudeera vaidiiya ngii mmammaiyauvaa vitaakiatee, tuduu rikiada iya
iyasi kuaaree kiaa uuvaata rikiooduu iya mmammaiyauvo yoketairavai.
15Yoketauduu vaidi voovoono ari mmammaivaa tooduu yoketauduu rikioo
hanigia puaisakama aayanna tioo Anutuuqaara kua yoketaivaa tiravai.
16 Kua yoketaivaa kiaa roo ngioo varoo Yisuunna yuku oyaivaki vainno
innara yoketaavaivee tiravai. Ii vaidi ivo Samariaa vaidivai. 17Yisuuva inna
kuaivaa rikioo mmuakiaaya tunoo: Vaidi yaakuuvaitana mmammaiyauvo
yoketainoo. Vaidi yaaku saivai sainaidiri taarama taarama deepiida kuaan-
nee? 18 Iya hama kava vara ranada nnida Anutuuqaara kua yoketaivaa
kiaavai. Aa voopinnaa vaidi aavoono nnaasu numa Anutuuqaara kua yoke-
taivaa tiivaivee, 19 kiaa kioo ari voopinnaa vaidiivaa tunoo: Diitee kuanee.
A niiyara kiannanoo: Aikiooma ni tuqinnaanaravaivee, kiannaivaarainna a
yoketaama hara kiee variannanoo, tiravai.

Yisuuva Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dinaraivaara tiravai
(Matai 24:23-28,37-41)

20Tuduu vaidi Farisai vooya numa Yisuunna yaparaida tunoo: Anutuuqo
gioonna kiaapuuyara diraivo daira suai nninarannee? tuduu rikioo ivo
iya sai tunoo: Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivo nninaraivaara ngia
hama vo mminnaavai teeda kiaara: Inna Anutuuqo tiiyara diraivoonno
kooyaanninoo, kiaaravaivee. 21Anutuuqogioonnakiaapuuyaradiraivongii
tasipama vaivaara hama vaidi voovoono tinara: Taatee. Aqaavau vainoo.
Iqiivau vainoo, tinaravee.

22 Yisuuva itaa kua kiaa kioo ari nnaagiai nuairaiya tunoo: Suai voovai
nninai Na Vaidiivaa Mmaapuuvo yoketaama ngiiiyara dira suaivaa ngii
taatainai fai hama ngia taaravaivee. 23 Ii suai ivaki fai gioonna kiaapu
vooya ngii kiaara: Iqiivaki varinoo, tikiai teeda gioonna kiaapu vooya
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fai ngii kiaara: Aqaavau varinoo, tikiai sa ivaa taara iya nnaagiai kua-
tee. 24 Fai ngiauvaudiri saneetuuvo akiairaama utikio too mmeekiaivo
mmuakiaa ngiauvai ruvuaahaineema Na Vaidiivaa Mmaapuuvo tiinara
suaivaki fai itaama mmuaikaraama tiinaravai. 25 Fai na tauraa kaayau
mmamma nniitareeraivaa varanai aanna makee variaa gioonna kiaapu
aaya ni ooqoo kiaaravee. 26Na Vaidiivaa Mmaapuuvo kava tiinara suaivo
Nuvuaava varuu suaivaa roosiima vainaravai. 27Nuvuaava varuu suaivaki
gioonna kiaapuuya yeenna nneeda nnoori nneeda nnaata vaatiivaa va-
reeraivaara yaata utu kiada vaidada Nuvuaava nnooriyaa nuaira nnauvaki
vuu suaivaki iya homo itaududuu nnooriivo mmataivaa rapodaa taika
kioo gioonna kiaapuuya raputu taika kieeravai. 28 Vaidi Rooto varuu
suaivakimmuaikaraamagioonnakiaapuuya yeennanneedannoori nneeda
sikauyauvaadiri mminnaiyauvaa yookaida varida ngiari mminnaa vooy-
auvai varada vooya mmida irisai sikauyauvaa varada ngiari mmooriiyau-
vaki hauyauvaa utida varida ngiari nnauyauvaa heekada varida varira-
vai. 29 Varududuu Rooto ari yoosinna Sutuuma pikioo suaivaki Anutuuqo
tuduu ikiaivoota sikau puapusuqaa kuauvootamangiau aapuuvakidiri tuoo
gioonna kiaapuuya ruputu taika kieeravai. 30 Na Vaidiivaa Mmaapuuvo
kava tiinara suaivo Rooto varuu suaivaa roosiima vainaravai.

31 Na tiinara suaivaki gioonna kiaapu voovoono ari nnauvaa vaini-
ivau iikiaivo ari hoonahaanaiyauvo nnau aakiaivaki vaino too sa ivaa
varaanara ari nnauvaki kuaivee. Itaama vaino gioonna kiaapu voovoono
ari mmooriivaki iikiaivo mminnaa voovai varaanara sa kava vara ranoo
kuaivee. 32 Nnaaruaa vaidi Rootaa nnaataivo hanigia ari yoosinnaivaa
toovaara yaata utuatee. 33 Gioonna kiaapu voovoono ari mmatayaa vari-
raivaara yaagueeqama yaata utuoonnonno yapooma hama ivo tupatupaa
varinaraivootainaravaivee. Gioonna kiaapu voovoono hama ari mmatayaa
variraivaara yaata utirainno yaagueeqama varioonnonno fai tupatupaa
variraivaavaraanaravai. 34Nangii giaangiimiaunoo. Na tiinaraheenaivaki
vaidi taaravaitanammuaammaatavau vakiaivaitana fai Anutuuqo vuaivaa
vitoo vuaivaa pikiaanaravaivee. 35 Fai gioonna taaravaitana mmuaavau
varidammoori varakio fai Anutuuqo vuainningiaa vitoo vuainningiaa piki-
aanaravaivee. 36 (Taara vaidivaitana mmuaa mmooriivaki varada varikio
fai Anutuuqo vuaivaa pikioo vuaivaa vitaanaravaivee,) 37 tuduu rikiada
Yisuunna nnaagiai nuairaiya inna yaparaida tunoo: Udaanga-o, a kianna
kua aavo fai deevaki vainarannee? tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Vaidi
putiivaa nnabaivo vaivaki hemoonnaiya nuunaida hatoka nnaara puru
variaavai. Ivaa roosiima mmuakiaa yoosinnaiyauvaki gioonna kiaapuuya
nuunakiaivaki na tiinaravaivee. Yisuuva itaa kua tiravai.

18
Kua radudeera vaidiivo gioonnaivaa kuaivaa rikiaivai

1Ari nnaagiai nuairaiyamakemakee yaaku varada varikio sa iya pirisaki-
aiveera Yisuuva mmatayaa diaa mminnaivaudiri mmataama kioo tunoo.
2 Kua pinaivaara dira vaidi voovoono yoosinna voovaki varioo hama
Anutuuqaara aatuunno hama gioonna kiaapuuyara yoketairainno ari-
iyara nnaasu yaata utivai. 3 Mmuai yoosinnaivakinnaa gioonna muaada
voovoono varioo makemakee innasi ngioo inna tinoo: Eenoo ni kuaivaa
rikiee vaidi voovoono kua pinaana ni yapaanaraivaa tino too pikiaivee,
4 tikio rikioo kua pinaana dira vaidiivo hama inna kuaivaa rikioo iirama
kioo hokoba suai mmanna yaata nnaasu rikioonnonno nnaagiai arinaima
ari yaataivaa rikioo tinoo: HamanaAnutuuqaara aatuunahamanagioonna
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kiaapuuyara yaata utirama kiee 5 inna aikiooma aa gioonna muaada aavo
tupatupaa ni yaparaikiokio ni pirisaivaara na inna kuaivaa rikiee vaidiivaa
tinara: Pikiaanee, tinaravai. Fai na hama itaino aa gioonna aavo makema-
kee niisi nninono ni pirisainaravaivee, tiivai.

6 Udaanga Yisuu Kirisiiva itaa kua kiaa kioo kava tunoo: Iqii vaidi kua
pinaivaara dira maisa vaidi ivo tii kuaivaa tuqinnama rikiaatee. 7 Ivo
iivaa roosiima gioonna kiaapuuya Anutuuqo ariiniee kiaa mmataama ki-
aiya ikiannagisanna heenagieena iya kuaiyauvaa rikiaaneera innara yaaku
varakiokioo fai ivo iya kuaivaa rikiaanarannee? Vara ivo hokoba suaivaa
varioo iya kuaivaa rikioonnaata hama iinarannee? 8 Na ngii giaa ngii
miaunoo. Fai ivo akiairaama iya kuaivaa rikioo iyara yoketaama iinar-
avee. Itaama vainai na vo kuavaara ngii yaparainaravai. Na Vaidiivaa
Mmaapuuvokava tiinara suaivaki gioonnakiaapuuyaniiyarayaagueeqama
kutaavaivee kiaarannee? Vara hama niiyara itaa kua kiaarannee? tiravai.

Yisuuva Farisaivaaraata sikau takiisa vareeraivaaraatama tiravai
9Yisuuva itaa kua kiaa kioo vaidiiya tupatupaa ngiariiyara mannaka tida

ngiari seenaiya mmooka hanigia mmiraiyaatama kua tioo vaidi mmatayaa
diaivaitanaudiri mmataama kioo iya tunoo: 10Vaidiivaitana yaaku varaara
nuunaira nnau pinaivaki viravai. Vuaivo Farisai vaidivai. Vuaivo sikau
takiisa vareera vaidivai. 11 Vaidi Farisaivo oro dioo vainno yaaku varoo
ari yaataivaadiri rikioo tunoo: Anutuuqo, hama na vaidi vooya roosi-
ikiauvai. Ivaara na aiyara yoketaavee kiaunoo. Hama na gioonna ki-
aapu vooyanikaraama sikauyauvaa mmuara varee unnakua unnakua kiaa
kiee gioonnaivaa sabi hauvai. Hama na aa vaidi sikau takiisa vareera
aavaa roosiikiauvai. 12 Na makemakee mmuaa Sudaaqa mmuaa Sudaaqa
taara suai taara suai aiyara yaata utu kiee nnaasu vaina hama na yeenna
nnauvaivee. Mmuakiaamminnamminnaiyauvaa na vareeraiyauvaa yaaku
saivai sainaidiri taarama taarama nene varee mmuaavai i mmiauvaivee,
13 tuduu rikioo vaidi sikau takiisa vareeraivoono numa ngieera voovaki
kookama kioo vainno avuuvaa reemimmataivaki too nnaasu vainno tunoo:
Anutuuqo, niiyara boo kianee. Kaayau mminnamminnaa maisaiyauvo ni
suvuainoo, tiravai. 14Yisuuva itaamammataamakioo tuukuaivaakiaa taika
kioo ari nnaagiai nuairaiya tunoo: Na ngii giaa ngii miaunoo. Anutuuqo
ii vaidi sikau takiisa vareera ivaa mminnamminnaa maisaiyauvaa ruga
kiaikio vioo ari nnauki Anutuuqaa avuuvau safu vaidivai varivai. Vuai
vaidiFarisaivohomo innamminnamminnaamaisaivo innakivaikiovarivai.
Gioonna kiaapu voovoono ariiyaramannaka tiivaa fai Anutuuqo inna vitoo
aduooyapaanaravai. Fai gioonnakiaapuvoovoono tiroomavarioohamaari
nnutuuvaa aruoo yapaivaa Anutuuqo inna vitoo aruoo yapaanaravaivee,
tiravai.

Yisuuva nnaakaraiyara kua yoketaivaa tiravai
(Matai 19:13-15;Marakaa 10:13-16)

15Gioonna kiaapu vooyaano ngiari nnaakarameediiya vitada Yisuunnasi
nnuduu Yisuuva iya mmammaiyauvunu utuaiveera innasi vitada nniravai.
Vitada nnuduu teeda Yisuunna ngiaammuauya iya teeda iya ooqoo tiravai.
16 Ooqoo tuduu rikioo Yisuuva nnaakaraiya maavee tuduu inna vainima
nnuduu tunoo: Pikikiai nnaakaraiya niisi ngiatee. Sa iya ooqoo kiatee.
Nnaakaraivo kuaivaa rikioo iva iivaa roosiikiai gioonna kiaapuuya fai Anu-
tuuqo gioonna kiaapuuyara diraivaki kuaaravai. Ivaara sa aa nnaakara
aaya ooqoo kiatee. 17Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Nnaakaraivo
akiairaama kuaivaa rikioo iivaa roosiima fai gioonna kiaapu voovoono



Rukaaso 18:18 174 Rukaaso 18:33

hama inna roosiima iinno Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivaara ku-
taavaivee tiivoono fai Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira yoosinnaivaki
hama kuanaravaivee. Yisuuva itaa kua tiravai.

Yisuuva vaidi hoona suvuauvaata kua tiravai
(Matai 19:16-30;Marakaa 10:17-31)

18 Tuduu vaidi Yutayaa kieeta voovoono numa Yisuunna tunoo: Vi-
taira vaidi yoketaa-o, dee mmoorivai na iina tupatupaa variraivaa varaa-
narannee? 19 tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Mo aaniira a niiyara
yoketaavaivee kiannannee? Anutuuqo mmuaavoono nnaasu yoketaavai
varinoo. Hama vaidi mmatayaa voovoono yoketaavai varivai. 20 Vaa a
mmaanna tuu kuaivaa rikiaannavai. Mmaanna tuu kuaivo tinoo: A vaa
nnaata vaati varaannaikua sa sabi mmuara heera aataruuvaa iikianee. Sa
gioonnakiaapuvoovai ruputinoputuaivee. Sa voovaimminnaivaammuara
varaanee. Sa unnakua kianee. Ai kaano koovaitanaara tuqinnaanee. Kua
mmaanna tuu kuaivo itaa kua tiivaivee, 21 tuduu rikioo vaidi kieetaivo
inna sai tunoo: Vaa na ngiaammuau kiisayaa varia ree ngiee ngiee makee
na yokeena mmuakiaa mmaanna tuu kuaivaa tuqinnama na iikiauvaivee,
22 tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Mmuaa aataruvai hama a iikian-
navai. Diitee viee ai mminnamminnaa mmuakiaayauvai aisi vaiyauvaa
varee vaidi vooya mmiee irisai sikauyauvaa varee mmanna haipu gioonna
kiaapuuya mmianee. Mminoonno fai i irisai yoketaivo ngiau aapu vainara-
vai. Iyammi taika kiee ngiee ni nnaagiai nookianee, 23 tuduu rikioo vaidiivo
ari hoonahaanaiyauvo kaayauma vauyauvaara yaata utuduu inna ausaivo
mmuaarareeravai.

24 Mmuaararooduu Yisuuva inna ausa mmuaararoovaa too tunoo:
Gioonna kiaapu kaayau hoona suvuaiya Anutuuqo gioonna kiaapuuyara
dira yoosinnaivaki kuaaree kiaa iikiaavo kaayauma iya mmuaararainoo.
25 Puara pinaivaa nnutuuvo kameraivo kuatiri aataruuvaki kuanaree kiaa
iikio inna mmuaararainoo. Gioonna kiaapu kaayau hoonahaana suvuaiya
Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira yoosinnaivaki kuaaree kiaa iikiaavo
kaayauma iya mmuaararainoo, 26 tuduu rikiada gioonna kiaapu ivaki
varuuya rikiada tunoo: Mo dataama vari gioonna kiaapuvoono Anutuuqaa
yoosinnaivaki aikiooma kuanarannee? 27 tuduu rikioo Yisuuva iya sai
tunoo: Gioonna kiaapu mmatayaiya hama yopeema iikiaa mmooriivaa
fai Anutuuqoono aikiooma iinaravaivee, 28 tuduu rikioo Petorooso tunoo:
Mo ta ti gioonna nnaakaraata ti mminnaa mmuakiaayauvaatama pikiada i
nnaagiai nookiaunnanoo, 29 tuduu rikiooYisuuva ari ngiaammuauya tunoo:
Ngia kutaa kiaanoo. Na ngii giaa ngii miaunoo. Gioonna kiaapu voovoono
Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira mmooriivaara ari nnauvaa pikioo ari
nnaata nnaakaraiya pikioo ari kata vayaiya pikioo ari kaano koovaitana
pikioo 30 fai aa ta variaunna suai aavaki ivo iyauvaanikarai irisaiyauvaa
airineetu varaanaravai. Fai yapooma nnaagiai variaara suaivaki tupatupaa
variraivaa varaanaravaivee, tiravai.

Yisuuva ari putinara kuaivaa kava tiravai
(Matai 20:17-19;Marakaa 10:32-34)

31 Yisuuva itaa kua kiaa kioo ari ngiaammuau yaakuuvaitana yukukidiri
taarama vitoo ari voovau oro kioo iya tunoo: Rikiaatee. Ta Yerusareema
kuaara iikiaunnano mmuakiaa kuavai forofetaa nnaaruaiya Na Vaidiivaa
Mmaapuuvaa niiyara fafaara roovo fai kaanaivo vainaravai. 32 Vaidiiya
ni vitada ngiari voopinnaa vaidiiya mmikiai iya ni teeda niiyara raida
kua maisaivaa tida kuaanuuvaa niiyaa visida 33 ni ripiida ni ruputikiai
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fai na putuee taara suaivaitana taikanai vooma suaivaki na keenaa di-
itaanaravaivee, 34 tuduu rikiada Yisuunna ngiaammuauya hama arinaima
rikiooduu Anutuuqo iva tuu kuaivaa oyaivaa hatauma kiooduu iya ivaara
kumimakairavai.

Yisuuva vaidi avu huruutauvaa tuqinneeravai
(Matai 20:29-34;Marakaa 10:46-52)

35 Kumimakauduu Yisuuva ari ngiaammuaudootama nnidada yoosinna
Yerikoo vainima nnuduu vaidi avu huruutauvo aataru siriivau varioo
gioonnakiaapuuya sikaurangiaaru tiravai. 36Ngiaaru tioo varioo rikiooduu
gioonna kiaapuuya vida nnidau kuaivaa rikioo vooya yaparainno tunoo:
Ngia aaniira nookiaannee? 37 tuduu rikiada iya inna sai tunoo: Yisuuva
Nasareetaa vaidiivo aa nninoo, 38 tuduu rikioo aayanna roo tunoo: Yisuu-o,
Davuitiinna oyaivakidiri diiteeraikuavee. Niiyara boo kianee, 39 tuduu riki-
adagioonnakiaapu tauraavuuya innayaagueeqamakuapikiaaneera tuduu
rikioonnaata puaisakama aayanna roo tunoo: Davuitiinna oyaivakidiri
diiteeraikuavee. Niiyara boo kianee, 40 tuduu rikioo Yisuuva aataruuvau
dioo vainno tunoo: Vaidi avuhuruutaivaa vitadaniisi ngiatee, tuduu rikiada
inna vitada innasi nnuduu Yisuuva inna yaparainno tunoo: 41A aaniivai na
i iikiaiveerainna kiannannee? tuduu rikioo ivo inna sai tunoo: Udaanga-o,
na ni avu aavaa safuuma kava taanaraivaaraina i yaparakiaunoo, 42 tuduu
rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Kava i avuuvaa taanee. A niiyara kian-
nanoo: Aikiooma ni tuqinnaanaravaivee, kiannaivaarainna a kati hara
kiee variannanoo, 43 tuduu rikioo inna avuuvo makee tuduu tuqinnama
tooduu ivo Yisuunna nnaagiai vioo Anutuuqaara kua yoketaivaa kiaa roo
viravai. Vuduu ivaa teeda mmuakiaa gioonna kiaapuuya Anutuuqaara kua
yoketaivaa tiravai.

19
Yisuuva vaidiivaa nnutuuvo Sakiaasaata
kua tiravai

1 Tuduu Yisuuva vioo yoosinna Yerikoo yaataraanee kiaa 2 vioo varuduu
sikau takiisa vareera vaidiiya kieetaivaa nnutuuvo Sakiaaso ivaki varuduu
kaayauhoonaivo inna suvuauduuvariravai. 3 Ivokakumavaidivaimmataki
dioo vainno Yisuuva inna dee vaidivainnee kiaa kioo inna taanaree tioo
tooduu gioonna kiaapuuya inna suvuai kiooduu hama teeravai. 4 Hama
teerama kioo Yisuuva kuanaraipinnainnigiataa seenoo vioo gioonna kiaa-
puuya yaataroo yatari nnaammuayaivaa roosuuvakidiri karoo ivaki var-
ioo inna taanaree kiaa variravai. 5 Varuduu Yisuuva ngioo rooru tooduu
Sakiaaso ivakidiri inna too vauduu too inna tunoo: Sakiaaso, kammannai
tummuanee. Na makee i nnauvaki viee i tasipama varinaravee, 6 tuduu
rikioo Sakiaaso akiairaama reemi roo innaata yoketaa kua tuduu pinaama
inna ausaivo yoketauduu ari nnauvaki inna vitoo viravai. 7 Vuduu teeda
mmuakiaa gioonna kiaapuuya ivaitana itaama uuvaa teeda ngiariiki ngia-
riiki kua tida tunoo: Aa vaidi aavo mmaanna tuu kuaivaa hatokeera
vaidi maisaivaa nnauvaki vioo kiainoo, 8 tuduu rikioo Sakiaaso Yisuunna
tunoo: Udaanga-o, rikiaanee. Na ni hoona saiyauvaa mmanna haipuuya
mminaravee. Na gioonna kiaapu voovaasidiri unnakua kiaa kiee inna
mminnamminnaiyauvaa varauvaa fai na taarama taaramaneetu yaaruee
irisaiyauvaa inna mminaravaivee, 9 tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo:
Makee eeta i nnauki variaiyaatama na ngii vitee aataru yoketaivau ngii ya-
paunoo. Mo eeta Aaparahaamaa oyaivakidiri diitaannaivaara na ngii vitee
yoketaivau ngii yapaunoo. 10Na Vaidiivaa Mmaapuuvoono gioonna kiaapu
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kumimakaiyara buainana teenai ni teeda vaikiai vitee aataru yoketaivau
yapaanaraivaara na tiiravaivee, tiravai.

Ngiaammuau sikau varooyayaadiri Yisuuvammataama kioo tiravai
(Matai 25:14-30)

11 Tuduu rikiada gioonna kiaapuuya inna kuaivaa rikiada varuduu Yisu-
uva mmatayaa diaa vaidiiyayaadiri mmataama kioo iya kiaa mmiravai.
Ivo Yerusareema vainima vioo varuuvaara gioonna kiaapuuya yaata utida
tunoo: Anutuuqo tiiyara dira suaivo makee tino nninaravaivee. 12 Iya
itaama yaata utuduu Yisuuva mmatayaa diaa vaidiiyayaadiri mmataama
kioo iya kiaa mmioo tunoo: Vaidi nnoonna voovoono ngieera vo yoosin-
navakira vioo ivakidiri kieeta nnutuuvaa varoo kava vara ranoo nni-
naraivaara teerainno kuanara iivai. 13Kuanara iinno varioo tauraa ivo ari
mmoori vareera ngiaammuau yaakuuvaitana tikiai innasi ngiaavo rikioo
sikau yaakuuvaitana tuoo mmuaavai mmuaavai mmioo tinoo: Na oro
ngieera varinai rikiada ni sikauyauvaadiri irisaima mmoori varakiai iri-
saiyauvaa ngii mikiai varada varida na nninara suaivaki numa ni miatee,
14kiaakioongieera viookiaikiai ari yoosinnavariaiyahama innarammudu-
uya rida vaidi vooya inna nnaagiai titaani vata rada vidada oro ngieera
variaiya kiaa mmida kiaanoo: Ta aa vaidi aavaara hama ti mmuduuya
ruainoo. Ivo ti kieetavai varinaraivaara hama ti yoketainoo. Iya itaa kua
kiaavai.

15 Iya itaa kua kiaavoota ivo ngieera varioo kieeta nnutuuvaa varoo kava
vara ranoo nniivai. Ivo nnii saivaata ari mmoori vareera ngiaammuauya
yaakuuvaitana vaa ari sikauyauvaa mmuuya tikiai ngiaavo ngiari mmoori
varada sikau irisaiyauvaa varaiyauvaara iya yaparaivai. 16 Yaparaikiai
rikiada tauraammuu ngiaammuauvo numa inna tinoo: Nnoonna-o, sikau a
ni muuvaadiri na varee mmooriivaa vareenana irisai sikau yaakuuvaitana
varauvaivee, 17 tikio rikioo inna sai tinoo: A ngiaammuau yoketaakuavee.
A yoketaama ni mmoori varaannavaivee. A kiisa mmooriivaa yoketaama
varaannaivaara na tinai tee a yaakuuvaitana yoosinnaiyauvaki variaiyara
fai a dinaravaivee, 18 tikio rikioo nnaagiai sikau mmuuvoono numa inna
tinoo: Nnoonna-o, sikau a ni muuvaadiri na varee mmooriivaa vareenana
irisai sikau yaaku saivai varauvaivee, 19 tikio rikioo tinoo: Fai a irisaivaa
yaaku sai yoosinnaiyauvaki variaiyara dinaravaivee. 20 tikio rikioo ngiaam-
muau voovoono numa inna tinoo: Nnoonna-o, aa sikau aavaa a ni muuvaa
na kava i mmiaunoo. Na buruqaadiri rurauma kiee haumaki yapa kiauvaa
i mmiaunoo. 21 A vaidi tinni yaagueeqainna a vaidi vooya mminnaiyau-
vaa varee yeennaiyauvaa hama a hau utuannaiyauvaa varaannaivaara
na iiyara aatuuna i sikauvaa yapa kiauko vaivaivee, 22 tikio rikioo vaidi
nnoonnaivo inna tinoo: A mmoori vareera ngiaammuau maisakuavee. A
kiannakuaivaanakavaaiki yapaanaravaivee. Vaaakutaa taannaninavaidi
tinni yaagueeqaina vaidi vooya mminnaiyauvaa na varee yeennaiyauvaa
hamanahauutuaiyauvaa varauvaivee. 23Mo itaama vaikiai aaniira a hama
ni sikauyauvaa varee sikau nnaamuruuvaki yapaannannee? Vaa a itaa
kiannatiri. Na kava vara ranee ngiee sikau nnaamuru nakaaraivaasidiri
sikau irisai kiisaivaatama varautirivee, 24 kiaa kioo vaidi ivaki diaiya tinoo:
Inna sikauvaa ravisi varada ngiaammuauvo sikau yaakuuvaitana utiivaa
mmiatee, 25 tikiai rikiada kiaanoo: Ivoono yaakuuvaitana sikauyauvaa
utivaivee, 26kiaavo rikioo tinoo: Na ngii giaa ngii miaunoo. Gioonna kiaapu
voovoonomminnaiyauvaa utiivaa fai na kava vomminnaa vooyauvaatama
inna mminaravai. Gioonna kiaapu voovoono hama kaayau mminnaataivo
fai kiisamminnaa innasi vaivaa na numa innasidiri ravisi varaanaravaivee.



Rukaaso 19:27 177 Rukaaso 19:44

27 Aa ni nnammutuaa aaya na iya kieetavai varinaraivaara hama iya
mmuduuya ruaiya vitada aapi numa ni avuuvau ruputikiai putuatee. Vaidi
nnoonnaivoono itaa kua tiivaivee, tiravai.

Yisuuva Yerusareema vuduu iya innara sirigairavai
(Matai 21:1-11;Marakaa 11:1-11; Yuvuaano 12:12-19)

28 Yisuuva ii kua ivaa kiaa taika kioo gioonna kiaapuuya pikioo ivan-
naadee tauraa Yerusareema aataruuvau nniravai. 29 Ngioo ari ngiaam-
muauya vitoo yoosinnaivaitana nnutuuvaitana Betepakee Betaniaa vain-
ima vau taapi Oriveeta ivau dioo vainno ari ngiaammuauvaitana titoo
tunoo: 30 Oro ukuaa yoosinna ivaki teekio rikioo puara togii karaasa
hama vaidiiya variaivaa nnuunaivaki yeena harukiaivo ngii too vainai
teeda rukuasaa kiada vitada niisi ngiatee. 31 Fai gioonna kiaapu voovoono
ivaara ngii yaparainno tinara: Ngia aaniira ivaa rakuasaannee? tinai
kiatee: Udaangaivoono ivaa vitaateera ti titaikiai ta ngiaunnanoo, kiatee,
32 kiaa kioo ivaitana titooduu vida Yisuuva ivaitana kiaa mmuuvaa teer-
avai. 33 Teeda puara togiivaa rakuasada varida tooduu puara togiivaa
nakaaraiyanuma ivaitana teeda tunoo: Ngia aaniiraida aapuara togii aavaa
rakuasaannee? 34 tuduu rikiada ivaitana inna sai tunoo: Udaangaivoono
ivaa vitaateera ti titaikiai ta ngiaunnanoo, 35 kiaa kiada puara togiivaa
vitada nniravai. Nnida ngiari yaapaiyauvaa togiivaa mmookaivau yapa
kiada Yisuunna ivau yapa kiooduu variravai. 36Varuduu togiivo inna vitoo
vioo varuduu gioonna kiaapuuya ngiari yaapaiyauvaa aataruuvau hooti
kiooduu Yisuuva ivaugiataa viravai. 37Vioo vioo Yerusareema vainima vioo
aataruuvo taapi Oriveeta ivaugiataa vuuvau vioo haatapoommeepi kaayau
gioonna kiaapu inna nnaagiai nuairaiya numa sirigaida Anutuuqaara kua
yoketaivaa kiaa rada nniravai. Nnida varida Yisuuva ari vookaraummoori-
ivaa uuvaa toovaara kua yoketaivaa Anutuuqaara puaisakama aayanna
tiravai. 38 Puaisakama aayanna tida tunoo: Kieeta vaidiivaa Udaanga
Anutuuqo titooduu tuuvo nninaraivaara ivo innara yoketaakiaivee. Ausa
nuufai aataruuvo ngiau aapuuvaki vainoo. Anutuuqo ngiau aapu variivaa
oyai ari vookaraivo vainoo, tiravai.

39 Tuduu rikiada gioonna kiaapuuya nuuna aakiaivakidiri Farisai vaidi
vooya Yisuunna tunoo: Vitaira-o, a yaagueeqama tinai i nnaagiai nuairaiya
kuapikiaatee, 40 tuduurikioo ivo iya sai tunoo: Nangii giaangiimiaunoo. Iya
kua seemuaa variaatiri. Aa sikau aayauvoono niiyara aayanna kiaatirivee,
tiravai.

Yisuuva gioonna kiaapu Yerusareemaiyara rateeravai
41 Yisuuva itaa kua kiaa kioo vioo vioo Yerusareema vainiivaudiri reemi

ivaki too ivaki varuugioonnakiaapuuyara ratoo tunoo: 42Boo, aannamakee
ngiaausanuufa tasipamavariraaataruuvaangia rikiaataamavaikiainnaata
hama ngia rikiaanoo. Fai ngia rikikio ngii yoketainaravai. 43 Suai voovai
nninai ngii nnammutuaiya ngii ututuuma kiada ngii vagiaamunnaivau
iriivaa rooru kiada ivaugiataa nnikiai fai hama ngia mmaanai kuaara
aataruuvootainaravai. 44 Fai iya numa ngiiita ngii nnaakaraiyaatama rap-
ida ngii ruputu mmatammaataivau kagaari kiada ngii nnau yoosinnaiyau-
vaa hannavaratataama taika kikio hama nnau heekaa sikau voovai ari
mmaataivau vainaravai. Ngia hama Anutuuqo ngii vitoo aataru yoketaivau
ngii yapaanara suaivaa teeda rikiaivaara ngii nnammutuaiya numa ngii
itaakiaaravaivee, tiravai.

Yisuuva nuunaira nnau pinaivaki viravai
(Matai 21:12-17;Marakaa 11:15-19; Yuvuaano 2:13-22)
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45 Yisuuva itaa kua kiaa kioo nuunaira nnau pinaivaki vioo vaidi-
iya ngiaammaiyauvaata puara sipisiipaiyauvaatama vooya mmida irisai
sikauyauvaa varooya yaagueeqama titoo 46 iya tunoo: Anutuuqaa kua
fafaaraivo vainno tinoo: Ni nnauvo yaaku vareera nnauvaivee. Anutuuqaa
kuaivo itaa kua tikiainnaata ngia mmuara furaiya iirayaamaida aavaki
iikiaanoo, tiravai.

47 Mmuakiaa suai Yisuuva nuunaira nnau pinaivaki mmayaaya yoke-
taivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmiravai. Kiaa mmuduu rikiada vaidi
Anutuuqaara kati puara hudeera kieetaiyaatama kua mmaanna kiaa mmi-
raiyaata vaidi kieetaiyaatama Yisuunna ruputuaaree kiaa uuduu 48 hama
inna ruputuaara aataruuvootairavai. Mmuakiaa gioonna kiaapuuya inna
kuaivaa iya rikiaatauduu varuuvaara hama inna ruputuaara aataruu-
vootairavai.

20
Yutayaiya Yisuunna ari mmooriivaara inna yaparairavai
(Matai 21:23-27;Marakaa 11:27-33)

1 Vo suai voovaki Yisuuva nuunaira nnau pinaivaki varioo mmayaaya
yoketaivaa mmuakiaa gioonna kiaapuuya kiaa mmioo varuduu vaidiiya
Anutuuqaara kati puara hudeera kieetaiyaatama kua mmaanna kiaa mmi-
raiyaata vaidi yokovaiyaatamanuma 2 inna yaparaida tunoo: Ti kiaa timmi-
anee. Gioono i tikiainna aa mmoori aayauvaa a iikiannannee? Dee vaidi
kieetavoono i tikiai a iikiannannee? 3 tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo:
Kii neeta vo kuavaara ngii yaparainai ni giaa ni miatee. 4 Gioono tuduu
Yuvuaano nnoori apira vaidiivo gioonna kiaapuuya nnoori apuunnee? Vo
Anutuuqoono tuduunno uunnee? Vo vaidi mmatayaiyaano tuduunno uun-
nee? 5 tuduu rikiada iya ngiariiki ngiariiki yaparaida tunoo: Ta dee kuavai
sai kiaarannee? Fai ta inna sai kiaara: Anutuuqoono tuduu Yuvuaano
iiravaivee, tikio fai ivo ti tinara: Mo ngia aaniira hama inna kuaivaara
kutaavaivee tiravainnee? 6 tinai mo fai ta kiaara: Vaidiiyaano tuduu Yu-
vuaano iiravaivee, tikiai fai gioonna kiaapu aavaki variaiya sikauyauvaa
habati kiada ti ruputuaaravai. IyaYuvuaanaara forofetaivoveekiaivaara fai
ti ruputuaaravaivee. 7 Iya itaa kua kiaa kiada Yisuunna kuaivaa sai tunoo:
Yuvuaano nnoori apira oyaivaa hama teeta taunnavaivee, 8 tuduu rikioo
Yisuuva iya tunoo: Hama ngia ni kuaivaa sai kiaivaara fai na hama ngii
kuaivaa sai tinaravai. Ivo ni tikiai na nimmooriivaa iikiau oyaivaa fai hama
na ngii giaa ngii minaravaivee, tiravai.

Yisuuva vuainammoori varooyayaadiri
mmataama kioo tiravai
(Matai 21:33-46;Marakaa 12:1-12)

9Yisuuva itaa kua kiaa kioo aa kua aavaa mmatayaa diaa vaidiiyayaadiri
mmataama kioo gioonna kiaapuuya kiaa mmioo tunoo: Vaidi voovoono
ari vuaina mmooriivaa vara kioo ivaki hauyauvaa utu kioo vaidiiya inna
mmooriivaara haitatuuda iira vooyauvai ngiari mmoori varaa irisaiyau-
vaa ngiariyara varaateeraivaara iya kiaa mmi kioo ngieera vo yoosinnaipi
hokoba suai varinara kuaivai. 10 Vioo vioo oro ngieera yoosinnaivaki
hara kioo varikio vuaina iiraiyauvaa rasukuaara suaivo nnikio mmoori
nakaaraivo ari ngiaammuauvaa titaa kiaikio kuaivai. Inna mmooriivaa
haitatuukiaiyaano vuaina iira irisaiyauvaa inna mmiateeraivaara kuaivai.
Kuaikiai teeda iya pinaama inna ruputida inna ripiida vuaina mmoori-
ivaa irisaiyauvaa hama inna mmirama kiada kati titaa kiaavo nniivai.
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11 Ivo nnikio mmoori nakaaraivoono kava ari ngiaammuau voovai titaa
kiaikio kuaikiai rikiada kava mmuaikaraama inna ripiida ruputida kaayau
kuakuaakua maisaivaa inna tida hama irisaiyauvaa inna mmirama kiada
kati titaa kiaavo nniivai. 12Nnikio too mmoori nakaaraivo kava vo ngiaam-
muau voovai titaa kiaikio kuaikiai iya ivaata ruputuaavo kiau vitiika tiikiai
rikiada hanikia mmaanai kagaari kiaavai. 13Kagaari kiaavo rikioo mmoori
nakaaraivo tinoo: Mo na aanii aataruvai iikiaunnee? Fai na ni maapu
tuanaa na innara mmuduuya ruauvaa titaa kino vinai rikiada fai iya inna
kuaivaa rikiada hama inna ruputuaaravaivee, 14 kiaa kioo inna titaa ki-
aikio kuaikiai teedammooriivaara haitatuukiaiyaano inna teedangiari kiaa
mmi ngiari kiaa mmiida kiaanoo: Ari koonna mminnaa mmuakiaayauvai
varaanaraivoono aavaa nninoo. Nnikiai ta inna ruputu kikio putinai ta inna
mminnaa mmuakiaayauvai varaaravaivee, 15kiaa kiada inna utu raririima
rada hanikia mmaanai inna kagaari kiada inna ruputu kiaavo putivaivee.
Ii kua ivaa kiaa taika kioo Yisuuva gioonna kiaapuuya yaparainno tunoo:

Modeemmoorivai faimmoori nakaaraivo iya iikiaivaa irisai iyamminaran-
nee? 16Fai ivo numa iya ruputu kinai putikio rikioo ari vuaina mmooriivaa
vaidi vooya mminai haitatuukiaaravaivee, tuduu rikiada gioonna kiaapu-
uya yaata utida tunoo: Ai, boo, kutaavai itaama iinarainnoo, 17 tuduu
rikioo Yisuuva iya puaisakama too vainno ariiyara tunoo: Anutuuqaa kua
fafaaraivo vaivaa oyaivaa ni giaa ni miatee. Kua fafaaraivo vainno tinoo:

Sikau nnau heekeeraiyaano sikau voovai teeda
maisaivaivee kiaa kiada pikiaavai.
Yaagueeqa yatariivaa pupukiaivaammaara
hara kiaa kuabaivaa roosiima
ii sikau ivo nnau ipunnaivaki vaivo inna yoketaavaivee.

Anutuuqaa kuaivo itaa kua tiivai. 18 Gioonna kiaapu voovoono nuain-
nonno ii sikau ivaudiri raa rabarisooma varoo ivau harurummua kioo
vainno fai kaayau ari mmamma mmuyaivaa ruaimeemiinaravaivee. Fai
ii sikau ivo taikiapa roo gioonna kiaapu voovai ruputino inna mmamma
mmuyai sagia mmuakiaavai ruaimeemiima taika kiaanaravaivee.

Vaidiiya sikau takiisammiraivaara

Yisuunna yaparairavai
(Matai 22:15-22;Marakaa 12:13-17)

19Tuduu rikiada kuammaanna kiaammira vaidiiyaata Anutuuqaara kati
puara hudeera kieetaiyaatama Yisuuva vuaina mmooriivaara tuuvaudiri
mmataama kioo kuaivaa iyaki yapoovaara rikiada iva tuu saivaata inna
utuaaree kiaa kiada tooduu kaayau gioonna kiaapuuya inna suvuai kiada
varuduu iyara aatuuda pikieeravai. 20 Pikiada inna haitatuuda varida
vaidi vooya unnakua kiaa yoketayoketaama rada Yisuunna kuaivaa rikiaa-
teeraivaara iya titeeravai. Yisuuva kua voovai koonnama tinai rikiada inna
vitada Roomaaya kieeta vaidi yaagueeqa pinaa ruaivaa mmiaaraivaara iya
titooduu viravai. 21 Vida Yisuunna tunoo: Vitaira-o, vaa ta rikiaunnavai.
A kianna kuaivaa safuuma ti kiaa ti mmiannavai. Vaa ta i taunnavai.
Vaidi kieetaiyaraata vaidi kuminaiyaraatama a mmuaavaugiataama yaata
utuannavai. A hama vo vaidivai tee pikiee vo vaidivai tee kiaammiannavai.
A Anutuuqaa mmoori aataruuvaa mmuakiaa gioonna kiaapuuya safuuma
kiaa mmiannavaivee. 22 Ti kiaa ti mmianee. Roomaaya kieetaivaasi sikau
takiisa yapeera aataruuvo yoketaa aataruvainnee? Vara hama yoketaa
aataruvainnee? tiravai.
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23 Tuduu rikioo Yisuuva iya inna iida taaree kiaa tuu kuaivaa vaa ivo
arinaima too rikioo iya tunoo: 24 Sikau mmuyai voovai ni vitaakiatee. Giaa
mmannammannaavootagiaannutuvootama ivauvainnee? 25 tuduurikiada
iya inna sai tunoo: Mo Roomaaya kieetaivaa mmannammannaivoota inna
nnutuuvootama aavau vainoo, tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Mo
Roomaaya kieetaivaa mminnaiyauvaa safuuma ari mmiatee. Anutuuqaa
mminnaiyauvaa safuuma Anutuuqaa ari mmiatee, tiravai. 26 Gioonna
kiaapuuya avuuvau ivo koonnama kuaivaa kiaiveera iya inna yaparauduu
ivo hama koonnama tirainno safuuma kuaivaa sai tuuvaara iya nnikiaraida
hama kua tiraida kua seemuaa variravai.

Satuukaiyaano putiraiya kava diiteeraivaara Yisuunna yaparairavai
(Matai 22:23-33;Marakaa 12:18-27)

27 Varuduu vaidi Satuukaiya gioonna kiaapu putuuyara tunoo: Fai
hama kava diitaaravaivee, tuuyakidiri vooya numa Yisuunna yaparaida
tunoo: 28 Vitaira-o, Musiiva vo aataruvai tiiyara fafaara roo tunoo:
Vaidi voovoono nnaataivaa vara kioo hama nnaakaraivaa mmateerainno
putino fai ari kataivoono inna muaadaivaa vara kioo ari vayaannara tuoo
nnaakaraiyauvaa mmataanaravaivee. Musiiva itaa kua tiravai. 29 Vo
suai voovaki kata vayaa yaaku saivai sainaidiri taaravaitana hara kiada
varuuya ngaruuvoono nnaataivaa vara kioo hama nnaakara mmateerama
kioo kati putiravai. 30 Putuduu ngamiisaivo inna muaadaivaa vara kioo
hama nnaakara mmateerama kioo kati putuduu 31 nnaagiai yaguaavaano
inna muaadaivaa vara kioo hama nnaakara mmateerama kioo putuduu
mmuakiaa kataunna nnaagiainnaidootamammuai gioonnaivaa vara kiada
hama nnaakara mmateerama kiada kati putiravai. 32Putuduu nnaagiai iya
gioonnaivootama putiravai. 33 Itaama vaikiai yapooma gioonna kiaapu vaa
putuaiya kava diitaara suaivaki fai gioonnaivo giaa nnaatavai varinaran-
nee? Mo vaa yaaku saivai sainaidiri taarama vaidi idoono inna vara kiada
putiravaivee, tiravai.

34 Tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Gioonna kiaapuuya aanna makee
variaiya nnaata vaati varaavai. 35Gioonna kiaapuuya vaa hanigiada yoke-
taama variaiya putikio Anutuuqo iya tinai kava diitada nnaagiai yoosinna
yoketaivaki varida hama nnaata vaati varaaravaivee. 36 Iya aangeraiya
roosiima variaaraivaara hama kava putuaaravaivee. Anutuuqo iya tinai iya
kava diitaaraivaara fai iya inna raunna mmaapu tuanaaya variaaravaivee.
37 Gioonna kiaapu vaa putuaiya kava diitaaraivaara Musiiva tuu kuaivo
vainno ti kiaa ti mmivaivee. Nnaaru ivo yatari kiisaivaki ikiaivo tooduu
hama yatari apuuvo taa tamooqoovaara ivo fafaara roo Udaangaivaara
tunoo: Ni nnaakukiaiya Aaparahaamo Isaako Yakoopainna Anutuuqovee,
tiravai. 38 Anutuuqo gioonna kiaapu vaa eeyaara putuaiya hama iya
Anutuuqovee. Gioonna kiaapu variaiya Anutuuqovee. Gioonna kiaapu
homommatayaavariaiyaata vaaputuaiyaatamaAnutuuqaaavuuvauhomo
variaanoo, 39 tuduu rikiada kua mmaanna kiaa mmira vaidi vooya inna
tunoo: Vitaira-o, a yoketaamainna iya sai kiannanoo, 40 tuduu iyahamakava
vo kuavaara yopeema inna yaparairavai.

Anutuuqommataama kioo vaidiivaara Yisuuva tiravai
(Matai 22:41-46;Marakaa 12:35-37)

41 Hama inna yaparauduu Yisuuva gioonna kiaapuuya tunoo: Mo
dataama kiada gioonna kiaapuuya kiaanoo: Vaidi Anutuuqo mmataama
kioovoDavuitiinna oyai tuanaivakidiri diitaivaivee, kiaannee? 42Davuitiiva
ariinoo yanaivaa nnutuuvo Saama ivau fafaara roo tunoo:
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Udaanga Anutuuqoono ni Udaangaivaa tunoo:
A ni yaaku yaadudainningiaa
vaidi nnoonnavai varianee.

43Varia ree vinanai na tinai
fai a ai nnammutuaiya yaatara kiaanaravaivee,
tiravai.

44 Davuitiivaano Anutuuqo mmataama kioo vaidiivaara fafaara roo itaa
kua tunoo: Ni Udaangaivovee, tuuvaara hama Anutuuqo mmataama kioo
vaidiivo Davuitiinna oyaivakidiri nnaasu diiteeravaivee. Yisuuva itaa kua
tiravai.

Sa kuammaanna kiaammiraiya iikiaiyauvunugiataama iikiatee
(Matai 23:1-36;Marakaa 12:38-40)

45Yisuuva itaa kua tuduu gioonna kiaapu kaayauya inna kuaivaa rikiada
varuduu iva ari nnaagiai nuairaiya tunoo: 46 Kua mmaanna kiaa mmira
vaidiiya iira aataruuvaa teeda tuqinnama haitatuuda sa iya roosiima iiki-
atee. Iya buruqa hokobaiyauvaa rau varada gioonna kiaapuuya yeenna
yookaira mmatuuyaiyauvaki nuaikiai gioonna kiaapuuya iya teeda iyara
vaidi nnoonnayavee kiateeraivaara nookiaavai. Iya nuunaira nnauyauvaki
vida mmaata yoketaiyauvunu nnaasu variaavai. Iya buusaiyauvaa nneera
suaiyauvaki kieetaiya varira mmaataiyauvunu nnaasu variaavai. 47 Iya oro
muaada gioonnaiya unnakua nnammari kuaivaa tida iya mminnammin-
naiyauvaangiariyarakati varakiadannaagiai orommannaavaiyauvakidiri
hokobama yaaku varaavai. Iya itaama iikiaivaara ngiari irisai pinaa mai-
saivo vainaravaivee. Yisuuva itaa kua tiravai.

21
Gioonnamuaadaivo taara sikau kiisaivaitana yapeeravai
(Matai 12:41-44)

1 Yisuuva nuunaira nnau pinaivaki dioo vainno reeti tooduu gioonna
kiaapukaayauhoona suvuauyanumangiari sikauyauvaakati Anutuuqaara
yapeera sikau nnaamuruuvaki yapada variravai. 2 Yapada varuduu Yisu-
uva tooduu mmanna haipu gioonna muaada voovoono sikau kiisa kookee
taarakiatatana numa sikau nnaamuruuvaki yapeeravai. 3Yapa kiooduu too
Yisuuva tunoo: Na kua kutaavai ngii giaa ngiimiaunoo. Aa gioonnamuaada
mmanna haipu gioonna aavo yapa kiai sikau kiisaikiatatanaanommuakiaa
gioonna kiaapuuya yapa kiaa sikauyauvaa yaataraivai. 4 Gioonna kiaapu
kaayau hoona suvuaiya kaayau sikau vaiyauvakidiri vooyauvai nnaasu
varada yapa kiaavo gioonnaivo hama sikaunnaataivo mmuakiaa sikau in-
nasi vaivaitana eeyaavaitana varoo yapa kiaivai. Iva ari yeenna varaanee
tii sikau eeyaakiatatana varoo sikau nnaammuruuvaki yapa kiaivaara inna
sikauvaitanaano gioonna kiaapuuya yapa kiaa sikauyauvaa yaataraivaivee,
tiravai.

Yisuuva nuunaira nnau pinaivaa havarataaraivaara tiravai
(Matai 24:1-2; Marakaa 13:1-2)

5 Tuduu Yisuunna nnaagiai nuaira vooyaano nuunaira nnau pinaivaara
kua tida tunoo: Yoketaa ari vookarai sikau yapakiaiyauvaata mminnaiyau-
vaa vaidiiya kati Anutuuqaara ivaki yapakiaiyauvaatama ta taunnano ti
yoketainoo, tuuvaa Yisuuva rikioo tunoo: 6Aa ngia taamminnaammuakiaa
aayauvaa fai suai voovai nninai vaidiiya mmuakiaa aa nnau aayauvaa
havarata taika kikio rikioo fai hama seena sikau voovai ari seena sikau
voovai mmaataivau tasipama vainaravai. Fai mmuakiaavai havarata
taikaanaravaivee, tiravai.
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Maisammooriivo nninaraivaara Yisuuva tiravai
(Matai 24:3-14;Marakaa 13:3-13)

7Tuduurikiada iya innayaparaida tunoo: Vitaira-o, a kiannaivodaira suai
vainarannee? Dee ari vookarai aataruvai vainai rikiada fai ta ivaudiri teeda
mmuakiaa kua a kiannaivaara yaata utida kiaara: Vainima vainaravee,
kiaarannee? 8 tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Vaidi voovoono ngii
unnakua kiaa kioo aataru maisaivau ngii vita yapeenoora tuqinnama hai-
tatuukiatee. Fai kaayau vaidiiya mmuaavai mmuaavai nnida ni nnutuuvaa
ngiariiyara tidavoovoono tinara: AannanaAnutuuqommataamakioovaidi
ivoona na ngiaunoo, tino fai voovoono tinara: Ngiau mmata taikaanara
suaivo vainimanninoo, tinai sa ivaa rikiada kiatee: Kutaa kuavaivee, kiatee.
9 Fai yoosinna voovaki variaiya diitada yoosinna voovaki variaiyaatama
rapuaimmayaayaivaa rikiadammuaayoosinnaivaki variaiya diitadangiari
kieetaiyaatama rapuai mmayaayaivaa rikiada ivaara sa aatuukiatee. Rapi-
raivonnaadee tauraavaino toongiaummata taikeera suaivo faihamamakee
tino nninaravaivee, kiaa kioo vo kuavai iya tunoo: 10 Fai gioonna kiaapu
voovaki variaiya diitada gioonna kiaapu voovaki variaiyaatama rapuaar-
avai. Fai vo kieeta voovoono diitoo vo kieetavaata rapinara iinai rikiada
fai ngiari gioonna kiaapuuya rapuaaravai. 11Fai kaayaummataa kuaruuvo
utino vo yoosinna vo yoosinnaiyauvaki aarareeraivo vaino kaayau nni-
itareeraivo vaino fai ngiau aapuuvau teekio kaayau ari vookarai mmin-
naiyauvo vainaraivaara gioonna kiaapuuya aatuukiaaravai.

12 Ii na kiau kua iyauvo fai nnaagiai vainaravai. Tauraa vaidi vooya ngii
vitada mmoori maisaivaa ngii mida ngiari nuunaira nnauyauvakiaata oovi
nnauyauvakiaatama ngii vitada kiada ngia niiyara kutaavaivee kiaivaara
iya ngii vitada vaidi kieetaiyasi vida kua pinaana ngii yapa kiaaravai.
13 Yapa kikio ii suai iyauvaki inna ni mmayaaya yoketaivaa iya kiaa mmi-
aara suaivai. 14 Sa mmuaanaa ngia sai kua kiaaraiyauvaara kaayauma
yaata utikio ivaara ngii mmuaararakiaivee. 15 Na kuaiyauvaa ngii giaa
ngii miee tinni yoketaiyauvaa ngii minai fai ngii nnammutuaiya hama ngii
yaatarada ngii kuaiyauvaa hatokaaravai. 16 Ngii kaano kooyaatama ngii
gata vayaiyaata ngii seena tuanaiyaatama ngii vitada vo vaidiiya mmikiai
fai iya ngiiikidiri vooya ruputikiai putuaaravai. 17Ngia niiyara kutaavaivee
kiaivaara gioonna kiaapu kaayauya ngii teeda hama ngiiiyara mmuduuya
ruaaravaivee. 18 Sa yaata utuatee. Fai iya hama yopeema eeyaara ngii
ruputuaaravaivee. 19 Fai ngia mmannammanna yaagueeqama varidada
tupatupaa variraivaa varaaravaivee.

Yisuuva Yerusareema nnauyauvaa havarataaraivaara tiravai
(Matai 24:15-21;Marakaa 13:14-19)

20Ngiari voopinnaa rapira vaidiiya numa yoosinna Yerusareemaivaa utu-
tuumakikiaingia teedakiaara: Fai kiisa suainnauyoosinnaivaahavarataar-
avaivee, kiaaravai. 21 Kiaa kiada ngia Yutayaa variaiya ngiingii yaatu
aatuuda taapiivaura seenada kuatee. Gioonna kiaapu yoosinna Yerusa-
reema variaiya seenada mmaanai vikiai mmooriiyauvaki variaiya sa kava
yoosinnaivaki ngiatee. 22 Ii suai ivaki Anutuuqo irisai maisa mmooriivaa
ngii minaravaivee. Anutuuqaa kua fafaara mmuakiaavai roovaa kaanaivo
vainaraivaara irisai maisa mmooriivaa ngii minaravaivee. 23 Boo, iqii
suai ivaki gioonna nnaakara sunnaakiaiyaata gioonna nnaakara meedi
ruaiyaatama kuaaraivo iya mmuaararainaravaivee. Anutuuqo aa gioonna
kiaapu mmuakiaa aayara nnannateeno rikioo mmoori maisaiyauvaa iya
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mminaravaivee. 24Fai ngiari voopinnaa vaidiiya ngiari paipa avaikaraiyau-
vaadiri varada numa vooya rutakakiai putikiai vooya yaakuuyauvaa ranaa
rau kiada vitada ngiari yoosinnaiyauvakira kuaaravai. Fai iya yoosinna
Yerusareema variaiyara dikiokio Anutuuqo tinai iya pikiaaravaivee.

Yisuuva kavammatayaa tiinaraivaara tiravai
(Matai 24:29-31;Marakaa 13:24-27)

25 Iqii suai ivaki ari vookarai mminnamminnaiyauvo suaivakiaata kuraa-
gaivakiaata aakiapuaiyauvakiaatama vainaravai. Vainai gioonna kiaapu
mmuakiaa mmatayaa variaiya ngiari ausa mmuaararai tasipama varida
nnoori akuaivaaraata nnooriivo pinaamakorokoroovaaraatamakaayauma
aatuuda variaaravai. 26 Yaagueeqa mminnamminnaa ngiau aapuuvaki
vaiyauvo ngiari aataru nuairaiyauvaa pikiada sabisaabi kuaaraivaaraata
ari vookarai aataruuyauvo mmuakiaa mmataivau nninaraivaaraatama
yaata utida faannaida aatuuda varida fai ngiengie vo vuayaata rikiada
variaaravai. 27 Itaama vainai rikiada Na Vaidiivaa Mmaapuuvoono nama
aakiaidaadiri ni yaagueeqaivoota kaayau ari vookaraimmeekiaivootamani
tasipanai na tiinaraivaa fai iya taaravai. 28Aa na kiau kua aavo iinara iinno
varinai diitada vararu reeri taatee. Anutuuqo ngii vitoo yoketaivau ngii
yapaanaraivo vainima nninaraivaara diitada vararu reeri taatee, tiravai.

Yisuuva nnaammuayaivaudiri mmataama kioo tiravai
(Matai 24:32-35;Marakaa 13:28-31)

29 Yisuuva mmatayaa diaa mminnaivaudiri mmataama kioo
iya kiaa mmioo tunoo: Yatari nnaammuayaivaaraata mmuakiaa
yatariiyauvaaraatamayaatautuatee. 30 Ii yatari iyauvommunni raikiai ngia
teeda kiaanoo: Nuanuuvo vainima nnikioonno mmunni rainoo, kiaavai.
31Mmuaikaraama ii na ngii giaa ngii miau kua iyauvaa kaanaiyauvaa ngia
teeda kiaara: Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivo nninarainno iinoo,
kiaaravee.

32Na Kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Gioonna kiaapu aanna makee
variaa aaya hama putiraida homo varikio suaivo nnino ii aataru iyauvo fai
vainaravai. 33 Ngiau mmataivo fai taikaanaravaivee. Ni kuaivo fai hama
taikaanaravai. Fai tupatupaa vainaravaivee.

Yisuuva ari tiinaraivaara tuqinnama haitatuukiateera tiravai
34 Ngiengie mmatayaa variaivaara tuqinnama yaata utuatee. Pinaa

yeenna nnaaraivaaraatama nnoori kapikaraivaa nnaaraivaaraatama
mmatayaa diaa mminnaiyauvaa varaaraivaaraatama ngia kaayauma
yaata utivoora ngiengie variaivaara tuqinnama yaata utuatee. Fai ngia
ii mminnamminnaa iyauvaara nnaasu yaata utikiokio ii suai ivo fai
akiairaama ngiiisi nninaravai. 35 Iqii suai ivaki kobeevo haisarineema
faimmuakiaa gioonna kiaapummatayaa variaiyasi akiairaamanninaravai.
36 Mmuakiaa suai tuqinnama haitatuuda varida yaaku varaatee. Ii
mmuaararai iyauvo ngiiisi nninai rikiada yaagueeqama varida iyauvaa
yaatara kiada Na Vaidiivaa Mmaapuuvo suai nnaagiai kava na tiinai ngia
ni avuuvau yoketaama diaaraivaara tuqinnama haitatuuda varida yaaku
varaatee. Yisuuva itaa kua tiravai.

37Mmuakiaa suai ivonuunairannaupinaivaki kuammayaaya yoketaivaa
gioonnakiaapuuyakiaammiravai. Suai ikianna iyakiaammuduurikiooup-
isipisiinno varuduu ivo vioo taapi Oriveeta oro ivau vuru vairavai. 38Vauvo
patauduu diitoo heenanaanna tuanaa kava nuunaira nnauvaki nnuduu
mmuakiaa gioonna kiaapuuya inna kuaivaa rikiaaraivaara innasi nnida
nuunairavai.
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22
Vaidiiya Yisuunnammaara kua kiaa yeena rairavai
(Matai 26:1-5; Marakaa 14:1-2; Yuvuaano 11:45-53)

1 Buusaivaa nnutuuvo Varaigiataivaa nneera suaivaki gioonna kiaapu
Yutayaiya bereetaivaa hama puuqaira yeennaivaa tasipama hudooyauvaa
nneeravai. Ii suai ivo vainima vauduu 2 vaidi Anutuuqaara kati puara
hudeera kieetaiyaata vaidi kua mmaanna kiaa mmiraiyaatama Yisuunna
ruputuaara aataruuvaara buaidada tooduu kaayau gioonna kiaapuuya in-
narammuduuya ruuvaara aatuuravai.

Yutaaso Yisuunna vitainara kuaivaa yeena rairavai
(Matai 26:14-16;Marakaa 14:10-11)

3 Aatuuduu Yisuunna ngiaammuau yaakuuvaitana yukukidiri taara-
maakidiri voovai nnutuuvo Yutaaso Isariootaa aakiaivaki Sataango numa
hara kioo variravai. 4 Varuduu Yutaaso vioo Anutuuqaara kati puara
hudeera kieetaiyaata nuunaira nnau pinaivaara dira kieetaiyaatama Yisu-
unna kooyaa vitainaraivaara iyaatama kua tiravai. 5 Kua tuduu rikiada
iya kaayauma sirigaida irisai sikauyauvaa inna mmiaaraivaara kua yeena
rairavai. 6 Iya kua yeena rau kiooduu rikioo Yutaaso ee-oo kiaa kioo ii suai
ivakidiri iva faannama roo varia roo vioo varioo dee suai tuanaavai nnino
rikioo iva Yisuunna kooyaa iya vitainaraivaara faannainno varioo gioonna
kiaapuuya hama inna tasipaara suaivaara haitatuuravai.

Yisuuva buusa Varaigiataivaa nnaaraivaara teerama kieeravai
(Matai 26:17-25;Marakaa 14:12-21; Yuvuaano 13:21-30)

7 Gioonna kiaapu Yutayaiya buusaivaa nneeda hama puuqaira yeen-
naivaata bereetaivaa tasipama huda nneera suaivo nniravai. Ii suai ivaki
iya puara sipisiipa nnaakaraiyauvaa ruputu kiada buusa Varaigiataivaa
nneeravai. 8 Iqii suai ivaki Yisuuva ari ngiaammuauvaitana Yuvuaanaya
Petoroosaya kiaa mmioo tunoo: Oro buusa Varaigiataivaa tiini teerama
kikiai ta nnaaravaivee, 9 tuduu rikiada ivaitana inna sai tunoo: Ta dee nnau-
vaki vida buusaivaa teerakiaunnannee? 10 tuduu rikioo Yisuuva ivaitana sai
tunoo: Rikiaatee. Ngia vidada oro yoosinna pinaivaki teekio vaidi voovoono
nnoori tooriivaa apu varoo ngii saidi nninai teeda inna nnaagiai vida teekio
ivo nnauvaki vinai teeda ivo kuaivaki kuatee. 11 Vida nnau nakaaraivaa
kiatee: Ti Vitairaivo tinoo: Dee nnauvaki na ni ngiaammuauyaatama buusa
Varaigiataivaa nnaarannee? tiivaivee, 12 tikio rikioo ivoono nnau pinaivaa
verenoovau vo nnau voovai vaammaataiyauvaa ivaki teerama kiaivaa ngii
vitainai ngia ivaki buusaivaa teerama kiaatee, 13 tuduu rikiada ivaitana oro
Yisuuva tuuvaa teeda buusaivaa teerama kieeravai.

Yisuuva bereetaivaata vuainaivaatama ari ngiaammuauyammiravai
(Matai 26:26-30;Marakaa 14:22-26; 1 Koridii 11:23-25)

14Teerama kiooduu buusa nnaara suaivo nnuduu Yisuuva ari kua varada
nuaira ngiaammuauyaatama buusaivaa nnaaraivaara varioo tunoo: 15 Ni
putira suaivo vainima nninoo. Tauraa hama mmuaararaivo niiki nninai
na aa buusa Varaigiataa aavaa ngii tasipamannaanaraivaara ni yoketainoo.
16Nangii giaa ngiimiaunoo. Fai aa buusa aavaa hamana kavannaanaravai.
Yapooma Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira yoosinnaivaki buusaivaa
oyaivo kooyaa vainai na nnaanaravaivee, 17kiaa kioo Yisuuva nnoori toori-
ivaa tu kioo vainno Anutuuqaata kua yoketaivaa kiaa kioo tunoo: Aavaa
vara kiada mmuaavai mmuaavai nnaatee. 18 Na ngii giaa ngii miaunoo.
Aa suai aavakidiri varia ree viee viee hama na kava vuaina suuyaivaa
nneeraatainaravai. Fai yapooma Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira
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suaivo nninai na kava nnaanaravaivee, 19 kiaa kioo ivo bereetaivaa tu kioo
vainnoAnutuuqaata kua yoketaivaa kiaa kioo kusii kioo ari ngiaammuauya
mmioo tunoo: Aanna ni mmatiivaivee. Na ngiiiyara tiee ivaa ngii miaunoo.
Aavaa nneeda varida niiyara yaata utuatee, 20 tuduu yeennaivaa nnaa taika
kiooduu iva vuaina suuya tooriivaa varoo mmuaikaraama tu kioo vainno
iyammioo tunoo: Aavuaina suuya toori aavo innani kiauvongiiiyara tusaa-
naraivovee. Ivaudiri fai Anutuuqo kua yeena rau kiai karaasa aataruuvo
kooyaa vainaravaivee, tuduu nneeravai. 21 Nnaa kiooduu tunoo: Rikiaa-
tee. Vaidi voovoono kooyaa ni nnammutuaiya ni vitainaraivo aa makee ni
tasipama yeenna nnainoo. 22Na Vaidiivaa Mmaapuuvoono fai putinaravai.
Anutuuqaa yanaivau fafaaraivo vainno ivaara tiivo aanna makee vainoo.
Vaidivoovoonokooyaaninnammutuaiyanivitainaraivo fai irisaimaisaivaa
varaanaravaivee, 23 tuduu rikiada ari ngiaammuauya ngiari yapara ngiari
yaparaida tunoo: Fai tiikidiri deevoono kooyaa ari nnammutuaiya inna
vitainarannee? tiravai.

Inna ngiaammuauya kieetaya variaaraivaara Yisuuva tiravai
24 Kiaa kiada yaagueeqama ngiari yapara ngiari yaparaida tunoo: Fai

deevoono tiikidiri ti tauraanaavai varinarannee? 25 tuduu rikioo Yisuuva
tunoo: Ngiari voopinnaa kieeta vaidiiya ngiari seenaiyara yaagueeqama
diaanoo. Iya iyaradiaivaarangiari nnoonnaiyarayoketaakuakiaavai. 26 Iya
itaama iikiaa aataruuvo sa ngiiisi vakiaivee. Ngiiikidiri vaidi voovoono ngii
kieetavai variivo fai aduoo varioo ngii nnaagiainnaa tuanaavai roosiima
variaivee. Ngiiikidiri vaidi voovoono ngii tauraavai variivo mmoori va-
reera ngiaammuauvai roosiima variaivee. 27Dee vaidivoono tauraanaavai
variinnee? Vaidiivo kati varioo yeennaivaa nnaivonnee? Vara vaidiivo
inna yeennaivaa varoo inna mmiivonnee? Na rikiauko vaidiivo kati varioo
yeennannaivoono tauraanaavai varinoo. Moneenoongii tasipamammoori
vareera ngiaammuauvai roosiima variaunoo.

28 Gioonna kiaapuuya mmoori maisaivaa ni uuduu hama ngia ni
pikieeraida mmannammanna aanna ngia ni tasipama variaanoo. 29 Ni
Napoova tikiai na gioonna kiaapuuyara diauneema na tinai ngieetama
gioonna kiaapu vooyara diaaravai. 30 Dida vaida na gioonna kiaapuuyara
dinara suaivaki ngieeta ni tasipama yeenna nneeda nnoori nneeda ngiingii
mmaataiyauvunu varida Isarairaa oyaiya yaakuuvaitana yukukidiri taara-
maara kua pinaara dira kieetaya iyara diaaravai.

Petorooso hamavee tinaraivaara Yisuuva kooyaa inna kiaammiravai
(Matai 26:31-35;Marakaa 14:27-31; Yuvuaano 13:36-38)

31 Simoono, vaa a rikiaannannee? Vaidiivo yeenna vuiitaivaa varoo
kaanaivaa voovau yapoo nnabaivaa voovau yapaineema Sataango ngii
iinno taanaraivaara vaa Anutuuqaa yaparaikio ee-oo tiivai. 32 Sataango i
iinno taanaraivo vaikiai a niiyara yaagueeqakiannaivo sa taikaiveera na
aiyara yaaku varaunoo. A harurueennaata kava hanigiee ni kuaivaara
yaagueeqainna i seenaiya tasipanai fai iya yaagueeqama variaaravaivee,
33 tuduu rikioo Petorooso tunoo: Udaanga-o, vaidiiya oovi nnauvaki i ya-
paara iikiai fai neetaatama i tasipama kuanaravai. Fai i ruputikiai a putinai
fai niitaatama ruputikiai neetama putinaravaivee, 34 tuduu rikioo Yisuuva
tunoo: Petorooso, na i kiaa i mmiaunoo. Aanna makee fai hama kakaraivo
akua tirainno kinai rikiee fai a taaravoomaneetu niiyara tinara: Hama na
inna tauvaivee, tinaravaivee, tiravai.

Yisuuvamminnaiyauvaa varada kuateeraivaara iya tiravai
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35 Kiaa kioo Yisuuva ari ngiaammuauya tunoo: Tauraa na ngii titaaduu
ngia ni mmayaayaivaa varada nuau suaivaki ngia sikau rira utuaiyau-
vaatama yeenna vara rira utuaiyauvaata yuku nnaba vooyauvaatama piki-
ada nuauduu mminnaa vooyauvai ngiiisi vaunnee? Vara hama ngiiisi
vaunnee? tuduu rikiada iya inna sai tunoo: Ai, mo tiisi vairavaivee,
36 tuduu rikioo Yisuuva iya tunoo: Aanna makee vaidi voovoono sikau
rira utuaivo vaivaata varoo yeenna vara rira utuaivo innasi vaivaatama
varoo kuaivee. Vaidi voovoono hama paipaataino ari yaapaivaadiri varoo
oro paipa avaikarai voovai yookaama kioo varaivee. 37 Na ngii giaa ngii
miaunoo. Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo: Iya inna vitada vaidi
maisaiya tasipama kiaavaivee. Anutuuqaa kua fafaaraivo niiyara itaa kua
tuuvo makee kaanaivo vakiaivee. Mmuakiaa kuavai niiyara fafaara roovo
kaanaivo vakiaivee, 38 tuduu rikiada ari ngiaammuauya tunoo: Udaanga-o,
taanee. Aakara ari vookarai paipa taaravaitana tiisi vainoo, tuduu rikioo ivo
iya tunoo: Inna aikioo, kua taikainoo, tiravai.

Yisuuva taapiivau vioo yaaku vareeravai
(Matai 26:36-46;Marakaa 14:32-42)

39 Kiaa kioo ivo yoosinnaivaa pikioo viravai. Vioo taapi Oriveeta ivau
tupaa ari virayaama vuduu ari ngiaammuauya inna nnaagiai viravai.
40 Vuduu ivo oro ivau varuduu ari ngiaammuauya vuduu rikioo ivo iya
tunoo: Iinno teeraivo ngii iinno taanaraivo ngiiisi nninarainnoo tida yaaku
varaatee, 41 kiaa kioo oro kiisama vo kammunnivau toorivu yau haroo
yaaku vareeravai. 42 Yaaku varoo varioo tunoo: Napoo-o, i iikiatainai
mmuaararaivo aa nnoori toori kapikarai aavaa roosiivo niisi nninaraivaara
ooqoo tino pikiaivee. Inna aikioovai. Ni iikiataivaa sa iikianee. Ai iiki-
ataivaa iikianee, 43 tuduu rikioo ngiau aapuuvakidiri aangeraa voovoono
tuoo inna tasipooduu ivo yaagueeqauduu 44 inna pinaamammuaararooduu
inna yaata utiraivo ari vookarauduu yaaku varoo varuduu kaayauma inna
kausaivo kiauvaa roosiima tuoommataivau viravai.

45 Vuduu iva yaaku vara taika kioo diitoo ari ngiaammuauyasi kava
vara ranoo numa tooduu iya ausaiyauvo mmuaararoovaara iya vuru vaida
variravai. 46 Vuru vaida varuduu Yisuuva iya tunoo: Ngia aaniiraida vuru
vakiaannee? Diitada yaaku varaatee. Iinno teeraivo ngii iinno taanaraivo
ngiiisi nninarainnoo tida yaaku varaatee, tiravai.

Vaidiiya Yisuunna utida ruputuaara iiravai
(Matai 26:47-56;Marakaa 14:43-50; Yuvuaano 18:3-11)

47Yisuuva homo kua tioo varuduu kaayau vaidiiya innasi nniravai. Nnida
varuduu Yisuunna ngiaammuau yaakuuvaitana yukukidiri taaramaakidiri
voovai nnutuuvo Yutaaso iya tauraa ngioo aataruuvaa iya vitaama roo nni-
ravai. Ngioo ngioo oro Yisuunna vainima duoo vainno inna mmootaanara
uuduu too 48 Yisuuva inna tunoo: Yutaaso, a ni mmootaannaivaudiri Na
Vaidiivaa Mmaapuuvaa ni nnammutuaiya kooyaa ni vitaakiaannannee?
49 tuduu rikiada inna tasipama duuya iya inna iikiaaraivaa teeda inna
yaparaida tunoo: Udaanga-o, ti paipa avaikaraiyauvaadiri ta iya ruputu-
aarannee? 50 Itaa kua tida rikiada iyakidiri voovoono ari paipaivaadiri Anu-
tuuqaara kati puara hudeera vaidi kieetaivaa ngiaammuau voovai yaata
yaadudainniivaa rutaka kieeravai. 51Rutaka kiooduu rikioo Yisuuva tunoo:
Aikioo pikiaanee, kiaa kioo ngiaammuauvaa yaataivaa utuoo tuqinneera-
vai.
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52TuqinnamakiooAnutuuqaara kati puara hudeera vaidi kieetaiyaatama
nuunaira nnauvaara haitatuura vaidiiyaata vaidi yokovaiyaatama Yisu-
unna utuaara numa ivaki duuya ivo iya tunoo: Ngia niiyara mmuararai
vaidivaivee, kiaida paipa avaikaraiyauvaata tipaiyauvaatama utida ni
mmaara ngiaannee? 53 Mmuakiaa suai na ngii tasipama nuunaira nnau
pinaivaki variee mmayaayaiyauvaa ngii giaa ngii miaaduu hama ngia ni
utiravai. Mo inna aikioo, inna aanna ngii suaivovee. Aqaa suai aavaki inna
maisai upisiivo rummua apinai iikiaara suaivovee, tiravai.

Petorooso Yisuunnara hama na inna tauvaivee tiravai
(Matai 26:57-58,69-75;Marakaa14:53-54,66-72; Yuvuaano18:12-18,25-27)

54 Yisuuva itaa kua tuduu rikiada vaidiiya inna puaisakama utu kiada
vaida vitada vida vaidi Anutuuqaara kati puara hudeera kieeta tuanaivaa
nnauvaki viravai. Vida varuduu Petorooso ngieeradiri inna nnaagiai vioo
varuduu 55gioonna kiaapu vooya vaidi kieeta tuanaivaa vagiaamunna aaki-
aivaki vida ikiaivaa vuutaivaki hara kiada ivaki varuduu Petoroosootama
ivaki iya tasipama variravai. 56 Varuduu mmoori vareera kiaatanna
voovoono Petorooso ikiaivaara hara kioo varuduu inna puaisakama too
nnaasu vainno tunoo: Aa vaidi aavootama inna tasipama nuaivaivee,
57 tuduu rikioo Petorooso yaagueeqama ooqoo tioo tunoo: Ai, gioonna-o,
hama na inna tauvaivee, 58 tuduu nnaagiai kava vaidi voovootama inna too
tunoo: Ai, a inna ngiaammuaukuavee, tuduu rikioo tunoo: Ai, vaidi aakua-
o, hama na inna ngiaammuauvaivee, 59 tuduu rikioo nnaagiai kava vaidi
voovootama inna too yaagueeqama innara tunoo: Kutaa tuanaa aa vaidi
aavoota inna tasipama nuaivaivee. Ivo Karirayaa diaa vaidivaivee, 60 tuduu
rikiooPetorooso inna sai tunoo: Ai, vaidi aakua-o, a kiannakuaivaahamana
arinaima rikiauvaivee. Ivo homo kua tioo varuu saivaata kakaraivo akua
tiravai. 61 Akua tuduu Udaangaivo hanigia Petoroosaa tooduu tauraa ivo
inna kiaa mmuu kuaivaa vaa taunnu kioovaa kava yaata utuoo rikieeravai.
Tauraa Udaangaivo inna kiaa mmioo tunoo: Turau hama kakaraa akua
tirainno kinai rikiee fai a taaravoomaneetu niiyara tinara: Hama na inna
tauvaivee, tinaravaivee. 62 Iva itaa kua kiaa mmuu kuaivaa kava Petorooso
yaata utuoo rikioommaanai vioo pinaama rateeravai.

Vaidiiya Yisuunnara raida inna ruputiravai
(Matai 26:67-68;Marakaa 14:65)

63 Ratooduu vaidiiya Yisuunna utu kiada vaida vooyaano innara raida
inna ruputida 64 buruqaivaadiri inna oori nnikiivaki hauma utida inna
yaparaida tunoo: Ammuakiaa kuavai rikiaannaiyauvaa ti kiaa ti mmianee.
Gioonoonno i ruputiinnee? 65 kiaa kiada kaayauma inna rakanoo raaranoo
tidamaisa kua inna tiravai.

Vaidiiya kua pinaivaa Yisuunnaki yapeeravai
(Matai 26:59-66;Marakaa 14:55-64; Yuvuaano 18:19-24)

66 Itaa kua tuduu heenanaanna suaivo reera kiooduu Yutayaa vaidi
yokovaa mmuakiaaya nuunaida iyakidiri vooya Anutuuqaara kati puara
hudeera vaidi kieetaiyaata vooya kuammaannakiaammiraiyaatamannida
nuunaida inna vitada kua pinaana inna yapeeravai. Yapa kiada iya inna
tunoo: 67A Anutuuqo mmataama kioo vaidikuavee tiee ti kiaa ti mmianee,
tuduu rikioo ivo iya sai tunoo: Mo fai na ngii giaa ngii minai ngia hama ni
kuaivaa rikiaaravaivee. 68 Fai na kua voovai ngii yaparainai ngia hama ni
kua saivaa kiaaravai. 69 Aanna na varira suaivoota nnaagiai na varinara
suaivaki Na Vaidiivaa Mmaapuuvo Anutuuqo mmuakiaa yaagueeqaivaa
yaataraivaa yaaku yaadudainningiaa hara kiee varinaravaivee, 70 tuduu
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rikiada mmuakiaaya tunoo: Mo a Anutuuqaa mmaapukuannee? tuduu
rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Yo, ngia niiyaraida inna safuuma inna mmaa-
puvaivee kiaanoo, 71 tuduu rikiada iya tunoo: Vaa ari avaivakidiri ivo safu-
uma tinoo: Na Anutuuqaa mmaapuvaivee, tiivaa vaa teenoo rikiaunnavai.
Sa vaidi vooya kava numa innaki kua pinaa yapaaraivaara yaata utuatee,
tiravai.

23
Yisuuva Piratuusaa avuuvau diravai
(Matai 27:1-2,11-14;Marakaa 15:1-5; Yuvuaano 18:28-38)

1 Kiaa kiada iya mmuakiaaya inna vitada oro Roomaaya kieetaivaa Pi-
ratuusaa avuuvau dida vaida 2 kua pinaivaki inna yapaaraivaara innara
tunoo: Ta taunnano aa vaidi aavo gioonna kiaapuuya unnakua tioo Roomaa
kieetaivaa sikau takiisaivaa mmiaivaara ooqoo tioo ariiyara na vaidi kiee-
tavaiveekiaakiooariiyara tinoo: NaAnutuuqommataamakioovaidivaivee,
tiivaivee, 3 tuduu rikioo Piratuuso Yisuunna yaparainno tunoo: Mo a Yu-
tayaiya kieetakuannee? tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Inna a ku-
taavai kiannanoo, 4 tuduu rikioo PiratuusoAnutuuqaara kati puarahudeera
kieeta vaidiiyaata gioonna kiaapu kaayau ivaki suvuai kiada varuuyaatama
tunoo: Na rikiauko aa vaidi aavo hama vaidi aannoo vaidivaaraida ta
innaruputuaara iikiaunnanoo, 5 tuduurikiadakieetavaidiiyayaagueeqama
Piratuusaa vuavi tida tunoo: Ivo kua mmayaayaivaa gioonna kiaapuuya
kiaa mmiaa roo nuainnonno Karirayaiya kiaa mmioo tuma mmuakiaa
yoosinnaiyauvoYutayaammataivau vaiyauvaki variaiyaatamakiaammioo
aanna makee tuma gioonna kiaapu aayaatama kiaa mminoo. Ivo iya kiaa
mmikiai rikiada ivaara kaayaumakumimakaidangiari rapungiari rapuuki-
aara iikiaanoo, tiravai.

Vaidiiya Yisuunna vitadaHerootaasi viravai
6 Iya itaa kua tuduu rikioo Piratuuso iya yaparainno tunoo: Aa vaidi aavo

Karirayaadiaavaidivainnee? 7kiaakiookieeta vaidiHerootoYisuuvavaruu
mmataivaara haitatuuvaara Piratuuso rikioo innasi inna titaa kiooduu vira-
vai. Ii suai ivaki Herooto Yerusareema varuduu iya Yisuunna vitada innasi
vuduu 8 Herooto inna too kaayauma innara sirigairavai. Iva hokoba suai
varioo Yisuuva uummoori aataruuvaa mmayaayaivaa rikioo Yisuuva Anu-
tuuqaa mmoori ari vookara ari vookarauyauvaa uuyauvaa taanaraivaara
ivo inna taanaree kiaa iinno varuduu iya inna vitada innasi nnuduu too
ivo kaayauma innara sirigairavai. 9 Sirigainno kaayau kua kaayau kuaivaa
Yisuunna yaparauduu rikioo hama ivo inna kua sai tirainno kua seemuaa
variravai. 10Kua seemuaa varuduu Anutuuqaara kati puara hudeera vaidi
kieetaiyaatama vaidi kua mmaanna kiaa mmiraiyaatama diitada kaayau
kua pinaivaa innaki yapeeravai. 11 Yapa kiooduu rikiada Herootoota ari
ngiaammuau rapiraiyaatama Yisuunnara nniki rakaida kuasi tududada in-
nara raidavariravai. Itaidavaridayaapayoketaivaa innayaaapukiadakava
Piratuusaasi titooduuviravai. 12TauraaHerootayaPiratuusooyangiariiyara
ngiariiyarannannatoovaitana iqii suai ivaki ariiyara ariiyaraida yoketaama
variravai.

Piratuuso Yisuunna ruputuaaraivaara ee-oo tiravai
(Matai 27:15-26;Marakaa 15:6-15; Yuvuaano 18:39-19:16)

13 Yoketaama varuduu Piratuuso Anutuuqaara kati puara hudeera kiee-
taiyaraatama kieeta vaidi gioonna kiaapuuyara diraiyaraata mmuakiaa
gioonna kiaapuuyaraatama aayanna tuduu innasi nnida nuunauduu 14 iya
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tunoo: Aa vaidi aavaa ngia vitada niisi nnida kiaanoo: Gioonna kiaapuuya
unnakua tii vaidivaivee, kiaani na ngii avuuvau aa vaidi aavaa yaparaina
rikiaukaingia ivomaisammooriivaa iivaiveekiaakiada innakikuapinaivaa
yapa kiaivo hama oyaivootainoo. 15Herootoota inna yaparainno rikiaikio
hama kua oyaivootaikio pikioo kava tiisi titaa kiaikio nninoo. Aa vaidi
aavo hama maisa mmooriivaa iivaaraida ta kuminayaa inna ruputikio
putuaiveera iikiaunnanoo. 16 Kati na ni ngiaammuauya tinai inna ripiima
kikiai na sipuuvaa hatuaa kino tuoo ngiiisi kuaivee, tiravai.

17 (Vo nuanu vo nuanu buusa Varaigiataivaa nneera suaivaki Piratu-
uso vaidi voovai oovi nnauvaki varuuvaa titooduu mmaanai viravai.)
18 Ii aataru ivo itaama vauvaara gioonna kiaapuuya mmuaavaugiataama
aayanna reeda tunoo: Yisuunna ruputino putuaivee. Paravaasaa mmaanai
titano tuoo kuaivee, tiravai. 19Tauraa Paravaaso ngiari kieetaiyaata rapuoo
vaidi vooya ruputuduuputuuvaara vaidiiya inna vitada oovi nnauvaki yapa
kiooduu variravai. 20 Varuduu Piratuuso Yisuunna mmaanai kuaiveera
inna titaatauduu kava gioonna kiaapuuyaata kua tuduu rikiada 21 iya
puaisakama aayanna reeda tunoo: A tinai iya yatari sagaivau inna haara
kiaatee, 22 tuduu rikioo Piratuuso kava vooneetu iya tunoo: Mo datainnee?
Aanii tomedavai ivo iivainnee? Na tauko hama vaidi aannoo vaidivai ngia
innara ni kiaanoo: Ruputino putuaiveeraida kiaanoo. Ivaara na kati tinai
ni ngiaammuauya inna ripiima kikiai sipuuvaa hatuaa kino tuoo ngiiisi
kuaivee, 23 tuduu rikiada gioonna kiaapuuya yaagueeqama mmannam-
manna aayanna reeda tunoo: A tinai rikiada iya yatari sagaivau inna
haara kiaatee, tuduu iya kua pinaama tuuvoono Piratuusaa yaatarooduu
24 ivo iya inna yaparau kuaivaa rikioo ee-oo tioo Yisuunna ruputuateera
tiravai. 25 Paravaaso ngiari kieetaiyaatama rapuoo vaidi vooya ruputuduu
putuuvaara vaidiiya inna vitada oovi nnauvaki yapa kiooduu varuu vaidi-
ivaara gioonna kiaapuuya Piratuusaa yaparaududuu titooduu mmaanai
tiiravai. Tuuduu Piratuuso iya tuuvaugiataama rikioo Yisuunna vitoo oro
iyammiravai.

Vaidiiya Yisuunna yatari sagaivau haara kieeravai
(Matai 27:32-44;Marakaa 15:21-32; Yuvuaano 19:17-27)

26Mmuduu Yisuunna vitada vida varida tooduu Kureenaivakinnaa vaidi-
ivaa nnutuuvo Simoono saidi ngioo aataruuvaugiataa yoosinnaivakira
nninaree kiaa nnuduu teeda ravaatau inna utida yatari sagaivaa inna ku-
maata apu kiooduu rikioo Yisuunna nnaagiaivau viravai.

27Vuduu kaayau gioonna kiaapuuya inna vata rada vuduu rikiada gioon-
nainnibaro aataruuvau vida varida isi kuaru kiaa rada rata rada vira-
vai. 28 Vuduu rikioo Yisuuva hanigia iya tunoo: Yerusareemaa gioonnaso,
sa niiyara rataatee. Ngiingiiiyaraata ngiingii nnaakaraiyaraatama rataa-
tee. 29 Fai suai voovai nninai gioonna kiaapuuya kiaara: Gioonna hama
nnaakaraataiya iya yoketaama variaanoo, 30 kiaa kiada fai oora taapiiyau-
vaata kua tida kiaara: Havataama rada ti ruputuatee, kiaa kiada taapi kii-
saiyauvaata kua tida kiaara: Mumunu utua rada ti rummua apu kiaatee, ki-
aaravai. 31Na yatari karaasaivaa roosiikiauvaa vaidiiya ni ruputuaavaivee.
Fai ngia yatari aasannaiyauvaa roosiikiaiya fai iyangii dataakiaaravainnee?
Mo fai ngiiita ngii ruputuaaravaivee, tiravai.

32 Iya vaidi taaravaitana mmuara nnaamuruuvaitanaatama vitada Yisu-
unna tasipama ruputuaara viravai. 33 Vidada oro yoosinnaivaa nnutu-
uvo Kieeta Mmuyai ivaki vau yoosinnaivaki oro Yisuunna yatari sagaivau
haara kieeravai. Haara kiooduu vaidi maisaivaitanaatama yatari sagaivai-
tanau haara kiada vuaivaa vitada inna yaaku yaadudainningiaa haara
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kiada vuaivaa vitada inna yaaku geedainningiaa haara kieeravai. 34Haara
kiooduuYisuuva tunoo: NiNapoo-o, iya ni iikiaa aataru ivaa hamaarinaima
teedarikieeramakiadani iikiaa ivaarugaanee, tuduurikiadarapiravaidiiya
isareeda yaatareeramminnaiyauvaa rootu rootuuda varida yaatarooyaano
mmuaavai mmuaavai inna uyira rairaiyauvaa vareeravai. 35 Varooduu
gioonnakiaapuuyavainimaduuyaanoYisuunna teedannaasuvauduuvaidi
Yutayaiya kieetaiyaano innara raida tunoo: Ivo ari vo gioonna kiaapuuya
vitoo yoketaivau yapaivaivee. Ivo kutaa tuanaa Anutuuqo mmataama
kioo vaidivai varioo mo kii ariinoo ari vitoo yoketaivau yapaivee, 36 tuduu
rikiada rapira vaidiiyaatama innara raida numa inna vainima dida vaida
ari vookarau kapikaroo nnooriivaa nnutuuvo vinikaivaa inna mmiaaree
kiaa kiada 37 tunoo: A Yutayaiya kieetakuavee tiee ai vitee yoketaivau
yapaanee, tiravai. 38 Fafaara roovo Yisuunna kieetainningiaa vauvo tunoo:
Inna Yutayaiya kieetaivovee, tiravai.

39 Vaidi maisa voovai Yisuunna sainainnigiataa haara kioovoono
kaayauma Yisuunna rakanoo raaranoo tioo tunoo: A vaidi Anutuuqo
mmataama kioo vaidikuavee tiee aitaata tiitaatama ti vitee yoketaivau
yapaanee, 40 tuduu rikioo vuaivo inna kua sai yaagueeqama tioo tunoo:
Hama a Anutuuqaara aatutauma kiee kiannanoo. Eeta mmuaakarai
irisaivaa varaannanoo. 41 Ta tete mmoori maisaivaa iikiaunnaivaaraida
irisaivaa ta aikiooma varaunnanoo. Aa vaidi aavo kuminayainno varainoo,
42 kiaa kioo Yisuunna tunoo: Yisuu-o, a vaidi kieetavai varieennainna kava
tieennainna niiyara yaata utuanee, 43 tuduu rikioo Yisuuva inna kua sai
tunoo: Na kua kutaavai i kiaa i mmiaunoo. Fai makee eetama yoosinna
yoketaivau ni tasipama varinaravaivee, tiravai.

Yisuuva putiravai
(Matai 27:45-56;Marakaa 15:33-41; Yuvuaano 19:28-30)

44Tuduu suaivo ikianna tammauduummuakiaammatavai heenama kioo
vaududuu suaivo hanigiooduu taikeeravai. 45 Taikaanara uuduu rikioo
buruqa pinaivo nuunaira nnau pinaivaki hiruuvo tammaa kereetu varoo
saivai sainai vuduu saivai sainai viravai. 46 Vuduu Yisuuva puaisakama
aayanna roo tunoo: Ni Napoo-o, na ni mmannasaivaa titauko aisi kuainoo,
kiaa kioo putiravai. 47 Putuduu vaidi rapiraiya kieetaivo Yisuuva putuu-
vaa too Anutuuqaara kua yoketaivaa tioo tunoo: Na tauko aa vaidi aavo
yoketaa vaidi tuanaavaivee, 48 tuduu rikiadammuakiaa gioonna kiaapuuya
ivaa taara nuunauya Yisuuva putuuvaa tooduu iya ausaiyauvo pinaama
mmuaararooduu vara ranada ngiari nnauyauvakira viravai. 49Mmuakiaa
gioonna kiaapuuya Yisuunna nnaagiai nuauyaata gioonnaiya Karirayaadiri
innannaagiainnuuyaatamangieeradiri didavaida iimmuakiaaaataru inna
uu iyauvaa teeravai.

Vaidiiya Yisuunna hau kieeravai
(Matai 27:57-61;Marakaa 15:42-47; Yuvuaano 19:38-42)

50-51 Yutayaiya yoosinna voovai nnutuuvo Arimateyaa diaa vaidiivaa
nnutuuvo Yoosiipo yoketaama safuuma varioo Anutuuqo gioonna kiaa-
puuyara diraivaara faannainno variravai. Varuuvoono tauraa vaidiiya
Yisuunna ruputuaara kuaivaa yeena rau kiada uu suaivaki iya tasipama
varioo hama ee-oo tiravai. 52 Ivo hama ee-oo tuuvoono Piratuusaasi vioo
Yisuunna nnabaivaara yaparairavai. 53 Yaparauduu ee-oo tuduu vioo
Yisuunna nnabaivaa hitu varoo vioo buruqa poosaivaadiri rurauma varoo
oro vaidiiya putikiai hakuaaree kiaa oonauvaa hatata teerama kioovaki
inna hairavai. Hama vaidi nnaba voovai ivaki yapeeravaki inna hairavai.
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54 Ivo inna hau suaivo kati varira suaivaara teerama kioo suaivai. Kiisama
heenauduu ngiari kati varira suaivo nniravai.

55 Nnuuvaara gioonnaiya Karirayaadiri Yisuunna tasipama nnuuyaano
Yoosiipaa vata rada Yisuunna mmata nnauvaa teeda aakiaivaki ivo Yisu-
unna nnabaivaa yapa kioovaata teeda 56 kava vara ranada vida heenna su-
uya suuda yoketaa vuuyauvaata kupu takua suuda yoketaa vuuyauvaatama
inna nnabaivau siika kiaaraiyauvaa teerairavai. Teerama kiooduu kati
varira suaivo nnuduu teeda ngiari kua mmaanna tuu kuaiyauvaara yaata
utida kati variravai,

24
Yisuuva kava diiteeravai
(Matai 28:1-10;Marakaa 16:1-8; Yuvuaano 20:1-10)

1Kati varida vauya patauduu Sudaaqaki suaivo reera kiooduu gioonnaiya
suuda yoketaa vuu mminnaiyauvaa vaa teerama kiooyauvaa varada Yisu-
unna mmata nnauvakira viravai. 2 Vidada oro tooduu sikau pinaivaadiri
mmatannaukeegiaivaki raukioovaavaa feenakiooduummatayaavairavai.
3Vauduu teedammatannauvaki oro tooduuhamaUdaangaYisuuKirisiinna
nnabaivootauduu iya ivaara 4 dida vaida kaayauma yaata utida varida
tooduu vaidiivaitana iya buruqaivaitana mmannaammannauvaitana iya
vainima dida vauduu 5 gioonnaiya kaayauma aatuuda biribiriida ngiari
avuuyauvaa mmataivaki kookama kiada teeda vauduu vaidiivaitana iya
tunoo: Mo vaidiiya putuaani haira mmata nnauyauvakidiri vaidiivo vaa
diitoo kuaivaara ngia aaniira buaama rada nookiaannee? 6 Ivo hama aavaki
vainoo. Vaa diitaivaivee. Ivo Karirayaa varuu suaivaki ngii giaa ngii
muu kuaivaara kava rikiaatee. 7 Ivo ngii tunoo: Vaidiiya Na Vaidiivaa
Mmaapuuvaa ni vitada vaidi maisaiyammikiai iya yatari sagaivau ni haara
kikio rikioo taara suai taikanai voovaki na putuauvakidiri keenaa diitaa-
naravaivee, tuuvaa kava rikiaatee. 8 Vaidiivaitana itaa kua tuuvaara iya
yaataiyauvo arinaima rikieeravai. 9 Rikiooduu gioonnaiya mmata nnau-
vakidiri pikiada nnida Yisuunna ngiaammuau yaakuuvaitana yukukidiri
mmuaavoota seena gioonna kiaapuuyaatama ngiari teeda rikioo kuaivaa
kiaa mmiravai. 10 Ii gioonna iya voovai Makataraa diaa gioonnaivaa
nnutuuvo Mariaavaata voovai nnutuuvo Yoqaanootama voovai Yakoopaa
kaanaa nnutuuvo Mariaavaata ngiari seena gioonnaiyaatama Yisuunna
kua varada nuaira vaidiiya kiaa mmiravai. 11 Kiaa mmuduu rikiada iya
gioonnaiya kuaiyauvaara sabi kuayauvaivee kiaa kiada rikiadaata pikieer-
avai. 12 Pikiooduu Petorooso diitoo seenoo vioo vioo oro mmata nnau-
vaki mmaanaidiri kookama reeta tooduu mmanna buruqa poosa saabaivo
nnaasu ivaki vairavai. Vauduu too kava vara ranoongioo itaamavauvaa too
rikioovaara ivo pinaama yaata utiravai.

Taaravaitana Emausa vida Yisuunna teeravai
(Marakaa 16:12-13)

13Mmuai suaivaki Yisuunna nnaagiai nuairaivaitana yoosinnaivaa nnu-
tuuvo Emausa Yerusareemavainima vauvakira vida varida 14Yisuuva putu-
uvaara ngiari kiaammi ngiari kiaammiima rada vuduu 15Yisuuva ivaitana
vainima ngioo ivaitana tasipama viravai. 16 Vuduu ivaitana inna taa ru-
vuyauvuyama teeravai. 17Tooduu rikioo Yisuuva ivaitana tunoo: Ngia aani-
ivaaraidangiingii kiaammingiingii kiaammiima radanookiaannee? tuduu
rikiada ivaudidavauduu ivaitanaausaivaitanakaayaumammuaararooduu
18 voovai nnutuuvo Kerioopaava inna yaparainno tunoo: A mmuaavoono
Yerusareemanuma variee aatarummuaararaiyauvaa naura ditara vaidiiya
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ivaki iikiaiyauvaa hama a tee rikiaannavainnee? 19 tuduu rikioo iva sai ivai-
tana yaparainno tunoo: Mo dee aataruyauvai iya iikiaannee? tuduu rikiada
inna sai tunoo: Mo maisa mmooriivaa iya Nasareeta diaa vaidi Yisuunna
iikiaavai. Ii vaidi ivo forofetaa tuanaavai. Anutuuqaa avuuvau mmoori
ari vookara ari vookaraiyauvaa iinno kua yoketaivaa ti kiaa ti mmuduu
ta mmuakiaaya teeda rikieeravai. 20 Rikiooduu ti kieeta vaidiiyaata Anu-
tuuqaara kati puara hudeera kieetaiyaatama inna vitada Roomaa vaidi
kieetaivo ruputuaiveera mmuduu ivo ee-oo tuduu rikiada vaidiiya yatari
sagaivau inna haara kieeravai. 21 Ivo ta Isarairaiya ti kieetavai varinaree
tioo ti nnammutuaiya yaataranai ta kati hara kiada variaaraivaara ta yaata
utiravai. Vo kua voovootama vainoo. Iya inna ruputuuvo vaa taara suaivai-
tana taikaikio aanna voomaivo vainoo. 22 Ti seena gioonna vooya ti kiaa
ti mmiaa kuaivaara kaayauma ta nnikiaraakiaunnavaivee. Heenanaanna
iya vida taavo 23 Yisuunna mmata nnauvaki hama inna nnabaivo vaivai.
Hama vaikiai teeda iya kava vara ranada nnida kiaanoo: Vaa ta taunnani
aangeraiya ti kiaanoo: Vaa ivo diitoo varinoo, kiaavaivee, kiaani 24 ti seena
vaidi vooya mmata nnauvaki vida taavo gioonnaiya kiaa kuaivo kutaa
tuanaavai vaikiai hama inna taavaivee, tiravai.

25 Tuduu rikioo Yisuuva ivaitana tunoo: Mo ngia taaravaitana hama
ngii yaataataivaitanavee. Nnaaruaa vaidi forofetaiya tuu kua mmuakiaa
iyauvaara hama ngia akiairaikiai rikiada kutaavaivee kiaavai. 26Anutuuqo
mmataama kioo vaidiivo mmamma mmuaararoo varoovaudiri yaagueeqa
yoketaa ari vookaraivaa varoo varinaraivaara hama ngia arinaima riki-
aavaitanannee? 27 kiaa kioo Yisuuva Anutuuqaa kua mmuakiaayauvai
ivaitana kiaa mmioo tauraa Musiiva fafaara roo kuaivakidiriaata nnaagiai
forofetaiya fafaara roo kuaivakidiriaatama innara tuuvaara taaravaitana
kiaammiaa roo viravai.

28 Vida varuduu ivaitana vuu yoosinnaivo vainima vauduu too Yisuuva
yoosinnaivaa yaataroo kuanee kiaa uuduu 29 taaravaitana inna ravaataida
tunoo: Vaa suaivo haatapaikio heenainara iinoo. Tuma ti tasipama vuru
vakianee, tuduu rikioo ivaitana tasipama nnauvaki viravai. 30Vioo ivaitana
tasipama varioo yeenna nnaaree kiaa bereetaivaa tu kioo vainno yaaku
vara kioo kusii kioo iya mmuduu teeda 31 arinaima inna tooduu ivo aki-
airaama vioo tukaama kieeravai. 32 Vioo tukaama kiooduu ngiari kiaa
mmi ngiari kiaa mmiida tunoo: Ivo aataruuvau tiitaata kua tioo varioo
Anutuuqaa kua mmayaayaivaa ti kiaa ti mmikio rikioo mo ti ausaiyauvo
ari vookarainoo, 33 kiaa kiada mmuai suaivaki diitada Yerusareema kava
vara ranada vida tooduu Yisuunna ngiaammuau yaakuuvaitana yukukidiri
mmuaavai gioonna kiaapu vooyaatama nuunaida varida 34 tunoo: Kutaa
tuanaavai Yisuuva vaa diitaivai. Vaa Simoono inna taivaivee, 35 tuduu
rikiada taaravaitana aataruuvau nuaida Yisuunna teeda vitada oro ngiari
nnauvaki varuduu Yisuuva bereetaivaa kusii utuu suaivaki ivaitana inna
arinaima toommayaayaivaa iya kiaammiravai.

Yisuuva ari ngiaammuauyaata kooyaa kua tiravai
(Matai 28:16-20;Marakaa 16:14-18; Yuvuaano 20:19-23; Aposoroo 1:6-8)

36 Kiaa mmida varuduu Yisuuva ariinoo iya tammaivaki dioo vainno
tunoo: Ngii ausaiyauvo nuufama vakiaivee, 37 tuduu rikiada iya inna teeda
yaata utida tunoo: Vaidi mmagiavaivee, kiaa kiada nnikiaraida aatuuravai.
38Aatuuda varuduu Yisuuva iya tunoo: Ngia aaniira pinaama yaata utuaan-
nee? Ngia aaniira niiyara taara yaata utuaannee? 39Ni yaakuuvaitana teeda
ni yukuuvaitana teeda kiatee: Kutaa ivovee, kiatee. Niiyaa utida taatee.
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Ngia taavo hama vaidi mmagiaivo itaama vaivaivee. Ni mmuyaivoota
mmammaivootama vainoo, 40 kiaa kioo ari yuku yaakuuyauvaa iya vi-
tauduu 41 teeda pinaama innara sirigauvaara hama innara Yisuuvavee tida
homo pinaama yaata utida varuduu Yisuuva iya yaparainno tunoo: Mo ngii
yeennaivo aavaki vainnee? 42 tuduu rikiada iya vaa tavauvaa hudoovaa
innammuduu rikioo 43 iya avuuyauvunu varoo nneeravai.

44 Nnaa kioo iya tunoo: Na homo ngii tasipama varuu suaivaki aa
kua aavaa na ngii giaa ngii miravaivee. Na kiaanoo: Mmuakiaa kua
fafaaraivo Anutuuqaa mmaanna kuaivakiaatama forofetaiya kuaivakiaata
Saama kuaivakiaatama niiyara tuu kuaivaa kaanaivo vainaravaivee, kiaa
kiee na ngii giaa ngii miravaivee. 45 Ivo iya itaa kua kiaa mmuduu
rikiooduu iya tinniiyauvo rusituduu Anutuuqaa kua fafaaraivaa arinaima
rikieeravai. 46 Rikiooduu Yisuuva vo kuavai iya tunoo: Anutuuqaa kua
fafaaraivo vainno tinoo: Fai Anutuuqo mmataama kioo vaidiivo mmamma
nniitareeraivaa varoo putuoo taara suaivaitana taikano vooma suaivaki
keenaa diitaanaravai. 47 Diitanai fai gioonna kiaapuuya inna nnutuuvaa
rikiaiya innammayaayaivaavarada tauraagioonnakiaapuYerusareemaiya
kiaammidannaagiai vo yoosinnavoyoosinnaiyauvaki variaiya kiaammida
kiatee: Ngiingii mminnamminnaa maisaiyauvaa pikiada ausa hanigiakio
Anutuuqo ngii mminnamminnaa maisaiyauvaa rugaanaravaivee, kiatee.
Anutuuqaa kuaivo itaa kua tiivai. 48 Aa kua fafaara aavaa kaanaivaa vaa
ngiengieenoo taavaivee.

49 Ni Napoova ngiiini kua kiaa teerama kiaivaa fai neenoo titano ngiiisi
tiinaravai. Aa ngia yoosinna pinaa aavaki varida faannaikio ngiau aapuu-
vakidiri yaagueeqa ari vookaraivo ngiiiyaa tiinaravaivee, tiravai.

Anutuuqo Yisuunna vitoo ngiau aapu viravai
(Marakaa 16:19-20; Aposoroo 1:9-11)

50Kiaa kioo Yisuuva iyaatama vitoo oro Betaniaa kioo ari yaakuuvaitana
vararu utuoo iyara kua yoketaivaa tiravai. 51 Kua tuoo varuu saivaata
Anutuuqo inna vitooduu ivo iya pikioo ngiau aapu viravai. 52 Vuduu
teeda iya ngiari ausa mmuduuyaiyauvaa inna mmida innara kaayauma
sirigama rada Yerusareema nniravai. 53 Nnida iya makemakee nuunaira
nnau pinaivaki varida Anutuuqaara kua yoketaivaa tiravai.
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Yuvuaanoono Yisuunnammayaaya
yoketaivaa fafaara reeravai

Yuvuaano Yisuunna mmayaaya yoketaivaa fafaara roo kuaivo ataama
vaivai. Anutuuqaa tinniivaudiri kuaivaa vara kiaa kookieeraivo tupatupaa
variivoono mmata aavau tuma ti tasipama vaidivai hara kioo variravai.
Gioonna kiaapuuya Yisuunnara kutaavaivee tida kiaara: Yisuuva inna Anu-
tuuqaa mmaapuuvovee, tikio ivoono iya vitoo yoketaivau yapanai innara ku-
taavaivee kiaiya fai tupatupaa variraivaa varaaravaivee. Iya aa yanaa aavaa
yaarida ii kua ivaara kutaavaivee tida arinaima rikiaateeraivaara Yuvuaano
reeravai (20:31).

Anutuuqaara kua kiaa kookieera vaidivai variravai
1 Nnaaru hama ngiau mmata uu suaivaki Anutuuqaa tinniivaudiri

kuaivaa vara kiaa kookieeraivoono variravai. Kua kiaa kookieeraivoono
Anutuuqaa tasipama varioo inna Anutuuqovee. 2 Ari nnaaru tuanaa ivo
Anutuuqaa tasipamavariravai. 3Anutuuqo tuduukuakiaakookieeraivoono
mmuakiaamminnamminnaayauvai iiravai. Hamamminnamminnaa vooy-
auvai ari voovoono iiravai. Ivoono nnaasu iiravai. 4 Variraivo innaki
vairavai. Innaki vauvo tooba roosiima gioonna kiaapuuyani mmeekiaivo
teeravai. 5Mmeekiaivoono heenaivaatammeekiammuduu hama heenaivo
mmeekiaivaa rummua apiravai.

6AnutuuqoonovaidiivaannutuuvoYuvuaanaa titooduu 7gioonnakiaapu-
uya mmeekiaivaara kiaa kookieenaraivaara nniravai. Iya ivo tuu kuaivaa
rikiada kutaavaivee kiateeraivaara nniravai. 8 Ivo hama mmeekiavai.
Ivo mmeekiaivaara kiaa kookieenaraivaara nniravai. 9 Ivo nnuu suaivaki
mmeekia tuanaivoono gioonna kiaapuuya mmeekiaivaa mminaraivo tuoo
variravai.

10 Ivommataivaa ariinoo iima kioovau tuma ivau varuduu hama gioonna
kiaapuuya inna arinaima teeravai. 11 Ivo ari mmata tuanaivau tuuduu
hama ari oyaiya innara tuqinneeraida innara ooqoo tiravai. 12 Ooqoo
tuduu vooyaano innara tuqinnada innara kutaavaivee tuuya Anutuuqo
ari yaagueeqaivaa iya mmioo iyara ni naunna mmaapu tuanaayavee tira-
vai. 13 Gioonna kiaapuuya nnaakara mmataaneema hama Anutuuqo ari
raunna mmaapuuya itaama mmateeravai. Vaidi mmatayaa diaivo ari
iivaugiataama nnaakaraivaa mmataineema hama Anutuuqo ari raunna
mmaapuuyammateeravai. Hameetavee. Anutuuqoariinooari vookaraama
iiravai.

14 Anutuuqaa kuaivaa kiaa kookieeraivo tuma ti tasipama vaidivai hara
kioo variravai. Varuduu ta inna oyai ari vookarauvaa taannaduu ari
vookarau oyaivaa ari Koovaano ari Mmaapu mmuaavaara tioo mmira-
vai. Mmuduu kati gioonna kiaapuuyara tuqinneeraivootama kua kutaa
tiraivootama innaki suvuairavai.

15 Yuvuaano nnoori apiraivoono innara tioo aayanna roo tunoo: Ii vaidi
ivaara na tauraa ngii giaa ngii miee kiaanoo: Na hama variaaduu varuuvo
ninnaagiai nninaraivoonovaani yaataraivaivee, tiravai. Yuvuaano itaakua
tiravaivee.

16Kati tiiyara tuqinneeraoyaivoariiki vaivaara ivommuakiaa suaimman-
nammanna mmuakiaaya tiiyara boo tioo nnaasu varivai. 17Mmaanna tuu
kuaivaa AnutuuqoMusiinna kiaammuduuMusiivaano gioonna kiaapuuya
kiaa mmiravai. Yisuu Kirisiivaano Anutuuqo kati tiiyara yaata utiraivaata
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kua kutaa tiraivaatama ti vitaivai. 18 Hama gioonna kiaapu voovoono
Anutuuqaa taivaivee. Ari Mmaapu mmuaavoono ari Koonnanikaraama
mmuaavau inna tasipama variivoono innara kooyaa ti kiaa ti mmioo ti
vitaivaivee.

Yuvuaano nnoori apiraivoonommayaayaivaa tiravai
(Matai 3:1-12;Marakaa 1:1-8; Rukaaso 3:1-18)

19Yutayaa vaidi vooya Yerusareemadiri Anutuuqaara kati puara hudeera
vaidiiyaata Riviinnakidiri diitoo vaidiiyaatama titooduu Yuvuaano nnoori
apiraivaasi numa inna yaparauduu rikioo ivo Yisuunnara ataa kua tira-
vai. Iya inna yaparaida tunoo: A gioononnee? 20 tuduu hama Yuvuaano
kua seemuaa varirainno kooyaa iya kiaa mmioo tunoo: Hama na Misiaa
vaidi Anutuuqo mmataama kioo vaidiivovee, 21 tuduu rikiada kava inna
yaparaida tunoo: Ai,moadee vaidikuannee? Aaanna Irayaavannee? tuduu
rikioo ivo iya sai tunoo: Hamana Irayaavavee, tuduu rikiada iya inna tunoo:
A forofetaa vaidi ta aiyara faannairaikuannee? tuduu rikioo ivo sai tunoo:
Hamavee, 22 tuduu rikiada tunoo: Vaidi ti titaani ta ngiaunnaiya ta kava oo
kiaa mmiaara kuaivaa ti kiaa ti mmianee. A dee vaidikuannee? Aiyara a
dataa kuainna kiannannee? 23 tuduu rikioo Yuvuaano iya sai tunoo:

Na koommuyai gaanga voovau diee vaina
aayanna ree kiaunoo:
Udaangaivo ngiaiveera
aataruuvaa safuukiateeraivaara na kiaunoo.

Nnaaruaa forofetaa vaidi Yisayaava fafaara roo kuaivaa Yuvuaano itaa
kua tiravai. 24 Farisaiyaano vaidi vooya titooduu nnuuyaano 25 Yuvuaanaa
yaparaida tunoo:
A aiyara kiannanoo: Na hama Misiaavaivee. Na hama Irayaavavee. Na

hamaforofetaangianiiyara faannairaivovee, kiaakieemoaaniiraagioonna
kiaapuuya nnoori apuannannee? 26 tuduu rikioo Yuvuaano iya sai tunoo:
Na mmanna nnooriivaadiri gioonna kiaapuuya apuauvaivee. Ngiiikidiri
nnii vaidiivaa hama ngia taavaivee. 27 Ivo ni nnaagiai nninaraivoono vaidi
nnoonnavai. Nammannavaidi kiisavai. Hamanayopeemammoori vareera
ngiaammuauya roosiima inna yuku nnabaivaitana yeenaivaitana rakuasaa
kiee utu radaanaravaivee, tiravai.

28Yuvuaanonnoori Yorotaanaivaadiri gioonnakiaapuuyaapuuvaa sainai
yoosinna Betaniaa ivaki iya itaa kua tiravai.

Yisuuva Anutuuqaa Puara Sipisiipa Nnaakaraivovee
29 Vauya patauduu Yuvuaano diitoo dioo vainno tooduu Yisuuva innasi

ngioo varuduu Yuvuaano innara tunoo: Aavaa Anutuuqaa Puara Sipisiipa
Nnaakaraivo nninoo. Gioonna kiaapuuya mminnamminnaa maisaiyauvaa
varaanaraivovee. 30 Aqaa vaidi aavaara na tauraa ngii giaa ngii miee
kiaanoo: Na hama variaaduu varuuvoono ni nnaagiai nninaraivoono vaa
ni yaataraivaivee. 31 Na itaa kua kiaa kiee inna oyaivaa hama na tee
rikieeravai. Ngia gioonna kiaapu Isarairaa variaiya na inna kooyaa ngii
vitainaraivaara na mmanna nnooriivaadiri numa ngii apiravaivee, 32 kiaa
kioo Yisuunnara kiaa kookieenno tunoo: Na taaduu Mmannasa Yoketaivo
ngiau aapuuvakidiri ngiaamma mirunnaivaa roosuuvoono tuoo tuoo in-
nayaa variravai. 33Anutuuqo gioonna kiaapuuya nnooriivaadiri iya apua-
neera ni titoovoono tauraa ni tunoo: Fai a teeno Mmannasa Yoketaivo
tuma vaidiivaayaa varinaraivo inna ivoonoMmannasa Yoketaivaa gioonna
kiaapuuya mminaraivovee, tuuvaa na rikiee homo Yisuunna oyaivaara
kumimakama kiee tee 34 iva tuuvaa kaanaivaa kooyaa teeravai. Na ngii giaa
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ngii miaunoo. Ivo Anutuuqaa Mmaapu tuanaivovee. Yuvuaano itaa kua
tiravai.

Yisuuva ari ngiaammuau tauraiyara tiravai
35Kiaa kioo vauvo patauduuYuvuaano diitoo kava numa ivau ari ngiaam-

muauvaitana tasipama dioo vainno 36 tooduu Yisuuva ngioo taroo vira-
vai. Ngioo taroo vuduu Yuvuaano inna too vainno innara tunoo: Taatee.
Anutuuqaa Puara Sipisiipa Nnaakaraivo aa ngioo kuainoo, 37 tuduu rikiada
ari ngiaammuauvaitana iva tuu kuaivaa rikiada Yisuunna vata rada inna
nnaagiaivau viravai. 38 Vuduu too Yisuuva hanigia ivaitana inna nnaagiai
vuuvaa too ivaitana yapara ruoo tunoo: Mo ngia aaniivaaraida buaama
rada ngiaannee? tuduu rikiada ivaitana inna sai tunoo: Ravai-o, a dee
nnauvakiinna variannannee? tiravai. Ii nnutu Ravaivavee kiaa nnutu
ivaa oyaivo tunoo: Vitaira-o, tiravai. 39 Tuduu rikioo Yisuuva ivaitana sai
tunoo: Numa taatee, tuduu rikiada ivaitana numa ivo varuuvaki teeda
inna tasipama varuduu suaivo haatapoo hannauduu rikiada inna tasipama
vairavai.

40Ngiaammuau taaravaitana Yuvuaanaa kuaivaa rikiada Yisuunna nnaa-
giai vuuvaitana vuaivaa nnutuuvo Adiriaaso. Ivoono Simoono Petoroosaa
kataivovee. 41Vauya patauduu Adiriaaso tauraamakee tuduu ari vayaanna
Simoonaara buaama roo tooduu inna too vauduu too tunoo: Anutuuqo
mmataama kiai vaidi Misiaivaa vaa ta taunnano ti too vainoo, tiravai.
Misiaa nnutuuvoota Kirisii nnutuuvootama mmuaa oyaivai. 42 Adiriaaso
itaa kua kiaa kioo Simoonaa vitoo Yisuunnasi vuduu Yisuuva inna too
tunoo: Aanna a Simoono a Yuvuaanaa mmaapukuavee. I nnutu karaasaivo
Kipaasovee. Yisuuvaano itaakua tiravai. Yutayaiyakuaivakidiri kiaannutu-
uvo Kipaasovee. Ari vo kua Ereengaivakidiri kiaa nnutuuvo Petoroosovee.
Nnutu Petorooso kiaivaa oyaivoonno sikau ooravai.

Yisuuva Piriipaya Nataneerayara tiravai
43 Vauya patauduu Yisuuva Karirayaa kuanee kiaa vioo tooduu Piriipo

inna too vauduu too tunoo: Ni nnaagiai ngianee, tiravai. 44 Piriipo Bete-
saita diaa vaidivai. Ivo Adiriaasooya Petoroosaya yoosinnaivakinnaavai.
45 Piriipo oro Nataneeraara buaama roo tooduu inna too vauduu too inna
tunoo: Musiivammaanna tuu kuaivaki fafaara rooduu vaidi forofetaa vooy-
aatama fafaara roo vaidiivaa vaa ta taunnanoo. Inna nnutuuvo Yisuuvavee.
Nasareeta diaa vaidivai. Yoosiipaa mmaapuvaivee, 46 tuduu rikioo Nata-
neero inna yaparainno tunoo: Mo datai mminnaa yoketaavai Nasareetadiri
nniivainnee? tuduu rikioo Piriipo tunoo: Ai, numa taanee, tiravai.

47Kiaa kioo inna vitoo nnuuvaa Yisuuva tooNataneeraara tunoo: Aa vaidi
aavo Isarairaa vaidi tuanaavaivee. Hama unnakuaivo innaki vaivaivee,
48 tuduu rikioo Nataneero Yisuunna yaparainno tunoo: Ai, dataama kiee
ni taannannee? tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo: A nnaammuayaivaa
oyaivaki variannano hama Piriipo aita kua tirama kiaikiai neenanaa i
tauvaivee, 49 tuduu rikioo Nataneero inna sai tunoo: Vitaira-o, a Anutuuqaa
Mmaapukuavee. A Isarairaiya kieetaikuavee, 50 tuduu rikioo Yisuuva inna
sai tunoo: A nnaammuayaivaa oyaivaki variannani na i tauvaara i kiaa i
mmiaukainna a niiyara kutaavaivee kiannanoo. A makee taannaivaa ki-
isavai taannanoo. Fai yapoomannaagiai a kaayaupinaa ari vookaraiyauvaa
taanaravaivee, 51 kiaa kioo tunoo: Na kua kutaavai i kiaa i mmiaunoo. Fai
a teeno ngiauvo vioo sai ngioo sainai idaadiri Na Vaidiivaa Mmaapuuvaa
niiyara aangeraiya oro teeda tuma teeda kiaaravaivee. Yisuuva itaa kua
tiravai.
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2
Yoosinna Kenaa diaa ngiaammuauvaayaa nnaataivaa ruu kieeravai

1 Yapooma taara suaivaitana taika kiooduu vooma suaivaki Karirayaa
aakiaivaki vau kiisa yoosinnaivaa nnutuuvo Kenaa ivaki iya ngiaammuau-
vaa nnaataivaa varada rummuaara iiravai. Rummuaara iida varuduu Yisu-
unna kaano ivaki variravai. 2 Ivaki varuduu iya Yisuunnaata ari ngiaam-
muauyaatama aayanna tuduu yeenna nnaara nniravai. Nnida gioonna
kiaapuuya tasipama varida nuunaida yeennaiyauvaa nneedada 3 vuaina
suuyaivaa nnaa taika kiooduu rikioo Yisuunna kaano inna tunoo: Vaa iya
vuaina suuyaivo taikaivaivee, 4 tuduu rikioo inna sai tunoo: Ai, mo aanna
a gioonoonna itaa kua ni kiannannee? Hama i mmoorivaivee. Na mmoori
nakaaraivovee. Hama ni suaivo nninoo, 5 tuduu rikioo kaanoono yeenna
mmira ngiaammuauya tunoo: Ivo tiivaugiataama rikiada iikiatee, tiravai.

6 Yutayaa gioonna kiaapuuya ngiari mmammaiyauvaa finira mmaanna
aataruuyauvo airi airi aataruyauvai vairavai. Ivaara pinaa kuu yavaiyauvo
yaaku saivai karasaidiri mmuaavai ivau vairavai. Yavaiyauvo hama kiisa
paanna yavaayauvai. Hokoba pinaa yavaayauvaivee. 7 Yisuuva yeennara
haitatuuda mmiraiya tunoo: Nnooriivaa vita rada aa yavaa aayauvaki
tusaatee, tuduu rikiada vita rada tusooduduu yavaiyauvaa sannaiyauvunu
roberobeeduu 8 Yisuuva iya tunoo: Inna aikioo, vita rada oro yeennaiyau-
vaara haitatuura vaidiivaa mmiatee, tuduu rikiada vita rada oro inna
mmuduu 9 nnoo rikiooduu nnoori tuanaivo vaa hanigioo vuaina suuya
tuanaavai vauduu ivo iya vitoovakira hama arinaima teerama kiooduu
yeennara haitatuuda mmiraiya arinaima teeravai. Ivo iya vitoovakira
hama arinaima toovaara ivo kieevatiivaara aayanna tuduu 10nnuduu inna
tunoo: Mmuakiaa vaidiiya tauraa yoketaa vuaina suuyaivaa yapa kiaani
rikiada nneedada nnaa ausa rasiti varada variaani teeda nnaagiai maisai
vuaina suuyaivaa yapaavai. Hama a itaama yapaannanoo. Aanna makee
nnaagiainna a yoketaa vuaina suuyaivaa yapaannanoo, tiravai.

11Yisuuva Anutuuqaammoori ari vookarauvaa Karirayaa aakiaivaki vau
yoosinna kiisa Kenaa ivaki tauraa toosa hara iiravai. Ivo ivaki toosa hara
uu mmooriivaa uuduu teeda ari ngiaammuauya ivo uu mmooriivaa oyai
tuanaa yoketaivaa teeda innara kutaavaivee tiravai.

12 Ivo uu mmooriivo taika kiooduu ivo ari kaanootama ari kataidoota ari
ngiaammuaudootama oro kiisa suai Kapanauma variravai.

Yisuuva nuunaira nnau pinaivaki viravai
(Matai 21:12-13;Marakaa 11:15-17; Rukaaso 19:45-46)

13 Yutayaiya buusaivaa nnutuuvo Varaigiataivaa iya nneera suaivo vain-
ima nnuduu rikioo Yisuuva Yerusareemara viravai. 14 Vioo vioo oro nuu-
naira nnau pinaivaki tooduu ivaki vaidiiya puara burimakau sipisiipaiyau-
vaata ngiaamma mirunnaiyauvaatama vooya mmida irisai sikauyauvaa
varooya hara kiada varida inna tooduu vaidi sikau yanaiyauvaa kiooduu
irisai sikau mmuyaiyauvaa mmuuyaatama hara kiada varida inna teera-
vai. 15 Inna tooduu rikioo Yisuuva iibanna fiiyama kioovaadiri utuoo iya
ripiinno iya puara burimakau sipisiipaiyauvaata ivakidiri ruputuoo va-
tooduummaanai tiida viravai. Vuduu rikioo ivo irisai sikaummuyaiyauvaa
mmuuya parapaaraiyauvaa rauru sereguatiima kieeravai. 16 Sereguatiima
kioo vaidiiya ngiaammamirunnaiyauvaa kiada irisai sikauyauvaa varooya
tunoo: Iyauvaa varada mmaanai kuatee. Sa ngia ni Napoonna nnauvaki
irisai irisai vareera aataruuvaa iikiatee, 17 tuduu rikiada ari ngiaammuauya
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yaata utida Anutuuqaa kua fafaara voovai vauvaara iya yaata utida rikieer-
avai. Fafaaraivo vainno Anutuuqaa nnauvaara tinoo: I nnauvaara ni
mmuduuya riraivo ni aakiaivaki kaayauma suvuainoo. Fafaaraivo vainno
itaa kua tiivai.

18 Yisuuva itaama uuvaara Yutayaa vaidi vooya inna yaparaida tunoo:
Gioono i tikiai a iikiannannee? Dee mmoori ari vookaraivaa fai a iino yoke-
tainai teeda kiaara: Anutuuqo inna tasipaikio rikioo iivaivee, kiaarannee?
19 tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Aa nnau aavaa ngia havarata kikiai fai
na kava taaravooma suai heeka kiaanaravaivee, 20 tuduu rikiada iya inna
sai tunoo: Ai, hama yopeemavee. Aa nnau aavaa heekoo aataruuvaa vaa
ta taunnavai. Taara vaidivaitana yuku yaaku taika kiada vo vaidivai yaaku
saivai karasaidiri mmuaa nuanuvai (46) iya heeka taika kieeravai. Fai a
aikiooma taaravooma suai heekaanarannee? tiravai.

21 Yisuuva hama nuunaira nnau pinaivaara itaa kua tiravai. Ivo ariiyara
tiravai. 22 Ivaara ivo nnaagiai Anutuuqo inna tuduu putuuvakidiri diitoo
suaivaki ari ngiaammuauya iva itaa kua tuu kuaivaa arinaima rikieeravai.
Rikiooduu Anutuuqaa kua fafaaraivaaraata Yisuuva tuu kuaivaaraatama
kutaavaivee tiravai.

Yisuuva gioonna kiaapuuya aakiaiyauvaki teeravai
23 Yisuuva buusa Varaigiataivaa nneera suaivaki Yerusareema nuainno

varuduu rikiada iva Anutuuqaa mmoori ari vookarauyauvaa uuyauvaara
kaayau gioonna kiaapuuya innara kutaavaivee tiravai. 24 Tuduu Yisu-
uva gioonna kiaapu mmatayaiya aakiaiyauvaki toovaara iya innara yoke-
taida kutaavaivee tuuvaara hama iyara inna yoketairavai. 25 Hama vaidi
voovoono gioonna kiaapuuya aakiaiyauvaki vau kuaiyauvaa inna kiaa
mmiravai. Ivo ariinoo arinaima iya aakiaiyauvaki teeravai.

3
Yisuuva Nikotimaasaatama kua tiravai

1Farisai vaidi voovai nnutuuvo Nikotimaaso ivoota Yutayaiyaki kieetavai
varuuvo 2 heenaki Yisuunnasi vioo tunoo: Vitaira-o, vaa ta taunnavai.
Anutuuqo i titaa kiaikiai a tummuannaikua a vitaira mmooriivaa iikian-
nanoo. Fai vaidi mmatayaa voovoono hama Anutuuqaa yaagueeqaivo inna
tasipano rikioo hama Anutuuqaammoori ari vookaraivaa a iikiannaneema
iinaravaivee, 3 tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Na kua kutaavai i kiaa
i mmiaunoo. Fai hama vaidi voovoono hanigioo nnaakara meedi roosiima
karaasavai varioo fai hama Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivaki taa-
naravaivee, 4 tuduu rikioo Nikotimaaso inna sai tunoo: Mo dataama vaidi
vaa yokovaa kiaivo kava hanigioo nnaakara meedi roosiima karaasavai
varinarannee? Fai ivo kava ari kaanaa ausaivaki varino mmata kino too
karaasavai varinarannee? 5 tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Na
kua kutaavai i kiaa i mmiaunoo. Fai hama vaidi voovoono nnooriivoota
mmannasaivootama mmata kiaivo hama Anutuuqo gioonna kiaapuuyara
dira yoosinnaivaki kuanaravai. 6Mmammaivo iikiatai mmooriivo mmam-
maivaa mmaraavai. Anutuuqaa Mmannasaivo iikiatai mmooriivo Anu-
tuuqaa Mmannasaivaa mmaraavai. 7 Anutuuqaa Mmannasaivo i mmata
kinai rikiee hanigiee nnaakara meedi roosiima varianeera na i kiaa i
mmiau kua ivaara sa nnikiaraakianee. 8 Yuunnaivo ari ngiatai suaivaki
ivo korokorooma roo nuaikiai a mmanna akuaivaa rikiee hama ivo kuai
nniivaa taannanoo. Ivaa roosiima AnutuuqaaMmannasaivo vaidiivaa iikio
too hanigioo karaasavai variivaa hama ta taunnavaivee, 9 tuduu rikioo
Nikotimaaso innayaparainno tunoo: Modatainnee? 10 tuduu rikiooYisuuva
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inna sai tunoo: A vaidi nnoonnakuavee. A Isarairaa gioonna kiaapuuya
vitaira vaidikuavee. Mo aaniira aa kua aavaa oyaivaa hama a tuqinnama
rikiaannannee? 11 Na kua kutaavai i kiaa i mmiaunoo. Ti yaatana vai
kuaivaata ti avu tai kuaivaatama ta kiaunnani ngia mmuakiaaya hama ti
kuaivaa rikiaanoo. 12 Na mmatayaa vai mminnaiyauvaara ngii giaa ngii
miaukai hama ngia rikiaanoo. Ngiau aapu vai mminnaiyauvaara na ngii
giaa ngii minai fai ngia dataama rikiaarannee? 13 Hama vaidi voovoono
ngiau aapuuvaki kuaivaivee. Na Vaidiivaa Mmaapuuvoono ivakidiri tum-
muaivoono vaa neneenoo nnaasu ivaki tauvaivee. 14 Nnaaru vaidi Musi-
iva koo mmuyai gaanga yoosinnaivaki unnakua yapaivaa kapaaqaivaadiri
iima kioo ngiauvau yatari sagaivau haara kiooneema vaidiiya Na Vaidiivaa
Mmaapuuvaa ngiauvau yatari sagaivau ni haara kiaaravai. 15Haara kikio
rikioo fai gioonna kiaapu voovoono niiyara kutaavaivee tioo fai tupatupaa
variraivaa varaanaravaivee. Yisuuva itaa kua tiravai.

16Anutuuqommuakiaa gioonna kiaapummatayaiyara pinaamammudu-
uya ruoo ariMmaapummuaa tuanaa ivaa titooduu tiiravai. Gioonnakiaapu
innara kutaavaivee kiaiya eeyaara putida taikeevoora titooduu tiiravai. Iya
tupatupaa variraivaa varaateeraivaara titooduu tiiravai. 17 Ivo ari Mmaa-
puuvaa mmatayaa titooduu tuoo hama gioonna kiaapuuya kua pinaivaki
yapaanaraivaara tiiravai. Iya vitoo aataru yoketaivau yapaanaraivaara
tiiravai.

18 Gioonna kiaapu voovoono innara kutaavaivee tiivaaki hama kua
pinaivo innaki vaivai. Gioonna kiaapu voovoono hama innara kutaavaivee
tiivaaki vaa kua pinaivo innaki vaivai. Ivo hama innara Anutuuqaa
Mmaapu mmuaa tuanaivovee tiivaara kua pinaivo innaki vaivai. 19 Kua
pinaivo vaivaa aataruuvo ataama vainoo. Mmeekiaivo vaa mmatayaiyasi
tiikiainnaataida iya hama innara mmuduuya ruaanoo. Iya maisa aataru-
uvaa vaa iida taivaara upisiivaki vai aataruuvaara mmuduuya ruaanoo.
20Gioonna kiaapu voovoono vaa maisa aataruuvaa iivoono hama mmeeki-
aivaara mmuduuya ruoo hama innasi nniivai. Mmeekiaivoono ivo maisa
aataru iivaa kookieevoora kiaa hamammeekiaivaasi nniivai. 21Gioonna ki-
aapu voovoono kua kutaivaara yaata utuoo iivoonommeekiaivaasi nniivai.
Hama arinaidiri iirainno Anutuuqo tiivaugiataama iivai. Mmeekiaivoono
ivo iimmooriivaa kookieekiaiveerammeekiaivaasi nniivaivee. Yisuuva itaa
kua tiravai.

Yuvuaano Yisuunna oyaivaara kooyaa tiravai
22 Ii suai ivo taika kiooduuYisuuva ari ngiaammuauyaatamayoosinnaYu-

tayaivakira viravai. Vidada oro ivakinnaiya tasipama varidada iya nnoori
apiravai. 23 Iimmuai suai ivaki YuvuaanovoyoosinnaSareemavainimavau
yoosinnaivaa nnutuuvo Ainoona ivaki varioo gioonna kiaapuuya nnoori
apiravai. Nnoori haruunga pinaivo ivaki vauvaara ivo ivaki iya nnoori
apiravai. Gioonna kiaapuuya ivo iya nnoori apuaiveeraivaara mmannam-
manna innasi nnuduu ivo ivaki iya nnoori apiravai. 24Hama oovi nnauvaki
inna yapaara suaivo nnuduu iiravai.

25 Yutayaa vaidiiya mmamma finira mmaanna aataruuyauvaara Yu-
vuaanaa ngiaammuau vooyaata Yutayaa vaidi voovaatama pinaama kua
yaagueeqama tiravai. 26 Itaa kua tuuvaara iya Yuvuaanaasi oro inna
kiaa mmida tunoo: Vitaira-o, nnaaru vaidi voovai nnoori Yorotaanaa siri
sainai i tasipama dioo vauduu a innara iqii vaidi tuanaa ivovee tunnaivo
aanna makee ivoono gioonna kiaapuuya nnoori apuoo varinoo. Apuoo
varikiai mmuakiaa gioonna kiaapuuya i pikiada innasi kuaanoo, 27 tuduu
rikioo Yuvuaano iya sai tunoo: Hama giaasidiri gioonna kiaapu voovoono
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mminnaivaa varaivai. Anutuuqoono mmikio varaivai. 28 Na kiaaduu vaa
ngiengieenoo rikieeravai. Nakiaanoo: HamaneenoovaidiMisiaaAnutuuqo
mmataama kioovovee. Anutuuqo inna tauraa niinnaadee titooduu na
nniravaivee. Na itaa kua tiravai. 29Nnaata vaati vareera suaivaki vaatiivo
safuuma ari nnaataivaa varaivai. Vaatiivaa seena ngiaammuau voovoono
oro inna tasipama diivo innara faannainno varioo kati inna kuaivaa riki-
aikio inna yoketaivai. Itaama iivaara ni sirigairaivo niiki vaivo vaa pinaavai
vainoo. 30 Fai ivoono tauraa varino inna nnutuuvo pinaavai kuanaravai.
Vinai fai na nnaagiai varino ni nnutuuvo hameetainaravaivee. Yuvuaano
itaa kua tiravai.

Vaidi voovoono ngiau aapuuvakidiri tiiravai
31 Ivoono ngiau aapuuvakidiri tuuvoono mmuakiaaya yaataraivai.

Mmatayaa diaa vaidi voovoono mmata aavau varioo mmata aavau
vai mminnamminnaiyauvaara nnaasu kua tiivai. Ngiau aapuuvakidiri
tuuvoono mmuakiaaya yaataroo 32 ari toovaaraata ari rikioovaaraatama
tikiai hama gioonna kiaapu voovoono rikiaivai. 33 Fai gioonna kiaapu
voovoono inna kuaivaa tuqinnama rikioo puaisa utino mmoori kaanaivo
vainai teeda seena gioonna kiaapuuya kiaara: Anutuuqo kua tiivo kua
kutaavai vaivaivee, kiaaravai. 34Anutuuqo titoovoono Anutuuqaa kuaivaa
tiivaara iya itaa kua kiaaravai. Anutuuqo Mmannasa Yoketaivaa inna
mmikio innaki suvuaikio Anutuuqaa kuaivaa tiivai. 35 Ari Koovaano
ari Mmaapuuvaara kaayauma mmuduuya ruoo inna tinoo: Mmuakiaa
mminnaiyauvaara na diauneema eenoo dianee, tiivai. 36 Gioonna kiaapu
voovoono inna Mmaapuuvaara kutaavaivee tiivoono vaa tupatupaa
variraivaa varaivai. Gioonna kiaapu voovoono inna Mmaapuuvaa kuaivaa
hama rikiaivoono fai hama tupatupaa variraivaa varaanaravai. Anutuuqaa
nnannateeraivo fai tupatupaa innayaa vainaravaivee.

4
Yisuuva gioonna Samariaivaatama kua tiravai

1 Yisuuva gioonna kiaapuuya nnoori apuduu inna nnaagiai nuauyaano
Yuvuaanaa nnaagiai nuau gioonna kiaapuuya yaataroo kuaivaa Fari-
saiya rikieeravai. 2 Mo hama Yisuuva ariinoo nnoori apiravai. Ari
ngiaammuauyaano nnaasu nnoori apiravai. 3 Iva uu mmooriivaa Fari-
saiya rikioovaara Yisuuva rikioo diitoo ari ngiaammuauyaatama Yutayaa
mmataivaa pikiada kava vara ranadaKarirayaammataivakira viravai. 4 Iya
Karirayaa vuu aataruuvau kuaaree kiaa kiada Samariaa mmataivaa vuu-
taidaadiri viravai.

5 Vidada oro ivaki vau yoosinna voovai nnutuuvo Sukaraa ivaki vira-
vai. Nnaaru Yakoopo ari mmaapuuvaa Yoosiipaa mmuu mmataivo vain-
ima vauduu 6 Yakoopo hanuu kioo doofa nnooriivo ivaki vauduu ikianna
tammauduu Yisuuva aataru hokobaivau nnududuu inna pirisauduu doofa
nnooriivaa siriivau hara kioo variravai.

7-8Vaa ari ngiaammuauya nnida tarada yoosinnaivaki vida sikaunnaadiri
yeennaiyauvaa yookaakiaara vida kieeravai. Vida kiooduu Yisuuva ivau
hara kioo varioo tooduu gioonna Samariaa voovai nnooriivaa vitaanara
nnuduu too Yisuuva inna tunoo: Nnooriivaa vita niita ni mianee, 9 tuduu
rikioo Samariaa gioonnaivo inna sai tunoo: Ai, a voopinnaa Yutayaakuavee.
Nene vo Samariaa gioonnavai. Aanna a dataama kieennainna nnoorira
ni yaparakiannannee? tiravai. Yutayaa gioonna kiaapuuyaata Samariaa
gioonna kiaapuuyaatamamakemakee ngiariiyara ngiariiyara nnannateera
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tasipama varuuvaara gioonnaivo itaa kua tiravai. 10 Yisuuva inna kua
sai tunoo: Anutuuqo gioonna kiaapuuya kati mmii aataruuvaa vaa a ari-
naima tee rikiee na nnoorira i yaparakiauvaa ni oyaivaa arinaima tee ni
yaparakiannatiri. Na nnoori ari vookaraivaa i mmiautiri. A ivaa nnee tu-
patupaavariraivaavaraannatirivee, 11 tuduurikioo inna sai tunoo: Yokeera-
o, hama a nnoori toori vitaanaraivootainoo. Nnooriivo hokoba soopavaki
varinoo. Adeevakidiri tupatupaaharakioovariinnooriivaavitaanarannee?
12Ti nnaakuvaYakoopoonoaadoofannoori aavaahanuukioo ivo arimmaa-
puudoota ari puaraidootama nneeda kioovaa ti mmiravai. Iva nnoonna
vaidivai variravai. A inna yaataraannakuannee? 13 tuduu rikioo Yisuuva
inna sai tunoo: Gioonna kiaapu voovoono aa nnoori aavaa nnaa kino fai
kava inna nnoori rainaravai. 14Gioonna kiaapu voovoono na innamminara
nnooriivaa nnaa kino fai hamakava innannoori rainaravai. Nnoori na inna
mminaraivo fai inna aakiaivaki nnoori rumuruuma roosiima tupatupaa
varinono fai ivo tupatupaa variraivaa varaanaravaivee, 15 tuduu rikioo
gioonnaivo inna sai tunoo: Yokeera-o, mo aa nnoori aavaa ni mianee. A ni
minai na nnaa kiee fai hama kava ni nnoori rainai hama kava aavakidiri na
numa vita ree nnaanaravaivee, tiravai.

16 Yisuuva inna kiaa mmioo tunoo: Mo oro ai vaatiivaara aayanna tino
i tasipama ngiaivee, 17 tuduu rikioo gioonnaivo inna sai tunoo: Hama
na vaatiaataivaivee, tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo: A hama na
vaatiaataivaivee kiannaivo kutaavai kiannanoo. 18 Vaa a yaaku saineetu
vaati varaannavai. Aanna a makee vaidiivaa tasipama variannaivo hama
i vaativai. A kutaavai kiannavaivee, 19 tuduu rikioo ivo inna sai tunoo:
Yokeera-o, vaa na tauvai. A forofetaakuavee. 20 Ni nnaakukiaiya aa
taapi aavaudiri ngiari ausa mmuduuyaiyauvaa Anutuuqaammiravai. Ngia
Yutayaa vaidiiya kiaanoo: Yerusareema nuunaira nnau pinaivaki nnaasu
ngiingii ausammuduuyaiyauvaa Anutuuqaammiatee, kiaavaivee, 21 tuduu
rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Rikiaanee. Fai suai voovai nninai hama
ngia gioonna kiaapuuya aa taapi aavaunnaata Yerusareemaivakiriaatama
ngiingii ausa mmuduuyaiyauvaa ni Napoonna mmiaaravai. Fai sabisaabi
mmuakiaa yoosinnaiyauvakidiri inna mmiaaravaivee. 22 Ngia gioonna
kiaapu Samariaiya hama ngia ngiingii ausa mmuduuyaiyauvaa mmiraivaa
oyaivaa arinaima teeda rikiaavai. Ta gioonna kiaapu Yutayaiya titi ausa
mmuduuyaiyauvaa mmiaunnaivaa oyaivaa aikiooma ta teeda rikiaun-
navai. Titiikidiri Anutuuqo tino gioonna kiaapuuya vitoo yoketaivau ya-
paanaraivo nniivai. 23Gioonna kiaapuuya kutaa tuanaa ni Napoonna ausa
mmuduuya mmiraiya ngiari ausaiyauvakidiri kua kutaa tida ngiari ausa
mmuduuyaiyauvaa mmiaara suaivo fai nninaravai. Ai, vaa nninoo. Ni
Napoova gioonna kiaapuuya kua kutaa tida ngiari ausammuduuyaiyauvaa
inna mmiaaraiyara buainno varinoo. 24Anutuuqo inna mmannasavai. Fai
gioonna kiaapuuya ngiari ausammuduuyaiyauvaaAnutuuqaammiaaraiya
ngiari ausaiyauvakidiri kua kutaa tida ngiari ausammuduuyaiyauvaa inna
mmiatee, tiravai.

25 Tuduu rikioo Samariaa gioonnaivo inna sai tunoo: Vaa na rikiauvai.
Misiaa vaidivai Anutuuqo inna mmataama kioovo fai nninaravai. Iya
innara Kirisiivavee kiaivo fai nninaravai. Ivoono ngioommuakiaammoori-
ivaara ti kiaa ti mminaravaivee, 26 tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Mo
na aita kua kiau aavo inna na ivoona iikiaunoo, tiravai.

27 Yisuuva itaa kua tuu saivaata ari ngiaammuauya kava vara ranada
nnida tooduuYisuuvagioonnaivaatakua tioovaruduu teedannikiarairavai.
Nnikiaraida hama voovoono gioonnaivaa tunoo: Aaniira a ngiannannee?
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tuduu hama voovoono Yisuunna tunoo: Aaniira innaata kua kiannannee?
tiravai.

28Hama itaa kua tuduu rikioo gioonnaivo ari nnoori tooriivaa pikioo kava
vara ranoo vioo vioo oro yoosinnaivaki gioonna kiaapuuya kiaa mmioo
tunoo: 29Vaidi voovoono mmuakiaa mmoori na iikiauvaa kooyaa ni giaa ni
miivaa numa taatee. IvoMisiaivonnee? 30 tuduu rikiada gioonna kiaapuuya
yoosinnaivaa pikiada Yisuunna taara nniravai.

31 Iya nnida varuduu Yisuunna ngiaammuauya inna vuavi tida tunoo:
Vitaira-o, yeenna nnaanee, 32 tuduu iva iya sai tunoo: Na nnaanara yeen-
naivaa hama ngia taanoo, 33 tuduu ari ngiaammuauya ngiari yapara ngiari
yaparaida tunoo: Vaa vaidi voovoono yeennaivaa varoo inna mmiinnee?
34 tuduu Yisuuva iya tunoo: Ni titeeraivoono niiyara tii kuaivaa na rikiee ivo
mmoori ni muuvaa na iinana taika kino rikioo inna ni yeennavai.

35 Ngia mmuakiaaya kiaanoo: Fai kuraaga taarama taarama taikanai
yeenna kaanaivo nneeravaata vainai ta varaaravaivee, kiaavai. Na ngii
giaa ngii miee kiaunoo. Yeenna mmooriiyauvaki tuqinnama haitatu-
uma taatee. Ngia varaateeraiyauvo vaa aikiooma kaanainno nneeravaata
vainoo. 36Mmoori vareera vaidiivo ari mmoori varaivaa irisai kaanaivaa
safuuma varoo sirigaivai. Ivaa roosiima ta gioonna kiaapuuya tupatu-
paa variraivaa varaateeraivaara ta iya vitada sirigakiaunnavai. Yeenna
kaanaivaa vareera suaivaki yeenna hauvaa utiraiyaata yeenna kaanaivaa
vareeraiyaatama mmuaavaugiataama sirigakiaaravai. 37 Ivaara nnaaru
tuu kua voovai tunoo: Vaidi voovoono mmooriivaki yeenna hauvaa utikio
voovoonokaanaivaavaraivaivee. Itaakua tuuvokutaakuavai. 38Ngiahama
mmoori vareeraivaki nangii titaukai ngia yeennakaanaivaa vareeraiyavee.
Ngiari vooyaano ivaki mmoori varoovakidiri ngia iya mmoori kaanaivaa
varooyavee. Yisuuva mmatayaa diaa mminnaivaudiri mmataama kioo itaa
kua tiravai.

39 Samariaa gioonna kiaapuuya yoosinna Sukaraa varuuya ii gioonna ivo
tauraa vaa iya kiaa mmioo tunoo: Mmuakiaa mmoori na iikiauvaa ivo
kooyaa ni giaa ni mivaivee, tuuvaara kaayau gioonna kiaapuuya ngiari au-
saiyauvaa hanigiada Yisuunnara kutaavaivee tiravai. 40 Itaa kua tuuvaara
iya innasi nnuu suaivaki yaagueeqama inna tunoo: Ti tasipama varianee,
tuduu Yisuuva iya tasipama taara suai variravai.

41 Varuduu ivo iyaata kua tuu kuaivaara kaayau vooyaano ngiari au-
saiyauvaa hanigiada innara kutaavaivee tida 42 gioonnaivaa tunoo: Aanna
vaa taausahanigiada innarakutaavaiveekiaunnavai. Hamaakiannaivaara
ta iikiaunnanoo. Iva kuaivaa ti kiaa ti mmikiai ta rikiaunnaivaara iikiaun-
nanoo. Vaa ta rikiaunnavai. Ivakutaammuakiaa gioonnakiaapummatayaa
variraiya vitoo yoketaivau yapaanaraivovee, tiravai.

Yisuuva vaidi kieetaivaammaapuuvaa tuqinneeravai
43 Yisuuva iya tasipama varuu suaivaitana taika kiooduu ivo diitoo Kari-

rayaara viravai. 44 Vaa ivo tauraa ariiyara tunoo: Vaidi forofetaivaara
mmuakiaa yoosinnaiya innara yoketaakiaani ari yoosinna tuanaiya hama
innara yoketaakiaavaivee, tiravai. 45 Ivo Karirayaara vioo vioo oro tooduu
gioonna kiaapuuya innara sirigairavai. Vaa iyaata Yerusareemaivaki vida
buusaivaa nnutuuvo Varaigiataivaa nneera suaivaki iva uummooriivaa taa
kioovaara iya innara sirigairavai.

46 Innara sirigaida varuduu Yisuuva yoosinna kiisaivaa nnutuuvo Kenaa
tauraa ivo ivaki nnoori tuanaivaadiri vuaina suuyaivaa uuvakira kava
viravai. Vioo vioo oro varuduu Kapanaumaa vaidi kieeta voovoono ivaki
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hara kioo varuduu ari mmaapuuvo nniitaroo homo Kapanauma varira-
vai. 47 Ii kieeta vaidi ivo Yisuuva Yutayaa mmataivaa pikioo Karirayaa
mmataivaki nnuu kuaivaa rikioo oro inna yaparainno tunoo: Kapanauma
ivaki tieenimaapuuvokiisa suai putinara iivaa tuqinnaanee, 48 tuduu rikioo
Yisuuva inna tunoo: Fai ngia mmuakiaaya hama mmoori ari vookara ari
vookaraivaa teeda hama ngia niiyara kutaavaivee kiaaravaivee, 49 tuduu
rikioo vaidi kieetaivo tunoo: Yokeera-o, ni maapuuvo putivoora tiee aki-
airainai ni tasipama tummuanee, 50 tuduu rikioo Yisuuva inna tunoo: Kua-
nee. Fai i mmaapuuvo diitoo kati hara kioo varinaravaivee, tuduu ivo Yisu-
unna kuaivaara kutaavaivee kiaa kioo vioo vioo 51 oro tooduu ari mmoori
varoo ngiaammuauya saidi nnida inna tunoo: Vaa i mmaapuuvo diitoo kati
hara kioo varinoo, 52 tuduu rikioo iva iya yaparainno tunoo: Dee suaivau
inna nniitaraivo pikiaivainnee? tuduu rikiada iya inna sai tunoo: Nau
ikianna tammaa immaapuuvaa ikiayanaivo taikaivaivee, tiravai. 53 Iqii suai
ivau Yisuuva tunoo: Fai i mmaapuuvo diitoo kati hara kioo varinaravaivee,
tuuvaakoovarikieeravai. Rikioo ivootaarimmuaannauvakivaruuyaatama
innara kutaavaivee tiravai.

54Yisuuva Yutayaa mmataivaa pikioo numa Karirayaa mmataivaki varu-
uvo Anutuuqaa mmoori ari vookarau voovai vaa tauraa iima kioo ivaa
nnaagiaivau iqii mmoori ivaa iiravai.

5
Yisuuva vaidi nnoori siriivau vauvaa tuqinneeravai

1 Yutayaiya buusa nneera suaivo vainima vauvaara Yisuuva Yerusa-
reemara viravai. 2 Yerusareema vagiaamunna keegia voovai nnutuuvo
Puara Sipisiipaiya keegiavai vairavai. Ii keegia ivaa vainima vau nnoori
haruungaivaa nnutuuvo Yutayaiya kuaivakidiri Betasataa vauduu nnau
haaya yaaku saivai ivaa siriivau vairavai. 3Vauduu kaayau gioonna kiaapu
mmammaiyauvo maisauya iyauvaki vairavai. Gioonna kiaapu avu hu-
ruutauyaatama mmudanna rauyaata yuku yaaku putuuyaatama iyauvaki
vairavai. (Iyauvaki vaida varida nnooriivo korokoroonaraivaara faannaida
variravai. 4 Varuduu vo suai vo suai Udaangaivaa aangeraa voovoono
tuoo nnooriivaki vuduu nnooriivo korokorooduu vaidiivaa mmammaivo
maisauvo tauraa nnooriivaki vuuvaa mmammaivo yoketauduu nniravai.)
5 Iya nnau haayaiyauvaki vauduu vaidi voovoono kaayau nuanu (38) nni-
itaroo nnaasu varuu mmanna mmuyai vaidiivootama iyauvaki vauduu too
6Yisuuva Yerusareema vioo ivaki inna too ivo kaayau suai ivaki varuuvaara
arinaima rikioo inna yapara ruoo tunoo: I nniitaraivo taikaanaraivaara
i yoketainnonnee? 7 tuduu rikioo inna sai tunoo: Yokeera-o, nnooriivo
korokorookiai rikiee kiaunoo: Dee vaidi voovoono ni sootu utuoo nnoori
haruunga korokoroovaki ni yapaanarannee? kiaa kiee tauko hameetainoo.
Na airineetu kuanaree tiee iina variee taukai vaidiiya ni yaatarada ngiari
nnaasu nnoori haruungaivaki makemakee kuaavaivee, 8 tuduu rikioo Yisu-
uva inna tunoo: Diitee ai kegeennaivaata varee kuanee, 9 tuduu rikioo
makee tuduu inna nniitaroovo taikooduu diitoo ari kegeennaivaata varoo
viravai. Ii suai ivaki Yutayaiya kati varuu suaivo vairavai.

10 Vauduu Yutayaa vaidiiya nookiannaivaara mmamma tuqinnoo vaidi-
ivaa tunoo: Aanna ta kati varira suaivai. Ai kegeennaivaata varee vaa a
ti mmaanna tira kua aataru voovai hatokaannanoo, 11 tuduu rikioo iya sai
tunoo: Vaidi ni tuqinnaivoono ni tinoo: Ai kegeennaivaata varee kuanee,
tikiai na varee ngiaunoo, 12 tuduu rikiada iya inna yaparaida tunoo: Mo
gioono i tinoo: Ai kegeennaivaata varee kuanee, tikiai a vareengiannannee?
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13 Iya itaa kua tuduu rikioo mmamma tuqinnoo vaidiivo Yisuunnara yaata
vueennairavai. Gioonna kiaapuuya ivaki suvuau kioovaara Yisuuva ari
voodaa vioo kiooduu vaidiivo innara yaata vueennama kieeravai.

14Nnaagiai Yisuuvanuunairannaupinaivaaaakiaivaki tooduummamma
tuqinnoo vaidiivo inna too vauduu too inna tunoo: Taanee. Vaa i mmam-
maivo yoketainoo. Tauraa a maisama variannavai. Nnaagiai maisa aataru
pinaivo ivaa yaataraivoono aisi vainoora sa kava mminnamminnaa mai-
saivaa varaanee, 15 tuduu rikioo ivaki pikioo vioo Yutayaa vaidiiya kiaa
mmioo tunoo: Vaidiivaa nnutuuvo Yisuuvaano ni tuqinnaivaivee, 16 tuduu
vaidi Yutayaiya ngiari kati varira suaivaki Yisuuva Anutuuqaa mmoori ari
vookara ari vookarauyauvaa uuvaara ii suai ivaki toosa hara inna mmaara
iiravai.

17 Iida varuduu Yisuuva iya tunoo: Ni Napoova mmoori varoo varikiai
neeta mmoori varee variaunoo, tiravai. 18 Ivo itaa kua tuuvaara iya
kaayauma inna ruputu kiaara iiravai. Vaa ivo tauraa iya kati varira suaivaki
aataru voovai hatokoo nnaagiai Anutuuqaara ni Napoovavee tioo Anutu-
uqaa roosiimammuaakaraama varuuvaara iya inna ruputu kiaara iiravai.

Yisuuva ari Koova tuduummooriivaa iiravai
19 Inna ruputu kiaara uuduu Yisuuva iya tunoo: Na kua kutaavai ngii giaa

ngii miaunoo. Na inna Mmaapuvai variee hama na yopeema nenenaidiri
mmoori vooyauvai iikiauvai. Ni Napoova iinno varii mmooriiyauvaa na
tee iyauvaa nnaasu na iikiauvai. Ni Napoova ii mmooriiyauvaa na inna
Mmaapuuvootama iikiauvai. 20 Ni Napoova niiyara mmuduuya riivaara
mmuakiaa mmoori ari iiyauvaa ni vitaivai. Ngia teeda nnikiaraakiateera
ivo vo mmoori vooyauvai tauraa ni vitai mmooriiyauvaa yaataraanara
mmooriiyauvaa fai ni vitainaravai. 21NiNapoova vaa putuuya tikiai diitada
hara kiada variaaneema na inna Mmaapuuvootama ni iikiatainai gioonna
kiaapuuya na iinai fai iya tupatupaa variaaravai. 22 Hama ni Napoova
ariinoo gioonna kiaapu voovai kua pinaana yapa kioo yaparaivai. Kua
pinaana yapa kioo yaparaira mmoori aataru mmuakiaavai vaa ari Mmaa-
puuvaa ni mivaivee. 23Gioonna kiaapuuya kua yoketaivaa ni Napoonnara
kiaaneema na inna Mmaapuuvaara niiyaraatama kua yoketaivaa kiateera
ni Napoova kua pinaana yaparaira aataruuvaa ni mivaivee. Hama gioonna
kiaapuvoovoonona innaMmaapuuvaaniiyara kua yoketaivaa tioohamani
Napoova ni titoovaaraatama kua yoketaivaa tiivai.

24 Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Gioonna kiaapu voovoono
ni kuaivaa tuqinnama rikioo ni titoovaara kutaavaivee tiivoono tupatupaa
variraivaa vaa varaivaivee. Fai hama ivo kua pinaivaki varinaravaivee.
Vaa aikiooma putiraivaa iva yaatara kioo tupatupaa variraivaa varaivaivee.
25Nakuakutaavai ngii giaa ngiimiaunoo. Suai voovai fai nninaravai. Ai,mo
vaa aavaa nninoo. Fai hama ausa hanigieeraida putiraiya roosiima variaiya
na Anutuuqaa Mmaapuuvaa ni kuaivaa rikiada arinaima rikiaiyaano fai
aikiooma tupatupaa variraivaa varaaravai. 26Tupatupaa variraivaa oyaivo
ni Napoova ni mikio innaki vaineema na inna Mmaapuuvaa niiki vaivai.
27 Na Vaidiivaa Mmaapuvai variauvaara ivo kua pinaivaara dianeera ni
tikiai na diauvai. 28Sa ivaara ngia nnikiaraakiatee. Ii suai ivo nninai rikiada
vaa putuduu hau kiooya ni kuaivaa rikiada 29mmata nnauvakidiri diitaar-
avai. Vooya vaa yoketaa mmoori varooya diitada tupatupaa variaaravai.
Vooya maisa mmoori varooya diitakio kua pinaivaki iya yapa kinai ngiari
mmoori maisaiyauvaa irisaiyauvaa varaaravai.

Vaidi vooyaano Yisuunna oyaivaara kooyaa tiravai
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30Hamanayopeemanenenaidirimmooriivaa iikiaunoo. Anutuuqokuani
giaa ni miivaugiataama na kua pinaivaara diee vaina iikiaunoo. Hama nini
iikiatai mmooriivaa na iikiaunoo. Ivo ni titoovaa inna iikiatai mmooriivaa
na iikiaunoo. Ivaara kua pinaivaki ni kuaivo safu tuanaavai vainoo.

31 Fai neneenoo nenenaidiri niniiyara kua voovai tino fai ni kuaivo hama
kaanainaravai. 32Ari voovoono niiyara kuaivaa tiivo varinoo. Vaa na riki-
aunoo. Ivo niiyara tii kuaivo kutaavai vainoo. 33Ngia Yuvuaanaa kuaivaa
rikiaaraivaara vaidiiya titooduu innasi vuduu ivo niiyara kua kutaivaa tuu-
vaa vaa ngia rikieeravai. 34Vaidi mmatayaa voovoono niiyara kua kutaivaa
tiivaa hama ni rikiaatainoo. Anutuuqo ngii vitoo aataru yoketaivau ngii
yapakiaiveeraivaarainaYuvuaanoniiyara kuakutaivaa tiivaara kati na itaa
kua kiaunoo. 35Yuvuaano ngia toobaivaa subi kiaavo too ruvuaaheeraivaa
roosiima varuduu ngia innara aikioovaivee tida inna mmeekiaivau kiisa
suai varida inna kuaivaara sirigairavai. 36Ni mmooriiyauvoono Yuvuaano
niiyara tuu kuaivaa yaataraivai. Ni mmooriiyauvaa ni Napoova ni muduu
na iima taika kiaa mmooriiyauvoono ni oyaivaa kooyaa vitaikiai teeda
gioonna kiaapuuya kiaanoo: Ari Koovaano inna titaa kiaikio tiivaivee,
kiaavai. 37 Ni Napoova ni titoovoono ariinoo niiyara tiivai. Ngia hama
inna kuaivaa rikiada hama inna viri nnikiivaa taavai. 38 Ivo ni titooduu na
tummuaivaara ngia hama kutaavaivee kiaivaara hama inna kuaivo ngiiiki
vainoo. 39Ngia Anutuuqaa kua fafaaraivaamakemakee yaarida yaata utida
kiaanoo: Ta ivaa yaarida tupatupaa variraivaa varaaravee, kiaa iikiaanoo.
Ii kua fafaara ivo niiyara tikiainnaata 40 mo ngia tupatupaa variraivaa
varaaraivaara hama niiyara kutaavaivee kiaa kiada hama niisi nnida ivaa
varaanoo.

41 Vaidiiya niiyara yoketaavee kiaiya kuaivaa hama na rikiauvai. 42 Vaa
na ngii tauvaivee. Ngia hama Anutuuqaara mmuduuya ruaivaa vaa na
tauvaivee. 43 Na ni Napoovaano ni titooduu na tummuaivaa hama ngii
ausaiyauvo ni varainoo. Fai ari vo vaidi voovoono arinaidiri tiivoono nnino
fai ngii ausaiyauvo inna varaanaravai. 44 Ngia ngiingiiiyara ngiingiiiyara
yoketaavaivee kiaivaara sirigakiaanoo. Anutuuqo mmuaavoono ngiiiyara
yoketaavee tiivaa hama ngia ivaa varaara iikiaanoo. Itaama vaikiai mo
ngia dataama innara kutaavaivee kiaarannee? Hama yopeemavee. 45Ngia
sa yaata utuatee. Hama na ngii mmaara kuaivaa ni Napoonnaata kua
tinaravai. Nnaaru varuu vaidi Musiiva ngii tuqinnaanaraivaara ngia yaata
utida ivaapuaisakamautuaanoo. Fai ivoonongiimmaarakuaivaa tinaravai.
46 Ngia ivo tuu kuaivaa rikiada kutaavaivee tutiri. Ni kuaivaaraatama
rikiada kutaavaivee kiaatirivee. Ivoono niiyara fafaara reeravai. 47 Ngia
hama ivo fafaara roo kuaivaa rikiada kutaavaivee kiaatiri. Dataama ki-
ada ni kuaivaaraatama rikiada kutaavaivee kiaatirinnee? Yisuuvaano Yu-
tayaiyaata itaa kua tiravai.

6
Yisuuva vaidi kaayau (5000) yeennammiravai
(Matai 14:13-21;Marakaa 6:30-44; Rukaaso 9:10-17)

1 Yisuuva ii kua ivaa kiaa taika kiooduu nnaagiai vo suai voovaki ari
ngiaammuauyaatama kanuuvaki karada nnoori Karirayaa vuai nnutuuvo
Tiperiaa nnoori haruungaivaa karada sainai viravai. 2Vuduu teeda kaayau
gioonna kiaapuuya Yisuunna nnaagiai viravai. Iva Anutuuqaa mmoori ari
vookara ari vookarauyauvaa iinno nniitarooya tuqinnooduu toovaara iya
inna nnaagiai viravai. 3 Vuduu Yisuuva ari ngiaammuauyaatama nnoori
sainai taapiivau karada ivau variravai. 4 Ii suai ivaki Yutayaiya buusa
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Varaigiataivaa nneera suaivo vainima vairavai. 5 Vauduu Yisuuva tooduu
kaayau gioonna kiaapuuya innasi nnida varuduu ivo Piriipaa tunoo: Aa
gioonna kiaapu kaayau aaya yeenna nnaaraivaa ta deevakidiri varaunnan-
nee? tiravai. 6YisuuvaPiriipaa iinno taanaree kiaa inna itaa kua tiravai. Vaa
ivo iinaraivaa ariinoo too rikieeravai.

7 Piriipo inna kua sai tunoo: Fai ta kaayau sikauyauvaadiri yaaku vaidi-
vaitana yuku yaaku taika kiada (200) yookaama kiada yeennaiyauvaa
varada kikiai iya kiisa kiisama nnaasu nnaaravaivee, 8 tuduu ari ngiaam-
muau voovai Simoono Petoroosaa kataivaa nnutuuvo Adiriaaso Yisuunna
tunoo: 9 Aa ngiaammuau aavau dioo vai aavo bereeta yaaku saivai utu
kioo tavau taaravaitanaatama utinoo. Dataama mmuakiaa gioonna ki-
aapu aavaki variaa aaya iyauvaa nnaarannee? 10 tuduu rikioo Yisuuva
tunoo: Gioonna kiaapuuya tikiai variatee, tuduu rikiada kaayau ferefuru-
unnaiyauvo ivau vauyauvunuhara kiada variravai. Varuduu teeda vaidiiya
nnaasu yaaruduu kaayau (5000) ivau variravai. 11Varuduu Yisuuva beree-
taiyauvaa tu kioo vainnoAnutuuqaata kua yoketaivaa kiaa kioo ari ngiaam-
muauya mmuduu gioonna kiaapuuya hara kiada varuuya mmiravai. Mmi
kiooduu Yisuuva tavauvaitanaatamammuaikaraama kioo iyammuduu iya
nnaataama utuuvaara nneeravai. 12Nnooduduu iya ausaiyauvo rasituduu
rikioo Yisuuva ari ngiaammuauya tunoo: Yeenna nneeda kiaa arai yatiiyau-
vaa rupi nuunama yapaatee. Iya yeenna saiyauvai nnaa unaageenamapiki-
aarainnoo, 13 tuduu rikiada iyauvaa rupi nuunama kiada yeenna bereeta
yaaku saivai nneeda kioo arai yatiiyauvaa rupi nuunama utua yaakuuvai-
tana yukukidiri taarama rummua yapa kieeravai.

14Yapakiooduu teedaYisuuvaAnutuuqaammoori ari vookarauvaauuvaa
gioonna kiaapu ivaki varuuya teeda tunoo: Forofetaa voovai mmatayaa
tiinaraivokutaa tuanaaaanna ii vaidi ivovee, 15 tuduuYisuuva too rikiooduu
iya nnida inna puaisa utida vitada kieeta vaidivai inna yapaaree kiaa uuduu
rikioo ivo arivana taapiivaura keenaa viravai.

Yisuuva nnoori veraivau nuairavai
(Matai 14:22-23;Marakaa 6:45-52)

16Vuduu hannainno varuduu rikiada ari ngiaammuauya nnoori haruun-
gaivakira tiida 17 siriivaudiri ngiari kanuuvaa varada nnoori sainai kava
vara ranada Kapanaumara nniravai. Nnida varuduu heenauduu Yisuuva
hama akiairaama kioo iyasi nniravai. 18 Hama nnuduu yuunna yaamu-
rukaivo nnooriivaa rummua ketekaatooduu 19 ari ngiaammuauya yatari
sagaiyauvaa utida nnooriivaa ruvuatia rada nnoori vuutaivau nnida varida
tooduuYisuuvannoori verenoovauraaroo iyasingioongiookanuuvaavain-
ima nnuduu teeda ari ngiaammuauya kaayauma aatuuravai. 20 Aatuuda
varuduu rikioo Yisuuva iya tunoo: Sa aatuukiatee. Na ngiaunoo, 21 tuduu
rikiada iya innara sirigaida tunoo: Mo kanuu aavaki karee ngianee, tuduu
ivaki karoo varinee tuu saivaata vaa iya yaata utua rada kuaaree kiaa vuu
yoosinnaivaki kanuuvo numa diravai.

Gioonna kiaapuuya Yisuunnara buairavai
22Vauya patauduu kaayau gioonna kiaapuuya homonnoori haruunga siri

sainai hara kiada varuuya yaata utida kiaanoo: Nau ta taunnano mmuaa
kanuuvai nnaasu ivau vaivai. Yisuuva hama ivaki karoo ari ngiaammuauya
tasipama kuaivaivee, kiaa kiada ivaara vaa iya arinaima teeda rikieeravai.
Ari ngiaammuauya inna pikiada iyananaa vuuvaa vaa iya arinaima teeda
rikieeravai. 23 Teeda rikiada varida tooduu vaidiiya yoosinna Tiperiaadiri
ngiari kanuuyauvaa varada nniravai. Nnida Udaanga Yisuuva yeenna
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bereetaiyauvaa Anutuuqaata kua yoketaivaa kiaa kioo gioonna kiaapuuya
mmuduu nnoovau vainima nnida ivau iiravai. 24 Iida varuduu gioonna
kiaapu ivaki varuuya Yisuunnaraata ari ngiaammuauyaraatama buaama
rada tooduu hama iya teeda vauduu teeda iyaatama sunada kanuuyauvaki
karada Kapanaumara Yisuunnara buaama rada viravai.

Yisuuva ngiau aapuuvakinnaa yeennaivovee
25 Vidada nnoori haruunga siriivau oro tooduu Yisuuva iya too vauduu

teeda inna tunoo: Vitaira-o, a daira suai ngiannakuainna numa aavau
diannannee? 26 tuduu rikioo ivo iya sai tunoo: Na kua kutaavai ngii giaa
ngii miaunoo. Ngia yeenna bereetaiyauvaa nneeda tooduu ngii nnaataama
utuduu nnoovaaraida ngia niiyara buaama rada ngiaanoo. Hama na Anu-
tuuqaa mmoori ari vookarauvaa iikiaaduu ngia toovaaraida ngia niiyara
buaama rada ngiaanoo. 27 Yeenna nneeraiyauvo uudainaraiyauvaara sa
mmoori varaatee. Yeenna ari vookaraivo tupatupaa vairaivaara mmoori
varaatee. Ii yeenna ivaa fai Na Vaidiivaa Mmaapuuvoono ngii minaravai.
Ni Napoova Anutuuqoono nimmataama kioo fai a aikiooma nimmooriivaa
iinarakuavee tuuvaara na ngii minaravaivee, 28 tuduu rikiada iya inna
yaparaida tunoo: Mo ta dee mmoorivai iida fai Anutuuqaa mmooriiyauvaa
iikiaarannee? 29 tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Aa na tinara kua
aavo inna Anutuuqaa mmoorivai. Ivo titoo vaidiivaara kutaavaivee kiatee,
30 tuduu rikiada iya inna sai tunoo: A deemmoori ari vookaraivai iinai fai ta
teeda a itaa kua kiannaivaara kutaavaivee kiaarannee? E aanii mmoorivai
iinarannee? 31 Ti taato nnaakukiaiya koo mmuyai gaanga yoosinnaivaki
varuduu yeennaivaa nnutuuvo menaivo tuuduu nneeravai. Ivaara Anu-
tuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo: Ivo ngiau aapuuvakidiri yeennaivaa
kiooduu tuuduu nneeravaivee. Fafaaraivo itaa kua tiivaivee, 32 tuduu rikioo
Yisuuva iya sai tunoo: Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Musiiva
hama ngiau aapuuvakidiri tiira yeennavai ngii miravaivee. Ni Napoovaano
yeenna tuanaivaa ngiau aapuuvakidiri ngii mivaivee. 33Anutuuqo ngii mii
yeennaivo inna ivo ngiau aapuuvakidiri tuoo tupatupaa variraivaa gioonna
kiaapu mmatayaa variaiya mmiivovee, 34 tuduu rikiada iya inna yaparaida
tunoo: Udaanga-o, ii yeenna ivaa mmannammanna ti mmianee, 35 tuduu
rikioo ivo tunoo: Moneenooaannayeennaivovee. Fai gioonnakiaapuuyaaa
yeenna aavaa nneeda tupatupaa variraivaa varaaravaivee. Gioonna kiaapu
voovoononiisi nniivoono fai hamaniiyara innayeenna rainaravai. Gioonna
kiaapu voovoononiiyara kutaavaivee tiivoono fai hamaniiyara innannoori
rainaravai.

36 Vaa na tauraa ngii giaa ngii miaukainnaata ngia ni teedaataida hama
ngia niiyara kutaavaivee kiaanoo. 37 Gioonna kiaapu Anutuuqo ni mi-
naraiya fai mmuaavai mmuaavai niisi ngiaaravai. Niisi nnikiai fai hama
na iyara ooqoo tinaravai. 38 Hama nini iikiatai mmooriivaa iinaraivaara
na ngiau aapuuvakidiri tiiravai. Ni titoovaa inna iikiatai mmooriivaa na
iinaraivaara ngiau aapuuvakidiri na tiiravai. Ivaaraina na hama iyara
ooqoo tinaravai. 39 Ni titoovaa inna iikiatai mmooriivo ataama vainoo.
Gioonnakiaapu ivanimiiya fai nahamavoovai pikieeraina iyapuaisautuee
yapooma nnaagiai suaivaki iya tinai rikiada diitada tupatupaa variaaravai.
40NiNapoonna inna iikiataimmoori voovai ataamavainoo. Gioonnakiaapu
mmuakiaaya na inna Mmaapuuvaa ni teeda niiyara kutaavaivee kiaiya fai
tupatupaa variraivaa varaaravai. Fai yapooma nnaagiai suaivaki na iya
tinai rikiada diitada tupatupaa variaaravaivee, tiravai.
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41 Vaa Yisuuva ariiyara tunoo: Yeennaivo ngiau aapuuvakidiri tuuvo
neenoovee, tuuvaara Yutayaa vaidiiya innara hanigiaanigieera kua tiravai.
42 Iya tunoo: Ai, aa vaidi aavo Yoosiipaa mmaapu Yisuuvavee. Vaa ta inna
kaano koovaitana taunnavaivee. Mo aanna dataama kioonno ivo tinoo: Na
ngiau aapuuvakidiri tiiravaivee, tiinnee? 43 tuduu rikioo Yisuuva iya tunoo:
Sa niiyara hanigiaanigieera kua kiatee. 44Hama gioonna kiaapu voovoono
yopeema kati niisi nninaravai. Ni Napoova ni titoovoono yamayamaa
kua tinono ivo numa di numa diima roo ngioo ngioo niisi nninaravai.
Ivo nninai fai yapooma nnaagiai suaivaki na tino rikioo diitoo tupatupaa
varinaravai. 45 Nnaaruaa forofetaiya roo kuaiyauvaki vo kuavai vainno
tinoo: Gioonna kiaapu mmuakiaaya fai Anutuuqo kuaivaa iya kiaa mmioo
iya vitainaravaivee. Kua fafaaraivo vainno kuaivo itaa kua tiivai. Gioonna
kiaapu mmuakiaaya mmuaavai mmuaavai ni Napoonna kuaivaa arinaima
rikiada iva iya vitai aataruuvaa arinaima taiya fai niisi ngiaaravai. 46Hama
gioonna kiaapu voovoono ni Napoonna taivaivee. Neenoo Anutuuqaasidiri
tummuaivoono nnaasu ni Napoonna tauvaivee.

47 Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Gioonna kiaapu voovoono
ausa hanigioo niiyara kutaavaivee tiivoono tupatupaa variraivaa vaa
varaivaivee. 48Ngia yeennaiyauvaa nnaa kiada variaivaa roosiima neenoo
ngii yeennavai variaunoo. 49 Nnaaru koo mmuyai gaanga mmataivau
Anutuuqo ngiau aapuuvakidiri yeennaivaa nnutuuvo menaivaa ngii taato
nnaakukiaiyani yapa kiooduu nnaa kiada varida nnaagiai putiravai. 50Mo
aa yeenna aavo ngiau aapuuvakidiri tiivaa fai gioonna kiaapu voovoono
nnaivo hama putinaravai. 51 Aa yeenna aavo ngiau aapuuvakidiri tiivo
variraivaa oyaivo neenoovee. Fai gioonna kiaapu voovoono aa yeenna
aavaa nnaivoono fai tupatupaa varinaravai. Aa yeenna aavaa na inna
mminaraivo inna nimmammavai. Gioonna kiaapummuakiaaya tupatupaa
variateera fai na putuee ni mmammaivaa iyamminaravaivee, tiravai.

52 Tuduu rikiada Yutayaa vaidiiya yaagueeqama ngiari yapara ngiari ya-
paraida tunoo: Mo dataama kioo aa vaidi aavo ari mmammaivaa ti mminai
ta nnaarannee? tiravai. 53Yisuuva iya tunoo: Na kua kutaavai ngii giaa ngii
miaunoo. Fai ngia hama Na Vaidiivaa Mmaapuuvaa ni mmammaivaata ni
kiauvaatama nneekio rikioo fai hama tupatupaa variraivo ngiiiki vainar-
avai. 54 Gioonna kiaapu voovoono ni mmammaivaata ni kiauvaatama
nnaivoono vaa tupatupaa variraivaa varaivaivee. Fai itainnonno yapooma
suai nnaagiai na tino kava diitaanaravai. 55Nimmammaivo inna yeenna tu-
anaanneeraivovee. Ni kiauvo innannoori tuanaanneeraivovee. 56Gioonna
kiaapu voovoono ni mmammaivaa nnoo ni kiauvaa nnaivoono ni tasipama
varikiai na innaki variaunoo. 57 Ni Napoova tupatupaa variraivoono ni
titooduu na tiiravai. Ivo varikiaira tiee na variaunoo. Na variauvaara
fai gioonna kiaapu voovoono ni nnaivo fai tupatupaa varinaravai. 58 Mo
aa yeenna aavo ngiau aapuuvakidiri tiivo inna neenoovee. Aa yeenna
aavo hama ngii taato nnaakukiaiya nnoo yeennaivaa roosiivaivee. Iya
ivaa nneeda nnaagiai putiravai. Fai gioonna kiaapu voovoono aa yeenna
aavaa nnoo fai tupatupaa varinaravaivee, tiravai. 59 Yisuuva Kapanauma
nuunaira nnauvaki gioonna kiaapuuya kua mmayaayaivaa kiaa mmuu
suaivaki ari putinaraivaara ivo itaa kua tiravai.

Yisuuva tupatupaa variraivaara tiravai
60Yisuunna nnaagiai nuau gioonna kiaapu kaayauya iva tuu kuaivaa riki-

ada tunoo: Aa kua aavaa ta rikiaunnanommuaararai kuavai. Mo deeyaano
aikiooma rikiaarannee? Hama ta yopeema rikiaaravaivee, 61 kiaa kiada



Yuvuaano 6:62 209 Yuvuaano 7:9

Yisuunna kuaivaara iya itaama yaata utida hanigiaanigieera kuaivaa tuduu
inna aakiaivo vaa rikieeravai. Rikioo ivo iya tunoo: Ii na kiau kua ivaa ngia
rikiaavo ngii pikiaatainnee? 62Fai itaikiai Na VaidiivaaMmaapuuvo keenaa
nene tummuaivakira vinai rikiada fai ngia teeda dataakiaarannee? Fai ni
kuaivaara kutaavaivee kiaarannee? 63 Anutuuqaa Mmannasaivoono vaidi
variraivaa vaidiivaa mmiivaivee. Nnabaivoono mmanna nnabavaivee. Na
kiau kua aavo Mmannasaivaa roosiivai. Fai tupatupaa variraivaa ngii mi-
naravai. 64Na itaa kua kiaukai rikiadangia hamavooyaniiyara kutaavaivee
kiaavaivee. Yisuuva itaa kua tiravai. Vooya hama innara kutaavaivee
kiaaraiyara vaa Yisuuva tauraa rikieeravai. Vaidi voovoono inna nnam-
mutuaiya kooyaa iya inna vitainaraivaaraatama vaa tauraa ivo arinaima
rikieeravai. 65Yisuuvavokuavoovaata iyakiaammioo tunoo: Ivaarainavaa
na ngii giaa ngii miee kiaunoo: Fai Anutuuqo hama gioonna kiaapu voovai
aakiaivaa yuruuno too fai hama niisi nninaravaivee, kiaunoo, tiravai.

66Yisuuva itaakua tuuvaara innannaagiai gioonnakiaapukaayaunuauya
inna pikiada ngiari toovau viravai. 67 Vuduu Yisuuva iya vuuvaa too ari
nnaagiai nuaira ngiaammuau yaakuuvaitana yukukidiri taarama tunoo:
Ngieeta ni pikiada ngii kuatainnee? 68 tuduu Simoono Petorooso inna sai
tunoo: Udaanga-o, mo ta deevaasi kuaarannee? I kua kutaivo tupatupaa
varira aataruuvaa kooyaa ti vitaivai. 69Aanna makee ta aiyara kutaavaivee
kiaa kiada a Yoketaa Tuanaikua Anutuuqaasidiri tuuvaara ta rikiaunnanoo,
70 tuduu Yisuuva iya sai tunoo: Na yaakuuvaitana yukukidiri taarama
ngii mmataama kiauvai. Mo ngiiikidiri voovai mmagia maisavai varinoo,
tiravai. 71 Simoono vuai nnutuuvo Isariootaa mmaapuuvaa Yutaasaara
Yisuuva itaa kua tiravai. Yisuunna ngiaammuau yaakuuvaitana yukukidiri
taarama varuuvakidiri Yutaasoono Yisuunna nnammutuaiya kooyaa inna
vitainaraivovee.

7
Yisuunna kataunnaiya hama innara kutaavaivee tiravai

1Yisuuva iyaata kuaivaa kiaa taika kioo Karirayaa mmataivau nuairavai.
Yutayaa vaidiiya inna ruputu kiaara uuvaara hama Yutayaa mmataivau
inna kuatauduu Karirayaa mmataivau nnaasu nuairavai. 2 Ii suai ivaki
Yutayaiya buusa voovai nneera suaivo vainima nniravai. Ii buusa ivaa nnu-
tuuvo Unnakua Nnauvaa buusavai. Ngiari taato nnaakukiaiya koommuyai
gaangaivau nuaida varida unnakua nnauyauvaki varuuvaara yaata utida
buusaivaa nneeravai. Iqii buusa ivo vainima nnuduu 3 Yisuunna kataido
inna tunoo: Aa mmata aavau pikiee Yutayaa mmataivaki kuanee. Gioonna
kiaapuuya i nnaagiai nuairaiya ee iira mmooriiyauvaa taateeraivaara kua-
nee. 4 Vaidi voovai ari nnutuuvo ngiau aapu kuanaraivaara hama ari
mmooriivaa hatainaravai. Ii mmoori ee iikianna iyauvaa iinaree tiee iinna
mmuakiaa gioonna kiaapuuya vitaakianee. 5Ari kataido itaa kua kiaa kiada
hama innara kutaavaivee tiravai. 6 Yisuuva iya tunoo: Na kuanara suaivo
hama nninoo. Ngia kuaara suaivo sabi suaivai. 7Gioonna kiaapummatayaa
diaiya ngiiiyarammuduuya ruaavai. Mo hama niiyarammuduuya ruaavai.
Na kooyaa ngiari mmoori maisaiyauvaa iya vitaakiauvaara iya niiyara
nnannataavai. 8 Ngiengie buusa nnaara kuatee. Ni suaivo hama vaama
nniivaara hama na ii buusa ivakira kuanaravaivee. 9 Ivo itaa kua kiaa kioo
Karirayaa ivaki hara kioo variravai.

UnnakuaNnauvaa buusaivaa Yisuuva oro teeravai
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10 Hara kioo varuduu ari kataido buusa nnaara vida kiooduu Yisuuva
varioo ivootama nnaagiai viravai. Hama ivo kooyaa virama kioo hatauma
viravai. 11 Buusa nneera aakiaivaki Yutayaa vaidiiya innara buaama rada
nuaida tunoo: Deevakiinno variinnee? 12 tuduu gioonna kiaapuuya innara
ngiari avuki ngiari avukiida murumuru tuduu vooyaano tunoo: Yoketaa
vaidivaivee, tuduu vooyaano tunoo: Hamavee. Ivo gioonna kiaapuuya
unnakua tioo varivaivee, 13 tuduu Yutayaa vaidiiyara iya aatuuvaara hama
gioonna kiaapu voovoono kooyaa innara tiravai.

14 Hama kooyaa innara tuduu buusa nneera suai saivai homo vauduu
Yisuuva nuunaira nnau pinaivaki vioo gioonna kiaapuuya kua kiaa mmioo
variravai. 15 Kiaa mmioo varuduu rikiada Yutayaa kieetaiya kaayauma
nnikiaraida tunoo: Aa vaidi aavaa hama vitaira voovoono inna vitaivai.
Mo dataama kioo ari vo kua ari vo kuaivaa ti kiaa ti mmiinnee? 16 tuduu
rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Aa na ngii giaa ngii miau kua aavo hama ni
kuavai. Anutuuqo ni titoovaa kuavai. 17 Na ngii giaa ngii miau kuaivaa
nenenaidiri yaata utuee ngii giaa ngii miaunnee? Vara Anutuuqo ni giaa
ni mii kuavaina na ngii giaa ngii miaunnee? Ngia ivaara yaata utuaanoo.
Rikiaatee. Fai gioonna kiaapu voovoono Anutuuqaa yaata utiivaugiataama
mmooriivaa iinaree tioo fai ivo niiyara arinaima too rikioo tinara: Ivo
Anutuuqo inna kiaa mmuu kuaivaa tiivaivee, tinaravai. 18 Vaidi voovoono
arinaidiri kuaivaa tioo ariiyara yaata utuoo ni nnutuuvo ngiau aapu vaki-
aiveera tiivai. Neenoo ni titoovaara yaata utuee ni titoovaa nnutuuvo
ngiau aapu vakiaiveera tiee kutaa kuaivaa nnaasu tiee hama unnakuaivaa
kiauvai. 19NnaaruMusiivammaanna tuukuaivaavaangii giaangiimiravai.
Mo ngia mmuaavai mmuaavai ivaa rikiadaata hatoka kiada hama safuuma
variaavai. Ngia aaniira ni ruputu kiaara iikiaannee? 20 tuduu rikiada
gioonna kiaapu ivaki nuunauya inna tunoo: Mmagia maisaivo i aakiaivaki
hara kioo varinoo. Hama ta i ruputu kiaara iikiaunnanoo, 21 tuduu rikioo
Yisuuva iya sai tunoo: Na mmuaa mmoori ari vookaraivaa kati varira
suaivaki iikiaukai ngia teeda nnikiaraakiaavai. 22 Musiiva mmamma ha-
tokoo aataruuvaa ngii miravai. Ai, hama Musiinnasidiri nniivai. Ngii rubu
tabeeyakidiri nniivai. Mommaanna tuu aataruuvaudiri ngia ngii nnaakara
meedimmaapuuya suai yaaku saivai karasaidiri taaravooma suaivo nnikiai
iya mmammaiyauvaa kati varira suaivaki hatokaavai. 23 Musiiva tuu
kuaivaahatokeevoorakati varira suaivakiaatamangiannaakaraiyammam-
maiyauvaa hatokaavai. Ngia itaama iikiaani na kati varira suaivaki vaidi-
ivaammammaeyommaavai tuqinnauvaara aaniira niiyarangii ausaiyauvo
nnannatainnee? 24Sa kuminayaa vaidiivaa teeda vaida kua pinaivaa innaki
yapaatee. Kua oyaivaara tuqinnama yaata utida safuuma kiada innaki kua
pinaivaa yapaatee, tiravai.

Iya tunoo: Aanna Anutuuqommataama kioo

vaidiMisiaivonnee? tiravai
25 Tuduu rikiada Yerusareema diaa gioonna kiaapu vooyaano tunoo: Aa

vaidi aavaa iya ruputu kiaara iikiaa vaidiivonnee? 26Ai, taatee. Ivo kooyaa
iya tasipama kua tioo varikiai hama iya inna kiaanoo. Vaa ti kieetaiya ari-
naima inna teeda kiaanoo: Aanna Anutuuqo mmataama kioo vaidiivovee,
kiaannee? 27Anutuuqommataamakioovaidiivonninorikioohamagioonna
kiaapu voovoono ivo nniivaki taanaravai. Aa vaidi aavo nniivaki vaa ta
taunnavaivee, tiravai.

28Yisuuva nuunaira nnau pinaivaki homo kuaivaa iya kiaammioo varioo
kooyaa tunoo: Vaa ngia kutaa tuanaa ni taayannee? Vaa ngia na tummuaa
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yoosinnaivaki taayannee? Hamananenenaidiri tiiravai. Ni titoovoono inna
kutaavai. Hama ngia inna taavai. 29Vaa na inna tauvai. Ivo ni titooduu na
innasidiri tummuaivaara vaa na inna tauvaivee, 30 tuduu rikiada vaidiiya
inna utuaara uuduu inna suaivo hama nnuuvaara hama vaidi voovoono
inna utiravai. 31 Hama utuduu iya nuunauvaki varuu gioonna kiaapu
vooyaano innara kutaavaivee kiaa kiada tunoo: Anutuuqommataama kioo
vaidi nninaraivoono aa vaidi aavo Anutuuqaa mmoori ari vookara ari
vookaraiyauvaa iiyauvaa hama yopeema yaataraanaravaivee. Aanna ii
vaidi ivovee, tiravai.

Vaidi kieetaiyaano ngiaammuauya Yisuunna utuateera titeeravai
32Tuduu rikiada Farisai vaidiiya gioonna kiaapuuya Yisuunnara itaa kua

murumuru tuu kuaivaa rikiada iyaatama Anutuuqaara puara kati hudeera
vaidi kieetaiyaatama nuunaira nnauvaara dira vaidiiya titooduu Yisuunna
utuaara iiravai. 33 Yisuuva vaidi Farisaiya tunoo: Fai na homo kiisama ngii
tasipamavari kiee ni titoovaasi kava kuanaravai. 34Fai na vinai ngia niiyara
buaidada teekiai hama na ngii tee vainaravai. Na oro varinaraivaki hama
ngia yopeema kuaaraivaara ngia niiyara buaidada teekiai hama na ngii tee
vainaravaivee, 35 tuduu rikiadaYutayaa vaidiiyangiari kiaammingiari kiaa
mmiida tunoo: Hama ta inna taateera tiivo ivo deenataa kuanarainno tiin-
nee? Ivo Yutayaa gioonna kiaapuuya ari voopinnaa Ereenga yoosinnaivaki
variaiyasi vioo Ereengaiya kiaa mminara kuanarannee? 36 Ivo tinoo: Ngia
niiyara buaidada teekiai hama na ngii tee vainaravai. Na oro varinaraivaki
hama ngia yopeema kuaaravaivee, tiivo ari dee kuavainno tiinnee? tiravai.

Mmannasa Yoketaivo nnoori rumuruumaivaa roosiiravai
37 Iya Unnakua Nnauvaa buusaivaa nneera suaiyauvo vakia roo vioo

vioo taikaanara suaivo pinaa suaivai vairavai. Ii suai ivaki Yisuuva di-
itoo puaisakama tunoo: Gioonna kiaapu voovoono inna nnoori raino niisi
ngioo nnoori nnaivee. 38Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo: Gioonna
kiaapu voovoono niiyara kutaavaivee tiivaakidiri nnoori rumuruumaivo
tiineema fai yoketaa nnooriivaa vaidiivo nnoo tupatupaa varira nnooriivo
fai innakidirimmannammanna tiinaravaivee. Fafaaraivo itaa kua tiivaivee.
39 Yisuuva gioonna kiaapuuya innara kutaavaivee kiaiya Mmannasa Yoke-
taivaa varaaraivaara itaa kua tiravai. Ii suai ivaki Anutuuqoari yoosinna ari
vookarauvakihamaYisuunnavita yapoovaarahamaMmannasaYoketaivaa
titooduu tiiravai.

Gioonna kiaapuuya Yisuunnara taara yaata utiravai
40 Gioonna kiaapu vooyaano iva tuu kuaivaa rikiada tunoo: Aa vaidi

aavo kutaa forofetaa vaidi ta innara faannairaivovee, 41 tuduu vooyaano
tunoo: Ivo Anutuuqo mmataama kioo vaidiivovee, tuduu vooyaano tunoo:
Ai, hama Anutuuqo mmataama kioo vaidiivo Karirayaivakidiri nninoo.
42 Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo: Fai Anutuuqo mmataama kioo
vaidiivo Davuitiinna oyaivakidiri diitaanaravai. Davuitiiva varuu yoosin-
naivaa nnutuuvo Pitiriheemaivaki kaano ivaki variivoono inna mmataa-
naravaivee. Fafaaraivo itaa kua tiivaivee, 43 tuduu rikiada Yisuunnara
vooyaano vo yaata utiravai yaata utuduu vooyaano ngiari voovaugiataama
yaata utiravai. 44 Itaama uuvakidiri vooyaano inna utuaaree kiaa uuduu
hama voovoono inna utiravai.

Vaidi kieetaiya hama Yisuunnara kutaavaivee tiravai
45Hama inna utuduu rikiada nuunaira nnauvaara dira vaidiiya kava vara

ranada Anutuuqaara kati puara hudeera kieeta vaidiiyaata Farisaiyaatama
iyasi vuduu teeda iya yaparaida tunoo: Mo ngia aaniira hama inna utu
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kiada vaida vitada aapi ngiaannee? 46 tuduu rikiada iya sai tunoo: Ai, mo
ta rikiaunnano tauraa hama vaidi voovoono aa vaidi aavo tii kua aavaa
roosiima tiivaivee, 47 tuduu rikiada Farisaiya iya tunoo: Ivo ngiiitaata ngii
unnakuainno tiinnee? 48 Ti nnoonnaiyakidiriaata Farisaiyakidiriaatama
dee vaidi voovoono innara kutaavaivee tiinnee? Hameetavee. 49Aa kumina
gioonna kiaapu aaya kua mmaanna tuu kuaivaa hama rikiaiya Anutuuqo
irisai maisaivaa iya mmiivaivee, 50 tuduu rikioo Farisaiyakidiri duu vaidi
voovai nnutuuvo Nikotimaaso vaa tauraa Yisuunnaata kua tira vaidivoono
iya tunoo: 51Ta titi kuammaanna tiraivaudiri hama vaidi voovoono tomeda
iiraivaa irisaivaa tauraananaa kati inna mmaara kua yeena rau kiada inna
mmiaaravai. Ta kua pinaana inna yapa kiada kua oyaivaara arinaima inna
rikiada inna tomedaivaa irisaivaara kua yeena rau kiada inna mmiaara-
vaivee, 52-53 tuduu rikiada iya inna sai tunoo: Mo eetaata Karirayaa diaa
vaidikuannee? Anutuuqaa kuaivaa yaaruee tuqinnama rikiaanee. Fai a
teeno hama kaanainaravai. Hama vaidi forofetaa voovoono Karirayaadiri
nniivaivee. Farisaiyaano itaa kua tiravai.

8
Gioonna vaati ruaivo ari vo vaidivai tasipooduu teeravai

1 (Mmuakiaaya ngiari nnauki vida tara kiooduu Yisuuva taapi Orivee-
taivaura viravai. 2 Vioo vioo ivaki vauvo patauduu kava vara ranoo nu-
unaira nnau pinaivakira nniravai. Ivaki nnuduu teeda gioonna kiaapu
mmuakiaa ivaki duuya innasi nuunauduuYisuuvaharakioovariookuaivaa
iya kiaa mmiravai. 3 Kiaa mmioo varuduu Anutuuqaa kua mmaanna kiaa
mmiraiyaata Farisaiyaatama gioonna sabi nuairaivaa vitada Yisuunnasi
nniravai. Ii gioonna ivo ari vo vaidi voovai tasipooduu tooya inna vitada
Anutuuqaa kua mmaanna kiaa mmiraiyaata Farisaiyaatama iyasi nnuduu
teeda vitada Yisuunnasi nniravai. Numa gioonna kiaapuuya avuuvau ari
mmaraa voovau kiada 4 Yisuunna tunoo: Vitaira-o, aa gioonna vaati ruaa
aavo ari vo vaidiivaa tasipaikiai teeda vitada tiisi ngiaani ta vitada iisi
ngiaunnanoo. 5 Aa gioonna aavaa roosiivaara Musiiva ti mmaanna kua
voovai ti kiaa timmioo tunoo: Sikauyauvaahabati kiada innayaakagaarikio
putuaivee. Musiivaano itaa kua tiravai. Eenoo aavaara dataa kuainna
kiannannee? tiravai. 6 Iya inna iida teekio ivo koonnama tinai kua pinaivaa
innaki yapaaraivaara iya itaa kua tiravai. Itaa kua tuduu rikioo Yisuuva
hama iya kua sai tirainno kookama kioo varioo ari yaaku oopuuvaadiri
mmataivau fafaara reeravai.

7 Fafaarainno varuduu iya sai ti kiaa ti mmianeeraivaara kava kava
inna yaparauduu rikioo ivo diitoo iya tunoo: Ngia hama mminnamminnaa
maisaatai voovoono ivonnaadee sikauvaa habati kioo tauraa innayaa ka-
gaariaivee, 8 kiaa kioo kava kookama kioo varioo ari yaaku oopuuvaadiri
mmataivau fafaara reeravai. 9Yisuuva itaa kua tuduu rikiadammuakiaaya
mmuaavai mmuaavai yokovaiya tauraa Yisuunna pikiada tiida viravai.
TiidavidakiooduuYisuuvaarivainnaasuhomo ivaukookamakioovaruduu
gioonnaivo homo ivau dioo vairavai. 10 Dioo vauduu Yisuuva diitoo inna
yaparainno tunoo: Gioonna-o, iya deepiida kuaannee? Hama voovoono
mmannammanna aavau dioo vainno kua pinaivaa aiki yapainnee? 11 tuduu
rikioo inna sai tunoo: Nnoonna-o, hameeta kiaanoo, tuduu rikioo Yisuuva
tunoo: Neetama hama kua pinaivaa aiki yapaunoo. Kati kuanee. Sa keenaa
mminnamminnaamaisaivaa varaanee, tiravai.)

Yisuuva gioonna kiaapummatayaa diaiyammeekiavai
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12 Yisuuva kava nuunaira nnau pinaivaki gioonna kiaapuuyaatama kua
tioo tunoo: Tooba subiaavo mmeekiaivo taineema na gioonna kiaapu
mmatayaa diaiya mmeekiavai variaunoo. Gioonna kiaapu voovoono ni
nnaagiai nniivo fai mmeekia taivau nnaasu kati hara kioo varioo hama
upisiivaki kuanaravaivee, 13 tuduu rikiada Farisaiya inna tunoo: Eenaidiri
aiyara itaa kua kianna kua ivo unnakuavai kiannanoo, 14 tuduu rikioo
Yisuuva iya sai tunoo: Ai, hama na unnakuavai kiaunoo. Na niniiyara kiau
kuaivo kutaavaivee. Na ivakidiri tummuaivaata na kuanaraivaatama vaa
na tauvaara ni kuaivo kutaavaivee. Na ivakidiri tummuaivaata na kua-
naraivaatama hama ngia taavai. Vaa na tauvai. 15Ngia mmannammatayaa
diaaya roosiima kuaivaa niiki yapaanoo. Hama na vaidi voovai kuaivaa
innaki yapaunoo. 16Fai navaidi voovaaki kuaivaayapaanaree tieeni kuaivo
kutaavai vainai na innaki yapaanaravai. Fai hama neneenoo iinaravai. Ni
Napoova ni titoovoono ni tasipama iinaraivaara na kua kutaavai innaki
yapaanaravai. 17Ngii kua mmaanna tuu kua voovai vainno tinoo: Fai taara
vaidivaitana vaidi voovaaki kuaivaa yapa kikio mmuaavau vainai ivaara
ngia kiaara: Kutaavaivee, kiaaravee. Ngiimmaanna tuu kua voovai itaa kua
tiivai. 18Na neneenoo niniiyara kiauko ni Napoova ni titoovo niiyaraatama
tiivaivee, 19 tuduu rikiada iya inna yaparaida tunoo: I koova deevaunno
variinnee? tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Hama ngia ni teeda hama
niNapoonnaata taanoo. Ngia aikioomani taatiri. Aikioomani Napoonnaata
taatirivee, tiravai.

20Yisuuvanuunairannaupinaivaaaakiaivaki vonnau sikauyapeeraivaki
dioo vainno ii kua iyauvaa iya kiaa mmuduu hama voovoono numa inna
utiravai. Hama inna suaivo nnuuvaara hama inna utiravai.

Ngia hama na kuanaraivaki yopeema kuaaravee
21Hama inna utuduu Yisuuva yapooma keenaa iyaata kua tioo tunoo: Fai

na ngii pikiee kuanaravai. Fai ngia niiyara buaidada teekiai hama na ngii
teenai ngia ngiingiimminnamminnaamaisaiyauvaa tasipamaputuaaravai.
Na kuanaraivaki ngia hama yopeema kuaaravee, 22 tuduu rikiada Yutayaa
vaidiiya innara tunoo: Deekuavainno ivo tinoo: Nakuanaraivaki ngiahama
yopeema kuaaravee, tiinnee? Ivo ariinoo ari ruputu kioo putinaraivaara
itaa kua tiinnee? tiravai. 23 Tuduu rikioo Yisuuva vo kua vooyauvaatama
iya tunoo: Ngia aa aduoo yoosinna aavaudiri diitaayavee. Na ngiau aa-
puuvakidiri diitauvaivee. Ngia aa mmata aavaudiri diitaayavee. Hama
na aa mmata aavaudiri diitauvaivee. 24 Ivaaraina na ngii giaa ngii miee
kiaunoo: Ngia ngiingii mminnamminnaa maisaiyauvaa tasipama putuaar-
avaivee, kiaunoo. Na ngii giaa ngii miauvo neenoovee kiauvaara fai ngia
hama kutaavaivee tiraida fai ngia ngiingii mminnamminnaamaisaiyauvaa
tasipamaputuaaravaivee, 25 tuduu rikiada iya inna sai tunoo: Moa gioonon-
nee? tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Na tauraa ngii giaa ngii miau
kuaivakidiri na niniiyara kiaa kuaivaa kooyaa ngii giaa ngii miauvaivee.
26 Na ngiiiyaraata ngiingii mminnamminnaa maisaiyauvaaraatama tinara
kuaivo airi kuayauvai vainoo. Ivo ni titoovoono kutaa tuanaavaivee. Na
ivo tii kuaivaa nnaasu gioonna kiaapuuya kiaa kookieemakiaunoo, 27 tuduu
rikiada ivo ari koonnara tuuvaa hama iya rikieeravai. 28Hama rikiooduu
Yisuuva iya tunoo: Ngia Vaidiivaa Mmaapuuvaa ngiau aapu haara kikio
rikioo ngii tinniiyauvo rusitinai na ngii giaa ngii miauvo neenoovee kiau-
vaa fai ngia arinaima rikiaaravai. Hama neneenoo yopeema nenenaidiri
mmooriivaa iirama kiee ni Napoova ni giaa nimuu kuaivaa nnaasu kiauvaa
fai ngia arinaima rikiaaravai. 29Ni titoovoono ni tasipama varinoo. Ivo ari
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mmuduuya ruai mmooriivaa ni mikiai na iikiauko ivaara ivo ni tasipama
varinoo. Hama ni pikiaikiai nenevana variaunoo, 30 tuduu rikiada gioonna
kiaapu kaayauya ivo itaa kua tuuvaa rikiada innara kutaavaivee tiravai.

Vaidiiya ngiari yaata utiraivaugiataama
fai kati kuaaravai

31TuduuYisuuva innarakutaavaivee tuuya tunoo: Faingianikuaivaariki-
ada iidada ngia ni nnaagiai nuaira tuanaaya variaaravai. 32 Fai ngia itaida
ngia kua kutaivaa arinaima rikiakio ivaara ngii ausaiyauvo takuasanai ngia
mmamma dummukiara yoketai aataruuvaa iima rada kati kuaaravaivee,
33 tuduu rikiada vooyaano Yisuunna sai tunoo: Aanna ta Aaparahaamaa
sidinnaidiyavariaunnanoo. Hamavaidivoovoonosikaunnaadiri yookaama
kioo ti vitaivaivee. Mo aaniirainna a kiannanoo: Fai ngii ausaiyauvo
takuasanai ngia mmamma dummukiara yoketai aataruuvaa iima rada kati
kuaaravee, kiannannee? 34 tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Na kua ku-
taavai ngii giaa ngii miaunoo. Mminnamminnaa maisa varaivoono ataama
varinoo. Mmoori nakaaraivo vaidi voovai sikaunnaadiri yookaama kioo
vitoo puaisa utineemamminnamminnaamaisaivo ivaa varaivaa puaisa uti-
vai. 35 Vaidi voovoono sikaunnaadiri yookaama kioo vitai ngiaammuauvo
hama innammaapu tuanaavoono inna oyaivaki tupatupaa varinaravai. Ari
mmaapu tuanaivoono nnaasu ari oyaivaki tupatupaa varinaravai. Fai ari
mmaapuuvo ari sikaunnaadiri yookaama kioo vitai ngiaammuauya utuoo
iya tinai teeda fai iya ngiari yaata utiraiyauvunugiataama kati kuaaravee.
36 Ivaara fai na Anutuuqaa Mmaapuuvoono ngii utino ngii ausaiyauvo
takuasanai ngia kutaa tuanaa mmamma dummukiara yoketai aataruuvaa
iima rada kati kuaaravaivee. 37Mo vaa na rikiauvai. Ngia Aaparahaamaa
sidinnaidiiya variaanoo. Mo ngia aaniivaara ni ruputu kiaara iikiaannee?
Ngia hama ni kuaivaa rikiaivaaraida nimmaara ni ruputu kiaara iikiaanoo.
38Neenoo ni Napoova ni vitaikiai tauvaara kiaukai ngia ngii gioova ngii giaa
ngii miivaugiataama iikiaanoo, tiravai.

39 Tuduu rikiada iya inna sai tunoo: Mo Aaparahaamo ti rubuungovee,
tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Ngia kutaa tuanaa Aaparahaamaa
sidinnaidi tuanaaya variaatiri. Ngia iva uuneema mmooriiyauvaa iiki-
aatirivee. 40 Na Anutuuqaasidiri kua kutaivaa rikiee ngii giaa ngii miee
variau vaidiivaa ngia ni ruputu kiaara iikiaanoo. Nnaaru Aaparahaamo
hama itaummooriivaa iiravai. 41Ngiangii gioovauuneema iikiaanoo, tuduu
rikiada inna sai tunoo: Hama ta maraasoo nnaakaraya variaunnayavee. Ti
Koova mmuaavai Anutuuqo varinoo, 42 tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo:
Anutuuqo kutaa ngii Gioova varitiri. Ngia niiyara mmuduuya ruaatirivee.
Na Anutuuqaa ni oyaivaasidiri tummuaivoona aavau na variaukai ngia
hamaniiyarammuduuya ruaanoo. Hamana nenenaidiri tiiravai. Ivoono ni
titaa kiooduu tiiravai. 43Mo ngia aaniira na kiau kuaivaa hama rikiaannee?
Ngia ni kuaivaa rikiaavo hama ngii iikiataikiaida hama tuqinnama riki-
aanoo. 44Ngia aanna Sataangaa uru nnaakarayavee. Ngii gioonna ausaivo
iikiataivau ngiiita ngii iikiatainoo. Ivo nnaaru nnaaru varia roo ngioo
varioo vaidiiya ruputikiai putuaavaidivai varivai. Hamakuakutaivo innaki
vaivaara hama kua kutaa mmooriivaa iivai. Ivo unnakua tioo unnakua
tiraoyaivo innakivaivaaramakemakeeariunnakua tiraivaugiataamatiivai.
45Mo na kua kutaavai ngii giaa ngii miauvaara ngia hama ni kuaivaa riki-
aanoo. 46Mongiiikidiri vaagioononi taikiainamminnamminnaamaisaivaa
varauvaara ngia ni kiaannee? Ai, hameetavee. Na kua kutaavai ngii giaa
ngii miaukai ngia aaniira hama ni kuaivaa rikiaannee? 47 Gioonna kiaapu
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voovoono Anutuuqaara mmuduuya ruaivoono inna kuaivaa arinaima riki-
aivai. Ngia hama kutaa Anutuuqaara mmuduuya ruaayara tidaida hama
inna kuaivaa tuqinnama rikiaavaivee, tiravai.

Yisuuva Aaparahaamaara tiravai
48 Tuduu rikiada vaidi Yutayaiya inna sai tunoo: Ta aiyara kiaunnanoo:

A Samariaa vaidi kumimakakuavee. Mmagia maisaivo i aakiaivaki vari
vaidikuavee, kiaunnaivo ta kua kutaavaida aiyara kiaunnannee? 49 tuduu
rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Mo na hama mmagia maisaivo ni aakiaivaki
vari vaidivaivee. Na ni Napoonna mmooriivaa yoketaama varauko inna
nnutuuvo ngiau aapu kuaikiai ngiengieenooda niiyara maisa vaidivaivee
kiaanoo. 50 Na nini nnutuuvaa ngiau aapu yapaanaraivaara hama na
iikiaunoo. Mmuaavoono ni nnutuuvaa ngiau aapu yapaanaraivo varinoo.
Ivoonokuapinaivaaradiraivovee. 51Nakuakutaavaingii giaangiimiaunoo.
Fai gioonna kiaapu voovoono ni kuaivaa rikioo puaisakamautuoo iinnonno
fai hama putinaravaivee, tiravai.

52Tuduu rikiada vaidi Yutayaiya inna sai tunoo: Aanna vaa ta taunnanoo.
A kutaa mmagia maisaivo i aakiaivaki vari vaidikuavee. Vaa Aaparahaamo
putuduu vaidi forofetaiyaatama putiravai. Mo a kiannanoo: Fai gioonna
kiaapu voovoono ni kuaivaa rikioo puaisakama utuoo iinnonno fai hama
putinaravaivee, kiannanoo. 53 Vaa nnaaru ti rubuungo Aaparahaamo
putiravai. A innara kiannanoo: Vaa na inna yaataraunoo, kiannannee?
Vaa forofetaiyaatama putiravai. A yaata utuee giaa roosiima varinarainna
kiannannee? 54 tuduu rikiooYisuuva iya sai tunoo: Nanini nnutuuvaangiau
aapu yapa kiautiri. Kuminavai vaitirivee. Ni nnutuuvaangiau aapu yapaivo
innaniNapoovaAnutuuqovee. Ngia innaraida ti Anutuuqovee tidaida 55mo
ngia hama inna teeda rikiaavai. Vaa na inna tee rikiauvai. Fai na hama
inna tee rikiauvaivee tiee ngii roosiima unnakua vaidivai varinaravai. Vaa
na inna tee rikieenaina na inna kuaivaa rikiee puaisakama utuee iikiaunoo.
56 Na mmatayaa tiee varinara suaivaa ngii rubuungo Aaparahaamo ivaa
taanaraivaara sirigairavai. Vaa ivo ivaa too sirigairavaivee, tiravai.

57 Tuduu rikiada vaidi Yutayaiya inna sai tunoo: Hama i nuanuuvo
taara vaidivaitana yuku yaaku taika kioo vo vaidivai yaakuuvaitana (50)
vaivaivee. Aa a nau karaasa a variannaikuainna kiannanoo: Vaa na Aa-
parahaamaa tauvaivee, kiannanoo, 58 tuduu rikiooYisuuva iya sai tunoo: Na
kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Aaparahaamo hama varuu suaivaki
neenanaa variravai. Variaivoona aanna homo na variaunoo, 59 tuduu
rikiada iya sikauyauvaa habati kiada innayaa kagaariaara uuduu rikioo
Yisuuva hataumakinaadiri nuunaira nnau pinaivaa pikioo mmaanai vioo
kieeravai.

9
Vaidi avu huruutauvaa Yisuuva tuqinneeravai

1Yisuuva ari ngiaammuauyaatamavidada oro tooduuvaidiivo ari kaanaa
ausaivakidiri avu huruutauvo iya too vauduu teeda 2 ari ngiaammuauya
inna tunoo: Vitaira-o, gioono mminnamminnaa maisaivaa varaivaara aa
vaidi aavo ari kaanaa ausaivakidiri avuuvo huruutainnee? Vara ariinoo
mminnamminnaa maisaivaa varaivaara inna avuuvo huruutainnee? Vara
ari kaanokoovaitanaanomminnamminnaamaisaivaavaraivaara innaavu-
uvo huruutainnee? 3 tuduu rikioo Yisuuva iya kuaivaa sai tunoo: Hama
ariinoomminnamminnaamaisaivaa varooduu inna avuuvo huruutairavai.
Hama ari kaano koovaitana mminnamminnaa maisaivaa varooduu inna
avuuvo huruutairavai. Anutuuqo inna tino rikioo inna avuuvo kava teeno
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inna variraivaki Anutuuqaa yaagueeqaivo kooyaa vakiaiveeraivaara ari
kaanaa ausaivakidiri inna avuuvo huruutairavai. 4 Suaivo homo ikian-
navai vaikiai ivo ni titooduu na tummuaivaammooriiyauvaa ta iikiaaravai.
Heenaivo ngioo varinoo. Heenaivo nnino rikioo hama gioonna kiaapu
voovoono fai mmooriivaa iinaravai. 5Homo na mmatayaa variau suaivaki
tooba subiaavo mmeekiaivo taineema na gioonna kiaapu mmatayaa diaiya
mmeekiavai variaunoo. 6 Yisuuva itaa kua kiaa kioo mmataivau kuaanuu-
vaa visi kioommataivaata kuaanuuvaatama hanigiaanigieema kioo habara
kioo vaidiivaa avuuvaitanau siikairavai. 7 Siikama kioo inna tunoo: Viee
viee oro nnoori haruunga Siruaama ivakidiri ai avuuvaitana finianee, tira-
vai. Nnoori haruunga Siruaama nnutuuvaa oyaivo tunoo: Titeeravaivee,
tiravai. Yisuuva inna tuduu rikioo oro nnoori haruungaivakidiri ari avuu-
vaitana fini kiooduu inna avuuvaitana yoketauduu kati taa roo kava vara
ranoo nniravai.

8 Nnuduu ari seenaiyaatama vaa tauraa ivo ngiaaru tuduu tooyaatama
innara tunoo: Ai, aa vaidi aavo tauraa ngiaaru tira vaidiivonnee? 9 tuduu
vooyaano tunoo: Ivovee, tuduu vooyaano tunoo: Ai, hama ivovee. Kati
innanikaraivaivee, tuduurikioovaidiivoariinoo tunoo: Moaannana ivoona
iikiaunoo, 10 tuduu rikiada iya inna yaparaida tunoo: Ai, mo a dataama
kiaannanoonno i avuuvo tainnee? 11 tuduu rikioo ivo tunoo: Vaidiivaa nnu-
tuuvo Yisuuva ivaanommataivaata ari kuaanuuvaatamahanigiaanigieema
kioo ni avuuvaitanau siikama kioo ni tinoo: Oro nnoori haruunga Siru-
aamadiri ai avuuvaitana finianee, tikiai na oro nnooriivakidiri fini kiauko
ni avuuvo taivaivee, 12 tuduu rikiada iya inna yaparaida tunoo: Mo ivo
deevakiinno variinnee? tuduu rikioo sai tunoo: Hama neeta tauvaivee,
tiravai.

Yisuuva avu huruutauvaa tuqinnoovaara Farisaiya tiravai
13 Tuduu vaa tauraa inna avu huruutauvaa Yisuuva tuqinnoovaa ari

seenaiya vitada Farisaiyasi viravai. 14 Ii suai ivaki Yisuuva mmataivaadiri
vaidiivaa avuuvaitanau siikauduu inna avuuvo too suaivaki Yutayaiya kati
varira suaivai vairavai. 15 Vauvaara Farisaiya vaidiivaa yaparaida tunoo:
Dataama kieenna ai avuuvaa yoketaama taannannee? tuduu rikioo ivo
iya sai tunoo: Ivoono mmataivaa ni avuuvaitanau siikama kiooduu na fini
kiaaduu ni avuuvo teeravaivee, 16 tuduu rikiada Farisai vooyaano tunoo:
Aa vaidi aavo hama kati varira suai aataruuyauvaa arinaima too iivaara
ivo hama Anutuuqaasidiri tiivaivee, tuduu vooyaano tunoo: Hama mmin-
namminnaa maisa varai vaidivoono Anutuuqaa mmoori ari vookarai atai
aayauvaa iinoo. Iya itaa kua kiaa kiada vooyaano vo yaata utiravai yaata
utuduu vooyaano vo yaata utiravai voovaugiataama yaata utiravai.

17 Ivaara Farisaiya kava inna yaparaida tunoo: A kiannanoo: Iva ni avuu-
vaa tuqinnaivaivee, kiaa innara dataa kuainna kiannannee? tuduu rikioo
iya sai tunoo: Ivo forofetaavaivee, 18 tuduu Yutayaa vaidiiya tauraa ivo
avu huruutavai varioo nnaagiai yoketaama varuuvaara hama kutaavaivee
kiaa kiada ari kaano koovaitanaara aayanna tuduu nnuduu 19 ivaitana
yaparaida tunoo: Aanna ngii maapuvainnee? Ngia innara kiaanoo: Ta avu
huruutavai mmataunnavaivee, kiaavainnee? Mo dataakiaavo aanna inna
avuuvo tainnee? 20 tuduu rikiada ivaitana iya sai tunoo: Vaa ta taunnanoo.
Aanna ti mmaapuvai. Ta avu huruutavai inna mmata kieeravai. 21Makee
inna avuuvo taivaara hama teeta teeda rikiaunnavaivee. Ari deevoono inna
avuuvaa tuqinnaivaa hama teeta teeda rikiaunnavaivee. Inna yaparaki-
atee. Vaa ivo yokeevaivee. Fai ivo ariinoo ngii giaa ngii minaravaivee.
22 Yutayaiyara aatuuda kaano koovaitana itaa kua tiravai. Vaa Yutayaa
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vaidiiya kua yeena rau kiada tunoo: Fai gioonna kiaapu voovoono Yisu-
unnara kooyaa Anutuuqo mmataama kioo vaidiivovee tinai fai itaa kua tii
gioonna kiaapuuvo nuunaira nnauvaki vivoora kiaa ta ooqoo kiaaravaivee.
23 Iya itaa kua tuuvaara ari kaano koovaitana quiivaqaivaa tida tunoo: Vaa
ivo yokeevaivee. Inna yaparakiatee, tiravai.

24 Kava vooneetu Farisaiya vaa tauraa avu huruutauvaara aayanna
rooduu nnuduu inna tunoo: Anutuuqaa kua kutaivaa tinaraivaara ku-
taavaivee kianee. Vaa ta taunnavai. Ii vaidi ivo vaa mminnamminnaa
maisaivaa varaivaivee, 25 tuduu rikioo iya sai tunoo: Ivo mminnamminnaa
maisaivaa varaivainnee? Vara hama varaivainnee? Hama neeta tauvaivee.
Mmuaa mmoorivai vaa na tauvai. Tauraa na avu huruutavai variauvai.
Aanna makee ni avuuvaa na yoketaama taunoo, 26 tuduu rikiada iya inna
sai tunoo: Ivo aaniivai i iivainnee? Dataama kioo i avuuvaa iikiainna a
taannanoo, 27 tuduu rikioo ivo iya sai tunoo: Mo vaa na ngii giaa ngii
miaukai hama ngia rikiaanoo. Mo aaniira ngia kava ivaa rikiaaraida
ni yaparakiaannee? Mo ngieeta inna nnaagiaivau ngii nookiatainnee?
Ngia ivaaraida ni yaparakiaannee? 28 tuduu rikiada innara nnannatooduu
tunoo: A inna nnaagiai nuairaikuavee. Ta Musiinna nnaagiai nuairaiyavee.
29AnutuuqoMusiinnaata kua tuuvaa vaa ta rikiaunnavai. Aa vaidi aavaara
ta kiaunnanoo: Deedaadiri nniivainnee? kiaunnanoo, 30 tuduu rikioo ivo
iya sai tunoo: Ni noonnaata mmaapuvee. Na rikiauko ngii kuaivo ari
vookarainoo. Iva vaa ni avuuvaa tuqinnaikiai na ni avuuvaa taukai ngia iva
ii mmoori oyaivaa hama tuqinnama taanoo. 31 Vaa ta rikiaunnavai. Vaidi
kaayau mminnamminnaa maisa varaivaa hama Anutuuqo inna kuaivaa
rikiaivai. Vaidi voovoono ari ausa mmuduuyaivaa Anutuuqaa mmioo inna
kuaivaa tuqinnama rikioo iivaa Anutuuqo inna kuaivaa rikiaivai. 32Ngiau
mmataivaa uu suaivakidiri ngioo ngioo numa aanna makee ta variaunna
suaivaki vaidi voovai mmatoo suaivakidiri avu huruutavai varuuvaa vaidi
voovoono inna avuuvaa tuqinneeraivaara hama ta rikiaunnanoo. 33 Aa
vaidi aavo hama Anutuuqaasidiri tiitiri. Vo mmoori vo mmooriivaa hama
yopeema iitirivee, 34 tuduu rikiada Yutayaa vaidiiya inna sai tunoo: I
kaano koovaitana mminnamminnaa maisa suvuauvaitanaano meediyaa
i mmata kiookuaano a yokeenna mminnamminnaa maisaivaa tasipama
variee aannamakee a ti vitainarannee? Hamayopeema ti vitainaravee, kiaa
kiada nuunaira nnau pinaivakidiri inna vitada mmaanai kiada ivaki kava
nuaivoora inna ooqoo tiravai.

Hama ausa hanigieeraiya avu huruutaiya roosiima variaavai
35 Iya inna mmaanai titoo kuaivaa Yisuuva rikioo innara buaama roo

tooduu inna too vauduu too inna tunoo: A Vaidiivaa Mmaapuuvaara ku-
taavaivee kiannannee? 36 tuduu rikioo vaidiivo inna sai tunoo: Nnoonna-
o, inna gioononnee? Innara ni giaa ni minai fai na innara kutaavaivee
tinaravee, 37 tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Vaa a inna taannakuavee.
Na aanna ivoona aita kua kiaunoo, 38 tuduu rikioo ivo inna sai tunoo:
Ni Udaanga-o, na aiyara kutaavaivee kiaunoo, kiaa kioo pinaama innara
mmuduuya ruoo innara yoketairavai.

39 Innara yoketauduu Yisuuva tunoo: Gioonna kiaapu mmatayaa vari-
aiya yaparainaraivaara na tiiravai. Avu huruutaiya fai tuqinnama teekiai
avu tuqinnama taiya avu huruutaiya roosiima variateeraivaara na iya
yaparainaraivaara tiiravaivee, 40 tuduu rikiadaFarisai vaidi vooya inna tasi-
pama duuyaano inna kuaivaa rikiada inna yapara rida tunoo: A tiiyarainna
kiannannee? Teeta avu huruuta kiaunnaya variaunnannee? 41 tuduu rikioo
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Yisuuva iya sai tunoo: Ngia avuhuruuta kiaaya variaatiri. Hamamminnam-
minnaa maisaiyauvaara mmannammanna ngii mmuaararaitirivee. Ngia
kiaanoo: Ta tuqinnama taunnanoo, kiaivaaraida mminnamminnaa mai-
saiyauvaara homo ngii mmuaararainoo, tiravai.

10
Yisuuva sipisiipa hanikiaivaudiri mmataama kioo tiravai

1 Yisuuva itaa kua kiaa kioo tunoo: Na kua kutaavai ngii giaa ngii mi-
aunoo. Vaidi voovoono hama puara sipisiipaiya hanikia keegiaidaadiri
virainno hanikia vovaatadaadiri karoo kuaivoono inna mmuara vareera
vaidivaivee. 2 Keegiaidaadiri kuai vaidiivoono inna puarara haitatuura
vaidivai. 3 Puarara haitatuuraivoono nnikio sipura haitatuura vaidiivo
innara sipuuvaa hatuaa kiaikio ivo ari sipisiipaiya nnutuuyauvaa tikiai
rikiada inna avaivaa arinaima rikiada innasi ngiaavo ivo iya vitoommaanai
kuaivai. 4 Vioo ari sipisiipa mmuakiaayara tikiai mmaanai kuaavo ivo
iya tauraa kuaikiai iya inna avaivaa arinaima rikiaivaara inna nnaagiai
kuaavai. 5Hama ari vo vaidi voovoono tikiai rikiada inna nnaagiai kuaavai.
Hama iya inna avaivaa arinaima rikiaivaara iya innara aatuuda ngiari
taivau kuaavaivee, tiravai.

6 Yisuuva ii kua ivaudiri mmataama kioo tuduu iya hama oyaivaa ari-
naima rikieeravai.

Yisuuva sipisiipaiyara yoketaama haitatuuraivovee
7 Hama rikiooduu Yisuuva kava iya tunoo: Na kua kutaavai ngii giaa

ngii miaunoo. Neenoo puara sipisiipaiya hanikiaivaa keegia sipuuvoona
iikiaunoo. 8 Ni tauraa varuu vaidiiya tuduu hama puara sipisiipaiya iya
avaiyauvaa rikieeravai. Iya mmuara vareera vaidiiya roosuuvaara hama
iya avaiyauvaa rikieeravai. 9Neenoo sipuvai. Fai gioonna kiaapu voovoono
niikinaadiri nnino Anutuuqo inna vitoo yoketaivau yapaanaravai. Fai ivo
aakiaana vioo kava mmaanai yeennaivaara vioo ngioonno varioo yeen-
naivaa nnaanaravai. 10 Mmuara vareera vaidiivoono numa mmuara va-
roo ruputinai putikio maisamaisai mmooriivaa iya iinaraivaara nniivai.
Neenoo iya tupatupaavariraivaavaradayoketayoketaamavariateeraivaara
ngiauvaivee.

11Sipisiipaiyara yoketaamahaitatuuraivoneenoovee. Yoketaamahaitatu-
uraivoono ari sipisiipaiyauvaara yaata utuoo iyara putinaraivaara hama
aatuunaravai. Fai putinaravai. 12 Fai vaidi voovoono sipisiipara haitatuura
mmooriivaara sikau irisaivaa vareeraivoono hama sipisiipara haitatuura
tuanaavai varioo hama ivo sipisiipa nakaaraavoonora tuoo fai mmararaa
avaikaraivo fai nnino rikioo ari taivau aatu kuanaravai. Vioo kino rikioo fai
mmararaa avaikaraivongioo sipisiipaiya guaraatino gutinai vida raubiriiki-
aaravai. 13Vaidiivo sikau irisai varaanaraivaara nnaasu sipisiipaiyara hai-
tatuunnohama sipisiipaiyarammuduuya ruaivaara ari taivau aatu kuaivai.
14-15 Sipisiipaiyara yoketaama haitatuuraivo neenoovee. Ni Napoova ari-
naima ni taikiai na arinaima inna tauneema na ni sipisiipaiya arinaima
taukai iya arinaima ni taavai. Fai na iyara putinaravai. 16 Na ni sip-
isiipa vooyauvai aa hanikia aavaki hama variaiyaatama fai na iyaatama
vitee nninai iya ni avaivaa rikiada iyaatama mmuaavau varikiai neenoo
mmuaavoono haitatuuraivoono iyara haitatuunaravai.

17 Na putinaraivaara ee-oo kiauvaara ni Napoova niiyara mmuduuya
ruaivai. Na putuee kava diitee varinaraivaara na aikiooma putinaraivaara
ee-oo kiaunoo. 18Hama vaidi voovoono ni tinai na putinaravai. Neneenoo
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tiee putinaravai. Putinaraivaara ee-oo tiee kava diitee varinaraivaara ee-
oo tira yaagueeqaivo niiki vainoo. Aa kua aavaa ni Napoova tikiai na
rikiauvaivee, tiravai.

19 Yisuuva itaa kua tuuvaara kava Yutayaa vaidi vooyaano vo yaata
utiravai yaata utuduu vooyaano vo yaata utiravai voovaugiataama yaata
utiravai. 20Vooyaano tunoo: Mmagiamaisaivo inna aakiaaki hara kioo vari-
noo. Ivo yaata duunavai. Ngia aaniira inna kuaivaa rikiaannee? 21 tuduu
vooyaano tunoo: Mo mmagia maisaivo vaidi aakiaana varitiri. Hama itaa
kua tiitirivee. Mo dataama mmagia maisaivo vaidi avu huruutaivaa tino
rikioo avuuvaa taanarannee? Hama yopeemavee. Iya itaa kua tiravai.

Yutayaiya Yisuunna kuaivaa rikiada unnakuavaivee tiravai
22 Yutayaa gioonna kiaapuuya Yerusareemaivaki buusa voovai nnaara

suaivo vainima nninoo. Ii buusa ivaa nnutuuvo Anutuuqaa Nnauvaara
Yoketaira buusavai. Ii suai ivo vati rira suaivai. 23 Nuunaira nnau
pinaivaa haayaivaa nnutuuvo Soromoonaa Nnau Haayaivaki Yisuuva nu-
ainno varuduu 24 Yutayaa vaidi vooya numa inna ututuuma kiada inna
yaparaida tunoo: Ta ti rikiaatai kuaivaa a homoonna hokobama hatauma
kiee iikiannannee? NnaaruYutayaiyaraAnutuuqommataamakioovaidiivo
aanna a ikuannee? Kooyaa ti kiaa ti mminai ta rikiaaravaivee, 25 tuduu
rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Vaa na ngii giaa ngii miaukai ngia hama ivaara
kua kutaavaivee kiaanoo. Ni Napoova ni giaa ni muuvaugiataama na ari
vookara ari vookarai mmooriiyauvaa iikiaunoo. Inna ni mmooriiyauvoono
niiyara kooyaa ngii vitainoo. 26Ngia hama ni puara sipisiipa tuanaaya vari-
aivaaraida hama ngia niiyara kutaavaivee kiaanoo. 27Ni puara sipisiipaiya
ni kuaivaa rikiaiya na tuqinnama taukai ni nnaagiai ngiaavai. 28 Ngiaani
na tupatupaa variraivaa iya mminai fai hama ikiaivaki kuaaravai. Hama
vaidi voovoono yopeema niisidiri guaraatino iya ravisi vitaanaravai. 29Ni
Napoovaano iya ni miivoono mmuakiaaya yaataraivai. Ivaara hama vaidi
voovoono yopeema numa ni Napoonnasidiri iya ravisi vitaanaravai. 30 Ni
Napoovaata neetamammuaavaitanavee, tiravai.

31 Tuduu rikiada Yutayaa vaidiiya kava sikauyauvaa habati kiada innasi
kagaariaara uuduu 32 Yisuuva iya tunoo: Na kaayau yoketaa mmooriiyau-
vaa ni Napoova ni muduu iikiaiyauvaina iikiaunoo. Mo ngia ivaki taavo
dataimmoorivaara ngia yaata utida sikauyauvaa habati kiada niisi kagaari-
aara iikiaannee? 33 tuduu rikiada vaidi Yutayaiya inna sai tunoo: Hama
iqii mmoori yoketaa iyauvaa a iikiannaiyauvaara ta sikauyauvaa habati
kiada aiyaa kagaariaara iikiaunnanoo. A Anutuuqaara kua maisaivaa
kiannaivaara ta sikauyauvaa habati kiada aiyaa kagaariaara iikiaunnanoo.
A mmanna vaidi aakuaanoonna eenoo aiyara kiannanoo: Neenoo Anutu-
uqovee, kiannanoo. Ivaaraida ta sikauyauvaa habati kiada aiyaa kagaari-
aara iikiaunnanoo, 34 tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Ngii mmaanna
tuu kuaivaki kua fafaara voovai vainoo. Anutuuqo kua pinaivaara dira
kieeta vaidiiyara tunoo: Ngia anutuuya variaanoo, tiravai. 35 Vaa ta
rikiaunnanoo. Anutuuqaa kua fafaara roo kuaivaki vai kuaivo tupatu-
paa kutaa kuavai vaivai. Nnaaru Anutuuqo ari kuaivaa kiaa mmuuyara
tunoo: Anutuuyavee, tiravai. 36 Mo niiyara ngia dataikiaida kiaannee?
Anutuuqoono ni mmataama kioo ni titooduu na mmatayaa tiiravai. Na
niniiyara Anutuuqaa Mmaapuvaivee kiauvaaraida ngia niiyara kiaanoo: A
Anutuuqaarakuamaisaivaakiannanoo, kiaannee? 37NahamaniNapoonna
mmooriiyauvaa iinai ngia sa niiyara kutaavaivee kiatee. 38 Fai na kutaa
ni Napoonna mmooriiyauvaa iinai ngia hama niiyara kutaavaivee ngii
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kiatainai ni mmooriiyauvaara inna aikioo kutaavaivee kiatee. Ni Napoova
niiki varikiai na innaki variauvaara arinaima teeda rikiaateeraivaara na
iikiaummooriiyauvaa teeda kutaavaivee kiatee, 39 tuduu rikiada iya keenaa
inna utuaara uuduu ivo hataumakinaa ari toovau viravai.

40 Nnoori Yorotaana sainai tauraa Yuvuaano gioonna kiaapuuya nnoori
apuu yoosinnaivaki Yisuuva oro ivaki hara kioo variravai. 41 Ivaki hara
kioo varuduu kaayau gioonna kiaapuuya innasi nniravai. Numa varida
ngiariita ngiariita kua tida tunoo: Hama Yuvuaano Anutuuqaa mmoori ari
vookarauyauvaa iiravai. Aa vaidi aavaara Yuvuaano mmuakiaa kuavai
tuuvoono kutaavai vainoo. 42 Iya itaa kua tuduu kaayau gioonna kiaapu
ivaki varuuya Yisuunnara kutaavaivee tiravai.

11
Rasaruuso putuuvakidiri Yisuuva tuduu diiteeravai

1 Vaidi voovai nnutuuvo Rasaruuso yoosinna Betaniaa diaa vaidivai
varuuvoono pinaa nniitareeravai vareeravai. Mariaaya Mataaya nnunna
nnayoovaitana ii yoosinna Betaniaa ivaki variravai. 2 Ii gioonna Mariaava
ivoono heenna suuya suuda yoketaa vuuvaara pinaa sikau kagaari kioo
varoo Yisuunna yukuuvaitanau tusaa siikama kioo ari kieeta yaasiivaadiri
rugoovoota ari nnayaavaatama ii yoosinna ivaki variravai. Ngiari vayaava
Rasaruuso pinaa nniitareeraivaa varooduu teeda 3 nnunna nnayoovaitana
ngiaammuau voovai titada tunoo: Oro Yisuunna kianee: Udaanga-o, vaa a
vaidi innara pinaama mmuduuya riraivo pinaa nniitareeraivaa varainoo,
kianee, 4 tuduu rikioo oro Yisuunna kiaa mmuduu rikioo tunoo: Ii nniitarai
ivaa varaivo fai inna raputino hama eeyaara putinaravai. Ivo putinaraivo
hama kati putinaravaivee. Gioonna kiaapuuya Anutuuqaara kua yoke-
taivaa tida inna Mmaapuuvaaraatama kua yoketaivaa kiaaraivaara fai ivo
putinaravaivee, tiravai.

5 Yisuuva Mataannaraatama ari nnunnaivaa Mariaannaraata Rasaru-
usaaraatama pinaama mmuduuya riravai. 6 Mmuduuya ruoo Rasaruuso
pinaa nniitaroo kuaivaa rikioonnaata ari varuu yoosinnaivaki varuduu
taara suaivaitana taikeeravai. 7 Taika kiooduu rikioo Yisuuva ari ngiaam-
muauya tunoo: Nnikiai ta kava vara ranada Yutayaa yoosinnaivaki kuaar-
avee, 8 tuduu rikiada ari ngiaammuauya inna sai tunoo: Vitaira-o, aa heena
Yutayaiya sikauhabati aiyaa kagaariaara kiaipinnainni a kava kuanarainna
kiannannee? 9 tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Mo mmuaa suaivau
yaakuuvaitana yukukidiri taarama suaivo vainoo. Ii suai iyauvunu suaivo
mmannammanna taikiokio yapooma heenaivai. Itaama vaivaara gioonna
kiaapu voovoono suaivau nuainno fai hama harurinaravai. Ivo mmataivo
koopataivauavuuvaa taa roonuaivaarahamaharurinaravai. 10Gioonnaki-
aapuvoovoonoheenaivaki nuainno fai harurinaravai. Hamammataivo koo
pataivau nuaivaara harurinaravaivee. Yisuuva ari putinara suaivo hama
vainima vauvaara itaa kua tiravai. 11Kiaa kioo kava ivo iya tunoo: Ti seena
Rasaruuso vaa vuru vaivaivee. Fai na viee inna yuruunaravaivee, 12 tuduu
rikiada ari ngiaammuauya inna tunoo: Udaanga-o, ivo ari kati vuru vainno
fai ariinoo diitoo hara kioo varinaravaivee, 13kiaa kiada Yisuuva Rasaruuso
vaa putuu kuaivaa iya kiaa mmuuvaara hama tuqinnama rikieeraida iya
yaata utida tunoo: Ari kati ivo vuru vaivaarainno aavo itaa kua tinoo. 14 Iya
itaama yaata utida tuduu rikioo Yisuuva kooyaa iya kiaa mmioo tunoo: Ku-
taa vaa Rasaruuso putivai. 15 Itaama vaikiai na ngiiiyara yaata utuee hama
na inna tasipama variauvaara ni yoketainoo. Ngia niiyara kutaavaivee
kiateeraivaara na hama inna tasipama variauvaara ni yoketainoo. Nnikiai
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ta innasi kuaaravaivee, 16 tuduu Tumaasaa ari seenaiyaano innara tuu
nnutu vuaivo Gaabivaano ari seena ngiaammuauya tunoo: Nnikiai teetama
vida ti vitairaivaa tasipama putuaaraivaara kuaaravee, tiravai.

Putuaiya diiteeraivaaraata tupatupaa variraivaaraatama Yisuuva tiravai
17 Yisuuva yoosinnaivaki ngioo varioo rikiooduu vaa Rasaruuso putuoo

mmata nnauvaki taarama taarama suai vauvaara iya inna kiaa mmuduu
rikieeravai. 18 Ii yoosinna ivaannutuuvoBetaniaa ivoYerusareemavainima
kiisama oro ngieerama vaira yoosinnavai. 19Kiisama ngieerama vauvaara
kaayau Yutayaa gioonna kiaapuuya Mataaya Mariaayasi viravai. Innidana
ausaivaitanammuaararoovo taikaiveera ivaitanaasi viravai.

20Mataava Yisuuva nninara kuaivaa rikioo inna sunaanara vuduu Mari-
aava nnauvaki hara kioo variravai. 21 Varuduu Mataava oro Yisuunna
tunoo: Udaanga-o, e aavaki variannatiri. Hama ni vaavova putitirivee.
22 Mo vaa na taunoo. Fai makee eenoo Anutuuqaa yaparaino fai ivoono
a yaparakiannaivaa i mminaravaivee, 23 tuduu rikioo Yisuuva inna sai
tunoo: Fai i vayaava kavadiitaanaravaivee, 24 tuduu rikiooMataava inna sai
tunoo: Vaa na rikiaunoo. Fai suai nnaagiai gioonna kiaapu putuaiya kava
diitaara suaivaki ivootama iya tasipama kava diitaanaravaivee, 25 tuduu
rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Gioonna kiaapu voovoono putuoo kava
diitaanaraivaa na nakaaraivovee. Gioonna kiaapu voovoono tupatupaa
variraivaa varaanaraivaa na nakaaraivovee. Fai gioonna kiaapu voovoono
niiyara kutaavaivee tiivo putino vaidi kaanaivo tupatupaa varinaravai.
26 Fai gioonna kiaapu voovoono hama putirainno hara kioo varioo niiyara
kutaavaivee tiivo fai tupatupaa varinaravai. A ivaara kua kutaavaiveenna
kiannannee? Vara a ivaara unnakuavaiveenna kiannannee? 27 tuduu rikioo
Mataava inna sai tunoo: Yo, Udaanga-o, nnaaru Anutuuqo ariMmaapuuvaa
mmataama kioommatayaa kuanee tuuvo aanna ivoonna a iikiannanoo. Na
ivaaraina kutaavaivee kiaunoo, tiravai.

Yisuuva rateeravai
28 Mataava kiaa kioo kava vara ranoo numa ari nnunna Mariaannaata

vitoo oro mmaraa tonai voovau dioo vainno tunoo: Vitairaivo vaa aavaki
nniivo aiyara tinoo, 29 tuduu rikioo akiairauduu innasi viravai. 30 Vuduu
Yisuuva hama vaama kioo yoosinnaivaki nnirama kioo homo Mataava in-
naatakua tuuvaki dioovairavai. 31DioovauduuYutayaagioonnakiaapuuya
Mariaanna nnauvaki inna ausa mmuaararaivo taikaiveera inna tasipama
varuuya tooduu ivo makee tuduu diitoo mmaanai vuduu teeda iyaatama
diitada inna nnaagiaivau viravai. Mariaava diitoo vuuvaara iya yaata utida
tunoo: Rasaruusaa mmata nnauvau rataanarainno ivo kuainoo, kiaa kiada
iyaatama inna nnaagiaivau viravai.

32Yisuuva duuvakiMariaava oro too vioo varoo inna yuku oyaivaki vaira-
vai. Vainno tunoo: Udaanga-o, boo, mo a aavaki varunnatiri. Ni vaavova
hama pututirivee, 33 tuduu rikioo Yisuuva Mariaava ratoo varuuvaa too
Yutayaa gioonna kiaapu inna tasipama nnuuyaatama ratada varuuvaa
tooduu inna ausa vuatinniivo hanigioo ari vo ausa vuatinnivai vairavai.
34 Vauduu ivo iya yaparainno tunoo: Mo ngia deevaki inna haukieeravain-
nee? tuduu rikiada iya inna sai tunoo: Udaanga-o, a numa taanee, 35 tuduu
Yisuuva rateeravai. 36Ratooduu teeda gioonna kiaapu Yutayaiya tunoo: Ai,
inna taatee. Ivo pinaama Rasaruusaara mmuduuya ruoo innara ratainoo,
37 tuduu rikiada vooyaano tunoo: Iva inna aikiooma vaidi avu maisaivaa
tuqinnooduu rikioo ivo avuuvaa teeravai. Iva aavau hara kioo varutiri.
Rasaruuso hama pututirivee, tiravai.
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Yisuuva Rasaruusaa tuduu kava diiteeravai
38TuduuYisuunnaausavuatinniivokavahanigioo ari vo ausavuatinnivai

vairavai. Vauduu rikioo ivo vioo vioo oro mmata nnauvaki tooduu vaa iya
Rasaruusaa oonauvaki hau kiada sikau sipuuvaadiri rau kieeravai. 39 Rau
kiooduu too tunoo: Sikau sipuuvaa hatuaa kiaatee, tuduu rikioo vaidi putu-
uvaa nnunna Mataavaano Yisuunna sai tunoo: Ai, Udaanga-o, vaa maisa
suudaivo kuaivaivee. Vaa ivo putii suaivo taarama taarama suai heena
taika kiaivaivee, 40 tuduu rikioo Yisuuva inna tunoo: Vaa na i kiaa i mmiau-
vaivee. A niiyara kutaavaivee tiee fai Anutuuqaa mmoori ari vookaraivaa
a taanaravaivee, 41 tuduu iya sikau sipuuvaa hatuaa kiooduu Yisuuva ngiau
aapu reeri too vainno tunoo: Ni Napoo-o, a ni kuaivaa rikiaannaivaara na
aiyara yoketaavaivee kiaunoo. 42 Vaa na rikiaunoo. A mmuakiaa suai ni
kuaivaa rikiaannavai. Aa na tinara kua aavaa hama niniiyara tinaravai.
Gioonna kiaapu aavaki diaiya a ni titoovaara kutaavaivee kiateeraivaara na
tinaravaivee, 43 kiaa kioo kuaivaa pinaama aayanna roo tunoo: Rasaruuso
tummuanee, 44 tuduu rikioo vaa putuuvo diitoo ivakidiri tiiravai. Inna
yuku yaakuuvaa buruqa yeenaivaadiri purupuruuma kioovaata tinniivau
buruqarummuaapukioovaatamadiitoo tiiravai. TuuduurikiooYisuuva iya
tunoo: Innayaadiri yeenayaanaiyauvaa rukuasaa kikio kuaivee, tiravai.

Vaidiiya Yisuunnammaara kua kiaa yeena rairavai
(Matai 26:1-5; Marakaa 14:1-2; Rukaaso 22:1-2)

45Tuduu rikiada gioonna kiaapu Yutayaa vooya vaa Mariaanna tasipama
nnuuya Yisuuva uummooriivaa teeda innara kutaavaivee tiravai. 46Tuduu
vooya vaidi Farisaiyasi vida Yisuuva uu mmooriivaara iya kiaa mmiravai.
47Kiaammuduu rikiada vaidi Anutuuqaara kati puara hudeera kieetaiyaata
Farisaiyaatama nuunaida vaidi kua yeena rairaiyasi vida nuunaida varida
kuakuaakuaiyauvaa tida tunoo: Mo ta dataama iikiaarannee? Aqaa vaidi
aavo kaayau Anutuuqaa mmoori ari vookara ari vookaraiyauvaa iivaivee.
48 Fai ta teeda pikikio aa mmoori aavaa mmannammanna yaagueeqama
kioo iinai rikiada fai mmuakiaa gioonna kiaapuuya innara kutaavaivee
kiaaravai. Fai ta itaikiai rikiada ti kieeta nnoonna yoosinna Rooma variaiya
ngiari ngiaammuau rapiraiya titakiai nnida fai ti nuunaira nnau pinaivaa
havarata raubiriimakiada tiita ruputu taikakikio faihama tinnutuaatainar-
avaivee, 49 tuduu rikioo iyakidiri ii nuanu ivaki Anutuuqaara kati puara
hudeera vaidi kieeta tuanaivaa nnutuuvo Kayapaava tunoo: Ngia kumi-
makayavee. 50Hama ngia arinaima rikiaanoo. Mmuakiaa Yutayaa gioonna
kiaapuuyaata putu taika kiaarainnoo. Mmuaa vaidivai mmuakiaa gioonna
kiaapuuya tiiyara putinaraivo inna yoketaavaivee, 51 kiaa kioo tuuvo hama
arinaidiri tiravai. Anutuuqoono kiaa mmuu kuaivaa tiravai. Ii nuanu
ivakiAnutuuqaarakati puarahudeeravaidi kieeta tuanaavai variravoonora
tuoo Yutayaa gioonna kiaapuuyara Yisuuva putinaraivaara ivo mmuaanaa
itaa kua tiravai. 52 Yisuuva hama Yutayaa gioonna kiaapuuyara nnaasu
fai putinaravai. Mmuakiaa mmatavau variaa Anutuuqaa nnaakara tuanaa
variaiya rupi nuunainaraivaara putinaravai. Kayapaava ivaara kiaa kioo
hama oyaivaa arinaima rikieeravai. 53 Ii suai ivakidiri Yutayaa kieetaiya
Yisuunna ruputikio putuaiveeraivaara kua yeena rairavai. 54 Kua yeena
rauduu rikioo hama Yisuuva Yutayaa mmataivau kooyaa nuairavai. Ivo
ivaki pikioo oro koo mmuyai gaanga yoosinna voovai vainima vau yoosin-
naivaannutuuvoEparaima ivaki ivoari ngiaammuauya tasipamavariravai.

55 Varuduu Yutayaiya buusa Varaigiataivaa nneera suaivo vainima
vauduu gioonna kiaapuuya vo yoosinna vo yoosinnadiri Yerusareema vida
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iya Anutuuqaara mmamma finira aataruuvaara iida nnaagiai buusaivaa
nnaaraivaara viravai. 56 Iya oro varida Yisuunnara buaama rada nuaida
oro nuunaira nnau pinaivaki nuunaida dida vaida ngiari yapara ngiari
yaparaida voovoono voovai tunoo: A dataamainna yaata utuannannee? Vo
fai ivo buusaivaa nnaanaraivaara nninarannee? Vo hama nninarannee?
tiravai. 57 Iya itaa kua tuu suaivaki vaa Anutuuqaara kati puara hudeera
vaidiiyaata Farisaiyaatama teerama kioo kuaivaa yaagueeqama tida tunoo:
Gioonna kiaapu voovoono ivo variivaki taivoono ti kiaa timmiaivee, tiravai.
Iya Yisuunna utuaaraivaara itaa kua tiravai.

12
Gioonnaivo Yisuunnayaa heenna suuya
suuda yoketaa vuuvaa apiravai
(Matai 26:6-13;Marakaa 14:3-9)

1 Buusa Varaigiataivaa nneera suaivo vainima vauduu yaaku sai suaivai
karasaidiri mmuaa suaivo homo vauduu too Yisuuva diitoo yoosinna Be-
taniaa viravai. Vaidi Rasaruuso vaa putuduu Yisuuva inna tuduu di-
itoovoono ivaki variravai. 2 Ivaki varuduu ari seenaiya Yisuunnani yeen-
naiyauvaa huda teerama kiooduu Mataava yeennaiyauvaa iya mmuduu
nneeda varuduu Rasaruuso Yisuunna tasipama yeenna nnoo variravai.
3 Iya yeenna nneeda varuduu Mariaava heenna suuya suuda yoketaa vuu
toori kiisaivaa sikau pinaivaadiri yookaama kioovaa varoo numa Yisuunna
yukuuvaitanau tusaakiooari kieetayausiivaadiri rugeeravai. Rugakiooduu
suuyaivaa suuda yoketaivo nnauvaki suvuairavai. 4-5 Suvuau kiooduu
Yisuunna ngiaammuau voovai nnutuuvo Yutaaso Isariooto ivo Yisuunna
nnammutuaiya fai kooyaa inna vitainara ngiaammuauvoono tunoo: Ta
aaniira hama aa heenna suuya suuda yoketaa kuai aavaa vaidiiya mmida
irisai sikau pinaiyauvaa (300) varada gioonna kiaapu mmanna haipuuya
mmiaunnannee? 6 Iva hamammanna haipuuyara boo tioo itaa kua tiravai.
Iva ari mmuara vareeraivaara yaata utuoo itaa kua tiravai. Iva iya sikau
utuaivaa varoo nuainno varioo ariyara ivakidiri vareeravai. 7-8 Yisuuva
inna kuaivaa sai tunoo: Sa Mariaanna itaa kua kianee. Pikino iikiaivee.
Mmanna haipu gioonna kiaapuuya tupatupaa ngii tasipama varikiai ngia
iyara tuqinnaaravai. Hama na tupatupaa ngii tasipama varinaravai. Ivo
heenna suuya suuda yoketaa kuaivaa ni mmammayaa tusaa apuoo varioo
na putinai ni hakuaaraivaarammuaanaa teerainno varinoo, tiravai.

Rasaruusaammaaraa kua tiravai
9 Yisuuva Betaniaa nnuuvaara kaayau gioonna kiaapu Yutayaiya riki-

ada ivakira nniravai. Hama Yisuunna nnaasu taara nniravai. Yisuuva
tuduu rikioo Rasaruuso putuuvakidiri diitoovaaraatama taara nniravai.
10 Ivaara Anutuuqaara kati puara hudeera kieetaiya vaa Yisuunnara kua
kiaa teerama kiaiya Rasaruusaatama ruputikio putuaiveera kua tida yeena
rairavai. 11 Yisuuva tuduu Rasaruuso diitoovaara kaayau gioonna kiaapu
Yutayaiya ngiari kieetaiya pikiada Yisuunnara kua kutaa vaidivaivee tira-
vai. Tuuvaara kati Anutuuqaara puara hudeera vaidi kieetaiya Rasaru-
usaatama ruputikio putuaiveera kua tida yeena rairavai.

Yisuuva Yerusareema vuduu iya innara sirigairavai
(Matai 21:1-11;Marakaa 11:1-11; Rukaaso 19:28-40)

12 Vauya patauduu kaayau gioonna kiaapuuya Varaigiataa buusaivaa
nnaara Yerusareema vaa nnuuya Yisuuva ivaki nninara kuaivaa rikieer-
avai. 13 Rikiada innara sirigaida muusa apu roosuuyauvaa rakau utida
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inna sunaara saidi vida varida aayanna kiaa rada tunoo: Anutuuqo yoke-
taivovee. Udaanga Anutuuqo inna titooduu tuuvo nninaraivaara ivo innara
yoketaakiaivee. Isarairaaya kieetaivaara Anutuuqo innara yoketaakiaivee.
14 Iya itaa kua tida varuduu Yisuuva puara togii karaasaivaara buaama kioo
tooduu inna too vauduu too inna mmookaivau karoo varuduu inna vitoo
nniravai. 15Nnaaru Anutuuqaa yanaivaki forofetaivo ivaara reeravai. Ivo
ivaara kua fafaara roovo tunoo:

Yoosinna Sioonaa gioonna kiaapuuya
sa aatuukiatee. Taatee.
Ngii kieetaivo puara togii karaasaivaa
mmookaivau varikio vitoo nninoo.

Fafaaraivo vauvaugiataa ii suai ivaki kaanaivo vairavai. 16 Iqii suai
ivaki Yisuunna ngiaammuauya hama arinaima kua oyaivaa rikieeravai.
Yapooma Yisuuva putuoo kava diitoo ari Koonnasi vira suaivaki iya ari-
naima rikieeravai. Ii kua ivo innara fafaara roo kua ivaaraatama gioonna
kiaapuuya innara itaama uuvaaraatama arinaima rikieeravai.

17 Yisuuva Rasaruusaa tuduu putuuvakidiri diitoo suaivaki gioonna ki-
aapu ivaa tooya ivaara ngiari seenaiya kiaa mmiaa rada nuairavai. 18Kiaa
mmiaa rada nuauduu rikiada Yisuuva ari vookarau mmooriivaa itaama
uuvaa rikioovaara kaayau gioonna kiaapuuya nuunaida ivo ngioo varuu
suaivaki inna sunaara viravai. 19 Iya inna saidi vuduu teeda vaidi Farisaiya
ngiari kiaa mmi ngiari kiaa mmiida tunoo: Mo taatee. Hama ta yopeema
vo mmoorivai inna iikiaaravee. Vaa mmuakiaa gioonna kiaapuuya inna
nnaagiai kuaavaivee, tiravai.

Ereengaa vaidi vooyaano Yisuunnasi nniravai
20 Gioonna kiaapuuya Yerusareema buusa nnaara vida ngiari ausa

mmuduuyaiyauvaa Anutuuqaa mmiaaraivaara vuduu Ereengaa kua tira
vaidi vooyaatama iya tasipama viravai. 21 Vida tooduu Karirayaa diaa
vaidiivo kiisa yoosinnaivaa nnutuuvo Betesaitaa diaa vaidiivaa nnutuuvo
Piriipoota Yerusareema varuduu Ereengaiya innasi vida tunoo: Ti vaidi-o,
ta Yisuunna taara ngiaunnanoo, 22 tuduu rikioo Piriipo oro Adiriaasaa iya
kuaivaa kiaa mmi kioo innaata sunoo oro Yisuunna kiaa mmiravai. 23Kiaa
mmuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Suaivo vaa nninoo. Na Vaidiivaa
Mmaapuuvaaninnutuuvongiauaapukuanara suaivovaanninoo. 24Nakua
kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Yeenna vuiitaivaa uruuvo ari mmuaavai
vainno hama iiraatainaravai. Fai mmataki vainno rusitioo raubiriinno
uruoo iiraiyauvo kaayauyauvai vainaravai. 25Fai gioonna kiaapu voovoono
ari mmatayaa varinaraivaara mmuduuya ruoo ruoo fai inna variraivo
raubiriinno taikaanaravai. Fai mmatayaa varira suaivaki gioonna kiaapu
voovoono hama ari mmatayaa variraivaara mmuduuya rirainno fai inna
variraivo hama raubiriirainno fai tupatupaa vainaravai. 26 Fai gioonna
kiaapu voovoono ni mmooriivaa varaanaree tioo ni nnaagiai ngiaivee. Na
varinaraivaki ivoota ni tasipama varinaraivaara ni nnaagiai ngiaivee. Fai
ivo ni mmooriivaa varano ni Napoova irisai inna nnutuuvaa ngiau aapu
yapaanaravai.

Yisuuva ari putinaraivaara tiravai
27 Aanna na rikiauko ni yaata vuatinniivo hanigioo ari vo yaata vuatin-

nivai vainoo. Na ivaara dataa kua tinarannee? Fai na tinara: Ni Napoo-o, aa
suai aavaki a mmuaararaivaa ni minaraivaa eenoo ooqoo kianee, tinaran-
nee? Fai na hama itaa kua tinaravai. Aqaa suai aavaki na mmuaararaivaa
varaanaraivaara tiiravaivee. 28 Ni Napoo-o, a mmuaararaivaa ni mino i
nnutuuvo ngiau aapu vakiaivee, tuduu rikioo ngiau aapuuvakidiri kuaivo
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tioo tunoo: Vaa na iikiauko ni nnutuuvo ngiau aapu vainoo. Fai na kava iino
ni nnutuuvo fai kava ngiau aapu vainaravaivee, tiravai.

29Gioonna kiaapuuya iya tasipama duuya ii kua ivo ngiau aapuuvakidiri
tuu kua ivaa rikiada vooyaano tunoo: Ngiaarunno akua tinoo, tuduu
vooyaano tunoo: Aangeraa voovoono innaata kua tinoo, tiravai. 30 Tuduu
rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Neenoo kuaivaa rikiee Anutuuqaara ku-
taavaivee tinaraivaara hama kuaivo ngiau aapuuvakidiri tiivai. Ngien-
gieenoo kuaivaa rikiada Anutuuqaara kutaavaivee kiateeraivaara kuaivo
ngiau aapuuvakidiri tiivai. 31 Aanna makee Anutuuqo gioonna kiaapu
mmatayaa variaiyaki kua pinaivaa iyaki yapaanaravai. Fai na gioonna
kiaapu mmatayaa diaiyara geedai dira vaidiivaa yaataraanaravai. 32 Iya
ngiauvauni haara kikio rikioona iina rikinai teedammuakiaa gioonnakiaa-
puuya iya ausaiyauvo niisi ngiatangiataivaara varida yaata utuaaravaivee,
tiravai. 33 Iya dataama inna iikio iva putinaraivo kooyaa vainaraivaara ivo
itaa kua tiravai. 34 Ivo itaa kua tuduu gioonna kiaapuuya inna sai tunoo: Vaa
ta rikiaunnanoo. Ti mmaanna tuu kua voovai tinoo: Anutuuqo mmataama
kioo vaidiivo fai tupatupaa varinaravaivee, tiivai. Mo ivo itaa kua tiivaara
a dataama kiee kiannanoo: Vaidiivaa Mmaapuuvaa iya ngiauvau haara
kiaaravaivee, kiannannee? Mo ii Vaidiivaa Mmaapu ivo inna gioononnee?
35 tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Tooba mmeekiaivo homo kiisa suai
ngii tasipama vainoo. Ngii upisiinoora tida toobaivommeekia tai suaivaun-
giaa nuaida varida variatee. Gioonna kiaapu voovoono upisiivaki nuainno
hama ari nuainara aataruuvaa taivai. 36Ngia mmeekiaivau varira gioonna
kiaapu tuanaaya variateera mmeekiaivo ngii tasipama vai suaivaki ivaara
kutaavaivee kiatee, tiravai.

Yutayaiya hama Yisuunnara kutaavaivee tiravai
Yisuuva ii kua ivaa kiaa taika kioo iya pikioo iya inna teevoora hatauman-

nigiataa varia roo nuairavai. 37 Vaa tauraa ivo iya avuuyauvunu kaayau
Anutuuqaa mmoori ari vookara ari vookarauyauvaa uuduu iya iyauvaa
teedaata hama innara kutaavaivee tiravai. 38Nnaaruaa vaidi forofetaivaa
nnutuuvo Yisayaava tuu kuaivaa kaanaivo vakiaiveera iya itaama iiravai.
Yisayaava tuu kuaivo tunoo:

Udaanga-o, hama gioonna kiaapu voovoono
ta kiaunna kuammayaayaivaara
kua kutaavaivee tiivaivee.
Udaangaivo ari vookara ari vookarai
mmooriiyauvaa iikio
hama voovoono arinaima too rikiaivaivee.

39 Yisayaava itaa kua tuuvaara Yisuuva uuvaa iya teeda rikiadaata hama
innara kutaavaivee tiravai. Yisayaava vo kua voovai tuuvaaraatama iya
Yisuuvauuvaa teeda rikiadaatahama innarakutaavaivee tiravai. Yisayaava
Anutuuqo tuu kua voovai fafaara roo tunoo:

40 Iya ngiari avuuyauvaa teeda
iya yaata tinniiyauvaa rikiada
ausaiyauvaa hanigiakiai na iya tuqinneevoora kiaa
na iya avuuyauvaa iikiauko upisiikiai
na iya yaata tinniiyauvaa iikiauko
yaagueeqaivaivee.

41Yisuunnammeekia ari vookaraivaa Yisayaava too innara kua tuuvaara
ii kua ivaa fafaara roo tiravai.
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42Yisayaava tuu kuaivo itaama vauduaata Yutayaa vaidi kieeta kaayauya
Yisuunnara kutaavaivee tiravai. Iya kutaavaivee kiaa kiadaata vaidi Fari-
saiyara aatuuda hama iya kooyaa Yisuunnara kutaavaivee tiravai. Iya
nuunaira nnauyauvaki vikiai vaidi Farisaiya iya ooqoo tivoora kiaa hama
kooyaaYisuunnarakutaavaivee tiravai. 43Vaidiiya iyaravaidi yoketaayavee
kiaaraivaara iya ausaiyauvo pinaama yoketairavai. Anutuuqo iyara vaidi
yoketaayavee tinaraivaara iya ausaiyauvo kiisama yoketairavai. Ivaara
hama iya kooyaa Yisuunnara kutaavaivee tiravai.

Yisuuva tuu kuaivoono iyaki kua pinaivaa yapaanaravai
44YapoomaYisuuvagioonnakiaapuuyakipuaisakamakuaivaa tioo tunoo:

Gioonna kiaapu voovoono niiyara kutaavaivee tiivo hama niiyara nnaasu
itaa kua tiivai. Ni titoovaaraatama itaa kua tiivai. 45 Gioonna kiaapu
voovoono ni taivoono ni titoovaatama tainoo. 46 Tooba subiaavo mmeeki-
aivo taineema na mmatayaa tiee gioonna kiaapuuya mmeekiavai tiiravai.
Gioonna kiaapu voovoono niiyara kutaavaivee tiivoono upisiivaki vari-
noora kiaa na mmeekiavai tiiravai. 47 Hama na kua pinaivaa gioonna
kiaapuuyaki yapaanaraivaara na tiiravai. Iya vitee aataru yoketaivau ya-
paanaraivaara na tiiravai. Fai gioonna kiaapu voovoono ni mmayaayaivaa
rikioo mmanna yaata nnaasu rikioo hama iinai tee hama na kua pinaana
inna yapaanaravai. 48 Fai ivo hama ni mmayaayaivaa rikieerainno niiyara
ooqoo tino rikioo kua pinaana inna yapaanaraivo vainoo. Na kiau kuaivo
kooyaa vaivaa hama ivo rikieerainno pikino fai yapooma suai nnaagiai
ivoono fai kua pinaana inna yapaanaravai. 49 Hama nenenaidiri kuaivaa
yaata utuee ngii giaa ngii miauvaivee. Ni Napoova ni titoovoono ariinoo
kuaivaa ni giaa nimioo itaqitaama iya kiaammianee tiivaugiataamana ngii
giaa ngii miauvaivee. Ivaara fai yapooma suai nnaagiai na kiau kuaivaa
hama rikiaivaa ni kuaivoono kua pinaana inna yapaanaravai. 50 Vaa na
rikiauvai. Ni Napoova tii kuaivaa fai gioonna kiaapu voovoono rikioo
iinnonno fai tupatupaa variraivaa varaanaravai. Ivaaraina ivoni giaanimii
kuaivaa na ngii giaa ngii miaunoo, tiravai.

13
Yisuuva ari ngiaammuauya yukuuyauvaa finiravai

1 Buusa Varaigiataivaa nneera suaivo vainima vauduu mmuaa suaivai
homo vauduu Yisuuva mmatayaa pikioo ari Koonnasi kuanara suaivo vaa
vainima nnuuvaa vaa ivo rikieeravai. Ivo ari gioonna kiaapu mmatayaa
varuuyarammannammannammuduuya ruuvo ari suaivo taikaanaraivaki-
aatamammannammanna iyarammuduuya riravai.

2Hannauduu too Yisuuva ari ngiaammuauyaatama yeenna nneeda vari-
ravai. Iyakidiri ngiaammuau voovai Simoonaammaapuuvaa nnutuuvo Yu-
taaso Isariooto ivo Yisuunna nnammutuaiya kooyaa inna vitainara kuaivaa
vaa Sataango inna yaataivaki yapeeravai. 3 Yisuunna ari Koova mmuakiaa
mminnaivaara dianeera yaagueeqaivaa inna mmuuvaa vaa ivo rikieer-
avai. Iva Anutuuqaasidiri tuuvo kava innasi kuanaraivaaraatama vaa
ivo rikieeravai. 4 Ivo itaama rikioo yeenna nnoovaata pikioo diitoo ari
yaapa veraayaa diaivaa rabara kioo tauraivaa vara ari tammaivaki rairavai.
5 Rau kioo nnooriivaa vara kioo pereeta voovaki tusaa kioo ari ngiaam-
muauya yukuuyauvunu finia roo nuainno varioo tauraivaa ari tammaivaki
rauvaadiri iya yukuuyauvunudiri ruga kioo 6 Simoono Petoroosaasi ngioo
inna yukuuvaitanau fininara uuduu Petorooso inna tunoo: Udaanga-o, a
ni yukuuvaitanau fininarannee? 7 tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo:
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Aanna na iikiauvaa hama a rikiee taannanoo. Fai yapooma a arinaima
rikiee taanaravaivee, 8 tuduu rikioo Petorooso inna sai tunoo: Hameetavee.
A vaidi nnoonnakuavee. A mmoori vareera ngiaammuauvai roosiima ni
yukuuvaitanau fininarainnoo. Aannaata nnaagiai suaiyauvakiaatama sa ni
yukuuvaitanaudiri finianee, tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Fai na
hama i yukuuvaitanau fininai hama a ni ngiaammuaukua varinaravaivee,
9 tuduu rikioo Simoono Petorooso inna sai tunoo: Udaanga-o, sa ni yukuu-
vaitanau nnaasu finianee. Ni yaakuuvaitanaata ni kieetaivaatama finianee,
10 tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Gioonna kiaapu voovoono ari
mmamma eyommaavai fini kiaivoono ari mmammaivo yoketaivaara hama
kava eyommaavai fininaravai. Ari kainaama rii yukuuvaitanaudiri nnaasu
fininaravai. Ngia mmuakiaaya hama kainaamaataikiai yoketaama vari-
aavo ngiiikidiri mmuaavoono hama yoketaavai varinoo, tiravai. 11 (Vaidi
voovoono Yisuunna nnammutuaiya kooyaa inna vitainaraivaa vaa Yisuuva
arinaima too rikieeravai. Ivaara ivo tunoo: Ngia mmuakiaaya yoketaama
variaavo ngiiikidiri mmuaavoono hama yoketaavai varinoo, tiravai.) 12 Ivo
iya yukuuyauvunudiri fini taika kioo ari yaapa veraayaa diaivaa kava
vara uyu kioo ari yeenna nnoo varuu mmaataivau variravai. Varioo iya
yaparainno tunoo: Aa mmoori na ngii iikiau aavaa oyaivaa vaa ngia teeda
rikiaannee? 13Ngia niiyara Vitaira-o, Udaanga-o, kiaanoo. Na kutaa itaama
variauvaarangia safuumaida itaa kuakiaanoo. 14Nangii udaangavai variee
ngii vitairavai variauvoono mmoori vareera ngiaammuauvaa mmoorivai
na varee ngii yukuuyauvunu finiaunoo. Ivaara ngieetama mmoori vareera
ngiaammuauvaa roosiima ngiingii yuku ngiingii yukuuyauvunu finiatee.
15Na ngiiiyara iikiauvaa ngieetama iikiateera na mmoori vareera ngiaam-
muauvaa mmooriivaa mmataama kiee iikiaunoo. 16 Na kua kutaavai ngii
giaa ngii miaunoo. Hama sikaunnaadiri yookaama kioo viteera ngiaam-
muauvo ari haitatuura nakaaraivaa yaataraivai. Kua varoo nuairaivoono
hama ari titeeraivaa yaataraivai. 17Ngia ii kua ivaa oyaivaa arinaima teeda
rikiada fai iikiokio ngii ausaiyauvo yoketainaravai.

18Hama na ngii mmuakiaayara itaa kua kiaunoo. Na mmataama kiauya
vaana taunoo. Anutuuqaakua fafaaravoovaivaivaakaanaivoaannamakee
vainaravai. Kua fafaaraivo tinoo: Vaidi voovoono ni tasipama yeenna
nnaivoono mmooka hanigia ni mivaivee, tiivai. 19 Vaidiivo ngiiikidiri
aatarumaisaivaaniminaraivaaranaaannamakeemmuaanaangii giaangii
miaunoo. Yapooma ivo aataru maisaivaa ni minai teeda ngia niiyara ku-
taavaivee kiateeraivaara na mmuaanaa ngii giaa ngii miaunoo. Anutuuqo
mmataama kiai vaidiivo neenoovee kiauvaara fai ngia niiyara kutaavaivee
kiaaravai. 20 Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Gioonna kiaapu
voovoono na innasi titauko kuai gioonna kiaapuuvaara yoketaivoono ni-
iyaraatama yoketainoo. Niiyara yoketaivoono ni titoovaaraatama yoke-
tainoo, tiravai.

Yutaaso inna kooyaa vitainaraivaara Yisuuva tiravai
(Matai 26:20-25;Marakaa 14:17-21; Rukaaso 22:21-23)

21 Yisuuva itaa kua kiaa taika kioo rikiooduu inna ausaivo pinaama
mmuaararooduu rikioo ivo kooyaa tunoo: Na kua kutaavai ngii giaa ngii
miaunoo. Ngiiikidiri mmuaavoono ni nnammutuaiya kooyaa ni vitainar-
avaivee, 22 tuduu rikiada ari ngiaammuauya ngiari avuki ngiari avukiida
tunoo: Ivo giaarainno itaa kua tiinnee, kiaa kaayauma kumimakairavai.
23 Kumimakauduu Yisuuva na inna ngiaammuau ivo niiyara mmuduuya
ruuvo na inna vainima hara kiee variaaduu 24 Simoono Petorooso niiyara
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yaaku mmayaayau ruoo ni tunoo: Deevaarainno tiinnee? Inna yaparakia-
nee, 25 tuduu rikiee na Yisuunna rainnaa utuee inna yaparainna kiaanoo:
Udaanga-o, a giaarainna itaa kua kiannannee? 26 kiaaduu rikioo Yisuuva
ni kuaivaa sai tunoo: Na bereetaivaa nnoori suukaivakidiri rabuuma kiee
inna mminaraivo inna ivovee, kiaa kioo bereetaivaa rakau utuoo nnoori
suukaivakidiri rabuuma kioo Simoonaa mmaapuuvaa Yutaaso Isariootaa
mmiravai. 27 Mmuduu varoo saivaata Sataango inna aakiaivaki viravai.
VuduuYisuuvaYutaasaa tunoo: A iinaraivaa akiairaama iikianee. 28 Ivo itaa
kua tuduu rikiada ivaki varida yeenna nnooya hama ivo tuu kua oyaivaa
arinaima rikieeravai. 29 Hama arinaima rikiada vooyaano yaata utida
tunoo: Yutaaso sikau utuaivaa haitatuuvaara Yisuuva inna tinoo: Ta turau
buusa nnaara yeennaiyauvaa sikaunnaadiri yookaama kiee varaanee, tiin-
nee? Vara sikauyauvaa varee mmanna haipuuya mmianeerainno tiinnee?
tiravai. 30 Iya itaama yaata utida varuduu Yutaaso bereetaivaa varoomakee
tuduummaanai viravai. Ivo heenaanausi viravai.

Yisuuva karaasammaanna kua voovai tiravai
31Yutaaso mmaanai vioo kiooduu Yisuuva tunoo: Na Vaidiivaa Mmaapu-

uvo ni nnutuuvo ngiau aapu kuanara suaivo vaa nninoo. Na iinaraivaara
Anutuuqaa nnutuuvootama ngiau aapu kuanara suaivo vaa nninoo. 32Na
iinaraivaara fai Anutuuqaa nnutuuvo ngiau aapu vino fai ariinoo niiyara
iino ni nnutuuvootama ngiau aapu kuanaravai. Fai ivo itaama iinno fai
akiairaama iinaravai. 33Ni ngiaammuauso, na ngii tasipama variau suaivo
paannama vainoo. Fai ngia niiyara buaama rada nookiaaravai. Ivaara
Yutayaa vaidiiya kiaa mmiaa kuaivaa ngiiita ngii giaa ngii miee kiaunoo:
Na kuanaraivaki fai hama ngia yopeema kuaaravaivee, kiaunoo. 34 Na
karaasammaanna kua aavaa tinai rikiaatee. Ngia ariiyara ariiyarammudu-
uya ruatee. Na ngiiiyara mmuduuya ruauneema ngia itaama ariiyara
ariiyara mmuduuya ruatee. 35 Fai ngia ariiyara ariiyara mmuduuya rikiai
gioonna kiaapuuya ngii teeda ngiiiyara kiaara: Yisuunna nnaagiai nuaira
tuanaayavee, kiaaravaivee, tiravai.

Petorooso hamavee tinaraivaara Yisuuva kooyaa ari kiaammiravai
(Matai 26:31-35;Marakaa 14:27-31; Rukaaso 22:31-34)

36 Tuduu rikioo Simoono Petorooso inna yaparainno tunoo: Udaanga-o,
a deevaki kuanarainna kiannannee? tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo:
Na kuanaraivaki aanna makee hama a yopeema ni nnaagiai kuanaravai.
Yapooma fai a ni nnaagiai kuanaravaivee, 37 tuduu rikioo Petorooso inna
sai tunoo: Udaanga-o, mo aanna makee aaniira hama na i nnaagiai kua-
narannee? Fai na aiyara putinaravaivee, 38 tuduu rikioo Yisuuva inna sai
tunoo: A kutaa tuanaa niiyara putinaraivaara ee-oo kiannannee? Na kua
kutaavai i kiaa i mmiaunoo. Hama kakaraivo akua tirainno kinai rikiee
a taaravoomaneetu niiyara tinara: Hama na inna tauvaivee, tinaravaivee,
tiravai.

14
Yisuuva ari Koonnasi vira aataruuvaa nakaaraivovee

1 Yisuuva kiaa kioo ari ngiaammuauya tunoo: Sa ngii ausa mmuaara-
reera tasipama variatee. Anutuuqaara kutaavaivee tida niiyaraatama
kutaavaivee kiatee. 2 Ni Napoonna yoosinnaivo pinaavai vaikio kaayau
nnauyauvo ivaki vainoo. Hama itaama vaitiri. Hama na ngii giaa ngii mi-
autirivee. Ngia variaaraivaa neenoo viee teerama kiaanaravai. 3Fai na viee
ngia variaaraivaa teerama kiee fai na kava vara ranee tiee ngii vitee nene
variauvaki ngia ni tasipama variateeraivaara na ngii vitaanaravai. 4Na oro



Yuvuaano 14:5 229 Yuvuaano 14:23

varinaraaataruuvaavaangia taavaivee, 5 tuduurikiooTumaaso inna tunoo:
Udaanga-o, yoosinna a kuanaraivaki hama ta taunnanoo. Dataama kiada
ii yoosinna ivakira vira aataruuvaa ta taarannee? 6 tuduu rikioo Yisuuva
inna sai tunoo: Neenoo aataruuvaa nakaaraivovee. Neenoo kua kutaivaa
nakaaraivovee. Neenoo tupatupaa variraivaa nakaaraivovee. Fai hama
gioonna kiaapu voovoono niikinaadiri ngioo fai hama ni Napoonnasi kua-
naravai. 7Ngia arinaima ni taatiri. Ni Napoonnaatama arinaima taatirivee.
Aqaa suai aavakidiri vaangia arinaimaniNapoonna teeda rikiada arinaima
inna taanoo, 8 tuduu rikioo Piriipo inna tunoo: Udaanga-o, ai Koonna ti
vitainai fai ta teedakiaara: Innaaikioovaivee, kiaaravee, 9 tuduurikiooYisu-
uva inna sai tunoo: Piriipo, na hokoba suai ngii tasipama variaukai a hama
arinaima ni taannannee? Gioonna kiaapu voovoono ni taivoono ni Napoon-
naatama taivaivee. Mo a dataama kieenna kiannanoo: Ai Koonna ti vi-
taakianee, kiannannee? 10Ni Napoova niiki varikiai na innaki variauvaara
hama a kutaavaivee kiannannee? Na kiau kuaivaa hama nenenaidiri yaata
utuee ngii giaa ngii miaunoo. Hameetavee. Ni Napoova niiki variivoono ari
mmooriivaa varaivai. 11 Ni Napoova niiki varikiai na innaki variauvaara
kutaavaivee kiatee. Fai ngia hama ivaara ngii kutaavaivee kiatainai na
mmoori varauyauvokooyaa vaiyauvaa teedamaniiyara kutaavaivee kiatee.
12Nakuakutaavai ngii giaangiimiaunoo. Gioonnakiaapuvoovoononiiyara
kutaavaivee tiivoono fai na iikiaummooriiyauvaa ivootama iinaravai. Nani
Napoonnasi kuanaraivaara ivo ii mmooriivoono na iikiauyauvaa yaataraa-
naravai. 13FaingianiiyarayaatautidavokuavaaraniNapoonnayaparaikiai
fai na iinaravai. Ni Napoonnara kua yoketaivaa kiateeraivaara neenoo ari
Mmaapuuvoono na iinaravai. 14Fai ngia niiyara yaata utida vo kuavaara ni
yaparaikiai fai na iinaravaivee, tiravai.

YisuuvaMmannasa Kua Kutaa Tiraivaa titaanaraivaara tiravai
15 Yisuuva itaa kua kiaa kioo tunoo: Fai ngia niiyara mmuduuya ridaida

mmaanna kua na kiauyauvaa fai ngia rikiada puaisakamautida iikiaaravai.
16 Fai neenoo ni Napoonna yaparaino ivoono niinikaraama Ngiiiyara Kua
Tira Mmannasa Kua Kutaa Tiraivaa titano tuoo ngii tasipama tupatupaa
varinaravai. 17 Gioonna kiaapu mmatayaa kumimakama variraiya hama
Anutuuqaa Mmannasa Kua Kutaa Tiraivaa teeda rikiaanoo. Hama inna
teeda rikiaivaara hama inna varaanoo. Vaa ngia inna teeda rikiaanoo. Ivo
aanna ngii tasipama varioo fai yapooma ngii aakiaana varinaraivaara ngia
inna teeda rikiaanoo.

18 Fai na hama ngii pikiee eeyaara vinai ngia viina nnaakara roosiima
variaaravai. Fai na kava vara ranee ngiiisi tiinaravai. 19 Fai kiisa suaivo
taikanai gioonna kiaapu mmatayaa kumimakama variaiya hama kava ni
taaravai. Fai ngieenookavani taaravai. Na tupatupaaharakieevariauvaara
ngieeta itaama tupatupaa hara kiada variaaravai. 20 Ii suai ivaki na kava
diitee varinara suaivaki na ni Napoonnaki variauvaara fai ngia arinaima
rikiaaravai. Ngia niiki variaani na ngiiiki variauvaaraatama fai ngia ari-
naima rikiaaravai.

21Gioonna kiaapu voovoono na kuammaanna kiauyauvaa rikioo iivoono
niiyara mmuduuya ruainoo. Ivo niiyara mmuduuya ruaivaa ni Napoova
innara mmuduuya rinaravai. Neetaatama fai innara mmuduuya ruee na
inna tasipama varinaraivaara kooyaa inna vitainaravaivee, 22 tuduu rikioo
Yutaaso Isariootaa ferengaava Yutaasoono Yisuunna yaparainno tunoo:
Udaanga-o, mo dataama kiee fai a aiyara kooyaa ti vitainna mmatayaa
kumimakama variaiya fai hama aiyara kooyaa vitainarannee? 23 tuduu
rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Ai, mo gioonna kiaapu voovoono niiyara
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mmuduuya ruoo ni kuaivaa rikioo puaisakama utuoo iino fai ni Napoova
innara mmuduuya rinaravai. Mmuduuya rinai fai neeta ni Napoovaatama
innasi tiida inna tasipama variaaravai. 24 Fai gioonna kiaapu voovoono
hama niiyara mmuduuya ruoo fai hama ni kuaiyauvaa rikioo puaisakama
utuoo iinaravai. Aa kua aavaa ngia rikiaa aavo hama ni kuavai. Ni Napoova
ni titoovaasidiri tii kuavai.

25 Na homo ngii tasipama variau suaivaki ii kua iyauvaa ngii giaa ngii
miauvaivee. 26 Fai yapooma Ngiiiyara Kua Tira Mmannasa Yoketaivaa
ni Napoovaano na kiauvaugiataama titano tiinaraivoono fai mmuakiaa
kuaiyauvaa ngii giaa ngii minaravai. Ngii giaa ngii mioo ngii tinai rikiada
vaa na ngii giaa ngii miaukai rikiada vueennama kiaa kuaiyauvaa fai ngia
keenaa rikiaaravai.

27Naviee ausanuufa tasipamavarira aataruuvaangiimi kiee kuanaravai.
Hama gioonna kiaapu mmatayaa variaiya ausa nuufa mmirayaama ngii
minaravai. Na neneenoo nini ausa nuufa tuanaivaa ngii mi kiee na ngii
pikiee kuanaravai. Sa ngii ausa mmuaarareera tasipama varida sa aatu
aatuukiatee. 28Na ngii pikiee viee yapooma kava vara ranee ngiiisi tiinara
kuaivaa na ngii giaa ngii miauvaa vaa ngia rikiaavai. Fai ngia niiyara
mmuduuya rida fai na ni Napoonnasi kuanara kiau kuaivaa ngia rikiada
sirigakiaaravai. Ni Napoova ni yaataraivaara ngia itaama sirigakiaaravai.
29 Ii kua na ngii giaa ngii miau ivaa kaanaivo hama vainara suaivaki na
mmuaanaa ngii giaa ngii miaunoo. Fai yapooma kaanaivo vainai teeda ngia
niiyara kutaavaivee kiateeraivaara na mmuaanaa ngii giaa ngii miaunoo.
30Gioonnakiaapummatayaadiaiyarageedaidiravaidiivoononninara iinno
variivaara na hama hokobama ngiiita kua tinaravai. Inna yaagueeqaivo
hama yopeema ni yaataraivai. 31Na ni Napoonnara mmuduuya ruauvaara
gioonnakiaapummatayaadiaiya teeda rikiaateeraivaarammuakiaakuavai
ivo ni tiivaugiataama na iikiaunoo. Diitada aavaki pikiada vikiai ta kuaar-
avee, tiravai.

15
Yisuuva yeena vuainaivaudiri mmataama kioo tiravai

1 Yisuuva tunoo: Neenoo yeena vuaina tuanaivaa roosiima variaunoo.
Ni Napoova mmoori nakaaraivo varinoo. 2 Ni hammara hama iira vaivaa
ni Napoova fai hatoka kagaari kioo hammara iira vainno aasannanaivaa
hatoka kino too fai iiraivo oyaivakidiri kaayauma suvuai kioo vainaravai.
Kaayau iiraiyauvo vakiaiveeraivaara ni Napoova itaama iivai. 3 Na ni
kua mmayaayaivaa ngii giaa ngii muuvaaraida vaa ngia yoketaaya vari-
aanoo. 4Ngia niiki varikiai na ngiiiki varinai fai ta mmuaavau variaaravai.
Hammaraivo fai hama oyaivaa tasipama vaino fai hama yopeema iiraivo
vainaravai. Itaama vaineema ngia hama fai niiki varikio fai hama yopeema
iiraivo vainaravai.

5 Neenoo yeena vuaina oyaivaa roosiima variaukai ngieenoo ham-
maraivaa roosiima variaanoo. Gioonna kiaapu voovoono niiki varinai na
innaki varino kaayau iiraiyauvo suvuainaravai. Ivaara fai gioonna kiaapu
voovoono hama ni tasipama varirainno arinaidiri mmooriivaa iino rikioo
fai hama kaanainaravai. 6 Gioonna kiaapu voovoono hama niiki varino
hammara hama iira vaivaa rakau kagaari kiaavo aasannaivaa roosiima
varinoo. Yapooma hammaraiyauvaa itaineema iya iyauvaa rupi nuunama
kiada ikiaivaki kagaari kikio ikiaivo taanaravai. 7 Fai ngia niiki varikio
ni kuaivo ngiiiki vainai vo kua vo kuayauvaara ngii iikiataiyauvaara Anu-
tuuqaa yaparaikio fai ivo ngiiini iinaravai. 8 Yeena vuainaivaki kaayau
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iiraiyauvo vaineema ngia ni mmooriivaa iikio iiraiyauvo vainoonno ni
Napoonna nnutuuvo ngiau aapu kuanaravai. Fai ngia itaama iidada ni
nnaagiai nuaira tuanaaya variaiyarainno ni Napoonna nnutuuvo ngiau
aapu kuanaravai. 9 Ni Napoova niiyara mmuduuya ruaineema na ngii-
iyara mmuaikaraama mmuduuya ruaunoo. Na mmannammannama kiee
ngiiiyara mmuduuya ruauvaara ni mmuduuya rira aakiaivaki variatee.
10Na ni Napoonna kua mmaanna iyauvaa rikiee iina inna mmuduuya rira
aakiaivaki mmannammanna variaunoo. Itaama vaineema fai ngia ni kua
mmaanna iyauvaa rikiada puaisakama utida iida na ngiiiyara mmuduuya
rira aakiaivaki mmannammanna variaaravai.

11Ni sirigairaivo ngiiiki vainno pinaavai vakiaiveeraivaara na ii kua ivaa
ngii giaa ngii miauvaivee. 12 Aa mmaanna kua na tinara aavo ataama
vainoo. Na ngiiiyara mmuduuya ruauneema ngia ngiingiiiyara ngiingi-
iiyara mmuduuya ruatee. 13 Vaidi voovoono ari seenaiyara mmuduuya
ruoo hama ari mmammaivaara yaata utirainno pinaama iyara mmuduuya
ruaivaara putivai. Ii mmuduuya rira ivo mmuakiaa mmuduuya riraiyau-
vaa yaataraivai. 14 Fai ngia ni kua mmaanna iyauvaa rikiada iidaida
ni seena tuanaaya variaaravai. 15 Sikaunnaadiri yookaama kioo viteera
ngiaammuauvo hama ari haitatuura vaidiivaa yaata tinniyaa vai kuaivaa
rikiaivai. Ivaarainanahamammannammannangiiiyaranimmoori vareera
ngiaammuauyavee tinaravai. Hamavee. Na ngiiiyara kiaunoo: Ni seena
tuanaayavee, kiauvaivee. Na ni Napoova ni giaa ni muu kua mmuaki-
aayauvai ngii giaa ngii miaiyauvaara na ngiiiyara ni seena tuanaayavee
kiauvaivee. 16 Hama ngieenoo ni mmataama kieeravai. Neenoo nnaasu
ngii mmataama kiaaduu ngia ni mmooriivaa varakio iiraivo kaayau vaki-
aiveeraivaara na ngii mmataama kieeravai. Ngii mmoori varaivaa iiraivo
tupatupaa vainaraivaara na ngii mmataama kieeravai. Fai ngia itaama iida
dee aataru mminnaa voovaara ni Napoonna yaparaikio fai ngii minaravai.
17 Ivaaraina aa kua aavaa na ngii giaa ngii miee kiaunoo: Ngia ngiingiiiyara
ngiingiiiyarammuduuya ruatee, kiaunoo.

Gioonna kiaapummatayaiya hama Yisuunnarammuduuya riravai
18Fai gioonna kiaapu mmatayaa diaiya hama ngiiiyara mmuduuya rikiai

ivaudiri arinaima rikiaatee. Iya tauraa hama niiyara mmuduuya ruaa-
neemaida hama ngiiiyara mmuduuya ruaanoo. 19 Fai ngia kutaa tuanaa
gioonna kiaapu mmatayaa diaiya roosiima varikiai fai iya ngiiiyara ti
seena tuanaayavee kiaa kiada ngiiiyara mmuduuya ruaaravaivee. Hama
ngia itaa kiaiya roosiima variaanoo. Neenoo iyakidiri ngii mmataama
kiaukai ngia hama iya roosiima variaanoo. Ivaaraida iya hama ngiiiyara
mmuduuya ruaanoo. 20 Na tauraa ngii giaa ngii miaaduu ngia taunnu
kioo kuaivaa kava rikiaatee. Na tauraa kiaanoo: Hama sikaunnaadiri
yookaama kioo viteera ngiaammuauvo ari haitatuura vaidiivaa yaataroo
ari vookaraama varinaravaivee, kiaivaara na ngii giaa ngii miaunoo. Fai
iya mmoori maisaivaa ni mida fai ngiiitaatama ngii miaaravai. Fai iya
ni kuaivaa rikiada puaisakama utida iida fai ngii kuaivaatama rikiada
puaisakama utida iikiaaravai. 21 Ngia niiyara kutaavaivee kiaivaaraida
iya mmoori maisa mmuakiaavai ngii miaaravai. Hama ni titoovaa teeda
rikiaivaaraida mmoori maisaivaa ngii miaaravai. 22Na hama tuma iyaata
kua kiaatiri. Hama iya niiyarammoorimaisaivaa iikiaaraivaara yaata utida
mminnamminnaa maisaivaa varotirivee. Vaa na tuma kooyaa iya kiaa
mmiaivaara hama iya yopeema unnakua kiaara: Hama ta rikiaunnanoo,
kiaaravaivee. 23Gioonna kiaapu voovoono hama niiyara mmuduuya ruoo
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hama ni Napoonnaraatama mmuduuya rinoo. 24 Mmatayaa diaiya hama
iida too mmoori ari vookarauvaa na hama iyaki nuaina iikiaatiri. Hama
iya niiyarammoori maisaivaa iikiaaraivaara yaata utidamminnamminnaa
maisaivaa varotirivee. Vaa na ivaa iyaki nuaina variee iikiaaduu teeda
rikiadaata iya hama niiyara mmuduuya rida hama ni Napoonnaraatama
mmuduuya ruaanoo. 25 Anutuuqaa mmaanna tuu kua voovai kaanaivo
vakiaiveeraivaara iya tiiyara itaama iikiaanoo. Kua mmaanna tuu kuaivo
tunoo: Iya kumina kieemaida hama niiyarammuduuya ruaanoo, tiravai.

26Ngiiiyara Kua Tiraivo fai ni Napoonnasidiri tiinaravai. Na ii Mmannasa
Kua Kutaa Tira ivaa fai ni Napoonnasidiri na titano too tuoo fai niiyara kua
tinaravai. 27 Na toosa hara mmoori varaaduu ngia ni tasipama varuuya
aanna homo variaivaaraida fai ngieetama niiyara kua kiaaravai.

16
1Ngia niiyara kutaavaivee tiraivaara taara yaata utivoora kiaa na ii kua

iyauvaa ngii giaa ngii miauvaivee. 2Fai vaidiiya nuunaira nnauyauvakidiri
ngii ooqoo tida ngii titakiai fai ngia pikiada kuaaravai. Fai yapooma suai
nnaagiai suaivo nninai rikiada iya ngii ruputikiai putuaaraivaara kiaara:
Ta Anutuuqaa mmoori yoketaivaa iikiaunnayavee, kiaa kiada ngii ruputu-
aaravai. 3 Iya hama ni Napoonna teeda rikiada hama niitaatama teeda
rikiaivaara fai iya ii aataru ivaa iikiaaravaivee. 4Vaa na aannamakee ii kua
iyauvaa ngii giaa ngii miaunoo. Fai yapooma ii na kiau kua iyauvaa iya iikio
rikioo kaanaivo vainara suaivaki ngia kava rikiaaraivaara na mmuaanaa
ngii giaa ngii miaunoo.

Mmannasa Yoketaivaammooriivaara Yisuuva tiravai
Tauraa na ngii tasipama variaa suaivaki na ngii tasipama variauvaara

hama na ii kua iyauvaa ngii giaa ngii miravai. 5 Aa kiisa suai fai na ivo ni
titoovaasi kuanaravee. Na kuanara iino rikioo hama vaidi voovoono ngii-
ikidiri diivoono ni yaparainno tinara: A deepiinna kuannannee? tinaravee.

6 Na ii kua iyauvaa vaa mmuaanaa ngii giaa ngii miauvaara ngii au-
saiyauvo pinaama mmuaararainoo. 7 Na kua kutaavai ngii giaa ngii mi-
aunoo. Na ngiiiyara yaata utuee ngia yoketaama variaaraivaara na kuanar-
avee. Hama fai na vino fai Ngiiiyara Kua Tiraivo hama ngiiisi tiinaravai.
Fai na viee titano fai ivo ngiiisi tiinaravai. 8 Fai ivoono tuoo mmatayaa
variaa gioonna [SB7]kiaapuuya iinai rikiada fai ngiari mminnamminnaa
maisa [SB9]iira oyaivaa arinaima teeda rikiada safuuma variraivaa oyaivaa
arinaima teeda rikiada kua pinaa iira aataruuvaa oyaivaa arinaima teeda
rikiaaravai. 9 Iya mminnamminnaa maisa iira oyaivo ataama vainoo.
Hama iya niiyara kutaavaivee kiaivaara ngiarimminnamminnaamaisa iira
oyaivo kooyaa vainoo. 10 Iya safuuma variraivaa oyaivo ataama vainoo.
Na ni Napoonnasi vinai ngia hama kava ni taaraivaara fai iya safuuma
variaaraivaa oyaivo kooyaa vainaravai. 11Kua pinaa iira aataruuvaa oyaivo
ataama vainoo. Gioonna kiaapuuyara geedainni dira kieetaivaa vaa Anutu-
uqo kua pinaivaki inna yapa kioo inna yaatara kioovaara iya kua pinaa iira
aataruuvaa oyaivo kooyaa vainaravai.

12Na niiki kaayau kua vaikiai na ngii giaa ngii minaraivo fai na ngii giaa
ngii minai makee hama ngia yopeema rikiada varaaravaivee. 13 Fai Mman-
nasaKuaKutaa Tiraivo tuoo fai ivoonommuakiaa kua kutaiyauvaangii giaa
ngii mioo ngii vita vitainaravai. Fai ivo kua voovai hama arinaidiri yaata
utuoo tinaravai. Kua ivo rikiaivaa nnaasu tinaravai. Tuoo fai ivo mminnaa
vooyauvai nnaagiai nninaraiyauvaarangii giaangiiminaravaivee. 14Fai ivo
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ni kuaivaa rikioo ivaannaasuvaroongii giaangiiminaraivaara fai ni nnutu-
uvo ngiau aapu kuanaravaivee. 15Mmuakiaa ni Napoonna mminnaiyauvo
innaniiniyauvaivee. Ivaaranakiaunoo: FaiMmannasaKuaKutaaTiraivoni
kuaivaarikioo ivaannaasungii giaangiiminaingia rikiaaravaivee, kiaunoo,
tiravai.

Ausammuaarareeraivaaraata ausa
sirigairaivaaraatama Yisuuva tiravai

16 Yisuuva itaa kua kiaa kioo tunoo: Kiisa suai fai hama ngia kava ni
taaravaivee, kiaa kioo tunoo: Fai kava nnaagiai kiisa suai ngia ni taara-
vaivee, 17 tuduu rikiada ari ngiaammuau vooyaano ngiari yapara ngiari
yaparaida tunoo: Aanii kua oyaivainno ivo tiita itaa kua tiinnee? Ivo
tinoo: Kiisa suai fai ngia hama ni taaravai. Fai ngia kava kiisa suai
nnaagiai ni taaravaivee, kiaa kioo vo kuavai tinoo: Na ni Napoonnasi
kuanaraivaara itaa kua kiaunoo, tinoo. 18 Ivo kiisa suaivee tiivo inna
datai kuavainnee? Hama ivo itaa kua tii kua oyaivaa ta rikiaunnanoo,
19 tuduu rikioo Yisuuva iya inna yaparakiaaree kiaa uu kuaivaa vaa ivo
too rikieeravai. Rikioo iya tunoo: Vo ngia aa na kiau kua aavaa oy-
aivaaraida ngiingii yapara ngiingii yapara kiaannee? Na ataa kua ki-
aunoo: Kiisa suai fai ngia hama ni teeraida kava fai kiisa suai nnaagiai
ni taaravaivee, kiaunoo. 20 Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Fai
ngia pinaama ratada boo tira tasipama variaaravai. Ratada varikiai fai
gioonnakiaapukumimakamammatayaavariaiyapinaamasirigakiaaravee.
Ngia ausa mmuaararai tasipama variaivo fai hanigioo yoketainaravaivee.
21Gioonnaivo taikio nnaakarammateera suaivo nnikio too arimmammaivo
nniitaraanaraivaara ausammuaararai tasipamammataivai. Nnaakaraivaa
mmata kioo hama kava nnaagiai mmamma nniitaraivaara pinaama yaata
utivai. Nnaakaraivo kooyaa hara kioo variivaara sirigainno hama ari
mmammanniitareeraivaara yaata utivai. 22 Itaama vaineema aannamakee
ngiiita ngii ausaiyauvo mmuaararainoo. Fai na kava ngii taanara suaivaki
ngii ausaiyauvo sirigainaravai. Itaino fai hama yopeema vaidi voovoono
mmoori maisaivaa ngii iino ngii ausa sirigairaivo taikaanaravaivee.

23 Fai ii suai ivo nninai ngia hama aataru mmoori mminnaa voovaara ni
yaparakiaaravai. Na kua kutaavai ngii giaa ngii miaunoo. Fai iqii suai ivaki
ngia ni nnutuuvaa tida aataru mmoori voovaara ni Napoonnaata kua tida
yaparaikio rikioo fai ivo ngia inna yaparakiaivaa ngii minaravai. 24 Tauraa
varuu suaivaki varia rada nnidada aanna makee variaa suaivakiaatama
ngia hama ni nnutuuvaa tida ni Napoonna yaparakiaavai. Yaparakiatee.
Fai yaparaikio ngii sirigairaivo ngiiiki vaivo pinaavai vakiaiveera fai ni
Napoova ngii minaravaivee.

Yisuuvammatayaa diaammoori aataruuyauvaa yaatareeravai
25 Na aanna ii kua iyauvaa mminnaa vooyauvunudiri mmataama kiee

ngii giaa ngii miaunoo. Fai suai nnaagiai suaivo nninai hama na kava
mmatairakuangii giaangiiminaravaivee. FainaniNapoonnarakuakooyaa
ngii giaa ngii minaravaivee. 26 Fai iqii suai ivaki ngia niiyara yaata utida
inna yaparakiaaravai. Hama na ngii giaa ngii miee kiaunoo: Fai neenoo
innaata ngiiiyara yaaku varee kua tinaravee. Hama na itaama ngii giaa
ngiimiaunoo. 27Anutuuqo ariinoongiiiyarammuduuya ruaivaara nahama
innaata ngiiiyara kua tinaravee. Ngia niiyara mmuduuya rida na Anu-
tuuqaasidiri tummuauvaara ngia kutaavaivee kiaivaara Anutuuqo ariinoo
ngiiiyara mmuduuya ruaivai. 28Na ni Napoonnasidiri aapi mmatayaa tum-
muauvai. Fai na mmata aavau pikiee kava ni Napoonnasi kuanaravaivee,
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29 tuduu rikiada ari ngiaammuauya inna sai tunoo: Aanna vaa a kuaivaa
kooyaakiannani ta rikiaunnanoo. Hamaamminnaavoovaudirimmataama
kiee kiannanoo. 30 Vaa ta rikiaunnanoo. A mmuakiaa mmoori aataru-
uyauvaata mmuakiaa mminnaiyauvaatama tee rikiaannanoo. Fai gioonna
kiaapu voovoono hama vo kua vooyauvaara aita kua tioo i yaparainaravai.
Vaa a mmoori aataru mmuakiaayauvai tee rikiaannaivaara ta kiaunnanoo:
A Anutuuqaasidiri tummuannakuavee, kiaunnanoo. 31 Yisuunna ngiaam-
muauya itaa kua tuduu rikioo iva iya sai tunoo: Mo aanna makee ngia
niiyara kutaavaivee kiaannee? 32 Fai kiisa suai ii suai ivo nninai teeda ngia
mmuakiaaya aatuuda raubiriida mmuaavai mmuaavai ngiingii nnauyau-
vaki vida ni pikikiai nenevana varinaravee. Mo hama kutaa nenevana
variaunoo. Ni Napoova ni tasipama varinoo. Ai, ii suai ivo aavaa nninoo.
33Ni mmannasaivoota ngii mmannasaiya tasipama mmuaavau variivaara
ngii ausaiyauvo nuufama vakiaiveeraivaara na ii kua ivaa ngii giaa ngii
miaunoo. Ngia mmatayaa varikiai fai gioonna kiaapuuya mmoori maisa
mmamma nniitareera mmooriiyauvaa ngii miaaravee. Sa ivaara yaata
utiraidaniiyarayaatautidayaagueeqamavariatee. Vaanammatayaadiaiya
mmoori maisaiyauvaa yaataraunoo, tiravai.

17
Yisuuva ari ngiaammuauyara yaaku vareeravai

1 Yisuuva ii kua ivaa kiaa taika kioo avuuvaa ngiau reeri too tunoo: Ni
Napoo-o, ii suai ivo vaa nninoo. Na i Mmaapuuvoono i oyai ari vookaraivaa
iya vitaakiaiveeraivaara eenoo ni oyai ari vookaraivaa iya vitaakianee.
2 Eenoo gioonna kiaapu ni miannaiya na tupatupaa variraivaa iya mmi-
aiveeraivaara ammuakiaa gioonna kiaapuuyara dira aataruuvaa vaa nimi-
annavai. 3Tupatupaa varira aataruuvo ataama vainoo. E Anutuuqommuaa
tuanaavai kutaa variannaivaa gioonna kiaapuuya arinaima i teeda rikiada
na Yisuu Kirisiinna a ni mmataama kiee ni titaannaivaata iya arinaima ni
teeda rikiada fai tupatupaa variraivaa varaaravai. 4 Na mmatayaa variau
suaivaki a mmuakiaa mmoori ni miannaiyauvaa vaa na iima taika kiauvai.
Na iina variau suaivaki i oyai ari vookaraivaa vaa na iya vitaakiauvai. 5Boo,
niNapoo-o, tauraaahamangiaummatauunnasuaivakina i tasipamavariee
ari vookaraama variravai. Aa paanna suai na kava i tasipama varinara
suaivaki ii tauraa ari vookaraama varira ivaa a ni munnaivaa kava ni
mianee.

6 Vaidi mmatayaa diaiyakidiri a ni miannaiya vaa na aiyara kooyaa iya
kiaa kookieema kiauvai. A mmataama kiee haitatuukianna vaidiiya ni
miannani iya i kuaivaa rikiada puaisakama utida iikiaavai. 7-8Mmuakiaa
kuaiyauvaa a ni giaa ni miannaiyauvaa na iya kiaa mmiaukai iya rikiada
varaavai. Na aisidiri tummuaivaa iya teeda rikiada kutaavaivee kiaanoo.
Anutuuqo eenoo ni titooduu na tummuaivaaraatama iya teeda rikiada
kutaavaivee kiaanoo. Iya itaa kua kiaa kiada variaivaara vo kuavaatama
rikiaanoo. Eenoo mmuakiaa mminnaayauvai ni miannaiyauvo aisidiri
nniiyauvaivee. Aannamakee vaa ivaara iya arinaima rikiaanoo.

9 Na iyara yaaku varaunoo. Eenoo iya mmataama kiee haitatuukian-
naivaara na iyara yaaku varaunoo. Gioonna kiaapu mmatayaa kumi-
makama variaiyara hama na iyara yaaku varaunoo. Vaidiiya a ni mian-
naiyara na yaaku varaunoo. 10 Na utuau vaidi mmuakiaaya ainiyavee. A
utuanna vaidi mmuakiaaya niiniyavee. Iya varida ni mmooriivaa varaavo
ni oyai ari vookaraivo kooyaa vainoo. 11 Fai na aisi kuanaravai. Na
paanna suai mmata aavaudiri pikiee vinai fai iyaata ni nnutuuvaatama
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mmata aavau variaaravai. Ni Napoo-o, a yoketaa tuanaa ari vookaraakian-
nakuavee. Vaa ai yaagueeqaivaata ni nnutuuvaatama a ni miannano ni
nnutuuvo vaivaara iyara haitatuunna iya atau ruanee. Ta mmuaavau-
giataamavariaunnaneema iyaatamammuaavaugiataamavariateeraivaara
iyara haitatuunna atau ruanee. 12 Na iya tasipama variau suaivaki ai
yaagueeqaivaata ni nnutuuvaatama a ni miannaivaara na yaata utuee
iya haitatuuna atau ruauvai. Na iya vara hiri diaukai hama mmuaki-
aaya haparaida tiida kuaavo mmuaavoono nnaasu tuoo kuaivai. Ivo
tuoo kuaivaara Anutuuqaa yanaivau vai kua fafaaraivo vaa kaanainoo.
13 Aa paanna suai fai na aisi kuanaravai. Ni sirigairaivo iyaki vainno
pinaavai vakiaiveeraivaara na mmatayaa variee ii kua iyauvaa iya kiaa
mmiaunoo. 14 Vaa na i kua mmayaayaivaa iya kiaa mmiaukai rikiada iya
hama mmatayaa diaa aataruuyauvaara yaata utuaavai. Iya ni roosiima
hama mmatayaa diaa aataruuyauvaara yaata utuaivaara gioonna kiaapu
homoraiya hama iyara mmuduuya ruaavai. 15Hama aa mmata aavaudiri
e aaya vitee kuanaraivaara na yaaku varaunoo. Sataango iya utinoora tiee
eenoo iya vara hiri dianeera na i kiaa i mmiee yaaku varaunoo. 16 Na
hama mmatayaa aataruuyauvaara yaata utuauneema ni roosiima hama
iyaata mmatayaa aataruuyauvaara yaata utuaavai. 17 Iya yoketaama vaidi
tuanaaya variateeraivaara ai kua kutaivaa iya kiaa mmiee iya tasipama
varianee. 18 Eenoo mmatayaa diaa gioonna kiaapuuyara ni titoneema
neenoonimmayaayaivaa gioonnakiaapuhomoraiya kiaammiateeraivaara
iya titauvai. 19 Iya yoketaama vaidi tuanaaya variateeraivaara na iyara
yaata utuee na nini mmamma mmuyai mmuakiaavai i mmiaunoo. Iya
kua kutaa tuanaa i mmaapu tuanaaya variateeraivaara na nini mmamma
mmuyai mmuakiaavai i mmiaunoo.

20 Na hama iyara nnaasu yaaku varee aita kua kiaunoo. Iya ai
mmayaayaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmikiai niiyara kutaavaivee ki-
aaraiyaraatamayaakuvareeaitakuakiaunoo. 21Niiyarakutaavaiveekiaara
mmuakiaaya mmuaa tinni mmuaa ausavai varada mmuaakaraama varia-
teeraivaara na yaaku varaunoo. Eenoo niiki variannani na aiki variaunoo.
Ni Napoo-o, ta mmuaavau itaama variaunnaneema eenoo iya tasipanai iya
ti tasipama variaaravai. Eenoo kutaa ni titooduu na tummuaivaara gioonna
kiaapu homoraiya kutaavaivee kiaaraivaara vaa niiyara kutaavaivee kiaiya
mmuaa tinni mmuaa ausavai varada variaaravai. 22 Eenoo ni nnutuuvaa
ngiau aapu yapaannani neenoo mmuaikaraama iya nnutuuyauvaa ngiau
aapu yapauvai. Ta mmuaa tinni mmuaa ausavai varada variaunnaneema
iyaatama mmuaa tinni mmuaa ausavai varada variateeraivaara na iya
nnutuuyauvaa ngiau aapu yapauvai. 23 Iya kutaa tuanaa mmuaa tinni
mmuaa ausavai varada variaaraivaara eenoo niiki variannani neenoo iyaki
variauvai. Eenoo ni titooduu na tummuaivaara gioonna kiaapu homoraiya
kutaavaiveekiaaraivaara iyammuaa tinnimmuaaausavai varadavariaara-
vai. Eenoo niiyarammuduuya ruannaneema iyaraatamammuduuya ruan-
naivaara gioonna kiaapu homoraiya kutaavaivee kiaaraivaara iya mmuaa
tinni mmuaa ausavai varada variaaravai.

24 Ni Napoo-o, hama a ngiau mmata uunna suaivaki eenoo niiyara
pinaamammuduuya runnaivaara oyai ari vookarauvaa nimiravai. Niiyara
kutaavaivee tiraiya vaa eenoo ni miannavai. Iya ni oyai ari vookaraivaa
taaraivaara na varinaraivaki ni tasipama iya variaaravai. Iya itaamani tasi-
pamavariaaraivaaraniyoketainoo. 25NiNapoo-o, a safuumavariraikuavee.
Gioonna kiaapu mmatayaa diaiya hama aiyara arinaima teeda rikiaanoo.
Neenoo aiyara vaa arinaima tee rikiaunoo. Eenoo ni titooduu na tum-
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muaivaa vaa niiyara kutaavaivee kiaiya arinaima teeda rikiaanoo. 26Eenoo
niiyara mmuduuya ruannaneema iyaatama mmuaakaraama gioonna ki-
aapuuyara mmuduuya rikiai na iyaki varinaraivaara na aiyara iya kiaa
kookieema kiee makemakee na aiyara iya kiaa kookieenaravaivee, tiravai.

18
Vaidiiya Yisuunna utida ruputuaara iiravai
(Matai 26:47-56;Marakaa 14:43-50; Rukaaso 22:47-53)

1 Yisuuva ii kua ivaa kiaa taika kioo ari ngiaammuauya vitoo vioo ivaki
pikioo nnoori kiisa voovai nnutuuvo Ketaroonaa vioo karoo sainai vira-
vai. Vioo tooduu mmooriivaki yatari oriipaiyauvo vauduu Yisuuva ari
ngiaammuauyaatama ivaki viravai. 2 Ii mmoori ivaki Yisuuva ari ngiaam-
muauyaatama mmuakiaa suai nuunaida varuuvaara vaa Yutaaso rikieera-
vai. Yutaaso Yisuunna nnammutuaiya fai kooyaa inna vitainaraivaara kua
yeena raira vaidivai. 3 Vaidi Anutuuqaara kati puara hudeera kieetaiyaata
Farisaiyaatama vaidi nuunaira nnau pinaivaara haitatuura vaidi vooya
titooduu iya rapiravaidiiyaatamasunadangiari yaummataiyauvaatangiari
toobaiyauvaatama varada nnuduu Yutaasoono iyaata vitoo Yisuuva ari
ngiaammuauyaatama varuu mmooriivaki viravai. 4 Vida tooduu Yisuuva
vaa iya inna iikiaara mmoori mmuakiaavai rikioovoono iya saidiri numa
iya too tunoo: Mo ngia giaaraida buaakiaannee? 5 tuduu rikiada iya inna
sai tunoo: Mo ta Nasareetaa vaidi Yisuunnaraida buaakiaunnanoo, tuduu
rikioo iva iya tunoo: Mo na aanna ivovee, tiravai.
Yutaaso Yisuunna nnammutuaiya fai kooyaa inna vitainaraivoono iya

tasipama ivaki diravai. 6 Yisuuva iya tunoo: Mo na aanna ivovee, tuuvaara
iya hayida oro ngieerama vau mmataivau vida varada vairavai. 7 Vauduu
rikioo Yisuuva kava iya tunoo: Mo ngia giaaraida buaakiaannee? tuduu
rikiada iya kava tunoo: Mo ta Nasareetaa vaidi Yisuunnaraida buaakiaun-
nanoo, 8 tuduu rikioo Yisuuva iya tunoo: Vaa na ngii giaa ngii miauvaivee.
Na aanna ivovee. Fai ngia kutaa niiyara buaida varida aa ni ngiaammuau
aadaa pikikiai kuatee, tiravai. 9 Ivo tauraa ari Koonnara yaaku varoo
tunoo: Ni Napoo-o, a mmuakiaa ngiaammuaudaa ni miannaiyakidiri hama
voovai raubiriinoo. Ivo itaa kua tuuvaara kaanaivo vauduu Yisuuva rapira
vaidiiya tunoo: Ni ngiaammuaudaa pikikiai kuatee, 10 tuduu rikioo ari
ngiaammuau voovai nnutuuvo Simoono Petorooso ari paipa avaikaraivaa
nnaamuruuvakidiri utu rada kioo Anutuuqaara kati puara hudeera vaidi
kieetaivaa mmoori vareera ngiaammuau voovai yaata yaadudainniivaa
rutaka kieeravai. Ii ngiaammuau ivaa nnutuuvo Marakuusovee. 11Yisuuva
Petoroosaa tunoo: Ai paipaivaa kava ari nnaamuruuvaki uyuanee. Aa na
tinara kua aavaara a dataamainna yaata utuannannee? Mmuaararaivaa
roosii nnoori toori kapikaroovaa ni Napoova ni muuvaa na nnaanarannee?
Vara hama na nnaanarannee? Fai na nnaanaravaivee, tiravai.

Rapira vaidiiya Yisuunna vitada Anaasaasi viravai
12 Tuduu rikiada kaayau rapira vaidiiyaatama ngiari kieetaivoota Yu-

tayaiya nuunaira nnau pinaivaara haitatuura vaidiiyaatama Yisuunna
puaisa utu kiada vaida yeenaivaadiri inna yaakuuvaitanau rau kiada
13 vitada Anutuuqaara kati puara hudeera vaidiivaa nnutuuvo Anaasaasi
tauraa viravai. Vaidi voovai nnutuuvo Kayapaanna nniraangioo inna
Anaasovee. Ii suai ivaki Kayapaava Anutuuqaara kati puara hudeera vaidi-
iya kieeta tuanaavai variravai. 14 Vaa ivo tauraa ari yaata tinniyaa vau
kuaivaa vaidi Yutayaiya kiaa mmioo tunoo: Fai mmuaa vaidivai mmuakiaa
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Yutayaa gioonna kiaapuuya tiiyara putinaraivo inna yoketaavaivee. Ivo vaa
tauraa ii kua ivaa itaa kua tiravai.

Petorooso Yisuunnara hama na inna tauvaivee tiravai
(Matai 26:69-70;Marakaa 14:66-68; Rukaaso 22:55-57)

15 Vaidiiya Yisuunna vitada vuduu Simoono Petoroosoota na Yisuunna
ngiaammuauvoneetama innannaagiai tadadama rada viravai. VuduuAnu-
tuuqaara kati puara hudeera vaidi kieetaivo arinaima vaa ni teeravai. Vaa
ivoarinaimani toovaaraneetamaYisuunna tasipamavaidi kieetaivaannau-
vaa vagiaamunna aakiaivaki viravai. 16 Vuduu rikioo Petorooso mmaanai
nnau vagiaamunna keegianniivau duoo vauduu neenoo kieeta vaidiivo vaa
arinaima ni toovoono kava vara ranee tuma keegiaivaara duu kiaatan-
naivaata kua tiee Petoroosaa vitee nnau vagiaamunna aakiaivaki viravai.
17Vuduu tookiaatannaivokeegiaivaaraduuvoPetoroosaa tunoo: A iqii vaidi
ivaangiaammuauvoovainna iikiannannee? tuduurikiooPetorooso inna sai
tunoo: Ai, hama na inna ngiaammuauvaivee, tiravai.

18 Ii suai ivaki mmoori vareera ngiaammuauyaata rapira vaidiiyaatama
iya ririkia utuduu rikiada ikiaivaa hara kiada ututuuma dida vaida to-
tookairavai. Iya totookaidavaruduuPetoroosooro iya tasipamadioovainno
ivaata totookairavai.

Vaidi kieetaivo Yisuunna yaparairavai
(Matai 26:59-66;Marakaa 14:55-64; Rukaaso 22:66-71)

19 Anutuuqaara kati puara hudeera vaidi kieeta tuanaivo Yisuunna
ari ngiaammuauyaraata ari kua mmayaayaivaaraatama yaparairavai.
20Yaparauduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Nammuakiaa suai mmuakiaa
gioonna kiaapuuya avuuyauvunu variee nini kuaivaa iya kiaa mmiauvai.
Gioonna kiaapu Yutayaiya nuunaira nnau kiisaiyauvakiaata nnoonnaivaki-
aatama na ni kua mmayaaya mmuakiaavai iya kooyaa kiaa mmiauvai.
Hama na vo kua voovai hataumakinaa iya kiaa mmiauvai. 21 Mo na itaa
kiaukainna a aaniira ni yaparakiannannee? Gioonna kiaapuuya ni kuaivaa
rikiaiya yaparakianee. Vaa iya ni kuaivaa rikiaavai. Na iya kiaa mmiaa
kuaivaara iya yaparakianee, 22 tuduu rikioo nuunaira nnau pinaivaara
dira vaidi voovoono inna kueennaivaa rudaunno inna tunoo: A vaidi
kieetakuaanoonna Anutuuqaara kati puara hudeera kieetaivaa itaa kua
kiannannee? 23 tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Mo ngia dataamaida
yaatautuaannee? Nakoonnamakiaunnee? Varanakutaa kuavai kiaunnee?
Na kuaivaa kutaa koonnama kiau kuaivaa aa gioonna kiaapu aavaki variaa
aayakiaakookieenai iyaatamarikiaatee. Na safuumakutaakuaivaakiaukai
mo aaniira kuminayaa ni ruputuannannee? tiravai.

24 Yisuunna yaakuuvaitanau yeenaivo vauduaata kuaivaa kiaa taika
kiooduu Anaaso inna titooduu Anutuuqaara kati puara hudeera vaidi kiee-
taivaa Kayapaannasi viravai.

Petorooso kava Yisuunnara hama na inna tauvaivee tiravai
(Matai 26:71-75;Marakaa 14:69-72; Rukaaso 22:58-62)

25 Vuduu Simoono Petorooso homo dioo vainno ikiaivaara totookainno
varuduu vaidi vooya ivaki varuuya inna tunoo: A inna ngiaammuau
voovainna iikiannannee? tuduu rikioo Petorooso ooqoo tioo tunoo: Hama
na inna ngiaammuauvaivee, 26 tuduu rikioo vaidi kieetaivaa ngiaammuau
voovoono Petorooso vaa inna seena tuanaivaa yaataivaa rutakoovoono
tunoo: Vaa na i tauvaivee. A inna tasipama yatari oriipa mmooriivaki
hara kiee variannavaivee, 27 tuduu rikioo Petorooso kava ooqoo tuoo tunoo:
Hameetavee, tuduu rikioo tuu saivaata kakaraivo akua tiravai.
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Yisuuva Roomaiya kieeta Piratuusaa avuuvau diravai
(Matai 27:1-2,11-14;Marakaa 15:1-5; Rukaaso 23:1-5)

28 Heenanaanna suaivo reera kiooduu Yutayaa vaidiiya Yisuunna Kaya-
paanna nnauvakidiri vitada vidada vaidi Roomaiya kieetaivaa nnauvaki
oro kiooduu ivo ivaki varuduu iya mmaanaivau diravai. Yutayaiyaano
ngiari buusa Varaigiataivaa iya nnaataikiai iya ngiari voopinnaiya nnau
aakiaivaki vida ngiari mmaanna aataruuvaa hatokeevoora kiaa kiada oro
mmaanaivau diravai. 29 Iya hama nnauvaki vuduu too Piratuuso mmaanai
tuoo iya yaparainno tunoo: Mo ngia dee tomedavaaraida kua pinaivaa aqaa
vaidi aavaaki yapaannee? 30 tuduu rikiada iya inna sai tunoo: Ivo hama
maisai aataruuvaa iitiri. Hama taaisi vitadangiaunnatirivee, 31 tuduurikioo
Piratuuso iya tunoo: Ngiengieenoongiingii kuammaanna tuu aataruuvaara
inna vitada kua pinaivaki inna yapa kiada inna yaparakiatee, tuduu rikiada
vaidi Yutayaiya inna sai tunoo: Ta Yutayaiya gioonna kiaapuuya ruputikiai
putuaaraivaara ngia Roomaiya ti ooqoo kiaavaivee, tiravai. 32 Vaa tau-
raa Yisuuva iya inna yatari sagaivau haara kikio iva putinara aataruuvaa
kooyaa iya kiaa mmiravai. Kooyaa iya kiaa mmuu kuaivaa kaanaivo vaki-
aiveeraivaara vaidi Yutayaiya itaa kua tiravai.

33 Piratuuso kava vara ranoo ari nnauvaki vioo Yisuunna yaparainno
tunoo: A Yutayaiya kieetakuannee? 34 tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo:
Vara eenoonna aa kua aavaa ni yaparakiannannee? Vara ari vo vaidiyaano
niiyara i kiaa i mmiaaniinna a ni yaparakiannannee? 35 tuduu rikioo
Piratuuso inna sai tunoo: Hama na Yutayaa vaidivai. Sa niiyara kianee:
Eenoo niiki kuaivaa yapaannanoo, kianee. Ai seenammuaa yoosinnaiyaata
Anutuuqaara kati puara hudeera kieetaiyaatama i vitada niisi ngiaavai. E
aanii tomeda aataruvai iikiannani iya i vitada niisi ngiaannee? 36 tuduu
rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Na gioonna kiaapuuyara diee iya kiaukai iya
sainiiyarayoketaakiaaaataruuvohamammataaavauvaivai. Mmataaavau
vaitiri. Ni nnaagiai nuairaiya niiyara rapida vaidi voovoono vaidi Yutayaiya
ni iya mminaraivaara ooqoo kiaatirivee. Mo na gioonna kiaapuuyara dira
aataruuvo hamammata aavau vaivaivee, 37 tuduu rikioo Piratuuso inna sai
yaparainno tunoo: Mo a gioonna kiaapuuyara diraikuannee? tuduu rikioo
Yisuuva inna sai tunoo: Yo, a niiyara itaa kuakiannakuaivo kutaavaivee. Na
gioonna kiaapuuya kua kutaivaa kiaamminara nammatayaa tummuaaduu
ni noova ni mmata kieeravai. Gioonna kiaapu voovoono kua kutaivaa
rikiaivoono ni kuaivaata rikiaivaivee, 38 tuduu rikioo Piratuuso inna sai
yaparainno tunoo: Kua kutaivo inna dee kuavainnee? tiravai.

Piratuuso Yisuunna ruputuaaraivaara ee-oo tiravai
(Matai 27:15-31;Marakaa 15:6-20; Rukaaso 23:13-25)
Piratuuso itaa kua kiaa kioo kava vara ranoo mmaanai vioo vaidi Yu-

tayaiya tunoo: Na tauko hama ivo aannoo vaidivai varinoo. 39Ngiengie iira
aataruuvo vainoo. Mmuakiaa nuanuuyauvaki ngia buusa Varaigiataivaa
nneera suaivaki oovi nnauvaki varii vaidi voovaara ngia yaparakiaivaara
na sipuuvaa hatuaa kino tuoo ngiiisi kuanaravai. Ngia gioonna kiaapu
Yutayaiya ngiiiyara dira vaidi kieetaivaa na innani sipuuvaa hatuaa kino
tuoo ngiiisi kuanarannee? 40 tuduu rikiada iya puaisakama aayanna reeda
tunoo: Hamavee. Sa inna titano kuaivee. Paravaasaa titano tuoo kuaivee,
tiravai. Paravaaso inna kua yaatareerammuara furai vaidivai variravai.

19
1 Itaama vauduu too Piratuuso Yisuunna vitoo ari ngiaammuauya

mmuduu utida inna ripiiravai. 2 Ripuuduu rapira vaidi vooyaano yeena



Yuvuaano 19:3 239 Yuvuaano 19:16

ooviiyauvaa varada hovekama kiada inna kieetaivau ruvuyu kiada yaapa
kookeevaa varada innayaa apu kieeravai. 3 Innayaa apu kiada innasi vida
rakuana nnida rakuanaida varida inna tunoo: Gioonna kiaapu Yutayaiya
kieetakuavee. Tupatupaa varianee. Iya itaa kua kiaa kiada inna kueen-
naivaa rudauravai.

4RudaumakiooduuPiratuuso kavammaanai vioo gioonnakiaapukaayau
nuunauya tunoo: Rikiaatee. Aa vaidi aavo na tauko hama vaidi aannoo
vaidivai varinoo. Na itaama tee rikiauvaara ngieetama teeda rikiaateera
na inna vitee aapi ngiiisi ngiaunoo. 5 Ivo itaa kua kiaa taika kiooduu
Yisuuva mmaanai tuuduu yeena ooviivaa hovekama kiada inna kieetaivau
yapa kioovo vauduu yaapa kookee kuauvaa innayaa apu kioovo vairavai.
Vauduu too Piratuuso iya tunoo: Taatee. Aa ii vaidiivovee, 6 tuduu rikiada
vaidi Anutuuqaara kati puara hudeera kieetaiyaata nuunaira nnauvaara
diravaidiiyaatamaYisuunna teedavaidapuaisakamaaayanna reedavarida
tunoo: A tinai iya yatari sagaivau inna haara kiaatee, tuduu rikioo Piratuuso
iya sai tunoo: Ngia itaa kua tida ngiengieenoo ivaa vitada yatari sagaivau
haara kiaatee. Na tauko hama ivo vaidi aannoo vaidivai varinoo. Mo
dataama na irisai maisaivaa inna mminaravainnee? 7 tuduu rikiada iya
inna sai tunoo: Ivo ariiyara na Anutuuqaa mmaapuvaivee tuuvaara ti
mmaanna tuukuavoovaihatokeeravai. Hatokoovaarakii innaaikiooma ivo
putuaivee, tiravai.

8Tuduu Piratuuso ii kua ivaa rikioo kaayauma aatuunno 9kava Yisuunna
vitoo ari nnauvaki vioo vaidiiyaki kua pinaa yapeera nnauvaki vioo Yisu-
unna yaparainno tunoo: A deepinnaakuainna ngiannannee? tuduu rikioo
Yisuuva hama inna kua sai tiravai. 10 Hama inna kua sai tuduu rikioo
Piratuuso inna tunoo: Aaniira hama a ni kua sai kiannannee? Na vaidi
nnoonnavai. Neenoo tinai fai a mmaanai kuanaravai. Neenoo tinai fai
vaidiiya yatari sagaivau i haara kiaaravai. Hama a ivaa tuqinnama rikiaan-
nannee? 11 tuduu rikioo Yisuuva inna kua sai tunoo: Ngiau aapu variivoono
hama kieetavai i yapaitiri. Hama a niiyara itaa kua kiannatirivee. Itaama
vaikio vaidi voovoono ni vitoo aisi nniivo mminnamminnaa maisaivaa
varaivai. Tauraa ni vitoo aisi nnii vaidiivaamminnamminnaamaisaivoono
i mminnamminnaa maisaivaa yaatarakiaivaivee, 12 tuduu rikioo Piratuuso
dee aataruvai Yisuunna mmino ivo kati mmaanai kuanaraivaara yaata
utuoo iinno varuduu vaidi Yutayaiya puaisakama aayanna reeda tunoo: Fai
a tino aa vaidi aavo mmaanai tiinai a hama ti kieeta yoosinna Rooma vari-
ivaa seena tuanaakuavee. Vaidi voovoono ariiyara tinara: Na kieetavaivee,
kiaa variivoono ti kieeta Rooma variivaa nnammutuaavaivee, 13 tuduu
rikioo Piratuuso ii kua ivaara yaata utuoo rikioo Yisuunna nnauvakidiri
vitoo numa mmaanai sikau terenaivau inna yapa kioo oro kua radudeera
mmaataivau hara kioo variravai. Ii sikau terena ivaa Eporai kuaivakidiri
tuu nnutuuvo Kapataa tiravai.

14 Ii suai ivaki iya buusa Varaigiataivaa turau nnaaraivaara teeraida
varuduu ikianna tammauduu Piratuuso vaidi Yutayaiya tunoo: Aanna ngii
kieetavaivee, 15 tuduu rikiada iya puaisakama aayanna reeda tunoo: Inna
vitee ruputino putuaivee. A tinai iya yatari sagaivau inna haara kiaatee,
tuduu rikioo Piratuuso iya yaparainno tunoo: Ngii kieetavaivee. Fai na tinai
iya yatari sagaivau inna haara kiaarannee? tuduu rikiada Anutuuqaara
kati puara hudeera vaidi kieetaiyaano inna sai tunoo: Hama ti kieeta
voovootaivaivee. Ti kieeta mmuaavai yoosinna Rooma hara kioo varinoo,
16 tuduurikioo innaaikiooPiratuusoYisuunna iyammiravai. Iya innavitada
yatari sagaivau haara kiaaraivaara iyammiravai.
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Vaidiiya Yisuunna yatari sagaivau haara kieeravai
(Matai 27:32-44;Marakaa 15:21-32; Rukaaso 23:26-43)
Iya tuduu rapira vaidiiya Yisuunna vitada viravai. 17 Vuduu Yisuuva

ariinoo ari yatari sagaivaa apu varoo ivaki pikioo yoosinna voovai nnu-
tuuvo Kieeta Mmuyai ivaki vau yoosinnaivakira viravai. Ii nnutu ivaa
Eporai kuaivakidiri kiaa nnutuuvo Korokataa. 18Yisuuva ivaki vuduu vaidi
rapiraiya inna vitada yatari sagaivau haara kieeravai. Haara kiada vaidi
taaravaitanaatama yatari sagaivaitanau haara kiada vuaivaa vitada inna
yaaku yaadudainningiaa haara kiada vuaivaa vitada inna yaaku geedain-
ningiaa haara kiooduu Yisuuva ivaitana tammaivaki diravai. 19 Duoo
vauduu yanaivaa Piratuuso fafaara roovaa iya varada Yisuunna yatari saga
mmutuuvau haara kieeravai. Ii yanaa ivo tunoo: Aanna Nasareetaa vaidi
Yisuuvavee. Ivo Yutayaiya kieetavaivee. 20 Fafaaraivo itaa kua tuduu Yisu-
unna yatari sagaivau haara kioo yoosinnaivo Yerusareema vainima vau-
vaara kaayau gioonna kiaapu Yutayaiya vida nnidaida varida ii yanaa ivaa
yaariravai. Piratuuso taaravooma kuaivakidiri yanaivau reeravai. Eporai
kuaivakidiriaatama Roomaiya kuaivakidiriaata Ereengaiya kuaivakidiri-
aatama reeravai. 21 Ivo roo suaivaki Anutuuqaara kati puara hudeera
kieetaiyaano Piratuusaa tunoo: Sa fafaara ree kianee: Aanna Yutayaiya
kieetavaivee, kianee. Fafaara ree kianee: Aa vaidi aavo ariiyara tinoo: Na
Yutayaiya kieetavaivee, tiivaivee, kianee. 22 Iya itaa kua tuduu Piratuuso
iya kua sai tunoo: Na fafaara rau kuaivo inna aikioo kuavai na rauvaivee,
tiravai.

23 Piratuuso itaa kua tuduu rapira vaidiiya vaa Yisuunna yatari sagaivau
haara kiaiya inna uyira rairaiyauvaa varada ivaadiri taarama taarama
mmuruooda yapa kiada iya mmuaavai mmuaavai duuyama vareeravai.
Vara kiada inna yaapa varaayaa diaivo hama raubaatama funniraivootau-
vaa mmuaavai vauvaara tida varada 24ngiari kiaa mmi ngiari kiaa mmiida
tunoo: Kii fai ta hama aavaa rapasiaaravaivee. Ivau kii ta peperoovaa
roosiivaa kagaari kagaariida teekio voovoono yaataraivoono ivaa varaivee,
tiravai. Nnaaruaa vaidiivo Anutuuqaa yanaivau kua fafaara roovo tuuvau-
giataa iya itaama uuvaara kaanaivo vairavai. Ii kua ivo tunoo:

Iya ni uyira rairaiyauvaa
mmuaavai mmuaavai duuyama varada
ni yaapa varaayaa diaivaara
peperoovaa kagaari kagaariida taavo
voovoono yaataraivoono ivaa varaivaivee.

Fafaaraivo itaa kua tuuvaa kaanaivaa rapira vaidiiya itaama iiravai.
25 Yisuunna yatari sagaivaa vainiivau gioonnaiya dida vaida Yisuunna

kaanootama Yisuunna kaanaa nnunnaivo Koropaanna nnaataivo Mari-
aavaatama Makataraa gioonnaivo Mariaavaatama dida vairavai. 26 Dida
vauduu too Yisuuva tooduu ari kaano dioo vauduu na inna ngiaammuau
ivo niiyara mmuduuya riraivootama diee vakiaaduu too ari kaanaa tunoo:
Gioonna-o, aa suai aavakidiri aa ngiaammuau aavo i mmaapuvai varinar-
avaivee, 27 kiaa kioo ni tunoo: Aa suai aavakidiri aa gioonna aavo i kaano
varinaravaivee, tuduu rikiee na ii suai ivakidiri inna kaanaa vitee nini
nnauki yapeeravai.

Yisuuva putiravai
(Matai 27:45-56;Marakaa 15:33-41; Rukaaso 23:44-49)

28Yisuuva itaakuakiaakioo rikiooduuarimmoorimmuakiaayauvai taika
kiooduu rikioo ivo tunoo: Ni nnoori rainoo, tiravai. Nnaaru Anutuuqaa
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kua fafaara roo kuaivaudiri kaanaivo itaama vairavai. 29 Yisuuva itaa kua
tuduu yavaivaki nnoori kapikaroo ari vookarauvaa nnutuuvo vinikaivo
ivaki vauduu vaidiiya kapuka roosuu mminnaivaa nnooriivakidiri rabu-
umakiada yatari seera hokobaivaannutuuvohisoopaivau kuru kiada rooru
utida Yisuunna kuasiivau yapa kiooduu 30 Yisuuva nnoo tunoo: Vaa ni
mmooriivo taikainoo, kiaa kioo vaaveevo tagiruduu putiravai.

Yisuunna yaaneevaki vaidiiya haara kieeravai
31 Putuduu Yutayaa vaidiiya kati varira suaivo vainima vauvaara ngiari

mminnamminnaiyauvaa teerairavai. Turau ngiari kati varira suai yoke-
taa ari vookaraivo vainaraivaara iya yaata utida ngiari mminnammin-
naiyauvaa teerairavai. Ngiari kati varira suaivaki vaidi putuaiya mmam-
maiyauvoyatari sagaiyauvunu savakiaiveera iya yaatautidanumaRoomaa
kieetaivaa Piratuusaa yaparaida tunoo: A ee-oo tinai i ngiaammuauya
vaidi yatari sagaiyauvunu haara kiaiya yukuuyauvaa ruaimi kiada yatari
sagaiyauvunudiri hituaaravainnee? 32 tuduu kieetaivo ee-oo tuduu ari
rapira vaidiiya oro teeda vuai vaidiivaa Yisuunna tasipama yatari sagaivau
hiri kioovaa yukuuvaitana ruaimi kiada vida vuaivaa yukuuvaitanaatama
ruaimi kieeravai. 33 Ruaimi kiada nnida Yisuunna tooduu vaa putuduu
hama inna yukuuvaitana ruaimirama kiada 34 rapira vaidi voovoono ari
mmataivaata Yisuunna yaaneevaki hara rada kiooduu akiairaama kiau-
voota nnooriivootama innakidiri tiiravai. 35 Tuuduu neenoo ivaa taivoono
ivaara vaa na tiravai. Vaa na rikiaunoo. Na kiaa kuaivo kutaa kuavai. Ngiee-
tama Yisuunnara kutaavaivee kiateeraivaara na kiaa kuaivaa neneeta riki-
auko kutaa kuavai vainoo. 36Nnaaru Anutuuqaa yanaivaki kua fafaaraivo
vainno tuu kuaivaa kaanaivo vauvaudiri Yisuunnara iya itaama iiravai.
Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tunoo: Hama innammuyai voovai
ruaimiaaravaivee, tiravai. 37 Anutuuqaa kua fafaara voovai vainno tunoo:
Iya mmataivaata haara kiaa vaidiivaa gioonna kiaapuuya taaravaivee, tira-
vai.

Vaidiiya Yisuunna hau kieeravai
(Matai 27:57-61;Marakaa 15:42-47; Rukaaso 23:50-56)

38Nnaagiai yoosinnaivaa nnutuuvo Arimateyaa diaa vaidiivaa nnutuuvo
Yoosiipo numa Yisuunna nnabaivaa varoo kuanaraivaara Piratuusaa ya-
parairavai. Yoosiipo Yisuunna nnaagiai nuaira vaidivai. Yutayaa vaidiiyara
aatuunno haumaki ivo Yisuunna nnaagiai nuairavai. Ivo Piratuusaa yapa-
rauduu rikioo ee-oo tuduu Yisuunna nnabaivaa oro varoo viravai. 39 Vaa
heenaki Yisuunnasi vuuvaidiivoNikotimaaso suuda yoketaa vuu suuyaivaa
varoo ngioo Yoosiipaa sunoo viravai. Ivo yatari rana suuda yoketaa vuuvaa
nnutuuvo aroosaivaatama kupuuvaa roosuuvaa nnutuuvo miiraivaatama
hanigiaanigieemammuaavaki kioo kaayau mmuaararoovaa varoo viravai.
40 Ii vaidi ivaitanaYisuunnannabaivaavaradasuudayoketaavuusuuyaivaa
buruqa poosa rapasi kioovau siikama kiada inna nnabaivaa purupuruuma
kieeravai. Yutayaa vaidiiya vaidi putiraiya nnabaiyauvaa teerairayaama
ivaitana Yisuunna nnabaivaa itaama teerama kieeravai. 41 Yisuuva putuu
mmataivau kati yatari hau utira mmatavai vairavai. Vauvaki karaasa
mmata nnauvaa sikauvaki hatata kioovaki hama vaidi nnaba voovai ivaki
yapoovo ivaki vairavai. 42 Vauduu rikiada ngiari kati varira suaivo vain-
ima vauvaara yaata utida ngiari mminnamminnaiyauvaa safuuma teeraki-
aaraivaara mmata nnau hama vaidi hauvo vainima vau ivaki Yisuunna
nnabaivaa varada ivaki hau kieeravai.



Yuvuaano 20:1 242 Yuvuaano 20:19

20
Yisuunnammata nnauvommannavai vairavai
(Matai 28:1-8; Marakaa 16:1-8; Rukaaso 24:1-12)

1 Sudaaqaki heenanaanna hama ruvuaayeerainno homo upisiinno
vauduu Makataraa diaa gioonnaivaa nnutuuvo Mariaava Yisuunna mmata
nnauvakira kuanaree kiaa oro tooduu vaa mmata nnau keegiaivaki vau
sikau pinaivaa ivakidiri feena kiooduu too 2 ivo seenoo vioo Simoono
Petoroosaata Yisuuva niiyara pinaama mmuduuya rira ngiaammuauvaa
niitama kiaa mmioo tunoo: Vaa iya ti Udaangaivaa nnabaivaa mmata
nnauvakidiri varada iya yapa kiaipinnainni hama ta taunnanoo, 3 tuduu
rikiada Petoroosoota neetama ivau pikiada mmata nnauvakira viravai.
4 Seenada vida na Petoroosaa yaatara kiee neenanaa mmata nnauvaa
taanaree kiaa 5 viee viee oro kookama reeti taaduu buruqa poosaiyauvo
vauduu tee hama ivaki virama kiaaduu 6Simoono Petorooso ni nnaagiaidiri
viooniyaatarakioo ivakiviravai. 7Vioo tooduuburuqapoosapurupuruuma
kiooyauvoota Yisuunna kieetaivau rau kioo buruqaivootama ivaki
vairavai. Hama Yisuunna kieetaivau rau buruqaivo purupuruuma kioo
buruqaiyauvaa tasipama vairama kioo ari voovau rapugiaa yoketaama
kioo vairavai. 8 Vauduu tee na vaa tauraa mmata nnauvaa taivo neetama
aakiaivaki oro tee kutaavaivee tiravai. 9 Yisuuva putuuvakidiri kava
diitaanara kuaivaa nnaaru Anutuuqaa yanaivaki roo kua fafaaraivo tuuvaa
ta homo ivaara kumimakama iikiaunnavai. 10 Ta ivaa teeda pikiada kava
vara ranada titi nnaukira nniravai.

YisuuvaMakataraa gioonnaMariaanna avuuvau kooyaa diravai
(Matai 28:9-10;Marakaa 16:9-11)

11 Ta ngiaannaduu Mariaava mmata nnau mmaanaivau dioo vainno
rateeravai. Ratoo varioo kookama kioo aakiaivaki taanee kiaa tooduu
12 aangeraivaitana poosa buruqa uyuuvaitana Yisuunna nnabaivaa yapa
kioovau hara kiada variravai. Vuaivo kieetaivaa yapa kioonningiaa
varuduu vuaivo yukuuvaa yapa kioonningiaa hara kioo variravai.

13 Ivaitanaano Mariaanna tunoo: Gioonna-o, e aaniira rataannannee?
tuduu rikioo ivo ivaitana sai tunoo: Vaa ni Udaangaivaa nnabaivaa iya
varada kuaavai. Iya yapa kiaipinnainni hama na tauvaara rataunoo, 14kiaa
kioo hanigia tooduu Yisuuva ivau dioo vauduu hama inna Yisuuvavee kiaa
arinaima teeravai. 15 Hama arinaima tooduu rikioo Yisuuva inna tunoo:
Gioonna-o, e aaniira rataannannee? A giaara buaakiannannee? tuduu
rikioo yaata utuoo tunoo: Aanna yatari mmoorira haitatuura vaidivoono
tinoo, kiaa inna kua sai tunoo: Ni vaidi-o, vaa eenoo inna varee viee
inna yapa kiaannaivaara ni giaa ni minai na viee inna varaanaravaivee,
16 tuduu rikioo Yisuuva inna sai tunoo: Mariaa-o, tuduu rikioo hanigia
inna too Eporai kuaivakidiri inna tunoo: Rovonii, tiravai. Ivo itaa kua tuu
kuaivaa oyaivo Vitaira-o, tiravai. 17Yisuuva gioonnaivaa tunoo: Hama na ni
Napoonnasi kavakuauvaara sani utukiee vakianee. Vieeni ngiaammuauya
niiyara kiaa mmiee kianee: Ni Napoova ngii Gioovavee. Ni Anutuuqo ngii
Anutuuqovee. Na kava innasi kuanaravee. Iya itaa kua kiaa mmianee,
18 tuduu rikiooMakataraa gioonnaMariaava vioo inna ngiaammuauya kiaa
mmioo tunoo: Vaa na Udaangaivaa tauvaivee, kiaa kioo iva tuu kuaivaa iya
kiaammiravai.

Yisuuva ari ngiaammuauyaata kooyaa kua tiravai
(Matai 28:16-20;Marakaa 16:14-18; Rukaaso 24:36-49)

19 Ii Sudaaqa suai ivaki heenauduu Yisuunna ngiaammuauya nnau
voovaki nuunaida vaidi Yutayaiyara aatuuda sipuuyauvaa rau kiooduu
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Yisuuva numa iya tammaivaki dioo vainno tunoo: Ausa nuufaivo ngiiiki
vakiaivee, 20 kiaa kioo ari yaakuuvaitanaata ari yaaneevaatama iya vi-
tairavai. 21 Vitauduu iya ngiari Udaangaivaa teeda sirigairavai. Sirigaida
varuduu Yisuuva keenaa iya tunoo: Ausa nuufaivo ngiiiki vakiaivee. Ni
Napoova ni titoneemana ngii titaunoo, 22kiaa kioo ari yaikiaivaa iyayaa fuu
tioo tunoo: Mmannasa Yoketaivaa varaatee. 23 Fai ngia vaidiiya mminnam-
minnaa maisaiyauvaara taikaivee tikio fai taikaanaravai. Fai ngia vaidi-
iyamminnamminnaamaisaiyauvaarammannammanna vakiaivee tikio fai
mmannammanna vainaravaivee, tiravai.

Tumaaso Yisuunna teeravai
24 Yisuunna ngiaammuau yaakuuvaitana yukukidi taarama

varuuyakidiri mmuaavai nnutuuvo Tumaaso vuai nnutuuvo Gaabivaano
Yisuuva nnuu suaivaki hama iya tasipama variravai. 25Hama iya tasipama
varuduu ari saiyaano inna kiaa mmida tunoo: Vaa ta Udaangaivaa
taunnanoo, tuduu rikioo Tumaaso iya tunoo: Fai na hama inna
yaakuuvaitana pirima hoo kuaruuvaitana tee hama na ni yaaku oopuuvaa
pirima kuaruuvaitanaki uyuee hama na ni yaakuuvaa inna yaaneevaki
uyuee fai hama na ivo diitainoo kiaivaara kutaavaivee tinaravaivee, tiravai.

26 Yapooma yaaku sai suaivai karasaidiri taaravooma suaivo taika
kiooduu Yisuunna ngiaammuauya keenaa nnauvaki varuduu Tumaaso iya
tasipama variravai. Varuduu vaa iya sipuuvaa rau kiooduaata Yisuuva kati
numa iya tasipama dioo vainno tunoo: Ausa nuufaivo ngiiiki vakiaivee,
27 kiaa kioo Tumaasaa tunoo: Ai yaaku oopuuvaa rooru aavau yapa kiee
ni yaakuuvaitana taanee. Ai yaakuuvaa rooru ni yaaneevaki yapaanee.
Sa taara yaata utirainna niiyara kutaavaivee kianee, 28 tuduu rikioo Tu-
maaso inna kua sai tunoo: Ni Udaangakuavee. Ni Anutuuqovee, 29 tuduu
rikioo Yisuuva inna sai tunoo: A vaa ni taannaivaara niiyara kutaavaivee
kiannanoo. Gioonna kiaapu hama ni taiya niiyara kutaavaivee kiaivaara
Anutuuqo iyara yoketainoo, tiravai.

Aa yanaa aavaa roo kua oyaivovee
30 Yisuuva ari vookara ari vookarau mmoori kaayauyauvaa ari ngiaam-

muauya avuuyauvunu uuduu teeravai. Iyauvaa mmuakiaayauvai hama
na aa yanaa aavau rauvai. Na vooyauvai nnaasu rauvai. 31 Anutuuqo
mmataama kioo vaidiivo Yisuuvavee. AnutuuqaaMmaapu tuanaivo Yisuu-
vavee. Ngia ivaara kutaavaivee kiaaraivaara na aa yanaa aavau Yisuuva uu
mmoori vooyauvai rauvai. Ngia itaama innara kutaavaivee kiaa kiada tu-
patupaa variraivaa varaaraivaaraataamana aa yanaa aavau ivo uummoori
vooyauvai rauvai.

21
Yisuuva ari ngiaammuauya avuuyauvunu kooyaa diravai

1 Yisuuva nnaagiai numa nnoori haruungaivaa nnutuuvo Tiperiaa vaini-
ivau ngioo kava vooneetu ari mmammaivaa kooyaa ari ngiaammuauya
vitauduu inna teeravai. Ivo ataamaarimmammaivaa iya vitauduu teeravai.
2Ari ngiaammuauvoovai SimoonoPetorooso ari seenangiaammuauvoovai
Tumaasootama ivaki variravai. Gioonna kiaapuuya innara Gaabi-o, tira
vaidivai. Ngiaammuau voovai Nataneerootama variravai. Ivo Karirayaa
ivaki vau yoosinna voovai nnutuuvo Kenaa ivakinnaa vaidivai. Sevetainna
mmaapuuvaitanootama seena ngiaammuau taaravaitanootama ivaki nuu-
naida variravai. 3 Varuduu Simoono Petorooso iya kiaa mmioo tunoo: Na
tavau varaanara kuanaravee, tuduu rikiada iya inna kiaa mmida tunoo:
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Fai teetaatama kuaaravee, kiaa kiada vida kanuuvaa varada ivaki karada
heenagieena tavaura puridada hama tavau voovai vareeravai. 4 Hama
varooduu rikioo suaivo reera kioovakinnaigiataa Yisuuva nnoori haruunga
siriivau dioo vauduu hama ari ngiaammuauya arinaima inna teeravai.
5 Hama inna arinaima tooduu rikioo Yisuuva iyara aayanna roo tunoo:
Ngiaammuauso, vaa ngia tavau vooyauvai varadannee? tuduu rikiada
iya inna kuaivaa sai tunoo: Ai, hameeta ta tavau voovai varaunnanoo,
6 tuduu rikioo Yisuuva iya sai tunoo: Ngia utua vaaheevaa vara kanuuvaa
sainai yaaku yaadudainningiaa kagaari kiada fai ngia tavau vooyauvai
varaaravaivee, tuduu rikiada iya utua vaaheevaa vara iva tuupinnain-
ningiaa kagaari kiooduu tavauyauvo utua vaaheevaki nnida vidada suvuai
kiada vauduu iya hama yopeema vaaheevaa utu raririima rada kanuuvaki
yapeeravai. 7 Iya vaaheevaa utu raririida varuduu Yisuuva niiyarammudu-
uya rira ngiaammuauvo neenoo Petoroosaa kiaanoo: Inna Udaangaivovee,
tuduu Simoono Petorooso Udaangavee tuu kuaivaa rikioo ivo taguaada
dioo vauvaara ari yaapa varaayaa diaivaa ariiyaa rau varoo nnooriivaki
suairoommu kioo viravai. 8Vuduu ari saido kanuuvaa varada siriivau vida
vaaheevaa aakiaivaki kaayau tavauyauvo suvuai kioo vauyauvaautu rariri-
ima rada viravai. Hama iya ngieera nnoori vuutaivaki variravai. Iya nnoori
siri vainiivau variravai. 9 Iya kanuuvakidiri vida siriivau reemi rada dida
vaida tooduu ikia hauru toovo iya too vauduu tavauvoota bereetaivootama
ivau vairavai. 10 Vauduu Yisuuva iya tunoo: Ngia aa ikiataa varaa tavau
vooyauvai varada ngiatee, 11 tuduu Simoono Petorooso kanuuvau karoo
vaaheevaa aakiaivaki kaayau tavau pinaiyauvo suvuai kioo vauyauvaa utu
raririimaroonumasiriivauyapakieeravai. Yapakiooduuyaaku sai vaidivai
karasaidiri taara vaidivaitana yuku yaaku taika kioo vo vaidivai yaakuuvai-
tana yukukidiri taaravooma (153) tavauyauvo vaaheevaki vairavai. Kaayau
tavauyauvo itaama vauduaata hama vaaheevo tavarateeravai. 12 Yisuuva
iya tunoo: Numa nnaatee, tuduu rikiada vaa iya arinaima inna teeda yaata
utida tunoo: Ti Udaangaivovee, tuuvaara iya aatuuda hama inna yaparaida
tunoo: A gioononnee? tiravai. 13 Yisuuva oo bereetaivaa habati kioo iya
mmioo tavauyauvaatama habati kioo iyammiravai.

14 Yisuuva putuuvakidiri diitoo nuainno varioo ari ngiaammuauya avu-
uyauvunu tauraa taaraneetu iya too ii suai tavau hudoo suai ivaki kava
nnaagiai vooneetu iya teeravai.

Yisuuva Petoroosaata kua tiravai
15 Iya yeennaiyauvaa nnaa taika kiooduu Yisuuva Simoono Petoroosaa

tunoo: Simoono, Yuvuaanaa mmaapukuavee. A niiyara mmuduuya ru-
annaivoono aa i seena aaya niiyara mmuduuya riraivaa yaatarainnee?
tuduu rikioo inna sai tunoo: Yo, Udaanga-o, na aiyara mmuduuya ruauvaa
vaa a tee rikiaannanoo, tuduu rikioo Yisuuva inna kuaivaa sai tunoo: Ni
puara sipisiipa nnaakaraiya yeennaiyauvaa mmianee, 16 kiaa kioo kava
vooneetu inna tunoo: Simoono, Yuvuaanaa mmaapukuavee. A niiyara
mmuduuya ruannannee? tuduu rikioo inna sai tunoo: Yo, Udaanga-o, na
aiyara mmuduuya ruauvaa vaa a tee rikiaannanoo, tuduu rikioo Yisuuva
inna kuaivaa sai tunoo: Ni puara sipisiipaiyara haitatuukianee, 17 kiaa kioo
kava nnaagiai vooneetu inna tunoo: Simoono, Yuvuaanaa mmaapukuavee.
A niiyara mmuduuya ruannannee? tiravai. Yisuuva itaama taaravooma-
neetu Petoroosaa tunoo: A niiyara mmuduuya ruannannee? tuuvaara
Petorooso ausa mmuaararainno inna sai tunoo: Udaanga-o, mmuakiaa
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mmoori aataruuvaa vaa a tee rikiaannanoo. Na aiyara mmuduuya ruau-
vaaraatama vaa a tee rikiaannanoo, tuduu rikioo Yisuuva inna kuaivaa
sai tunoo: Ni puara sipisiipaiya yeennaiyauvaa mmianee. 18 Na kua ku-
taavai i kiaa i mmiaunoo. A vaidi karaasavai varianna suaivaki ai uyira
rairaiyauvaa eenoo uyuee rainna ee yaata utuanna aataruuvau kuannavai.
Fai yapooma a ngiaabai kiee variee i yaakuuvaitana raduda kiee varino
vaidi voovoono i uyira rairaiyauvaa aiyaa uyu rau kioo i vitoo hama a
kuanee kianna aataruuvau kuanaravaivee, tiravai. 19 Vaidiiya Petoroosaa
ruputikio Anutuuqaara ari vookaraama putinaraivaara Yisuuva itaa kua
tiravai. Petorooso putinaraivaa gioonna kiaapuuya teeda Anutuuqaara kua
yoketaivaa kiaaraivaara itaa kua tiravai. Yisuuva Petoroosaa tunoo: Ni
nnaagiai ngianee, tiravai.

Yisuuva niiyara kua tiravai
20Kiaa kioo vuduu Yisuuva niiyara mmuduuya rira ngiaammuauvo nee-

tama iya nnaagiai nniravai. Tauraa ta yeenna nneera suaivaki neenoo
Yisuunna rainnaa utuee inna kiaanoo: I nnammutuaiya i vitainara vaidiivo
gioononnee? kiaivoono na iya nnaagiai nniravai. 21Na iya nnaagiai ngiee
variaaduu too Petorooso hanigia ni too niiyara Yisuunna tunoo: Udaanga-
o, aa vaidi aavaara a dataakuainna kiannannee? 22 tuduu rikioo Yisuuva
inna sai tunoo: Fai na innara tinara: Ivo varinanai fai na kava vara ranee
mmatayaa tiinaravaivee, tinara kuaivo mo datainnee? E aaniivaara ivaara
yaata utuannannee? Hama ainivai. Eenoo ni nnaagiai ngianee, tiravai.
23 Ivo itaa kua tuu kuaivaara inna nnaagiai nuairaiya rikiada tunoo: Ivo
tinoo: Ii vaidi ivo hamaputinaravaivee, tiivaivee. Iya itaa kua tiravai. Hama
Yisuuva tunoo: Hama ivo putinaravaivee, tiravai. Ivo tunoo: Fai na innara
tinara: Ivo varinanai fai na kava vara ranee tiinaravaivee, tinara kuaivomo
datainnee? E aaniivaara ivaara yaata utuannannee? Hama ainivaivee. Ivo
itaa kua tiravai.

24 Ii vaidi ivaara iya itaa kua tuuvo neenoovee. Na ii kua mmayaaya
iyauvaa tiee variee fafaara raunoo. Vaa ta rikiaunnavai. Neenoo kua kutaa
tira vaidivai variaunoo.

Yuvuaano kuaivaa raa taikeeravai
25 Yisuuva uu mmooriivo kaayauma vauduu na vooyauvaara nnaasu

fafaara rauvai. Na yaata utuaunoo. Fai vaidiiya Yisuuva uu mmoori
mmuakiaayauvai mmuaavai mmuaavai fafaara reekio ii yanaa iyauvaa
mmatayaa yapaarammaataiyauvo hameetainaravaivee.
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Kua varada nuaira Aposoroo vaidiiya
iirammayaayavai

Kua varada nuaira Aposoroo vaidiiya iira mmayaayaivaa Rukaaso fafaara
reeravai. Ivo aa yanaa Aposoroo yanaa aavaa roo vaa Yisuunna mmayaaya
ari tauraa roovakidiriaatama vooyauvai aavaki reeravai.
Aa yanaa aavaki vai kuaivo ataama vaivai. Yisuunna nnaagiai nuauya

MmannasaYoketaivo iya tasipooduu iyammayaayayoketaivaavaradatauraa
Yerusareemaiya kiaa mmida Yutayaa mmataivaki varuuyaatama Samari-
aivaki varuuyaatammuakiaammatavau varuuyaatama kiaammiravai. Tau-
raa tuanaa Yutayaa gioonna kiaapu vooyananaa ausa hanigiooduu iya
nnaagiai ngiari voopinnaiya vo mmata vo mmata varuu vooyaatama ausa
hanigieeravai.

1 Boo Tioopiri-o, ni yanaa tauraivau Yisuuva mmuakiaa mmooriyau-
vai tauraa uuyauvaatama mmuakiaa kua ti kiaa ti mmuuyauvaatama na
fafaara reeravai. Yisuuva toosa hara kioo uu mmooriivaaraatama iima roo
vioo vioo 2 nnaagiai Anutuuqo inna vitoo ngiau aapu vuuvaaraatama na
fafaara reeravai. Yisuuvahomommatayaa varuu suaivakiMmannasa Yoke-
taivaa yaagueeqaivo inna tasipooduuari kua kutaivaa varadanuauvaidiiya
ngiari mmooriiyauvaa iikiateera kuaivaa iya kiaa mmiravai. 3 Yisuuva ari
putuuvakidiri kava diitoo varioo taara vaidivaitana yuku yaaku taika kioo
(40) suaivakinuainnovariooari kuavaradanuauvaidiiyaarimmammaivaa
kaayauneetukooyaa iyavitairavai. Fai iyakiaara: KutaaYisuuvakavadiitoo
hara kioo varinoo, kiaaraivaara ivo ari mmammaivaa iya vitairavai. Ivo
nuainno varioo ari mmammaivaa iya vitau suaivaki ivo Anutuuqo gioonna
kiaapuuyara diraivaara iyaata kua tiravai. 4Vo suai voovaki iyammuaavau
nuunama varida yeenna nneeda varuduu too Yisuuva iya tasipama varioo
iya kiaa mmioo tunoo: Sa Yerusareema pikiada kuatee. Aavaki varida
ni Napoova kua kiaa teerama kioo kati ngii minara tuu mminnaivaara
faannakiatee. Vaa na ivaara ngii giaa ngii miravai. 5 Yuvuaano mmanna
nnooriivaadiri ngii apiravai. Fai kiisa suai Mmannasa Yoketaivoono nnoori
apiraivaa roosiima ngiiiki tiinaravaivee, tiravai.

Anutuuqo Yisuunna vitoo ngiau aapu viravai
6 Kava vo suai voovaki iya nuunaida varuduu too Yisuuva iya tasipama

varuduu iya inna yaparaida tunoo: Nnaaru ta Isarairaa gioonna kiaapuuya
ta titiiyara haitatuuda yoketaama variaannaneema aanna a makee tiiyara
itaama dinarannee? A itaama diee ngiari voopinnaiya ti haitatuukiaiya
yaataree tiiyara dinarannee? 7 tuduu rikioo ivo iya sai tunoo: Vaa ni
Napoova ari iikiatai suaivaa mmataama kiaivai. Fai hama ivo ivaara ngii
giaa ngii minai ngia hama ivaara rikiaaravee. Aa kua aavaa na ngii giaa
ngii minai fai ngia rikiaaravee. 8 Mmannasa Yoketaivo ngiiiyaa tiino too
inna yaagueeqaivo ngii suvuainaravai. Ngii suvuau kinai ngia niiyaraata
ni mmayaayaivaaraatama Yerusareema gioonna kiaapuuya kiaa mmida
mmuakiaa gioonna kiaapu Yutayaiyaata Samariaiyaatama kiaa mmida vo
yoosinna vo yoosinna suai raari reeraipinnai suai haatapeeraipinnai tooya
sai tooya sainai ngieera variaiyaatama kiaammiaaravaivee, tiravai.

9 Ivo itaa kua kiaa taika kiooduu rikiada iya inna teeda vauduu Anutuuqo
ngiau aapu inna vitoo vuduu namaivo inna rummua apu kiooduu iya hama
inna teeravai.
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10 Iya ngiau aapu Yisuuva vuuvaki homo puaisakama teeda vauduu vaidi
taaravaitanammammayaauyiranapoosakuauvaitanauyukioovaitanaaki-
airaama iya vainiivau dida vaida 11 tunoo: Vaidi Karirayaayaso, ngia aaniira
aavaki dida vaida mmannammanna ngiau aapu teeda nnaasu vakiaannee?
Aa ngia taavo Anutuuqo Yisuunna vitoo ngiau aapu kuaineema fai kava
mmuaikaraama tiinaravaivee, tiravai.

Yutaasaammaata varaanaraivaa
mmataama kieeravai

12 Ivaitana itaa kua kiaa kiooduu Yisuunna kua varada nuairaiya taapi
Oriveeta Yerusareema mmatama vauvakidiri pikiada Yerusareema kava
vara ranada viravai. 13 Vida ivaki ngiari varira nnauvaa veraayaa vau
terenaivau vau nnauvaki viravai. Ivaki vida varuuya nnutuuyauvo ataama
vairavai. Voovai nnutuuvo Petorooso voovai nnutuuvo Yuvuaano voovai
nnutuuvo Yakoopo voovai nnutuuvo Adiriaaso voovai nnutuuvo Piriipo
voovai nnutuuvo Tumaaso voovai nnutuuvo Batoromaiva voovai nnutuuvo
Mataiva voovai Arapainna mmaapuuvaa nnutuuvo Yakoopo voovai vaidi
voovoono inna mmataivaa varoovaara kaayau rapira vaidiivaa nnutuuvo
Simoono voovai Yakoopaa mmaapuuvaa nnutuuvo Yutaasovee. 14 Iyaano
mmuaavau nuunaida mmuaavaugiataama makemakee yaaku vareeravai.
Gioonna vooyaatamaYisuunna kaanoMariaavaata Yisuunna kataidootama
iya tasipama nuunaida yaaku vareeravai.

15 Ii suai ivaki kaayau gioonna kiaapu yaaku saivai sainaidiri mmuaa
vaidivai yuku yaaku taika kioo (120) gioonna kiaapuuya Yisuunnara ku-
taavaivee tuuya nuunaida varuduu iyakidiri Petorooso diitoo iya avuu-
vau dioo vainno tunoo: 16 Ni seenayaso, nnaaru Mmannasa Yoketaivoono
ti rubuungaa Davuitiinna yaataivaki kiaa mmuu kuaivaa Anutuuqaa
yanaivau fafaara raa kioovo vaivai. Yutaaso kooyaa Yisuunna ari nnam-
mutuaiya inna vitainai teeda iya inna utuaara kuaivaa fafaara raa kioovo
vauvaa kaanaivo vaa vairavai. 17Vaa tauraa Yisuuva Yutaasaa mmataama
kiooduu ti tasipamammoori varoo ti tasipama nuairavai.

18 Yutaaso ari mmoori maisaivaa irisai sikau varoovaadiri mmata
voovaarayookaamakioo ivakimaisamaputuoovauduu innaausaivo rusitia
roo vuduu inna naaraivo mmaanai tioo viravai. 19 Tioo vuduu mmuakiaa
gioonna kiaapu Yerusareema varuuya rikiada ngiari kua tuanaivakidiri
mmataivaa nnutuuvaa tunoo: Akeredamavee, tiravai. Ii nnutu ivaa oyaivo
tunoo: Kiauvo vau sikauvaadiri yookaama kieerammatavaivee, tiravai.

20Anutuuqaa kua yanaa voovai nnutuuvo Saama ivaki vai kuaivo vainno
tinoo:

Inna nnauvommanna nnauvai vakiaivee.
Sa vaidi voovoono ivaki variaivee, tiivai.

Kua fafaara voovai vainno tinoo:
Kii ari vo vaidi voovoono
ari mmoori vareerammaataivaa varaivee, tiivai.

21-22Kua fafaaraivoono itaa kua tiivaara kii ta vo vaidi voovai mmataama
kikio inna mmaataivaa varoo ti tasipama ti Udaanga Yisuuva kava diitoo
kuaivaara gioonna kiaapuuya kiaa mmiaivee. Mmuakiaa suai Yisuuva ti
tasipama vioo ngioonno varuu suaivaki ti tasipama nuaira vaidi voovoono
inna mmaataivaa varaivee. Yuvuaano gioonna kiaapuuya nnoori apuu
suaivakidiri vioo vioo tuma Anutuuqo Yisuunna vitoo ngiau aapu vuu
suaivakiaatama ivootama ti tasipama nuairaivoono Yutaasaa mmaataivaa
varaivee. 23 Petorooso itaa kua tuduu rikiada gioonna kiaapuuya taara
vaidivaitana nnutuuvaitana tiravai. Vaidi voovai nnutuuvaa Yoosiipo tira-
vai. Inna nnutu voovai Parasaapo vauduu voovai Yusutuuva vairavai.
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Iya vuai vaidiivaa nnutuuvaa Matiaavavee tiravai. 24 Iya vaidiivaitana
nnutuuvaitana kiaa taika kiada yaaku varada tunoo: Udaanga-o, vaa a
mmuakiaa gioonna kiaapuuya ausa vuatinniiyauvaa taa taika kiaannanoo.
Itaama vaikiai aa taara vaidi aavaitana a tee a mmataama kiaanna voovai
ti vitaakianee. 25 Ti vitainai ta teekio rikioo fai ivo vaidi aposoroo Yu-
taasaa mmaataivaa varoo inna mmooriivaa varaanaravai. Vaa Yutaaso ari
mmooriivaa pikioo ari uu aataruuvaa irisaivaki viravaivee. 26 Iya itaa kua
kiaa yaaku vara taika kiada vaidiivaitana nnutuuvaitana kooyaa vauduu
rikiada iya vaidi nnutu vau sikauvaitana tooriivaki uyu kiada fuarau kiada
tooduu Matiaasaa nnutuuvo kooyaa vairavai. Vauduu ivo Yisuunna kua
varada nuaira vaidi aposorooya yaakuuvaitana yukukidiri mmuaavai tasi-
pama nuairavai.

2
Mmannasa Yoketaivo tiiravaivee

1Yutayaiya nnaagiai buusa nneera suaivaa nnutuuvo Pedikoosa suaivaki
gioonna kiaapu mmuakiaaya Yisuunnara kutaavaivee tiraiya nuunaida
mmuaavau variravai. 2Varuduu akiairauduu ngiau aapuuvakidiri akuaivo
pinaa akuavai tuoo yuunna yaamuruka akua roosiima kiaa roo tuoo iya
varuu nnauvaa aakiaivaki vioo pinaa akuavai tuoo varuduu 3 gioonna
kiaapuuya tooduu ikia hauruuvaa roosiima raubiriinno mmuakiaa ivaki
varuuyayaa vairavai. 4Vauduu Mmannasa Yoketaivo iya aakiaiyauvaki su-
vuainnoMmannasaivo iya avaiyauvaa tasipooduuari vokuavokuaiyauvaa
hama tauraa rikiooyauvakidiri tiravai.

5 Itaama uu suaivaki Yutayaa vaidi vooya mmuakiaa vo mmata vo
mmata varuuya kati ngiari tinniyaadiri Anutuuqaara yaata utira vaidi-
iya numa Yerusareema variravai. 6 Kaayau gioonna kiaapuuya ivaki
varida rikiooduu akua pinaivo vuduu rikiada nnida nuunaida rikiooduu
Yisuunnara kutaavaivee tira gioonna kiaapu mmuakiaaya iya mmuaavai
mmuaavai ngiari kua tuanaa vo kua vo kuaiyauvakidiri tuuyauvaara iya
pinaama nnikiarairavai. 7 Iya nnikiaraida yaaku vuatavuataida tunoo: Mo
aa kua kiaa gioonna kiaapu aaya Karirayaa diaa gioonna kiaapuyavee.
8 Mo iya dataama kiadaida kuaivaa kiaani ta rikiaunnano vo kua vo
kuaiyauvo ti kua tuanaayauvai vainnee? 9Mo ta mmuakiaaya vommata vo
mmataivakidiri ngiaunnavai. Ta Parataadiri ngiaunnaiyaata ta Meteediri
ngiaunnaiyaatama ta Iramitiidiri ngiaunnaiyaata ta Mesopotamiaadiri
ngiaunnaiyaatama taYutayaadiringiaunnaiyaata taKapatokiaadiringiaun-
naiyaatama ta Podoodiri ngiaunnaiyaata ta Asiaadiri ngiaunnaiyaatama
10 ta Purukiaadiri ngiaunnaiyaata ta Paburiaadiri ngiaunnaiyaatama ta Iyi-
ipadiri ngiaunnaiyaata ta Kureena yoosinna vainima nnutuuvo Ripuaadiri
ngiaunnaiyaatama ta Rooma yoosinnaivau variaunnaiyaatama ngiaun-
navai. 11 Ta Roomadiri ngiaunna vooya vaidi Yutayaa tuanaiyaata ta
vooya voopinnaa kumimakaiya hanigiada Yutayaiya aataruuvau kuaun-
naiyaatama ngiaunnavai. Ta Kereteediri ngiaunnaiyaatama ta Arapiaadiri
ngiaunnaiyaatama ngiaunnavai. Nnida ta mmuakiaaya rikiaunnani iya vo
kua vo kuaiyauvaa kiaiyauvo ti kua tuanaayauvaida kiaanoo. Anutuuqo
ari vookara ari vookarai mmooriiyauvaa iivaaraida iya ti kuaiyauvakidiri
kiaanoo, 12 kiaa kiada varida pinaama nnikiaraida kaayau kumimakaida
varida ngiari yapara ngiari yaparaida tunoo: Mo oyaivo dataamainno vain-
nee? tiravai. 13 Tuduu rikiada vooyaano Yisuunnara kutaavaivee tuuyara
raida tunoo: Iya kapikarai nnooriivaa nnaa kiada kumimakaida varidaida
itaa kua kiaanoo, tiravai.
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Petorooso kuammayaayaivaa tiravai
14 Tuduu rikioo Petorooso ari seena vaidi kua kutaivaa varada nu-

airaiyaatama diitoo iya vuutaivaki dioo vainno kuaivaa kaayau gioonna
kiaapunuunauyakipinaamakuaivaa tioo tunoo: Ni seenaYutayaiyaatangia
Yerusareema variaiyaatama ni kuaivaa rikiaatee. Aa na kua tinara aavaa
tuqinnama rikiaatee. 15 Aa ta aavau diaunnaiyara ngia tiiyara yaata utida
kiaanoo: Vaa kapikarai nnooriivaa nnaa kiada kumimakakiaanoo. Ngia
itaa kua kiaa kua ivo inna unnakuavaida kiaanoo. Aannamakee suaivo iki-
atainno nninoo. Hama kapikarai nnooriivaa nnaa suaivo nniivaaraida ngia
unnakuaida kiaanoo. 16Nnaaruaa vaidi forofetaivaannutuuvoYuvueero aa
ta makee iikiaunna kua aavaara tunoo:

17Anutuuqo tinoo:
Fai suai nnaagiaiyauvaki na ataama iinaravaivee.
Fai na ni Mmannasa Yoketaivaa
mmuakiaa gioonna kiaapuuya
kaayaumamminaravai.
Mminai fai ngii raunnammaapuuya ni kuaivaa
kooyaa forofetaiya roosiima kiaammiaaravai.
Fai vaidi karaasaiya
ngiari avu tinniiyauvo hanigianai
ari vookarai aataruuyauvaa teekiai
yokovaiya ruvuaataiyauvaa taaravaivee.

18Kutaa, fai ii suai ivaki
na ni mmoori vareera kiaatanna ngiaammuauya
ni Mmannasa Yoketaivaamminai teeda
fai iyaatama ni kuaivaa kooyaa kiaaravaivee.

19Fai na ngiau aapu ari vookara
ari vookarai mmooriiyauvaa iina
mmataivaunnaata iinai taaravai.
Fai na iino too kiauvootama ikiaivoota
kaayau kioosuuvootama vainaravaivee.

20Fai suaivo upisiino
kuraagaivo kiau roosiima kookee kuainaravai.
Aamminnaa aayauvaa na tauraa iino too
nnaagiai na Udaangaivaa
ni suai pinaa ari vookaraivo nninaravaivee.

21 Ii suai ivo nnino too
fai gioonna kiaapu voovoono
na Udaangaivaa niiyara aayanna tinai
fai na inna vitee
yoketaivau yapaanaravaivee, tiivaivee.

Forofetaa Yuvueero itaa kua tiravai.
22 Ngia vaidi Isarairaayaso, aa kua aavaa rikiaatee. Vaa ngiengieenoo

ivaa rikiada taavai. Yisuuva Nasareeta diaa vaidivai Anutuuqo ari yaaguee-
qaivaa innammuduu ivo Anutuuqaammoori ari vookara ari vookarauyau-
vaa ngii avuuyauvunu iinno Anutuuqo inna mmuduu uu mmooriivaa
kooyaa ngii vitairavai. 23Vaidi vooyaano Yisuunna vitada ngii muduu ngia
inna ruputuateera ee-oo tida vaidi maisaiyammuduu iya inna vitada yatari
sagaivau haara kieeravai. Vaa Anutuuqo mmuaanaa tauraa ivaara yaata
utuoo teerama kieeravai. 24 Ngia itaama inna ruputu kiooduu Anutuuqo
putuuvakidiri inna tuduu kava diiteeravai. Anutuuqo tuduu mmamma
nniitareeraivaata putiraivaatama pikioo kava diiteeravai. Putiraivo hama



Aposoroo 2:25 250 Aposoroo 2:36

yopeema innapuaisautuuvaarakavadiiteeravai. 25NnaaruaavaidiDavuiti-
ivaano Yisuuva Anutuuqaata kua tuu kuaivaa tunoo:

Na tauko ni Udaangaivo
tupatupaa ni tasipama varivai.
Gioonna kiaapuuyamaisa mmooriiyauvaa
sa ni iikiateeraivaara
ivo ni yaaku yaadudainningiaa ni vainima varivai.

26-27 Ivaara ni ausaivo yoketaikiai
na sirigaira kuaivaa kiaunoo.
Vaidiiya putida oro varira yoosinnaivaki
fai a hama ni vaidi kaanaivaa pikiee kuanaravai.
Na aiyarammuduuya ruee
i mmoori vareera ngiaammuauvaa
fai a hama ni pikinai
na ivaki vaina uudainaravai.
Ivaara na vaidivai na putinaraivaara
hama yaata utirainna
na kava diitaanaraivaara
fai na faannaina varinaravaivee.

28Vaa a tupatupaa varira aataruuvaa
ni vitaakiannavai.
Fai na i tasipama varino
ni ausaivo kaayauma yoketainai
na sirigainaravaivee.

Yisuuva itaa kua tuuvaa Davuitiivaano tiravai.
29Petorooso itaa kua kiaa kioo kava tunoo: Ni seenayaso, na ti rubuungaa

Davuitiinnara kutaa kuavai kooyaa ngii giaa ngii minaravee. Ivo putuduu
vaidiiya inna hau kieeravai. Aanna makee inna mmata nnauvo homo aa
vainoo. 30 Ivoono forofetaa vaidivai varioo Anutuuqo kua kiaa teerama kioo
kuaivaa yaagueeqa kuaivaa tasipama tuuvaa rikieeravai. Anutuuqoono
Davuitiinna oyaivakidiri diitaanaraivaa fai Davuitiinna roosiima kieetavai
yapaanaraivaara kua yeena rau kieeravai. 31 Kua yeena rau kiooduu
Davuitiiva Anutuuqo nnaagiai iinaraivaa too Anutuuqo mmataama kioo
vaidiivo kava diitaanaraivaara tunoo:

Vaidiiya putida oro varira yoosinnaivaki
ivo hama inna vaidi kaanaivaa pikioo kuaivai.
Innammammaivo hama uudaivaivee.

Davuitiivaano itaa kua tiravai. 32Anutuuqo ii vaidi ivaa Yisuunnammata
nnauvakidiri tuduu kava diitooduu vaa ta mmuakiaaya teeravai. 33Tooduu
Anutuuqo inna vitoo ngiau aapu ari yaaku yaadudainningiaa yapa kioo
Mmannasa Yoketaivaa innammiravai. Ari Koova vaa kua kiaa teerama kioo
kuaivaa iinno ari Mmannasa Yoketaivaa inna mmuduu vareeravai. Aanna
makee ngia taivoota ngia rikiaivootama inna Yisuuvaano tuduu tiiravai.
34Davuitiiva ariinoo hama ngiau aapu virainno tunoo:

Udaanga Anutuuqo ni Udaangaivaa tunoo:
A ni yaaku yaadudainningiaa
vaidi nnoonnavai varianee.

35Varia ree vinanai na tinai
a ai nnammutuaiya yaatara kiaanaravaivee.

Davuitiiva itaa kua tiravai.
36 Aa kua aavaa ta mmuakiaa gioonna kiaapu Isarairaiya tuqinnama

rikiaaravai. Ii vaidi ivaa Yisuunna ngia yatari sagaivau haara kioo ivaa
Anutuuqoono tikio rikioo ivo Anutuuqommataama kioo vaidivai varioo ivo
ti Udaangavai varinoo.
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37 Petorooso itaa kua kiaa taika kiooduu gioonna kiaapuuya rikiooduu
iya ausaiyauvo kaayauma mmuaararooduu pinaama iya yaata utida
Petoroosaata inna seena vaidi aposorooyaatama tunoo: Ti seenayaso, fai ta
dataakiaarannee? 38 tuduu rikioo Petorooso iya sai tunoo: Anutuuqo ngii
mminnamminnaamaisaiyauvaa rugaanaraivaarangiengieenoommuaavai
mmuaavai ngiingii mminnamminnaa maisaiyauvaa pikiada hanigiaatee.
Hanigiada Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee kiaa kiada nnooriivaa varaatee.
Fai ngia itaama iikio rikioo fai Anutuuqo Mmannasa Yoketaivaa kati ngii
minaravai. 39 Nnaaru Anutuuqo ivaara ari kuaivaa ngiiiyaraatama ngii
nnaakaraiyaraatama mmuakiaa vo yoosinna vo yoosinna variaiyaraatama
kua kiaa teerama kieeravai. Mmuakiaa gioonna kiaapuuya ti Udaanga Anu-
tuuqo niisi ngiateera tiraiyara ivo ari kuaivaa kiaa teerama kieeravaivee,
tiravai.

40 Petorooso kaayau ari vo kua vo kuaiyauvaatama vara nuunama kioo
iya kiaa mmioo yamaa kua yamaa kua iya kiaa mmioo tunoo: Aanna
makee koonnama variaa gioonna kiaapuuya ngiari irisai maisaiyauvo
vainaravai. Ngiengieenoo ngiingii aataru maisaiyauvaa pikiada iya irisai
maisaiyauvaa varaaraivaa sa ngieeta varaatee, 41 tuduu rikiada kaayau
gioonnakiaapu inna kuaivaara kutaavaivee tuuyannooriivaa vareeravai. Ii
suai ivaki kaayau gioonna kiaapuuya (3000) Yisuunnara kutaavaivee tuuya
tauraanaiya tasipama nuunama variravai. 42 Varida iya mmuakiaa suai
vaidi aposorooya tasipama varida iya kuaivaa rikiada iya tasipama yeenna
nneeda varida iyaatama yaaku vareeravai.

Gioonna kiaapu vaa ausa hanigiooya ataama variravai
43 Anutuuqoono tuduu rikiada vaidi aposorooya kaayau ari vookara ari

vookaraummooriiyauvaa uuduu rikiada gioonna kiaapuuya kaayau ngiari
vo vuayaata rikiada variravai. 44 Varuduu Yisuunnara kutaavaivee tu-
uya mmuaavau nuunama vaidi aposorooya tasipama varida ngiari hoona-
haanaiyauvaammuaavaunuunamayapakiadangiarimmungiarimmuuda
variravai. 45Varida ngiarimmataivaatama ngiari hoonahaanaiyauvaatama
vaidi vooya mmi kiada irisai sikauyauvaa varada eyommaaya duuyama
mmiravai. Gioonna kiaapuuya hama iyasi mminnaa vooyauvai vauya
iya sikauyauvaa duuyama iya mmiravai. 46 Duuyama mmi kiada varida
mmuakiaa suai iya nuunaira nnau pinaivaki mmuaavau nuunama vari-
ravai. Vari kiada kava vara ranada nnida vo nnau vo nnauyauvaki vida
iya mmuaavau varida yeenna nneeda varuduu kaayau iya ausaiyauvo
sirigauduu hama ngiariiyara mannaka tiraida adida variravai. 47 Iya adida
varida Anutuuqaara kua yoketaivaa tida varuduu mmuakiaa gioonna ki-
aapuuya iya teeda iyara kua yoketaivaa tiravai. Tuduu rikioo mmuakiaa
suai Anutuuqo tuduu gioonna kiaapu vooya vaa ngiari ausaiyauvaa hanigia
kiada Yisuunnara kutaavaivee tuuya mmuaavau nuunama iya tasipama
variravai.

3
Petoroosooya Yuvuaanaya vaidi voovai tuqinneeravai

1 Yaaku vareera suai voovaki suaivo hanigiooduu Petoroosooya Yu-
vuaanaya nuunaira nnau pinaivakira viravai. 2 Vida tooduu vaidi nnaaru
ari kaanaa ausaivakidiri yukumaisau vaidiivaa vooya inna vitada nuunaira
nnau pinaivaa keegia voovai nnutuuvo Keegia Yoketaa ivaki yapa kiooduu
hara kioo varuuvo iya too vairavai. Vaidiiya mmuakiaa suai makemakee
inna vitada nnida nuunaira nnau pinaa oyaivaki yapa kiooduu varioo
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vaidiiyanuunairannaupinaivakivuuyasikaurangiaaru tioovariravai. 3 Ivo
ivau hara kioo varioo tooduu Petoroosooya Yuvuaanaya nuunaira nnau
pinaivaki kuaareekiaavuduu too sikaura ivaitanangiaaru tiravai. 4Ngiaaru
tuduu Petoroosooya Yuvuaanaya inna teeda nnaasu vaida Petoroosoono
tunoo: A reeri ti taanee, 5 tuduu ivaitana sikauyauvaa ni mmiaaravee
kiaa sai ivaitana too vairavai. 6 Too vauduu Petorooso tunoo: Hama na
sikaunnaatainoo. Niiki vaivaa fai na i mminaravai. Na vaidi Nasareeta
Yisuu Kirisiinna nnutuuvaa tinai inna yaagueeqaivaura diitee nookianee,
7 kiaa kioo inna yaaku yaadudaivau utuoo inna vararu utu saivaata inna
yuku ataiyauvo tadudoo yaagueeqauduu 8 rikioo nnikiarainno ngiau diitoo
nuairavai. Nuainno varioo nuunaira nnau pinaivaki ivaitana tasipama vioo
suaireera reerama roo nuainno varioo Anutuuqaara kua yoketaivaa kiaa
roo nuairavai. 9 Nuainno varioo Anutuuqaara kua yoketaivaa kiaa roo
nuauduu gioonna kiaapu mmuakiaaya inna teeda tunoo: 10Makemakee aa
vaidi aavonuunairannaupinaivaaKeegiaYoketaaoyaivakiharakioovarioo
vaidiiya sikaura ngiaaru tira vaidivaivee, kiaa kiada nnikiaraida ivo keenaa
nuauvaara yaaku vuatavuatairavai.

Petorooso nuunaira nnau pinaivaki mmayaayaivaa tiravai
11Yaakuvuatavuataida varuduuvaidi yukumaisauvaa tuqinnamakioovo

Petoroosaya Yuvuaanaya utu kioo vauduu gioonna kiaapu mmuakiaaya
ivaa teeda nnikiaraida seenada iyasi nnida nnau haayaivaa nnutuuvo
Soromoonaa Haaya ivaki nuunaida teeravai. 12 Tooduu iya nnuuvaa
Petorooso too iya tunoo: Gioonnakiaapu Isarairaayaso, ngiaaaniiraaavaara
nnikiaraida ti teeda nnaasu vakiaannee? Ta safuuma varida titi yaaguee-
qaivaudiri aa vaidi aavaa iikiaunnano diitoo nuaivaaraida ngia ti teeda
nnaasu vakiaannee? Ai hameetavee. 13 Ti rubuungainna Aaparahaamo
Isaako Yakoopainna Udaanga Anutuuqo ari mmoori vareera ngiaammuau-
vaa Yisuunna nnutuuvaa ngiau aapu yapa kiooduu ngia inna vitada vaidi
kieetaiyasi vuduuPiratuuso inna yaparainno innammaanai titaanaree kiaa
uuduu ngia Piratuusaa avuuvau innara ooqoo tiravai. 14Ngia vaidi yoketaa
tuanaa hama mminnamminnaa maisaatauvaara ooqoo tida vaidi maisaivo
vaidiiya ruputuduu putuuvoonommaanai kuaiveera Piratuusaa yaparaira-
vai. 15Gioonna kiaapuuya yoketaama varira aataruuvaa nakaaraivaa ngia
ruputuduu putuduu Anutuuqo iva putuuvakidiri inna tuduu diiteeravai.
Vaa ta ivaa teeda ivaara ngii giaa ngii miaunnanoo. 16 Aa ngia taa vaidi
aavo yuku maisauvaa tuqinnama kioovoono Yisuu Kirisiinna nnutuuvaara
kutaavaivee kiaa kioo diitoo yaagueeqama varivai. Vaa ngia inna teeda
rikiaavai. Ivo Yisuunnara kutaavaivee kiaa kioo diitoo yoketaama ari
vookaraama ngii avuuvau nuaivai.

17 Ni seenayaso, vaa na makee rikiaunoo. Ngieeta ngii kieetaiyaatama
hama Yisuunna arinaima teerama kiada maisa aataruuvaa inna iiravai.
18 Nnaaru Anutuuqo ari forofetaa mmuakiaaya kiaa mmioo tunoo: Fai na
mmataama kiaa vaidiivo fai mmamma nniitareeraivaa varaanaravaivee,
tuduu forofetaiya gioonna kiaapuuya kiaa mmuuvaugiataama kaanaivo
vairavai. 19 Itaama vaikiai Anutuuqo ngii mminnamminnaa maisaiyauvaa
rugaiveeraivaara ngiingii mminnamminnaa maisaiyauvaa pikiada hani-
giaatee. 20 Yaagueeqaivo Udaanga Anutuuqaasidiri tuoo ngiiisi vaino ngii
yoketaakiaiveeraivaara ngiingii mminnamminnaa maisaiyauvaa pikiada
hanigiaatee. Anutuuqovaangiiiyarammataamakioo vaidiivaaYisuuKirisi-
inna titano ngiiisi tiinaraivaara ngiingii mminnamminnaa maisaiyauvaa
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pikiada hanigiaatee. 21 Ivo ngiau aapu mmannammanna hara kioo var-
ioo suai nnaagiai Anutuuqo mmuakiaa mminnamminnaiyauvaa karaasa
iinara suaivaki fai kava tiinaravee. Nnaaru Anutuuqo ivaara ari forofetaa
yoketaiya kua kiaa teerama kioovaa iya kiaa mmuduu rikiada gioonna
kiaapuuya kiaa mmiravai. 22 Ari forofetaa voovai Musiiva tunoo: Ngii
Udaanga Anutuuqo ni titoneema fai ngiiini forofetaa voovai titano tiinar-
avai. Ivo fai ngii oyaivakidiri diitaanaravai. Diitanai ngia iva tii kua
mmuakiaavai rikiaatee. 23Gioonna kiaapu voovai ii forofetaa ivo tii kuaivaa
hama rikiai voovai fai Anutuuqo inna kuaivaa rikiaiyakidiri inna vitoo
voovau kioo inna ruputu kino putinaravaivee. Musiiva itaa kua tiravai.
24Mmuakiaa forofetaa Anutuuqaa kuaivaa kiaammiraiya Samueeraakidiri
ngioo ngioo inna nnaagiai varuu forofetaiyaatama aa ta variaunna suai
aavaara tiravai. 25Anutuuqo ari kua kutaivaa ngiiiyara ari forofetaiya kiaa
mmuuvaa ngieeta rikiada varaavai. Anutuuqo kua yeena rau kioo kuaivaa
ngii rubuungainna rikioovaa ngieeta rikiada varaavai. Nnaaru Anutu-
uqo Aaparahaamaa tunoo: Fai i sidinnaidiiyakidiri fai na tinai mmuakiaa
gioonna kiaapu mmatayaa variaiya yoketaama variaaravaivee. Anutuuqo
Aaparahaamaa itaa kua tiravai. 26 Ivaara Anutuuqo ari mmoori vareera
ngiaammuauvaa mmataama kioo ngiiiyarannaadee titooduu tiiravai. Ngi-
ingii mminnamminnaa maisaiyauvaa pikiada yoketaama variateeraivaara
inna titooduu tiiravaivee. Petorooso Isarairaiyaata kuaivaa itaa kua tiravai.

4
Vaidiiya kuaivaa Petoroosaya Yuvuaanayaki yapeeravai

1 Petoroosooya Yuvuaanaya gioonna kiaapuuya mmayaayaivaa kiaa
mmida varuduu Anutuuqaara kati puara hudeera vaidiiyaatama nuunaira
nnau pinaivaara dira vaidi kieetaivoota vaidi Satuukaiyaatama ivaitanaasi
nniravai. 2 Nnida ivaitanaara iya nnannateeravai. Yisuuva putuduu
Anutuuqo tuduu kava diitoo mmayaayaivaa ivaitana gioonna kiaapu-
uya kiaa mmuuvaara iya nnannateeravai. Yisuuva putuuvakidiri diitoo
mmayaayaivaa gioonna kiaapuuya rikiada yaata utida tunoo: Yisuuva vaa
diiteeravaara tida mmuakiaa gioonna kiaapu putuaiya fai diitaaravaivee,
tuuvaara iya nnannateeravai. 3 Iya nnannatooduu rikiada Petoroosaya
Yuvuaanayavitadakati oovi nnauvaki yapeeravai. Yapakiooduu iya tooduu
suaivo vaa haatapooduu rikiada ivaitanaaki kua yapaara suaivo hamee-
tauduu turauvee kiaa kiada kati oovi nnauvaki ivaitana yapa kieeravai.
4 IvaitanaYisuuvakavadiitoommayaayaivaa tuuvaavaakaayaugioonnaki-
aapuuya rikiada kutaavaivee kiaa kiada ngiari ausaiyauvaa hanigieeravai.
Hanigiooduu iya vaidiiya nnaasu yaaruduu kaayau (5000) variravai.

5Vauya patauduu Yutayaiya kieetaiyaatama yokovaiyaata kuammaanna
kiaa mmiraiyaatama Yerusareema nuunaida variravai. 6 Anutuuqaara
kati puara hudeera kieetaivaa nnutuuvo Anaasoota inna seena Kaya-
paavaatama Yuvuaanoota Aresadereevaatama Anutuuqaara kati puara
hudeera kieeta vaidiivaa kata vayaa vooyaatama iya tasipama nuunaida
variravai. 7Nuunaida varida Yisuunnakua varadanuairaivaitanaara tuduu
numa iya tammaivaki dida vauduu ivaitana yaparaida tunoo: Ngia dataama
kiada vaidi yukumaisauvaa tuqinneeravainnee? Datai yaagueeqavai ngiiisi
vainnee? Giaa nnutuvai ngia tuduunno inna tuqinneeravainnee? tiravai.

8 Tuduu rikioo Petoroosaa aakiaivaki Mmannasa Yoketaivo suvuauduu
rikioo iya kuaivaa sai tunoo: Isarairaa kieetaiyaata yokovaiyaatama ni
kuaivaa rikiaatee. 9 Vaidi yuku maisauvo kati ivo yoketaama hara kioo
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varioo nuaivaaraida ngia ti yaparakiaannee? Ivo dataama kioo safuuma
itaama variivaaraida ngia ivaaraida ti yaparakiaannee? 10 Mo fai ngia
kutaa tuanaa ivaara ti yaparaida ngia mmuakiaayaata mmuakiaa Isarairaa
gioonna kiaapuuyaatama aa kua aavaa rikiaaravai. Nasareeta diaa vaidi
Yisuu Kirisiinna ngia yatari sagaivau haara kioovaa Anutuuqo tuduu kava
diitoovaa nnutuuvaa kiaannaduu inna yaagueeqaivaura aa vaidi yuku
maisa aavo diiteeravai. Diitoovoono aa ivo ngii avuuyauvunu dioo vaikio
inna yukuuvo yoketainoo. 11Anutuuqaa kua fafaara voovai vainno Yisuun-
nara tunoo:

Ngia vaidiiya sikau nnau heekeeraiyaano
sikau voovai teeda
maisavaivee kiaa kiada pikiaavai.
Yaagueeqa yatariivaa pupukiaivaammaara
hara kiaa kuabaivaa roosiima
ii sikau ivo nnau ipunnaivaki vaivo
inna yoketaavaivee.

Anutuuqaa kua fafaaraivo itaa kua tiivai. 12 Ivoono nnaasu ti vitoo
yoketaivau ti yapaanaravai. Hama gioonna kiaapu voovoono mmuakiaa
mmatayaa variaiyakidiri Anutuuqo inna nnutuuvaa ti kiaa ti mmiivoono ti
vitoo yoketaivau ti yapaanaravaivee, tiravai.

13 Tuduu rikiada kua yeena rau kioo vaidiiyaano Petoroosooya Yu-
vuaanaya hama aatuurama kiada kuaivaa yaagueeqama kiaa mmuu-
vaa teeda nnikiarairavai. Ivaitana hama yanaa taavaitana mmanna
kumina vaidivaitana varuuvaara kieeta vaidiiya rikiada nnikiarairavai.
Nnikiaraidangiari yaata utiraivaki arinaima rikiada kiaanoo: IvaitanaYisu-
unna tasipama nuaira vaidivaitanavee, kiaanoo. 14Vaidiivaa Petoroosooya
Yuvuaanaya tuqinnoovoono ivaitana tasipama dioo vauvaa iya teeda
hama ivaitana sai kiaara kuaivootairavai. 15 Hama ivaitana sai ki-
aara kuaivootauduu iya Petoroosaya Yuvuaanaya tuduu ivaitana nuunau-
vakidiripikiadammaanaivuduungiari yaparangiari yaparaida tunoo: 16Aa
vaidi aavaitanaara ta aaniivai iikiaarannee? Ivaitana Anutuuqaa mmoori
ari vookaraivaa iikiaivaa vaammuakiaa gioonna kiaapu Yerusareema vari-
aiya taavaivee. Hama ta yopeema ivaara kiaara: Hama iya iikiaavaivee,
kiaaravee. 17 Sa gioonna kiaapu vooya ivaitana iikiaa mmooriivaara rikiaa-
teeraivaara kii ta ivaitana yaagueeqama kiaa mmida kiaara: Sa kava inna
nnutuuvaa tasipama gioonna kiaapuuya kuaivaa kiaammiatee, kiaaravee.

18 Iya itaa kua kiaa kiada Petoroosaya Yuvuaanayara tuduu kava iyasi
nnuduu rikiada iya yaagueeqama tunoo: Sa gioonna kiaapuuya inna nnu-
tuuvaa tasipama inna kuaivaa kiaa mmida sa inna mmayaayaivaa iya
kiaa kookieekiatee, tiravai. 19 Tuduu rikiada Petoroosooya Yuvuaanaya
iya kuaivaa sai tunoo: Ngiengieenoo aa kua aavaa yaata utida rikiaatee.
Dee kuavainno safuunnee? Ta Anutuuqaa avuuvau ngii kuaivaa rikiada
iikiaunnaivo inna yoketaavainnee? Vara ta inna avuuvau inna kuaivaa
rikiada iikiaunnaivo inna yoketaavainnee? 20 Ta titi avuuyauvaa teeda titi
yaataiyauvaadiri rikioo kuaivaara hama ta yopeema pikiada kua seemuaa
variaaravaivee, 21 tuduu rikiada vaidiiya nuunaida kua yeena rauya vo kua
vo kuaiyauvaa kava yaagueeqama iya kiaa kiada mmaanai titooduu vira-
vai. Gioonna kiaapuuya ivaitana uu mmooriivaa rikiada Anutuuqaara kua
yoketaivaa tuuvaara kua yeena rau vaidiiya ivaitana ruputuaara aataruu-
vaara buauduu hameetairavai. 22Vaidiivaa ivaitana Anutuuqaammoori ari
vookarauvaa iida inna tuqinnoovaidiivaanuanuuvo taaravaidi yukuyaaku
taika kiooduu (40) kogoga variravai.
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Gioonna kiaapuuya yaagueeqama variaaraivaara yaaku vareeravai
23Vaidiiya nuunaida kua yeena rauya Petoroosaya Yuvuaanayammaanai

titooduu vida ivaitana ngiari seenaiyasi kava vara ranada vida Anutu-
uqaara puara kati hudeera kieetaiyaata vaidi yokovaiyaatama ivaitana kiaa
mmuu kuaivaa ngiari seenaiyaata kiaa mmiravai. 24Kiaa mmuduu rikiada
mmuakiaaya nuunaida varida yaaku varada Anutuuqaata tunoo: Udaanga-
o, a mmuakiaa ngiau mmataivaa iima kiee nnoori sorovuaraivaa iima kiee
mmuakiaamminnamminnaayauvai ivaki vaiyauvaa iimakiee iyauvaaradi-
annakuavee. 25AMmannasa Yoketaivaa tuduu tuuvoono i mmoori vareera
vaidi ti rubuungaa Davuitiinna yaataivaki kiaammuduu fafaara roo tunoo:

Mo aaniira ngiari voopinnaa vaidiiya
pinaama nnannateeravainnee?
Mo aaniira gioonna kiaapuuya
innammaarau kua tida kua yeena rau kiooduu
hama kaanaivootairavainnee?

26Mmatayaa diaa kieetaiya teerama kiooduu
gioonna kiaapuuyara diraiya nuunama kiada
Udaangaivaata ari mmataama kioo vaidiivaatama
rapuaara iiravaivee.

Davuitiiva itaa kua tiravai. 27 Kutaa tuanaavee. Herootoota Podii Pi-
ratuusootama ngiari voopinnaiyaata gioonna kiaapu Isarairaiyaatama aa
yoosinna aavaki Yisuunna mmaara nuunairavai. Yisuuva i mmoori va-
reera vaidi yoketaa tuanaavai vaa eenoo inna mmataama kieeravai. Iya
inna mmaara nuunairavai. 28 Anutuuqo eenoo tauraa inna ruputuateera
mmataama kioovaugiataama iya nuunaida iiravai. Hama a yaagueeqainna
ivaara ee-oo kiannatiri. Hama iya nuunaida Yisuunna ruputuaatirivee.
29 Udaanga-o, aanna makee vaidiiya avaikarai kuaivaa tiiki yapa kiaivaa a
arinaima rikiee ivaara yaata utuee ta i mmoori vareera vaidiiya a ti tinai
ta hama aatuuraida yaagueeqama immayaayaivaa gioonna kiaapuuya kiaa
mmiaaravee. 30 Ai yaagueeqaivaa ti mmiee a tinai i mmoori vareera vaidi
yoketaa tuanaa Yisuunna nnutuuvaa ta tida inna yaagueeqaivaura gioonna
kiaapu nniitaraiya utikiai diitaaravai. Fai ta ari vookara ari vookarai
mmooriiyauvaatama itaama iikiaaravaivee.

31 Iya itaama yaaku vara taika kiooduu rikioo iya nuunaida varuu nnauvo
korokorooduu Mmannasa Yoketaivo mmuakiaayaki suvuau kiooduu iya
hama aatutauma kiada Anutuuqaa mmayaayaivaa tiravai. Iya yaaguee-
qama kiada tiravai.

Gioonna kiaapuuya ngiari mminnaiyauvaammuaavau yapeeravai
32 Gioonna kiaapu vaa ausa hanigiooya mmuaa ausavai varada mmuaa

yaata tinnivai vareeravai. Varooduu gioonna kiaapu voovoono hama
ariiyara yaata utuoo ari mminnamminnaiyauvaa ari nnaasu vareeravai.
Mmuakiaaya ngiari mminnamminnaiyauvaa ngiari mmi ngiari mmiiravai.
33 Yisuunna kua varada nuaira vaidi aposorooya Anutuuqaa yaagueeqa
ari vookarauvo iya tasipooduu iya Udaanga Yisuu Kirisiiva kava di-
itoovaara gioonna kiaapuuya yaagueeqama kiaa mmuduu Anutuuqo kati
iyara kaayauma yoketauduu iya yoketaama variravai. 34 Varuduu hama
gioonna kiaapu voovoono kati varioo ariisi vau mminnaiyauvaara buaira-
vai. Aikiooma vairavai. Gioonna kiaapuuyasi nnauyauvoota mmataiyau-
voota vauyaano iyauvaa ngiari vo vaidiiya mmi kiada irisai sikauyauvaa
varada 35 aposoroo vaidiiya mmuduu teeda varada gioonna kiaapuuya
hamamminnaatauya duuyamammiravai.
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36 Itaama vauduu vaidiivo Riviinna oyaivakidiri diitoovaa nnutuuvo
Yoosiipo ari mmataivaa nnutuuvo Kuporoo ivakidiri pikioo nniravai.
Nnuduu aposoroo vaidiiya ari vo nnutu voovai Panapaaso innara tiravai.
Ii nnutu ivaa oyaivo tunoo: Yamaa kua yamaa kua tira vaidivaivee, tiravai.
37 Ivoono vo vaidivai ari mmata saivai mmi kioo irisai sikauyauvaa varoo
aposoroo vaidiiya mmiravai.

5
Ananiaasaya Safiraaya unnakua tiravai

1 Vaidi voovai nnutuuvo Ananiaaso ari nnaataivaa Safiraanna tasipama
varioo ngiari mmata saivai ngiari vo vaidiiya mmi kioo irisai sikauyauvaa
vareeravai. 2 Varoo ari nnaataivaa kiaa mmioo ariyara saiyauvai utuoo
aposoroo vaidiiya saiyauvai mmiravai. 3 Mmuduu rikioo Petorooso inna
tunoo: Ananiaaso, a ai mmata saivaara sikauyauvaa a varoonnaiyauvaa
saiyauvai aini kiee saiyauvai ti mmiannanoo. A ee-oo kiannano Sataango
i aakiaivaki suvuaikiai a ivaaraMmannasa Yoketaivaa unnakua kiannanoo.
Aaniira a itaakiannannee? 4 Tauraa hama a vo vaidiiya mmataivaa mmi-
anna suaivaki inna ai mmata tuanaavai. A nnaagiai ivaa vo vaidiiya
mmiannani iya irisai sikauyauvaa i mmiaiyauvo inna ai sikauyauvaivee.
Mo aaniira ai ausa tinniivakidiri unnakua kiaa kiee sikau saiyauvai yapa
kiee saiyauvai ee varaannannee? Hama a mmanna vaidiiya tiiyara nnaasu
unnakua kiannanoo. A Anutuuqaaraatama unnakua kiannanoo. 5 Ivo itaa
kua tuu saivaata Ananiaaso putuoo taikiapoo mmataivau vairavai. Vauduu
rikiada gioonna kiaapu ivaara rikiooya kaayauma aatuuravai. 6 Vaidi
karaasaiyaanonumaburuqaivaadiriAnaniaasaannabaivaa ruraumakiada
varada oto hau kieeravai.

7 Hau kiada iida hokobaida tooduu ari nnaataivo numa Yisuunna kua
varada nuauyaatama kua tinaree kiaa kioo hama ari vaatiivo putuuvaa
rikieeravai. 8Hama rikiooduu Petorooso inna tunoo: Ni giaa ni mianee. Aa
sikau aayauvaa ngiingii mmataivaa irisai sikau varaidaa inna aikioovaida
ti mmiaannee? tuduu rikioo inna sai tunoo: Yo, ti mmata irisai sikaudaa
vaa ta ngii miaunnavaivee, 9 tuduu rikioo Petorooso inna sai tunoo: Mo
ngia aaniira i vaatiivootama ngia kua yeena raida Anutuuqaa Mmanna-
saivaa iida taara iikiaavainnee? Vaidiiya i vaatiivaa nnabaivaa varada hau
kiaiya aa mmiaa sipu oyaivaki dida vakiaanoo. Fai iya i nnabaivaatama
varada hakuaaravee. 10 Ivo itaa kua tuu saivaata Safiraava Petoroosaa yuku
oyaivaki putuoo taikiapoo vairavai. Vauduu teeda vaidi karaasaiya numa
tooduu vaa putuduu varada ari vaatiivaa hau kioovaa vainiivau hairavai.
11Hau kiooduu vaa mmuakiaa ausa hanigiooyaata homoraiyaatama ivaara
rikiada kaayauma aatuuravai.

Aposorooya Anutuuqaammoori
ari vookarauyauvaa iiravai

12 Aposoroo vaidiiya gioonna kiaapuuya avuuyauvunu Anutuuqaa
mmoori kaayau ari vookara ari vookarauyauvaa iiravai. Uuduu rikiada
vaa mmuakiaa ausa hanigiooya iya tasipama nuunaira nnau pinaivaa
haayaivaa nnutuuvo Soromoonaa Haayaivaki makemakee nuunaida
variravai. 13 Varuduu rikiada homoraiya aatuuda hama iya tasipama
variravai. Iya itaama iidaata iyara kua yoketaivaa tiravai. 14 Tuduu
gioonna kiaapu kaayau vooyaatama ausa hanigiada Udaangaivaara
kutaavaivee tuuya numa iya tasipama variravai. 15 Varuduu aposoroo
vaidiiya uu mmooriivaa gioonna kiaapuuya teeda rikiada nniitarooya
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vitada yoosinna vuutaivau mmaataiyauvaa hooti kiada iyauvunu
yapa kieeravai. Petorooso nniitarooya vainiivau nuainno varino inna
mmannammannaivo iyayaa kuaiveeraivaara gioonna kiaapuuya iya
vitada yoosinna vuutaivau yapa kieeravai. 16 Kaayau gioonna kiaapu
Yerusareema vainima varuuyaano ngiari seena nniitarooyaata mmagia
maisaiyauvo vooya aakiaana varuuyaatama vitada nnuduu Yisuunna kua
varada nuairaiyaanommuakiaaya tuqinneeravai.

Vaidi kieetaiyaano aposorooyamaisama iiravai
17 Tuqinnooduu vaidi kati Anutuuqaara puara hudeera kieetaivoota

mmuakiaa ari seena Satuukaiya aataruuvau nuauyaatama iya aposorooy-
anikaraama iikiaaree kiaa iyara kaayauma iya nnannatooduu iya utu-
aaraivaara kua yeena rairavai. 18 Kua yeena rau kiada ngiari ngiaam-
muauya tuduuoro iyautida iyavitadaoovi nnauvaki yapakieeravai. 19Yapa
kiooduu heena tammauduu Udaanga Anutuuqaa aangeraa voovoono oovi
nnauvaa sipuuyauvaa hatuaa kioo aposoroo vaidiiya vitoo mmaanai yapa
kioo sipuuyauvaa rau kioo iya tunoo: 20 Vida nuunaira nnau pinaivaki
oro dida vaida aa karaasa varira aataru aavaara kua mmuakiaayauvai
gioonnakiaapuuyakiaammiatee, 21 tuduu rikiadapatauduunuunairannau
pinaivaki vida karaasa varira aataruuvaa kuaivaa gioonna kiaapuuya kiaa
mmiravai.
Kiaa mmida varuduu Anutuuqaara kati puara hudeera kieetaivoota ari

seenaiyaatama nnida nuunaida kua yeena raira vaidiiyaata Yutayaa yoko-
vaiyaatama nuunakiateera tiravai. Tuduu numa varida aposoroo vaidiiya
oovi nnauvakidiri vitada nnida ngiari avuuyauvunu yapaaraivaara ngiari
ngiaammuauya titeeravai. 22 Titooduu oro oovi nnauvaki tooduu hama
aposorooya ivaki varuduu teeda kava vara ranada nnida kua yeena raira
vaidiiya kiaa mmida tunoo: 23 Ai, ta oovi nnauvaki vida taunnano sipu-
uyauvo vaa yaagueeqama rau kioo vaikiai vaidi sipuuyauvaara diraiya
homo mmuakiaaya sipu oyaiyauvaki dida vakiaani ta oro sipuuyauvaa
hatuaakiada taunnanohamavaidivoovai ivakivarinoo, 24 tuduurikiadanu-
unaira nnau pinaivaara dira kieetaivoota Anutuuqaara kati puara hudeera
kieetaiyaatama iya kuaivaara nnikiaraida yaata utida tunoo: Yisuunna kua
varadanuaira vaidiiya deedaadiri kuaavainnee? kiaa kiadapinaama ivaara
yaata utida kumimakairavai.

25 Kumimakaida varuduu vaidi voovoono numa iya tunoo: Rikiaatee.
Vaidiiya ngia oovi nnauvaki yapa kiaiya vaa nuunaira nnau pinaivaki dida
vaida mmayaayaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmida variaanoo, 26 tuduu
rikioo nuunaira nnauvaara dira kieetaivo ari seenaiya vitoo vioo aposoroo
vaidiiya vitadakavavara ranadanniravai. Hama iyayaakuuyauvunuyeena
rairaida pikiada gioonna kiaapuuya sikauyauvaa habati kagaari kiada ti
rivoo kiaa kiada aatuuda kati yaagueeqama iya utida tadadama vitada kava
vara ranada nniravai.

27 Iya aposorooya vitada numa kua yeena raira vaidiiya avuuyau-
vunu yapa kiooduu Anutuuqaara kati puara hudeera kieetaivoono iya
yaparainno tunoo: 28 Ta yaagueeqama ngii kiaannanoo: Sa ii vaidi ivaa
kuammayaayaivaa gioonna kiaapuuya kiaammiatee, kiaannaduu vaa ngia
mmuakiaa gioonna kiaapu Yerusareema variaiya kiaa mmiravai. Ngia
ii vaidi ivo putuuvaa kuaivaa tiiki yapaaree kiaa iya kiaa mmiravaivee,
29 tuduu rikioo Petoroosoono ari seena vaidi aposorooyaraatama inna
kuaivaa sai tunoo: TaAnutuuqaakuaivaannaasu rikiada iikiaaravee. Hama
fai tammatayaa diaa vaidiiya kuaivaa rikiada iikiaaravee. 30Ngia Yisuunna
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yatari sagaivau haara kiooduu ti rubuungainna Anutuuqoono inna tuduu
putuuvakidiri kava diiteeravai. 31Diitooduu Anutuuqo inna vitoo ari yaaku
yaadudainningiaa yapa kiooduu ti kieetavai varioo ti vitoo yoketaivau
yapaanaraivo variravai. Gioonna kiaapu Isarairaiya ngiari mminnam-
minnaa maisaiyauvaa pikiada hanigiakio Anutuuqo iya mminnamminnaa
maisaiyauvaa rugaanaraivaaraYisuunnavitoo ari yaakuyaadudainningiaa
yapa kieeravai. 32 Vaa ta teeda arinaima rikiada ngii kiaa kookieekiaun-
nanoo. Gioonna kiaapu Anutuuqaa kuaivaa rikiada iikiaiya Anutuuqo ari
Mmannasa Yoketaivaa kati iyammikio variiMmannasaivootama ii kua ivaa
ngii kiaa kookieekiaunnanoo, tiravai.

33 Tuduu rikiada kua yeena rairaiya iya kuaivaa rikiada pinaama iya
ausaiyauvo nnannatooduu teeda iya ruputuaara uuduu teeda 34 iyakidiri
Farisai vaidi voovai nnutuuvo Kamarieero diiteeravai. Ivo kua mmaanna
kiaa mmira vaidivai gioonna kiaapuuya innara yoketaavaivee tuuvoono
diitoo tunoo: Aa vaidi aaya kiisa suai mmaanai titakiai kuatee, 35 tuduu
rikiadammaanai titaakiooduuvidakiooduuKamarieerokuayeenarairaiya
tunoo: Isarairaa vaidiso, ii vaidi iyara ngia iikiaaraivaara tuqinnama
yaata utuatee. 36Nnaaruaa vaidi voovai nnutuuvo Tiuutaaso diitoo tunoo:
Na vaidi yokovaa kieetavaivee, tuduu vaidi kaayau (400) inna nnaagiai
nuairavai. Nuauduu vaidiiya inna ruputuduu putuduu inna nnaagiai
nuairaiya raubiriiravai. Raubiruuduu inna nnutuuvoota inna mmoori-
ivootama taikeeravai. 37 Taikooduu nnaagiai gioonna kiaapuuya nnutu-
uyauvaa fafaara roo suaivaki Karirayaa vaidi voovai nnutuuvo Yutaaso ivo
kieeta vaidiiyara ooqoo tuuvoono diitoo vaidi vooya inna nnaagiai nookia-
teera kiaa vitoo nuauduu vaidiiya inna ruputuduu putuduu inna nnaagiai
nuauya raubiriima kieeravai. 38 Ivaara aannamakee ta kiaunna aavaara na
ngii giaa ngii minai rikiaatee. Sa iya utuatee. Iya pikiaatee. Fai iya mmoori
oyaivo mmatayaiyakidiri nnino fai taikaanaravee. Fai iya mmoori oyaivo
Anutuuqaasidiri tiinai hama ngia yopeema iya yaataraaravaivee. 39 Fai
iya mmoori oyaivo Anutuuqaasidiri kutaa tiinai fai ngia mmoori maisaivaa
iyara iikiaaree kiaa fai ngia Anutuuqaaraatama iikiaaravee, tiravai.

40 Iya Kamarieero itaa kua tuuvaugiataama rikiada aposoroo vaidiiyara
tuduu nnuduu teeda ngiari ngiaammuauya tuduu iya ripiima kiooduu
teeda yaagueeqama tunoo: Sa ngia ii vaidi ivaa Yisuunna nnutuuvaa kiaa
kookieeda kuammayaayaivaa gioonna kiaapuuya kiaammiatee, kiaa kiada
mmaanai titeeravai. 41 Titooduu rikiada aposoroo vaidiiya nuunauvakidiri
pikiada mmaanai vida iya Anutuuqaa mmooriivaara yaagueeqauduu too
Anutuuqo iyara yoketauduu teeda vaidiiya Yisuunnara kiaa kookieeda tuu-
vaara iya ripuuvaara hama iya mmamma maisairaida kaayauma sirigaira-
vai. 42Mmuakiaa suai iya nuunaira nnau pinaivakiaata gioonna kiaapuuya
nnauyauvakiaatama varida Yisuunna kua mmayaayaivaa iya makemakee
kiaammida tunoo: Anutuuqommataama kioo vaidiivo Yisuuvavee, tiravai.

6
Vaidi vooya iya tasipamammoori vareeravai

1 Suai nnaagiai voovaki gioonna kiaapu vooya aposoroo vaidiiya kuaivaa
rikiada ausa hanigiada iya tasipama varuduu iyakidiri Yutayaa gioonna
kiaapu vooya Ereengaa kuaivaa tuuyaano Yutayaa gioonna kiaapummaay-
ootaa vooyara nunuraanurai tiravai. Iya muaada gioonnaiya mmuaa suai
mmuaa suai makemakee sikauyauvaa mmida Ereengaa kua tuu gioonna
muaadaiya vo suai mmida vo suai pikioovaara nunuraanurai tiravai.
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2 Tuduu rikiada aposoroo vaidiiya yaakuuvaitana yukukidiri taaravaitana
vaa ausa hanigioo gioonna kiaapu mmuakiaayara aayanna tuduu rikiada
nnuduu teeda iya tunoo: TaAnutuuqaammayaayaivaakiaammirammoori-
ivaa pikiada sikauyauvaa yaarida duuyama muaada gioonnaiya mmira
mmooriivaki kuaaraivo innahamayoketaivai. 3Ti seenayaso, itaamavainai
ngiengieenoo ngiingiiikidiri vaidi yaaku saivai karasaidiri taaravaitana
mmataama kikiai teeda ta sikauyauvaa duuyama mmira mmooriivaa iya
mmiaaravai. Vaidi tinni yoketaakiaiya yoketaama variaavo Mmannasa
Yoketaivo iyaki variiya mmataama kiada ti kiaa ti mmikiai ta sikauyauvaa
duuyama mmira mmooriivaa iya mmiaaravai. 4 Mmi kiada fai teteenoo
yaakuvareerammooriivaaraatamaAnutuuqaakuaivaa gioonnakiaapuuya
kiaammirammooriivaaraatama nnaasu yaata utida iikiaaravaivee, tiravai.

5 Aposoroo vaidiiya itaa kua tuduu rikiada mmuakiaa gioonna kiaa-
puuya iya yoketauduu rikiada vaidi yaaku saivai karasaidiri taaravai-
tana mmataama kieeravai. Vaidi voovai nnutuuvo Sitipaano Yisuun-
nara yaagueeqama kutaavaivee tuduu Anutuuqaa Mmannasaivo inna su-
vuauduu variravai. Iya inna mmataama kiada voovai nnutuuvo Piri-
ipaa mmataama kiada voovai nnutuuvo Porokoroonna mmataama kiada
voovai nnutuuvo Nikonoraa mmataama kiada voovai nnutuuvo Timoonaa
mmataamakiada voovai nnutuuvo Paramenaasaammataamakiada voovai
yoosinna Adiookiaa diaa vaidiivaa nnutuuvo Nikoraasaa mmataama kieer-
avai. Ivo tauraa ari voopinnaavai kumimakama varioo nnaagiai Yutayaiya
uu aataruuvaa too ivoota inna kuatauduu too iya uu aataruuvau viravai.
6Vaaausahanigiooya ii vaidi iyavitadannuduuaposoroovaidiiya sikauyau-
vaaduuyamammirammooriivaa vaa iyammataamakioovaara iyara yaaku
varada iyayaa yaakuuyauvaa utiravai.

7 Gioonna kiaapuuya Anutuuqaa kuaivaa ngiari kiaa mmi ngiari kiaa
mmiida varuduu kaayauya rikiada ausa hanigieeravai. Yerusareemaivaki
varuu vooya rikiada ausa hanigiooduu kava vooya rikiada ausa
hanigiooduu mmannammanna itaama rada ausa hanigia rada Yisuunna
aataruuvau viravai. Vuduu kaayau vaidi Anutuuqaara kati puara
hudeeraiyaatama rikiada ausa hanigiadammuai aataruuvau viravai.

Vaidiiya Sitipaanaa vitada kua pinaana yapeeravai
8Anutuuqo Sitipaanaara kati yoketaama innara yaata utuoo ari yaaguee-

qaivaa innammuduu ivo Anutuuqaammoori ari vookara ari vookarauyau-
vaagioonnakiaapuuyaavuuyauvunu iinnovariravai. 9 Iinnovaruduu teeda
vaidi vooya yaagueeqama inna ooqoo tiravai. Sitipaanaara ooqoo tuu vaidi-
iya mmuaa nuunaira nnauvaki vira vaidiiyavee. Iya nuunaira nnauvaa
nnutuuvo tunoo: Sikaunnaadiri yookaamakiadaviteeragioonnakiaapuuya
ngiari yaata utiraiyauvunugiataama kati nookiaaraivaara irisai sikauyau-
vaadiri vaa yookaama kiaiya inna iya nuunaira nnauvovee, tiravai. Iya
Yutayaa vaidiyavee. Vooya yoosinna voovai nnutuuvo Kureenadiri nnuduu
vooya yoosinna voovai nnutuuvo Aresadiriaadiri nniravai. Iyaatama vaidi
vooya mmata voovai nnutuuvo Kirikiaadiri nnuuyaatama vooya mmata
voovai nnutuuvo Asiaadiri nnuuyaatama Sitipaanaata kua yaagueeqama
tiravai. 10Tuduu rikiooMmannasa Yoketaivo tinni yoketaa ari vookarauvaa
inna mmuduu rikioo kuaivaa tuduu rikiada hama yopeema inna kuaivaa
yaatareeravai.

11 Hama yopeema inna kuaivaa yaatarada oro vaidi vooya hataumaki
nnammari kua nnammari kuaiyauvaa kiaammida tunoo: Ngieenoo nuaida
varida gioonna kiaapuuya ataa kua kiaa mmida kiatee: Ta rikiaunnano ivo
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Musiinnaraata Anutuuqaaraatama koonnama kua tiivaivee, kiatee. 12 Iya
itaa kua tuduu rikiada oro kiaa mmida varuduu gioonna kiaapuuyaatama
vaidi yokovaiyaata kua mmaanna kiaa mmira vaidiiyaatama ii kua ivaa
rikiooduu pinaama iya ausaiyauvo nnannateeravai. Nnannatooduu rikiada
iya numa Sitipaanaa puaisa utida vitada oro kua yeena raira vaidiiya avu-
uyauvunu yapa kieeravai. 13 Yapa kiada vaidi vooya innara unnakua tira
vaidiiyara maavee tuduu nnida innara unnakua tida tunoo: Aa vaidi aavo
makemakee ti nuunaira nnau pinaa yoketaa tuanaivaaraata Anutuuqaa
mmaanna tuu kuaivaaraatama koonnama kua tiivai. 14Vaa ta inna kuaivaa
rikiaannaduu ivo tunoo: Nasareetaa vaidi Yisuuva fai ti nuunaira nnau
pinaivaa havaratoo Musiiva nnaaru aataru ti mmuuyauvaa hanigiano ari
vookaraama vainaravaivee, tiravai. 15 Iya itaa kua unnakua tuduu rikiada
mmuakiaa ivaki varuu gioonna kiaapuuya Sitipaanaa teeda nnaasu vauduu
too inna oori nnikiivo hanigioo ari vookarainno aangeraivaa oori nniki
roosiima vairavai.

7
Sitipaano vaidi kieetaiya kuaivaa kiaammiravai

1 Vauduu too Anutuuqaara kati puara hudeera kieeta vaidi voovoono
Sitipaanaa yaparainno tunoo: Iya kiaa kuaivo kutaa kuavainnee? Vara
unnakuavainnee? 2 tuduu rikioo ivo sai tunoo: Ni gata vayaa ni koo
vayaiyaso, ni kuaivaa rikiaatee. Nnaaru ti rubuungo Aaparahaamo hama
yoosinna Haraana virama kioo homo Mesopotamiaa varuu suaivaki Anu-
tuuqo inna oyaivo ari vookarauvoono tuma innaata kua tioo 3 tunoo: Ai
seenaiyaataaimmataivaatamapikieeyoosinnavoovaina i vitainai oro ivaki
varianee, 4 tuduu rikioo Aaparahaamommata Karatiaa pikioo oro yoosinna
Haraana varududuu inna koova putuduu rikioo Anutuuqo inna titooduu
aannamakeeaa ta variaunnammataaavakiranniravai. 5Ngioongioonuma
aavaki varuduu ii suai ivaki hama Anutuuqommata vovaata kiisa vookiata
inna mmiravai. Ivo hama nnaakara mmateerama kioo kati varuduaata
Anutuuqo kua kiaa teerama kioovaa inna kiaa mmioo tunoo: Fai yapooma
na aa mmata aavaa i mmiee i uru nnaakaraiyaatama mminaravee, 6 kiaa
kioo vo kuavai inna kiaa mmioo tunoo: Fai tauraa i uru nnaakaraiya ngiari
voopinnaiya mmataivaki oto varikiai fai iya mmuaararai mmooriivaa iya
mmida hama sikau irisaiyauvaa iya mmiraida mmamma nniitaraiyauvaa
iya mmiaaravai. Fai iya itaama iima rada varia rada vikio vioo kaayau
nuanu (400) taikaanaravai. 7 Iya mmoori mmiaa gioonna kiaapuuya fai na
irisai maisaivaa iya mminai fai i uru nnaakaraiya ngiari yaatu ii mmata
ivaki pikiada kava vara ranada numa aa mmata aavaki varida ngiari ausa
mmuduuya mmuakiaayauvai ni miaaravaivee. 8 Anutuuqo itaa kua kiaa
taika kioo mmamma hatokeera aataruuvaa Aaparahaamaa vitainno kua
yeena rainno tunoo: Fai ngia ivaa teeda kiaara: Anutuuqo kutaa tua-
naa ari kua yeena rau kioovaa iikio kaanainoo, kiaaravee, tuduu nnaa-
giai Aaparahaamo mmaapu Isaakaa mmata kiooduu yaaku saivai kara-
saidiri taaravooma suaivo taika kiooduu inna mmammaivaa hatokeera-
vai. Hatoka kiooduu nnaagiai Isaako Yakoopaa mmata kioo inna mmam-
maivaata hatoka kiooduu nnaagiai Yakoopoono ti rubuungainna yaaku-
uvaitana yukukidiri taaravaitana mmata kioo iya mmammaiyauvaatama
hatokeeravai.

9 Hatoka kiooduu iya ngiari kataivaa Yoosiipaara ngiari gioova innara
mmuduuya ruuvaara iya nnannatooduu vitada ngiari voopinnaa vaidiiya
mmida sikau irisaiyauvaa vareeravai. Varooduu rikiada iya Yoosiipaa
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vitada oro Iyiipa kiooduu varioo ari vo vaidiivaa mmooriivaa varooduu
hama irisaivaa inna mmiravai. Hama mmiraida maisa mmooriivaa inna
mmuduu Anutuuqo inna tasipama varioo 10 inna vitoo yoketaivau inna
yapeeravai. Yapa kiooduu Yoosiipo Iyiipa kieetaivaa Faraunna tasipama
varuduu Anutuuqo tinni yoketauvaata yoketaama variraivaatama inna
mmiravai. Mmuduu rikioo Farauva Iyiipa mmataivaaraata ari yoosinna
mmuakiaamminnaiyauvaaraatama tuduu Yoosiipoono haitatuuravai.

11Haitatuunnovaruduummuakiaammata IyiipaivakiaataKanaanaivaki-
aatama aarareera suaivo nnuduu gioonna kiaapuuya pinaama yeenna
rauduu ti rubuungainnaatama hama yeennaatairavai. 12 Hama yeen-
naatauduu rikioo Yakoopo tunoo: Vaa na rikiaunoo. Iyiipa kaayau yeen-
naiyauvaa yapa kiaiyauvo vainoo, kiaa kioo ari mmaapuuya ti rubuun-
gainna titooduu iya tauraa mmuaaneetu ivaki yeennara viravai. 13 Oro
varada numa nneeda varida kava nnaagiai vuduu rikioo Yoosiipo numa
iyaata kua tioo tunoo: Hama aanna ngia ni taavai. Na aanna Yoosiipovee,
tuduu rikioo Farauva Yoosiipaa seenaiyara arinaima rikioo iya teeravai.
14 Tooduu rikioo Yoosiipo ari koonna Yakoopaara tioo tunoo: Vida tikio ari
seenaiyaatama vitoo aapi niisi ngiaivee, tuduu rikiada vida kiaa mmuduu
rikioo Yakoopo ari seenaiya kaayau (75) vitoo nniravai. 15Ngioo ngioo numa
Iyiipa ivaki varioo putuduu ti rubuungainnaatama putiravai. 16 Putuduu
iya uru nnaakaraiya iya nnabaiyauvaa varada kava vara ranada oro ngiari
mmata Sikeema ivaki hau kieeravai. Nnaaru vaa Aaparahaamo sikauyau-
vaadiri yookaamakiooAmoroonna oyaivakidirimmata nnauvaa varoovaki
iya nnabaiyauvaa hau kieeravai.

17 Hau kiooduu Anutuuqo Aaparahaamaa ari kua kiaa teerama kioo
kiaa mmuu kuaivaa kaanaivo vainara suaivo vainima vauduu iya tafaay-
oovainna Iyiipa kaayau variravai. 18 Varuduu nnaagiai ari vo kieeta
voovoono tauraa Yoosiipo yoketaama uu mmooriivaa hama rikioovoono
gioonna kiaapu Iyiipa varuuyara diravai. 19Dioo vainno iya tafaayoovainna
unnakua tioo mmoori maisaivaa iya mmioo iya tuduu ngiari nnaakara
meedi ikiataa mmata kiooyauvaa vitada mmaanai kagaari kiooduu puti-
ravai. 20 Iyauvaa kagaaruu suaivaki Musiinna kaano inna mmata kioo
tooduu yoketaira nnaakaravai uuduu rikioo vitoo hatauma ari nnauvaki
yapa kiooduu taaravooma kuraaga taika kiooduu 21 vitoo mmaanai yapa
kiooduu Faraunna raunnaivo inna too ariyara vitoo ari mmaapuvai roosi-
ima viriravai. 22 Virududuu yokooduu Iyiipa vitaira vaidiiya ngiari tinni
yoketaammuakiaayauvai inna kiaammuduu ivo kieetavai roosiima varioo
kuaivaa yoketayoketaama kua tioo ari mmooriivaa ari vookaraama iiravai.

23Musiinnanuanuuvo taaravaidivaitanayukuyaaku taikakiooduurikioo
(40) ivo ari seena Isarairaiya taanaree kiaa vioo 24 tooduu Iyiipaa vaidi
voovoono inna seena voovai ruputuoo varuduu innara kiaa kioo Iyiipaa
vaidiivaa sai ruputu kiooduu putiravai. 25 Putuduu Musiiva yaata utuoo
tunoo: Anutuuqoono kieetavai ni mmataama kinai na gioonna kiaapuuya
Iyiipaiyasidiri iya vitee yoketaa yoosinnaivaki yapaaneera ni mmataama
kioo kuaivaa iya arinaima rikiaaravee. Na mmoori iikiau aavaa arinaima
teeda rikiaaravee, kiaa kioo varioo rikiooduu hama iya arinaima rikieera-
vai. 26HamaiyaarinaimarikiooduuvauvopatauduunumatooduuIsarairaa
vaidiivaitana rapuduu rikioo iya rapiraivaa uuda rainee kiaa iya tunoo:
Vaidiso, rikiaatee. Ngia mmuaa yoosinnaayavee. Ngia aaniira ngiingiiita
ngiingiiitama rapuaannee? 27 tuduu rikioo vaidiivo inna seenaivaa puaisa
ruputuuvoono numa Musiinna feenoo inna yaparainno tunoo: Mo gioono



Aposoroo 7:28 262 Aposoroo 7:42

i tikiainna a tiiyara haitatuunna diannaikua a numa kua pinaivaa tiiki
yapaannannee? 28A nau Iyiipaa vaidiivaa ruputuduu putuneema ni ruputi-
narainna kiannannee? 29 tuduu rikioo Musiiva aatuunno iya pikioo Iyiipa
mmataivaata pikioo vioo vioo orommataMitiaana variravai. Ari voopinnaa
vaidivai oro ivaki varioonnonnommaapu taarama ivakidiri mmateeravai.

30 Mmata kioo varududuu nuanuuvo taara vaidivaitana yuku yaaku
taika kiooduu (40) Musiiva mmanna gaanga yoosinnaivaa vainima taapi-
ivaa nnutuuvo Sinai ivaki dioo vainno tooduu yatariivaa apuuyauvakidiri
ikiaivo tooduu haitatuunnonno tooduu hama yatariivaa apuuyauvaa iki-
aivo tooduu aasannauduu rikioo aangeraivo ivakidiri inna too vairavai.
31 Inna too vauduu too nnikiarainno vainidiri oro taanee kiaa vuduu rikioo
Udaanga Anutuuqaa kuaivo ivakidiri tunoo: 32Na i rubuungainna Aapara-
haamo Isaako Yakoopainna Anutuuqovee, tuduu rikioo Musiiva aatuunno
biribiriinno ivaki hama inna taatauduu rikioo hama teeravai. 33 Hama
tooduu rikioo Udaangaivo inna tunoo: Vaa na aavaki diauvaara aa mmata
a dianna aavo ari vookarai yoketaa tuanaavai vainoo. Ivaara ai yukuuvai-
tanau uyuannaivaitana utu rada kiee kati dianee. 34Vaa na taukai Iyiipaiya
ni gioonna kiaapuuya ruputuaani na iya rateera akuaivaa rikiee iya vitee
yoketaivau yapaanara tummuauvai. Aannamakee na i titanai diiteemmata
Iyiipara kuanee. UdaangaivoonoMusiinnaata itaa kua tiravai.

35 Ii vaidi Musiinna ivaa gioonna kiaapu Isarairaiya ooqoo tida inna
yaparaida tunoo: Gioono i tikiainna a gioonna kiaapuuyara haitatuunna
diannaikua a kua pinaivaa iyaki yapaannannee? tuuvaa vaa Anutuuqoono
tuduu iyaradirakieetavai varioo iyavitooyoketaayoosinnaivaki yapaanara
variravai. Anutuuqo tuduu yatariivaa apuuyauvakidiri ikiaivo too varuduu
apuuvo hama aasannauvakidiri aangeraivo ivaara innaata kua tioo kiaa
kookieema kieeravai. 36 Ivoono gioonna kiaapuuya Iyiipaivakidiri vitoo
viooari vookaraari vookaraummooriiyauvaa Iyiipaivakidiriaatamannoori
sorovuaraivaa nnutuuvo Kookee Nnoori ivakidiriaatama mmanna gaanga
yoosinnaivakidiriaatama iiravai. Ivo taara vaidivaitana yuku yaaku taika
kioo nuanuuvaa (40) mmanna gaanga yoosinnaivaki itaama iiravai. 37 Ii
vaidi Musiiva ivoono gioonna kiaapu Isarairaiya kiaa mmioo tunoo: Anu-
tuuqoono ni titaikiai na forofetaa vaidivai diauneema fai nnaagiai vaidi
voovai titano tuoo ngiiikidiri diitaanaravaivee, tiravai. 38 Ivoono Isarairaa
gioonna kiaapuuya nuunaida mmanna gaanga yoosinnaivaki varuuya tasi-
pamavariravai. Ivoono ti rubuungainna tasipamavarioo taapi Sinaivaudiri
aangeraivo innaata kua tioo Anutuuqaa kuaivaa inna kiaa mmuuvaatama
tasipama variravai. Ii kua iyauvo vaiyauvaa ta rikiada iida ta yoketaama
variaaraiyauvaaMusiiva ti kiaa ti mminaraivaara vareeravai.

39 Musiiva Anutuuqaa kuaivaa rikioo ti rubuungainna kiaa mmuduu
iya ooqoo tida mmooka hanigia inna mmida kava vararanada Iyiipa
kuaaraivaara yaata utiravai. 40 Yaata utida varida Musiinna vayaanna
Aroonaa tunoo: Tiini unnakua anutuu vooyauvai iima kinai iyauvoono
ti maavee tikiai ta iya kiaivaugiataama kuaaravee. Musiiva Iyiipadiri ti
vitoo nnuuvo mo deepiinno kuainnee? Ivo datainno varikiai ta hama inna
taunnanoo, 41 kiaa kiada unnakua anutuuvaa puara burimakau nnaakara
roosiima iima kiada innara puaraiyauvaa huda kiada ngiari yaakukidiri
iima kioovaara buusa nneeravai. 42 Nnooduu rikioo Anutuuqo mmooka
hanigia iyammioo iya pikioo uuduu rikiada iya suai kuraaga aakiapuaiyau-
vaa ngiari ausammuduuyaiyauvaammida iyauvaara tunoo: Ti anutuuyau-
vaivee, tiravai. Ivaara nnaaruaa forofetaiya yanaiyauvunu fafaara reeda
tunoo:
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Gioonna kiaapu Isarairaayaso,
ngia taara vaidi yuku yaaku taika kioo nuanuuyauvaki (40)
mmanna gaanga yoosinnaivaki varida
puaraiyauvaa ruputu kiada
hudada varuu suaiyauvaki
hama ngia niiyara iiravai.

43Ngia ngii unnakua anutuuvaa nnutuuvoMorokaa
buruqa nnauvaa apu varada nuairavai.
Ngii unnakua anutuu voovai nnutuuvo Robaanaa
mmannammannaivaa aakiapuaa roosiima
iima kiada apu varada nuairavai.
Ii unnakua anutuu ivaitanammannammannaivaitana
ngiingii ausammuduuyaiyauvaammiaaraivaara
ngia iima kieeravai.
Ivaara fai na ngii titaa kinai
ari ngieera voopi eeyaara vida
yoosinna Bapuroona yaataradammookaki kuatee.

Forofetaiya fafaara reeda itaa kua tiravai.
44Nnaarummanna gaanga yoosinnaivaki ti rubuungainna buruqa nnau-

vaki Anutuuqaa Mmannasaivo ivaki varuu nnauvaa heeka kiada ivaata
apu varada nuairavai. Tauraa vaa Anutuuqo Musiinna buruqa nnauvaara
kiaa mmioo vitauvaugiataama ii nnau ivaa heekeeravai. 45 Nnaagiai ti
rubuungainna ngiari kieetaivaa Yosuaanna tasipama mmata yoketaivaa
nnutuuvo Kanaanara vida ngiari giookiaiya buruqa nnauvaa iya mmuu-
vaa apu varada viravai. Vuduu too Anutuuqo yoosinnaa mmaayootaa
gioonna kiaapuuya ruputu vatooduu ngieera vuduu teeda ti rubuungainna
iya mmataiyauvaa ravisi varada ivaki variravai. Varuduu buruqa nnauvo
iya tasipama vainnonno numa Davuitiiva varuu suaivaki homo vairavai.
46 Vauduu too Anutuuqo pinaama Davuitiinnara yoketauduu rikioo ivo
inna yaparainno tunoo: Fai neenoo Yakoopaa Anutuuqaara nuunaira nnau
tuanaivaa heekaanarannee? Vara hama na heekaanarannee? 47 tuduu
rikioo Anutuuqo inna ooqoo tuduu nnaagiai inna mmaapu Soromoonoono
heekeeravai.

48MoAnutuuqo ngiau aapu variivoono hama vaidiiya heekeera nnauyau-
vaki varivai. Nnaaruaa vaidi forofetaa voovoono ivaara safuuma fafaara
roo tunoo:

49Udaangaivoono tinoo:
Ngiau aapu inna na variaummaataivovee.
Mmataivo inna ni yuku reemi reeraivovee.
Datai nnauvai a niini heekaanarannee?
Deemmaatavau na kati hara kiee varinarannee?

50Mo aammuakiaamminnaa aayauvaa
neenoo iima kiauyauvaivee, tiivaivee.

Forofetaivoono fafaara roo itaa kua tiravai.
51 Ngia tinni yakee vaidiyavee. Hama ngiingii ausaiyauvaa hanigiaavai.

Ngia Anutuuqaa kuaivaa rikiada yaata duunaiya roosiima iikiaayavee.
Ngia ngiingii rubuungainna roosiima haunninniida Mmannasa Yoketaivaa
mmooka hanigia mmiaayavee. 52 Mo ngii rubuungainnaano dee forofe-
taayaida hama maisa mmooriiyauvaa iya mmuunnee? Mo mmuakiaaya
mmiravai. Mo iya vaidi yoketaa tuanaa safuuvo tiinaraivaara kiaa kook-
ieemakiada tuuyaruputuduuputiravai. Aa suai aavakingieenoovaidi yoke-
taa safuuraivaa inna nnammutuaiya kooyaa inna vitaida inna ruputuduu
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putiravai. 53Mo Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaa aangeraiya tuduu ngia
rikiadaata hama ivaa iikiaavaivee. Sitipaano itaa kua tiravai.

Vaidiiya sikauyauvaadiri Sitipaanaa ruputuduu putiravai
54 Tuduu rikiada vaidi kua yeena rauya pinaama innara ausa nnanna-

tooduuavai girikairavai. 55Avai girikaidavaruduu tooMmannasaYoketaivo
Sitipaanaa suvuauduu too reeri ngiau aapuuvaki too vainno tooduu Anu-
tuuqaa mmeekia ari vookarauvo inna tooduu Yisuuva Anutuuqaa yaaku
yaadudainningiaa duoo vauvo inna too vairavai. 56 Inna too vauduu
tunoo: Taatee. Na reeri tauko ngiauvo rusitia roo vioo sai ngioo saikio
Vaidiivaa Mmaapuuvo Anutuuqaa yaaku yaadudainningiaa dioo vainoo,
tiravai. 57 Ivo itaa kua tuduu rikiada iya puaisakama kai kai tida varida
ngiari yaataiyauvaa ramuunnaida akiairauduu seenada vida inna suvuai
kieeravai. 58 Suvuai kiada utu kiada vaida utu raririima rada vida yoosinna
tooyaivaki kagaari kiada sikauyauvaa habati kiada innayaa kagaariravai.
Kagaarida varida vaidiiya inna unnakua tuuya ngiari uyira raira veraayaa
uyuuyauvaa rada kiada vaidi karaasaivaa nnutuuvo Sauruusaa yuku oyai
vainiivau yapeeravai. 59 Yapa kiada Sitipaanaa sikauyauvaa habati kiada
kagaari kagaariida mmannaana utida ruputida varuduu Sitipaano yaaku
varoo tunoo: Udaanga YisuuKirisii-o, nimmannasaivaa ee varaanee, 60kiaa
kioo taikiapa roo toorivu yau haroo pinaama aayanna roo tunoo: Udaanga-
o, sa iya mmoori maisaivaa ni iikiaivaara yaata utuee iyaki kua pinaivaa
yapaanee. Sitipaano itaa kua kiaa kioo putiravai.

8
1-2 Ivo putuuvaara Sauruuso aikioovaivee kiaa kioo ivaara yoketairavai.
Sauruuso ausa hanigieeraiyammoori maisaivaa iiravai
Vaidi Anutuuqaara yaagueeqauyaano Sitipaanaa nnabaivaa varada hau

kiada innara kaayauma rateeravai. Ii suai ivakidiri Sitipaanaa ruputuuya
mmuakiaa gioonna kiaapu vaa ausa hanigia kiada Yerusareema varuuya
mmoori maisaiyauvaa iiravai. Iida varuduu vaa ausa hanigieera gioonna
kiaapuuya vida raubiriida vooya mmata Yutayaivau vuduu vooya mmata
Samariaivauviravai. VuduurikiadaaposorooyannaasuhomoYerusareema
variravai.

3 Varuduu Sauruuso gioonna kiaapu vaa ausa hanigieeraiya ruputu
taikaanaree kiaa iya nnauyauvaki reeri te reeri teema roo nuainno varioo
gioonnaiyaata vaidiiyaatama iyauvakidiri utu raririinno oro oovi nnauvaki
yapeeravai.

VaaausahanigiooyaanommayaayayoketaivaaSamariaiyakiaammiravai
4Oovi nnauvaki yapa kiooduu vaa ausa hanigioo vooya raubiriida vuuya

vo yoosinna vo yoosinnaiyauvaki nuaida varida Anutuuqaa mmayaaya
yoketaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmiravai. 5 Kiaa mmida varuduu
Piriipo yoosinna Samariaivaki vioo Anutuuqo mmataama kioo vaidiivaara
kooyaa iya kiaa mmiravai. 6 Kiaa mmuduu rikiada kaayau gioonna ki-
aapuuya Piriipaa kuaivaa rikiada ivo Anutuuqaa mmoori ari vookara ari
vookarauyauvaa uuvaa teeda mmuaavaugiataama inna kuaivaa arinaima
rikieeravai. 7 Ivo mmagia maisaiyauvo vaidi aakiaiyauvaki varuuyauvaa
tuduu pinaama kai kai tida mmaanai tiida viravai. Vuduu ivo kaayau
gioonna kiaapu yuku yaaku putuuya tuqinnoo yuku mmudanna hanipooy-
aatama tuqinneeravai. 8PiriipoAnutuuqaammoori ari vookarauvaa itaama
uuvaara gioonnakiaapuyoosinna Samariaivaki varuuyapinaama sirigaira-
vai.
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9 Sirigauduu ivaki varuu vaidi voovai nnutuuvo Simoono vaa hokoba
suai ivaki varioo saaka pieera aataruuvaa uududuu gioonna kiaapuuya
ivaa teeda pinaama nnikiarairavai. 10Nnikiarauduu ivo ariiyara unnakua
kiaa kioo tunoo: Na udaanga vaidi ari vookaraakiau vaidivaivee, tuduu
rikiada ivaki varuu gioonna kiaapu yoketaa maisaiya inna mmooriivaa
teedannaasuvaida tunoo: Ii vaidi ivoAnutuuqaayaagueeqaari vookaraivai
varaivaivee. Ii yaagueeqa ivaa nnutuuvo tinoo: Pinaa Yaagueeqavaivee,
tiivaivee, 11 kiaa kiada inna mmoori ari vookarauvaara airi suai nnikiarau-
vaara iya rikiaatainno nnaasu varuduu inna nnaagiai viravai. 12Nnaagiai
Piriipo Anutuuqaa mmayaaya yoketaivaa iya kiaa mmuduu rikiada ku-
taavaivee tuduu rikioo nnoori iya apiravai. Piriipo Anutuuqo gioonna
kiaapuuyara diraivaaraatama Yisuu Kirisiinna nnutuuvaaraatama iya kiaa
mmuduu rikiada gioonnaiyaata vaidiiyaatama kutaavaivee tuduu rikioo
nnoori iya apiravai. 13 Simoonootama Piriipaa kuaivaa rikioo kutaavaivee
tuduu rikioo innaatama nnoori apiravai. Apu kiooduu iva Piriipaa tasipa
vainima nuainno varioo tooduu Piriipo Anutuuqaa mmoori ari vookara ari
vookarauyauvaa iinno varuduu too ikiee kiaa kioo yaaku vuatavuatainno
variravai.

14 Nnaagiai aposoroo vaidi Yerusareema varuuya rikiooduu Samariaa
varuu gioonna kiaapuuya Anutuuqaa mmayaayaivaa rikiada varooduu
rikiada iya Petoroosaya Yuvuaanaya iyasi titooduu viravai. 15 Vidada
oto varida vaa ausa hanigieera gioonna kiaapuuya Mmannasa Yoketaivaa
varaaraivaara iya yaaku vareeravai. 16 Piriipo iya nnoori apuu suaivaki
Udaanga Yisuu Kirisiinna nnutuuvaa nnaasu tioo iya nnoori apuduu hama
Mmannasa Yoketaivo iyayaa tiiravai. 17 Petoroosooya Yuvuaanaya ngiari
yaakuuvaitana iyayaa utuduuMmannasa Yoketaivo iyaki tuoo viravai.

18 Iyayaa yaaku utuduuMmannasaivo iyaki tuoo vuuvaa Simoono too oro
sikauyauvaa varoonumaPetoroosayaYuvuaanayamminaree kiaa 19 tunoo:
Aa yaagueeqa aavaa niita ni miatee. Ni mikiai fai na vaidi voovaayaa
ni yaakuuvaa yapano Mmannasa Yoketaivo innaki variaivee, 20 tuduu
rikioo Petorooso inna sai tunoo: A yaata utuee Anutuuqaa yaagueeqaivaa
kati mmiraivaara sikaunnaadiri yookaama kiee varaanarainna kiannanoo.
Ivaara inna aikioo ai sikauyauvaa tasipama ikiaivaki kuanee. 21 Hama i
ausa tinniivo Anutuuqaa avuuvau safuuma vaivaara hama a ti tasipama
aa mmoori aavaa varaannanoo. 22-23Na i tauko i seenaiya i yaataraivaara
pinaama i nnannataikio i ausaivo kapikaraikio mminnamminnaamaisaivo
i utu kioo vainoo. Ii a kianna kua ivaara a koonnama yaata utuan-
naivaara yaata utuee pikiee ai ausaivaa hanigiee Udaangaivaara yaaku
varano fai a itaama koonnama yaata utuannaivaa ivo rugaanaravaivee,
24 tuduu rikioo Simoonoono Petoroosaya Yuvuaanaya sai tunoo: Udaan-
gaivaata niiyara yaaku varaatee. Ngia kiaa kuaivo sa niisi ngiaiveeraivaara
niiyara yaaku varaatee, tiravai. 25 Petoroosooya Yuvuaanaya Udaan-
gaivaammayaayaivaatama Yisuunna tasipama nuairammayaayaivaatama
ivaki variaiya kiaa mmi kiada kava vara ranada Yerusareema aataruuvau
vida vo yoosinna vo yoosinna mmata Samariaivaki vau yoosinnaiyauvaki
mmayaaya yoketaivaa kiaammiaa rada viravai.

Piriipo kua yoketaivaa Itoopiaa vaidiivaata tiravai
26 Vuduu Udaangaivaa aangeraivo Piriipaa tunoo: Ai mminnammin-

naiyauvaa teerainna viee aataruuvo Yerusareema pikioo yoosinna Kasaa
kuai ivau oto ree tooya sainai kuanee, tiravai. Ii aataru ivo mmanna
gaanga hama vaidiaatau mmataivau vira aataruvai. 27-28 Aangeraivo itaa
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kua tuduu Piriipo diitoo ari mminnamminnaiyauvaa teerainno viravai.
Vioo vioo oto tooduu Itoopiaa vaidi mmoori vareeraivo ivau tiiravai.
Ivo Itoopiaa kieeta gioonnaivaa nnutuuvo Kadakeenna sikau nnauvaara
haitatuura kieeta vaidivai tiiravai. Ivo Yerusareema oro Anutuuqaa ari
ausa mmuduuyaivaa mmi kioo kava vara ranoo ari kaaraivaa puara hoo-
saivo utu raririiraivaki varioo forofetaa Yisayaava fafaara roo yanaivau
yaaruaa roo tuoo varuduu 29Mmannasa Yoketaivo Piriipaa tunoo: Oro inna
kaaraivaa vainima nookianee, 30 tuduu rikioo seenoo kaaraivaa vainima
vioo rikiooduu Itoopiaa vaidiivo forofetaa Yisayaava fafaara roo yanaivau
yaaruaa roo tuuduu rikioo inna yaparainno tunoo: A yaaruannaivaa oy-
aivaa a rikieennannee? 31 tuduu rikioo ivo inna sai tunoo: Mo na dataama
rikiaunnee? Vaidi voovoono ni giaa ni minai fai na rikiaanaravee, kiaa
kioo Piriipaa maavee tuduu rikioo kaaraivau karoo inna tasipama varioo
rikieeravai. 32 Rikiooduu Itoopiaa vaidiivo Anutuuqaa kua fafaara voovai
yaaruoo tunoo:

Vaidiiya puara sipisiipaivaa vitada
ruputuaara iiraivaa roosiima
iya inna vitada viravai.
Iya puara sipisiipa nnaakaraivaa yausiivaa
hatokaavo hama akua tiraivaa roosiima
ivo hama kua tira kua seemuaa variravai.

33Vaidiiya kumina vaidivaivee kiaa kiada uuduu
hama inna seena inna tasipama
kuatinaraivootauduu rikiada
hama kua pinaivaa kiaa safuurama kiada
unnakua kiaa inna ruputiravai.
Vaidiiya inna ruputuduu
ivommatayaa varuu suaivo taikoovaara
hama kava voovoono inna sidinnaidiiyara
vo kua voovai tiravai.

34 Itoopiaa vaidiivo yaarummua taika kioo Piriipaa tunoo: Ni giaa ni
mianee. Porofetaivoono giaara tiivainnee? Ariiyara tiivainnee? Vara ari
voovaara tiivainnee? 35 tuduurikioo Itoopiaavaidiivoyaaruuvaudiri Piriipo
mmayaaya yoketaivaa Yisuunnara inna kiaa mmiravai. 36Kiaa mmiaa roo
vioo vioo oro tooduu nnooriivo iya too vauduu Itoopiaa vaidiivo tunoo:
Nnooriivo aa vainoo. Mo hama vo aataru voovoono ni suvuainaravai.
Inna aikioo na nnoori varaanarannee? 37 (tuduu rikioo Piriipo inna sai
tunoo: Fai a ai ausa mmuduuya mmuakiaavai Yisuunnara kutaavaivee
tinai na nnooriivaa i apinaravaivee, tuduu rikioo ivo inna sai tunoo: Na
Yisuu Kirisiinnara kiaunoo: Kutaa Anutuuqaa Mmaapuvaivee, kiaunoo.)
38 Ivo itaa kua kiaa kioo ari ngiaammuauvaa kaaraivaa utuanee tuduu utu
kioo vauduu reemi rada Itoopiaa vaidiivootama Piriipaya nnooriivaki vida
Piriipo nnooriivakidiri inna apiravai. 39 Apu kiooduu nnooriivaa pikiada
nnuu saivaata Mmannasa Yoketaivo Piriipaa vitoo vioo kieeravai. Vioo
kiooduu Itoopiaa vaidiivo buaama tooduu kuminauduu ari aataruuvau
vioo sirigainno viravai. 40 Vuduu Piriipo oro yoosinna Asotoo varuuvaara
gioonna kiaapuuya nnaagiai rikieeravai. Rikiooduu ivaki varioommuakiaa
yoosinnaiyauvaki nuainno varioo mmayaaya yoketaivaa gioonna kiaapu-
uya kiaa mmiaa roo ngioo ngioo numa nnaagiai yoosinna Kaisariaa ivaki
taikeeravai.

9



Aposoroo 9:1 267 Aposoroo 9:18

Sauruuso ari ausaivaa hanigioo vaidi karaasavai variravai
(Aposoroo 22:6-16; 26:12-18)

1 Piriipo mmayaaya yoketaivaa kiaa mmioo varuu suaivaki homo Sauru-
uso Udaanga Yisuunna gioonna kiaapu vaa ausa hanigieeraiya buaaru tuoo
iya ruputinara iiravai. Iinno varioo Anutuuqaara kati puara hudeera vaidi
kieetaivaasi oro 2 yanaiyauvaara yaparairavai. Ii yanaa iyauvaa fai ivo va-
roo oro Yutayaa gioonna kiaapuuya Damasakuusa nuunaira nnauyauvaki
variaiya mminai teeda iya inna tasipakio gioonna kiaapu vaa Udaangaivaa
aataruuvau nuairaiyara buaama roo nuainno teenai vaidiiyaata gioon-
naiyaatama inna teeda vaikio too vitoo kava vara ranoo numa Yerusareema
oovi nnauvaki yapaanaraivaara viravai.

3 Ivo yanaiyauvaa varoo vioo vioo yoosinnaDamasakuusa vainimavuduu
mmeekiaivo ngiau aapuuvakidiri innayaa makee tuduu saneetu roosiima
ruvuaahoo inna suvuauduu 4vioo varoommataivau vainno rikiooduu Yisu-
uva innaata kua tioo tunoo: Sauruuso, e aaniira maisa mmoori mmamma
nniitareera aataruuvaa ni iikiannavainnee? 5 tuduu rikioo Sauruuso inna
sai tunoo: Udaanga-o, a gioonoonna kiannannee? tuduu rikioo inna sai
tunoo: Na Yisuuvavee. A mmoori maisaivaa ni iikiannanoo. 6 Inna
aikioovai. Diitee yoosinnaivaki kuanee. Vino fai vaidi voovoono a iinara
aataruuvaara fai i kiaa i mminaravee, tiravai. 7 Tuduu vaidi Sauruusaa
tasipama vuuya dida vaida iya ausaiyauvo nnikiarauvaara iya hama kua
tiraida mmanna kuaivaa rikiada hama vaidi kaanaivaa teeravai. 8 Hama
tooduu Sauruuso mmataivaudiri diitoo reeti reeri tooduu avuuvo upisu-
uduu inna tasipama vuu vaidiiya inna yaakuuvaudiri utida Damasakuusa
orokiooduu 9 ivaki varioo taaravooma suai varuduuhamaavuuvoarinaima
tooduu hama yeenna nnooriivaa nneeravai.

10Damasakuusa ivaki vaa ausa hanigieera vaidi voovai nnutuuvo Anani-
aaso varioo inna tinni avuuvo hanigiooduuUdaanga YisuuKirisiiva innaata
kua tioo tunoo: Ananiaaso, tuduu rikioo ivo inna sai tunoo: Udaanga-o,
na aavaki variaunoo, 11 tuduu rikioo inna tunoo: Diitee viee yoosinna vu-
utaivau vai aataruuvaa nnutuuvo Safu Aataruvai ivaugiataa viee vaidiivaa
nnutuuvoYutaasaa nnauvaki viee yoosinna Tarasaa diaa vaidi Sauruusaara
yaparakianee. Ivo ivaki yaaku varoo varinoo. 12 Ivo vaa inna tinni avuuvo
hanigiaikio aiyaa ari vookarai aataruuvaa taivai. Taikiai kava ari avuuvaa
taiveeraivaara eenoo numa ai yaakuuvaitana innayaa utuannavaivee, tira-
vai.

13Tuduu rikioo Ananiaaso inna sai tunoo: Ai, Udaanga-o, kaayau gioonna
kiaapuuya ii vaidi ivaara vaa ni giaa ni miaavai. Ivo i gioonna kiaapu
Yerusareema variaiya kaayau ari vookara ari vookarau maisau mmoori-
iyauvaa iya uuvaara vaa ni giaa ni miaavai. 14Aannamakee ivo Damasaku-
usa ngioo Anutuuqaara kati puara hudeeraiyasidiri yanaiyauvaa varoo i
nnutuuvaa rikieera gioonna kiaapuuya vitoo Yerusareema oovi nnauvaki
yapaanaraivaara nniivaivee, 15 tuduu rikioo Udaangaivo inna sai tunoo:
Diitee kuanee. Vaa na ii vaidi ivaa mmataama kiauvai. Fai ivo ni mmoori-
ivaa varoo ngiari voopinnaa gioonna kiaapuuyaatama vaidi kieetaiyaata ni
gioonna kiaapu Isarairaiyaatama niiyara kiaa kookieenaraivaara na inna
mmataama kiauvai. 16 Fai ivo ni mmooriivaa varoo irisai mmamma nni-
itaraivaa varaanaraivaara fai neenoo inna vitainaravaivee, tiravai.

17Tuduu rikiooAnaniaaso vioo vioo ii nnau ivaaUdaangaivo tuunnauvaa
aakiaivaki vioo ari yaakuuvaitana Sauruusaayaa utuoo tunoo: Sauruuso,
ni seena-o, a aataruuvau aapi nninee kiaa ngiee toonnaivoono Udaanga
Yisuu Kirisiiva ivoono ni titaikiai na ngiaunoo. A avuuvaa tuqinnama teeno
MmannasaYoketaivo i suvuakuaiveerani titaikiai na aisi ngiaunoo, 18 tuduu
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tuu saivaata mminnaa tavau nnaba karaabaivaa roosuuyauvo Sauruusaa
avuuvaki rummuaapukioovauyauvo tuoovuduukavaavuuvaa tuqinnama
teeravai. Tuqinnama too diitooduu vaidiivo inna nnoori apiravai. 19 Apu
kiooduu ivo yeenna nnoo varuduu inna yaagueeqaivo kava vairavai.

Sauruusommayaaya yoketaivaa Damasakuusaiya kiaammiravai
Sauruuso kiisa suai ausa hanigieera gioonna kiaapu Damasakuusa varu-

uya tasipama variravai. 20Varioo iya tasipama varuu suaivaki akiairauduu
Yutayaiya nuunaira nnauyauvaki vioo Yisuunnara kooyaa iya kiaa mmioo
varioo tunoo: Ivo kutaa Anutuuqaa Mmaapuuvovee, 21 tuduu rikiada
gioonna kiaapu inna kuaivaa rikiooya nnikiaraida ngiari yapara ngiari
yaparaida tunoo: Mo aa vaidi aavo gioonna kiaapu Yisuunna nnutuuvaa
rikiooya Yerusareema hara kiada varuuya maisa mmooriivaa iinno iya
ruputuuvonnee? Mo ivo aapi ngioo iya utuoo vitoo kava vara ranoo vioo
Anutuuqaara kati puara hudeera kieetaiya mminara nniivainnee? 22 tuduu
rikioo Sauruuso Yisuunnara yaagueeqainno yaagueeqama kioo iya kiaa
mmioo tunoo: Kutaa Yisuuva Anutuuqo mmataama kioo vaidiivovee, tuu-
vaaraYutayaa vaidi Damasakuusa varuuyahamayopeema innakuaivaa sai
tiravai.

23Hama inna kuaivaa sai tuduu vo suai vooyauvai taika kiooduu iya nu-
unaida Sauruusaa ruputikio putuaiveeraivaara kua yeena rairavai. 24 Kua
yeena rauduu gioonna kiaapu vooya iya inna iikiaara kuaivaa numa inna
kiaa mmuduu rikieeravai. Rikiooduu heenagieena ikiannagisanna Yutayaa
vaidiiya vagiaamunnaivaa keegiaiyauvaki diaa rada nuaida inna ruputikio
putuaiveeraivaara iiravai. 25 Iida varuduu rikiada vo heenavaki Sauruusaa
nnaagiai nuairaiya sookuya utua pinaa voovaki inna rummua kiada tapuka
yeenaivaa haru kiada utida vagiaamunnaivaa tabaangaidaadiri vitada oto
yoketaama mmaanai reemma kiooduu mmataivau tuma ruoo ari toovau
viravai.

Sauruuso Yerusareema variravai
26 Sauruuso Yerusareema vioo ausa hanigieeraiya tasipama varinaree

kiaa vuduu iya inna teeda aatuuda ivo vaa ari ausaivaa hanigia kioovaara
tunoo: Unnakua kiainno iinoo, 27 tuduu rikioo Panapaaso innasi vioo inna
vitoo aposoroo vaidiiyasi vioo innara iya kiaa mmiravai. Sauruuso aataru-
uvau vioo Udaanga Yisuu Kirisiinna tooduu innaata kua tuuvaara iya kiaa
mmioo Sauruuso Damasakuusaa gioonna kiaapuuya Yisuunnara yaaguee-
qama kiaa mmuuvaaraatama iya kiaa mmiravai. 28 Iya kiaa mmuduu
Sauruuso iya tasipama varioo Yerusareema yoosinnaivaki kati nuainno
varioo yaagueeqama kioo Udaanga Yisuu Kirisiinna kuaivaa gioonna ki-
aapuuya kiaa mmiravai. 29 Kiaa mmioo varioo Yutayaa vaidi Ereengaa
kua rikiooyaata kua yaagueeqama tuduu sai iya innaata yaagueeqama tida
inna ruputuaara iiravai. 30Ruputuaara uuduu vaa ausa hanigieeraiya ivaa
rikiada inna vitada oto yoosinna Kaisariaa kiada inna titooduu yoosinna
Tarasaa viravai.

31Vuduu rikiada gioonna kiaapu vaa ausa hanigia kiada Anutuuqaara nu-
unauya vooya Yutayaivaki varuduu vooya Karirayaa ivaki varuduu vooya
Samariaa ivaki varuuya yoketaama varuduu hama vaidiiya iya rapuaara
iiravai. Hama iya rapuaara uuduu yaagueeqama varida Udaanga Yisuu
Kirisiinna mmemmaana vuduu Mmannasa Yoketaivo iya tasipooduu vo
gioonna kiaapu vooya nnida iya ausa hanigioo aataruuvaki vida iyaatama
ausa hanigieeravai.

Petorooso yoosinna Rutaa Yopaa ivaitanaki mmooriivaa iiravai
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32Petoroosovoyoosinnavoyoosinnaivaki nuainnovarioovo suai voovaki
Anutuuqaa gioonna kiaapuuya yoosinna Rutaa ivaki varuuyasi viravai.
33 Oto ivaki varioo tooduu vaidi voovai yuku yaakuuyauvo putuuvaa nnu-
tuuvo Ainiaava ari mmaataivau vainno varuduu vaa yaaku saivai kara-
saidiri taaravooma nuanuuvo taika kiooduu ivo homo ari mmaataivau
nnaasu vainno variravai. 34Vainno varuduu Petorooso oto inna too tunoo:
Ainiaa-o, Yisuu Kirisiiva i tuqinnainoo. Diitee ai mmaataivaa safuuma
yapaanee, tuduu tuu saivaata Ainiaava diitoo ivaki variravai. 35 Varuduu
teeda mmuakiaa gioonna kiaapu Rutaa ivaki varuuyaata Saraanga ivaki
varuuyaatama inna tooduu iya ausaiyauvo hanigiooduu Udaanga Yisuu
Kirisiinna aataruuvau viravai.

36Yoosinna Yopaa ivaki varuu gioonnaivaa nnutuuvo Tavitaava vaa ausa
hanigieeravai. Inna nnutuuvo Ereengaa kuaivakidiri tuuvo Dorokaasovee.
Ii nnutu ivaa oyaivo fayaivo hayoovaa roosiivo yoketaa fayaivai. Ii gioonna
ivo makemakee mmoori yoketaivaa iinno mmanna haipuuyara boo tioo
iya tasipama mmooriivaa iinno variravai. 37 Iinno varuduu rikioo nniita-
reeraivo inna varooduu putiravai. Putuduu gioonnaiya inna nnabaivaa fini
kiada varada nnau voovai veraivau vauvaki yapa kieeravai. 38 Yoosinna
Yopaa ivo yoosinna Rutaa vainima vauduu rikiada gioonna kiaapu vaa
ausahanigieeraYopaavaruuyaPetoroosoRutaa ivaki varuummayaayaivaa
rikiada taara vaidivaitana innasi titooduu vida yaagueeqama inna kiaa
mmida tunoo: Makee tinai tiisi ngianee, 39 tuduu rikioo Petorooso makee
tuduu ari mminnaiyauvaa teerainno varoo iya tasipama nniravai. Ngioo
ngioo numa Dorokaaso putuu nnauvaki ngioo vuduu gioonna kiaapuuya
inna vitada oro nnau voovai veraivau vauvaki vuduu mmuakiaa muaada
gioonnaiya inna suvuai kiada varida ratada Dorokaaso varuu suaivaki iva
uyira raira uuyauvaa inna vitairavai.

40 Inna vitaida varuduu too Petorooso iya titooduu mmaanai tuuduu
rikioo toorivu yau haroo yaaku varoo hanigioo gioonnaivaa nnabaivaa
tunoo: Tavitaa-o, diitaanee, tuduu rikioo avuuvaa reeti Petoroosaa too
vauduu kiisamadiitooduu 41Petorooso reeti ari yaakuuvaa inna yaakuuvau
utuduu diiteeravai. Diitooduu rikioo Petorooso vaa ausa hanigioo gioonna
kiaapuuyaraata gioonnamuaadaiyaraatama aayanna tuduu innasi nnuduu
rikioo Dorokaaso diitoo hara kioo varuuvaa iya vitairavai. 42 Iya vitauduu
kaayau gioonna kiaapu Yopaa ivaki varuuya ii kua ivaa rikiada ausa hani-
giada Udaanga Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee tiravai. 43 Tuduu Petorooso
kaayau suai yoosinna Yopaivaki varioo vaidiivaa nnutuuvo Simoonaa tasi-
pama variravai. Ii vaidi ivaammooriivo fayai nnabaivaa rabanika kioo suai
haarura vaidivai variravai.

10
Petoroosooya Koneriiya kua tiravai

1 Vaidi voovoono yoosinna Kaisariaa varuuvaa nnutuuvo Koneriiva
kaayau (100) rapira vaidi Rooma varuuya kieetavai variravai. Vaidi rapi-
raiya nnutuuvo Itariaa vaidi rapiraiyavee. 2 Koneriiva ari tinniyaadiri
Anutuuqaara yaata utira vaidivai varioo ari seena mmuaa nnauvaki varu-
uyaatamaYutayaiyaAnutuuqaaraausammuduuyammiravai. Ivommanna
haipu gioonna kiaapuuya sikauyauvaa mmioo makemakee Anutuuqaara
yaaku vareeravai. 3 Vo suai voovaki suaivo hanigiooduu ivo yaaku varoo
varuduu inna tinni avuuvo hanigiooduu Anutuuqaa aangeraivo tuma in-
naata kua tioo tunoo: Konerii-o, tiravai. 4Tuduu rikioo Koneriiva aatuunno
aangeraivaa too nnaasu vainno inna tunoo: Udaanga-o, e aaniivaarainna
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ni kiannannee? tuduu rikioo aangeraivo inna sai tunoo: Anutuuqo i
yaaku vareeraivaa rikioo a sikaummira mmooriivaa taikio inna yoketaikio
aiyara yaata utinoo. 5 Makee vaidi vooya titanai yoosinna Yopaa vida
vaidi voovai nnutuuvo Simoono Petoroosaara maavee tikio ngiaivee. 6 Ivo
fayai nnabaivaa tuqinneera vaidiivaa nnutuuvo Simoonaa nnauvo nnoori
sorovuaraivaa vainima vaivaki varivaivee, 7 kiaa kioo aangeraivo inna
tasipama kua tuuvo inna pikioo vioo kiooduu too Koneriiva ari nnauvaki
mmoori vareera ngiaammuauvaitanaata ari rapira ngiaammuau voovai
vaa Anutuuqaara arinaima rikioo inna nnaagiai nuairaivaatama tuduu
8 innasi nnuduu rikioo aangeraivo inna tuu kuaivaa kiaammi kioo titooduu
yoosinna Yopaa viravai.

9 Vauya patauduu vidada vainima Yopaa yoosinna ivaki vuduu rikioo
Petorooso nnau veraa tuanaivau karoo oro ivau varioo ikianna tammaa
tuanaa yaaku vareeravai. 10 Yaaku varoo varuduu inna yeenna rauduu
yeennaivaa nnaanara uuduu gioonnaiya yeennaivaa teeraida varuduu
ivo yaakuuvaa varoo varioo inna yoketauduu rikioo inna tinni avuuvo
hanigiooduu ivo ari vookarauvaa teeravai. 11 Tooduu rikioo ngiau aa-
puuvo rusitia roo vuduu ivakidiri mminnaivo buruqa pinaivaa roosi-
ima araiyauvaa kugunama utirayaama tuoo tuoo tuma mmataivau vaira-
vai. 12 Vauduu Petorooso tooduu mmatayaa nuaira fayai ari vookara
ari vookarauyauvootama mmatayaa varira yanayapaiyauvoota ngiaam-
maiyauvootama ivaki variravai. 13 Varuduu rikiooduu Anutuuqaa kuaivo
innaatakua tioo tunoo: Petorooso, diitee iyauvaaruputukieehudannaanee,
14 tuduurikiooPetorooso innasai tunoo: Udaanga-o, hameetavee. Anutuuqo
ooqoo tira haipa mminnaiyauvaa hama na nnauvaivee, 15 tuduu rikioo
kava innaata kua tioo tunoo: Vasingiaa mminnaa voovaara Anutuuqo
yoketaavaivee tiivaara sa eenoo ivaara haipavee kianee, 16 tuduu rikioo
taaravoomaneetu itaama vauduu too Anutuuqo tuduu buruqa pinaivaa
kugunama kioovo kava ngiau aapu akiairaama viravai.

17 Vuduu rikioo Petorooso inna tinni avuuvo hanigiooduu ari vookarau-
vaa ivo toovaa oyaivaara ariyara yaata utuoo varuduu vaidiiya Koneriiva
titooduu vuuya Simoonaa nnauvaara yapara ruaa rada nnidada numa kee-
giaivaki dida vaida 18aayanna tida yaparaida tunoo: Vaidi voovai nnutuuvo
Simoono Petorooso aavaki variinnee? 19 tuduu rikioo Petorooso homo ari
toovaa oyaivaara yaata utuoo varuduu Mmannasaivo inna kiaa mmioo
tunoo: Rikiaanee. Taaravooma vaididoono aavaki aiyara buaama rada
nookiaanoo. 20 Ai mminnaivaa teerainna reemi ree tiee sa taara yaata
utirainna viee iya sunee kuanee. Vaa na aiyara ngianeera iya titaukai
ngiaavaivee, 21 tuduu rikioo Petorooso reemi roo iya tasipama kua tioo
tunoo: Vaidi ngia buaama rada nookiaivo na aanna ivovee. Aaniira ngia
niisi ngiaannee? 22 tuduu rikiada iya inna sai tunoo: Ti kieeta vaidi
Koneriivaano aiyara ti titaikiai ta ngiaunnanoo. Ivo safu vaidivai varioo
AnutuuqaarayaagueeqaikiaimmuakiaaYutayaagioonnakiaapuuya innara
kua yoketaivaa kiaavai. Anutuuqaa aangeraivoono innaata kuaivaa tioo
tunoo: Petoroosaa tino aisi ngiaivee, tuuvaara tikiaida ta ngiaunnanoo. Kua
vooyauvai a tino i kuaivaa rikiaanara ti tikiaida ta ngiaunnanoo, 23 tuduu
rikioo Petorooso iya maavee tuduu nnida heenaivaki inna tasipama vaira-
vai.
Vauya patauduu diitada ngiari mminnaiyauvaa teerauduu Petorooso

ari mminnaiyauvaa teerainno iya tasipama vuduu vaidi Yopaa vooya vaa
ausa hanigiooya iya tasipama viravai. 24 Vidada aataru tammaivau vauya
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patauduu vidada yoosinna Kaisariaa vida varuduu Koneriiva ari seenai-
yaraatama ivo iyara mmuduuya ruu vooyaraatama aayanna tuduu in-
nasi nnida inna tasipama iyara faannairavai. 25 Iyara faannaida varuduu
Petorooso inna nnauvaki kuanara vuduu Koneriiva inna sunoo inna
yuku oyaivaki vioo varoo vainno ari ausa mmuduuyaivaa inna mmuduu
26 Petorooso inna vararu utuoo varioo tunoo: Sa itaa kianee. Na mmanna
vaidivaivee. Diitaanee, 27 kiaa kioo Koneriinnaata kua kiaa roo inna nnau-
vaki viravai. Vioo tooduu kaayau gioonna kiaapuuya ivaki suvuai kiada
varuduu 28 Petorooso iya tunoo: Vaa ngiengieenoo taavai. Vaidi Yutayaivo
ngiari voopinnaiya nnauyauvaki vioo iya tasipama variivaara ti mmaanna
tira kuaivo ooqoo tiivai. Ooqoo tikiainnaata na hama vaidi voovaara haipa
vaidivaivee tinaraivaara vaa Anutuuqo ni vitaivai. 29 Ivaara ngia ni maavee
kiaani na hama ooqoo tiraina makee tikiai ngiiisi ngiaunoo. Ivaara na
ngii yaparaina kiaunoo: Aaniira ngia niiyara kiaani na aapi ngiauvainnee?
kiaunoo.

30 Petorooso itaa kua tuduu rikioo Koneriiva inna sai tunoo: Taarama
taarama varuu suaivo taika kiooduu iqii suai ivaki suaivo hanigiooduu aa
ta variaunna suai aavaa roosuuduu na nini nnauvaki variee yaaku varee
variaaduu makee tuduu vaidi voovai uyira rairaiyauvo mmannaamman-
nauvo ni avuuvau dioo vainno 31 tunoo: Konerii-o, vaa i yaaku vareeraivaa
Anutuuqo rikiooagioonnakiaapummannahaipuuya sikaummirammoori-
iyauvaara yaata utivaivee. 32 Vaidi voovai titano yoosinna Yopaa ivaki
vioo vaidi voovai nnutuuvo Simoono Petoroosaara yaparainnomaavee tino
ngiaivee. Ivo fayai nnaba tuqinneera vaidiivaa nnutuuvo Simoonaa nnauvo
nnoori sorovuaraivaa vainiivau vaivaki varivaivee. 33Aangeraivo itaa kua
tuduu na akiairauduu vaidiiya titaaduu aisi viravai. Vuduunna aanna
makee a vaidi yoketaakuainna tiisi ngiannanoo. Ta aannamakee nuunama
Udaanga Anutuuqaa avuuvau varida ivo i kiaa i mmuu kuaivaa rikiaaraida
ta faannakiaunnanoo. Koneriiva itaa kua tiravai.

Petoroosommayaaya yoketaivaa

iya kiaammiravai
34Tuduu rikioo Petorooso iya kiaammioo tunoo: Aannamakee vaa na ari-

naima rikiaunoo. Anutuuqommuakiaa gioonna kiaapuuyammuaa aataru-
vai mmiivo inna kutaavai. 35 Mmuakiaa mmataiyauvunudiri voovoono
Anutuuqaara nnoonnavaivee tioo inna mmemmaana vioo mmoori yoke-
taivaa iivaara Anutuuqo innara inna yoketainoo. 36 Anutuuqo ta gioonna
kiaapu Isarairaiya ti kiaa ti mmuuvaa vaa ngia rikiaavai. Ivo tuduu Yisuu
Kirisiivaano ausa nuufaivaa vareera mmayaaya yoketaivaa ti kiaa ti mmi-
ravai. Mo Yisuu Kirisiiva mmuakiaa gioonna kiaapuya udaangavai varivai.
37 Yisuu Kirisiinna aataruuvaa vaa ngia taavai. Yuvuaano inna nnoori apu
kiooduu ivo Karirayaadiri tuma Yutayaa mmata mmuakiaavaki nuainno
ari mmayaaya yoketaivaa iya kiaa mmiravai. 38 Vaa ngia taavai. Anu-
tuuqo ari yaagueeqaivaata Mmannasa Yoketaivaatama Nasareetaa vaidi
Yisuunna mmiravai. Mmioo ivo inna tasipoovaara Yisuuva vo yoosinna
vo yoosinnaiyauvaki nuainno mmoori yoketaivaa iinno mmannasa mai-
saivoono puaisa utuuya tuqinneeravai.

39 Mmuakiaa mmooriiyauvaa Yutayaa mmataivakiaata Yerusa-
reemaivakiaatama iva uuvaa teenoo taannaduu iya yatari sagaivau inna
haara kiooduu putuduu 40 taaravooma suaivaki Anutuuqo inna tuduu
putuuvakidiri diitoo ti avuuyauvunu nuairavai. 41 Hama mmuakiaa
gioonna kiaapuuya inna tooduu Anutuuqo ti mmataama kiooya teenoo
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nnaasu inna teeravai. Anutuuqo inna tuduu diitoo suaivaki ta inna
tasipama yeenna nnoori nnaannaiya teenoo nnaasu inna teeravai. 42 Ivo
yaagueeqama ti kiaa ti mmioo tunoo: Ngia mmayaaya yoketaivaa gioonna
kiaapuuya kiaa mmida Anutuuqo vaa inna mmataama kioovoono gioonna
kiaapu vaa putuaiyaata hama putuaiyaatama kua pinaivaki iya yapa kioo
iya yaparainaraivaara iya kiaa mmiateera ti tiravai. 43 Vaa nnaaruaa vaidi
forofetaa mmuakiaaya innara tida tunoo: Gioonna kiaapu voovoono
innara kutaavaivee tino fai Anutuuqo Yisuunna yaagueeqaivaura inna
mminnamminnaa maisaiyauvaa rugaanaravaivee, tiravai. Petorooso iya
kiaammioo itaa kua tiravai.

Ngiari voopinnaiyaMmannasa Yoketaivaa vareeravai
44Petorooso itaa kua tioo varuu saivaataMmannasa Yoketaivommuakiaa

inna kuaivaa rikiooyaki tuoo viravai. 45 Tuoo vuduu hama Anutuuqo
Yutayaiya nnaasu ari Mmannasa Yoketaivaa kati iya mmirama kioo ngiari
voopinnaiyaatama mmiravai. Mmuuvaara Yutayaa vaidi vaa ausa hani-
gioo Yopaa ivakidiri Petoroosaa tasipama nnuuya ivaara nnikiarairavai.
46 Nnikiaraida rikiooduu iya ngiari vo kua vo kua hama tauraa rikiooyau-
vakidiri tidaAnutuuqaara kua yoketaivaa tiravai. 47Tuduu rikioo Petorooso
Yutayaa vaidiiya tunoo: Aa gioonna kiaapu aaya tiinikaraama Mmannasa
Yoketaivaa varaanoo. Gioono iya ooqoo tinai fai ta hama iya nnoori
apuaarannee? 48 kiaa kioo tuduu iya Yisuu Kirisiinna nnutuuvaa tasipama
iya nnoori apiravai. Nnoori apu kiooduu Petorooso kiisa suai iya tasipama
varinaraivaara iya inna yaparairavai.

11
Petorooso Yerusareema vaa ausa hanigiooya
mmayaayaivaa kiaammiravai

1 Ngiari voopinnaiyaatama Anutuuqaa kuaivaa rikiada varoovaara
aposoroo vaidiiyaatama mmuakiaa Yutayaivaki varuu gioonna kiaapu
vaa ausa hanigiooyaatama rikieeravai. 2 Ivaara nnaagiai Petorooso ngioo
Yerusareema vuduu rikiada gioonna kiaapu ngiari voopinnaiyaatama
mmamma hatokaatee tuuyaano innara iya nnannatooduu tunoo: 3Ai, vaa a
ngiari voopinnaa vaidi hama ngiari mmamma hatokeeraiya nnau voovaki
viee yeennaivaa iya tasipama nnaannakuavee, tiravai.

4Tuduu rikioo Petorooso mmuakiaa kuavai ngiari voopinnaiya tasipama
uuvaara toosa haroovakidiri iya kiaa mmioo tunoo: 5 Na yoosinna Yopaa
ivaki variee yaaku varee variee taaduu ni tinni avuuvo hanigiooduu ari
vookarauvaa na teeravai. Taaduu mminnaivo buruqa pinaivaa roosi-
ima araiyauvaa kugunama utirayaama tuoo tuoo ni vainiivau vairavai.
6Vauduu tee na tuqinnama aakiaivaki taaduu ari vookarau fayaimmatayaa
nuairaiyauvoota fai mmararaa roosuuyauvootama yanayapaiyauvoota
ngiaammaiyauvootama ivaki variravai. 7 Varuduu tee na rikiaaduu Anu-
tuuqaa kuaivo niita kua tioo tunoo: Petorooso, diitee iyauvaa ruputu kiee
huda nnaanee, 8 tuduu rikiee na sai kiaanoo: Udaanga-o, hameetavee.
Hama na haipa yeenna fayaiyauvaa Anutuuqo ooqoo tiraiyauvaa ni avai
aavaki na nnauvaivee, 9 kiaaduu rikioo keenaa Anutuuqaa kuaivo ngiau
aapuuvakidiri tuoo ni tunoo: Vasingiaa mminnaa voovaara Anutuuqo
yoketaavaivee tiivaara sa eenoo ivaara haipavee kianee, 10 tuduu rikiee
taaravoomaneetu itaamavauduu taaduu iimminnaa iyauvommuakiaayau-
vai kava ngiau aapuuvaki vioo kieeravai. 11 Vuu saivaata taaravooma
vaidiiya Kaisariaadiri niisi titaa kiooduu nnuuyaano numa nnau na hara
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kiee varuuvaki nniravai. 12Nnuduu rikioo Mmannasa Yoketaivoono ni giaa
ni mioo tunoo: Sa taara yaata utirainna iya tasipama kuanee, tuduu aa
vaidi vaa ausa hanigioo yaaku saivai sainaidiri mmuaa vaidi aadootama ni
tasipamaKaisariaavidadaKoneriinnannauvaki viravai. 13Kuaannaduu too
aangeraivo inna nnauvaki tuoo innaata kua tuuvaara ti kiaa ti mmiravai.
Aangeraivo inna kiaa mmioo tunoo: Vaidiiya titaa kinai Yopaa ivaki vida
vaidiivaa nnutuuvo Simoono Petoroosaa sunada aapi ngiatee. 14 Fai ivoono
kua mmayaaya voovai kooyaa i kiaa i mminai mmuakiaa ai seenaiyaatama
rikikio Anutuuqo ngii vitaanaravaivee, tiravai.

15 Na kua tinaree kiaa saivaata Mmannasa Yoketaivo tauraa tiiyaa tu-
uneema iyayaa tiiravai. 16 Tuuduu rikiee ti Udaanga Yisuu Kirisiiva tauraa
ti kiaa ti mmuu kuaivaa na kava rikieeravai. Ivo tunoo: Yuvuaano nnoori
apira vaidiivo mmanna nnooriivaadiri ngii apiravai. Fai kiisa suai Mman-
nasa Yoketaivo nnoori apirayaama ngiiiyaa tiinaravaivee, tiravai. 17 Vaa
na tauvai. Ta ti Udaanga Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee kiaannaduu Anu-
tuuqo Mmannasa Yoketaivaa kati ti mmuneema ngiari voopinnaa gioonna
kiaapuuya mmiravai. Na mmanna vaidivaivee. Mo, na hama yopeema
Anutuuqaa mmooriivaa uuda rairavaivee, 18 tuduu rikioo iya nnannatoo
kuaivo taikakiooduuAnutuuqaarakuayoketaivaa tida tunoo: Vaa ta itaama
vaivaara rikiaunnavai. Anutuuqo tuduu ngiari voopinnaiyaatama ngiari
mminnamminnaa maisaiyauvaa pikiada ngiari ausaiyauvaa hanigiada tu-
patupaa variraivaa vareeravaivee, tiravai.

Vaa ausa hanigiada Adiookiaa varuuyammooriivaa iiravai
19 Vaidiiya Sitipaanaa ruputuu suaivaki gioonna kiaapu vaa ausa

hanigieeraiyaatamammoorimaisaivaa uuduu iya raubiriiravai. Raubiriida
vooya mmata Ponikii vuduu vooya mmata Kuporoo vuduu vooya yoosinna
Adiookiaa vida gioonna kiaapu Yutayaiya nnaasu mmayaaya yoketaivaa
kiaa mmiravai. 20Kiaa mmuduu iyakidiri Kuporoo diaa vooyaata Kureena
diaa vooyaatama oro Adiookiaa varida ngiari voopinnaiyaatama Udaanga
Yisuu Kirisiinnammayaaya yoketaivaa iya kiaammiravai. 21Kiaammuduu
rikioo Udaanga Anutuuqaa yaagueeqaivo iya tasipooduu kaayau gioonna
kiaapuuya ausa hanigiada Udaanga Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee tiravai.

22Tuduu gioonna kiaapu vaa ausa hanigiada Yerusareema varuuya ii kua
ivaa rikiada Panapaasaa titooduu Adiookiaa viravai. 23Vioo vioo oro varioo
tooduuAnutuuqogioonnakiaapuAdiookiaayara innayoketauduu tooPana-
paaso iyara sirigainno yaagueeqama iya kiaa mmioo tunoo: Udaanga Yisuu
Kirisiinna nnutuuvaa puaisakama utida sa pikieerama kiada yaagueeqama
nnaasu variatee, tiravai. 24 Panapaaso vaidi yoketaavai varioo yaaguee-
qama kioo Udaanga Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee tuduuMmannasa Yoke-
taivo inna aakiaivaki suvuauduu variravai. Varuduu kaayau gioonna ki-
aapuuya inna kuaivaa rikiada ausa hanigiada Udaanga Yisuu Kirisiinnara
kutaavaivee tiravai.

25 Tuduu rikioo Panapaaso vioo yoosinna Tarasaa nuainno Sauruusaara
buaama roo nuainnonno tooduu 26 inna too vauduu sunoo Adiookiaa vi-
ravai. Ivaitana oro mmuaa nuanuvai ivaki varida kaayau gioonna kiaapu
vaa ausa hanigieeraiya ivaitanaasi nuunauduu mmayaaya yoketaivaa iya
kiaa mmiravai. Vaa ausa hanigieera gioonna kiaapu Adiookiaa varuuya
iyananaa tauraa Yisuu Kirisiinna nnaagiai nuaira nnutuuvaa vareeravai.

27Varooduu ii suai ivaki vaidi vaa ausa hanigioo forofetaa vooya Yerusa-
reemaivakidiri pikiada Adiookiaara viravai. 28Vidada oo varuduu iyakidiri
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vaidi voovai nnutuuvoAkapaaso diitooduuMmannasa Yoketaivaa yaaguee-
qaivo inna tasipooduu aarareera suaivo nnaagiai mmuakiaa mmatavau
vainaraivaara kooyaa iya kiaa mmiravai. Nnaagiai vaidi voovai nnutu-
uvo Karautiiva Roomaiya kieetavai varuu suaivaki aarareeraivo vairavai.
29 Ivaara vaa ausa hanigieeraiya ngiariiyara ngiariiyara yaata utida ngia-
riisi vau sikauyauvakidiri saiyauvai yapa kiada saiyauvai ngiari seena vaa
ausa hanigiada Yutayaa mmataivaki varuuyani yapaaraivaara kua yeena
rairavai. 30 Kua yeena rau kiada sikauyauvaa yapa kiada Panapaasaya
Sauruusaya titooduuvaradaorovaaausahanigieeraiyakieetaiyammiravai.

12
Herootommoori maisaivaa vaa ausa hanigieeraiyammiravai

1 Ii suai ivaki Yutayaiya kieetaivaa nnutuuvo Herooto vaidiiya tuduu
vaa ausa hanigieera gioonna kiaapu vooya utida maisamaisai mmoori ari
vookarauyauvaa iya mmiravai. 2 Ivoono tuduu ari rapira ngiaammuauya
aposoroo vaidi Yuvuaanaa vayaanna Yakoopaa utida paipa avaikarau-
vaadiri inna nnuunaivaa rutaka kiooduu putiravai. 3 Putuduu too Herooto
tooduu Yutayaa vaidiiya ivaara iya yoketauduu ivo tuduu ari ngiaam-
muauya Petoroosaa utu raririima roo oovi nnauvaki yapa kieeravai. Yu-
tayaiya bereetaivaa hama puuqairaivaa tasipama huda kiada buusa nneera
suaivaki 4 ivo tuduu Petoroosaa oovi nnauvaki yapa kiooduu ari rapira
ngiaammuau vooya tuduu taarama taarama numa innara dida vaidada
vuduu kava taarama taaramada numa iyammaataidaa varada kava innara
ivau diravai. Dida vaidada vuduu kava voodoono numa dida vaidada
vuduu kava voodoono numa ivau diravai. Itaama rada vududuu Herooto
buusa Varaigiataivaa nneera suaivo taika kino rikioo Petoroosaa vitoo
Yutayaiya avuuyauvunudiri ruputinaree kiaa yaata utuoo faannairavai.
5Faannauduu rikioo Petorooso oovi nnauvaki varuduu gioonna kiaapu vaa
ausa hanigieeraiya innara pinaama Anutuuqaata kua tida yaaku vareera-
vai.

Aangeraivo oovi nnauvakidiri Petoroosaa vitoommaanai viravai
6Yaaku varada varuduu Herooto turau Petoroosaa vitoo gioonna kiaapu-

uya avuuyauvunu yapa kioo kua pinaivaa innaki yapaanaree kiaa uuduu
heenaivaki rapira vaidi taaravaitana vuaivo Petoroosaa sainai duduu
vuaivo sainai duduu Petorooso tammaivaki vuru vairavai. Vauduu yeena
taaravaitanaadiri inna yaakuuvaitanau ranaa rau kiooduu vauduu rapira
vaidiiya sipuuyauvo vaunavauneema mmuaavai mmuaavai dida vairavai.
7 Dida vauduu too Udaangaivaa aangeraivo akiairauduu Petorooso vuru
vainno varuu nnauvaki tuuduu mmeekiaivo ruvuaahooduu aangeraivo
inna yaapusaivaudiri utu korokoroonno inna yuruunno tunoo: Makee tinai
diitaanee, tuduu rikioo yeenaivaitana inna yaakuuvaitanaudiri takuasaa
roo tuoo vuduu 8 aangeraivo inna tunoo: Ai uyira rairaiyauvaa vara uyuee
rainna ai yuku nnabaivaitana vara uyuanee, tuduu rikioo ivo tuuvau-
giataama iima kiooduu tunoo: Ai yaapa veraayaa uyiraivaa vara uyuee ni
nnaagiai ngianee, 9 tuduu rikioo Petorooso inna nnaagiai oovi nnauvakidiri
viravai. Vioo varioo aangeraivo kutaa inna vitoo mmaanai vuuvaara hama
tuqinnama rikieerama kioo vueennama kioo yaata utuoo tunoo: Ni tinni
avuuvo hanigiaikiai na taunoo, 10 kiaa vida rapira ngiaammuau tauraivaa
yaataradavidannaagiaivaayaataradavida tooduuyaagueeqa sipuuvaahat-
uaa kiada yoosinnaivaki viraivo vaa ari mmaara hatuaa kioo vauduu teeda
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mmaanai viravai. Ivaitana yoosinna vuutaivaki aataru voovai vida yaatara
kiada ivaudiri aangeraivo akiairauduu Petoroosaa pikioo vioo kieeravai.

11Vioo kiooduu Petorooso aangeraivo inna vitoo nnuuvaara nnikiarainno
arinaima rikioo tunoo: Aanna vaa makee na taunoo. Kutaa Udaan-
gaivo ari aangeraivaa titaikio tuoo Herootaa oovi nnauvakidiri ni vitoo
nninoo. Yutayaa vaidiiya ni iikiaaree kiaa aataruuvakidiri ni vitoo aapi
nninoo, 12 kiaa kioo arinaima rikioo vioo ngiaammuau voovai nnutu-
uvo Yuvuaano vuai nnutuuvo Marakaanna kaanaa nnutuuvo Mariaanna
nnauvaki vuduu kaayau gioonna kiaapuuya ivaki nuunaida innara yaaku
varada varuduu 13orommaanaidiri sipuuvau ruduu rikioommoori vareera
kiaatanna voovai nnutuuvo Roteeva seenoo tuma sipuuvaa hatuaanaree
kiaa 14 rikiooduu Petoroosaa kuavai vuduu arinaima rikioo hama sipuuvaa
hatueerainno sirigainno seenoo kava vara ranoo vioo gioonna kiaapuuya
kiaa mmioo tunoo: Ai, aa mmiaa Petorooso mmaanai aammiavau duoo
vainoo, 15 tuduu rikiada inna tunoo: A yaata duunakua unnakuainna
kiannanoo, tuduu rikioo ivo yaagueeqama tunoo: Kutaa Petoroosovee,
tuduu rikiada gioonna kiaapuuya tunoo: Inna aangeraavoono kua tinoo.
16 Itaa kua kiaa kiada varuduu Petorooso mmannammanna sipuuvau ruoo
nnaasu varuduu iya nnaagiai tuma sipuuvaa hatuaa kiada inna teeda
nnikiarairavai. 17 Nnikiarauduu rikioo Petorooso ari yaakuuvaadiri sa
kua kiateera iya ruvuaatainno Udaangaivo oovi nnauvakidiri inna vitoo
mmaanai yapoovaara iya kiaa mmiravai. Kiaa mmi kioo tunoo: Oro
Yakoopaata ti seena vaa ausa hanigieeraiyaatama kiaa mmiatee, kiaa kioo
ivaki iya pikioo ari vo yoosinna voovakira vioo kieeravai.

18Vioo kiooduu vauya patauduu heenanaanna innara duu rapira vaidiiya
pinaamannikiaraida tunoo: Petorooso deepiinno kuainnee? 19 tuduu rikioo
Herooto tuduu Petoroosaara buaama rada nuaidada tooduu hama iya too
vairavai. Hama iya too vauduu too Herooto pinaama iya yaparainno kua
pinaivaa iyaki yapa kioo ngiari vooya tuduu iya ruputuduu putiravai.
Putuduu rikioo ii suai ivaki Herooto Yutayaa mmataivaa pikioo tuma

yoosinna Kaisariaa variravai.
Herooto putiravai

20 Herooto gioonna kiaapu Turu Sitoona varuuyara inna ausaivo nnan-
natooduu mmuakiaaya mmuaavau nuunaida innasi kua kiaara viravai.
Vidada tauraa vaidi voovai Herootaa nnauvaara haitatuura vaidiivaa nnu-
tuuvo Parasataasaasi vida innaata kua tuduu iya kuaivaa rikiooduu He-
rootaasi vida inna tunoo: Fai ta hama rapiraida mmuaavau yoketaama
variaaravaivee, tiravai. Ii yoosinna ivaitana Herootaa mmataivakidiri
makemakee iya yeenna varada nnoovaara iya itaa kua tiravai.

21Nnaagiai suaivaa Herooto mmataama kioovaki ari kieeta varira uyira
rairaiyauvaa uyu rau kioo kieeta varira mmaataivau oro varioo kuaivaa
hokobavai gioonna kiaapuuya kiaa mmiravai. Kiaa mmuduu rikiada iya
aayanna tida rabarisoora kuaivaata innara tunoo: 22 Ivo hama mmanna
vaidivoono kua tinoo. Ivo anutuuvoono kua tinoo. 23 Iya itaa kua tuu
saivaata Herooto hama Anutuuqaa nnutuuvaa ngiau aapu yapoovaara
Udaangaivaa aangeraivo inna uuduu mmimmiiyauvo inna aakiaivaki nu-
ainno varioo inna gutududuu putiravai.

24Putuduu gioonna kiaapuuya Anutuuqaa kuaivaa varada nuaida varida
mmuakiaa yoosinnaiyauvaki varuuya kiaammuduu rikieeravai.

25 Rikiooduu Panapaasaya Sauruusooya ngiari mmooriivaa iima taika
kiada ngiaammuau voovai nnutuuvo Yuvuaano vuai nnutuuvo Marakaan-
naatama vitada vida Yerusareema pikiada viravai.
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13
Mmannasa Yoketaivo Panapaasaya Sauruusayammatairavai

1 Gioonna kiaapu vaa ausa hanigiada Adiookiaa varuuyakidiri vooya
forofetaavaidiyavaruduuvooyavitairavaidiyavariravai. Iyannutuuyauvo
voovai nnutuuvo Panapaaso vo vaidi voovai nnutuuvo Simioono vuai
nnutuuvo Naisiaava yoosinna Kureena diaa vaidi voovai nnutuuvo Ruki-
iva voovai tauraa kieeta vaidi Herootaa ferengaanna tasipama varuuvaa
nnutuuvo Manaino voovai nnutuuvo Sauruusootama variravai. 2 Iyaano
Anutuuqaata kua kiaaraivaara ngiari yeenna nneeraivaara ooqoo kiaa ki-
ada ngiari ausa mmuduuyaiyauvaa Udaanga Anutuuqaa mmida varuduu
Mmannasa Yoketaivo iya tunoo: Panapaasaya Sauruusaya niini mmataama
kikiai mmoori na ivaitana mmiauvaa varaatee, 3 tuduu ngiari yeenna
nneeraivaara ooqoo tuuvoota ngiari yaaku vareeraivootama taika kiooduu
iya ngiari yaakuuyauvaa ivaitanaayaa utida titaa kiooduu viravai.

Panapaasaya Sauruusooyammata Kuporoo ivaki viravai
4 Mmannasa Yoketaivoono Panapaasaya Sauruusaya mmataama kioo

titoovaitana Adiookiaa pikiada yoosinna Saraikiaa vida ivakidiri siipaivaa
varada nnooriivau vidadammata voovai nnooriivo ututuuma kioovaa nnu-
tuuvo Kuporoo 5 ivaki vau yoosinnaivaa nnutuuvo Saramii kuaaree kiaa
siipaivakidiri reemi rada ivaki viravai. Ivaki vida Yutayaiya nuunaira
nnauyauvaki nuaida varida Anutuuqaa mmayaayaivaa iya kiaa mmiravai.
Kiaa mmida varuduu Yuvuaano Marakaava iya tasipama mmoori vareera-
vai.

6 Iya vida Kuporoo mmataivaugiataa vidada oto yoosinnaivaa nnutuuvo
Papoo variravai. Ivaki varida tooduu Yutayaa vaidi saaka nnaamuruuvaa
nnutuuvo Parayisuuva varioo ariiyara tunoo: Na forofetaivovee, tiravai.
7 Ii mmata Kuporoo ivaa kieeta vaidiivaa nnutuuvo Serekiiva vuai nnu-
tuuvo Pauruuso tinni yoketaa vaidivai varioo Parayisuunna seena vaidi-
vai variravai. Varioo ivo Anutuuqaa mmayaayaivaa inna rikiaatauduu
Panapaasaya Sauruusayara aayanna tuduu innasi nniravai. 8 Nnuduu
saaka nnaamuru vaidiivaa nnutuuvo Ereengaa kuaivakidiri tunoo: Ero-
maavavee, tuu vaidiivoono ivaitana kuaivaa hatoka kioo kieeta vaidiivo
Yisuunnarakutaavaivee tinarainnookiaa innayaatautiraivaahanigiaanara
iiravai. 9 Hanigiaanara uuduu Mmannasa Yoketaivo Sauruusaa nnutu
vuaivo Pauruusaa aakiaivaki suvuau kiooduu ivo saaka nnaamuru vaidi-
ivaa puaisakama too nnaasu vainno 10 tunoo: A Sataangaammaapukuavee.
Mmoori yoketaiyauvaara a ooqoo kiannano unnakua tira maisa aataruuvo
i suvuaikiai Udaanga Anutuuqaa aataru kua kutaivaara mmannammanna
unnakuavaivee a tinarainna iikiannanoo. 11 Aanna makee Anutuuqo iri-
saivaa i mminaravai. I mmino i avuuvo huruutainno fai kiisa suai homo
upisivai nnaasu vainai a hama reeti reeri taanaravai. Fai vo suai kava i
avuuvo tuqinnama taanaravee, tuduu tuu saivaata saaka nnaamuru vaidi-
ivaa avuuvo upisiinno sooniruuduu ivo kumimakama roo nuainno varioo
gioonna kiaapu voovoono inna yaakuuvaudiri utu varoo kuaiveeraivaara
buairavai. 12Buaama roo nuauduu kieeta vaidiivo Anutuuqo itaama uuvaa
too Udaanga Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee tioo inna mmayaayaivaa Pau-
ruuso iya kiaammuuvaara ivo kaayauma nnikiarairavai.

Pauruusommata Pisitiaa vau yoosinna Adiookiaa variravai
13 Pauruusaa ari tasipama nuairaiyaatama yoosinna Papoo pikiada

ivakidiri siipaivaki karada nnidada mmataivaa nnutuuvo Paburiaa
ivaki vau yoosinna voovai nnutuuvo Perekee varuduu rikioo Yuvuaano
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Marakaava iya pikioo kava vara ranoo Yerusareema viravai. 14 Vuduu
rikiada iya Perekee pikiada nnidada mmataivaa nnutuuvo Pisitiaa
ivaki vau yoosinna voovai nnutuuvo Adiookiaa varida kati varira suai
voovaki Yutayaiya nuunaira nnauvaki vida hara kiada variravai. 15 Hara
kiada varuduu vaidiiya Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaata forofetaiya
kuaivaatama yaarummua taika kiooduu nuunaira nnauvaara dira
kieetaiyaano vaidi voovai tuduu diitoo oro Pauruusaata inna tasipama
nuauyaatama tunoo: Ti seenayaso, kuaivo ngiiiki vainai ngieetama
nnida gioonna kiaapuuya kiaa mmiatee. Kiaa mmikio iya ausaiyauvo
yoketaakiaivee, tiravai.

16 Tuduu rikioo Pauruuso diitoo ari yaakuuvaadiri sa kua kiateera iya
ruvuaatainno iya tunoo: Ni seena Isarairaiyaata ngia ngiari voopinnaiya
aavaki varida Anutuuqaara ngiingii ausa mmuduuya mmiraiyaatama ni
kuaivaa rikiaatee. 17Aa gioonna kiaapu Isarairaa aaya Anutuuqo tauraa ti
rubuungainnammataama kiooduu iya ngiari voopinnaiyammataivaa nnu-
tuuvo Iyiipa varida kaayau gioonna kiaapuuya suvuauduu Anutuuqo ari
yaagueeqaivaadiri Iyiipaivakidiri iya vitoo 18 koo mmuyai gaanga yoosin-
naivaki yapa kiooduu taara vaidi yuku yaaku taika kioo nuanuuvaki (40)
nuaida varida Anutuuqaata nunuraanurai kiaa rada nuauduu hama ivo
iyara inna nnannateeravai. 19Hama ivo Isarairaiyara inna nnannateerama
kioommata Kanaana ivaki varuu oyai yaaku saivai karasaidiri taara oyaiya
tuduu iya yaatara kiada iya mmataivaa varada ivau variravai. 20 Kaayau
nuanu (450) iya itaama variravai.
Varuduu ivo iyara haitatuura kieeta vaidiiya mmataama kiooduu varia

rada nnidada numa forofetaivaa nnutuuvo Samueero varuu suaivaki taika
kieeravai. 21 Taika kiooduu iya kieeta voovaara Anutuuqaa yaparauduu
rikioo vaidiivaa nnutuuvo Kisiinna mmaapuuvo Sauruuso Piniomiinaa oy-
aivakidiri diitoovaa iya kieetavai yapa kiooduu ivo taara vaidi yuku yaaku
taika kioo nuanuuvaa (40) iya kieetavai variravai. 22 Varuduu rikioo nnaa-
giai Anutuuqo inna pikioo ari vo vaidi voovai Davuitiinna iya kieetavai yapa
kieeravai. Yapa kioo innara tunoo: Na tauko Isainna mmaapuuvaa Davuiti-
innara ni mmuduuya ruainoo. Mmuakiaa kua niiki vaiyauvaa fai na inna
kiaammino ivoono yoketaama iinaravaivee. Anutuuqo itaa kua tiravai. 23 Ii
vaidi Davuitiinna ivaa uru nnaakaraiyakidiri voovai nnutuuvo Yisuunna
Anutuuqo tuduu diiteeravai. Vaa ivo innara tauraa ari kua kiaa teerama
kioovaugiataama inna tuduu diiteeravai. Gioonna kiaapu Isarairaiya vitoo
yoketaivau yapaanaraivaara inna tuduudiiteeravai. 24HamaYisuuvadiitoo
suaivaki Yuvuaano mmuakiaa gioonna kiaapu Isarairaiya tunoo: Ngiingii
mminnamminnaa maisaiyauvaa pikiada hanigiada yoketaama varikiai na
nnooriivaa ngii apinaravaivee, 25 kiaa kioo kiisa suai ari mmooriivo taikaa-
nara uuduu ivo iya tunoo: Ngia yaata utuaani na gioononnee? Hama na
vaidi ngia innara faannairaivovee. Hameetavee. Ni nnaagiai nninaraivo fai
vaidi nnoonnavai nninaravai. Na vaidi kiisavai. Hama na yopeemammoori
vareera ngiaammuauya roosiima inna yuku nnabaivaitana yeenaivaitana
rakuasaa kiee utu radaanaravaivee. Yuvuaano itaa kua tiravai.

26 Ni seenayaso, ngia Aaparahaamaa sidinnaidiiyaatama ngia ngiengie
voopinnaiya aavaki varida Anutuuqaa ngiingii ausa mmuduuya mmi-
raiyaatama rikiaatee. Anutuuqo gioonna kiaapuuya vitoo yoketaivau ya-
paanara mmayaayaivo tiisi nniivaivee. 27 Gioonna kiaapu Yerusareema
varuuyaata ngiari kieetaiyaatama ivo ti vitoo yoketaivau yapaanaraivaara
hama teeda rikieerama kiada forofetaiya kuaiyauvaa makemakee kati
varira suaiyauvaki yaariraivaara hama tuqinnama rikieeravai. Hama
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rikieeraida iya kua pinaivaki Yisuunna yapa kiooduu putuuvaara forofe-
taiya tuu kuaivo kaanaivo vairavai. 28 Iya Yisuuva kuaivaa koonnama
kiainaaree kiaa buaida varida ivaudiri inna ruputuaaree kiaa buaidada
tooduu kuminauduu rikiada Piratuusaa tunoo: Eenoo tinai iya inna ruputu-
atee, 29 kiaa kiada Anutuuqaa kua fafaara innara roovaa iya iima taika
kiooduu yatari sagaivaudiri inna nnabaivaa hitua rada oto oonau mmata
nnauvaki hau kieeravai. 30 Hau kiooduu Anutuuqo inna tuduu ivo putu-
uvakidiri diitoo 31 kaayau suai mmatayaa nuauduu iya Karirayaivakidiri
makemakee inna tasipama Yerusareemara vida nnidauya inna teeravai.
Inna tooyaano aanna makee gioonna kiaapu Isarairaiya innara iya kiaa
mmiaavai. 32 Iya kiaa mmiaani ta aavaki varida aa mmayaaya yoketaa
aavaa fai ngii giaa ngii mmiaaravee. Anutuuqo nnaaru ti rubuungainna
ari kua kiaa teerama kioo kuaivaa iya kiaa mmuuvaa 33 aanna makee iya
sidinnaidiiya tiiyara iivai. Ivo Yisuuva putuuvakidiri tuduu diitoovaara ivo
tiiyara itaama iivai. Kua fafaaraivo Saama nnaagiai vau kuaivaki Anutuuqo
tunoo:

A ni Mmaapukuavee.
Aannamakee na i Koova variaunoo, tiravai.

34 Ivo putuuvakidiri inna tuduu kava diitooduu hama inna mmammaivo
uudainaraivaara ivo aa kua aavaa tunoo:

Na nnaaru Davuitiinnaata
kua kiaa teerama kiaa kua ivaa
ari vookarau yoketaa tuanaa ivaa
fai na ngii minaravaivee.

35Kiaa kioo Saama kuaivaki vau kua voovai ivaara tunoo:
Fai a tino i mmoori vareera vaidiivo
aiyarammuduuya riraivaammammaivo
fai hama uudainaravee, tiravai.

36 Davuitiiva varioo Anutuuqaa mmooriivaa iima taika kioo putuduu
inna nnabaivaa varada oro ari rubuungainna mmata nnau vainiivau hau
kiooduu vainno nnabaivo uudairavai. 37 Ivaara ii kua fafaara ivo hama
innara tiivai. Vaidiivaa Anutuuqo tuduu putuuvakidiri diitoovaa nnabaivo
hama uudauvaara tiivai. 38-39Ni seenayaso, itaama vainai ngia Yisuunnara
kutaavaivee tikio ngii mminnamminnaa maisaiyauvaa rugaanaraivaara
ngia mmuakiaaya arinaima rikiaateera ii kua ivaa ta ngii giaa ngii mi-
aunnanoo. Gioonna kiaapu voovoono innara kutaavaivee tino ivo mmin-
namminnaa maisaivaa varaikio inna mmuaararaivo fai taikano rikioo
mmamma dummukiara kati hara kioo varinaravai. Anutuuqo Musiinna
mmaanna kiaa mmuu kuaivaudiri fai hama ngia itaama yopeema variaar-
avai. Ngia ivaara rikiaateera ta ngii giaa ngii miaunnanoo. 40 Itaama vainai
aa na tinara kua aavaa nnaaru forofetaiya tuu kuaivo ngiiisi nninarainnoo
kiaa ngiingii variraiyauvaa tuqinnama haitatuukiatee. 41 Iya tunoo:

Ngia vaidi nniki rakaida puruuka tiraiyaso, taatee.
Ngia pinaama nnikiaraida
airi yaata utida putuatee.
Ngia variaa suaivaki nammooriivaa iikiaukai
hama ngia ivaara kutaavaivee kiaavai.
Fai vaidi voovoono ivaara ngii giaa ngii minai
hama ngia ivaara kutaavaivee kiaaravee.
Ivaara ngia pinaama nnikiaraida
airi yaata utida putuatee.

Forofetaiya tuu kuaivo itaa kua tiravaivee.
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42 Pauruuso ii kua ivaa kiaa taika kioo Pauruusooya Panapaasaya nuu-
nairannauvaapikiadammaanai kuaarauuduugioonnakiaapuuya ivaitana
tunoo: Vo kati varira suai voovaki kava nnida ii kua ivaa sai kuayauvaatama
ti kiaa ti mmiatee, 43kiaa kiada nuunaira nnauvaa pikiadammaanai vuduu
gioonna kiaapu Yutayaiyaata ngiari voopinnaiya vaa Yutayaiya aataruuvaa
teeda iya tasipama nuauyaatama ivaitana vata rada viravai. Vuduu rikiada
ivaitana iyaata yamaa kua yamaa kua tida tunoo: Anutuuqo ngiiiyara
yoketairaivaa ngii minai yaagueeqama inna aataruuvau kuatee, tiravai.

44 Ivaa nnaagiai suai kati varira suaivaki mmuakiaa gioonna kiaapu ii
yoosinna ivaki varuuya numa varida Anutuuqaa kuaivaa rikiaara nnira-
vai. 45 Nnuduu teeda vaidi Yutayaiya ti kuaivaa rikiaateeraivaara kiaa
iya nnannatooduu Pauruusaa kuaivaa hatokada innara rakanoo raaranoo
tiravai. 46Tuduu rikiada Pauruusooya Panapaasaya hama aatuurama kiada
yaagueeqama sai iyaata kua tida tunoo: Ta tauraa Anutuuqaa kuaivaa ngii
giaa ngii miaunnavai. Ngii giaa ngii mmiaunnani ngia rikiada pikiada
tupatupaa variraivaara ooqoo kiaavai. Ooqoo kiaivaara ta ngii pikiada
ngiari voopinnaa gioonna kiaapuuyasi kuaaravai. 47Kua fafaara roovaudiri
aa kua aavaa Udaanga Anutuuqo ti kiaa ti mmioo tunoo:

Vaa na ngii mmataama kiauya
ngieenoo ngiari voopinnaiya
tooba roosiima ni kuaivaa kiaa kookieekiatee.
Na iya vitee aataru yoketaivau yapaanara kuaivaa
fai ngia mmuakiaa gioonna kiaapu
mmuakiaammatavau variaiya
kiaammikiai rikiaatee, tiravaivee.

48 Pauruuso ii kua ivaa kiaa taika kiooduu ngiari voopinnaa gioonna
kiaapuuya rikiada sirigaida Udaanga Yisuu Kirisiinna kuaivaara iya yoke-
tairavai. Yoketauduu Anutuuqo mmataama kioo gioonna kiaapuuya fai tu-
patupaa variraivaa varaaraiyaano ausa hanigiada Yisuunnara kutaavaivee
tiravai.

49 Tuduu rikiada Udaanga Yisuu Kirisiinna kuaivaa gioonna kiaapuuya
ii mmata ivau varuuya kiaa mmuduu rikieeravai. 50 Rikiooduu vaidi
Yutayaiyaano kieeta vaidiiyaatama ngiari voopinnaa nnutu ruaa gioon-
naiya Anutuuqaara ausa mmuduuya mmiraiyaatama tuduu iya ngiari
seenaiyaata kiaa mmuduu rikiada vida Pauruusaya Panapaasaya mmoori
maisaivaa iida ngiari mmataivaudiri ivaitana utu raririida feena rada vida
titooduu viravai. 51 Vida varida hama iya ivaitana kuaivaa rikioovaara
ngiari yukuuvaitanaudiri kufukuufaiyauvaa hatutuooma kiada yoosinna
Ikonii viravai. 52 Vuduu Adiookiaa gioonna kiaapu vaa ausa hanigieeraiya
Mmannasa Yoketaivo iya suvuauduu kaayauma sirigairavai.

14
Pauruusooya Panapaasaya yoosinna Ikonii variravai

1Pauruusooya Panapaasaya yoosinna Ikonii vida ivaitana tauraauunaqu-
uneema oro ivaki iida Yutayaiya nuunaira nnauvaki vida yaagueeqama
ari vookarau mmayaayaivaa iya kiaa mmuduu rikiada Yutayaa gioonna
kiaapu vooyaata ngiari voopinnaa gioonna kiaapu vooyaatama ausa hani-
giada Yisuunnara kutaavaivee tiravai. 2 Tuduu Yutayaa vaidi vooya hama
Yisuunnara kutaavaivee tuuya ngiari voopinnaa vaidiiyaata kuaivaamuru-
muru tida Pauruusaya Panapaasayara kua maisaivaa tida ivaitanaara iya
nnannateeravai. 3 Iya nnannatooduu ivaitana hokoba suai ivaki varida
yaagueeqama Udaanga Yisuu Kirisiinna kuaivaa kiaa mmida variravai.
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Anutuuqo kati gioonna kiaapuuyara yoketauvaara iya kiaammida varuduu
Anutuuqo ari yaagueeqaivaa ivaitana mmuduu ari vookara ari vookarau
mmooriiyauvaa iiravai. Uuduu teeda Anutuuqo iyara yoketau aataruuvo
kooyaa vairavai. 4Vauduu gioonna kiaapu ii yoosinna ivaki varuuya vooy-
aano voovaugiataa yaata utida Yutayaa vaidiiyara yoketauduu vooyaano
voovaugiataama yaata utida aposoroo vaidiivaitanaara yoketairavai.

5 Yoketauduu vaidi ngiari voopinnaiyaata vaidi Yutayaiyaatama ngiari
kieetaiyasi nuunaida Pauruusaya Panapaasaya mmaara kuaivaa tida
sikauyauvaa habati ivaitanaayaa kagaariaaraivaara iya kua yeena rairavai.
6 Kua yeena rau kiooduu ivaitana iya tuu kuaivaa rikiada ngiari toovau
vida mmataivaa nnutuuvo Rukauniaa vau yoosinnaivaitana vuaivaa
nnutuuvo Rusutaraa vuaivaa nnutuuvo Derevee vida mmata vainiivau vau
yoosinnaiyauvakiaatama vida 7mmayaaya yoketaivaa gioonna kiaapuuya
kiaammiaa rada viravai.

Pauruusooya Panapaasaya yoosinna Rusutaraa variravai
8 Vaidi voovoono Rusutaraa hara kioo varuuvo ari kaanaa ausaivakidiri

inna yukuuvaitanamaisauduu hama nuaira kogoga nnaasu hara kioo varu-
uvoono 9 Pauruuso kua tuoo varuduu inna kuaivaa rikieeravai. Rikioo
varuduu Pauruuso tooduu vaa ivo ari yaataivaki yaagueeqama tunoo: Fai
ivo ni tuqinnaanaravee, kiaa varuduu Pauruuso ivo itaama yaata utuuvaa
rikioo inna too nnaasu vainno 10 pinaama innaata kua tioo tunoo: Diitee ai
yukuuvaitanaudiri safuuma ngiau diee vakianee, tuduu rikioo akiairaama
diitoo nuairavai.

11 Nuauduu teeda gioonna kiaapuuya Pauruuso uuvaa teeda ngiari kua
Rukauniaa kuaivakidiri aayanna reeda varida tunoo: Ti anutuuya hani-
giada vaidi kiada tiisi tummuaanoo, 12 kiaa kiada Panapaasaara ngiari
anutuu voovai nnutuuvaa innara tunoo: Suuso, kiaa kiada Pauruuso
kaayau kua tuuvaara innara tunoo: Homiiso, tiravai. 13 Tuduu ngiari
anutuu Suusaara kati puara hudeera vaidiivo ngiari nuunaira nnau pinaivo
yoosinna tooyaivaki vauvakidiri ngioo varioo puara burimakauyauvaata
mauraiyauvaatama varoo vagiaamunna keegiaivaki yapa kioo ivo gioonna
kiaapuuyaatama Pauruusaya Panapaasayara burimakauyauvaa kati iyara
ruputu hudaara iiravai.

14 Ruputu hudaara uuduu rikiada aposoroo vaidiivaitana Panapaasooya
Pauruusaya iya iikiaaraivaara rikiada iya iida Anutuuqaara rakanoo raara-
noo kiaarainnoo kiaa vida ngiari ausaivaitanamaisauvaara iya ngiari uyira
rairaiyauvaa rapasi kiada gioonna kiaapuuya nuuna aakiaivaki seenada
vida aayanna reeda tunoo: 15 Vaidiso, ngia aaniira itaama iikiaara iiki-
aannee? Ta ngii roosiima mmanna vaidivaitanavee. Ta aapi ngiiisi nnida
mmayaaya yoketaivaa ngii giaa ngii mikiai unnakua anutuu aayauvaa piki-
ada Anutuuqaa tuanaivaara kutaavaivee kiateera ta ngiaunnavai. Anutu-
uqo kutaa variivoono mmuakiaa ngiau mmata nnoori sorovuaraivaa iima
kioo mmuakiaa mminnaa ivaki vauyauvaatama iima kieeravai. 16 Tauraa
varuu gioonna kiaapuuya ngiari yaata utuu aataruuyauvunugiataama iiki-
atauduu Anutuuqo ee-oo tuduu iiravai. 17 Ivo ngiau aapuuvakidiri tikio
vatiivo rikio mmuakiaa ngii yeennaiyauvo uruoo kaanaiyauvo vaikiai ngia
iyauvaa nneeda kaayauma sirigakiaavai. Ivo itai mminnaa yoketaiyauvaa
ngii miivaara ngia teeda rikiada innara kutaa varivaivee kiateera iivaivee.
18 Ivaitana itaa kua tuduaata gioonna kiaapuuya yaagueeqama kiada iyara
puaraburimakauyauvaakati ruputuhudaarauuduu ivaitanayaagueeqama
ooqoo tiravai.
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19Ooqoo tuduuvaidi Yutayaa vooyammata Pisitiaa vau yoosinnaAdiooki-
aadiri nnuuyaata yoosinna Ikoniidiri nnuuyaatama gioonna kiaapuuya
tasipa kua tuduu mmuaa ausa mmuaa yaatavai utida sikauyauvaa habati
utida Pauruusaa mmannana utida ruputududuu ivo hanaanainno vauduu
iya ivo putinoo kiaa inna nnabaivaa utu raririida yoosinna tooyaivaki yapa
kiada viravai. 20 Vuduu vaa ausa hanigioo gioonna kiaapuuya nnida inna
ututuuma kiooduu kava diitoo yoosinnaivaki viravai. Oro vauvo patauduu
Panapaasaya diitada yoosinna Derevee viravai.

Ivaitana Suriaa vau yoosinna Adiookiaa
kava vara ranada nniravai

21 Pauruusooya Panapaasaya mmayaaya yoketaivaa gioonna kiaapu
Derevee varuuya kiaa mmuduu kaayau gioonna kiaapuuya iya ausaiyauvo
hanigieeravai. Hanigiooduu ivaitana yoosinna Rusutaraa kava vara ranada
nnida vaida varida ivaki pikiada yoosinna Ikonii nnida vaida varida ivaki
pikiada numa Pisitiaa vau yoosinnaivaa nnutuuvo Adiookiaa variravai. 22 Ii
yoosinna iyauvaki itaama nuaida varida iyauvaki varuu gioonna kiaapu
vaa ausa hanigiooyammayaayaivaa kiaammiaa rada nuaida varida yamaa
kua yamaa kua tida tunoo: Anutuuqaara kutaavaivee tida yaagueeqama
variatee. Ta Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivaki kuaaree kiaa iikio
kaayaummuaararaiyauvo tiisi nninai fai ta iyauvaa yaatarada ivaki kuaar-
avaivee, tiravai. 23Pauruusooya Panapaasaya ii yoosinna iyauvaki vaa ausa
hanigiooya ngiari nuunauyauvakidiri kieetaiya mmataama kiada Anutu-
uqaata kuakiaaraivaarangiari yeennanneeraivaaraooqoo tida iyara yaaku
vareeravai. Vaa iya Udaanga Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee tuuvaara
ivaitana innaata kua tida ivo yaagueeqaivaa iyammiaiveera ivaara kua tida
yaaku vareeravai.

24 Yaaku vara kiada ivaki pikiada ivaitana mmuakiaa mmata Pisitiaivaa
yaatarada numa mmata Paburiaa vau 25 yoosinnaivaa nnutuuvo Perekee
ivaki varidammayaayayoketaivaagioonnakiaapuuyakiaammikiada tuma
yoosinna Atariaa nnoori sorovuaraa siriivau vauvaki varida 26 ivakidiri
siipaivaki karada kava vara ranada Adiookiaa viravai. Ii yoosinna ivakidiri
gioonna kiaapuuya ii mmoori ivaara ivaitana mmataama kiada yaaku
varada tunoo: Anutuuqokati ngiiiyara yoketaamayaatautivai. Ivaara yaata
utida yaagueeqama kiada yoketaama vida mmooriivaa varaatee, tuuvai-
tanaanonuaida iimmoori iyauvaa iimaradanuaidada taikakiadakavavara
ranada nniravai.

27 Ivaitana Adiookiaa nnida gioonna kiaapu vaa ausa hanigiooya rupi
nuunama kiada Anutuuqo ivaitana tuduu uummooriiyauvaaraatama Anu-
tuuqo aataruuvaa ivaitana vitauduu ngiari voopinnaiya tuduu Yisuunnara
kutaavaivee tuuvaaraatama iya kiaa mmiravai. 28 Iya kiaa mmi taika kiada
hokoba suai ivaitana iya tasipama variravai.

15
Vaa ausa hanigiooya Yerusareema nuunaida kua tiravai

1 Varuduu vaidi vooya Yutayaivakidiri nnida Adiookiaa varida vaa ausa
hanigiooya kiaa mmida tunoo: Musiiva mmaanna tuu kua ivau mmamma
hatokeera aataruuvaa fai ngia pikiakio hama Anutuuqo ngii vitoo yoke-
taivau ngii yapaanaravee, 2 tuduu rikiada Pauruusooya Panapaasaya iya
kuaivaara ivaitana nnannatooduu iyaatama kua yaagueeqama tuduu iya
sai ivaitanaatama kua yaagueeqama tiravai. Tuduu rikiada gioonna ki-
aapu Adiookiaa varuuya Pauruusaya Panapaasaya tasipama vaidi vooya
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Adiookiaa varuuyaatamammataama kiooduu iya vida Yerusareema variaa
vaidi aposorooyaata vaidi vaa ausa hanigieeraiya kieetaiyaatama ii kua
ivaara kua tida kiaa radudaaraivaara viravai.

3Vaa ausa hanigiooya iya titooduu vidadammata Ponikiivakiaata Samari-
aivakiaatamanuaida varidangiari voopinnaiyaAnutuuqaa kuaivaa rikiada
ausa hanigioovaara vaa ausa hanigiooya ivaki varuuya kiaa mmuduu ii
kua ivaa rikiada sirigairavai. 4 Sirigauduu iya vidada Yerusareema vuduu
vaaausahanigieeraiyaata vaidi aposorooyaata vaidi vaa ausahanigieeraiya
kieetaiyaatama iyarakuayoketaivaa tuduuPauruusooyaPanapaasayaAnu-
tuuqo mmooriivaa ivaitana mmuduu uuvaara iya kiaa mmiravai. 5 Kiaa
mmi taikakiooduu iyakidiri vaaausahanigiadaFarisaiyauuaataruuyauvaa
uu vooyaano diitada iya tunoo: Ngiari voopinnaiya vaa ausa hanigia kiaiya
tikiai Musiiva mmaanna tuu kuaivaa rikiada iida ngiari mmammaiyauvaa
hatokaateera iya kiaammiatee, tiravai.

6 Tuduu rikiada vaidi aposorooyaata vaidi vaa ausa hanigieeraiya kiee-
taiyaatama ii kua ivaara nuunaida yaata utida kua tiravai. 7 Yaata utida
hokoba suai mmuai kuaivaa nnaasu tududuu rikioo Petorooso diitoo iya
tunoo: Ni seenayaso, vaa ngia taanoo. Nnaaru Anutuuqo ngiiikidiri ni
mmataama kiooduu na viee ngiari voopinnaiya mmayaaya yoketaivaa iya
kiaa mminai iya rikiada hanigiada yoketaama variateera ni mmataama
kieeravai. 8 Anutuuqo gioonna kiaapuuya aakiaiyauvaki toovoono Mman-
nasaYoketaivaa timmuneema iyammiravai. Mmioo ivo iyarayoketauvaara
kooyaa ti vitairavai. 9 Ivo hama ari vookarau aataruuvaa iya mmioo ari
vookaraira aataruvai ti mmiravai. Mmuaa aataruvai nnaasu iyaata tiitama
ti mmiravai. Iya Yisuunnara kutaavaivee tuuvaara ivo iya mminnammin-
naa maisaiyauvaa ruga kiooduu iya yoketaama viravai. 10 Itaama vaikiai
ngia aaniira mmuaararaivaa aanna ausa hanigiooya mmiaaraivaara Anu-
tuuqaa iida taara iikiaannee? Ii mmuaararoo aataru ivaa nnaaru ti rubuun-
gainna mmuaarareeravai. Aanna ta variaunnaiya tiita ti mmuaararaivai.
11 Pikiaatee. Ngiari voopinnaiya Udaanga Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee
kiaivaara ivo kati iyara yoketainno iya vitoo yoketaivau yapaineema teeta
innara kutaavaivee kiaunnano ivo tiitama kati tiiyara yoketainno ti vitoo
yoketaivau yapaivaara kutaavaivee kiaunnanoo, tiravai.

12 Tuduu mmuakiaa gioonna kiaapuuya kua seemuaa hara kiada varida
rikiooduu Panapaasooya Pauruusaya Anutuuqo ari vookarau mmooriiyau-
vaa ivaitana tuduu ngiari voopinnaa gioonna kiaapuuyasi uuyauvaara iya
kiaa mmiravai. 13 Kiaa mmi taika kiooduu Yakoopo tunoo: Ni seenayaso,
ni kuaivaa rikiaatee. 14 Anutuuqo ngiari voopinnaiyara mmuduuya ruoo
iyakidiri vooyaniisi ngiateera tuduu ivaaraSimoonoAnutuuqo ikiataa toosa
haroo mmooriivaara ti kiaa ti mmiravai. 15 Forofetaiya fafaara roo kuaivo
vainnommuai kuaivaa tiravai. Kua fafaaraivo tinoo:

16Udaangaivo tinoo:
Fai nnaagiai nammatayaa kava vara ranee tiee
Davuitiinna nnauvaa havarata kioovaa
kava na heekanaravai.
Mmatayaa havarata kioovaa
kava na tuqinnama kiee
kava na heekaanaravai.

17Heekanai fai ngiari voopinnaiya
niiyara buaama rada nookiaaravai.
Mmuakiaa ngiari voopinnaiya
na niisi ngiateera tinai
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fai niisi ngiaaravee.
18Udaangaivo nnaaru ii kua ivaa tuuvaa
mmuai kuaivaa aannamakee tiivaivee.

19 Kua fafaaraivoono itaa kua tiivaaraina na nenenaidiri yaata utuee
ngii giaa ngii miaunoo. Ta ngiari voopinnaa gioonna kiaapu vaa ausa
hanigieeraiya mmuaararai mmooriivaa iya mmiaarainnoo. 20 Fai ta yanaa
voovai fafaara reeda iya kiaa mmida kiaara: Unnakua anutuuyauvaa
mmiaa haipa yeenna fayaiyauvaa sa nnaatee. Sa sabi nuaira aataruuvaa
iikiatee. Fayaiyauvaa nnuunaiyauvaki puaisa hadauma utuaavo putiiyau-
vaa sannaatee. Sa fayai kiauyauvaannaatee. Tayanaivaa itaakuakiaa iyani
fafaara kiaaravee. 21Mo nnaaru varuuyaatama varia rada nnidada aanna
makee variaiyaatamaMusiivammaanna tuu kuaivaa fafaara roovaamake-
makee kati varira suaiyauvaki vaidiiya nuunaira nnauyauvaki yaarida
vo yoosinna vo yoosinnaiyauvaki gioonna kiaapuuya kiaa mmiravaivee.
Yakoopoono itaa kua tiravai.

Yerusareema varuu vaa ausa hanigiooyaano yanaivaa fafaarairavai
22 Aposoroo vaidiiyaatama vaidi vaa ausa hanigieeraiya kieetaiyaata

mmuakiaaausahanigieeraiyaatamanuunaidakuayeena raidangiariikidiri
vaidi vooyammataamakiadaPauruusayaPanapaasaya tasipamaAdiookiaa
kuateera mmatairavai. Gioonna kiaapuuya ivaitanaara kua yoketaivaa
tuuvaitana iya mmataama kiada voovai nnutuuvo Yutaaso vuai nnutuuvo
Parasaapaa mmataama kiada voovai nnutuuvo Siraasaa mmataama kieer-
avai. 23 Mmataama kiooduu ivaitana varada vuu yanaivo tunoo: Ta ngii
seena aposoroo vaidiiyaata vaidi vaa ausa hanigieeraiya kieetaiyaatama
ngiiiyara kua yoketaivaa kiaunnanoo. Ngia vaa ausa hanigiada ngiari
voopiAdiookiaadiri ngiaani Suriaadiri ngiaaniKirikiaadiri ngiaiya tangiiini
yanaivaa fafaara raunnanoo. 24 Vaa ta rikiaunnavai. Tiikidiri vaidi vooya
ngiiisi vida airi kua airi kua tuduu ngia iya kuaiyauvaara kaayauma yaata
utuduu ngii ausaiyauvo pinaama mmuaarareeravai. Hama teenoo iya kiaa
mmiaannaduu iya oro itaama iiravai. Ngiarinaidiri itaama iiravai. 25 Ta
ivaara rikiada nuunaida yaata utida kua tida rikiaunnano ti ausaiyauvo
yoketaikiai vaidiivaitana ngiiisi kuateera mmataama kiaunnavai. Fai ivai-
tana ti seena ta mmuduuya ruaunnaivaitana Panapaasaya Pauruusaya
tasipama ngiiisi kuaaravai. 26 Panapaasooya Pauruusaya ti Udaanga Yisuu
Kirisiinna mmooriivaa iida hama mmatayaa ngiari variraivaara yaata utu-
aavai. 27 Teenoo Yutaasaya Siraasaya titakiai ngiiisi kuaaraivaitanaano fai
ta fafaara raunna mmuai kuaivaa avaikidiri ngii giaa ngii miaaravaivee.
28MmannasaYoketaivootama teeta ti yoketaikiai ta kuaivaa yeena raukiada
hamaari vommuaararai kuaivaangii giaangiimiraidaaakuaaavaannaasu
ngii giaa ngii mida kiaunnanoo: 29 Unnakua anutuuyauvaa mmiaa haipa
yeenna fayaiyauvaa sa nnaatee. Sa fayai kiauyauvaa nnaatee. Sa fayaiyau-
vaa nnuunaiyauvaki puaisa hadaumautuaavo putiiyauvaannaatee. Sa sabi
nuaira aataruuvaa iikiatee. Ta itaa kua kiaunnaivaa fai ngia iida yoketaama
variaaravaivee. Inna aikioo kuavaivee. Iya yanaivaa itaa kua kiaa kiada
fafaara reeravai.

30 Fafaarama kiada ivaitana mmida titaa kiooduu ivaitanaatama Pana-
paasaya Pauruusooya tasipama Adiookiaa vida ivaitana vaa ausa hanigioo
mmuakiaaya rupi nuunama kiada yanaivaa iyammuduu 31yaarida rikiada
iya yamaa kua yamaa kuaivaa roovaara sirigairavai. 32 Sirigauduu Yutaa-
sooya Siraasaya forofetaavaitana varuuvaitana hokoba suai iya tasipama
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varidayamaakuayamaakuaivaa iyaatakua tuduu iyayoketauduuyaaguee-
qamavariravai. 33Varuduu ii taaravaidi ivaitanahokoba suai ivaki varuduu
vaaausahanigiooya ivaitana titada tunoo: Ausanuufaivaa tasipamakuatee,
tuduuYutaaso kava vara ranoo inna titooduuvuuyasi nnuduu 34 (Siraaso ari
yaata utuuvaugiataama yaata utuoo ipi variravai.)

35 Varuduu Pauruusooya Panapaasaya hokoba suai Adiookiaa varida
ngiari vo vaidiiya tasipama gioonna kiaapuuya Udaanga Yisuu Kirisiinna
mmayaayaivaa iya kiaammida variravai.

Pauruusooya Panapaasaya ngiari mmarammaraama viravai
36 Nnaagiai suai voovaki Pauruuso Panapaasaa tunoo: Nninai ta vida

vo yoosinna vo yoosinnaiyauvaki nnaaru ta Udaanga Yisuu Kirisiinna
mmayaayaivaa kiaa mmiaannaiyauvaki yaagueeqama variainaara
vida taaravee, 37 tuduu rikioo Panapaasoono vaidi voovai Yuvuaano
Marakaannaata vitoo kuanara uuduu 38 tauraa iya vuu suaivakiMarakaava
Paburiaa mmataivaki iya pikioo vioo hama iya tasipama mmooriivaa
vara taikoovaara Pauruuso yaata utuoo innara ooqoo tiravai. 39 Ooqoo
tuduu rikioo innara kiaa Pauruusaata buaaru tuoo ngiari mmarammaraa
yaata utuuvaugiataama viravai. Panapaaso Marakaannaata vitoo vo siipa
voovaki karadammata Kuporoovakira viravai. 40Vuduu Pauruuso Siraasaa
mmataama kiooduu vaa ausa hanigioo gioonna kiaapuuya ivaitanaara
yaaku varada tunoo: Udaanga Anutuuqo kati ngiiiyara yoketaama yaata
utivai. Ivaara yaata utida yaagueeqama kiada yoketaama vida mmooriivaa
varaatee, tuduu rikiada vida kieeravai. 41 Vidada mmata Suriaivakiaata
Kirikiaivakiaatama varuu vaa ausa hanigiada Anutuuqaara nuunakiaiya
yamaa kua yamaa kua tida tunoo: Yaagueeqama variatee, tiravai.

16
Timotiiva Pauruusaya Siraasaya tasipama nuairavai

1 Pauruusooya Siraasaya yoosinnaivaitana Derevee Rusutaraa viravai.
Vida tooduungiaammuauvoovai vaa ausahanigioovaannutuuvoTimotiiva
ivaki variravai. Inna kaano Yutayaa gioonnavai. Vaa ivo ausa hanigieer-
avai. Inna koova Ereengaa vaidivai. 2 Mmuakiaa gioonna kiaapu ausa
hanigiada Rusutaraivakiaata Ikoniivakiaatama varuuya Timotiinnara kua
yoketaivaa tiravai. 3 Tuduu Pauruuso Timotiiva inna tasipama kuaiveera
inna vitoo inna mmammaivaa hatokeeravai. Timotiinna koova ari voopin-
naa Ereengaa vaidivai varuuvaara mmuakiaa Yutayaiya ivaki varuuya vaa
rikieeravai. Iya rikioovaara Pauruuso Timotiinna mmammaivaa hatokeer-
avai. 4 Iya vo yoosinna vo yoosinnaiyauvaki vida nnaaru vaidi aposorooy-
aata vaidi vaa ausa hanigieeraiya kieetaiyaatama Yerusareema varuuya
yanaivaa fafaarama iya mmuu kuaivaa vaa ausa hanigieeraiya ii mmoori
ivaa iikiateerakiaammiravai. 5Kiaammuduurikiada iyammannammanna
yaagueeqama kiada Yisuunnara kutaavaivee kiaa kiada varuduu vo suai vo
suai vo gioonna kiaapu vooya ausa hanigieeravai.

Pauruuso Toruaasa varuduu inna tinni avuuvo
hanigiooduu ari vookarau aataruuvaa teeravai

6 Pauruuso ari tasipooyaatama mmata Purukiaivakiaata Garatiaivaki-
aatama nuaida varidammata Asiaivakimmayaayaivaa kiaammiaaree kiaa
kuaara uuduu Mmannasa Yoketaivo iya ooqoo tiravai. 7 Ooqoo tuduu
pikiada iya nuaidadaMusiaammataivaa araivaudiri nnidammata Bituniaa
kuaaree tida rikiooduu Yisuunna Mmannasaivo iya ooqoo tiravai. 8Ooqoo
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tuduu rikiada iya pikiada vida Musiaa mmataivaa yaatarada vidada oto
yoosinnaToruaasannoori sorovuaraa siriivauvauvaki variravai. 9Varuduu
heenaki Pauruusaa tinni avuuvo hanigiooduu ari vookarau aataruuvaa
tooduuMaketoniaammataivakivaruuvaidivoovoonodioovainnoyaaguee-
qama innaata kua tioo tunoo: Numa mmata Maketoniaa aavau ti tasipama
varieemmooriivaa iikianee, 10 tuduu too Pauruuso patauduu diitoo ti kiaa ti
mmuduu rikiada ta mminnamminnaiyauvaa teeraida varida mmata Make-
toniaa kuaara iiravai. Iida varida ta ivaara yaata utida kiaannanoo: Vaa
ta rikiaunnavai. Anutuuqoono ti maavee tiivai. Ta mmayaaya yoketaivaa
mmata Maketoniaa variaiya kiaa mmiateera Anutuuqo ti maavee tiivaivee,
tiravai.

Tammayaaya yoketaivaa gioonna Rutiaanna
kiaammiravai

11Ta itaa kua kiaa kiada yoosinna Toruaasadiri siipaivaa varada safuuma
vidada yoosinna Samotaraakee vakiaannaiya patauduu vidada yoosinna
Niaaporoo viravai. 12Vida siipaivaa pikiada yoosinnaivaa nnutuuvo Piripi-
ira viravai. Maketoniaa mmata pinaivaa vuutaivaki ii yoosinna pinaa
ivo vauvaa nnutuuvo Piripii. Ii yoosinna ivaki Roomaa vaidiiya diravai.
Ta ivaki suai vooyauvai vari kiada 13 Yutayaiya kati varira suaivaki ta
yoosinnaivaa pikiada nnoori siriivau vida yaata utida kiaannanoo: Gioonna
kiaapu Yutayaiya ivaki nuunaida yaaku varaara variaanoo, kiaa kiada ivaki
viravai. Vida taannaduu gioonna voonnibara ivaki nuunauya ti teeda
vauduu ta iya tasipama varida iyaata kua tiravai. 14Kua tida variaannaduu
Tuaataira yoosinnaivakinnaa gioonna voovai nnutuuvoRutiaava ivaki hara
kioo varioo rikieeravai. Ivoono ari mmaraa sikau vareera mmoorivai
haboonna roosuumminnaivaavarooburuqaiyauvunu siikairammooriivaa
iiravai. Ivoono Anutuuqaa ari ausa mmuduuyaivaa mmira gioonnavai
variravai. Varioo Pauruuso tuu kuaivaa rikiooduu Udaanga Yisuu Kirisiiva
inna hanigiooduu inna tinniivo rusitiravai. 15 Rusituduu inna tasipama
mmuaa nnauvaki varuuyaatama hanigiada nnoori vareeravai. Nnoori vara
taika kiooduu rikioo ivo ti tunoo: Mo ngii yaata utiraiyauvaki ngia niiyara
kiaara: Vaa Udaanga Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee tii gioonnavaivee, kiaa
kiada ni nnauvaki inna aikioo numa variatee. Ivo itaa kua yaagueeqama
tuduu rikiada inna nnauvaki ta viravai.

Pauruusooya Siraasaya Piripii ivaki oovi nnauvaki variravai
16 Vo suai voovaki ta yaaku varaara vida variaannaduu sikaunnaadiri

yookaama kioo vitoo kiaatannaivo ti saidiri nniravai. Ii kiaatanna ivaa
aakiaivaki mmagia maisaivo hara kioo varuduu gioonna kiaapuuya nnaa-
giaimmoori varaaraivaara kiaa kookieemakiooduu ivaara iya irisai kaayau
sikauyauvaa innara sikau kagaaruu vaidiiya mmiravai. 17 Ta Pauruu-
sootama kuaannaduu ivoono ti vata roo aayanna kiaa roo tunoo: Aa
vaidi aaya Anutuuqo ngiau aapu variivaa mmooriivaa varada Anutuuqo
ngii vitoo aataru yoketaivau yapaanara kuaivaa ngii giaa ngii miaanoo,
18kiaa kioomakemakee kaayau suaimmuai kuaivaa nnaasu tududuu rikioo
nnaagiaiPauruusorikiooduu innannannatooduuhanigiammagiamaisaivo
kiaatannaivaa aakiaana varuuvaa tunoo: Na Yisuu Kirisiinna nnutuuvaa
tasipama tinai innaaakiaivakidiri pikiee tieemmaanai kuanee, tuduurikioo
tuu saivaata inna aakiaivakidiri pikioo tuoo mmaanai viravai. 19Vuduu in-
nara sikaukagaaruuvaidiiya ivaa tooduukiaatannaivo yoketaamavaruduu
hama inna mmooriivaara keenaa sikauyauvaa varaaraivaara iya nnanna-
tooduu Pauruusaata Siraasaatama utu kiada vaida utu raririida yookaira
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mmatuuyaivau ngiari kieetaiya avuuyauvunu yapa kiooduu 20 iya ivai-
tana vitada Roomaa kieetaiyasi viravai. Vida tunoo: Aa vaidi aavaitana
Yutayaa vaidivaitana mmoori maisaivaa ti yoosinnaivaki iikiaani gioonna
kiaapuuya pinaama kaayau kua kiaanoo. 21 Aavaitana ti aataruuvaa ha-
tokada aataru karaasaiyauvaara gioonna kiaapuuya kiaa mmiaavai. Ta
yoosinna Rooma tiiyara diraiya kuaiyauvaa rikiaunnayara tida hama ivai-
tana kuaivaa ta rikiada iikiaunnavaivee, 22 tuduu rikiada gioonna kiaapu
nuunauya ivaitana ututuuma kiada ruputida varuduu Roomaa kieetaiya
ngiari ngiaammuauya tuduu ivaitana uyira rairaiyauvaa rapasi kiada ivai-
tana ripiiravai. 23Kaayauma ripiidada pikiada oovi nnauvaki utu raririima
kagaari kiada oovi nnauvaara haitatuura vaidiivaa kiaa mmida tunoo:
24Tuqinnama sipuuvaa rau kiee aavaitana haitatuukianee, tuduu rikioo utu
raririima roo oovi nnau aakiaa tuanaivaki yapa kioo ivaitana yukuuvaitana
varoo yatari aataru rukiaa kiooyauvaki uyu kioo yaagueeqama rau kiooduu
variravai.

25 Varuduu heena tammaaki Pauruusooya Siraasaya yaaku varada
pinaama Anutuuqaara kuaru tida varuduu oovi nnauyauvaki varuuya
rikiada variravai. 26 Rikiada varuduu akiairauduu mmataa kuaru pinaivo
utuduu oovi nnauvaa kuabaiyauvo haatapooduu haatopoo saivaata
sipuuyauvo ngiari mmaara hatuaa taika kiooduu mmuakiaa ivaki varuuya
yukuyaa yeena rau kiooyauvo ngiari mmaara takuasaa rada tiida viravai.
27Vuduu oovi nnauvaara haitatuura vaidiivo diitoo tooduu sipuuyauvo vaa
hatuaa taika kiooduu yaata utuoo tunoo: Vaa aakiaana variaiya vida tara
kiaanoo, kiaa kioo ari paipa avaikaraivaa utu rada kioo ari hara raputinara
teerama utu kioo vauduu 28 rikioo Pauruuso puaisakama aayanna roo
tunoo: Sa ai hara raputuanee. Ta mmuakiaaya aavaki variaunnanoo,
29 tuduu rikioo toobaiyauvaara aayanna roo seenoo nnau aakiaivaki ngioo
Pauruusaya Siraasaya yuku oyaivaki ngioo varoo vainno biribiriinno
vairavai. 30 Vainno diitoo ivaitana vitoo mmaanai yapa kioo ivaitana
yaparainno tunoo: Yokeeraso, na aanii aataru mmoorivai iino Anutuuqo
ni vitoo aataru yoketaivau yapaanarannee? 31 tuduu rikiada ivaitana inna
sai tunoo: Udaanga Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee tino fai Anutuuqo
iitama i tasipama mmuaa nnauvaki variaiyaatama vitoo yoketaivau ngii
yapaanaravaivee, 32 kiaa kiada Udaanga Yisuu Kirisiinna mmayaaya
yoketaivaa inna kiaa mmida ari seena inna nnauvaki varuuyaatama kiaa
mmiravai. 33Kiaammi taika kiooduu ii heena tammaa ivaki oovi nnauvaara
haitatuura vaidiivo ivaitana vitoo iya uudaidaa fini kioo mmuai suaivau
ivootama ari seena mmuaa nnauvaki varuuyaatama nnoori vareeravai.
34 Nnoori varooduu rikioo ivo Pauruusaya Siraasaya vitoo ari nnauvaki
kioo yeenna mmuduu nneeda varuduu ivoota ari seena mmuaa nnauvaki
varuuyaatama Anutuuqaara kutaavaivee tuuvaara kaayauma sirigairavai.

35 Vauya patauduu Roomaa kieetaiya aataru safuuvaara dira vaidiiya
titooduu nnida oovi nnauvaara dira vaidiivaa tunoo: Aa vaidi aavaitana
titanai kuatee, 36 tuduu rikioo oovi nnauvaara dira kieetaivo Pauruusaa
tunoo: Roomaa kieetaiya ngii titakiai kuateera aataru safuuvaara dira
vaidiiya titaani ngiaanoo. Inna aikioo ngia mmaanai tiida ausa nuufaivaa
varada kuatee, 37 tuduu rikioo Pauruuso aataru safuuvaara dira vaidiiya
tunoo: Hama ta aataru voovai hatokaunnaivaara ngia kua pinaivaki ti
yapa kiada ti utu raririida yoosinna vuutaivaki ti yapa kiada ti ripiiki-
aavai. Ripiima kiada oovi nnauvaki ti yapa kiaavai. Ta vaa Roomadiri
yanaivaa varaunna vaidiyavee. Aanna makee iya ti titakiai ta haumakinaa
kuateera kiaanoo. Ta hama itaama ti kuatainoo. Tikiai Roomaa kieetaiya
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ngiariinoo tuma tiini sipuuvaa hatuaa kikiai ta kuaaravee, 38 tuduu rikiada
aataru safuuvaara dira vaidiiya vara ranada vida Roomaa kieetaiya ivo tuu
kuaivaa kiaa mmuduu ivaitana vaa Roomadiri yanaivaa varada Roomaa
vaidivaitana varuuvaara kieetaiya rikiada pinaama aatuuravai. 39Aatuuda
varida oto yamaa kua tida ivaitanaara boo tida ivaitana vitada mmaanai
kiada tunoo: Ti yoosinna aavakidiri pikiada kuatee. 40 Tuduu rikiada
Pauruusooya Siraasaya oovi nnauvakidiri pikiada oto Rutiaanna nnauvaki
varida ivaki nuunau gioonna kiaapu vaa ausa hanigiooyaatama yamaa kua
tida tunoo: Mmannammanna yaagueeqama kiada variatee, kiaa kiada iya
pikiada viravai.

17
Pauruusooya Siraasaya Tesoronikii variravai

1 Pauruusooya Siraasaya vida yoosinnaivaitana Abiporoo Aporonii
yaatarada vidada yoosinna Tesoronikii ivaki Yutayaiya nuunaira nnau
voovai vauvakira viravai. 2 Ivaki vida Pauruuso Yutayaiya nuunaira
nnauvaki ari virayaama oro ivaki variravai. Ivo ivaki varuduu taaravooma
suai kati varira suaiyauvo nnuduu Anutuuqaa kua fafaara roo kuaivaara
ivaki gioonna kiaapuuyaata kua tiravai. 3Kua tuoo varioo oyaivaa iya kiaa
mmioo tunoo: Anutuuqo mmataama kioo vaidiivo mmamma nniitaroovaa
varoo putuuvakidiri kava diitoovo inna Anutuuqo tuuvaugiataama
iiravaivee, kiaa kioo tunoo: Ii vaidi Yisuunnara na ngii giaa ngii miau
ivo inna Anutuuqo mmataama kioo vaidiivovee, 4 tuduu rikiada vooyaano
inna kuaivaara kutaavaivee tida ausa hanigiada Pauruusaya Siraasaya
tasipama nuauduu kaayau Ereengaa gioonna kiaapu kati ngiari ausa
mmuduuyaiyauvaa Anutuuqaammuuyaatama ivaitana tasipama nuauduu
kaayau gioonna ngiari nnutu vauyaatama ivaitana tasipama nuairavai.

5Nuauduu teeda Yutayaa vaidiiya iya teeda ti nnaagiai nookiateera kiaa
iya nnannatooduu maisama varira vaidiiya yookaira mmatuuyaivakidiri
rupi nuunaida iyaatama sabi kua sabi kua ruairata ruairata tida rapuaara
viravai. Vuduu mmuakiaa gioonna kiaapu ivaki varuuyaatama sabi kua
sabi kua ruairata ruairata tida vaidiivaa nnutuuvo Yasoonaa nnauvaa utu-
tuuma kiada ivaki Pauruusaya Siraasayara buaidada teeda ivaitana vitada
gioonna kiaapuuya avuuyauvunu yapaaraivaara buairavai. 6 Buaidada
tooduu hama iya teeda vauduu Yasoonaata vaa ausa hanigioo vooyaatama
utu raririida yoosinnaa kieetaiyasi vida aayanna reeda tunoo: Ii vaidi iya
mmuakiaa yoosinnaiyauvaki nuaida varida ngiari kuaivaa gioonna kiaa-
puuya kiaa mmiaani iya kuaivaara iya nnikiaraida vo aataru vo aataru-
uvaa iikiaavo mmuakiaa mmatavai maisainoo. Makee itaa kiaa vaidiiya
ti yoosinnaivaki ngiaavo 7 Yasoono ari nnauvaki iya yapa kiaikiai iyaata
aayaatama Roomaa kieeta tuanaivaa kuaivaa hatokada kiaanoo: Ti kieeta
ari voovai nnutuuvo Yisuuvavee, kiaavaivee, 8 tuduu rikiada gioonna kiaa-
puuyaata yoosinna kieetaiyaatama ivaara pinaama yaata utida ngiari ya-
paraida varida 9kieetaiya Yasoonaata ausa hanigieera vaidiiyaatama tuduu
mmaanai vida yoketaama variaaraivaara kua yeena rau kiada sikauyauvaa
iyammi kiadammaanai viravai.

Pauruuso ari tasipama nuauyaatama yoosinna Beriaa variravai
10 Vuduu akiairauduu ii heena ivaki vaa ausa hanigieera gioonna kiaa-

puuya Pauruusaya Siraasaya titooduu yoosinna Beriaa viravai. Vidada oo
ivaki varida Yutayaiya kati varira suaivaki nuunaira nnauvaki 11 vuduu
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ivaki varuu gioonna kiaapuuya hama Tesoronikiiya roosiiraida iya yoke-
taama ivaitana kuaivaa rikiada iya rikiaatainno nnaasu varuduu vo suai
vo suai Anutuuqaa kua fafaara roo kuaivaa tuqinnama yaarida tunoo:
Pauruuso tuu kuaivo kutaavainnee? Vara unnakuavainnee? 12 tida rikiada
kaayau gioonna kiaapu vooyaano Yisuunnara kutaavaivee tuduu Ereengaa
gioonna vooya nnutu vauyaatama Ereengaa vaidi vooyaatama Yisuunnara
kutaavaivee tiravai.

13Tuduu rikiada Yutayaa vaidi vooya Tesoronikii hara kiada varuuyaano
Pauruuso Beriaa varuu gioonna kiaapuuyaata Anutuuqaa kuaivaa kiaa
mmuuvaa rikiada seenada nnida gioonna kiaapuuya rupi nuunama kiada
iyaatakua tuduurikiadasabikuasabikuaruairata ruairata tiravai. 14Tuduu
rikiada vaidi vaa ausa hanigioo vooyaanoPauruusaata seena vaidiiyaatama
titooduu nnoori sorovuaraa siriivau vuduu Siraasaya Timotiiya homo Be-
riaa variravai. 15Varuduu vaidi vooya Pauruusaa vitooya aataruuvau vida
yoosinnaAteena Pauruusaa tasipamavida kieeravai. Vidada oto ivaki kiada
vara ranada nnida Pauruusaa kuaivaa Timotiiya Siraasaya kiaa mmida
tunoo: Akiairaama Pauruusaasi kuatee, tiravai.

Pauruuso yoosinna Ateena variravai
16 Pauruuso yoosinna Ateena hara kioo varioo Siraasaya Timotiiyara

faannairavai. Ivaki faannainno varioo tooduu ivakinnaa gioonna kiaa-
puuya kaayau unnakua anutuuyauvaara ausa mmuduuya mmuduu too
Pauruuso ivaara kaayau pinaama yaata utuduu inna ausaivo maisairavai.
17Maisauduu rikioo oro nuunaira nnauvaki Yutayaiyaata ngiari voopinnaa
gioonnakiaapuuya kati Anutuuqaangiari ausammuduuyammiraiyaatama
ivaara yaagueeqama kua tiravai. Mmuakiaa suai yookaira mmatuuyaivau
gioonnakiaapuuyavidannidairaiyaatama ivaara yaagueeqamakua tiravai.
18Kua tuduu rikiada vaidiiya Epikurii aataruuvaara yaagueeqairaiyaata So-
tokiaa aataruuvaara yaagueeqairaiyaatama ivaara numa innaata yaaguee-
qama kua tiravai. Kua tida varuduu vooya tunoo: Aa vaidi sabi kua tira
nnaamuru aavo tii kuaivaa oyaivo dataamainno vainnee? tuduu vooyaano
tunoo: Ta yaata utida kiaunnanoo: Ngiari voopinaaya anutuuyauvaarainno
tinoo, kiaunnanoo. Pauruuso Yisuunnara tira kuaivaaraata ivo putuoo
kava diitoo kuaivaaraatama tuuvaara iya itaa kua tiravai. 19 Pauruuso itaa
kua tuuvaara iya inna vitada oro ngiari kieetaiya nuunaida kua safuura
nuunaivaa nnutuuvo Arioopakoona ivaki yapa kiada inna tunoo: Karaasa
kua aataru a kiannaivaa ha tinai teeta rikiaunnannee? 20 A ari vookarai
aataruuyauvaara kiannaivaa ta rikiaunnanohamaoyaiyauvootainoo. Kava
tinai oyaiyauvaa ta arinaima rikiaaravee. Iya itaa kua tiravai. 21 (Yoosinna
Ateena varuuyaata ngiari vo yoosinnaiya numa ivaki varuuyaatama hama
nnaaruaa kuaivaara yaata utiraida karaasa kuaivaara nnaasu makemakee
nuunaida yaata utida kua tiravai.)

22 Kua tuduu Pauruuso iya nuunaivaa nnutuuvo Arioopakoona ivakidiri
diitoo tunoo: Ateena variaa vaidiiyaso, rikiaatee. Vaa na tauvai. Ngiengie
ausa mmuduuya mmira mmooriivaara ngia yaagueeqakiaayavee. 23 Na
ngii yooqeeyauvaki nuaina variee taukai ngia iima kiada ausa mmuduuya
mmira mminnaiyauvaa na tauvai. Tauko vo yeena tapi ngiaunnannuma
vaivau fafaaraivo vaivo ni too vaikiai na yaaruee rikiauko fafaaraivo ivau
vaivo tinoo: Aa mminnaa aavo hama ta taunna rikiaunna anutuuvaara
yapakieeramminnaavaivee. Fafaaraivo itaamavaikiai ngiahamarikiaa taa
anutuuvaara ausa mmuduuya mmiaivaaraina na makee kooyaa ngii giaa
ngii minaravee.
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24 Anutuuqoono ngiau mmataivaa iima kioo mmuakiaa mminnaa ngiau
mmataivaki vai mminnaiyauvaa iima kioovo ngiau mmataivaa oyai
nakaaraivovarinoo. Itaamavaikio toovaidimmatayaiyangiari yaakuaadiri
heeka kiaa nuunaira nnauyauvaki hama ivo hara kioo varivai. 25 Hama
Anutuuqo mmoori voovaara kumimakaikio vaidi voovoono inna tasipama
mmoori vareeraataivai. Ariinoo yaikiaivaata variraivaata mmuakiaa
mminnaiyauvaatama vaidi mmatayaiya mmiravaivee. 26 Ivo mmuaa
vaidivai iima kioovaakidiri gioonna kiaapu mmuakiaa oyaiya diitada
raubiriidammuakiaammatavauvariaanoo. Ariinoommuaanaa iya suaivaa
teerama kioo iya variaarammataivaa atau rummua kieeravai. 27 Iya innara
buaakiateeraivaara ivo itaama iiravai. Iya buaama rada nuaidada kutaa
inna teekio ivo iya taivaannee? Hama ivo iya taivaannee? Mo ivo hama
mmuaavai mmuaavai ti ngieera varikiaida ta variaunnanoo. Ti vaini
varikiaida ta variaunnanoo. 28 Ivaara kua voovai vainno tinoo:

Inna yaagueeqaivaura ta yaikiaivaa varada
nuaida variaunnanoo.

Kuaivo itaa kua tiivai. Ngiiikidiri ngii seena fafaara reera vaidi vooy-
aatama ivaara kiaanoo:

Kutaa teeta inna nnaakarayaida variaunnanoo,
kiaavai.

29 Ta kutaa inna nnaakaraiya varida hama ta yaata utida Anutuuqaara
kiaara: Sikau gooraivaannee sikau sirivuaivaannee sikau tuanaivaamman-
nammannaiyauvaa vaidiiya ngiari tinniyaadiri yaata utida hatata kiaa
mminnaiyauvaa roosiima Anutuuqo itaivai varinoo, kiaaravee. 30Nnaaru
vaidiiya hama rikieerama kiada koonnama varuuvaara hama Anutu-
uqo yaata utivai. Aanna makee mmuakiaa gioonna kiaapu mmuakiaa
yoosinna variaiya Anutuuqoono tinoo: Ngiingii aataru maisaiyauvaara
yaata utida pikiada hanigiaatee, tiivai. 31Vaa ivommuakiaa gioonna kiaapu
mmatayaiya kua pinaana yapeera suaivaa teerama kiaivaara ivo tinoo:
Hanigiaatee, tiivai. Vaa ivo vaidi voovai kuapinaanangii yapa kioo safuuma
ngii yaparainaraivaammataamakiaivai. Ivo inna tuduuputuuvakidiri kava
diitoovaara mmuakiaa gioonna kiaapuuya rikiaavo ivo itaa kua kutaavai
tiivo vaa kooyaa vainoo, tiravai.

32 Pauruuso itaa kua tuduu rikiada vaidiivo putuuvakidiri diitoo kuaivaa
rikiada vooyaano innara raida puruuka tuduu vooyaano tunoo: Fai vo suai
ivaara a kava tinai ta rikiaaravee. 33 Iya itaa kua tuduu rikioo Pauruuso iya
nuunaivaa pikioo vuduu 34 gioonna kiaapu vooyaano inna tasipama vida
ausa hanigiada Yisuunnara kutaavaivee tiravai. Iyakidiri iya nuunaivaa
nnutuuvo Arioopakoona varuu vaidi kieetaivaa nnutuuvo Dioonusuuvaata
gioonna voovai nnutuuvo Damariisoovaata gioonna kiaapu vooyaatama
inna tasipama vida Yisuunnara kutaavaivee tiravai.

18
Pauruuso yoosinna Koridii variravai

1 Pauruuso Ateenaa gioonna kiaapuuya kua kiaa mmi taika kioo ivaki
pikioo ngioo ngioo numa yoosinna Koridii variravai. 2 Varioo tooduu
Yutayaa vaidi voovai nnutuuvo Akuiraava ivaki variravai. Inna kaano
mmata Podoodiri innammata kioovoono ari nnaata Pirisikaunna tasipama
mmata Itariaa ivakidiri aa ikiataanni yoosinna Koridii nniravai. Itariaa
kieetaivaa nnutuuvo Karautiiva mmuakiaa gioonna kiaapu Yutayaiya ari
yoosinna Roomaivakidiri titooduu Akuiraaya Pirisikauya ivaki pikiada di-
itada nnidada Koridii numa variravai. Varuduu too Pauruuso ivaitana
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taanara viravai. 3Oro tooduu ivaitana ivo varoo mmuai sikau mmooriivaa
varada buruqa nnau heekeeraiyauvaa iiravai. Ivaitanammuaimmooriivaa
uuvaara ivo ivaitana tasipama hara kioo varioo ivaitana tasipamammoori-
ivaa iiravai. 4 Iinno varioo makemakee kati varira suaiyauvaki nuunaira
nnauvaki vioo gioonna kiaapu Yutayaiyaata Ereengaiyaatama kua tioo iya
Yisuunnara kutaavaivee kiateeraivaara iyaata kua tuduu rikieeravai.

5 Yapooma Siraasooya Timotiiya Maketoniaadiri numa tooduu Pauruuso
mmuakiaa suaiyauvaki mmayaaya yoketaivaa gioonna kiaapu Yutayaiya
kiaa mmioo varioo tunoo: Yisuuva kutaa Anutuuqo mmataama kioo vaidi-
ivovee. 6 Ivo itaa kua tuduu rikiada iya inna kuaivaara puruuka tida innara
maisa kua tuduu rikioo ivo iya mmooka hanigia mmioo ari uyira rairaiyau-
vunudiri hatutuooma kioo iya tunoo: Fai Anutuuqo hama ngii vitoo yoke-
taivau ngii yapaanaraivo hama niiki vainoo. Ngiingiiiki vainoo. Aqaa suai
aavakidiri fai na viee ngiari voopinnaa gioonna kiaapuuya kuaivaa kiaa
mminaravaivee, 7kiaa kioo iya pikioo oro ari voopinnaa vaidi voovai nnutu-
uvo Titiiva vuai nnutuuvo Yusutuunna nnauvaki mmayaayaivaa makema-
kee gioonna kiaapuuya kiaa mmiravai. Ii vaidi ivo ari ausa mmuduuyaivaa
Anutuuqaa mmuduu inna nnauvo nuunaira nnauvaa vainiivau vairavai.
8 Vauduu nuunaira nnauvaara dira kieetaivaa nnutuuvo Kirisipiiva ari
ausaivaa hanigioo Udaanga Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee tuduu ari seena
mmuaannauvaki varuuyaatama ausa hanigiada kutaavaivee tuduu kaayau
gioonna kiaapu Koridii varuuyaatama Pauruusaa kuaivaa rikiada Yisuun-
nara kutaavaivee kiaa kiada nnoori vareeravai.

9Voheena voovaki Pauruusaa tinni avuuvo hanigiooduu ari vookarauvaa
tooduu Udaanga Yisuu Kirisiiva inna tunoo: Sa aatuukianee. Na i tasipau-
vaara mmannammanna ni kuaivaa iya kiaa mmiee nnaasu varianee. Sa
pikiaanee. 10 Kaayau gioonna kiaapuuya aavaki varida ni kuaivaa riki-
aivaara hama yopeema vaidiiya i ruputuaaravee, 11 tuduu rikioo Pauruuso
mmuaa nuanuvai ivaki varioo vo nuanuvai tammaa saivaki iya tasipama
varioo Anutuuqaammayaayaivaa iya kiaammiravai.

12 Ii suai ivaki Roomaiya ngiariikidiri vaidi voovai nnutuuvo Gari-
oonna titooduu mmata Ereengaivaki oro kua radudeera kieetavai vari-
ravai. Varuduu Yutayaa vaidiiya nuunaida Pauruusaa utu raririida kua
radudeera nnauvaki viravai. 13 Vida kieeta vaidi Garioonna tunoo: Aa
vaidi aavo yamaa kua yamaa kua tioo Anutuuqaa ausa mmuduuya mmira
aataru ari vookaraivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmikiai ti aataruuvaa
hatokada ari vo aataruvai iikiaanoo, 14 tuduu rikioo Pauruuso iya kua sai
tinara uuduu rikioo kieeta vaidi Garioova Yutayaa vaidiiya tunoo: Yutayaa
vaidiiyaso, aa vaidi aavo koonnama mmooriivaa iinno pinaama tomeda
iinai fai na inna aikiooma ngii kuaivaa arinaima rikiaanaravai. 15 Ngia
ngiingii kuaivaaraatama ngiingii nnutuuyauvaaraata ngiingii aataruuyau-
vaaraatama ngia innara pinaama yaagueeqa kua kiaanoo. Ivaara inna
aikioo ngiengieenoo radudaatee. Hamana atai kua aavaa ni radudaatainoo,
16 kiaa kioo ivakidiri iya haara vatoo titooduu mmaanai viravai. 17 Vuduu
vaidiiya Yutayaiya nuunaira nnauvaara dira kieeta vaidi voovai nnutu-
uvo Sosoteenaa utida kua radudeera nnauvaa keegiainniivau inna ripiida
ruputuduu Garioova rikioonnaata hama ivaara kua tiravai.

Pauruuso kava vara ranoo numaAdiookiaa variravai
18 Pauruuso kaayau suai Koridiivaki gioonna kiaapu vaa ausa

hanigieeraiya tasipama varioonnonno iya pikioo Akuiraaya
Pirisikauyaatama vitoo kuanara iinno varioo oro yoosinna Kegeriaa varioo
vaa vo kuavai Anutuuqaata kiaa teerama kioo ari kieeta yausiiyauvaa
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yumuku mmanna mmuyai utu kioo ngioo ivaitanaata vitoo siipaivaki
karoo mmata Suriaivaura viravai. 19 Vioo vioo yoosinna Epesiisa ivaki
siipaivaa pikioo ivaki Akuiraaya Pirisikauyaatama pikioo ivo nuunaira
nnauvaki vioo Yutayaa vaidiiya tasipama kua tuduu rikiada iya irisaqirisai
kuaivaa innaki yapooduu ivo mmannammanna iya kiaa mmioo variravai.
20 Varuduu rikiada tunoo: Ti tasipama hokoba suai variee tiita kua kianee,
tuduu rikioo iya ooqoo kiaa kioo 21 iya pikioo kuanara iinno iya tunoo:
Fai Anutuuqo ari yaata utiraivaugiataama ni titanai fai na kava nnaagiai
ngiee ngii taanaravaivee, kiaa kioo ivakidiri siipaivaa varoo Epesiisa pikioo
viravai.

22 Vioo vioo Kaisariaa ivaki siipaivaa pikioo vioo vioo oro Yerusareema
ivaki gioonna kiaapu vaa ausa hanigieeraiyaata yamaa kuaivaa kiaa kioo
kava vara ranoo tuoo Adiookiaa oto variravai. 23 Varioo hokoba suai ivo
iya tasipama varioonnonno kava vara ranoo ngioo Garatiaa mmataivau
nuainnovariooPurukiaammataivaunuainnovarioovoyoosinnavoyoosin-
naiyauvaki nuainno varioo vaa ausa hanigioo gioonna kiaapuuya kua kiaa
mmiaa roo nuauduu yaagueeqama kiada variravai.

Aporoova yoosinnaivaitana Epesiisa Koridii variravai
24 Yutayaa vaidi voovai nnutuuvo Aporoova yoosinna Aresadiriaa diaa

vaidivai yoketaama kuaivaa tioo Anutuuqaa kua fafaaraivaa yoketaama
too arinaima rikioovoono numa yoosinna Epesiisa variravai. 25 Varuduu
gioonna kiaapu vooya Udaanga Yisuu Kirisiinna aataruuvaara inna kiaa
mmuduu ivo ivaara kaayauma sirigainno Yisuunnara safuuma gioonna
kiaapuuya kiaammiravai. Kiaammioo ivo Yuvuaano nnoori apuu aataruu-
vaarannaasu rikioohamaYisuunnarakutaavaivee tioonnoori apiraaataru-
uvaa rikieeravai. 26 Ivo nuunaira nnauvaki vioo yaagueeqama kuaivaa
tuduuPirisikauyaAkuiraaya innakuaivaa rikiada innavitadangiari nnauki
kiada Anutuuqaa aataruuvaara safuuma inna kiaa mmuduu rikieeravai.
27Rikioo mmata Ereengaivaki kuanara uuduu vaa ausa hanigiooya innaata
yamaa kua yamaa kua tida yanaivaa fafaarama kiada inna mmikio varoo
oro ngiari seena gioonna kiaapu Ereenga variaiyamminai teeda inna tuqin-
naateera fafaarama mmuduu varoo viravai. Vioo vioo oro ivaki varioo
gioonna kiaapu Anutuuqo iyara yoketauduu vaa ausa hanigiooya tasipama
mmoori vareeravai. 28 Mmoori varoo varioo Yutayaa gioonna kiaapuuya
avuuyauvunu iyaata kua tioo iya irisai ranaanaira kua tuuvaa yaataroo
Anutuuqaa kua fafaara roo kuaivaa kooyaa iya kiaa mmioo tunoo: Kutaa
Yisuuva Anutuuqommataama kioo vaidiivovee, tiravai.

19
Pauruuso Epesiisa variravai

1 Aporoova homo Koridii varuu suaivaki Pauruuso mmata vuutaivaki
nuainno varioo numa yoosinna Epesiisa variravai. Epesiisa varioo tooduu
gioonnakiaapuvaaausahanigioovooya inna teedavauduu 2 iyayaparainno
tunoo: Ngia ausa hanigioo suaivakiMmannasa Yoketaivaa vareeravainnee?
tuduu rikiada iya inna sai tunoo: MoMmannasa Yoketaivo variivaara hama
ta rikiaunnanoo, 3 tuduu rikioo Pauruuso kava iya yaparainno tunoo: Mo
ngia dee nnoori apira aataruvai vareeravainnee? tuduu rikiada iya inna sai
tunoo: Mo ta Yuvuaano nnoori apira aataruuvaa varaunnavaivee, 4 tuduu
rikioo Pauruuso kava iya tunoo: Nnaaru gioonna kiaapuuya ngiari mmin-
namminnaa maisaiyauvaa pikioovaara Yuvuaano iya nnoori apiravai. Ivo
gioonna kiaapu Isarairaiya kiaa mmioo tunoo: Vaidi voovai ni nnaagiai
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nninaraivaara ausa hanigiada kutaavaivee kiatee. Ivo itaa kua tuuvo inna
Yisuunnara tiravaivee. 5Pauruuso itaa kua tuduu iya rikiadaUdaangaYisuu
Kirisiinnara kutaavaivee kiaa kiada nnoori vareeravai. 6 Varooduu Pauru-
uso ari yaakuuvaitana iyayaa utuduu Mmannasa Yoketaivo iyaki varuduu
iya ari vo kua vo kua hama tauraa rikieeraiyauvakidiri tida Anutuuqo tuu
kua ari vookarauvaa gioonna kiaapuuya kiaa mmiravai. 7Vaidi yaakuuvai-
tana yukukidiri taaramadoono itaama iiravai.

8Uuduu too Pauruuso taaravooma kuraaga ivaki varioo makemakee Yu-
tayaiyangiari nuunairannauvaki vioo gioonnakiaapuuyaata yaagueeqama
kuaivaa tioo Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivaara iyaata kuaivaa
tioo iya ivaara kutaavaivee kiateeraivaara yamaa kua yamaa kua tiravai.
9Tuduu rikiada vooyaano tinni yaagueeqaida inna kuaivaara nniki rakaida
gioonna kiaapuuya avuuyauvunu Udaangaivaa aataruuvaara maisa kua
tiravai. Itaa kua tuduu rikioo Pauruuso iya pikioo vaa ausa hani-
gioo vooyaatama vitoo vaidiivaa nnutuuvo Turanaanna vitaira nnauvaki
mmuakiaa suai makemakee gioonna kiaapuuyaata Udaanga Yisuu Kirisi-
inna kuaivaara kua tiravai. 10 Taara nuanu itaama uududuu mmuakiaa
gioonna kiaapu Yutayaiyaata ngiari voopinnaiyaatama mmata Asiaivau
varuuyaano Udaanga Yisuu Kirisiinna kuaivaa rikieeravai.

Sakevaannammaapuuyaanommagiamaisaiya titooduu hama viravai
11 Anutuuqo ari yaagueeqaivaa Pauruusaa mmuduu ari vookara ari

vookarau mmooriiyauvaa uuduu pinaa ari vookarairayauvai vairavai.
12 Vauduu teeda gioonna kiaapuuya buruqaiyauvaa varada Pauruusaa
mmammaivau yapa kiada varada nniitarooyammuduu iya nniitarooyauvo
taikooduu mmagia maisaiyauvo gioonna kiaapuuya aakiaiyauvaki varu-
uyauvommaanai tiida viravai.

13 Vuduu rikiada Yutayaa vaidi vooya nuaida varida mmagia maisaiyau-
vaa vaidiiya aakiaiyauvakidiri titooya iida varida mmagia maisaiyauvaa
titaaree kiaa Udaanga Yisuu Kirisiinna nnutuuvaa tiravai. Iya mmuakiaaya
mmuaavai mmuaavai mmagia maisaivaa tunoo: Na Pauruuso ti kiaa ti
mmii vaidi Yisuu Kirisiinna nnutuuvaa tasipama i titanai mmaanai tiee
kuanee, tiravai. 14 Tuduu Yutayaa vaidi voovai nnutuuvo Sakevaava ivo
Anutuuqaara kati puara hudeera kieetavai inna mmaapuudo yaaku saivai
sainaidiri taarama iyaata itaama iiravai. 15 Uuduu rikioo mmagia mai-
saivo vaidiivaa aakiaana varuuvo iya tunoo: Vaa na Yisuunna tee Pau-
ruuso ii mmayaayaivaa vaa na rikiauvai. Mo ngia aanna deeyannee?
16 kiaa kioo mmagia maisaivo vaidiivaa aakiaivaki varuuvoono diitoo iya
puaisakama ruputuoo vara reemi kioo iya uyira rairaiyauvaa kerekaa-
reenno iyammuakiaaya yaatara kiooduu inna nnauvaa pikiada taguaadaya
iya kiau vitiikaiyauvo ari vookaraama tuuduu ngiari toovau vida kieeravai.

17 Itaama kiooduu ngiari voopinnaiyaata Yutayaiyaatama Epesiisa ivaki
varuuyaano ii kua ivaa rikiada aatuuda Udaanga Yisuu Kirisiinna nnutu-
uvaa vararu utiravai. 18 Utuduu gioonna kiaapu vaa ausa hanigiooyaano
numa gioonna kiaapuuya avuuyauvunu ngiari saaka sifaa iira aataruuyau-
vaara kiaa kookieeravai. 19Kiaa kookieema kiooduu vooyaano ngiari yanaa
saaka sifaa kua vau yanaiyauvaa nuunama kiada iya avuuyauvunu ikia
mmuturiravai. Ikia mmuturuu yanaiyauvaara yookaama kioo sikauyau-
vaa iya yaarida rikiooduu vaa iya kuminayaa pinaa sikau yanaiyauvaa
(50,000) kagaari kieeravai. 20 Iya itaamauuvaarakaayaugioonnakiaapuuya
Udaanga Anutuuqaammayaayaivaa rikiada yaagueeqama variravai.

Gioonna kiaapu Epesiisaiya kuaivaa



Aposoroo 19:21 293 Aposoroo 19:34

ruairata ruairata tiravai
21 Iya itaama uuyauvo taika kiooduuMmannasa Yoketaivoono Pauruusaa

yaata utiraivaki kiaa mmuduu yaata utuoo tunoo: Fai na Maketoniaa viee
nuaina Ereengaa mmataivaugiataa viee yaataree kava vara ranee ngiee
Yerusareema kuanaravai. Fai na oro Yerusareemannaadee nuaina nnaagiai
tiee yoosinna Rooma kuanaravee, 22kiaa kioo ivo ari tasipama nuaira vaidi-
ivaitana Timotiiya Erasataaya titaa kiooduu Maketoniaa ivaitana vuduu
homo ivommata Asiaivau hara kioo variravai.

23 Ii suai ivaki gioonna kiaapu Epesiisaiya Udaangaivaa aataruuvaara
pinaama ari vookaraama kua tuduu hama yoketairavai. 24 Vaidi voovai
nnutuuvoDemetiriiva varioo sikaummannaammannau sirivuaivaa utu ru-
aataru kioo ngiari unnakua anutuu gioonnaivaa nnutuuvo Aratemiisaa nu-
unaira nnauvaa mmannammannaiyauvaa iiravai. Iinno iyauvaa gioonna
kiaapuuya mmuduu sikau irisaiyauvaa pinaama inna mmuduu ari seena
mmoori varooyaatamammiravai. 25Vo suai Demetiriiva iyaatama ari seena
mmuaa mmooriivaa uuyaatama rupi nuunama kioo iya tunoo: Vaidiso,
vaa ngia taanoo. Ta aa mmoori aavaa iikiaunnani gioonna kiaapuuya
irisai sikauyauvaa ti mmiaanoo. 26 Ii vaidi Pauruuso ii mmooriiyauvaa vaa
ngiengieenoo teeda rikiaavai. Pauruuso tinoo: Vaidiiya ngiari yaakukidiri
iikiaa anutuuyauvo hama kutaa anutuuyauvaivee, tikiai rikiada kaayau
gioonna kiaapu Epesiisa aavaki variaiyaata mmuakiaa mmata Asiaivaki
variaiyaatama vaa inna kuaivaa rikiada kutaavaivee kiaavai. 27 Titiiyara
yaata utuatee. Fai gioonna kiaapuuya itaa kua tida ti mmooriivaara un-
nakuavaivee kiaa kiada hama ta iikiaunnaiyauvaa varada irisai sikauyau-
vaa ti mmiaaravai. Na hama ivaara nnaasu kua kiaunoo. Aa ti anutuu
gioonna Aratemiisaara mmuakiaa gioonna kiaapu Asiaiyaata mmuakiaa
mmata variaiyaatama ausa mmuduuya mmiaavai. Fai gioonna kiaapuuya
Pauruusaa kuaivaa rikikio fai Aratemiisaa nuunaira nnauvo rupusavai
vaino fai inna nnutuuvommataki tuoo kuanaravaivee, tiravai.

28 Ivo itaa kua tuduu rikiada mmuakiaa vaidiiya ii kua ivaara ausaiyauvo
pinaama nnannatooduu pinaama aayanna tida tunoo: Ta Epesiisaiya ti
anutuu gioonna Aratemiisaa nnutuuvo ngiau aapu vakiaivee, 29 tududuu
rikiada mmuakiaa gioonna kiaapu ivaki varuuyaatama sabi kua sabi kua
ruairata ruairata tidaPauruusaa tasipamanuauvaidiMaketoniaadiaavaidi
taaravaitana Gaiyaasaya Arisarakaaya utu raririida seenada vida nuunama
varida kua tira nnauvakira viravai. 30 Vuduu rikioo Pauruuso arinaidiri
iya nuunaivaki kuanee kiaa uuduu vaa ausa hanigiooyaano inna rubuuduu
31 mmata kieeta vaidi vooya Pauruusaara yoketauyaano ngiaammuauya
titaa kiooduu oro yaagueeqama inna kiaammida tunoo: Sa kooyaa iya nuu-
naivaki viee ai viriivaa iya vitaakianee, 32 tuduunuunau gioonna kiaapuuya
sabi kua sabi kua ruairata ruairata tida varida vooyaano ari vo kua voovai
tuduu vooyaano ari vo kua voovai tida hama ngiari nuunau kua oyaivaara
tuqinnama rikieeravai. 33Hama rikiooduu Yutayaa vaidi vooyaano ngiari
seena vaidiivaa nnutuuvo Aresadereenna vitada gioonna kiaapuuya avu
teeda vau koovau yapa kieeravai. Yapa kioovaara gioonna kiaapu vooyaano
yaata utida innara tunoo: Aresadereeva kua oyaivovee. Kuaivo innaki
vainoo, tuduu rikioo Aresadereeva diitoo ariiyara ooqoo tioo iya kuaivaa
ariiyaadiri kiaa hatokaanee kiaa iya yaaku ruvuaatairavai. 34 Ivo yaaku
ruvuaatauduu rikiada gioonna kiaapuuya vara inna tooduu ivo Yutayaa
vaidivaiuuduu teedahama innarayoketairaidahokobasuaimmuaikuaivaa
nuunamammuaivaugiataama aayanna tida varida tunoo: Ta Epesiisaaya ti
anutuu gioonna Aratemiisaa nnutuuvo ngiau aapu vakiaivee, tiravai.
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35 Tududuu rikioo yoosinnaivakinnaa kieeta vaidi kua fafaaraira
voovoono diitoo iya hai tioo tunoo: Epesiisaa vaidiso, vaa mmuakiaaya
taavai. Ti anutuu gioonna Aratemiisaara nuunaira nnauvoota ari
sikau mmannammannaivo ngiau aapuuvakidiri tiivootama ti yoosinna
aavaki vainoo. 36 Hama gioonna kiaapu voovoono aa kua aavaa
hatokaanaravaivee. Ivaara sa pinaama kua tiraida tirooma varida sa
ivaara vuavi tida varida mmoori iikiatee. 37 Aa vaidi aavaitana hama
ti nuunaira nnauyauvakidiri mminnaiyauvaa mmuara varada hama
ti anutuu gioonnaivaara nniki rakaida maisa kua kiaavaaraida ngia
ivaitana vitada aa kua pinaa aavaki yapaanoo. 38Demetiriivaata ari seena
mmoori vareeraiyaatama kua pinaivaa vo vaidivaaki yapaaree kiaavo kua
radudeera suaiyauvo vaikiai kua rikieera vaidiiya variaanoo. Iya ivaki
vida ngiariiki ngiariiki kua pinaivaa yapaatee. 39 Fai vo kua voovai ngiiiki
vainai kua tira suaivaki ngia mmuakiaaya safuuma nuunaida kua kiatee.
40Aannamakee tanuunaida sabi kua sabi kua ruairata ruairatakiaunnakua
aavaara fai Roomaa kieetaiya kua pinaivaki ti yapaarannee? Vara hama ti
yapaarannee? Hama ta rikiaunnanoo. Aannamakee ta iikiaunna kua aavaa
oyaivo hama vaivaara fai Roomaa kieetaiya kua pinaivaki ti yaparaikiai ta
dee kuavai iya sai kiaarannee? Hama kua sai kiaaraivootainoo, 41kiaa taika
kioo kua fafaaraira vaidiivo iya titooduu vida raubiriiravai.

20
PauruusoMaketoniaivakiaata Ereengaivakiaatama nuairavai

1Raubiriida tirooma varuduu Pauruuso vaa ausa hanigioo gioonna kiaa-
puuyara aayanna tuduu innasi nnuduu yamaa kua yamaa kua iyaata kua
tioo tioo kuaivaa kiaa taika kioo tunoo: Inna aikioo, na kuanaravee, kiaa
kioo iya pikioo mmata Maketoniaa viravai. 2Vioo ivaki nuainno varioo vaa
ausa hanigioo gioonna kiaapuuyaatama yamaa kua yamaa kua kiaa roo nu-
ainnonno iyapikioootommataEreengaivauvaruduu 3 taaravoomakuraaga
taika kiooduu siipaivaki karoo kava vara ranoo mmata Suriaa kuanaree
kiaa rikiooduuvaidi Yutayaiya inna ruputuaara kua yeena rauduu rikioo ipi
kuanee tuuvaa pikioo kava vara ranoo Maketoniaa nniravai. 4Nnuduu too
Beriaa diaa vaidi Puraanna mmaapuuvaa nnutuuvo Sopataraava inna tasi-
pamakuanarauuduuTesoronikii diaavaidivoovaitanannutuuvaitanaAris-
arakaaya Sekuduuya iya tasipama kuaara uuduu Derevee diaa vaidi voovai
nnutuuvo Gaiyaaso iya tasipama kuanara uuduu Timotiivaata iya tasipama
kuanara uuduu mmata Asiaa diaa vaidi voovaitana nnutuuvaitana Tukiki-
iya Toropimooya iya tasipama kuaara iiravai. 5 Iyannaadee vidada oro
yoosinna Toruaasa varida Pauruusooya tiiyara faannairavai. 6Faannauduu
bereeta hama puuqaira yeennaivaa tasipama hudeera buusaivaa nneera
suaivo taika kiooduu ta yoosinna Piripii pikiada siipaivaki karada vidada
variaannaduu yaaku sai suaivo taika kiooduu vidada yoosinna Toruaasa
oro tiiyara faannauya tasipama ivaki variaannaduu mmuaa Sudaaqavai
taikeeravai.

Nnaagiai suaivaki Pauruuso yoosinna Toruaasa variravai
7 Sudaaqa heenaivaki ta vaa ausa hanigieeraiya nuunama varida yeenna

nneeravai. Nnaa taika kiooduu Pauruuso pataino iya pikioo kuanaraivaara
yaata utuoommayaayaivaa iya kiaammioovarududuuheena tammairavai.
8 Ta nnau aruoovaki varida kua tida variaannaduu kaayau toobaiyauvaa
subi hara kiooduu too varuduu 9 vaidi karaasa voovai nnutuuvo Aituku-
uva tabaanga keegiaivaki varuduu Pauruuso kuaivaa mmannammanna
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hokobama tududuu Aitukuuva vuru rauduu ivo varioo vurura rusirusiin-
nonno puaisakama vuru vainno rikioo ngiauvakidiri taikiapa roo tuoo vioo
mmataivaudiri ari ruputu kioo ivau putuoo vairavai. Vauduu gioonna ki-
aapuuya reemi rada oto inna vararu utida tooduu vaa putuduu 10Pauruuso
reemi roo vioo varoo innayaa vainno inna varau utu kioo vainno tunoo: Sa
pinaama yaata utuatee. Inna yaikiaivo homo innaki vainoo, 11 kiaa kioo
kava vara ranoo verepi gioonna kiaapuuyaatama ngiari varuuvaki vioo
yeennaivaa kusii kioo nneeravai. Nnaa kioo kava ivaki varioo iyaata kua
tududuu suaivo reera kiooduu iya pikioo viravai. 12Vioo kiooduu iya vaidi
karaasaivo kava diitoo varuuvaa vitada ari nnauvaki yapa kiooduu ivo kava
diitoo varuuvaara iya ausaiyauvo kaayauma yoketairavai.

Pauruuso yoosinnaMiretee viravai
13 Pauruuso Toruaasadiri yukuyaa Asosoo kuanarainno mmuaanaa ti

kiaa ti mmioo tunoo: Vidada Asosoo niiyara faannakiatee, kiaa kiooduu
teennaadee vida siipaivaki karada vidada oro yoosinna Asosoo vainiivau
siipaivo duduu ta ivaki Pauruusaara faannairavai. 14Faannakiaannaduduu
ivo ngioo ngioo Asosoo ivakidiri ngioo ti sunoo siipaivaki karoo ti tasipama
varuduu tavidadayoosinnaMitureneeviravai. 15Ta ii yoosinna ivaapikiada
vidada vakiaannaiya patauduu vidada yoosinna Kioosaa vainima vauvaa
vida yaatarada vakiaannaiya patauduu vidada yoosinna Samosoo vida
teedayaataradavakiaannaiyapatauduuvidadayoosinnaMireteera viravai.
16Vaa Pauruuso yaata utuoo tunoo: Hama hokoba suai mmata Asiaivaki ni
variataikiai vida ta Epesiisa yoosinnaivaa yaatarada Mireteera kuaaravee,
kiaa kioo Mireteera viravai. Pauruuso buusa Pedikoosa nneera suaivo
vainima vaino rikioo Yerusareema seenoo kuanaraivaara yaata utuoo itaa
kua tiravai.

Pauruuso Epesiisa varuuya ari kuanara kuaivaa kiaammiravai
17 Pauruuso numa yoosinna Miretee varioo ngiaammuauya titooduu

Epesiisa varuu gioonna kiaapu vaa ausa hanigiooyara haitatuura vaidiiya
tummuateera tuduu iya innasi tiiravai. 18Tuuduu too ivo iya tunoo: Vaangia
taavai. Na ikiataa Asiaa mmataivau numa hara kiee variaa suaiyauvakidiri
varia ree viee varieemmuakiaa suai ngii tasipama variravai. 19NaUdaanga
Yisuu Kirisiinna mmoori vareera ngiaammuauvai variee rateeraivaa tasi-
pama mmoori vareenana hama niniiyara mannaka tiraina na adiee vari-
ravai. Vaidi Yutayaiya ni mmaarau kua tida mmuaararaivaa ni muuvo
niiyaa vauduaata na Udaangaivaa mmooriivaa vareeravai. 20 Vaa ngia
taavai. Na ngii nuunaiyauvaki kooyaa mmayaayaivaa ngii giaa ngii miee
ngiingii nnauyauvakiaatama kooyaa ngii giaa ngii miravai. Niiki vai kuaivo
ngiiiki vainai ngia yoketaama variaaraivaa hama na voovai hatairavai. Na
kooyaa ngii giaa ngii miravai. 21Na Yutayaiyaata ngiari voopinnaiyaatama
ngiari mminnamminnaa maisaiyauvaa pikiada ausa hanigiada ti Udaanga
Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee kiateeraivaara mmannammanna iya kiaa
mmiravai. 22 Aanna makee Mmannasa Yoketaivoono ni giaa ni mioo kua-
neera ni tikiai na Yerusareema kuanaravai. Ivaki vai mmuaararaivo niisi
nninaraivaa hama na rikieerama kiee kuanaravai. 23Aa kua aavaa vaa na
rikiauvai. Mmuakiaa yoosinnaiyauvaki na nuaina variaaduu Mmannasa
Yoketaivoono ni giaa ni mioo tunoo: Iya i mmaara oovi nnauvaa teeraida
mmuaararaimminnaivaatama immaara teerama kiada variaanoo. Ivo itaa
kua tuuvaa vaa na rikiauvai. 24Nammata aavau variaummammaivaara ki-
aunoo: Kuminamminnaavaivee, kiaa kiee hama na ivaara yaata utuaunoo.
Nanimmoori Udaanga YisuuKirisiiva nimuuvaa iima taika kiaanaraivaara
hamaninimmammaivaara na yaata utuaunoo. Anutuuqo ariMmaapuuvaa



Aposoroo 20:25 296 Aposoroo 20:38

kati ti mmuu mmayaaya yoketaivaa na kiaa kookieema kiee kiaunoo. Ii
mmoori ivaa Udaanga Yisuu Kirisiiva ni miravai.

25 Na makemakee ngii tasipama variaa suaivaki Anutuuqo gioonna ki-
aapuuyara diraivaara ngii kiaa kookieema ngii giaa ngii miravai. Aanna
makee vaa na rikiaunoo. Na itaama ngii kiaa kookieema ngii giaa ngii miaa
mmuakiaaya fai ngia hama kava ni tinniivaa taaravai. 26 Ivaaraina aa suai
aavaki na yaagueeqama ngii giaa ngii miee kiaunoo: Fai ngiiikidiri gioonna
kiaapu voovoono na kiaa kuaivaa hama rikioo hama ausa hanigieerama
kino kuaivo fai hama niiki vainaravaivee, kiaunoo. 27Hama na vo kuavai
hatairama kiee Anutuuqo ngiiiyara uummoori eyommaavai vaa na kooyaa
ngii giaa ngii miaivaara na itaa kua kiaunoo. 28Ngiengieenoo ngiingiiiyara
tuqinnama haitatuukiatee. Puara sipisiipara haitatuurayaama Mmannasa
Yoketaivoono gioonna kiaapu vooya haitatuukiateera ngii tuuyaraatama
tuqinnamahaitatuukiatee. AnutuuqaagioonnakiaapuuyavaaariMmaapu-
uvaa kiauvaadiri yookaama kioo viteeraiyaraatama haitatuukiatee. 29 Vaa
na rikiauvai. Faimmararaa avaikaraiya puara sipisiipaiya nuuna kiaa aaki-
aivaki nnida iya gutuaani raubiriikiaaneema na ngii pikiee vinai vaidiiya
ngiinuunaaakiaivakinnidamaisammooriiyauvaangii iikiaaravai. 30Mofai
ngiiikidiri vaidivooyaanovaaausahanigieeravooyaunnakuaunnakuakiaa
kuaiyauvaa haubayama tikiai fai iya nnaagiai kuaaravai. 31 Ivaaraida tuqin-
nama haitatuukiatee. Na taaravooma nuanu heenagieena ikiannagisanna
hamanapikieerainanarateeraboo tiraivaa tasipamayamaakuayamaakua
tiee variee mmuaavai mmuaavai kuaiyauvaa ngii giaa ngii miauyauvaa sa
taunnuatee.

32 Aanna makee Anutuuqo kati gioonna kiaapuuyara yoketaama yaata
utuuvaara na innaata ngiiiyara yamaa kua yamaa kua tiee kiaunoo: A iya
puaisa utuanee, kiaunoo. Ivoono aikiooma ngii utinanai ngia yaaguee-
qama varia rada vidada koovayaida varikio kua yoketaivaa ariiniee tii
gioonna kiaapuuya kiaa mminaraivaa fai ngiiita ngii giaa ngii minara-
vai. 33 Na ngii tasipama variaa suaivaki sikau goora sirivuaiyauvaannee
uyira rairaiyauvaa taaduu hama ni varaatairavai. 34 Vaa ngiengieenoo
taavai. Na nini yaakuuvakidiri mmoori vareenana niniiniaata ni tasi-
pama nuairaiyaniaatama tiisi hameetau mminnaiyauvaa vareeravai. 35Na
mmuakiaa mmoori iikiaiyauvunudiri ngii vitaama kiee kiaanoo: Ta itaama
mmooriiyauvaa yaagueeqama kiada iidada gioonna kiaapu muaraagama
variaiyaraatama mmooriiyauvaa iikiai iyaatama yoketaama variatee. Na
itaa kua kiaa kieeUdaangaYisuuKirisiiva tuukuaivaara yaata utuee tiravai.
Ivo tunoo: Vaidi voovoono mminnaiyauvaa kati vakiaa seenaiya mmikio
too kaayauma inna ausaivo yoketainoo. Vaidi voovoono mminnaiyauvaa
ariiniee kiaa varaikio kiisama inna ausaivo yoketainoo. Mminnaiyauvaa
kati vakiaa seenaiya mmira aataruuvoono mminnaiyauvaa ariiniee kiaa
vareera aataruuvaa yaataraivaivee. Yisuuva itaa kua tiravaivee.

36 Pauruuso itaa kua kiaa taika kioo iya tasipama toorivu yau haroo
yaaku vareeravai. 37 Yaaku vara taika kiooduu mmuakiaaya kaayauma
innara ratada varida inna varau utu kiada vaida inna mmooteeravai. 38 Ivo
vaa iya tunoo: Fai ngia hama kava ni tinniivaa taaravaivee, tuuvaara
kaayauma iya ausaiyauvo mmuaarareeravai. Mmuaararooduu iya inna
vitada siipaivakira viravai.

21
Pauruuso Yerusareema viravai
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1 Iya Pauruusaavitadaoro ivaukiooduu teeda ta iyaraboo ikiee kiaa kiada
ta iya pikiada siipaivaki karada safuuma vidada yoosinna Kosoo yaatarada
vakiaannaiya patauduu vidada yoosinna Rotoo yaatarada vidada yoosinna
Pataraivaki siipaivakidiri reemi rada 2 nuaidada taannaduu siipa voovai
mmata Ponikii kuanara uuduu teeda teeta ivaki karada viravai. 3 Vidada
taannaduu mmata Kuporoo ti vainima vauduu teeda inna saigiataadiri vi-
dadammata Suriaa viravai. Ivaki vau yoosinna voovai nnutuuvo Turu ivaki
siipaivaki vau hoonahaanaiyauvaa ivau yapaara uuduu ta ivakidiri reemi
rada 4 nuaidada taannaduu vaa ausa hanigieera gioonna kiaapu vooya
ivaki ti teeda vauduu ta iya tasipama mmuaa Sudaaqavai ivaki variravai.
VariaannaduuMmannasaYoketaivo iyakiaammuukuaivaaPauruusaakiaa
mmida tunoo: SaYerusareemakuanee, 5 tuduaata ta iya tasipamavariaanna
suaivo taikooduu iya pikiada kuaara iikiaannaduu iya mmuakiaa ngiari
nnaata nnaakaraiyaatama ti sunada yoosinnaivakidiri nnoori siriivau vira-
vai. Ta oro dida vaida toorivu yau harada yaaku vareeravai. 6 Yaaku vara
taika kiada titiiyara titiiyara boo kiaa kiada ta iya pikiada siipaivaki karada
variaannaduu iya ngiari nnauyauvakira viravai.

7 Vuduu ta Turudiri pikiada vidada yoosinna Potoromai siipaivakidiri
reemi rada taannaduu vaa ausa hanigieera gioonna kiaapu vooya ti teeda ti
sunada vuduuoro iya nnauyauvakimmuaaheena 8vakiaannaiya patauduu
iya pikiada vidada oro yoosinna Kaisariaa varida taannaduu vaidi voovai
Anutuuqaa mmayaaya tiraivaa nnutuuvo Piriipo ti too vauduu ta inna
tasipama inna nnauvaki variravai. Ivoono nnaaru Yerusareema varuduu
gioonna kiaapuuya Anutuuqaa mmoori varoo vaidi yaaku saivai sainaidiri
taaravaitana mmatau suaivaki inna tasipama mmataama kieeravai. 9 Ivo
numa yoosinna Kaisariaa varuduu ari raunnaapu taarama taarama hama
vaati varooya inna tasipama varida Anutuuqo iya kiaa mmuu kuaivaa
gioonna kiaapuuya kiaammiravai.

10 Kiaa mmuuya varuduu teeta iya tasipama variaannaduu kaayau
suaiyauvo taika kiooduu forofetaa vaidi voovai nnutuuvo Akapaava Yu-
tayaivakidiri nniravai. 11 Numa ti tasipama varioo Pauruusaa vau-
saivaa vara kioo ari yuku yaakuuyauvaa ranaa rau kioo iya kiaa mmioo
tunoo: Mmannasa Yoketaivoono aa kua aavaa tinoo: Aa vausa aavaa
nakaaraivo fai Yerusareema vinai fai vaidi Yutayaiya inna yuku yaaku-
uyauvunu ataama ranaa rau kiada ngiari voopinnaiya mmiaaravaivee,
tiivai. 12 Ivo itaa kua tuduu rikiada teetaata mmuakiaa gioonna kiaapu
ivakinnaiyaatama yaagueeqama Pauruusaa kiaannanoo: Sa Yerusareema
kuanee, 13 kiaannaduu rikioo ivo ti kuaivaa sai tunoo: Ngia aaniira ratada
variaannee? Na ngii tauko kaayauma ni ausaivo mmuaararainoo. Fai na
Yerusareemavinai iyani ranaa rammuaara iikiai fai nahamaaatuunaravai.
Iya tikiai fai na Udaanga Yisuu Kirisiinnara putinaraivo inna aikioovee,
14 tuduu rikiada ta hama inna kuaivaa hatokeeraida pikiada innara kiaan-
nanoo: Inna aikioo, kii ti Udaanga Anutuuqaa yaata utiraivaugiataama
iikiaivee, tiravai.

15 Ta Pauruusaa tasipama nuairaiya ivakinnaaya tasipama variaanna
suaivo taika kiooduu teeda ta titi mminnaiyauvaa teeraida Yerusareema
viravai. 16Kuaannaduu vaa ausa hanigioo gioonna kiaapu vooya Kaisariaa
varuuya ti tasipama vida vaidi ta inna nnauvaki variaaraivaa nnutuuvo
Manasaava Yerusareema varuuvaa nnauvakira ti vitada viravai. Ivo Ku-
poroo diaa vaidivai. Vaa ivo tauraa Yisuunnara kutaavaivee tiravai.

Pauruuso Yakoopaata kua tiravai



Aposoroo 21:17 298 Aposoroo 21:29

17 Ta Yerusareema kuaanna suaivaki vaa ausa hanigieera vaidiiya ti
teeda tiiyara kaayauma yoketairavai. 18 Tiiyara yoketauduu vakiaannaiya
patauduu ta Pauruusaa tasipama Yakoopaasi kuaannaduu vaa ausa hani-
gioo kieetaiya ivaki inna tasipamavariravai. 19VaruduuPauruuso iyasi vioo
iyara kiaa kioo Anutuuqo innammuummooriivaa ivo ngiari voopinnaiyasi
nuainno varioo vo yoosinna vo yoosinnaiyauvaki uummayaayaiyauvaa iya
kiaammiravai.

20 Ivo itaama iya kiaa mmi taika kiooduu rikiada iya Anutuuqaara kua
yoketaivaa tiravai. Kiaa kiada Pauruusaa tunoo: Ti seena-o, vaa a taan-
navai. Aavaki kaayakaayau ari vookarau gioonna kiaapu Yutayaiya vaa
Yisuunnara kutaavaivee tida Anutuuqaa mmaanna tuu aataruuvaa hama
pikiaavai. Yaagueeqama iikiaavai. 21Vaidi vooya vaa iya kiaammida tunoo:
Pauruuso ngiari voopinnaiya yoosinnaiyauvaki nuainno varioo Yutayaa
gioonna kiaapu iyauvaki variaiya tinoo: Musiiva mmaanna tuu kuaivaa
pikiada sangiingii nnaakaraiyammammaiyauvaahatokaatee. SaYutayaiya
aataruuyauvaa iikiatee. A itaa kua kiannaivaara vaidi vooyaano tiravai.
22Aavaki variaiya a ngiannaivaara iya rikikio hama iya nnannataivaannee?
Vara iya nnannataivaannee? Iya nnannateenai fai ta dataakiaarannee?
23 Inna aikioo, ta i kiaa i mmiaara kuaivaa iikianee. Aavaki variaa vaidi
taarama taaramadammaanna tuu kuaivaa vaa hatokoovaara Anutuuqaata
kua kiaa teerama kioo kua kutaivaa tida irisaivaa iida variaanoo. 24 Eenoo
viee iyaata vitee oro mmaanna tuu kuaivaa hatokoovaara irisai iira aataru-
uvaa iima kiada idaaraatama eenoo sikaunnaadiri yookaama kinai teeda
fai iya ngiari kieeta yausiiyauvaa yumukuaaravee. A itaama taika kinai fai
mmuakiaaya i teeda kiaara: Nnaaru iya innara tuu kuaivo unnakuavaivee.
Ivo Anutuuqaa mmaanna tuu kua aataruuvaa ariinoo iinoo, kiaaravee.
25Mongiari voopinnaiyavaaYisuunnarakutaavaivee tiraiyara teenooyaata
utida iyani yanaa voovai fafaara reeda ta kua yeena rau kiaanna kuaivaa
nnaasu iikiateera kiaa mmiravai. Ta iya kiaa mmida kiaannanoo: Unnakua
anutuuyauvaa mmiaa haipa yeenna fayaiyauvaa sa nnaatee. Sa fayai
kiauyauvaa nnaatee. Sa fayaiyauvaa nnuunaiyauvaki hadauma utuaavo
putiiyauvaa nnaatee. Sa sabi nuaira aataruuvaa iikiatee, tiravai.

26 Iya itaa kua tuduu vauvo patauduu Pauruuso iya tuu kuaivaa iinno
vaidi taarama taaramada vitoo mmaanna tuu kuaivaa hatokoovaara iri-
sai iira aataruuvaa iya tasipama iiravai. Iima taika kioo nuunaira nnau
pinaivaki vioo mmaanna tuu kuaivaa hatokoovaara irisai iira aataruuvaa
iikiaa suaivo taika kinai iyapuaraiyauvaammuaavaimmuaavai varadakati
Anutuuqaara hudaaraivaara kieeta vaidiiya kiaammiravai.

Nuunaira nnau pinaivaki iya Pauruusaa utiravai
27 Pauruuso vaidiiya mmaanna tuu kuaivaa hatokoovaara irisai iira

aataruuvaa uu suaivo yaaku saivai karasaidiri taarama kiisama taikaa-
nara uuduu vaidi Yutayaa vooya Asiaa mmataivakidiri nnuuya nuunaira
nnau pinaivaki Pauruusaa teeravai. Teeda gioonna kiaapu ivaki nuunauya
sabi kua sabi kua ruairata ruairata tida inna utu kiada vaida 28 pinaama
aayanna reeda tunoo: Vaidi Isarairaayaso, numa ti tasipama iikiatee. Aa
vaidi aavo vo yoosinna vo yoosinnaiyauvaki nuainno varioo ta gioonna
kiaapu Isarairaiya tiiyaraatama Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaaraata aa
nnau aavaaraatama maisa kua tioo ooqoo tiivai. Aanna makee ivo ngiari
voopinnaiya ti nuunaira nnau pinaa aavaki vitoo nnikio nnau yoketaa
tuanaivo maisainoo, tiravai. 29 Epesiisaa vaidiivaa nnutuuvo Toropimo
tauraa kati Pauruusaa tasipama yoosinnaivaki nuauvaa iya teeda yaata
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utida tunoo: Pauruuso inna vitoo nuunaira nnau pinaivaki viravaivee, kiaa
yaata utuuvaara iya itaa kua tiravai.

30 Mmuakiaa gioonna kiaapu yoosinnaivaki varuuyaata iyaatama sabi
kua sabi kua ruairata ruairata tida mmuaavaugiataama seenada vida Pau-
ruusaautukiadavaida innautu raririima radanuunairannaummaanaivau
viravai. Mmaanaivau vuu saivaata vooyaano sipuuvaa makee tuduu rau
kieeravai. 31Rau kiooduu iya Pauruusaa ruputuaara uuduu rikioo Roomaa
rapira vaidiiya kieetaivo mmuakiaa gioonna kiaapu Yerusareemaiya sabi
kua sabi kua ruairata ruairata tuuvaa rikioo 32 akiairaama ari rapira vaidi-
iyaata iyara haitatuuraiyaatama vitoo seenoo gioonna kiaapuuyasi viravai.
Vuduu gioonna kiaapuuya innaatama rapira vaidiiyaatama teeda Pauru-
usaa ripiida ruputuuvaa pikieeravai.

33 Pikiooduu kieeta vaidiivo Pauruusaa vainiivau dioo vainno ari rapira
vaidiiya tuduu iya yaagueeqa yeena taaravaitana varada inna ranaa rau
kiooduukieeta vaidiivo Pauruusaara gioonna kiaapuuya yaparainno tunoo:
Aanna gioononnee? Ivo dee mmoori maisavai iivainnee? 34 tuduu rikiada
vooyaano nuunaida ngiari vo kuavai puaisakama aayanna reeda tuduu
vooyaano ngiari vo kuavai tiravai. Iya puaisakama sabi kua sabi kua
ruairata ruairata tuuvaara kieeta vaidiivo hamaPauruusouukuaoyaivaara
arinaima rikieerama kioo ari rapira vaidiiya tuduu iya Pauruusaa vitada
rapira vaidiiya nnauvakira viravai. 35 Vida iriivaa rooru kioovau kuaara
uuduu gioonna kiaapuuya ututuuma kiada tukikaakama kiada inna ruputu
kiaara uuvaara rapira vaidiiya inna taina raida ngiari nnauvakira viravai.
36 Vuduu mmuakiaa gioonna kiaapu inna vata rada vuuya puaisakama
aayanna reeda varida tunoo: Ruputu kikio putuaivee, tiravai.

Pauruusaa kua pinaaki yapooduu irisai kuaivaa tiravai
37 Tida varuduu rapira vaidiiya Pauruusaa vitada ngiari rapira nnauvaki

kuaaree kiaa uuduu Pauruuso iya kieeta vaidiivaa tunoo: Na aita kua
kiaunnee? tuduu rikioo kieeta vaidiivo inna sai tunoo: Mo a Ereengaa
kua kiannakuannee? 38Hama a Iyiipaa vaidikuannee? Vo suai vaidi Iyiipa
voovoonokaayaugioonnakiaapu (4000) kua tuduu iyaRoomaakieetaivaara
nnannatooduu iya kaayau rapira yau suruuyauvaa utuuvaara iya vitoo koo
mmuyai gaanga yoosinnaivaki viravai. Aanna a ii vaidiikuannee? 39 tuduu
rikioo Pauruuso inna sai tunoo: Hameetavee. NaYutayaa vaidivai. Ni noova
KirikiaammataivauvauyoosinnaTarasaadiri nimmateeravai. Nayoosinna
pinaivakidiri ngiauvai. A tinai fai na gioonna kiaapuuyaatama kua tinaran-
nee? 40 tuduu rikioo ee-oo tuduu Pauruuso iriivaa rooru kioovau dioo
vainno gioonna kiaapuuya kua pikiaateeraivaara ari yaakuuvaitanaadiri
ruvuaatauduu iya kua pikiooduu ivo ngiari kua Eporaivakidiri iya kiaa
mmioo tunoo:

22
1 Vaidi ni gata vayaa ni koo vayaiyaso, kua pinaivaa niiki yapaivaa

irisaivaa na kua tinai ngia rikiaatee, 2 kiaa kioo ngiari kua tuanaa Epo-
raivakidiri tuduu rikiooduu yoketauduu hama kua tiraida kua seemuaa
varuduu Pauruuso kava iya tunoo:

3Na Yutayaa vaidivai. Ni noovammata Kirikiaa vau yoosinna Tarasaadiri
ni mmateeravai. Na ivaki pikiee numa aa Yerusareema aavaki hara kiee
varieenana vaidi nnoonna Kamarieeraasi kuaaduu ivo ni vitairavai. Vi-
tainno ti rubuungainna mmaanna tuu kuaivaa yaagueeqama ni giaa ni
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muduu na aanna makee ngia variaiya ngii roosiima Anutuuqaara yaaguee-
qaina innakuaivaarikieepuaisakamautiravai. 4UtueegioonnakiaapuYisu-
unna aataruuvau nuauyammoorimaisaivaa iyammiee iya ruputinara iira-
vai. Ruputinara iina variee gioonnaiyaata vaidiiyaatama utu raririina oovi
nnauvaki yapeeravai. 5Anutuuqaara kati puara hudeera vaidi kieetaivoota
kua yeena raira vaidiiyaatama aa na ataa kua kiau aavaara kutaavaivee ki-
aavai. Ngia oro iya yaparaida rikikiai fai iya kutaavaivee kiaaravee. Nnaaru
iya yanaiyauvaa ngiari seena vaidi Yutayaa vooya Damasakuusa varuuyani
ni mida ni titooduu na varee viee gioonna kiaapuuya utu raririima kiee
yeenaivaadiri ranaa rau kiee iya vitee kava vara ranee numa Yerusareema
yapa kinai iya ruputuateeraivaara na viravai.

Pauruuso ari hanigioo karaasavai varuu kuaivaa iya kiaammiravai
(Aposoroo 9:1-19; 26:12-18)

6Na viee viee yoosinna Damasakuusa vainima kuaaduu ikianna tammaa
tuanaangiau aapuuvakidirimmeekia ari vookarauvoniiyaa ruvuaahooduu
7 na viee varee mmataivau vaina rikiaaduu Yisuuva niita kua tioo tunoo:
Sauruuso, e aaniira maisa mmooriivaa ni iinarainna iikiannannee? 8 tuduu
rikiee na sai inna yaparaina kiaanoo: Udaanga-o, a gioonoonna kian-
nannee? kiaaduu rikioo ivo ni kuaivaa sai tunoo: Na Nasareetaa vaidi
Yisuuvaano aita kua kiaunoo. A mmoori maisaivaa ni iinarainna iikian-
nanoo, 9 tuduu rikiada vaidiiya ni tasipama vuuya mmeekiaivaa nnaasu
teeda ivo niita kua tuu kuaivaata inna nnuunaivaatama hama arinaima
rikieeravai. 10Hama rikiooduu na yaparaina kiaanoo: Udaanga-o, na dee
mmoorivai iikiaunnee? kiaaduu rikioo ivo ni sai tunoo: Diitee oro yoosinna
Damasakuusa varianee. Ivaki a varinai na nene yaata utuauvaugiataama i
mminarammoori mmuakiaayauvai vaidi voovai kiaammino too ivoono fai
i kiaa imminaravee, 11 tuduu rikioommeekia ari vookarauvoniiyaa ruvuaa-
hoovaara ni avuuvo upisuuduu ni tasipama vuuyaano ni yaakuuvaudiri
utida ni vitada Damasakuusa viravai.

12Vaidi voovai nnutuuvo Ananiaaso Anutuuqaara yaagueeqaira vaidivai
varioo timmaanna tuukuaivaauuduuvaidi YutayaaDamasakuusavaruuya
innarayoketaavaidivaivee tiravai. 13Tuuvaidi ivoononiisingioonivainima
dioo vainno ni tunoo: Sauruuso, ni seena-o, kava ai avuuvaa taanee, tuduu
tuu saivaata ni avuuvaa kava tuqinnama tee reeri inna taaduu 14 ivo ni
tunoo: Ti rubuungainna Anutuuqo vaa i mmataama kiaivai. A inna yaata
utira kuaivaa tee rikiee inna mmoori vareera Vaidi Safuuma Variraivaa
tee inna kua tuanaivaa rikiaannaivaara i mmataama kiaivai. 15 Fai a
inna mmayaayaivaa mmuakiaa gioonna kiaapuuya kiaa mmiee a taanna
rikiaannaivaaraatama fai iya kiaa mminaravee. 16 Aanna makee aaniira a
faannainna variannannee? Diitee nnooriivaa varaanee. Nnooriivaa varee
inna nnutuuvaa tino rikioo Anutuuqo i mminnamminnaa maisaiyauvaa
rugaanaravaivee, tuduu rikiee na iiravai.

Pauruuso ngiari voopinnaa gioonna kiaapuuyasi viravai
17 Na kava vara ranee numa Yerusareema variee oro nuunaira nnau

pinaivaki variee yaaku varee variaaduu ni tinni avuuvo hanigiooduu ari
vookarauvaa taaduu 18 Udaanga Yisuu Kirisiiva ni too vainno ni tunoo:
Makee tinai diitee kuanee. Gioonna kiaapu aavaki variaiya a niiyara tinai
rikiada hama rikiaaraivaara diitee Yerusareema pikiee vo yoosinnavaki
kuanee, 19 tuduu rikiee na sai kiaanoo: Udaanga-o, vaa aavakinnaiya na
iikiauvaa teeda rikiaavai. Nnaaru iya nuunaira nnauyauvaki mmuakiaaya
aiyara kutaavaivee tuuya na utu raririima mmaanai kiee iya ripiiravai.
20 Iya aiyara kua tira vaidi Sitipaanaa ruputuduu putuu suaivaki na inna
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ruputuuvaidiiya uyira raira varaayaauyuuyauvaautu kiee diee vaina ee-oo
kiaaduu iya inna ruputuduu putiravaivee. Na itaa kiaivaa rikiadaata fai iya
ni kuaivaa rikiaaravee, 21kiaaduu rikioo Udaangaivo ni tunoo: Kuanee. Na i
titanai ngieera ngiari voopi variaa gioonna kiaapuuyasi kuanee, tiravaivee.

22Pauruuso itaa kua tuduu iya rikiaatauduu rikiadada aa nnaagiai aavaa
ivo tuu kuaivaara iya nnannatooduu pinaa kua tida tunoo: Vitada kuatee.
Ruputu kikio putuaivee. Sa itai vaidi ivo mmatayaa ti tasipama variaivee,
23 kiaa kiada iya nnannatoovaara iya puaisakama aayanna reeda ngiari
uyira raira varaayaa uyuuyauvaa rabara kiada panupanuuda kufukuu-
faiyauvaa habara ngiauvau reera kagaari kagaariida variravai.

24 Kagaari kagaariida varuduu Roomaa rapira kieetaivo ari ngiaam-
muauya tuduu inna vitada ngiari nnauvakira viravai. Vida ngiari nnauvaki
yapa kiooduu iya kieetaivo iya tunoo: Inna ripiikio Yutayaiya innara pinaa
kua kiaa oyaivaa ariinoo tinai ta rikiaaravee, 25 tuduu yeenaivaadiri inna
ranaa rau kiada ripiikiaara uuduu Pauruuso rapira vaidi kieeta voovai ivaki
duuvaa tunoo: Ngia vaidi voovoonoRoomaa yanaivaa utiivaa ripiikiaavain-
nee? Ngia vaidiiya hama kua pinaaki yapeeraida sabi ripiikiaavainnee?
Ngia iikiaa mmoori aataruuvo itaivainnee? 26 tuduu rikioo ii vaidi ivo ari
kieeta tuanaivaasi vioo tunoo: E aaniivai iinarainna iikiannannee? Aa vaidi
aavo Roomaa yanaivaa varai vaidivaivee, 27 tuduu rikioo kieeta vaidiivo
Pauruusaasi vioo inna yaparainno tunoo: Ni giaa ni mianee. A kutaa
Roomaa yanaivaa varaanna vaidikuannee? tuduu rikioo inna sai tunoo:
Kutaa na varauvaivee, 28 tuduu rikioo kieeta vaidiivo tunoo: Na pinaa
sikauyauvaa kagaari kiee Roomaa yanaivaa varauvaivee, tuduu rikioo
Pauruuso tunoo: Ni napoovaano Roomaa yanaivaa varoovoono ni mmata
kiooduu na variee yanaivaa varaivaara na Roomaa vaidivai variauvai. Na
ivaa varauvaara aanna i yaatarauvaivee, 29 tuduu rikiada ivo itaa kua tuu
saivaata vaidiiya inna ututuuma kiada inna yaparaida ripiikiaara uuya
hayida oro ngieerayaa diravai. Duduu kieeta vaidiivootama aatuuravai.
Pauruuso Roomaa vaidivai vaa iya yeenaivaadiri inna ranaa rau kioovaara
kieeta vaidiivootama aatuuravai.

Pauruuso kua yeena raira vaidiiya avuuyauvunu diravai
30 Vauya patauduu kieeta vaidiivo Yutayaiya Pauruusaa kua pinaana

yapoo kua oyaivaa rikiaanaraivaara ari ngiaammuauya tuduu iya Pauru-
usaa ranaa rau kioo yeenaiyauvaa rukuasaa kiooduu Anutuuqaara kati
puara hudeera kieetaiyaata kua yeena raira vaidiiyaatama tuduu nuu-
nauduu Pauruusaa vitoo tuma iya avuuyauvunu kiooduu dioo vairavai.

23
1 Pauruuso dioo vainno kua yeena raira vaidiiya too nnaasu vainno iya

tunoo: Ni seenayaso, na yaata utuee na mmannammannama kiee Anutu-
uqaa avuuvau yoketaama nnaasu varia ree ngiee ngiee aannamakee homo
na yoketaama variauvaivee, 2 tuduu rikioo vaidi Anutuuqaara kati puara
hudeera kieetaivaa nnutuuvo Ananiaaso vaidiiya Pauruusaa vainima dida
vauya inna kuasiivaa rutuukiateera tuduu 3 rikioo Pauruuso inna tunoo:
Fai Anutuuqo sai i ruputinaravaivee. A sikau hanikia maisaivau poosa
nnoori yoketaivaa siikakiaivaa roosiikiannakuavee. I aakiaivakimaisainoo.
A variee Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaara kua pinaivaki ni yapa kiaan-
nanoo. Mo vaidiiya ni ruputuateeraivaara a tiee Anutuuqaa mmaanna tuu
kuaivaa hatokaannanoo, 4 tuduu rikiada vaidiiya inna vainima dida vauya
Pauruusaa tunoo: Mo a Anutuuqaara kati puara hudeera kieeta tuanaivaa
maisa kua kiannanoo, 5 tuduu rikioo ivo iya sai tunoo: Ni seenayaso, ivo
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Anutuuqaara kati puara hudeera kieeta tuanaavai variivaa hama na tee
rikiauvai. Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno ivaara tinoo: Sa ai seenaiya
kieeta vaidiivaara kuamaisaivaa kianee, tiivaivee.

6 Pauruuso itaa kua kiaa kioo kua yeena raira vaidiiya arinaima tooduu
vooya Satuukaiya varuduu vooya Farisaiya variravai. Varuduu ivo pinaama
iya tunoo: Ni seenayaso, na Farisai vaidivai. Ni kookiaiya Farisai
vaidiya mmaapuvai na variaunoo. Anutuuqo tinai vaidi putuaiya kava
diitaaraivaara na yaagueeqama kiauvaara aanna makee vaidiiya kua
pinaivaki ni yapaanoo, 7 tuduu tuu saivaata Farisaiyaata Satuukaiyaatama
ngiariiyara ngiariiyara airi kua airi kua tida vooyaano ngiari voovau-
giataama yaata utuduu vooyaano ngiari voovaugiataama yaata utiravai.
8 Satuukai vaidiiya makemakee tunoo: Anutuuqo tinai putuaiya hama
kava diitaaravee, kiaa kiada vo kuavai keenaa tunoo: Hama mman-
nasaiyaata aangeraiyaatama variaanoo, tuduu makemakee Farisaiyaano
tunoo: Fai putuaiya kava diitaaravee, kiaa kiada aangeraiyaraata mman-
nasaiyaaraatama tunoo: Variaanoo, tiravai. 9 Ivaara iya sabi kua sabi
kua ruairata ruairata tuduu Farisaiyakidiri vooya kuammaanna kiaa mmi-
raiya dida vaida yaagueeqama tunoo: Ta taunnano aa vaidi aavo hama
koonnama varinoo. Mmannasaivonnee aangeraivo innaata kua tiivo mo
inna dataivainnee? 10 kiaa kiada iya pinaama buaaru tida varuduu Pau-
ruusaa utu ratokakiaara uuvaara rapira vaidiiya kieetaivo yaata utuoo
aatuunno ari rapira ngiaammuauya tuduu vida gioonna kiaapuuya nuuna
aakiaivakidiri Pauruusaa utu raririima rada ngiari nnauvaki yapeeravai.

11YapakiooduuheenakiUdaangaYisuuKirisiivaPauruusaavainimaduoo
vainno inna tunoo: Yaagueeqama varianee. Vaa a aavakinnaa gioonna
kiaapu Yerusareemaiya niiyara yaagueeqama kiaa mmiannavai. Fai a
viee mmuaikaraama yoosinna Rooma ivaki variaiya kiaa mminaravaivee,
tiravai.

Vaidiiya Pauruusaammaara kua yeena rairavai
12 Patauduu vaidi Yutayaiya nuunaida Pauruusaa mmaara kuaivaa tida

kua kutaivaa tasipama kua kiaa teerama kieeravai. Hama iya yeenna
nnooriivaa nneerama kiada Pauruusaa ruputu kiada nnaagiai yeenna
nnoori nnaara kuaivaa kua kutaivaa tasipama tiravai. 13 Vaidi itaa kua
tuuya taara vaidi yuku yaaku taika kiooyaano (40) nuunaida kua kutaivaa
tasipama tiravai. 14Kuakutaivaa tidaAnutuuqaarakati puarahudeeravaidi
kieetaiyaata vaidi yokovaiyaatama vida tunoo: Ta nuunaida hama yeenna
nnooriivaa nneerama kiada Pauruusaa ruputu kiada nnaagiai yeenna
nnoori nnaara kuaivaa yaagueeqama kutaavaivee kiaunnavai. 15Ngieenoo
kua yeena raira vaidi kieetaiyaata Roomaa rapira kieetaivaatama unnakua
tidakiatee: Pauruusaavitee tiisi nninai ta innayaparaidakuaoyaivaa tuqin-
nama rikiaaravee, tikiai vitada vainima nnikiai ta inna ruputuaaravaivee,
tiravai.

16 Iya itaa kua tuduu rikioo Pauruusaa nnaudiivo iya kua kutaavai tuu
kuaivaa rikioo vioo vioo rapira vaidiiya nnauvaki oro Pauruusaa kiaa
mmiravai. 17 Kiaa mmuduu rikioo Pauruuso kieeta vaidi voovai aayanna
tuduu innasi nnuduu rikioo inna tunoo: Aa ngiaammuau aavaa vitee kieeta
tuanaivaasi kuanee. Vino iva kua voovai inna kiaamminaravaivee, 18 tuduu
rikioo kieeta vaidiivo inna vitoo kieeta tuanaivaasi vioo inna tunoo: Oovi
nnauvaki varii vaidi Pauruuso niiyara tikiai na numa rikiauko tinoo: Aa
ngiaammuau aavaa vitee kieeta vaidiivaasi kuanee. Vino iva kua voovai
inna kiaa mminaravaivee, tikiai rikiee na inna vitee aisi ngiaunoo, 19 tuduu
rikioo kieeta vaidi tuanaivo ngiaammuauvaa yaakuuvau utuoo inna vitoo
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ngieera voovau vioo inna yaparainno tunoo: A aanii kuavai ni giaa ni
minarainna kiannannee? 20 tuduu rikioo inna sai tunoo: Yutayaa vaidiiya
turau i yaparakiaaraivaara vaa kua kutaa yeena rau kiaavai. Fai iya turau
unnakua tida i yaparaida kiaara: Pauruusaa vitee tiisi nninai ta inna
yaparaida kua oyaivaa tuqinnama rikiaaravee, kiaaravai. 21 Ai yaatu sa
iya kuaivaa rikiaanee. Taara vaidi yuku yaaku taika kiaiya (40) haumaki
varida Pauruusaa mmaara faannaida variaivaara sa iya kuaivaa rikiaanee.
Iya yeenna nnooriivaa hama nneeraida Pauruusaa ruputu kiada nnaagiai
yeenna nnoori nnaaraivaara ngiari kua kutaivaa kiaavai. Vaa iya teerama
kiada a ee-oo kianeera faannaida variaavaivee, 22 tuduu rikioo kieeta vaidi-
ivo inna tunoo: A ni giaa ni mianna aavaara sa vaidi voovai kianee: Na inna
kiaammiauvaivee, kianee, kiaa kioo inna titooduu viravai.

Rusiiva Pauruusaa titooduummata kieeta Perekiinnasi viravai
23 Vuduu kieeta tuanaivoono rapira vaidiiya kieetaivaitana aayanna

rooduu innasi nnuduu ivaitana tunoo: Rapira vaidi kaayau (200) tida puara
hoosayaa kareera vaidi vooya (70) tida mmataa utira vaidi kaayau (200)
tikiai iya heenaki yoosinna Kaisariaa kuatee. 24 Puara hoosa vooyauvai
Pauruuso kuanaraivaara teeraida safuuma inna vitada mmata kieetaivaa
nnutuuvo Perekiinnasi kuatee, 25 kiaa kioo kieeta vaidiivaa Perekiinnani
yanaivaa fafaara roo tunoo:

26Na Karautii Rusiivaano a ti kieeta vaidi yoketaivaa Perekiinna na aini
aa yanaa aavaa fafaara raunoo. A yoketaamainna variannannee? 27 Vaidi
Yutayaiya aa vaidi aavaa utu kiada vaida inna ruputuduu putinara uuduu
na rikiaaduu ivo Roomaa yanaivaa varai vaidivai varuuvaara na nini rapira
vaidiiyaata viee inna vitee inna yoketaama yapa kieeravai. 28 Yapa kiee
kua pinaivaki inna yapa kioovaa na rikiaanaree kiaa inna vitee ngiari kua
yeena raira vaidiiyasi viravai. 29Viee rikiaaduu iyangiari kuammaanna tuu
kuaivaara yaata utida kuapinaivaa innaki yapeeravai. Yapoovaarana yaata
utueekiaanoo: Ivodeemmoorimaisavai iiravaara ta oovi nnauvaki innaya-
paarannee? Vara ta inna ruputikio putinarannee? kiaa kiee rikiaaduuhama
ivo mmoori maisa voovai uuvootairavai. 30Ngiaammuauvo ni giaa ni muu
kuaivaa na rikiaaduu iya inna mmaara kua kiaa yeena rau kieeravai. Na
rikiee akiairauduu inna titaaduu aisi viravai. Vuduu na kua pinaivaki inna
yapa kieera vaidiiya kiaanoo: Perekiinnasi vida kua pinaivaki Pauruusaa
yapaatee, tiravaivee. Karautii Rusiiva yanaivaa fafaara roo itaa kua tiravai.

31Fafaara rooduu rikiada rapira vaidiiya ivo iya kiaa mmuuvaugiataama
iida heenaki Pauruusaa vitada vidada yoosinna Adipatirii yapa kiada
32 vauya patauduu yukuyaa nuaira rapira vaidiiya kava vara ranada ngiari
nnauvakira nnuduu hoosayaa nuairaiya Pauruusaa vitada 33 yoosinna
Kaisariaa ivaki vida mmatayaa reemi rada Karautii Rusiiva roo yanaivaa
vaidi kieetaivaa mmida Pauruusaa vitada inna mmiravai. 34Mmuduu too
yanaivaa yaarummua kioo Pauruusaa tunoo: Dee mmatavakidiri a ngian-
nannee? tuduu rikioo Pauruuso tunoo: Kirikiaammataivakidiri ni noova ni
mmateeravaivee, 35 tuduu rikioo Perekiiva tunoo: Kua pinaivaa aiki yapa
kieera vaidiiya nnikiai rikiee fai na i kuaivaa rikiaanaravaivee, kiaa kioo
tuduu ari ngiaammuauya Pauruusaa vitada Herootaa nnau pinaivaki yapa
kiooduu vooya innara haitatuuravai.

24
Yutayaa vaidiiya kua pinaivaa Pauruusaaki yapeeravai

1 Yaaku sai suaivai taika kiooduu Anutuuqaara kati puara hudeera vaidi
kieetaivaa nnutuuvo Ananiaaso vaidi yokovaa vooyaatama vaidi voovai
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kuammaannaoyai arinaima rikioovaannutuuvoTereturuunnaatamavitoo
Kaisariaa viravai. Oro vaidi kieeta Perekiinna avuuvau dida vaida kua
pinaivaa Pauruusaaki yapoo kuaivaa inna kiaa mmiravai. 2 Inna kiaa
mmuduu rikioo Perekiiva tuduu Pauruuso nnuduu Tereturuuva diitoo kua
pinaivaa Pauruusaaki yapoo Perekiinna tunoo:
Ti kieeta yoketaakuavee. A tinni yoketaa vaidikua ti haitatuukiannani

hama ta vo yoosinnaiyaata rapuaunnavai. A yaata yoketaakua mmoori
yoketaivaa iinna variannano ti mmataivo yoketainoo. 3 Ta vo yoosinna vo
yoosinna variaunnaiya mmuakiaa suai a iikiannaivaara ta sirigaida aiyara
kua yoketaivaa kiaunnanoo. 4 I pirisainoora hama na hokoba suaivaa aita
kua tinaravee. Na paanna kuavai tinai a tiiyara boo tiee ni kuaivaa rikiaa-
nee. 5Ta taunnano aa vaidi aavo vueennavai. Ivo mmuakiaa yoosinnaiyau-
vaki nuainno varioo ari kuaivaa Yutayaa gioonna kiaapuuya kiaa mmuduu
innara ooqoo tida sabi kua sabi kua ruairata ruairata tiravai. Ivo Nasa-
reetaa vaidiivaa aataruuvau nuairaiya kieetaivovee. 6 Ivo ari voopinnaa
vaidiivaa vitoo ti nuunaira nnau pinaivaki yapano ti nnauvo maisainoora
tida ta inna utiravai. (Utida ti mmaanna tuu kuaivaara inna yaparakiaara
uuduu 7 rapiraiya kieeta Rusiiva tuoo pinaama ti ruputu kioo inna vitoo
viravai. 8 Vitoo vioo ti tunoo: Perekiinnasi vida kua pinaivaa Pauruusaaki
yapaatee. Ivo itaa kua tiravai.) Fai eenoo aa vaidi aavaa yaparainna rikiano
mmuakiaa kuavai ta innaki yapaunnaivo kutaavai vainaravaivee, 9 tuduu
rikiada Yutayaa vaidi ivaki varuuyaatama Tereturuuva itaa tuu kuaivaara
kutaavaivee tiravai.

Pauruuso Perekiinna avuuvau diravai
10Tuduuvaidi kieetaivoPauruusokuakiaiveerakieetaivaannuyau ruduu

rikioo Pauruuso tunoo:
Vaa na tauvai. A kaayau nuanu aa mmata aavau variaiyara diraikuavee.

Ivaara neneenoo kua pinaivaa niiki yapa kiaa irisai kuaivaa i kiaa i
mmiauko ni yoketainoo. 11 Fai a iya yaparainai i kiaa i mmiaaravee.
Na Yerusareema Anutuuqaa ni ausa mmuduuyaivaa mminara kuaaduu
yaakuuvaitana yukukidiri taara suai nnaasu taikeeravai. 12 Ii suai ivaki
vaidi Yutayaiya ni tooduu hama na nuunaira nnau pinaivaki kaayau
kua gioonna kiaapuuyaata tiee hama na iya nuunaira nnauyauvakiaata
yoosinnaiyauvakiaatama gioonna kiaapuuya kiaaduu sabi kua sabi kua
ruairata ruairata tiravai. 13 Kua pinaivaa makee iya niiki yapaivo inna
hama oyainnaataivai. Hama fai iya ivaa oyaivaa kooyaa i vitaakiaaravai.
14 Na aa kua aavaa kooyaa i kiaa i mminaravee. Iya Yisuunna aataruu-
vaudiri unnakua kiaa haubayama iikiaa aataru ivau na nookiauvai. Ti
rubuungainna Anutuuqaa tuanaivaa na ni ausammuduuyaivaammiauvai.
Mmuakiaa kuaiyauvo Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaki vaiyauvaata fo-
rofetaiya kuaivaki vaiyauvaatama na rikiee kiaunoo: Kutaavaivee, kiauvai.
15 Aa vaidi kua pinaana ni yapa kiaa aaya faannaida yaata utida kiaanoo:
Mmuakiaa vaidi yoketaiyaata maisaiyaatama putuaivakidiri fai Anutuuqo
tinai diitaaravee. Iya itaakuakiaakiadayaatautida faannakiaivaugiataama
neetaata yaata utuee faannakiauvai. 16 Ivaara na Anutuuqaa avuuvaun-
naata gioonna kiaapuuya avuuyauvunuaatama mmannammanna yoke-
taama iikiaukoko hamamaisama variraivo ni yaatana vaivai.

17 Na kaayau nuanu vooyauvai vo yoosinnayauvaki variee kava vara
ranee ngiee sikauyauvaa kati mmanna haipuuyani kiaiyauvaa ni seena
gioonna kiaapuuya mmiee Anutuuqaara kati puaraivaa hudaanara nni-
ravai. 18 Na mmaanna tuu kuaivaa hatokoovaara irisai iira aataruuvaa
iima taika kiee puaraivaa hudee variaaduu vaidi Yutayaiya nuunaira nnau
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pinaivaki ni teeravai. Ni too suaivaki hama gioonna kiaapuuya ni suvuaida
sabi kua sabi kua ruairata ruairata tiravai. 19 Vaidi Yutayaiya mmata
Asiaivakidiri nnuuya nnaasu ivaki varida ni teeravai. Iya na koonnama
iikiaivaa tootiri. Iyaano numa i avuuvau kua pinaivaa niiki yapaatirivee.
20 Na kua yeena raira vaidiiya avuuyauvunu diee vakiaa suaivaki kutaa
mmoori maisaivaa na uuvaa iya teeda kua yeena rautiri. Vaa tooya makee
aavaki varida i kiaa i mmiaatirivee. 21 Na iya avuuyauvunu diee vakiaa
suaivaki mmuaa kuavai nnaasu na aayanna ree kiaanoo: Anutuuqo tinai
vaidi putuaiya kava diitaaraivaara na kutaavaivee kiauvaara aanna makee
ngia kua pinaivaa niiki yapaanoo, tiravai. Ii na kiaa kua ivaa nnaasu fai iya
i kiaa i mmiaaravaivee.

22 Pauruuso itaa kua tuduu rikioo Perekiiva vaa Yisuunna aataruuvau
nuau mmayaayaivaa arinaima rikioo iya kava kua kiaaraivaara iya ooqoo
tioo tunoo: Rapira kieeta Rusiiva nninai tee fai na ngii kuaivaa radudaa-
naravee, 23kiaa kioo vaidiivo Pauruusaa haitatuuvaa tunoo: Oovi nnauvaki
inna yapa kiee kati yoketaama inna haitatuunna sa inna yuku yaakuuyau-
vunu yeena rairama kiee inna seenaiya hama innasi vai mminnaiyauvaa
varada numa innammiaaraivaara sa ooqoo kianee, tiravai.

Pauruuso Perekiiya Durusirooya avuuvaitanau diravai
24 Vo suai voovaki Perekiiva ari nnaata Yutayaa gioonnaivaa nnutuuvo

Durusiroonna vitoo numa varioo Pauruusaara tuduu innasi ngioo Yisuu
Kirisiinnara kutaavaivee tuu kuaivaa ivaitana kiaa mmuduu rikieeravai.
25Rikiooduu Pauruuso safuuma variraivaara tioo vaidiiya ngiari mmamma
iira aataruuvaara ooqoo tiraivaara tioo Anutuuqo gioonna kiaapuuya ya-
paraira suaivo nninaraivaara tuduu rikiooduu Perekiinna aatuuduu tunoo:
Aanna makee kuanee. Na yapooma teeno suai voovai kati vainai fai na
aiyara tinai ngianee, 26kiaa kioo Pauruuso ari kati mmaanai kuanaraivaara
sikau vooyauvai inna mminaraivaara yaata utuoo faannainno variravai.
Ivo itaama yaata utuuvaaramakemakee Pauruusaara tuduu innasi nnuduu
innaata kua tiravai.

27 Iya itaama iida varuduu taara nuanu taika kiooduu vaidiivaa nnu-
tuuvo Porikii Peseteeva kieeta vaidi Perekiinna mmaataivaa vareeravai.
Varooduu rikioo Perekiiva Yutayaa vaidiiyara mmoori yoketaivaa iinaree
kiaa Pauruusaa pikiooduu oovi nnauvaki homo variravai.

25
Rooma kieetaivaasi Pauruuso na kuanaravee tiravai

1Peseteeva iya kieetavai numavaruduu taaravooma suaivo taika kiooduu
ari yoosinna Kaisariaa pikioo Yerusareema viravai. 2 Oro varuduu Anu-
tuuqaara kati puara hudeera kieetaiyaata vaidi Yutayaiya kieetaiyaatama
innasi nnida kava kua pinaivaki Pauruusaa yapoo kuaivaa inna kiaa mmi-
ravai. 3 Kiaa mmi taika kiada yamaa kua yamaa kuaivaa tida inna ya-
paraida tunoo: A ee-oo tino Pauruuso Yerusareema nnino ti yoketaakiaivee,
tiravai. Pauruuso aataru tammaivau nninai iya inna ruputuaaraivaara iya
kua yeena raida itaa kua tiravai. 4 Tuduu rikioo Peseteeva iya sai tunoo:
Pauruuso homo Kaisariaa oovi nnauvaki varinoo. Kiisa suai fai na kava
vara ranee ipi kuanaravai. 5 Tikiai ngiiikidiri kieetaiyaata ni tasipama vida
teekio Pauruusommoorimaisaivaauuvo vainai iya kava kuapinaivaki inna
yapaatee, tiravai.

6 Peseteeva itaa kua kiaa kioo yaaku saivai sainaidiri taaravoomannee
vara yaakuuvaitana suaivaa iya tasipama varuduu taika kiooduu kava vara
ranooKaisariaa viravai. Vauvo patauduu kua radudeera nnauvaki oro ivaki
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varioo vaidiiya tuduu Pauruusaa vitada 7 innasi nnuduu vaidi Yutayaiya
Yerusareemadiri nnuuya kua pinaa kaayau ari vookarauyauvaa innaki
yapada rikiooduu hama oyaiyauvootairavai. 8 Hama oyaiyauvootauduu
Pauruuso iya kuaivaa irisaivaa tunoo: Hama na Yutayaiya mmaanna tuu
kuaivaa hatokeeravai. Hama na nuunaira nnau pinaivaki mmoori mai-
saivaa iiravai. HamanaRoomaa kieeta tuanaivaa kua aataruuvaahatokeer-
avaivee, 9 tuduu rikioo Yutayaa vaidiiyara Peseteeva mmoori yoketaivaa
iinaree kiaa ivo Pauruusaa yaparainno tunoo: A Yerusareema i kuatainnee?
Fai a ivaki vinai aa kua aavaa kava aiki yapakiai fai na rikiaanarannee?
10 tuduu rikioo Pauruuso inna kuaivaa sai tunoo: Roomaa kieeta tuanaivaa
kua pinaivaa radudeera nnauvo aanna ivovee. Vaa na aikiooma i avuuvau
diaukai iya kua pinaivaa niiki yapaanoo. Eenoo ni kuaivaa radudaannaivo
inna yoketaavai. Vaa a taannavai. Hama na Yutayaiya aataruuvaa hato-
keeravai. 11Na kua aataruuvaa hatokeemmoorimaisaivaa iikiautiri. Eenoo
kiannani iya ni ruputuaatirivee. Hama na putinaraivaara ooqoo kiauvai.
Iya kuapinaivaaniiki yapaivohamakutaavai vainoo. Hamavaidi voovoono
yopeema ni vitoo iya mminaravai. Na Roomaa kieeta tuanaivaasi vino ni
kuaivaa radudaanaravee, 12 tuduu rikioo Peseteeva ari vaidi tinni yoketaiya
tasipama kua kiaa kioo Pauruusaa tunoo: Inna aikioovee. A Roomaa kieeta
tuanaivaasi kuanee tinai fai na i titanai kuanaravaivee, tiravai.

Pauruuso Akiripaaya Berenikiooya avuuvaitanau diravai
13 Suai nnaagiai voovaki Yutayaiya kieetaivaa nnutuuvo Akiripaava ari

nnaataivoBerenikiooyayoosinnaKaisariaa tiidaPeseteevakieetavai varuu-
vaara innarakuayoketaivaakiaaraivaara tiiravai. 14Tumavarida rikiooduu
Peseteeva Akiripaanna Pauruuso oovi nnauvaki varuu kuaivaa kiaammioo
tunoo: Vaidi voovai oovi nnau aavaki variivaa Perekiiva pikiaikio homo
hara kioo varinoo. 15 Na Yerusareema variaa suaivaki vaidi Anutuuqaara
kati puara hudeera kieetaiyaata Yutayaa yokovaiyaatama kua pinaivaki
inna yapa kiada inna ruputuaneera ni yaparairavai. 16 Yaparauduu na
iya kiaanoo: Vaidiivaa vaidi vooya kua pinaana inna yapaivaa hama ta
Roomaiya tauraa inna ruputuaneera kiaunnavai. Vaidi vooyaanonumakua
pinaivaa vaidi voovaaki yapa kiaikio ivo iya kuaivaa irisai tikiai rikiada
ta iya kuaivaa radudaunnavai. Roomaiya aataruuvo itaama vaivaivee,
17 kiaaduu rikiada iya mmuakiaaya numa aavaki vauya patauduu na aki-
airaama kua radudeera nnauvaki oro variee kiaaduu iya Pauruusaa vitada
nniravai.

18Nnuduukuapinaivaki inna yapeera vaidiiya diitooduu iya ari vookarau
mmoorimaisaivaki inna yapa kioovaara na yaata utuaaduu 19ngiari Anutu-
uqaara iira aataruuvaara nnaasu innara iya nnannatooduu kua pinaivaki
inna yapeeravai. Vaidi putuuvaa nnutuuvo Yisuunnara Pauruuso tunoo:
Varinoo, tuuvaara innara iya nnannatooduu kua pinaivaki inna yapeeravai.
20 Yapa kiooduu rikiee na kua oyaivaa rikiaanaraivaara kumimakama kiee
Pauruusaa yaparaina kiaanoo: A Yerusareema i kuatainnee? Fai a ivaki
vinai aa kua aavaa kava na rikiaanarannee? 21 kiaaduu rikioo Pauruuso
ooqoo tioo ni yaparainno tunoo: Fai vaidiiya ni haitatuukiai na Roomaa
kieetaivaasi vino ni kuaivaa radudaanaravaivee, tuduu rikiee na haitatuura
vaidiiya kiaanoo: Inna haitatuukio yapooma aataruuvo kooyaa vainai na
Roomaakieeta tuanaivaasi titanokuanaravaivee, 22 tuduurikiooAkiripaava
tunoo: Aa vaidi aavaa kuaivaa ni rikiaatainoo. Neenoo inna kuaivaa
rikiaanaravee, tuduu rikioo Peseteeva inna sai tunoo: Fai a turau inna
kuaivaa rikiaanaravee, tiravai.



Aposoroo 25:23 307 Aposoroo 26:10

23 Vauya patauduu Akiripaaya Berenikiooya ngiari uyira raira yoke-
tauyauvaa vara uyu rau varada rapira vaidi kieetaiyaata yoosinna kiee-
taiyaatama tadadama nnida varuduu gioonna kiaapuuya iya teeda nnaasu
vauduu kua radudeera nnauvaki nnida viravai. Oro varuduu Peseteeva ari
ngiaammuauya tuduu Pauruusaa vitada nniravai. 24 Nnuduu rikioo Pese-
teeva tunoo: Kieeta vaidi Akiripaavaata mmuakiaa gioonna kiaapu aavaki
variaiyaatama rikiaatee. Vaa ngia aa vaidi aavaa taavai. Mmuakiaa Yu-
tayaa gioonna kiaapu aavaki variaiyaata Yerusareema variaiyaatama kua
pinaivaa innaki yapaaraivaara niita kua tiravai. Kua tida varida aayanna
reeda tunoo: Ruputu kikio putuaivee, tiravai. 25 Tuduu na iya kuaivaa
rikiaaduu hama ivo mmoori maisa iiravaara tida na kiaaduu hama inna
ruputuduuputiravai. Ariinoo tunoo: NaRoomaakieeta tuanaivaasi kuanar-
avee, tuuvaara na inna titaanaraivaara ee-oo tiravai. 26Na ivaara Roomaa
kieetaivaani yanaivaa fafaara raanaree kiauko hama kua oyaivootainoo.
Kieeta Akiripaa-o, itaama vainai na i avuuvaunnaata aavaki variaiya ngii
avuuyauvunuaatama inna vitee yapa kinai ngia inna kuaivaa rikiada oy-
aivaani giaanimikiai naRoomaakieetaivaani yanaivaa fafaara raanaravai.
27Vaidi oovi nnauvaki variivo hama tomeda ivo uu oyaivootaivaara na kati
titano vino hama safuunaravaivee, tiravai.

26
Pauruuso Akiripaanna avuuvau ari kua irisaivaa tiravai

1 Tuduu rikioo Akiripaava Pauruusaa tunoo: Kua pinaivaa aiki yapaivaa
irisaivaa eenoo aiyara yaata utuee kuaivaa ni giaa ni mianee, tuduu rikioo
Pauruuso ari yaakuuvaa raduda utuoo irisai kuaivaa inna kiaa mmioo
tunoo:

2 Ti kieeta Akiripaa-o, Yutayaa vaidiiya mmuakiaa kua pinaivaki ni ya-
paivaa irisai kuaivaa makee na i kiaa i mminaraivaara rikiauko ni yoke-
tainoo. 3 A mmuakiaa Yutayaiya iikiaa aataruuyauvaa arinaima rikiaan-
naivaara na i kiaa i mminaraivaara ni yoketainoo. Ivaara na yamaa kuavai
i yaparaina kiaunoo: Tirooma variee ni kuaivaa rikiaanee, kiaunoo.

4Na kiisayaa nini yoosinnaivakiaata Yerusareemaivakiaatama varia ree
ngiee ngiee variauvaa vaammuakiaa vaidi Yutayaiya teeda rikieeravai. 5Na
variee vaidi Farisaiya aataruuvaa iiravai. Ta vaidi Farisaiya Anutuuqaara
uu aataruuvaa iiravai. Ta vaidi Farisaiya Anutuuqaara uu aataruuvaa safu-
uma iidammuakiaa gioonna kiaapuuya Anutuuqaara uu aataruuvaa yaata-
reeravai. Na Farisaiya aataruuvaa tuqinnama uuvaa hokoba suai vaa vaidi
Yutayaiya taavai. Ivaara iya kooyaa kiatainai aikiooma fai ivaara kiaaravai.
6Nnaaru Anutuuqo ti rubuungainna ari kua kiaa teerama kioo kuaivaa iya
mmuuvaara na yaagueeqama yaata utuee faannakiauvaara aanna makee
na aavau diee vakiaukai iya kua pinaivaa niiki yapaanoo. 7 Ii kua kiaa
teerama kioo kua ivaa ti oyai yaakuuvaitana yukukidiri taaravaitanaakidiri
diaunnaiya ta ivaa varaaraivaara yaata utida heenagieena ikiannagisanna
Anutuuqaa ti ausa mmuduuyaiyauvaa mmiaunnavai. Ti kieeta Akiripaa-o,
na ii kua kiaa teerama kioo kua ivaa puaisa utuee faannakiauvaara Yutayaa
vaidiiya kua pinaivaa niiki yapaanoo. 8 Anutuuqo tinai vaidi putuaiya
kava diitaaraivaara ngia Yutayaiya kutaavaivee kiataama vaikiainnaata
unnakuavee kiaanoo. Ngia aaniiraida itaa kua kiaannee? Kutaa kuavaivee.

9Nnaaru neneenoo yaata utuaaduu nini yaataivoono tunoo: Nasareetaa
vaidi Yisuunna aataruuvau nuairaiya maisa mmooriivaa iikianee, 10 tuduu
na Yerusareema maisa mmooriivaa yaagueeqama iya iiravai. Uuduu Anu-
tuuqaara kati puara hudeera vaidiiya ee-oo tuu yanaiyauvaa ni muduu
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na varee Anutuuqaa gioonna kiaapuuya vitee oovi nnauvaki yapa ki-
aaduu varuduu vaidi vooya iya ruputikiai putuateera tuduu neeta kiaanoo:
Ruputikiai putuatee, tiravai. 11 Kiaa kiee na kaayauneetu iya nuunaira
nnauyauvaki nuaina iya Yisuunnara maisa kua kiateera na iya ripiina iya
ruputuateera tiravai. Kiaaduu ni ausaivo kaayau iyara kapikaroovaara na
ngieera vo yoosinna vo yoosinnaiyauvaki iya ruputinara viravai.

Pauruuso ari ausa hanigioovaara iya kiaammiravai
(Aposoroo 9:1-19; 22:6-16)

12 Ti kieeta Akiripaa-o, ivaara na Damasakuusa viee Anutuuqaara kati
puara hudeera kieetaiya yanaiyauvaa varee viee variaaduu 13 ikianna tam-
mauduu mmeekia ari vookarauvo suaivaa mmeekiaivaa yaataroovo ngiau
aapuuvakidiri niiyaa ruvuaahoo ni tasipama vuuyayaatama ruvuaaheera-
vai. 14 Ruvuaahooduu ta mmuakiaaya mmataivaki vida varada vaida na
rikiaaduu kua voovai Eporai kuaivakidiri niita kuaivaa tioo tunoo: Sauru-
uso, e aaniira mmoori maisa mmamma nniitareera aataruuvaa ni iikian-
nannee? Nakaaraivo puara burimakauvaa yau avaikaraivaadiri ruaikio
rikioo ariinoo ari yukuuvaadiri hatookio pinaanniitaraivo innaki vaineema
a mmamma nniitaraivaa ni iikiannaivo hama giaaki vainoo. Aiki vainoo,
15 tuduu rikiee na sai kiaanoo: Udaanga-o, a gioonoonna kiannannee?
kiaaduu rikioo ivo ni sai tunoo: Na Yisuuvavee. A mmoori maisaivaa ni
iikiannanoo. 16Diitee ngiau dianee. A ni mmoori vareera ngiaammuauvai
na i mmataama kiaanaraivaara na aita kua kiaunoo. Makee a ni tee
rikiaannaivaaraata yapoomana i vitainaraivaaraatama gioonna kiaapuuya
kiaa mmianee. 17-18 Na i titanai a gioonna kiaapu Isarairaiyasiaata ngiari
voopinnaiyasiaatama kuanaravai. A viee iya tinai arinaima rikiada upisi
aataruuvaupikiadammeekia tai aataruuvauvidaSataangaayaagueeqaivaa
pikiada Anutuuqaa yaagueeqaivaa varaaraivaara na i titanai kuanaravai. A
viee iya tinai iya niiyara kutaavaivee tikiai na iya mminnamminnaa mai-
saiyauvaa ruga kinai iya Anutuuqo ariiniee tii gioonna kiaapuuya tasipama
variaaraivaara na i titanai kuanaravai. A vinai vooya aiyara nnannateekiai
fai na i vitee yoketaivau i yapaanaravai.

Pauruuso ari mmooriivaara iya kiaammiravai
19 Ti kieeta Akiripaa-o, na rikiaaduu ngiau aapuuvakidiri kua ni giaa ni

muuvaarahamanapikieeravai. Na iiravai. 20 Iina tauraaDamasakuusa viee
nnaagiai Yerusareema viee nnaagiai mmata Yutayaivakiaata ngiari voop-
innaiya mmataiyauvakiaatama viravai. Viee na iya kiaa mmiee kiaanoo:
Ngiingii ausaiyauvaa hanigiada ngiingii mminnamminnaa maisaiyauvaa
pikiada ngiingii ausa mmuduuyaiyauvaa Anutuuqaa mmida mmoori yoke-
taivaa iikiai fai gioonna kiaapuuya teeda kiaara: Vaa kutaa ausa hani-
giaanoo, kiaaravai. 21 Na itaa kua kiaivaara na nuunaira nnau pinaivaki
kuaaduu Yutayaa vaidiiya ni utu raririima rada ni ruputuaara iiravai.
22 Ni ruputuaara uu suaivakidiri Anutuuqo ni tasipama varia roo ngioo
ngioo aanna makee homo ni tasipama varinoo. Ivaara hama aaniivaara
na aavaki diee vaina vaidi nnoonnaiyaata vaidi kuminaiyaatama kuaivaa
kiaunoo. Musiivaata porofetaiyaatama fai yapooma vainaraivaara fafaara
roo kuaivaa nnaasu na kiaunoo. 23 Musiivaata forofetaiyaatama Anutu-
uqo mmataama kioo vaidiivaara kiaanoo: Fai ivo mmamma nniitaraivaa
varoo putiivakidiri ivannaadee kava diitaanaravai. Diitaivoono mmeekia
tai aataruuvaa gioonna kiaapu Yutayaiyaata ngiari voopinnaiyaatama kiaa
mminai rikiada ausa hanigiakio iya vitoo yoketaivau yapaanaravaivee.
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Musiivaata forofetaiyaatama itaa kua tuu kuaivaa neeta mmuai kuaivaa
kiauvaivee.

24 Pauruuso ari tuu kuaivaa irisaivaa itaa kua tuoo varuduu rikioo Pese-
teeva puaisakama inna tunoo: Pauruuso, a yaata duunakuavee. A kaayau
yanaiyauvaa yaaruannanono i yaataivo duunainoo, 25 tuduu rikioo Pauru-
uso inna sai tunoo: Ti kieeta yoketaa-o, hama na yaata duunavaivee. Na
kiau kuaivo safuuma kutaa kuavai kiaunoo. 26 Ti kieeta Akiripaava na
kiau kua aavaara safuuma rikiaivaara na yaagueeqama innaata itaa kua
kiaunoo. Vaa na tauvai. Hama na hataumaki ni mmooriivaa iikiaivaara
ivo mmuakiaavai too rikiaivaivee. 27 Ti kieeta Akiripaa-o, a ti forofetaiya
kuaivaara kutaavaivee kiannannee? Vaa na tauvai. A kutaavaivee kian-
navaivee, 28 tuduu rikioo Akiripaava Pauruusaa sai tunoo: Aanna makee a
kiisa suai niita kua tiee yaata utuee kiannanoo: Ivo ausa hanigioo Yisuunna
aataruuvau kuaiveenna kiannannee? 29 tuduu rikioo Pauruuso inna sai
tunoo: Mokiisa suainaaitakua tinai aausahanigiaanarannee? Varahokoba
suainaaitakua tinai aausahanigiaanarannee? Hamaneeta taunoo. Eetama
gioonna kiaapumakee ni kuaivaa rikiaiyaatama ausa hanigiada ni roosiima
variateeraivaara na Anutuuqaata kua tiee yaaku varaunoo. Aa ni ranaa rau
kioo yeenaiyauvaara hamana itaa kua kiaunoo. Na ausa hanigiauvaara itaa
kua kiaunoo.

30 Pauruuso itaa kua tuduu rikiada Yutayaiya kieetaivoota mmata
kieetaivootama Berenikioovaata gioonna kiaapu vooyaatama diitada
31mmaanai vida ngiari kiaa mmi ngiari kiaa mmiida tunoo: Aa vaidi aavo
hama mmoori maisavai iikiai teeda rikiadaata iya inna oovi nnauvaki
yapa kiada inna ruputikio putuaiveeraivaara iikiaanoo, 32 kiaa kiada
Akiripaava Peseteenna tunoo: Hama aa vaidi aavo na Roomaa kieeta
tuanaivaasi kuanaravee tutiri. Vaa oovi nnauvakidiri mmaanai tuoo
vutirivee. Akiripaava itaa kua tiravai.

27
Pauruuso siipaivaki karoo Rooma viravai

1 Ta mmata Itariaa kuaara kuaivaa kiaa yeena rau kiaannaduu rikiada
vaidi haitatuuraiyaano Pauruusaata ngiari vo vaidi oovi nnauvaki varu-
uyaatama vaidiivaa nnutuuvo Yuriinna mmuduu haitatuuravai. Ivoono
Roomaa kieeta tuanaivaa rapira vaidi vooya kieetavai variravai. 2Varuduu
ta yoosinnaivaa nnutuuvo Ataramutuu ivaki vida siipaivaki kareeravai. Ii
siipa ivo mmata Asiaivau vau yoosinnaiyauvo nnoori siriivau vauvakira
kuanara uuduu ivaki ta karada viravai. Maketoniaa mmataivau vau
yoosinna Tesoronikii diaa vaidiivaa nnutuuvo Arisarakaava ti tasipama vi-
ravai. 3Vududuuheenauduu siipa aakiaivaki vakiaannaiya patauduunuma
yoosinna Sitoona reemi raannaduu Yuriiva Pauruusaara yoketainno innara
ee-oo tuduu ari seenaiyasi vioo iyasidiri hama innasi vau mminnaiyauvaa
vareeravai. 4Varoo kava vara ranoo siipaivaki karoo vududuu siipaivo vu-
upinnainnidiri yuunnaivo nnuuvaara mmata nnooriivo ututuuma kioovaa
nnutuuvo Kuporoo hama yuunnaivo nnuupinnainningiaadiri viravai.

5 Vududuu mmata Kirikiaivaata Paburiaivaata yaatarada vidada oro
mmataivaa nnutuuvo Rukiaa vau yoosinnaivaa nnutuuvo Mura ivaki si-
ipaivakidiri reemi reeravai. 6 Reemi raannaduu Pauruusainna haitatuura
kieetaivoono nuainnonno tooduu yoosinna Aresadiriaa vaidiivaa siipaivo
Itariaa kuanara uuvo inna too vauduu too tuduu ta ivaki karada viravai.
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7 Kuaannaduu yuunnaivo utuduu hama ta seenada viraida tadadama
kuaannaduduu suai vooyauvai taika kiooduu ta yoosinna Naitaasa vaini-
ivau vida taannaduu yuunnaivo pinaama utuduu ta kuaara kuaannaipin-
nai hama yopeema viraida ta mmata voovai nnooriivo ututuuma kioovaa
nnutuuvo Keretee hama yuunnaivo nnuupinnainningiaa vidada mmata
araivaa nnutuuvo Saramoona yaatareeravai. 8 Yaatarada nnoori tooyaidaa
tadadama vidada oro yoosinnaivaa nnutuuvo Yoketaa Yoosinnavai vainima
vau yoosinnaivaa nnutuuvo Rasiaa ivaki viravai.

9Vida rikiaannaduu vaa hokoba suaivo taika kieeravai. Yutayaiya Anutu-
uqaata kua kiaaraivaara ngiari yeenna nneeraivaara ooqoo tuu suaivo vaa
taika kieeravai. Ta rikiaannaduu iqii suai ivaki yuunnaivo pinaama utuduu
nnooriivo ketekaateenno varuuvaara Pauruuso ari yaata utuu kuaivaa iya
kiaa mmioo tunoo: 10 Vaidiso, vaa na rikiauvai. Ta siipaivaki karada vikio
pinaa mmuaararaivo tiisi nnino hoonahaana mmuakiaa mminnaiyauvo
siipaivaki vaiyauvo fai maisaino siipaivootamaisainai vaidiiyaata putuaar-
avaivee, 11 tuduu rikioo Pauruusainna haitatuura kieetaivo hama Pauru-
usaa kuaivaa rikieerainno siipa utuu vaidiivaa kuaivaata siipa nakaaraivaa
kuaivaatama nnaasu rikieeravai. 12 Rikiooduu iya varuu yoosinnaivaki
yuunna utuu suaivo hama yoketauvaara vaidi kaayaunnaano siipaivaki
karada yoosinna Ponikaa kuaara iiravai. Ponikaa yoosinna yoketaivo
mmata Keretee vauduu ivaki siipaivo oro dira mmaataivo yoketaavai vau-
vaara iya ipira kuaara iiravai. Iya ipi vida pinaa yuunna utira suaivo
nninainnaata hatauma vaupinnai vara hiri variaaraivaara yaata utiravai.

Yuunna yaamurukaivo siipaivaa utiravai
13 Tooya saivakidiri yuunna kiisaivo utuduu vaidiiya yoosinna Ponikaa

kuaaraivaara yaata utida tunoo: Fai aikiooma ta kuaaravaivee, kiaa ki-
ada siipaivaa utira ainaivaa nnukaivakidiri rada kiada siipaivaki yapa
kiooduu mmata Keretee siriivau viravai. 14 Vuduu yuunna yaamuruka
pinaivaa nnutuuvo Urakuroona mmataivakidiri 15 tuoo siipaivaa utuduu
hama yopeema siipaivo yuunna nnuupinnainningiaa vuduu siipa utuu
vaidiivo siipaivaa utira yauvaa pikiooduu yuunnaivo siipaivaa utuduu yu-
unna vuupinnainningiaa viravai. 16Vuduummata kiisa vovaatavai nnoori-
ivoututuumakioovaannutuuvoKarautahamayuunnautuupinnainningiaa
vida kanuuvo siipaivaa araivau vauvaa utu raririima siipa aakiaivaki ya-
paara iikiaannaduu ti mmuaararooduaata 17 utu raririima aakiaivaki yapa
kiada yeena yaagueeqaiyauvaa varada siipaivo havarataanarainnoo kiaa
yeenaiyauvaadiri rairavai. Iya Ripuaa mmata siriivau nnooriivo rubaayoo
siri nnuka muaraagaivaki siipaivo puaisakama uyu kioo dioo vaivoora
kiaa aatuuda siipa buruqa pinaivaa rukuasaa kiada rapugiaa aakiaivaki
yapa kiooduu yuunnaivo siipaivaa kati varoo viravai. 18 Vuduu yuunna
yaamuruka pinaivo utududuuvakiaannaiya patauduu siipaivo nnoori aaki-
aana vivoora kiaa kiada hoona mmuaararooyauvaa vara kagaari kagaari-
ida variravai. 19 Itaidada vakiaannaiya patauduu siipa mmoori vareera
vaidiiya ngiari siipa iiramminnaammuakiaayauvai vara kagaari kieeravai.
20Kagaari kiooduu kaayau suaivaki ta taannaduu hama suaivootama aaki-
apuaivootairavai. Hameetauduu yuunna yaamuruka pinaivo utududuu ta
yoketaama vida aikiooma yoosinnaivaki kuaaraivaara hama yaata utiraida
pikieeravai.

21Pikiooduuvaidiiyavaahokobasuai yeennaivaapikiooduu tooPauruuso
numa iya avuuyauvunu dioo vainno tunoo: Vaidiso, ta Keretee mmataivau
varuu suaivaki ngia ni kuaivaa rikiaataama kiadaata hama ngia ni kuaivaa
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rikiada Keretee pikieeravai. Ngia tauraa ni kuaivaa rikiaatiri. Hama
mmuakiaa ngii hoona mminnaiyauvo maisaitiri. Hama ngia koonnama
variaatirivee. 22 Inna aikioo, ni kuaivaa rikiaatee. Sa ausa mmuaararakia-
tee. Fai hama vaidi voovoono putinaravai. Fai siipaivo nnaasu maisainar-
avai. 23Aa heena aavaki na vaina tauko ni Anutuuqaa na ni ausa mmudu-
uyaivaa inna mmiauvaa aangeraa voovoono tuma ni tinoo: 24 Pauruuso,
sa aatuunna varianee. Fai a Roomaa kieeta tuanaivaa avuuvau dinaravee.
Rikiaanee. Anutuuqo kati aiyara yoketaama yaata utiivaara ivo vaa aini
iya mmataama kioo i mmuummuakiaaya i tasipama siipaivaki variaiya fai
yoketaama variaaravaivee, tiivai. 25 Vaidiso, aangeraivo itaa kua tiivaara
sa ngii mmuaararakiaivee. Anutuuqo ni giaa ni miivaara na kiaunoo: Fai
kutaa ivo iinaravaivee, kiauvai. 26 Itaamavainainnaata fai ta hama safuuma
kuaaravee. Fai yuunnaivo ti utinanai tammata nnooriivo ututuumakiaivaa
siriivau kuaaravaivee, tiravai.

27 Suai yaakuuvaitana yukukidiri taarama taarama suaivo taika kiooduu
heenaki yuunnayaamurukapinaivo ti utuduu tannoori sorovuaraivaannu-
tuuvoAtiriivaukuaannaduuheena tammaivaki siipammoori vareeravaidi-
iya yaata utida rikiooduu siipaivo mmataivaa vainima viravai. 28 Vuduu
rikiada yaata utida aina mmuaararoovaa yeenaivaa haru kiada nnoori-
ivaki kagaari kiooduu vuduu utu rada kiada tooduu nnooriivaki nnukaivo
hokobavai (120) vairavai. Vauduu teeda vida kiisa suai kava mmataida
tooduu nnooriivaki nnukaivo paannama (90) vairavai. 29 Vauduu teeda
sikau kaayau siriivau suvuauvau siipaivo vioo havarateenoora aatuuda
siipa rakanaivaki aina mmuaararooyauvaa taarama taarama vara kagaari
kiada pataakiaiveera yaaku vareeravai. 30 Yaaku vara taika kiada siipa
mmoori vareera vaidiiya ngiari toovau siipaivaa pikiada kuaaree kiaa iida
kanuuvaa yeenaiyauvunudiri nnoori verenoovau reemi yapa kiada iya
kanuuvaki reemi raaree kiaa unnakua tida aina mmuaararoo vooyauvai
siipa kieetaivakidiri vara kagaari kiaaraivaara unnakua tiravai. 31Unnakua
tuduu rikioo Pauruuso rapira vaidiiyaata iya kieetaivaatama tunoo: Siipa
mmoori vareera vaidiiya hama siipaivaki varikiai fai hama ngia mmuaki-
aaya yoketaama kuaaravee, 32 tuduu rikiada rapira vaidiiya kanuuvaa
yeenaiyauvaa hatoka kiooduu vioo kieeravai.

33 Vioo kiooduu patainara uuduu Pauruuso mmuakiaaya yeennaivaa
nnaateera yaagueeqama kua tioo tunoo: Ngia yaakuuvaitana yukukidiri
taarama taarama suaivaa yuunna yaamurukaivo taikaanaraivaara faan-
naida varida hama yeenna nneeravai. 34 Ivaara na yaagueeqama kiaunoo.
Ngii yeennaiyauvaannaatee. Nneekiongii yaagueeqainaiyoketaamakuaar-
avai. Ngia vida hama koonnama kuaaravai. Yoketaama kuaaravee, 35 kiaa
kioo Pauruuso yeenna bereetaivaa varoo iya avuuvau Anutuuqaata kua
yoketaivaa kiaa kioo kusii kioo nneeravai. 36Nnoo varuduu teeda mmuaki-
aaya kiisama iya yoketauduu iyaatama yeennaivaa nneeravai. 37 Ta si-
ipaivaki variaanna vaidiiya kaayau (276) varida yeenna nneeravai. 38Nnaa
taika kiada iya kaayau yeenna vuiitaiyauvaa vara kagaari kiooduu siipaivo
papakaanauduu viravai.

Nnooriivo siipaivaa rummua ruvuarata kieeravai
39 Vududuu patauduu siipa mmoori vareera vaidiiya mmataivaa reeti

teeda kumimakaida tooduu mmataivo nnooriivaa sainai sainai vauduu
teeda ivaki siipaivo siriivau oro duoo vainaraivaara yaata utida 40 aina
mmuaararooyauvo nnooriivaki vauyauvaa yeenaiyauvaa hatoka kiada
nnooriivaki pikiada nnoori ruvuaseera yatari sagaiyauvunu yeena rau



Aposoroo 27:41 312 Aposoroo 28:13

kiooyauvaa rukuasaa kiada siipa kieetaivaki buruqa vauvaa vara ngiau
haru kiooduu yuunnaivo utuduu siipaivo safuuma nnoori siriivakira vi-
ravai. 41 Nnoori siriivau kuanaree kiaa vioo vioo nnoori aakiaivaki
nnuka muaraagauvaki siipa kieetaivo puaisakama uyu kioo dioo vainno
hama hanigiaataama kioo vauduu nnooriivo pinaama ketekaateenno siipa
rakanaivaa varoo sainai ruoo sainai ruoo ruoo siipa rakanaivaa rummua
ruvuarata kieeravai.

42 Ruvuarata kiooduu siipa aakiaivaki oovi nnauvaki varuu vaidiiya
nnooriivaki suai roommu kiada ivaa karada ngiari toovau vivoora rapira
vaidiiya iya ruputuduu putuaara uuduu 43 rapira vaidiiya kieetaivo Pau-
ruusaara yoketainno inna ruputivoora iya ooqoo tiravai. Ooqoo kiaa kioo
vaidi nnoori kareera aataruuvaa tuqinnama tooya tuduu nnooriivaki suai
roommukiada nnooriivaa karada kati nau viravai. 44Vuduu nnaagiai hama
nnoori kareera aataruuvaa tooya siipa araiyauvo nnooriivau vauyauvaa
utida nnooriivaa karada kati nau viravai. Vuduu ta eyommaaya itaama kati
yoketaamammataivau viravai.

28
Ta yoosinnaMeretee viravai

1Vida rikiaannaduummatannooriivoututuumakioovaannutuuvoMere-
tee vauduu 2 gioonna kiaapu mmaayootaiya tiiyara pinaama yoketauduu
vati ruduu ririkia utuduu iya ikia tiini hara kiada tiiyara tuqinneeravai.
3 Tuqinnooduu Pauruuso ikia aangangaraiyauvaa porooma utuoo numa
ikiaivaki kiooduu too inna totookauduu ivakidiri yapai quaiha roosuuvo
Pauruusaa yaakuuvau unnu kioo vairavai. 4 Unnu kioo vauduu mmaay-
ootaa gioonna kiaapuuya ivaa teeda ngiari kiaa mmi ngiari kiaa mmiida
tunoo: Kutaa, aa vaidi aavo vaidiiya ruputikiai putuaa vaidivai. Irisai
hama inna variraivootainoo. Ivo nnooriivau ngioo hama putivai. Aa yapai
aavoono inna gutu kino putinaravee, 5 tuduu rikioo Pauruuso yapaivaa
ari yaakuuvaudiri rummua ruvuasa ikiaivaki kiooduu hama kiisama inna
yaakuuvo nniitareeravai. 6 Hama nniitarooduu gioonna kiaapuuya inna
mmammaivo yootano ivo putuainaaree kiaa kiada hokoba suai faannaida
varuduu hama inna mmammaivo yootooduu hama ivo putuduu keenaa
innara yaata utida tunoo: Ivo anutuuvovee, tiravai.

7 Tuduu ta nnoori siriivau variaannaduu mmata kieetaivaa nnutuuvo
Pupiriinnammataivo vainima ivau vairavai. Vauduu ta innasi kuaannaduu
ivo tiiyara yoketaama tuqinnooduu taaravooma suai ta inna tasipama vari-
ravai. 8 Varida taannaduu Pupiriinna koova nniitarooduu ari mmaataivau
nnaasu vainno varuduu inna mmammaivo ikiayanaa tooduu naara dudu-
uduu rikioo Pauruuso innannauvaki vioo innara yaaku vara kioo ari yaaku-
uvaitana innayaa utuduu inna nniitaroovo taikeeravai. 9Taikooduu rikiada
mmuakiaa gioonna kiaapu nniitarooya ii mmata nnoori ututuuma kioo
mmata ivaki varuuyannuduu iyaatama iyanniitarooyauvaa tuqinneeravai.
10 Tuqinnooduu iya mminnaa vooyauvai kati ti mmuduu yapooma ta siipa
voovaki karaara iikiaannaduu iya hama tiisi vau mminnaiyauvaatama kati
ti mmiravai.

PauruusoMeretee pikioo Rooma viravai
11 Taaravooma kuraaga taika kiooduu siipa yoosinna Aresadiriaadiri

nnuuvaa nnutuuvo Unnakua Anutuu Gaabiivaitana nniravai. Tauraa
yuunna utuu suaivaki ii siipa ivo mmata Meretee varioo faannaira-
vai. 12 Faannaududuu suaivo yoketauduu tiisi nnuduu ta karada vidada
yoosinna Surakusu ivaki reemi rada taaravooma suai variravai. 13 Vari
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kiada kava siipaivaki karada vidada yoosinna Rekii vakiaannaiya patauduu
yuunnaivo sai tooyannidiri utuduu kuaannaduduu taara suaivaitana taika
kiooduu yoosinna Potioori viravai. 14Oro reemi rada nuaida taannaduu vaa
ausa hanigieera gioonna kiaapuuya ti teeda vauduu rikiaannaduu tunoo:
Tiisi nnida mmuaa Sudaaqavai ti tasipama varida kuatee, tuduu rikiada
orommuaa Sudaaqavai iya tasipama vari kiada Rooma aataruuvau viravai.
15 Vida variaannaduu Roomaa vaidi vaa ausa hanigiooya ta ngiaannaivaa
rikiada tuma yoosinna Apiporoo yookairammatuuyaivaki vida nnida vaira
nnau taaravoomaiyauvaki ti sunaara saidirinniravai. NnuduuPauruuso iya
too Anutuuqaara yoketaavaivee tuduu inna ausammuaararoovo yoketaira-
vai.

Pauruuso Rooma variravai
16 Yoketauduu ta vidada oro Rooma hara kiada variaannaduu nnau

voovaki Pauruuso hara kioo varuduu rapira vaidi voovoono inna haitatu-
uravai.

17Haitatuuduu taaravooma suaivo taika kiooduu Pauruuso Yutayaa vaidi
ivaki varuuyakieetaiya tuduu innasi nnuduu iya tunoo: Ni seenayaso, hama
na ti seenaiyara mmoori maisaivaa iiravai. Hama na aataruuyauvaa ti
rubuungainna ti mmuuyauvaa hatokeeravai. Hama hatokaaduu Yerusa-
reema varuu vaidiiya kati ni utu raririima rada Rooma rapira vaidiiya
mmuduu iya oovi nnauvaki ni yapeeravai. 18 Yapa kiada ni yaparaida
tooduu iya ni ruputuaara kua oyaivo hameetauduu iya mmaanai ni titaara
uuduu 19 Yutayaa vaidiiya ooqoo tiravai. Ooqoo tuduu hama vo aataru-
uvootauvaara na Roomaa kieeta tuanaivaasi nninaraivaara yaparairavai.
Hamana nini seena tuanaiyaki kua pinaivaa yapaanaraivaara aapi nninara
tiravai. Kua pinaivaa niiki yapoovaa radudaanara na aapi nninara tiravai.
20 Ii kua ivaara na ngii tee ngiiita kua tinaravee kiaukai ngiaavai. Anutu-
uqo mmataama kioo vaidiivaara Isarairaa gioonna kiaapuuya faannaida
variaaraivaara vaidiiya aa yeena aavaadiri ni rau kieeravaivee, 21 tuduu
rikiada iya inna sai tunoo: Hama ti seena Yutayaiya aiyara yanaiyauvaa
tiini fafaara kiaavo tiisi nniivai. Ti seena vooya hama ivakidiri nnida
aiyara maisai mmayaayaivaa ti kiaa ti mmiaavai. 22 Vaa ta rikiaunnavai.
Aa iya Anutuuqaayaadiri unnakua kiaa haubayama kiaa aataru aavaara
mmuakiaa gioonna kiaapuuya vo yoosinna vo yoosinnaiyauvaki maisa kua
kiaavai. A ivaara yaata utuee tinara kuaivaa ti rikiaatainoo.

23 Iya itaa kua kiaa kiada kava innaata kua kiaara suaivaa mmataama
kiada oro varida tooduu iya mmataama kioo suaivo nnuduu kaayau vaidi
Yutayaiya Pauruuso varuuvaki nniravai. Numa ivaki varuduu Pauruuso
heenanaanna Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira mmayaayaivaa iya kiaa
mmududuu heenairavai. Iya Yisuunnara kutaavaivee kiateeraivaara Pau-
ruuso Musiiva mmaanna kuaivaa fafaara roovakidiriaata forofetaiya roo
kuaivakidiriaatamaYisuunnara iyakiaammiravai. 24Kiaammuduurikiada
vooyaano tunoo: Kutaavaivee, tuduu vooyaano tunoo: Unnakuavaivee,
tiravai. 25 Kiaa kiada Pauruuso aa kua aavaa nnaagiai tinara kua aavaa
rikiada hama mmuaa yaatavai utiraida pikiada vida kieeravai. Aa kua
aavaa Pauruuso tuuvo ataama vainoo. Ivo tunoo: Nnaaru Mmannasa
Yoketaivoono forofetaa vaidi Yisayaanna kiaa mmuu kuaivaa Yisayaava
ngii rubuungainna kiaa mmuuvo inna kua kutaa kuavaivee. 26Mmannasa
Yoketaivoono tunoo:

Viee aa gioonna kiaapu aaya kiaammiee kianee:
Ngia rikiadada hama arinaima rikiaaravai.
Ngia teedada hama tuqinnama taaravai.
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27 Iya ngiari avuuyauvaa teeda
iya yaata tinniiyauvaa rikiada
ausa tinniiyauvaa hanigiakiai
na iya tuqinneevoora kiaa
iya tinniiyauvo yaagueeqaikiai
ngiari yaataiyauvaa ramuunnaama kiada
ngiari avuuyauvaa tasuuma kiada variaavaivee, kianee.

Mmannasa Yoketaivo Yisayaanna itaa kua kiaammuduu reeravai.
28 Ivaara ngia arinaima rikiaatee. Anutuuqo gioonna kiaapuuya vitoo

yoketaivau yapaanara mmayaayaivaa vaidiiyaano ngiari voopinnaiyaata
vaa kiaa mmiaavai. Fai iya rikiaaravaivee. 29 (Pauruuso itaa kua tuduu
rikiada vaidi Yutayaiya yaagueeqama ngiari kiaa mmi ngiari kiaa mmiima
rada pikiada vida kieeravai.)

30 Pauruuso ii yoosinna ivaki taara nuanu hara kioo varioo ariinoo
nnau voovaara yookaama kioo ivaki variravai. Varuduu mmuakiaa
gioonna kiaapu innasi nnuuyara ivo yoketainno yamaa kua tiravai.
31 Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivaaraata Udaanga Yisuu Kirisiin-
naraatama yaagueeqama iya kiaa mmuduu hama vaidi vooya inna ooqoo
tiravai.
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Pauruusoono aa yanaa aavaa
Rooma varuuyani reeravai

Pauruusoono aa yanaa aavaa Roomaayani reeravai. Ivo ari iyasi kua-
naraivaara iya kiaa mminai innara teeraikio ivo iyasi vioo Anutuuqaara nu-
unaira aataruuvaa Roomaivaki iinaraivaara aa yanaa aavaa fafaara reera-
vai. Pauruusaa yaata utiraivo gioonna kiaapu vaa ausa hanigiooya Rooma
varuuya tasipama kiisa suai varioo mmoori iinaraivaara yaata utiravai. Ivo
itaama iya tasipama mmoori iino inna aataruuvo kooyaa vaino yoosinna
Sipaniaa kuanaraivaara ivo aa yanaa aavaa reeravai.
Pauruuso aa yanaa aavaa roo ivo ari Yisuunnara kutaavaivee tuu aataruu-

vaaraata ivo arinaima ausa hanigieera aataruuvaa too rikioovaaraatama ari
mmoori uuvaaraatama iya kiaammiravai.

1 Na Pauruusoono Yisuu Kirisiinna mmooriivaa varau vaidivoono aa
yanaa aavaa kiauko Teretiivaano ngiiini fafaarainoo. Na kua varee nuaira
aposoroo vaidivai variauvaara Anutuuqo ni maavee tiravai. Ari mmayaaya
yoketaivaa gioonna kiaapuuya kiaammiaiveeraivaara ni mmataama kieer-
avai.

2 Ii mmayaaya yoketaa ivaa Anutuuqo nnaaru kua kiaa teerama kioovaa
forofetaiya kiaa mmuduu rikiada ari yanaivau fafaara reeravai. 3 Ii
mmayaaya yoketaa ivo ari Mmaapu ti Udaanga Yisuu Kirisiinnara tira
mmayaayavai. Mmatayaa diaa gioonnaivoono inna mmata kiooduu ivo
vaidivai varuuvoono Davuitiinna oyaivakidiri diiteeravai. 4Varia roo ngioo
ngioo nnuduu rikiada ruputu kiooduuputuduuAnutuuqo ari yaagueeqa ari
vookarauvaa innammuduu diiteeravoonora tuoo ivo yaagueeqama Anutu-
uqaa Mmaapu tuanaavai varuuvo kooyaa vairavai. Mmannasa Yoketaivaa
yaagueeqaivo innaki vauvaara ivo AnutuuqaaMmaapu tuanaavai varuuvo
kooyaa vairavai. 5 Yisuuva putuuvakidiri kava diitoovaara Anutuuqo kati
niiyara yoketaama yaata utuoo ari kuaivaa varee nookianeera vaidivai ni
mmataama kieeravai. Na innaroo tiee mmoori varee variee mmuakiaa
gioonna kiaapu vo yoosinna vo yoosinna variaiyammayaaya yoketaivaa iya
kiaa mminai Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee kiaa kiada inna mmooriivaa
varaateeraivaara ivo ni mmataama kieeravai. 6Ngia Rooma variaiyaatama
nammayaaya yoketaivaa ngii giaa ngii minai ngia Yisuu Kirisiinna gioonna
kiaapuya variateeraivaara vaa Anutuuqo ngii maavee tiravaivee.

7Ngia inna gioonna kiaapuya variateeraivaara ivo ngii maavee tioo ngii-
iyara mmuduuya ruoo varinoo. Ngia Rooma itaama hara kiada variaiyara
na yaata utuee kiauko aa yanaa aavaa Teretiiva ngiiini fafaarainoo.
Ti Napoova Anutuuqoota Udaanga Yisuu Kirisiivaatama kati ngiiiyara

yoketaama yaata utida ngiari ausa nuufaivaitana ngii mida nnaasu varia-
teeraivaara na yaata utuaunoo.

Pauruuso yaaku varoo kua yoketaivaa tiravai
8Na toosa hara kiaa kuaivaa ataama ngii giaa ngii minaravee. Ngia Yisu-

unnarakutaavaivee kiaivaara gioonnakiaapummuakiaa yoosinnaiyauvaki
variaiya ngiari kiaa mmi ngiari kiaa mmiida variaanoo. Itaama vaikiai
na mmuakiaaya ngiiiyara kua yoketaivaa Yisuu Kirisiinna kiaa mmiauko
ivo Anutuuqaa kiaa mmiivai. 9 Na ni mmamma mmuyai mmuakiaavai
Anutuuqaa mmiee inna mmooriivaa yaagueeqama varee inna Mmaapu-
uvaa mmayaaya yoketaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmiee variaunoo.
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Anutuuqoono na itaama iikiauvaa taivoono mmuakiaa suai na yaaku va-
rau suaiyauvaki makemakee ngiiiyara yaaku varauvaatama vaa arinaima
too rikiaivai. 10 Ivo ee-oo tuoo aataruuvaa kooyaa ni vitainai rikiee na
makee ngiiisi aikiooma kuanaraivaara innaata kua tiee yaaku varaunoo.
11Mmannasaivo kua voovai ni giaa ni miivaa na ngii giaa ngii minai ngia
yaagueeqama variateeraivaara na ngii taanaree kiaa iikiaunoo. 12 Na itaa
kua kiauvaa oyaivo ataama vainoo. Na Yisuunnara kutaavaivee kiauvaara
ngiiita ngii giaa ngii minai rikiada ngia Yisuunnara kutaavaivee kiaivaara
niita ni giaa ni mikiai ta yaagueeqama variaaravai.

13 Ni seenayaso, aa kua aavaa arinaima rikiaatee. Na airineetu ngii-
isi kuanaree kiaa iikiauko hama ni aataru na kuanaraivootaikio mmoori
vooyauvoono ni suvuaikiai hama na kuauvai. Vaidiiya ngiari yeenna
iiraiyauvo apuukiai rasukuaivaa roosiima vaa na ngiari voopinnaa vooya
mmayaaya yoketaivaa iya kiaammiaaduu arinaima rikieeravai. Ngia voop-
innaa vooya ngieetama arinaima rikiaateeraivaara na ngiiisi kuanaree kiaa
iikiauko hama ni aataruuvootainoo. 14 Anutuuqo ni mmataama kioovaara
na mmuakiaaya kiaa mminara mmooriivo vainoo. Ereengaa kuaivaa
tiraiyaata ngiari vo kua vo kuaiyauvaa tiraiyaatama tinni vaiyaata yaata
duunaiyaatama na iya kiaa mminaraivo inna ni mmoorivai. 15 Ivaaraina
ngia Rooma variaiyaatama mmayaaya yoketaivaa na ngiiita ngii giaa ngii
minaraivaara ni iikiatainoo.

Mmayaaya yoketaivo inna Anutuuqaa yaagueeqa tuanaavai
16 Itaamavaikiommayaayayoketaivaarahamanimmammamaisainoo. Ii

mmayaaya yoketaa ivo inna Anutuuqaa mmayaaya yoketaa yaagueeqavai.
Ii mmayaaya yaagueeqa ivaadiri gioonna kiaapu Yisuunnara kutaavaivee
kiaiya Anutuuqo vitoo yoketaivau yapaivai. Tauraa ivo Yutayaiyannaadee
vitoo yoketaivau yapa kioo nnaagiai ngiari voopinnaiyaatama vitoommuai
yoketaivau yapaivai. 17 Anutuuqo tinai rikiada gioonna kiaapuuya inna
avuuvau safuuma variaaravai. Ii aataru ivaa Yisuunna mmayaaya yoke-
taivoono kooyaa ti vitaivai. Gioonna kiaapuuya toosa hareera suaivaki
Yisuunnara kutaavaivee kiaa kiada safuuma varia rada vidada mmannam-
manna kutaavaivee kiaa kiada variaavai. Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo
vainno tinoo: Gioonna kiaapu voovoono Anutuuqaara kutaavaivee ki-
aivoono fai inna avuuvau safuuma varioo tupatupaa variraivaa varaanar-
avaivee. Kua fafaaraivo itaa kua tiivai.

Gioonna kiaapuuya Anutuuqaammooka hanigiammiaavai
18Vaa ta taunnavai. Gioonna kiaapu mmuakiaaya hama innara mmudu-

uya riraida mminnamminnaa maisaiyauvaa vareeraiyara Anutuuqo ngiau
aapu variivoono iyara inna nnannataikio irisai maisaiyauvaa iya mmiivo
kooyaa vainoo. Iya maisama iikiaa aataruuvoono Anutuuqaa aataru ku-
taivaa uuda raivai. 19 Anutuuqaa aataruuvo kooyaa vaivaa vaa iya teeda
rikiadaatamaisamavariaivaaraAnutuuqo irisaimaisaiyauvaa iyammiivai.
Anutuuqo ariinoo ari aataruuvaa kooyaa iya vitaivaivee. 20 Ivo ngiau
mmataivaauusuaivakidiri vakia roongioongiooaannamakee tavariaunna
suaivakiaatama ivo hataumaki varuu aataru taaravaitana kooyaa vaivai.
Ivo tupatupaayaagueeqamavariraivokooyaavaikio ivoari vookaraiAnutu-
uqo tuanaavai variivootama kooyaa vaivai. Ivo mmuakiaa mminnammin-
naiyauvaa uuyauvaa gioonna kiaapuuya taavo ivo hataumaki varuu aataru
taaravaitana kooyaa vaivai. Vaa kooyaa vaivaara hama yopeema gioonna
kiaapuuya ruvuakavaakai kua tida kiaara: Hama ta teeda rikiaunnavaivee,
kiaaravai.
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21Anutuuqo variivaa vaa iya teeda rikiadaata hama innara kiaanoo: Inna
Anutuuqovee, kiaa kiada inna nnutuuvaa ngiau aapu yapa kiada hama
innara yoketaavaivee kiaavai. Hama itaa tiraida ngiari yaata vuatinniiyau-
vunudiri iya sabikuasabikua tidavaridavariaavo iyaaakiaiyauvommanna
tuanaaupisiyauvai vaivai. 22 Iyangiariiyara ta tinni yoketaayaveekiaiyaun-
nakua kiaa kiada yaata duunaya variaavai. 23Anutuuqo tupatupaa variivaa
hama ngiari ausa mmuduuyaiyauvaa inna mmiraida pikiada mmatayaa
diaamminnaiyauvaammannammannaiyauvaa iima kiada iyauvaa nnaasu
ngiari ausa mmuduuyaiyauvaa mmiaavai. Ii mminnaa iyauvaa vaidiiya
roosiima iima kiada vasingiaammaiya roosiima iima kiada yanayapaiyau-
vaatama roosiima iikiaavai.

24 Vaidiiya itaama kumimakaida yaata duunaya variaivaara Anutuuqo
iya pikioo tinoo: Inna aikioo, ngiingii miaraavai. Iikiatee. Anutuuqo
itaa kua tikiai ngiari ausa tinniiyauvaki vai aataru maisaiyauvaa iya iiki-
ata iikiataiyauvaa iikiaavai. Iida varida vaidiiya ngiari mmamma ngiari
mmammaiyauvaa ngiari tasipa ngiari tasipama iikiaa aataruuyauvo inna
mmamma maisai aataruyauvai iikiaavai. 25 Iya Anutuuqo varii aataru-
uvaara kutaavaivee tira aataruuvaa pikiada unnakua tira aataruuvaa
ngiari ausa mmuduuyaiyauvaa mmiaivaara iya itaama iikiaavai. Anutu-
uqo mmuakiaa mminnaayauvai ii nakaaraivaa hama iya inna ngiari ausa
mmuduuyaiyauvaa mmirama kiada ivo iima kiai mminnaiyauvaa nnaasu
ngiari ausa mmuduuyaiyauvaa mmida iqii mminnaa iyauvaara mmoori
varaavai. Gioonna kiaapuuya Anutuuqaara kua yoketaivaa tupatupaa ki-
aaravaivee. Kua kutaa.

26 Vaidiiya koonnama itaama varida iikiaivaara Anutuuqo iya pikiaikiai
iya ngiari mmammaiyauvo iya iikiataira aataruuyauvaa iikiaiyauvo inna
mmamma maisai aataruyauvai iikiaavai. Mo gioonnaiya ngiari vaidiiya
tasipeera aataruuvaa pikiada ngiari tasipa ngiari tasipama nookiaavai.
27Mmuaikaraama vaidiiya ngiari gioonnaiya tasipeera aataruuvaa pikiada
ngiari tasipa ngiari tasipakiaaraivaara iya ausaiyauvo yoketaikiai ngiari
tasipa ngiari tasipama nookiaavai. Iya itaama mmamma maisai aataru-
uyauvaa iida koonnama variaivaara irisai maisaiyauvo safuuma ngiariiki
vaiyauvaa varaavai.

28 Ivaaraida itaama iikiaa gioonna kiaapuuya hama Anutuuqaara yaata
utida kutaavaivee kiaivaara ivo iya pikiaikiai ngiari yaata vuatinniiyau-
vunudiri yaata utida maisamaisai aataru ari vookaraiyauvaa iida varida
hama iya iikiataama kiadaata iikiaavai. 29 Iya itaama iikiaivo maisamai-
saira aataru mmuakiaayauvai iya aakiaiyauvaki suvuaivai. Iya koon-
nama varida iya ngiari seenaiyamminnamminnaiyauvaa taavo iya varaata
varaataikiai varida ngiari seenaiyara nniki tomedaida maisai mmooriivaa
iya iikiaaraivaara yaata utuaavai. Yaata utida ngiari seenaiyara kiaanoo:
Ngia ti yaataraivaara ti nnannatainoo, kiaa kiada varida iya ruputuaani
putuaa aataruuvaa iida ngiari rapu ngiari rapuuda varida ngiari seenaiya
unnakua unnakua kiaavai. Iya hama ngiari seenaiyara mmuduuya riraida
unnakua unnakuaiyauvaa reeti kia reeri kiaama rada nookiaavai. Iya
ngiari seenaiyara murumuru tida 30 iyayaadiri koonnama yaata utida un-
nakuaivaa tida hama Anutuuqaara mmuduuya riraida tinni yaagueeqaiya
varida ngiariiyara mannaka tida airi airi maisamaisai aataruuyauvaara
yaata utida varida ngiari kaano kooya avaiyauvaa hatokada yaataraavai.
31 Iya yaata duunaya varida ngiari mmooriiyauvo vaikiainnaata teeda riki-
ada pikiaavai. Hama iya ngiari seenaiyara mmuduuya rida hama iyara
tuqinneerama kiada pikiada suvikaravee kiaavai. 32 Gioonna kiaapuuya
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itaama variaiyara Anutuuqaa kua aataruuvoono vainno iyara tinoo: Fai
itaama variaiya inna iya irisaivoonno putuaaraivo vainoo, tiivaa vaa iya
rikiaavai. Rikiadaata ngiari iikiaa aataru maisaiyauvaa iida varida ngiari
seenaiyammuai aataruuyauvaa iikiaiyara kiaanoo: Yoketaayavee, kiaavai.

2
Anutuuqo gioonna kiaapuuyaki kua pinaivaa yapaanaravai

1 A dee gioonna kiaapuvoono a yaata utuee i seenaivaaki kua pinaivaa
yapaannannee? Hama i kuaatainoo. A innaki kua pinaivaa yapaannanomo
a ivo iineemammuaikaraamaeeta iikiannaivoaikivainoo. Moeenoo itaama
iikiannaivaara kua pinaivaa aiki yapaannanoo. 2 Vaa ta rikiaunnavai.
Gioonna kiaapuuya ii maisamaisai aataru iyauvaa iikiaiya Anutuuqo kua
pinaivaa iyaki yapa kioo ngiari irisai maisaiyauvaa safuuma ngiari mmi-
naraivo inna ivo safu tuanaavai. 3 Ni seena-o, iya iikiaa aataruuyauvaara
a kua pinaivaa iyaki yapaannaikua mo eeta itaama iikiannavai. Mo a
yaata utuee kiannanoo: Anutuuqo kua pinaivakidiri irisai maisaiyauvaa
mmira suaivaki fai na aikiooma yaataraanaravaivee, kiannannee? 4 Mo
Anutuuqo iiyara pinaama tuqinnoo hokoba suai i haitatuunno varioo i
mminnamminnaa maisaiyauvaa toonnaata aiyara faannainno varinoo. A
ivaa tee rikieennaatainna nniki rakammuannannee? Mo hama a riki-
aannannee? Anutuuqo i tinai a ai ausaivaa hanigiee ai mminnammin-
naa maisaiyauvaa pikiaaneera ivo iiyara tuqinnoo haitatuunno varinoo.
5 Ivo itaama i iikio i tinniivo yaagueeqaikio hama a i hanigia variatainoo.
Ivaarainna eenoo ai mmaara irisai maisaiyauvainna iikiannanoo. Iima ree
viee viee vino suai nnaagiai Anutuuqo i mminnamminnaa maisaiyauvaara
inna nnannateeno ivo safuuma ti yaparainara suaivo fai kooyaa nnino
irisai maisaivo pinaavai aiki vainaravai. 6 Mmuakiaa gioonna kiaapuuya
ngiari iikiaa aataruuyauvaa irisaiyauvaa mmuaavai mmuaavai Anutuuqo
safuuma ngiari mminaravai. 7 Vooyaano mmoori yoketaivaa iya pirisaiki-
ainnaata mmannammanna yaagueeqama iida varida Anutuuqaa yoosinna
yoketaivaki tupatupaa varikio ivo iyara kua yoketaivaa tinaraivaara yaata
utida mmoori varada variaavai. Anutuuqo itaama iikiaiya tupatupaa vari-
raivaa mminaravai. 8 Vooyaano ngiariiyara nnaasu yaata utida safuuma
varira aataruuvaara ooqoo kiaa kiada maisa aataruuvau nnaasu nooki-
aavai. Itaama iikiaiyara Anutuuqaa pinaama nnannateeno rikioo irisai
maisaiyauvaa iyamminaravai. 9Mmuakiaayamaisa aataruuvaa iikiaiya fai
mmamma nniitareeraiyauvaa varada ausa mmuaarareera tasipama vari-
aaravai. Fai Yutayaiyannaadee itaama varikiai ngiari voopinnaiyaatama
mmuaikaraama itaama variaaravai. 10 Mmuakiaaya yoketaa aataruuvaa
iikiaiya fai Anutuuqo ari vookaraama variraivaa iya mmioo ngiari nnu-
tuuyauvaa ngiau aapu yapa kioo ausa nuufaivaatama iya mminaravai.
Fai ivo Yutayaiyannaadee itaama mmioo ngiari voopinnaiyaatama mmi-
naravai. 11 Anutuuqo itaama iyara iinno mmuakiaa gioonna kiaapuuya
mmuaikaraama safuuma irisaiyauvaa iyamminaravai.

12 Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaa Musiinna kiaa mmuuvaa hama
ngiari voopinnaiya rikiada varaavai. Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaa
hama iya rikieeramakiadamminnamminnaamaisaiyauvaavaraivaara ikia
aakiaivaki kuaaravai. Yutayaa gioonna kiaapuuya Anutuuqaa mmaanna
tuu kuaivaa varaavai. Iya varada rikiadaata mminnamminnaa mai-
saiyauvaa varada rikikio mmaanna tuu kuaivaudiri fai Anutuuqo iya ya-
parainno irisaiyauvaa iyamminaravai. 13 Itaamavaikiai rikiadaAnutuuqaa
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mmaanna tuu kuaivaa mmanna yaata nnaasu rikieeraiya hama inna avu-
uvau safuuma variaaravai. Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaa arinaima
rikiada iikiaiya fai inna avuuvau safuuma variaaravai. 14Ngiari voopinnaa
vooyaanohamaAnutuuqaammaanna tuukuaivaavarada rikieeramakiada
ivaki vai kua mmaanna oyaivaa kati ngiari yaata tinniiyauvunudiri rikiada
iikiaavo ngiari mmaanna tira kua yoketaiyauvo vaivai. Hama Anutuuqaa
mmaanna tuu kuaivaa rikiaa vooyaano itaama iikiaavai. 15 Iya itaama iida
varida Anutuuqaa mmaanna tuu kua oyaivo ngiari yaata tinniiyauvunu
vaivaa gioonna kiaapuuya kooyaa vitaakiaavai. Ngiari yaata utiraiyau-
voono airi airi yaata utuoo vo suai tinoo: Na yoketaama iikiaunoo, kiaa kioo
vo suai tinoo: Na maisama iikiaunoo, tiivai. Ngiari yaata utiraiyauvoono
itaa kua tikiai iya Anutuuqaa mmaanna tuu kua oyaivo ngiari yaata tinni-
iyauvunu kutaa vaivaa kooyaa vitaakiaavai. 16 Ii kua iyauvaa fai yapooma
Anutuuqo gioonna kiaapuuyaki kua pinaivaa yapeera suaivaki Yisuu Kirisi-
inna tino too gioonna kiaapuuya ngiari yaata tinniiyauvaki hatauma iikiaa
aataruuyauvaara iya yaparainaravai. Na mmayaaya yoketaivaa iya kiaa
mmiauvaki ii kua iyauvo vaivai.

Yutayaiya hamaAnutuuqaammaanna tuu kuaivaa arinaima rikieeravai
17Mo ngia Yutayaiya vaa Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaa varaiya ngia

ngiingiiiyara kiaanoo: Ta Yutayaa vaidiyavee, kiaiya mo aanna ngia dataa-
maida variaannee? Ngia Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaa puaisa utida
ngiingiiiyara kiaanoo: Ta aanna inna vaidiyavee, kiaa kiada ngiingii man-
naka kiaanoo. 18Anutuuqo yaata utiivaugiataama ngiengie iikiaara aataru
mmooriiyauvaa vaa ngiengieenoo teeda rikiaavai. Anutuuqaa mmaanna
tuu kuaivaki safuuma vai kuaiyauvaa vaa ngiengieenoo iyauvaa iida ari-
naima teeda rikiaavai. 19 Gioonna kiaapu avura kiaiya nookiaaneema
nnookiaiya ngia Yutayaiya iira aataruuyauvaa vitaakiaivaara ngia kiaanoo:
Vaa ta aikiooma vita vitaakiaunnavaivee, kiaavai. Upisiivaki variaiyara
ngia ngiingiiiyara kiaanoo: Ta iyammeekiaiyavee, kiaavai. 20Kumimakama
variaiyara ngia kiaanoo: Teenoo iya safuukiaaraiya ta variaunnanoo, ki-
aavai. Nnaakaraiya variaaneema variaiyara ngia kiaanoo: Ta iya vitaira
vaidiyavee, kiaavai. Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaa ngia rikiada ki-
aanoo: Vaa ta kua kutaivaata mmuakiaa kuavai oyaivaatama arinaima
rikiaunnanoo, kiaavai. 21 A Yutayaakua a vooya vitaakiannaneema mo
aaniira hama eeta arinaima rikiee iikiannannee? Mo a yaagueeqama
gioonna kiaapuuya kiaa mmiee kiannanoo: Sa ai seenaiya mminnaiyauvaa
mmuara varaanee, kiannaivo mo eeta mmuara varaannannee? 22 Mo a
kiannanoo: A vaa nnaata vaati varaannaikua sa mmuara heera aataruu-
vaa iikianee, kiannaivo mo eeta sabi mmuara haannannee? Mo gioonna
kiaapuuya kumina mminnaiyauvaara Anutuuqovee kiaa kiada ngiari ausa
mmuduuyaiyauvaa iyauvaa mmiaa aataruuvaara a ooqoo kiannavai. Mo a
iyauvaa yapa kiaa nnauvaki viee mminnaiyauvaammuara varaannannee?
23 Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaara a aiyara mannaka tiee kiannanoo:
Vaanavarauvaivee, kiannaivomoa ii aataru ivaahatokaannanoAnutuuqaa
nnutuuvo maisainnee? Vaa na rikiauvai. A Anutuuqaa aataruuvaa koon-
nama iikiannano Anutuuqaa nnutuuvo maisainoo. 24 Ivaara Anutuuqaa
kua fafaaraivo vainno tinoo: Ngia iikiaammooriiyauvaangiari voopinnaiya
teeda ivaaraAnutuuqaaramaisa kuakiaanoo. Kua fafaaraivo itaa kua tiivai.

25 Fai a Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaa rikiee iinna mmamma ha-
tokeera aataruuvaatama iikiannano inna yoketaavai. Fai a Anutuuqaa
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mmaanna tuukuaivaahamarikiee iiramakieemmammahatokeera aataru-
uvaa iikiannaivo inna kuminayaa iikiannavai. 26 Mo fai vaidi voopinnaa
voovoono hama ari mmammaivaa hatokaivoono Anutuuqaammaanna tuu
kuaivaa rikioo iino fai Anutuuqo inna too tinara: Innammamma hatokeera
vaidi Yutayaiya roosiivaivee, tinaravai. 27 Itaama vaino vaidi voovoono
hama mmamma hatokeera aataruuvaa iirama kioo Anutuuqaa mmaanna
tuu kuaivaa rikioo iivoono fai kua pinaivaa iiki yapa kino rikioo irisai mai-
saivo vainaravai. A Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaa hatokaannaivaara
fai itaama vainaravai. A Anutuuqaa mmaanna tuu kua fafaaraivo vaivaa a
varee mmamma hatokeera aataruuvaatama vareennaatainna a mmaanna
tuu aataruuvaa hatokaannanoo. 28 Mo dee vaidivoono Yutayaa vaidi
tuanaavainnee? Ari mmammaivaa hatokaivo inna hama vaidi Yutayaa
tuanaivovee. Ii aataru ivo mmanna mmamma mmaanaivau hatokeera
aataruvai. 29Yutayaavaidi tuanaivoonoari aakiaivohanigioommammaha-
tokeeraivaa roosiima inna yaataivo vaikio rikioo Anutuuqaara kutaavaivee
tiivai. Vaidiivaa aakiaivaa hanigiai aataruuvo inna Anutuuqaa Mmanna-
saivaa mmoori tuanaavai. Ii aataru ivo inna hama mmaanna tuu kuaivaa
fafaara roovaudirimmammannabaivaahatokeerammoorivai. Itaama inna
aakiaivo hanigioo vaidiivo kua yoketaivaa Anutuuqaasidiri varaivai. Hama
ivo vaidiiyasidiri varaivai.

3
1Mo Yutayaiya dee aataruyauvai iida ngiari voopinnaiya yaataraannee?

Mommammahatokeeraivo aanii aataruyoketaavainnongii vitainnee? 2Mo
airi aataru yoketaiyauvaa ti vitaivai. Tauraa aataruuvo ataama vainoo.
Anutuuqo ta Yutayaiya ari kua yoketaivaa ti mmiravai. Ta ivaa varada
gioonna kiaapuuya kiaa mmiateeraivaara ti mmiravai. 3Yutayaa vooyaano
hama tuqinnama rikieeraida pikieeravai. Iya itaamauuvaaramoAnutuuqo
ari kua kutaivaa kua yeena rau kioovaa pikiaivainnee? 4 Ai hameetavee.
Faimmuakiaa gioonna kiaapuuya unnakua unnakua tida varikio Anutuuqo
mmannammanna kua kutaivaa tioo nnaasu varioo hara kioo varinaravai.
Ivaara ari kua fafaaraivo vainno Anutuuqaa ariiyara tinoo: Fai a kuaivaa
tino i kuaivo kutaavai vainaravai. Vaidiiya kua pinaivaa aiki yapakiai rikiee
a kua pinaivaa yaataraanaravaivee. Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai.

5Mo fai ta maisama iida varikio rikioo Anutuuqo safuuma iinno variivo
kooyaa vainaraivo inna yoketaavainnee? Vara hama yoketaavainnee? Ta
ivaara dataa kuaida kiaunnannee? Tamaisama variaunnano Anutuuqo iri-
sai maisaivaa ti mmiivaara ta ivaaramaisama iinoo kiaarannee? Ai hamee-
tavee. Na itaa kua kiauvo na vaidivoono vaidiiya kua tiraivaugiataama
kua kiaunoo. 6 Mo nnikiai hama ta itaa kua kiaaravee. Mo Anutuuqo
hama safuuma iinno varitiri. Mo dataama kioo gioonna kiaapuuya ivo
yaparaitirinnee?

7 Gioonna kiaapu voovoono tinoo: Mo na unnakua tino rikioo Anu-
tuuqo ari vookaraama variivoono kua kutaivaa tinaraivo kooyaa vaki-
aiveeraivaara na aikiooma unnakua unnakua tiee variaunoo. Na aikiooma
itaa kua kiauvaara mo aaniira Anutuuqo niiyara mminnamminnaa maisa
vareera vaidivaivee tiinnee? tiivai. 8Mo kutaa itaama vaikiai mo aaniira
hama ta kiaunnanoo: Yoketaa aataruuvo kooyaa vakiaiveeraivaara kii
ta maisa aataruuvaa iikiaaravaivee, kiaunnavainnee? Gioonna kiaapu
vooyaano niiyara unnakua kiaa kiada kiaanoo: Vaa ivo itaa kua tiivaivee,
kiaavai. Itaa kua kiaiya fai ngiari irisaimaisaiyauvaangiari varaaraivo inna
yoketaavai.

Hama gioonna kiaapu voovoono Anutuuqaa avuuvau safuuma varivai
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9Mo itaama vaikio ta Yutayaiya ti variraivoono ngiari voopinnaiya vari-
raivaayaataraivainnee? Aimohameetavee. Vaanangii vitainangii giaangii
miauvaivee. Ta Yutayaiyaata ngiari voopinnaiyaatama mminnamminnaa
maisaiyauvo mmuaakaraama iyaata tiita utivai. 10 Ivaara Anutuuqaa kua
fafaaraivo vainno tinoo:

Hama gioonna kiaapu voovoono
Anutuuqaa avuuvau safuuma varivai.

11Hama gioonna kiaapu voovoono
Anutuuqaara arinaima too rikioo
innara buainno varivai.

12Mmuakiaaya Anutuuqaammooka hanigia mmida
koonnama variaavai.
Hama voovoono yoketa yoketai aataruuvaa
iinno varivai.

13Mmata nnauvaa hanuu fakita kiaavo
ivakidiri suuda nniraivaa roosiima
iya unnakua unnakua kiaavai.
Yapai quaihaivo vaidiivaa gutikio
inna kuaanuumaisaivo innaki kuaikio
putiraivaa roosiima iya ari vookara ari vookarai
maisai kuaivaa kiaavai.

14 Iya ausaiyauvo kapikaraikiai
ngiari seenaiya kuau kuaaru kiaavai.

15 Iya makee tikiai
ngiari seenaiya ruputuaani putuaavai.

16 Iya nuaida varida ngiari seenaiyaki
maisamaisai aataruuyauvaa iikiaavo
iya ausaiyauvommuaararaivai.

17Ausa nuufa vareera aataruuvaa
hama iya rikiada iikiaavaivee.

18Anutuuqaa kuaivaa rikiada
innammemmaana kuaaraivaara
hama iya teeda rikiada iikiaavaivee.

Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai.
19 Aanna makee vaa ta rikiaunnavai. Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaa

gioonna kiaapu Yutayaiya kiaa mmiravai. Iya kiaa mmuuvaudiri iya riki-
ada iida varida variaavai. Iyaata mmuakiaa gioonna kiaapuuyaatama sa
sai Anutuuqaaki vo kua vooyauvai kiatee: Hama ta maisama variaun-
navaivee, kiateeraivaara ivo mmuaanaa iya kiaa mmiravai. Mmuakiaa
gioonna kiaapu mmatayaa variaiya Anutuuqaa avuuvau mminnammin-
naa maisaiyauvaa iikiaivaara kua pinaivo vaivaa arinaima rikiada taa-
teeraivaara ivo mmuaanaa iya kiaa mmiravai. 20Anutuuqaa mmaanna tuu
kuaivaa gioonna kiaapu voovoono rikioo iinno hama yopeema mmaanna
tuu kuaivaudiri Anutuuqaa avuuvau safuuma varinaravai. Anutuuqaa
mmaanna tuu kuaivaudiri mmuakiaaya ti mminnamminnaa maisaiyauvo
kooyaa vaivaa vaa ta arinaima teeda rikiaunnavai.

Anutuuqaa avuuvau safuuma variateera kuavai
21 Aanna makee Anutuuqo tinai gioonna kiaapuuya safuuma variaara

aataruuvo kooyaa vainoo. Iya Anutuuqaammaanna tuu aataruuvaa iida fai
hama yopeema safuuma variaaravai. Safuuma variateera aataruuvo nnaa-
giai vainaraivaara Musiivaata forofetaiyaatama ivaara tiravai. 22 Gioonna
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kiaapuuya Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee kiaiya fai Anutuuqo tinai sa-
fuuma variaaravai. Anutuuqo ii aataru ivaa hama vooyara vo aataru-
vai iivai. 23 Mmuakiaa gioonna kiaapuuya mminnamminnaa maisaiyau-
vaa varaivaara ivo iyara mmuaa aataruvai iivai. Ta mmuakiaaya mmin-
namminnaa maisaiyauvaa varada Anutuuqaa mmeekia ari vookaraivaa
varaaraivaara ta fanniikiaunnavai. 24 Anutuuqo mmuakiaa gioonna ki-
aapuuyara kati iyara yoketaama yaata utuoo Yisuu Kirisiinna tuduu kati
iyara putuoo ari kiauvaadiri iya yookaama kieeravai. 25 Anutuuqo Yisu-
unna iyammuduu ivo putuduu inna kiauvo tuuvaara iyamminnamminnaa
maisa irisaiyauvo hama iyasi nninara aataruuvo vairavai. Fai mmuakiaaya
ivo itaama putuuvaara kutaavaivee tikio rikioo Anutuuqo fai hama iya
mminnamminnaa maisa irisaiyauvaa iya mminaravai. Anutuuqo itaama
uuvo ari safu tuanaavai varuuvo kooyaa vakiaiveeraivaara iiravai. Tauraa
gioonna kiaapuuya mminnamminnaa maisaiyauvo vauduaata Anutuuqo
yaata utuoo faannainno varioo hama akiairaama irisaiyauvaa iya mmira-
vai. 26 Aanna makee vaa Yisuuva gioonna kiaapuuya mminnamminnaa
maisaiyauvaara putuu aataruuvaa irisaivo kooyaa vainoo. Anutuuqo ari
safuuma varuuvo kooyaa vakiaiveeraivaara itaama vainoo. Anutuuqo
itaama uuvaugiataama aannamakee ivo safuuma variraivo kooyaa vainoo.
Gioonna kiaapuuya Yisuunnara kutaavaivee tiraiya Anutuuqo tikio safu-
uma variraivootama kooyaa vainoo.

27 Mo ta aaniivai iikiaunnavaaraida titiiyara mannaka kiaunnannee?
Hama titiiyara mannaka tira aataruuvootainoo. Mo ta dee aataruvai iida
safuuma variaarannee? Ta mmaanna tuu kuaivaa iida safuuma variaaran-
nee? Ai hameetavee. Yisuunnara kutaavaivee kiaa kiada fai ta safuuma
variaaravai. 28 Ivaara vaa ta rikiada kua kiaunnavai. Gioonna kiaapu
voovoonommaanna tuu aataruuvaa iivo inna hama safuuma variraivovee.
Ivo Yisuunnara kutaavaivee tiivaudiri safuuma varivai. 29 Mo Anutuuqo
Yutayaiyara nnaasuunno variinnee? Mo hama ngiari voopinnaiyaraatama
Anutuuqo variinnee? Ai mo ngiari voopinnaiyaata iya Anutuuqovee.
30 Anutuuqo mmuaa tuanaavai varivai. Mo Yutayaiya innara kutaavaivee
kiaivaara ivo iya tinai ari avuuvau safuuma variaaravai. Mmuaikaraama
ngiari voopinnaiyaatama innara kutaavaivee kiaivaara ivo iya tinai ari
avuuvau safuuma variaaravai. 31 Itaama vaikio ta Yisuunnara kutaavaivee
kiaunnaivo mmaanna tuu aataruuvaa yaatara kiaikio taikaivainnee? Mo
hameetavee. Ta Yisuunnara kutaavaivee kiaunnaivaara mmaanna tuu
aataruuvo vaivaaraatama ta safuuma rikiada iikiaunnavai.

4
Aaparahaamo varuuvaara Pauruuso
mmataama kioo tiravai

1 Itaama vaikiai ta ti rubuungaa Aaparahaamaara dataa kua kiaarannee?
Dataama ivoAnutuuqaa avuuvau safuuma variravainnee? 2 Ivo arimmoori
varoovaara Anutuuqaa avuuvau safuuma varutiri. Inna aikiooma ivo
ariiyaramannaka tutirivee. Hama ivo yopeemaAnutuuqaa avuuvaudiri ari
mannaka tiravai. 3Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo: Aaparahaamo
Anutuuqaara kutaavaivee tuuvaara Anutuuqo innara tunoo: Inna safuuma
vari vaidivaivee, tiravai. Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai.

4Mmoori varai vaidi voovoono arimmoori varaivaa irisaivaa ari safuuma
varaivai. Mmoori nakaaraivo hama kati sikauyauvaa inna mmiivai. Inna
mmoori varaivaara inna mmiivai. 5 Hama Anutuuqaa aataruuvo itaama
vaivai. Anutuuqo koonnama variaiya tinai iya safuuma variateera tira
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nakaaraivovee. Gioonna kiaapu voovoono inna avuuvau safuuma vari-
naraivaara hama mmoori vareerama kioo kati innara kutaavaivee tiivaa
Anutuuqo inna too iva itaa kua tiivaara innara tinoo: Inna safuuma vari
vaidivaivee, tiivai. 6 Nnaaru varuu vaidi Davuitiiva ii kua ivaara tira-
vai. Vaidi voovoono Anutuuqaa avuuvau safuuma varinaraivaara hama
mmoori vareerama kioo kati innara kutaavaivee tuuvaa Anutuuqo innara
tunoo: Inna safuumavari vaidivaivee, tuuvaidiivaaraDavuitiiva tunoo: Iqii
vaidi ivo sirigainno vari vaidivaivee, tiravai. 7Davuitiiva ivaara fafaara roo
tunoo:

Anutuuqo gioonna kiaapuuya
mminnamminnaamaisaiyauvaa rugakiaiyara
ivo iyara yoketainoo.
Vaa Anutuuqo iyamminnamminnaamaisaiyauvaa
rummua apu kiaivai.

8Udaanga Anutuuqo vaidi voovai
mminnamminnaamaisaiyauvaa ruga kioo
vueennama kioo
hama kava iyauvaara yaata utinaravai.
Anutuuqo ivaara innara yoketainoo.

Davuitiiva fafaara roo itaa kua tiravai.
9 Anutuuqo innara yoketauduu sirigainno varuu kuaivaa Davuitiiva itaa

kua tuu kuaivo mmamma hatokeera vaidiiyara nnaasu tiravainnee? Vara
hama mmamma hatokeera vaidiiyaraatama tiravainnee? Mo iyaraatama
tiravaivee. Anutuuqaa kua fafaarau kua voovai vaa ta ivaara kiaunnavai. Ii
kua ivo tinoo: AaparahaamoAnutuuqaara kutaavaivee tuuvaara Anutuuqo
innara tunoo: Inna safuuma vari vaidivaivee, tiravai. Kua fafaaraivoono
itaa kua tiivai. 10 Mo dee suaivaki Anutuuqo Aaparahaamaara tunoo:
Inna safuuma vari vaidivaivee, tuunnee? Vara hama ari mmammaivaa
hatokooduu itaa kua tuunnee? Vara vaa hatoka kiooduu itaa kua tuunnee?
Iya hama inna mmammaivaa hatokoo suaivaki Anutuuqo itaa kua tiravai.
11Nnaagiai iya innammammaivaahatokeeravai. Hama innammammaivaa
hatokoo suaivaki AaparahaamoAnutuuqaara kutaavaivee tuuvaara Anutu-
uqo innara tunoo: Inna safuuma vari vaidivaivee, tiravai. Anutuuqo itaa
kua tuuvaara ivo mmamma hatokeera aataruuvaa Aaparahaamaa mmi-
ravai. Mmamma hatokoo puruuvaudiri Aaparahaamo safuuma varuuvo
kooyaa vairavai. Ivaara mmuakiaa gioonna kiaapu vaa ausa hanigieeraiya
gioova Aaparahaamovee. Iya hama ngiari mmammaiyauvaa hatokeerama
kiada kati Anutuuqaara kutaavaivee kiaivaara Anutuuqo iyara tinoo: Inna
iya safuuma variaa gioonna kiaapuyavee, tiivai. 12 Vaa mmamma hato-
keeraiyaatama inna iya gioova Aaparahaamovee. Ngiari mmammaiyauvaa
hatokeeraivaara hama Aaparahaamo iya gioovavee. Hama Aaparahaamaa
mmammaivaa hatokoo suaivaki ivo Anutuuqaara kutaavaivee tuneema iya
Anutuuqaara kutaavaivee kiaivaara Aaparahaamo iya gioovavee.

13Aaparahaamaaari sidinnaidiiyaatamaAnutuuqokuakiaa teeramakioo
kuaivaa kiaa mmioo tunoo: Fai ngia mmuakiaa mmatavai varaaravaivee,
tiravai. Anutuuqaammaanna tuu kuaivaa Aaparahaamo rikioovaara hama
Anutuuqo kua kiaa teerama kioovaa inna kiaa mmioo itaa kua tiravai.
Aaparahaamo Anutuuqaara kutaavaivee tuduu rikioo Anutuuqo innara
tunoo: Inna safuumavari vaidivaivee, tuuvaaraAnutuuqokuakiaa teerama
kioovaa inna kiaammioo itaa kua tiravai. 14Anutuuqo ari kua kiaa teerama
kioo kuaivaa tunoo: Fai ngia mmuakiaa mmatavai varaaravaivee, tuu
kuaivaa ivo ari mmaanna tuu kuaivaa rikiada iiraiya kiaa mmutiri. Innara
kutaavaivee tira aataruuvo kuminayaa vaitiri. Ivo kua kiaa teerama kioo
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kuaivootama kuminayaa vaitirivee. 15 Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaa
hatokeeraiyara ivo iyara inna nnannataivai. Mo hama mmaanna tuu
aataruuvo vaitiri. Hama ivaa hatokeera aataruuvootama vaitirivee.

16 Itaama vaino Aaparahaamaa sidinnaidi mmuakiaaya Anutuuqo kua
kiaa teerama kioovaa kati iyara yoketaama yaata utuoo iya kiaa mmi-
aiveeraivaara iya Anutuuqaara kutaavaivee kiaa kiada kati ivaa va-
reera aataruuvo vainoo. Hama Aaparahaamaa sidinnaidiiya Anutuuqaa
mmaanna tuu kuaivaa rikieeraiyara nnaasu ii kua ivo itaa kua tiivai. Aa-
parahaamo tuneema iyaAnutuuqaara kutaavaivee kiaiyaraatama ii kua ivo
itaa kua tiivai. Ta mmuakiaaya Anutuuqaara kutaavaivee kiaunnaiya Aa-
parahaamo ti napoova variivaara ii kua ivo itaa kua tiivai. 17 Ivaara Anutu-
uqaa kua fafaaraivo vainno Aaparahaamaara tinoo: Mmuakiaa mmatavau
variaiya gioovavee kiaa kiee na i yapa kiauvaivee. Kua fafaaraivo itaa
kua tiivo Anutuuqaa avuuvau kutaavai vaivai. Aaparahaamo vaa innara
kutaavaivee tiravai. Mmuai Anutuuqoono vaa putuaiya tikiai diitaavai. Ivo
hama tauraa vaumminnaiyauvaara tino too fai vainaravai.

18 Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo: I sidinnaidiiya fai kaayau
variaaravaivee, tiivai. Aaparahaamo ivaara kutaavaivee kiaa kioo hama
aataruuvokooyaa vauduu rikioo ivommannammanna fai iinaravaivee kiaa
kioo faannainno variravai. Faannainno varududuu kaanaivo vauduu ivo
mmuakiaa mmatavau varuuya gioova variravai. 19 Itaama varuduu inna
nuanuuvoyaakusai vaidivai yukuyaaku taikakiooduurikioo (100)ngiaabai
kiooduu inna mmammaivo taminnumaunnuuduu ari nnaataivo Saraava
vaa nnaakara mmateera suaivo taika kiooduaata hama ivo ivaara yaata
utirainno ivo yaagueeqama tunoo: Fai iinaravaivee, tiravai. 20 Ivo ivaara
yaagueeqama nnaasu yaata utuoo varioo Anutuuqo kua kiaa teerama kioo
kuaivaara mmannammanna kutaavaivee tiravai. Ivo itaa kua tuuvaara
yaagueeqa ari vookarauvo innaki suvuau kiooduu ivo Anutuuqaara kua
yoketaivaa tiravai. 21 Anutuuqo kua kiaa teerama kioo kuaivaa Aapara-
haamo yaagueeqama tunoo: Fai aikiooma iinaravaivee, kiaa kioo Anutu-
uqaara kua yoketaivaa tiravai. 22 Aaparahaamo itaa kua kiaa kioo Anutu-
uqaara kutaavaivee tuuvaara Anutuuqo innara tunoo: Inna safuuma vari
vaidivaivee, tiravai. 23 Anutuuqo innara tunoo: Inna safuuma vari vaidi-
vaivee, tuu kuaivaa hama Aaparahaamaara nnaasu Musiiva fafaara reer-
avai. 24 Ta Anutuuqaara kutaavaivee kiaunnaiyaraatama Musiiva fafaara
reeravai. Anutuuqo ti Udaanga Yisuu Kirisiinna tuduu putuuvakidiri di-
iteeravai. Ivo itaama uuvaara ta innara kutaavaivee kiaunnaiyara fai ivo
tiiyara tinara: Inna safuuma variraiyavee, tinaravai. 25 Yisuu Kirisiiva ti
mminnamminnaa maisaiyauvaara putinaraivaara Anutuuqo ee-oo tiravai.
Ee-oo tuduu putuduu ta Anutuuqaa avuuvau safuuma variaaraivaara Anu-
tuuqo inna tuduu putuuvakidiri kava diiteeravai.

5
Yisuuva putuuvaara ta Anutuuqaa avuuvau safuuma variaunnavai

1 Itaama vaikio vaa ta Yisuunnara kutaavaivee kiaunnaiyara Anutuuqo
tiiyara tinoo: Inna safuuma variraiyavee, tiivai. Ti Udaanga Yisuu Kirisi-
iva tiiyara putuuvaara Anutuuqo tiiyara safuuma variraiyavee tikiaida ta
inna tasipama variaunnano inna ausa nuufaivo tiiki vainoo. 2 Anutuuqo
itaama kati tiiyara yoketaama yaata utiivaara vaa ta rikiada inna avuuvau
ta yoketaama variaunnanoo. Ta Yisuunnara kutaavaivee kiaunnaivaara
Yisuuva ti vitoo inna avuuvau ti yapa kiaikiai ta yoketaama variaunnanoo.
Yoketaama varidada ta yapoomaAnutuuqaa tasipama yoketayoketaama ari
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vookaraama variaaraivaara ta ivaara nnaasu yaata utu kiada vaida faan-
naida varida sirigakiaunnanoo. 3Hama ta ivaara nnaasu sirigakiaunnanoo.
Mmuaararai aataruuyauvo tiisi vaiyauvaaraatamaida ta sirigakiaunnanoo.
Vaa ta rikiaunnavai. Mmuaararai aataruuyauvo tiisi vainai rikiada ta
iyauvaa yaatara kiada fai yaagueeqama variaaravai. 4Mmuaararai aataru-
uyauvo tiisi vaikiainnaata ta mmannammanna yaagueeqama varidada
yaatara kikio rikioo Anutuuqo tiiyara mannakainaravai. Ivo tiiyara man-
nakainaraivaara ta yaata utida inna tasipama variaaraivaara faannakiaun-
nanoo. 5 Ta ivaara faannakiaunnaivaara fai ta faannaikiokio kaanaivo fai
kutaa vainaravai. Aa ta faannakiaunnaaavaara fai hama ta fanniikiaaravai.
Vaa Anutuuqo Mmannasa Yoketaivaa kati ti mmikio ivo ti aakiaiyauvaki
varikio Anutuuqaa mmuduuya riraivo ti aakiaiyauvaki suvuaivaara fai
hama ta fanniikiaaravai.

6 Ta homo muaraagama variaannaduu Anutuuqo mmataama kioo
suaivaki gioonna kiaapu kaayau mminnamminnaa maisaiyauvo
suvuauyara Yisuu Kirisiiva putiravai. 7 Ta mmatayaa variaunnaiya
tiikidiri safuuma varira vaidiivaara fai vaidi voovoono innara kuminayaa
putinaraivo inna mmuaararaivai. Vaidi yoketaama variivaara fai vaidi
voovoono innara kutaa putinarannee? Vara hama putinarannee? Hama
ta rikiaunnanoo. 8 Homo mminnamminnaa maisaiyauvo ti suvuau kioo
vau suaivaki Yisuu Kirisiiva tiiyara putiravai. Yisuuva itaama putuuvaara
Anutuuqo pinaama tiiyarammuduuya ruaivo kooyaa vainoo.

9 Yisuuva tiiyara putuduu inna kiauvo tuuvaara Anutuuqo tiiyara tinoo:
Inna safuuma variraiyavee, tiivai. Yisuuva itaama uuvaara fai yapooma
Anutuuqaa nnannateeno irisaimaisaivaa timminara iino too ivo ooqoo tioo
ti vitoo yoketaivau ti yapaanaravaivee. Inna ivo itaama ti vitoo yoketaivau ti
yapaanaraivo ta Anutuuqaa avuuvau safuuma variraivaa yaataraivai. 10Ta
Anutuuqaa nnammutuaaya variaannaduduu ari Mmaapuuvo putuuvaara
ta numa inna tasipama mmuaa ausavai varada variaunnavaivee. Aanna
makee vaa ta mmuaa ausavai varada inna tasipama variaunna suaivaki
Yisuu Kirisiiva kava diitoo hara kioo varuuvaara fai ivo ti vitoo yoketaivau
ti yapaanaravai. Inna ivo itaama iinaraivo inna yaatarai aataruvai vaivai.
11 Hama itaama nnaasu vainoo. Ta Anutuuqaara pinaama sirigakiaun-
nanoo. Ti Udaanga Yisuu Kirisiiva putuuvaara ta mmuaa ausavai varada
Anutuuqaa tasipama variaunnaivaara ta innara sirigakiaunnanoo.

Ataamo uu aataruuvaa Yisuuvaano yaatareeravai
12 Aa kua aavaata rikiaatee. Mmuaa vaidivaakidiri mminnamminnaa

maisa vareera oyaivo mmata aavau vairavai. Ivo mminnamminnaa mai-
saivaa varoovaara putira aataruuvo vairavai. Putira aataruuvo itaama vau-
vakidiri mmuakiaa gioonna kiaapuuya vareeravai. Iya mminnamminnaa
maisaivaa varoovaara putira aataruuvaa vareeravai. 13 Anutuuqo hama
Musiinnaata kua tioo mmaanna kuaivaa inna kiaa mmirama kioo suaivaki
mminnamminnaa maisaivo mmata aavau vairavai. Hama Anutuuqaa
mmaanna tuu kuaivo kooyaa vauvaara gioonna kiaapuuya mminnammin-
naa maisaiyauvaa varada hama iyauvaara arinaima mmuaavai mmuaavai
yaariravai. 14 Itaama vauduaata Ataamo varuu suaivakidiri ngioo ngioo
Musiiva varuu suaivaki gioonna kiaapuuya putiravai. Ataamo Anutu-
uqaaavaivaahatokoomminnamminnaamaisaivaavaroneemavooyahama
itaama uuyaatama putiravai.
Ataamoono itaama uuvaara inna nnaagiai nninara vaidiivaara

mmataama kioo tira kuavai. 15 Inna nnaagiai nnuuvo Yisuu Kirisiiva kati
gioonna kiaapuuyara vakiaa putuuvaara Anutuuqo iyara tunoo: Inna



Rooma 5:16 326 Rooma 6:3

safuuma variraiyavee, tuu aataruuvo hama Ataamo mminnamminnaa
maisaivaa varoovaa roosiivai. Ataamo mmuaavoono mminnamminnaa
maisaivaa varoovaara kaayau gioonna kiaapuuya putiravai. Ii kua ivo
kutaa kuavai. Anutuuqo kati gioonna kiaapuuyara yoketaama yaata
utiraivo ari vookarai pinaavai vaivai. Yisuu Kirisiiva kati gioonna
kiaapuuyara vakiaa putuuvaara Anutuuqo iyara tunoo: Inna safuuma
variraiyavee, tuuvootama ari vookarai pinaavai vaivai. Yisuu Kirisiiva
mmuaa vaidivoono kati gioonna kiaapuuyara yoketaama yaata utiraivoono
kaayau gioonna kiaapuuyara kati vakiaa putiravai. 16 Yisuu Kirisiiva
kati gioonna kiaapuuyara vakiaa putuuvaara Anutuuqo iyara tunoo:
Inna safuuma variraiyavee, tuu aataruuvo hama mmuaa vaidi Ataamo
mminnamminnaa maisaivaa varoovaa roosiivai. Ari vookaraivai. Ataamo
mminnamminnaa maisaivaa varoovaara Anutuuqo putira aataruuvaa
irisaivaa Ataamaa mmioo mmuakiaayaatama mmiravai. Kaayau gioonna
kiaapuuyamminnamminnaamaisaiyauvaavaradavaruduuYisuuKirisiiva
nnaagiai iyara putuduu safuuma varira aataruuvo kooyaa vairavai.
17 Mmuaa vaidivoono mminnamminnaa maisaivaa varoovaara putira
aataruuvo mmuakiaayaki vaivai. Mo Yisuu Kirisiiva ari mmuaavoono
uu aataruuvo Ataamo uu aataruuvaa yaataroo ari vookaraivai vaivai.
Anutuuqo gioonna kiaapuuyara kati yoketaama yaata utuoo iyara tinoo:
Inna safuuma variraiyavee, tii gioonna kiaapuuya Yisuu Kirisiinnara
kutaavaivee kiaivaara fai inna tasipama kieetaya tupatupaa variaaravai.

18 Ii kua ivaa oyaivo ataama vainoo. Vaidi voovoono mmuaa mmin-
namminnaa maisaivaa varooduu mmuakiaa gioonna kiaapuuya ngiari
mminnamminnaa maisaiyauvaara kua pinaiyauvo iyaki vauduu irisai va-
reera aataruuvo vairavai. Mmuaikaraama vaidi voovoono yoketaa aataru
mmuaavai uuduu mmuakiaa gioonna kiaapuuya kua pinaivaa yaatarada
kati mmamma dummukiara vida tupatupaa variraivaa vareera aataru-
uvo vairavai. 19 Mmuaa vaidivoono Anutuuqaa avaivaa yaataroo mmin-
namminnaa maisaivaa varooduu kaayau gioonna kiaapuuya mmuaavau-
giataama mminnamminnaa maisaiyauvaa vareeravai. Mmuaikaraama
mmuaa vaidivoono Anutuuqaa avaivaa arinaima rikioo uuvaara kaayau
gioonna kiaapuuya fai Anutuuqo tinai rikiada safuuma variaaravai.

20 Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivo nnuduu rikiada gioonna kiaapuuya
mminnamminnaa maisaiyauvo vauduu mmaanna tuu kuaivaa hatokoo
aataruuvo kaayauma vairavai. Itaama vauduaata Anutuuqo kati iyara
yoketaama yaata utiraivo kaayau ari vookaraama vairavai. 21 Itaama vau-
vaara gioonna kiaapuuya mminnamminnaa maisa vareera aataruuvo iya
utinanai fai iya putuaaravai. Gioonna kiaapu safuuma variaiya Anutuuqo
kati iyara yoketaama yaata utiivaara fai tupatupaa variaaravai. Iya ti
Udaanga Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee kiaivaara tupatupaa variaaravai.

6
Yisuuva putuuvaa roosiima teeta putuaunnavai

1 Ivaara ta dataa kua kiaarannee? Anutuuqo kati tiiyara yoketaama
yaatautuoo timminnamminnaamaisaiyauvaa rugaanaraivopinaavai vaki-
aiveera ta mminnamminnaa maisaiyauvaa mmannammanna varaaran-
nee? 2 Ai hameetavee. Vaa ta mminnamminnaa maisaivaara vaidi puti-
raiya roosiima putuaunnavai. Mo ta dataama kiada ivaa mmannammanna
varada nnaasu variaarannee? Vaa taikaivaivee. 3 Aa na tinara kua aavaa
vaa ngia arinaima rikiaavai. Ta mmuakiaaya Yisuu Kirisiinnara nnoori
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varaannaiya nnoori varaanna suaivaki ivo tiiki varuuvaara ivo putuu-
vaa roosiima teeta putiravai. 4 Yisuu Kirisiiva putuoo mmata nnauvaki
vauneema ta nnoori varaanna suaivaki tammata nnauvaki vairaivaa roosi-
ima ta nnooriivaa varaunnavai. Anutuuqo yoketaa ari vookarai yaaguee-
qaivaadiri uuduu Yisuu Kirisiiva diitoneema teetama putuaannaivakidiri
diitada karaasa aataruuvau hara kiada variateeraivaara ta inna roosiima
putiravai.

5 Ivo putuneema ta kutaa mmuaikaraama putida Anutuuqo inna tuduu
diitoneema ta kutaa tuanaa diitada inna tasipama mmuaikaraama fai tu-
patupaa hara kiada variaaravai. 6 Aa na tinara kua aavaa vaa ta rikiaun-
navai. Timmammaivoonomminnamminnaamaisa iira aataruuvaa timmi-
ivaa YisuuKirisiiva yatari sagaivau putuuvoono ruputino taikaiveeraivaara
ti mmamma iira aataru eenanaivo Yisuu Kirisiinna tasipama vaa yatari
sagaivau putivaivee. Mminnamminnaa maisaivo sa ti utinai ta hama inna
mmooriivaa varaaraivaara itaama ti mmamma iira aataru eenanaivo puti-
vaivee. 7 Gioonna kiaapu voovoono vaa putiivaa hama mminnamminnaa
maisaivo yopeema kava inna utivai.

8 Ta kutaa Yisuu Kirisiinna tasipama putuaunnaiya fai ta inna tasipama
hara kiada variaaraivaara kutaavaivee kiaaravai. 9 Vaa ta rikiaunnavai.
Anutuuqo tuduu Yisuu Kirisiiva putuuvakidiri diitoovo hama keenaa puti-
naravai. Fai putira aataruuvo hama kava inna utinaravai. 10 Ivo mmuaa-
neetu nnaasu mminnamminnaa maisaivaara putiravai. Aanna makee ivo
hara kioo variivo Anutuuqo yaata utiivaugiataama mmannammanna hara
kioo varinoo. 11Mmuaikaraama ngieetama ngiingiiiyara yaata utida kiatee:
Vaa ta mminnamminnaa maisaiyauvaara putuaunnavai. Yisuu Kirisiiva
tiiki variivaara ta Anutuuqo yaata utiivaugiataama hara kiada variaun-
navaivee, kiatee.

12 Ngii mmammaiyauvo maisa aataruuvaa iikiateera ngii tino ngii iiki-
atainai sa iikiatee. Ivaara ooqoo kiatee. Mminnamminnaa maisaiyauvo
ngii mmammaiyauvaammannammanna utiiyauvaara ooqoo kiatee. 13Ngii
yaata utiraiyauvo ngii tikio ngii mmammaiyauvo mminnamminnaa mai-
saiyauvaa varoo maisa aataru iiraiyauvaara ngii tinai sa ee-oo kiatee. Ii
aataru ivaa pikiada ngiingii mmamma mmuakiaayauvai Anutuuqaa mmi-
atee. Ngia vaidiiya putuaivakidiri diitada hara kiada variaiya safu aataruu-
vau nookiaaraivaara ngiingii mmamma mmuyai mmuakiaayauvai Anutu-
uqaa mmiatee. 14 Anutuuqaa mmaanna tuu aataru ivau hama ngia hara
kiada variaanoo. Anutuuqo kati ngiiiyara yoketaama yaata utiraivau ngia
hara kiada variaanoo. Ivaara sa mminnamminnaa maisaivo ngii haitatu-
unno ngii utuaivee.

Safuuma varira aataruuvo ngii utikiai

innammooriivaa varaavai
15 Mo ivaara ngia dataa kuaida kiaannee? Anutuuqaa mmaanna tuu

aataruuvau hama ta hara kiada varirama kiada Anutuuqo kati tiiyara
yoketaama yaata utiraivau hara kiada variaunnaivaara fai ta mminnam-
minnaa maisaiyauvaa varaarannee? Ai hameetavee. 16 Aa na tinara kua
aavaa vaa ngia arinaima rikiaavai. Mmatayaa diaa vaidi voovoono vaidi
voovai ni mmoori varaaneera kiaa vitaanaraivaara ivo ee-oo tikio inna
viteeraivoono inna puaisa utuoo innara diivai. Ivaa roosiima fai mmin-
namminnaa maisaivaara ngia ee-oo tikio ivo ngii puaisa utinai fai ngia
putiraivaa varaaravai. Fai ngia kua yoketaivaa arinaima rikiada iikiaa
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aataruuvoonongii puaisa utinai ngiaAnutuuqaa avuuvau safuumavariaar-
avai. 17Anutuuqaata kua yoketaivaa kiatee. Tauraamminnamminnaamai-
saivoonongii puaisa utuduungia innammooriivaa varada varida variravai.
Aanna makee vaa ngia mmayaaya yoketaivaa varada ngiingii ausaiyauvaa
hanigiada ii kua kutaa ivaara kutaa tuanaavee kiaa kiada mmooriivaa
varada varida variaavai. 18Mminnamminnaamaisaivo yeena roosiima ngii
rau kiaivaa Anutuuqoono rukuasaa kiaikiai ngia mmamma dummukiara
kati kuaavai. Kuaavo safuuma varira aataruuvo ngii puaisa utikiai ngia
inna mmooriivaa nnaasu varada varida variaavai. 19 Ngia mmatayaa
mmanna gioonna kiaapuyamuaraagama variaivaara nammatayaiya yaata
utiraivaugiataama yaata utuee itaama ngii giaa ngii miaunoo. Ngia tau-
raa ngiingii mmamma vovaatayauvai ee-oo tuduu maisamaisau aataru-
uyauvo ngii puaisa utuduu ngia inna mmoori vareeraya variravai. Varia
rada vidada kaayau maisama ari vookaraama variravai. Aanna makee
mmuaikaraamangiingiimmammammuyaimmuakiaayauvaara ee-oo tikio
safu aataru yoketaivo ngii puaisa utinai ngia safuuma nuaida Anutuuqaara
yoketa yoketaida nnaasu variatee.

20 Mminnamminnaa maisaiyauvo ngii puaisa utuu suaivaki hama safu
aataruuvo ngii utuduu ngia kati ngiengie yaata utiraivaugiataama vida
mminnamminnaa maisaiyauvaa vareeravai. 21 Ngia itaama uu aataru-
uyauvaara makee ngia ivaara yaata utida ngii mmamma maisai aataru-
uyauvunudiri mo dee irisaivaida varaannee? Ii aataru iyauvaa ngia iidada
fai irisai putuaaravai. 22 Aanna makee mminnamminnaa maisaivo yeena
roosiima ngii rau kiaivaa Anutuuqoono rukuasaa kiaikiai mmamma dum-
mukiarakati kuaavoAnutuuqongii puaisautikiaingia innammoori vareera
gioonna kiaapuya variaavai. Fai ngia itaama inna gioonna kiaapu tuanaaya
yoketaama nnaasu varidada fai irisaivaa tupatupaa variraivaa varada vari-
aaravai. 23 Gioonna kiaapuuya mminnamminnaa maisaiyauvaa varaiya
inna iyauvaa irisaivo putiraivovee. Ti Udaanga Yisuu Kirisiiva gioonna
kiaapuuyaki variivaara Anutuuqo kati tupatupaa variraivaa iyamminai fai
iya ivaa varada tupatupaa variaaravai.

7
Pauruuso nnaata vaati vareera aataruuvaudiri mmataama kioo tiravai

1 Ni seenayaso, ngia mmaanna kua aataruuvaa rikiaiya aa na tinara
kua aavaa vaa ngia arinaima rikiaavai. Mmaanna kua aataruuvo gioonna
kiaapuuya utua roo vioo vioo iya putira suaivaki taikaanaravai. 2Mmaanna
kuavoovai vaivaudiri aakuaaavaarikiaatee. Gioonnaivovaatiivaavaraikio
inna vaatiivo hara kioo varii suaivaki mmaanna kua aataruuvo yaaguee-
qama tinoo: Inna i vaativaivee, tiivai. Fai vaatiivo putino toommaanna kua
aataruuvo itaa kua tiivo hama inna utinaravai. 3 Itaama vaivaara vaatiivo
varikioonnaata sabi vo vaativai oro varaivo inna mmuara vareera aataru-
vai. Itaama ii gioonnaivaara gioonna kiaapuuya kiaara: Inna mmuara
vareera gioonnavaivee, kiaaravai. Fai inna vaatiivo putino hamammaanna
kua aataruuvo mmannammanna inna utino kati hara kioo varioo vaidi
voovai varaivo inna hama mmuara vareera aataruvai. 4Ni seenayaso, ngia
ivaa roosiima variaanoo. Yisuu Kirisiiva yatari sagaivau putuuvaara ngia
Anutuuqaammaanna tuukuaivaaraputiravai. Hamammaanna tuuaataru-
uvo mmannammanna ngii utinoo. Ngia Yisuu Kirisiinna gioonna kiaapuya
variateeraivaara ngia mmaanna tuu kuaivaara putiravai. Anutuuqo inna
tuduu putuuvakidiri diitoovaa gioonna kiaapuya ngia variaanoo. Ta Anutu-
uqaa mmooriivaa varada varikio iiraivo vakiaiveeraivaara ngia Yisuunna
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gioonna kiaapuya variaanoo. 5 Ti mmammaiyauvo ti iikiataira aataruuvaa
ta iira suaivaki mminnamminnaa maisaiyauvaa ti iikiataira aataruuvo ti
puaisa utiravai. Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivo mminnamminnaa mai-
saiyauvaa kooyaa ti vitauduu ti iikiatairavai. Yaagueeqama ti iikiatauduu ta
mminnamminnaamaisaiyauvaa iidada ivaa irisaivaara ta putuaara iiravai.
6 Aanna makee Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivo hama mmannammanna
ti utinoo. Vaa tauraa ii aataru ivo ti utuuvaara ti aakiaiyauvo putivai. Ta
hama Anutuuqaa mmaanna tuu kua fafaara roo aataru eenanaivau varida
mmoori varaunnavai. Ta Mmannasa Yoketaivaa aataru karaasaivau varida
mmoori varaunnavai.

Anutuuqaammaanna kua tuuvaudiri

mminnamminnaamaisaivo kooyaa vairavai
7 Ta ivaara dataa kua kiaarannee? Anutuuqaa mmaanna tuu aataruuvo

mminnamminnaa maisa vai aataruvaivee ta kiaarannee? Ai hameetavee.
Mo Anutuuqaa mmaanna tuu aataruuvoono mminnamminnaa maisa va-
reera aataruuvaa kooyaa ti vitairavai. Mo Anutuuqaa mmaanna tuu kua
ivaki vau kua voovai tunoo: Ai seenaiya mminnamminnaiyauvaa teeno
i varaatainai sa iyauvaa varaanaraivaara yaata utuanee, tiravai. Hama
ii kua ivo itaa kua tutiri. Hama na ni seenaiya mminnamminnaiyauvaa
teeno ni varaatainai na iyauvaa varaanaraivaara yaata utuaatirivee. 8 Ii
mmaanna tuu kua ivaa na rikiee ivaara pinaama na yaata utuaaduummin-
namminnaa maisaivo ni aakiaivaki vauvaara na ari vookara ari vookarau
mminnamminnaiyauvaa taaduu pinaama ni varaatairavai. Hama Anutu-
uqaa mmaanna tuu kuaivo vaitiri. Hama mminnamminnaa maisa vareera
aataruuvo kooyaa vaitirivee. 9 Neenoo hama mmaanna tuu kuaivaa na
rikiaa suaivaki na kati kumimakama hara kiee variravai. Na mmaanna
tuukuaivaarikiaa suaivakinamminnamminnaamaisaivaavarauvokooyaa
vauduu na rikieeravai. 10 Na rikiaa suaivaki ni aakiaivo vaidi putiraivaa
roosiima putiravai. Anutuuqaa mmaanna tuu aataru voovaara na tauraa
kiau kuaivaa gioonna kiaapuuya rikiada yoketaama hara kiada variateera
aataru ivaa neenoo rikiee hama na yoketaama hara kiee variravai. Na riki-
aaduu nimminnamminnaamaisaivo kooyaa vauduu ni aakiaivo vaidi puti-
raivaa roosiima putuduu na maisama hara kiee variravai. 11 Ii mmaanna
tuu kua ivaa na rikiee ivaara pinaama na yaata utuaaduu ni unnakua
tuduu mminnamminnaa maisaivo ni aakiaivaki vauvaara na mmuaararoo
maisauvaa varee vaidi putiraivaa roosiima na putiravai.

12 Itaama vaikio Anutuuqaammaanna tuu kuammuakiaayauvai yoketaa
tuanaayauvai vaikio na tauraa kiaa mmaanna kuaivootama yoketaavai
vainno safu tuanaavai nnaasu vainoo. 13 Ii kua ivaa oyaivo ataama vainnee?
Mo yoketaa aataruuvoono niiki vauduu ni aakiaivo putiravainnee? Ai
hameetavee. Mminnamminnaamaisaivoono niiki vauduu ni aakiaivo puti-
ravaivee. Mminnamminnaamaisaivommaanna tuuyoketaaaataruuvauna
variaaduaata mmannammanna niiki vauduu rikioo ni aakiaivo putiravai.
Ivoono kutaa tuanaa mminnamminnaa maisaivo kooyaa sueerapatoo vaki-
aiveeraivaara mminnamminnaa maisaivo niiki vauduu rikioo ni aakiaivo
putiravai. Na rikiaa mmaanna kua voovaudiri mminnamminnaa mai-
saivo kaayau ari vookara ari vookaraamamaisamaisamavakiaiveeraivaara
mminnamminnaamaisaivo niiki vauduu ni aakiaivo putiravai.

Taara aataruvaitana gioonna kiaapuuyaki vainoo
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14Vaa ta rikiaunnavai. Mmaanna tuukuaivoAnutuuqaasidiri tiira kuavai.
Na vaidi mmatayaavoonora tiee mminnamminnaa maisaivo mmannam-
manna ni puaisa utikiai na hama yopeema pikiauvai. 15 Na iikiau aataru-
uvaa hama na arinaima rikiauvai. Na ni iikiatai aataruuvaa hama na
iikiauvai. Na hama ni mmuduuya ruai aataruuvaa na iikiauvai. 16Na hama
ni iikiatai aataruuvaa iikiauko rikioo Anutuuqaa mmaanna tuu aataruuvo
safuuma vaivaara na ee-oo kiauvo kooyaa vainoo. 17 Ivaara hamaneneenoo
ii na hama ni iikiatai aataru ivaa iikiauvai. Mminnamminnaa maisaivo
ni aakiaivaki vaivoono ii aataru ivaa iivai. 18 Vaa na rikiauvai. Hama
yoketaa aataruuvo niiki vainoo. Na itaa kua kiau kuaivo ataama vainoo.
Hama yoketaa aataruuvo ni mmammaivau utivai. Ni aakiaivoono yoketaa
aataruuvaa inna iikiataikiainnaata hama na yopeema iikiauvai. 19Na yoke-
taa aataruuvaa ni iikiataikiainnaata hama na iikiauvai. Maisa aataruuvaa
hama ni iikiataikiainnaata na iikiauvai. 20 Hama ni iikiatai aataruuvaa
na iikiauko rikioo mminnamminnaa maisaivo ni aakiaana vaivoono iivai.
Hama neneenoo iikiauvai.

21Na itaama iikiauvaara vaa na rikiauvai. Aataru voovoono ni aakiaivaki
ataama iinoo. Na yoketaa aataruuvaa ni iikiataikio rikioo maisa aataruuvo
ni atau ruainoo. 22 Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaara ni aakiaivaki ni
yoketainoo. 23 Itaama vaikioonnaata ari vo aataru voovoono ni mmam-
maivaki iinno varinoo. Ii aataru ivoono ni yaatana vai kua yoketaivaa atau
ruainoo. Atauruoo ivaannammutuaa iinoo. Iinnovarioomminnamminnaa
maisaivo ni aakiaivaki vaivaara ni ravaatau utinoo. 24Boo, na ari vookarai
ausa tinni mmuaararaivaa varau vaidivai variaunoo. Ni mmammaivoono
putira aataruuvakira ni utu raririima roo yapaanara iinoo. Fai gioono ii
aataru ivakidiri ni vita yoketaivau ni yapaanarannee? 25 Na Anutuuqaata
kua yoketaivaa kiaunoo. Ivo tino ti Udaanga Yisuu Kirisiivaano fai ni
vitaanaravai.
Na ataama variaunoo. Na nini yaata tinniivaki rikiauko Anutuuqaa

aataruuvo ni puaisa utikiai na iikiaunoo. Ni mmammaivo maisama iira
aataruuvaara na rikiaukomminnamminnaamaisa iira aataruuvo ni puaisa
utikiai na iikiauvai.

8
Mmannasa Yoketaivoono tupatupaa variraivaa

ti mmivaivee
1 Ii kua ivaa oyaivo ataama vainoo. Yisuu Kirisiiva gioonna kiaapu-

uyaki variivaara hama ngiari mminnamminnaa maisa vareeraiyauvaa
irisaiyauvootainoo. 2 Yisuu Kirisiiva niiki variivaara Mmannasa Yoke-
taivoono tupatupaa variraivaa ni mmivai. Mminnamminnaa maisaivoota
putira aataruuvootama yeena roosiima ni rau kiaivaa ii Mmannasa Yoketaa
ivoono rukuasaa kiaikiai na mmamma dummukiara kati hara kiee vari-
auvaivee. Ivaara hama ni mminnamminnaa maisa vareeraiyauvaa iri-
saiyauvootainoo. 3TammatayaamuaraagamavariaunnaivaaraAnutuuqaa
mmaanna tuu kua aataruuvo iinaree kiaa kioo iima fanniima kiaikio Anu-
tuuqoono aikiooma iima kiaivai. Ivo ari Mmaapuuvaa mmatayaa titooduu
tuoo mminnamminnaa maisaivo vaidi mmammaiyauvaki utuuvaa atau
rinaraivaara tiiravai. Gioonna kiaapuuya mminnamminnaa maisaivaa iri-
saivaa varaiveeraivaara Anutuuqo ari Mmaapuuvaa titooduu tuoo ta vaidi
mmatayaiya mminnamminnaa maisaivaa vareera mmammaivaa roosiima
vareeravai. 4 Ta Mmannasa Yoketaivaa aataruuvau variaunnaiya Anu-
tuuqaa mmaanna tuu kuaivo safuuma vauvaa aikiooma iikiateeraivaara
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Anutuuqo itaama iiravai. Mmamma iira aataruuvau variaiyara Anutuuqo
hama itaama iiravai. Mmannasa Yoketaivaa aataruuvau variaiyara iiravai.

5 Mo ngiari mmammaiyauvo ngiari iikiataivaara iya tikiai rikiada hara
kiada variaiya ngiari mmammaiyauvoono iya yaatana yapoo varii kuaivaa
nnaasu rikiada iida varida variaavai. Mo Mmannasa Yoketaivo iya tikiai
rikiada hara kiada variaiya Mmannasaivoono iya yaatana yapoo varii
kuaivaa nnaasu rikiada iida varida variaavai. 6Ngiari mmammaiyauvoono
ngiari iikiatai aataruuyauvaara iya yaatana yapoo varinai rikiada iida
varida fai putuaaravai. Mmannasa Yoketaivoono ari iikiatai aataruuyau-
vaara iya yaatana yapoo varinai rikiada iida varida fai ausa nuufaivaa
varada tupatupaa variaaravai. 7 Gioonna kiaapu voovoono ari mmam-
maivoono ari iikiatai aataruuyauvaara inna yaatana yapoo varii kuaivaa
rikiaivoono Anutuuqaa nnammutuaavai variivaara iya itaama iida varida
variaaravai. Ivo yaata utiivo hama Anutuuqaa mmaanna tuu aataruuvaa
rikiaivaara ivo itaama varivai. Hama ivo yopeema Anutuuqaa mmaanna
tuu aataruuvaa rikiaivai. 8Gioonna kiaapuuya ngiari mmammaiyauvoono
iya kiaa mmikiai iikiaiya hama yopeema yoketaa aataruuvaa iikiaavo too
Anutuuqaa yoketaivaivee.

9 Mo hama ngiingii mmammaiyauvoono ngii giaa ngii miivaugiataama
ngia hara kiada variaanoo. Mmannasa Yoketaivoono ngii giaa ngii mi-
ivaugiataamaida ngia hara kiada variaanoo. Mo Mmannasa Yoketaivoono
ngii aakiaiyauvaki hara kioo variiya nnaasu itaama hara kiada variaanoo.
GioonnakiaapuvoovoonohamaYisuuKirisiinnaMmannasaivo innaki hara
kioovariivoonohama innagioonnakiaapuvaivarinoo. 10Mminnamminnaa
maisaivo ngii mmammaiyauvaki vaivaara vaidi putiraiya roosiima ngii
nnabaiyauvo putivai. Mo itaama vaikiainnaata Yisuu Kirisiiva ngiiiki
varikiai ngia safuuma variaivaara ngii mmannasaiyauvo hara kioo vari-
vai. 11 Mo fai Anutuuqo Yisuunna tuduu putuuvakidiri diitoovaa Mman-
nasaivoono ngiiiki varino fai Yisuu Kirisiiva putuduu diitaanee tuuvoono
ngii mmammaiyauvaa tupatupaa variraivaa mminaravai. Ari Mmanna-
saivo ngiiiki variivaara ngii nnabaiyauvo putuaara iikiaiya fai tupatupaa
variraivaa ngii minai varada variaaravai.

12Ni seenayaso, ivaara ti mmamma iira aataruuvaara ti iikiataino ti yoke-
tainainnaata ta rikiada pikiaaravai. Sa ii aataru ivo ti utuaivee. 13 Fai ngia
mmamma iira aataruuvaa iidada putuaaravai. Fai Mmannasa Yoketaivo
ngii tasipanai ngia mmamma iira aataruuvaa eeyaara pikiada fai ngia tu-
patupaavariaaravai. 14GioonnakiaapuAnutuuqaaMmannasaivaakuaivaa
rikiada iikiaa mmuakiaaya iya Anutuuqaa raunna mmaapuya variaanoo.
15Ngia itaama varida hama ngia sikaunnaadiri yookaama kiada viteeraiya
roosiikiaaya varida aatuuda variaanoo. 16 Ta Anutuuqaara kiaunnanoo: Ti
Napoovavee, kiaunnaivo inna Anutuuqaa Mmannasaivo ti mmannasaivaa
tasipaikiai ta rikiada kiaunnanoo: Ta Anutuuqaa raunna mmaapuya vari-
aunnanoo, kiaunnavai. 17 Ta inna raunna mmaapuya variaunnaivaara
innasi yoketaa aataru vaiyauvaa ari gioonna kiaapuuyani yapa kiaiyauvaa
ta varaaravai. AnutuuqoYisuuKirisiinnani yapa kiaiyauvaatama fai ta inna
tasipama nuunama varaaravai. Ivo mmamma nniitaroovaa varoneema
mo fai teetaatama mmuaikaraama varada iva ngiau aapu yoketaa ari
vookaraama varineema fai teetaatama variaaravai.

Fai yapooma ta yoketaama ari vookaraama variaaravai
18 Na yaata utuaunoo. Aa ta variaunna suai aavaki Anutuuqaa aataru-

uvaara mmamma nniitaraivaa varaunnaivo hama pinaa mmuaararaivai
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vaivai. Fai yapooma hama ta ivaara yaata utiraida kati ta ngiau aapu
vikio yoketayoketaa ari vookaraivaa oyaivo kooyaavainai taaraivaara yaata
utuaaravai. 19 Anutuuqaa raunna mmaapu tuanaaya variaiya fai Yisuuva
kava tiinara suaivau kooyaa iya taaraivaara mmuakiaa mminnaayauvai
Anutuuqo iima kiooyauvoono sirigaida faannaida variaanoo. 20 Anutuuqo
mmuakiaa puara fai vasingiaamma mmuakiaa mminnamminnaiyauvaa
ariiniee kiaa iima kioo yapeeravai. Yapa kioo iya iikiatee tuu aataruuvaa
fanniima iiravai. Anutuuqo ariinoo ee-oo tuuvaugiataama fanniima iira-
vai. Fanniima iida eeyaara taikaaraivaara hama iya vareeraida yoketaama
variaaraivaara faannaida variaaravai. 21 Fai yapooma iya fanniima iikiaa
aataruuvaudiri aasannaida putida uudaira aataruuvo iya puaisa utiivaa
Anutuuqo tino rikioo taikanai rikiada Anutuuqaa raunna mmaapuya kati
mmamma dummukiara yoketaama variaivaa roosiima iyaata itaama yoke-
taama variaaravai.

22 Vaa ta rikiaunnavai. Tauraa varia rada nnidada aa ta variaunna
suai aavaki gioonnaivo nnaakara mmataanaraivaara kararuoo kai kiririin-
gairaivaa roosiima mmuakiaa mminnaiyauvaa Anutuuqo iima kiooyauvo
kararuaavai. 23Hama iqii mminnaa mmuakiaa iyauvo nnaasu itaama iida
variaavai. Anutuuqo tauraa Mmannasa Yoketaivaa ti mmuuya teetaatama
itaama iida variaunnavai. Anutuuqo ti utii aataruuvaa rakuasaa kinai
rikiada ta eeyaara kati mmamma dummukiara inna raunna mmaapu tu-
anaaya varida mmamma karaasaivaa varada variaaraivaara ta faannaida
varida rikiaunnanomminnamminnaamaisaivo tiutiivaara ti aakiaiyauvaki
pinaamamaisaikiai variaunnavai. 24Ta ausa hanigieera suaivaki Anutuuqo
ti vitaanaraivaara faannaida varida kutaavaivee kiaunnavai. Fai ta faan-
nakiaunnaivaa avuuvaa ta teeda hama ivaara mmannammanna ta faan-
nakiaaravai. Inna ii aataru ivo hama faannaira aataruvai. Modeevoono vaa
too varaivaara kava faannainno variinnee? Mo vaa too varaivaivee. 25Mo
fai hama ta teeda varaunnaivaara faannaida varida fai tammannammanna
faannaida varikio ti pirisainainnaata tammannammanna faannakiaaravai.

26Mmuaikaraama ta faannaida varida muaraagakiaunnaiya Mmannasa
Yoketaivoono ti tasipaivai. Ta dataama yaaku varaunnannee kiaa vueen-
nama kiada variaunnano ti aakiaiyauvo pinaamammuaararaikiai ta hama
yopeema yaaku varaunnano Mmannasa Yoketaivo ariinoo ti aakiaiyau-
vakidiri Anutuuqaata yamaa kua yamaa kua tioo tiiyara yaaku varaivai.
27 Anutuuqo vaa gioonna kiaapuuya aakiaiyauvaki arinaima taivoono
Mmannasa Yoketaivo yaata utira kuaivaa vaa rikiaivai. Anutuuqo yaata
utiraivaugiataama Mmannasaivo Anutuuqaa gioonna kiaapuuyara yaaku
varaivaara Anutuuqo inna yaata utira kuaivaa vaa rikiaivai.

28 Vaa ta rikiaunnavai. Gioonna kiaapuuya Anutuuqaara mmudu-
uya ruaiya yoketaama variateeraivaara Anutuuqo mmuakiaa mmoori
aataruuyauvaki iya tasipama mmooriivaa varaivai. Ivo ari yaata uti-
raivaugiataama iya maavee tiraiya ivo iya tasipama mmooriivaa varaivai.
29 Anutuuqo vaa iya arinaima tooya ari Mmaapuuvaa roosiima varia-
teeraivaara vaa iya nnaaru mmataama kieeravai. Ari Mmaapu ngaruuvo
varinai kaayau gioonna kiaapuuya innara mmuduuya ruaiya inna nnunna
kataunnaiya variateeraivaara Anutuuqo nnaaru iya mmataama kieeravai.
30 Anutuuqo vaa mmataama kiooya maavee tiravai. Iya maavee kiaa kioo
iya uuduu inna avuuvau safuuma variravai. Ivo itaama iinno ari oyai ari
vookarau yoketaivaa iyaatamammiravai.

Yisuuva uuvaara Anutuuqo tiiyara
mmuduuya riravai
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31 Itaama vaivaara ta dataa kua kiaarannee? Anutuuqo tiiyara ni
seenayavee tikio mo gioonoonno tiiyara ni nnammutuaayavee kiaa kioo
mmoorimaisaivaa ti mmiinnee? Ai hama yopeema vaidi voovoono itaa kua
tiiyara tinaravee. 32 Anutuuqoota hama itaa kua tinaravee. Ivo hama ari
Mmaapu tuanaivaara yaata utirainno mmuakiaaya tiiyara putinaraivaara
ee-oo tiravai. Ee-oo kiaa kioo ari Mmaapuuvaa kati ti mmiravai. Ivo itaama
ti mmuuvoono mmuakiaaya tiiyara yoketainno Yisuunnaata mmuakiaa
aataru yoketaiyauvaatama fai kati timminarannee? Fai kati timminaravee.
33ModeegioonnakiaapuvoonoAnutuuqoariinieekiaammataamakiooyaki
aikiooma kua pinaivaa iyaki yapaanarannee? Ai hameetavee. Anutuuqo
ariinoo iyara tinoo: Hama ngia kuaataiyavee, 34 tiivaaramo gioonna kiaapu
voovoono fai iyara tinara: Kuaivongiiiki vainaingia irisaimaisaivaavaraar-
avee, tinarannee? Ai mo hama fai itaa kua tinaravee. Yisuu Kirisiivaano
putuduu Anutuuqo tuduu kava diitoovoono Anutuuqaa yaaku yaadudain-
ningiaa hara kioo varioo tiiyara Anutuuqaata yamaa kua yamaa kua tioo
varinoo. 35 Ivaara Yisuu Kirisiiva tiiyarammuduuya rira aataruuvaa fai dee
aataruvoono aikiooma ivaa hatokaanarannee? Vara mmuaararai aataruu-
vonnee? Vara ti nuaira variraiyauvomaisaikiai variaunna aataruuvonnee?
Varavooyaanommammammuaararaivaa timmiaani koonnamavariaunna
aataruuvonnee? Vara aarareeraivonnee? Vara hama uyira rairaiyauvo tiisi
vaira aataruuvonnee? Vara avaikarai aataruuvo tiisi nnikio ti aatuuraivon-
nee? Vara rapiraivo tiisi nnira aataruuvonnee? Fai ii aataru iyauvo tiisi
nnino rikioonnaata YisuuKirisiivammannammanna fai tiiyarammuduuya
ruoonnaasuvarinaravai. 36 IvaaraAnutuuqaakua fafaaraivovainno innara
tinoo:

Ta aiyara yaagueeqakiaunnani
suaivo raari raikiai
iya ti ruputuaara iikiaavo
vioo vioo suaivo haatapaivai.
Iya puara sipisiipaiyauvaa ruputuaara iikiaaneema
ivaa roosiima ti ruputuaara iikiaavaivee.

Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai. 37 Ii mmuakiaa aataru avaikarai
iyauvo timmammaiyauvunukaraanara iinoYisuuKirisiiva tiiyarapinaama
mmuduuya ruaivoono ti tasipaivaara ta aikiooma iyauvaa yaatara kiaun-
navaivee. 38 Vaa na rapisiima rikiauvai. Fai hama vo aataru voovoono
Yisuuva tiiyara mmuduuya riraivaa atau rinaravai. Putiraivoota mmata
aavau hara kiada varira aataruuvootama hama yopeema ivaa atau rinar-
avai. Ngiau aapu aangeraiyaata ari vookaraama yaagueeqama dira mma-
gia maisaiyaatama fai hama yopeema atau ruaaravai. Aanna makee tiisi
vaivaara aatuuraivootama yapooma tiisi nninaraivaara aatuuraivootama
hama yopeema atau ruaaravai. 39 Ngiau aapu vai yaagueeqaiyauvoota aa
mmataaavauvai yaagueeqaiyauvootamahamayopeemaatau ruaaravai. Ti
Udaanga Yisuu Kirisiiva tiiyara pinaama mmuduuya ruaivaara hama Anu-
tuuqo iima kioo mminnaa voovai yopeema Anutuuqo tiiyara mmuduuya
riraivaa atau rinaravaivee.

9
Anutuuqo Isarairaiya ariiniee kiaa
mmataama kieeravai

1 Aa na tinara kua aavo kua kutaavai na kiaunoo. Na Yisuu Kirisiinna
vaidivai variee hama na unnakua kiaunoo. Nene yaata utuau kuaivoota
Mmannasa Yoketaivo ni giaa ni mii kuaivaatama na rikiauko nene kiau
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kuaivo kutaa kuavai na kiauvai. 2Ni seena nimmuaa oyaivakidiri diitaiyara
ni ausaivommuaararaikiainammannammannakoonnamavariaunoo. 3Na
iyaroo tiee fai Anutuuqo ni maisa kua tioo na Yisuu Kirisiinna tasipama
variauvaa atau rinaraivaara na kiaunoo: Inna yoketaavaivee, kiaunoo. 4 Ii
Isarairaa gioonna kiaapu iya Anutuuqo mmataama kioo gioonna kiaapu
tuanaiyavee. Ivo iyara ni naunna maapuyavee kiaa kioo ari oyai ari vooka-
rau yoketaivaa iya mmiravai. Ivo ari kua yeena rau kiooyauvaatama ari
mmaanna tuu kuaiyauvaatama iya kiaa mmiravai. Anutuuqaa ngiari ausa
mmuduuyaiyauvaammira aataru tuanaivaa vaa iya teeda rikieeravai. Anu-
tuuqo kua kiaa teeramakioo kuaiyauvaa iya kiaammuduu rikieeravai. 5 Iya
rubuungainna ari vookarairayavee. Gioonnavoovoonommuai oyaivakidiri
diitooAnutuuqommataamakioo vaidiivaa YisuuKirisiinna vaidivaimmata
kieeravai. Anutuuqo mmuakiaa mminnamminnaiyauvaara diraivaara
gioonna kiaapuuya tupatupaa innara kua yoketaivaa kiateeraivaara na
yaata utuaunoo. Kua kutaa.

6Na itaa kua kiauvaara na ataa kua kiaunoo: Anutuuqo kua kiaa teerama
kioo kuaiyauvo fanniima tiiyauvaivee, na kiaunnee? Ai hama na itaa kua
kiaunoo. Gioonna kiaapu Isarairaa mmuakiaaya hama Anutuuqaa gioonna
kiaapu tuanaaya variaivaara hama na itaa kua kiaunoo. 7 Aaparahaamaa
sidinnaidi mmuakiaaya hama Anutuuqaa raunna mmaapuyavee. Anu-
tuuqo Aaparahaamaa tunoo: Isaakaa sidinnaidiiya inna i sidinnaidi tua-
naayavee, tiravai. 8 Ii kua ivaa oyaivo ataama vainoo. Aaparahaamaakidiri
mmatoo sidinnaidi mmuakiaaya hama Anutuuqaa raunna mmaapuyavee.
Anutuuqokuakiaa teeramakioovaudiri varuuya innaAaparahaamaa sidin-
naidi tuanaayavee. 9Anutuuqo kua kiaa teerama kioo kuaivaa Aaparahaa-
maata ataa kua tunoo: Fai suaivaammataama kioovo nninai rikiee na kava
vararanee nnino rikioo Saraava faimmaapuvaimmataanaravaivee, tiravai.

10 Ii kua ivaa sai kuavai rikiaatee. Ii mmaapu Isaako ivo yokeenno
nnaataivaa varooduu ari nnaataivo Revekaava mmaapu taaravaitana sun-
naama kioo variravai. 11-12 Varuduu Anutuuqo ari yaata utuuvaugiataama
vuaivaa pikioo vuaivaa ariiniee kiaa mmataama kioo aataruuvo vaki-
aiveeraivaara ivo Revekaanna tunoo: I mmaapu ngaruuvoono ari kata
nnaagiaivaa mmoori varaanaravaivee, tiravai. Tauraa hama taaravaitana
mmatoo suaivaki Anutuuqo itaa kua tiravai. Ivaitana hama varida mmoori
yoketaivaa iida mmoori maisaivaa uu suaivaki ivo itaa kua tiravai. Ivai-
tana hama varida mmoori uuvaara hama ivo ivaitana mmoori uuvaudiri
too vuaivaa mmataama kieeravai. Ari yaata utuuvaugiataama vuaivaa
mmataama kieeravai. 13 Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo: Na
Yakoopaarammuduuya ruaunoo. Isaunnara hamanammuduuya ruaunoo.
Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai.

14 Ivaaramo ta dataa kua kiaarannee? Fai ta kiaara: Anutuuqo gioonna ki-
aapu vooyaramaisayavee tioo vooyara yoketaayavee tiivaivee, kiaarannee?
Hameetavee. HamaAnutuuqo itaa kua tiivaivee. 15Vaa AnutuuqoMusiinna
tunoo: Na ni boo kiataiyara fai na boo tinaravaivee. Na ni tuqinnaataaki-
aiyara fai na tuqinnaanaravaivee, tiravai. 16 Itaama vai kua ivaa oyaivo
ataama vainoo. Gioonna kiaapu voovoono inna iikiataino mmooriivaa
iinnonno tinara: Fai na iinono rikioo Anutuuqo niiyara pinaama boo tioo ni
vitaanaravaivee, tii aataru ivohamakaanaatai aataruvai. Anutuuqoariinoo
innara boo kiataino fai innara boo tinaravai. 17 Ivaara Anutuuqaa kua
fafaaraivo vauvaki Anutuuqo Faraunna ataa kua tunoo: A mmoori varoon-
naivaudiri ni yaagueeqaivo kooyaa vakiaiveeraivaara na kieetavai i yapa
kieeravai. Mmuakiaa mmatavau variaiya ni nnutuuvaa rikiaateeraivaara
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na kieetavai i yapa kieeravaivee. Anutuuqo Faraunna itaa kua tiravai.
18 Ivaara Anutuuqo vooyara ari boo kiataiyara boo tiivai. Vooyaki ivo ausa
tinni yakeevaa iyaki yapaataikio yapaivai.

Anutuuqo vooyara nnannatoo vooyara boo tiravai
19 Ivaara fai ngiiikidiri mmuaavoono ni yaparainno tinara: Itaama vaino

fai Anutuuqo mo aaniira tiiyara tinara: Ngia iikiaa aataruuyauvo hama
yoketaiyauvaivee, tinarannee? Mo gioono Anutuuqo tiiyara ii aataruuvaa
hatokaanarannee? Hama yopeemavee. Fai ivo itaa kua tinaravai. 20 Ni
seena-o, a Anutuuqaa kua sai itaa kua kiannaikua a gioononnee? Kuu
yavaivo vaidi kuaivaa roosiima hama ari ruaatarii nakaaraivaa tinoo: Aani-
ira ni ataama ruaataruannavainnee? Hama ivo itaa kua tiivai. 21 Kuu
yavaivaa ruaatarii nakaaraivo yavaa mmataivaadiri ari iikiataikio hanuu
kioo ruaatarivai. Yavaa mmataivaa mmuaa saabavai hanuu saabama ki-
aivaadiri taara yavaavaitana inna ruaataruataino taaravaitana ruaatari-
naravai. Fai inna ruaataruataino voovai ari yoketaammooriivaa iinaraivaa
ruaataruoommuakiaa suai sabi mmoori iinaraivaatama ruaatarinaravai.

22 Anutuuqo iima kiai aataruuvo itaama mmuaakaraivai vainoo. Ivo
inna nnannateeraivoota yaagueeqaivootama kooyaa vakiaiveeraivaara ivo
ataama iiravai. Kuu yavaa sabi mmooriiyauvaa iinara iima kiooyauvaa
roosii gioonna kiaapuuya inna nnannatai gioonna kiaapuuya fai kiisa suai
putu taikaaraiyara ivo mmannammanna iyara yaata utuoo hokoba suai
faannainno variravai. 23 Ta gioonna kiaapu ivo tiiyara boo tiraiya inna
oyai ari vookarai yoketaivaa taateeraivaara ivo itaama iiravai. Kuu yavaa
yoketaa mmooriivaa iinara iima kiooyauvaa roosiikiaunnaya ta inna oyai
ari vookarai yoketaivaa taateera aataruuvaa vaa ivo tauraa mmuaanaa
teerama kieeravai. 24Ta Yutayaiya tiikidiri vooyaatama ngia ngiari voopin-
naiyakidiri vooyaatama vaa ivo ivaara ti maavee tiravai. 25 Ivaara forofetaa
vaidi voovai nnutuuvoHosiaavaanoAnutuuqo tuu kuaivaa fafaara roo ataa
kua tunoo:

Hama ni gioonna kiaapu tuanaiyara
fai na tinara:
Ni gioonna kiaapuyavee, tinaravee.
Hama na tauraa ni mmuduuya ruaiyara
fai na tinara:
Inna ni mmuduuya ruaiyavee, tinaravee.

26Yoosinna voovakinnaiya
vaa na tauraa iya kiaammiee kiaunoo:
Hama ngia ni gioonna kiaapuyavee, kiauyara
fai yapooma ngiari seenaiya iyara kiaara:
Anutuuqo hara kioo variivaa
raunnammaapuyavee, kiaaravee.

Hosiaava itaa kua tiravai. 27 Forofetaa voovai Yisayaavaano Isarairai-
yara kooyaa kua voovai ataa kua tunoo: Nnukaivo nnoori mmaagaivau
vaikiai hama yopeema yaariraivaa roosiima fai gioonna kiaapu Isarairaiya
kaayakaayau hara kiada varikio rikioo fai Anutuuqo raati raari kiisaya
nnaasu rupi yoketaivau yapaanaravaivee. 28 Fai Anutuuqo gioonna kiaapu
mmatayaa variaiya irisai maisaivaa akiairaama iya mmino rikioo taikaa-
naravaivee. Yisayaava itaa kua tiravai. 29 Kava vo kua voovai vaa tauraa
Yisayaava ataa kua tunoo: Udaanga Anutuuqo Yaagueeqa Tuanaivoono
hama Isarairaiya sidinnaidi vooya viteerama kioo pikiotiri. Sutuuma Ku-
muaraa varuuya roosiima ta putu taika kiaannatirivee. Yisayaava itaa kua
tiravai.
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Isarairaiya ngiarinaidiri aataru voovai iiravai
30 Ivaara ta dataa kua kiaarannee? Fai ta ataa kua kiaaravee. Ngiari

voopinnaa gioonna kiaapuuya ngiariiyara ta Anutuuqaa avuuvau safuuma
variaaravee kiaa kiada hama ivaara mmooriivaa iirama kiada variaiya iya
kati Anutuuqaara kutaavaivee kiaa kiada hara kiada varuduu Anutuuqo
iyara tunoo: Inna safuuma variraiyavee, tiravai. 31 Isarairaa gioonna
kiaapuuya Anutuuqo mmataama kiooya tunoo: Anutuuqaa avuuvau fai ta
safuumavariaaravee, kiaa kiadammaanna tuu aataruuvaa iidada fanniima
kieeravai. 32 Mo aaniira iya fanniima kieeravainnee? Mo iya ngiari uu
aataru mmooriivaa iida varida hama Anutuuqaara iya kutaavaivee tiravai.
Iya harurira sikauvaudiri haruriravai. 33 Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo
vainno Yisuunnara tinoo:

Taatee. Na yoosinna Sioona ivaki
gioonna kiaapuuya ivaayaadiri haruruateera
sikau voovai na yapa kieeravai.
Fai iya ivaayaadiri haruruaaravai.
Gioonna kiaapu voovoono
innara kutaavaivee kiaivoono
hama innammammamaisainaravaivee.

Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai.

10
1 Ni seenayaso, ni seena gioonna kiaapu Yutayaiya Anutuuqo iya vita

yoketaivau yapaiveeraivaara ni aakiaivo yaagueeqama aikioovee tinoo.
Anutuuqo itaama iikiaiveeraivaara na pinaama yaaku varaunoo. 2 Vaa na
arinaima tee ngii giaa ngii miauvai. Iya Anutuuqaara pinaama mmuduuya
ruaavai. Mmuduuya ridaata hama oyai tuanaivaa rikiaivaara fanniiki-
aavai. 3Anutuuqo gioonna kiaapuuyara tinoo: Inna safuuma variraiyavee,
tii aataruuvaa hama iya arinaima rikiada taavai. Anutuuqaa avuuvau
ta safuuma variaarayavee kiaa kiada ngiarinaidiri vo aataru vooyauvai
iida varida variaavai. Anutuuqaa aataru safuuma variraivaara hama iya
ivaara ee-oo tida ngiari ausa mmuduuyaiyauvaa Anutuuqaa mmiaavai.
4Mmuakiaa gioonna kiaapuuya Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee kiaa kiada
Anutuuqaa avuuvau safuuma variateeraivaara Anutuuqaa mmaanna tuu
kuaivaa Yisuu Kirisiivaano atau riravai.

Fai Anutuuqo aikioomammuakiaaya vitoo yoketaivau yapaanaravai
5 Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaa rikiada iidada Anutuuqaa avuuvau

safuuma variaaravee kiaa uu aataruuvaara Musiiva ataa kua tunoo: Vaidi
voovoono Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaa rikioo iinnonno fai ii aataru
ivau hara kioo varinaravaivee, tiravai. 6 Anutuuqaara kutaavaivee kiaa
kiada inna avuuvau safuuma variaa aataruuvaara kua voovoono vainno
ataa kua tinoo: Sa ai tinniivaudiri yaata utuee ataa kua kianee: Mo gioono
ngiau aapuuvaki kuanarannee? kianee. Ii kua ivaa oyaivo ataama vainoo.
Ivo ngiau apuuvaki vioo Yisuu Kirisiinna vitoo tiinaravee. 7 Sa ataa kua
kianee: Mo gioono mmeepi vaidi putiraiya variraivaki kuanarannee? kia-
nee. Ii kua ivaa oyaivo ataama vainoo. Ivo mmeepi vioo Yisuu Kirisiinna
vitoo nninaravee. Kua voovoono itaa kua tiivai. 8 Ii kua ivaa itaama yaata
utinoora tiee pikiee Musiiva tuu kua voovaara ataama yaata utuee kianee:
Mmayaayaivo i vainima vainno i aakiaivaki vainno mmaakiriivau vainoo,
kianee. Ii mmayaaya ivo Anutuuqaara kutaavaivee tira mmayaayaivaa
ta gioonna kiaapuuya kiaa mmiaunnavai. 9 Fai a ai avaivakidiri kuaivaa
kooyaa ai seenaiya kiaa mmiee tinara: Yisuuva ni Udaangavaivee, tino
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rikioo i aakiaivoono tinara: Yisuuva putuduu rikioo Anutuuqo inna tuduu
putuuvakidiri diitoovo inna kutaa tuanaavaivee, tino rikioo fai Anutuuqo
i vitoo yoketaivau i yapaanaravaivee. 10 Ta ti aakiaiyauvakidiri Yisuu
Kirisiinnara kutaavaivee kiaunnano Anutuuqo tiiyara tinoo: Inna safuuma
variraiyavee, tiivai. Ta ti avaiyauvakidiri ivaara kiaa kookieekiaunnano
Anutuuqo ti vitoo yoketaivau yapaivai. 11 Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo
vainno tinoo: Gioonna kiaapu voovoono Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee
kiaivo fai hama inna mmammamaisainaravaivee, tiivai. 12 Ii kua ivo hama
mmuaa taaravaara tiivai. Mmuakiaayara tiivai. Yutayaiya hama ngiari
vookaraama variaani ngiari voopinnaiya ngiari vookaraama variaavai.
Anutuuqo iya Udaanga mmuaa tuanaavai mmuakiaaya innara kiaiya ari
yaagueeqa yoketaiyauvaa iya mmiivai. 13 Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo
vainno Yisuunnara tinoo: Gioonna kiaapu voovoono Udaangaivaara tino
rikioo fai ivo inna vitoo yoketaivau inna yapaanaravaivee, tiivai.

14 Iya hama innara kutaavaivee kiaiya mo dataama innara kiaarannee?
Hama yopeemavee. Hama inna mmayaayaivaa rikiaiya mo dataama kiada
innara kutaavaivee kiaarannee? Hama yopeemavee. Gioonna kiaapu
vooyaano hama mmayaayaivaa iya kiaa mmirama kikiai mo dataama iya
rikiaarannee? Hama yopeema rikiaaravai. 15 Gioonna kiaapu vooyaano
gioonna kiaapu vooya hama titakiai mo dataama kiada vidammayaayaivaa
gioonna kiaapu vooya kiaa mmiaarannee? Hama yopeema vida kiaa mmi-
aaravaivee. Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo: Mmayaaya
yoketaivaa kiaa mmiaara nuairaivo inna yoketaa ari vookaraivaivee, ti-
ivai. 16 Hama kaayau gioonna kiaapuuya mmayaaya yoketaivaa rikiada
varaavaivee. Ivaara Yisayaava fafaara roo kua voovai vainno tunoo:
Udaanga-o, deevoono ti mmayaayaivaa rikioo ivaara kutaavaivee tiivain-
nee? Hameetavee, tiravai. 17 Itaama vaikiai vaa mmayaayaivaa rikiaiyaano
fai ivaara kutaavaivee kiaaravai. Gioonna kiaapu vooyaano Yisuu Kirisi-
innara iya kiaa mmikio mmayaayaivo kooyaa vainai rikiada fai ivaara iya
kutaavaivee kiaaravai.

18 Na ivaara ngii yaparaina kiaunoo: Mo Isarairaa gioonna kiaapuuya
hama rikiaavainnee? kiauvai. Ai mo vaa iya rikiaavaivee. Ivaara Anutu-
uqaa kua fafaaraivo vainno tinoo:

Mmayaaya kiaammiraiya kuaivo
mmuakiaammatavau variaiyasi kuaivai.
Iya kuaivo tooya sainai sainai
vaa nuai taika kiaivaivee, tiivai.

19Na vo kuavai ngii yaparaina kiaunoo: Mo Isarairaa gioonna kiaapuuya
ii kua ivaa rikiadaata hama arinaima rikiaavainnee? kiauvai. Musiivaano
tauraa kua ivaa sai kuavai Anutuuqaara ataa kua tunoo:

Ngiari voopinnaiyara
na yoketayoketaama iinai rikiada
Isarairaiyaano iyara kiaara:
Teenoo itaama variataavaivee,
kiaa kiada iyara nnannataaravai.
Kumimakama variaiya nammoori iinai rikiada
Isarairaiyaano iyara nnannataaravaivee.

Anutuuqo tuu kuaivaa Musiivaano itaa kua tiravai. 20 Yisayaava vo kua
voovai ivaara yaagueeqama Anutuuqaara tunoo:

Hama niiyara buaakiaiya
vaa ni taani na iya tauvai.
Hama niiyara yaparakiaiya
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vaa na kooyaa iya tasipama variauvaivee.
Anutuuqo tuu kuaivaa Yisayaavaano itaa kua tiravai. 21Mo Isarairaiyara

Anutuuqo tunoo: Iyani kuaivaa rikiadaatahatokadaniiyaraooqoo tiraiyara
na mmannammanna iyara yaaku mmayaayau ruee variee ngiateera kiau-
vaivee. Anutuuqo itaa kua tiravai.

11
Anutuuqo gioonna kiaapu Isarairaiyara boo tiravai

1Na ivaara vo kuavai ngii yaparaina kiaunoo: Mo Anutuuqo ari gioonna
kiaapuuya mmooka hanigia mmioo iya pikiaivainnee? kiauvai. Ai mo
hameeta iya pikiaivai. Neenoo Isarairaa vaidivai variauvo Aaparahaamaa
sidinnaidivai variauvai. VariauvoPiniomiinaaoyaivakidirinadiiteevariau-
vai. 2Tauraa Anutuuqo ari gioonna kiaapu ivo mmataama kiooya arinaima
too rikioovaara hama ivo mmooka hanigia iya mmioo iya pikiaivai. Vaa
Anutuuqaa kua fafaara voovai ngia rikiaavai. Irayaavaano Anutuuqaata
yaagueeqama kua tioo Isarairaiyaki kua pinaivaa yapoo tunoo: 3Udaanga-
o, vaa iya i forofetaiya ruputuaani putu taika kiaani aiyara ausammuduuya
mmira yeena tapiiyauvaata vaa iya rummua raubiriima kiaani nenevai
nnaasu hara kiee variaunoo. Variaukai iya ni ruputuaara iida variaanoo.
4 Irayaava itaa kua tuuvaara Anutuuqo mo dee kuavainno inna kua sai
tuunnee? Anutuuqo inna kua sai tunoo: Unnakua anutuuvaa nnutuuvo
Baarannara hama ngiari ausammuduuyammira vaidiiya kaayau (7000) na
niniiniee kiaa mmataama kiauya variaavaivee, tiravai. 5 Aanna makeen-
naata itaama Anutuuqo ariiniee kiaa mmataama kioo gioonna kiaapuuya
kiisa vookiangii variaanoo. Ivo kati iyara yoketaama yaata utuuvaara iya
mmataama kieeravai. 6 Hama iya mmoori varoovaara Anutuuqo iyara
yaata utuoo iya mmatairavai. Kati iyara yoketaama yaata utuuvaara iya
mmataama kieeravai. Anutuuqo gioonna kiaapuuya mmooriiyauvunudiri
too iya mmataama kioo vitotiri. Ivo iyara kati yoketaama yaata utiraivo
hama kutaa tuanaa vaitirivee.

7 Ivaara Isarairaa gioonna kiaapuuya dataamaida variaannee? Iya Anu-
tuuqaa aataru safuuma variraivaara buaama rada nuaidada tooduu hama
iya too vairavai. Anutuuqo ariiniee kiaa mmataama kioo gioonna kiaapu
kiisa vooyaano nnaasu tooduu iya too vairavai. Homoraiya kumimakaida
varuduu Anutuuqo tinni yaagueeqauvaa iyammiravai. 8 Ivaara Anutuuqaa
kua fafaaraivo vainno tinoo:

Anutuuqo iya aakiaiyauvaata
tinniiyauvaatama tuduu kumimakairavai.
Kumimakama rada varia rada nnidada
aannamakee ngiari avuuyauvaadiri
hama tuqinnama taavai.
Ngiari yaataiyauvaadiri
hama arinaima rikiaavaivee, tiivai.

9Anutuuqaa kua fafaara voovaki Davuitiinna kuaivo vainno tunoo:
Iya pinaa buusaivaa nneeda varida
ngiari mannaka tida sirigakiaivaara
ngiari buusa nneeraivaudiri iya haruruaavai.
Kii ngiari haruriraivo
kobeevaa roosiima iya utuaiveera na kiaunoo.
Kii iya harurida irisaivaa varaateera na kiaunoo.

10 Iya avuuyauvo upisiinai
sa tuqinnama taateera na kiaunoo.
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Ngiari koonnama variaivaara
mmuaararaivo iya utinai
mmannammanna kookama utida nookiaateera
na kiaunoo.

Davuitiivaano itaa kua tiravai.
11 Ivaara na kava ngii yaparaina kiaunoo: Yutayaa gioonna kiaapuuya

haruruu suaivaki iya harurida eeyaara maisairavainnee? kiauvai. Hama
iya harurida eeyaara maisairavaivee. Iya mminnamminnaa maisaiyau-
vaa varoovaara Anutuuqo iya pikioo ngiari voopinnaiya vitoo yoketaivau
yapeeravai. Yutayaiya iya teeda kiatee: Teeta itaama yoketaama vari-
ataavaivee, kiateeraivaara Anutuuqo ngiari voopinnaiya vitoo yoketaivau
yapeeravai. 12Yutayaiya mminnamminnaamaisaiyauvaa varoovaara Anu-
tuuqo yaagueeqa yoketaa ari vookarauyauvaa mmuakiaa mmatavau varu-
uya mmiravai. Iya Anutuuqaara kumimakaida varuuvaara Anutuuqo
yaagueeqa yoketaa ari vookarauyauvaa ngiari voopinnaiyaatama mmira-
vai. Mo fai Yutayaa gioonna kiaapu mmuakiaaya Anutuuqaa aataruuvaara
arinaima rikiakio Anutuuqo iya vitano rikioo inna yaagueeqa yoketaa ari
vookaraiyauvo fai iyasi ari vookaraama pinaavai vainaravaivee.

Anutuuqo ngiari voopinnaiya vita yapaanara aataruuvo kooyaa vaivai
13Ngia voopinnaiya na ngiiita aannamakee kua kiaunoo. Na voopinnaiya

ngiiiyara kua kiaa mmiaaree nuaira vaidivai variauvoonora tiee na nini
mmooriivaa yaagueeqama iina ivaara nini mannaka tinaravai. 14 Nini
seena Yutayaa gioonna kiaapuuya ivaa teeda ivaara kiatee: Teeta itaama
iikiataavaivee, kiateeraivaarananinimmooriivaayaagueeqama iina ivaara
nini mannaka tinaravai. Fai iya itaa kua tida nnaagiai ausa hanigiakio
Anutuuqo iyaatama vitoo yoketaivau yapaanaraivaara na faannaina vari-
aunoo. 15YutayaiyahamaAnutuuqaarakutaavaiveekiaivaara ivo iyapikioo
mmuakiaa mmatavau variaiya vitanai inna tasipama mmuaavau variaara
aataruuvo kooyaa vairavai. Fai Anutuuqo kava Yutayaiya vitanai dataama
fai iya variaarannee? Vaidiiya putida kava diitada variraivaa roosiima fai
iya yoketaama ari vookaraama variaaravee.

16 Ta Yutayaiya iira aataruuvo ataama vainoo. Mmuaa saabavakidiri
tauraa hudoo yeenna bereetaivaa ta Anutuuqaaniee kiaa yapaannaduu
rikioo nnaagiai hudoo yeenna bereetaiyauvootama innaniyauvai vairavai.
Yatari tuukaiyauvo Anutuuqaaniyauvai vauduu rikioo nnaa hammaraiyau-
vootama innaniyauvai vairavai. 17 Yutayaiya yatari oriipaivaa nnaa ham-
maraiyauvaa roosiima variravai. Yatari giaina oriipaivaa nnaa hammara
vooyauvai Anutuuqo vaa utu rakau kieeravai. Yatari oriipa mmararaivaa
hammara voovai varoo giainaivaa nnabaivaa rabanika kioo ivaki utu
kiooduu rikioo ivaa nnammariivaa oyai tuukaivakidiri varoo uriravai. Ngia
voopinnaiya mmararaa yatari oriipaivaa hammaraivaa roosiima varida
Anutuuqaa yaagueeqaivaa vaa ngieetama varada Yutayaiya yoketaama
variraivaatama vaa ngia varaavai. 18 Ivaaraida yatari nnaa hammara vooy-
auvai vaa utu rakau kioovaa roosiima variaa gioonna kiaapu Yutayaiyara
sa a voopinnaa voovoono nniki rakainna iya maisa kua kianee. A dataama
variannakuaanoonna ivaara aiyara mannaka kiaannannee? A mmanna
hammarakuavee. Hama eenoo nnammariivaa tuukaivaa mmiannavai.
Tuukaivoono nnammariivaa i mmivaivee.

19 Fai a tinara: Mo ni mmaataivaa teerama kioovaara ivo nnaa ham-
maraiyauvaa utu rakau kieeravaivee. 20A itaa kua tinaraivo kutaa kuavai.
Iya hama Anutuuqaara kutaavaivee tuuvaara ivo iya utu rakau kieeravai.
A innara kutaavaivee kiannaivaara a iya mmaataivaa varee variannavai.
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Sa ivaara ai mannaka kianee. Aatuuma kiee varianee. 21 Yatari hammara
tuanaiyauvaa hama Anutuuqo too pikieeravai. Utu rakau kagaari kieer-
avai. Itaama vaivaara rikiaanee. Hama ivo i too pikiaanaravaivee. 22 A
ii kua ivaudiri Anutuuqo boo tioo tuqinneera aataruuvaa tee ivo nnan-
nataikio irisai mmira aataruuvaatama taannavai. Vaa haruruaiyara ivo
nnannataivai. Aiyara ivo boo tioo tuqinnaivai. Anutuuqo iiyara boo tiivaara
fai a mmannammanna yaata utuee varino fai ivo iiyara mmannammanna
boo tinaravai. Mo fai a inna pikino fai ivo yatari hammaraiyauvaa utu
rakairayaama i utu rakainaravai. 23 Fai Yutayaiya innara kutaavaivee
tikio rikioo fai ivo iya vita ngiari mmaataiyauvunu kava yapaanaravai.
Anutuuqo aikiooma iya vita kava yapeeraivoonora tuoo fai iya vita ngiari
mmaataiyauvunu kava yapaanaravai. 24 A voopinnaikua yatari oriipa
mmararaivaahammaraivaa roosiimavariannanoAnutuuqovaa i utu rakau
kioo giaina yatari oriipaivaki hama i mmaata tuanaavaki i utu kiaivai.
Giainayatariivaa roosiimaYutayaiyaharakiadavariaavai. Vaa ii yatari ivaa
nnaa hammaraiyauvaa utu rakau kiaiyauvaa Anutuuqo kava iya vita ngiari
mmaata tuanaivaki yapaaraivo inna hama innammuaararainaravai.

Anutuuqommuakiaayara boo tiivai
25Ni seenayaso, hatauma kua voovai kua kutaa kuavai vaivaa na ngii giaa

ngiiminai ngia rikiaatee. Ngia ngiingiiiyara kiaanoo: Ta tinni yoketaayavee,
kiaakiada ivaarayaatautivooranaaakuaaavaangii giaangiiminaravee. Is-
arairaa gioonna kiaapu vooya Anutuuqaara ausa vuatinni yaagueeqairaivo
hama tupatupaa vainaravai. Gioonna kiaapu voopinna voopinnaiya Anu-
tuuqaara kutaavaivee kiaa kiada ausa hanigia kikio Anutuuqo aikiooma
yaarummua kino fai Isarairaa vooya ausa vuatinni yaagueeqairaivo taikaa-
naravai. 26 Itaama vaino rikioo Anutuuqo fai gioonna kiaapu Isarairaiya
vita yoketaivau iya yapaanaravai. Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno
tinoo:

Yoosinna Sioonadiri fai ti vitaanaraivo nninaravai.
Fai ivo ngioo Yakoopaa sidinnaidiiya
iira aatarummoori maisamaisaiyauvaa
ruga taika kiaanaravai.

27Na iyamminnamminnaamaisaiyauvaa
rugaanara suaivaki na nnaaru
kua yeena rau kiee kiaa kuaivaa kaanaivo
kooyaa vainaravaivee.

Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai. 28Anutuuqo nnaaru vaa Yutayaiya ari-
iniee kiaa mmataama kieerayara tuoo iyara tunoo: Ni seenayavee, tiravai.
Nnaaru varuu vaidi Aaparahaamainnara yaata utuoo itaa kua tiravai. Yu-
tayaiya mmayaaya yoketaivaara ooqoo tuuvaara nnaagiai Anutuuqo iyara
tunoo: Ni nnammutuaayavee, tiravai. Anutuuqongia voopinnaiyangiiiyara
yaata utuoo itaa kua tiravai. 29Vaa tauraa Anutuuqo ariini mmataama kioo
gioonna kiaapuuya maavee tuu kuaivaata ari yaagueeqaivaa iya mminara
tuu kuaivaatama hama pikioo vo kua voovai tiravai. 30Mo nnaaru ngiengie
voopinna voopinnaiya Anutuuqaa kuaivaa ngia hatokeeravai. Yutayaiya
Anutuuqaa kuaivaa hatokoovaara aanna makee Anutuuqo ngiiiyara boo
tiivai. 31Mmuaikaraama aanna makee Yutayaiya Anutuuqaa kuaivaa ha-
tokaavai. Anutuuqo ngiiiyara boo tiivaara fai ivo iyaraatama boo tinaravai.
32Mmuakiaa gioonna kiaapuuyara Anutuuqo iyara boo tiraivo kooyaa vaki-
aiveeraivaara ivo iya tunoo: Inna aikioo, ni kuaivaa hatokaatee, tiravai.

Pauruusoono Anutuuqaara kua yoketaivaa tiravai
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33Anutuuqaa yaagueeqa yoketa yoketaiyauvo kaayau ari vookaraiyauvai
vaivai. Ari yaata tinniivaudiri utii kuaivootama kaayau ari vookaraivai
vaivai. Mo ivoyaatautii kuaivaadeevoono fai aikioomarikiookooyaa ti kiaa
ti mminarannee? Hama yopeemavee. Mo deevoono ivo iivaa arinaima too
rikiaanarannee? Hama yopeemavee. 34 Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo
vainno tinoo:

Udaangaivaa yaata tinniivau vai kuaivaa
mo gioono rikiaivainnee?
Hama yopeema rikiaivaivee.
Mo gioono aikiooma inna kiaammikio
mmooriivaa ivo iivainnee?
Hama yopeemavee.

35Mo gioono ivo irisai
mminnaa voovai innammiaiveera
mminnaa voovai innammiivainnee?
Hama yopeemavee.

Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai. 36Mmuakiaa mminnaayauvai Anutu-
uqoono iiravai. Ivo aanna makee mmuakiaa mminnaayauvai tikio vainoo.
Ii mminnaa mmuakiaa iyauvo ariiniyauvai vainoo. Inna nnutuuvo ngiau
aapu tupatupaa itaavai nnaasu vakiaivee. Kua kutaa.

12
Ta Anutuuqaammoori vareera aataruuvaa safuuma iikiaaravee

1 Ni seenayaso, itaama vainai Anutuuqo pinaama tiiyara boo tiivaara
na aa kua aavaa yamaama ngii giaa ngii minaravee. Nnaaru vaidiiya
puara sipisiipaiyauvaaAnutuuqaakatihudammuneemangiingiimmamma
mmuyai mmuakiaayauvai inna mmida inna mmooriivaara nnaasu yaata
utida iikio rikioo inna yoketaakiaivee. Ngia itaama iida inna Anutuuqaara
ausammuduuyammirammoori tuanaavaida iikiaanoo. 2Sammatayaadiaa
aataruuyauvaammatayaadiaiya iikiaaneemangieetama iikiatee. NgiaAnu-
tuuqaata kua tida ee-oo tikio rikioo ngii aakiaiyauvaahanigioo karaasa ausa
vuatinniiyauvaa ngii miaivee. Ngia itaama iida fai Anutuuqaa yaata tinni-
ivau vai kuaivaa arinaima teeda rikiaaravai. Anutuuqaa yaata tinniivau vai
kuaivo yoketayoketaa kua nnaasu vainoo. Hama kiisama koonnainoo. Ngia
rikiada iikio fai pinaama inna yoketainaravai.

3Anutuuqo niiyara kati yoketaama yaata utuoo tinoo: Ni mmayaayaivaa
vareenuainnavariee kiaammianee, tiivaarainanangiimmuakiaayangiiita
ngii giaa ngii miee ataa kua tinaravee. Ngiengie variaiyauvunugiataama
variatee. Safuuma ivaugiataama varida sa ngiingiiiyara yaata utida ngi-
ingii nnutuuyauvaa ngiau aapu yapaaraivaara iikiatee. Ngia mmuaki-
aaya Anutuuqaara kutaavaivee kiaa yaagueeqaivaa Anutuuqo ngii mi-
ivaugiataamammuaavai mmuaavai ngiengie variaa aataruuvaara tirooma
yaata utida ivaugiataama variatee. 4 Vaa ta taunnavai. Vaidiivaa mmam-
maivau vai mminnaiyauvo airi airi mminnaayauvai vaivai. Yuku yaaku
avu yaataiyauvo vaikio hama iyauvo mmuaa mmoorivai iikiaavai. Ngiari
miaramiaraa mmooriiyauvaa safuuma iikiaavai. 5 Ivaanikaraama ta
kaayauma variaunnano Yisuu Kirisiiva tiiki variivaara mmuaa mmam-
mavai vaivaa roosiima ta varida ta mmuakiaaya mmuaavai mmuaavai titi
seenaiyaniya ta variaunnavai.

6 Ivaaraida Anutuuqo kati tiiyara yoketaama yaata utuoo vo mmoori
vo mmooriiyauvaa iikiateera yaagueeqaivaa ti mmiivaugiataamaida
mmuaavai mmuaavai fai ta iikiaaravai. Fai Anutuuqo vo vaidi vooya
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Anutuuqo tii kuaivaa kiaa mmiaara mmooriivaa iya mminai teeda innara
kutaavaivee kiaa yaagueeqaivaugiataama safuuma ivaa iikiatee. 7 Fai
Anutuuqo vo vaidi vooya ngiari seenaiya tasipama mmoori vareera
mmooriivaa iya mminai teeda safuuma ivaa iikiatee. Fai Anutuuqo ari
vitaira mmooriivaa vo vaidi vooya mminai teeda safuuma ivaa iikiatee.
8 Fai Anutuuqo vaidi vooya ngiari seenaiyaata yamaa kua yamaa kua tida
itaqitaama iikiateera tiimmooriivaamminai teeda safuuma itaama iikiatee.
Fai vaidi vooya ngiari mminnaa mmuakiaa ngiariisi vaiyauvaa ngiari
seenaiyammiaaree kiaa sa iyauvaara yaata utida puaisa utirama kiada kati
mmiatee. Fai vaidi vooya gioonna kiaapuuyara diaaree kiaa yaagueeqama
kiada dida vaida iikiatee. Fai vaidi vooya ngiari seena gioonna kiaapuuyara
yaata utida tuqinnaaree kiaa ausa sirigairaivaa tasipama iikiatee.

9 Fai ngia ngiingii seenaiyara mmuduuya rida sa ausa mmuduuya un-
nakuaivaa tasipama mmuduuya ruatee. Ausa mmuduuya kutaa tuanaivaa
tasipamammuduuya ruatee. Maisammoori aataruuvaara sa yaata utiraida
mmooka hanigia mmida aataru safuuvaara nnaasu yaata utida puaisa
utuatee. 10Ngiavaaausahanigieeraiyangiangiingii katavayaiyarammudu-
uya ruaaneema mmuaavai mmuaavai ngiingiiiyara ngiingiiiyara pinaama
mmuduuya ruatee. Ngia ausa mmuduuya mmira aataruuvaa iida ngiingi-
iiyara ngiingiiiyara yoketaama yaata utida ngiingii kua ngiingii kuaivaa
tuqinnama rikiaatee. 11Ngia ngiingii mmooriiyauvaa yaagueeqama kiada
varakio sa ngii pirisakiaivee. Mmannasa Yoketaivo ngii tasipamavariivaara
yaata utida Udaanga Yisuu Kirisiinna mmooriivaa itaama yaagueeqama
kiada iikiatee. 12 Anutuuqo tupatupaa variraivaa ngii mmiivaara yaata
utida faannaida sirigaida variatee. Varikio mmuaararai aataruuvo ngiiisi
vainai teeda rikiadaata yaagueeqama varida yaaku varaivaa sa pikieeraida
mmannammanna yaaku varaatee. 13Ngii seena Anutuuqaa gioonna kiaapu
vooya hama iyasi mminnaatainai ngieenoo iyara boo tida ngiingii mmin-
namminnaa yapaiyauvakidiri vooyauvai iya mmiatee. Voopidiri ngiaiya
hama yeenna nnaunnaatainai ngieenoo iyara boo tida iyammiatee.

14 Gioonna kiaapuuya mmoori maisaiyauvaa ngii mikiai sa iyauvaara
yaatautiraidaAnutuuqaatakua tidayaakuvarakio rikioo ivaano iyarayoke-
taakiaiveera kiatee. Sa ngia Anutuuqaata kua tida mmoori maisaivaa iya
mmiaiveera kiatee. 15 Gioonna kiaapuuya sirigaida varikiai ngieetaatama
iya tasipama sirigakiatee. Gioonna kiaapuuya ausa mmuaarareeda ratada
varikiai ngieetaatama iya tasipama rataatee. 16 Ngii seena mmuakiaayara
yaata utida mmuaakaraama mmuaavaugiataama iyara tuqinnaatee. Sa
ngiingiiiyara mannaka tida ta nnoonna vaidiyavee kiaa kiada variatee. Ta
mmanna vaidiyavee kiaa kiada inna aikioo mmanna vaidiiya tasipama
varida mmoori varaatee. Sa ngiingiiiyara yaata utida kiatee: Ta tinni
yoketaayavee, kiatee.

17 Fai gioonna kiaapu voovoono aataru maisaivaa ngii iinai teeda sa
irisai aataru maisaivaa inna iikiatee. Mmuakiaa gioonna kiaapuuya avu-
uyauvunu vai aataru yoketaiyauvaara yaata utida iyauvaa nnaasu iikia-
tee. 18Ngiengieenoo mmannammanna yoketaama variraivaa puaisa utida
teekio ausa nuufa tasipama varira aataruuvo kooyaa vainai gioonna kiaapu
mmuakiaaya tasipama itaama tirooma variatee. 19 Ni seena na ngiiiyara
mmuduuya ruauyaso, gioonna kiaapu vooya aataru maisaivaa ngii iikiai
teeda sa ngiingiiiyara yaata utida ngiengieenoo irisai maisaivaa iya mmi-
atee. Pikikio too fai Anutuuqo ariinoo iyara inna nnannateeno too irisai
maisaivaa iya mminaravai. Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno ivaara tinoo:
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Udaanga Anutuuqo tinoo: Maisa mmooriivaa irisaivaa mminaraivo inna
niinivai. Fai neenoo irisai maisaivaa iya mminaravaivee, tiivaivee. 20 Kua
fafaaraivo itaa kua tiivaara yaata utida aa kua aavaaraatama yaata utida
iikiatee. Kua fafaaraivo vainno tinoo: Fai i nnammutuaivo yeenna rainai
yeennaiyauvaa inna mmianee. I nnammutuaivo nnoori rainai nnooriivaa
inna mmianee. Fai a inna itaino ivo ausa mmuaararaivaa varoo mmamma
maisainaravaivee. Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai. 21 Aataru maisaivo
ngii yaatareevoora ooqoo kiatee. Aataru yoketaivaa iida aataru maisaivaa
yaatara kiaatee.

13
Ngiingii kieeta ngiiiyara diraiya avaiyauvaa safuuma rikiaatee

1 Mmuakiaa gioonna kiaapuuya ngiari kieeta iyara diraiya avaiyauvaa
rikiada iikiatee. Hama gioono tikiai iya kieetaya variaavai. Anutuuqoono
tikiai iya kieetaya variaavai. Ti kieeta makee variaiya Anutuuqoono
tikiai variaavai. Ivaara iya avaiyauvaa rikiada iikiatee. 2 Gioonna ki-
aapu voovoono ari kieetaiya avaiyauvaa hatokoo hama iyauvaa nnaasu
hatokaivai. Anutuuqo iya mmataama kiaikio vai aataruuvaatama ha-
tokaivai. Fai gioonna kiaapu voovoono itaama iino too kua pinaivo innaki
vainaravai. 3Yoketaammooriivaa iikiaiya hama ngiari kieetaiyara aatuuki-
aavai. Maisa mmooriivaa iikiaiya iyara aatuukiaavai. Ngia vaidi ngiiiyara
haitatuuraivaara aatuuraivaa ngii pikiaatainnee? Mo fai ngia yoketaa
mmooriivaa iikio too ivo ngiiiyara kua yoketaivaa tinai rikiada hama innara
aatuukiaaravai. 4Ngia yoketaama variateeraivaara ivo Anutuuqaammoori
vareera vaidivai varivai. Ivaara mmoori yoketaivaa iikiatee. Mo ngia
mmoorimaisaivaa iida innara aatuukiatee. Mmoorimaisaivaa irisaimmira
yaagueeqaivo kutaa tuanaa innasi vaivaara aatuukiatee. Ivo Anutuuqaa
mmoori vareera vaidivai varioo mmoori maisa iikiaiya Anutuuqaa nnan-
nateera irisaivaa iya mmiivai. 5 Ivaaraida ngiingii kieeta ngiiiyara diraiya
avaiyauvaa rikiaatee. Sa Anutuuqaa nnannateeraivo ngiiisi nninaraivaara
nnaasu yaata utida iya avaiyauvaa rikiaatee. Ngii yaata utira yoketaiyauvo
ngii giaa ngii miivaugiataama yaata utida iya avaiyauvaa rikiaatee.

6 Ii itaama vai aataru ivaara ngia takiisa sikauyauvaa yapaavai. Kieeta
vaidiiya gioonna kiaapuuyara iikiaa mmooriivaa Anutuuqoono iya mmuu-
vaa iikiaivaara ngia takiisa sikauyauvaa yapaavai. 7 Ivaaraida takiisa ari
vookara ari vookaraiyauvaa ngia iya mmiraiyauvaa safuuma iya mmiatee.
Ngii kieetaiya kiaivaugiataama safuumammiatee. Itaama iida iya kuaiyau-
vaa rikiada iya nnutuuyauvaa ngiau aapu yapaatee.

Ngiingii seenaiyarammuduuya rida iyara yoketaakiatee
8 Vaidi voovoono irisai ree kiaa mminnaivaa ngii mino too sa mman-

nammanna ngiiiki hokoba suai vakiaivee. Makee tinai irisaivaa mmiatee.
Ngiingiiiyara ngiingiiiyara mmuduuya rira aataru ivo inna mmuaa aataru-
vai nnaasu ngiiiki mmannammanna vakiaivee. Gioonna kiaapu voovoono
ari seenaiyara mmuduuya riraivoono Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaa
aikiooma iivai. 9Anutuuqaa mmaanna tuu kua vooyauvai vainno ataa kua
tunoo: A vaa nnaata vaati varaannaikua sammuara heera aataruuvaa iikia-
nee. Sa gioonna kiaapu voovai ruputino putuaivee. Sa ai seenaiya mmin-
naiyauvaa mmuara varaanee. Ai seenaiya mminnamminnaiyauvaa teeno
i varaatainai sa iyauvaa varaanaraivaara yaata utuanee, tuu kuaivaata vo
mmaanna tuu kuaiyauvaatama nuunama vai oyaivo ataama vainno tinoo:
A aiyarammuduuya ruannaneema ai seenaiyaraatamammuduuya ruanee,
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tiivai. 10 Gioonna kiaapu voovoono ari seenaiyara mmuduuya riraivoono
hama iyarammoorimaisaivaa iinaravai. Ivo itaamaari seenaiyarammudu-
uya riraivoono fai Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaki vau kua kaanaivaa
iinaravai.

11 Ngia variaa suaivaa arinaima teeda rikiaivaara itaama iikiatee. Ii
suai ivo hama vuru vaira suaivai. Ngiau diitada avu nnaasu teeda vaida
variaa suaivai. Tauraa tuanaa ta Yisuunnara kutaavaivee tuu suaivaki
Anutuuqo ti vitoo yoketaivau ti yapeeravai. Aanna makee ivo ti vitoo
yoketaivau yapaanaraivaa kaanaivo ti vainima vainoo. 12 Heenaivo kiisa
suai taikaanara iikio patairaivo aa nninoo. Ivaara nnikiai ta upisiivaara iira
maisa aataruuyauvaa pikiada suaivau Anutuuqaa rapira mminnaiyauvaa
uyu rau kiada yaagueeqama diaaravai. 13 Kooyaa suaivau varirayaama
nnikiai ta yoketaama variaaravee. Hama ta nuunaida varida kaayau is-
areera maisaivaa tasipama varida hama ta kapikarai nnooriivaa nneeda
kumimakama varida hama ta titi mmammaiyauvaara nnaasu yaata utida
sabi nuaira aataruuvaa iida hama ta vaidiiya avuuyauvunu tomedaivaa iida
ti mmamma maisainai variaaravai. Nnikiai ta hama buaaru tida rapida
varida hama ti seenaiya teeda kiaara: Teeta itaama variataavaivee, kiaa
ta iyara nnannataaravai. 14 Ngia sa itaama iirama kiada ngii Udaanga
YisuuKirisiinna yaagueeqaivaa varaatee. Ngiingiimmamma iira aataruuvo
ngii iikiatainaingiamminnamminnaamaisaiyauvaavaraaraivaara sayaata
utirama kiada pikiaatee.

14
Sa ngii seenaiyara yaata utida kiatee:
Maisama variaanoo, kiatee

1 Vaidi voovoono vaa ausa hanigia kioo muaraagama variivo ngia nuu-
nakiaivaki varinai teeda ngiingii ausa mmuduuyaiyauvaa inna mmida ivo
yaata utii kuaivaara sa airi kua tida ivaara inna yapara yaparaida innaki
kuaivaa yapaatee. 2Vaidi voovoono Anutuuqaara pinaama yaagueeqainno
kutaavaivee kiaa kioo ari vookara ari vookarai yeenna fayaiyauvaa sabi
nnaivai. Vaidi voovoono Anutuuqaara kutaavaivee kiaa kioo muaraagama
variivoonommanna yeennaiyauvaa nnaasu nnaivai. 3Vaidi ari vookara ari
vookarai yeenna fayaiyauvaa sabi nnaivoono sa vuai vaidiivo hama fayai
nnaivaara nniki rakammuaivee. Vaidi hama fayai nnaivoono sa vuai vaidi
ari vookara ari vookarai yeenna fayaiyauvaa nnaivaara too kiaivee: Inna a
mminnamminnaa maisaivaa varaannanoo, kiaivee. Vaa Anutuuqo innaata
maavee kiaa vitaivaara sa itaa kuakiaivee. 4Ari vo vaidivai ngiaammuauvai
varioo inna mmoori varaivaara a gioonoonna inna kiannanoo: A maisama
variannakuavee, kiannannee? Ari haitatuura vaidiivoono ivo yaaguee-
qama varioo muaraagama variivaa taivaivee. Ari Udaanga Yisuu Kirisiiva
aikiooma yaagueeqaivaa innammino too fai ivo yaagueeqama varinaravai.

5 Vaidi voovoono tinoo: Mmuaa suaivai inna pinaa suaivai mmuakiaa
suaiyauvaa yaataraivaivee, tikio vo vaidivoono tinoo: Mmuakiaa
suaiyauvai mmuaa karaiyauvaivee, tiivai. Ngia mmuakiaaya mmuaavai
mmuaavai ii aataru ivaitanaara ngii yaata utiraiyauvo yoketaivaaraata
maisaivaaraatama ngii giaa ngii miivaugiataama arinaima rikiada puaisa
utida iikiatee. 6 Vaidi voovoono mmuaa suaivaara pinaa suaivaivee tiivo
inna Udaanga Yisuunnara yaata utuoo itaa kua tiivai. Vaidi voovoono ari
vookara ari vookarai yeenna fayaiyauvaa nnaivo innaUdaanga Yisuunnara
yaata utuoo nnaivai. Ivo hama sabi nnaivai. Ivo Anutuuqaara kua
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yoketaivaa kiaa kioo nnaivai. Vaidi voovoono fayaiyauvaara ooqoo tiivo
inna Udaanga Yisuunnara yaata utuoo ooqoo tiivai. Ivoota Anutuuqaara
kua yoketaivaa tiivai.

7 Gioonna kiaapu voovoono ari variraivaara yaata utuoo hama ariiyara
nnaasu varivai. Hama ariiyara nnaasu putivai. 8 Fai ta variaaraivo
Udaanga Yisuu Kirisiinnara nnaasu variaaravai. Fai ta putuaaraivo innara
nnaasu putuaaravai. Ta variaarannee? Vara ta putuaarannee? Inna ta
Udaanga Yisuu Kirisiinna gioonna kiaapuyavee. 9 Ivaara gioonna kiaapu
variaiyaraata putuaiyaraatama iya Udaangavai varioo iyara haitatuuki-
aiveeraivaara Yisuu Kirisiiva putuoo keenaa diitoo variravai. 10Mo aaniira
a ai seenaivaaki kua pinaivaa yapa kiee maisa kuaivaa inna kiannannee?
Mo aaniira a ai seenaivaara nniki rakammuannannee? Fai ta mmuakiaaya
Anutuuqaa avuuvau kua pinaivaki dikio ivo ti yaparainaravai. 11 Ivaara
Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo:

Udaangaivo tunoo: Na variaukaira tida
mmuakiaa gioonna kiaapuuya
ni yuku oyaivaki toorivu yau harada
niiyara kooyaa kiaara:
Inna Anutuuqovee, kiaaravaivee, tiravai.

Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai.
12 Itaama vaino Anutuuqo ti yaparainara suaivaki ta mmuakiaaya titi

variraivaara fai inna kiaa kookieekiaaravee.
Sammoori maisaivaa iikiai ngii seenaiya ivaara haruruatee

13 Ivaaraida nnikiai titiiyara titiiyara yaata utida kiaara: Maisama vari-
aanoo, tiraivaa pikiaaravee. Ta ii aataru ivaa pikiada aa kua aavaara ta
iikiaaravee kiaa kiada iikiaaravai. Ti seena ausa hanigiai voovai haruruoo
mminnamminnaa maisaivaa vareevoora tida hama ta vo aataru voovai
iikiaaravee. 14 Ti Udaanga Yisuu Kirisiiva niiki varikiaira tiee na aa kua
aavaa arinaima rikiauvai. Hama yeenna fayai voovai ari mmaara haipavai
vaivai. Vaidi voovoono yaata utuoo tinara: Ii yeenna fayai ivo haipavaivee,
kiaa kioo ivaa nnoo fai mminnamminnaa maisaivaa varaanaravai. 15 Fai
a vo yeenna fayai voovai nnaivaara i seena ausa hanigiai voovoono ivaara
yaata utuoo haipa mminnaavaivee kiaa kioo ausa mmuaararaivaa varano
ivaara fai hama a innara mmuduuya riraivo aiki vainaravai. I seena
ausa hanigiaivaara Yisuu Kirisiiva putuuvaara yaata utuee sa yeenna fayai
vooyauvai nneeno rikioo ivo iyauvaara haruruoo koonnama variaivee.
16 Aataru voovaara a yaata utuee kiannanoo: Inna yoketaa aataruvaivee,
kiaa kiee iinai gioonna kiaapuuya koonnama yaata utida kiaara: Inna
maisa aataruvaivee, tivoora sa iikianee. 17Anutuuqo gioonna kiaapuuyara
diraivaki variaiya hama yeenna nnooriivaa nnaaraivaara variaavai. Iya
safuuma varida ausa nuufaivaa tasipama varida sirigaida hara kiada vari-
aaraivaara variaavai. Ii sirigaira aataru ivaa Mmannasa Yoketaivoono iya
mmiivai. 18Gioonna kiaapu voovoono Yisuu Kirisiinna aataruuvaa itaama
iivaara Anutuuqo innara tinara: Na inna tauko ni yoketainoo, tinai gioonna
kiaapuuyaata innara yoketaavaivee kiaaravai.

19 Ivaaraida nnikiai ta ausa nuufaira aataruuvaa purida titiiyara titi-
iyara tuqinnada varida yaagueeqama variaaravee. 20 Sa yeennaivaara
vo aataru vo aataruuyauvaa iikio ivaara Anutuuqo ii mmooriivo maisaki-
aivee. Mmuakiaa yeenna fayaiyauvaa vaidiiya nnaayauvaivee. Itaama
vainai ngia yeenna fayai voovai nneekio too gioonna kiaapu voovoono
ivaara haruruoo mminnamminnaa maisaivaa varanaraivo inna koonnai
aataruvai. 21 Ngii seena gioonna kiaapu vaa ausa hanigieera voovoono
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ngia iikiaivaara harurivoora sa fayaivaa nneeda sa vuainaivaa nneeda sa
vo aataru vo aataruuyauvaa iikiatee. Fai ngia hama itaama iiraida kati
varikio inna yoketaa aataruvai. 22 Ii aataru ngiengie iikiaa iyauvaara
ngia ngiingii yaatana rikiaa kuaivaa ngia mmuaavai mmuaavai ngiengie
nnaasu rikikio Anutuuqootama nnaasu rikiaivee. Vo aataru voovaara
gioonna kiaapu voovoono ari yaataivaudiri tinoo: Yoketaa aataruvaivee,
kiaa kioo hama ivaara ariiyara tinoo: Na maisama iikiaunoo, tiivaara
Anutuuqo innara yoketainoo. 23 Fai ivo ari nnai yeenna fayaivaara taara
yaata utino ivaa nnai suaivaki Anutuuqo irisai maisaivaammiraivo vainoo.
Ivo hama Anutuuqaara yaagueeqama kutaavaivee tiivaara Anutuuqo irisai
maisaivaa innamminaravai. GioonnakiaapuvoovoonohamaAnutuuqaara
kutaavaivee tirainno vo aataru voovai iivaara ivo iya mminnamminnaa
maisaivaa varaivai.

15
Sa ngiingiiiyara yaata utiraida ngii seenaiyara yaata utuatee

1 Ta yaagueeqama variaunnaiya hama titiiyara nnaasu yaata utiraida
ti seena muaraagama variaiya mmuaararaiyauvaa teeta varaaravee. 2 Ti
seena voovai yoketaama variaiveera ta mmuaavai mmuaavai innara yoke-
taama iikiokio fai ivo varia roo vioo vioo yaagueeqamavarinaravaivee. 3Mo
Yisuu Kirisiiva hama ariiyara yaata utuoo variravai. Ivaara Anutuuqaa kua
fafaaraivo vainno tinoo: Gioonna kiaapuuya Anutuuqaa rakanoo raaranoo
kiaa kuaiyauvo vaa niiyaa vaivaivee, tiivai. 4Ta Anutuuqaa kua fafaaraivaa
rikiada yoketaama variateeraivaara nnaaru vaidiiya Anutuuqaa kuaivaa
fafaara reeravai. Ta ii kua iyauvaa yaarida arinaima rikiada variaunnano
mmuaararaivo tiisi nnikiainnaata tayaagueeqamavarida ivaki vai kuaiyau-
vaara sirigaida varida kaanaivaara faannaida variateeraivaara vaidiiya
nnaaru Anutuuqaa kuaivaa fafaara reeravai. 5 Mmuaararaivo tiisi nniki-
ainnaata ta yaagueeqama variaunna aataruuvaata Anutuuqaa kuaivaara
ti yoketai aataruuvaatama oyaivo Anutuuqovee. Ivoono ngii tasipama
iinai ngia ngiingiiiyara ngiingiiiyara yoketaama yaata utida mmuaa ausa
mmuaa tinnivai varada Yisuu Kirisiiva ngii vita vitaivaugiataama varia-
teeraivaara na ngiiiyara yaaku varaunoo. 6Ngia mmuakiaaya mmuaavau-
giataama ti Udaanga Yisuu Kirisiinna Koonna Anutuuqaara kua yoketaivaa
kiateeraivaaraatama na ngiiiyara yaaku varaunoo.

Ngiari voopinnaiyaatammayaaya yoketaivaa rikiaaravai
7 Yisuu Kirisiiva ngiiiyara yoketainno ngii tuqinnaineema ngia ngiingii-

iyarangiingiiiyarayoketaida tuqinnaatee. Anutuuqaannutuuvongiauaapu
vakiaiveera itaama iikiatee. 8 Ivaara na ngii giaa ngii miaunoo. Anutu-
uqo kua kiaa teerama kiooyauvaa nnaaruaa vaidi Aaparahaamainna kiaa
mmuuvo kutaavai vainai kooyaa taateeraivaara Yisuu Kirisiiva Yutayaa
vaidiiya mmoori vareera vaidivai variravai. 9 Anutuuqo gioonna kiaa-
puuyara boo tiraivaara ngiari voopinnaiya Anutuuqaara kua yoketaivaa
kiateeraivaara ivo Yutayaiya mmoori vareera vaidivai variravai. Ivaara
Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno Anutuuqaara tinoo:

Ivaara na ngiari voopinnaiyaki nuaina
aiyara kua yoketaivaa tinaravai.
I nnutuuvo ngiau aapuuvaki vaivaara
na kuaru tinaravaivee.

10Anutuuqaa kua fafaaraivo itaa kua tioo vo kuavai tinoo:
Ngia ngiengie voopinnaiyaso,
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Anutuuqommataama kioo gioonna kiaapu
Yutayaiya tasipama sirigakiatee.

11Kua fafaaraivo itaa kua tioo kava vo kuavai tinoo:
Ngia voopinnaammuakiaaya
Udaanga Anutuuqaara kua yoketaivaa kiatee.
Mmuakiaa gioonna kiaapuuya
innara kua yoketaivaa kiatee.

12 Kua fafaaraivo itaa kua tikio kava ivaki Yisayaavaano tuu kua voovai
vainno tinoo:

Yesiinna oyaivakidiri
fai vaidi voovai diitaanaravai.
Ivo nnino too Anutuuqo inna tino too
ngiari voopinnaiyara dinaravai.
Iyara dinai teeda
ivo iya tuqinnaanaraivaara
faannaida variaaravaivee.

Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai.
13Ta yoketaamavariraivaara faannaira oyaivoAnutuuqovee. Ngia innara

kutaavaivee kiaivaara ivo ausa nuufaivaata sirigairaivaatama ngii aaki-
aiyauvakiyapanosuvuakuaiveeranangiiiyarayaakuvaraunoo. Mmannasa
Yoketaivoono ari yaagueeqaivaa ngii mino too ngia Anutuuqaara faan-
nairaivo ngii aakiaiyauvaki vakia roo vioo vioo pinaavai vakiaiveera na
ngiiiyara yaaku varaunoo.

Pauruuso hama aatuurama kioo kuaivaa
yaagueeqama iya kiaammiravai

14 Ni seenayaso, vaa na aikiooma ngiiiyara yaata utuee rikiauvai. Ngia
yoketaama variaavo yoketaa aataruuvo ngiiiki suvuaikio yaata tinni yoke-
taivootama ngiiiki suvuainno vaikiai ngiengieenoo aikiooma ngiingii vita
vitaakiaavai. 15-16 Itaama vaikiainnaata hama na aatuurama kiee aa
yanaa aavaki vaa ngia rikiaa kuaiyauvaa kava ngia rikiaateeraivaara na
yaagueeqama vo kua vooyauvaara ngii giaa ngii miaunoo. Anutuuqo ni-
iyara yoketaama yaata utuoo ni mmataama kiooduu na Yisuu Kirisiinna
mmoori vareera vaidivai variee ngiari voopinnaiyara mmoori varoovaara
hama na aatuurama kiee vo kua vooyauvaatama na ngii giaa ngii mi-
aunoo. Nnaaru vaidiiya Anutuuqaani puara sipisiipaiyauvaa hudooduu
inna yoketauneema ngiari voopinnaiya ausa hanigiakio Anutuuqo iyara
inna yoketaakiaiveeraivaara na iyara mmoori varee mmayaaya yoketaivaa
iya kiaa mmiauvai. Mmannasa Yoketaivo iya aakiaiyauvaki variivaara iya
Anutuuqaaniya variaavai. 17 Itaama vaikio Yisuu Kirisiiva niiki variivaara
na Anutuuqaa mmooriivaa varee niniiyara mannaka tinee tiee aikiooma
nini mannaka tinaravai. 18 Hama giaa yaagueeqavaura na mmoori varee
variee ivaara ngii giaa ngii miee variaunoo. Yisuu Kirisiiva niiki varikiai
na ngiari voopinnaiya kuaivaa kiaa mmiee mmooriivaa iikiaukai iya Anu-
tuuqaa kuaivaa rikiada iikiaavai. 19Na nuaina variee iya yoosinnaiyauvaki
Anutuuqaa mmoori ari vookara ari vookarauyauvaa iikiaaduu Mmannasa
Yoketaivaa yaagueeqaivo kooyaa vauduu iya Anutuuqaa kuaivaa rikiada
iiravai. Na itaama iina Yerusareema pikiee viee variee mmayaayaivaa kiaa
mmiaaree viee viee mmata Irurikii ivaki oro Yisuu Kirisiinna mmayaaya
yoketaivaa eeyaara kiaa kookieema kieeravai. 20 Hama Yisuu Kirisiinna
nnutuuvaa rikieeraiyasi na viee mmayaaya yoketaivaa iya kiaa mmi-
naraivaara na mmannammanna ivaara yaata utuauko ni yoketainoo. Vaidi
voovoono vaa toosa hara iya kiaa mmikiai na kava iya kiaa mmivoora na
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hama rikieeraiyasi kuanaraivaara ni yoketainoo. 21 Ivaara Anutuuqaa kua
fafaaraivo vainno tinoo:

Hama vooyaano innara iya kiaammiraiya
fai inna taaravai.
Hama inna kuaivaa rikiaiya
fai arinaima rikiaaravaivee.

Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai.
Pauruuso yoosinna Rooma kuanara iiravai

22 Na airineetu ngiiisi kuanaree kiaa iikiaaduu hama Yisuu Kirisiinna
mmayaayaivaa rikiaiyasi kuanara mmooriivoono ni atau ruduu hama na
ngiiisi viravai. 23Aannamakeeaammata aayauvaki nimmooriivo taikaikiai
na airi nuanu ngiiisi kuanaree kiaivaara na ngiiisi kuanara iina variee
faannakiauvai. 24 Na mmata Sipaniaa kuanaree kiau suaivaki fai na kati
viee aataruyaa ngii tee kuanara iikiaunoo. Fai na ngiiisi viee kiisa suai
ngii tasipama yoketaama varinai ngia niiyara tuqinnada ni titakiai na
aikiooma Sipaniaa kuanaravai. 25 Aanna makee na Yerusareema viee
Anutuuqaa gioonna kiaapuuya ivaki variaiyani sikauyauvaatama varee
kuanaravai. 26Maketoniaa variaa ausa hanigieeraiyaata Akaiya variaa ausa
hanigieeraiyaatama kua yeena rau kiada sikauyauvaa Anutuuqaa gioonna
kiaapuYerusareemavaruuyahamamminnamminnaatauyani kati yapeera-
vai. 27Ngiariinoo ivaara itaama kua yeena rau kiada iiravai. Itaama vaikiai
iya hama mminnaataiya tuqinnaara aataruuvo ngiariiki vaivai. Yutayaiya
Anutuuqaa kua mmayaayaivaa ngiari voopinnaiyaatama kiaa mmiaivaara
ngiari voopinnaiya ngiari mmatayaa diaa mminnaiyauvaa irisai Yutayaiya
mmiaaraivo inna yoketaa aataruvai. 28 Na aa mmoori aavaa iima taika
kiee sikauyauvaa iyani yapaidaa varee iyammi kiee na Yerusareema pikiee
Sipaniaa kuanara viee fai aataruyaa na ngii taanaravai. 29Vaa na rikiauvai.
Fai na ngiiisi viee hama na kati kuanaravai. Yisuu Kirisiiva niiyara inna
yoketaikio inna yaagueeqaivo ni suvuaikiai na ngiiisi kuanaravai.

30 Ni seenayaso, ngia yaaku vareera suaivaki ni tasipama mmuaavau-
giataama niiyara yaagueeqama Anutuuqaata kua kiateeraivaara na
yaagueeqama ngii giaa ngii miaunoo. Ti Udaanga Yisuu Kirisiiva
ti tasipaivaaraatama Mmannasa Yoketaivo ti tasipaikiai ta gioonna
kiaapuuyara mmuduuya ruaunnaivaaraatama na yaagueeqama ngii
giaa ngii miaunoo. 31 Na Yutayaa yoosinnaiyauvaki vinai hama ausa
hanigieeraiya ni mmaara iikiainnaata na kati kuanaraivaara yaaku
varaatee. Yerusareema variaa ausa hanigieeraiyani na sikauyauvaa varee
iyamminai teeda iya ngiari ausaiyauvaa ni mida aikioovaivee kiaaraivaara
yaaku varaatee. 32 Iya itaama iikiai Anutuuqo yaata utiivaugiataama na
iya pikiee sirigama ree ngiiisi vinai teeda ngia yoketaama ni tasipama
varikiai na ngii tasipama sirigainaraivaara yaaku varaatee. 33 Anutuuqo
ausa nuufaivaammiraivoono ngii tasipama variaiveera na yaata utuaunoo.
Kua kutaa.

16
Pauruuso ari seenaiyara yaata utuoo boo tiravai

1 Ti seena gioonna voovai nnutuuvo Piibiinnara na ngii giaa ngii mi-
aunoo. Ivo Segeriaa yoosinnaivaki variaa vaa ausa hanigiada Anutuuqaara
nuunakiaiya tasipama varioo Anutuuqaa mmoori varaivai. 2 Udaanga
Yisuu Kirisiiva innaki variivaara Anutuuqaa gioonna kiaapuuya iikiaa-
neema innara iida tuqinnaatee. Ivo kaayau gioonna kiaapuuya tuqinnoo
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niiyaraatama tuqinnaivaara fai ivo ngiiiyara mmoori varano rikioo inna
mmuaararanai inna tasipama iikiatee.

3 Ni tasipama Yisuu Kirisiinna mmoori vareera gioonna kiaapuuvaitana
nnutuuvaitana PirisikauyaAkuiraayara na yaata utuee boo kiaunoo. Ivaara
ivaitana kiaa mmiatee. 4 Ivaitana hama ngiari mmammaivaitanaara yaata
utiraida niiyara pinaama yaata utuaivaara ivaitana putida fanniima ki-
aavai. Ivaitanaara pinaama ni yoketainoo. Hama nene nnaasu ivaitanaara
kua yoketaivaa kiauvai. Ngiari voopinnaa vaa ausa hanigieeraiyaatama
ivaitanaara kua yoketaivaa kiaavai. 5 Vaa ausa hanigieeraiya ivaitana
nnauvaki Anutuuqaara nuunakiaiyaraatama na yaata utuee boo kiaunoo.
Ivaara iya kiaammiatee.
Ni seena vaidi na innara mmuduuya ruauvaa nnutuuvo Epainitiinnara

na yaata utuee boo kiaunoo. Ivaara inna kiaa mmiatee. Ivannaadee
Asiaa mmataivaki Yisuu Kirisiinnara toosa hara kutaavaivee tiravai. 6 Na
Mariaannara yaata utuee boo kiaunoo. Ivaara inna kiaa mmiatee. Ivo
ngiiiyara pinaama mmoori vareeravaivee. 7 Adaronikiiya Yuniiyara na
yaata utuee boo kiaunoo. Ivaara ivaitana kiaa mmiatee. Ivaitana ni
seenaYutayaa vaidivaitanani tasipamaoovi nnauvaki hara kiada variravai.
Ivaitanannaadeeni tauraangiari ausaivaitanahanigiada YisuuKirisiinnara
kutaavaivee tiravai. Vaa kua varada nuaira vaidiiya ivaitana arinaima
tooduu vaidi nnoonnavaitana variravai.

8Abiriataannara na yaata utuee boo kiaunoo. Ivaara inna kiaa mmiatee.
Udaanga Yisuu Kirisiiva innaki variivaara na innara pinaama mmuduuya
ruaunoo. 9 Ti tasipama Yisuu Kirisiinna mmoori vareera vaidivai Uru-
paanaara na yaata utuee boo kiaunoo. Ivaara inna kiaa mmiatee. Ni
seena na innara mmuduuya ruau vaidivai Setekiinnara na yaata utuee
boo kiaunoo. Ivaara inna kiaa mmiatee. 10 Apereennara na yaata utuee
boo kiaunoo. Ivaara inna kiaa mmiatee. Mmuaararaivo innasi vauvaa
ivo yaataroo Yisuu Kirisiinnara yaagueeqama duuvo kooyaa vaivaivee.
Arisoburuunnannauvakiharakiadavariaiyaranayaatautueebookiaunoo.
Ivaara iya kiaa mmiatee. 11Ni seena Yutayaa vaidi Herotioonaara na yaata
utuee boo kiaunoo. Ivaara inna kiaa mmiatee. Narasisiinna nnauvaki
variaa vaa ausahanigieeraiyarana yaata utuee boo kiaunoo. Ivaara iya kiaa
mmiatee.

12Udaanga Yisuu Kirisiiva Turupainaya Turupoosayaki varikiai ivaitana
inna mmoori varaivaara na ivaitanaara yaata utuee boo kiaunoo. Ivaara
ivaitana kiaa mmiatee. Ti seena gioonna voovai ta innara mmuduuya ru-
aunnaivaa nnutuuvo Peresiinnara na yaata utuee boo kiaunoo. Ivaara inna
kiaa mmiatee. Vaa ivo ti Udaanga Yisuu Kirisiinna mmooriivaa yaaguee-
qama kioo iivaivee. 13Udaanga Yisuu Kirisiinna mmooriivaa yaagueeqama
iira vaidi Rupuunnaraata inna kaano niiyara ni maapuvee kiaa tuqin-
noovaaraatama na yaata utuee boo kiaunoo. Ivaara ivaitana kiaa mmiatee.
14AsukiritiivaPerekoovaHeremeevaPatoropaavaHeremaavainnaraata iya
tasipama variaa vaa ausa hanigiaiyaraatama na yaata utuee boo kiaunoo.
Ivaara iya kiaa mmiatee. 15 Pirorokaaso Yuriaava Neriaavainnaraata Ner-
iaanna nnunnaivaaraatama Oribaannaata Anutuuqaa gioonna kiaapuuya
iya tasipama variaiyaraatama na yaata utuee boo kiaunoo. Ivaara iya kiaa
mmiatee.

16 Ngiingii teeda ngiingii teeda kiai suaivaki ngiingiiiyara ngiingiiiyara
yoketaida yaaku rumisiatee. Yisuu Kirisiinnara vaa ausa hanigieeraiya vo
yoosinna vo yoosinna Anutuuqaara nuunakiaiya ngiiiyara yaata utida boo
kiaavai.
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Pauruuso nnaagiai tuanaa kuaivaa
iya kiaammiravai

17Ni seenayaso, na yaagueeqamakua tiee ngii giaa ngiimiaunoo. Gioonna
kiaapu vooya ngii nuuna aakiaivaki vo yaata utiravai yaata utuduu vooy-
aano ngiari voovaugiataama yaata utiravai. Iya itaama iikiai ngia koon-
namavarivoora tuqinnama iyahaitatuukiatee. VaaYisuunnarakutaavaivee
kiaiyaata iya itaa kua kiaani airi yaata utuaavai. Neeta ni seenaiyaatama
ngii giaa ngii miaanna kua vooyauvaara iya ooqoo kiaavai. Sa iya kuaivaa
rikiaatee. Ngiingii yaatu pikiaatee. 18 Itaama iikiaiya hama Udaanga
Yisuu Kirisiinnara mmoori varaavai. Iya ngiari mmammaiyauvo iya iiki-
ataivaara yaata utida mmoori varaavai. Iya yamaa kua yamaa kua kiaa
rada memeyayaa vakia rada unnakua unnakua kiaani teeda vueennakiaa
gioonna kiaapuuya rikiada kutaavaivee kiaavai. 19 Ngia mmayaaya yoke-
taivaa rikiada Yisuunna mmooriivaa yaagueeqama iida variaani ivaara
mmuakiaa gioonna kiaapuuya rikiaivaara na ngiiiyara pinaama sirigaki-
aunoo. Ngia yoketaa aataruuyauvaara tinni yoketaiyauvaa varada maisa
aataruuyauvaara yaata vueennakiateeraivaara na ngiiiyara yaata utuauko
inna yoketaivai. 20 Anutuuqo ausa nuufaivaa mmiraivoono fai kiisa suai
Sataangaa raa raputu kinai ngia innayaa nookiaaravai.
Ti Udaanga Yisuu Kirisiiva kati gioonna kiaapuuyara yoketaama yaata

utiraivo ngii tasipama vakiaivee.
21 Ni tasipama mmoori vareera vaidi Timotiivaata ngiiiyara yaata

utuoo boo tiivai. Rukiiva Yasoono Sosipataraavainna ni seena vaidi Yu-
tayaiyaatama ngiiiyara yaata utida boo kiaavai.

22 Pauruuso ni tikiai na Teretiivaano aa yanaa aavaa rauvoono ta
mmuaakaraama ausa hanigiaunnaivaara neetama ngiiiyara yaata utuee
boo kiaunoo.

23 Aavakinnaa gioonna kiaapu vaa ausa hanigiaiya Gaiyaasaa nnauvaki
Anutuuqaara nuunakiaavai. Ivoono niiyaraata iyaraatama tuqinnaivoono
ngiiiyara yaata utuoo boo tiivai. Aa yoosinna aavakinnaaya sikauyauvaa
haitatuura vaidi Erasataavaata ti seena vaidi Kuarataavaatama ngiiiyara
yaata utida boo kiaavai. 24 (Ti Udaanga Yisuu Kirisiiva kati gioonna kiaapu-
uyara yoketaama yaata utiraivo mmuakiaaya ngii tasipama vakiaivee. Kua
kutaa.)

Nnaagiai tuanaa Pauruuso Anutuuqaara kua
yoketaivaa tuoo yaaku vareeravai

25Anutuuqaa nnutuuvaa ta ngiau aapu yapaaravee. Na Yisuu Kirisiinna
mmayaaya yoketaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmiee variaunoo. Ngia ii
kua ivaa rikiada ivaara kutaavaivee kiaa kiada yaagueeqama diaaraivaara
Anutuuqo yaagueeqaivaa aikiooma ngii minaravai. Nnaaru hokoba suai
ii mmayaaya ivo hataumaki vauvo aanna makee kooyaa vaivaa ngia riki-
ada ivaara kutaavaivee kiaa kiada yaagueeqama diaaraivaara Anutuuqo
yaagueeqaivaa aikiooma ngii minaravai. 26 Forofetaiya fafaara roovaudiri
aanna makee ii kua kutaa ivo kooyaa vainoo. Mmuakiaaya ii kua ivaa
rikiada ivaara kutaavaivee kiaa iikiaaraivaara Anutuuqo tupatupaa vari-
raivoono tikiai mmuakiaammatavau variaiya rikiaavai.

27 Anutuuqo ari mmuaavoono nnaasu tinni yoketaa ari vookaraivaa
varaivai. Yisuu Kirisiiva uuvaara ta mmuakiaa gioonna kiaapuuya Anutu-
uqaa nnutuuvaa tupatupaa ngiau aapu yapaaravaivee. Kua kutaa.
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Pauruusoono aa tauraa yanaa aavaa
Koridii varuuyani reeravai

Pauruusoono aa tauraa yanaa aavaa gioonna kiaapu vaa ausa hanigiooya
Koridii varuuyani fafaara reeravai. Ivo aa yanaa aavaa roo gioonna kiaapu-
uya koonnama Yisuunnara nuunauyauvaki uuvaara ivo reeravai. Mo Pauru-
uso ariinoo Yisuunnara nuunaira aataru mmooriivaa iyasi uuvaara gioonna
kiaapuuya itaama uuduu ivo aa yanaa aavaa reeravai. Koridii yoosinnaivo
pinaa yoosinna tuanaavai vauduu kaayau gioonna kiaapuuya vo mmata vo
mmataiyauvakidiri numa ivaki variravai.
Aa yanaa aavaki vai kuaivo ataama vaivai. Pauruusaaki pinaa ausa

mmuaarareeraivo vauvaa oyaivo kaayakaayau kuaiyauvoota sabi heera
aataruuvootama vaa ausa hanigioo gioonna kiaapuuyaki vairavai. Itaama
vauduu kaayau yaparairaiyauvo nnaata vaati vareera aataruuyauvaara
iya yaata utiraiyauvaki vauduu vaa ausa hanigiooya ngiari nuunaiyauvaki
uuvaaraatama Mmannasa Yoketaivo kati iya mmuu aataruuyauvaaraatama
putuaiya kava diitaara aataruuvaaraatama tuuvaara Pauruuso tunoo:
Mmuakiaa yaparaira iyauvaa fai mmayaaya yoketaivoono kooyaa
irisaiyauvaa tinaravaivee. Pauruuso tinni ruaa vaidiivoono itaa kua tiravai.

1 Na Pauruusoono aa kua aavaa kiauko ni seena vaidi voovoono ngiiini
fafaarainoo. Anutuuqoono ari yaata utiivaugiataamanimmataama kiaikiai
na Yisuu Kirisiinna kuaivaa varee nuaira aposoroo vaidivai variaunoo. Ti
seena vaidi Sosoteenoono ni tasipama varikiai na aa kua aavaa kiauko vaidi
voovoono ngiiini fafaarainoo.

2 Ngia vaa ausa hanigieera gioonna kiaapu Koridii variaiya Yisuu Kirisi-
iva ngiiiki variivaara ngia Anutuuqaa gioonna kiaapuya variaanoo. Vaa
Anutuuqoono ngii maavee tikiai ngia inna gioonna kiaapuya variaanoo.
Ngieetama mmuakiaa yoosinnaiyauvaki variaa gioonna kiaapu mmuaki-
aaya ti Udaanga Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee kiaiya Anutuuqaa gioonna
kiaapuya variaanoo. Iya Udaanga Yisuu Kirisiiva ngiiita tiita ti Udaangavai
varinoo.

3 Ti Napoova Anutuuqoota Udaanga Yisuu Kirisiivaatama kati ngiiiyara
yoketaama yaata utida ngiari ausa nuufaivaitana ngii mida nnaasu varia-
teeraivaara na yaata utuaunoo.

Yisuu Kirisiiva ngiiiki variivaara ngia yoketaama variaanoo
4Ngia ausa hanigieera suaivaki Yisuu Kirisiiva ngiiiki variivaara Anutu-

uqo kati ngiiiyara yoketaama yaata utivai. Ivo itaama iivaara na make-
makee innaata kua tiee ngiiiyara yoketaayavee kiaunoo. 5 Yisuu Kirisi-
iva ngiiiki varikiai ngia inna yaagueeqa ari vookaraivaura variaivaara
mmuakiaa tinni yoketaiyauvo ngiiiki vaikiai ngia ivaara kiaa kookieeda
variaanoo. 6-7 Ti Udaanga Yisuu Kirisiiva kooyaa tiinaraivaara ngia faan-
naida variaanoo. Ngia itaama variaa suaivaki Yisuu Kirisiinna mmayaaya
yoketaivo yaagueeqama ngii aakiaana vaivaara Mmannasa Yoketaivoono
yoketaa aataruuyauvaa kati ti mmiiyauvaara hama ngia buaakiaanoo. Vaa
ii aataru iyauvo ngiiisi vainoo. 8 Ti Udaanga Yisuu Kirisiiva ti yaparaira
suaivaki sa mminnamminnaa maisa vooguta ngiiiki vakiaiveeraivaara ivo
mmuakiaa suai yaagueeqama ngii utua roo vioo vioo ngia taikeera suaivaki
fai ivommannammanna ngii utinaravai. 9Ngia AnutuuqaaMmaapuuvaa ti
Udaanga Yisuu Kirisiinna tasipama yoketaama variateeraivaara ivo ariinoo
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ngii maavee tiravai. Ngii maavee tuuvoono hama ngii pikieerainno fai
mmannammanna ngii utinaravai.

Ausa hanigiaiyammuaavau variateeraivaara Pauruuso tiravai
10 Ni seenayaso, na ti Udaanga Yisuunna mmoori varauvoonora tiee na

yamayamaa kuaivaa ngii giaa ngii miaunoo. Ngia mmuakiaaya mmuaa
yaata mmuaa tinnivai varada mmuaa kuavai kiatee. Sa ngiiikidiri vooya
vo yaata vo yaataivaa utida voovau varikiai vooya voovau variatee. Ngia
mmuaavaugiataama mmuaa ausa mmuaa tinnivai varada ngia iikiaaree
kiaaaataruuvaarammuaavaugiataamayaatautida iikiatee. 11Ni seenayaso,
gioonnaivaa nnutuuvo Koroqiinna nnauvaki variaiya ngia iikiaa kuaivaa
vaa kooyaa ni giaa ni miaani na rikiauvai. Ngiiikidiri vooyaano ngiariiki
ngiariiki buaaru kiaivo vainoo. 12Na itaa kua kiau kua ivaa oyaivo ataama
vainoo. Ngiammuaavai mmuaavai ari vo yaata vo yaataivaa utida kiaanoo.
Voovoono tinoo: Na Pauruusaa vaidivai variaunoo, tikio voovoono tinoo:
Na Aporoonna vaidivai variaunoo, tikio voovoono tinoo: Na Petoroosaa
vaidivai variaunoo, tikio voovoono tinoo: Na Yisuu Kirisiinna vaidivai
variaunoo, tiivai. 13 Mo ngia dataama yaata utidaida kiaannee? Yisuu
Kirisiiva hapaunno airi vaidivainno variinnee? Ai hameetavee. Vo na
Pauruusoonoona ngiiiyara yatari sagaivau putuaannee? Ai hameetavee.
Vo ngia Pauruusaa ni gioonna kiaapuya varuduuda iya nnooriivaa ngii
apuunnee? Ai hameetavee. 14Hama na vooya vooya nnoori apuaivaara na
rikiauko ni yoketainoo. Na taaravaitana Kirisipiiya Gaiya nnaasu nnoori
apiravaivee. 15 Gioonna kiaapu voovoono ngiiiyara tinara: Pauruusaa
gioonna kiaapuya varuduuda iya nnooriivaa ngii apiravaivee, tivoora hama
na vooyaata nnoori apiravai. 16 O vaa na Sitipaanaata inna nnauki varu-
uyaatama nnoori apiravaivee. Na vooyaata vaa nnoori apiravainnee? Vara
hamanannoori apiravainnee? Vaana vueennamakiaunoo. 17Hamannoori
apuaneeraivaara Yisuu Kirisiiva ni titeeravai. Ari mmayaaya yoketaivaa
gioonna kiaapuuya kiaa mmianeeraivaara ni titeeravai. Yisuu Kirisiiva
yatari sagaivau putuu kuaivo kuminayaa vaivoora hama na vaidi tinni
ruaiya ari vookaraama tiraivaugiataama mmayaaya yoketaivaa ngii giaa
ngii miauvai. Nammanna vaidivoono ngii giaa ngii miauvai.

Anutuuqaa yaagueeqaivoota tinniivootama Yisuunnaki vaivai
18 Yisuu Kirisiiva yatari sagaivau putuu kuaivaara ikiana kuaaraiyaano

ivaara kiaanoo: Sabi kuavaivee, kiaavai. Anutuuqo ari yaagueeqaivaadiri ti
vitoo yoketaivau yapa kiaikiai variaunnaiya yapooma ta mmannammanna
variaaraiyaano ivaara kiaunnanoo: Anutuuqaa yaagueeqa tuanaavaivee,
kiaunnavai. 19 Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno Anutuuqo tuu
kuaivaa tinoo:

Tinni ruaiya tinniiyauvunu
kua yoketaiyauvo vaiyauvaa
fai na rugaanaravai.
Yanaa teeraiya kua arinaima rikiaiyauvaa
na tino too kuminayaa vainaravaivee.

20 Kua fafaaraivoono itaa kua tiivaara mo tinni ruaiya deevakiida vari-
aannee? Mo yanaa taiya deevakiida variaannee? Aa mmata aavau varida
ngiari yaatara ngiari yaatarama kua kiaiya deevakiida variaannee? Iya
hameetavariaavai. Tinni ruaiyammannammatayaadiaakuaiyauvo iya tin-
niiyauvunuvaiyauvommannakuminakuayauvai vaivaaravaaAnutuuqo ti
vitaivaivee.
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21 Anutuuqo tinni vairaivoono tuduu vaidiiya ngiari tinniiyauvakidiri
hama yopeema inna teeda rikiaaraivootairavai. Itaama vauvaara Anutu-
uqaara kutaavaivee tiraiya ivo iya vitoo yoketaivau yapoo aataruuvaara
inna yoketauduu kooyaa yapeeravai. Mmayaaya yoketaivaara vooya un-
nakuavaivee kiaa mmayaayaivaa ta vooya kiaa mmiaunnani rikiada ku-
taavaivee kiaiya Anutuuqo iya vitoo yoketaivau yapaivai. 22 Yutayaa
gioonna kiaapuuya Anutuuqaa mmoori ari vookara ari vookaraivaa ti
taataikiai taaravaivee kiaavai. Ereengaa gioonna kiaapuuya tinni yoke-
taivaa varaaraivaara kiaavai. 23Mo teenoo Yisuu Kirisiiva yatari sagaivau
putuu kuaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmiaunnanoo. Ii mmayaaya yoke-
taivaara Yutayaiya kiaanoo: Ti mmamma maisai kuavaivee, kiaani Ereen-
gaiya ivaara kiaanoo: Sabi kuavaivee, kiaavai. 24 Anutuuqo iya maavee
tira gioonna kiaapu Yutayaiyaata Ereengaiyaatama ii mmayaaya ivaara iya
kiaanoo: Yisuu Kirisiiva inna Anutuuqaa yaagueeqaivovee. Ivoono inna
Anutuuqaa tinni yoketaivovee, kiaavai. 25 Anutuuqaara kumimakavaivee
kiaivo tinni yoketaavai vainno vaidiiya tinniiyauvaa yaataraivai. Anu-
tuuqaara muaraagavaivee kiaivo yaagueeqavai vainno vaidiiya yaaguee-
qaivaa yaataraivai.

26Ni seenayaso, Anutuuqo ngiimaavee tuu suaivaki ngii variraivo datain-
nee? Mmatayaa diaiya ngii taani ngia patakiangioono tinni yoketaa ru-
aaya variaani patakiangioono yaagueeqa kieetaya variaani patakiangioono
ngiari kieeta udaangaivaa oyaivakidiri diitaavai. 27 Gioonna kiaapu tinni
vairaiya mmammamaisakiateeraivaara gioonna kiaapu mmatayaiya iyara
tinni kumimakayavee kiaiya Anutuuqo iya mmataama kiaivai. Gioonna
kiaapu yaagueeqama variaiya mmamma maisakiateeraivaara Anutuuqo
iya muaraagayavee kiaiya mmataama kiaivai. 28Mmatayaa diaa gioonna
kiaapuuya yaata utida kiaanoo: Yoketaavaivee, kiaivo taikaiveeraivaara
iya maisayavee kiaa kumina hama ngii nnutuaatainoo kiaiya Anutuuqo
mmataama kiaivai. 29 Sa gioonna kiaapu voovoono Anutuuqaa avuuvau
ariiyaramannaka kiaiveeraivaara ivo ivaara itaama iivai. Ii kua ivaa oyaivo
ataama vainoo. 30Anutuuqoono tikio Yisuu Kirisiiva ngiiiki variivaara ngia
karaasaya variaavai. Anutuuqoono tikio Yisuu Kirisiinna tinni yoketaivo
tiiki vaikiai ta tinni yoketaivaa varaunnavai. Yisuu Kirisiiva putuuvaara ta
Anutuuqaa avuuvau safuuma varida inna gioonna kiaapu tuanaaya vari-
aunnano Yisuuva ari kiauvaadiri ti mminnamminnaa maisaiyauvaa ruga
kiaikiai ta kati mmamma dummukiara variaunnavai. 31 Ivaara Anutuuqaa
kua fafaaraivo vainno tinoo: Gioonna kiaapu voovoono ariiyara mannaka
tinaree kiaa sa ariiyara mannaka kiaivee. Udaanga Anutuuqaara nnaasu
mannaka kiaivee, tiivai.

2
Yisuu Kirisiiva yatari sagaivau putuuvaara Pauruuso tiravai

1 Ni seenayaso, na ngiiisi kuaa suaivaki Anutuuqaa kua mmayaayaivaa
na ngii kiaa kookieena ngii giaa ngii minaree kiaa hama na vaidi tinni
vairaivaanikaraama mmuaararoo kuaivaa hama ngia rikiaivaa ngii giaa
ngii miravai. 2 Na ngiiisi variaa suaivaki vaa na yaata utuee teerama
kiaivaugiataama nnaasu yaata utiravai. Hama na vo mminnaavaara yaata
utirama kiee Yisuu Kirisiinnaraata ivo yatari sagaivau putuuvaaraatama
nnaasu yaata utiravai. 3 Na ngiiisi kuaa suaivaki na muaraagaina
kaayauma aatuuna biribiriiravai. 4Na biribiriina hama nini kuaivaata nini
mmayaayaivaatama vaidi tinni vauvaanikaraama yaagueeqama ngii giaa
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ngii miravai. Hameetavee. Anutuuqaa Mmannasaivoono yaagueeqaivaa
ni muduu na ngii giaa ngii miaaduu oyaivo kooyaa vauduu ngia arinaima
rikieeravai. 5 Ngia Anutuuqaara kutaavaivee kiaivo hama vaidiiya tinni-
iyauvunudiri vairainno Anutuuqaa yaagueeqaivaura vakiaiveeraivaara na
itaama ngii giaa ngii miravai.

AnutuuqaaMmannasaivo tinni yoketaivaa

ti mmivaivee
6 Gioonna kiaapu Anutuuqaa kuaivaa rikiadada koovayakiaiya ti tinniki

vai kuaivaa ta iyakiaammiaunnavai. Hamammatayaadiaiyasidiri ii tinniki
vai kua ivaa ta varada iya kiaa mmiaunnavai. Mmatayaayara diraiya-
sidiri hama ta ivaa varada iya kiaa mmiaunnavai. Mmatayaayara diraiya
yaagueeqaivo fai taikaanaravai. 7Hama ta itaama iya kiaa mmirama kiada
Anutuuqaa tinniki vai kuaivo hataumaki vaivaa iya kiaa mmiaunnavai.
Hama ngiau mmataivaa uu suaivaki ta yoketaama inna tasipama varia-
teeraivaara Anutuuqo ii kua hataumaki vau kua ivaa mmuaanaa tiiyara
mmataama kioo tiravai. 8 Aa mmata aavau diaa gioonna kiaapuuyara
duuyaano hama Anutuuqaa tinniki vau kuaivaa rikieeravai. Iya ii kua ivaa
vaa rikiotiri. Hama iya Udaanga Yisuu Kirisiiva Anutuuqaa yaagueeqa ari
vookaraivaa varoovaa yatari sagaivau hootirivee. 9 Ivaara Anutuuqaa kua
fafaaraivo vainno tinoo:

Hama avuuvaadiri teeda
hama yaataivaadiri rikieera aataruuvaatama
hama vaidiiya ivaara yaata utida kiaanoo:
Fai vainaravaivee, kiaa aataruuvaatama
Anutuuqaarammuduuya riraiyara
ivo iyara ivaa teerama kieeravaivee.

Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai. 10 Ii kua ivo hataumaki vauvaa
Anutuuqoono tuduu Mmannasa Yoketaivoono kooyaa ti kiaa ti mmira-
vai. Mmannasa Yoketaivoono mmuakiaa kua mmoori aataruuvaa ari-
naima taivai. Anutuuqaa aakiaa tuanaivaki ari yaata utiraivo hataumaki
vaivaatama vaa taivai. 11 Gioonna kiaapu mmatayaa diaivo ari yaata utii
kuaivaa ari mmannasaivoono nnaasu rikiaivai. Hama voovootama riki-
aivai. Mmuaikaraama Anutuuqo yaata utii kuaivaa ari Mmannasaivoono
nnaasu rikiaivai. 12Hama tammata aavaudiaammannasavai varaunnavai.
Anutuuqokati tiiyarayoketaamayaatautuookati tiiyara iivaara taarinaima
rikiaateeraivaara ivoono Mmannasaivaa titaa kiooduu tuuvaa ta varaun-
navai.

13 Ivaaraida gioonna kiaapu vaa Anutuuqaa Mmannasa Yoketaivaa
varaiya ta Anutuuqaa kua kutaivaa iya kiaa mmira suaivaki hama ta vaidi-
iya ngiari tinniki vai kuaivaa ti kiaa ti mmiaivaa iya kiaa mmiaunnavai.
Anutuuqaa Mmannasa Yoketaivoono ti kiaa ti mmira kuaivaa nnaasu iya
kiaa mmiaunnavai. 14 Hama Mmannasa Yoketaivo inna aakiaana variivo
hamayopeemaAnutuuqaaMmannasaivo innakiaammii kuaivaa rikioo too
varaivai. HamaMmannasa Yoketaivo innaki variivaara hama arinaima too
rikiaivai. Ivo ivaara tinoo: Sabi kuavaivee, tiivai. 15Mmannasa Yoketaivo
innaki variivoono mmuakiaa kua mmoori aataruuvaa oyaivaara arinaima
too rikiaivai. Hama kumina gioonna kiaapu voovoono yopeema ivo ii
aataruuvaa arinaima too rikioo ivaara inna yoketaavaivee tioomaisavaivee
tinaravai. 16 Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo:

Mo gioono Udaanga Anutuuqaa
yaata tinniki vai kuaivaa too rikioo
aikiooma kua voovai inna kiaamminarannee?
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Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai. Mo ta Yisuu Kirisiinna yaata tinniki vai
kuaivaa varaunnavai.

3
Vaa ausa hanigieeraiya inna iya Anutuuqaammoori vareeraiyavee

1 Ni seenayaso, na ngii tasipama variaa suaivaki Mmannasa Yoketaivo
iyaki varuuyaata na kua kiaaneemahamanangiiita itaama kiee kua tiravai.
Ngia homommatayaa diaa aataruuyauvaara yaata utiraiyavee kiaa kiee na
ari vookaraama ngiiita kua tiravai. Ngia ii suai ivaki Yisuu Kirisiinnara
kutaavaivee tuu suaivaki ngia varuuvo nnaakarameediiya roosiima varira-
vai. 2Hama ngia yopeema rikiaaraivaara nnaamma suuyaivaa nneeraivaa
roosiima na tadadama kuaivaa ngii giaa ngii miravai. Hama na yaagueeqa
yeennaivaa nneeraivaa roosiima kua kaanaivaa ngii giaa ngii miravai. Ngia
homooda itaavai nnaasu variaanoo. 3 Ngia homo mmatayaa diaa aataru-
uyauvaarayaatautida iidavariaivaaraaannamakee faihamangiayopeema
rikiaaravai. Ngia vo vaidi vo vaidiiya iikiaa mmooriiyauvaa taavo ngii
iikiataivai vaikiai iyauvaara ngiingiiiyara ngiingiiiyara nnannateeda varida
ngiingiiita ngiingiiita buaaru tida variaavai. Ivaara ngia homo mmatayaa
diaa gioonna kiaapuya varida mmatayaa diaa aataruuyauvaara yaata utu
kiada vaida iikiaivo kooyaa vainoo. 4 Mo ngiiikidiri voovoono tinoo: Na
Pauruusaa vaidivai variaunoo, tikio voovoono tinoo: Na Aporoonna vaidi-
vai variaunoo, tii kuaivaara ngia homo mmatayaa diaa gioonna kiaapuya
variaanoo.

5 Mo Aporoova dee vaidivainnee? Na Pauruuso dee vaidivainnee? Mo
ta kati Anutuuqaa mmoori vareera vaidivaitana variaunnanoo. Teenoo
mmayaaya yoketaivaa ngii giaa ngii miaannaduu ngia Anutuuqaara ku-
taavaivee tiravai. Ta Anutuuqaa mmoori varaunnaivaitana ta mmuaavai
mmuaavai Udaanga Anutuuqo ti mmuuvaugiataama mmoori varaun-
navai. 6 Anutuuqaa kuaivaa neenoo yeenna uruuvaa roosiima hau
utuauko Aporoovaano nnooriivaa vita roo tusaikio Anutuuqoono iikio
uruoo kaanaivai. 7 Hauvaa utira vaidiivo mmanna vaidivai. Nnoori-
ivaa tuseera vaidiivo mmanna vaidivai. Anutuuqoono iikio yeennaivo
uruoo kaanaivo vaivai. 8 Hauvaa utiraivoota nnooriivaa tuseeraivootama
hama ari vookaraivaitana variaavai. Mmuaakaraivaitana variaavai. Ivai-
tana mmuaavai mmuaavai mmooriivaa iikiaivaugiataama Anutuuqo iri-
saivaa safuuma ivaitana mminaravai. 9 Teenoo nuunama Anutuuqaa
mmoori mmuaavai vareera vaidivaitana variaunnani ngieenoo Anutuuqaa
mmataivaa roosiikiaaya variaanoo.
Ngieenoo Anutuuqaa nnauvaa roosiikiaaya variaanoo. 10 Anutuuqoono

ari yaagueeqaivaa ni mikiai na ivaudiri hara viee mmooriivaa varee safu-
uma nnauvaa heekeera vaidivai roosiima na kuabaivaa hara kiauko vaidi
voovoono ivaudiri nnauvaa heeka kioo varivai. Itaama vaineema vaidiiya
mmuaavai mmuaavai ivaudiri ari heekaanaraivaa tuqinnama too rikioo
heekaivee. 11VaaAnutuuqommuaakuabaivai nnaasuYisuuKirisiinnahara
kieeravai. Hama vaidi voovoono yopeema vo kuabai voovai kava haraanar-
avai. 12Mo ii kuabai ivaudiri vooya yaagueeqa sikau gooraivaadiri nnau-
vaa heekakiai vooya yaagueeqa sikau sirivuaivaadiri nnauvaa heekakiai
vooya kaayau sikaunnaadiri yookaama kiada vareera yaagueeqa sikau ari
vookaraiyauvaadiri nnauvaa heekakiai vooya yatariiyauvaadiri nnauvaa
heekakiai vooya tausiiyauvaadiri nnauvaa heekakiai vooya kannugia apu-
uyauvaadiri nnauvaa heekaaravai. 13 Yisuu Kirisiiva ti yaparaira suaivaki
gioonna kiaapuuya mmuaavai mmuaavai ngiari iikiaa mmooriiyauvaa
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kaanaiyauvo fai kooyaa vainaravai. Fai ikiaivo taa taika kioo teeno ngiari
mmooriiyauvaa kaanaiyauvo yoketaayauvainnee vara maisaiyauvai fai
kooyaa vainaravai. 14Mo fai vaidi voovoono kuabaivaudiri nnau heekeera
mmooriivaa ikiaivo teenohama taikeera homovaino too fai Anutuuqo irisai
yoketaivaa inna mminaravai. 15 Mo fai vaidi voovai mmooriivaa ikiaivo
taa taika kino too fai ivo hama irisai yoketaivaa varano Anutuuqo kati inna
vitoo yoketaivau yapaanaravai. Vaidi voovoono vaidi voovai ikiaivakidiri
utu raririima kati naatau yapeeraivaa roosiimaAnutuuqo fai kati inna vitoo
yoketaivau yapaanaravai.

16 Vaa ngia rikiaavai. Anutuuqaa nnau pinaa nuunairaivaa roosiikiaiya
ngia variaavo inna Mmannasaivo ngiiiki varivai. 17 Fai gioonna kiaapu
voovoono Anutuuqaa nnau pinaa nuunairaivaa maisa mmooriivaa iino fai
Anutuuqo inna ruputino putinaravai. Anutuuqaa nnau pinaa nuunairaivo
yoketaa tuanaavai vaivaara ivo itaama iinaravai. Mo ngieenoo inna nnau
pinaa nuunairaivaa roosiikiaaya variaanoo.

18 Sa gioonna kiaapu voovoono ariiyara unnakua tioo variaivee. Fai
ngiiikidiri gioonna kiaapu voovoono mmatayaa diaa aataruuvaugiataama
iinno ariiyara yaata utuoo tinara: Na tinni vairaivovee, tinaraivommatayaa
diaiya avuuyauvunu yaata duunavai variaivee. Fai kutaa tuanaa tinni
ruaavai varinaraivaara itaama variaivee. 19 Mmatayaa diaa aataruuyau-
vaara mmatayaa diaiyaano kiaanoo: Tinni ruaivovee, kiaa aataruuyauvo
Anutuuqaa avuuvau yaata duunaiya iira aataruyauvai vaivai. Anutu-
uqaa kua fafaaaraivo vainno ivaara tinoo: Tinni ruaiya unnakua aataru-
uyauvaa hatauma kiadaata iida varida ngiariiyara kiaanoo: Ta tinni ru-
aayavee, kiaiya fai Anutuuqo kobeevaa roosiima iya utinaravaivee, 20 tikio
kua fafaara voovai vainno tinoo: Vaa Udaangaivo rikiaivai. Ngiari-
iyara ta tinni ruaayavee kiaiya yaata utira kuaivo kumina kuavaivee.
Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai. 21 Itaama vainai sa gioonna kiaapu
voovoono vaidiiya iikiaivaara iya mannaka kiaivee. Vaidiiyaata mmuakiaa
kua mmoori aataruuyauvootama ngiiiniyauvaivee. 22 Na Pauruusoota
Aporoovaatama Petoroosoota aa mmata ta variaunna aavootama vari-
raivoota putiraivootama aanna makee vaiyauvoota nnaagiai vainaraiyau-
vootama ngiiiniyauvaivee. 23 Ngia Yisuu Kirisiinnaniya variaavo Yisuu
Kirisiiva Anutuuqaanivai varinoo.

4
Pauruusainna Yisuu Kirisiinna kua varada nuaira vaidiiyavee

1 Ngia ti teeda tiiyara ataa kua kiatee: Anutuuqo hauma kioo kuaivaara
haitatuuda Yisuu Kirisiinna mmoori vareera vaidiyavee, kiatee. 2 Fai
vaidi voovoono haitatuura vaidivai varinee tioo ari mmoori nakaaraivo
tiivaugiataama sa pikieerama kioo safuuma haitatuuma taa roo vioo varioo
mmooriivaa iikiaivee. 3 Mo fai ngieetaata vo gioonna kiaapuuyaatama
niiyara yaata utida kiaara: Yoketaa mmoorivai iivaivee, kiaarannee?
Vara niiyara yaata utida kiaara: Maisa mmoorivai iivaivee, kiaarannee?
Ngieetaata iyaatama itaa kua kiaaraivaara hama na ivaara yaata utu-
aunoo. Mo neneenoo hama nini variraivaara maisavaivee yoketaavaivee
kiaunoo. 4 Mo na rikiauko hama ni yaata utiraivo na koonnama variau
kua voovaara niita kua tiivai. Itaama vaikiainnaata hama na neneenoo
niniiyara yaata utuee kiaunoo: Na Anutuuqaa avuuvau yoketaama vari-
aunoo, kiauvai. Yoketaa mmooriivaa vareeraivaaraata maisa mmoori-
ivaa vareeraivaaraatama yaparainaraivo inna Udaanga Yisuu Kirisiivavee.
5 Ivaara sa ngiengieenoo nnaammaratu gioonna kiaapu voovai yoketaa



1 Koridii 4:6 357 1 Koridii 4:17

mmooriivaa vareeraivaaraata maisa mmooriivaa vareeraivaaraatama ya-
parakiatee. Udaanga Yisuu Kirisiiva suai nnaagiai tiinara suaivaki ivoono
yaparainaraivaara nnaasu faannakiatee. Fai ivaano gioonna kiaapuuya
hatauma upisiivaki iikiaa mmooriiyauvaata yapooma iya iikiaara mmoori-
iyauvaara yaata utuaa kuaiyauvaatama kooyaa yapaanaravai. Ii suai ivaki-
inno fai Anutuuqo gioonna kiaapuuya ngiari mmoori iikiaivaugiataama
safuuma kua yoketaivaa iyara tinaravai.

6 Ni seenayaso, ngiiiyaroo tieena na ii kua ivaa niniiyaraata Aporoon-
naraatama kiaunoo. Ngia tiiyaadiri arinaima teeda Anutuuqaa kua
fafaaraivo vaivaa tuqinnama rikiaateeraivaara na itaa kua kiaunoo. Sa
ngiengieenoo ngiingiiiyara yaata utida ngiingii seena voovaara yoke-
taavaivee kiaa kiada innara nnaasu mannaka tida voovaara maisavaivee
kiaa kiada innara nniki rakammuateeraivaara na itaa kua kiaunoo.
7 Mo gioono ngii tikiai ngia ngii seenaiya yaataraara iikiaannee? Ngia
mmuaakaraama variaanoo. Ngiiisi vai mminnaa mmuakiaayauvai gioono
ngii mivainnee? Anutuuqoono ngii mivaivee. Ngia kutaa iyauvaa innasidiri
kati varaivaara ngia aaniira ngiingii mannaka tida kiaanoo: Ta teteenoo
iikiaunnavaivee, kiaannee? Inna ngia koonnai kuavaida itaa kua kiaanoo.

8 Ngia Koridii variaiya yaata utida kiaanoo: Vaa Anutuuqaa aataruuvaa
aikiooma ta taa taika kiaunnanoo, kiaavai. Ngia itaa kua kiaa kiada kieeta
nnoonnaya varida ti yaataraannee? Hama yopeemavee. Ngia kutaa kieeta
nnoonnaya variaatiri. Ta ngii tasipama kieetaya variaaraivaara ni yoke-
taitirivee. 9Nayaata utuee rikiauko ta kua varadanuaira vaidiiyaAnutuuqo
nnaagiai aduooma ti yapaivai. Vaidiiya vaa kua yeena rau kiaani putuaara
iikiaa vaidiiya roosiima ta variaunnanoo. Mmuakiaa gioonna kiaapuuya
avuuyauvunuaata aangeraiya avuuyauvunuaatama iya ti ruputuaara iiki-
aiya ta variaunnanoo. 10 Ta Yisuu Kirisiinna mmoori vareera vaidiyara
tidaida ta inna mmooriivaa varaunnani gioonna kiaapuuya tiiyara kumi-
makayavee kiaavai. Ngia Yisuu Kirisiinna gioonna kiaapuya variaivaara
ngia ngiingiiiyara tinni ruaayavee kiaavai. Ta muaraagama variaunnani
ngia yaagueeqama variaavaivee kiaavai. Iya tiiyara nniki rakaida ngii
nnutuuyauvaangiau aapuyapaavai. 11Tavaria radannidada aa suai aavaki
ti yeenna raikio ti nnoori raikio ti uyira rairaiyauvo vaa tapasioo nnisiikiai
iya ti vata rada ti ruputua rada kuaavohama ti nnaunnaataikiai ta sabi varia
rada nuaida varida variaunnanoo. 12 Ta titi yaakuuyauvaadiri yaaguee-
qama kiada mmooriivaa varaunnanoo. Iya ti rakanoo raaranoo kiaaniaata
teenoo iyara yoketaa kuaivaa kiaunnanoo. Iyammuaararai aataruuyauvaa
ti mmiaaniaata ta mmannammanna yaagueeqama variaunnanoo. 13 Iya ti-
iyaraunnakuaivaakiaaniaata teenoo iyarayoketaakuaivaa sai kiaunnanoo.
Aammata aavau diaa aayaa tiiyara kiaanoo: Ngia yaapasiiyauvaa roosiima
kuminayavariaanoo, kiaa kiadammoorimaisaiyauvaa ti iima radannidada
aannamakee homo itaama nnaasu iikiaanoo.

14 Hama ngia mmamma maisakiaaraivaara na itaa kua kiau kua ivaa
itaama ngiiini fafaarakiaunoo. Vaidiivo ari nnaakaraiyara mmuduuya
ruaineema ngia ni nnaakaraiya na ngiiiyara mmuduuya ruee ngii giaa ngii
miauvaara itaamangiiini fafaarakiaunoo. 15Kaayau gioonnakiaapuuyaano
YisuuKirisiinna kuaivaa ngii giaa ngiimida ngiiiyara haitatuuda variaanoo.
Mo ngii giookiaiya hama kaayauma variaanoo. Na tauraa toosa hara Yisuu
Kirisiinna mmayaaya yoketaivaa ngii giaa ngii miaaduu ngia rikioovaara
na ngii gioova mmuaavai variaunoo. 16 Ivaaraina na yamaa kua yamaa
kuaivaa yaagueeqama ngii giaa ngii mmiee kiaunoo: Na variauvaudiri
teeda ngieeta itaama iikiateera kiaunoo. 17Ngia itaama variateeraivaara na
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Timotiinna ngiiisi kuaiveera titee variaunoo. Na Udaanga Yisuu Kirisiinna
mmayaayaivaa inna kiaa mmiaaduu ivo rikioovaara ni maapu tuanaavai
roosiima varikiai na innara pinaama mmuduuya ruauvai. Ivo Yisuu Kirisi-
inna mmooriivaa hama pikieerainno yaagueeqama varai ngiaammuauvai
varivai. Yisuu Kirisiinna aataru karaasaivaa na iina variee gioonna kiaapu
vaa ausa hanigieeraiya mmuakiaa yoosinnaiyauvaki variaiya kiaa mmiau
mmayaayaivaa fai ivo kava ngii giaa ngii minaravai.

18Ngiiikidiri vooyaano yaata utida kiaanoo: Pauruuso hama tiisi nninara-
vaivee, kiaa kiada ngiariiyara mannaka tida variaavai. 19Fai Udaanga Anu-
tuuqoono ni tinai na kiisa suai ngiiisi kuanaravaivee. Fai na viee neneenoo
ngiariiyara mannaka kiaiya kuaivaa hama na ivaa nnaasu rikiaanaravai.
Fai na viee iya iikiaa yaagueeqaiyauvaatama tee rikiaanaravai. 20Anutuuqo
gioonna kiaapuuyara diraivo hama mmanna kuavaivee. Inna yaagueeqa
aataru tuanaavaivee. Fai ta yaagueeqama iidada ta ivaa varaaravai. 21Ngia
dee aataruvai na ngii iikiaiveeraida kiaannee? Vara na yauvaa varee
ivaadiri ngii ruputuee ngii safuunaraivaara ngiiisi kuanarannee? Vara na
ngiiiyarammuduuya ruee ausa nuufaivaa tasipama ngiiisi kuanarannee?

5
Ausa hanigiaiya nuuna aakiaivaki sabi heera aataruuvo vaivai

1 Ngia sabi heera aataruuvaa iikiaivaara vaa gioonna kiaapu vooyaano
kua kiaa rada nookiaani na rikiauvai. Itaama iikiaa aataru maisa ivo ari
vookarai aataruvai vainno hama vaidi kumimaka vooyasi vaivai. Vaa na
rikiauko vaidi voovoono ari koonna nnammariivo vai gioonnaivaa sabi
vitoo nuaivai. 2 Ivaaraidamongia aaniira ngiingiimannaka kiaannee? Ngia
ivaara kaayau ausammuaarareeraivaa tasipama variataivaataida ngia ngi-
ingii mannaka kiaanoo. Vaidiivo itaama koonnama variivo ngii nuunaivaki
variivaa ooqoo kiataivaataida pikiaavo varinoo. 3 Mo na ngieera variau-
voota hama na ngii pikieeraina na ngiiiyara nnaasu yaata utu kiee vakiau-
vai. Na ngii tasipama variauvai roosiima kiee vaidiivo itaama koonnama
iivaara vaa na kua pinaivaa innaki yapauvaivee. 4Ngia ipi varida nuunaki-
aani rikiee na ngii vainima variauvai roosiima ngii tasipama nuunakiaukai
ngia ti Udaanga Yisuu Kirisiiva ti tasipama variivaa yaagueeqaivaadiri 5 ii
vaidi ivaa ngii nuuna aakiaivakidiri mmaanai Sataangaammikio ivoono fai
inna ruputino inna mmamma iira aataruuvo taikaanaravai. Taikano Yisuu
Kirisiiva ti yaparainara suaivakiAnutuuqo ii vaidi ivaammannasaivaavitoo
yoketaivau yapaanaraivaara Sataangaa innammiatee.

6 Ngia ngiingiiiyara mannaka kiaa ivo inna hama aataru yoketaavai.
Vaa ngia taavai. Puuqaira yeenna kiisaguta paravuaivaki yapa kiaavo too
yootaivai. 7 Mminnamminnaa maisaivo ngiiiki vairaivo puuqaira yeen-
naivaa roosiivai. Ngia karaasa yoketaa tuanaaya variateeraivaara ii pu-
uqaira yeennamaisa ivaa utu rada kagaari kiaatee. Fai ngia itaama iida par-
avuaa karaasaivo hama puuqaira yeennaivootaikio kati vairaivaa roosiima
ngia variaaravai. Vaa na tee rikiauvai. Vaa ngia safu tuanaaya itaama vari-
aavai. NnaaruaavaidiiyabuusaVaraigiataivaanneera suaivakipuara sipisi-
ipa nnaakaraiyauvaa ngiari mminnamminnaa maisaiyauvaara ruputuduu
putuneema vaa Yisuu Kirisiiva ti mminnamminnaamaisaiyauvaara putira-
vai. 8 Ivaara nnikiai Yutayaiya buusa Varaigiataivaa nnoo suaivaki hama
puuqaira yeennaivaa tasipamayeennaivaahudoovaannooneema ta itaama
nnaaravee. Puuqaira yeennaivo inna mminnamminnaa maisa tuanaa iira
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aataruuvaa roosiivai. Ta ivaa pikiada kua kutaivaa tida yoketaama nnaasu
variaaravee.

9Na yanaa voovai ngiiini fafaarama kiee kiaanoo: Sa sabi heera aataru-
uvaa iikiaiya tasipama variatee. 10 Na itaa kua kiaa ivaa hama na kumi-
makama variaiyara itaa kua tiravai. Iya sabi heera aataruuvaa iida ngiari
seenaiya mminnamminnaiyauvaa teekio iya varaata varaatainai varida
ngiari seenaiya mminnamminnaiyauvaa mmuara varaara iida varida
vaidiiya ruputida unnakua anutuuyauvaa ngiari ausa mmuduuyaiyauvaa
mmida variaavai. Hama na iyara ngiiita kua tiee itaama ngii giaa ngii
miravai. Fai ngia ii kumimakama variaa iya pikiada iyara ooqoo tida hama
yopeema aa ta variaunna mmata aavau variaaravai. 11 Na itaa kua kiaa
kua ivaa oyaivo ataama vainoo. Vaidi voovoono ariiyara tinoo: Vaa na
ausa hanigiee i seena tuanaavai variaunoo, kiaa kioo maisa aataruuvaa
iivaara na kiaanoo: Sa inna tasipama variatee, tiravai. Ivo sabi heera
aataruuvaa iinno ari seenaiya mminnamminnaiyauvaa teeno inna varaata
varaataino varioo unnakua anutuuyauvaara ausa mmuduuya mmioo ari
seenaiyara maisa kua tioo kapikarai nnooriivaa nnoo kumimakainno var-
ioo ari seenaiya mminnamminnaiyauvaa mmuara varaivai. Itai vaidiivaa
pikiada sa inna tasipama oro varida yeennaivaa nnaatee. 12-13 Hama
ausa hanigieeraida mmaanai variaiyaki kua pinaivaa yapaanaraivo inna
ni mmoorivainnee? Hama ni mmoorivaivee. Anutuuqaa mmoorivaivee.
Ngia ausa hanigiaiya ngii nuunairaivakidiri koonnama variraiyaki kua
pinaivaa yapaaraivo inna ngii mmoorivai. Ii vaidi ivo maisa aataruuvaa
iivaa ngiengieenoo ngiingiiikidiri titakio kuaivee.

6
Vaa ausa hanigieeraiya ngiariiki ngiariiki

kua pinaivaa yapeeravai
1 Ngiiikidiri vaidi voovoono ari seena vaidiivaata buaaru tiivo aaniira

ivaa safuunaraivaara hama ari seena Anutuuqaa gioonna kiaapuuyasi vi-
rama kioo ngiari voopinnaa kumimakama varida kua pinaivaara diraiyasi
kuainnee? 2Hama ngia aa kua aavaa rikiaannee? Fai yapooma Anutuuqaa
gioonna kiaapuuyaano mmatayaa kumimakama variaiyaki kua pinaivaa
iyaki yapaaravee. Mo fai ngia itaa kiaara aataruuvo vaikiainnaata ngia
aaniira ngiingiiiki kiisa tomeda vaiyauvaara hama aikiooma iyauvaara tida
safuukiaannee? Fai ngia aikiooma safuukiaaravaivee. 3 Hama ngia aa
kua aavaa rikiaannee? Vara vaa ngia rikiaannee? Fai yapooma ta ausa
hanigieeraiyaano aangeraiyaki kua pinaivaa yapaaravee. Mo fai ngia itaa
kiaara aataruuvo vaikiai ngia ii aataru ivaa yaatarada mmatayaa diaa
aataruuyauvaara aikiooma kua pinaivaki iyauvaa safuukiaaravai. 4 Fai
mmatayaa diaa mminnaiyauvaara kua pinaivo vainai ngia aaniira iyau-
vaa safuukiaaraivaara vaa ausa hanigieeraiyaanohomoraayavee kiaiyasira
kuaarannee? 5Na ngii mmamma maisakiaiveera ii kua ivaa kiaunoo. Ngia
vaa ausa hanigieeraiya ngiiikidiri vaidi voovoono ari seena vaidiivaaki kua
pinaivaa yapa kiaivaa ngiiikidiri kua safuunara vaidi tinni ruaivo variin-
nee? Mo na yaata utuauko ivo varinoo. 6 Ngia hama innasi kuaavai. Vaa
ausa hanigieera vaidi voovoono ari seena ausa hanigieera vaidiivaaki kua
pinaivaa yapa kioo ivaa safuunaraivaara vaidi hama ausa hanigieeraiya
nuunaivaki kuaivai.
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7Ngiingiiiki ngiingiiiki ngia kua pinaivaa yapaa ivo inna ngia ivaara haru-
ruaavai. Vaa ausa hanigieera vaidi voovoono fai ari seena vaa ausa hani-
giaivaara maisa mmooriivaa iinno inna mminnaiyauvaa mmuara varano
too hama sai innara maisa mmooriivaa iirainno kati varii aataruuvoono
kuapinaivaa innaki yapai aataruuvaa yaataraanaravai. 8Hamangia itaama
variraida ngiengieenoo ngiingiiiki ngiingiiiki maisa mmooriivaa iida ngi-
ingiiiki ngiingiiiki mmuara vareera aataruuvaa iikiaavai. Ngia ngii seena
vaa ausa hanigiaiyara itaama iikiaavai. 9 Vaa ngia rikiaannee? Vo vara
hama ngia rikiaannee? Mminnamminnaa maisaivaa vareeraiya Anutuuqo
gioonna kiaapuuyara diraivaki hama kuaaravai. Ngiengie variaara aataru-
uyauvaara yaatautida sa fanniimavariatee. Kiaatannangiaammuauya sabi
heera aataruuvaa iiraiyaatama unnakua anutuuyauvaara ausammuduuya
mmiraiyaatama nnaata vaatiiya sabi mmuara heeraiyaatama sabi vaidi-
iya ngiari seena vaidiiya tasipaani sabi gioonnaiya ngiari seena gioon-
naiya tasipeera aataruuvaa iiraiyaatama Anutuuqo gioonna kiaapuuyara
diraivaki fai hama yopeema kuaaravai. 10Mmuara vareeraiyaatama ngiari
seenaiya mminnaiyauvaa teekio iya varaata varaatairaiyaatama kapikarai
nnooriivaa nneeda kumimakairaiyaatama ngiari seenaiyara maisa kua
maisa kua tiraiyaatama mmuara varaara iida varida vaidiiya ruputi-
raiyaatama Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivaki fai hama yopeema
kuaaravai. 11 Ngia tauraa itaama uu gioonna kiaapu vooya varirayavee.
Ngia itaama tauraa varuduu Anutuuqoono ngii mminnamminnaa mai-
saiyauvaa ruga kiooduu ngia inna gioonna kiaapu tuanaaya yoketaama
varida Udaanga Yisuu Kirisiiva putuuvaaraata ti Anutuuqo ari Mmanna-
saivaa ngii mmuuvaaraatama ngia Anutuuqaa avuuvau safuuma varira-
vaivee.

Ngiingii mmammaiyauvaa Anutuuqaammida yoketaama variatee
12 Gioonna kiaapu voovoono tinara: Mmuakiaa aataruvai ni iikiataivaa

fai na aikiooma iinaravaivee, tinaravai. Inna aikioovai. A iinaraivo
vaikioonno fai hama mmuakiaa aataruuyauvunudiri yoketaama varira
aataruuyauvo vooyakiaatama vainaravai. Fai na tinara: Mmuakiaa aataru-
vai ni iikiataivaa fai na aikiooma iinaravaivee, kiaa kiee vo aataru voovai
iina hama na ee-oo tino hama ii aataru ivoono ni puaisa utinai na ivaara
nnaasu yaata utuee iinaravai. Fai na pikiaanaravai. 13 Fai gioonna kiaapu
voovoono tinara: Yeennaivo ausaivaa mmaraavai. Ausaivo yeennaivaa
mmaraavaivee, tinaravai. Inna aikioovai. Fai Anutuuqoono tinai taara-
vaitana taikaaravai. Hama ivo gioonna kiaapuuya mmammaiyauvaa sabi
haateeraivaara iiravai. Udaanga Yisuu Kirisiinnani iiravai. Udaanga Yisuu
Kirisiiva vaidiiyaki varinaraivaara iiravai. 14 Anutuuqo tuduu Yisuuva
putuuvakidiri diiteeravai. Fai ivo ari yaagueeqaivaadiri tiita tinai teeda ta
putuaunnaivakidiri teeta kava diitaaravai.

15 Hama ngia aa kua aavaa rikiaannee? Vara vaa ngia rikiaannee?
Yisuu Kirisiiva ngiiiki variivaara ngii mmammaiyauvo inna yuku yaaku
mmammayauvai vaivai. Yisuu Kirisiinna mmamma vareera vaidiiya ngia
inna mmammaivaa varada sabi heera gioonnaivaa tasipama varida inna
mmiaarannee? Fai hama yopeema ngia itaama iikiaaravee. 16 Anutuuqaa
kua fafaaraivo vainno tinoo: Nnaata vaatiivaitana mmuaakaraivaitana
variaanoo, tiivai. Ivaara hama ngia rikiaannee? Vaidi voovoono ari
mmammaivaa varoo oro sabi heera gioonnaivaa tasipama varioo innammi
kioommuaakaraimmammavaitana variaanoo. 17Vaidi voovoonoYisuunna
tasipama variivaara Yisuunna Mmannasaivoono innaki variivaara mman-
nasaivaitanammuaakaraivaitana variaanoo.
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18 Sabi heera aataruuvaa mmooka hanigia mmida sa iikiatee. Mmuakiaa
mminnamminnaa maisa iira aataruuyauvaa vaidiivo iikio inna mmam-
maivaa mmaanai vaikio hama inna mmammaivo maisaivai. Vaidiivo
sabi heera aataruuvaa iinno mminnamminnaa maisaivaa varaivo inna ari
mmammaivaa iikio maisaivai. 19 Hama ngia rikiaannee? Anutuuqoono
Mmannasa Yoketaivaa immikio i aakiaivo nuunaira nnau yoketaivaa roosi-
ivaki hara kioo varinoo. Hama a ainikuavee. E Anutuuqaanikuavee.
20 Anutuuqo ariinoo pinaa irisaivaadiri kioo i yookaama kieeravai. Ivaara
ai mmammaivaara tuqinnano inna nnutuuvo ngiau aapu yoketaavai vaki-
aivee.

7
Pauruuso nnaata vaati vareera aataruuvaara tiravai

1Ngia yanaivau fafaara reeda kua vooyauvaara ni yaparakiaiyauvaa na
ngii giaa ngii minai ngia rikiaatee. Hama vaidi voovoono gioonnaivaa
vareerainno kati hara kioo varira aataruuvo inna yoketaavai. 2 Sabi
heera aataruuvo ngiiisi vaivaara ngia vaidiiya mmuaavai mmuaavai ngii
nnaataiya safuuma varaatee. Ngia gioonnaiyaata mmuaikaraama ngii
vaatiiya safuuma varaatee. 3 Vaidiivo ari nnaataivaa tasipaanara iino
sa nnaataivo ooqoo kiaivee. Gioonnaivo ari vaatiivaa tasipaanara iino
sa vaatiivo ooqoo kiaivee. Fai ivaitana itaama varida hama voovaara
voovaara yaata utiraida yoketaama variaaravai. 4 Gioonnaivo hama ari
mmammaivaa ariinoo haitatuuvai. Ari vaatiivootama ivaara haitatuuvai.
Mmuaikaraama vaidiivo hama ariinoo ari mmammaivaara haitatuuvai.
Ari nnaataivootama ivaara haitatuuvai. 5 Sa ngia nnaata vaatiiya ngiingi-
iiyara ngiingiiiyara ooqoo kiatee. Mmuaa aataruvaara nnaasu ngiingii
tasipeeraivaara ooqoo kiatee. Yaaku varaaraivaara nnaasu mmuaanaa
tauraa kua kiaa teeraida kiisa suai yaaku varaaraivaara varida ngiingii
tasipeeraivaara ooqoo kiatee. Kiisama itaama varida ngiingii tasipeeraivaa
kava iikiatee. Ngiingii mmammaivaitanaara ooqoo kiaivaa pikiada Sa-
taango ngii iinno taanaraivaara rikiada harurivoora ngiingii tasipeeraivaa
kava iikiatee.

6Hamakuaaataruvoovoonovainno iikiatee tii kuavai nakiaunoo. Nakati
neneenoo yaata utuee inna aikioovaivee tiee itaa kua kiaunoo. 7Na hama
nnaata vareera kati variauneema mmuakiaaya itaama variateeraivaara
ni yoketainoo. Mo Anutuuqo gioonna kiaapu vooya tikiai mmuaavai
mmuaavai nnaata vaati vareera aataruuvaa varaavai. Ivo vooya tikiai
mmuaavai mmuaavai kati varira aataruuvau variaavai.

8 Na aa kua aavaa kiaatanna ngiaammuau hama nnaata vaati vareerai-
yaraatamuaada gioonnaiyaraatama tinaravee. Nammuaavai nenevai vari-
auneemangieeta itaamammuaavaimmuaavai hara kiada variaaraivo inna
yoketaavai. 9 Fai hama ngia yopeema ngiingii mmammaiyauvaara ooqoo
tikio ngii yaata ausaiyauvonnaata vaati vareeraivaara ngii varaatainai inna
aikioo varaatee. Nnaata vaati vareera aataruuvo inna yoketaa aataruvai.
Sabi gioonnaivoota vaidiivootamangiari ta ngiari taavo iya varaatai aataru-
uvo inna hama yoketai aataruvai.

10 Gioonna kiaapu vaa nnaata vaati vareeraiyara na yaagueeqama aa
kua aavaa tinai rikiaatee. Hama neneenoo tinaravee. Ti Udaanga Yisuu
Kirisiivaano tii kuavai na tinaravee. Vaa vaati vareera gioonnaivo sa
ari vaatiivaa pikiaivee. 11 Mo ivo inna pikioo aritanna nnaasu safuuma
variaivee. Hama ivo aritanna inna variataino kava ari vaatiivaasi vioo
inna tasipamammuaavau yoketaama variaivee. Vaidiivo sa ari nnaataivaa
ooqoo tioo titano too kuaivee.
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12 Na homoraa vooyara ataa kua tinaravee. Hama ti Udaanga Yisuu
Kirisiivaano ni giaa ni miivaa tinaravee. Na neneenoo yaata utuee tinar-
avee. Vaidi voovoono vaa ausa hanigiaivo ari nnaataivo hama ausa
hanigieerainno kati variivo inna tinoo: Inna aikioo, na i tasipama varinar-
avee, tiivaa sa ivaara ooqoo tioo titano too kuaivee. 13 Gioonna voovoono
vaa ausa hanigiaivo ari vaatiivo hamaausahanigieerainno kati variivo inna
tinoo: Inna aikioo, na i tasipama varinaravee, tiivaa sa ivaara ooqoo tioo
titano too kuaivee. 14 Vaatiivo hama ausa hanigiaivo ari nnaataivo vaa
ausa hanigiaivaa tasipama mmuaavau yoketaama variaivaara Anutuuqo
vaidiivaa too innara inna aikioovaivee tiivai. Nnaataivo hama ausa hani-
giaivo ari vaatiivo vaa ausa hanigiaivaa tasipama mmuaavau yoketaama
variaivaara Anutuuqo gioonnaivaa too innara inna aikioovaivee tiivai. Fai
hama itaikiai iya nnaakaraiya gioonna kiaapu kumimakaiya nnaakaraiya
roosiima variaaravai. Vaa itaama vaivaara iya nnaakaraiya Anutuuqo too
tinara: Inna aikioovaivee, tinaravai.

15Mo vaatiivo hama ausa hanigieera kati variivo ari nnaataivo vaa ausa
hanigiaivaa pikiaanaree tioo inna aikioo pikino kuaivee. Mo nnaataivo
hama ausa hanigieera kati variivo ari vaatiivo vaa ausa hanigiaivaa piki-
aanaree tioo inna aikioo pikino kuaivee. Vaa ausa hanigieera gioonna
kiaapu itaakiaiya sa puaisa utuatee. Kii inna aikioo ngiari kuatee. Sa buaaru
tiraida ausa nuufa tasipama yoketaama variateeraivaara Anutuuqo ngii
maavee tiivai. Ivaara itaakiaiya kii inna aikioo ngiari kuatee. 16Hama ngia
teeda rikiaavai. Fai a gioonnaivo ai vaatiivaa tuqinnama haitatuuno ivo
ari ausaivaa hanigiano Anutuuqo inna vitoo yoketaivau yapaanarannee?
Vara hama itaama iinarannee? Fai a vaidiivo ai nnaataivaa tuqinnama
haitatuuno ivo ari ausaivaa hanigiano Anutuuqo inna vitoo yoketaivau
yapaanarannee? Vara hama itaama iinarannee?

Anutuuqo ngiiiyaramaavee tii suaivaki ngiengie
variaivau nnaasu variatee

17 Vaa na tauraa kiau kua voovaata kiaunoo. Gioonna kiaapu voovoono
Anutuuqo inna mmii mmooriivaa ivo iinno variivo Anutuuqo inna maavee
tii suaivaki iinno nnaasu variaivee. Gioonna kiaapu vaa ausa hanigieeraiya
ngiari nuuna mmuakiaayauvaki variaiyara na ii aataru ivaa itaama ya-
pauvai. 18 Vaidi voovoono vaa ari mmammaivaa hatokoovo Anutuuqo
inna maavee tii suaivaki sa ivaa puruuvaa rugaanara iikiaivee. Vaidi
voovoono hama ari mmammaivaa hatokaivo Anutuuqo inna maavee tii
suaivaki sa ivo ee-oo tinai iya inna mmammaivaa hatokaatee. 19Mmamma
hatokeeraivoota hama mmamma hatokeeraivootama mmanna aataru ku-
minaavaitana vaivai. Anutuuqo tuu kuaivaa arinaima rikiada iikiaivo inna
aataru tuanaavai. 20Gioonna kiaapu voovoono ari hara kioo varii aataruu-
vau Anutuuqo innamaavee tii suaivaki ivau nnaasu variaivee. 21Anutuuqo
innamaavee tii suaivaki sikaunnaadiri yookaama kioo vitai vaidivai a vari-
annaikua sa ee variannaivaara pinaama yaata utuanee. A mmoori vareera
aataruuvau varino fai i haitatuuraivo a mmamma dummukiara kati vira
aataruuvauee-oo tioo i titanai rikiee ivaugiataamakuanee. 22Sikaunnaadiri
yookaama kioo viteera vaidiivaa ti Udaanga Yisuu Kirisiiva inna maavee
tii suaivaki ivo mmamma dummukiara Yisuu Kirisiinna aataruuvau kati
nuaivai. Ivaa roosiima vaidi voovoono mmamma dummukiara kati ari
nuaivaa ti Udaanga Yisuu Kirisiiva inna maavee tii suaivaki ivo Yisuu
Kirisiinnammoorivareeravaidivai varivai. 23Anutuuqovaangiiiyarapinaa
irisaivaadiri kioo ngii yookaama kieeravai. Ivaara sa vaidi mmatayaa diaa
vooyasi vikiai iya ngii puaisa utikiai ngia Anutuuqaa aataruuvaa pikiaatee.
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24 Ni seenayaso, ivaara Anutuuqo mmuaavai mmuaavai ngii maavee tii
suaivaki ngii mmii aataruuyauvunu nnaasu varida inna tasipama variatee.

Pauruuso hama nnaata vaati vareeraiyara tiravai
25 Kiaatanna ngiaammuau hama nnaata vaati vareeraiyara na aa kua

aavaa ataa kua tinaravee. Hama ti Udaanga Yisuu Kirisiivaano ni giaa ni mi
kuavai na tinaravee. Na neneenoo na yaata utuee tinaravee. Anutuuqo ni-
iyara boo tiivaara na ivaara tinai ngia aikiooma rikiada ivaara kutaavaivee
kiatee.

26 Pinaa mmuaararaivo vaa tiisi nniivaara ngiengie variaivaugiataama
nnaasu variateeraivaara na yaata utuauko inna yoketaavai. 27 Vaa a
nnaata varaannannee? Inna aikioo, sa ivaa titano kuaiveeraivaara yaata
utuanee. Hama a nnaata varaannannee? Inna aikioo, sa nnaata varaa-
naraivaara buaakianee. 28 Fai a nnaataivaa varee hama mminnamminnaa
maisaivaa varaanaravai. Fai kiaatanna voovoono vaatiivaa varoo hama
mminnamminnaa maisaivaa varaanaravai. Nnaata vaati vareeraiyasi
fai mmatayaa diaa mmoori vareera mmuaararaiyauvo iyasi nninara-
vai. Ii mmuaararaiyauvo ngiiisi nnino ngii ausaiyauvo mmuaarareenoora
ivaaraina na ngii giaa ngii miaunoo.

29Ni seenayaso, na itaa kiau kua ivaa oyaivo ataamavainoo. Tammatayaa
variaunna suaivo vaa paannainoo. Aa suai aavakidiri vaidi vaa nnaata
varaiya vaidi hama nnaata vareeraiya roosiima variatee. 30 Gioonna ki-
aapu ausa mmuaararaivaa varaiya gioonna kiaapu hama ausa mmuaara-
reeraiya roosiima variatee. Gioonna kiaapu sirigaida variaiya gioonna
kiaapu hama sirigaida variraiya roosiima variatee. Gioonna kiaapuuya
mminnamminnaiyauvaara sikaunnaadiri yookaida vareeraiya gioonna ki-
aapuhamamminnamminnaataiyaroosiimavariatee. 31Gioonnakiaapuuya
mmatayaa diaa aataruuyauvaa iiraiya inna aikioovai iyauvaa iida sa iyau-
vaapuaisakamautukiadavariatee. Aa tavariaunnammataaavo taikaanara
iinno variivaara sa mmatayaa diaa mminnaiyauvaa iira aataruuyauvaa
puaisakama utu kiada variatee.

32 Ngia mmatayaa variraivaara sa pinaama yaata utuateeraivaara na
rikiauko ni yoketainoo. Vaidi hama nnaata vareeraivo ti Udaanga Yisuu
Kirisiinna mmooriivaara nnaasu yaata utivai. Ivo itaama iino too Yisuu
Kirisiiva innara yoketaakiaiveeraivaara ivo itaama iivai. 33Vaidi vaa nnaata
vareeraivommatayaa diaamminnaiyauvaara yaata utino too ari nnaataivo
inna too innara yoketaakiaiveeraivaara iivai. 34 Ivo itaama iivo taara
ausa varoo taara aataruvaitana inna iikiataikio iivai. Gioonna kiaatanna
hama vaati varai voovoono ti Udaanga Yisuu Kirisiinna mmooriivaara
nnaasu yaata utivai. Ari mmammaivaata ari mmannasaivaatama Anutu-
uqaa mmioo yoketaama varinaraivaara itaama iivai. Gioonna vaa vaati
varaivoonommatayaa diaamminnaiyauvaara yaata utino ari vaatiivo inna
too innara yoketaakiaiveeraivaara iivai.

35Na ii kua ivaa ngiiiyaroo tiee itaa kua kiaunoo. Hamangia iikiaa aataru-
uyauvaa na atau rinaraina itaa kua kiaunoo. Ngia safuuma yoketaama
varida ngiingii ausa mmammammuyai mmuakiaayauvai ti Udaanga Yisuu
Kirisiinna mmida inna mmooriivaa varaateeraivaaraina na ngiiiyaroo tiee
itaa kua kiaunoo.

36 Ngiaammuau voovoono kiaatanna voovaara kua kiaa yeena rau ki-
aivaara koonnama yaata utuoo iinno hama ari mmammaivaara tuqinnama
haitatuurama kioomuaraagainno varaanaraivaara yaata utuoo inna aikioo
safuuma inna varaivee. Ivo itaama iinno fai hama mminnamminnaa mai-
saivaa varaanaravai. 37 Fai ngiaammuau voovoono kiaatanna voovaara
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kua kiaa yeena rau kiaivaara yaagueeqama varioo ari yaataivaadiri yaata
utino too hama inna nnaata vaati vareera aataruuvaa inna varaataino
ari mmammaivaara tuqinnama haitatuuma too hama inna varaivo inna
yoketaavai. 38Ngiaammuauvo ari kua kiaa kiaa kiaatannaivaa varaivo inna
yoketaavai. Ngiaammuauvo hama inna vareerama kioo kati variivo inna
yoketaa tuanaa ari vookaraivai.

39 Gioonna vaa vaati vareeraivo ari vaatiivo mmatayaa hara kioo varii
suaivaki inna tasipamannaasuharakioovariaivee. Ari vaatiivoputinokava
vaati inna varaataino inna aikioo varaivee. Ivo itaama inna iikiataino ausa
hanigieera vaidiivaa nnaasu varaivee. 40Mo na neneenoo vo kuavai yaata
utuee tinaravee. Fai ivommannammannamuaadavai kati hara kioo varino
fai inna sirigairaivo yaatarano yoketaama varinaravai. Na yaata utuauko
AnutuuqaaMmannasaivo niiki varikiai na ii kua ivaa itaa kua kiaunoo.

8
Pauruusoono unnakua anutuuyauvaara fayaivaa nneeraivaara tiravai

1 Na vo kuavai tinaravee. Unnakua anutuuyauvaara fayaivaa ruputu-
aivaara na kooyaangii giaa ngiiminaravee. Gioonna kiaapuuya kiaanoo: Ta
mmuakiaaya tinni yoketaivaa varaunnavaivee, kiaivo inna kua kutaavai. Ii
tinni yoketaa ivaa varaivoono ariiyara mannaka tinaree kiaa kioo varaivai.
Mo ta titiiyara titiiyara mmuduuya rida varia rada vidada fai yaagueeqama
variaaravai. 2 Gioonna kiaapu voovoono ariiyara yaata utuoo tinara: Vaa
na aikiooma tee rikiauvaivee, tiivo hama kutaa tuqinnama eeyaavai too
rikiaivai. 3Gioonna kiaapu voovoonoAnutuuqaarammuduuya ruaivaa vaa
Anutuuqo inna too rikiaivai.

4 Ivaaraida unnakua anutuuyauvaara fayaivaa ruputu kiada nnaivaara
na ataa kua tinaravee. Vaa ta rikiaunnavai. Iya ngiari yaakuuyauvakidiri
unnakua anutuuyauvaa hatata hara kiaiyauvo inna hama kutaa iyauvaa
variraiyauvootaivaivee. Mmanna mmannammannaayauvaivee. Vaa ta
rikiaunnavai. Hama kaayau anutuuyauvo variaavai. Mmuaa Anutuuqo
nnaasu hara kioo varivai. 5 Kaayau unnakua anutuuyauvo ngiau aapuu-
vakiaatammataivaunnaatama vaiyauvaara gioonna kiaapuuya kiaanoo: Ti
anutuuyavee, kiaa kiada kiaanoo: Ti udaangaiyauvovee, kiaavai. 6 Iya itaa
kua kiaaniaata teenoo vaa ta rikiaunnavai. Ti Napoova Anutuuqo mmuaa
tuanaavai hara kioo varinoo. Innasidiri mmuakiaamminnaayauvai vaikiai
ta innaniya nnaasu hara kiada variaunnanoo. Ti Udaanga Yisuu Kirisiiva
mmuaa tuanaavai hara kioo varinoo. Anutuuqo inna tuduu rikioo ivo
mmuakiaamminnaayauvai iima taika kieeravai. Ivo ti tasipama variivaara
ta hara kiada variaunnanoo.

7 Hama mmuakiaaya ii kua ivaa arinaima rikiaavai. Vooyaano tauraa
unnakua anutuuyauvaara fayaiyauvaa ruputu nneeda varia rada nnidada
aannamakee vaa ausa hanigia kiada varida ivaa nneedammannammanna
yaata utida kiaanoo: Ta nneeda mminnamminnaa maisaivaa vaa varaun-
navaivee, kiaa kiada muaraagama variaavai. 8 Yeenna fayai nneeraivaara
ngiariiyara ooqoo kiaiyara hama iyara Anutuuqomaisayavee tiivai. Yeenna
fayai nnaiyara hama ivo iyara yoketaayavee tiivai. Mo ta yeenna fayaivaa
nnaunna aataru ivaara hama ta Anutuuqaa vainiivau variaunnavai.

9 Ivaara vaa ngia yaagueeqama variaiya aikiooma ta nnaaravee kiaiya
nnaani ngii seenaiya muaraagaida harurivoora ngia iikiaa aataruuyauvaa
tuqinnama haitatuukiatee. 10 Anutuuqo fayai nneeraivaara hama ooqoo
tiraivaa arinaima rikiaannaikuaano a unnakua anutuuvaa hatatau yapa
kiaa nnauvaki viee fayaivaa nneeno too i seena voovoono taara yaata
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utiraivoono i too ivaara tinara: Neeta nnaanaravee, kiaa yaata utivai. Ivo
hama tuqinnama too rikiaivaara fayaivaa nnoo mminnamminnaa mai-
saivaa varaivainnee? 11Avaidi vaa arinaima rikiaannaikuaano itaama inna
vitaakiannaivaara i seena taara yaata utiraivoono haruruoo pinaama koon-
namavarivai. YisuuKirisiiva ii vaidi ivaa vitoo yoketaivauyapaanaraivaara
putiravai. 12Taara yaata utira vaidiivaara a itaama koonnama iinna mmin-
namminnaa maisaivaa varaannaneema a Yisuu Kirisiinnaraatama koon-
nama iinna mminnamminnaa maisaivaa varaannavai. 13 Itaama vainai
fai na yeenna fayaivaa nneeno ni seena vaa ausa hanigieeraivo ivaara
harurinai fai na hama kava fayaivaa nnaanaravai. Ivo ni taa roo niiyaadiri
haruruoomminnamminnaamaisaivaa vareenoora na hama kava nnaanar-
avai.

9
Kua varoo nuaira vaidiivaammooriivovee

1Hama aataru voovoono ni puaisa utivaivee. Na kua varee nuaira vaidi
aposoroovai variauvaivee. Ti Udaanga Yisuu Kirisiinna na tauvaivee. Ti
Udaanga Yisuu Kirisiinna kuaivaa na ngii giaa ngii miaaduu ngia ivaara
kutaavaivee tiravai. 2 Gioonna kiaapu vooyaano niiyara kiaanoo: Hama
aposoroovaivee, kiaaniaata ngieenoo kiaanoo: Kutaa aposoroo vaidivaivee,
kiaavai. Ngiengieenoo ti UdaangaYisuuKirisiinnara kutaavaivee kiaa kiada
yoketaama variaivaara na aposoroo vaidivai variauvo kooyaa vainoo.

3Gioonna kiaapu vooyaano kua pinaivaki ni yapa kikiai rikiee na ataa kua
iya tinaravai. 4Ta Anutuuqaa mmooriivaa ngiiini iikiaunnaivaara ngia kati
yeenna nnooriivaa ti mmiaaraivo inna aikioovai. 5Ti seena aposoroo vaidi-
iyaatama ti Udaanga Yisuu Kirisiinna kataidoota Petoroosootama ngiari
nnaataiyaatama vitada nuaida varida Anutuuqaa mmooriivaa iikiaavai.
Mo tee mo? Kutaa ti iikiatainai inna aikioovai fai ta itaama iikiaaravai.
6 Anutuuqaa mmoori vareeraiya ngia kati yeennaiyauvaa iya mmiaavai.
Mo ta Panapaasooyaano nnaasu titi variraivaara titi yaakukidiri mmoori-
ivaa varaunnavai. Inna yoketaavainnee? 7 Dee rapira vaidivoono rapira
mmooriivaara ari sikauvaadiri yookama kioo ivaa varaanarannee? Dee
vaidivoono yeenna hau utiivoono hama yeenna kaanaivaa nnaanarannee?
Dee vaidivoono puara burimakauvaara haitatuuraivo hama ari puara buri-
makauvaa nnaamma suuyaivaa nnaanarannee? Iya ngiari mmooriiyau-
vaara irisaiyauvaa fai aikiooma varaaravai.

8Hama na vaidiiya yaata utiraivaugiataama yaata utuee itaama ngii giaa
ngii miaunoo. Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivoota na ngii giaa ngii miau
kuaivootama mmuaa karai kuavai. 9 Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaa
Musiinna kiaammuu kua voovai vainno tinoo: Puara burimakauvo yeenna
vuiitaiyauvaa mmataivau hatoka kiaavo vaiyauvaa yukuaadiri raa rau-
dodoono too uruuyauvo rusitioo mmataivau vaino too nneenai sa inna
avaivau yeena rammuanee. Pikino nnaivee. Anutuuqo Musiinna kiaa
mmuduu fafaarama kioo kuaivo itaa kua tiivai. Ivaara yaata utuatee. Anu-
tuuqo puara burimakauvaara nnaasu yaata utuoo itaa kua tuunnee? 10 Vo
vara ivo tiiyaraata yaata utuoo itaa kua tuunnee? Kutaa ivo tiiyaraata yaata
utuoo tuduu fafaara reeravai. Vaidi voovoono ari mmooriivaki yeenna
hauvaa utuoo tinoo: Fai na aavakidiri yeenna kaanaivaa nnaanaravee, tiivo
fai ariitama inna tasipama mmoori varaivootama kaanaivaa nnaaraivaara
mmoori varaavai. 11 Yeenna hauvaa varada utiraivaa roosiima ta Anutu-
uqaa kuaivaa ngii giaa ngii mida variaunnano iiraivo vainoo. Ta itaama
ngiiiyara iikiaunnaivaara ngia irisai yeenna mminnaiyauvaa ti mmiaani ta
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varaunnaivo inna aikioo yoketaavai. 12Ngiari vooyaano ngiiisidiri varaivo
yoketaavai vainainnaata ta ngiiisidiri varaaraivo inna pinaama yoketaavai.
Ta taaravaitana hama ngia tiiyara tuqinnaateeraivaara kua kiaunnanoo.

Hameetavee. Ta kati varidaataida mmoori yoketaivaa mmannammanna
iida variaunnanoo. Ngia tiiyara ooqoo tida Yisuu Kirisiinna mmayaaya
yoketaivaa atau rivoora kii inna aikioo mmuaararai aataruuvo vainain-
naata mmoori yoketaivaa mmannammanna iida variaaravee. 13 Vaa
ngia rikiaavai. Anutuuqaa nnau pinaa nuunairaivaki mmoori vareeraiya
ivakidiri nnaasu yeennaiyauvaa nnaavai. Anutuuqaani yeena tapiivaki
puara sipisiipaiyauvaa ruputu kiada hudeeraiya iyauvaa saiyauvai ngiari
nnaavai. 14Mmuaikaraama ti Udaanga Yisuu Kirisiiva kua tii aataru voovai
ataama vainoo. Mmayaaya yoketaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmiraiya
irisai iyara tuqinnada yeennaiyauvaa iyammiatee.

15 Mo ngia itaama niiyara tuqinnaaraivo vaikiainnaata hama na ivaara
ngii kiauvai. Fai yapooma na faannainai ngia niiyara tuqinnaaraivaara
hama na aa yanaa aavaa ngiiini fafaarakiaunoo. Hameetavee. Ni yeenna
rainai na putinara iina fai hama na ngii yeennaiyauvaara ngii yaparainara-
vai. Na ngii yaparakiautiri. Na nini mmooriivaara aikiooma yoketaavaivee
tinara kuaivo hameetaitirivee. 16 Na mmayaaya yoketaivaa gioonna kiaa-
puuya kiaa mmiauvaara na aikiooma niniiyara mannaka kiaunnee? Ai
hameetavee. Vaa Anutuuqoono ii mmoori ivaa ni mioo tinoo: Iikianee, ti-
ivaivee. Nammayaaya yoketaivaa hama gioonna kiaapuuya kiaammirama
kino fai irisai mmuaararai ari vookaraivo niisi nninaravai. 17 Fai na ne-
neenoo ii mmoori ivaa nini tinniivaudiri iina na aikiooma irisai yoketaivaa
varaanaravai. Mo na Anutuuqaa mmoori vareera vaidi tuanaavoonora
tiee Anutuuqoono ni giaa ni muuvaugiataama na kati ii mmoori ivaa iiki-
aunoo. 18 Ivaara mo na dee irisai yoketaavai varaunnee? Na mmayaaya
yoketaivaa gioonna kiaapuuya kiaammiauvaara irisaivaa na varaanaraivo
vaikiainnaatahamanavarauvai. Nimmooriivaa irisaivoataamavainoo. Na
mmayaayayoketaivaa gioonnakiaapuuyakati kiaammiaukoni yoketainoo.

19Na hama sikaunnaadiri yookaama kioo viteera vaidivai variauko vaidi
voovoono ni utivai. Na kati nene yaata utuauvaugiataama nookiaunoo.
Kaayau gioonna kiaapuuya ausa hanigiada yoketaama variateeraivaara
na iya sikaunnaadiri yookaama kiada viteera vaidivai roosiima na iyara
variaunoo. 20 Yutayaa gioonna kiaapuuya ausa hanigiada safuuma vari-
ateeraivaara na iya tasipama mmooriivaa varau suaivaki na iya roosiima
hara kiee variaunoo. Hama na Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaara vari-
auvoono Yutayaa gioonna kiaapuuya ii aataru ivaa iikiaiya ausa hanigiada
safuuma variateeraivaara na iya tasipama mmooriivaa varau suaivaki na
iya mmaanna tuu kuaivaugiataama iikiaunoo. 21Mmuaikaraama na ngiari
voopinnaiya tasipama variau suaivaki na iya roosiima hara kiee variaunoo.
Iya ausa hanigiada safuuma variateeraivaara nammaanna tuu aataruuvaa
pikiee iya roosiima hara kiee variaunoo. Na itaama variauvo hama na
Anutuuqaa aataruuvaa pikiauvai. Vaa na Yisuu Kirisiinna aataruuvau
variauvai. 22 Gioonna kiaapu vaa ausa hanigiada muaraagama variaiya
yaagueeqama safuuma variaateeraivaara na iya tasipama variau suaivaki
iya variaivaa roosiima na variaunoo. Na itaama variauvaugiataama na
variee mmuakiaa gioonna kiaapuuya variaivaa roosiima variaunoo. Ngiari
varira mmuakiaa aataru yoketaiyauvaa iya iikiaaneema na iinai rikiada
vooyaano ausa hanigiakio Anutuuqo iya vitoo yoketaivau yapaiveeraivaara
na itaama iikiauvai. 23Gioonna kiaapuuya Yisuunnammayaaya yoketaivaa
rikiada safuuma variateeraivaara na ii aataru mmuakiaa iyauvaa itaama
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iikiauvai. Iyaatama neetama ta sirigaida yoketaama variaaraivaara na
itaama iikiauvai.

24 Vaa ngia rikiaavai. Vaidiiya isareera aataruuvaa iida ngiari yaatara
ngiari yaatara kiaa suaivaki mmuakiaaya kuaavo too mmuaavoono seenoo
vioo yaatara kioo irisai yoketaivaa kati varaivai. Ngia irisai yoketaivaa
varaaraivaara iya seenada kuaaneema Anutuuqaa mmooriivaara ngiee-
tama itaama yaagueeqama seenada kuatee. 25Mmuakiaa vaidi seeneeraiya
seenaaraivaara ngiari mmamma mmuyaiyauvaa iida rikiaavo aikiooma
vaikiai seenada kuaavai. Iya aikiooma seenada kuaaraivaara iidada iri-
sai yoketaa mauraivaa hovekama kiaivaa vara ngiari kieetaiyauvunu ya-
paaraivaara iikiaavai. Ii maura ivo akiairaama aasannainno maisaivaara
iya itaama iikiaavai. Mo ta varaara iikiaunnaivo tupatupaa vairaivaara
iikiaunnavai. 26 Ivaara na nimmooriivaara hamana sabisaabi seenee kuau-
vai. Na safuuma viee iikiauvai. Vaidiiya isareera aataruuvaa iida ngiariiya
ngiariiyaa yaaku kagaariaani vooyaano kuminayaa sabisaabi kagaariaavai.
Vooyaano safuuma vaidiyaa kagaariaavai. Iya itaama iikiaivaa roosiima na
ni mmooriivaara hama na sabisaabi kuminayaa iikiauvai. Na safuuma iiki-
auvai. 27Nanimmammaivoni iikiataikiainnaata na rikieennaata nini yaatu
yaagueeqama kiee variauvai. Na gioonna kiaapuuya Yisuunna mmayaaya
yoketaivaa kiaammiauvaatamaAnutuuqo niitama ni ooqoo tivoora kiaa na
ni iikiataikiai rikieennaata nini yaatu yaagueeqama kiee variauvai.

10
Sa unnakua anutuuyauvaa ausammuduuyaiyauvaammiatee

1 Ni seenayaso, nnaaru ti rubu tabeeya uuyauvaara sa ngii yaataiyauvo
taunnukiaivee. Iya ngiari kieeta vaidiivaaMusiinna tasipamammata Iyiipa
pikiadavududuuAnutuuqoono tuduuyoketaamanamaivo iya rummuaapu
kiooduu vida ngiari nnammutuaiya pikiada aikiooma yoketaama viravai.
Iya nnoori sorovuaraa siriivau oro duduu Anutuuqo tuduu nnooriivo vioo
sai ngioo sauduu tammaivo kuminauduu mmanna nnukavai vauduu ivau-
giataa siri sainai yoketaama viravai. 2Namaivo iya rummua apuu suaivaki-
aata nnoori tammaivau vuu suaivakiaatama nnoori vareeraivaa roosiima
vida Musiinna mmemmaaki vida inna kuaivaa rikieeravai. 3 Rikiada
iya mmuakiaaya Anutuuqo ngiau aapuuvakidiri kiooduu tuu yeennaivaa
nneeravai. 4Nneeda mmuaa nnoorivai Anutuuqoono tuduu sikau aataru-
uvakidiri tuuvaa nneeravai. Ii sikau ivaa roosiima Yisuu Kirisiiva ngiau
aapuuvakidiri tuuvo iya tasipama nuairavai. 5 Anutuuqo itaama iyara
tuqinnooduu rikiada teedaata kaayau vooya hama innara sai tuqinnooduu
hama Anutuuqo iyara yoketairavai. Hama ivo iyara yoketauduu rikiada iya
mmanna gaanga yoosinnaivaki nuaidada putiravai.

6Maisa aataruuyauvaa iya iikiatauyauvaa roosiima samaisa aataruuyau-
vaa teetama ti iikiataakiaiveeraivaara Anutuuqo iya uu mmooriivaudiri
mmataama kioo ti kiaa ti mmiravai. 7 Vooyaano unnakua anutuuyauvaa
ngiari ausammuduuyaiyauvaammuuvaa roosiima sa ngieeta ngiingii ausa
mmuduuyaiyauvaa iyauvaa mmiatee. Unnakua anutuuyauvaa ngiari ausa
mmuduuyaiyauvaa mmuuyara Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno ataa kua
tinoo: Gioonna kiaapuuya varida yeenna nneeda nnoori nneeda diitada
kuaru raavaivee, tiivai. 8 Vooyaano sabi heera aataruuvaa uuvaa roosiima
hama teeta itaama iikiaaravee. Iya itaama uuvaa irisaivaa gioonna kiaapu
kaayakaayau (23,000) mmuaa suaivaki putiravai. 9 Vooyaano Udaanga
Anutuuqaa iida taaree kiaa uuvaa roosiima hama teeta itaama iikiaaravee.
Iya itaama uuvaa irisaivaa yapaiyauvo iya gutuduu putiravai. 10Vooyaano
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Anutuuqaara nunuraanurai tuuvaa roosiima sa ngieeta itaama iikiatee.
Anutuuqaa aangeraa voovoono vaidiiya ruputikiai putira aangeraivoono
iya nunuraanurai tuuvaara iya ruputuduu putiravai.

11 Iya itaama uu aataru iyauvaa vooya teeda arinaima rikiaateeraivaara
vairavai. Tiita ti ooqoo kiaaraivaara vaidi vooya iya uu aataruuyauvaara
fafaara reeravai. Aanna makee ta variaunna suai aavaki ngiau mmataivo
taikaanara suaivo vainima nniivaara ta ii kua ivaa rikiaunnavai.

12 Ivaara gioonna kiaapu voovoono ariiyara yaata utuoo tinara: Na
yaagueeqama yoketaama variaunoo, tiivo ari variraivaara tuqinnama hai-
tatuukiaivee. Iinno harurinarainnoo. 13 Mmuakiaa iinno taanaraiyauvo
vaangiiisinniiyauvommuakiaagioonnakiaapuuyasimmuaakaraivaingioo
iivai. Anutuuqo kua kutaivaa tiraivoono hama ngii pikieerainno ngii tasi-
pano rikioo ngii iinno taanaraivo ngiiisi nninai rikiada ngia yaagueeqama
varikio rikioo hama ngii yaataraanaravai. Ngii iinno taanara suaivaki fai
Anutuuqoono yaagueeqaivaa aikiooma ngii mino ngii iinno taanaraivo nni-
nai rikiadaata pikiada Anutuuqo kooyaa ngii vitainara aataruuvau kuaara-
vai.

14 Ni seena na ngiiiyara mmuduuya ruauyaso, ivaara ngia unnakua
anutuuyauvaara ausa mmuduuya mmira aataruuvaa pikiaatee. 15 Ngia
yaata tinni yoketaa utiraiyavee kiaina na ngiiita kua kiaunoo. Na kiau
kuaivaara ngiengieenoo yaata utida rikiaatee. 16 Yisuu Kirisiiva ti mmin-
namminnaa maisaivaara kati putuuvaara ta yaata utuaunna suaivaki ta
vuaina suuyaivaa varada nneeda ivaara ta Anutuuqaata kua yoketaivaa
tida yaata utida kiaunnanoo: Tiiyara Yisuu Kirisiinna kiauvo tuuvaara ta
inna tasipama variaunnanoo, kiaunnavai. Ta yeenna bereetaivaa varada
nneeda yaata utida kiaunnanoo: Tiiyara Yisuu Kirisiinna mmammaivo
nniitaroovaara ta inna tasipama variaunnanoo, kiaunnavai. 17 Ta mmuaa
yeenna bereetaivo vaivaa varada nnaunnaivaara ta kaayauyaano mmuaa
ausammuaa tinnivai varaunnayaida variaunnanoo.

18Ngia Isarairaa gioonna kiaapuuyara yaata utuatee. Anutuuqaani yeena
tapiivaki fayaiyauvaa yapa kiada nneeraiya ngiari ausammuduuyaiyauvaa
Anutuuqaa mmiaavai. 19Na itaa kiau kua oyaivo ataama vainoo. Unnakua
anutuuyauvo hama kutaa mminnaayauvaivee. Unnakua anutuuyauvaani
yapa kieera yeenna fayaiyauvo mmanna yeenna fayaiyauvaivee. 20Ngiari
voopinnaiya ngiari yeena tapiivaki yapa kieera yeenna fayaiyauvaa hama
Anutuuqaani yapaavai. Mmagia maisaiyani yapaavai. Ngia ngiingii ausa
mmuduuyaiyauvaa mmagia maisaiya mmivoo kiaina na ngiiiyara yaata
utuaunoo. 21 Ngia Udaanga Yisuu Kirisiinnara yaata utida innara vuaina
suuyaivaa nneedammagiamaisaiyaraatama yaata utida nnooriivaa nnaivo
inna koonnaivai. Ngia Udaanga Yisuu Kirisiinnara yaata utida innara
yeenna bereetaivaa nneeda mmagia maisaiyaraatama yaata utida yeen-
naivaa nnaivo inna koonnaivai. 22 Fai ta itaama iikio ti Udaanga Anutuuqo
tiiyara inna nnannataanaravaaraata ta itaama iikiaarannee? Ta yaata utida
kiaunnanoo: Ta yaagueeqama varida inna yaataraunnavaivee, kiaunnan-
nee? Hama yopeemavee.

23 Gioonna kiaapu vooya kiaanoo: Mmuakiaa aataruvai ti iikiataivaa
fai ta aikiooma iikiaaravaivee, kiaavai. Inna aikioovai. Ngia iikiaaraivo
vaikioonno fai hama mmuakiaa aataruuyauvunudiri yoketaama varira
aataruuyauvo vooyakiaatama vainaravai. Ngia kiaanoo: Mmuakiaa aataru-
vai ti iikiataivaa fai ta aikiooma iikiaaravaivee, kiaiya hama ngii seenaiyara
yaata utiraida iikiai fai hama iya yaagueeqama varia rada vidada safuuma
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variaaravai. 24 Sa gioonna kiaapu voovoono ariiyara yaata utuoo iikiaivee.
Ari seenaiyaraatama yaata utuoo iikiaivee.

25 Fayai yapeera nnauvakidiri fayaivaa yookaama kiada varada kati
sabi nnaatee. Sa pinaama yaata utida ivaara unnakua anutuuyara iikiaa
fayaivaivee kiaa vo kua vo kua tida yapara yaparakiatee. 26 Ivaara Anutu-
uqaa kua fafaaraivo vainno tinoo: Mmataivoota mmuakiaa mminnaayau-
vai mmata aavau vaiyauvootama Udaanga Anutuuqaa mminnaayauvai
nnaasu vaivaivee, tiivai.

27 Fai hama ausa hanigieera gioonna kiaapu voovoono ngii tinara: Numa
ni tasipama yeenna nnaatee, tinai rikiakio ngii kuatainai vida teekio ariinoo
yaakuyaa ngii mii yeenna fayaiyauvaa nnaatee. Sa pinaama yaata utida
ivaara vo kua vo kua tida inna yaparaida kiatee: Deevakidiri aayauvaa
varaannavainnee? kiatee. 28 Fai vaidi voovoono ngii giaa ngii mioo tinara:
Aimovaa ii fayai ivaaunnakuaanutuuyauvaarayapakiaa fayaivaivee, tinai
rikiada sa nnaatee. Ngii giaa ngii mii vaidiivo koonnama yaata utivoora
kiaa yaata utida innaroo tida sa nnaatee. 29 Ngia nnaaraivo inna aikioo
vaikioonno itaa kua tii vaidiivaaroo tida sa nnaatee.
Mo gioonna kiaapu voovoono tinoo: Yo, inna aikioo na nnaanavee. Aani-

ira vaidi voovoono na yaata utuee nnaanaree kiauvaara ni ooqoo tiinnee?
30 Na yeenna fayaivaara Anutuuqaata kua yoketaivaa kiaa kiee nnauvai.
Mo aaniira vaidi voovoono na Anutuuqaata kua yoketaivaa kiaa kiee nnau
yeenna fayaivaara ni ooqoo tiinnee? tiivai.

31Varangia yeenna fayaivaanneedannee? Varangiannooriivaanneedan-
nee? Vara ngia datadataama varidannee? Ngia itaama iikiaivo inna
ngia Anutuuqaara iikio inna nnutuuvo ngiau aapu kuaivee. 32 Ngia
varida vo aataru mmoori voovai iikiai teeda Yutayaiyaata ngiari voop-
innaiyaatama Anutuuqaa gioonna kiaapu vaa ausa hanigieeraiyaatama
ivaudiri harurivoora tida ngia Anutuuqaara nnaasu varida aatarummoori-
ivaa iikio inna nnutuuvo ngiau aapu kuaivee. 33 Na itaama iinaree kiaa
iikiauvaugiataama iikiatee. Hama na yoketaama varinaraivaara niniiyara
itaama iikiauvai. Mmuakiaa gioonna kiaapuuya na iikiau aataru mmoori-
ivaa arinaima teeda yoketaama variateeraivaara na iyara yaata utuee iiki-
auvai. Anutuuqo iya vitoo yoketaivauyapaanaraivaarana iyara yaata utuee
iikiauvai.

11
1 Yisuu Kirisiiva varuuvaugiataama na variauneema ngieeta na variau-

vaugiataama variatee.

Ngiari ausammuduuyaiyauvaa Anutuuqaammira

aataruuvaara Pauruuso tiravai
2Ngia makemakee niiyara yaata utida variaani na ausa hanigieeraiya uu

aataruuyauvaa ngii giaa ngii miaaduu ngia puaisa utuuvaara na ngiiiyara
kua yoketaivaa kiaunoo. 3 Itaama vainai ngia arinaima rikiaateeraivaara na
aa kua aavaa ataa kua ngii giaa ngii minaravee. Yisuu Kirisiiva mmuakiaa
vaidiiyara dikiai vaidiiya ngiari nnaataiyara diaavo Anutuuqo Yisuu Kirisi-
innara diivai. 4 Ivaara fai vaidi voovoono gioonna kiaapuuya avuuyauvunu
yaaku varoo Anutuuqaammayaayaivaa tii suaivaki ari kieetaivau rummua
apu kioo fai Yisuu Kirisiinna nnutuuvaa aduooma yapa kiaanaravai. 5 Fai
gioonna voovoono hama ari kieetaivau rummua apirainno kati gioonna ki-
aapuuya avuuyauvunu yaaku varoo Anutuuqaammayaayaivaa tii suaivaki
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ivo ari vaatiivaa nnutuuvaa aduooma yapa kiaanaravai. Itaama ii gioon-
naivoono gioonna voovai ari kieetaivaa hatoka taika kiaikio mmanna
mmuyaivai vaivaa roosiima varioo mmamma maisaivaa varaivai. 6 Fai
gioonna voovoono hama ari kieetaivau apuataino ari kieeta yausiivaa ha-
toka paannavai kiaivee. Fai gioonnaivo ari kieetaivaa hatoka taika kino
mmanna mmuyaivai vainarannee vara ari kieeta yausiivaa hatoka paan-
navai kiaanaraivo inna mmamma maisaira aataruvai. Inna aikioo itaama
vaivaara ivo ari kieetaivau rummua apuaivee. 7 Nnaaru Anutuuqo ari
yaata tinniivo ariiki vauvaa roosiima vaidiivaa iima kiooduu ivommuakiaa
mminnaiyauvaayaatarooduu innayaadiriAnutuuqaannutuuvongiauaapu
vauvaara sa ivo ari kieetaivaa rummua apuaivee. Gioonnaivo ari kiee-
taivau apiivaara vaidiivo innara dira aataruuvo kooyaa vaivai. 8 Hama
Anutuuqo gioonnaivaadiri vaidiivaa iiravai. Ivo vaidiivaadiri gioonnaivaa
iiravai. 9Hama Anutuuqo gioonnaivaaroo tioo vaidiivaa iiravai. Vaidiivaa-
roo tioo gioonnaivaa iiravai. 10 Ari vaatiivo innara diivaara aangeraiya
taateeraivaara gioonnaiya ngiari kieetaiyauvunu rummua apuatee. 11 Ta
ti Udaanga Yisuu Kirisiinna aataruuvau variaunnaiya gioonnaiya hama
ngiarimiaraamavariaani vaidiiya hamangiarimiaraamavariaavai. Gioon-
naiya vaidiiyani variaani vaidiiya gioonnaiyani variaavai. 12 Anutuuqo
vaidiivaadiri gioonnaivaa iima kioovauraida aanna makee gioonnaiyaano
vaidiiya mmataanoo. Mmuakiaamminnaiyauvo Anutuuqaasidiri tiivai.

13Ngiengieenoo yaata utida ivaara rikiaatee. Gioonna voovoono gioonna
kiaapuuyaavuuyauvunuhamaarikieetaivaurummuaapirainnokati yaaku
varoo Anutuuqaata kua tiivo inna ii aataru ivo yoketaavainnee? Vara
maisavainnee? 14 Vaa ngia ngiingii aataru voovaudiri arinaima teeda riki-
aavai. Vaidiiya ngiari kieeta yausiiyauvo hokobavai vaivaara iyammamma
maisaivai. 15 Mo gioonnaiya kieeta yausiiyauvo hokobayauvai vaivaara
iya rikiaavo iya yoketaivai. Anutuuqoono iya kieeta yausi hokobaiyauvaa
iya mmiiyauvo ngiari kieetaiyauvunu rummua apiiyauvaara iya rikiaavo
iya yoketaivai. 16 Na itaa kua kiau kua mmuakiaayauvaara fai gioonna
kiaapu voovoono kua yaagueeqa kuaivaa tiiki yapaanaree tiivaara na ataa
kua tinaravee. Teetama vaa ausa hanigiada Anutuuqaara nuunakiaun-
naiyaatama hama ari vo aataruvai iikiaunnavai.

Yisuu Kirisiinnara yaata utida bereeta vuainaivaa nneeravai
17Na aqaa aataru aayauvaa kuayauvai ngii giaa ngii minaraina varieena

hama na ngiiiyara yoketaayavee kiaunoo. Ngia Anutuuqaara nuunaira
suaivaki ngii nuunairaivomaisaivai. Hama yoketaivai. Ivaara hama na ngi-
iiyara yoketaayavee kiaunoo. 18Tauraanaa kua voovai rikiaatee. Ngia Anu-
tuuqaara nuunaira suaiyauvaki vooyaano voovaugiataama yaata utida kua
kiaani vooyaano voovaugiataama yaata utida sai kua kiaavai. Na ivaa rikiee
ivaarakiisamakutaavaivee kiaunoo. 19Ngiiikidiri gioonnakiaapuvooyaku-
taa tuanaaAnutuuqaaavuuvausafuumavariaivokooyaavakiaiveeraivaara
innaaikioomangiiikidiri vooyayaatautiraivovoovaugiataamavaikiovooya
yaata utiraivo voovaugiataama vaivai. 20 Itaama vaikiai Anutuuqaara
nuunaida bereeta vuainaivaa nneera suaivaki hama ngia Udaanga Yisuu
Kirisiinnara yaata utida nnaavai. 21 Ngia mmuaavai mmuaavai ngiengie
varada ngiaa yeennaiyauvaa makemaakee tikiai nneeda varida hama ngii
seenaiyara faannakiaavai. Ngia itaama nneeda variaavo voovoono inna
yeenna raikio kati varikio voovoono kaayauma vuaina suuyaivaa nnoo
kumimakainno varivai. 22 Mo ngii nnauyauvo vainoo. Ngia ivaki varida
yeenna nneeda nnoori nnaatee. Ngia Anutuuqaa nnauvaki yeenna nneera
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suaivaki ngia ngii seenaiya vaa ausa hanigieeraiyara koonnama iikiaani
hamayeennaatakiaiya iyammammamaisaikiai variaavai. Mo ivaaranadee
kuavaingiiiyara tinarannee? Fainangiiiyarakuayoketaivaa tinarannee? Ai
hameetavee.

23 Ivaara aa na tinara kua aavaa vaa tauraa na ngii giaa ngii miaivaa
Udaanga Yisuu Kirisiinnasidiri na vareeravai. Yutaaso Yisuunna ari nnam-
mutuaiya vitau heenaivaki Udaanga Yisuu Kirisiiva yeenna bereetaivaa utu
kioo vainno 24 Anutuuqaara kua yoketaivaa kiaa kioo kusii kioo tunoo:
Aannanimmatiivovee. Nangiiiyara tiee aavaangiimiaunoo. Aavaanneeda
varida niiyara yaata utuatee, 25 tuduu yeennaivaa nnaa taika kiooduu
mmuaikaraama ivo vuaina suuya tooriivaa vara tu kioo vainno tunoo: Aa
vuaina suuya toori aavoAnutuuqokua yeena raukiai karaasa aataruuvaara
vaivai. Ngia aavaamakemakeenneera suaivakinneedavaridaniiyarayaata
utuatee. Yisuuva itaa kua tiravai. 26 Ngia mmuakiaa suai makemakee aa
yeennaaavaata vuaina suuyaivaatamanneedavaridaUdaangaYisuuKirisi-
iva putuuvaara gioonna kiaapuuya vitaikio kooyaa vainaravai. Ngia itaama
iima rada varia rada vikiokio Yisuu Kirisiiva tiinara suaivaki taikaanaravai.

27 Itaama vaikiai gioonna kiaapuuya Udaanga Yisuu Kirisiinnara yeenna
bereetaivaata vuaina suuyaivaatama nneera suaivaki hama iya ngiari
mminnamminnaa maisaiyauvaara yaata utiraida sabi kumimakama
nneeda inna mmatiivaaraata inna kiauvaaraatama koonnama iida
mminnamminnaa maisaivaa varaavai. 28 Itaama vainai ngia mmuakiaaya
mmuaavai mmuaavai ngiingii ausaiyauvaki tuqinnama haitatuuma teeda
rikiaa kiada yeennabereetaivaata vuaina suuyaivaatama safuumannaatee.
29 Fai ngia hama itairaida Udaanga Yisuu Kirisiinna mmammaivo vaa
tiiyara yatari sagaivau vauvaara hama ngia tuqinnama yaata utiraida nnaa
kikio fai tomedaivo ngiingiiiki vainaravai. 30 Ngia sabi koonnama yeenna
bereetaivaata vuaina suuyaivaatama nnaivaara vooya muaraagama
variaani vooya nniitaraani vooya vaa putuaavai. 31 Fai ta teteenoo titi
ausaiyauvaki mmuaanaa tuqinnama haitatuuma teeda rikiakio mmanna
tuanaavai vaino fai Anutuuqo hama kua pinaivaa tiiki yapaanaravai.
32 Gioonna kiaapu mmatayaa kumimakama variaiya kua pinaivaki
variaara suaivaki teeta iya roosiima irisai maisaivaa vareevoora Udaanga
Anutuuqo timminnamminnaamaisaiyauvaa taikio koonnama vaivaara ivo
mmuaararaivaa ti mmioo ti safuuvai.

33 Ni seenayaso, ivaaraida ngia Udaanga Yisuu Kirisiinnara nuunaida
yeenna nneera suaivaki ngiingii seenaiyara faannaida varida mmuaavau-
giataama nnaatee. 34 Fai gioonna kiaapu voovoono inna yeenna raino ari
nnauvaki varioo safuuma yeenna nnaivee. Ngia nuunaida yeenna nneera
suaivaki Anutuuqo sa irisai maisaivaa ngii miaiveeraivaara ngii yeenna
rainai ngiingii nnauvaki varida safuuma yeennaivaa nnaatee. Ngia tauraa
vo kua voovai ni yaparakiaivaara fai yapooma na ngiiisi viee safuunaravai.

12
Mmannasa Yoketaivoono vo mmoori vo mmooriiyauvaa gioonna kiaapu-

uyammiivai
1 Ni seenayaso, Anutuuqaa mmooriivaa iikiateera tinniiyauvaa Mman-

nasa Yoketaivoono kati ti mmiiyauvaara na safuuma kua kutaivaa ngii
giaa ngii minai rikiaatee. Ngia ivaara hama tuqinnama rikieevoora na
aanna makee safuuma ngii giaa ngii minai rikiaatee. 2 Vaa ngia taavai.
Nnaaru ngia kumimakama varuu suaivaki unnakua anutuuyauvo hama
kua tuuyauvaa ngia ngiingii ausa mmuduuyaiyauvaa mmuduu mmagia
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maisaiya ngii uuduu ngia iya aataruuvaura nnaasu kumimakama vira-
vai. 3 Ivaara aa kua aavaa tuqinnama rikiaatee. Anutuuqaa Mmannasa
Yoketaivo gioonna kiaapu voovaaki varino fai hama ivo yopeema tinara:
Yisuuva maisama variaivee, tinaravai. Fai gioonna kiaapu voovoono hama
Mmannasa Yoketaivo innaki variivoono fai hama yopeema tinara: Yisuuva
inna Udaangaivovee, tinaravai.

4 Anutuuqaa mmooriivaa iikiateera tinniiyauvaa kati ti mmiiyauvo ari
vookara ari vookaraiyauvai vaivai. Mmannasa Yoketaivo iyauvaa kati
ti mmiivo ivo mmuaa tuanaavai varivai. 5 Anutuuqaa mmooriivaa
iira aataruuyauvo ari vookara ari vookaraiyauvai vaivai. Gioonna ki-
aapuuya Udaanga Yisuu Kirisiinna mmuaavaara ii aataru iyauvaa iiki-
aavai. 6 Anutuuqaa mmooriivaa iikiateera tinniiyauvo ari vookara ari
vookaraiyauvai vaivai. Anutuuqo mmuaavoono ari mmooriivaa iikiateera
yaagueeqaiyauvaammuakiaayammiivai.

7 Ta mmuakiaaya yoketaama variateeraivaara Mmannasa Yoketaivo
mmuaavai mmuaavai ti aakiaiyauvaki varikiai ta mmooriiyauvaa iikiaun-
nano Anutuuqaa yaagueeqaivo kooyaa vaivai. 8 Mmannasa Yoketaivo
voovai tasipaikio tinni ruaivaa kuaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmiivai.
Voovoonoari yaata tinnivakidiri arinaima rikiai kuaivaammuaiMmannasa
Yoketaivoono vaa oyaivaa inna kiaammiivaa gioonna kiaapuuya kiaammi-
ivai. 9Voovoono Anutuuqo fai kutaa iinaravaivee kiaa yaata utira tinniivaa
mmuai Mmannasa Yoketaivoono inna mmiivai. Mmuai Mmannasa Yoke-
taivoono yaagueeqaivaa voovai mmikio rikioo nniitareeraiya tuqinnaivai.
10 Mmuai Mmannasa Yoketaivoono voovai yaagueeqaivaa mmikio rikioo
Anutuuqaa mmoori ari vookara ari vookaraivaa iivai. Mmuai Mmannasa
Yoketaivoono tinni yoketaivaa voovai mmikio rikioo Anutuuqo tii kuaivaa
gioonna kiaapuuya kiaa mmiivai. Mmuai Mmannasa Yoketaivoono tinni
yoketaivaa voovai mmikio rikioo Mmannasa Yoketaivaasidiri tii aataruu-
vaatamahama innasidiri tii aataruuvaatama arinaima too rikiaivai. Mmuai
Mmannasa Yoketaivoono tinni yoketaivaa voovai mmikio rikioo ari vo
kua vo kuayauvai hama tauraa rikiaiyauvaa tiivai. Mmuai Mmannasa
Yoketaivoono tinni yoketaivaa voovai mmikio rikioo itaama ari vo kua vo
kua tii kuaivaa oyaivaa arinaima rikioo gioonna kiaapuuya kooyaa kiaa
mmiivai. 11 Mmuai Mmannasa Yoketaivoono ari yaata utiivaugiataama
itaamayaagueeqaivaata tinni yoketaivaatamavoovai voovai duuyama reeti
reeri mmikiai rikiada vommoori vommooriiyauvaa itaama iikiaavai.

Mmuaammammavau kaayau vaatayauvai

vaiyauvaa roosiikiaunnaya ta variaunnanoo
12 Vaidi voovai mmammaivo mmuaa mmammavai vaivai. Vaikio ivau

kaayau airi airi vaatayauvai vaikiai ta taunnano mmuaa mmammavai
vaivai. Itaama vaivaa roosiima Yisuu Kirisiiva varikiai innara ausa
hanigieeraiya airi airi gioonna kiaapuya variaavai. 13 Mmuaikaraama
ta mmuakiaa Yutayaiyaata ngiari voopinnaiyaatama sikaunnaadiri
yookaama kioo viteeraiyaata kati mmamma dummukiara ngiari yaata
utiraivaugiataama nuairaiyaatama ta Yisuu Kirisiinnara ta nnoori varada
mmuaakaraiya variaunnanommuaaMmannasa Yoketaivoono tiiki varivai.
Ta ausa hanigieera mmuakiaaya Mmannasa Yoketaivo tiiki suvuaivaara ta
mmuaakaraiya variaunnanoo.

14 Vaidi voovai mmammaivau hama mmuaa vaatavai vaivai. Airi airi
vaatayauvai vaivai. 15Fai vaidiivaayukuuvohanigioovaidivai roosiimavar-
ioo kua tioo tinara: Hama na yaakuvai variauvaara hama na aa mmamma



1 Koridii 12:16 373 1 Koridii 12:31

aavau variaunoo, tinaraivo itaa kua tiivaugiataama hama mmammaivau
pikiaivai. Homo ivau vaivai. 16 Fai vaidiivaa yaataivo hanigioo vaidivai
roosiima varioo kua tioo tinara: Hama na avuvai variauvaara hama na
aa mmamma aavau variaunoo, tinaraivo itaa kua tiivaugiataama hama
mmammaivau pikiaivai. Homo ivau vaivai. 17 Fai vaidiivaa mmammaivo
avuvai nnaasu vainno dee yaatavaadiri rikiaanarannee? Hameetaatainoo.
Fai vaidiivaa mmammaivo yaatavai nnaasu vainno dee nnikivaadiri suu-
daivaa rikiaanarannee? 18 Hama itaama vainoo. Anutuuqo ari yaata uti-
ivaugiataama vaidiivaa mmammaivaa mmuakiaa vaatayauvai mmuaavai
mmuaavaimmarammaraamayapaivai. 19Faimmuaavaatavainnaasuyapa
kino hama safuuma vaidiivaa mmammaivo vainaravai. 20Vaa ta taunnano
kaayau vaataiyauvo vaikio toommammaivommuaammammavai vainoo.

21 Ivaara hama avuuvo hanigioo vaidivai roosiima varioo yaakuuvaata
kua tioo tinara: Na nene nnaasu variauvo inna aikiooma variaunoo. Ni
pikiaanee, tinaravai. Hama kieetaivo hanigioo vaidivai roosiima varioo
yukuuvaitanaata kua tioo tinara: Na nene nnaasu variauvo inna aikiooma
variaunoo. Ni pikiaatee, tinaravai. 22 Hama itaama vainoo. Ta yaata
utuaunnano timmammavovaatayauvaimuaraagai vaatayauvohamavaira
kuminainai fai ta hama variaaravai. Fai ta putuaaravai. 23 Ta yaata
utuaunnano ti mmammaiyauvunu vai vaataiyauvo kumina vaatayauvai
vaiyauvaara ta tuqinnama haitatuuda funnukakiaunnavai. Ti mmam-
maiyauvunu vai vaata vooyauvaara ti mmamma maisaira vaataiyauvaa ta
uyira rairaiyauvaa uyida raida hatauma kiaunnavai. 24Hama ti mmamma
maisaira vaataiyauvo aikiooma kooyaa vaivai. Anutuuqo ariinoo ti mmam-
maiyauvunu vai vaataiyauvaa safuuma yapa kiaikiai ta vooyauvaara mai-
saiyauvaiveekiaunnaiyauvaaraAnutuuqo taikioyoketavaatayauvai vaivai.
25 Innaaikioommuakiaavaataiyauvommuaammammavauvaiyauvohama
hannapabauma kioo mmarammaraama vaivai. Mmuakiaa vaatayauvai
ngiariiyara ngiariiyara haitatuukiaavai. 26Vo vaata voovoono inna mmam-
maivau vaivoono inna nniitaraikio mmuakiaa vaatayauvai nniitaraivai. Vo
vaata voovai inna mmammaivau vaivaara vaidiiya kua yoketaivaa kiaavo
innammammammuakiaavai sirigaivai.

27 Itaama vaikiai ngia mmuakiaaya Yisuu Kirisiinna mmammavai roosi-
ima varida mmuaa vaata mmuaa vaata mmammaivau vairaiyauvaa roosi-
ima variaanoo. 28 Vaa ausa hanigieera gioonna kiaapuuya Anutuuqaara
nuunakiaiya vaa Anutuuqo vo mmoori vo mmooriiyauvaa yaarummua
kioo iya mmataama kieeravai. Mmuakiaa mmooriiyauvaa yaatareera
mmooriivaa ivo tauraananaa kua varada nuairaiyannaadee mmataama
kieeravai. Kava iya inanoo ivo forofetaiya mmataama kioo kava iya tam-
maana vitairaiya mmataama kieeravai. Nnaagiai ivo Anutuuqaa mmoori
ari vookara ari vookarauyauvaa iiraiya mmataama kioo nniitareeraiya
tuqinneeraiya mmataama kioo ngiari seenaiyara boo tida iya tasipama
mmoori vareeraiya mmataama kioo gioonna kiaapuuyara haitatuuraiya
mmataama kioo ngiari vo kua vo kua hama tauraa rikieeraiyauvakidiri
tiraiya nnaagiai tuanaa mmataama kieeravai. 29 Hama mmuakiaayaano
kua varada nuairaya variaani hama mmuakiaayaano forofetaaya variaani
hama mmuakiaayaano vitairaya variaavai. Hama mmuakiaayaano Anu-
tuuqaa mmoori ari vookara ari vookaraiyauvaa iikiaani 30 hama mmuaki-
aayaano nniitareeraiya tuqinneera yaagueeqaivaa varaani hama mmuaki-
aayaano ngiari vo kua vo kua hama tauraa rikieeraiyauvakidiri kiaani
hamammuakiaayaano itaakuakiaakuaiyauvaaoyaiyauvaahanigiakooyaa
kiaa mmiaavai. 31 Anutuuqo vo mmoori vo mmooriiyauvaa iikiateera
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tinniiyauvaa ngii miiyauvaara ngii iikiata iikiatai yaataivaa utida variatee.
Tauraananaa mmataama kiooduu yaatareera mmooriiyauvaa ngia iiki-
aaraivaara yaata utida variatee. Mmuakiaa mmooriyauvai itaama vaikiai
nnaagiai mmuakiaammooriyauvai yaatareera aataruuvaa na ngii giaa ngii
minai rikiaatee.

13
Mmuduuya rira aataruuvoonommuakiaa aataruyauvai yaataraivai

1 Fai na aikiooma ngiari voopinna voopinnaaya kua hama na tauraa riki-
auyauvakidiri arinaima tiee aangeraiya kuaivaatama na arinaima tiee mo
na hama gioonna kiaapuuyarammuduuya rirama kino fai ni kuaivo giringa
akuaivaa sabisaabi ruaivaa roosiima tioo subabaivaa sabisaabi ruaivaa
akuaivaa roosiima tinaravai. 2 Fai na forofetaiya iira aataruuvaugiataama
iina ari vookaraama kuaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmiee Anutuuqaa
yaata tinniivaki hatauma vau kuaivaa na rikiee ivaudiri kiaa kookieera kua
aataruuyauvaa na arinaima tee rikiee mo na hama gioonna kiaapuuyara
mmuduuya rirama kiee fai na kumina tuanaavai varinaravai. Fai na taapi-
ivaa tinara: Hayee oro voovau vakianeera tino rikioo Anutuuqo aikiooma
iinaraivaara na kutaavaivee kiaa kiee mo na hama gioonna kiaapuuyara
mmuduuya rirama kiee fai na kumina tuanaavai varinaravai. 3 Fai na
nini mminnamminnaammuakiaayauvai gioonna kiaapuuya vakiaammiee
ni mmammaivaa iya ikia mmuturuaaree kiaa ni tikiai na ee-oo tiee mo
na hama gioonna kiaapuuyara mmuduuya rirama kiee fai na kuminayaa
itaama iinaravai.

4 Mmuduuya rira gioonna kiaapuuvoono mmuaararaivaa too rikioon-
naata yaagueeqama varioo ari seenaiya tuqinnaivai. Ivo hama ari seenaiya
uuaataruuyauvaa too tinoo: Niitani varaatai aataruyauvaivee, tiivai. Hama
ivo ariiyara mannaka tioo tinoo: Na vaidi nnoonnavaivee, kiaa kioo iya
aruoo varivai. Ivo aduooma hara kioo varivai. 5 Mmuduuya riraivoono
hama vueennama kioo vo aataru vo aataruuvaa hatokoo hama ivo ariiyara
nnaasu yaata utuoo ari mminnamminnaa mmuakiaayauvai puaisa utivai.
Hama ivo makee tikio nnannataivai. Tomedai mmooriivaa vaidiiya inna
mmiaivaara hama ivo ivaarammannammanna yaata utivai. Ivo ivaa pikioo
taunnu kiaivai. 6Tomedaira aataruuvaara hama inna yoketaivai. Kua kutaa
tira aataruuvaara inna yoketaivai. 7 Hama ivo iikio inna pirisaikio ivo
mmuduuya rira aataru yoketaivaa pikiaivai. Mmannammanna ivo iinno
nnaasu varivai. Mmannammanna ivo Anutuuqaa kuaivaara kutaavaivee
kiaa kioo puaisa utivai. Ivo mmannammanna yoketaama varinaraivaara
sirigainno varioo faannaivai. Mmuaararai aataruuvo innasi nnikio rikioon-
naata hama ivo muaraagama varivai. Ivo mmannammanna yaagueeqama
nnaasu varivai.

8 Mmuduuya rira aataruuvo fai tupatupaa vainnonno hama inna
taikeeraivootainaravai. Fai forofetaiya ari vookaraama tira kua aataruuvo
kiisama vainno taikaanaravai. Ngiari voopinna voopinnaaya kua hama
tauraa rikieeraiyauvakidiri tira aataruuvo vainno fai taikaanaravai.
Ti tinniki vaira kuaiyauvo vainno fai taikaanaravai. 9 Ti tinniki vaira
kuaiyauvo kiisakiangii vaikiai Anutuuqaasidiri tii kuaivaa ta kiisa kiisama
kiaa mmiaunnaivaara ii aataru iyauvo fai taikaanaravai. 10 Fai yapooma
eeyaara kua kutaa ari vookaraivo nnino rikioo aanna makee kua kiisa
kiisama ta rikiada kiaunnaivo fai taikaanaravai.
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11 Na nnaakaravai variaa suaivaki nnaakaraiya tirayaama na tiravai.
Nnaakaraiya yaata utirayaama na yaata utiravai. Nnaakaraiya ausa vuatin-
niiyauvaki vau kuaiyauvaa iya rikioneema na rikieeravai. Vaa na nnaagiai
yokeena vaidivai variee nnaakaraiya iira aataruuyauvaa na iikiaiyauvaa
vaa na pikiauvai. 12 Aanna makee ta taunnaiyauvaa pinumaivaki teer-
ayaama ta kiisama taunnavai. Ii nnaagiai suai ivaki ta kooyaa Anutuuqaa
vuatinniivaa teekio ivo ti vuatinniiyauvaa taanaravai. Aanna makee na
rikiau kuaivaa kiisa kuavai nnaasu na rikiauvai. Anutuuqo arinaima ni taa
taika kiaineema fai yapooma na arinaima inna teemmuakiaa kuavai rikiaa
taika kiaanaravai.

13 Taaravooma aataruuda aanna homo vainno fai tupatupaa vainara-
vai. Anutuuqaarakutaavaivee tiraaataruuvootamaAnutuuqaara faannaira
aataruuvootama mmuduuya rira aataruuvootama vainoo. Ii taaravooma
aataru ido vaikio mmuduuya rira aataruuvoono taara aataruuvaitana
yaataraivaivee.

14
Mmannasa Yoketaivo kava vommoori vo
mmooriiyauvaa iikiateera tinniiyauvaa
iyammiivai

1 Itaama vainai ngia mmuduuya ruaaraivaara yaagueeqama mmudu-
uya ruaaree kiaa kiada iikiatee. Anutuuqo vo mmoori vo mmooriiyau-
vaa iikiateera tinniiyauvaa ngii miiyauvaara ngii iikiata iikiatai yaataivaa
utida nnaasu variatee. Anutuuqo tii kuaivaa kiaa mmiaara tinniivaa
varaaraivaara yaata utida ivaa varaara yaagueeqama iikiatee. 2 Gioonna
kiaapu voovoono ari vo kua vo kua hama tauraa rikiaiyauvakidiri tiivoono
hama gioonna kiaapuuyaata kua tiivai. Anutuuqaata nnaasu kua tiivai.
Vaidiiya hama inna kuaivaa yopeema rikiaivaara Anutuuqaata nnaasu
kua tiivai. Mmannasa Yoketaivoono inna mmannasaivaa tasipaikio ivo
hataumaki vai kuaivaa tiivai. 3 Gioonna kiaapu voovoono Anutuuqo tii
kuaivaa kiaa mmiraivoono vaidiiyaata kua tiivai. Ivo Anutuuqaa kuaivaa
gioonna kiaapuuya kiaamminai rikiada iya yaagueeqama variateeraivaara
iyaata kua tiivai. Ivo iyaata yamaa kua yamaa kua tino iya ausaiyauvo
yoketaakiaiveera iyaata kua tiivai. 4 Gioonna kiaapu voovoono ari vo kua
vo kua hama tauraa rikiaiyauvakidiri tiivoono ariiyara nnaasu itaama iivai.
Anutuuqo tii kuaivaa kiaa mmiraivoono mmuakiaa vaa ausa hanigieerai-
yarammooriivaa iivai.

5Mo ngia mmuakiaaya ari vo kua vo kua hama tauraa rikiaiyauvakidiri
kiaaraivaara na rikiauko inna yoketainoo. Anutuuqo tii kuaivaa kiaa
mmiaara tinniivaa ngia mmuakiaaya varaaraivaara na rikiauko pinaama
yoketainoo. VaidiivoAnutuuqo tii kuaivaakiaammiivoonoari vokuavokua
hama tauraa rikiaiyauvaa tii vaidiivaa yaataraivai. Vaa ngia mmuakiaaya
ausa hanigia kiada ivaki variaiya rikiada yoketaama variateeraivaara fai
vaidi voovoono ivaki varioo vaidi voovai ari vo kua vo kua hama tauraa
rikiaivakidiri tiivaa kuaivaa rikioo hanigia oyaivaa kiaa mminaraivo inna
yoketainoo. Fai hama hanigia oyaivaa kiaa mmii vaidiivo varino rikioo
vaidiivo Anutuuqo tii kuaivaa kiaa mmiivoono ari vo kua vo kua hama
tauraa rikiaivakidiri tii vaidiivaayaataraanaravai. 6Ni seenayaso, ivaaraina
na fai yapooma ngiiisi vieena ari vo kua vo kuayauvai hama na tauraa
rikiauyauvakidiri tinai fai ngia dataama arinaima rikiada yoketaama vari-
aarannee? Ai hameetavee. Fai Anutuuqaa Mmannasaivoono ni giaa ni mii
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kuaivaa na ngii giaa ngii minai ngia ivaa arinaima rikiada fai yoketaama
variaaravai. FaiAnutuuqaa tinniivauvairakuaivaatamangii giaangiiminai
ngia arinaima rikiada fai yoketaama variaaravai.

7 Fai vaidiiya kumina mminnaa akua tiraiyauvaa siringaivaannee kafu-
raivaa koonnama rikiai dataama vaidiiya fai akuaivaa arinaima rikiaaran-
nee? Hameetavee. 8 Fai noomaivaa koonnama puu puu tikiai dataama
akuaivaa vaidiiya rikiada nuunaida rapiraivaara teerakiaarannee? Hamee-
tavee. 9 Ivaa roosiima fai ngia ngiari vo kua vo kua hama tauraa rikiaiyau-
vakidiri tikiai dataama fai gioonna kiaapuuya ngii kuaiyauvaa oyaiyauvaa
arinaima rikiaarannee? Fai hama arinaima rikiaaravai. Fai ngii kua
kiaiyauvo kuminayaa vioo raubiriinaravai. 10 Aa mmata aavau kaayau
kua ari vookara ari vookaraiyauvo vainoo. Iyauvo hama sabi kuayauvai
vaivai. Oyaiyauvo vaivai. 11 Fai ari voopinnaa vaidi voovoono ari kua
tuanaivaahamana tauraa rikiauvakidiri tinai fai naoyaivaahamaarinaima
rikieerainana innara tinara: Innaari voopinaavaivee, tino rikioo ivoniiyara
tinara: Inna ari voopinnaavaivee, tinaravai. 12Mo ivaara ngiingiiikiaatama
rikiaatee. Mmannasa Yoketaivo ngii tasipaikiai vo mmoori vo mmooriivaa
iira tinniivaa ngii varaataino Anutuuqo ngii minai varada gioonna kiaapu
vaa ausa hanigieeraiya yaagueeqama variateeraivaara iyara mmooriivaa
iikiatee.

13 Vaidi voovoono ari vo kua vo kua hama tauraa rikiaiyauvakidiri ti-
ivoono ari kua tii oyaivaa kooyaa hanigia kiaa mminara tinniivaa varaa-
naraivaara Anutuuqaata kua tioo yaaku varaivee. 14 Fai na yaaku varee ari
vo kua vo kuaivakidiri Anutuuqaata kua tino rikioo ni mmannasaivoono
yaaku varoo kua tino rikioo hama ni yaataivo ivo tii kuaivaa oyaivaa
rikiaanaravai. Ni mmannasaivo kati Anutuuqaata kua tinaravai. 15 Itaama
vainai rikieemona dataama iinarannee? Fai nimmannasaivoAnutuuqaata
kua tioo varinai na nini yaata tinniivau vai kuaivaatama innaata kua tiee
yaaku varaanaravai. Fai ni mmannasaivo kuaru tioo varinai na nini yaata
tinniivau vai kuaruuvaatama na yaata utuee tinaravai. 16 Fai hama ngia
rikieerama kikio ngii mmannasaiyauvo nnaasu Anutuuqaata kua yoke-
taivaa tinomo fai dataamakuminaa vaidi voovoonongia itaa kua kiaa kiada
yaaku varaivaara kua kutaavee tinarannee? Hama ivo ngii kuaivaa oyaivaa
arinaima rikiaivaara hama ivo kua kutaavee tinaravai. 17NgiaAnutuuqaata
kua yoketaivaa tida yoketaama yaaku varaivo fai aikiooma vaino mo hama
ivo arinaima rikiaivaara fai hama ivo Anutuuqaara yaagueeqainaravai.

18Na ari vo kua vo kua hama tauraa rikiauyauvakidiri kiauvoono ngieeta
itaama kiaiya na ngii yaatarauvai. Ivaara na Anutuuqaata kua yoketaivaa
kiaunoo. 19 Itaama vaikiainnaata ngia Anutuuqaara nuunairaivaki nini tin-
niivakidiri kooyaa vai kua kiisaiyauvaa nnaasu na ngii giaa ngii minai ngia
arinaima rikiaaraivo innana rikiaukoni yoketainoo. Ngianuunairaivaki ari
vo kua vo kuaivaa hamana tauraa rikiauvakidiri na kaayaumangii giaa ngii
minai ngiahamaarinaima rikiaaraivo innana rikiaukohamani yoketainoo.

20 Ni seenayaso, ii kua ivaara sa nnaakaraiya tinni yaataiyauvaa roosi-
ima varida yaata utuatee. Vaa yokeeda arinaima kua rikiaiya roosiima
ngiingii yaata tinniiyauvakidiri arinaima rikiada variatee. Nnaakaraiya
mminnamminnaamaisaiyauvaara vueennama kiada yoketaama variaavai.
Iya itaama variraivaa roosiima variatee. Sa iya tinniiyauvo kumimakaikiai
variraiyauvaa roosiimavariatee. 21Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo:

Udaangaivo tunoo:
Na aa gioonna kiaapu aayaata kua tinaravai.
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Na ngiari vo kua vo kua tiraiya kiaamminai
iyaano ngiari kuaiyauvakidiri iya kiaammiaaravai.
Kiaammikiai rikiada teedaata
haunninniida hama iya rikiaataivaivee, tiravai.

Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai. 22 Mmannasa Yoketaivo vaidi voovai
tasipaikio rikioo ivo ari vo kua vo kua hama tauraa rikiaiyauvakidiri tii
aataruuvaa Anutuuqo giaara ii aataru ivaa iivainnee? Vaa ausa hanigieerai-
yara iivainnee? Ai hameetavee. Hama ausa hanigieeraiyaano Anutu-
uqo ari vookaraama variivaa kooyaa rikiaateeraivaara ivo iyara iivaivee.
Mo Mmannasa Yoketaivoono vaidi voovai tasipaikio rikioo Anutuuqo tii
kuaivaa kiaa mmii aataruuvaa Anutuuqo giaara iivainnee? Gioonna ki-
aapu hama ausa hanigieeraiyara iivainnee? Ai hameetavee. Vaa ausa
hanigieeraiyara iivaivee.

23 Itaama vainai fai ngia vaa ausa hanigieeraiya nuunaida mmuakiaaya
mmuaavai mmuaavai ari vo kua vo kua hama tauraa rikiaiyauvakidiri
tikiai fai gioonna kiaapu ii aataru ivaara vueennakiaiyannee vara hama
ausa hanigieeraiya ngii nuunaiyauvaki nnida fai iya ngiiiyara yaata du-
unayavee kiaaravai. 24 Fai ngia mmuakiaaya Anutuuqo tii kuaivaa tikio
rikioo fai gioonna kiaapu hama ausa hanigieera voovoononnee vara ku-
mimakama varii gioonna kiaapu voovoono ngii nuunaiyauvaki ngioo ngii
kuaivaa rikioo ari mminnamminnaa maisaivo ariiki vaivaara arinaima
rikiaanaravai. 25Ngia kua tikio rikioo hatauma ari yaata utii kuaivo kooyaa
vaino ivaara rikioo kookainno ari ausa mmuduuyaivaa Anutuuqaa mmioo
innara kooyaa kua tioo tinara: Kua kutaa Anutuuqo aavaki ngii tasipama
varivaivee, tinaravai.

Anutuuqaara nuunairaiyauvaki mmuaanna nnaakaraya variatee
26 Ni seenayaso, na itaa kua kiau kuaivaa oyaivaa rikiaatee. Ngia Anu-

tuuqaara nuunaira suaivaki ngiiikidiri vaidi voovoono kuaru voovai tikio
vaidi voovoono kua vooyauvai kiaa mmikio vaidi voovoono Anutuuqo
inna kiaa mmii kua vooyauvai kiaa mmikio vaidi voovoono ari vo kua
vo kua hama tauraa rikiaiyauvakidiri tikio voovoono ivo tii kuaiyauvaa
oyaiyauvaa hanigia kiaa mmiivai. Gioonna kiaapu vaa ausa hanigieeraiya
tuqinnama rikiada yaagueeqama variateeraivaara itaama iikiatee. 27 Fai
ngia ari vo kua vo kua hama ngia tauraa rikiaiyauvakidiri kiaaree kiaa
taaramannee taaravoomaano nnaasu kua kiatee. Mmuaavai mmuaavai
kua tikio gioonna kiaapu hanigia kiaa mmiraivoono kooyaa oyaivaa kiaa
mmiaivee. 28 Fai hama kua hanigia kiaa mmira gioonna kiaapu voovoono
varino too ari vo kua vo kua tiivoono sa kuaiyauvaa kooyaa kiaa kookieeki-
aivee. Mmanna yaataivaadiri nnaasu yaata utuooAnutuuqaata kua kiaivee.
29 Taaramannee taaravoomaano Mmannasa Yoketaivo ngii tasipanai Anu-
tuuqo tii kuaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmiatee. Kiaa mmikiai rikiada
variaiya kati yaata utida rikikio iya kua kiaiyauvo safuuma kiaannee? Vara
fanniima kiaannee? 30 Anutuuqo gioonna kiaapu voovai ngii nuunaivaki
variivaa kua voovai kiaa mmino rikioo kua tinaree kiaa iino rikioo tauraa
kua tiivo pikioo variaivee. 31 Mmuakiaaya tuqinnama rikiada yaaguee-
qama variateeraivaara ngia mmuakiaaya itaama mmuaavai mmuaavai
Mmannasa Yoketaivo ngii tasipanai Anutuuqo tii kuaivaa ngii kiatainai
kiaa mmiaaravai. 32 Vaidi voovoono Anutuuqo tii kuaivaa kiaa mmiivo
ari kua tiivaara tuqinnama haitatuunno safuuma kua kiaivee. 33Hama ta
ruvirarauda varida kaayau kua kaayau kua tiraida mmuaa ausa mmuaa
tinnivai varada safuuma variaaraivaara Anutuuqo ti maavee tiravai.
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Vaa ausa hanigieeraiya Anutuuqaara nuunama varirammuakiaayauvaki
iya iikiaaneema 34 gioonnaiya Anutuuqaara nuunairaivaki sa kua tiraida
kua seemuaa variatee. Sa kieetaya roosiima varida kua kiateera tii kuaivo
Yutayaiya kua mmaanna tuuvaki vaivai. Itaa kua tiivaara iya kua seemuaa
variatee. 35Vokuavoovai oyaivaara iya rikiaatainai rikiadangiari nnauyau-
vakidiri safuuma ngiari vaatiiya yaparakiatee. Anutuuqaara nuunairaiyau-
vaki gioonnaiya diitada kua tikio rikioo fai iya mmammamaisainaravai.

36Na itaa kua kiauvaa ngia ni kuaivaa hatokaannee? Ngia Koridiiya ngia
yaata utuaavo Anutuuqaa kuaivo ngiiikidiri nniivainnee? Ai hameetavee.
Mongiiisinnaasu innakuaivokuaivainnee? Aihameetavee. 37Faingiiikidiri
voovoono ariiyara yaata utuoo tinara: Na Anutuuqo tii kuaivaa kiaa mmira
vaidivaivee, kiaa kioo vara ivo tinara: Na Mmannasa Yoketaivoono ni
tasipaikiai na ari vookarai mmooriivaa iikiauvaivee, tinaraivo na fafaara
ree ngii giaa ngii miau kuaivaa arinaima rikioo ivaara kutaa kuavaivee
kiaivee. Ii kua ivaaUdaanga YisuuKirisiivammuai kuaivaa ni giaa nimivai.
38Na fafaara reengii giaangiimiaukuaivaa gioonnakiaapuvoovoonohama
na rikiaanaravee tinai rikiadammooka hanigia innammiatee.

39 Ni seenayaso, ivaara Mmannasa Yoketaivo ngii tasipanai ngia Anu-
tuuqaa mmayaayaivaa kiaa mmiaara aataruuvaara ngii iikiata iikiatainai
iikiatee. Mmannasa Yoketaivo vooya tasipanai ngiari vo kua vo kua hama
tauraa rikiaiyauvakidiri kiaaraivaara sa iya ooqoo kiatee. 40 Ngia Anutu-
uqaara nuunaira suaivaki tuqinnama varida safuuma iikiatee.

15
Yisuu Kirisiiva kava diitoovaara Pauruuso tiravai

1Ni seenayaso, na nnaaru mmayaaya yoketaivaa ngii giaa ngii miaaduu
ngia rikiada puaisa utida yaagueeqama varuuvaara na keenaa ngii giaa
ngii minai rikiaatee. 2 Ii mmayaaya yoketaa ivaa inna Yisuu Kirisiinna
mmayaaya yoketaavai na ngii giaa ngii miravai. Fai ngia ivaa rikiada
puaisa utida varikiokio Anutuuqo ngii vitoo yoketaivau yapaanaravai. Vara
ngia ivaara kutaavaivee kiaa kiada puaisa utuunnee? Vara ngia ivaa utu
fanniima kioonnee?

3Na tauraa rikiee puaisa utuaa kuaivo mmuakiaa kuavai yaatareeraivaa
na ngii giaa ngii miravai. Ii kua ivo Anutuuqaa yanaivaki vai kuavai
rikiaatee. Yisuu Kirisiiva ti mminnamminnaa maisaiyauvaara putiravai.
Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno ivaara tiivai. 4 Ivo putuduu vaidiiya inna
hau kiooduu taaravooma suaivaki Anutuuqo tuduu diiteeravai. Anutuuqaa
kua fafaaraivo vainno ivaara tiivai. 5 Ivo diitoo Petoroosaa avuuvau kooyaa
diravai. Nnaagiai ari ngiaammuau yaakuuvaitana yukukidiri taaravaitana
avuuyauvunu kooyaa diravai. 6Nnaagiai mmuaa suaivaki gioonna kiaapu
kaayau (500) inna nnaagiai nuairaiya inna too vooya vaa putiravai. Aanna
vooya homo hara kiada variaanoo. 7 Iva Yakoopaa avuuvau kooyaa dioo
nnaagiai ari kua varada nuaira vaidi aposoroo mmuakiaaya avuuyauvunu
kooyaa diravai.

8 Nnaagiai tuanaa ivo ni avuuvaunnaata kooyaa duduu Mmannasaivo
ari vookaraama ni hanigiooduu na inna teeravai. 9Mmuakiaa aposorooya
ni yaataraani na iya aduooma variee kiisa vaidivai variaunoo. Vaa
ausa hanigieera gioonna kiaapuuya na maisa mmooriivaa iya mmiee iya
ruputuaivaara gioonna kiaapuuya niiyara kiaanoo: Kua varoo nuaira
vaidi aposoroovaivee, kiaa kuaivo inna hama yoketaa kuavai kiaanoo.
10Anutuuqo kati niiyara yoketaama yaata utiivaara na variauvoono aanna
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na variaunoo. Ivo kati niiyara yoketaama yaata utuuvo hama fanniira-
vai. Iiraivo vairavai. Na yaagueeqama kiee mmooriivaa varaivaara ni
mmooriivo ngiari vo aposorooya mmooriiyauvaa yaatareeravai. Itaama
vauduaata hama na nini yaagueeqayaara iiravai. Anutuuqo kati niiyara
yoketaama yaata utuduu inna yaagueeqayaara iiravai. 11Neenoo yaaguee-
qama mmoori vareeravainnee? Vara ngiari vo aposorooyaano yaaguee-
qama mmoori vareeravainnee? Sa ivaara yaata utuatee. Ta mmuakiaaya
ii mmayaaya yoketaa ivaa ngii giaa ngii miaannaduu ngia ivaa rikiada
kutaavaivee tiravai.

Ta kava diitaaraivaara Pauruuso tiravai
12 Yisuu Kirisiiva putuduu Anutuuqo tuduu putuuvakidiri kava di-

itoovaara ta ngii giaa ngii miaunnanoo. Ivaara aaniira ngiiikidiri vooyaano
putuaiyara kiaanoo: Hama kava diitaaravaivee, kiaannee? 13 Iya itaa kua
kiaa kuaivo kutaa kuavai vaitiri. Hama Anutuuqo Yisuu Kirisiinna tuduu
kava diitotirivee. 14 Kua kutaa hama Yisuu Kirisiiva diitotiri. Ta ngii giaa
ngii miaanna kuaivo kuminayaa vaitiri. Ngia Anutuuqaara kutaavaivee
kiaa kuaivoota kuminayaa vaitirivee. 15 Mo vo kuavaata rikiaatee. Vaa
ta Anutuuqaara kiaannanoo: Ivo tuduu Yisuu Kirisiiva putuuvakidiri kava
diiteeravaivee, tiravai. Mo ivo hama diitotiri. Ta Anutuuqaara itaa kua
kiaanna kuaivaa unnakuavai kiaannatirivee. Mo putuaiya hama kava di-
itaaravaivee kiaa kuaivo kutaavai vaitiri. Anutuuqo hama Yisuu Kirisiinna
tuduu kava diitotirivee. 16 Anutuuqo tinai gioonna kiaapuuya diitaara
kuaivo hama kutaavai vaitiri. Hama Anutuuqo Yisuu Kirisiinna tuduu
kava diitotirivee. 17 Anutuuqo hama Yisuu Kirisiinna tuduu diitotiri. Ngia
innara kutaavaivee kiaa kuaivo kuminayaa vaitiri. Ngia homo ngiingii
mminnamminnaa maisaiyauvaatama variaatirivee. 18 Anutuuqo hama
Yisuu Kirisiinna tuduu diitotiri. Vaa ausa hanigia kiada Yisuu Kirisiinnara
kutaavaivee kiaa kiada putuaiya ikia aakiaana vutirivee. 19 Ta Yisuu Kirisi-
innara kutaavaivee kiaa kiada innara faannakiaunnanoo. Fai yapooma
ta putuaaraiya hama Anutuuqo ti tinai ta kava diitaara kuaivo kutaavai
vaitiri. Ta mmata aavau tete yoketaama variaaraivaara nnaasu yaata utida
variaunnatiri. Inna aikioo gioonna kiaapuuya pinaama tiiyara raida boo
tida kumimakayavee kiaatirivee.

20 Anutuuqo tuduu Yisuu Kirisiiva putuuvakidiri diitoovo inna kutaavai.
Vaa ivo putuoo Anutuuqo tuduu tauraa tuanaa diiteeravaara tidaida
mmuakiaa gioonna kiaapu vaa ausa hanigia kiada putuaiya fai Anutu-
uqo tinai teeda kava diitaaravai. 21 Ari vo vaidi voovoono iiravaara
tidaida gioonna kiaapuuya putiraivaa varaaravai. Ari vo vaidi voovoono
iiravaara tidaida putiraivakidiri fai gioonna kiaapuuya kava diitaaravai.
22 Ataamo mmuakiaa gioonna kiaapuuya oyaivo varuuvaara mmuakiaaya
fai putuaaravai. Yisuu Kirisiiva gioonna kiaapuuyaki variivaara Anu-
tuuqo tinai iya mmuakiaaya diitaaravai. 23 Innara diiteera aataruuvo
ataama vainoo. Vaa tauraa Yisuu Kirisiiva diiteeravai. Fai yapooma ivo
tiinara suaivaki innara ausa hanigieeraiya fai diitaaravai. 24 Nnaagiai
mmuakiaa mminnaayauvai fai taikaanaravai. Ii suai ivaki Yisuu Kirisi-
iva mmuakiaa kieetaiya ngiau aapuuvaki variaiyaata mmata aavau vari-
aiyaatama yaataroo mmuakiaa mmatayaa varida yaagueeqakiaiyaatama
yaataraanaravai. Yaatara taika kioo mmuakiaa mminnaiyauvaara diraivaa
ari Koonna Anutuuqaa mminaravai. 25 Yisuu Kirisiiva kieetavai itaama
dinono Anutuuqo inna nnammutuaiya yaatara kino rikioo Yisuuva fai
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iyaraatama mmannammanna dinaravai. 26 Nnaagiai tuanaa nnammutu-
aivoono inna putira aataruuvaa fai Anutuuqo tino eeyaara taika kiaanar-
avai. 27 Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo: Vaa Anutuuqo
tikio too ivo mmuakiaa mminnaayauvai yaataraivaivee, tiivai. Vaa ta riki-
aunnano kooyaa vainoo. Kua fafaaraivo mmuakiaa mminnaayauvaara tii
kuaivo hamaAnutuuqaara tiivai. Ivaano tikio too YisuuKirisiivammuakiaa
mminnaayauvai yaataraivai. 28Nnaagiai Anutuuqo tino too Yisuu Kirisiiva
mmuakiaa mminnaayauvaara dinara suaivaki ari Mmaapuuvo ariinoo ari
dinaraiyauvaatama varoo Anutuuqaa mmemmaivaki kuanaravai. Anutu-
uqo vaa tikio too ivo mmuakiaa mminnaayauvai yaataraivaara fai ivo Anu-
tuuqaa mmemmaivaki vino too Anutuuqoono kieetavai varioo mmuakiaa
mminnaayauvaara dinaravai.

29 Gioonna kiaapu vooyaano vaa putuaiyara nnoori varada kiaanoo: Ta
nnoori varakiai rikiada fai iya yoketaama variaaravee, kiaavai. Fai kutaa
tuanaa putuaiya hama kava diitakiai mo putuaiyara iya nnoori varaiya
fai aaniivaara iikiaarannee? Vooyaano kiaanoo: Anutuuqo tinai gioonna
kiaapu putuaiya kava diitaaravaivee, kiaa aataruuvo hama kutaa vaitiri.
Mo aaniivaara iya vaa putuaiyara nnoori varaatirinnee? 30 Mo tee mo?
Yisuu Kirisiiva putuoo kava diitoo kuaivo hama kutaa vaitiri. Mo aaniira
ti mmaarau kua kiaa mmooriivaa mmuakiaa suai iikiaunnatirinnee? 31Ni
seenayaso, makemakee mmuakiaa suai iya ni ruputikiai na putinaraivaara
yaata utuee variaunoo. Ngia ti Udaanga Yisuu Kirisiinna gioonna kiaapuya
variaivaara na yaata utuee ngiiiyara mannaka tiee itaa kua kiau kuaivo
inna kutaavai vainoo. 32Epesiisaa gioonna kiaapuuya faimmararaa avaika-
rauya roosiima varuuya na iya tasipama variee mmooriivaa varaaduu
maisamaisau aataruuyauvaa ni miravai. Na putino Anutuuqo tinai na kava
diitaanara aataruuvo hama kutaa vaitiri. Nini variraivaara kuminayaa
na iya tasipama mmoori varaatirivee. Gioonna kiaapu kumimaka vooya
kiaanoo: Ta turau putuaaraivaara kii ta aanna makee variaunnaivaara
nnaasu yaata utida yeenna nneeda nnoori nneeda sirigakiaaravee, kiaavai.
Anutuuqo tinai vaa putuaiya kava diitaara aataruuvo hama kutaa vaitiri.
Inna aikioo na gioonna kiaapu itaa kua kiaiya kuaivaara kutaavaivee kiau-
tirivee.

33 Itaa kua kiaiya iida ngii unnakua kiaarainnoo. Fai ngia kumimakama
variaiya tasipamamakemakee varikiai iyaanongii safuumavariraivaa iikio
maisainaravai. 34Ngiingii mminnamminnaa maisaiyauvaata ngiingii tinni
kumimakaiyauvaatama pikiada safu yaata tinniiyauvaa varada variatee.
Ngiiikidiri hama vooyaano Anutuuqaa arinaima teeda rikiaavai. Ngia
mmammamaisakiateeraivaara na itaa kua kiaunoo.

Anutuuqo tinai ta ari vookarai mmammavai varaaravaivee
35 Gioonna kiaapu voovoono fai tinara: Dataama putuaiya fai kava di-

itaarannee? Diitadadataimmammavai varaarannee? tinaravai. 36Moa itaa
kuakiannaikua a yaata duunakuavee. Uruuvaa autu kiaannaivonnabaivaa
pikioo karaasa kaanaivaa varoo urivai. 37A uru vuiitaivaannee vara uru ari
vookaraivaa utuanna suaivaki hamammuyai apa yipi ruaavai utuannavai.
Mmanna uruuvaa nnaasu nuiinaama kiee utuannavai. 38 Anutuuqoono
tikio uruuyauvakidiri ari vookara ari vookaraama urivai. Uruuyauvakidiri
mmuaavai mmuaavai ngiari kaanaiyauvo safuuma urivai.

39 Mmatayaa varira mminnaiyauvo hama mmuaakarai mmammavai
varaavai. Vaidiiyangiari vookarai [SB7]mmammavai varaani fayaiyangiari
vookaraimmammavai [SB9]varaani ngiaasukuaiya ngiari vookaraimmam-
mavai varaani tavauya ngiari vookarai mmammavai varaavai.
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40 Ngiau aapu vai mminnaiyauvo vaikio matayaa vai mminnaiyau-
vootama vaivai. Ngiau aapu vai mminnaiyauvaa fafaaraiyauvo ari
vookaraama vaikio mmatayaa vai mminnaiyauvaa fafaaraiyauvo ari
vookaraiyauvai vaivai. 41 Suaivaa mmeekiaivo ‘ari vookaraama taikio
kuraagaivaa mmeekiaivo ari vookaraama taikio aakiapuaiyauvaa
mmeekiaiyauvo ari vookaraama taivai. Aakiapuaa vooyauvai
mmeekiaiyauvo ari vookaraama taikio vooyauvai mmeekiaiyauvo ari
vookaraama taivai.

42 Itaama vaineema vaidi putuaiya diitaara mmammaiyauvo ari
vookaraivai vaivai. Vaaputuaiya kavadiitaaraivo ataamavainoo. Mmatana
hau kieera suaivaki raubiriira nnabaivo nnaasu vaivai. Anutuuqo
tino kava diitaanara suaivaki ari vookarai mmamma hama yopeema
taikaanaraivo diitaanaravai. 43 Mmatana hau kieera suaivaki nnabaivo
muaraagainno maisaivai. Anutuuqo tino kava diitaanara suaivaki fai
yaagueeqai yoketaa mmammavai varoo diitaanaravai. 44 Mmatana hau
kieera suaivaki mmatayaa diaa mmamma mmuyaivai vaivai. Anutuuqo
tino kava diitaanara suaivaki Anutuuqaa Mmannasaivo varira mmamma
ari vookaraivaa varoo diitaanaraivo vaivai. Mmatayaa diaa mmamma
mmuyaivo vaikio rikioo Anutuuqaa Mmannasaivo varira mmamma ari
vookaraivootama vaivai. 45 Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno
tinoo: Tauraa uu vaidiivaa Ataamaa Anutuuqo iima kiooduu avuuvaa
too diitoo korooravaivee, tiivai. Mmannasa Yoketaivo innaki varuu
vaidiivo nnaagiai tuuvoono tupatupaa variraivaa ti mmivai. 46Mmatayaa
varira mmammaivonnaadee tauraa vaikio Anutuuqaa Mmannasaivo
varira mmamma ari vookaraivo nnaagiai vaivai. 47 Anutuuqo tauraa uu
vaidiivaa Ataamaa mmataivaadiri iiravai. Nnaagiai tuu vaidiivoono ngiau
aapuuvakidiri tiiravai. 48Gioonna kiaapu mmatayaiya mmataivaadiri iima
kioo vaidiivaa roosiiya variaavai. Ngiau aapu variaiya ngiau aapuuvakidiri
tuu vaidiivaa roosiiya variaavai. 49 Ta mmatayaa variaunnaiya
mmataivaadiri iima kioo vaidiivaa mmammaivaa roosuuvaa varada
variaunnaneema ta ngiau aapuuvakidiri tuu vaidiivaa mmammaivaa
varada variaaravai.

50 Ni seenayaso, na itaa kua kiau kuaivaa oyaivo ataama vainoo.
Mmatayaa diaa mmamma mmuyaivo hama yopeema Anutuuqo gioonna
kiaapuuyaradiraivaki kuanaravai. Mmammammuyaivouudainno raubiri-
iraivo hama yopeema tupatupaa variraivaa varaanaravai.

51Na hatauma kiaa kua voovai ngii giaa ngii minai rikiaatee. Ta mmuaki-
aaya hama putuaaravai. Mo Anutuuqo tinai fai ta mmuakiaaya hanigiada
ari vookaraimmammavai varaaravai. 52Nnaagiai noomaivo akua tinai riki-
ada avu tapuurayaama akiairainai ta hanigiada ari vookarai mmammavai
varaaravai. Fai ii nooma ivo akua tino Anutuuqo tinai vaa putuaiya tu-
patupaa varirammammaivaa varada diitakiai ta homommatayaa variaun-
naiya hanigiada ari vookarai mmammavai varaaravai. 53Mmatayaa diaa
mmamma mmuyaivo uudainno raubiriiraivo hanigioo tupatupaa varira
mmammaivaa varaivee. Homommatayaa varii mmammammuyaivo hani-
gioo arivookarai mmammaivaa varaivee. 54Vaa putuaiya tupatupaa varira
mmammaivaa varakiai homo mmatayaa variaiya hanigiada ari vookarai
mmammavai vareera suaivaki Anutuuqaa kua fafaaraivaki vai kuaivaa
kaanaivo kooyaa vainaravai. Kua fafaaraivo vainno tinoo: Gioonna kiaa-
puuya putira aataruuvaa Anutuuqo vaa ruga kioo yaatara taika kiaivaivee,
tiivai.

55Kua fafaara voovai vainno putira aataruuvaara tinoo:
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Mo putiraivo deevau
i yaagueeqaivo vainnee?
Mo putiraivo deevau
a nniitareeraivaammira yaagueeqaivo vainnee?

Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai. 56 Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaa
hama yopeema ta iikiaunnaivaara ta mminnamminnaa maisaiyauvaa va-
raunnavai. Tamminnamminnaamaisaiyauvaa varaunnaivaara irisaivaa ta
putuaunnavai. 57 Ti Udaanga Yisuu Kirisiiva putuuvaara ta putira aataruu-
vaa yaataraunnavai. Ivaara ta Anutuuqaata kua yoketaivaa kiaunnavai.

58 Ni seena na ngiiiyara mmuduuya ruauyaso, ta putira aataruuvaa
yaataraunnaivaara Yisuunna aataruuvaa puaisa utida sa vo aataru voodaa
kuaaraivaara yaata utuatee. Mmuakiaa suai mmannammanna ti Udaanga
Yisuu Kirisiinna mmooriivaara nnaasu yaata tu kiada vaida iikiatee. Vaa
ngia rikiaavai. Ngia inna mmooriivaa varaivaa hama kuminayaa varaavai.
Ivaaraidammuakiaa suai mmannammanna iida nnaasu variatee.

16
Koridii variaiya ausa hanigieera vooyani sikauyauvaa yapeeravai

1 Anutuuqaa gioonna kiaapu Yutayaa mmataivau variaiyani ngia
sikauyauvaa yapa kiada kati iya mmiaaree kiaa kuaivaara aanna na
tinai rikiaatee. Garatiaa mmataivaki Anutuuqaara mmarammaraama
nuunakiaiya na kiaa mmiaa kuaivaa ngieeta ivaa iikiatee. 2 Ngia
mmuaavai mmuaavai mmoori varada irisai varaa sikauyauvaa yaarida
yaata utida nnoonnama varaiya nnoonnama voovau yapaatee. Kiisama
varaiya kiisama voovau yapaatee. Ngia Yutayaiya mmiaara sikauyauvo
raubiriivoora mmuaa Sudaaqa mmuaa Sudaaqa ngii sikau vooyauvai
itaama yapaatee. Fai ngia itaama mmuaanaa yapa kikiai na ngiiisi vira
suaivaki hama ngia ni miaara yaata utuaaravai. Fai vaa ngia teerama
kiaiyauvaa kati ni miaaravai. 3 Fai na ngiiisi viee ngia mmataama kiaa
vaidiiyara na yanaa voovai fafaarama kiee ivaata Yerusareema variaiyani
sikauyauvaatama iya mminai teeda varada oto Yerusareema variaiya
mmiaaravai. 4 Fai ngia yaata utida rikikio ngii yoketainai ee-oo tikiai na
vinai iya ni tasipama kuaaravai.

Pauruuso ari kuanara aataruuvaara tiravai
5Na Maketoniaa mmataivau kuanaree tiee fai tauraa viee ivaki variaiya

tee nnaagiai ngiiisi kuanaravai. 6 Fai na ngiiisi viee kiisama vootama ngii
tasipama varinaravai. Fai variee teeno nuanu mmummuoono vati rinai
rikiee hokobama ngii tasipama varinaravai. Na variee fai yapooma vo
yoosinna voovaki na kuanara iinai fai ngia niiyara yoketa yoketaikiai na
kuanaravai. 7Hamana kiisamangii tasipamani variataivai. Na hokoba suai
ngii tasipama ni variataivai. Fai ni Udaangaivoono tinaina na hokoba suai
ngii tasipama varinaravai.

8 Na Epesiisa aavaki varieenana fai yapooma Yutayaiya buusa nneera
suaivaa nnutuuvo Pedikoosa suaivo nninai tee na ivaa taa kiee kuanaravai.
9Aavaki na variee tauko iira vai mmooriivaa Udaanga Anutuuqo kooyaa ni
vitaikiai na tauko vaivaara na vootama hokobama aavaki varinaravai. Mo
ni nnammutuaiya kaayau variaaniaata na aavaki varinaravai.

10Mo fai yapooma Timotiiva ngiiisi nninai rikiada ngia innara yoketaaki-
atee. Ivo ni roosiima Udaanga Anutuuqaa mmooriivaa varaivaara ngia
innara tuqinnaatee. 11 Sa vaidi voovoono innara nniki rakainno kumina
vaidivaivee kiaivee. Fai yapooma ivo kava vara ranoo niisi nninaraivaara
ngia innara yoketaikio rikioo ivo ari kuanaree tii aataruuvau ausa nuufa
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tasipama kuaivee. Ivo ari seena vaidi ausa hanigieeraiyaatama kava niisi
vara ranada ngiaaraivaara na iyara faannakiaunoo.

12Mo na ti seena vaidi Aporoonnaraata ngii giaa ngii minai rikiaatee. Ari
seena vaidi ausa hanigieeraiyaatama ngiiisi kuaiveera na makemakee inna
titaaduu yaata utu kioo nnaasu vairavai. Aannamakee hama ivo kuataama
vainoo. Fai yapooma ivo vira suaivo kooyaa vaino rikioo kuanaravai.

Pauruuso nnaagiai kuaivaa tiravai
13Ngiengie variaaraivaara tuqinnama haitatuukiatee. Ngia Anutuuqaara

kutaavaiveekiaivaapuaisakamautuatee. Ngiavaidiyavaridayaagueeqama
variatee. 14 Ngia mmuakiaa aataru mmoorivai varaaree kiaa mmuduuya
riraivaa tasipama varaatee.

15Ni seenayaso, vaa ngia rikiaavai. Akaiya mmataivau variaa vaidi Siti-
panaasaata ari nnauvaki variaiyaatama tauraa toosa hara ausa hanigieera-
vai. Ausa hanigia kiada Anutuuqaa gioonna kiaapuuyara pinaamammoori
vareeravai. Ni seenayaso, na yamaa kua yamaa kuaivaa yaagueeqama
ngii giaa ngii minai rikiaatee. 16 Iya roosiikiaiyaata iya tasipama mmoori
vareeraiyaatama iikiaivaugiataama iikiatee.

17 Sitipanaaso Potunataava Akayakaavainna vaa niisi ngiaivaara ni yoke-
tainoo. Ngia hama niisi ngiaara aataruuvootaikiai iya niisi ngiaivaara ni
yoketainoo. 18 Iya ngii tasipama variaavo ngii ausaiyauvo yoketaineema iya
ni tasipama variaavo ni ausaivo yoketainoo. Itaama iikiaa vaidiiyara kua
yoketaivaa kiatee.

19 Asiaa mmataivau variaiya Anutuuqaara mmarammaraama nuunaki-
aiya ngiiiyara yaata utida boo kiaavai. Akuiraaya Pirisikauyaatama ngiari
nnauvaki Anutuuqaara nuunakiaiyaatama ngiari ausa mmuduuyaiyauvaa
ngii mida ngiiiyara boo kiaavai. Udaanga Yisuu Kirisiiva iyakiaata tiiki-
aatama variivaara iya itaama yaata utida kiaavai. 20 Aavakinnaa vaa ausa
hanigiaiyaatama ngiiiyara yaata utida boo kiaavai. Ngiingiiiyara ngiingii-
iyara yoketaida ngiingii yaaku rumisiatee.

21Nini yaakukidiri aa na rau kua aavaa taatee. Na Pauruusoono ngiiiyara
yaata utuee boo kiaunoo.

22 Fai gioonna kiaapu voovoono hama Udaanga Yisuu Kirisiinnara
mmuduuya rino Anutuuqo tino maisama variaivee. Udaanga-o, tummua-
nee.

23 Ti Udaanga Yisuu Kirisiiva kati gioonna kiaapuuyara yoketaama yaata
utiraivo ngii tasipama vakiaivee.

24 Ngia Yisuu Kirisiinna tasipama variaiya ni mmuduuya riraivo ngii
mmuakiaaya tasipama vakiaivee.
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Pauruusoono aa nnaagiai yanaa aavaa
Koridii varuuyani reeravai

Pauruuso kava nnaagiai yanaa aavaa Koridii varuu gioonna kiaapuuyani
reeravai. Aa yanaa aavaa Pauruuso roo suaivaki ivo tooduu gioonna ki-
aapu vaaausahanigiooyaKoridii varuuyaki kaayaummuaararoovo vairavai.
Gioonnakiaapuvaaausahanigiooyakidiri vooyaanoPauruusaaraooqoo tira-
vai. Innara ooqoo tuduaata Pauruuso pinaama iyara mmuduuya ruoo iyaata
mmuaa ausa tinnivai varaanaraivaara yaata utiravai. Nnaagiai iya mmuaa
ausa tinnivai varooduu rikioo inna ausaivo kaayauma yoketairavai.

1Na Pauruusoono aa yanaa aavaa ngiiini fafaarakiaunoo. Anutuuqoono
ari yaatautiivaugiataamanimmataamakiaikiainaYisuuKirisiinnakuaivaa
varee nuaira aposoroo vaidivai variaunoo. Ti seena vaidi Timotiiva ni
tasipama varikiai na aa kua aavaa ngiiini fafaarakiaunoo. Ngia vaa ausa
hanigieera gioonna kiaapu Koridii variaiyaniaatama Anutuuqaa gioonna
kiaapu Akaiya mmata mmuakiaavau variaiyaniaatama na aa yanaa aavaa
fafaarakiaunoo.

2Ti Napoova Anutuuqoota ti Udaanga Yisuu Kirisiivaatama kati ngiiiyara
yoketaama yaata utida ngiari ausa nuufaivaitana ngii mida nnaasu varia-
teeraivaara ta yaata utuaunnanoo.

Pauruuso Anutuuqaata kua yoketaivaa tiravai
3 Ti Udaanga Yisuu Kirisiinna Koonna Anutuuqaara ta kua yoketaivaa

kiaunnanoo. Ivo ti Napoova tiiyara boo tioo ti tasipama varioo tirooma
varira ausa nuufaivaa vareera aataruuvaa mmiraivovee. 4 Mmuaararai
aataru ari vookara ari vookaraiyauvo tiiki vaikio ivo ti tasipama yoketaama
varioo tirooma varira ausa nuufaivaa vareera aataruuvaa ti mmivai. Ivo
itaama ti tasipama varioo tiiyara boo tiineema ti seena gioonna kiaapu-
uyaki mmuaararaivo vainai rikiada ta iya tasipama yoketaama varida
tirooma varira ausa nuufaivaa vareera aataruuvaa iya vitaakiateeraivaara
Anutuuqo itaama ti tasipama yoketaama varioo tirooma varira ausa nuu-
faivaa vareera aataruuvaa ti mmivai. 5 Yisuu Kirisiiva mmamma nniita-
roovaa varoovaa roosiima teetaatammammanniitareeraivaa varaunnavai.
Mmuaikaraama Yisuu Kirisiiva tiiki variivaara ivo tirooma varira ausa
nuufaivaa vareera aataruuvaa ti mmiivo fai vooyasiaatama kuanaravai.
6Mo fai ta ngiiiyara mmooriivaa varadammamma nniitaraivaa varaaraivo
fai hama ta kuminayaa varaaravai. Anutuuqo ngii tasipama varioo tirooma
varira ausa nuufaivaa vareera aataruuvaa ngiimmioo ngii vitoo yoketaivau
ngii yapaanaraivaara fai ta mmamma nniitaraivaa varaaravai. Mo fai
Anutuuqo ti tasipamavarioo tiroomavarira ausa nuufaivaa vareera aataru-
uvaa ti mminaraivo fai hama kuminayaa vainaravai. Ta mmamma nni-
itaraivaa varadaata yaagueeqama variaunnaneema ngieetama mmamma
nniitaraivaa varada yaagueeqama varikiai ta ngii tasipama varida boo
tira kuaivaa ngiiita kua kiaaraivaara Anutuuqo ti tasipama varioo tirooma
varira ausa nuufaivaa vareera aataruuvaa ti mminaraivo hama kuminayaa
vainaravai. 7Ta ngiiiyara mmannammanna faannaida varida kiaunnanoo:
Fai iya yaagueeqama variaaravee, kiaa kiada hama pikieeraidammannam-
manna ivaara nnaasu yaata utu kiada variaunnanoo. Vaa ta rikiaunnavai.
Ta mmamma nniitaraivaa varaunnaneema ngieetama varaivaara Anutu-
uqo ti tasipama varioo tirooma varira ausa nuufaivaa vareera aataruuvaa
ti mmiivaa ngieetama varaaravai.
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8 Ti seenayaso, ta Asiaa mmataivau variaanna suaivaki ta
mmuaararoovaa varaannaivaara ta ngii giaa ngii mikiai rikiaatee.
Kaayau mmuaararoo pinaa ari vookarauvo tiiki vauduu hama yopeema
ta ivaa yaataraaraivaara ta yaata utida ta tete variaanna suaiyauvo
taikaanaravaivee kiaa kiada variravai. 9 Ta yaata utida rikiaannaduu
Anutuuqo tuuvaugiataama tete variaanna suaiyauvo kutaa taikaivaivee
kiaa kiada pinaama ti mmuaararooduu variravai. Hama ta titi
yaagueeqaivaura mmoori vareerama kiada Anutuuqo tinai vaidi putuaiya
diitaaraivaa yaagueeqaivaura ta mmoori varaaraivaara ta itaama
variravai. 10 Ta putuaara iikiaannaivakidiri Anutuuqo ti vitoo yoketaivau
ti yapeeravai. Fai yapooma ivo ti vitoo yoketaivau ti yapaanaravai. Vaa ta
ivaara yaagueeqama kiaunnanoo: Fai ivo kava ti vitaanaravaivee, kiaa
kiada faannaida variaunnanoo. 11 Ngieetama tiiyara yaaku varada ti
tasipama iikio fai itaama vai aataruuvo vainaravai. Fai kaayau gioonna
kiaapuuya tiiyara yaaku varaaraivaa Anutuuqo rikioo irisaivaa tiiyara
yoketainai fai ta yoketaama varida mmoori varaaravai. Kaayau gioonna
kiaapuuya tiiyara kua yoketaivaa Anutuuqaa kiaa mmiateeraivaara
ngieetama tiiyara yaaku varada variatee.

Pauruuso Koridiiyasi kuanaree kiaa rikioo pikieeravai
12Aana tinara kua aavaa inna titiiyaramannaka tinara kuavai. Aammata

aavau ta varida iikiaunna aataru mmooriiyauvaara ti yaata utiraivoono
ausa yoketaivaa ti mmivai. Ta ngii tasipama varida hama ta mmatayaiya
tinni vairaiyauvunudiri mmooriivaa iiravai. Ta Anutuuqo tiiyara yoke-
taama yaata utiraivaugiataama yaagueeqaivaa varada ti ausa mmudu-
uyaiyauvo ngiiiyara yoketauduu Anutuuqo ti kiaa ti mmuuvaugiataama
ta safuuma ngiiiyara mmooriivaa iiravai. Ivaara ta titiiyara mannaka
kiaunnanoo. 13-14 Ta ngiiini yanaiyauvunu fafaarakiaanna kuaiyauvaki
ngia kooyaa yaarida arinaima rikioo kuaiyauvaa nnaasu ta fafaaraira-
vai. Ta varida iikiaunna aataru mmooriiyauvaara ngia makee kiisama
nnaasu teeda rikiaivaa ngia eeyaavai arinaima teeda rikiaa taika kiaa-
teeraivaara na faannaina variaunoo. Fai ngia itaikio ti Udaanga Yisuu
Kirisiiva ti yaparainara suaivaki ta ngiiiyara mannaka kiaaraivaa roosiima
ngia mmuaakaraama aikiooma tiiyaramannaka kiaaravai.

15 Ngia itaa kua kiaaraivaara vaa na rikiauvai. Ivaara na taaraneetu
ngiiisi vinai ngia taaraneetu yoketaama variateeraivaara na ngiiisi kuanara
suaivaitana mmatairavai. 16Na ngiee ngii tee ngii pikiee numa Maketoniaa
mmataivau nuaina variee mo kava vara ranee ngiiisi viee kava ngii teenai
ngia ni tuqinnada ni titakiai na Yutayaa mmataivau kuanaraivaara na
tauraa mmatairavai. 17Na itaa kua kiaa kuanaree kiaa rikiee pikiee hama
kuaivaara na aruoo kiaa aduoo kiaa tira vaidivai variaunnee? Ai hamee-
tavee. Na kuanara nninara aataruuvaa mmataama kiee mo pikiee hara
kiee variauvaara mmatayaa diaa vaidi kumimakaivaa roosiima na mmuai
suaivau ee-oo na kuanaravaivee kiaa kiee hama na kuanaravee kiaunnee?
Ai hameetavee. 18 Anutuuqo tira kuaivaa kua kutaavai nnaasu tiivai. Ivaa
roosiima ta kua mmayaayaivaa ngii giaa ngii miaunna kuaivaa hama ta ee-
oo tida hamavee kiaa kiada ngii giaa ngii miaunnavaivee. 19 Anutuuqaa
Mmaapuuvaa Yisuu Kirisiinnara ta Siraaso Timotiivama innara ngii giaa
ngiimiaannaivohama ivo taarayaatautuooee-oo tioohamavee tiravaidivai
variravai. Ivo ee-oo tioo na iinaravaivee tira vaidivai nnaasu variravai.
Aanna makee ivo homo itaavai nnaasu varivai. 20 Nnaaru Anutuuqo kua
kiaa teerama kioo kuaivaa kaanaivo innaki vairavai. Ivaaraida ta innara
kutaa tuanaavaivee kiaa kiada variaunnanoo. Ta itaa kua kiaunnaivaara
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Anutuuqaa nnutuuvo ngiau aapu vainoo. 21 Yisuu Kirisiiva ngiiikiaata
tiikiaatama variivaara Anutuuqo ariinoo yaagueeqama tiiyarammooriivaa
iikiai ta yaagueeqama variaunnanoo. Ivoono ariini ti mmataama kioo
22 ta yoketaama variateeraivaara ti aakiaiyauvaki ari Mmannasaivaa yapa
kiaikio varivai. Variivaara gioonna kiaapuuya teeda kiaanoo: Inna Anu-
tuuqaaniyavee, kiaavai. Ivo tiini teerama kiaikio vai aataruuyauvaa fai
yapooma ta varaaraivaara ivo ari Mmannasaivaa ti mmivaivee. Ivo itaama
tiiyara iivaara ta hama taara yaata utida variaunnanoo.

23 Na Anutuuqaa avuuvaudiri kua kutaavai ngii giaa ngii miee ataa kua
tinaravee. Ngia Koridii variaiya na viee ngia koonnama variaivaara ngii
tino rikioo ngii ausaiyauvo mmuaarareevoo kiaa na hama viravai. 24Ngia
Anutuuqaara kutaavaivee kiaa kiada yaagueeqama variaavai. Ivaara ta
kava ngii tikiai ngia ti kuaiyauvaa rikiada iikiateeraivaara hama tammoori
varaunnavai. Ngia yoketaama sirigaida variateeraivaara ta ngii tasipama
mmoori varaunnavai.

2
1 Sa ngii ausaiyauvo kava mmuaararakiaiveeraivaara na ngiiisi kava

kuanaree kiaa kiee iima rikiee pikieeravai. Neneenoo itaama yaata utuee
pikieeravai. 2Mo fai na ngiiisi viee kua yaagueeqama ngii tinai ngia ausa
mmuaarareera tasipama varikiai fai gioono ni tasipama varioo yamaa kua
tinai na sirigaina varinarannee? Fai ngia mmuakiaaya ausa mmuaararada
variaaraiya nnaasu ni tasipama variaaravai. 3 Ivaara na tauraa yanaivaa
nnaasu fafaara kiaaduu ngiiisi viravai. Na ngiiisi vinai ngia ni tasipama
sirigaida variataama vaikiainnaata ngia ausa mmuaararaivaa ni miaarain-
noo kiaa na tauraa yanaivaa nnaasu fafaara kiaaduu ngiiisi viravai. Vaa na
arinaima rikiauvai. Na sirigaina varinai fai ngieeta mmuakiaaya sirigaida
variaaravai. 4Nangiiini yanaivaa fafaara raa suaivaki ni ausaivo kaayauma
mmuaararooduu na pinaama ratee variee ngiiiyara yaata utuee yanaivaa
reeravai. Hama na ngii ausaiyauvo mmuaararakiaiveeraivaara yanaivaa
ngiiini reeravai. Na mmuakiaaya ngiiiyara pinaama mmuduuya ruauvaa
ngia arinaima teeda rikiaateeraivaara na yanaivaa ngiiini reeravai.

Maisa aataru iivaara inna aikioovaivee kiatee
5 Vaidi voovoono ngii nuuna aakiaivaki maisa aataruuvaa iinno ausa

mmuaararaivaa ngiiita niitama ti mmiinnee? Vara hama ti mmiinnee?
Vaa kutaa itaama iivo hama ausa mmuaararaivaa ni mivai. Mmuakiaaya
ngii mivai. Na tinara: Mmuakiaaya ngii mivaivee, tino rikioo ivo pinaama
mmamma maisaivoora na kava yaata utuee kiaunoo: Ivo ngiiikidiri vooya
nnaasu ausa mmuaararaivaa mmiivaivee, kiauvai. 6 Ivo itaama uuvaara
ngianuunaidakuayeena raukiada irisaivaa innammuuvaangiammuakiaa
vooya ee-oo kiaivo inna aikioovai. 7 Aanna makee sa ivaara yaata utiraida
ngii ausa mmuduuyaiyauvaa inna mmida tirooma varira ausa nuufaivaa
vareera aataruuvaa innaata vitaakiatee. Ivo pinaama ausammuaararaivaa
varoo yoketaa aataruuvaa eeyaara pikieevoo kiaa innara yoketaida itaama
iikiatee. 8 Ivaaraina ngia innara mmuduuya ruaivaa kooyaa inna vitaakia-
teeraivaaranayaagueeqamangii kiaunoo. 9Ngia iikiainaareekiaana tauraa
yanaivaa ngiiini reeravai. Ngia ni kuaivaa eeyaavai rikiada iikiaarannee?
Vara hama iikiaarannee? Na ivaa taanaraivaara yanaivaa raa kiee ngiiini
kiaaduu viravai. 10 Gioonna kiaapu voovoono maisa aataruuvaa iivaara
ngia hama ivaara yaata utiraida ngii ausa mmuduuyaiyauvaa inna mmi-
aani rikiee neeta hama ivaara yaata utiraina ni ausa mmuduuyaivaa inna
mmiauvai. Vara ii vaidi ivo maisa aataruuvaa niiyara iiravainnee? Vara
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hama niiyara iiravainnee? Hama na ivaara yaata utuauvai. Na kati ni ausa
mmuduuyaivaa innammiauvai. Ngia yoketaama variateeraivaara na Yisuu
Kirisiinna avuuvau itaama iikiauvai. 11 Sataango ti yaatareevoora tiee na
Yisuu Kirisiinna avuuvau itaama iikiauvai. Ivo ti iinno taanaraivaara vaa ta
teeda rikiaunnavai.

Pauruuso Titiinnara pinaama yaata utiravai
12 Na viee yoosinna Toruaasaa gioonna kiaapuuya Yisuu Kirisiinna

mmayaaya yoketaivaa kiaa mmiaa suaivaki na taaduu vaa Udaanga Anutu-
uqo nammoori varaanara aataruuvaammuaanaa teerama kieeravai. 13Na
ivaki viee buainana taaduu hama Titiiva ni too vauvaara na pinaama ivaara
yaata utiravai. Yaata utuaivaara ivaki varuuyara na kua yoketaivaa kiaa
kiee ivaki pikiee mmataMaketoniaa ivakira viravai.

Yisuu Kirisiiva yaatara kioovaara teeta yaataraaravaivee
14 Ta Anutuuqaara kua yoketaivaa kiaunnanoo. Vaidiiya rapiraivaa

yaatara kiada nnida kua aayanna tiraivaa roosiima Yisuu Kirisiiva
vaa yaatara kioovoono tiiki variivaara teeta yaataraunnano Anutuuqo
mmuakiaa suai ti vitoo kua aayanna tasipama nniivai. Suuda yoketaivo
ngieera kuaikiai rikiaaneema Anutuuqo tikiai ta Yisuu Kirisiinna
mmayaayaivaa varada mmuakiaa yoosinnaiyauvaki variaiya kiaa mmiaa
rada nookiaunnani rikiaavai. 15 Yisuu Kirisiiva tiiki variivaara suuda
yoketaivo viraivaa roosiimaAnutuuqo ti taikiai ta variaunnanoo. Anutuuqo
gioonna kiaapuuya vitoo yoketaivau yapaanaraiyaata ikia aakiaana kuaara
iikiaiyaatama suuda yoketaivo viraivaa roosiima ta iya tasipama varida
Yisuu Kirisiinna aataruuvaa iya vitaakiaunnano Anutuuqo taivai. 16 Yisuu
Kirisiinna aataruuvaara ikia aakiaana kuaara iikiaiyaano suudaivaa
rikiaavo putiraiyakidiri vira suudaivaa roosiivo kuaikiai rikiada putuaara
iikiaavai. Yoketaivau variaara iikiaiyaano rikiaavo yoketai suudaivo
kuaikiai rikiada tupatupaa variaara iikiaavai. Mo deeyaano itaama
aikioomammoori varaarannee? 17Mo teenoo hama ta vaidi vooya roosiima
Anutuuqaa mmooriivaa iikiaunnavai. Iya ngiariiyara yaata utida sikau
varaaraivaara Anutuuqaa mmooriivaa varaavai. Anutuuqo ti titoovaara
ta inna avuuvau titi ausaiyauvakidiri safuuma mmayaayaivaa tida Yisuu
Kirisiinnammoori vareera vaidiya varidammooriivaa iikiaunnavai.

3
Anutuuqo karaasa kua yeena rau kioovaara tiravai

1 Ta itaa kua kiaunnaivaa ngia rikiakiai ta kava titi mannaka kiaunnan-
nee? Hameetavee. Gioonna kiaapu vooya ngiari mmooriivaaraata ngiari
variraivaaraatama vaidi vooya tikiai iyara yanaivau fafaara roovaa varada
ngii miaani yaarida teeda rikiaavai. Ta iya roosiima titi mmooriivaaraata
titi variraivaaraatamayanaivaangiimiaarannee? Varangieenoo timmoori-
ivaaraata ti variraivaaraatama yanaivaa ti mmiaarannee? 2 Hama itaa
kiaara aataruuvo vainoo. Yanaivau vai kuaivo kooyaa nakaaraivaa vari-
raivaa vitaineemangia Koridii variaiya ngiengieenoo ta yoketaamammoori
vareeraivaata ta yoketaama variraivaatama kooyaa gioonna kiaapuuya
vitaakiaanoo. Ngia yanaivau yaarida rikieerayaama ngii aakiaiyauvaki
kuaivo vaikiai ngia yoketaama variaani mmuakiaa gioonna kiaapuuya ivaa
teeda arinaima ti variraivaa teeda rikiaavai. 3 Ta ngiiiyara mmooriivaa
varaannaduu ngia Yisuu Kirisiinnasidiri fafaara raa yanaivaa roosiima
kooyaa inna aataruuvaa gioonna kiaapuuya vitaakiaavai. Ii yanaa ivaa
hama ivo sikau tayapoovaitanau Musiiva roovaitanau fafaara reeravai.
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Gioonna kiaapuuya aakiaiyauvaki fafaara reeravai. Hama ivo upisi nnoori-
ivo varuu seeraivaadiri ivaa fafaara reeravai. Anutuuqo tupatupaa vari-
raivoono ari Mmannasaivaa gioonna kiaapuuya aakiaiyauvaki yapaivaa
gioonna kiaapuuya yanaivau teerayaama iya taavai.

4 Yisuu Kirisiiva tiiki varikiai ta Anutuuqaara yaagueeqakiaunnaivaara
ii kua ivaa itaa kua kiaunnanoo. 5 Hama mminnaa voovoono ti aakiaana
vaivoono yaagueeqaivaa ti mmikiai ta ngiiiyara vai mmooriivaa iikiaun-
nanoo. Yaagueeqaivo aikiooma ti aakiaana vaivo Anutuuqaasidiri tiivai.
6 Ivoono ari yaagueeqaivaa ti mmikiai ta ivo yeena rau kioo kua karaa-
saivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmiaunnanoo. Ivo karaasa yeena rau kioo
kua aataruuvo hama tauraa Musiiva fafaara roo aataruuyauvaa roosiivai.
Mmannasa Yoketaivaa aataruvai. Fai ta Musiiva fafaara roo aataruuyau-
vaa iidada fanniima kiada putida ikia aakiaana tupatupaa variaaravai.
Mmannasa Yoketaivaa aataruuvaa fai iidada putida tupatupaa Anutuuqaa
tasipama variaaravai.

7 Anutuuqo ari mmaanna tuu kuaivaa Musiinna kiaa mmira suaivaki
Musiiva sikau tayapoovaitanau fafaara rooduu Anutuuqaa mmeekia ari
vookarauvo inna tasipama vairavai. Mmeekiaivo kiisa suaivaa taikaa-
nara iinno rikioo homo Musiinna oori nnikiivaki yaagueeqama toovaara
Isarairaa gioonna kiaapuuya hama inna teeda nnaasu vairaida ngiari
voopi teeda vairavai. Anutuuqaa mmaanna tuu kua aataruuyauvaa iidada
fanniima kiada putida ikia aakiaana variaara aataruuvo itaama tuuduu
rikioo pinaa mmeekia yoketauvo tasipama tiiravai. 8 Fai Mmannasa Yoke-
taivaa aataruuvo pinaa yoketayoketaa ari vookaraivo tasipama vaivo tau-
raa aataruuvaa yaataraanaravai. 9 Nnaaru Anutuuqo mmuu aataruuvaa
irisai putida ikia aakiaana variaaraivo pinaa yoketaivaa tasipama tiiravai.
Safu aataru tupatupaa Anutuuqaa tasipama variraivo pinaa yoketaa tua-
naa ari vookaraivai vaivai. 10 Ta yaata utida kiaunnanoo: Aanna makee
yoketai aataruuvo pinaa ari vookaraama vaivo nnaaru mmeekia kaayau
pinaama ruvuaahoovo tuuvaa yaatara kiaikio vaa taikaivaivee, kiaunnavai.
11Nnaaru mmeekia yoketaivo kiisa suai taikoovo yoketaavai. Makee pinaa
yoketaa aataruuvo tupatupaa vaivo pinaa yoketaa tuanaa ari vookaraivai
vaivai.

12 Ta itaama yoketaama variraivaara faannakiaunnaivaaraida ta
hama aatuurama kiada yaagueeqama kiada gioonna kiaapuuya
kooyaa mmayaayaivaa kiaa mmiaunnavai. 13-14 Hama ta Musiinna
roosiikiaunnavai. Gioonna kiaapu Isarairaiya mmeekiaivo Musiinna
oori nnikiivau toovo taikaanara uuvaa teevoo kiaa ivo ari oori nnikiivau
buruqa kiisavaadiri rummua apu kieeravai. Gioonna kiaapu Isarairaiya
ngiari tinniiyauvo yaagueeqauduu hama kuaivaa rikieeraivaa roosiima
variravai. Aanna makee Isarairaiya nnaaru Anutuuqo kua yeena rau
kioo fafaaraivo vauvaa yaarida rikiaavo hama iya tinniiyauvo rusitikiai
hama arinaima rikiaanoo. Iya tinniiyauvunu buruqa rau kiada variraivaa
roosiima variaanoo. Fai gioonna kiaapu voovoono Yisuu Kirisiiva inna
tasipama varino fai inna tinniyaa vai buruqaivo takuasano rikioo arinaima
rikiaanaravai. 15Aanna makee Isarairaiya Musiiva tuu kuaivaa yaaruaavo
buruqaivo homo iya tinniiyauvunu rummua apu kioo vainoo. 16 Fai
vaidi voovoono ti Udaanga Yisuu Kirisiinnara ausa hanigiano rikioo
ari ausa hanigiai aataruuvoono buruqaivaa rabaraanaravai. 17 Na
Udaanga Yisuu Kirisiinnara kiau kuaivo inna Mmannasaivaara na kiau
kuavai. Fai inna Mmannasaivo gioonna kiaapu voovaaki varioo inna utii
aataruuvaa rukuasaa kino mmamma dummukiara kati yoketaama hara
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kioo varinaravai. 18 Ta vaa ausa hanigieera mmuakiaaya hama nnaaru
buruqaivo iya tinniiyauvunu rummua apuuvaa roosiima variaunnanoo.
Ta pinumaivaa roosiima variaunnanoo. Ti Udaanga Yisuu Kirisiinnani
yoketaa ari vookaraivo tiikidiri kooyaa vainoo. Ti Udaanga Yisuu Kirisiinna
Mmannasaivoono ti aakiaiyauvaki varioo ti hanigiananai ta kiisama
yoketaama varida yapooma Yisuunna roosiima pinaama yoketaama
variaaravai.

4
Mmataivaadiri kuu yavaiyauvaa iima kiaiyauvaa

roosiikiaunnaiya ta variaunnanoo
1 Anutuuqo tiiyara boo tioo kua yeena rau kioo ii kua iyauvaa kiaa

mmiateera mmooriivaa ti mmiravai. Ivo ti mmuu mmooriivaa ta iiki-
aunnano hama ti pirisaikiai pikiaunnavai. 2 Ta hatauma iida mmamma
maisaira aataru mmuakiaayauvai pikiada hama ta unnakua unnakua kiaa
kiada mmooriivaa iida hama ta Anutuuqaa kuaivaa unnakua unnakuaivaa
tasipama tida varida iikiaunnanoo. Ta kua kutaivaa nnaasu kooyaa
gioonna kiaapuuya kiaa mmida Anutuuqaa avuuvau safuuma variaunnani
mmuakiaa gioonna kiaapuuya ta itaama variaunnaivaa teeda ngiari yaata
utiraivaki ivaara kutaavaivee kiateeraivaara ta itaama iikiaunnavai. 3 Ta
mmayaaya yoketaivaa gioonna kiaapuuya kiaa kookieema kiada kiaa mmi-
aunna kuaivo kutaa tuanaa hataumaki vaitiri. Gioonna kiaapu ikia aaki-
aana kuaaraiyaanonnaasu ivaara kiaanoo: Hama ta teeda rikiaunnavaivee,
kiaatirivee. 4 Iya yaata tinniiyauvo upisiiyauvai vaivaara iya mmayaaya
yoketaivaara hama kutaavaivee kiaavai. Aa mmata aavaara dira kieeta
Sataango iya iikio iya yaata tinniiyauvo upisiivai. Yisuu Kirisiinna oyai ari
vookaraivo vaikio ivo Anutuuqaa roosiima mmuaikaraivai varivai. Inna
mmayaaya yoketaivo mmeekiaivaa roosiima taivaa iya teevoora kiaa kioo
Sataango iya iikio iya yaata tinniiyauvo upisiivai. 5 Hama ta titiiyara ngii
giaa ngii miaunnanoo. Yisuu Kirisiiva ti Udaanga tuanaivaara ta ngii giaa
ngii miaunnanoo. Ta Yisuu Kirisiinna mmoori vareera vaidiyaanora tida
ngiiita ngii mmoori vareera vaidiya varida ngii giaa ngii miaunnanoo.
6 Udaanga Anutuuqo tunoo: Fai upisiivakidiri mmeekiaivo taanaravaivee,
tuuvoono ari mmeekiaivaa ti aakiaana yapa kiaikio taivai. Yisuu Kirisiinna
oori nnikiivaki mmeekiaivo too varinai ta Anutuuqaa oyai ari vookaraivaa
arinaima taaraivaara ivo ari mmeekiaivaa ti aakiaana yapa kiaikio taivai.

7 Ii aataru yoketaa ivaa ta varaunnaiya vaidiiya mmataivaadiri kuu
yavaivaa iima kiaivaa roosiikiaunnaya ta variaunnanoo. Kuu yavaivo
kiisa suai nnaasu vainno taikeeraivaa roosiima ta muaraagama variaun-
nanoo. Hama titi yaagueeqayaara tammooriivaa iikiaunnanoo. Anutuuqaa
yaagueeqa ari vookaraivaura ta mmooriivaa iikiaunnanoo. Ii aataru ivo
kooyaa vakiaiveeraivaara ta vaidiiya mmataivaadiri kuu yavaivaa iima
kiaivaa roosiima variaunnanoo. 8Mmuaararai aataruuyauvo makemakee
tiisi nnikiai ta teedaata pikiada variaunnano hama ti yaataraivai. Vo suai
vo suai airi airi yaata utiraivo tiiki vaikiainnaata hama ta pinaama ivaara
yaata utiraida yaagueeqama variaunnanoo. 9 Ti nnammutuaiya koonnai
aataruuyauvaa ti iikiaavoota ti Napoova hama ti pikiaivai. Vaidiiya ti
ruputuaaniaata ta hama putuaunnavai. 10 Yisuu Kirisiinna variraivo tiiki
vaivaa iya kooyaa taateeraivaara vaidiiya Yisuunna ruputuduu putuneema
ta variaunnani iya ti ruputuaara iira aataruuvo makemakee tiisi vaivai.
11 Ta mmatayaa variaunna suaivaki ta Yisuunna mmooriivaa iikiaunnani
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gioonna kiaapuuya ivaara ti ruputuaara iikiaaniaata ta mmannammanna
mmooriivaa iikiaunnanoo. Ivo tiiki varikiai ta variaunnaivaa ngia kooyaa
taateeraivaara tammannammannammooriivaa iikiaunnanoo. 12 Ii na kiau
kua ivaa oyaivo ataama vainoo. Iya ti ruputuaara iikiaani ta mmooriivaa
mmannammanna varada putuaara iikiaunnani ngia ivaa teeda ivaudiri
tupatupaa variraivaa varada variaanoo.

13Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo: Na Anutuuqaara kutaavaivee
kiauvaara na kuaivaa kiauvaivee, tiivai. Nnaaruaa vaidi voovoono fafaara
roo kua voovoono itaama kutaavaivee tuneema teeta Anutuuqaara ku-
taavaivee kiaunnaivaara ta kuaivaa kiaunnavai. 14 Vaa ta rikiaunnavai.
Anutuuqo Yisuu Kirisiiva putuuvakidiri tuduu diitoneema fai ta putuaun-
naivakidiri ivo ti tinai ta diitaaravai. Diitakio ivo tiita ngiiitama vitoo Yisu-
uva varii yoosinnaivaki kinai ta inna tasipama variaaravai. 15Ta ngiiiyaroo
tida mmuaakiaa mmooriiyauvaa itaama iikiaunnano mmuaararaivo tiisi
nniivai. Anutuuqo kati gioonna kiaapuuyara yoketaama yaata utiraivaa
fai vooya vooya arinaima rikiada Anutuuqaara kua yoketaivaa tikio inna
nnutuuvo ngiau aapu kuanaravai. Kaayauya itaama kiaavovo kua yoke-
taivo pinaavai innasi vainaravai. Itaama vakiaiveeraivaara ta ngiiiyaroo
tidammooriiyauvaa iikiaunnanoo.

Ta Anutuuqaara kutaavaivee kiaa kiada inna yaagueeqaivaura variaun-
nanoo

16 Ivaara ta rikiaunnano hama ti pikiaataivai. Ti nnabaiyauvo vakia
roo vioo vioo yotera ngiaabai kieera mmammaivaa varaikio rikioo ti aaki-
aivaki varii vaidi tuanaivo makemakee mmuakiaa suai karaasavai nnaasu
varivai. 17 Aa ta makee variaunna suai aavaki kiisa kiisa mmuaaraivo fai
taikaanaraivaa ta varaunnavai. Fai ta ivaa yaatarada yapooma tupatupaa
yoketaama ari vookaraama variaaravai. 18 Hama ta aa kooyaa mminnaa
aayauvaara yaata utida teeda nnaasu vaida varirama kiada ta hama avu
teeramminnaiyauvaara yaata utida teeda nnaasu vaida variaunnaivaara ta
tupatupaa yoketaama ari vookaraama variaaravai. Avu teera mminnaa aa
kooyaa vai aayauvo fai taikaanaravai. Hama avu teera mminnaiyauvo fai
tupatupaa vainaravai.

5
1 Itaama vaivaara vaa ta rikiaunnavai. Ta unnakua nnau heekeeraivaa

roosiima ta mmatayaa hara kiada variaunna nnabaiyauvo vaivai. Fai
iyauvo tavaratanai Anutuuqo karaasa nnabaiyauvaa nnau karaasaivaa
roosiima ariinoo heeka kiaiyauvaki ta hara kiada variaaravai. Ii nnaba
iyauvaa ta varada ngiau aapu tupatupaa variaaravaivee. 2 Ti nnau ngiau
aapu vaiyauvaa ti varaataikiai ta varaaraivaara yaata utida varida aavau
ratada variaunnanoo. 3Fai yapoomauyira rairaiyauvaa roosiimaAnutuuqo
ii nnau iyauvaa ti uyu kinai hama ti mmannasaiyauvo kuminaya variaar-
avai. 4 Aa ta ti nnabaiyauvaki variaunna suai aavaki ta pinaama yaata
utida kaayaummuaararaivaa tasipama variaunnanoo. Itaama varidaata ta
ngiau aapu varada variaara nnabaiyauvaa varaaraivaara yaata utida vari-
aunnanoo. Mo hama ta titi nnaba mmatayaa variraiyauvaa pikiaaraivaara
ti yoketainoo. Anutuuqo kati ti nnaba karaasaiyauvaa uyira raira roosiima
ti uyu kinai ta varada tupatupaa variaaraivaara ti yoketainoo. 5 Ta itaama
variaaraivaara Anutuuqoono vaa mmuaanaa ti iima kioo ti teerama kieer-
avai. Ta itaama yoketaama variaaraivo kutaavai vainoo kiaa kiada ivaara
rikiaaraivaara AnutuuqoMmannasa Yoketaivaa ti mmiravai.
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6 Itaama vaikiai hama ti pikiaataikiai ta mmannammanna yaaguee-
qama variaunnavai. Vaa ta rikiaunnavai. Ta titi nnabaiyauvaki vari-
aunna suaivaki ta ti Udaanga Yisuu Kirisiiva variraivaa ngieerama variaun-
nanoo. 7 Aa suai hama ti avuuvaadiri inna teerama kiada ta kati innara
yaagueeqamakutaavaivee kiaa kiadavariaunnanoo. 8Tammannammanna
yaagueeqama variaunnaiya aa nnaba aayauvaa pikiada ti Udaanga Yisuu
Kirisiinna tasipama variaaraivaara ti yoketainoo. 9 Ta aa nnaba aayau-
vaki variaunnannee? Vara ta iyauvaa pikiada inna tasipama variaun-
nannee? Ta varida mmooriivaa iikio rikioo ivo ti teeno inna yoketaaki-
aiveeraivaara ta iida varida variaunnanoo. 10 Fai Yisuu Kirisiiva kieeta
varira mmaataivau varioo ti yaparainara iinai ta mmuakiaaya inna avu-
uvau diaaravai. Ta mmatayaa variaunna suaivaki mmoori yoketaivaata
mmoori maisaivaatama iikiaunnaivaara ivo ti yaparainai ta mmuaavai
mmuaavai titi mmooriiyauvaa irisaiyauvaa safuuma varaaraivaara ta inna
avuuvaudiaaravai. Itaamavaivaara tammooriivaayaagueeqama iikio inna
yoketaakiaiveeraivaara iikiaunnavai.

Yisuuva putuuvaara ta Anutuuqaa seena tuanaaya variaunnanoo
11 Ivaara ti Udaanga Anutuuqaara aatuukiaunnaivaa vaa ta rikiaunnavai.

Ta ivaa rikiaunnaivaara iya yoketaama variateeraivaara ta yamaa kua
yamaa kua tida gioonna kiaapuuya kiaa mmida variaunnanoo. Vaa ta
variaunna aataruuvaa Anutuuqo eeyaavai kooyaa too rikiaivai. Ngiingii
yaata utiraivaki ngiengieetama na yoketaama variauvaa vaa kooyaa teeda
rikiaavaivee kiauvai. 12Ta itaa kua tidahama ta titimannakakiaunnaivaara
kava ngiiita ngii giaa ngii miaunnanoo. Hameetavee. Ngia tiiyara mannaka
kiaara aataruuvo kooyaa vakiaiveeraivaara ta itaa kua kiaunnanoo. Vaidi
vooyaano ngiari mmooriiyauvaa kooyaa teeda iiraiyauvaara ngiari man-
nakakiaavai. Iya aakiaiyauvaki vairammooriiyauvaarahama iyamannaka
kiaavai. Fai itaa kiaiyaano ngii tikiai rikiada ngia tiiyara aikiooma sai
kiateeraivaara ta itaama ngii giaa ngii miaunnanoo. 13 Iya tiiyara kiaanoo:
Yaata dunnayavee, kiaivo iya inna aikiooma kiaavai. Ta Anutuuqaara
mmooriivaa iikiaunnaivaara iya itaa kua kiaivo inna aikiooma kiaavai.
Iya ti kiaanoo: Yoketaama yaata utuaayavee, kiaivo iya inna aikiooma
kiaavai. Ta ngiiiyaroo tidammoori varaunnaivaara iya itaa kua kiaivo inna
aikiooma kiaavai. 14 Yisuu Kirisiiva tiiyara mmuduuya ruaivaara ta innara
mmoori varaunnanoo. Vaa ta arinaima rikiaunnavai. Mmuaa vaidivoono
mmuakiaa gioonna kiaapuuyara putiravai. Putuduu ivaara mmuakiaaya
teetamaputiravai. 15Ngia gioonna kiaapu vaa tupatupaa variraivaa varaiya
sa ngiingiiiyara yaata utida variraida ivo ngiiiyara putuoo kava putuu-
vakidiri diitoovaara yaata utida variatee. Ngia itaama yaata utida innara
variateeraivaara ivommuakiaayara putiravai.

16 Ivaara aa suai aavakidiri hama ta mmatayaa diaa gioonna kiaa-
puya roosiima mmatayaa diaiya ngiari iikiaa aataruuyauvaa teeda iyara
maisayavee tida yoketaayavee kiaaravee. NnaaruYisuuvammatayaa varuu
suaivaki ta inna teeda mmuaikaraama innara yaata utida itaa kua tiravai.
Aanna hama ta kava itaa kua kiaaravai. 17 Gioonna kiaapu voovoono
vaa Yisuu Kirisiinnaki variivoono ivo vaa karaasavai varivai. Ivo tauraa
varii aataruuvo taika kiaikio rikioo ivo vaa karaasavai varivai. 18 Ii aataru
ivaa Anutuuqoono iivai. Yisuu Kirisiiva putuuvaara hama ta mmannam-
manna Anutuuqaa nnammutuaaya variaunnanoo. Ta inna seena tuanaaya
variaunnanoo. Ti seenaiya homo inna nnammutuaaya variaiyara ta iyara
mmooriivaa iikiai iyaatama inna seena tuanaaya variateera mmooriivaa
Anutuuqo ti mmivai. 19 Ivo Yisuu Kirisiinnaki varioo gioonna kiaapuuya
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inna seena tuanaaya variateeraivaara mmooriivaa iinno variravai. Iinno
varioo iya mminnamminnaa maisaiyauvaa irisaiyauvaa iya mminaraiyau-
vaara hama yaata utuoo variravai. Hama itaama yaata utirainno iya inna
seena tuanaaya variateerammoori aataruuvaa ti mmiravai.

20 Itaama vaikiai ta aanna ngii tasipama varida Yisuu Kirisiivaano ngii-
iyara ti tikiai ta inna kuaivaa ngii giaa ngii miaunnanoo. Anutuuqo ariinoo
yamaa kua ngiiita tinaraivo tiikinaadiri ngiiita yamaa kua tiivai. Ngia
Anutuuqaa nnammutuaaya variaiya hanigiada inna seena tuanaaya vari-
ateeraivaara ta yamaa kua yamaa kua tida ngii giaa ngii miaunnanoo. Ta
Yisuu Kirisiinna mmooriivaa varada inna yaata utiraivaugiataama yamaa
kua yamaa kua tida ngii giaa ngii miaunnanoo. 21 Anutuuqo tiiyaroo tioo
Yisuu Kirisiiva hama mminnamminnaa maisaatauvaa tuduu ti mminnam-
minnaa maisaiyauvaa vareeravai. Yisuu Kirisiiva tiiki varino Anutuuqo
safuuma variraivaa ti mminaraivaara inna tuduu ti mminnamminnaamai-
saiyauvaa vareeravai.

6
1Ta Anutuuqaammooriivaa inna tasipama iida varida yamaa kua yamaa

kua tidangii giaangiimidakiaunnanoo: Anutuuqokati ngiiiyarayoketaama
yaata utiraivaa vaa ngia varaivaa pikieevoora tida yoketaama haitatuuda
tuqinnama variatee, kiaunnanoo. 2 Anutuuqo tii kuaivaa rikiaatee. Ivo
tinoo:

Na ngiiiyara yoketaavee kiau suaivaki
na ngii kuaivaa rikiauvai.
Na ngii vita yoketaivau yapau suaivaki
na ngii tasipama variauvaivee.

Anutuuqo itaa kua tiivai. Rikiaatee. Anutuuqo tiiyara yoketaavee tii
suaivo aanna ii suai ivovee. Ivo iya vita yoketaivau yapaanara tii suaivo
aanna ii suai ivovee.

3Ta Anutuuqaammoori iikiaunna aavaara sa vaidi voovoono too kiaivee:
Maisa mmoorivaivee, kiaivee. Ta hama ivaudiri vaidi voovoono haruru-
aiveera mmoorivai iikiaunnanoo. 4Hamavee. Ta Anutuuqaa mmooriivaa
varada innammoori vareera vaidi tuanaaya variaunnaivaa kooyaa gioonna
kiaapuuya vitaakiaunnavai. Ta mmoori varada variaunnano ari vookara
ari vookarai mmoori mmuaararaiyauvo tiisi nnikiai ta hama iyauvaara
yaata utiraida rikiadaatammannammanna yaagueeqararama iida variaun-
nanoo. Mmammammuaararaivootamaisammooriivootama tiisi nnikiai ta
hama iyauvaara yaata utiraida rikiadaata mmannammanna yaagueeqama
variaunnanoo. 5 Iya ti ripiidaoovinnauvaki ti yapada tiisi nnida ti ututuuma
kiada ti koonnakaannama kiada ti ruputiravai. Ti ruputida kaayaummoori
hama ta yopeema iikiaaraiyauvaa ti mmuduu hama ta vuru vaida hama ta
yeenna nneeravai. 6 Iya ti itauduaata ta mmannammanna yoketa yoketau
mmoori aataruuyauvaa iida varida ta arinaima teeda rikiaanna tinniivaa
varadahama tamakee tuduu ti nnannatooduu ta tiroomayoketaamavarida
gioonna kiaapuuya tasipama mmoori aataruuyauvaa ta iida variravai. Ta
itaama varida ta Anutuuqaammoori vareera vaidi tuanaaya variaunnaivaa
ta gioonna kiaapuuya vitairavai. Mmannasa Yoketaivoono ti tasipooduu
ta itaama iya vitaida ta kutaa tuanaa iyara mmuduuya rida iya vitairavai.
7 Ta kua kutaivaa tida iya vitaakiaannaduu Anutuuqaa yaagueeqaivo ti
tasipooduu tammoori varada iya vitairavai. Anutuuqo timminnamminnaa
maisaiyauvaa vaa ruga kiaikiai ta safuuma variaunnaivaara rapira vaidi-
ivo suru okoovaa hiri apu kioo vairaivaa roosiima ta dida vakiaunnanoo.
8Gioonna kiaapu vooyaano timannaka kiaani vooyaano tiiyaramaisayavee



2 Koridii 6:9 393 2 Koridii 6:18

kiaavai. Vooyaano tiiyara mmoori koonnama iikiaayavee kiaani vooyaano
tiiyara kiaanoo: Mmoori yoketaama iikiaayavee, kiaavai. Vooyaano tiiyara
yaatautidakiaanoo: Unnakuakiaakiadakiaayavee, kiaa kiadahama tiiyara
yoketaakiaaniaata ta kua kutaivaa kiaunnavai. 9Mmuakiaa gioonna kiaa-
puuya vaa ti teeda rikiaiyaata vooyaano kiaanoo: Hama ta teeda rikiaun-
navaivee, kiaavai. Vooyaanomaisammooriivaa timmuduu taputidada riki-
adaata variaannaiyamo aanna ti taatee. Ta homo variaunnanoo. Vooyaano
ti ruputuaani hama ta putuaunnavai. 10 Ta ausa mmuaararaivaa tasipama
varidaataida mmannammanna sirigakiaunnanoo. Ta hama mminnaatai
vaidiyaano varida Anutuuqaa mmayaaya yoketaivaa kaayau gioonna kiaa-
puuya kiaa mmiaunnani rikiada yoketaama variaanoo. Ta mmanna haipu
vaidiya hama ti mminnaataiyaanooda mmuakiaa mminnaa tuanaiyauvo
ngiau aapu vaiyauvaa varaunnanoo. Ta itaama varida Anutuuqaa mmoori
vareera vaidi tuanaaya variaunnaivaa kooyaa gioonna kiaapuuya vitaaki-
aunnanoo.

11 Ni seena tuanaa Koridii variaiyaso, ta tiiki vai kuaiyauvaa safuuma
kooyaangii kiaakookieemakiada ti ausammuduuyaeeyaavai ngiimmiaun-
navai. 12 Ta ti ausa mmuduuya mmira aataruuvaa hama puaisa utiraida ta
ngii mmiaunnavai. Mo ngieenoo ngiingii ausa mmuduuya mmira aataruu-
vaapuaisautidahama timmiaavai. 13Ngianiurunnaakarayaroosiimavari-
aivaara na ataa kua ngii giaa ngii minaravai. Ta ngiiiyara iikiaunnaneema
ngieeta itaama ngiingii ausammuduuya eeyaavai ti mmiatee.

Hama ausa hanigieeraiya sa iya tasipamammoori varaatee
14 Sa vaa ausa hanigieeraiya hama ausa hanigieeraiya tasipama mmoori-

ivaara kua yeena rau kiada mmuaakaraama varaatee. Dataama kioo safu-
uraivoota tomedairaivootama mmuaavau nuunainno vainarannee? Hama
yopeemavee. Dataama kioo mmeekiaivoota upisiivootama mmuaavau nu-
unainno vainarannee? Hama yopeemavee. 15 Dataama kioo Yisuu Kirisi-
ivaata Sataangootama mmuaa tinnivai varaarannee? Hama yopeemavee.
Dataama kioo vaa ausa hanigieeraivoota hama ausa hanigieeraivootama
mmuaaausammuaa tinnivai varaarannee? Hamayopeemavee. 16Dataama
kiooAnutuuqaannaupinaivounnakuaanutuuyauvaa tasipamammuaavau
vainarannee? Hama yopeemavee. Hama ngia rikiaannee? Ti aakiaiyauvo
Anutuuqo tupatupaa variraivaa nnau yoketaayauvaivee. Ivaara Anutuuqo
ataa kua tunoo:

Na iya aakiaana hara kiee variee
iya tasipama nuainaravee.
Na iya Anutuuqo varinai
iya ni gioonna kiaapuya variaaravee.

17Anutuuqo itaa kua kiaa kioo vo kuavai ataa kua tunoo:
Hama ausa hanigieeraiya ngia iya pikiada
ari voovau variatee.
Iya iira aatarummoori mminnaiyauvaa
na ooqoo tiraiyauvaa
sa iya tasipama iikiatee.
Ngia itaama iikiai na ngii vitaanaravai.

18Fai na ngii Gioova varinai
ngia ni naunnammaapuya variaaravee.
Neenoommuakiaamminnaiyauvaa
yaataree diraivoono itaa kua kiaunoo.

Anutuuqoono itaa kua tiravai.
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7
1 Ni seena na ngiiiyara mmuduuya ruauyaso, ii kua kiaa teerama kioo

kua iyauvo tiiyara tiivaaraida nnikiai ta mmuakiaa mminnamminnaa mai-
saiyauvo ti mmammayaa vaiyauvaata ti aakiaana vaiyauvaatama ooqoo
tida pikiaaravee. Nnikiai Anutuuqaa kuaivaa rikiada inna mmemmaana
vida yoketaama ari vookaraama varira aataruuvaa iida varida yaagueeqa
gioonna kiaapu tuanaaya variaaravee.

Pauruusaa ausaivo kaayauma yoketairavai
2 Tiiyara mmuduuya ruatee. Hama ta vaidi voovaara koonnama iiki-

aunnavai. Hama ta voovai maisa aataruuvaa iikiaunnano ivo koonnama
varivai. Hama ta voovai unnakuaunnakua kiaa kiada innamminnaiyauvaa
varaunnavai. 3Hama na kumina kuaivaa ngiiiki yapaanaraivaara itaa kua
kiaunoo. Ta ngiiiyara pinaama mmuduuya ruaunnanoo. Vaa na tauraa
ngii giaa ngii miauvai. Ta ngiiiyara pinaama mmuduuya ruaunnaivaara
ngia putikiai teetama ngii tasipama putuaaravai. Ngia varikiai teetama ngii
tasipama variaaravai. 4Na ngiiiyara yaagueeqama yoketaayavee kiaunoo.
Ngia yoketaama iikiaivaara na pinaama ngiiiyara mannaka kiaunoo. Pinaa
mmuaararaivo tiiki vaikiainnaata hama na ivaara yaata utiraina ni ausaivo
pinaama ari vookaraama yoketaikiai na ngiiiyara pinaama kiee sirigaki-
aunoo.

5Ta numammata Maketoniaa ivau varida hama vari hokobairama kiada
varida rikiaannaduu airi airi tomeda iira aataruuyauvo ti suvuai kiooduu
gioonna kiaapuuya tiita buaaru tuduu ti mmooriiyauvaara ti ausaiyauvo
ti mmuaarareeravai. 6 Ti mmuaararooduu too Anutuuqo ausa mmuaara-
reeraiya tasipoo ausa nuufaivaa iya mmiraivoono ti tasipoo tiiyara boo tioo
ti seena ngiaammuau voovai Titiinna titooduu tiisi nniravai. 7 Hama ivo
numa ti tasipama varuuvaara nnaasu ti yoketairavai. Ngia inna tasipama
varuu mmayaaya yoketaivaa ti kiaa ti mmuuvaaraatama ti yoketairavai.
Ngia ni taaraivaara pinaama ratada varuu mmayaayaivaa ti kiaa ti mmioo
ngia koonnamavariaivaara pinaa ausammuaarareerammayaayaivaatama
ti kiaa ti mmioo ngia niiyara mmuduuya rida niiyara vaitutuura kuaivaa
tuu mmayaayaivaatama ti kiaa ti mmiravai. Ivaara na rikiaaduu pinaama
ni yoketairavai.

8 Na yanaivaa fafaarama ngii miaaduu ngia yaarida rikiooduu ngii au-
saiyauvommuaararoovo inna aikioovai. Hama na itaama fafaara rauvaara
ni ausaivo mmuaarareeravai. Kiisama ngii ausaiyauvo mmuaararoovaara
na rikiaaduu ni ausaivo kiisama mmuaararama kioo pikieeravai. 9 Aanna
makee ni ausaivo yoketainoo. Na yanaa yaagueeqaivaa fafaara raaduu
ngia yaarida rikiooduu ngii ausaiyauvo mmuaararoovaara hama ni yoke-
tainoo. Ngia ngii ausaiyauvo mmuaararoovaara hanigiada yoketaama
varuuvaara ni yoketainoo. Hama teenoo maisama ngii iiravai. Ngia hani-
giada yoketaama variateeraivaara Anutuuqo uuduu mmuaararoovo ngiiisi
vairavai. 10 Fai Anutuuqoono ausa mmuaararaivaa gioonna kiaapu voovai
mmino too hanigiano Anutuuqo inna vitoo aataru yoketaivau yapa kino
inna yoketainaravai. Hama ivo kava ausa mmuaararaivaara yaata utinar-
avai. Fai gioonna kiaapu voovoono mmatayaa diaa mminnaivaara ausa
mmuaararaivaa varoonnonno hama hanigieerainno putuoo ikia aakiaana
tupatupaa varinaravai. 11Ngii mmuaararoovaara Anutuuqo uuduu rikiada
ngia arinaima rikiada kava yaagueeqararama kiada inna mmooriivaa iira-
vai. Itaida varida kuminayaa kua ngiiiki vauvaa ngia kooyaa ngii seenaiya
vitairavai. Vaa na rikiauvai. Mmuaararoovo ngiiisi vauduu Anutuuqaa
nnutuuvo aduoo vauvaara ngii nnannateeravai. Mmuaararoovo ngiiisi
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vauduu irisai maisaivo vauvaara ngia nnikiarairavai. Ngia tunoo: Niinoo
ti toonnaata sa teeraa roosiima ti taanarainnoo, kiaa kiada niiyara yoke-
tairavai. Ngia pinaamaAnutuuqaarammuduuya riravai. Ngiamakee tuduu
vaidi tomeda uuvaa ari irisaivaa mmiravai. Tomedaivo ngiiiki vauvaa ngia
kua tida safu saafuuma kiooduu rikioo hama kava ngiiiki kuaivo vairavai.

12 Ivaara na tauraa raa yanaivaa hama na tomeda uu vaidiivaani nnaasu
reeravai. Hamana ivo inna tomedauu vaidiivaaniaatama reeravai. Hamee-
tavee. Ngia Anutuuqaa avuuvau tiiyara mmuduuya ruaivo kooyaa vainai
taateeraivaara na mmuakiaaya ngiiini reeravai. 13Ngia itaama varuuvaara
ta rikiaannaduu ti yoketairavai.
Hama ta ivaara nnaasu ti yoketairavai. Ngia mmuakiaaya Titiinna tuqin-

nooduu rikioo inna ausaivo yoketauduu rikioo ivo numa ti kiaa ti mmuduu
teeta rikiaannaduu ti yoketairavai. 14 Vaa na tauraa ngiiiyara mannaka
kiaa kiee inna kiaa mmiravai. Kiaa mmiaivaa ivo tooduu kaanaivo kutaa
vauvaarahamanimmammamaisairavai. Tammuakiaa suaiyauvaki ngiiita
kua kutaiyauvaa tiravai. Ta mmuaikaraama Titiinnaata ngiiiyaramannaka
kiaanna kuaivo kutaa kuavai. 15 Ivo ngiiisi vuu suaivaki ngia mmuakiaaya
makee tuduu inna kuaivaa rikiada innara aatuuda biribiriida innara tuqin-
noovaara ivo ivaarayaatautuoongiiiyarammuduuyaruuvovakia roongioo
ngioo aannamakee pinaavai vainoo. 16Na yaagueeqama ngiiiyara kiaunoo:
Fai ngia aikiooma mmuakiaa aataruvai iikiaaravaivee, kiaa kiee na ivaara
sirigakiaunoo.

8
Ausa hanigieeraiyaano sikauyauvaa kati vakiaammiaavai

1Ni seenayaso, Maketoniaa vau yoosinnaiyauvaki vaa ausa hanigieeraiya
nuuna variraiyauvaki Anutuuqo kati iyara yoketaama yaata utuuvaara ta
ngii giaa ngii mikiai rikiaatee. 2 Mmuaararoo ari vookarauyauvo iyasi
ngioo iya iinno tooduaata iya mmannammanna sirigama rada nnududuu
pinaavai vauvaara kaayau sikauyauvaa Anutuuqaa mmooriivaara kati
mmiravai. Iya hama mminnaatauya itaama kaayau sikauyauvaa Anutu-
uqaammooriivaara kati mmiravai. 3Na rikieena na ngii giaa ngii miaunoo.
Iyasi vau sikauyauvaa aikiooma kati mmiaaree kiaa kiada aikiooma kati
iya mmi kiada kava vo sikauyauvaatama kati mmiravai. Ngiarinaidiri
ngiari yaata utiraivaugiataama 4 yaagueeqama ti yaparaida tunoo: Tikiai
Yutayaa gioonna kiaapu vaa ausa hanigieeraiyani yapeera sikauyauvaki
teeta yapaarannee? tuduu rikiada ee-oo tuduu yapeeravai. 5Ta yaata utida
kiaannanoo: Iya hamayopeema yapaaravaivee, kiaa ta yaata utuaannaivau
vauduu rikioo hayuuma itaama mmuuvaara ti yoketainoo. Iya tauraa
ngiari mmamma mmuyai mmuakiaavai Udaanga Yisuu Kirisiinna mmi
kiada nnaagiai Anutuuqo yaata utuuvaugiataama tiita ngiari mmamma
mmuyai mmuakiaavai ti mmiravai. 6 Titiiva ii mmoori ivaa ngii tasipama
toosa hara uuvaa ta yaagueeqama kiaa mmida kiaannanoo: Iyasi viee
mmannammanna iya tasipama yaagueeqama varinai fai iya Yutayaiyara
yoketaama yaata utida kati iyani vakiaa sikauyauvaa yapakio vioo taikaa-
naravaivee, tiravai. 7Vaa ngia mmuakiaa aataruvai taa taika kiaavai. Ngia
Anutuuqaara kutaavaivee kiaavo ngii kua tiraivootama ngii yaata vuatinni-
iyauvootama Anutuuqaa mmooriivaa ngii varaataikiai ngia yaagueeqama
ivaara iikiaivootama tiiyara mmuduuya riraivootama vaikiai vaa ngia taa
taika kiaavai. Ngia iyauvaa taa taika kiaaneema ngia kati yoketaama yaata
utida kati sikau mmira aataruuvaatama yaagueeqama iikiaaraivo inna
yoketaavai.
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8Hamana ivaarayaagueeqamangii tinai iikiateera itaakuakiaunoo. Ausa
hanigieera vooya ii mmoori ivaara iya yoketaikiai rikiada iikiaavai. Ivaara
na ngii giaa ngii minai rikiada ngii iikiatainai iikio rikioo ngiiitama ngii
mmuduuya riraivo kooyaa vainai ta taaraivaara na ngii giaa ngii miaunoo.
9 Udaanga Yisuu Kirisiiva ngiiiyara kati yoketaama yaata utiraivo vaivaa
vaa ngia teeda rikiaavai. Ivo ari vookaraama yoketaa tuanaama variivoono
ngiiiyaroo tioo ivo tuoo kumina mmanna vaidivai mmata aavau variravai.
Ngia ari vookaraama yoketaama variateeraivaara ivo kumina mmanna
vaidivai mmata aavau variravai.

10 Ii kua ivaarananeneenooyaatautuee ataa kuangii giaangiiminaravee.
Ii tauraa taikoo nuanu ivaki ngia toosa hara uu mmooriivaa aanna iima
taika kiaatee. Ngiengieenoo tauraa ngii ausaiyauvo diitooduu sikauyauvaa
tauraa kati mmiravai. 11 Inna aikioovai. Mmidada taika kiaatee. Toosa hara
ngii iikiataikiai yaagueeqama iikiaivaammannammanna iida taika kiaatee.
Ngiiisi vai sikauyauvakidiri aikiooma iikiatee. 12 Fai sikauyauvaa kati ngii
miataino Anutuuqo ngiiisi vai sikauyauvaa too ngiamiaa sikauyauvaatama
too inna aikioovaivee tinaravai. Hama ngiiisi sikauyauvo vaiyauvaa vaa
Anutuuqo taivai. Hama ivo ivaara yaata utuoo vo kuannaa kua tiivai.

13Ngia pinaa mmooriivaa iida sikauyauvaa varada kati Yutayaiyani yapa
kikiai iya iyauvaa varada kati variateeraivaara hama na ivaara kiaunoo.
14 Aa suai aavaki kaayau sikauyauvo ngiiisi vaiyauvakidiri iya mmida
ngieeta iyaatama mmuaakaraama variateeraivaara na kiaunoo. Kaayau
sikauyauvo ngiiisi vaiyauvakidiri hama sikaunnaata kiaa gioonna kiaa-
puuya mmiaaraivo inna yoketaavai. Itaama vaino fai yapooma hama
sikauyauvo ngiiisi vainai rikiada kaayau sikauyauvo iyasi vaiyauvakidiri
fai iya irisai kati ngii miaaravai. Iyaata ngieetama itaama iida fai
mmuaakaraama variaaravai. 15 Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno
tinoo:

Gioonna kiaapu voovoono
yeennaivaa nnutuuvomenaivaa
kaayauma porooma roo yapooduu
hama innasi kaayauma suvuairama kioo
aikiooma vairavai.
Gioonna kiaapu voovoono
kiisama porooma roo yapooduu
aikiooma innasiaata vairavaivee.

Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai.
Titiivaata ari seenaivaitanaatamaKoridii viravai

16Anutuuqoono tikio rikioo Titiiva ti roosiima ngii tasipama mmooriivaa
inna iikiataivaara ta Anutuuqaata kua yoketaivaa kiaunnanoo. 17 Ngiiisi
vida sikauyauvaa varaateera mmooriivaa ta inna yaparakiaunnano rikioo
innaaikioovaiveekiaakioo ivokavaariinooari yaatavuatinniivaudiri yaata
utikio ngiiisi kuataikio rikioo ngiiisi kuanara iivai. 18 Vaa ausa hanigioo
vaidi voovoono Anutuuqaara nuunaira nnau mmuakiaayauvaki nuainno
varioo Yisuunnammayaaya yoketaivaa gioonna kiaapuuya kiaammiaa roo
nuauduu inna nnutuuvo ngiau aapu vairavai. Ii vaidi ivo Titiinna tasipama
vioo mmoori varaiveeraivaara ta inna titada variaunnanoo. 19Mmuduuya
rida kati sikau mmiateera mmooriivaa ii vaidi ivo ti tasipama nuainno
iikiaiveeraivaara gioonna kiaapu vaa ausa hanigieeraiya inna mmataama
kieeravai. Ta ii mmoori ivaa yaagueeqama ti iikiataivaara gioonna kiaa-
puuya kooyaa teekio ti Udaanga Anutuuqaa nnutuuvo ngiau aapu vaki-
aiveeraivaara ta iikiaara iikiaunnanoo.
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20 Kati mmira sikau kaayau vaiyauvaa ta varada koonnama yapakiai
rikiada gioonna kiaapuuya ivaara nunuraanurai tivoora kiaa ta ii aataru
ivaara tuqinnama haitatuukiaunnanoo. 21 Hama ta Udaanga Anutuuqaa
avuuvau nnaasu safuuma sikaura haitatuura aataruuvaa iikiaunnanoo.
Anutuuqaa avuuvaunnaata gioonna kiaapuuya avuuyauvunuaatama ta sa-
fuuma sikaura haitatuura aataruuvaa ti iikiatainoo.

22 Ivaara ta vaa ausa hanigieera vaidi voovaata vaidiivaitana tasipama
mmoori varaiveeraivaara inna kuaneera tida variaunnanoo. Vaa ta airi-
neetu inna iida taaree kiaa rikiaunnano ivo kutaa tuanaa vo mmoori vo
mmooriivaa varaanaraivaara yaagueeqama iivai. Aanna makee ivo ngi-
iiyara yaata utuoo tinoo: Fai iya iikiaaravaivee, kiaa kioo yaagueeqama
ngiiisi kuanaraivaara iinno varinoo. 23 Titiinnara yaata utuatee. Ni vuai ni
mmuaammoori vareeraivongiiiyarani tasipamammoori varaivai. Mo inna
tasipama kuaaraivaitanaara yaata utuatee. Ivaitana vaa ausa hanigieeraiya
nuuna variraiyauvakimmoori vara rada nookiaavo Yisuu Kirisiinna nnutu-
uvo vaa ngiau aapu vaivai. 24 Itaama vainai idaara mmuduuya ruatee. Vaa
ausa hanigieeraiya nuuna mmuakiaayauvaki variraiya ngia Titiivainnara
itaama mmuduuya ruaa kuaivaa kooyaa rikiaateeraivaara idaara mmudu-
uya ruatee. Fai ngia itaama iikio ta ngiiiyara mannaka kiaunnaivo kooyaa
vainai rikiaaravai.

9
Ngia Anutuuqaa gioonna kiaapuuyara kati mmirammooriivaa iikiatee

1VooyaanoAnutuuqaa gioonna kiaapuYerusareemavariaiyani sikauyau-
vaa kati yapaiyauvaara vaa ngia rikiaavai. Mo hama na kava ivaara
fafaara ree ngii giaa ngii minaravee. Vaa ngia rikiaavai. 2 Ngieetama
yapaaree kiaa iikiaivaa vaa na rikiaunoo. Vaa na Maketoniaa variaa
gioonna kiaapuuyaata ngiiiyara mannaka kiau kuaivaa ataa kua kiaunoo:
Vaa ausa hanigieeraiya mmata Akaiyaivaki variaiya sikau yapaaraivaara
vaa ii vo nuanu taikoo ivaki mmuaanaa teerama kieeravaivee. Vaa na
ngiiiyara mannaka kiau kuaivaa itaa kua kiaunoo. Ngii yapaataikiai ngia
yapaara iikiaani vo yoosinna vo yoosinna variaa kaayau vooyaano ii kua
ivaa rikiada iyaatama iya ausaiyauvo diitaikiai rikiada yapaara iikiaavai.
3Ta ngiiiyara mannaka kiaunnaivo sa kuminayaa vakiaiveeraivaara aanna
ti seena vaidi taaravoomada ngiiisi kuateera na tiee variaunoo. Na ki-
aanoo: Vaa iya mmuaanaa teerama kieeravaivee, kiaa kuaivo kaanaivo
vakiaiveeraivaara na vaidi taaravoomada ngiiisi kuateera tiee variaunoo.
4 Fai Maketoniaa gioonna kiaapu vooyaano ti tasipama ngiiisi vida teekiai
hama ngia teerairama kikio ti mmammamaisainarainnoo. Vaa ta ngiiiyara
kiaannanoo: Vaa mmuaanaa teerama kieeravaivee, kiaanna kuaivo hama
kaanaivo vaino ti mmamma maisainarainnoo. Ngiiitama ngii mmamma
maisainarainnoo. 5 Taaravooma ido tauraannaadee kuaa ivaara inna na
yaata utuauko yoketaavai. Na tauraa ni seena taaravooma idaa yaaguee-
qama kiee titanai iyannaadee ngiiisi vida ngia kua kiaa teerama kiada
kati mmira sikauyauvaa nuunama teerama yapaaraivaara kuaaravai. Iya
itaama vida teerama yapa kikiai na ngiiisi vino fai aikiooma vainaravai. Fai
aikiooma vainai tee na tinara: Ngiari yaata tinniyaadiri kati yapaavaivee.
Hama iya yapaataikiainnaata vooyaano iya vuavikiaani teeda yapaavaivee,
tinaravai.

6 Sa aa kua aavaara taunnu kiaatee. Arinaima rikiaatee. Gioonna
kiaapu voovoono yeenna hauvaa kiisavai utiivo fai kaanaivaa kiisavai
varaanaravai. Gioonna kiaapu voovoono yeenna hauvaa kaayauma utiivo
fai kaanaivaa kaayauma varaanaravai. 7 Itaama vainai rikiada ngiingii
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yaata utuaiyauvunugiataama ngia mmuaavai mmuaavai Anutuuqaa kati
sikauyauvaa mmiatee. Hama ngii miatainainnaata mmiaarainnoo. Vaidi-
iyaano ngii vuavi tida mmiateera ngii tikiai rikiada ngia ausa mmuaara-
reera tasipama mmiaarainnoo. Ngiengieenoo yaata utida ngii ausa vu-
atinniiyauvo yoketainai rikiada kati mmiatee. Ngia itaama iikio rikioo
Anutuuqo ngiiiyara mmuduuya ruoo fai yoketainaravai. 8 Anutuuqo ngii
variraiyauvaara aikiooma ngiiiyara kati yaata utuoo ngiiiyara yoketainai
rikiada ngia aikiooma variaaravai. Yoketaama varikio ngii variraiyauvaara
mminnaiyauvaa aikiooma ngii mioo oro hayuuma vooyauvaatama ngii
minai varakio aikiooma ngiiisi vainai fai ngii seenaiya tasipama vommoori
vo mmooriivaa varaaree kiaa kiada teekio ngia ii mmoori ivaa iikiaara
mminnaiyauvo aikiooma ngiiisi vainaravai. Ngia itaama variateeraivaara
Anutuuqo aikiooma ngii minaravai. 9 Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo
vainno tinoo:

Ivoono hamamminnaatakiaiya
mminnaiyauvaa kati mmiivai.
Ari koovayakieema kati mmira aataruuvo
tupatupaa innaki vaivaivee.

Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai. 10Anutuuqo vaidi yeenna hau utiraiya
yeenna hauyauvaa iya mmioo nneera yeennaiyauvaatama iya mmiivoono
kati mmira aataruuvo yeenna hauyauvaa roosiima ngii mikiai hau utikio
uruoo ngioo vioo pinaa kioo iiraivo ngia kati mmira aataruuvaa roosi-
ima vainaravai. Fai ngia itaama iikio kati mmira mminnaiyauvo ngiiisi
vainaravai. 11Anutuuqo ngii tasipama varinanai ngia yoketaama varidada
teekio ngii seenaiya kati mmira aataruuvo kooyaa vainai teeda kati iya
mmiaaraivaara ngia sikauyauvaa ti mmikiai ta iya mmikiai rikiada iya
pinaama Anutuuqaata kua yoketaivaa kiaaravai.

12 Ngii seena ausa hanigieeraiya hama mminnaataiya ngia itaama
kati mmira aataruuvaa kaanaivo hama iyasi nnaasu vaivai. Kaayau
gioonna kiaapuuya mmannammanna ivaara Anutuuqaata kua yoketaivaa
kiaivootama vaivai. 13 Fai ngia itaama kati mmiaivaara gioonna kiaapu
kaayauya ngiiiyara kiaara: Vaa Anutuuqaara kutaavaivee kiaavaivee, ki-
aaravai. Ngia ngiingii avaiyauvakidiri ta Yisuu Kirisiinna mmayaaya yoke-
taivaa iikiaunnavaivee kiaivaa kaanaivo vaivaara iya Anutuuqaata kua
yoketaivaa kiaaravai. Ngia kaayau sikauyauvaa iyaata gioonna kiaapu
voonaa mmuakiaayaatama kati mmiaivaara iya Anutuuqaata kua yoke-
taivaa kiaaravai. 14 Itaama vainai pinaama Anutuuqo kati ngiiiyara yoke-
taama yaata utiivaara iya ngiiiyara yaaku varada varida ngiiiyara pinaama
mmuduuya ruaaravai. 15 Anutuuqo ari Mmaapuuvaa kati ti mmuuvaara
nnikiai ta innaata kua tida kua yoketaivaa kiaaravee. Ivo itaama kati ti
mmuuvo ari vookaraivai vaivaara hama yopeema ta ivaara kua kiaaravee.

10
Pauruuso ari mmooriivaara kooyaa tiravai

1Na Pauruuso neenoo yamaa kua yamaa kua tiee ataa kua ngii giaa ngii
minaravee. Vooyaano niiyara tunoo: Ivo ti tasipama varuu suaivaki pata
kua tioo boo ikiee tira vaidivai variravaivee, tiravai. Vooyaano niiyara
tunoo: Ivo ngieera voopi varuu suaivaki yaagueeqa kua tioo avaikaraira
vaidivai variravaivee, tiravai. Iya itaa kua tuu vaidiivo neenoo Yisuu
Kirisiiva nuufa vaidivai tirooma aduoo varuneema na yamaa kua yamaa
kua tiee ataa kua ngii giaa ngii minaravee. 2Ngia ee-oo tikiai na ngiiisi viee
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fai hamanakuayaagueeqaivaangii tinaravai. Gioonnakiaapuvooya tiiyara
kiaanoo: Mmatayaa diaa vaidiyaanommatayaa diaa aataruuvaarammoori
iikiaanoo, kiaiyanaaikioomakuayaagueeqaivaa iya tinaravai. 3 Innaaikioo
ta mmatayaa diaiya varidaata hama ta mmatayaa diaa yaata utiraivau-
giataamayaatautidayaagueeqamammoori varaunnavai. 4Vaidimmatayaa
diaiya rapuaara iida varida ngiari suru veeva tipaa ganifaiyauvaa varada
vida yoosinna yaagueeqama diraiyaata rapidada iya yaatara kiaavai. Ivaa
roosiima ta Anutuuqaa mmooriivaa yaagueeqama iida varida hama ta
mmatayaa diaa suru veeva tipaa ganifaiyauvaadiri iikiaunnavai. Ta Anu-
tuuqaa yaagueeqa ari vookaraivaadiri iikiaunnavai. Ta ivaadiri iida maisa
aataruuyauvo yaagueeqama diiyauvaa fai ta yaatara kikio taikaanaravai.
5Unnakua unnakua kiaa kiada kooyaa ngiari kiaa mmi ngiari kiaa mmiira
aataruuyauvaa ta yaatara kikio taikaanaravai. Gioonna kiaapuuya Anu-
tuuqaara arinaima rikiaa aataruuvaa vooyaano ngiariiyara mannaka tida
ivaa atau rira aataruuvaa ta aikioomaooqoo tikio taikaanaravai. Mmuakiaa
yaata utiraiyauvaa ta adida pikiada Yisuu Kirisiinna aataruuvaara nnaasu
yaata utida iikiaunnavai. 6Na kiau kuaivaa ngia arinaima rikiada ngii iiki-
atainai iima taika kikiai ngiiikidiri vooyani kuaivaa rikiadaata yaataraiya ta
irisai maisaivaa iyammiaaraivaara teerakiaunnanoo.

7Ngia mmaanai kooyaa ngii avuuyauvunu vaiyauvaa nnaasu taavaivee.
Ngiiikidiri vaidi voovoono ariiyara yaata utuoo tinoo: Na Yisuu Kirisiinna
vaidivai variaunoo, tiinnee? Itaama yaata utii vaidiivo kava ariiyara tuqin-
nama yaata utuoo rikiaivee. Hama ivo nnaasu Yisuu Kirisiinna vaidivai
varivai. Teetaatama Yisuu Kirisiinna vaidiya variaunnanoo. 8 Ti Udaanga
Yisuu Kirisiiva ari mmooriivaara yaata utuoo nnutu varada iira yaaguee-
qaivaa ti mmiravai. Ngia innara iidada koovayaida variateeraivaara ti
mmiravai. Hama ta ngiiiyara ooqoo tikiai ngia maisama variateeraivaara
timmiravai. Ti Udaanga YisuuKirisiiva yaagueeqaivaa itaama timmiivaara
na pinaama titiiyara mannaka kiauvaara hama na ni mmammamaisainoo.
9 Na yanaiyauvaa ngiiini fafaarakiaaduu vuuyauvaa hama ngia iyauvaa
yaarida aatuukiateeraivaara na fafaarairavai. 10Gioonna kiaapu voovoono
fai tinara: Pauruuso yanaiyauvaa fafaaraikio tiisi nniiyauvo avaikarai
kuayauvai tiisi nniivai. Ivo numa ti tasipama varikiai rikiada ta taunnano
muaraagai vaidivai varikio inna kuaivo mmanna kuavaivee, tinaravai.
11 Fai itaa kua tinara vaidiivo arinaima rikiaivee. Ta ngieeradiri varida
yanaiyauvaa fafaarakiaunnano kuaiyauvootama ta ngii tasipama varida
iikiaaraiyauvootamammuaakaraivai vaivai. Hama ari vookaraivai vaivai.

12 Gioonna kiaapu vooya itaama ngiariiyara ta yoketaayavee kiaa kiada
ngiari nnutuuyauvaangiauyapaaneema ta iya roosiima titiiyarayaatautida
variaunnannee? Aimo hama iya ti roosiimammuaakaraama variaavai. Iya
ngiari variraivaugiataama varida ivaa teeda kiaanoo: Ta aikiooma variaun-
nanoo, kiaiyahamatinni ruaaya iyakumimaka tuanaayavariaavai. 13Hama
mo ta titiiyara mannaka kiaunnaivo fai yaatarama vainaravai. Anutuuqo
ni mmoori varaateera ti mmataama kioo tuu mmooriivaa ta varada ivaara
nnaasu fai ta titiiyara mannaka kiaaravai. Ii mmoori ivaa ta iikiaannaivo
vaa ngiiisiaatama viravai. 14 Ta ngiiisi kuaanna suaivaki Anutuuqo tiiyara
atau yapa kioovaa hama ta hederaida vida titiiyara mannaka tiravai. Ta
Anutuuqo ti mmataama kioovaki toosa hara ngiiisi vida Yisuu Kirisiinna
mmayaaya yoketaivaa ngii giaa ngii miravai. 15 Anutuuqo tiiyara atau
yapa kioovaa hama ta vida hederaida ivaki vau mmooriiyauvaa vooya
uuyauvaara ta titiiyara mannaka kiaunnavai. Hameetavee. Ngia Yisuu
Kirisiinnara kutaavaivee kiaivo vakia roo vioo vioo pinaavai vakiaiveera
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ta faannaida varida ngiiiyara mmoori varaunnavai. Anutuuqo atau yapa
kioovaa aakiaivaki ta mmoori varaunnaivo vakia roo vioo vioo pinaavai
vainai 16 tangii pikiadavommatavommatavariaiyasi vidammayaayayoke-
taivaa iya kiaammiaaravai. Ta itaama iida ari vo vaidi voovoono tauraa vaa
mmoori iivaki hama ta ivaki vida mmoori varada ivo vaa ii mmooriivaara
titiiyara mannaka kiaaravai. 17 Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno
tinoo: Gioonna kiaapu voovoono ariiyara mannaka tinaree kiaa sa ariiyara
mannaka kiaivee. Udaanga Anutuuqaara nnaasu mannaka kiaivee. Kua
fafaaraivoono itaa kua tiivai. 18 Udaanga Anutuuqo vaidi voovaara inna
aikiooma vari vaidivaivee tiivo inna Anutuuqaa avuuvau yoketaa vaidivai
varivai. Vaidi voovoono arinaidiri ariiyara na yoketaa vaidivaivee tiivo
Anutuuqaa avuuvau hama yoketaivai varivai.

11
Pauruuso unnakua aposorooya yaatareeravai

1 Na kiisama yaata duunaano kua tirayaama tinai rikiada sa ni reeroo
reemmoo tiraida teeda rikiadaata tirooma variatee. Tirooma varida ni
kuaivaa rikiaatee. 2 Anutuuqo ngii haitatuuma too kaayauma ngiiiyara
yoketairaivaa roosiima na ngii haitatuuma tee kaayauma ngiiiyara yoke-
taakiaunoo. Kiaatanna yoketaa tuanaa hama sabi nuairaivaa vaidiiya
ngiaammuau yoketaa voovai mmiaaraivaara kua kiaa teerama kieeraivaa
roosiima na ngiiiyara kua kiaa teerama kiee Yisuu Kirisiinna mmuaa tu-
anaivaa ngii mmataama kieeravai. 3 Na pinaama yaata utuaunoo. Ya-
paivo Evaanna iinno taanaree kiaa unnakua kiaa uuvaa roosiima vaidi
vooya ngii unnakua kiaa ngii iida taaree kiaa tikiai ngia safuuma varida
Yisuu Kirisiinnara yoketaama yaata utiraivaa pikieevooraivaara na yaata
utuauko ni mmuaararainoo. 4 Ta Yisuu Kirisiinnara kua kutaivaa ngii
giaa ngii miaannaivaa roosiima ari vo vaidi voovoono Yisuunnayaadiri
mmataama kioo unnakua vooyauvai ngii giaa ngii muduu rikiada ngia
makee tuduu ngiingii ausa mmuduuyaiyauvaa innammida inna kuaivaara
kutaavaivee tiravai. Ta Mmannasa Yoketaivaaraata Yisuunna mmayaaya
yoketaivaaraatama ngii giaa ngii miaanna kuaivaa roosiima ari vo vaidi
voovoono ari vo mmannasaivaaraata ari vo mmayaayaivaaraatama ngii
giaa ngiimuduu rikiadangiamakee tuduungiingii ausammuduuyaiyauvaa
innammida inna kuaivaara kutaavaivee tiravai. Ngia itaama iikiaivaara na
ngiiiyara yaata utuauko ni mmuaararainoo.

5 Itaa kua tira vaidiiyara ngia ngii yoketaikiai ti aposorooyavee tiraiyara
na yaata utuauko hama ni yaataraavai. 6Na niniiyara yaata utuauko kutaa
ni tinniivo aikiooma kua oyaivaa varaikio ni avaivakidiri na kua oyaivaa
kiauvo kiaa fannifaanniima kiauvai. Ni tinniivo aikiooma kua oyaivaa
varaivaara mmuakiaa suai na nuaina variee ita ataama ngii giaa ngii miau
suaiyauvaki vaa ta kooyaa ngii vitaakiaunnavai.

7 Na mmayaaya yoketaivaa ngii giaa ngii miaa suaiyauvaki hama na
irisai mminnaiyauvaa vareeravai. Ngii nnutuuyauvo ngiau aapu vaki-
aiveeraivaara na adiee variee mmoori vareeravai. Na itaama iikiau aataru-
uvo koonnai aataruvai na iiravainnee? 8 Na ngii tasipama mmoori varee
variaa suaivaki ngiari voopinnaa vaa ausa hanigieeraiya sikauyauvaa ni
miravai. Hama na iya mmoori varaivaara iya sikauyauvaa ni miravai.
Na ngii tasipama mmoori varaivaara iya sikauyauvaa kati ni muduu na
mmuara vareeraivaa roosiima iya sikauyauvaa varee ngii mmoori vareer-
avai. 9Na ngii tasipama variaa suaivaki hama niisi vau mminnaiyauvaara
hama na ngii yaparairavai. Maketoniaa varuu gioonna kiaapu vaa ausa



2 Koridii 11:10 401 2 Koridii 11:23

hanigiooyaano sikauyauvaanimuduuna iyauvaadiri hamaniisi vaummin-
naiyauvaa vareeravai. Itaama hama na ngii yaparaira variaaneema fai
yapoomammuaikaraamahamanangii yapara rinaravai. Na ngii yaparaino
ngii mmuaarareevoora hama na ngii yapara rinaravai. 10 Yisuu Kirisiinna
kua kutaivo ni aakiaivaki vaivaara na kua kutaavai ataa kua tiee ngii giaa
ngii minaravee. Na itaama variee hama mminnaara ngii yaparairaina kati
mmoori varaivaara na niniiyara mannaka kiaunoo. Na itaama niniiyara
mannakakiaukuaivaaAkaiyammataivauvariaagioonnakiaapuuyarikikio
hama vaidi voovoono yopeema atau rinaravai. 11 Mo na aaniira itaa kua
kiaunnee? Hamana ngiiiyarammuduuya ruauvaaraina itaa kua kiaunnee?
Hameetavee. Na ngiiiyarammuduuya ruauvaa Anutuuqo vaa taivai.

12Vaidi vooyangiariiyara ta aposorooyavee tira vaidiiya sa iya ngiariiyara
mannaka tida kiatee: Ta Pauruusainna mmooriivaa iikiaaneema iikiaun-
navaivee, kiatee. Sa iya itaa kua kiateeraivaara fai na nini mmooriivaa
na makee kati ngiiiyara iikiauneema mmannammanna itaavai iina nnaasu
varinaravai. 13 Ii vaidi iya hama kua kutaa aposorooya variaavai. Unnakua
aposorooya variaavai. Iya ngiari mmooriiyauvaara unnakua kiaa kiada
ngiari vookaraama mmooriiyauvaa iida varida Yisuunnayaadiri yaadata
rummuakiada kiaanoo: Ta YisuuKirisiinna aposoroo tuanaayavee, kiaavai.
14 Iya itaama iikiaivaara hama na nnikiaraakiaunoo. Mo Sataango ari-
inoo aikiooma aangeraa mmeekia teeraivaa hababainno mmooriivaa iivai.
15 Ivaara fai inna mmoori vareera vaidiiya safuuma varira vaidiiya roosi-
ima mmooriiyauvaa iida kiaara: Ta safuuma mmoori vareera vaidiyavee,
kiaaraivo inna hama nnikiaraakiateera kuavai. Iya taikeera suaivaki ngiari
iikiaa mmooriiyauvaa irisai maisaiyauvaa fai safuuma ngiari varaaravai.

Pauruuso aposoroo vaidivoonora tuoo kaayau mmuaararoovaa vareera-
vai

16 Na tauraa kiau kua voovai na kava tinaravee. Sa gioonna kiaapu
voovoono niiyara yaata utuoo kiaivee: Ivo yaata duuna vaidivaivee, ki-
aivee. Fai ngia itaa kua tida seeda mmooka hanigia ni miatee. Niiyara
yoketaakiatee. Fai ngia niiyara yoketaikiai na kiisama niniiyara mannaka
tinaraivovainaravai. 17Na itaakuakiaukuaivaahamaUdaangaYisuuvaano
ni giaa ni mikiai kiaunoo. Yaata duunaano kua tirayaama na neneenoo kua
kiaunoo. 18 Kaayau vaidiiya ngiari mmoori mmatayaa diaa iiraiyauvaara
ngiarimannaka kiaaneemananiniiyaramannaka kiaunoo. 19Ngia ngiingii-
iyara ta tinni yoketaayavee kiaa kiada koonnai kuaivaa ngii giaa ngiimiaiya
kuaiyauvaara ngii yoketaikiai iya tasipama variaavai. 20 Vooya ti mmoori
varaateera ngii vitaaree kiaa kiada ngii mminnaiyauvunudiri mmuara
aataruuvaa iima rada ngii unnakua unnakua kiaa rada ngia iikiainaaree
kiaa ngii iida teeda ngiiiyara nniki rakaida ngii yaata rudauda varikiai teeda
rikiadaata innaaikioovaiveekiaakiadavariaavai. 21Ngia itaama iikiaivaara
kua voovai na niniiyara mmataama kiee kiaunoo: Ni mmama maisainoo.
Ta ngii tasipama variaanna suaivaki ta muaraagama varidara tida hama
yopeema itaama ngiiiyara iiravaivee, kiaunoo.
Iya hama aatuuraida vo aataru voovaara ngiariiyara mannaka tikiai mo

neetama ivaara aikiooma niniiyara mannaka tinaravai. Na itaa kua kiauvo
yaata duunaira vaidiaano tirayaamana kiaunoo. 22 Iya ngiariiyara ta Eporai
kuaivaa kiaunnayavee kiaannee? Mo neeta Eporai kuaivaa kiau vaidivai.
Iya ngiariiyara ta Isarairaa vaidiyavee kiaannee? Mo neeta Isarairaa vaidi-
vai. Iya ngiariiyara ta Aaparahaamaa oyaivakidiri diitaunnayavee kiaan-
nee? MoneetaAaparahaamaaoyaivakinnaavaidivai. 23 IyaYisuuKirisiinna
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mmoori varaa vaidiyannee? Mo na yaata duuna vaidiivaa roosiima ataa
kua tinaravee. Na Yisuu Kirisiinna mmooriivaa varauvoono iya yaatarau-
vai. Na yaagueeqama kiee mmooriivaa varaivo na iya mmoori varaivaa
yaatareeravai. Vaidiiya na Yisuunna mmoori varaivaara kiaa kiada oovi
nnauvaki airineetu ni yapa kiooduu na varaivoono iya varuuyauvaa yaata-
reeravai. Vooyaano kaayauneetu ni ripuuduu vooyaano kaayauneetu ni
ruputuduu na putueenana rikieennaata variravai. Na itaama variaivo
iya itaama varuuvaa yaatareeravai. 24 Yaaku saineetu Yutayaa vaidiiya
yeenaivaadiri ni ripiikiaivo vo vaidivai yuku yaaku taika kioo vo vaidivai
yaakuuvaitana yuku saivai saivakidiri taarama taaramaneetu (39) vairavai.
25Roomaa vaidiiya taaravoomaneetu buaagaivaadiri ni ripiiravai. Mmuaa-
neetu vaidiiya sikauyauvaadiri habati kiada ni riravai. Taaravoomaneetu
siipaiyauvaki na variaaduu nnooriivo siipaiyauvaa rummua ruvuarata
kiooduu nnoori varaivau variravai. Vo suai ikiannaivaata heenaivaata vara
kuainnama kiee na nnoori varaivau siipa sagaivau variaaduu sabisaabi ni
varoo nuairavai. 26Makemakee na ngieera vo yoosinna vo yoosinnaiyau-
vaki nuaina variaa suaiyauvaki nnooriiyauvo hainno ni ruputu fannifaan-
nuuduu mmuara furai vaidiiya ni ruputida ni mminnaiyauvaa mmuara
varaareekiaauuduuni seenaYutayaiyani ruputuaarauuduungiari voopin-
naiyaatamammuaikaraamani ruputuaara iiravai. Na nnau yoosinna pinaa
aakiaiyauvaki nookiaaduu vaidiiya ni mmaara kuaivaa tida ni ruputuaara
uuduu na mmanna mmata hama vaidiaatauyauvunu nookiaaduu maisa
aataruuvo niisi nnuduu ni putuatauduu na maisama nuaina variravai. Na
siipaivaki kareennoori pinaivauvieevariaaduunnooriivoni ruputuataama
uuduu gioonna kiaapuuya unnakua unnakua tida tunoo: Ti seenavaivee,
kiaa kiada ni ruputuaara iiravai. 27Na pinaammooriivaa nniki vata vatama
kiee yaagueeqama kiee varee airineetu nammoori varee variee heenaiyau-
vaki hama na vuru vairavai. Vo suai vo suai ni yeenna rauduu ni nnoori
rauduu airineetu hama ni yeennaatauduu hama ni nnaunnaatauduu hama
ni uyira rairaatauduu na kati variravai. 28 Itaama vauduaata vo yoosinna
vo yoosinna vaa ausa hanigiada Anutuuqaara nuunakiaiyara na haitatuu-
naraivaarammuakiaa suaina iyarayaatautuaukonimmuaararainoo. 29Fai
gioonna kiaapu voovoono Anutuuqaa aataruuvaara inna mmuaararano
pinaama muaraagama varinai neeta innara boo tiee inna mmuaararaivaa
varaanaravai. Fai gioonna kiaapu voovoono haruruoo mminnamminnaa
maisaivaa varano ni ausaivo pinaamammuaararaanaravai.

30 Fai na niniiyara mannaka tinaree tiee na Anutuuqaa mmooriivaa va-
raukai ni nnammutuaiya ni nnutuuvaa varadu yapa kiada niiyara muaraa-
gavaivee kiaivaara na niniiyara mannaka tinaravai. 31 Udaanga Yisu-
unna Koonna Anutuuqaara ta tupatupaa kiaunnanoo: Ivo yoketaavaivee,
kiaunnaivoono arinaima too rikiaivai. Na itaa kua kiauvo hama na
unnakua kiaunoo. 32 Na Damasakuusa variaa suaivaki kieeta vaidiivaa
Ariteenna nnoonna vaidiivoono ari rapira ngiaammuauya titooduu sikau
vagiaamunna keegiaiyauvaki ni mmaara suriravai. 33 Surida varuduu
ni seenaiya vagiaamunna tabaangaidaadiri sookuya utua pinaa voovaki
ni rummua kiada tapuka yeenaivaa haru kiada utida mmaanai reemma
kiooduummataivau tuma ruee na nene taivau viravai.

12
Pauruusoono ari avu tinniivo hanigiooduu toovaara tiravai

1Na yaata utuee rikiauko niniiyara na mannaka tiraivo hama yoketaikio
hama kaanaivo vaivai. Itaama vaikiainnaata na vootama kava niniiyara
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mannaka kiaunoo. Ni variraivaara ngia arinaima teeda rikiaateeraivaara
na niniiyara mannaka kiaunoo. Aa kua aavaa na ngii giaa ngii minaravee.
Na ni avu tinniivo hanigiooduu na tee rikiaa kuaivaatama Udaanga Yisuu
Kirisiiva ivakidiri ni giaa ni muduu na tee rikiaa kuaivaatama ngii giaa
ngii minai rikiaatee. 2 Vaa na ausa hanigia kiee Yisuu Kirisiinna vaidivai
variaaduu rikioo Anutuuqo ni vitoo ngiau aapu aruoo tuanaivaki ni yapa
kieeravai. Ii suai ivakidiri na yaaruauko nuanu yaakuuvaitana yukukidiri
taarama taarama nuanuudo vaa taika kiaivai. Iqii suai ivaki na kooyaa
ni mmammaivaata ngiau aapuuvaki viravainnee? Vara ni avu tinniivo
hanigiooduu na taivaa roosiima ngiau aapuuvaki viravainnee? Hama
na tauvai. Anutuuqoono nnaasu taivai. 3 Na kava ngii giaa ngii minai
rikiaatee. Vaa na tauvai. Anutuuqoono ni vitoo ngiau aapu yoosinnaivaa
nnutuuvo Paratiisa ivaki ni yapa kieeravai. Na kava tinai rikiaatee. Na
kutaa ngiau aapuuvaki viravainnee? Vara ni avu tinniivo hanigiooduu na
taivaa roosiima ngiau aapuuvaki viravainnee? Hama na tauvaivee. Anutu-
uqoono nnaasu taivaivee. 4Na ngiau aapuuvaki viee ari vookarau kuaivaa
hama yopeema kooyaa tinara kuaivaa na rikieeravai. Hama yopeema
vaidiivo rikioo kiataira kuavai na rikieeravai. 5Na itaama ngiau aapu viee
taivaara fai na aikiooma niniiyara mannaka tinaravai. Fai hama na nene
iikiauvaara niniiyara mannaka tinaravai. Hama aaniivaara na niniiyara
mannaka tinaravai. NaAnutuuqaammooriivaa varaukai ni nnammutuaiya
ni nnutuuvaa varadu kiaivaara nnaasu fai na niniiyaramannaka tinaravai.
6 Kutaa na niniiyara mannaka tinaree tiee na kua kutaivaa ngii giaa ngii
minaraivaara hamana yaata duuna vaidivai variauvai. Gioonna kiaapuuya
safuuma na iikiauvaa teeda na kua kiauvaa rikiada na iikiauvaugiataama
na kua kiauvaugiataama safuuma niiyara yaata utuateeraivaara na hama
niniiyaramannaka tinaravai.

7 Na ari vookara ari vookaraiyauvaa tauvaara na niniiyara nnoon-
navaivee kiataavai. Anutuuqoono sa na itaa kua kiaiveeraivaarammamma
nniitareera maisauvo niiyaa vauvaara ee-oo tiravai. Ii nniitareera maisa
ivaa Sataango nimmammaivau yapa kiooduu vaududuu na hamaniniiyara
mannaka tinaraivaara Anutuuqaa avaivaura niisi vairavai. Vauvo mman-
nammanna homoniisi vainoo. 8Na taaravoomaneetu Udaanga Yisuu Kirisi-
innaata kua tiee yaaku varee mmuaararoovaa niiyaadiri rugaiveeraivaara
na yaaku vareeravai. 9 Yaaku varaaduu ivo sai ni tunoo: Na i tasipama
variee aiyara kati yoketaama yaata utuee varinai a aikiooma varinaravai.
A muaraagama varianna suaivaki na yaagueeqama i tasipama varino ni
yaagueeqaivaa kaanaivo kooyaa vainaraivaara na itaa kua kiaunoo. Ivo
itaa kua tuuvaara mmuaararaivo niisi vaikiai na muaraagama variauvaara
na niniiyara mannaka tiee sirigakiaunoo. Yisuu Kirisiinna yaagueeqaivo
niiyaa rummua apu kioo vainno ni tuqinnanai na ivaa rikiaanaraivaara na
niniiyara mannaka tiee sirigakiaunoo. 10 Na Yisuu Kirisiinna mmoori va-
reera vaidivoonora tiee na ni mmammaivomuaraagaikiainnaata variaukai
iyamaisakuani kiaaninavariaukonimmuaararaikiai iyani ruputida itaida
variaavo ari vookara ari vookarai mmuaararaiyauvo niisi vaikiainnaata
na inna aikioovaivee kiaa kiee yoketaama variauvai. Na ni mmammaivo
muaraagaikiainnaata variau suaivaki na yaagueeqama variauvaara na itaa
kua kiaunoo.

Koridii variaiyara Pauruuso pinaama yaata utuoo tiravai
11 Ngieenoo niiyara mannaka kiataavai vaikiainnaata na neneenoo

niniiyara mannaka kiauvo inna yaata duunaano tirayaama na kiauvai.
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Ngieenoo hama niiyara mannaka kiaivaara na itaa kua kiauvai. Na ku-
taa kumina vaidivai variaukai rikiada ngia vo vaidi vooyara ngii yoke-
taikiai ti aposorooyavee kiaiya na yaata utuaukai hama iya ni yaataraavai.
12 Aposoroo tuanaiya iira mmooriiyauvaa na ngii nuuna aakiaiyauvaki
yaaagueeqama kiee iikiaaduduu rikiada ngia tooduu kooyaa vairavai. Na
Anutuuqaammoori ari vookara ari vookarau yoketauyauvaa iikiaaduu ngii
avuuyauvunu diitooduu ngia tooduu kooyaa vairavai. 13Ngia aaniira ngiari
voopinnavoopinnaayaAnutuuqaaranuunamavariraiyauvaara yaatautida
kiaanoo: Ti yaataraavaivee, kiaannee? Mo na iya tasipama mmoori varaa
suaivaki iya sikauyauvaanimuduunavareeravai. Nangii tasipamammoori
varaa suaivaki hama na ngii sikauyauvaa varaivaara ngia itaa kua kiaan-
nee? Boo, na hama ngii yaparakiaivaara na koonnama iiravainnee? Sa
ivaara yaata utiraida ngii ausaiyauvaa ni miatee.

14 Na taaraneetu ngiiisi viee aanna na taaravoomaneetuuvau ngiiisi
kuanara teerataaraina variaunoo. Fai na ngiiisi viee mminnaara ngii
yaparaino ngii mmuaarareevoora hama na ngii yaparainaravai. Hama
na ngii sikauyauvaa varaanaraivaara mmoori varauvai. Ngia yoketaama
variateeraivaaranammoorivarauvai. Mokutaakuavai. Hamannaakaraiya
mmoori varada sikau mminnaiyauvaa varada ngiari kaano kooya mmi-
aavai. Ngiari kaano kooyaanommoori varada sikau yeennamminnammin-
naiyauvaangiari nnaakaraiyammiaavai. 15Ngia ausahanigiada yoketaama
variateeraivaara na niisi vai mminnaa mmuakiaayauvai kati ngiiiyara ni
yoketaivaara kagaari kiee ni variraivaatama ngiiiyara yapaanaraivo inna
ni yoketainoo. Fai na itaama iina ngiiiyara pinaama mmuduuya rinai ngia
irisai kiisama niiyarammuduuya ruaarannee?

16 Inna aikioo itaama vaikiai vaa ngia rikiaavai. Na ngiiisi kuaa suaivaki
hama namminnaiyauvaara ngii yaparakiaivaara hama ngii mmuaarareer-
avai. Mo vooyaano kiaanoo: Ivo ti unnakua kiaa kioo ti iinno taanaree kiaa
kioo ta sikauyauvaa yapaateera tiravaivee, kiaavai. 17 Ai mo dataama na
itaama iiravainnee? Na vaidi vooya ngiiisi titaaduu vuuyaano ngii unnakua
kiaa kiada itaama iiravainnee? 18 Mo na yamaa kua yamaa kua Titiinna
kiaaduu ngiiisi viravai. Na inna seena vaidi ausa hanigioo voovaatama inna
tasipama titaaduu viravai. Mo Titiiva ngiiisidiri ngii unnakua kiaa kioo
mminnaiyauvaa vareeravainnee? Hameetavee. Neeta ivootama mmuaa
ausammuaa vuatinnivai varadammuaavaugiataamammoori vareeravai.

19 Ti seena ta ngiiiyara mmuduuya ruaunnaiyaso, ta yanaivau fafaara
raanna kuaivaara ngia yaata utida tunoo: Ti avuuyauvunu ngiariiyaroo
tida itaa kua kiaavaivee, kiaa ngia yaata utuaannee? Ai hameetavee.
Yisuu Kirisiiva tiiki variivaara ivo tiine tiineema nnaasu ta kuaivaa tida
Anutuuqaa avuuvau mmuakiaa mmoorivai ta iikiaunnaiyauvaa ta ngii-
iyaroo tida iikiaunnavai. Ngia yoketaama varia rada vidada nnaagiai
ngia yaagueeqama variaaraivaara ta iikiaunnavai. 20 Ngia yoketaama
variaaraivaara ni taatainai na ngiiisi viee ngii teenai ngia koonnama ari
vookaraama varivoora na pinaama yaata utuauko ni pirisainoo. Na ngiiisi
viee ngii tasipama yoketaama varinaraivaara na ni ngii taatainai na ngiiisi
viee ngii tee ngii tino ngii maisaivoora na pinaama yaata utuauko ni piri-
sainoo. Na ngiiisi viee ngii teenai rikiada ngia ngiingiiita ngiingiiita buaaru
tida varida ngiingii yaatara ngiingii yaatara kiaivaara ngii nnannateenai
varida ngiingiiiyara ngiingiiiyara nnaasu yaata utuaaravai. Yaata utida
varida ngiingii seenaiyayaadiri koonnama yaata utida unnakua tida varida
iyara murumuru tida varida ngiingiiiyara mannaka tida koonnakaannama
varivooranapinaamayaatautuaukoni pirisainoo. 21Fainakavangiiisi vino
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Udaanga Anutuuqo ni tinai ngii avuuyauvunu ni mmamma maisaivoora
na pinaama yaata utuauko ni pirisainoo. Ngiiikidiri vooyaano nnaaru
mminnamminnaa maisaiyauvaa varaiya homo maisama yaata utida sabi
nuaida ngiari mmammaiyauvaara nnaasu yaata utida makemakee sabi
nuaira aataruuvaa iida varida ngiari yaata utiraiyauvunugiataama nnaasu
varida hama ii aataru iyauvaara yaata utida mmooka hanigia mmida vari-
aiyara na yaata utuaunoo. Na ngiiisi viee iya teeno ni ausaivo kaayauma ni
mmuaarareevoora na pinaama yaata utuauko ni pirisainoo.

13
Pauruuso nnaagiai kua tioo yaagueeqama variateera tiravai

1 Na taaraneetu ngiiisi viee aanna na taaravoomaneetuuvau ngiiisi kua-
nara iikiaunoo. Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo: A kua pinaana
vaidiivaa yapaanaree tiee taaramannee taaravooma vaidiido vaa ivo
tomeda iivaa taidaatama vitee kiee inna yaparakianee. Kua fafaaraivo itaa
kua tiivai. 2 Ngia nnaaru mminnamminnaa maisaiyauvaa varooyaatama
ngia mmuakiaa voonaatama na taaraneetu ngiiisi kuaa suaivaki ngii giaa
ngii miaa kuaivaa aanna na ngieeradiri variee kava ngii giaa ngii miee
ataa kua tinai rikiaatee. Fai na kava ngiiisi viee ngii mminnamminnaa
maisaiyauvaara ngii tinai rikiada ngiiikidiri tomeda iikiaiya fai kutaa irisai
maisaiyauvaa varaaravaivee. 3 Fai na itaama iino rikioo Yisuu Kirisiiva
ni giaa ni mikiai na kua kiauvo kooyaa vainaravai. Yisuu Kirisiiva ngii
mminnamminnaamaisaiyauvaara safuuma irisaiyauvaa ngiiminaree tuoo
hama muaraagama iinno ngii mivai. Ngii nuuna aakiaiyauvaki yaaguee-
qama iinno varivai. 4Kutaa nnaaru ivo vaidivai varioomuaraagama uuduu
rikiada iya yatari sagaivau inna haara kieeravai. Aanna makee Anutu-
uqaa yaagueeqaivaura hara kioo varinoo. Teeta ivo tiiki vari vaidiyara
tida mmuaikaraama muaraagama variaunnanoo. Aanna ta inna tasipama
Anutuuqaa yaagueeqaivaura hara kiada varida ngiiiyara mmooriivaa iiki-
aaravai.

5 Ngia ngiingii aakiaiyauvaki tuqinnama taatee. Ngia Anutuuqaara ku-
taavaivee kiaa aataruuvauda ngia hara kiada variaannee? Tuqinnama
ngiingiiiyara yaata utida rikiaatee. Mo vaa ngia rikiaavai. Yisuu Kirisiiva
ngii aakiaiyauvaki varinoo. Mo vara ngia ngii aakiaiyauvaki taavo hama
variinnee? Vara ngia kati unnakua kiaa kiada kutaavaivee kiaannee? 6 Fai
ngia ngiingii aakiaiyauvaki itaama teekio too Yisuu Kirisiiva kutaa varinai
ta inna mmooriivaa kutaa varaunnaivaa kaanaivo kooyaa vainai ngia ivaa
taaraivaara ta yaata utuaunnanoo. 7 Sa ngia koonnama variateeraivaara
ta Anutuuqaata kua tida yaaku varaunnanoo. Ti mmooriivaa kaanaivo
kooyaa vainaraivaara hama ta itaama yaaku varaunnanoo. Ngiiikidiri
vooyaano kiaanoo: Iya mmooriivo fanniinaravee, kiaaniaata ngia safuuma
variateeraivaara ta Anutuuqaata kua tida yaaku varaunnanoo. 8 Hama
yopeema ta vo aataru vo aataruuvaadiri iida kua kutaa aataruuvaa uuda
rammuaaravai. Ta kua kutaa aataruuvaa nnaasu iida variaaravai. 9 Ta
muaraagama variaunnani ngia yaagueeqama variaivaara ti yoketainoo.
Ngia Anutuuqaa aataruuvaa iidada arinaima teeda koovayama kiada vari-
ateeraivaara ta yaaku varaunnanoo. 10 Ivaara na ngieeradiri variee aa
kua aayauvaa fafaarakiaunoo. Ngia koonnama variaivaara na ngiiisi viee
UdaangaYisuuKirisiivani tikiai na innayaagueeqaivaurangii tinongii ausa
mmuaarareevoora na ngieeradiri variee aa kua aayauvaa fafaarakiaunoo.
Yisuu Kirisiiva ni tikiai na inna yaagueeqaivaura kiau kuaivaa na kiauvai.
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Nahamangia Anutuuqaa aataruuvaa pikiaateera kuavai kiauvai. Ngia inna
aataruuvaa iidada koovayaida variateera kuavai na kiauvai.

11Ni seenayaso, ni kuannaagiaivaana tinai rikiaatee. Yoketaamavariatee.
Ngia Anutuuqaa aataruuvaa iidada arinaima koovayaida variaaraivaara
yaagueeqama mmoori varaatee. Na ngii giaa ngii miau kuaiyauvaa ari-
naima rikiaatee. Ngiingiiiyara ngiingiiiyara mmuaa ausa mmuaa tinnivai
varada ausa nuufa tasipama variatee. Fai ngia itaama iikio Anutuuqo
mmuduuya rira ausa nuufa nakaaraivoono ngii tasipama varinaravai.

12Ngia ngiingii seenaiya yaaku rumisida iyara yoketaakiatee.
13 Anutuuqaa gioonna kiaapu aavakinnaa mmuakiaaya ngiiiyara yaata

utida boo kiaavai.
14 Ti Udaanga Yisuu Kirisiiva kati gioonna kiaapuuyara yoketaama

yaata utiraivootamaAnutuuqaammuduuya riraivootamaMmannasa Yoke-
taivo ngii aakiaiyauvaki varikiai vaa ngia ivaara arinaima rikiaivootama
mmuakiaaya ngii tasipama vakiaivee.
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Pauruusoono aa yanaa aavaa
Garatiaa varuuyani reeravai

Vaidiiya Yisuunna mmayaaya yoketaivaa kiaa kookieeda ngiari voopin-
naiya kiaa mmida iya maavee tikiai nnida kuaivaa arinaima rikiada yoke-
taama variateeraivaara kiaa kookieeravai. Ii gioonna kiaapu iya inna hama
Yutayaayavee. Iya ngiari voopinnaayavee. Iya ataama yaata utida tunoo:
Mo fai vaidiivo Musiiva mmaanna tuu aataruuvaa iinnonno ivaudiri tupatu-
paa yoketaama variraivaa varaanaravaivee, tuuvaara Pauruuso tunoo: Inna
hamakutaakuavaingiayaatautuaanoo. Vaidi voovoonokati yoketaamavari-
raivaa varaanaraivaara Yisuunnara kutaavaivee tiivaara fai ivo tupatupaa
variraivaa varaanaravaivee. Ii aataru ivaa iikiaiya fai safuuma Anutuuqaa
tasipama yoketaama variaaravaivee.
Pauruuso itaa kua tuuvaaraGaratiaa varuu ausa hanigioo vooyaano ooqoo

tida tunoo: Aikiooma Musiiva mmaanna tuuvaudiriaatama iida Anutuuqaa
tasipama safuuma variravaivee, tiravai. Iya itaa kua unnakua tuuvaara
vooyaano kumimakama yaata utida koonnama variravai. Iya kua kutaivaa
rikiada yoketaamavariateeraivaara Pauruuso aa yanaa aavaaGaratiaa ausa
hanigiooyani fafaara reeravai.

1Na Pauruusoono aa yanaa aavaa ngiiini fafaarakiaunoo. Na kua varee
nuaira aposoroo vaidivai variaunoo. Hama vaidi vooyaano kuaivaa ni giaa
ni muduu na varee nuairavai. Yisuu Kirisiivaatama ti Napoova Anutuuqo
inna tuduu putuuvakidiri diitoovootama kuaivaa ni giaa ni muduu na
mmooriivaa vareeravai. 2 Gioonna kiaapu vaa ausa hanigia kiada ni tasi-
pama variaiyaatamangiiiyara yaata utida kiaani tee na aa yanaa aavaa ngia
vaaausahanigiakiadaGaratiaammataivauvariaiyangiiini fafaarakiaunoo.

3Ti Napoova Anutuuqoota ti Udaanga Yisuu Kirisiivaatama kati ngiiiyara
yoketaama yaata utida ngiari ausa nuufaivaitana ngii mida nnaasu varia-
teeraivaara na yaata utuaunoo.

4 Ti Napoova Anutuuqo yaata utuuvaugiataama Yisuu Kirisiiva ti mmin-
namminnaa maisaiyauvaara ee-oo tioo putiravai. Aa suai aavaki gioonna
kiaapuuya maisama variaivakidiri Yisuuva ti vitoo yoketaivau yapaa-
naraivaara putiravai. 5 Anutuuqaa nnutuuvo tupatupaa ngiau aapu vaki-
aivee. Kua kutaa.

Yisuunnammayaaya yoketaammuaa tuanaavai vainoo
6 Yisuu Kirisiiva kati ngiiiyara yoketaama yaata utiivaara Anutuuqo ngii

maavee tiravai. Ngia makee tikiai ari vo mmayaaya yoketaa voovai riki-
aaraivaara Yisuu Kirisiinna mmayaaya yoketaivaa pikiada kuaavai. Na
ivaarapinaamannikiaraakiaunoo. 7Hamaari vommayaayayoketaavoovai
vainoo. Gioonna kiaapu vooyaano Yisuu Kirisiinna mmayaaya yoketaivo
hakuatarama ari voovaugiataama vakiaiveeraivaara ari vookarai kua yoke-
taivaa ngii giaa ngii mmiaavo ngii ausaiyauvo mmuaararaivai. 8 Ta tauraa
ngii giaa ngii miaanna mmayaaya yoketaivaa fai tiikidiri voovoononnee
vara ngiau aapuuvakidiri tii aangeraa voovoono hama ivaa roosiima ngii
giaa ngii mirainno ari vookarai kuavai ngii giaa ngii mino too Anutuuqo
tino rikioo ikia aakiaivaki kuanaravai. 9 Vaa ta ivaara tauraa ngii giaa ngii
miravai. Aanna na kava ngii giaa ngii miaunoo. Ngia tauraa rikiada varaa
mmayaaya yoketaivaa fai gioonna kiaapu voovoono hama ivaa roosiima
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ngii giaa ngii mirainno ari vookarai kuaivaa ngii giaa ngii mino too fai
Anutuuqo tino rikioo ikia aakiaivaki kuanaravai.

10Mona itaa kua kiauvaara yaata utuatee. Vaidiiya niiyara yoketaavee ki-
aaraivaarana itaakuakiaunnee? VaraAnutuuqoononiiyarakuayoketaivaa
tinaraivaara na itaa kua kiaunnee? Mo Anutuuqo niiyara kua yoketaivaa
tinaraivaara na itaa kua kiaunoo. Vaidiiya niiyara mannaka kiateeraivaara
na itaa kua kiaunnee? Vaidiiya niiyaramannaka kiateeraivaara nammoori
varautiri. Na hama Yisuu Kirisiinnammoori vareera vaidivai variautirivee.

Pauruusaa Anutuuqo aposoroo vaidivai mmataama kieeravai
11Ni seenayaso, nnikiai na aqaa kua aavaa ngii giaa ngii minaravee. Kua

mmayaayayoketaivaanangii giaangiimiaivohamavaidiiyaano tirakuavai.
12Hama vaidi voovoono ivaa ni giaa ni muduu na rikieeravai. Hama vaidi
voovoono ivaani giaaniminaraivaarani vita vitairavai. Hameetavee. Yisuu
Kirisiiva ariinoo kooyaa ni giaa ni mioo ni vitairavai.

13 Vaa ngia rikiaavai. Gioonna kiaapu Yutayaiya ngiari Anutuuqaara
uu aataruuvaa neeta iiravai. Na iina variee gioonna kiaapu Anutuuqaara
vaa ausa hanigiooyara hama na boo tiraina na iya ruputu raubiriinai iya
Anutuuqaara uu aataruuvo taikaiveeraivaara na maisa mmooriivaa iya
iiravai. 14Ti taato nnaakukiaiya tupatupaa uu aataruuvaa na yaagueeqama
kiee iikiaivaara ni mmuaa vayanaiya na yaatara kiee Yutayaiya ngiari
Anutuuqaara uu aataruuvaa yaagueeqama iiravai.

15 Ni noonna ausaivakidiri hama na kooyaa variaa suaivaki Anutuuqo
ni mmataama kieeravai. Ivo kati niiyara yoketaama yaata utuoo na inna
mmooriivaa iinaraivaara ni maavee tiravai. 16Na ngiari voopinnaiya Yisu-
unnammayaayayoketaivaakiaammiaiveeraivaaraAnutuuqoariMmaapu-
uvaa kooyaa ni vitairavai. Iva kooyaa ni vitau suaivaki hama na vaidiiyasi
viee iyaata kua tiee vo kuavaara iya yaparairavai. 17Hama na Yerusareema
viee ni tauraa varuu aposorooyaata kua tiee vo kuavaara iya yaparairavai.
Hameetavee. Na safuumavieemmannammataivaannutuuvoArapiaa ivaki
hara kiee kiisa suai variee kava vara ranee Damasakuusa nniravai. 18 Na
ivakiharakieevariaaduunuanu taaravooma taikakiooduunaYerusareema
viee Petorooso ivaki varuuvaasidiri kuaivaa rikiaanara ivaki variaaduu
yaakuuvaitanayuku sai suaivai taikeeravai. 19Hamana sai aposorooya teer-
avai. Na ti Udaanga Yisuu Kirisiinna kataivaa Yakoopaa nnaasu teeravai.
20 Aa na fafaara rau kua aavo kutaa kuavai vainoo. Hama na unnakuavai
kiaunoo. Anutuuqaa avuuvaudiri na kua kutaavai kiaunoo.

21Nnaagiai nammataivaitana nnutuuvaitana Suriaa Kirikiaammataivai-
tanaki viravai. 22 Na itaama varia ree nookiaa suaivaki Yutayaa gioonna
kiaapu vaa ausa hanigiada Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee tuuya kati na
nookiaa kuaivaa rikiada hama ni teeravai. 23Gioonna kiaapu vooyaano iya
tunoo: Yisuunnara kutaavaivee tira aataruuvo eeyaara taikaiveera ii vaidi
ivo tauraa ti ruputuoo maisa mmooriivaa tiiyara iiravai. Mo aanna makee
ta taunnano ii vaidi ivoonoonno Yisuunna kua mmayaaya yoketaivaa kiaa
mmiaa roo nuainoo, tuduu ivaa nnaasu rikiada 24niiyara Anutuuqaata kua
yoketaivaa tiravai.

2
Pauruuso ngiari vo aposorooyaata kua tiravai

1 Nnaagiai nuanu yaakuuvaitana yukukidiri taarama taarama taika
kiooduu na kava Yerusareema kuaaduu Panapaaso ni tasipama viravai. Ta
vida vaidi Titiinnaata vitada viravai. 2Anutuuqoono ni tuduuna viravai. Na
viee viee oro ivaki hara kiee variee ivaki varuu kieetaiya vitee iya tasipama
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oro vo kammu voovau variee Yisuunna mmayaaya yoketaivaa na ngiari
voopinnaiya kiaammiaa ree nookiaa kuaivaa kooyaa iya kiaammiravai. Ni
mmoori tauraa na iikiaiyauvoota nnaagiai iinaraiyauvootama kuminayaa
vaivoora na kooyaa iya kiaa mmiravai. 3 Titiiva ni tasipama varuu vaidiivo
Ereengaa vaidivai varuduaata hama vaidi vooyaano inna mmammaivaa
hatokaateeraivaara ti tarikua tiravai. 4Vaidi vooyaano unnakua kiaa tunoo:
Ta ngii seenayavee, kiaa kiada ti tasipama varuuya inna mmammaivaa ha-
tokaaree kiaa iidada hama hatokeeravai. Ii vaidi iyaano ta Yisuu Kirisiinna
aataruuvau varida iikiaannaivaa taaree kiaa unnakuaunnakua kiaa rada ta
iikiaanna aataruuvaa teeda ngiari kieetaiya kiaa mmiaaraivaara teeravai.
Hama mmaanna tuu aataruuvo mmannammanna ti ravaatau utuduu ta
Yisuunna aataruuvau kati tete yaata utuaannaivau viravai. Iya mmaanna
tuu aataruuvaadiri ti ravaatau utuaaraivaara iya itaama iiravai. 5 Yisuu
Kirisiinna mmayaayaivo yaagueeqama kutaavai vainai rikiada ngia yoke-
taama variateeraivaara ta hama iya kuaivaa rikiadamuaraagaida iiravai.

6Mo ngiari kieeta vaidiiya mmataama kiooya dataama variaannee? Iya
aruooma variaannee? Vara adida variaannee? Hama na ivaara yaata utu-
aunoo. Anutuuqo iyaata niitama taikiai ta mmuaakaraama variaunnanoo.
Ii vaidi kieeta iyahamakaraasakuavoovai ni giaanimiravai. 7Hameetavee.
Vaa iya taavai. Yutayaa gioonnakiaapuuyaYisuunnammayaaya yoketaivaa
kiaa mmianeera aataruuvaa Anutuuqoono Petoroosaa mmiravai. Inna
roosiima na ngiari voopinnaiya kiaa mmianeera aataruuvaa Anutuuqoono
ni miravai. 8 Anutuuqoono Petorooso aikiooma Yutayaa gioonna kiaapu-
uyaki aposoroo mmooriivaa iikiaiveera kiaa kioo ari yaagueeqaivaa inna
mmioo inna tasipooduu iiravai. Ivaa roosiimaAnutuuqoono tuduunangiari
voopinnaiyaki aposoroo mmooriivaa varaaduu ivo ari yaagueeqaivaa ni
miooni tasipooduuna iiravai. 9YakoopoPetoroosoYuvuaanainna iya kieeta
nnutuuvaa varoodoono Anutuuqo ii mmoori yoketaa ari vookarau ivaa ni
muuvaa iya arinaima rikieeravai. Rikiada niita Panapaasaatama ti yaaku
rumisiravai. Ivaara iyaata teetama mmuaa ausa mmuaa tinnivai varada
iya Yutayaiyaki mmooriivaa varooduu ta ngiari voopinnaiyaki mmooriivaa
vareeravai. 10 Iya mmuaa mmoorivaara nnaasu ti kiaa ti mmiravai. Ta
mmanna haipuuyara yaata utida tuqinnaateeraivaara ti kiaa ti mmiravai.
Vaana ivaarayaatautueenamakemakeeyaagueeqamammoori vareeravai.

Pauruusoono Petoroosaa tiravai
11Na oto Adiookiaa variaaduu Petorooso nnuduu ivo koonnama uuvaara

na gioonna kiaapuuya avuuyauvunu safuuma ari tinniivau ivaara inna
tiravai. 12 Ngiari voopinnaa vaa ausa hanigiooyasi Petorooso makemakee
iya tasipamayeennanneeravai. Yapoomannaagiai Yakoopoono vaidi vooya
titaa kiooduu nnuuya innasi nnuduu rikioo Petorooso ngiari voopinnaiya
pikioo hama kava iya tasipama yeenna nneeravai. Vaidi vooyaano ngiari
voopinnaiya ngiari mmammaiyauvaa hatokaateera tuuvaara ivo aatuunno
hama iya tasipama yeenna nneeravai. 13 Petorooso itaama aatuunno
hanigioo varuneema ari seena Yutayaa vaidiiyaata Panapaasootama iva
varuneema itaama variravai. 14 Yisuunna mmayaaya yoketaivo kua ku-
taavai vauvaa iya hama ivaa safuuma uuvaara na tee iya avuuyauvunu na
Petoroosaa kiaanoo: A Yutayaa vaidi tuanaakua varieennaatainna ngiari
voopinnaiya roosiima hara kiee variannanoo. Hama Yutayaiya roosiima
a hara kiee variannanoo. Itaama vaikiai mo dataama kiee a ngiari voop-
innaiya kiannanoo: Yutayaiya roosiima hara kiada variatee, kiannannee?
tiravai.
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Yutayaiyaata ngiari voopinnaiyaatama Yisuunnara kutaavaivee kiaavai
15Ta Yutayaiya ti kaano kooya Yutayaa gioonna kiaapuyaano ti mmateer-

avai. Tahamangiari voopinnaiyamminnamminnaamaisa vareeraiyakidiri
diitaunnayavee. 16 Itaama vaikiai vaa ta rikiaunnavai. Gioonna kiaapu
voovoono Anutuuqaa avuuvau safuuma varinaree tioo ivoono Yisuu Kirisi-
innara kutaavaivee kiaa kioo safuumavarinaravai. Ivo hamammaanna tuu
aataruuyauvaa iivaara safuuma Anutuuqaa avuuvau varinaravai. Ta Yu-
tayaiya teetama Anutuuqaa avuuvau safuuma variaaraivaara Yisuu Kirisi-
innara kutaavaivee tiravai. Hama ta mmaanna tuu aataruuvaa iikiaan-
naivaara Anutuuqaa avuuvau ta safuuma variaunnavai. Hama yopeema
gioonna kiaapu voovoono mmaanna tuu aataruuvaa iinno Anutuuqaa
avuuvau safuuma varinaravai. 17 Itaama vaikiai ta Yisuu Kirisiinnara
kutaavaivee kiaa kiada Anutuuqaa avuuvau safuuma ta variataama ki-
adaata ta ngiari voopinnaiya roosiima mminnamminnaa maisaiyauvaa
varada mmaanna tuu aataruuvaa hatokaunnaivo kooyaa vaivaudiri ta ki-
aara: YisuuKirisiivaano ti tikiai tamminnamminnaamaisaiyauvaa varaun-
navaivee, kiaarannee? Ai hama fai ta itaa kua kiaaravaivee. 18Mmaanna
tuu kuaivaa vaa na pikiaivaa fai na keenaa iinaree kiaa iina teeno hama
yopeenai teeda fai ngia na mminnamminnaa maisaivaa varaanaraivaa
kooyaa taaravai. 19Hama na aikiooma mmaanna tuu kuaivaa iirama kiee
na vaidi putiraiya roosiima putuauvai variaunoo. Na Anutuuqaara nnaasu
yaata utu kiee vaina variraivaa varee variaunoo. Na itaama varinaraivaara
na vaidi putiraiya roosiima putuauvai variaunoo. 20 Yisuu Kirisiiva yatari
sagaivau putuneema neeta mmuaikaraama maisa aataruuvaara putuauko
hama kava ni utivaivee. Aanna makee na variauvo hama nene variaunoo.
Yisuu Kirisiiva niiki variivaara na variaunoo. Na mmata aavau variau
suaivaki na Anutuuqaa Mmaapuuvaara kutaavaivee kiauvaara na hara
kiee variaunoo. Ivoono niiyara mmuduuya ruoo putiravai. 21 Anutuuqo
kati tiiyara yoketaama yaata utiraivaara hama na kiaunoo: Kuminavaivee,
kiaunoo. Ta mmaanna tuu aataruuvau hara kiada varida kiaunnanoo:
Ta Anutuuqaa avuuvau safuuma variaunnanoo, kiaa kiada variaunnatiri.
Yisuu Kirisiiva putuuvo kuminayaa vaitirivee.

3
Mmaanna tuu aataruuvaa pikiada Yisuunnara kutaavaivee kiatee

1 Ngia Garatiaa variaiya kumimakayavee. Vaidi vooyaano ngii un-
nakua kiaani rikiada ngia iya mmemmaana kuaavaivee. Mo ngia ivaara
dataamaida yaata utuaannee? Yisuu Kirisiiva yatari sagaivau putuuvaara
vaa ta kooyaa ngii giaa ngii miaannaduu ngia yatari sagaivaa arinaima
kooyaa teeda rikieeravaara roosiima ngia arinaima rikieeravai. 2 Na vo
kuavaaraata ngii yaparainaravee. Mo vara ngia mmaanna tuu aataruu-
vaudiri iida Anutuuqaa Mmannasaivaa vareeravainnee? Vara ngia Yisu-
unna mmayaaya yoketaivaa rikiada ivaara kutaavaivee kiaa kiada Anu-
tuuqaa Mmannasaivaa vareeravainnee? Ngia Yisuunna mmayaaya yoke-
taivaarakutaavaiveekiaakiadavareeravaivee. 3Modataamavaikiaidangia
ivaara kumimakaida variaannee? Ngia tauraa Anutuuqaa Mmannasaivaa
vara kiada ivaara yaata utu kiada vaida iikiaa aataruuvaa pikiada ngiengie
yaata utuaivaugiataama iikiaanoo. 4NgiaMmannasa yoketaivaa vara kiada
safu aataruuvau varuuvaara vaa ngia taunnuuda kiaannee? Ngia itaama
varuu aataruuvo hama kumina mminnaavai. 5 Anutuuqoono Mmannasa
Yoketaivaa ngii mi kioo ngii nuuna aakiaiyauvaki mmoori ari vookara ari
vookaraiyauvaa iira suaivakingiammaanna tuukuaivaa rikiada iikiaivaara
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ivo itaama iinnee? Vara ngia Yisuunna mmayaaya yoketaivaa rikiada
ivaara kutaavaivee kiaivaara ivo iinnee? Mo ngia Yisuunna mmayaaya
yoketaivaara kutaavaivee kiaivaara ivo iivaivee.

6 Ngia Aaparahaamaara yaata utuatee. Ivo varuuvaara Anutuuqaa
kua fafaaraivo vainno tinoo: Ivoono Anutuuqaara kutaavaivee tiravai.
Ivo yaagueeqama kutaavaivee tuuvaara Anutuuqo innara tunoo: Safu-
uma varira vaidivaivee, tiravai. Kua fafaaraivo vainno itaa kua tiivai.
7 Itaama vaivaara arinaima rikiaatee. Aaparahaamo Anutuuqaara ku-
taavaivee tuneema gioonna kiaapuuya Yisuunnara kutaavaivee kiaiyara
Anutuuqo tinoo: Aaparahaamaa uru nnaakara tuanaayavee, tiivai. 8Ngiari
voopinnaa gioonna kiaapuuya Yisuunnara kutaavaivee kiaiyara Anutu-
uqo tinara: Inna safuuma varira gioonna kiaapuyavee, tinara kuaivaa
vaa Anutuuqo tauraa kiaa kiooduu vauvaa vaidiiya ivaa fafaarairavai.
Ivaarainno mmayaaya yoketaivaara Anutuuqo mmuaanaa Aaparahaamaa
kiaa mmioo tunoo: A Anutuuqaara kutaavaivee kiannaivaara mmuakiaa
gioonna kiaapu mmatayaa variaiya fai yoketaama variaaravaivee, tira-
vai. 9 Aaparahaamo Anutuuqaara kutaavaivee tuuvaara Anutuuqo innara
yoketairavai. Innanikaraama mmuakiaa gioonna kiaapuuya Anutuuqaara
kutaavaivee kiaiyara ivo iyara yoketainaravai.

10 Gioonna kiaapuuya mmaanna tuu kuaivaudiri ngiari yoketaama vari-
aaraivaara iida ngiari irisai maisaiyauvo pinaayauvai vaikiainnaata iya
variaavai. Ivaara kua fafaara voovai vainno tinoo: Mmaanna tuu kua
yanaivaki vai kua mmuakiaayauvai gioonna kiaapu voovoono hamamake-
makee iyauvaa rikioo iino Anutuuqo irisai maisaivaa pinaavai inna mmi-
naraivo vaikioonnaata iivaivee, tiivai. 11 Kua fafaara voovai vainno tinoo:
Gioonna kiaapu voovoono Anutuuqaara kutaavaivee kiaa kioo inna avu-
uvau safuuma variivoono fai tupatupaa variraivaa varoo hara kioo vari-
naravaivee, tiivaara vaa ta rikiaunnavai. Itaama vaikio gioonna kiaapu
voovoonommaanna tuu aataruuvau variivoono hamaAnutuuqaa avuuvau
safuuma varivai. 12 Ivaara kua fafaara voovai vainno tinoo: Gioonna kiaapu
voovoono Anutuuqo mmaanna tuu kuaivaa iinno fai ii aataru ivau nnaasu
varinaravaivee, tiivai. Gioonna kiaapu voovoono Anutuuqo mmaanna tuu
aataruuvaa iivoono hama Anutuuqaara kutaavaivee kiaa kioo iivai.

13Rikiaatee Yisuu Kirisiiva ti mminnamminnaa maisaiyauvaa irisai mai-
saivaa pinaavai vareeravai. Gioonna kiaapuuya mmaanna tuu aataruu-
vaa uuya irisai maisaiyauvo pinaayauvai vauduaata uu aataruuvakidiri
Yisuu Kirisiiva ari kiauvaadiri ti yookaama kieeravai. Ivaara Anutuuqaa
kua fafaaraivo vainno tinoo: Vaidi vooya vaidi voovai utu raririima rada
yatariyaa inna nnuunaivaa mmaana heerayaama rau rasotaama kiaavo
too putiivoono fai Anutuuqaasidiri irisai maisaivaa pinaavai ari varaa-
naravaivee. Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai. 14 Aaparahaamo Anu-
tuuqaa kuaivaara kutaavaivee tuuvaara ivo innara yoketairavai. Ngiari
voopinnaiyaatama Yisuunnara kutaavaivee kiaaraivaara ivo iyaraatama
yoketairavai. Ivo iyaraatama yoketaakiaiveeraivaara Yisuu Kirisiiva ti
yookainaraivaara ee-oo tiravai. Nnaaru Anutuuqo Mmannasa Yoke-
taivaa ti mminaraivaara kua kiaa teerama kieeravai. Ta Yisuunnara
kutaavaivee kiaa kiada Mmannasaivaa varaaraivaara Yisuu Kirisiiva ti
yookainaraivaara ee-oo tiravai.

Kua kiaa teerama kioo kuaivommaanna tuu kuaivaa yaataraivai
15 Ni seenayaso, na mmatayaa diaa aataru voovaudiri mmataama kiee

ngii giaa ngii minaravee. Fai vaidi taaravaitanaano kua tida kuaivaa oy-
aivaa kiaa yeena rau kiada ngiari nnutuuvaitanaatama yaagueeqai kuavai
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fafaara raa yapa kiaivaa fai hama vaidi voovoono yopeema ivaa hatokoo
vo kuavai ivaa tasipama raanaravai. 16 Aikioovai. Anutuuqo ari kua
kiaa teerama kiooyauvaa Aaparahaamaata inna sidinnaidiivaatama kiaa
mmiravai. Hama ii kua ivo tunoo: Inna sidinnaidiiyaatama kiaa mmira-
vaivee, tiravai. Itaa kua tuu kuaivo hama kaayau sidinnaidiiyara tiravai. Ii
kua ivo tunoo: Inna sidinnaidiivaatama kiaa mmiravaivee, tuuvo mmuaa
sidinnaidivaara tiravai. Ii vaidi ivo Yisuu Kirisiivavee. 17Na kiau kuaivaa
oyaivaa arinaima rikiaatee. Anutuuqo kua kiaa teerama kioo yeena rau
kioo kuaivaa Aaparahaamaa kiaa mmioo tunoo: Kua kutaa fai na iinara-
vaivee, tiravai. Anutuuqaa mmaanna tuu kuaiyauvo kaayau nuanu (430)
nnaagiai nnuuvoono hama yopeemaAnutuuqo kua kiaa yeena rau kiooduu
tauraa vauvaa hatokaivai. Ivo kua kiaa teerama kioo kua kutaivaa tuuvaa
hama yopeema rugaivai. 18 Gioonna kiaapuuya Anutuuqaa mmaanna
tuu kuaiyauvaa iidada Anutuuqaa avuuvau safuuma variaaree kiaa kiada
variaatiri. Anutuuqo kua kiaa teerama kioo kua kutaivaa Aaparahaamaa
kiaa mmuuvaa hatokaatirivee. Hama itaama vainoo. Anutuuqo kua kiaa
teerama kioo kua kutaivaa Aaparahaamaa kiaammuuvaara kua kiaa yeena
rau kioovaa kaanaivaa innammiravai.

19 Itaama vauduu aaniira Anutuuqaa mmaanna tuu kuaiyauvaa gioonna
kiaapuuya kiaa mmiravainnee? Mminnamminnaa maisa vareera aataru-
uyauvo kooyaa vakiaiveeraivaara Anutuuqo gioonna kiaapuuya kiaa mmi-
ravai. Anutuuqaammaanna tuukuaivovainnonnonnaagiai ivo taikeeravai.
Yisuuva Aaparahaamaa sidinnaidiivo tuu suaivaki taikeeravai. Anutuuqo
kua kiaa teerama kioo kuaivaa innara Aaparahaamaa kiaa mmiravai. Anu-
tuuqaammaanna tuu kuaiyauvaa aangeraiyaano vaidi tammaivaki duuvaa
Musiinna kiaa mmuduu ivoono gioonna kiaapuuya kiaa mmiravai. 20 Fai
vaidi mmuaavoono vaidi voovaata kua tinaree kiaa safuuma innaata kua
tinaravai. Fai hama vaidi voovoono tammaivaki dinaravai. Anutuuqo
Aaparahaamaata kua tuu suaivaki ari mmuaavoono innaata kua tiravai.

Mmaanna tuu kuaivo ataama vaivai
21Mo Anutuuqaa mmaanna tuu kuaiyauvo Anutuuqo kua kiaa teerama

kioo kuaiyauvaa hatokaivainnee? Hama hatokaivaivee. Anutuuqo
mmaanna tuu kua voovai gioonna kiaapuuya mmuuvaudiri iya tupatupaa
variraivaa varaatiri. Iyammaanna tuu aataruuvaa iida ivaudiri Anutuuqaa
avuuvau safuuma variaatirivee. Hama itaama vainoo. 22 Anutuuqaa kua
fafaaraivo vainno tinoo: Gioonna kiaapu mmuakiaa mmatayaa variaiya
mminnamminnaa maisaiyauvo iya puaisa utivaivee. Kua fafaaraivoono
itaa kua tiivai. Mminnamminnaamaisaiyauvo iya puaisa utiivaara gioonna
kiaapu Yisuunnara kutaavaivee kiaiya Anutuuqo kua kiaa teerama kioovaa
kati ivaa iyammiivai.

23 Hama ta Yisuunnara kutaavaivee kiaanna suaivaki Anutuuqaa
mmaanna tuu kuaiyauvo oovi nnauvaa roosiima ti puaisa utiravai. Ti
utuoonnonno Yisuunnara kutaavaivee tuu aataruuvo kooyaa vau suaivaki
taikeeravai. 24Anutuuqaammaanna tuu kuaivoono ti haitatuududuu Yisuu
Kirisiiva tuu suaivaki taikeeravai. Ta Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee kiaa
kiada Anutuuqaa avuuvau safuuma variateeraivaara ti haitatuududuu
Yisuu Kirisiiva tuu suaivaki taikeeravai. 25Aanna Yisuunnara kutaavaivee
tira suaivo vaa kooyaa nniivaara ti haitatuuraivoono hama kava ti
haitatuunno ti utivai.

26 Ngia mmuakiaaya Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee kiaiya ivo ngiiiki
variivaara ngia Anutuuqaa raunna mmaapu tuanaaya variaanoo. 27 Ngia
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ausa hanigiaavo Yisuuva ngiiiki varikiai ngia nnoori varaiya ngii mmam-
mayaa uyira rairaiyauvaa yapaaneema vaa ngia Yisuu Kirisiinna varaavai.
28 Yisuu Kirisiiva ngiiiki variiya ngia mmuaakaraiya variaanoo. Anutu-
uqo ngii taikiai hama ngia ari vookaraiya variaanoo. Hama Yutayaiyaata
Ereengaiyaatama variaanoo. Mmuaakaraiya variaanoo. Sikaunnaadiri
yookaama kiada viteeraiyaatama kati ngiari yaata utiraivaugiataama nu-
airaiyaatama hama itaa kiaaya variaanoo. Mmuaakaraiya variaanoo.
Hama vaidiiya variaani gioonnaiya variaanoo. Mmuaakaraiya variaanoo.
Yisuu Kirisiiva ngiiiki variivaara ngia mmuaakaraiya nnaasu variaanoo.
29 Fai ngia Yisuu Kirisiinna gioonna kiaapuya varida ngia Aaparahaamaa
uru nnaakaraya variaaravai. Ngia Aaparahaamaa uru nnaakaraya varida
Anutuuqokuakiaa teeramakioo innakiaammuuvaangieetamavaraaravai.

4
1 Ii kua ivaara na ataa kua kiaunoo. Mmaapuuvo ari koonna mminnam-

minnaa mmuakiaayauvai varaanaraivoono kiisavai varii suaivaki sikaun-
naadiri yookaama kioo viteera ngiaammuauvaa roosiima varivai. Ivo
mmuakiaa mminnamminnaiyauvaa nakaaraivo varikiainnaata iya innara
kiaanoo: Mmoori vareera ngiaammuauvaivee, kiaavai. 2 Ivo kiisavai
varii suaivaki vaidi vooyaano innaatama inna mminnamminnaa mmuaki-
aayauvaaraatama haitatuuma rada kuaavovo ari koova mmataama kiai
suaivaki ariinoo haitatuuvai. 3Ta itaamammuaikaraamavariaunnanoo. Ta
hama ausa hanigieerama kiada nnaakaraiya roosiima variaanna suaivaki
varida sikaunnaadiri yookaama kiada viteeraiyanikaraama ta variaan-
naduu mmatayaa diaa mminnaa saaka sifaa moomeera iira aataruuyau-
voono ti haitatuuravai. 4 Ii aataru ivo itaama vauduu Anutuuqo ari-
inoo yaata utuoo mmataama kioo suaivaki ari Mmaapuuvaa titooduu
tiiravai. Mmatayaa diaa gioonna Yutayaivoono inna mmata kiooduu
Anutuuqaa mmaanna tuu aataruuvaa Yutayaiya mmuuvaa ivoota iiravai.
5 Mmaanna tuu aataruuvo gioonna kiaapuuya utuuvakidiri ivo ari kiau-
vaadiri yookaamakinai iyakatimmammadummukiarakuaaraivaara ivo ti-
iravai. Ta viina nnaakaraiya vaidiiya viriraiya roosiima Anutuuqaa raunna
mmaapuya variateeraivaara ivo tiiravai.

6 Ngia inna raunna mmaapuya variaivo kooyaa vakiaiveeraivaara Anu-
tuuqo ari Mmaapuuvaa Mmannasa Yoketaivaa tikio ti aakiaiyauvaki tioo ti
tikiai ta kai tida kiaunnanoo: Napoo-o, kiaunnavai. 7 Ivaaraida hama ngia
mmuaavai mmuaavai sikaunnaadiri yookaama kiada viteeraiyanikaraama
variaanoo. Ngia inna raunna mmaapuya variaivaara Anutuuqo ari raunna
mmaapuuyani teerama kiaiyauvaa fai ngii minaravai.

Pauruuso Garatiaa varuu gioonna kiaapuuyara pinaama yaata utiravai
8NgiannaaruAnutuuqaaravueennamakiadavaruu suaivaki ngiammata

aavau diaa kumina mminnaa saaka sifaa moomeera iira aataruuyauvaa
iida varuduu iyauvo ngii haitatuuda ngii ravaatau utuduu ngia iya mmoori
vareeravai. 9Aanna makee vaa ngia arinaima Anutuuqaa teeda rikiaanoo.
Na ngii giaa ngii miataa kuaivo vaikiai na fanniima vo kuavai kiaunoo.
Anutuuqo vaa ngii too rikiaivai. Itaama vaikiai mo aaniira ngia kava hani-
giada ngiingii ausaiyauvaa kumina mminnaa saaka sifaa moomee hama
yaagueeqaataiya mmiaannee? Mo aaniira iyauvo kava ngii haitatuukiai
ngia iya mmooriivaa varaaraivaara ngii ee-oo kiatainnee? 10 Ngia suai
vooyauvaaraata kuraaga vooyauvaaraatama buusa nneera suai vooyau-
vaaraata nuanu vooyauvaaraatama pinaa suaiyauvaivee kiaa kiada kati
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variaavai. 11Ngia itaama iikiaivaara na pinaama ngiiiyara yaata utuaunoo.
Na ngiiiyara mmoori varauvo kuminayaa vaivoora na pinaama ngiiiyara
yaata utuaunoo.

12Ni seenayaso, na yaagueeqama ngii giaa ngii miee ataa kua tinaravee.
Na aanna makee variauneema ni roosiima variatee. Tauraa mmaanna tuu
aataruuvo ni ravaatau utuuvaa vaa na pikiee aanna makee ngii roosiima
variaunoo. Hama ngia vo mmoori vo mmoori maisaivaa niiyara iiravai.
13 Vaa ngia teeda rikiaavai. Na vo yoosinnaivaki kuanaree kiaa iikiaaduu
ni niitarooduu ngii tasipama variaivaara Yisuunna mmayaaya yoketaivaa
toosa hara ngii giaa ngii miaaduu ngia rikieeravai. 14 Ni niitaroovo niiki
vauduu ni mmammaivo maisauduaata hama ngia niiyara nniki rakaida ni
ooqoo tiraida ngia ni tuqinneeravai. Aangeraa voovoono ngiiisi nninai ngia
ivaara tuqinnaara iikiaaravee kiaa iikiaaneema vaa ngia itaama niiyara
iiravai. Fai Yisuu Kirisiiva ngiiisi nninai ngia innara tuqinnaara iikiaaravee
kiaa iikiaaneemavaangia itaamaniiyara iiravai. 15 Ii suai ivaki ngii ausa vu-
atinniiyauvo niiyara pinaama yoketauduu ngia sirigaida variravai. Aanna
makee ngii tinniiyauvo dataama vaikiaida ngia ari vookarai aataruuyau-
vaara yaata utuaannee? Vaa na tauvai. Ngia niiyara yoketauvaara ngiingii
avuuyauvaa ranigaama kiada ni miatauduu hama yopeema ranigaama
kiada ni miravai. 16 Itaama vaikiai na kua kutaivaa ngii giaa ngii miee
variauvaara ngia niiyara ti nnammutuaavaivee kiaannee?

17 Vo aataru vo aataruuvaa ngii miraiya unnakua unnakua kiaa rada
memeyayaa vakia radamaisa aataruuvaa ngii iikiaara iikiaanoo. Iya ngiari
mmuduuya riraivaa ngiiiki yapa kikio ngii mmuduuya riraivo mmuaavau
vainai niisidiri fai ngii utu rada ngiariisi yapaaravai. 18 Mo ngia yoketaa
aataruuvau kuateeraivaara vaidiiya yamayamaakua kiaivo inna yoketaivai
vaivai. Mmuakiaa suai itaama iivo innayoketaivai vaivai. Hamanangii tasi-
pama variau suaiyauvaki nnaasu yoketaivai vaivai. Mmuakiaa suaiyauvaki
yoketaiyauvai nnaasu vaivai. 19Ni seena na ngiiiyarammuduuya ruauyaso,
rikiaatee. Gioonnaivo nnaakara mmataanara iinno varioo nniitareeraivaa
varoonnonno nnaagiai mmataivai. Ivaa roosiima na tauraa iikiauneema
na kava ngiiiyara yaata utuauko ni niitaraikiokio Yisuu Kirisiiva ngiiiki
suvuai kino ni niitaraivo pikiaanaravai. 20Ngia iikiaa aataruuvaara hama
ni yoketainoo. Na itaamangiiiyara yaata utuauvaa pikiee yoketaa yaataivaa
ngiiiyarautueeyoketaakuaivaa tinaraivaaraaannanangii tasipamanivari-
ataikiainnaata aavau hara kiee variee pinaama ngiiiyara yaata utuaunoo.

Hekaaya Saraaya varida iira kuavai
21 Aa kua aavaara ni giaa ni miatee. Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaa

mmemmaana ngii variataiya vaa ngia mmuakiaa kuaiyauvaa Musiiva
fafaara rooyauvaa arinaima rikiaannee? 22Musiiva fafaara roo kuaivo Aa-
parahaamaara tii kuavai. Aaparahaamommaapu taaravaitanammata kioo
mmoori vareera gioonnaivaudiri voovai mmata kioo ariiyaadiaivaudiri
voovai mmata kieeravai. Ii mmoori vareera gioonna ivo sikaunnaadiri
yookaama kioo viteera gioonnavai. Ariiyaadiaa gioonnaivo kati ari yaata
utuuvau nuaira gioonnavai. 23 Mmoori vareera gioonnaivo mmuakiaa
mmatayaa gioonnaiya mmateerayaama kati mmaapuuvaa mmateeravai.
Ariiyaadiaivo Anutuuqo kua kiaa teerama kioovaudiri mmaapuuvaa mma-
teeravai. 24 Ii kua ivo mmataira kuavai. Anutuuqo kua yeena rau kioo
aataruuvaitana ii gioonna ivaitanaudiri kooyaa vairavai. Voovai mmoori
vareera gioonnaivaa nnutuuvo Hekaava uu aataruuvaudiri kooyaa vaira-
vai. Hekaanna sikaunnaadiri yookaama kioo viteera gioonnavai variravai.
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Inna nnaakaraiyaatamammuaikaraama yookaira nnaakaraya variravai. Ii
kua yeena rau kioo aataru ivo taapiivaa nnutuuvo Sinai ivaudiri nniivai. Ii
aataru ivaa mmemmaana variraiya Hekaanna uru nnaakaraiya roosiima
sikaunnaadiri yookaama kiada viteeraya variaavai. 25 Sinai taapiivo Ara-
piaa mmataivau vaivaudiri nnii aataruuvo inna Yerusareema makee ivaki
variaa gioonna kiaapuuyaata ngiari uru nnaakaraiyaatama sikaunnaadiri
yookaamakiadaviteeraiya roosiimavariaavai. 26Aaparahaamoariiyaadiaa
gioonnaivo uu aataruuvaudiri Anutuuqo kua yeena rau kioo aataru voovai
kooyaa vairavai. Ivo kati ari yaata utuuvaugiataama nuainno varuuvaa
roosiima ngiau aapu vai Yerusareema ivaki variaaraiya ngiari yaata utu-
aiyauvunugiataama nuaida variaavai. Ngiau aapu vai Yerusareemaivo
inna ti noova roosiima vaivai. 27 Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno
Saraaya Hekaayara tinoo:

Gioonna hama nnaakarammateerama kiee
kati variannaikua sirigakianee.
Hama nnaakarammatee
hama nniitaraivaa tainnaikuaano
sirigainna raikianee.
Gioonnaivaa ari vaatiivo inna pikioovoono
gioonnaivo ari vaatiivo hama inna pikiaivaa yaataroo
kaayau nnaakaraiyammataanaravaivee.

Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai.
28Ni seenayaso, ta Saraanna mmaapu Isaakaanikaraama variaunnanoo.

Anutuuqo kua kiaa teerama kioovaugiataama inna uru nnaakaraiya
ta variaunnanoo. 29 Isaako varuu suaivaki Hekaava mmaapuuvaa
mmuakiaa gioonnaiya mmateeraivaugiataama mmata kioovoono
Isaakaa maisa mmooriivaa iiravai. Isaakaa Anutuuqaa Mmannasaivo
tuuvaugiataama mmatoovaa ivo maisa mmooriivaa inna iiravai. Aanna
makee mmaanna tuu aataruuvau kuaiya Anutuuqaa Mmannasaivaa
aataruuvau nookiaiya maisa mmooriivaa iikiaavai. 30 Anutuuqaa kua
fafaaraivo vainno ivaara tinoo: Gioonna sikaunnaadiri yookaama kioo
viteeraivaata ari mmaapuuvaatama titakiai kuatee. Inna mmaapuuvo ari
yaata utuuvaugiataama nuauvaa mmaapuuvaa tasipama ngiari koonna
mminnamminnaiyauvaa vareevoora titakiai kuatee. Kua fafaaraivoono
itaa kua tiivai. 31Ni seenayaso, ivaaraida hama ta sikaunnaadiri yookaama
kioo vitoovaa uru nnaakaraya variaunnanoo. Ari yaata utuuvaugiataama
nuauvaa uru nnaakaraya ta variaunnanoo.

5
Yisuu Kirisiinna aataru ngiengie yaata utiraivau kati nookiatee

1 Ta kati tete yaata utiraivau nuairaiya ta variaunnanoo. Yisuu Kirisiiva
ti mminnamminnaa maisaiyauvaara putuuvaara tida ta kati mmamma
dummukiara tete yaata utuaunnaivau itaama variaunnanoo. Ivaaraida
ivau nnaasu yaagueeqama dida vaida variatee. Sa sikaunnaadiri yookaama
kiada viteeraiya roosiima variatee.

2 Rikiaatee. Na Pauruusoono aa kua aavaa ngii giaa ngii minaravee.
Yutayaa vaidiiya ngii kiaanoo: Mo fai ngia ti roosiima yoketaama vari-
aaraivaara ngiingii mmammaiyauvaa hatokaatee, kiaivaara ee-oo tikio fai
Yisuu Kirisiiva ngiiiyara putuuvo kuminayaa vainaravai. 3 Na kava ii
kua ivaa yaagueeqama ngii giaa ngii minai arinaima rikiaatee. Fai vaidi
voovoono ari mmammaivaa hatokaanaraivaara ee-oo tiivoono Anutuuqaa
mmaanna tuu aataru mmuakiaayauvai rikioo iikiaivee. 4Ngia Anutuuqaa
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mmaanna tuu aataruuyauvaa iida kiaanoo: Ta inna avuuvau safuuma
variaunnanoo, kiaa variaiya vaa Yisuu Kirisiiva uu aataruuvaa pikiaavai.
Anutuuqo kati ngiiiyara yoketaama yaata utiraivo vaikiainnaata ngia piki-
ada ngieera kuaavai. 5Mo ta aannamakee ataama variaunnanoo. Yapooma
Anutuuqo ariinoo ti tinai ta inna avuuvau safuuma variaaraivaara ta faan-
naida variaunnanoo. Anutuuqaa Mmannasa Yoketaivo ti aakiaana varikiai
ta yaagueeqama kutaavaivee kiaa kiada faannaida variaunnanoo. 6 Mo
Yisuu Kirisiiva tiiki variivaara ta hama mmamma hatokeera aataruuvaara
yaata utuaunnanoo. Vaidi vooyaanongiarimmammahatokeeraiyaraatama
vooya hama ngiari mmamma hatokeeraiyaraatama sa iyara yaata utuatee.
Ii aataru ivo hama aataruvai. Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee kiaa kiada
ngiingii seenaiyara mmuduuya riraivo inna Anutuuqaa avuuvau safuuma
varira aataruvai.

7Tauraa ngia yoketaama variaiya mo gioono ngii tikiai ngia kua kutaivaa
pikiaannee? Mo ivo dee kuavai ngii giaa ngii mikiaida ngia rikiaannee?
8Anutuuqo ngii maavee tiivoono hama ii kua ivaa ngii giaa ngii mikiai ngia
rikiaanoo. 9 Mmaanna tuu aataruuvaa iikiaaraivaara tii kuaivaa rikiaa-
tee. Iya kiaanoo: Kiisa puuqaira yeennaivo bereeta aakiaivaki vainno too
yootaikiommuakiaavai pinaavai vaivaivee, kiaavai. 10TaYisuuKirisiinnara
kutaavaivee kiaa kiadammuaakaraama variaunnaivaara na yaagueeqama
ngiiiyara yaata utuee kiaunoo: Fai ngia hama muaraagama varida ari
vo kuavai rikiaaravai. Vaidi voovoono ngii mmammayaadiri ikiatainnaa
kua tikio ngii tinniiyauvo raubiriivo inna gioononnee? Hama na taunoo.
Fai Anutuuqoono ivaara inna yaparainno irisai maisaivaa inna mminara-
vaivee. Na yaata utuee itaa kua kiaunoo.

11Ni seenayaso, na homommannammanna mmamma hatokeera aataru-
uvaara ngii iikiateera kiautiri. Mo aaniira Yutayaa vaidiiya ni utu rariri-
ida oovi nnauvaki ni yapaatirinnee? Na hama iikiaunoo. Mo na kutaa
iikiautiri. Na Yisuu Kirisiiva yatari sagaivau putuu kuaivaa ngii giaa ngii
miaivaara hama iya maisa mmooriivaa ni miaatirivee. 12 Vaidiiya ngii
mmammayaadiri ikiatainnaa kua kiaavo ngii tinniiyauvo raubirii vaidi
iyara na kiaunoo: Inna aikioo, kii ngiari mmamma eeyaavai hatokakio
maisakiaivee, kiaunoo.

13 Ni seenayaso, mo ngiengieenoo ngiingii yaata utiraivau kati nookia-
teeraivaara Anutuuqo ngii maavee tiivai. Inna aikioovai. Sa ngiengie yaata
utiraivau kati nookiaaraivaara kiatee: Inna aikioo, ti yoketainoo. Ti mmam-
maiyauvo ti iikiataivaa fai ta iikiaaravaivee. Sa itaa kua kiatee. Fai ngia
itaakua tikiongiingiimmammaiyauvongiiiyarahaitatuunaravai. Sa itaama
yaata utida variatee. Ngiingii seenaiyara mmuduuya rida iyara mmoori
varaatee. 14 Anutuuqaa mmaanna tuu kua mmuakiaayauvai kaanaivo
ataama vainoo. E aiyara tuqinnaannaneema ai seenaiyaraatama tuqinnee
mmuduuya ruanee. Mmaanna tuu kua kaanaivo itaama vainoo. 15 Itaama
vainai ngia ngiingiiiyara ngiingiiiyara buaaru tida nnannateeda koonnama
varida ngiingii variraivaara tuqinnama teeda rikiaatee. Ngiingii variraivo
eeyaaramaisaivoora tuqinnama teeda rikiaatee.

Mmannasaivaa aataruuvaaraatammamma iira
aataruuvaaraatama Pauruuso tiravai

16Na aa kua aavaa tinai rikiaatee. Ngia varida Mmannasa Yoketaivo ngii
giaa ngii miivaugiataama hara kiada variatee. Fai ngia itaama iikio mmam-
maiyauvo iikiataira aataruuvaa ngii iikiatainai rikiada fai ngia hama iiki-
aaravai. 17Ti mmammaivo ari iikiatai aataruuvaara Mmannasa Yoketaivaa
tikio rikioo Mmannasa Yoketaivo ooqoo tiivai. Mmannasa Yoketaivo ari
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iikiatai aataruuvaara mmammaivaa tikio rikioo mmammaivo ooqoo tiivai.
Taaravaitana ngiari hanigiaanigiee kiaavaitana ngii aakiaana nnammutu-
aavaitana variaavai. Fai itaa kiaivaitana ngiiiki vaikiai yoketaa aataruuvaa
ngia ngii iikiatainai fai hama ngia yopeema iikiaaravai. 18Mmannasa Yoke-
taivo fai ngii maaveemaavee tinai rikiada ngia inna aataruuvau nuaikio fai
Anutuuqaammaanna tuu aataruuvo hama ngii utinaravai.

19Mmamma iira aataruuyauvo kooyaa vainoo. Ii aataru iyauvo ataama
vainoo. Sabi heera aataruuvoota maisama yaata utira aataruuvootama
vainoo. Gioonna kiaapuuya ngiari mmammaiyauvaara nnaasu yaata utida
makemakee sabi nuaira aataruuvootama vainoo. 20 Iya unnakua anutu-
uyauvaa iima kiada iyauvaara ti anutuuqovee kiaa aataruuvoota saaka
pieera aataruuvootama vainoo. Iya kaayauma ngiari seenaiyara nnam-
mutuannammutuaa iira aataruuvoota rapira aataruuvootama iya ngiari
seenaiya iya yaataraivaara iya nnannateera aataruuvoota buaaru tira
aataruuvootama ngiariiyara nnaasu yaata utira aataruuvootama vainoo.
Hama iya mmuaa yaatavai utida varida iya ngiari seenaiya kuaivaara
haunninniida mmarammaraama varida kua kiaa aataruuvootama vainoo.
21 Iya ngiari seenaiya iikiaivaa teeda iya varaataira aataruuvootama
vainoo. Iyakapikarainnooriivaannaakiadakumimakaidavaridanuunaida
varida kaayau isareera maisaiyauvaa tasipama varida vo aataru vo aataru
maisamaisaiyauvaa iida varida variaa aataruuvootama vainoo. Yaagueeqa
kuavai na tauraa ngii giaa ngii miauvaa na keenaa ngii giaa ngii minaravee.
Gioonna kiaapuuya itaama iida variaiya hama Anutuuqo gioonna kiaapuu-
yara diraivaki innasi kuaaravaivee.

22 Mmannasa Yoketaivo iira aataruuvo ataama vainoo. Mmannasa
Yoketaivo varii gioonna kiaapuuya mmuduuya rida sirigaida varida ausa
nuufa tasipama variaavai. Iya seenaiya maisa kuaivaa iya kiaaniaata
rikiadaata yaagueeqama variaavai. Iya ngiari seenaiyara tuqinnada
yoketa yoketai aataru mmooriiyauvaa iida ngiari kiaa kuaiyauvaa hama
pikieeraida safuuma iida 23 tirooma adida variaavai. Iya ngiari mmam-
maiyauvo iya iikiataivaara tuqinnama haitatuuda varida hama iikiaavai.
Iya itaama iikiaiyauvaara hama kuaataivaivee. 24 Yisuu Kirisiinna gioonna
kiaapu tuanaiya vaa ngiari mmamma iira aataru eenanaiyauvaa piki-
ada ngiari mmammaiyauvo iikiata iikiataira aataruuyauvaatama yaaguee-
qama mmooriivaa iida pikiaavo vaidi putiraiya roosiima vaa taikaivai.
25 Mmannasa Yoketaivoono karaasa variraivaa vaa ti mmivaivee. Itaama
vaivaara ivo ti kiaa ti mmii aataruuvaungiaa nnaasu ta nookiaaravai.
26 Hama ta titiiyara mannaka tida hama ta ti seenaiya mmammayaadiri
ikiatainnaa kua tida varida iya ti yaataraivaara hama ti nnannateenai
variaaravee.

6
Ta ti seenaiyammuaararaivaa teeta varaaravee

1Ni seenayaso, fai gioonnakiaapuvoovoonomminnamminnaamaisaivaa
iinno varinai rikiada fai ngia vaidi vooya vaa Yisuunna Mmannasaivo ngii
aakiaana variiya inna teeda safu aataruuvaara tirooma inna kiaa mmikio
rikioo ivau kava varinaravai. Ngieeta mmuaavai mmuaavai ngiingii
variraivaaraatama tuqinnama haitatuukiatee. Ngii iinno taanaraivo ngii
mmookaivainainnaatangia iidavariaarainnoo. Tuqinnamahaitatuukiatee.
2Ngiingii seenaiya tasipama varida teekio data datai aataru mmuaararaivo
iyaki vainai rikiada ngieetama iya mmuaararaivaa varaatee. Fai ngia
itaama iida Yisuu Kirisiinna aataruuvaa safuuma iikiaaravai. 3 Fai gioonna
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kiaapu voovoono hama inna nnutuaataivoono ariiyara tinara: Na vaidi tu-
anaavaivee, tiivo itaa kua kiaa fanniima kiaanaravai. 4Gioonna kiaapuuya
mmuaavai mmuaavai ngiari mmarammaraa nuaira aataruuvaa ngiariinoo
ivaara tuqinnama haitatuukiaaravai. Fai voovoono ari ii mmooriivaa teeno
too yoketaino rikioo arimannaka tinaraivo ariiki vaivai. Vaa arimmooriivo
yoketaivaara sa ivo ari seenaiya mmooriivaa too ivaara yaata utuaivee.
5 Gioonna kiaapu mmuakiaaya ngiari mmoori vareeraivaata ngiari vari-
raivaatama mmuaavai mmuaavai ngiariinoo haitatuukiaaraivaara itaama
iikiatee.

6 Fai Anutuuqaa mmayaayaivaa kiaa mmiraivo vaidi voovai kiaa mmino
fai ivomminnaa vooyauvai kati innamminaravai.

7 Sa ngiingiiiyara koonnama yaata utuatee. Hama gioonna kiaapu
voovoono yopeema Anutuuqaa unnakua unnakua tioo iinaravai. Fai vaidi
voovoono yeenna hauvaa utu kioo ari ii yeennaivaa kaanaivaa safuuma
varaanaravai. Ivaa roosiima ivo ari variraivaudiri too fai safuuma irisaivaa
varaanaravai. 8 Fai ari mmammaivo iikiataira aataruuvaara nnaasu yaata
utuoo mmooriivaa iinnonno fai ivakidiri irisai putiraivaa varaanaravai.
Ivo Mmannasa Yoketaivaa mmooriivaa iinnonno fai ivakidiri irisai tupatu-
paa variraivaa varaanaravai. 9 Ivaaraida nnikiai yoketaa mmooriiyauvaa
iikiaunnaiyauvo sa ti pirisakiaivee. Fai ta hama ivaa pikieerama kiada
yapooma suaivo nninai yeennaivo nneeravaata vaikiai vareerayaama fai
irisai yoketaiyauvaa varaaravai. 10 Ivaaraida ta mmuakiaa gioonna kiaapu-
uyara yoketaa mmooriivaa iikiaara aataruuvo kooyaa vainai makemakee
iikiatee. Ti seena ausa hanigieeraiyara itaama yoketaama mmooriivaa
pinaama iikiatee.

Pauruuso yaagueeqama kioo iya tioo

iyara boo tiravai
11Na kiauko vaidi voovoono tauraa aa yanaa aavaa fafaara raikiai nnaa-

giai na neneenoo pinaa fafaaravai ngiiini rauvaa taatee. 12 Vaidi vooy-
aanongia ngiingiimmammaiyauvaa hatokaateeraivaara ngii tarikua kiaiya
ngiari seena Yutayaiya ti mannaka kiateeraivaara itaa kua kiaavai. Iya
Yisuu Kirisiiva putuuvaara kutaavaivee kiaivaara ngiari seena Yutayaiya
sa ti ruputuateeraivaara itaa kua kiaavai. 13 Vaa ngiari mmammaiyau-
vaa hatoka kiada ngii kiaiya hama mmaanna tuu kuaivaa rikiada iiki-
aavai. Iya ngii tikiai ngiingii mmammaiyauvaa hatokakiai iya ngiari man-
naka kiaaraivaara ngii kiaavai. 14 Mo neenoo ti Udaanga Yisuu Kirisiiva
yatari sagaivau putuuvaara nnaasu na mannaka tinaravai. Yisuu Kirisi-
iva ni mminnamminnaa maisaiyauvaara putuduu na ivaara kutaavaivee
kiaivaara mmatayaa diaa aataruuyauvaara hama na yaata utuauvai. Vaidi
putiraiya roosiima vaa taikaivai. Mmatayaa diaa aataruuyauvo hama
yopeema ni utivai. Vaidi putiraiya roosiima vaa na ivaara putuauvai.
15Ngia vooya ngiingii mmamma hatoka kiada variaani vooya hama ngiari
mmammaiyauvaa hatokeeraida variaa aataru ivaitana inna hama aataru
tuanaavaitana vaivai. Ngia ngiingii ausaiyauvaa hanigia kiada karaasaya
variaa aataruuvo inna aataru tuanaavai. 16 Gioonna kiaapuuya ii aataru
ivaa puaisa utiraiyara na kiaunoo: Anutuuqo iyara boo tioo ari ausa nuu-
faivaa iya mmioo nnaasu variaivee. Na iyara itaa kua kiaunoo. Anutuuqo
tauraa Isarairaiyammataama kiooya iyaano iya roosiima variaiyaano Anu-
tuuqaa gioonna kiaapu tuanaayavee.
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17 Nnaagiai sa vaidi voovoono mmoori mmuaararaivaa ni miaivee. Na
Yisuunna mmooriivaa varauvaara vaidiiya ni ruputuaa puruuyauvo ni
mmammaivau kooyaa vaiyauvaara sammoori mmuaararaivaa ni miaivee.

18 Ni seenayaso, ti Udaanga Yisuu Kirisiiva kati gioonna kiaapuuyara
yoketaama yaata utiraivo ngii tasipama vakiaivee. Kua kutaa.
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Pauruusoono aa yanaa aavaa
Epesiisa varuuyani reeravai

Pauruuso Epesiisaiyani roo kuaivo ataama vaivai. Fai suai voovai nnino
Anutuuqo mmuakiaa mminnamminnaayauvai nuunama yapa kioo mmata
aavau vaiyauvaata ngiau aapu vaiyauvaatama vara nuunama yapa kino fai
Yisuuvaano iyauvaara kieetavai varioo haitatuunaravaivee. (1:10) Ii kua ivo
itaa kua tiivo gioonna kiaapuuyaraatama tiivai. Fai mmuakiaa gioonna kiaa-
puuya Yisuu Kirisiinna tasipama mmuaavau yoketaama varida mmuaa ausa
mmuaa tinnivai varada variateeraivaara Anutuuqo yaata utiravai. Gioonna
kiaapu vaa ausa hanigiooya Epesiisa varuuya itaama variateeraivaara Pau-
ruuso yoketaa kuaivaa aa yanaa aavau iyani reeravai.

1Na Pauruusoono aa yanaa aavaa ngiiini fafaarakiaunoo. Anutuuqoono
ari yaatautiivaugiataamanimmataamakiaikiainaYisuuKirisiinnakuaivaa
varee nuaira aposoroo vaidivai variaunoo.
Ngia Anutuuqaa gioonna kiaapu Epesiisa variaiya Yisuu Kirisiinnara ku-

taavaivee tida yaagueeqama kiada variaiyani na aa yanaa aavaa fafaaraki-
aunoo.

2Ti Napoova Anutuuqoota ti Udaanga Yisuu Kirisiivaatama kati ngiiiyara
yoketaama yaata utida ngiari ausa nuufaivaitana ngii mida nnaasu varia-
teeraivaara na yaata utuaunoo.

Ta Yisuunnara kutaavaivee kiaunnaivaara Anutuuqo ari yaagueeqa yoke-
taivaa ti mmivai

3 Nnikiai ta ti Udaanga Yisuu Kirisiinna Koonna Anutuuqaara kua yoke-
taivaa kiaaravee. Ta Yisuu Kirisiinna gioonna kiaapuya variaunnaivaara
ivo tiiyara yoketainno ari yaagueeqaivaurammuakiaa aataru yoketaiyauvo
ngiau aapu vaiyauvaa vaa ti mmivaivee. Ivaara ta innara kua yoketaivaa
kiaaravee. 4Anutuuqo hama ngiau mmataivaa uu suaivaki ta Yisuu Kirisi-
innara kutaavaivee tida inna gioonna kiaapuya variateeraivaara vaa ivo
ti mmataama kieeravai. Ta yoketaa tuanaaya varida inna avuuvau sa
maisama varirama kiada safuuma variateeraivaara vaa ivo ti mmataama
kieeravai. 5 Ta Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee kiaaraivaara ivo ti vi-
too ari raunna mmaapu tuanaaya ti yapaanaraivaara vaa ivo mmuaanaa
yaata utuoo teerama kieeravai. Ivo tauraa tiiyara mmuduuya ruuvaara
mmuaanaa ivo itaama teerama kieeravai. Ivo ari yaata utuuvau vau kua
yoketaivaa iino inna yoketainaraivaara vaa ivo mmuaanaa itaama yaata
utuoo teerama kieeravai. 6 Anutuuqo ari Mmaapu innara mmuduuya
ruoo nnaasu variraivaa kati ti mmiravai. Ti mmuuvaura ivo kati tiiyara
yaata yoketaama ari vookaraama utiravai. Ivaaraida nnikiai ta innara kua
yoketaivaa kiaaravee.

7 Mminnamminnaa maisaiyauvo ti utiivaa Anutuuqo Yisuu Kirisiinna
kiauvaadiri ivaa ruga kiaikiai ta kati mmamma dummukiara variaun-
navai. Ivaaraida ta kiaunnanoo: Anutuuqo kati tiiyara yaata yoketaama
ari vookaraama utiivo pinaavai vainoo, kiaunnanoo. 8-9 Vaa Anutuuqo
tiiyara itaama ari vookaraama iiravai. Ivo ari tinni yoketaivaki vau-
vakidiriaatama mmuakiaa mminnamminnaiyauvaa ivo tauraa taa taika
kioovakidiriaatama tauraa ivo kiaa teerama kioo kuaivaugiataama iiravai.
Ii kua ivaa tauraa kiaa teerama kioo haumaki yapa kioovaa vaa kooyaa
ti vitairavai. Ii kua ivaa kaanaivo Yisuu Kirisiivavee. 10 Anutuuqo ari
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kua kiaa teerama kioovaa iinara suaivo nnino rikioo fai iima taikaanar-
avaivee. Fai ivo mmuakiaa mminnamminnaiyauvo ngiau aapu vaiyau-
vaatamammatayaavaiyauvaatamanuunamakiooYisuuKirisiinna iyauvaa
kieetavai yapa kiaanaravaivee.

11 Anutuuqo ari yaata utiivaugiataama vaa tauraa teerama kiai kua
mmuakiaayauvai iivai. Ivoono nnaaru toosa haroo suaivaki tiiyara yaata
utuuvaugiataama tiiyara inna iikiatauvaa iiravai. Ivo itaama tiiyara inna
iikiatauvaara Yisuu Kirisiiva tiiki varinai ta Anutuuqaa gioonna kiaapuya
variateeraivaara ivo ti mmataama kieeravai. 12 Ivaara ta tauraa titi au-
saiyauvaa hanigiada Yisuu Kirisiinnara faannakiaunnaiya nnikiai ta Anu-
tuuqaa nnutu yoketaivo ngiau aapu vaivaara kua yoketaivaa kiaaravee.

13 Vaa ngieetama itaama variravai. Ngia Yisuunna mmayaaya kua ku-
taivaa arinaima rikioo suaivaki ngia ausa hanigia kiada Yisuunnara ku-
taavaivee tiravai. Ngia iimmayaayayoketaa ivaa rikioovaaraAnutuuqongii
vitoo yoketaivau yapeeravai. Yapa kioo Mmannasa Yoketaivaa vaa ivo kua
kiaa teerama kiaivaa ngii mioo tunoo: Iya ni gioonna kiaapuyavee, tiravai.
14 Anutuuqo ari Mmannasa Yoketaivaa ti mmuuvaara ta kiaunnanoo: Fai
ta ngiau aapu vikio ivo kua kiaa teerama kiaikio vaivaa ti mminaravai.
Ivo ari Mmaapuuvaa kiauvaadiri vaa ti yookaama kieeravai. Ivaara ivo ti
vitoo kinai ta inna tasipama variaaravaivee, kiaunnavai. Ivaaraida inna
nnutuuvo ngiau aapu vaivaara nnikiai ta kua yoketaivaa kiaaravee.

Pauruuso Anutuuqaara yaaku vareeravai
15 Ivaara Ngia Udaanga Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee kiaivaaraatama

Anutuuqaa gioonna kiaapu mmuakiaayara mmuduuya ruaivaaraatama
na rikiau suaivaki ngia itaama variaivaara 16 na ngiiiyara yaaku varee
mmannammanna Anutuuqaata ngiiiyara kua yoketaivaa tiee variaunoo.
17 Udaanga Yisuu Kirisiinna Koonna Anutuuqaa nnutuuvo ngiau aapu
vaivoono Mmannasa Yoketaivaa ngii minaraivaara na yaaku varee innaata
kua kiaunoo. Fai ivoono Mmannasa Yoketaivaa ngii mino ivoono fai tinni
yoketaivaa ngii mioo Anutuuqaa aataruuvaa kooyaa ngii vitainaravai. Ngia
arinaima Anutuuqaara rikiada taateeraivaara itaama ngii vitainaravai.
18 Ngii tinniiyauvo rusitinai ngia arinaima innara rikiaateeraivaara na
yaaku varee innaata kua kiaunoo. Ngia inna tasipama variateeraivaara
Anutuuqo vaa ngii maavee tiivai. Vaa ngia rikiada ivaara faannaida
variaanoo. Ngia gioonna kiaapuuya Anutuuqaara kutaavaivee kiaiyani
Anutuuqo ari yaagueeqa yoketaa ari vookaraivaa vaa kua kiaa teerama
kieeravai. Fai ivo ivaa ngii minaraivaara ngia tuqinnama rikiaateeraivaara
na yaaku varee innaata kua kiaunoo. 19-20 Ta innara kutaavaivee kiaun-
naiya ti aakiaana inna yaagueeqa ari vookaraivo yaagueeqama vaivaara
ngia tuqinnama rikiaateeraivaara na yaaku varee innaata kua kiaunoo.
Anutuuqo ari yaagueeqa tuanaa ari vookarauvaadiri Yisuuvaputuuvakidiri
tuduudiitooduu ari yaaku yaadudainningiaa ngiau aapu inna yapa kiooduu
variravai. Ii yaagueeqa ivo ti aakiaana vaivo inna mmuai yaagueeqaivo
vainoo. 21 Yisuu Kirisiiva ngiau aapu varioo mmuakiaa ngiau aapu variaa
kieetaiyaraata mmatayaa variaa kieetaiyaraatama dioo vainoo. Vaidiiya
ngiari nnutuuyauvo ngiau aapu vaiyaraatama makee variaiyaraata nnaa-
giai variaaraiyaraatama vaa ivo yaatara kioo iyara dinoo. 22Anutuuqoono
Yisuunna mmuakiaa mminnamminnaiyauvaara kieetavai dianeeraivaara
inna yapa kieeravai. Mmuakiaammatayaa diaamminnamminnaiyauvaara
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kieetavai dianeera inna yapa kioo gioonna kiaapu vaa ausa hanigieerai-
yara yaata utuoo itaama kieetavai inna yapa kieeravai. 23 Gioonna ki-
aapu vaa ausa hanigieeraiya Yisuu Kirisiiva iya kieetaivo varikiai iya inna
yuku yaaku mmammaivaa roosiima variaanoo. Yisuu Kirisiiva mmuakiaa
mminnaa mmata aavau vaiyauvakiaata variaiyauvakiaatama suvuai kioo
varikiai inna yaagueeqaivaura vai mminnaiyauvo vakiaani variaa mmin-
naiyauvo variaavai. Iyauvaki suvuaineema gioonna kiaapuuya vaa ausa
hanigiaiyakiaatama suvuai kioo varivai.

2
Ta putiraiya roosiima variaunnano Anutuuqo kati
tupatupaa variraivaa ti mmivai

1 Ngia tauraa varuu suaivaki ngia hama Anutuuqaa kuaivaa rikiada
iidamminnamminnaamaisaiyauvaa varoovaara ngia vaidi putiraiya roosi-
ima variravai. 2 Ii suai ivaki ngia mmatayaa diaa aataru maisaiyauvunu
vida varida ngiau aapuuvaki nuainno varuu mmagia maisaiya kieetaivaa
kuaivaa rikiada iiravai. Aanna makee ii kieeta ivo gioonna kiaapuuya
Anutuuqaa kuaivaa rikiadaata hatokaiyara dioo vainoo. 3 Ta mmuakiaaya
iyanikaraama varida ti iikiatau aataruuyauvaa iida ti yaata utuaannaivau-
giataama timmammaiyauvo iikiatauaataruuyauvaatama iiravai. Ta itaama
iida mmuakiaa gioonna kiaapuuya uuvaugiataama iyanikaraama iidada
Anutuuqo iyara nnannatoo irisai maisaivaa iya mmuuvaugiataama teeta
varaaraivaara variravai.

4 Ta itaama variaannaduaata Anutuuqaa boo tiraivo pinaavai vauduu
ivo pinaama tiiyara mmuduuya riravai. 5 Mmuduuya ruuvaara ta inna
kuaivaa hama rikiada iirama kiada ta vaidi putiraiya roosiima variaan-
naduu ivo tuduu Yisuu Kirisiiva putuuvakidiri diitoovaanikaraama tee-
taata vaidi putiraiya roosiima variaannaivakidiri innanikaraama diitada
karaasaya inna tasipama variravai. Anutuuqo ariinoo kati ngiiiyara yoke-
taama yaata utuuvaara ngii vitoo yoketaivau ngii yapeeravai. 6Yisuu Kirisi-
iva tiiki variivaaraAnutuuqo ti vitoo ngiau aapu inna tasipamakieetaya dia-
teeraivaara ivo tuduu ta diitada karaasaya inna tasipama variravai. 7Yisuu
Kirisiiva putuuvaudiri Anutuuqo ari mmuduuya riraivo vauvaa kooyaa ti
vitairavai. Ivo tiiyara mmuduuya ruoo tiiyara yoketaama yaata utuuvo
pinaama ari vookaraivai vauvo nnaagiai mmuakiaa suaiyauvakiaatama
kooyaa vainaraivaara itaama uuduu ta inna tasipama karaasaya variravai.
8NgiaYisuuKirisiinnarakutaavaivee tuduuAnutuuqoariinookati ngiiiyara
yoketaama yaata utuuvaara ngii vitoo yoketaivau ngii yapeeravai. Hama
ngiengieenoo ivaara mmoori vareeravai. Anutuuqoono kati ngii miravai.
9 Hama ngia ivaara mmoori varaivaaraida hama ngia ngiingiiiyara man-
naka tiraivootainoo. 10Anutuuqo ariinoo ti iima kieeravai. Yisuu Kirisiiva
tiiki variivaara ta karaasaya varida vaa ivo tauraa teerama kioo mmoori
yoketaivaa ta iida yoketaama variateeraivaara Anutuuqo ti iima kieeravai.

Yutayaiyaata ngiari voopinnaiyaatamanuunamammuaakaraamavarira-
vai

11 Ngiingii mmatoo suaivaki hama ngii kaano kooya Yutayaiya oy-
aivakidiri ngii mmateeravai. Yutayaa vaidiiya ngiiiyara kiaanoo: Aqaa
vaidi aaya hama ngiari mmammaiyauvaa hatokeeraiyavee, kiaa kiada
ngiariiyara kiaanoo: Ta titi mmammaiyauvaa hatokeeraiyavee, kiaavai.
Ngiari yaakuuyauvaadiri ngiari mmammaiyauvaa hatokaivaara iya itaa
kua kiaavai. Ngia hamaYutayaiya oyaivakidiri diitaavai. Tuqinnama ivaara
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yaata utuatee. 12 Ngia tauraa itaama varuu suaivaki ngia Yisuu Kirisiinna
ngieerama variravai. Ngia voopinnaiya hama Anutuuqo mmataama kioo
gioonna kiaapu Isarairaiya tasipama variravai. Nnaaru Anutuuqo ari
gioonna kiaapuuyara kuaivaa kiaa teerama kioo yeena rau kioovaa hama
ngiiiyaraatama tiravai. Ngia aa mmata aavau varuduu hama Anutuuqo
ngii tasipama varuduu hama ngia inna tasipama variaaraivaara faannaida
variravai. 13AannamakeeYisuuKirisiivangiiiki variivaarangia tauraa inna
ngieerama variaiya ivo putuduu inna kiauvo tuuvaara Anutuuqo ngii vitoo
inna vainima ngii yapa kiaivai.

14 Yisuu Kirisiiva ariinoo itaama uuvaara aanna makee ta Yutayaiyaata
ngiari voopinnaiyaatama tammuaakaraamaausa nuufaivaa tasipamavari-
aunnanoo. Ta nnammutuannammutuaa variaanna suaivaki ivo putu-
uvaara hanikia pinaavai roosiima ti tammaivaki vauvaa ivo havarata
kiooduu hama ta kava nnammutuannammutuaa roosiima variraida ta
mmuaakaraama yoketaama variravai. 15 Gioonna kiaapu Yutayaiyaata
ngiari voopinnaiyaatama mmuaakaraama yoketaama variateeraivaara ivo
Yutayaiya mmaanna tuu kuaivaa yaataroo ivakidiri kiisa kiisa aataruuyau-
vaa iya uuyauvaa ruga kieeravai. Ruga kioo iya tuduu mmuaakaraama
ausa nuufaivaa tasipama yoketaama varida iya innara kutaavaivee tuu-
vaara mmuaakaraama itaama variravai. 16 Yisuu Kirisiiva yatari sagaivau
putuuvaara Yutayaiyaata ngiari voopinnaiyaatama nnammutuaa kieema
varuu aataruuvaa rugeeravai. Ruga kioo Yutayaiyaata ngiari voopin-
naiyaatama nuunama mmuaakaraama iya yapa kioo Anutuuqaasi kuaara
aataruuvaa kooyaa iya vitairavai. 17Ngia voopinnaiya Anutuuqaa ngieera
variaiyaatama ta Yutayaiya inna vainima variaunnaiyaatama ivo tuoo
ausa nuufaivaa varada varira mmayaaya yoketaivaa ti kiaa ti mmiravai.
18 Yisuu Kirisiiva putuuvaara ta mmuakiaaya Yutayaiyaata ngiari voopin-
naiyaatama Anutuuqo mmuaa Mmannasavai ti mmivai. Ti mmiivaara ta ti
Koonna Anutuuqaa avuuvau nnida innaata aikiooma kua kiaunnavai.

19 Itaama vaikiai ngia voopinnaiya hama ngiari voopinnaaya roosiima
vooya mmataivaki variaanoo. Ngia Anutuuqaa gioonna kiaapuuya tasi-
pama mmaayootaaya varida Anutuuqaa raunna mmaapu tuanaaya vari-
aanoo. 20Anutuuqoono nnau heekeeraivaa roosiima heekainoo. Ivo Yisuu
Kirisiinna vuuta kuabai pinaa kiaivaa roosiivaa yapa kioo tooyataayaivau
kiisa kuabaiyauvaa yapaivai. Ii kuabai iyauvo inna Anutuuqaa kua varada
nuairaiyaatamaforofetaiyaatamavee. NgiiitaataAnutuuqongii vitoo iyayaa
nnau roosiima heekainoo. 21Kuabai pinaivaa tauraa toosa hara hanuu hara
kiaivau mmuakiaa yatarivai hirikiokio vioo nnau pinaavai vaivai. Kuabai
pinaivo nnauvaa hara taa utiivaa roosiima Yisuu Kirisiivaano ngii utivai.
Ngia yatariiyauvaa roosiima vida nuunaira nnau pinaa ari vookaraivaa
roosiima Udaanga Anutuuqaara variaavai. 22 Yisuu Kirisiiva ngiiiki vari-
ivaara Anutuuqo ngiiitaata ngiari vo gioonna kiaapuuyaatama vitoo nnau
pinaivaa heekeerayaama ngii yapa kioo ivaki ivo Mmannasavai hara kioo
varivai.

3
Pauruuso ngiari voopinnaiya kuaivaa kiaammiravai

1 Ivaaraina na yaaku varaunoo. Na Pauruusoono Yisuu Kirisiinna
mmayaayaivaa varee ngia voopi voopi hara kiada variaiya ngii giaa ngii
miaaree nookiauvaara na oovi nnauvaki hara kiee variee yaaku varaunoo.
2 Vaa ngia rikiaavai. Anutuuqo kati ngiiiyara yoketaama yaata utira safu
mmooriivaa kati ngiiiyara ni miravaivee. 3 Anutuuqo ari yaata utuu kua
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hataumaki vauvaa kooyaa ni giaa ni miravaivee. Vaa na ii kua ivaa kiisama
fafaara ree ngii giaa ngii miauvaivee. 4 Fai ngia ivaa yaarida rikiakio
Anutuuqo Yisuu Kirisiinnara hatauma kua tuuvaa ni giaa ni mikiai na ari-
naima rikiauvaara fai ngia kooyaa rikiaaravai. 5Nnaaru tauraa suai hama
Anutuuqo ari gioonna kiaapuuya ii hatauma kua ivaa kooyaa iya kiaammi-
ravai. Aanna makee Anutuuqo ari Mmannasaivaa kiaa mmikio ivo ari kua
varada nuairaiyaatama kua kiaa kookieera vaidi forofetaiyaatama kooyaa
kiaa mmiivai. 6 Ii hatauma kua ivo ataama vainoo. Ngiari voopinnaiya
Yisuu Kirisiinna mmayaaya yoketaivaa vaa arinaima rikiaivaara iyaraata
Yutayaiyaraatama Anutuuqo iyara yoketainno ivo mmuaavaugiataama
iyara yoketairaivaa iya mmiivai. Ngiari voopinnaiya mmayaaya yoke-
taivaa rikiada Yutayaiya tasipama Anutuuqaa gioonna kiaapu tuanaaya
mmuaakaraama variaavai. Anutuuqo Yisuu Kirisiinnara kua kiaa teerama
kioo kuaivaa Yutayaiya kiaa mmuuvaa ngiari voopinnaiyaatama rikiada
iyaata Yutayaiyaatama ii kua ivaa kaanaivaammuaakaraama varaavai.

7 Ii mmayaaya yoketaa ivaa na gioonna kiaapuuya kiaa mminaraivaara
Anutuuqo ni mmataama kiooduu na inna mmoori vareera vaidivai varira-
vai. Ivo ari yaagueeqaivaura ii mmoori ivaa kati niiyara yoketaama yaata
utuuvaara kati ni miravai. 8 Anutuuqaa gioonna kiaapu mmuakiaaya ni
yaataraavai. IvaarahamaAnutuuqoyaata utirainnokati niiyara yoketaama
yaatautuoo iimmoori ivaanimioogioonnakiaapungiari voopinnaiyaYisuu
Kirisiinna mmayaaya yoketaivaa kiaa mmianeeraivaara ni mmataama
kieeravai. Yisuu Kirisiinna yaagueeqaivaura kaayau ari vookara ari
vookarai aataru yoketaiyauvo vaiyauvaara iya kiaa mmianeeraivaara ni
mmataama kieeravai. 9 Anutuuqo ari yaata utuu kua hataumaki vauvo
kooyaa kaanaivo vainaraivaara gioonna kiaapu mmuakiaaya kooyaa kiaa
mmianeeraivaara ni mmataama kieeravai. Anutuuqo mmuakiaa mmin-
naiyauvaa iiraivoono tauraa varuu mmuakiaa suaiyauvaki ii hatauma kua
ivaa hatauma kieeravai. 10 Aanna makee ta variaunna suai aavaki ta
ausa hanigieeraiya Anutuuqaa tinni yoketaa ari vookaraivo vaivaa kooyaa
aangeraiya kieetaiya yaagueeqama ngiau aapu variaiya vitaikiai arinaima
teeda rikiaateeraivaara Anutuuqo tauraa ii hatauma kua ivaa hatauma
kieeravai. Ta vaa ausa hanigiaunna gioonna kiaapuuya iikiaunnaivaudiri
iya teeda arinaima rikiaaravai. 11 Tupatupaa ari yaata utira kuaivo kooyaa
vakiaiveera ivo itaama iiravai. Ivo ari yaata utuu kua kaanaivaa ti Udaanga
Yisuu Kirisiinna mmatayaa titaa kiooduu tuoo kooyaa variravai. 12 Ta inna
tasipamavarida innara kutaavaivee kiaunnaivaarahama ta aatuuraida kati
Anutuuqaata yaagueeqama kua kiaunnanoo. 13 Ivaaraina na yaagueeqama
ngii giaangiimieekiaunoo: Nangiiiyarammammanniitaraivaavarauvaara
Anutuuqaa kuaivaara sa ngii pirisainai ngia yaata utida kiatee: Ta piki-
aaravee, kiatee. Na ngiiiyaroo tiee mmamma nniitareeraivaa varee aavaki
variaunoo. Na itaa kua kiaunoo.

Ngia Epesiisaiya Yisuu Kirisiiva ngiiiyarammuduuya ruaivai
14 Anutuuqo itaama tiiyara yoketaama uuvaara ni ausa mmuduuyaivo

hanigiaikiai na ti Napoonnaata kua tiee yaaku varaunoo. 15 Mmuakiaa
gioonna kiaapu mmatayaa variaiyaata ngiau aapu variaiyaatama iya oy-
aiyauvoAnutuuqaasidiri tiiravai. 16 Ivoarioyaiyoketaaarivookaraivakidiri
ari Mmannasaivaa tino too ngii aakiaiyauvaki yaagueeqama suvuai kioo
varinai rikiadangia yaagueeqamaari vookaraamavariaaraivaara na yaaku
varaunoo. 17 Ngia Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee kiaivaara ivo ngii aaki-
aana nnau roosiima hara kioo variaiveeraivaara na yaaku varaunoo. Anu-
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tuuqaammuduuya rira oyaivo yaagueeqamangii aakiaana vainai ngia ivau
yaagueeqama variateeraivaara na yaaku varaunoo. 18 Yisuu Kirisiinna
mmuduuya riraivo pinaa ari vookaraivai vakia roo saivai saivai hokobavai
vioo verepi hokobavai vioo mmeepi hokobavai hama araivootainaravai.
Ngieetamammuakiaa Anutuuqaa gioonna kiaapuyaatama ivaa tuqinnama
teeda rikiaaraivaara na yaaku varaunoo. 19 Ta gioonna kiaapu mmatayaa
diaa mmuakiaaya hama ta yopeema Yisuu Kirisiinna mmuduuya rira oyai
pinaa ari vookaraivaa tuqinnama teeda rikiaunnavai. Ngiengieenoo ivaa
tuqinnama teeda rikiaaraivaara na yaaku varaunoo. Fai itaikio yaagueeqa
yoketaivo Anutuuqaaki suvuaikio vaivo ngii aakiaa mmuakiaayauvaki su-
vuainaraivaaraatama na yaaku varaunoo.

20 Anutuuqo ari vookaraivai varinoo. Ta yaata utira kuaivaatama ta
inna yaparaira kuaivaatama ivo rikioo iyauvaa iinno tiiyara yaata utuoo
vooyauvaatama iva iinaree kiaa fai aikiooma iinaravai. Inna yaagueeqaivo
ti aakiaiyauvaki iinno varivai. Ii yaagueeqa ivaadiri ivo fai aikiooma iinar-
avai. 21Anutuuqo Yisuu Kirisiinna tuduu gioonna kiaapuuyara putuuvaara
vaa ausa hanigieeraiya tupatupaa Anutuuqaa nnutuuvaa ngiau aapu yapa
kikio itaavai nnaasu vakia roo vioo vioo mmannammanna vakiaivee. Kua
kutaa.

4
Yisuuva ti kieetavai varikiai ta inna yuku yaakummammaya variaunnavai

1 Na Udaanga Yisuunna mmoori varaivaara iya oovi nnauvaki ni
yapoovoono aa na tinara kua aavaa na yaagueeqama tinai rikiaatee. Anu-
tuuqo ngii maavee tuu suaivaki yoketaa aataru safuuma ivo ngii vitau-
vau safuuma ivau nookiatee. 2 Sa ngiingiiiyara mannaka tida variatee.
Mmannammanna tirooma adida varida ngii seenaiyara tuqinnada yamaa
kua yamaa kua iyaata tida maisa kuaivaa ngii tikiainnaata rikiadaata
yaagueeqama variatee. Ngiingiiiyara ngiingiiiyara mmuduuya ruaivaara
ngiingii tasipa ngiingii tasipama mmoori varaatee. 3 Mmannasa Yoke-
taivoono ngii tasipama varikiai ngia mmuaa ausa mmuaa tinnivai varada
yoketaama variaavai. Ngia itaama ausa nuufaivaa tasipama varidammuaa
ausa mmuaa tinnivai varaa aataruuvaara yaata utida mmannammanna
iikiatee. 4 Ngia vaa ausa hanigieeraiya Anutuuqo taikiai mmuaakaraaki-
aaya variaanoo. Mmuaa Mmannasa Yoketaivoono ngii aakiaana varinoo.
Anutuuqo ngii maavee tikiai ngia innasi kuaaree kiaa faannakiaa aataru-
uvo mmuaa aataruvai vainoo. 5Mmuaa Udaanga Yisuu Kirisiiva varinoo.
Ngia innara kutaavaivee kiaivo mmuaa aataruvai vainoo. Nnoori apira
aataruuvo mmuaavai vainoo. 6 Anutuuqo ari mmuaavai variivoono ta
mmuakiaa gioonna kiaapuuya ti Napoova varinoo. Ivoono Udaangavai var-
ioommuakiaayarahaitatuunnovariooari yaagueeqaivaa iyammiivaara iya
inna mmooriivaa iikiaanoo. Inna Mmannasaivo mmuakiaaya aakiaiyau-
vaki varinoo.

7 Itaama vaikio Anutuuqo vo mmoori vo mmooriiyauvaa varaateera
yaagueeqa ari vookaraivaammuaavai mmuaavai ti mmivai. Yisuu Kirisiin-
nasi vai yaagueeqa yoketaivakidiri ivo timmiataikio kati ti mmivai. 8 Ivaara
Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo:

Ivo ngiau aapu vuu suaivaki
gioonna kiaapu tauraa oovi nnauvaki yapa kiooya
vitoo ari tasipama kioo
ari yaagueeqa yoketaivaa
gioonna kiaapuuya kati mmiravaivee.
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Anutuuqaa kua fafaaraivoono itaa kua tiivai. 9 Ivo ngiau aapu kuainoo
kiaa kua oyaivo dee kuavainno vainnee? Oyaivo ataama vainoo. Ngiau
aapu vuuvoono vaa tauraa ngiau aapuuvakidiri tiiravai. Ivo tammatayaiya
maisama variaanna aakiaivaki tiiravai. 10Mmatayaa tuuvoono kava vara
ranoo ngiau aapu viravai. Vioo ngiau aapuuvaa yaataroo ngiau aapu
tuanaivaki viravai. Ari yaagueeqaivo ngiau mmata mmuakiaavai su-
vuakuaiveeraivaara ivongiauaapu tuanaivaki viravai. 11 Ivoonoyaagueeqa
yoketaivaa gioonna kiaapuuya kati mmiravai. Ivo yaagueeqaivaa vooya
mmi kiooduu kua varada nuaira aataruuvaa iiravai. Vooya yaagueeqaivaa
mmi kiooduu kua kiaa kookieera forofetaiya aataruuvaa iiravai. Vooya
yaagueeqaivaa mmi kiooduummayaaya yoketaivaa varada vo yoosinna vo
yoosinnaiyauvaki nuaida kiaa mmira aataruuvaa iiravai. Vooya yaaguee-
qaivaa mmi kiooduu gioonna kiaapuuya tasipama varida kua kiaa mmira
aataruuvaa iiravai. Vooya yaagueeqaivaa mmi kiooduu vitaira aataruuvaa
iiravai. 12 Anutuuqaa gioonna kiaapu mmuakiaaya teerama kiada iya
Anutuuqaa mmooriivaa varaaraivaara Yisuuva yaagueeqaivaa itaama iya
mmiravai. Mmuakiaa gioonna kiaapuuya Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee
kiaiya yaagueeqama variaaraivaara ivo yaagueeqaivaa itaama iya mmira-
vai. 13 Ta itaama inna yaagueeqaivaura mmooriiyauvaa iima rada vidada
mmuaa ausavai varada Anutuuqaa Mmaapuuvaara kutaavaivee kiaaravai.
Kiaa kiada innara mmuaa yaatavai utuaaravai. Ta itaama mmooriiyauvaa
iima rada vidada koovayaida Yisuu Kirisiiva yoketaama varineema teeta
itaama innanikaraama variaaraivaara iikiaaravai. 14Ta koovayaida itaama
innanikaraama varida hama ta nnaakara kiisaiya roosiima variaaravai. Ta
hama iya roosiima muaraagaida unnakua tira vaidiiya unnakua kuaivaa
rikiaaravai. Unnakua tira vaidiiya gioonna kiaapu vooya ngiari yaata utuaa
kua nnammari kuaivaa kiaani iya rikiada haruruaavai. Nnoori pinaivo
rubaayoonno vioo kanuuvaa hanigiaanigieeraivaa roosiima iya unnakua
tiraiya kuaiyauvaa rikiada iya nnaagiaivau kuaavai. Yuunna pinaivo
sainaidi sainaidiri ngioo kanuuvaa utu koroonno feeneeraivaa roosiima
iya unnakua tiraiya kuaiyauvaa rikiada haruruaavai. 15 Ta mmoori yoke-
taiyauvaa iima rada vidada ta hama iya roosiimamuaraagama variaaravai.
Ta gioonna kiaapuuyara mmuduuya rida kua kutaivaa iyaata tida Yisuu
Kirisiiva ti kieetavai variivaa roosiima ta innanikaraamavarida inna aataru
mmuakiaavai iima rada vidada yokeekiaaravai. 16 Ivo kieetavai roosiima
varikiai ta inna yuku yaaku inna avu yaata mmuakiaa mmammavai roosi-
imammuaannannuumavariaunnavai. Ti yukuyaakuataiyauvonuunainno
mmuaakarai mmammavai vaineema vaa ta ausa hanigieeraiya itaama
variaunnavai. Ti yuku yaaku ataiyauvo yoketaama vaikiai ta yokeeki-
aunnaneema vaa ta ausa hanigieeraiya titiiyara titiiyara mmuduuya rida
yoketaama varida yaagueeqakiaunnavai.

Vaa ausa hanigieeraiya karaasa aataruuvau variatee
17 Itaama vaikio Udaanga Yisuuva ni tikiai na yaagueeqama ngiiita kua

tiee ngiiita ataa kua tinaravee. Ngia sa sabi kava vaidi voopinnaiya ku-
mimakama rada nuairaiya roosiima nookiatee. Iya yaata utiraivo ku-
minayaa mmanna yaata utuaavai. 18 Iya yaata tinniiyauvo heenaivaki
nuaida aatarura kumimakairaivaa roosiima vainoo. Iya hama tuqinnama
teeda rikiaavo iya ausaiyauvo yaagueeqaivaara hama iya Anutuuqaasidiri
yoketaama variraivaa vareerama kiada variaavai. 19 Iya mminnamminnaa
maisa vareeraivakira nnaasu vida ngiarimmammaiyauvaara nnaasu yaata
utida makemakee sabi nuaira aataruuvaa iida ari vookara ari vookarai
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maisai aataruuyauvaa nnaasu iikiaavai. Iida varida hama iyauvaara iya
mmammamaisakiaavai.

20 Iya itaama iikiaa aataruuyauvaa hama ngia Yisuu Kirisiinnasidiri riki-
ada iikiaavai. Yisuunna aataru ari vookaraivaa ngia iikiaavai. 21 Vaa ngia
innara rikiada inna nnaagiai vira gioonna kiaapuya varuduu vooyaano
vaa Yisuunnaki vau kua kutaivaa ngii giaa ngii muduu ngia rikieeravai.
22 Ivaara ngiingii mmamma iira eenanaa aataruuvaa pikiaatee. Ii aataru
ivo ngii puaisa utuduu ngia tauraa varuu aataruuvo ari vookarairavai.
Ngii mmamma eenanaivo iikiatairaivo ngii unnakua tuduu ngia vaidi puti-
raiya roosiima putuaara iida variravai. 23 Ngii aakiaiyauvaata ngii yaata
tinniiyauvaatama hanigia kiada karaasaya variatee. 24 Vaidi karaasaivaa
Anutuuqo ari roosiima iima kiaikio vaivaa vara uyu kiada vaidi tuanaaya
variatee. Fai ngia itaida ngii seenaiya tasipama yoketaa safu tuanaa ari
vookaraiya variaaravee.

25 Ngia itaama variaivaara sa unnakua kiatee. Ngia mmuaakaraama
Anutuuqaa raunna mmaapu tuanaaya variaivaara ngii seenaiyaatama kua
kiaaree kiaa kua kutaivaa kiatee. 26 Fai ngii ausaiyauvo ngii nnannateenai
sa ivaudiri mminnamminnaa maisaiyauvaa varaatee. Sa ngii seenaiyara
ngii ausaiyauvonnannateenono suaivohaatapaivee. Akiairaama iyaatakua
yoketaama kiatee. 27 Sa Sataangaa kuaivaara muaraagakiatee. 28 Tauraa
varioo mmuara raira vaidiivoono mmuara raira aataruuvaa pikiaivee.
Pikioo ari yaakuuvaitanaadiri yaagueeqama mmoori varano mminnam-
minnaiyauvo innasi suvuaino too ari seena kumina hama mminnaataiya
saivai mmiaivee. 29 Sa ngii avaiyauvakidiri kua maisa vooyauvai kiatee.
Kua yoketaiyauvaa nnaasu kiatee. Gioonna kiaapu muaraagama vari-
aiya yaagueeqama variaaraivaara yamaa kua yamaa kua iyaata tida kua
yoketaiyauvaa nnaasu kiatee. Gioonna kiaapuuya ngii kuaivaa rikiada
yoketaama variaaraivaara kua yoketaiyauvaa nnaasu kiatee. 30 Sa ngia
vo mmoori mmuaararai voovai iida varida Anutuuqaa Mmannasa Yoke-
taivaa mmuaararaivaa mmiatee. Vaa Anutuuqo ngii mmataama kiaivaara
ivo Mmannasa Yoketaivaa ngii mivai. Fai suai nnaagiai ivo ngii vitanai
ngia inna gioonna kiaapu tuanaayammamma dummukiara variaaraivaara
ivo Mmannasa Yoketaivaa ngii mivai. 31 Ngia ngiingii ausa kapikarai
mmuakiaayauvaipikiadaausanniitareerabuaaru tiraivaatamapikiadakua
yaagueeqa tida tomedaira kuaivaa tiraivaatama pikiada nniki tomedaida
variraivaatama pikiaatee. 32Ngia ngiingiiiyara ngiingiiiyara mmoori yoke-
taivaa iida ngiingiiiyara ngiingiiiyara boo kiatee. Anutuuqoono Yisuu
Kirisiiva putuuvaara ngii mminnamminnaa maisaiyauvaara hama yaata
utirainno rugaivaivee. Ivaa roosiima ngiingii seenaiya mminnamminnaa
maisaiyauvaara sa yaata utiraida ngiingii ausa mmuduuyaiyauvaa ngiingii
mmi ngiingii mmiikiatee.

5
Tammeekiaivau nnaasu hara kiada variaaravee

1Anutuuqo ngiiiyarammuduuya ruaivaaraida ngia inna uru nnaakaraya
variaanoo. Ngia itaama inna nnaakaraya variaivaara ivo varineema ngiee-
tama itaama hara kiada variatee. 2Ngiingiiiyara ngiingiiiyara mmuduuya
rida variatee. Nnaaruaiya ngiari mminnamminnaa maisaiyauvaara puara
sipisiipaiyauvaa kati Anutuuqaara hudooduu suuda yoketaivo vuuvaaAnu-
tuuqo rikiooduu inna yoketairavai. Yisuu Kirisiiva tiiyara mmuduuya ruoo
kati ti mminnamminnaa maisaiyauvaara putuduu Anutuuqo tooduu inna
yoketairavai. ItaamavaivaaraYisuuKirisiiva tiiyarammuduuya ruaineema
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ngiingiiiyara ngiingiiiyara mmuduuya rida varida variatee. 3 Ngia Anu-
tuuqaa gioonna kiaapuya variaivaara sa maisa aataruuvaa iikiaaraivaara
ngiingii kiaa mmi ngiingii kiaa mmiida varida kua kiatee. Sa sabi nu-
aira aataruuvaaraata maisama yaata utiraivaaraatama kua tida sa ari
vo gioonna kiaapuuya mminnamminnaiyauvaara ngii varaata varaataira
aataruuvaaraatama kua kiatee. 4 Sa kuau kuaaru tomedaira kuaivaa tida
sa sabi kuaivaatama tida sa isareera kuamaisaivaatama kiatee. Anutuuqaa
gioonna kiaapuuya hama itaama kua kiaavai. Ngia iqitaa kua kiaa aataru
ivaa pikiada Anutuuqaata kua yoketaivaa kiatee. 5 Vaa ngia aa kua aavaa
arinaima rikiaavai. Gioonna kiaapu voovoono sabi nuaira aataruuvaa
iinnomaisamayaata utuoo ari vo gioonnakiaapuuyamminnamminnaiyau-
vaara inna varaataivoono fai hama Anutuuqoota Yisuu Kirisiivaatama
gioonna kiaapuuyara dira yoosinnaivaki vioo innani teerama kiaiyauvaa
varaanaravai. Ari vo gioonna kiaapuuya mminnamminnaiyauvaa taikio
inna varaataira aataruuvo inna unnakua anutuuvaara ausa mmuduuya
mmiraivaa roosiivai. 6 Gioonna kiaapu vooya sabi kuaivaa tida ngii un-
nakua tikiai sa iya itaa kiaa kuaivaa rikiaatee. Gioonna kiaapuuya itai
kuaiyauvaa rikiada Anutuuqaa kuaivaa rikiadaata hatokaivaara fai inna
nnannateeraivo iyasi nninaravaivee. 7 Itaama iikiaa gioonna kiaapuuya sa
iya tasipama nuaida iikiatee. Iya pikiaatee.

8 Ngia nnaaru upisiivaki variravai. Aanna makee ngia Udaanga Yisuu
Kirisiinnagioonnakiaapuyavariaivaarangiammeekiaivauharakiadavari-
aanoo. Ivaara gioonna kiaapuuya mmeekiaivaki variraiyanikaraama hara
kiada variatee. 9 Fai ngia mmeekiaivau varikioonno ari vookarai variraivo
ngiiisi vainai teeda fai ngia yoketaama varida aataru safuuvau nuaida
kua kutaivaa kiaaravaivee. 10 Ngia ngiingii variraiyauvaara yaata utida
Udaanga Yisuu Kirisiinna yoketai aataruuvaa iikiaavo inna yoketairaivaara
arinaima teeda rikiada ivaa nnaasu iikiatee. 11 Gioonna kiaapu vooya ku-
mina mminnaa upisiivaki vai mmooriiyauvaa iikiaiya sa ngia iya tasipama
iikiatee. Iya itaama iikiaa aataruuvaa ngieenoo mmeekiaivau yapa kikio
kooyaa vakiaivee. 12 Iya haumaki itaama iikiaa aataru maisaiyauvaara
hama ta ivaara ti kua kiatainoo. Fai ta ivaara tikio too ti mmamma mai-
sainaravai. 13Mmuakiaa aataruuyauvo mmeekiaivaki vaino fai oyaiyauvo
kooyaa vainaravai. Kooyaa vaino too fai iyauvakidirimmeekiaivo aikiooma
taanaravai. 14 Ivaara vaidi voovoono tauraa tunoo:

Vuru nnaamuru-o, diitaanee.
Putuannaivakidiri diitaanee.
Diitano Yisuu Kirisiinnammeekiaivo
iiyaa taanaravaivee.

Ivoono itaa kua tiravai.
15 Ivaaraida ngiingii variraivaara tuqinnama haitatuukiatee. Sa vaidi

kumimakaiya roosiima hara kiada variatee. Vaidi tinni ruaiya roosiima
hara kiada variatee. 16 Aa suai ta variaunna suai aavaki kaayau mmin-
namminnaa maisaiyauvo ti suvuainoo. Ivaaraida Anutuuqo aataruuvaa
ngii vitainai rikiada inna mmooriivaa makee tinai iikiatee. Sa pikiaatee.
17 Itaama vai aataruuvo vainai sa ngia ivaara kumimakaida variatee. Anu-
tuuqo yaata utuoo ngii miaramiaraa ngii mii mmooriivaa tuqinnama teeda
rikiaaraivaarammoori varaatee.

18 Sa kapika nnoori vuainaivaa nneeda kumimakaida variatee. Fai ngia
itaikio ngii variraivo koonnainaravai. Ii aataru ivaa pikiada Mmannasa
Yoketaivaara iikio ivo ngii aakiaana suvuakuaivee. 19Anutuuqaa kuaivaata
inna kuaruuvaatama ngiingii kiaa mmi ngiingii kiaa mmiikiatee. Ngiingii
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ausaiyauvaki Udaanga YisuuKirisiinnara ngii yoketainai kua yoketaivo ngi-
iiki vaivaa tasipama innara kuaruuvaa kiatee. 20Mmuakiaa suaimmuakiaa
aataru mmoori mminnamminnaiyauvaara yoketaayauvaivee nnaasu kiaa
kiada ngii Gioonna Anutuuqaa kiaa mmiatee. Ngii Udaanga Yisuu Kirisiin-
nara yaata utida itaama kiaammiatee.

Pauruuso nnaata vaatiiyara tiravai
21Vaangia YisuuKirisiinna kuaivaa rikiada innammemmaana kuaivaara

ngia ausa hanigieeraiya ngiingiiiyara ngiingiiiyara yaata utida ngiingii
kuaiyauvaa rikiada iikiatee.

22 Ngia gioonna vaa vaati vareeraiyaso, ngia Udaanga Yisuu Kirisiinna
kuaivaa rikiada inna mmemmaana kuaaneema ngiingii vaatiiya kuaiyau-
vaa rikiada iikiatee. 23 Yisuu Kirisiiva vaa ausa hanigieeraiyara dirayaama
vaidiiya ngiari nnaataiyara dida vakiaavai. Yisuu Kirisiiva ariinoo gioonna
kiaapu vaa ausa hanigieeraiya vitoo yoketaivau yapaivai. Vaa iya inna yuku
yaaku innammammammuyaimmuakiaavai roosiikiaavai. 24 Ivaaraida vaa
ausa hanigieeraiya Yisuu Kirisiinna kuaivaa rikiada iikiaaneema gioonna
vaa vaati vareeraiya ngiari vaatiiya kuammuakiaayauvai rikiada iikiatee.

25 Vaidi vaa nnaata vareeraiyaso, Yisuu Kirisiiva vaa ausa hanigieerai-
yara mmuduuya ruaineema ngiingii nnaataiyara mmuduuya ruatee. Yisuu
Kirisiiva vaa ausa hanigieeraiyara pinaama mmuduuya ruoo iyara puti-
ravai. 26 Ivo itaama uuvaara gioonna kiaapu vaa ausa hanigieeraiya
nnooriivoono iya mmammaiyauvaa finirayaama Anutuuqaa kuaivoono
iya aakiaiyauvaki fini kiooduu iya yoketaama varida Anutuuqaa gioonna
kiaapu tuanaaya variravai. 27 Yisuu Kirisiiva gioonna kiaapu vaa ausa
hanigieeraiya teenai iya yoketaa tuanaaya inna avuuvau variateeraivaara
ivo iyara putiravai. Iya mmammaiyauvunu teeganaaganainno taminnu-
maunnuunnovairaiyauvoota ari vookaraimminnaa itaiyauvootama iyayaa
vaiyauvaa roosiima iya aakiaiyauvaki sa mminnamminnaa maisaiyauvo
vakiaiveeraivaara ivo iyara putiravai. Vaa ausa hanigieeraiya yoketaa tu-
anaa hamamminnamminnaamaisaataiya varikio sa maisa mminnammin-
naa vooyauvai iyasi vakiaiveeraivaara ivo iyara putiravai. 28 Ivaara vaidiiya
ngiarimmammaiyauvaara tuqinnaaneemangiari nnaataiyaraatama tuqin-
nada iyarammuduuya ruatee. Vaidi voovoonoari nnaataivaarammuduuya
ruaivoono inna ariiyaraata tuqinnoo mmuduuya ruaivai. 29 Hama vaidi
voovoono ari mmammaivaara inna pirisaivai. Ivo makemakee varioo
yeennannoo arimmammaivaara tuqinnaivai. MmuaikaraamaYisuuKirisi-
iva vaa ausa hanigieeraiyara tuqinnaivai. 30Ta Yisuu Kirisiinna yuku yaaku
mmamma mmuyai mmuakiaavai roosiikiaunnaivaara ivo ti tuqinnaivai.
31 Nnaata vaati vareera aataruuvaara Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno
tinoo: Ivaara fai vaidiivo ari kaano koovaitana pikioo nnaataivaa varoo
inna tasipama mmuaakaraivaitana variaaravaivee. Kua fafaaraivoono
itaa kua tiivai. 32 Ii kua fafaara ivaki kua kutaa ari vookaraivo haumaki
vainoo. Naoyaivaara yaatautuee rikiaunoo. Ii kua ivoYisuuKirisiinnaraata
vaa ausa hanigieeraiyaraatama tiivai. 33 Ii kua ivo ngiiiyaraatama tiivai.
Mmuakiaa vaidi nnaata vareeraiya ngiingiiiyara tuqinnaaneema ngiingii
nnaataiyaraatama tuqinnada mmuduuya ruatee. Mmuakiaa gioonna vaa
vaati vareeraiya ngiingii vaatiiya avaiyauvaa rikiaatee.

6
Pauruuso nnaakaraiyaraata ngiari kaano kooyaraatama tiravai
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1Nnaakaraso, ngia ngii Udaanga YisuuKirisiinnarammuduuya ruaivaara
ngii kaano kooya avaiyauvaa rikiada iikiatee. Ii aataru ivo yoketaa aataru-
vai. 2 Anutuuqo mmaanna tuu kua voovai tunoo: Ai kaano koovaitana
avaivaitana arinaima rikiee iikianee. 3 Ivo tauraa mmaanna tuu kuaivaa
itaa kua tioo kua kiaa teerama kioovaatama ataa kua tunoo: A mmatayaa
yoketaama variee hokobama varinaraivaara ai kaano koovaitana avaivai-
tana arinaima rikiee iikianee. Ivo itaa kua tiravai.

4Ngia kaano kooyaso, sa kuminayaa ngiingii nnaakaraiya tikiai iya ngii-
iyara nnannataatee. Tuqinnama iyara haitatuudaUdaanga YisuuKirisiinna
kuaivaa iya kiaammiatee.

Pauruusoono sikaunnaadiri yookairaiyaraata ngiari haitatuurai-
yaraatama tiravai

5 Sikaunnaadiri yookaama kiaani mmoori vareera gioonna kiaapuuyaso,
mmatayaa diaa vaidi ngii haitatuuraiya avaiyauvaa tuqinnama rikiada
iikiatee. Ngia koonnama mmooriiyauvaa iivoora tida ivaara yaata utida
aatuuda biribiriira tasipama iya avaiyauvaa rikiada iikiatee. Ngia Yisuu
Kirisiinnakuaivaa rikiada iikiaaneema iyakuaivaammuaayaatavai rikiada
iikiatee. 6 Sa iya ngiiiyara yoketaa kuaivaa kiaaraivaara nnaasu iya avu-
uyauvunu mmooriivaa iikiatee. Yisuu Kirisiinna mmoori vareera gioonna
kiaapuya varida Anutuuqo yaata utiraivaugiataama ngiingii mmamma
mmuyaimmuakiaayauvai innammida iikiatee. 7Savaidiiyarannaasuyaata
utida iikiatee. UdaangaYisuuKirisiinnara sirigaidavarida innammooriivaa
iikiaaneemangiingiimmooriiyauvaa iikiatee. 8Vaa ngia rikiaavai. Udaanga
YisuuKirisiivammuakiaayammuaavaimmuaavai yoketaammooriiyauvaa
iikiaiyauvaa irisaiyauvaa iyamminaravai. Fai ivo sikaunnaadiri yookaama
kiadaviteeragioonnakiaapuuyammiookatingiari yaatautiraivaugiataama
nuairaiyaatamammuaakaraamamminaravai.

9Mmoori vareeraiya haitatuuraiyaso, ngii mmoori vareeraiya ngiiiyara
yoketaakiateera aataruuvaa iikiaivaara yaata utida ngieeta iyara yoketai
aataruuvaa iida iyara yoketaakiatee. Sa iya aatuukiateera kuaivaa iya
kiatee. Sa iyara ngii nnannateenai iikiatee. Vaa ngia rikiaavai. Mmuaa
haitatuuravoono ngiau aapu variivoono ngiiitaata ngii mmoori vareera
gioonna kiaapuuyaatama haitatuuvai. Ivoono mmuakiaa gioonna kiaapu-
uyarammuaa aataruvai iivai.

Anutuuqaa rapiramminnaammuakiaayauvai varaatee
10 Aa nnaagiai kua aavaata rikiaatee. Udaanga Yisuu Kirisiiva ngiiiki

variivaara yaagueeqama varia rada vidada yaagueeqama nnaasu vari-
atee. Ivo yaagueeqa ari vookaraivaa ngii minai varada yaagueeqama
variatee. 11 Mmuakiaa rapira mminnaiyauvaa Anutuuqo ngii miiyauvaa
varada uyuatee. Varada uyida raida fai ngia Sataangaa unnakua mmoori
maisaiyauvaa hama iirama kiada yaagueeqama diaaravai. 12Hama ta vaidi
mmatayaiyaata rapuaunnanoo. Ta Sataangaammagiamaisaiya ngiau aapu
variaiyaata rapida iya kieetaiyaatama rapida ari vo kieetaya aa upisiivo
vai suai aavaki variaiyaatama rapuaunnanoo. 13 Ivaara Anutuuqaa rapira
mminnaiyauvaa aanna makee varaatee. Fai ngia itaama teeraikio maisa
suaivo nninai teeda fai ngia ngii nnammutuaiyaata rapida yaagueeqama
dida vakiaaravai. Fai ngia iyaata rapidada rikikio ngii pirisainainnaata fai
homo ngia yaagueeqama dida vakiaaravai.

14 Ivaara teeraida yaagueeqama diatee. Ngii ootitaiyauvunu vausa
roosiima kua kutaivaa rammuatee. Ngii nniriiyauvunu yaagueeqa ka-
paaqaivaadiri iima kioovaa roosiima safuuma variraivaa yapaatee. 15Ngii
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yukuuvaitanau yuku nnaba roosiima mmayaaya yoketaivaudiri ausa nuu-
faivaa vareera aataruuvaa teerama kiada nuaida varida kiaa mmiaaraivaa
uyuatee. Ivaa uyida yaagueeqama diatee. 16 Mmuakiaa suai okoovaa
rau hiri kiada vairaivaa roosiima Anutuuqaara kutaavaivee kiatee. Fai
ngia itaikio mmuakiaa kua maisaiyauvaa vaidi maisaivo ikia tai veevaivaa
roosiima ngiiiyaa haanara iinai ngia ivaadiri rasuuma kiaaravai. 17 Ngii
kieetaivau tommeekaivaa yapeeraivaa roosiima Anutuuqo ngii vitoo yoke-
taivau yapaanara kuaivaa rikiada varaatee. Ngia rapira paipa avaikaraivaa
Mmannasa Yoketaivo ngii miivaa varaatee. Anutuuqaa kuaivo inna ngii
paipayauvaivee. 18 Anutuuqaa rapira mminnaiyauvaa varada yaaku va-
reeraivaatama tasipama iikiatee. Anutuuqo ngii tasipaiveeraivaara yaaku
varada inna yaparakiatee. Mmuakiaa suai Mmannasa Yoketaivo ngii giaa
ngii miivaugiataama yaaku varaatee. Ivaara tuqinnama haitatuuda sa Anu-
tuuqaa mmooriivaa pikiaatee. Anutuuqaa gioonna kiaapu mmuakiaayara
makemakee yaaku varaatee. 19 Ngia niiyaraatama yaaku varaatee. Yaaku
varakio Anutuuqo kuaivaa ni avaivaki yapa kinai fai na hama aatuurama
kiee yaagueeqama kieemmayaaya yoketaivo haumaki vaivaa kooyaa tinar-
avai. 20Na ii mmayaaya yoketaa ivaa kiaa kookieema kiee kiauvoono aanna
makee na oovi nnauvaki variaunoo. Itaama vainai na aatuuvoora kiaa
yaaku varakiai na yaagueeqama kiee mmayaaya yoketaivaa tinaravaivee.

Pauruuso gioonna kiaapuuya nnaagiai boo tiraivaa kiaammiravai
21 Tukikiiva ti seena tuanaa ta innara mmuduuya ruaunnaivovee.

Ivo Udaanga Yisuu Kirisiinna mmooriivaa yaagueeqama iivoono
mmuakiaa mmoorivai na datadataama variee iikiauvaa ngieetaatama
rikiaateeraivaara ivo ngiiisi vioo ngii giaa ngii minaravai. 22 Ivaara na
inna titano ngiiisi kuanaravee. Ngiiisi vioo ta mmuakiaaya yoketaama
variaunnaivaara ngii giaa ngii minai rikiada ngii ausaiyauvo yoketainai
ngia yaagueeqama variateeraivaara na inna titano ngiiisi kuanaravee.

23 Ti Napoova Anutuuqoota ti Udaanga Yisuu Kirisiivaatama ngiari ausa
nuufaivaitanaata ngiarimmuduuya riraivaitanaatamammuakiaa vaa ausa
hanigieeraiya mmikiai ivaitanaara kutaavaivee kiateeraivaara na yaata
utuaunoo. 24Mmuakiaa gioonna kiaapuuya ti Udaanga Yisuu Kirisiinnara
pinaamammuduuya ridahamammuduuya riraivaapikiaiyaAnutuuqokati
gioonna kiaapuuyara yoketaama yaata utiraivo iya tasipama vakiaivee.
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Pauruusoono aa yanaa aavaa
Piripii varuuyani reeravai

Pauruuso ariinoo tauraa mmayaaya yoketaivaa Piripii varuuya kiaa
mmuduu iya ausa hanigia kiada variravai. Iya mmataivaa Roomaa
kieetaivoono utuu mmataivaa nnutuuvo Maketoniaa. Aa yanaa aavaa
oovi nnauvakidiri Aposoroo vaidi Pauruuso varioo reeravai. Ausa
hanigioo vooya innara ooqoo tuuvaaraata Piripii vaa ausa hanigia kiada
nuunauyaki unnakua aataruuyauvo vauyauvaaraatama Pauruusaa ausaivo
mmuaarareeravai. Ausa mmuaararoonnaata Pauruuso Yisuunnara
yaagueeqama kutaavaivee tuuvaara sirigainno yaagueeqama variravai.
Piripii varuu vaa ausa hanigiooya sirigaida yaagueeqama varida mmuaa
ausa mmuaa tinnivai varada iya ausaiyauvo mmuaararooduaata
mmannammanna yaagueeqama Yisuunnara kutaavaivee kiaa kiada
yoketaama variateeraivaara Pauruuso aa yanaa aavaa reeravaivee.

1Na Pauruusoono aa yanaa aavaa ngiiini fafaarakiaunoo. Ti seena vaidi
Timotiivani tasipamavarikiai na fafaarakiaunoo. Ta taaravaitanaanoYisuu
Kirisiinna mmooriivaa vareera vaidivaitana variaunnanoo. Mmuakiaa
Anutuuqaa gioonna kiaapuuya Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee kiaa kiada
yoosinna Piripii variaiyani na aa yanaa aavaa ngiiini fafaarakiaunoo. Ngi-
iiniaatama ngiiiyara haitatuura vaidiiyaniaatama iya tasipama mmoori
varaiyaniaatama na aa yanaa aavaa fafaarakiaunoo.

2Ti Napoova Anutuuqoota ti Udaanga Yisuu Kirisiivaatama kati ngiiiyara
yoketaama yaata utida ngiari ausa nuufaivaitana ngii mida nnaasu varia-
teeraivaara ta yaata utuaunnanoo.

Pauruuso gioonna kiaapu Piripii varuuyara

yaaku vareeravai
3Mmuakiaa suai na ngiiiyara yaata utuee ngiiiyara yaaku varee ni Anu-

tuuqaara yoketaavee kiauvai. 4Mmuakiaa suaivaki na ngii mmuakiaayara
yaaku varauko ni ausaivo kaayauma sirigaivai. 5 Na tauraa ngii tasipama
mmooriivaa varee mmayaaya yoketaivaa ngii giaa ngii miaa suaivakidiri
ngieeta neetama vara rada nnidada aanna makeennaata varaunnaivaara
na ngiiiyara yaaku varauko ni ausaivo pinaama sirigaivai. 6 Vaa na aa kua
aavaa arinaima tee rikiauvai. Anutuuqo tauraa mmoori yoketaivaa ngii
aakiaiyauvaki iivoono fai mmannammanna iinnonno Yisuu Kirisiiva kava
tiinara suaivaki fai iima taikaanaravai. 7 Na mmannammanna ngiiiyara
pinaama mmuduuya ruauvaara na itaama ngiiiyara yaata utuauvo inna
safuuvai. Mo na kati nuaina mmayaaya yoketaivaa gioonna kiaapuuya
yaagueeqama kiaa mmiaaduu rikiada vooyaano ivaara kutaavaivee kiaa
kiada yaagueeqama varuduu vooyaano ivaara ooqoo tuduu na safuuma
iya kua irisaivaa tiravai. Ii suai ivakiaatama na makee oovi nnauvaki
variau suaivakiaatama ngia mmuakiaaya ni tasipama mmoori varaavai.
Ivaara Anutuuqo kati niiyara yoketaama yaata utuoo ngiiiyaraatama kati
yoketaama yaata utivai. 8 Boo, ngia mmuakiaaya ngiiiyara na pinaama ni
ngiiiyaraikio ni ausaivo pinaama ngiiiyara ratainoo. Ni aakiaivaki itaama
vaivo Yisuu Kirisiinnakidiri nniivai. Na kua kutaivaa itaa kua kiauvaa vaa
Anutuuqo ni taivai.
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9 Na aa kua aavaa ngiiiyara ataama yaaku varaanaravee. Ngii mmudu-
uya riraivo fai vioo vioo pinaavai vainai ngia mmuakiaa aataru kuaiyau-
vaa tuqinnama teeda rikiada ivaara safuuma yaata utuaaravee. 10 Ngia
yoketaama varira aataruuvaara arinaima teeda rikiada yoketaavaivee ki-
ateeraivaara na itaama ngiiiyara yaaku varaunoo. Fai ngia itaama varida
iidada Yisuu Kirisiiva kava tiinara suaivaki ngia yoketaama varida hama
ngii haruriraivaa irisaivootainaravai. 11 Fai ngia itaikiokio aataru safu
tuanaivaaYisuuKirisiiva ariinoongiimiivo fai ngii aakiaiyauvaki suvuainai
rikiada ngia iikiaaravee. Fai ngia itaama iikio Anutuuqaa nnutuuvo ngiau
aapu vinai gioonna kiaapuuya innara kua yoketaivaa kiaaravaivee.

Ta Yisuu Kirisiinnara nnaasu yaata utida variaaravai
12 Ni seenayaso, vaa mmuaararai aataruuyauvo niisi nniivaara Yisu-

unna mmayaaya yoketaivaa gioonna kiaapu vooyaatama rikiaavai. Ngia
ivaa rikiaateeraivaara na ngii giaa ngii miaunoo. 13 Yisuu Kirisiinna kua
mmayaayaivo kooyaa vakiaiveeraivaara na oovi nnauvaki variauvaara
kieeta vaidiivaa rapira vaidi mmuakiaayaatama mmuakiaa gioonna ki-
aapu aavaki vida nnida kiaiyaatama vaa ivaara teeda rikiaavai. 14 Na
oovi nnauvaki variauvaara kaayau ti seenaiya Udaanga Yisuu Kirisiin-
nara kutaavaivee kiaiya tauraa kiisama muaraagakiaivaa pikiada nnaagiai
pinaama innara yaagueeqakiaavai. Yaagueeqama kiada iida hama aatuu-
raida Anutuuqaa kuaivaa kooyaa kiaa kookieekiaavai.

15Vooyaano na nnutu ruaavai variauvaara iya niiyara iya nnannataikiai
ni yaataraaree kiaa Yisuu Kirisiinna mmayaayaivaa kiaa mmiaavai. Vooy-
aano niiyara yoketaida inna mmayaayaivaa kiaa mmiaavai. 16 Ii niiyara
yoketaa kiaa iya niiyara mmuduuya ruaivaara mmayaayaivaa kiaa kook-
ieekiaavai. Vaa iya rikiaavai. Na aavaki variee mmayaaya yoketaivaa
yaagueeqama gioonna kiaapuuya kiaammiaiveeraivaara Anutuuqoono ee-
oo tuuvaara na aavaki variaunoo. 17 Niiyara nniki apida variaiya hama
yoketaama yaata utiraida ngiari seenaiya iyara mannaka kiateeraivaara
nnaasu yaata utida YisuuKirisiinnammayaayaivaa kiaa kookieekiaavai. Na
oovi nnauvaki variee iya iikiaa aataruuvaara na rikiee pinaa ari vookarai
mmuaararaivaa varaiveeraivaara iya yaata utida itaama iikiaavai.

18 Hama na ivaara yaata utuaunoo. Mmuakiaaya yoketaama yaata uti-
raiyaatama maisama yaata utiraiyaatama Yisuu Kirisiinna mmayaayaivaa
kiaa kookieekiaivaara ni yoketainoo. Fai mmannammanna ivaara ni yoke-
tainaravai. 19 Vaa na tauvai. Ngia niiyara yaaku varaivaaraatama Yisuu
Kirisiinna Mmannasaivo ni tasipama variivaaraatama fai Anutuuqo tinai
tee na oovi nnauvaa pikiee kati mmaanai kuanaravai. Ivaara fai mman-
nammannani yoketainaravai. 20Ni iikiatai aataruuvaarana faannainahara
kiee variauvaa rikiaatee. Na Yisuunna kuaivaa pikiee nini mmooriivaara
nimmammamaisaivoo kiaa nammuakiaa suai yaagueeqama variauneema
mmuaikaraama varinaraivaara na faannaina hara kiee variaunoo. Vara na
varinarannee? Vara na putinarannee? Mmuakiaa suaiyauvakiaata aa suai
aavakiaatama ni variraivakiaata ni putiraivakiaatama gioonna kiaapuuya
Yisuu Kirisiinnara kua yoketaivaa kiateeraivaara na faannaina hara kiee
variaunoo. 21Mmatayaa variraivo datainnee? Yisuu Kirisiiva ni tasipama
varikiai na hara kiee variaunoo. Fai na putuee nnaagiai na varinaraivo
aanna makee na variauvaa yaataraanaravaivee. 22 Fai na homo mmatayaa
variee kaayau mmoori yoketaiyauvaa iinaravai. Mo na datainarannee?
Vo vara putiraivaara ni yoketainarannee? Vo vara variraivaara ni yoke-
tainarannee? Hama neeta taunoo. 23 Na taara aataruvaitanaara pinaama
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yaata utuaunoo. Na putuee Yisuu Kirisiinna tasipama varinaraivaara na
pinaama ni yoketainoo. Ii aataru ivo pinaama yoketai aataruvai. 24 Na
ngiiiyara yaata utuauko na ngii tasipama varinaraivo putinara aataruuvaa
yaataraivai. 25Vaa na arinaima rikiauvai. Fai na ngii tasipama varinaravai.
Fai na mmuakiaaya ngii tasipama variee mmoori varanai ngia Anutuuqaa
kuaivakidiri yokeema rada vida varida Yisuunnara kutaavaivee kiaivaara
sirigakiaaravai. 26Fai na kava vara ranee ngiiisi nninai rikiada ngia niiyara
pinaamasirigaidaYisuuKirisiinnarakuayoketaivaakiaaraivaarana itaama
ngii tasipama variee mmoori varaanaravai.

27 Gioonna kiaapuuya Yisuu Kirisiinna mmayaayaivaara kua yoketaivaa
kiateeraivaara tuqinnama variatee. Fai na ngiiisi kuanarannee? Vara hama
na kuanarannee? Sa ivaara yaata utuatee. Ngia mmuaa ausa mmuaa
tinnivai varada mmoori yoketaivaa iikiaara kuaivaa na rikiaanaraivaara
yaata utida tuqinnama variatee. Ngia mmuaa ausavai varada mmooriivaa
yaagueeqama mmuaavaugiataama iida fai mmayaaya yoketaivaa gioonna
kiaapuuyakiaammikiai iyaYisuunnarakutaavaivee kiaaravai. Ngia itaama
iikiaara kuaivaa na rikiaanaraivaara tuqinnamavariatee. 28Fai ngia itaama
iida ngiingii nnammutuaiyara sa aatuurama kiada yaagueeqama nnaasu
mmooriivaa iikiatee. Fai ngia yaagueeqama iikiokio ngia iya yaataraaraivo
kooyaa vainai iya taaravai. Fai iya eeyaara putida taikaaraivo kooyaa vaino
Anutuuqo ngii vitoo yoketaama kinai ngia variaaraivootama kooyaa vainai
iya taaravai. 29Hama ngia Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee kiaivaara nnaasu
Anutuuqo ee-oo tikiai ngia Yisuunna mmooriivaa varaavai. Ngia innara
mmamma nniitareeraivaa varaaraivaaraatama Anutuuqo ee-oo tikiai ngia
inna mmooriivaa varaavai. 30 Na nnaaru Yisuu Kirisiinna mmooriivaa
rapira roosiima na iina variee mmuaararoovaa varaivaa vaa ngia teeravai.
Na makee mmuaikaraama mmuaararaivaa varauvaara vaa ngia rikiaavai.
Aanna makee ngieeta ni tasipama ii mmoori ivaa rapira roosiima iikiaar-
avee.

2
Yisuuva aduoo varuduu Anutuuqo ngiau aapu
inna vitoo yapeeravai

1YisuuKirisiiva ngiiiki variivaara ngia yaagueeqama variaanoo? Ivo ngii-
iyara mmuduuya ruaivaara ngia yoketaama variaanoo? Mmannasa Yoke-
taivo ngiiiki varikiai ngia inna tasipama mmuaavau varida inna kuaivaa
rikiaanoo? Ngia ngiingiiiyara ngiingiiiyara boo tida ngiingiiiyara ngiingii-
iyara tuqinnada variaanoo? 2 Fai ngia itaama iikiaara iida varida mmuaa
ausa mmuaa tinnivai varada ngiingiiiyara ngiingiiiyara mmuaakaraama
mmuduuya rida mmuaavau varikiai na tauraa ngiiiyara sirigakiaaneema
fai na kava ngiiiyara pinaama sirigainaravaivee. Ivaaraida ivaugiataama
iikiatee. 3 Ngia mmoori voovai voovai iida varida sa ngiingiiiyara nnaasu
yaata utida ngiingiiiyara mannaka kiatee. Adida varida ngii seenaiyara
yaata utida kiatee: Iya yoketaama varida ti yaataraiyavee, kiatee. 4 Sa
ngiingii variraivaara nnaasu yaata utida iikiatee. Ngiingii seenaiya vari-
raivaaraatamayaata utida iikiatee. 5YisuuKirisiiva yaata utuuvaugiataama
mmuaikaraama ngiingiiiyara ngiingiiiyara yaata utuatee.

6Nnaaru ivommannammanna itaavai nnaasu Anutuuqo varuduu
Anutuuqaa yaata tinniivo innaki vairavai.
Ivo itaama Anutuuqo varuuvaara
hama pinaama ivaara yaata utuoo
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ivaa puaisa utiravai.
7Hama ivaa puaisa utirainno
ariinoo ari variraivaa pikieeravai.
Pikiooduummatayaa gioonnaivo
innammata kiooduu
hanigioo vaidi mmatayaiyammammaivaa varoo
sikaunnaadiri yookaama kioo
viteera vaidiivaanikaraama variravai.

8 Ivo vaidivai varioo
hama ariiyaramannaka tirainno
aduoo varioo
Anutuuqaa avaivaa nnaasu rikioonnonno
ari putinaraivaara ee-oo tioo putiravai.
Hama kati putirainno
maisama yatari sagaivau putiravai.

9 Ivaara Anutuuqo inna vitoo
ngiau aapu tuanaivau inna yapa kieeravai.
Yapa kioo nnutu voovai innammuuvo
mmuakiaa nnutuuyauvaa yaataroovaa
innammiravai.

10 Itaama vauvaara
fai mmuakiaa ngiau aapu variaiyaatama
mmatayaa variaiyaata
vaa putuaiyammannasaiyaatama
Yisuunna nnutuuvo ngiau aapu pinaavai vauvaara
innara toorivu yau haraaravai.

11 Itaama vauvaara
fai mmuakiaaya Yisuu Kirisiinnara
Udaangaivovee kiaa kiada kiaa kookieekiaaravai.
Fai iya itaa kua tikio rikioo
ti Napoonna Anutuuqaa nnutuuvootama
ngiau aapu vainaravaivee.

Ngia ausa hanigieeraiyaanommeekiavai roosiima variaaravai
12 Ni seena na ngiiiyara mmuduuya ruauyaso, ivaara na ngii tasipama

varuu suaivaki ngia ni kuaivaa rikiada uuneema aannamakee hamanangii
tasipama variau suaivaki ni kuaivaa arinaima rikiada yaagueeqama iiki-
aaraivo inna yoketaavai. Anutuuqo ngii vitoo yoketaivau yapaanaraivaara
yaata utida inna mmooriivaa iikiokio taikaanaravai. Ngia innara aatuuda
itaama yaagueeqama mmooriivaa iida vara taika kiaatee. 13 Ngia Anutu-
uqaa tasipama mmuaa yaatavai varada ivo yaata utiraivaugiataama ngia
rikiaa rada iikiateeraivaara ivommannammanna ngiiiki mmoori varaivai.

14-15 Sa mminnamminnaa maisaivaa vareerama kiada yoketaa tuanaaya
variateeraivaara mmuakiaa mmooriivaa ngia iida varida sa nunuraanu-
rai tida buaaru tida varida iikiatee. Ngia itaama iidada gioonna kiaapu
mmatayaiya tomedamamaisamaisamavariaiya tasipamaharakiadavariaa
suaivaki ngia Anutuuqaa raunna mmaapu yoketaa tuanaaya variaaravai.
Aakiapuaiyauvo ngiau aapuuvau mmeekia taineema ngia iya tasipama
varikio mmeekiaivo taanaravai. 16Ngia tupatupaa variaara mmayaayaivaa
puaisakama utida iya kiaa mmida varida mmeekia roosiima variaara-
vai. Fai ngia itaama iikiakiai Yisuu Kirisiiva gioonna kiaapuuya yaparaira
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suaivaki fai na ngii mannaka tinaravai. Na mmoori iikiauvo hama kumi-
nayaa kuaikiai na hama kuminammoorivai iikiauvai. Na iikiaummooriivo
kooyaa vainaraivaara ngia itaama iikiai na ngii mannaka tinaravai.

17 Ngia Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee kiaivo nnaaruaa vaidiiya yeena
tapiivaa kiisama ngiaunnannuma iima kioovaa roosiima vainoo. Iya yeena
tapiivau puara sipisiipa kiauvaa kati Anutuuqaara tusoneema na ngiiiyara
ni kiauvaa tusee putinarannee? Vara hama na putinarannee? Fai kutaa na
ngiiiyara putinaraivaara ni ausaivo yoketaikiai na ngii tasipama sirigaina
variauvai. 18 Mmuaakaraama ngieeta ngii ausaiyauvo yoketainai ni tasi-
pama sirigakiatee.

Pauruuso Timotiiya Epaporotitiiyara tiravai
19Na yaaku varee rikino Udaanga Yisuu Kirisiiva ee-oo tinai na kiisa suai

Timotiinna titano ngiiisi kuanaravai. Ngia yoketaama variaivaa na rikino
ni yoketainaraivaara na inna titano ngiiisi kuanaravai. 20Ari mmuaavoono
ni tasipama mmuaa ausavai varoo ngiiiyara pinaama mmuduuya ruaivai.
21Vaaausahanigieera gioonnakiaapuvooyaaavaki variaiyangiarimmoori-
ivaara nnaasu yaata utida varida hama Yisuu Kirisiinna mmooriivaara
yaata utuaavai. 22 Vaa ngia taavai. Timotiiva ari vookaraama yoke-
taama mmooriivaa varoo ni maapuvai roosiima varuduu na inna koova
roosiima varida ta mmayaaya yoketaivaara mmuaavaugiataama mmoori
vareeravai. 23 Ivaara kiisa suai vaidiiya niiyara data datai aataruuvaa
iikiaaraivo kooyaa vainai tee na inna titano ngiiisi kuanaraivaara na yaata
utuaunoo. 24 Neetaata na kiisa suai ngiiisi kuanaraivaaraatama na yaata
utuee kutaavaivee tino Udaanga Yisuu Kirisiiva aataruuvaa ni vitainai na
kuanaravai.

25 Ngia Epaporotitiiva ni haitatuukiaiveera inna titooduu niisi nniravai.
Na inna titano kava vara ranoo ngiiisi kuanaraivaara na yaata utuauko
inna ni yoketainoo. Ivo ni seenavai varioo ni tasipama mmoori varoo
yaagueeqama iiravai. 26 Ivo nniitaroovaa ngia mmuakiaaya rikioovaara
ivo ivaara pinaama yaata utuoo ngiiisi vioo ngii taanaraivaara inna yoke-
tainoo. 27 Kutaavai. Ivo tauraa pinaama inna nniitarooduu rikioo putuoo
fanniiravai. Anutuuqo innara boo tuduu hama putiravai. Anutuuqo hama
innara nnaasu boo tirainno niiyaraatama boo tiravai. Inna nniitaroovaara
vaa na mmuaararaivaa vara kiee kava pinaa mmuaararaivaa vareevoo
kiaa Anutuuqo niiyaraatama boo tiravai. 28 Ivaara na inna titano ngiiisi
kuanaraivaara kaayauma ni yoketainoo. Ngia kava inna teeda sirigaikiai
na hama pinaama innara yaata utinaraivaara ni yoketainoo. 29 Ivo ti
seenavai varioo Udaangaivaa mmooriivaa varaivaara inna teeda pinaama
sirigaida inna tuqinnaatee. Itai vaidiiyara kua yoketaivaa tida iya kuaivaa
rikiaatee. 30 Ivo Yisuu Kirisiinna mmooriivaa iinno hama ari variraivaara
yaata utirainno Yisuunna mmooriivaara putuoo fanniivaara innara kua
yoketaivaa tida inna kuaivaa rikiaatee. Ngia mmoori yoketaivaa niiyara
ngii iikiataikiai ngieera variaivaara hama iikiaavo ivo ivaa iinno putuoo
fanniivaara kua yoketaivaa innara tida inna kuaivaa rikiaatee.

3
Safuuma varira aataru tuanaivaa vareeraivaara Pauruuso tiravai

1Ni seenayaso, na nnaagiai kua voovai ngii giaa ngii minaravee. Udaanga
Yisuu Kirisiiva ngiiiyara yoketaivaara innara sirigaida variatee. Na tauraa
fafaara raa kuaivaa kava ngii giaa ngii miauvaara hama ni maisainoo. Fai
ngia ivaa rikiada yoketaamavariaaravai. 2Vaidiiya koonnamavaridamaisa
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mmooriiyauvaa iida ngii mmammaiyauvaa hatokaaraivaara yaagueeqaki-
aiyara tuqinnama haitatuukiatee. 3 Teteenoo Anutuuqaa Mmannasaivaa
varaunnaivaara ti ausa mmuduuyaiyauvaa inna mmiaunnavai. Ta Yisuu
Kirisiinna tasipama variaunnaivaara ta sirigakiaunnavai. Ivaara teenoo
mmamma hatokeera tuanaaya variaunnavai. Hama ta kati mmaanai
mmamma hatokeeraiya roosiima titiiyara mannaka tida varida ivaara
yaagueeqakiaunnavai. 4 Na kutaa tuanaa iya ni mmamma hatokoovaara
neneenoo niniiyara ni mannaka kiatainai fai na aikiooma niniiyara man-
naka tiee ivaara yaagueeqainaravai. Fai vaidi voovoono ari mmamma
hatokaivaara ariiyara yaata utuoo tinara: Na aikiooma variaunoo, tinai
neenoo inna yaataraanaravai. 5 Ni noova ni mmata kiooduu na mmuaa
sudaaqavai nnaasu variaaduu iya nimmammaivaa hatokeeravai. Isarairaa
gioonna kiaapuvaitanaano ni mmata kiooduu na Piyamiinaa oyaivakidiri
diitee Eporai kua tuanaa tuuyakidiri diiteeravai. Diitee yokeena Yutayaiya
mmaanna tuu kuaivaa uuvaara na Farisaivoono yaagueeqama iiravai.
6 Na yaagueeqama iinana gioonna kiaapu vaa ausa hanigieeraiyara maisa
mmooriivaa iiravai. Vaidi voovoono mmaanna tuu kuaivaa rikioo iinno
safuuma varitiri. Neenoo itaama variee hamamminnamminnaamaisaivaa
varautirivee.

7Na tauraa ii aataru iyauvaara rikiaaduu ni yoketairavai. Aanna makee
na Yisuu Kirisiinna varauvaaraina na innara yaata utuee ii aataru iyau-
vaara rikiauko ni maisaikiai na kiaunoo: Kuminayaa na iiravaivee, kiauvai.
8 Hama na iyauvaara nnaasu ni maisaikiai itaa kua kiauvai. Ti Udaanga
Yisuu Kirisiinna na arinaima tee rikiauvo inna yoketaa ari vookarai tua-
naavai tauraa na iikiaivaa yaataraivai. Na Yisuu Kirisiinna arinaima tee
rikiaanaraivaara mmuakiaa aataru mmoorivai tauraa na iikiaiyauvaara ni
maisaikiai na kiaunoo: Kumina mminnaayauvai na iikiauvaivee, kiauvai.
Mmuakiaa aataru koonnakaannama iiraiyauvaa na Yisuunnaroo tiee kaa-
gaari kiauvai. Na Yisuu Kirisiinna varaanaraivaara na ii aataru iyauvaara
kuminamminnaa yaapasiiyauvaivee kiauvai. 9Na Yisuu Kirisiinna eeyaara
varee inna tasipamavarinaraivaara iyauvaarakiaunoo: Yaapasiiyauvaivee,
kiauvai. Hama na mmannammanna Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaa
rikiee ivaa iina variee nene safuuma variraivaa varauvai. Na Yisuu Kirisiin-
narakutaavaiveekiauvaaraAnutuuqoniiyara tinoo: Safuumavariraivovee,
tiivaa vaa na ivaa varauvai. 10Na Yisuu Kirisiiva varii aataruuvaa arinaima
tee rikiee Anutuuqo inna tuduu putuuvakidiri diitoo yaagueeqaivaa varaa-
naraivaarani yoketainoo. Ivommammammuaararoovaa varoneemaneeta
varee ivoputinarauuduu iyamaisammooriivaa innammuuvaaneetavaree
itaama varinaraivaara ni yoketainoo. 11Fai na putino too Anutuuqo ni tinai
na putuauvakidiri diitee kava varinaraivaara na faannaina variee itaa kua
kiaunoo.

Anutuuqaa atauvaa yaataraaraivaara seenada vida varaatee
12Hama na niniiyara kiaunoo: Vaa na aikiooma itaama iina koovayama

variauvaivee, kiauvai. Yisuu Kirisiiva vaa ni varaivaara na yoketaama
variraivaa varaanaraivaara mmannammanna mmooriivaa yaagueeqama
kiee varee variaunoo. 13Ni seenayaso, hama na yaata utuee kiaunoo: Vaa
na varauvaivee, kiauvai. Aa na tinara kua aavaa nnaasu na iina variee vari-
aunoo. Vaa na tauraa iikiaa mmooriivaa taunnu kiee aanna makee karaasa
mmooriivaa nnaasu na yaata utuee mmannammanna yaagueeqama kiee
ivaara iina variee variaunoo. 14 Vaidiiya seenada vida atauvaa yaatarada
irisaivaa varaaneema na safuuma seeneenana atauvaa yaatara kiee iri-
saivaa varaanaraivaara mmoori varauvai. Anutuuqo irisaivaa tupatupaa
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variraivo ngiau aapu vaivaa ni minaraivaara na mmoori varauvai. Yisuu
Kirisiiva putuuvaara Anutuuqo ii irisai ivaa ti mminaraivaara ti maavee
tiivai.

15Tammuakiaaya Anutuuqaa aataruuvaa iida rapisiima taunnaiya ii kua
ivaara mmuaa yaata mmuaa tinnivai varaaravee. Fai ngia vooya ari vo
yaata tinnivai varakio fai Anutuuqo ivaara kooyaa ngii vitainaravai. 16 Fai
itaamavainai sangia ivaarayaatautuatee. Vaa ta tauraaaikiooma iikiaunna
aataruuyauvaa fai ta mmannammanna yaagueeqama kiada iikiaaravai.

17Ni seenayaso, ngiammuakiaayana iikiauneema iikiatee. Ta safuaataru-
uvaa iida ngii vitaakiaunnaivaara gioonna kiaapu ivaugiataama kuaiya
tuqinnama taatee. 18 Na kaayauneetu aa kua aavaa ngii giaa ngii mi-
ravai. Aanna makee na rateera tasipama kava ngii giaa ngii miaunoo.
Kaayau gioonna kiaapuuya maisama variaivaara iya Yisuu Kirisiiva yatari
sagaivau putuu aataruuvaa nnammutuaaya variaanoo. 19Ngiari mmamma
iira aataruuvo iya anutuuvovee. Maisa mmooriivaa iya iikiaivaara hama
ivaara iyammammamaisairamakiada ivaarangiariiyaramannakakiaavai.
Iya mmatayaa diaa mminnaiyauvaara nnaasu yaata utida variaanoo. Iya
itaama variaivaara fai iya ikia aakiaivaki kuaaravee. 20 Mo teenoo ngiau
aapuuvakinnaiyavee. Udaanga Yisuu Kirisiiva ti vitoo yoketaivau ti ya-
paivoono ngiau aapuuvakidiri tiinaraivaara ta faannaida variaunnanoo.
21 Ti mmamma mmatayaa diaa muaraagaiyauvaa fai ivo ari mmamma
ngiau aapu diaa yoketaa ari vookaraivaa roosiima hanigia kiaanaravai. Ivo
aikiooma mmuakiaa mminnaiyauvaa yaataroo dira yaagueeqaivaadiri fai
iinaravaivee.

4
Pauruuso Piripii varuuya kuaivaa kiaammiravai

1Ni seenayaso, itaama vaikiai na ngiiiyarammuduuya ruee ngii tasipama
ni variatainoo. Ngia ni mmooriivaa kaanaiya na ngiiiyaadiri Anutuuqaa-
sidiri irisaivaa varaanaraiya variaani na ngiiiyara yaata utuauko ni ausaivo
yoketainoo. Ni seena na ngiiiyarammuduuya ruauyaso, ngia yaagueeqama
variaaneema Udaanga Yisuu Kirisiinnara yaagueeqama kiada iida varida
variatee.

2 Evotiaaya Sidikiiya ngia gioonnavaitana na yaagueeqama ngiiita kua
tiee ngii giaa ngii miaunoo. Sa ngiingiiiyara ngiingiiiyara nnannateerama
kiada Udaanga Yisuu Kirisiinna raunnavaitana varidammuaa ausammuaa
tinnivai varada variatee. 3 A vaidi hama ni pikieerainna yaagueeqama
ni tasipama mmoori varaannaikua eetaatama ii gioonna innidanaa tasi-
pama mmoori varanai sa ngiariiyara ngiariiyara nnannataateeraivaara na
i yaparakiaunoo. Ii gioonna innidanaano ni tasipama mmayaaya yoke-
taivaa yaagueeqama kiaa kookieema kiaivaara eeta iya tasipama mmoori
varaanee. Vaidi voovai nnutuuvo Keremeenootama ngiari vo gioonna ki-
aapu ni tasipamammoori varaiya tupatupaa variraivaa varaavo iya nnutu-
uyauvoAnutuuqaa yanaivauvaiyaatama ivaitana tasipamammoori varada
mmayaaya yoketaivaa kiaa kookieema kieeravai.

4Ngia mmuakiaa suai Udaanga Yisuu Kirisiinnara sirigaida variatee. Na
kava ngii giaa ngii miee kiaunoo: Sirigakiatee, kiaunoo.

5Mmuakiaa gioonna kiaapuuya tasipama tirooma variatee. Ti Udaanga
Yisuu Kirisiiva fai kiisa suai kava tiinaravai. 6 Ngia datadataama vari-
aaraivaara sa pinaama yaata utuatee. Ivaara yaaku varada varida ngiingii
nuaira variraivaki teekio hama ngiiisi vai mminnaiyauvaara Anutuuqaata
kua tida kiaa mmiatee. Kiaa mmida ivaara yoketaavee kiatee. 7 Fai ngia
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itaama iikio Anutuuqaa ausa nuufa ari vookaraivaa hama ta mmatayaiya
yopeema taunnaivo ngiiiki vainaravai. Fai Anutuuqo ivaa ti mminai ta
Yisuu Kirisiinna gioonna kiaapuya variaunnaivaara ti ausa tinniiyauvo
yoketaama vainaravai.

8 Ni seenayaso, aa na nnaagiai kua aavaa ngii giaa ngii minaravee.
Kua kutaivaaraata gioonna kiaapuuya aataruuvaara kua yoketaa ari
vookaraivaa tiraivaaraatama safu yoketaa aataruuvaaraata hama mmin-
namminnaa maisaatai aataruuvaaraatama yoketaama vai mminnaiyau-
vaaraata mmoori yoketaivaaraatama yaata utuatee. Itaama vai aataru
yoketaiyauvaara gioonnakiaapuuyakuayoketaivaa tiraiyauvongii yaatana
suvuakuaivee. 9 Kuaivaa na ngii giaa ngii miaaduu ngia rikiada varooy-
auvaa iida mmooriiyauvaa na iikiaaduu ngia tooyauvaa iikiatee. Fai ngia
itaikioAnutuuqoausanuufaivaa gioonnakiaapuuyammioovariivoonongii
tasipama varinaravai.

Piripii varuuyamminnaiyauvaa Pauruusaammuduu
yoketaavee tiravai

10 Ngia hokoba suai kati varidada aanna makee ngia kava niiyara yaata
utida ni tuqinnaivaara na rikiauko ni yoketaikiai kaayauma sirigakiaunoo.
Ti Udaanga Yisuu Kirisiiva ni tasipaikiai ngia itaama iikiaivaara na siri-
gakiaunoo. Vaa ngia tauraa pinaama niiyara yaata utida ni tuqinnaara
aataruuvo hama kooyaa vairavai. 11 Mminnaiyauvo hama niisi vaivaara
na hama ivaara kua kiauvai. Vaa na arinaima rikiauvai. Mminnaiyauvo
niisi vainnee? Hama niisi vainnee? Hama na iyauvaara yaata utiraina
iyauvaarakati aikioovee tieeharakieevariauaataruuvaavaana iina tauvai.
12 Mminnaiyauvo hama niisi vai aataruuvaata kaayau mminnaiyauvo ni
suvuai aataruuvaatama vaa na tee rikiauvai. Mmuakiaa yoosinnaiyauvaki
na variauyauvakiaata mmuakiaa suaiyauvakiaatama na nene variauvaara
ni aakiaivaki inna aikioovee kiauvai. Vo suai na yeenna nnaa ausa rasiti
kiee variee vo suai ni yeenna raikiai variee vo suai kaayaumminnaiyauvaa
varee vo suai kiisa mminnaiyauvaa varauvaara na arinaima tee rikiee inna
aikioovee kiauvai. 13 Mmuakiaa aataru mmooriivaa na iikiauvaa Yisuu
Kirisiiva ari yaagueeqaivaa ni mikiai na aikiooma iikiauvai.

14Mmuaararaivo niisi nnuu suaivaki ngia niiyara tuqinnoovaara ni yoke-
tainoo. 15 Ngia gioonna kiaapu Piripii variaiya vaa ngia teeda rikiaavai.
Na tauraa tuanaa mmayaaya yoketaivaa ngii giaa ngii mi kiee ngii mmata
Maketoniaa pikiaaduu ngia vaa ausa hanigieeraiya nnaasu ni tasipama
sikau mmira aataruuvaa iiravai. Mmuakiaa vaa ausa hanigieera gioonna
kiaapuuyakidiri ngieenoo nnaasu sikauyauvaa ni muduu ivaara Anutuuqo
irisai yoketaama variraivaa ngii miravai. 16Na Tesoronikii variaa suaivaki
hama mminnaatauduu ngia airineetu mminnaiyauvaa niini kiooduu vira-
vai. 17Namminnaiyauvaa kati ngiiisidiri varaanaraivaara hama iyauvaara
nnaasu ni yoketainoo. Anutuuqo irisai ngiiiki mmooriivaa iino kaanaivo
vakia roo vioo vioo pinaavai vainai na taanaraivaaraatama ni yoketainoo.
18 Vaa ngia kaayau mminnaiyauvaa ni muduu kaayauma ni suvuairavai.
Epaporotitiiva mmuakiaa mminnaiyauvaa ngia kati ni muuvaa varoo ni
muduu kaayau mminnaiyauvo niisi vairavai. Nnaaru vaidiiya kati Anu-
tuuqaara puara sipisiipaiyauvaa hudooduu suudaivaa rikioo iyara yoke-
taayavee kiaa iyara yoketauvaa roosiima ngia ii mminnaa iyauvaa kati ni
muuyauvaara Anutuuqo tunoo: Inna aikioovee. Ni yoketainoo, tiravai.
19Ni Anutuuqo ari yaagueeqa yoketaa ari vookaraivo Yisuu Kirisiinnaki su-
vuaikio vaivakidiri ngii minai ngia ngiingii nuaira variraivaki teekio hama
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ngiiisi vai mminnaiyauvaara fai hama ngia buaakiaaravai. Vaa aikiooma
ngia varaavai. 20 Ti Napoonna Anutuuqaa nnutuuvo tupatupaa ngiau aapu
itaavai nnaasu vakiaivee. Kua kutaa.

Pauruuso nnaagiai tuanaa boo tira kuavai
21Anutuuqaa gioonna kiaapu mmuakiaaya Yisuu Kirisiinnaki variaiyara

ta yaata utida boo kiaunnaivaara iya kiaammiatee. Ni seena aa ni tasipama
variaa aaya ngiiiyara yaata utida boo kiaavai. 22 Mmuakiaa Anutuuqaa
gioonna kiaapu aavaki variaiya ngiiiyara yaata utida boo kiaavai. Anu-
tuuqaa gioonna kiaapu Roomaa vaidi kieetaivaa nnauvaki variaiyaatama
ngiiiyara yaata utida boo kiaavai.

23 Ti Udaanga Yisuu Kirisiiva kati gioonna kiaapuuyara yoketaama yaata
utiraivo ngii tasipama vakiaivee.
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Pauruuso aa yanaa aavaa
Korosii varuuyani reeravai

Hama Pauruusoono Korosii varuu gioonna kiaapuuya tauraa mmayaaya
yoketaivaa kiaa mmuduu iya ausa hanigieeravai. Ivo kati Epesiisadiri varioo
mmoori vareera vaidiiya Korosiira titooduu viravai. Korosii varuu gioonna
kiaapuuya nuuna aakiaiyauvaki unnakua tira vaidi vooyaata nnida ngiari tin-
niiyauvakidiri unnakua aataruuyauvaatama gioonna kiaapuuya kiaammuu-
vaara Pauruusommoori vareera vaidiiya iyasi titeeravai. Pauruuso aa yanaa
aavaa roo itaama unnakua aataru mmooriiyauvaa uuyauvaara ooqoo kiaa
kioo kua kutaa kuaivaa ausa hanigieeraiya kuaivaa iya kiaa mmiravai. Ii
kua kutaa kua ivo unnakua kuaivaa uudarainaraivaara ivo aa yanaa aavaa
reeravaivee.

1 Na Pauruusoono aa kua aavaa kiauko ni seena vaidi voovoono ngiiini
fafaarainoo. Anutuuqoono ari yaata utiivaugiataamanimmataama kiaikiai
na Yisuu Kirisiinna kuaivaa varee nuaira aposoroo vaidivai variaunoo.
Ti seena vaidi Timotiiva ni tasipama varikiai na aa kua aavaa kiauko ni
seena vaidiivo ngiiini fafaarainoo. 2 Ngia ti seena Anutuuqaa gioonna ki-
aapu Korosii variaiya Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee tida hama pikieeraida
yaagueeqama variaiyani na aa yanaa aavaa kiauko fafaara rainoo.
Ti Napoova Anutuuqo kati ngiiiyara yoketaama yaata utuoo ari ausa

nuufaivaa ngii mioo nnaasu variaiveeraivaara ta yaata utuaunnanoo.
Pauruuso yaaku varoo Anutuuqaata
kua yoketaivaa tiravai

3 Ta mmuakiaa suai ngiiiyara yaaku vareera suaiyauvaki ta kua yoke-
taivaa ti Udaanga Yisuu Kirisiinna Koonna Anutuuqaa kiaa mmiaunnavai.
4Ngia YisuuKirisiinnara kutaavaivee kiaa kiadaAnutuuqaa gioonna kiaapu
mmuakiaayara mmuduuya ruaivaa vaa ta rikiaunnavai. Ngia itaama vari-
aivaara ta kuayoketaivaaAnutuuqaakiaammiaunnavai. 5Toosaharakiada
uu suaivaki vaidiiya Yisuunna mmayaaya kua kutaa tuanaivaa varada ngii
giaa ngii muduu rikiada ngia ivaa kaanaivaa varaaraivaara faannairavai.
Ngia ivaara faannaida variaivaara ngia Yisuunnara kutaavaivee kiaa kiada
gioonna kiaapuuyara mmuduuya ruaavai. Ngia ivaara kutaavee kiaa faan-
naira oyaivaaAnutuuqongiiini teeramakiaivoaikioomangiauaapuvainoo.
6 Ngia yeennaivaa hau utu kiaavo uruoo ngioo vioo pinaa kioo iiraivo
vaineemammuakiaa yoosinnaiyauvaki variaiyaAnutuuqaakuayoketaivaa
rikiaavo iiraivo vainnopinaavai vaivai. Ngia toosaharauu suaivakidiri ivaa
roosiimammuaakaraamaAnutuuqo kati ngiiiyara yoketaama yaata utiivaa
ngia kutaa tuanaa ivaa rikiada taavo iiraivo vainno pinaavai vaivai. 7 Ti
tasipama mmoori vareera vaidi ta innara mmuduuya ruaunna Ipaparaaso
Anutuuqaa kua yoketaivaa ngii giaa ngii muduu rikieeravai. Ivoono Yisuu
Kirisiinna mmooriivaa tiiyara yaagueeqararama kioo iinno varioo hama
pikiaivai. 8 Mmannasa Yoketaivo mmuduuya rira aataruuvaa ngii muu-
vaara ivoono ti kiaa ti mmivaivee.

9 Ngia itaama variaa mmayaayaivaa ta rikiaunna suaivaki ngia itaama
variaivaara ta mmannammanna ngiiiyara yaaku varada variaunnanoo.
Anutuuqo ari yaata utiraivaa kooyaa ngii giaa ngii minai ngia arinaima riki-
aateeraivaara ta ngiiiyara yaaku varaunnanoo. Mmannasa Yoketaivo ngii
tasipanai ngia arinaima teeda rikiada tinni yoketaivaa varada yoketaama
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variateeraivaara ta ngiiiyara yaaku varaunnanoo. 10Fai ngia itaama varida
Udaanga Yisuu Kirisiiva yaata utira mmooriivaa ngia aikiooma iikio too
ivo ivaa too ngiiiyara sirigakiaiveeraivaara ngiamakemakee itaamannaasu
iikiateeraivaara ta ngiiiyara yaaku varaunnanoo. Fai ngia itaama varida
mmannammannammoori yoketaivaa iikiokio kaanaivo vainai ngia Anutu-
uqo yaata utiraivaugiataama varia rada vidada arinaima teeda rikiaaravai.
11Anutuuqaa ari yaagueeqa ari vookaraivo ngiau aapuuvakidiri tiivaa ngii
minai teeda ngia yaagueeqama nnaasu variateeraivaara ta ngiiiyara yaaku
varaunnanoo. Mmuaararai mmoori maisaivo ngiiisi nninai teeda riki-
adaata ngia mmannammanna yaagueeqama kiada variateeraivaara ivo ari
yaagueeqaivaa ngii miaiveeraivaara ta ngiiiyara yaaku varaunnanoo. 12 Ti
Napoova Anutuuqo ari gioonna kiaapu mmeekiaivaki variaiyani teerama
kiai yoosinnaivaki ivo ngii safuunai ngieetama variateeraivaara vaa ivo
ee-oo kiaa kiaivaara innara kua yoketaivaa tida sirigakiatee. Ta ivaara
ngiiiyara yaaku varaunnanoo. 13Vaa ivo upisiivaa yaagueeqaivakidiri ti utu
raririima kioo kati naatau ari Mmaapu tuanaa innara mmuduuya riraivo
variivau ti yapaivaivee. 14Mminnamminnaa maisaiyauvo ti utiivaa ivo ari
Mmaapuuvaa kiauvaadiri ivaa ruga kiaikiai ta kati mmamma dummukiara
variaunnavai.

Yisuuva varuuvaaraata iva uummooriivaaraatama
Pauruuso tiravai

15 Anutuuqo haumaki variivaa Yisuu Kirisiivaano ivo variivaa kooyaa ti
vitaivai. Anutuuqo hama ngiau mmataivaa uu suaivaki vaa ari Mmaapu-
uvo Yisuuva inna tasipama tauraa variravai. Tauraa tuanaa ivo varioo
mmuakiaa mminnaiyauvo ngiauvakiaata mmataivaunnaatama varuu vau
mminnaiyauvaa iima kiooyauvaa yaatareeravai. 16 Anutuuqo iyauvaa uu
suaivaki Yisuuvaatama mmuaavau varida Anutuuqo Yisuunna tuduu iira-
vai. Gioonna kiaapuuya teera mminnaiyauvaata hama iya teera mmin-
naiyauvaatama iiravai. Hama teera mminnaa aangeraiyaatama iya kiee-
taiyaata iya uru nnaakaraiyaatama iiravai. Anutuuqo mmuakiaa mmin-
naayauvai Yisuuvaatama iima kiooyauvaa Yisuunnani yapa kieeravai.
17Hamammuakiaamminnaatau suaivaki Yisuuvavariravai. Fai hamaYisu-
uvaataino mmuakiaa mminnaiyauvo raubiriinaravai. Yisuuva hara kioo
variivaara mmuakiaa mminnaayauvai Anutuuqo ngiari mmaataiyauvunu
yapakiaiyauvovaivai. 18Anutuuqaa gioonnakiaapuvaaausahanigieeraiya
Yisuunna yuku yaaku mmamma mmuyai mmuakiaavai roosiima variaavo
ivo kieetaivaa roosiima varinoo. Kieetaivo hama vaitiri. Hama mmamma
mmuakiaavai korootirivee. Yisuuva variivaara vaa ausa hanigieeraiya
yoketaama variaavai. Ivo Anutuuqaa Mmaapuvoono mmuakiaa mmin-
naayauvai yaatara kioo tauraa variaiveeraivaara Anutuuqo inna tuduu
putuuvakidiri diitoo kieetavai variravai. 19 Anutuuqaa yaata tinniivo in-
naki vakiaiveeraivaara Anutuuqo ari yaata utuuvaugiataama uuduu innaki
suvuairavai. 20Gioonna kiaapu mmatayaiya Yisuunnakinaadiri ariisi ngia-
teeraivaara Anutuuqo yaata utuoo itaama iiravai. Ari Mmaapuuvo yatari
sagaivau putuuvaara Anutuuqo tuduu gioonna kiaapuuya inna tasipama
mmuaavau variaara aataruuvo kooyaa vairavai. Ivo itaama iima kioovaara
mmuakiaa mminnaiyauvo ngiauvakiaata mmataivaunnaatama varii vai
mminnaiyauvo innasi vira aataruuvo kooyaa vainoo.

21 Ngia tauraa maisa yaataivaa utida mmoori maisaiyauvaa iida Anu-
tuuqaa nnammutuaaya inna ngieera variravai. 22 Aanna makee inna
Mmaapuuvo putuuvaara Anutuuqo ngiiiyara ni seena tuanaayavee tiivai.
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Ngia numa inna tasipama mmuaavau yoketaa tuanaaya varikio hama
mminnamminnaa maisaiyauvo ngiiiki vainai sa gioonna kiaapuuya ngii-
iyara maisa kua kiateeraivaara Anutuuqo ngiiiyara ni seena tuanaayavee
tiivai. 23 Ngia itaama ngii variatainai mmannammanna Yisuunnara ku-
taavaivee tida ivo vuutayaa dira yaagueeqa kuabaivaa roosiima diivaayaa
dida vaida sa pikieeraida yaagueeqama nnaasu variatee. Ngia tauraa Yisu-
unna mmayaaya yoketaivaa rikiada yoketaama variaaraivaara faannaida
variaaneemavarida ngii iinno taanara iivaara samuaraagakiatee. Yaaguee-
qama nnaasu variatee. Na Pauruuso ii mmayaaya yoketaa ivaara mmoori
vareera vaidivai variaunoo. Ii mmayaaya yoketaa ivaa vaa vaidi vooyaano
mmuakiaa gioonna kiaapummatayaa variaiya kiaammi kieeravai.

Pauruuso vaa ausa hanigieeraiyara

mmoori vareeravai
24Na ngiiiyaraata ngiari voopinnaiyaraatama mmamma nniitareeraivaa

varauvaara na rikiauko ni yoketainoo. Yisuu Kirisiiva ari yuku yaaku
mmammammuyai roosii kiaa gioonna kiaapu vaa ausa hanigia kiada varu-
uyara mmamma nniitaroovaa vareeravai. Varoovo homo tiiki vaivaa na
innanikaraamammammanniitareeraivaa vareenana fai taika kiaanaravai.
25 Na gioonna kiaapu vaa ausa hanigieeraiyara mmoori varaanaraivaara
vaa Anutuuqo ariinoo nimmataama kiaikiai na innammoori vareera vaidi-
vai variaunoo. Na Anutuuqaa mmayaaya mmuakiaayauvai ngii giaa ngii
miaiveeraivaara ngiiiyaroo tioo ni mmataama kieeravai. 26Ari mmayaaya
oyaivaa ivo nnaaru varia rada nnuuyara hataumaki iiravai. Aanna makee
ari gioonna kiaapuuyani kooyaa kiaa kookieema kiaivai. 27 Ii kua ivo Anutu-
uqaa ariiki vairavai. Yoketayoketaa kua hatauma kiaivommuakiaa gioonna
kiaapuuyani teerama kioovaa ivo ngiari voopinnaiyaraatama kooyaa kiaa
kookieema kiaanaravaivee tuuvoonno aanna makee kooyaa vainoo. Ii kua
ivaa ivo hatauma kioo kuaivoonno inna Yisuu Kirisiiva ngiiiki varinoo. Ii
kua ivaa oyaivo ataama vainoo. Fai ngia yapooma Anutuuqaa tasipama
yoketaama ari vookaraama variaaravai. 28 Ivaaraida ta Yisuu Kirisiinnara
kooyaa gioonna kiaapuuya kiaa mmiaunnanoo. Iya haruruaarainnoo kiaa
kiada ta titi tinni safuuma vaivaudiri iya ooqoo kiaa kiada yoketaa aataruu-
vaa iya kiaa mmiaunnanoo. Yisuu Kirisiiva gioonna kiaapu mmuakiaayaki
mmuaavai mmuaavai varinai iya inna aataruuvaa iida rapisiima teekiai
ta iya vita Anutuuqaa avuuvau safuuma yapaaraivaara ta iya kiaa mmi-
aunnanoo. 29 Ii mmoori ivaa kaanaivo vakiaiveera na yaagueeqararama
kiee iikiaunoo. Yisuu Kirisiiva yaagueeqa ari vookaraivaa ti mmiivo ni
aakiaivaki vaivaaraina na yaagueeqararama kiee iikiaunoo.

2
1Na ngiiiyaraatama gioonna kiaapu Rautikiaa variaiyaraatama hama ni

tinniivaa teera gioonna kiaapuuyaraatama pinaama boo tiee yaagueeqama
mmoori varauvaara na ngii giaa ngii minaravee. 2Ngieeta iyaatamamman-
nammanna mmuaa ausa tinni yoketaivaa tasipama varida mmuaavau-
giataama mmuduuya rida Anutuuqaa kuaivaa arinaima rikiada yaaguee-
qama ivaara kutaavaivee kiaa kiada Anutuuqo hatauma kioo kuaivaatama
tuqinnama rikiaateeraivaara na pinaa mmoorivai varauvai. Anutuuqo
hatauma kioo kuaivaa oyaivo Yisuu Kirisiivavee. 3 Anutuuqaa tinni
yaatayaavaukuayoketaiyauvo ramuunnaamakioovauyauvaaYisuuKirisi-
ivaano hatuaa kioo kooyaa ti vitaikiai ta taunnavai.
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4Sa gioonna kiaapu voovoono ngii unnakua kiaa kioo nnammari kuaivaa
ngiiiki yapanai ngia itaida ivaa rikiaa rada iivoora na ii kua ivaa ngii giaa
ngii miaunoo. 5 Na hama ngii tasipama hara kiee variaunoo. Na ngieera
variauko ni yaata utiraivo ngiiiyara nnaasu vaikiai variaunoo. Ngia Yisuu
Kirisiinnara kutaavaivee kiaa kiada mmuaa tinni mmuaa yaatavai varada
yaagueeqama hara kiada variaivaara na sirigakiaunoo.

Ta Yisuunna tasipama varida yoketaama variraivaa varaunnavai
6NgiaYisuuKirisiinnavaraavo too ivongiiUdaangavai varinoo. Ngia inna

varaivaara ivo ngiiiki varinai ngia yoketaama hara kiada variatee. 7 Ngia
yatariivo yaagueeqama diivaa roosiima Yisuu Kirisiinnara yaagueeqakia-
tee. Yaagueeqa kuabaivau nnau kaanaivaa heeka kiaaneema ngia Yisuun-
nara kutaavaivee kiaivo itaama pinaavai vainno yaagueeqavai vakiaivee.
Ipaparaasovaa ii kua ivaangii giaangiimuduungia rikieeravai. Ngia itaama
iidammannammanna Anutuuqaara kua yoketaivaa kiatee.

8 Vaidi voovoono ari tinniivaudiri mmanna kuaivaa ngii unnakua un-
nakua tinai ngia inna mmemmaana vivoora tuqinnama taatee. Ii kua ivo
hama Yisuu Kirisiinnasidiri nnii kuavai. Mmanna vaidi mmatayaiyakidiri
nnii kuavai. Iyammatayaadiaa saaka sifaamoomeera iiraaataruuyauvaara
yaata utida kiaa kuayauvai. 9Anutuuqaa yaata tinni yoketaammuakiaayau-
vai Yisuu Kirisiinna mmammaivaki suvuainno vaivai. 10 Yisuu Kirisiiva
ngiiiki variivaara Anutuuqaa yaata tinniivo ngiiikiaatama suvuaikiai ngia
yoketaamaharakiadavariaanoo. Mmatayaavariaakieetaiyaatangiauaapu
variaa kieetaiyaatama mmagia maisaiyaata moomee sakuaiyaatama vaa
Yisuu Kirisiivaano iya yaatara kioo kieetavai varivai.

11 Yisuu Kirisiiva ngiiiki variivaara vaidiiya ngiari mmammaiyauvaa ha-
tokaaneemahama ivongiimmammaiyauvaahatokaivai. Mminnamminnaa
maisaiyauvoono ngii mmammaiyauvaa yeena roosiima faungama utiivaa
ivoono hatoka kiaikiai ngia mmamma dummukiara yoketaama variaavai.
12Ngia nnoori vareera suaivaki vaidi putiraivommata nnauvaki virayaama
ngia Yisuu Kirisiinna tasipama kuaavai. Anutuuqo Yisuunna tuduu di-
itoneema nnoori vareera suaivaki ivo ngii tikiai ngieetama diitaavai. Ngia
diitada eenanaa mmamma iira aataru mminnamminnaa maisa mmuaki-
aayauvai pikiada karaasaya diitada variaavai. Anutuuqo ari yaaguee-
qaivaadiri aikiooma Yisuunna tuduu diitoovaara ngia kutaavaivee ki-
aivaara karaasaya diitada variaavai. 13Ngia tauraa varuu suaivaki ngiingii
mminnamminnaamaisaiyauvo vauduungiengie voopinnaaya varidahama
Anutuuqaara yaatautida innammaanna tuuaataruuvaauuvaarangia vaidi
putiraiya roosiima variravai. Itaama vaikio aanna makee Anutuuqo tikiai
ngia Yisuu Kirisiiva putuuvakidiri diitoovaanikaraama ngieetaata diitada
karaasaya inna tasipama hara kiada variaanoo. Anutuuqoono ti mmin-
namminnaa maisa mmuakiaayauvai ruga kiaikiai ta diitada karaasaya
variaunnavai. 14 Gioonna kiaapuuya kua mmaanna tuu aataruuyauvaa
iya koonnama uuvaara kua pinaivo iyaki vainno iya mmuaararoovaa vaa
Anutuuqoono ruga taika kieeravai. Iya koonnama uuvaa irisaivo vau-
vaa ivo ruga taika kiaanaraivaara tuduu Yisuuva yatari sagaivau putuduu
ruga kieeravai. 15Mmuakiaa moomee sakuaiyaata mmagia maisaiyaatama
yaatarada tauraa varuuya Yisuuva yatari sagaivau putuu suaivaki ivoono
mmuakiaaya yaatara kiooduu nnaagiai variravai. Rapiraivaa yaatara kiada
kua aayanna tirayaama Yisuuva mmuakiaaya avuuvau iya yaatara kioo
ngioo kua aayanna tiravai.
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16 Ivaara vaidi voovoono ari tinniivaudiri vo aataru vo aataruuyau-
vaara tinai rikiada sa inna kuaivaa rikiaatee. Ivo yeenna nneeraivaaraata
nnoori nneeraivaaraatama ngia kati variateera suaivaaraatama ngii tinai
rikiada sa inna kuaivaa rikiaatee. Kuraaga karaasaivo nninai nuunakia-
teeraivaaraatama tauraanaa vaidiiya kati varuu suaivaaraatama ngii tinai
rikiada sa inna kuaivaa rikiaatee. 17 Ii aataru iyauvo mmanna mmataira
aataruyauvai vaivai. Fai yapooma kaanaiyauvo nninaraivaara ti vitaivai.
Kaanaa tuanaivo inna Yisuu Kirisiivavee. 18 Gioonna kiaapu voovoono
inna avu tinniivo hanigiano ari vookaraiyauvaa too tinara: Ngia mmanna
vaidiyavee. Vaa neenoo ngii yaataraunoo, tiivaara sa ngii ausaiyauvo
mmuaararakiaivee. Ivo itaama taivaara ngii tinara: Ngia adida varida
aangeraiyara mmuduuya ruatee, tiivaa sa rikiaatee. Itaa kua tii gioonna
kiaapu ivo ari tinniyaadiri ariinoo ari mmammaivaara yaata utuoo un-
nakua itaa kua tiivo kuminayaa ari mannaka tiivai. 19 Ivo itaa kua tiivo
Yisuu Kirisiiva ti kieetavai variivaara vaa vueennama kiaivai. Vaidi voovai
mmuyaiyauvaa ataiyauvaki nninnuunaiyauvo saangama kiaikio yokeenno
varikio mmuyaiyauvootama rayota roo vioo pinaavai vaivai. Kieetaivo
vaivaara vaidiivo yokeenno rayotoo pinaavai varivai. Itaama vaivaa roosi-
ima ausa hanigieera gioonna kiaapuuyaki ti kieeta Yisuuva varikio Anutu-
uqo ari yaata utiivaugiataama tikiai yokeeda pinaaya variaavai.

Ta vaidi putiraiya roosiima putida kava diitada
karaasaya variaunnanoo

20 Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee kiaa suaivaki saaka sifaa moomeeyara
iira aataruuyauvo hama kava ngii puaisakama utivai. Vaidi putiraiya
roosiimavaangia ivaaraputuaavai. Itaamavaikiaingiaaaniira iimmatayaa
diaa aataru iyauvaara mmuduuya ruaannee? Vo aataru vo aataruuyauvo
vaivaara ngia aaniira iyauvaara rikiada vaida iikiaavainnee? 21 Vo aataru
voovai vainno tinoo: Sa aayauvaa utida nnaatee, tikio vo aataru voovai
vainno tinoo: Sa iyauvaa nneeda taatee, tikio vo aataru voovai vainno tinoo:
Sa ii mminnaa iyauvaa utuatee, tiivai. 22 Ita itai mminnaa iyauvaa vaidiiya
iima kiaavo taikeeraiyauvovee. Ii kua aataru iyauvaa vaidiiya ngiari tin-
niiyauvunudiri kiaa kiada ngii giaa ngii miaayauvaivee. 23 Vaidi ii aataru
iyauvaa iikiaiyaano aangeraiyara ngiari ausaiyauvaa mmiateera yaaguee-
qama tida adida variaaraivaara unnakua kiaa iida ngiarimmammaiyauvaa
ruputida variaavai. Iya itaama iikiaivaara ngia iya teeda kiaanoo: Tinni
pinaa varaa vaidiyavee, kiaavai. Kati mmanna vaidiyaano unnakua kiaa
itaama iikiaanoo. Iya itaama iida hama yopeema ngiari mmamma iira
aataruuyauvaara haitatuukiaavai.

3
1 Anutuuqo ngii tikiai vaa ngia diitada karaasaya Yisuu Kirisiinna tasi-

pama variaavai. Ivaara ngiau aapu vai mminnaa yoketaiyauvaarammudu-
uya rida mmoori varaatee. Ngiau aapu ivaki Yisuu Kirisiiva Anutuuqaa
yaaku yaadudainningiaa ari mmaata yoketaivau hara kioo varivai. 2 Ivaki
vai mminnaiyauvaarammannammanna yaata utidammuduuya ruatee. Sa
aa mmata aavau diaa mminnamminnaiyauvaara yaata utida mmuduuya
ruatee. 3 Vaidi putiraiya roosiima mmatayaa diaa mminnaiyauvaara ngii
aakiaiyauvo vaa putivai. Vaa YisuuKirisiiva ngiiiki varikiai ngia Anutuuqaa
tasipama variaavo ngii varira tuanaivo hataumaki vaivai. 4 Yisuu Kirisiiva
ngiiiki varikiai ngia variaiya ngiau aapuuvakidiri ivo tiira suaivaki ngiee-
tama vida inna tasipama yoosinna yoketaa ari vookaraivaki variaaravai.
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Eenanaammamma iira aataruuyauvaa pikiada karaasaya variatee
5Ngia itaama variaivaara ngii aakiaiyauvaki mmatayaa diaa mmuakiaa

aataruyauvai ngii iikiatairaiyauvaa ngiengieenoo ruputu kikio vaidi puti-
raiya roosiima vakiaivee. Ii aataru iyauvo ataama vainoo. Sabi nu-
aira aataruuvoota maisama yaata utiraivootama avuuvaa taikio ausaivo
diitaikio varaataira aataruuvootama ari mmammaivaara inna varaataira
maisa aataruuvootama vaidi voovai mminnaivaa taikio inna varaataira
aataruuvootama vainoo. Ii nnaagiai aataru ivo unnakua anutuuvaara
mmuduuya rira aataruuvaa roosiivai. 6 Ii aataru iyauvaa iida varida Anutu-
uqaa kuaivaa rikiadaata yaatareeraiya fai Anutuuqo tinai irisai maisaivaa
varaaravai. 7 Ngia nnaaru itaama iida varida varuu suaivaki ii aataru
iyauvoono ngii puaisa utiravai.

8 Ngii aakiaiyauvaki ngii iikiataira aataru vooyauvai ruputu kikio vaidi
putiraiya roosiima vakiaivee. Ii aataru iyauvo ataama vainoo. Nnanna-
teera aataruuvoota buaaru tira aataruuvootama ngiingii seenaiya mmoori
maisaivaa iikiaara yaata utiraivootama seena vaidiivaayaadiri koonnama
yaata utuoo unnakua tiraivootama vainoo. Ii aataru iyauvaa eeyaara
pikiaatee. Ngii seenaiyara kua maisaivaa tida kuaaru tira aataruuvaatama
pikiaatee. 9-10 Sa ngiingiiiki ngiingiiiki unnakua kiatee. Vaa ngia eenanaa
mmammaivaara iira aataruuyauvaa pikiada karaasaya variaivaara sa ngi-
ingiiiki ngiingiiiki unnakua kiatee. Ngia Anutuuqaara arinaima rikiaa-
teeraivaara ivo ngii iima kioovoono ii karaasa varira ivaammannammanna
ngiiiki yapoo varinoo. Ii karaasa varira ivo ariinikaraama variraivaa ivo
mmannammanna ngiiiki yapoo varinoo. 11 Ivo itaama iinno varii ivaara
ngia tauraa Ereengaiya voovau variaani Yutayaiya voovau varida ngiengie
vookaraama iikiaa aataru ivo inna hama aataruvai. Ngia mmamma ha-
tokeeraiya voovau variaani hama mmamma hatokeeraiya voovau varida
ngiengie vookaraama iikiaa aataru ivo inna hama aataruvai. Ngia voo-
yara kiaanoo: Hama ivo Ereengaa vaidivai. Ivo ari voopinnaa kumimaka
vaidivaivee, kiaa ivo inna hama aataruvai. Ngia vooya kiaanoo: Ta sikaun-
naadiri yookaama kiada viteeraiyavee, kiaani vooya kiaanoo: Ta kati titi
yaatautiraivaugiataamanookiaunnayavee, kiaakiada iikiaaaataru ivo inna
hama aataruvai. Yisuu Kirisiivammuakiaa gioonna kiaapu itaama variaiya
aakiaiyauvaki hara kioo variivaara ii aataru iyauvo hama aataruuyauvai.
Yisuu Kirisiiva iivo inna aataru tuanaavai.

12 Ngia Anutuuqaa gioonna kiaapuyavee. Ivoono ngiiiyara mmuduuya
ruoo ariiniee kiaa ngii mmataama kieeravai. Ivaara ngia ngii seenaiyara
boo tida iyara tuqinnada tirooma adida varida yamayamaa kua iyaata tida
maisammooriivaangii tikiai iikiai rikiadaatayaagueeqamavariatee. 13Ngia
teekiai ngii seenaiya datadataama varikiai teedaata iyara mmuduuya rua-
tee. Ngiiikidiri voovoonovoovaarakoonnama iino too sa ivo ivaarapinaama
yaata utuoo airi kua airi kua kiaivee. Ivo ivaara ari ausa mmuduuyaivaa
innammiaivee. Udaanga Anutuuqo ngiimminnamminnaamaisaiyauvaara
hama yaata utirainno ruga kiaivaa roosiima ngieeta ngiingii mminnam-
minnaa maisaiyauvaara sa yaata utiraida ngiingii ausa mmuduuyaiyauvaa
ngiingii mmi ngiingii mmiikiatee. 14 Ii aataru mmuakiaa iyauvaa iida
ngiingii seenaiyara mmuduuya ruatee. Mmuakiaa mmoori aataru ngia
iikiaa idaa oyaivo mmuduuya riraivovee. Fai ngia itaama iidaida aikiooma
mmuaavau variaaravaivee.

15Kii Yisuu Kirisiinna ausa nuufaivo mmannammanna ngiiiki vakiaivee.
Ii aataru ivaa iida mmuaavau nuunama yoketaama variateeraivaara Anu-
tuuqo ngii mmataama kieeravai. Ngia itaama iyauvaa iida Anutuuqaara
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kua yoketaivaa kiatee. 16 Kii Yisuu Kirisiinna kua mmayaaya yoketaa
ari vookaraiyauvo ngii aakiaiyauvaki vakiaivee. Vaidiiya tinni pinaa va-
reeraiya roosiima ngia Yisuu Kirisiinna kua mmayaayaivaa ngiingii kiaa
mmi ngiingii kiaa mmiida variatee. Itaama vaino ngii ausaiyauvaki Anutu-
uqaara ngii yoketainai innara kuaru kiatee. 17Mmuakiaa mmoori aataru-
uvaa iida mmuakiaa kuavai tida Udaanga Yisuu Kirisiiva variivaara yaata
utida iikiatee. Yisuu Kirisiiva ngiiiki variivaara ti Napoonna Anutuuqaata
kua yoketaivaa tida varida itaama iikiatee.

Ngia karaasa aataruuvau variaiya ngiengie variaaraivaara
tuqinnama rikiaatee

18 Ngia gioonnaiya ngiingii vaatiiya kuaiyauvaa rikiada iikiatee. Ngia
Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee kiaivaara itaama iikiatee.

19 Ngia vaidiiya ngiingii nnaataiyara mmuduuya ruatee. Sa ngii au-
saiyauvo iyaramaisainai yaagueeqa kua tidamaisayavee kiatee.

20Ngia nnaakaraiya mmuakiaa mmoori aataruuyauvaara ngiingii kaano
kooya avaiyauvaa tuqinnama rikiada iikiatee. Ngia itaama iikiaivaara
Udaanga Anutuuqo ngiiiyara inna yoketainoo.

21 Ngia kaano kooya ngii nnaakaraiya yoketai aataruuyauvaa iikiaara
iikiai sa iyauvaara iya ooqoo kiatee. Ngia itaikiokio iya ausaiyauvo
mmuaararaanarainnoo kiaa pikiaatee.

22 Ngia gioonna kiaapu sikaunnaadiri yookaama kiada viteeraiya
mmuakiaa mmoori aataruuyauvaara ngii haitatuuraiya kuaiyauvaa
tuqinnamarikiada iikiatee. Iyangiiiyarayoketaayaveekiateeraivaara sa iya
ngii teera suaiyauvaki nnaasu iya mmooriiyauvaa iikiatee. Ngia Udaanga
Anutuuqaa kuaivaa rikiada inna mmemmaana kuaivaara mmuakiaa
suaivaki katiaata iyammooriiyauvaa iikiatee. 23Ngiammuakiaammoorivai
vareera suaivaki ngia ataa kua kiatee: Ta hama mmanna vaidivai mmoori
varaunnanoo. Ta Udaanga Anutuuqaa mmoorivai varaunnanoo, kiaa
kiada yaagueeqararama kiada mmooriivaa varaatee. 24Vaa ngia rikiaavai.
Anutuuqo irisai yoketaiyauvaa ari gioonna kiaapuuyani yapa kiaiyauvaa
fai ngii minai ngia varaaravai. Udaanga Yisuu Kirisiiva ngii haitatuura
tuanaivaa mmoorivaida ngia varaanoo. 25 Anutuuqo mmuakiaa gioonna
kiaapuuyammuaikaraamasafuuma irisaiyauvaa iyamminaraivaara fai ivo
koonnama variivaa ari koonnama iivaugiataama irisai maisaivaa safuuma
ari mminaravai.

4
1 Ngia ngiingii mmoori vareeraiya haitatuuraiyaso, ngiengie sikaun-

naadiri yookaama kiada viteera gioonna kiaapuuyara tuqinnama haitatu-
uda ngiari mmoori varaivaugiataama safuuma irisaiyauvaa mmiatee. Sa
koonnama mmiatee. Vaa ngia rikiaavai. Ngiiita ngii haitatuuraivo ngiau
aapu varivai.

Yaagueeqama yaaku varada safuuma variatee
2Mmannammanna yaaku vareera aataruuvaa puaisa utida yaaku varada

varida sa ngii yaata utiraiyauvo voodaa vinai yaaku varaatee. Itaama
iida Anutuuqaata kua yoketaivaa kiatee. 3 Ngia itaama iikiavaugiataa
tiiyaraatama yaaku varaatee. Ta mmayaaya yoketaivaa gioonna kiaapu-
uya kiaa mmiaara aataruuvaa Anutuuqo kooyaa ti vitaakiaiveeraivaara
tiiyaraatama yaaku varaatee. Ii mmayaaya ivo inna Yisuu Kirisiinnara
vai mmayaayaivo hatauma kioo vaivaa ta gioonna kiaapuuya kiaa mmi-
aaraivaara tiiyaraatama yaaku varaatee. Na ii mmayaaya ivaa iya kiaa
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mmiauvaara oovi nnauvaki hara kiee variaunoo. 4 Na ii mmayaaya ivaa
kooyaa iya kiaa mminaraivaara niiyara yaaku varaatee. Kooyaa iya kiaa
mmiraivo inna ni mmoorivai.

5 Ngia ausa hanigieeraiya hama ausa hanigieeraiya avuuyauvunu ngi-
ingii variraivaara tuqinnama haitatuuda tinni ruaiya roosiima variatee.
Itaama varida iya tasipama iida teekiai iya Anutuuqaa mmayaayaivaa
rikiaara iikiai makee tii kiaa mmiatee. 6 Gioonna kiaapu voovoono ngii
yaparainai rikiada ngia inna sai kiaara kuaivo yoketaavai nnaasu vaki-
aiveeraivaara yorokuuvaa yeennaivaki haata kiada nnaavo yoketairaivaa
roosiimammuakiaa suai ngia kua kiaivo yoketaavai nnaasu vakiaivee.

Ngii seenaiya ngiiiyara yaata utuaavai
7 Ti seena vaidi Tukikiinna ta innara mmuduuya ruaunnaivo ti tasi-

pama Udaanga Anutuuqaammoori vareera vaidivai yaagueeqamammoori
varaivai. Hama ivo pikiaivai. Fai ivoono na iikiau mmayaayaivaa ngii
giaa ngii minaravai. 8 Ta mmuakiaa aavaki variaunnaiya yoketaama vari-
aunnaivaara fai ivo ngii giaa ngii minai rikiada ngia sirigakiateeraivaara
na inna titano ngiiisi kuanaravai. 9 Ngii mmuaa yoosinnaa vaidi voovai
nnutuuvo Onesimuuso fai inna tasipama kuanaravai. Ivo yaagueeqama
mmoori vareera vaidivai varikiai ta innara mmuduuya ruaunnavai. Fai
ivaitanaano aavaki ta datadataama variaunnammayaayaivaa ngii giaa ngii
miaaravai.

10 Vaidi voovai nnutuuvo Arisarakaava ni tasipama oovi nnauvaki hara
kioo variivo ngiiiyara ivoota yaata utuoo boo tiivai. Panapaasaa kataivo
Marakaavaata ngiiiyara yaata utuoo boo tiivai. Fai ivo ngiiisi vinai ngia in-
nara tuqinnaateeraivaara vaa nammuaanaa ngii giaa ngii miauvai. 11Vaidi
voovai nnutuuvo Yisuuva vuai nnutuuvo Yusutuuva ivootama ngiiiyara
yaata utuoo boo tiivai. Ii taaravooma vaidi ido Yutayaa vaidiya vaa ngiari
aataru tauraivaa pikiada Anutuuqo gioonna kiaapuuyara dira mmooriivaa
varaavai. Yutayaiyakidiri aa vaidi taaravooma aado nnaasu ni tasipama
tumugia kiadammooriivaa varada yaagueeqama variaavai.

12 Ngii nuunairaivakinnaa vaidi voovai nnutuuvo Ipaparaaso ivootama
ngiiiyara yaata utuoo boo tiivai. Ivo Yisuu Kirisiinnammoori vareera vaidi-
vai. Ivo makemakee ngiiiyara pinaama yaaku varaivai. Anutuuqaa yaata
utiraivaugiataama ngia mmooriivaa varada iidada koovayaida yaaguee-
qama nnaasu hara kiada varida inna aataruuvaara kutaavaivee kiaa ki-
ada variateeraivaara ivo ngiiiyara yaaku varaivai. 13 Ivo ngiiiyaraatama
Rautikiaa variaa gioonna kiaapuuyaraatama Hiraporoo variaa gioonna ki-
aapuuyaraatama pinaa mmoorivai varaivaa vaa na tauvai. 14 Ti mmudu-
uya ruai vaidi voovai Rukaaso nniitareeraiya tuqinneeraivoono ivootama
ngiiiyara yaata utuoo boo tiivai. Vaidi voovai nnutuuvo Dimaaso ivootama
ngiiiyara yaata utuoo boo tiivai.

15Ti seenavaaausahanigieera gioonnakiaapuRautikiaavariaiyaraatama
gioonnaivaa nnutuuvo Nibaannaraatama inna nnauvaki Anutuuqaara nu-
unakiaiyaraatama na yaata utuee iyara boo kiau kuaivaa kiaa mmiatee.
16Ngia aa yanaa aavaa yaarummua taika kiada vaa ausahanigieera gioonna
kiaapu Rautikiaa variaiyammikiai yaaruatee. Iyaano ngiariisi vai yanaivaa
ngiimikiai ngia ivaatamayaaruatee. 17Vaidi Arikipiinnakiaammidakiatee:
Udaanga Anutuuqo mmooriivaa i mmiivaa yaagueeqama iinnanna taika
kiaaneera inna kiaammiatee.

18 Aa nnaagiai na neneenoo fafaara kiau aavaa taatee. Na Pauruu-
soovaano ngiiiyara yaata utuee boo kiaunoo. Na oovi nnauvaki variauvaara
sa taunniraida ivaara yaata utuatee.
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Anutuuqo kati gioonna kiaapuuyara yoketaama yaata utiraivo ngii tasi-
pama vakiaivee.
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Pauruusoono aa tauraa yanaa aavaa
Tesoronikii varuuyani reeravai

Pauruuso Piripii pikioo numa Tesoronikii varioo mmayaaya yoketaivaa
gioonna kiaapuuya kiaammuduu iya ausa hanigieeravai. Itaama uummoori-
ivaara Yutayaa vooyamaisa kua tida Pauruusaa tunoo: Aavaki pikiee kuanee,
tiravai. Iya Pauruuso uu mmooriivaara tunoo: Teenoo itaama iikiataavai
a iikiannanoo, kiaa kiada inna titeeravai. Ngiari voopinnaiya Yutayaiya
uu aataruuvaara iya iikiatauduu Pauruuso mmayaaya yoketaivaa iya kiaa
mmuduu ausa hanigiada yoketaama varuuvaara iya Pauruusaara nnanna-
teeda innara ooqoo tiravai. Nnaagiai PauruusoKoridii varuduu Timotiivaano
Tesoronikii varuu gioonna kiaapu vaa ausa hanigiooyara inna kiaa mmuduu
rikioo ivo aa tauraa yanaa aavaa iyani reeravai. Yoketaama tirooma varida
Yisuu Kirisiiva tiinaraivaara faannaida variateeraivaara ivo yamayamaa
kuaiyauvaa iyani reeravaivee.

Pauruusoono aa tauraa yanaa aavaa Tesoronikii varuuyani reeravai
1 Gioonna kiaapu vaa ausa hanigiada Tesoronikii variaiyaso, na Pauru-

usoono aa yanaa aavaa ngiiini fafaarakiaunoo. Siraasooya Timotiiya ni
tasipama variaani na aa yanaa aavaa ngiiini fafaarakiaunoo. Vaa ngia ausa
hanigiaiya ti Napoonna Anutuuqaa gioonna kiaapuya varida ti Udaanga
Yisuu Kirisiinna tasipama variaanoo.
Anutuuqo kati ngiiiyara yoketaama yaata utuoo ari ausa nuufaivaa ngii

mioo nnaasu variaiveeraivaara ta yaata utuaunnanoo.

Tesoronikiiya Anutuuqaara kutaavaivee kiaa kiada

yoketaama variravai
2 Ta yaaku vareera suaivaki ta Anutuuqaata makemakee ngiiiyara kua

tida tupatupaa mmuakiaa suai ngiiiyara kua yoketaivaa kiaunnavai. 3Ngia
Yisuunnarakutaavaiveekiaivaaraidangia innammooriivaayoketaama iiki-
aanoo. Ngia ngii seena gioonna kiaapuuyara mmuduuya ruaivaaraida ngia
yaagueeqamammoori yoketaivaa iikiaanoo. Ngia ti UdaangaYisuuKirisiiva
fai kutaa tiinaravee kiaivaaraida mmannammanna yaagueeqama kiada
faannakiaanoo. Ngia itaama variaivaara ta yaata utida ti Napoonna Anu-
tuuqaata makemakee kua kiaunnavai. 4Ni seenayaso, vaa ta rikiaunnavai.
Anutuuqo ngiiiyara mmuduuya ruoo ari gioonna kiaapu tuanaaya ariiniee
kiaa ngii mmataama kiaivai. 5 Hama ta tetenaidiri yaata utida mmanna
kuavai ngii giaa ngii miravai. Anutuuqaasidiri inna yaagueeqaivoota inna
Mmannasa Yoketaivootama ti tasipooduu tammayaaya yoketaivaa ngii giaa
ngii miaannaduu ngia rikieeravai. Ta ivaara yaagueeqama kiaannanoo:
Kutaavaivee, kiaa kiada ngii giaa ngii miaannaduu ngia rikieeravai. Ta ngii
tasipama variaanna suaivaki ta ngiiiyara yaata utida iikiaanna aataruuvaa
vaa ngia teeravai. 6 Teeda ta uunaquuneema iida Udaanga Yisuu Kirisiiva
uuvaatama ngia iiravai. Uuvaara kaayaummuaararoovo ngiiiki vauduaata
hama ngia ivaara yaata utiraida Anutuuqaa kuaivaa varooduu Mmannasa
Yoketaivoono ngii tasipooduu rikiada ngia sirigairavai. 7 Ngia itaama uu-
naquuneemammuakiaa ausa hanigieera gioonna kiaapuMaketoniaa varu-
uyaata Akaiya varuuyaatama teeda rikiada itaama mmuaikaraama iiravai.
8Hama Maketoniaa varuuyaata Akaiya varuuyaatama nnaasu Anutuuqaa
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kua mmayaayaivo ngiiisidiri vuuvaa rikieeravai. Ngia Anutuuqaara ku-
taavaivee kiaa kiada yaagueeqama varuuvaara mmuakiaa yoosinna varu-
uya rikieeravai. Itaama vaikiai ngia tauraa varida uummayaayaivaa hama
takavavaradagioonnakiaapuuyakiaammiaaravai. 9-10Mmuakiaa gioonna
kiaapuuya ta ngiiisi kuaanna suaivaki ngia tiiyara tuqinnoovaaraida iya
kua yoketaivaa ngiiiyara kiaavai. Ngia unnakua anutuuyauvaa pikiada
hanigiada Anutuuqo hara kioo varioo kua kutaa tiraivaa mmooriiyauvaa
varaivaara iya kua yoketaivaa ngiiiyara kiaavai. Ari Mmaapu Yisuuva vaa
putuduu rikioo Anutuuqo tuduu kava putuuvakidiri diiteeravai. Ivo putuoo
kava diiteeravoonora tuoo vaa ti utu raririima yoketaivau yapa kioo aataru-
uvo vainoo. Ivaara fai yapooma nnaagiai Anutuuqo gioonna kiaapuuya
mminnamminnaamaisaiyauvaara iya yaparainara suaivaki hama timmin-
namminnaa maisaiyauvaara ti yaparainaravai. Fai Yisuuva kava ngiau
aapuuvakidiri tiinaraivaara ngia faannaida variaivaara gioonna kiaapuuya
ngiiiyara kua yoketaivaa kiaavai.

2
Pauruuso Tesoronikii varioo Anutuuqaammooriivaa iiravai

1 Ni seenayaso, ta ngii tasipama mmooriivaa iikiaannaivo hama ti mai-
saivai. Vaa kaanaivo vauvaara ngiengieenoo teeravai. 2Ta tauraa yoosinna
Piripii ivaki nookiaannaduurikiadamaisamaisaummoori aataruuyauvaa ti
mmuduu rikiada ta hama yoketaama variaannaivaara vaa ngia rikieeravai.
Itaama vauduaata ta ngii yoosinna Tesoronikii ngiaannaduu Anutuuqo
ari yaagueeqaivaa ti mmuduu rikiada ta inna kua mmayaayaivaa kooyaa
ngii giaa ngii mida hama ta aatuuravai. Vooyaano ti ooqoo tuduaata ta
iikiaannaduu ti mmuaararooduaata iiravai. 3 Ta mmayaayaivaa ngii giaa
ngii miaannaivo hama unnakuaivaa tasipama ngii giaa ngii miravai. Hama
ta sabi reeti utu kiada reeri utu kiadairayaano mmayaayaivaa ngii giaa
ngii miravai. Hama ta ngii yokekiaa kiada ngii iida taaree kiaa kiada
mmayaayaivaa ngii giaa ngii miravai. Hamavee. 4 Vaa Anutuuqo mmoori-
ivaa ti mmioo tooduu ta iikiaannaduu aikiooma vauvaara ta mmayaaya
yoketaivaa varada nuaida ivo tiivaugiataama nnaasu makemakee iikiaun-
nanoo. Hama vaidiiya numa ta iikiaunna mmooriivaa teeda yoketaavaivee
kiaaraivaara iikiaunnanoo. Anutuuqoono ti mmooriivaara yoketaavaivee
tinaraivaara ta iikiaunnanoo. Ta aaniivaara mmooriivaa iikiaunnaivaa
oyaivo ti aakiaana vaivaa vaa Anutuuqo too rikiaivai. 5 Vaa ngia rikiaavai.
Hama ta titi kuaivaadiri ruvuakavaakai kua kiaa rada ngii giaa ngii mira-
vai. Hama ta ti aakiaiyauvakidiri mminnamminnaiyauvaa ti varaatainoo
kiaa kiada yoketaa kuaivaa ngii giaa ngii miravai. Anutuuqoono ti taivai.
6 Hama vaidi voovoono mmooriivaa iikiaunnaivaara ti too ti mannaka
kiaiveeraivaara ta iiravai. Ngieeta vaidi vooyaatama tiiyara mannaka
kiateeraivaara hama ta iiravai. 7 Ta Yisuu Kirisiinna kua varada nuaira-
yara tida ngia ti mmoori varaateeraivaara ngii yaparakiataama vauduaata
hama ta ngii yaparairavai. Gioonnaivo ari nnaakaraiyara tirooma kioo
haitatuuneema ta ngii tasipama hara kiada variaanna suaivaki ta tirooma
hara kiada variravai. 8 Ta ngiiiyara pinaama mmuduuya ruaannaivaara ta
kooyaa Anutuuqaa kuammayaaya yoketaivaa ngii giaa ngii miaannaivaara
ti yoketairavai. Hama ta ivaara nnaasu ti yoketairavai. Gioonna kiaapuuya
ti ruputikiai ta ngiiiyara putuaaraivaaraatama ti yoketairavai. Hama ti
aatuuravai. Ta ngiiiyara pinaama ti ausaiyauvo yoketauvaara hama ti
aatuuravai. 9 Ti seenayaso, ta titi mmamma mmuyai mmutu rikiada tete
variaara mmooriivaa varaannaivaara vaa ngia taunnuuda kiaannee? Ta
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Anutuuqaa kua mmayaaya yoketaivaa ngii giaa ngii miaa rada variaanna
suaivaki hama ngia ti mmooriivaa varada yeennamminnamminnaiyauvaa
ti mmiateeraivaara ta heenaivaa ikiannaivaa vara kuainnama kiada tete
variaarammooriivaa iiravai.

10 Ngia vaa ausa hanigieeraiya ta yoketaama safuuma ngii tasipama
varida hama koonnama variravai. Vaa ngia ivaa tooduu Anutuuqootama
vaa teeravai. 11 Vaa ngia taavai. Vaidiivo ari nnaakaraivaa tuqinnama
haitatuuneema ta ngii tasipama hara kiada varida mmuaavai mmuaavai
ngii haitatuuravai. 12Ta ngii tasipama hara kiada varida yamaa kua yamaa
kua tida ngia Anutuuqaa aataruuvau yoketaama nookiateeraivaara ta kua
yoketaivaa tasipama ngii giaa ngii miravai. Anutuuqo ari varii yoosinna ari
vookaraivaki ngieeta yoketaamavariateeraivaara ngiimaavee tioo varinoo.
Ngia ivaara yaata utida safuuma variateeraivaara ta ngii giaa ngii miravai.

13 Ta Anutuuqaa kua mmayaayaivaa ngii giaa ngii miaannaduu rikiada
ngia puaisakama utiravai. Hama ngia ivaara tunoo: Mmanna vaidivai
mmayaayavaivee, kiaa kiada pikieeravai. Ngia tunoo: Kutaa Anutuuqaa
mmayaayavaivee, kiaa kiada puaisakama utiravai. Ngia itaa kua tida
puaisa utuuvaara ta mmannammanna Anutuuqaata kua tida kua yoke-
taivaa kiaunnavai. Ta ngii giaa ngii miaanna mmayaayaivo kutaa Anutu-
uqaa mmayaayavaivee. Vaa ngia ausa hanigiaiya ngii aakiaiyauvaki ivo
yaagueeqamavaivai. 14Ti seenayaso, Yutayaayoosinnaivaki variaa gioonna
kiaapuuya Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee kiaa kiada Anutuuqaa gioonna
kiaapu tuanaaya varuuya roosiima ngia variravai. Ngiari seena Yutayaiya
maisa mmooriivaa iya mmuneema ngii seenaiya maisa mmooriivaa ngii
miravai. 15 Yutayaa vooyaano Udaanga Yisuunnaata forofetaiyaatama
ruputuduu putiravai. Vooyaano tiitaatama makemakee maisa mmooriivaa
ti mmiravai. Itaama uuvaara Anutuuqo hama iyara yoketairavai. Iya
mmuakiaa vaidiiya nnammutuaaya variravai. 16 Anutuuqo ari voopinna
voopinnaiya yoketaivau yapaiveera kiaa kiada ta kua yoketaivaa iya kiaa
mmiaannaduu rikiada iya ti ooqoo tiravai. Itaama vauduu iya makema-
kee mminnamminnaa maisaiyauvaa varoovo vainno suvuairavai. Suvuau
kioovaara Anutuuqaa ausa nnannateeraivo aannamakee vaa iyasi vainoo.

Pauruuso kava vararanoo vioo iya taanaree kiaa iiravai
17Ti seenayaso, ta kiisamangii pikiada aapi ngiaanna suaivaki ti yaata uti-

raivohomongiiisi vauduu ta aapi nniravai. Ta aapi nnidangiiiyarapinaama
yaata utida kava vara ranada vida ngii taaree kiaa yaagueeqararama kiada
iiravai. 18 Ta ngiiisi kava vara ranada kuaaree tida variaannaduu Sataango
ti ooqoo tiravai. Na Pauruusoono airineetu kava vara ranee kuanaree tiee
variaaduu Sataango ni ooqoo tiravai. 19 Fai yapooma ti Udaanga Yisuu
Kirisiiva tiinara suaivaki ta inna avuuvau diaaravai. Ii suai ivaki hama
aaniivai varaaraivaara ta faannaida variaunnanoo. Ta ngiiiyara yaata utida
faannaida variaunnanoo. Hama aaniivaara ta sirigaida variaunnanoo. Ta
ngiiiyara sirigaida variaunnanoo. Hama aaniivaara ta mannaka kiaun-
nanoo. Ta ngiiiyara mannaka kiaunnanoo. 20 Kutaa ta ngiiiyara mannaka
tida sirigaida variaunnanoo.

3
1 Ta ngiiiyara pinaama yaata utuaannaduu ngia voopi varuduu ta aapi

variaannaivaara yaata utuaannaduu ti pirisairavai. Itaama vauduu tete-
vaitana aa yoosinna Ateena aavaki hara kiada varida 2 Timotiinna titaa
kiaannaduu ngiiisi viravai. Timotiiva ti seena tuanaavai varioo ti tasi-
pama mmoori varoo Anutuuqaa kua mmayaaya yoketaivaa varoo nuainno
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varioo gioonna kiaapuuya kiaa mmioo Yisuu Kirisiinnara kooyaa iya kiaa
mmiravai. Ngia yaagueeqama varida Anutuuqaara kutaavaivee kiaa kiada
puaisa utuateeraivaara ta inna titaannaduu ngiiisi viravai. 3Gioonna kiaa-
puuya ngii mmaarau kua tuummoorimaisaivaa ngii muuvaara Anutuuqaa
mmooriivaa pikieevoora kiaa ta inna titaannaduu ngiiisi viravai. Vaa
ngia rikiaavai. Anutuuqo ee-oo tuduu ii mmoori maisa iyauvo ngiiisiaata
tiisiaatama nniravai. 4 Ta ngii tasipama variaanna suaivaki vaa ta ngii giaa
ngii mida kiaannanoo: Mmoori maisaivo tiisi nninaravaivee, kiaannaivaa
kaanaivo vaa kutaa kooyaa vairavai. Vaa ngia ivaara rikieeravai. 5 Itaama
vauduu ngia voopi varuduu na voopi varuuvaara na yaata utuaaduu ni
mmuaararoovaara Timotiinna titaaduu ngiiisi viravai. Ngia Anutuuqaara
kutaavee kiaa kiada datadataama variaa aataruuvaa taiveera na inna
titaaduu ngiiisi viravai. Sataango vaa ngii iinno taanaree kiaa uuduu vaa
ngia inna kuaivaara ee-oo tuuvaara na yaata utuee mo ta kuminayaa ngii
tasipama mmoori varaannaivaara yaata utuee Timotiinna titaaduu ngiiisi
viravai.

6Vaa ivo ngiiisi vuuvo kava vara ranoo ngioo ngia Anutuuqaara yaaguee-
qaidavaridammuduuya ridavaruuvaara ivonuma ti kiaa timmiravai. Ngia
makemakee tiiyara yoketaama yaata utida ta ngii taaree kiaa yaagueeqama
kiada iikiaannaneema ngia ti taaree kiaa uuvaara ivo ti kiaa ti mmiravai.
7Ti seenayaso, ngia itaama varuuvaara timmaarau kua tuuyamaisamaisau
mmoori mmuaararooyauvaa ti mmuu suaivaki ta ngiiiyara yaata utuaan-
naduu ti yoketairavai. Ngia Anutuuqaara kutaavaivee kiaa kiada yaaguee-
qama varuuvaara ti yoketairavai. 8 Ngia Anutuuqaara yaagueeqararama
kiada iida varikiai fai ta yoketaama hara kiada variaaravai. 9Ngia yaaguee-
qama variaivaara ta ngiiiyara Anutuuqaata kua yoketaivaa kiaunnanoo.
Ta inna avuuvau pinaama kiada ngiiiyara sirigakiaunnaivaara ta innaata
kua yoketaivaa kiaunnanoo. 10 Ta ngii taaree kiaa kiada heenaivaa ikian-
naivaa vara kuainnama kiada ta Anutuuqaata ivaara yaagueeqama kiada
kua kiaunnanoo. Ngia Anutuuqaara kutaavaivee kiaivo muaraagainno
kiisavai vainoora tida tangiiiyaroo tidangii teedangii tasipamammooriivaa
iikiaaraivaara ta Anutuuqaata kua kiaunnanoo.

11 Ti Napoova Anutuuqo ariita ti Udaanga Yisuu Kirisiivaatama ta ngiiisi
kuaara aataruuvaa kooyaa ti vitaakiateeraivaara ta yaaku varaunnanoo.
12Tangiiiyarapinaamammuduuya ruaunnaneemaUdaangaYisuuKirisiiva
ngii iinai fai ngia ngiingiiiyara ngiingiiiyara mmuduuya rida mmuakiaa
gioonnakiaapuuyarammuduuya rikio pinaavai vakiaiveeraivaara ta yaaku
varaunnanoo. 13 Itaama vaino Udaanga Yisuu Kirisiiva ngii aakiaiyauvaki
yaagueeqama iinai rikiada yapooma ivoota ari gioonna kiaapu inna tasi-
pama variaiyaatama tiikiai rikiada fai ngia ti Napoonna Anutuuqaa avuu-
vau yoketaa tuanaa gioonna kiaapuya varikio hama ngii mminnamminnaa
maisaiyauvaa irisaiyauvootainaravai.

4
Ari vookaraama variaaraivaara Anutuuqaa yoketaivai

1 Ti seenayaso, aa nnaagiai kua vooyauvaatama rikiaatee. Anutuuqo
ngii too ngiiiyara yoketaakiaiveera tete variaunnaivaa ta ngii vitaakiaun-
navai. Ngia ivaa teeda ta variaunnaneema variateeraivaara ta ngii vi-
taakiaunnavai. Aanna makee vaa ngia teeda mmuaakaraama variaanoo.
Yisuu Kirisiiva ti aakiaiyauvaki variivaara ta makemakee yaagueeqama
ngii kiaunnanoo: Mmannammanna itaama nnaasu variatee, kiaunnavai.
2 Udaanga Yisuu Kirisiiva ti kiaa ti mmuuvaa ta ngii giaa ngii miaanna
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kua aataruuvaa vaa ngia rikiaavai. 3 Aa na tinara kua aavo Anutuuqaa
yaata tinniivau vai kuavai ngia iikio rikioo Anutuuqo fai ngiiiyara yoke-
tainaravai. Ngia yoketaa tuanaaya variatee. Sa sabi heera aataruuvaa
iikiatee. 4Ngia vaidiiya mmuaavai mmuaavai ngii mmammaivaara tuqin-
nama haitatuuda ngiingii nnaataiya tasipama safuuma yoketaama varia-
tee. 5Hama ausa hanigiada Anutuuqaa kuaivaa rikieeraiyanikaraama ngii
mmammaiyauvoono yaagueeqama ngii iikiatee tinai rikiada sa iikiatee.
6 Anutuuqaa aataruuvo itaama vaivaara vaidi voovoono arinaima yaata
utuee sa i seena vaidiivaara koonnai aataruuvaa iima kiee ivo ariyara ii
aataruuvaa sa hatokaanee. Ngia itaama koonnama iikiaivaara ta tauraa
yaagueeqama ngii giaa ngii mida kiaannanoo: Sa ii aataru ivaa iikiatee. Mo
fai gioonnakiaapuuyamaisammoori itaamavaiyauvaa iikioUdaangaivo fai
irisai mmuaararaivaa iya mminaravaivee. Ta itaama yaagueeqama kiada
tiravai. 7 Ta gioonna kiaapuuya sabi nuaida koonnama variateeraivaara
hama Anutuuqo ti maavee tiravai. Ta safuuma yoketaama variateeraivaara
ti maavee tiravai. 8 Ivaarainno ii ta ngii giaa ngii miaunna kua iyauvaa
gioonna kiaapu voovoono rikioo mmooka hanigia mmiivoono hama vaidi
mmatayaivaa mmooka hanigia mmiivai. Anutuuqo Mmannasa Yoketaivaa
ngii miivaammooka hanigia mmiivai.

9 Ngia ngii seena vaa ausa hanigieeraiyara mmuduuya ruateeraivaara
hama na ivaara yanaivaa fafaarainaraivootainoo. Vaa Anutuuqo ngiingii-
iyara ngiingiiiyara mmuduuya ruateeraivaara ngii vitaama kiaivai. 10 Vaa
ngiaMaketoniaa variaa gioonna kiaapuvaa ausahanigieerammuakiaayara
mmuduuya ruaavai. Ti seenayaso, itaama vaikiainnaata ta yaagueeqama
ngii giaa ngii mida kiaunnanoo: Mmannammanna yaagueeqama nnaasu
ngiingiiiyara ngiingiiiyara mmuduuya ruatee, kiaunnanoo. 11Ngia tirooma
hara kiada variaaraivaara yaagueeqamakiada iikiatee. Ngiengie hara kiada
variraivaara ngiengieenoo ivaara haitatuuda variatee. Sa ngii seenaiya
hara kiada variraivaara ngiingii avuki avukiida murumuru tida variatee.
Ngiengie hara kiada variraivaara yaata utida ngiingii yaakuuyauvaadiri
mmoori varada sikauyauvaa varaatee. Ta tauraa itaama ngii giaa ngii
miaannaivaugiataama iikiatee. 12Gioonna kiaapu hama ausa hanigieeraiya
ngii teeda kiaara: Yoketaama variaa gioonna kiaapuyavee, kiateeraivaara
iikiatee. Fai ngia itaama iikio mmuakiaa mminnaavai ngii variraivau
aikiooma vainai hama ngii seenaiya ngiaarukiaaravai.

Yisuuva suai nnaagiai tiinaravai
13 Ti seenayaso, gioonna kiaapu vaa ausa hanigia kiada putuaani hau

kiaiyara ngia kumimakaida varida airi yaata utida variaavai. Hama ausa
hanigiada Yisuunnara faannairaida kati hara kiada variaiya vaa putuaiyara
kaayaumaausammuaarareeda iyara kaayaumayaata utida variaavai. Ngia
itaida varida varivoora kiaa ta aa kua aavaa ngii giaa ngii miaaravai. 14Vaa
ta Yisuuva putuoo kava diitoovaara kutaa kuavaivee kiaunnanoo. Ta itaa
kua kiaunnaivaaraata aa kua aavaaraatama kutaa kuavaivee kiaunnanoo.
Fai Yisuuva kooyaa tiinara suaivaki Anutuuqo tinai vaa ausa hanigia kiada
putuaiyaata Yisuuvaatama innasi kuaaravai.

15 Aa ta ngii giaa ngii miaara kua aavaa Udaanga Yisuu Kirisiivaano
tii kuavai. Ivo tiinara suaivaki fai ta homo mmatayaa variaunnaiya vaa
ausa hanigia kiada putuaiya hama yaatarada tauraa kuaaravai. 16 Fai
Udaanga Yisuu Kirisiivaano yaagueeqai kuavai tuoo varino aangeraa kieeta
voovoono aayanna roo varino Anutuuqaa nooma akuaivo tuoo varino
Udaanga Yisuu Kirisiiva ngiauvakidiri tiinaravai. Yisuuva tuoo varinai vaa
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ausa hanigia kiada putuaiya diitada nnida tauraa vikiai 17 ii suai ivaki ta
homo mmatayaa vaa ausa hanigia kiada variaunnaiya fai Anutuuqo nama
aakiaivaki ti rupi nuunama kinai vaa tauraa kuaiya vida sunada Udaanga
Yisuu Kirisiinna sunaara kuaaravai. Fai itaama vainai rikiada ta vida
inna sunada inna tasipama tupatupaa variaaravai. 18 Ivaaraida ii kua ivaa
ngiingii kiaa mmi ngiingii kiaa mmiida ausa yoketaivaa tasipama variatee.

5
Yisuuva tiinara suaivaara teerama kiada variatee

1 Ti seenayaso, Yisuu Kirisiiva tiinara suaivaara ta hama kuminayaa
ngiiini yanaivaa fafaara reeda ngii giaa ngii miaaravee. 2Vaa ngiengieenoo
rikiaavai. Gioonna kiaapuuya heenaivaki hama teeda rikieera suaivaki
mmuara vareera vaidiivo nniivai. Ivaa roosiima fai Udaanga YisuuKirisiiva
tiinaravai. 3 Gioonna kiaapuuya kiaara: Ta yoketaama ausa tinni nuu-
faivaa tasipamaida variaunnanoo, kiaa kiada varikio fai maisamaisai ari
vookarai mmuaararai aataruuvo akiairaino iyasi nninaravai. Gioonnaivo
nnaakaraivaa mmataanara suaivaki nniitareeraivo akiairaikio innaki nni-
ivai. Ivaa roosiima maisamaisai ari vookarai mmuaararai aataruuvo iyasi
nninaravai. Fai akiairaama nninai hama kuaara ngiaara aataruuvootainar-
avai. 4Mo ti seenayaso, ngia vaa ausa hanigiaiya hamaupisiivaki variaanoo.
Ivaarammuaravareeravaidiivoupisiivakinninainnikiaraakiaaneemaivaa
roosiima Udaanga Yisuu Kirisiiva tiinai rikiada ngia nnikiaraakiataama
vainainnaata sa nnikiaraakiatee. 5Ngiammuakiaayammeekiaivaata ikian-
naivaatama vara nuunama kiada variaavai. Ngieeta teetama hama up-
isiivaki variaunnavai. 6 Ivaara hama ta gioonna kiaapu vooya roosiima
vuru vakiaaravai. Vaidi voovai yaata tinniivo yoketaavai vairayaama ta
avu teedannaasummuaavaimmuaavai titi variraivaarahaitatuukiaaravee.
7Gioonna kiaapu vuru vakiaiya upisiivaki vuru vakiaavai. Gioonna kiaapu
nnoori kapikaraivaa nneeraiya upisiivaki nneeda kumimakakiaavai. 8 Ta
hama iya roosiimavariaunnaivaaraida ta ikiannaivauvariaunnavai. Ivaara
ta titi variraivaa haitatuukiaaravee. Ta Anutuuqaara kutaavaivee kiaa
kiada puaisa utida gioonna kiaapuuyarammuduuya ruaunaivo inna rapira
vaidiiya ngiari nniriyaa okoo roosiima hiri kiaavo vaivaa roosiivai. Ta
Anutuuqo ti vitaanaraivaara faannaida variaunnaivo inna rapira vaidiiya
ngiari kieetayaa apira mminnaivaa roosiivai. 9 Anutuuqo hama aataru
maisaivaa irisaivaa ti mminaraivaara ti mmataama kieeravai. Ta Udaanga
Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee tikio aataru yoketaivau ti yapaanaraivaara
ti mmataama kieeravai. 10Ta inna tasipama variaaraivaara Yisuuva tiiyara
putiravai. Ta homo mmatayaa variaunnaiyaata vaa putuaiyaatama ivo
tiinai ta vida inna tasipamavariaaraivaara ivo tiiyaraputiravai. 11 Ivaaraida
ngiingiiita ngiingiiita yamaa kua yamaa kua tida ngiingii mmooriiyauvaa
ngiingii vara ravisi vara ravisiida yoketaama varaatee. Vaa ngia itaama iida
varida variaaneema iida varida variatee.

Pauruusainna vo kua vooyauvaara
iya kiaammiravai

12 Ti seenayaso, vo kuavaara ta yaagueeqama ngii giaa ngii mmiaaravee.
Vaidiiya ngii tasipama mmoori varaiyara kua yoketaivaa tida iya kiaa
kuaivaa rikiada iikiatee. Iya Udaanga Yisuu Kirisiinna mmoori varaayara
tida safuuma varira aataruuvaa ngii vita vitaakiaanoo. 13 Iya ngiiiyara
mmoori varaivaara iyara kua yoketaivaa tida iyara mmuduuya ruatee.
Ngiingiiiyara ngiingiiiyara yoketaida ausa nuufa tasipama variatee.
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14 Ti seenayaso, vo kua vooyauvaara ta yamaa kua yamaa kua tida
yaagueeqama ngii giaa ngii mmiaaravee. Gioonna kiaapu hama mmoori
vareeraiyaata yaagueeqama iyaata kua tida safuukiatee. Iya aatuudavariaa
gioonna kiaapuuyaata yamaa kua yamaa kua tida variatee. Gioonna kiaapu
yoonoosupuaa variraiya tasipama mmoori varaatee. Mmuakiaa gioonna
kiaapuuya muaraagama varikiainnaata iya tasipama mmannammanna
tirooma varida mmoori varaatee. 15 Ngiariiyara ngiariiyara mmoori mai-
saivaa irisai irisaima iikiaaraivaara haitatuuda ooqoo kiatee. Mmuakiaa
suai ngiingiiiyara ngiingiiiyara mmoori yoketaivaa iida varida mmuakiaa
gioonna kiaapuuyaraatama iida varida yaagueeqama kiada ivaara yaata
utida iikiatee.

16Mmuakiaa suai sirigaida varida variatee. 17Mmuakiaa suaimmannam-
manna yaaku varada nnaasu variatee. 18Mmuakiaa aataruuyauvo ngiiisi
nninai rikiada kua yoketaivaa Anutuuqaara kiatee. Ngia Yisuu Kirisiinnara
kutaavaivee kiaivaara itaama iida Anutuuqaa yaata tinniivau vai kuaivaa
rikiada iikiaaraivo inna Anutuuqaa yoketaivai.

19 Mmannasa Yoketaivo ngii giaa ngii mii kuaivaa sa hatokaatee.
20Vaidiiya Anutuuqaasidiri tii kuaivaa ngii giaa ngii mikiai sa nniki rakaida
puruukakiatee. 21 Mmuakiaa kua rikiaiyauvaa iida taivaa yoketaiyauvaa
varadapuaisakamautida 22maisai kuammoorimmuakiaayauvai pikiaatee.

23 Anutuuqo ausa nuufa variraivaa oyai nakaaraivovee. Ivo ariinoo
ngii iino ngii aakiaa mmuakiaayauvai yoketaakiaiveeraivaara ta yaaku
varaunnanoo. TiUdaangaYisuuKirisiiva tiinara suaivakiAnutuuqoono iino
ngii mmamma mmuyai mmannasa mmuakiaayauvaki mminnamminnaa
maisaiyauvo sa vakiaiveeraivaara ta yaaku varaunnanoo. 24 Ngii maavee
tiraivo ngiiiyara hama yaata vueennaivai. Fai ivoono itaama iinaravai.

25Ti seenayaso, tiiyaraatama yaaku varaatee.
26Ti seena vaa ausa hanigieeraiyara yoketaida yaaku rumisiatee.
27 Na Udaanga Yisuu Kirisiinna kuaivaa varee nookiauvoonora tiee na

yaagueeqama ngii giaa ngii minai rikiatee. Aa yanaa aavaa yaarummua
kiadammuakiaa gioonna kiaapu ausa hanigieeraiya yaarida kiaammiatee.

28 Ti Udaanga Yisuu Kirisiiva kati gioonna kiaapuuyara yoketaama yaata
utiraivo ngii tasipama vakiaivee.



2 Tesoronikii 1:1 457 2 Tesoronikii 1:9

Pauruusoono aa tauraa yanaa aavaa
Tesoronikii varuuyani reeravai

Gioonna kiaapu Tesoronikii varuuya Yisuu Kirisiiva makee tino kava ti-
inaraivaara pinaama yaata utuuvaara Pauruuso aa nnaagiai yanaa aavaa
iyani reeravai. Vooyaano tunoo: Vaa Udaanga Yisuu Kirisiiva nninara tuu
suaivo nniivaivee, tuu kuaivaara Pauruuso fafaarainno safuuma iya kiaa
mmiravai. Mmuaarareeraivo iyasi nniivaata mmamma niitareeraivaatama
varadaata iya mmannammanna Yisuunnara kutaavaivee kiaa kiada ngiari
mmooriiyauvaa varada varida yoketaama mmooriiyauvaa iikiateeraivaara
Pauruuso yamayamaa kuaiyauvaa iyani fafaara reeravaivee.

1Gioonna kiaapu vaa ausa hanigiada Tesoronikii variaiyaso, na Pauruu-
soono yanaivaa ngiiini fafaarakiaunoo. Siraasooya Timotiiya ni tasipama
variaani na yanaivaa ngiiini fafaarakiaunoo. Vaa ngia ausa hanigieeraiya ti
Napoonna Anutuuqaa gioonna kiaapuya varida ti Udaanga Yisuu Kirisiinna
tasipama variaanoo.

2Ti Napoova Anutuuqoota ti Udaanga Yisuu Kirisiivaatama kati ngiiiyara
yoketaama yaata utida ngiari ausa nuufaivaitana ngii mida nnaasu varia-
teeraivaara ta yaata utuaunnanoo.

Ti Udaanga Yisuuva tiinara suaivaki Anutuuqo
gioonna kiaapuuya yaparainaravai

3 Ti seenayaso, ta makemakee ngiiiyara Anutuuqaa kiaa mmida kiaun-
nanoo: Yoketaayavee, kiaunnanoo. Ngia Anutuuqaara kutaavaivee kiaa
kiada iikiaivo vaa yaagueeqavai vaivo fai vakia roo vioo vioo yaaguee-
qama pinaavai vainaravai. Ngia ngiingiiiyara ngiingiiiyara mmuduuya
ruaivo vaa pinaavai vaivo fai vioo vioo pinaa ari vookaraivai vainaravai.
Ngia itaama variaivaara ta aikiooma ngiiiyara makemakee yoketaayavee
kiaunnanoo. 4 Ngia itaama variaivaara teenoo gioonna kiaapu vaa ausa
hanigiaiyaata kua tida ngiiiyara mannaka kiaunnanoo. Gioonna kiaa-
puuya maisa mmooriivaa ngii miaavo ngii mmamma nniitaraikiainnaata
mmannammanna yaagueeqama varida Anutuuqaara kutaavaivee kiaa ki-
ada yaagueeqama variaivaara ta ngiiiyaramannaka kiaunnanoo.

5 Ngia itaama yaagueeqama variaivaara ta kooyaa rikiada kiaunnanoo:
Anutuuqoono fai mmuakiaaya yaparainno irisaiyauvaa safuuma iya mmi-
naravaivee, kiaunnanoo. Itaama vaino too mmamma nniitareeraivaa ngia
varada varidaata Anutuuqaara yaagueeqama variaivaara ivo gioonna kiaa-
puuyara diraivaki inna aikiooma ivaki kuateera fai ngii tinaravai. 6Fai Anu-
tuuqo ataama safuuma iinaravai. Mmoori maisaiyauvaa vaa ngii muuyau-
vaa fai ivo irisai maisaiyauvaa iya mminaravai. 7 Ngii mmuaararaivaata
tiita ti mmuaararaivaatama Anutuuqo iinai fai ta kati variaaravai. Udaanga
Yisuu Kirisiiva ngiauvakidiri kooyaa tiinara suaivaki fai Anutuuqo itaama
iinaravai. Fai Udaanga Yisuu Kirisiiva aangeraa yaagueeqaiyaata ikia
hauruuvo pinaama taivaatama tasipama tiinaravai. 8 Gioonna kiaapuuya
hama Anutuuqaa kuaivaa rikiada arinaima taiyaatama ti Udaanga Yisuu
Kirisiinna kuammayaaya yoketaivaa hama arinaima rikiada iikiaiyaatama
irisaimaisaiyauvaa iyamminaraivaara fai itaama tiinaravai. 9 Ivo tiinai riki-
ada iya irisai maisaivaa varada tupatupaa koonnama varira yoosinnaivaki
variaaravai. Fai iyahamaUdaangaYisuuKirisiinna tasipama innammeekia
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ari vookaraivaki variaaravai. 10 Ii suai ivaki ivo tiinai rikiada fai ariiniee
kiaa mmataama kiai gioonna kiaapuuya innara ari vookaraama yoketaa
tuanaavee kiaaravai. Innara kutaavaivee tira gioonna kiaapuuya kua yoke-
taivaa innara tida avai kurutooma kiada yaaku vuatavuatakiaaravai. Ta
kuammayaayaivaangii giaangiimiaannaivaarangia kutaavaivee tuuvaara
ngieetama itaa kiaaravai.

11 Ivaaraida ta makemakee ngiiiyara yaaku varada variaunnanoo. Anu-
tuuqo ngii iinai rikiada ngia ivo ngii maavee tiivaugiataama aikiooma
yoketaama variateeraivaara ta ngiiiyara yaaku varaunnanoo. Ivo ari
yaagueeqaivaadiri ngii iinanai ngia innammoori yoketaivaa ngii iikiatainai
ngia innara kutaavaivee kiaa kiada innammooriivaa iidada taikaaraivaara
ta ngiiiyara yaaku varaunnanoo. 12 Ngia itaama iikio rikioo ti Udaanga
Yisuu Kirisiiva tiinara suaivaki inna nnutuuvo yaataroo ari vookaraama
vainaravai. Vaino rikioo ivo ngii iinai rikiada fai ngieetama yoketaama ari
vookaraama variaaravai. Ti Anutuuqoota ti Udaanga Yisuu Kirisiivaatama
kati gioonna kiaapuuyara yoketaama yaata utiivaaraida ngia itaama ari
vookaraama variaaravai. Ngia itaama variaaraivaara ta ngiiiyara yaaku
varaunnanoo.

2
Vaidi mminnamminnaamaisa suvuairaivo
nninara kuavai

1 Ti seenayaso, ti Udaanga Yisuu Kirisiiva tiinaraivaaraata Anutuuqo ti
rupi nuunama kinai ta Yisuunna tasipama hara kiada variaaraivaaraatama
na kooyaa ngii giaa ngii minai rikiaatee. 2 Na yaagueeqama ngii giaa ngii
minai rikiaatee. Vooyaano kiaanoo: Vaa Yisuuva tiivaivee, kiaivaara sa
akiairaamangiengievovuayaatavovuayaatautiraida sangii ausaiyauvoari
vookarai ausa tasipamavariatee. TaAnutuuqo ti kiaa timmii kuaivaa takiaa
kookieema kiaunna suaivaki vaidi voovoono rikiai kuavai tiivainnee? Vara
ta Anutuuqaa kua mmayaayaivaa kiaa kookieema kiaunna suaivaki rikiai
kuavai tiivainnee? Vara yanaa voovai tiisidiri nniivaudiri yaaruoo rikiai
kuavai tiivainnee? Hama teeta rikiaunnanoo. 3Vaidi vooyaano sabi kua sabi
kuaivaa ngii giaa ngii miaivaa ngia rikieevoora aa kua aavaa na ngii giaa
ngii minai rikiaatee. Yisuuva tiinara suaivaki fai hama ivo nnaammaratu
tiinaravai. Tauraa gioonna kiaapuuya Anutuuqaara mmooka hanigia mmi
kiada innara ooqoo kiaa kikio nnaagiai mminnamminnaa maisa suvuaira
vaidiivo ikia aakiaana kuanaraivoono kooyaa nninaravai. 4 Fai ivo ngioo
gioonna kiaapuuya mmatayaa diaa mminnamminnaiyauvaara ti Anutu-
uqovee kiaiyauvaara ooqoo tioo mmuakiaa mminnamminnaiyauvaa iya
ausa mmuduuya mmiraiyauvaaraatama fai ooqoo tinaravai. Ooqoo kiaa
kioo tinara: Vaa na yaataree variaunoo, kiaa kioo fai Anutuuqaa nnau
pinaivaki oro varioo ariiyara tinara: Na Anutuuqovee, tinaravaivee.

5 Ivo itaa kua tinaraivaara na ngii tasipama variaa suaivaki na ivaara ngii
giaa ngii miravaivee. Vara vaida ngia ivaara taunnu kiaannee? 6 Aanna
makee ii na kiau kua ivaa kaanaivo nnivoora kiaa kioo inna uuda raira
yaagueeqaivoono inna uuda rainno varioo varinoo. Vaa ngia ivaa ari-
naima teeda rikiaavai. Anutuuqo tinara: Aikioovaivee. Ngianee, tinara
suaivaki nnaasu fai mminnamminnaa maisa suvuaira vaidiivo nninaravai.
7Mminnamminnaa maisa vareera aataruuvo vaa hataumaki vaivo aanna
makee iinno varinoo. Mmannammanna iinono uuda rairaivoono uuda
rairaivaa rabikiaa kino rikioo mminnamminnaa maisa vareera aataruuvo
fai kooyaa vainaravai. 8-12 Kooyaa vaino too mminnamminnaa maisa su-
vuaira vaidiivoota fai kooyaa nninaravai. Ivo Sataangaa yaagueeqaivaa
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tasipama ngioo unnakuaivaa kiaa kaayau ari vookara ari vookarai un-
nakua mmooriiyauvaa iinaravai. Fai iinno varioo gioonna kiaapu ikiana
kuaaraiya maisai unnakua unnakuaiyauvaa arinaidiri kiaa roo iinaravai.
Hama iyakuakutaivaara yoketaavaiveekiaa kiadahama ivaarammuduuya
ruaivaara Anutuuqo hama iya vitoo yoketaivau yapanai iya ikia aakiaana
kuaaravai. Iya kua kutaivaara ooqoo kiaivaara Anutuuqo tino unnakua
tiraivo iya aakiaiyauvaki iinno varinai fai iya unnakua iira aataruuvaara
kutaavaivee kiaaravai. Mmuakiaaya itaama kua kutaivaara ooqoo kiaa
kiada mminnamminnaa maisaiyauvaara mmuduuya riraiya fai Anutu-
uqo iya yaparaira suaivaki irisai maisaivaa iya mminaravai. Tauraa fai
mminnamminnaa maisa suvuaira vaidiivo nnino nnaagiai Udaanga Yisuu
Kirisiiva tiinaravai. Fai mminnamminnaa maisa suvuaira vaidiivo kooyaa
nnino rikioo Udaanga Yisuu Kirisiiva ari yaikiaivaadiri innayaa fuu tino
putinaravai. Udaanga Yisuu Kirisiiva ari tiinara suaivaki fai mmeekia ari
vookaraivaa tasipama tioo inna ruputino eeyaara taikaanaravaivee.

Anutuuqo ngii vitoo yoketaivau yapaanaraivaara
ngii mmataama kieeravai

13 Ti seenayaso, Anutuuqo ngiiiyara mmuduuya ruaiyara ta ngiiiyara
innaata makemakee kua yoketaivaa kiaunnanoo. Anutuuqoono tauraa
ngii vitoo yoketaivau yapaanaraivaara ivo ngii mmataama kieeravai. Ngia
Anutuuqaa kua kutaivaara kutaavaivee tikio ivoMmannasa Yoketaivaa tino
toongii vitoo ari gioonnakiaapu tuanaayangii yapakiaanaravai. Ivo itaama
ngii mmataama kioovaara ta ngiiiyara innaata makemakee kua yoketaivaa
kiaunnanoo. 14 Ta mmayaaya yoketaivaa ngii giaa ngii miaannaduu riki-
ada ngia ngiingii ausaiyauvaa hanigieeravai. Ngia ngiingii ausaiyauvaa
hanigiada Udaanga Yisuu Kirisiinna oyai ari vookaraivaa varaateeraivaara
Anutuuqo ngii maavee tiravai. 15 Ti seenayaso, ta kiaunna kuaivo itaama
vaivaararikiadayaagueeqamavariatee. Taavaikidiringii giaangiimiaanna
kua aataruuvaata ta yanaa fafaarama kiaanna kuaivaatamapuaisa utuatee.
16-17 Ti Napoova Anutuuqo tiiyara mmuduuya ruoo kati tiiyara yoketaama
yaata utuoo tupatupaa yamaa kua yamaa kua ti tikiai ta yoketaama vari-
aaraivaara ta faannaida variaunnanoo. Ivaata ti Udaanga Yisuu Kirisi-
ivaatama ngii aakiaiyauvaki iikiai ngia yaagueeqama varida mmuakiaa
mmoori yoketaivaa iida mmuakiaa kua yoketaivaa kiateeraivaara ta ngii-
iyara yaaku varaunnanoo.

3
Pauruusainna tunoo: Tiiyara yaaku varaatee, tiravai

1 Ti seenayaso, aa ta nnaagiai vo kua voovaara ngii giaa ngii mikiai
rikiaatee. Tiiyara yaaku varaatee. Udaanga Yisuu Kirisiinna mmayaayaivo
makemaakee tikio nuainno varinai gioonna kiaapuuya rikiada ivaara kua
yoketaivaa kiaaraivaara tiiyara yaaku varaatee. Vaa mmayaayaivo ngii
yoosinna aakiaiyauvaki itaama nuaivai. 2 Vo kua voovaaraatama yaaku
varaatee. Maisa vaidiiya maisamaisai mmooriivaa iikiaiyasidiri Anutu-
uqo ti vita yoketaivau yapaanaraivaara yaaku varaatee. Hama mmuakiaa
gioonna kiaapuuya Yisuunnammayaayaivaara kutaavaivee kiaavai. Ivaara
tiiyara yaaku varaatee.

3Hama Udaanga Yisuu Kirisiiva ngiiiyara yaata vueennaivai. Vaidi mai-
saivo ngii utivoora kiaa Yisuuva ngii iinanai fai ngia yaagueeqama yoke-
taivau variaaravai. 4 Ta ngii giaa ngii miaunna kuaivaa ngia rikiada iidada
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fai ngia mmannammanna iikiaaraivaara ta ngiiiyara kutaa iikiaaravaivee
kiaunnanoo. Ti Udaanga Yisuu Kirisiiva ti yaata utiraivaki ti kiaa ti mmikiai
ta ngiiiyara kutaa iikiaaravaivee kiaunnanoo.

5 Udaanga Yisuu Kirisiiva ngii aakiaiyauvaki iinai ngia Anutuuqaara
mmuduuya ruateeraivaara ta yaaku varaunnanoo. Yisuu Kirisiiva
ngii iinai ngia innara yaata utida mmannammanna yaagueeqama
variateeraivaaraatama ta yaaku varaunnanoo.

Mmuakiaayammuaavaimmuaavai
mmoori varaatee

6 Ti seenayaso, ta Udaanga Yisuu Kirisiinna mmooriivaa varaunnayara
tida ta yaagueeqama ngii giaa ngii mikiai rikiaatee. Ngii seena vaa ausa
hanigieeraiya ngiari hara kiada variraivaara hama yaata utida mmoori
varada ta iya kiaa mmiaunna kuaivaa hama rikieerama kiada kati kumina
varikiai sa iya tasipama variatee. Pikiaatee. 7 Vaa ngiengieenoo rikiaavai.
Ta ngiiisi kuaanna suaivaki ta hama vida kati hara kiada varirama kiada
titi variraivaara ta yaata utida mmoori vareeravai. Ta itaama ngii vita
vitaakiaannaivaa ngieeta teeta iikiaaravee. 8 Gioonna kiaapu voovoono ti
variraivaa too yeennamminnaa vooyauvai ti mmuduu hama ta kati vareer-
avai. Ta irisai mmida vareeravai. Sa ngia ti mmooriivaa varada yeenna
mminnamminnaiyauvaa ti mmiateeraivaara ta titi mmamma mmuyai utu
rikiada ti mmooriivaa varada heenaivaa ikiannaivaa vara nuunama kiada
mmoori vareeravai. 9 Ta ngiiiyara mmooriivaa iikiaanna irisaivaara ta
aikioomangii yaparakiataama vauduaata hama ta ngii yaparairavai. Ngia ti
teeda tiinikaraamammoori iikiateera ta yaagueeqamammoori vareeravai.
10 Ta ngii tasipama variaanna suaivaki ta ngii giaa ngii mida kiaannanoo:
Gioonnakiaapuvoovoonohamammoori vareerainnokati varinai inna tikio
rikioo ivo sa yeenna nnaivee, tiravai.

11 Ta rikiaannaduu ngii tasipama varuu vooya kati kuminaya varida
ngiari seenaiya mmoori varooyauvaa taa kiada murumuru tida tunoo: Iya
koonnama varaanoo, kiaa ngiariita hama mmoori vareera kati varuuvaara
ta itaa kua tiravai. 12Udaanga Yisuu Kirisiinna mmoori varaunnayara tida
iya itaama varuuvaara ta yamaa kua yamaa kua tida mmannammanna
yaagueeqama kiaunnanoo: Tirooma varida mmoori varaatee. Varada
ngiingii mmooriiyauvakinnaa yeennaiyauvaa nnaatee. Ta itaa kua kiaun-
nanoo.

13 Ti seenayaso, ngia mmoori yoketaivaa iikiaivaara sa ngii pirisakiaivee.
14 Aa yanaa aavaki vai kua aavaa ta ngii giaa ngii miaunnaivaa gioonna
kiaapu ivaki variaa voovoono ivaa rikioonnaata mmannammannainno
varinai ivaa teeda tuqinnama ivaa taatee. Sa inna tasipama variatee. Ivo
mmamma maisakiaiveeraivaara sa inna tasipama variatee. 15 Sa innara
ti nnammutuaavaivee kiaa kiada pikiada oro voovau variatee. Ti seena
tuanaavaivee kiaa kiada yamaa kua yamaa kua tida oro voovau variatee.

Kua arai voovai Pauruuso reeravai
16 Udaanga Yisuu Kirisiiva ausa nuufa variraivaa oyai nakaaraivovee.

Yoketaa suaivakiaata maisa suaivakiaatama ivo ariinoo ausa nuufaivaa
ngii miaiveeraivaara ta yaaku varaunnanoo. Ivo mmuakiaaya ngii tasi-
pama vakiaiveeraivaara ta yaata utuaunnanoo. 17 Na Pauruuso neenoo
nini yaakukidiri nini nnutuuvaa tasipama fafaarakiau aavaa taatee. Na
Pauruusoono ngiiiyara yaata utuee boo kiaunoo. Mmuakiaa yanaiyauvaa
na fafaarakiauyauvunu itaama nini nnutuuvaa tasipama nnaasu fafaaraki-
auvai.
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18 Ti Udaanga Yisuu Kirisiiva kati gioonna kiaapuuyara yoketaama yaata
utiraivo ngia mmuakiaaya ngii tasipama vakiaivee.
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Pauruusoono aa tauraa yanaa aavaa
Timotiinnani reeravai

Timotiinna kaano Yutayaa gioonnavai. Inna koova Ereengaa vaidivai.
Ivo karaasa vaidivoono ausa hanigioo Pauruusaa tasipama nuainno var-
ioo mmayaaya yoketaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmiravai. Pauruuso aa
tauraa yanaa aavaa Timotiinnani roovaki taaravooma kuayauvai reeravai.
Tauraa kuaivo unnakua aataruuyauvaara gioonna kiaapuuya nuunauyau-
vaki vauyauvaa ooqoo kianeeraivaara Timotiinna kiaa mmiravai. Tammaa
kuaivo gioonna kiaapuuya nuunaida iira aataruuyauvaatama iya Anutuuqaa
ngiari ausa mmuduuyaiyauvaa mmira aataruuvaatama iyara haitatuura
vaidiiyaraatama tuginnama kiaa mminai rikiaateeraivaara Timotiinna kiaa
mmiravai. Nnaagiai kuaivo Timotiiva Yisuu Kirisiinna mmoori vareera vaidi
yoketaa tuanaavai varioo mmuakiaa mmoori aataru gioonna kiaapu ausa
hanigiooya nuunaiyauvaa tuqinnama haitatuukiaiveeraivaara Pauruuso in-
nani fafaara reeravaivee.

1NaPauruusoonoaayanaaaavaa fafaarakiaunoo. Anutuuqo ti vitooyoke-
taivau ti yapaivoota YisuuKirisiinnara ta faannakiaunnaivootamani kiaani
na Yisuu Kirisiinna kuaivaa varee nuaira aposoroo vaidivai variaunoo.

2 Timotii-o, na Anutuuqaa kuaivaa i kiaa i mmiaaduu a Yisuunnara ku-
taavaivee tunnaivaara a ni maapu tuanaavai roosiima variannanoo. Na aa
yanaa aavaa aini fafaarakiaunoo.
Ti Napoova Anutuuqoota ti Udaanga Yisuu Kirisiivaatama kati aiyara

yoketaama yaata utida aiyara boo tida ngiari ausa nuufaivaitana i mmida
nnaasu variateeraivaara na yaata utuaunoo.

Vaidi unnakuaivaa kiaammiraiya ooqoo kianee
3 Na mmata Maketoniaa ivaki kuaa suaivaki na yaagueeqama kua tiee i

kiaanoo: Yoosinna Epesiisa ivaki varianee, kiaaduu rikiee varunnaneema
mmannammanna varianee. Variee gioonna kiaapu vooya ivaki varida
hamasafuumaAnutuuqaakuaivaagioonnakiaapuuyakiaammiramakiada
unnakua tinniivaatama kiaa mmiaiya ooqoo kianee. 4 Iya uriiyauvaaraata
ngiari taato nnaakukiaiya nnutu kaayauyauvaa fafaara raiyauvaaraatama
ooqoo kianee. Iya iyauvaara yaata utida sabi kua sabi kua tida buaaru
kiaavai. Iya itaama iikiaivoono hama Anutuuqaa aataruuvaa kooyaa iya vi-
taivai. IyaAnutuuqaarakutaavaiveekiaivoono innaAnutuuqaaaataruuvaa
kooyaa iya vitaivai. 5Na iya ooqoo kianeera kiau kua oyaivo ataama vainoo.
Gioonna kiaapuuya ngiariiyara ngiariiyara mmuduuya ruateera kiauvai.
Fai iya aakiaiyauvo yoketaa tuanaayauvai vaino iya yaata utiraiyauvo
hama mmuaararaivaa iya mminai iya Yisuunnara kutaavaivee tida fai
iya ngiariiyara ngiariiyara mmuduuya ruaaravai. 6 Vaidi vooya itaama
yoketaama varira aataruuvaa pikiadammanna kuaiyauvaara sabi kua sabi
kuaiyauvaa ngiari kiaa mmi ngiari kiaa mmiida varida kumimakakiaavai.
7 Iya Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaara gioonna kiaapuuya kiaa mmida
vitairaiya roosiima variaaree kiaa iida hamangiari kiaa kuaivaa tuqinnama
oyaivaa rikiada iya kuaivaa yaagueeqamakiaivaahama tuqinnamaoyaivaa
rikiaavai.

8 Vaa ta taunnavai. Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivo yoketaavai vaivai.
Gioonna kiaapu voovoono ivaa arinaima rikioo safuuma varioo iino too
inna fai yoketaavai vainaravai. 9 Ivaara aa kua aavaa arinaima rikiaatee.
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Mmaanna tuu kuaiyauvo hama gioonna kiaapu safuuma varuuyara tiravai.
Gioonna kiaapuuya mmaanna tuu kuaivaa hatokada Anutuuqaa kuaivaa
rikiadaata yaatareeraiyara tiravai. Hama ngiari ausa mmuduuyaiyauvaa
Anutuuqaa mmiraiyaraata mminnamminnaa maisa vareeraiyaraatama
tiravai. Hama yoketaama variraiyaraata Anutuuqaa kuaivaara puruuka
tiraiyaraatama gioonna kiaapuuya ngiari kaano kooyaata ngiari vo gioonna
kiaapuuyaatama ruputuaani putuaiyaraatama Anutuuqaa mmaanna tuu
kuaivo tiravai. 10Gioonna kiaapu sabi heeraiyaraata vaidiiya ngiari tasipa
ngiari tasipaani gioonnaiya ngiari tasipa ngiari tasipaiyaraatama vaidi-
iya sikau irisaiyauvaa varaaraivaara vaidi voovai mmuara hatauma ki-
ada vitada viraiyaraata unnakua tiraiyaraatama kua radudeera suaivaki
yaagueeqama unnakua tiraiyaraata Anutuuqaa kua kutaivaa hatokeerai-
yaraatama Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivo tiravai. 11 Anutuuqaa kua
kutaivo inna mmayaaya yoketaavai. Na gioonna kiaapuuya ivaa kiaa mmi-
aiveerammooriivaaAnutuuqonimiravai. Iimmayaayayoketaa ivo innaari
vookarai mmayaayavai Anutuuqo yoketaa tuanaivaasidiri tiiravai.

Anutuuqo Pauruusaara boo tuuvaara ivo innara yoketaavee tiravai
12 Ni Udaanga Yisuu Kirisiiva ari yaagueeqaivaa ni muduu rikiee na

aikiooma mmoori varoovaara na innara yoketaavee kiaunoo. Ivo ni
mmataama kioo niiyara aikiooma iinaravee kiaa kioo mmooriivaa ni muu-
vaara na innara yoketaavee kiaunoo. 13 Tauraa na innara maisa kua tiee
innaramaisammooriivaa iina innakuaivaarahaunninniinamaisamaisama
variaivaara hama ivo yaata utuoo ni ooqoo tiravai. Na hama innara ari-
naima rikiee kutaavaivee kiaa kiee kumimakama variaivaara ivo niiyara
kaayauma boo tioo hama ni ooqoo tiravai. 14 Ti Udaanga Anutuuqo ari
vookaraama kati niiyara yoketaama yaata utuduu na innara kutaavaivee
tiee innara mmuduuya riravai. Yisuu Kirisiiva tiiki variivaara ta innara
kutaavaivee tida innara mmuduuya ruaunnavai. 15 Aa na tinara kua
aavo inna kua kutaavai. Gioonna kiaapuuya ivaa arinaima rikiada ivaara
kutaavaivee kiatee. Yisuu Kirisiiva mmatayaa tioo gioonna kiaapuuya
mminnamminnaamaisaiyauvaa vareeraiya vitoo aataru yoketaivau yapaa-
naraivaara mmatayaa tiiravai. Gioonna kiaapu mminnamminnaa maisa
vareeraiya mminnamminnaa maisaiyauvo kiisavai vaivai. Ni mminnam-
minnaamaisanavarauyauvoonopinaavai vaivai. 16Anutuuqohama ivaara
yaata utirainno niiyara kaayauma boo tiravai. Na vaidimaisavai variaaduu
Yisuu Kirisiiva hokobama niiyara faannaududuu na innara kutaavaivee
tiravai. Yisuu Kirisiiva niiyara hokobama faannauvaara nnaagiai vari-
aaraiya teeda rikiada iyaatama innara kutaavaivee tida tupatupaa vari-
raivaa varaaraivaara Anutuuqo niiyara kaayauma boo tiravai. 17Anutuuqo
hama putirainno mmuaa tuanaavai nnaasu varikio hama voovoono ari
avuuvaadiri kooyaa inna taivai. Nnaaru varuuyaatama makee variaiyaata
yapooma variaaraiyaatama ivo iya kieetavai varioo hama taikaanaravai.
Gioonna kiaapuuya innara yoketaavee kiaa kuaivo tupatupaa vaino inna
nnutuuvo ngiau aapu tupatupaa itaavai nnaasu vakiaivee. Kua kutaa.

18Ni maapu Timotii-o, aa na tinara kua aavaa fai na yaagueeqama i kiaa
i mminaravai. Nnaaruaa vaidiiya aiyara tuu kuaivaa kaanaivo na tinara
kua ivaki vainoo. Iya tuu kuaivaara yaata utuee Anutuuqaa mmooriivaara
rapira vaidivai roosiima yaagueeqama dianee. 19 Diee vainna Yisuunnara
kutaavaivee kiannaivaa puaisa utuee i yaata utiraivau vai kua yoketaivaa
nnaasu rikiee varianee. Vaidi vooya hama ngiari yaata utiraivau vai kua
yoketaiyauvaa rikieerama kiada iya Yisuunnara kutaavaivee tiraivaa vaa
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pikiada eeyaara haruruaavai. 20Vaidiivaitana iyakidiri diaivaitana nnutuu-
vaitana Huminaiya Aresadereeya na Sataangaammi kiee pikiauko ivaitana
yaagueeqama utivai. Ivaitana Anutuuqaara kua maisa kiaa aataruuvaa
pikiaateeraivaara na ivaitana pikiauko Sataango ivaitana utivai.

2
Ngia Anutuuqaara nuunaira suaivaki ataama iikiatee

1 Itaama vainai na aa tauraanaa kua aavaa yaagueeqama ngii giaa ngii
minai rikiaatee. Mmuakiaa gioonna kiaapuuyara ngia yaaku varada Anu-
tuuqaata kua tida iyara inna yaparaida iyara yoketaayavee kiatee. 2Kieeta
vaidiiyaraata mmuakiaa vaidi ti haitatuuraiyaraatama yaaku varaatee. Ta
mmuakiaaya ausa nuufaivaa varada tirooma varida Anutuuqaara yaata
utida mmuakiaa mmooriivaa safuuma iikiaaraivaara ti kieetaiyara yaaku
varaatee. 3 Ta iyara yaaku varaunnaivo inna yoketaa aataruvai. Anutu-
uqo ti vitoo yoketaivau ti yapaivoono ta itaama iikiaunnaivaa taikio inna
yoketainoo. 4 Ivommuakiaa gioonnakiaapuuya innakuakutaivaaarinaima
rikiakio iya vitoo yoketaivau yapaanaraivaara inna yoketainoo. 5 Kua
kutaa kuaivo ataama vainoo. Mmuaa Anutuuqo nnaasu varinoo. Tam-
maaki dii vaidiivo gioonna kiaapuuya kuaivaa Anutuuqaa kiaammioo inna
kuaivaa iya kiaa mmira mmuaavoono inna Yisuu Kirisiivavee. 6 Ivo hama
ariiyara yaata utirainno mmuakiaa gioonna kiaapuuya mminnamminnaa
maisaiyauvo iya yeena rau kiaivaa roosiima utuuvaa rukuasaanaraivaara
yaata utuoo yatari sagaivau putiravai. Anutuuqo mmuakiaa gioonna kiaa-
puuya vitoo yoketaivau yapaanara aataruuvo kooyaa vakiaiveera ivo suai
mmataama kioovaki Yisuuva putiravai. 7 Na Anutuuqaa kuaivaa varee
nuaina gioonna kiaapuuya kiaa mminaraivaara Anutuuqo ni mmataama
kieeravai. Na ngiari voopinnaiya ari kua kutaivaata innara kutaavaivee
tiraivaatama iya kiaa mminaraivaara ni mmataama kieeravai. Hama na
ivaara unnakua kiaunoo. Na kua kutaavai kiaunoo.

8 Itaama vaikiai vaidiiya mmuakiaa yoosinnaiyauvaki yaaku
varaaraivaarani yoketainoo. VaidiAnutuuqaammooriivaara yaatautiraiya
hama ausa nnannateera hama buaaru tirama kiada yoketaa tuanaaya
varida yaaku varaaraivaara ni yoketainoo.

9Gioonnaiya ngiari uyira rairaiyauvaa hama koonnama uyida raida vari-
rama kiada safuuma uyida tirooma variaaraivaara ni yoketainoo. Iya hama
ngiari kieeta yaasiiyauvaa fiiyama kiada hama mmannaammannai mmin-
naiyauvaata sikau seeta roosii yoketaiyauvaatama rutaku kiada kaayau
sikau kiada varaa uyira rairaiyauvaa hama iyauvaa uyida variaaraivaara
ni yoketainoo. 10Hama iya itaama iiraida gioonnaiya ngiariiyara kiaanoo:
Vaa ta ausa hanigiaunnayavee, kiaa kiada mmoori yoketaivaa iikiaaneema
iyammoori yoketaivaa iikiaaraivaara ni yoketainoo. 11Gioonnaiya kuaivaa
rikiada kua seemuaa adida variaiya inna iya yoketaayavee. 12 Gioonnaiya
Anutuuqaa kuaivaa vaidiiya kiaa mmida iyara diaaraivaara na ooqoo
kiaunoo. Gioonnaiya kua seemuaa varida kuaivaa nnaasu rikiaatee.
13 Nnaaru Anutuuqo Ataamaa tauraa iima kioo nnaagiai Evaanna iima
kioovaara na itaa kua kiaunoo. 14 Hama Ataamo Sataangaa unnakuaivaa
rikieeravai. Gioonnaivoono ivaa rikioo Anutuuqaa aataruuvaa hatokeera-
vai. 15 Fai gioonnaiya nnaakaraiya mmatada varida iya mmannammanna
Yisuunnara kutaavaivee tida ngiari seenaiyara mmuduuya rida tirooma
yoketaa tuanaaya varikio Anutuuqo iya vitoo yoketaivau yapaanaravai.
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3
Vaa ausa hanigieeraiyara haitatuura vaidiivaa variraivo ataama vaivai

1 Aa kua aavo kua kutaavai. Fai vaidi voovoono vaa ausa hanigieerai-
yara haitatuura mmooriivaara inna yoketaikio too varaanaree kiaa ivo
mmoori yoketaivaa varaanara iivai. 2 Itaama haitatuura vaidiivaa vari-
raivo safu tuanaavai vaino ivo mmuaa nnaatavai varoo ari mmammaivo
inna iikiatairaivaara tuqinnama haitatuunno tuqinnama yaata utuoo ari
seenaiya tasipamayoketaamavarioonnauvaatayeennaivaatamavoyoosin-
naivakidiri ngiaiya mmioo Anutuuqaa kuaivaa gioonna kiaapuuya tuqin-
nama kiaa mmira vaidivai varinaravai. 3 Ivo hama kapikarai nnoori-
ivaa nnoo kumimakama varioo hama gioonna kiaapuuya ruputirama kioo
tirooma varioo hama buaaru tioo hama sikauvaara pinaama mmuduuya
rinaravai. 4 Ivo ari tasipama mmuaa nnauvaki variaiyara tuqinnama
dioo vainno ari nnaakaraiyara haitatuunai rikiada iya inna kuaivaa riki-
ada iida mmuakiaa suai innara yoketaakiaaravai. 5 Fai vaidi voovoono
ari nnaata nnaakaraiyara hama tuqinnama dioo vainno fai dataama kioo
ivo Anutuuqaa gioonna kiaapu vaa ausa hanigieeraiyara tuqinnama hai-
tatuunarannee? Hama yopeemavee. 6 Vaidi vaa ausa hanigieeraiyara
haitatuura vaidiivo ivo vaa tauraa ausa hanigia kioo yaagueeqama vari
vaidivaivarivai. Fai ivoariiyaramannaka tioommannammanna itaamaroo
vioo vioo harurino too Anutuuqo Sataangaa irisai maisaivaa mmuneema
sa inna mmiaiveeraivaara ivo itaama yaagueeqama vari vaidivai varivai.
7 Gioonna kiaapu hama ausa hanigiaiyaano innara yoketaavaivee kiaa
vaidivai varivai. Sa ivo Sataangaa kuaivo kobeevaa roosiima vaivaa rikioo
haruruoo mmamma maisaivaa varaiveeraivaara ivo itaama yaagueeqama
vari vaidivai varivai.

Ausa hanigieeraiyara haitatuuraivaa tasipama

mmoori iira vaidiiya variraivo ataama vaivai
8 Vaa ausa hanigieeraiyara haitatuuraivaa tasipama mmoori iira vaidi-

iya fai mmuaikaraama yoketaama varida hama airi kua airi kua tiraida
mmuaa kuavai nnaasu tida hama kaayau kapikarai nnooriivaa nneeda
hama ngiariiyara nnaasu yaata utida unnakua kiaa sikauyauvaa varaar-
avai. 9 Anutuuqaara kutaavaivee kiaa mmayaayaivo tauraa hataumaki
vaivo aanna makee kooyaa vaivaa iya puaisa utida varida rikiakio iya
yaata utiraiyauvaki yoketaavai nnaasu vainaravai. 10 Tauraa iya vari-
raivaara iida taatee. Iida teekiai aikiooma varikiai ngia ee-oo tikiai
iya haitatuura vaidiivaa tasipama mmoori varaatee. 11 Iya nnaataiya
mmuaikaraama yoketaama variaani ngiari seenaiya iyara kiaanoo: Inna
kua rikiaa gioonnayavee, kiaavai. Iya hama ngiari seenaiyara maisa kua
maisa kuaiyauvaa tida varida murumuru tiraida tirooma varida ngiari
mmamma iira aataruuvo iya iikiatairaivaara tuqinnama haitatuuda varida
mmuakiaammoori aataruuyauvaa hama unnakua kiaa iikiaaravai. 12Vaidi
vaa ausa hanigieeraiyara haitatuuraivaa tasipama mmoori varaa vaidi-
iya fai mmuaavai mmuaavai mmuaa nnaatavai varada ngiari nnaakarai-
yaraatama iya tasipama mmuaa nnauvaki variaiyaraatama tuqinnama
haitatuukiaaravai. 13 Itaa kiaa vaidiiya ngiari mmooriiyauvaa yoketaama
varakiai fai gioonna kiaapuuya teeda iyara yoketaayavee kiaaravai. Iya
itaama mmooriivaa iida Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee kiaa aataruuvaara
iya yaagueeqama gioonna kiaapuuya kiaammiaaravai.
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Anutuuqaa kua voovai oyaivo hatauma vaivaa ta rikiaunnani vooya hama
rikiaavai

14Nakiisa suai aisi viee i taanara iina variee aa yanaaaavaa aini fafaaraki-
aunoo. 15 Fai na hama akiairaama aisi vinai aa yanaa aavaudiri a tee
Anutuuqaa raunna mmaapuuya datadataama variaaraivaara arinaima tee
rikiaanaravai. Anutuuqo tupatupaa variraivaa raunna mmaapuuya vaa
ausa hanigia kiada innara kutaavaivee kiaiya variaanoo. Iya inna kua
kutaivaa rikiaiya nnau kuabai tuunnaiyauvaa roosiima yaagueeqama dida
vakiaavo inna kua kutaivo hirira roosiima iyayaa vainoo. 16 Anutuuqaa
kua voovai oyaivo hataumaki pinaavai vainoo. Fai vaidi voovoono hama
yopeema ii kua ivaa hatokaanaravai. Ii kua ivaa oyaivo ataama vainoo.

Ivo vaidi mmatayaiyammammaivaa varoo
safuuma varuuvaara
Mmannasa Yoketaivoono
gioonna kiaapuuya vitauduu
aangeraiya inna tooduu
vaidiiya inna kuammayaayaivaa
mmuakiaammatavau varuuya kiaammuduu
iya innara kutaavaivee tuduu
Anutuuqo inna vitoo ngiau aapu yapeeravaivee.

4
Unnakua vaidiiya iikiaara kuavai

1Mmannasa Yoketaivo kooyaa tinoo: Fai suai nnaagiai vaidi vooya Yisu-
unnara kutaavaivee tiraivaa pikiada unnakua tira mmagia maisaiyakidiri
nnii kuaiyauvaa rikiada iida iya kiaa aataruuvaugiataama kuaaravaivee,
tiivai. 2 Ii aataru iyauvaa unnakua vaidiiya mmanna kuasiiyauvo korookiai
kiaavai. Vaa iya yaata utiraivo kuminaikiai hameeta ngiari mminnam-
minnaa maisaiyauvaara rikiaavai. 3 Ii vaidi iya gioonna kiaapuuya kiaa
mmida kiaanoo: Sa nnaata vaati varaatee. Yeenna vooyauvai sa nnaa-
tee, kiaavai. Gioonna kiaapuuya vaa kua kutaivaa rikiada Yisuunnara
kutaavaivee kiaiya ii yeenna iyauvaara Anutuuqaara yoketaavee kiaa ki-
ada nnaateeraivaara Anutuuqo ii yeenna iyauvaa iiravai. 4 Mmuakiaa
yeenna fayaiyauvaa Anutuuqo uuyauvo yoketaayauvaivee. Sa vo yeenna
fayai voovaara haipavee kiatee. Mmuakiaa yeenna fayaiyauvaara yaaku
varadayoketaaveekiaakiadavaradannaarayauvaivee. 5Ngia itaamayaaku
varada Anutuuqaa kuaivaara yaata utida yoketaavee kiaivaara Anutuuqo
iyauvaara inna aikioo yoketaayauvaivee tiivai.

Timotiiva Yisuu Kirisiinna mmoori vareera ngiaammuau yoketaavai vari-
ravai

6 Fai a ii kua iyauvaa vaa ausa hanigieeraiya kiaa mmiee fai a Yisuu
Kirisiinna mmoori vareera ngiaammuau yoketaavai varinaravai. Fai
a itaama variee Yisuunnara kutaavaivee tira kuaivaa mmannammanna
yeenna nneerayaama nnee nnee aataru yoketaivau vaa a kuannaivau
mmannammanna kuanaraivo fai kooyaa vainaravai. 7Gioonna kiaapuuya
hama Anutuuqaara tiraida sabi kuaiyauvaata uriiyauvaatama kiaiyauvaa
sa iyauvaa rikiaanee. Anutuuqaa aataru yoketaivau nuainna arinaima
taanaraivaara iinnanna tee ivau yaagueeqama varianee. 8 Vaidi voovoono
ari mmammaivo yaagueeqama vakiaiveera vo mmoori vo mmooriivaa
varaivo inna ivo kiisama yoketaivai. Ivo Anutuuqaa aataru yoketaivau
yaagueeqama variivo inna ivo pinaama yoketaivai. Anutuuqo aanna ivo
variivaa tuqinnooyapooma ivovarinaraivaatama tuqinnaanaraivaara inna
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ivo pinaama yoketaivai. 9 Ii kua ivo kua kutaa kuavai vaivai. Ta ivaa
rikiada varada ivaara kutaavaivee kiaaraivo inna yoketaavai. 10Anutuuqo
tupatupaa variivoono mmuakiaa gioonna kiaapuuya vitoo yoketaivau ya-
paanaree kiaa tiivoono gioonna kiaapuuya innara kutaavaivee kiaiya vitoo
yoketaivau yapaanaravai. Ta innara kutaavaivee tida innara faannaida
variaunnaivaara ta yaagueeqama kiadammoori varada variaunnanoo.

11 Ii kua iyauvaa iikiateera yaagueeqama kiee kua tiee gioonna kiaapu-
uya kiaa mmiee varianee. 12 A ngiaammuau karaasavai variannaivaara
sa gioonna kiaapuuya aiyara maisavaivee kiateeraivaara ataama iikianee.
Gioonna kiaapu Yisuunnara kutaavaivee kiaiya aataru yoketaivaa iya vi-
taakianee. A kua kiannaivaata a iikiannaivaatama a gioonna kiaapuuyara
mmuduuya ruannaivaata Yisuunnara kutaavaivee kiannaivaatama yoke-
taama iinna variee hama sabi nuaira aataruuvaara yaata utuee iikian-
naivaatama iyavitainai fai iya i nnunneepaneema iikiaaravai. 13Anutuuqaa
kua fafaaraivaa gioonna kiaapuuya avuuyauvunu diitee iya rikiaateera
yaaruee ivaa iya kiaa mmiee oyaivaa kiaa kookiee kianee. Mman-
nammanna itaama nnaasu variee iinanai na nnaagiai aisi kuanaravai.
14 Mmannasa Yoketaivo kati i mmuu yaagueeqaivaa a varee mmooriivaa
mmannammanna iikianee. Ii yaagueeqa ivaara forofetaiya kua tuduu vaa
ausa hanigieeraiya kieeta vaidiiya ngiari yaakuuyauvaa iiyaa utuu suaivaki
a vareeravai. 15 Ii na i kiaa i mmiau kua iyauvaara nnaasu yaata utuee
mmooriivaa mmannammanna iikianee. A varia ree viee viee yaataranai
mmuakiaa gioonna kiaapuuya taateeraivaara itaama iikianee. 16 Aiyara
tuqinnama haitatuuma tee kuaivaa a gioonna kiaapuuya kiaa mmian-
naivaara tuqinnama yaata utuanee. Ii mmoori yoketaa iyauvaammannam-
manna iikianee. Fai a aikiooma iino fai Anutuuqo i vitoo yoketaivau i yapoo
a kianna kuaivaa rikiaiyaatama vitoo yoketaivau yapaanaravaivee.

5
Gioonna kiaapu Yisuunnara kutaavaivee kiaiyara

eenoo ataama iikianee.
1 Sa vaidi yokovaiyaata yaagueeqama kiee kua kianee. A ai koonna tua-

naivaata yamaakuakiannaneema iyaatamayamaakuakianee. Vaidi karaa-
saiyara ni gata vayaiyavee kiaa iyaatama yamaa kua kianee. 2Gioonna vaa
yokovaakiaiyara ni noovainnavee kiaa iyaata yamaa kua kianee. Gioonna
karaasaiyaraninunnanayaayaveekiaa iyaatamayamaakuakianee. Sa sabi
aataruuvaa isareera kuaivaa tasipama kiee iyaata kianee.

3 Gioonna muaadaiya hama seenaataiyara tuqinnaanee. 4 Fai gioonna
muaadaivaa nnaakaraiya varida iyaata inna nneediiyaatama tauraa Anu-
tuuqaa aataruuvaugiataama ngiari kaanaara tuqinnaatee. Iya itaida ngiari
kaano kooyaata ngiari taato nnaakukiaiya iyara uu mmooriivaa irisaivaa
iikiaaravai. Anutuuqo ivaara iya teeno inna yoketainaravai. 5 Gioonna
muaada tuanaivo hama inna seena innara tuqinneeraataivoono tinoo:
Anutuuqo ni tuqinnaanaravee, kiaa kioo mmannammanna yaaku varoo
heenagieena ikiannagisanna inna yaparainno tinoo: Anutuuqo, ni tasi-
pama varianee, tiivai. 6 Gioonna muaadaivo mmamma iira aataruuvaara
nnaasu yaata utuoo iivo inna variivo putiraivaa roosiima varivai. 7Gioonna
kiaapuuya sa muaada gioonnaiyara maisavee kiateeraivaara ii kua ivaa
yaagueeqama iyaata ngiari seenaiyaatama kiaa mmianee. 8 Gioonna ki-
aapu voovoono hama ari mmuaa kiauyaraata ari seena nnunna nnayaa
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kata vayaa kaano kooyaraatama tuqinnaanaraivo vaa ivo Yisuunnara ku-
taavaivee tii aataruuvaa pikioo hama ausa hanigieeraiya maisama varira
aataruuvaa yaatara kioomaisa tuanaavai varivai.

9 Ausa hanigieeraiya muaada gioonnaiya tuqinnaateeraivaara iya nnu-
tuuyauvaa yanaivau raanee. Yokovaa gioonna muaadaivaa nuanuuvo
taaravooma vaidi yuku yaaku taika kiaikio (60) varii gioonnaivo mmuaa
vaativai nnaasu varaikio putiivaa nnutuuvaa raanee. 10 Ii gioonna ivaara
gioonna kiaapuuya kiaanoo: Ivo mmoori yoketaivaa iivaivee, kiaivo vaa
ivo ari nnaakaraiyara tuqinnama haitatuukiai iya yoketaama variaavai.
Ivo ngiari voopinnaiya ngiaavo ari nnauvakira iya maavee kiaa kioo iya
tuqinnoo aduoo varioo Anutuuqaa gioonna kiaapuuyara tuqinnoo gioonna
kiaapummuaararaivaa varaiyara tuqinnoommuakiaammoori yoketaiyau-
vaammannammanna iivai. Ii gioonna itaama iikiaa iya nnutuudaa raanee.

11 Sa gioonna karaasa muaadaya variaiya nnutuuyauvaa raanee. Iya
vaati varaatainai fai iya Yisuu Kirisiinna mmooka hanigia mmida vaatiiya
varaaravai. 12 Ivaara iya tauraaYisuunnaata kua yeena raukioo kuaivaaha-
tokakio fai koonnainaravai. 13 Iyammoori vareeraivaara iya pirisaikiai kati
varidammuakiaa nnauyauvaki reeri te reeri teema rada nookiaavai. Hama
mmoori vareera kati varira aataruuvaa yaatareera maisai aataru voovaata
iya iikiaavai. Iya maisa kuaivaa ngiari seenaiyara murumuru tida vooya
kuaiyauvaa mmuararama rada tida varida sabi kuaiyauvaa iya hama kua
kiataamakiadaata kua kiaavai. 14 Itaamavainai gioonna karaasamuaadaya
variaiya vaatiiya varada nnaakaraiya mmatada ngiari nnauyauvaa tuqin-
naaraivaara ni yoketainoo. Fai iya itaikio ta vaa ausa hanigieeraiya hama ti
nnammutuaiya tiiyara maisa kua kiaara aataruuvootainaravai. 15Gioonna
muaada vooya vaa ausa hanigia kiada variaa aataruuvaa pikiada Sataangaa
aataruuvau kuaivaara na itaa kua kiaunoo. 16 Gioonna voovoono Yisu-
unnara kutaavaivee tiivoono ari mmuaa kiauyakidiri muaadaya varikio
ivoono iyara tuqinnaivee. Fai ivo itaama iinai gioonna kiaapu vaa ausa
hanigiaiya ii gioonnamuaada iya tuqinnaaraivaara hama yaata utuaaravai.
Iyaano gioonna muaada hama seenaataiyara tuqinnaateeraivaara na itaa
kua kiaunoo.

17 Vaa ausa hanigiaiya kieeta vaidiiya yoketaama gioonna kiaapuu-
yara haitatuukiaiyara yaata utida sikauyauvaa ngia makemakee iya mmi-
aiyauvaa kava vooneetu mmuaikaraama iya mmiaaraivaara yaata utu-
atee. Iyakidiri vaidi vooya Anutuuqaa kuaivaa kiaa kookieema kiada
kiaa mmiraivaara mmoori yaagueeqama varaiyara tuqinnama yaata utida
itaama iikiaaraivaara yaata utuatee. 18 Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo
vainno puara burimakauvo mmoori irisaivaa yeenna nnaiveeraivaara tioo
tinoo: Puara burimakauvo yeenna vuiitaiyauvaammataivau hatoka kiaavo
vaiyauvaa yukuaadiri raa raudodoono too uruuyauvo rusitioo mmataivau
vaino too nneenai sa inna avaivau yeena rammuanee. Pikino nnaivee, tikio
rikioovokuavoovoono tinoo: Vaidiivommoori varaivaa irisaiyauvovaiyau-
vaa innammikio varaivee. Kua fafaaraivo itaa kua tiivai. 19Fai vaidimmuaa
voovoono vaa ausa hanigieeraiya kieeta vaidiivaaki kua pinaivaa yapanai
sa inna kuaivaa rikiaanee. Fai vaidi taaravaitanannee vara taaravoomaano
kua pinaivaa innaki yapakiai inna aikioo iya kuaivaa rikiaanee. 20Vaa ausa
hanigieeraiya kieeta vaidiiya fai mminnamminnaa maisaivaa mmannam-
mannavarakiai yaagueeqamammuakiaagioonnakiaapuuyaavuuyauvunu
kooyaa ivaara iya kianee. Tinai rikiada ivaara gioonna kiaapuuyaatama
rikiada aatuukiateeraivaara itaama kooyaa iya kianee.
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21 Anutuuqaa avuuvaunnaatama Yisuu Kirisiinna avuuvaunnaata
aangeraa Anutuuqo ariiniee kiaa mmataama kiaiya avuuyauvunuaatama
na yaagueeqama i kiaa i mmiee kiaunoo: Ii kua ivaa na i kiaa i mmiauvaa
rikiee iikianee. Iinna variee sa vo vaidivaara maisavee tiee voovaara
yoketaavee kianee. Mmuakiaa mmoori a iikiannaivaa sa mmuaavaara
nnaasu yaata utuee iikianee, kiaunoo. 22 Anutuuqaa mmoori varaiveera
kiaa sa akiairaama ai yaakuuvaitana vaidi voovaayaa yapa kiee inna
mmataakianee. Ari vo vaidivoono mminnamminnaa maisa varaivaa sa
eetama varaanee. Yoketaama nnaasu varinaraivaarammoori varaanee.

23 Sa nnooriivaa nnaasu nnaanee. A makemakee i nniitaraivaara tiee
kiisama vuaina suuyaivaa nneeno i ausaivo yoketaakiaivee.

24Hama Anutuuqo gioonna kiaapuuya yaparaira suaivo nnikio vaa tau-
raa gioonna kiaapu vooya mminnamminnaa maisaiyauvo kooyaa vainoo.
Gioonna kiaapu vooya mminnamminnaa maisaiyauvo fai nnaagiai nnaasu
kooyaa vainaravai. 25 Mmuaikaraama gioonna kiaapu vooya mmoori
yoketaiyauvaa iikiaiyauvo kooyaa vainoo. Vooya mmoori yoketaiyauvaa
haumaki iikiaiyauvo fai hama yopeema haumaki vainaravai. Fai kooyaa
vainaravaivee.

6
1 Gioonna kiaapu sikaunnaadiri yookaama kiaani mmoori vareera

mmuakiaaya ngii haitatuuraiyara kua yoketaivaa tida iya nnutuuyauvaa
ngiau aapu yapaateeraivaara yaata utidammooriiyauvaa iikiatee. Gioonna
kiaapuuya Anutuuqaa nnutuuvaaraata inna kuaivaaraatama sa maisa kua
kiateeraivaara itaama iikiatee. 2 Ngii haitatuuraiya vaa ausa hanigiai-
yara yaata utuatee. Ngia mmoori vareera gioonna kiaapuuyaata ngii hai-
tatuuraiyaatama vaa Yisuunnara kutaavaivee kiaa kiada mmuaakaraama
variaivaara sa iya kuaivaara haunninniikiatee. Iya hama Yisuunnara ku-
taavaivee tira suaivaki ngia kiisama mmoori yoketaivaa iyara iikiaavai.
Aanna makee ngia pinaama mmoori yoketaivaa iyara iikiatee. Anutuuqo
iyara mmuduuya ruaikiai iya vaa Yisuunnara kutaavaivee kiaiyara ngia
mmooriivaa iikiaivaara pinaamammoori yoketaivaa iyara iikiatee.

Pauruuso unnakua kuaivaa kiaammira
vaidiiyaraata yoketaamminnaa
tuanaiyauvaaraatama tiravai
A ii na kiau kua iyauvaa gioonna kiaapuuya tuqinnama kiee kiaa kook-

ieema kiee variee iya vita vitaakianee. 3 Vaidi voovoono ari vo kuavai
gioonna kiaapuuya kiaa mmioo hama ti Udaanga Yisuu Kirisiinna kua
kutaivaata Anutuuqaa aataru yoketaivaatama iya kiaa mmiivo 4-5 ariiyara
pinaama mannaka tioo hama kua voovai arinaima rikiaivai. Inna yaata
tinniivo koonnama vaivaara ivo kuaivaa oyaivaara tuoo varioo inna ki-
atakiatainno nnaasu varikio rapiraivootama innaki yaagueeqama vaivai.
Ivo itaama iikiai rikiada vooyaata ivakidiri ngiari yaatara ngiari yaataraki-
aivaara iya nnannataikiai varida ngiariiki ngiariiki yaagueeqa kuaivaa tida
varida ngiariiyara ngiariiyara kua maisa tida ngiari seenaiyara maisama
yaata utuaavai. Iya ngiari tinniiyauvunudiri yaata utida kiaanoo: Ta Anu-
tuuqaa aataruuvau vida kaayau sikau hoonaiyauvaa varaaravee, kiaavai.

6 Mo fai gioonna kiaapu voovoono innasi vai mminnaiyauvaara
aikioovaivee kiaa kioo Anutuuqaa aataruuvaara yaata utuoo ivaa iinno
fai yoketaama ari vookaraama varinaravai. 7 Ti kaanokiaiya ti mmatoo
suaivaki hamamminnamminnaiyauvaa tasipama timmateeravai. Ti putira
suaivaki hama ta mminnamminnaiyauvaa tasipama varada kuaaravai.
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8 Ivaaraida mo fai ta aikiooma yeenna nneeda ti mmammaiyauvunu
aikiooma uyira rairaiyauvaa yapada fai ta tiisi vai mminnaiyauvaara
inna aikioovaivee kiaaravai. 9 Vaidi vooya kaayauma mmatayaa
diaa mminnamminnaiyauvaara iya mmuduuya rida ivaara nnaasu
yaata utuaavo iya haruriraivo iya mmookaivaki vaikiainnaata iya
mmannammanna itaida variaanoo. Iya itaa kiaa aataruuyauvo
kobeevaki fayaivo haanara iivaa roosiima iya mmamma iira aataru
maisamaisaiyauvaa iya varaata varaataikiai iya yaata duunaiya iirayaama
iikiaavai. Ii aataru iyauvoono iya puaisa utikiai maisama varida
putuaavai. 10 Mminnamminnaa maisaiyauvaa vareeraivaa oyaivoonno
sikau vareeraivaara mmuduuya riraivovee. Vaidi vooya sikauyauvaara
ngiari ausaiyauvo diitoo iya varaataududuu Anutuuqaara kutaavaivee
tira aataruuvaa vaa pikiada irisaivaa kaayau iya ausa mmuaararoovaa
vareeravai.

Pauruuso Timotiiva ataama variaiveeraivaara inna kiaammiravai
11 A Anutuuqaa vaidi tuanaikua eenoo iya iikiaa maisa mmooriiyauvaa

mmooka hanigia mmianee. Anutuuqo variivaugiataama safuuma variee
innara kutaavaivee tiee i seenaiyara mmuduuya ruee mmuaararaivo aisi
vainainnaata inna aataruuvau yaagueeqararama kiee variee tirooma vari-
naraivaara yaagueeqama mmooriivaa iikianee. 12 Vaidiiya isareeraivaara
ngiari yaatara ngiari yaatara kiaaneema a Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee
kiannaivaara Anutuuqaa mmooriivaa yaagueeqararama kiee iikianee. Iin-
nanna irisaivaa tupatupaa variraivaa aiyara varaanee. A gioonna kiaapu
kaayauyaavuuyauvunuvaanaausahanigiauvaivee tira suaivaki tupatupaa
variraivaa varaaneeraivaara Anutuuqo aiyaramaavee tiravai. 13Anutuuqo
mmuakiaa mminnamminnaiyauvaa variraiyauvaa mmiraivaa avuuvaun-
naata Yisuu Kirisiiva kieeta vaidi Podii Piratuusaasi vioo ari kuaiyau-
vaa safuuma inna kiaa mmiraivaa avuuvaunnaatama na yaagueeqama
aiyara ataa kua kiaunoo: 14 Ti Udaanga Yisuu Kirisiiva tiinara suaivaara
faannainna variee na i kiaa i mmiau kuaivaa rikiee iinna mmannam-
manna yoketaama variee sa mminnamminnaa maisaivaa varaanee, ki-
aunoo. 15 Anutuuqo ari mmataama kioo suaivau ari Mmaapuuvaa kooyaa
ti vitainaravai. Anutuuqo nnaasu ti kieeta yoketaavai varioo mmuakiaa
kieetaiyara kieeta tuanaavai varivai. Ivo ti Udaangavai varioo mmuakiaa
udaangaiyara Udaanga tuanaavai varivai. 16 Ivo nnaasu hama putirainno
mmeekia ari vookaraivaki varikiai hama gioonna kiaapuuya yopeema ivaki
kuaavai. Hama gioonna kiaapu voovoono inna taivai. Fai hama yopeema
gioonna kiaapu voovoono inna taanaravai. Inna nnutuuvo tupatupaa ngiau
aapuuvaki vaino inna yaagueeqaivo tupatupaa itaavai nnaasu vaikiaivee.
Kua kutaa.

17 Gioonna kiaapuuya mmatayaa diaa mminnaiyauvo kaayau iya su-
vuaiya yaagueeqama kiee kiaa mmiee kianee: Sa ngiingiiiyara mannaka
tida sikau hoona taikaanaraiyauvaara yaata utuatee. Iyauvaa varada
mmata aavau yoketaama variaaraivaara sa ivaara faannaida variatee. Anu-
tuuqo ngii tasipanai yoketaama variaaraivaara nnaasu faannaida variatee.
Ta yoketaama sirigaida variateeraivaara ivoono mmuakiaa mminnaiyau-
vaa kati timmivaivee, 18kiaa kiee vo kuavai iya kiaammiee kianee: Mmoori
yoketaivaa iikiatee. Iikio yoketaama iira aataruuvo ngii suvuainai mmin-
naiyauvaa ngii seenaiyaatama mmiaaraivaara teeraida variatee. Iya itaa
kua kiaa mmiee kianee. 19 Fai iya itaama iida iya yoketaama iira aataru-
uvaa irisai yoketaivaa ngiariini yapakiokio mmannammanna yaaguee-
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qamavainanai yapooma iyavariaaraivakiaatamammannammanna itaavai
vainaravai. Iyavarira tuanaivaa fai varaaraivaara fai iya itaama iikiaaravai.

20 Timotii-o, mmuakiaa kua mmoori aataruuvaa Anutuuqo i mmiivaa
tuqinnama haitatuuma taa kiee iikianee. Gioonna kiaapu vooya ngiariiyara
unnakua tida kiaanoo: Ta mmuakiaa kuavai rikiaunnavaivee, kiaa kiada
ivaara ngiariiki ngiariiki kua tida sabi kua tida varida maisa kua maisa
kua tida varida kiaavai. Sa iya kuaivaa rikieerama kiee mmooka hanigia
iya mmianee. 21 Iya kiaanoo: Vaa ta aikiooma rikiaunnavaivee, kiaa kiada
Anutuuqaara kutaavaivee tira aataruuvaa fanniikiaavai.
Anutuuqo kati gioonna kiaapuuyara yoketaama yaata utiraivo ngii tasi-

pama vakiaivee.
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Pauruusoono aa nnaagiai yanaa aavaa
Timotiinnani reeravai

Pauruusoono aa nnaagiai yanaa aavaa kavaTimotiinnani roo tinni yoketaa
vooyauvai inna kiaa mmino ivaugiataama safuuma iikiaiveeraivaara innani
reeravai. Pauruuso Timotiinna kooyaa kiaa mmino too ivo mmannammanna
yaagueeqama kioo mmoori yoketaivaa iikiaiveeraivaara Pauruuso yamaya-
maa kuaiyauvaa innani fafaara reeravai. Ivo roo yamayamaa kuaiyauvaa
Timotiinna tino too ivo mmannammanna Yisuu Kirisiinna mmayaaya yoke-
taivaa sirigama kioo iikiaiveeraivaara tiravai. Timotiiva yaagueeqama kioo
ari vitaira mmooriivaa puaisa utuoo mmayaaya yoketaivaa gioonna kiaapu-
uya kiaa mmioo Nnaaruaa Kua Kiaa Yeena Rau Kioo kuaivaatama iya kiaa
mmioo yoketaa vitairavai variaiveeraivaara Pauruuso yamayamaa kuaivaa
innani fafaara reeravaivee.

1Na Pauruusoono aa yanaa aavaa aini fafaarakiaunoo. Anutuuqoono ari
yaata utiivaugiataama ni mmataama kiaikiai na Yisuu Kirisiinna kuaivaa
varee nuaira aposoroo vaidivai variauvai. Yisuu Kirisiiva tiiki variivaara
ta tupatupaa variraivaa varaara kuaivaa vaa nnaaru Anutuuqo kua kiaa
teerama kioovaa kiaa kookieenaraivaara ni mmataama kieeravai.

2NimaapuTimotii-o, naaiyarammuduuyaruauvaaraaini aayanaaaavaa
fafaarakiaunoo.
Ti Napoova Anutuuqoota ti Udaanga Yisuu Kirisiivaatama kati aiyara

yoketaama yaata utida aiyara boo tida ngiari ausa nuufaivaitana i mmida
nnaasu variateeraivaara na yaata utuaunoo.

Pauruuso Timotiinnara yamaa kua kiaa kioo
innara yoketaavee tiravai

3Ni daatonnaakukiaiyaAnutuuqaammooriivaa safuumauuneemaneeta
itaama nnaasu iikiaunoo. Na yaata utuauko hama nini yaata utiraivo
na koonnakaannama varira aataruuvaara ni giaa ni mii voovootainoo.
Na kati yoketaama variee Anutuuqaa mmooriivaa varaunoo. Na yaaku
vareera suaivaki na makemakee aiyara yaata utuee Anutuuqaata aiyara
yoketaavee kiaunoo. 4A niiyara ratoonnaivaara na yaata utuee sirigairaivo
ni suvuakuaiveeraivaara na heenaivaata ikiannaivaatama i taanaree kiaa
iikiaunoo. 5AYisuunnarakutaavaiveekiaakieehamammannakuasiivoono
koroovaara na homo rikiee vakiaunoo. Tauraa i taatova Roqisoovaata i
kaano Yunikiivaatama Yisuunnara mmuaakaraama kutaavaivee tuuvaara
na homo rikiee vakiaunoo. A ivaitana roosiima kutaavaivee kiannaivaara
vaa na tee rikiauvai. 6 Ivaara na kava i kiaa i mmiaunoo. Na ni yaakuuvai-
tana aiyaa yapa kiaa suaivaki Anutuuqo kati i mmuu yaagueeqaivaa varee
mmannammanna mmooriivaa iikianee. 7 Anutuuqo ti mmuu Mmannasa
Yoketaivoono ti tasipaikiai ta hama aatuurama kiada Anutuuqaa mmoori-
ivaa yaagueeqama iikiaunnavai. Anutuuqaa Mmannasaivoono yaaguee-
qaivaata mmuduuya riraivaatama titiiyara tuqinnama haitatuura aataruu-
vaatama ti mmikio ti suvuaivai. Ivaara Anutuuqo i mmuu yaagueeqaivaa
vareemmannammannammooriivaa iikianee.

8 Itaama vainai ti Udaanga Yisuu Kirisiinnara kua kiaa kookieenee kiaa
sa mmamma maisakianee. Innara na oovi nnauvaki variauvaara sa ni-
iyara mmamma maisakianee. Anutuuqo ari yaagueeqaivaa i mminai tee
a mmayaaya yoketaivaa kiaa kookieenai mmammammuaararaivaa i mmi-
aaraivaara sa yaata utuanee. 9Hama ta titi mmooriivaa iikiaannaivaudiri
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Anutuuqo ari gioonna kiaapu yoketaa tuanaaya variaaraivaara ti maavee
tioo ti vitooyoketaivau ti yapeeravai. Hameetavee. Anutuuqoariinoo tiiyara
kati inna iikiataivaa iinno tiiyara yoketaama yaata utuuvaara ivo ti vitoo
yoketaivau ti yapeeravai. Tauraa hama ngiaummata uu suaivaki Anutuuqo
kati tiiyara yoketaama yaata utuoo Yisuu Kirisiiva tiiyara iinaraivaara ivo
teerairavai. 10 Aanna makee Anutuuqo tiiyara teeraira aataruuvo kooyaa
vainoo. Vaa Yisuu Kirisiiva ti vitoo yoketaivau yapaanaraivoono kooyaa
tiiravai. Tayapoomaputu taikaaraaataruuvaavaaYisuuKirisiivaanoyaata-
rooduu taikeeravai. Ivo mmayaaya yoketaivo kooyaa vaivaudiri tupatupaa
varira aataruuvaa kooyaa ti vitairavai.

11Nammayaaya yoketaivaa varee nuaina gioonna kiaapuuya kiaammiee
kiaa kookieena vitaakiaiveeraivaara Anutuuqo ni mmataama kieeravai.
12 Ivaara aana oovi nnauaavaki varieemmuaararaivaa varaunoo. Hamana
ivaara mmamma maisakiaunoo. Na innara kutaavaivee tira vaidiivaa vaa
na tauvaarahamanimmammamaisainoo. Ivonimuukuammoori aataruu-
vaa ivo aikioomahaitatuunaraivaara vaana tee rikiauvai. Ivohaitatuunono
Anutuuqo gioonna kiaapuuya yaparaira suaivo nnino mmannammanna
haitatuunaravai. Ivaara na yaagueeqama kiaunoo: Fai ivo iinaravaivee,
kiauvai. 13 Kua kutaivaa na i kiaa i mmuuvaa puaisa utuee a ivaudiri
iikianeera na i kiaa i mmuuvaa iikianee. Yisuu Kirisiiva tiiki variivaara
ta innara kutaavaivee tiraivaata innara mmuduuya riraivaatama a mman-
nammanna iikianee. 14 Mmannasa Yoketaivo ti aakiaiyauvaki variivoono
yaagueeqaivaa i mminai kua kutaivaa Anutuuqo i kiaa i mmiivaa puaisa
utuanee.

15 Vaa a rikiaannavai. Mmuakiaa gioonna kiaapuuya Asiaa mmataivau
varuuya ni ooqoo tiravai. Iyakidiri vaidiivaitana nnutuuvaitana Pikereeya
Heremokiniiyaatama niiyara ooqoo tiravai. 16Kii Udaanga Anutuuqo One-
siporoonna seenaiyara boo kiaivee. Onesiporoova kaayauneetu numa niita
yamaakuayamaakua tuuvaarana itaa kuakiaunoo. Naoovi nnauvaki vari-
aivaara ivo hama mmamma maisairavai. 17Hama mmamma maisairama
kioo ivo yoosinna Roomaivaki ngioo niiyarammannammanna buainnonno
ni teeravai. 18 Ivo mmuakiaa mmooriiyauvaa niiyara Epesiisaivaki uuvaa
vaa a rikiaannavai. Ivo mmuakiaa mmoori uuvaara na kiaunoo: Udaanga
Anutuuqo gioonna kiaapuuya yaparaira suaivaki innara boo kiaivee. Na
itaa kua kiaunoo.

2
A Yisuu Kirisiinna rapira vaidi yaagueeqakua varianee

1Ni maapu-o, Yisuu Kirisiiva tiiki variivaara Anutuuqo kati tiiyara yoke-
taamayaatautivai. Ivo itaamakati aiyara yoketaamayaatautiivaugiataama
yaagueeqama varianee. 2Na kaayau gioonna kiaapuuya avuuyauvunu kiaa
mmiaa kuaivaa a rikioovaa varee vaidi vooya a teenai hama pikieeraida
yaagueeqama variaiya kiaa mminai iyaata ari vo gioonna kiaapuuya kiaa
mmida vitaakiatee.

3 Rapira ngiaammuauya ngiari kieetaivaa avaivaa rikiada rapiraivaara
yaagueeqaida mmuaararaivaa varadaata yaagueeqama mmannammanna
iikiaivaa roosiima eenoo Yisuu Kirisiinna mmooriivaa yaagueeqama iikia-
nee. 4 Rapira vaidiivo rapiraivaki vioo hama hanigia tauraa varioo ari ii
mmooriivaara yaata utivai. Ari kieetaivo rapiraivaara inna mmataama
kioovoono innara yoketaavee tinaraivaara ivo hama hanigia tauraa varioo
ari ii mmooriivaara yaata utivai. 5 Vaidiiya seenada ngiari yaatara ngiari
yaataraaraivaara ngiari kieetaivo iya kiaa mmii aataruuyauvaa rikiada
safuuma ii voovoono seeneeraivaa yaatara kioo irisaivaa varaanaravai.
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Fai hama ivo ari kieetaivo tii kuaiyauvunugiataama iinno fai hama iri-
saivaa varaanaravai. 6 Vaidi yeenna mmooriivaa varaivoono yaaguee-
qama mmooriivaa iinono kaanaivo vaino ivo vaa yaagueeqama mmoori
varaivaara fai tauraa kaanaivaa nnaanaravai. 7Na itaa kua kiauyauvaara
yaata utuanee. Udaanga Yisuuva i tasipanai a mmuakiaa kuayauvai oy-
aiyauvaa arinaima rikiaanaraivaara na itaa kua kiauyauvaara yaata utua-
nee.

8 Yisuu Kirisiinnara yaata utuanee. Ivo Davuitiinna oyaivakidiri diitoo
hara kioo varioo putuduu Anutuuqo tuduu rikioo putuuvakidiri diiteer-
avai. Ii kua ivo mmayaaya yoketaavai vaivaa na makemakee gioonna
kiaapuuya kiaa mmiauvai. 9 Na mmayaaya yoketaivaa iya kiaa mmiau-
vaara na mmamma mmuaararaivaa varauvai. Vaidiivo kaayau mmoori
maisaiyauvaa iiraivaa roosiima vaidiiya yeenaivaadiri ni ranaa rau varada
oovi nnauvaki ni yapa kiaani na mmamma mmuaararaivaa varaunoo.
Vaidiiya vaidiivaa yeenaivaadiri rairayaamahama iya yopeemaAnutuuqaa
kuaivaa atau ruaavai. 10 Ivaara na Anutuuqo ariiniee kiaa mmataama
kioo gioonna kiaapuuyaroo tiee hamammuaararaimmooriivaara yaata uti-
raina kati varee varieennaataina mmannammanna yaagueeqama mmoori
varaunoo. Anutuuqo ariiniee kiaa mmataama kioo gioonna kiaapuuyaata
fai Yisuu Kirisiiva iyaatama vitoo yoketaivau yapoo tupatupaa yoketaa
ari vookaraama variraivaa iya mminaraivaara na mmuaararaivaa vareen-
naata yaagueeqamammoori varaunoo. 11Aa na tinara kua aavo inna Yisuu
Kirisiinnara tii kuaivo inna kutaa kuavai vainoo.

Mo fai ivo tiiki varino
ti mmamma eenanaivo vaidi putiraiya roosiima putinai
fai ta yapooma inna tasipama variaaravai.

12Mo fai ta mmammammuaararaivaa
varadaata yaagueeqama varida
fai inna tasipama gioonna kiaapuuyara diaaravai.
Mo fai ta innara kiaara:
Hama ta taunnavaivee, tikio
fai yapooma ivo tiiyara tinara:
Hama na ngii tauyavee, tinaravai.

13Mo fai ta innara kua kutaavaivee tiraivaa pikikio
fai ivo na safuuma iinaravee tiivaa fai kutaa iinaravee.
Ivo hama yopeema hanigioo
unnakua kiaa kioo ari voovaugiataama
varinaraivaara fai kutaa iinaravaivee.

Ii kua ivo itaa kua tiivai.
Mmoori yoketaivaa iino fai Anutuuqo iyara yoketaavaivee tinaravai

14 Ii na kiau kua iyauvaa mmannammanna gioonna kiaapuuya kiaa
mmianee. Kuaiyauvaara iya yaagueeqama tida buaaru kiaarainnoo kiaa
yaagueeqama Anutuuqaa avuuvau iya ooqoo kianee. Iya kuaiyauvaara
buaaru kiaavovo hama ivaara yoketairaivootainoo. Gioonna kiaapu vooya
iya itaamabuaaru kiaivaa rikiaiya ivaara iya pirisaikiai Anutuuqaa kuaivaa
pikiaavai. 15 Vaidi voovoono ari mmooriivaa varaikio hama ivaara inna
mmamma maisaivaa roosiima Anutuuqaa mmooriivaa iikianee. Inna kua
kutaivaa safuuma gioonna kiaapuuya kiaammianee. Ivo aiyara yoketaavee
tinaraivaara inna avuuvau mmannammanna yaagueeqama mmooriivaa
iikianee. 16 Gioonna kiaapuuya hama Anutuuqaara kua tiraida inna
kuaivaara kumimakaida sabi kumina kuaiyauvaa ngiari kiaa mmi ngiari
kiaa mmiira aataruuyauvaa sa eeta iikianee. Iya itaa kua kiaa aataruu-
voonookiai Anutuuqaa aataruuvaa pikiaara iikiaavai. 17 Iya kua tiraivo
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uudaivo vaidiivaa yuku yaakuuvau havurirayaama tauraa kiisavai vainno
nnaagiai pinaavai vaivai. Iyakidiri vaidiivaitana itaa kua tuuvaitana nnutu-
uvaitana Huminaiya Pireteeyavee. 18 Ivaitana vaa kua kutaivaa pikiada un-
nakuaivaa kiaanoo: Gioonna kiaapuuya putida fai hamakava diitaaravai. Ii
aataru ivo vaa taikaivaivee, kiaavai. Gioonna kiaapu vooya vaa Yisuunnara
kutaavaivee tiraiya ii kua ivaa rikiada taara yaata utida Anutuuqaa kuaivaa
pikiaara iikiaavai. 19 Anutuuqaa kua aataruuvo nnau kuabaivaa roosiima
yaagueeqama dinai hama vaidiiya yopeema utu korokorookiaaravai. Ivau
yaagueeqa kua voovai vainno tinoo: Udaangaivo arinaima ari gioonna
kiaapu tuanaiya taivaivee, tikio vo kua voovai vainno tinoo: Ngia gioonna
kiaapuuya ngiingiiiyara kiaanoo: Ta Udaanga Yisuu Kirisiinna gioonna
kiaapuyavee, kiaiyamaisama iikiaa aataruuyauvaa pikiaatee, tiivai.

20 Vaidi voovai nnau pinaa yoketaivaki kaayau yeenna yapeera yanaa
ari vookara ari vookaraiyauvo vainoo. Vooyauvai vaidiiya sikau mman-
naammannaiyauvaadiri iima kiooyauvo vainoo. Vooyauvai yatariiyau-
vaadiri iima kiooyauvoota vooyauvaimmata nnagiaiyauvaadiri iima kiooy-
auvootama vainoo. Vooyauvai yoketaiyauvunudiri nakaaraivo ari seenaiya
tasipama vo suai vo suai yeennaiyauvaa nnaivai. Vooyauvunudirimakema-
kee ari nnaivai. 21Vaa ausa hanigieera gioonna kiaapu voovoono ii nnaagiai
yanaa maisa iyauvaa roosiima varivai. Mo fai ivo maisa aataruuvaa pikioo
yoketaama varino too nnau nakaaraivo yanaa yoketaiyauvaa hama tupatu-
paa iyauvunu yapa nnaiyauvaa varoo yapaineema fai Anutuuqo yoketaa
ari vookarai mmooriivaa inna mmino aikiooma iinno yoketaa mmooriivaa
iinaraivaara teerainno varinaravai.

22Karaasa vaidiivaanikaraama koonnama iira aataruuvaa i iikiatainai sa
iikianee. Pikiaanee. Safuuma variraivaata Yisuunnara mmannammanna
kutaavaivee tiraivaatama mmuduuya riraivaata ausa nuufaivaatama
varaanaraivaara yaata utuee iikianee. Gioonna kiaapu vaa ngiari
aakiaiyauvo yamaama vaiya Udaanga Yisuu Kirisiinnara yaaku varada
kiaanoo: Ti tasipama varianee, kiaiya tasipama itaama iikianee. 23Vaidiiya
kumimakaida sabi kumina kuaiyauvaa ngiari kiaa mmi ngiari kiaa
mmiida variaa suaivaki sa iya tasipama ivaara kua tiee varianee. Vaa a
taannavai. Iya itaa kua tidada buaaru kiaavai. 24Udaanga Yisuu Kirisiinna
mmoori vareera vaidiivo sa buaaru tioo rapuaivee. Ivo mmuakiaa
gioonna kiaapuuya tasipama mmoori yoketaivaa iinno kua mmayaayaivaa
yoketaama iya kiaa mmioo tirooma kioo vitaakiaivee. 25 Iya inna kuaivaara
tomedama kua tiraiya tasipama yoketayoketaa kuaiyauvaa tirooma iyaata
kua tioo safuuma kiaivee. Fai ivo itaino Anutuuqo iya iinai iya ausa
hanigiada kua kutaivaa rikiaarannee? Vara hama rikiaarannee? Hama
teeta rikiaunnanoo. 26VaaSataango iyautikiai iya ivoyaatautiivaugiataama
kuaavai. Fai iya kua kutaivaa rikiada tuqinnama ngiari yaataiyauvaa utida
Sataango kobeevaa roosiima iya utiivakidiri rayubu kiada kuaaravai.

3
Nnaagiai suaivaki mmuaararaivo tiisi nninaravai

1 Aa kua aavaara yaata utuee arinaima rikiaanee. Fai nnaagiai suaivaki
kaayaummuaararaivo tiisi nninaravai. 2Fai gioonna kiaapuuya ngiariiyara
nnaasu yaata utida sikauyauvaara mmuduuya rida ngiariiyara mannaka
tida ngiariiyara ta yoketaayavee kiaaravai. Iya gioonna kiaapu vooyara
kua maisaiyauvaa tida ngiari kaano kooya avaiyauvaa hatokada vaidi-
iya mminnaiyauvaa iya mmiaani hama iyara kua yoketaivaa tida hama
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Anutuuqaara yaata utuaaravai. 3 Iya hama ngiari seenaiya ausa mmudu-
uya mmida hama gioonna kiaapuuyara iya ausaiyauvo nuufaikiai homo
nnannateeda varida iyayaadiri koonnama yaata utida iyara unnakua tida
hama ngiari iikiataivaara tuqinnama haitatuuma kiada gioonna kiaapuuya
ruputida avaikaraiya varida hama mmoori yoketaiyauvaara mmuduuya
ruaaravai. 4 Iya ngiari seenaiya ngiari nnammutuaiya vitaida akiairaama
maisa mmooriivaa iikio iya mannakaivo ngiau aapu vinai iya iikiataira
aataruuvaara nnaasu mmuduuya rida hama Anutuuqaara mmuduuya ru-
aaravai. 5 Iya gioonna kiaapuuya avuuyauvunu kiaara: Vaa ta Anutu-
uqaa aataruuvaa iikiaunnayavee, kiaa kiada haumaki maisa mmooriivaa
mmannammanna iida Anutuuqaa yaagueeqaivaara ooqoo kiaa kiada hama
varaaravai. Sa itaama iikiaa gioonna kiaapuuya tasipama varianee.

6 Iyakidiri ngiaa vaidi vooya vo nnau vo nnauyauvaki vida gioonna
muaraaga kiaiya ngiari unnakuaivaa kiaa mmiaani rikiaavai. Ii gioonna
iya kaayau mminnamminnaa maisaiyauvo iya suvuau kiaivaara iya
mmuaararaikiai iya mmamma iira aataruuyauvaara pinaama yaata
utuaavai. 7 Ii gioonna iya kua karaasaivaa iya rikiaataikiainnaata sabi
kuaivaa nnaasu rikiada hama yopeema kua kutaivaa arinaima rikiaavai.
8 Nnaaruaa vaidiivaitana nnutuuvaitana Yaneeya Yabereeya Musiinna
kuaivaara ooqoo tuneema ii vaidi iya kua kutaivaara ooqoo kiaavai. Iya
koonnama yaata utida Yisuunnara kutaavaivee tira aataruuvaarammanna
kuasiivo korookiai ooqoo kiaavai. 9Fai gioonna kiaapuuya kiisa suai nnaasu
iya kuaivaa rikiaaravai. Nnaaru gioonna kiaapuuya Yaneeya Yabereeya
varuuvaa tooneema fai gioonna kiaapuuya iya kumimakama variaivaa
teeda kiisa suai nnaasu iya kuaivaa rikiaaravai.

Pauruuso nnaagiai kuaiyauvaa Timotiinna

kiaammiravai
10 Na kuaivaa i kiaa mmiaivaa vaa a rikiee na variaivaa vaa a

tee na datadataama variaivaa vaa a tee ivaugiataama iirakuavee.
Na Yisuunnara kutaavaivee tiee mmuaararoovo niisi vauduaata
rikieennaata yaagueeqama tirooma variee na ni seenaiyara mmuduuya
ruee mmannammanna yaagueeqama nnaasu variaivaa vaa a tee
ivaugiataama iirakuavee. 11 Vaidiiya kaayau maisa mmooriiyauvaa ni
muduu na mmamma nniitaroovaa varaivaa vaa a tee rikieerakuavee.
Gioonna kiaapuuya yoosinna Adiookiaa varuuyaata Ikonii varuuyaata
Rusutaraa varuuyaatama kaayau mmoori maisaiyauvaa ni muduu
na rikieennaata mmannammanna yaagueeqama variaivaa vaa a tee
rikieerakuavee. Iya itaamauuduuUdaangaAnutuuqoonommuakiaamaisa
mmooriiyauvakidiri ni vitoo yoketaivau yapeeravai. 12Mmuakiaa gioonna
kiaapuuya Yisuu Kirisiiva iyaki variivaara Anutuuqaa aataruuvaugiataama
kuaaree kiaa iikiaiya fai gioonna kiaapu vooya maisa mmooriiyauvaa iya
mmiaaravai. 13 Fai vaidi maisaiyaata vaidi unnakua tiraiyaatama maisa
mmooriiyauvaa iida varia rada vikio fai nnaagiai ngiari mmooriiyauvo
kaayauma maisainaravai. Fai iya gioonna kiaapu vooya unnakua tikiai
rikiada iya kiaa kuaiyauvaara kutaavaivee kiaaravai. Iya ngiariinoo ngiari
unnakua kuaiyauvaa rikiada kutaavaivee kiaaravai. 14 Eenoo sa itaama
iirama kiee kua kutaiyauvaa ta i kiaa immiaannaiyauvaara a yaagueeqama
kutaavaivee tiraivaa puaisa utuee varianee. Vaa ta kua kutaiyauvaa i
kiaa i mmiaannaiya a tuqinnama ti tee rikiaannaivaara ivaa puaisa utuee
varianee. 15Vaaarikiaannavai. Annaakarameedivai varieeAnutuuqaakua
fafaara yoketaiyauvaa rikiaa ree viee viee aanna makee mmannammanna
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a homo rikiaannanoo. A ivaa yaaruee ivaudiri tinni yoketaivaa varee
Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee tino Anutuuqo i vitoo yoketaivau yapaanara
aataruuvaavaaa rikiaannanoo. 16Anutuuqaakua fafaarammuakiaayauvai
Anutuuqaa Mmannasaivoono vaidiiya kiaa mmuduu fafaara reeravai.
Ivaudiri vaidiiya aikiooma kua kutaivaa gioonna kiaapuuya kiaa
mmida unnakua tiraivaara yaagueeqama ooqoo tida koonnama varira
aataruuyauvaa safuuma kiada safuuma varira aataruuyauvaa iya
vitaakiaaravai. 17 Vaidi voovoono Anutuuqaa mmooriivaa varoonnonno
koovayamakioommuakiaammoori yoketaiyauvaayoketaama iinaraivaara
teerakiaiveeraivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo vainoo.

4
1 Yisuu Kirisiiva gioonna kiaapu makee variaiyaata vaa putuaiyaatama

fai yaparainaravai. Inna avuuvaunnaata Anutuuqaa avuuvaunnaatama vo
kua voovai i kiaa i mminai rikiaanee. Yisuu Kirisiiva kava vararanoo tioo
tiiyara dinaraivaara na aa kua aavaa yaagueeqama i kiaa i mminai rikiaa-
nee. 2Anutuuqaa mmayaayaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmianee. Sa iya
rikiaatai suaivaki nnaasu iya kiaammianee. Mmuakiaa suaiyauvakiaatama
mmannammanna tirooma kiee variee iya kiaa mmiee varianee. Vooya
mmannammanna kua kutaivaa kiaa mminanai rikiaatee. Vooya koon-
namavariaivaarayaagueeqama iyaata kua tiee vooyakiisamamuaraagama
variaivaara yamaa kua yamaa kua tiee tirooma variee hokobama iya kiaa
mmiee varianee. 3 Fai suai voovai nninai gioonna kiaapuuya hama kua
kutaivaa iya rikiaatainai iyangiari rikiaatai kuaiyauvaannaasu rikiaaravai.
Vaidi vooya iya rikiaatai kuaiyauvaa nnaasu iya kiaammiraiya kuaiyauvaa
rikiada seena seena vaidiiya mmuaa kuayauvai tiraiya kuaiyauvaatama
makemakee rikiaaravai. 4 Rikiada fai hama kua kutaivaa rikieeraida piki-
ada uriiyauvaara yaata utida rikiaaravai. 5 Eenoo sa itaama rikieerama
kiee mmuakiaa suai tuqinnama ai variraivaara haitatuuma tee tirooma
varianee. Fai vaidiiya mmoori maisaivaa i mmikiai rikiee mmamma
mmuaararaivaa vareennaata yaagueeqamavarianee. Yisuunnammayaaya
yoketaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmiee variee mmuakiaa mmoorivai
Anutuuqo i mmuuvaa yaagueeqama iikianee.

6 Fai kiisa suai ni kiauvo kuminayaa tuoo kuanaravai. Ni suaivo paan-
nainoo. 7Na mmoori yoketaivaa yaagueeqama varauvaa vaa na iima taika
kiaunoo. Vaidiiya isareeda ngiari yaatara ngiari yaataraidaa atauvakira
kuaaneema vaa na atauvau viee ni mmooriivaa iima taika kiauvai. Na Yisu-
unnara kutaavaivee kiauvaa hama pikiauvai. 8Fai yapoomaUdaanga Yisuu
Kirisiiva ti yaparaira suaivaki na maisa aataruuvaa yaatara kiee aikiooma
safuuma varira aataruuvau variraivaa irisaivaa niini teerama yapa kiaivaa
fai ivo safuuma variraivoono ni minaravai. Hama ni nnaasu ni minaravai.
Fai eyommaa gioonna kiaapuuya iva tiinara suaivaara faannaida ivaara
mmuduuya ruaiyaatamamminaravai.

Timotiiva innasi nninaraivaara Pauruuso tiravai
9 Kammannainai niisi nninaraivaara yaata utuee ngianee. 10 Vaidiivaa

nnutuuvo Dimaaso aa mmata ta variaunna aavau vai aataruuyauvaara
pinaama mmuduuya ruoo ni pikioo yoosinna Tesoronikii vioo kieeravai.
Vo vaidivai nnutuuvo Keresekeeva mmata Garatiaa vioo kiooduu vuaivaa
nnutuuvo Titiiva mmata Daramatiaa vioo kieeravai. 11 Rukaaso nnaasu
ni tasipama varinoo. Marakaava ni tasipama mmoori varaanaraivaara
innaata sunee ngianee. 12 Vaa na Tukikiinna titaaduu Epesiisa ivaki vioo
kieeravai. 13 A niisi ngiee ni yaapaivaa na yoosinna Toruaasaa vaidiivaa
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nnutuuvo Karapaanna nnauvaki kiaivaata varee ngianee. Ni yanaiyauvaa
varee fayai nnabaiyauvunu fafaara reeraiyauvaatama varee ngianee. Sa
iyauvaara taunnu kiee pikiee ngianee. Iyauvaatama varee ngianee.

14 Vaidiivaa nnutuuvo Aresadereeva kapaaqaivaadiri mminnammin-
naiyauvaa iiraivoono mmoori maisaiyauvaa ni miravai. Ivo ari uuvau-
giataama Udaanga Yisuu Kirisiiva safuuma irisaiyauvaa fai inna mminar-
avai. 15 Ivo ta kiaanna mmayaayaivaara yaagueeqama ooqoo tuuvaara ivo
aita mmoori maisaivaa iinoora tuqinnama haitatuukianee.

16Tauraa suaivaki iya kua pinaivaki ni yapa kiooduu na sai kiaaduu hama
vaidi voovoono ni tasipeeravai. Mmuakiaaya ni pikieeravai. Ivaara Anutu-
uqo fai hama iyarannannataanaraivaaranayaakuvaraunoo. 17 Iyahamani
tasipeerama kiooduu Udaanga Yisuu Kirisiiva ni tasipoo ari yaagueeqaivaa
nimiravai. Mmuakiaa gioonna kiaapu ngiari voopinnaiyammayaaya yoke-
taivaa mmuakiaavai na iya kiaa mminai rikiaateeraivaara ivo ni tasipoo
ari yaagueeqaivaa ni miravai. Fai raiyoonaivo vaidi voovai gutikio vaidi
voovoono utu ravisirayaama vaidiiya ni ruputuuvakidiri Anutuuqo ni vi-
too yoketaivau ni yapeeravai. 18 Udaanga Yisuu Kirisiiva fai mmuakiaa
mmoori maisaiyauvakidiri ni vitoo yoketaama ari yoosinna ngiau aapuu-
vaki gioonna kiaapuuyara dira yoosinnaivaki ni yapaanaravai. Inna nnu-
tuuvo tupatupaa ngiau aapu itaavai nnaasu vakiaivee. Kua kutaa.

Pauruuso nnaagiai gioonna kiaapuuyara
yaata utuoo boo tiravai

19 Na gioonna kiaapuuvaitana Pirisikauya Akuiraayara yaata utuee boo
kiaunoo. Ivaara ivaitana kiaa mmianee. Onesiporoonna seenaiyaraatama
na yaata utuee boo kiaunoo. Ivaara iya kiaa mmianee. 20 Erasataava ari
yoosinna Koridii hara kioo varuduu Toropimaa nniitarooduu na yoosinna
Miretee ivaki inna pikieeravai. 21Vati rira suaivo nninaraivaara yaata utuee
akiairaama niisi ngianee.
Upuruuva Pudeeva Riniiva Karautiaavainnaata mmuakiaa ti seena vaa

ausa hanigieera vooyaatama aiyara yaata utida boo kiaavai.
22 Udaanga Yisuu Kirisiiva aiki variaiveera na aiyara yaaku varaunoo.

Anutuuqokati gioonnakiaapuuyarayoketaamayaatautiraivongiimmuaki-
aaya tasipama vakiaivee.



Titii 1:1 479 Titii 1:9

Pauruusoono aa yanaa aavaa
Titiinnani reeravai

Titiiva ari voopinnaa vaidi karaasavoono ausa hanigioo Pauruusaa tasi-
pama nuainno varioo mmayaaya yoketaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmi-
ravai. Pauruuso Titiinna mmata Keretee ivaki pikioo vuduu ivoono ivaki
varioo gioonna kiaapu vaa ausa hanigiooya nuunaiyauvaara haitatuuravai.
Kaayau gioonna kiaapu Keretee varuuya koonnakaannau aataru maisaiyau-
vaa iiravai. Itaama uuduu Pauruuso Titiinna ivaki pikioo vino ivoono ivaki
varioo vaaausahanigiooyakieetaiya varira aataruuvaa iya vitainnovaaausa
hanigiooya mmayaaya yoketaivaa kiaa mmira aataruuvaa vitainno safuuma
yoketaa vaidi ausa hanigieera tuanaavai variaiveeraivaara innani fafaara
reeravaivee.

1Na Pauruuso Anutuuqaa mmoori vareera vaidivai variaunoo. Na Yisuu
Kirisiinna kua varee nuaira aposoroo vaidivoono aa yanaa aavaa fafaaraki-
aunoo.
Anutuuqo ni mmataama kioo ni titooduu na ivo ariiniee kiaa mmataama

kioo gioonna kiaapuuyasi viravai. Ta Anutuuqaara kutaavaivee tiraivo
pinaavai vakiaiveeraivaara na iyasi viravai. Anutuuqaa aataru yoke-
taivaara na kua kutaivaa iya kiaa mminai iya rikiaivo pinaavai vaki-
aiveeraivaara na iyasi viravai. 2 Ta tupatupaa variraivaara faannaki-
aaraivaara na Anutuuqaa aataru yoketaivaara iya kiaa mminara viravai.
Hama ngiau mmata uu suaivaki Anutuuqo hama unnakua tiraivoono ii
tupatupaa varira ivaa tiiyara kua kiaa teerama kieeravai. 3 Teerama kioo
ivo mmataama kioo suaivaki ari mmayaayaivaudiri kooyaa ivaara ti kiaa ti
mmiravai. Ii mmayaaya ivaa Anutuuqo ti vitoo yoketaivau yapeeraivoono
ni giaa ni mioo tunoo: Gioonna kiaapuuya kiaa mmianee, tuduu na kiaa
kookieema kieeravai.

4 Titii-o, na aa yanaa aavaa aini fafaarakiaunoo. A niinikaraama Yisu-
unnara kutaavaivee kiannaivaara a ni maapu tuanaavai roosiima varian-
nanoo.
TiNapoovaAnutuuqootaYisuuKirisiiva ti vitooyoketaivauyapaivootama

kati aiyara yoketaama yaata utida ngiari ausa nuufaivaitana i mmida
nnaasu variateeraivaara na yaata utuaunoo.

Titiivammata Keretee ivaki mmoori vareeravai
5Na hamammooriivaa iima taikaivaa a safuuma iima taikaaneeraivaara

na mmata Keretee ivaki i pikiee viravai. Na i kiaa i mmuuvaugiataama
vaa ausa hanigieeraiya kieetaiya vo yoosinna vo yoosinnaiyauvaki a
mmataakianeeraivaara na ivaki i pikiee viravai. Na vaidi kieetaiyara i
kiaa i mmiaa kuaivo ataama vainoo. 6 Kieeta vaidiivaa variraivo safu tua-
naavai vaino ivo mmuaa nnaatavai varanai inna nnaakaraiya Yisuunnara
kutaavaivee tiraiya variaaravai. Inna nnaakaraiyara hama gioonna kiaa-
puuya iyara kiaara: Vueennaida ngiari kaano koovaitana avaivaitana ha-
tokada variaayavee, kiaaravai. 7Kieeta vaidiivo Anutuuqaa mmooriivaara
haitatuuraivaara ivo variraivo safu tuanaavai vaino hama ari mannaka
tioo hamamakee tikio ausa nnannataikio hama kapikarai nnooriivaa nnoo
kumimakainno varioo hama gioonna kiaapuuya ruputuoo hama ariiyara
nnaasu yaata utuoo sikauyauvaa varaanaraivaara iivai. 8 Ivo nnauvaata
yeennaiyauvaatama vo yoosinnaivakidiri ngiaiya mmioo mmoori yoke-
taivaarammuduuya ruoo arimmammaivo inna iikiatairaivaara tuqinnama
haitatuunno safuuma yoketaa tuanaavai varinaravai. 9 Ivo tupaa vaira kua
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kutaa tuanaivaa ari vitairaiya inna kiaammiaivaa puaisa utuaivee. Ivo safu
kua aataruuvaa gioonna kiaapuuya kiaa mminaraivaara ivaa puaisa utu-
aivee. Vooya ii kua ivaara unnakuavee kiaiya kua sai safuuma tinaraivaara
ivaa puaisa utuaivee.

10 Kaayau gioonna kiaapuuya haunninniida varida vooya ngiari sabi
kuaiyauvaa kiaa mmiaani iya kutaavaivee kiaavai. Vaidi vooya Yu-
tayaiya aataruuvaa pikiada Yisuunna aataruuvau viraiya itaama iikiaavai.
11 Itaama iida haunninniiraiya kaayau gioonna kiaapuuyaata iya uru
nnaakaraiyaatama ngiari kuaiyauvaa hama kiaammiataama kiadaata kiaa
mmiaani iya haruruaavai. Iya ngiariiyara yaata utida kati sikauyauvaa
varaaraivaara itaama iya kiaammiaavai. Ivaara fai ta iya ngiari avaiyauvaa
ramuunnaakiateeraivaara kiaaravai. 12Ngiari seenaKeretee vaidi forofetaa
voovoono ariinoo iyara tinoo: Keretee gioonna kiaapuuya unnakuaivaa
mmannammanna tida puara mmararaiya roosiima avaikarama varida
hamammooriivaa vareeramakiada yeennaiyauvaa tarikamannaaraivaara
nnaasu yaata utida nnaavaivee. 13 Ivo itaama kua tiivo kutaavai tiivai.
Ivaara yaagueeqama kiee iya ooqoo kianee. Iya Yisuunnara kutaavaivee
kiaivo safuuma vakiaiveeraivaara itaama iya yaagueeqama kiee kianee.
14 Sa iya Yutayaiya uriiyauvaa mmannammanna rikiada vaidiiya kua ku-
taiyauvaara ooqoo tiraiya iya tikiai sa iya kuaivaa rikiaateeraivaara iya
yaagueeqama kiee kianee. 15 Gioonna kiaapu safuuma yoketaama vari-
aiya taavo mmuakiaa haipa mminnamminnaiyauvo yoketaayauvai vaivai.
Gioonna kiaapumminnamminnaamaisaiyauvaa varada Yisuunnara hama
kutaavaivee tiraiya taavo iyauvo hama yoketaayauvai vaivai. Ngiari
yaata tinniiyauvo vaamaisaikiai koonnama yaata utiraivaara itaama taavo
hama yoketaayauvai vaivai. 16 Iya ngiariiyara kiaanoo: Vaa ta Anutu-
uqaa teeda rikiaunnavaivee, kiaavo too iya koonnama iikiaa aataruuyau-
vaara iya kuaivo unnakuavai vaivai. Iya Anutuuqaa kuaivaa rikiadaata
yaataraavo Anutuuqo taikiai iya maisamaisama varida tinni yaagueeqaida
hama yopeemammoori yoketaa voovai aikiooma iikiaavai.

2
Pauruuso kua kutaa tuanaivaara Titiinna tiravai

1 Eenoo Anutuuqaa kua kutaa tuanaivaudiri yaata utuee gioonna ki-
aapuuya safuuma variraivaara iya kiaa mmiee varianee. 2 Vaidi yoko-
vaiya kiaa mmiee kianee: Sa kapikarai nnooriivaa nneeda kumimakaida
variatee. Tirooma varida tuqinnama yaata utida ngii iikiatai aataru-
uvaara haitatuukiatee. Ngia Yisuunnara mmannammanna kutaavaivee
tida ngiingii seenaiyara mmuduuya rida Anutuuqaa mmooriivaa ngii piki-
aatainainnaata mmannammanna iikiatee, 3 kiaa kiee gioonna yokeeraiya
mmuaikaraama kiaa mmiee kianee: Gioonna yoketaama safuuma vari-
aiya roosiima variatee. Sa ngiingii seenaiyara maisa kua murumuru tida
varida sa vuaina nnooriivaa nnaaraivaara nnaasu yaata utida variatee.
Gioonna karaasaiya mmoori yoketaiyauvaa vitaakiatee. 4 Iya ngiari vaati
nnaakaraiyara mmuduuya ruateeraivaara mmoori yoketaiyauvaa iya vi-
taakiatee. 5 Iya mmamma iira aataruuvaara ooqoo tida safuuma varida
ngiari nnauyauvaa tuqinnama haitatuuda varida mmoori yoketaivaa iida
ngiari vaatiiya kuaivaa rikiada iikiateeraivaara mmoori yoketaivaa iya
vitaakiatee. Sa gioonna kiaapuuya Anutuuqaa kuaivaara maisavee kia-
teeraivaara iya itaama vitaikiai yoketaama variatee. Gioonna yokeeraiya
itaa kua kianee.
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6Vaidi karaasaiyammuaikaraama yaagueeqama kiaammiee kianee: Ngi-
ingii mmammaiyauvo ngii iikiataira aataruuyauvaara tuqinnama haitatu-
uda safuuma variatee, 7 kiaa kiee eenoo mmuakiaa mmoori yoketaiyauvaa
iinai teeda iya mmuaakaraama a iikiannaneema iikiaaravai. A tirooma
variee sa isareera safuuma kua kutaiyauvaa iya kiaa mmianee. 8A itaama
safu kuaiyauvaa iinai i nnammutuaiya fai teekio too hama maisa aataru-
uvootainai hama maisa kuaiyauvaa tiiyara kiaaraivootaino iya mmamma
maisakiateeraivaara itaama iikianee.

9 Sikaunnaadiri yookaama kiaani mmoori vareeraiya ataama kiaa mmi-
anee. Ngiingii haitatuuraiya kuaivaa rikiada iikiatee. Fai ngia mmuakiaa
mmooriyauvai safuuma iikiai ngii haitatuuraiya ngiiiyara yoketaakiaar-
avai. Sa ngii haitatuuraiya kua sai kiatee. 10 Sa iya mminnaiyauvaa
mmuara varaatee. Ngia mmannammanna yoketaama mmooriivaa iida sa
pikieeraida yaagueeqama nnaasu iikiatee. Fai ngia mmuakiaa mmoorivai
itaama iikiai gioonna kiaapuuya Anutuuqo ti vitoo yoketaivau yapaivaa
kuaivaara kua yoketaivaa kiaaravaivee. Itaa kua iya kiaammianee.

11 Anutuuqo gioonna kiaapuuya vitoo yoketaivau yapaanaraivaara ivo
kati iyara yoketaama yaata utiivaa iya mmuakiaaya rikiaavo kooyaa
vaivai. 12 Itaama vaivaudiri ta ataama iikiaara aataruuyauvootama kooyaa
vaivai. Mmuakiaa aataruuyauvo hama Anutuuqaasidiri tiiyauvaatama
mmatayaiyasidiri nnii mmamma iira aataruuyauvaatama ta pikiada ti
mmammaiyauvo ti iikiatairaiyauvaara tuqinnama haitatuuda tirooma sa-
fuuma varida aa ta mmatayaa variaunna suai aavaki Anutuuqaara nnaasu
yaata utida variaaravai. 13Ta itaama varida ti Anutuuqo yaagueeqama vari-
ivoota YisuuKirisiiva ti vitoo yoketaivau yapaivootamangiarimmeekiaivaa
tasipama tummuaara suaivaki ta iya tasipama yoketaama variaaraivaara
faannaida variaaravai. 14 Yisuu Kirisiiva mmuakiaa mminnamminnaa
maisaiyauvakidiri ti vitoo yoketaivau yapaanaraivaara ivo ariinoo tiiyara
putuoo ari kiauvaadiri ti yookairavai. Ivo ti vitoo ti mminnamminnaa
maisaiyauvaa ruga kinai ta inna gioonna kiaapu safu tuanaaya nnaasu
varida inna mmoori yoketaivaa yaagueeqama iikiaaraivaara ivo tiiyara
putiravai.

15 Ii kua iyauvaa gioonna kiaapuuya kiaa mmiee varianee. Anutuuqo
kieeta vaidivai i yapaivaara gioonna kiaapu vooya yamaa kua yamaa kua
tiee vooya yaagueeqama kiee kiaammianee. Fai a itaino too gioonna kiaapu
voovoono sa i kuaivaa rikioonnaata aiyara nniki rakammuaivee.

3
Gioonna kiaapuuya yoketaama variateeraivaara
Pauruuso Titiinna kiaammiravai

1 Gioonna kiaapu a haitatuukiannaiya ataa kua kiaa mmianee. Ngii
kieeta ngiiiyara diraiyammemmaana vikiai ngii tikiai rikiaatee. Mmuakiaa
mmoori yoketaiyauvaa iikiaaraivaara teerama kikiai ngii tikiai rikiada
makee tinai iikiatee. 2 Sa gioonna kiaapu voovaara maisa kua tida sa
buaaru tiraida tirooma varida mmuakiaa gioonna kiaapuuyara yoketaama
yaata utida iyaata yamaa kua kiatee. 3 Tauraa tete variaannaivaura yaata
utuee itaama iya kiaa mmianee. Tauraa ta kumimakaida varida kuaivaa
rikiadaata yaatarada koonnama variravai. Mmamma iira aataruuvo ti
puaisautuduu ta teteyoketaamauuaataruuyauvaarannaasuyaatautiravai.
Ta mmuakiaa suai ti seenaiyara nniki tomedaida mmoori maisaivaa iya
iida iya ti yaataroovaara ti nnannatooduu variaannaduu iya hama tiiyara



Titii 3:4 482 Titii 3:15

mmuduuya ruduu ta hama iyara mmuduuya riravai. 4 Anutuuqo ti vitoo
yoketaivau yapoovoono tiiyara yoketainno tiiyarammuduuya ruoo ti tuqin-
noo suaivaki 5 ivo ti vitoo yoketaivau yapeeravai. Hama ta teteenoommoori
yoketaiyauvaa iikiaannaivaara ivo ti vitoo yoketaivau ti yapeeravai. Ariinoo
kati tiiyara boo tuuvaara ivo ti vitoo yoketaivau ti yapeeravai. Ta karaasaya
variateeraivaara ivo ti aakiaiyauvakidiri timminnamminnaamaisaiyauvaa
fini kiooduuMmannasa Yoketaivoono ti tuduu ta karaasa variraivaa vareer-
avai. Ivo itaamauuvaara ti vitooyoketaivau ti yapeeravai. 6YisuuKirisiiva ti
vitoo yoketaivau yapoovoono putuuvaara AnutuuqoMmannasa Yoketaivaa
ti mmuduu kaayauma ti suvuairavai. 7 Anutuuqo kati tiiyara yoketaama
yaata utuoo tiiyara tinara: Safuuma variaayavee, tinaraivaara ivo Mman-
nasa Yoketaivaa timmiravai. Ta tupatupaa variraivaara faannaida variaan-
naivaa varaateeraivaara ivo Mmannasa Yoketaivaa ti mmiravai. 8 Ii kua
iyauvo kua kutaayauvai vainoo.
Ii kua iyauvaa a gioonna kiaapuuya yaagueeqama kiaammianeeraivaara

ni yoketainoo. Gioonna kiaapu Anutuuqaara kutaavaivee tiraiya mmoori
yoketaiyauvaara yaata utida iikiateeraivaara yaagueeqama iya kiaa mmi-
anee. Ii kua iyauvo yoketainai fai gioonna kiaapuuya rikiada iida yoketaa
tuanaaya variaaravai. 9Vooyaano sabi kumimakaida Anutuuqaa kuaivaara
ngiari kiaa mmi ngiari kiaa mmiida varida ngiari taato nnaakukiaiya nnu-
tuuyauvaara yaata utida buaaru tida Anutuuqaa mmaanna tuu kuaivaara
kua tida buaaru kiaavai. Sa ii kua iyauvaa iya tikiai eeta kianee. Ii kua
iyauvo maisainai fai gioonna kiaapuuya rikiada maisama varida hama
mmoori yoketaivaa iikiaaraivaara sa eeta kianee. 10 Gioonna kiaapuuya
vaidi voovoono iya tikiai voovau voovau mmarammaraama variaa ivaara
ii vaidi ivaa taaraneetu yaagueeqama tiee rikino hama i kuaivaa rikinai
pikiaanee. Sa kava inna tasipama kua kianee. 11Vaa a taannavai. Itai vaidi
ivo koonnama yaata utuoo mminnamminnaa maisaivaa varaikiai ta teeda
kiaunnanoo: Inna kuaivo unnakuavaivee, kiaunnavai.

Pauruuso nnaagiai kuaivaa Titiinna kiaammiravai
12 Fai na Atemaanna aisi titaanarannee? Vara na Tukikiinna aisi titaa-

narannee? Hama na rikiaunoo. Fai na voovai titano iisi vinai rikiee a
niisi akiairaama yoosinna Nikoporoo ngianee. Fai vati rira suaivaki na
Nikoporoo ivaki varinai niisi ngianee. 13 Kua mmoori aataru radudeera
vaidiivaa nnutuuvo Sinaava ari vuaivaa nnutuuvo Aporoova aataruuvau
kuaaraivaara eenoo ivaitana tuqinnama haitatuunna mmuakiaa mmin-
naa hama ivaitanaasi vaiyauvaa ivaitana mmianee. 14 Ti gioonna kiaa-
puuya mmoori yoketaiyauvaa iikiaaraivaara itaama iya vitaakianee. Iya
hama kutaamminnaataiya tasipamammoori yoketaiyauvaa iida tuqinnaa-
teeraivaara iya vitaakianee. Fai iya itaama iida hama kati kuminaya varikio
iya iikiaiyauvaa kaanaiyauvo vainaravai.

15 Mmuakiaa gioonna kiaapuuya ni tasipama variaiya ngiiiyara yaata
utida boo kiaavai. Mmuakiaa ti seena Yisuunnara kutaavaivee tida tiiyara
mmuduuya ruaiya ta iyara yaata utida boo kiaunnaivaa iya kiaammianee.
Anutuuqo kati gioonna kiaapuuyara yoketaama yaata utiraivo mman-

nammannammuakiaaya ngii tasipama vakiaivee.
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Pauruusoono aa yanaa aavaa
Pirimuunaani reeravai

Pirimuuno tauraa vaa ausa hanigioovoono sikaunnaadiri yookaama kioo
ni mmoori varaaneera Onesimuusaa viteeravai. Vitoo kiooduu rikioo nnaa-
giai Onesimuuso inna pikioo ari toovau viravai. Oro varioo nnaagiai Pau-
ruusaasidiri mmayaaya yoketaivaa rikioo ausa hanigieeravai. Pirimuuno
Onesimuusaara mmuduuya ruoo innara tuqinnaiveeraivaara Pauruuso aa
yanaa aavaa Pirimuunaani fafaara reeravaivee.

1 Pirimuuno, na Pauruusoono aa yanaa aavaa aini fafaarakiaunoo. Na
Yisuu Kirisiinna mmoori varauvaara oovi nnauvaki variaunoo. Ti seena
vaidi Timotiiva numani tasipama varikiai na aa yanaa aavaa aini fafaaraki-
aunoo. Ta aiyara mmuduuya ruaunna vaidi ti tasipama mmoori varaan-
naivaaniaata 2 i nnauvaki Anutuuqaara nuunakiaiyaniaatama ti seena
gioonna Apiaannaniaata ti seena vaidi Arikipiinnaniaatama na aa yanaa
aavaa fafaarakiaunoo. Arikipiiva Anutuuqaammooriivaara rapira vaidiiya
roosiima yaagueeqama dioo vaivai.

3Ti Napoova Anutuuqoota ti Udaanga Yisuu Kirisiivaatama kati ngiiiyara
yoketaama yaata utida ngiari ausa nuufaivaitana ngii mida nnaasu varia-
teeraivaara na yaata utuaunoo.

Pirimuuno Yisuunnara kutaavaivee kiaa kioo
gioonna kiaapuuyarammuduuya riravai

4 Pirimuuno, na yaaku vareera suaivaki aiyara yaata utuee makema-
kee Anutuuqaata kua tiee aiyara yoketaavaivee kiaunoo. 5 Na rikiaukai
a Udaanga Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee tiee innara mmuduuya ruee
Anutuuqaa gioonna kiaapuuyaraatama mmuduuya ruannakuavee. Na
ivaa rikiauvaara na itaama Anutuuqaata aiyara kua kiaunoo. 6 Ta Yisuu
Kirisiinna gioonna kiaapuya variaunnaivaara ta innasidiri yaagueeqa ari
vookaraiyauvaa varaunnavai. Eeta teetama Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee
kiaunnaiya ta mmuaavaugiataama ii kua ivaa arinaima rikiaaraivaara na
yaaku varaunoo. 7 Ni seena na aiyara mmuduuya ruaukua a gioonna
kiaapuuyarammuduuya ruannaivaara pinaama ni yoketaikiai na yaaguee-
qama variaunoo. A Anutuuqaa gioonna kiaapu mmuakiaaya tasipama
variannano iya ausaiyauvo yoketaivaara ni yoketainoo.

Pauruuso Pirimuunommoori yoketaivaa
Onesimuusaara iinaraivaara inna yaparairavai

8 Itaama vaikiai na Yisuu Kirisiinna mmooriivaa varauvoonora tiee a
vo mmoori voovai iikianeeraivaara na aikiooma yaagueeqama i tinaravai.
9 Ta ausa hanigieeraiya titiiyara titiiyara mmuduuya ruaunnaivaara hama
na yaagueeqama tinaravai. Na yoketayoketaama aita kua tinaravai. Na
Pauruuso vaa yokovaa vaidivai variee Yisuu Kirisiinna kuaivaa kiauvoono
aannamakeena innammoori varauvaaraoovinnauvaki variee aita yoketaa
kuaivaa tinaravai. 10 Na Onesimuusaa Yisuu Kirisiinnara kiaa mmiaaduu
rikioo ausa hanigioovaara na innara ni maapu tuanaavaivee kiaunoo.
Aanna na oovi nnauvaki variau suaivaki na itaama inna kiaa mmiaivaara
inna koova variaunoo. Na innara tiee yamaa kua yamaa kua aita kua
kiaunoo. 11 Nnaaru hama ivo i mmoori yoketaiyauvaa yaagueeqama kioo
vareeravai. Aanna makee fai ivo aiyaraata niiyaraatama yoketaa mmoori-
iyauvaa iinaravai.
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12 Aanna makee na inna titauko aisi kuainoo. Na innara ausa mmudu-
uya ruauvaa tasipama na inna titauko aisi kuainoo. 13 Na Yisuu Kirisi-
inna mmayaayaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmiaivaara oovi nnauvaki
variaunoo. Na aavaki variau suaivaki ivo ni tasipama mmannammanna
varinaraivaara ni yoketainoo. Eenoo ni tasipama variee mmooriivaa iinara
mmaataivaa ivo varoo ni tasipama varioo mmooriivaa iikiaiveera na inna
niniyara ravaatainaravai. 14 A niiyara yaata utuee mmooriivaa varaa-
naraivaara hama na yaagueeqama iikianeera i tinaravai. Eenoo ai yaata
utuannaivaugiataama iinaraivaara ni yoketainoo. Ivaara a hama ee-oo tinai
na hama ni tasipama variaiveera inna vitaanaravai.

15Na yaata utuauko ivo i pikioo vioo kiaivaa oyaivo ataama vainoo. Ivo
i pikioo ngioo paanna suai numa ni tasipama varioo ari ausaivaa hani-
gia kioo fai ivo kava vararanoo vioo i tasipama tupatupaa varinaravai.
16 Aanna makee hama ivo sikaunnaadiri yookaakianna ngiaammuauvai
nnaasuvarinoo. Vaa ii aataru ivaa ivoyaatarakiaivai. IvoYisuuKirisiinnara
kutaavaivee tiivaara ti seena vaidi ta innara mmuduuya ruaunnavai vari-
noo. Na innara pinaama ni yoketainoo. Fai eenoo innara ari vookaraama
pinaama i yoketainaravai. Ivo Udaanga Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee ti-
ivaara i seena vaidi tuanaavai varioo immoori varaivaara a innarapinaama
i yoketainaravai.

17 Na Yisuu Kirisiinna mmoori varauvaara a niiyara ni mmuaa
vayanaavaivee kiaa kiee a ai ausa mmuduuyaivaa ni mmiannaneema
Onesimuusaa itaama ai ausa mmuduuyaivaa mmianee. 18 Ivo mmoori
vooyauvai i tomeda iiravainnee? Vara sikauyauvaa hama irisaivaa
i mmiravainnee? Sa ivaara inna yaparainaraivaara yaata utuanee.
Ivaara ni yaparainaraivaara yaata utuanee. 19 Aavaa taanee. Na nini
yaakuuvaadiri aa kua aavaa fafaara raunoo. Na Pauruusoono fai irisaivaa
i mminaravaivee. Hama na aa kua aavaa ni kiataikiainnaata fai na
tinaravai. Na Yisuu Kirisiinna kuaivaa i kiaa i mmiaaduu a ausa hanigiee
yoketaama varunnaivaara niiyara yoketainara irisaivo aiki vainoo. 20 Ni
seena-o, ivaara a Yisuu Kirisiinnara mmuduuya ruannaivaara fai na i
yaparakiauvaa a iino ni yoketainaravai. Ta taaravaitana Yisuu Kirisiinnara
kutaavaivee kiaunnaivaara a ni seena tuanaakua niiyara yoketaino ni
ausaivo yoketaakiaivee.

21Na aa kua aavaa fafaara ree variee yaagueeqama yaata utuee kiaunoo:
Fai na inna yaparakiauvaa ivo iinaravaivee, kiauvai. Vaa na rikiauvai. Na
i yaparakiau kuaivaata a iinna vo kuavaatama fai iinaravai. 22 A Ones-
imuusaa tuqinnaanaraivaara teerainna niini nnau voovaata teerakianee.
Na ngiiisi kuanaraivaara ngia mmuakiaaya yaaku varakio Anutuuqo irisai
ni titanai na ngiiisi kuanaraivaara na faannaina variaunoo.

Pauruuso nnaagiai kuaivaa tiravai
23 Ipaparaaso Yisuu Kirisiinnammoori varaivaara ni tasipama oovi nnau-

vaki variivoono aiyara yaata utuoo boo tiivai. 24Ni tasipamammoori varoo
vaidiiya Marakaava Arisarakaava Dimaaso Rukaasoovainna aiyara yaata
utida boo kiaavai.

25 Udaanga Yisuu Kirisiiva kati gioonna kiaapuuyara yoketaama yaata
utiraivo ngii mmuakiaaya ngii tasipama vakiaivee.
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Vaidi voovoono aa kua aavaa
Eporai kua tuuyani reeravai

Aa yanaa aavaa roo vaidiivo hama ari nnutuuvaa reeravai. Kati aa yanaa
aavaa roo vaidiivo raa kioo gioonna kiaapu Eporai kuaivaa tuuya vaa ausa
hanigiooyani fafaara reeravai. Mo vooya iya uu aataruuyauvaara ooqoo tida
iya nnammutuaa uuduu iya Yisuunnara kutaavaivee tuuvaa pikiaaree kiaa
iiravai. Aa yanaa aavaa roo vaidiivo yamayamaakuaiyauvaa iyani roo tunoo:
Ngia Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee kiaivo inna kutaa aataru tuanaavai.
Yisuu Kirisiivaano kutaa tuanaa Anutuuqaa kooyaa ti vitaivaivee, tiravai.

Anutuuqaa ariMmaapuuvoono inna kuaivaa
kooyaa ti kiaa ti mmivai

1NnaaruAnutuuqokaayauneetu airi aataru ari vookara ari vookarauyau-
vaadiri forofetaiyaata kua tuduu iyaano iva tuu kuaivaa ti rubuungainna
kiaa mmiravai. 2 Aa nnaagiai suai aavaki Anutuuqo ari Mmaapuuvaa
mmatayaa titooduu tuuvoono inna kuaivaa ti kiaa timmivai. Ivo homoAnu-
tuuqaa tasipama varuu suaivaki Anutuuqo tuduu ivaano ngiau mmataivaa
iima kieeravai. Anutuuqoono innammataama kioo nnaagiai ivommuakiaa
mminnamminnaiyauvaa varaaneera inna tiravai. 3Toobaivaudiri mmeeki-
aivo taineema innakidiri Anutuuqaa oyai ari vookaraivo kooyaa vaivai.
IvoonoAnutuuqoari vookaraamavariivaavarookooyaavitaivai. Ivo tiivau-
giataama ngiau mmata mmuakiaa mminnamminnaiyauvaa ari yaaguee-
qaivoono utikio vainoo. Mmuakiaaya mminnamminnaa maisaiyauvaa
rugaiveeraivaara ivo iya mminnamminnaa maisaiyauvaara putuoo kava
diitoo ngiau aapuuvaki vioo Anutuuqo mmuakiaa mminnamminnaiyau-
vaara haitatuura kieeta pinaavai variivaa yaaku yaadudainningiaa hara
kioo varinoo.

AriMmaapuuvoono aangeraiya yaataraivai
4Anutuuqo ari Mmaapuuvaa nnutu ari vookaraivaa ngiau aapu yapa ki-

aivaara inna nnutuuvo aangeraiya nnutuuyauvaa yaataraivai. Inna nnutu-
uvo aangeraiya nnutuuyauvaa yaataraineema Anutuuqo ari Mmaapuuvaa
aruoo yapa kiaivoono aangeraiya yaataraivai. 5 Anutuuqo hama aangeraa
voovai tunoo:

A ni Maapukua
aannamakee na i Koova variauvaara
a variannavaivee.

Hama aangeraa voovaara ivo itaa kua tiravai. Vo kuavai hama Anutuuqo
aangeraa voovai tunoo:

Na inna Koova varino
ivo ni Maapuvai varinaravaivee.

Hama aangeraa voovaara ivo itaa kua tiravai. 6 Anutuuqo ari Mmaapu-
uvaa mmuakiaa mminnamminnaiyauvaara kieeta tuanaavai mmataama
kioovaa mmatayaa titaanaree kiaa iinno varioo ivo innara vo kuavai ataa
kua tunoo:

Anutuuqaa aangeraammuakiaaya
ngiari ausammuduuyaiyauvaa innammiatee.

Anutuuqo ari Mmaapuuvaara itaa kua tiravai. 7Anutuuqo aa kua aavaa
aangeraiyara tunoo:

Na ni aangeraiya kiaukai rikiada
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akiairaama yuunna roosiimammooriivaa varaavai.
Na ni mmoori vareeraiya kiaukai rikiada
makee tikiai yaagueeqama
saneetu roosiima iikiaavaivee.

Ivo aangeraiyara itaa kua kiaa kioo 8ari Mmaapuuvaara ataa kua tunoo:
Na Anutuuqo i oyaivovee.
Ammuakiaa gioonna kiaapuuyara diraivo
tupatupaa vainaravai.
E gioonna kiaapuuyara diraivaa
a safuuma haitatuukiannavai.

9 Safuuma varida iira aataruuvaara
i mmuduuya ruaivai.
Koonnama iira aataruuvaara hama
i mmuduuya ruaivai.
Itaama vaikiai na Anutuuqo
i Anutuuqo tuanaivoono
i mmataama kiee
i aruoo yapa kiee
i seenaiya aduoo yapa kiaukai rikiee
a ari vookaraama sirigainna variannavaivee.

10 IvoariMmaapuuvaara itaakuakiaakioonnaagiai vokuavai innaraataa
kua tunoo:

Udaanga-o, nnaaru hamamminnamminnaatauduu
ammataivaa iima kiooduu yaagueeqama vairavai.
Vauduu a ngiauvaatama iima yapa kieeravai.

11Fai ii mminnaa iyauvo
taikoo raubiriinarayauvai vainaravai.
Eenoo fai tupatupaa varinaravai.
Uyira rairaiyauvomaisainara iiraivaa roosiima
iyauvomaisainara iinaravai.

12A buruqaivaa ranaa kiee yapaannaneema
a iyauvaa ranaa yapaanaravai.
A uyira rairaiyauvaa karaasa uyuee
rammuannaneema a tino rikioo
fai iyauvo karaasa ari vookaraiyauvai vainaravai.
Mo eenoo tupatupaa ee variraivaugiataama
itaavai nnaasu fai a varia ree kuanaravai.
Fai hama i variraivo taikaanaravaivee.

Anutuuqo ari Mmaapuuvaara itaa kua tiravai. 13Hama ivo ari aangeraa
voovai ataa kua tunoo:

A ni yaaku yaadudainningiaa
vaidi nnoonnavai varianee.
Varia ree vinanai na tinai
fai a ai nnammutuaiya yaatara kiaanaravaivee.

14 Hama Anutuuqo ari aangeraa voovai itaa kua tiravai. Itaama vaikiai
aangeraiya aanii mminnaayannee? Iya mmannasayaano Anutuuqaa
mmooriivaa varada variaavo ivo iya makemakee titaikiai iya ivo vitoo
yoketaivau yapaanara gioonna kiaapuuya tasipama varida mmooriivaa
varaavai.

2
Anutuuqo ti vitoo yoketaa ari vookaraivau yapaanaravai

1 Anutuuqaa Mmaapuuvo forofetaiyaata aangeraiyaatama itaama
yaataraivaara kua kutaivaa ta rikiaunnaivaa ta arinaima rikiada puaisa
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utuaaravee. Ta iida ii kua ivaapikieevoora tidannikiai tapuaisautuaaravee.
2 Anutuuqaa aangeraiya ti rubuungainna kiaa mmuu kuaivo kutaa kuavai
kooyaa vairavai. Gioonna kiaapu voovoono ii kua ivaa rikioonnaata
yaataroovoono irisaimaisaivaa ari uuvaugiataama safuuma ari vareeravai.
3 Itaama varoovaara mo ta dataama kiada irisai maisaivaa pikiaarannee?
Anutuuqo ti vitoo yoketaivau yapaanara aataru ari vookaraivaara
rikiadaata kati varida dataama kiada ta irisai maisaivaa pikiaarannee?
Fai ta varaaravaivee. Udaanga Yisuu Kirisiivaano ii Anutuuqo ti vitoo kua
ivaa toosa hara gioonna kiaapuuya kiaa mmiravai. Kiaa mmuduu rikiada
ii kua ivaa rikiada kutaavaivee kiaa kiada yoketaama varida kutaa kuavai
vauvaara kooyaa ti vitairavai. 4 Ii kua ivo kutaavai vauvaara Anutuuqo
ari uuvaugiataama kooyaa ti vitairavai. Mmuai suaivaki Anutuuqo
kaayau ari mmoori aataru ari vookara ari vookarauyauvaa iinno ari yaata
utuuvaugiataama ari Mmannasa Yoketaivaa gioonna kiaapuuya mmuduu
rikiada ivaa yaagueeqaivaura vommoori vommooriivaa iiravai.

Yisuuva ti vitoo yoketaivau yapaanara nakaaraivovee
5 Yisuuva tuu suaivaki ari vookaraama varira aataruuvo vairavai. Ii

aataru ivo vauvo vakia roo vioo vioo yapooma vainara suaivaki hama Anu-
tuuqo aangeraiya ii suai ivaki gioonna kiaapuuyara diaaraivaara tiravai. Ii
aataruyapoomavainara ivaara ta yaatautidakiaunnanoo. 6Anutuuqaakua
fafaaraivaki vau kua voovai vainno tunoo:

Vaidiivo kati inneennavaivee.
A aaniivaara pinaama innara yaata utuannannee?
Vaidiivo kati inneennavaivee.
A innara tuqinnaannannee?

7Paanna suai a tuduu
aangeraiya aruoo varuduu
ivo aduoo variravai.
Vaa a innara yoketainna
inna nnutuuvaa ngiau yapaannavai.

8Yapa kiee mmuakiaamminnamminnaiyauvaara
kiannano ivo iyauvaara diivaivee, tiravai.

Itaa kua tuu kuaivo tunoo: Ivo mmuakiaa mminnamminnaiyauvaara
diivaivee, tuu kuaivo mmuakiaa mminnamminnaiyauvaara tiravai. Itaa
kua tuu kuaivaara ta taunnani hama vaidiiya mmuakiaa mminnammin-
naiyauvaara diaavai. 9 Vaa ta taunnavai. Paanna suai Anutuuqo tuduu
aangeraiya aruoo varuduu Yisuuva mmatayaa tuoo aduoo variravai. Anu-
tuuqokati tiiyara yoketaamayaatautuuvaugiataama inna tuduummuakiaa
gioonna kiaapuuyara putiravai. Ivaara Anutuuqo inna tuduu paanna suai
aduoo variravai. Ivo yatari sagaivau mmamma nniitaroovaa varoo putu-
uvaara Anutuuqo innara yoketainno inna nnutuuvaa ngiau yapeeravai.
10 Anutuuqo mmuakiaa mminnamminnaiyauvaa iima kioo iyauvaara hai-
tatuura nakaaraivovee. Inna raunna mmaapu kaayauya inna tasipama
yoketaama variateeraivaara ivo inna aikiooma Yisuunna tuduu mmamma
nniitareeraivaa vareeravai. Anutuuqo tuduu ivo mmamma nniitaroovaa
varoo yaatara kioo yoketaama varioo gioonna kiaapuuya vita vitainno iya
vitoo yoketaivau yapeeraivovee.

11 Ivo gioonna kiaapuuya mminnamminnaa maisaiyauvaa ruga kiaikiai
iya Anutuuqaa gioonna kiaapu tuanaaya variaavai. Ivoota iyaatama iya
oyaivommuaa tuanaavai Anutuuqo varivai. Ivaara Yisuuva iyara ni nunna
gatayavee tiivaara hama innammammamaisaivai. 12 Ivo ivaara tunoo:

Anutuuqo, na aiyara ni nunna gataiyaatama



Eporai 2:13 488 Eporai 3:6

kooyaa kua tinaravee.
Gioonna kiaapuuya aiyara nuunairaivaki
na aiyara kua yoketaivaa tinaravaivee.

13 Ivo itaa kua kiaa kioo vo kuavai ataa kua tunoo:
Na Anutuuqaa kuaivaa rikiee
innammemmaana kuanaravaivee, tiravai.

Kiaa kioo vo kuavai tunoo:
Na aavau variaukai
ni uru nnaakara Anutuuqo ni muuyaatama
ni tasipama variaanoo, tiravai.

14 Ivo ni uru nnaakarayavee tuu kuaivo inna gioonna kiaapuuyara tiravai.
Ivo ariinoo iya mmamma mmuyaivaa varoo iya variraivaa varoo vaidivai
variravai. Varioonnonno yatari sagaivau putiravai. Sataango putira oyai
nakaaraivaa yaataroo inna yaagueeqaivaatama yaataraanaraivaara ivo
yatari sagaivau putiravai. 15Gioonna kiaapuuya mmatayaa varira suaivaki
putira aataruuvaara aatuuraivo yeena roosiima iya utuuvaa Yisuuva iyara
putuoo yeenaivaa rakuasaa kiooduu yoketaama mmamma dummukiara
variravai. 16 Vaa ta taunnavai. Ivo itaama mmooriivaa varaivo hama
aangeraiyaravaraivai. TaAaparahaamaasidinnaidiiya tiiyaravaraivai. Vaa
ii kua ivo kooyaa vaivai. 17 Ii kua ivaa oyaivo ataama vainoo. Anutuuqo
tuduu ivo ari seenaiya roosiira tuanaavai variravai. Ivo ari seenaiyara
boo tioo Anutuuqaara kati puara hudeera vaidiiya roosiima iyara tam-
maivaki yaagueeqama dioo vainno Anutuuqaa mmooriivaa yaagueeqama
varaanaraivaara ivo ari seenaiya roosiira tuanaavai variravai. Gioonna
kiaapuuya mminnamminnaa maisa irisaiyauvo hama iyasi nninaraivaara
ivo itaama variravai. 18 Vaa Yisuunnasi iinno teera aataruuvo nnuduu
rikioo ivo mmamma nniitaroovaa varoovaara gioonna kiaapuuyasi iinno
taanara aataruuvo iyasi vaikio ivo aikiooma iya tasipaikiai rikiada hama
haruruaaravai.

3
YisuuvaanoMusiinna yaatareeravai

1 Ni seena yoketaa tuanaiyaso, Yisuuva itaama variivaara ngia Anutu-
uqaa tasipama ngiau aapu variaaraivaara vaa ivo ngiiiyaraatama maavee
tiravai. Yisuunnara yaata utuatee. Ta karaasa aataruuvau variaunna
mmayaayaivaa ivo varoo nuainno ti kiaa ti mmioo Anutuuqaara kati puara
hudeera vaidi kieetaiya roosiima karaasa aataruuvaara tiiyara mmoori
vareeravai. 2Anutuuqo ari mmooriivaa varaaneeraivaara innammataama
kiooduu ivo hama pikieerainno yaagueeqama kioo iiravai. NnaaruMusiiva
Anutuuqo inna mmuu mmooriivaa hama pikieerainno gioonna kiaapuu-
yara yaagueeqararamauuneemaYisuuvahamapikieerainno yaagueeqama
kioo iiravai. 3 Vaidi voovoono nnau yoketaivaa heeka kinai nnauvaara
gioonna kiaapuuya kiisama kua yoketaivaa tida vaidiivaara kua yoketaivaa
pinaama kiaaravai. Ivaa roosiima Anutuuqo Musiinnara kiisama kua
yoketaivaa tioo Yisuunnara pinaama kua yoketaivaa tiivai. 4 Mmuakiaa
nnauyauvai vaidiiyaano heekaavai. Anutuuqoono iya yaataroo mmuakiaa
mminnamminnaiyauvaa iiravai. 5 Musiiva Anutuuqaa mmoori vareera
vaidivai varioo Anutuuqo inna mmuu mmooriivaa hama pikieerainno
gioonna kiaapuuyara yaagueeqama iiravai. Yisuuva yapooma kua tinara
kuaiyauvaara Musiivannaadee tauraa mmooriivaa iinno mmatayaa diaa
mminnaiyauvunudiri mmataama kioo tiravai. 6 Anutuuqaa Mmaapu tua-
naa Yisuu Kirisiivaano ari Koonna Anutuuqaa gioonna kiaapuuyara dioo
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vainno haitatuunno hama pikieerainno yaagueeqama diivai. Ta innara
kutaavaivee kiaa kiada innara yaagueeqama faannakiaunnaivaara sirigaki-
aunnaiya ta Anutuuqaa gioonna kiaapuya variaunnanoo.

Anutuuqaa gioonna kiaapuuya fai eeyaara

kati variaaravai
7 IvaaraMmannasa Yoketaivoono tinoo:
Aannamakee ngia Anutuuqaa kuaivaa rikiada

8 sa nnaaru Anutuuqaara ooqoo tuuya roosiima
tinni yakeevaa varada variatee.
Mmanna gaangammataivaki ngii rubuungainna
Anutuuqaa iida taaree kiaa
innara ooqoo tiravai.

9Anutuuqo tunoo:
Iqiivakidiri ngii rubuungainna
ni iida taaree kiaa iiravaivee.
Taara vaidivaitana yuku yaaku taika kiee
nuanuuvaa na iya tasipama
ari vookara ari vookaraummooriivaa
iyara iikiaaduu rikiada kutaavaivee kiatauduaata
ni iida taaree kiaa iiravaivee.

10 Iya itaama uuvaara
na iyara ni nannatooduu kiaanoo:
Iya yaata utiraiyauvo
makemakee koonnama yaata utuaavai.
Iya na iikiau aataruuyauvaa
hama arinaima teeda iikiaavaivee, tiravai.

11Na iyara ni nannatooduu
fai na iinara kuaivaa
kiaa teerama kiee iyara kiaanoo:
Fai hama iya niisi nnida ni tasipama
eeyaara kati hara kiada variaaravee, tiravai.

Anutuuqo itaa kua tuuvaaMmannasa Yoketaivoono tiivai.
12 Ni seenayaso, tuqinnama haitatuukiatee. Ngiiikidiri vaidi voovoono

ausa tinni yakeevaavaroohama ivoAnutuuqaara innakutaavaiveekiataino
rikioo ivo Anutuuqo tupatupaa variraivaa mmooka hanigia mmivoora tida
tuqinnama haitatuukiatee. 13Mminnamminnaa maisaivo ngiiikidiri vaidi
voovai iinno taanaree kiaa iikio rikioo haruruoo tinni yakeevaa vareevoora
mmuakiaa suai ngiingiiiyara ngiingiiiyara yoketaida yaagueeqama varia-
teeraivaarakuayoketaivaakiatee. Aannamakeengia varia radavidada suai
nnaagiaivakiaatama itaama nnaasu iida varida variatee. Anutuuqo hama
atau ruai suaivaki itaama iida varida variatee. 14 Vaa ta Yisuu Kirisiinna
seena tuanaaya inna tasipama mmuaavau variaunnanoo. Ta toosa hara
kiada innara kutaavaivee kiaunna kuaivaa mo fai ta mmannammanna
puaisakama utua rada vidada taikeera suaivaki homo utida varida fai ta
inna tasipamammuaavau variaaravai.

15Aa kua aavo Anutuuqaa kua fafaaraivaki vainno tinoo:
Aannamakee ngia Anutuuqaa kuaivaa rikiada
sa nnaaru Anutuuqaara ooqoo tuuya roosiima
tinni yakeevaa varada variatee.

Anutuuqaa kua fafaaraivoono itaa kua tiivai. 16 Deeyaano Anutuuqaa
kuaivaa rikiada innara ooqoo tuunnee? Mmuakiaa gioonna kiaapuuya
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tauraa Anutuuqaa kuaivaara kutaavaivee tuuya Musiiva yoosinna Iyi-
ipaivakidiri vitoo nnuuyaano itaa kua tida innara ooqoo tiravai. 17 Taara
vaidivaitana yuku yaaku taika kioo nuanuuvaki Anutuuqo giaara inna
nnannatoonnee? Gioonna kiaapuuya mminnamminnaa maisaiyauvaa
varada gaanga mmataivau putuuyara inna nnannateeravai. 18 Anutuuqo
fai na kutaavai iinaravee kiaa kioo iyara tunoo: Fai iya hama niisi nnida
ni tasipama eeyaara kati hara kiada variaaravaivee, tuu kuaivo deeyara
tiravainnee? Gioonna kiaapuuya inna kuaivaa rikiadaata yaatarooyara itaa
kua tiravai. 19 Ivaaraida vaa ta taunnavai. Hama iya innara kutaavaivee
tuuvaara ivo iya variateera tuummataivaura hama viravai.

4
1 Ta innasi vida inna tasipama eeyaara kati hara kiada variaaraivaara

Anutuuqo vaa kuaivaa kiaa teerama kioo fai na iinaravee tiravai. Ngiiikidiri
vooya inna tasipama itaama variaaraivaara fanniikiaarainnoo kiaa nnikiai
ta aatuuda variaaravai. 2 Ngii taato nnaakukiaiya mmayaaya yoketaivaa
rikioneema vaa teeta rikiaunnavai. Iya mmayaayaivaa rikiadaata hama
ivaara kutaavaivee tuuvaara hama yoketaama iya variravai. 3 Ta Anutu-
uqaara kutaavaivee kiaunnaiya ta innasi vida inna tasipama eeyaara kati
hara kiada variaunnanoo. Ivaara ivo Isarairaiyara tunoo:

Na iyara ni nannatooduu
na kuaivaa kiaa teerama kiee
fai na iinaravee kiaa kiee iyara kiaanoo:
Fai hama iya niisi nnida ni tasipama
eeyaara kati hara kiada variaaravee, tiravai.

Vaa nnaaru ngiau mmata uu suaivaki ivo ari mmooriivaa iima taika
kiooduu eeyaara kati hara kiada varira aataruuvo kooyaa vauduaata ivo
itaa kua tiravai. 4 Anutuuqaa kua fafaaraivaki yaaku saivai karasaidiri
taara suaivaitanaara kua voovai vainno ataa kua tunoo: Anutuuqo ari
mmooriiyauvaa iima taika kioo yaaku saivai karasaidiri taara suaivai-
tanaaki eeyaara kati hara kioo variravaivee, tiravai. 5Mmuaa kuavaara vo
kua voovoono vainno tunoo: Fai hama iya niisi nnida ni tasipama eeyaara
kati hara kiada variaaravee, tiravai. 6 Tauraa toosa hara mmayaaya yoke-
taivaa rikiooya rikiadaata yaataroovaara hama innasi vida inna tasipama
eeyaarakatiharakiadavariravai. ItaamavainoAnutuuqovooya tinai innasi
vidaeeyaarakatiharakiada inna tasipamavariaaraaataruuvaa ivo teerama
kioo mmatairavai. 7 Ivo vo suai voovai mmatainno ivaara tunoo: Aanna
makee suai aavakivee, tiravai. Ii kua ivaa vaa kaayau nuanuuyauvo taika
kiooduu nnaagiai ivo Davuitiinna kiaa mmuduu rikioo tiravai. Ii kua ivaa
vaa ta tauraa kiaunna kua ivo Anutuuqaa kua fafaaraivaki vai kuaivo ataa
kua tinoo:

Aannamakee ngia Anutuuqaa kuaivaa rikiada
sa tinni yakeevaa varada variatee.

Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai.
8 Nnaaru vaa Yosuaava gioonna kiaapuuya vitoo eeyaara kati varira

yoosinnaivaki kiooduu varutiri. Nnaagiai hama Anutuuqo vo suai voovai
mmatainno ivaara itaa kua tutirivee. 9 Itaama vaikiai Anutuuqo ari
mmooriiyauvaa iima taika kioo yaaku saivai karasaidiri taara suaivai-
tanaaki eeyaara kati hara kioo varuuvaa roosiima Anutuuqaa gioonna
kiaapuuya eeyaara kati hara kiada varira aataruuvo aanna makee homo
vainoo. 10 Fai gioonna kiaapu voovoono hanigioo Anutuuqaa tasipama
eeyaara kati hara kioo varioo Anutuuqo ari mmooriiyauvaa iima taika kioo
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eeyaara kati hara kioo varuneema ivo ari mmooriiyauvaa iima taika kioo
kati varinaravai. 11 Ivaara kii ta hanigiada inna tasipama eeyaara kati
hara kiada variaaraivaarammoori varaaravee. Nnaaru varuuya hama inna
kuaivaara kutaavaivee tida hama inna tasipama eeyaara kati hara kiada
varuuya roosiima tiikidiri voovoono fanniivoora kii ta ivaa varaaraivaara
mmoori varaaravee.

12 Anutuuqo hara kioo varineema inna kuaivoota itaavai mmooriivaa
vara roo nuaivai. Inna kuaivo paipaivaa avaivaitana avaikarama ha-
tokaivaitana roosiima hatokaivai. Inna kuaivo vaidi aakiaivaki avaikarama
vioo vaidi kaanaivoota mmannasaivootama variraivaki vioo mmuyaivaa
ataivaki pinaaraivo numa taikaivaki vioo hatokaivai. Inna kuaivo ta yaata
utira kuaivaatama ti ausaiyauvaki ti iikiatairaivaatamakooyaa too rikiaivai.
Ivoyoketaamavaivaatamaisamavaivaata too rikiaivai. 13Hamamminnam-
minnaa voovai Anutuuqaa avuuvau hataumaki vaivai. Mmuakiaa mmin-
namminnaayauvai ivo iima kiooyauvo inna avuuvau kooyaa nnaasu vaivai.
Fai yapooma ivo ta tete variaunnaivaara ti yaparainai ta inna kuaivaa irisai
kiaaravai.

Kati Anutuuqaara puara hudeeraiya kieeta
pinaivaa roosiivo inna Yisuuvavee

14 Itaama vaivaara ta Anutuuqaara kutaavaivee kiaunna aataruuvaa
nnikiai ta ivaa puaisa utuaaravee. Tiiyara mmoori varoovo kati Anu-
tuuqaara puara hudeera kieetaiya roosiima varuu kieeta pinaivoono
mmuakiaa gioonna kiaapuuya mminnamminnaa maisaiyauvaara Anutu-
uqaasi viravai. Ivo itaama vuuvoono inna Yisuuvavee. Ivo inna Anutu-
uqaa Mmaapuvaivee. Ivo itaama tiiyara Anutuuqaasi vuuvaara nnikiai ta
kutaavaivee tira aataruuvaa puaisa utuaaravee. 15Kati Anutuuqaara puara
hudeeraiya kieeta pinaivaa roosiivoono ta muaraagairaivo tiiki vairaivaa
vaa ivo taivai. Ta itaama iiraivaara ivo tiiyara boo tioo varivai. Ti iinno
taanara mmuakiaa aataruuyauvo tiiki vairaiyauvo vaa inna iinno taanaree
kiaa uuduu hama ivomminnamminnaamaisaivaa vareeravai. 16 Ivaaraida
ta muaraagaira suaivaki nnikiai ta hama aatuuraida Anutuuqo kati tiiyara
yoketaama yaata utira nakaaraivaara yaaku varakio ivo tiiyara boo tioo ti
tasipanai ta yaagueeqama variaaravaivee.

5
1 Nnaaru kati Anutuuqaara puara hudeeraiya kieeta vaidi mmuakiaaya

Anutuuqoono mmuaavai mmuaavai vaidiiyakidiri iya mmataama kieera-
vai. Ii kieeta vaidi iya Anutuuqaa mmooriivaa gioonna kiaapuuyara varaa-
teera Anutuuqo iya mmataama kieeravai. Anutuuqo gioonna kiaapuuya
mminnamminnaamaisaiyauvaa rugaanaraivaara iya kati mminnaiyauvaa
inna mmida kati puara sipisiipaiyauvaa innara hudeeravai. 2 Ii vaidi ivo
vaidivai varioomuaraagama varuuvaara gioonna kiaapuuya kumimakama
varida koonnama iida varuuyaata aikiooma tirooma iyaata kua tiravai.
3 Ivomuaraagama varuuvaara hama gioonna kiaapuuyamminnamminnaa
maisaiyauvaara nnaasu puaraiyauvaa Anutuuqaara kati hudeeravai. Ari
mminnamminnaa maisaiyauvaaraatama kati puaraiyauvaa hudeeravai.
4Hamavaidi voovoonoariiyaranavaidi nnoonnavaivee kiaa kioo arinaidiri
kati Anutuuqaara puara hudeera kieeta vaidivai variravai. Hameetavee.
Nnaaru Anutuuqoono Aroonaa maavee tuneema ivo inna maavee tuduu
rikioo ivo kati puara hudeera kieeta vaidivai variravai.

5 Yisuu Kirisiiva mmuaikaraama hama ariiyara na nnoonnavaivee kiaa
kioo arinaidiri kati Anutuuqaara puara hudeera kieeta vaidiiya roosiima
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kieeta vaidivai variravai. Anutuuqoono inna mmataama kieeravai. Ivo
innara tunoo:

A ni Maapukua
aannamakee na i Koova variauvaara
a variannavaivee,

6kiaa kioo vo yanaavaki vau kua voovai ataa kua tunoo:
Merekisateeko kieetavai varioo
Anutuuqaara kati puara hudeera
vaidivai varuneema
a tupatupaa Anutuuqaara
kati puara hudeera vaidivai varinaravaivee, tiravai.

7 Yisuuva mmatayaa varuu suaivaki Anutuuqo aikiooma tino too hama
putinaraivaara innaata kua tioo yaaku varoo varioo hama inna putu-
atauduu pinaama aayanna tioo varioo rateeraivaa tasipama yaaku va-
reeravai. Ivo adioo varioo Anutuuqaa mmemmaana viravaara tuoo Anu-
tuuqo inna yaaku vareeraivaa rikieeravai. 8 Ivo Anutuuqaa Mmaapu
tuanaavai varioonnaata ivo mmuakiaa mmamma nniitareeraivaa va-
roovaudiri Anutuuqaaavaivaa rikiada iira aataruuvaaarinaima too rikieer-
avai. 9 Anutuuqo innara uuduu rikioo ivo aikiooma yaatara kioo yoke-
taama ari vookaraama varioo gioonna kiaapuuya vitoo yoketaivau yapa
kinai tupatupaa variaara aataruuvaa oyaivo vairavai. Gioonna kiaapuuya
inna avaivaa rikiada iikiaiya nnaasu ivo vitoo yoketaivau kinai tupatupaa
variaaravai. 10 Ivo itaama varuuvaaMerekisateeko kati Anutuuqaara puara
hudeera kieeta vaidivai varuneema inna roosiima ivo kati puara hudeera
kieeta vaidivai variaiveera Anutuuqo innammataama kioo tiravai.

Ngia Anutuuqaa aataruuvaa pikieevoora tida tuqinnama variatee
11 Ta itaama Merekisateekaara ngii giaa ngii miaunna kuaiyauvo kaayau

kuayauvai vainoo. Ngii yaataiyauvo duunaikiai ngia hama arinaima riki-
aivaara ta ngii giaa ngii miaaree kiaa iikiaunnano ti mmuaararainoo. 12Vaa
ngia hokoba suai rikiadadaata ngia vitaira vaidiya variataama vaikiain-
naata Anutuuqaa kuaiyauvaa toosa hara ta ngii giaa ngii mira kuaiyauvaa
kava ngii giaa ngii miaara aataruuvo homo ngiiiki vainoo. Hama ngia yakee
yeennaiyauvaa nneerayaama variaanoo. Homo ngia nnaammaivaa nneer-
ayaamaida variaanoo. 13Gioonna kiaapu voovoono homo nnaamma nnoo
variivoono ivo nnaakara meedivai varioo hama yokeera varira tinniivaa
varoo safu aataruuvaara arinaima rikiaivai. 14Movaa yokeeraiyaano yakee
yeennaiyauvaa nnaavai. Itaama varii gioonna kiaapu voovoono vaa ivo ari
varia roonniivaudiri arinaimamaisaaataruuvaa toosafuaataruuvaa taivai.

6
1 Ivaara kii ta Yisuu Kirisiinnara toosa hara kiaammira kuaiyauvaa adida

pikiada yaagueeqa kua mmuyai tuanaiyauvaa ta rikiada varia rada vidada
koovayaida yaagueeqama variaaravai. Ngia Anutuuqaasi kuaaravee kiaa
kumina mmoori iikiaiyauvaa mmooka hanigia mmi kiada Anutuuqaara
kutaavaivee tira kuaiyauvaa ta nnauvaa heekeera kuabaiyauvaa tauraa
hareeraiyauvaa roosiima ta toosa hara ngii giaa ngii miravai. Ta kava ii
kua iyauvaa ngii giaa ngii miaarainnoo. 2 Ta nnoori vareeraivaara ngii
giaa ngii mida Anutuuqaa yaagueeqaivaa varadammoori varaateeraivaara
vaidiiyayaa yaaku utiraivaaraatama ta ngii giaa ngii miravai. Anutuuqo
vaidi putuaiya tinai diitaaraivaaraatama ta ngii giaa ngii mida Anutuuqo ti
mminnamminnaamaisaiyauvaara ti yaparainai rikiada irisai ikia aakiaana
tupatupaa variaaraivaaraatama ta ngii giaa ngii miravai. 3Anutuuqo tinai
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rikiada ta ii kua iyauvaa adidapikiadakuammuyaiyauvaa arinaima rikiada
varia rada vidada koovayaida variaaravee.

4 Anutuuqaa kuaivaa vaa rikiadaata harurida pikiaiya dataama vaidi-
iya iya tikiai rikiada kava hanigiaarannee? Vaa iya tauraa Anutuuqaa
mmeekiaivaki varida Anutuuqo iya vitoo yoketaivau yapaanara kuaivaara
kiisama rikiooduu Mmannasa Yoketaivoono iyaki variravai. 5 Iya ngiari
variraivaudiri teeda rikiooduu Anutuuqaa kuaivo yoketauduu nnaagiai
varada ngiau aapu variaara yaagueeqaivaa vaa arinaima teeda rikieeravai.
6 Itaama rikiadadaata harurida pikiaiya hama vaidiiya yopeema iya tikiai
rikiada kava ausa hanigiada yoketaama variaaravai. Iya itaama iikiaivo
inna ngiari miaraavai. Iya Yisuunnara yaata utida kiaanoo: Hama ta aiyara
ti yoketainoo, kiaa kiada kava yatari sagaivau inna hiruuvaa roosiima iya
yaata utida itaa kua kiaavai. Iya itaama iikiai rikiada gioonna kiaapu hama
ausa hanigiaiya teeda Yisuunnara puruuka tidamaisa kua kiaaravai.

7 Vatiivo ruoo mmataivau puutaikio rikioo yeennaiyauvo yoketaama
urikiai gioonna kiaapuuya iyauvaa nnaavai. Anutuuqo ivaa too ivaara
yaata utuoo yoketaavaivee kiaa kioo ivaara yoketaama iivai. 8Mmataivau
annaannammaguyaoovi aakaraunnauriimmataivaaragioonnakiaapuuya
kiaanoo: Inna hama yoketaavaivee, kiaavo Anutuuqootama yaata utuoo
hama yoketaavaivee kiaa kioo ivaara maisama iinara yaata utivai. Itai
mmataivaa fai nnaagiai ikiaivo taanaravai.

9Ni seenanangiiiyarammuduuyariraiyaso, na ii kua ivaakiaakieennaata
yaata utuee kiaunoo: Hama ngia mmata maisaivaa roosiima variaaravee.
Fai ngia Yisuunna kuaivaa rikiada yoketaama variaaravaivee, kiaunoo.
Vaa na rikiauvai. Yisuuva ngii vitoo yoketaivau yapa kioo ngii tasipama
variivaara ngia yoketaama variaanoo. 10 Anutuuqo hama kumimakainno
uruootara tuootarama irisaiyauvaa gioonna kiaapuuya mmiivai. Ivo sa-
fuuma ngiari mmoori varaivaugiataama mmiivai. Ngia mmoori varaiyau-
vaara hama ivo taunninaravai. Ngia innara yaata utida ngii seena Anutu-
uqaa gioonna kiaapuuyara mmuduuya rida iya tasipama mmoori varada
variaivaara ivo hama ngiiiyara taunninaravai. Ngia homo itaavai nnaasu
variaavai. 11 Ngia aanna makee mmuaavai mmuaavai ngii seenaiyara
mmuduuya ruaaneema Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee kiaa kiada yaaguee-
qama iima rada vidada yapooma putuaara suaivaki ngia mmannam-
manna yaagueeqama iikiaaraivaara ni yoketainoo. Fai yapooma ngia vari-
aaraivaara faannakiaivokutaa tuanaavakiaiveeraivaarammannammanna
yaagueeqama iikiatee. 12Ngii pirisainaraivaara hama ni yoketainoo. Sa ngii
pirisakiaivee. Anutuuqaara kutaavaivee kiaiya yaagueeqama varidada iya
pirisaikiainnaata mmannammanna yaagueeqama varida yapooma Anutu-
uqo kua kiaa teerama kioovaa varaaraiya roosiima variatee.

Anutuuqo kua kiaa teerama kioo kuaivo
kutaa kuavai

13Anutuuqo Aaparahaamaata kua tuu kuaivaa kiaa teerama kioo tunoo:
Fai na iinaravaivee, tiravai. Hama voovoono inna yaataraanaraivootau-
vaara ivo ari nnutuuvaa tasipama Aaparahaamaa tuoo 14 tunoo: Na kua
kutaa tiee aiyara yoketainai i nneeditunnaiyaata i sidinnaidiiyaatama fai
kaayau variaaravaivee, tiravai. 15 Aaparahaamo ivaara kutaavaivee kiaa
kioo yaagueeqama varia roo vioo vioo tooduu inna pirisauduaata mman-
nammanna yaagueeqama varuduu kuaivaa kiaa teerama kioo kaanaivo
innasi vairavai. 16 Yutayaa vaidiiya iira aataruuvaa rikiaatee. Vaidi
voovoono kua kutaa na iinaravee tii suaivaki ivo ari nnoonna vaidiivaa
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nnutuuvaa tasipama tiivai. Fai vaidi voovoono itaa kua tinai rikiada fai
vaidiiya hama inna kuaivaara airi kua airi kua tida inna kuaivaa yaataraara
iikiaaravai. 17 Anutuuqo kua tuu kuaivaa kiaa teerama kioo tunoo: Fai
na iinaravaivee, tuu suaivaki gioonna kiaapuuya ivo tuu kuaivaa rikiada
kaanaivaa varaaraiya yaata utida kiaara: Ari vo yaata tinnivai varoo
iinaravee, kiaarainnoo kiaa ivo ari nnutuuvaa tasipama na iinaravaivee
tiravai. 18 Anutuuqo hama unnakua tiraivoono itaama taara kuavaitana
hama taikaanara kuaivaitana tunoo: Na nini nnutuuvaa tasipama kiaunoo,
kiaa kioo tunoo: Fai na iinaravaivee, tuu kuaivaitana ti kiaa ti mmiravai.
Ivaara ta Anutuuqaa vara hiri diaunna gioonna kiaapuuya fai ta yapooma
yoketaama variaaraivaara ta faannaida varida puaisa utida kiaunnanoo:
Fai ta varaaravaivee, kiaunnavai. 19 Ta itaama faannaida variaunnaivo
yatariivo yaagueeqama diivaa roosiima ti aakiaiyauvaki vaivai. Vai ivoono
aikiooma ti tinai fai buruqa roosiivo ngiau aapu Anutuuqo variivaki atau
ruaivaa yaatarada ivaki fai ta aikiooma kuaaravai. 20 Yisuuva tiiyaroo
tioo vaa tauraa ivaki viravai. Vioo Anutuuqaara kati puara hudeera vaidi
Merekisateekaa roosiima tiiyara kati puara hudeera kieeta vaidivai varioo
fai tupatupaa itaavai nnaasu varinaravaivee.

7
Merekisateeko kati Anutuuqaara puara hudeera
vaidivai variravai

1 Ii vaidi Merekisateeko ivo yoosinna Sareema kieetavai varioo Anu-
tuuqo mmuakiaaya yaataroo udaangaivo varuuvaa mmooriivaa varoo
kati innara puara hudeera vaidivai variravai. Nnaaru Aaparahaamo
ari nnammutuaiya kieetaiyaatama rapuoonnonno yaatara kioo nnuduu
Merekisateeko saidi vioo innaata kua tioo innara kua yoketaivaa tiravai.
2 Tuduu rikioo Aaparahaamo rapuoonnonno ravisi varoo mminnaiyauvaa
saabayaakuuvaitanavarooduuyamakiooMerekisateekaammuaavaimmi-
ravai. Merekisateekaa nnutuuvaa oyaivo ataama vainoo. Ivo safuuma
variraivaa arinaima teeraivaa kieetavai variravai. Ivo ari yoosinna Sa-
reemaiya kieetavai varuuvaara ari nnutuuvaa oyaivo kava ataama vainoo.
Ivo ausa nuufaivaa varada variraivaa kieetavai variravai. 3Merekisateekaa
kaano koovaitanaata taato nnaakukiaivaitanaatama iya varuu oyaiyau-
vaara hama fafaaraivo kooyaa vaivootainoo. Hama inna kaano inna mma-
toovaara fafaaraivoota vainoo. Hama ivo putuuvaara fafaaraivoota vainoo.
Ivo Anutuuqaa Mmaapuuvaa roosiima tupatupaa Anutuuqaara kati puara
hudeera vaidivai variravai.

4 Ivo nnoonnavai varuuvaara tuqinnama rikiaatee. Ta Yutayaiya ti
oyaivo Aaparahaamo rapuoonnonno mminnamminnaa ravisi varooyau-
vaa saaba yaakuuvaitana varoo duuyama kioo Merekisateekaa mmuaavai
mmiravai. 5 Aaparahaamaa tafaayoova Riviiva variravai. Riviinnakidiri
diitooya inna Anutuuqaara kati puara hudeera vaidiiyavee. Anutuuqaa
mmaanna tuu kua voovai tunoo: Gioonna kiaapuuya iyasi vai mmin-
namminnaiyauvaa saaba yaakuuvaitana vaivakidiri mmuaavai kati Rivi-
ivainna mmiatee, tiravai. Aaparahaamo Riviinna tafaayoova varioo ivo
Yutayaiya oyaivo variravai. Gioonna kiaapu Riviivainna seenaiya mmin-
namminnaiyauvaa saaba yaakuuvaitana yapa kioovakidiri Riviivainna kati
ngiariiyara mmuaa saabavai vareeravai. 6 Merekisateeko hama Riviinna
oyaivakidiri variravai. ItaamavaruuvoonoAaparahaamo saabayaakuuvai-
tana yapa kioovakidiri mmuaavai vareeravai. Aaparahaamo Anutuuqaa-
sidiri kuaivaa kiaa teerama kioovaa varoovaasidiri ivo mmuaa saabavai
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varoo Anutuuqo aiyara yoketainoo kiaa kua yoketaivaa Aaparahaamaara
tiravai. 7 Ta Yutayaiya ti aataruuvaara vaa ta rikiaunnavai. Vaidi yaata-
reeraivoono inna aduoo variraivaara kua yoketaivaa innara tiivai. Merek-
isateeko Aaparahaamaara kua yoketaivaa tuuvaudiri vaa ta rikiaunnavai.
Ivo Aaparahaamaa yaatareeravai. 8Aanna makee Anutuuqaara kati puara
hudeera vaidi Riviinna oyaivakidiri diiteeraiya saaba yaakuuvaitanaakidiri
mmuaa saabavai vareeraiya putira nnaamuruyavee. Mo Merekisateeko
hama ivo putuu aataruuvo fafaaraivaki kooyaa vauvaara ta yaata utu-
aunnano Anutuuqaa kua fafaaraivo tinoo: Homo varinoo, tiivai. Ivoono
saaba yaakuuvaitanaakidiri voovai vareeravai. 9Na yaata utuauko oyaivo
ataama vainoo. Aaparahaamo Merekisateekaa mmuaa saabavai mmuu
suaivaki Riviiva makemakee mmuaa saaba mmuaa saaba vareeraivoono
ivootama Merekisateekaa mmuaa saabavai mmiravai. 10 Merekisateeko
Aaparahaamaata kua tuu suaivaki Riviiva hama kooyaa varirama kioo
mmanna kiau nnammarivai ari tafaayoonnaki vauvootama Merekisateeko
yaatareera vaidivaara tuoommuaa saabavai mmiravai.

11 Riviivainna Anutuuqaara kati puara hudada varuu aataruuvo vau
suaivakiAnutuuqommaanna tuukuaivaa Isarairaagioonnakiaapuuyakiaa
mmiravai. Riviivainna Anutuuqaara kati puara hudeeraiya gioonna kiaa-
puuya mminnamminnaa maisaiyauvaara makemakee puara sipisiipaiyau-
vaa hudeeravai. Iya uu aataruuvaugiataama gioonna kiaapuuya safuuma
varutiri. Anutuuqaara kati puara hudeera vaidiivaa Merekisateeko uu
aataruuvaugiataama iinaree kiaa ari vookarau vaidiivo diitaanara aataru-
uvo hameetautirivee. Ivo hama Riviinna oyaivakidi diiteera vaidivai.
Hama Aroono uuvaugiataama iinaraivaara diiteeravai. Merekisateeko uu-
vaugiataama iinaraivaara diiteeravai. 12 Riviivainna uu mmooriivo taika
kiooduu rikioo karaasa uu aataruuvo kookaraa mmaataivaa vareeravai.
Mmuaikaraama tauraa mmaanna tuu aataruuvo taika kiooduu karaasa
mmaanna aataruuvo vairavai. 13-14 Ii kua ivo ti Udaanga Yisuunnara
tii kuavai. Ivo hama Riviinna oyaivakidiri diiteeravai. Ari vo oyai Yu-
tayaivakidiri diiteeravai. NnaaruMusiiva Anutuuqaara kati puara hudeera
vaidiiyara tuu suaivaki hama ivo Yutayaa vaidiiyara tiravai. Hama Yutayaa
vaidiiya yeena tapiivo kiisama ngiaunnannuma vauvau Anutuuqaara kati
puara sipisiipaiyauvaa hudeeravai. Vaa ta ivaara arinaima rikiaunnavai.

Ari vo vaidivai kati Anutuuqaara puara hudeera

vaidiivoMerekisateekaanikaraama varivai
15Aa kua aavaudiri ii kua ivaa oyaivo kooyaa vainoo. Ari vo vaidivai Anu-

tuuqaara kati puara hudeeraivoono Merekisateekaanikaraama varivaivee.
16 Hama ivo mmatayaa vaidiiya nnaakukiaiya tuu aataruuvaudiri Anutu-
uqaara kati puara hudeera vaidivai variravai. Inna aakiaivaki tupatupaa
varirayaagueeqaivovauvaara ivoAnutuuqaarakati puarahudeeravaidivai
variravai. 17 Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo:

Merekisateeko kieetavai varioo
Anutuuqaara kati puara hudeera
vaidivai varuneema
a tupatupaa Anutuuqaara
kati puara hudeera vaidivai varinaravaivee.

Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai. 18 Ivaara eenanaa aataruuvo muaraa-
gainno hama kaanaatauvaara iya ivaa pikieeravai. 19Anutuuqaammaanna
tuu kuaivakidiri hama gioonna kiaapuuya safuuma variraivaa varoovaara
iya ivaa pikieeravai. Aanna makee Anutuuqaa mmaanna tuu aataruuvaa



Eporai 7:20 496 Eporai 8:2

yaatareera aataruuvaara ta faannakiaunnaivo vaa kooyaa vaivai. Ivaudiri
ta aikiooma Anutuuqaa vaini kuaunnavai.

20 Anutuuqo Yisuunna tiiyara kati puara hudeera vaidivai mmatau
suaivaki ivo ari nnutuuvaa tasipama kioo kua kutaa na iinaravaivee kiaa
kioo mmatairavai. 21 Nnaaru varuu vaidiiya Anutuuqaara kati puara
hudeera vaidiiya mmatau suaivaki hama vooyaano itaa kua tiravai. Anu-
tuuqo kua kutaa na iinaravee kiaa kioo Yisuunna tiiyara kati puara hudeera
vaidivaimmataama kioo kuaivoAnutuuqaa kua fafaaraivaki vainno innara
tinoo:

Udaangaivoono kua kutaa na iinaravee kiaa kioo
fai hama taara yaata utinaravai.
Ivo i tinoo: A tupatupaa Anutuuqaara
kati puara hudeera vaidivai varinaravaivee, tiivai.

Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai. 22 Kua oyaivo itaama vaivaudiri ta
rikiaunnano Yisuuva karaasa kua yeena rau kioo na iinaravee tuu kuaivo
yoketaavai. Ii kua ivoono tauraa tuu kuaivaa yaataraivai.

23MmatayaadiaavaidiiyaAnutuuqaarakati puarahudeeraiyammuaavai
mmuaavai ngiari mmooriiyauvaa iima rada vida varida putuuvaara
kaayauya variravai. 24 Yisuuva mmuaavoono tupatupaa variivaara Anu-
tuuqaara kati puara hudeera mmooriivaa mmannammanna tiiyara iinno
nnaasu varivai. Hama voovoono inna mmooriivaa ravisi varaivai. 25 Ivo
itaama variivaara mmuakiaa suai gioonna kiaapuuya innakinaadiri Anu-
tuuqaasi kuaiya fai ivo aikiooma iya vitoo yoketaivau yapaanaravai. Ivo
tupatupaa varioo iyara Anutuuqaata kua tioo variivaara ivo aikiooma iya
vitoo yoketaivau yapaanaravai.

26 Ivaara Yisuuva Anutuuqaara kati puara hudeera kieeta vaidivai tiiyara
tupatupaa dioo vaivo inna yoketaavai. Ivo yoketaa tuanaavai nnaasu
varivai. Hama mminnamminnaa maisaivo innaki vaivai. Inna aakiaivo
kaayau yoketaa tuanaavai vaikio hama koonnai aataruuvo innaki vaivai.
Vaa Anutuuqomminnamminnaamaisa varaiyasidiri inna vitoo ngiau aapu
yoketaa tuanaivau yapa kiaikio varivaivee. 27 Vaidiiya kati Anutuuqaara
puara hudooya makemakee mmuakiaa suai mminnamminnaa maisaiyau-
vaara puara sipisiipaiyauvaa hudeeravai. Tauraa ngiari mminnamminnaa
maisaiyauvaarannaadee huda kiada nnaagiai gioonna kiaapuuya mmin-
namminnaa maisaiyauvaara hudeeravai. Yisuuva hama itaama iinno
variravai. Ivo mmuaaneetu ariinoo gioonna kiaapuuya mminnamminnaa
maisaiyauvaara putinaraivaara ari mmammaivaa yapeeravai. 28 Vaidiiya
Anutuuqaara kati puara hudeera vaidi kieetaiya Anutuuqaa mmaanna tuu
kuaivaudiri iyammatairavai. Ii vaidi iyamuaraagayavee. TauraaAnutuuqo
mmaanna tuu kuaivo vauduu nnaagiai ivo tunoo: Kua kutaa fai na iinara-
vaivee, tiravai. Ivo itaa kuakiaa kioo ariMmaapuuvaammataamakioo inna
tuduu ivo yoketaa tuanaavai nnaasu variravai. Fai ivo tupatupaa yoketaa
tuanaavai nnaasu varinaravai.

8
Yisuuva gioonna kiaapuuyara kati puara hudeera kieeta vaidivai varivai

1 Ii na kiau kua ivaa oyaivo ataama vainoo. Kati Anutuuqaara puara
hudeera kieetaiya roosiivoono tiiyara ngiau aapu hara kioo varinoo. Anu-
tuuqo mmuakiaa mminnamminnaiyauvaara haitatuura kieeta pinaivo
mmaata yoketaivau variivaa yaaku yaadudainningiaa ivo hara kioo vari-
noo. 2 Ivo Anutuuqaara kati puara hudeera mmooriivaa ngiau aapuuvaki
iinno varinoo. Nnaaru Anutuuqaa seera nnau aakiaivaki vo atau yoketaa



Eporai 8:3 497 Eporai 8:11

tuanaa voovai vau nnauvaa roosiivaki ivo ivaki vioo mmooriivaa iinno
varinoo. Ii nnau ivaa hama vaidiaano heekeera nnauvai. Udaanga Anutu-
uqoono heekeera nnauvai.

3 Anutuuqaara kati puara hudeera kieetaiya yeennaiyauvaa Anutuuqaa
mmida puara sipisiipaiyauvaatama huda inna mmiateeraivaara vaidi-
iya iya mmataama kiaavai. Anutuuqaara kati puara hudeera kieetaiya
roosiivoono Yisuu Kirisiiva tiiyara iiraivoono mminnaa yoketaa voovai
vaivaa Anutuuqaa mminaraivo inna yoketaavai. 4 Yisuuva mmatayaa
varitiri. Hama ivo Anutuuqaara kati puara hudeera vaidivai varioo
yeenna puaraiyauvaa Anutuuqaa mmira mmooriivaa iitirivee. Yutayaiya
mmaanna tuu aataruuvaudiri Anutuuqaara kati puara hudeera vaidiiya
yeennapuaraiyauvaa innammirammooriivaa iikiaiya variaavai. 5 IyaAnu-
tuuqaara kati puara hudeera mmooriivaa mmata aavau iya iikiaivo ngiau
aapu vaira nnauvaki iikiaivaammannammannaavai iikiaavai. Ii aataru ivo
nnaaru Musiiva uu aataruuvaa roosiima mmuaakaraivai vainoo. Nnaaru
Musiiva seera nnauvaa heekaanaree kiaa rikiooduu Anutuuqo ngiau aapu
vaira nnauvaara inna kiaammioo tunoo: Na taapiyaadiri i kiaa immiaivau-
giataama safuuma heekaanee, tiravai. 6Mo Yisuuva ngiau aapuuvaki kati
puara hudeera mmooriivoono iya kati puara hudeera mmooriivaa tauraa
mmaanna tuu aataruuvaudiri iikiaivaa yaataraivai. Anutuuqo karaasa
yeena rau kioo ti mmuu kuaivoono tauraa kua kiaa teerama kioo ti mmuu
kuaivaa yaataraivai. Ivo karaasa yeena rau kioo kuaivaa tuu suaivaki ari
vookarai yoketaa yaatareera aataruuvaara kua kutaa na iinaravaivee kiaa
kioo tiravai. Ivaara karaasa yeena rau kioo kuaivo tauraa yeena rau kioo
tuu kuaivaa yaataraivai.

7 Tauraa yeena rau kioo kuaivaa aikiooma gioonna kiaapuuya rikiada
uutiri. Nnaagiai karaasa yeena rau kioo kuaivo hameeta vautirivee.
8Anutuuqo ari gioonna kiaapuuya tooduu hama yoketaama varuuvaara ari
kua fafaaraivaki vau kua voovai iyara tunoo:

Udaangaivoono tunoo:
Isarairaammataivau variaiyaatama
Yutayaammataivau variaiyaatama
kua karaasa yeena rau kieera kuaivaa
na iya kiaamminara suaivo aa nninara iinoo.

9Aa kua karaasa na yeena rammuaa kua aavo
hama nnaaru na yeena rammuaa kuaivaa roosiivai.
Nnaaru na Iyiipaivakidiri iya rubuungainna
vitaanara iikiaa suaivaki
na kua yeena rau kiaivaa iya kiaammiravai.
Kiaammiaaduu rikiada
hamammannammanna ivaa iirama kiada
kuaivaa hatokoovaara
na iya tee pikieeravaivee, tiravai.

10Anutuuqo itaa kua kiaa kioo vo kuavai tunoo:
Fai ii suai ivo taikanai
aa kua karaasa na yeena rau kiee
Isarairaiya kiaamminara aavo ataama vainoo.
Fai na ni kua aataruuyauvaa
iya yaata tinniiyauvaki yapa kino
iya aakiaiyauvo rikianai
na iya Anutuuqo tuanaivo varinai
iya ni gioonna kiaapu tuanaaya variaaravai.

11 Iya itaama varikio
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hama vaidi voovoono ari seena vaidi voovaatannee
ari kata vayaa voovaatama kiaammioo tinara:
Udaanga Anutuuqaa tee rikiaanee, tinaravai.
Vaa tauraa yoketaamaisa mmuakiaaya
ni teeda rikiaivaara
hama ivo itaa kua tinaravai.

12Fai na iyara boo tiee
iyamminnamminnaamaisaiyauvaa ruga kiee
hama keenaa ivaara yaata utinaravaivee, tiravai.

Anutuuqo ari kua fafaaraivaki vau kua voovai itaa kua tiravai.
13 Anutuuqo kua karaasa yeena rau kieera kuaivaara tunoo: Kua
karaasavaivee, tuuvaara tauraa kua yeena rau kioo kuaivo vaa maisainno
nnisi mminnaiyauvaa roosiima vairavai. Nnisi mminnaiyauvo maisainara
iinno kiisa suai vainno taikaanaravai.

9
Ausammuduuyaiyauvaa Anutuuqaammira aataruuvovee

1TauraaAnutuuqo kua yeena rau kioo kuaivaki gioonna kiaapuuyangiari
ausa mmuduuyaiyauvaa inna mmiateera aataruuyauvo vairavai. Iya Anu-
tuuqaa ausammuduuyammiateerannauvootamammatayaa vairavai. 2 Iya
seera nnauvaa heeka kiada aakiaivaki vo nnau voovai heeka kiada ivaki
atau voovai iima kiada ivaa nnutuuvaa Yoketaa Nnauvaivee tiravai. Ii nnau
ivaki iya tooba voovai yapa kiada yeenna yapeera yaiheera voovai yapa
kiada Anutuuqaani yapoo bereetaivaatama ivaki yapeeravai. 3 Nnaagiai
atau ruu buruqa hokobaivaa mmookana vau nnauvaa nnutuuvo Yoketaa
Tuanaa Nnauvaivee tiravai. 4 Ii nnau ivaki sikau mmannaammannai
gooraivaadiri iima kioo yeena tapiivaa iya yapa kiada ivau suuda yoke-
taa vuu yatari ranaiyauvaa hudeeravai. Ii yeena tapi ivo iqii nnau ivaa
mmaraavai. Iya nnaamuru voovai iima kiada gooraivaadiri ivaa rurauma
kiada ii nnau ivaki ivaa yapa kiada mmataama kiada tunoo: Ta ivaa teeda
rikiaunnanoo. Vaa Anutuuqo kua yeena rau kioo kuaivaa ti kiaa ti mmira-
vaivee, tiravai. Ii nnaamuru ivaa aakiaivaki gooraivaadiri iima kioo kuu
yavaivaa yapa kiada ivaa aakiaivaki yeenna ngiau aapuuvakidiri tuuvaa
nnutuuvo menaivaa yapa kiooduu vairavai. Nnaaru Aroono yau aasan-
naivaa nnau aakiaivaki yapa kiooduu siriivo ivaudiri uruuvaara Anutuuqo
inna mmataama kieeravai. Ii yau ivaa iya nnaamuruuvaki yapa kiooduu
vauduu sikau tayapoovaitanauAnutuuqommaannakuaivaa tuduuMusiiva
fafaara roovaitanaatama ivaki yapa kiooduu vairavai. 5 Iqii nnaamuru
ivaa veraivau iya aangeraa roosiira taara mminnaavaitana yapa kiada
tunoo: Anutuuqaa oyai ari vookaraivaa mmannammannaavaivee, tiravai.
Gioonna kiaapuuya mminnamminnaa maisaiyauvaa rugeera mmaataivau
ngiari haayaiyauvaadiri rummua apu kieeravai. Na itaama ngii giaa ngii
miaukuaivaahamanannaahammarakuaivaata aannamakeengii giaangii
miaunoo.

6 Iya itaama nnauvaa heeka kiadamminnaiyauvaa yapa taika kiada Anu-
tuuqaara kati puara hudeera vaidiiya tauraa atau rummua kioo nnauvaki
makemakeemmuakiaa suai vida ngiari mmooriivaa iiravai. 7Anutuuqaara
kati puara hudeera kieetaivoono nnaasu atau rummua kioo buruqaivaa
mmookana vau nnauvaki vioo mmuaa nuanuvaki mmuaa suai nnaasu
vioo mmuakiaa nuanuuyauvakiaatama itaama mmuaa suai nnaasu ivaki
viravai. Hama ivo kati ivaki viravai. Ivo puara kiauvaa varoo ivaki
viravai. Ari mminnamminnaa maisaiyauvaata gioonna kiaapuuya vueen-
nama kiada iira mminnamminnaa maisaiyauvaatama taikaiveeraivaara
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varoo vioo Anutuuqaa mmiravai. 8 Iya itaama iikiaa aataruuvaara Mman-
nasa Yoketaivoono kooyaa ataama ti vitaivai. Iya tauraa atau rummua
kioo nnauvaki homo mmooriivaa iida varuuvaara atau rummua kioo bu-
ruqaivaa mmookana vau nnau ari vookarau yoketaa nnauvaki gioonna
kiaapuuya kuaara aataruuvo hameetairavai. Buruqaivaa mmataama kioo
tuu vaidi Yisuuva hama putuuvaara hama iya Anutuuqaa vainima kuaara
aataruuvootairavai. 9 Tauraa atau rummua kioo nnauvaki homo mmoori-
ivaa varoovo inna aanna ta variaunnaiya tiiyara mmataama kioo iiravai.
Iya ivaki yeenna puaraiyauvaa Anutuuqaanivee kiaa mmiraiyauvo hama
yopeema gioonna kiaapuuya Anutuuqaa ngiari ausa mmuduuya mmi-
raiya aakiaiyauvaki tuqinneeravai. 10 Ii aataru iyauvo mmanna yeenna
nnoori nneeraivaaraatama mmammayaadiri finiraivaaraatama tii kuaivo
nnabaiya iiraaataruuyauvaara tii kuavai. Iya ii aataru iyauvaa iidavaruduu
Yisuu Kirisiiva mmuakiaa aataruuyauvaa karaasa iira suaivaki ii aataru
iyauvo taikeeravai.

11 Vaa Yisuu Kirisiiva tioo kati puara hudeera kieetaiya roosiima tiiyara
mmoori varoo ta yoketaama variateera aataruuvaara haitatuuvai. Nnaaru
Anutuuqaarakati puarahudeeravaidi kieetaivovaidimmatayaiyannauvaa
heeka kioovaki mmooriivaa iiravai. Yisuuvaano hama itai nnauvaki vioo
mmooriivaa iinno varinoo. Ari vookarai nnau yoketaivommatayaiya heeka
kiaa nnauvaa yaatarai nnauvaki ivo mmooriivaa iinno varinoo. 12 Yisuu
Kirisiiva mmuaaneetu nnau pinaivaa aakiaivaki vo atau yoketaa tuanaa
voovaki vuu suaivaki hamapuaramemeeburimakaunnaakaraiya kiauyau-
vaa varoo Anutuuqaa mminara viravai. Ivo ari kiau tuanaivaa varoo Anu-
tuuqaa mminara viravai. Ivo putuoo ari kiauvaa tiiyara tusoo ti vitoo yoke-
taivau ti yapa kinai ta tupatupaa yoketaama variaara aataruuvaa kooyaa
kieeravai. 13 Nnaaru iya puara memee burimakauya kiauyauvaatama
puara burimakau nnaayee nnaakaraivaa hudooduu kaupa kioovaatama
gioonna kiaapuAnutuuqaa avuuvaukoonnamavaruuyayaahatutuooravai.
Iyayaa hatutuooduu rikioo iya mmammaiyauvo yoketauduu Anutuuqaa
avuuvau yoketaama variravai. 14 Itaama vaikiora tuoo Yisuu Kirisiinna
kiauvoono puara burimakau kiauvaadiri iima kiaa aataruuvaa yaatara
kiaivai. Yisuuva hama mminnamminnaa maisaatauvoono Mmannasa tu-
patupaa variraivo inna tasipooduu ivo hama ariiyara yaata utirama kioo
iyapuaraburimakauyauvaakatiAnutuuqaani ruputuduukiauvo tuuneema
ari mmammaivaa ivo Anutuuqaa kati mmiravai. Ivo ari kiauvaadiri ti
aakiaiyauvakidiri fini kinai ta tauraa mmanna mmooriiyauvaa kuminayaa
iikiaunnaiyauvaa pikiaaravai. Ta Anutuuqo hara kioo variivaammooriivaa
iikiaaraivaara Yisuuva ari kiauvaadiri ti aakiaiyauvakidiri fininaravai.

15 Ivaara Anutuuqo gioonna kiaapu mmataama kiaiya tupatupaa varira
aataru ari vookaraiyauvaa vaa ivo kua kiaa teerama kioo fai na iinaravee
tuuvaa varaateeraivaara Yisuu Kirisiiva kua yeena rau kieera aataru karaa-
saivaa iiravai. Iya tauraa Anutuuqo kua yeena rau kioo aataruuvau varida
mminnamminnaa maisaiyauvaa varooyara ivo putuoo ari kiauvaadiri iya
yookaama kiooduu iya mmamma dummukiara kuateeraivaara ivo itaama
iiravai.

16 Gioonna kiaapu voovoono ari putinaraivaara yaata utuoo ari mmin-
naiyauvaa deeya deeyamminaraivaara kua yeena rainno yanaivau fafaara
raivai. Nakaaraivo hama putino ivo putii kuaivo hama kooyaa vainai
rikiada iyahamayanaivaudiri teeda innamminnaiyauvaavaraaravai. 17Fai
nakaaraivo homo hara kioo varino ii yanaa ivo mmanna yanaavai vainara-
vai. Fainakaaraivoputinai rikiada iyayanaivaudiri teedakaanaivaavaraar-
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avai. 18 Ivaa roosiima Anutuuqo tauraa kua yeena rau kioo kuaivommanna
kuavai vairavai. Musiiva puara burimakauyauvaa ruputuoo iyauvaa ki-
aayauvaadiri mmooriivaa uuduu rikioo Anutuuqaa aataruuvo aikiooma
vairavai. 19 Anutuuqaa mmaanna tuu kua mmuakiaayauvai tauraa Musi-
iva mmuakiaa gioonna kiaapuuya kiaa mmi taika kioo puara memee
burimakau nnaakaraiya kiauyauvaa vita varoo nnooriivaa tasipama hani-
giaanigieemakiooyatari seeraivaannutuuvohisoopaivaavaroo ivaaaaruu-
vau kookee kuau yeenaivaa rau kioo nnooriivaki kiauvaa hanigiaanigieema
kioovakidiri rabuuma kioo Anutuuqaammaanna tuu yanaivau rupiririima
kioo gioonna kiaapu ivaki varuuyaki rupiririiravai. 20 Ivo itaama iinno
varioo iya tunoo: Anutuuqo kua yeena rau kioo kuaivaa ngia rikiada
iikiateeraivaara na kiauvaadiri ataama iikiaunoo, 21 kiaa kioo Anutuuqaa
seera nnauvaunnaatama ivaki vau mminnaa mmuakiaayauvunuaatama
mmuaikaraama kiauvaadiri rupiririiravai. 22 Anutuuqaa mmaanna tuu
kuaivaudiri ta rikiaunnano puara kiauyauvaadirimmuakiaamminnaayau-
vunu rupiririima kiaikio yoketaivai. Kiauvo tiivaara Anutuuqo gioonna
kiaapuuya mminnamminnaa maisaiyauvaa rugaivai. Hama kiauvo tiitiri.
Hama gioonna kiaapuuyamminnamminnaamaisaiyauvaa rugaitirivee.

Yisuu Kirisiiva mminnamminnaa maisaiyauvaa rugaanaraivaara Anutu-
uqaa ari mmiravai

23 Anutuuqaa ausa mmuduuya mmira nnauvootama ivaki vau mmin-
naiyauvootama ngiau aapu vai nnau yoosinna mminnaiyauvaa mman-
nammannaayauvaivee. Inna aikiooma iya mmatayaa nnau mminnaiyau-
vunu puara kiauvaadiri rupiriruuduu yoketairavai. Mo ngiau aapu vai
nnau yoosinna mminnaa tuanaiyauvo yoketaakiaiveera iira aataruuvo ari
vookarai kiauvaadiri iira aataruvai. 24Ngiau aapu vai nnauvaammannam-
mannaivaa vaidiiya iima kioo nnauvaki hama Yisuuva ivaki viravai. Ivo
ngiau aapu tuanaivaki viravai. Aanna makee ivo ivaki varioo tiiyara Anu-
tuuqaa avuuvau iinno varinoo. 25 Anutuuqaara kati puara hudeera kieeta
vaidiivo nnau yoketaivaa aakiaivaki vau nnau yoketaa tuanaivaki mmuaa
nuanuvakimmuaa suai nnaasuvioo vonuanuvakimmuaa suaimakemakee
puara kiauvaatama varoo viravai. Mo Yisuu Kirisiiva hama ngiau aapuu-
vaki vioo airineetu Anutuuqaa ari mminara viravai. 26 Ivo itaama uutiri.
Nnaaru Anutuuqo ngiau mmataivaa uu suaivakidiri ivo mmannammanna
mmammanniitareeraivaa vara roonnuuvongioongioo aannamakeehomo
itaavai vaitirivee. Hama ivo itaama iiravai. Ngiau mmataivo taikaanara
iira suaivaki gioonna kiaapuuya mminnamminnaa maisaiyauvaa rugaa-
naraivaara ivo mmuaa suai mmuaaneetu Anutuuqaa ari mmuduu inna
kiauvo tiiravai. 27Gioonna kiaapuuya mmuaavai mmuaavai mmuaaneetu
nnaasu putida Anutuuqo iya yaparainaraivaki kuaavai. 28 Ivaa roosiima
mmuaaneetu Yisuu Kirisiiva Anutuuqaa ari mmiravai. Ivo kaayau gioonna
kiaapuuya mminnamminnaa maisaiyauvaa rugaanaraivaara Anutuuqaa
ari mmiravai. Nnaagiai ivo kava vara ranoo tiinaraivo fai hama gioonna
kiaapuuya mminnamminnaa maisaiyauvaa rugaanaraivaara tiinaravai.
Gioonna kiaapuuya innara faannakiaiya vitaanaraivaara tiinaravai.

10
1 Anutuuqo mmaanna tuu aataruuvo fai yapooma yoketaa aataruuvo

nninaraivaa mmannammannaavai vaivai. Ta ivaa teeda hama kooyaa
taunnavai. Mmanna mamanaaruuvaa nnaasu ta taunnavai. Ivaara hama
ivoono yopeema Anutuuqaasi nnira gioonna kiaapuuya tuqinnaikiai sa-
fuuma variaavai. Anutuuqaara kati puara hudeera vaidiiya tupatupaa
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mmuaa nuanu mmuaa nuanu mmuaakaraama puaraiyauvaa huda kiada
Anutuuqaa mmida variaavai. Anutuuqaa mmaanna tuu aataruuvaudiri
itaama puaraiyauvaa huda Anutuuqaa mmira aataruuvo hama yopeema
Anutuuqaasi nnira gioonna kiaapuuya tuqinnaikiai safuuma variaavai.
2 Anutuuqaa ausa mmuduuya mmira gioonna kiaapuuya ii aataru ivaa
uuduu mmuaa suaivaki iya mminnamminnaa maisaiyauvo vaa taikotiri.
Hama iya ngiari mminnamminnaa maisaiyauvaara rikiooduu mmannam-
manna mmuaararoovo vautiri. Hama iya mmannammanna puaraiyauvaa
huda Anutuuqaa mmutirivee. 3 Mo iya makemakee vo nuanu vo nuanu
puaraiyauvaa huda Anutuuqaa mmuduu rikiada ivaudiri iya ngiari mmin-
namminnaa maisaiyauvo vaa taunnu kiooyauvaa kava rikiooduu iya yaata
tinniiyauvaki vairavai. 4 Puara burimakau memeeya kiauyauvoono hama
yopeema mminnamminnaa maisaiyauvaa rugoovaara iya ngiari mmin-
namminnaa maisaiyauvaara makemakee vo nuanu vo nuanu kava rikieer-
avai.

5 Ii aataru ivo itaama vauvaara Yisuu Kirisiivammatayaa tuu suaivaki ivo
ari putinaraivaara Anutuuqaa tunoo:

Vaidiiya yeennaiyauvaa kati i mmida
puaraiyauvaa huda i mmuuvaara
hama i yoketauduu hama i varaatairavai.
Vaa ammatayaa varira mmammaivaa
niini teerama kieeravai.

6 Iya kiisama ngiaunnannuma yeena tapiivau
puaraiyauvaa varada hudooduu
tamooqa taika kioovaara hama i yoketairavai.
Mminnamminnaamaisaiyauvo taikaiveera kiaa
puaraiyauvaa hudooyauvaara hama i yoketairavai.

7 Itaama vauduu na kiaanoo:
Anutuuqo, vaa na ngiaunoo.
I yanaivaki kua voovai niiyara vauvoona
aanna na ngiaunoo.
I yaata utira kuaivaugiataama
nammoori iinaraivaara na ngiauvaivee.
Na itaa kua kiauvaivee, tiravai.

8 Ivo tauraa tunoo: Vaidiiya yeennaiyauvaa kati i mmida puaraiyauvaa
huda i mmuuvaara hama i yoketauduu hama i varaatairavai. Iya kiisama
ngiaunnannuma yeena tapiivau puaraiyauvaa varada hudooduu tamooqa
taikakioovaarahama iyoketauduuhama ivaraatairavai. Mminnamminnaa
maisaiyauvo taikaiveera kiaa puaraiyauvaa huda kioovaaraatama hama i
yoketauduu hama i varaatairavaivee, tiravai. Ii aataru iyauvaa iya Anu-
tuuqaa mmaanna tuu kuaivaudiri iikiateera tuduaata ivo itaa kua tiravai.
9 Nnaagiai ivo tunoo: Anutuuqo, vaa na ngiaunoo. I yaata utira kuaivau-
giataama nammoori iinaraivaara na ngiauvaivee, tiravai. Ivaara Anutuuqo
puara huda mmira aataruuvaa kagaari kioo karaasa aataruuvaa Anutuuqo
yaata utiraivaugiataama ta iikiateera aataruuvaa yapeeravai. 10Anutuuqo
yaata utiraivaugiataama Yisuu Kirisiiva mmuaaneetu ari mmammaivaa
inna mmioo putiravai. Ivo itaama uuvaara ti mminnamminnaa maisaiyau-
vaa rugeera aataruuvaa iiravai. Itaama uuvaara ta Anutuuqaa gioonna
kiaapu tuanaaya yoketaama variaunnavai.

11Anutuuqaara kati puara hudeera vaidiiya makemakee mmuakiaa suai
mmuaakaraama airineetu ngiau dida vaida puaraiyauvaa huda Anutuuqaa
mmida variaavai. Ii puara huda mmiaa iyauvo hama yopeema vaidiiya
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mminnamminnaamaisaiyauvaa rugaivai. 12Yisuu Kirisiivamminnammin-
naa maisaiyauvaara mmuaaneetu Anutuuqaa ari mmi kioo oro inna yaaku
yaadudainningiaa hara kioo variravai. Ivo mmuaaneetu itaama uu aataru-
uvo fai tupatupaa vainaravai. 13 Ivo Anutuuqaa yaaku yaadudainningiaa
hara kioo varioo Anutuuqo inna nnammutuaiya yaatara kiaanaraivaara
faannainno varinoo. 14Anutuuqo ari gioonna kiaapuuya iinno varikiai iya
yoketaama variaanoo. Yisuu Kirisiiva mmuaaneetu aikiooma iya mmin-
namminnaa maisaiyauvaara Anutuuqaa ari mmuuvaara iya Anutuuqaa
avuuvau yoketaa tuanaaya variaavaivee. Ii aataru ivo fai tupatupaa itaavai
nnaasu vainaravai.

15Mmannasa Yoketaivootama ivaara kooyaa ti kiaa ti mmiravai. Ivo tuu
kua voovai Anutuuqaa kua fafaaraivaki vainno ataa kua tunoo:

16Udaangaivo tunoo:
Fai ii suai iyauvo taikanai
aa kua karaasa na yeena rau kiee
iya kiaamminara aavo ataama vainoo.
Fai na ni kua aataruuyauvaa
iya aakiaiyauvaki yapa kiee
iya yaata tinniiyauvakiaatama yapaanaravaivee, tiravai.

17Mmannasa Yoketaivo itaa kua kiaa kioo vo kuavai tunoo:
Fai na hama kava
iyamminnamminnaamaisaiyauvaara yaata utuee
na hama iyamaisamaisama iikiaiyauvaaraatama
yaata utinaravaivee, tiravai.

18 Anutuuqo ti mminnamminnaa maisaiyauvaa ruga taika kiaivaara ivo
ti mminnamminnaa maisaiyauvaa rugaiveera ta puara huda inna mmira
aataruuvaa hama kava iikiaaraivootainoo.

Nnikiai ta Anutuuqaa vainima kuaaravee
19 Ni seenayaso, Yisuuva putuduu inna kiauvo tiiyara tuuvaara ngiau

aapu Anutuuqaa nnauvaki vo atau yoketaa tuanaa voovaki ta aikiooma kati
kuaunnaivo kooyaa vainoo. 20 Yisuuva putuu suaivaki buruqaivo Anutu-
uqaaniee kiaa kioo nnauvaki atau rummua kioovo tammaa kiraatu varoo
tuoo viravai. Anutuuqaasi vira aataruuvaki atau rummua kioo buruqaivo
inna Yisuunna mmammaivaa roosiiravai. Buruqaivo tammaa kiraatuu
suaivaki Yisuuva Anutuuqaasi vira aataru karaasa variraivaa kooyaa ti
vitairavai. 21Anutuuqaara kati puara hudeeraiya roosii nnoonnaivoono ta
Anutuuqaa gioonna kiaapuuyara tiiyara dinoo. 22Tiiyara diivaara nnikiai ta
Anutuuqaa vainima vida ti aakiaiyauvaki kua kutaa tuanaa innarammudu-
uya rida innara kutaavaivee kiaa kiada ivaa puaisa utida kuaaravai. Ta ti
mmamma maisa tasipama varira aataruuvaa vaa Yisuuva ruga kiaikio ti
yaata utiraiyauvo yoketaayauvai vaivaa tasipama innasi kuaaravai. Ta ti
mmammaiyauvaa nnoori yoketaivaadiri finirayaama Yisuuva ti aakiaiyau-
vaki fini kinai rikiada ta yoketaaya innasi kuaaravai. 23 Anutuuqo ari
kuaivaa kiaa teerama kioo fai na iinaravee tuuvoono fai hama pikieerainno
iinaravai. Ivo ivaa iinaraivaara nnikiai ta kutaavaivee kiaa kiada hama
taara yaata utuaaravai. Ta innasi kuaaraivaara faannakiaunnaivaa nnikiai
ta puaisa utida variaaravee. 24 Nnikiai ta ariiyara ariiyara yaata utida
ari tasipa ari tasipama mmuaavaugiataama mmoori varada ariiyara ari-
iyara mmuduuya rida yoketaama iikiaaravee. 25 Anutuuqaara nuunaida
varira aataruuvaa nnikiai hama ta pikiaaravee. Vooya vaa pikiaiya roosi-
ima ta pikiaarainnoo. Nnikiai ta titiita titiita yamaa kua yamaa kua tida
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mmuaavaugiataama yaagueeqama variaaravee. Yisuuva tiinara suaivo
vainima vaivaara rikiada yaagueeqama kiada itaama variaaravee.

26 Gioonna kiaapu vooya Yisuu Kirisiinna kua kutaivaa ti kiaa ti mmi
kikiai rikiada ta ivaara kutaavaivee kiaa kiadaatammannammanna Anutu-
uqaa mmooka hanigia mmi kiada mminnamminnaa maisaiyauvaa varakio
rikioo ti mminnamminnaa maisaiyauvaara ta kava puara huda Anutuuqaa
mmira aataruuvo hameetainaravai. 27Hameetaikiai ta aatuuda varida kua
pinaivaara nnaasu faannakiaaravai. Kua pinaivaaraatama ikia hauru too
ari vookaraivo Anutuuqaa nnammutuaiya taa taika kiaanaraivaraatama
ta faannakiaaravai. 28 Anutuuqo Musiinna mmaanna kua kiaa mmuu
aataruuvaa hatokoo gioonna kiaapuuvaa iya inna ruputuduu putiravai.
Kua pinaivaki taaramannee taaravoomadoono innara kutaa ivo iivaivee
tuduu rikiada hama iya innara boo tiraida inna ruputuduu putiravai. 29Mo
itaama vau aataruuvo inna kiisama mmuaarareera aataruvai vairavai. Mo
Anutuuqaa Mmaapuuvaara puruuka tioo mmooka hanigia mmira gioonna
kiaapuuvo fai pinaa mmuaararai ari vookaraivaa varaanaravai. Anutuuqo
kua yeena rau kioo kua kaanaivo Yisuuva putuduu inna kiauvo tuuvaara
ii gioonna kiaapu ivaa vaa Anutuuqo innara niinivaivee tiivo fai ivo ivaara
kumina mminnaavaivee tioo fai pinaa mmuaararaivaa varaanaravai. Anu-
tuuqo kati tiiyara yoketaama yaata utiraivaa Mmannasa Yoketaivoono ti
mmiivaara ivo maisavaivee tiivoono fai pinaa mmuaararaivaa varaanara-
vai. 30Aa kua aavaa tuu nakaaraivaa vaa ta teeda rikiaunnavai. Ivo tunoo:
Maisa mmooriivaa irisai mminaraivaa neenoo nakaaraivovee. Fai neenoo
irisai maisaivaa gioonna kiaapuuya mminaravaivee, kiaa kioo vo kuavai
tunoo: Fai na Udaangaivoono ni gioonna kiaapuuya kua pinaivakidiri
iya yaparaina irisaiyauvaa duuyama kiee iya mminaravaivee, tiravai.
31 Anutuuqo tupatupaa variraivoono ti yaparainno safuuma irisaiyauvaa
duuyama ti mminaraivo inna vaidi aatuummuaararai aataruvaivee.

32 Ngia nnaaru varuuvaara yaata utuatee. Ngia Anutuuqaa aataruu-
vaa ikiataa kooyaa too suaivaki ngia kaayau mmuaararoovaa vareeravai.
Varadaata yaagueeqama duduu hama ngii yaatareeravai. 33 Vo suai suai
vooyauvaki ngia gioonna kiaapuuya avuuyauvunu duduu vooya ngii maisa
kua tida ngiiiyara koonnama uuduaata ngia yaagueeqama diravai. Ari vo
suai vooyauvaki ngii seenaiyara iya itaama mmuaikaraama uuduu teeda
ngia ngii seenaiya tasipamaoro duduungiiiyaraatamakoonnamauuduaata
yaagueeqama diravai. 34 Gioonna kiaapu oovi nnauvaki varuuyara ngia
pinaama boo tiravai. Vaidi vooya numa ngii hoonahaanaiyauvaa ravisi
varooduaata hama ngia iyauvaara yaata utiraida kati ngia sirigaida vari-
ravai. Vaa ngia rikieeravai. Tupatupaa variraivo iyauvaa yaatareeraivaa
vaa ngia varoovaara ngia sirigaida variravai. 35 Ivaara ngiammuaararaivaa
varoovaara sa ngii pirisakiaivee. Fai ngia Anutuuqaara kutaavaivee kiaa ki-
ada yaagueeqama varidada irisai yoketaivaa varaaravai. 36Ngia Anutuuqo
yaata utiraivaugiataama iida irisai kua kiaa teerama kioovaa varaaraivaara
mmuaararaivaa varadaata makemakee yaagueeqama nnaasu variatee.
37 Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo:

Kiisa suaivo taikano
ivo tiinaraivo fai tiinaravaivee.
Fai ivo hama haunainaravai.

38Fai ni gioonna kiaapu safuuma varii voovoono
niiyara kutaavaivee tioo hara kioo varinaravai.
Mo fai ivo niiyaramuaraagainno ni pikianai
fai na hama innara yoketainaravaivee.
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Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai. 39Hama ta gioonna kiaapuuyamuaraa-
gaida Anutuuqaa mmooka hanigia mmiaunnayavee. Itaama iikiaiya fai
eeyaara putu taikaaravai. Ta gioonna kiaapuuya innara kutaavaivee kiaun-
nano Anutuuqo ti vitoo yoketaivau ti yapa kiaiyavee.

11
Anutuuqaara kutaavaivee tira aataruvai

1 Ta yaagueeqama Anutuuqaara kutaavaivee kiaunna aataruuvo ataama
vainoo. Anutuuqo tinoo: Na ngiiini iinaravaivee, tii kuaivaara ta faannaida
ti aakiaiyauvaki kiaunnanoo: Fai ivo kutaa iinaravaivee, kiaa kiada fai ta
varaaravai. Ivo iinaraivaa hama ta titi avuuvaadiri teeraida ta ti aakiaiyau-
vaki yaagueeqamakiaunnanoo: Fai ivo iinaravaivee, kiaakiada fai taaravai.
2Nnaaru varuu gioonna kiaapuuya Anutuuqaara kutaavaivee tuuyara ivo
iyara yoketaayavee tiravai.

3 Nnaaru Anutuuqoono kua tioo ngiau mmataivaa iima kioovaara ta
kutaavaivee kiaa kiada arinaima teeda rikiaunnavai. Mmuakiaa mmin-
naa ta taunnaiyauvaa Anutuuqo hama vaidi teera mminnaivaadiri iima
kiaivaaraatama ta kutaavaivee kiaa kiada arinaima teeda rikaunnavai.

4Nnaaru varuu vaidi voovai nnutuuvo Aveero Anutuuqaara kutaavaivee
kiaa kioo yoketaama varioo kati puara sipisiipa nnaakaraivaa ruputu kioo
inna mmiravai. Ivo itaama mmuu aataruuvo Kaingo Anutuuqaa kati
mmuu aataruuvaa yaataroovaa Anutuuqo tooduu yoketairavai. Aveero
Anutuuqaara kutaavaivee tuuvaara Anutuuqo inna tooduu safuuma varira
vaidivai variravai. Ivo Anutuuqaa kati mmuuvaa Anutuuqo tooduu yoke-
tauvaara ivo inna tooduu safuuma varira vaidivai variravai. Aveero vaa
putuu vaidiivoono Anutuuqaara kutaavaivee tuu aataruuvo aanna homo
kooyaa vaikiai ta rikiaunnanoo.

5Nnaaru varuu vaidi voovai nnutuuvo Inooko Anutuuqaara kutaavaivee
tuuvaara sa ivo putiraivaa taiveera Anutuuqo ivo varuu mmammaivaata
inna viteeravai. Anutuuqo ivo varuu mmammaivaata vitoovaara gioonna
kiaapuuya innara buaidada tooduu hama iya too vairavai. Ivo homo
mmatayaa varuu suaivaki Anutuuqaa kua fafaaraivo innara tunoo: Anutu-
uqo inna variraivaa tooduu inna yoketairavaivee, tiravai. 6Gioonna kiaapu
voovoono hama Anutuuqaara kutaavaivee tiivaara Anutuuqo inna taikio
hama inna yoketaivai. Anutuuqaa vainima kuanaraivoonoAnutuuqo kutaa
varinoo kiaa kuaivaara kutaavaivee kiaivee. Gioonna kiaapu yaagueeqama
Anutuuqaara buaakiaaraiya ivo irisai yoketaivaa iya mminaraivaara vain-
ima innasi kuanaraivoono ivaara kutaavaivee kiaivee.

7 Nuvuaava hama too aataru voovai nnaagiai vainaraivaara Anutuuqo
inna kiaa mmuduu rikioo Anutuuqaara kutaavaivee tuuvaara ivo tuu
kuaivaa arinaima rikieeravai. Rikioo iinno nnooriyaa nuaira nnauvaa
heeka taika kioo ari nnaata nnaakaraiyaatama ivaki vida yoketaama hara
kiada variravai. Nuvuaava itaama uuduu rikiadammatayaa varuu gioonna
kiaapuuya ngiari mminnamminnaamaisaiyauvaa irisaiyauvaa vareeravai.
Varooduu Nuvuaava Anutuuqaara kutaavaivee kiaa kioo itaama uuvaara
ivo inna tunoo: A safuuma varira vaidikuavee, tiravai.

8 Aaparahaamo Anutuuqaara kutaavaivee tuuvaara Anutuuqo inna
maavee tuu suaivaki ivo inna kuaivaa arinaima rikioo ari yoosinnaivaa
pikioo hama ivo too mmata voovaki Anutuuqo innani mmataama kioo
tunoo: Aa mmata aavaa na i mminaravaivee, tuu mmataivakira viravai.
9 Anutuuqo inna kiaa mmuuvaara kutaavaivee kiaa kioo na i mminara-
vaivee tuu mmataivaki oto varioo ngiari voopinnaaya mmatavaivee kiaa
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kioo taanna yoosinnaivaki varirayaama seera nnauyauvaa heeka kioo ivaki
hara kioo varuduu ari mmaapu Isaakoota ivaki hara kioo varuduu ari
nneedi Yakoopoota ivaki hara kioo variravai. Ivaitanaata Anutuuqo kua
kiaa teerama mmataama kioo mmataivau variravai. 10 Aaparahaamo ii
mmata ivau varia roo nuainno varioo Anutuuqo yaata utuoo ngiau aapu
iima kioo yoosinna pinaivaki varinaraivaara faannainno hara kioo varira-
vai. Ii yoosinna ivaki yaagueeqa kuabai hara teerama kiooyauvo tupatupaa
vainaraivaki kuanaraivaara faannainno hara kioo variravai.

11 Aaparahaamaa nnaataivo Saraava nnaakara mmatoo suaivo taika
kiooduaata yotera kioonnaata Anutuuqaara kutaavaivee tuuvaara Anu-
tuuqo ari yaagueeqaivaa inna mmuduu Aaparahaamaa tasipama kioo
mmaapuvai mmateeravai. Anutuuqo kua kiaa teerama kioo fai na iinar-
avaivee tuuvaara Saraava innara tunoo: Kutaa fai ivo iinaravaivee, tu-
uvaara Anutuuqo mmaapuvai inna mmuduu mmateeravai. 12 Ivaara
Aaparahaamo ngiaabai kioo hokoba suai varia roo ngioo ngioo varuu
suaivaki Saraanna tasipooduu mmaapuvai mmateeravai. Ii vaidi mmuaa
Aaparahaamaayaadiri kaayau nneeditunna sidinnaidiiya variravai. Aaki-
apuaiyauvo ngiauvau diaani nnukaiyauvo nnoori mmaagaivau vakiaani
hama yopeema vaidiiya yaariraivaa roosiima iya variravai.

13 Ii gioonna kiaapu iya Anutuuqaarammannammanna kutaavaivee kiaa
rada vidada putiravai. Homo iya varuu suaivaki kooyaa iya tunoo: Ta
aa mmata aavau variaunna suaivaki ta ngiari voopinnaiya vida nnidaida
variraiya roosiima variaunnanoo, tiravai. Iya itaa kua tida Anutuuqo kua
kiaa teerama kioo kua kaanaiyauvaa hama vareeravai. Ii kaanaa iyauvo
ngieera homo vauvaara iya mmanna kuaivaa rikiada kutaavaivee kiaa
kiada ivaara sirigairavai. 14 Vaa ta arinaima rikiaunnavai. Itaa kua tuuya
ngiari yoosinna tuanaiyauvunu variaaraivaara ngiari aakiaiyauvaki yaata
utida variravai. 15 Iya nnaakuva Aaparahaamo vaa pikioo mmataivaara
hama yaata utiravai. Iya homo ivaara yaata ututiri. Iya kava vararanada
vira aataruuvo vautirivee. 16Hama iya ivaara yaata utirama kiada ii mmata
ivaa yaatareera yoosinnaivo ngiau aapu vauvaara iya ivaki variatauduu
ivaara iya yaata utida variravai. Ivaara iya Anutuuqaara ti Anutuuqovee
tuuvaara hama ivo iyara inna mmamma maisairavai. Vaa ivo iyani pinaa
yoosinnaivaa teerama kieeravai.

17-18 Anutuuqo Aaparahaamaa iinno taanaree kiaa uu suaivaki Aapara-
haamo Anutuuqaara kutaavaivee tuuvaara Anutuuqo inna kiaammuuvau-
giataama ari mmaapu mmuaa tuanaivaa Isaakaa vitoo Anutuuqaa ruputu
huda mminaree kiaa kioo iiravai. Vaa tauraa Anutuuqo kua kiaa teerama
kioo kuaivaa inna kiaa mmioo tunoo: Fai Isaakaakidiri i nneeditunna
sidinnaidiiya kaayauma variaaravaivee, tuu kuaivo vauduaata ivo Isaakaa
vitoo Anutuuqaa ruputu hudamminaree kiaa kioo iiravai. 19Aaparahaamo
ari mmaapuuvaa ruputinara uu suaivaki ivo yaata utuoo tunoo: Fai na
inna ruputino putinoAnutuuqo aikiooma tino rikioo kavadiitaanaravaivee,
tuuvaara kati ari ausa tinniivakidiri itaama yaata utuoo mmataama kioo
tuu kuaivaudiri ari mmaapuuvo putuuvakidiri diiteeraivaa roosiima diitoo
innasi nniravai.

20 Isaakoono Anutuuqaara kutaavaivee tuuvaara ivo ngiaabai kioo puti-
nara uu suaivaki ari mmaapuuvaitana Yakoopaya Isauya kua yoketaivaa
kiaa mmiravai. Ivaitana yapooma yoketaama variaaraivaara ivo kua yoke-
taivaa ivaitana kiaammiravai.

21YakoopoAnutuuqaara kutaavaivee tuuvaara ivongiaabai kioo putinara
uu suaivaki ari mmaapuuvaa Yoosiipaa mmaapuuvaitanaara kua yoke-
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taivaa tiravai. Ii suai ivaki ivo ari yauvau kuru tu kioo vainno kookainno
ari ausa mmuduuyaivaa Anutuuqaa mmiravai. Ivo innara kutaavaivee
tuuvaara itaama iiravai.

22 Yoosiipo Anutuuqaara kutaavaivee tuuvaara ivo ngiaabai kioo puti-
nara uu suaivaki Isarairaa gioonna kiaapuuya Iyiipa mmataivau varidada
yapooma pikiada kuaaraivaara tiravai. Iya kuaara suaivaki ari mmuyai
sagiaiyauvaa varada kuateeraivaara tiravai.

23Musiinna kaano koovaitana Anutuuqaara kutaavaivee tuuvaara Musi-
innammata kiooduu inna vitada hatauma kiooduu taaravooma kuraagaivo
taika kieeravai. Ivaitana tooduu ngiari mmaapuuvo yoketauvaara hama
ngiari kieetaivo nnaakaraiya ruputuateera tuu kuaivaara aatuurama kiada
inna kuaivaa hatokada ngiari mmaapuuvaa vitada hatauma kieeravai.

24 Musiiva Anutuuqaara kutaavaivee tuuvaara ivo yokoo suaivaki iya
innara tunoo: A Faraunna raunnaivaammaapukuavee, tuuvaara ivo ooqoo
tiravai. 25 Ivoono Anutuuqaa gioonna kiaapu ari seena Isarairaiya tasi-
pama mmamma mmuaararoovaa varaanaraivaara inna yoketairavai. Ivo
mminnamminnaa maisaivaa varoo ivaudiri kiisa suai sirigairaivaa varaa-
naraivaara hama inna yoketairavai. 26 Ivo yaata utuoo arinaima ataama
rikieeravai. Anutuuqo mmataama kioo vaidi Misiaivaa mmooriivaa ivo
varaanaraivaara gioonna kiaapuuya innara puruuka tida maisa kua tuu
aataruuvo inna hama inna mmuaarareera aataruvai vairavai. Ii aataru ivo
mmuakiaa yoketa yoketai mminnaa hoonahaanaiyauvo Iyiipa vauyauvaa
yaatareera aataruvai vairavai. Ivo irisai yoketaivaa fai yapooma varaa-
naraivaara yaata utuoo itaama iiravai.

27 Musiiva Anutuuqaara kutaavaivee tuuvaara Iyiipaa kieetaivo innara
nnannatooduu rikioo hama ivaara aatuurama kioo Anutuuqo tuuvau-
giataama Iyiipa pikioo viravai. Vaidiiya hama Anutuuqaa teeraivaa Musi-
inna ari aakiaivoono inna toovaara ivo diitoo vioo kieeravai. Vioo hama
hanigiannanna kuagiannannairavai. Eyommaara vioo kieeravai. 28 Ivo Iyi-
ipa pikioo kuanara iinno varioo Anutuuqaara kutaavaivee tuuvaara buusa
Varaigiataa iira aataruuvaa toosahara iiravai. Ivo Isarairaa gioonnakiaapu-
uya tuduu iyapuara sipisiipaiyauvaa ruputukiadakiauyauvaavaradannau
tipumaiyauvunu siikairavai. Vaidiiya ruputinai putuaara aangeraivoono sa
ngiarimmaapungaruuya ruputinai putuateeraivaara iya nnau tipumaiyau-
vunu kiauyauvaa siikairavai. Aangeraivo kiauvaa too pikioo varaigiataa
kuaiveeraivaara siikairavai.

29 Isarairaa gioonna kiaapuuya Anutuuqaara kutaavaivee tuuvaara
nnoori sorovuaraivaa nnutuuvo Kookee Nnoorivee tuu nnooriivaa Anutu-
uqo tuduu vioo sai ngioo sauduu sasakainno kumina mmatavai vauduu
ivaugiataa sainai vida tara kieeravai. Vida tara kiooduu rikiada Iyiipaiya
iya vata rada nnuuya ivau nnida varuduu rikioo nnooriivo kava ngioo iya
ruputu taika kiooduu putiravai.

30 Isarairaa gioonna kiaapuuya Anutuuqaara kutaavaivee tuuvaara Anu-
tuuqo tuuvaugiataamangiari nnammutuaiya varuu yoosinna Yerikoo sikau
vagiaamunnaivaa ututu nuaida varududuu yaaku sai suaivai karasaidiri
taara suaivaitana taika kiooduu rikioo Anutuuqo mmataama kioo suaivau
sikau vagiaamunnaivo ari mmaara havaratoo mumunu utu raubiriima
kieeravai. 31 Tauraa sabi nuaira gioonnaivaa nnutuuvo Rahaapo Yerikoo
variravai. Hama vagiaamunnaivo tavaratoo suaivaki Isarairaa vaidi-
ivaitana numa hataumakidiri dida ivaki varuuya taaree kiaa uuduu Ra-
haapo Anutuuqaara kutaavaivee tioo ivaitanaara yaata utuoo vita hatauma
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kieeravai. Hatauma kioovaara vagiaamunnaivo tavaratoo suaivaki Is-
arairaiya ivakinnaa gioonna kiaapu Anutuuqaa kuaivaa rikiadaata yaata-
rooya ruputu taika kiada Rahaapaa hama ruputiravai.

32Gioonna kiaapu vooya Anutuuqaara kutaavaivee tuuya uu aataruuyau-
vaara ngii giaa ngii minaree kiaa na dataama ngii giaa ngii mi taikaanaran-
nee? Hama na suai ngii giaa ngii minaraivootainoo. Vaidi vooya nnutu-
uyauvoGitioonoBaraakoSamasoonoYepataavaDavuitiivaSamueeroovain-
naata forofetaiyaatama uu aataruuyauvaara ngii giaa ngii minaraiyauvo
vai kiaikio hama suai ngii giaa ngii minaraivootainoo. 33 Iya Anutuuqaara
kutaavaivee tuuvaara iyakidiri vaidi vooyaano vo mmata vooyauvunu
variaiya rapidada yaatara kieeravai. Iyakidiri vaidi vooyaano vo mmata
vooyauvunu variaiya yamaa kua yamaa kua iyaatama tida iyara tuqinnama
haitatuuda Anutuuqo kua kiaa teerama kioo kuaiyauvaa kaanaiyauvaa
vareeravai. Iyakidiri vaidi vooyaano fai mmararaa raiyoonaiya vuutaivaki
duduu hama iya gutu nneeravai. 34 Iyakidiri vaidi vooyaano ikiaiyauvo
pinaama hauru teeraiyauvaa rasuuma kieeravai. Ngiari nnammutuaiya
iyakidiri vaidi vooya ruputuaaree kiaa iidada fanniima kiooduu kati yoke-
taama viravai. Muaraagama varuu vooyaano nnaagiai yaagueeqama vari-
ravai. Vooyaano rapuu suaivaki yaagueeqama rapidada ngiari voopinnaiya
yaatareeravai. 35 Gioonna vooyaano Anutuuqaara kutaavaivee tuuvaara
ngiari nnaakaraiya putuduu rikioo Anutuuqo tuduu kava diiteeravai.
Ngiari nnammutuaiya iyakidiri vooya vitada maisa mmooriivaa iya

mmida tunoo: Ngia Anutuuqaa aataruuvaa pikikiai fai ta ngii tikiai riki-
ada sabi kati ngiengie yaata utuaivaugiataama kuaaravaivee, tuuvaara
ooqoo tuduu rikiada maisa mmooriivaa iya mmududuu putiravai. Fai
yapooma kava diitada yoketaama variaaraivaara iya yaata utida itaama
putiravai. 36 Ngiari nnammutuaiyaano vooya ruputida iya ripiida iyara
nniki rakaida puruuka tida vooya yuku yaakuuyauvunu yeena rau ki-
ada oovi nnauvaki yapeeravai. 37 Ngiari nnammutuaiyaano sikauyauvaa
habati kiada vooya ruputida soonnaadiri vooya tammaa hatokada paipa
avaikaraivaadiri vooya rutaka kiooduu putiravai. Vooyaano puara sip-
isiipaiyauvaa nnabaiyauvaatama puara memeeyauvaa nnabaiyauvaatama
uyu kiada nuaida varida mmanna haipuya varuduu ngiari nnammutuaiya
mmamma mmuaararoovaa iya mmida maisamaisa mmooriiyauvaa iya
mmiravai. 38 Iya hama vaidiaatau mmanna mmata gaangaiyauvunuaata
taapiiyauvunuaatama nuaida varida oonauyauvakiaata soopaiyauvaki-
aatama hara kiada variravai. Iya itaama varida fai yapooma Anutuuqaa
tasipama yoketaama variaaraivaara yaata utida hama koonnama varuuya
tasipamammuaavau variravai.

39 Ii mmuakiaa gioonna kiaapu iya Anutuuqaara yaagueeqama ku-
taavaivee tuuvaara ivo iyara inna yoketauvo kooyaa vairavai. Itaama ivo
kooyaa vauduaata Anutuuqo gioonna kiaapuuya vita yoketaivau yapaa-
naraivaara ivo kua kiaa teerama kioo kua kaanaivaa hama iya teeda rikiada
vareeravai. 40 Ii kua ivaa oyaivo ataama vainoo. Ta nnaagiai variaunnaiya
Anutuuqo tiiyara yaata utuoo yaatareera aataruuvaa teerama kieeravai.
Ii aataru ivo tiiyara teerama kioovau iyaata teetama mmuaavaugiataama
nnaasu yoketaa tuanaaya variateeraivaara Anutuuqo tiiniaatama yaata-
reera aataruuvaa teerama kieeravai.

12
Ta Yisuu Kirisiinna teeda nnaasu vaida innara kutaavaivee kiaaravee
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1 Ii kaayau gioonna kiaapuAnutuuqaara kutaavaivee tuu iya vaa putuduu
iya uu aataruuyauvo aanna tiisiaata vaikiai ta iyauvunugiataama Anu-
tuuqaara kutaavaivee kiaunna aataruuvo kooyaa vainoo. Ivaara nnikiai
tete iira aataru mmuakiaiyauvo Anutuuqaa aataruuvaa uudarairaiyauvaa
kagaari kiada mminnamminnaa maisaiyauvo ti puaisa utiraiyauvaa piki-
aaravai. Vaidiiya yaagueeqama seenada vida ngiari yaatara ngiari yaatara
kiaaree kiaa iikiaaneema Anutuuqo ari aataru kooyaa tiini teerama kioo
yapa kiaivau nnikiai ta ivau yaagueeqama nookiaaravee. 2 Nnikiai Yisu-
unna nnaasu teeda vaida variaaravee. Ivo ta yoketaama variraivaa oyai
nakaaraivovee. Ta tauraa innara kutaavaivee kiaa kiada mmannammanna
varia rada vidada innara kutaavaivee nnaasu kiaaravee. Yisuuva fai
yapooma ari koonna tasipama sirigainno yoketaama varinaraivaara yaata
utuoo yatari sagaivau ari mmamma nniitaraanaraivaara hama ooqoo tira-
vai. Ivo ivauvainnommammamaisainaraivaarahamayaatautirainno inna
aikioovaivee tiravai. Ivaara aannamakee ivo Anutuuqo varirammaataivaa
yaaku yaadudainningiaa nnoonnavai hara kioo varinoo.

3Gioonna kiaapumminnamminnaamaisa suvuairaiya Yisuunnara nnan-
natooduu mmoori maisaivaa uuduu rikioo ivo yaagueeqama varuuvaara
yaata utida rikiaatee. Ivaara sa ngiamuaraagakiatee. Ivaara sa ngii pirisaki-
aivee. Ivo yaagueeqamavaruuvaara yaatautida yaagueeqakiatee. 4Ngiingii
aakiaiyauvaki ngiamminnamminnaamaisaiyauvaara yaagueeqamaooqoo
tida varida iikiaavai. Ngia itaama iikiaivaara koonnama variaiya ngii
ruputidammammammuaararaivaa ngii mmikiai Yisuunna roosiima hama
ngii kiauvo tiikiai hama ngia putuaavai. 5 Anutuuqo ngiiiyara ni naunna
maapuyavee kiaa kioo ngia yaagueeqama variateera kua yoketaivaa ngii
giaa ngii muuyauvaa vaa ngia taunnuuda kiaannee? Ivo tunoo:

Ni maapu-o, na Udaangaivoono
a safuuma varianeeraivaara
mmuaararaivaa i mmiauvaara
tuqinnama yaata utuee rikiaanee.
Maisa aataruuvaa iivoora
na i ooqoo tinai rikiee
sa pinaama yaata utino
i ausaivommuaararakiaivee.

6Na Udaangaivo ngiiiyarammuduuya riraiya
ngia safuuma variateeraivaara
nammuaararaivaa ngii mmiauvai.
Na Udaangaivo ni gioonna kiaapuuyara
ni naunnamaapuyavee kiauya
safuuma variateeraivaara
nammuaararaivaa ngii miauvaivee, tiravai.

7 Anutuuqo mmuaararaivaa ngii minai rikiadaata mmannammanna
yaagueeqama variatee. Anutuuqo ngii taikiai ngia inna raunna mmaapuya
variaivaara ivo itaama ngii iivai. Dee nnaakaraya ngiari kookiaiya iya
tuqinnama variateeraivaara hama mmamma nniitareeraivaa iya mmiaan-
nee? Mo mmuakiaaya ngiari nnaakaraiya tuqinnama variateeraivaara
mmamma nniitareeraivaa iya mmiaavai. 8 Anutuuqo ari raunna mmaapu
mmuakiaaya itaama tuqinnaivaa roosiima ivo mmuaararaivaa hama ngii
mitiri. Ngia hama inna raunna mmaapuya variaatiri. Ivo ngii taikiai ngia
yapa nnaakaraya variaatirivee. 9 Na kua voovaata tinai rikiaatee. Vaa ta
ti kookiaiyara rikiaunnavai. Ta maisama variaannaduu iya mmamma nni-
itaroovaa ti mmuduu ta safuuma variaannaivaara iya nnutuuyauvaa ngiau
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aapu yapeeravai. Itaama variaivaara inna yoketaavai. Ti Napoova Anu-
tuuqo ti mmannasaiyauvaara haitatuuraivoono mmuaararaivaa ti mmi-
nai rikiada ta ivaara arinaima rikiada inna mmemmaana kuaaraivo inna
pinaama yoketaavai. Fai ta itaama iida yoketaama variaaravai. 10 Ti kooki-
aiya ta kiisaya variaanna suaivaki ta tuqinnama variateeraivaara ngiari
yaata utiraivaugiataamammamma nniitareeraivaa ti mmiravai. Anutuuqo
yoketaa tuanaavai varineema teeta yoketaa tuanaaya variaaraivaara ivo
tiiyara yaata utuoo mmuaararaivaa ti mmivai. 11 Ivo mmuaararaivaa ti
mmii suaivaki ta rikiaunnano ti maisaivai. Hama ta sirigakiaunnavai.
Nnaagiai ivo mmuaararaivaa ti mmiivaara arinaima rikiada safuuma ta
variaunnaiya ta irisai ausa nuufaivaa varada safuuma variaunnavai.

Tuqinnama varida haitatuukiatee
12 Itaama vaino rikioo Anutuuqaa mmoori aataruuvaara ngii yaaku-

uyauvo hama yaagueeqaatainai rikiada inna aikioo mmuyai mmata kiada
yaagueeqama kiada mmoori varaatee. Mo ngii yukuuyauvo maisainai
sa ivaara yaata utuatee. Yaagueeqama diatee. 13 Safu aataruuyauvunu
nuaida variatee. Ngii yukuuyauvaa raa tukagiaama kikio vainno eeyaara
maisaivoora tida yaagueeqama raa rada nuaikio yoketainaravai.

14 Ngia mmuakiaa gioonna kiaapuuya ausa nuufaivaa tasipama vari-
aaraivaara mmannammanna iikiatee. Yoketaa tuanaaya variaaraivaara
mmannammanna iikiatee. Gioonna kiaapu voovoono hama yoketaa tu-
anaavai variivoono hama Udaanga Anutuuqaa taanaravai. 15 Anutuuqo
kati gioonna kiaapuuyara yoketaama yaata utiraivaa ngiiikidiri gioonna ki-
aapuvoovoonommookahanigiamminarainnookiaa ivaara tuqinnamahai-
tatuukiatee. Yatari kagia iiraivo kapikaraivaa roosiima ngiiikidiri gioonna
kiaapu voovai aakiaivo kapikarano kaayau gioonna kiaapuuya iinai koon-
nama varivoora tuqinnama innara haitatuukiatee. 16 Ngiiikidiri gioonna
kiaapu voovoono nnaaruaa vaidi Isaunna roosiima sabi heera aataruuvaa
iinno Anutuuqaa aataruuvaara inna pirisaivoora tuqinnama haitatuukia-
tee. Isauvaano ari koonna mminnaa mmuakiaayauvai varaatauvaa ivo
ivaadiri ari kataivaasidiri yeennaivaa yookaamakioonneeravai. 17Vaangia
rikiaavai. Nnaagiai ari koova kua yoketaivaa innara tinaraivaa varaanaree
kiaa rikiooduuari koova innara ooqoo tiravai. Vaa ariinoouuaataruuvoono
inna atau rummuakiooduuhama ivo ivaa kava varaanara aataruuvootaira-
vai. Ivo kava ivaa varaanaraivaara pinaama ratoo varioo aataruuvaara
buainnonno tooduu hameetairavai.

18Nnaaru Anutuuqo Isarairaa gioonna kiaapuuyaata kua tuu suaivaki iya
taapiivaa nnutuuvo Sinai viravai. Ii taapi ivaa vaidiiya teeda ivau utira-
vai. Aanna hama ngia iya roosiima mminnaa voovai aikiooma utuaaraivo
vaivaki kuaavai. Iya ikiaivo pinaama hauru tooduu nama pinaivo rummua
apu kiooduu upisuuduu yuunna pinaivo utuuvaki vida teeravai. Hama
ngia ivaa roosiivaki kuaavai. 19 Sinai taapiivaudiri nooma akuaivo vuduu
kua voovai tuduu gioonna kiaapu ivaki varuuya ivaa rikiada pinaama
yaata utida yaagueeqama Musiinna tunoo: Itaama ta kava vo kua vooyau-
vaata hama ti rikiaatainoo, tiravai. 20 Iya rikioo kuaivaara iya ausaiyauvo
pinaama mmuaararoovaara itaa kua tiravai. Vaa tauraa Anutuuqo iya
tunoo: Fai gioonna kiaapu voovoononnee vara puara voovoono aa taapi
aavau nninai rikiada ngia sikauyauvaa habati kiada inna ruputikio putu-
aivee, tuuvaara iya itaa kua tiravai. 21 Iya ivau dida too mminnaiyauvo ari
vookaraama maisama vauvaara Musiivaano tunoo: Kaayau ni aatuukio ni
biribiriinoo, tiravai.
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22Ngia hama itau taapiivaura viraida ngia taapi voovai nnutuuvo Sioona
Anutuuqo tupatupaa variraivaki ngiaavaivee. Ii yoosinna ivo Yerusa-
reema roosiima ngiau aapu vaivaki kaayakaayau aangeraiya sirigaida
varida iikiaavai. 23 Anutuuqo tauraa ni naunna maapuyavee tiraiya
nnutuuyauvaa ngiau aapu fafaara raa kiooduu vauya nuunama varida
iikiaiyasi ngiaavaivee. Ngia Anutuuqo mmuakiaa gioonna kiaapuuya
kua pinaana yapeeraivaasi nnida innasi ngiaiya mmannasaiyauvo ngiau
aapu yoketaama variaiyasi ngiaavaivee. 24 Yisuuva karaasa kua yeena
rau kioovaa iima kioo gioonna kiaapuuyara tammaana diraivaasi ngia
ngiaavaivee. Aveeraa kiauvoono mmataivaudiri vainno maisa aataruu-
vaa kooyaa yapoovaa Yisuunna kiauvoono yoketaa aataruuvaa uuvoono
Aveeraa kiauvaa yaataraivai. Ngia Yisuunnasi ngiaavaivee.

25Anutuuqo ngiiita kua tinai rikiada ngia hama inna kuaivaa rikieerama
kiada ooqoo tivoora tuqinnama haitatuukiatee. NnaaruMusiiva mmatayaa
varuu suaivaki Anutuuqo inna kiaammuu kuaivaa gioonna kiaapuuya kiaa
mmuduu rikiada mmanna kuavaivee kiaa kiada ooqoo tuuvaara hama iya
irisai maisaivaara fanniiravai. Vaa vareeravai. Itaama vauvaara Anutuuqo
ngiau aapuuvaki variivoono tiita kua tiivaa mo fai ta mmooka hanigia
mmikio fai ivo irisaimaisaivaa timminaraivaara ta dataama fanniikiaaran-
nee? Fai varaaravai. 26 Nnaaru Anutuuqo kua tuduu rikioo mmataivo
korokorooravai. Aanna makee vai suaivaara ivo kua kiaa teerama kioo
kuaivaa tunoo: Fai na kava tino hama mmataivo nnaasu korokoroonara-
vai. Fai ngiauvootama korokoroonaravaivee, tiravai. 27 Ivo tunoo: Fai na
kava tinaravee, tuu kua oyaivo ataama vainoo. Vaa ivo nnaaru iima kioo
mminnaiyauvaara fai tino rikioo iyauvo korokorooda taika kiaaravai. Taika
kikio Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivo hama korokoroora tupatupaa
yaagueeqama nnaasu vainaravai.

28 Ivaara Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivo hama yopeema ko-
rokorooraivaa ta varaunnaivaara nnikiai ta Anutuuqaara kua yoketaivaa
kiaaravee. Nnikiai ta innammemmaana vida innara ti nnoonnavaivee kiaa
kiada titi ausa mmuduuyaiyauvaa inna mmiaaravee. 29 Ikiaivo mmuakiaa
mminnaiyauvaa too too taa taika kiaivaa roosiima Anutuuqo variivaara
nnikiai ta itaama titi ausammuduuyaiyauvaa innammiaaravee.

13
Ta titi seenaiyarammuduuya ruaunnaivaara Anutuuqaa yoketainoo

1 Ngia ausa hanigieeraiya ngiingiiiyara ngiingiiiyara ti seenayavee tida
mmuduuya rida nnaasu variatee. 2 Ngiari voopinnaa tuanaa hama ngia
teeraiya ngiiisi nnikiai nnau yeenna mmaataivaa iya mmira aataruuvaa
sa pikiaatee. Gioonna kiaapu vooyaano ngiari voopinnaa vooya nnau
yeenna mmaataiyauvaa iya mmi kiada iyara mmanna vaidiyavee kiaa
kumimakairavai. Mo itaama uu vaidi vooya inna Anutuuqaa aanger-
aayavee. 3 Ngii seena vaa ausa hanigieeraiya oovi nnauvaki variaiyara
sa iyara taunnuatee. Ngia iya varaaneema mmuaararaivaa varaivaara sa
iyara taunnuatee. Vaidi vooya ngii seenaiya mmamma mmuaararaivaa
mmiaiyara sa taunnuatee. Ngia iya varaaneemammamma nniitareeraivaa
varaivaara sa iyara taunnuatee.

4 Nnaata vaati vareera aataruuvo inna yoketaa aataruvai vaivaara
mmuakiaaya ivaara inna yoketaa aataruvaivee kiatee. Itaama vaivaara
vaatiivo sa sabi nuaino nnaataivo sa sabi nookiaivee. Sabi mmuara heera
aataruuvaa iikiaiyaatama mmuakiaaya sabi nuairaiyaatama fai Anutuuqo
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kua pinaivakidiri iya yaparainno irisai maisaiyauvaa safuuma iyamminar-
avai.

5Ngiiisi vai mminnaiyauvaara inna aikiooyauvaivee kiaa kiada tirooma
variatee. Sa varida sikaurammuduuya ruatee. Vaa tauraa Anutuuqo tunoo:
Fai hama na mmooka hanigia ngii miee ngii pikiaanaravaivee, tuuvaara
itaama variatee. 6 Ivaara nnikiai Anutuuqaa kua fafaaraivaki vai kua
voovaara ta mmuaavai mmuaavai yaagueeqama ataa kua kiaara:

Udaangaivoono ni tasipama varioo ni tuqinnaivai.
Hama na aatuunaravai.
Mo gioonna kiaapuuya
dee aatarumaisavai ni iikiaarannee?
Hameetavee. Ta itaa kua kiaaravai.

7 Tauraa ngii haitatuuraiya Anutuuqaa mmayaayaivaa ngii giaa ngii
muuyara yaata utuatee. Iya variraivaaraata iya putiraivaaraatama yaata
utida iya Anutuuqaara kutaavaivee kiaa kiada uunaquuneema iikiatee.
8 Yisuu Kirisiiva mmuaakaraivai heena variivo aanna makee varioo fai
yapooma tupatupaa itaavai nnaasu varinaravai. 9Ari vookara ari vookarai
kuaiyauvo ngiiisi nninai rikiada sa iyauvaa rikiada puaisa utida Anutuuqaa
aataru safuuvaapikiaatee. Anutuuqokati tiiyara yoketaamayaata utiivaara
ta aikiooma rikiada teeda yaagueeqama utuaunnaivaudiri ta yoketaama
safuuma variaunnavai. Iya yeenna vooyauvaara sa nnaatee kiaa kiada
vooyauvai nnaatee tuu kuaivoono hama yopeema ti safuunaravai. Gioonna
kiaapuvooya iya itaakuakiaaaataruuyauvaa iidahama itaakuakiaivaudiri
safuuma yoketaama variaavai.

10 Ta ausa hanigieeraiya ti mmaraa puara hudeera yeena tapiivo vaikiai
ta ivakidiri nnaunnavai. Yutayaiya seera nnauvaki Anutuuqaara kati
puara hudeera vaidiiya hama yopeema ii yeena tapi ivakidiri nnaavai.
11 Anutuuqaara kati puara hudeera kieetaivoono puaraiyauvaa kiauvaa
varoo nnau pinaa aakiaivaki vo atau yoketaa tuanaa voovaki vioo mmin-
namminnaa maisaiyauvaara ivaki siikairavai. Puara kaanaiyauvaa iya
varada vagiaamunna mmaanai ikiayaa mmuturu kiada hama nneer-
avai. 12 Itaama vauvaara Yisuuva vagiaamunna mmaanai putiravai.
Inna kiauvoono gioonna kiaapuuya mminnamminnaa maisaiyauvaa ru-
gaiveeraivaara ivo vagiaamunna mmaanai putiravai. 13 Ivaara nnikiai ivo
vagiaamunna mmaanai vioo mmamma maisauvaa varoovaara ta innasi
vida ivovaroneema teetavaraaravai. 14Aa tavariaunnammataaavauhama
tupatupaa varira yoosinnaivootainoo. Tupatupaa variaara yoosinnaivo
yapooma vainaraivaara ta buaida variaunnanoo. Ivaara ivo mmamma
maisauvaa varoneema teeta varaaravai. 15 Itaama vainai Yisuuva tiiyara
putuuvaara nnikiai nnaaru kati Anutuuqaara puara hudoovaa roosiima
ta Anutuuqaara makemakee kua yoketaivaa tida variaaravee. Ta itaama
iida varida Yisuunna nnutuuvaa ngiau aapu yapa kiada innara gioonna
kiaapuuya kiaa mmiaaravee. 16Mmoori yoketaivaa gioonna kiaapuuyara
iida ngiiisi vai mminnaiyauvaa duuyama iya mmira aataruuvaitanaara sa
taunnuatee. Kati Anutuuqaara puara huda mmira aataruuvaa roosiima ii
aataru ivaitana Anutuuqaani iikiaavo ivo yoketainoo.

17 Ngii kieetaiya avaiyauvaa rikiada iya mmemmaana vida iikiatee. Fai
yapooma iya ngiari mmooriiyauvaara Anutuuqaa kiaa mmiaaraivaara iya
mmannammannangii vaidi kaanaiyarahaitatuudannaasu variaaravai. Mo
fai ngia iya avaiyauvaa rikiada iikio fai iya ausaiyauvo yoketainai ngiari
mmooriiyauvaa aikiooma iida varida hama ausa mmuaarareera tasipama
iikiaaravai. Ivaara iya avaiyauvaa rikiada iikiatee. Mo fai ngia hama itaama
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iikiai fai iya ausa mmuaarareera tasipama varikiai hama ngia yoketaama
variaaravai.

18 Tiiyara makemakee yaaku varada variatee. Vaa ta rikiaunnavai. Ti
aakiaiyauvaki ta rikiaunnano ti variraiyauvoAnutuuqaaavuuvauaikiooma
vaivai. Mmannammanna yoketaama safuuma varira aataruuvaura ti vari-
atainoo. 19 Na akiairaama kava vara ranee ngiiisi kuanaraivaara Anutu-
uqaata kua tida yaaku varaatee. Na yaagueeqama ngiiita itaa kua kiaunoo.

Yaaku vareera kuavai
20Anutuuqo ausa nuufammira oyai nakaaraivo ngii tuqinnaiveeraivaara

na yaaku varaunoo. Ivo ti Udaanga Yisuu Kirisiinna tuduu putuuvakidiri
diiteeravai. Yisuuva putuuvaara ivo puara sipisiipaiyauvaara haitatuura
nnoonnaivaa roosiima tiiyara haitatuunno varinoo. Nnaaru Anutuuqo
kua yeena rau kioo kuaivo tupatupaa vairaivaa kaanaivo Yisuuva putuduu
inna kiauvo tiiravai. 21Ngia Anutuuqo yaata utiivaugiataama varida iikia-
teeraivaara ivo mmuakiaa yaagueeqama varira aataruuyauvaa ngii minai
iikiaaraivaara na yaaku varaunoo. Ivo Yisuu Kirisiinna yaagueeqaivaadiri
inna iikiataino ti aakiaiyauvaki yoketaa aataruuvaa iinaraivaara na yaaku
varaunoo. Yisuu Kirisiinna nnutuuvo ngiau aapu tupatupaa itaavai nnaasu
vakiaivee. Kua kutaa.

Nnaagiai kuavai
22 Ni seenayaso, na yaagueeqama ngii giaa ngii miee kiaunoo. Ngia

yaagueeqama variateeraivaara ii na yoketaama ngii giaa ngii miau kua
iyauvaa tirooma varida tuqinnama rikiaatee. Na paanna kuavai aa yanaa
aavaki fafaara kiauvaara tirooma varida tuqinnama rikiaatee. 23Rikiaatee.
Ti seena vaidi Timotiiva oovi nnauvakidiri vaa pikioo kati viravai. Fai ivo
akiairaama niisi nninai na innaata sunee ngiiisi viee ngii taanaravai.

24 Ngii kieetaiyaraatama Anutuuqaa gioonna kiaapu mmuakiaa-
yaraatama ta yaata utida boo kiaunnanoo. Ivaara iya kiaa mmiatee. Ti
seenammata Itariaa ivau variaiya ngiiiyara yaata utida boo kiaavai.

25Anutuuqokati gioonnakiaapuuyarayaatautira yoketaivongii tasipama
vakiaivee.
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Yakoopoono aa kua aavaa
fafaara reeravai

Anutuuqaa gioonna kiaapuuya mmuakiaa mmatavau vida raubiriima
kiooyani Yakoopoono fafaara reeravai. Ausa hanigieera gioonna kiaapu safu
tuanaaya yoketaama yaata utidammooriiyauvaa iida variateera kuaiyauvaa
Yakoopo iyani reeravai. Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee tida innara mmoori
iikiaiyauvo inna yoketaa aataruuvaivee tuuvaara Yakoopo fafaara reera-
vaivee.

1 Na Yakoopoono Anutuuqaa mmooriivaata Udaanga Yisuu Kirisiinna
mmooriivaatama vareera vaidivoono aa yanaa aavaa fafaara raunoo. Ngia
Isarairaa yaakuuvaitana yukukidiri taaravaitana oyaiyakidiri diitooya vo
yoosinna vo yoosinna mmuakiaayauvaki vida raubiriida variaiyara na ngi-
iiyara yaata utuee boo kiaunoo.

Iinno teeraivo tiisi nninai ta yaagueeqama variaaravee
2 Ni seenayaso, ari vookara ari vookarai iinno teeraiyauvo ngiiisi nni-

naraivaara pinaama sirigakiatee. 3 Vaa ngia taavai. Yisuunnara ngia ku-
taavaivee kiaivaara iinno teeraiyauvo ngiiisi nninainnaata fai ngia mman-
nammannama kiada yaagueeqama variaaravai. Vaa ngia ii aataru ivaa
arinaima teeda rikiaivaara pinaama sirigakiatee. 4Ngia Anutuuqaa aataru-
uvaa iidada koovayaida variateeraivaara mmannammanna yaagueeqama
nnaasu varia rada vida sidommidooma kiaatee. Ngia itaama varidada
fai Anutuuqaa yaagueeqa voovaara hama buaakiaaravai. 5 Fai ngiiikidiri
gioonna kiaapu voovoono ari varinara aataruuvaara kumimakainno tinni
yoketaivaara Anutuuqaata kua tioo yaparakiaivee. Anutuuqo mmuakiaa
gioonna kiaapuuya mminnaiyauvaa kati mmioo hama iyara maisa kua
tiivoono fai tinni yoketaivaa inna mminaravai. 6 Ivo yaaku varai suaivaki
yaaku varoo varioo Anutuuqaara kutaavaivee kiaivee. Sa ivo taara yaata
utuaivee. Ivo itaama iivo inna ataama vaivai. Gioonna kiaapu voovoono
taara yaata utiivoono nnoori pinaivaa yuunnaivo utikio korokoroovaa
roosiivai. 7 Itaama taara yaata utii gioonna kiaapuuvo Udaanga Anutuuqaa
yaparaimminnaivaara sayaatautuookiaivee: Navaraanaravaivee, kiaivee.
Fai hamavaraanaravai. 8 Itaama iivoonoari varinara aatarummuakiaayau-
vaara iikiaunnee pikiaunnee? kiaa kioo taara yaata utuoo kumimakainno
varivai.

Yakoopommanna haipuuvaaraata hoona suvuairaivaaraatama tiravai
9 Mmanna haipu vaidiivo ausa hanigioo yoketaama variivaa Anutuuqo

inna vitoo aruoo yapano rikioo sirigakiaivee. 10Hoona suvuai vaidiivo ausa
hanigiaivaa Anutuuqo inna vitoo aduoo yapano rikioo ivoota sirigakiaivee.
Fai ivo ikiauvaa pairaivo too aasannainno tasisieenno tuoo kuaineema
fai taikaanaravai. Ivaara Anutuuqo inna aduoo yapaivaara sirigakiaivee.
11Suaivo ngioo tammaivaudiri ikiauvaki yaagueeqama taikio rikioo ikiauvo
aasannaikio pairaivo tasisieenno mmataivaki tuoo vioo maisaivai. Itaama
vaineema hoona suvuai vaidiivo ari mmooriiyauvaara yaata utuoo iin-
nonno fai suai voovai nnino taikaanaravai.

Mmoori maisaivo gioonna kiaapuuya iinno taanara nniivai
12 Vaidi voovaasi iinno teeraivo nnikio rikioonnaata mmannammanna

yaagueeqama variivaara Anutuuqo innara yoketainoo. Ivo iinno teeraivaa
yaatara kino rikioo Anutuuqo irisai tupatupaa variraivaa innamminaravai.
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Irisai tupatupaa variraivaa mmuakiaa gioonna kiaapu innara mmuduuya
riraiya mminaraivaa Anutuuqo vaa kua kiaa teerama kiaivai. 13 Iinno
teeraivo vaidi voovaasi nnino too sa ataa kua kiaivee: Aa iinno teera aavo
Anutuuqaasidiri nniivaivee, kiaivee. Hama yopeemamaisa aataruuvo Anu-
tuuqaa iinno taanaravai. Anutuuqo ariinoo hama gioonna kiaapu voovai
iinno taanaravai. Ivaara sa itaa kua kiaivee. 14 Gioonna kiaapu voovaaki
iinno teeraivo inna iinno taanara nnikio rikioo ari aakiaivaki inna varaatai
aataru maisaivo inna iinno taanara nniivaa inna iikiata iikiatainono too
fai kaanaivo vainaravai. 15Gioonna voovoono nnaakaraivaa sunnaineema
gioonna kiaapu voovai inna varaatai aataru maisaivo innaki vainoo. Vakia
roovioovioopinaavai vaino toogioonnaivonnaakaraivaammataivaa roosi-
ima ivo mminnamminnaa maisaivaa varaanaravai. Varano nnaakaraivo
yokeevaa roosiima mminnamminnaa maisaivo pinaavai vaino too fai puti-
naravai.

16 Ni seena na ngiiiyara mmuduuya ruauyaso, sa ii tauraa na kiau kua
ivaara yaata utida koonnama rikiaatee. 17 Anutuuqo mmuakiaa mminnaa
ngiau aapu mmeekia teeraiyauvaa uuvoono tikio mmuakiaa aataru yoketa
yoketaiyauvo kati ngiau aapu innasidiri tiisi tiivai. Ivo hama hanigioo ari
vookaraama varivai. Ivo ari variivaungiaa varivai. Suaivo hanigiaikio
ti mmannammannaivo hanigiaineema hama Anutuuqo itaivai. 18 Ivo ari
yaata utiivaugiataama iinno ari kua kutaivaa ti kiaa ti mmioo ti ausaiyau-
vaa hanigiaikiai ta hanigiada inna raunna mmaapuya variaunnavai. Ta
mmuakiaa mminnaiyauvaa ivo iima kiooyauvaa yaatarada tauraa vari-
aaraivaara ivo itaama iivai.

Anutuuqaa kuaivaa rikiada iikiatee
19 Ni seena na ngiiiyara mmuduuya ruauyaso, aa na tinara kua aavaara

yaata utuatee. Ngia mmuakiaaya ngii seenaiya kiai kuaivaa rikiada yaata
tu kiada vakiatee. Sa akiairaama gioonna kiaapuuyaata kuaivaa kiatee. Sa
makee tinai buaaru kiatee. 20 Vaidi voovoono buaaru nnaasu kiaivo hama
Anutuuqo yaata utiivaugiataama safu tuanaavai varivai. 21 Itaama vainai
teeda mmuakiaa maisamaisai aataruuyauvaa ngia iikiaiyauvaa pikiaatee.
Ngia aduoo tirooma varida Anutuuqo ari kuaivaa ngii aakiaiyauvaki yapa
kiaiyauvaara tuqinnama rikiada puaisa utuatee. Fai ngia itaama iikio
Anutuuqo aikiooma ngii vitoo yoketaivau yapaanaravai.

22Sa Anutuuqaa kuaivaammanna yaataivaadiri rikiada pikiaatee. Tuqin-
nama rikiada varada iikiatee. Ngiammanna yaataivaadiri rikiaiya ngiingii-
iyaraunnakuakiaa kiada iikiaavai. 23GioonnakiaapuvoovoonoAnutuuqaa
kuaivaa mmanna yaataivaadiri nnaasu rikioo hama ivaa iivoono vaidiivo
pinumaivaki ari viri nnikiivaa taivaa roosiivai. 24 Ivo pinumaivakidiri ari
mmannammannaivaa too pikioo vioo makee tikio ivaara taunnu kiaivai.
25 Gioonna kiaapu voovoono Anutuuqaa kua safuuma vaira aataruuvaa
tuqinnama too rikioo iikio too Anutuuqo mminnamminnaa maisaivakidiri
inna vitoo yoketaivau yapa kiaikio kati mmamma dummukiara yoke-
taama varivai. Itaama variivoono hama Anutuuqaa kuaivaa mmanna
yaataivaadiri rikioo taunnirama kioo mmannammanna ivaa rikioo iinono
Anutuuqo too inna tasipama varino fai ivo yoketaama mmooriivaa varaa-
naravai.

26Gioonna kiaapu voovoono ariiyara yaata utuoo tinoo: Na vaidi yoketaa
Anutuuqaa kuaivaa rikiee iikiauvaivee, tiivo hama ari avaivaa tuqinnama
haitatuurainno ivo ariiyara unnakua kiaamannaka tiivai. Ivo Anutuuqaara
iira aataruuvaa iinnonno kuminayaa iivai. 27 Anutuuqaara iira aataru-
uvaa gioonna kiaapuuya iikiaivaa ti Napoova Anutuuqo too tinoo: Inna
aikioo yoketaa aataru tuanaavai. Hama koonnama vainoo, tii aataruuvo
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ataama vainoo. Gioonna kiaapu voovoono viina nnaakaraiyaraata muaada
gioonnaiyaraatama tuqinnama haitatuunno iya mmuaararaivaa ivootama
varoonno mmatayaa diaa aataru maisamaisai aataruuyauvaa mmooka
hanigia mmiivai.

2
Mmuakiaa gioonna kiaapuuyara yoketaayavee nnaasu kiatee

1 Ni seenayaso, ti Udaanga Yisuu Kirisiinna oyai ari vookaraivo vainoo.
Ngia innara kutaavaivee tiraiya sa vo vaidivaara yoketaavee tida vo
vaidivaara maisavee kiatee. 2 Taara vaidivaitana ngii nuuna aakiaivaki
ngiaaraivaara yaata utuatee. Vuaivo yaaku oopuyaa uyira mminnaa
gooraivaadiri iima kiaivaa uyu kioo uyira raira yoketaiyauvaa rau kioo
nniivai. Vuaivo mmanna haipu vaidivai maisai uyira rairaiyauvaa uyu
rau varoo nniivai. 3 Fai ngia uyira raira yoketaiyauvaa rau varoo nnii
vaidiivaara kua yoketaivaa kiaa kiada kiaara: Numa aa mmaata yoketaa
aavau varianee, kiaa kiada mmanna haipu vaidiivaara kiaara: I diatainai
oro ukuakuavau dianee. Vara i variatainai ngieera mmata ivau varianee,
kiaa kiada 4 ngia ngiingiiiyara koonnama yaata utida vooya aruoo yapada
vooya aduoo yapaivaara itaa kua kiaaravai. Ngia itaama koonnama yaata
utida kua pinaivaara dira vaidiiya maisama yaata utida iikiaiya roosiima
ngiingii seenaiyara itaa kua kiaaravai.

5 Ni seena na ngiiiyara mmuduuya ruauyaso, rikiaatee. Anutuuqoono
gioonna kiaapuuya innara mmuduuya ruaiyani ivo gioonna kiaapuuyara
diraivaki iya kuaaraivaara vaa kua kiaa teerama kieeravai. Gioonna kiaapu
vooyara aa mmata aavau variaiyaano iyara kiaanoo: Mmanna haipuyavee,
kiaiya mo Anutuuqo iya ivaki kuaaraivaara mmataama kiaivainnee?
Iyaatama kuaaraivaara ivo mmataama kiaivai. 6 Mo Ngieenoo mmanna
haipu gioonna kiaapuuyara maisayavee kiaavai. Mo dee vaidiyaano
mmoori maisaivaa ngii mida ngii utu raririida kua pinaivaara dira vaidi-
ivaasi ngii yapaavainnee? Mo hoona suvuai vaidiiyaano itaa kiaavai. 7Ngia
Yisuu Kirisiinnaniya variaavai. Mo iqiiyaano inna nnutuuvaudiri koon-
nama yaata utida unnakuaivaa kiaavainnee? Iyaano itaa kua kiaavaivee.

8 Anutuuqo gioonna kiaapuuyara diraivaara kua mmaanna tuu voovai
vainno tinoo: A aiyara tuqinnaannaneema ai seenaiyaraatama tuqinnee
iyara mmuduuya ruanee, tii ivo inna Anutuuqaa kua mmaanna yoketaavai
vainoo. Ngia ii kua ivaa rikiada iida fai ngia safuuma variaaravai. 9Mo fai
ngia hama ivaa rikiada iida gioonna kiaapu vooyara yoketaayavee tida voo-
yara maisayavee kiaa kiada fai ngia mminnamminnaa maisaivaa varaara-
vai. Varadammaanna tuukuaivaahatokakikio fai ivaarakuapinaivongiiiki
vainaravai. 10 Gioonna kiaapu voovoono Anutuuqaa mmaanna tuu kua
vooyauvai aikiooma rikioo iinnonno mmuaavai nnaasu hatokoo mmuaki-
aavai hatokaivai. 11 Anutuuqo tunoo: A nnaata vaati varaannaikua sa
mmuara heera aataruuvaa iikianee, tuuvoono vo kuavai tunoo: Sa gioonna
kiaapu voovai ruputino putuaivee, tiravai. Mo fai hama ngiammuara heera
aataruuvaa iiraida ngia ngii seenaiya ruputikiai putikiai fai ngia mmaanna
tuu kuaivaa hatokaaravai. 12Anutuuqaa mmayaaya yoketaa aataruuvoono
vaidiiya mminnamminnaa maisaiyauvo yeena roosiima iya rau kiaivaa
hatoka kiaikiai iya kati mmamma dummukiara yoketaama kuaavai. Ii
kua ivaara kua pinaivaa tira suaivaki Anutuuqo gioonna kiaapuuya ya-
parainaravai. Fai ivo ngii yaparainaraivaara yaata utida safuuma kua tida
yoketaama varida iikiatee. 13 Vaidi voovoono hama ari seenaiyara boo
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tiivaa Anutuuqo inna yaparainara suaivaki fai safuuma inna yaparainno
hama innara boo tinaravai. Ivaara yaata utida safuuma variatee. Boo tira
aataruuvoono Anutuuqo ti yaparaira aataruuvaa yaataraivai.

Anutuuqaara kutaavee tiivoono yoketaivaa iivai
14 Ni seenayaso, vaidi voovoono tinoo: Vaa na Yisuunnara kutaavaivee

kiaunoo, tiivoono mo fai hama ivo mmoori yoketaivaa iirama kino ivo
itaa kua tiivaa kaanaivo vainaravainnee? Ai hameetavee. Kuminayaa
vainoo. Ivo itaa kua tiivaudiri Anutuuqo inna vitoo yoketaivau yapaa-
naravainnee? Ai hameetavee. 15 Ngii seena gioonna kiaapu vaa ausa
hanigiai voovoonohamauyira rairaiyauvootaikio hama innayeennaataikio
16 ngiiikidiri voovoono inna tinara: Ai uyira rairaiyauvaa uyu rau kiee
totooka variee kaayauma yeennaiyauvaa nnaanee. Anutuuqo i tasipama
varinoo, kiaa kioo mo fai hama ivo yeennaiyauvaata uyira rairaiyau-
vaatama inna mmino fai inna kua itaa kua tiivaa kaanaivo vainarannee?
Ai hameetavee. 17 Mmuaikaraama gioonna kiaapu voovoono Yisuunnara
kutaavaivee tiivoono mo fai hama ivo inna kuaivaa rikioo iirama kioo kati
varino ivo tii kuaivaa hama kaanaivo vainaravaivee. Inna kuaivo vaidi
putiraivaa roosiivaivee.

18 Gioonna kiaapu voovoono ari seenaivaa tinara: Eenoo Yisuun-
nara kutaavaivee kiannanoo. Mo neenoo mmoori yoketaivaa iikiaunoo,
tinaraivaara fai na ivaara sai tinara: A hama mmoori yoketaivaa iirama
kiee a dataama kiee Yisuunnara kutaavaivee kiannannee? Mo a ku-
taavaivee kiannaivaa kaanaivaa ni vitaakianee. Na mmoori yoketaivaa
iikiauvaara na Yisuunnara kutaavaivee kiauvo kooyaa vainai fai a taanar-
avaivee, tinaravai. 19 Anutuuqo ari mmuaavai variivaara a kutaavaivee
kiannanoo. Inna kutaavai a kiannanoo. Mo mmagia maisaiyaata innara
kutaavaivee kiaa kiada aatuuda biribiriikiaavai. 20 A kumimakakuavee.
Anutuuqaara kutaavaivee kiaa kiee hama mmoori yoketaivaa iikiannaivo
hamakaanaataivaaoyaivaa i rikiaatainnee? Innaaikioo, faina ivaara ikiaa i
mminaravee. 21Ti rubuungaaAaparahaamaaramoAnutuuqodataamakioo
tunoo: Safuuma varira vaidivaivee, tiravainnee? Ivo ari mmaapu Isaakaa
yeena tapiivo kiisama ngiaunnannuma vauvau ruputu kioo hudaanara
uuvaara Anutuuqo innara tunoo: Safuuma varira vaidivaivee, tiravai. Ivo
itaama mmooriivaa uuvaara Anutuuqo itaa kua tiravai. 22Vaa a taannavai.
Ari uu mmooriivoota Anutuuqaara kutaavaivee tuuvootama mmuaavau
vairavai. Ivo tauraa Anutuuqaara kutaavaivee tuuvo ari mmaapuuvaa
iinaree kiaa uuvaudiri kaanaivo vairavai. 23 Anutuuqaa kua fafaaraivo
vainno tunoo: AaparahaamoAnutuuqaarakutaavaivee tuuvaaraAnutuuqo
innara tunoo: Inna a safuuma varira vaidikuavee, tuu kuaivaa kaanaivo
vairavai. Itaama vauvaara Anutuuqo innara tunoo: Aaparahaamo ni seena
tuanaavaivee, tiravai. 24 Ivaudiri vaa ngia taavai. Gioonna kiaapu voovoono
Anutuuqaara kutaavaivee kiaa kioo inna mmooriivaatama iivaara Anu-
tuuqo innara tinoo: Inna safuuma variraivovee, tiivai. Gioonna kiaapu
voovoono Anutuuqaara kutaavaivee kiaa kioo hama mmoori yoketaivaa
iirama kioo kati variivaara hama Anutuuqo innara safuuma variraivovee
tiivai.

25Mmuaikaraama nnaaruaa gioonna voovai sabi nuaira aataruuvau nu-
auvaa nnutuuvo Rahaapo iiravai. Ivo Yosuaanna ngiaammuauya tuqin-
noovaara Anutuuqo innara tunoo: Safuuma varira gioonnavaivee, tira-
vai. Yutayaa vaidi Yosuaava ari ngiaammuauya titooduu tuuduu ngiari
nnammutuaiya iya teevoora Rahaapo iya vitoo ari nnauvaki yapa kioo
titaa kiooduu ari vo aataruudaa viravai. Itaama uuvaara Anutuuqo innara
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tunoo: Safuuma varira gioonnavaivee, tiravai. 26Vaidiivo putiivaara yaata
utuatee. Vaidi putiivaa kaanaivo vaa vioo kiaikiommanna nnabavai vaivai.
Itaama vaivaa roosiima vaidiivo Anutuuqaara kutaavaivee kiaa kioo hama
mmoori yoketaiyauvaa iiramakioo kati varikio innakuaivo vaidi putiraivaa
roosiivai.

3
Ta tuqinnama ti mmaakiriiyauvaara haitatuukiaaravai

1 Ni seenayaso, ngia voovaitanaano nnaasu vitaira mmooriivaa iiki-
atee. Vaa ngia teeda rikiaavai. Ta Anutuuqaa kuaivaa vitaira vaidi-
iya kua pinaivaa tira suaivaki fai Anutuuqo yaagueeqama ti mmoori-
ivaara ti yaparainaravai. Anutuuqo ti yaparainaraivoono ti seena ari vo
mmoori vareeraiya yaparainaraivaa fai yaataraanaravai. 2Tammuakiaaya
kaayau suai koonnama variaunnavai. Gioonna kiaapu voovoono hama ari
avaivakidiri kuaivaa koonnama tiivo inna safuuma vari tuanaavai. Itaama
variivoono fai ari varira mmuakiaavai haitatuuno yoketaavai vainaravai.
3Ta puara hoosaiyauvaa avaiyauvaki yeenaiyauvaa yapa kiada ta titi kuatai
aataruudaa kuaunnavai. Ta yeena kiisaivo puara hoosaiya avaiyauvaki
vaiyauvunudiri utida ta iya mmamma mmuakiaayauvai hanigiaunnani ta
kuaaree kiaunnaidaa kuaavai. 4 Siipaivaaraatama yaata utuatee. Ivo pinaa
mminnaavai vaikio yuunnaivo ivaa yaagueeqama utikio rikioo kuaivai.
Kuaikio too vaidi haitatuuraivo kiisa mminnaivau utikio viraivaudiri utikio
too vaidiivo kuanee tiidaa kuaivai. 5 Mmaakiriivo mmuaikaraivai vaivai.
Ivo kiisa mminnaavai vaikio vaidiivo ivaudiri pinaama kua tioo ari man-
naka tiivai.
Annaanna mmaguyaivaki ikiaivo kiisakiata taa roo vioo ivakidiri

pinaavai taivaaraatama yaata utuatee. 6 Mmaakiriivo ikiaivaanikaraama
itaama vaivai. Ivo vaidiivaaki vaikio rikioo ivaudiri kaayau ari vookara ari
vookarai aataru maisaiyauvo vaivai. Vakia roo vioo vioo pinaavai vaikio
mmuakiaa inna variraivo maisaivai. Inna mmaakiriivo itaama iivo ikia
aakiaivakidiri nniivai. Ngioo ivo inna varira nuaira mmuakiaavai iikio
rikioo ivo aatarumaisaivau nuaivai.

7 Vaidiiya mmuakiaa fayai mmararaiyauvaata ngiaammaiyauvaatama
yapaiyauvaata piisaiyauvaatama aikiooma vitada viriaani varia rada vi-
dada giainayauvai variaavai. Iyauvaa vaidiiya aikiooma vitada viriaavai.
8Hama vaidi voovoono ari mmaakiriivaa aikiooma iikiokio giaina roosiima
vaivai. Ivo maisa kuaivaa tioo varioo kisanga hama yopeema ravaatau
utuaivaa roosiivai vaivai. Yapai quaihaivo ari kuaanuumaisaivaa vaidiivaa
aakiaivaki yapa kiaikio vioo suvuaikio putiivaa roosiima timmaakiriiyauvo
vainoo. 9Ti mmaakiriiyauvunudiri ti Koonna Udaangaivaara ta yoketaavee
tida ti seena gioonna kiaapuuya Anutuuqo ariiyaadiri mmatainno iima
kiaiyara ta iyara maisayavee kiaunnavai. 10 Yoketaa kuaivaata maisa
kuaivaatama mmuaa avaivakidiri kiaunnavai. Ni seenayaso, ngia iida itaa
kua kiaarainnoo. 11Hama rumuruuma nnooriivo mmuaa yaataruvakidiri
nnoori yoketaivoota kapikaraivootama tiivai. 12 Ni seenayaso, hama
nnaammuayaivo yukuaivaa tasipama iiraivo vaivai. Hama mmadauvo
numannaammuayaivaa iiraivaa tasipamavaivai. Hamasorovuaraivakidiri
nnoori yoketaivaa vita kiada nnaavai. Ivaitana ari vookaraivaitanavee.

Tinni yoketaivo ngiau aapuuvakidiri tiivai
13 Dee vaidivoono ngiiikidiri tinni yoketaivo vaikio mmuakiaa kuavaara

arinaima rikiainnee? Fai ivo safuuma varioo mmoori yoketaivaa iinai
ta teeda kiaara: Kutaa tinni ruaa vaidivaivee, kiaaravee. Fai ivo hama
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ariiyaramannaka tirainno aduoo varioo tinni yoketaivaa tasipamammoori
varanai ta teeda kiaara: Kutaa tinni yoketaa ruaa vaidivaivee, kiaaravee.
14 Fai a aiyara nnaasu yaata utuee i seenaiya i yaataraivaara i ausaivo
kapikaraikio i nnannateeraivo i aakiaivaki vainainnaata sa ai mannaka
tiee kua kutaivaara unnakuaivaa kianee. 15 Vaidiivo itaama yaata utii ivo
hama ngiau aapuuvakidiri tii yaata utiravai yaata utivai. Mmatayaa diaiya
yaata utiravai yaata utivai. HamaMmannasa Yoketaivaakidiri tii aataruvai.
Mmagiamaisaivaakidiri nnii aataruvai. 16Fai gioonna kiaapu voovoono ari
seenaivo inna yaataraivaara inna nnannateeno ariiyara nnaasu yaata utino
fai mmuakiaa rapira buaaru tira mmuakiaa maisa aataruuyauvo innaki
vainaravai. 17 Tinni yoketaivo ngiau aapuuvakidiri tiivaa vaidiivo ivaa va-
roo aataru yoketaivau nuainno varioo tirooma ausa nuufa tasipama varioo
ari seenaiyara yama yamainno iyara yoketaivai. Ivo iyara kaayauma boo
tioommoori yoketaivaannaasu iivai. Ivo kua kutaa tioo hamavo vaidivaara
yoketaavee tioo vo vaidivaara maisavee tiivai. 18 Itaama iikiaa vaidiiya
tirooma ausa nuufa tasipama variaavo iya iikiaa aataruuvo mmuakiaa
gioonna kiaapuuyaki vioo suvuaivai. Vioo suvuaikiai iya mmuakiaaya
yoketaama safuuma variaavai.

4
Sammatayaa diaamminnaiyauvaara nnaasu
yaata utuatee

1Ngiingiiita ngiingiiita buaaru tida rapira aataruuyauvo deedaadiri nni-
innee? Ngii mmammaiyauvo ngii iikiataira aataruuyauvo ngii aakiaana
vaiyauvakidiri nniivai. Itaama iikiaa aataruuyauvo ngii aakiaiyauvaki
nnammutuannammutuaakiaaya variaavai. 2 Ngia mminnaiyauvaa taavo
ngii varaataikiai hama varaiyauvaara ngia vaidiiya ruputuaani putuaavai.
Ngia mminnaiyauvaara yaagueeqama mmuduuya rida hama varaiyau-
vaara ngia buaaru tida rapuaavai. Ngia mminnaiyauvaara hama Anutu-
uqaata yaparakiaiyauvaaraida hama ngia varaavai. 3Ngia inna yaparaira
suaivaki ngii yaata utiraiyauvo koonnama vaivaara ngia yaparakiaiyauvaa
hamavaraavai. Ngia ngiingiiiyara nnaasu yaata utida ngiimmammaiyauvo
iikiatairaiyauvaa iikio ngii yoketaakiaiveeraiyauvaara ngia yaparakiaiyau-
vaa hama varaavai.

4Ngia sabi mmuara heeraiya roosiima Anutuuqaa pikiada vo aataruvau
viraiyaso, vaa ngia taavai. Gioonna kiaapu voovoonommatayaa iira aataru-
uvaa iino inna seena tuanaavai roosiima vaino too hama innaki Anutu-
uqaarammuduuya riraivootainaravaivee. Ivommatayaa iira aataruuvaara
mmuduuya ruaivo inna Anutuuqaa nnammutuaavai varivai. 5Anutuuqaa
kua fafaaraivo vainno tinoo: Anutuuqo ti aakiaivaki yapa kiai Mman-
nasaivoono ti haitatuunai ta innara nnaasu yaata utuateeraivaara tiiyara
itaama iivaivee. Anutuuqaa kuaivo itaa kua tiivaara ngia yaata utida ivaara
mmanna kuavaiveeda kiaannee? Ai hameetavee. Kutaa kuavai. 6Anutuuqo
kati tiiyara yoketaama yaata utira yaagueeqaivaa ti mmiivoono ti aakiaana
ti varaataiyauvaa yaataraivai. Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno
tinoo: Gioonna kiaapuuya ngiariiyara mannaka kiaiya Anutuuqo too iyara
ooqoo tiivai. Gioonnakiaapuvooyaadidavaridahamangiariiyaramannaka
tiraiya Anutuuqo kati iyara yoketaama yaata utivaivee. Anutuuqaa kuaivo
itaa kua tiivai.

7 Ivaara Anutuuqaa kuaivaa rikiada adida varida inna mmemmaana
variatee. Mmagia maisa Sataangaa ooqoo tida titakio ngii pikioo ngieera
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kuaivee. 8 Ngia Anutuuqaa vaini vikio ivo ngii vainima nninaravai.
Ngiamminnamminnaamaisaiyauvaavareeraiyaso, ngiangiingii aakiaiyau-
vaara yaata utida ngiingii yaakuuyauvaa fini kiaatee. Ngia huoobavainna
unnakuannaamuruuyaso, ngiingii aakiaiyauvaa yoketaamakiada variatee.
9Sa ngiingiimminnamminnaamaisaiyauvaara rataatee. Pikiaatee. Ngiingii
mminnamminnaa maisaiyauvaara sirigakiaivaa pikiada adida variatee.
10 Ngieenoo Anutuuqaa avuuvau adida varikio fai ivo ngii nnutuuyauvaa
ngiau aapu yapaanaravai.

Sa ngiingiiiki ngiingiiiki kuminayaa kuaivaa yapaatee
11 Ni seenayaso, sa ngiingiiiyara ngiingiiiyara koonnama kua kiatee.

Gioonna kiaapu voovoono ari seena voovaara koonnama kua tioo kua
pinaivaa innaki yapaivoono hama innaki nnaasu yapaivai. Anutu-
uqaa mmaanna tuu kuaivaaraatama koonnama kua tioo ivakiaatama kua
pinaivaa yapaivai. Mo fai a Anutuuqo mmaanna tuu kuaivaara kua
pinaivaara dira vaidivai variee hama ivaa rikiee iirama kiee fai a mmanna
vaidikuaano kua pinaivaara nnaasu yaata utuee dinaravai. 12 Anutuuqo
ari mmuaavoono mmaanna tuu kuaivaa ti kiaa ti mmiravai. Ivoono kua
pinaivaara dira vaidivai varivai. Ivoono nnaasu ngii vitoo yoketaivau
yapaanaree tioo fai aikiooma ngii vitoo yoketaivau yapaanaravai. Fai ngii
ruputu taikaanaree tioo fai aikiooma ngii ruputu taikaanaravai. Mo a kua
pinaivaa i seena vaidi voovaaki yapaannaikuamo a gioononnee?

Hama ta titi mannaka kiaaravai
13 Ni kuaivaa rikiaatee. Ngia kiaanoo: Makeennee turau ta vidada oto

pinaa yoosinna iqiivakinnee vara voovaki varida mmuaa nuanu mmoori
varadada irisai sikau pinaiyauvaa varaaravaivee. 14Mongia itaa kua kiaiya
turau hama ngiengie variaaraivaa taanoo. Ngii variraivo dataamainno
vainnee? Namaivo yuunnaivaa tasipama kiisa suai vainno ivaudiri vioo
akiairaama raubiriineema ngia variaanoo. 15 Ngii kiatai kuaivaa kiaaree
kiaaataakuakiatee: FaiUdaangaivoonoariyaatautiivaugiataamati tinai fai
ta varida iqii mmoori ivaannee vara aqaa mmoori aavaa iikiaaravaivee, ki-
atee. 16Makee ngia yoke kiaa aruoo varida ngiingiiiyara mannaka kiaanoo.
Ngia itaama ngiingii mannaka kiaivo koonnainoo. 17 Ivaara gioonna kiaapu
voovoono yoketai aataruuvo ariiki vaivaa iikiataama vaikioonnaata hama
iivaara ivomminnamminnaamaisaivaa varaivai.

5
Vaidi kaayau hoonahaana suvuairaiya tuqinnama variatee

1 Ngia gioonna kiaapu kaayau hoonahaana suvuairaiyaso, tuqinnama
yaata utuatee. Pinaa ari vookarai mmuaararaiyauvo ngiiisi nninaraiyau-
vaara yaata utida ratada varida ausa mmuaarareera tasipama variatee.
2Ngii hoonaiyauvo vaa uudaivaivee. Ngii uyira rairaiyauvaa vaa kegenaiya
hatokannaakiaavaivee. 3Ngii sikaugoora sirivuaiyauvaavaakaakannaikio
iyauvo maisaiyauvaivee. Ii kaakannai ivo ngia variaivaudiri mmataama
kioo vaivaara ngia koonnama variaivo kooyaa vainoo. Ivoono ngii mmam-
maiyauvaa iino ikia taivai roosiinaravai. Aannaagiai suai aayauvaki Anutu-
uqo ti yaparainara suaivo vainimavaivaki ngia kaayauhoonahaanaiyauvaa
rupi nuunama yapa kiaavaivee. 4 Tuqinnama rikiaatee. Mmoori vareera
ngiaammuauya ngii mmooriiyauvakidiri yeenna iira too apuuyauvaa ru-
takaiya hama ngia tuqinnama irisai sikauyauvaa iya mmiaavai. Ii sikau
iyauvoono ngia tomedama iikiaiyauvaa aavaa kooyaa ti vitainoo. Yeenna
iira too apuuyauvaa rutakaiya ngia iya unnakua kiaivaara pinaama kiaavo
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Udaanga Anutuuqo yaagueeqama variraivoono vaa rikiaivaivee. 5 Ngia
mmuakiaa suai mmatayaa varida yoketa yoketai mminnaiyauvaa varada
ngiingiiiyara sirigaida variaavai. Puaraivaa viriaavo nneeravaata vaivaa
roosiimangia variaivo itaama vaikio ngii putira suaivo aavaa nninoo. 6Ngia
vaidi vooya kati safuuma variaiyaki kua pinaivaa iyaki yapa kiada iya
ruputu kiaani putuaavai. Iya hama ooqoo tida rammammeeyairama kiada
putuaavai.

Yaagueeqama kiada ngiingii seenaiyara yaaku varaatee
7Ni seenayaso, itaamavainainnaatammannammanna yaagueeqararama

kiada varia rada vidada Udaanga Yisuu Kirisiiva tiinara suaivaki taikaa-
naravai. Vaa ngia taavai. Mmoori koova ari yeennaiyauvaa hau utu kioo
yoketaama kaanaivo vainaraivaara yaagueeqama varia roo faannama roo
kuaivai. Ivo vati tauraivaaraata nnaagiaivaaraatama itaama varia roo
faannama roo kuaivai. 8 Udaanga Yisuu Kirisiiva tiinaraivo vainima nni-
naraivaara ngieetaatama itaama yaagueeqararama kiada varia rada vida
varida innara faannakiatee.

9 Ni seenayaso, Anutuuqo ngii kuaivaa rikioo kua pinaivaki ngii ya-
paraivoo kiaa sa ngiingiiiyara ngiingiiiyara nnannateeda nunuraanuraiki-
atee. Ngii yaparainara suaivo aavaa vainimangiiisi nninoo. 10Ni seenayaso,
forofetaiya Udaanga Anutuuqaa kuaivaa kiaa kookieema kiada tiraiyara
tuqinnama yaata utuatee. Vaidiiya maisa mmooriivaa iya mmuduu iya
mmammanniitaroovaa varadaatammannammanna yaagueeqamannaasu
variravai. Ivaara yaata utida mmannammanna yaagueeqama nnaasu
variatee. 11 Iya mmannammanna yaagueeqama itaama varuuvaara ta
iyara sirigaida variaayavee kiaunnavai. Nnaaruaa vaidi Yoopo varuduu
pinaa mmuaararoovo innasi nnuduu rikioonnaata ivo mmannammanna
yaagueeqama nnaasu varuuvaara vaa ngia rikiaavai. Udaanga Anutuuqo
nnaagiai inna tuqinnoovaaraatama vaa ngia rikiaavai. Udaanga Anutu-
uqo mmatayaa variaiyara pinaama boo tioo iyara tuqinneeraivo innaki
suvuaivai.

12 Ni seenayaso, aa na tinara kua aavo mmuakiaa kuavai yaataraivai.
Ivaara tuqinnama yaata utida rikiaatee. Ngia kua kutaivaa tida sa sabi kua
sabi kuaivaa kua kiaa yeena rairaivaa tasipama kiatee. Sa ngiingii kuaivaa
kiaa yeena rairaivaa ngiau aapuuvaa nnutuuvaa tasipama kiatee. Sa ngi-
ingii kuaivaa kiaa yeena rairaivaa mmataivaa nnutuuvaa tasipama kiatee.
Sa ngiingii kuaivaa kiaa yeena rairaivaa ari vo kua vo kuaiyauvaa tasipama
kiatee. Yapooma Anutuuqo ivaara ngii yaparainno irisai maisaivaa sa ngii
miaiveeraivaara ngia ee-oo tira suaivaki kutaa tuanaa ee-oo nnaasu kiatee.
Ngia hamavee tira suaivaki kutaa tuanaa hamavee nnaasu kiatee.

13 Ngiiikidiri ngii seena voovai mmuaararaivaa varainnee? Inna aikioo,
ivo Anutuuqaara yaaku varaivee. Mo ngiiikidiri ngii seena voovai sirigain-
nonnee? Inna aikioo, ivo kuaru tioo Anutuuqaata kua yoketaivaa kiaivee.
14 Mo ngiiikidiri ngii seena voovai nniitarainnee? Inna aikioo, ivo vaa
ausa hanigieeraiya kieeta vaidiiyara aayanna kiaivee. Aayanna tinai nnida
innara yaaku varada Udaanga Anutuuqaara yaata utida nnammariivaa
innayaa tusaateeraivaara iyara aayannakiaivee. 15 Iya itaamayaakuvarada
Udaanga Anutuuqaara kutaavaivee tikio fai nniitaraivo pikiano ivo kati
hara kioo varinaravai. Fai Udaanga Anutuuqoono inna tuqinnano inna nni-
itaraivo pikiano ivo kati hara kioo varinaravai. Fai inna mminnamminnaa
maisaivo innaki vaino too fai kati Anutuuqo rugaanaravai. 16 Itaama vainai
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ngiingiiita ngiingiiita ngiingii mminnamminnaa maisaiyauvaa kiaa kook-
ieema kiada ngiingiiiyara ngiingiiiyara yaaku varaatee. Anutuuqo ngii nni-
itaraiyauvaa tuqinnaanaraivaara itaama nnaasu iikiatee. Vaidi voovoono
safuuma variivoono yaaku varano fai kaanaa ari vookaraivo vainaravai.
17 Irayaava ti roosiira vaidivai variravai. Varioo ivo yaagueeqama yaaku
varoo tunoo: Sa vatiivo ruaivee, tuduu rikioo taaravooma nuanu taika
kiooduu vo nuanuvai kuraaga yaaku saivai sainaidiri mmuaa kuraagavai
hama vatiivo riravai. 18 Nnaagiai ivo kava yaaku varoo tunoo: Vatiivo
ruaivee, tuduu rikioo vatiivo mmataivau ruduu yeennaiyauvo uriravai.

19Ni seenayaso, fai ngiiikidiri gioonna kiaapuvoovoonokua kutaa aataru-
uvaudiri fanniima voodaa vino too fai gioonna kiaapu voovoono kava inna
vitoo yoketaa aataruuvau yapaanaraivaara 20 aa kua aavaa tuqinnama
rikiaatee. Fai gioonna kiaapu voovoono gioonna kiaapu voovai mmin-
namminnaa maisa varaivaa ivo ii aataru koonnaivakidiri kava inna vitoo
yoketaa aataruuvau yapa kino fai inna aakiaivaki varii vaidi kaanaivo
hama putinaravai. Ivo itaama iivaara Anutuuqo kaayau mminnamminnaa
maisaiyauvaa rugaanaravaivee.
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Petoroosoono aa tauraa yanaa aavaa
fafaara reeravai

Aa tauraa yanaa aavaa Petoroosoono Anutuuqo ariiniee kiaa mmataama
kioo gioonna kiaapu vaa ausa hanigiooya Asiaa mmataivau vida raubiriima
kiooyani Petorooso fafaara reeravai. Aa yanaa aavaa roo oyaivo ataama
vaivai. Petorooso gioonna kiaapuuyaata yamayamaa kuaivaa tioo Yisu-
unnara kutaavaivee kiaivaara mmuaararaiyauvo iyasi nninaraiyauvaara
iya kiaa mmiravai. Ivo iya tunoo: Yisuu Kirisiinna mmayaaya yoke-
taivaata ivo putuuvo diitooAnutuuqaasi vuuvo kava tiinaraivaara faannakia-
teeraivaaraatama fafaara reeravaivee.

1Na Petorooso Yisuu Kirisiinna kua varee nuaira aposoroo vaidivoono aa
kua aavaa fafaarakiaunoo.
Anutuuqo mmataama kioo gioonna kiaapuuya ngiari voopinnaiya

mmataivau vida raubiriida variaiyani na aa kua aavaa kiauko fafaarainoo.
Na Podoo ivakiraatama Garatiaa ivakiraata Kapatokiaa ivakiraatama Asiaa
ivakiraata Bituniaa ivakiraatama aa kua aavaa kiauko fafaarainoo. 2 Ti
Koova Anutuuqo tauraa ngiiiyara yaata utuoo ariiniee kiaa ngii mmataama
kieeravai. Mmataama kiooduu inna Mmannasaivo ngiiiki varuduu
ngia innani yoketaa tuanaaya variravai. Ngia Yisuu Kirisiinna kuaivaa
rikiada iikiaaraivaaraatama ivo ari kiauvaadiri ngii mminnamminnaa
maisaiyauvaa rugaanaraivaaraatama Anutuuqo ariiniee kiaa ngii
mmataama kieeravai.
Ivo kati ngiiiyara yoketaama yaata utuoo ari ausa nuufaivaa ngii mino

pinaavai nnaasu vakiaiveeraivaara na yaata utuaunoo.
Ta tupatupaa variraivaara faannaida variaunnanoo

3 Anutuuqo ti Udaanga Yisuu Kirisiinna Koovavee. Kii ta innara yoke-
taavee kiaaravee. Iva Yisuu Kirisiinna tuduu putuuvakidiri diitoovaaraida
aanna makee ta karaasa variraivaa varaunnanoo. Ivo tiiyara pinaama boo
tuuvaara itaama iiravai. Ta ivaaraida aannamakee tupatupaa variraivaara
faannaida variaunnanoo. 4 Anutuuqoono ari gioonna kiaapuuyani varira
yoketaa ari vookaraiyauvaa vaa teerama yapa kiaivaaraida ta faannaida
variaunnanoo. Iva ngiau aapu tiini teerama yapa kiaiyauvo hama tatokoo
raubiriinno hama aasannainnomaisaivai. 5Ngia Anutuuqaara kutaavaivee
kiaavo too ivo ari yaagueeqaivaadiri ngii hanuaa kiaikiai ngia yoketaama
varia rada vidada teekio fai yoketaama variraivo kooyaa vaino rikioo ivo
ngii vitoo ivau ngii yapaanaravai. Vaa ivo yoketaama variraivaa ngiiini
teerama kiaivo fai suai nnaagiai ngiau mmata taikeera suaivaki fai kooyaa
vainaravaivee.

6 Ivaaraida sirigaida variatee. Fai mmuaararaivo ngiiisi vainai sa ivaara
yaatautuatee. Movarangiiisi vainarannee? Varahamangiiisi vainarannee?
Fai vainno kiisa suai nnaasu fai mmuaararai ari vookara ari vookaraiyauvo
ngiiisi vainai teedaata sirigaida variatee. 7 Ngia Anutuuqaara yaaguee-
qama kutaavaivee kiaivaa kaanaa yoketaivo kooyaa vakiaiveeraivaara
mmuaararaivo ngiiisi vainaravai. Mmatayaa diaa vaidiiya sikau mman-
naammannai gooraiyauvaara kaayauma mmuduuya ruaiyauvo aikiooma
fai raubiriinno taikaanaravai. Ngia Anutuuqaara kutaavaivee kiaivoono
pinaa yoketaavai vainno gooraivaa yaataraivaivee. Vaidiiya gooraivaa
varada ikiayaa kiaavo too ikiaivo taikio too goora tuanaivo rupi nuunama
vaineemammoori mmuaararaivo ikia roosiima ngiiisi nninai teedaata ngia
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mmannammanna Anutuuqaara kutaavaivee kiaa kiada fai yoketaama vari-
aaravai. Ngia itaama iikiokio Anutuuqo tino Yisuu Kirisiiva kooyaa tiinara
suaivaki Anutuuqo ngiiiyara yoketaayavee tioo ngii nnutuuyauvaa ngiau
aapu yapa kinai ngia yoketaama ari vookaraama variaaravai. 8Ngia hama
ngiingii avuuyauvaadiri Yisuu Kirisiinna teerama kiada ngia kati innara
mmuduuya ruaanoo. Ngia aanna makee hama inna taivaara hama yaata
utiraida innarakutaavaiveekiaanoo. Ivaaraidangii ausammuduuyaiyauvo
pinaama ari vookaraama yoketaikiai sirigakiaavai. Ngia itaama sirigaki-
aivaara hamangia ivaara kua kiaaraivootainoo. 9Ngia itaamaAnutuuqaara
kutaavaivee kiaivaara ivo irisaivaa ngii vitoo yoketaivau ngii yapa kiaivo
ngiiisi vainoo.

10 Anutuuqo ngii vitoo yoketaivau yapaanaraivaara nnaaruaa vaidi fo-
rofetaiya inna yanaivau tuqinnama buaidada teeda ivaara ngiari yapara
ngiari yaparairavai. Anutuuqokati yoketaamavariraivaangiiminaraivaara
iya kiaa kookieeravai. 11 Yisuu Kirisiinna Mmannasaivo iyaki varuu-
voono nnaagiai vainara suaivaara iya kiaa mmiravai. Yisuu Kirisiiva
mmamma nniitaraivaa varoo nnaagiai Anutuuqaa tasipama yoketaama ari
vookaraama varinaraivaara iya kiaa mmiravai. Kiaa mmuduu rikiada ii
kua ivaara yanaivau buaidada teeda ivaara ngiari yapara ngiari yaparaida
tunoo: Fai ivo daira suai iinarannee? Dataama ii suai ivo nninarannee?
tiravai. 12 Ii kua kutaa iyauvaa aannamakee ngia rikiaa aayauvaa nnaaruaa
vaidi forofetaiya tiravai. Iya ii kua iyauvaa tuu suaivaki hama ngiariiyara
tiravai. Iya nnaagiai ngia variaiya ngiiini iikiaaraivaara Anutuuqo kooyaa
iya kiaa mmiravai. Mmannasa Yoketaivaa titooduu ngiau aapuuvakidiri
tuuvoono yaagueeqaivaa vaidi vooya mmuduu ii kua kutaa iyauvaa Anu-
tuuqaa mmayaaya yoketaivakidiri ngii giaa ngii muduu rikioovaa aanna
makee vaa ngia arinaima teeda rikiaanoo. Aangeraiya iyauvaa arinaima
teeda rikiaaree kiaa iidada hama arinaima teeda rikiaavai.

Yoketaa tuanaaya variateeraivaara Petorooso tiravai
13 Itaama vaikiai vaidiiya mmoori varaaraivaara teerataarakiaaneema

ngiingii yaata vuatinniiyauvaki teerataarama kiaatee. Ngiingii variraivaara
tuqinnama haitatuuma teeda rikiaa kiada variatee. Yisuu Kirisiiva kooyaa
tiinara suaivaki Anutuuqo kati yoketaama variraivaa ngii minaraivaara
tuqinnama yaata utida faannakiatee. 14 Nnaakaraiya ngiari kaano kooya
kuaivaa rikiada iikiaaneema Anutuuqaa kuaivaa rikiada iikiatee. Ngia
homo kumimakaida variaa suaivaki maisai aataruuyauvaa ngii iikiataikiai
vaa ngia iikiaiyauvaa sa kava iikiatee. 15 Sa itaama iirama kiada Anutu-
uqo ngii maavee tiraivo yoketaa tuanaavai varineema ngieeta yoketaama
varida ngiengie iikiaa aataru mmuakiaayauvai yoketaama nnaasu iikiatee.
16 Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo: Na yoketaa tuanaavai variau-
vaara ngieetaatama yoketaa tuanaaya variatee, tiivaara mo ngieeta itaama
iikiatee.

17Anutuuqoonommuakiaa gioonna kiaapuuya ngiari iikiaammooriiyau-
vaa irisaiyauvaammuaavaimmuaavai safuuma ngiarimminaravai. Ivaara
ngia innarayaakuvarada innaraNapoo-o tiraiyaaa suaimmatayaavariaara
suai aavaki inna mmemmaana vida ngiingii ausa mmuduuyaiyauvaa inna
mmiatee. 18Vaa ngia rikiada taavai. Ngii giookiaiya mmatayaa diaa aataru
kuminaiyauvaa ngii vitauyauvaa ngia iikiaarainnoo kiaa Anutuuqo vaa
ngii yookaama kioo ngii viteeravai. Ivo hama taikaanara mmatayaa diaa
mminnaa sikau gooraivaannee vara sikau sirivuaivaa roosuuvaadiri ngii
yookaama kioo ngii viteeravai. 19 Ivo Yisuu Kirisiinna kiau yoketaa ari
vookarauvaadiri ngii yookaama kioo ngii viteeravai. Gioonna kiaapuuya
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ngiarimminnamminnaamaisaiyauvo iya rummuaapukiooyauvaarapuara
sipisiipa nnaakara yoketaivaa ruputu kiooduu kiauvo tuuneema Yisuunna
kiauvo tiiravai. 20Nnaaru hama ngiau mmata uu suaivaki Anutuuqo Yisuu
Kirisiinna mmataama kioo aa nnaagiai suai aavaki ngiiiyaroo tioo titooduu
kooyaa tiiravai. 21Anutuuqo ivo putuuvakidiri inna vitoo ari tasipama yapa
kiooduu yoketaama ari vookaraama variravai. Ivaara ngia Anutuuqaara
mmannammanna kutaavaivee tida ivo ngii tuqinnaanaraivaara faannaida
variaavai.

22 Vaa ngia Anutuuqaa kua kutaivaa rikiada uuvaara ngii variraiyauvo
yoketaayauvai vainoo. Yoketaayauvai vaivaara ngia ngii seena vaa ausa
hanigiaiyara kutaa tuanaammuduuya ruaavai. Ivaaraida ngiingiiiyara ngi-
ingiiiyara tuqinnama yaagueeqama mmuduuya ruatee. 23Ngia Anutuuqaa
kua kutaivo tupatupaa vaivaa rikiada hanigiada nnaakara meedi karaasa
mmatakiaiya roosiima variaanoo. Ngii kaano kooya putuaaraiyaano hama
kava ngiimmataavai. Anutuuqaa kua kutaivo hama taikaanaraivoono kava
ngii mmataivai. 24Aa kua aavaara Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo:

Mmuakiaammatayaa diaiya
iya ikiauvaa roosiima variaavai.
Iya mmatayaa iira aataruuyauvo
maura pairaivaa roosiima vaivai.
Ikiauvo aasannaikio
maura pairaivo tasisieenno tuoo kuaivai.

25Udaanga Anutuuqaa kuaivo hama itaama vaivai.
Ari tupatupaa nnaasu vaivaivee.

Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai. Ii kua ivo inna Anutuuqaa mmayaaya
yoketaivovee. Vaidiiya vaa ivaa kooyaa kiaa kookieema ngii giaa ngii
miaavaivee.

2
Anutuuqo Yisuunna sikau roosiivaammataama
kioovaara ta tupatupaa variraivaa varaunnavai

1 Ivaaraida ngiiiki vai mminnamminnaa maisa mmuakiaayauvai piki-
aatee. Unnakua tira aataru mmuakiaayauvai pikiaatee. Haumaki maisa
mmooriivaa iida kooyaa yoke kiaa kiada yoketaammooriivaa iikiaa aataru-
uvaa pikiaatee. Ngii seenaiya ngii yaataraivaara ngii nnannateera aataru-
uvaatama ngii seenaiyayaadiri ngiengieenoo koonnama yaata utida un-
nakua tira kua aataruuvaatama pikiaatee. 2 Ngia nnaakara meedi ikiataa
mmatakiaiya roosiima varida iya nnaammara rataaneema ngia Anutuuqaa
kua safu tuanaivaara ratada varida nnaamma nneerayaama nnaatee. Ivaa
nneedadayokeekioAnutuuqongii vitooaataruyoketaivauyapaanaraivaara
ivaa nneeda yokeekiatee. 3 Ngii Udaanga Yisuu Kirisiiva ngii tuqinnaivaa
vaa ngia arinaima rikiada taivaara itaama iikiatee.

4 Ivaaraida innasi nnida variatee. Nnaaru nnau heekeera vaidiiyaano
yoketaa sikau voovai haitatuuma teeda maisainoo kiaa kiada kagaari
kiooduu vaidi voovoono haitatuuma too yoketaavaivee kiaa kioo vareer-
avai. Ivaa roosiima ii sikau ivo Yisuunnara mmataama kiaikio ivo
ari vookaraivoono tupatupaa hara kioo varinoo. Vaidiiya inna teeda
maisavaivee kiaa kiada kagaari kiooduu Anutuuqoono yoketaavaivee kiaa
kioo viteeravai. 5 Vaidiiya sikauyauvaa varada nnauvaa heekoneema ngia
vaaMmannasaivo ngiiiki variiya Anutuuqoono ngii vitoo ari Mmannasaivo
varira nnauvaa heekaanaravai. Heeka kinai ngia nnaaruaa vaidiiya Anu-
tuuqaara kati puara hudooya roosiima gioonna kiaapu yoketaa tuanaaya
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varida ngiingii ausa mmuduuyaiyauvaa inna mmida variaaravee. Yisuu
Kirisiiva ngiiiyara kati putuuvaara ngia ngiingii ausa mmuduuyaiyauvaa
Anutuuqaa mmuuyauvaa ivo too fai yoketaavaivee tinaravai. 6 Ivaara
Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo:

Taatee. Na yoketaa sikauvaa
niniiniee kiaammataama kiee
ivaadiri ipunnaivaki harataa kiee
nnau yaagueeqaivaa
yoosinna Sioona ivaki heeka kiauvai.
Gioonna kiaapu voovoono
vaidiivo sikau yoketaivaa roosiivaa
kuaivaa arinaima rikioo
innara kutaavaivee tiivo
fai hama innammammamaisainaravaivee.

Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai. 7 Vaa ngia ausa hanigieeraiya ii sikau
ivaara yoketaa ari vookaraivaivee kiaanoo. Hama ausa hanigieeraiya hama
itaa kua kiaavai. Kua fafaara voovai vainno ivaara tinoo:

Vaidiiya ii sikau ivaara
maisa sikauvaivee kiaa kiada kagaari kioovo
nnaagiai nnau ipunnaivaki
ari vookaraama yaagueeqama vainoo, tiivai.

8Kua fafaara voovai vainno ivaara tinoo:
Ii sikau ivo vaidiiya mmaara vai sikauvai.
Fai ivaudiri iya haruruaaravai.
Iya haruruateera iyammaara sikauvai vainoo, tiivai.

Iya inna kuaivaa rikiadaata yaatara kiada hama iikiaivaara haruruaavai.
Iya itaama iikiaaraivaa vaa Anutuuqo tauraa too aikioovaivee tiravai.

9 Itaama vaikiainnaata ngieenoo Anutuuqo ngii mmataama kiai gioonna
kiaapuya variaanoo. Nnaaruaa vaidiiya Anutuuqaa nnauvaki mmoori
varooya roosiima ngia ngii kieetaivaa Anutuuqaa mmooriivaa nnaasu iida
varida variaanoo. Ngia Anutuuqaa gioonna kiaapu yoketaa tuanaaya in-
naniya nuunama variaanoo. Anutuuqo yoketaa ari vookarau mmoori-
ivaa uuvaa ngia kooyaa gioonna kiaapuuya vitaakiateeraivaara ivo ngii
mmataama kieeravai. Vaa ivo upisiivakidiri ngii maavee kiaa ngii vitoo ari
mmeekia ari vookarauvaki ngii yapa kieeravai. 10 Tauraa ngia hama Anu-
tuuqaa gioonna kiaapuya variravai. Aanna makee vaa ngia inna gioonna
kiaapu tuanaayavariaanoo. Ivongiiiyarakati boo tiraivaa tauraangiahama
rikieeraida aanna makee vaa ngia arinaima rikiada hanigiada yoketaama
variaanoo.

Ta Anutuuqaammoori vareeraiya variaunnanoo
11 Ni seena na ngiiiyara mmuduuya ruauyaso, ngia mmataivau varida

hama mmaayootaiya roosiima variaanoo. Ngia ngiari voopinnaiya vo
yoosinnaiyauvaki nuaida varida variraiya roosiimaida variaanoo. Ivaara
na yamaa kua yamaa kua ngii giaa ngii miee kiaunoo. Ngii mmam-
maiyauvo iikiatai aataruuyauvaara ngii iikiatee tinai sa iikiatee. Fai ngia
iikio itai aataruuyauvoono vaidi kaanaivaata rapinaravai. 12 Ngia hama
ausa hanigieeraiya tasipama safuuma varida mmoori yoketaivaa iikiatee.
Fai ngia itaikiai iya kua pinaa vooyauvai ngiiiki kuminayaa yapaaree kiaa
kiada teekiai vaa ngia yoketaa mmoori ari vookaraivaa iikiaivaa taaravai.
Fai yapooma Yisuu Kirisiiva kava tiinara suaivaki mmoori yoketaivaa ngia
iikiaani taivaara iya Anutuuqaara kua yoketaivaa kiateeraivaara iya tasi-
pama safuuma varidammoori yoketaivaa iikiatee.
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13 Ngia Udaanga Yisuu Kirisiinnaroo tida ngiingii kieeta mmatayaa diai-
yara ti kieetayavee kiaa kiada iya mmemmaana vida iya kiaa mmooriiyau-
vaa iikiatee. Ngii kieetannoonnannutu ruaivaakuaivaa rikiada 14kiisakiisa
kieeta vaidi ivo yapa kiaiya kuaiyauvaatama rikiaatee. Iya maisa mmoori-
ivaa iikiaiya irisai maisaivaa mmida safu mmooriivaa iikiaiyara kua yoke-
taivaakiaammiaaraivaarangiari kieetannoonnaivo iyayapeeravai. 15Vaidi
kumimakaiya koonnama yaata utida sabi kua kiaivaa pikiaateeraivaara
ngia mmoori yoketaivaa iida ivaadiri iya kiaa kuaivaa atau ruatee. Ngia
itaama iikiaa aataruuvo inna Anutuuqaa yaata tinniivau vai aataruvai iiki-
aavai. 16 Ngia mmamma dummukiara kati yoketaama variaivaa roosiima
hara kiada variatee. Ngia itaama varida kava mminnamminnaa maisaivaa
varaivaara yaata utida kiaanoo: Ta mmamma dummukiara yoketaama
variaunnaivoono ii aataru ivaa fai rummua apinaravaivee, kiaa aataru ivaa
sa iikiatee. Ngia vaidiivo sikaunnaadiri yookaama kioo viteera gioonna
kiaapuuya roosiima Anutuuqaa mmoori vareera gioonna kiaapuya hara
kiada variatee. 17Mmuakiaa gioonna kiaapuuya avaiyauvaa rikiada iyara
yoketaayavee kiatee. Ngiingii seena vaa ausa hanigieeraiyara mmuduuya
ruatee. Anutuuqaa mmemmaana vida inna kuaivaa rikiaatee. Ngii kieeta
nnoonnammatayaa variivaa avaivaa rikiada innara yoketaavee kiatee.

Yisuu Kirisiivammamma nniitaroovaa varoneema
teeta varaaravee

18 Ngia sikaunnaadiri yookaama kiada viteera gioonna kiaapuuya ngia
tuqinnamangii haitatuuraiya kuaiyauvaa rikiada iikiatee. Iya kuammuaki-
aayauvai sa pikiaatee. Sa yoketaama ngii haitatuunno ngii tuqinnai vaidi-
ivaa kuaivaa nnaasu rikiada iikiatee. Vaidi avaikaraivo ngii haitatuu-
raivaa kuaivaata rikiada iikiatee. 19 Mo fai ngia Anutuuqo yaata utiivau-
giataama yaata utuaivaara iya mmamma nniitaraivaa kuminayaa ngii mi-
aivaa varada mmannammanna yaagueeqama varikio fai Anutuuqo ngii-
iyara yoketaayavee tinaravai. 20 Ngia mmoori maisaivaa iikiaani iya ngii
ruputuaani rikiadaata yaagueeqama varida ngia mmamma nniitaraivaa
varaivaara gioono ngiiiyara kua yoketaivaa tinarannee? Ai hamavee. Ngia
mmoori yoketaivaa varaani iya ngii ruputuaani rikiadaata yaagueeqama
varida ngia mmamma nniitaraivaa kuminayaa varaivaara fai Anutuuqo
ngiiiyara yoketainaravai.

21 Gioonna kiaapuuya mmoori maisaivaa ngii mikiai rikiadaata yoke-
taamavariateeraivaaraAnutuuqongiimaavee tiravai. Ngia innanikaraama
iikiateeraivaara Yisuu Kirisiiva ariinoo kati ngiiiyara mmamma nniita-
roovaa varoo ari aataruuvaa ngii vita vitairavai. 22 Ivoono hamamminnam-
minnaamaisaivaa varoohamaunnakua tuduu gioonnakiaapuuya rikieera-
vai. 23 Iya kuamaisaivaa inna tuduu rikioo hama ivo sai kuamaisaivaa tira-
vai. Iya mmamma nniitaroovaa inna mmuduu rikioo hama ivo mmamma
nniitaroovaa irisaivaa iya mminaraivaara kua tiravai. Hameetavee. Ivo
Anutuuqaara yaata utuoo tunoo: Fai kua pinaivaara diraivoono niiyara kua
tioo safuuma radudaanaravaivee, kiaa kioo faannairavai. 24Yisuu Kirisiiva
ariinoo ti mminnamminnaa maisaiyauvaa varooduu inna mmammaivau
kaayau ti mminnamminnaa maisaiyauvo suvuau kiooduu yatari sagaivau
putiravai. Vaidi putiraiya hama mminnamminnaa maisa vareerayaama
ta titi mminnamminnaa maisaiyauvaa pikiada hama kava vareeraida ta
safuumavariaaraivaara ivoyatari sagaivauputiravai. Vaidiiya innammam-
maivau ruputuduu uudaiyauvo vainno maafauvaara ti mminnamminnaa
maisaiyauvo taikooduu ta yoketaama variraivaa vareeravai. 25 Puara
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sipisiipaiya kumimakama rada raubiriima kiooneema itaama ngia tauraa
variravai. Aannamakee ngia kava vara ranada ngii Haitatuuraivo ngii vaidi
kaanaiyauvaa Vara Hiri Diivaasi ngiaavai.

3
Petorooso nnaata vaati vareera aataruuvaara tiravai

1 Ngia gioonnaiya ngiingii vaatiiya kuaivaa rikiada iya mmemmaana
kuatee. Mo ngii vaati vooya hama Anutuuqaara kutaavaivee kiaiya ngia sa-
fuuma variaivaa teeda ngiari ausaiyauvaa hanigiaateeraivaara iya kuaivaa
rikiada iya mmemmaana kuatee. Fai ngia hama ivaara kua tiraida kati sa-
fuuma variaivaa iya ivaa teeda ngiari ausaiyauvaa hanigiaaravai. 2Fai ngia
safuuma varida Anutuuqaara yoketaikiai iya ngii teeda ngiari ausaiyauvaa
hanigiaaravai. 3Ngia sa kumina mmammammaanaivau funnukama kiada
ivaara yaata utida ta yoketaayavee kiatee. Sa ngiingii kieeta yausiiyauvaa
fiiyama kiada goora mminnaiyauvaa rutaku kiada uyira raira yoketaiyau-
vaa uyu rau kiada iyauvaara sirigakiatee. 4 Sa ivaara yaata utirama kiada
ngiingii aakiaa tuanaiyauvaara yaata utida yoketaama variatee. Ausa nuu-
faivaa tasipama tiroomavarira aataruuvongiiiki vaivo innayoketaa aataru-
vai. Fai hama taikaanaravai. Ii aataru ivo Anutuuqaa avuuvau yoketaa ari
vookaraivai vaivai. 5Nnaaru varuu gioonnaiya ii aataru ivaa iida yoketaaya
variravai. Iya Anutuuqaara yaagueeqaida iva kua kiaa teerama kioovaara
faannaida itaama yoketaama variravai. Iya ngiari vaatiiya kuaivaa rikiada
iya mmemmaana viravai. 6 Nnaaruaa gioonnaivo Saraava itaama varira-
vai. Ivo ari vaati Aaparahaamaa kuaivaa rikioo iinno innara tunoo: A
ni haitatuuraikuavee, tiravai. Ngia hama vo mminnaavaara aatuurama
kiada safuuma yoketaama variaiya vaa ngia Saraanna raunnaapu tuanaaya
variaanoo. 7 Mmuaikaraama ngia vaidiiya ngiingii nnaataiya tasipama
yoketaama variatee. Iya mmamma mmuyaiyauvo hama yaagueeqaivaara
yaatautida iyakuaivaa rikiada iyarayoketaaaataruuvaa iikiatee. Anutuuqo
tupatupaa variraivaa kati ngiiitaata iyaatama ngii miivaara yaata utida iya
tasipama yoketaama variatee. Sa aataru voovoono ngii yaaku vareeraiyau-
vaa uuda rammuaiveeraivaara ngia itaama yoketaama variatee.

Ta yoketaa mmooriivaa iikiaunnaivaara mmamma nniitaraivaa varaun-
navai

8 Aa nnaagiai kua aavaa rikiaatee. Ngia mmuakiaaya mmuaa yaatavai
varada mmuaa ausavai varada variatee. Ngiingii kata vayaiyara mmudu-
uya ruaaneema ngia ngiingiiiyara ngiingiiiyara mmuduuya ruatee. Ngi-
ingiiiyara yaata utida adida varida ngiingiiiyara ngiingiiiyara tuqinnaatee.
9Gioonna kiaapu vooya maisa aataruuvaa ngii iikiai sa sai iikiatee. Iya kua
maisaivaa ngii tikiai sa kuamaisaivaa sai kiatee. Sa itaama iirama kiada iya
aataru maisaivaa ngii iikiaiyara kua yoketaivaa sai kiatee. Anutuuqo ngii-
iyara yoketainai ngia yoketaama variateeraivaara ivo ngii maavee tiravai.
Ivaara ngia sai kua yoketaivaa kiatee. 10 Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo
vainno tinoo:

Gioonna kiaapu voovoono sirigainno varioo
hokobama varinaree kiaamaisa kuaivaa pikioo
unnakua tiraivaa pikiaivee.

11Maisa aataruuvaammooka hanigia mmioo
yoketaa aataruuvaa nnaasu iikiaivee.
Ausa nuufa aataruuvaara puruoonnonno too
ivau nnaasu variaivee.

12Udaanga Anutuuqoono safuuma variraiyara
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haitatuunno varioo
iya yaaku vareeraivaamakemakee rikiaivaara
itaama variaivee.
Ivomaisa mmooriivaa iikiaiyara
hama inna yoketaivaara itaama variaivee.

Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai.
13 Fai ngia safu aataruuvau mmannammanna purua rada vikio dee

gioonna kiaapu voovoono mmoori maisaivaa ngii minarannee? Hamee-
tavee. 14 Fai ngia safu aataruuvau kuaivaara gioonna kiaapuuya mmamma
nniitareeraivaa ngii mikio fai Anutuuqoono ngiiiyara yoketainaravai. Iya
mmoori maisaivaa ngii miaara iikiai sa iyara aatuuda sa ngii ausaiyauvo
mmuaarareenai pinaama yaata utuatee. 15 Yisuu Kirisiinnara tuqin-
nama yaata utida innara kiatee: Ti Udaangaivovee, kiatee. Ngia Yisu-
unnara kutaavaivee kiaa kiada innara faannakiaivaara gioonna kiaapu
voovoono ivaara ngii yaparainaimmuakiaa suai inna kua sai kiaaraiyauvaa
mmuaanaa ngiingii yaataiyauvaki teerama kiaatee. 16 Fai ngia kuaiyau-
vaa sai kiaaree tida inna avuuvaki teeda vaida tirooma kiada kua kiatee.
Ngia itaama iida ngii yaata utiraiyauvo yoketaayauvai nnaasu vainai vari-
atee. Ngia Yisuu Kirisiinna nnaagiai nuairaiya ngia safuuma variaivaara
gioonna kiaapu vooya ngiiiyaadiri koonnama yaata utida unnakuaivaa
kiaa kiada ngiari kuaivaara iya mmamma maisakiaiveeraivaara itaama
ngii yaata utiraiyauvo yoketaayauvai nnaasu vainai yoketaama varia-
tee. 17 Ngia mmoori yoketaivaa iikiaivaara mmamma mmuaararaivaa
varaavai. Ngia mmoori maisaivaa iikiaivaara mmamma mmuaararaivaa
varaavai. Fai Anutuuqo ee-oo tinai ngia mmoori yoketaivaara mmamma
mmuaararaivaa varaivo mmoori maisaivaara mmamma mmuaararaivaa
varaivaa yaataraivai. 18 Yisuu Kirisiiva safuuma varuuvoono mmuaa suai
nnaasuhamangia safuumavariaiyangiimminnamminnaamaisaiyauvaara
putiravai. Ivo ti vitoo Anutuuqaasi ti yapaanaraivaara tiiyara putiravai.
Vaidiiya inna nnabaivaa ruputu kiooduu Anutuuqo tuduu vaidi kaanaivo
kava diiteeravai. 19 Diitoo oro mmannasaiya oovi yoosinnaivaki varu-
uyaatama ari kuaivaa kiaa mmiravai. 20 Ii mmannasa iya nnaaru varuuya
Anutuuqaa avaivaa hatokooya mmannasayavee. Nnaaru Nuvuaava varuu
suaivaki iya Anutuuqaa kuaivaa rikiadaata yaatareeravai. Ii suai ivaki
Nuvuaava nnooriyaa nuaira nnauvaa heekoo varuduu Anutuuqo iya ausa
hanigiaateeraivaara faannainno varududuu hama iya inna kuaivaa rikiada
iiravai. Gioonna kiaapu kiisakiangii yaaku saivai karasaidiri taaravooma
nnooriyaanuairannauvaki varuduuhamannooriivo iya raputuduu rikiada
iya ivaki yoketaama variravai. 21 Ii nnoori ivaa Anutuuqo mmataama
kioo nnoori vareeraivaara tiravai. Ii nnoori varaa ivaudiri Anutuuqo ngii
vitoo yoketaivau ngii yapaivai. Ii nnoori vareera aataru ivo ngii mmam-
maivaki kainaama vaivaa hama finivai. Ii aataru ivaudiri ngia ngiingii
yaata utiraivaki rikiaavo hama ngii mminnamminnaa maisaataivaara ngia
Anutuuqaata kua kutaivaa kiaavai. Yisuu Kirisiiva putuuvakidiri kava
diitoovaara Anutuuqo ngii mminnamminnaa maisaiyauvaa ruga kioo ngii
vitoo yoketaivau yapaivai. 22VaaYisuuKirisiiva ngiau aapuviooAnutuuqaa
yaaku yaadudainningiaa hara kioo varioo ngiau aapu mmuakiaa aangerai-
yaraatama ngiari seena yaagueeqa kieetaya variaiyaraatama dinoo.

4
Gioonna kiaapu vaa ausa hanigieeraiya ari vookaraama variaavai
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1 Yisuu Kirisiiva ngiiiyara mmamma nniitaroovaa varoovaara yaata utu-
atee. Ivo mmamma nniitaroovaa varoo yaata utuuvaa roosiima ngiingii
aakiaiyauvaki yaata utida yaagueeqakiatee. Gioonna kiaapu voovoono
mmamma nniitaraivaa varaivoono hama mminnamminnaa maisaivaara
yaata utuoo varaivai. Vaa pikiaivai. 2 Ivaara ngia mmatayaa varida
aa suai aavakidiri varia rada vidada sa ngii aakiaiyauvakidiri ngii iiki-
ataira aataruuyauvaara yaata utida iikiatee. Anutuuqo yaata utiivau-
giataama yaata utida ivaa nnaasu iikiatee. 3 Vaa ngia tauraa hokoba
suai varida kumimakairaiya iira aataruuyauvaa iikiaavai. Ngia varida
ngiingii mmammaiyauvaara nnaasu yaata utida makemakee sabi heera
aataruuvaa iikiaavovo mminnamminnaa maisaiyauvaa ngii varaataikiai
ngia varaavai. Ngia kapikarai nnooriivaa nneeda kumimakaida varida
makemakee buusaivaa nneeda varida nnoori kapikaraivaa nnaaraivaara
nuunaida varida unnakua anutuuyauvaa Anutuuqo ooqoo tuuyauvaa ngia
ngiingii ausammuduuyaiyauvaammiaavai. 4Aannamakee gioonna kiaapu
kumimakaiya ngia hama iya tasipama itaama sabi koonnama varida iiki-
aivaara iya nnikiaraida ngiiiyara maisayavee kiaanoo. 5 Inna aikioovee.
Fai yapooma iya Anutuuqaa avuuvau kua pinaivaki dida vaida ngiari
iikiaa mmooriiyauvaara innaata kua kiaaravai. Anutuuqo gioonna kiaapu
putiraiyaata variaiyaatama iikiaa mmooriiyauvaara iya yaparainaraivaara
vaa teerama kioo varinoo. 6 Ivaara Yisuu Kirisiiva gioonna kiaapu vaa
putuuyaatama mmayaaya yoketaivaa kiaa mmiravai. Iya mmatayaa
varuu suaivaki mmuakiaa gioonna kiaapuuya ngiari mminnamminnaa
maisaiyauvaa irisaiyauvaa vareerayaama vaa iya ivaa varada putiravai.
Iya nnaagiai mmannasaiyauvo varuu suaivaki Anutuuqo varirayaama iya
variateeraivaara Yisuuvammayaaya yoketaivaa iya kiaammiravai.

Anutuuqo ngii mii aatarummooriiyauvaa ngia tuqinnama iikiatee
7 Mmuakiaa mminnamminnaiyauvo taikaanara suaivo aavaa vainima

nninoo. Itaama vainai rikiada ngia yaaku varaaraivaara ngiingii yaata uti-
raivaki safuuma yaata utida ngiingii variraivaara tuqinnama kiada varida
haitatuukiatee. 8 Aa mmuakiaa aataruvai yaatareera aataru aavaa iikia-
tee. Ngiingiiiyara ngiingiiiyara yaagueeqama mmuduuya ruatee. Mmudu-
uya rira aataruuvoono kaayau mminnamminnaa maisaiyauvaa rummua
apu kiaanaraivaara ngiingiiiyara ngiingiiiyara mmuduuya ruatee. 9 Ngii
seenaiya ngiiisi nnikiai ngia nnau mmaataiyauvaa iya kati mmi kiada sa
ivaara yaata utida nunuraanuraikiatee. 10 Ngia aikiooma iikiaara aataru
mmooriiyauvaa yaagueeqaiyauvaa Anutuuqo mmuaavai mmuaavai kati
ngii miiyauvaa ngii seenaiya yoketaama variateeraivaara iyara iikiatee.
Ngia ngiingii mminnaa yoketaiyauvaa haitatuurayaama tuqinnama Anu-
tuuqo ngii mii mmoori ari vo kara ari vookaraiyauvaa haitatuuda iikia-
tee. 11 Anutuuqaa mmayaayaivaa kiaa mmira vaidi voovoono tuqinnama
Anutuuqaa kua tuanaivaa kiaa mmiaivee. Ari seenaiyara haitatuura vaidi
voovoono tuqinnama Anutuuqo ari yaagueeqaivaa inna mmiivaugiataama
haitatuukiaivee. Anutuuqaa nnutuuvo ngiau aapu vakiaiveeraivaara Yisuu
Kirisiinnara yaagueeqararama kiada iida itaama iikiatee. Anutuuqaa nnu-
tuuvongiau aapu tupatupaa vaikio inna yaagueeqaivo tupatupaa vakiaivee.
Kua kutaa.

Ngia Yisuunnanikaraamammamma nniitaraivaa varaavai
12Ni seena na ngiiiyara mmuduuya ruauyaso, ngia Anutuuqaa mmoori-

ivaara ngii tasipama variaiya ikia roosiira maisa mmooriiyauvaa ngii iida
taareekiaakiadangiimikiai sannikiaraakiatee. Sayaatautidakiatee: Hama
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ta taunnammuaararai ari vookarai voovai tiisi nninoo, kiaakiada ivaa teeda
nnikiaraakiatee. 13 Sa itaama nnikiarairaida Yisuu Kirisiinnanikaraama
mmamma nniitareeraivaa varaivaara sirigakiatee. Ngia Yisuunna oyai ari
vookaraivo kooyaa vainara suaivaki sirigaida ausa yoketaivaa tasipama
variaaraivaara aanna makee mmamma nniitareeraivaa varadaata varida
sirigakiatee. 14 Ngia Yisuu Kirisiinna gioonna kiaapuya variaivaara fai
gioonna kiaapuuya maisa kua maisa kuaivaa ngii tikiai sa ivaara yaata
utuatee. Ngia itaama variaivaara Anutuuqo ngiiiyara yoketainoo. Anutu-
uqaaMmannasa Yoketaa ari vookaraivo ngii tasipama variivaaraAnutuuqo
ngiiiyara yoketainoo. 15Mo faimmammammuaararaivo ngiiisi nninai sa aa
na tinara kua aavaugiataama iida varaatee. Sa vaidi voovoono vaidi voovai
ruputino putuaivee. Sa ivommuara varoo kaayau ari vookaraimaisamaisai
mmooriivaa iikiaivee. Sa ivo ari seenaiya kuaivaa mmuara varoo sabi
kua sabi kua kiaivee. Ivo ii aataru iyauvaara mmamma mmuaararaivaa
vareevoora sa itaama iikiaivee. 16Mo ngia vaa ausa hanigiaiya Anutuuqaa
aataruuvau nookiaivaarammammammuaararaivo ngiiisi nninai sa ivaara
mmammamaisakiatee. NgiaYisuuKirisiinnagioonnakiaapuyavariaivaara
Anutuuqaara kua yoketaivaa kiatee.

17Anutuuqommuakiaa gioonna kiaapuuya yaparaira suaivo vaa nninoo.
Fai ivo ari gioonna kiaapu tuanaiyananaa tauraa yaparainaravai. Mo fai
tauraa ivo ti yaparama kioo nnaagiai hama inna kuammayaaya yoketaivaa
rikiada iikiaiya yaparainai mo fai iya dataama variaarannee? 18 Ivaara
Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo:

Fai gioonna kiaapu safuuma variaiya
Anutuuqo iya vitoo
yoketaivau yapaanaraivaa varaaraivaara iikio
iyammuaarareenainnaata iidada varaaravai.
Mo gioonna kiaapuuya
hama Anutuuqaa kuaivaa rikiada
kaayaumminnamminnaamaisaiyauvo iya suvuaiya
fai iya dataakiaarannee?

Anutuuqaa kua fafaaraivoono itaa kua tiivai. 19 Itaama vaikiai ngia Anu-
tuuqo ari yaata utiivaugiataama iida mmamma mmuaararaivaa varaiya
ivo ngii iima kioo hama ngii pikiaivaara yaata utida ti tuqinnaanaravaivee
kiaa kiada ngiimmammammuyaimmuakiaavai innammidammoori yoke-
taivaa iikiatee.

5
Ngia vaidi kieetaiya Anutuuqaa gioonna

kiaapuuyara tuqinnama haitatuukiatee
1Na vaa ausa hanigiaiya kieeta vaidivai variaunoo. Ngiiikidiri vaa ausa

hanigiaiya kieeta vaidiiya neenoo yamaa kua yamaa kua vooyauvai ngii
giaa ngii miaunoo. Vaa na nini avuuvaadiri Yisuu Kirisiiva mmamma
nniitaroovaa varoovaa teeravai. Fai Yisuu Kirisiinna oyai ari vookaraivo
nnaagiai kooyaa vainai fai neeta ngieetama varaaravai. 2 Puara sipisiipara
haitatuuraiya roosiima gioonna kiaapu vaa ausa hanigiooya Anutuuqo ngii
muuyara tuqinnama haitatuukiatee. Anutuuqaa iikiataivaugiataama ii
mmoori iyauvaa iikiaaraivaara yoketaakiatee. Ngia iikio ngii pirisainain-
naata iikiaarainnoo. Sa sikau varaaraivaara nnaasu yaata utida ngiingii
mmooriiyauvaa varaatee. Ngii iikiatainai gioonna kiaapuuyara yaaguee-
qama kiada varaatee. 3Anutuuqo ngii muu gioonna kiaapuuyara sa kieeta
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pinaaya dida vaida iya yaataraatee. Ngia tirooma yoketaama varira aataru-
uvaa iida iya vitaikiai taatee. 4 Fai ngia itaama iikio gioonna kiaapuuyara
Haitatuura Kieeta tuanaivo kooyaa tiinai ngia irisai ari vookaraivo hama
taikaanaraivaa varaaravai.

5 Mmuaikaraama ngia vaidi karaasaiya vaidi yokovaiya mmemmaana
kuatee. Ngiammuakiaayangiingii seenaiyammemmaanavida iya tasipama
adida variatee. Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo: Gioonna
kiaapuuya ngiariiyara mannaka kiaiya Anutuuqo too iyara ooqoo tiivai.
Gioonna kiaapu vooya adida varida hama ngiariiyara mannaka tiraiya
Anutuuqo kati iyara yoketaama yaata utivaivee. Kua fafaaraivoono itaa
kua tiivai. 6 Itaama vainai Anutuuqo yaagueeqama ngii haitatuuvaara
inna mmemmaana adida variatee. Ivo mmataama kioo suaivaki ariinoo
ngii nnutuuyauvaa ngiau aapu yapaanaraivaara inna mmemmaana adida
variatee. 7 Ivo ngiiiyara yaata utuoo tuqinnoo variivaara ngii mmuaararai
mmuakiaayauvai innayaa yapa kiaatee.

8Faimmararaivaannutuuvo raiyoonaivopinaamaakuakiaa roonuainno
varioo ari fayaiya gutu nnaanara buaama roonuaineemangii nnammutuaa
Sataango gioonna kiaapuuyara itaama iinno varinoo. Ivaaraida tuqinnama
yaata utida haitatuuda variatee. 9 Innara ooqoo kiatee. Anutuuqaara ku-
taavaivee kiaivaa puaisa utida innara ooqoo kiatee. Vaa ngia rikiaavai. Ngii
seena vaa ausa hanigieeraiya mmuakiaa mmatavau variaiya mmuaakarai
mmammammuaararaiyauvaa varaivaara innara itaama ooqoo kiatee.

10 Anutuuqo kati ngiiiyara yoketaama yaata utiivoono Yisuu Kirisiiva
ngiiiki variivaara ari yoosinna ari vookarai tupatupaa variraivakira ngii
maavee tiivaivee. Fai ngia kiisa suai mmammammuaararaivaa varakio ivo
ariinoo iinai ngia yoketaa tuanaaya varida hama harurirama kiada inna
yaagueeqaivaura yaagueeqama kiada variaaravai. 11 Anutuuqaa yaaguee-
qaivo tupatupaa itaavai nnaasu vakiaivee. Kua kutaa.

Petorooso nnaagiai kua yoketaivaa gioonna
kiaapuuya kiaammiravai

12Na aa paanna kua aavaa Siraasaa kiaa mmiauko ngiiini fafaara rainoo.
Na inna tauko ivo ausa hanigiai vaidivoono Anutuuqaa mmooriivaa hama
pikieerainno yaagueeqama iivai. Ngia yaagueeqama variateeraivaara na
yamaa kua yamaa kua tiee aa kua aavaa ngii giaa ngii miaunoo. Anutu-
uqo kati gioonna kiaapuuyara yoketaama yaata utiraivo kutaa tuanaavai
vaivaara na ngii giaa ngii miaunoo. Ivaara rikiada puaisa utida yoketaama
variatee. 13 Vaa ngii seena ausa hanigieeraiya Anutuuqo ngii roosiima ari-
iniee kiaammataamakiooduuyoosinnaBapuroonaAnutuuqaaranuunama
variaiyaano ngiiiyara yaata utida boo kiaavai. Marakaava na Anutuuqaa
kuaivaa kiaaduu rikioovaara ni mmaapu tuanaavai variivoono ngiiiyara
yaata utuoo boo tiivai. 14Ngia ngiingii seenaiyarammuduuya ruaivaara iya
teeda iya yaakuuyauvaa rumisiatee.
Ngia Yisuu Kirisiinna gioonna kiaapuya Anutuuqaa ausa nuufaivo

mmuakiaaya ngii tasipama vakiaivee.
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Petoroosoono aa nnaagiai yanaa aavaa
fafaara reeravai

Aa nnaagiai yanaa aavaa Petoroosoono raa kioo tauraa tuanaa ausa hani-
giada vo mmata vo mmata varuuyani reeravai. Petorooso vaidiiya unnakua
aataruuyauvaa gioonna kiaapuuya kiaa mmuuvaudiri sabi nuaira aataru
maisaiyauvaa uuyauvaara Petorooso aa yanaa aavaa roo iya ooqoo tiravai.
Ii mmuakiaa itai aataru iyauvaa yaatareera kuaivo ataama vainoo. Anu-
tuuqaaraata Udaanga Yisuu Kirisiinnaraatama arinaima rikiaa kuaiyauvaa
puaisa utuaaravaivee. Ii kua iyauvaa ngiari avuuyauvaadiri Yisuunna teeda
ivo tuu kuaiyauvaa rikiooyaano kooyaa iya kiaa mmiravai. Petorooso ii kua
iyauvaara aa yanaa aavaa reeravaivee.

1NaSimoonoPetorooso YisuuKirisiinnammoori vareera vaidivai na inna
kua varee nuaira aposoroovoono aa yanaa aavaa fafaarakiaunoo.
Yisuu Kirisiiva ti vitoo yoketaivau yapaivoono inna Anutuuqovee. Ivo

safu tuanaavai varioo ngii tasipaikiai ngia vaa ausa hanigiada innara
kutaavaivee kiaiyani na aa yanaa aavaa fafaarakiaunoo. Ta vaa ausa
hanigiada ivaitanaara kutaavaivee kiaa kiada ivaara yoketaavee kiaa vari-
aunnaneema ngia itaama mmuaikaraama variaiyani na aa yanaa aavaa
fafaarakiaunoo.

2 Ngia Anutuuqaata ti Udaanga Yisuu Kirisiinnaatama tuqinnama teeda
rikiakiai ivaitana kati ngiiiyara yoketaama yaata utida ngiari ausa nuu-
faivaitanangiimikiopinaavainnaasuvakiaiveeraivaaranayaatautuaunoo.

Anutuuqo ti maavee tioo ti mmataama kieeravai
3 Yisuuva pinaa ari vookarai vaidivai varioo ivo safu tuanaavai varivai.

Itaama variivoono ari varineema ta variaaraivaara ivo ti maavee tiravai.
Anutuuqo innaki varikio ivo yaagueeqama variivo inna Anutuuqovee. Ta
innara arinaima teeda rikiaunnaivaara inna yaagueeqaivoono yaaguee-
qaivaa ti mmivai. Ti mmikiai ta ti variraivaara teeta inna roosiima yoke-
taama varida hamavomminnaavaara buaakiaaravai. 4 Ivo itaamapinaavai
variivoono kua kiaa teerama kioo yoketaa kuaiyauvaa ti kiaa ti mmiravai.
Ii kua iyauvo ari vookarai kuayauvai vaivai. Fai ngia iyauvaa arinaima
rikikio aammata aavauvaimaisa aataruuyauvongii utinaree kiaa iinai ngia
aikiooma iyauvaa yaatarada Anutuuqaa roosiima yoketaama variaaravai.

5 Ii aataru ivo itaama vaivaara yaata utida ataama yaagueeqama variatee.
Ngia Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee kiaiya yoketaama variatee. Yoketaama
varida yoketaa aataru mmooriivaaraata maisa aataru mmooriivaaraatama
arinaima teeda rikiaatee. 6 Arinaima teeda rikiada ngiingii mmamma
iikiatairaivaara
ooqoo kiatee. Ngia ngiingii mmamma iikiatairaivaara ooqoo kiaa ki-

ada maisa mmooriivo ngiiisi nninai rikiadaata mmannammanna yaaguee-
qama variatee. Ngia mmannammanna yaagueeqama varida Anutuuqo
varineema variatee. 7 Ngia itaama varida ngiingii seenaiyara mmoori
yoketaivaa iikiatee. Ngia ngiingii seenaiyara mmoori yoketaivaa iida ngi-
ingiiiyara ngiingiiiyara mmuduuya ruatee. 8 Fai itai aataru iyauvo ngiiiki
vainno kaayau suvuainai fai ngia ti Udaanga Yisuu Kirisiinnara arinaima
teeda rikiada innammooriivaa iidahamakuminayaa iikiaaravai. Fai iiraivo
vainaravai. 9Hama gioonna kiaapu voovoono itai aataru iyauvaa iivoono
fai ivo ataama varinaravai. Fai ivo vaidi avu huruutavai roosiima var-
ioo ari vainima vai aataruuyauvaa too hama tuqinnama eyommaayauvai
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taanaravai. Yisuuva inna mminnamminnaa maisa eenanaiyauvaa vaa
rugaiyauvaara vaa taunnu kiaivaivee.

10 Ni seenayaso, itaama vainai Anutuuqo vaa ngii maavee kiaa kioo
ariiniee kiaa ngii mmataama kioovaara yaata utida arinaima rikiada ivo ii
aataruuvaa puaisa utuatee. Fai ngia itaama iida hama inna aataruuvaara
haruruaaravai. 11 Itaama vainai ti Udaanga Yisuu Kirisiiva ti vitoo yoke-
taivauyapeeraivo tiiyaradirayoosinna tupatupaavairaivakira faingiavikio
rikiooAnutuuqo fai kaayaumangiiiyara yoketainnoaataruuvaakooyaangii
vitainai ivaki kuaaravee.

12 Fai ivaara na ii kua iyauvaara mmuakiaa suai makemakee ngii giaa
ngii miee varinaravai. Vaa ngia iyauvaa rikiada kua kutaivo ngiiisi vaivaa
puaisa utuaivaa na vaa rikieennaata mmannammanna ivaara ngii giaa
ngii minaravai. 13 Na yaata utuaunoo. Aa na homo mmata aavau variau
suaivaki na kava ngii giaa ngii minai ngia iikiaaraivo inna yoketaavai.
14 Vaa na tauvai. Fai na kiisa suai putuee ni nnabaivaa pikiaanaravai. Ti
Udaanga Yisuu Kirisiiva na putinaraivaara vaa kooyaa ni giaa ni mivai.
15 Fai yapooma na putinai rikiada ngia mmuakiaa suai ii kua iyauvaara
tuqinnama yaata utida rikiaateeraivaara na kooyaa ngii giaa ngii miaunoo.

Ta Yisuu Kirisiinna yaagueeqa ari vookarauvaa teeravai
16TiUdaangaYisuuKirisiiva yaagueeqamavariraivaaraatama ivo kava ti-

inaraivaaraatamangii giaa ngiimira suaivaki hama ta vaidiiya yaatayaadiri
unnakua uriiyauvunugiataama ngii giaa ngii miravai. Vaa ta titi avu tu-
anaiyauvaadiri inna yaagueeqa ari vookarauvaa teeravai. 17 Ari Koova
Anutuuqo kua yoketaivaa inna kiaa mmioommeekia ari vookarauvaa inna
mmuu suaivaki ta variravai. Anutuuqo pinaa mmeekia too ari vookarau
yoosinnaivakidiri Yisuunnara tuduu ta rikiaannaduu ataa kua tunoo: Inna
ni Maapu tuanaivovee. Na innara mmuduuya ruee na inna tauko pinaama
ni yoketainoo, tiravai. 18 Ta taapi Anutuuqo mmataama kioovau Yisuunna
tasipama varuu suaivaki ii kua ivo ngiau aapuuvakidiri tuuvaa ta teteenoo
safuuma rikieeravai.

19 Itaama vaikiai nnaaruaa vaidi forofetaiya gioonna kiaapuuya kiaa
mmuu kuaiyauvaara ta yaagueeqama kutaavaivee kiaunnavai. Ngia iya
kuaiyauvaa tuqinnama rikiada puaisa utuaaraivo inna yoketaavai. Iya
kuaiyauvo toobaivaa ta upisiivaki subi yapa kiaunnano taineema kooyaa
kua oyaivaa ti kiaa ti mmivai. Ii kua iyauvo vakia roo ngioo ngioo
patairaivaa roosiima kooyaa vaivai. Itaama vaikio rikioo Yisuuva ngiiiki
varikio patairaara aakiapuaivo taineema ii mmeekia ivo ngii aakiaiyauvaki
taivai. Ivaara iya kuaiyauvaa tuqinnama rikiada puaisa utuaaraivo inna
yoketaavai. 20 Aa mmuakiaa kuavai yaatareera kua aavaa arinaima riki-
aatee. Hama gioonna kiaapu voovoono Anutuuqo forofetaiya kiaa mmuu
kua voovai Anutuuqaa kua fafaaraivaki vai kua oyaivaa arinaidiri ivaa
rikioo tiivai. 21 Hama Anutuuqo tuu kua voovai vaidiiya ngiari yaata
tinniiyauvunugiataama tiravai. Mmannasa Yoketaivo iya tasipooduu iya
mmayaayaivo Anutuuqaasidiri tuuvaa kooyaa tiravai. Ivaara hama vaidi
voovoono arinaidiri oyaivaa rikioo tiivai.

2
Petorooso unnakua vitairaiyara yaagueeqama tiravai

1Nnaaruaaunnakua forofetaiya gioonnakiaapuuya tasipamavaruneema
unnakua vitairaiya mmuaikaraama fai ngii tasipama variaaravai. Varida
ngia maisama variateeraivaara Anutuuqaa kuaivaudiri haubayama kiaa
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kiada unnakuaivaa haumaki ngii giaa ngii miaaravai. Ti Nnoonnaivo iya
mminnamminnaamaisaiyauvaara putuuvaara iya innara ooqoo kiaaravai.
Fai iya itaama innara ooqoo tikio Anutuuqo ngiari irisai maisaiyauvaa
akiairaama iya mminai putu taika kiaaravai. 2 Itaama vainainnaata iya
sabi heera aataruuvaa iida koonnama varida mmamma maisaira aataru-
uyauvaa iikiai fai kaayau gioonna kiaapuuya ivaugiataama kuaaravai. Iya
itaama iikiaivaa fai hama ausa hanigieera gioonna kiaapu vooya teeda
Anutuuqaa kua kutaa tira aataruuvaara maisa kua kiaaravai. 3 Ii unnakua
vitaira vaidi iya sikauyauvaara kaayauma ngiari varaaree kiaa kiada ngiari
tinniyaadiri sabi kua kiaa kiada mmayaayaiyauvaa ngii giaa ngii mida ngii
sikauyauvaa varaaravai. Hokoba suai Anutuuqo iya iikiaiyauvaara kua
pinaivaki iya yaparainaraivoono teerama kioo varioo iya irisai maisaiyau-
vaa iyamminai putu taika kiaaraivaara avu too nnaasu varinoo.

4AangeraiyamminnamminnaamaisaiyauvaavarooyarahamaAnutuuqo
iyara boo tirainno ivo ikia too varii yoosinnaivaki iya kagaari kieeravai.
Kagaari kiooduu soopa pinaa upisiivaki varida Anutuuqo iya yaparaira
suaivaara faannaida variravai. 5 Nnaaru gioonna kiaapuuya maisama
varuuyarahamaAnutuuqo iyaraboo tirainnonnoori pinaaari vookarauvaa
ee-oo tuduu iya raputuduu putiravai. Nuvuaava ari mmuaavoono safu-
uma variateera kuaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmioo nnaasu varira-
vai. Varuduu Anutuuqo inna vitoo yoketaivau yapa kioo gioonna kiaapu
yaaku saivai sainaidiri taaravoomaatama vitoo yoketaivau yapa kieeravai.
6 Anutuuqo yoosinnaivaitana nnutuuvaitana Sutuuma Kumuaraivaitana
tuduu ikiaivo taa taika kiooduu ruga kieeravai. Yapooma variaara gioonna
kiaapuuya hama Anutuuqaara yaata utuaaraiya ivaudiri iya ngiari irisai
maisaivaa varaaraivaara arinaima teeda rikiaaravai. 7-8 Hama yoosinna
Sutuuma rugoo suaivaki safuuma varuu vaidi voovai nnutuuvo Rooto ivaki
hara kioo variravai. Hara kioo varuduu vaidi Anutuuqaa aataruuvaa
hatokooya ngiari mmammaiyauvaara nnaasu yaata utida makemakee sabi
heera aataruuvaa uuduu ivaa tooduu inna maisairavai. Maisauduu yoke-
taama iya tasipama varioo vo suai vo suai makemakee iya maisa mmoori-
iyauvaa uuvaa too iya maisa kua tiraiyauvaa rikiooduu inna ausaivo
kaayauma mmuaarareeravai. Mmuaararoo varuduu Udaanga Anutuuqo
ivakidiri inna vitoo yoketaivauyapakieeravai. 9Anutuuqo itaamauuneema
ta yoketaama variaunnaiya mmuaararai maisayauvo tiisi nnino rikioo ivo
ivakidiri aikiooma ti vitoo yoketaivau yapaanara aataruuvaa vaa ivo too
rikiaivai. Aanna makee gioonna kiaapu maisama variaiya ngiari maisama
iira aataruuyauvaa irisaiyauvaa iya mminaraivo vaikiai rikiadaata iya
mmannammanna itaavai varia rada vidada ivo iya yaparainara suaivaki
iya mminara aataruuvaatama vaa ivo too rikiaivai. 10 Gioonna kiaapuuya
kaayau maisama varida ngiari mmamma iira aataruuyauvunugiataama
vida iyara dira kieetaiya kiaa kuaiyauvaara ooqoo kiaiyara Anutuuqo
itaama irisai maisaiyauvaa iya mminara aataruuvaa kua kutaa tuanaa ivo
too rikiaivai.
Ii unnakua vitaira vaidi iya vueennaida varida haunninniida hama

aangeraiyayoketaamaarivookaraamavariaiyammemmaanaviramakiada
iyayaadiri koonnama yaata utida unnakuaivaa kiaavai. 11 Iya itaa kiaani
aangeraa yoketaiya hama itaa kiaavai. Aangeraa yoketaiya yaagueeqama
varida ii unnakua vitaira vaidi iya yaatareeraiya Anutuuqaa avuuvau
hama aangeraiya ari vookaraama variaiyayaadiri koonnama yaata utida
unnakuaivaa kiaavai.

12 Ii vaidi iya fayai mmararaiya yaata utiraivaa roosiima yaata utida kati
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nuaida varida iikiaavai. Iya hamaarinaima teeda rikieera aataruuyauvaara
maisa kua kiaavai. Vaidiiya fayai mmararaiya ruputuaani putuaaneema
ngiari maisama variraivo iyaki vaivaara fai irisai putuaaravai. 13 Iya ari vo
gioonna kiaapuuyammammanniitareeraivaammuneema irisaivaa Anutu-
uqo mmamma nniitareeraivaa iya mminaravai. Iya mmamma iira aataru-
uvaa ikianna koovau iikiaivaara iya yoketaivai. Iya ngii tasipama yeenna
nneeda varida ngiari unnakua aataru maisaivaa iikiaivaara homo ivaara
yaata utuaavo iya yoketaivai. Itaama vaino ngii mmamma maisakiataama
vaikiainnaata ngia kati iya tasipama variaavai. 14 Iya gioonnaiya taavo iya
yoketaikiai sabi heera aataruuyauvaara nnaasu yaata utu kiada variaavai.
Iya mminnamminnaa maisaiyauvaara hama iya pirisaikiai iya varaata
varaataikiai ivaara nnaasu yaata utu kiada variaavai. Anutuuqaa aataru-
uvau homo muaraagama varia rada ngiaiya iyaano iya teeda vunnisi yau
ruaani haruruaavai. Iyaano iya varaata varaatai mminnaiyauvaa varaara
aataruuvaa teeda rikiaayara tida ivau nnaasu yaata utu kiada variaavai.
Fai Anutuuqo irisai maisaiyauvaa iya mminaravai. 15 Iya safu aataruuvaa
pikiada maisa aataruuvau sabisaabi vida raubiriikiaavai. Iya nnaaruaa
vaidiivaa nnutuuvo Bosoroonna mmaapuuvaa nnutuuvo Biriaamo uuvau-
giataama iikiaavai. Ii forofetaa vaidi Biriaamo ivoono maisa aataruuvaa
gioonna kiaapu Isarairaiyara uuvaara irisai sikauyauvaa varaanaraivaara
mmuduuya riravai. 16 Ivo gioonna kiaapuuya maisa mmooriivaa iinara
vuduu aataruuvau ari puara togiivo hanigioo innaata yaagueeqama kua
tiravai. Puara togiivo hama kua tuuvo vaidi kuaivakidiri forofetaivaata kua
tioo iva kumimaka aataruuvaa iinara vuuvaara inna uuda rairavai.

17 Ii unnakua vitaira vaidi iya nnoori rumuruumaiyauvo reekairaiyauvaa
roosiima variaavai. Aasannaimmataivaki yuunna yaamurukaivoono ngioo
namaiyauvaa rupikio hama vati ruaivaa roosiima iya maisama variaavai.
Ivaara Anutuuqo upisi tuanaa yoosinnaivaki iyani mmaataiyauvaa vaa
teerama kieeravai. 18 Iya ngiariiyara mannaka tida sabi kua kiaa kiada
maisama varira gioonna kiaapuuyakidiri vooya pikiada yoketaa aataruu-
vau kuaaree kiaa viraiya iida taaree kiaa kiada kava iya maisama varia-
teeraivaara iyammaara iikiaavai. Ii unnakuavitairavaidi iyangiarimmam-
maiyauvaara nnaasu yaata utida makemakee sabi nuaida varida kava iya
vitaaree kiaa iya mmaara iikiaavai. 19 Iya kiaanoo: Vo aataru voovoono
yeena roosiima ngii puaisa raivoora ngiengie yaata utuaiyauvunugiataama
kati kuatee. Iya itaa kua kiaiya maisamaisama iira aataruuyauvo yeena
roosiima iya puaisa rau kiaikiai hama iya yopeema ivaa yaatarada ngiari
yaata utiraivau kati kuaavai. Ivaa oyaivo ataama vainoo. Fai vo aataru
voovoono vaidiivaa yaataroo puaisa inna utiivaa hama ivo yopeema piki-
aanaravai. 20 Gioonna kiaapu vooya ti Udaanga Yisuu Kirisiiva ti vitoo
yoketaivau ti yapai kuaivaa rikiada mmatayaa diaa maisa aataruuyauvaa
pikiaavai. Vaa tauraa mmatayaa diaa maisa aataruuyauvo iya puaisa
utiravai. Nnaagiai Yisuunnara rikiada maisa aataruuyauvaa pikiaavai. Mo
fai kava mmatayaa diaa maisa aataruuyauvo iya puaisa utinai fai iya kava
maisama variaaravai. Tauraa iya kiisama maisama varida nnaagiai fai iya
ngiari vookaraama pinaama maisama variaaravai. 21 Ii gioonna kiaapu iya
Anutuuqaa aataru safuuvaara hama rikiaatiri. Anutuuqo irisai maisaiyau-
vaa iya mminaraivo inna kiisavai vaitirivee. Anutuuqo yoketaa aataru-
uvaa iikiateera tuu kuaivaa vaa iya arinaima rikiadaata kava mmooka
hanigia mmiaivaara ivo pinaa irisai maisaiyauvaa iya mminaraivo inna
pinaa ari vookaraivai. 22Mmatayaa diaa mminnaivaudiri mmataama kioo
kua voovai vainno tinoo: Faivo ari mmuruuvaa utu kioo kava nnaivaivee,
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tikio vo kuavai tinoo: Vaidiivo ari puaraivaa fini kiaikio kava nnokokaivaki
sonoma ruaivaivee, tiivai. Ivaa roosiima gioonna kiaapuuya Yisuunna
aataruuvaa mmooka hanigia mmida mmatayaa diaa maisa aataruuyauvaa
vaa pikiaivaa kava varaaraivaara ii mmataama kioo tii kua ivaitana kutaa
kuavaitana tiivai.

3
Yisuuva kava tiinaraivaara Anutuuqo kua kiaa teerama kieeravai

1 Ni seena na ngiiiyara mmuduuya ruauyaso, na tauraa yanaa voovai
ngiiini fafaara raivo aanna nnaagiaivaa kava na ngiiini fafaara raunoo. Na
taara yanaavaitanaki ngiingii yaata tinniiyauvaki kua yoketaivaara nnaasu
yaata utuateeraivaara na ii kua iyauvaa fafaara ree ngii giaa ngii miaunoo.
2Nnaaruaa vaidi forofetaa yoketaa tuanaiya nnaagiai vainara kuaivaa tuu-
vaarakavayaatautida rikiaatee. UdaangaYisuuKirisiiva ti vitooyoketaivau
yapaivaa kua yaagueeqaivaa ta kua varada nuaira vaidiiya ngii giaa ngii
miaannaivaaraatama kava yaata utida rikiaatee. Ngia itaakiaaraivaara
ni yoketainoo. 3 Tauraa aa kua aavaa arinaima rikiaatee. Fai nnaagiai
suaivaki vaidi vooya diitada ngiari mmamma iira aataruuyauvaara nnaasu
yaata utida iikiaaravai. Fai iya ngiiiyara raida 4 Yisuunnara kiaara: Ivo
ariiyara na kava tiinaravee kiaa teerama kiaivoono deevakiinno variinnee?
Ti kookiaiya vaa putiravai. Mo ngiau mmata uu suaivakidiri mmuakiaa
mminnamminnaiyauvo vakia roo vioo vioo aanna makee homo itaavai
nnaasu vainoo, kiaaravai. 5 Iya aa na tinara kua aayauvaa hama tuqinnama
rikiaavai. Nnaaru ari nnaaru Anutuuqo tuduu ngiau mmataivo vaira-
vai. Nnooriivakidiri mmataivo kooyaa nnuduu nnooriivo mmataivaudiri
sasakairavai. 6 Nnaagiai nnoori pinaivo ngioo mmataivau rummua apu
kiooduu mmuakiaa gioonna kiaapuuyaata mmataivau vau mminnaiyau-
vootama eyommaara putu taika kieeravai. 7Ngiau mmataivo aanna makee
vaivaa Anutuuqo yapa kioovo vainono Anutuuqo tauraa tuneema yapooma
kava tino fai ikiaivo ngiau mmataivaa taa taikaanaravai. Ngiau mmataivo
aanna makee vaivo fai vainono Anutuuqo gioonna kiaapuuya yaparainno
maisama variaiya ikia aakiaivaki kagaari kinai vikio ngiaummataivootama
taikaanaravai.

8Ni seenanangiiiyarammuduuyaruauyaso,moaakuaaavaara sa taunnu
kiaatee. Udaanga Anutuuqo taikio mmuaa suaivoota kaayau nuanuuyau-
vootama (1000)mmuaakaraivaitana nnaasu vainoo. Hama ari vookaraivai-
tana vainoo. 9Vaidi vooya yaata utida kiaanoo: Udaanga Anutuuqo hokoba
suai varioo hama ivo kua kiaa teerama kiaivaa iivaivee, kiaavo hama
Anutuuqo itaama iivai. Ivohamammuaagioonnakiaapuuvaa ikia aakiaana
kagaarirainnommuakiaayangiarimminnamminnaamaisaiyauvaapikiada
ausa hanigiateeraivaara ivo hokoba suai ngiiiyara faannainno varivai. Ngia
homo koonnama variaavoota ivo mmannammanna ngiiiyara faannainno
varivai.

10 Gioonna kiaapuuya hama teeda rikieera suaivaki mmuara vareera
vaidiivo mmuara varaanara nniivai. Itaama iirayaama fai Udaanga Yisuu
Kirisiiva tiinaravai. Tiino fai pinaa akuaivo kurududu tino ngiauvo
taikaanaravai. Taikano fai ngiauvau vai mminnaa mmuakiaayauvai iki-
aivo taa mumunu utu raubiriima kino eyommaara taika kiaanaravai.
Mmataivaatama mmoori mmuakiaa ivau varida iikiaiyauvaatama ikiaivo
taa taika kiaanaravai. 11 Fai mmuakiaa mminnaiyauvo itaama taa taika
kiaanaraivaara aanna ngia variaaraivaara dataamaida yaata utuaannee?
Ngia yoketaa tuanaayavaridaAnutuuqaammoori aataruuvaara yaatautida
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variatee. 12 Anutuuqaa suaivaara faannaida varida suaivo akiairaama
ngiaiveeraivaara mmoori yoketaivaa iida varida itaama nnaasu variatee. Ii
suai ivaki fai ikiaivo ngiauvaa taa taika kioo ngiauvau vai mminnaiyauvaa
puaisa teeno nnoori kiaanaravai. 13 Itaama vainaimo teenoo Anutuuqo kua
kiaa teerama kioo karaasa ngiau mmataivaitana nninai ivau safuuma vari-
aaragioonnakiaapuuyannaasuvariaaraivaara ta faannaidavariaunnanoo.

14Ni seena na ngiiiyara mmuduuya ruauyaso, itaama vainai ngia ii suai
ivaara faannaida varida Anutuuqaa avuuvau yoketaama varida sa mmin-
namminnaa maisa voovai ngiiiki vakiaiveeraivaara yaagueeqama safu tu-
anaaya variatee. Yaagueeqama itaama varida Anutuuqaa tasipama ausa
nuufaivaa varada variatee. 15Ti Udaanga Anutuuqo hokobama faannainno
variivaara yaata utida kiatee: Ta ausa hanigia kikio ivo ti vitoo yoketaivau
yapaanaraivaara hokobama faannainno varinoo, kiatee. Pauruuso ti seena
ta innara mmuduuya ruaannaivoono ivaara ngiiini fafaara reeravai. Ivo
Anutuuqaasidiri tinni yoketaivaa varoo ngiiini fafaara reeravai. 16 Ivo ii
Yisuuva kava tiinara kua ivaara tinaree kiaa mmuai kuaivaa mmuakiaa
ari yanaiyauvunu fafaara reeravai. Ii yanaa iyauvunu vo kua vooyauvai
gioonna kiaapuuya yaarida rikiada hama oyaiyauvaa arinaima rikiaavai.
Gioonna kiaapu kumimakaiya hama Anutuuqaa aataruuvau tuqinnama
kuaiya ii kua iyauvunudiri haubayama kuaiyauvaa kiaavai. Iya Anu-
tuuqaa kua fafaara vooyauvunudiri haubayama kuaiyauvaa kiaaneema
Pauruuso roo kua vooyauvunudirimmuaikaraamahaubayamakuaiyauvaa
kiaavai. Iya itaama koonnama kiaivaara fai maisaivaa irisai putiraivaa
ngiari varaaravai.

17 Ni seena na ngiiiyara mmuduuya ruauyaso, vaa ngia ii kua na ngii
giaa ngii miau iyauvaa arinaima rikiaavai. Itaama vainai vaidi hama
Anutuuqaakuaivaa rikiada iikiaiya iyaunnakuakiaakiai kuaivaa sa rikiada
kutaavee kiaa kiada ngia yoketaama variaivakidiri harurivoora tuqinnama
haitatuukiatee. 18Ti Udaanga YisuuKirisiiva ti vitoo yoketaivau yapaivoono
kati tiiyara yoketaama yaata utuoo varivai. Ivaara yaata utida innaraatama
arinaima teedarikiadavaria radavidadayaagueeqamayoketaamavariatee.
Arinnutuuvongiauaapumakeevainno tupatupaa itaavainnaasuvakiaivee.
Kua kutaa.
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Yuvuaanoono aa tauraa yanaa aavaa
fafaara reeravai

Aa tauraa yanaa Yuvuaano roo aavaki taara kua oyaivaitana vaivai.
Gioonna kiaapuuya Anutuuqaata ari mmaapu Yisuu Kirisiinnaatama tasi-
pama variateera kuaivaa Yuvuaano yamayamaa kua tioo iyani aa yanaa
aavaa fafaara reeravai. Iya nuunama varida Anutuuqaaraata Yisuun-
naraatama yaata utira nuunaiyauvaa vara haunoopiivoora tuqinnama hai-
tatuukiateeraivaaraYuvuaanoyamayamaakuaivaa tioo fafaarareeravaivee.

Kua kiaa kookieeraivoono variraivaa ti mmiravai
1Kua kiaa kookieeraivoono variraivaa timmuuvaara na yanaivau fafaara

raa ngii miaunoo. Ivo tauraa hama ngiaummata uu suaivaki varioonnonno
tuma ti tasipama mmatayaa kooyaa variravai. Varuduu ta tuqinnama inna
haitatuuma teeda inna kuaivaa rikiada titi yaakuuyauvaadiri innayaautira-
vai. 2 Ivo kooyaa ti tasipama varuduu ta inna teeda innara kuaivaa gioonna
kiaapuuya kiaammiravai. Ivo tupatupaa variraivoono ari Koonna tasipama
varuuvaa Anutuuqo kooyaa inna ti vitauduu ta inna tuqinnama toovaara
ta ngii giaa ngii miaunnanoo. 3 Ta mmuakiaaya ti Napoovaatama inna
Mmaapuuvo Yisuu Kirisiivaatama mmuaa ausa mmuaa tinnivai varada
variaunnanoo. Ngia mmuaakaraama ti tasipama mmuaa ausa mmuaa tin-
nivai varada variateeraivaara vaa ta teeda rikiaunnaivaida ngiiita ngii giaa
ngii miaunnanoo. 4 Ta mmuakiaaya ti sirigairaivo ti suvuakuaiveeraivaara
na aa yanaa aavaa ngiiini fafaarakiaunoo.

Anutuuqommeekia oyaivovee
5 Anutuuqaa Mmaapuuvoono aa kua aavaa ti kiaa ti mmuuvaa ta ngii

giaa ngii mida kiaunnanoo: Anutuuqommeekiaivaki variraivaa oyaivovee.
Hama upisiivo innaki vaivaivee, kiaunnavai. 6 Fai ta titiiyara kiaara: Ta
Anutuuqaa tasipamammuaa ausammuaa tinnivai varada yoketaama vari-
aunnanoo, kiaakiadaataupisi aataruuvaunuaidavarida fai taunnakuaivaa
titiiyara kiaa kiada tomedaivaa iikiaaravai. 7 Anutuuqo ari mmeekiaivaki
varineema fai mmeekia tai aataruuvaki ta hara kiada varida fai ta titiiyara
titiiyara yoketaida mmuaa ausa mmuaa tinnivai varada variaaravai. Fai ta
itaama varikio Anutuuqo ari Mmaapu Yisuunna kiauvaadiri ti mminnam-
minnaamaisa mmuakiaayauvai ruga kinai fai ta yoketaaya variaaravai.

8Fai ta titiiyara kiaara: Hamamminnamminnaamaisaiyauvo tiiki vainoo,
kiaa kiada ta titiiyara unnakua tikio fai hama kua kutaivo tiiki vainaravai.
9 Fai ta titi mminnamminnaa maisaiyauvaa Anutuuqaa kiaa kookieekio
hama ivo ti pikieerainno safuuma iinno ti mminnamminnaa maisaiyauvaa
ruga kioommuakiaa aatarumaisa ta iiraiyauvaa ruga kinai fai ta yoketaaya
variaaravai. 10Fai ta titiiyara kiaara: Hama tamminnamminnaamaisaiyau-
vaa iikiaunnavaivee, kiaa kiada taAnutuuqaara kiaara: Anutuuqounnakua
tiraivovee, kiaaravai. Fai ta itaa kua tikio hama inna kuaivo ti aakiaana
vainaravaivee.

2
Yisuu Kirisiiva tiiyara ari Koonnaata kua tiravai

1Ni uru nnaakara karaasa ausa hanigieeraiyaso, sa ngia mminnammin-
naa maisaivaa varaateeraivaara na aa kua aavaa ngiiini fafaarakiaunoo.
Fai gioonna kiaapu voovoonomminnamminnaamaisaivaa varano vaidiivo
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tiiyara Kua Tiraivo ti Napoonnaata tiiyara yamaa kua yamaa kua tinaraivo
varinoo. Tiiyara itaama kua tinaraivo inna Yisuu Kirisiiva safuuma vari-
raivovee. 2 Ta Anutuuqaasi vira aataruuvaki ti mminnamminnaa mai-
saiyauvo suvuaiyauvaa rugaanaraivaara Yisuuva putiravai. Ivo hama ti
mminnamminnaa maisaiyauvaa rugaanaraivaara nnaasu putiravai. Ivo
mmuakiaa gioonna kiaapu mmata aavau variaiya mminnamminnaa mai-
saiyauvaatama rugaanaraivaara putiravai.

3 Ta Anutuuqaa kutaa teeda rikiaunnannee? Mo ta Anutuuqaa kuaivaa
rikiada iikiaunnaivaara ta aikiooma kiaunnanoo: Vaa ta Anutuuqaa teeda
rikiaunnavaivee, kiaunnavai. 4 Gioonna kiaapu voovoono tinoo: Vaa
na inna tee rikiauvaivee, kiaa kioo Anutuuqaa kuaivaa rikioonnaata
yaataraivoono unnakua tikio hama kua kutaivo innaki vaivai. 5Fai gioonna
kiaapu voovoono inna kuaivaa rikioo iino Anutuuqo innara mmuduuya
ruaivo fai innaki vioo vioo pinaavai vainaravai. Ta Yisuu Kirisiiva vari-
rayaama variaunnaivaara ta arinaima rikiada kiaunnanoo: Ta Anutuuqaa
tasipama variaunnanoo, kiaunnavai. 6 Fai gioonna kiaapu voovoono ari-
iyara tinara: Na Anutuuqaa tasipama variauvaivee, tiivo Yisuu Kirisiiva
varirayaama variaivee.

Gioonna kiaapu voovoono ari seenaivaara

mmuduuya ruaivommeekiaivaki varivai
7Ni seena na ngiiiyarammuduuya riraiyaso, aa na ngiiini fafaarakiau kua

aavo hama karaasa kuavai. Nnaaruaa kuavai. Ngia tauraa Yisuunnara tuu
kuaivaa rikioo suaivakidiri vauvoonno mmannammanna vakia roo ngioo
ngioo aanna makee vainoo. Nnaaruaa kua ngia tauraa rikioo kuaivovee.
8 Itaama vaikiaina aanna makee na ivaara karaasa kuavaivee kiaa ngiiini
fafaarakiaunoo. Upisi aataruuvo taikaanara iinno varikio mmeekia tua-
naivo vaa too variivaara na kiaunoo: Karaasa kuavaivee, kiaunoo. Yisuu
Kirisiiva uuvaara ii kua ivo kua kutaavai vaivai. Vaa ngia ivaa teeda rikiada
kua kutaavaivee kiaavai.

9 Gioonna kiaapu voovoono tinoo: Vaa na mmeekiaivau variaunoo, kiaa
kioo hama ari seenaiyara mmuduuya ruaivoono ivo mmannammanna
upisiivaki hara kioo varivai. 10 Gioonna kiaapu voovoono ari seenaiyara
mmuduuya ruaivo mmeekiaivau nnaasu hara kioo varivai. Hara kioo
varikio hama mminnamminnaa maisaivo innaki vaikio rikioo hama inna
seenaivo ivaara haruriraivootaivai. 11Gioonna kiaapu voovoono hama ari
seenaiyarammuduuya ruoo ivo homoupisiivaki hara kioo varivai. Upisiivo
inna avuuvaa rummua apu kiaivaara ivo nuainnonno taikio ivo kuanara
aataruuvo hama inna too vaikio rikioo kumimakama nuaivai.

12Ni urunnaakaraso, Yisuuvangiiiyara putuuvaaraAnutuuqongiimmin-
namminnaa maisaiyauvaa vaa ruga kieeravai. Ivaaraina na yanaivaa
ngiiini fafaara raunoo. 13 Yokovaayaso, hama ngiau mmata vauduu varu-
uvoono homo variivaa ngia teeda rikiaanoo. Ivaaraina na yanaivaa ngiiini
fafaara raunoo. Vaidi karaasaso, vaa ngia mmagia maisaivaa yaataraavai.
Ivaaraina na yanaivaa ngiiini fafaara raunoo.

14 Nnaakaraso, vaa ngia ngii Gioonna Anutuuqaa teeda rikiaavai.
Ivaaraina na yanaivaa ngiiini fafaara raunoo. Yokovaayaso, hama ngiau
mmata vauduu varuuvoono homo variivaa ngia teeda rikiaanoo. Ivaaraina
na yanaivaa ngiiini fafaara raunoo. Vaidi karaasaso, ngia yaagueeqaida
variaavo Anutuuqaa kuaivo ngiiiki vaikiai mmagia maisaivaa vaa ngia
yaataraavai. Ivaaraina na yanaivaa ngiiini fafaara raunoo.



1 Yuvuaano 2:15 540 1 Yuvuaano 2:28

15 Mmata aavau diaa maisa aataru Anutuuqaa nnammutuaa iiraiyau-
vaara sa mmuduuya ruatee. Itaama iikiaa ivakidiri nnii aataruuyau-
vaaraatama sammuduuya ruatee. Fai ngiammatayaa iira aataruuyauvaara
mmuduuya rikio ngii Gioonna Anutuuqaara mmuduuya riraivo fai hama
ngiiiki vainaravai. 16Mmuakiaammatayaa iira aataruuyauvo hama Anutu-
uqaasidiri tiivai. Ngiingii mmammaiyauvo iikiataira aataruuvootama avu-
uvaadiri taavo ngii varaataira aataruuvootama ngiingiiiyara mannaka tira
aataruuvootama hama Anutuuqaasidiri tiivai. Mmatayaa diaa aataruyau-
vaivee. 17Mmatayaa iira aataruuyauvootama avuuvaadiri taavo varaataira
aataruuvootama taikaanara iinoo. Gioonna kiaapu voovoono Anutuuqo
yaata utiivaa rikioo iivoono fai tupatupaa varinaravaivee.

Yisuu Kirisiinna nnammutuaivo vaa nninoo.
18 Ni uru nnaakaraso, ngiau mmata taikaanara suaivo vainima nni-

noo. Yisuu Kirisiinna nnammutuaivo nninaraivaara tuu kuaivaa vaa ngia
rikiaavai. Aanna makee Yisuu Kirisiinna nnammutuaa kaayauya vaa
ngiaavaivee. Iya ngiaivaara vaa ta teeda kiaunnanoo: Ngiau mmata taikaa-
nara suaivo vaa vainimanninoo, kiaunnavai. 19 Ii gioonna kiaapu iya tauraa
ti tasipamavaridahamakutaa ausahanigiada ti seena tuanaayavariaivaara
iya ti pikiaavai. Iya vaa ausa hanigiaatiri. Homo ti tasipama variaatirivee.
Iyammuakiaayahama ti seena tuanaayavariaivokooyaavakiaiveeraivaara
ti pikiada kuaavai.

20 Mo Yisuu Kirisiiva Mmannasa Yoketaivaa vaa ngiiiki yapa kiaivai.
Yapa kiaikio variivaara ngia mmuakiaaya kua kutaivaa rikiaavai. 21 Ngia
yaata utida kiaanoo: Ta hama kua kutaivaa rikiaunnanoo, kiaivaara na
ngiiini fafaarakiaunnee? Vaa ngia kua kutaivaa rikiaivaara na ngiiini
fafaarakiaunoo. Vaa ngia teeda rikiaavai. Hama yopeema kua kutaivakidiri
unnakuaivo nninaravai. Ivaara na ngiiini fafaarakiaunoo.

22 Gioonna kiaapu unnakua tiraivo inna gioononnee? Yisuu Kirisiin-
nara tinoo: Hama Anutuuqoono mmataama kioo vaidiivovee, tiivo inna
unnakua tiraivovee. Itaa kua kiaa gioonna kiaapuuya Yisuu Kirisiinna
nnammutuaaya varida Koonnaata Mmaapuuvaatama mmooka hanigia
mmiaavai. 23 Gioonna kiaapu voovoono Mmaapuuvaa mmooka hanigia
mmiivaa Koova hama inna tasipama varivai. Gioonna kiaapu voovoono
Mmaapuuvaara kooyaa kutaavaivee tiivaa Koova inna tasipama varivai.

24 Ngia Yisuunnara toosa hara rikioo mmayaayaivaa ngiingii aaki-
aiyauvaki puaisa utuatee. Ngia toosa hara rikioo mmayaayaivo ngiingii
aakiaiyauvaki mmannammanna vainanai fai ngia Mmaapuuvaata Koon-
naatama tasipama mmannammanna variaaravai. 25 Yisuu Kirisiivaano ta
tupatupaa variraivaa ti mminaraivaara nnaaru tiiyara kua kiaa teerama
kieeravai.

26 Vaidi vooya ngii unnakua tida ngii iida teeda variaivaara na ii kua
ivaa ngiiini fafaara raunoo. 27Mo Yisuu Kirisiiva ari Mmannasa Yoketaivaa
ngiiiki yapa kiaivai. Yapa kiaikio Mmannasa Yoketaivo mmannammanna
ngiiiki varinonohamagioonnakiaapuvoovoonovokuavoovai ngii giaangii
mmioo ngii vitainaraivootainaravai. Mmannasaivoono mmuakiaa kuavai
ngii giaa ngiimioo ngii vitainno varinoo. Ivoonongii vitai kuaivo inna kutaa
kuavai. Hama unnakuavai. Itaama vainai Mmannasaivo ngii giaa ngii mii
kuaivaa rikiada iida Yisuunna tasipama variatee.

28 Inna aikioovai, ni uru nnaakaraso, ivo kava tiinara suaivaki hama inna
avuuvaura mmamma maisakiaaraivaara inna tasipama variatee. Ta inna
avuuvaura hama aatuuraida yaagueeqama diaaraivaara inna tasipama
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variatee. 29Vaangia rikiaavai. YisuuKirisiiva safu tuanaavai varivai. Aakua
aavaata tuqinnama rikiaatee. Gioonna kiaapu voovoono safu aataruuvaa
iinnonno Anutuuqaa nnaakara tuanaavai varivai.

3
Ngia Anutuuqaa raunnammaapuya variaavai

1 Ti Napoovaano kaayauma tiiyara mmuduuya ruaivaara yaata utuatee.
Iva kaayauma tiiyara mmuduuya ruoo tiiyara tinoo: Ni naunna maa-
puyavee, tiivai. Ta kutaa inna raunna mmaapuya variaunnanoo. Gioonna
kiaapu hama ausa hanigieeraiya Anutuuqaa hama tuqinnama teeda riki-
aivaaraida ta inna raunnammaapuya variaunnaiya hama arinaima ti teeda
rikiaanoo. 2Boo, ni seenanangiiiyarammuduuya riraiyaso, ta aannamakee
Anutuuqaa raunna mmaapuya variaunnanoo. Fai yapooma ta Anutuuqaa
avuuvau dataama variaaraivaara hama ta tuqinnama rikiaunnanoo. Aqaa
kua aavaa vaa ta rikiaunnavai. Fai yapooma Yisuuva kava tiinara suaivaki
ta inna tuqinnama taaraivaara ta hanigiada innanikaraama variaaravee.
3Gioonna kiaapu voovoono ii kua ivaa rikioo inna roosiima varinaraivaara
faannairaivoono Yisuu Kirisiiva safuuma varineema ariiyara yaata utuoo
safuuma varivai.

4Mminnamminnaamaisa vareera aataruuvoono Anutuuqaa aataru safu-
uvaa hatokaivai. Itaama vaikio gioonna kiaapu voovoono mminnammin-
naa maisaivaa varaivoono Anutuuqaa aataru safuuvaa hatokaivai. 5 Vaa
ngia rikiaavai. Yisuu Kirisiiva gioonna kiaapuuya mminnamminnaa mai-
saiyauvaa rugaanaraivaara tiiravai. Hama mminnamminnaa maisaivo
innaki vainoo. 6 Ivaara gioonna kiaapu voovoono Yisuu Kirisiinnaki hara
kioo variivohamamminnamminnaamaisaivaammannammannavaraivai.
Gioonna kiaapu voovoono mmannammanna mminnamminnaa maisaivaa
varaivoono hama inna arinaima too rikiaivaivee.

7 Ni uru nnaakaraso, vaidi voovoono unnakuaivaa ngii giaa ngii mioo
tinara: Nasafuvaidivaivee, kiaakiookoonnamammooriivaa iivo tii kuaivaa
sa rikiaatee. Yisuu Kirisiivainno safu tuanaavai variraivovee. Gioonna
kiaapuvoovoono safummooriivaa iinnoYisuuKirisiinna roosiima safuuma
varivai. 8 Gioonna kiaapu voovoono mmannammanna mminnamminnaa
maisaivaa varaivoono inna Sataangaa gioonna kiaapuvaivee. Sataango
toosa hara mminnamminnaa maisaivaa varoo varia roo ngioo ngioo aanna
makee iinno nnaasu varinoo. Sataangaa mmoori maisaiyauvaa tuayanna
ruanaraivaara AnutuuqaaMmaapuuvoono tiiravai.

9 Gioonna kiaapu voovoono Anutuuqaa raunna mmaapuvai variivoono
hama mmannammanna mminnamminnaa maisaivaa varaivai. Anutuuqo
inna Koova varikio inna variraivo mmannammanna innaki vaivaara
ivo hama mmannammanna mminnamminnaa maisaivaa varaivai.
10 Anutuuqaa raunna mmaapuuya ari vookaraama variraivaa ngia
arinaima teeda Sataangaa raunna mmaapuuya ari vookaraama variraivaa
ngia arinaima taaraivaara aa kua aavaa rikiaatee. Gioonna kiaapu
voovoono hama safu mmooriivaa iinno hama ari seenaivaara mmuduuya
ruaivo inna hama Anutuuqaa raunnammaapuvai.

Ngiingii seenaiyarammuduuya ruatee
11 Ngia Yisuunnara tuu kuaivaa rikioo suaivakidiri aa kua aavo vau-

voonno mmannammanna vakia roo ngioo ngioo aanna makee vainoo. Ta
titiiyara titiiyara mmuduuya ruaaravee. 12 Fai hama ta Kaingaa roosiima
variaaravai. Ivo Sataangaa vaidivai varioo ari kata tuanaivaa ruputuduu
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putiravai. Aaniira Kaingo inna ruputiravainnee? Ivo ari mmooriivaa koon-
nama uuduu ari kataivommooriivaa safuuma uuvaara ivo inna ruputuduu
putiravai.

13 Ni seenayaso, ivo itaama uuvaudiri rikiada fai gioonna kiaapu hama
ausahanigieeraiyangiiiyarahamammuduuyaruaaraivaara sannikiaraaki-
atee. 14 Vaa ta rikiaunnavai. Ta titi seenaiyara mmuduuya ruaunnaivaara
ta putira aataruuvaa pikiada tupatupaa variraivaa varaunnavai. Hama
gioonna kiaapu voovoono ari seenaiyara mmuduuya ruaivaaki putira
aataruuvo mmannammanna innaki vainoo. 15 Gioonna kiaapu voovoono
hamaari seenaiyarammuduuya ruaivoono inna vaidiiya ruputuaani putira
vaidiiya roosiima varinoo. Vaa ngia taavai. Itaama ii vaidiivaaki hama
tupatupaa variraivo innaki vaivai. 16 Yisuu Kirisiiva ari variraivaa pikioo
tiiyara putiravai. Ivo itaama uuvaara mmuduuya rira aataruuvaa kooyaa
ta taunnavai. Teetama ti variraivaa pikiada ti seenaiyara mmuduuya rida
iyara putuaaraivo inna yoketaa aataruvai. 17Mo vaidi voovoono ari mmin-
namminnaa mmatayaa diaiyauvo aikiooma vaikioonnaata ari seenaivo
hama mminnamminnaataivaa too hama innara boo tioo ari ausaivaa inna
mmiivoono dataama kioo ariiyara tinara: Na Anutuuqaara mmuduuya
ruauvaivee, tinarannee? Hama yopeemavee. 18 Ni uru nnaakaraso, sa
mmanna avaiyauvaadiri kiatee: Ta ngiiiyara mmuduuya ruaunnanoo, kia-
tee. Kuakutaa tuanaangiingii seenaiyarammuduuyaridaausammida iyara
tuqinnaatee.

Ta Anutuuqaa avuuvau yaagueeqama
dida vakiaaravai

19-20 Itaamavainai fai ta gioonnakiaapuuyarammuduuya rida tuqinnakio
rikioo takuakutaaaataruuvaa iikiaunnaivokooyaavainai arinaimarikiaar-
avai. Fai ta itaama iikio vo aataru voovai ta iikiaunnaivaara ti ausaiyauvaki
ta koonnama iikiaunnavaivee kiaa kiada mmuaararaivaa varada fai ta
Anutuuqaa avuuvau hama ivaara pinaama yaata utuaaravai. Anutuuqo ti
ausaiyauvaki vaimmuaararaivaa yaataroommuakiaammoori aataruuyau-
vaata mmuakiaa kuaiyauvaatama too rikiaivaara hama ta ivaara pinaama
yaata utuaaravai. 21 Boo, ni seena na ngiiiyara mmuduuya riraiyaso, fai
ta titi aakiaiyauvaki hama koonnama variaunnaivaara mmuaararaivaa
varada fai ta Anutuuqaata kua tida inna avuuvau yaagueeqama dida vaki-
aaravai. 22Dida vaida ta Anutuuqaa yoketai mmooriivaa iida inna kuaivaa
rikiada iikiaunnaivaara ivommuakiaa kuavai ta inna yaparakiaunnaivaa ti
mminai ta varaaravai. 23 Aa kua aavaa ivo yaagueeqama ti kiaa ti mmioo
tinoo: Ni Maapu Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee kiaa kiada ngiingiiiyara
ngiingiiiyara mmuduuya ruatee, tiivai. Vaa Yisuu Kirisiiva ivaara yaaguee-
qama ti kiaa ti mmiravai. 24 Mmuakiaa gioonna kiaapuuya Anutuuqaa
kuaivaa iikiaiya Anutuuqaa tasipama variaavo ivo iyaki varivai. Anutuuqo
tiiki variivaa vaa ta rikiaunnavai. Ivo ari Mmannasa Yoketaivaa ti mmi-
ivaara ivo tiiki variivaara vaa ta rikiaunnavai.

4
Mmannasa kua kutaivootammannasa unnakuaivootama variaavai

1Ni seena na ngiiiyarammuduuya riraiyaso, kaayau unnakua forofetaiya
mmuakiaa mmatavau nookiaavai. Itaama vai ivaara mmuakiaa gioonna
kiaapuuya ngiariiyara kiaanoo: Mmannasa Yoketaivo ti aakiaiyauvaki vari-
noo, kiaiya sa iya kiaa kuaiyauvaara akiairaama kutaavaivee kiatee. Tauraa
iya iida taaree kiaa tuqinnama teeda rikiaatee. Mmannasaivo iyaki vari-
ivo Anutuuqaasidiri tiivainnee? Vara hama Anutuuqaasidiri tiivainnee?
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2 Kutaa Anutuuqaa Mmannasaivo iyaki variivaa ngia arinaima rikiaaree
kiaa ataama tuqinnama teeda rikiaatee. Gioonna kiaapu voovoono kooyaa
tinoo: Yisuu Kirisiiva Anutuuqo mmataama kioovoono vaa innasidiri tioo
vaidivai varivaivee, tiivaaki Anutuuqaasidiri tii Mmannasa Yoketaivo in-
naki varivai. 3Gioonna kiaapu voovoono Yisuunnara itaa kua tii kuaivaara
hamavee tiivaaki hama Anutuuqaasidiri tii Mmannasa Yoketaivo innaki
varivai. Innaki varii mmannasaivo Yisuu Kirisiinna nnammutuaivaasidiri
nniivai. Ivo nninaraivaara vaa ngia rikiaavo aanna makee mmata aavau
varinoo.

4 Ni uru nnaakaraso, ngia Anutuuqaaniyavee. Vaa ngia forofetaa un-
nakuaiya yaatarakiaavai. Ii Mmannasa Yoketaa ivo ngii aakiaana vari-
ivoono yaagueeqainno vaa ari vo mmannasaivo vaidi kumimakaiya aaki-
aana variraivaa yaatara kiaivaara ngia unnakua forofetaiya yaataraki-
aavai. 5 Unnakua forofetaiya inna vaidi kumimakaiyaniyavee. Ivaara iya
mmatayaa diaa mmooriivaara kua kiaani gioonna kiaapu kumimakaiya
iya kuaivaa rikiaavai. 6 Ta aanna Anutuuqaaniyavee. Gioonna kiaapu
voovoono Anutuuqaa too rikiaivoono ta kiaunna kuaivaa rikiaikio Mman-
nasa kua kutaivo innaki varivai. Gioonna kiaapu voovoono hama Anu-
tuuqaanivai variivoono ta kiaunna kuaivaa hama rikiaikio unnakua tira
mmannasaivo innaki varivai. Fai ta itaama tuqinnama arinaima teeda ta
gioonna kiaapuuyaki Mmannasa kua kutaivo variiyaatama unnakua tira
mmannasaivo variiyaatama arinaima taaravai.

Mmuduuya riraivaa oyaivo Anutuuqovee
7Ni seena na ngiiiyara mmuduuya riraiyaso, mmuduuya rira aataruuvo

Anutuuqaasidiri tiivaara kii ta titiiyara titiiyara mmuduuya ruaaravee.
Gioonna kiaapu voovoono ari seenaiyarammuduuya ruaivoono inna kutaa
Anutuuqaa raunna mmaapuvai varinoo. Vaa ivo Anutuuqaa too rikiaivai.
8 Mmuduuya rira oyai tuanaivo Anutuuqovee. Itaama vaivaara gioonna
kiaapu voovoono hama ari seenaiyara mmuduuya ruaivo kutaa hama
Anutuuqaa too rikiaivai. 9 Anutuuqo tiiyara mmuduuya ruaivo ataama
kooyaavainoo. IvoariMmaapummuaa tuanaa ivaa titooduummatayaa tioo
tiiyara putiravai. Ta innara kutaavaivee kiaa kiada tupatupaa variraivaa
varaateeraivaara Anutuuqo inna titooduu tiiravai. Ivo itaama iinno tiiyara
mmuduuya riraivaa kooyaa ti vitaivai. 10Mmuduuya rira aataruuvo ataama
vainoo. Ta Anutuuqaara mmuduuya ruaunnaivo inna hama kutaa tuanaa
mmuduuya rira aataruuvovee. Anutuuqo tiiyara mmuduuya ruoo ari
Mmaapuuvaa titooduu mmatayaa tioo tiiyara putiravai. Ti mminnammin-
naamaisaiyauvaa irisaiyauvo sa tiisi ngiaiveeraivaara ivo tiiyara putiravai.
Innammuduuya rira aataru tuanaivovee.

11 Ni seena na ngiiiyara mmuduuya riraiyaso, Anutuuqo itaama tiiyara
mmuduuya ruaivaara teeta ti seenaiyara mmuduuya ruaaravee. 12 Hama
gioonna kiaapu voovoono kooyaa Anutuuqaa taivai. Fai ta titi seenaiyara
mmuduuya rikio Anutuuqo tiiki varioo arimmuduuya riraivaa tiiki yapano
pinaavai suvuainaravai.

13 Vaa ta rikiaunnavai. Ta Anutuuqaaki variaunnano ivo tiiki varivai.
Ta ivaa rikiaunna oyaivo ataama vainoo. Ivo ari Mmannasa Yoketaivaa
ti mmiivaara ta innaki variaunnano ivo tiiki varivai. 14 Ti Napoova ari
Mmaapuuvaa titooduugioonnakiaapummatayaavariaiyavitooyoketaivau
yapaanaraivaara tiiravai. Vaa ta ivaa teeda gioonna kiaapuuya kiaa mmi-
aunnanoo. 15 Gioonna kiaapu voovoono kooyaa tinoo: Yisuuva Anutu-
uqaa Mmaapuvaivee, tiivaaki Anutuuqo varikio ivo Anutuuqaaki varivai.
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16Anutuuqo tiiyara mmuduuya ruaivaara vaa teteenoo ivaa rikiada ivaara
kutaavaivee kiaunnavai. Anutuuqommuduuya rira oyaivovee. Gioonna ki-
aapu voovoono ari seenaiyara mmuduuya ruaivoono Anutuuqaaki varikio
ivo innaki varinoo. 17Mmuduuya rira aataruuvo tiiki vainno pinaavai su-
vuaivaa oyaivo ataama vainoo. Fai Anutuuqo ti yaparaira suaivo tiisi nninai
rikiada hama ta aatuukiaaravai. Fai ta yaagueeqakiaaravai. Ta mmatayaa
variaunna suaivaki Yisuu Kirisiiva varuneema ta variaunnano ti mmudu-
uya riraivo vaivaara fai ta hama aatuukiaaravai. Fai ta yaagueeqakiaaravai.
18 Gioonna kiaapu voovoono mmuduuya riraivo innaki vairaivoono hama
aatuuvai. Mmuduuya riraivo innaki vainno pinaavai suvuai kiaikio rikioo
hama aatuuraivo innaki vaivai. Irisai maisaivaa varaanaraivaara vaidiivo
aatuuvai. Gioonna kiaapu voovoono aatuunno varikio hama mmuduuya
riraivo innaki pinaavai suvuaivai.

19 Anutuuqo tauraa tiiyara mmuduuya ruuvaara ta innara mmuduuya
ruaunnavai. 20 Fai gioonna kiaapu voovoono tinara: Na Anutuuqaara
mmuduuya ruauvaivee, tiivo hama ari seenaivaara mmuduuya rirama
kioo ivo unnakuavai tiivai. Fai ivo ari seenaivaa vaa kooyaa taivaara
hama mmuduuya rirama kioo Anutuuqaa hama ivo kooyaa taivaara fai
hama yopeema mmuduuya rinaravaivee. 21 Aa na tinara kua aavaa Yisuu
Kirisiivaano tii kuavai. Gioonna kiaapuvoovoonoAnutuuqaarammuduuya
ruaivoono ari seenaiyaraatamammuduuya ruaivee.

5
Mmatayaa iira aataruuyauvaa ta yaataraaravai

1 Anutuuqo mmataama kioo vaidiivo inna Yisuuvavee tiraivaara
kutaavaivee tiivoono Anutuuqaa raunna mmaapu tuanaavai varinoo.
Gioonna kiaapu voovoono kutaa tuanaa Koonnara mmuduuya ruaivoono
raunna mmaapuuyaraatama mmuduuya ruaivai. 2 Ta Anutuuqaara
mmuduuya rida inna avaivaa rikiada iikiaunnaivaara ta aa kua aavaa
arinaima rikiaunnavai. Ta inna raunna mmaapuuyaraatama mmuduuya
ruaunnavai. 3Anutuuqaara mmuduuya rira aataruuvo ataama vainoo. Ta
inna avaivaa rikiada iikiaunnavai. Ivo tii kuaivo hama ti mmuaararainoo.
4 Anutuuqaa raunna mmaapu mmuakiaaya mmuaavai mmuaavai
mmatayaa iira aataruuyauvaa aikiooma yaataraaraivaara hama Anutuuqo
tii kuaivo iya mmuaararainoo. Ta dataama mmatayaa iira aataruuyauvaa
yaataraaraivo ataama vaikiai ta rikiaunnavai. Ta Yisuu Kirisiinnara
kutaavaivee kiaa kiada yaataraaravai. 5 Dee gioonna kiaapu voovoono fai
mmatayaa iira aataruuyauvaa yaataraanarannee? AnutuuqaaMmaapuuvo
inna Yisuuvavee tiraivaara kutaavaivee tiivoono fai yaataraanaravai.

Anutuuqo Yisuu Kirisiinnara kua kutaivaa tiravai
6 Yisuu Kirisiivaano mmatayaa tiiravai. Tioo nnooriivaa vara kioo

yatari sagaivau putuduu inna kiauvo tiiravai. Ivo hama nnooriivaa varaa-
naraivaara nnaasu tiiravai. Ivo nnooriivaa varaanaraivaaraatama ari kiau-
vaa tusaanaraivaaraatama tiiravai. 7Mmannasa Yoketaivo ariinoo Yisuuva
Anutuuqaa Mmaapuvai variivaara kua kutaavaivee tiivai. Ivo kua kutaa
tira oyaivaara itaa kua tiivai. 8 Ii taaravooma aataru ido kooyaa vaivaara
ta kiaunnanoo: Anutuuqaa Mmaapuuvo inna Yisuuvavee, kiaunnavai.
Mmannasaivo tuuvaaraatama nnoori varoovaaraatama Yisuuva putuduu
inna kiauvo tuuvaaraatama ta kiaunnanoo: Anutuuqaa Mmaapuuvo inna
Yisuuvavee, kiaunnavai. Taaravooma aataruudo mmuaavaara ti vitaaki-
aavai. 9 Ta vaidiiya tira kuaivaara kutaavaivee kiaunnavai. Anutuuqo tira
kuaivoono vaidiiya tira kuaivaa yaataraivai. Yaataraivaara ta Anutuuqo
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ti vitaira aataruuvaara kutaavaivee kiaaravee. Ii taaravooma aataru idaa
Anutuuqo ari Mmaapuuvaara ti kiaa ti mmioo ti vitairavai. 10 Ivaara
gioonna kiaapu voovoono Anutuuqaa Mmaapuuvaara kutaavaivee tiivo
vaa Anutuuqo ti vitauvaara ari aakiaivaki arinaima rikiaivai. Gioonna
kiaapu voovoono hama Anutuuqaara kutaavaivee tiivo ivo Anutuuqaara
unnakua tiraivovee tiivai. Anutuuqo ari Mmaapuuvaara ti kiaa ti mmuu
kuaivaara ivo hama kutaavaivee tiivaivee. Ivaara ivo Anutuuqaara un-
nakua tiraivovee tiivai. 11 Ii kua kutaa ivaa Anutuuqo ti kiaa ti mmuuvaa
oyaivo ataama vainoo. Anutuuqo tupatupaa variraivaa ti mmivaivee. Inna
Mmaapuuvo putuuvaara ta tupatupaa variraivaa varaunnavai. 12Gioonna
kiaapu voovoono innaMmaapuuvaara kutaavaivee tiivoono vaa tupatupaa
variraivaa varaivai. Gioonna kiaapu voovoono hama inna Mmaapuuvaara
kutaavaivee tiivoono hama tupatupaa variraivaa varaivaivee.

Ta tupatupaa variraivaa variaunnavai
13 Ngia Anutuuqaa Mmaapuuvaara kutaavaivee kiaiya na ngiiini ii kua

iyauvaa fafaarakiaunoo. Ngia tupatupaa variraivaa vaa varaivaara ngia
tuqinnama rikiaateeraivaara na ngiiini fafaarakiaunoo. 14 Ta Anutuuqaata
kua tida hama ta biribiriida inna tasipama kua kiaunnanoo. Hama aani-
ivaara ta itaa kua kiaunnavai. Ta inna yaata utiraivaugiataama mminnaa
voovaara yaaku varada inna yaparaikio ivo ti kuaivaa rikiaanaraivaara ta
hama biribiriida inna tasipama kua kiaunnanoo. Ta yaagueeqama inna
tasipama kua kiaunnanoo. 15 Vaa ta rikiaunnavai. Ivo ta yaaku varada
yaparakiaunna kuaiyauvaa mmuakiaa suai rikiaivai. Itaama vaikiai aa
kua aavaaraatama vaa ta rikiaunnavai. Ta inna yaparakiaunnaivaa ivo ti
mmivai.

16Fai gioonna kiaapu voovoono ari seena voovai teeno ivomminnammin-
naa maisaivaa varano too Anutuuqo ivaa rugaanaraivo vaino rikioo fai ivo
Anutuuqaata kua tioo ivaara yaaku varano fai Anutuuqo tupatupaa vari-
raivaa inna seenaivaa mminaravai. Gioonna kiaapu voovoono mminnam-
minnaa maisaivaa varaivaa Anutuuqo rugaanaraivo vaivaara nnaasu na
itaa kua kiaunoo. Gioonna kiaapu voovoono Yisuu Kirisiinnara ooqoo kiaa
kioo mminnamminnaa maisaivaara nnaasu yaata utuoo varaivaa hama
Anutuuqo rugaanaraivootaivai. Fai ivo ivaa iinno irisaivaa varoo eeyaara
putinaravai. Gioonna kiaapu voovoono ivaara yaaku varoo Anutuuqaata
kua tiivaa hama na ivaara yaaku varaanee kiaunoo. 17Mmuakiaa aataruvai
ta tomedama iikiaunnaivaara tamminnamminnaamaisaivaa varaunnavai.
Fai mminnamminnaa maisaiyauvo vaino Anutuuqo ruganai fai ta hama
ikiaivaki tupatupaa variaaravai.

18 Vaa ta rikiaunnavai. Anutuuqaa raunna mmaapu voovoono hama
mmannammanna mminnamminnaa maisaivaa varaivai. Anutuuqaa
Mmaapuuvo tuqinnama inna haitatuukio hama Sataango yopeema
innayaautiivaara ivohamammannammannamminnamminnaamaisaivaa
varaivai.

19 Vaa ta rikiaunnavai. Ta Anutuuqaa raunna mmaapuya variaunnano
Sataango mmuakiaa mmatayaa diaa gioonna kiaapuuya keetavai varioo
iyara diivaivee.

20 Vaa ta rikiaunnavai. Anutuuqaa Mmaapuuvo vaa tuuvoono ti tasi-
paikiai ta innara arinaima rikiaunnavai. Ta Anutuuqo kutaa tuanaa vari-
ivaa teeda rikiaateeraivaara ivo ti tasipaikiai ta innara arinaima rikiaun-
navai. Ta Anutuuqo kutaa tuanaa variivaaki variaunnanoo. Ta inna
Mmaapu Yisuu Kirisiinnaki variaunnaivaara ta Anutuuqo kutaa tuanaa
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variivaaki variaunnanoo. Yisuu Kirisiiva inna Anutuuqo tuanaivovee. In-
nasidiri ta tupatupaa variraivaa varaunnavai.

21Niurunnaakaraso,mmannammannaunnakuaanutuuyauvaammooka
hanigia mmiatee.
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Yuvuaanoono aa tammaa yanaa aavaa
fafaara reeravai

Yuvuaano aa yanaa aavaa gioonna voovaani roo inna nnaakaraiyani-
aatama roovaara gioonna kiaapu vooya yaata utida kiaanoo: Innammataira
kuavai. Gioonnavee tii kuaivo inna Anutuuqaara nuunairaivovee. Inna
nnaakaraiyavee tii kuaivo inna gioonna kiaapuuya ii nuuna ivaki variaiyavee,
kiaavai. Vaa ausa hanigiooya ngiariiyara ngiariiyara mmuduuya rida varida
unnakua kiaa kuaiyauvaara ooqoo tida sa iyauvaa rikiaateeraivaara Yu-
vuaano yokovaa kioo aa yanaa aavaa fafaara reeravaivee.

1 Na gioonna kiaapu vaa ausa hanigieeraiya kieeta voovoono aa yanaa
aavaa fafaarakiaunoo.
A gioonnaikua Anutuuqo ariiniee kiaa i mmataama kiaikua aa yanaa

aavaa na ainiaatama i nnaakaraiyaniaatama fafaarakiaunoo. Na kua
kutaa tuanaa ngiiiyara mmuduuya ruaunoo. Hama nene nnaasu ngii-
iyara mmuduuya ruaunoo. Mmuakiaa gioonna kiaapu kua kutaivaa riki-
aiyaatama ngiiiyara mmuduuya ruaanoo. 2 Kua kutaa tira aataruuvo tiiki
vainno tupatupaa fai vainaraivaara ta ngiiiyarammuduuya ruaunnanoo.

3 Ti Napoova Anutuuqoota inna Mmaapuuvo Yisuu Kirisiivaatama kati
tiiyara yoketaama yaata utida tiiyara boo tida ngiari ausa nuufaivaitana ti
mmida nnaasu variateeraivaara na yaata utuaunoo. Fai ta iyauvaa varada
kuakutaivaa tidammuduuyariraaataruuvaa iikiaaraivaarana ivaarayaata
utuaunoo.

Ta kua kutaivaa tidammuduuya rira aataruuvau kuaaravee
4 Ai nnaakara vooya kua kutaa tira aataruuvau kuaivaara na rikiee

kaayauma sirigakiauvai. Ti Napoova itaa kua ti kiaa ti mmuu aataruu-
vaugiataama iya kuaivaara na rikiee kaayauma sirigakiauvai. 5 Na aiyara
mmuduuya ruau gioonna-o, itaama vaikiai na i kiaunoo. Kii ta mmuaki-
aaya titiiyara titiiyara mmuduuya ruaaravee. Ii na kiau kua ivo hama
karaasa kuavai ngiiini fafaarakiaunoo. Ta Yisuunnara tuu kuaivaa rikioo
suaivakidiri ii yaagueeqa kua ivo vauvoonno mmannammanna vakia roo
ngioo ngioo aanna makee vainoo. 6 Mmuduuya rira aataruuvo ataama
vainoo. Ta Anutuuqo tii kuaivaa rikiada iikiaaravai. Ngia tauraa rikioo
suaivakidiri vauvoonno mmannammanna vakia roo ngioo ngioo aanna
makee aa kua aavaa ivo tuu kua aavo homo vainoo. Ngiammuakiaaya hara
kiada varida ngiingiiiyara ngiingiiiyarammuduuya ruatee.

7Kaayau vaidi unnakua tiraiyammuakiaammatavau nuaida varida vari-
aavai. Iya unnakua tida kiaanoo: YisuuKirisiiva hamammatayaa tioo hama
vaidivai variravaivee, kiaavai. Itaa kua tira vaidi voovoono ari vookaraama
unnakua tira nnaamuru vaidivai varioo Yisuu Kirisiinna nnammutuaavai
varivai. 8 Itaamavainai ngiingii varira aataruuvaara tuqinnamahaitatuuki-
atee. Ngia Anutuuqaa mmooriivaa iikiaivaa irisaivaa fanniivoora kiaa
ngiingiiiyara tuqinnama haitatuukiatee. Ngia irisai mmuakiaavai varaa-
teeraivaara na itaa kua kiaunoo.

9 Gioonna kiaapu voovoono hama Yisuu Kirisiinna kuaivaa puaisa uti-
ramakioo ivaudiri hederainnoari voaataruvaukuaikio toohamaAnutuuqo
inna tasipama varivai. Gioonna kiaapu voovoono Yisuu Kirisiinna kuaivaa
puaisa utikiokio Koovaata Mmaapuuvootama taaravaitana inna tasipama
variaavai. 10 Itaama vaino gioonna kiaapu voovoono ngiiisi vioo hama
Yisuu Kirisiinna kuaivaa ngii giaa ngii minai sa innara yoketaavaivee kiaa
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kiada inna vitada ngiingii nnauvaki ngii tasipama yapaatee. 11 Gioonna
kiaapu voovoono itai vaidiivaara yoketaavee kiaa ivo ii mmoori maisaivaa
ivootamammuaavaugiataama iivai.

Yuvuaano nnaagiai tuanaa kuaivaa gioonna
kiaapuuya kiaammiravai

12 Na kaayau kua ngii giaa ngii minaree kiaa hama na yanaayaa ni
fafaarakiatainoo. Na kati oro ngii tee ngiiita kua tinaraivaara na faannaina
variaunoo. Ngieeta teetama pinaama sirigakiaaraivaara na ngiiita kua
tinaree kiaa iikiauvai.

13Anutuuqoariinieekiaa innunnaivaatammataamakiaivaannaakaraiya
ngiiiyara yaata utida boo kiaavai.
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Yuvuaanoono aa nnaagiai yanaa aavaa
fafaara reeravai

Aa nnaagiai yanaa aavaa Yuvuaano yokovaayaa reeravai. Ivo aa yanaa
aavaa raa kioo vaidi voovai vaa ausa hanigiooya tasipama mmoori varoo
vaidiivaa nnutuuvo Gaiyaasaani reeravai. Ivo roo pinaama Gaiyaasaara siri-
gairavai. Gaiyaaso yoketaama ausa hanigioo vooya tasipama mmoori varoo
vaidi voovai nnutuuvoDiooterefeevauummooriivaara ooqoo tuuvaaraatama
Yuvuaano innara pinaama sirigainno aa yanaa aavaa fafaara reeravaivee.

1Na gioonna kiaapu vaa ausa hanigieeraiya kieetavoono aa yanaa aavaa
fafaarakiaunoo.
Gaiyaaso, na aiyara mmuduuya ruaukua kua kutaa tuanaa na aiyara

mmuduuya rueena aini aa yanaa aavaa na fafaarakiaunoo.
2Ni seena na aiyara mmuduuya ruaukua vaa na rikiauvai. A Yisuu Kirisi-

inna aataruuvau yoketaama variannavai. Sa i nniitaranai a itaama yoke-
taama varianeeraivaara na aiyara yaaku varaunoo. Mmuakiaa mmoori
aataruuyauvaaa iikiannaiyauvoyoketaayauvai vakiaiveeraivaaraatamana
aiyara yaaku varaunoo. 3 Ti seena vooya niisi nnida aiyara ni giaa ni
mida tunoo: Ivo kua kutaa aataruuvaa mmannammanna iivaivee, tuduu
rikiee na kaayauma sirigairavai. Vaa na rikiauvai. A mmannammanna kua
kutaa aataruuvaa iikiannavai. 4Ni uru nnaakaraiya kua kutaa aataruuvau
kuaivaara na rikiee pinaama na sirigakiaunoo. Hama ari vo sirigaira
voovoono aa sirigaira aavaa hatokaanaravai.

Gaiyaaso yoketaammooriivaa uuvaara Yuvuaano tiravai
5Ni seenanaaiyarammuduuyaruaukuavaaammuakiaammooriiyauvaa

ti seena ausa hanigieeraiyara iikiannaiyauvaa a yaagueeqama iikiannavai.
Iya voopidiri ngiaaniaata hamaayaata utirainna yaagueeqama iikiannavai.
6Vaa iya kava vararanada aapi nnida aavakinnaa gioonna kiaapu vaa ausa
hanigia kiada variaiya a iyara mmuduuya ruannaivaara vaa iya kiaa mmi-
aavai. Iya kava aisi kuaiyaAnutuuqaammoori varaiya yoketaammooriivaa
iikiataama vainai eenoo iya tasipama mmooriivaa iinai iya ngiari kuaa-
ree kiaidaa yoketaama kuaaravai. 7 Iya Yisuu Kirisiinnara mmuduuya
ruaivaara inna mmooriivaara nuaida varida hama gioonna kiaapu kumi-
makaiyasidiri sikaunnaata yeennaiyauvaatama varada kuaavai. 8 Ivaara
vaa ta ausahanigieeraiya sikaunnaata yeennaiyauvaatama iyammida iyara
yoketaakiaaravee. Fai ta itaama iida teeta iyaatama mmuaavaugiataama
kua kutaivaa rikiada iikio aikiooma voopi voopi kuanaravai.

Diooterefeevamaisama varuduu Demetiriiva yoketaama variravai
9 Na yanaayaa paanna kua vooyauvai gioonna kiaapu vaa ausa

hanigieeraiyani fafaara reeravai. Diooterefeeva kieeta vaidivai
varinaraivaara mmuduuya ruoo na fafaara raa kuaivaa hama rikiaivai.
Rikioonnaata pikiaivai. 10 Itaama vainai fai na ngiiisi viee mmuakiaa
mmoori ivo uuvaara na kiaa kookieenaravai. Ivo kaayau maisa kuaivaa
tiiyara tioo kaayau unnakuaivaa mmannammanna tioo varivai. Hama ivo
ivaa nnaasu iivai. Ti seena vaa ausa hanigieeraiya innasi kuaavo hama ivo
iyara tuqinnaivai. Gioonna kiaapu vooya iyara tuqinnaaree kiaavo rikioo
ivo ooqoo tioo ngii nuunaivakidiri iya titaikiai kuaavai.

11 Ni seena na aiyara mmuduuya ruaukua vaidiiya mminnamminnaa
maisaiyauvaa iirayaama sa iikianee. Vaidi vooya mmoori yoketaiyauvaa
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iirayaama iikianee. Gioonna kiaapu voovoono yoketaa aataruuvaa iivoono
inna Anutuuqaa gioonna kiaapu tuanaavai. Gioonna kiaapu voovoono
maisa aataruuvaa iivoono hama Anutuuqaa taivai.

12Mmuakiaa gioonna kiaapuuya Demetiriinnara kua yoketaivaa kiaavai.
Iya inna mmooriivaa teeda kiaanoo: Kua kutaa ivo yoketaama varivaivee,
kiaavai. Na innarammuai kuaivaa kiaunoo. Vaa ngia taavai. Na innara kiau
kuaivo kutaa kuavai.

Yuvuaano nnaagiai kuaivaa tiravai
13 Na kaayau kua ngii giaa ngii mminaree kiaa hama na yanaayaa ni

fafaara raatainoo. 14 Na akiairaama aisi viee ta taaravaitana kua ki-
aaraivaara na faannaina variaunoo.

15Ausa nuufaivo i tasipama vakiaivee.
I seena aapinnaiya aiyara yaata utida boo kiaavai. Ti seenaiya ipi variai-

yara ta yaata utida boo kiaunnaivaa iya kiaammianee.
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Yutaavaano aa kua aavaa
fafaara reeravai

Yutaava aa yanaa aavaa roo vaidiiya unnakuaiyauvaa gioonna kiaapuuya
kiaa mmida varida ngiariiyara kiaanoo: Ta vaa Yisuunnara kutaavaivee,
kiaunnayavee, tuuyara ivo roo iyara ooqoo tiravaivee.

1 Na Yutaava Yakoopaa kataivo Yisuu Kirisiinna mmoori vareera vaidi-
voono aa yanaa aavaa fafaarakiaunoo.
Ngia gioonna kiaapuuya ti Napoova Anutuuqo ngii maavee tioo ngiiiyara

mmuduuya ruaikio Yisuu Kirisiiva ngiiiyara haitatuuraiyani na aa yanaa
aavaa ngiiini fafaarakiaunoo.

2Anutuuqongiiiyara boo tioo ari ausanuufaivaangiimioo arimmuduuya
riraivaa ngii mino ngiiiki suvuainai variateeraivaara na yaata utuaunoo.

Yutaava unnakua vitairaiyara yaagueeqama tiravai
3 Ni seena na ngiiiyara mmuduuya riraiyaso, Anutuuqo ti vitoo

mmuaakaraama yoketaivau ti yapaivaara na ngiiini fafaara raanaree
kiaa iina rikiauko Anutuuqo yaagueeqama ni tikiai aanna makee na vo
kuavai ngiiini fafaara raunoo. Yisuunna kuaivaara ta kutaavaivee tiraivaa
Anutuuqo mmuaaneetu nnaasu ari gioonna kiaapuuya mmiravai. Ii kua
ivaara ngiammannammanna yaagueeqama kutaavaivee kiateeraivaara na
aayanaaaavaangiiini fafaararee ivaarayaagueeqamangii kiaunoo. 4Maisa
vaidi vooya hama Anutuuqaa kuaivaa rikiaiya tiisi ngiaani ta kiaunnanoo:
VaaAnutuuqaa kuaivaa rikiaayaida ngiaanoo, kiaunnani ti tasipama varida
ngiari yaata utuaa kuaivaa kiaavai. Anutuuqo kati tiiyara yoketaama yaata
utuoo ti mminnamminnaa maisaiyauvaa rugaivaara iya hama tuqinnama
yaata utiraida hanigia kiisama koonnama kua kiaavai. Iya sabi heera
aataruuvaara inna aikioovee kiaivaara iya itaama kua kiaavai. Iya itaa kua
kiaa kiada ti nnoonna mmuaa tuanaivaa Udaanga Yisuu Kirisiinnara iya
ooqoo kiaavai. Maisa irisaivo vaa iyani vaivaa fai yapooma varaaraivaara
nnaaru Anutuuqaa kua fafaara roovo iyara itaa kua tiravai.

5 Ngia aa kua aavaa vaa arinaima rikiaaniaata na kava ngii giaa ngii
minaravai. Udaangaivo gioonna kiaapu Isarairaiya mmata Iyiipaivakidiri
iya vitoo yoketaivauyapakiooduunnaagiai vooyahama innarakutaavaivee
tuuya ruputu taikeeravai. 6 Anutuuqo aangeraiya ngiari seena aangeraa
vooyara diraivaa iya mmuduu hama iyara diraida ngiari mmaata tua-
naiyauvaa eyommaara pikiooyauvaara yaata utuatee. Anutuuqo iya vi-
too upisi tuanaa yoosinnaivaki yapa kioo yeena yaagueeqaiyauvaadiri iya
rau kiooduu ivaki tupatupaa varida nnaagiai Anutuuqo iya yaparaira suai
pinaivaara faannaidavariaavai. 7Yoosinnaivaitana SutuumaKumuara ivai-
tanaara yaata utida ivaitana vainima vau yoosinnaiyauvaaraatama yaata
utuatee. Gioonna kiaapu ivaki varuuya aangeraiya uuvaugiataama iida
iya nnaata vaati tasipoo aataruuvaa pikiada gioonnaiya ngiari seena gioon-
naiya tasipooduu vaidiiya ngiari seena vaidiiya tasipeeravai. Tasipooduu
too Anutuuqo irisai ikia pinaivo tupatupaa vairaivaki iya yapeeravai. Iya
uuvaa Anutuuqo irisai maisaivaa iya mmuuvaudiri ta arinaima rikiaa-
teeraivaara Anutuuqo itaama iya iiravai.

8 Ii maisa vaidi hama Anutuuqaa kuaivaa rikiaa iya Sutuuma Ku-
muaraiya uuvaugiataama mmuaikaraama iida iya ruvuaata roosiima
ari vookaraiyauvaa toovaara iya sabi heera aataruuvaa iida Anutuuqo
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iyara diraivaara puruuka tida ngiau aapu yoketaama variaa aangerai-
yara maisa kua kiaavai. 9 Aangeraiya kieetaivaa nnutuuvo Maikooro
hama Sataangaara maisa kua tiravai. Ivoota Sataangootama Musiinna
nnabaivaa varaaraivaara buaaru tida kua yaagueeqama tuduu Maikooro
hama yopeema Sataangaara kua maisaivaa tioo hama innaki kua pinaivaa
yapeeravai. Ivo kati tunoo: Udaangaivoono yaagueeqama iiki kua kiaivee,
tiravai. 10 Vaidiiya hama Anutuuqaa kuaivaa rikiaiya uu aataruuyauvaa
iya hama arinaima rikiaiyauvaara maisa kua kiaavai. Mo iya arinaima
rikiaa aataruuyauvaara iya fayai mmararaiya yaata utiraivaa roosiima
kumimakama yaata utida kati nuaida varida iikiaa aataruuyauvoono iya
yaataroo iya ruputu taikaivai. 11 Fai iya irisai maisaivaa varaaravaivee.
Iya nnaaruaa vaidi Kaingo uu aataruuvaugiataama kuaavai. Kaingo ari
kataivo inna yaataroovaara inna nnannatooduu Anutuuqaa avaivaa yaata-
reeravai. Iya nnaaruaa vaidi Biriaamaa roosiima sikauvaara mmuduuya
riraivaara nnaasu yaata utida maisa aataruuvaa iikiaivaara sikau irisaivaa
varaavai. Nnaaruaa vaidi Koraava Anutuuqaa kuaivaa hatokoo arinaidiri
puaraivaa kati Anutuuqaara hudeera mmooriivaa uuvaa vaidi maisaiya
mmuaikaraama iikiaavo Anutuuqo iya putira irisaivaa iyammiivai.

12 Iya ngiarimmammaiyauvaara yaata utida iikiaavo hama iyammamma
maisaivai. Ngia mmuaavau yoketaama varida yeenna nneeraivaki iya
numa ngii tasipama yeenna nneeda ngiari mmammaiyauvaara nnaasu
yaata utida sabi nnaani ngia mmuakiaaya koonnama yeenna nnaavai. Iya
itaama iikiaivo koonnainoo. Iya ngiariiyara nnaasu yaata utuaavai. Upisi
namaivaa ooruruuvo utuoo rupi kiaikio hama vati ruaivaa roosiima iya
iikiaaraveekiaakiadahama iikiaavai. Yatariiyauvo iiravaira suaivakihama
iiraataiyauvo aasannaira aataruuvaa varaavai. Varada diaavo ooruruuvo
utuoo ravagiauru kiaikiai kati vaida eyommaara aasannama kiaavai. Ii
vaidi iya itaamavariaavai. 13 Iyannoori pinaivaaooruruuvoutikio pinaama
ketekaateevaa roosiima varida maisama kua kiaavo ngiari mmamma mai-
saira aataruuvo kokoparauvo vaineema kooyaa vaivai. Iya aakiapuaiyauvo
ngiarimmaataiyauvaa pikiada sabisaabi vida taikeeraivaa roosiikiaayavee.
Vaa Anutuuqo iyani upisi tuanaa yoosinnaivaki mmaataiyauvaa teerama
kiaivaki fai iya ivaki tupatupaa variaaravai.

14 Tauraanaa vaidi Ataamaakidiri inna nneeditunna sidinnaidiiya yaaku
saivai sainaidiri taarama nnidada Inooko variravai. Varioo ii vaidi
maisa iya nnaagiai varaaraivaara kua tioo tunoo: Taatee. Udaangaivo
ari aangeraa yoketaa tuanaa kaayakaayau ari vookaraiyauvaatama tasi-
pama tuoo 15mmuakiaa gioonna kiaapuuya yaparainaraivaara tiinaravai.
Mmuakiaa gioonna kiaapuuya hama Anutuuqaara yaata utirama kiada
mminnamminnaa maisaiyauvaa varaiya fai Anutuuqo mmuakiaa mmoori
maisamaisama ngiari iikiaiyauvaaraatama mmuakiaa kua maisaiyauvaa
iya innara kiaiyauvaaraatama fai ivo kua pinaivaa iyaki yapaanaravaivee.
Inooko nnaaru itaa kua tiravai. 16 Ii vaidi maisa iya mmannammanna
nunuraanurai tida varida vooyaki kuaivaa ravuvuutu kiada tida varida
maisaaatarungiari iikiatairaiyauvunugiataamavidangiariiyarangiari avai
pinaiyauvakidirimannaka tida ngiari iikiatairaivaara ngiari vooyaki nnam-
mari kuaivaa yapa kiaani iyani iikiaavai.

Yutaava kua yaagueeqaivaa vaa ausa hanigieeraiya kiaammiravai
17Ni seena na ngiiiyara mmuduuya riraiyaso, tuqinnama yaata utuatee.

Ti Udaanga Yisuu Kirisiinna kua varada nuaira vaidiiya nnaagiai vainara
kuaivaa nnaaru ngii giaa ngii mmuuvaa kava rikiaatee. 18 Iya ngiiita
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kua tida tunoo: Nnaagiai suaiyauvo nninai vaidiiya ngiari iikiataira maisa
aataruuyauvunu kuaiya fai diitada Anutuuqaa kua aataruuvaara ngiari tai
rikiai kua kiaaravaivee. Kua varada nuairaiyaano itaa kua tiravai. 19 Ii vaidi
maisa iya ngii tasipama varida ngiari yaata tinniiyaadiri kua vooyauvai
yaata utida ngii hapauma kiaara ii kiaavai. Iya ngiari yaata tinniiyau-
vunudiri kumimakama yaata utida iikiaa aataruuyauvaa iida varida hama
Mmannasa Yoketaivoono iya kiaa mmikiai iikiaavai. 20 Mo ngia ni seena
na ngiiiyara mmuduuya riraiyaso, Anutuuqaa kua yoketaa tuanaivaara
ngia kutaavaivee kiaivaa mmannammanna ngiingiiiyara ngiingiiiyara tida
yaagueeqama varia rada kuatee. Mmannasa Yoketaivaa yaagueeqaivaa
tasipama yaaku varaatee. 21 Ngia ti Udaanga Yisuu Kirisiiva ngiiiyara boo
tioo tupatupaa variraivaa ngii minaraivaara faannaida varida Anutuuqo
ngiiiyarammuduuya ruaiveeraivaara safuuma variatee.

22 Gioonna kiaapu Anutuuqaa kuaivaara taara yaata utuaiyara boo
tida iyara yoketaakiatee. 23 Vaidiiya ikiaivo vaidi voovai taa taputu
kieevoora kiaa utu raririimakati naatauvau yapeerayaamangiaAnutuuqaa
mmayaaya yoketaivaa vooya kiaa mmikio Anutuuqo iya vitoo yoketaivau
yapaivee. Gioonna kiaapu vooya ngiari mmamma iira aataru maisaivaa
iikiaiya sa iya tasipama mmoori maisaivaa iida ivaara mmuduuya ruatee.
Iya roosiima haruruaaraivaara aatuuda iyara boo tida iyara yoketaakiatee.

Yutaava kua yoketaivaa Anutuuqaara tiravai
24Anutuuqo ti vitoo yoketaivau yapaivoono aikiooma ngii utinai fai ngia

hama haruruaaraivaara ta kua yoketaivaa kiaaravai. Ivo ari yoosinna yoke-
taivaki ngii yapa kinai ngia hama ngii mminnamminnaa maisaatainai siri-
gaidavariaaraivaara takuayoketaivaakiaaravai. 25TiUdaangaYisuuKirisi-
iva putuuvaaraAnutuuqo ti vitoo yoketaivau ti yapaivai. Ivommuaa tuanaa
Anutuuqo varikio inna nnutuuvo ngiau aapu vaikio ivo ti kieeta tuanaavai
varioommuakiaamminnaiyauvaara dikio yaagueeqa ari vookaraivo innasi
vaivaara ta kua yoketaivaa kiaaravai. Ivo nnaaru hama ngiau mmata uu
suaivaki itaama varioo aannamakee varioo fai yapoomammannammanna
itaama nnaasu varinaravaivee. Kua kutaa.
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Reveraisiina
Fai yapooma vainara aataruuyauvaa Anutuuqo Yisuu Kirisiinna vitauduu

too ivo Yuvuaanaa vitauduu iyauvaa too fafaara reeravai. Yuvuaanaa tinni-
ivoota inna avuuvootama hanigiooduu yapooma vainara aataruuyauvaa too
fafaara reeravai. Ivo too vaa taikaivaivee kiaa fafaara roovo fai yapooma
vainaravai. Aavaki vai kua vooyauvaimmataira kuayauvaivee.
Yuvuaano aa yanaa aavaa roo suaivaki vaa ausa hanigiooya Yisuu Kirisi-

innara ti Udaangavaivee tuuvaara ngiari nnammutuaiya maisa mmoori-
iyauvaa iya mmiravai. Iya mmamma nniitareeraivaa varada koonnama
varuu suaiyauvaki iya yaagueeqamavariateeraivaaraYuvuaanoyamayamaa
kuaiyauvaa iya kiaa mmioo aa yanaa aavaa reeravai. Iya yaagueeqama
varida Anutuuqaa tasipama variaaraivaara faannaida variateeraivaara ivo
reeravaivee.

1 Aa kua aavo tauraa haumaki vau kuaivaa Anutuuqo Yisuu Kirisiinna
kooyaa vitauduu teeravai. Kiisa suai mmoori aataruuyauvo mmuakiaayasi
vainaraivaa Anutuuqaa mmoori vareera gioonna kiaapuuya ivo vitaaki-
aiveeraivaara Anutuuqo inna vitauduu iva teeravai. Yisuu Kirisiiva ari
aangeraivaa titooduu na Yuvuaano inna mmoori vareera vaidiivaa niisi
tuoo ni vitauduu na teeravai. 2Na taa mmoori aataru mmuakiaayauvaara
ngii giaa ngii miee Anutuuqaa mmayaayaivaatama Yisuu Kirisiiva kua
kutaivaa kooyaa tuuvaatamaaa yanaa aavauna kooyaa fafaara ree ngii giaa
ngii miaunoo. 3Nnaagiai mmoori aataruuyauvo vainaraivo aa yanaa aavau
vaivaa gioonna kiaapu voovoono ivaa kooyaa yaaruaivaaraatama gioonna
kiaapu vooya ivaa rikiada iikiaiyaraatama Anutuuqo iyara yoketainoo.
Nnaagiai Anutuuqo aa mmoori aataru aayauvaa iinara suaivo vaa vainima
vaivaara ivo iyara yoketainoo.

Yaaku saivai sainaidiri taara yoosinna varuu ausa
hanigieeraiyani Yuvuaano fafaara reeravai

4 Na Yuvuaanoono aa yanaa aayauvaa fafaara raunoo. Yaaku saivai
sainaidiri taara yoosinna varuu gioonna kiaapuuya mmata Asiaa ivau
varuuya vaa ausa hanigieeraiyani na aa kua aayauvaa fafaara raunoo.
Anutuuqo tauraa varioo aanna makee varioo nnaagiai varinaraivoono kati
ngiiiyara yoketaamayaata utuoo ari ausa nuufaivaangiimiaiveera na yaata
utuaunoo. Mmannasa Yoketaivo ari yaagueeqaivo yaaku saivai sainaidiri
taarama vaivoono Anutuuqo kieeta varira mmaataivaa vunningiaa vari-
ivootama kati ngiiiyara yoketaama yaata utuoo ausa nuufaivaa ngii mi-
aiveera na yaata utuaunoo. 5 Yisuu Kirisiiva Anutuuqaa kuaivaa make-
makee kooyaa ngii giaa ngii miraivootama kati ngiiiyara yoketaama yaata
utuoo ari ausa nuufaivaa ngii miaiveera na yaata utuaunoo. Ivo putuu-
vakidiri tauraa ariinanaa diitoovovee. Ivo mmuakiaa mmatayaa variaa
kieetaiya kieeta tuanaivovee.
Ivoono tiiyara mmuduuya ruoo tiiyara putuduu inna kiauvo tuuvaara

hama timminnamminnaamaisaiyauvommannammanna ti utivai. Kati tete
yaata utuaunnaivau mmamma dummukiara ta nookiaunnanoo. 6 Ivaara
ivo ti iikiai ta ari Koonna Anutuuqaa mmoori varada vaidi kieetaiya roosi-
ima varida kati Anutuuqaara puara hudeeraiya roosiima variaunnanoo.
Gioonna kiaapuuya inna nnutuuvaa ngiau aapu yapa kikio iyara dira
yaagueeqaivo tupatupaa itaavai nnaasu vakiaivee. Kua kutaa.
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7 Taatee. Ivo namaivaa tasipama tuoo varinoo. Fai tiinai mmuakiaa
gioonna kiaapuuya inna taaravai. Pirima inna heeda mmataa inna hooy-
aatama fai iyaatama inna taaravai. Teekiai fai mmuakiaa gioonna kiaapu
mmatayaa variaiya pinaama innara rataaravai. Fai ii aataru ivo itaama
nnaasu vainaravaivee. Kua kutaa.

8 Udaanga Anutuuqo tinoo: Tauraa yapeeraivaata nnaagiai
yapeeraivaatama na nakaaraivovee, tiivo mmuakiaa mminnaiyauvaa
yaataroo diraivoono tauraa varioo aanna makee varioo nnaagiai
varinaravai.

Yuvuaanaa avu tinniivo hanigiooduu Yisuunna teeravai
9 Na Yuvuaano ngii seenavai ngieeta neetama ta Yisuu Kirisiinna

gioonna kiaapuya variaunnaivaara ta mmuaakaraama varida mmamma
nniitareeraivaa varaunnano tiiyara diraivoono ti tasipaikiai ta
mmuaararaivaa varadaata yaagueeqama variaunnanoo. Na Anutuuqaa
mmayaayaivaatama Yisuuva kua kutaivaa kooyaa tuuvaatama gioonna
kiaapuuya kiaa mmiravai. Kiaa mmiaivaara vooya ivaa irisaivaa mmata
voovai nnooriivo ututuuma kioovaa nnutuuvo Patimoosa ivaki ni utu
raririima rada kiooduu na variravai. 10 Vo Sudaaqa voovaki na variaaduu
Mmannasa Yoketaivo ni tasipama varuduu na variee rikiaaduu vaidiivaa
kuaivo nooma akuaivaa roosuuvo nimmookaivakidiri pinaamakua tiravai.
11 Ivo kua tioo tunoo: A taannaivaara yanaivau fafaara ree yoosinna
yaaku saivai karasaidiri taaravaitanaki variaa vaa ausa hanigiaiyani
fafaarama kino kuaivee. Ii yoosinna iyauvaa nnutuuyauvo ataama
vainoo. Voovai nnutuuvo Epesiisa voovai nnutuuvo Sumuraana voovai
nnutuuvo Perekamaama voovai nnutuuvo Tuaataira voovai nnutuuvo
Saratiisa voovainnutuuvoPiratareepiaavoovainnutuuvoRautikiaavainoo.
Iyauvaki variaiyani fafaara raa kiee mmianee. Nooma akua roosiima tuu
kuaivoono itaa kua tiravai.

12 Tuduu rikiee na vaidiivo niita kua tuuvaa hanigia taanaree kiaa
iina taaduu tooba hokobaiyauvaa sikau mmannaammannaivaa nnutuuvo
gooraivaadiri iima kiooyauvo yaaku saivai karasaidiri taaravaitana ni too
vairavai. 13Ni toovauduu iyauvaavuutaivakivaidi roosuuvodioovainnoari
buruqa hokobaivaa rau kioo ari nniriivau puapusuqaa kuau vausaivaa rau
kioovaatamadiravai. 14Duduu inna kieeta yausiivo eekaravai vainno puara
sipisiipa yausiivaannee nama toroomunnaivaa roosiima poosa tuanaavai
vairavai. Vauduu inna avuuvaitana ikia hauru toovaa roosiima teeravai.
15 Tooduu inna yukuuvaitanaudiri kaayau mmeekiaivo teeravai. Vaidiiya
kapaaqaivaa goora roosuuvaa hudooduu yoketauduu ivaudiri mmeekiaivo
teerayaama teeravai. Tooduu inna kuaivo pinaama nnoori hiinaivo tuoo
vioo akua tiraivaa roosiiravai. 16Roosuuduu inna yaaku yaadudaivaki aaki-
apuaiyauvaa yaaku saivai sainaidiri taarama utu kioo vauduu paipaivaa
saivai saivai avaikarauvo inna avaivakidiri tuoo rubi kioommaanai kooyaa
vairavai. Vauduu inna oori nnikiivo suaivo ikianna tammaa puaisa teer-
ayaama teeravai.

17Na inna taa suaivaki na inna yuku oyaivaki viee varee vaidi putuuvaa
roosiima vairavai. Vakiaaduu ivo ari yaaku yaadudaivaa niiyaa utuoo
tunoo: Sa aatuukianee. Na tauraa variauvoono fai na nnaagiai varinaravai.
18 Aanna makee na hara kiee variaunoo. Vaa na putuaivoono na kava
diitee aanna hara kiee variee fai tupatupaa varinaravai. Vaa na putira
aataruuvaaraatama yoosinnaivaa nnutuuvo Hairiisa ivaki putiraiya vari-
raivaaraatama haitatuura kiivaa utuauvai.
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19 Inna aikioo vaa a taannaivaara fafaara raanee. Makee vai aataruuyau-
vaaraata nnaagiai vainaraiyauvaaraatama fafaara raanee. 20 Aakiapuaa
yaaku saivai karasaidiri taaravaitana ni yaaku yaadudainniivaki vaiyauvaa
oyai haumaki vaivaa fai na i kiaa i mminaravai. Tooba hokobaiyauvaa
sikau gooraivaadiri iima kiaiyauvo yaaku saivai karasaidiri taarama oyai
haumaki vaivaatama fai na i kiaa imminaravai. Toobaiyauvo innayoosinna
yaaku saivai karasaidiri taaravaitanaki vaa ausa hanigia kiada variaiya
Anutuuqaara nuunairaiyavee. Aakiapuaiyauvo inna iya aangeraiya iyara
haitatuuraiyavee.

2
Epesiisaayani reera kuavai

1 Gioonna kiaapu vaa ausa hanigia kiada yoosinna Epesiisa ivaki
Anutuuqaara nuunairaiyani yanaivaa fafaara raa kiee iyara haitatuura
aangeraivaa mmianee. Aa kua aavaa raanee. Na vaidiivo aakiapuaa
yaaku saivai sainaidiri taarama ni yaaku yaadudaivaki utu kiee vaina tooba
hokobaiyauvaa yaaku saivai sainaidiri taaravaitana vuutaivakidiri nuaina
variee na aa kua aavaa ngii giaa ngiiminaravee. 2Ngiammoori iikiaiyauvaa
vaa na tee rikiauvai. Ngia mmamma mmuyai mmutu rikiada mmoori
varada mmuaararaivaa teeda rikiadaata ngia yaagueeqama yoketaama
varida mmoori iikiaavai. Ngia hama vaidi maisaiyara yoketaakiaavai.
Vaidi vooya ngiariiyara ta aposorooyavee kiaa kiada hama aposorooya
mmooriiyauvaa iikiaani ngia iya kuaiyauvaa rikiada iya mmooriiyauvaa
teeda rikiaavo iya kiaa kuaiyauvo unnakuayauvai kiaavai. 3 Vaa na tee
rikiauvai. Ngia niiyara yaagueeqakiaivaara vaidiiyammoorimaisaivaa ngii
miaani teeda rikiadaata mmannammanna yaagueeqama varida hama ni
nnutuuvaa pikiaavai.

4Ngia itaama yoketaama iikiaaniaata aa kua aavaara na ngiiiyara hama
ni yoketainoo. Ngia tauraa niiyara pinaama mmuduuya ruaivaa vaa ngia
pikiada aanna nnaagiai ngia kiisama niiyara mmuduuya ruaanoo. 5 Ngia
tauraa variaa aataruuvaara yaata utuatee. Vaa ngia ivaa pikiada haruru-
aanoo. Ngiingiimminnamminnaamaisaiyauvaapikiadahanigiadavaangia
tauraa iikiaivaa kava iikiatee. Mo fai ngia hama ngii mminnamminnaa
maisaiyauvaa pikikiai fai na ngiiisi ngiee ngiiisi vai toobaivaa vara kiee ra-
suuma kiaanaravaivee. 6Vo kua voovaara na ngiiiyara ni yoketainoo. Vaidi
Nikoraasaa nnaagiai nuairaiya mmooriivaara pinaama ngii nnannatainoo.
Neeta ivaara pinaama ni nannatainoo.

7Gioonnakiaapuarinaimarikiai voovoonoMmannasaYoketaivovaaausa
hanigiaiya kiaammii kuaivaa kii arinaima rikiaivee. Fai yapooma Sataango
ngii iinno teenai ngia yaataraiya fai na tinai ngia yatari iiraivaa nneeda
tupatupaa variaaravai. Ii yatari ivo Anutuuqaa yoosinnaivaki diivai.

Sumuraanaayani reera kuavai
8 Gioonna kiaapu vaa ausa hanigia kiada yoosinna Sumuraana ivaki

Anutuuqaara nuunairaiyani yanaivaa fafaara raa kiee iyara haitatuura
aangeraivaa mmianee. Aa kua aavaa raanee. Na tauraa variee nnaagiai
varinaraivo vaa na putuee kava diitaivoono aa kua aavaa ngii giaa ngii
minaravee. 9 Vaa na tee rikiauvai. Kaayau mmuaararaivo ngiiisi vaikio
hamangiimminnaataikiaingiakuminayavariaanoo. ItaamavaikiootaAnu-
tuuqaa yaagueeqaivo ngii suvuaikiai hamangia kutaa kuminaya variaanoo.
Vaa na tee rikiauvai. Gioonna kiaapu Yutayaa vooya ngiariiyara kiaanoo:
Ta Yutayaa tuanaayavee, kiaa ngiiiyara maisa kua kiaavai. Iya unnakua
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kiaa ngiariiyara kiaanoo: Ta Yutayaa tuanaayavee, kiaa iya Sataangaa
gioonna kiaapuyavee. 10Mmuaararaivo kiisa suai ngiiisi nninaraivaara sa
aatuukiatee. Rikiaatee. Ngiiikidiri vooya fai Sataango ngii iinno taanaree
kiaa iinai vaidi vooya oovi nnauvaki ngii yapa kikio fai mmuaararaivo
yaakuuvaitana suai ngiiisi vainaravai. Sa ni pikieeraida mmannammanna
niiyara yaagueeqaidada ngii putira suaivaki fai ngia homo yaagueeqama
varikiai na irisai tupatupaa variraivaa ngii minaravai.

11 Gioonna kiaapu arinaima rikiai voovoono Mmannasa Yoketaivo vaa
ausa hanigiaiya kiaa mmii kuaivaa kii arinaima rikiaivee. Fai yapooma Sa-
taangongii iinno teenaingia yaataraiyakavaputira suaivaki hamamaisama
variaaravaivee.

Perekamaamaayani reera kuavai
12 Gioonna kiaapu vaa ausa hanigia kiada yoosinna Perekamaama ivaki

Anutuuqaara nuunairaiyani yanaivaa fafaara raa kiee iyara haitatuura
aangeraivaa mmianee. Aa kua aavaa raanee. Na paipaivaa saivai saivai
avaikaraivo niisi vaivoono aa kua aavaa ngii giaa ngii minaravee. 13 Ngia
hara kiada variaa yoosinnaivaa vaa na tauvai. Sataangoota ivaki kieetavai
variivaatama vaa na tauvai. Ivo varikiainnaata hama ngia ni nnutuu-
vaa pikieeraida puaisakama utuaanoo. Vaidi voovai nnutuuvo Adipaava
hama ni pikieera nimmayaayaivaa yaagueeqama kioo kiaammuuvaa vaidi
vooya inna vitada ngii yoosinnaivaki Sataangootama varuuvaki ruputu
kiooduuputiravai. Ruputukiooduuputuusuaivakingianiiyarakutaavaivee
kiaa kuaivaa hama pikieeravai. Mmannammanna ngia yaagueeqama ku-
taavaivee tida nnaasu variravai.

14 Ngia itaama yoketaama uuduaata aa kiisa kua aayauvaara na ngii-
iyara hama ni yoketainoo. Gioonna kiaapu vooya ngii tasipama variaiya
nnaaruaa vaidi voovai nnutuuvo Biriaamo tuu kuaiyauvaa rikiada iiki-
aavai. Nnaaru ivo ari vo vaidi voovai nnutuuvo Barakaanna gioonna ki-
aapuuya mminnamminnaa maisaiyauvaa iida varaateera aataruuvaa kiaa
mmioo vitauduu ivoono Isarairaa gioonna kiaapuuya vitauduu iiravai. Iya
yeenna fayaiyauvaa unnakua anutuuyauvaa mmuuyauvaa nneeda sabi
heera aataruuvaa iida kumimakama variateeraivaara iya vitauduu iiravai.
15Mmuaikaraama ngiiikidiri variaa vooya Nikoraasaa nnaagiai nuairaiya
kua maisaiyauvaa rikiada iikiaavai. 16 Ivaaraida hanigiada ngiingii mmin-
namminnaamaisaiyauvaapikiaatee. Mo faingiahamapikieeramakikiai fai
na kiisa suai ngiiisi ngiee gioonna kiaapu maisama variaiyaatama rapinar-
avai. Paipa avaikaraivo ni avaivakidiri tiivaadiri na iyaatama rapinaravai.

17 Gioonna kiaapu arinaima rikiai voovoono Mmannasa Yoketaivo vaa
ausa hanigiaiya kiaa mmii kuaivaa kii arinaima rikiaivee. Fai yapooma
Sataango ngii iinno teenai ngia yaataraiya fai na ngiau aapu hataumaki
vai yeennaivaa nnutuuvo menaivaa ngii minaravai. Ngii miee sikau poo-
saivau nnutu karaasa fafaarama kiaiyauvaatama mmuaavai mmuaavai
ngii minaravai. Ii nnutu karaasa iyauvaa hama mmuakiaaya rikiaaravai.
Mmuaavai mmuaavai sikau vareera nakaaraivo ariinoo nnaasu fai rikiaa-
naravai.

Tuaatairaayani reera kuavai
18 Gioonna kiaapu vaa ausa hanigia kiada yoosinna Tuaataira ivaki

Anutuuqaara nuunairaiyani yanaivaa fafaara raa kiee iyara haitatuura
aangeraivaa mmianee. Aa kua aavaa raanee. Na Anutuuqaa Mmaapuu-
voono aa kua aavaa ngii giaa ngiiminaravee. Ni avuuvaitana ikia hauruuvo
taivaa roosiima taivai. Kapaaqa gooraivaudiri mmeekiaivo taivaa roosiima
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ni yukuuvaitanaudiri mmeekiaivo taivai. 19 Ngia mmoori iikiaiyauvaa
vaa na tee rikiauvai. Ngia niiyara mmuduuya rida niiyara kutaavaivee
tida ni mmooriivaa iida mmuaararaivaa teeda rikiadaata ngia mmannam-
mannayaagueeqamayoketaamavaridammoori iikiaavai. Ngia tauraa kiisa
mmooriivaa iiravai. Aanna makee ngia pinaa mmooriivaa iikiaivaa vaa na
tee rikiaunoo.

20 Ngia itaama yoketaama iikiaaniaata aa kua aavaara na ngiiiyara
hama ni yoketainoo. Gioonnaivaa nnutuuvo Yesapereeva ariiyara tinoo:
Na Anutuuqaa kuaivaa ngii giaa ngii miraivovee, tiivaa ngia hama inna
ooqoo kiaavai. Ivo koonnama ni kuaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmioo
sabi heera aataruuvaa iya vitainno unnakua anutuuyauvaa mmira yeenna
fayaiyauvaa nneera aataruuvaatama iya vitaikiai iikiaavai. 21 Ivo arimmin-
namminnaa maisaiyauvaa pikiaiveera na hokoba suai innara faannaina
variee tauko hama ivo ari sabi heera aataruuvaa inna pikiaataivai. Inna
iikiataivai. 22 Ivaara na innaatama inna tasipama varida sabi mmuara
heeraiyaatama nniitareeraivaa mminai fai iya kaayau mmamma nniita-
reeraiyauvaa varaaravai. Iya inna tasipama mmoori maisaiyauvaa iiki-
aiyauvaara hama yaata utida pikieerama kikiai fai na kaayau mmamma
nniitareeraiyauvaa iya mminaravai. 23 Iya mmi kiee inna nnaakaraiya
ruputinai putuaaravai. Fai na itainai mmuakiaa gioonna kiaapuuya vaa
ausa hanigiada Anutuuqaara nuunairaiya arinaima teeda rikiada kiaara:
Vaa ivo gioonna kiaapuuya yaata utira kuaivaata iya iikiataira aataruu-
vaatama arinaima rikiaavaivee, kiaaravai. Fai ngia mmatayaa iikiaiyauvaa
irisaiyauvaammuaavai mmuaavai na safuuma ngii minaravai.

24 Itaama vaikiai rikiada ngia Tuaataira variaa vooya ii maisa aataru iya
iikiaa kua ivaa hama ngia rikiada iikiaavai. Iya kiaanoo: Ta Sataangaa kua
maisa hataumaki vaivaa rikiaunnanoo, kiaani hama ngia rikiaavai. Ngia
itaama hama rikiaiya na ngii kiaunoo: Na hama vo mmuaararai voovai
ngiiiyaa yapaanaravaivee, kiaunoo. 25 Mmoori yoketaivo ngiiisi vaivaa
puaisakama utuatee. Puaisa utida varikiakiai tee fai na tiinaravai.

26 Fai yapooma Sataango ngii iinno teenai ngia yaataraiya na ngii miau
mmooriivaa iidada na tiinara suaivaki mmannammanna iikiakiai gioonna
kiaapu mmatayaiyara dira yaagueeqaivaa fai na ngii minaravai. 27 Ni
Napoova iyara dira yaagueeqaivaa ni muuvaa fai na ngii minaravai. Ngii
minai fai ngia yaagueeqa aina yauvaadiri utida iyara diaaravai. Dida vaida
kuu yavaivaa rummua mumunu utiraivaa roosiima iya ruputuaaravai.
28Fai na patairaara aakiapuaivaatama ngii minaravai.

29 Gioonna kiaapu arinaima rikiai voovoono Mmannasa Yoketaivo vaa
ausa hanigiaiya kiaammii kuaivaa kii arinaima rikiaivee.

3
Saratiisaayani reera kuavai

1 Gioonna kiaapu vaa ausa hanigia kiada yoosinna Saratiisa ivaki
Anutuuqaara nuunairaiyani yanaivaa fafaara raa kiee iyara haitatuura
aangeraivaa mmianee. Aa kua aavaa raanee. Anutuuqaa Mmannasa
Yoketaivo ari yaagueeqaivo yaaku saivai sainaidiri taaravaitana vaivaa
na utuee aakiapuaa yaaku saivai sainaidiri taaravaitana utuauvoono na
aa kua aavaa ngii giaa ngii minaravee. Ngia mmoori iikiaiyauvaa vaa
na tee rikiauvai. Vaidi vooya ngiiiyara kiaanoo: Iya yaagueeqama hara
kiada variaanoo, kiaani teeda ngia vaidi putiraiya roosiima variaavai. 2Ni
Anutuuqaa avuuvau na taukai ngia iikiaa mmooriiyauvaa hama ngia iima
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safuuma taikaavai. Ivaara diitada avu teeda vaida mmoori yoketaivo homo
ngiiisi vaiyauvaa yaagueeqama iikiatee. Hama iiraida pikikio mmooriivo
ngiiisi vaiyauvo fai taikaanaravai. 3 Vaidiiya ni mmayaayaivaa ngii giaa
ngiimuduu ngia rikiada puaisa utuuvaa keenaa yaata utida rikiada iikiatee.
Iida ngiingiimminnamminnaamaisaiyauvaa pikiada hanigiada yoketaama
variatee. Mo fai ngiahamadiitadaavu teedavairaidavarikiai vaidimmuara
vareeraivo akiairaama virayaama fai na ngiiisi vinai ngia hama na kuanara
suaivaa taaravai.

4 Itaama vaikiai ngia Saratiisaiya ngiiikidiri variaa kiisa vookiatatanoono
hama iya ngiari buruqaiyauvaa kainaama ruaavai. Iya yoketaama vari-
aivaara fai iya buruqa poosaiyauvaa rau kiada ni tasipama nookiaaravai.
5 Fai yapooma Sataango ngii iinno teenai ngia yaataraiya fai ngia iya roosi-
ima buruqa poosaiyauvaa rammuaaravai. Vaa ngii nnutuuyauvo varira
yanaivo vaivau vaiyauvaa hama na ruganai fai ngia tupatupaa variaara-
vai. Ni Napoonna avuuvaunnaata ari aangeraiya avuuyauvunuaatama na
kooyaa iyara tinara: Inna ni nnaagiai nuairaiyavee, tinaravai.

6Gioonnakiaapuarinaimarikiai voovoonoMmannasaYoketaivovaaausa
hanigiaiya kiaammii kuaivaa kii arinaima rikiaivee.

Piratareepiaayani reera kuavai
7 Gioonna kiaapu vaa ausa hanigia kiada yoosinna Piratareepia ivaki

Anutuuqaara nuunairaiyani yanaivaa fafaara raa kiee iyara haitatuura
aangeraivaa mmianee. Aa kua aavaa raanee. Na ari vookaraama yoketaa
tuanaavai variee kua kutaivaa kiauvoono aa kua aavaa ngii giaa ngii mi-
naravee. Na Davuitiinna yoosinna karaasa ngiau aapu vaivaa kiivaa utuee
sipuuvaa fai na hatuaa kino hama gioonna kiaapu voovoono yopeema sipu-
uvaa rainaravai. Fai na sipuuvaa rau kino hama voovoono yopeema hatu-
aanaravai. 8Ngia mmoori iikiaiyauvaa vaa na tee rikiauvai. Ngia kiisama
yaagueeqama variaivaa vaa na tauvai. Ngia itaama varidaata ni kuaivaa
rikiada iida hama ni nnutuuvaa pikiaavai. Taatee. Vaa na ngiiini sipuuvaa
hatuaa kiauvai. Hama gioonna kiaapu voovoono yopeema ii sipu ivaa
rainaravai. 9 Rikiaatee. Sataangaa gioonna kiaapuuyaano unnakua kiaa
ngiariiyara kiaanoo: Ta Yutayaa tuanaayavee, kiaiya unnakuavai kiaavai.
Fai na iya tinai iya numa ngii yuku oyaiyauvaki toorivu yau harada varida
na ngiiiyara mmuduuya ruauvaara fai iya arinaima rikiada ivaara kooyaa
kiaaravai. 10 Fai iinno taanaraivo gioonna kiaapu mmuakiaa mmatavau
variaiyasi nnino iyasi pinaa mmuaararaivo vainaravai. Mmuaararaivaa
teeda rikiadaata mmannammanna yaagueeqama variateera kiau kuaivaa
vaa ngia rikiada yaagueeqama variaivaara fai ii mmuaararai ivo ngiiisi
nninai rikiee na iinai fai ngia aikiooma yoketaama variaaravai. Fai na ngii
vitee yoketaivau yapanai yoketaama variaaravai.

11 Fai na kiisa suai ngiiisi kuanaravai. Gioonna kiaapu voovoono ngia
mmatayaammoori varaa irisai yoketaivaa sa ngiiisidiri ravisiaiveeraivaara
ngiiisi vai mmooriiyauvaa puaisa utida iikiatee. 12 Fai yapooma Sataango
ngii iinno teenai ngia yaataraiya fai na ni Anutuuqaa nuunaira nnau
pinaivaki tuunna roosiima ngii yapa kinai ngia hama ivaki pikiaaravai.
Fai ivaki tupatupaa variaaravai. Fai na ni Anutuuqaa nnutuuvaatama
inna yoosinnaivaa nnutuuvaatama ngiiiyaa fafaarama kiee niiniyavee,
tinaravai. Ii yoosinna ivaa nnutuuvo Yerusareema karaasavai fai ngiau
aapu ni Anutuuqaasidiri tiinaravai. Ni nnutu karaasaivaatama na giiiyaa
fafaarainaravai.
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13 Gioonna kiaapu arinaima rikiai voovoono Mmannasa Yoketaivo vaa
ausa hanigiaiya kiaammii kuaivaa kii arinaima rikiaivee.

Rautikiaayani reera kuavai
14 Gioonna kiaapu vaa ausa hanigia kiada yoosinna Rautikiaa

ivaki Anutuuqaara nuunairaiyani yanaivaa fafaara raa kiee iyara
haitatuura aangeraivaa mmianee. Aa kua aavaa raanee. Na kua
kutaivaa nakaaraivoono hama na gioonna kiaapuuya pikieeraina na
Anutuuqaa kuaivaa safuuma iya kiaa mmiauvai. Anutuuqo mmuakiaa
mminnamminnaavai iiraivaa oyaivoono na aa kua aavaa ngii giaa ngii
minaravee. 15 Ngia mmoori iikiaiyauvaa vaa na tee rikiauvai. Ngia
hama mmuaa yaatavai utida adaivaa roosiima ni ngieera variaavai.
Ngia hama mmuaa yaatavai utida pinaama totookaivaa roosiima ni vaini
variaavai. Ngia mmuaa yaatavai utida adaivaa roosiima variaatiri. Ni
yoketaitirivee. Ngia mmuaa yaatavai utida pinaama totookaivaa roosiima
variaatiri. Ni yoketaitirivee. 16 Hama ngia itaama variaanoo. Ngia irisoo
tammaayaa variaiya roosiima varida taara yaata utida varida kiisama
totookaivaa roosiima variaivaara na ni avaivakidiri nnoori subikiekieevaa
visirayaama na ngii ooqoo tiee ngii visi pikiaanara iikiaunoo. 17 Ngia
kiaanoo: Ta kaayau sikauyauvoota mmuakiaa mminnaiyauvootama
tiisi vainoo. Ta aanii mminnaavaara buaakiaarannee? kiaavai. Ngia
itaa kua kiaa kiadaata ngia yoonoosupuaaya variaivaara hama ngia
arinaima rikiaanoo. Ngia kati vaidiya variaani vooya ngiiiyara boo
tiraivaara hama ngia arinaima rikiaanoo. Ngia mmanna haipuya varida
taguaada varida avu huruutaya variaivaara hama ngia arinaima rikiaanoo.
18 Ivaaraina na niisi vai kuaivaa ngii giaa ngii minaravee. Ngia vaidi
nnoonnaya variateeraivaara sikau goora yoketaa tuanaiyauvaa niisidiri
yookaama kiada varaatee. Ngia maisama taguaada variraivaa hauma
kiaateeraivaara niisidiri buruqa poosaiyauvaa yookaama kiada vara rau
kiada varikio fai hama ngii mmamma maisainaravai. Ngii avuuyauvaa
tuqinnama taateeraivaara niisidiri marasiinaivaa yookaama kiada ngiingii
avuuyauvunu siikakiaaraivaara varaatee.

19 Mmuakiaa gioonna kiaapu na mmuduuya ruauyaata na kuaivaa
yaagueeqama tiee iya safu safuuma variateeraivaara mmamma
mmuaararaivaa iya mmiauvai. Ivaara mmuaa kuavai rikiada nnikiaraida
ngiingii mminnamminnaa maisaiyauvaa pikiada hanigiada yoketaama
variatee. 20Rikiaatee. Na sipuuvaa vainiivau diee vaina ivau ruaunoo. Mo
fai gioonna kiaapu voovoono ni avaivaa rikioo sipuuvaa hatuaa kinai fai na
innasi viee inna tasipama yeenna nneeno ivo ni tasipama yeenna nneenai
ta mmuaavau yoketaama variaaravai.

21 Fai yapooma Sataango ngii iinno teenai ngia yaataraiya na tinai na
kieetavai variau mmaataivau ngia ni tasipama variaaravai. Na iinno teera
aataruuvaa yaatara kiee ni Napoova kieetavai varii mmaataivau na inna
tasipama variauneema fai ngia variaaravaivee.

22 Gioonna kiaapu arinaima rikiai voovoono Mmannasa Yoketaivo vaa
ausa hanigiaiya kiaammii kuaivaa kii arinaima rikiaivee.
Tooba hokobaiyauvaa vuutaivaki duu vaidiivaa roosuuvoono niita itaa

kua tiravai.

4
Ngiau aapu varuuya ngiari ausa
mmuduuyaiyauvaa Anutuuqaammiravai
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1 Ivo itaa kua kiaa taika kiooduu rikiee na taaduu ngiau aapu sipuuvo hat-
uaa roo vuduunooma roosuu avaivo vaa tauraa niita kua tuduu rikiaivoono
kava niita kua tioo tunoo: Pikiee aapi ngianee. Nninai tee nnaagiai vainara
aataruuyauvaa fai na i vitainaravaivee, 2 tuduu tuu saivaata Mmannasaivo
ni tasipooduu rikiee na taaduu ngiau aapu kieeta varira mmaata voovai ni
toovauduu toovaidi voovoono ivauvariravai. 3Varuduu too innaoori nniki-
ivakidiri kaayaummeekiaivo sikauyoketaakookeekuauvaitanannutuuvai-
tana yasipaa koniriaana roosiima teeravai. Tooduu ivo varira mmaataivaa
furainaivo yanaadoo kuau sikauvaa nnutuuvo emeraara roosiima ututu-
uma kieeravai. 4 Ututuuma kiooduu mmaataiyauvo vo vaidivai taika kioo
vo vaidivai yaaku saivakidiri taarama taarama ivo varira mmaataivaa utu-
tuuma kiooduu mmaataiyauvo vauneema vaidi yokovaiyaatama iyauvunu
variravai. Iya buruqaiyauvo poosauduu vaidi kieetaiya tommeeka sikau
gooraivaadiri iima kiooyauvo iya kieetaiyauvunu vairavai. 5 Ii kieeta varira
mmaata ivakidiri saneetuuvoutuduungiaarunnaivoakua tuduuari voakua
vo akuaiyauvo tiravai. Tuduu tooba hauru tooyauvo yaaku saivai kara-
saidiri taaravaitana kieeta varira mmaataivaa vunniivau teeravai. Iyauvo
inna Anutuuqaa Mmannasaivo ari yaagueeqaivo yaaku saivai sainaidiri
taaravaitana vauvo teeravai. 6Tooduu kieeta varirammaataivaa vunniivau
arivoo karau mminnaa voovai nnoori haruunga pinaivaa roosiima mman-
nammannaanaruuravai.
Itaama uuduu kieeta varira mmaataivaa kuai mmookai sainai sainai

fayai roosuu ari vookarau taarama taaramadoono dida vairavai. Ii fayai
roosuu iyauvo korokorooma rada nuauduu iya kuai mmookaiyauvunu
kaayau avuuyauvo vairavai. 7 Tauraivoono fai raiyoonaivaa roosiima dioo
vauduu inna inanoovo puara burimakau ooravai roosiima dioo vauduu
raammiivaa viri nnikiivo vaidi viri nniki roosiiravai vauduu nnaagiai tu-
anaivo ngiaamma tuauvo mainnimainniima roo vuuvaa roosiima dira-
vai. 8 Mmuaavai mmuaavai iya haayaiyauvo yaaku saivai karasaidiri
mmuaavai vairavai. Iya mmamma mmuakiaavai mmemmaiyauvakiaata
veraiyauvunuaatama kaayau avuuyauvo vairavai. Ii fayai roosuu iyauvo
hama pikieeraida ikiannagisanna heenagieena mmannammanna kuaru
tida tunoo:

Udaanga Anutuuqommuakiaamminnaayauvai
yaataroo diraivo
yoketayoketaa tuanaa ari vookaraivovee.
Ivo tauraa varioo aannamakee varioo
nnaagiai varinaravaivee.

Iya itaa kua kuaruuvaa tiravai. 9 Ivo kieeta varirammaataivau variivoono
fai tupatupaa varinaravai. Innara fayai roosuu ari vookarau taarama
taaramadoono kuaru tida variravai. Iya inna oyai ari vookarauvaara kuaru
tida inna nnutuuvo ngiau aapu vauvaara kuaru tida yoketaavaivee tiravai.
10 Iya itaama kuaru tida varuu suaivaki yokovaiya vo vaidivai taika kioo vo
vaidivai yaaku saivakidiri taarama taarama kieeta varirammaataivau vari-
ivaa yuku oyaivaki vida varada vaida ivo tupatupaa varinaraivaara ngiari
ausa mmuduuyaiyauvaa inna mmiravai. Mmi kiada ngiari tommeekaiyau-
vaa rabara kiada inna mmaataivaa vunnigiataa mmataivau kagaari kiada
tunoo:

11Ti Udaanga Anutuuqovee.
E nnaasu yoketaama varianna tuanaakuavee.
Ivaara vaidiiya i oyai ari vookaraivaara
yoketaavee kiaa kiada
i nnutuuvaa ngiau aapu yapa kiada
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i yaagueeqaivo vaivaara yoketaavaivee kiaavai.
Ammuakiaamminnaayauvai iiraikuavee.
I iikiataivaugiataama a iikiannamminnaiyauvo
vaikiai variaavaivee.
Ivaara ta aiyara kua yoketaivaa kiaunnanoo.

Iya itaa kua kuaruuvaa tiravai.

5
Puara Sipisiipa Nnaakaraivo yanaivaa radudeeravai

1 Na taaduu kieeta varira mmaataivau varuuvoono ari yaaku yaadu-
daivaadiri yanaa hovekama kioovaa utu kioo vairavai. Ii yanaa ivaa aaki-
aivakiaata mmaanaivaunnaatama fafaaraivo vauduu ivaa rabanikeevoora
manu yaaku saivai karasaidiri taarama ivau vairavai. 2Vauduu tee na riki-
aaduu aangeraa yaagueeqauvoono pinaama aayanna roo tunoo: Dee vaidi-
voono yoketaa tuanaavai variivaara aikiooma manuuyauvaa utu rabanika
kioo yanaivaa raduda kioo yaarinarannee? 3 tuduu rikioo hama yopeema
ngiau aapu varuu vaidi voovoono ivaa raduda kioo taataama uuduu hama
yopeema mmatayaa varuu voovootama ivaa raduda kioo taataama uuduu
mmata mmemmaivaki varuuyakidiri hama yopeema voovoota iikiataama
variravai. 4Hama vaidi voovoono yoketaa tuanaavai varioo aikiooma ivaa
raduda kioo toovaara na pinaama rateeravai. 5 Ratee variaaduu vaidi
yokovaa voovoono ni tunoo: Sa rataanee. Taanee. Yutaanna oyaivakidiri
fai raiyoonaivaa roosuu vaidiivo diiteeravai. Ivo Davuitiinna oyaivakidiri
diitoovoonovaayaagueeqainnoyaatareeravoonora tuoomanuyaakusaivai
karasaidiri taarama vaiyauvaa fai aikiooma utu rabanika kioo yanaivaa
radudaanaravaivee, tiravai.

6Tuduurikieena taaduukieetavarirammaataivovauduu fayai roosuuari
vookarau taarama taaramada ivaa ututuuma duduu iya tammaivaki Puara
Sipisiipa Nnaakaraivo dioo vauduu yokovaiya iya ututuuma kiada varira-
vai. Na taaduu Puara Sipisiipa Nnaakaraivaa ruputu kiooduu putuuvaa
roosuuvo ivau dioo vauduu inna kieeta tinniivakidiri aaruuyauvo yaaku
saivai karasaidiri taarama vauduu inna avuuyauvo yaaku saivai sainaidiri
taarama vairavai. Inna avuuyauvo inna Anutuuqaa Mmannasaivo ari
yaagueeqaivo yaaku saivai sainaidiri taaravaitana vairavai. Vauyauvaa
Anutuuqo iyauvaa titooduu mmuakiaa mmatavau nuairavai. 7 Puara Sip-
isiipa Nnaakaraivo oro kieeta varira mmaataivau variivaa yaaku yaadu-
daivakidiri yanaa hovekama kioovaa vareeravai. 8 Varooduu teeda fayai
roosuu ari vookarau taarama taaramadootama vaidi yokovaiya vo vaidivai
taika kioo vo vaidivai yaaku saivakidiri taarama taaramadootama vida
varada inna yuku oyaivaki vairavai. Iyammuaavaimmuaavai kitaa roosuu
mminnaiyauvaa utida kuu yavaa gooraivaadiri iima kiooyauvaa utiravai.
Iya kuu yavaa aakiaiyauvaki yatari ranaivaa hudooduu suuda yoketaa
vuuvaa yapa kiooyauvo Anutuuqaa gioonna kiaapuuya yaaku vareeraivaa
roosiiravai. 9 Iya diitada dida vaida karaasa kuaru voovai tida tunoo:

Vaidiiya i ruputu kioovaara
a nnaasu yoketaavai variannaikuaano
fai aikiooma yanaa hovekama kioovaa varee
manuuyauvaa rabanika kiaanaravai.
Vaidiiya i ruputuduu i kiauvo tusoovaadiri
a gioonna kiaapuuya yookaama kiee
Anutuuqaani iya viteeravai.
A vo oyai vo oyaivakidiriaata
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vo kua vo kua kiaivakidiriaatama
vommamma vommammaivakidiriaata
vommata vommataivakidiriaatama
gioonna kiaapuuya Anutuuqaani viteeravai.

10Vaa a iya vitee kiaannani
iya kati Anutuuqaara puara hudeeraiya roosiima
innammoori varada kieetaya variaanoo.
Fai iya mmatayaa variaiyara diaaravaivee.

11 Iya itaa kua kuaruuvaa tuduu na kava tee kuaru akuaivaa rikiaaduu
aangeraa kaayakaayau ari vookarauya hama yopeema vaidiiya yaaru-
atauya kuaru tida varida kieeta varira mmaataivaatama fayai roosuu ari
vookarau taarama taaramaatama vaidi yokovaiyaatama ututuuma kiada
12dida vaida pinaama kuaru tida tunoo:

Puara Sipisiipa Nnaakaraivaa
vaidiiya ruputu kioovoono
yoketaa tuanaavai variivaara
aikiooma gioonna kiaapuuyara dioo vainno
aikioomamminnaa yoketaiyauvaa varoo
aikiooma tinni yoketaivaa varaikio
yaagueeqaivo innaki vaivai.
Aikiooma gioonna kiaapuuya
inna nnutuuvaa ngiau aapu yapa kiada
inna oyai ari vookaraivaara yoketaavee tida
innara kua yoketaivaa kiaavaivee.

13 Iya itaa kua kuaruuvaa kiaa taika kiooduu na rikiaaduu mmuakiaa
ngiau aapu varuuyaata mmatayaa varuuyaatama mmata mmemmaivaki
varuuyaata nnooriki varuuyaatama kuaru tida tunoo:

Kieeta varira mmaataivau variraivaaraata
Puara Sipisiipa Nnaakaraivaaraatama
ta kua yoketaivaa tupatupaa kiaaravee.
Ivaitana nnutuuvaitana nnaasu
ta tupatupaa ngiau aapu yapaaravee.
Ivaitana oyai ari vookaraivaitanaata
ivaitana yaagueeqaivaitanaatama
tupatupaa vakiaivee.

14 Iya itaa kua kuaruuvaa kiaa taika kiooduu fayai roosuu ari vookarau
taarama taaramadoono iya sai tunoo: Kua kutaavee, tuduu rikiada yoko-
vaiya ivaitana yuku oyaivaitanaki vida varada vaida ngiari ausa mmudu-
uyaiyauvaa ivaitanammiravai.

6
Puara Sipisiipa Nnaakaraivoonomanuuyauvaa
utu rabanika kieeravai

1Yanaa hovekama kioovaumanu yaaku saivai sainaidiri taarama vauduu
na taaduu Puara Sipisiipa Nnaakaraivoono manu tauraanaivaa utu ra-
banika kieeravai. Utu rabanika kiooduu tee na rikiaaduu fayai roosuu
ari vookarau voovoono ngiaarunnaa akuaivaa roosiima tunoo: Ngianee,
2 tuduu rikiee na taaduu puara hoosa eekaraivo nniravai. Nnuduu too
innammookaivau varuu vaidiivo suru yau suruuvaa utu kioo vauduu vaidi-
iya yaatareera vaidiivaa tommeekaivaa vara inna kieetaivau apu kiooduu
vairavai. Vauduu too ivo ari nnammutuaa vooya yaatara kioo vioo mman-
nammanna vooyaatama yaataraanara viravai.
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3 Puara Sipisiipa Nnaakaraivo manu inanoovaa utu rabanika kiooduu
tee na rikiaaduu fayai roosuu ari vookarau inanoovoono tunoo: Ngia-
nee, 4 tuduu rikioo puara hoosa kookeevo nniravai. Nnuduu too inna
mmookaivau varuu vaidiivo mmatayaa variraiya yoketaama variraivaa
rugeera yaagueeqaivaa vareeravai. Fai ivo tinai rikiada vaidiiya ausa nu-
ufaivaa pikiada ngiari ruputu ngiari ruputuudada putuaara yaagueeqaivaa
vareeravai. Varoo paipa avaikarauvaa varoo utu kioo vairavai.

5 Puara Sipisiipa Nnaakaraivo manu tammaivaa utu rabanika kiooduu
tee na taaduu fayai roosuu ari vookarau tammaivoono tunoo: Ngianee,
tuduu rikiee na taaduu puara hoosa upisiivo nniravai. Nnuduu too inna
mmookaivau varuu vaidiivo mmuaararairaivaa hiri kioo too rikieera ki-
ikoovaa utu kioo vairavai. 6 Utu kioo vauduu na rikiaaduu fayai roosuu
ari vookarau taarama taaramada tammaivakidiri aarareera suaivaara
vaidi kua roosiima tioo tunoo: Yeennaivaa nnutuuvo vuiitaivo mmuaa-
neetu mmuaararaivaara mmuaa suaivai mmoori varaivaa irisai sikauyau-
vaa ivaara yapaatee. Vo yeennavai nnutuuvo baariivo taaravoomaneetu
mmuaararaivaara kava mmuaa suaivai mmoori varaivaa irisai sikauyau-
vaa ivaara yapaatee. Mmoori aakiaivaki yatariivaa nnutuuvo oriipaiyau-
vaata vuainaiyauvaatama sa tuayanna ruatee. Kuaivo tuoo itaa kua tiravai.

7 Puara Sipisiipa Nnaakaraivoono manu eera taammaivaa utu rabanika
kiooduu tee na rikiaaduu fayai roosuu ari vookarau eera tammaivoono
tunoo: Ngianee, 8 tuduu rikiee na taaduu puara hoosa poosa kuauvo nnira-
vai. Nnuduu too inna mmookaivau varuu vaidiivaa nnutuuvo Putira Vaidi-
vai variravai. Puara hoosa voovau varuu vaidiivaa nnutuuvo Hairiiso inna
nnaagiaivau nniravai. Fai yapooma mmuakiaa gioonna kiaapu mmatayaa
variaiya taarama taarama mmatanaa rukaakama kiada voovau voovau
variaaravai. Ivaitana mmuaa mmatanaavai ruputuaara yaagueeqaivaa
vareeravai. Fai ivaitana ivaki variaiya tikiai vooya rapidada putikiai vooya
yeenna raida putikiai vooya nniitareeda putikiai fai mmararaiyaano vooya
gutikiai putuaaravai.

9 Puara Sipisiipa Nnaakaraivo manu eeraivaa utu rabanika kiooduu tee
na taaduu yeena tapi voovai kiisama ngiaunnannuma iima kioovaammem-
maivaki gioonna kiaapu nnaaru ruputu kiooduu putuuya mmagiaiya vari-
ravai. Ii gioonna kiaapu iya Anutuuqaa mmayaayaivaa kiaa kookieema
kiadahamapikieeramakiada innammooriivaammannammanna yaaguee-
qama uuvaara vaidi vooya iya ruputuduu putiravai. 10 Iya mmagiaiyaano
pinaama aayanna tida tunoo: UdaangaAnutuuqo, yaagueeqaivo iisi nnaasu
vaikiai a yoketaa tuanaakua nnaasu variee kua kutaivaa kiannaikua daira
suai fai mmatayaa varuuya ti ruputuuyaki kua pinaivaa yapa kiee ti kiauvo
tusoovaara irisai maisaivaa iya mminarannee? 11 tuduu rikioo Anutuuqo
buruqa poosaiyauvaa iya mmioo tunoo: Kiisama ngia ivau tirooma varia-
tee. Ngii seena homo mmatayaa varida ngii roosiima mmoori vareeraiya
vaidiiya ngii ruputuneema fai iya ruputikiai na iya yaaruee teeno aikiooma
vainai tee fai na irisai maisaivaa ngii ruputuuyamminaravaivee, tiravai.

12 Tuduu rikiee na tee vakiaaduu Puara Sipisiipa Nnaakaraivo manu
karasai diaivaa utu rabanika kieeravai. Rabanika kiooduu too mmataa
kuaru pinaa ari vookarauvo utuduu suaivo buruqa maisa upisi kuauvaa
roosiima hanigioo heeneeruvai vauduu kuraagaivo mokosamauvo kiau
roosiinno kookeevai vairavai. 13 Vauduu too aakiapuaiyauvo ngiau aapuu-
vakidiri tasukua rada mmataki tiida viravai. Nnaammuaya iira piguuyau-
vaa yuunna pinaivo utikiai tasukua rada tiida virayaama aakiapuaiyauvo
tasukua rada tiida viravai. 14 Vuduu yanaivaa hovekakiaaneema ngiauvo
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hovekainno vioo kieeravai. Vioo kiooduu mmuakiaa taapiiyauvootama
mmuakiaa nnooriivo ututuuma kioo varuu mmata mmuakiaayauvootama
ngiari mmaataiyauvunu pikiada hayu vooyauvunu vairavai. 15 Itaama
vauduu teeda mmatayaa varuu kieeta nnoonnaiyaata kiisa kiisa kiee-
taiyaatama rapira kieetaiyaata hoonahaana suvuauyaatama vaidi kaayau
yaagueeqauyaata mmuakiaa vaidi sikaunnaadiri yookaama kiada vitooy-
aatamammammadummukiara kati ngiari nuauyaatama iyaano oonauyau-
vakiaata oora sikau aakiaiyauvakiaatama vida hatauma kiada variravai.
16 Hatauma kiada varida oora sau tatari taapiivaa aayanna reeda tunoo:
Havataida tiida ti rummua apu kikio kieeta varira mmaataivau variivo sa
ti taiveera ti rummua apu kiaatee. Puara Sipisiipa Nnaakaraivo sa tiiyara
ausa nnannataiveera ti rummua apu kiaatee. 17 Ivaitana nnannateera
suaivo aavaa nninoo. Dee vaidivoono aikiooma ivaitana avuuvaitanau
dinarannee? Hameetainoo. Ivaara tiida ti rummua apu kiaatee, tiravai.

7
Isarairaa kaayakaayau (144,000) Anutuuqaa atauvaa vareeravai

1 Iya itaa kua kiaa taika kiooduu na taaduu aangeraa taarama taara-
madoono suai raari roopinnainnaata suai haatapeeraipinnainnaata tooya
sai tooya sainai diravai. Iya dida vaunnidiri yuunnaiyauvo ngioo utuduu
teeda iya iyauvaa suvuai utuduu hama mmataivau utuduu hama nnoori-
ivoota yatariiyauvootama korokorooravai. 2 Iya itaama suvuauduu na
taaduu ari vo aangeraa voovoono suai raari roopinnaidiri ngioo varioo
Anutuuqo tupatupaa variraivaa atauvaa utu varoo nniravai. Ngioo varioo
aangeraa taarama taaramadaara pinaama aayanna reeravai. Ii aangeraa
taarama taarama ido mmataivaata nnooriivaatama iikio fai hama yoke-
tainara yaagueeqaivaa vaa Anutuuqo iya mmiravai. 3 Aangeraivo iyara
aayanna roo tunoo: Ivau iikiatee. Sa nnaammaratuuma mmataivaatama
nnooriivaata yatariiyauvaatama maisa aataruuvaa iikiatee. Yapooma ta
ti Anutuuqaa fafaaraivaa inna mmoori vareera gioonna kiaapuuya tinni-
iyauvunu inna atauvaa yapa kikiai iikiatee, 4 tuduu rikiada iya Anutuuqaa
atauvaa gioonnakiaapuuya tinniiyauvunuyapakiada iya yaaruuvaani giaa
ni mida tunoo: Kaayakaayau gioonna kiaapu Isarairaiya (144,000) vo oyai
vo oyaiyauvakidiri diitaiya atauvaa ta iyayaa yapa kiaunnavaivee, tiravai.
5 Isarairaa gioonna kiaapuuya vo oyai vo oyaiyauvakidiri atauvaa yapa
kioovo ataama vainoo.

Yutaanna oyaivakidiri kaayau (12,000)
Roveenaa oyaivakidiri kaayau (12,000)
Gaataa oyaivakidiri kaayau (12,000)

6Asereenna oyaivakidiri kaayau (12,000)
Nafatarainna oyaivakidiri kaayau (12,000)
Manaseenna oyaivakidiri kaayau (12,000)

7 Simioonaa oyaivakidiri kaayau (12,000)
Riviinna oyaivakidiri kaayau (12,000)
Isasaaraa oyaivakidiri kaayau (12,000)

8 Seporoonna oyaivakidiri kaayau (12,000)
Yoosiipaa oyaivakidiri kaayau (12,000)
Piniomiinaa oyaivakidiri kaayau (12,000)
gioonna kiaapuuyayaa yapeeravai.

Anutuuqo varirammaata vunniivau kaayau gioonna kiaapuuya diravai
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9 Iya Anutuuqaa atauvaa iyayaa yapa taika kiooduu na taaduu gioonna
kiaapu kaayakaayau ari vookarauya hama yopeema vaidiiya yaaruatauya
dida vairavai. Iya vo mmata vo mmataiyauvakidiriaata vo oyai vo oyaiyau-
vakidiriaatama vo mmamma vo mmammaiya varuuyakidiriaata vo kua vo
kua tuuyakidiriaatama nniravai. Iya nnida kieeta varira mmaataivaa vun-
niivaunnaata Puara SipisiipaNnaakaraivaa vunniivaunnaatamadida vaida
buruqa poosaiyauvaa rau kiooneema dida vaidamuusa apuuyauvaa utu ki-
adavairavai. 10Utukiadavaidapinaamaaayanna reeda tunoo: TiAnutuuqo
kieeta varira mmaataivau variraivoota Puara Sipisiipa Nnaakaraivootama
ti vitada yoketaivau ti yapeeraivaitanavee, 11 tuduu rikiada mmuakiaa
aangeraiya kieetaivaa mmaataivaatama vaidi yokovaiyaata fayai roosuu
ari vookarau taarama taaramaatama ututuuma duuya vida varada kieeta
varira mmaataivaa oyaivaki vaida ngiari ausa mmuduuyaiyauvaa Anu-
tuuqaa mmida 12 tunoo: Kua kutaa. Ta ti Anutuuqaara kua yoketaivaa
kiaunnaivootama inna oyai ari vookaraivoota tinni yoketaivootama tupatu-
paa vakiaivee. Ta innara yoketaavaivee kiaunnaivootama inna nnutuuvo
ngiau aapu vaivootama ari yaagueeqaivoota ivo gioonna kiaapuuyara di-
raivootama tupatupaa vakiaivee. Kua kutaavee, tiravai.

13Tuduu rikioo vaidi yokovaa voovoono ni yaparainno tunoo: Aa buruqa
poosa rammuaa aaya deeyannee? Iya deepidiri ngiaayannee? 14 tuduu
rikiee na iya sai kiaanoo: Ni vaidi-o, hama na tauyavee. Vaa a taannavaivee,
kiaaduu rikioo tunoo: Vaidiiya aa gioonna kiaapu aaya pinaama mmoori
maisaivaammuduu rikiada hamaAnutuuqaa kuaivaa pikieeraida safuuma
varuuyavee. Vaa iya Puara Sipisiipa Nnaakaraivaa kiauvaadiri varada
ngiari buruqaiyauvaa fini kiaavo yoketaivai. 15 Ivaaraida iya Anutuuqaa
mmaataivaa vunniivau dida vaida ikiannagisanna heenagieena inna nuu-
nairannauvaki innammooriivaa varaanoo. Kieeta varirammaataivauvari-
ivoono fai iya tasipama varioo iya tuqinnama haitatuunaravai. 16-17 Puara
SipisiipaNnaakaraivoonokieeta varirammaataivaa tammaivau variivoono
sipisiipara haitatuurayaama iya haitatuunaraivaara hama iya kava yeenna
rainno nnoori rainaravai. Fai hama suaivoota ikiaivootama iya taanaravai.
Fai ivo nnoori rumuruumaivaki iya vitoo vinai ivakidiri nneeda tupatupaa
variraivaa varaaravai. Fai Anutuuqo iya vunnunnu mmuakiaayauvai iya
avuuyauvakidiri rugaanaravaivee. Vaidi yokovaavoovoono itaakua tiravai.

8
Manu nnaagiai karasaidiri taaravaitana vauvaa
utu rabanika kieeravai

1 Puara Sipisiipa Nnaakaraivo manu nnaagiai karasaidiri taaravai-
tana vauvaa utu rabanika kiooduu paanna suai ngiau aapuuvaki hama
kuaatauduu tengetoongainno viravai. 2 Vuduu na taaduu aangeraa yaaku
saivai sainaidiri taarama Anutuuqaa avuuvau dida vaida ivo nooma yaaku
saivai karasaidiri taarama vaudaammuduu vareeravai.

3 Varooduu too aangeraa voovoono kuu yavaa kiisaivaa sikau
gooraivaadiri iima kioovaa varoo numa yeena tapiivo kiisama
ngiaunnannuma vaunningiaa diravai. Ii kuu yavaa ivaki iya yatari rana
suudayoketaavuuvaahudeeravai. Aangeraivo ivaavaroo ivaudioovauduu
Anutuuqo kaayau yatari ranaivaa innammuduu yeena tapi gooraadiri iima
kioovo kieeta varira mmaata vunniivau vauvaki kati hudeeravai. Kati
hudoo yatari ranaivaata Anutuuqaa gioonna kiaapuuya innara yaaku
vareeraivaatama innaniyauvaivee kiaa inna mmiravai. 4 Inna mmuduu
too aangeraivo kuu yavaivaa utu kioo vauduu ivakidiri yatari ranaivaa
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visuuvoota yaaku vareeraivootama Anutuuqaa avuuvau nuunama
viravai. 5 Vuduu too aangeraivo yatari rana hudoo kuu yavaivaa varoo
yeena tapiivakidiri ikia vooyauvai habatia roo kuu yavaivaki yapooduu
mmuugiauduu ikiaivaammataivau yaagueeqama fuaraukagaari kieeravai.
Kagaari kiooduu rikioo ngiaarunnaivo akua tuduu vo akua vo akuaivo akua
tuduu saneetuuvo utuduummataa kuaru pinaivo utiravai.

Aangeraiya noomaiyauvaa puu tiravai
6 Utu kiooduu aangeraa yaaku saivai karasaidiri taarama ngiari

noomaiyauvaa puu kiaaraivaara teerairavai.
7 Teerauduu too tauraanaivo ari noomaivaa puu tuduu kaaburaara

vati pinaivoota ikiaivootama kiauvaa tasipama mmataivau pinaama ti-
iravai. Tuoo mmata saivai saivai pikioo tammaivau vau yatariiyauvaata
mmataivaatama taa tamooqakiooduummata sainai sainai vauyauvunuvau
ikiaummuakiaayauvaatama taa tamooqa kieeravai.

8Aangeraa inanoovo ari noomaivaa puu tuduu taapi roosiima vaummin-
naa pinaivaa ikia hauru teeraivaa roosuuvaa ivo kagaari kiooduu nnoori
haruunga pinaivaki tuoo viravai. Vuduu nnoori saivai saivai pikioo tam-
maa ivo vuuvaki kiauvo vauduu 9 ivaki varuu mminnaa mmuakiaayauvai
putuduu ivau nuau siipaiyauvootamamaisainno havarateeravai.

10Aangeraa tammaivo ari noomaivaa puu tuduu aakiapuaa pinaivo tooba
roosiima toovoono ngiauvakidiri tasukua roo tuoo nnoori saivai saivai
pikioo tammaivakiaata nnoori rumuruumaiyauvakiaatama viravai. 11 Ii
aakiapuaa ivaa nnutuuvo Kapikaraivovee. Nnoori saivai saivai yoketauduu
tammaivakidiri kapikaroovo nnuduu kaayau vaidiiya nneeda putiravai.
Vaa nnooriiyauvaki kapikaroovo vuuvaara iya putiravai.

12 Aangeraa eera taammaivo ari noomaivaa puu tuduu suaivaata kuraa-
gaivaatama saivai saivai pikioo tammaivau ruduu hama teeravai. Aaki-
apuaiyauvaatama saivai saivai pikioo tammaiyauvunu ruduu hama teer-
avai. Suaivo teera suaivaki suaivo raari roo ngioo ikiannauduu tasuuma
kioo hannauduu kava teeravai. Heenaivaki kuraagaivoota aakiapuaiyau-
vootama kannokannoonno varuduu mmeekia teeda kiisama ngioo heena
tammauduu tasuuma kiada vioo patairaa rauduu kava teeravai.

13 Na taaduu ngiaamma tuauvo ngiau aapuuvau ngioo vuduu
rikiaaduu ivo vaidi kua roosiima pinaama kua tioo tunoo: Ikiee,
ikiee, mmatayaa variaiya fai maisamaisama variaaravaivee. Nnaagiai
aangeraa taaravoomadoono ngiari noomaiyauvaa puu tikiai rikiada fai iya
maisamaisama variaaravaivee, tiravai.

9
1 Aangeraa eeraivo ari noomaivaa puu tuduu na taaduu aangeraa

voovoono aakiapuaivaa roosiima vaa ngiauvakidiri tuoo mmataivau vuu-
voono soopa hokoba mmata mmeeduuya vuuvaa kiivaa voovoono varoo
inna mmuduu utiravai. 2 Utu varoo tuoo vioo soopaivaa avaivaki rau
kioo sipuuvaa hatuaa kiooduu visuuvo kaayauma ngioo viravai. Visu-
uvo mmooriivaa rupi hareeraivaa roosiima ngioo vuduu suaivoota ngiau-
vootama upisiiravai. 3 Upisuuduu kapuaa kaisaiyauvo visu aakiaivakidiri
tiida mmatayaa vida eevariiyauvo vaidi gutira roosuu yaagueeqaivaa va-
reeravai. 4 Varooduu kuaivo iyasi tuoo tunoo: Sa annaanna mmaguya
yananneeri ikiauyauvaatama nneedamaisama iida sa gioonna kiaapu Anu-
tuuqaa atauvo iya tinniiyauvunuvaiya gutidamaisama iikiatee. Homoraiya
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nnaasu gutidamaisama iikiatee. 5Sa putuateeraivaara iya gutuatee. Mman-
nammanna iya gutua rada vikiokio yaaku sai kuraagavai taikaivee. Fai iya
gutikio eevariivo vaidiiya gutikio nniitareeraivaa roosiima iya nniitaraa-
naravai. 6 Ii yaaku sai kuraaga ivaki gioonna kiaapuuya ngiari putuaara
aataruuvaara buaidada teekio hama iya too vainaravai. Mmannammanna
iya putuatainai hama yopeema iya putuaaravaivee. Ivo itaa kua tiravai.

7 Na taaduu kapuaa kaisaiyauvo kaayau puara hoosaiyauvo nuunaida
rapuaara iiraiyauvaa roosiima iiravai. Iya kieetaiyauvunu sikau goora
tommeekaiyauvaa vaidi kieetaiya apiraiyauvaa roosuuyauvo vauduu iya
oori nnikiiyauvo vaidi oori nnikiiyauvaa roosiiravai. 8 Iya kieeta yausi-
iyauvo gioonnaiya kieeta yausiiyauvaa roosiima hokobayauvai vauduu
iya avaiyauvo pinaayauvai fai raiyoonaivaa avaiyauvaa roosiiravai. 9 Na
taaduu ngiari nniriiyauvunu kapaaqa roosuuyauvaadiri rummua apira-
vai. Kaayau kaaraiyauvaki puara hoosaiyauvaa haru kiada vitada ra-
puaara kuaavo hoosaiya yuku akuaivo viraivaa roosiima iya haaya akuaivo
pinaa ari vookarairavai vairavai. 10 Iya eevariiyauvaa roosiima ngiari
mmeeyaiyauvaki avaiyauvo vauyauvaadiri vaidiiya heera yaagueeqaivaa
vareeravai. Ii yaagueeqa ivo fai yaaku sai kuraagavai vainno taikaanaravai.
11Aangeraivo soopahokobammatammeeduuyavuuvaaraduuvo inna iyara
dira kieetaivovee. Inna nnutuuvo Eporai kuaivakidiri tunoo: Apatoono,
tuduu Ereengaa kuaivakidiri tunoo: Aporuoono, tiravai. Ii nnutu ivaitana
oyaivo ataama vainoo. Gioonna kiaapuuya ruputu taikeeraivovee.

12Maisa mmoori tauraanaivo vaa taikaivaivee. Rikiaatee. Homommoori
maisa taaravaitana vainoo.

13Aangeraa karasai diaivo ari noomaivaa puu tuduu na rikiaaduu kuaivo
sikau gooraivaadiri iima kioo yeena tapiivo Anutuuqaa vunniivau duuvaa
tooyataayaivakidiri tioo 14aangeraivonoomaivaapuu tuuvaa tunoo: Nnoori
pinaivaa nnutuuvo Yuferetiisa ivaki variaa aangeraa taarama taarama
yeena rau kiaidaa rukuasaa kikiai kuatee, tiravai. 15 Aangeraa taarama
taarama gioonna kiaapu vooya ruputuaaraivaara faannaida teerama ki-
ada variravai. Iya aa suai aavaaraatama aa kuraaga aavaaraata aa nu-
anu aavaaraatama iya faannaida varida gioonna kiaapu mmatayaa sainai
sainai varuuyapikiada tammaivaki varuuya ruputuaaraivaara vaa teerama
kieeravai. Kuaivo inna kiaa mmuuvaugiataama aangeraivo noomaivaa
puu tuuvoono iya rukuasaa kiooduu viravai. 16 Rapira vaidiiya hoosa
mmookaiyauvunu varuuya yaarira nnutuuyauvaa na rikiaaduu tunoo:
Kaayakaayau ari vookarai vaidiiya (200,000,000) variaanoo, 17 tuduu ni
avu tinniivo hanigiooduu na tee vakiaaduu vaidiiya ngiari hoosaiyau-
vaa mmookaiyauvunu varuuyauvo ataama vairavai. Ngiari nniriiyau-
vunu rapira kapaaqaiyauvaa iya uyu kiooyauvo ari vookaraama vaira-
vai. Vooyauvai kookee ikia hauru roosuuyauvo vauduu vooyauvai ha-
boonna kuauyauvo sikau sapaiyaa roosuuyauvo vauduu vooyauvai sikau
puapusuqaivo too nnannannanna tuuvaa roosiima vairavai. Iya hoo-
saiyauvaa kieetaiyauvo fai raiyoonaivaa kieetayauvai roosuuduu ngiari
avaiyauvakidiri ikiaivootavisuuvootamasikaupuapusuqaivo toonnannan-
nanna tuoo varuuvootama tiiravai. 18 Tuoo tuoo maisa mminnaa taar-
avooma ikiaivoota visuuvoota sikau puapusuqaivo too nnannannanna tuoo
varuuvootama gioonna kiaapu mmatayaa sainai sainai varuuya pikiada
tammaivaki varuuya ruputuduu putiravai. 19 Ii hoosa iyauvaa avaiyau-
vakidiriaatammeeyaiyauvakidiriaatamayaagueeqaivovauvaadiri vaidiiya
ruputuduu putiravai. Iya mmeeyaiyauvo yapaiyauvaa roosuuduu iyauvaki
kieeta vauyauvaadiri gioonna kiaapuuya gutuduu iya nniitareeravai.
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20Gutuduu rikiada gioonna kiaapuhomoraa iimmoorimaisa taaravooma
iyauvo hama iya ruputududuu putuuya ngiari yaakukidiri uu mmin-
naiyauvaa hama pikieeraida homo ngiari ausa mmuduuyaiyauvaa iyau-
vaa mmiravai. Iya sikau mmannaammannaidaa nnutuudo goora sirivuaa
baraasa idaadiriaatama sikau tuanaivaadiriaata yatariivaadiriaatama un-
nakua anutuuyauvaa iyauvaadiri iiravai. Ii unnakua anutuu iyauvo hama
avu teeda yaata rikiada nuairayauvaivee. Iya iyauvaata mmagia mai-
saiyauvaatama ngiari ausa mmuduuyaiyauvaa mmida nnaasu variravai.
21Mmida varida vaidiiya ruputuduu putuduu saaka sifaivaa iida sabi heeda
varidamminnaiyauvaammuara varada varida hama ausa hanigiada hama
ii aataru iyauvaammooka hanigia mmiravai.

10
Aangeraa voovoono kiisa yanaa hovekama kioovaa utu kioo vairavai

1Na itaama taivo taikakiooduukavana taaduuari voaangeraayaagueeqa
voovoono ngiau aapuuvakidiri tiiravai. Tuuduu namaivo inna mmam-
maivaurummuaapukiooduu furainaivo innakieetaivaaututuumakiooduu
inna viri nnikiivo suai roosiima tooduu inna yukuuvaitana nnau tuunna
roosiima vauduu ivaitanaudiri ikiaivo teeravai. 2 Tooduu kiisa yanaa
hovekama kioovaa rabara kioo utuuvo inna yaakuuvau vairavai. Vauduu
too ivo ari yuku yaadudaivaa nnoori sorovuaraa verenoovau raa tu kioo
vainno geedaivaa mmataivau raa tu kioo vairavai. 3Raa tu kioo vainno ivo
pinaama aayanna tioo fai raiyoonaivaa akuaivaa roosiima tiravai. Tuduu
rikioo ngiaarunnaiyauvo yaaku saivai sainaidiri taarama pinaa akuavai sai
tiravai. 4 Akua sai tuduu rikiee na fafaara raanara iina rikiaaduu kuaivo
ngiau aapuuvakidiri tioo tunoo: Ngiaarunnaiyauvo yaaku saivai sainaidiri
taaravaitana akua kiaiyauvaa sa raanee. Pikino aiki hatauma vakiaivee,
tiravai.

5 Tuduu rikioo na taa aangeraivoono nnoori verenoovaunnaata
mmataivaunnaatama raa tu kioo vauvoono ari yaaku yaadudaivaa
ngiau reera utuoo 6 Anutuuqaa nnutuuvaa tasipama kua kutaivaa
tiravai. Anutuuqo tupatupaa variraivoono ngiauvaata mmataivaatama
nnooriivaata mmuakiaa mminnaiyauvo iyauvaki vaira variraiyauvaatama
iima kioovaa nnutuuvaa tasipama kua kutaivaa tioo tunoo: Suaivo vaa
paannainoo. Sa mmannammanna faannakiatee. 7 Fai aangeraa nnaagiai
tuanaivoono ari noomaivaa puu tinee tii saivaata Anutuuqo ariisi haumaki
vai kuaivaa vaa ari mmoori vareera vaidi forofetaiya kiaa mmuuvo fai
kaanainaravaivee, tiravai.

8Tuduu na rikiaaduu ngiau aapuuvakidiri niita kua tuuvo kava niita kua
tioo tunoo: Aangeraivonnoori verenoovaunnaatammataivaunnaatamaraa
tu kioo vaivaa yaakuuvakidiri yanaa rabara utu kioo vaivaa oro varaanee,
9 tuduu rikiee na oro aangeraivaa vainima diee vaina inna yaparaina ki-
aanoo: Kiisa yanaivaa ni mianee, kiaaduu rikioo ivo sai ni tunoo: Varee
nnaanee. Nnee rikino i ausaivaki fai pinaama kapikaraanaravaivee. Nnee
rikino i avaivaki fai ngengengoonga suuya roosiima yoketainaravaivee,
10 tuduu rikiee kiisa yanaivaa inna yaakuuvakidiri varee nnee rikiaaduu ni
avaivaki ngengengoonga suuyaivaa roosiima yoketairavai. Yoketauduu tee
na romenama kiaaduu ni ausaivaki pinaama kapikareeravai.

11 Na nnaa taika kiaaduu ivo ni tunoo: Yapooma gioonna kiaapuuyasi
vainaraivaara Anutuuqo i kiaa i mmuu kuaivaa kava kiaa kookieekianee.
A kaayau gioonna kiaapu vo mmamma vo mmammaiya varuuyaraata vo
mmata vo mmataivau varuuyaraatama vo kua vo kua tuuyaraata kieeta



Reveraisiina 11:1 570 Reveraisiina 11:12

vaidiiyaraatama Anutuuqo i kiaa i mmuu kuaivaa kianee. Ivo itaa kua
tiravaivee.

11
Anutuuqaammayaaya kiaammira vaidiivaitana

fai putuaaravai
1 Ivo itaa kua kiaa kioo nnau mmataira yauvaa roosuu kuasaivaa ni

mioo tunoo: DiiteeoroAnutuuqaannaunuunairaivaatayeena tapiivaatama
mmataakianee. Ivaki variaagioonnakiaapungiari ausammuduuyaiyauvaa
Anutuuqaa mmida variaiya yaaruanee. 2 Nuunaira nnauvaa vainima vai
mmatuuyaivau sa mmataakianee. Inna ngiari voopinnaiya mmatuuyavai
vaa na iya mmiauvaara sa ivaa mmataakianee. Fai iya yoosinna yoketaa
tuanaa aakiaivaki yuku reekiokio fai kuraagaiyauvo taara vaidi yuku yaaku
taika kioo vo vaidivakidiri taaravaitana taikaanaravai. 3 Fai na ii suai ivaki
niiyara safuuma kua kiaa kookiee kiaa vaidiivaitana yaagueeqaivaa mmi-
nai ivaitana kaayau (1260) suaiyauvaki Anutuuqo iya kiaa mmii kuaiyau-
vaa kiaa kookieekiaaravai. Ii vaidi ivaitana gioonna kiaapu mmatayaiya
mminnamminnaa maisaiyauvaa varaiyauvaara ausa mmuaarareeda bu-
ruqamaisa upisiivaitana rau varada kuaaravaivee, tiravai.

4 Ii vaidi ivaitana taara yatari oriipaivaitana roosiikiaavaitanammatayai-
yara dira Udaangaivaa avuuvau taara tooba hokobaivaitana roosiikiaavai-
tanavee. 5Fai vaidi voovoono ivaitana ruputinaree kiaa iino too fai ivaitana
avaivakidiri ikiaivo tioo vioo ivaitana nnammutuaiya taa taputu kiaanar-
avai. Itaama vai aataru ivaudiri vaidi voovoono ivaitana ruputinaree
kiaa iinno fai putinaravai. 6 Fai yaagueeqaivo ivaitana tasipanai vatiivaa
ooqoo tikio ivaitana Anutuuqaa kuaivaa kiaa mmira suaivaki hama vatiivo
rinaravai. Vo yaagueeqavai ivaitana tasipanai nnooriiyauvaa tikio hanigioo
kiauvai vainaravai. Vo yaagueeqa voovai ivaitana tasipano vo suai ivaitana
kiatainai tikio maisa nniitareera ari vookara ari vookaraiyauvo mmatayaa
tiinaravai.

7TaaravaitanaAnutuuqaakuaivaakiaammi taikakikio fayaimmararaivo
soopa hokoba mmata mmeeduuya vuuvakidiri ngioo ivaitana rapuoon-
nonno yaatara kioo ruputu kinai putuaaravai. 8Putikiai ivaitana nnabaivai-
tana ngiari Udaangaivaa yatari sagaivau haara kiada yoosinna pinaivaa
vuutaivaki yapa kikiai vakiaaravai. Ii yoosinna ivaa hatauma mmataama
kioo nnutuuvaitana vuaivo Sutuuma vaikio vuaivo Iyiipa vaivai. 9 Ivaki
gioonna kiaapu vo mmamma vo mmammaiya variaiyakidiriaata vo oyai
vo oyaivakidiriaatama vo kua vo kua kiaivakidiriaata vo mmata vo
mmataivakidiriaatama nnida ivaitana nnabaivaitana taaravai. Iya taar-
avooma suaivo taika kioo vo suaivai sai suaivaata hakuaaraivaara ooqoo
kiaaravai. 10 Gioonna kiaapu mmatayaiya taaravaitana putuaivaara su-
viyauvi kiaa kiada sirigakiaaravai. Vaa tauraa ii forofetaa ivaitana
iya kiaavovo mmamma nniitareeraivo iyasi nniivaara nnaagiai ivaitana
putuaivaara iya sirigaida varida mminnaiyauvaa kati ngiari mmu ngiari
mmuukiaaravai. 11Yuvuaano ivaitana itaama iikiaaraivaa tooduu ari yaata
tinniivo hanigiooduu tunoo: Vaa vai aataruvaivee, kiaa kioo ataama teera-
vai. Taaravooma suaivo taika kioo voovai tammaivaki kava varira yaikiaivo
Anutuuqaasidiri tioo ii vaidi ivaitanaaki kuaikiai kava diitaani gioonna
kiaapuuya ivaitana taiya kaayauma aatuukiaavai. 12 Aatuuda variaani
forofetaivaitana rikiaavo ngiau aapuuvakidiri kua pinaivo tioo ivaitana
tinoo: Aapi ngiatee, tikiai ngiari nnammutuaiya ivaitana teeda vakiaani
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namaivaki ngiau aapukuaavai. 13 Ivaitana kuaa saivaatammataa kuaruuvo
pinaamautuoonnauvooyauvai havarata kioo gioonnakiaapukaayakaayau
(7000) ruputu kiaivai. Ruputu kiaikiai gioonna kiaapuhomoraiya ivaa teeda
pinaama aatuuda Anutuuqo ngiau aapu variivo ari vookaraama variivaara
kua yoketaivaa kiaavaivee.

14 Mmoori maisa inanoovo vaa taikaivaivee. Rikiaatee. Mmoori maisa
nnaagiaivo fai kiisa suai nninaravai.

Aangeraa nnaagiai tuanaivoono ari noomaivaa
puu tiravai

15 Aangeraa nnaagiai tuanaivoono ari noomaivaa puu tuduu ngiau aa-
puuvaki pinaama kua tiraiyauvoono tunoo: Ti Udaanga Anutuuqoota ari
mmataama kioo vaidi Misiaivootama aanna makee mmatayaiyara dira
yaagueeqaivaa varada iyara dida vaida fai tupatupaa iyara diaaravaivee,
16 tuduu rikiadayokovaavaidiiya vovaidivai yukuyaaku taikakioovovaidi-
vakidiri taarama taarama ngiari mmaataiyauvunu varuuya vida varada
Anutuuqaa yuku oyaivaki vaida innara kua yoketaivaa tida 17 tunoo:

Udaanga Anutuuqo
mmuakiaamminnaiyauvaa
a yaataree diraikua
a tauraa variannaikuamakee variannanoo.
A ai yaagueeqa pinaivaadiri
gioonna kiaapuuyara diannaivaara
ta aiyara yoketaavee kiaunnanoo.

18A itaama diannaivaara
gioonna kiaapu hama i kuaivaa rikiaiya
aiyara nnannataavai.
A gioonna kiaapuuyara i nnannataanara suaivo
vaa vainima nninoo.
Fai a gioonna kiaapu putiraiya
yaparainara suaivo vaa vainima nninoo.
Fai ai mmoori vareera vaidi forofetaiyaatama
gioonna kiaapu aiyara kutaavaivee kiaiyaatama
aiyara yoketaa kiaa gioonna kiaapu
mmuakiaa nnoonna kiisaiyaatama
a irisai yoketaivaa iyamminara suaivo
vaa vainima nninoo.
Gioonna kiaapu vooyaano
vooya ruputuduu putuuya
a iya ruputinai putuaara suaivo
vaa vainima nninoo.

Yokovaiyaano itaa kua tiravai. 19 Tuduu Anutuuqaa nuunaira nnau
pinaivo ngiau aapu vauvaa sipuuvaa ivo hatuaa kiooduu ivaki nnaamuru
yoketaivo kooyaa vauduu teeravai. Ii nnaamuru ivaki nnaaru Anutuuqo
Isarairaiyaata kua yeena rau kioo kuaivo vairavai. Ivo sipuuvaa hatuoo
saivaata saneetuuvo utuduu vo akua vo akuaivo akua tuduu ngiaarunnaivo
akua tuduu mmataa kuaruuvo utuduu kaaburaara vati pinaivo pinaama
riravai.

12
Yapai pinaivo gioonnaivaara nnannateeravai

1 Itaama taika kiooduu ngiau aapuuvau ari vookarau atauvo vairavai.
Gioonna voovai suaivo inna mmammaivau rummua apu kiooduu varuduu
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kuraagaivo inna yuku mmemmaivaki vauduu aakiapuaa yaakuuvaitana
yukukidiri taaravaitana kieeta vaidiivo tommeeka apiraivaa roosiima inna
kieetaivau vairavai. 2 Vauduu too ivo nnaakara sunnainno mmataanara
uuduu inna nniitarooduu kaayauma vuu vuu kai kai tiravai.

3 Kava ngiau aapu ari vookarau atauvo vairavai. Pinaa ari vooka-
rau mahipa pinaa kookeevo varuduu innayaadiri yaaku saivai karasaidiri
taarama vau kieetaiyauvo vauduu aaru yaakuuvaitana ivaki vairavai.
Vaidi kieetaiya apira tommeekaiyauvo yaaku saivai karasaidiri taarama
inna kieetaiyauvunu vairavai. 4 Vauduu ari mmeeyaivaadiri ngiau aapu-
uvaudiri aakiapuaa sainai sainai vauyauvaa pikioo tammaiyauvaa rupi
nuunama kioo vara mmatayaa kagaari kiooduu tiiravai. Tuuduu gioon-
naivo nnaakaraivaa mmataanara uuduu yapaivo oro inna vunningiaa dioo
vainno nnaakaraivaa mmata kino too gutu nnaanaraivaara ivau diravai.
5 Dioo vauduu gioonnaivo mmaapuvai mmata kieeravai. Inna mmaapu-
uvo fai yapooma yokeenno mmuakiaa mmatayaa variaiyara yaagueeqa
yau ainaivaa kuru kioo iyara dinaravai. Gioonnaivo ari mmaapuuvaa
mmatoo saivaata aangeraiya inna ravisi vitada Anutuuqo ari kieeta varira
mmaataivau variivaasi yapaara viravai. 6 Vuduu too gioonnaivo mmanna
gaanga yoosinnaivakira seenoo viravai. Anutuuqo innani ii yoosinna ivaa
teerama kioo ivaki kaayau suai (1260) inna tuqinnaanara yoosinnaivakira
viravai.

7 Vuduu too ngiau aapuuvaki pinaa rapiraivo diiteeravai. Aangeraiya
kieetaivaa nnutuuvo Maikooro ari aangeraiyaatama mahipa pinaivaata
ari aangeraiyaatama rapidada 8 mahipa pinaivaata ari aangeraiyaatama
yaatara kiada ooqoo tuduu hama ngiau aapu iya variraivootairavai. 9Hama
iya variraivootauduu mmatayaa kagaari kiooduu tiiravai. Ii mahipa
pinaa ivo nnaaru varuuvaa nnutuuvo Sataango ivo mmuakiaa gioonna
kiaapu mmatayaiya unnakua tiraivovee. Innaatama ari aangeraa mmuaki-
aayaatama kagaari kiooduummatayaa tiiravai.

10Tuuduu na rikiaaduu ngiau aapuuvakidiri kua pinaivo tuoo tunoo: Ivo
ikiannagisanna heenagieena Anutuuqaa avuuvau dioo vainno ti seena vaa
ausa hanigieeraiyaki kua pinaivaa yapoovaa vaa aangeraiya inna ngiau
aapuuvakidiri mmatayaa kagaari kieeravai. Iya inna kagaari kioovaara
aanna makee Anutuuqo ti vitoo yoketaivau ti yapeera aataruuvootama ari
yaagueeqaivoota ivo kieeta tuanaavai variraivootama kooyaa vainoo. Ivo
ari mmataama kioo vaidi Misiaivo gioonna kiaapuuyara dinara yaaguee-
qaivaa aanna makee kooyaa ti vitainoo. 11 Ti seena vaa ausa hanigieeraiya
Puara Sipisiipa Nnaakaraivaa kiauvo iyara tusoovaara kutaavaivee kiaa
kiada inna kua kutaivaa kiaa kookieema kiaivaara Sataangaa yaataraavai.
Iya hama ngiari variraivaara yaata utida putiraivaara aatuukiaavai. 12Ngia
ngiau aapuuvaki variaa mmuakiaaya iya Sataangaa yaataraivaara sirigaki-
atee. Boo, ngia mmatayaa variaiya vaa ivo ngiiisi tioo ngii tasipama vari-
ivaara fai ngia maisama variaaravai. Vaa ivo ari variraivaa taikio paan-
naikio pinaama nnannataikio ngiiisi kuaivaivee. Kuaivo itaa kua tiravai.

13 Mahipa pinaivo vaa iya mmatayaa inna kagaari kioovaara arinaima
rikioo mmaapuuvaa mmatoo gioonnaivaa vata roo viravai. 14 Vata roo
vududuu Anutuuqo tuau pinaivaa haayaivaitana gioonnaivaa mmuduu
too ivaitanaano inna vitoo mmanna gaanga yoosinna ari varinaraivakira
viravai. Vioo vioo ivaki taaravooma nuanuuvo taika kioo vo nuanu-
vai sai suaivaatama varino Anutuuqo inna tuqinnanono mahipa pinaivo
hama yopeema inna ruputinara yoosinnaivakira viravai. 15Vuduu mahipa
pinaivo ari avaivakidiri nnooriivaa mmuru utino gioonnaivaa vioo varoo



Reveraisiina 12:16 573 Reveraisiina 13:10

kuaiveera nnoori pinaivaa roosiima mmuru utiravai. 16 Mmuru utuduu
gioonnaivaara mmataivo boo tioo saivai sainai vuduu saivai sainai vuduu
soopa pinaavai vauduu nnooriivo yapaivaa avaivakidiri tuuvo idaa viravai.
17Vuduumahipa pinaivo gioonnaivaara pinaama inna nnannatooduu inna
pikioo inna uru nnaakaraiyaata rapinara viravai. Iya Anutuuqo kuaivaa
tiivaa rikiada iida Yisuunna mmayaayaivaa kiaa kookieeraiyasi rapinara
viravai. 18Vioo vioo oro sorovuaraivaa siriivau diravai.

13
Fayaimmararaivaitanammatayaiyara diravai

1Na taaduu fayai mmararaivo nnoori sorovuaraivakidiri ngioo varuduu
innayaadiri yaaku saivai karasaidiri taarama vau kieetaiyauvo vauduu
aaru yaakuuvaitana ivaki vairavai. Vauduu vaidi kieetaiya apira tom-
meekaiyauvo yaakuuvaitana inna aaruuyauvunu vauduu maisa nnutu-
uyauvaa fafaara rooyauvo inna kieetaiyauvunu vairavai. Ii nnutu iyauvaa
Anutuuqaara maisa kua tuuyauvo vairavai. 2Na taaduu inna mmammaivo
fai mmararaa pusiinna pinaivaa mmammaivaa roosuuduu inna yuku
yaakuudo fai mmararaa pinaa ari vookarauvaa yuku yaakuudaa roosu-
uduu inna avaivo fai raiyoonaivaa avaivaa roosiiravai. Roosuuduumahipa
pinaivo ari yaagueeqaivaa inna mmioo ari kieeta varira mmaataivaa inna
mmioo kaayau gioonna kiaapuuyara dira yaagueeqaivaa inna mmiravai.
3 Na taaduu inna kieeta voovai vaa vaidiiya heeda tunoo: Vaa ta ruputu
kiaunnanoo, tuuvo uudaivo vainno maafairavai. Maafauvaara mmuakiaa
gioonna kiaapu mmatayaiya nnikiaraida inna nnaagiai viravai. 4 Vaa
mahipa pinaivo fayai mmararaivaa ari gioonna kiaapuuyara dira yaaguee-
qaivaa mmuuvaara gioonna kiaapuuya ngiari ausa mmuduuyaiyauvaa
mahipa pinaivaata fayai mmararaivaatama mmida tunoo: Dee vaidivoono
fayai mmararaivaa roosiima variinnee? Ai hameetavee. Mo gioono
aikiooma innaata rapinarannee? Hama yopeemavee, tiravai.

5 Tuduu Anutuuqo ee-oo tuduu fayai mmararaivo ariiyara mannaka tioo
kaayau maisa kua tioo taara vaidivaitana yuku yaaku taika kioo vo vaidi-
vakidiri taara kuraagavaitana gioonna kiaapuuyara diravai. 6Dioo vainno
Anutuuqaara kuamaisaivaa tioo innannutuuvaaraatama iva varira yoosin-
naivaaraata mmuakiaa ngiau aapu varuuyaraatama kuamaisaivaa tiravai.
7Kua maisaivaa tioo tioo Anutuuqaa gioonna kiaapuuyaata rapuoonnonno
iya yaataraanara yaagueeqaivaa vareeravai. Vo oyai vo oyaiyaraata vo
mmamma vo mmammaiyaraatama vo kua vo kua tuuyaraata vo mmata
vo mmata varuuyaraatama dira yaagueeqaivaatama vareeravai. 8 Fai
mmuakiaa gioonna kiaapu mmatayaa variaiya hama ngiari nnutuuyauvo
Puara SipisiipaNnaakaraivaa yanaivau vakiaiya fai iya ngiari ausammudu-
uyaiyauvaa fayai mmararaivaa miaaravai. Ii Puara Sipisiipa Nnaakara
ivaa vaidiiya ruputu kiooduu putuuvo tauraa hama ngiau mmataivaa uu
suaivaki gioonna kiaapuuya fai tupatupaa variraivaa varaaraivaara iya
nnutuuyauvaa inna yanaivau fafaara reeravai.

9Gioonna kiaapu voovoono arinaima rikiaivoono aa kua aavaa arinaima
rikiaivee. 10 Fai vooya Anutuuqaa gioonna kiaapu voovai oovi nnauvaki
yapaaree kiaa inna tikio rikioo inna aikiooma fai ivo kuanaravai. Fai vooya
Anutuuqaa gioonna kiaapu voovai paipa avaikaraivaadiri ruputino putu-
aiveera kiaa kua yeena rau kioo ruputino inna aikiooma fai ivo putinaravai.
Ngia Anutuuqaa gioonna kiaapuuya ivaara arinaima rikiada Yisuunnara
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mmannammannakutaavaivee tidammuaararaivongiiisi vainainnaata riki-
adaata yaagueeqama variatee.

11Na taaduuvo fayaimmararaa voovoonommataivakidiri ngioo varuduu
inna aaruuvaitana puara sipisiipa nnaakaraivaa aaru roosiiravaitana
vauduu inna kuaivomahipa pinaivaa kuaivaa roosiiravai. 12Roosuuduu ivo
tauraanaa fayai mmararaivaa avuuvau dioo vainno innakinnaa yaagueeqa
mmuakiaavai varoo iiravai. Iinno yaagueeqama tuduu rikiada mmuakiaa
gioonna kiaapu mmatayaa varuuya tauraanaa fayai mmararaivaa vaa
ruputukiooduuuudavainnomaafamakioovaangiari ausammuduuyaiyau-
vaa mmiravai. 13 Ii fayai mmararaa ivo ari vookara ari vookarau mmoori-
ivaa iiravai. Mmuakiaa gioonna kiaapuuya avuuyauvunu ivo tuduu ngiau
aapuuvakidiri ikiaivo mmatayaa tiiravai. 14 Tauraanaa fayai mmararaivaa
yaagueeqaivaadiri ivo ari vookara ari vookarau mmooriiyauvaa uuvaara
mmuakiaa gioonna kiaapu mmatayaa variaiya unnakua kiaa kiooduu iya
iva uu mmooriivaa teeda tunoo: Kutaavaivee, tiravai. Ivo mmuakiaa
gioonna kiaapu mmatayaiya tuduu iya tauraanaa fayai mmararaivaa
mmannammannaivaa iiravai. Vaa vaidiiya paipa avaikarauvaadiri inna
ruputu kiooduu putuoo vainno kava diitoovaa mmannammannaivaa ivo
tuduu iya iiravai. 15 Uuduu Anutuuqo ee-oo tuduu ivo ari yaikiaivaa ii
mmannammannaa iya iima kioo ivaaki fuu tuduu vuduu ivo vaidi roosiima
kua tiravai. Fai gioonna kiaapuuya hama ngiari ausa mmuduuyaiyau-
vaa inna mmirama kikio iya ruputinai putuaara yaagueeqaivaa vareer-
avai. 16 Varooduu ivo yaagueeqama tuduu mmuakiaa gioonna kiaapu
nnoonnaiyaatakiisaiyaatamahoonasuvuauyaatammannahaipuuyaatama
sikaunnaadiri yookaama kioo viteeraiyaata mmamma dummukiara kati
ngiari nuairaiyaatama tauraanaa fayai mmararaivaa atauvaa ngiariiyaa
yapeeravai. Ivo tuduu vooya ngiari yaaku yaadudaiyauvunu yapooduu
vooya ngiari tinniiyauvunu yapeeravai.

17Hamagioonnakiaapuvoovoono ii atau ivaavaroovoonohamayopeema
yookaira aataruuvaa iiravai. Ii atau ivo tauraanaa fayai mmararaivaa nnu-
tuvai vairavainnee vara inna yaarira fafaaraivo innannutuuvaa roosiiravai
vairavai.

18 Ii kua ivaara tuqinnama yaata utuatee. Gioonna kiaapu voovoono tinni
yoketaivo innaki vaino fai fayaimmararaivaa yaarira kua oyaivaa arinaima
rikiaanaravai. Ii yaarira kua ivo inna vaidiivaara tii kuaivo 666 vainoo.

14
Yisuuva ari kiauvaadiri yookaama kiooyaano
kuaru tiravai

1 Na taaduu Puara Sipisiipa Nnaakaraivo taapiivaa nnutuuvo Sioona
ivau diravai. Dioo vauduu gioonna kiaapu kaayakaayau (144,000) inna
tasipama dida vauduu inna nnutuuvoota inna Koonna nnutuuvootama iya
tinniiyauvunu fafaara roovo vairavai. 2Na rikiaaduu ngiau aapuuvakidiri
kuaivo nnoori hiina pinaivaa akua roosiima tioo ngiaarunno pinaama akua
tuuvaa roosiima tiravai. Na rikiaaduu ii akua ivo vaidiiya kitaiyauvaa
ruuyauvaa akua roosiima tiravai. 3 Tuduu gioonna kiaapu kaayakaayau
(144,000) iya fayai roosuu ari vookarau taarama taaramadaatama vaidi
yokovaiyaataAnutuuqaa kieeta varirammaataivaatamavunniivaudiravai.
Didavaidakuarukaraasaivaa tiravai. Hamakuminaiya ii kuaru ivaa rikiada
tiravai. Anutuuqo Yisuunna kiauvaadiri iya yookaama kioo vitooyaano
nnaasu ii kuaru ivaa rikiada tiravai. 4 Iyaano hama gioonnaiya tasipeeraida
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yoketaama varida hama nnaata vareeravai. Ii vaidi iyaano Puara Sipisiipa
Nnaakaraivo nuauvau iyaatama inna nnaagiai viravai. Mmuakiaa gioonna
kiaapuuyakidiri Anutuuqo Yisuunna kiauvaadiri iya yookaama kioo viteer-
avai. Anutuuqoota Puara Sipisiipa Nnaakaraivootama variaani iya inna
ivaitanaani tauraa tuanaiyavee. 5 Gioonna kiaapuuya rikiooduu hama
iyakidiri unnakua tira voovai vairavai. Hama iyaki tomedaataiyavee.

Aangeraa taaravoomadoono kuaivaa kiaammiravai
6 Na taaduu aangeraa voovoono ngiau aapu vuuta idaa ngioo varioo

mmayaaya yoketaa tupatupaa vau kuaivaa varoo mmatayaa variaiya kiaa
mminara nuainno variravai. Vo mmata vo mmata variaiyaata vo oyai vo
oyaiyaatama vo kua vo kua kiaiyaata vo mmamma vo mmammaiyaatama
kiaa mminara nuainno varioo 7 pinaama aayanna roo tunoo: Anutuuqo
gioonna kiaapuuya yaparainara suaivo aavaa nninoo. Ivaaraida inna
avaivaa rikiada varida ivo yaagueeqavai variivaara kua yoketaivaa kiatee.
Ivo ngiauvaata mmataivaatama iima kioo sorovuaraivaata nnoori rumuru-
umaiyauvaatama iima kieeravai. Ivaaraida ngiingii ausa mmuduuyaiyau-
vaa innammiatee.

8Aangeraa tauraanaivo itaa kua kiaa roo vuduu inna inanoo aangeraivo
inna nnaagiai vioo varioo tunoo: Yoosinna pinaivaa nnutuuvo Bapuroona
vaa maisainno tavarata taika kieeravai. Ivakinnaaya mmuakiaa
mmataivaki variaiya yaagueeqa nnoori vuainaivaa nnaateera tuneema
sabi heera aataruuvaa iikiateera yaagueeqama tiravaivee.

9 Inna inanoo aangeraivo itaa kua kiaa roo vuduu nnaagiai tuanaa
aangeraivo tauraivaitana nnaagiai vioo varioo pinaama aayanna roo tunoo:
Gioonna kiaapu voovoono fayai mmararaivaata inna mmannamman-
naivaatamaari ausammuduuyaivaammioo innaatauvaaari tinniivaunnee
ari yaakuuvau yapano 10 fai Anutuuqo pinaama innara nnannataanaravai.
Anutuuqo ari nnannataivaa vuaina suuyaivaa roosiivaa ari tooriivaki tusaa
uyu kioo mmino too nnaanaravai. Hama Anutuuqo vuaina suuyaivaata
nnooriivaatama tusaa uyu kioo mminaravai. Safuuma vuainaivaa nnaasu
tusaa uyu kioo mminaravai. Ari tooriivakidiri mminnamminnaa maisa
irisaivaa itaama safuuma innamminaravai. Mmuakiaa gioonna kiaapuuya
fayai mmararaivaara yoketaakiaiya fai sikau puapusuqaivo too nnannan-
nanna tuoo variivo mmannammanna iya too varinai aangeraa yoketaa
tuanaiya avuuyauvunuaatama Puara Sipisiipa Nnaakaraivaa avuuvaun-
naata kararuaaravai. 11 Ikiaivo iya too variivaa visuuvo tupatupaa ngioo
vioo nnaasu varinaravai. Iya fayai mmararaivaata inna mmannamman-
naivaatama ngiari ausa mmuduuyaiyauvaa mmida inna nnutuuvaa atau-
vaa varaiya fai ikiaivo ikiannagisanna heenagieena iya too nnaasu varinai
iya kararida nnaasu variaaravai. Nnaagiai tuanaa aangeraivo itaa kua kiaa
roo viravai.

12 Ii kua ivaara Anutuuqaa gioonna kiaapuuya vaa inna mmaanna tuu
kuaivaa rikiada iida Yisuunnara kutaavaivee kiaa kiada hama pikiaiya
ivaara rikiadaata yaagueeqama variaaraivo inna yoketaavai.

13Narikiaaduungiauvakidiri kuavoovai tuoo tunoo: Aakuaaavaa fafaara
raanee. Gioonna kiaapuuya Udaanga Yisuu Kirisiinnara yaagueeqakiaiya
aa suai aavakidiri varia rada nnida varida putuaiyara Anutuuqo iyara yoke-
tainaravaivee, tuduu rikiooMmannasa Yoketaivoono tunoo: Fai iya yoketaa
tuanaaya variaaravai. Fai iya kaayaummoori varaivaa pikiada eeyaara kati
variaaravai. Fai ngiari mmoori varaivaa kaanaivo iyasi vainaraivaara iya
eeyaara kati variaaravaivee, tiravai.
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Mmataivau yeennaivoota vuaina iiraivootama apuuduu vareeravai
14 Mmannasa Yoketaivoono itaa kua tuduu na taaduu nama poosaivo

vauduu vaidiivaa mmaapuuvaa roosuu voovoono ivaki varuduu kieeta
vaidiivaa tommeeka sikau gooraivaadiri iima kioovo inna kieetaivau
vauduu avaikarau paipa hovekauvaa ari yaakuuvaki utu kioo vaira-
vai. 15 Utu kioo vauduu ari vo aangeraa voovoono nuunaira nnau
pinaivakidiri tioo vaidiivo namaivaki varuuvaara pinaama aayanna roo
tunoo: Mmatayaa vai yeennaiyauvo vaa nneeravaata vainoo. Iyauvaa
rutakeera suaivo vaa nniivaara ai paipa hovekaivaa varee iyauvaa rutaka
kiee varaanee, 16 tuduu rikioo vaidiivo namaivaki varuuvo mmataivaudiri
ari paipa hovekauvaadiri yeennaiyauvaa rutaka kioo vareeravai.

17 Varooduu nuunaira nnau pinaivo ngiau aapu vauvakidiri kava vo
aangeraa voovoono tioo avaikarau paipa hovekau voovaata varoo tiiravai.

18 Tuuduu kava vo aangeraa voovoono ikiaivaara haitatuuvoono yeena
tapiivaudiri tioo aangeraivo avaikarau paipa hovekauvaa utu kioo vau-
vaara pinaama aayanna roo tunoo: Mmataivau vai vuaina iiraiyauvo vaa
aikioomanneeravaata vainoo. Ai paipa avaikaraivaa varee vuainammoori-
ivakidiri iiraiyauvaa rutaka kiee varaanee, 19 tuduu rikioo aangeraivo
mmataivaudiri ari paipa hovekauvaadiri utuoo vuaina iiraiyauvaa ruta-
keeravai. Rutaka kioo varoo vuaina suuyaivaa kagigaira nnaamuruu-
vaki kagaari kieeravai. Ii kagigaira nnaamuru ivo inna Anutuuqaa au-
saivo pinaama nnannateeraivovee. 20 Ii nnaamuru ivo yoosinna mmaanai
vauduu ivakidiri vuaina suuyaivaa raa kagigauduu tuuneema kiauvo tiira-
vai. Tioo vioo nnoori pinaivo kaayauma hainno ngiauvau tuoo virayaama
vioo vioo hokobavai ngieera (300mitaa) viravai.

15
Aangeraiya nnaagiai mmoori maisaiyauvaa
utu kiada dida vairavai

1 Itaama taika kiooduu na taaduu kava ari vookarau atau pinaivo ngiau
aapuuvau vauduu na tee nnikiarairavai. Aangeraa yaaku saivai karasaidiri
taaramaano maisamaisau mminnaiyauvo yaaku saivai karasaidiri taara-
vaitana utu kiada dida vairavai. Ii maisa mminnaa iyauvo inna nnaagiai
mmooriiyauvaa Anutuuqo iima taika kino inna nnannateeraivo taikaa-
naraiyauvovee. 2Na taaduumminnaa voovai nnoori haruunga pinumaivaa
roosuuvo mmannammannaa naruuvoota ikiaivootama nuunama vauvai-
tana ivaki vairavai. Na kava taaduu gioonna kiaapuuya fayai mmararaivo
inna nnutuuvo yaarira kuaivo vauvaata inna mmannammannaivaatama
ivaitana yaatara kiooyaano ni teeravai. Teeda nnoori haruunga pinuma
roosuuvaa siriivau dida vaida kitaiyauvaa Anutuuqo iya mmuuyauvaa utu
kiada vairavai. 3 Utu kiada vaida Anutuuqaa mmoori vareera vaidi Musi-
inna kuaruuvaa tida Puara Sipisiipa Nnaakaraivaa kuaruuvaa tida tunoo:

Udaanga Anutuuqo
mmuakiaamminnaiyauvaa
a yaataree diraikuavee.
Mmoori a iikiannaivo ari vookaraivai vaivaara
ta teeda nnikiaraakiaunnavai.
Ammuakiaa gioonna kiaapummatayaiya kieetaikuavee.
A iikiannaivo safuuma kutaavai nnaasu vainoo.

4Udaanga-o,
eenoo nnaasu yoketaa tuanaavai variannaivaara
mmuakiaaya i mmemmaana kuaanoo.
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Eenoo yaagueeqama variannaivaara
mmuakiaaya aiyara yoketaavaivee kiaanoo.
Mmuakiaaya fai i avuuvau nnida
ngiari ausammuduuyaiyauvaa i mmiaaravaivee.
Mmuakiaaya a safuuma nnaasu iikiannaivaa teeda
fai ngiari ausammuduuyaiyauvaa i mmiaaravaivee.

5 Iya kuaruuvaa itaa kua kiaa taika kiooduu na taaduu ngiau aapuuvaki
nuunaira nnau pinaivaa sipuuvo hatuaa tu kioo vauvo ni too vairavai.
Ivaa aakiaivaki buruqaadiri atau rummua kioovaki Anutuuqaa variraivo
vauvo kooyaa vairavai. 6Vauduu aangeraa yaaku saivai sainaidiri taarama
nnaagiaimmoorimaisayaakusaivai sainaidiri taaramautukiadaduuyaano
nuunaira nnauvakidiri tiiravai. Iya buruqa yoketaa poosaiyauvaa rau kiada
takuaanga kuau vausaiyauvaa ngiari nniriiyauvunu rau kiooyauvaatama
tiiravai. 7 Tuuduu fayai roosuu ari vookarau taarama taaramaakidiri
mmuaavoono diitoo sikau gooraivaadiri iima kioo kuu yavaiyauvo yaaku
saivai sainaidiri taarama aangeraiya mmiravai. Ii kuu yavaa iyauvaki
Anutuuqo tupatupaa variraivo inna nnannateeraivo suvuainno vairavai.
8Anutuuqaa oyai ari vookarauvaa mmeekiaivoota ari yaagueeqaivootama
kioosu roosiima kaayaumangioo vioo nuunaira nnauvaki rau kioo vairavai.
Rau kioo vauduu too hama vaidi voovoono yopeema nuunaira nnauvaki
ngiooviravai. Aangeraiya faimmoorimaisa yaaku saivai sainaidiri taarama
iima taika kikiai rikiada ivaki nnida kuaaravai.

16
Aangeraiya nnaagiai mmoori maisaiyauvaa
fuarau kieeravai

1 Itaama taika kiooduu na rikiaaduu nnau nuunairaivakidiri kuaivo
pinaavai tioo aangeraa yaaku saivai sainaidiri taaravaitana tunoo: Vida kuu
yavaa yaaku saivai sainaidiri taaravaitanaaki Anutuuqaa nnannateeraivo
vaiyauvaa varammataivau fuarau kiaatee, tiravai.

2 Tuduu tauraanaa aangeraivo ari kuu yavaivaki vauvaa vioo vara
mmataivau fuarau kieeravai. Fuarau kiooduu gioonna kiaapu vaa fayai
mmararaivaa atauvaa varada inna mmannammannaivaa ngiari ausa
mmuduuyaiyauvaa mmuuyayaa pinaa uudauda maisaiyauvo vainno iya
nniitareeravai.

3 Itaama kiooduu inna inanoo aangeraivo ari kuu yavaivaki vauvaa
sorovuaraivau fuarau kieeravai. Fuarau kiooduu sorovuaraivo hanigioo
vaidi putiraiya kiauvaa roosiima vauduummuakiaa sorovuaraivaki varida
nuaumminnaiyauvo putiravai.

4 Itaamakiooduu tammaakinnaaaangeraivo ari kuuyavaivaki vauvaava-
roo nnooriiyauvakiaata rumuruumaiyauvakiaatama fuarau kiooduu hani-
gioo kiau tuanaavai vairavai. 5Na rikiaaduu aangeraivo nnooriiyauvaa hai-
tatuuvoono Anutuuqaa tunoo: A yoketaa tuanaakua variannanoo. A tauraa
varunnaikua aannamakee a variannanoo. Ii a irisaimaisammianna iyauvo
inna safuuma vainoo. 6Gioonna kiaapuuya nnaaru i gioonna kiaapuuyaata
forofetaiyaatama ruputuduu putuuvaara kiauvaa iya nnaateeraivaara a
iya mmiannavai. Suvikara, iya ngiari mmoori maisaiyauvaa irisaiyauvaa
safuuma ngiari varaavaivee, 7 tuduu na rikiaaduu yeena tapiivakidiri kua
voovai tioo tunoo: Udaanga Anutuuqo, ammuakiaamminnaiyauvaa yaata-
ree diraikuavee. A irisai maisaiyauvaa gioonna kiaapuuyammiannaiyauvo
safuuma kutaa tuanaavai vainoo, tiravai.
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8 Tuduu eera tammaakinnaa aangeraivo ari kuu yavaivaki vauvaa
suaivau fuarau kiooduu Anutuuqo ee-oo tuduu rikioo suaivaudiri ikia
pinaivo ngioo gioonna kiaapuuya puaisa teeravai. 9 Anutuuqo tuduu
ii mmoori maisa iyauvo gioonna kiaapuuyaki vauvaara suaivo ngioo
puaisakama tooyaano Anutuuqaa nnutuuvaara maisa kua tiravai. Maisa
kua tida hama ngiari mminnamminnaa maisaiyauvaa pikiada hanigiada
Anutuuqaara kua yoketaivaa tiravai.

10 Itaama kiooduu eera aangeraivo ari kuu yavaivaki vauvaa fayai
mmararaivo kieeta varira mmaataivau fuarau kiooduu inna yoosinnaivaki
iva gioonna kiaapuuyara duuvaki kaayauma upisiiravai. Upisuuduu
gioonna kiaapuuya kaayauma kararida varida kaayau sookiana
saakianaida reera kiatada reemma kiatadaida vairavai. 11 Vaida iya
nniitaroovaaraata uudaudaiyauvo vauvaaraatama Anutuuqo ngiau
aapu varuuvaara maisa kua tiravai. Maisa kua tida varida hama ngiari
mminnamminnaa maisa uu aataruuyauvaa pikiada hanigiada yoketaama
variravai.

12 Itaama kiooduu kava karasaidiaa aangeraivo ari kuu yavaivaki vau-
vaa nnoori pinaivaa nnutuuvo Yuferetiisa ivaki fuarau kieeravai. Fua-
rau kiooduu vaidi kieetaiya suai raari roopinnaidiri ngiaaraiya aataru-
uvo kooyaa vakiaiveeraivaara nnooriivo reekama kieeravai. 13 Itaama
taika kiooduu na taaduu Sataangaa mmannasa maisa taaravooma yeekana
roosuudoono mahipa pinaivaa avaivakidiriaatama fayai mmararaivaa
avaivakidiriaatama unnakua forofetaivaa avaivakidiriaatama nniravai.
14 Inna iya mmagia maisaiya ari vookara ari vookarau mmooriiyauvaa
iiraiyavee. Iya mmuakiaa mmatayaiya kieetaiyasi vida iya rupi nuunama
kikiai rapuaaravai. Anutuuqo mmuakiaa mminnaayauvai yaataroo di-
raivoonommataama kioo suai pinaivaki fai iya rapuaaravai.

15Anutuuqo mmataama kioo Misiaa vaidiivoono ataa kua tunoo: Rikiaa-
tee. Nammuara furai vaidiivaa roosiimahamangia taara suaivaki na ngiiisi
kuanaravai. Gioonna kiaapu voovoono avu too vainno ari uyira rairaiyau-
vaa tuqinnama haitatuuvaara Anutuuqo innara yoketainoo. Ivo taguaada
nuainai gioonna kiaapuuya inna teekio innammammamaisaivoora tioo ari
uyira rairaiyauvaa tuqinnama haitatuunaravaivee. Ivo itaa kua tiravai.

16 Mmagia maisaidoono kieeta vaidiiya rupi nuunama kieeravai. Iya
nuunama kioo yoosinnaivaa nnutuuvo Eporai kuaivakidiri tunoo: Ama-
raketoonavee, tiravai.

17 Itaama kiooduu aangeraa karisaidiri taarama varuu nnaagiai tua-
naivoono ari kuu yavaivaki vauvaa ngiauvau vara kagaari kiooduu kieeta
varira mmaataivo nuunaira nnau pinaivaki vauvakidiri kua pinaivo tioo
tunoo: Vaa mmooriivo taikainoo, 18 tuduu kaayau saneetuuvo utuduu vo
akua vo akuaivo akua tuduu ngiaarunnaivo akua tuduu mmataa kuaruuvo
pinaama utiravai. Anutuuqo vaidiivaa iima kioo suaivakidiri tuoo tuoo
tuma ii suai ivaki hamammataakuaruuvo itaamautiravai. Iimmataakuaru
ivo pinaama ari vookaraama utiravai. 19 Utuduu yoosinna pinaivaa tam-
maivakidiri mmataivo rutukua roo saivai sainai vuduu tammaivo vauduu
saivai sainai viravai. Vuduu mmuakiaa mmataivaki vau nnau yoosinna
pinaiyauvo rutuunno tannavaratataama taika kieeravai. Ii suai ivaki Anu-
tuuqoyoosinnapinaivaannutuuvoBapuroonarayaatautuooari nnannatoo
ari vookarauvo vuaina roosiima tooriivaki vita kiooduu varuuvaa ivaki
varuuya tusaammuduu nneeravai. 20 Iqii suai ivakimmuakiaammataiyau-
vaa nnooriivo ututuuma kiooyauvo kuminauduu mmuakiaa taapi oora
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sauyauvo mumunu utu taika kieeravai. 21Vati kaaburaara pinaa ari vooka-
rau mmuaararoovo ngiauvakidiri tuoo vaidiiya ruputiravai. Vati kaabu-
raara pinaivo koonnamamaisama iya ruoo ruputuuvaara iya Anutuuqaara
maisa kua tiravai.

17
Anutuuqo sabi nuaira gioonnaivaudiri

mmataama kioo tiravai
1 Aangeraiya yaaku saivai sainaidiri taarama kuu yavaiyauvaa yaaku

saivai karasaidiri taaravaitana utuuyakidiri voovoono niisi ngioo tunoo:
Nninai na sabi nuaira gioonnaivo irisai maisaivaa varaanaraivaa fai i vi-
tainaravai. Ii gioonna ivo inna yoosinna pinaivo kaayau nnooriiyauvo saidi
saidi nuunaivau varivai. 2 Vaa vaidi mmatayaa kieetaiya ii gioonna ivaata
sabi heera aataruuvaa uududuu gioonna kiaapu mmatayaiya vuainaivaa
nneerayaama inna roosiima iya sabi heera aataruuvaa iidadakumimakaida
variaavaivee, tiravai.

3Tuduu rikiooMmannasa Yoketaivoono ni tasipama varuduu aangeraivo
ni vitoo mmanna mmuyai gaanga yoosinnaivau ni yapa kieeravai. Ni
yapa kiooduu na variee taaduu gioonnaivo fayai mmararaa kookeevaa
mmookaivau hara kioo varuduu fayai mmararaivaammammaivau kaayau
maisau nnutuuyauvo vauduu inna kieetaiyauvo yaaku saivai sainaidiri
taarama vauduu aaru yaakuuvaitana ivaki vairavai. 4 Gioonnaivaa uyira
rairaiyauvo vooyauvai kookeeyauvai vauduu vooyauvai kokoraa kuauyau-
vaatama uyu varoo vioo kaayau mminnaa gooraivaadiri iima kiooyau-
vaata sikau seeta roosii yoketaiyauvaatama ari mmammaivau funnukama
kiooduu vairavai. Vauduu ari yaakuuvaki ivo toori gooraivaadiri iima
kioovaa utu kioo vauduu ari sabi heera aataruuvaa hoovaara koonnama
varira aataruuvootama kaayakaayau maisamaisau aataruuyauvootama
ivaki suvuairavai. 5 Suvuauduu ari tinniivau ari nnutuuvo fafaara
roovo vauduu ivaa oyaivo haumaki vainno ataa kua tunoo: Yoosinna
pinaivaa nnutuuvo Bapuroona inna ni nnutuvai. Na mmuakiaa sabi
heera aataruuyauvaatammuakiaamaisamaisaira aataruuyauvaatamaoyai
nakaaraivovee, tiravai. 6 Na taaduu gioonnaivo Anutuuqaa gioonna ki-
aapu vaa putuuya kiauyauvaa kapikaroo nnooriivaa roosiima nnoo ku-
mimakairavai. Vooya Yisuunnara kutaavaivee tuuvaara vaidiiya iya
ruputuduu putuuya kiauyauvaatama nnoo kumimakairavai.
Na Yuvuaano inna tee pinaama nnikiaraina yaata utuee variravai. 7Yaata

utuee variaaduu aangeraivo ni yaparainno tunoo: Aaniira a nnikiarainna
pinaama yaata utuannannee? Gioonnaivaa oyaivo haumaki vaivaa fai
na i kiaa i mminaravai. Fayai mmararaivo ari kieetaiyauvo yaaku saivai
sainaidiri taarama vauduu aaru yaakuuvaitana ivaki vauvaa kua oyaivaa
fai na kooyaa i kiaa i mminaravai. Gioonnaivo inna mmookaivau hara kioo
varioonuauvaakuaoyaivaatama fai nakooyaa i kiaa imminaravai. 8 Ii fayai
mmararaa ivaangia too ivo tauraavaruuvoonoaannamakeehamavarinoo.
Fai ivo kiisa suai soopa hokoba mmata mmeeduuya vuuvakidiri raari roo
ngioo varioo nnaagiai eeyaara taikaanaravai. Anutuuqo ngiau mmata
uu suaivaki ari gioonna kiaapuuya tupatupaa variaaraivaara iya nnutu-
uyauvaa yanaivau fafaara reeravai. Gioonna kiaapu mmatayaiya nnutu-
uyauvo hama yanaivaki vaiya fai fayai mmararaivaa teeda fai kaayauma
nnikiaraakiaaravai. Ivo tauraa varuuvo aanna hama variivoono fai nnaa-
giai kava varinaravaara iya kaayauma nnikiaraakiaaravaivee.
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9 Vaidi tinni yoketaiya ii kua ivaa oyaivaa fai arinaima rikiaaraivo
inna yoketaavai. Fayai mmararaivaa kieetaiyauvo yaaku saivai sainaidiri
taarama oyaivo inna taapi kiisaiyauvo yaaku saivai karasaidiri taarama
ivau gioonnaivo varivai. Vuai oyaivo inna vaidi kieetaiya yaaku saivai
sainaidiri taaravaitana variaavai. 10Vaa iyakidiri yaaku sai vaidiiya ngiari
kieeta nnutuuyauvo taika kiaikiai kuminaya variaavai. Mmuaavoonohomo
gioonna kiaapuuyara dioo vainoo. Fai yapooma voovoono ngioo gioonna
kiaapuuyara dinaravai. Fai ivo ngioo kiisa suai nnaasu dinaravai. 11 Fayai
mmararaivo tauraa varioo putiivoono hama makee varioo kieeta vaidi
yaaku saivai sainaidiri taaravaitana tasipama gioonna kiaapuuyara dinoo.
Ivo iya seena kieetavai varioo eeyaara putu taikaanaraivaara iinno varinoo.

12 Aaru yaakuuvaitana a taannaiyauvo inna vaidi kieeta yaakuuvai-
tana fai yapooma kieetaya varida gioonna kiaapuuyara diaaravai. Fai
yapooma iya fayai mmararaivaa tasipama kiisa suai iyara diaaravai. 13 Fai
iya mmuaa yaata tinnivai varada ngiari yaagueeqaiyauvaata gioonna
kiaapuuyara dira yaagueeqaivaatama fayai mmararaivaa mmiaaravai.
14Mmi kiada Puara Sipisiipa Nnaakaraivaata rapuaaravai. Rapikiokio fai
Puara Sipisiipa Nnaakaraivo iya yaataraanaravai. Ivo udaanga vaidiiya
Udaanga tuanaavai varioo kieeta vaidiiya kieeta tuanaavai variivaara ivo
iya yaataraanaravai. Inna nnaagiai nuauya vaa ivo maavee tioo ariini iya
mmataama kiooya yaagueeqama inna tasipama varida vaidi kieetaiyaata
fayai mmararaivaatama yaataraaravaivee, tiravai.

15 Kiaa kioo aangeraivo kava ni tunoo: Sabi nuaira gioonnaivo varii
yoosinna ivaki nnooriiyauvo nuunaivaa vaa a taannavai. Ii nnoori iyauvaa
a taannaiyauvo inna kaayau gioonna kiaapuuyavee. Iya vo mmamma vo
mmamma varuuyakidiriaatama vo mmata vo mmataivakidiriaata vo kua
vo kua tuuyakidiriaatama nuunakiaavai. 16 Aaru yaakuuvaitana a taan-
naiyauvo iyauvoota fayai mmararaivootama sabi nuaira gioonnaivaaraata
nnannataaravai. Nnannateeda mmuakiaa mminnaa innasi vaiyauvaa
tuayanna rida ravisi varakio fai ivo taguaada varinaravai. Taguaada
varinai iya inna mmamma mmatiivaa nneeda mmuakiaa ikiaivaki inna
mmuturu kikio taanaravai. 17 Anutuuqo iino inna iikiatai aataruuvo aaru
yaakuuvaitana yaataiyauvaki vainai iya mmuaa yaata tinnivai varada
ngiari gioonna kiaapuuyara yaagueeqama dira yaagueeqaivaa fai fayai
mmararaivaa mmikio dioo vainono Anutuuqo ari tuu kuaiyauvo kutaavai
vainara suaivaki fai taikaanaravai. Ivaara iya gioonnaivaa ikiaivaki mmu-
turu kikio taanaravai.

18 Sabi nuaira gioonnaivaa a taannaivo inna yoosinna pinaivo mmuakiaa
mmatayaa kieetaiyara diivaivee. Aangeraivo itaa kua tiravai.

18
Yoosinna pinaivaa nnutuuvo Bapuroona ivo
tannavaratataama taika kieeravai

1Na itaama taa taika kiee kava na taaduu aangeraa voovoono ngiau aa-
puuvakidiri tuuduu gioonna kiaapuuyara dira yaagueeqaivo pinaavai inna
tasipama vauduu inna mmeekia ari vookarauvo mmuakiaa mmataivau
teeravai. 2 Tooduu ivo pinaama aayanna roo tunoo: Yoosinna pinaivaa
nnutuuvo Bapuroona ivo vaa eeyaara maisainno tannavaratataama taika
kiaivai. Mmagia maisa moomee sakua ari vookara ari vookaraiyauvo ivaki
variaavo ngiaamma maisamaisaiyauvootama ivaki variaavai. 3 Vuaina
nnooriivaa nneerayaamammuakiaa yoosinnaiya inna tasipama sabi heera
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aataruuvaa pinaama uuvaara itaama vaivai. Mmatayaa diaa kieetaiya
vaa inna tasipama sabi nuauduu yookaira aataruuvaara haitatuuraiya
innasi nnida yookaira aataruuvaa iida kaayau sikauyauvaa varada ari
vookaraama varuuvaara itaama vaivai. Aangeraivo itaa kua tiravai.

4-5Na rikiaaduu ngiau aapuuvakidiri vo kua voovai tioo tunoo:
Ni gioonna kiaapuso,
Bapuroona yoosinna ivaa pikiada kuatee.
Ivakinnaayamminnamminnaamaisaiyauvo
vakia roo vioo vioo ngiau aapu pinaavai vaikio
Anutuuqo iya aatarumaisaiyauvaa too
irisai maisaivaa iyamminara iinoo.
Fai ngieeta iya irisai maisaivaa vareevoora
ivaki pikiada sa ivakinnaaya tasipama
mminnamminnaamaisaiyauvaa iikiatee.

6 Ivakinnaayamaisa mmooriivaa
gioonna kiaapuuyammuuya
ngia irisai mmiraiya
irisai sai mmuaikaraama iyammiatee.
Sa mmuaaneetu iyammiatee.
Irisai taaraneetu iyammiatee.
Nnoori toori kapikaraivaa roosiima
iyamaisa mmooriivaa
gioonna kiaapuuyamuuvaara
irisai taaraneetu nnoori toori kapikaraivaa
iyammiatee.

7 Iya ngiariiyaramannaka tida
ngiariiyara nnaasu yaata utida
sirigaida kammataavai.
Ivaarammuaikaraama
ausammuaarareeramaisa mmooriivaa
iyammiatee.
Ii yoosinna ivo gioonnavai roosiivoono
ariiyaramannaka tioo tinoo:
Na aavau kieeta varira mmaataivau
kieeta gioonnavai variauvai.
Hama namuaada gioonnavai variauvai.
Fai na hama ausammuaarareerama kiee
fai na aavaki sirigaina
kammatee nnaasu varinaravaivee.

8 Ivo itaa kua tiivaara
mmuaa suaivaki mmoori maisa mmuaararaiyauvo
innasi vainaravai.
Vaidi putiraivootama
iyara ausammuaararaivoota
yeenna rairaivootama
innasi vainaravai.
Ikiaivo fai inna taa taputu kiaanaravai.
Udaanga Anutuuqo gioonnaivaaki
kua pinaivaa yapaivoono
inna yaagueeqaivovee.

Ngiau aapuuvakidiri tuu kuaivo itaa kua tiravai.
9 Mmatayaa diaa vaidi kieetaiya vaa inna tasipama sabi heera aataru-

uvaa iikiaiya inna ikia mmuturu kiaivaa visuuvaa teeda iya innara ausa
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mmuaarareeda boo tida rataaravai. 10 Iya ivo ari maisaivaa irisaivaa
varoo karariivaa rikiada aatu aatuuda ngieeradiri dida vaida kiaara: Boo,
yoosinnapinaavai Bapuroona-o, a yaagueeqayoosinnakuavee. Mmuaa suai
nnaasu a irisaimaisaivaa vara taika kiaannavaivee. Vaidi kieetaiya itaa kua
kiaaravai.

11 Vaidi mmatayaiya yookaira aataruuvaara haitatuuraiya fai iya ivaara
pinaama ratada iya ausaiyauvo mmuaararaanaravai. Gioonna kiaapu
iya hoonahaanaiyauvaara sikaunnaadiri yookaama kiada vareeraiya vaa
taikaivaara iya ausaiyauvo mmuaararaanaravai. 12 Hoonahaanaiyauvaa
ivakinnaaya sikaunnaadiri yookaama kiada varaiyauvo ataama vainoo.
Sikau mmannaammannai gooraivaata sirivuaivaatama sikau ari vookarai
yoketaiyauvaata sikau seeta roosiiyauvaatama iya varaavai. Buruqa
yoketaa poosa kuaiyauvaatama kokoraa kuaiyauvaata kookee kuaiyau-
vaatama sirikaa buruqaiyauvaatama iya varaavai. Yatari yoketaa ari
vookaraiyauvaata mminnaiyauvaa puara aannaivaadiri pieema kiaiyau-
vaatama yatari hatataiyauvaata sikau baraasaivaadiri iikiaiyauvaatama
kapaaqaivaadiri iikiaiyauvaata yaagueeqa sikau poosaivaadiri iikiaiyau-
vaatama iya varaavai. 13 Mminnaa kupu takua roosiiyauvaata yatari
ranaivaa hudaavo suuda yoketaa viraivaatama kupuuvaa roosiivaa nnutu-
uvo miiraivaata yatari suuyaivo suuda yoketaa viraivaatama vuainaivaata
nnammariivaatama paravuaa yoketaivaata yeenna vuiitaivaatama iya
varaavai. Puara burimakau sipisiipa hoosaiyauvaata hoosaivaa haru ki-
aavo kaaraiyauvaa vitoo nuairaiyauvaatama sikaunnaadiri yookaama kioo
viteera gioonna kiaapuuya hama kati ngiari yaata utiraivaugiataama nu-
airaiyaatama iya varaavai. 14 Fai iya ii yoosinna ivaara kiaara: Mmuakiaa
mminnaa yoketaiyauvaa i varaataiyauvo vaa taikaivai. I hoonahaana i
suvuairaiyauvoota aiyaa funnukairaiyauvootama vaa taikaivai. Fai hama
a kava iyauvaa varaanaravai. Vaa taikaivaivee, 15 kiaa kiada vaa iya tauraa
iyauvaa yookaama kiada kaayau sikauyauvaa irisai varaivaara ngiariiyara
yaata utida aatu aatuuda ngieera oro dida vakiaaravai. Fai iya ngieeradiri
dida vaida ratada varida boo tida 16kiaara: Boo, yoosinna pinaavai. A gioon-
naivaa roosiima ai uyira raira poosaiyauvaatama kookeeyauvaata kokoraa
kuauyauvaatama uyu kiee variee ari vookarai mminnaa mmannaamman-
nai gooraivaata sikau seeta roosii yoketaivaatama ai mmammaivau a fun-
nukairavai. 17Mmuaa suai ii hoonahaana yoketaa mmuakiaa iyauvo vaa
taikaivaivee. Yookaira aataruuvaara haitatuuraiyaano itaa kua kiaaravai.
Mmuakiaa siipaiyauvaa utiraiyaata yookaama kiada ivaki nu-

airaiyaatama ivaki mmoori varaiyaata mmuakiaa vaidi siipaiyauvaara
mmoori varaiyaatama fai iya ngieera dida vakiaaravai. 18 Dida vaida ii
yoosinna ivaa ikia mmuturu kiaivaa kioosuuvaa teeda kai kai tida kiaara:
Hama vo yoosinnavai ii yoosinna pinaa ivaa roosiima vaivaivee, 19 kiaa
kiada iya ausaiyauvo mmuaarareenai mmataivaa habara kiada ngiari
kieetaiyauvaki apida boo tida ratada kiaara: Boo, yoosinna pinaavai. Ivaki
mmuakiaa siipa utiraiya nnida ngiari hoonahaanaiyauvaa ivaki yapa kiada
irisai yookaivaa pinaavai ngiari vareeravai. Vaa mmuaa suaivaki inna
mminnamminnaammuakiaayauvai taikaivaivee.

20 Ngia ngiau aapu variaiyaso, ii yoosinna ivaa ikia mmuturu kiaivaara
sirigakiatee. Anutuuqaa gioonna kiaapuuyaata inna kuaivaa varada nu-
airaiyaata forofetaiyaatama sirigakiatee. Ii yoosinna ivakinnaaya maisa
mmooriiyauvaa ngii uuvaara Anutuuqo kua pinaivaa iyaki yapa kioo irisai
maisaivaa iyammiivai. Ivaara sirigakiatee. Iya itaa kua kiaaravai.
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21 Na taaduu aangeraa yaagueeqa voovoono sikau tayapoo pinaivaa
suoodaa utuoo sorovuaraivaki kagaari kioo tunoo: Aa na sikau aavaa
utuee puaisakama kagaari kiauneema yoosinna pinaa Bapuroona ivo fai
eeyaara maisainno tannavaratataama taika kinai vaidiiya hama kava ivaa
taaravai. 22 Bapuroona-o, fai hama kava aiki vaidiiya kitaa ruaavo akua
tiraivaata kuaru tira akuaivaatama kafura fee fee tira akuaivaata nooma
rira akuaivaatama kava rikiaaravai. Vaidiiya vo mmoori vo mmooriiyau-
vaa arinaima iikiaiya fai hama gioonna kiaapuuya kava aiki iya taaravai.
Yeennaiyauvaa mumunu utu yapeera sikauvaa akuaivaa hama gioonna
kiaapuuya kava aiki rikiaaravai. 23 Fai hama kava toobaiyauvo aiki teenai
taaravai. Nnaata vaati varaara gioonna kiaapuuya kua tira aataruuvaa fai
hama kava aiki rikiaaravai. Aiki yookaira aataruuvaara haitatuuraiya vaidi
nnoonnaya varuduummuakiaa yoosinnaiya iya nnutuuyauvaa rikieeravai.
Aiki pirasaaka varida uuya unnakua kiaa uuduu mmuakiaa yoosinnaiya
teeda tunoo: Kutaavaivee, kiaa kiada kumimakairavaivee.

24 Anutuuqo gioonna kiaapu Bapuroona varuuya irisai maisaivaa
iya mmiravai. Ivakinnaaya Anutuuqaa gioonna kiaapuuyaata
forofetaiyaatama ruputuduu putuuvaara Anutuuqo irisai maisaivaa
iya mmiravai. Innakidiri itaama uu aataruuvo vo mmata vo mmata
varuuyasidiaata mmuaikaraama itaama vauvaara Anutuuqo irisai
maisaivaa iyammiravai.

19
1 Itaama taika kiooduu na rikiaaduu ngiau aapuuvakidiri akuaivo tuoo

kaayau gioonna kiaapuuya nuunaida pinaama kua tiraivaa roosiima kua
tioo tunoo: Ta Anutuuqaara kua yoketaivaa kiaunnanoo. Ivo ti vitoo yoke-
taivau ti yapaivai. Inna oyai ari vookaraivoota inna yaagueeqaivootama
vainoo. 2Gioonna kiaapuuya ngiari variraivaara ivo safuuma kua kutaivaa
tasipama irisai yoketaivaata irisai maisaivaatama iya mmiivai. Sabi nuaira
gioonna maisaivo sabi heera aataruuvaa gioonna kiaapu mmatayaiya vi-
taama kiooduu maisa mmooriivaa uuvaara Anutuuqo kua pinaivaa vaa in-
naki yapeeravai. Iva Anutuuqaammoori vareera vaidiiya ruputu kioovaara
Anutuuqo irisaimaisaivaavaa innammiravaivee, 3kiaakiadakavaaayanna
reeda tunoo: Ta Anutuuqaara kua yoketaivaa kiaunnanoo. Yoosinna
pinaivaa ikia mmuturu kioovaa kioosuuvo tupatupaa ngioo vioo nnaasu
varinoo, 4 tuduu rikiada yokovaa vaidiiya vo vaidivai yuku yaaku taika
kioo vo vaidivakidiri taarama taaramaatama fayai roosuu ari vookarau
taarama taaramadootama Anutuuqo kieeta varira mmaataivau variivaa
yuku oyaivaki vida varada vaida innaata kua yoketaivaa tida tunoo: Kua
kutaa. Ta aiyara yoketaavee kiaunnanoo, tiravai.

Puara Sipisiipa Nnaakaraivaara yaapeeri nneera suaivo nniravai
5 Iya itaa kua kiaa taika kiooduu kieeta varira mmaataivaudiri kua

voovai tioo tunoo: Mmuakiaa Anutuuqaammoori vareeraiyaatammuakiaa
gioonna kiaapu nnoonna kiisaiyaatama inna avaivaa rikieeraiyaso, ti Anu-
tuuqaarakuayoketaivaakiatee, 6kiaakiooduunarikiaaduukaayaugioonna
kiaapuuya nuunaida pinaama kua tiraivaa roosiima akuaivo tioo nnoori
hiinapinaivoakua tiraivaa roosiimaakuaivo tioongiaarunnopinaamaakua
tiraivaa roosiima akuaivo tioo variravai. Tioo varuduu na rikiaaduu ii akua
ivakinnaingiaa kuaivo tunoo: Ta Anutuuqaara kua yoketaivaa kiaunnanoo.
Ti Udaanga Anutuuqo mmuakiaa mminnaiyauvaa yaataroo diraivoono ti
kieetavai variivaara innara kua yoketaivaa kiatee. 7 Kii ta sirigaida ausa
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yoketaivaa tasipamavariaaravee. Kii ta innannutuuvaangiauaapuyapaar-
avee. Vaa Puara Sipisiipa Nnaakaraivaa nnaata vareera suaivo nniivaara
sirigakiatee. Inna nnaataivo vaa teerainno 8 uyira raira poosa yoketaa
tuanaa hama kainaamaataiyauvaa Anutuuqo inna mmiiyauvaa uyu varoo
nniivaivee, tiravai. Ii uyira raira poosa iyauvo inna Anutuuqaa gioonna
kiaapuuya safuurammoori aataruuyauvaa iikiaiyauvovee.

9Niita kua tuu aangeraivo kava niita kua tioo tunoo: Aa kua aavaa fafaara
raanee. Anutuuqo gioonna kiaapuuya Puara Sipisiipa Nnaakaraivaara
yaapeeri nneeraivaara tikiai ngiaiya ivo iyara yoketainai sirigakiaaravee.
Itaama fafaara raanee. Aangeraivo itaa kua ni giaa ni mi kioo vo kuavai
tunoo: Ii kua ivo inna Anutuuqaa kua kutaa kuavaivee, 10 tuduu rikiee na
inna yukuoyaivaki viee varee vainani ausammuduuyaivaa innamminaree
kiaa iikiaaduu ivo ni tunoo: Sa itaama iikianee Anutuuqaa mmooriivaa
ta mmuaa mmoori varaunnavaitanavee. I seena ausa hanigieeraiyaata ta
mmuaa mmoori vareeraiyavee. Iya Yisuuva kua kutaivaa kiaa kookieema
kioovaa puaisa utuaiyavee. Anutuuqaa nnaasu ai ausa mmuduuyaivaa
mmianee. Aangeraivo itaa kua tiravai.
Anutuuqaa Mmannasaivo forofetaiya inna kuaivaa kiaa kookieeraiya

tasiponeema Yisuuva kua kutaivaa kiaa kookieema kioovaa kiaiyaatama
tasipaivaivee.

Vaidiivo puara hoosa poosaivau variravai
11 Itaama taika kiooduu na taaduu ngiauvo vioo sai ngioo sauduu puara

hoosa poosaivo ivaki diravai. Duduu inna mmookaivau variraivaa nnu-
tuuvo ataama vainoo. Ivo hama ari kuaivaa pikieerainno kua kutaivaa
tiraivovee. Fai ivo kua pinaivaa gioonna kiaapuuyaki yapa kioo safu
saafuuma iinaravai. Fai ivo rapiraivaa yuruuma kioo safu saafuuma
iinaravai. 12 Inna avuuvaitana ikia hauru toovaa roosiima vauduu inna
kieetaivau kieeta vaidiiya apira tommeekaiyauvo kaayauyauvai vairavai.
Inna nnutuuvaa innayaa fafaara roovaa hama vaidi voovoono ivaa oyaivaa
rikieeravai. Ariinoo nnaasu rikieeravai. 13 Inna buruqaivo kaayau kiauvaki
rabuuma kioovaa uyu varoo viravai. Vuduu inna nnutuuvaa vaidiiya
tunoo: Anutuuqaa tinniivaudiri kuaivaa vara kioo kiaa kookieeraivovee,
tiravai. 14 Inna nnaagiaivau rapira vaidiiya ngiau aapu varuuya puara
hoosa poosaiyauvunu varuduu iya varada vuduu buruqa poosa yoketaa
tuanaa hama kainaamaatauyauvaa uyu varada viravai. 15 Vuduu inna
avaivakidiri paipaavaikarauvo tuoorubikioommaanaikooyaavairavai. Fai
ivaadiri ivogioonnakiaapummatayaiya ruputuoonnonnoyaataraanaravai.
Yaataroo ari yau aina yaagueeqaivaadiri utu kioo vainno yaagueeqama
iyara dinaravai. Vuaina iiraiyauvaa nnaamuruuvaki vaidiiya raa kagiga
kiaavo suuyaivo tuoo virayaama ivo Anutuuqaa nnannateeraivaa gioonna
kiaapuuya maisama variaiyaki yapa kinai fai itaamamaisama variaaravai.
Anutuuqo mmuakiaa mminnaiyauvaa yaataroo diraivoono iyara pinaama
nnannataanaravai. 16 Ii kieeta vaidi ivaa buruqaivaunnaata inna tuki-
aivaunnaatama inna nnutuuvaa fafaara roovo vainno tunoo: Kieetaiya
Kieeta Tuanaivovee. Udaangaiya Udaanga Tuanaivovee, tiravai.

17 Itaama taika kiooduu na taaduu aangeraa voovoono suaira dioo vainno
mmuakiaa ngiaammaiya ngiau vuutaivau nuauyara pinaama aayanna
roo tunoo: Aapi tummuatee. Tiida Anutuuqaa buusa pinaivaara nuu-
nakiatee. 18 Kieeta vaidiiyaatama ngiari rapira vaidi kieetaiyaata rapira
vaidiiyaatama iya mmamma mmatiiyauvaa nnaaraivaara tummuatee. Iya
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hoosaiya mmamma mmatiiyauvaatama mmuakiaa vaidi iyauvunu vari-
aiya mmamma mmatiiyauvaatama nnaaraivaara tummuatee. Mmuakiaa
vaidiiya sikaunnaadiri yookaama kiada viteeraiyaata kati ngiari yaata uti-
raiyauvunu nuairaiyaatama vaidi nnoonnaiyaata vaidi kiisaiyaatama iya
mmammammatiiyauvaa nnaaraivaara tummuatee, tiravai.

19 Aangeraivo itaa kua tuduu na taaduu fayai mmararaivootama
mmuakiaa mmatayaa variaa kieetaiyaata ngiari rapira vaidiiyaatama
nuunaida ivo puara hoosaivau varuuvaata ari rapira vaidiiyaatama
rapuaara iiravai. 20 Rapududuu hoosaivau varuuvoota ari rapira
vaidiiyaatama fayaimmararaivaa yaatara kiadaunnakua forofetaivaatama
yaatara kiada vitada nniravai. Unnakua forofetaivo vaa tauraa fayai
mmararaivaani ari vookara ari vookarau mmooriiyauvaa iiravai.
Gioonna kiaapuuya vaa fayai mmararaivaa atauvaa varada inna
mmannammannaivaara ngiari ausa mmuduuyaiyauvaa mmiraiya ivo
ari vookarau mmooriiyauvaa unnakua kiaa uuvaara kutaavaivee tiravai.
Hoosaivau varuuvoota ari rapira vaidiiyaatama fayai mmararaivaata
unnakua forofetaivaatama vitada hama ruputiraida soopa pinaivaki
sikau puapusuqaivo ikia too nnannannanna tuoo varuuvaki kagaari
kieeravai. 21 Kagaari kiooduu hoosaivau varuu vaidiivaa avaivakidiri
paipa avaikarauvo tuuvaadiri ivo vara kioo iya rapira vaidiiya rutaka
kiooduu putiravai. Putuduu mmuakiaa ngiaammaiya tuma iya mmamma
mmatiiyauvaa nnooduduu iya ausaiyauvo fuaakairavai.

20
Yisuuva kaayau nuanu (1000) gioonna kiaapuuyara dinaravai

1 Itaamataikakiooduuna taaduuaangeraavoovoonongiauaapuuvakidiri
tioovarioo soopahokobammatammeeduuyavuuvaakiivaautukioovainno
yeena yaagueeqa mmuaararoovo mmakarannaivaa roosuuvaa utu varoo
tioo variravai. 2 Tuma mahipa pinaivo nnaaruaa mahipa yapai maisaivaa
nnutuuvo Sataangaa puaisa utuoo yeenaivaadiri inna rau kino kaayau nu-
anu (1000) itaama nnaasu variaiveeraivaara inna rau kieeravai. 3Rau kioo
soopa hokobaivaa raira sipuuvaa hatuaa kioo ivaki inna kagaari kioo sipuu-
vaa puaisakama rau kioo rookaivaadiri rafuutu kieeravai. Sataango kaayau
nuanu (1000) ivaki varioo sa gioonna kiaapuuya unnakua kiaiveeraivaara
aangeraivo ivaki inna yapa kiooduu variravai. Fai ivo ivaki varino kaayau
nuanu (1000) taika kino hatuaa kino kiisama kava kati nuainaravai.

4 Na itaama taivo taika kiooduu na taaduu kieeta varira mmaataiyauvo
vauduu gioonna kiaapuuya iyauvunu variravai. Varuduu vaa Anutu-
uqo kua pinaivaara dira yaagueeqaivaa iya mmiravai. Na kava taaduu
gioonna kiaapuuya vooyaano iya ruputuduu putuuya vaidi kaanaiya ni
teeda vairavai. Iya Yisuuva kua kutaivaa kooyaa tuuvaata Anutuuqaa
kuaivaatama kiaa kookieema kioovaara vooya iya ruputuduu putiravai.
Iya hama fayaimmararaivaata innammannammannaivaatamangiari ausa
mmuduuyaiyauvaa mmida hama inna atauvaa ngiari tinniiyauvununnee
vara ngiari yaakuuyauvunu yapeeravai. Iyaano vaa kava diitada kaayau
nuanu (1000) vaidi kieetaya Yisuu Kirisiinna tasipama varida vooyara dira-
vai. 5Gioonna kiaapu homoraa putuuya hama kava ii suai ivaki diiteeravai.
Kaayau nuanu (1000) taika kiooduu iya kava diiteeravai. Ii suai ivaki
na taaduu diitooya inna tauraananaa diitooyavee. 6 Gioonna kiaapuuya
itaama tauraananaa diiteeraiya tasipama diitaaraiyara Anutuuqo iyara
yoketaa tuanaayavee kiaa iyara yoketaivai. Hama iya kava putuaaraivaara
aatuukiaaravai. Iya Anutuuqaata Yisuu Kirisiinnaatama Anutuuqaara kati
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puara hudeeraiya roosiima varida Yisuunna tasipama kaayau nuanu (1000)
vooyara diaaravai.

Sataangaa yaatara kiada ikiaivaki kagaari kiaaravai
7 Fai kaayau nuanu (1000) taika kino Sataangaa soopa hokoba oovi nnau-

vakidiri hatuaa kino ngioo mmaanai vioo 8 gioonna kiaapu suai raari raip-
innai suai haatapaipi tooya sainai tooya sainai variaiya unnakua tinai fai
rikiada kumimakakiaaravai. Ii gioonna kiaapu iya ngiari nnutuuvaitana
Gokooya Makokooya vainoo. Fai iya kumimakaikio Sataango iya nuunama
kioo vitoo rapinara kuanaravai. Nnoori mmaagaivau nnukaivo vaikiai
vaidiiya hama yopeema yaariraivaa roosiima vitoo kuanaravai. 9 Iya vitoo
vinai mmata aavau vai mmuakiaa mmatavau nuaida varida Anutuuqaa
gioonna kiaapuuya variaa saasaaya nnau yoosinnaivaa Anutuuqommudu-
uya rira yoosinna pinaivaa ututuuma kiaaravai. Ututuuma kikio fai ngiau
aapuuvakidiri ikiaivo tuoo iya taa taputu taika kiaanaravai. 10 Taa taputu
taika kino mmagia maisaivo vaa iya unnakua tiraivaa Anutuuqo inna vitoo
soopapinaivaki ikiaivoota sikaupuapusuqaivo ikia toonnannannanna tuoo
variivaki kagaari kiaanaravai. Vaa ivo ivaki fayai mmararaivaata unnakua
forofetaivaatamakagaarikioovakikinai fai iya ikiannagisannaheenagieena
mmannammanna ivaki varida pinaa mmamma nniitareeraivaa tupatupaa
varaaravai.

Anutuuqo nnaagiai suai gioonna kiaapuuya ngiari
mmooriiyauvaara iya yaparairavai

11 Itaama taika kiooduu na taaduu kieeta varira mmaata pinaa poosaivo
vauduu vaidi voovoono ivaki variravai. Varuduu inna avuuvaudiri ngiau
mmataivaitana vida raubiriida kuminauduu hama iya mmaataatairavai.
12 Na taaduu mmuakiaa putuuya nnoonnaiyaata kiisaiyaatama kieetaivo
varira mmaata vunniivau diravai. Dida vauduu kieeta varira mmaataivau
variivoono yanaiyauvaa rabara kiooduu vauduu ari vo yanaivau vaidiiya
tupatupaa variaaraiya nnutuuyauvo vau yanaivaa rabara kioo teeravai.
Gioonna kiaapu putuuya ngiari mmatayaa uu mmooriiyauvaa yanaiyau-
vunu fafaara rooyauvo vauyauvaara Anutuuqo iya yaparairavai. 13 Ii
suai ivaki gioonna kiaapuuya putida nnoori sorovuaraivaki vauya kava
diiteeravai. Mmata nnauvakidiriaata putiraiya varira yoosinna Hairiisa
ivakidiriaatama putuuya diiteeravai. Diitooduu rikioo Anutuuqo mmuaki-
aaya mmuaavai mmuaavai ngiari uu aataruuyauvaara iya yaparairavai.
14 Yaparama kioo putira aataruuvaata Hairiisa yoosinnaivaatama soopa
pinaivaki ikiaivo too varuuvaki kagaari kiooduu viravai. Ii soopa pinaa
ivaki ikiaivo too varii ivo inna kava nnaagiai eeyaara putuaaraivovee.
15 Gioonna kiaapuuya tupatupaa variaaraiya nnutuuyauvaa Anutuuqaa
yanaivau fafaara raa kiooduu vairavai. Gioonna kiaapu voovoono hama
inna nnutuuvo ii yanaa ivau vauvaa Anutuuqo tuduu ikiana inna kagaari
kieeravai.

21
Karaasa ngiaummataivo vairavai

1 Na itaama taivo taika kiooduu na taaduu karaasa ngiau mmataivai-
tana vairavai. Vaa tauraanaa ngiau mmataivaitana taika kiooduu nnoori
sorovuaraivootama vaa taikeeravai. 2 Taika kiooduu na taaduu nnau
yoosinnakaraasayoketaa tuanaivo tuoovariravai. Ii karaasannauyoosinna
ivo inna karaasa Yerusareemaivovee. Ivo ngiau aapuuvakidiri Anutu-
uqaasidiri tuoo variravai. Gioonnaivo vaati varaanara karaasa uyira
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rairaiyauvaa uyu kioo teerairayaama itaama ii yoosinna karaasa ivo yoke-
taa tuanaavai tuoo variravai. 3 Tuoo varuduu na rikiaaduu kieeta varira
mmaataivaudiri kuapinaivo tioo tunoo: AannamakeeAnutuuqaavariraivo
gioonna kiaapuuya tasipama vainoo. Fai ivo iya tasipama hara kioo varinai
iya inna gioonna kiaapu tuanaaya variaaravai. Fai Anutuuqo ariinoo iya
tasipama varioo iya Anutuuqo tuanaavai varinaravai. 4 Fai iya vunnunnu-
uyauvo iya avuuyauvakidiri tiino fai ariinoo iya vunnunnu mmuakiaayau-
vai rugaanaravai. Fai hama kava gioonna kiaapuuya putikio hama iya
ausaiyauvo mmuaarareenai ratada mmamma nniitareeraivaa varaaravai.
Vaa eenanaa aataru itaama vaiyauvo taikaivaara hama kava iya itaama
variaaravaivee.

5 Kuaivo itaa kua tuduu rikioo kieeta varira mmaataivau varuuvoono
tunoo: Aannamakeenammuakiaamminnaiyauvaa karaasa iikiaunoo, kiaa
kioo hanigia ni tunoo: A taanna rikiaanna kuaiyauvaa fafaara raanee. Ii
kua iyauvo kutaayauvai vaikiai gioonna kiaapuuya iyauvaara kutaavaivee
kiaiyauvaara fafaara raanee, 6kiaa kioo tunoo: Vaa ii kua iyauvo kaanaivai.
Na tauraa yapeeraivaata nnaagiai yapeeraivaatama na nakaaraivovee. Na
toosa hara iiraivaata iima taikeeraivaatama na nakaaraivovee. Gioonna
kiaapuvoovoono innannoori rainai nannoori rumuruumaivakidiri vita ree
kati inna mmino nnoo tupatupaa variraivaa varaanaravai. Hama ivo irisai
yookaivaa kinai fai na inna mminaravai. Kati na inna mminaravai. 7 Fai
yapooma Sataango gioonna kiaapu voovai iinno teeno ivo yaataraivaa na
itaama kati inna mmino varaanaravai. Fai na inna Anutuuqo varino ivo
ni nnaakara tuanaavai varinaravai. 8 Mo gioonna kiaapuuya ni mmoori-
ivaara aatuukiaiyaata unnakua kiaa aruoo kiaa aduoo kiaa tiraiyaatama
mmoori aataru maisaiyauvaa iikiaiyaata ngiari seenaiya ruputuaani putu-
aiyaatama sabi heeraiyaata saaka sifaa iikiaiyaatama unnakua anutuuyau-
vaara ausa mmuduuya mmiraiyaata mmuakiaa unnakua tiraiyaatama fai
soopa pinaivaki sikau puapusuqaivo ikia too nnannannanna tuoo vari-
ivaki kuaaravai. Iya itaama iikiaaraivo inna kava nnaagiai eeyaara putu-
aaraivovee, tiravai.

9 Aangeraiya yaaku saivai karasaidiri taaravaitana mmoori maisa
nnaagiai vainaraiyauvo kuu yavaiyauvaki vauyauvaa utu kiada
vauyakidiri voovoono niisi ngioo niita kua tioo tunoo: Fai Puara Sipisiipa
Nnaakaraivoono nnaataivaa varaanaravai. Nninai fai na gioonna
karaasa nnaayee inna nnaata ruukiaivaa i vitainaravaivee, 10 tuduu
Mmannasa Yoketaivo ni tasipooduu aangeraivo ni vitoo taapi hokoba
ari vookarauvau ni yapa kieeravai. Ni yapa kioo yoosinna yoketaa
tuanaa Yerusareemaivo ngiau aapu Anutuuqaasidiri tuoo vioo varuuvaa
ni vitairavai. 11 Ii yoosinna ivaki Anutuuqaa mmeekia ari vookarauvo
vainno mmannaammannairavai. Ii yoosinna ivo sikau yoketaivaa
nnutuuvo yasipisii roosiima mmannammannaanaruuravai vairavai.
12 Ivaa vagiaamunnaivo hokoba pinaavai vauduu ivaki sipuuyauvo
yaakuuvaitana yukukidiri taarama vauduu aangeraiyauvo yaakuuvaitana
yukukidiri taarama iyauvaara dida vaida haitatuuravai. Ii sipu iyauvunu
Isarairaa gioonna kiaapuuya oyaiyauvaa nnutuuyauvaa yaakuuvaitana
yukukidiri taarama fafaara rooyauvo vairavai. 13 Suai raari roopinnai
taaravooma sipuuyauvo vauduu suai haatapoopinnai taaravooma
sipuuyauvo vauduu tooya sainai sainai itaama taaravooma sipuuyauvo
vairavai. 14 Ii vagiaamunna ivaayaagueeqasikau toosaharayapakiooyauvo
sikau yaakuuvaitana yukukidiri taarama yapa kiada iyauvunudiri
vagiaamunnaivaa hara kiooduu ngioo viravai. Ii sikau iyauvunu Puara
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Sipisiipa Nnaakaraivaa kua varada nuairaiya yaakuuvaitana yukukidiri
taarama nnutuuyauvaa iyauvunu fafaara rooyauvo vairavai.

15 Vauduu aangeraivo niita kua tuuvo sikau gooraivaadiri iima kioo yau-
vaa nnau yoosinnaivaa mmatainaraivaa utu kioo vairavai. Utu kioo vainno
ii yoosinna ivaatama sipuuyauvaata vagiaamunnaivaatama mmatainara
iiravai. 16 Ii nnau yoosinna ivaa ivo tooya saivai saivai mmatauduu
mmuaakarairaivai. Ivo ari yauvaadiri nnau yoosinnaivaa mmatauduu
tooya saivai saivai hokoba pinaa ari vookaraama vau atauyauvo (2400)
kiromitaavai vauduu nnauyauvaa iima roo vioo vioo ngiau aapu atauyauvo
(2400) kiromitaavai mmuaakaraama vairavai. Hama uruoo tara tuoo
tarama vairavai. Mmuaavaugiataama vairavai. 17 Vauduu too aangeraivo
vaidi mmatayaiya iira aataruuvaugiataama vagiaamunnaivaa mmatauduu
too hokobavai vauduu atauyauvo (64) mitaavai vairavai. 18 Vauduu va-
giaamunnaivaa sikau yasipisii ivaadiri iima kiooduu nnau yoosinnaivaa
sikau goora tuanaivaadiri iima kiooduu yoketaa tuanaa mmannamman-
naanaruuravai vairavai. 19 Vagiaamunna sikau toosa hara yapa kiooy-
auvunu sikau yoketaa ari vookara ari vookarauyauvo vairavai. Sikau
tauraivo kookee kuauvaa nnutuuvo yasipaa vauduu inna inanoovo ha-
boonnakuauvaannutuuvo sapaiyaavauduu tammaivopoosakuauvaannu-
tuuvo akeeta vauduu eera tammaivo yanaadoo kuauvaa nnutuuvo emer-
aara vauduu 20 eeraivo saakosaakoo tasipama poosa kuauvaa nnutuuvo
satonikiisa vauduu karasai diaivo kookee kuauvaa nnutuuvo koniriaana
vauduu karasaidiri taarama vauvo takuaanga kuauvaa nnutuuvo kiriso-
raita vauduu karasaidiri taaravooma vauvo yanaadoo kuauvaa nnutu-
uvo beriira vauduu karasaidiri taarama taarama vauvo saapaka kuauvaa
nnutuuvo topaasa vauduu yaakuuvaitana vauvo tatapotatapoovaa nnutu-
uvo kirisopereesa vauduu yukukidiri mmuaavai vauvo haboonna kuauvaa
nnutuuvo haiyasiina vauduu yukukidiri taarama vauvo nnaagiai tuanaivo
kookee kuauvaa nnutuuvo ametiisa vairavai. 21Vagiaamunna sipu yaakuu-
vaitanayukukidiri taaravaitana sikau seeta roosuuyoketaapinaiyauvaadiri
iima kiooyauvo vairavai. Mmuaa sipuvai mmuaa sikau seeta roosuu yoke-
taivaadiri iima kiooduu mmuaavai mmuaavai itaama vairavai. Ii yoosinna
ivaki vuu aataruuyauvaa goora tuanaa yoketaivaadiri iima kiooduumman-
nammannaanaruuravai vairavai.

22 Ii yoosinna ivaki hamana taaduunuunaira nnau pinaa voovai vairavai.
Udaanga Anutuuqo mmuakiaa mminnaiyauvaa yaataroo diraivoota Puara
Sipisiipa Nnaakaraivootama ivaki varuuvaara hama nuunaira nnaun-
naatairavai. 23 Hama suaivoota kuraagaivootama ii yoosinna ivaki teer-
avai. Anutuuqaa oyai ari vookarauvo ivaki mmeekiavai tooduu Puara
Sipisiipa Nnaakaraivo tooba roosiima ivaki toovaara hama suaivoota ku-
raagaivootama ivaki teeraivootairavai. 24 Fai vo mmata vo mmata variaa
gioonna kiaapuuya ii mmeekia ivo taivaara koovau nookiaaravai. Vo
mmata vo mmata variaa kieetaiya ngiariisi vai yoketaa mminnaiyauvaa
varada ivaki yapaaravai. 25 Ikiannagisanna ii yoosinna ivaa sipuuyauvo
hatuaa tu kioo nnaasu vainaravai. Hama rairaivootainaravai. Ivaki hama
heenaivovaivaara iyahamasipuuyauvaa rairaivootainaravai. 26Mmuakiaa
mmatavau variaiya ngiari mminnaa yoketaa ari vookaraiyauvaa varada
ivaki yapaaravai. 27 Gioonna kiaapuuya maisai mmoori aataruuyauvaa
hama ivaki varada kuaaravai. Sabi nuairaiyaata unnakua tiraiyaatama fai
hama ivaki kuaaravai. Nnaaru Puara Sipisiipa Nnaakaraivo ari gioonna ki-
aapuuya tupatupaa variraivaara iya nnutuuyauvaa ari yanaivau fafaarama
kiooya iya nnaasu fai ivaki kuaaravaivee.
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22
1 Nnooriivaa vaidiiya nneeda tupatupaa variaaraivaa aangeraivoono

ni vitairavai. Ii nnoori ivo mmannammannaanaruunno varuduu
Anutuuqoota Puara Sipisiipa Nnaakaraivootama varuu kieeta varira
mmaataivakidiri tiiravai. 2 Tioo tioo nnau yoosinnaivaki vuu aataru
nnoogiaivaa tammaidaa tuoo viravai. Tuoo vuduu yatariivaa iiraivaa
vaidiiya nneeda tupatupaa variaaraivo nnoori siri saivau saivau diravai.
Duoo vauduu mmuaa nuanuvai aakiaivaki yaakuuvaitana yukukidiri
taaraneetu iiraiyauvo vairavai. Mmuaa kuraaga mmuaa kuraaga itaama
nnaasu iiraiyauvo vairavai. Vauduu ivaa apuuyauvaa gioonna kiaapu
vo mmata vo mmata variaiya varada nneeda nniitareeraivo sa tiisi
vakiaiveeraivaara nneeravai. 3 Mmuakiaa mminnaa Anutuuqo ooqoo
tioo maisayauvaivee tiiyauvo hama ii yoosinna ivaki vainai taaravai. Fai
Anutuuqoota Puara Sipisiipa Nnaakaraivoota ivaitana variaa kieeta varira
mmaataivo ivaki vainai Anutuuqaa mmoori vareera gioonna kiaapuuya
ngiari ausammuduuyaiyauvaa fai Anutuuqaammiaaravai. 4Mmida varida
inna viri nnikiivaa teekio inna nnutuuvaa iya tinniiyauvunu fafaara roovo
fai vainaravai. 5 Ii yoosinna ivaki fai hama heenaivootainaravai. Udaanga
Anutuuqo iya mmeekiavai variivaara hama iya toobaiyauvaa subi kikio
teeno hama suaivo taanaravai. Fai iya ivaki kieetaya tupatupaa gioonna
kiaapuuyara diaaravaivee.

Yisuuva tiinaravai
6 Itaama taika kiooduu aangeraivo ni tunoo: Ii mmuakiaa kua kiaa iyauvo

kua kutaayauvai vaikiai gioonna kiaapuuya iyauvaara kua kutaayauvaivee
kiaaravai. Udaanga Anutuuqo ari Mmannasaivaa forofetaiya mmioo vari-
ivoono ari aangeraivaa titaa kiaikio tiivai. Ivo i kiaa i mmioo i vitaaki-
aiveeraivaara tiivai. Ivo ari mmoori vareeraiya fai kiisa suai vainara aataru
mminnaiyauvaa iya vitaakiaiveeraivaara titaa kiaikio tiivaivee, tiravai.

7 Yisuuva tunoo: Rikiaatee. Na kiisa suai kava kuanaravai. Fai yapooma
nnaagiai vainara aatarumminnaiyauvaara aa yanaa aavaki vai kuaiyauvaa
gioonna kiaapuuya rikiada iikiaiya fai yoketaama variaaravaivee. Yisuuva
itaa kua tiravai.

8Na Yuvuaano neenoo ii kua aataru iyauvaa rikiee iyauvaa teeravai. Na
rikiee na taa taika kiee aangeraivo iyauvaa ni vitauyauvaa yuku oyaivaki
viee varee vaina ni ausa mmuduuyaivaa inna mminaree kiaa iikiaaduu
9 ivo ni tunoo: Sa itaama iikianee. Anutuuqaa mmooriivaa ta mmuaa
mmoori varaunnavaitanavee. I seena forofetaiyaata aa yanaa aavaki vai
kuaiyauvaa rikiada iikiaiyaatama ta mmuaa mmoori vareeraiyavee. Anu-
tuuqaa nnaasu ai ausa mmuduuyaivaa mmianee, 10 kiaa kioo ni tunoo:
Nnaagiai vainaraaatarumminnaiyauvaaaayanaaaavakivaikuaiyauvaasa
hataumakiaanee. Ii kua iyauvaakaanaivovainimakooyaavainaraivaara sa
hatauma kiaanee. 11Gioonna kiaapu voovoono mmoori maisaivaa iivoono
kii ari iivaugiataamammannammanna iikiaivee. Gioonnakiaapuvoovoono
tomedama variivoono kii ari itaama variivaugiataama mmannammanna
variaivee. Gioonna kiaapu voovoono safuuma variivoono kii ari variivau-
giataama mmannammanna safuuma variaivee. Gioonna kiaapu voovoono
yoketaa tuanaaari vookaraamavariivoonokii ari variivaugiataamayoketaa
tuanaavai nnaasu variaivee. Aangeraivo itaa kua tiravai.

12 Yisuuva tunoo: Rikiaatee. Fai na kiisa suai kava kuanaravai. Na
irisai yoketaiyauvaa varee tiee gioonna kiaapuuya ngiari mmoori iiki-
aiyauvunugiataama mmuaavai mmuaavai irisaiyauvaa safuuma iya mmi-
naravai. 13 Na tauraa variaivoono fai nnaagiai varinaravai. Na tauraa
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yapeeraivaata nnaagiai yapeeraivaatama na nakaaraivovee. Na toosa hara
iiraivaata iima taikeeraivaatama na nakaaraivovee. Yisuuvaano itaa kua
tiravai.

14 Gioonna kiaapuuya ngiari buruqaiyauvaa fini kiaiya fai yoketaama
variaaravai. Iya itaama finiaivaara iya inna aikiooma yatariivaa iiraivaa
vaidiiya nneeda tupatupaa variaaraivaa fai iya nneeda yoosinna kee-
giaiyauvaki vida yoosinnaivaki kuaaravai. 15 Gioonna kiaapu maisa
mmooriivaa iikiaiyaata saaka sifaa iikiaiyaatama sabi aataru nuairaiyaata
ngiari seenaiya ruputuaani putuaiyaatama unnakua anutuuyauvaa ausa
mmuduuya mmiraiyaata gioonna kiaapuuya ngiari kuaiyauvaata ngiari
mmooriiyauvaatama unnakua tiraiyaatama fai yoosinnaivaa mmaanai
nnaasu variaaravai.

16 Yisuuva tunoo: Na ni aangeraivaa titaa kiaaduu aa kua aayauvaa i
kiaa i mminai eenoo vaa ausa hanigia kiada Anutuuqaara nuunairaiya kiaa
mmianeeraivaara na titaaduu aisi tiiravai. Na Davuitiinna oyai tuanaivo
variauvoono na inna oyaivakidiri diitee inna sidinnaidivai variauvai. Na
patairaara aakiapuaivaa roosiima pinaama mmeekia tauvovee, tiravai.
17MmannasaivootaPuaraSipisiipaNnaakaraivaannaataivootamakiaanoo:
Ngiatee, kiaavai. Mmuakiaa gioonna kiaapuuya ii kua ivaa rikiaiya kia-
tee: Ngiatee, kiatee. Gioonna kiaapu voovoono nnoori raino kii ngiaivee.
Nnooriivaa vaidiiyanneeda tupatupaavariaaraivaa innannaataakiaivoono
kii ngioo kati nnaivee.

Nnaagiai kuavai
18Mmuakiaa gioonna kiaapuuya nnaagiai vainara aataru mminnaiyau-

vaara aa yanaa aavaki vai kuaiyauvaa rikiaiya na Yuvuaanoono yaaguee-
qama ngii giaa ngii miee kiaunoo: Mo fai gioonna kiaapu voovoono aa
yanaa aavaki vai kuaiyauvaata ari tinniyaadiriaata vai kuaivaa tasipama
reeno fai Anutuuqo irisaivaamaisammooriiyauvaa aa yanaa aavau kooyaa
fafaara raa kiaiyauvaa inna mminaravaivee. 19 Mo fai gioonna kiaapu
voovoono nnaagiai vainara aataru mminnaiyauvaara aa yanaa aavaki vai
kua voovai ruga kino fai Anutuuqo inna ooqoo tino ivo hama yatariivaa
iiraivaa vaidiiya nneeda tupatupaa variaaraivaa nnaanaravai. Fai ivo hama
yoosinna yoketaa tuanaivaki kuanaravai. Yatariivaa nneeda tupatupaa
variaaraivaaraata yoosinna yoketaa tuanaivaaraatama aa yanaa aavaki
iyauvaara kuaivo vainoo. Na Yuvuaano itaa kua ngii giaa ngii miauvai.
20 Ivoono ii kua ivaara kiaa kookieenno tuuvoono tunoo: Kua kutaavai. Na
kiisa suai kava kuanaravaivee, tiravai. Inna aikioovai. Udaanga Yisuu-o,
tummuanee. 21 Udaanga Yisuu Kirisiiva kati gioonna kiaapuuyara yoke-
taama yaata utiraivo ngia mmuakiaa Anutuuqaa gioonna kiaapuuya ngii
tasipama vakiaivee.
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