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Preface
This publication is the New Testament in the Nəfe lanɡuaɡe. The 3000

speakers ofNəfe live in Southeast Tanna,which is located inTAFEAprovince
in southern Vanuatu.
The New Testament in the Nəfe lanɡuaɡe was translated durinɡ the years

2003 to 2013 by the South Tanna Translation and Literacy Project.
Nəɡkiariien sə rakupwən
In i nəɡkiariien səvəi translesen rɨnostatmowok irəmeste ro sampam

Fwe kupwən aposolme səvəi Iesu Kristomɨne nərmamame nepwɨn ipaka
tɨnirəha həmərai nəkukuəme səvəi Niutestamen. Irəha həmərai nəkukuəme
nəha ia nəɡkiariien i Krik. Ro iamɨnhi irə tɨnəri nəmənəɡkiariien səvəi nəkur
Kris rəmwhen iakampaninəɡkiariien iakwopunnəhaMetel Ist fwekupwən.
Fwe kupwən nərmama me ia Metel Ist nəɡkiariien me səvənraha hənətui
pehe irə səpəmsəpə, mətə ko krai nəkukuə riti ia nəɡkiariien i Krik irəha
pam həvsini mhəukurən nɨpwran tɨ nəri nə mə in nə kampani nəɡkiariien
səvənraha. Ipwet mɨne ko ikəvsini nəɡkiariien i Krik ikətəmə ro iamɨnhi irə
mɨne: Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. (Jon 1:1)
Kuvərai raka Niutestamen fwe kupwən ia nəɡkiariien Krik, kurirə irə

nəɡkiariien amasan səvəi Iesu Kristo ruvirɨs mevən mwi meste nari fwe
kwopunme nepwɨn nərmama həreirei nəɡkiariien Krik ikɨn. Ro iamɨnhi irə
nərmamame iakwopunmenəhahənaməmwurmənamhəuvsininəɡkiariien
Krik ia Niutestamen ruvehe ia nəɡkiariienme səvənraha səpəmsəpə.
Ia nuk 2001 nəkur ia Tənə səməme kamhəni nəɡkiariien i Nəfe həmter ia

kusen riti səvənraha səvəi nuvsiniien nəɡkiariien ruvehe ia Nəfe. Kani nəɡhi
kusen nəhamə Saot Tana Translesenmo Litresi Projek. Kurirə irə nərmama
ia kusen nəha hərhi pen nəresien riti revən tɨ Vanuatu Baebol Translesen
(VBT) fwe ia Vila. Nərmama ia kusen səvəi nuvsiniien nəɡkiariien ruvehe
ia Nəfe rəres VBTmə trətui ro iərmama riti truvehemasitu ia nirəha tɨ noien
wok. Iərmama sə trasitu iamɨnha irə kani wok səvənhi mə in rəmwhen ia
advaesa. Ia 2003 VBT rərhi pen advaesa riti revən marə teɡɨn nərmama
fwe ia rukwənu nəha Ienmarei. Nəpɨn advaesa nəha ruvəuvehe raka, nənə
rukwənu me mɨne nimwəfwaki me fwe Irupou meste nari fwe Krinpoen
hərhipennərmamamesəvənrahahəuvənkərukərumhousəsɨmwɨn irəhame
ia Kwamera. Ia nəkureien nəha səvənraha, irəha hərpwi rəɡɨnraha ia nirəha
me nepwɨn mə tuhamowok ipaka tɨ advaesa, mamhəuvsini nəɡkiariien
ia Niutestamen ruvehe ia nəɡkiariien i Nəfe. Ia nuk 2004 kusen səvəi
nuvsiniien nəɡkiariien ruvehe ia Nəfe roeite mwi nərmama me haməuku
pen ia rukwənumemɨne nimwəfwakime pam. Nərmamame nəha həuvehe
mhəseni noien tukrai nəɡkiariien Nəfe irə. Ro iamɨnhi irə kusen səvəi
nuvsiniien nəɡkiariien ruvehe ia Nəfe rɨnamo vi wok səvənhi ia nuk 2004,
mərki meste mo sampam ia Niutestamen ia nuk 2013. Ia nuk 2013 kusen
səvəi nuvsiniiennəɡkiariien ruvehe iaNəfe roeitemwinərmama ia rukwənu
me mɨne nimwəfwaki me pam həuvehe kəvsini irapw Niutestamen irəha
pam həreɡi fwe Matiu meste Revelesen. Nəpɨn həuvəreɡi pam həseni mə
ramasan pam.

Suatuk sə transleta me hənesi pen tɨ nuvsiniien nəɡkiariien ia Niutestamen
ruvehe ia nəɡkiariien i Nəfe
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Nəɡkiariien iKrik kɨməraiNiutestamen irə fwekupwən ropə ia nəɡkiariien
i Nəfe nərmama ia Saot Tana kamhəni ipwetmɨne. Ko transletame həuvsini
nəɡkiariienKrik ruvehe ia nəɡkiariien i Nəfe resi pennoien səvəi nəɡkiariien
nəkur Kris kamhəni fwe kupwən, mətə saon səvənhi trɨpkatukwatukwmhə.
Ro iamɨnhi irə, nəpɨn transletame ho pəri wok irəha advaesa, irəha həmwur
mə (1) translesen səvənraha trɨni irapwnɨpwrainəɡkiariien səvəi nəɡkiariien
Krik, nənə (2) translesen səvənraha tresi pen atukwatukw nəɡkiariien i Nəfe
mɨne suatuk sə nərmama kamhəni nəɡkiariien i Nəfe ipwet mɨne. Nəpɨn
transleta me ho pəri wok irəha advaesa, irəha həti pen pɨk ia Niutestamen
kɨmərai ia nəɡkiariien Krik kupwən. Mətə həti pen mwi ia translesen me
nepwɨn. Translesenme nəha həti pen pɨk ia nirəha irəha i Revised Standard
Version (RSV), Good News Bible (GNB), mɨne Bislama (BSL).

Nəɡkiariienmi nəha kani iraumə futnotmɨne refrens
Tikəvsini Niutestamen i ia nəɡkiariien i Nəfe, mətoni ia kwopun me

nepwɨn leta riti kɨmərai raməmak utə ia nusvenhi nəɡkiariien riti. Tikətoni
mə ro iamɨnhi irə (a). Leta nəha ramahatən penmə nəɡkiariien riti raməmak
inhərɨpw anan ia nɨmwai nəkukuə nəha ikaməvsini. Tikəvsini nəɡkiariien
nəha inhərɨpw anan ramahatən nɨpwrai nəɡkiariien riti uə suatuk riti mwi tɨ
nuvsiniien nəɡkiariien nəha ruvehe ia Nəfe. Kani nəɡkiariien sə ro iamɨnha
irəmə futnot.
Kwopun kɨmərai pen futnot me ikɨn ia nɨmwai nəkukuə tikətoni mwi

inhərɨpw irə nəɡkiariien me nepwɨn kamhəni vas me nepwɨn mwi ia
Nəkukuə Ikinan. Kani vas me nəha mə refrens. Tikəvsini refrens me nəha
trahatən vas me nepwɨn mwi ia Nəkukuə Ikinan kamhəɡkiari ia nari riti
rəmwhen ia vas nəha kɨnomak irə raməɡkiari mwi irə.

Nənɨmwi nari me
Tikəvsini pamNiutestamen i ia nəɡkiariien i Nəfe,marəmətonimwi nɨpəri

nəkukuə riti mwi nəha ikɨn nənɨmwi nari me həpɨk irə. Nənɨmwi nari me
nəha trasitu ia niram mə tikukurən amasan mwi narimnari me nepwɨn
Nəkukuə Ikinan raməɡkiari irəmətə nepwɨn riwən ia Vanuatu. Tikəti pen ia
nənɨmwinarimenəhamətoninarimnarimerəmwhen ianeime, uənərimɨru
me, uə narimnari me nepwɨn səvəi narəien i nəkur Isrel mɨne nəkur Rom
hənarə irə fwe kupwənmətə riwən ia Vanuatu.

Mapme
Tikəvsini Niutestamen i ia nəɡkiariien i Nəfe, mətoni map me nepwɨn. Ia

map me nəha tikətoni kwopun me nepwɨn Iesu ramavən ikɨn fwe kupwən.
Map me nepwɨn mwi kamhahatən navənien me səvəi Pol nəpɨn in ramavən
irəmamevən iakwopunmemaməvisau irapwnəɡkiariienamasan səvəi Iesu
Kristo.

Nəkukuə sə rani irapw nɨpwrai nəɡkiariienme (Diksonari)
Trɨni mɨnuə ikətoni nəɡkiariien riti ia Niutestamen sə ikreirei nɨpwran

ramasanmə tikəmwurmətonimə kɨmərai pen nəɡkiariien nəha ia diksonari
uə rekəm. Diksonari nəha innɨpəri nəkukuə sampam,mamɨni irapwnɨpwrai
nəɡkiariienme nepwɨn.

Nɨpwrai nɨniienme
Trɨnimɨnuə ikokeikeimə tikahatənnərmama ianari riti səNəkukuə Ikinan

raməɡkiari irə, ramasan mə tikətoni nɨpəri nəkukuə sə rani nɨpwrai nɨniien
me.
a :: Hemia nao wan futnot.
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Matiu
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i nəkukuə

Nəkukuə i Matiu rɨmərai raməɡkiari ia nəɡkiariien amasan səvəi
Kumwesən mamɨni mə iəmə i kani məMesaea sə profet kupwən me həməni
mə truvehe ruvəuvehe raka. Mesaea nəha in nəha Iesu sə ruvehe mə
truvehimɨru nəkur Isrel mɨne nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel. Matiu
in riti ia twelef nərmama me səvəi Iesu in rɨmərai nəkukuə i. Matiu rɨmərai
raka nəkukuə i kurirə nəkur Rom housi testesi nimwə səvəi Kumwesən fwe
Jerusalemianuk70. MakmɨneLuk iraumwikrɨmərainəkukuə sə raməɡkiari
ia nɨmɨruien səvəi Iesu. Mətə nəkukuə səvəi Matiu raməɡkiari ia narimnari
me nepwɨn səməme hopə ia nəkukuə səvənrau. Matiu raməɡkiari pɨk ia Iesu
mə in Mesaea sə nəkukuə səvəi Oltestamen rɨnaməɡkiari irə. Nəɡkiariien
sə Matiu raməɡkiari pɨk irə in i: “Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə” uə
“Nɨtətə ia neiai.” Ikəvsini nəɡkiariien nəha fwe ia Oltestamen. Ro iamɨnhi irə
mɨne nərmama həpɨk rerɨnraha rɨrhi mə Matiu rɨmərai nəkukuə i ramevən
tɨ nəkur Isrel. Matiu rɨmərai ia nəkukuə səvənhi mə Iesu Kristo in iahatən
asori. Iesu rahatən kɨtaha ia loa səvəi Kumwesən mɨne nɨtətə sə Kumwesən
ramərɨmənu irə.

Kaha kupwənme səvəi Iesu Kristo
1 *Kwopi nəɡkiariien i rani nəɡhi kaha kupwən me səvəi Iesu Kristo. In

kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt mɨne kwənəkwus səvəi Epraham.
2Epraham in tata səvəi Aesak,

Aesak in tata səvəi Jekop,
Jekop in tata səvəi Juta mɨne piəvni me,a
3 *Juta in tata səvəi Peres mɨne Sara. Mama səvənrau nə Tamar.
Peres in tata səvəi Hesron,
Hesron in tata səvəi Ram,
4Ramb in tata səvəi Aminatap,
Aminatap in tata səvəi Nason,
Nason in tata səvəi Salmon,
5 *Salmon in tata səvəi Poas. Mama səvəi Poas nə Rehap.
Poas in tata səvəi Opet. Mama səvəi Opet nə Rut.c
Opet in tata səvəi Jese,
6 *Jese in tata səvəi Kiɡ Tevɨt.
Kiɡ Tevɨt in tata səvəi Solomon. Mama səvəi Solomonnə Patsepa pran səvəi

Uria kupwən.
7 Solomon in tata səvəi Rehopoam,
Rehopoam in tata səvəi Apia,
Apia in tata səvəi Asa.d
8Asa in tata səvəi Jehosafat,
Jehosafat in tata səvəi Joram,
Joram in tata səvəi Usia,
* 1:1: Jen 22:18, 1Kron 17:11, Luk 3:23-38 a 1:2: Juta mɨne piəvni me irəha pam twelef. Irəha
nəha kaha kupwənme səvəi nəkur Isrel. * 1:3: Jen 38:29-30, Rut 4:18-22 b 1:4: Nəɡhɨn ritimwi
Aram (1Kron 2:9) * 1:5: Rut 4:13-17 c 1:5: Əvsini nəkukuə nəha Rut ia Oltestamen * 1:6:
2Saml 12:24 d 1:7: Nəɡhɨn riti mwimə Asaf
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9Usia in tata səvəi Jotam,
Jotam in tata səvəi Ahas,
Ahas in tata səvəi Hesekia,
10Hesekia in tata səvəi Manase,
Manase in tata səvəi Amon,
Amon in tata səvəi Josaea,
11*Josaea in tata səvəi Jekonaeamɨne piəvnime. Ia nəpɨnnəha kɨnərhi irapw

nəkur Isrel həier mhəuvən ia tənə Papilon.
12*Ianəpɨnnəhanəkur Isrel həməier irəmhəuvən ia tənəPapilon, Jekonaea

in tata səvəi Sealtiel,
Sealtiel in tata səvəi Serupapel,
13 Serupapel in tata səvəi Apiut,
Apiut in tata səvəi Eliakim,
Eliakim in tata səvəi Asop,
14Asop in tata səvəi Jatok,
Jatok in tata səvəi Akim,
Akim in tata səvəi Eliut,
15Eliut in tata səvəi Eleasar,
Eleasar in tata səvəi Matan,
Matan in tata səvəi Jekop,
16 Jekop in tata səvəi Josef.
Josef nə in iərman səvəi Meri. Meri nə in pran nə mama səvəi Iesu. Iesu nə

kani nəɡhɨn nə Kristo.
17 Ro iamɨnhi irə fwe Epraham meste pehe Kiɡ Tevɨt tata me irəha pam

fotin. Fwe Kiɡ Tevɨt meste pehe kɨnərhi irapw nəkur Isrel həier mhəuvən ia
tənə Papilon tata me irəha pam fotin. Fwe ia nəpɨn nəha nəkur Isrel həməier
irəmhəuvən ia tənə Papilonmeste pehe Kristo rətui tatame irəha pam fotin.

Iesu Kristo rətui
18 *In i nəɡkiariien sə rani Iesu Kristo mə rɨnəfo mətui. Mama səvənhi

nəɡhɨn nə Meri. Fwe kupwən kəsisəɡ in mə tresi pen iərman riti nəɡhɨn
nə Josef. Nəpɨn irau krouəpwəh narə pəriien ihi, Meri rətoni mə rɨno
tɨpwɨn ia nəɡse Nənɨmwɨn Ikinan. 19 Josef in iərmama riti sə noien səvənhi
ratukwatukw, rəpwəh nokeikeiien mə Meri traurɨs ia nəmri nərmama. Ro
pen nətərɨɡien səvənhi mə trəpwəh afafa a in.

20Mətə nəpɨn Josef ramətərɨɡmə tro iamɨnhi, aɡelo riti səvəi Iərɨmənu rier
pen tukwe ia nəməkrəhaien, mɨni mə, “Josef, kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt.
TikuvehiMerimə pran səim,məpwəh nehekɨrien. Iəkunouihi nəha ia tɨpwɨn
ruvehe ia nəɡse Nənɨmwɨn Ikinan. 21 *Meri trərəhi tɨni iərman, tikaməkeikei
mɨseɡi pen nəɡhɨn nə mə Iesu,e tɨ nəri nə mə in truvehimɨru nərmama me
səvənhi, muvehi raka nərəhaienme səvənraha.”

22Narimnarimepam ihəier pehe iamɨnhimənəɡkiariien i truvehemukuə
sə Iərɨmənu rɨməni irapw ia tərhui profet riti səvənhi fwe kupwən. 23 *In
rɨmənimə, “Həreɡi ro. Prən i rɨreirei ihi iərman tro tɨpwɨn,mərəhi tɨni iərman.
Nənə irəha tuhəseɡi pennəɡhɨnnəməEmanuel.” (Nɨpwrai nəhaɡnəha in imə
Kumwesən ramarə tukutaha.)

24Nəpɨn Josef rətui ia napriien səvənhi, ro nəfe aɡelo nəha səvəi Iərɨmənu
rɨməni pen tukwe in, muvehi Meri mə pran səvənhi, 25 *mətə rɨpkapri pəri
* 1:11: 2Kinɡ 24:14-15, 2Kron 36:10, Jer 27:20 * 1:12: Esra 3:2 * 1:18: Luk 1:27,35 * 1:21:
Luk 1:31, 2:21 e 1:21: Nɨpwrai nəhaɡ nəhamə “Iərɨmənu rauvehimɨru nərmama.” * 1:23: Aes
7:14 * 1:25: Luk 2:7, 21
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mhə irau min meste rərəhi tɨni iərman. Nənə Josef rɨseɡi pen nəɡhɨn nə mə
Iesu.

2
Nəmə həukurən amasan noien səvəi kəməhaume

1Nəpɨn Iesu rɨnətui raka ia rukwənu Petlehem ia tənə Jutia, ia nəpɨn nəha
Kiɡ Herot ramərɨmənu, nərmama me nepwɨn səməme həukurən amasan
noien səvəi kəməhau me həuku pen fwe meri rautə ikɨn, mhəuvehe ia
Jerusalem, 2mamhəresmə, “Iəkunouihinəharɨpkətui a i, inkiɡ səvəi nəkur Is-
rel, in pəku? Kɨmaha iahənətoni kəməhau səvənhi fwe ia kwopunmeri rautə
ikɨn, nənə iahaməuvehe mə taheiwaiu ia nənimen, mhəuvei pen nɨsiaiien
səkɨmahamin.”

3NəpɨnKiɡHerot rɨreɡi nəɡkiariiennəha, inmɨnenəkur Jerusalemmepam
hərkərinari mhehekɨr. 4Nənə KiɡHerot rəkwein pris asori memɨne nahatən
mesəməmekamhahatənnəkur Isrel iaLoa səvəiMoses, nənəmərespen irəha
i mə, “Iəmə nə kani mə Kristo trətui pəku?”

5Mɨreɡi irəha həni pen tukwe in mə, “Ia rukwənu Petlehem ia tənə Jutia.
Kɨmaha iahəukurən mə tro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə profet riti fwe kupwən
rɨmərai nəɡkiariien i mə:
6 *‘Mətə ik Petlehem ia tənə Jutia

rɨpkomhə ik rukwənu auər a ia rukwənu asori me ia tənə Jutia.
Iərman riti truku pen ia niram, mərɨmənu ia nərmama.

In trətui amasan tɨ sipsip me səiou nəkur Isrel.’ ”
7 Ia nəpɨn nəha Kiɡ Herot rəkwein afafa nəməme nəha həukurən amasan

noien səvəi kəməhaume həuvehe. Rəres pen irəha i nəfe nəpɨn atukwatukw
hənətoni kəməhau nəha rutə vi a irə. 8 Nəpɨn həni pam, in rərhi pen irəha,
mɨni mə, “Kɨmiaha tihəuvən fwe Petlehem, mhətui amasan ro iəkunouihi
nəha mə in pəku. Nəpɨn hiətoni, tihəuvehe mhəni sas pehe tukw iou i, pwəh
ioumwi iakevənmeiwaiu ia nənimen, muvei pen nɨsiaiien səioumin.”

9 Nəmə me nəha hətərɨɡ pam nəɡkiariien səvəi Kiɡ Herot, nənə mhəier.
Ia suatuk hətoni kəməhau nəha hənətoni nəpɨn rautə vi a fwe ia kwopun
meri rautə ikɨn rakupwən ia nirəha, mamevən meste rərer atukwatukw
məhiəpwɨn kwopun nəha iəkunouihi ramarə ikɨn. 10 Nəpɨn irəha hətoni
kəməhau nəha, rerɨnraha raɡien, haɡien pɨk. 11 *Nənə həuvnimwə ia nəkwai
nimwə nəha, mhətoni iəkunouihi nəha irau mama səvənhi Meri, mhənɨmwi
nukurhunraha,mhəuvei pennɨsiaiien səvənrahamin. Ia nəpɨnnəhahəsevər
ia tənərɨpw me səvənraha, mhəuvei pen nari amasan me min. Həuvei pen
kol mɨne nɨse nei mi nə kani mə fraɡkinsens mɨne mɨr. 12Nənə ia nəpɨn irə,
Kumwesən rɨnise irəha ia nəməkrəhaien mə tuhəpwəh nɨrərɨɡien mhəuvən
tɨ Kiɡ Herot. Ro pen irəha həier, mamhesi pen suatuk əpə, mamhəuvən fwe
imwənraha.

Josef mɨneMeri krouvehi Iesu, rouap, rouevən fwe Ijip
13 Nənə nəpɨn nəmə me nəha həukurən amasan noien səvəi kəməhau me

həuvəier raka, aɡelo riti səvəi Iərɨmənurierpen tɨ Josef ianəməkrəhaien,mɨni
mə, “Əskəmter, mərəhi iəkunouihi i irau mama səvənhi, mharap, mharevən
fwe ia tənə Ijip, mamhararə fwe ikɨn meste iou takɨni mə tiharrərɨɡ. Rɨpko
mhə tui Kiɡ Herot trətui iəkunouihi i mə trousi əpune.” 14 Ro iamɨnhi irə
Josef rɨskəmter ia nəpɨn, mərəhi iəkunouihi i irau mama səvəi iəkunouihi,

* 2:6: Maeka 5:2, Jon 7:42 * 2:11: Sam 72:10-15, Aes 60:6
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mharevən fwe ia Ijip. 15 *Nənə irəhar hararə fwe ikɨn meste Kiɡ Herot
remhə. Nəri nəha rier pehe iamɨnhi mə nəɡkiariien i truvehe mukuə sə
Iərɨmənu rɨməni irapw ia tərhui profet riti səvənhi fwe kupwən. In rɨməni
mə, “Iakəkwein nərɨk rier ia tənə Ijip muvehe.”

Naruaɡənme səvəi KiɡHerot housi əpune nəkwərhakwərhame
16Nəpɨn Kiɡ Herot rətoni mə nəməme nəha həukurən amasan noien səvəi

kəməhau me həneikuə irə, niemaha rəpi pɨk in. In rərhi pen naruaɡən me
səvənhi həuvən mhousi əpune nɨpwnəti nərman me pam fwe ia Petlehem
mɨne ia kwopun me ipaka səməme nuk səvənraha kəru meiwaiu. In ramesi
pen a nəpɨn atukwatukw kəməhau nəha rutə vi a irə rəmwhen nəmə me
nəha həukurən amasan noien səvəi kəməhau me həməni pen tukwe in.
17 Narimnari me nəha ro nəɡkiariien i Profet Jeremaea rɨməni ruvəuvehe
muvəukuə:
18 *“Kamreɡi pran riti fwe ia Rama

ramasəkmaməkwein əpwəmwɨs.
Rejel nə ramasək tɨ nɨpwnətɨnme,

nənəmɨpkokeikei mhəmə iərmama riti trəɡkiari vivi min,
tɨ nəri nəmə nɨpwnətɨnme həuvəiwən.”

Josef mɨneMeri mɨne Iesu harevən fwe ia Nasaret
19Nəpɨn Kiɡ Herot remhə, Josef in fwe Ijip, nənə aɡelo riti səvəi Iərɨmənu

rier pen tukwe in ia nəməkrəhaien, 20 *mɨni mə, “Əskəmter, mərəhi
iəkunouihi i mɨne mama səvənhi mharevən fwe ia tənə Isrel. Nərmama me
nəha kənamhətui iəkunouihi i mə tuhousi əpune həuvamhə.”

21 Ro iamɨnhi irə Josef rɨskəmter irau mama səvəi iəkunouihi, mharevən
fwe ia tənə Isrel. 22Mətə nəpɨn Josef rɨreɡi mə Akeleas ruvehi təmwki tata
səvənhi Herot, mamərɨmənu ia tənə Jutia, in rehekɨr nevənien fwe ikɨn. Nənə
tɨnəri nəməKumwesən rɨnisemwi in ia nəməkrəhaienmə trəpwəhnevənien
fwe ikɨn, in rier mevən fwe ia tənə Kalili. 23 *Ia kwopun nəha revənmamarə
ia taon riti kani mə Nasaret. Nəri nəha rier pehe iamɨnhi mo nəɡkiariien
i profet me həməni fwe kupwən ruvəuvehe muvəukuə. Irəha həɡkiari ia
Kristo, mhəni mə, “Tukəkwein inmə iəməNasaret.”

3
Jon Paptaes raməvisau fwe ia kwopun akwesakwes ikɨn

1Nuk me nepwɨn ruvehe mukurau, nənə Jon Paptaes ruvehe ia kwopun
akwesakwes ikɨn fwe ia tənə Jutia, maməvisau m nərmamamə, 2 *“Kɨmiaha
tihaməkeikei mhərərɨɡ ia noien ərəha me səkɨmiaha tɨ nəri nə mə nɨtətə ia
neiaia ruvəuvehe ipaka.” 3 *Jon nəha in iəmə Profet Aesea rəɡkiari irə fwe
kupwən nəpɨn rɨni mə,
“Reri iərmama riti raməkwein əpwəmwɨs ia kwopun akwesakwes ikɨn,

mamɨni mə,
‘Kɨmiaha tihaməkeikei mhəpərhi suatuk səvəi Iərɨmənu səkɨtaha,

mhəmri atukwatukw suatuk ouihi me səvənhi.’ ”
4 *Jon ramarkahu ia tɨnari kɨno ia nɨmwheri kamel, mamətoti ia teki

nərimɨru, maməni kinhəmɨne kwənipwət ia sukapak. 5Nərmama me həpɨk
* 2:15: Hos 11:1 * 2:18: Jer 31:15, Jen 35:19 * 2:20: Eks 4:19 * 2:23: Luk 2:39, Aes 11:1,
53:2, Jon 1:46 * 3:2: Mat 4:17, Mak 1:15 a 3:2: Nəpɨn rɨpɨk Matiu rani nəɡkiariien i mə “Nɨtətə
ia neiai.” Nɨpwrai nəɡkiariien i in i “Nɨtətə səKumwesən ramərɨmənu irə.” * 3:3: Aes 40:3 * 3:4:
2Kinɡ 1:8
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həier ia Jerusalem mɨne kwopun me ia tənə Jutia mɨne kwopun me ipaka
tɨ nui arɨs Jotan, mamhəuvən tɨ Jon, 6 mamhəni irapw noien ərəha me
səvənraha, nənə in ramo paptaes ia nirəha ia nui arɨs Jotan.

7 *Mətə nəpɨn Jon rətoni Farisi me mɨne Satusi me həpɨk kamhəuvehe mə
in tro paptaes ia nirəha, in rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha hiəmwhen ia
snek me kamhahi əpune nərmama. Kumwesən niemaha rəpi. Rɨpko mhə
tui in trərpwɨn noien ərəha me səkɨmiaha. Sin rɨni pehe tukumiaha i mə
tihap raka irə? 8 Kɨmiaha tihaməkeikei mho noien amasan me trahatən
pen mə hiənəpwəh pərhien noien ərəha me səkɨmiaha. 9 *Rərəha tihəni pen
tukumiahame iməEprahaminkahasəkɨmiaha. Iakanipehe tukumiaha imə
Kumwesən rukurən nuvehiien kəruəterei me i, mo nɨpwnəti Eprahamme ia
nirəha. 10 *In rɨnərpwi pen raka paha səvənhi ia nuai nei me na trərai. Nei
me pam səməmehəpkukuəmhənukwai nei amasan in trərai əmwesi, mousə
pen irəha ia napw.

11 *Iou iakamo paptaes ia kɨmiaha ia nui tɨ nəri nə mə hiənəpwəh noien
ərəha me səkɨmiaha. Mətə iərmama nəha rauvehe kurirə ia nirak nɨskaiien
səvənhi rasori məpi raka iou. Iou iapkəmwhen mhə mə takuvehi raka put
səvənhi. In tro paptaes ia kɨmiaha ia Nənɨmwɨn Ikinanmɨne ia napw. 12*Fok
səvənhi, in rarukwi utə nuni nari me irə, rɨnəmak raka ia rəɡɨn. Na trɨrukwi
utə nuni nari me səvənhi irə tɨ nuaiien nunɨn mɨne tekɨn. Nuni nari me sə
ramasan in trɨpeki pen irəha ia nimwə səvənhi sə ramoeite nəveɡɨnien ikɨn,
mətə tekɨn sə rərəha in trɨhiai pen napw irə, napw sə trɨpkɨfwəmhə.”

Jon ro paptaes ia Iesu
13 Ia nəpɨn nəha Iesu ruku pen ia tənə Kalili, muvehe ia nui arɨs Jotan mə

Jon tropaptaes irə. 14Mətə Jon raməmwurmamɨnise in,mamɨnimɨnuə, “Kwa
ik i tiko paptaes ia nirak. Rəfo ikuvehe tukw ioumə tako paptaes ia niram?”

15Mətə Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Rekəm. Tikaməkeikei mo paptaes ia
nirak təkwtəkwuni. Ratukwatukw tɨ nəri nə mə ia noien nəha krau trauo
narimnari me pam sə Kumwesən rokeikei həuvehe mhəukuə.” Ro pen Jon
rəseni, mo paptaes irə.

16 *Nəpɨn Jon rɨno raka paptaes ia Iesu, Iesu rutə pehe ia nui, təkwtəkwuni
a kəpuapen rəkwaɡ tukwe, in rətoni Nənɨmwɨn səvəi Kumwesən rameiwaiu
pehe rosi mak inhərɨpw, muvehe məkure irə. 17 *Nənə reri Kumwesən ruku
pen ia neiai, mɨni mə, “In i nərɨk keikei. Rerɨk raɡien tukwe.”

4
Setan raməmwurmə tro Iesu rɨmwei ia nərəhaien

1 *NənəNənɨmwɨn Ikinan riri pen Iesu revən ia kwopun akwesakwes ikɨn.
Ia kwopun nəha Setan raməmwur mə tro Iesu rɨmwei ia nərəhaien. 2 *Iesu
rɨpkəni mhə nari meste pen nəpɨn foti ia nəpɨn mɨne ia ran. Kurirə ikɨn
nukumhə rɨnahi pɨk in. 3Nənə Setan sə raməmwurmə tro nərmama həmwei
ia nərəhaien, ruvehe, mɨni pen tɨ Iesu i mə, “Trɨni mɨnuə ik Tɨni Kumwesən
pərhien, ni pen tɨ kəruəterei me i mə tuhəuvehemho nəveɡɨniena ia nirəha.”

* 3:7: Mat 12:34, 23:33 * 3:9: Jon 8:33,39, Rom 2:28-29, 4:12 * 3:10: Mat 7:19, Luk 13:6-9
* 3:11: Jon 1:26-27,33, Wok Me 1:5 * 3:12: Mat 13:30 * 3:16: Jon 1:32 * 3:17: Sam 2:7,
Aes 42:1, Mat 12:18, 17:5, Luk 9:35 * 4:1: Hip 2:18, 4:15 * 4:2: Eks 34:28, Jen 3:1-7 a 4:3: Uə
bred
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4 *Mətə Iesu rɨni mə, “Kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan mə, ‘Iərmama
trɨpkɨmɨru mhə ia nəveɡɨnien əpa, mətə trɨmɨru ia nəɡkiariien pam sə raku
pen ia tərhui Kumwesən.’ ”

5 Nənə Setan ruvehi Iesu, mevən fwe ia taon ikinan nəha Jerusalem,
mukurei pen in ia kwopun riti irənhəanan ia təkurenimwə səvəi Kumwesən,
6 nənə mɨni pen tukwe in mə, “Trɨni mɨnuə ik Tɨni Kumwesən pərhien, ivə
irapw. Kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinanmə,
‘Kumwesən trɨni pen tɨ naɡelo me səvənhi mə irəha tuhaməkeikei mhətui

amasan tukw ik,
mhəuvehi utə ik ia rəɡɨnraha,

kamo ikouini nɨsum ia kəruəterei riti.’ ”
7 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Mətə kɨmərai pen mwi ia Nəkukuə

Ikinanmə, ‘Tikəpwəh neipweipwiien Iərɨmənu Kumwesən səim.’ ”
8Nənə Setan ruvehimwi inmuvehimevən fwe ia təkuər riti sə rəpwəmwɨs

anan, mahatən irapw nɨtətə me pam kiɡ me ia tɨprənə i kamhərɨmənu ia
nirəha, mahatən irapwmwi nautə amasanme pam ia nɨtətəme nəha, 9mɨni
pen tɨ Iesu i mə, “Narimnari me pam nəha takuvei pehe mik trɨni mɨnuə
ikɨsiai iou, mɨnɨmwi nukurhummi ia nənimek.”

10 *Mətə Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Evən isipwɨn, Setan! Kɨmərai pen ia
Nəkukuə Ikinanmə, ‘Tikɨnɨmwi nukurhummi ia nəmri Iərɨmənu Kumwesən
səim, mɨsiai in. In əpa nə tiko nəkwan.’ ”

11 *Ia nəpɨn nəha Setan rəpwəh Iesumamevən. Nənə Iesu rətoni naɡelome
həuvehe, mamho tukwini nari min.

Iesu rɨnaməvisau ia tənəKalili
12*Ianəpɨnnəhakəkwtəmhiri JonPaptaes kuvehi puvnimwə in ia kalapus.

Nəpɨn Iesu rɨreɡi, in rəpwəh kwopun nəha, mɨrərɨɡ mevən ia tənə Kalili,
13*nənəmier ia taonnəhaNasaret,mevənmamarə iaKapaneam. Kapaneam
in taon riti ipaka tɨ nui asori Kalili fwe ia tɨprənə səvəi Sepulunmɨne Naftali.
14 Nəri nəha rier pehe iamɨnhi mə nəɡkiariien səvəi Profet Aesea truvehe
mukuə. In rɨməni mə,
15 “Tənə səvəi Sepulunmɨne tənə səvəi Naftali,

ipaka tɨ nui asori Kalili fwe ia nɨkare nui arɨs Jotan pen,
in i tənə Kalili kwopun nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel kamharə
ikɨn.

16Nərmama səməme kamharə ia nəpitəvien
tuhətoni nukuraanien asori riti.

Nərmama səməme kamharə ia təmwkəmwi nemhəien
nukuraanien riti trutəməhiəpwɨn irəha.”

17 *Ia nəpɨn nəha Iesu rɨnaməvisau, mɨnamɨni mə, “Kɨmiaha tihaməkeikei
mhərərɨɡ ia noien ərəhame səkɨmiaha tɨ nəri nəmə nɨtətə ia neiai ruvəuvehe
ipaka.”b

Iesu rəkwein nərmama nepwɨnmə tuhəkurirə in
18Nəpɨn Iesu ramavən ia nɨkare nui asori Kalili, in rətoni iərmama kəru,

Saemon (iəmə kani mwi nəɡhɨn mə Pita) mɨne piəvni nəɡhɨn nə Antru.
Krauerukwnet ia nui tɨ nəri nəmə irau iərmamami kravi nəmu. 19*Iesu rɨni
pen tɨ nirau i mə, “Rouvehe roukurirə iou. Pwəh iou tako kɨmirau iərmama
* 4:4: Dut 8:3 * 4:7: Dut 6:16 * 4:10: Dut 6:13 * 4:11: Hip 1:6,14 * 4:12: Mak 6:17,
Luk 3:19-20 * 4:13: Jon 2:12 * 4:17: Mat 3:2 b 4:17: Nəpɨn rɨpɨk Matiu rani nəɡkiariien i
mə “Nɨtətə ia neiai.” Nɨpwrai nəɡkiariien i in i “Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.” * 4:19: Luk
5:1-11, Mat 13:47
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mi sə kravi nərmama.” 20 *Təkwtəkwuni a krouəpwəh net me səvənrau
roukurirə in.

21 Kurirə ikɨn Iesu ravən ouihi a mwi, mətoni iərmama kəru mwi, Jemes
mɨne piəvni nəɡhɨn nə Jon. Irau tɨni Sepeti mi. Krauəkure ia nəkwai nɨtətə
ouihi riti irəhar tata səvənrau kamharɨtiri net me səvənrahar. Iesu rəkwein
irau, 22 nənə təkwtəkwuni a krouəpwəh nɨtətə ouihi mɨne tata səvənrau,
rouevən roukurirə in.

Iesu ro nərmamame həpɨk həuvehemhəsanɨn
23 *Iesu revən ia kwopun me pam ia tənə Kalili, mamahatən nərmama

ia nəkwai nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel, maməvisau irapw nəɡkiariien
amasan ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə, mamomasan nərmama me
pamsəməmekamhemhə ianemhəienmesəpəmsəpəmɨnesəməmenemhəien
rouraha nɨpəri nɨpwranraha. 24 *Ro pen nərmama kamhəni pɨk nəɡhi
Iesu. Nəɡkiariien səvənraha rauvirɨs mamevən ia kwopun me pam ia tənə
Siria. Nənə irəha həuvehi nərmamame pam səməme kamhemhə, mhəuvehi
mhəuvehe tukwe. Irəha kamhemhə ia nemhəien me səpəmsəpə. Nepwɨn
nɨpwranraha raməmisə. Nepwɨn nəremhə me kamharə ia nirəha. Nepwɨn
nemhəien nəha nɨkəvan ramo irəha. Nepwɨn nɨpəri nɨpwranraha remhə.
Nənə Iesu ro irəhahəuvehemhəsanɨn. 25*Nənənərmamahəpɨk kamhəkurirə
ia Iesu. Nepwɨn həuku pen ia tənə Kalili, nepwɨn həuku pen fwe Tekapolis,
kwopun taon ten ikɨn, nepwɨn həuku pen ia Jerusalemmɨne tənə Jutia. Nənə
nepwɨn həuku pen ia nɨkare nui arɨs Jotan penmwi.

5
Iesu ramahatən nərmamame ia təkuər

1 Nəpɨn Iesu rətoni nərmama me həuvəpɨk, rutə ia təkuər riti məkure.
Nərmamamesəvənhihəuvehe tukwe, 2nənə in rɨnamahatən irəha,mɨnamɨni
mə,
3 *“Nərmama səməme hətə sas ia rerɨnraha mə irəha həmwhen ia nərmama

nautə səvənraha riwən, rerɨnraha traɡien,
tɨ nəri nəmə nɨtətə ia neiaia səvənraha.

4 *Nərmama səməme kamhəreɡi rərəhamamhasək, rerɨnraha traɡien,
tɨ nəri nəmə Kumwesən truvehi utə nətərɨɡien səvənraha.

5 *Nərmama səməme həpkəfiəutəmhə ia nirəha, rerɨnraha traɡien,
tɨ nəri nəmə Kumwesən truvei pen tɨprənə i mɨnraha.

6 *Nərmama səməme hokeikei pɨkmə tuhətoni noien atukwatukw,
mamhəreɡi nokeikeiien nəha rəmwhen ia iərmama nukumhə ramahi,

maməkwakwa, rerɨnraha traɡien,
tɨ nəri nəmə Kumwesən tro irəha həreɡi həkuvəutə.

7 *Nərmama səməme kamhapi tɨ nərmama, rerɨnraha traɡien,
tɨ nəri nəmə Kumwesən trapi mwi tɨ nirəha.

8 *Nərmama səməme nətərɨɡien səvənraha rəmher, rerɨnraha traɡien,
tɨ nəri nəmə irəha tuhətə Kumwesən.

9 *Nərmama səməme kamhəmri nəmərinuien, rerɨnraha traɡien,
* 4:20: Mat 19:27 * 4:23: Mak 1:39, Mat 9:3,WokMe 10:38 * 4:24: Mak 6:55 * 4:25: Mak
3:7-8 * 5:3: Aes 57:15 a 5:3: Nəpɨn rɨpɨkMatiu rani nəɡkiariien i mə “Nɨtətə ia neiai.” Nɨpwrai
nəɡkiariien i in i “Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.” * 5:4: Aes 61:2-3, Rev 7:17 * 5:5: Sam
37:11 * 5:6: Aes 55:1-2 * 5:7: Jem 2:13 * 5:8: Sam 24:3-4, 51:10, 73:1 * 5:9: 1Jon 3:2-3
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tɨ nəri nəmə tukɨni irəhamə nɨpwnəti Kumwesənme.
10 *Nərmama səməme kamometə irəha tɨ nəri nə mə kamho noien atuk-

watukw, rerɨnraha traɡien,
tɨ nəri nəmə nɨtətə ia neiai səvənraha.

11 *Kɨmiaha i rerɨmiaha traɡien nəpɨn nərmama tuharɨs əkenhɨn ia
kɨmiaha, mhometə kɨmiaha, mhəni nəɡkiariien ərəha me səpəmsəpə mɨne
neikuəien me, mhousi kɨmiaha irə tɨ nəri nəmə kɨmiaha nərmamame səiou.
12 *Kɨmiaha tihaməkeikei mhəreɡi ramasan, mhaɡien pɨk, tɨ nəri nə mə
nərəkuien səkɨmiaha rasori fwe ia neiai. Kɨmiaha hiəukurən mə nərmama
me hənometə profet kupwənme ia noien amwi nəha.”

Iesu rəɡkiari ia sol mɨne nukuraanien
13 “Kɨmiaha nə hiəmwhen ia sol ia tɨprənə i. Mətə trɨni mɨnuə sol nəsienien

səvənhi ruvəiwən, tukəfo mwi rəsienmwi? Sol nə rɨpkəmwhenmhəmə tuko
nari amasan riti mwi irə. Ramasanmə tukərarki a i, nənə nərmama tuhavən
irə.

14 *Kɨmiaha nə hiəmwhen ia nukuraanien ia tɨprənə i. Taon riti fwe ia
təkure təkuər ko rɨpkərkwafə mhə. 15 *Nərmama me həpkɨhiai pen mhə
napw ia laet mhəuiui ia nari riti, mətə irəha tuhaməkeikei mhəkurei utə i ia
nəri kakurei utə laet irəmə nərmama ia nəkwai nimwə tuhətoni raməhiapw.
16 *Rəmwhen a mwi ia kɨmiaha tihaməkeikei mho laet səkɨmiaha ruək
asori ia nəmri nərmama pwəh hətoni noien amasan me səkɨmiaha nənə
mhəɡnəɡɨni Tata səkɨmiaha fwe ia neiai.”

Iesu rəɡkiari ia Loa səvəi Moses
17 *“Rerɨmiaha trəpwəh nɨrhiien mə iakuvehe mə takərarki Loa səvəi

Moses mɨne nəɡkiariien səvəi profet kupwən me. Iapkuvehe mhə mə
takərarki nəɡkiariien me səvənraha, mətə iakuvehe mə tako nəɡkiariien me
səvənraha həuvehe mhəukuə. 18 *Iakani nɨpərhienien tukumiaha i mə loa
nəha trɨpkiwənmhəmeste tɨprənəmɨneneiai trouiwən. Nəɡkiariienkwakwa
uə nɨpəri nəɡkiariien kwakwa kɨmərai pen ia loa nəha trɨpkiwən mhəmeste
narimnarimepam tuhəier irapw. 19*Ropen iərmama sə trərui loa riti rouihi
ia loame i,mamahatənnərmamamemə tuhomwi iamɨnhi, tukəkwein inmə
iəmə auər a ia nɨtətə ia neiai. Mətə iərmama sə tresi pen loame i, mamahatən
nərmama me irə, tukəkwein in mə iəmə asori ia nɨtətə ia neiai. 20 Iou iakani
pehe tukumiaha imənoien səkɨmiaha traməkeikeimatukwatukwməpi raka
noien səvəi nahatən me səvəi Loa mɨne noien səvəi Farisi me. Mə rekəm,
kɨmiaha tihəpwəh nuvnimwəien ia nɨtətə ia neiai ia nəpɨn riti.”

Iesu rəɡkiari ia noien səvəi niemaha
21 *“Kɨmiaha hiəuvəreɡi raka kɨməni pen tɨ kaha kupwən me səkɨtaha mə,

‘Tikəpwəh nousi əpuneien iərmama. Trɨni mɨnuə iərmama riti rousi əpune
iərmama riti ratukwatukw mə tuko nərpwɨnien min.’ 22 *Mətə iou iakani
pehe tukumiaha i iərmama sə ramo niemaha m piəvni, ratukwatukw mə
tuko nərpwɨnien min. Iərmama sə trɨni pen tɨ piəvni mə, ‘Ikamarməri,’
ratukwatukw mə tukuvi irapw in ia nəmri nəmə asori me. Iərmama sə
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trəskiari ərəha anan ia piəvni, ratukwatukw mə trevən ia kwopun napw
asori rauək ikɨn.

23 *Ro pen trɨni mɨnuə ikamərer pen ia nɨfatə səvəi Kumwesən mə tikuvei
pen nari ritimin, nənə ia kwopunnəha rerɨmrɨrhimə piamniemaha raməpi
in tɨ nari riti ikɨno min, 24 tikəpwəh nəri nəha ikuə tikuvei pen m Kumwesən
pwəh raməmak ia nɨkare nɨfatə, nənə mevən. Tikaməkeikei mukupwən
mevən tɨ piam rouamasan kɨmirau min, nənə kurirə ikrərɨɡ, muvei pen
narimnari me səim ia təkure nɨfatə ramevən tɨ Kumwesən.

25*Trɨnimɨnuə ikonoien ərəhariti ia iərmama,nənə in rokeikeiməkɨmirau
min tirouərer ia nəmri nəmə asori me pwəh həkiri noien səim, ramasan mə
tikevən akwauakw, rouəmri atukwatukw nəri nəha nəpɨn kɨmirau irauesi
pen ihi suatuk rauevən ia kwopun kaməkiri nəɡkiariien ikɨn. Rərəha mə
iərmama nəha ikɨno noien ərəha irə trəmri pen ik ia rəɡi iəmə asori sə
raməkiri nəɡkiariien, nənə iəmə asori sə raməkiri nəɡkiariien trəmri pen ik
ia rəɡi polis, nənə tukuvehi puvnimwə ik ia kalapus. 26 Iakani nɨpərhienien
tukw ik i mə tikəpwəh nierien ia kalapus meste ikərəku pen pam faen me
səim.”

Iesu rɨnimə iərman rerɨn trəpwəh nakresien pran
27 *“Kɨmiaha hiəuvəreɡi raka kɨməni mə, ‘Tikəpwəh nakresien pran səvəi

iərməpə.’ 28 *Mətə iou iakani pehe tukumiaha i trɨnimɨnuə iərman riti rətoni
pran riti, nənə rerɨn rakres i, iəmə nəha rɨnərui raka nəɡkiariien nəha ia
rerɨn. 29 *Trɨni mɨnuə nənimem mwatuk ramo ik ikamwei ia nərəhaien,
tikukumwiri raka, mərarki. Nənimem nɨpəri nɨpwram a. Trɨni mɨnuə
ikouraha nɨpəri nɨpwram ramasan pɨkməpi rakamə tukərarki pen nɨpwram
me pam ia kwopun napw asori rauək ikɨn. 30 *Nənə trɨni mɨnuə rəɡɨm
mwatuk ramo ik ikamwei ia nərəhaien, tikərai raka, mərarki. Rəɡɨm nɨpəri
nɨpwrama. Trɨnimɨnuə ikourahanɨpəri nɨpwramramasanpɨkməpi rakamə
tukərarki pen nɨpwramme pam ia kwopun napw asori rauək ikɨn.”

Iesu rɨnimə iərman trəpwəh nəpwəhien pran səvənhi
31 *“Nəɡkiariien riti mwi kɨməni fwe kupwən in i mə, ‘Iərman sə rokeikei

mə trəpwəh pran səvənhi pwəh ruvei pen nɨmwai nəkukuə riti m pran
səvənhi rani mə in rɨnəpwəh in.’ 32Mətə iou iakani pehe tukumiaha i trɨni
mɨnuə iərman riti rəpwəh pran səvənhi, pran sə rɨpko əpnapenmhənari irau
iərməpə, ramouraha səvənhi pran, mamo in revən mamətui iərməpə riti mə
triri in. Trɨni mɨnuə prən nəha resi pen iərməpə riti iamɨnhi, in ramo noien
ərəha. Iərman nəha in ramesi pen rɨpko mhə iərman atukwatukw səvənhi.
Nənə iərman sə ramiri pran sə iərman səvənhi rɨnəpwəh in ramonoien ərəha.
Prən nəha in ramiri səvəi iərməpə.”

Iesu rɨnimə tikəpwəh nahatən penien nari, muvehi kwəsuahi
33 *“Nəɡkiariien riti mwi kɨmiaha hiəuvəreɡi raka kɨməni pen tɨ kaha

kupwənme in imə, ‘Tikəpwəhnuvehiienkwəsuahi ianəmri Iərɨmənumeikuə
irə,mətə tikaməkeikeimonəfe ikɨməuvehi kwəsuahimɨnimə tiko.’ 34-35*Mətə
iou iakani pehe tukumiaha i mə tihəpwəh nuvehiien kwəsuahi iamɨnhi.
Tikəpwəh nahatən penien neiai uə tɨprənə uə Jerusalem muvehi kwəsuahi
ia nirəhar, tɨ nəri nə mə neiai in nə kwopun Kumwesən raməkure ikɨn
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mamərɨmənu, tɨprənə in nənəri Kumwesən ramərpwi utə tɨpaɡe nɨsunmi irə,
nənə Jerusalem in nə taon səvənhi, in Iərɨmənu Asori. 36 Tikəpwəh nahatən
penien kəmkapwə, muvehi kwəsuahi irə, tɨ nəri nə mə ko ipko mhə nɨmwai
nukwənem riti ruvehe məpsan uə ruvehe mɨpitəv. 37 *Mətə nəɡkiariien
səim pwəh ro iamɨnhi. Tikɨni a ‘Ouəh’ uə ‘Rekəm.’ Nəɡkiariien sə rəpi raka
nəɡkiariienmi nəha ruku pen tɨ Setan.”

Iesu rɨnimə tikəpwəh nərpwɨnien noien ərəha səvəi nərmama
38 *“Kɨmiaha hiəuvəreɡi raka kɨməni mə, ‘Trɨni mɨnuə iərmama rouraha

nənimek riti tukaməkeikei kourahamwi nənimen riti. Trɨnimɨnuə iərmama
rouraha revɨk riti tukaməkeikei kouraha mwi revɨn riti.’ 39 *Mətə iou
iakani pehe tukumiaha i mə tihəpwəh nəvisəien kɨmiaha iərmama rərəha,
mhəpwəhnərpwɨnien tai noien ərəha səvənhi iamɨnhi. Trɨnimɨnuə iərmama
riti rəpwi nɨkare nɨkapwɨm mwatuk, ikuvei pen mwi nɨkaren mour min.
40*Trɨnimɨnuə iərmama riti ruvi irapw ik ia nəɡkiariien asorimə truvei raka
səim karkahu, ikuvei pen mwi səim kot min. 41 Trɨni mɨnuə iərmama riti
raməkeikei mik mə tikəvrani narimnari me səvənhi mavən kilometa kuatia,
ikavən kilometa kəru kɨmirau min. 42Trɨni mɨnuə iərmama riti rəres ik nari
riti, ikuvei pen min. Tikəpwəh nɨniseien iərmama sə rokeikei mə truvehi
ouihi a səim narimnari me.”

Iesu rɨnimə tikokeikei nərmama səməme haməmwəki ik
43 *“Kɨmiaha hiəuvəreɡi raka kɨməni mə, ‘Tikaməkeikei mokeikei piam

nənə məmwəki iərmama sə raməmwəki ik.’ 44 *Mətə iou iakani pehe tuku-
miaha imə kɨmiaha tihaməkeikeimhokeikei nərmama səməmehaməmwəki
kɨmiaha, nənəmhəfwaki tɨnərmamasəməmekamhometəkɨmiaha. 45*Noien
nəha trahatən penmə Tata səkɨmiaha fwe ia neiai nɨpwnətɨnme nə kɨmiaha,
tɨ nəri nəmə in ramomeri səvənhi rautə nukwəsikər raməhiəpwɨn nərmama
ərəha me mɨne nərmama amasan me. In ramərhi irapw mwi nesən
raməfwi nərmama atukwatukw mɨne nərmama həpkatukwatukw mhə.
46 Kɨmiaha hiaməfətərɨɡ irə? Trɨni mɨnuə kɨmiaha hiokeikei a nərmama
səməme hokeikei kɨmiaha, Kumwesən trəɡnəɡɨni kɨmiaha tɨ nəfe? Nərmama
kamərəku pen takis mɨnraha irəha mwi kamho noien nəha! 47 Nənə trɨni
mɨnuə kɨmiaha hiaməɡkiari pen m piəvmiaha me a, nəfe noien amasan
hiamo mhəpi raka nərmama me nepwɨn? Nərmama me səməme həreirei
Kumwesən irəha mwi kamho noien nəha! 48 *Ro pen kɨmiaha tihaməkeikei
mhatukwatukw rəmwhen ia Tata səkɨmiaha fwe ia neiai in ratukwatukw.”

6
Iesu rəɡkiari ia nəriari penien nari m nərmama nautə səvənraha riwən

1 *“Kɨmiaha tihaməsiari nəpɨn hiamo noien atukwatukw me səkɨmiaha,
mhəpwəhnoien ianəmrinərmamamemə irəha tuhətoni. Trɨnimɨnuəhiamo
iamɨnhi irə, nərəkuien səkɨmiaha sə truku pen tɨ Tata səkɨmiaha fwe ia neiai
triwən.

2Nəpɨn ikuə tikuvei pen nari riti mə trasitu ia nərmama nautə səvənraha
riwən, ikəpwəh nukupwənien məse kisɨpw rəmwhen kəuətkəsuəme kamho
ia nəkwai nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel mɨne ia suatukmemə nərmama
tuhətoni mhəɡnəɡɨni irəha. Iakani nɨpərhienien tukumiaha i nərmama me
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nəha həuvəuvehi raka nərəkuien səvənraha. 3 *Mətə nəpɨn tikuvei pen
nari riti mə trasitu ia nərmama nautə səvənraha riwən, ikəpwəh nəseniien
rəɡɨm mour rukurən nəfe rəɡɨm mwatuk ramo. 4 Ro iamɨnhi irə tiko afafa
nəriariien səim, nənə səim Tata sə ramətə narimnari me kamo afafa truvei
pehe nərəkuienmik.”

Iesu rəɡkiari ia nəfwakiien
5 *“Nənə nəpɨn kɨmiaha tihəfwaki, hiəpwəh noien rəmwhen ia kəuətkəsuə

me kamho. Irəha kamhərer ia nəkwai nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel
mɨne ia kwopun me suatuk me həuvehe mamhəvsiek ikɨn, mamhəfwaki
mə nərmama tuhətoni irəha. Irəha hokeikei pɨk noien nəha, mətə iakani
nɨpərhienien tukumiaha imənərmamamenəhahəuvəuvehi raka nərəkuien
səvənraha. 6 *Mətə nəpɨn tikəfwaki, ikevən ia nəkwai rum səim mərəpinhə,
məfwaki m Tata səim sə nərmama həpkətoni mhə. Nənə Tata səim sə ramətə
narimnarime kamo afafa truvei pehe nərəkuienmik. 7*Nənənəpɨn kɨmiaha
tihəfwaki, hiəpwəh nɨniien nəɡkiariien me rɨpɨk rəmwhen ia nərmama
səməme həreirei Kumwesən kamho. Irəha rerɨnraha rɨrhi mə kumwesən
me səvənraha tuhəreɡi irəha tɨ nəri nə mə kamhəni nəɡkiariien me rɨpɨk.
8 *Kɨmiaha tihəpwəh noien rəmwhen ia nirəha tɨ nəri nə mə nəpɨn kɨmiaha
hiəpkəres mhə ihi Tata səkɨmiaha, in ruvəukurən raka narimnari me sə
həiwən təni kɨmiaha. 9 *Ro pen kɨmiaha tihaməkeikei mhəfwaki iamɨnhi irə:
‘Tata səkɨmaha ia neiai,
Pwəh nərmama həsiai nəɡhɨm ro ikinan i.
10 *Pwəh nɨtətə sə ikamərɨmənu irə ruvehe.
Pwəh ko nəkwam ia tɨprənə rəmwhen kamo nəkwam ia neiai.
11Tikuvei pehe nəveɡɨnien sənəmaha rəmwhen səvəi nəpɨn ipwet.
12 *Tikenouenou noien ərəhame səkɨmaha

rəmwhen kɨmaha iahamenouenou noien ərəha me səməme nərmama
hamo ia kɨmaha.

13 *Tikəpwəh niri penien kɨmaha ia kwopun tahəmwei ia nərəhaien ikɨn,
mətə tikɨnise Setanmə trəpwəh nourahaien kɨmaha.’

14 *Trɨni mɨnuə kɨmiaha hienouenou noien ərəha me səvəi nərmama, Tata
səkɨmiaha fwe ianeiai inmwi trenouenounoien ərəhamesəkɨmiaha. 15Mətə
trɨnimɨnuə kɨmiaha hiəpwəh nenouenouien noien ərəhame səvəi nərmama,
Tata səkɨmiaha trəpwəhmwi nenouenouien noien ərəhame səkɨmiaha.”

Iesu rəɡkiari ia nəpwəhien nəveɡɨnien tɨ nəfwakiien
16 *“Nənə nəpɨn tihəpwəh naniien nari mə tihəfwaki, hiəpwəh noien

nənimemiaha rəpou rəmwhen ia kəuətkəsuə me kamho. Irəha kamho
nənimenraha ruvehe mopəiti mə nərmama me tuhətoni mhəukurən mə
kamhəpwəh naniien nari. Iakani nɨpərhienien tukumiaha i nərmama me
nəha həuvəuvehi raka nərəkuien səvənraha. 17 Mətə nəpɨn ikuə tikəpwəh
nəniiennarimə tikəfwaki, ikaikuas ia nənimem,mahakwi oel ia nukwənem.
18 Nənə nərmama tuhəpwəh nətoniien mə ikəpwəh nəniien nari, mətə Tata
səim sə nərmama həpkətoni mhə trətoni. Nənə Tata nəha səim sə ramətə
narimnari me kamo afafa truvei pehe nərəkuienmik.”
* 6:3: Mat 25:37-40 * 6:5: Mat 23:5, Luk 18:10-14 * 6:6: 2Kinɡ 4:33 * 6:7: Aes 1:15, 1Kinɡ
18:26-29 * 6:8: Mat 6:32 * 6:9: Jon 17:6 * 6:10: Mat 7:21, 26:39, Luk 22:42 * 6:12: Mat
6:14-15, Mat 18:21-35 * 6:13: Luk 22:40, Jem 1:13, Jon 17:15, 2Tes 3:3, 2Tim 4:18, 1Kron 29:11-13
* 6:14: Mak 11:25-26 * 6:16: Aes 58:5-9
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Iesu rəɡkiari ia noeiteien nautə ia neiai
19 *“Kɨmiaha tihəpwəh noeiteien nautə səkɨmiaha ia tɨprənə i. Ia kwopun

i uvne me mɨne nopweiien krauouraha nari. Ia kwopun i rakres me
kamheitehi nimwə, mamhəuvnimwə, mamhakres. 20 *Mətə kɨmiaha ti-
haməkeikei mhoeite nautə səkɨmiaha ia neiai. Ia kwopun nəha uvne me
mɨne nopweiien kroupkourahamhə nari. Rakresme həpkeitehimhə nimwə
mə tuhəuvnimwəmhakres. 21 Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə kwopun nautə
səim raməmak ikɨn, nətərɨɡien səim traməmakmwi ikɨn.”

Iesu rəɡkiari ia nəmri iərmama
22 “Nəmri iərmama in nə rauvei pen nukuraanien m nɨpwran. Ro iamɨnhi

irə trɨni mɨnuə nənimem ramasan, nɨpwram pam trukuər ia nukuraanien.
23Mətəmənənimemrərəha, nɨpwrampamtrukuər ianəpitəvien. Trɨnimɨnuə
nukuraanien ia rerɨm ro nəpitəvien irə, ikamarə ia nəpitəvien pərhien.”

Iesu rəɡkiari ia iəmə asori kəru
24 “Iərmama riti riwən ramo tukwini nari ko ro nəkwai iəmə asori kəru.

Trɨnimɨnuə ro iamɨnhi irə, trokeikei riti,məmwəki riti, uə trɨsiai ritimɨpkɨsiai
mhə riti. Kɨmiaha ko hiəpkuvehi pəri mhə Kumwesənmɨne mane mho iəmə
asori mi irə səkɨmiahamə tiho pəri nəkwanrau.”

Iesu rəɡkiari ia nətərɨɡ pɨkien ia narimnari me səvəi tɨprənə i
25 *“Ro pen iakani pehe tukumiaha i mə tihəpwəh nətərɨɡ pɨkien tɨ

nɨmɨruien səkɨmiaha, mamhəres nəfe tihani uə nəfe tihənɨmwi. Tihəpwəh
nətərɨɡ pɨkien ia nɨpwramiaha, mamhəres nəfe tiharkahu i. Nɨmɨruien
rɨpko mhə səvəi nəveɡɨnien əpa. Nɨpwrai iərmama rɨpko mhə səvəi tɨnari
əpa. 26 *Hətə ro menu me i ia nɨmaɡouaɡou. Irəha həpwəh nəpweiien
nari, mhəpwəhnesiien nukwan,mhəpwəhnoeiteien nəveɡɨnien ia nimwə sə
kamoeite nəveɡɨnien ikɨn. Mətə Tata səkɨmiaha ia neiai raməkwməni irəha.
Nənə ia nənimen kɨmiaha hiamasan pɨk mhəpi raka irəha. 27 Sin ia kɨmiaha
ko ro nɨmɨruien səvənhi rəpwəmwɨs mwi səvəi nəpɨn ouihi a trɨni mɨnuə
ramətərɨɡ pɨk tukwe? Kɨmiaha riti ko rɨpkomhə nəri nəha.

28 Ro iamɨnhi irə rəfo hiamətərɨɡ pɨk tɨ tɨnari? Hətoni ro tihinari me
ia kwopun me mə kamhəfəutə irə. Irəha həpwəh noien wok, mhəpwəh
nɨtiriien tɨnari. 29 *Mətə iakani pehe tukumiaha i Kiɡ Solomon fwe
kupwən nautə səvənhi rasori pɨk, mamarkahu tɨnari amasanme,mətə tɨnari
səvənhi rɨpkamasan mhə rəmwhen ia tihinari me i. 30Kɨmiaha nahatətəien
səkɨmiaha rɨpkɨskai mhə. Kumwesən rauvei pen tɨnari amasan me m
tihinari me, nəri auər a tihinari me kamhəmɨru ipwet mətə trakwakwi
haukei, mhəsas, kuvani ia napw. Mə Kumwesən ramo iamɨnha irə, in truvei
pehe mwi tɨnari m kɨmiaha məpi raka. 31 Ro pen tihəpwəh nətərɨɡ pɨkien,
mamhəres mə, ‘Tsani nəfe?’ uə ‘Tsənɨmwi nəfe?’ uə ‘Tsarkahu ia nəfe?’
32 *Nərmama səməme həreirei Kumwesən kamhətui əmisə nəveɡɨnien mɨne
tɨnari. Nənə Tata səkɨmiaha ia neiai ruvəukurən raka narimnari me i mə
tihaməkeikei mhəuvehi. 33 *Mətə kɨmiaha tihəkupwənmhətui əmisə nɨtətə sə
in ramərɨmənu irəmɨne noien atukwatukwme səvənhi, nənə in truvei pehe
mwi narimnari me pam i m kɨmiaha. 34 *Ro pen kɨmiaha tihəpwəh nətərɨɡ

* 6:19: Jem 5:1-3 * 6:20: Mat 19:21, Luk 18:22, Kol 3:1-2 * 6:25: Fil 4:6, 1Tim 6:6-8, Hip
13:5, 1Tes 5:7 * 6:26: Mat 10:29-31, Luk 12:6-7 * 6:29: 1Kinɡ 10, 2Kron 9 * 6:32: Mat 6:8
* 6:33: 1Kinɡ 3:13-14, Sam 37:4,25, Rom 14:17 * 6:34: Eks 16:4,19, Mat 6:11
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pɨkien tɨ nəfe trakwakwi. Narimnari me səvəi trakwakwi səvəi trakwakwi.
Nəsəsauienme səvəi nəpɨn kuatia nəmwhen raka.”

7
Iesu rəɡkiari ia nəkiriien nərmama tɨ noien ərəhame səvənraha

1 *“Kɨmiaha tihəpwəh nəkiriien nərmama tɨ noien ərəha me səvənraha
kamo Kumwesən rəkiri mwi kɨmiaha tɨ noien ərəha me səkɨmiaha.
2 *Nəkiriien səkɨmiaha sə hiaməkiri nərmama irə, tukəkiri mwi kɨmiaha
irə. Nərpwɨnien səkɨmiaha sə hiamo m nərmama tukərpwɨn pehe mwi m
kɨmiaha.

3 Rəfo ikamətə nɨmwəkmwəki nei sə raməmak ia nəmri piam, mətə ipkətə
mhə nɨpəri nei asori sə raməmak ia nənimem? 4 Trɨni mɨnuə nɨpəri nei
asori raməmak ia nənimem, rəfo iakamɨni pen tɨ piam mə, ‘Əseni iou, pwəh
iakɨskəri raka nɨmwəkmwəki nei sə raməmak ia nənimem’? 5 Ik iərmama
sə ikamo kəuətkəsuə tikaməkeikei mukupwən muvehi raka nɨpəri nei asori
sə raməmak ia nənimem, kurirə irə ikətə amasan nari mə tikɨskəri raka
nɨmwəkmwəki nei sə raməmak ia nəmri piam.

6 *Kɨmiaha tihəpwəh nuvei penien nari sə ro ikinanm kuri me. Rərəhamə
kuri me nəha hərari mhahi testesi nɨpwramiaha. Tihəpwəh nərarki penien
nəri amasan nənimen rutə pɨk revən tɨ pɨkə me. Rərəha mə pɨkə me nəha
havən irə ia nɨsunraha.”

Iesu rɨnimə tikəres nari, mətui nari, mɨkunkun ia təpinhə
7 *“Trɨni mɨnuə hiokeikei nari riti, ramasanmə tihəres, nənə tukuvei pehe

m kɨmiaha. Tihətui əmisə i, nənə tihətoni. Tihəkunkun ia təpinhə, nənə
tukəsevər tukumiaha. 8 *Iərmama sə raməres nari, truvehi nari. Iərmama
sə ramətui əmisə nari, trətoni. Iərmama sə rakunkun ia təpinhə, tukəsevər
tukwe.

9Sin ia kɨmiaha nəpɨn iəkunouihi səvənhi rəres bred, truvei pen kəruəterei
min, 10 uə rəres nəmu truvei pen snek? Rekəm! 11 *Kɨmiaha tihaməkeikei
mhəuvei pen narimnari amasan me m nəkwərhakwərha me səkɨmiaha.
Mə kɨmiaha i nəkur ərəha hiəukurən noien iamɨnhi, hiaməfətərɨɡ ia Tata
səkɨmiaha ia neiai? In truvei pen narimnari amasan me rasori mwi m
nərmama səməme kamhəres in tukwe. 12 *Ro pen nəfe noien kɨmiaha
hiokeikei mə nərmama tuho ia kɨmiaha, kɨmiaha mwi tiho ia nirəha, tɨ nəri
nəmə in i nɨpwrai nəɡkiariienme ia Loa səvəi Moses mɨne nəkukuəme səvəi
profet kupwənme.”

Iesu rəɡkiari ia suatuk kəru
13 *“Kɨmiaha tihaməkeikei mhəukurau ia ket ouihi. Iakani iamɨnhi irə tɨ

nəri nəmə ket asori mɨne suatuk sə rɨməru ramevən tɨ nemhəien. Nərmama
həpɨk kamhəukurau ia ket nəha. 14 *Mətə ket ouihi mɨne suatuk əknekɨn
ramevən tɨ nɨmɨruien. Nərmama houihi a kamhətə suatuk nəha.”

Iesu rəɡkiari ia noien səvəi profet eikuəme
15 *“Kɨmiaha tihaməsiari tɨ profet eikuə me. Irəha tuhəuvehe tukumiaha

mhəvi sipsip me ia nirəha, mətə rerɨnraha rəmwhen ia kuri əprmɨn me.

* 7:1: Rom 2:1, 1Kor 4:5, Jem 4:11-12 * 7:2: Mak 4:24 * 7:6: Mat 10:11 * 7:7: Mak 11:24,
Jon 14:13, 15:7, Jon 16:23-24 * 7:8: Jem 1:5, 1Jon 3:22, 1Jon 5:14-15 * 7:11: Jem 1:17 * 7:12:
Mat 22:39-40, Luk 6:31, Rom 13:8-10 * 7:13: Jon 10:7,9 * 7:14: WokMe 14:22 * 7:15: Mat
24:4,24, WokMe 20:29, 2Tes 2:1
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16 *Kɨmiaha tihətə irəha, mhəukurən mə irəha profet eikuə me, tɨ nəri nə
mə noien səvənraha trahatən pen. Rəfo, ko kesi nukwai krep ia rəhi, uə
nukwai niemɨs ia nəkwus sə ro rɨrevɨn me? Rekəm! 17Nei amasan raukuə
kwənkwai nei amasan, mətə nei ərəha raukuə kwənkwai nei ərəha. 18 Nei
amasan ko rəpwəh nukuəien kwənkwai nei ərəha. Nei ərəha ko rəpwəh
nukuəien kwənkwai nei amasan. 19 *Nei me pam səməme həpkukuə mhə
kwənkwanraha sə ramasan kamərai əmwesi irəha, kamərarki pen ia napw.
20 *Ro pen kɨmiaha tihətə irəha mhəukurən mə irəha profet eikuə me tɨ nəri
nəmə noien səvənraha trahatən pen.

21 *Nərmama həpɨk kamhəkwein iou mə, ‘Iərɨmənu, Iərɨmənu,’ mətə rɨpko
mhə irəha pam tuhəuvnimwə mhə ia nɨtətə ia neiai.a Iərmama sə ramo
nəkwaiTata səiou sə ramarə ianeiai in truvnimwə. 22 Ianəpɨnnəhanərmama
həpɨk tuhəni pehe tukw iou i mə, ‘Iərɨmənu, Iərɨmənu, ia nəɡhɨm kɨmaha
iahənəvisau m nərmama. Ia nəɡhɨm kɨmaha iahənəkoui irapw nəremhəme
ia nərmama. Ia nəɡhɨm kɨmaha iahəno nɨmtətien asori me rɨpɨk. Rəfo ia
kɨmaha?’ 23 *Mətə iou takɨni pen atukwatukw tɨ nirəha imə, ‘Iou iapkukurən
raka mhə kɨmiaha ia nəpɨn riti. Kɨmiaha nərmama me hiamo noien ərəha,
həuvən isipwɨn tukw iou.’ ”

Iesu rəɡkiari ia iərmamami sə krauvrhəkɨn nimwə
24 “Iərmama sə rɨreɡi nəɡkiariien me i səiou, mamo nəfe iakɨməni, in

trəmwhen ia iərmama riti rukurən nari muvrhəkɨn nimwə səvənhi ia təkure
kəruəterei. 25Nəpɨnnesən rauər, iapiwən raiu, nɨmətaɡi rəsuə ia nimwənəha,
mətənimwənəha rəpwəhnɨmweiien tɨnəri nəməkɨməuvrhəkɨnpen ramərer
əknekɨn ia təkure kəruəterei. 26 Mətə iərmama sə rɨreɡi nəɡkiariien me i
səiou, məpwəh noien nəfe iakɨməni, in trəmwhen ia iərmama riti rɨreirei
narimuvrhəkɨnnimwə səvənhi ia nɨpəkɨr. 27Nəpɨnnesən rauər, iapiwən raiu,
nɨmətaɡi ruvehe məsuə ia nimwə nəha, nənə nimwə nəha rɨmwei. Nəpɨn
rɨmwei irə ruvehemərəha pam.”

28Nəpɨn Iesu rɨni pam nəɡkiariien me i, nərmamame hərkəri asori nari ia
nahatənien səvənhi, 29 *tɨ nəri nə mə in rahatən irəha rəmwhen iərmama sə
rauvehi nasoriien ruku pen tɨ Kumwesən. In ropə ia nahatən me səvənraha
səməme kamhahatən Loa.

8
Iesu ro iərmama riti nemhəien skai ro tekɨn ruveheməsanɨn

1 Nəpɨn Iesu reiwaiu ia təkuər nəha, nərmama həpɨk kamhəkurirə i.
2Nənə iərmama riti nemhəien skai riti ro tekɨn ruvehe tukwe in, mɨnɨmwi
nukurhun mi ia nənimen, mɨni mə, “Iərɨmənu. Mə rerɨm raɡien, ko iko iou
iakəmher?”

3 Nənə Iesu rosə pen rəɡɨn, mɨrapi in, mɨni mə, “Rerɨk raɡien. Tiku-
vehe məmher.” Təkwtəkwuni a nemhəien səvəi iərmama nəha raraka irə.
Nɨpwran ruvehe məmher mwi. 4 *Nənə Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Tikətui
amasan tukwe,məpwəhnɨniiennəfe iakɨnomik tɨ iərmama riti. Mətə tikevən

* 7:16: Kal 5:19-22, Jem 3:12 * 7:19: Mat 3:10, Luk 3:9, Jon 15:6 * 7:20: Mat 12:33 * 7:21:
Luk 6:46, Mat 21:31, Rom 2:13, Jem 1:22,25 a 7:21: Nəpɨn rɨpɨkMatiu rani nəɡkiariien i mə “Nɨtətə
ia neiai.” Nɨpwrai nəɡkiariien i in i “Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.” * 7:23: Sam 6:8, Mat
10:33, 25:41, Mat 13:41-42, 2Tim 2:19 * 7:29: Mak 1:22, Luk 4:32, Jon 7:46 * 8:4: Lev 14:1-32,
Mat 9:30, Mak 7:36, Luk 17:14
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atukwatukw tɨ prisa pwəh rətoni nɨpwram mə rəmher. Tikuvei pen nəfe m
Kumwesən səMoses rɨməni. Nərmamame tuhətoni həukurənmə nemhəien
i ruvəiwən ia nɨpwram.”

Iaruaɡən riti səvəi nəkur Rom ramahatətə ia Iesu
5 *Iesu revənmapirapw ia taon nəha Kapaneam. Iaruaɡən riti səvəi nəkur

Rom nəha ikɨn in rasori ia naruaɡən me irəha pam hantret. Ruvehe tɨ Iesu,
məres mə, 6 “Iərɨmənu. Ko ikasitu ia nirak? Iərmama sə ramo tukwini
nari miou raməmak fwe ia nəkwai nimwə səiou, mamreɡi rərəha anan, ko
rɨpkavənmhə.”

7Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe inmə, “Iou takuvehemo in ruveheməsanɨn.”
8 Mətə iəmə asori səvəi naruaɡən me rɨni mə, “Iərɨmənu. Rɨpko mhə iou

iəməamasan riti. Iapkəmwhenmhəmə tikuvehemuvnimwə ia nimwə səiou.
Mətə tikɨnianəkwam,nənəpwəh iərmamasə ramotukwininarimiouruvehe
məsanɨn. 9 Ioumwi iərmama riti sə iakamarə teɡɨnnəmə asorime. Naruaɡən
me nepwɨn mwi kamharə teɡɨn iou. Nəpɨn iakɨni pen tɨ riti mə ‘Evən,’ in
trevən. Nəpɨn iakɨni pen tɨ riti mwi mə ‘Uvehe,’ in truvehe. Nəpɨn iakɨni pen
tɨ iərmama sə ramo tukwini nari mioumə ‘O nəri,’ in tro.”

10 *Nəpɨn Iesu rɨreɡi nəɡkiariien nəha, rərkərinari, mɨni pen tɨ nərmama
səməmekamhəkurirə inmə, “Iakaninɨpərhienien tukumiaha imə iou iapkətə
raka mhə iəmə Isrel riti nahatətəien səvənhi rɨskai rəmwhen ia nahatətəien
səvəi iəmə Rom i. 11 *Iakani pehe tukumiaha i mə nərmama həpɨk rɨpko
mhə irəha nəkur Isrel tuhəuku pen ia nɨkaren parei mɨne nɨkaren peraha
mhəuvehe mhani pəri nari irəha Epraham mɨne Aesak mɨne Jekop ia Nɨtətə
ia Neiai.b 12 *Mətə nəkur Isrel, irəha nɨpwnəti nɨtətə nəha, tukərarki irapw
irəha həpɨk fwe iruə ia kwopun rɨpitəv ikɨn. Ia kwopun nəha tuhasək, mhahi
tərini revɨnraha.”

13Nənə Iesu rɨni pen tɨ iəmə asori səvəi naruaɡən me mə, “Evən. Iərmama
sə ramo tukwini nari mik trəsanɨn rəmwhen ikɨni nɨpərhienien mə tako
mik.” Təkwtəkwuni a irə iərmama sə ramo tukwini nari m iəmə asori səvəi
naruaɡənme ruveheməsanɨn.

Iesu romama səvəi Pita ruveheməsanɨn
14 *Kurirə ikɨn Iesu revən muvnimwə ia nimwə səvəi Pita, mətoni kaka

pran səvəi Pita raməmakmaməkwiei fifa. 15 Iesu rɨrapi rəɡɨn, nənənemhəien
raraka irə. Prən nəha rɨskəmter, mɨnaməpnəpenə nəveɡɨnien sənəni.

16 Ia nəpɨn nəha ia nəruarəv meri ruvəivə irəha həuvehi nərmama həpɨk
nəremhə me kamharə ia nirəha həuvehi irəha mhəuvehe tɨ Iesu. In rɨni a
nəɡkiariien səvənhi, məkoui irapw nənɨmwɨn ərəhame irə, momwi səməme
kamhemhə irəha pam həuvehe mhəsanɨn. 17 Narimnari me i həier pehe
iamɨnhi mə nəɡkiariien səvəi Profet Aesea truvehemukuə. In rɨməni mə, “In
ruvehi nemhəienme səkɨtahamɨne nəmisəienme səkɨtaha.”

Iərmama kəru krouokeikei mə troukurirə Iesu
18Nəpɨn Iesu rətoni mə nərmamame həpɨk hərer kurau kurau irə, rɨni pen

tɨ nərmama me səvənhi mə, “Pwəh səuvən mhəpi sɨmwɨn pen fwe ia nɨkare
a 8:4: Pris me nəha Iesu raməɡkiari ia nirəha, irəha nɨmwipwi Eron me. Fwe kupwən irəha kamho
wok ia nimwə səvəi Kumwesən fwe Jerusalem. * 8:5: Jon 4:47 * 8:10: Mat 15:28 * 8:11:
Sam 107:3, Luk 13:29 b 8:11: Nəpɨn rɨpɨk Matiu rani nəɡkiariien i mə “Nɨtətə ia neiai.” Nɨpwrai
nəɡkiariien i in i “Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.” * 8:12: Mat 22:13, 25:30, Luk 13:28
* 8:14: 1Kor 9:5
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nui asori.” 19 Ia nəpɨn nəha iahatən riti səvəi Loa ruvehe mɨni pen tukwe in
mə, “Iahatən, takukurirə ik kwopun pəku tikevən ikɨn.”

20*Mɨreɡi Iesu rɨnipen tukwe inmə, “Kuri əprmɨnmesəvənrahanɨpəɡ rarə.
Menu me ia nɨmaɡouaɡou təpwaɡenraha rarə. Mətə iou, Iəməti Iərmama,
kwopun səiou riwənmə takapri ikɨn.”

21 *Nənə iərmama riti mwi sə ramərer ia kwopun nəha irəha nərmama
me səvəi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Iərɨmənu. Takukurirə ik, mətə pwəh
iakukupwənmevənmɨnɨmwi raka səiou tata.” 22Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe
in mə, “Nərmama səməme həpkukurirə mhə iou rəmwhen mə həuvamhə
raka. Tikukurirə iou, məpwəh irəha. Pwəh irəha hənɨmwi nərmama me
səvənraha səməme həuvamhə.”

Iesu rɨnise nɨmətaɡi asori
23 Ia nəpɨn nəha Iesu rəputə ia nɨtətə ouihi riti. Nərmama me səvənhi

həkurirə in. 24 *Irəha həier mənamhəuvən. Rɨpko mhə tui nɨmətaɡi asori riti
rɨskəmter ia təkure nui mo peiau peiau me rasori mɨnakuər ia nɨtətə ouihi
səvənraha. Mətə Iesu ramapri. 25 Ro pen irəha həuvən, mhəsuəpwiri in,
mamhəni mə, “Iərɨmənu! Tikuvehimɨru kɨtaha! Na tsəmwhenɨmw!”

26 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Rəfo kɨmiaha hiamhekɨr? Kwa
nahatətəien səkɨmiaha rɨpkɨskai mhə.” Nənə in rɨskəmter mɨnise nɨmətaɡi
mɨne nui asori mɨni mɨnuə troueiwaiu. Təkwtəkwuni a mwi narimnari me
pam həuvehemhəmərinu.

27Nərmamame səvənhi nənimenraha rier. Irəha hənimə, “Nəfe i iərmama
nɨmətaɡi mɨne nui krauo nəkwan?”

Iesu rəkoui irapw nəremhəme nepwɨn ia iərmamaKatara kəru
28NəpɨnIesurierpen ianɨkarenuiasori ia tənə səvəi nəməKatara, iərmama

kərukrouier iakwopunkanɨmwinərmama ikɨn, rouvehe tukwe in ia suatuk.
Nəremhə me kamharə ia nirau, mamho irau krauousi nərmama. Iərmama
riti riwən ko rukurau ia suatuk ia kwopun nəha. 29 *Nəpɨn irau krouətə
Iesu, krouəkwein əpwəmwɨs, rouni mə, “Tɨni Kumwesən, ikuvehe mə tiko
nəfe ia kɨmaha? Rosi tiko nəmisəien m kɨmaha, mətə rɨpko mhə ihi nəpɨn
atukwatukw səvənhi uə?”

30 Mətə toue pɨkə me həpɨk kamhərku ia kwopun nəha isipwɨn kwopti tɨ
nirəha. 31Nəremhəmenəhahase Iesu,mhənimə, “Trɨnimɨnuə ikəkoui irapw
kɨmaha, pwəh ikərhi pen kɨmaha iahəuvən ia reri pɨkəme nəha.”

32 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Həuvən!” Ro pen irəha həier ia
iərmamaminəha,mhəuvən iareripɨkəme. Təkwtəkwuniamwipɨkəmepam
haiu, mheiwaiu ia nəpatu, mhəsas pen ia təmwei nui asori, mhəmwhenɨmw.
33Nərmama səməme kamhətui tɨ pɨkə me hap, mhəuvən ia taon səvənraha,
mhəni irapw narimnari me pam nəha irəha hənətoni. Irəha həɡkiari pɨk ia
nəfe Iesu rɨno ia iəməmi nəha nəremhəme hənarə ia nirau. 34Nərmamame
pam ia taon nəha həier mə tuhətə Iesu ia suatuk. Nəpɨn hətoni, hase in mə
trəpwəh tənə səvənrahamamevən.

9
Iesu ro iərmama riti nɨsunmi krouemhə ruveheməsanɨn

* 8:20: 2Kor 8:9 * 8:21: 1Kinɡ 19:20, Jon 5:25 * 8:24: Sam 4:8 * 8:26: Mat 14:31, 16:8,
Sam 89:9 * 8:29: Mak 1:24, Luk 4:34,41
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1 *Nənə Iesu rəputə ia nɨtətə ouihi, məpi sɨmwɨn mwi ia nui asori, muvehe
ia taon səvənhi.a 2 Ia kwopun nəha nərmama nepwɨn həuvehi iərmama riti
mhəuvehi mhəuvehe tukwe. Iərmama nəha ramapri ia nɨməhan səvənhi
nɨsun mi krouemhə. Nəpɨn Iesu rətoni nahatətəien səvənraha, rɨni pen
tɨ iərmama sə nɨsun mi krouemhə mə, “Nərɨk. Tikəpwəh nehekɨrien.
Iakɨnenouenou raka noien ərəhame səim.”

3Nəpɨn Iesu rɨni nəɡkiariien nəha nahatən me nepwɨn səvəi Loa həɡkiari
mɨnrahame, mhəni mə, “Iəmə i rani ərəha Kumwesən.”

4 *Mətə Iesu ruvəukurən raka nətərɨɡien səvənraha, mɨni mə, “Rəfo
rerɨmiaha ramrhi ərəha iou iamɨnhi irə? 5 Nəɡkiariien mi sə pəku nəha
rɨməru tukw iou tɨ nɨniien: nəɡkiariien i mə, ‘Iakɨnenouenou raka noien
ərəha me səim,’ uə nəɡkiariien i mə, ‘Ərer mavən’? 6 *Mətə iakokeikei mə
kɨmiaha tihəukurənmə iou, Iəməti Iərmama, iakauvehi nasoriien ia tɨprənə i.
Iakukurən nenouenouien noien ərəhame.” Nənə Iesu rɨni pen tɨ iərmama sə
nɨsun mi krouemhəmə, “Ərer, muvehi nɨməhan səim, mavən mamevən fwe
imwam.” 7 Iəmə nəha rərer, mavən, mevən fwe imwəni. 8Nəpɨn nərmama
hətoni nəri nəha, həhekɨr, nənə həuvehi utə nəɡhi Kumwesən tɨ nəri nəmə in
ruvei pen nasoriienm nərmamamə tuho iamɨnhi irə.

Iesu rəkweinMatiumə trukurirə in
9Nəpɨn Iesu rəpwəh kwopun nəha mamevən, rətoni iərmama riti nəɡhɨn

nəMatiu raməkure ia nimwə kamərəku pen takis ikɨn. Iesu rɨni pen tukwe in
mə, “Kurirə iou.” NənəMatiu rɨskəmtermukurirə in.

10 Kurirə irə Iesu revən maməni nari ia nəkwai nimwə səvəi Matiu.
Nərmama kamərəku pen takis mɨnraha mɨne nərmama ərəha me nepwɨn
mwihəpɨkhəuvehemamhanipərinari irəhaminmɨnenərmamamesəvənhi.
11*NəpɨnFarisimehətoni, həni pen tɨnərmamame səvənhimə, “Rəfo iahatən
səkɨmiaha raməni pəri nari irəha nərmama kamərəku pen takis mɨnraha
mɨne nərmama ərəhame nepwɨnmwi?”

12 Mətə nəpɨn Iesu rɨreɡi, rɨni mə, “Nərmama həsanɨn tuhətui tokta tɨ
nəfe? Mətə nərmama kamhemhə kamhətui tokta. 13 *Ramasan mə kɨmiaha
tihəuvən kahatən kɨmiaha ia nɨpwrai nəɡkiariien i Kumwesən rɨməni ia
Nəkukuə Ikinan mə, ‘Iakəpwəh nokeikeiien mə nərmama tuhousi əpune
nərimɨrumemhəuvehi pehemiou,mətə iakokeikeimə irəha tuhapi tɨ nirəha
me.’ ”Nənə Iesurarəmɨnimwimə, “Iakani iamɨnhi irə tɨnərinəmə iapkuvehe
mhəmə takəkwein nərmama atukwatukwme,mətə iakuvehemə takəkwein
nərmama ərəhame.”

Noien vi ko rɨpkuvehemhəmo kuatia irau noien ivɨs
14*Ia nəpɨnnəha nərmamame səvəi Jon Paptaes həuvehe tɨ Iesu,mamhəni

mə, “Rəfo kɨmaha mɨne Farisi me iahaməpwəh naniien nari tɨ nəfwakiien,
mətə nərmamame səim həpwəh noien iamɨnhi irə?”

15 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nərmama ia nəveɡɨnien i kamo tɨ
narə viien səvəi iərmanmɨne pran tuhaməkeikei mhani nari, mamhaɡien, tɨ
nəri nə mə iərman sə rɨpkarə vi a irau pran səvənhi ramarə irəha mɨnraha.
Rɨpkatukwatukw mhə mə rerɨnraha trəpou ia nəpɨn nəha. Mətə trɨpkuvehe
ia nəpɨn sə tukuvehi raka iərman sə rɨpkarə vi a irau səvənhi pran trɨpkarə
mhə mwi irəha mɨnraha. Ia nəpɨn nəha irəha tuhəpwəh naniien nari tɨ
nəfwakiien.
* 9:1: Mat 4:13 a 9:1: Taon nəha Iesu revən ikɨn nəɡhɨn nə Kapaneam. * 9:4: Mat 12:25, Luk
9:47, Jon 2:25 * 9:6: Jon 17:2, 5:8 * 9:11: Luk 15:2, 19:7 * 9:13: Mat 12:7, Hos 6:6 * 9:14:
Luk 18:12 * 9:15: Jon 3:29
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16 *Iərmama riti riwən ko ruvehi nɨpəri tɨnari vi mɨtiri tukuahaɡ ia ruei
tɨnari ivɨs. Trɨnimɨnuə ro iamɨnhi irə, tɨnari vi truvi tərini nənəmeitehi asori
mwi. 17 Iərmama riti riwən ko rətəɡi pen waen vi ia tɨki waen tui me sə kɨno
ia teki nəni. Trɨni mɨnuə ro iamɨnhi irə, tɨki waen tui me tuhəsisi mhəpəruə
tɨ nəri nəmə həuvəskai raka. Waen trarɨs pam, nənə tɨki waen me tuhərəha.
Mətə waen vi tukətəɡi pen ia tɨki waen vi me sə hamərməru ihi mə waen vi
mɨne tɨki waen vi me irau pəri trouəmak amasan.”b

Iesu romasan pran riti marəmomasanmwi prən ouihi riti
18 Nəpɨn Iesu rani narimnari me nəha tɨ nirəha i, təkwtəkwuni a mwi

iəmə asori riti səvəi nimwəfwaki səvəi nəkur Isrel ruvehe tukwe in, mɨnɨmwi
nukurhun mi ia nənimen, mɨni mə, “Prənouihi səiou rɨpkemhə a i, mətə tiko
muvehe, məmrutə rəɡɨm irə, nənə in trɨmɨru mwi.” 19Ro pen Iesu rɨskəmter
irəha nərmamame səvənhi, mhəkurirə iəmə nəha.

20 Pran riti fwe ikɨn ramemhə ia nemhəien səvəi nɨpran. Nemhəien nəha
rɨnarə rerɨn irə muvehi nuk twelef. Təkwtəkwuni nəha rukurirə Iesu,
muvehe, mɨrapi nusvenhi tɨnari səvənhi. 21 *In ro iamɨnhi irəmɨne tɨ nəri nə
mə rerɨn ramrhi mə, “Rosi ko iakrapi tɨnari səvənhi, ko iakuveheməsanɨn.”

22 Nəpɨn rɨrapi tɨnari səvəi Iesu, Iesu ruvsini, mətoni prən nəha, mɨni
mə, “Prən i. Tikəpwəh nehekɨrien. Nahatətəien səim rɨno raka ik ikuvehe
məsanɨn.” Təkwtəkwuni a prən nəha ruveheməsanɨn.

23Kurirə irə Iesu revənmapirapw ia nimwə səvəi Jaeras, mətoni nərmama
səməme kamhani nɨpu səvəi nemhəien mɨne nərmama həpɨk kamho
nurɨɡrɨɡien asori. 24 *In rɨni mə, “Həier. Prənouihi nəha rɨpkemhəmhə, mətə
ramapri a.” Irəha həreɡi harɨs ia Iesu. 25 Mətə nəpɨn həməier irapw irə,
in ruvnimwə, muvehi rəɡi prən ouihi nəha, nənə in rɨmɨru mərer. 26 Nənə
nəvisauien səvəi nəri i revən ia kwopunme pam ia tənə nəha.

Iesu romasan iərmama kəru nənimenrau rɨfwə
27*Nəpɨn Iesu rəpwəhkwopunnəhamamevən, iərmamakərunənimenrau

rɨfwə kroukurirə in, rouəkwein əpwəmwɨs, rouni mə, “Kwənəkwus səvəi Kiɡ
Tevɨt! Api tukumrau!”

28 Nəpɨn Iesu ruvnimwə ia nəkwai nimwə, iərmama mi nəha nəmrɨnrau
rɨfwə krouvehe tukwe in. Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirau i mə, “Kɨmirau irouni
nɨpərhienienmə iakukurən noien nəri i uə rekəm?”
Mɨreɡi irau krouni mə, “Ouəh, Iərɨmənu.”
29 *Ro pen in rɨrapi nəmrɨnrau, mɨni mə, “Itə. Pwəh iakomasan

nənimemirau rukurirə pen a nahatətəien səkɨmirau.” 30 *Nənə nənimenrau
rətui, irau krouətə nari. Nənə Iesu rɨnise pen əknekɨn tɨ nirau i mə, “Kɨmirau
tirouətui amasan tukwe, rouəpwəhnɨniiennəfe iakɨnomkɨmirau tɨ iərmama
riti.” 31Mətə irau krouəpwəh in, rouevən rouəvisau nəfe Iesu rɨno mɨnrau
nəɡkiariien səvənrau ruvirɨs mevən ia kwopunme pam ia tənə nəha.

Iesu romasan iərmama riti sə iəremhə rarə irə
32Nəpɨn iərmamaminəhakrouərari rauevən, təkwtəkwuninəhanərmama

nepwɨn həiri iərmama riti, mhəiri mhəuvehe tɨ Iesu. Iərmama nəha ko
rɨpkəɡkiari mhə tɨ nəri nə mə iəremhə rarə irə. 33 *Nəpɨn Iesu rəkoui irapw
* 9:16: Jon 1:17 b 9:17: Iesu rusipekɨn ia nɨpəri tɨnari vi mɨne tɨnari ivɨs, marə mɨni mwi tɨki
waen tui me mɨne tɨki waen vi me. Nusipekɨnien mi nəha nɨpwranrau mə nahatənien vi səvəi Iesu
trɨpkesi penmhənahatənien tui sənəkur Isrel kamharə irə. * 9:21: Mat 14:36 * 9:24: Jon 11:11
* 9:27: Mat 20:29-34 * 9:29: Mat 8:13 * 9:30: Mat 8:4 * 9:33: Mak 2:12
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raka iəremhə nəha, iərmama nəha rɨnaməɡkiari. Nənə nərmama me hətoni
hərkərinari irə, mamhəni mə, “Kɨtaha səpkətə raka mhə nari riti iamɨnhi ia
tənə Isrel.”

34 *Mətə Farisi me həni mə, “In rauvehi nɨskaiien səvəi iəremhə sə in rasori
ia nəremhəme, maməkoui irapw nəremhəme irə.”

Iesu rerɨn rərkwəpɨr tɨ nərmama
35 *Ia nəpɨn nəha Iesu revən ia taon me mɨne rukwənu me pam, mama-

hatən nərmama ia nəkwai nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel, maməvisau
nəɡkiariien amasan ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə, mamomasan
nərmama me pam səməme kamhemhə ia nemhəien me səpəmsəpə mɨne
səməme nemhəien rouraha nɨpəri nɨpwranraha. 36 *Nəpɨn in rətoni
nərmama həpɨk anan, rerɨn rərkwəpɨr tɨ nirəha, tɨ nəri nə mə haməmwur
pɨk, mhənəpou. Irəha həmwhen ia sipsip me nepwɨn iərmama riwən trətə
amasan irəha. 37 *Ro iamɨnhi irə Iesu rɨni pen tɨ nərmama me səvənhi mə,
“Nəveɡɨnien sə ruvəmruə raka fwe ia nəmhien rasori pɨk, mətə nərmama
səməme kamhəpeki pehe houihi a. 38 Ro iamɨnhi irə kɨmiaha tihaməkeikei
mhəfwakimKumwesən sə ramərɨmənu ia nəmhien,mhəres inmə trərhi pen
nərmama nepwɨnmwi həuvən fwe ia nəmhien səvənhi mhəpeki nəveɡɨnien
sə ruvəmruə, mhəpeki mhəuvehe.”c

10
Iesu rərhi pen nərmama səvənhi twelef həuvənmhəvisau

1 *Iesu rəkwein pen nərmama səvənhi twelef həuvehe tukwe. Nənə in
ruvei pen nasoriien mɨnraha. Ia nasoriien nəha irəha həukurən nəkoui
irapwien nənɨmwɨn ərəha me ia nərmama, mhəukurən mwi nomasanien
nərmamame pam səməme kamhemhə ia nemhəienme səpəmsəpə.

2Aposolmenəha irəha pam twelef nəɡhɨnrahame i: Sə rukupwən Saemon
(iəmə səkaniməPita),mɨneAntrupiəvi Saemon,mɨne Jemes tɨni Sepeti,mɨne
Jon piəvi Jemes, 3mɨne Filip,mɨne Patolomiu,mɨne Tomas,mɨneMatiu (iəmə
sə kupwən kamərəku pen takis min), mɨne Jemes tɨni Alfeas, mɨne Tateas,
4mɨne Saemon (iəmə sə kupwən rakurirə ia nəməme nəha kamhəmwur mə
tuhəkoui irapw nəkur Rom), mɨne Jutas Iskariot (iəmə sə ruvei pen Iesu ia
rəɡi nərmama səməme haməmwəki in).

5 *Nəmə me nəha twelef Iesu rərhi pen irəha, maməvəhaɡ mɨnraha, mani
mə, “Kɨmiaha tihəpwəh nevənien tɨ nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel,
mhəpwəh mwi nuvnimwəien ia taon riti səvəi nəkur Sameria. 6 *Mətə
kɨmiaha tihaməkeikei mhəuvən əpa tɨ nəkur Isrel. Irəha həmwhen ia sipsip
me hənəruei. 7 *Nəpɨn kɨmiaha hiamesi pen suatuk səkɨmiaha mamhəuvən,
tihəni irapw iamɨnhi irəmə, ‘Nɨtətə ia neiai ruvəuvehe ipaka.’a 8 *Kɨmiaha ti-
haməkeikeimhonərmama səməmekamhemhəhəuvehemhəsanɨn. Səməme
həuvamhə, kɨmiaha tiho irəha hətui mwi. Səməme nemhəien skai ro
* 9:34: Mat 12:24, Mak 3:22, Luk 11:15 * 9:35: Mat 4:23, Mak 1:39 * 9:36: Mat 14:14, Nam
27:17, 1Kinɡ 22:17, Esik 34:5 * 9:37: Sek 10:2, Mak 6:34, Luk 10:2 c 9:38: Iesu rusipekɨn ia
nəveɡɨnien sə ruvəmruə ia nəmhien. Nusipekɨnien nəha nɨpwran mə nərmama həpɨk hənoraka rere
mə tuhəuvehe tɨ Iesu, mətə nərmama səməme tuhasitu ia nirəha, mhəiri irəha mhəuvehe houihi a.
* 10:1: Mak 6:7, Luk 9:1 * 10:5: Wok Me 13:46 * 10:6: Jer 50:6, Mat 15:24 * 10:7:
Mat 3:2, 4:17, Luk 10:9,11 a 10:7: Nəpɨn rɨpɨkMatiu rani nəɡkiariien imə “Nɨtətə ia neiai.” Nɨpwrai
nəɡkiariien i in i “Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.” * 10:8: WokMe 20:33
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tekɨnraha, kɨmiaha tiho irəha həuvehe mhəmher. Səməme nəremhə me
kamharə ia nirəha, kɨmiaha tihəkoui irapw nəremhə me nəha ia nirəha.
Nasoriien i iakauvei pehe m kɨmiaha hiəpkuvehi mhə nənimen. Ro pen
kɨmiaha tihasitu ia nərmama me irə, mhəpwəh nəresien nərəkuien tukwe.
9 *Kɨmiaha tihəpwəh nuvehiien kol uə silva uə kapa uə mane riti mwi
mhəvai pen ia pəketme səkɨmiaha. 10*Kɨmiaha tiharkahu karkahu kuatia a,
mhəuvei penput,mhəuvehi tənərɨpwmɨne kaskɨn səvəi navənien səkɨmiaha,
mətə tihəpwəh nuvehiien sə rəkwaku. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə
kɨmiaha hiəmwhen ia nərmama kamhowok. Ratukwatukw mə nəkur me
nəha tuhəkwməni kɨmiaha, mhəuvei pehe nəfe riwən təni kɨmiaha.

11 Nəpɨn kɨmiaha tihəuvən ia taon riti uə rukwənu riti, tihətui iərmama
riti sə in rerɨn raɡien mə truvehi puvnimwə kɨmiaha ia nimwə səvənhi, nənə
tihamarə ikɨn meste nəpɨn tihəier irə. 12 *Nəpɨn tihəuvnimwə ia nimwə
nəha tihəkwein amasan ia nirəha mhəni mə, ‘Nəmərinuien ramarə tukumi-
aha.’ 13Nənə trɨni mɨnuə nərmama ia nəkwai nimwə nəha rerɨnraha raɡien
mə tuhəuvehi puvnimwə pehe kɨmiaha, nəmərinuien nəha səkɨmiaha tra-
marə tɨ nirəha, mətə mə rerɨnraha rɨpkaɡien mhə tukumiaha, nəmərinuien
nəha səkɨmiaha trɨrərɨɡ mwi tukumiaha. 14 *Nənə trɨni mɨnuə nərmama
nepwɨn həpwəh nəsevərien ia rerɨnraha tukumiaha uə həpwəh nətərɨɡien
ia nəɡkiariien me səkɨmiaha, nəpɨn kɨmiaha tihəier ia nimwə səvənraha uə
taon səvənraha, tihaməkeikei mhounouini raka nɨməkwrur ia nɨsumiaha,
mhahatən pen mə irəha həno noien ərəha. 15 *Iakani nɨpərhienien tukumi-
aha i ia nəpɨn nəha Kumwesən trərpwɨn noien ərəhame irə nərpwɨnien səvəi
nərmama ia taon nəha trɨskai məpi raka nərpwɨnien səvəi tənə Sotom mɨne
Komora fwe kupwən.”

Iesu rɨnimə tukometə nərmamame səvənhi
16 *“Həreɡi ro. Iakamərhi pen kɨmiaha mə tihəuvən mhəmwhen ia kwəti

sipsip me sə kamhərer ia kurkwai kuri əprmɨn me. Ro pen kɨmiaha ti-
haməkeikei mho rəmwhen ia nərimɨru sə rukurən nari mɨne nərimɨru sə
noien səvənhi rəmher. 17*Kɨmiaha tihaməsiari nərmamame. Irəha tuhəuvei
pen kɨmiaha ia rəɡi nəmə asori me mə irəha tuhəkiri nəɡkiariien səkɨmiaha.
Irəha tuhərisi mwi kɨmiaha ia nəkwai nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel.
18 *Tɨ nəri nə mə kɨmiaha nərmama me səiou, irəha tuhəuvehi kɨmiaha,
mhərpwi irapw kɨmiaha ia nəmri kiɡ me mɨne ia nəmri nərmama səməme
kamhərɨmənu. Mətə mə irəha ho iamɨnha irə kɨmiaha tihəuvehi nəpɨn riti
səkɨmiaha tihəni irapw nəɡkiariien səiou irə ia nəmrɨnraha mɨne ia nəmri
nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel. 19 Nəpɨn nərmama tuhəuvei pen
kɨmiaha ia rəɡi nəmə asori me mə irəha tuhəkiri nəɡkiariien səkɨmiaha,
tihəpwəh nətərɨɡ pɨkien mə kɨmiaha tihəfni irə uə nəfe nəɡkiariien tihəni.
Kɨmiaha tihəpwəh nətərɨɡ pɨkien iamɨnhi tɨ nəri nə mə ia nəpɨn atuk-
watukw nəha tihəɡkiari irə tukuvei pehe m kɨmiaha nəfe nəɡkiariien tihəni.
20*Rɨpkomhənəɡkiariien atukw səkɨmiaha tihəni,mətəNənɨmwɨn səvəi Tata
səkɨmiaha trəɡkiari ia tərhumiaha.

21*Iərmamatruveipenpiəvnianan ia rəɡi nərməpəmə tukousi əpune. Tata
me tuho mwi iamɨnhi ia tɨnɨnraha me. Nəkwərhakwərha me tuhəskəmter
* 10:9: Luk 10:4 * 10:10: Nam 18:31, Luk 10:7, 1Kor 9:14, 1Tim 5:18 * 10:12: Luk 10:5-6
* 10:14: Luk 10:10-12, Wok Me 13:51, 18:6 * 10:15: Mat 11:24, Jut 7 * 10:16: Luk 10:3, Jon
10:12, Wok Me 20:29, Rom 16:19 * 10:17: Mak 13:9-11, Luk 12:11-12, Luk 21:12-15 * 10:18:
Wok Me 25:23, 27:24 * 10:20: Jon 14:26, 1Kor 2:4 * 10:21: Maeka 7:6, Mat 10:35, Mak 13:12,
Luk 21:16
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mhəni ərəha səvənraha me tata me mɨne mama me, mhəuvei pen irəha
mə tukousi əpune irəha. 22 *Nərmama me pam tuhəmwəki kɨmiaha tɨ
nəri nə mə kɨmiaha nərmama me səiou. Mətə iərmama sə trərer əknekɨn
ia nahatətəien səvənhi meste nərəhaien me i həuvehe mhəukurau pam,
Kumwesən truvehimɨru in. 23 *Nəpɨn irəha tuhometə kɨmiaha ia taon riti,
kɨmiaha tihaməkeikei mhap mhəuvən ia taon əpə riti. Iakani nɨpərhienien
tukumiaha i kɨmiaha tihəpkəuvən pam mhə ia taon me ia tənə Isrel kurirə
iou, Iəməti Iərmama, iakuvehe.

24 *Iərmama sə kamahatən in rɨpkasori mhə ia iahatən səvənhi. Iərmama
sə ramo tukwini nari rɨpkasori mhə ia iəmə asori səvənhi. 25 *Trɨni
mɨnuə iərmama sə kamahatən in ruvehe mɨnəmwhen ia iahatən səvənhi, uə
iərmama sə ramo tukwini nari ruvehe mɨnəmwhen ia iəmə asori səvənhi,
rerɨnrau traɡien. Iou iəmə asori səkɨmiaha, mətə irəha həməni ərəha iou mə
iou iəremhə asori Pielsepul. Ro iamɨnhi irə hiəukurənmə irəha tuhəni ərəha
ananmwi kɨmiaha nərmamame səiou.

26 *Ro pen kɨmiaha tihəpwəh nehekɨrien irəha. Narimnari me pam
səməme hamərkwafə tuhaməkeikei mhəier irapw. Narimnari me pam
səməme haməmak afafa tukaməkeikei kətoni kuvehi irapw ia nukuraanien.
27 Nəfe nəɡkiariien iakani pehe tukumiaha ia nəpitəvien, kɨmiaha ti-
haməkeikei mhəni irapw ia nukuraanien. Nəfe nəɡkiariien hiamreɡi
kaməsiwən irə, kɨmiaha tihaməkeikei mhəni irapw ia təkure nimwə
me. 28 *Kɨmiaha tihəpwəh nehekɨrien nərmama səməme həukurən nousi
əpuneien nɨpwramiaha, mətə ko həpwəh nousi əpuneien nənɨmwɨmiaha.
Mətə kɨmiaha tihaməkeikei mhehekɨr Kumwesən tɨ nəri nə mə in rukurən
nouraha pəriien nɨpwramiaha mɨne nənɨmwɨmiaha ia kwopun napw asori
rauək ikɨn. 29 Rerɨmiaha rɨrhi ro kwəti menu me. Nənimenraha reiwaiu.
Kauvehi kəru ia silin sə rouihi anankuatia. MətəməTata səkɨmiaha rɨpkəseni
mhə menu me nəha ko riti rəpwəh nɨmweiien ia tɨprənə memhə. 30Hətə ro
nɨmwai nukwənemiaha, mətə Kumwesən rɨnəvsini pam raka irəha. 31 *Ro
iamɨnhi irə kɨmiaha tihəpwəh nehekɨrien. Ia nənimen kɨmiaha hiamasan
mwimhəpi raka kwəti menume nəha həpɨk.

32 Iərmama sə trɨni irapw ia nəmri nərmama mə in iərmama riti səiou,
iou mwi takɨni irapw ia nəmri Tata səiou ia neiai mə in iərmama riti səiou.
33*Mətə iərmamasə trɨni irapw ianəmrinərmamamə in rɨreirei iou, ioumwi
takɨni irapw ia nəmri Tata səiou ia neiai mə iakreirei in.”

Iesu rəɡkiari ia nəmərinuienmɨne nəvisəien
34 “Rərəha mə rerɨmiaha ramrhi iou mə iakuvehe mə tako nərmama ia

tɨprənə i harə ia nəmərinuien. Iapkuvehe mhə mə tako nərmama harə ia
nəmərinuien, mətə iakuvehe mə tako nərmama həuai irəha me, mhəvisə.
35 Iakuvehemə tako
‘iərmama rəvisə irau tata səvənhi,

pran rəvisə iraumama səvənhi,
prɨsɨni pran rəvisə irau kaka pran səvənhi.
36 Iərmama riti trətoni

mə nərmama səməme kamharə ia nəkwai nimwə səvənhi tuhaməmwəki
in.’

* 10:22: Mat 24:9,13, Mak 13:13, Luk 21:17, Jon 5:18-21 * 10:23: Mat 16:28 * 10:24: Luk 6:40,
Jon 13:16, 15:20 * 10:25: Mat 9:34, 12:24, Mak 3:22, Luk 11:15 * 10:26: Mak 4:22, Luk 8:17
* 10:28: Jem 4:12 * 10:31: Mat 6:26, 12:12 * 10:33: Mak 8:38, Luk 9:26, 2Tim 2:12
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37 *Iərmama sə rokeikei pɨk tata səvənhi uə mama səvənhi məpi raka in
rokeikei iou, rəpwəh nəmwhenien mə truvehe mo in iərmama riti səiou.
Nənə iərmama sə rokeikei pɨk tɨni iərman uə tɨni pran məpi raka in rokeikei
iou rəpwəh nəmwhenienmə truvehemo in iərmama riti səiou. 38 *Iərmama
sə rɨpkuvehi utə mhə nei kamarkuaui səvənhi, məvrani mukurirə iou,
rəpwəh nəmwhenien mə truvehe mo in iərmama riti səiou. 39 Iərmama sə
rokeikei mə trəkwtəmhiri nɨmɨruien səvənhi trarfai irə. Mətə iərmama sə
traraka ia nɨmɨruien səvənhi tukw iou truvehi nɨmɨruien rerɨn.”

Iesu rəɡkiari ia nərəkuien səvəi nəkur atukwatukwme
40 *“Iərmama sə raməsevər ia rerɨn tukumiaha rəmwhen mə raməsevər

mwi ia rerɨn tukw iou. Nənə iərmama sə raməsevər ia rerɨn tukw iou
rəmwhen mə raməsevər mwi ia rerɨn tɨ Kumwesən sə rɨnərhi pehe iou
iakuvehe. 41 Iərmama sə raməsevər ia rerɨn tɨ iərmama riti tɨ nəri nə mə in
rukurənmə iərmama nəha in profet, in truvehi nərəkuien səvənhi rəmwhen
ia nərəkuien səvəi profet. Nənə iərmama sə raməsevər ia rerɨn tɨ iərmama riti
tɨ nəri nə mə in rukurən mə iərmama nəha in iərmama atukwatukw, in tru-
vehi nərəkuien səvənhi rəmwhen ia nərəkuien səvəi iərmama atukwatukw.
42 *Nənə iərmama sə truvei pen nui əkwiei a m iərmama riti tɨ nəri nəmə in
rukurənmə iərmamanəha in iərmama riti səiou, nəri auər amə in reiwaiu ia
nərmama nepwɨn səiou, mətə iakani nɨpərhienien tukumiaha i mə iərmama
nəha traməkeikei muvehi nərəkuien səvənhi.”

11
Nərmamame səvəi Jon Paptaes həuvənmhətə Iesu

1 Nəpɨn Iesu rəvəhaɡ pam m nərmama səvənhi twelef, in rier ia kwopun
nəha, mevən ia taon me səvəi nəkur Kalili mə trahatən irəha məvisau
mɨnraha.

2 *Ia nəpɨn nəha Jon Paptaes raməmak ia kalapus. Nəpɨn rɨreɡi narimnari
me Iesu Kristo ramo, in rərhi pen nərmama nepwɨn səvənhi 3 *həuvən mə
tuhəres pen Iesu imə, “Ik i in i profet kupwənme kamhəni ikmə tikuvehe uə
rekəm? Mə rɨpkomhə ik i rosi kɨmaha tahətui səpə iti uə?”

4Mɨreɡi Iesu rɨnipen tɨnirəha imə, “Kɨmiaha tihəuvənmhənipen tɨ Jonnəfe
hiəreɡi mhətoni. 5 *Nərmama me nəmrɨnraha rɨfwə hətui mhətə nari, nənə
səməmenɨsunraha rərfe həvi atukw imhavən. Nərmama səməmenemhəien
skai ro tekɨnraha həuvehe mhəmher, nənə səməme nəkwəreɡɨnraha ru-
visɨmw rəkwaɡ həreɡi nari. Nərmama me nepwɨn səməme kupwən
həuvamhə, təkwtəkwuni nəha həuvəmɨru mwi, nənə nərmama me nautə
səvənraha riwən kaməvisau nəɡkiariien amasan mɨnraha. 6 *Iərmama sə
ramətə iou, trɨni mɨnuə in rɨpkɨmwei mhə ia nahatətəien səvənhi tɨ nari riti
iakamo, rerɨn traɡien.”

Iesu rəɡkiari ia Jon Paptaes
7*Nəpɨnnərmamame səvəi Jonhənərarimənamhəuvən, Iesu rɨnaməɡkiari

ia Jon, mɨnamɨni pen tɨ nərmama me i mə, “Fwe kupwən, kɨmiaha hiəier ia
taon me mɨne rukwənu me mhəuvən ia kwopun akwesakwes ikɨn mə tihətə
nəfe? Iərmama riti sə rəmwhen ia kwənkwai niɡ rɨpkərer atukwatukwmhə
nəpɨn mətaɡi rauini? Rekəm. 8 Kɨmiaha hiəier mhəuvən mə tihətə nəfe?
* 10:37: Dut 33:9 * 10:38: Mat16:24-25,Mak8:34-35, Luk9:23-24, Luk17:33, Jon12:25 * 10:40:
Mak9:37, Luk10:16, Jon 13:20 * 10:42: Mat 25:40 * 11:2: Mat 14:3 * 11:3: Mal 3:1 * 11:5:
Aes 35:5-6, Aes 61:1 * 11:6: Mat 13:57, 26:31 * 11:7: Mat 3:5
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Iərmama riti sə rauvei pen tɨnari amasan me? Rekəm. Nərmama səməme
kamhəuvei pen tɨnari amasan me kamharə ia nimwə me səvəi kiɡ me.
9 *Kɨmiaha hiəier mhəuvən mə tihətə nəfe? Profet riti? Ouəh, nɨpərhienien.
Kɨmiaha hiəier mhəuvən mə tihətə profet riti. Mətə iakani pehe tukumiaha
i mə iəmə i in rasori məpi raka profet. 10 *In iərmama sə Nəkukuə Ikinan
raməɡkiari irə, nəpɨn rɨni mə,
‘Ətə ro, takərhi pen iərmama sə trəɡkiari tukwini səiou,

in trukupwən ia nirammevən, məpərhi səim suatuk.’
11 Iakani nɨpərhienien tukumiaha i mə nərmama me səməme nɨpran me
hərəhi irəha ia tɨprənə i riti riwən rasori məpi raka Jon Paptaes. Mətə
nərmama me pam ia nɨtətə ia neiaia sə in reiwaiu anan ia nirəha in rasori
məpi raka Jon. 12 *Ia nəpɨn nəha Jon Paptaes rɨnaməvisau irə ruvehe
meste pehe ipwet mɨne, nɨtətə ia neiai rauvirɨs mamevən ia nɨskaiien, nənə
nərmama skaimekamhəkwtəmhiri.b 13Fwekupwənmeste pehenəpɨn səvəi
Jon, profet me pam mɨne Loa səvəi Moses kamhəni irapw narimnari me sə
tuhəuvehe. 14 *Nənə trɨni mɨnuə rerɨmiaha raɡien tɨ nɨreɡiien nəɡkiariien i
səiou, iakani pehe tukumiaha i mə Jon in nə Elaeja sə profet me həməni mə
truvehe mwi. 15 Iərmama sə nəkwəreɡɨn rarə tɨ nɨreɡiien nari traməkeikei
mətərɨɡ amasan.

16Takɨni nəfe nəɡkiariien musipekɨn ia noien səvəi nərmama ipwet mɨne?
Irəha həmwhen ia nəkwərhakwərha me kamhəkure ia kwopun kamapɨr
ikɨn, mamhəkwein pen ia irəhame nepwɨnmə,
17 ‘Kɨmaha iahani nɨpu səvəi naɡienien tukumiaha,

mətə kɨmiaha hiəpkomhə tanis.
Iahani nɨpu səvəi nemhəien,

mətə kɨmiaha hiəpkasəkmhə.’
18*Iakani iamɨnhi irə tɨnəri nəmə Jon rɨməuvehe,mɨpkənimhənari,məpwəh
nənɨmwiien waen, nənə irəha həni mə, ‘Iəremhə rarə irə.’ 19 *Iou Iəməti
Iərmama iakɨməuvehe, maməni nari, mamənɨmwi rəmwhen a ia nirəha,
nənə irəha həni mə, ‘Hətə ro iəmə nəha, in raməni pɨk nari, mamənɨmwi
mamakonə i, mamavən pəri irəha nərmama səməme kamərəku pen takis
mɨnraha mɨne nərmama ərəha me nepwɨn mwi!’ Mətə noien amasan me
səvəi nərmama səməme kamhesi pen nukurənien səvəi Kumwesən kamha-
hatən penmə nukurənien nəha ro nɨpərhienien.”

Iesu raməɡkiari skai m nərmama nepwɨn
20 Ia nəpɨn nəha Iesu rɨnaməɡkiari skai m nərmama me ia taon me sə in

rɨnonɨmtətien asorime səvənhi rɨpɨk ikɨn, tɨnəri nəmə irəha həpkəpwəhmhə
noien ərəha me səvənraha. 21 *In rɨni mə, “Trərəha anan tukumiaha nəkur
Korasin! Trərəha anan tukumiaha nəkur Petsaeta! Iakɨno raka nɨmtətien
asori me ia taon mi səkɨmiaha, mətə kɨmiaha hiəpkəpwəh mhə noien ərəha
me səkɨmiaha. Rɨpɨni mɨnuə iakɨno nɨmtətien me nəha ia taon mi nəha
Taea mɨne Saeton, tui raka ko nərmama me ikɨn hənarkahu raka tɨnari ivɨs,
* 11:9: Luk 1:76 * 11:10: Mak 1:2, Jon 3:28 a 11:11: Nəpɨn rɨpɨk Matiu rani nəɡkiariien i
mə “Nɨtətə ia neiai.” Nɨpwrai nəɡkiariien i in i “Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.” * 11:12: Luk
16:16 b 11:12: Suatuk riti mwi tɨ nɨniien vas 12 in i mə: “Ia nəpɨn nəha Jon Paptaes rɨnamostat
maməvisau muvehe meste ipwet mɨne nəmə skai me kamhousari mə tuhouraha nɨtətə ia neiai. Nənə
nərmama səməme kamhousari əknekɨn həuvnimwə pen irə.” * 11:14: Mal 4:5, Mat 17:10-13, Mak
9:11-13 * 11:18: Mat 3:4 * 11:19: Mat 9:14 * 11:21: Jon 3:6
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mhəkure ia nɨmwrakw, mhəpwəh noien ərəha me səvənraha. 22 *Mətə iou
iakani pehe tukumiaha i ia nəpɨn nəha Kumwesən trərpwɨn noien ərəha me
irə nərpwɨnien səkɨmiaha trɨskai məpi raka nərpwɨnien səvəi nəkur Taea
mɨne Saeton. 23 *Nənə kɨmiaha nəkur Kapaneam. Tukəfo ia kɨmiaha? Ko
kuvehi utə kɨmiaha hiəuvən ia neiai? Rekəm! Tukuvehi irapw kɨmiaha
hiəuvən inhərɨpw ia ImweiNəkurHəuvamhə. Iakɨnorakanɨmtətienasorime
ia taon səkɨmiaha,mətə kɨmiahahiəpkəpwəhmhənoien ərəhame səkɨmiaha.
Rɨpɨni mɨnuə iakɨno nɨmtətien me nəha ia taon nəha Sotom fwe kupwən ko
ramarə ihi meste ipwet mɨne. 24 *Mətə iou iakani pehe tukumiaha i ia nəpɨn
nəha Kumwesən trərpwɨn noien ərəha me irə, nərpwɨnien səkɨmiaha trɨskai
məpi raka nərpwɨnien səvəi tənə Sotom fwe kupwən.”

Iesu rəɡnəɡɨni Tata səvənhi
25 *Ia nəpɨn nəha Iesu rɨni irapw mə, “Tata səiou Iərɨmənu ia neiai mɨne

tɨprənə, iakani tanak tukw ik, tɨ nəri nə mə ikɨnərkwafə narimnari me i.
Nərmama səməme həukurən nari mɨne səməme kɨnahatən amasan irəha
həpkətoni mhə. Mətə iko pui penmnərmama səməme həmwhen ia nɨpwnəti
nəkwərhakwərha me hətoni. 26 Ouəh, Tata, nəri nəha ikɨno ramesi pen a
nətərɨɡien amasan səim.”

Iesu rəkwein nərmamamə tuhəuvehe tukwe
27 *Iesu rarəmɨni pen mwi tɨ nərmama me i mə, “Tata səiou rɨnəmri pehe

raka narimnari me pam ia rəɡɨk, iou Tɨni. Nənə iərmama riti riwən rukurən
iou,mətəTata səiou əpa. Nənə iərmama riti riwən rukurən səiou Tata, Iou əpa
mɨne nərmamame nəha səməme rerɨk raɡienmə tako pui pen inmɨnraha.

28 *Həuvehe tukw iou kɨmiaha i səməme hiamo pɨkwokmamhəvrani nari
pəmpəm me nənə pwəh iakuvei pehe napwɨsien m kɨmiaha. 29 *Kɨmiaha
tihəuvehi nəɡkiariien me səiou səməme iakamahatən kɨmiaha irə, mhatipə
pen ia nuramiaha rəmwhen ia nəri katipə pen ia nurai kau mə trərar.
Pwəh iakahatən kɨmiaha ia noien me səiou. Iou iəmə afafa. Rerɨk reiwaiu.
Nənə kɨmiaha tihətoni napwɨsien ia nɨmɨruien səkɨmiaha. 30 *Kɨmiaha tiho
iamɨnhi irə tɨnəri nəmənəɡkiariien sə iakamahatənkɨmiaha irə rɨməru, nənə
narimnari me sə takuvei pehem kɨmiahamə tihəuvehi həpwəh nɨpamien.”

12
Iesu in ramərɨmənu ia Sapat

1 *Ia nəpɨn nəha, ia Sapat riti, Iesu ramavən maməpi sɨmwɨn ia nɨmei wit
me nepwɨn. Nərmamame səvənhi nukumhə rɨnamahi irəha, nənə hənamesi
kwənkwai wit mənamhani. 2 *Mətə nəpɨn Farisi me hətoni, həni pen tukwe
in mə, “Ətə ro. Nərmamame səim kamho noien riti rɨpkatukwatukwmhə ia
Loa səkɨtahamə tuko ia Sapat.”

3 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Rosi kɨmiaha hiəpkəvsini raka
mhə ia Nəkukuə Ikinan nəfe Kiɡ Tevɨt rɨno fwe kupwən uə? Ia nəpɨn
nəha in mɨne nərmama me səvənhi nukumhə ramahi irəha, 4 *Kiɡ Tevɨt
ruvnimwə ianimwə səvəi Kumwesən,mənibred ikinan sə raməmak ianɨfatə.
Rɨpkatukwatukw mhə ia Loa səkɨtaha mə in mɨne nərmama me səvənhi
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tuhani bred nəha, mətə pris me əpa həukurən naniien. 5 *Uə rosi kɨmiaha
hiəpkəvsini raka mhə ia Loa səkɨtaha mə ia Sapat me pris me fwe ia nimwə
səvəi Kumwesən kamhərui loa səvəi Sapat mətə Kumwesən rətə mə irəha
həpwəh noien nari riti rərəha? 6 *Iakani pehe tukumiaha i nari riti rasori
məpi raka nimwə səvəi Kumwesən in i ia kwopun i. 7 *Kumwesən rɨmənimə,
‘Iakəpwəh nokeikeiien mə nərmama tuhousi əpune nərimɨru me mhəuvehi
pehe miou, mətə iakokeikei mə irəha tuhapi tɨ nirəha me.’ Rɨpɨnuə kɨmiaha
hiəukurən nɨpwrai nəɡkiariien i ko hiəpwəh nɨni ərəhaien nərmama me
səiou. Irəha həpwəh noien nari riti rərəha. 8 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə
mə iou, Iəməti Iərmama, iakamərɨmənu ia Sapat.”

Iesu romasan rəɡi iərmama riti
9 Iesu rəpwəh kwopun nəha, mevən, muvnimwə ia nimwəfwaki səvəi

nəkur Isrel. 10 *Iərmama riti ia nəkwai nimwəfwaki nəha rəɡɨn rərfe. Ko
rɨpkuvi atukw mhə i. Farisi me həres pen Iesu i mə, “Ratukwatukw ia
Loa səkɨtaha mə ia Sapat tukomasan iərmama sə ramemhə uə rekəm?”
Kamhətərɨɡ ia Iesumə trəfni irə. Trɨni mɨnuə rəseni, tuhəni ərəha in tukwe.

11 *Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Sin ia kɨmiaha, trɨni mɨnuə sipsip riti
səvənhi rivə pen ia ruei tənə ia Sapat trəpwəh raməmak? In traməkeikei
məkwtəmhiri, muvehi utə. 12Mətə iərmama in ramasanməpi raka sipsip! Ro
iamɨnhi irə ratukwatukw ia Loa səkɨtahamə tuko noien amasan ia Sapat.”

13 Nənə Iesu rəɡkiari m iərmama sə rəɡɨn rərfe, mɨni mə, “Tiko muvi
atukw rəɡɨm.” Iərmama nəha ruvi atukw rəɡɨn. Rəɡɨn ruvehe mamasan
mwi məsanɨn rəmwhen ia nɨkare rəɡɨn. 14 *Mətə Farisi me həier irapw,
mhousəsɨmwɨn irəha me, mənamhəni ərəha Iesu, mənamhətui suatuk mə
tuhousi əpune in.

Iesu in iəmə səKumwesən ruvərfi raka in
15*Iesu ruvəukurənrakanətərɨɡien səvənraha, ropenrier iakwopunnəha.

Nərmama həpɨk həkurirə in. Səməme kamhemhə in ro irəha pam həuvehe
mhəsanɨn, 16 *nənəmɨnise pen tɨ nirəha i mə tuhəpwəh nɨniien nəɡhɨn kamo
nərmama həreɡi həukurən in. 17 Narimnari me i həier pehe iamɨnhi mə
nəɡkiariien səvəi Profet Aesea truvehemukuə. In rɨməni mə,
18 *“Hətə ro iərmama sə ramo tukwini nari miou. Iakɨmərfi raka in.

Iakokeikei pɨk in, rerɨk raɡien tukwe.
Takəmri pen Nənɨmwɨn səiou ramarə irə,

nənə in trɨni irapwnoienatukwatukwtɨnərmamarɨpkomhə irəhanəkur
Isrel.

19 In trɨpkəvisəmhə uə trəpwəh nətəpaharien.
Nərmama tuhəpwəh nɨreɡiien rerɨn ia suatukme.

20 In truvehi məru nərmama səməme həpkɨskai mhə
rəmwhen kauvehi məru kwənkwai niɡ sə rərkwəpɨr,

nənə səməme nəɡsenraha rɨnamiwən in truvehi məru irəha
rəmwhen kauvehi məru nukumheəv ia napw sə na trɨfwə.

Tro iamɨnhi irəmamevənmeste in tro narimnari me pam həuvehemhatuk-
watukw.
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21Nənə nərmama me rɨpko mhə irəha nəkur Isrel tuhəmri pen əknekɨn
nətərɨɡien səvənraha irə.”

Nərmama kamhəni ərəha Iesumə iəremhə rarə irə
22*Nəpɨn riti nərmamanepwɨnhəiri iərmamaritimhəirimhəuvehe tɨ Iesu.

Iərmama nəha nənimen rɨfwə ko rɨpkəɡkiari mhə tɨ nəri nəmə iəremhə rarə
irə. Nənə Iesu ro in ruveheməsanɨn. Iərmama nəha rəɡkiari, mətəmwi nari.
23Nənə nərmamame pamnənimenraha rier. Hənimə, “Nərmama. Rosi iəmə
i in i kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt kɨtaha sameitenhi uə?”

24 *Mətə nəpɨn Farisi me həreɡi, həni mə, “Rekəm! Iəmə nəha rauvehi
nɨskaiien səvəi iəremhə asori nəha Pielsepul, maməkoui irapw nəremhəme
irə.”

25Mətə Iesu rukurən nətərɨɡien səvənraha, mɨni pen tɨ nirəha i mə, “Trɨni
mɨnuə ieni riti ruai narəien səvənhi ro kəru irə, nərmama me səvənhi
kamhousi irəhame, nɨtətə sə ieni nəha ramərɨmənu irə truvehemərəha. Trɨni
mɨnuə nərmama ia rukwənu riti uə ia nəkwai nimwə riti həuai irəha me
ia kusen kəru, kamhousi irəha me, irəha ko həpkarə amasan mhə. 26Nənə
mə nɨpərhienien i Setan raməkoui irapw nəremhə me səvənhi ia nərmama,
noien nəha ramahatən pen mə narəien səvənhi ro kəru. In ramousi atukw
a in. Mə ro iamɨnhi irə nɨtətə sə in ramərɨmənu irə trəfərer əpwəmwɨs?
27 Kɨmiaha hiaməni iou mə iakaməkoui irapw nəremhə me ia nɨskaiien
səvəi Pielsepul. Trɨni mɨnuə nəɡkiariien nəha səkɨmiaha ro nɨpərhienien,
rəfo ia nərmama me səkɨmiaha? Irəha kamhəkoui irapw nəremhə me ia
nɨskaiien səvəi sin? Səvəi Setan? Rekəm! Ro pen ramasan mə irəha tuhəkiri
nəɡkiariien i səkɨmiaha. 28 *Mətə iou iakaməkoui irapw nəremhə me ia
nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn səvəi Kumwesən. Noien nəha ramahatən pen mə
nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə ruvəuvehe raka tukumiaha.

29 *Uə iərmama riti trəfo muvnimwə, makres narimnari me ia nəkwai
nimwə səvəi iəmə skai riti? In traməkeikei mukupwən məkwtəmhiri iəmə
skai nəha, mərihi rəɡɨn mi mɨne nɨsun mi. Kurirə irə in rukurən nevənien
makres narimnari me fwe ia nəkwai nimwə səvənhi.

30 *Iərmama sə rɨpkukurirəmhə iou in raman əpə ia nirak. Nənə iərmama
sə rɨpkasitu mhə ia nirak, mamiri pehe nərmama həuvehe tukw iou, in
raməkoui kɨrkɨri irəha. 31 *Ro pen iakani pehe tukumiaha i. Kumwesən
rukurənnenouenouiennərəhaienmepamsəməmenərmama tuhouə tuhəni
irə, məpwəh nərpwɨnien. Mətə iərmama sə trɨni ərəha Nənɨmwɨn Ikinan,
Kumwesən trɨpkenouenou mhə nərəhaien səvənhi ia nəpɨn riti. 32 Iərmama
sə trɨni nəɡkiariien ərəha riti, muəsi Iou Iəməti Iərmama irə, Kumwesən
rukurən nenouenouien nərəhaien səvənhi, məpwəh nərpwɨnien. Mətə
iərmama sə trɨni nəɡkiariien ərəha riti muəsi Nənɨmwɨn Ikinan i, Kumwesən
trɨpkenouenou mhə nərəhaien səvənhi ia nəpɨn riti. Nərpwɨnien səvənhi
trarə ia nɨtətə ipwet mɨnemɨne ia nɨtətə sə trɨpkuvehe.”

Iesu rəɡkiari ia kwənkwai nei me
33 *“Nei amasan rukuə nukwai nei amasan, mətə nei ərəha rukuə nukwai

nei ərəha. Nei amasan uə nei ərəha tihətə sas a ia kwənkwanrau. 34*Kɨmiaha
hiəmwhen ia kuse snek me səməme kamhahi əpune iərəmə! Kɨmiaha
nəkur ərəha tihəfo mhəni nəɡkiariien amasan? Ko hiəpko mhə, tɨ nəri nə
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mə iərmama raməɡkiari, ramɨni irapw a nəfe nətərɨɡien rerɨn rukuər irə.
35 Iərmamaamasan rani irapwnəɡkiariien amasan tɨnəri nəmə rerɨn rukuər
ia nətərɨɡien amasan. Iərmama ərəha rani irapw nəɡkiariien ərəha tɨ nəri
nə mə rerɨn rukuər ia nətərɨɡien ərəha. 36 Iakani pehe tukumiaha i ia nəpɨn
nəha Kumwesən trəkiri nərmama me irə tɨ noien me səvənraha, in trəres
nəɡkiariien ərəha me pam sə nərmama me həməni əpnapen, nənə irəha
tuhaməkeikei mhəni pen tukwe in mə hənəfo irə mhəni. 37Nəɡkiariien me
səim sə ikamɨni, Kumwesən trəkiri nəɡkiariienmenəhamətə sas ia nirammə
ik iərmama atukwatukw uə ik iərmama ərəha.”

Farisi memɨne nahatənme səvəi Loa kamhəres nɨmtətien riti
38*Nənənahatənmenepwɨn səvəi Loamɨne Farisime həni pen tɨ Iesu imə,

“Iahatən. Kɨmaha iahokeikei mə tiko nɨmtətien riti pwəh iahətoni ro.”
39 *Mətə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha nərmama ipwet mɨne

hiamətui a nɨmtətien tɨ nəri nə mə noien səkɨmiaha rikou. Kɨmiaha
hiənəpwəhKumwesənrəmwhenpransə rəpwəh iərmansəvənhimamesi pen
iərməpə. Kumwesən trəpwəh nuvei peheien nɨmtətien riti mwi m kɨmiaha,
mətə nɨmtətien əpa səvəi Profet Jona. 40 *Fwe kupwən Profet Jona raməmak
ia tɨpwi nəmu asori nəpɨn ia ran kaharmɨne nəpɨn ia nəpɨn kahar. Rəmwhen
a mwi iou, Iəməti Iərmama, takarə ia reri tɨprənə nəpɨn ia ran kahar mɨne
nəpɨn ia nəpɨn kahar. 41 *Ia nəpɨn nəha Kumwesən trəkiri nərmama me irə
tɨ noien me səvənraha, nəmə Nineve tuhərer irəha nərmama ipwet mɨne,
nənəmhəni mə irəha nəkur ərəha me. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə nəpɨn
nəmə Nineve həreɡi Profet Jona raməvisau, irəha hərərɨɡ ia noien ərəha me
səvənraha. Mətə hətə ro! Iərmama riti in rasori ia Profet Jona in i ia kwopun
i. 42*IanəpɨnnəhaKumwesən trəkiri nərmamame irə tɨnoienme səvənraha,
prən asori sə rɨnamərɨmənu ia tənə Sipa fwe kupwən trərer irəha nərmama
ipwet mɨne, nənəmɨni mə irəha nəkur ərəhame. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə
mə prən nəha ruku pen ia nɨkare tənə fwe isipwɨn anan muvehe mə trɨreɡi
nukurənien səvəi Solomon. Mətə hətə ro! Iərmama riti in rasori ia Solomon
in i ia kwopun i.

43Nəpɨn kɨnəkoui irapw nənɨmwɨn ərəha riti ia iərmama, nənɨmwɨn ərəha
nəha trəfo irə? Trevən mavən ia kwopun me sə nui riwən ikɨn, mamətui
kwopun trapwɨs ikɨn. Mətə mə rɨpkətoni mhə, 44 trəɡkiari iamɨnhi irə mə,
‘Takrərɨɡ mwi mevən tɨ nimwə fwe səiou sə iakɨməier irə.’ Nənə nəpɨn
rɨrərɨɡmuvehe, trətoni mə nimwə nəha ro tekɨn, kɨnaies amasan irə, narim-
nari me pam kamhəmrɨmər a ia təmwhekɨnraha. 45 Nənə in trevən miri
mwi nənɨmwɨn ərəha me sefen səməme hərəha mhəpi raka in, miri irəha
mhəuvehe, mhəuvnimwə mwi, nənə mharə ia reri iərmama nəha. Nənə
nɨmɨruien səvəi iərmama nəha truvehe mərəha anan məpi raka sə kupwən.
Nəri nəha iakani truvehemeste nərmama ərəhame i ipwet mɨne.”

Mamame səvəi Iesumɨne piəvni memɨni kɨtirimənime
46*Nəpɨn Iesu raməɡkiarimnərmama, nərmamanepwɨnhətoni piəvnime

mɨne mama səvənhi kamhərer fwe iruəmamhəres in mə tuhəɡkiari ro min.
47Nənə iərmama riti rɨni pen tɨ Iesu i mə, “Ətə ro! Səimmamamɨne piamme
kamhərer fwe iruə, mamhətui ik. Irəha hokeikei mə tuhəɡkiari mik.”
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48Mətə Iesu rɨni mə, “Sin nəha səiou mama? Nɨsɨmə nəha piak me?” 49 In
ruini rəɡɨn ia nərmama me səvənhi, mɨni mə, “Kɨmiaha i mama me səiou.
Kɨmiaha i piak me. 50 *Iərmama sə ramo nəkwai Tata səiou fwe ia neiai, in
nə piakmɨne kɨtirimakmɨnemama səiou.”

13
Iesu rusipekɨn ia iərmama sə rauini nuni nari

1 Ia nəpɨn nəha Iesu rier ia nimwə mevən məkure ia nɨkare nui asori.
2 *Nərmamame həpɨk həuvehe mhousəsɨmwɨn pen irəha me tukwe. Ro pen
Iesu rəputə ia nɨtətə ouihi riti fwe peraha məkure irə. Nərmama me pam
kamhərer parei ia nɨpəkɨr. 3 Nənə in rani narimnari me rɨpɨk tɨ nirəha i,
mausipekɨn, mamɨnimə, “Həreɡi ro. Nəpɨn riti, iərmama riti revənmə truini
nuni nari me ia nəmhien səvənhi. 4Nəpɨn rauini nuni nari me, nuni nari me
nepwɨn həsas pen ia suatuk, nənəmenu me həuvehe mhani pam. 5Nepwɨn
həsas pen ia təkure kəpwier tɨprənə rouihi ikɨn. Həuverə akwauakw a tɨ
nəri nə mə nuanraha rɨpkeiwaiu amasan mhə ia tɨprənə. 6Mətə nəpɨn meri
rəkwiri, mənhi, haukei pam tɨ nəri nə mə nuanraha rouihi. 7Nuni nari me
nepwɨn həsas pen ia tɨprənə sə nəkwus ərəha rauvirɨs ikɨn. Nəkwus ərəha
me həuvirɨs mhəuvehemhousəman pam irəha. 8Nənə nuni nari me nepwɨn
həsas pen ia tɨprənə amasan, nənə mhəukuə. Nepwɨn kwənkwan hantret,
nepwɨn kwənkwan sikisti, nepwɨn kwənkwan toti. 9 Iərmama sə nəkwəreɡɨn
rarə tɨ nɨreɡiien nari traməkeikei mətərɨɡ amasan.”

10 Kurirə irə nərmama me səvəi Iesu həuvehe, mhəni pen tukwe in mə,
“Rəfo ikaməɡkiari m nərmama ia nusipekɨnienme?”

11 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha nərmama me səiou
kɨnəsevər ia suatuk tukumiaha hiəukurən narimnari me i ia nɨtətə ia neiaia
hənamərkwafə fwe kupwən. Mətə nərməpə me, kɨpkəsevər mhə ia suatuk tɨ
nirəhamə tuhəukurən narimnari me nəha iamɨnhi. 12 *Ro iamɨnhi irə tɨ nəri
nəmə iərmama səkuvei pennari ritimin, rowok irə, tukuvei pen sə rəkwaku
min, nənə in truvehi rəmwhen məpi raka. Mətə iərmama sə kuvei pen nari
riti min, ro nəri auər a irə, tukuvehi raka pam tukwe. 13 *Iou iakaməɡkiari
mɨnraha ia nusipekɨnien me tɨ nəri nəmə kamhətui, mətə həpkətəmhə nari.
Kamhəreɡi, mətə həpkreɡi mhə nari mhəukurən. 14 *Noien səvənraha ro
nəɡkiariien i səvəi Profet Aesea ruvəuvehemuvəukuə. Rɨni mə,
‘Kɨmiaha tihəreɡi, mhəreɡi, mhəreɡi, mətə tɨ nəpɨn riti tihəpkreɡi mhə

mhəukurən.
Tihətoni, mhətoni, mhətoni, mətə tɨ nəpɨn riti tihəpkətoni mhə
mhəukurən.

15Tro iamɨnha irə, tɨ nəri nəmə reri nərmamame i ruvəskai raka.
Hənəsisəɡ raka ia nəkwəreɡɨnrahamɨne nənimenraha.

Mətə trɨni mɨnuə həpwəh noien iamɨnha irə,
nəfe nəɡhɨn tuhəukurən nətoniien ia nənimenraha
nənəmhəreɡi ia nəkwəreɡɨnraha,
uə tuhəukurən ia rerɨnraha,

nənəmhərari mhəuvehe tukw iou, nənə tako irəha həuvehemhəsanɨn.’

* 12:50: Jon 15:14, Rom 8:29 * 13:2: Luk 5:1-3 a 13:11: Nəpɨn rɨpɨkMatiu rani nəɡkiariien i
mə “Nɨtətə ia neiai.” Nɨpwrai nəɡkiariien i in i “Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.” * 13:12: Mat
25:29, Mak 4:25, Luk 8:18, 19:26 * 13:13: Dut 29:4 * 13:14: Jon 12:40, WokMe 28:26-27
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16 *Mətə kɨmiaha nəmrɨmiaha ramətə nari, nəkwəreɡɨmiaha ramreɡi nari.
Ro iamɨnhi irə rerɨmiaha traməkeikei maɡien. 17 Iakamɨni nɨpərhienien
tukumiaha i mə fwe kupwən profet me həpɨk mɨne nəkur atukwatukw
me həpɨk hokeikei mə tuhətə narimnari me i hiamətə, mətə həpkətə mhə.
Hokeikei mə tuhəreɡi nəɡkiariienme i hiamreɡi, mətə həpkreɡi mhə.

18 Hətərɨɡ iou pwəh iakɨni irapw nɨpwrai nusipekɨnien səvəi iərmama sə
rauini nuni narime. 19Nuninari sə rəsas pen ia suatuk rəmwhen ia iərmama
sə ramreɡi nəvisauien ia nɨtətə səKumwesən ramərɨmənu irə, mətə in rɨreirei
nɨpwran. Ro pen Setan ruvehe akwauakw, muvehi raka nəɡkiariien nəha
ia nətərɨɡien səvənhi. 20Nuni nari sə rəsas pen ia təkure kəpwier rəmwhen
ia iərmama sə ramreɡi nəɡkiariien amasan, nənə təkwtəkwuni a ruvehi,
maɡien tukwe. 21 Mətə nəɡkiariien nəha rɨpkeiwaiu amasan mhə ia rerɨn
rəmwhen ia nuai nei me. In truvehi nəɡkiariien nəha səvəi nəpɨn ouihi a.
Nəpɨn nərmama tuho nəmisəien min, uə tuhometə in tɨ nəɡkiariien amasan,
traraka akwauakw a irə. 22 *Nuni nari sə rəsas pen ia tɨprənə nəkwus
ərəha rauvirɨs ikɨn rəmwhen ia iərmama sə rɨreɡi nəɡkiariien amasan, mətə
ramətərɨɡ pɨk ia narimnari me səvəi tɨprənə i. Mane rameikuə irə, mavi
raka nətərɨɡien səvənhi. Nətərɨɡien me nəha housəman nəɡkiariien amasan.
Rəpwəhnukuəien. 23Mətənuni nari sə rəsas pen ia tɨprənə amasan rəmwhen
ia iərmama sə rɨreɡi nəɡkiariien amasan, mukurən nɨpwran, mukuə. Riti
nukwan toti, riti nukwan sikisti, riti nukwan hantret.”

Iesu rusipekɨn ia nurhi ərəha
24 Nənə Iesu rɨni nusipekɨnien riti mwi tɨ nirəha i mə, “Nɨtətə ia neiai

rəmwhen ia iərmama sə ruini nuni nari amasan me ia nəmhien səvənhi,
25 mətə nəpɨn nərmama me səvənhi kamhapri, iərmama sə raməmwəki in
ruvehe,muini penmwinuninurhi ərəha ianəkwainəmhiennəha, nənəmier
mamevən. 26Nəpɨn nuni nari amasanme həutə pehe, mətə nurhi ərəhamwi
rutə ia rerɨnraha.

27 Iəmə asori nəha səvənhi nərmama nepwɨn kamho tukwini nari min.
Irəha həuvehe, mhəni pen tukwe in mə, ‘Iəmə asori. Ikɨnəpwei nuni nari
amasanme ia nəmhien səim. Mətə rəfo nurhi ərəhamwi fwe ikɨn?’

28Mɨreɡi in rɨni pen tɨ nirəha i mə, ‘Kwa iərmama sə raməmwəki iou rɨno.’
Mɨreɡi nərmama səməme kamho tukwini nari min həni pen tukwe in mə,

‘Ro iamɨnhi irə ikokeikei mə kɨmaha tahəuvənmheivi raka nurhi ərəha?’
29Mətə in rɨni mə, ‘Rekəm. Rərəha mə kɨmiaha hiameivi utə nurhi ərəha,

nənə mheivi utə pekɨn sə ramasan me. 30 *Pwəh irəha həutə pəri meste
nəpɨn nəha tuhəmruə irə. Ia nəpɨn nəha takɨni pen tɨ nərmama me səiou
səməme tuhesi kwənkwai nari amasan me nəha mə, Kɨmiaha tihəkupwən
mhousəsɨmwɨn nurhi ərəha, mhərihi tərini ia kusen me mə tukərarki pen
ia napw. Mətə kwənkwai nari amasan me kɨmiaha tihəpeki, mhəuvehe,
mhəmri ia nimwə səiou sə iakamoeite nəveɡɨnien ikɨn.’ ”

Iesu rusipekɨn ia nuni nei sə rouihi anan
31 Iesu rɨni irapw nusipekɨnien riti mwi tɨ nirəha i, mɨni mə, “Nɨtətə ia

neiai rəmwhen ia kwənuni nei nəha mastat. Iərmama riti ruvehi, məpwei
ia nəmhien səvənhi. 32 Nuni mastat in rouihi anan ia nuni nei me, mətə
nəpɨn rutə, rasori məpi raka nəpɨɡɨn me pam, muvehe mo nei irə, menu me
ia nɨmaɡouaɡou həuvehemho pen kwətəpaɡme səvənraha ia rəɡɨnme.”

Iesu rusipekɨn ia yis

* 13:16: Luk 10:23-24 * 13:22: Mat 6:19-34, Luk 12:16-21, 1Tim 6:9-10,17 * 13:30: Mat 3:12
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33 Nənə Iesu rɨni pen nusipekɨnien riti mwi tɨ nirəha i, mɨni mə, “Nɨtətə
ia neiai rəmwhen ia yis sə pran riti ruvehi, mərapi irau flaoa rɨpɨk, nənə
məpwəhmeste yis rəse floame pam rəsisi.”

34 Iesu rəɡkiarim nərmamame ia nusipekɨnienme a. Nəɡkiariien riti mwi
riwən rɨnimahatən irəha irə. 35 Iesu ro iamɨnhi irəmənəɡkiariien i profet riti
səvəi Kumwesən rɨməni fwe kupwən truvehemukuə. Rɨni mə,
“Takəɡkiari ia nusipekɨnienme,
mɨni irapwnarimnarime sə iakɨnərkwafə i nəpɨn nəha iakɨno tɨprənə i meste

pehe ipwet mɨne.”
Nɨpwrai nusipekɨnien səvəi nurhi ərəha

36 Iesu rəɡkiari pam,məpwəh nərmamame, muvnimwə ia nəkwai nimwə.
Nənə nərmama me səvənhi həuvehe tukwe, mhəni mə, “Tikəusiəre pui pehe
ro nɨpwrai nusipekɨnien nəha ikɨməni ia nurhi ərəha sə rutə ia nəmhien.”

37 Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Iərmama sə rauini nuni nari amasan me in nə
iou, Iəməti Iərmama. 38 *Nəmhien in nə tɨprənə i. Nuni nari amasan me
irəha nə nɨpwnəti nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə. Nurhi ərəhame irəha
nə nɨpwnəti Setan, iəremhə ərəha. 39 Iərmama sə rəmwəki iəmə asori səvəi
nəmhien, muini pen nurhi ərəha in nə Setan. Nəpɨn nuni nari amasan me
həmruə irə in nə nəpɨn sampam. Nənə nərmama me nəha həuvən mhesi
kwənkwan irəha nə naɡelo me.

40 *Rəmwhen mə nərmama housəsɨmwɨn nurhi ərəha, nənə mhəuvani ia
napw, ia nəpɨn sampam tro mwi iamɨnhi irə. 41 *Iou, Iəməti Iərmama,
takərhi pen naɡelo me səiou, həuvən ia kwopun me səiou sə iakamərɨmənu
ikɨn. Nənə irəha tuhəpeki raka narimnarime pam səməmekamho nərmama
kamhəmwei ia nərəhaien mɨne nəkur ərəha me pam, 42 *nənə mhərarki
pen irəha ia napw asori. Ia kwopun nəha nərmama tuhasək, mhahi
tərini revɨnraha. 43 *Nənə nəkur atukwatukw tuhəuvnimwə ia nɨtətə sə
Tata səvənraha ramərɨmənu irə, nənə mhəhiapw rosi meri. Iərmama sə
nəkwəreɡɨn rarə traməkeikei mətərɨɡ amasan.”

Iesu rusipekɨn iamane asori sə kɨnɨmwi ia tɨprənə
44*“Nɨtətə ia neiai rəmwhen iamane asori kɨnɨmwi ia tɨprənə riti. Iərmama

riti ramanmətoni mane nəha, rarəmɨnɨmwimwi. Tɨ nəri nəmə rerɨn raɡien
pɨk, in rəmri pennəmri nari ia narimnarimepamsəvənhi,muvehimane irə,
nənəmevənmuvehi nəmri tɨprənə nəha.”

Iesu rusipekɨn ia kəruəterei amasan riti kani mə pel
45 “Nənə riti mwi. Nɨtətə ia neiai rəmwhen ia iərmama riti sə ramətui

kəruəterei amasanme nəha kani mə pel mə trəmri pen nəmri nari ia nirəha,
nənə muvehi mane. 46Nəpɨn rətoni pel riti nənimen rutə pɨk, revən məmri
pen nəmri nari ia narimnarime pam səvənhi, muvehimane irə, nənəmevən
muvehi nəmri pel nəha.”

Iesu rusipekɨn ia net
47 “Nənə riti mwi. Nɨtətə ia neiai rəmwhen ia net sə kərarki pen ia nəkwai

təsi, ruvehi nəmu me səpəmsəpə. 48 *Nəpɨn net ruvəukuər, nərmama həvi
parei, mhəkure, mənamhəuai nəmu me. Sə ramasan me kamhəvai pen ia
tənərɨpwme, mətə sə rərəhame kamhərarki. 49Tro mwi iamɨnhi irə ia nəpɨn
* 13:38: 1Kor 3:9 * 13:40: Mat 7:16, Jon 15:6 * 13:41: Mat 24:31, Mat 25:31-46, Mak 13:27
* 13:42: Mat 8:12 * 13:43: Dan 12:3 * 13:44: Mat 19:29, Luk 14:33, Fil 3:7 * 13:48: Mat
22:9-10
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sampam. Naɡelo me tuhəuvən, mhəpeki raka nəkur ərəha ia reri nəkur
amasan, 50 *nənə mhərarki pen irəha ia kwopun napw asori rauək ikɨn. Ia
kwopun nəha nərmama tuhasək, mhahi tərini revɨnraha.”

51 Iesu rəɡkiari pam, nənə məres pen nərmama me i səvənhi mə, “Narim-
nari me i iakɨni pehe tukumiaha i hiəreɡi mhəukurən nɨpwranraha uə
rekəm?”
Mɨreɡi irəha həni mə “Ouəh. Kɨmaha iahəukurən.”
52Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Ro iamɨnhi irə iərmama sə kupwən

in iahatən səvəi Loa, mətə kurirə irə kahatən amasan in ia nɨtətə ia neiai, in
rəmwhen ia iəmə asori riti nautəme rɨpɨk fwe ia nəkwai nimwə səvənhi. In
rukurən nuvnimwəienmɨpeki raka nautəme sə vi irau nautəme sə tui.”b

Nəkur imwei Iesu həpwəh nɨsiaiien in
53 *Nəpɨn Iesu rɨni irapw pam nusipekɨnien me i, in rəpwəh kwopun

nəha, 54 *mevən ia Nasaret, imwəni atukwatukw, mɨnamahatən nərmama
ia nəkwai nimwəfwaki səvəi nəkur Isrel. Irəha nənimenraha rier. Həni
mə, “Iəmə i ruvehi nukurənien nəha pəku? Raməfo mamo nɨmtətien me i?
55 *Kwa tɨni Josef i iəmə sə rɨməuvrhəkɨn nimwə! Səvənhimama nə nəɡhɨn nə
Meri. Piəvni me nə Jemes, Josef, Jutas, mɨne Saemon. 56Kɨtiriməni me pam
hamarə ia rukwənu i kɨtahamɨnraha. Ro iamɨnhi irə iəmə i ruvehi narimnari
me nəha pəku?” 57 *Nənə rerɨnraha rɨpkaɡien mhə tɨ Iesu. Həpwəh nɨsiaiien
in.
Mətə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nərmama ia kwopun me kamhəsiai

profet riti, mətə nəkur imwəni me mɨne nərmama səməme kamharə ia
nəkwai nimwə səvənhi ko həpwəh nɨsiaiien in.”

58Nənə Iesu rɨpko mhə nɨmtətien me rɨpɨk ia kwopun nəha, tɨ nəri nə mə
nəkur imwəni me həpwəh nɨniien nɨpərhienien irə.

14
Jon Paptaes remhə

1 Ia nəpɨn nəha nərmama kamhəni pɨk nəɡhi Iesu. Nəpɨn Kiɡ Herot rɨreɡi
nəɡkiariien səvənraha, 2 rɨni pen tɨ nərmama səməme kamho tukwini nari
min mə, “In nəha Jon Paptaes. Rɨnətui mwi ia nemhəien səvənhi ro pen
rauvehi nɨskaiienmamo nɨmtətienme.”

3 *Kiɡ Herot rɨni iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə fwe kupwən in rəkwtəmhiri Jon,
mərihi in, muvehi puvnimwə ia kalapus tɨHerotias, pran səvəi piəvni nəɡhɨn
nə Filip. 4 *Niemaha raməpi prən nəha tɨ nəri nəmə Jon rɨni pen tɨKiɡHerot i
mə, “Ikakrespran səvəi piamnoiennəha rɨpkatukwatukwmhə ia Loa.” 5*Kiɡ
Herot rokeikeimə trousi əpune Jon,mətə rehekɨrnərmama tɨnəri nəmə irəha
həni mə Jon in profet riti.

6Mətə nəpɨn ko nəveɡɨnien asori riti sə rahatən pen nəpɨn KiɡHerot rɨnətui
irə, prən ouihi səvəi Herotias ruvehemotanis ia nənimenraha, mo KiɡHerot
rerɨn raɡien. 7 Ro pen Kiɡ Herot rɨni nəkwan muvehi kwəsuahi tukwe mə
truvei pen nəfe nəɡhɨn prən ouihi i trəres i. 8 Ia nəpɨn nəha mama səvəi
prən ouihi rəɡkiari min, mɨni pen nətərɨɡien səvənhi tukwe. Nənə prən
* 13:50: Mat13:42, Luk13:28 b 13:52: Iesu rusipekɨn ianautəmesəvimɨnenautəmesə tui. Nautə
me sə vi rəmwhen ia nəɡkiariien sə rəmak ia Niutestamen. Nautəme sə tui rəmwhen ia nəɡkiariien sə
rəmak ia Oltestamen. * 13:53: Mat 7:28 * 13:54: Jon 7:15 * 13:55: Jon 6:42 * 13:57:
Jon 4:44 * 14:3: Mat 11:2 * 14:4: Lev 18:16, Lev 20:21 * 14:5: Mat 21:26
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ouihi nəha revənmɨni pen tɨ KiɡHerot i mə, “Tikevənmuvehi kənkapwə Jon
Paptaes ia tikiplet muvehi muvehe ia kwopun i muvei pehe miou.” 9Nəpɨn
Kiɡ Herot rɨreɡi nəresien nəha, rerɨn rəpou. Mətə tɨ nəri nə mə rɨməuvehi
kwəsuahi ia nəmri nəmə asori me səməme kamhani pəri nari irəha min in
rɨni nəkwan mə tukuvei pen. 10 *In rərhi pen iaruaɡən riti səvənhi revən ia
kalapus,mərai raka kənkapwə Jon, 11məmri pen ia tikiplet,muvehimuvehe,
muvei pen m prən ouihi. Prənouihi nəha ruvehi mevən, muvei pen m
mama səvənhi. 12Nənə nərmamame səvəi Jon həuvehe, mhəuvehi nɨpwran,
mhəuvən, mhənɨmwi. Kurirə irə həuvənmhəni pen tɨ Iesu.

Iesu rəkwməni nərmamame irəha pam faef-taosen
13 Nənə nəpɨn Iesu rɨreɡi nəɡkiariien i, rəputə ia nɨtətə ouihi, məpwəh

kwopun nəha, mevən in əpa ia kwopun riti nərmama həiwən ikɨn. Mətə
nərmama me həreɡi, həier ia taon me, mhavən a, mhəkurirə in. 14 *Nəpɨn
in ruvarei, rətoni nərmama həpɨk, nənə rerɨn rərkwəpɨr tɨ nirəha. Nənə in ro
nərmamame səvənraha səməme kamhemhə həuvehemhəsanɨn.

15 Nəpɨn rɨnaməruarəv meri na trivə, nərmama me səvəi Iesu həuvehe
mhətə in, mhəni mə, “Rɨnaməpitəv. Kwopun i nəveɡɨnien riwən ikɨn. Ra-
masan mə tikərhi pen nərmama me i həuvən ia rukwənu me pwəh həuvehi
nəmri nəveɡɨnien sənənraha.”

16Mətə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Irəha tuhəuvən tɨ nəfe? Kɨmiaha nə
tihəuvei pen nəveɡɨnienmɨnraha.”

17 Mɨreɡi irəha həni pen tukwe in mə, “Nəveɡɨnien sənətaha rəpwəh
nəmwhenien. Bred krirummɨne nəmu kəru a i.”

18 Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Həuvehi irəha mhəuvehe tukw iou.” 19 *In
rɨni nəkwan mə nərmama tuhəkure ia nurhi. Ruvehi bred krirum mɨne
nəmu kəru, məkwətə ia nɨmaɡouaɡou, məfwaki mɨni vivi Kumwesən tukwe,
məkwsen bred me, muvei pen m nərmama me səvənhi, nənə irəha həpeki
pen m nərmama. 20 *Nərmama pam hani nari tɨpwɨnraha rəsisi. Nənə
nərmama me səvəi Iesu həvai pen nɨpərpəri nəveɡɨnien me nəha sə hənani
mhəpwəh rukuər ia tənərɨpw me irəha pam twelef. 21 Nərmama me nəha
həpɨk hani nari nərman nɨpran mɨne nəkwərhakwərha. Kəvsini nərmanme
əpa ipaka faef-taosen.

Iesu ravən ia təkure nui asori Kalili
22 Kurirə irə Iesu rɨni pen tɨ nərmama me səvənhi mə tuhəputə ia nɨtətə

ouihi, mhəkupwənmhəpi sɨmwɨn ia nui asori. In tramomərhi pen nərmama
həuvən fwe imwənraha me. 23 *Iesu rəsəkɨr raka mɨnraha, mutə ia təkuər
riti mə trəfwaki in əpa. Nəpɨn rɨnəpitəv in əpa ia kwopun nəha, 24mətə nɨtətə
ouihinərmamamesəvənhikamhəsuə i ruvanraka isipwɨn tɨ tənənəha. Peiau
peiaumekamhəpwi tɨnərinəmə irəhakamhaiumamhəuvən ianəmrimətaɡi
mwatuk.

25 Ia nəpɨn nəha rɨnamran Iesu ruvehe tɨ nirəha, mamavən ia təkure nui.
26 *Mətə nəpɨn nərmama me səvənhi həti pen mhətoni mə in ravən ia təkure
nui, həhekɨr, mhənimə, “Kwa iəremhə nəha.” Nənə irəha həkwein əpwəmwɨs
tɨ nəri nəmə həhekɨr asori.

27Mətə təkwtəkwuni a Iesu rəɡkiari mɨnraha mɨni mə, “Kɨmiaha tihəpwəh
nɨreɡiien rərəha. Kwa iou i. Tihəpwəh nehekɨrien.”
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28 Mɨreɡi Pita rɨni pen tukwe in mə, “Iərɨmənu. Trɨni mɨnuə ik nə tikɨni
nəkwam tukw iou i mə takavən ia təkure nui muvehe tukw ik.”

29 *Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Uvehe.” Ro pen Pita reivə irapw ia nəkwai nɨtətə
ouihi, mavən ia təkure nui mevən tɨ Iesu. 30 Mətə nəpɨn rətoni nɨmətaɡi,
rehekɨr, mɨnaməmwhenɨmw, mɨnaməkwein əpwəmwɨs mə, “Iərɨmənu! Uve-
himɨru iou!”

31 *Təkwtəkwuni a Iesu rosə pen rəɡɨnmuvehi Pita, mɨni pen tukwe inmə,
“Ik iərmama nahatətəien səim rɨpkɨskai mhə. Rəfo nətərɨɡien səim ro kəru
iamɨnhi irə?”

32Nəpɨn irau krouəputə ia nɨtətə ouihi, nɨmətaɡi reiwaiu miwən. 33 *Nənə
nərmama me səvəi Iesu ia nəkwai nɨtətə ouihi hənɨmwi nukurhunraha,
mhəuvei pen nɨsiaiien səvənraha min, mhəni mə, “Nɨpərhienien ik Tɨni
Kumwesən.”

Iesu ro nəkur Kenesaret səməme kamhemhə həuvehemhəsanɨn
34 Irəha həpi sɨmwɨn ia nui asori, mhəuvən mhəuvarei ia tənə Kenesaret.

35Nəpɨn nərmama ia kwopun nəha hətoni mhəukurən mə Iesu nəha, hərhi
pen nəɡkiariien revən ia rukwənu me pam ia kwopun nəha. Nənə irəha
həuvehi nərmamame pam səməme kamhemhəmhəuvehimhəuvehe tɨ Iesu,
36 *mamhəres in mə ko irəha hərapi a nusvenhi tɨnari səvənhi. Nənə irəha
pam səməme hərapi həuvehemhəsanɨn.

15
Nərmamame i kamhəsiai Kumwesən ia tərhunraha əpa

1 Ia nəpɨn nəha Farisi me mɨne nahatən me səvəi Loa həier ia Jerusalem,
mhəuvehe tɨ Iesu,mhənimə, 2*“Rəfonərmamamesəimkamhəruinɨtətə səvəi
kaha kupwənme? Nəpɨn hani nari, həpkukupwənmhəmhərkwerɨɡ.”

3Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Rəfo kɨmiaha hiamətefi nəɡkiariien
səvəi Kumwesən mə tihesi pen narəien səkɨmiaha? 4 *Kumwesən rɨməni
nəkwan mə, ‘Tikɨsiai tata mɨne mama səim.’ In rɨməni mwi mə, ‘Trɨni mɨnuə
iərmama riti rani ərəha tata mɨnemama səvənhi, tukaməkeikei kousi əpune
in.’ 5Mətə kɨmiaha hiaməni mə, ‘Trɨni mɨnuə iərmama riti rɨni pen tɨ səvənhi
tata mɨne mama mə, Səiou narimnari me sə trasitu ia kɨmirau ro ikinan i
səvəi Kumwesən, 6 ramasan mə in trəpwəh nuvei penien nari riti m səvənhi
tata mɨsiai in irə.’ Ia noien nəha kɨmiaha hiamousi raka nəɡkiariien səvəi
Kumwesən ia narəien səkɨmiaha. 7 Kɨmiaha kəuətkəsuə me. Fwe kupwən,
Profet Aesea rɨməni atukwatukw kɨmiaha, mɨni mə,
8 ‘Nərmamame i kamhəsiai iou ia tərhunraha,

mətə rerɨnraha rəmak isipwɨn tukw iou.
9Kamhəfwaki auər a miou.
Nəpɨn kamhahatən nərmama,

həni mə kamhahatən nəɡkiariien səiou, mətə rekəm.
Kamhahatən nəɡkiariien sə ruku pen a tɨ nərmama.’ ”

Nəfe nari tro iərmama ruveheməmkemɨk ia nəmri Kumwesən
10Nənə Iesu rəkwein nərmamame həuvehe tukwe. Rɨni pen tɨ nirəha imə,

“Kɨmiaha tihətərɨɡ amasan ia nirak, mhəukurən nəfe takɨni. 11 *Rɨpko mhə
nəri sə ruvnimwə ianəkwai iərmamaramo inrəmkemɨk ianəmriKumwesən,
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Luk 8:44 * 15:2: Luk 11:38 * 15:4: Eks 20:12, Eks 21:17, Dut 5:16 * 15:11: Mat 12:34



Matiu 15:12 38 Matiu 15:30

mətə nəri sə ruku pen ia nəkwan mamier in nə ramo in rəmkemɨk ia nəmri
Kumwesən.”

12Nənə nərmamame səvənhi həuvehe, mhəni pen tukwe inmə, “Ikukurən
mə nəpɨn Farisi me həreɡi nəɡkiariien nəha niemaha rəpi irəha.”

13 Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Nei me pam səməme Tata səiou fwe ia neiai
rɨpkəpwei mhə tɨ nəpɨn riti keivi utə irəha. 14 *Kɨmiaha tihəpwəh irəha.
Irəhanərmamakamhəiri pennərmama ia suatuk sə tuhesi,mətənəmrɨnraha
rɨfwə. Trɨnimɨnuə iərmamariti nənimenrɨfwəmamiri pen iərmamaritimwi
nənimen rɨfwə ia suatuk sə trouesi, irau pəri trouivə irapw ia ruei tənə.”

15 Mətə Pita rɨni pen tukwe in mə, “Ni pehe ro tukumaha i nɨpwrai
nusipekɨnien nəha ikɨməni.”

16Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Kɨmiaha mwi hiamreirei ihi? 17Hiəpkukurən mhə
mə nəfe nari revən ia nəkwai iərmama, ramevən ia tɨpwɨn, mamier. 18Mətə
nəri sə ramier ia nəkwai iərmama raku pen ia rerɨn fwe imwə nənə in nə
ramo in rəmkemɨk ia nəmri Kumwesən. 19 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə
mə nətərɨɡien ərəha ruku pen ia reri iərmama fwe imwə, mamier: nousi
əpuneien iərmama, nakresien pran səvəi iərməpə, noien sə nərman mɨne
nɨpran kamhəiri əpnapen irəha me, nakresien, neikuəien, nɨni ərəhaien
iərmama. 20Noienme i ramo iərmama rəmkemɨk ia nəmri Kumwesən. Mətə
trɨni mɨnuə iərmama rɨpkərkwerɨɡ mhə, maməni nari, noien nəha ko rɨpko
mhə in ruveheməmkemɨk ia nəmri Kumwesən.”

Pran Kenan riti rɨni nɨpərhienien ia Iesu
21Nənə Iesu rier, məpwəh kwopun nəha,mevən ipaka tɨ taonmi nəha Taea

mɨne Saeton. 22Nənə təkwtəkwuni a pran Kenan riti sə ramarə ia kwopun
nəha ruvehe, mamasək, mamɨni mə, “Iərɨmənu, kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt,
tikapi tukw iou! Iəremhə ramarə iaprənouihi səiou,mamo inraməmisəpɨk!”

23Mətə Iesu rəpwəh nɨniien nəɡkiariien riti tɨ prən nəha. Nənə nərmama
me səvənhi həuvehe mamhəɡkiari min, mhəni mhənuə, “Ərhi pen prən i
ramevən, tɨ nəri nəmə rakurirə kɨtaha, mamasək.”

24*Mɨreɡi Iesu rɨnimə, “Kumwesənrərhipehe ioumə takuvehe əpa tɨnəkur
Isrel. Irəha həmwhen ia sipsip me hənəruei.”

25 Mətə prən nəha ruvehe mɨnɨmwi nukurhun mi ia nənimen, mɨni mə,
“Iərɨmənu. Tikasitu ia nirak.”

26Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Rəpwəh namasanienmə takuvehi nəveɡɨnien sənəi
nəkwərhakwərhamərarki pen i m kuri me.”

27 Mɨreɡi prən i rɨni mə, “Nɨpərhienien, Iərɨmənu. Mətə kuri me mwi
kamhani nɨmwəkmwəki nəveɡɨnien sə raməsas irapw ia ruei tepol səvəi iəmə
asori səvənraha.”

28 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Prən i ikamahatətə pərhien. Pwəh
iako mik rəmwhen sə ikokeikei.” Təkwtəkwuni a mwi prən ouihi səvənhi
ruveheməsanɨn.

Iesu ro nərmama həpɨk həuvehemhəsanɨn
29 *Iesu rier ia kwopun nəha, mavən ia nɨkarkare nui asori Kalili, mevən

mutə ia təkuər riti məkure fwe ikɨn. 30 Nənə nərmama həpɨk həuvehe
tukwe, mamhəuvehi nərmama me səməme kamhemhə. Nepwɨn nɨsunraha
rərfe. Nepwɨn nənimenraha rɨfwə. Nepwɨn nemhəien rouraha nɨpəri
nɨpwranraha. Nepwɨn ho iəpou ko həpwəh nəɡkiariien. Həuvehi mwi
* 15:14: Mat 23:16,24, Luk 6:39, Rom 2:19 * 15:19: Jen 8:21, Mat 12:34 * 15:24: Mat 10:6
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nərmama həpɨk mwi, mhəmri pen irəha ia nɨsui Iesu, nənə in ro irəha
həuvehe mhəsanɨn. 31 *Ia nəpɨn nəha nəpou me haməɡkiari. Nərmama
nemhəien rouraha nɨpəri nɨpwranraha həuvehe mhəsanɨn. Nərmama
səməme nɨsunraha rərfe, həvi atukw a nɨsunraha mamhavən. Nənə
nərmama nənimenraha rɨfwə hətui mamhətə nari. Nəpɨn nərmama me
hətoni, nənimenraha rier. Nənə həɡnəɡɨni Kumwesən səvəi nəkur Isrel.

Iesu rəkwməni nərmama irəha pam fo-taosen
32 *Ia nəpɨn nəha Iesu rəkwein nərmama me səvənhi həuvehe. Rɨni pen

tɨ nirəha i mə, “Rerɨk rərkwəpɨr tɨ nərmama me i. Hənarə raka nəpɨn
kahar kɨtaha mɨnraha, nənə sənənraha nəveɡɨnien ruvəiwən. Iakəpwəh no
keikeiienmə takərhipen irəha fwe imwənrahanəpɨnnukumhə ramahi irəha.
Rərəhamə kamhəuvən nəmrɨnraha rɨpitəv həmwei ia suatuk.”

33Mɨreɡi nərmamame səvənhi həni pen tukwe inmə, “Tsəuvehi bred pəku
rəmwhen tsəkwmənu nərmama me i? Kwa həpɨk anan. Kɨtaha samarə ia
kwopun nəveɡɨnien riwən ikɨn.”

34Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Sənəmiaha bred kevə?”
Mɨreɡi həni mə, “Sefenmɨne kwopnəti nəmume nepwɨnmwi fwe ikɨn.”
35 Iesu rɨni nəkwan mə nərmama me nəha sənənraha nəveɡɨnien riwən

tuhəkure ia tɨprənə. 36 Nənə ruvehi bred nəha sefen mɨne kwopnəti nəmu
me, məfwaki mɨni vivi Kumwesən tukwe. Nəpɨn rəfwaki pam, maməkwsen
bred me, mauvei pen m nərmama me səvənhi, həpeki pen m nərmama me.
37 Nərmama me pam hani nari tɨpwɨnraha rəsisi. Nəpɨn hənani raka nari,
həvai pennɨpərpəri bredmɨnenəmumehənanimhəpwəh rukuər ia tənərɨpw
sefen. 38 Nərmama me nəha hani nari həpɨk anan nərman nɨpran mɨne
nəkwərhakwərha. Kəvsini nərmanme əpa irəha pam fo-taosen. 39Nənə Iesu
rərhi pen irəha kamhəuvən imwənraha me. Kurirə irə rəputə ia nɨtətə ouihi
riti, mamevən fwe kwopun riti nəɡhɨn nəMakatan.

16
Farisi me kamhəres nɨmtətien riti

1 *Ia nəpɨn nəha Farisi me mɨne Satusi me həuvehe, mhəres pen Iesu i mə,
“Ko iko ro nɨmtətien riti sə ruku pen ia neiai pwəh iahətonimhəukurənmə ik
pərhien Kumwesən rərhi pehe ik?”

2 Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Nəpɨn meri na trivə, kɨmiaha hiəni mə, ‘Rosi
trakwakwi rukwəsikər tɨ nəri nə mə nɨmaɡouaɡou rəruerəv.’ 3 Nənə
ia nəpnəpɨn kɨmiaha hiəni mə, ‘Rosi nesən trauər ipwet tɨ nəri nə mə
nɨmaɡouaɡou rəruerəv, məpuə.’ Kɨmiaha hiəukurən nətəien nɨmaɡouaɡou,
nənəmhəukurən nəfe nari nɨmaɡouaɡou ramahatən pen. Mətə rəfo hiəreirei
nɨpwrai nɨmtətien me i kamo ipwet mɨne? 4 *Kɨmiaha nərmama ipwet
mɨne hiamətui a nɨmtətien tɨ nəri nə mə noien səkɨmiaha rikou. Kɨmiaha
hiənəpwəhKumwesənrəmwhenpransə rəpwəh iərmansəvənhimamesi pen
iərməpə. Kumwesən trəpwəh nuvei peheien nɨmtətien riti mwi m kɨmiaha,
mətə nɨmtətien əpa səvəi Profet Jona.” Iesu rɨni nəɡkiariien nəha, məpwəh
irəha, mamevən.

Nahatənien səvəi Farisi memɨne Satusi me
5 Ia nəpɨn nəha Iesu revən irəha nərmama me səvənhi, mhəuvən mhəpi

sɨmwɨn ia nui asori. Nərmamame səvənhi hənenouenoumə tuhəuvehi bred.
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Nəpɨn irəha həuvarei ia nɨkaren pen, 6 *Iesu rɨni pen tɨ nirəha imə, “Kɨmiaha
tihətui amasan, mhəsiari tɨ yis səvəi Farisi memɨne Satusi me.”

7Mɨreɡi irəhahənaməɡkiarimɨnrahame imə, “Rosi raməɡkiari iamɨnhi irə
tɨ nəri nəmə kɨtaha sənenouenou bred uə?”

8 Nənə nəpɨn Iesu rɨreɡi, rɨni mə, “Kɨmiaha nahatətəien səkɨmiaha
rɨpkɨskai mhə. Rəfo hiaməɡkiari m kɨmiaha me mə sənəmiaha bred
riwən? 9 *Kɨmiaha hiəreirei ihi? Rerɨmiaha rɨpkrhi mhə bred krirum
sə iakɨnəkwməni nərmama faef-taosen irə mɨne tənərɨpw kevə hiəməuvehi
kurirə? 10 *Rerɨmiaha rɨpkrhi mhə bred sefen sə iakɨnəkwməni nərmama fo-
taosen irə mɨne tənərɨpw kevə hiəməuvehi kurirə? 11 Rəfo həreirei nɨpwrai
nəɡkiariien səiou? Iapkəɡkiari mhə ia bred, mətə iakamɨni mə kɨmiaha
tihaməsiari tɨ yis səvəi Farisi memɨne Satusi me.” 12 Ia nəpɨn nəha nərmama
me səvəi Iesu həuvehe mhəukurən mə Iesu rɨpkɨni mhə mə tuhəsiari tɨ yis
səvəi bred, mətə tuhəsiari tɨ nahatənien səvəi Farisi memɨne Satusi me.

Pita rɨni irapwmə Iesu in Kristo
13Nəpɨn Iesu ruvehe ipaka tɨ taon nəha Sisaria Filipae, rəres pen nərmama

me səvənhi mə, “Nərmama kamhəni iou, Iəməti Iərmama, mə iou sin?”
14*Mɨreɡi hənimə, “Nərmamanepwɨnkamhəni ikmə JonPaptaes. Nepwɨn

kamhəni ikməProfet Elaeja. Nepwɨnmwikamhəni ikmə Jeremaeauəprofet
riti mwi fwe kupwən.”

15Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Mətə kɨmiaha hiaməni mə iou sin?”
16*Mɨreɡi Saemon Pita rɨnimə, “Ik Kristo. Kumwesən sə ramɨru, tɨni nə ik.”
17 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Saemon, tɨni Jon, rerɨm traɡien!

Rɨpkomhə iərmamariti rahatən ik irəmə tikukurənnəri i,mətəTata səiou fwe
ia neiai rahatən ik irə ikukurən. 18 *Nənə iakani pehe tukw ik i mə ik nə Pita.
Nɨpwrai nəhaɡ nəha mə kəpwier. Ia təkure kəpwier i takuvrhəkɨn nakalasia
me səiou rəmwhen sə kauvrhəkɨn pen nimwə irə, nɨskaiien səvəi nemhəien
ko rɨpkouraha mhə irəha. 19 *Takuvei pehe ki me səvəi nɨtətə ia neiaia mik.
Nəfe nari ikərihi tərini ia tɨprənə i, tukərihi tərini fwe ia neiai. Nəfe nari ikɨfi
raka ia tɨprənə i, tukɨfi raka fwe ia neiai.” 20 *Nənə Iesu rɨnise pen əknekɨn tɨ
nərmama me səvənhi mə, “Kɨmiaha tihəpwəh nɨniien tɨ iərmama riti mə iou
Kristo.”

Iesu rukupwənmɨni irapwmə in tremhə nənəmətui mwi
21 Ia nəpɨn nəha mamevən, Iesu rɨnamahatən nərmama me səvənhi mə,

“Takaməkeikei mevən fwe Jerusalem. Nəmə asori me mɨne pris asori me
mɨne nahatənme səvəi Loa tuho nəmisəien me rɨpɨk ia nirak, mhousi əpune
iou. Mətə ia nəpɨn səro kahar irə takətui mwi.”

22 Ia nəpɨn nəha Pita riri raka Iesu ia nɨkarenraha, mɨnanise pen tukwe in
mə, “Iərɨmənu, pwəh Kumwesən trapi tukw ik, məpwəh nəseniien nərmama
tuho noien nəha ia niram ia nəpɨn riti.”

23 Mətə Iesu ruvsini, mɨni pen tɨ Pita i mə, “Setan, evən ia təkutak!
Ikaməmwurmə tiko iakapətimɨmwei iamɨnhi irə tɨnəri nəmənətərɨɡien səim
rɨpkesi pen mhə nətərɨɡien səvəi Kumwesən, mətə ikamesi pen a nətərɨɡien
səvəi nərmama.”
* 16:6: Luk 12:1 * 16:9: Mat 14:17-21 * 16:10: Mat 15:34-38 * 16:14: Mat 14:1-2, Mak
6:14-15, Luk 9:7-8 * 16:16: Jon 6:69 * 16:17: Mat 17:5, Kal 1:15-16 * 16:18: Jon 1:42, Efes
2:20 * 16:19: Mat 18:18, Jon 20:23 a 16:19: Nəpɨn rɨpɨk Matiu rani nəɡkiariien i mə “Nɨtətə ia
neiai.” Nɨpwrai nəɡkiariien i in i “Nɨtətə səKumwesən ramərɨmənu irə.” * 16:20: Mat 17:9, Mak 9:9
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Iərmama traməkeikei məvrani nei kamarkuaui
24 *Nənə Iesu rɨni pen tɨ nərmama me səvənhi mə, “Iərmama sə rokeikei

mə truvehe mo iərmama riti səiou traməkeikei məpwəh nətərɨɡien səvənhi,
muvehi utə nei kamarkuaui səvənhi, məvrani mukurirə iou. 25 *Iərmama
sə rokeikei mə trəkwtəmhiri nɨmɨruien səvənhi trarfai irə, mətə iərmama sə
traraka ia nɨmɨruien səvənhi tukw iou truvehi nɨmɨruien rerɨn. 26 *Trɨni
mɨnuə iərmama riti rɨpeki pam narimnari me ia tɨprənə i mo səvənhi i,
nənə kurirə ikɨn remhə, mətə rɨpkuvehi mhə nɨmɨruien rerɨn, noien nəha
trəfasitu irə? Uə iərmama truvei pen nəfe mərpwɨn tai nɨmɨruien səvənhi?
27 *Iou Iəməti Iərmama takuvehe ia nɨskaiien səvəi Tata səiou kɨmaha naɡelo
me səiou. Ia nəpɨn nəha takərpwɨn noien səvəi nərmama me kuatia kua-
tia. Nərpwɨnien sə takuvei pen mɨnraha tresi pen a nəfe nari irəha həno.
28 Iakani nɨpərhienien tukumiaha i nərmama nepwɨn kamhərer ia kwopun i
tuhəpkemhəmhəmeste tuhətoni iou, Iəməti Iərmama, iakauvehe rəmwhen
ia kiɡmə takərɨmənu ia nɨtətə səiou.”

17
Nɨpwrai Iesu ruvehemopə

1 Nəpɨn sikis rukurau, nənə Iesu riri əpa Pita mɨne Jemes mɨne piəvni
Jon, həutə parei ia təkuər əpwəmwɨs riti. 2 *Ia kwopun nəha irəhar
harətoni ia nənimenrahar nɨpwrai Iesu ruvehe mopə. Nənimen rəhiapw
rəmwhen ia meri. Tɨnari səvənhi ruveheməpsan rəmwhen ia nukuraanien.
3 Təkwtəkwuni a irəhar harətoni Profet Elaeja mɨne Moses krouier pehe,
rouəɡkiari irəhar Iesu.

4 Nənə Pita rɨni pen tɨ Iesu i mə, “Iərɨmənu. Ramasan mə kɨmrahar
iaharuvehe i. Mə ikokeikei tako tənimwə kahar, riti səim, riti səvəi Moses,
riti səvəi Profet Elaeja.”

5 *Pita raməɡkiari ihi, təkwtəkwuni amwi nəpuə əpsan riti ruvehemuveɡi
irəha. Reri Kumwesən ruku pen ikɨn, mɨni mə, “In nəha nərɨk keikei. Rerɨk
raɡien tukwe. Tihətərɨɡ in.”

6 Nəpɨn Pita mɨne Jon mɨne Jemes harreɡi nəɡkiariien nəha, harhekɨr,
mharmwei, mharnɨmwi irapw nənimenrahar ia tɨprənə. 7Mətə Iesu ruvehe
mɨrapi irəhar, mɨni mə, “Harərer, mharəpwəh nehekɨrien.” 8 Nənə irəhar
harəkwətə, harəpwəh nətoniien Moses mɨne Profet Elaeja, mətə Iesu əpa
irəhamin.

9 *Nəpɨn irəha kamheiwaiu pehe ia təkuər, Iesu rɨni pen tɨ nirəhar i mə,
“Kɨmirəhar tiharəpwəh nɨniien tɨ iərmama riti nɨmtətien nəha hiarnətoni,
meste iou, Iəməti Iərmama, iakətui mwi ia nemhəien səiou.”

10 *Nənə Pita mɨne Jemes mɨne Jon harəres pen in i mə, “Rəfo nahatən me
səvəi Loa kamhəni mə Profet Elaeja traməkeikei mukupwənmuvehe?”a

11Mɨreɡi Iesu rɨnimə, “Nɨpərhienien. Profet Elaeja truveheməmri amasan
pam narimnari me rəmwhen ia sə fwe kupwən. 12 *Mətə iou iakani pehe
tukumirəhar i mə Profet Elaeja ruvəuvehe raka nənə nərmama me həpkətə
sas mhə in, mətə hesi pen nətərɨɡien səvənraha, mho rərəha irə. Iou
* 16:24: Mat 10:38, Luk 14:27 * 16:25: Mat 10:39, Luk 17:33, Jon 12:25 * 16:26: Mat 4:8-9
* 16:27: Mat 25:31, Sam 62:12, Prov 24:12, Rom 2:6, Rev 22:12 * 17:2: 2Pit 1:16-18 * 17:5:
Sam 2:7, Aes 42:1, Mat 3:17, Mak 1:11, Luk 3:22, Dut 18:15 * 17:9: Mat 16:20 * 17:10: Mal
4:5 a 17:10: Mal 4.5 Profet Malakae rɨməni mə Profet Elaeja trukupwənmuvehe kurirə irə Kristo
ruvehe. * 17:12: Mat 11:14, 14:10
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mwi, Iəməti Iərmama, takaməkeikei mevən ia rəɡɨnraha, nənə irəha tuho
nəmisəien miou.” 13 *Ia nəpɨn nəha Pita mɨne Jemes mɨne Jon haruvehe,
mharukurənmə Iesu raməɡkiari ia Jon Paptaes.

Iesu rəkoui irapw iəremhə ia iəkunouihi
14 Nəpɨn irəha hərərɨɡ pehe mwi tɨ nərmama me, iərmama riti ruvehe tɨ

Iesu, mɨnɨmwi nukurhunmi ia nənimen, 15mɨni mə, “Iərɨmənu. Tikapi tukw
iou, masitu ia nərɨk. Nemhəien i nɨkəvan ro in. In raməmisə pɨk. Nəpɨn rɨpɨk
ramwei pen ia napw,mamwei pen ia nui. 16 Iakuvehi inmuvehe tɨnərmama
me səim, mətə irəha ko həpkomhə in ruveheməsanɨn.”

17 *Mɨreɡi Iesu rɨnimə, “Kɨmiaha nəkur ipwetmɨne nahatətəien səkɨmiaha
riwən. Noien səkɨmiaha rikou. Tsarə kɨtaha miou mesite nəfe nəpɨn?
Tɨnesən mɨne iakapwɨs kɨmiaha? Kɨmiaha tihəuvən mhəuvehi iəkunouihi
nəha mhəuvehi mhəuvehe.” 18Nəpɨn həuvehi mhəuvehe, Iesu rɨnise pen tɨ
iəremhə i mə, “Tikier ia iəkunouihi i.” Nənə təkwtəkwuni a rier, iəkunouihi
nəha ruveheməsanɨn.

19 *Kurirə irə nərmama me səvəi Iesu həuvehe tɨ Iesu, mhəres pen in əpa
mə, “Rəfo kɨmaha iahəreirei nəkoui irapwien nənɨmwɨn ərəha nəha?”

20 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha imə, “Tɨ nəri nəmə nahatətəien səkɨmiaha
rɨpkɨskai mhə. Iakani nɨpərhienien tukumiaha i trɨni mɨnuə kɨmiaha hia-
hatətə pərhien ia Kumwesən, nəri auər a mə nahatətəien nəha səkɨmiaha
rouihi anan rəmwhen ia kwənuni nei nəha mastat, mətə hiəukurən nɨniien
tɨ təkuər i mə, ‘Təkuər i tikaraka ia kwopun i mevən məkure pen fwe,’ nənə
trier mevən. Narimnari me pam trɨməru tukumiaha.” 21b

22 *Nəpɨn nərmama me səvəi Iesu housəsɨmwɨn irəha me ia tənə Kalili, in
rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Trɨpko mhə tui kuvei pen iou, Iəməti Iərmama, ia
rəɡi nərmama. 23 Irəha tuhousi əpune iou, nənə Kumwesən tro iakətui mwi
ia nemhəien səiou ia nəpɨn səro kahar irə.” Nənənərmamame səvənhi həreɡi
rərəha anan.

Iesu ruvehi silin ia nəkwai nəmumərəku pen nəmri takis irə
24*NəpɨnIesumɨnenərmamasəvənhimehəuvehe iaKapaneam,nərmama

səməme kamhəuvehi takis səvəi nimwə səvəi Kumwesən həuvehe tɨ Pita,
mhəni mə, “Rosi iahatən səkɨmiaha rɨpkərəku mhə takis səvəi nimwə səvəi
Kumwesən uə?”

25Mɨreɡi Pita rɨni mə, “Ouəh. In ramərəku.”
Nəpɨn Pita revən muvnimwə, Iesu rukupwən məɡkiari min, mɨni mə,

“Saemon, ikaməfətərɨɡ irə? Kiɡme ia tɨprənə i kamhəkeikei m nəfe nərmama
memə tuhərəku pen nəmri takis mɨnraha, tɨnɨnrahame uə nərməpə?”

26Mɨreɡi Pita rɨni mə, “Nərməpə.”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Ikani nɨpərhienien. Nɨpwnəti kiɡ

me həpkərəku mhə nəmri takis, 27mətə pwəh sərəku pen rərəha kɨtaha tso
niemaha rəpi nərmama me i səməme kamhəuvehi takis. Tikevən fwe ia nui
asori, mosəperaha. Nəmu sə rukupwənməɡher ia kwərvinari, tikɨvi utə, məti
pen ia nəkwan, nənə tikətoni silin riti. Tikuvehimuvei penmərəku pen takis
səkraumɨnraha.”
* 17:13: Luk 1:17 * 17:17: Dut 32:5,20, Jon 14:9 * 17:19: Mat 10:1 * 17:20: Mat 21:21,Mak
11:23, Luk 17:6, 1Kor 13:2 b 17:21: Nəkukuəme rɨpɨk kɨmərai pen Niutestamen irə ia nəɡkiariien
səvəi nəkur Kris kupwən kwopi nəɡkiariien ia vas 21 riwən. * 17:22: Mat 16:21 * 17:24: Eks
30:13, Eks 38:26
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18
Iərmama əfo nə in rasori ia nərmama nepwɨn

1 *Ia nəpɨn nəha nərmama me səvəi Iesu həuvehe tukwe in, mhəni mə, “Ia
nɨtətə ia neiaia sin rasori məpi raka nərmamame nepwɨn?”

2 Nənə Iesu rəkwein iəkunouihi riti ruvehe, rərpwi irapw in ia kurk-
wanraha, 3 nənə mɨni mə, “Iakani nɨpərhienien tukumiaha i mə kɨmiaha
tihaməkeikei mhərari mhəuvehe mhəmwhen ia nəkwərhakwərha me. Mə
hiəpwəh tihəpkuvnimwə mhə ia nɨtətə ia neiai ia nəpɨn riti. 4 Iərmama sə
treiwaiu rəmwhen ia iəkunouihi, mɨpkəfiəutə mhə in, in rasori məpi raka
nərmamame nepwɨn ia nɨtətə ia neiai.

5 *Iərmama sə trəsevər ia rerɨn tɨ iəkunouihi riti sə ro iamɨnhi ia nəɡhɨk
rəmwhenmə raməsevər mwi ia rerɨn tukwe iou.”

Iesu rəɡkiari ia narimnari me səməme tuhəuvehemho nərmama həmwei
6 *“Nəkwərhakwərha me i səməme kamhahatətə ia nirak, trɨni mɨnuə

iərmama riti ro riti rɨmwei ia nərəhaien, Kumwesən trərpwɨn noien ərəha
səvənhi. Iərmama nəha trɨreɡi rərəha anan məpi raka kərihi pen kəruəterei
asori ia nɨpətəkinuan kosə irapw i ia təmwei təsi. 7Trərəha anan tɨ nərmama
ia tɨprənə i tɨ nəri nə mə narimnari me kamhəuvehe tuho irəha həmwei ia
nərəhaien. Narimnari me i tuhaməkeikei mhəuvehe, mətə trərəha anan tɨ
iərmama sə truvehi narimnari me i muvehe. 8 *Mə rəɡɨm uə nɨsum ramo
ikamwei ia nərəhaien, tikərai raka, mərarki. Mə rəɡɨm rɨpɨp uə nɨsɨm rɨpɨp
mətə ikuvehi nɨmɨruien, ramasan pɨk tukw ik. Rərəha mə rəɡɨm kəru uə
nɨsum kəru mətə tukərarki pen ik ia kwopun napw asori rauək rerɨn ikɨn.
9Mə nənimem ramo ikamwei ia nərəhaien, tikukumwiri raka, mərarki. Mə
nənimem kuatia mətə ikuvehi nɨmɨruien, ramasan pɨk tukw ik. Rərəha mə
nənimem kərumətə tukərarki pen ik ia kwopun napw asori rauək ikɨn.”

Iesu rusipekɨn ia sipsip sə rəruei
10 *Nənə Iesu rɨni mə, “Kɨmiaha tihətui amasan tukumiaha me mhəpwəh

noien nəri auər a ia nəkwərhakwərha me i riti. Iakani pehe tukumiaha i mə
fwe ia neiai naɡelo me səvənraha kamhətə rerɨn nəmri Tata səiou sə ramarə
fwe ia neiai. 11 *Iou, Iəməti Iərmama, iakuvehe mə takuvehimɨru nərmama
səməme kamhəruei.b

12 Kɨmiaha hiaməfətərɨɡ irə? Trɨni mɨnuə iərmama riti sipsip me səvənhi
irəha pam hantret, nənə riti ia nirəha rəruei, trəfo pen irə? In trəpwəh
naenti-naen kamhani nurhi ia təkuər, mevən mamətui sə nəha rɨnəruei.
13 Nənə trɨni mɨnuə rətoni, iakamɨni nɨpərhienien tukumiaha i mə rerɨn
raɡien pɨk tɨ sipsip nəhaməpi raka naenti-naen səməmehəpkərueimhə. 14 Ia
noien nəha rəmwhen a mwi Tata səkɨmiaha ia neiai rəpwəh nokeikeiien mə
nəkwərhakwərhame i riti trəruei.”

Iesu rəɡkiari mə tiko nəfe ia piam nəpɨn ro rərəha ia niram
15 *“Trɨni mɨnuə piam ro rərəha ia niram, evən mətoni kɨmirau əpa. Nənə

ikɨni pen nəfe rɨno rərəha. Trɨni mɨnuə rətərɨɡ ik, nəɡkiariien səim tro piam
* 18:1: Luk 22:24 a 18:1: Nəpɨn rɨpɨk Matiu rani nəɡkiariien i mə “Nɨtətə ia neiai.” Nɨpwrai
nəɡkiariien i in i “Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.” * 18:5: Mat 10:40, Luk 10:16, Jon 13:20
* 18:6: Luk 17:1-2 * 18:8: Mat 5:29-30 * 18:10: Hip 1:14 * 18:11: Luk 19:10
b 18:11: Nəkukuə me rɨpɨk kɨmərai pen Niutestamen irə ia nəɡkiariien səvəi nəkur Kris kupwən
kwopi nəɡkiariien ia vas 11 riwən. * 18:15: Lev 19:17, Luk 17:3, Kal 6:1
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rɨrərɨɡ pehe səkɨmiraumin tramasan. 16 *Mətə trɨnimɨnuə rəpwəh nətərɨɡien
ik, iri iərmama kuatia uə kəru mharevən mwi pwəh irau kroureɡi rouətoni
nəɡkiariien me pam nəha ikɨni pen tɨ piam ro nɨpərhienien. 17 *Trɨni mɨnuə
rerɨn rəpwəh nətərɨɡien irəha, ni irapw tɨ nakalasia me səvəi nəfwakiien.
Nənə trɨni mɨnuə rəpwəh mwi nətərɨɡien irəha, tiko irə rəmwhen iərmama
sə rɨreirei Kumwesən uə iərmama sə kamərəku pen takis min.

18 *Iakani nɨpərhienien tukumiaha i nəfe nari tihərihi tərini ia tɨprənə i
tukərihi tərini fwe ia neiai, nənə nəfe nari tihəfi raka ia tɨprənə i tukɨfi raka
fwe ia neiai.

19*Iakani pehemwi nɨpərhienien tukumiaha i trɨnimɨnuə kəru ia kɨmiaha
ia tɨprənə i krouni sɨmwɨn nari riti, rouəres i, Tata səiou ia neiai in tro
nəkwanrau, 20*tɨnərinəməpəku ikɨn iərmamakəruuəkaharharousəsɨmwɨn
ia nəɡhɨk, iakamarə tɨ nirəha ia kwopun nəha.”

Iesu rɨnimə tikaməkeikei menouenou nərəhaien səvəi piam
21Nənə Pita rutə pehe mɨni pen tɨ Iesu i mə, “Iərɨmənu. Trɨni mɨnuə piak

ramo noien ərəhamiou, nəpɨn kevə takenouenou i? Rosi sefen uə?”
22 *Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Iou iapkɨni pehe mhə tukw ik i mə tikenouenou

nərəhaien me səvəi piam m sefen, mətə tikenouenou nərəhaien me səvənhi
nəpɨnme pam.

23 Iakamɨni iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə nɨtətə ia neiai rəmwhen ia iəmə asori
riti sə rokeikei mə nərmama me i kamho tukwini nari min tuhərəku pam
kaon me səvənraha sə in rɨməuvei pen mɨnraha. 24Nəpɨn rəkwein irəha mə
tuhəuvehe, həuvehi riti ia nirəha mhəuvehe. Kaon səvənhi rasori pɨk anan.
25 Ko rɨpkərəku mhə. Ro pen iəmə asori səvənhi rɨni mə tukəmri pen nəmri
narim iəmə imɨnepran səvənhimɨnenɨpwnətɨnmemɨnenarimnarimepam
səvənhi. In truvehi mane ia nirəha, mərəku kaon səvəi iəmə nəha.

26 Ia nəpɨn nəha iəmə nəha sə ramo tukwini nari m iəmə asori rɨnɨmwi
nukurhunmi, mamasək, mɨni pen tɨ iəmə asori səvənhimə, ‘Tikapi tukw iou,
muvei pehe nəpɨn miou, nənə takərəku pehe pam mik.’ 27 Nənə iəmə asori
rerɨn rərkwəpɨr tɨ iəmə i ramo tukwini nari min. Ro pen in renouenou kaon
səvənhi, mɨni mə trəpwəh nərəkuien, məseni in rier mamevən.

28Mətə nəpɨn iəmə nəha rier irapw, rətoni iərmama riti sə ramo tukwini
nari irau min. Kaon riti səvənhi ramarə tukwe in. Rouihi pɨk anan. Nənə
in ruvehi iərmama nəha, məkwtəmhiri nɨpətəkinuan, mɨni mə, ‘Ərəku pehe
pam səim kaon.’

29 Nənə iərmama nəha ramo tukwini nari irau min rɨmwei irapw, ma-
masək,mɨni pen tukwe inmə, ‘Tikapi tukw iou,muvei pehenəpɨnmiou, nənə
takərəku pehe pammik.’

30Mətə iəmə nəha iəmə asori rɨnenouenou kaon səvənhi rəpwəh nokeikei-
ien. In revən muvehi iərmama nəha muvehi puvnimwə ia kalapus mə trarə
meste trərəku pamkaon səvənhi. 31Nəpɨn nərmama nepwɨn səməme kamho
tukwini nari m iəmə asori hətoni noien nəha, həreɡi rərəha anan. Həuvən
mhəni pen tɨ iəmə asori səvənraha narimnari me pam iəmə nəha rɨno.

32Ro iamɨnhi irə iəmə asori rəkwein iərmamanəha ramo tukwini narimin
ruvehe. Rɨni pen tukwe in mə, ‘Ik iəmə ərəha. Iakamo tukwini ərəha nari
miou. Iakɨnenouenou kaon me pam səim, tɨ nəri nə mə ikɨnasək teɡɨn iou.
33 Mətə rəfo ikəpwəh napiien tɨ iərmama nəha sə ramo tukwini nari miou

* 18:16: Dut 19:15, Jon 8:17 * 18:17: 1Kor 5:13 * 18:18: Mat 16:19, Jon 20:23 * 18:19:
Mak 11:24, Jon 15:7 * 18:20: Mat 28:20, Jon 14:23 * 18:22: Luk 17:4
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kɨmiraumin rəmwhen iou iakɨnapi tukw ik?’ 34 *Ro pen iəmə asori niemaha
rəpi. In ruvehipuvnimwə iəmənəha iakalapusmə tukonəmisəienminmeste
trərəku pam kaon səvənhi.

35 *Ia noien nəha rəmwhen amwi Tata səiou ia neiai tro ia kɨmiaha kuatia
kuatia trɨni mɨnuə hiəpwəh nenouenouien nərəhaien səvəi piəvmiaha me ia
rerɨmiaha.”

19
Iesu rɨnimə iərmanmɨne pran trouəpwəh nəpwəhien iraume

1 Iesu rɨni pam nəɡkiariienme nəha, nənəməpwəh tənə Kalili, miermevən
ia tənə Jutia fwe ia nɨkare nui arɨs Jotan pen. 2 Nərmama həpɨk həkurirə i.
Nənə in ro səməme kamhemhə həuvehemhəsanɨn ia kwopun nəha.

3 *Nənə Farisi me həuvehe tukwe in mhəres pen nari riti min mə tuhəreɡi
ro Iesu mə trəfni irə. Irəha həni mə, “Ratukwatukw ia Loa səkɨtaha mə ko
iərman riti rəpwəh səvənhi pran uə rekəm?”

4 *Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Rosi kɨmiaha hiəpkəvsini raka mhə nəɡkiariien i
ia Nəkukuə Ikinan rɨni mə fwe ia nukune narəien ‘Kumwesən rɨno iərmama
kəru riti iərman riti pran,’ 5 *rarə mɨni mwi mə, ‘Ro iamɨnhi irə iərman
traraka ia tata mɨne mama səvənhi, mevən rouarə pəri irau pran səvənhi,
nənə irau trouvehe rouəmwhen ia nɨpwrai iərmama kuatia.’ 6Nəɡkiariien
nəha rɨni mə iərman mɨne pran səvənhi krouəpwəh ihi noien iərmama
kəru i, mətə krouvəuvehe rouəmwhen ia nɨpwrai iərmama kuatia. Tɨ nəri
nə mə Kumwesən rɨrɨpɨn iərman mɨne pran səvənhi iamɨnhi irə, ro pen
rɨpkatukwatukw mhə mə iərman trəpwəh səvənhi pran, mətefi narəien
səvənrau.”

7 *Mɨreɡi Farisi me həni pen tɨ Iesu i mə, “Mə ro iamɨnhi irə rəfo Moses
rɨmənimə iərmansə rokeikeimə trəpwəhpransəvənhi trɨrainɨmwainəkukuə
mpran səvənhi rani mə in rɨnəpwəh in, nənəmərhi pen i ramevən?”

8Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Moses rɨnəseni kɨmiaha mə tihəpwəh
nɨpran me səkɨmiaha tɨ nəri nə mə kəmkapwəmiaha rɨskai, mətə fwe ia
nukune narəien rɨpko mhə iamɨnhi irə. 9 *Iou iakani pehe tukumiaha i
iərmansə rəpwəhpransəvənhimiripran əpə ritimwi ramonoien ərəha. Prən
nəha in ramiri rɨpko mhə pran atukwatukw səvənhi. Mətə mə pran ramo
əpnapen nari irau iərməpə, iərman səvəi prən nəha rukurən nəpwəhien in.”

10 *Nənə nərmama me səvəi Iesu həni pen tukwe in mə, “Trɨni mɨnuə ro
iamɨnhi irə nəpɨn iərman rəpwəh pran səvənhi, ramasan mə iərman rəpwəh
a niriien pran.”

11Mətə Iesu rɨni pen tɨnirəha imə, “Rɨpkomhənərmamamepamhəukurən
nuvehiiennəɡkiariien i səioumharə irə,mətə səməme əpaKumwesənrəsevər
ia suatuk tukunraha irəha nəha tuhəuvehi mharə irə. 12 Nərman nepwɨn
tuhəpwəhniriienpran tɨnəri nəməhənətui pehemwatukwsəvənraha rəpou.
Ro pen rerɨnraha riwən ia pran. Nərman nepwɨn tuhəpwəh niriien pran
tɨ nəri nə mə kərai irəha rəmwhen kamo ia kau kərman. Ro pen rerɨnraha
riwən ia pran. Nənə nərman me nepwɨn mwi tuhəpwəh niriien pran tɨ nəri
nə mə irəha hokeikei nətərɨɡien səvənraha trəmak əpa ia nɨtətə ia neiai.a

* 18:34: Mat 5:25-26 * 18:35: Mat 6:15, Mak 11:25, Efes 4:32, Kol 3:13 * 19:3: Mat 16:1
* 19:4: Jen 1:27, 5:2 * 19:5: Jen 2:24, Efes 5:31 * 19:7: Dut 24:1-4, Mat 5:31 * 19:9: Mat
5:32, 1Kor 7:10-11 * 19:10: 1Kor 7:1-2,7-9 a 19:12: Nəpɨn rɨpɨk Matiu rani nəɡkiariien i mə
“Nɨtətə ia neiai.” Nɨpwrai nəɡkiariien i in i “Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.”
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Iərmama sə rukurənnuvehiien nəɡkiariien i səiou traməkeikeimuvehimarə
irə.”

Pwəh nəkwərhakwərhame həuvehe tɨ Iesu
13 Nəpɨn riti nərmama nepwɨn kamhəuvehi nəkwərhakwərha me

səvənraha mamhəuvehe tɨ Iesu mə trəmri utə rəɡɨn mi ia nirəha məfwaki.
Nərmamame səvənhi hənise irəha.

14 *Mətə Iesu rɨni mə, “Pwəh nɨpwnəti nəkwərhakwərha me həuvehe tukw
iou. Tihəpwəh nɨniseien irəha tɨ nəri nə mə nɨtətə ia neiai səvəi nərmama
səməme həmwhen ia nəkwərhakwərha me i.” 15 Nənə Iesu rəmri utə rəɡɨn
mi ia nirəha, məfwaki tɨ nirəha, nənəməpwəh irəhamamevən.

Iərmama riti nautə səvənhi rasori
16 Ia nəpɨn nəha iərmama riti ruvehe tɨ Iesu, mɨni mə, “Iahatən, nəfe noien

amasan takaməkeikei momə takuvehi nɨmɨruien rerɨn?”
17*Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe inmə, “Rəfo ikaməres iou nari riti ia nɨkaren

səvəi noien amasan? Kumwesən əpa ramasan. Trɨni mɨnuə ikuə tikuvehi
nɨmɨruien, ikesi pen loame səvənhi.”

18 *Mɨreɡi iərmama nəha rɨni pen tukwe inmə, “Nəfe loa me takesi pen?”
Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Tikəpwəh nousi əpuneien iərmama, məpwəh

nakresien pran səvəi iərməpə, məpwəh nakresien, məpwəh neikuəien.
19*Tikaməkeikeimɨsiai səim tatamɨnemama, nənəmokeikei piamrəmwhen
ikokeikei atukw a ik.”

20Mɨreɡi iərmama nəha rɨni pen tɨ Iesu i mə, “Loa me pam i iakamesi pen.
Nəfe mwi nəha ikɨn takaməkeikei mo?”

21 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Trɨni mɨnuə ikuə tikuvehe matuk-
watukw pam, evən, məmri pen nəmri nari ia səim narimnari me. Nəpɨn
kuvehi nənimen, tikuvehi mane, muvei pen m nərmama nautə səvənraha
riwən. Nənə səim nautə trɨpɨk fwe ia neiai. Nəpɨn ikɨno pam, ikuvehe
mukurirə iou.”

22Nəpɨn iərmama nəha rɨreɡi nəɡkiariien nəha, in rəpwəh Iesu, mamevən.
Rerɨn rəpou tɨ nəri nəmə nautə səvənhi rasori.

23 Ro iamɨnhi irə Iesu rɨni pen tɨ səvənhi nərmama me i mə, “Iakamɨni
nɨpərhienien tukumiaha i rɨskai tɨ iərmama nautə səvənhi rasori mə truvn-
imwə ia nɨtətə ia neiai. 24 Takɨni mwi tukumiaha i. Iərmama nautə səvənhi
rasori rəknekɨn tukwe in mə truvnimwə ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu
irə. Rəknekɨnməpi raka nərimɨru nəha kamel rasu pen ia ruei nitel mier.”

25Nəpɨn nərmama me səvənhi həreɡi nəɡkiariien nəha nənimenraha rier.
Həni mə, “Mə rəknekɨn iamɨnhi, nɨsɨmə nəha ko həuvehi nɨmɨruien?”

26 *Mətə Iesu rətə irəha mɨni mə, “Nəri nəha rəknekɨn iərmama ko rɨpko
mhə, mətə Kumwesən rukurən noien. Narimnari me pam rɨməru tɨ
Kumwesən.”

27 Mɨreɡi Pita rɨni pen tukwe in mə, “Ətə ro. Kɨmaha iahənəpwəh pam
narimnari me səkɨmaha mamhəkurirə ik. Ro iamɨnhi irə kɨmaha tahəuvehi
nəfe?”

28 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iakamɨni nɨpərhienien tukumi-
aha i ia nɨtətə vi sə truvehe narimnari me pam tuhəuvehe mhərməvi. Ia
nəpɨn nəha iou, Iəməti Iərmama, takəkure ia jea asori səiou mərɨmənu.
Kɨmiaha i səməme hiaməkurirə iou ipwet mɨne tihəkure mwi ia jea me
* 19:14: Mat 18:2-3 * 19:17: Lev 18:5, Luk 10:28 * 19:18: Eks 20:12-16, Dut 5:16-20 * 19:19:
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42:2 * 19:28: Mat 25:31, Luk 22:30, Rev 3:21
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twelef mhərɨmənu ia kwənəkwus me twelef səvəi nəkur Isrel. 29 *Nənə
nərmamame pam səməme hənəpwəh narimnari me səvənraha tɨ nəri nəmə
irəha nərmama me səiou tuhəuvehi tain. Trɨni mɨnuə iərmama riti rəpwəh
nimwə me, uə piəvni me, uə kɨtiriməni me, uə tata mɨne mama səvənhi, uə
nəkwərhakwərha me səvənhi, uə tɨprənə səvənhi, in truvehi tain rasori mwi
rəmwhen hantret, nənə muvehi mwi nɨmɨruien rerɨn. 30 *Mətə nərmama
həpɨk kamhəkupwən tuhəuvehe mhəkurirə. Nənə səməme kamhəkurirə
tuhəuvehemhəkupwən.”

20
Iesu rusipekɨn ia nərmama səməme kamhowok ia nəmhien

1 *“Iakamɨni iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə suatuk sə Kumwesən ia neiai
ramərɨmənu ia nɨtətə səvənhi rəmwhen iəmə asori riti nəmhien səvənhi ra-
sori. Nəpɨn riti rier ia nəpnəpɨn anan mə trɨpeki nərmama nepwɨn tuhəmhu
səvənhi. 2Rɨni mə irəha kuatia kuatia tuhəmhu nəpɨn pekɨn nənəmhəuvehi
silin kuatia kɨno ia silva.a Nənə nəpɨn irəha həseni raka, in rərhi pen irəha
həuvən fwe səvənhi nəmhien.

3 Nənə ia naen klok ia nəpnəpɨn, iəmə asori rier mwi, mətoni nərmama
nepwɨn kamhərer ia kwopun kamo maket ikɨn, mhəpko mhə nari riti. 4 In
rɨni pen tɨ nirəha i mə, ‘Kɨmiaha mwi hiəuvən mhəmhu fwe nəmhien səiou,
nənə nəfe nərəkuien atukwatukw səkɨmiaha takuvei pehe m kɨmiaha.’ 5 Ro
pen irəha həuvən. Ia twelef klok, nənə ia tri klok ia nəruarəv, iəmə asori nəha
rɨrərɨɡmo mwi nəɡhi nari riti a. 6Nənə ia faef klok ia nəruarəv in rier mwi,
mətoni nərmama nepwɨn kamhərer ihi ia kwopun nəha. Nənə rɨni pen tɨ
nirəha imə, ‘Rəfo kɨmiahahiamərer ia kwopun inəpɨnpekɨnhiəpkomhənari
riti?’

7Mɨreɡi həni pen tukwe in mə, ‘Iərmama riwən rəkwein kɨmaha ipwet mə
tahowok səvənhi.’
Mɨreɡi iəmə asori rɨni pen tɨ nirəha i mə, ‘Kɨmiaha mwi hiəuvən mhəmhu

fwe ia nəmhien səiou.’
8*Nənə ia nəruarəv iəmə asori səvəi nəmhien rɨni pen tɨ iərmama səvənhi sə

trərəku nərmamamə, ‘Əkwein nərmamame nəha kamhəmhu səiou həuvehe
nənə ikuvei pen nərəkuien səvənraha. Tikukupwən ia səməme haməkurirə
mhəuvehemenmo sampam ia səməme haməkupwənmhəuvehe.’

9Nənə nəpɨn nərmama səməme iəmə asori rərhi pen irəha ia faef klok ia
nəruarəvhəuvehe, irəhakuatia kuatiahəuvehi silin riti kɨno ia silva. 10Nəpɨn
nərmama səməme iəmə asori rərhi pen irəha ia nəpnəpɨn anan həuvehe,
rerɨnraha rɨrhi mə tuhəuvehi rasori mwi, mətə irəha kuatia kuatia həuvehi
mwi silin riti kɨno ia silva. 11 Irəha həuvehi, rerɨnraha rɨpkaɡien mhə. Həni
pen tɨ iəmə asori i 12 mə, ‘Səməme i həuvehe kurirə həmhu aoa kuatia a,
mətə kɨmaha iahəmhunəpɨn pekɨn ia nukwəsikər asori. Rəfo ikərəku kɨmaha
rəmnəmwhen a?’

13 Mətə iəmə asori rɨni pen tɨ nirəha riti mə, ‘Iapko mhə nari riti rərəha
ia niram. Ikɨnəseni raka mə tikəmhu nəpɨn pekɨn nənə muvehi silin kuatia
kɨno ia silva. 14 Tikuvehi nərəkuien səim muvehi mamevən. Iərmama i
ruvehe kurirə rerɨk raɡien tɨ nuvei penien nərəkuien səvənhi rəmwhen a
mwi iakuvei pehe mik. 15 Ikukurən mə ko iako nəfe iakokeikei mə tako

* 19:29: Hip 10:34 * 19:30: Mat 20:16, Luk 13:30 * 20:1: Mat 21:33 a 20:2: Nəɡhi
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ia mane səiou? Rəfo rerɨm ramrhi ərəha iou tɨ namasanien nəha iako
mɨnraha?’ ”

16 *Nənə Iesu rɨni mə, “Ro iamɨnhi irə nərmama səməme həuvehe
kupwən tuhəuvehe mhəkurirə, nənə səməme həuvehe kurirə tuhəuvehe
mhəkupwən.”

Iesu rɨni irapwmwimə tremhə
17 Nəpɨn Iesu rautə mamevən fwe ia Jerusalem, riri raka əpa nərmama

səvənhi twelef. Ia suatuk rɨni pen tɨ nirəha i mə, 18 *“Həreɡi ro. Kɨtaha
saməutə mamhəuvən fwe ia Jerusalem. Ia kwopun nəha tukuvei pen iou,
Iəməti Iərmama, ia rəɡi pris asorimemɨnenahatənmesəvəi Loa. Irəha tuhəni
mə takaməkeikei memhə. 19 Tuhəuvei pen iou ia rəɡi nərmama rɨpko mhə
irəha nəkur Isrel. Nənə irəha tuharɨs əkenhɨn ia nirak, mhərisi iou, mhərui
tərini pen iou ia nei kamarkuaui. Takemhə, nənəKumwesən tro iakətui mwi
ia nəpɨn səro kahar irə.”

Jemesmɨne Jon krouəres pen nari riti m Iesu
20 Ia nəpɨnnəhapran səvəi Sepeti riri tɨnimi kəru,muvehe tɨ Iesu,mɨnɨmwi

nukurhunmi ia nənimen, maməres pen nari riti min.
21 *Nənə Iesu rɨni pen tɨ prən i mə, “Ikokeikei nəfe?”
Mɨreɡi rɨni pen tukwe inmə, “Nimə iəkunouihimi kəru səiou trouəkure riti

ia nɨkaremmwatuk riti ia nɨkaremmour nəpɨn tikərɨmənu ia nɨtətə səim.”
22*Mɨreɡi Iesu rɨnimə, “Kɨmirau iroureirei nəfe nari irouəres i. Ko kɨmirau

irouənɨmwi kap i iou takənɨmwi?”
Mɨreɡi irau krouni mə, “Kɨmrau iarouəmwhen.”
23 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirau i mə, “Nɨpərhienien kɨmirau tirouənɨmwi

kap i səiou,mətə iou ko iakəpwəhnəseniien kɨmirau irouəkure riti ia nɨkarek
mwatuk riti ia nɨkarek mour. Mətə kwopun nəha səvəi iərmama mi nəha
səiou Tata rɨmərfi raka iraumə trəkure fwe ikɨn.”

24 Nəpɨn ten mwi nərmama me səvəi Iesu həreɡi nəresien nəha səvəi
Jemes mɨne Jon, niemaha rəpi irəha. 25 *Mətə Iesu rəkwein irəha həuvehe
tukwe. Rɨni mə, “Kɨmiaha hiəuvəukurən raka noien səvəi nərmama rɨpko
mhə irəha nəkur Isrel. Nəmə asori me səvənraha sə kamhərɨmənu ia nirəha,
kamhəfiəutə ia irəha, mamho nərmama kamho nəkwanraha. 26 *Mətə
kɨmiaha tihəpwəh noien iamɨnhi irə ia kɨmiahame. Trɨnimɨnuə kɨmiaha riti
rokeikeimə truvehemasori ia kɨmiaha, in traməkeikeimuvehemo iərmama
sə ramo tukwini nari m kɨmiaha. 27 Trɨni mɨnuə kɨmiaha riti rokeikei mə
trasori makupwən ia kɨmiaha, in traməkeikei muvehemo iərmama sə ramo
auər a wok səkɨmiaha pam. 28 *Kɨmiaha tiho rəmwhen a ia nirak. Iou,
Iəməti Iərmama, iapkuvehemhəmə nərmama tuho tukwini nari miou, mətə
iakuvehemə tako tukwini nari mɨnraha, muvei pen nɨmɨruien səiou trərəku
suatuk tɨ nɨfi rakaien nari ia nərmama həpɨk.”

Iesu romasan nəmri iərmama kəru
29 Nəpɨn Iesu mɨne nərmama me səvənhi həier ia Jeriko, mamhəuvən,

nərmama həpɨk kamhəkurirə ia Iesu. 30 *Ia kwopun nəha iərmama kəru
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krouəkure ia nɨkare suatuk. Nənimenrau rɨfwə. Nəpɨn kroureɡi mə Iesu rau-
vehemə trukurau, krouəkwein əpwəmwɨs, rounimə, “Iərɨmənu, kwənəkwus
səvəi Kiɡ Tevɨt! Api tukumrau!”

31 Mɨreɡi nərmama həɡkiari skai mɨnrau mə, “Rouafafa.” Mətə irau
krourɨpɨn rouəkwein əpwəmwɨsmwi, rounimə, “Iərɨmənu, kwənəkwus səvəi
Kiɡ Tevɨt! Api tukumrau!”

32Nənə Iesu rərer, məkwein irau krouvehe, rɨni mə, “Irouokeikei mə tako
nəfe m kɨmirau?”

33Mɨreɡi krouni pen tukwe inmə, “Iərɨmənu. Iarouokeikei mə nəmrɨmrau
trouətui pwəh iarouətə nari.” 34 Iesu rerɨn rərkwəpɨr tɨ nirau. Rɨrapi
nənimenrau. Nənə təkwtəkwuni nəha nənimenrau ramasan. Krouətə nari.
Nənə Iesu ramesi suatukmamevən, irau krouəkurirə i.

21
Nəkur Jerusalem kamhəɡnəɡɨni Iesu

1 Irəha həuvən ipaka tɨ Jerusalem, mhəier pen ia Təkuər Olif ia kwopun
nəha ipaka tɨ rukwənu Petfas, nənə Iesu rərhi pen iərmama kəru səvənhi,
2mɨni pen tɨ nirau i mə, “Kɨmirau tirouevən fwe ia rukwənu nəha samarəti
pen i. Nəpɨn tirouapirapw fwe ikɨn, tirouətə toɡki riti kɨnəkwi tərini irau tɨni.
Tiroufi raka nari ia nirau, rouəsɨɡi irau, rouvehe tukw iou. 3 *Trɨni mɨnuə
iərmamariti rəreskɨmiraumə iroufirakanari irə tɨnəfe, tirounimə ‘Iərɨmənu
səkɨtaha raməres toɡkimi i,mətə trɨpkəpwəmwɨsmhə trərhi pehemwi irau.’ ”

4Nəri nəha rier pehe iamɨnhi irəmənəɡkiariien səvəi Profet Aesea truvehe
mukuə. In rɨməni mə,
5 *“Kɨmiaha tihəni pen tɨ nəkur Saeonmə,

‘Hətə ro kiɡ səkɨmiaha rauvehe tukumiaha,
mɨpkəfiəutəmhə in, raməkure ia toɡki,

toɡki i in kwəti toɡki a.’ ”
6 Iərmama mi nəha səvəi Iesu krouevən, rauo nəfe in rɨməni pen tɨ ni-

rau i. 7 Krouəsɨɡi toɡki nəha irau tɨni, rouəsɨɡi rouvehe, rouəpənə pen
karkahu əpwəmwɨs mi səvənrau ia təkutai toɡki mi nəha, nənə Iesu rəkure
irə. 8 *Nərmama həpɨk həpənə pen karkahu əpwəmwɨs me səvənraha ia
suatuk. Nərmama nepwɨn mwi hərai nɨmwai nei me, mhəpənə pen ia
suatuk. 9 Nərmama səməme kamhəkupwən mɨne səməme kamhəkurirə ia
Iesu kamhəkwein əpwəmwɨs, mamhəni mə,
“Səɡnəɡɨni iəmə i ruku pen ia kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt!

Səkwein amasan irə rauvehe ia nəɡhi Iərɨmənu səkɨtaha!
Kəɡnəɡɨni Kumwesən fwe irənhə anan!”

10Nəpɨn Iesu ruvnimwə ia Jerusalem, nərmamapam ia taonnəhakamhəni
nəɡkiariienme rɨpɨk, mamhəres mə, “Nəfe nəha iərmama?”

11 *Mɨreɡi nərmama səməme kamhəkurirə in həni mə, “In i profet nəha
nəɡhɨn nə Iesu. Ruku pen fwe Nasaret ia tənə Kalili.”

Iesu rəkoui irapw nərmama ia nimwə səvəi Kumwesən
12 Nənə Iesu revən ia nimwə səvəi Kumwesən, mɨnaməkoui irapw

nərmama səməme kamhəmri pen nəmri nari ia narimnarimemɨne səməme
kamhəuvehi nəmri narimnari me. Rəvsini tepol me səvəi nərmama
kamhəvriwei mane me. Rəvsini jea me səvəi nərmama səməme kauvehi

* 21:3: Mat 26:18 * 21:5: Sek 9:9 * 21:8: 2Kinɡ 9:13 * 21:11: Mat 21:46
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nəmri menu me tɨ nirəha. 13 *In rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmərai pen ia
Nəkukuə Ikinan mə, ‘Tukani nimwə səiou mə nimwəfwaki,’ mətə kɨmiaha
hiəno ruvəuvehe kwopun sə rakres me kamhərkwafə ikɨn.”

14 Ia nəpɨn nəha nərmama səməme nənimenraha rɨfwə mɨne səməme
nɨsunraha rərfe həuvehe tɨ Iesu ia nimwə səvəi Kumwesən, nənə in ro
irəha həuvehe mhəsanɨn. 15 Mətə pris asori me mɨne nahatən me səvəi
Loa rerɨnraha rɨpkaɡien mhə ia narimnari amasan me sə in ramo. Irəha
həreɡimwimənəkwərhakwərhame ianimwə səvəi Kumwesənkamhəkwein
əpwəmwɨs mə, “Səɡnəɡɨni iəmə i ruku pen ia kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt!”
Irəha hətoni niemaha rəpi irəha.

16Nənə həni pen tɨ Iesu i mə, “Ikreɡi nəɡkiariien nəha kamhəni?”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Ouəh, iakamreɡi. Rosi hiəpkəvsini

raka mhə nəɡkiariien i ia Nəkukuə Ikinan rɨni mə, ‘Ikɨnəpnəpenə raka ia
tərhui nəkwərhakwərha me mɨne tərhui nəkwərhakwərha əmtəmetəmemə
tuhəɡnəɡɨni ik?’ ” 17Nənə Iesu rəpwəh irəha, mier ia Jerusalem, mevən fwe
Petani, mapri ikɨn.

Iesu rəkwein ərəha ia niemɨs riti
18Kɨni rakwakwi irə, ia nəpnəpɨn Iesu rɨrərɨɡmamevənmwi fwe Jerusalem

mɨreɡi nukumhə rɨnahi. 19 *Nənə in rəti pen mətoni niemɨs riti ramərer ia
nɨkare suatuk. Revən ipaka tukwe mətə nɨmwan me a. Nukwan riwən. Ro
pen in rəɡkiari ia nei nə mɨni mə, “Tikəpwəh mwi nukuəien ia nəpɨn riti.”
Nənə təkwtəkwuni a niemɨs nə ruvehemaukei.

20Nəpɨnnərmamame səvənhi hətoni, hərkərinari,mhənimə, “Niemɨs nəha
rəfɨmhiə akwauakw iamɨnhi irə?”

21 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iakani nɨpərhienien tukumi-
aha i trɨni mɨnuə kɨmiaha hiahatətə pərhien ia Kumwesən, mhəpwəh
nəmkiəmkiien, hiəukurənnoien rəmwhen iakɨno ia niemɨs i. Mətə rɨpkomhə
in əpa i. Trɨnimɨnuə kɨmiahahiəni pen tɨ təkuər imə, ‘Təkuər i, tikomiermivə
pen fwe ia təsi,’ nənə təkuər nəha tro nəkwamiaha. 22 *Trɨni mɨnuə kɨmiaha
hiahatətə pərhien ia Kumwesən, nəfe nəɡhɨn tihəfwaki mhəres i, tihəuvehi.”

Iesu ramo narimnari me nəha ia nəkwai sin
23 *Iesu revən ia nimwə səvəi Kumwesən, mamahatən nərmamame. Nənə

pris asori me mɨne nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həuvehe tukwe, mhəni
mə, “Ikamo narimnari me i ia nəkwai sin, uə sin rəseni ik mə tiko narimnari
me i?”

24Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iou mwi takəres kɨmiaha nəresien
riti. Trɨni mɨnuə hiəni atukwatukw tukw iou i, takɨni pehe tukumiaha i mə
iakamo narimnari me i ia nəkwai sin. 25Fwe kupwən, sin rərhi pehe Jonmə
tro paptaes ia nərmama, Kumwesən uə iərmama riti?”
Nənə irəha həɡkiari pəri, mamhəni mə, “Tsəfni irə i? Tuko səni mə

Kumwesən rərhi pehe Jon mə tro paptaes ia nərmama, Iesu trɨni pehe tuku-
taha i mə, ‘Ro iamɨnhi irə rəfo hiəpwəh nɨniien nɨpərhienien ia nəɡkiariien
səvəi Jon?’ 26 *Mətə ko səni mə iərmama riti rərhi pehe Jon uə?” Mətə irəha
həhekɨr nɨniien iamɨnhi, tɨ nəri nəmə nərmamame həni nɨpərhienien ia Jon
mə in profet pərhien riti.

27Ro pen həni pen tɨ Iesu i mə, “Kɨmaha iahəreirei.”

* 21:13: Aes 56:7, Jer 7:11 * 21:19: Luk 13:6 * 21:21: Mat 17:20, Luk 17:6, 1Kor 13:2, Jon 14:12
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Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iou mwi ko iakəpwəh nɨniien tukumi-
aha i mə iakamo narimnari me i ia nəkwai sin.”

Iesu rusipekɨn ia iərmama riti tɨni kəru
28 *Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha hiaməfətərɨɡ irə? Iərmama

riti tɨni kəru. Nəpɨn riti revənmɨni pen tɨ nəmritaik səvənhimə, ‘Nərɨk. Ipwet
tikevənməmhu ia nəmhien səkrau.’

29Mɨreɡi rɨni mə, ‘Iakəpwəh.’ Mətə kurirə irə rərari ia nətərɨɡien səvənhi,
mevən.

30Nənə tata səvənhi revən tɨ piəvni mɨni pen nəɡkiariien kuatia.
Mɨreɡi rɨni mə, ‘Ramasan tata, pwəh iakevən.’ Mətə in rəpwəh nevənien.
31 Sə pəku ia nirau ro nəkwai tata səvənhi?”
Mɨreɡi irəha həni mə, “Nəmritaik.”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iakamɨni nɨpərhienien tukumiaha

i nərmama səməme kamərəku pen takis mɨnraha mɨne nɨpran me səvəi
suatuk kamhəkupwən ia kɨmiaha, mamhəuvnimwə ia nɨtətə sə Kumwesən
ramərɨmənu irə. 32 *Iakɨni iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Jon Paptaes rɨməuvehe
tukumiaha mahatən suatuk atukwatukw sə tihesi pen, nənə kɨmiaha
hiəpwəh nɨniien nɨpərhienien irə. Mətə nərmama səməme kamərəku pen
takis mɨnraha mɨne nɨpran me səvəi suatuk həməni nɨpərhienien irə. Kurirə
irə hiətoni, mətə hiəpwəh nɨrərɨɡien ia noien ərəha səkɨmiaha, mamhəni ihi
neikuəien irə.”

Iesu rusipekɨn ia nɨmei krep səvəi iəmə asori
33 *“Kɨmiaha tihətərɨɡ iou pwəh iakɨni irapw nusipekɨnien riti mwi. Iəmə

asori riti rəpwei nəkwus nəha krep ia nəmhien səvənhi, mukurei pen nəpai
rukurau kurau irə, muəsi kəpwier mo nəkwan sə tukeivə testesi tɨpwei krep
ikɨn tɨ nuvehiien nɨsen, mo mwi nəpai rəpwəmwɨs mutə tukətui tɨ krep ikɨn.
Nəpɨn ro sampam irə, rəseni nərmamanepwɨnhəuvehemhətui tɨnɨmei krep
səvənhi. Irəha tuhəmhu ikɨn, mhesi kwənkwai krep, mhəuai, mhəuvei pen
nɨpərɨn m iəmə asori. Iəmə asori rəmri pen nɨmei krep səvənhi ia rəɡɨnraha,
mier, mevən ia tənə əpə iti. 34Nəpɨn kwənkwai krep rɨmruə, iəmə asori rərhi
pen nərmama me nepwɨn səməme kamho tukwini nari min həuvən mhətə
nəmə hamətui tɨ nɨmei krep səvənhi. In rokeikei mə tuhəuvei pen kwənkwai
krepme nepwɨnmɨnraha.

35 *Mətə nəmə kamhətui tɨ krep həkwtəmhiri iotukwininari me səvənhi,
mhəuəsi riti, mhousi əpune riti, nənə mhəkwi riti ia kəruəterei. 36 Iəmə
asori rərari, mərhi pen mwi nərmama nepwɨn mwi kamho tukwini nari
min həuvən. Nənə nəmə kamhətui tɨ krep ho mwi nari kuatia ia nirəha.
37 Sampam iəmə asori rərhi pen tɨni, mɨni mə, ‘Irəha tuhəsiai nərɨk.’

38 *Mətə nəpɨn nəmə kamhətui tɨ krep hətoni tɨni iəmə asori, həni pen tɨ
nirəha me i mə, ‘Kwa tɨni iəmə asori nəha. Nəpɨn tata səvənhi tremhə, nɨmei
krep i ruvehe mo səvənhi. Həuvehe, pwəh sousi əpune nənə nɨmei krep
səvənhi truvehe mo səkɨtaha i.’ 39 *Nənə irəha həkwtəmhiri, mhousi əpune,
mhərarki irapw ia taniruə. 40Ro iamɨnhi irənəpɨn iəməasori səvəi nɨmeikrep
truvehe, tro nəfe ia nəmə hamətui tɨ nɨmei krep səvənhi?”

41Mɨreɡi nəmə asori me həni pen tɨ Iesu i mə, “In trousi əpune nəmə ərəha
me nəha ia noien riti rərəha anan, məseni nərməpə me həuvehe mhətui
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tɨ nɨmei krep səvənhi. Irəha tuhesi kwənkwai krep ia nəpɨn atukwatukw
səvənhi, mhəuai, mhəuvei pen nɨpərɨnmin.”

42 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Rosi kɨmiaha hiəpkəvsini raka mhə
nəɡkiariien i ia Nəkukuə Ikinan rɨni mə,
‘Kəruəterei nəha nəmə kamhəuvrhəkɨn nimwə hənuə rərəha, mhəpwəh,

təkwtəkwuni nəha ruvəuvehe mɨno kəruəterei sə rəpi raka pam
kəruəterei me,

məkwtəmhiri əknekɨn pam nimwə.
Iərɨmənu səkɨtaha rɨno nəri i,

sətoni nəmrɨtaha rier tukwe’?
43 Ro pen iakani pehe tukumiaha i mə nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu

irə raməmak ia rəɡɨmiaha, tukamevən kuvehi raka tukumiaha kuvei pen
m nərmama nepwɨn səməme tuhəukuə kwənkwan me. 44 *Iərmama sə
trɨmweipen iakəruəterei nəha, nɨkəkrinme trərkwəpɨrərkwəpɨr. Trɨnimɨnuə
kəruəterei nəharɨmweipen ia iərmamariti, iərmamanəha trɨpwarɨspwarɨs.”

45 Nəpɨn pris asori me mɨne Farisi me həreɡi nusipekɨnien me nəha Iesu
rani, həukurən mə raməɡkiari ia nirəha. 46 *Hokeikei mə tuhəkwtəmhiri in,
mətəhənhekɨr nərmamame tɨnəri nəmə irəha kamhənimə in profet pərhien
riti.

22
Iesu rusipekɨn ia nəveɡɨnien asori

1 Nənə Iesu rəɡkiari mwi mɨnraha, musipekɨn mɨni mə, 2 “Suatuk sə
Kumwesən ia neiai ramərɨmənu ia nɨtətə səvənhi rəmwhen ia kiɡ riti sə ro
nəveɡɨnien asori səvəi tɨni tɨ nəri nə mə tɨni rɨpkiri a pran səvənhi.a 3 Rərhi
pennərmamasəməmekamhotukwininariminhəuvənmhəkweinnərmama
səməme in ruvəni pen raka tɨ nirəha i mə tuhəuvehe, mətə irəha həpwəh
nokeikeiienmə tuhəuvehe.

4 *Ro pen kiɡ rərari mərhi pen nərmama nepwɨn mwi səməme kamho
tukwini nari min, rɨni pen tɨ nirəha i mə, ‘Kɨmiaha tihəuvən mhəni pen
tɨ nərmama səməme iakuvəni raka tɨ nirəha i mə tuhəuvehe mə hətə ro
iakɨnəpnəpenə raka səiou nəveɡɨnien. Iakɨnousi əpune raka kau me səiou
mɨne kwəti kau me səiou həsisi amasan. Narimnari me pam i iakameitenhi
a kɨmiaha. Tihəuvehe tɨ nəveɡɨnien asori səiou sə iakamo səvəi nərɨk tɨ nəri
nəmə rɨpkiri a pran səvənhi.’

5Mətə irəha ho nəri auər a ia nəɡkiariien səvəi kiɡ, mamhəuvən. Riti revən
tɨ səvənhi nəmhien. Riti revən tɨ səvənhi stoa. 6 *Nərmama me nəha nepwɨn
həkwtəmhiri nərmama səməme kamho tukwini nari m kiɡ, mho naurɨsien
mɨnraha,mhousi əpune irəha. 7 Ia nəpɨnnəha kiɡniemaha rəpi. Ro pen rərhi
pen naruaɡənme səvənhi, həuvənmhousi əpune nərmamamenəha səməme
hənousi əpune səvənhi me nərmama, nənəmhəuvani taon səvənraha.

8Kurirə irə kiɡ rɨni pen tɨ nərmama səməme kamho tukwini nari min mə,
‘Nəveɡɨnien asori səiou sə iakamo tɨ nərɨk sə rɨpkiri a pran i iakɨnəpnəpenə
pam tukwe, mətə səməme iakuvəni raka tɨ nirəha i mə tuhəuvehe həpwəh
nəmwhenien. 9Ro iamɨnhi irə, kɨmiaha tihəuvən fwesuatukme,mhənipen tɨ
nərmamame pam səməme hiətoni irəha mə tuhəuvehe ia nəveɡɨnien səiou.’
* 21:42: Wok Me 4:11, Rom 9:33, 1Tes 2:6-8 * 21:44: Dan 2:44-45 * 21:46: Mat 21:26
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10 Nənə nərmama me nəha kamho tukwini nari m kiɡ həier, mhəuvən ia
suatuk me, mhəkwein nərmama me pam səməme hətoni irəha, nəkur ərəha
mɨne nəkur amasan, həuvehi irəha mhəuvən tɨ nəveɡɨnien asori səvəi kiɡ.
Nənə nimwə sə kaməni nari ikɨn rukuər ia nərmama.

11Mətə nəpɨn kiɡ ruvnimwə pehe mə trətoni nərmama me nəha səməme
həuvehe, rətə iərmama riti raməni narimɨpkarkahumhə tɨnari atukwatukw
sə kamarkahu i ia nəveɡɨnien sə ro iamɨnhi. 12Nənə kiɡ rɨni pen tukwe inmə,
‘Iou riti! Ikəfuvnimwə pehe irə məpwəh narkahuien tɨnari atukwatukw sə
kamarkahu i ia nəveɡɨnien iamɨnhi?’ Nənə iərmama nəha rɨreirei mə trɨni
nəfe.

13 *Nənə kiɡ rɨni pen tɨ nərmama me nəha kamho tukwini nari min mə,
‘Hərihi rəɡɨn mi mɨne nɨsun mi, mhərarki irapw iruə ia nəpitəvien. Kwopun
nəha nərmama tuhasək ikɨn, mhahi tərini revɨnraha.’ ”

14 Nənə Iesu rarə mɨni mwi mə, “Kaməkwein nərmama həpɨk mə
tuhəuvehe, mətə houihi a Kumwesən ruvərfi raka irəhamə səvənhi me.”

Ratukwatukwmə tukərəku pen takismKiɡ Sisa uə rekəm?
15 *Ia nəpɨn nəha Farisi me həuvən, mhəɡkiari pəri, mamhəres mə tuhəfo

mho Iesu rəfwəkour ia nəɡkiariien səvənhi. 16Nəpɨn həɡkiari pam, hərhi pen
nərmama nepwɨn səvənraha tɨ Iesu həuvən irəha nərmama nepwɨn səvəi Kiɡ
Herot, nənə mhəni mə, “Iahatən. Kɨmaha iahəukurən mə ik iəmə sə ikani
nɨpərhienien. Ikamahatən atukwatukw suatuk sə Kumwesən rokeikei mə
nərmama tuhesi pen. Ikəpwəh nehekɨrien nərmama, mətə nəmə asori uə
nəmə auər a ikahatən rəmnəmwhen a tɨ nirəha. 17 Ro iamɨnhi irə tiko mɨni
pehero tukumaha inətərɨɡien səim. RatukwatukwiaLoasəkɨtahamə tsərəku
pen nəmri takis m Kiɡ Sisa uə rekəm?”

18Mətə Iesu ruvəukurənrakanətərɨɡien ərəha səvənraha, rɨnimə, “Kɨmiaha
kəuətkəsuə me. Rəfo hiameipweipwi iou iamɨnhi irə? 19 Həuvehi silin riti
mhəuvehi mhəuvehe, pwəh iakətə ro.” Nənə irəha həuvei pen silin riti min.
20Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nənɨmwi iərmama sin i ia silin? Nənə
nəɡhi sin i?”

21 *Mɨreɡi həni mə, “Nənɨmwi Kiɡ Sisa mɨne nəɡhi Kiɡ Sisa.”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Ro iamɨnhi irə narimnari me səvəi Kiɡ

Sisa hiəuvei pen m Kiɡ Sisa. Narimnari me səvəi Kumwesən hiəuvei pen m
Kumwesən.”

22Nəpɨn irəha həreɡi nəɡkiariien səvənhi, nənimenraha rier. Nənə həpwəh
Iesumamhəuvən.

Iərɨmənu in Kumwesən səvəi nərmama səməme kamhəmɨru
23 *Ia nəpɨn nəha mwi Satusi me nepwɨn həuvehe tɨ Iesu. (Satusi me irəha

kamhəni mə iərmama sə ruvamhə ko rɨpkətui mhə mwi.) Irəha həuvehe
mhəres Iesu nəresien riti, 24 mhəni mə, “Iahatən, Moses rɨməni mə, ‘Trɨni
mɨnuə iərman riti remhə, məpwəh səvənhi pran, mətə tɨnɨnrau riwən, piəvi
iərman nəha traməkeikei miri pran nəha rouərəhi nəkwərhakwərha me,
rouəsihaɡɨn piəvi iəmə nəha.’ 25 Mətə nərman me nepwɨn səkɨtaha, irəha
pam sefen. Irəha piəvnraha me. Sə rasori riri pran riti, rouəpwəh nərəhiien
iəkunouihi riti, remhə, məpwəh səvənhi pran. Nənə piəvi iərman nəha riri.
26 Piəvni sə resi pen in mwi ro iamɨnhi irə. Nənə piəvni sə ro kahar in mwi
ro iamɨnhi irə mamevən meste sampam. 27Nərman me nəha sefen hemhə
pam. Nənə prən nəha remhə mwi. 28 Ni pehe ro tukumaha i. Ia nəpɨn
* 22:13: Mat 8:12, 25:30, Luk 13:28 * 22:15: Mak 3:6 * 22:21: Rom 13:7 * 22:23: WokMe
23:8



Matiu 22:29 54 Matiu 22:46

nəha Kumwesən tro nərmama hətui mwi ia nemhəien, prən nəha səvəi sin
ia nərmanme nəha sefen, tɨ nəri nəmə irəha pam həməiri in?”

29Mətə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha hiəreirei nɨpwrai nəɡkiariien
me ia Nəkukuə Ikinan, mhəreirei mwi nɨskaiien səvəi Kumwesən. Ro
iamɨnhi irə mɨne nahatənien səkɨmiaha rɨpkatukwatukw mhə. 30 Nəpɨn
nərmama tuhətui mwi ia nemhəien, nərman tuhəpwəh niriien nɨpran,
nɨpran tuhəpwəh nesi penien nərman. Mətə irəha tuhəmwhen ia naɡelo
me ia neiai. 31 Nənə nəɡkiariien səvəi nəɡkiariien i hiaməni mə iərmama
ko rɨpkətui mhə mwi ia nemhəien. Rosi kɨmiaha hiəpkəvsini raka mhə
nəɡkiariien i Kumwesən rɨməni pehe tukumiaha i uə? Rɨməni mə, 32 *‘Iou
Kumwesən səvəi Epraham mɨne Kumwesən səvəi Aesak mɨne Kumwesən
səvəi Jekop.’ In rɨpkomhəKumwesən səvəi nərmamame səməmehəuvamhə,
mətə in Kumwesən səvəi nərmamame səməme kamhəmɨru.”

33Nəpɨn nərmama me həreɡi nəɡkiariien nəha Iesu ramahatən nərmama
me irə, nənimenraha rier.

Nəfe loa in rasori ia loame nepwɨn?
34 Mətə nəpɨn Farisi me həreɡi mə Iesu rəsisəɡ tərhui Satusi me ia

nəɡkiariien səvənhi, irəha housəsɨmwɨn irəha me. 35 Irəha riti in iahatən
səvəi Loa rəres pen nari riti min mə trɨreɡi ro Iesu mə trəfni irə. In rɨni mə,
36 “Iahatən. Nəfe loa ia Loa səvəi Moses in rasori?”

37 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “ ‘Tikaməkeikei mokeikei Iərɨmənu
Kumwesən səim ia rerɨm me pam, mokeikei in ia nɨmɨruien me pam səim,
mokeikei in ia nətərɨɡien me pam səim.’ 38 Loa nəha in rasori makupwən ia
loame. 39*Nənə loa səro kəru irə rakurirəpen loanəha rəmwhen irə. Rɨnimə,
‘Tikaməkeikeimokeikeipiamrəmwhen ikokeikei atukwa ik.’ 40*Nəɡkiariien
me pam kɨmərai pen ia Loa səvəi Moses mɨne nəkukuə me səvəi profet
kupwənme həɡher pen ia loami nəha.”

Kristo in tɨni sin?
41 Farisi me housəsɨmwɨn irəha me, nənə Iesu rəres pen irəha i 42 *mə,

“Kɨmiaha hiaməfətərɨɡ irəmə Kristo in tɨni sin?”
Mɨreɡi irəha həni pen tukwe inmə, “In tɨni Kiɡ Tevɨt tɨ nəri nəmə truku pen

ia kwənəkwus səvənhi.”
43 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Mətə rəfo nəha Kiɡ Tevɨt rɨnəkwein

Kristo mə Iərɨmənu səvənhi? Ia nəpɨn nəha Nənɨmwɨn Ikinan rɨnarə irə Kiɡ
Tevɨt rɨməni mə,
44 ‘Kumwesən rɨni pen tɨ Iərɨmənu səioumə,
Əkure ia nɨkarekmwatuk
mesite tako nərmama səməme haməmwəki ik həuvehe,

tikərpwi utə tɨpaɡe nɨsummi ia nirəha.’
45Mə Kiɡ Tevɨt rɨnəkwein Kristo mə Iərɨmənu səvənhi rəfo kɨmiaha hiaməni
mə in tɨni Kiɡ Tevɨt?”b 46 Nəpɨn Iesu rəres nəresien nəha, iərmama riti

* 22:32: Eks 3:6, Mat 8:11 * 22:37: Dut 6:5 * 22:39: Lev 19:18 * 22:40: Mat 7:12, Rom
13:10, Kal 5:14 * 22:42: Jon 7:42 * 22:43: Mat 26:64 b 22:45: Nəkur Isrel me fwe kupwən
həuvəukurən raka mə profet me səvəi Kumwesən həməni mə iərmama riti truku pen ia kwənəkwus
səvəi Kiɡ Tevɨt mərɨmənu ia nirəha. Iəmə nəha kani nəɡhɨn mə ‘Kristo’ uə ‘Mesaea’ uə ‘Tɨni Tevɨt.’ Ia
kwəti nəɡkiariien i, Iesu rokeikeimənəmə asorime tuhətə sas Kristomə in rɨpkomhə tɨni Kiɡ Tevɨt əpa,
mətə in Tɨni Kumwesən. Sətoni mhəukurənmə in Tɨni Kumwesən tɨ nəri nəmə Kiɡ Tevɨt rəkwein inmə
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riwən ko rɨrɨpwen penmin. Ia nəpɨn nəhamamevən, nərmama pamhəhekɨr
nəresien nəresienmemin.

23
Iesu rəɡkiari skai m Farisi memɨne nahatənme səvəi Loa

1 Iesu rəɡkiari m nərmama me mɨne nərmama me səvənhi, mɨni mə,
2 “Nahatən me səvəi Loa mɨne Farisi me kamhəkure ia təmwki Moses. 3 *Ro
iamɨnhi irə kɨmiaha tihaməkeikei mhəsiai irəha, mho nəfe nəɡhɨn irəha
həni pehe tukumiaha i. Mətə tihəpwəh noien rəmwhen ia nirəha. Irəha
kamhəvisau, mətə həpko mhə nəfe kamhəni. 4Kamhəkeikei m nərmamame
mə tuhesi pen loa skai me səməme həmwhen ia katipə sə rɨpam, mətə irəha
həpkuvei penmhə nəkwai rəɡɨnraha riti mhasitu ia nirəha tɨ natipəien.

5 *Kamho noien amasan me pam səvənraha mə nərmama tuhətoni
həɡnəɡɨni irəha. Kwəti tənərɨpw me i kɨməvai pen nəɡkiariien səvəi
Kumwesən irə, nərmama kamhərihi tərini pen ia nɨpwənanraha mɨne
rəɡɨnraha, nahatən me səvəi Loa kamhəkwusi səvənraha sə pwinari, mho
mwi nusvenhi karkahume səvənraha həpwəmwɨs. 6*Ia nəveɡɨnien asorime
irəha hokeikeimə tuhəkure ia kwopun kamsiai nərmamame ikɨn. Ia nəkwai
nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel hokeikei mə tuhəkure ia kwopun amasan
me. 7 Ia kwopunkamomaketme ikɨnhokeikeimənərmama tuhəkwein irəha
ia nɨsiaiien, mhokeikei nəpɨn nərmama həkwein irəhamə, ‘Iahatən.’

8 Mətə kɨmiaha tihəpwəh nəseniien nərmama həkwein kɨmiaha mə ‘Ia-
hatən,’ tɨnəri nəmə iahatən səkɨmiaha kuatia a, nənə kɨmiaha piəvmiahame.
9Nənə tihəpwəh nəkweinien iərmama riti ia tɨprənə i mə ‘Tata,’ tɨ nəri nəmə
Tata səkɨmiaha kuatia a. In ramarə fwe ia neiai. 10Nənə tihəpwəh nəseniien
nərmama həkwein kɨmiaha mə ‘Iərɨmənu,’ tɨ nəri nəmə səkɨmiaha Iərɨmənu
kuatia a. In i iou, Kristo. 11 *Iərmama sə rokeikei mə trasori ia kɨmiaha in
traməkeikei muvehemo iərmama sə ramo tukwini nari m kɨmiaha. 12 *Mətə
iərmama sə rauvehi utə in, Kumwesən truvehi irapw in. Iərmama sə rauvehi
irapw in Kumwesən truvehi utə in.

13 Trərəha anan tukumiaha nahatən me səvəi Loa mɨne Farisi me.
Kɨmiaha kəuətkəsuə me. Hiaməsisəɡ ia təpinhə ia nɨtətə ia neiaia ia nəmri
nərmama. Kɨmiaha hiəpwəh nuvnimwəien ia nɨtətə nəha, nənə hiaməsisəɡ
mwi nərmama səməme hokeikei mə tuhəuvnimwə irə. 14b

15Trərəha anan tukumiaha nahatənme səvəi Loamɨne Farisime. Kɨmiaha
kəuətkəsuəme. Hiəsuə ia nɨtətəmemhəpi sɨmwɨn ia təsi mɨne tənəmhəuvən
isipwɨn mə tihəvi iərmama kuatia ruvehe mukurirə ia kɨmiaha. Nənə nəpɨn
in ruvehemukurirə ia kɨmiaha, hio ruvehemərəha ananməpi raka kɨmiaha.
Nɨpwnəti kwopun napw asori rauək ikɨn irəha nə kɨmiaha.

* 23:3: Mal 2:7-8 * 23:5: Mat 6:1, Eks 13:9, Dut 6:8, Nam 15:38-39 * 23:6: Mat 6:5, Luk 14:7
* 23:11: Mat20:26,Mak9:35, Luk22:26 * 23:12: Job22:29, Prov29:23, Esik21:26, Luk14:11, 18:14
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16 *Trərəha anan tukumiaha. Kɨmiaha nərmama hiaməiri pen nərmama
ia suatuk sə tuhesi, mətə nənimemiaha rɨfwə. Hiaməni mə ‘Trɨni mɨnuə
iərmama riti rahatən nimwə səvəi Kumwesən, muvehi kwəsuahi irə,
nəɡkiariien nəha ro nəri auər a. Mətə trɨni mɨnuə rahatən kol ia nəkwai
nimwə nəha, muvehi kwəsuahi irə, in traməkeikei mo nəfe in ramɨni.’
17Kɨmiaha hiəreirei nari. Nənimemiaha rɨfwə. Sə pəku nəha ro ikinan məpi
raka, kol nəha uə nimwəfwaki sə ro kol ruvehemo ikinan i? 18Nənə kɨmiaha
hiaməni mə, ‘Trɨni mɨnuə iərmama riti rahatən nɨfatə səvəi Kumwesən,
muvehi kwəsuahi irə, nəɡkiariien nəha ro nəri auər a. Mətə trɨni mɨnuə
rahatən nari riti sə kɨnəmri utə ia təkure nɨfatə nəha, in traməkeikei mo nəfe
in ramɨni.’ 19 Kɨmiaha nənimemiaha rɨfwə. Sə pəku nəha ro ikinan məpi
raka, nəri sə raməmak utə ia təkure nɨfatə uə nɨfatə səvəi Kumwesən sə ro
nəri nəha ruvehe mo ikinan i? 20 Ro iamɨnhi irə iərmama sə ramahatən
nɨfatə səvəi Kumwesən, mauvehi kwəsuahi irə, in ramahatən nɨfatə nəha
mɨne narimnari me pam səməme kamhəmak ia təkuren kauvei pen m
Kumwesən, mauvehi kwəsuahi ia nirəha. 21 Nənə iərmama sə ramahatən
nimwə səvəi Kumwesən, mauvehi kwəsuahi irə, in ramahatən nimwə nəha
mɨne Kumwesən sə ramarə fwe ia nəkwan, mauvehi kwəsuahi ia nirau.
22 *Nənə iərmama sə ramahatən neiai, mauvehi kwəsuahi irə, ramahatən
Kumwesən mɨne jea sə Kumwesən raməkure irə mamərɨmənu, mauvehi
kwəsuahi ia nirau.

23 *Trərəha anan tukumiaha nahatən me səvəi Loa mɨne Farisi me.
Kɨmiaha kəuətkəsuə me. Hiaməuai narimnari me səkɨmiaha ia kusen ten,
mamhəuvei pen ritimKumwesən. Hiamo iamɨnhi irə ia nəri ouihi rəmwhen
ia nɨmwai neime səməme kavi rərəɡi pen ia nəveɡɨnien. Mətə hiənenouenou
nəɡkiariien me həpam mwi. Kɨmərai pen ia Loa səvəi Kumwesən mə
iərmama traməkeikei mo noien atukwatukw, mamapi tɨ iərmama, nənə
mamahatətə ia Kumwesən. Ramasan mə kɨmiaha hiamo nəɡkiariien asori
me nəha, mhəpwəh nenouenouien mwi nəɡkiariien ouihi me. 24 Kɨmiaha
nərmama hiaməiri pen nərmama ia suatuk sə tuhesi, mətə nənimemiaha
rɨfwə. Nəpɨn hiənɨmwi nui, hiəpeki raka manman irə, mətə hiəpkətə mhə
nərimɨru nəha kamel raməmak irə, nənə hiətɨɡai.

25 *Trərəha anan tukumiaha nahatən me səvəi Loa mɨne Farisi me.
Kɨmiaha kəuətkəsuə me. Noien səkɨmiaha rəmwhen ia kap mɨne tikinari
kaikuas irə iruə rəmher mətə nəkwan rəmkemɨk. Fwe imwə rerɨmiaha
rukuər ia nərəhaien mɨne nakresien. Hiamətərɨɡ əpa tukumiaha me. 26 Ik
Farisi, nənimem rɨfwə pərhien. Kupwən maikuas ia nəkwai kap mɨne plet
kurirə ikəpərhi tekɨn iruə rəmher.

27 *Trərəha anan tukumiaha nahatən me səvəi Loa mɨne Farisi me.
Kɨmiaha kəuətkəsuəme. Kɨmiaha hiəmwhen ia nɨpəɡi kəruəterei sə kərkwafə
pen iərmama sə remhə ikɨn kəfəri iruə rəpsan. Nəpɨn nərmama hətoni iruə,
rerɨnraha rɨrhi mə ramasan, mətə fwe imwə rukuər ia nɨkəkri iərmama
mɨne nɨpwran sə rɨmərɨr məmkemɨk. 28 *Ia noien nəha rəmwhen a mwi
nəpɨn nərmama hətə nɨpwramiaha iruə, rerɨnraha rɨrhi mə kɨmiaha hiatuk-
watukw,mətə fwe imwə rerɨmiaha rukuər ianeikuəienmɨnenoien ərəhame.

29Trərəha anan tukumiaha nahatənme səvəi Loamɨne Farisime. Kɨmiaha
kəuətkəsuə me. Hiəuvrhəkɨn kref me səvəi profet me mɨne nəmə atuk-
watukw me, mamhərukwi utə tihinari me ia nirəha. 30 Kɨmiaha hiaməni
mə, ‘Rɨpkɨni mɨnuə samarə ia nəpɨn kupwən səvəi kaha me, ko səpwəh
* 23:16: Mat 15:14 * 23:22: Aes 66:1, Mat 5:34 * 23:23: Lev 27:30, Maeka 6:8 * 23:25:
Mak 7:4 * 23:27: WokMe 23:3 * 23:28: Luk 16:15
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noien rəmwhen irəha həno, mhousi əpune profet me.’ 31 *Ia nəɡkiariien
nəha kɨmiaha hiaməni pui atukw a kɨmiaha mə nɨpərhienien i nɨmwipwi
nərmama me nəha səməme hənousi əpune profet kupwən me irəha nə
kɨmiaha. 32 Ramasan mə kɨmiaha tihərɨpɨn noien ərəha me nəha kaha
kupwənme səkɨmiaha həno stat mho, mho sampam irə.

33 *Kɨmiaha snek me, hiəmwhen ia nɨpwnəti snek me kamhahi əpune
iərmama! Tihəfo mhap mə Kumwesən trəpwəh nərpwɨnien noien ərəha me
səkɨmiaha ia kwopun napw asori rauək ikɨn? 34 *Tɨ nəri nə mə kɨmiaha
hiamo noien me nəha, iou takərhi pehe profet me, mɨne nərmama səməme
həukurən nari, mɨne nahatən me həuvehe tukumiaha. Kɨmiaha tihousi
əpune nepwɨn, mhərui tərini pen nepwɨn ia nei kamarkuaui, mhousi
nepwɨn ia nəkwai nimwəfwaki me səkɨmiaha, mhərɨpwi irəha ia taon me.
35 *Takərhi pehe irəha tukumiaha iamɨnhi irə mə kɨmiaha nərmama ipwet
mɨne tihəuvehi nərpwɨnien tɨ nɨte nəkur atukwatukw me pam sə rɨnaiu
ia tɨprənə i rostat ia nɨte Epel, iəmə sə rɨpko mhə nərəhaien riti, muvehe
meste nɨte Sekaraea tɨni Perekia sə kɨmiaha hiənousi əpune ia nimwə səvəi
Kumwesən ia nɨmwrhenhi nɨfatə mɨne kwopun sə ro ikinan. 36 Iakani
nɨpərhienien tukumiaha i narimnari me pam i treste kɨmiaha nərmama
ipwet mɨne.”

Iesu rasək tɨ nəkur Jerusalem
37 *“Jerusalem, Jerusalem! Ik taon i ikamousi əpune profet me, maməkwi

əpunenərmamasəməmeKumwesən ramərhi pehe irəha tukw ik. Nəpɨn rɨpɨk
iakokeikei mə takousəsɨmwɨn nɨpwnətɨmme rəmwhen ia rɨnhi menu ramo
ia tɨni me mauiui irəha ia tərəɡɨn mi. Mətə kɨmiaha hiəpwəh nokeikeiien.
38 *Hətə ro. Təkwtəkwuni nəha Kumwesən trəpwəh nimwə səkɨmiahac ro
tekɨn a. 39 *Iakamɨni pehe tukumiaha i mə kɨmiaha tihəpwəhmwi nətoniien
iou meste tihəni mə, ‘Səɡnəɡɨni iərmama i rauvehe ia nəɡhi Iərɨmənu
səkɨtaha.’ ”

24
Iesu rɨni irapwmə tukousi testesi pam nimwə səvəi Kumwesən

1 Iesu rier ia nimwə səvəi Kumwesən mamevən. Ia nəpɨn nəha nərmama
me səvənhi həuvehe mhahatən pen nimwə nəha mɨne nimwə me nəha
kɨməuvrhəkɨn pen mwi irə mə in trətoni. 2 *Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i
mə, “Kɨmiaha hiamətə nimwə me i? Iakani nɨpərhienien tukumiaha i mə
tukamevən tukousi testesi pam, kəruəterei riti ko rəpwəh nərer əknekɨnien
ia riti.”

Nuveheien səvəi Iərɨmənumɨne nəpɨn sampam
3 Kurirə irə Iesu raməkure ia Təkuər Olif, nənə nərmama me səvənhi

həuvehe tukwe. Nəpɨn irəha min əpa həres pen in i mə, “Tiko mɨni ro
tukumaha i mə narimnari me i tuhəuvehe tɨnesən? Nəfe nɨmtətien truvehe
mahatən penmə nuveheien səimmɨne nəpɨn sampam krouvəuvehe ipaka?”

* 23:31: WokMe7:52 * 23:33: Mat 3:7, 12:34, Luk3:7 * 23:34: 1Tes 2:15,Mat 10:23 * 23:35:
Jen 4:8, Hip 11:4, 2Kron 24:20-21 * 23:37: WokMe 7:59, 1Tes 2:15 * 23:38: 1Kinɡ 9:7-8, Jer 12:7,
22:5 c 23:38: Rosi nəɡkiariien i mə ‘Nimwə səkɨmiaha’ raməɡkiari ia nimwə səvəi Kumwesən. Fwe
tui anan nimwəfwaki nəha ramərer fwe Jerusalem. * 23:39: Sam 118:26, Mat 21:9 * 24:2: Luk
19:44
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4Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha tihaməsiari kamo iərmama
riti reikuə ia kɨmiaha. 5 *Nərmama həpɨk tuhəuvehe ia nəɡhɨk, mhəni mə
irəha Kristo. Tuheikuə ia nərmama həpɨk. 6 Kɨmiaha tihəreɡi nərmama
tuhəvisau ia naruaɡənien me mə ‘naruaɡənien riti fwe’ uə ‘naruaɡənien
trutə.’ Tihətui amasan rərəha hiəhekɨr, tɨ nəri nə mə nəri nəha traməkeikei
muvehe, mətə rɨpko mhə ihi nəpɨn sampam. 7 *Iakamɨni iamɨnhi irə tɨ nəri
nəmə nərmama ia kwənəkwus riti tuhəskəmter mharuaɡən irəha nərmama
ia kwənəkwus əpə. Nərmama səvəi kiɡ riti tuhəskəmter mharuaɡən irəha
nərmama səvəi kiɡ əpə. Nukumhə trahi nərmama. Kwopun me nepwɨn
nɨmwnɨmwien trɨkiu. 8 Mətə narimnari me pam i rəmwhen a ia pran sə
rɨnamreɡi təkutan rɨnaməmisə tɨ nərəhiien iəkunouihi.

9 *Ia nəpɨn nəha tukuvei pen kɨmiaha ia rəɡi nərmama mə irəha tuho
nəmisəien m kɨmiaha, mhousi əpune kɨmiaha. Nərmama ia tənəmtənə
me pam tuhəmwəki kɨmiaha tɨ nəri nə mə kɨmiaha nərmama me səiou.
10Nərmama həpɨk nahatətəien səvənraha trɨmwei. Irəha tuhəseni pen irəha
me ia rəɡi nəmə ərəha me, mhəmwəki irəha me. 11 *Profet eikuə me həpɨk
tuhəskəmter,mheikuə ianərmamamehəpɨk. 12Nənə tɨnərinəmənoien ərəha
truvehe masori, nərmama həpɨk nokeikeiien səvənraha truvehe məkwiei.
13 *Mətə iərmama sə trərer əknekɨn ia nahatətəien səvənhi meste nərəhaien
me i həuvehe mhəukurau pam, Kumwesən truvehimɨru in. 14 *Tukɨni
irapw nəɡkiariien amasan i raməɡkiari ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu
irə. Nərmama ia tənəmtənə me pam tuhaməkeikei mhəreɡi kurirə irə nəpɨn
sampam truvehe.”

Iesu raməɡkiari ia nərəhaien sə treste nəkur Jerusalem
15 *“Kɨmiaha tihətoni nəri nəha Profet Taniel rɨməni kani mə ‘Nəri sə

rərəha anan mamouraha narimnari ikinan.’ Tramərer ia kwopun ikinan
fwe ia nəkwai nimwə səvəi Kumwesən. Nəpɨn kɨmiaha tihətoni, iərmama
sə raməvsini nəkukuə i traməkeikei mukurən nɨpwran. 16 Nərmama ia
tənə Jutia tuhaməkeikei mhap mhərkwafə ia təkuər me. 17 *Trɨni mɨnuə
iərmama riti ramapwɨs ia təkure nimwə səvənhi, traməkeikei meiwaiu map
akwauakw, məpwəh nuvnimwəien mə truvehi nari riti sə rəmak ia nəkwai
nimwə səvənhi. 18 Nənə trɨni mɨnuə iərmama riti raməmhu ia nəmhien
səvənhi, traməkeikei map akwauakw, məpwəh nɨrərɨɡien mevən imwəni mə
truvehi səvənhi tɨnari. 19 Trərəha anan tɨ nɨpran me səməme tuhəpəmpəm
mɨne səməme tuhaməuvei pen kənunu m nəkwərhakwərha əmtəmetə me
ia nəpɨn nəha. 20 Tihəfwaki mə nəpɨn nəha tihap irə trəpwəh nuveheien ia
nəpɨn səvəi nəkwieiien uə ia Sapat riti, 21 *tɨ nəri nə mə nəpɨn nəha nəpɨn
səvəi nərəhaien. Nərəhaien nəha trasori məpi raka nərəhaien me pam
səməme həuvəuvehe raka fwe nukune narəien mesite pehe ipwet mɨne.
Nənə nərəhaien riti mwi riwən truvehe məpi raka. 22 Ko nərəhaien nəha
ravən əpwəmwɨs, nərmama me hemhə pam. Mətə Iərɨmənu tro nəpɨn sə
nərəhaien nəha travən irə rukwakwa. In tro iamɨnhi irə mə truvehimɨru
nərmama me səvənhi səməme in ruvərfi raka irəha. 23 *Ia nəpɨn nəha, trɨni
mɨnuə iərmama riti rɨni pehe tukumiaha i mə, ‘Hətə ro, Kristo i’ uə ‘Hətə
* 24:5: Mat 24:23-24, Wok Me 5:36-37, 1Jon 2:18 * 24:7: 2Kron 15:6, Aes 19:2 * 24:9: Mat
10:22, Jon 15:18 * 24:11: Mat 24:5,24, 1Jon 4:1 * 24:13: Mat 10:22 * 24:14: Mat 10:18, 28:19
* 24:15: Dan 9:27, 11:31, Dan 12:11 * 24:17: Luk 17:31 * 24:21: Dan 12:1, Joel 2:2, Rev 7:14
* 24:23: Mat 24:5,11
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ro, Kristo nəha,’ kɨmiaha tihəpwəh nɨniien nɨpərhienien irə. 24 *Nərmama
tuhəskəmter. Nepwɨn tuhəni mə irəha Kristo, mətə neikuəien. Nepwɨn
tuhəni mə irəha profet, mətə neikuəien. Tuho nɨmtətien asori me mɨne
narimnari me nərmama tuhətoni mhərkəri asori nari irə. Irəha tuhəmwur
mə tuheikuə ia nərmama səməme Kumwesən ruvərfi raka irəha, trɨni mɨnuə
irəha həukurən noien. 25Hətə ro. Narimnari me pam iakukupwən muvəni
raka tukumiaha i.

26*Ro iamɨnhi irə trɨnimɨnuə nərmamamenepwɨn həni pehe tukumiaha i
mə, ‘Hətə ro. Kristo in fwe ia kwopun akwesakwes ikɨn,’ tihəpwəh nevənien
fwe ikɨn. Trɨni mɨnuə həni mə, ‘Hətə ro. In i ia nəkwai nimwə,’ tihəpwəh
nɨniien nɨpərhienien irə. 27 *Nəpɨn rouapɨr irə nərmama hətoni nəhiapwien
səvənhi fwe pesu meste nari fwe prehi. Iou, Iəməti Iərmama, nuveheien
səiou tromwi iamɨnhi irə. 28*Ia kwopun pəku nɨpwrai nəri remhə ikɨnmenu
menəhakamhaninɨpwrainəri sə remhə tuhəuvehemhousəsɨmwɨn irəhame,
mhani.”

Iəməti Iərmama truvehemwi
29 *“Nəpɨn nərəhaien nəha trukurau pam, təkwtəkwuni a mwi meri tru-

vehe mɨpitəv, məkwə trəpwəh nəhiapwien, kəməhau me ia nɨmaɡouaɡou
tuhəsasəsas, narimnari me ia nɨmaɡouaɡou həskai pɨk, Kumwesən trɨkiukiu
ia nirəha. 30 *Ia nəpɨn nəha nɨmtətien səiou Iəməti Iərmama trier irapw
ia nɨmaɡouaɡou. Nənə nərmama ia kwənəkwus me pam ia təkure tɨprənə
i tuhəreɡi rərəha mhasək tukwe. Irəha tuhətoni iou, Iəməti Iərmama, ia
nəpuə fwe ia nɨmaɡouaɡou iakauvehe ia nɨskaiien mɨne nukuraanien asori.
31 *Ia nəpɨn nəha kisɨpw riti trasək asori, nənə takərhi raka naɡelo me səiou,
həuvrehi,mhəuvesu,mhəuveraha,mhəuvarei,mhəuvən ia kwopunmepam
ia tɨprənə i,mhəpeki nərmamamesəməme iakɨmərfi irəhamə səiou,mhəpeki
irəhamhəuvehe.”

Iesu rusipekɨn ia nei niemɨs
32“Həreɡi ronusipekɨniensəvəi neinəhaniemɨs. Nəpɨnrɨnarkwipen tukun

sə rɨmərmərumɨnaməpɨrpɨr, kɨmiaha hiəukurənmə nəpɨn səvəi nəpnəpanien
ruvəuvehe ipaka. 33 Rəmwhen a mwi, nəpɨn kɨmiaha tihətoni narimnari
me i, tihəukurən mə iou, Iəməti Iərmama, iakuvəuvehe ipaka, rəmwhen a
iakamərer iakwəruə ianimwəmə takuvnimwəpehe. 34*Iakaninɨpərhienien
tukumiaha imənərmama səməmekamhəmɨru təkwtəkwunimɨne tuhəpwəh
nemhə pamienmeste narimnarime pam i həier pehe. 35*Neiaimɨne tɨprənə
trouiwən, mətə nəɡkiariienme səiou tuhəpkiwənmhə.”

Iərmama riti riwən rukurən nəfe nəpɨn Iərɨmənu truvehe irə
36 *“Mətə nəpɨn səvəi nəri nəha uə aoa səvənhi iərmama riti riwən rukurən.

Naɡelome ia neiaimɨne ioumwi, TɨniKumwesən, iahəreirei. MətəTata səiou
əpa rukurən. 37 *Nəpɨn nəha iou, Iəməti Iərmama, takuvehe irə trəmwhen
ia nəpɨn səvəi Noa. 38 Nəpɨn nesən asori rəpwəh ihi nauərien, nərmama
me kamhəveɡɨn, mamhənɨmwi. Nərman me kamhəiri nɨpran. Nɨpran me
kamhesi pen nərman. Irəha kamho noien me nəha mamhəuvən meste Noa

* 24:24: Dut 13:1-3, 2Tes 2:8-9, Rev 13:13-14 * 24:26: Luk 17:23-24 * 24:27: Mat 24:37-39
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ruvnimwə ia nɨtətə asori səvənhi. 39*Irəha həreireimə tuhemhəmeste nesən
asori rauər, nənə iapiwən raiu mɨpeki raka irəha həmwhenɨmw. Iou, Iəməti
Iərmama, nuveheien səiou tro mwi iamɨnha irə. 40 Ia nəpɨn nəha iərman
kəru trouəmhu ia nəmhien, tukuvehi raka riti, kəpwəh riti. 41 Pran kəru
trouvənari ia kwopun kuatia, tukuvehi raka riti, kəpwəh riti.

42 *Ro iamɨnhi irə kɨmiaha tihamətui a mhəpwəh napriien tɨ nəri nə mə
hiəreirei nəfe nəpɨn Iərɨmənu səkɨmiaha truvehe irə. 43 *Mətə kɨmiaha
tihaməkeikei mhəukurən nəri. Trɨni mɨnuə iərmama riti rukurən mə ipwet
ia nəpɨn iərmama riti truvehemuvnimwə ia nəkwai nimwə səvənhi makres,
in tramətui a məpwəh napriien. Ko in rəpwəh nəseniien iərmama riti
reitehi nimwə səvənhimuvnimwəmakres. 44Rəmwhen amwi kɨmiahamwi
tihaməkeikei mhəpnəpenə tɨ nəri nə mə iou, Iəməti Iərmama, takuvehe ia
nəpɨn riti tihakiraka iou.

45 Iotukwininari sə rukurənnari,mamonəkwai iəməasori səvənhi ianəpɨn
me pam, iəmə asori səvənhi truvehi utə in ruvehe masori ia nimwə səvənhi
mə trəkwməni nərmama me səvənhi ia nəpɨn atukwatukw kamhani nari
irə. 46 Trɨni mɨnuə iəmə asori səvəi iotukwininari nəha ruvehe mətoni mə
ramo wok me iamɨnha irə, iotukwininari nəha rerɨn traɡien. 47 *Iakani
nɨpərhienien tukumiaha i iəmə asori nəha truvehi utə iotukwininari nəha
ruvehemasori ia narimnarime pam səvənhi. 48Mətəmə iotukwininari nəha
rerɨn rɨnamrhi mə iəmə asori səvənhi ramo tanpen, məpwəh nuvehe ak-
wauakwien, 49nənə rɨnamousi nərmanmɨnenɨpran səməmekamho tukwini
pəri nari irəha min, maməveɡɨn, mamənɨmwi, mamakonə irəha nərmama
kamhənɨmwipɨk, 50 iəməasori səvənhi truvehe ianəpɨnriti in trakiraka in, uə
ia aoa riti sə in rɨreirei. 51 *Nənə iəmə asori səvənhi trərpwɨn noien ərəhame
səvənhi, məmri pen in ramarə irəha kəuətkəsuə me. Ia kwopun nəha irəha
tuhasək, mhahi tərini revɨnraha.”

25
Iesu rusipekɨn ia nɨprən ouihi me irəha pam ten

1 *“Nəpɨn nəha nɨtətə ia neiaia truvehe irə trəmwhen ia nɨprən ouihi me
irəha pam ten. Həuvehi laet me səvənraha mhəuvən mə tuhətoni iərman sə
triri vi a pran səvənhi. Iərman nəha triri prən nəha krouevən fwe imwəni
rouarə pəri. 2 Prən ouihi me nəha krirum həreirei nari. Krirum həukurən
nari. 3 Nəpɨn səməme həreirei nari həuvehi laet me səvənraha, həpwəh
nuvehiien oel laet rauək irə irəha mɨnraha. 4Mətə səməme həukurən nari
həuvehi laet me səvənraha, mhəuvehi mwi tɨkinari me nepwɨn həukuər ia
oel laet rauək irə. 5Nənə tɨ nəri nəmə iərman sə rɨpkiri a pran səvənhi ramo
tɨpwə irəha həreɡi napriien ruvehi irəha hapri.

6Mətə ia kurkwai nəpɨn iərmama riti rəkwein, mɨni mə, ‘Iərman sə rɨpkiri
a pran səvənhi rauvehe! Həuvehemhətoni!’

7 Ia nəpɨn nəha nɨprən ouihi me nəha ten hətui, mhəpərhi laet me
səvənraha. 8 Nənə səməme həreirei nari həni pen tɨ səməme həukurən
nari mə, ‘Həuvei pehe səkɨmiaha riti oel laet rauək irə. Laet me səkɨmaha
hənaməfwə.’

* 24:39: Jen 7:21-23, 2Tes 3:6 * 24:42: Mat 25:13 * 24:43: Luk 12:39-40, Rev 16:15 * 24:47:
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9 Mətə səməme həukurən nari həni mə, ‘Rekəm. Oel i laet rauək irə
trɨpkəmwhen mhə tukutaha pam. Həuvən fwe ia stoa me mhəuvehi nəmri
səkɨmiahame nepwɨn.’

10Nəpɨn irəha kamhəuvən mə tuhəuvehi nəmri oel laet rauək irə, iərman
sə rɨpkiri a pran səvənhi rapirapw. Nɨprən ouihi me nəha krirum səməme
hənəpnəpenə, həuvnimwə irəha min ia nəkwai nimwə sə tukəni nəveɡɨnien
asori ikɨn. Nənə nərmama həsisəɡ ia təpinhə.

11 *Kurirə irə nɨprən ouihi me nəha səməme həpkəpnəpenə mhə hərərɨɡ
mwi, mhəuvehe, mamhəkwein mə, ‘Iərɨmənu, Iərɨmənu, əsevər ia təpinhə
tukumaha.’

12 *Mətə iərman sə rɨpkiri a pran səvənhi rɨni mə, ‘Iakamɨni nɨpərhienien
tukumiaha i iakreirei kɨmiaha.’ ”

13 *Nənə Iesu rɨni mə, “Ro iamɨnhi irə kɨmiaha tihaməkeikei mhətui
amasan, mhəpwəh napriien, tɨ nəri nə mə hiəreirei nəfe nəpɨn uə aoa
Iərɨmənu səkɨmiaha truvehe irə.”

Iesu rusipekɨn ia nərmama kamhətui tɨmane səvəi iəmə asori
14 *“Nuveheien səvənhi trəmwhen iərmama riti sə rauvehi navənien

əpwəmwɨs səvənhi. Kurirə rier imwəni rəkwein nərmama səməme kamho
tukwini nari min həuvehe. Nənə rəmri pen mane səvənhi ia rəɡɨnraha mə
tuhətui amasan tukwe. 15*Ia riti ruvei pen tənərɨpwmekrirummane rukuər
irə, nənə tənərɨpw kəru m riti, nənə tənərɨpw kuatia m riti. Ruvei pen kuatia
kuatia mɨnraha rəmwhen in rukurən mə trətui amasan tukwe. Kurirə irə in
rier mamevən. 16 Iərmama sə ruvehi tənərɨpw krirum revən atukwatukw
mowok irə, nənəmuvehimane asori rukuər ia tənərɨpwkrirummwi. 17Nənə
iərmama sə ruvehi tənərɨpw kəru ro mwi iamɨnhi, nənəmuvehi mane asori
rukuər ia tənərɨpw kəru mwi. 18 Mətə iərmama sə ruvehi tənərɨpw kuatia
revənmeri tɨprənə, mɨnɨmwimane səvəi iəmə asori səvənhi.

19 Nəpɨn əpwəmwɨs rukurau, iəmə asori səvəi nərmama me nəha rɨrərɨɡ
muvehe, nənə mokeikei mə trəskun mane me nəha rɨməuvei pen mɨnraha.
20Nənə iərmama sə rɨməuvehi tənərɨpw krirum ruvehe mərer ia nəmri iəmə
asori səvənhi, mɨni mə, ‘Iəmə asori, fwe kupwən ikɨməuvei pehe tənərɨpw
krirum miou mane rukuər ia nirəha. Ətə ro, iakɨnowok irə rəkwəhi mwi
masori iakuvai pen ia tənərɨpw krirummwi.’

21 *Nənə iəmə asori səvənhi rɨni pen tukwe in mə, ‘Ik iəmə amasan. Ikamo
tukwini amasan nari miou ia nəpɨn me. Ikɨnətui amasan tɨ nəri ouihi i
iakɨnəmri pehe ia rəɡɨm, mo pen tako ik ikuvehe masori mətui tɨ narimnari
me rɨpɨk. Uvnimwə pehe ia nəkwai nimwə səvəi iəmə asori səim. Pwəh krau
krauaɡien pəri.’

22 Nənə iərmama sə rɨməuvehi tənərɨpw kəru in mwi ruvehe mərer ia
nəmri iəmə asori səvənhi, mɨnimə, ‘Iəmə asori, fwe kupwən ikɨməuvehi pehe
tənərɨpwkərumioumane rukuər ianirau. Ətə ro, iakɨnowok irə rəkwəhimwi
masori iakuvai pen ia tənərɨpw kərumwi.’

23Nənə iəmə asori səvənhi rɨni pen tukwe in mə, ‘Ik iəmə amasan. Ikamo
tukwini amasan nari miou ia nəpɨn me. Ikɨnətui amasan tɨ nəri ouihi i
iakɨnəmri pehe ia rəɡɨm, mo pen tako ik ikuvehe masori mətui tɨ narimnari
me rɨpɨk. Uvnimwə pehe ia nəkwai nimwə səvəi iəmə asori səim. Pwəh krau
krauaɡien pəri.’

* 25:11: Luk13:25-27 * 25:12: Mat 7:23 * 25:13: Mat 24:42 * 25:14: Mak13:34 * 25:15:
Rom 12:6 * 25:21: Mat 24:45-47, Luk 16:10
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24Nənə iərmama sə ruvehi tənərɨpw kuatia in mwi ruvehe mərer ia nəmri
iəmə asori səvənhi, mɨnimə, ‘Iəmə asori. Iakukurənmə ik iərmama riti noien
səim rɨskai. Ik ikapeki nəveɡɨnien ia nəmhien sə ipkəmhu mhə irə, nənə
mamesi mwi nukwai nei me ia kwopun ipkəpwei mhə nuni nari ikɨn. 25Ro
iamɨnhi irə, iakɨhekɨr, mevən, mɨnɨmwi tənərɨpw səim sə mane rukuər irə ia
tɨprənə. Ətə ro in i mane səim.’

26 Mətə iəmə asori səvənhi rɨni pen tukwe in mə, ‘Ik iəmə ərəha. Ikamo
tukwini ərəha nari miou, mamarpaha. Ikuvəukurən raka mə iakapeki
nəveɡɨnien ia nəmhien sə iapkəmhu mhə irə, nənəmamesi mwi nukwai nei
me ia kwopun iapkəpwei mhə nuni nari ikɨn. 27 Mətə rəfo ikəpwəh nəmri
penien mane səiou fwe ia paɡ? Kamo ipkəmri pen ko iapkuvehe mɨpkuvehi
ihi mane səioumɨne sə rəkwaku paɡ rəkwəhi.’

28Nənə iəmə asori rɨni pen tɨ nərmama səməme kamho tukwini nari min
mə, ‘Həuvei raka tənərɨpw tukwe, mhəuvei pen m iərmama sə rɨməuvehi
tənərɨpw ten. 29 *Iərmama sə kuvei pen nari riti min, rowok irə, tukuvei pen
mwi rasori mwi min, nənə in truvehi rəmwhenməpi raka. Mətə iərmama sə
kuvei pen nari ritimin, ro nəri auər a irə, tukuvehi raka pam tukwe. 30*Mətə
iərmama i sə ramo tukwini ərəhanarimiouhərarki irapw i iruə ianəpitəvien.
Ia kwopun nəha nərmama tuhasək, mhahi tərini revɨnraha.’ ”

Iesu rəɡkiari ia sipsipmemɨne nənime
31 *“Nəpɨn nəha iou, Iəməti Iərmama, takuvehe irə ia nukuraanien asori

kɨmaha naɡelo me, takəkure ia jea səiou mərɨmənu. 32 *Nərmama ia
tənəmtənə me pam tuhəuvehe mhousəsɨmwɨn pehe irəha me ia nənimek,
nənə iou takuai irəha rəmwhen iərmama sə ramətui tɨ sipsip memuai sipsip
memɨne nəni me. 33Takuai pen sipsip me ia nɨkarekmwatuk, mətə nəni me
ia nɨkarekmour.

34 Nənə iou kiɡ səvənraha takɨni pen tɨ nərmama me nəha ia nɨkarek
mwatuk mə, ‘Həuvehe kɨmiaha i səməme Tata səiou raməkwein amasan ia
kɨmiaha. Nəpɨn tɨprənənamiwən ihi, in rɨnəpnəpenə raka kwopun səkɨmiaha
ia nɨtətə sə in ramərɨmənu irə. Həuvehe mharə irə. 35 *Nəpɨn nukumhə
rahi iou hiəuvei pehe nəveɡɨnien miou. Nənə nəpɨn iakakwakwa hiəuvei
pehe nui miou. Nəpɨn iakamavən rəmwhen ia iərmama pwɨspwɨs, hiəuvehi
puvnimwə iou ia nəkwai nimwə me səkɨmiaha me. 36 Nəpɨn tɨnari səiou
riwən, hiarkahu pehe miou. Nəpɨn iakamemhə, hiəuvehe mhəti pehe iou.
Nəpɨn iakamarə ia kalapus, hiəuvehe tukw iou.’

37Mɨreɡi nəkuratukwatukwmenəha tuhəni pehe tukw iou imə, ‘Iərɨmənu.
Mətə nəfe nəpɨn nəha kɨmaha iahənətoni nukumhə rahi ik, nənə iahəuvei
pehe nəveɡɨnien mik, uə ikakwakwa nənə iahəuvei pehe nui mik? 38 Nəfe
nəpɨn kɨmaha iahətoni ikamavən rəmwhen ia iərmama pwɨspwɨs riti, nənə
iahəuvehipuvnimwə ik ianimwəmesəkɨmahame, uə səim tɨnari riwən, nənə
iaharkahu pehe mik? 39Nəfe nəpɨn kɨmaha iahətoni ikamemhə, uə ikamarə
ia kalapus, nənə iahəuvehemhəti pehe ik?’

40 *Mɨreɡi iou kiɡ səvənraha takɨni pen tɨ nirəha i mə, ‘Iakamɨni
nɨpərhienien tukumiaha i nəpɨn kɨmiaha həno noien nəha ia piak riti sə in
iəmə auər a ia piakme, hiəno noien nəha ia nirak.’

* 25:29: Mat 13:12, Mak 4:25, Luk 8:18 * 25:30: Mat 8:12 * 25:31: Mat 16:27, 19:28, Rev
20:11-13 * 25:32: Rom 14:10, Esik 34:17 * 25:35: Aes 58:7 * 25:40: Prov 19:17, Mat 10:42,
18:5, Mak 9:41
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41 *Kurirə irə iou takɨni pen tɨ nərmama me nəha ia nɨkarek mour mə,
‘Kɨmiaha i Kumwesən raməkwein ərəha ia kɨmiaha haraka ia nənimek
mhəuvən ia napw sə rauək rerɨn. Kɨnəse napw nəha tɨ Setan mɨne naɡelo
me səvənhi. 42 Nəpɨn nukumhə rahi iou kɨmiaha hiəpwəh nuvei peheien
nəveɡɨnien miou. Nəpɨn iakakwakwa hiəpwəh nuvei peheien nui miou.
43 Nəpɨn iakamavən rəmwhen ia iərmama pwɨspwɨs riti, hiəpwəh nuvehi
puvnimwəien iou ia nəkwai nimwə me səkɨmiaha me. Nəpɨn tɨnari səiou
riwən, hiəpwəh narkahu peheien miou. Nəpɨn iakamemhə uə iakamarə ia
kalapus, hiəpwəh nəti peheien iou.’

44 Mɨreɡi irəha mwi tuhəni pehe tukw iou i mə, ‘Iərɨmənu, mətə nəfe
nəpɨn nəha kɨmaha iahənətoni nukumhə rahi ik, uə ikakwakwa uə ikamavən
rəmwhen ia iərmama pwɨspwɨs, uə tɨnari səim riwən, uə ikamemhə, uə
ikamarə ia kalapus, nənə kɨmaha iahəpwəh nasituien ia niram?’

45 Mɨreɡi iou takɨni pen tɨ nirəha i mə, ‘Iakani nɨpərhienien tukumiaha i
nəpɨn kɨmiaha hiəpwəh noien nəha ia piak riti sə in iəmə auər ia piak me,
hiənəpwəh noien nəha ia nirak.’

46 *Nənə nərmama me nəha tuhəuvən ia kwopun Kumwesən trərpwɨn
rerɨn noien ərəha me səvənraha ikɨn. Mətə nərmama atukwatukw tuhəuvən
mhəuvehi nɨmɨruien rerɨn.”

26
Nəmə asori me hərai sunmə tuhəuvən afafamhəkwtəmhiri Iesu

1 Nəpɨn Iesu rɨni pam nəɡkiariien me nəha, in rəɡkiari m nərmama me
səvənhi, mɨni mə, 2 *“Kɨmiaha hiəukurənmə nəpɨn kərumwi tuko Pasova. Ia
nəpɨn nəha tukuvei pen iou, Iəməti Iərmama, ia rəɡi nərmama me mə irəha
tuhərui tərini pen iou ia nei kamarkuaui.”

3 Ia nəpɨn nəha pris asori me mɨne nəmə asori me səvəi nəkur Isrel
housəsɨmwɨn irəha me ia nəkwai nimwə səvəi pris asori anan. Nəɡhɨn nə
Kaeafas. 4 Nənə hərai sun mə tuhəuvən afafa, mhəkwtəmhiri Iesu, mhousi
əpune. 5Mətə həni mə, “Pwəh kɨtaha səpwəh nəkwtəmhiriien Iesu ia nəpɨn
səvəi nəveɡɨnien asori. Rərəha mə nərmama niemaha trəpi irəha kamho
nurɨɡrɨɡien asori tukwe.”

Pran riti rətəɡi pen senta ia nukwəne Iesu
6 Nəpɨn Iesu ramarə ia rukwənu nəha Petani, ruvnimwə pen ia nəkwai

nimwə səvəi Saemon (Saemonnəhakupwənnemhəien skai ro tekɨn.) 7*Nənə
pran riti ruvehe tɨ Iesu mauvehi potel riti kɨno ia kəruəterei riti kani mə
alapasta.a Fwe ia nəkwai potel nəha senta riti nənimen rutə pɨk. Prən nəha
rətəɡi pen senta nəha ia nukwəne Iesu nəpɨn raməkure ia kwopun kaməni
nari ikɨn.

8Nənə nəpɨn nərmamame səvəi Iesu hətoni, niemaha rəpi irəha. Həni mə,
“Rəfo ramouraha senta iamɨnhi? 9Rɨpkəmri pen a nəmri nari irə, ko ruvehi
mane asori irə, muvei penm nərmama nautə səvənraha riwən.”

10 Mətə nəpɨn Iesu rɨreɡi nəɡkiariien nəha, rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Rəfo
kɨmiaha hiamo iamɨnhi irə ia prən i? In ramo noien amasan riti miou.
11 *Nərmama nautə səvənraha riwən tuhamarə kɨmiaha mɨnraha ia nəpɨn
me, mətə iou tapkarə mhə kɨtaha m kɨmiaha nəpɨn me. 12 Rəfo prən i rətəɡi
* 25:41: Mat 7:23, Rev 20:10 * 25:46: Dan 12:2, Jon 5:29 * 26:2: Eks 12:1-27, Mat 20:18
* 26:7: Luk 7:37-38 a 26:7: Alapasta kəruəterei riti nənimen rutə pɨk. Fwe kupwən nərmama
həuvehi mhəvi pen senta irə. * 26:11: Dut 15:11
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pehe senta i ia nɨpwrak? In ro mə trəpnəpenə ia nɨpwrak mə tukɨnɨmwi.
13 Iakamɨni nɨpərhienien tukumiaha i kwopun pəku ia tənəmtənəme tukɨni
irapw nəɡkiariien amasan səiou ikɨn tukɨni irapw nəfe prən i rɨno miou mə
nərmama rerɨnraha tramrhi.”

Jutas tro noien ərəha
14 *Nərmamame səvəi Iesu irəha pam twelef, riti ia nirəha nəɡhɨn nə Jutas

Iskariot. Revən tɨpris asorime, 15*mɨnimə, “Trɨnimɨnuə iakuvei pehe Iesu ia
rəɡɨmiaha, kɨmiaha tihəuvei pehe nəfe miou?” Irəha hərəku in silin me kɨno
ia silva irəha pam toti. 16 Ia nəpɨn atukwatukw nəha Jutas rɨnamətui suatuk
mə truvei pen Iesu ia rəɡɨnraha.

Iesumɨne nərmamame səvənhi hani pəri nəveɡɨnien səvəi Pasova
17 *Neste atukwatukw nəpɨn nəha tuhani bred sə yis riwən irə. Nərmama

me səvəi Iesuhəuvehe tukwe in,mhənimə, “Kwopunpəkunəha ikokeikeimə
kɨmaha tahəpnəpenə nəveɡɨnien səvəi Pasova ikɨn, nənə ik tikəni?”

18 *Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Həuvən fwe Jerusalem, mhətoni iərmama riti fwe
ikɨn,mhəni pen tukwe inmə, ‘Iahatən səkɨtaha rɨnimənəpɨn səiou ruvəuvehe
ipaka. Tahani pəri nəveɡɨnien səvəi Pasova kɨmaha nərmama me səiou ia
nəkwai nimwə səim.’ ” 19 Nərmama me səvəi Iesu həuvən mho nəfe rɨməni
pen tɨ nirəha i, mhəpnəpenə tɨ nəveɡɨnien səvəi Pasova.

20 Ia nəruarəv Iesu mɨne twelef nərmama me səvənhi kamhəkure
21 mamhani pəri nari. Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iakamɨni
nɨpərhienien tukumiaha i mə kɨmiaha riti truvei pen iou ia rəɡi nərmama
səməme kamhəmwəki iou.”

22Nəpɨn irəha həreɡi nəɡkiariien nəha, rerɨnraha rəpou. Həuvehe kuatia
kuatia mamhəres Iesu i mə, “Iərɨmənu, sin nəha ikani? Iou?”

23*Mɨreɡi Iesu rɨnimə, “Iakani iərmama sə rameitesi bred ia tikiplet kuatia
kɨmrau min. In truvei pen iou ia rəɡi nərmama səməme kamhəmwəki
iou. 24 Iou, Iəməti Iərmama, takaməkeikei memhə rəmwhen kɨmərai pen
ia Nəkukuə Ikinan, mətə trərəha anan tɨ iərmama sə truvei pen iou ia rəɡi
nərmamasəməmekamhəmwəki iou. Ramasanpɨkmə rɨpkəpwəhanətuiien.”

25Nənə Jutas, iərmama sə truvei pen Iesu ia rəɡi nərmamakamhəmwəki in,
rɨni mə, “Iahatən, sin nəha ikani? Iou?”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe inmə, “Ik nə ikani.”
26 *Nəpɨn nəha kamhani nari irə, Iesu ruvehi bred, məfwaki mɨni vivi

Kumwesən tukwe, nənəməkwsen, muvei penm nərmamame səvənhi, mɨni
mə, “Tihəuvehi, mhani. In i nɨpwrak.”

27 Kurirə irə in ruvehi kap waen, məfwaki mɨni vivi Kumwesən tukwe.
Məfwaki pam, nənəmuvei penmɨnraha, mɨni mə, “Kɨmiaha pam tihənɨmwi.
28 *In i nɨtek sə trərihi tərini əknekɨn nəɡkiariien vi səvəi Kumwesən. Traiu
tɨ nərmama həpɨk mə Kumwesən trəpwəh nərpwɨnien noien ərəha me
səvənraha. 29 Iakani pehe tukumiaha i tapkənɨmwi mhə mwi waen i meste
nəpɨn nəha takənɨmwi waen vi kɨtaha m kɨmiaha ia nɨtətə sə Tata səiou
ramərɨmənu irə.”

30 *Nənə irəha hani nɨpu riti, mho sampam irə, mhəier mhəuvən ia Təkuər
Olif.
* 26:14: Jon 11:57 * 26:15: Sek 11:12 * 26:17: Eks 12:14-20 * 26:18: Mat 21:3 * 26:23:
Sam 41:9 * 26:26: Mat 14:19 * 26:28: Eks 24:8, Jer 31:31-34, Sek 9:11, 1Kor 10:16 * 26:30:
Luk 22:39, Jon 18:1
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Pita trɨnim kaharmə in rɨreirei Iesu
31 *Ia kwopun nəha Iesu rɨni pen tɨ səvənhi nərmama me i mə, “Ipwet ia

nəpɨn kɨmiaha pam tihap raka ia nirak. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə
kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinanmə Kumwesən rɨni mə,
‘Iou takousi iərmama sə ramətui tɨ sipsip,

nənə sipsip me səvənhi tuhaiu kɨrkɨri.’
32 *Mətə in tro iakətui mwi ia nemhəien səiou. Takətui raka, mevən fwe ia
tənə Kalili. Iou takukupwən kɨmiaha tihəkurirə.” 33Mətə Pita rɨni pen tɨ Iesu
i mə, “Irəha pam tuhap raka ia niram, mətə rɨpkomhə iou.”

34 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Iakani nɨpərhienien tukw ik i ipwet
ia nəpɨn, kurirə rəiə rakaka, ik tikɨni m kaharmə ikreirei iou.”

35 *Mətə Pita rɨni pen tukwe in mə, “Trɨni mɨnuə həni mə takaməkeikei
memhə kraumik, mətə ko iakəpwəh nɨniienmə iakreirei ik.” Nənə nərmama
me pam səvənhi həni nəɡkiariien kuatia.

Iesu raməfwaki ia Ketsemane
36 Iesu mɨne nərmamame səvənhi həuvən ia kwopun riti nəɡhɨn nə Ketse-

mane. Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha tihaməkure ia kwopun i.
Pwəh iou iakevən kwərhaməfwaki.” 37Nənə in riri Pitamɨne tɨni Sepeti kəru
irəhar harevən irəha min. Ia nəpɨn nəha in rɨnamreɡi rərəha, rerɨn rəpou
pɨk. 38 *Nənə rɨni pen tɨ nirəhar i mə, “Rerɨk rəpou pɨk ipaka iakemhə tukwe.
Tiamharo i, pwəh kɨtaham kɨmirəhar tsəpwəh napriien.”

39*Nənə Iesu revənouihi amwimɨmwei ia tɨprənəməfwaki,mɨnimə, “Tata
səiou. Tikuvehi raka kap i pwəh iakəpwəh nənɨmwiien. Mətə tikəpwəh noien
rəmwhen sə iakokeikei, mətə tiko rəmwhen sə ikokeikei.”

40Nənə Iesu rəfwaki pam, mɨrərɨɡ pehe mətoni Pita mɨne Jemes mɨne Jon
kamharapri. Nənə in rɨni pen tɨ Pita i mə, “Rəfo, ko hiəpkətui mhə nəpɨn
ouihi a uə? 41*Kɨmirəhar tiharətuimharəfwakimə tiharəpwəh nɨmweiien ia
nərəhaien. Nɨpərhienien rerɨmiaha raɡien mə tihəfwaki, mətə nɨpwramiaha
rəpou.”b

42Nənə Iesu revən səro kəru irə, məfwaki,mɨnimə, “Tata səiou. Trɨnimɨnuə
kap i ko rɨpkiwənmhəmeste iakənɨmwi, tako rəmwhen sə ikokeikei.”

43 Nənə Iesu rɨrərɨɡ pehe mwi mətə irəhar harnapri mwi, tɨ nəri nə mə
napriien ruvəuvehi irəhar. 44 *Ro iamɨnhi irə in rəpwəh mwi irəhar, mevən
səro kahar irə, məfwaki, mɨni a mwi nəɡkiariien kuatia.

45 Kurirə irə ruvehe mwi tɨ nərmama me səvənhi, mɨni pen tɨ nirəhar i
mə, “Rəfo, hiamarapri, mamharuvehi ihi napwɨsien səkɨmiahar? Həreɡi ro.
Nəpɨn nəha ruvəuvehe. Iərmama riti truvei pen iou, Iəməti Iərmama, ia rəɡi
nəmə ərəhame. 46*Tiharomharərer. Pwəhsaməuvən. Hətə ro, iərmamanəha
trɨni pui iou ruvəuvehe ipaka.”

Nərmama səməme kamhəmwəki Iesu həuvehemhəkwtəmhiri in
47 Nəpɨn Iesu raməɡkiari ihi, Jutas, in riti ia twelef nərmama me səvəi

Iesu, ruvehe irəha nərmama həpɨk. Nepwɨn kamhəuvehi nau. Nepwɨn
kamhəuvehi nɨpəri nei. Pris asori me mɨne nəmə asori me səvəi nəkur Isrel
hənərhi pen irəha. 48 Jutas rɨnəɡkiari rakamɨnrahamə, “Iərmama sə takakei
* 26:31: Sek 13:7 * 26:32: Mat 28:7,16 * 26:34: Mat 26:69-75 * 26:35: Mat 26:56
* 26:38: Jon 12:27 * 26:39: Hip 5:7-8, Mat 6:10 * 26:41: Mat 6:13, Hip 2:14, 4:15 b 26:41:
Suatuk riti mwi tɨ nɨniien nəɡkiariien i in i mə, “Nɨpərhienien Nənɨmwɨn rerɨn raɡien mə tihəfwaki,
mətə nɨpwramiaha rəpou.” * 26:44: 2Kor 12:8 * 26:46: Jon 14:31
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min, iəmə nə in nə. Kɨmiaha tihəkwtəmhiri.” 49 Nənə Jutas ruvehe, mevən
atukwatukw tɨ Iesu, mɨni mə, “Ramasan tukw ik, iahatən.” Nənə rakei min.

50 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Iou riti. Tiko mo nəfe ikɨməuvehe
tukwe.” Nənə nərmama me həuvehe mhəmri pen rəɡɨnraha ia Iesu,
mhəkwtəmhiri. 51 *Mətə iərmama riti sə ramərer ipaka tɨ Iesu reivi raka nau
səvənhi, mərai iərmama riti sə ramo tukwini nari m pris asori anan, mərai
raka nɨkare nɨfreɡɨn.

52 *Nənə Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Uvehi nau səim mɨvai pen ia
təmwhekɨn, tɨ nəri nə mə nərmama me səməme kamhəuvehi nau mə
tuharuaɡən irə tukərai əpune irəha ia nau. 53 Kɨmiaha hiaməfətərɨɡ irə mə
ko iapkəkwein mhə Tata səiou nənə təkwtəkwuni a irə in trərhi pehe naɡelo
me taosen m taosen həuvehe mhasitu ia nirak? 54 Mətə trɨni mɨnuə iako
iamɨnhi irə nəɡkiariien i sə Nəkukuə Ikinan rani mə kɨmiaha tihəkwtəmhiri
iou iamɨnhi irə trəfuvehemukuə irə?”

55 *Ia nəpɨn nəha Iesu rɨni pen tɨ nərmamame i mə, “Rəfo hiaməuvehi nau
me mɨne nɨpərpəri nei me mamhəuvehe mə tihəkwtəmhiri iou iamɨnhi irə?
Nətərɨɡien səkɨmiaha rɨnuə iou rakres riti uə? Ia nərineiv m neis mɨne iaka-
marə fwe ia nimwə səvəi Kumwesən, mamahatən nərmama. Rəfo hiəpwəh
nəkwtəmhiriien iou ia nəpɨn nəha? 56 *Mətə narimnari me i hiamo haməier
pehe iamɨnhi irəmə nəɡkiariien me nəha profet kupwən me həmərai pen ia
Nəkukuə Ikinan tuhəuvehe mhəukuə.” Nəpɨn nərmama me i həkwtəmhiri
Iesu, nərmamame səvənhi həpwəh inmhap.

Iesu rərer ia nəmri pris asori ananmɨne nəmə asori me
57 Nərmama me nəha səməme həkwtəmhiri Iesu həiri in mhəuvən tɨ

Kaeafas. Kaeafas in pris asori anan. Nahatənme səvəi Loa mɨne nəmə asori
me səvəi nəkur Isrel hənousəsɨmwɨn raka irəhame ia nimwə səvənhi. 58Pita
rakurirə ia Iesu, mamavən isipwɨn tukwe meste nari fwe nɨkare nimwə
səvəi pris asori anan. Nənə muvnimwə, məkure irəha iotukwininari me,
mə trətoni mə tukəfo irə ia Iesu. 59 Nənə pris asori me mɨne nəmə asori
me səvəi nəkur Isrel kamhətui nərmama nepwɨn mə tuheikuə, mhəni irapw
nəri ərəha riti sə Iesu rɨno uə rɨməni. Nəmə asori me hokeikei mə tuhəreɡi
pwəh housi əpune in tukwe. 60 Nəri auər a mə nərmama həpɨk həskəmter
mamheikuə ia nəfe hənətoni Iesu rɨno uə həməreɡi in rɨməni, mətə nəmə
asori me həpkətə mhə nari riti. Mətə irəha kamhəmwur mamhəuvən meste
iərmama kəru krouvehe, 61 *rouni mə, “Iəmə i rɨməni iamɨnhi irə mə, ‘Iou
iakukurən nourahaien nimwə səvəi Kumwesən, marə muvrhəkɨn mwi ia
nəpɨn kahar.’ ”

62Nənə pris asori anan rərer, mɨni pen tɨ Iesu i mə, “Nəɡkiariien riti riwən
tikɨni? Rəfo ia nəɡkiariien nəha irau krouni rauuəsi ik irə?” 63 *Mətə Iesu
rəpnapen. Nənə pris asori anan rɨni pen tukwe in mə, “Iakəres pehe ik
i ia nəɡhi Kumwesən sə ramɨru. Ni pehe ro tukumaha i. Ik Kristo, Tɨni
Kumwesən, uə rekəm?”

64 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Ik ikɨni, mətə iakani pehe tukumi-
aha i mə nəha təkwtəkwuni mɨne mamevən tihətoni iou, Iəməti Iərmama,
takaməkure ia nɨkare Kumwesən mwatuk sə in nɨskaiien səvənhi rasori.
Tihətoni mwi iou takauvehe ia nəpuəme ia nɨmaɡouaɡou.”
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65 *Nənə nəpɨn pris asori anan rɨreɡi, reitehi tɨnari səvənhi, mɨni mə,
“Kɨtaha tsətui iərmama riti mwi tro pui iəmə i tɨ nəfe? Kɨmiaha hiəuvəreɡi
raka mə in rɨni ərəha Kumwesən. 66 *Nətərɨɡien səkɨmiaha mə tsəfo irə?”
Mɨreɡi irəha həni mə, “In traməkeikei memhə.”

67 *Nənə hərɡəvəsi pen nənimen, mamhəuəsi in. Nepwɨn həpwi in,
68mamhəni mə, “Mə ik Kristo pərhien, ni pehe ro tukumaha i nəɡkiariien sə
ruku pen tɨNənɨmwɨnmə sin ruəsi ik!”

Pita rɨnimə in rɨreirei Iesu
69 Ia nəpɨn nəha Pita fwe inhərɨpw ia nɨkare nimwə səvəi pris asori anan.

Nənə pran riti sə ramo tukwini nari m pris asori anan ruvehe ipaka tukwe,
mɨni mə, “Ik mwi ikɨnamavən pəri kɨmirau Iesu iəmə Kalili.”

70 Mətə ia nəmrɨnraha pam Pita rɨni mə, “Rekəm. Iou iakreirei nəfe i
ikamɨni.”

71Pita rəpwəh nɨkare nimwə nəhamiermevən ipaka tɨ təpinhə asori riti sə
nərmamakamhəuvnimwəpehe irə. Nənəpran ritimwi sə ramo tukwini nari
rətə in, mɨni pen tɨ nərmama səməme kamhərer ia kwopun nəha mə, “Iəmə i
rɨnamavən pəri irau Iesu iəməNasaret.”

72Mɨreɡi Pita rɨni mwi mə, “Rekəm. Iakani pehe tukw ik i kwəsuahi anan
mə iou iakreirei iəmə nəha ikani.”

73 Nəpɨn ouihi a rukurau, nənə nərmama səməme kamhərer ia kwopun
nəha həuvehe, mhəni pen tɨ Pita i mə, “Nɨpərhienien. Ik riti ia nirəha tɨ nəri
nəmə ik iəmə Kalili.”

74 Mɨreɡi Pita rɨni mə, “Mə iakameikuə pwəh Kumwesən rərpwɨn noien
ərəha səiou. Iakani pehe tukumiaha i kwəsuahi anan mə iou iakreirei iəmə
nəha kɨmiaha hiaməni.”
Pita rɨni iamɨnhi irə, nənə təkwtəkwuni a rəiə rakaka. 75 *Nənə Pita rerɨn

rɨrhi nəɡkiariien səvəi Iesu. Rɨmənimə, “Kurirə rəiə rakaka, ik tikɨnim kahar
mə ikreirei iou.” Pita rerɨn rɨrhi. Nənə rier mevənmɨrapi nasəkien.

27
Jutas remhə

1 Ia nəpnəpɨnpris asorimemɨnenəmə asorime səvəi nəkur Isrel irəhapam
hərai sunmə tuhousi əpune Iesu. 2 Irəha həiri in, mhəuvən,mhəmri pen in ia
rəɡi Paelat. Paelat nəha in iəmə Rom sə ramərɨmənu ia kwopun nəha.

3 *Nəpɨn Jutas iəmə i sə rɨməuvei pen Iesu ia rəɡi nərmama səməme
kamhəmwəki, in rətonimə irəhahənimə Iesu traməkeikeimemhə, in rərari ia
nətərɨɡien səvənhi,muvehi silinmenəha kɨno ia silva irəha pam toti, muvehi
muvehe, muvei pen m pris asori me mɨne nəmə asori me səvəi nəkur Isrel,
4mɨni mə, “Iakɨno noien ərəha i, muvei pehe iərmama sə in ratukwatukw a
ia rəɡɨmiahamə tihousi əpune in.”
Mɨreɡi irəha hənimə, “Rəfo ikuvehemasək teɡɨn kɨmaha? Səim atukw a nə

noien.”
5Nənə Jutas rərarki irapw silinme kɨno ia silva fwe ia nəkwai nimwə səvəi

Kumwesən, nənəmiermevən, mɨrukwi utə atukw a in ia kwənəkwus.
6 Mətə pris asori me həuvehi silin me nəha kɨno ia silva, mhəni mə,

“Rɨpkatukwatukwmhə ia Loa səkɨtahamə kɨtaha tsousəsɨmwɨnmane i irəha
mane səvəi nimwəfwaki tɨ nəri nə mə mane i kuvei pen mə tukuvehi nəmri
iərmama i mə tukousi əpune.” 7 Ro iamɨnhi irə irəha hərai sun mhəuvehi
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mane nəha, mhəuvehi nəmri tɨprənə riti. Fwe kupwən kani tɨprənə nəha
mə Tɨprənə sə kamo tekinari me irə. Irəha həuvehi nəmri tɨprənə nəha mə
tukɨnɨmwi nərmama pwɨspwɨsme ikɨn. 8Ro pen ipwetmɨne kamseɡi pen ihi
nəɡhi tɨprənənəhaməTɨprənə sənetə rɨnaiu ikɨn. 9*Ia nəpɨnnəhanəɡkiariien
səvəi Profet Jeremaea ruvəuvehemuvəukuə. In rɨməni mə,
“Irəha həuvehi silin me kɨno ia silva irəha pam toti.

In nəmane sə nəkur Isrel me nepwɨn həni mə tuhəuvei pen tɨ nuvehiien
nəmri iərmama nəha.

10 Irəha həuvei penmane nəhamhəuvehi nəmri tɨprənə sə kamo tekinari me
irə

rəmwhen ia Iərɨmənu rɨni pehe tukw iou i mə tako.”
Iesu rərer ia nəmri Paelat

11Nəpɨn Iesu ramərer ia nəmri Paelat, Paelat rəres pen in mə, “Ik kiɡ səvəi
nəkur Isrel?”
Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Ik ikani.”
12 *Ia nəpɨn nəha pris asori me mɨne nəmə asori me səvəi nəkur Isrel

həskəmter, mamhəni ərəha Iesu, mətə Iesu rəpwəh nɨniien nəɡkiariien riti
tɨ nirəha i. 13 Ro pen Paelat rɨni pen tukwe in mə, “Rəfo ikaməpnapen?
Ipkreɡi mhə nəɡkiariien me rɨpɨk nəha kamhəni ərəha ik irə?” 14 *Mətə Iesu
rɨpkɨni mhə nəɡkiariien riti tukwe in, mɨpkərpwɨn mhə nəɡkiariien riti sə
irəha kamhəni. Nənə Paelat rətoni mərkəri asori nari irə.

Paelat rəseni pen Iesu ia rəɡi naruaɡənmemə tuhousi əpune
15 Ia nukme pam nəpɨn kamo nəveɡɨnien asori nəha Pasova irə, iəmə Rom

sə ramərɨmənu ia kwopun nəha rukurən nuvehi rakaien iərmama riti ia
kalapus sə nəkur Isrel həməres i, nənə məseni in rier mamevən. 16 Ia nəpɨn
nəha iərmama riti fwe ia nəkwai kalapus nərmama pamhəukurən in nəɡhɨn
nə Parapas. 17Ro iamɨnhi irə nəpɨn nərmama housəsɨmwɨn irəha me, Paelat
rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha hiokeikei mə takəseni sin rier ia kalapus
mamevən, Parapas uə Iesu sə kani mə Kristo?” 18 *Paelat rəres pen irəha
iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə in rukurən mə nəmə asori me səvəi nəkur Isrel
həməuvei pen Iesu ia rəɡɨn tɨ nəmwəkiien səvənraha.

19 Nari riti mwi, nəpɨn in raməkure ia kwopun sə raməkiri nəɡkiariien
ikɨn, pran səvənhi rərhi pen nəɡkiariien riti revən tukwemɨnimə, “Tikəpwəh
noien nari riti ia iəmə atukwatukw nəha. Ia nəpɨn rɨran pehe ipwet
iakəməkrəha irə. Nənə təkwtəkwuni iakreɡi rərəha tukwe.”

20Mətə pris asori memɨne nəmə asori me səvəi nəkur Isrel kamhəkeikei m
nərmama mə tuhəres Paelat i mə trəseni Parapas rier ia kalapus mamevən,
mətə trousi əpune Iesu.

21 Nənə Paelat rəres pen mwi irəha i mə, “Iəmənmi i sə pəku kɨmiaha
hiokeikei mə takəseni rier ia kalapus mamevən?”
Mɨreɡi irəha həni mə, “Parapas.”
22Mɨreɡi Paelat rɨni pen tɨnirəha imə, “Ro iamɨnhi irə takəfo ia Iesu sə kani

mə Kristo?”
Mɨreɡi irəha pam həni mə, “Pwəh hərui tərini pen in ia nei kamarkuaui.”
23Mɨreɡi Paelat rɨni mə, “Tɨ nəfe? Nəfe nəha nərəhaien in rɨno?”
Mətə irəha həni asori mwi mə, “Pwəh hərui tərini pen in ia nei ka-

markuaui.”
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24 *Nəpɨn Paelat rətonimə ko rɨpkomhə rerɨnraha rəpwiuən,mətə hənamo
nurɨɡrɨɡienasori, in ruvehinui,maikuas ia rəɡɨnmi ianəmrɨnrahapam,mɨni
mə, “Iou iakiwən ia nemhəien səvəi iəmə i. Nɨten riwən ia nirak. Ramarə a ia
kɨmiaha.”

25*Mɨreɡi nərmamamepamhənimə, “Pwəhnɨten rəmakpehea iakɨmiaha
mɨne nəkwərhakwərhame səkɨmaha.”

26Nənə Paelat ro nəkwanraha, məseni Parapas rier ia kalapus mamevən,
mətə rɨni nəkwanmə tukərisi Iesu. Nəpɨnnaruaɡənme səvənhi hərisi pam in,
Paelat ruvei pen in ia rəɡɨnrahamə tuhərui tərini pen ia nei kamarkuaui.

Naruaɡənme harɨs əkenhɨn ia Iesu
27Naruaɡən me səvəi Paelat həiri Iesu mhəuvnimwə ia nimwə asori səvəi

Paelat nəɡhɨn nə Praetoriam. Irəha həkwein irəha me nepwɨn ia kusen
səvənraha həuvehemhousəsɨmwɨn irəhame ipaka tɨ Iesu, 28*mhəuvehi raka
karkahu səvənhi, mharkahu pen karkahu əruerəvmin rəmwhen ia karkahu
səvəi kiɡ. 29Həuvehi rəhi, mhəuvnhi kəfəfau səvəi kiɡ irə, mhəfəfau pen ia
kənkapwə, mhəuvei pen mwi rɨɡi nei riti ia rəɡɨn mwatuk rəmwhen ia nəri
sə kiɡ rauvehi rahatən pen nasoriien səvəi kiɡ. Hənɨmwi nukurhunraha
ia nənimen, mamharɨs əkenhɨn irə, mamhəni mə, “Ik kiɡ səvəi nəkur Isrel
kɨmaha iahəsiai ik!” 30 *Irəha hərɡəvəsi in, mhəuvehi raka rɨɡi nei nəha ia
rəɡɨn, mhousi kənkapwə irə. 31Nəpɨn hənarɨs əkenhɨn raka irə, həuvehi raka
karkahu əruerəv nəmharkahu pen tɨnari ihi səvənhi, mhəiri inmhəuvənmə
tuhərui tərini pen ia nei kamarkuaui.

Naruaɡənme hərui tərini pen Iesu ia nei kamarkuaui
32 Nəpɨn naruaɡən me nəha hənaməier, hətoni iəmə Saerin riti nəɡhɨn nə

Saemon. Irəha həkeikei minmə trəvrani nei kamarkuaui səvəi Iesu. 33 Irəha
həuvən ia kwopun riti nəɡhɨn nə Kolkota (nɨpwrai nahaɡ nəha kwopun səvəi
kerhə ia iərmama). Ia kwopun nəha irəha 34 *həuvei pen waen m Iesu mə
trənɨmwi. Kəvti pen nɨmwai nari riti rəfiə trasitu muəsi nəmisəien. Mətə
nəpɨn Iesu rəpwasi əɡhan, rəpwəh nokeikeiien mə trənɨmwi. 35 *Nəpɨn irəha
hərui tərini pen raka in ia nei kamarkuaui, həuai kɨrkɨri tɨnari me səvənhi,
mhəuini nari riti sə trahatən pen mə sin truvehi nəfe tɨnari səvənhi. 36Nənə
həkure ia kwopun nəha, mamhətui tukwe. 37 Ia kənkapwə irənhə irə irəha
hərui pen nəkukuə riti kɨmərai mə Iesu tremhə tɨ nəfe. Rɨni mə: Iesu I Kig
Səvəi Nəkur Isrel

38 *Ia nəpɨn nəha həuvehi rakres mi kəru, mhərui tərini pen mwi irau ia
nei kamarkuaui, riti ia nɨkare Iesu mwatuk, riti ia nɨkaren mour. 39 *Nənə
nərmama səməme kamhəukurau ia suatuk kamhounouini kənkapwənraha
me, mamhəni ərəha Iesu, 40 *mamhəni mə, “Ik nə iəmə ikɨməni mə tikouraha
nimwə səvəi Kumwesənmarəmuvrhəkɨnmwi ia nəpɨn kahar. Itə, uvehimɨru
ik! Trɨnimɨnuə ikTɨniKumwesənpərhien, araka ianei kamarkuauimeiwaiu
pehe.”

41 Ia noien a mwi nəha pris asori me mɨne nahatən me səvəi Loa mɨne
nəmə asori me səvəi nəkur Isrel harɨs əkenhɨn irə, mamhəni mə, 42 *“In
rɨməuvehimɨru raka nərmama həpɨk, mətə ko rɨpkuvehimɨru atukwmhə in.
Mə in kiɡ səvəi nəkur Isrel pərhien, ramasan mə raraka ia nei kamarkuaui
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meiwaiu pehe, pwəhkɨtaha sətonimhəni nɨpərhienien irə. 43*Iəmə i rahatətə
ia Kumwesən mɨni mə in Tɨni Kumwesən. Pwəh sətoni ro mə Kumwesən
rerɨn raɡien tukwe truvehimɨru in təkwtəkwuni.” 44 Iərmama mi nəha sə
krauakres kɨnərui tərini pen irau ia nei kamarkuaui irəhar Iesu, irau mwi
krauni ərəha in rəmwhen nepwɨn həməni.

Iesu remhə
45 Ia kurkwai nəpɨn ia ran nəpitəvien ruvehemousəman kwopunme pam

ia tənə nəha meste aoa kahar rukurau. 46 *Nənə rarɨpwi tri klok ia nəruarəv
Iesu rəkwein əpwəmwɨs, mɨni mɨnuə, “Eloi, Eloi, lama sapaktani?” Nɨpwrai
nəɡkiariien nəha in i mə “Kumwesən səiou, Kumwesən səiou, rəfo ikap raka
ia nirak iamɨnhi?”

47 Nərmama me nepwɨn səməme kamhərer mamhəspau ia Iesu həreɡi
nəɡkiariien nəha, mhəni mə, “Iəmə i raməkwein Profet Elaeja.”

48 *Nənə təkwtəkwuni a riti ia nirəha raiu muvehi nɨpəri koton, meitesi
ia waen sə rəfiə, mɨpiri pen ia nusvenhi rəɡi nei riti, muvehi pen mə Iesu
trənɨmwi. 49Mətə in me nepwɨn həni mə, “Pəpɨm ro pwəh sətoni mə Profet
Elaeja truvehemuvehimɨru iəmə i uə rekəm.”

50 Nənə Iesu rəkwein əpwəmwɨs mwi, məseni pen nɨmɨruien səvənhi,
memhə.

51*Təkwtəkwuni amwi tɨnari sə rəɡher tukuahaɡkwopun ikinananan fwe
ia nəkwai nimwə səvəi Kumwesən reitehi nɨpərɨn kəru fwe irənhəmeste nari
fwe inhərɨpw. Nənə tɨprənə rɨkiu, meitehi kəruəterei me. 52Nɨpəɡi kəruəterei
me nepwɨn sə kɨnərkwafə nɨpwrai nərmama ikɨn həuvehe mhəkwaɡ, nənə
Kumwesən ro nərmamame səvənhi həpɨkhətuimwi ia nemhəien səvənraha.
53 Kurirə irə nəpɨn Iesu rətui mwi ia nemhəien səvənhi irəha həier irapw
ia nɨpəɡi kəruəterei me səvənraha, mhəuvən ia taon ikinan nə Jerusalem,
nərmama həpɨk hətoni irəha.

54 Iaruaɡən riti nəha in rasori ia naruaɡən me irəha pam hantret. In
mɨne naruaɡən me nepwɨn səvənhi kamhətui tɨ Iesu. Nəpɨn irəha hətoni
nɨmwnɨmwiennəhamɨnenarimnarimenəhasəhəməierpehe, həhekɨrasori,
mhəni mə, “Nɨpərhienien iəmə i in Tɨni Kumwesən.”

55 *Nənə nɨpranme həpɨk ia kwopun nəha kamhərer isipwɨn kwopti tɨ Iesu
mamhəspau irə. Nɨpranmenəhahəməier ia tənəKalili,mamhəkurirə ia Iesu,
mamhasitu irə. 56 *Meri Maktala, mɨne Meri mama səvəi Jemes mɨne Josef,
mɨnemama səvəi tɨni Sepeti mi kamharərer irəhamɨnraha.

Josef rərkwafə nɨpwrai Iesu
57 Iəmə Aramatia riti nəha ikɨn nəɡhɨn nə Josef. Nautə səvənhi rasori. In

mwi iərmama riti səvəi Iesu. Ia nəruarəv 58 *revən tɨ Paelat, məres penmə ko
Paelat rəseni in ruvehi nɨpwrai Iesu. Ro pen Paelat rɨni nəkwanmə tukuvehi
penmin. 59 Josef revənmuvehi nɨpwrai Iesu,muveɡi ia tɨnari əmher riti kɨno
ia linen, 60*nənəməmri pen ia nɨpəɡi kəruəterei riti səvənhi sə in rɨnərai ərori
raka. Nəpɨnrɨnəmriraka, rəsəkwuəsəkwukəruəterei asori ritimərəpinhəpen
kwəruə irə, nənə mamevən. 61Meri Maktala, mɨne Meri mama səvəi Jemes
mɨne Josef krauəkure fwe ikɨn, rouəti pen nɨpəɡi kəruəterei nəha kɨnərkwafə
nɨpwrai Iesu ikɨn.

* 27:43: Sam 22:8 * 27:46: Sam 22:1 * 27:48: Sam 69:21 * 27:51: Eks 26:31-33, Hip
10:19-20 * 27:55: Luk 8:2-3 * 27:56: Mat 20:20 * 27:58: Dut 21:22-23 * 27:60: Aes 53:9
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Naruaɡənme nepwɨn həsisəɡ əknekɨn nɨpəɡi kəruəterei
62 Kɨni rakwakwi irə, nəpɨn kaməpnəpenə irə tɨ Sapat, pris asori me mɨne

Farisi me həuvən mhousəsɨmwɨn irəha me ia nəmri Paelat, 63 *həni pen
tukwe in mə, “Iəmə asori. Rerɨmaha ramrhi nəɡkiariien riti səvəi iəmə nəha
rameikuə. Nəpɨn ramɨru ihi, rɨməni mə nəpɨn kahar trukurau nənə in trətui
mwi ia nemhəien səvənhi. 64Ro iamɨnhi irə tikərhi pen nərmamamenepwɨn
səim pwəh həuvən mhəsisəɡ əknekɨn ia nɨpəɡ sə kɨnərkwafə nɨpwran ikɨn
meste nəpɨn kahar haruvehe mharukurau. Rərəha nərmama me səvənhi
həuvən, mhakres nɨpwran, mhəni pen tɨ nərmama mə in rɨnətui mwi ia
nemhəien səvənhi. Tuko ro iamɨnhi irə neikuəien nəha səvənraha trərəha
məpi raka sə fwe kupwən.”

65 Mɨreɡi Paelat rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iakəseni naruaɡən me nepwɨn
səiou. Tiho mhəiri irəha mhəuvən mhəsisəɡ əknekɨn ia nɨpəɡi kəruəterei
nəha.” 66 *Ro pen irəha həuvənmhəmri pen nari riti ia kəruəterei sə ramərer
tukuahaɡ ia nɨpəɡ nəhamə iərmama riti rɨkiu irə irəha tuhətoni mhəukurən.
Nənə naruaɡənme nepwɨn kamhərer tukuahaɡ tukwe.

28
Iesu rətui mwi ia nəmhien səvənhi

1 Nəpɨn Sapat ruvəukurau, ipaka rɨnamran ia Sante, Meri Maktala mɨne
Meri mama səvəi Jemes krouevən mə trouətə nɨpəɡi kəruəterei kɨnəmri pen
nɨpwrai Iesu irə.

2Nənə təkwtəkwuni a irə, nɨmwnɨmwien asori rɨkiu, tɨ nəri nəmə aɡelo riti
səvəi Iərɨmənu rier ia neiai meiwaiu pehe, məsəkwu raka kəruəterei nəha
kɨnəsisəɡ pen ia nɨpəɡ, nənəməkure utə irə. 3 *Nɨpwran ramser rəmwhen ia
nouapɨrien. Tɨnari səvənhi rəpsan anan. 4Nəpɨn naruaɡənme nəha səməme
kamhərer tukuahaɡ tɨ nɨpəɡ hətoni aɡelo nəha, həhekɨr mhətəmnɨmwɨn,
həuvehemhəmwhen ia nərmama həuvamhə.

5 Mətə aɡelo nəha rɨni pen tɨ prən mi nəha mə, “Rouəpwəh nehekɨrien.
Iakukurən mə irouətui Iesu sə kɨnərui tərini pen ia nei kamarkuaui. 6 *In
riwən i. In rɨnətui mwi ia nemhəien səvənhi rəmwhen mə in rɨməni. Rou-
vehe, rouətə kwopun nɨpwran rɨnamapri ikɨn, 7 *nənə rouevən akwauakw
rouni pen tɨ nərmama me səvənhi mə in rɨnətui mwi ia nemhəien səvənhi,
nənə təkwtəkwuni in rakupwən ia kɨmiahamamevən ia tənə Kalili. Kɨmiaha
tihətoni in fwe ikɨn. Iroureɡi iakuvəni raka narimnari me i tukumirau i.”

8 Nənə irau krouəpwəh akwauakw nɨpəɡ, rouhekɨr, mətə rerɨnrau raɡien
pɨk mwi. Krouaiu, rouevən mə trouni nəri nəha tɨ nərmama me səvəi Iesu.
9 Nənə təkwtəkwuni a Iesu rier irapw tɨ nirau, mɨni mə, “Ramasan tuku-
mirau!” Nənə irau krouvehe tukwe, rounɨmwi nukurhunrau ia nənimen,
rouəkwtəmhiri nɨsun mi, rousiai in. 10 *Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirau i mə,
“Rouəpwəhnehekɨrien, rouevən, rouni pen tɨpiakmemə irəha tuhəuvən fwe
tənə Kalili. Ia kwopun nəha irəha tuhətə iou.”

Nəɡkiariien səvəi naruaɡənme
11Nəpɨn irau krourərɨɡ, təkwtəkwuni amwi, naruaɡənmenepwɨn səməme

hənamərer tukuahaɡ nɨpəɡ həuvən fwe taon, nənəmhəni pen narimnari me
nəha tɨ pris asori me. 12Nənə pris asori me hoeite nəmə asori me səvəi nəkur

* 27:63: Mat 12:40, 16:21, Jon 2:19-21 * 27:66: Dan 6:17 * 28:3: Mat 17:2, Wok Me 1:10
* 28:6: Mat 12:40, 16:21 * 28:7: Mat 26:32 * 28:10: Hip 2:11
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Isrel mamhərai sun irəha mɨnraha. Nənə nəpɨn həuvərai sun raka, həuvei
penmane asorimnaruaɡənmenəha, 13*mhənimə, “Kɨmiaha tihəni irapw tɨ
nərmama me mə nəpɨn kɨmiaha hiamapri ia nəpɨn nərmama me səvəi Iesu
həuvehe mhakres nɨpwran. 14 Nənə trɨni mɨnuə Paelat rɨreɡi nəɡkiariien
nəha, kɨmaha tahəɡkiari min mə in trəpwəh nourahaien kɨmiaha.” 15 Ro
iamɨnhi irə naruaɡən me həuvehi mane, mhəuvən, mho nəfe pris asori me
həməni pen tɨ nirəha i. Nənə nəɡkiariien nəha ruvirɨs ia tənə Isrel. Kamɨni ihi
ipwet mɨne.

Nəɡkiariien sampam Iesu ruvei penm nərmamame səvənhi
16 *Ia nəpɨn nəha nərmama me səvəi Iesu irəha pam eleven həuvən fwe

tənə Kalili ia təkuər riti sə Iesu rɨməni pen tɨ nirəha i kupwən. 17Nəpɨn irəha
hətoni in, hənɨmwi nukurhunraha ia nənimen, mhəsiai in. Mətə nepwɨn
həreirei amasan ia rerɨnraha mə Iesu pərhien i. 18 *Nənə Iesu ruvehe, mɨni
pen tɨ nirəha i mə, “Kumwesən ruvei pehe nasoriien miou iakamərɨmənu ia
narimnari me pam ia neiai mɨne tɨprənə. 19 *Ro pen kɨmiaha tihaməkeikei
mhəuvən mhəvi nərmama ia tənəmtənə me pam pwəh irəha həuvehe mho
nərmamamesəiou ianirəha. Kɨmiaha tihaməkeikeimhopaptaes ianirəha ia
nəɡhi Tatamɨne TɨnimɨneNənɨmwɨn Ikinan, 20*mamhahatən irəhamə irəha
tuhaməkeikei mho nəɡkiariien me pam sə iakɨnahatən kɨmiaha irə. Nənə
həreɡi ro nəri i. Iou takamarə rerɨn tukumiahameste nəpɨn sampam.”

* 28:13: Mat 27:64 * 28:16: Mat 26:32, Mat 28:7,10 * 28:18: Dan 7:14, Jon 13:3, Efes 1:20-22
* 28:19: Mak 16:15-16, Wok Me 1:8, 8:16, 19:5, Rom 6:3, 1Kor 1:13, 10:2, Kal 3:27 * 28:20: Wok
Me 18:20, Jon 14:23
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Mak
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i nəkukuə

Mak in rɨməkupwən mɨrai narimnari me ia nɨmɨruien səvəi Iesu.
Nətərɨɡien səvəi nərmama mə Mak in iərmama riti sə rɨnakurirə ia Pol
mɨne Panapas nəpɨn krouəvisau irapw nəɡkiariien amasan ia kwopun me.
Mak in raməɡkiari pɨk ia narəien səvəi Iesu Kristo. Matiu, Mak, Luk, Jon,
irəha pam haməɡkiari ia narəien səvəi Iesu Kristo, mətə nəkukuə səvəi Mak
rukwakwa mamrai kwərhakwərha nəɡkiariien iərmama rəvsini mukurən.
Mak raməɡkiari ia wok səvəi Iesu Kristo maməɡkiari mwi ia nɨmtətien me
səməme in rɨno. Mak ramahatən mə Iesu rəmwhen ia iərmama sə ramo
wok mauvehi nasoriien. Ikəvsini nəkukuə səvəi Mak nɨpərɨn kahar, nɨpərɨn
kuatia raməɡkiari ia nəfe kɨno ia Kristo ia nəfwakiien sampam ia nɨmɨruien
səvənhi ia təkure tɨprənə i, maməɡkiari irə mamo sampam ia nemhəien
səvənhi mɨne nəpɨn rɨnətui mwi ia nemhəien.

Nukune nəɡkiariien amasan
1Nukune nəɡkiariien amasan sə raməvisau Iesu Kristo, Tɨni Kumwesən.
2 *Kɨmərai pen nəɡkiariien riti ia nəkukuə səvəi Profet Aesea fwe kupwən.

Nəɡkiariien nəha rani iamɨnhi irəmə,
“Ətə ro, takərhi pen iərmama sə trəɡkiari tukwini səiou,

in trukupwən ia nirammevən, məpərhi səim suatuk.”
3 “Reri iərmama riti raməkwein əpwəmwɨs ia kwopun akwesakwes ikɨn

mamɨni mə,
‘Kɨmiaha tihaməkeikei mhəpərhi suatuk səvəi Iərɨmənu səkɨtaha,
mhəmri atukwatukw suatuk ouihi me səvənhi.’ ”

4 *Ro iamɨnhi irə Jon rier irapw ia kwopun akwesakwes ikɨn, maməvisau
irapw tɨ nərmama mə, “Kɨmiaha tihaməkeikei mhərərɨɡ ia noien ərəha me
səkɨmiaha, mho paptaes, nənə Kumwesən trəpwəh nərpwɨnien noien ərəha
me səkɨmiaha.” 5Nərmama pam ia tənə Jutia mɨne Jerusalem həuvən tɨ Jon,
mamhəni irapwnoien ərəhame səvənraha, nənə in ramopaptaes ianirəha ia
nui arɨs Jotan. 6 *Jon ramarkahu ia tɨnari kɨno ia nɨmwheri kamel, mamətoti
ia teki nərimɨru,maməni kinhəmɨnekwənipwət ia sukapak. 7*Ramɨni irapw
mə, “Kurirə ia nirak, iərmama riti fwe rauvehe. Nɨskaiien səvənhi rasori
məpi raka iou. Iapkəmwhenmhəmə takərpəsukmɨfi raka nəkwus ia səvənhi
put. 8 Iou iakamo paptaes ia kɨmiaha ia nui, mətə in truvehe mo paptaes ia
kɨmiaha ia Nənɨmwɨn Ikinan.”

Jon ro paptaes ia Iesu
9 Ia nəpɨn nəha Iesu ruku pen fwe ia taon nəha Nasaret ia tənə Kalili,

muvehe, nənə Jon ro paptaes irə ia nui arɨs Jotan. 10 Nəpɨn atukwatukw
Iesu rutə pehe ia nui, rətoni kəpuapen rəkwaɡ, Nənɨmwɨn Ikinan rosi mak
inhərɨpwreiwaiupeheməkure irə. 11*Nənə reriKumwesənrukupen ianeiai
mɨni mə, “Ik nərɨk keikei. Rerɨk raɡien tukw ik.”

Setan raməmwurmə tro Iesu rɨmwei ia nərəhaien

* 1:2: Mat 11:10 * 1:4: Wok Me 13:24, 19:4 * 1:6: 2Kinɡ 1:8, Mat 11:8 * 1:7: Wok Me
13:25 * 1:11: Sam 2:7, Aes 42:1, Mat 12:18, Mak 9:7
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12 Jon rɨno raka paptaes ia Iesu. Nənə Nənɨmwɨn Ikinan rərhi pen Iesu
revən ia kwopun akwesakwes ikɨn. 13 *Rarə ikɨn meste nəpɨn foti. Ia nəpɨn
nəha Setan raməmwur mə tro Iesu rɨmwei ia nərəhaien. Iesu ramarə irəha
nəri əprmɨnme. Naɡelo me hamo tukwini nari min.

Iesu rɨnaməvisau irapw nəɡkiariien amasan səvəi Kumwesən
14 *Kəkwtəmhiri Jon, kuvehi puvnimwə ia kalapus. Kurirə ikɨn Iesu

ruvehe ia tənəKalili,maməvisau irapwnəɡkiariienamasansəvəiKumwesən,
mamɨni mə, 15 *“Təkwtəkwuni rɨno nəpɨn atukwatukw. Nɨtətə sə Kumwesən
ramərɨmənu irə ruvəuvehe ipaka. Tihərərɨɡ ia noien ərəha me səkɨmiaha,
mhəni nɨpərhienien ia nəɡkiariien amasan səiou.”

16Nəpɨn Iesu ramavən ia nɨkare nui asori Kalili, rətoni Saemon irau piəvni
nəɡhɨn nə Antru krauerukw net ia nui. Irau krauerukw net ia nui tɨ nəri nə
mə irau iərmama mi kravi nəmu. 17 *Iesu rɨni pen tɨ nirau i mə, “Rouvehe
roukurirə iou, pwəh tako kɨmirau tirouvehe iərmamami sə kravi nərmama.”
18Nənə təkwtəkwuni a krouəpwəh net səvənrau roukurirə in.

19Kurirə ikɨn Iesu ravən ouihi amwi, mətoni tɨni Sepeti Jemesmɨne piəvni
nəɡhɨn nə Jon. Krauəkure ia nəkwai nɨtətə ouihi riti rautiri net me. 20 Iesu
rətoni irau, məkwein irau. Nənə krouəpwəh səvənrau tata Sepeti raməkure
ia nəkwai nɨtətə ouihi irəha nərmama səməme ramərəku irəha tɨ noien wok
səvənhi, rouevən roukurirə Iesu.

Iesu rəkoui irapw nənɨmwɨn ərəha ia iərmama riti
21 *Iesu mɨne nərmama me səvənhi həuvən ia taon riti nəɡhɨn nə Ka-

paneam. Ia Sapat Iesu ruvnimwə ia nəkwai nimwəfwaki səvəi nəkur Isrel
mamahatənnərmamame. 22*Irəhahərkəri asori nari ia nahatənien səvənhi,
tɨ nəri nə mə in ramahatən irəha rəmwhen iərmama sə rauvehi nasoriien
rukupen tɨKumwesən. In ropə ia nahatənmesəvəi Loa. 23Nənə təkwtəkwuni
a iərmama riti sə nənɨmwɨn ərəha ramarə irə ruvnimwə pehe ia nəkwai
nimwəfwaki səvənraha, 24 *məkwein əpwəmwɨs, mɨni mə, “Iesu, ik iəmə
Nasaret! Ikuvehemə tiko nəfe ia kɨmaha? Ikuvehemə tikouraha kɨmaha uə?
Iakukurən ik. Ik iəmə ikinan səvəi Kumwesən.”

25 Mətə Iesu rɨnise nənɨmwɨn ərəha, mɨni mə, “Əpwəh nəɡkiariien, mier
ia iərmama i.” 26 *Nənə nənɨmwɨn ərəha rəkwein əpwəmwɨs, mɨkiukiu ia
nɨpwran, mier.

27Kurirə irənərmamamenənimenraha rier. Haməres irəhame imə, “Nəfe
nəha? Nahatənien vi riti uə? Iəmə i rauvehi nasoriien, mamɨni nəkwan tɨ
nənɨmwɨn ərəha me, nənə irəha ho.” 28 *Təkwtəkwuni a mwi nəɡkiariien
kamɨni ia Iesu rier mevən ia kwopunme pam ia tənə Kalili.

Iesu ro nərmama həpɨk nemhəien rarə ia nirəha həuvehemhəsanɨn
29 Iesu rier irapw ia nimwəfwaki səvəi nəkur Isrel irəha Jemes mɨne

Jon mɨne Saemon mɨne Antru. Irəha həuvən atukwatukw mhəuvnimwə
ia nəkwai nimwə səvəi Saemon mɨne Antru. 30 Nəpɨn hapirapw fwe
ikɨn, nərmama həvisau pen m Iesu mə kaka pran səvəi Saemon ramapri,
maməkwiei fifa. 31Ro iamɨnhi irə Iesu revənmətoni, muvehi rəɡi prən nəha,
mɨvi utə. Təkwtəkwuni amwi nemhəien raraka ia prənnəha. Rəsanɨnmevən
mɨsui raka nəveɡɨnienmuvei penmɨnraha.
* 1:13: Sam 91:11-13 * 1:14: Mak 6:17 * 1:15: Mat 3:2, Kal 4:4 * 1:17: Mat 13:47, Luk
5:1-11 * 1:21: Mat 4:13 * 1:22: Mat 7:28-29 * 1:24: Mak 5:7 * 1:26: Mak 9:26 * 1:28:
Mat 4:24
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32 Raməruarəv meri ruvəivə. Nənə nərmama me həuvehi pam nərmama
səməme nemhəien rarə ia nirəha mɨne səməme nəremhə me kamharə ia
nirəha həuvehi irəha mhəuvehe tɨ Iesu. 33Nərmama pam ia rukwənu səvəi
Saemon housəsɨmwɨn pen irəha ia kwəruə ia nimwə səvənhi. 34 *Nənə Iesu
ronərmamahəpɨknemhəien səpəmsəpə rarə ia nirəhahəuvehemhəsanɨn. In
rəkoui irapw nəremhəme həpɨk ia nərmama, mətə rɨnise nəremhəme nəha
mə tuhəpwəh nəɡkiariien tɨ nəri nəmə irəha həukurənmə in sin.

35 *Ia nəpnəpɨn anan, rapitəv ihi, Iesu rətui mevən fwe ia kwopun riti sə
nərmama həiwən ikɨn, maməfwaki fwe ikɨn. 36 Nənə Saemon mɨne in me
nepwɨn kamhətui in. 37 Nəpɨn hətoni Iesu, həni pen tukwe in mə, “Iesu,
nərmama pam fwe kamhətui ik.”

38Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Pwəh səuvən mwi ia rukwənu me
nəha ipaka tukutaha. Takəvisau mwi mɨnraha, tɨ nəri nə mə səiou atuk-
watukwnəhawok iakɨməuvehe tukwe.” 39*Nənə Iesu revənmukurau ia tənə
Kalili, maməvisau ia nəkwai nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel, maməkoui
irapw nəremhəme ia nərmama.

Iesu romasan iərmama riti sə nemhəien skai raməmak ia tekɨn
40 Iərmama riti nemhəien skai riti raməmak ia tekɨn. In ruvehe tɨ Iesu,

mɨnɨmwi nukurhunmi ia nənimen, mɨni pen tukwe inmə, “Mə rerɨm raɡien
ko iko iakəmher?”

41Nənə Iesu rerɨn rərkwəpɨr tukwe. In rosə pen rəɡɨn, mɨrapi in, mɨni mə,
“Rerɨk raɡien. Tikuveheməmher.”

42 Nənə təkwtəkwuni a nemhəien raraka irə. Iesu ro nɨpwran ruvehe
məmher mwi, 43-44 *mərhi pen i, mɨnise pen tukwe in mə, “Tikətui amasan
tukwe, məpwəh nɨniien nəfe iakɨno mik tɨ iərmama riti, mətə tikevən atuk-
watukw tɨ pris pwəh rətoni nɨpwram mə rɨnəmher. Tikuvei pen nəfe m
Kumwesən sə Moses rɨməni. Nərmama tuhətoni həukurən mə nemhəien i
ruvəiwən ia nɨpwram.” 45Mətənəpɨn iərmamanəha rəpwəh Iesumier, rɨnani
irapw nəfe Iesu rɨno min tɨ nərmama me. Nəɡkiariien səvənhi ruvirɨs ro
pen rɨskai tɨ Iesu mə travənmevənmwi ia rukwənu riti mwi. Mətə ramavən
a ia kwopun me nərmama həiwən ikɨn. Nərmama pam ia kwopun me
kamhəuvehe tukwe.

2
Iesu romasan iərmama riti nɨsunmi krouemhə

1 Nəpɨn me nepwɨn rukurau, nənə Iesu rɨrərɨɡ pehe mwi ia Kapaneam.
Nərmamame həreɡi kaməvisaumə in fwe ia nəkwai nimwə. 2Ro iamɨnhi irə
irəha həuvən mhousəsɨmwɨn pen irəha me tukwe. Nəkwai nimwə rukuər ia
nərmama. Kwopun səvəi nəkureien riwən fwe imwə mɨne ia kwəruə. Iesu
raməvisau irapw nəɡkiariien amasan mɨnraha. 3 Ia nəpɨn nəha nərmama
kefə həuvehi iərmama riti mhəuvehe tɨ Iesu. Iərmama nəha nɨsun mi
krouemhə. Ko rɨpkavən mhə. 4 Həuvehi pehe, mətə ko həpkəuvən mhə
ipaka tɨ Iesu tɨ nəri nəmə nərmama həpɨk anan. Ro iamɨnhi irə irəha həputə
ia təkure nimwə, mho ruei nimwə riti ratukwatukw ia kwopun nəha Iesu
raməkure ikɨn. Ho pam ruə, həuvehi irapw nɨməhan sə iərmama nɨsun mi
krouemhə ramapri irə reiwaiu. 5 *Nəpɨn Iesu rətoni nahatətəien səvənraha,
rɨni pen tɨ iərmama sə nɨsun mi krouemhə mə, “Nərɨk, iakɨnenouenou raka
noien ərəhame səim.”
* 1:34: Mak 3:11-12 * 1:35: Mat 14:23, Mak 6:46 * 1:39: Mat 4:23, 9:35 * 1:43-44: Mak
3:12, 7:36, Lev 14:1-32 * 2:5: Luk 7:48
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6Nahatənmenepwɨn səvəi Loa kamhəkure fwe ikɨn, rerɨnraha ramrhimə,
7 *“Rəfo iəmə nəha raməɡkiari iamɨnha irə mɨne? Nəɡkiariien nəha rərəha.
Kumwesən əpa rukurən nenouenouien noien ərəha me. Sin mwi rukurən
noien?”

8 Təkwtəkwuni a Iesu rukurən nətərɨɡien səvənraha, mɨni pen tɨ nirəha i
mə, “Rəfo rerɨmiaha ramrhi iamɨnhi? 9Nəɡkiariien mi sə pəku nəha rɨməru
tukw iou tɨ nɨniien tɨ iərmama i nɨsun mi krouemhə: nəɡkiariien i mə,
‘Iakɨnenouenou rakanoien ərəhame səim,’uənəɡkiariien imə, ‘Ərer,muvehi
nɨməhan səim, mavənmamevən’? 10Mətə iakokeikei mə kɨmiaha tihəukurən
mə iou, Iəməti Iərmama, iakauvehi nasoriien ia tɨprənə i. Iakukurən ne-
nouenouien noien ərəha me.” 11Nənə Iesu rɨni pen tɨ iərmama sə nɨsun mi
krouemhəmə, “Iakani pehe tukw ik i mə ərer, muvehi nɨməhan səim, mavən
mamevən fwe imwam.” 12*Təkwtəkwunia rərer,muvehinɨməhansəvənhi ia
nəmri nərmama, mavənmamevən. Nənə irəha nənimenraha rier. Həɡnəɡɨni
Kumwesənmə, “Səpkətə rakamhə nari riti iamɨnhi irə ia nəpɨn riti!”

Iesu rəkwein Livaemə trukurirə in
13 Iesu revən mwi mamavən ia nɨkare nui asori Kalili. Nərmama həpɨk

həuvehe tukwe, nənə in ramahatən irəha. 14 *Ia nəpɨn nəha ramavənmətoni
Livae tɨni Alfeas raməkure ia nimwə kamərəku pen takis ikɨn. Iesu rɨni pen
tukwe inmə, “Kurirə iou.” Nənə Levi rɨskəmtermukurirə in.

15 Kurirə irə Iesu revən maməni nari ia nəkwai nimwə səvəi Livae.
Nərmama kamərəku pen takis mɨnraha mɨne nərmama ərəha me nepwɨn
mwi həpɨk kamhani pəri nari irəha min mɨne nərmama me səvənhi. (Ro
iamɨnhi irə mɨne tɨ nəri nə mə nərmama kamərəku pen takis mɨnraha mɨne
nərmama ərəha me nepwɨn mwi həpɨk kamhəkurirə ia Iesu.) 16 *Nənə
nahatən me səvəi Loa, irəha mwi Farisi me, həuvehe mhətoni Iesu raməni
nari irəha nərmama kamərəku pen takis mɨnraha mɨne nərmama ərəha
me nepwɨn mwi. Irəha həres nərmama me səvənhi mə, “Rəfo in raməni
nari irəha nərmama kamərəku pen takis mɨnraha mɨne nərmama ərəha me
nepwɨnmwi?”

17 Nəpɨn Iesu rɨreɡi nəɡkiariien səvənraha, rɨni pen tɨ nirəha i mə,
“Nərmama həsanɨn tuhətui tokta tɨ nəfe? Mətə nərmama kamhemhə
kamhətui tokta. Iou iapkuvehe mhə mə takəkwein nərmama atukwatukw
me, mətə iakuvehemə takəkwein nərmama ərəhame.”

Noien vi ko rɨpkuvehemhəmo kuatia irau noien ivɨs
18 Nəpɨn riti nərmama me səvəi Jon Paptaes irəha Farisi me kamhəpwəh

naniien nari tɨ nəfwakiien. Nərmama nepwɨn həuvehe mhəres Iesu i mə,
“Rəfo nərmama me səvəi Jon mɨne Farisi me kamhəpwəh naniien nari tɨ
nəfwakiien, mətə səim nərmamame həpkomhə?”

19 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nərmama ia nəveɡɨnien i kamo tɨ
narə viien səvəi iərman mɨne pran tuhaməkeikei mhani nari, mamhaɡien,
tɨ nəri nəmə iərman sə rɨpkarə vi a irau pran səvənhi ramarə irəhamɨnraha.
Rɨpkatukwatukwmhəmə irəha tuhəpwəhnaniiennari tɨnəfwakiien ianəpɨn
nəha. 20Mətə trɨpkuvehe ianəpɨnsə tɨpkuvehi raka iərmansə rɨpkarəvi a irau
pran səvənhi trɨpkarəmhəmwi irəhamɨnraha. Ianəpɨnnəha irəha tuhəpwəh
naniien nari tɨ nəfwakiien.

21 Iərmama riti riwən ko ruvehi nɨpəri tɨnari vi mɨtiri tukuahaɡ ia ruei
tɨnari ivɨs. Trɨni mɨnuə ro iamɨnhi irə, nɨpəri tɨnari vi truvehe mɨkɨmkɨm,

* 2:7: Aes 43:25, 1Jon 1:9 * 2:12: Mat 9:33 * 2:14: Jon 1:43 * 2:16: Mat 11:19, Luk 15:1-2
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meitehi tɨnari ivɨs mo ruen rasori. 22 Iərmama riti riwən ko rətəɡi pen waen
vi ia tɨki waen tui sə kɨno ia teki nəni. Trɨni mɨnuə ro iamɨnhi irə, waen vi
trəse tɨki waen tui rəsisi məpəruə. Nənə tɨki waen tui mɨne waen vi irau pəri
krouərəha. Mətəwaen vi tukətəɡi pen ia tɨki waen vi me.”

Iesu in Iərɨmənu səvəi Sapat
23Nəpɨnriti ia Sapat Iesuramavənmaməpi sɨmwɨn ianɨmeiwitmenepwɨn.

Nərmama me səvənhi kamhəkurirə in, mamhesi kwənkwai wit, mamhani.
24 *Ro iamɨnhi irə Farisi me həni pen tɨ Iesu i mə, “Ətə ro. Nərmamame səim
kamhonoien riti rɨpkatukwatukwmhə ia Loa səkɨtahamə tuko ia sapat. Rəfo
kamho iamɨnha irə?”

25-26 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Rosi kɨmiaha hiəpkəvsini raka
mhə ia Nəkukuə Ikinan nəfe Kiɡ Tevɨt rɨno fwe kupwən uə? Ia nəpɨn nəha
Apiatar rauvehi wok irə səvəi pris asori anan, Kiɡ Tevɨt mɨne nərmama me
səvənhi nəveɡɨnien riwən tɨ nirəha, nukumhə rɨnahi irəha. Nənə Kiɡ Tevɨt
ruvnimwə ia nimwə səvəi Kumwesən, muvehi bred ikinan sə raməmak ia
nɨfatə. Rɨpkatukwatukwmhə ia Loa səkɨtaha mə in trəni bred nəha, pris me
əpa həukurən naniien. Mətə Kiɡ Tevɨt rəni, muvei pen mwi m nərmama me
səvənhi hani.”

27 *Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨno Sapat tɨ iərmama. Kɨpko mhə
iərmama tɨ Sapat. 28Ro pen iou, Iəməti Iərmama, iakamərɨmənu ia Sapat.”

3
Iesu romasan rəɡi iərmama riti

1 Iesu revən muvnimwə mwi ia nimwəfwaki səvəi nəkur Isrel. Iərmama
riti ia nəkwai nimwəfwaki nəha rəɡɨn rərfe ko rɨpkuvi atukw mhə i. 2Nəmə
asorimekamhətə Iesumə trəfo irəmɨne. Trɨnimɨnuə romasan iərmamanəha
ia Sapat, tuhəni ərəha in tukwe. 3 Iesu rɨni pen tɨ iərmama sə rəɡɨn rərfe mə,
“Ərer ia kurkwai nərmama.”

4 *Nənə Iesu rəres pen irəha i mə, “Ratukwatukw ia Loa səkɨtaha mə ia
Sapat tuko noien amasan uə tuko noien ərəha? Ratukwatukw mwi mə
tukuvehimɨru iərmama uə tukousi əpune?” Iesu rəres pen irəha i, mətə
həpwəh nəɡkiariien.

5 *In rəti ərari mamətə irəha. Niemaha rəpi. Rerɨn rəpou tɨ nəri nə mə
kənkapwənraha rɨskai. Nənə in rɨni pen tɨ iərmama sə rəɡɨn rərfe mə, “Tiko
muvi atukwrəɡɨm.” Iərmamanəharuvi atukwrəɡɨn. Rəɡɨnruvehemamasan
mwi. 6 *Nənə Farisi me həier irapw, mhəuvən akwauakw tɨ nərmama me
səvəi Kiɡ Herot. Irəha housəsɨmwɨn irəha me mhəni ərəha Iesu, mamhətui
suatukmə tuhousi əpune in.

Nərmama həpɨk kamhəkurirə ia Iesu
7 Iesu rier irəha nərmama me səvənhi, mevən fwe ia nui asori Kalili.

Nəkur Kalili həpɨk həkurirə i. 8 *Nərmama həpɨk mwi nəha ikɨn nəpɨn həreɡi
narimnari me nəha Iesu ramo həuvehe mhətoni in. Nepwɨn həuku pen ia
tənə Jutia mɨne Jerusalem, nepwɨn həuku pen ia tənə Itumia, nepwɨn həuku
pen ia nui arɨs Joten pen, nepwɨnmwi həuku pen ia kwopunme nəha ipaka
tɨ taon mi nəha Taea mɨne Saeton. 9 *Tɨ nəri nəmə nərmama me nəha həpɨk
anan, Iesu rɨni pen tɨ nərmama me səvənhi mɨnuə tuhəpnəpenə ia nɨtətə

* 2:24: Dut 23:25 * 2:25-26: 1Saml 21:1-6, Lev 24:5-9 * 2:27: Dut 5:14 * 3:4: Luk 14:3
* 3:5: Jon 11:33 * 3:6: Mat 22:15-16 * 3:8: Mat 4:25 * 3:9: Mak 4:1, Luk 5:1-3
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ouihi riti pwəh in rəkure irə kamo nərmama həsɨɡəsɨɡi in. 10 *In rɨni iamɨnhi
irə mɨne tɨ nəri nə mə in rɨnomasan raka nərmama həpɨk mo pen səməme
kamhemhə kamhəuvehe ipaka tukwe mə tuhərapi in. 11 *Nənə ia nəpɨn
me, nəpɨn nənɨmwɨn ərəha me səməme kamharə ia nərmama kamhətoni in,
kamhənɨmwi nukurhunraha ia nənimen, mamhəkwein asori, mamhənimə,
“Ik TɨniKumwesən.” 12*Mətə Iesu ranisepen əknekɨn tɨnirəha imə tuhəpwəh
nəkwein əpwəmwɨsien nəɡhɨn iamɨnhi kamo nərmama həreɡi həukurən in.

Aposol me səvəi Iesu Kristo
13 Iesu rutə ia təkuər riti, məkwein nərmama me səvənhi səməme in

rokeikeimə irəha tuhəuvehe tukwe, nənə irəha həuvehe. 14 In rərpwi rəɡɨn ia
nirəha pam twelef, mɨseɡi pen nəɡhɨnraha mə aposol me.a Irəha tuhamarə
pəri irəha Iesu. In trərhi pen irəha həuvən mhəvisau irapw nəɡkiariien
amasan. 15 In truvei pen nasoriien mɨnraha. Ia nasoriien nəha irəha
tuhəkoui irapw nəremhə me ia nərmama. 16 *Nəɡhi aposol me nəha ro
iamɨnhi irə: Saemon (iəmə Iesu rɨseɡi pen nəɡhɨn sə vi mə Pita). 17 *Nənə
Jemes mɨne piəvni nəɡhɨn nə Jon (irau tɨni Sepeti mi. Iesu rɨseɡi pen
nəɡhɨnrau səviməPoanejes. Nɨpwrai nəɡkiariiennəha innəmə tɨni karuəruə
mi). 18 Nənə Antru, mɨne Filip, mɨne Patolomiu, mɨne Matiu, mɨne Tomas,
mɨne Jemes tɨni Alfeas, mɨne Tateas, mɨne Saemon (iəmə sə kupwən rakurirə
nəməme nəha kamhəmwur mə tuhəkoui irapw nəkur Rom).b 19Nənə Jutas
Iskariot (iəmə sə ruvehi pen Iesu ia rəɡi nərmama səməme kamhəmwəki in).

Nahatənme səvəi Loa həni ərəha Iesu
20 Kurirə irə Iesu revən muvnimwə ia nimwə riti. Nərmama me həuvehe

mwi tukwe. Irəha həpɨk. Ro pen Iesu mɨne nərmama me səvənhi nəpɨn
səvənraha riwən tɨ nəniien nari. 21 *Nəpɨn nəkur imwəni me həreɡi nəfe Iesu
ramo, həuvənmə tuhəuvehi raka in, mhəni mə, “In ramarməri.”

22 *Ia nəpɨn nəha nahatən me nepwɨn səvəi Loa həuku pen fwe ia
Jerusalem,mhəni ərəha Iesu,mhənimə, “Pielsepul ramarə ia iəmənəha. Iəmə
nəha raməkoui irapw nəremhə me ia nɨskaiien səvəi iəremhə sə in rasori ia
nəremhəme.”

23 Irəhahəni ərəha Iesu iamɨnhi irə ro pen Iesu rəkwein pen irəhahəuvehe.
Rəɡkiari mɨnraha, mɨni nusipekɨnien riti tɨ nirəha i mə, “Rəfo irə? Ko Setan
rəkoui irapwnəremhəmesəvənhi ianərmamauə rekəm?c 24Trɨnimɨnuə ieni
riti ruai narəien səvənhi ro kəru irə, nərmama me səvənhi kamhousi irəha
me, nɨtətə sə ieni nəha ramərɨmənu irə ko rɨpkərer əpwəmwɨs mhə. 25 Trɨni
mɨnuə nərmama səməme kamharə ia nəkwai nimwə riti həuai narəien
səvənraha ro kəru irə, kamhousi irəha me, irəha ko həpkarə amasan mhə.
26Nənə trɨni mɨnuə Setan ruai narəien səvənhi ro kəru irə, raməkoui irapw
nəremhə me səvənhi ia nərmama, noien səvəi Setan ko rɨpkərer əpwəmwɨs
mhə. Trəsas miwən. 27 Iərmama riti riwən ko revən ia nəkwai nimwə səvəi
iəmə skai riti, makres narimnari me səvənhi. In traməkeikei mukupwən
məkwtəmhiri iəmə skai nəha, mərihi rəɡɨn mi mɨne nɨsun mi. Kurirə irə in
rukurən nevənienmakres narimnari me fwe ia nəkwai nimwə səvənhi.
* 3:10: Mat 14:36 * 3:11: Luk 4:41 * 3:12: Mak1:34 a 3:14: “Aposol”Nɨpwrai nəɡkiariien
nəha in i mə, “Iərmama sə kamərhi.” * 3:16: Jon 1:42 * 3:17: Luk 9:54 b 3:18: Nəməme
nəha səməme kamhəmwur mə tuhəkoui irapw nəkur Rom rerɨnraha rɨpkaɡien mhə mə nəkur Rom
kamhərɨmənu ia nəkur Isrel. Ro pen kamharuaɡən, mamhousi nəkur Rom tukwe. * 3:21: Jon
10:20 * 3:22: Mat 9:34, 10:25 c 3:23: Nəɡkiariien səvəi nəkur Kris kupwən rɨni mə, “Rəfo, ko
Setan rəkoui irapw Setan?”
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28 Iakani nɨpərhienien tukumiaha i. Kumwesən rukurən nenouenouien
nərəhaien me pam səməme nɨpwnəti nərmama me tuho uə tuhəni irə,
məpwəh nərpwɨnien. 29 Mətə iərmama sə trɨni ərəha Nənɨmwɨn Ikinan,
Kumwesən trɨpkenouenou mhə nərəhaien səvənhi ia nəpɨn riti. Nərpwɨnien
səvənhi trarə rerɨn.”

30 Iesu rɨni nəɡkiariien nəha tɨnəri nəmənahatənme səvəi Loa hamənimə,
“Nənɨmwɨn ərəha ramarə irə.”

31 *Ia nəpɨn nəha piəvi Iesu me mɨne mama səvənhi həuvehe mamhərer
fwe iruə, mhərhi pen nəɡkiariien tɨ Iesu mə truvehe. 32 Nərmama həpɨk
kamhəkure kurkurau ia Iesu. Irəha həni pen tukwe inmə, “Ətə ro! Səim fwe
mamamɨne piamme kamhərer fwe iruəmamhəres ik.”

33Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Sin nəha səiou mama? Nɨsɨmə nəha piak me?” 34 In
rəti ərari mamətə səməme kamhəkure kurkurau i, mɨni pen tɨ nirəha i mə,
“Kɨmiaha i səioumamame. Kɨmiaha i piakme. 35Nərmama səməme kamho
nəkwai Kumwesən, irəha həmwhen iamamamemɨne piakme səiou.”

4
Iesu rusipekɨn ia iərmama sə rauini nuni nari ia nəmhien

1*Iesurɨnamahatənmwinərmama ianɨkarenuiasori. Nərmamamehəpɨk
həuvehe mhousəsɨmwɨn pen irəha me tukwe. Ro pen Iesu rəputə ia nɨtətə
ouihi riti fwe peraha, məkure irə. Nərmama me pam kamhərer parei ia
nɨkarenui asori. 2*Iesu ramahatən irəhanarimnarime rɨpɨk ianusipekɨnien
me. Nəpɨn ramahatən irəha, rani mə, 3 “Tihəreɡi ro! Iərmama riti revən
mə truini nuni nari ia nəmhien səvənhi. 4 Nəpɨn rauini pen nuni nari me,
nuni nari me nepwɨn həsas pen ia suatuk. Menu me həuvehe mhani pam.
5 Nuni nari me nepwɨn həsas pen ia təkure kəpwier sə tɨprənə rouihi ikɨn.
Həutə akwauakw tɨ nəri nəmə nuanraha rɨpkeiwaiu amasanmhə ia tɨprənə.
6Nuanraha rouihi. Ro pen nəpɨn meri rəkwiri, mənhi, haukei pam. 7Nuni
nari me nepwɨn həsas pen ia tɨprənə sə nəkwus ərəha rautə irə. Nəkwus
ərəha me nəha həuvirɨs mhəuvehe mhousəman pam. Ro pen nuni nari
me həpkukuə mhə. 8 Nuni nari me nepwɨn həsas pen ia tɨprənə amasan,
mhəutə amasan, mhəukuə. Nepwɨn kwənkwan toti, nepwɨn kwənkwan
sikisti, nepwɨn kwənkwan hantret.”

9 Iesu rɨni mə, “Iərmama sə nəkwəreɡɨn rarə tɨ nɨreɡiien nari traməkeikei
mətərɨɡ amasan.”

Nərmamame səvəi Iesu həres nɨpwrai nusipekɨnienme
10 Nəpɨn Iesu əpa, nərmama səvənhi twelef həuvehe irəha nərmama

me nepwɨn mwi səməme kamharə ipaka tɨ Iesu, mhəres pen mə rəfo in
ramahatən nərmama ia nusipekɨnien me. 11 Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə,
“Kɨmiaha nərmama me səiou kɨnəsevər ia suatuk tukumiaha hiəukurən
nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə mə in rəfo irə. Mətə nərmama iruə me,
iakamahatən irəha ia nusipekɨnienme a, 12 *mə irəha tuhətə, mətə tuhəpwəh
nətəien mhəukurən. Irəha tuhəreɡi, mətə tuhəpwəh nɨreɡiien mhəukurən.
Ro iamɨnhi irə ko irəha həpwəh nɨrərɨɡien mhəuvehe tɨ Kumwesən mɨnuə in
trenouenou noien ərəhame səvənraha.”

Iesu rɨni irapw nɨpwrai nusipekɨnien

* 3:31: Mak 6:3, Jon 2:12, Wok Me 1:14 * 4:1: Mak 3:7-9, Luk 5:1-3 * 4:2: Mat 13:34, Mak
4:33-34 * 4:12: Jon 12:40, WokMe 28:26-27
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13 Iesu rəres pen nərmama me səvənhi mə, “Rəfo? Kɨmiaha hiəreirei
nɨpwrai nusipekɨnien səvəi iərmama sə rauini nuni nari? Ro iamɨnhi irə
tihəfo mhəukurənmwi nusipekɨnienme nepwɨnmwi? 14 Iərmama sə rauini
nuni nari rəmwhen ia iərmama sə raməvisau irapw nəɡkiariien amasan.
15 Nərmama nepwɨn həmwhen ia nuni nari sə həsas pen ia suatuk. Nəpɨn
hamətərɨɡ iərmama raməvisau irapw nəɡkiariien amasan, təkwtəkwuni a
mwi Setan ruvehe muvehi raka nəɡkiariien nəha hamreɡi. 16 Nərmama
nepwɨn həmwhen ia nuni nari sə həsas pen ia təkure kəpwier. Nəpɨn
hamreɡi nəɡkiariien amasan, həuvehi, mhaɡien tukwe. 17 *Mətə nəɡkiariien
nəha rɨpkeiwaiu amasan mhə ia rerɨnraha rəmwhen ia nuai nei me. Irəha
tuhəuvehi nəɡkiariien nəha səvəi nəpɨn ouihi a. Nəpɨn nərmama tuho
nəmisəien mɨnraha, uə tuhometə irəha tɨ nəɡkiariien amasan, tuharaka
akwauakw a irə. 18 Nərmama nepwɨn həmwhen ia nuni nari sə həsas pen
ia tɨprənə nəkwus ərəha rautə irə. Həreɡi nəɡkiariien amasan, 19 *mətə
hamətərɨɡ pɨk ia narimnari me səvəi tɨprənə i. Mane rameikuə ia nirəha,
mavi raka nətərɨɡien səvənraha. Hokeikei mə tuhəuvehi nautə me nepwɨn
mwi. Nətərɨɡien me nəha həuvnimwə ia rerɨnraha mhousəman nəɡkiariien
amasan rəpwəh nukuəien. 20 Mətə nərmama nepwɨn mwi həmwhen ia
nuni nari sə həsas pen ia tɨprənə amasan. Irəha həreɡi nəɡkiariien amasan,
mhəuvehi, mhəukuə. Riti nukwan toti, riti nukwan sikisti, riti nukwan
hantret.”

Laet sə kousəman
21 *Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Trɨni mɨnuə iərmama riti ruvehi laet,

muvnimwə pehe, ko rəuiui ia nari riti uə rukurei pen ia kwopun afafa
ikɨn? Rekəm! Traməkeikei mukurei pen ia nəri kakurei pen laet irə.
22 *Narimnari me pam səməme hamərkwafə tuhaməkeikei mhəier irapw.
Narimnari me pam səməme haməmak afafa tuhaməkeikei mhəuvehe ia
nukuraanien. 23 Kɨmiaha nərmama nəkwəreɡɨmiaha rarə tɨ nɨreɡiien nari,
tihətərɨɡ amasan.”

24 *Iesu rarə mɨni pen mwi tɨ nirəha i mə, “Tihətərɨɡ amasan ia nəfe
hiamreɡi. Nəfe nari hiəuvehi pen tukuvehi pehe rəmwhen rɨrərɨɡ mwi
tukumiaha nənə kuvehi pehe sə rəkwaku. 25 *Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə
iərmama sə kuvei pen nari riti min, ro wok irə, tukuvei pen sə rəkwakumin.
Mətə iərmama sə kuvei pen nari riti min, ro nəri auər a irə, tukuvehi raka
pam tukwe.”

Iesu rusipekɨn ia nuni nari sə rutə
26 Iesu rɨnimə, “Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə rəmwhen ia iərmama

riti sə ruini nuni nari rəsas pen ia tɨprənə. 27 *Ruini pam nuni nari, mevən
mapri. Mapri ianəpɨnmeste rɨran. Revənmamavən. Nənənuninari rɨruəruə
mutə. Mətə iərmamanəharɨreireimə rəfomo iamɨnhi irə. 28Tɨprənəa ronuni
nari rutə, merɨp tukun, mɨfi tihin, mo kwənkwan. 29 *Mətə nəpɨn kwənkwan
rɨmruə, iərmama nəha revən mesi, tɨ nəri nə mə nəpɨn atukwatukw nəha
səvənhi.”

Iesu rusipekɨn ia nuni nari sə rouihi

* 4:17: Mat 26:31 * 4:19: Mat 19:23-24 * 4:21: Mat 5:15 * 4:22: Mat 10:26, Luk 12:2
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30 Iesu rɨni mə, “Tsəfni ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə? Rəfo
irə? Nəfe nəha nəɡkiariien tsəni mhəusipekɨn irə? 31 Nɨtətə sə Kumwesən
ramərɨmənu irə rəmwhen ia kwənuni nei nəha mastat. Nəpɨn kɨnɨmwi pen
ia tɨprənə, nuni mastat rouihi anan ia nuni nei me. 32Mətə nəpɨn kɨnɨmwi
pen pam, rutəmasori məpi raka nəpɨɡɨnme pam. Rəɡrəɡɨn rasori. Menume
ia nɨmaɡouaɡou ho pen kwətəpaɡme səvənraha irə, mhəkure afafa irə.”

33 Iesu rɨni irapw nusipekɨnien me rɨpɨk mwi həmwhen ia səməme i,
mamahatən nərmama me ia nəɡkiariien amasan, mɨni pen atukwatukw
rəmwhen mə irəha tuhəreɡi mhəukurən. 34 Iesu rəpwəh nɨniien nəɡkiariien
əpə iti mwi tɨ nirəha, nusipekɨnien me a. Mətə kurirə ikɨn, nəpɨn Iesu mɨne
nərmamame səvənhi irəha əpa, rɨni irapw pam nɨpwrai nəɡkiariien.

Iesu rɨnise nɨmətaɡi asori ia nui asori Kalili
35 Ia nəpɨn nəha rɨnaməruarəv, Iesu rɨni pen tɨ nərmama me səvənhi mə,

“Pwəh səpi sɨmwɨn pen fwe ia nɨkare nui.” 36Nənə irəha həpwəh nərmama
me, mhəputə ia nəkwai nɨtətə ouihi sə Iesu raməkure irə, mamhəuvən. Nɨtətə
ouihime nepwɨnmwi kamhəkurirə irəha. 37 Ia nəpɨnnəha nɨmətaɡi asori riti
rɨskəmter. Peiau peiau raməpwi nɨtətə ouihi mamati pen mɨnakuər. 38 Iesu
raməsauə mamapri fwe ia kurirə ia nɨtətə ouihi. Nərmama me səvənhi
həsuəpwiri in mhəni pen tukwe in mə, “Iahatən, ətə ro! Na tsəmwhenɨmw!
Iko nəri auər a ia kɨtahamik uə?”

39 Iesu rərer mɨnise nɨmətaɡi, məɡkiari m nui mə, “Tikeiwaiu, məmərinu.”
Nɨmətaɡi reiwaiu. Nui rəmərinu. Narimnari me pam həuvehe mhəmərinu.
40Nənə Iesu rɨnipen tɨnərmamamesəvənhimə, “Rəfohiamhekɨr iamɨnhi irə?
Kɨmiaha hiəpkahatətəmhə ihi ia nirak uə?”

41Mətə irəha həhekɨr pɨk, mhəres pen irəhame i mə, “Nəfe nəha iərmama?
Nɨmətaɡi mɨne nui krauo nəkwan!”

5
Iesu rəkoui irapw nənɨmwɨn ərəha ia iəməKarasa riti

1 Irəha həier pen ia nɨkare nui asori ia tənə səvəi nəmə Karasa. 2 *Nəpɨn
nɨtətə ouihi ruvehe mərer, Iesu ruvarei, nənə iərmama riti ruku pen ia
kwopun kanɨmwi nərmama ikɨnmier pehe tukwe. Nənɨmwɨn ərəha ramarə
irə. 3 Iərmama nəha ramarə ia kwopun kanɨmwi nərmama ikɨn. Iərmama
riti mwi riwən nɨskaiien səvənhi rəmwhen mə trəkwtəmhiri iərmama nəha
mərihimwi in. Jen rəpwəhnəmwhenien. 4Nəpɨn rɨpɨkhənərihi raka rəɡɨnmi
mɨne nɨsunmi ia jen, mətə rəvi əmwsəmwesi jen sə rəkwtəmhiri rəɡɨn,mousi
testesi jen sə rəkwtəmhiri nɨsun. 5 Ia nəpɨn mɨne ia ran ramavən ia kwopun
kanɨmwi nərmama ikɨn mɨne ia təkure təkuər me, maməkwein əpwəmwɨs,
maməkwi testesi atukw a in ia kəruəterei.

6 Nəpɨn iərmama nəha rəti pen mətoni Iesu isipwɨn kwopti ramavən
mauvehe, raiu muvehe mɨnɨmwi nukurhun mi ia nənimen, 7 *maməɡkiari
asori, mamɨni mə, “Iesu. Kumwesən sə rasori anan tɨni nə ik. Ikuvehe mə
tikəfo iou irə? IanəɡhiKumwesən iakase ik tikəpwəhnoiennəmisəienmiou.”
8 In raməɡkiari iamɨnhi irə tɨnəri nəmə Iesu ruvənipen raka tukwe inmə, “Ik,
nənɨmwɨn ərəha, tikier ia iərmama i.” 9 Iesu rəres pen in i mə, “Nəɡhɨm sin?”
Mɨreɡi rɨni mə, “Iou nəɡhɨk Nəkuər tɨ nəri nə mə kɨmaha iahəpɨk.” 10 In

ramase Iesu, maməɡkiari asori mə trəpwəh nərhiien irəha həuvən isipwɨn.

* 5:2: Mak 1:23 * 5:7: Mak 1:24
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11Mətə toue pɨkəme həpɨk anan kamhərku ia kwopun nəha. 12Nənɨmwɨn
ərəha me nəha hamase Iesu i mə, “Tikərhi pen kɨmaha iahəuvən ia pɨkəme.
Pwəh iahəuvnimwə ia rerɨnraha.” 13 Iesu rəseni irəha. Ro pen nənɨmwɨn
ərəhamehəier ia iərmamanəhamhəuvnimwə ia reri pɨkəme. Pɨkəme, ipaka
irəha pam 2000, haiu, mheiwaiu ia nəpatu, mhəsas pen ia təmwei nui asori,
məmwhenɨmw.

14Nərmama səməme kamhətui tɨ pɨkəme hap, mhəuvən ia taon səvənraha
mɨne ia rukwənume,mhəni irapwnəfe hənətoni. Nəpɨnnərmamamehəreɡi,
həuvənmə tuhəspau imə rəfo irə. 15 Irəhahəuvehe tɨ Iesu,mhəti penmhətoni
iərmama sə nənɨmwɨn ərəha me həpɨk hənarə irə. Rarkahu, maməkure,
nətərɨɡien səvənhi rɨnəmak amasan. Irəha hətoni həhekɨr. 16 Nənə səməme
hənətoni həni irapw tɨ nirəha i nəfe kɨno ia iərmama nəha mɨne pɨkə me.
17Nənə irəha hənamase Iesumə trəpwəh tənə səvənrahamamevən.

18Nəpɨn Iesu rɨnaməputə ia nɨtətəouihi, iərmama sənəremhəmehənarə irə
raməres inmə trəseni in pwəh revən iraumin. 19Mətə Iesu rɨni pen tukwe in
mə, “Rekəm. Tikevən fwe imwam, mətoni ik me nepwɨn, məvisau mɨnraha
narimnarime Iərɨmənu rɨnomik,mɨnimə rerɨn rərkwəpɨr tukw ik.” 20*Nənə
iərmama nəha revən fwe ia Tekapolis, kwopun taon ten ikɨn, maməvisau
narimnari me nəha Iesu rɨnomin. Nərmama pamhəreɡi, hamərkərinari irə.

Prənouihi riti sə remhəmɨne pran riti sə nemhəien rɨnəmak tui irə
21 Iesu rəputə ia nɨtətə ouihi, məpi sɨmwɨnmwi ia nui asori Kalili, muvarei

ia nɨkaren pen. Nəpɨn rauvarei ihi, nərmama həpɨk həuvehemhousəsɨmwɨn
pen irəha me tukwe. 22 Nənə iəmə asori riti səvəi nimwəfwaki səvəi nəkur
Isrel ruvehe. Nəɡhɨn nə Jaeras. Nəpɨn rətə Iesu, ruvehe mɨnɨmwi nukurhun
mi ia nənimen, 23 *mamase in mə, “Prənouihi səiou na tremhə. Tikuvehe
məmrutə ro rəɡɨm ia nɨpwran pwəh ruvehe məsanɨn, mɨmɨru.” 24Nənə Iesu
rukurirə in rouevən.
Nərmama həpɨk həukuraukurau irə, mamhəkurirə i. 25 Pran riti fwe

ikɨn ramemhə ia nemhəien səvəi nɨpran. Nemhəien nəha rɨnarə rerɨn irə
muvehi nuk twelef. 26 Ruvavən raka tɨ tokta me həpɨk, mɨreɡi nəmisəien
me səpəmsəpə ia rəɡɨnraha, mouraha pammane səvənhi ia nemhəien, mətə
nemhəien səvənhi rəpwəh neiwaiuien. Ruvehe mamasori. 27 In ruvəreɡi
raka nərmama kamhəvisau Iesu. Ro pen ruvehe ia reri nəkuər səməme
kamhəkurirə ia Iesu, mɨrapi tɨnari səvənhi. 28 *Rerɨn ramrhi mə, “Rosi ko
iakrapi tɨnari səvənhi, nemhəien səiou triwən.” 29 Nəpɨn rɨrapi tɨnari səvəi
Iesu, təkwtəkwuni a mwi nɨmwapw rama. Prən nəha rɨreɡi mə nɨpwran
rɨnəsanɨn.

30 *Ia nəpɨn nəha Iesu rɨreɡi mə nəɡsen rier irə mevən mo nari riti. Rəti
kurirə ia reri nərmama, maməres mə, “Sin rɨrapi tɨnari səiou?”

31Mɨreɡi nərmamame səvənhi həni pen tukwe inmə, “Ikətənərmamame i
həpɨk kamhousəsɨmwɨn pehe ipaka tukw ik. Rəfo ikaməresmə sin rɨrapi ik?”

32 Mətə Iesu rəti ərari mamətui mə sin rɨrapi in. 33 Pran sə rɨrapi Iesu
rukurən nəfe Iesu rɨnomin. Ro iamɨnhi irə ruvehemɨnɨmwi nukurhunmi ia
nəmri Iesu, mehekɨr mətəmnɨmwɨn, mɨni irapw pam nɨpərhienien səvənhi.
34 *Iesu rɨreɡi, mɨni pen tɨ prən i mə, “Nərɨk, nahatətəien səim rɨno raka ik
ikuvehe məsanɨn. Nəmərinuien ramarə tukw ik. Evən! Nemhəien səim
ruvəiwən.”
* 5:20: Mat 4:25, Mak 7:31 * 5:23: Mat 8:3, Mak 7:32 * 5:28: Mat 14:36 * 5:30: Luk 6:19
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35Nəpɨn Iesu raməɡkiari ihi, nərmama nepwɨn həuku pen ia nimwə səvəi
iəmə asori nəha Jaeras, mhəuvehe, mhəni mə, “Səim prən ouihi ruvamhə
raka. Ramasanmə ikɨni pen tɨ iahatən i mə in trəpwəh pehe.”

36 Mətə Iesu ro nəri auər a ia nəfe irəha haməni, mɨni pen tɨ Jaeras i mə,
“Tikəpwəh nehekɨrien, mɨni a nɨpərhienien ia nirak.”

37 Ia nəpɨn nəha Iesu rɨnise pen tɨ nərmama mə tuhəpwəh nukurirəien
in. Mətə rəseni a Pita, Jemes, mɨne Jon piəvi Jemes. 38 Nəpɨn irəha həuvən
mhapirapw ia nimwə səvəi Jaeras, Iesu rəti pen mətə kamho nurɨɡrɨɡien
asori. Nərmama kamhapi mamhasək əpwəmwɨs. 39 Mətə Iesu ruvnimwə
ia nəkwai nimwə məres pen irəha i mə, “Rəfo hiaməurɨɡrɨɡ mamhasək?
Prənouihi nəha rɨpkemhəmhə, mətə ramapri a.”

40 *Irəha həreɡi, harɨs ia Iesu. Mətə in rərhi irapw irəha həuvən fwe iruə,
miri tatamɨnemama səvəi prənouihi irəharnərmamakahar səvənhi həuvən
fwe ia kwopun prən ouihi raməmak ikɨn. 41 *Nənə in ruvehi rəɡi prən ouihi
nəha, mɨni pen tukwe in mə, “Talita kum.” Nɨpwrai nəɡkiariien nəha rɨni
iamɨnhi irə mə, “Prənouihi, iakɨni pehe tukw ik i mə ərer.” 42 Təkwtəkwuni
a prən ouihi rɨskəmter mavən. (Prənouihi nəha nuk səvənhi twelef.) Nəpɨn
nərmama hətoni nəfe Iesu rɨno, nənimenraha rier pɨk. 43 *Mətə Iesu rɨnise
pen tɨ nirəha i mə, “Tihəpwəh nəvisauien noien i m nərmama. Həuvei pen
nəveɡɨnien riti min pwəh rəni.”

6
NəməNasaret həpwəh nɨsiaiien Iesu

1 Iesu rəpwəh kwopun nəha mevən fwe imwəni. Nərmama me səvənhi
irəha mwi həkurirə in mhəuvən fwe ikɨn. 2 *Nəpɨn Sapat ruvehe, Iesu
rɨnamahatən nərmama ia nəkwai nimwəfwaki səvəi nəkur Isrel. Nərmama
həpɨk səməme kamhətərɨɡ Iesu hərkərinari irə, mamhəres mə,

“Iəmə i ruvehi narimnari me nəha pəku? Muvehi nukurənien nəha pəku?
Raməfo irə mamo nɨmtətien asori me? 3 *Kwa kapenta i tɨni Meri! Piəvni
me nə Jemes, Josef, Jutas mɨne Saemon. Kɨtiriməni me hamarə ia rukwənu i
kɨtahamɨnraha.” Irəha rerɨnraha rɨpkaɡienmhə tɨ Iesu. Həpwəhnɨsiaiien in.

4 *Ro iamɨnhi irə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nərmama ia kwopun me
kamhəsiai profet riti, mətə ia imwəni atukwatukw, nəkur imwəni me mɨne
nərmama səməme kamharə ia nəkwai nimwə səvənhi ko həpwəh nɨsiaiien
in.” 5Nənə Iesu rɨpko mhə nɨmtətien rɨpɨk fwe imwəni. Ro kəru uə kahar a,
məmrutə rəɡɨn mi ia nərmama səməme nemhəien rarə ia nirəha, mo irəha
həuvehemhəsanɨn. 6 In ramərkərinari ia nəkur imwənime tɨnəri nəmə irəha
həpkɨni mhə nɨpərhienien irə.

Iesu rərhi pen nərmama səvənhi twelef həuvən mhəvisau irapw nəɡkiariien
amasan
Iesu ramevən ia rukwənu me mamahatən nərmama me. 7 *Ia nəpɨn nəha

in rəkwein nərmama səvənhi twelef həuvehe. Nənə in rɨnamərhi pen irəha
kəru kəru ia kwopun me, muvei pen nasoriien mɨnraha. Ia nasoriien nəha
irəha tuhəkoui irapw nənɨmwɨn ərəhame ia nərmama.

8-9 *Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Tihəpwəh nuvehiien narimnari me səvəi
suatuk, nəveɡɨnien uə tənərɨpw uə mane. Tiharkahu ia karkahu kuatia a,
* 5:40: Jon 11:11 * 5:41: Luk 7:14 * 5:43: Mak 1:44, 7:36 * 6:2: Jon 7:15 * 6:3: Jon
6:42 * 6:4: Jon 4:44 * 6:7: Luk 10:1 * 6:8-9: Luk 10:4-11
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mhəuvehi pen put, mhəuvehi kaskɨn a, mhəuvehi mamhəuvən. 10 Nəpɨn
hiəuvən ia kwopun riti, mhəuvnimwə ia nəkwai nimwə, tiharə ia nimwə
nəha meste tihəier. 11 *Trɨni mɨnuə fwe ia kwopun riti nərmama həpkəseni
mhə kɨmiaha, həpkokeikei mhə mə tuhəreɡi nəɡkiariien səkɨmiaha, nəpɨn
kɨmiaha hiəpwəh imwənraha, tihounouini raka nɨməkwrur ia nɨsumiaha.
Noiennəhahio ronɨmtətienmɨnraha,mamahatənpenməhənonoien ərəha.”

12 Iesu rɨni pen pam nənə irəha həuvən mamhəvisau irapw mə nərmama
tuhaməkeikei mhərərɨɡ ia noien ərəha me səvənraha. 13 *Irəha kamhəkoui
irapw nəremhə me həpɨk ia nərmama, mamhətəɡi pen oel ia kənkapwə
nərmama səməme nemhəien rarə ia nirəha, mho irəha həuvehemhəsanɨn.

Kɨnəfo Jon Paptaes remhə
14*KiɡHerot rɨreɡi narimnarimesəməmeIesuramotɨnərinəmənərmama

kamhəni pɨk nəɡhi Iesu. Nepwɨn kamhəni mə, “In Jon Paptaes. Rɨnətui mwi
ia nemhəien səvənhi ro pen rauvehi nɨskaiienmamo nɨmtətienme.”

15Nepwɨn kamhəni mə, “In Profet Elaeja.” Nepwɨn mwi kamhəni mə, “In
profet riti rəmwhen ia profet kupwənme.”

16 Mətə nəpɨn Kiɡ Herot rɨreɡi, rɨni mə, “Jon sə iakɨnərai raka kənkapwə
rɨnətui mwi ia nemhəien səvənhi.”

17-18 *Kiɡ Herot rɨni nəɡkiariien nəha tɨ nəri nə mə fwe kupwən in rakres
Herotias pran səvəi piəvni nəɡhɨn nə Filip. Mətə Jon rɨni pen tukwe in mə,
“Ikakres pran səvəi piam noien nəha rɨpkatukwatukw mhə ia Loa.” Nənə tɨ
prən nəha KiɡHerot rɨni nəkwan kərihi tərini Jon kuvehi puvnimwə ia kala-
pus. 19Nəpɨn Jon raməmak fwe ia kalapus, Herotias raməmwəki afafa a in,
mamokeikei mə trousi əpune Jon, mətə rəknekɨn tukwe tɨ noien. 20KiɡHerot
rehekɨr Jon, mukurən mə in iəmə ikinan riti sə noien səvənhi ratukwatukw.
In ramətui amasan tɨ Jonmə iərmamariti trəpwəhnourahaien. Nɨpərhienien
nəpɨnKiɡHerot rɨreɡi Jon raməɡkiari, nətərɨɡien səvənhi rəvsausɨni pɨk,mətə
rerɨn raɡienmə trɨreɡi.

21 Herotias rokeikei mə trousi əpune Jon, mətə rəknekɨn. Mətə in rətoni
suatuk tukwe ia nəpɨn Kiɡ Herot rɨnətui irə. Ia nəpɨn nəha Kiɡ Herot ro
nəveɡɨnien asori riti sənəi nəmə asori me səməme kamharə ipaka tukwe
in mɨne nəmə asori me səvəi naruaɡən me mɨne nəmə asori me ia tənə
Kalili. 22 Nəpɨn irəha kamhani pəri nari, prən ouihi səvəi Herotias ruvehe
mamotanis ia nəmrɨnraha. KiɡHerot mɨne nəmə asori me səməme kamhani
pəri nari irəha min hətoni rerɨnraha raɡien tukwe. Ro iamɨnhi irə KiɡHerot
rɨni pen tɨprənouihi nəhamə, “Ikokeikei nəfe ikəres i. Iou takuvei pehemik.”
23 *Kiɡ Herot rɨni nəkwan muvehi kwəsuahi tukwe, mɨni mə, “Nəfe ikəres,
takuvei pehe. Nɨtətə səiou iakamərɨmənu irə ikuə takərpɨfi ia nɨpərɨn kəru,
muvei pehe riti mik, takaməkeikei mo.”

24Kurirə irə prən ouihi nəha revən mɨni pen tɨ səvənhi mama mə, “Mama,
takəres nəfe?”
Mɨreɡi rɨni mə, “Evənməres kənkapwə Jon Paptaes.”
25Ro iamɨnhi irə prən ouihi nəha raiu akwauakwmevən tɨ KiɡHerot, mɨni

pen tukwe in mə, “Iakokeikei mə təkwtəkwuni tikuvei pehe kənkapwə Jon
Paptaes ia tikiplet.”

26KiɡHerot rerɨn rəpou pɨk tukwe. Mətə tɨ nəri nəmə rɨməuvehi kwəsuahi
ia nəmri nəmə asori me səməme kamhani pəri nari irəha min, rəpwəh
* 6:11: WokMe 13:51 * 6:13: Jem 5:14 * 6:14: Mat 16:14, Mak 8:28 * 6:17-18: Lev 18:16
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nokeikeiien mə trətefi nəɡkiariien səvənhi sə rɨməni pen tɨ prən ouihi i.
27Təkwtəkwunia inrərhipen iaruaɡənritimɨnipen tukwemə trevənmuvehi
kənkapwə Jon muvehi muvehe. Iaruaɡən nəha revən fwe ia kalapus, mərai
raka kənkapwə Jon, 28 məmri pen ia tikiplet, muvehi muvehe, muvei pen
m prən ouihi. Prənouihi nəha ruvehi mevən, muvei pen m səvənhi mama.
29 Nəpɨn nərmama me səvəi Jon həreɡi, həuvehe mhəuvehi nɨpwrai Jon,
mhəuvənmhəmri pen ia nɨpəɡ sə kanɨmwi iərmama ikɨn.

Iesu rəkwməni nərmama me həpɨk ikəvsini nərman me əpa irəha pam faef-
taosen

30 *Aposol me hərərɨɡ pehemwi tɨ Iesu, mhəni pen tukwe in narimnari me
hənomɨnenəɡkiariienme səməmehənahatənnərmamame irə. 31*Nənə Iesu
rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Həuvehe kɨmiaha əpa. Pwəh səuvən ia kwopun riti
nərmama həiwən ikɨn, mhapwɨs ouihi a.” In rɨni iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə
nərmama həpɨk kamhəuvehe tukwe mamhəuvən. Ro pen nəpɨn səvənraha
riwən tɨ nəniien nari.

32 Irəha həputə ia nɨtətə ouihi riti, irəha əpa, mamhəuvən fwe ia kwopun
riti nərmama həiwən ikɨn. 33 Nərmama həpɨk hənətə Iesu mɨne nərmama
me səvənhi həputə ia nɨtətə ouihi, mamhəuvən. Həuvəukurən raka kwopun
kamhəuvən ikɨn. Ro pen irəha haraka ia rukwənu me səvənraha, mhaiu
akwauakw mhəkurau parei mhəkupwən mhəuvən fwe ikɨn. 34 *Nəpɨn Iesu
ruvarei, mətoni nərmama həpɨk, nənə rerɨn rərkwəpɨr tɨ nirəha, tɨ nəri nə
mə irəha həmwhen ia sipsip me nepwɨn iərmama riwən trətə amasan irəha.
Nənə Iesu rɨnamahatən irəha ia narimnari me rɨpɨk.

35 *Nəpɨn meri rakakini, nərmama me səvənhi həuvehe mhətə in, mhəni
mə, “Kwopun i nəveɡɨnien riwən ikɨn. Rɨnaməruarəv. 36Ramasanmə tikərhi
pen nərmamame i həuvən ia nəmhien me mɨne rukwənu me kwərha ipaka
pwəh həuvehi nəmri nəveɡɨnien sənənraha.”

37Mətə Iesu rɨni mə, “Kɨmiaha nə tihəuvei pen nəveɡɨnienmɨnraha.”
Mɨreɡi həni pen tukwe in mə, “Rəfo? Ikokeikei mə tahəuvən mhəuvehi

nəmri bred ia silin kɨno ia silfa irəha pam tu-hantret, mhəkwməni irəha i?”
38 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Sənəmiaha bred kevə? Həuvən

mhətoni ro.”
Nənə irəhahəuvənmhətonimhənimə, “Sənəmahabredkrirummɨnenəmu

kəru.”
39-40Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Tihəuvən mhəni pen tɨ nərmama

me imə tuhəuai irəhame, nepwɨnfifti, nepwɨnhantret, pwəhhəkure ianurhi
əmrəmerə.” Nənə nərmama həuai irəha me mhəkure. 41 *Nənə Iesu ruvehi
bred krirum mɨne kwəti nəmu kəru, məkwətə ia nɨmaɡouaɡou, məfwaki
mɨni vivi Kumwesən tukwe, məkwsen bred me, muvei pen m nərmama me
səvənhi mə tuhəpeki pen m nərmama me, marə məkwsen mwi kwəti nəmu
mi nəha kəru həpeki pen m nərmama me pam. 42Nərmama pam hani nari
tɨpwɨnraha rəsisi. 43Nənə nərmama me səvəi Iesu həvai pen nɨpərpəri bred
mɨne nəmume hənəpwəh ramrɨmər rukuər ia tənərɨpw twelef. 44Nərmama
me nəha hənani nari həpɨk, ikəvsini nərmanme əpa irəha pam faef-taosen.

Iesu ravən ia təkure nui asori Kalili
45 Təkwtəkwuni a mwi Iesu rɨni pen tɨ nərmama me səvənhi mə tuhəputə

ia nɨtətə ouihi, mhəkupwən, mhəpi sɨmwɨn ia nui asori Kalili, mhəuvarei
* 6:30: Luk 10:17 * 6:31: Mak 3:20 * 6:34: Mat 9:36 * 6:35: Mak 8:1-9 * 6:41: Mak
7:34
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mhəuvən fwe ia rukwənu nəha Petsaeta. In tramo mərhi pen nərmama me
həuvən fwe imwənraha me. 46 *Nəpɨn Iesu rəsəkɨr raka mɨnraha, mutə ia
təkuər riti mə trəfwaki.

47Raməfwaki meste rɨnapitəv. Nəpɨn nəha rɨnapitəv irə, nərmamame fwe
ia nəkwai nɨtətə ouihi kamhaiu ihi ia kurkwai nui asori. Iesu in əpa fwe
parei. 48 In rəti peraha, mətoni irəha kamharkut tɨ nəsuəien tɨ nəri nə mə
kamhaiumamhəuvən ianəmrimətaɡimwatuk. Ianəpɨnnəharɨnamran, Iesu
ruvehe tɨ nirəha, mamavən ia təkure nui, mokeikei mə trevən mukurau ia
nɨkarenraha. 49 *Nəpɨn nərmamame səvənhi həti penmhətoni Iesu ravən ia
təkure nui asori, rerɨnraha ramrhi mə in iəremhə riti. Hamasək əpwəmwɨs.
50 Irəha pam hətoni, həhekɨr asori.
Mətə təkwtəkwuni a Iesu rəɡkiari mɨnraha, mɨni mə, “Kɨmiaha tihəpwəh

nɨreɡiien rərəha. Kwa iou i. Tihəpwəh nehekɨrien.” 51 *Iesu revən tɨ
nirəha, məputə ia nɨtətə ouihi. Ia nəpɨn nəha nɨmətaɡi reiwaiu miwən. Nənə
nərmamame səvənhi nənimenraha rier pɨk, 52*tɨnəri nəməhəreirei nɨpwrai
nɨmtətien Iesu sə rɨno ia bred krirum, mətə nətərɨɡien səvənraha rɨskai pɨk.

Iesu ro nəkur Kenesaret həuvehemhəsanɨn
53 Irəha həpi sɨmwɨn ia nui asori, mhəuvən mhəuvarei ia tənə Kenesaret.

54Nəpɨn hənəkwi tərini raka nɨtətə ouihi səvənrahamhəier, nərmama hətoni,
mhəukurənamtiamə Iesunəha. 55Ropen irəhahaiumhəuvən iakwopunme
pam,mhəuvehi nərmamame səməmenemhəien rarə ia nirəha,mhəuvehi ia
nɨməhanme səvənraha,mhəuvehimhəuvehe tɨ kwopun pəku həreɡimə Iesu
ramarə ikɨn. 56 *Ia kwopun pam Iesu revən ikɨn, ia taon me, uə ia rukwənu
asorime, uə ia rukwənuouihime, nərmamamehəmrinərmamame səməme
nemhəien rarə ia nirəha ia kwopun asori me səvənraha me, mamhəres Iesu
mə ko irəhahərapi a nusvenhi tɨnari səvənhi. Nənə irəhapamsəməmehərapi
nusvenhi tɨnari səvənhi həuvehemhəsanɨn.

7
Nahatənme səvəi Loamɨne Farisi me kamhəni ərəha Iesu

1 Farisi me nepwɨn mɨne nahatən me nepwɨn səvəi Loa səməme həuku
pen fwe ia Jerusalem housəsɨmwɨn pen irəha me tɨ Iesu, 2 *mhətoni səvənhi
nərmama me nepwɨn kamhərui nɨtətə səvəi kaha kupwən me səvənraha,
mamhani nəveɡɨnien ia rəɡɨnraha, mətə həpkukupwən mhə mhərkwerɨɡ.
3 (Farisi memɨne nəkur Isrel me pam kamhesi pen nɨtətə səvəi kaha kupwən
me səvənraha. Trɨni mɨnuə həpwəh nərkwerɨɡien ia rəɡɨnraha, ko həpwəh
naniien nari. 4 *Nəpɨn irəha həuku pen fwe maket, mhəuvehe ia rukwənu,
tuhaməkeikei mhəkupwən mhərkwerɨɡ. Mə həpwəh, ko həpwəh naniien
nari. Natuakəmienmenepwɨnmwihəpɨkkamhesi pen. Kamhəuvehi tɨkikap
me mɨne tikinari ouihi me mɨne tikinari asori me səməme kɨno ia pras,
mhakiətənɨmw irəha ia nui mə tuho həmher ia nəmri Kumwesən.)

5 Farisi me mɨne nahatən me səvəi Loa həres pen Iesu i mə, “Rəfo səim
nərmama me həpwəh nesi penien nɨtətə səvəi kaha kupwən me? Hamani
nari, mətə həpkukupwənmhəmhərkwerɨɡ.”

6 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Fwe kupwən, Profet Aesea rɨməni
atukwatukw kɨmiaha kəuətkəsuə me. Rəmwhen kɨmərai pen ia Nəkukuə
Ikinanmə,
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‘Nərmamame i kamhəɡnəɡɨni iou ia tərhunraha,
mətə nətərɨɡien səvənraha rəmak isipwɨn tukw iou.

7 Irəha kamhəfwaki auər a miou.
Nəpɨn kamhahatən nərmama, həni mə kamhahatən nəɡkiariien səiou,
mətə rekəm.

Kamhahatən a nəɡkiariien sə ruku pen tɨ nərmama.’
8 Kɨmiaha hiənəpwəh raka nəɡkiariien me səvəi Kumwesən, nənə
təkwtəkwuni mɨne hiamesi pen a natuakəmienme səvəi nərmama.”

9 Iesu rarə mɨni pen mwi tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha hiəukurən amasan
noien səvəi nərarkiienLoa səvəi Kumwesənmə tihesi pennarəien səkɨmiaha.
10 *Tihətərɨɡ ro tɨ Moses. Rɨməni mə, ‘Tikɨsiai səim tata mɨne səim mama.’
Rɨni mwi mə, ‘Trɨni mɨnuə iərmama riti rani ərəha səvənhi tata mɨne mama,
tukaməkeikei kousi əpune in.’ 11 Mətə kɨmiaha hiaməni mə, ‘Trɨni mɨnuə
iərmama riti rɨni pen tɨ səvənhi tata mɨne mama mə, Səiou narimnari me sə
trasitu ia kɨmirau ro korpan’ (uə səvəi Kumwesən), 12 ko rɨpkasitu mhəmwi
ia səvənhi tatamɨnemama,muvei pennari ritimɨnrau. Hiaməsisəɡ iərmama
nəha. 13 Nənə ia noien nəha hiamousi raka nəɡkiariien səvəi Kumwesən
ia narəien səkɨmiaha kɨnahatən kɨmiaha irə. Narimnari me rɨpɨk hiamo
iamɨnhi.”

Nəfe nari tro iərmama ruveheməmkemɨk ia nəmri Kumwesən
14 Iesu rəkwein mwi nərmama me həuvehe. Rɨni pen tɨ nirəha i mə,

“Kɨmiaha pam tihətərɨɡ amasan ia nirak, mhəukurən nəfe takɨni. 15 *Nari
riti riwən iərmama rəni ko ro in ruvehe məmkemɨk ia nəmri Kumwesən.
Mətə narimnari me səməme həuku pen ia rerɨn fwe imwə mamhəier
irəha nə kamho in rəmkemɨk ia nəmri Kumwesən. 16 Kɨmiaha nərmama
nəkwəreɡɨmiaha rarə tɨ nɨreɡiien nari, tihətərɨɡ amasan.”

17Nəpɨn nəha Iesu rɨskəmter məpwəh nərmamame nəha, muvnimwə fwe
ia nəkwai nimwə. Nənə nərmama me səvənhi kamhəres pen in mə trɨni
nɨpwrai nusipekɨnien sə rɨməni. 18Nənə Iesu rɨni pen tɨnirəha imə, “Kɨmiaha
mwi hiamreirei ihi? Hiəpkukurən mhə mə nəfe nəɡhɨn ruku pen fwe iruə
muvnimwə ia iərmama ko rɨpko mhə in rəmkemɨk ia nəmri Kumwesən 19 tɨ
nəri nəmə rɨpkuvnimwəmhə ia rerɨn, mətə ramevən ia tɨpwɨn mamier.” (Ia
nəɡkiariiennəha, Iesu rɨni irapwmənəveɡɨnienmepamramasan tɨnəniien.)

20 Iesu rarə mɨni mwi mə, “Nari sə ruku pen ia reri iərmama fwe imwə
mamier in nə ramo in rəmkemɨk ia nəmri Kumwesən. 21 Iakani iamɨnhi irə
tɨ nəri nə mə nətərɨɡien ərəha ruku pen fwe imwə ia reri iərmama, mamier.
Nərmanmɨnenɨprankamhəiri əpnapen irəhame, nakresien, nousi əpuneien
iərmama, nakresien pran səvəi iərməpə, 22 iərmama raməpwtɨɡ tɨ nautə
səvənhi, nəmtɨhaien nari, neikuəien, noien sə ro naurɨsien, nəmwəkiien, nɨni
ərəhaien iərmama, nəfiəutəien, narməriien. 23Noien ərəha me i kamhəuku
pen fwe imwə ia reri iərmama, mamhəier, mamho iərmama rəmkemɨk ia
nəmri Kumwesən.”

Iesu rəkoui irapw nənɨmwɨn ərəha ia prən ouihi səvəi pran Fonisia
24 Iesu rier məpwəh kwopun nəha, mevən ipaka tɨ taon nəha Taea. Revən

mamarə ia nimwə riti, məpwəh nokeikeiien mə nərmama tuhəukurən in mə
ramarə ia kwopun nəha. Mətə ko rɨpkərkwafəmhə tɨ nirəha. 25-26Nənə pran
riti fwe ikɨn, səvənhi prən ouihi nənɨmwɨn ərəha ramarə irə. Prən nəha rɨpko
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mhə prən Isrel,a mətə rɨnətui fwe ia Fonisia ia tənə Siria. Nəpɨn rɨreɡi mə
Iesu in ia kwopun nəha, ruvehe tukwe, mɨnɨmwi nukurhun mi ia nənimen,
mamasək teɡɨn inmə, “Tikasitu ia nirak,məkoui irapw iəremhə ia səiou prən
ouihi.”

27 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Pwəh nəkwərhakwərha həkupwən
mhani nari tɨpwɨnraha rəsisi. Rəpwəh namasanien mə takuvehi nəveɡɨnien
sənəi nəkwərhakwərha, mərarki pen i m kuri me.”

28Mɨreɡi prən nəha rɨni pen tukwe in mə, “Iərɨmənu, nɨpərhienien, mətə
kuri me fwe ia ruei tepol, irəha mwi kamhani nɨmwəkmwəki nəveɡɨnien
sənəi nəkwərhakwərha.”

29 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Tɨ nəri nə mə ikɨni iamɨnhi irə, ik
tikrərɨɡmamevən. Iəremhə ruvəier raka ia prən ouihi səim.”

30Nənə prən nəha rɨrərɨɡ pen fwe imwənimətə səvənhi prən ouihi ramapri
amasan ia nɨməhan səvənhi. Iəremhə naraka irə.

Iesu romasan iəpou riti
31 *Iesu rəpwəh kwopun səvəi Taea mevən ia taon riti nəɡhɨn nə Saeton,

məpwəh muvehe ia Tekapolis, kwopun taon ten ikɨn, məpi sɨmwɨn pehe ia
nui asori Kalili. 32 Ia kwopun nəha nərmama nepwɨn həuvehi iəpou riti sə
rɨpkəɡkiari mhə nəkwəreɡɨn ruvisɨmw, mhəuvehi mhəuvehe tɨ Iesu, mhəres
penmə trəmrutə rəɡɨn irə.

33 *Nənə Iesu riri raka əpa iəpou nəha, rouevən isipwɨn tɨ nərmama,muvei
pen nukwai rəɡɨn ia ruei nəkwəreɡi iəpou, mərɡavɨs pen ia rəɡɨn, mɨrapi
nərami iəpou irə. 34 *Nənəməkwətə ia neiai, meiahaɡ əfi, mɨni pen tɨ iəpou i
mə, “Efata!” Nɨpwrai nəɡkiariien nəha “Efata,” in i mə “Əkwaɡ!” 35 Iesu rɨni
iamɨnhi irə mɨne nəkwəreɡi iəpou nəha rəkwaɡ. Rerɨn ruvehe raməɡkiari
amasan.

36 *Nənə Iesu rɨnise pen əknekɨn tɨ nirəha i mə tuhəpwəh nəvisauien nəfe
in rɨno ia iəpou nəha. Mətə nəpɨn rɨnise əknekɨn irəha, həməha mhəni mwi.
37 *Nənimenraha rier pɨk tɨ Iesu. Həni mə, “Eh! Narimnari me i iəmə i
ramo rɨrai raka pam! Nərmama səməme nəkwəreɡɨnraha ruvisɨmw, mɨne
nərmama səməme həpkəɡkiari mhə, in ramomasan irəha.”

8
Iesu rəkwməni nərmama irəha pam fo-taosen

1 Ia nəpɨnnəhanərmamahəpɨkhəuvehemwi tɨ Iesu. Sənənrahanəveɡɨnien
ruvəiwən. Iesu rəkwein nərmama me səvənhi həuvehe. Rɨni pen tɨ nirəha
i mə, 2 *“Rerɨk rərkwəpɨr tɨ nərmama me i. Hənarə raka nəpɨn kahar
kɨtaha mɨnraha nənə sənənraha nəveɡɨnien ruvəiwən. 3 Irəha nepwɨn həuku
pen fwe isipwɨn. Trɨni mɨnuə həpkani mhə nari, iakərhi pen irəha fwe
imwənraha, nəmrɨnraha trɨpitəv həmwei ia suatuk.”

4 Mɨreɡi nərmama me səvənhi həres pen mə, “Kɨtaha tsəfo irə mhəuvehi
sənənraha bred? Samarə ia kwopun nəveɡɨnien riwən ikɨn.”

5Mɨreɡi Iesu rəres pen irəha i mə, “Sənəmiaha bred kevə?”
Mɨreɡi həni mə, “Sefen.”

a 7:25-26: Pran nəha rəɡkiari ia nəɡkiariien səvəi nəkur Kris, mamesi pen kastom səvənraha.
* 7:31: Mat 15:29-31 * 7:33: Mak 5:23, Luk 4:40, 13:13 * 7:34: Mak 6:41, Jon 11:41 * 7:36:
Mak 1:43-45 * 7:37: Aes 35:5 * 8:2: Mak 6:34-44
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6 Iesu rɨni nəkwan mə nərmama me nəha sənənraha nəveɡɨnien riwən
tihəkure ia tɨprənə. Irəha həkure, nənə in ruvehi bred me nəha sefen,
məfwakimɨni vivi Kumwesən tukwe. Nəpɨn rəfwaki pam,maməkwsen bred
me, mauvei pen m nərmama me səvənhi mə tuhəpeki pen m nərmama me.
Nənəhəpeki penmɨnraha. 7Nərmamamesəvənhi sənənrahakwopnəti nəmu
menepwɨnmwi fwe ikɨn. Iesu rəfwakimɨni vivi Kumwesən tukwe. Məfwaki
pam,mɨni pen tɨ nirəha imə, “Nəmume imwi tihəpeki penmɨnraha.” 8Nənə
nərmama me pam hani nari tɨpwɨnraha rəsisi. Həvai pen nɨpərpəri bred
mɨne nəmume hənəpwəh ramrɨmər rukuər ia tənərɨpw sefen. 9-10Nərmama
me nəha Iesu rəkwməni irəha ipaka fo-taosen. Nəpɨn Iesu rəkwməni pam
irəha, rərhi pen irəha kamhəuvən imwənraha me. Kurirə irə rəputə ia nɨtətə
ouihi irəha nərmama me səvənhi mamhəuvən fwe ia kwopun riti nəɡhɨn nə
Talmanuta.

Farisi me hokeikei mə tuhətoni nɨmtətien riti
11 *Farisi me həuvehemamhəres Iesumə, “Ko iko ro nɨmtətien riti sə ruku

pen ia neiai pwəh iahətoni mhəukurənmə ik pərhien Kumwesən rərhi pehe
ik?”

12 *Iesu rɨreɡi, mɨreɡi rərəha fwe imwə ia rerɨn, mɨni mə, “Nɨmtətien əfo
nəha nərmama ipwet mɨne kamhətui? Iakani nɨpərhienien tukumiaha i mə
nərmama ipwetmɨnero iamɨnhiKumwesən trəpwəhnuveipeniennɨmtətien
ritimɨnraha.” 13 Ia nəpɨnnəha Iesu rəpwəh irəha,məputə ia nɨtətə ouihi irəha
nərmamame səvənhi, mhəier, mamhəuvən ia nɨkare nui.

14 Nərmama me səvəi Iesu hənenouenou mə tuhəuvehi bred. Sənənraha
bred kuatia a ia nəkwai nɨtətə ouihi. 15*Nənə Iesu rəvəhaɡmɨnraha,mɨnimə,
“Tihətui amasan, mamhəsiari tɨ yis səvəi Farisi memɨne yis səvəi KiɡHerot.”

16Mɨreɡi nərmamame səvənhi hənaməɡkiari mɨnraha me i mə, “Sənətaha
bred riwən.”

17 *Nəpɨn Iesu rɨreɡi, rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Rəfo hiaməɡkiari m kɨmiaha
me mə sənəmiaha bred riwən? Rosi hiəpkətə raka mhə ihi mhəreirei? Rosi
kəmkapwəmiaha rɨskai? 18 *Nənimemiaha nə, mətə rəfo hiəpkətəmhə nari?
Nəkwəreɡɨmiaha nə, mətə rəfo hiəpkreɡi mhə nari? Rosi rerɨmiaha rɨpkrhi
mhə 19 *nəpɨn iakɨnəkwsen bred krirumməkwməni nərman faef-taosen irə?
Ia nəpɨnnəhakɨmiahahiəuvehi tənərɨpwkevə rukuər ia nɨpərpəri nəveɡɨnien
hənəpwəh ramrɨmər?”
Mɨreɡi həni pen tukwe inmə, “Twelef.”
20 *Nənə Iesu rəres pen mə, “Nəpɨn iakɨnəkwməni nərmama fo-taosen ia

bred sefen, kɨmiaha hiəuvehi tənərɨpw kevə rukuər ia nɨpərpəri nəveɡɨnien
hənəpwəh ramrɨmər?”
Mɨreɡi həni pen tukwe inmə, “Sefen.”
21Nənə Iesu rəres pen irəha i mə, “Hiamreirei ihi?”

Iesu romasan iərmama riti nənimen rɨfwə
22 Irəha həuvehe ia taon nəha Petsaeta. Nərmama nepwɨn fwe ikɨn həiri

iərman riti nənimen rɨfwə mhəuvehe tɨ Iesu, mhəres Iesu mə Iesu trəmrutə
rəɡɨn irə. 23Nənə Iesu ruvehi rəɡɨn, miri in rouaraka ia rukwənu. Nənə Iesu
rərɡəvəsi nənimenməmrutə rəɡɨn irə, məres in i mə, “Ikamətə nari?”

* 8:11: Mat 12:38 * 8:12: Luk 11:29 * 8:15: Luk 12:1 * 8:17: Mak 6:52 * 8:18: Jer
5:21, Mak 4:12, WokMe 28:26 * 8:19: Mak 6:41-44 * 8:20: Mak 8:6-9
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24 Mɨreɡi iərmama nəha nənimen rɨfwə rəti ərari mɨni mə, “Iakamətə
nərmama me, mətə iapkətə amasan mhə irəha. Iakamətə irəha həmwhen a
ia nei me kamhavən.”

25Ro iamɨnhi irə Iesu rarəməmripenmwi rəɡɨn ianənimen. Iərmamanəha
rəməha mətui. Nənə nənimen ruvehe mamasan mətə amasan narimnari.
26 *Nənə Iesu rərhi pen in, mɨni mə, “Tikevən atukwatukw fwe imwam,
məpwəh nevənien fwe ia rukwənu nəha krɨməuku pen ikɨn.”

Pita rɨni irapwmə Iesu in Kristo
27 Iesumɨne səvənhinərmamamehəuvən ia rukwənume ia tənə riti nəɡhɨn

nə Sisaria Filipae.a Nəpɨn kamhəuvən ia suatuk, Iesu rəres pen səvənhi
nərmamame i mə, “Nərmama kamhəni ioumə iou sin?”

28 *Mɨreɡi həni pen tukwe in mə, “Nərmama nepwɨn kamhəni ik mə Jon
Paptaes. Nepwɨn kamhəni ik mə Profet Elaeja. Nepwɨn mwi kamhəni ik mə
profet kupwən riti səvəi Kumwesən.”

29 *Nənə Iesu rəres pen irəhamə, “Mətə kɨmiaha hiaməni mə iou sin?”
Mɨreɡi Pita rɨni mə, “Ik Kristo.”
30Nənə Iesu rɨnise pen tɨ nirəha i mə tuhəpwəh nɨniien tɨ iərmama riti mə

in Kristo.
31 Ianəpɨnnəharɨnamahatən irəhamə, “Iou, Iəməti Iərmama, takaməkeikei

mɨreɡi rərəha ia narimnarime rɨpɨk. Nəmə asorimemɨne pris asorimemɨne
nahatən me səvəi Loa, irəha tuhəpwəh iou, mhousi əpune iou. Takemhə,
nənə, nəpɨn səro kahar irə iakətui mwi.”

32 Iesu rɨni irapwnəɡkiariiennəha, ronukurənien i. MətəPita riri raka Iesu
ia nɨkarenraha, mɨnanise pen tukwe in mə, “Tikəpwəh nɨniien nəɡkiariien
nəha ikani.”

33Mətə Iesu ruvsini, mətoni nərmama me səvənhi kamhərer. Nənə rɨnise
pen tɨPita i,mɨnimə, “Setan, evən ia təkutak! Nətərɨɡien səim rɨpkesi penmhə
nətərɨɡien səvəi Kumwesən, mətə ikamesi pen a nətərɨɡien səvəi nərmama.”

Iərmama sə rakurirə Iesu traməkeikei məvrani nei kamarkuaui
34 *Iesu rəkwein nərmama me pam həuvehe irəha nərmama me səvənhi.

In rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iərmama sə rokeikei mə truvehe mo iərmama riti
səiou, traməkeikei məpwəh nətərɨɡien səvənhi, muvehi utə nei kamarkuaui
səvənhi, məvrani mukurirə iou. 35 Iərmama sə rokeikei mə trəkwtəmhiri
nɨmɨruien səvənhi trarfai irə. Mətə iərmama sə traraka ia nɨmɨruien səvənhi
tukw iou mɨne nəɡkiariien amasan səiou truvehi nɨmɨruien rerɨn. 36 Trɨni
mɨnuə iərmama riti rɨpeki pam narimnari me ia tɨprənə i, mo səvənhi i,
nənə kurirə ikɨn remhə marfai ia nɨmɨruien rerɨn, noien nəha trəfasitu irə?
37 Iərmama truvei pen nəfe mərpwɨn tai nɨmɨruien səvənhi? 38 *Nərmama
ipwet mɨne noien səvənraha rərəha. Irəha hənəpwəh Kumwesən rəmwhen
ia pran riti sə rɨnəpwəh iərman səvənhi, mamesi pen iərman əpəmwi. Trɨni
mɨnuə iərmama riti raurɨs ia nəmrɨnraha tɨ nɨniien mə in iərmama riti
səiou, raurɨs mwi tɨ nəvisauien nəɡkiariien səiou mɨnraha, iou mwi Iəməti
Iərmama, ia nəpɨn nəha takuvehe ia nɨskaiien səvəi tata səiou kɨmaha naɡelo
ikinanme, takaurɨs tɨ nɨniienmə iərmama nəha in iərmama riti səiou.”

* 8:26: Mak7:36 a 8:27: Kani kwopunnəhamə “Sisaria Filipae,” tɨnəri nəmə Sisaria in taonasori
riti ia tənə Kiɡ Filip ramərɨmənu ikɨn. * 8:28: Mak 6:15 * 8:29: Jon 6:68-69, Mak 9:9 * 8:34:
Mat 10:38-39 * 8:38: Mat 10:33
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9
Nɨpwrai Iesu ruvehemopə

1 *Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iakani nɨpərhienien tukumiaha i mə
nərmama nepwɨn kamhərer ia kwopun i tuhəpkemhə mhə meste tuhətoni
nɨskaiien səvəi Kumwesən rier pehe irau nɨtətə sə in ramərɨmənu irə.”

2 Nəpɨn sikis rukurau, nənə Iesu riri əpa Pita mɨne Jemes mɨne Jon,
həutə parei ia təkuər əpwəmwɨs riti. Ia kwopun nəha irəhar harətoni ia
nənimenrahar nɨpwrai Iesu ruvehe mopə. 3 Səvənhi tɨnari ruvehe məpsan
mamser pɨk. Iərmama sə ramaikuas tɨnari ia tɨprənə i ko rɨpkaikuas mhə
rəpsan rəmwhen ia tɨnari səvənhi. 4Nənə irəhar harətoni Profet Elaeja mɨne
Moses krouier pehe, rouəɡkiari irəhar Iesu.

5NənəPita rɨnipen tɨ Iesu imə, “Iahatən, ramasanməkɨmrahar iaharuvehe
i. Pwəh kɨmrahar iaharo tənimwə kahar, riti səim, riti səvəi Moses, riti səvəi
ProfetElaeja.” 6 (Pita rɨni iamɨnhi irə tɨnərinəmə irəharharhekɨrpɨk. Rɨreirei
mə trəfni irə.)

7 *Nənə nəpuə riti ruvehe muveɡi irəha. Nənə reri Kumwesən ruku pen ia
nəpuəmɨni mə, “In nəha nərɨk keikei. Tihətərɨɡ in.”

8 Təkwtəkwuni a mwi, Pita, Jemes, mɨne Jon harəti ərari mharəpwəh
nətoniienMoses mɨne Profet Elaeja, mətə Iesu əpa irəhamin.

9 *Nəpɨn kamheiwaiu pehe ia təkuər, Iesu rɨnise pen tɨ nirəhar i mə,
“Nəfe hiarɨnətoni kɨmirəhar tiharəpwəh nɨniien tɨ iərmama riti meste iou,
Iəməti Iərmama, iakətui mwi ia nemhəien səiou.” 10 Ro iamɨnhi irə mɨne
harəpwəh nɨni irapwien nəfe harɨnətoni, mətə kamharəres irəhar me i mə,
“Nəfenɨpwrainəɡkiariiennəha Iesu rɨmənipehe tukutahar imə in trətuimwi
ia nemhəien səvənhi?”

11 Nənə irəhar harəres Iesu mə, “Rəfo nahatən me səvəi Loa kamhəni mə
Profet Elaeja traməkeikei mukupwənmuvehe?”

12 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəhar i mə, “Nɨpərhienien, Profet Elaeja
trukupwən muvehe məmri amasan pam narimnari me rəmwhen ia sə fwe
kupwən. Mətə rəfo kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan iamɨnhi irəmə iou, Iəməti
Iərmama, takaməkeikei mɨreɡi rərəha ia narimnari me rɨpɨk? Tuho ia nirak
rəmwhen ia iou iəmə rərəha riti. 13 *Mətə iou iakani pehe tukumiaha i
mə Profet Elaeja ruvəuvehe raka.a Nənə nərmama me hesi pen nətərɨɡien
səvənrahamho rərəha irə rəmwhen ia Nəkukuə Ikinan rani.”

Iesu rəkoui irapw nənɨmwɨn ərəha ia iəkunouihi riti
14 Iesu irəha Pita, Jemes, mɨne Jon hərərɨɡ pehe mwi tɨ nərmama me səvəi

Iesu, mhətoni nərmama həpɨk kamhərer kurkurau ia nərmama me səvəi
Iesu. Nahatən me səvəi Loa mɨne nərmama me kamhəvisə mɨnraha me.
15Nəpɨn nərmamame hətə Iesu, hərkərinari, mhaiumhəuvənmhəɡkiari pen
min.

16 Nənə Iesu rəres pen irəha i mə, “Kɨmiaha nahatən me səvəi Loa
hiaməɡkiari ia nəfe?”

17 Mətə riti ia nərmama me nəha rɨni pen tukwe in mə, “Iahatən, iou
iakuvehi səiou iəkunouihi muvehe tukw ik. Nənɨmwɨn ərəha riti ramarə irə,
mamo rerɨn riwən ko rɨpkəɡkiari mhə. 18 Kwopun pəku səiou iəkunouihi
revən ikɨn, nəpɨn nənɨmwɨn ərəha ruvehi in, ruvehi mouini ia tɨprənə.
* 9:1: Mak 13:30 * 9:7: Mat 3:17, 2Pit 1:17-18, Dut 18:15,WokMe 3:22 * 9:9: Mat 12:16, Mak
8:30 * 9:12: Mal 4:5, Sam 22:1-18, Aes 53:3 * 9:13: Mat 11:14 a 9:13: Iesu rani Jon Paptaes.
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Nɨsəkwan ramaiu ia tərhun. Ramahi revɨn. Nɨpwran rakɨnkɨn. Iakɨnəres
raka nərmamame səimmə tuhəkoui irapw nənɨmwɨn ərəha nəha, mətə həni
mə ko həpkomhə.”

19Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨnirəha imə, “Kɨmiahanəkur ipwetmɨne səkɨmiaha
nahatətəien riwən. Tsarə kɨtaha miou mesite nəfe nəpɨn? Tɨnesən mɨne
iakapwɨs kɨmiaha? Kɨmiaha tihəuvən mhəuvehi iəkunouihi nəha mhəuvehi
mhəuvehe.”

20 Nənə irəha həuvən mhəuvehi in mhəuvehe tɨ Iesu. Nəpɨn nənɨmwɨn
ərəha rətə Iesu, təkwtəkwuni a ro iəkunouihi rɨmwei ia tɨprənə, mərkərekɨr,
məsəkwusəkwu. Nɨsəkwan ramaiu ia tərhun.

21Nənə Iesu rəres pen səvənhi tata i mə, “Iəkunouihi i ruvehi nemhəien i
nuk kevə?”
Mɨreɡi səvənhi tata rɨni mə, “Nemhəien i rɨməuvehi ia nouihiien səvənhi.

22Nəpɨn rɨpɨk nənɨmwɨn ərəha i ro iəkunouihi rɨmwei pen ia napw uə ia nui
mə tremhə. Mətə mə ikukurən noien nari riti, tikapi tukumrau, masitu ia
kɨmrau.”

23 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Rəfo ikɨni nəɡkiariien nəha mətə
mə ikukurən noien? Trɨni mɨnuə iərmama riti rahatətə pərhien ia nirak,
iakukurən noien narimnari me pammin.”

24 *Nənə təkwtəkwuni a mwi tata səvəi iəkunouihi nəha rasək əpwəmwɨs,
mɨnimə, “Iakahatətə ia niram,mətənahatətəien səiou rɨpkɨskaimhə. Tikasitu
ia nirak!”

25 Ia nəpɨn nəha nərmama həpɨk kamhaiumamhəuvehe. Nəpɨn Iesu rətoni
irəha, rɨnise pen tɨ nənɨmwɨn ərəha, mɨni mə, “Ik nənɨmwɨn ərəha sə ikamo
iərmama tərhun ruvisɨmwmɨnenəkwəreɡɨn ruvisɨmw, iou iakani pehe tukw
ik i mə tikier ia iəkunouihi i məpwəh nuvnimwə peheienmwi irə.”

26 *Nənə nənɨmwɨn ərəha rɨkiukiu pɨk ia iəkunouihi, məkwein əpwəmwɨs,
mier. Mətə nɨpwrai iəkunouihi nəha ruvehe məpouəpou pam. Ro pen
nərmama həpɨk həni mə, “Eh, ruvamhə!” 27Mətə Iesu ruvehi rəɡɨn, mɨvi utə,
rərer.

28Kurirə irə Iesu revənmuvnimwə ia nəkwai nimwə. Nəpɨn nərmamame
səvənhi me irəha min əpa, həres pen in mə, “Rəfo kɨmaha iahəreirei nəkoui
irapwien nənɨmwɨn ərəha nəha?”

29Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨnirəha imə, “Nənɨmwɨn ərəha sə rome iamɨnha irə,
nari riti riwən ko rəkoui irapw irəha, mətə nəfwakiien əpa.”

Iesu rɨni irapwmwimə in tremhə
30 *Irəha həpwəh kwopun nəhamhəuvənmhəpi sɨmwɨn ia tənə Kalili. Iesu

rɨpkokeikei mhə mə nərmama tuhəukurən kwopun me nəha ramarə ikɨn,
31 *tɨ nəri nə mə ramahatən nərmama me səvənhi, mamɨni pen tɨ nirəha i
mə, “Trɨpko mhə tui kuvei pen iou, Iəməti Iərmama, ia rəɡi nərmama. Irəha
tuhousi əpune iou. Takemhə, nənə, nəpɨn səro kahar irə iakətui mwi ia
nemhəien səiou.” 32*Mətənərmamame səvənhi həreirei nɨpwrai nəɡkiariien
i in rani. Həhekɨr tɨ nəresien in.

Iərmama rasori məpi raka
33 Irəha həuvehe ia Kapaneam. Nəpɨn həuvnimwə ia nəkwai nimwə riti,

Iesu rəres pen nərmama me səvənhi mə, “Saməuvehe kɨmiaha hiaməɡkiari
ia nəfe?” 34 Mətə irəha həpwəh nəɡkiariien, tɨ nəri nə mə kamhəuvehe
mamhəɡkiari mə sin ia nirəha in rasori.
* 9:23: Mat 21:21, Mak 11:23 * 9:24: Luk 17:5 * 9:26: Mak 1:26 * 9:30: Jon 7:1 * 9:31:
Mak 8:31, Mak 10:32-34 * 9:32: Luk 9:45, 18:34
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35*Nənə Iesu rəkure,məkwein nərmama səvənhi twelef həuvehe. Rɨni pen
tɨ nirəha i mə, “Iərmama sə rokeikei mə trakupwən ia nərmama me pam,
traməkeikei muvehe mukurirə, mamo in iərmama sə ramo tukwini nari m
nərmamame pam.”

36Nənə Iesu ruvehi iəkunouihi riti mərpwi ia kurkwan ia nirəha, mərəhi
utə, marə mɨni pen mwi tɨ nirəha i mə, 37 *“Iərmama sə trəsevər ia rerɨn tɨ
iəkunouihi riti sə ro iamɨnhi ia nəɡhɨk rəmwhen mə raməsevər mwi ia rerɨn
tukwe iou. Iərmama sə raməsevər ia rerɨn tukw iou rəmwhenmə raməsevər
mwi ia rerɨn tɨ Kumwesən sə rɨnərhi pehe iou iakuvehe.”

38 *Jon rɨni pen tɨ Iesu i mə, “Iahatən, kɨmaha iahətoni iərmama riti
raməkoui irapw nəremhəme ia nəɡhɨm. Iahaməmwurmə tahənise in tɨ nəri
nəmə rɨpkomhə in kɨmaha riti.”

39 *Mətə Iesu rɨni mə, “Kɨmiaha tihəpwəh nɨniseien in. Iərmama sə ramo
nɨmtətien ia nəɡhɨk, ko rəpwəh nɨni ərəha akwauakwien iou. 40 *Iərmama sə
rəpwəhnɨni ərəhaienkɨtaha inkɨtaha riti. 41*Iakaninɨpərhienien tukumiaha
i. Kɨmiaha nə nərmama me səiou, iou Kristo. Trɨni mɨnuə iərmama riti
ruvei pehe nui m kɨmiaha ia nəɡhɨk mə tihənɨmwi, in traməkeikei muvehi
nərəkuien səvənhi.”

Tikətui amasan tɨ nahatətəien səim
42 “Nəkwərhakwərha me i səməme kamhahatətə ia nirak, trɨni mɨnuə

iərmama riti ro riti rɨmwei ia nərəhaien, Kumwesən trərpwɨn noien ərəha
səvənhi. Iərmama nəha trɨreɡi rərəha məpi raka kərihi pen kəruəterei asori
ia nɨpətəkinuan kosə irapw i ia təmwei təsi. 43 *Mə rəɡɨm ramo ikamwei ia
nərəhaien, tikərai raka. Mə rəɡɨm rɨpɨp mətə ikuvehi nɨmɨruien, ramasan
pɨk tukw ik. Rərəha mə rəɡɨm kəru mətə tikevən fwe ia kwopun napw asori
rauək rerɨn ikɨn. 44-45 Mə nɨsum ramo ikamwei ia nərəhaien, tikərai raka.
Mə nɨsum rɨpɨp mətə ikuvehi nɨmɨruien, ramasan pɨk tukw ik. Rərəha mə
nɨsum mi kəru mətə tukərarki pen ik ia kwopun napw asori rauək rerɨn
ikɨn. 46-47 *Mə nənimem ramo ikamwei ia nərəhaien, tikukumwiri raka. Mə
nənimem kuatia a mətə ikuvnimwə pen ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu
irə, ramasan pɨk tukw ik. Rərəhamə nənimem kəru, mətə tukərarki pen ik ia
kwopun napw asori rauək ikɨn. 48 Ia kwopun nəha
‘irər səməme hamani irəha həpwəh nemhəien.

Napw rəpwəh nɨfwəien.’
49Napw trətəɡətəɡ pen ia nərmamame pam rəmwhen ia sol sə kamətəɡi pen
ia nəveɡɨnien.

50 *Sol in nari amasan. Mətə trɨni mɨnuə sol nəsienien səvənhi ruvəiwən,
tihəfo mho rəsien mwi? Pwəh sol raməmak pen ia rerɨmiaha. Nənə hiamarə
ia nəmərinuien.”

10
Iesu rahatənmə iərmanmɨne pran trouəpwəh nəpwəhien iraume

1 Iesu rəpwəh kwopunnəhamevən ia tənə Jutia fwe ia nɨkare nui arɨs Jotan
pen. Nərmama həpɨk həuvehe mwi mhousəsɨmwɨn pen irəha me tukwe. In
rahatən irəha rosi sə ramo ia nəpɨnme.

* 9:35: Luk 22:24, Mat 20:25-27, Mak 10:43-44 * 9:37: Mat 10:40 * 9:38: Nam 11:27-29
* 9:39: 1Kor 12:3 * 9:40: Mat 12:30, Luk 11:23 * 9:41: Mat 10:42 * 9:43: Mat 5:30
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2Nənə Farisi me nepwɨn həuvehe mhəres pen nari riti min mə tuhəreɡi ro
Iesumə trəfni irə. Irəhahənimə, “Ratukwatukw iaLoa səkɨtahaməko iərman
riti rəpwəh səvənhi pran uə rekəm?”

3 Mɨreɡi Iesu rəres pen irəha i mə, “Nəfe nəɡkiariien Moses rɨməni pehe
tukumiaha i fwe kupwən?”

4 *Mɨreɡi həni mə “Moses rɨnəseni mə iərman riti rukurən nɨraiien nɨmwai
nəkukuəmpran səvənhi ranimə in rɨnəpwəh in, nənəmərhi pen i ramevən.”

5 *Mətə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Moses rɨmərai nəɡkiariien nəha m
kɨmiaha tɨ nəri nəmə kəmkapwəmiaha rɨskai. 6MətəNəkukuə Ikinan rɨnimə
fwe ia nukune narəien, ‘Kumwesən rɨno iərmama kəru riti iərman riti pran.’
7 *‘Ro iamɨnhi irə iərman traraka ia tata mɨne mama səvənhi mevən rouarə
pəri irau pran səvənhi, nənə 8 irau trouvehe rouəmwhen ia nɨpwrai iərmama
kuatia.’ Nəɡkiariien nəha rɨni mə iərman mɨne pran səvənhi krouəpwəh ihi
noien iərmama kəru i, mətə krouvəuvehe rouəmwhen ia nɨpwrai iərmama
kuatia. 9Tɨ nəri nəmə Kumwesən rɨrɨpɨn iərman mɨne pran səvənhi iamɨnhi
irə, ro pen rɨpkatukwatukw mhə mə iərman trəpwəh səvənhi pran, mətefi
narəien səvənrau.” 10 Nəpɨn Iesu mɨne nərmama me səvənhi həuvnimwə
mwi ia nəkwai nimwə, irəha həres mwi nəɡkiariien i min. 11 *Nənə Iesu
rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iərman sə rəpwəh pran səvənhi miri prən əpə riti
mwi ramo noien ərəha ia səvənhi pran. Prən nəha in ramiri rɨpko mhə pran
atukwatukw səvənhi. 12 Rəmwhen a mwi pran sə rəpwəh səvənhi iərman
mesi pen iərman əpə riti mwi ramo noien ərəha ia səvənhi iərman. Iərman
nəha in ramesi pen rɨpkomhə iərman atukwatukw səvənhi.”

Iesu rəkwein amasan ia nəkwərhakwərha
13 Nəpɨn riti nərmama me kamhəuvehi nəkwərhakwərha me səvənraha,

mamhəuvehe tɨ Iesu mə trapi irəha. Nənə nərmama me səvəi Iesu hənise
irəha. 14 Mətə nəpɨn Iesu rətoni, niemaha rəpi. In rɨni pen tɨ nirəha i mə,
“Pwəh nəkwərhakwərha me həuvehe tukw iou. Tihəpwəh nɨniseien irəha.
Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə səvəi nərmama səməme həmwhen ia
nəkwərhakwərha me i. 15 *Iakani nɨpərhienien tukumiaha i mə iərmama
traməkeikei mo rəmwhen ia iəkunouihi, muvehi nɨtətə sə Kumwesən
ramərɨmənu irə. Mə rɨpkomhə trɨpkuvnimwəmhə ianɨtətənəha ianəpɨnriti.”
16Nənə Iesu rərəhi pehe nəkwərhakwərha me, məmrutə rəɡɨn mi ia nirəha,
məkwein amasan ia nirəha.

Iərmama riti səvənhi nautə rasori rokeikei mə truvehi nɨmɨruien rerɨn
17 Iesu rɨnamesipenmwi suatuk səvənhimamevən. Nənə iərmamariti raiu

muvehe mɨnɨmwi nukurhun mi ia nənimen, məres pen in i mə, “Iahatən, ik
iəmə amasan. Nəfe noien takaməkeikei momə takuvehi nɨmɨruien rerɨn?”

18 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Rəfo ikɨni mə iou iəmə amasan?
Iərmama amasan riti riwən. Kumwesən əpa in ramasan. 19 *Ik ikuvəukurən
raka loame səvəi Kumwesən. In rɨnimə, ‘Tikəpwəhnousi əpuneien iərmama,
məpwəh nakresien pran, məpwəh nakresien, məpwəh neikuəien, məpwəh
neikuəienmə tikakres. Tikaməkeikei mɨsiai səim tata mɨnemama.’ ”

20Mɨreɡi iərmama nəha rɨni pen tɨ Iesu i mə, “Iahatən, loa me pam i iakesi
pen fwe ia nouihiien səioumeste pehe ipwet mɨne.”

* 10:4: Dut 24:1-4, Mat 5:31 * 10:5: Jen 1:27, 5:2 * 10:7: Jen 2:24, Efes 5:31 * 10:11: Mat
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21*Iesu rətə iərmamanəha, rerɨn rokeikei in. Ro iamɨnhi irə rɨni pen tukwe
in mə, “Nari kuatia rarə ikəpwəh ihi noien. Evən, məmri pen nəmri nari ia
səim narimnari me. Nəpɨn kuvehi nənimen, tikuvehi mane, muvei pen m
nərmama nautə səvənraha riwən. Nənə səim nautə trɨpɨk fwe ia neiai. Nəpɨn
ikɨno pam, ikuvehemukurirə iou.”

22 Nəpɨn iərmama nəha rɨreɡi nəɡkiariien nəha, nənimen rɨsiu. Rəpwəh
Iesumamevən. Rerɨn rəpou tɨ nəri nəmə nautə səvənhi rasori.

23 *Ia nəpɨn nəha Iesu rəti ərari mətoni nərmama me səvənhi, mɨni pen tɨ
nirəha i mə, “Rəknekɨn tɨ nərmama nautə səvənraha rasori mə tuhəuvnimwə
ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.”

24Nərmama me səvəi Iesu hərkəri asori nari ia nəɡkiariien səvənhi. Mətə
Iesu rɨni pen mwi tɨ nirəha i mə, “Nəkwərhakwərha səiou me, rəknekɨn tɨ
nuvnimwəien ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə. 25 Iərmama nautə
səvənhi rasori rəknekɨn tukwe in mə truvnimwə ia nɨtətə sə Kumwesən
ramərɨmənu irə. Rəknekɨn məpi raka nərimɨru nəha kamel rasu pen ia ruei
nitel mier.”

26Nəpɨn nərmamame səvəi Iesu həreɡi nəɡkiariien səvənhi, nənimenraha
rier. Kamhəres irəhame imə, “Mə rəknekɨn iamɨnhi, nɨsɨmə nəha ko həuvehi
nɨmɨruien?”

27 Iesu rətə irəhamɨnimə, “Nəri nəha rəknekɨn iərmamako rɨpkomhə, mətə
Kumwesən rukurən noien. Narimnari me pam rɨməru tɨ Kumwesən.”

28 Ia nəpɨn nəha Pita rɨskəmter mɨni pen tɨ Iesu i mə, “Ətə ro. Kɨmaha
iahənəpwəh pam narimnari me səkɨmahamamhəkurirə ik.”

29 Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Iakani nɨpərhienien tukumiaha i mə nərmama
me səməme hənəpwəh narimnari me səvənraha tukwe iou mə tuhəuvən
mhəvisau irapw nəɡkiariien amasan səiou, irəha pam tuhəuvehi tain. Trɨni
mɨnuə iərmama riti rəpwəh nimwə me, uə piəvni me, uə kɨtiriməni me,
uə mama mɨne tata səvənhi, uə nəkwərhakwərha me səvənhi, uə tɨprənə
səvənhi, 30 ia nɨtətə ipwet mɨne truvehi mwi tain hantret, nimwə me, mɨne
piəvni me, mɨne kɨtiriməni me, mɨne mama me, mɨne nəkwərhakwərha
me, mɨne tɨprənə. Tukəmwəki mwi in, ko nəmisəien min tɨ nəɡkiariien
amasan səiou. Nənə ia nɨtətə fwe truvehe in truvehi nɨmɨruien rerɨn.
31 *Mətə nərmama həpɨk səməme kamhəkupwən tuhəkurirə. Nənə səməme
kamhəkurirə tuhəkupwən.”

Iesu rɨni irapwmwimə tremhə
32 *Irəha kamhesi pen suatuk mamhəutə pen fwe ia Jerusalem. Iesu

rakupwən irəha kamhəkurirə. Səvənhi nərmamame hərkərinari. Nərmama
səməme kamhəkurirə ia nirəha kamhəhekɨr. Iesu riri raka əpa nərmama
səvənhi twelefmɨnani pen tɨnirəha i nəfe tuho irə, 33mɨnimə, “Hətə ro, kɨtaha
saməutə mamhəuvən fwe ia Jerusalem. Ia kwopun nəha tukuvei pen iou,
Iəməti Iərmama, ia rəɡi pris asorimemɨnenahatənmesəvəi Loa. Irəha tuhəni
mə takaməkeikei memhə. Tuhəuvei pen iou ia rəɡi nərməpə rɨpkomhə irəha
nəkur Isrel. 34 Irəha tuharɨs əkenhɨn ia nirak, mhərɡəvəsi iou, mhərisi iou,
mhousi əpune iou. Ia nəpɨn sə ro kahar irə takətui mwi ia nemhəien səiou.”

Jemesmɨne Jon krouəres pen nari riti m Iesu
35 Jemes mɨne Jon, tɨni Sepeti mi, irau krouvehe tɨ Iesu rouni pen tukwe

in mə, “Iahatən, kɨmrau tarouəres ik ia nari riti. Iarouokeikei mə tikəseni
kɨmrau.”
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36Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Nəfe irouokeikei mə takom kɨmirau?”
37Mɨreɡi krounimə, “Əsenikɨmraupwəhriti rəkure ianɨkaremmwatuk riti

ia nɨkaremmour nəpɨn tikuvehi nasoriien səim, mamərɨmənu ia nərmama.”
38 *Mətə Iesu rɨni pen tɨ nirau i mə, “Kɨmirau iroureirei nəfe nari irouəres

i. Ko kɨmirau irouənɨmwi kap i iou takənɨmwi? Uə ko kakiətənɨmw mwi
kɨmirau ia paptaes i sə tukakiətənɨmw iou irə?”

39 *Mɨreɡi krouni mə, “Kɨmrau iarouəmwhen.”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirau i mə, “Kap i iou takənɨmwi, kɨmirau mwi

tirouənɨmwi. Tukakiətənɨmw kɨmirau mwi ia paptaes i tukakiətənɨmw iou
irə. 40 Mətə iou ko iakəpwəh nəseniien kɨmirau irouəkure riti ia nɨkarek
mwatuk riti ia nɨkarek mour. Mətə kwopun nəha səvəi iərmama mi nəha
kɨmərfi raka iraumə trouəkure fwe ikɨn.”

41Nəpɨn tenmwi nərmamame səvəi Iesu həreɡi nəresien nəha səvəi Jemes
mɨne Jon, niemaha rəpi irəha. 42*Ro iamɨnhi irə Iesu rəkwein irəha həuvehe.
Rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha hiəuvəukurən raka noien səvəi nərmama
rɨpko mhə irəha nəkur Isrel. Nəmə asori me səvənraha sə kamhərɨmənu ia
nirəha, kamhəfiəutə irəha, mamho nərmama kamho nəkwanraha. 43 *Mətə
kɨmiaha tihəpwəhnoien iamɨnha irə ia kɨmiahame. Trɨnimɨnuə kɨmiaha riti
rokeikeimə truvehemasori ia kɨmiaha, in traməkeikeimuvehemo iərmama
sə ramo tukwini nari m kɨmiaha. 44 Trɨni mɨnuə kɨmiaha riti rokeikei mə
trasori makupwən ia kɨmiaha, in traməkeikei muvehemo iərmama sə ramo
auər a wok səkɨmiaha pam. 45 *Kɨmiaha tiho rəmwhen a ia nirak. Iou,
Iəməti Iərmama, iapkuvehemhəmə nərmama tuho tukwini nari miou, mətə
iakuvehemə tako tukwini nari mɨnraha, muvei pen nɨmɨruien səiou trərəku
suatuk tɨ nɨfi rakaien nari ia nərmama həpɨk.”

Iesu romasan nəmri iərmama riti nəɡhɨn nə Partimeas
46 Iesu mɨne nərmama me səvənhi həuvehe mhapirapw ia taon nəha

Jeriko. Nəpɨn həier, nərmama həpɨk kamhəkurirə in. Partimeas, tɨni Timeas,
raməkure ia nɨkare suatuk mamase manem nərmama. Partimeas nənimen
rɨfwə. 47 *Nəpɨn rɨreɡi mə Iesu iəmə Nasaret rɨnauvehe, rɨnaməkwein
əpwəmwɨs, mɨnamɨni mə, “Iesu, kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt! Api tukw iou!”

48 Nərmama həpɨk hənise pen tukwe in, mhəni mə, “Afafa, məpwəh
nəɡkiariien!”
Mətə Partimeas rarɨpɨn maməkwein əpwəmwɨs mwi, mamɨni mə, “Iesu,

kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt! Api tukw iou!”
49 Ia nəpɨnnəha Iesu rərer,mɨni pen tɨnirəha imə, “Həkwein iərmamanəha

ruvehe.”
Irəha həkwein iərmama sənənimen rɨfwə, mhəni pen tukwe inmə, “Aɡien,

mɨskəmter! Iesu raməkwein ik mə tikevən tukwe.” 50 Nənə iərmama nəha
nənimen rɨfwə ruvehi raka səvənhi karkahu əpwəmwɨs məpwəh, mɨskəmter
akwauakw, mevən tɨ Iesu.

51Nənə Iesu rɨni pen tukwe inmə, “Ikokeikei mə tako nəfe mik?”
Mɨreɡi iərmama nəha nənimen rɨfwə rɨni pen tukwe in mə, “Iahatən,

iakokeikei mə nənimek trətui pwəh iakətə nari.”
52 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Ramasan. Ikukurən nevənien. Na-

hatətəien səim rɨnomasan rakanənimem.” Nənə təkwtəkwuni nəhanənimen

* 10:38: Mak14:36, Luk12:50 * 10:39: WokMe12:2, Rev1:9 * 10:42: Luk22:25-26 * 10:43:
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rɨnamasan mɨnətə nari. Nənə Iesu ramesi suatuk mamevən, iərmama nəha
rukurirə i.

11
Iesu rapirapw fwe Jerusalem nərmama haməɡnəɡɨni in

1 Irəha həuvən ipaka tɨ Jerusalem, mhəier pen ia Təkuər Olifa ia kwopun
nəha ipaka tɨ rukwənu mi nəha Petfas mɨne Petani. Ia nəpɨn nəha Iesu rərhi
pen iərmama kəru səvənhi, 2mɨni pen tɨ nirau i mə, “Kɨmirau tirouevən fwe
ia rukwənu nəha samarəti pen i. Nəpɨn tirouapirapw fwe ikɨn, tirouətə kwəti
toɡki riti kɨnəkwi tərini, iərmama rɨpkəkure raka mhə irə. Tiroufi raka nari
irə, rouəsɨɡi rouvehe. 3 Trɨni mɨnuə iərmama riti rəres kɨmirau i mə, ‘Rəfo
iroufi raka nari ia kwəti toɡki?’ tirouni pen mə, ‘Iərɨmənu səkɨtaha raməres
kwəti toɡki i, mətə trɨpkəpwəmwɨs mhə trərhi pehe mwi i.’ ” 4 Ia nəpɨn nəha
krauevən rouətoni kwəti toɡki nəha kɨnəkwi tərini pen ipaka tɨ kwəruə ia
nimwə riti ramərer ia suatuk. Nəpɨn kroufi raka nari irə, 5nərmama nepwɨn
səməme kamhərer ipaka tɨ nirau ia kwopun nəha həni mə, “Rəfo iroufi raka
nari ia kwəti toɡki?” 6 Mətə krouni pen nəfe Iesu rɨməni pen tɨ nirau i.
Nəpɨnnərmamamenəha həreɡi, həseni irau krouevən. 7 Irau krouəsɨɡi kwəti
toɡki nəha rouvehe tɨ Iesu, rouəpənə pen karkahu əpwəmwɨs mi səvənrau ia
təkuren. Nənə Iesu rəkure irə. 8Nərmama həpɨk həpənə karkahu əpwəmwɨs
me səvənraha ia suatuk. Nərmama nepwɨn mwi həpənə pen nɨmwai nei me
sə hənərai ia nɨmei nari. 9Nərmama səməme kamhəkupwən mɨne səməme
kamhəkurirə ia Iesu, kamhəkwein əpwəmwɨs, mamhəni mə,
“Səɡnəɡɨni Kumwesən!

Səkwein amasan ia iərmama i rauvehe ia nəɡhi Iərɨmənu səkɨtaha!
10 Səkwein amasan ia kiɡ i rauvehe mə truvehi təmwheki kaha səkɨtaha Kiɡ

Tevɨt mərɨmənu ia kɨtaha!
Kəɡnəɡɨni Kumwesən ia neiai irənhə anan!”

11 Nənə Iesu ruvnimwə ia Jerusalem, mevən ia nimwə səvəi Kumwesən,
maməspau narimnari me fwe ikɨn. Mətə raməruarəv ro pen Iesu rəpwəh
mɨrərɨɡmevən fwe ia Petani irəha twelef nərmamame səvənhi.

Iesu rɨni pen tɨ nei riti mə trɨpkukuəmhəmwi
12Rakwakwi irə irəha həier ia Petani. Iesu rɨreɡi nukumhə rɨnahi. 13 *Rəti

pen mətoni niemɨsb riti ramərer. Nɨmwan rɨpɨk. Iesu revən mə trətə mə
nukwan fwe ikɨn uə riwən. Revən ipaka tukwe,mətə nɨmwanme a. Nukwan
riwən tɨ nəri nə mə rɨpko mhə nəpɨn atukwatukw sə nei nəha trukuə irə.
14 *Ro iamɨnhi irə Iesu rɨni pen tɨ nei nəha mə, “Iərmama riti trəpwəh mwi
nəniien nukwam ia nəpɨn riti.” Nəpɨn Iesu rɨni nəɡkiariien nəha, nərmama
me səvənhi həreɡi.

Iesu rəkoui irapw nərmamame ia nimwə səvəi Kumwesən
15 Iesu mɨne nərmama me səvənhi həier pehe ia Jerusalem. Nənə Iesu

revən ia nimwə səvəi Kumwesən, mɨnaməkoui irapw nərmama me səməme
kamhəmripennəmrinari ianarimnarimemɨne səməmekamhəuvehinəmri
narimnarime.c Rəvsini tepolme səvəi nərmamamekamhəvriweimaneme.
Rəvsini jea me səvəi nərmama səməme kauvehi nəmri menu me tɨ nirəha,

a 11:1: Olif, in nei riti. Rutə pɨk ia təkuər nəha. * 11:13: Luk 13:6 b 11:13: Fiktri * 11:14:
Mak 11:20 c 11:15: Nərmama ia maket nəha kamhəmri pen nəmri nari ia narimnari me səvəi
nəfwakiien.
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16 mɨnise pen tɨ nərmama mə tuhəpwəh nuvehiien narimnari me mhəpi
sɨmwɨn ia kwopun nəha nimwə səvəi Kumwesən ramərer ikɨn. 17Nənə Iesu
rɨnamahatən irəhamə, “Kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinanmə,
‘Tukani nimwə səiou

mə nimwəfwaki səvəi nərmamame ia tənəmtənəme.’
Mətə kɨmiaha hiəno ruvəuvehe kwopun sə rakres me kamhərkwafə ikɨn.”

18*Nəpɨn pris asorimemɨne nahatənme səvəi Loa həreɡi nəɡkiariien səvəi
Iesu, kənamhətui suatukmə tuhousi əpune. Irəha kamhəhekɨr Iesu tɨ nəri nə
mə nərmamame pam nənimenraha rier tɨ nahatənien səvənhi.

19Nənə nəruarəv irə Iesu mɨne nərmamame səvənhi haraka ia Jerusalem,
mamhəuvən.

20 *Rakwakwi irə ia nəpnəpɨn irəha həukurau ia kwopun niemɨs ramərer
ikɨn, mhətə mə nei nəha ruvəmhiə fwe irənhə meste nuan me inhərɨpw.
21Nənə Pita rerɨn rɨrhi nəɡkiariien səvəi Iesu. Rɨni pen tukwe inmə, “Iahatən,
ətə ro nei nəha ikɨnəkwein ərəha irə, ruvehemuvɨmhiə pam.”

22Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Tihahatətə ia Kumwesən. 23 *Iakani
nɨpərhienien tukumiaha i trɨni mɨnuə iərmama riti rɨni pen tɨ təkuər i mə,
‘Təkuər i, tiko mier mivə pen fwe ia təsi,’ mə nətərɨɡien səvəi iərmama
nəha rəpwəh nəmkiəmkiien, mətə rahatətə əknekɨn ia nəfe rɨməni mə tro,
Kumwesən tro nəkwan. 24 *Ro iamɨnhi irə iakani nɨpərhienien tukumiaha
i mə nəpɨn tihəfwaki, nəfe nəɡhɨn tihəres i, tihahatətə mə hiəuvəuvehi raka,
nənə Kumwesən truvei pehem kɨmiaha. 25-26 *Nənə nəpɨn tihərermhəfwaki,
trɨni mɨnuə iərmama riti rɨno noien ərəha ia kɨmiaha, tihenouenou i. Tiho
iamɨnhi irə mə Tata səkɨmiaha ia neiai in mwi trenouenou noien ərəha me
səkɨmiaha.”

Nəmə asori me səvəi nəkur Isrel kamhəresmə sin rəseni wok sə Iesu ramo
27 Irəhahəuvehemwi ia Jerusalem. Nəpɨn Iesu ramavən ia kwopunnimwə

səvəi Kumwesən ramərer ikɨn, pris asorimemɨnenahatənme səvəi Loamɨne
nəmə asorime səvəi nəkur Isrel həuvehe tukwe, 28mhəres pen inmə, “Ikamo
narimnari me i ia nəkwai sin, uə sin rəseni ik mə tiko narimnari me i?”

29Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iou mwi takəres kɨmiaha nəresien
riti. Trɨni mɨnuə hiəni atukwatukw tukw iou i, takɨni pehe tukumiaha i
mə iakamo narimnari me i ia nəkwai sin. 30 Tiho mhəni ro tukw iou i mə
fwe kupwən, sin rərhi pehe Jon mə tro paptaes ia nərmama, Kumwesən uə
iərmama riti?”

31 Nənə irəha həɡkiari pəri, mamhəni mə, “Tsəfni irə i? Tuko səni mə
Kumwesən rərhi pehe Jon mə tro paptaes ia nərmama, Iesu trɨni pehe mə,
‘Ro iamɨnhi irə rəfo hiəpwəh nɨniien nɨpərhienien ia nəɡkiariien səvəi Jon?’
32 Mətə ko səni mə iərmama riti rərhi pehe Jon uə?” Mətə irəha həhekɨr tɨ
nɨniien iamɨnha irə tɨ nəri nə mə nərmama me hahatətə ia Jon mə in profet
pərhien riti.

33Ro pen həni pen tɨ Iesu i mə, “Kɨmaha iahəreirei.”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iou mwi ko iakəpwəh nɨniien tukumi-

aha i mə iakamo narimnari me i ia nəkwai sin.”

12
Iesu rusipekɨn ia nəmə ərəhame nepwɨn səməme kamhətui tɨ nɨmei krep riti
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1 *Ia nəpɨn nəha Iesu rɨnaməɡkiari mɨnraha mɨnani nusipekɨnien me,
mɨnani mə, “Iəmə asori riti rəpwei nəkwus nəha krep ia nəmhien səvənhi,
mukurei pen nəpai rukurau kurau irə, muəsi kəpwiermo nəkwan sə tukeivə
testesi tɨpwei krep ikɨn tɨ nuvehiien nɨsen, mo mwi nəpai rəpwəmwɨs mutə
tukətui tɨ krep ikɨn. Nəpɨn ro sampam irə, rəseni nərmama nepwɨn həuvehe
mhətui tɨ nɨmei krep səvənhi. Irəha tuhəmhu ikɨn, mhesi kwənkwai krep,
mhəuai, mhəuvei pen nɨpərɨnm iəmə asori. Iəmə asori rəmri pen nɨmei krep
səvənhi ia rəɡɨnraha, mier mevən ia tənə əpə iti. 2 Nəpɨn kwənkwai krep
rɨmruə, iəmə asori rərhi pen iərmama riti sə ramo tukwini nari min revən
mətə nəmə kamhətui tɨ nɨmei krep səvənhi. In rokeikei mə tuhəuvei pen
kwənkwai krep nepwɨn səpwəni min. 3Mətə irəha həkwtəmhiri iəmə nəha,
mhousi, mhərhi pen i ramevən, mhəpwəh nuvei penien nari riti min. 4 Iəmə
asori rərari, mərhi pen iərmama riti mwi sə ramo tukwini nari min revən.
Nənə irəha housi kənkapwə, mho naurɨsien min. 5 Iəmə asori rərari mərhi
pen riti mwi revən. Nənə irəha housi əpune. Irəha ho noien nəha ia nepwɨn
mwi həpɨk. Həuəsi nepwɨn, mhousi əpune nepwɨn.

6 *Nənə nərmama me nəha kamho tukwini nari m iəmə asori həuvəiwən
pam, mətə tɨni anan kuatia sə rokeikei pɨk. Iəmə asori rərhi pen i tɨ nəmə
kamhətui tɨ krep, mɨni mə, ‘Irəha tuhəsiai nərɨk.’

7Mətənəpɨnnəməkamhətui tɨkrephətoni tɨni iəmə asori, həni pen tɨnirəha
me i mə, ‘Kwa tɨni iəmə asori nəha. Nəpɨn tata səvənhi tremhə, nɨmei krep
i ruvehe mo səvənhi. Pwəh sousi əpune nənə nɨmei krep səvənhi truvehe
mo səkɨtaha i.’ 8 *Nənə irəha həkwtəmhiri, mhousi əpune, mhərarki irapw
ia taniruə.

9 Iəmə asori səvəi nɨmei krep, trəfo nəha? Truvehe mousi əpune nəmə
me nəha məseni pen nɨmei krep səvənhi ia rəɡi nərməpə. 10 Rosi kɨmiaha
hiəpkəvsini rakamhə nəɡkiariien i ia Nəkukuə Ikinan uə?
‘Kəruəterei nəha nəmə kamhəuvrhəkɨn nimwə hənuə rərəha, mhəpwəh,

təkwtəkwuni nəha ruvəuvehe mɨno kəruəterei sə rəpi raka pam
kəruəterei me,

məkwtəmhiri əknekɨn pam nimwə.
11 Iərɨmənu səkɨtaha rɨno nəri i, sətoni nəmrɨtaha rier tukwe.’ ”

12Nənə nəmə asori me hənuə tuhəkwtəmhiri Iesu, tɨ nəri nə mə həreɡi mə
in rɨni nusipekɨnien nəha muəsi irəha i, mətə hənhekɨr nərmama, mhəpwəh
Iesu, mamhəuvən.

Ratukwatukwmə iərmama trərəku takis revən tɨKiɡ Sisa uə rekəm?
13 *Nəmə asori me səvəi nəkur Isrel hokeikei mə tuhəkwtəmhiri Iesu. Ro

pen hərhi pen Farisi me nepwɨn mɨne nərmama nepwɨn səvəi Kiɡ Herot
mə tuhəuvən mhəres Iesu narimnari me nepwɨn, mho in rəfwəkour ia
nəɡkiariien səvənhi. 14-15Nənə irəhahəuvehemhənipen tɨ Iesu imə, “Iahatən,
iahəukurənmə ik iəmə sə ikani nɨpərhienien. Ikəpwəh nehekɨrien nərmama.
Nəmə asori uə nəmə auər a ikahatən rəmnəmwhen a tɨ nirəha, mahatən
atukwatukw suatuk sə Kumwesən rokeikei mə nərmama tuhesi pen. Tiko
mɨni ro tukumaha imə ratukwatukwiaLoa səkɨtahamə tahəuvehipennəmri
takis m Kiɡ Sisa uə rekəm?”
Mətə Iesu ruvəukurən raka rerɨnraha mə hokeikei mə in trəfwəkour ia

nəɡkiariien səvənhi. Nənə rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Rəfo hiameipweipwi iou
iamɨnhi irə? Həuvehi silin riti mhəuvehi mhəuvehe pwəh iakətə ro.” 16Nənə
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irəha həuvei pen silin riti min. Nənə Iesu rəres pen mə, “Nənɨmwi iərmama
sin i ia silin? Nənə nəɡhi sin i?”
Mɨreɡi həni mə, “Nənɨmwi Kiɡ Sisa mɨne nəɡhi Kiɡ Sisa.”
17*Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha imə, “Narimnarime səvəi Kiɡ Sisa hiəuvei

penm Kiɡ Sisa. Narimnari me səvəi Kumwesən hiəuvei penm Kumwesən.”
Irəha həreɡi nəɡkiariien səvənhi, nənimenraha rier.
Satusi me həres Iesu nəresien riti

18 *Satusi me nepwɨn həuvehe tɨ Iesu. (Satusi me irəha kamhəni mə
iərmama sə ruvamhə ko rɨpkətui mhə mwi.) Irəha həuvehe mhəres Iesu
nəresien riti, mhəni mə, 19 *“Iahatən, Moses rɨmərai pen ia Loa səkɨtaha mə
trɨni mɨnuə iərman riti remhə, məpwəh səvənhi pran, mətə tɨnɨnrau riwən,
piəvi iərman nəha traməkeikei miri pran nəha rouərəhi nəkwərhakwərha
me, rouəsihaɡɨn piəvi iəmə nəha. 20Mətə nərman sefen, irəha piəvnraha me.
Sə rasori riri pran riti, krouəpwəh nərəhiien iəkunouihi riti, nənə iərman
nəha remhə, məpwəh səvənhi pran. 21 Nənə piəvni səro kəru irə riri prən
nəha, memhə mwi, məpwəh prən nəha, mətə tɨnɨnrau riwən. Nənə piəvni
səro kahar irə ro mwi iamɨnhi irə 22meste irəha pam sefen həiri prən nəha,
mhemhəpam,nənəprənnəharəpwəhnərəhiien iəkunouihi riti,memhəmwi.
23Ni pehe ro tukumaha i. Ia nəpɨn nəha Kumwesən tro nərmama hətui mwi
ia nemhəien, pran nəha səvəi sin, tɨ nəri nəmə nərman me nəha sefen irəha
pam həməiri in?”

24Mɨreɡi Iesurɨnipen tɨnirəha imə, “Kɨmiahahiəreireinɨpwrainəɡkiariien
me ia Nəkukuə Ikinan, mhəreirei mwi nɨskaiien səvəi Kumwesən. Ro
iamɨnhi irə mɨne nahatənien səkɨmiaha rɨpkatukwatukw mhə. 25 Nəpɨn
nərmama tuhətui mwi ia nemhəien, nərman tuhəpwəh niriien nɨpran,
nɨpran tuhəpwəh nesi penien nərman. Mətə irəha tuhəmwhen naɡelo me
ia neiai. 26 *Nənə nəɡkiariien səvəi nəɡkiariien i hiaməni mə iərmama
ko rɨpkətui mhə mwi ia nemhəien. Rosi kɨmiaha hiəpkəvsini raka mhə
nəɡkiariien nəha iaNəkukuə IkinanMoses rɨmərai rani nei nəha napw rauək
irə mətə rɨpkahi əmwesi mhə? Ia kwopwi nəɡkiariien nəha, Kumwesən
rɨməni pen tɨ Moses i mə, ‘Iou Kumwesən səvəi Epraham mɨne Kumwesən
səvəi Aesak mɨne Kumwesən səvəi Jekop.’ 27 In rɨpko mhə Kumwesən səvəi
nərmama me səməme həuvamhə, mətə in Kumwesən səvəi nərmama me
səməme kamhəmɨru. Kɨmiaha nahatənien səkɨmiaha rɨpkatukwatukw anan
mhə.”

Nəfe nəha loa rasori ia loame?
28 *Iahatən riti səvəi Loa ruvehe mɨreɡi irəha kamhəres irəha me i. Nəpɨn

rɨreɡi mə Iesu rɨni pen atukwatukw tɨ nirəha i, in rəres pen Iesu i mə, “Nəfe
nəha loa rasori ia loa me?”

29 *Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Loa sə rasori in nəha Moses rɨməni mə, ‘Kɨmiaha
nəkur Isrel! Tihətərɨɡ amasan! Iərɨmənu Kumwesən səkɨtaha in əpa kuatia.
30Nənə tikaməkeikei mokeikei Iərɨmənu Kumwesən səim ia rerɨm me pam,
mokeikei in ia nɨmɨruien me pam səim, mokeikei in ia nətərɨɡien me pam
səim, mokeikei in ia nɨskaiien me pam səim.’ 31 *Nənə loa səro kəru irə in i
mə, ‘Tikaməkeikei mokeikei piam rəmwhen ikokeikei atukw a ik.’ Loa riti
mwi riwən rasori mwiməpi raka loami nəha.”
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32Mɨreɡi iahatən səvəi Loa rɨni pen tɨ Iesu i mə, “Iahatən. Nəɡkiariien səim
ratukwatukw. Ikani nɨpərhienien mə Iərɨmənu in kuatia. Kumwesən riti
mwi riwən, mətə in əpa. 33 *Iərmama traməkeikei mokeikei in ia rerɨn me
pam, mokeikei in ia nətərɨɡien me pam səvənhi, mokeikei in ia nɨskaiien me
pam səvənhi. In traməkeikei mokeikei piəvni rəmwhen rokeikei atukw a in.
Noien nəha ramasan məpi raka iərmama rousi əpune nərimɨru me, muvani
nɨpwranraha ia nɨfatə, muvei penm Kumwesən.”

34 Nəpɨn Iesu rətə mə iahatən səvəi Loa ramɨni pen nəɡkiariien sə ratuk-
watukw min, rɨni pen tukwe in mə, “Ik ipaka tɨ nɨtətə sə Kumwesən
ramərɨmənu irə.” Kurirə irənərmamapamhəhekɨr Iesu. Ritimwi riwənrəres
pen nəresienmin.

Kristo in tɨni sin?
35 Nəpɨn Iesu ramahatən nərmama ia nimwə səvəi Kumwesən, rəres pen

irəha i mə, “Rəfo nahatən me səvəi Loa haməni mə Kristo in tɨni Kiɡ Tevɨt?
36Kiɡ Tevɨt atukwatukw, nəpɨnNənɨmwɨn Ikinan rɨnarə irə, rɨməni irapwmə,
‘Kumwesəna rɨni pen tɨ Iərɨmənu səioumə,

Əkurei ia nɨkarekmwatuk
mesite tako nərmama səməme haməmwəki ik həuvehe,

tikərpwi utə tɨpaɡe nɨsummi ia nirəha.’
37 Ia nəɡkiariien nəha Kiɡ Tevɨt atukwatukw rɨnəkwein Kristo mə Iərɨmənu
səvənhi. Mə ro iamɨnhi irə rəfo irəha kamhəni mə in tɨni Kiɡ Tevɨt?”
Nəkuər nəha rerɨnraha raɡienmə tuhətərɨɡ ia Iesu.
38Nəpɨn Iesu ramahatən irəha i,manimə, “Kɨmiaha tihaməkeikeimhəsiari

tɨ nahatənme səvəi Loa. Irəha hokeikeimə tuharkahu ia karkahu əpwəmwɨs
me mamhan. Ia kwopun kamo maket me ikɨn hokeikei mə nərmama
tuhəkwein irəha ia nɨsiaiien. 39 Ia nəkwai nimwəfwaki me səvəi nəkur
Isrel hokeikei mə tuhəkure ia kwopun amasan me. Ia nəveɡɨnien asori
me hokeikei mə tuhəkure ia kwopun kamsiai nəmə asori me ikɨn. 40 Irəha
kamhəpeki raka nautə səvəi nɨpran me səməme nərman me səvənraha
hemhə mhəpwəh irəha. Kamhəfwaki ia nəfwakiien əpwəmwɨs me mə
nərmama tuhəsiai irəha. Kumwesən trərpwɨn noien ərəha me səvənraha
rasori mwi.”

Pran riti sə ruvei penmane səvənhi sampammKumwesən
41 *Iesu raməkure ipaka tɨ kwopun kamerukw pen mane m Kumwesən

ikɨn, maməspau nərmama me kamherukw pen mane me səvənraha.
Nərmamame səməmenautə səvənraha rasori həpɨkherukwpenmane asori.
42Mətə pran riti fwe ikɨn. Səvənhi iərman remhəməpwəh in. Nautə səvənhi
riwən. Ruvehemerukw pen silin ouihi mi kəru.

43 *Nəpɨn Iesu rətoni, rəkwein nərmama me səvənhi həuvehe. Rɨni pen tɨ
nirəha i mə, “Iakani nɨpərhienien tukumiaha i mə prən nəha iərman səvənhi
remhə məpwəh in, nautə səvənhi riwən, in rerukw pen mane rasori məpi
raka nərmamame pam nəha səməme kamherukw penmanem Kumwesən.
44 Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə nərmamame nəha nautə səvənraha rasori.
Həuvehi raka nɨpərɨn a mhəuvei pen m Kumwesən. Mətə prən nəha nautə
səvənhi riwən ruvei penmaneme pam səvənhi sə truvehi nəveɡɨnien irə.”

* 12:33: Dut 4:35, Aes 45:21, 1Saml 15:22, Hos 6:6 a 12:36: Nəɡkiariien səvəi nəkur Kris rɨməni
iamɨnhi irəmə, “Iərɨmənu rɨni pen tɨ Iərɨmənu səiou.” * 12:41: 2Kinɡ 12:9 * 12:43: 2Kor 8:12
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13
Iesu rɨni irapwmə tukamevən tukousi testesi pam nimwə səvəi Kumwesən

1 Nəpɨn Iesu rɨnamier ia kwopun nimwə səvəi Kumwesən ramərer ikɨn,
iərmama riti səvənhi rɨni pen tukwe in mə, “Iahatən. Ətə ro nimwə səvəi
Kumwesən. Kɨno ia kəruəterei asori me. Nimwəme i hamasan pɨk.”

2 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Ikətə nimwə asori me i? Tukamevən
tukousi testesi pam, kəruəterei riti ko rəpwəh nərer əknekɨnien ia riti.”

3Nəpɨn Iesu raməkure iaTəkuərOlif,maməti əpwəmwɨspen ianimwə səvəi
Kumwesən, Pita mɨne Jemes mɨne Jon mɨne Antru həres afafa in mə, 4 “Tiko
mɨni ro tukumaha i mə narimnari me nəha truvehe tɨnesən? Nəfe nɨmtətien
truvehemahatən penmə nəpɨn səvəi narimnari me nəha ruvəuvehe ipaka?”

5Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha tihaməsiari kamo iərmama
riti reikuə ia kɨmiaha. 6 Nərmama həpɨk tuhəuvehe ia nəɡhɨk, mhəni mə
irəha Kristo. Tuheikuə ia nərmama həpɨk. 7 Nəpɨn tihəreɡi nərmama
tuhəvisau ia naruaɡənien mə ‘naruaɡənien riti fwe’ uə ‘naruaɡənien trutə,’
tihəpwəh nehekɨrien. Nəri nəha traməkeikei muvehe, mətə rɨpko mhə ihi
nəpɨn sampam. 8 *Nərmama ia kwənəkwus riti tuhəskəmter mharuaɡən
irəha nərmama ia kwənəkwus əpə. Nərmama səvəi kiɡ riti tuhəskəmter
mharuaɡən irəhanərmamasəvəi kiɡ əpə. Kwopunmenepwɨnnɨmwnɨmwien
trɨkiu. Nukumhə trahi nərmama. Mətə narimnarime i rəmwhen a ia pran sə
rɨnamreɡi təkutan rɨnaməmisə tɨ nərəhiien iəkunouihi.

9 *Kɨmiaha tihamətə amasan ia kɨmiaha me. Nərmama tuhəuvei pen
kɨmiaha ia rəɡi nəmə asori me mə irəha tuhəkiri nəɡkiariien səkɨmiaha.
Fwe ia nəkwai nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel tuhərisi kɨmiaha. Tihərer
ia nəmri kiɡ me mɨne ia nəmri nərmama səməme kamhərɨmənu tɨ nəri
nə mə kɨmiaha nərmama me səiou. Tihərer ia nəmrɨnraha mhəvisau
irapw nəɡkiariien amasan səiou mɨnraha. 10 Nəɡkiariien amasan səiou
traməkeikei mukupwən mevən tɨ nərmama pam ia tənəmtənə me kurirə
irə nəpɨn sampam truvehe. 11 *Nəpɨn nərmama tuhəuvei pen kɨmiaha
ia rəɡi nəmə asori me mə irəha tuhəkiri nəɡkiariien səkɨmiaha, kurirə
hiəɡkiari, tihəpwəh nətərɨɡ pɨkien ia nəfe tihəni. Mətə ia nəpɨn səkɨmiaha
tihəɡkiari irə, tihəskəmter, mhəɡkiari, tɨ nəri nə mə rɨpko mhə kɨmiaha
atukwatukw tihəɡkiari, mətə Nənɨmwɨn Ikinan truvei pehe nəɡkiariien m
kɨmiaha hiəɡkiari.

12 *Ia nəpɨn nəha iərmama truvei pen piəvni anan ia rəɡi nərməpə mə
tukousi əpune. Tatame tuhomwi iamɨnhi ia tɨnɨnrahame. Nəkwərhakwərha
me tuhəskəmter mhəni ərəha səvənraha me tata mɨne mama, mhəuvei pen
irəha mə tukousi əpune irəha. 13 *Nərmama me pam tuhəmwəki kɨmiaha
tɨ nəri nə mə kɨmiaha nərmama me səiou. Mətə iərmama sə trərer əknekɨn
ia nahatətəien səvənhi meste nərəhaien me i həuvehe mhəukurau pam,
Kumwesən truvehimɨru in.”

Nərəhaien asori ia Jerusalem
14*“Kɨmiaha tihətoni nəri Profet Taniel rɨməni kanimə ‘Nəri sə rərəhaanan

mamouraha narimnari ikinan.’ Tramərer ia kwopun sə rɨpkatukwatukw
mhəmə trərer ikɨn.a Ia nəpɨn nəha tihətoni, (iərmama sə raməvsini nəkukuə
* 13:2: Luk 19:44 * 13:8: Aes 19:2, 2Kron 15:6 * 13:9: Mat 10:17-20 * 13:11: Luk
12:11-12 * 13:12: Mat 10:21 * 13:13: Mat 10:22, Jon 15:21 * 13:14: Dan 9:27, 11:31, Dan
12:11 a 13:14: Trərer ia kwopun ikinan anan ia nimwə səvəi Kumwesən.
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i traməkeikei mukurən nɨpwran), nərmama ia tənə Jutia tuhaməkeikei
mhap mhərkwafə ia təkuər me. 15 *Trɨni mɨnuə iərmama riti ramapwɨs
ia təkure nimwə səvənhi, traməkeikei meiwaiu map akwauakw, məpwəh
nuvnimwəien mə truvehi nari riti. 16 Trɨni mɨnuə iərmama riti raməmhu ia
nəmhien səvənhi, traməkeikei map akwauakw, məpwəh nɨrərɨɡien mevən
imwəni mə truvehi səvənhi tɨnari. 17 *Trərəha anan tɨ nɨpran me səməme
tuhəpəmpəm mɨne səməme tuhaməuvei kənunu m nəkwərhakwərha
əmtəmetə me ia nəpɨn nəha 18 Tihəfwaki mə nəpɨn nəha trəpwəh nuveheien
ia nəpɨn səvəi nəkwieiien, 19 *tɨ nəri nəmə nəpɨn nəha nəpɨn səvəi nərəhaien.
Nərəhaien nəha trasori məpi raka nərəhaien me pam səməme həuvəuvehe
raka fwenukune narəienbmesite pehe ipwetmɨne. Nənənərəhaien ritimwi
riwən truvehe məpi raka. 20Ko nərəhaien nəha ravən əpwəmwɨs, nərmama
me hemhə pam. Mətə Iərɨmənu tro nəpɨn sə nərəhaien nəha travən irə
rukwakwa. In tro iamɨnhi irəmə truvehimɨru nərmamame səvənhi səməme
ruvərfi raka irəha. 21 Ia nəpɨn nəha, trɨni mɨnuə iərmama riti rɨni pehe
tukumiaha i mə, ‘Hətə ro Kristo i’ uə ‘Hətə ro Kristo nəha,’ kɨmiaha tihəpwəh
nɨniien nɨpərhienien irə. 22*Nərmama tuhəskəmter. Nepwɨn tuhənimə irəha
Kristo, mətə neikuəien. Nepwɨn tuhəni mə irəha profet, mətə neikuəien.
Tuho nɨmtətien me mɨne narimnari me nərmama tuhətoni mhərkərinari
irə. Irəha tuhəmwur mə tuheikuə ia nərmama səməme Kumwesən ruvərfi
raka irəha, trɨni mɨnuə irəha həukurən noien. 23Mətə kɨmiaha tihaməsiari.
Narimnari me pam iakukupwənmuvəni raka tukumiaha i.”

Kristo truvehemwi
24 *Iesu rɨrɨpɨn mɨni mə, “Mətə nəpɨn nərəhaien nəha truvehe mukurau

pam,
‘meri truvehemɨpitəv,

məkwə trəpwəh nəhiapwien,
25kəməhaume ia nɨmaɡouaɡou tuhəsasəsas,

narimnari me ia nɨmaɡouaɡou həskai pɨk, Kumwesən trɨkiukiu ia
nirəha.’

26 Kurirə irə nərmama tuhətoni iou, Iəməti Iərmama, ia nəpuə iakauvehe
ia nɨskaiien asori mɨne nukuraanien asori. 27 *Ia nəpɨn nəha takərhi raka
naɡelo me səiou həuvrehi, mhəuvesu, mhəuveraha, mhəuvarei, mhəuvən ia
kwopunme pam ia tɨprənə i, mhəpeki nərmamame səməme iakɨmərfi irəha
mə səiou, mhəpeki irəhamhəuvehe.

28Həreɡi ro nusipekɨnien səvəi nei nəha niemɨs. Nəpɨn rɨnarkwi pen tukun
sə rɨmərmərumɨnaməpɨrpɨr, kɨmiaha hiəukurənmə nəpɨn səvəi nəpnəpanien
ruvəuvehe ipaka. 29Rəmwhen amwi, nəpɨn kɨmiaha tihətoni narimnari me
i hənaməier pehe, tihəukurən mə iou, Iəməti Iərmama, iakuvəuvehe ipaka,
rəmwhen a iakamərer ia kwəruə ia nimwə mə takuvnimwə pehe. 30 Iakani
nɨpərhienien tukumiaha i mə nərmama səməme kamhəmɨru təkwtəkwuni
mɨne tuhəpwəh nemhə pamien meste narimnari me pam i həier pehe.
31Neiai mɨne tɨprənə trouiwən, mətə nəɡkiariienme səiou tuhəpkiwənmhə.

32Mətə nəpɨn səvəi nəri nəha, uə aoa səvənhi, iərmama riti riwən rukurən.
Naɡelome ianeiaimɨne ioumwi, TɨniKumwesən, iahəreirei. MətəTata səiou,
in əpa rukurən. 33Kɨmiaha tihaməsiari, tɨ nəri nəmə hiəreirei mə nəpɨn nəha
* 13:15: Luk 17:31 * 13:17: Luk 23:29 * 13:19: Dan 12:1, Joel 2:2, Rev 7:14 b 13:19: Uə
fwe kupwən ia nəpɨn nəha Kumwesən rɨno neiai mɨne tɨprənə mɨne narimnari me pam. * 13:22:
Dut 13:1-3, Rev 13:13 * 13:24: Rev 8:12 * 13:27: Mat 13:41
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truvehe tɨnesən. 34*Rəmwhena ia iərmamariti ravən əpwəmwɨs,məsenipen
narimnarime səvənhi ia rəɡi nərmamamesəməmekamho tukwininarimin.
Irəhapamsəvənrahawok rarə. Nənənəpɨn iərmamanəha ramier irə rɨni pen
tɨ iərmama sə raməkure ia kwəruə ia nimwə səvənhi mə, ‘Tikamətui amasan
tɨ səiou narimnari me, məpwəh napriien.’

35 *Ro iamɨnhi irə kɨmiaha tihaməkeikei mhətui amasan, mhəpwəh napri-
ien, tɨ nəri nə mə hiəreirei mə iəmə asori səvəi nimwə truvehe tɨnesən.
Truvehe ia nəruarəv uə ia nəpɨn uə ia nəpɨn rəiə rakaka irə uə ia nəpnəpɨn.
36 Rərəha mə ruvehe akwauakw mətoni hiamapri. 37 Nəfe iakamɨni pehe
tukumiaha i, iakamɨnipen tɨnərmamamepammə, ‘Hətui amasan,mhəpwəh
napriien!’ ”

14
Nəmə asori me səvəi nəkur Isrel kamhətui suatuk tɨ nousi əpuneien Iesu

1*Nəpɨnkərumwinəkur Isrel ho Pasova iraunəveɡɨnien asori səhani bred
sə yis riwən irə.a Pris asori me mɨne nahatənme səvəi Loa kamhətui suatuk
riti mə tuhəuvən afafa, məkwtəmhiri Iesu, mhousi əpune. 2 Irəha kamhəni
mə, “Pwəh kɨtaha səpwəh nəkwtəmhiriien Iesu ia nəpɨn səvəi nəveɡɨnien
asori. Rərəha mə nərmama niemaha trəpi irəha kamho nurɨɡrɨɡien asori
tukwe.”

Pran riti rətəɡi pen senta ia nukwəne Iesu
3 *Nəpɨn Iesu ramarə ia rukwənu nəha Petani, ruvnimwə pen ia nəkwai

nimwə səvəi Saemon. (Saemon nəha kupwən nemhəien skai ro tekɨn.)
Iesu raməkure maməni nari. Pran riti ruvehe mauvehi potel riti kɨno ia
kəruəterei riti nəɡhɨn nə alapasta. Fwe ia nəkwai potel nəha senta sə kɨno
ia nat atukwatukw.b Nənimen rutə pɨk. Prən nəha rətefi tərhui potel nəha,
mətəɡi pen ia nukwəne Iesu.

4Mətə nərmama nepwɨn niemaha rəpi irəha, kamhəni pen tɨ nirəha me i
mə, “Rəfo ramouraha senta ianhi? 5Ramasan mə rɨpkəmri pen a nəmri nari
ia senta nəha pwəh iərmama riti ruvehi. Rukurən nuvehiien mane asori
muvei penm nərmama nautə səvənraha riwən.” Nənə kamhəski prən nəha.

6 Mətə Iesu rɨni mə, “Tihəpwəh nəskiien prən i! Rəfo hiamo iamɨnhi irə?
In ramo noien amasan riti miou. 7 *Nərmama me səməme nautə səvənraha
riwən tuhamarə kɨmiaha mɨnraha ia nəpɨn me. Nəpɨn hiənuə tihasitu ia
nirəha, hiəukurən nasituien. Mətə iou tapkarəmhə kɨtaha m kɨmiaha nəpɨn
me. 8 *Prən i rɨno nari riti rəmwhen irəmə tro. Rukupwənmətəɡi pehe senta
maməpnəpenə ia nɨpwrak mə tukɨnɨmwi. 9 Iakani nɨpərhienien tukumiaha
i mə nərmama tuhəvisau irapw nəɡkiariien amasan səiou ia kwopun me
ia tɨprənə i, mhəvisau irapw nəfe prən i rɨno miou mə nərmama rerɨnraha
tramrhi.”

Jutas truvei pen Iesu ia rəɡi nərmama səməme kamhəmwəki in
10 Jutas Iskariot, in riti ia twelef nərmamame səvəi Iesu, revən tɨ pris asori

me mə trəɡkiari mɨnraha. Revən mɨni mə, “Takuvei pehe Iesu m kɨmiaha.”
* 13:34: Mat 25:14 * 13:35: Luk 12:38 * 14:1: Mak 11:18 a 14:1: Iərɨmənu rɨməni
pen tɨ nəkur Isrel mə irəha tuhaməkeikei mho Pasova irau nəveɡɨnien asori sə hani bred sə yis riwən
irə. Tuho ia nuk nukmemə rerɨnraha trɨrhi nəpɨn Iərɨmənu rɨməivə ueni nimwə səvənraha ia tənə Ijip,
məpwəh nousi əpuneien nəmritaik səvənraha: Eks 12:1-19 * 14:3: Luk 7:37-38 b 14:3: Nat in
nei riti. Nɨpekɨn rapein amasan. Rutə ia tənə səvəi nəmə Intia isipwɨn tɨ tənə səvəi nəkur Isrel. Ro pen
nənimen rutə pɨk. * 14:7: Dut 15:11 * 14:8: Jon 19:40
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11 Nəpɨn pris asori me həreɡi nəɡkiariien səvənhi, rerɨnraha raɡien tukwe.
Hənimə tuhəuvei penmanemin. Nənə Jutas rɨnamətui suatukmə truvei pen
Iesu ia rəɡɨnraha.

Iərmamakəru səvəi Iesu krouəpnəpenə tɨnəveɡɨnien kaməni bred sə yis riwən
irə

12 *Neste atukwatukw nəpɨn nəha tuhani bred sə yis riwən irə. (Ia nəpɨn
asori nəha, nərmama kamhousi əpune sipsip me səvəi Pasova.) Nərmama
me səvəi Iesu həres pen Iesu i mə, “Kwopun pəku nəha ikokeikei mə kɨmaha
tahəuvənmhəpnəpenə tɨ nəveɡɨnien səvəi Pasova ikɨn, nənə, ik tikəni?”

13 Nənə Iesu rərhi pen iərmama mi kəru səvənhi mɨni pen tɨ nirau i mə,
“Kɨmirau tirouevən fwe ia Jerusalem. Iərman riti trəpi raka kɨmirau ia
suatuk, mauvehi tɨkinari riti nui rukuər irə. Iroukurirə pen in. 14 Nəpɨn
revən muvnimwə ia nəkwai nimwə, iroukurirə i, rauevən, rouni pen tɨ
iəmə asori səvəi nimwə nəha mə, ‘Iahatən səkɨtaha rani mə, nimwə əfo nəha
tahani pəri nəveɡɨnien səvəi Pasova kɨmaha səiou me nərmama me ikɨn?’
15Nənə in triri kɨmiraumevən fwe irənhə ia nimwə nəhamahatən rum asori
riti. Narimnari me pam hənəmak raka fwe ikɨn. Ia rum nəha kɨmirau
tirouəpnəpenə tukutaha.”

16 Nənə iərmama mi nəha səvəi Iesu krouier, rouevən fwe ia Jerusalem,
rouətə narimnari me pam rosi a Iesu rɨməni pen tɨ nirau i. Nənə
krouəpnəpenə tɨ nəveɡɨnien səvəi Pasova.

Jutas truvei pen Iesu ia rəɡi nərmama səməme kamhəmwəki in
17 Ia nəruarəv Iesu ruvehe irəha twelef nərmama me səvənhi. 18 *Nəpɨn

kamhani pəri nari irə, Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iakani nɨpərhienien
tukumiaha i mə kɨmiaha riti truvei pen iou ia rəɡi nərmama me səməme
kamhəmwəki iou. Kɨmiaha riti raməni pəri nari kɨmraumin.”

19Nəpɨn irəha həreɡi nəɡkiariien nəha, rerɨnraha rəpou. Həuvehe kuatia
kuatia mamhəres Iesu i mə, “Sin nəha ikani? Iou?”

20Mɨreɡi Iesu rɨnipen tɨnirəha imə, “Iakanikɨmiahariti ia twelefnərmama
me i səiou. Iərmama sə rameitesi bred ia tikiplet kuatia kɨmrau min. 21 Iou,
Iəməti Iərmama, takaməkeikei memhə rəmwhen kɨmərai pen ia Nəkukuə
Ikinan, mətə trərəha anan tɨ iərmama sə truvei pen iou ia rəɡi nərmama me
səməme kamhəmwəki iou. Ramasan pɨkmə rɨpkəpwəh a nətuiien.”

Nəpɨn sampam Iesu rəni nari irəha nərmamame səvənhi
22 Nəpɨn nəha kamhani nari irə, Iesu ruvehi bred məfwaki mɨni vivi

Kumwesən tukwe. Məfwaki pam, nənə məkwsen muvei pen m səvənhi me
nərmamame, mɨni pen tɨ nirəha i mə, “Tihəuvehi. In i nɨpwrak.”

23 Kurirə irə in ruvehi kap waen, məfwaki mɨni vivi Kumwesən tukwe.
Məfwaki pam, nənəmuvei penmɨnraha irəha pam hənɨmwiwaen ia tɨkikap
nəha.

24 *Nəpɨn Iesu rauvei pen mɨnraha, in rɨni mə, “In i nɨtek sə trərihi tərini
əknekɨn nəɡkiariien vi səvəi Kumwesən. Traiu tɨ nərmama həpɨk. 25 Iakani
nɨpərhienien tukumiaha i mə tapkənɨmwi mhəmwi waen meste takənɨmwi
waen vi ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.”

26Nənə irəha hani nɨpu riti, mho sampam irə, mhəier mhəuvən ia Təkuər
Olif.

Iesu rɨnimə tukamevən nərmamame səvənhi tuhap kɨrkɨri mhəpwəh in
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27 *Iesu rɨni pen tɨ səvənhi nərmama me i mə, “Tukamevən kɨmiaha pam
tihap raka ia nirak. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə kɨmərai pen ia Nəkukuə
Ikinanmə Kumwesən rɨni mə,
‘Iou takousi iərmama sə ramətui tɨ sipsip,

sipsip me tuhaiu kɨrkɨri.’
28 *Mətə in tro iakətui mwi ia nemhəien səiou. Takətui raka, mevən fwe ia
tənə Kalili. Iou takukupwən kɨmiaha tihəkurirə.”

29MətəPita rɨni pen tɨ Iesu imə, “Irəhapam tuhap raka ianiram,mətə rɨpko
mhə iou.”

30Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe inmə, “Iakani nɨpərhienien tukw ik i ipwet ia
nəpɨn, kurirə rəiə rakaka səro kəru irə, ik tikɨni m kaharmə ikreirei iou.”

31 *Mətə Pita rəɡkiari asori mə, “Trɨni mɨnuə həni mə takaməkeikei memhə
krau mik, mətə ko iakəpwəh nɨniien mə iakreirei ik.” Nənə irəha pam həni
nəɡkiariien kuatia.

Iesu revən fwe ia Ketsemane, maməfwaki fwe ikɨn
32 *Irəha həuvən ia kwopun riti nəɡhɨn nə Ketsemane. Iesu rɨni pen tɨ

səvənhi me nərmama me i mə, “Kɨmiaha tihaməkure ia kwopun i. Pwəh
iou iakevən məfwaki.” 33 Nənə in riri Pita, Jemes, mɨne Jon harevən irəha
min. Ia nəpɨn nəha in rɨnamreɡi rərəha, rerɨn rəpou pɨk. 34 *Nənə rɨni pen tɨ
nirəhar imə, “Rerɨk rəpou pɨk ipaka iakemhə tukwe. Tiamharo imharəpwəh
napriien.”

35 Nənə Iesu revən ouihi a mwi, mɨmwei ia tɨprənə, məfwaki, maməres
suatuk riti mwi mə nəpɨn nəha trukurau irə. 36 *In rɨni mə, “Tata keikei,
narimnari me pam rɨməru tukw ik. Tikuvehi raka kap i pwəh iakəpwəh
nənɨmwiien. Mətə tikəpwəh noien rəmwhen sə iakokeikei, mətə tiko
rəmwhen sə ikokeikei.”

37Nənə Iesu rəfwaki pam, mɨrərɨɡ pehe mətoni Pita mɨne Jemes mɨne Jon
kamharapri. Nənə in rɨni pen tɨ Pita i mə, “Eh, Saemon, rəfo ikamapri,
ko ipkətui mhə nəpɨn ouihi a uə? 38 *Tiharətui mharəfwaki mə tiharəpwəh
nɨmweiien ia nərəhaien. Nɨpərhienien, rerɨmiaha raɡien mə tihəfwaki, mətə
nɨpwramiaha rəpou.”

39 Nənə Iesu rɨrərɨɡ mevən məfwaki mwi, mɨni a nəɡkiariien sə rɨməni
kupwən. 40Nənə mɨrərɨɡ pehe mwi mətə irəhar kamharapri mwi, tɨ nəri nə
mə napriien ruvəuvehi irəhar. Nənə harfi nəmrɨnrahar, mətə harreirei mə
tuharni pen nəfe tukwe in.

41 Nənə Iesu revən səro kahar irə muvehe mɨni pen tɨ nirəhar i mə,
“Hiamarapri, mamharuvehi ihi napwɨsien səkɨmiahar? Nəmwhen. Nəpɨn
nəha ruvəuvehe. Iərmama riti truvei pen iou, Iəməti Iərmama, ia rəɡi nəmə
ərəha me. 42Tiharo mharərer. Pwəh saməuvən. Hətə ro, iərmama nəha trɨni
pui iou ruvəuvehe ipaka.”

Nərmama səməme kamhəmwəki Iesu həuvehemhəkwtəmhiri in
43Nəpɨn Iesu raməɡkiari ihi, Jutas, in riti ia twelef nərmamame səvəi Iesu,

ruvehe irəha nərmama me həpɨk. Pris asori me mɨne nahatən me səvəi Loa
mɨnenəməasorimesəvəi nəkur Isrelhənərhipen irəha. Nepwɨnkamhəuvehi
nau. Nepwɨn kamhəuvehi nɨpəri nei.
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44 Jutas rɨnəɡkiari raka mɨnraha mə, “Iərmama sə takakei min, iəmə nə
in nə. Kɨmiaha tihəkwtəmhiri, mhəiri raka mhəuvən, mhətui amasan mə
trəpwəh napien.” 45 Nənə nəpɨn Jutas ruvehe ia kwopun nəha, revən atuk-
watukw tɨ Iesu,mɨnimə, “Iahatən!” Nənəmakeimin. 46 Jutas rakeimin, nənə
nərmamamehəuvehemhəkwtəmhiri. 47Mətə iərmama riti sə ramərer ipaka
tɨ Iesu reivi rakanau səvənhi,mərai iərmamariti sə ramo tukwini narimpris
asori anan, mərai raka nɨkare nɨfreɡɨn.

48Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Rəfo hiəuvehi nau me mɨne nɨpərpəri
nei me mhəuvehe mə tihəkwtəmhiri iou iamɨnhi irə? Nətərɨɡien səkɨmiaha
rɨnuə iou rakres riti uə? 49 *Ia nərineiv m neis mɨne iakamarə kɨtaha
m kɨmiaha fwe ia nimwə səvəi Kumwesən, mamahatən nərmama. Rəfo
hiəpwəh nəkwtəmhiriien iou ia nəpɨn nəha? Mətə hiamo iamɨnhi irə mə
nəɡkiariien səNəkukuə Ikinan rɨməni truvehemukuə.” 50 Irəha həkwtəmhiri
Iesu. Nənə nərmamame pam səvənhi həpwəh inmhap.

51 Təmaruə riti rakurirə Iesu. Rauveɡi a nɨpwran ia ravaravar. Nərmama
me həuvehe mhəkwtəmhiri. 52 Mətə resi raka ravaravar ia nɨpwran maiu
auər a map.

Iesu rərer ia nəmri nəmə asori me səvəi nəkur Isrel
53Nərmamame həiri Iesu mhəuvən tɨ pris asori anan. Pris asori me mɨne

nəmə asori me səvəi nəkur Isrel, mɨne nahatənme səvəi Loa, hənousəsɨmwɨn
pen pam raka irəha me tukwe. 54 Nəpɨn həiri pen Iesu mamhəuvən, Pita
rakurirə ia Iesu mamavən isipwɨn tukwe meste nari fwe ia nɨkare nimwə
səvəi pris asori anan. Nənə muvnimwə maməkure irəha iotukwininari me,
mamərhiəpw ia napw.

55 Nənə pris asori me mɨne nəmə asori me səvəi nəkur Isrel kamhətui
nərmamanepwɨnmə tuhəni irapwnəri ərəhariti sə Iesu rɨnouə rɨməni. Nəmə
asori me hokeikei mə tuhəreɡi pwəh housi əpune Iesu tukwe. Mətə irəha
həpkətə mhə nari riti. 56 Rəknekɨn tɨ nirəha tɨ nəri nə mə nərmama həpɨk
həskəmtermamheikuə ia nəfe hənətoni Iesu rɨnouəhəməreɡi in rɨməni,mətə
nəɡkiariien səvənraha rɨpkuvehemhəmo kuatia.

57 Nənə nərmama nepwɨn həskəmter mamheikuə ia Iesu mamhəni mə,
58 *“Kɨmaha iahəreɡi iəmə i rɨməni mə, ‘Iou takouraha nimwə i səvəi
Kumwesən sə nərmama həno ia rəɡɨnraha. Nəpɨn kahar rukurau taku-
vrhəkɨn riti mwi nərmama tuhəpwəh noien ia rəɡɨnraha.’ ” 59Həni iamɨnhi
irə, mətə nəɡkiariienmwi səvənraha rɨpkomhə kuatia.

60 Nənə pris asori anan rərer ia kurkwan ia nirəha məres pen Iesu i
mə, “Nəɡkiariien riti riwən tikɨni? Rəfo ia nəɡkiariien nəha irəha kamhəni
mamhousi ik irə?” 61 *Mətə Iesu rəpnapen, məpwəh nəɡkiariien.
Nənə pris asori anan rəres pen mwi mə, “Rəfo? Ik Kristo? Kumwesən sə

kamɨni vivi in tɨni nə ik?”
62 Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Iou i. Tukamevən kɨmiaha tihətoni iou, Iəməti

Iərmama, takaməkure ia nɨkare Kumwesən mwatuk sə in nɨskaiien səvənhi
rasori. Tihətoni mwi iou takauvehe ia nəpuəme ia nɨmaɡouaɡou.”

63 Nənə nəpɨn pris asori anan rɨreɡi, reitehi karkahu səvənhi, mɨni mə,
“Kɨtaha tsətui iərmama riti mwi tro pui iəmə i tɨ nəfe? 64 *Hiəuvəreɡi raka
mə in rɨni ərəha Kumwesən. Nətərɨɡien səkɨmiahamə tsəfo irə?”
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Nənə irəha pam həni mə Iesu traməkeikei memhə. 65 Nepwɨn həskəmter
mhərɡəvəsi pen in. Nepwɨn housəman nənimen, mamhəuəsi in, mamhəni
mə, “Ni ro nəɡkiariien sə ruku pen tɨ Nənɨmwɨn mə sin ruəsi ik!” Nənə
naruaɡənme səvəi pris asori anan irəhamwi həuvehi mhəpwi.

Pita rɨnimə in rɨreirei Iesu
66 Pita in fwe inhərɨpw ia nɨkare nimwə səvəi pris asori anan. Nənə pran

riti sə ramo tukwini nari m pris asori anan ruvehe. 67 Nəpɨn rətoni Pita
ramərhiəpw ia napw, rəti əter irə, mɨnimə, “Ikmwi ikɨnamavən pəri kɨmirau
Iesu iəməNasaret.”

68 Mɨreɡi Pita rɨni mə, “Rekəm. Iou iakreirei iəmə nəha, mɨreirei nəfe i
ikamɨni.” Nənə Pita rəpwəh nɨkare nimwə səvəi pris asori ananmevən ipaka
tɨ kwəruə asori riti sə nərmama kamhəuvnimwə pehe irə. Nənə rəiə riti
rakaka.

69 Nənə pran sə ramo tukwini nari ruvehe mɨnamɨni mwi tɨ nərmama
səməme kamhərer ipaka tɨ Pita i mə, “Iəmə i in riti ia nirəha.”

70Mətə Pita rɨni mwimə, “Rekəm. Rɨpkomhə iou riti ia nirəha.”
Nənə hərer ouihi amwi. Nərmama səməme kamhərer ipaka tukwe in həni

penmwimə, “Nɨpərhienien, ik riti ia nirəha tɨ nəri nəmə ik iəmə Kalili.”
71 Mɨreɡi Pita rɨni mə “Mə iakameikuə pwəh Kumwesən rərpwɨn noien

ərəha səiou. Iakani pehe tukumiaha i kwəsuahi anan mə iou iakreirei iəmə
nəha kɨmiaha hiaməni.”

72 *Pita rɨni iamɨnhi irə nənə təkwtəkwuni a rəiə rakaka səro kəru irə. Nənə
Pita rerɨn rɨrhi nəɡkiariien sə Iesu rɨməni pen tukwe in mə, “Kurirə rəiə
rakaka səro kəru irə, tikɨni m kahar mə ikreirei iou.” Pita rerɨn rɨrhi. Nənə
rerɨn rərkwəpɨr, rasək.

15
Iesu rərer ia nəmri Paelat

1 *Ia nəpnəpɨn pris asori me mɨne nəmə asori me səvəi nəkur Isrel mɨne
nahatənme səvəi Loamɨne nərmama pam ia nəkureien səvənraha hərai sun
nəɡkiariien səvənraha, mhərihi Iesu, mhəiri mhəuvən, mhəmri pen in ia rəɡi
Paelat.

2Nənə Paelat rəres pen Iesu i mə, “Ik kiɡ səvəi nəkur Isrel?”
Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Ik ikani.”
3 Ia nəpɨn nəha pris asori me kamhəni ərəha Iesu ia narimnari me rɨpɨk.

4Ro pen Paelat rəres penmwi tɨ Iesu imə, “Nəɡkiariien riti riwən tikɨni pen tɨ
nirəha i? Reɡi ro narimnari me rɨpɨk kamhəni ərəha ik irə.”

5 *Mətə Iesu rəpwəh nəɡkiariien. Nənə Paelat rərkərinari irə.
6Noien riti nəha ikɨn Paelat ramo ia nukme pam ia nəpɨn səvəi nəveɡɨnien

asori nəha Pasova. Raməseni iərmama riti sə nəkur Isrel həməni rier ia
kalapus mamevən. 7 Ia nəpɨn nəha iərmama riti raməmak fwe ia kalapus
nəɡhɨn nə Parapas. Kɨməuvehi puvnimwə in ia kalapus irəha nərmama me
nepwɨn tɨ nəri nə mə hənousi əpune iərmama ia nəpɨn səvəi naruaɡənien
riti. 8Ro iamɨnhi irə nərmama həpɨk həuvehe tɨ Paelat mənamhəres pen mə
trəseni iərmama riti rier ia kalapus rəmwhen sə ramomɨnraha ia nukme.

9Mɨreɡi Paelat rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha hiokeikei mə takəseni kiɡ
səvəi nəkur Isrel rier ia kalapus?” 10Paelat rəres pen irəha iamɨnhi irə tɨ nəri
nəmə in rukurənmə pris asori me həməuvei pen Iesu ia rəɡɨn tɨ nəmwəkiien
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səvənraha. 11*Nənə Paelat rəres pen irəha,mətə pris asorime hərer kukurau
mamhərhiərhi nərmama,mamhəni pen tɨnirəha imə tuhəres penPaelat imə
trəpwəh narakaien ia Iesumətə traraka ia Parapas.

12 Ro iamɨnhi irə Paelat rəɡkiari mwi mɨnraha mɨni mə, “Trɨni mɨnuə
iakəseni Parapas rier ia kalapus, rəfo ia iərmama sə hiaməni mə in kiɡ səvəi
nəkur Isrel?”

13 Mɨreɡi irəha həkwein əpwəmwɨs mwi mə, “Ərui tərini pen in ia nei
kamarkuaui!”

14Mɨreɡi Paelat rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Tɨ nəfe? Nəfe nəha nərəhaien in
rɨno?”
Mətə həni asori mwimə, “Ərui tərini pen in ia nei kamarkuaui!”
15 Nərmama me həpɨk nənə Paelat rokeikei mə tro rerɨnraha rəpwiuən.

Ro pen rəseni Parapas rier ia kalapus mamevən. Nənə Paelat rɨni pen tɨ
naruaɡən me mə tuhərisi Iesu. Hərisi pam nənə Paelat rəseni pen Iesu ia
rəɡɨnrahamə tuhərui tərini pen ia nei kamarkuaui.

Naruaɡənme harɨs əkenhɨn ia Iesu
16 Naruaɡən me həiri Iesu mhəier mhəuvən ia nəkwai nimwə asori səvəi

Paelat. (Nimwə nəha nəɡhɨn nə Praetoriam.) Nəpɨn hapirapw fwe ikɨn,
həkwein irəha me nepwɨn ia kusen səvənraha həuvehe, 17 mharkahu pen
karkahu əruerəv riti m Iesu rəmwhen ia karkahu səvəi kiɡ. Həuvehi rəhi
mhəuvnhi kəfəfau irə səvəi kiɡ, mhəfəfau pen ia kənkapwə. 18Hənaməkwein
pen irə mə, “Ik kiɡ səvəi nəkur Isrel kɨmaha iahəsiai ik!” 19 Irəha həuəsi
kənkapwə ia rɨɡi nei, mhərɡəvəsi in, mhənɨmwi nukurhunraha ia nənimen
mamhəuvnhi nɨsiaiien irə. 20Nəpɨn hənarɨs əkenhɨn raka irə, həuvehi raka
karkahu əruerəv irə, mharkahu pen tɨnari ihi səvənhi, mhəiri in mhəier mə
tuhərui tərini pen ia nei kamarkuaui.

Naruaɡənme hərui tərini pen Iesu ia nei kamarkuaui
21 *Irəha həiri Iesu, mamhəuvən. Ia suatuk naruaɡən me hətoni iəmə

Saerin riti. Nəɡhɨn nə Saemon. In tata səvəi Aleksantamɨne Rufas. Ruku pen
fwe ia rukwənu mauvehe i ia taon. Naruaɡən me həkeikei min mə trəvrani
nei kamarkuaui səvəi Iesu. 22Həiri Iesu mhəuvən ia kwopun riti nəɡhɨn nə
Kolkota (Nɨpwrainəhaɡnəhakwopunsəvəi kerhə ia iərmama) 23 Irəhahəuvei
pen waenmin kəvti pen nɨmwai nari riti rəfiə trasitu muəsi nəmisəien. Mətə
Iesu rəpwəh nənɨmwiien.

24 *Irəha hərui tərini pen Iesu ia nei kamarkuaui, mharə mhəuai kɨrkɨri
tɨnarime səvənhi,mhəuini nari riti sə trahatənpenmə sin truvehi nəfe tɨnari
səvənhi.

25 Hərui tərini pen Iesu ia nei kamarkuaui ia naen klok ia nəpnəpɨn.
26Nəkukuə kɨmərai mə Iesu tremhə tɨ nəfe rɨni mə:
IN I KIG SƏVƏINƏKUR ISREL
27 Nəpɨn hərui tərini pen Iesu ia nei kamarkuaui, hərui tərini pen mwi

rakres mi kəru ia nei kamarkuaui, riti ia nɨkare Iesu mwatuk riti ia nɨkaren
mour. 28 a 29 *Nənə nərmama səməme həukurau pehe ia suatuk, kamhəni
ərəha Iesu, mamharɨs əkenhɨn irə, mamhounouini kənkapwənraha me,
mamhəni mə, “Ik nə iəmə ikɨməni mə tikouraha nimwə səvəi Kumwesən

* 15:11: WokMe 3:13-14 * 15:21: Rom 16:13 * 15:24: Sam 22:18 a 15:28: Niutestamen
me nepwɨn kɨmərai ia nəɡkiariien səvəi nəkur Kris kupwən həni nəɡkiariien riti mwi ia kwopun i rɨni
mə, “Ia noien nəha nəɡkiariien səvəi Nəkukuə Ikinan ruvehemukuə sə rani mə, ‘Irəha həvsini inmə in
riti mwi ramərui Loa.’ ” * 15:29: Sam 22:7, Sam 109:25, Mak 14:58
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marə muvrhəkɨn mwi ia nəpɨn kahar. 30 Ita, uvehimɨru ik, maraka ia nei
kamarkuaui meiwaiu pehe!”

31Pris asorimemɨnenahatənme səvəi Loa, irəhamwi kamhəni ərəha Iesu,
mamharɨs əkenhɨn irə, mamhəni pen tɨ nirəha me i mə, “In ruvəuvehimɨru
raka nərmama həpɨk, mətə ko rɨpkuvehimɨru atukw mhə in.” 32 Həni mə,
“In Kristo. In kiɡ səvəi nəkur Isrel. Ramasan mə raraka ia nei kamarkuaui
meiwaiu pehe pwəh kɨtaha sətoni mhəni nɨpərhienien irə.” Iərman mi nəha
kəru kɨnərui tərini pen irau ia nei kamarkuaui irəhar Iesu, irau mwi krauni
ərəha in.

Iesu remhə
33*Ia kurkwai nəpɨn ia rannəpitəvien ruvehemousəmankwopunmepam

ia tənə nəha meste aoa kahar rukurau. 34 *Nənə ia tri klok ia nərvarəv Iesu
rasək əpwəmwɨs mɨni mə, “Eloi, Eloi, lama sapaktani?” Nɨpwrai nəɡkiariien
nəha, in i mə, “Kumwesən səiou, Kumwesən səiou, rəfo ikap raka ia nirak
iamɨnhi?”

35 Nərmama nepwɨn səməme kamhərer mamhəspau ia Iesu həreɡi
nəɡkiariien nəha, mhəni mə, “Həreɡi ro, iəmə i raməkwein Profet Elaeja.”
36 *Nənə riti ia nirəha raiu muvehi nɨpəri koton, meitesi ia waen sə rəfiə,
mɨpiri pen ia nusvenhi rəɡi nei riti, muvehi pen mə Iesu trənɨmwi, mɨni mə,
“Pəpɨm ro pwəh sətoni mə Profet Elaeja truvehe muvehi raka iəmə i ia nei
kamarkuaui uə rekəm.”

37 Mətə Iesu rasək əpwəmwɨs, muvehi neiahaɡien səvənhi sampam,
memhə.

38 Ia nəpɨn nəha tɨnari sə rəɡher tukuahaɡ kwopun ikinan anan fwe ia
nəkwai nimwə səvəi Kumwesən reitehi nɨpərɨn kəru fwe irənhə meste nari
fwe inhərɨpw. 39 Iəmə asori riti səvəi naruaɡən me ramərer maməti pen
mətoni Iesu. Nəpɨn rətoni Iesu ruvehi neiahaɡien səvənhi sampam, memhə
iamɨnhi irə, rɨni mə, “Nɨpərhienien iəmə i in Tɨni Kumwesən.”

40 *Nɨpran me nepwɨn kamhərer isipwɨn kwopti tɨ Iesu mamhəspau irə.
Meri Maktala, mɨne Salome, mɨne Meri mama səvəi Jemes mɨne Joses, irəha
mɨnraha. 41 Nəpɨn Iesu rɨnamavən fwe ia tənə Kalili nɨpran mirəhar nəha
kamhəkurirə i, mamhasitu irə. Nɨpran me nepwɨn mwi həpɨk, nəpɨn Iesu
ruvehe ia Jerusalem, irəhamwi həkurirə in mhəuvehe.

Josef rɨnɨmwi Iesu
42 Fraete, nəpɨn kaməpnəpenə irə tɨ Sapat, tɨ nəri nə mə nəruarəv meri

rɨnamivə, 43 Josef iəməAramatia revənmə trəres PaelatməkoPaelat rəseni in
ruvehinɨpwrai Iesu. (Josef inmwi raməkure irəhanəməasorime səvəi nəkur
Isrel nəpɨn housəsɨmwɨn irəhame. Nərmama kamhəsiai in. Josef rameitenhi
mə trətoni nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə truvehe.) Josef rətəɡase ia
Paelat, mevən məres nɨpwrai Iesu. 44Nəpɨn Josef rəres pen Paelat tɨ nɨpwrai
Iesu, Paelat rərkərinari, mɨreirei mə Iesu ruvamhə pərhien uə rekəm. Ro
iamɨnhi irə rəkwein pen iəmə asori səvəi naruaɡən me məres pen tukwe in
mə, “Nɨpərhienien Iesu ruvamhə raka?”

45 Mɨreɡi iəmə asori səvəi naruaɡən me rɨni mə, “Nɨpərhienien Iesu ru-
vamhə raka.”
Nəpɨn Paelat rɨreɡi, rəseni Josef mə, “Ikukurən nevənien muvehi raka

nɨpwran.”

* 15:33: Amos 8:9 * 15:34: Sam 22:1 * 15:36: Sam 69:21 * 15:40: Luk 8:2-3
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46 Josef revən muvehi nəmri tɨnari kani mə linen, muvehi raka nɨpwrai
Iesu ia nei kamarkuaui,muveɡi irə. Muveɡi pam,muvehimevən,məmri pen
ia nɨpəɡi kəruəterei riti kɨnərai ərori raka, nənə məsəkwusəkwu kəruəterei
asori ritimərəpinhəpenkwəruə irə. 47 Ia nəpɨnnəhaMeriMaktalamɨneMeri
mama səvəi Joses krouətə kwopun nəha kəmri pen Iesu ikɨn.

16
Iesu rətui mwi ia nemhəien səvənhi

1 Rɨnaməruarəv, nəpɨn Sapat rɨno sampam, Meri Maktala, mɨne Salome,
mɨne Meri mama səvəi Jemes, haruvehi nəmri nɨmwai nari me nepwɨn
sə nɨpekɨnraha rapein amasan, mə tuharevən mharəmri pen ia nɨpwrai
Iesu. 2 Ia Sante, ia nəpnəpɨn anan, irəhar hənamarevən fwe ia nɨpəɡ. 3 Ia
suatuk kamharəres irəharme imə, “Sin nəha trasitu ia kɨtahar, məpəkɨr raka
kəruəterei nəha ramo tukuahaɡ kwəruə ia nɨpəɡ?”

4Mətə nəpɨn harapirapw fwe ikɨn, harəti pen mharətoni kəruəterei asori
nəha kɨnəpəkɨr raka raka i. 5 Nənə harevən ia nəkwai nɨpəɡ, mharətoni
iərmama riti raməkure ia nɨkarenraharmwatuk, mamarkahu ia karkahu sə
rəpwəmwɨs məpsan. Irəhar harətoni, nənimenrahar rier.

6 Mətə iərmama nəha rɨni pen tɨ nirəhar i mə, “Nəmrɨmirəhar trəpwəh
nierien. Hiamarətui Iesu, iəmə Nasaret sə kɨnərui tərini pen ia nei ka-
markuaui. In riwən i. Rɨnətui raka ia nemhəien səvənhi. Harətoni ro
kwopun kɨnəmri pen nɨpwran raməmak ikɨn. 7 *Mətə tiharevənmharni pen
tɨ nərmama me səvənhi mɨne Pita mə Iesu trukupwən ia kɨmiaha mamevən
fwe ia tənə Kalili. Kɨmiaha tihətoni in fwe ikɨn rəmwhen rɨməni tukumiaha
i.”

8 Nənə nɨprən mirəhar nəha harhekɨr pɨk, mharətəmnɨmwɨn, mharier,
mharap ia nɨpəɡ. Mətə harəpwəh nəvisauien nəfe kɨməni pen tɨ nirəhar i, tɨ
nəri nəmə harhekɨr.

MeriMaktala rətoni Iesu
9 *Sante ia nəpnəpɨn Iesu rətui mwi ia nemhəien səvənhi, mukupwənmier

irapw tɨ Meri Maktala, pran sə fwe kupwən Iesu rɨnəkoui irapw nəremhə
me irə irəha pam sefen. 10 *Meri revənmətə nərmamame səməme kamharə
pəri irəha Iesu kupwən. Kamhəkure tɨ Iesu, mamhasək tukwe. Meri ruvehe
mɨni pen tɨ nirəha i mə “Iakɨnətə Iesu.” 11 Nəpɨn həreɡi mə Iesu rɨnətui
mwi ia nemhəien səvənhi, mhəreɡi mwi mə Meri rətoni, nənə həpkɨni mhə
nɨpərhienien irə.

12 Kurirə irə kəru ia nirəha krouier ia taon rouavən ia suatuk. Nənə Iesu
rier irapw tɨ nirau. Krouətə nɨpwran ropə iti. 13 Iərman mi nəha krourərɨɡ
rouevən tɨ nərmama me səvəi Iesu, rouəvisau mɨnraha, mətə irəha həpwəh
nɨniien nɨpərhienien ia nəɡkiariien səvənrau.

14 *Kurirə irə nərmama me nəha səvəi Iesu irəha eleven kamhəkure
mamhani pəri nari. Ia nəpɨn nəha Iesu rier irapw tɨ nirəha, maməski
irəha tɨ nəri nə mə kənkapwənraha rɨskai. Nahatətəien səvənraha riwən.
Hənəpwəh nɨniien nɨpərhienien ia nəɡkiariien səvəi Meri, mhəpwəh mwi
nɨniien nɨpərhienien ia iərmama səməmi nəha krɨnouətoni Iesu mə rɨnətui
pərhienmwi ia nemhəien səvənhi.

15 *Iesu rɨni pen tɨ nirəha me i mə, “Həuvən ia kwopun me pam ia
tɨprənə i, mhəvisau irapw nəɡkiariien amasan səiou m nərmama me pam.
* 16:7: Mat 26:32, Mak 14:28 * 16:9: Luk 8:2 * 16:10: Mat 28:10 * 16:14: 1Kor 15:5
* 16:15: WokMe 1:8
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16*Iərmamasə trɨninɨpərhienien ianəɡkiariienamasan səiou, kopaptaes irə,
Kumwesən truvehimɨru in. Mətə iərmama sə trəpwəh nɨniien nɨpərhienien
ia nəɡkiariien amasan səiou, Kumwesən trərpwɨn noien ərəha me səvənhi.
17 *Nərmama səməme kamhahatətə ia nirak tuho nɨmtətien me i. Irəha
tuhəkoui irapw nəremhə me ia nərmama ia nəɡhɨk. Irəha tuhəɡkiari ia
nəɡkiariien səvəi nəkur əpə. 18 *Irəha tuhəuvehi snek me səməme kamhahi
əpune nərmama. Trɨni mɨnuə irəha hənɨmwi nari riti kəvti pen nɨmwai nari
sə ramousi əpune iərmama, ko rɨpkuəsi mhə irəha. Irəha tuhərapi nərmama
səməme nemhəien rarə ia nirəhamho irəha həuvehemhəsanɨn.”

19 *Nəpɨn Iesu Iərɨmənu rɨnəɡkiari pen pam mɨnraha, kuvehi utə in revən
fwe ia neiai, məkure ia nɨkare Kumwesən mwatuk. 20 *Nənə nərmama
me səvənhi həuvən mhəvisau ia kwopun me pam. Nəpɨn kamhəvisau irə,
Iərɨmənuramarə tɨnirəha,mamonɨmtətienmemənərmamatuhətoni,mhəni
nɨpərhienien ia nəɡkiariien amasan səvənhi.

* 16:16: WokMe 2:38 * 16:17: WokMe 2:4, Wok Me 8:7, 10:46 * 16:18: Luk 10:19, WokMe
28:3-6 * 16:19: WokMe 2:33-34 * 16:20: WokMe 14:3, Hip 2:3-4
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Luk
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i nəkukuə

Matiu, Mak, Luk, Jon irəha pam haməɡkiari ia nɨmɨruien səvəi Iesu Kristo,
mətə Luk nəkukuə səvənhi rəpwəmwɨs. In mwi rɨmərai nəkukuə nəha kani
mə Wok Me. Luk in tokta riti kɨnahatən amasan in rukurən pɨk nari. In
rɨmərai nəkukuə i rerɨn ramrhi nəkur Kris mɨne nətəien səvənraha. Luk
rokeikei mə nərmama tuhəukurən amasan nəɡkiariien amasan səvəi Iesu
Kristo ro nɨpərhienien. Fwe nukune nəkukuə səvənhi Luk raməɡkiari ia
nətuiien səvəi Iesu Kristo. In rɨni raka sə nəha marə mɨni mwi nɨmɨruien
səvəi Iesu meste nemhəien səvənhi. Luk rokeikei mə kɨtaha tsəukurən mə
Iesu Kristo rokeikei nərmama me pam. Luk raməɡkiari pɨk ia nɨpran me
səməme hənətoni Iesu. In mwi raməɡkiari ia nəkwərhakwərha me səməme
hənətoni Iesu. Ia nusipekɨnien me səvənhi in rɨrai məɡkiari pɨk ia nərmama
nautə səvənraha riwən kamometə irəha. Luk 19:10 ramɨni mə, Iesu Kristo
in iərmama pərhien riti sə rɨməuvehe fwe kupwən mə trətui nərmama me
səməme hənəruei muvei pen nɨmɨruien vi mɨnraha. Luk raməɡkiari pɨk ia
naɡienien. Tikətoni naɡienien nəha ia nɨpu səvəi Meri, mətonimwi ia naɡelo
me səməmehənamaɡien ia nəpɨn Iesu rɨnamətui irə. Tikətonimwi naɡienien
nəha ia nərmama me səvəi Kristo səməme hənamrərɨɡ pen fwe Jerusalem
mamhaɡien asori tɨ nəri nə mə Kristo rɨnətui mwi ia nemhəien səvənhi. Ro
nukurənien iməLuk rokeikeimə trɨni irapwnəɡkiariien amasan səvəi Kristo
mahatən mə Kristo ruvehe ia təkure tɨprənə i nəkur ərəha kamharə irə. In
ruvehemo irəhahaɡien,mamheitenhinəri amasanriti truvehenəpɨnkurirə,
in truvehimɨru irəha.

Nəɡkiariien sə rakupwən
1*Nərmamahəpɨkhənousari raka tɨnɨrai penien ianəkukuənarimnarime

nəha Iesu rɨno fwekupwənnəpɨnramavənkɨmahamin. 2*Irəhahəmərai pen
nəɡkiariienmenəhanərmamahəukurənamasan irəhəməni pehe tukumaha
i. Fwe ia nukune wok səvənhi, nərmama me nəha həukurən amasan irə
hənətoni Iesu ia nənimenraha, nənəmamhəvisau irapwnəɡkiariien səvənhi.
3 Iou mwi iakɨnəskun pam raka narimnari me i mukurən amasan kɨnəfo irə
fwe ia nukunen muvehe. Nənə təkwtəkwuni, iəmə asori Teofilas, iakreɡi
ramasanməpwəh iakrai pen ia nəkukuə ritimik. 4 Iakamo iamɨnhi irəmɨnuə
tikukurən amasan nəɡkiariien sə kɨnahatən ik irə. In ro nɨpərhienien.

Aɡelo riti rɨni irapwmə Jon Paptaes trətui
5*IanəpɨnnəhaHerot ramərɨmənu ia tənə Jutiapris riti nəɡhɨnnəSekaraea.

Inpris riti ia təmwensəvənrahakaniməPrismesəvəi Apia. Səvənhi iərmama
in pran riti sə ruku pen ia kwənəkwus səvəi Eron. Nəɡhɨn nə Elisapet. 6 Irau
pəri noien səvənrau ratukwatukw ia nəmri Kumwesən. Ia nəpɨnme krauesi
pen atukwatukw pam nəfe nəɡhɨn Loa səvəi Iərɨmənu rani. 7Mətə tɨnɨnrau
riwən. Elisapet rɨpkəkwəhakwenmhə. In nɨprənemə. Sekaraea nərɡharə.

8 Nəpɨn riti Sekaraea irəha təmwen səvənhi kamhowok səvəi pris me ia
nəmri Kumwesən ia nimwə səvənhi. 9 *Nənə irəha hesi pen noien səvəi
pris me mhəuini nari riti sə ramahatən nari. Trahatən pen mə sin trevən

* 1:1: WokMe 1:1 * 1:2: Jon 15:27 * 1:5: 1Kron 24:10 * 1:9: Eks 30:7
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fwe ia nəkwai nimwə səvəi Iərɨmənu muvani nɨmwəkmwəki nari nɨpekɨn
rapein amasan ia təkure nɨfatə. Həuini pen nəri nəha nənə rahatən pen
Sekaraea. 10 Ia nəpɨn atukwatukw sə kauvani nɨmwəkmwəki nari nɨpekɨn
rapein amasan irə nərmamame kamhəfwaki fwe iruə.

11 Nənə aɡelo riti səvəi Kumwesən rier pehe mamərer ia nɨkare nɨfatə
mwatuk ia nəri kauvani nɨmwəkmwəki nari nɨpekɨn rapein amasan irə.
12Nəpɨn Sekaraea rətoni aɡelo nəha, rehekɨr pɨkmətəmnɨmwɨn. 13Mətə aɡelo
rɨni pen tukwe in mə, “Sekaraea tikəpwəh nehekɨrien. Kumwesən ruvəreɡi
raka nəfwakiien səim. Səim iərmama Elisapet trərəhi tɨnɨmirau riti iərman.
Nənə tikɨseɡi pen nəɡhɨn nə mə Jon. 14 Tikreɡi ramasan mamaɡien tukwe.
Nəpɨn trətui, nərmama həpɨk mwi rerɨnraha traɡien tukwe. 15 *In truvehe
mo iəmə asori ia nəmriKumwesən. In trɨpkənɨmwimhəwaenuənənɨmwiien
skai. Nəpɨn in ramarə ihi ia tɨpwi mama səvənhi rerɨn ruvəukuər raka ia
NənɨmwɨnIkinan. 16 In tronəkur Isrelmehəpɨkhərərɨɡmhəuvehe tɨ Iərɨmənu
Kumwesənsəvənraha. 17*In trakupwən ia Iərɨmənu. Nətərɨɡien səvənhimɨne
nɨskaiien səvənhi trəmwhen ia nətərɨɡien mɨne nɨskaiien səvəi Profet Elaeja.
In tro tata me hərərɨɡ ia rerɨnraha mə rerɨnraha trɨrhi mwi nɨpwnətɨnraha
me. Nərmama səməme hamərui nəkwai Kumwesən in tro irəha hərərɨɡ
mhəuvehe mhesi pen nətərɨɡien səvəi nərmama hatukwatukw. Ro iamɨnhi
irə in tro nərmama həpnəpenə tɨ nuveheien səvəi Iərɨmənu.”

18 *Mɨreɡi Sekaraea rɨni pen tɨ aɡelo i mə, “Takəfo mukurən mə nəri nəha
tro iamɨnhi irə? Kwa iou iakɨnərɡharə səiou iərmama nɨprənemə.”

19 *Mɨreɡi aɡelo rɨni pen tukwe in mə, “Iou i Kapriel. Iakamərer ia nəmri
Kumwesən. In rərhi pehe iou mə takuvehe məɡkiari pehe mik məvisau nəri
amasan mik. 20 *Mətə tɨ nəri nə mə ipkɨni mhə nɨpərhienien ia nəɡkiariien
səiou, ətə ro, rerɨm triwən. Tipkəɡkiari mhəmesite nəri iakɨməni pehe tukw
ik i trier pehe. Trukuə ia nəpɨn atukwatukw səvənhi.”

21 Ia nəpɨn nəha, fwe iruə, nərmama kamheitenhi Sekaraea. Hərkərinari
mə in rəmak tui ia nəkwai nimwə səvəi Kumwesən. 22Nəpɨn rier irapw iruə,
ko rɨpkəɡkiarimhəmɨnraha,mətə raməɡkiari a ia rəɡɨn. Hənətəhəuvəukurən
mɨnuə in rɨnətənari riti rəmwhen ia nəməkrəhaien fwe nəkwai nimwəfwaki.

23Nəpɨn nəha Sekaraea ramowok pris irə fwe ia nimwə səvəi Kumwesən
ruvehe mukurau, nənə in rɨrərɨɡmevən fwe imwəni. 24Kurirə irə rɨpko mhə
tui, nənə səvənhi iərmama Elisapet ro tɨpwɨn. Nəpɨn rɨno tɨpwɨn, raməmak
afafa ia nəkwai nimwə səvənhi mesite pen məkwə krirum səvənhi, mamɨni
mə, 25 *“Iərɨmənu rɨno nəri miou. Nəpɨn rəti irapwmətə iakamaurɨs ia nəmri
nərmama tɨ nəri nə mə səiou iəkunouihi riwən, rerɨn raɡien ruvehi raka
naurɨsien nəha ia nirak.”

Aɡelo riti rɨni irapwmɨnuə Iesu trətui
26 Elisapet rɨno tɨpwɨn marə məkwə sikis. Ia nəpɨn nəha Kumwesən rərhi

pen aɡelo riti nəɡhɨn nəKapriel revənmə trətoni prənvi riti fwe ia taon riti ia
tənəKalili nəɡhɨn nəNasaret. 27*Prənvi nəha ramreirei ihi iərman. Kɨnəsisəɡ
raka in mɨnuə tresi pen iərman riti nəɡhɨn nə Josef. Josef in kwənəkwus riti
səvəi Kiɡ Tevɨt. Prənvi nəha nəɡhɨn nəMeri. 28Aɡelo nəha rier pen tukwe in,
mɨni mə, “Meri. Tikomaɡien. Iərɨmənu ramasan tukw ikmamarə tukw ik.”
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29 Mətə Meri nətərɨɡien səvənhi rəvsausɨni pɨk tɨ nəɡkiariien nəha
mamətərɨɡ mə rəfo aɡelo rɨni pen tukwe in iamɨnhi. 30 Nənə aɡelo nəha
rɨni pen tukwe inmə, “Meri tikəpwəh nehekɨrien. Kumwesən ramasan tukw
ik. 31 *Reɡi ro! Tiko tɨpwɨm,mərəhi nərɨm riti iərman. Tikɨseɡi pen nəɡhɨn nə
mə Iesu. 32 In truvehe mo in iəmə asori. Tukəkwein in mə tɨni Kumwesən,
Kumwesən sə rasori anan. IərɨmənuKumwesən səkɨmiaha truvehi pennɨtətə
səvəi rɨpwɨni Kiɡ Tevɨt min. 33 *In trərɨmənu ia nuk nuk me ia nərmama me
səməmehəukupen ia kwənəkwus səvəi Jekop. Nɨtətə səvənhi trɨpkiwənmhə.”

34 Mɨreɡi Meri rɨni pen tɨ aɡelo i mə, “Trəfo mo iamɨnhi. Iou prənvi.
Iakreirei iərman?”

35 *Mɨreɡi aɡelo rɨni pen tukwe in mə, “Nənɨmwɨn Ikinan truvehe ia
niram. Kumwesən sə rasori anan nɨskaiien səvənhi trəuiui ik. Ro iamɨnhi
irə tukəkwein pen iəkunouihi ikinan nəha tikərəhimɨnuə in Tɨni Kumwesən.
36Nənə reɡi ro. Ik riti fweElisapet nɨprənemə, mətə inmwi rɨno tɨpwɨn trərəhi
tɨni riti iərman. Kani in mə pran sə rɨpkəkwəhakwen mhə, mətə ruvəuvehe
mɨpəmpəmmarəməkwə sikis. 37 *Narimnari me pam rɨməru tɨ Kumwesən.”

Meri revənmətoni Elisapet
38Mɨreɡi Meri rɨnimə, “Iou pran sə iakamo tukwini narim Iərɨmənu səiou.

Pwəh rukuə ia nirak rəmwhen ia sə ikɨməni.” Nənə aɡelo nəha rəpwəh in
mamevən.

39 Ia nəpɨn nəha, rɨpko mhə tui, Meri rier mevən akwauakw fwe ia
rukwənuriti ia təkure tənə ia Jutia, 40mevən ianəkwainimwə səvəi Sekaraea,
maməɡkiari pen m Elisapet. 41 *Nəpɨn Elisapet rɨreɡi Meri raməɡkiari, tɨni
rakurisei asori ia tɨpwɨn. Nənə Elisapet rerɨn ruvehe mukuər ia Nənɨmwɨn
Ikinan. 42 *Nənə in rəkwein əpwəmwɨs mɨni mə, “Meri Kumwesən ramasan
tukw ik məpi raka pam nɨpran me. Ramasan mwi tɨ nərɨm sə tikərəhi.
43Mama səvəi Iərɨmənu səiou ruvehe mətə iou. Rəfo ko nəri amasan ia nirak
iamɨnhi? 44Reɡi ro, nəpɨn ikapirapwməkwein iou, iakreɡi rerɨm, iəkunouihi
ia tɨpwɨk rakurisei asori ia naɡienien. 45 *Rerɨm traɡien tɨ nəri nəmə ikɨməni
mə nɨpərhienien trukuə irə ia nəfe Iərɨmənu rɨməni pehe tukw ik i.”

Meri rəɡnəɡɨni Kumwesən
46 *Mɨreɡi Meri rɨni mə,

“Ia nɨmɨruien pam səiou iakauvehi utə nəɡhi Iərɨmənu səiou.
47Rerɨk raɡien pɨk tɨ Kumwesən səiou sə rauvehimɨru iou.

48 *Iou pran auər a sə iakamo tukwini nari min,
mətə rerɨn ramrhi iou.

Təkwtəkwuni mɨnemamevən nərmama pam tuhəni iou
mə iou pran sə rerɨk ramaɡien,
49 tɨ nəri nəmə Kumwesən i sə rɨskai pɨk rɨno narimnari asori memiou.
Nəɡhɨn ro ikinan.

50 *Napiien səvənhi ramarə tɨ nərmamame pam səməme kamhəsiai in,
mamarəmwi tɨ nɨpwnətɨnrahamemɨne nɨmwipwɨnrahamemamevən.

51 *In ramo nɨmtətienme ia rəɡɨn əsanɨn,
maməkoui irapw nərmama səməme kamhəfiəutə ia rerɨnraha.
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52*In rauvehi irapwkiɡ asorime ia kwopun kamhəkure ikɨnmamhərɨmənu,
marəmauvehi utəmwi nəmə auər a me.

53 *In rauvei pen nəveɡɨnien amasanmnərmama səməmenukumhə ramahi
irəha.

Hani tɨpwɨnraha rəsisi.
Mətə səməme nautə səvənraha rasori in ramərhi irapw irəha,

mɨpkuvei penmhə nari riti mɨnraha.
54 *In ramasitu ia kɨtaha nəkur Isrel.

Kɨtaha nərmamame səvənhi samo tukwini nari min.
In ramo iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə rerɨn ramrhi napiien səvənhi

55 *rosi in rɨməni pen tɨ kaha kupwənme səkɨtaha.
In rɨməni pen tɨ Epraham mə in trapi Epraham mɨne nərmama me ia

kwənəkwus səvənhi ia nuk nukme.”
56 Meri rarə irau Elisapet meste məkwə kahar rukurau, nənə kurirə irə

rɨrərɨɡmevən fwe imwəni.
Jon Paptaes rətui

57 Rɨneste nəpɨn səvəi Elisapet trərəhi tɨni irə. Rərəhi tɨni iərman.
58Nərmama me ipaka tukwe mɨne nɨpərɨn me həreɡi mə Kumwesən rɨnapi
asori in. Həuvehemhətə in mamhaɡien pəri.

59 *Nəpɨn iəkunouihi səvənhi reste nəpɨn eit, həuvehi mhəuvehe mə tuku-
vehi ninhummin. Nətərɨɡien səvənrahamə tuhəseɡi pennəɡhɨnnə Sekaraea,
nəpwɨnhi tata səvənhi. 60 *Mətə səvənhi mama rɨni mə, “Rekəm. Tsəseɡi pen
nəɡhɨn nəmə Jon”

61 Mɨreɡi irəha həni pen tukwe in mə, “Mətə rəfo? Nahaɡ nəha riwən ia
kwənəkwus səim.”

62Nənə irəha həɡkiari pen m tata səvənhi ia rəɡɨnraha, mhəres nəfe nahaɡ
in rokeikei mə tuhəseɡi pen ia iəkunouihi. 63 Sekaraea rəres nəri kamrai
pen nari irə. Kuvehi pen min. Nənə rɨrai pen ianhi mə, “Nəɡhɨn nə Jon.”
Nənə irəha pam hərkərinari irə. 64 Ia nəpɨn nəha Sekaraea rerɨn rɨnarəmwi.
Nənə in rɨnaməɡnəɡɨni Kumwesən. 65 Nərmama me ia nɨkarkare rukwənu
həreɡi həhekɨr. Nəɡkiariien nəha ruvirɨs ia kwopunme pam ia təkure tənə ia
Jutia. 66Nərmamamepamsəməmehəreɡi nəɡkiariiennəhahamətərɨɡ irəmə,
“Iəkunouihi nəha trəfo irə? Mətə in nə nɨskaiien səvəi Iərɨmənu ramarə irə.”

Sekaraea rɨni irapw nəɡkiariien sə ruku pen tɨNənɨmwɨn Ikinan
67 Ia nəpɨn nəha Nənɨmwɨn Ikinan ruvehe mukuər ia reri Sekaraea, tata

səvəi Jon, muvei pen nəɡkiariienmin. Nənə Sekaraea rɨni mə,
68 *“Pwəh səɡnəɡɨni Iərɨmənu Kumwesən səkɨtaha nəkur Isrel.

In ruvehemasitu ia kɨtaha nərmamame səvənhi meivinari ia kɨtaha.
69 *In ruvehi utə iəmə skai riti sə truvehimɨru kɨtaha.

Iəmə skai nəha in kwənəkwus riti səvəi Kiɡ Tevɨt sə rɨnamo tukwini nari
m Kumwesən fwe kupwən.

70 Nəri nəha ramesi pen nəɡkiariien me səməme Kumwesən rɨməni pehe
tukutaha i ia tərhui profet ikinanme səvənhi fwe kupwən.

71 *In rɨməni mə truvehimɨru kɨtaha,
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muvehi raka kɨtaha ia rəɡi nərmama me pam səməme kamhometə
kɨtaha, mamhəmwəki kɨtaha.

72 *In rɨməni mə trapi kaha kupwənme səkɨtaha,
məpwəh nenouenouien nəɡkiariien ikinan səvənhi.

73 *Promes nəha in rɨməuvei penm kaha kupwən səkɨtaha Epraham,
mauvehi kwəsuahi tukwe.

74 In rɨməni mə nəpɨn truvehi raka kɨtaha ia rəɡi nərmama səməme
haməmwəki kɨtaha,

in trəseni kɨtaha tso tukwini nari min, mhəpwəh nehekɨrien.
75*Kɨtaha tsəmhermhatukwatukw ianənimen ianəpɨnmepamianɨmɨruien

səkɨtaha.
76 *Nənə ik, nərɨk, tukɨni mə Kumwesən sə rasori anan, profet riti səvənhi nə

ik,
tɨ nəri nə mə tikukupwən məpərhi suatuk me səvəi Iərɨmənu səkɨtaha,
nənə in trukurirə.

77 *Tikɨni irapw tɨ nərmamame səvənhi mə Kumwesən truvehimɨru irəha,
məpwəh nərpwɨnien noien ərəhame səvənraha.

78 *Kumwesən səkɨtaha in ramasan pɨk, mamapi kɨtaha.
Ia napiien nəha səvənhi in trərhi pehe Kristo ruku pen fwe ia neiai,

muvehe tukutaha rəmwhen iameri rautə ia nəpnəpɨn.
79*In truvei pennukuraanienmnərmamasəməmekamhəkure ianəpitəvien

mɨne təmwkəmwi nemhəien.
In triri nɨsutaha ia suatuk səvəi nəmərinuien.”

80 *Nənə iəkunouihi nəha rapwinari, mauvehe mɨskai ia nənɨmwɨn. Ia
nəpɨn me ramarə fwe ia kwopun akwesakwes ikɨn meste nəpɨn nəha in rier
irapw ia nəmri nəkur Isrel.

2
Iesu rətui

1 Nəpɨn Jon rɨnətui raka, Kiɡ Sisa Okastas, iəmə Rom sə ramərɨmənu ia
tənəmtənəme, rɨni nəkwanmɨnuənərmamame ia kwopunme tuhaməkeikei
mhərərɨɡ pen fwe imwənraha atukwatukw mɨnuə tukəvsini irəha. 2 Noien
nəha kɨməkupwən ko ia nəpɨn nəha Kwaerinias ramərɨmənu ia tənə Siria.
3 Nərmama me pam hərərɨɡ mamhəuvən imwənraha me mɨnuə tuhəuvehi
pen nəɡhɨnraha. 4 Josef rier ia taon nəha Nasaret ia tənə Kalili, mevən ia
tənə Jutia ia taon səvəi Kiɡ Tevɨt fwe kupwən kani mə Petlehem, mamevən
fwe ikɨn tɨ nəri nə mə ruku pen ia kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt. 5 *Krauevən
irau Meri mɨnuə tukuvehi nəɡhɨnrau. Josef rɨnəsisəɡ raka Meri. Meri rɨno
tɨpwɨn. 6 Nəpɨn irau krouarə ikɨn, Meri rɨneste nəpɨn atukwatukw səvənhi
mə trərəhi iəkunouihi irə. 7 *Rərəhi tɨni iərman, nəmritaik. Rərəhi, muveɡi ia
tɨnari, məmri pen ia nɨtətə kaməkwməni nərimɨru me irə. In ro iamɨnhi irə tɨ
nəri nəmənimwənəha nərmamakamhərəku penmamhapri ikɨn ruvəukuər.

8 Ia kwopun nəha nərmama nepwɨn sə kamhətui tɨ sipsip kamhəmak ia
nɨkare taon nəha iruə, mamhətui tɨ sipsip me səvənraha ia nəpɨn. 9 Aɡelo
riti səvəi Iərɨmənu reiwaiu pehe mərer ia nɨkarenraha. Nukuraanien səvəi
Iərɨmənu rəhiəpwɨn irəha. Nənə irəha həhekɨr pɨk. 10 Mətə aɡelo nəha rɨni
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pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha tihəpwəh nehekɨrien. Həreɡi ro! Iou takəvisau
nəɡkiariien amasan ananm kɨmiaha. Nərmama pam tuhaɡien asori tukwe.
11 Ipwet ia taon səvəi Kiɡ Tevɨt kupwən kwəti iəkunouihi riti rɨnətui. In
Kristo, Iərɨmənu səkɨtaha. Kumwesən ruvərfi raka inmə truvehe tukumiaha
muvehimɨru kɨmiaha. 12 Nəri tro nɨmtətien m kɨmiaha. Tihəuvən mhətoni
kwəti iəkunouihi kuveɡi ia tɨnari raməmak ia nɨtətə kaməkwməni nərimɨru
me irə.”

13 Aɡelo nəha rəɡkiari pam, nənə təkwtəkwuni a mwi irə naɡelo me
həpɨk həuku pen fwe ia neiai mhərer irəha min, mamhəɡnəɡɨni Kumwesən
mamhani nɨpumə,
14 *“Kaməɡnəɡɨni Kumwesən fwe irənhə anan.

Ia tɨprənə i nəmərinuien trarə tɨ nərmama me səməme Kumwesən rerɨn
raɡien tɨ nirəha.”

15Nəpɨn naɡelo me həpwəh irəha mhərərɨɡ pen fwe ia neiai, nərmamame
nəha səməmekamhətui tɨ sipsipme həni pen tɨ nirəhame imə, “Pwəh səuvən
fwe Petlehemmhətə ro nəri Iərɨmənu rɨməni pehe tukutaha i.”

16 *Nənə irəha havən akwauakw mhəuvən mhətoni Meri mɨne Josef mɨne
kwəti iəkunouihi sə ramapri ia nɨtətə kaməkwməni nərimɨrume irə. 17Nəpɨn
hətoni iəkunouihi nəha, həni irapw nəfe aɡelo rɨməni pen tɨ nirəha i. 18Nənə
nərmama me pam səməme hamreɡi hərkərinari ia nəɡkiariien səvənraha.
19 *Mətə Meri rəkwtəmhiri pam narimnari me nəha ia rerɨn mamətərɨɡ
tukwe. 20 Nənə nərmama me nəha səməme kamhətui tɨ sipsip hamərərɨɡ
mamhəɡnəɡɨni Kumwesən mamhəuvehi utə nəɡhɨn tɨ narimnari me nəha
hənətoni mhəreɡi rosi kɨməni pen tɨ nirəha i.

Kuvehi ninhumm Iesu
21 *Nəpɨn sə ro eit irə kuvehi ninhumm iəkunouihi nəha, kseɡi pen nəɡhɨn

nəmə Iesu, nəhaɡ sə aɡelo rɨməkupwən muvei pen m Meri nəpɨn rɨpko mhə
ihi tɨpwɨn.

22 *Nənə rɨno nəpɨn sə Josef mɨne Meri tro narimnari me nəha Loa
səvəi Moses rɨni mə tro irau krouvehe rouəmher mwi tɨ nəfwakiien. Ia
nəpɨn nəha krouərəhi Iesu, rouevən fwe ia Jerusalem mə trouvei pen m
Iərɨmənu. 23 *Noien nəha ramesi pen nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Loa səvəi
Iərɨmənu. Rɨni mə, “Nəmritaik me pam nərman me tukəkwein irəha mə
nəkwərhakwərha ikinan me səvəi Iərɨmənu.” 24 *Irau krouevən mwi mə
trouvei pen nərimɨru riti tukousi əpune kuvei pen m Iərɨmənu. Noien nəha
ramesi pen nəɡkiariien i sə raməmak ia Loa səvənhi. Rɨni mə, “Nərmamame
iamɨnhi tuhəuvei penmak kəru uə kwəti menu kəru.”

Simeon rətoni Iesuməɡnəɡɨni Kumwesən tukwe
25 *Iərmama riti ia Jerusalem nəɡhɨn nə Simeon. In iəməfwaki riti. Noien

səvənhi ratukwatukw. In rameitenhi nəpɨn nəha iəmə nəha kani mə Kristo
truvehe irə, nənəmuvehimɨru nəkur Isrel. Nənɨmwɨn Ikinan rarə ia Simeon.
26 Nənɨmwɨn Ikinan nəha rɨnahatən raka in mə ko in rɨpkemhə mhə meste
trətoni Kristo nəha Kumwesən rɨməni mə trərhi pehe i. 27Nənɨmwɨn Ikinan
riri pen Simeon revən ia nəkwai nimwə səvəi Kumwesən. Nəpɨn Josef mɨne
Meri krouərəhi iəkunouihi nəha Iesu, rouuvnimwə pehe mə tro narimnari
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me nəha Loa səvəi Iərɨmənu rɨni, 28 Simeon rərəhi pehe Iesu ia rəɡɨn mi,
məɡnəɡɨni Kumwesən tukwe, mɨni mə,
29 “Iərɨmənu. Ikɨno nəɡkiariien səim ruvəuvehemuvəukuə.

Iou iərmama sə iakamo tukwini nari mik.
Təkwtəkwuni nəha iakukurən nemhəien,

mətə nəmərinuien trarə tukw iou.
30 *Nənimek rɨnətoni suatuk səim sə tikuvehimɨru nərmamame irə.

31 Ikɨnəpnəpenə raka suatuk i ia nəmri nərmama ia kwopunme pam.
32 *Iəkunouihi i truvei pen nukuraanien mɨne nərmama rɨpko mhə irəha

nəkur Isrel.
Irəha tuhətə nari, mhəɡnəɡɨni səim nərmamame nəkur Isrel tukwe.”

33 Nəpɨn Josef mɨne Meri kroureɡi nəɡkiariien nəha Simeon rani ia
iəkunouihi səvənrau, krouərkərinari irə. 34 *Nənə Simeon rəkwein amasan
mwi ia nirau, mɨni pen tɨ Meri mama səvəi iəkunouihi nəha mə, “Reɡi ro!
Kumwesən ruvərfi raka iəkunouihi i mə tro nəkur Isrel həpɨk həmwei, nənə
marə mo mwi həpɨk hərer. In trəmwhen ia nɨmtətien riti. Nərmama həpɨk
tuhəni ərəha in, 35 nənə mho nərmama hətoni nətərɨɡien me səvənraha sə
kamhərkwafə ia rerɨnraha. Nənə ik mwi tikreɡi nəmisəien fwe ia rerɨm
rəmwhen kəpi ik ia nau.”

Ana rətoni Iesuməɡnəɡɨni Kumwesən tukwe
36-37 *Pran riti nəha ikɨn nəɡhɨn nə Ana. In profet riti. Tata səvənhi

nəɡhɨn nə Fanuel. In kwənəkwus riti səvəi Aser fwe kupwən.a Nəpɨn
Ana rɨnaməprən vi ihi, in rerə, mamarə irau səvənhi iərman nuk sefen.
Kurirə irə iərman səvənhi remhə məpwəh in. Nənə prən nəha rarə iamɨnhi
muvehe meste in rɨnəprənemə. Nuk səvənhi eiti foa. Ia nəpɨn me Ana
rɨpkier mhə ia nəkwai nimwə səvəi Kumwesən. Mətə ia nəpɨn mɨne ia ran
ramsiai Kumwesən, maməpwəh nəveɡɨnien, maməfwaki. 38 *Nəpɨn Simeon
raməɡkiari ia iəkunouihi nəha, təkwtəkwuni a mwi Ana rier pehe, mɨnani
tanak tɨ Kumwesən, mɨnaməɡkiari ia iəkunouihi nəha m nərmama səməme
kamheitenhi Kristo mə truvehemeivinari ia Jerusalem.

Josef mɨneMeri krourərɨɡ rouevən fwe Nasaret
39 *Nəpɨn Josef mɨne Meri krɨno pam narimnari me nəha Loa səvəi

Iərɨmənu rɨni, krourərɨɡ rouevən fwe tənə Kalili ia taon səvənrau Nasaret.
40*Nənə iəkunouihinəharapwinari. Nɨpwranruvehemamskai. Nukurənien
səvənhi rautə pehe. Ia nəpɨnme Kumwesən raməkwein amasan irə.

Iesu rɨmətəmaruəmevən fwe Jerusalem
41 *Ia nuk me pam tata mɨne mama səvəi Iesu krauesi pen narəien səvəi

nəkur Isrel, rauevən fwe Jerusalem nəpɨn kamho nəveɡɨnien asori nəha
Pasova. 42 Nəpɨn Iesu səvənhi nuk twelef, həutə pen fwe ikɨn rəmwhen
kamho ia nukme pam. 43*Nəpɨnhəno pamnəveɡɨnien asori nəha, nərmama
me kamhərərɨɡ mamhəuvən fwe imwənraha me, mətə təmaruə nəha Iesu
ramo a fwe Jerusalem. Səvənhi tata mɨne mama kroureirei. 44 Rerɨnrau
ramrhi mə ramavən irəha nərmama səməme kamhərərɨɡ mamhəuvən fwe
* 2:30: Aes 52:10, Luk 3:6, Taet 2:11 * 2:32: Aes 42:6, 49:6, Aes 52:10 * 2:34: Aes 8:14, Mat
21:42, 1Kor 1:23, 1Tes 2:8 * 2:36-37: 1Tim 5:5 a 2:36-37: Aser in kwənəkwus riti səvəi nəkur
Isrel. * 2:38: Aes 52:9 * 2:39: Mat 2:23 * 2:40: Luk 1:80, 2:52 * 2:41: Eks 12:24-27, Eks
23:14-17, Dut 16:1-8 * 2:43: Eks 12:18
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imwənraha. Ia nəpɨn pekɨn kamhəuvən iamɨnhi, nənə irau krɨnauətui in
ia kwənəkwus səvənrau mɨne nərmama səməme krouukurən amasan irəha.
45Nəpɨn krouəpwəh nətəien Iesu, krourərɨɡ, rouevən fwe Jerusalem, rouətui
in. 46 Nəpɨn kahar rukurau, nənə krouətə in fwe ia nəkwai nimwə səvəi
Kumwesən. Raməkure ia kurkwai nahatən me səvəi nəkur Isrel, mamətərɨɡ
irəha, maməres irəha nəresien me nepwɨn. 47 Nərmama me pam səməme
kamhətərɨɡ in, nənimenraha rier tɨ nəri nə mə Iesu ramərai pen amasan
nɨpwrai nəɡkiariien mɨnraha, mukurən amasan nari. 48 Nəpɨn tata mɨne
mama səvənhi krouətə in, irau mwi nənimenrau rier. Nənə mama səvənhi
rɨni pen tukwe in mə, “Nərɨk, rəfo iko iamɨnhi irə ia kɨmrau? Ətə ro! Kɨmrau
tata səim iarouətui əmisə ik, rouhekɨr pɨk.”

49 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirau i mə, “Rəfo kɨmirau irouətui iou? Rosi
iroureireimə takaməkeikeimarə ianəkwainimwə səvəi Tata səiou?”b 50Mətə
irau kroureirei nɨpwrai nəɡkiariien nəha Iesu rani pen tɨ nirau i.

51 *Kurirə irə Iesu reiwaiu mevən fwe ia Nasaret irəhar mɨnrau, mamsiai
irau. Ianəpɨnmemamasəvənhi rerɨnramrhinarimnarimenəha,mamətərɨɡ
tukwe. 52 *Nənə Iesu nɨpwranmɨne nukurənien səvənhi krouvehe rouasori.
Kumwesənmɨne nərmama kamhəkwein amasan irə.

3
Jon Paptaes raməvisau fwe ia kwopun akwesakwes ikɨn

1 Taepirias Sisa, kiɡ səvəi nəkur Rom, rɨnərɨmənu raka nuk fiftin. Ia nəpɨn
nəha Ponjes Paelat in iəmə Rom sə ramərɨmənu ia tənə Jutia. Herot in iəmə
Rom sə ramərɨmənu ia tənə Kalili. Piəvi Herot nəɡhɨn nə Filip in iəmə Rom
sə ramərɨmənu ia kwopun mi nəha kəru Ituria mɨne Trakonaetas. Lisanias
in iəmə Rom sə ramərɨmənu ia Apilin. 2 *Anas mɨne Kaeafas irau iəmə Isrel
mi sə krauvehi wok səvəi pris asori anan ia Jerusalem. Nəpɨn irau krouvehi
wok nəha, Kumwesən rəɡkiari m Jon tɨni Sekaraea ia kwopun akwesakwes
ikɨn. 3 *Nənə Jon revən ia kwopun me pam ipaka tɨ nui arɨs Jotan, mamɨni
irapw tɨ nərmama mə, “Kɨmiaha tihaməkeikei mhərərɨɡ ia noien ərəha me
səkɨmiaha, mho paptaes, nənə Kumwesən trəpwəh nərpwɨnien noien ərəha
me səkɨmiaha.” 4Nəri nəha ramesi pen nəɡkiariien i kɨmərai pen ia nəkukuə
səvəi Profet Aesea. Rɨni mə,
“Iərmama riti raməkwein əpwəmwɨs ia kwopun akwesakwes ikɨn mamɨni

mə,
‘Kɨmiaha tihaməkeikei mhəpərhi suatuk səvəi Iərɨmənu səkɨtaha,

mhəmri atukwatukw suatuk ouihi me səvənhi.
5Nəkwətənəme pam tukərhavən irəha.

Təkuər memɨne nahakwme tukuvehi irapw pam irəha.
Suatuk ikoume tuko irəha həuvehemhatukwatukw.

Suatukme kamhapətiapəti tukeipeni irəha pwəh həuvehemhəpwiə,
6nənə nərmamame pam tuhətə suatuk səKumwesən truvehimɨru nərmama

me irə.’ ”
7 *Nərmama həpɨk həuvən tɨ Jon mə tro paptaes ia nirəha. In rani pen

tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha hiəmwhen ia snek me kamhahi əpune nərmama.
Kumwesən niemaha rəpi. Rɨpko mhə tui in trərpwɨn noien ərəha me
səkɨmiaha. Sin rɨni pehe tukumiaha i mə tihap raka irə? 8 *Kɨmiaha
* 2:49: Jon 2:16 b 2:49: Suatuk riti mwi tɨ nɨniien nəɡkiariien i in i mə “Rosi kɨmirau iroureirei
mə takaməkeikei mamo wok səvəi Tata səiou.” * 2:51: Luk 2:19 * 2:52: 1Saml 2:26, Prov 3:4,
Luk 1:80 * 3:2: Luk 1:80 * 3:3: WokMe 13:24, 19:4 * 3:7: Mat 12:34, 23:33 * 3:8: Jon
8:33,39
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tihaməkeikei mho noien amasan me trahatən pen mə kɨmiaha hiənəpwəh
pərhien noien ərəha me səkɨmiaha. Rərəha kɨmiaha tihəni pen tukumiaha
me iməEprahaminkahasəkɨmiaha. Iakanipehe tukumiaha iməKumwesən
rukurənnuvehiienkəruətereime i,monɨpwnəti Eprahamme ianirəha. 9*In
rɨnərpwipenrakapaha səvənhi ianuaineimena trərai. Neimepamsəməme
həpkukuə mhə nukwai nei amasan in trərai əmwesi, mousə pen irəha ia
napw.”

10Nərmamame nəha həres pen Jon i mə, “Nəfe nəha kɨmaha taho?”
11 Mɨreɡi Jon rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iərmama karkahu səvənhi kəru

traməkeikei muvehi pen riti m iərmama karkahu səvənhi riwən. Iərmama
nəveɡɨnien sənəni rasori traməkeikei mo mwi iamɨnhi masitu ia iərmama
nəveɡɨnien sənəni riwən.”

12 *Ia nəpɨn nəha nərmama nepwɨn səməme kamərəku pen takis mɨnraha
irəhamwihəuvehemə Jon tro paptaes ia nirəha. Irəhahəni pen tukwe inmə,
“Iahatən, nəfe nəha kɨmaha taho?”

13Mɨreɡi Jon rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha tihəpwəh nuvehiien mane
rəpi raka sə kɨməni mə tihəuvehi.” 14Naruaɡən me nepwɨn irəha mwi həres
pen Jon i mə, “Nənə kɨmaha, kɨmaha taho nəfe?”
Mɨreɡi Jon rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha tihəpwəh nəkeikeiien m

nərmama mheikuə ia nirəha mə tiho nəmisəien mɨnraha trɨni mɨnuə
həpkuvei pehe mhə mane m kɨmiaha. Rerɨmiaha traməkeikei maɡien tɨ
nərəkuien səkɨmiaha.”

15 Ia nəpɨn nəha nərmamame kamheitenhi mə Jon tro nari riti. Nərmama
me pam rerɨnraha rarhi mə rosi Jon in Kristo, iəmə nəha Kumwesən rɨməni
mə trərhi pehe i. 16 *Mətə Jon rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iou iakamo paptaes
ia kɨmiaha ia nui, mətə iərmama səvənhi nɨskaiien rasori məpi raka iou, in
nə rauvehe kurirə ia nirak. Iou iapkəmwhen mhə mə takɨfi raka nəkwus ia
səvənhi put. In tro paptaes ia kɨmiaha ia Nənɨmwɨn Ikinan mɨne ia napw.
17 Fok səvənhi, in rarukwi utə nuni nari me irə rɨnəmak raka ia rəɡɨn, na
trɨrukwi utə nuni nari me səvənhi irə tɨ nuaiien nunɨnmɨne tekɨn. In trɨpeki
nuni nari me sə ramasan mevən ia nimwə səvənhi sə ramoeite nəveɡɨnien
ikɨn, mətə tekɨn sə rərəha in trɨhiai pen napw irə, napw sə trɨpkɨfwə mhə.”
18 Ia nəɡkiariien me rɨpɨk mwi Jon raməvisau irapw nəɡkiariien amasan m
nərmama, mamousari mə tro irəha hərərɨɡ ia noien ərəhame səvənraha.

19*Mətə ia nəpɨnnəhaHerot, iəməRom sə ramərɨmənu ia tənəKalili, rakres
pran səvəi piəvni. Prən nəha nəɡhɨn nə Herotias. Jon rəɡkiari m Herot, mɨni
mə noien nəha mɨne noien me rɨpɨk mwi Herot rɨno hərəha. 20Nənə Herot
rarə makutan pen mwi nərəhaien riti mwi ia nərəhaien me nəha səvənhi,
muvehi puvnimwə Jon ia kalapus.

Jon ro paptaes ia Iesu
21Nəpɨn Jon ramo paptaes ihi ia nərmama, ro paptaes mwi Iesu. Ia nəpɨn

nəha Iesu raməfwaki, mətoni kəpuapen rəkwaɡ, 22 *Nənɨmwɨn Ikinan rosi
mak inhərɨpw reiwaiu pehe məkure irə, nənə reri Kumwesən ruku pen ia
neiai, mɨni mə, “Ik nərɨk keikei. Rerɨk raɡien tukw ik.”

Kahame səvəi Iesu Kristo
23 *Nəpɨn Iesu rɨnamostat wok səvənhi, wok səvəi nəvisauien, nuk səvənhi

rəmwhen ia toti. Nərmamame rerɨnraha ramrhi mə in tɨni Josef.
* 3:9: Mat 7:19 * 3:12: Luk 7:29 * 3:16: WokMe 13:25 * 3:19: Mat 14:3-4, Mak 6:17-18
* 3:22: Jon 1:32, Mat 17:5, Luk 9:35 * 3:23: Luk 4:22, Jon 6:42
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Josef in tɨni Heli.a
24Heli in tɨni Matat. Matat in tɨni Livae.
Livae in tɨni Melki. Melki in tɨni Janae.
Janae in tɨni Josef. 25 Josef in tɨni Matatias.
Matatias in tɨni Amos. Amos in tɨni Neham.
Neham in tɨni Esli. Esli in tɨni Nanɡae.
26Nanɡae in tɨni Mahat. Mahat in tɨni Matatias.
Matatias in tɨni Semein. Semein in tɨni Josek.
Josek in tɨni Jota. 27 *Jota in tɨni Joanan.
Joanan in tɨni Resa. Resa in tɨni Serupapel.
Serupapel in tɨni Sealtiel. Sealtiel in tɨni Neri.
28Neri in tɨni Melki. Melki in tɨni Ati.
Ati in tɨni Kosam. Kosam in tɨni Elmatam.
Elmatam in tɨni Ere. 29Ere in tɨni Josua.
Josua in tɨni Elieser. Elieser in tɨni Jorim.
Jorim in tɨni Matat. Matat in tɨni Livae.
30Livae in tɨni Simeon. Simeon in tɨni Juta.
Juta in tɨni Josef. Josef in tɨni Jonam.
Jonam in tɨni Eliakim. 31 *Eliakim in tɨni Melea.
Melea in tɨni Mena. Mena in tɨni Matataha.
Matataha in tɨni Natan. Natan in tɨni Kiɡ Tevɨt.
32Kiɡ Tevɨt in tɨni Jese. Jese in tɨni Opet.
Opet in tɨni Poas. Poas in tɨni Salmon.
Salmon in tɨni Nason. 33 *Nason in tɨni Aminatap.
Aminatap in tɨni Atmin. Atmin in tɨni Arni.
Arni in tɨni Hesron. Hesron in tɨni Peres.
Peres in tɨni Juta. 34 Juta in tɨni Jekop.
Jekop in tɨni Aesak. Aesak in tɨni Epraham.
Epraham in tɨni Tera. Tera in tɨni Nehor.
35Nehor in tɨni Seruɡ. Seruɡ in tɨni Rehu.
Rehu in tɨni Pelek. Pelek in tɨni Epar.
Epar in tɨni Sela. 36 *Sela in tɨni Kaenan.
Kaenan in tɨni Apaksat. Apaksat in tɨni Sem.
Sem in tɨni Noa. Noa in tɨni Lamek.
37Lamek in tɨni Metusela. Metusela in tɨni Inok.
Inok in tɨni Jaret. Jaret in tɨni Mahalalel.
Mahalalel in tɨni Kenan. 38 *Kenan in tɨni Enos.
Enos in tɨni Set. Set in tɨni Atam.
Atam in tɨni Kumwesən.
a 3:23: Sətoni mə Matiu in mwi rɨmərai pen kwənəkwus səvəi Iesu ia nəkukuə səvənhi (Mat
1:1-17), mətə kwənəkwus nəha Matiu rɨmərai ropə ia kwənəkwus i Luk rɨmərai. Kwənəkwus mi nəha
kroupkəmwhen mhə tɨ nəri nə mə Matiu rostat ia Epraham mauvehe mamesi pen kwənəkwus səvəi
Kiɡ Tevɨt mɨne tɨni nəɡhɨn nə Solomon, mətə Luk rostat ia Iesu mamrərɨɡ mamesi pen kwənəkwus
səvəi Kiɡ Tevɨt mɨne tɨni nəɡhɨn nə Natan. Rosi Luk in rani kwənəkwus səvəi Meri, mətəMatiu in rani
kwənəkwus səvəi Josef. Mə nɨpərhienien Luk rani kwənəkwus səvəi Meri, suatuk riti mwi tɨ nɨniien
kwəti nəɡkiariien ia vas 23 in i mə: “Nərmama me rerɨnraha ramrhi mə in tɨni Josef, mətə rekəm. In
tɨniMeri. Tata səvəi Meri inHeli.” * 3:27: 1Kron 3:17,19, Esra 3:2 * 3:31: 2Saml 5:14 * 3:33:
Jen 29:35 * 3:36: Jen 11:10-26 * 3:38: Jen 4:25–5:32
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4
Setan rəmwurmə tro Iesu rɨmwei ia nərəhaien

1 Nəpɨn Iesu rəpwəh nui arɨs Jotan mə trɨrərɨɡ mevən ia tənə Kalili, rerɨn
rukuər iaNənɨmwɨn Ikinan. Nənɨmwɨnnəha riri pen in revən fwe ia kwopun
akwesakwes ikɨn. 2 Ia kwopun nəha Setan rəmwur nəpɨn foti mə tro Iesu
rɨmwei ia nərəhaien. Ia nəpɨn nəha Iesu rəpwəh nəniien nari. Nəpɨn foti me
nəha həuvehemhəukurau pam, nənə in rɨreɡi nukumhə rɨnahi.

3Nənə Setan rɨni pen tukwe inmə, “Trɨnimɨnuə ik Tɨni Kumwesənpərhien,
ni pen tɨ kəpwier i mə truvehemo nəveɡɨnien irə.”

4 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan mə,
‘Iərmama trəpwəh nɨmɨruien ia nəveɡɨnien əpa.’ ”

5 Ia nəpɨn nəha Setan ruvehi Iesu mutə mahatən nɨtətə me pam kiɡ me
kamhərɨmənu ia nirəha ia təkure tɨprənə i, 6 *nənə mɨni pen tukwe in mə,
“Takuvei pehe nasoriien mik ikərɨmənu ia nɨtətə me pam nəha. Nautə
amasan me pam ia nirəha tuho səim ia nirəha. Nautə me nəha hənəmak
raka ia rəɡɨk. Iakukurən nuvei penien m sin nəɡhɨn iakokeikei mə takuvei
pen min. 7 Ro iamɨnhi irə trɨni mɨnuə ikɨsiai iou, mɨnɨmwi nukurhum mi ia
nənimek, narimnari me pam nəha tuhəuvehemho səim irə.”

8 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan mə,
‘Tikɨsiai Iərɨmənu Kumwesən səim, mɨnɨmwi nukurhum mi ia nənimen. In
əpa nə tiko nəkwan.’ ”

9 Ia nəpɨn nəha Setan ruvehi Iesumevən fwe ia Jerusalem,mukurei pen in
ia kwopun riti irənhə anan ia təkure nimwə səvəi Kumwesən, nənəmɨni pen
tukwe inmə, “Trɨnimɨnuə ik Tɨni Kumwesən pərhien, ivə irapw ia kwopun i.
10Kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinanmə,
‘Kumwesən trɨni pen tɨ naɡelo me səvənhi

mə irəha tuhaməkeikei mhətui amasan tukw ik,
11mhəuvehi utə ik ia rəɡɨnraha,

kamo ikouini nɨsum ia kəruəterei riti.’ ”
12 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Nəkukuə Ikinan rani mə, ‘Tikəpwəh

neipweipwiien Iərɨmənu Kumwesən səim.’ ”
13 *Setan ramousari iamɨnhi irəmə tro Iesu rɨmwei ia nərəhaien me nəha.

Nəpɨn ro sampam, rəpwəh Iesumamevənmə tɨnəpɨn riti ruvehemwi tukwe.
Iesu rɨnaməvisau ia tənəKalili

14 Kurirə irə Iesu rɨrərɨɡ, mevən ia tənə Kalili, nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn
Ikinan rarə irə. Nəɡkiariien sə raməvisau in ruvirɨs mevən ia kwopun me
pam ia tənənəha. 15Nənə in ramahatənnərmama ia nəkwai nimwəfwakime
səvəi nəkur Isrel. Nərmamame pam kamhəuvehi utə nəɡhɨn.

Nəkur Nasaret həpkɨsiai mhə Iesu
16Nənə Iesu ruvehe iaNasaret, kwopunnəha in rɨməpwinari ikɨn. Ia Sapat

in ruvnimwə ia nimwəfwaki səvəi nəkur Isrel rəmwhen ramo ia Sapat me
pam, mərer mə trəvsini irapw Nəkukuə Ikinan. 17Nənə iərmama riti ruvehi
nɨmwai nəkukuə nəha kɨnərfe kɨrai pen nəɡkiariien səvəi Profet Aesea irə,
muvehi muvei pen m Iesu. Nənə Iesu ruvehi mɨvi atukw i, mətui mətoni
kwopun kɨmərai pen nəɡkiariien i rɨni iamɨnhi irəmɨnuə:
18 “Nənɨmwɨn səvəi Iərɨmənu ramarə ia nirak,

* 4:4: Dut 8:3 * 4:6: Mat 28:18 * 4:8: Dut 6:13-14 * 4:12: Dut 6:16, 1Kor 10:9 * 4:13:
Hip 2:18, 4:15
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tɨ nəri nəmə in ruvərfi raka ioumə takaməkeikeimɨni irapwnəɡkiariien
amasan tɨ nərmama nautə səvənraha riwən.

In rərhi pehe iou iakuvehemə takɨni irapw iamɨnhi irəmə, ‘Kɨmiaha səməme
hiamarə ia kalapus takeivinari ia kɨmiaha,

nənə səməme nənimemiaha rɨfwə tako kɨmiaha hiətui mhətə nari.’
In rərhi pehe iou iakuvehe mə takeivinari ia nərmama səməme kamometə

irəha,
19nənəmɨni irapw
mə nuk nəha Iərɨmənu truvehimɨru nərmama me səvənhi irə
ruvəuvehe.”

20Nəpɨn Iesu rəvsini irapw pam nəɡkiariien nəha, rəsisəɡ nəkukuə, muvei
pen mɨne iərmama sə ramətui tɨ nəkukuə me, nənə məkure. Nərmama
me pam ia nəkwai nimwəfwaki nəha səvəi nəkur Isrel nənimenraha revən
tukwe. 21Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nəɡkiariien i ia Nəkukuə Ikinan
kɨmiaha hiamreɡi ipwet i ruvəuvehemuvəukuə.”

22 *Nərmama me pam nəha haməni amasan Iesu. Irəha hamərkərinari ia
nəɡkiariien amasan me səməme kamhəuku pen ia tərhun. Mətə kurirə həni
mə, “Rosi a mə tɨni Josef nəha uə?”

23 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iakreɡi kɨmiaha hiokeikei mə
tihəni pehe tukw iou i nəɡkiariien i kani rerɨn mə: ‘Tokta. Tikukupwən
muvehimɨru atukw a ik pwəh kɨmaha iahəni nɨpərhienien ia niram.’ Rosi
nəɡkiariien riti mwi kɨmiaha tihəni pehe tukw iou i in i mə, ‘Nɨmtətien me
nəha kɨmaha iahamreɡi ikɨno fwe ia taon nəha Kapaneam, ramasan mə iko
mwi ia kwopun i imwam.’ ”

24 *Iesu rarə mɨni mwi mə, “Iakani nɨpərhienien tukumiaha i profet riti
nəkur imwəni me ko həpkɨsiai mhə in. 25 *Mətə pərhien iakani pehe tuku-
miaha i fwe kupwən ia nəpɨn səvəi Profet Elaeja nɨpran me həpɨk səməme
nərman me səvənraha hemhə mhəpwəh irəha kamharə ia tənə Isrel. Nesən
rɨpkauərmhənuk kaharməkwə sikis nukumhə asori ruvehemahi nərmama
pam ia tənə nəha 26 *mətə Kumwesən rɨpkərhi pen mhə Elaeja mə trasitu
ia nirəha riti. In rərhi pen in revən əpa fwe ia rukwənu nəha Jerefat ia
tənə Saeton mə trasitu ia pran riti sə iərman səvənhi remhə məpwəh in.
27 *Kurirə irə ia nəpɨn səvəi Profet Elisa nərmama həpɨk səməme nemhəien
skai ro tekɨnrahakamharə ia tənə Isrel. MətəElisa rɨpkomhə irəhariti ruvehe
məmher. In ro Neman əpa iəmə Siria ruveheməmher.”

28Nəpɨn nərmamame ia nəkwai nimwəfwaki həreɡi nəɡkiariien me nəha,
irəha pamniemaha rəpi irəha. 29Həskəmter, mhəkwtəmhiri Iesu, mhəsuə in,
mhəier ia taon səvənraha,mhəuvən ianɨpəseɡi təkuər səhəno taon səvənraha
ikɨn mə tuhəsuə irapw i. 30 Mətə Iesu ravən amasan a ia kurkwanraha,
mamevən.

Iesu rəkoui irapw nənɨmwɨn ərəha ia iərmama riti
31 *Iesu reiwaiu mevən ia Kapaneam taon riti ia tənə Kalili, nənə ia Sapat

ramahatən nərmama. 32 *Irəha hərkəri asori nari ia nahatənien səvənhi, tɨ
nəri nəmə nəɡkiariien səvənhi nɨskaiien səvəi Kumwesən ramarə irə.

33 *Iərmama riti ia nəkwai nimwəfwaki nəha səvəi nəkur Isrel nənɨmwɨn
ərəha ramarə irə. Iərmama nəha rəkwein əpwəmwɨs mɨni mə, 34 *“Iesu iəmə

* 4:22: Luk 3:23, Jon 6:42 * 4:23: Mat 4:13, Jon 2:12 * 4:24: Jon 4:44 * 4:25: 1Kinɡ 17:1,7,
1Kinɡ 18:1 * 4:26: 1Kinɡ 17:8-16 * 4:27: 2Kinɡ 5:1-14 * 4:31: Luk 4:23 * 4:32: Mat
7:28-29, Jon 7:46 * 4:33: Mat 8:29, Luk 8:28 * 4:34: Jon 6:69
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Nasaret! Ikuvehemə tiko nəfe ia kɨmaha? Ikuvehemə tikouraha kɨmaha uə?
Iakukurən ik. Ik iəmə ikinan səvəi Kumwesən.”

35Mətə Iesurɨnisenənɨmwɨn ərəhanəha,mɨnimə, “Əpwəhnəɡkiariien,mier
ia iərmama i.” Iəremhə ro iərmama nəha rɨmwei ia kurkwanraha, mier irə,
məpwəh nourahaien in.

36 Nərmama me nənimenraha rier. Həni pen tɨ nirəha me i mə, “Nəfe
i nəɡkiariien? Iəmə i rauvehi nasoriien mɨne nɨskaiien sə ruku pen tɨ
Kumwesən, məɡkiari m nənɨmwɨn ərəha me mə tuhəier ia iərmama, nənə
irəhahəier.” 37Kurirənəɡkiariien kani ia Iesu riermevən ia kwopunmepam
ia tənə nəha.

Iesu romasan nərmama həpɨk səməme kamhemhə
38 Iesu rərer,mier ianimwəfwakinəhasəvəi nəkur Isrel,mevənmuvnimwə

ia nimwə səvəi Saemon. Kaka pran səvəi Saemon ramemhə, maməkwiei fifa.
Nənə irəha həɡkiari penm Iesu tukwe. 39 Iesu revənmərer pen ipaka tɨ prən
nəha ia kwopun ramapri ikɨn, mɨnise nemhəien, nənə nemhəien raraka irə.
Təkwtəkwuni a prən nəha rɨskəmter, mɨnasui raka nəveɡɨnien sənənraha.

40 Nəpɨn meri ruvəivə, nərmama pam kamhəuvehi irəha me nepwɨn
səməme nemhəien me səpəmsəpə kamharə ia nirəha, həuvehi irəha,
mhəuvehe tɨ Iesu. Nənə Iesu rəmrutə rəɡɨn mi ia nirəha kuatia kuatia, mo
irəha pamhəuvehemhəsanɨn. 41*Nəremhəmemwi həier ia nərmamahəpɨk,
mamhəkwein əpwəmwɨs mə, “Ik Tɨni Kumwesən!” Mətə Iesu rɨnise irəha mə
tuhəpwəh nəɡkiariien, tɨ nəri nəmə irəha həukurən inmə in Kristo.

Iesu raməvisau fwe ia nəkwai nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel
42 Nəpɨn rɨnamran, Iesu rier mevən ia kwopun riti sə nərmama həiwən

ikɨn. Nənə nərmama kamhətui in. Nəpɨn hətoni, hokeikei mə tuhənise in mə
trəpwəh nəpwəhien irəha. 43 *Mətə in rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Takaməkeikei
mevən ia taon me nepwɨn mwi, məvisau irapw nəɡkiariien amasan sə
raməɡkiari ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə. In i wok Kumwesən
rɨnərhi pehe iou tukwe.” 44 *Ro pen Iesu revən maməvisau ia nəkwai
nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel ia tənə Jutia.

5
Iesu rəkwein nərmama nepwɨnmə tuhəkurirə in

1 *Nəpɨn riti, nəpɨn Iesu ramərer ia nɨkare nui asori nəha Kenesaret,
nərmamahəpɨkhousəsɨmwɨnpen irəha ipaka tukwemə tuhətərɨɡnəɡkiariien
səvəi Kumwesən. 2 Nənə Iesu rətoni nɨtətə ouihi kəru krouəmak ia nɨkare
nui. Nərmama səvəi nɨviien nəmu me hənəpwəh irau, mamhaikuas ia net
me səvənraha. 3Nɨtətə ouihimi nəha riti səvəi Saemon. Iesu rəputə irə, məres
pen Saemon mə trarhɨr i pwəh ruveraha ouihi kwopti. Nənə Iesu rəkure ia
nəkwai nɨtətə ouihi nəha, mɨnamahatən nərmama.

4Nəpɨn rəɡkiari pam, mɨni pen tɨ Saemon i mə, “Kɨmiaha tihəsuəmhəuvən
ia kwopun əmwhenɨmw, merukw irapw net me səkɨmiaha, mhəvi nəmume
nepwɨn.”

5 *Mɨreɡi Saemon rɨni mə, “Iərɨmənu. Kɨmaha iahəmwur meste rɨran
mhəpkuvi mhə nəmu riti. Mətə tɨ nəri nə mə ikani pwəh iakevən mwi
mherukw irapw net me səkɨmaha.”

* 4:41: Mat 8:29, Mak 3:11-12 * 4:43: Luk 8:1 * 4:44: Mat 4:23 * 5:1: Mat 13:1-2, Mak
3:9-10, 4:1 * 5:5: Jon 21:3-8
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6 Nəpɨn irəha həuvən mho iamɨnha irə, nəmu me həuvən pɨk ia net me
səvənraha. Tɨ nəri nəmə nəmume həpɨk anan net me səvənraha hənaməkw
əmsəmwerɨs. 7 Irəha həkwein nərmama səməme kamhəvi pəri nəmu me
irəhamɨnraha fwe ia nɨtətə ouihi əpəmə tuhəuvehemhasitu. Irəha həuvehe,
hərki pen nəmume ia nɨtətə ouihimi səvənraha rukuər. Ipaka nɨtətə ouihimi
krouəmwhenɨmw.

8Nəpɨn Saemon Pita rətoni, rɨnɨmwi nukurhun mi ia nəmri Iesu, mɨni mə,
“Iərɨmənu. Evən isipwɨn tukw iou. Iou iəmə ərəha i.” 9 Pita rəɡkiari iamɨnhi
irə tɨnərinəmə inmɨnenərmamame ianəkwainɨtətəouihi səvənhihətənəmu
me nəha həvi, mhətoni həpɨk anan. Nənimenraha rier. 10 *Nənə Jemes mɨne
Jon, tɨni Sepeti mi sə kamharəvi pəri nəmu irəhar Saemon, nəmrɨnrau mwi
rier.
Mətə Iesu rɨni pen tɨ Saemon i mə, “Tikəpwəh nehekɨrien. Ik iərmama

səvəi nɨviien nəmu, mətə təkwtəkwuni nəha mamevən tikuvi nərmama.”
11 *Nənə irəha həvi parei nɨtətə ouihi mi nəha, mhəpwəh pam narimnari me
səvənraha, mhəkurirə Iesu.

Iesu ro iərmama riti nemhəien skai ro tekɨn ruveheməsanɨn
12 Nəpɨn riti Iesu revən ia taon riti. Iərmama riti ruvehe nemhəien

skai ramo tekɨn mamouraha nɨpwran me pam. Nəpɨn rətoni Iesu, rɨmwei
mɨnɨmwi irapw nənimen ia tɨprənə, mamase in mə, “Iərɨmənu. Mə rerɨm
raɡien, ko iko iou ikəmher?”

13 Nənə Iesu rosə pen rəɡɨn, mɨrapi in, mɨni mə, “Rerɨk raɡien. Tiko
məmher.” Təkwtəkwuni a nəmhien raraka ia iərmama nəha.

14 *Nənə Iesu rɨnise in, mɨni mə, “Tikəpwəh nɨniien nəfe iakɨno mik tɨ
iərmama riti, mətə tikevən atukwatukw tɨ pris pwəh in rətoni nɨpwram mə
rəmher. Tikuvei pen nəfe m Kumwesən sə Moses rɨməni. Nərmama me
tuhətoni həukurənmə nemhəien i ruvəiwən ia nɨpwram.”

15Mətənəɡkiariien sə raməvisau Iesu riermevənmwi ia kwopunme. Nənə
nərmama həpɨk anan həuvehe ia kwopun kuatia mə tuhətərɨɡ in, mhəuvehe
mwimə truvehi raka nemhəienme səvənraha, mo irəha həuvehemhəsanɨn.
16 *Mətə ia nəpɨnme Iesu ramier mamevən ia kwopunme nərmama həiwən
ikɨnmaməfwaki.

Iesu ro iərmama riti nɨsunmi krouemhə ruveheməsanɨn
17 Nəpɨn riti Iesu ramahatən nərmama me. Farisi me mɨne nahatən me

səvəi Loa kamhəkure mamhətərɨɡ in. Irəha həməier ia Jerusalem mɨne
rukwənu me ia tənə Kalili mɨne tənə Jutia mhəuvehe. Nɨskaiien səvəi
Kumwesən ramarə ia Iesu, nənə in ramo nərmama səməme nemhəien
ramarə ia nirəha həuvehe mhəsanɨn. 18 Ia nəpɨn nəha nərmama nepwɨn
həuvehi iərmama riti ramapri ia nɨməhan səvənhi nɨsun mi krouemhə.
Hokeikei mə tuhəuvehi, mhəuvnimwə, mhəmri pen in ia nəmri Iesu, 19mətə
həpkətə mhə suatuk riti tɨ nəri nə mə nərmama həpɨk anan. Ro pen irəha
həputə ia təkure nimwə, mho ruei nimwə riti, mhəuvehi irapw iərmama
nəha irau nɨməhan sə in ramapri irə, kroueiwaiu rouəmak ia nəmri Iesu ia
kurkwanraha.

20 *Nəpɨn Iesu rətə nahatətəien səvənraha, in rɨni mə, “Iərman.
Iakɨnenouenou raka noien ərəhame səim.”

21 *Nəpɨn nahatən me səvəi Loa mɨne Farisi me həreɡi nəɡkiariien nəha,
hənaməres irəha me i mə, “Sin i iərmama i rani ərəha Kumwesən iamɨnhi?

* 5:10: Mat 13:47 * 5:11: Mat 19:27 * 5:14: Lev 14:1-32 * 5:16: Mak 1:35 * 5:20: Luk
7:48 * 5:21: Luk 7:49, Aes 43:25
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Kumwesən əpa rukurən nenouenouien noien ərəha me. Sin mwi rukurən
noien?”

22 Mətə Iesu ruvəukurən raka nətərɨɡien səvənraha, mɨni pen tɨ nirəha
i mə, “Rəfo rerɨmiaha ramrhi iamɨnhi? 23 Nəɡkiariien mi sə pəku nəha
rɨməru tukw iou tɨ nɨniien tɨ iərmama i nɨsun mi krouemhə: nəɡkiariien i
mə, ‘Iakɨnenouenou raka noien ərəha me səim,’ uə nəɡkiariien i mə, ‘Ərer
mavən’? 24*Mətə iakokeikeimə kɨmiaha tihəukurənmə iou, Iəməti Iərmama,
iakauvehi nasoriien ia tɨprənə i. Iakukurən nenouenouien noien ərəhame.”
Nənə Iesu rɨni pen tɨ iərmama sə nɨsun mi krouemhə mə, “Iakani pehe
tukw ik i mə ərer, muvehi nɨməhan səim, mavən mamevən fwe imwam.”
25 Təkwtəkwuni a iərmama nəha rərer ia nəmrɨnraha, muvehi nɨməhan
səvənhi, mamevən fwe imwəni, maməɡnəɡɨni Kumwesən. 26 Nərmama me
pam hətoni, həhekɨr. Nənimenraha rier. Həuvehi utə nəɡhi Kumwesən,
mamhəni mə, “Kwa kɨtaha i sənətoni narimnari me nepwɨn ipwet rusəpə.”

Iesu rəkwein Livaemə trukurirə in
27 Kurirə irə Iesu rier mətoni iərmama riti sə kamərəku pen takis min.

Nəɡhɨn nə Livae. Raməkure ia nimwə kamərəku pen takis ikɨn. Iesu rɨni pen
tukwe in mə, “Kurirə iou.” 28 Nənə in rəpwəh narimnari me pam səvənhi,
mɨskəmter, mukurirə in.

29Kurirə irə Livae ro nəveɡɨnien asori ia nəkwai nimwə səvənhi sənəi Iesu.
Nərmama kamərəku pen takis mɨnraha mɨne nərmama nepwɨn mwi həpɨk
kamhani pəri nari irəha mɨnrau. 30 *Nənə Farisi me mɨne nepwɨn mwi ia
nirəha nahatənme səvəi Loa rerɨnraha rɨpkaɡienmhə. Həni pen tɨ nərmama
me səvəi Iesu imə, “Rəfo kɨmiaha hiamani nari kɨmiaha nərmama kamərəku
pen takis mɨnrahamɨne nərmama ərəhame nepwɨnmwi?”

31Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nərmama həsanɨn tuhətui tokta tɨ
nəfe? Mətə nərmama kamhemhə kamhətui tokta. 32 Iou iapkuvehe mhə
mə takəkwein nərmama atukwatukw me, mətə iakuvehe mə takəkwein
nərmama ərəhame, mə irəha tuhərərɨɡ ia noien ərəhame səvənraha.”

Noien vi ko rɨpkuvehemhəmo kuatia irau noien ivɨs
33 Nənə irəha həni pen tɨ Iesu i mə, “Nəpɨn rɨpɨk nərmama me səvəi Jon

Paptaes həpwəh naniien nari tɨ nəfwakiien. Nərmama me səvəi Farisi me
irəha mwi kamho iamɨnhi. Mətə rəfo səim me nərmama me kamhəveɡɨn
mamhənɨmwi?”

34 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nərmama ia nəveɡɨnien kamo tɨ
narə viien səvəi iərman mɨne pran tuhaməkeikei mhani nari, mamhaɡien,
tɨ nəri nəmə iərman sə rɨpkarə vi a irau pran səvənhi ramarə irəhamɨnraha.
Rɨpkatukwatukw mhə mə tihəkeikei mɨnraha mə tuhəpwəh naniien nari ia
nəpɨn nəha. 35Mətə trɨpkuvehe ia nəpɨn sə tukuvehi raka iərman sə rɨpkarə
vi a irau pran səvənhi trɨpkarəmhəmwi irəha mɨnraha. Ia nəpɨn nəha irəha
tuhəpwəh naniien nari.”

36 Iesu rɨni mwi nusipekɨnien riti tɨ nirəha i mə, “Iərmama riti riwən ko
reitehi raka nɨpəri tɨnari vi mɨtiri tukuahaɡ ia ruei tɨnari ivɨs. Trɨni mɨnuə
ro iamɨnhi irə, trouraha tɨnari vi səvənhi, nənə nɨpəri tɨnari vi ko rɨpkrɨpɨn
amasan mhə ia tɨnari ivɨs səvənhi. 37 Iərmama riti riwən ko rətəɡi pen waen
vi ia tɨki waen tui me sə kɨno ia teki nəni. Trɨnimɨnuə ro iamɨnhi irə, waen vi
trəse tɨki waen tui me həsisi mhəpəruə. Nənə tɨki waen tui me mɨne waen
vi irau pəri trouərəha. 38 Mətə waen vi tukətəɡi pen ia tɨki waen vi me.

* 5:24: Jon 5:8 * 5:30: Luk 15:1-2 * 5:34: Jon 3:29
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39Nənə iərmama riti mwi riwən nəpɨn rɨnənɨmwi raka waen tui rokeikei mə
trənɨmwiwaen vi, tɨ nəri nəmə in rɨni mə, ‘Sə tui ramasan pɨk.’ ”

6
Iesu in Iərɨmənu səvəi Sapat

1 *Nəpɨn riti ia Sapat Iesu ravən maməpi sɨmwɨn ia nɨmei wit me nepwɨn,
nənə nərmama me səvənhi kamhesi raka tɨpwe wit me, mamhəveri raka
tekɨnraha ia rəɡɨnraha, mamhani kwənunɨn me. 2 *Mətə Farisi me nepwɨn
həni mə, “Rəfo kɨmiaha hiamo noien riti rɨpkatukwatukw mhə ia Loa
səkɨtahamə tuko ia Sapat?”

3*Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨnirəha imə, “Rosi kɨmiahahiəpkəvsini rakamhə ia
Nəkukuə Ikinan nəfe Kiɡ Tevɨt rɨno fwe kupwən uə? Nəpɨn nukumhə ramahi
in mɨne nərmama me səvənhi, 4 *ruvnimwə ia nimwə səvəi Kumwesən,
muvehi bred ikinan sə raməmak ia nɨfatə. Rɨpkatukwatukw mhə ia Loa
səkɨtahamə in trəni bred nəha, prisme əpa həukurən naniien. MətəKiɡ Tevɨt
rəni, muvei pen mwi m nərmama me səvənhi hani” 5 Nənə Iesu rɨni pen tɨ
nirəha i mə, “Iou, Iəməti Iərmama, iakamərɨmənu ia Sapat.”

Iərmama riti rəɡɨn rərfe
6 Ia Sapat riti mwi Iesu ruvnimwə ia nimwəfwaki səvəi nəkur Isrel,

mamahatənnərmama. Iərmama riti ia nəkwai nimwəfwaki nəha rəɡɨn rərfe.
7 *Nahatən me səvəi Loa mɨne Farisi me kamhətə amasan Iesu mə tuhətoni
mə trəfo irəmɨne. Trɨnimɨnuə romasan iərmamanəha ia Sapat, tuhəni ərəha
in tukwe. 8 *Mətə Iesu ruvəukurən raka nətərɨɡien səvənraha, mɨni pen tɨ
iərmama sə rəɡɨn rərfe mə, “Uvehe, mərer ia kurkwai nərmama.” Iərmama
nəha ruvehe, mərer ia kurkwanraha.

9 Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iakuə takəres kɨmiaha nari riti.
Ratukwatukw ia Loa səkɨtaha mə ia Sapat tuko noien amasan uə tuko noien
ərəha? Ratukwatukwmwimə tukuvehimɨru iərmama uə tukousi əpune in?”

10 Nəpɨn Iesu rəti ərari mətə pam raka irəha, mɨni pen tɨ iərmama sə
rəɡɨn rərfe mə, “Tiko mɨvi atukw rəɡɨm.” Nənə in rɨvi atukw rəɡɨn. Rəɡɨn
ruvehe mamasan mwi. 11Mətə nərmama me nəha niemaha rəpi pɨk irəha.
Hənaməɡkiari mɨnrahame, mamhəres mə tuhəfo ia Iesu.

Aposol me səvəi Iesu Kristo
12 Ia nəpɨn nəha Iesu rier mutə ia təkuər riti mə trəfwaki. In rəfwaki m

Kumwesən nəpɨn pekɨn ia nəpɨn. 13 *Nəpɨn rɨnamran, rəkwein nərmama
me səvənhi, nənə mərpwi rəɡɨn ia nepwɨn irəha pam twelef, mɨseɡi pen
nəɡhɨnraha mə aposol me. 14Nəɡhɨnraha me i: Saemon (iəmə sə Iesu rɨseɡi
pen nəɡhɨn sə vi mə Pita), mɨne Antru piəvi Saemon, mɨne Jemes mɨne Jon,
mɨne Filip, mɨne Patolomiu, 15 mɨne Matiu, mɨne Tomas, mɨne Jemes tɨni
Alfeas, mɨne Saemon (iəmə sə kupwən rakurirə ia səməme haməmwur mə
tuhəkoui irapw nəkur Rom), 16 mɨne Jutas tɨni Jemes, mɨne Jutas Iskariot
(iəmə sə ruvei pen Iesu ia rəɡi nərmama səməme haməmwəki in).

Iesu ramahatən nərmama,mamomasan səməme kamhemhə
17 Nənə Iesu mɨne nərmama me nəha səvənhi heiwaiu pehe ia təkuər,

mamhərer ia kwopun rətəni ikɨn irəha nərmama həpɨk mwi səvənhi mɨne
* 6:1: Dut 23:25 * 6:2: Jon 5:10 * 6:3: 1Saml 21:1-6 * 6:4: Lev 24:5-9 * 6:7: Luk 14:1
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nərmama həpɨk mwi səməme haməuku pen ia tənə Jutia mɨne Jerusalem
mɨne ia nɨkare təsi ipaka tɨ taon mi nəha Taea mɨne Saeton. 18 Irəha
nəha həuvehe mə tuhətərɨɡ Iesu, mhəuvehe mwi mə in tro irəha səməme
nemhəien rarə ia nirəha həuvehe mhəsanɨn. Nənə səməme nənɨmwɨn ərəha
mekamhouraha irəha, Iesu romasan irəha. 19Nərmamamepamhamousari
mə tuhərapi in tɨ nəri nəmə nəɡsen raku pen irə, mamo irəha pam həuvehe
mhəsanɨn.

Iesu rəkwein amasan ia nərmama nepwɨn, məkwein ərəhamwi ia nepwɨn
20Nənə Iesu rəti penmamətə nərmamame səvənhi, mɨni mə,

“Kɨmiaha səməme nautə səkɨmiaha riwən rerɨmiaha traɡien,
tɨ nəri nəmə nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə səkɨmiaha.

21 *Kɨmiaha səməme nukumhə ramahi kɨmiaha ipwet mɨne rerɨmiaha
traɡien,

tɨ nəri nəmə tɨpwɨmiaha trəsisi.
Kɨmiaha səməme hiamasək ipwet mɨne rerɨmiaha traɡien,

tɨ nəri nəmə kɨmiaha tiharɨs.
22 *Rerɨmiaha traɡien nəpɨn nərmama tuhaməmwəki kɨmiaha,

uə tuhəpkəsenimhə kɨmiahamə kɨmiaha tihəuvehemho kuatia kɨmiaha
mɨnraha,

uə tuhəni ərəha kɨmiaha, mhəni nəɡhɨmiahamə kɨmiaha nəremhəme,
tɨ nəri nəmə kɨmiaha nərmamame səiou, Iou Iəməti Iərmama.

23 Ia nəpɨn nəha kɨmiaha tihaɡien, mho tanis. Nərəkuien səkɨmiaha rasori
fwe ia neiai. Kaha kupwənme səvənraha həno iamɨnha irə ia profet me.
24 *Mətə kɨmiaha səməme nautə səkɨmiaha rasori trərəha anan tukumiaha,

tɨ nəri nəmə kɨmiaha hiəuvəuvehi raka nɨmɨruien səkɨmiaha sə rɨməru.
25 Kɨmiaha səməme tɨpwɨmiaha raməsisi ipwet mɨne trərəha anan tukumi-

aha,
tɨ nəri nəmə nukumhə trahi kɨmiaha.

Kɨmiaha səməme hiamarɨs ipwet mɨne trərəha anan tukumiaha,
tɨ nəri nəmə kɨmiaha tihəreɡi rərəhamhasək.

26 Trərəha anan tukumiaha nəpɨn nərmama me pam kamhəni amasan
kɨmiaha.

Kaha kupwənme səvənraha həno iamɨnha irə ia profet eikuəme.”
Iesu rɨnimə nərmama səvənhi tuhaməkeikei mhokeikei nərməpəme

27 “Mətə iou iakani pehe tukumiaha i səməme hiamətərɨɡ ia nirak
mə kɨmiaha tihaməkeikei mhokeikei nərmama səməme haməmwəki
kɨmiaha, nənə mho noien amasan m nərmama səməme kamho noien
ərəha m kɨmiaha. 28Kɨmiaha tihaməkeikei mhəkwein amasan ia nərmama
səməme kamhəkwein ərəha ia kɨmiaha, nənəmhəfwaki tɨ nərmama səməme
kamhometə kɨmiaha. 29 Trɨni mɨnuə iərmama riti rəpwi nɨkare nɨkapwɨm,
tikuvei pen mwi nɨkaren min. Trɨni mɨnuə iərmama riti ruvehi raka səim
kot, ramasanmə ikuvei penmwi karkahu səimmin. 30Trɨnimɨnuə iərmama
riti rəres ik nari riti, ikuvei pen min. Trɨni mɨnuə iərmama riti rɨpeki raka
narimnari me səim, tikəpwəh nəresien in mə trɨpeki pehe mwi. 31 *Nəfe
noien kɨmiaha hiokeikei mə nərmama tuho ia kɨmiaha, kɨmiahamwi tiho ia
nirəha.

32Trɨnimɨnuəkɨmiahahiokeikeianərmamamesəməmehokeikeikɨmiaha,
Kumwesən trəɡnəɡɨni kɨmiaha tɨ nəfe? Nəkur ərəha me irəha mwi hokeikei
nərmama me səməme hokeikei irəha! 33 Trɨni mɨnuə kɨmiaha hio noien
* 6:21: Rev 7:16-17, Sam 126:5-6, Aes 61:3 * 6:22: Jon 15:19, 16:2 * 6:24: Jem 5:1 * 6:31:
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amasan mɨne nərmama səməme ho noien amasan m kɨmiaha, Kumwesən
trəɡnəɡɨni kɨmiaha tɨ nəfe? Nəkur ərəha me irəha mwi kamho iamɨnha irə.
34 Trɨni mɨnuə kɨmiaha hiəuvei pen mane m iərmama riti sə hiətɨɡite irə mə
trərpwɨn pehemwimkɨmiaha, Kumwesən trəɡnəɡɨni kɨmiaha tɨnəfe? Nəkur
ərəha me irəha mwi kamhəuvei pen mane me mɨnraha me mə tukərpwɨn
pen tai mane atukwatukw mɨnraha me. 35 *Mətə kɨmiaha tihaməkeikei
mhokeikei nərmama səməme haməmwəki kɨmiaha, mho noien amasan
mɨnraha, mhəuvei pen mane mɨnraha, mhəpwəh nətərɨɡien mə tihəuvehi
nari riti rəmwhen ia tain. Kɨmiaha tiho iamɨnhi irənənənərəkuien səkɨmiaha
trasori. Tukɨni mə Kumwesən sə rasori anan nɨpwnətɨn me nə kɨmiaha tɨ
nəri nə mə in ramo noien amasan m nərmama səməme həpkɨni mhə tanak
tukwe mɨne nərmama ərəha me. 36Kɨmiaha tihaməkeikei mhapi nərmama
rəmwhen ia Tata səkɨmiaha ramapi irəha.”

Nəkiriien nərmama tɨ noien ərəhame səvənraha
37 *“Kɨmiaha tihəpwəh nəkiriien nərmama tɨ noien ərəha me səvənraha,

nənə Kumwesən trəpwəh nəkiriien kɨmiaha tɨ noien ərəha me səkɨmiaha.
Tihəpwəh nərɨpwɨnien noien ərəha me səvəi nərmama, nənə Kumwesən
trəpwəh nərɨpwɨnien noien ərəha me səkɨmiaha. Tihenouenou noien ərəha
me səvəi nərmama, nənə Kumwesən trenouenou noien ərəhame səkɨmiaha.
38 *Kɨmiaha tihaməkeikei mhəriari pen narimnari me m nərmama, nənə
Kumwesən trəriari pehe narimnari me m kɨmiaha. In truvei pehe rasori
pɨk ia rəɡɨmiaha rəmwhen ia iərmama rarɨɡɨn pen ia tənərɨpw, mɨkiukiu
irə meste ruvehe mukuər məsas. Trɨni mɨnuə kɨmiaha hiəriari pen asori,
Kumwesən trəriari pehe rasori m kɨmiaha. Mətə mə kɨmiaha hiəriari pen
ouihi, in trəriari pehem kɨmiaha rouihi.”

Noien atukwatukw
39 *Iesu rɨni mwi nusipekɨnien riti tɨ nirəha i mə, “Rəfo, ko iərmama riti

sə nənimen rɨfwə ramiri pen iərmama riti mwi nənimen rɨfwə ia suatuk sə
trouesi? Tuko ro iamɨnhi irə iraupəri krouivə irapw ia ruei tənə. 40*Iərmama
sə kamahatən in rɨpkasori mhə ia iahatən səvənhi. Mətə mə kamahatən in
keste rukurən pam nari, in trəmwhen ia iahatən səvənhi.

41Rəfo ikamətə nɨmwəkmwəki nei sə raməmak ia nəmri piam, mətə ipkətə
mhə nɨpəri nei asori sə raməmak ia nənimem? 42Trɨnimɨnuə nɨpəri nei asori
raməmak ia nənimem, rəfo iakamɨni pen tɨ piam mə, ‘Piak, əseni iou pwəh
iakɨskəri raka nɨmwəkmwəki nei sə raməmak ia nənimem’? Ik iərmama
sə ikamo kəuətkəsuə tikaməkeikei mukupwən muvehi raka nɨpəri nei asori
sə raməmak ia nənimem, kurirə irə ikətə amasan nari mə tikɨskəri raka
nɨmwəkmwəki nei sə raməmak ia nəmri piam.

43 Nei amasan riti riwən rukuə kwənkwai nei ərəha. Rəmwhen a mwi
nei ərəha rəpwəh nukuəien kwənkwai nei amasan. 44Nərmama hətə sas ia
nei me ia kwənkwanraha. Kɨpkesi raka mhə kwənkwai niemɨs ia rəhi, uə
kwənkwai krep ia nəkwus ərəha. 45Rəmwhen a mwi iərmama amasan rani
irapw nəɡkiariien amasan tɨ nəri nə mə rerɨn rukuər ia nətərɨɡien amasan.
Iərmama ərəha rani irapw nəɡkiariien ərəha tɨ nəri nə mə rerɨn rukuər ia
nətərɨɡien ərəha. Iakani iamɨnhi irə tɨnəri nəmə iərmama raməɡkiari, ramɨni
irapw a nəfe nətərɨɡien rerɨn rukuər irə.”

Iərmama kəru sə krauvrhəkɨn nimwə
46 *“Rəfo kɨmiaha hiaməkwein iou mə ‘Iərɨmənu, Iərɨmənu,’ mətə hiəpwəh
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noien nəfe iakɨni pehe tukumiaha i? 47 Iərmama sə ruvehe tukw iou, mɨreɡi
nəɡkiariienme səiou, mamo nəfe iakɨməni, pwəh iakɨni irapw noien səvənhi
tukumiaha. 48 In rəmwhen ia iərmama sə rauvrhəkɨn nimwə səvənhi. In
reri ruə rəmwhenɨmw, məmri nəri sə nimwə trərer pen irə ia kəruəterei.
Nəpɨn nesən asori rauər, iapiwən raiu muvehe meri nimwə nəha mətə ko
rɨpkɨkiukiu mhə irə, tɨ nəri nə mə iərmama nəha rɨməuvrhəkɨn amasan
nimwə nəha. 49 Mətə iərmama sə rɨreɡi nəɡkiariien səiou, məpwəh noien
narimnari me iakɨməni, rəmwhen iərmama sə ruvrhəkɨn nimwə səvənhi ia
təkure tɨprənə, mətə rɨpkəmri pen mhə nari sə raməkwtəmhiri əknekɨn nɨsui
nimwə. Nəpɨn iapiwənraiumuvehemerinimwənəha, təkwtəkwunianimwə
nəha rɨmwei. Nənə nəpɨn rɨmwei irə, ruvehemərəha pam.”

7
Iaruaɡən riti səvəi nəkur Rom rahatətə pərhien ia Iesu

1Nəpɨn Iesu rɨni pam nəɡkiariien me nəha tɨ nərmama, revən mapirapw
ia taon nəha Kapaneam. 2 Iaruaɡən riti səvəi nəkur Rom nəha ikɨn in rasori
ia naruaɡən me irəha pam hantret. Səvənhi fwe iərmama sə ramo tukwini
nari min. In rokeikei pɨk iərmama nəha, mətə ramemhə na tremhə. 3Nəpɨn
iaruaɡən nəha rɨreɡi kani mə Iesu ruvəuvehe, rərhi pen nəmə asori me
nepwɨn səvəi nəkur Isrel həuvən mə tuhəres in mə ko ruvehe mo iərmama
sə ramo tukwini narimin rəsanɨn. 4Nəpɨn irəha həuvehe tɨ Iesu, kamhase in,
mamhənimə, “Ramasanmə tikasitu ia iəmənəha 5 tɨnəri nəmə in rokeikei pɨk
kɨtaha nəkur Isrel. Iəmə nəha in nəha rɨməuvei pehemanemasitu ia kɨmaha
iahəuvrhəkɨn nimwəfwaki səkɨmaha ia kwopun i.” 6 Nənə Iesu rukurirə
irəha.
Nəpɨn ruvehe ipaka tɨ nimwə nəha, iaruaɡən nəha sə in rasori ia naruaɡən

me irəhapamhantret rərhi pen inmenepwɨnhəuvən,mhəni pen tɨ Iesu imə,
“Iərɨmənu. Tikəpwəh nəmwurien iamɨnhi. Rɨpko mhə iou iəmə amasan riti.
Iapkəmwhenmhəmə tikuvehe, muvnimwə ia nimwə səiou. 7Ro iamɨnhi irə
iou iakreɡi mə ko iou iapkuvehe mhə tukw ik. Mətə tikɨni a nəkwam pwəh
səiou iotukwininari ruveheməsanɨn. 8 Ioumwi iərmama riti iakamarə teɡɨn
nəmə asori me. Naruaɡən me nepwɨn mwi kamharə teɡɨn iou. Nəpɨn iakɨni
pen tɨ riti mə ‘Evən,’ in trevən. Nəpɨn iakɨni pen tɨ riti mwi mə ‘Uvehe,’ in
truvehe. Nəpɨn iakɨni pen tɨ iərmama sə ramo tukwini nari mioumə ‘O nəri,’
in tro.”

9 Nəpɨn Iesu rɨreɡi nəɡkiariien nəha, rərkərinari ia iəmə nəha, muvsini
mətoni nərmama səməme kamhəkurirə in, mɨni mə, “Iakani nɨpərhienien
tukumiaha imə iou iapkətə rakamhə iəmə Isrel riti nahatətəien səvənhi rɨskai
rəmwhen ia nahatətəien səvəi iəmə Rom i.” 10Nənə nəpɨn nərmamame nəha
iaruaɡən nəha rərhi pen irəha hərərɨɡ mhapirapw ia nimwə səvənhi, hətoni
iərmama sə ramo tukwini nari min rɨnəsanɨn.

Iesu rəsuəpwiri iəkunouihi riti sə ruvamhə
11 Kurirə irə nəpɨn ouihi a rukurau Iesu revən fwe ia taon riti nəɡhɨn nə

Naen. Nərmama səvənhi memɨne nərmama nepwɨnmwi həpɨk həkurirə in.
12Nəpɨn Iesu ruvehe ipaka tɨ kwəruə asori səvəi taon nəha, rətoni nərmama
kamhəier irə, mamhəuvehi iəkunouihi riti sə remhə, mamhəuvən mə
tuhənɨmwi. Mama səvəi iəkunouihi nəha tɨni riti mwi riwən. Səvənhi iərman
ruvamhə raka, məpwəh in. Nərmama həpɨk ia taon nəha kamhəkurirə prən
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nəha. 13 *Nəpɨn Iərɨmənu səkɨtaha rətə prən nəha, rerɨn rərkwəpɨr tukwe.
Nənə in rɨni mə, “Prən i, tikəpwəh nasəkien.”

14 *Nənə Iesu revən ipaka, mɨrapi nɨkoukau səvəi iəkunouihi nəha.
Nərmama səməme kamhəuvehi hərer. Nənə Iesu rɨni mə, “Iəkunouihi i!
Iakɨni pehe tukw ik i mə tiko mərer!” 15 *Nənə iəkunouihi nəha sə remhə
rɨskəmter, məkure, mɨnaməɡkiari. Nənə Iesu ruvehi in, muvei pen mmama
səvənhi.

16 *Nərmama me pam hətoni həhekɨr, mhəɡnəɡɨni Kumwesən, mhəni
mə, “Profet asori riti ruvəier pehe tukutaha.” Nənə irəha həni mwi mə,
“Kumwesən ruvəuvehe rakamə truvehimɨru nərmamame səvənhi.” 17Nənə
nəɡkiariien sə raməvisau nəri nəha Iesu rɨno ruvirɨs mevən ia kwopun me
pam ia tənə Jutia mɨne kwopunme nepwɨnmwi ipaka tɨ tənə nəha.

Jon Paptaes rərhi pen nərmama nepwɨn həuvənmhətoni Iesu
18Nərmama me səvəi Jon Paptaes həvisau pen narimnari me pam i min.

Nəpɨn Jon rɨreɡi, 19 rəkwein səvənhi iərmama kəru krouvehe tukwe. Nənə
in rərhi pen irau krouevən tɨ Iərɨmənu səkɨtaha mə trouəres in mə, “Ik i in i
profet kupwənme kamhəni ikmə tikuvehe uə rekəm? Mə rɨpkomhə ik i rosi
kɨmaha tahətui səpə iti uə?”

20Nəpɨn iəməminəha krouvehe tɨ Iesu, krounimə, “Jon Paptaes rərhi pehe
kɨmrau iarouvehe mə trouəres ik mə, ‘Ik i in i profet kupwənme kamhəni ik
mə tikuvehe uə rekəm? Mə rɨpkomhə ik i rosi kɨmaha tahətui səpə iti uə?’ ”

21 Ia nəpɨn nəha Iesu raməkoui irapw nemhəien me səpəmsəpə mɨne
nənɨmwɨn ərəha me ia nərmama həpɨk, mamo irəha həuvehe mhəsanɨn.
Nərmama həpɨk nənimenraha rɨfwə in ro irəha hətui mhətə nari. 22 *Nənə in
rɨni pen tɨ iəməmi nəha Jon rərhi pen iraumə, “Kɨmirau tirouevən rouni pen
tɨ Jon i nəfe iroureɡi rouətoni. Nərmama me nəmrɨnraha rɨfwə hətui mhətə
nari, səməme nɨsunraha rərfe həvi atukw i mhavən. Nərmama nemhəien
skai ro tekɨnraha həuvehe mhəmher, səməme nəkwəreɡɨnraha ruvisɨmw
rəkwaɡ həreɡi nari. Nərmama me nepwɨn səməme kupwən həuvamhə,
təkwtəkwuni nəha həuvəmɨru mwi. Nənə nərmama nautə səvənraha riwən
kaməvisau nəɡkiariien amasan mɨnraha. 23 *Iərmama sə ramətə iou trɨni
mɨnuə in rɨpkɨmwei mhə ia nahatətəien səvənhi tɨ nari riti iakamo rerɨn
traɡien.”

24 Nəpɨn iəmə mi nəha Jon rərhi pen irau krourərɨɡ rouevən, Iesu
rɨnaməɡkiari ia Jon, mɨnamɨni pen tɨ nərmama me i mə, “Fwe kupwən
kɨmiaha hiəier ia taonmemɨne rukwənumemhəuvən ia kwopun akwesak-
wes ikɨn mə tihətə nəfe? Iərmama riti sə rəmwhen ia kwənkwai niɡ rɨpkərer
atukwatukw mhə nəpɨn mətaɡi rauini? Rekəm. 25 Kɨmiaha hiəier mhəuvən
mə tihətə nəfe? Iərmama riti sə rauvei pen tɨnari amasan me? Rekəm.
Nərmama səməme kamhəuvei pen tɨnari amasan me, mamharə ia narəien
sə rɨməru, irəha fwe ia nimwəme səvəi kiɡme. 26 *Kɨmiaha hiəier mhəuvən
mə tihətə nəfe? Profet riti? Ouəh, nɨpərhienien. Kɨmiaha hiəier mhəuvənmə
tihətə profet riti. Mətə iakani pehe tukumiaha i iəmə i in rasori məpi raka
profet. 27 In iərmama səNəkukuə Ikinan raməɡkiari irə nəpɨn rɨni mə,
‘Ətə ro, takərhi pen iərmama sə trəɡkiari tukwini səiou,

in trukupwən ia nirammevən, məpərhi səim suatuk.’

* 7:13: Luk 8:52 * 7:14: Luk 8:54 * 7:15: 1Kinɡ 17:23, 2Kinɡ 4:36 * 7:16: Luk 1:68, 19:44
* 7:22: Aes 35:5-6 * 7:23: Aes 61:1, Luk 4:18 * 7:26: Luk 1:76



Luk 7:28 133 Luk 7:42

28 Iakani nɨpərhienien tukumiaha i mə nərmama me sə nɨpran me hərəhi
irəha ia tɨprənə i riti riwən rasori məpi raka Jon. Mətə nərmama me pam ia
nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə sə in reiwaiu anan ia nirəha in rasori
məpi raka Jon.”

29 *Nəpɨn nərmama əpnapen me mɨne nərmama səməme kamərəku pen
takis mɨnraha həreɡi nəɡkiariien i, həni mə Kumwesən in ratukwatukw.
Irəha həni iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə Jon rɨno raka paptaes ia nirəha. 30 *Mətə
Farisimemɨnenahatənme səvəi Loa hənəpwəhnəseniienmə Jon tro paptaes
ia nirəha. Ro iamɨnhi irə irəha hənəpwəh suatuk sə Kumwesən rɨməni mə
irəha tuhesi pen.

31 Iesu rarə mɨni mwi mə, “Takɨni nəfe nəɡkiariien mahatən pen noien
səvəi nərmama ipwet mɨne? Noien səvənraha rəfo? 32 Irəha həmwhen ia
nəkwərhakwərha kamhəkure ia kwopun kamapɨr ikɨn, mamhəkwein pen ia
irəhame nepwɨnmə,
‘Kɨmaha iahani nɨpu səvəi naɡienien tukumiaha,

mətə kɨmiaha hiəpkomhə tanis.
Iahani nɨpu səvəi nemhəien,

mətə kɨmiaha hiəpkasəkmhə.’
33 Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə Jon Paptaes rɨməuvehe, mɨpkəni mhə nari,
məpwəh nənɨmwiien waen, nənə kɨmiaha hiaməni mə, ‘Iəremhə rarə irə.’
34 *Iou, Iəməti Iərmama, iakɨməuvehe, maməni nari, mamənɨmwi rəmwhen
a ia kɨmiaha, nənə kɨmiaha hiaməni mə, ‘Hətə ro iəmə nəha, in raməni
pɨk nari, mamənɨmwi mamakonə i, mamavən pəri irəha nərmama səməme
kamərəku pen takismɨnrahamɨne nərmama ərəhame nepwɨnmwi!’ 35Mətə
nərmama səməme kamhesi pen nukurənien səvəi Kumwesən kamho noien
amasan me. Noien amasan me nəha kamhahatən pen mə nukurənien nəha
ro nɨpərhienien.”

Prən ərəha riti
36 *Nəpɨn riti Farisi riti rəres Iesu mə truvehe məni nari irau min. Ro pen

Iesu revən muvnimwə ia nimwə səvəi Farisi nəha, məkure mə trəni nari.
37 *Ia taon nəha pran riti sə ramo noien ərəha. Nəpɨn rɨreɡi mə Iesu raməni
nari fwenəkwai nimwə səvəi Farisi nəha, ruvehi sentamevən fwe ikɨn. Senta
nəha raməmak ia nəkwai potel riti kɨno ia kəruəterei nəɡhɨn nə alapasta.
38 Prən nəha revən mərer ia təkutai Iesu ipaka tɨ nɨsun mi, mamasək. Nɨse
nənimen rətəɡ pen ia nɨsui Iesu mi krouəpwtɨɡ. Nənə reiwaiu muvei pen
nɨmwai nukwənen, mɨrai raka i, makei m nɨsun mi, mahakwi nɨsun mi ia
senta.

39Nəpɨn Farisi nəha sə rəkwein Iesu mə trəni pəri nari irau min rətə prən
nəha, rerɨn ramrhi mə, “Kamo iəmə nəha in profet pərhien, ko rukurən mə
nəfe nəha pran ramrapi in. Kwa pran sə ramo noien ərəha.”

40Nənə Iesu rɨni pen tukwe inmə, “Saemon, iou iakuə takɨni nari riti tukw
ik i.”
Mɨreɡi Saemon rɨni mə, “Ni pehe ro iahatən.”
41Mɨreɡi Iesu rɨnimə, “Iəmə asori riti ruvei penmanem iərmama kərumə

tɨ nəpɨn riti krouərpwɨn penmin. Kaon səvəi riti silin kɨno ia silva irəha pam
faefhantret. Nənəkaon səvəi riti silin kɨno ia silva irəhapamfifti. 42 Iərmama
mi nəha rɨskai tɨ nirau tɨ nərpwɨn penien min. Ro pen iəmə asori rərai raka
kaon səvənraumɨni mə irau trouəpwəh nərpwɨnien. Tuko ro iamɨnha irə sin
nəha ia iərmamami nəha trokeikei pɨk iəmə asori nəha?”
* 7:29: Luk 3:12 * 7:30: Mat 21:32 * 7:34: Luk 15:2 * 7:36: Luk 11:37 * 7:37: Mat
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43Mɨreɡi Saemon rɨni mə, “Rosi sə nəha sə kaon səvənhi rasori nənə iəmə
asori rərai raka.”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe inmə, “Nəkiriien səim ratukwatukw.”
44 *Nənə in ruvsini, məti pen mətə prən nəha, mɨni pen tɨ Saemon i mə,

“Ikətə prən i? Nəpɨn iakɨməuvnimwə pehe ia nimwə səim, ipkaikuas mhə
ia nɨsuk mi ia nui, mətə prən i raikuas ia nɨsuk mi ia nɨse nənimen, mɨrai
raka ia nɨmwai nukwənen. 45 Ik ipkakei mhəmiou, mətə nəpɨn iakuvnimwə
pehe, prən i rɨnamakeimnɨsukmi,məpwəhnapwɨsien. 46*Ik ipkahakwimhə
nukwənek ia oel, mətə prən i rahakwi nɨsuk mi ia senta. 47 Ro iamɨnhi irə
iakani pehe tukw ik imə noien ərəhame rɨpɨk prən i rɨno iou iakɨnenouenou
raka. Ro pen in rokeikei pɨk iou. Mətə iərmama sə rɨpko pɨkmhə noien ərəha
trɨni mɨnuə iakenouenou noien ərəha me nəha səvənhi iərmama nəha ko in
rɨpkokeikei pɨkmhə iou tukwe.”

48 *Nənə Iesu rɨni pen tɨ prən i mə, “Iakɨnenouenou raka noien ərəha me
səim.”

49 Nənə nərmama me nəha səməme kamhani pəri nari irəha min,
kənamhəni pen tɨ nirəha me i mə, “Sin i iərmama i rukurən nenouenouien
noien ərəhame iamɨnhi?”

50 *Mətə Iesu rɨni pen tɨ prən i mə, “Nahatətəien səim ruvəuvehimɨru ik.
Evən. Nəmərinuien trarə tukw ik.”

8
Nɨpran səməme kamhasitu ia Iesu

1*Kurirə irənəpɨnouihi a rukurau, Iesu ramevən ia taonmemɨnerukwənu
me, mamɨni irapw nəɡkiariien amasan sə raməvisau nɨtətə sə Kumwesən
ramərɨmənu irə. Nərmama səvənhi twelef 2 *mɨne nɨpran me nepwɨn mwi
kamhəkurirə in. Fwe kupwən Iesu rɨnomasan nɨpran me nəha, məkoui
irapw nənɨmwɨn ərəhame ia nepwɨn, muvehi raka nemhəienme ia nepwɨn.
Nəɡhɨnraha me i: Meri sə kaməkwein mwi nəɡhɨn nə mə Maktala, pran
nəha Iesu rɨnəkoui irapw nəremhə sefen irə; 3 nənə Joana, pran səvəi Jusa,
iəmə asori riti sə ramowok ipaka tɨ Herot; nənə Susana, mɨne nɨpran me
həpɨkmwi səməmekamhəuvehi nəmrinarimnarime iamaneme səvənraha,
mamhəuvei penm Iesumɨne nərmamame səvənhi mə trasitu ia nirəha.

Iərmama sə ruini nuni nari me ia nəmhien səvənhi
4Nərmamahəpɨk ananhəier ia taonmepam ia kwopunnəha,mhəuvehe tɨ

Iesu. Nəpɨn hənousəsɨmwɨn raka irəha me, in rɨni nusipekɨnien riti tɨ nirəha
i mɨnuə, 5 “Iərmama riti revən mə truini nuni nari me ia nəmhien səvənhi.
Nəpɨn rauini pen nuni nari me, nuni nari me nepwɨn həsas pen ia suatuk,
nənə nərmama havən ia nirəha, menu me ia nɨmaɡouaɡou həuvehe mhani
pam. 6Nənə nuni narime nepwɨn həsas pen ia təkure kəpwier tɨprənə rouihi
ikɨn. Həuverəmətə tɨ nəri nəmə nui riwən haukei pam. 7Nənə nuni nari me
nepwɨn həsas pen ia tɨprənə nəkwus ərəha rauvirɨs ikɨn. Nənə nəkwus ərəha
me həuvirɨs mhəuvehemhousəman pam irəha. 8Nənə nuni nari me nepwɨn
həsas pen ia tɨprənə amasan, mhəutə, mhəukuə kwənkwan hantret.”
Nəpɨn Iesu rɨni pam nəɡkiariien me nəha, rəkwein əpwəmwɨs, mɨni mə,

“Iərmama sə nəkwəreɡɨn rarə tɨ nɨreɡiien nari traməkeikei mətərɨɡ amasan.”
Iesu rɨni irapw nɨpwrai nusipekɨnien nəha
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9Nəpɨn nərmamame səvəi Iesu həres pen inmə nəfe nɨpwrai nusipekɨnien
nəha, 10 in rɨni mə, “Kɨmiaha nərmama me səiou kɨnəsevər ia suatuk tuku-
miaha hiəukurən narimnari me i ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə
hənamərkwafə fwe kupwən. Mətə nərməpə me kamhəreɡi iakaməɡkiari ia
narimnari me nəha iakausipekɨn a irə. Iakamo iamɨnhi irəmə
‘irəha tuhətə, mətə tuhəpwəh nətəienmhəukurən.

Irəha tuhəreɡi, mətə tuhəpkreɡi mhəmhəukurən.’
11 *Nənə nɨpwrai nusipekɨnien i iakɨməni ro iamɨnhi irə. Nuni nari

in nə nəɡkiariien səvəi Kumwesən. 12 Səməme həsas pen ia suatuk
həmwhen ia nərmama səməme həreɡi nəɡkiariien səvəi Kumwesən. Nəpɨn
həuvəreɡi raka Setan ruvehe, muvehi raka nəɡkiariien nəha ia nətərɨɡien
səvənraha, kamo irəha həni nɨpərhienien irə nənə Kumwesən ruvehimɨru
irəha. 13 Nənə səməme həsas pen ia təkure kəpwier tɨprənə rouihi ikɨn
həmwhen ia nərmama səməme həreɡi nəɡkiariien səvəi Kumwesən, nənə
mhəuvehi, mhaɡien tukwe. Mətə nəɡkiariien nəha rɨpkeiwaiu amasan mhə
ia rerɨnraha rəmwhen ia nuai nei me. Irəha tuhəni nɨpərhienien irə nəpɨn
ouihi a. Nəpɨn narimnari me tuhəuvehe mho nəmisəien mɨnraha mə tro
mətə sas ia nahatətəien səvənraha, irəha həmwei. 14 Nənə səməme həsas
pen ia tɨprənə nəkwus ərəha rauvirɨs ikɨn həmwhen ia nərmama səməme
həreɡi nəɡkiariien nəha, mətə nəpɨn irəha kamhesi pen suatuk səvənraha
mamhəuvən, kamhətərɨɡ pɨk tɨ narimnari me səvəi tɨprənə i rəmwhen ia
manemɨne nəfe m nəfe mwi irəha hokeikei mə tuhəuvehi mhəreɡi ramasan
irə ia nɨmɨruien səvənraha. Nətərɨɡien me nəha həuvirɨs ia rerɨnraha,
həuvehe, mhousəman nəɡkiariien səvəi Kumwesən. Nənə nəɡkiariien nəha
rəpwəh nukuəien. 15Mətə səməme həsas pen ia tɨprənə amasan irəha nəha
həmwhen ia nərmama səməme həreɡi nəɡkiariien səvəi Kumwesən, nənə
mhəkwtəmhiri ia rerɨnraha sə ratukwatukw mamasan. Irəha həkwtəmhiri
əknekɨnmamhəuvən nənəmhəukuə.”

Iesu rəɡkiari ia laet sə kousəman
16 *“Iərmama riti riwən ko rɨhiai pen napw ia laet məuiui ia nari riti uə

rukurei pen kwopun afafa ikɨn. Mətə traməkeikei mukurei utə i ia nari
sə kakurei utə laet irə mə nərmama tuhətoni raməhiapw nəpɨn həuvnimwə
pehe. 17 *Rəmwhen a mwi narimnari me pam səməme hamərkwafə
tuhaməkeikei mhəier irapw. Narimnari me pam səməme haməmak afafa
tukaməkeikei kətoni kuvehi irapw ia nukuraanien. 18 *Ro iamɨnhi irə
kɨmiaha tihaməkeikei mhətərɨɡ amasan ia nəfe hiamreɡi tɨ nəri nə mə
iərmama sə kuvei pen nari riti min, ro wok irə, tukuvei pen sə rəkwakumin.
Mətə iərmama sə kuvei pen nari riti min, ro nəri auər a irə, tukuvehi raka
pam tukwe.”

Mama səvəi Iesumɨne piəvi Iesume
19 Ia nəpɨn nəha piəvi Iesu me mɨne mama səvənhi həuvehe mə tuhətə in,

mətə ko həpkəuvən mhə ipaka tukwe tɨ nəri nəmə nərmamame həpɨk. 20Ro
pennərmamamehəni pen tɨ Iesu imə, “Səimmamamɨnepiammekamhərer
fwe iruə. Irəha hokeikei mə tuhətə ik.”

21 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nərmama səməme kamhəreɡi
nəɡkiariien səvəi Kumwesən, nənə mamho nəfe rani irəha nə səiou mama
mɨne piakme.”
* 8:11: 1Pit 1:23 * 8:16: Mat 5:15, Luk 11:33 * 8:17: Mat 10:26, Luk 12:2 * 8:18: Mat
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Iesu rɨnise nɨmətaɡi asori
22Nəpɨn riti Iesu rəputə ia nɨtətə ouihi irəha nərmamame səvənhi, rɨni pen

tɨ nirəha i mə, “Pwəh səuvən mhəpi sɨmwɨn pen fwe ia nɨkare nui asori.” Ro
penhəvinivən,mənamhəuvən. 23Nəpɨnkamhaiu ianɨtətəouihimamhəuvən,
Iesu revən mapri. Nɨmətaɡi asori reiwaiu ia nəkwai nui asori nəha, nɨtətə
ouihi səvənraha rɨnakuər ia nui, na tuhəmwhenɨmw.

24Nərmama me səvəi Iesu həuvən, mhəsuəpwiri in, mhəni mə, “Iərɨmənu.
Iərɨmənu. Na tsəmwhenɨmw!”
Iesu rərer mɨnise nɨmətaɡi mɨne peiau peiau asori me, nənə heiwaiu

mhəiwən. Narimnarime həuvehemhəmərinu. 25 Iesu rɨni pen tɨ nirəha imə,
“Nahatətəien pəku səkɨmiaha?”
Mətə irəha həhekɨr. Nənimenraha rier. Kamhəni pen tɨ nirəha me i mə,

“Nəfe nəha iərmama? Raməɡkiari m nɨmətaɡi mɨne nui krauo nəkwan!”
Iesu rəkoui irapw iəremhə ia iəməKarasa riti

26 Irəha həier ia tənəKalili, mhaiu ia nɨtətə ouihi nəha,mhəpi sɨmwɨn ia nui
asori, mhəuvən ia tənə səvəi nəmə Karasa. 27 Nəpɨn Iesu ruvarei, iərmama
riti ia taon riti fwe ikɨn ruvehe tukwe. Iərmama nəha nəremhəme kamharə
irə. Nəpɨn rɨpɨk rɨpkarkahumhə tɨnari, mɨpkapri mhəmwi ia nəkwai nimwə
səvənhi, mətə ramarə ia kwopun kanɨmwi nərmama ikɨn. 28Nəpɨn iərmama
nəha rətə Iesu, rasək əpwəmwɨs,muvehemɨnɨmwinukurhunmi ia nənimen,
məɡkiari asori mɨni mə, “Iesu, Kumwesən sə rasori anan tɨni nə ik. Ikuvehe
mə tikəfo iou irə? Iakase ik tikəpwəh noien nəmisəien miou.” 29Nənɨmwɨn
ərəha nəha raməɡkiari iamɨnhi irə, tɨ nəri nəmə Iesu ruvəni pen raka tukwe
in mɨnuə trier ia iərmama nəha. (Nəpɨn me rɨpɨk nənɨmwɨn ərəha nəha
rɨnəkwtəmhiri iərmama nəha. Nərmama hənərihi rəɡɨnmi mɨne nɨsunmi ia
jenme,mhərer tukuahaɡ in, mətə in rəvi əmwesi jenme, iəremhə rəkoui pen
in revən ia kwopun akwesakwes ikɨn.)

30Nənə Iesu rəres in mə, “Nəɡhɨm sin?”
Mɨreɡi rɨni mə, “Iou nəɡhɨk Nəkuər.” In rɨni iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə

nəremhəmehəpɨkhəməuvnimwə ia reri iərmamanəha. 31Nənənəremhəme
nəha hase Iesumə trəpwəh nərhi penien irəha həuvən ia nɨpəɡ sə rameiwaiu
nukunen riwən.

32 Mətə toue pɨkə me həpɨk kamhərku ia kwopun nəha. Nəremhə me
hase Iesu mə trəseni irəha həuvnimwə ia rerɨnraha. Ro pen Iesu rəseni
irəha. 33Nənə nəremhəme həier ia iərmama nəha, mhəuvnimwə ia reri pɨkə
me. Pɨkə me haiu, mheiwaiu ia nəpatu, mhəsas pen ia təmwei nui asori,
mhəmwhenɨmw.

34Nəpɨnnərmamasəməmekamhətui tɨpɨkəmehətoni, hap,mhəni irapw ia
taon səvənraha mɨne rukwənu me. 35Nənə nərmamame həier mhəuvən mə
tuhəspau i mə rəfo. Nəpɨn həuvehe tɨ Iesu həti pen mhətoni iərmama nəha
nəremhəme həməier irə, rarkahu, maməkure irapw ia nɨsui Iesu, nətərɨɡien
səvənhi rɨnəmakamasan. Irəhahətoni həhekɨr. 36Nənə səməmehənətoni nəri
nəha, həni irapw tɨnərmamame imə iərmamanəha rɨnəfomuveheməsanɨn.
37Nənə nəkur Karasa səməme kamharə ipaka tɨ kwopun nəha həres Iesu mə
trəpwəh irəha mamevən tɨ nəri nə mə həhekɨr pɨk anan. Ro iamɨnhi irə in
rəputə ia nɨtətə ouihi mə trɨrərɨɡ.

38 Iərmama sə nəremhə me həməier irə rase in mə trəseni in pwəh revən
irau min. Mətə Iesu rərhi pen i ramevən, mɨni mə, 39 “Tikrərɨɡ mevən fwe
imwam, mɨni irapw narimnari me i Kumwesən rɨno mik.” Nənə iərmama
nəha revən ia kwopunmepamfwe ia taon səvənhi,mamɨni irapwnarimnari
me nəha Iesu rɨnomin.
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Pran sə rɨrapi tɨnari səvəi Iesumɨne prən ouihi səvəi Jaeras
40 Nəpɨn Iesu rɨrərɨɡ pehe mwi ia nɨkare nui asori, nərmama me həuvən

tukwe. Rerɨnraha raɡien tɨ nəri nə mə kamheitenhi in. 41 Iərmama riti
fwe ikɨn nəɡhɨn nə Jaeras. In iəmə asori riti səvəi nimwəfwaki səvəi nəkur
Isrel. Ruvehe mɨnɨmwi nukurhun mi ia nəmri Iesu, mamase in mə truvehe
ia nimwə səvənhi, 42 tɨ nəri nə mə prən ouihi səvənhi ramemhə na tremhə.
Prənouihi nəha səvənhi in əpa kuatia. Nuk səvənhi ipaka reste twelef.
Nəpɨn Iesu ravən mamevən, nərmama həpɨk həukuraukurau irə. 43 Pran

riti nəha ikɨn ruvehe ramemhə ia nemhəien səvəi nɨpran. Nemhəien nəha
rɨnarə rerɨn irəmuvehi nuk twelef. In rɨnouraha pammane səvənhi ia tokta
me, mətə iərmama riti riwən ko ro in rəsanɨn. 44 Prən nəha rukurirə Iesu,
muvehe, mɨrapi nusvenhi tɨnari səvənhi. Təkwtəkwuni a mwi nɨmwapw
rama, nemhəien səvənhi ro sampam.

45Nənə Iesu rɨni mə, “Sin nəha rɨrapi iou?”
Mɨreɡi nərmama pam həni mə rɨpko mhə irəha. Nənə Pita rɨni mə,

“Iərɨmənu. Nərmama həpɨk kamhərer kurkurau ik, mamhəsɨɡiəsɨɡi ik.”
46Mətə Iesu rɨnimə, “Rekəm. Iakukurənmə iərmama riti rɨrapi iou. Iakreɡi

nəɡsek rier ia nirak, mevənmo nari riti.”
47 Nənə nəpɨn prən nəha rətoni mə ko in rɨpkərkwafə mhə, ruvehe

mamətəmnɨmwɨn,mɨnɨmwinukurhunmi ia nəmri Iesu,mɨni irapw ianəmri
nərmama me pammə in rɨrapi Iesu tɨ nəfe mɨne rɨnəfo məsanɨn akwauakw.
48 *Nənə Iesu rɨni pen tɨ prən i mə, “Nərɨk, nahatətəien səim rɨno raka ik
ikuveheməsanɨn. Evən. Nəmərinuien trarə tukw ik.”

49 Nəpɨn Iesu raməɡkiari ihi, iərmama riti ruku pen ia nimwə səvəi iəmə
asori nəha Jaeras, muvehe mɨni mə, “Səim prən ouihi ruvamhə raka. Ra-
masanmə ikɨni pen tɨ iahatən i mə in trəpwəh pehe.”

50Mətənəpɨn Iesu rɨreɡi nəɡkiariiennəha, rɨni pen tɨ Jaeras imə, “Tikəpwəh
nehekɨrien, mɨni a nɨpərhienien ia nirak, nənə prən ouihi səim trəsanɨn.”

51Nəpɨn Iesu rapirapw ia nimwə səvəi Jaeras, rɨpkəseni mhə nərmamame
pammə tuhəuvnimwə irəha min, mətə rəseni əpa Pita mɨne Jon mɨne Jemes
mɨne tatamɨnemamasəvəi prənouihinəha. 52*Nərmamamepamkamhasək
mamhəkwein əpwəmwɨs tɨ prən ouihi nəha, mətə Iesu rɨnimə, “Rəfo kɨmiaha
hiamasək? Prənouihi nəha rɨpkemhəmhə, mətə ramapri a.”

53 Irəha həreɡi harɨs ia Iesu. Irəha həukurən mə prən ouihi nəha ruvamhə
raka. 54 *Mətə Iesu ruvehi rəɡi prən ouihi nəha, mɨni mə, “Prənouihi, ərer.”
55Nənə nɨmɨruien səvənhi ruvehe. Təkwtəkwuni a mwi rɨskəmter. Nənə Iesu
rɨni mə tukuvei pen nəveɡɨnien min pwəh rəni. 56 *Tata mɨne mama səvəi
prənouihinəhanənimenraurier,mətə Iesu rɨnisepen tɨnirau imə trouəpwəh
nɨniien tɨ iərmama riti nəfe in rɨno.

9
Iesu rərhi pen nərmama səvənhi twelef mə tuhəuvənmhəvisau

1 Iesu rəkwein nərmama səvənhi twelef həuvehemhousəsɨmwɨn irəhame.
Nənə in ruvei pen nɨskaiien mɨnraha. Ia nɨskaiien nəha irəha həukurən
nɨfi rakaien nemhəien me ia nərmama. Nənə in ruvei pen mwi nasoriien
mɨnraha. Ia nasoriien nəha irəha həukurən nəkoui irapwien nəremhə me
pam. 2 Nəpɨn Iesu ruvei pen pam, rərhi pen irəha mə tuhəuvən mhəvisau
irapw nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə, nənə mho nərmama səməme
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kamhemhəhəuvehemhəsanɨn. 3 In rɨnipen tɨnirəha imə, “Kɨmiaha tihəpwəh
nuvehiien narimnari me səvəi suatuk səkɨmiaha rəmwhen ia kaskɨn, uə
tənərɨpw, uə nəveɡɨnien, uə mane. Kɨmiaha tiharkahu ia karkahu kuatia a.
4 *Nəpɨn tihəuvən ia kwopun riti, nənə mhəuvnimwə ia nimwə riti, nimwə
nə in nə tiharə irə meste hiəier ia kwopun nəha. 5 *Trɨni mɨnuə hiəuvən ia
taon riti, mətə nərmama me ikɨn həpkəsevər mhə ia rerɨnraha tukumiaha,
nəpɨn hiəier ia taon səvənraha, tihounouini raka nɨməkwrur ia nɨsumiaha
tɨ nahatən penien mə irəha həno noien ərəha.” 6Nənə nərmama me twelef
səvəi Iesu həier, mhəuvən ia rukwənu me, mamhəvisau irapw nəɡkiariien
amasan,mamhonərmama səməmekamhemhə ia kwopunmepamhəuvehe
mhəsanɨn.

Herot raməɡkiari ia Iesu
7 *Herot, iəmə Rom sə ramərɨmənu ia tənə Kalili, rɨreɡi narimnari me nəha

Iesu ramo. Ia nəpɨnnəhanətərɨɡien səvənhi rəvsausɨni tɨnəri nəmənərmama
menepwɨnkamhənimə Jon Paptaes rɨnətuimwi ia nemhəien səvənhi. 8Nənə
nərmama me nepwɨn kamhəni mə Profet Elaeja ruvəier pehe mwi. Nənə
nərmama me nepwɨn mwi kamhəni mə profet kupwən riti rɨnətui mwi ia
nemhəien səvənhi. 9*NənəHerot rɨnimə, “Jon iakɨnərai rakakənkapwə. Mətə
sin mwi iərmama i iakamreɡi nəvisauien irə?” Ro iamɨnhi raməmwur mə
trətə Iesu.

Iesu rəkwməni nərmama me həpɨk kəvsini nərman me əpa irəha pam faef-
taosen

10 Nəpɨn aposol me hərərɨɡ mhəuvehe mwi tɨ Iesu, həni pen tukwe in
narimnari me pam səməme həno. Nənə in riri raka əpa irəha, mharaka ia
nərmama mhəuvən ia taon riti nəɡhɨn nə Petsaeta. 11 Nəpɨn nərmama me
həreɡi mə Iesu ramevən fwe ikɨn, kamhəkurirə pen in. Nəpɨn Iesu rətoni
irəha, rerɨn raɡien. In rəkwein irəha həuvehe, nənə rəɡkiari mɨnraha ia
nɨtətə səKumwesən ramərɨmənu irə, mo səməmenemhəien ramarə ia nirəha
həuvehemhəsanɨn.

12 Rɨnaməruarəv meri na trivə. Nərmama səvənhi twelef həuvehe, mhəni
pen tukwe in mə, “Ramasan mə tikərhi pen nərmama me i həuvən ia
rukwənu me mɨne nəmhien me kwərha ipaka pwəh hətui kwopun me səvəi
napriienmɨnenəveɡɨnien tɨnəri nəmə kwopun i narimnarimehəiwən ikɨn.”

13Mətə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha nə tihəuvei pen nəveɡɨnien
mɨnraha.”
Mɨreɡi həni mə, “Kɨmaha iahəuvehi a bred krirummɨne nəmu kəru. Rəfo?

Ikokeikei mə kɨmaha tahəuvən mhəuvehi nəmri nəveɡɨnien sənəi nərmama
me pam i?” 14 (Irəha həni iamɨnhi tɨ nəri nəmə nəpɨn həvsini a nərmanme ia
nirəhamətə ipaka faef-taosen.)
Nənə Iesu rɨni pen tɨ səvənhi nərmama me i mə, “Kɨmiaha tihəuvən mho

irəha həuai irəha me mhəkure əpəməpə me fifti ia təmwen kuatia.” 15Nənə
irəha həuvən mho nərmama me həkure rəmwhen Iesu rɨməni. 16Nənə Iesu
ruvehi bred me nəha krirum mɨne nəmu i kəru, məkwətə ia nɨmaɡouaɡou,
məfwaki mɨni vivi Kumwesən tukwe, məkwsen, mauvei pen m səvənhi
nərmama me mə irəha tuhəpeki pen m nərmama me. 17Nərmama me pam
hani nari tɨpwɨnraha rəsisi. Nənənərmamame səvəi Iesuhəvai pennɨpərpəri
nəveɡɨnienmenəhasəhənanimhəpwəhrukuər ia tənərɨpwirəhapamtwelef.
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Pita rɨni irapwmə Iesu in Kristo
18Nəpɨn riti Iesu in əpa raməfwaki irəha səvənhi me nərmama. Nənə rɨni

pen tɨ nirəha i mə, “Nərmama kamhəni ioumə iou sin?”
19 *Mɨreɡi həni mə, “Nərmama nepwɨn kamhəni ik mə Jon Paptaes. Mətə

nepwɨn kamhəni ik mə Profet Elaeja. Nepwɨn mwi kamhəni ik mə profet
kupwən riti sə rɨnətui mwi ia nemhəien səvənhi.”

20 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Mətə kɨmiaha hiaməni mə iou sin?”
Mɨreɡi Pita rɨni mə, “Ik Kristo sə Kumwesən rɨməni mə trərhi pehe ik

ikuvehe.”
21Nənə Iesu rɨnise pen əknekɨn tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha tihəpwəh nɨniien

nəɡkiariien i tɨ iərmama riti.” 22*Nənə in rɨrɨpɨnnəɡkiariien səvənhimɨnimə,
“Iou Iəməti Iərmamatakaməkeikeimɨreɡi nəmisəienmerɨpɨk. Nəməasorime
mɨne pris asori me mɨne nahatən me səvəi Loa tuhəuvei pehe təkutanraha
miou. Tukousi əpune iou, nənə nəpɨn sə ro kahar irə iakətui mwi.”

Iərmama sə trukurirə Iesu traməkeikei məvrani nei kamarkuaui
23 *Nənə Iesu rɨni pen tɨ nərmama me pam mə, “Iərmama sə rokeikei

mə truvehe mo iərmama riti səiou traməkeikei məpwəh nətərɨɡien səvənhi,
muvehi utə nei kamarkuaui səvənhi ia nəpɨn me, məvrani mukurirə iou.
24 *Iərmama sə rokeikei mə trəkwtəmhiri nɨmɨruien səvənhi trarfai irə. Mətə
iərmama sə traraka ia nɨmɨruien səvənhi tukw iou truvehi nɨmɨruien rerɨn.
25Trɨnimɨnuə iərmama riti rɨpeki pam narimnari me ia tɨprənə i mo səvənhi
i, nənə kurirə ikɨn remhə, mətə rɨpkuvehi mhə nɨmɨruien rerɨn, noien nəha
trəfasitu irə? 26 *Iərmama sə traurɨs ia nəmri nərmama tɨ nɨniien mə in
iərmama riti səiou, maurɨs mwi tɨ nəvisauien nəɡkiariienme səioumɨnraha,
Iou mwi Iəməti Iərmama, ia nəpɨn nəha takuvehe ia nɨskaiien səiou mɨne
ia nɨskaiien səvəi tata səiou mɨne naɡelo ikinan me, takaurɨs tɨ nɨniien mə
iərmama nəha in iərmama riti səiou. 27Mətə iakani nɨpərhienien tukumiaha
i nərmama nepwɨn kamhərer ia kwopun i tuhəpkemhəmhəmeste tuhətoni
nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə rier pehe.”

Nɨpwrai Iesu ruvehemopə
28 Nəpɨn Iesu rɨni pam nəɡkiariien me nəha, ipaka nəpɨn eit ruvehe

mukurau, nənə in riri Pita mɨne Jemes mɨne Jon mutə parei ia təkuər riti
mə trəfwaki. 29 Nəpɨn raməfwaki, nənimen ruvehe mopə. Tɨnari səvənhi
ruveheməpsanmamser. 30Təkwtəkwuni a iərmama kəru krauəɡkiari irəhar
min. Irau nə Moses mɨne Profet Elaeja. 31 *Krouier pehe ia nukuraanien
asori, rauni narimnari me ia nɨkaren səvəi nemhəien səvənhi sə trɨpko mhə
tui in revən mo sampam irə fwe ia Jerusalem. 32 *Ia nəpɨn nəha Pita mɨne
James mɨne Jon haremhə napriien. Mətə nəpɨn harətui, harətoni nɨpwrai
Iesu ramser iərmama kəru nəha krouərer irəhar min. 33 Nənə nəpɨn irau
krɨnouəpwəh Iesu rauevən, Pita rɨni pen tukwe in mə, “Iərɨmənu. Ramasan
mə kɨmrahar iaharuvehe i. Pwəh kɨmrahar iaharo tənimwə kahar, riti səim,
riti səvəi Moses, riti səvəi Profet Elaeja.” (Mətə Pita raməɡkiari əpnapen,
mɨpkukurən amasanmhə nəfe rani.)

34 Nəpɨn in raməɡkiari ihi, nəpuə riti rɨnauvehe mɨnamousəman irəhar.
Irəhar harətoni mə nəpuə nəha truveɡi irəhar. Harətoni harhekɨr. 35 *Nənə
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reri Kumwesən ruku pen ia nəpuə nəha, mɨni mə, “In nəha nərɨk sə iakuvərfi
raka in. Kɨmiaha tihətərɨɡ in.” 36 Nəpɨn Kumwesən rəɡkiari pam, harəti
pen mharətoni Iesu əpa ramərer. Kurirə ia nəpɨn nəha irəhar harəpnapen,
mharəpwəh nɨniien tɨ iərmama riti nəfe harənətoni.

Iesu rəkoui irapw nənɨmwɨn ərəha ia iəkunouihi riti
37Kɨni rakwakwi irə, nəpɨn irəha həneiwaiu raka ia təkuər nəha, nərmama

həpɨk həuvehe tɨ Iesu. 38 Nənə iərmama riti sə ramərer ia reri nərmama
me nəha rəkwein əpwəmwɨs, mɨni mə, “Iahatən. Iakase ik. Tiko mu-
vehe mətə ro nərɨk. In kwənkwan kuatia. 39 Ia nəpɨn me nənɨmwɨn
ərəha riti raməkwtəmhiri in, mamo in ramərkərinari mamasək əpwəmwɨs,
mamərkərekər, nɨsəkwan ramaiu. Nənɨmwɨn ərəha nəha ro pɨk nəmisəien
min, ko rɨpkaraka akwauakw mhə irə. 40 Iakɨnəres raka səim nərmama me
mə irəha tuhəkoui irapw i, mətə ko həpkomhə.”

41Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Kɨmiaha nəkur ipwet mɨne nahatətəien səkɨmiaha
riwən. Noien səkɨmiaha rikou. Tsarə kɨtahamioumeste nəfe nəpɨn? Tɨneisən
mɨne iakapwɨs kɨmiaha? Tikomiri nərɨmmuvehe i.”

42Nəpɨn iəkunouihi nəha ramavən ihimauvehe, iəremhə ruvehi inmouini
irapw ia tɨprənə, mamo in ramərkərekər. Mətə Iesu rɨnise pen tɨ nənɨmwɨn
ərəha,mo iəməouihi nəha ruveheməsanɨn. Nəpɨn rɨnəsanɨn raka Iesu ruvehi
inmuvei penmsəvənhi tata. 43Nənənərmamapamsəməmehətoninəri asori
nəha Iesu rɨno ia nɨskaiien səvəi Kumwesən nənimenraha rier.
Mətə nəpɨn irəha pam kamhərkəri ihi nari ia narimnari me nəha in ramo,

Iesu rɨni pen tɨ səvənhi nərmama me i mə, 44 *“Pwəh nəɡkiariien me i
həuvnimwəamasan ianəkwəreɡɨmiaha. Trɨpkomhə tui kuveipen iou, Iəməti
Iərmama, ia rəɡi nərmama.” 45 *Mətə irəha həreɡi nəɡkiariien i həreirei
nɨpwran. Kumwesən rərkwafə i mə ko irəha həpkətoni mhə. Nənə həhekɨr
tɨ nəresien Iesumə nəfe nɨpwrai nəɡkiariien i.

Nərmama səvəi Iesu tuhaməkeikei mhəuvehi irapw irəha
46 *Ia nəpɨn nəha nərmama me səvəi Iesu hənaməvisəmɨnraha me mə sin

ia nirəha in rasori. 47 Mətə Iesu rukurən nətərɨɡien səvənraha. Ro pen in
ruvehi iəkunouihi riti, mərpwi ia nɨkaren, 48 *nənə mɨni pen tɨ nirəha i mə,
“Iərmamasə trəsevər ia rerɨn tɨ iəkunouihi i ianəɡhɨk, raməsevərmwi ia rerɨn
tukw iou. Iərmama sə raməsevər ia rerɨn tukwe iou rəmwhenmə raməsevər
mwi ia rerɨn tɨ Kumwesən sə rɨnərhi pehe iou iakuvehe. Iakani iamɨnhi irə tɨ
nəri nəmə iərmama sə truvehi irapw in ia kɨmiaha in nə iərmama sə rasori ia
kɨmiaha.”

49 Mɨreɡi Jon rɨni mə, “Iahatən, kɨmaha iahətoni iərmama riti raməkoui
irapwnəremhəmeianəɡhɨm. Iahaməmwurmə tahənise in tɨnərinəmə rɨpko
mhə in kɨmaha riti.”

50 *Mətə Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Kɨmiaha tihəpwəh nɨniseien in.
Iərmama sə rɨpkɨni ərəhamhə kɨmiaha in kɨmiaha riti.”

Nəkur Sameria həpwəh nokeikeiien Iesumə truvehe imwənraha
51 *Rɨnauvehe ipaka tɨ nəpɨn nəha Kumwesən truvehi Iesu mutə mevən

ia neiai. Iesu nətərɨɡien səvənhi ruvehe mɨskai mə traməkeikei mevən
fwe Jerusalem. 52 Nənə in rərhi pen nərmama nepwɨn mə tuhəkupwən
irə. Irəha həuvən mhəier pen ia rukwənu riti səvəi nəkur Sameria mə
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tuhəpnəpenə ia narimnari me kurirə Iesu ruvehe. 53 *Mətə nərmama ia
kwopun nəha həpkəseni mhə Iesu mə truvehe imwənraha tɨ nəri nə mə
irəha həuvəukurən raka nətərɨɡien səvənhi rɨskaimə traməkeikeimevən fwe
Jerusalem. 54 *Nəpɨn iərmama mi kəru səvənhi mi Jemes mɨne Jon krouətə
noien nəha, krouni mə, “Iərɨmənu. Ikokeikei mə kɨmrau trouəkwein napw
pwəh ruku pen fwe ia neiai meiwaiu pehe mahi əmwesi irəha?”a 55 Mətə
Iesu ruvsini in mɨnise pen əknekɨn tɨ nirau i. 56 Nənə irəha həuvən mwi ia
rukwənu əpə riti.

Nərmama nepwɨn hokeikei mə tuhəkurirə Iesu
57 Nəpɨn riti Iesu mɨne nərmama me səvənhi kamhesi pen suatuk

mamhəuvən. Nənə iərmama riti rɨni pen tukwe in mə, “Takukurirə ik
kwopun pəku tikevən ikɨn.”

58Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe inmə, “Kuri əprmɨnme səvənraha nɨpəɡ rarə.
Menu me ia nɨmaɡouaɡou təpwaɡenraha rarə. Mətə iou, Iəməti Iərmama,
kwopun səiou riwənmə takapri ikɨn.”

59Nənə Iesu rɨni pen tɨ iərmama riti mwimə, “Kurirə iou.”
Mətə iərmama nəha rɨni mə, “Iərɨmənu. Takukurirə ik, mətə pwəh

iakukupwənmevənmɨnɨmwi raka səiou tata.”
60 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Nərmama səməme həpkukurirə

mhə iou rəmwhen mə həuvamhə raka. Pwəh irəha hənɨmwi nərmama me
səvənraha səməme həuvamhə. Mətə ik tiko muvehe, mevən məvisau irapw
nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.”

61 *Nənə iərmama riti mwi rɨni mə, “Iərɨmənu. Takukurirə ik, mətə pwəh
iakevənməsəkɨr rakam nəkur imwakme.”

62Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe inmə, “Trɨnimɨnuə iərmama rauvehi kəkur i
kau ravi, mɨnamostat mɨnamərar, maməti kurirə, rɨpkomhə in iəmə amasan
riti sə truvehi wok ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.”

10
Iesu rərhi pen nərmamame sefenti-tumə tuhəuvənmhəvisau

1 *Kurirə irə Iərɨmənu səkɨtaha rərpwi rəɡɨn ia nərmama me nepwɨn mwi
irəha pam sefenti-tu, mərhi pen irəha mə tuhəkupwən irə, mhəuvən kəru
kəru ia taonmemɨne rukwənume pam sə inmwi trukurirə pen irəhamevən
ikɨn. 2 *In rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nəveɡɨnien sə ruvəmruə raka fwe ia
nəmhien rasori pɨk, mətə nərmama səməme kamhəpeki pehe houihi a. Ro
iamɨnhi irə kɨmiaha tihaməkeikei mhəfwaki m Kumwesən sə ramərɨmənu
ia nəmhien, mhəres in mə trərhi pen nərmama nepwɨn mwi həuvən fwe
ia nəmhien səvənhi mhəpeki nəveɡɨnien sə ruvəmruə, mhəpeki mhəuvehe.
3 *Kɨmiaha tihəuvən, mətə tihaməkeikei mhəukurən nəri i. Iakamərhi pen
kɨmiahamə tihəuvənmhəmwhen ia kwəti sipsipme sə kamhərer ia kurkwai
kuri əprmɨn me. 4 *Tihəpwəh nuvehiien tənərɨpw sə kavai pen mane irə, uə
tənərɨpw sə kavai pen nəveɡɨnien irə, uə put səkɨmiaha. Tihəpwəh napwɨsien
ia suatuk, mhəɡkiari kɨmiaha iərmama riti.

5 Nəfe nimwə tihəuvnimwə irə, tihəkupwən mhəni mə, ‘Nəmərinuien
ramarə ia nimwə i.’ 6 Trɨni mɨnuə iərmama səvəi nimwə nəha rokeikei
nəmərinuien nəha, nəmərinuien səkɨmiaha trəuiui in. Mətə mə rekəm,
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trɨrərɨɡ mwi tukumiaha. 7 *Kɨmiaha tihamarə rerɨn ia nimwə kuatia a,
mhəpwəh nevən əpnapenien ia nimwəme. Nəfe nari irəha tuhəuvei pehe m
kɨmaha, tihəuvehi mhani mhənɨmwi. Tiho iamɨnha irə tɨ nəri nəmə kɨmiaha
hiəmwhen ia nərmama kamhowok. Ratukwatukw mə irəha tuhərəku pehe
narimnari me nəham kɨmiaha.

8 *Trɨni mɨnuə kɨmiaha hiəuvən ia taon riti, nənə nərmama me ikɨn
həuvehi puvnimwə kɨmiaha ia nimwəme səvənraha, tihani nəfe nəveɡɨnien
sə tuhəuvei pehe m kɨmiaha. 9 Nərmama səməme nemhəien rarə ia
nirəha, tiho irəha həuvehe mhəsanɨn. Tihəni pen tɨ nirəha i mə, ‘Nɨtətə sə
Kumwesən ramərɨmənu irə ruvəuvehe ipaka tukumiaha.’ 10Mətə trɨnimɨnuə
kɨmiaha hiəuvən ia taon riti, nənə nərmama me ikɨn həpwəh nəsevərien
ia rerɨnraha tukumiaha, tihəuvən, mhərer ia kurkwai suatuk me, mhəni
irapw iamɨnhi irə mə, 11 *‘Nɨməkwrur ia taon i səkɨmiaha i raməmak ia
nɨsumaha, kɨmaha tahahakwi raka tɨ nəri nəmə kɨmiaha hiəno noien ərəha.
Kɨmiaha tihaməkeikei mhəukurən nəri i. Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu
irə ruvəuvehe ipaka tukumiaha, mətə kɨmiaha hiənəpwəh.’ 12 *Iou iakani
pehe tukumiaha i ia nəpɨn nəha Kumwesən trərpwɨn noien ərəha me irə
nərpwɨnien səvəi nərmama ia taon nəha trɨskai məpi raka nərpwɨnien səvəi
nəkur Sotom.”

Iesu raməɡkiari skai m nərmama nepwɨn
13 *“Trərəha anan tukumiaha nəkur Korasin! Trərəha anan tukumiaha

nəkur Petsaeta! Iakɨno raka nɨmtətien asori me ia taon mi səkɨmiaha, mətə
kɨmiaha hiəpkəpwəh mhə noien ərəha me səkɨmiaha. Rɨpɨni mɨnuə iakɨno
nɨmtətien me nəha ia taon mi nəha Taea mɨne Saeton, tui raka ko nərmama
me ikɨn hənarkahu raka tɨnari ivɨs, mhəkure ia nɨmwrakw, mhəpwəh noien
ərəha me səvənraha. 14Mətə ia nəpɨn nəha Kumwesən trərpwɨn noien ərəha
me irə nərpwɨnien səkɨmiaha trɨskai məpi raka nərpwɨnien səvəi nəkur Taea
mɨne Saeton. 15 Nənə kɨmiaha nəkur Kapaneam. Tukəfo ia kɨmiaha? Ko
kuvehi utə kɨmiaha hiəuvən ia neiai? Rekəm! Tukuvehi irapw kɨmiaha
hiəuvən inhərɨpw Imwei Nəkur Həuvamhə.”

16 *Nənə Iesu rɨni pen tɨ nərmama me səvənhi mə, “Iərmama sə ramətərɨɡ
ia nəɡkiariien səkɨmiaha rəmwhen mə ramətərɨɡ mwi ia nəɡkiariien səiou.
Iərmama sə rauvei pen təkutan m kɨmiaha rəmwhen mə rauvei pehe mwi
təkutan miou. Nənə iərmama sə rauvei pehe təkutan miou rəmwhen mə
rauvei penmwi təkutanm Kumwesən sə rɨnərhi pehe iou iakuvehe.”

Nərmamame nəha irəha pam sefenti-tu hərərɨɡmhəuvehemwi tɨ Iesu
17 Nərmama me nəha irəha pam sefenti-tu hərərɨɡ mwi mhəuvehe tɨ

Iesu, mamhaɡien, mamhəni mə, “Iərɨmənu. Nəremhə me irəha mwi ho
nəkwamaha nəpɨn iahəɡkiari mɨnraha ia nəɡhɨm.”

18 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iakɨnətoni kərarki irapw Setan rier
ia neiai meiwaiu pehe rəmwhen ia nouapɨrien. 19 *Həreɡi ro. Iakuvəuvei
pehe raka nasoriien m kɨmiaha. Kɨmiaha hiəukurən neivəien ia snek me
mɨne mimi me sə kamhəpi mamho nəmisəien m nərmama. Iakɨməuvehi
utə kɨmiaha hiasori ia nɨskaiien me pam səvəi Setan. Nari riti riwən tro
nəmisəien m kɨmiaha. 20 *Nəri nəha ro nɨpərhienien. Mətə rərəha kɨmiaha
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hiamaɡien tɨ nəri nə mə nəremhə me kamho nəkwamiaha. Kɨmiaha ti-
haməkeikei mhaɡien tɨ nəri nə mə Kumwesən ruvərai pen raka nəɡhɨmiaha
fwe ia neiai.”

Iesu rerɨn raɡien
21 Ia nəpɨn a mwi nəha Iesu rerɨn ruvehe mukuər ia naɡienien səvəi

Nənɨmwɨn Ikinan, nənə in rɨni mə, “Tata səiou Iərɨmənu ia neiai mɨne
tɨprənə iakani tanak tukw ik tɨ nəri nə mə ikɨnərkwafə narimnari me i.
Nərmama səməme həukurən nari mɨne səməme kɨnahatən amasan irəha
həpkətoni mhə. Mətə iko pui penmnərmama səməme həmwhen ia nɨpwnəti
nəkwərhakwərha me hətoni. Ouəh, Tata. Nəri nəha ikɨno ramesi pen a
nətərɨɡien amasan səim.

22*Tata səiou rɨnəmri pehe raka narimnarimepam ia tɨpaɡe rəɡɨk, iou tɨni.
Nənə iərmama riti riwən rukurən iou,mətə Tata səiou əpa. Nənə iərmama riti
riwən rukurən səiou Tata. Iou əpa mɨne nərmama me nəha səməme rerɨk
raɡienmə tako pui pen inmɨnraha.”

23 *Iesu ruvsini in, məɡkiari pen əpa m səvənhi nərmama me, mɨni
mə, “Rerɨmiaha traɡien tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiamətə narimnari me i ia
nəmrɨmiaha. 24 *Iakani pehe tukumiaha i mə fwe kupwən profet me həpɨk
mɨne kiɡme həpɨk hokeikei mə tuhətə narimnari me i hiamətə, mətə həpkətə
mhə. Hokeikei mə tuhəreɡi nəɡkiariienme i hiamreɡi, mətə həpkreɡi mhə.”

Iesu rusipekɨn ia iəmə Sameria rasitu ia iəmə Isrel
25 *Ia nəpɨn nəha, iahatən riti səvəi Loa rokeikei mə trɨreɡi atukwatukw ro

Iesu mə trəfni irə. Ro pen rɨskəmter, mɨni mə, “Iahatən. Takəfo irə muvehi
nɨmɨruien rerɨn?”

26Mɨreɡi Iesu rɨnimə, “Nəkukuə Ikinan rani nəfe? Nəpɨn ikəvsini Loa nəha
mɨreɡi rɨməfni irə?”

27 *Mɨreɡi iahatən səvəi Loa rɨni mə, “Tikaməkeikei mokeikei Iərɨmənu
Kumwesən səim ia rerɨm me pam, mokeikei in ia nɨmɨruien me pam səim,
mokeikei in ianɨskaiienmepamsəim,mokeikei in ianətərɨɡienmepamsəim,
nənə tikaməkeikei mokeikei piam rəmwhen ikokeikei atukw a ik.”

28*Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe inmə, “Nəɡkiariien səim ratukwatukw. Trɨni
mɨnuə iko narimnari me i Nəkukuə Ikinan rani, tikuvehi nɨmɨruien irə.”

29Mətə iahatən səvəi Loa rokeikei mə treikuə irə mə in iəmə atukwatukw.
Ro pen rɨni pen tɨ Iesu i mə, “Sin nə piak?”

30 Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Iərmama riti rier ia Jerusalem mameiwaiu
mamevən ia Jeriko. Nərmama nepwɨn sə kamhakres həkwtəmhiri, mhəpeki
raka mane mɨne tɨnari səvənhi, mhousi in, mhap raka irə, mhəpwəh
raməmak ipaka remhə. 31 Ia nəpɨn nəha pris riti ramesi pen suatuk nəha,
mətoni iəmə nəha, rukurau irə ia nɨkare suatuk mamevən. 32 Kurirə irə
kwənəkwus riti səvəi Livae sə ramasitu ia pris me ro mwi iamɨnhi, muvehe
ia kwopun nəha, mətoni iəmə nəha, mukurau mwi irə ia nɨkare suatuk
mamevən. 33Mətə iəmə Sameria riti inmwi ramesi pen suatuk nəha, ruvehe
ia kwopun nəha iəmə nəha raməmak ikɨn. Nəpɨn rətoni iəmə nəha, rerɨn
rərkwəpɨr tukwe. 34 In revən ipaka tukwe maikuas ia nɨmwapwme səvənhi
ia oel mɨne waen, nənə muveɡi tərini nɨmwapw me, mərəhi utə iəmə nəha
mukurei pen in ia təkure toɡki səvənhi, nənə muvehi mevən ia nimwə sə
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kamərəku pen kamapri ikɨn, mamətui amasan tukwe. 35 Kɨni rakwakwi
irə, ruvehi irapw silin kəru kɨno ia silva, muvei pen m iərmama nəha sə
kamərəku pen min kamapri ia nimwə səvənhi, mɨni mə, ‘Tikətui amasan
tɨ iəmə i. Trɨni mɨnuə ikouraha mane me nepwɨn səim məpi raka səməmi
iakauvei pehemik, nəpɨn takrərɨɡmuvehe, takərpwɨn pehemik.’ ”

36Nənə Iesu rəres mə, “Ikaməfətərɨɡ irə? Sin ia nirəhar i ro rəmwhen ia in
piəvi iəmə nəha nərmama səməme kamhakres həkwtəmhiri?”

37Mɨreɡi iahatən səvəi Loa rɨni mə, “Sə nəha rɨnapi tukwemasitu irə.”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe inmə, “Ik tikevənmomwi iamɨnhi.”
Iesu ruvnimwə ia nimwə səvəi MartamɨneMeri

38 Nəpɨn Iesu mɨne nərmama me səvənhi kamhesi pen suatuk səvənraha
mamhəuvən, həier pen ia rukwənu riti. Pran riti fwe ikɨn nəɡhɨn nə Marta
rəsevər ia nimwə səvənhi mə Iesu truvnimwə irə. 39 *Prən nəha piəvni riti
nəɡhɨnnəMeri. Nəpɨn Iərɨmənusəkɨtaha ruvnimwəpehe,Meri revənməkure
ipaka tukwe, mamətərɨɡ nəɡkiariien səvənhi sə ramahatən nərmama me
irə. 40Mətə Marta ko rɨpkəkure mhə mhətərɨɡ i tɨ nəri nə mə rasui raka pɨk
nəveɡɨnien sənəi nərmama. Nənə in revən tɨ Iesu, mɨni mə, “Iərɨmənu. Rəfo?
Ratukwatukw mə piak rəpwəh iou, iou əpa iakasui raka nəveɡɨnien sənəi
nərmamame? Ni pen tukwe inmə traməkeikei masitu ia nirak.”

41Mətə Iərɨmənu səkɨtaha rɨni pen tukwe inmə, “Marta, Marta! Ikamətərɨɡ
tɨ narimnari me rɨpɨk. Rerɨm ko rɨpkapwɨs mhə. 42 *Mətə nari kuatia a
kɨmiaha tihaməkeikeimho. Tihətərɨɡ ia nəɡkiariien səiou. In nə ramasanpɨk,
Meri ramo. Ro pen iou takəpwəh nɨniseien in.”

11
Iesu rahatən nərmama səvənhimə tuhəfəfwaki irə

1 *Nəpɨn riti Iesu raməfwaki ia kwopun riti, məfwaki pam, nənə iərmama
riti səvənhi rɨni pen tukwe in mə, “Iərɨmənu. Tikahatən ro kɨmaha
tahəfəfwaki irə rəmwhen ia Jon rɨnahatən nərmamame səvənhi irə.”

2 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nəpɨn kɨmiaha tihəfwaki, tihəni
iamɨnhi irəmə,
‘Tata, pwəh nərmama həsiai nəɡhɨm ro ikinan i.
Pwəh nɨtətə sə ikamərɨmənu irə ruvehe.
3Tikuvei pehe nəveɡɨnien sənəmaha rəmwhen səvəi nəpɨn ipwet.
4Tikenouenou noien ərəhame səkɨmaha

tɨ nəri nə mə kɨmaha mwi iahamenouenou noien ərəha me səməme
nərmama hamo ia kɨmaha.

Tikəpwəh niri penien kɨmaha ia kwopun tahəmwei ia nərəhaien ikɨn.’ ”
5 Nənə Iesu rarə mɨni pen mwi tɨ nirəha i mə, “Sin ia kɨmiaha trevən tɨ in
riti ia kurkwai nəpɨn ia nəpɨn, nənə mɨni pen tukwe in mə, ‘Iou riti. Uvei
pehe ro bred kahar. 6Piak riti ruku pen isipwɨnmuvehe təkwtəkwuni, mətə
nəveɡɨnien sənak riwənmə takuvei penmin’?

7 Iəmə nəha ia nəkwai nimwə trəɡkiari mə, ‘Tikəpwəh nometəien iou.
Iakɨnərəpinhə raka. Kɨmaha nəkwərhakwərha me səiou iahənapri raka. Ko
iakəpwəh nɨskəmterienmuvei pehe nari riti mik.’ ”

8*Nənə Iesu rɨnimə, “Nɨpərhienien iəmənəha rɨnimɨnuəko in rɨpkɨskəmter
mhə muvei pen nari riti min. Mətə iakani pehe tukumiaha i in trɨskəmter

* 10:39: Jon 11:1, 12:2-3 * 10:42: Mat 6:33 * 11:1: Luk 5:33 * 11:8: Luk 18:5
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muveipennəfenari iərmamanəharaməres i. In trɨpkomhə iamɨnhi irə tɨnəri
nəmə raməkwein iərmama nəhamə in riti, mətə in tro tɨ nəri nəmə iərmama
nəha rəres in, məpwəh naurɨsien.

9 Iakani pehe tukumiaha i trɨnimɨnuə kɨmiahahiokeikei nari riti, ramasan
mə tihəres, nənə tukuvei pehe m kɨmiaha. Tihətui əmisə i, nənə tihətoni.
Tihəkunkun ia təpinhə, nənə tukəsevər tukumiaha. 10 Iərmama sə raməres
nari truvehi nari. Iərmama sə ramətui əmisə nari trətoni. Iərmama sə
rakunkun ia təpinhə tukəsevər tukwe.

11 Sin ia kɨmiaha tata me nəpɨn iəkunouihi səvənhi rəres nəmu, trəpwəh
nuvei penien nəmu, mətə truvei pen snek min? 12-13 Uə trɨni mɨnuə rəres
kwənəremenu, truveipenmimisə trəpimonəmisəienmin? Rekəm! Kɨmiaha
tihaməkeikei mhəuvei pen narimnari amasan me m nəkwərhakwərha
me səkɨmiaha. Mə kɨmiaha nəkur ərəha hiəukurən noien iamɨnhi irə,
hiaməfətərɨɡ ia Tata səkɨmiaha ia neiai? In truvei pen Nənɨmwɨn Ikinan
rasori mwim nərmama səməme kamhəres in tukwe.”

Iesumɨne Pielsepul
14 Nəpɨn riti Iesu raməkoui irapw iəremhə riti sə ramarə ia iərmama

riti. Iərmama nəha ko rɨpkəɡkiari mhə, mətə nəpɨn iəremhə ruvəier irə,
rɨnaməɡkiari. Nənə nərmama me hətoni hərkərinari irə. 15 *Mətə irəha me
nepwɨn həni mə, “Iəmə nəha raməkoui irapw nəremhəme ia nɨskaiien səvəi
Pielsepul, iəremhə sə in rasori ia nəremhə me.” 16 *Nərmama nepwɨn mwi
kamhəres pen Iesu i mə, “Ko iko ro nɨmtətien riti sə ruku pen ia neiai pwəh
iahətoni mhəukurənmə ik pərhien Kumwesən rərhi pehe ik?”

17Mətə Iesu ruvəukurən raka nətərɨɡien səvənraha, nənə rɨni pen tɨ nirəha
i mə, “Trɨni mɨnuə ieni riti ruai narəien səvənhi ro kəru irə, nərmama me
səvənhi kamhousi irəha me, nɨtətə sə ieni nəha ramərɨmənu irə truvehe
mərəha. Trɨni mɨnuə nərmama səməme kamharə ia nəkwai nimwə riti
həuai narəien səvənraha ro kəru irə, kamhousi irəha me, irəha ko həpkarə
amasanmhə. 18Trɨnimɨnuə Setan ruai narəien səvənhi ro kəru irə, raməkoui
irapw nəremhəme səvənhi ia nərmama, nɨtətə sə in ramərɨmənu irə trəfərer
əpwəmwɨs? Trəsas miwən. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə kɨmiaha hiaməni
iou mə iou iakaməkoui irapw nəremhə me ia nɨskaiien səvəi Pielsepul.
19Trɨni mɨnuə nəɡkiariien nəha səkɨmiaha ro nɨpərhienien, rəfo ia nərmama
me səkɨmiaha? Irəha kamhəkoui irapw nəremhə me ia nɨskaiien səvəi
sin? Səvəi Setan? Rekəm! Ro pen ramasan mə irəha həkiri nəɡkiariien i
səkɨmiaha. 20 *Mətə iou iakaməkoui irapw nəremhə me ia nɨskaiien səvəi
Kumwesən. Noien nəha ramahatən penmə nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu
irə ruvəuvehe raka tukumiaha.

21 Nəpɨn iəmə skai riti rauvehi narimnari me səvəi naruaɡənien ia rəɡɨn,
mamərer tukuahaɡ ia nimwə səvənhi, nautə me səvənhi iərmama riti ko
rɨpkuvehe mhə makres i. 22 *Mətə trɨni mɨnuə iəmə riti nɨskaiien səvənhi
rasori mwi irə ruvehe, in traruaɡən irau min ruvehi irapw in, mɨpeki raka
narimnari me səvənhi sə ramərer irəmamaruaɡən. Nənə kurirə irə, in truai
narimnari me sə in rɨməpeki raka ia rəɡi iəmə skai nəha, mɨpeki penmɨne in
me nepwɨn.

23 *Iərmama sə rɨpkukurirəmhə iou in raman əpə ia nirak. Nənə iərmama
sə rɨpkasitumhə ia nirak,mɨpeki nərmamamhəuvehe tukw iou, in raməkoui
kɨrkɨri irəha.”
* 11:15: Mat 9:34, 10:25 * 11:16: Mat 12:38 * 11:20: Eks 8:19 * 11:22: Kol 2:15 * 11:23:
Luk 9:50
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Iesu raməɡkiari ia nənɨmwɨn ərəha
24 “Nəpɨn kɨnəkoui irapw nənɨmwɨn ərəha riti ia iərmama, nənɨmwɨn

ərəha nəha trəfo irə? Trevən mavən ia kwopun me sə nui riwən ikɨn,
mamətui kwopun trapwɨs ikɨn. Nəpɨn rɨpkətoni mhə, trəɡkiari iamɨnhi irə
mə, ‘Takrərɨɡ mwi mevən tɨ nimwə fwe səiou sə iakɨməier irə.’ 25 Nənə
nəpɨn rɨrərɨɡ muvehe, trətoni mə nimwə nəha kɨnaies amasan irə, narim-
nari me pam kamhəmrɨmər a ia təmwhekɨnraha. 26 *Nənə in trevən miri
mwi nənɨmwɨn ərəha me sefen səməme hərəha mhəpi raka in, miri irəha
mhəuvehe, mhəuvnimwə mwi, nənə mharə ia reri iərmama nəha. Nənə
nɨmɨruien səvəi iərmama nəha truvehemərəha ananməpi raka sə kupwən.”

Iərmama sə ramo nəkwai Kumwesən trɨreɡi ramasan
27 *Nəpɨn Iesu rani irapw narimnari me nəha, pran riti ia reri nərmama

rəkwein əpwəmwɨs, mɨni pen tɨ Iesu i mə, “Pran sə rərəhi ik, muvei pen
kənunumik, rukurən naɡienien.”

28 *Mətə Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Mətə nərmama səməme kamhəreɡi
nəɡkiariien səvəi Kumwesən, nənəmamhonəkwanhəukurənnaɡienienmwi
mhəpi raka.”

Nərmama hokeikei mə Iesu tro nɨmtətien riti
29 *Nəpɨn nərmama me həuvehe mənamhəpɨk, Iesu rɨni mə, “Nərmama

ipwet mɨne irəha nəkur ərəha. Kamhətui a nɨmtətien. Kumwesən trəpwəh
nuvei penien nɨmtətien riti mwi mɨnraha, mətə nɨmtətien əpa səvəi Profet
Jona. 30FwekupwənProfet Jonaruvehemonɨmtətien irəmɨnenəkurNineve.
Rəmwhen amwi iou, Iəməti Iərmama, takuvehemo nɨmtətien ia nirakmɨne
nərmama ipwet mɨne. 31 *Ia nəpɨn nəha Kumwesən trərpwɨn noien ərəha
me irə, prən asori sə rɨnamərɨmənu ia tənə Sipa fwe kupwən trərer irəha
nərmama ipwet mɨne, nənə mɨni mə irəha nəkur ərəha me. Iakani iamɨnhi
irə tɨ nəri nəmə prən nəha ruku pen ia nɨkare tənə fwe isipwɨn ananmuvehe
mə trɨreɡi nukurənien səvəi Solomon. Mətə hətə ro! Iərmama riti in rasori
ia Solomon in i ia kwopun i. 32 *Ia nəpɨn nəha Kumwesən trərpwɨn noien
ərəha me irə, nəmə Nineve tuhərer irəha nərmama ipwet mɨne, nənəmhəni
mə irəha nəkur ərəhame. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə nəpɨn nəməNineve
həreɡi Jona raməvisau, irəha hərərɨɡ ia noien ərəhame səvənraha. Mətə hətə
ro! Iərmama riti in rasori ia Profet Jona in i ia kwopun i.”

Iesu raməɡkiari ia nənime iərmama
33*“Iərmama riti riwən ko rɨhiai pen napw ia laetmukurei pen ia kwopun

afafa ikɨn uə rəuiui ia nari riti, mətə trukurei utə i ia nəri kakurei utə
laet irəmə nərmama səməme həuvnimwə pehe tuhətoni raməhiəpwɨn nari.
34 Nənimem nə rauvei pehe nukuraanien m nɨpwram. Nəpɨn nənimem
rəsanɨn, nɨpwram pam rukuər ia nukuraanien. Mətə nəpɨn nənimem rərəha,
nɨpwram pam rukuər ia nəpitəvien. 35Ro iamɨnhi irə tikaməkeikei mhəskun
amasan nukuraanien nəha ia rerɨm mə rɨpko mhə nəpitəvien irə. 36 Mə
nɨpwram pam rukuər ia nukuraanien sə nəpitəvien riti riwən irə, trəhiapw
amasan rəmwhen ia laet sə raməhiapwmauvei pehe nukuraanienmik.”

Iesu rəɡkiari ia Farisi memɨne nahatənme səvəi Loa

* 11:26: Jon5:14 * 11:27: Luk1:28,42,48 * 11:28: Luk8:15,21 * 11:29: Mat16:4 * 11:31:
1Kinɡ 10:1-10 * 11:32: Jon 3:5-10 * 11:33: Mak 4:21, Luk 8:16
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37 *Nəpɨn Iesu raməɡkiari ihi, Farisi riti rəres pen in mə trevən ia nimwə
səvənhi, məni pəri nari irau min. Ro pen Iesu revən muvnimwəməkure mə
trəni nari. 38Nənə Farisi nəha rərkərinari nəpɨn rətoni mə Iesu rɨpkukupwən
mhəmərkwerɨɡ kurirə rəni nari.

39*Nənə Iərɨmənu səkɨtaha rɨni pen tukwe inmə, “Kɨmiaha Farisime noien
səkɨmiaha rəmwhen ia tɨkikap mɨne tikinari kamaikuas irə iruə rəmher
mətə nəkwan rəmkemɨk. Fwe imwə rerɨmiaha rukuər ia nakresien mɨne
nərəhaien. 40 Kɨmiaha me i hiəreirei nari. Hiaməfətərɨɡ irə mə Kumwesən
sə rɨno nəri iruə rɨpko mhə mwi sə fwe imwə? 41Mətə ramasan mə kɨmiaha
hiəuvehi nəveɡɨnien mɨne nui sə krouəmak ia nəkwai tɨkikap me mɨne
tikinarime səkɨmiaha,mhəuvehimhəuvei penmnərmamanautə səvənraha
riwən. Nənə tihətoni narimnari me pam tuhəmher tukumiaha.

42Mətə trərəha anan tukumiaha Farisi me tɨ nəri nəmə kɨmiaha hiaməuai
narimnari me pam səkɨmiaha ia kusen ten, mamhəuvei pen riti m
Kumwesən. Hiamo iamɨnhi irə ia nəri ouihi rəmwhen ia nɨmwai nei me
səməme kavi rərəɡi pen ia nəveɡɨnien. Mətə hiənenouenou noien atuk-
watukw səvəi nəkiriien iərmama,mhənenouenoumwi noien səvəi nokeikei-
ien Kumwesən. Ramasanmə kɨmiaha hio noienmi nəha, mhəpwəh nenoue-
nouienmwi sə nəha hiamo ia nəri ouihi.

43Trərəha anan tukumiaha Farisi me tɨ nəri nəmə ia nəkwai nimwəfwaki
me səvəi nəkur Isrel hiokeikei mə tihəkure ia kwopun amasan me. Ia
kwopun kamomaket me ikɨn hiokeikei mə nərmama tuhəkwein kɨmiaha ia
nɨsiaiien.

44 Trərəha anan tukumaha tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiəmwhen ia kref me
kɨpkomhəmak ianirəha, nənənərmamahəreireimamhavənutə ia nirəha.”a

45 Ia nəpɨn nəha iahatən riti səvəi Loa rɨni pen tɨ Iesu i mə, “Iahatən. Nəpɨn
ikani nəɡkiariienme nəha, ikani ərəhamwi kɨmaha.”

46Mɨreɡi Iesu rɨnimə, “Trərəhaananmwi tukumiahanahatənmesəvəi Loa
tɨ nəri nəmə hiaməkeikei m nərmamamemə tuhesi pen loa skaime səməme
həmwhen ia katipə sə rɨpam. Mətə kɨmiaha ko hiəpkuvei pen mhə nukwai
rəɡɨmiaha riti mhasitu ia nirəha tɨ natipəien. 47 Trərəha anan tukumiaha
tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiəuvrhəkɨn kref me səvəi profet me səməme kaha
kupwənme səkɨmiaha hənousi əpune irəha. 48 Ia noien nəha kɨmiaha hiamo
pui atukw a kɨmiaha mə rerɨmiaha raɡien ia narimnari me nəha kaha
kupwən me səkɨmiaha həno. Irəha hənousi əpune profet me, nənə kɨmiaha
hiəuvrhəkɨn krefme səvənraha. 49Ro iamɨnhi irəKumwesən sə rukurənpam
nari rɨni mə, ‘Iou takərhi pen profet me mɨne aposol me həuvən tɨ nirəha.
Irəha tuhousi əpunenepwɨn,mhometənepwɨn.’ 50 In tro iamɨnhi irəmɨnemə
nərmama ipwetmɨne tuhəuvehi nərpwɨnien tɨnɨte profetmepamsə rɨnostat
maiu ia nukune narəien muvehe. 51Nɨte Epel muvehe meste nɨte Sekaraea
sə kɨnousi əpune in ia nimwə səvəi Kumwesən ia nɨmwrhenhi nɨfatə mɨne
kwopun sə ro ikinan, iakani nɨpərhienien tukumiaha i nərmama ipwetmɨne
tuhəuvehi nərpwɨnien tɨ nɨtenraha pam.

52 Trərəha anan tukumiaha nahatən me səvəi Loa tɨ nəri nə mə kɨmiaha
hiərkwafə ki sə raməsevər ia təpinhə ia nimwə nəha nukurənien raməmak
ia nəkwan. Kɨmiaha hiəpkuvnimwə mhə, nənə mamhənise mwi səməme
hokeikei mə tuhəuvnimwə.”
* 11:37: Luk 7:36, 14:1 * 11:39: Mat 15:2 a 11:44: Ia narəien səvəi nəkur Isrel, trɨni mɨnuə
iərmama riti rɨrapi nɨpwrai iərmama sə remhə in truvehe məmkemɨk ia nɨkaren səvəi nəfwakiien
səvənraha. Ro pen irəha tuhaməkeikei mheri amasan təmwheki kref me mə nərmama tuhəpwəh
navən pekɨnien ia nirəha.” Əvsinimwi Nam 19:16.
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53Nəpɨn Iesu rier ia kwopun nəha mamevən, nahatən me səvəi Loa mɨne
Farisi me həreɡi niemaha rɨnaməpi pɨk irəha. Hənaməres Iesu nəresien me
ia narimnari me rɨpɨk. 54 *Irəha hamərermwatukmə tuhəkwtəmhiri in trɨni
mɨnuə rəfwəkour ia nəɡkiariien səvənhi.

12
Nərmama səvəi Iesu tuhaməkeikei mhəsiari tɨ noien səvəi Farisi me

1 Ia nəpɨn nəha nərmama həpɨk həmwhen ia taosen m taosen həuvehe
mhousəsɨmwɨn irəha me. Kwopun rouihi. Hameivə pen ia nɨsunraha
me. Nənə Iesu rukupwən məɡkiari pen m nərmama me səvənhi, mɨni mə,
“Kɨmiaha tihaməsiari tɨ yis səvəi Farisi me. Yis nəha in nə noien səvəi
kəuətkəsuə. 2 *Narimnari me pam səməme kamhərkwafə tuhaməkeikei
mhəier irapw. Narimnari me pam səməme kamhəmak afafa tukaməkeikei
kətoni kuvehi irapw ianukuraanien. 3Ropennəfe nəɡkiariien kɨmiahahiəni
ia nəpitəvien nərmama tuhəreɡi ia nukuraanien. Nəfe nəɡkiariien kɨmiaha
hiəsivən irə ia kwopun afafa tukɨni irapw ia təkure nimwəme.”

Nərmama tuhaməkeikei mhehekɨr Kumwesən
4 “Iou me nepwɨn, iakani pehe tukumiaha i mə kɨmiaha tihəpwəh ne-

hekɨrien nərmama səməme həukurən nousi əpuneien nɨpwramiaha mətə
kurirə irəkohəpkomhənari ritimwi. 5Mətə takɨnipehe tukumiaha i sinnəha
tihaməkeikei mhehekɨr i. Tihaməkeikei mhehekɨr Kumwesən tɨ nəri nə mə
nəpɨn in rɨnousi əpune raka iərmama, rauvehi nasoriien tɨ nosə penien in ia
kwopun napw asori rauək ikɨn. Ouəh, nɨpərhienien, iakani pehe tukumiaha
imə kɨmiaha tihaməkeikeimhehekɨr in. 6Rerɨmiaha rɨrhi ro kwətimenume.
Nənimenraha reiwaiu. Kauvehi krirum ia silin sə rouihi anan kəru, mətə
kwətimenumenəhaKumwesənkorɨpkenouenoumhə riti. 7*Hətə ronɨmwai
nukwənemiaha, mətə Kumwesən rɨnəvsini pam raka irəha. Ro iamɨnhi irə
kɨmiaha tihəpwəh nehekɨrien. Ia nənimen kɨmiaha hiamasan mwi mhəpi
raka kwəti menume nəha həpɨk.”

Iesu rəɡkiari ia naurɨsienmɨne nehekɨrien
8 “Iakani pehe tukumiaha i. Iərmama sə trɨni irapw ia nəmri nərmama

memə in iərmama riti səiou, Iou mwi Iəməti Iərmama takɨni irapw ia nəmri
naɡelo me səvəi Kumwesən mə in iərmama riti səiou. 9 *Mətə iərmama sə
trɨni irapw ia nəmri nərmama me mə in rɨreirei iou, iou mwi takɨni irapw
ia nəmri naɡelo me səvəi Kumwesən mə iakreirei in. 10 Iərmama sə trɨni
nəɡkiariien ərəha riti, muəsi Iou Iəməti Iərmama irə, Kumwesən rukurən ne-
nouenouien nərəhaien səvənhi, məpwəh nərpwɨnien. Mətə iərmama sə trɨni
nəɡkiariien ərəhariti,muəsiNənɨmwɨnIkinan irə, Kumwesəntrɨpkenouenou
mhə nərəhaien səvənhi ia nəpɨn riti. Nərpwɨnien səvənhi trarə rerɨn.

11 *Nərmama tuhəuvehi kɨmiaha, mhərpwi irapw kɨmiaha ia nəmri
nəmə asori me səvəi nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel mɨne ia nəmri
nərmama səməme kamhərɨmənu mɨne səməme kamhəuvehi nasoriien mə
irəha tuhəkiri nəɡkiariien me səkɨmiaha. Ia nəpɨn nəha kɨmiaha tihəpwəh
nətərɨɡ pɨkien mə tihəfo mhosərɨpɨn nəɡkiariien səvənraha uə tihəni nəfe
nəɡkiariien tɨ nirəha i. 12 Tihəpwəh nətərɨɡ pɨkien irə, tɨ nəri nə mə nəpɨn

* 11:54: Luk20:20 * 12:2: Mat16:6, Luk8:17 * 12:7: Luk12:24, 21:18,WokMe27:34 * 12:9:
Luk 9:26 * 12:11: Mak 13:11, Luk 21:12-15
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atukwatukw nəha səkɨmiaha sə tihəɡkiari irə, Nənɨmwɨn Ikinan trahatən
kɨmiaha ia nəfe nəɡkiariien tihəni.”

Iesu raməɡkiari ia nautə səvəi tɨprənə i
13 Iərmama riti ia reri nərmama me nəha rɨni pen tɨ Iesu i mə, “Iahatən.

Tata səiou ruvamhə raka. Ni pen tɨ piak i mə pwəh kɨmrau iarouwai pəri
narimnari me nəha tata rɨnəmri mə səkɨmrau.”

14 Mətə Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Iərman. Sin mə takəmri amasan
nəvisəien səkɨmirau? Rɨpko mhə wok səiou nə.” 15 *Nənə Iesu rɨni pen tɨ
nirəha i mə, “Kɨmiaha tihətui amasan, mhəpwəh nəseniien noien i kɨmiaha
hiokeikei mə tihəuvehi nautə me rɨpɨk. Nukune nɨmɨruien səvəi iərmama
rɨpkomhə in nə nautə asori səvənhi.”

16 Nənə Iesu rɨni nusipekɨnien riti tɨ nirəha i mə, “Iərmama riti nautə
səvənhi rasori. Nəveɡɨnienrasoripɨk ianəmhiensəvənhi. 17Rerɨnrɨrhimɨnuə
‘Takəfo i? Kwopun riti mwi səiou takəmri amasan nəveɡɨnien sənak ikɨn
riwən.’

18 Iərmama nəha ramətərɨɡ tukwe, nənəmɨnimə, ‘Ah, iakukurən nəfe tako.
Takeitehi nimwə me səiou, nənə muvrhəkɨn tain me rasori mwi. Ia nimwə
menəha takəmri pen nəveɡɨnienme sənakmɨne narimnari amasanme pam
səiou.’ 19 Nəpɨn iərmama nəha rɨno pam, in rəɡkiari iamɨnhi irə mɨni mə,
‘Səiou narimnari amasanme sə iakɨməfate i ruvəpɨk. Takɨmɨru irə nuk rɨpɨk.
Ramasanmə takapwɨs, məveɡɨn, mənɨmwi, maɡien.’

20Mətə Kumwesən rɨni pen tukwe in mə, ‘Ik iərmama ikreirei nari. Ipwet
ia nəpɨn tako ik ikemhə. Nənə tukəfo ia narimnarime nəha ikɨnəpnəpenə irə?
Sin truvehi?’

21 *Noien nəha rəmwhen mwi iərmama sə ramoeite nautəme səvənhi mə
səvənhi əpa, mətə ia nəmri Kumwesən in iəmə auər a.”

22Nənə Iesu rɨni pen tɨ səvənhi nərmama me i mə, “Ro iamɨnhi irə iakani
pehe tukumiaha i kɨmiaha tihəpwəh nətərɨɡ pɨkien tɨ nɨmɨruien səkɨmiaha
mamhəres nəfe tihani. Tihəpwəh nətərɨɡ pɨkien ia nɨpwramiaha mamhəres
nəfe tiharkahu i. 23 Nɨmɨruien rɨpko mhə səvəi nəveɡɨnien əpa. Nɨpwrai
iərmama rɨpkomhə səvəi tɨnari əpa. 24 *Hətoni romenume ia nɨmaɡouaɡou.
Həpwəh nəpweiien nari, mhəpwəh nesiien nukwan. Nimwə səvənraha sə
kamhoeite nəveɡɨnien ikɨn riwən. MətəKumwesən raməkwməni irəha. Nənə
ia nənimen kɨmiaha hiamasan pɨk mhəpi raka menu me. 25 Sin ia kɨmiaha
ko ro nɨmɨruien səvənhi rəpwəmwɨs mwi səvəi nəpɨn ouihi a trɨni mɨnuə
ramətərɨɡ pɨk tukwe? 26Mə rɨskai tukumiaha tɨ noien nəri nəha rouihi, rəfo
hiamətərɨɡ pɨk tɨ narimnari me nepwɨnmwi?

27 Hətoni ro tihinari me mə kamhəfəutə irə. Irəha həpwəh noien wok,
mhəpwəh nɨtiriien tɨnari. Mətə iakani pehe tukumiaha i Kiɡ Solomon
fwe kupwən nautə səvənhi rasori pɨk, mətə tɨnari səvənhi rɨpkamasan mhə
rəmwhen ia tihinari me i. 28 Kɨmiaha nahatətəien səkɨmiaha rɨpkɨskai
mhə. Kumwesən rauvei pen tɨnari amasan me m tihinari me, nəri auər
a tihinari me kamhəmɨru ipwet mətə trakwakwi haukei, mhəsas, kuvani
ia napw. Mə Kumwesən ramo iamɨnha irə, in truvei pehe mwi tɨnari m
kɨmiaha məpi raka. 29 Kɨmiaha tihəpwəh nətui əmisəien nəfe tihani uə
nəfe tihənɨmwi. Kɨmiaha tihəpwəh nətərɨɡ pɨkien tukwe, 30 tɨ nəri nə mə
nərmama ia tənəmtənəme ia təkure tɨprənə i kamhətui əmisə narimnari me
nəha, nənə Tata səkɨmiaha ruvəukurən raka narimnari me nəhamə kɨmiaha
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tihaməkeikeimhəuvehi. 31Mətə kɨmiaha tihaməkeikeimhətui əmisə nɨtətə sə
in ramərɨmənu irə, nənə in trəriari pehemwi narimnarime nəhamkɨmiaha.

32 *Kɨmiaha i sipsip me səiou hiəpkəpɨk mhə. Tihəpwəh nehekɨrien. Tata
səkɨmiaha rerɨn raɡien tɨ nuvei peheien nɨtətə sə in ramərɨmənu irə m
kɨmiaha. 33 *Tihəmri pen nəmri nari ia narimnari me səkɨmiaha, mhəuvehi
mane ia nirəha, nənə mhəuvei pen m nərmama nautə səvənraha riwən.
Tihəkusi tənərɨpw me sə tuhəpkɨmərɨr mhə ia nəpɨn riti mhəvai pen nautə
səkɨmiaha ia nirəha. Tihəfate pen nautə səkɨmiaha fwe ia neiai. Ia kwopun
nəha nautə səkɨmiaha ko rɨpkiwən mhə ia nəpɨn riti tɨ nəri nə mə iərmama
səvəi nakresien riwən uvne me həpkouraha mhə narimnari. 34 Iakani
iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə kwopun nautə səkɨmiaha raməmak ikɨn, nətərɨɡien
səkɨmiaha traməmakmwi ikɨn.”

Iesu raməɡkiari ia nuveheien səvənhi
35 *“Kɨmiaha tihaməkeikei mharkahu tɨnari səvəi wok, nənə mhəhiai pen

napw ia laet me səkɨmiaha pwəh rauək rerɨn. 36 *Ho rəmwhen ia nərmama
səməme kamheitenhi iəmə asori səvənrahamə trier ia nəveɡɨnien asori səvəi
iərman sə kiri pen vi a pran səvənhi, muvehe ia rukwənu səvənhi. Nəpɨn
in ruvehe, mɨkunkun təpinhə, təkwtəkwuni a irəha tuhəsevər ia təpinhə
tukwe. 37 *Trɨni mɨnuə iəmə asori nəha ruvehe mətoni nərmama me nəha
səməme kamho tukwini nari min kamhətui mhəpkapri mhə, rerɨnraha
traɡien. Iakani nɨpərhienien tukumiaha i iəmə asori nəha trarkahu tɨnari
səvənhi səvəi wok, nənə mɨni pen tɨ nirəha mə tuhəkure mhani nari. Nənə
in trɨsui raka nəveɡɨnien,muvei penmɨnraha. 38Trɨnimɨnuə iəmə asori nəha
ruvehe ia kurkwai nəpɨn, uə ia nəpɨn rəiə rakaka irə, mətoni nərmama me
nəha səməme kamho tukwini narimin kamhətuimhəpkaprimhə, rerɨnraha
traɡien. 39 *Mətə kɨmiaha tihaməkeikei mhəukurən nəri i. Trɨni mɨnuə
iərmama riti rukurən mə ipwet ia nəpɨn iərmama riti truvehe, muvnimwə
ia nəkwai nimwə səvənhi, makres, in tramətui a məpwəh napriien. Ko in
rəpwəh nəseniien iərmama riti reitehi nimwə səvənhi, muvnimwə, makres.
40Rəmwhen amwi kɨmiahamwi tihaməkeikeimhəpnəpenə tɨnəri nəmə iou,
Iəməti Iərmama, takuvehe ia nəpɨn riti tihakiraka iou.”

41 Mɨreɡi Pita rɨni mə, “Iərɨmənu. Ikani nusipekɨnien nəha maməɡkiari
pehem kɨmaha əpa uə ikaməɡkiari penmɨne nərmamame pam?”

42Mɨreɡi Iərɨmənu səkɨtaha rɨnimə, “Iotukwininari sə rukurənnari, mamo
nəkwai iəmə asori səvənhi ia nəpɨn me, iəmə asori səvənhi truvehi utə in ru-
vehe masori ia səvənhi iotukwininari me pammə trəkwməni irəha ia nəpɨn
atukwatukw kamhani nari irə. 43Trɨnimɨnuə iəmə asori səvəi iotukwininari
nəha ruvehe,mətonimə ramowokme iamɨnha irə, iotukwininari nəha rerɨn
traɡien. 44 *Iakani nɨpərhienien tukumiaha i iəmə asori nəha truvehi utə
iotukwininari nəha ruvehe masori ia narimnari me pam səvənhi. 45 Mətə
mə iotukwininari nəha rerɨn rɨnamrhi mə iəmə asori səvənhi ramo tan-
pen, məpwəh nuvehe akwauakwien, nənə rɨnamousi nərman mɨne nɨpran
səməme kamho tukwini pəri nari irəha min, maməveɡɨn, mamənɨmwi,
mamakonə, 46 iəmə asori səvənhi truvehe ia nəpɨn riti in trakiraka in, uə ia
aoa riti sə in rɨreirei. Iəmə asori səvənhi trərpwɨn noien ərəha me səvənhi,
məmri pen in ramarə irəha nərmama səməme həpkɨni mhə nɨpərhienien ia
nəɡkiariien səvənhi.
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47 *Iotukwininari sə ruvəukurən raka nəkwai iəmə asori səvənhi, mətə
rɨpkəpnəpenə mhə, uə rɨpkesi pen mhə nəkwan, tukərisi pɨk in. 48 Mətə
iotukwininari sə rɨreirei nəkwai iəmə asori səvənhi, nənəmo nari riti ratuk-
watukw mə tukərisi in tukwe, tukərisi məru a in. Iərmama sə Kumwesən
ruvei pen narimnarime rɨpɨkmin traməkeikeimo narimnarime rɨpɨk. Nənə
iərmama sə nərmama həmri pen narimnari me rɨpɨk ia rəɡɨn, tuhəres pen in
narimnari me rɨpɨkmwi.”

Nəɡkiariien səvəi Iesu tro nərmama həuai irəhame
49 Nənə Iesu rɨni mə, “Iou iakuvehe mə takərarki pehe napw ia tɨprənə i.

Iakuə ko napw nəha ruvəuək raka, mətə rɨpkuək mhə ihi. 50 *Səiou riti nəha
paptaes tukaməkeikei kakiətənɨmw iou irə. Nənə təkwtəkwuni iakamreɡi
rərəha pɨk anan meste tuko sampam irə. 51 *Nətərɨɡien səkɨmiaha rəfo?
Hiənuə iakuvehe mə tako nərmama ia tɨprənə i harə ia nəmərinuien? Iakani
pehe tukumiaha imə iapkuvehemhəmə takonərmamaharə ianəmərinuien,
mətə iakuvehemə tako nərmama həuai irəhame. 52Təkwtəkwunimamevən
trɨni mɨnuə nərmama krirum kamharə ia nəkwai nimwə kuatia, irəha
tuhəuai irəha me. Kahar tuharəmwəki kəru. Kəru trouəmwəki kahar.
53 *Irəha tuhəuai irəha me. Tata trəmwəki tɨni iərman, tɨni iərman trəmwəki
tata səvənhi. Mama trəmwəki tɨni pran, tɨni pran trəmwəki mama səvənhi.
Kaka pran trəmwəki prɨsɨni pran, prɨsɨni pran trəmwəki kaka pran səvənhi.”

Nɨmtətienme nəha Iesu ramo
54 Iesu rɨni nəɡkiariien riti mwi tɨ nərmama me mə, “Nəpɨn kɨmiaha

hiətoni nəpuə riti rutə ia nukunhi təsi, təkwtəkwuni a hiəni mə, ‘Kwa nesən
trauər.’ Nənə nesən rauər. 55 Nənə nəpɨn kɨmiaha hiətoni nɨmətaɡi natoɡə
rɨskəmter, hiəni mə, ‘Kwa nukwəsikər travən.’ Nənə nukwəsikər ravən.
56 Kɨmiaha kəuətkəsuə me! Hiəukurən nətəien tɨprənə mɨne nɨmaɡouaɡou,
nənəmhəukurən nəfe nari irau krouahatən pen. Mətə rəfo hiəreirei nɨpwrai
nɨmtətienme i kamo ipwet mɨne?”

Iesu rəɡkiari ia nəvisəien
57 “Kɨmiaha tihaməkeikei mhəkiri suatuk me, mhəni mə sə pəku nəha

ratukwatukw. 58 Trɨni mɨnuə iko noien ərəha riti ia iərmama, nənə in
rokeikei mə kɨmirau min tirouərer ia nəmri nəmə asori me pwəh həkiri
noien səim, ramasanmə tikevən akwauakw, rouəmri atukwatukwnəri nəha
nəpɨn ipkevənmhə ihi ia kwopunkaməkiri nəɡkiariien ikɨn. Rərəha iərmama
nəha ikɨno noien ərəha irə trəmri pen ik ia rəɡi iəmə sə raməkiri nəɡkiariien,
nənə iəmə sə raməkiri nəɡkiariien trəmri pen ik ia rəɡi polis, nənə tukuvehi
puvnimwə ik ia kalapus. 59 Iakani nɨpərhienien tukw ik i tikəpwəh nierien
meste ikərəku pen pam faenme səim.”

13
Nərmamame pam tuhaməkeikei mhəpwəh noien ərəhame səvənraha

1 Ia nəpɨn a mwi nəha, nərmama nepwɨn həuvehe mhəvisau pen m Iesu
mə Paelat rɨnousi əpune nəmə Kalili me nepwɨn nəpɨn irəha kamhəvi nɨte
nərimɨru me ia nɨfatə səvəi Kumwesən. 2 *Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə,
“Kɨmiahahiaməfətərɨɡ ianəməKalilimenəha? Irəhahərəhaananmhəpi raka
nəmə Kalili me nepwɨn tɨ nəri nə mə irəha hemhə iamɨnha irə? 3 *Rekəm!
Mətə iakani pehe tukumiaha i kɨmiaha tihaməkeikei mhəpwəh noien ərəha
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me səkɨmiaha. Məhiəpwəhnoien, kɨmiahapam tihemhə rəmwhen ia nirəha.
4Uə kɨmiaha hiaməfətərɨɡ ia nərmama me nəha eitin nimwə riti rəpwəmwɨs
mutə rɨmwei, məkure tərini irəha, hemhə? Irəha hərəha anan mhəpi
raka irəha me nepwɨn səməme kamharə fwe Jerusalem? 5 Rekəm! Mətə
iakani pehe tukumiaha i kɨmiaha tihaməkeikei mhəpwəh noien ərəha me
səkɨmiaha. Mə hiəpwəh noien, kɨmiaha pam tihemhə rəmwhen ia nirəha.”

Iesu rusipekɨn ia niemɨs riti rɨpkukuəmhə
6 *Nənə Iesu rɨni nusipekɨnien riti tɨ nirəha i mə, “Iərmama riti rəpwei

niemɨs riti ia nəmhien səvənhi. Nənə ia nəpɨn riti ruvehe mamətui nukwan,
mətə rɨpkətəmhə riti. 7 *Ro pen rɨni pen tɨ iərmama sə raməmhu səvənhi mə,
‘Ətə ro. Nuk kahar nəha təkwtəkwuni iakuvehe mamətui kwənkwai niemɨs
i, mətə iapkətəmhə riti. Ərai əmwesi! Ramərer auər a ia tɨprənə i.’

8 *Mɨreɡi iərmama sə raməmhu səvənhi rɨni mə, ‘Iəmə asori. Əpwəh
rərer nuk riti mwi. Pwəh iakeri nukunen mukuraukurau, nənə mərki pen
nɨmwinahak sə trasitu irə mutə amasan. 9 Trɨni mɨnuə rərer nuk riti mwi
mukuə, ramasan. Mətəmə rɨpkukuəmhə, ikukurən nərai əmwesiien.’ ”

Iesu ro pran riti təkutan rikou ruveheməsanɨn ia Sapat
10Nəpɨnriti iaSapat Iesuramahatənnərmamaianəkwainimwəfwaki səvəi

nəkur Isrel. 11Pran riti nəha ikɨn nənɨmwɨn ərəha rɨnarə raka irə ia nuk eitin
mamo təkutan rikou. Prənnəha rəmakəmaka, ko rɨpkərer atukwatukwmhə.
12Nəpɨn Iesu rətoni, rəkwein pen prən nəha, mɨni pen tukwe in mə, “Prən i.
Takɨfirakanemhəien səim ianiram.” 13Nənə Iesu rəmripenrəɡɨnmi irə, nənə
təkwtəkwuni a təkutai prən nəha ruvehe matukwatukw. Nənə in rəɡnəɡɨni
Kumwesən.

14 *Mətə iəmə asori səvəi nimwəfwaki niemaha rəpi tɨ nəri nə mə Iesu
romasan prən nəha ia Sapat. In rɨni pen tɨ nərmama i mə, “Nəpɨn sikis nəha
ratukwatukwmə tuko wok irə. Həuvehe ia nəpɨnme nəha pwəh in romasan
nɨpwramiaha. Mətə ia Sapat kɨmiaha tihəpwəh nuveheien.”

15*Mɨreɡi Iərɨmənusəkɨtaharɨnipen tukwe inmə, “Kɨmiahakəuətkəsuəme.
Sin ia kɨmiaha rəpwəh nɨfiien səvənhi kau uə toɡki ia Sapat, mɨsɨɡi, mevən tɨ
nui? Kɨmiaha pam hiamo nəri i! 16 *Nənə rəfo ia prən i Setan rɨrukwi nuk
eitin? In kwənəkwus riti səvəi Epraham. Ko iapkɨfi mhə nemhəien i irə ia
Sapat?”

17Nəpɨn Iesu rɨni nəɡkiariien nəha, nərmama pam səməme kamhətə ərəha
in həreɡi haurɨs. Mətə səməme həpkətə ərəha mhə in rerɨnraha raɡien tɨ
narimnari asori me sə in ramo.

Nusipekɨnien səvəi kwənuni nei nəhamastat
18Nənə Iesu rɨnimə, “Nɨtətə səKumwesən ramərɨmənu irə rəmwhen ia nəfe

nari? Takɨni nəfe nəɡkiariien mahatən pen irə? 19Rəmwhen ia nuni nei ma-
stat sə rouihi anan ia nuni nei me. Iərmama riti ruvehi, məpwei ia nəmhien
səvənhi, nənə rutə,muvehemonei irə, nənəmenume ianɨmaɡouaɡouhopen
kwətəpaɡme səvənraha ia rəɡɨnme.”

Nusipekɨnien səvəi yis
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20Nənə Iesu rarəmɨnimwimə, “Takɨni nəfe nəɡkiariienmahatənpennɨtətə
səKumwesən ramərɨmənu irə? 21Rəmwhen ia yis səpran riti ruvehi,muvehi
mərapi irau flaoame rɨpɨk, nənəməpwəhmeste yis rəse floame pam rəsisi.”

Iesu rəɡkiari ia kwəruə sə rouihi
22 Iesu ravən makurau ia taon me mɨne rukwənu me, mamahatən

nərmama, mamesi pen suatuk səvənhi mamevən mə treste nari fwe
Jerusalem. 23Nənə iərmama riti rɨni pen tukwe in mə, “Iərɨmənu. Nərmama
me nəha Kumwesən truvehimɨru irəha tuhəpɨk uə tuhouihi a?”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha imɨnuə, 24 *“Kɨmiaha tihaməkeikeimhousari

mhəuvnimwə ia kwəruə ouihi. Iakani pehe tukumiaha i nərmama həpɨk
tuhousari tɨnuvnimwəien,mətə tuhəpwəhnuvnimwəien. 25*Iəməasori səvəi
nimwə nəha trɨskəmter, məsisəɡ ia təpinhə ia nimwə səvənhi.
Ia nəpɨn nəha kɨmiaha tihərer iruə, mamhərui təpinhə, mamhəni mə,

‘Iərɨmənu, əsevər ia təpinhə tukumaha.’
Mɨreɡi in trɨni pehe tukumiaha i mə, ‘Kɨmiaha hiəuku pəku? Iakreirei

kɨmiaha.’
26 Mɨreɡi kɨmiaha tihəni mə, ‘Kɨmaha i səməme sənəveɡɨn, mhənənɨmwi

pəri kɨtahamik. Ikɨnərer ia suatukme səkɨmaha, mamahatən nərmama.’
27*Mətə in trɨni iamɨnhimə, ‘Iakani pehe tukumiaha i iakreirei kɨmiahamə

hiəuku pəku. Kɨmiaha pam i nərmama hiamo noien ərəha, həuvən isipwɨn
tukw iou.’

28*Ia kwopunnəha kɨmiaha tihasəkmhahi tərini revɨmiaha nəpɨn tihətoni
Epraham mɨne Aesak mɨne Jekop mɨne profet kupwən me kamhəuvnimwə
ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə, mətə kɨnərarki irapw kɨmiaha iruə.
29*Nənə nərmama rɨpkomhə irəha nəkur Isrel tuhəuku pesu,mhəuku prehi,
mhəuku peraha, mhəuku parei, mhəuvehe mhəkure mhani pəri nari ia
nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə. 30 *Nənə həreɡi ro. Nərmama nepwɨn
kamhəkurirə tuhəuvehemhəkupwən, nənənepwɨnhaməkupwən tuhəuvehe
mhəkurirə.”

Iesu ramasək tɨ Jerusalem
31 Ia nəpɨn a mwi nəha Farisi me nepwɨn həuvehe mhəni pen tɨ Iesu i mə,

“Araka ia kwopun i mamevən. Herot rokeikei mə trousi əpune ik.”
32 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Həuvən mhəni pen tɨ kuri əprmɨn

nəha Herot mə iakani ianhi mə, ‘Reɡi ro! Iakaməkoui irapw nəremhə me ia
nərmama, mafi raka nemhəien me ia nirəha. Tako iamɨnhi irə ipwet mɨne
trakwakwi. Nənə tɨneis iako sampam ia wok səiou. 33 Takaməkeikei mesi
pen suatuk səiou mamevən ipwet, trakwakwi, mɨne tɨneis, tɨ nəri nə mə ko
kɨpkousi əpune mhə profet riti ia kwopun əpə iti, mətə traməkeikei memhə
fwe ia Jerusalem əpa.’

34 Jerusalem, Jerusalem! Ik taon i ikamousi əpune profet me maməkwi
əpunenərmamasəməmeKumwesənramərhi pehe irəha tukw ik! Nəpɨnrɨpɨk
iakokeikeimə takousəsɨmwɨnnɨpwnətɨmmerəmwhen ia rɨnhimenuramo ia
tɨnimemauiui irəha ia tərəɡɨnmi. Mətəkɨmiahahiəpwəhnokeikeiien. 35Hətə
ro. Təkwtəkwuni nəha Kumwesən trəpwəh nimwə səkɨmiaha. Nənə iakani
pehe tukumiaha i mə kɨmiaha tihəpwəhmwi nətoniien iou meste tihəni mə,
‘Səɡnəɡɨni iərmama i rauvehe ia nəɡhi Iərɨmənu səkɨtaha.’ ”
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14
Iesu romasan iərmama riti rəɡɨnmimɨne nɨsunmi krouəsisi

1 *Ia Sapat riti Iesu revən mə trəni nari ia nəkwai nimwə səvəi iəmə asori
riti səvəi Farisi me. Irəha kamhətə amasan in mə trəfo irə. 2 Iərmama riti
nəha ikɨn nemhəien ramarə irə, mamo rəɡɨn mi mɨne nɨsun mi krouəsisi.
3 *Nəpɨn Iesu rətoni, rəres pen nahatən me səvəi Loa mɨne Farisi me i mə,
“Rəfo? Ratukwatukw ia loa səkɨtaha mə ia Sapat tuko iərmama sə nemhəien
rarə irə ruveheməsanɨn uə rekəm?” 4Mətə irəha həpwəh nɨniien nəɡkiariien
riti. Ia nəpɨn nəha Iesu ruvehi iərmama nəha, mo nɨpwran ruvehe məsanɨn,
rərhi pen in ramevən.

5*Kurirə irə Iesu rɨni pen tɨnirəha imə, “Sin ia kɨmiaha trɨnimɨnuə ia Sapat
səvənhi iəkunouihi uə kau rɨmwei pen ia ruei tənə trɨpkevən akwauakwmhə
mɨvi utə in?” 6 *Mətə rɨskai tɨ nirəha ko irəha həpwəh nɨniien nəɡkiariien riti
tɨ nəresien nəha.

Iərmama trəpwəh nəfiəutəien in
7 *Ia nəpɨn nəha, Iesu rətə nərmama nepwɨn səməme iəmə asori səvəi

nimwə nəha rəkwein irəha mə tuhani pəri nari həuvən mhəkure ia kwopun
nəha kamsiai nərmama ikɨn. Nənə Iesu rɨni nusipekɨnien riti tɨ nirəha i mə,
8 *“Trɨni mɨnuə iərmama riti rəkwein ik mə tikevən məni nari ia nəveɡɨnien
asori sə kamo tɨ iərman sə kiri pen vi a pran səvənhi, tikəpwəh nəkureien ia
kwopun kamsiai nərmama me ikɨn. Rərəha iərmama riti sə rasori ia niram
ruvehe, 9nənə iərmama sə rɨnəkwein kɨmirau pəri truvehe, mɨni pehe tukw
ik i mə, ‘Araka, pwəh iərmama i rəkure ia kwopun i.’ Nənə ik tikaurɨs tɨ
nəri nəmə tikaməkeikei mevən məkure ia kwopun i inhərɨpw anan. 10Mətə
trɨni mɨnuə iərmama riti rəkwein ik iamɨnhi, tikevən məkure ia kwopun sə
inhərɨpw anan. Nənə iərmama sə rɨnəkwein ik truvehe mɨni pehe tukw ik i
mə, ‘Iou riti. Uveheməkure ia kwopun i irənhə.’ Ia noien nəha in truvehi utə
ik ia nəmri nərmamame pam səməme kamhani pəri nari kɨmiahamɨnraha.
11 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə iərmama sə rauvehi utə in, Kumwesən
truvehi irapw in, nənə iərmama sə rauvehi irapw in, Kumwesən truvehi utə
in.”

12 Nənə Iesu rɨni pen tɨ iərmama i rɨnəkwein in mə trəni nari ia nəkwai
nimwə səvənhi mə, “Trɨni mɨnuə iko nəveɡɨnien asori riti ia rukwəsikər
uə ia nəpɨn, tikəpwəh nəkweinien ik me nepwɨn uə piam me uə nərmama
ia kwənəkwus səim uə nərmama səməme kamharə ipaka tukw ik nautə
səvənraha rasori mə irəha tuhəuvehe mhani nari. Mə iko iamɨnhi irə irəha
tuhəkweinmwi ikmə tikevənməni pəri nari kɨmiahamɨnraha. Nənə ia noien
nəha irəha tuhərpwɨn tai noien ikɨnomɨnraha. 13*Mətənəpɨn tikonəveɡɨnien
asori, tikəkwein nərmama nautə səvənraha riwən, mɨne nərmama səməme
nɨpəri nɨpwranraha remhə, mɨne səməme nɨsunraha rərfe, mɨne səməme
nənimenraha rɨfwəmə irəha tuhəuvehemhanipəri nari. 14*NənəKumwesən
trəkwein amasan ia niram tɨ nəri nə mə irəha ko həpkərpwɨn pehe mhə tai
noien sə ikɨno mɨnraha. Mətə ia nəpɨn sampam, nəpɨn nəkur atukwatukw
tuhətui mwi ia nemhəien, Kumwesən trərpwɨn pehemik.”

Nusipekɨnien səvəi nəveɡɨnien asori
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15*Iərmama riti sə raməni pəri nari irəha Iesu rɨreɡi nəɡkiariiennəha,mɨni
pen tukwe inmə, “Iərmamasə truvnimwə ianɨtətə səKumwesənramərɨmənu
irəməni nari rerɨn traɡien.”

16 Mətə Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Nəpɨn riti iərmama riti rokeikei mə
tro nəveɡɨnien asori riti, nənə mukupwən məkwein nərmama həpɨk mə
tuhəuvehe tukwe. 17 Ia nəpɨn səvəi nəveɡɨnien asori nəha, in rərhi pen
iərmama riti sə ramo tukwini nari min revən tɨ nirəha səməme in rɨnəkwein
irəha mə tuhəuvehe, mɨni pen tɨ nirəha mə, ‘Həuvehe, iakɨnəpnəpenə pam
narimnari.’

18 Mətə irəha pam həni mə ko həpkuvehe mhə. Iərmama sə rukupwən
məɡkiari rɨni pen tukwe inmə, ‘Sore. Ko iapkuvehemhə. Iapkuvehi a nəmri
tɨprənə riti. Takaməkeikei mevənmətoni.’

19 Riti mwi rɨni mə, ‘Sore. Mətə iou iapkuvehi a nəmri kau me irəha pam
ten. Takaməkeikei mevənməskun irəha. Ko iou iapkuvehemhə.’

20 *Riti mwi rɨni mə, ‘Kiri pehe a pran səiou i. Ro iamɨnhi irə ko iapkuvehe
mhə.’

21 Ia nəpɨn nəha iərmama sə ramo tukwini nari rɨrərɨɡ, mevən tɨ iəmə
asori səvənhi, məvisau pen nəɡkiariien me nəha min. Nənə iəmə asori
niemaha rəpi. In rɨni pen tɨ iərmama nəha ramo tukwini nari min mə,
‘Evən akwauakw ia suatuk me mɨne kwopun me ia taon i, miri nərmama
nautə səvənraha riwən, mɨne nərmama səməme nɨpəri nɨpwranraha remhə,
mɨne səməme nənimenraha rɨfwə, mɨne səməme nɨsunraha rərfe, miri irəha
mhəuvehe.’

22 Ro pen iotukwininari nəha revən, mɨrərɨɡ, mɨni mə, ‘Iəmə asori. Nəfe
ikɨməni iakɨno, mətə nimwə səim rɨpkukuər mhə.’

23Mɨreɡi iəmə asori səvəi iotukwini nari nəha rɨni pen tukwe in mə, ‘Evən
ia suatuk me mɨne kwopun me iruə ia taon, məkeikei m nərmama mə
tuhəuvnimə pehe pwəh nimwə səiou rukuər amasan. 24 Iakani pehe tukw
ik i nərmama me nəha səməme iakɨnəkwein irəha fwe kupwən irəha riti ko
rɨpkəni mhə nəveɡɨnien səiou.’ ”

Noien səvəi nukurirəien Iesu
25 Nəpɨn riti nərmama həpɨk kamhəkurirə Iesu. Nənə in ruvsini mɨni

pen tɨ nirəha i mɨnuə, 26 *“Trɨni mɨnuə iərmama riti ruvehe tukw iou in
traməkeikei mokeikei iou məpi raka tata səvənhi mɨne mama səvənhi, mɨne
pran səvənhi, mɨne nɨpwnətɨnme,mɨne piəvnime,mɨne kɨtirimənime,mɨne
nɨmɨruien atukw səvənhi. Trɨni mɨnuə in rɨpkokeikei mhə iou iamɨnhi, ko
rɨpkuvehe mhə mo in iərmama riti səiou. 27 *Iərmama sə rɨpkəvrani mhə
nei kamarkuaui səvənhi muvehe mukurirə iou, ko in rɨpkuvehe mhəmo in
iərmama riti səiou.

28 Sin ia kɨmiaha rokeikei mə tro nimwə riti rəpwəmwɨs mutə, mətə
rɨpkukupwən mhə məkure, məvsini nəmri narimnari me sə tro nimwə irə
mə mane səvənhi rəmwhen uə rekəm? 29 Trɨni mɨnuə iərmama rɨpko mhə
iamɨnhi irə, nəpɨn ro sampam ia nɨsui nimwə nəha, ko rɨpko pam mhə
nimwə, nənə nərmama me pam tuhətə harɨs əkenhɨn irə, 30mhəni mə, ‘Hətə
ro iərmama nəha. Rɨno pam nɨsui nimwə, mətə ko rɨpko pammhə.’

31Uənəfe kiɡ rokeikeimə trevənmaruaɡən irau kiɡ riti, mətə rɨpkukupwən
mhə məkure, mətərɨɡ tukwe mə in rəmwhen ko riri pen səvənhi naruaɡən
me irəha pam ten taosen həuvənmharuaɡən irəha kiɡ sə ramiri pehe səvənhi
me irəha pam twenti taosen? 32 Trɨni mɨnuə kiɡ nəha rətoni mə in rəpwəh

* 14:15: Luk 13:29 * 14:20: 1Kor 7:33 * 14:26: Luk 18:29 * 14:27: Luk 9:23



Luk 14:33 156 Luk 15:13

nəmwhenien, nəpɨn kiɡ nəha səvənhi naruaɡənme irəha pam twenti taosen
rauvehe ihi fwe isipwɨn, in trərhi pen nərmama nepwɨn səvənhi həuvən mə
tuhəresmə trəfo nəhaməmri nəmərinuien. 33 Ia noien nəha rəmwhen amwi
kɨmiaha tihaməkeikei mhəkupwən mhətərɨɡ tukwe. Trɨni mɨnuə kɨmiaha
riti rerɨn rɨpkaɡien mhə mə traraka ia narimnari me pam səvənhi, ko in
rɨpkuvehemhəmo in iərmama riti səiou.”

Iesu rəɡkiari ia sol sə nəsienien səvənhi ruvəiwən
34 “Sol nəri ramasan. Mətə trɨni mɨnuə sol nəsienien səvənhi ruvəiwən,

tukəfo mwi rəsien mwi? 35 Rɨpkamasan mhə tɨ tɨprənə uə tɨ nihi kau sə
tukərapi ia tɨprənə kəmhu irə. Ramasan a mə tukərarki a i. Iərmama sə
nəkwəreɡɨn rarə tɨ nɨreɡiien nari traməkeikei mətərɨɡ amasan.”

15
Iesu rusipekɨn ia iərmama sə rətəwau ia səvənhi sipsip

1 Ia nəpɨn nəha nərmama səməme kamərəku pen takis mɨnraha mɨne
nərmama ərəha me nepwɨn mwi həuvehe mə tuhətərɨɡ ia Iesu. 2 *Nəpɨn
Farisi me mɨne nahatən me səvəi Loa hətoni, həni ərəha Iesu, mhəni mə,
“Iəmə i raməseni nəkur ərəha me həuvehe tukwe in. Raməni pəri nari irəha
mɨnraha.”

3Ro pen Iesu rɨni nusipekɨnien riti tɨ nirəha i mə, 4 *“Trɨni mɨnuə kɨmiaha
riti səvənhi sipsip me irəha pam hantret, mətə rətəwau ia riti, trəfo pen irə?
In trəpwəh naenti-naen fwe ia kwopun kamhani nurhi ikɨn, mevən mətui
sipsip sə rɨnəruei meste trətoni. 5Nənə nəpɨn rətoni, truvehi utə məmri pen
ia nuran mi, mamaɡien, 6 mevən fwe imwəni, moeite in me nepwɨn mɨne
nərmama səməme kamharə ipaka tukwe, mɨni pen tɨ nirəha i mə, ‘Pwəh
saɡien pəri tɨ nəri nə mə iakɨnətoni sipsip səiou sə rɨnəruei.’ 7 Rəmwhen ia
noien nəha iakani pehe tukumiaha i trɨnimɨnuə iərmama ərəha riti rɨrərɨɡ ia
nətərɨɡien səvənhi, məpwəh noien ərəha me səvənhi, naɡienien fwe ia neiai
trasori məpi raka naɡienien sə kamreɡi tɨ nərmama atukwatukw me nəha
irəha pam neanti-naen səməme tuhəpkrərɨɡ mhə ia nətərɨɡien səvənraha tɨ
nəri nəmə noien ərəhame səvənraha riwən.”

Iesu rusipekɨn ia pran sə rətəwau silin səvənhi
8 Nənə Iesu rɨni mə, “Uə trɨni mɨnuə pran səvənhi silin irəha pam ten,

rətə wau ia riti, trəfo pen irə? Trɨhiai pen napw ia laet, maies ia nəkwai
nimwə, mamətui silin nəha meste trətoni. 9Nənə nəpɨn rətoni, trəkwein in
me nepwɨn mɨne nərmama səməme kamharə ipaka tukwe, mɨni mə, ‘Pwəh
saɡien pəri tɨ nəri nə mə iakɨnətoni silin sə iakɨnətə wau irə.’ 10 Rəmwhen ia
noien nəha iakani pehe tukumiaha i naɡelome səvəi Kumwesən kamhaɡien
nəpɨn iərmama ərəha riti rɨrərɨɡ ia nətərɨɡien səvənhi, məpwəh noien ərəha
me səvənhi.”

Iesu rusipekɨn ia təmaruə sə rəruei
11 Nənə Iesu rɨni mə, “Iərmama riti tɨni kəru iərman mi. 12 Nəpɨn riti tɨni

sə rouihi rɨni pen tɨ səvənhi tata i mə, ‘Tata. Uai narimnari me səim muvei
pehe səiou nəha təkwtəkwuni.’ Nənə tata səvənhi ruai narimnarime səvənhi
ia nənimen kəru riti səvəi tɨni sə rasori riti səvəi tɨni sə rouihi.

13*Rɨpkomhə tui tɨni sə rouihi roueite səvənhi narimnarime, ruvehimane
irə, mier, məpwəh imwəni, mevən marə ia tənə riti isipwɨn. Nənə ia kwopun
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nəha in rouraha mane səvənhi ia noien ərəha me 14 meste mane səvənhi
riwən. Nəpɨn səvənhi mane ruvəiwən pam, nukumhə rɨnamavən ia tənə
nəha. Nukumhə rɨnamahi. Sənəni nəveɡɨnien riwən. 15 Ro pen in revən
mamowok səvəi iərmama riti ia tənə nəha. Nənə iərmama nəha rərhi pen
in revən mə trəkwməni pɨkə me səvənhi. 16 *Nəpɨn in raməkwməni pɨkə me
nəha, nukumhə rahi pɨk anan, mətə iərmama riti rɨpkuvei pen mhə nari riti
min. Nənə rerɨn rɨrhi mə, ‘Rosi ko iakəni nɨpəri nəveɡɨnien riti sənəi pɨkəme i
takreɡi ramasan.’

17 Mətə nəpɨn nətərɨɡien amasan səvənhi rɨrərɨɡ muvehe, in rɨni mə,
‘Nərmama me nəha tata səiou ramərəku pen mɨnraha tɨ no tukwiniien
nari min irəha pam nəveɡɨnien sənənraha rasori məpi raka irəha, mətə iou
iakamarə ia kwopun i nukumhə ramahi iou na takemhə. 18 *Takier ia
kwopun i,mɨrərɨɡ, mevən tɨ səiou tata,mɨni pen tukwe inmɨnuə, Tata. Iakɨno
nari riti rərəha rəpwəh nəmwhenien ia nəmri Kumwesənmɨne ia nənimem.
19 Təkwtəkwuni nəha iapkəmwhen mhə mə tikəkwein nərɨm ia nirak. Tiko
iou iakəmwhen iərmama riti sə ikamərəku pen min tɨ no tukwiniien nari
mik.’ 20 Ro iamɨnhi irə təmaruə nəha rɨskəmter, mɨrərɨɡ, mɨnamevən tɨ tata
səvənhi. Mətə nəpɨn rauvehe ihi fwe isipwɨn, tata səvənhi rətoni, nənə rerɨn
rərkwəpɨr tukwe. Raiu, mevən, mərəhi pehe, makei min.

21 Nənə tɨni rɨni pen tukwe in mə, ‘Tata. Iakɨno nari riti rərəha rəpwəh
nəmwhenien ia nəmri Kumwesən mɨne ia nənimem. Təkwtəkwuni nəha
iapkəmwhenmhəmə tikəkwein nərɨm ia nirak.’

22Mətə tata səvənhi rəkwein nərmama səməme kamho tukwini nari min
mɨni mə, ‘Həuvən akwauakw, mhəuvehi karkahu əpwəmwɨs riti sə ramasan
pɨk məpi raka karkahu əpwəmwɨs me nepwɨn, nənə mharkahu pen i min,
mhəuvei pen riɡ ia nukwai rəɡɨn, mhəuvei pen put ia nɨsun mi, 23 nənə
mhəuvən mhəuvehi kau nəha nɨpwran rəsisi amasan mhəuvehe, mhousi
əpune. Pwəh sani mhaɡien pəri 24 *tɨ nəri nəmə iəkunouihi i səiou rəmwhen
mə ruvamhə raka, mətə təkwtəkwuni ruvəmɨru mwi. In rɨnəruei, mətə
təkwtəkwuni nəha iakɨnətoni mwi.’ Nənə irəha kənamhaɡien pəri.

25 Ia nəpɨn nəha tɨni sə rasori in fwe ia nəmhien. Nəpɨn rɨrərɨɡmauvehe ia
rukwənu, muvehe ipaka tɨ nimwə, rɨreɡi nərmama kamhani nɨpu, mamho
tanis. 26 Nənə rəkwein iərmama riti sə ramo tukwini nari m tata səvənhi,
məres mə, ‘Nəfe i hiamo?’

27*Mɨreɡi iərmamanəha rɨni pen tukwe inmə, ‘Piam ruvəuvehe. Nənə tata
səim ruəsi kaunəhanɨpwran rəsisi amasan tɨnəri nəməpiam rɨrərɨɡmuvehe
məsanɨn a.’

28 Ro iamɨnhi irə tɨni sə rasori niemaha rəpi, rəpwəh nuvnimwəien ia
nəkwai nimwə. Tata səvənhi rier, məres in mə truvnimwə, 29 mətə in rɨni
pen tɨ səvənhi tata i mə, ‘Ətə ro! Nuk me rɨpɨk iakamo tukwini pehe nari
mik ia kwopun i, mɨpkərui mhə nəkwam. Mətə ipkuvei pehe mhə nari riti
miou rəmwhen ia kwəti nəni mə tako nəveɡɨnien irə mhaɡien pəri kɨmaha
iou me nepwɨn. 30Mətə nəpɨn nərɨm nəha sə rɨnouraha narimnari me səim
tɨ nərəkuien nɨpran ia suatuk rɨrərɨɡ muvehe ia rukwənu, ikousi əpune kau
nəha nɨpwran rəsisi amasanmamo nəveɡɨnien irə səvənhi.’

31 Mɨreɡi tata səvənhi rɨni pen tukwe in mə, ‘Nərɨk. Nəpɨn me pam krau
mik krauarə. Narimnari me pam səiou səim. 32Mətə ratukwatukw mə tso
nəveɡɨnien i, mhaɡien, tɨ nəri nə mə piam in rəmwhen mə ruvamhə raka,
* 15:16: Prov 23:21 * 15:18: Sam 51:4, Jer 3:12-13 * 15:24: Efes 2:1,5, 5:14 * 15:27: Luk
15:2
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mətə təkwtəkwuni ruvəmɨrumwi. Rɨnəruei,mətə təkwtəkwuni nəha sənətoni
mwi.’ ”

16
Iesu rəɡkiari ia iərmama sə ramətui ərəha tɨ nautə səvəi iəmə asori səvənhi

1 Iesu rɨni pen tɨ nərmama me səvənhi mə, “Iərmama riti nautə səvənhi
rasori. Səvənhi riti fwe iotukwininari ramətui tɨ nautə səvənhi, mətə kamɨni
ərəha in mə ramouraha nautə nəha. 2 Ro iamɨnhi irə iərmama sə nautə
səvənhi rasori rəkwein iəmə nəha ruvehe, rəres pen in mə, ‘Nəfe nəɡkiariien
me i iakamreɡi kamɨni ia niram? Uvei pehe nəkukuə sə ikɨmərai pen səim
wok irə. Təkwtəkwuni nəha tiko sampam ia wok.’

3Mɨreɡi iotukwininari sə ramətui tɨ nautə səvəi iəmə asori nəha rerɨn rɨrhi
mə, ‘Səiou iəmə asori trərarki irapw iou ia wok səiou. Mətə nɨskaiien səiou
rəpwəh nəmwhenien mə takeri tɨprənə muvehi mane irə. Iakamaurɨs tɨ
naseien mane tɨ nərmama. Tako nəfe nəha təkwtəkwuni? 4 Ah, iakukurən
nəfe tako! Nərmama me nəha səməme həpkərpwɨn pehe mhə ihi kaon
me səvənraha sə iəmə asori səiou rɨməuvei pen mɨnraha, tako rerɨnraha
raɡien. Trɨni mɨnuə iako iamɨnhi irə, nəpɨn iəmə asori səiou trərarki iou,
irəha tuhəuvehi puvnimwə iou ia nəkwai nimwə me səvənraha.’ 5 Ia nəpɨn
nəha in rəkwein nərmamame nəha səməme həpkərpwɨn pehe mhə ihi kaon
səvənrahahəuvehe kuatia kuatia tukwe in. Sə rukupwənmevən, rəres inmə,
‘Ikɨməuvehi nəfe narimnarime səvəi iəmə asori səiou, mətə ipkuvehimhə ihi
nənimen?’

6Mɨreɡi iərmamanəha rɨnimə, ‘Tramme irəha pamhantret həukuər ia oel
kaməvənari irə.’
Mɨreɡi iəmə nəha rɨni mə, ‘In i nɨmwai nəkukuə səvəi kaon səim. Tikuvehi,

məkure akwauakw, mɨrai pen mə fifti tram a.’ 7 Iəmə nəha rarə mɨni pen tɨ
riti mwimə, ‘Nənə ik ikɨməuvehi nəfe mətə ipkuvehi mhə ihi nənimen?’
Mɨreɡi iərmama nəha rɨni mə, ‘Pak flaoa irəha pamwan taosen.’
Mɨreɡi iəmə nəha rɨni mə, ‘In i nɨmwai nəkukuə səvəi kaon səim. Tikuvehi

mɨrai penmə pakme irəha pam eit hantret a.’
8 *Iotukwininari sə ramətui tɨ nautə səvəi iəmə asori nəha ramo noien riti

sə rɨpkatukwatukwmhə. Mətə kurirə irə iəmə asori səvənhi ruvehemɨni vivi
in tɨ nəri nə mə in rukurən nari. Nəri nəha ramahatən pen mə nərmama ia
tɨprənə i həukurən amasan nari tɨ noien pisnes irəha nərmama səvənraha.
Irəha həukurən amasan mhəpi raka nɨpwnəti nukuraanien me. 9 *Nənə
iakani pehe tukumiaha i kɨmiaha tihaməkeikeimhasituamasan ianərmama
ia nautə me səvəi tɨprənə i mə irəha tuhəuvehe mho kɨmiaha me nepwɨn ia
nirəha. Nənə nəpɨn nautəme nəha tuhəiwən, Kumwesən truvehi puvnimwə
kɨmiaha ia nimwəme səməme tuhəpkiwənmhə ia nəpɨn riti.

10 *Iərmama sə ramətui amasan tɨ nəri ouihi a trətui amasan mwi tɨ nəri
asori. Nənə iərmama sə rɨpkətui amasan mhə tɨ nəri ouihi trɨpkətui amasan
mhəmwi tɨ nəri asori. 11Trɨnimɨnuə kɨmiaha hiəpkətui amasanmhə tɨ nautə
səvəi tɨprənə i, sin trəmri pehe nautə sə ro nɨpərhienien irə ia rəɡɨmiaha mə
tihətui amasan tukwe? 12Nənə trɨni mɨnuə kɨmiaha hiəpkətui amasan mhə
tɨ narimnari me səvəi iərməpə, sin truvei pehe narimnari me m kɨmiaha mə
tihəuvehi mho səkɨmiaha irə?

13 *Iərmama riti riwən ramo tukwini nari ko ro nəkwai iəmə asori kəru.
Trɨnimɨnuə ro iamɨnhi irə, trokeikei ritiməmwəki riti, uə trɨsiai ritimɨpkɨsiai
* 16:8: Efes 5:8, 1Tes 5:5 * 16:9: Mat 6:20, Luk 14:14 * 16:10: Luk 19:17-26 * 16:13: Mat
6:24
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mhə riti. Kɨmiaha ko hiəpkuvehi pəri mhə Kumwesənmɨne mane mho iəmə
asori mi irə səkɨmiahamə tiho pəri nəkwanrau.”

Nəɡkiariienme nepwɨn səvəi Iesu
14 *Nəpɨn Farisi me həreɡi nəɡkiariien me nəha harɨs ia Iesu tɨ nəri nə mə

irəha hokeikei pɨk mane. 15 *Mətə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha
Farisimehiameikuə ia nəmri nərmamamə kɨmiahanəmə atukwatukw,mətə
Kumwesən rukurən rerɨmiaha. Nəfe nari nərmama kamhəfiəutə irəha me
tukwe, mətə ia nəmri Kumwesən rərəha anan.

16 *Kɨnəvisau irapw Loa səvəi Moses mɨne nəɡkiariien me səvəi pro-
fet kupwən me meste pehe Jon Paptaes. Kurirə irə kɨnaməvisau irapw
nəɡkiariien amasan i raməɡkiari ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.
Nənə nərmama me pam kamhəmwur mə tuhəuvnimwə ia nɨtətə nəha.
17*Rəknekɨnmə neiaimɨne tɨprənə krouvehe rouiwən. Mətə rəknekɨn pɨkmə
nukwai nəkukuə ouihi riti sə kɨmərai pen ia Loa ruvehemiwən.

18 Iərman sə rəpwəh pran səvənhimiri pran əpə ritimwi ramonoien ərəha.
Prən nəha in ramiri rɨpko mhə səvənhi atukwatukw pran. Nənə iərman sə
riri pran sə iərman səvənhi rɨnəpwəh ramo noien ərəha. Prən nəha in ramiri
səvəi iərməpə.”

Iərmama kəru riti nautə səvənhi rasori riti nautə səvənhi riwən
19Nənə Iesu rɨni mə, “Iərmama riti nautə səvənhi rasori ramarkahu tɨnari

me nənimenraha rəknekɨn.a Ia nəpɨn me raməni amasan nari, mamaɡien.
20 Ia kwəruə ia rukwənu səvənhi nərmama kamhəkure pen iərmama riti
nəɡhɨn nə Lasaros. Nautə səvənhi riwən. Nɨmwapw me həpɨk ia nɨpwran.
21 *Iəmə nə rokeikei pɨk mə traməni nɨmwəkmwəki nəveɡɨnien sə raməsas
irapw ia ruei tepol səvəi iərmama nəha nautə səvənhi rasori. Kuri me mwi
kamhəuvehe, mamhəpwasi nɨmwapwme səvənhi.

22 Nəpɨn iərmama nəha nautə səvənhi riwən remhə, naɡelo me həuvehi
nənɨmwɨn, mhəuvehi mhəuvən, mhəmri pen ia nɨkare Epraham. Iərmama
nəha nautə səvənhi rasori in mwi remhə, kɨnɨmwi in. 23 Fwe Imwei Nəkur
Həuvamhə in ramreɡi nəmisəien asori, məkwətə, mətoni Epraham fwe
isipwɨn kwopti Lasaros ia nɨkaren. 24 Nənə in rəkwein əpwəmwɨs mɨni
mə, ‘Tata Epraham. Tikapi iou, mərhi pen Lasaros pwəh revən meitesi
nukwai rəɡɨn ianui, nənəmuvehemɨrapi nəramɨk irəmə trəkwiei. Iakamreɡi
nəmisəien asori ia napw i.’

25MətəEprahamrɨnimə, ‘Nərɨk. Rerɨmtramrhinarəien səimnəpɨn ikamɨru
ihi. Ik ikɨməuvehinarimnari amasanme,mətəLasaros rɨməuvehinarimnari
ərəha me. Nənə təkwtəkwuni nəha in ramreɡi ramasan ia kwopun i, mətə ik
ikamreɡi nəmisəien asori. 26Nari riti mwi ko iapkasitu mhə ia niram tɨ nəri
nəmə Kumwesən rɨnəmri təpuapəɡ asori riti ro tukuahaɡ kɨtaha m kɨmiaha.
Kɨmaha riti ko rɨpkier mhə ia kwopun i muvehe mətə kɨmiaha. Kɨmiaha riti
ko rɨpkier mhə ia kwopun nəmuvehemətə kɨmaha.’

27 Mɨreɡi iərmama nəha nautə səvənhi rasori rɨni mə, ‘Ro iamɨnhi irə
iakamase ik tatamə tikərhi pen Lasaros revən fwe ia nimwə səvəi tata səiou.
28 Piak me fwe ikɨn irəha pam krirum, pwəh rɨni pen tɨ nirəha i mɨnuə
tuhaməkeikeimhəsiari, kamo irəhamwihəuvehe ia kwopun i, kwopun səvəi
nəmisəien asori.’
* 16:14: Mat 23:14 * 16:15: Mat 23:28, Luk 18:9-14, Prov 6:16-17 * 16:16: Mat 11:12-13
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29Mətə Epraham rɨni mə, ‘Moses mɨne profet kupwənme həuvəni rakamə
nərmama tuhaməkeikei mhəsiari tɨ kwopun nəha. Ramasan mə pwəh piam
me hətərɨɡ ia nəɡkiariienme səvənraha.’

30Mɨreɡi iərmama nəha nautə səvənhi rasori rɨni mə, ‘Rekəm, Tata Epra-
ham, sənəha rɨpkəmwhenmhə. Mətəmə iərmama riti rətuimwi ia nemhəien
səvənhi, mevən tɨ nirəha, irəha tuhəpwəh noien ərəhame səvənraha.’

31 *Mɨreɡi Epraham rɨni pen tukwe in mə, ‘Trɨni mɨnuə irəha həpwəh
nətərɨɡien ia nəɡkiariien səvəi Mosesmɨne profet kupwənme, tuko iərmama
riti rətui mwi ia nemhəien səvənhi, mətə ko həpkɨni mhə nɨpərhienien ia
nəɡkiariien səvənhi.’ ”

17
Narimnari me tuhəuvehemhəvi nərmama həmwei ia nərəhaien

1Nənə Iesu rɨni pen tɨ nərmama me səvənhi mə, “Nɨpərhienien narimnari
me tuhəuvehe mhəvi nərmama həmwei ia nərəhaien, mətə trərəha anan
tɨ iərmama sə truvehi narimnari me nəha mier pehe. 2 Trɨni mɨnuə in ro
nəkwərhakwərha me i riti rɨmwei ia nərəhaien, Kumwesən trərpwɨn noien
ərəha səvənhi. Iərmama nəha trɨreɡi rərəha anan məpi raka kərihi pen
kəruəterei asori ia nɨpətəkinuan, kosə irapw i ia təmwei təsi. 3 *Kɨmiaha
tihaməkeikei mhatuakəm amasan tukumiaha. Trɨni mɨnuə piam ro noien
ərəha ia niram, tikɨnise pen tukwe in mə rəpwəh. Mə rɨrərɨɡ ia nətərɨɡien
səvənhi,məpwəh, tikenouenou i. 4Trɨnimɨnuə ia nəpɨnkuatia ro noien ərəha
ia niram m sefen mətə ia noien me nəha ramo rɨrərɨɡ mwi irə mɨni pehe
tukw ik i mə, ‘Noien i iakamo rərəha. Pwəh iakəpwəh,’ nənə tikaməkeikei
menouenou noien ərəha səvənhi.”

Nahatətəien
5 *Nənə aposol me səvəi Iərɨmənu səkɨtaha həni mə, “Iərɨmənu. Tiko mwi

nahatətəien səkɨmaha ruvehemɨskai mwi.”
6 *Mɨreɡi Iərɨmənu səkɨtaha rɨni mə, “Trɨni mɨnuə nahatətəien səkɨmiaha

rouihi a rəmwhen ia nuni nei nəha mastat sə rouihi anan ia nuni nei me,
hiəukurən nɨniien tɨ nei asori i mə ‘Tiko meivi utə atukw a nuamme, mevən
mərer ia təmwei təsi,’ nənə tro nəkwamiaha.”

Noien səvəi iərmama sə ramo tukwini pen nari m iəmə asori səvənhi
7Nənə Iesu rɨni mə, “Kɨmiaha hiaməfətərɨɡ irə? Trɨni mɨnuə iəmə asori riti

rərhi pen iərmama riti sə ramo tukwini narimin revənmə trərar ia nəmhien
uə ramətui tɨ sipisip me, nəpɨn iərmama nəha ruku pen fwe ia nəmhien mu-
vehe, ko səvənhi iəmə asori rɨni pen tukwe inmə, ‘Itə. Təkwtəkwuni tikuvehe
krauəni pəri nari’? 8 Rekəm! Mətə iəmə asori səvənhi trəɡkiari pen min
mɨni mə, ‘Itə. Evən məpnəpenə sənak riti nəveɡɨnien, nənə mevən markahu
amasan səim muvehe. Nəpɨn iakaməveɡɨn, mamənɨmwi, tikamo tukwini
pehe narimiou. Nəpɨn ikɨno pam, nənə ikukurən nəniien nəveɡɨnien sənam.’
9 ?Nəpɨn iərmama iamɨnhi ro nəkwai iəmə asori səvənhi, kɨmiaha hiəukurən
mə iəmə asori nəha rɨni pen tanak tukwe in uə rekəm? Rekəm! 10 Kɨmiaha
nə hiəmwhen ia nərmama səməmehiamo tukwini narimKumwesən. Nəpɨn
tihopamnarimnarimenəha in rɨmənimə tiho, tihaməkeikeimhənimə, ‘Kwa
kɨmaha i nərmamame səməme iahamo tukwini nari. Kɨmaha iahəno a nəfe
ratukwatukwmə taho.’ ”

Nərmama ten nemhəien skai ramo tekɨnraha həuvehe Iesu romasan irəha
* 16:31: Jon 11:44-48 * 17:3: Mat 18:15 * 17:5: Mak 9:24 * 17:6: Mat 17:20, 21:21
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11 *Iesu ramevən fwe ia Jerusalem, makurau ia nɨmwrhenhi tənə mi
nəha Sameria mɨne Kalili. 12 Nəpɨn rier pen ia rukwənu riti, nərmama
ten nemhəien skai ro tekɨnraha həuvehe tukwe, mhərer isipwɨn kwopti,
13 *mənamhəkwein əpwəmwɨs mə, “Iesu Iərɨmənu! Api tukumaha!”

14 *Nəpɨn Iesu rətə irəha, rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha tiho mhəuvən tɨ
pris me pwəh irəha hətə nɨpwramiaha.” Nəpɨn irəha kamhəuvən ia suatuk,
nɨpwranraha ruveheməmher.

15 Nənə irəha riti rətə mə nɨpwran rɨnəsanɨn, rɨrərɨɡ mwi, maməkwein
əpwəmwɨs, maməɡnəɡɨni Kumwesən. 16 Iəmə nəha in iəmə Sameria. Ruvehe
mɨnɨmwi nukurhunmi ia nəmri Iesu, mɨni tanak tukwe.

17Nənə Iesu rɨni mə, “Kɨmiaha nəha nɨpwramiaha ruvehe mɨnəmher rosi
kɨmiaha pam ten uə? Mətə nərmama naen mwi pəku? 18 Rəfo iəmə i rɨpko
mhə in iəmə Isrel in əpa rɨrərɨɡməɡnəɡɨni Kumwesən?” 19*Nənə Iesu rɨni pen
tɨ iəmə i mə, “Tiko mərer mamevən. Nahatətəien səim rɨno raka ik ikuvehe
məsanɨn.”

Tɨnesən nɨtətə səKumwesən ramərɨmənu irə ruvehe?
20 *Farisi me nepwɨn həres pen Iesu i mə, “Tɨnesən nɨtətə sə Kumwesən

ramərɨmənu irə ruvehe?” Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nəpɨn
nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə truvehe irə, nərmama tuhəpkətoni mhə
nɨmtətien me. 21 *Irəha tuhəpkɨni mhəmə, ‘Hətə ro, in i!’ uə ‘In nəha!’ Irəha
tuhəpwəh nɨniien iamɨnha irə tɨ nəri nə mə həreɡi ro nɨtətə sə Kumwesən
ramərɨmənu irə rɨnarə raka ia kurkwamiaha.”

22 Nənə Iesu rɨni pen tɨ nərmama me səvənhi mə, “Nəpɨn nəha rauvehe
kɨmiaha tihokeikei pɨk mə tihətoni iou, Iəməti Iərmama, ia nəpɨn riti səiou,
mətə tihəpkətoni mhə. 23 *Nərmama nepwɨn tuhəni pehe tukumiaha i mə,
‘Hətə ro in nəha’ uə ‘Hətə ro in i.’ Mətə kɨmiaha tihəpwəh nierien, mhəpwəh
nukurirəien irəha. 24Nəpɨn rouapɨr irə nərmama hətoni nəhiapwien səvənhi
ia nɨmaɡouaɡou fwe pesu meste nari fwe prehi. Iou, Iəməti Iərmama, nəpɨn
səiou sə takuvehe irə tro mwi iamɨnhi. 25 *Mətə takaməkeikei mukupwən
mɨreɡi nəmisəien me rɨpɨk. Nərmama ipwet mɨne tuhəni ərəha iou, mhəuvei
pehe təkutanrahamiou.

26Nəpɨn iou, Iəməti Iərmama, takuvehe irə trəmwhen ia nəpɨn səvəi Noa.
27Nərmama me kamhəveɡɨn, mamhənɨmwi. Nərman me kamhəiri nɨpran.
Nɨpran me kamhesi pen nərman. Irəha kamho noien me nəha mamhəuvən
meste Noa ruvnimwə ia nɨtətə asori səvənhi, nənə nui asori ruvehe, məuiui
irəha, irəha pam həmwhenɨmw.

28*Trəmwhenmwi nəpɨn səvəi Lot. Nərmama kamhəveɡɨn,mamhənɨmwi,
mamhəmri pen nəmri nari ia narimnari me, mamhəuvehi nənimenraha,
mamhəmhu, mamho nimwə me. 29Mətə nəpɨn nəha Lot rier ia Sotom irə,
napw mɨne təpisi krouukrutə fwe ia nɨmaɡouaɡou, roueiwaiu pehe rouahi
əmwesi irəha pam.

30 Nəpɨn nəha iou, Iəməti iərmama, takuvehe irə trəmwhen a mwi.
31 *Ia nəpɨn nəha, trɨni mɨnuə iərmama riti ramapwɨs ia təkure nimwə
səvənhi traməkeikei meiwaiu map akwauakw, məpwəh nuvnimwəien mə
truvehi nari riti ia nəkwai nimwə. Trɨni mɨnuə iərmama riti raməmhu
* 17:11: Luk9:51-52, Luk13:22 * 17:13: Lev13:45-46 * 17:14: Lev14:2-3, Luk5:14 * 17:19:
Luk 7:50 * 17:20: Jon 3:3, 18:36 * 17:21: Mak 13:21 * 17:23: Luk 21:8 * 17:25: Luk
9:22 * 17:28: Jen 18:20, Jen 19:25 * 17:31: Jen 19:17,26, Mat 24:17-18
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ia nəmhien səvənhi traməkeikei mo rəmwhen a mwi, map akwauakw,
məpwəh nɨrərɨɡien mevən fwe imwəni. 32Rerɨmiaha tramrhi pran səvəi Lot.
33 *Iərmama sə rəmwurmə trəkwtəmhiri nɨmɨruien səvənhi trarfai irə. Mətə
iərmama sə raraka ia nɨmɨruien səvənhi truvehi nɨmɨruien rerɨn. 34 Iakani
pehe tukumiaha i ia nəpɨn nəha ia nəpɨn iərmama kəru trouapri pəri ia
nɨməhan kuatia, tukuvehi raka riti, kəpwəh riti. 35Pran kəru trouvənari pəri,
tukuvehi raka riti, kəpwəh riti.” 36 a 37 *Mɨreɡi nərmama me səvəi Iesu həni
pen tukwe inmə, “Pəku, Iərɨmənu?”
Mɨreɡi in rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Ia kwopun pəku nɨpwrai nəri remhə ikɨn

menu me nəha kamhani nɨpwrai nəri sə remhə tuhəuvehe mhousəsɨmwɨn
irəhame, mhani.”

18
Pran riti rəres pen iəmə asori sə raməkiri nəɡkiariienmə trasitu irə

1 *Nəpɨn riti Iesu rokeikei mə trahatən nərmama me səvənhi mə irəha
tuhaməkeikei mhəfwaki ia nəpɨn me, mhəpwəh nəpouien i. Ro pen in rɨni
nusipekɨnien riti tɨ nirəha i 2mə, “Ia rukwənu riti iəmə asori riti sə raməkiri
nəɡkiariien. In rəpwəh nehekɨrien Kumwesən, məpwəh mwi nɨsiaiien
nərmama. 3 Ia rukwənu nəha pran riti iərman səvənhi remhəməpwəh in. Ia
nəpɨn me rauvehe tɨ iəmə asori sə raməkiri nəɡkiariien, mamɨni pen tukwe
inmə, ‘Asitu ia nirak, mɨnise iərmama i ramɨni ərəha iou.’

4 Tui kwopti iəmə asori nəha rɨpko mhə nari riti, mətə kurirə irə ramətərɨɡ
mə, ‘Nɨpərhienien iapkɨhekɨr mhə Kumwesən, məpwəh mwi nɨsiaiien
nərmama, 5 *mətə tɨ nəri nəmə prən i ramometə iou iamɨnhi irə, takasitu irə,
mɨnise iərmamanəha ramɨni ərəha in. Mə iapkomhəprən i trauvehe ianəpɨn
me, takəpou i.’ ”

6 Nənə Iərɨmənu səkɨtaha rɨni mə, “Kɨmiaha tihətərɨɡ ro nəɡkiariien səvəi
iəmə asori nəha. In iəmə rərəha, mətə rɨni mə trasitu ia prən nəha. 7 Nənə
kɨmiaha hiaməfətərɨɡ ia Kumwesən? Trəfo ia nərmama me nəha in ruvərfi
raka irəhamə səvənhi səməme kamhasək pen tukwe in ia ranmɨne ia nəpɨn?
Ko in ro tanpen ia nirəha, məpwəh nəmri atukwatukwien nəfe kamhasək
pen in tukwe? 8 Iakani pehe tukumiaha i mə in trasitu akwauakw ia nirəha,
məmri atukwatukw nəfe kamhasək pen in tukwe. Nəɡkiariien i iakani ro
nɨpərhienien. Mətə rəfo? Nəpɨn iou, Iəməti Iərmama, takrərɨɡ pehe mwi ia
tɨprənə i, takətoni nərmama həpɨk kamhahatətə ia nirak uə rekəm?”

Iesu rusipekɨn ia Farisi riti mɨne iərmama riti sə kamərəku pen takismin
9 Ia nəpɨn nəha Iesu rɨni mwi nusipekɨnien riti mwi tɨ nərmama nepwɨn

səməme rerɨnraha ramrhi mɨnuə irəha hatukwatukw, mamhətə ərəha
nərməpə. 10 In rɨni mə, “Iərmama kəru krouutə pen fwe ia nimwə səvəi
Kumwesən mə trouəfwaki. Riti Farisi. Riti iərmama sə kamərəku pen takis
min. 11 *Nənə Farisi rərer əpə məfwaki iamɨnhi irə mə, ‘Kumwesən. Iakɨni
tanak tukw ik tɨ nəri nəmə iou iapkəmwhenmhə ia nərmama nepwɨn. Irəha
kamhakres, mamho noien ikou, mamhəiri nɨpran səvəi nərməpə. Iakɨni
tanak tukw ik tɨ nəri nə mə iapkəmwhen mhə ia iərmama nəha kamərəku

* 17:33: Luk 9:24 a 17:36: Nəkukuəme rɨpɨk kɨmərai pen Niutestamen irə ia nəɡkiariien səvəi
nəkur Kris kupwən kwopi nəɡkiariien ia vas 36 riwən. Mətə nepwɨn həni iamɨnhi irəmə, “Iərman kəru
trouəmhu fwe ia nəmhien, tukuvehi raka riti, kəpwəh riti. * 17:37: Job 39:30 * 18:1: Rom
12:12, Kol 4:2, 1Tes 5:17 * 18:5: Luk 11:7-8 * 18:11: Luk 16:15
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pen takis min. 12 *Ia nəfwakiien kuatia iakəpwəh nəniien nari m kəru tɨ
nəfwakiien. Iakuai narimnarimepamsə iakapeki irəhapam ten sə ro kuatia
irə səim.’

13 *Mətə iərmama nəha kamərəku pen takis min, ramərer isipwɨn kwopti.
Ko rɨpkəkwətə mhə ia nɨmaɡouaɡou, mətə rerɨn rəpou. In ramərpwərpwi a
kwənpwenhɨn tukwe, mamɨni mə, ‘Kumwesən, tikapi iou. Iou iəmə ərəha.’ ”

14 *Nənə Iesu rɨni mə, “Iakani pehe tukumiaha i nəpɨn irau kroueiwaiu
rouevən fwe rukwənu, iərmama sə kamərəku pen takismin in ratukwatukw
ianəmriKumwesən,mətəFarisi rɨpkatukwatukwmhə, tɨnəri nəmə iərmama
sə rauvehi utə in, Kumwesən truvehi irapw in, mətə iərmama sə rauvehi
irapw in, Kumwesən truvehi utə in.”

Iesu rəkwein amasan ia nəkwərhakwərha
15 Nəpɨn riti nərmama nepwɨn kamhərəhi kwəti nəkwərhakwərha me

mamhəuvehe tɨ Iesu mə in trɨrapi irəha, məkwein amasan ia nirəha. Nəpɨn
nərmama me səvənhi hətoni, hənise irəha. 16 Mətə Iesu rəkwein irəha
həuvehe tukwe, mɨni mə, “Pwəh nɨpwnəti nəkwərhakwərha me həuvehe
tukw iou. Tihəpwəh nɨniseien irəha tɨ nəri nə mə nɨtətə sə Kumwesən
ramərɨmənu irə səvəi nərmama səməmehəmwhen ia nəkwərhakwərhame i.
17 *Iakani nɨpərhienien tukumiaha i mə iərmama traməkeikei mo rəmwhen
ia iəkunouihi, muvehi nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə. Mə rɨpko mhə
trɨpkuvnimwəmhə ia nɨtətə nəha.”

Iərmama nautə səvənhi rasori rokeikei mə truvehi nɨmɨruien rerɨn
18*Iəməasori riti səvəi nəkur Isrel rəres Iesu imə, “Iahatən, ik iəməamasan.

Nəfe noien takaməkeikei momə takuvehi nɨmɨruien rerɨn?”
19 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Rəfo ikɨni mə iou iəmə amasan?

Iərmama amasan riti riwən. Kumwesən əpa in ramasan. 20 *Ik ikuvəukurən
raka loa me səvəi Kumwesən. In rɨni mə, ‘Tikəpwəh nakresien pran,
məpwəh nousi əpuneien iərmama, məpwəh nakresien, məpwəh neikuəien.
Tikaməkeikei mɨsiai səim tata mɨnemama.’ ”

21 Mɨreɡi iərmama nəha rɨni mə, “Loa me pam i iakamesi pen fwe ia
nouihiien səioumuvehemeste pehe ipwet mɨne.”

22Nəpɨn Iesu rɨreɡi nəɡkiariien i, rɨni pen tukwe in mə, “Nari kuatia rarə
ikəpwəh ihi noien. Evən,məmri pen nəmri nari ia səimnarimnarime. Nəpɨn
kuvehi nənimen, tikuvehi mane, muvei pen m nərmama nautə səvənraha
riwən. Nənə səim nautə trɨpɨk fwe ia neiai. Nəpɨn ikɨno pam, ikuvehe
mukurirə iou.”

23Mətə nəpɨn iərmama nəha rɨreɡi nəɡkiariien nəha, rerɨn ruvehe məpou
pɨk, tɨ nəri nə mə nautə səvənhi rasori anan. 24 Nəpɨn Iesu rətoni mə rerɨn
rəpou pɨk iamɨnhi, rɨni mə, “Rəknekɨn tɨ nərmama nautə səvənraha rasori
mə tuhəuvnimwə ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə. 25 Iərmama nautə
səvənhi rasori rəknekɨn tukwe in mə truvnimwə ia nɨtətə sə Kumwesən
ramərɨmənu irə. Rəknekɨn məpi raka nərimɨru nəha kamel rasu pen ia
ruei nitel mier.” 26 Nəpɨn Iesu rɨni irapw nəɡkiariien nəha, nərmama
səməme kamhəreɡi həni mə, “Mə rəknekɨn iamɨnhi, nɨsɨmə nəha ko həuvehi
nɨmɨruien?”

27 *Mətə Iesu rɨni mə, “Nəfe nari rəknekɨn nərmama ko həpko mhə mətə
rɨməru tɨ Kumwesən.”
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28Nənə Pita rɨni mə, “Ətə ro. Kɨmaha iahənəpwəh narimnari me səkɨmaha
mamhəkurirə ik.”

29 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iakani nɨpərhienien tukumiaha i
mə nərmama me pam səməme həpwəh narimnari me səvənraha tɨ nɨtətə sə
Kumwesən ramərɨmənu irə tuhəuvehi tain. Trɨnimɨnuə iərmama riti rəpwəh
nimwə səvənhi, uə pran səvənhi, uə piəvni me, uə tata mɨne mama səvənhi,
uənəkwərhakwərhame səvənhi, 30 ia nɨtətə ipwetmɨne in truvehi tain rasori
mwi, nənə ia nɨtətə sə rauvehe in truvehi nɨmɨruien rerɨn.”

Iesu rɨni irapw tɨ nərmamame səvənhimə in traməkeikei memhə
31 *Ia nəpɨn nəha Iesu riri raka əpa nərmama səvənhi twelef, mɨni pen

tɨ nirəha i mə, “Həreɡi ro. Kɨtaha saməutə mamhəuvən fwe ia Jerusalem.
Ia kwopun nəha nəɡkiariien me pam səməme kamhəɡkiari ia nirak Iəməti
Iərmama ia nəkukuə me səvəi profet kupwən me tuhəuvehe mhəukuə.
32 *Tukuvei pen iou ia rəɡi nərmama rɨpkomhə irəha nəkur Isrel. Nənə irəha
tuharɨs əkenhɨn ianirak,mhonaurɨsienmiou,mhərɡəvəsi iou, 33mhərisi iou,
nənə mhousi əpune iou. Ia nəpɨn sə ro kahar irə takətui mwi ia nemhəien
səiou.”

34 *Mətə nərmama me səvənhi həreirei narimnari me i. Nəɡkiariien i
rərkwafə tɨ nirəha. Həpkuvehi amasanmhə nɨpwran.

Iesu ro iərmama riti nənimen rɨfwə rətui mətə nari
35Nəpɨn Iesu rɨnamevən ipaka tɨ taon nəha Jeriko, iərmama riti nənimen

rɨfwə raməkure ia nɨkare suatuk, mamase mane. 36Nəpɨn rɨreɡi nərmama
mehəpɨk kamhəuvehemamhəukurau ia suatuk, rəresmə, “Nəfe i?” 37Mɨreɡi
həni pen tukwe inmə, “Iesu iəməNasaret i ruvehemakurau.”

38 *Ia nəpɨn nəha iərmama nəha rɨnaməkwein əpwəmwɨs mə, “Iesu,
kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt! Api tukw iou!”

39 Nənə nərmama səməme kamhərer kupwən hənise in, mamhəni mə,
“Afafa a, məpwəh nəɡkiariien!” Mətə in rarɨpɨnmaməkwein əpwəmwɨs mwi
mamɨni mə, “Iesu, kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt! Api tukw iou!”

40Nənə Iesu rərer, mɨni pen tɨ nərmamamemə irəha tuhəiri iərmamanəha
mhəuvehe tukwe in. Nənə nəpɨn iərmama nəha ruvehe ipaka, Iesu rəres pen
inmɨnuə, 41 “Ikokeikei mə tako nəfe mik?”
Mɨreɡi rɨni mə, “Iərɨmənu. Iakokeikei mə takətui mətə nari.”
42 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Itə. Tikətui mətə nari. Nahatətəien

səim rɨnomasan raka nənimem.” 43Nənə təkwtəkwuni nəha rətui mɨnamətə
nari, nənəmukurirə ia Iesu,muvehiutənəɡhiKumwesən. Nərmamamepam
hətoni həɡnəɡɨni Kumwesən.

19
Iesumɨne Sakias

1 Iesu rier pen ia taon nəha Jeriko, mamevən mə trəpi sɨmwɨn. 2 Ia taon
nəha iərmama riti nəɡhɨn nə Sakias. In iəmə asori riti ia nirəha nərmama
kamərəku pen takis mɨnraha. Nautə səvənhi rasori. 3 In ramarkut mə trətə
Iesu mə in nəfe iərmama. Mətə nərmama həpɨk kamhərer tukuahaɡ in. Ko
rɨpkətonimhə tɨnəri nəmə in rukwakwa. 4Ro pen raiumukupwən ia nirəha,
məputə ianei riti kanimə sikamomə trətə Iesu iakwopunnəha trukurau ikɨn.
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5Nəpɨn Iesu ruvehe muvehi teɡɨn kwopun nəha, rəkwətə, mɨni pen tukwe
inmə, “Sakias. Eiwaiu akwauakw. Takaməkeikei muvnimwə ia nimwə səim
ipwet.” 6Nənə Sakias reiwaiu akwauakw a miri Iesu rouevən fwe ia nimwə
səvənhi. Rerɨn ramaɡien.

7 *Mətə nəpɨn nərmama hətoni, kamhəni ərəha Iesu mhəni mə, “In revən
mamapwɨs ia nəkwai nimwə səvəi iəmə rərəha riti.”

8 *Fwe ia nəkwai nimwə Sakias rɨskəmter, mɨni pen tɨ Iərɨmənu səkɨtaha
mə, “Iərɨmənu. Reɡi ro! Takuai nautə səiou ia nənimen kəru, muvei pen riti
m nərmama nautə səvənraha riwən. Trɨni mɨnuə iakɨnakres m iərmama riti,
takərpwɨn penminm kefə.”

9 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Ipwet nɨmɨruien vi ruvəuvehe tɨ
nərmama ia nəkwai nimwə i tɨ nəri nə mə iəmə i in mwi kwənəkwus riti
səvəi Epraham. 10*In nə iou, Iəməti Iərmama, iakɨməuvehe tukwemə takətui
nərmama səməme hənəruei, nənəmuvei pen nɨmɨruien vi mɨnraha.”

Iesu rusipekɨn ia silinme kɨno ia kol
11*Nəpɨnnərmamakamhətərɨɡ ia nəɡkiariienmenəha, Iesu rarəmɨnimwi

nusipekɨnien riti tɨ nirəha i tɨ nəri nə mə in ruvəuvehe ipaka tɨ Jerusalem
rerɨnraha ramrhimə rosi in truvehemo kiɡ irəmɨnamərɨmənu ia nɨtətə səvəi
Kumwesən təkwtəkwuni. 12 *Ro iamɨnhi irə Iesu rɨni mə, “Iəmə asori riti
revən ia tənə riti isipwɨnmə kiɡ riti fwe ikɨn truvei pen nasoriien min. Nənə
in trɨrərɨɡmərɨmənu ia nəkur imwəni. 13Kurirə iəmə asori nəha rier, rəkwein
nərmama səməme kamho tukwini nari min irəha pam ten, muvei pen silin
kɨno ia kol kuatia kuatia mɨnraha, nənə mɨni pen tɨ nirəha i mə, ‘Kɨmiaha
tihəuvehi maneme i mhowok irəmeste takrərɨɡ pehemwi.’

14*Mətənəkur imwənimehəmwəki iəmə asori nəha,mhərhi pennərmama
nepwɨn həkurirə in, mhəuvən mhəni pen tɨ kiɡ sə truvei pen nasoriien min
mə, ‘Kɨmaha iahəpwəh nokeikeiienmə iəmə i trərɨmənu ia kɨmaha.’

15 Mətə kiɡ nəha rəpwəh nɨnipehiien irəha, muvei pen nasoriien m iəmə
asori nəha. Nənə nəpɨn iəmə asori nəha rɨrərɨɡ pehe imwəni, rɨni nəkwan
mɨnuə tukəkwein nərmama me nəha kamho tukwini nari min səməme in
rɨməuvei pen mane me mɨnraha mə tuhəuvehe tukwe. In rokeikei mə
trukurən mane me in rɨməuvei pen mɨnraha hənowok irə mhəuvehi nəfe
manemwi rasori mwi.

16 Sə rukupwən muvehe mərer ia nənimen mɨni mə, ‘Iəmə Asori. Silin i
ikɨməuvehi pehemioukɨno ia kol rukwəhimwi silinmekɨno ia kol irəhapam
ten.’

17*Mɨreɡi iəməasori rɨni pen tukwe inmə, ‘Səimwok ramasan. Ik iərmama
sə ikamo tukwini amasan nari miou. Ikɨnətui amasan tɨ nəri ouihi. Ro pen
takuvei pehe nasoriienmik ikərɨmənu ia taonme irəha pam ten.’

18Nənə sə resi pen ruvehe, mɨni mə, ‘Iəmə asori. Silin i ikɨməuvehi pehe
miou kɨno ia kol rukwəhi mwi silin me kɨno ia kol irəha pam krirum.’

19Mɨreɡi iəmə asori rɨni pen tukwe in mə, ‘Ik tikərɨmənu ia taon me irəha
pam krirum.’

20Nənə riti mwi ruvehe, mɨni mə, ‘Iəmə Asori. Silin i in i ikɨməuvehi pehe
miou kɨno ia kol. Iakehekɨr ik, mərkwafə i ia kwəti tɨnari, 21 tɨ nəri nə mə
ik iərmama riti noien səim rɨskai. Ikauvehi raka narimnari me sə iərməpə
rɨnəmri, nənəmapeki rakamwi nəveɡɨnien ia nəmhien sə ipkəpwei mhə.’
* 19:7: Luk 15:2 * 19:8: Eks 22:1, Nam 5:6-7 * 19:9: Wok Me 16:31, Luk 13:16 * 19:10:
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22Mətə iəməasori rɨnipen tukwe inmə, ‘Ik iəmə ərəha. Ikamo tukwini ərəha
nari miou. Nəɡkiariien atukw səim ro pui ik. Ik ikuvəukurən raka mə iou
iərmama riti noien səiou rɨskai. Iakauvehi raka narimnari me sə iərməpə
rɨnəmri, nənə mapeki raka mwi nəveɡɨnien ia nəmhien sə iapkəpwei mhə.
23Mətə rəfo ikəpwəh nəmri penien səiou mane fwe ia paɡ? Kamo ipkəmri
pen ko iapkuvehemɨpkuvehi ihi mane səioumɨne sə rəkwaku paɡ rukwəhi.’

24 Nənə iəmə asori rɨni pen tɨ səməme kamhərer ia kwopun nəha mə,
‘Həuvehi raka silin nəha kɨno ia kol ia rəɡɨn mhəuvei pen m iərmama sə
rauvehi silin me kɨno ia kol irəha pam ten.’

25Mɨreɡi irəha həni pen tukwe in mə, ‘Iəmə Asori! Mətə in ruvəuvehi raka
ten.’

26 *Mɨreɡi iəmə asori rɨni mə, ‘Iakani pehe tukumiaha i iərmama sə kuvei
pen nari riti min, ro wok irə, tukuvei pen sə rəkwaku min. Mətə iərmama
sə kuvei pen nari riti min, ro nəri auər a irə, tukuvehi raka pam tukwe.
27Mətə nərmama me nəha səməme həmwəki iou, mhəpwəh nokeikeiien mə
takərɨmənu ia nirəha, həuvehi irəha mhəuvehe ia nənimek, nənə mhousi
əpune irəha.’ ”

Iesu revən ia Jerusalem
28 Iesu rɨni pam nəɡkiariien me nəha, mərari, mautə mamevən fwe ia

Jerusalem. In rakupwən nərmama me kamhəkurirə. 29 Nəpɨn rier pen ia
təkuər nəha nəɡhɨn nə Təkuər Olif ipaka tɨ rukwənu mi nəha Petfas mɨne
Petani, rərhi pen iərmama kəru səvənhi, 30mɨni mə, “Kɨmirau tirouevən ia
rukwənu nəha samarəti pen i. Nəpɨn tirouapirapw fwe ikɨn, tirouətə kwəti
toɡki riti kɨnəkwi tərini, iərmama rɨpkəkure raka mhə irə. Tiroufi raka nari
irə, rouəsɨɡi rouvehe ia kwopun i. 31Trɨni mɨnuə iərmama riti rəres kɨmirau
mə, ‘Rəfo iroufi raka nari irə?’ tirouni pen tukwe in mə, ‘Iərɨmənu səkɨtaha
raməres i.’ ”

32*Ro iamɨnhi irə, iərmamaminəha Iesu rərhi pen irau, krouevənrouətoni
narimnari me pam rosi in rɨməni pen tɨ nirau i. 33Nəpɨn kroufi raka nari ia
kwəti toɡki nəha, iərmama səvənhi nəha kwəti toɡki rɨni pen tɨ nirau i mə,
“Rəfo iroufi raka nari irə?”

34Mɨreɡi krouni mə, “Iərɨmənu səkɨtaha raməres i.”
35 Nənə krouəsɨɡi kwəti toɡki nəha rouvehe tɨ Iesu, rouəpənə pen kot mi

səvənrau ia təkuren, nənə rouasitu ia Iesu rəputə məkure irə. 36 *Nəpɨn
in rəkure ia kwəti toɡki nəha mamevən, nərmama həpənə pen kot me
səvənraha ia suatuk. 37 Nəpɨn Iesu rameiwaiu ia Təkuər Olif, mɨnamevən
ipaka tɨ Jesrusalem, nərmama me pam səvənhi həpɨk anan, hənamaɡien,
mamhəkwein əpwəmwɨs, mamhəɡnəɡɨni Kumwesən tɨ nɨmtətien asori me
hənətoni, 38 *mamhəni mə,
“Səɡnəɡɨni kiɡ i rauvehe ia nəɡhi Iərɨmənu səkɨtaha!

Nəmərinuien fwe ia neiai.
Kauvehi utə nəɡhi Kumwesən fwe irənhə anan!”

39 Ia nəpɨn nəha Farisi me nepwɨn ia reri nərmama həni pen tɨ Iesu i mə,
“Iahatən. Nise əknekɨn səimme nərmamamə tuhafafa.”

40Mɨreɡi Iesu rɨnimə, “Iakani pehe tukumiaha i. Trɨnimɨnuə irəha hafafa,
kəruəterei me i tuhəkwein əpwəmwɨs.”

Iesu ramapi tɨ Jerusalem
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41 *Nəpɨn Iesu ruvehe ipaka tɨ taon nəha Jerusalem mətoni, ramapi tɨ
nərmama me ikɨn, 42 *mɨni mə, “Rosi ko ramo kɨmiaha hiəukurən ipwet i
narimnarime sə trəmri nəmərinuien,mətə təkwtəkwunimɨne kamhərkwafə
ko kɨmiaha hiəpkətoni mhə. 43Mətə nəpɨn nəha rauvehe nərmama səməme
haməmwəki kɨmiaha tuhəuvehe mheikurkurau ia kɨmiaha. Naruaɡən me
səvənraha tuheri tɨprənə mhərkurau ia taon səkɨmiaha mhəkure tukuahaɡ
ia kɨmiaha. 44 *Irəha tuhousi testesi nimwə me səkɨmiaha, mharə mhousi
əpune pam mwi kɨmiaha ia kwopun i. Ko irəha həpkəpwəh mhə kəpwier
riti raməkure əknekɨn ia riti, tɨ nəri nə mə Kumwesən ruvəuvehe raka mə
truvehimɨru kɨmiaha, mətə kɨmiaha hiəpkətə sas mhə ia nəpɨn nəha.”

Iesu revən ia nimwə səvəi Kumwesən
45 Nənə Iesu revən ia nimwə səvəi Kumwesən, mɨnaməkoui irapw

nərmama səməme kamhəmri pen nəmri nari ia narimnari me mə tukuvehi
nənimen, 46mɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan mɨnuə
‘Nimwə səiou tro nimwəfwaki irə.’ Mətə kɨmiaha hiəno ruvəuvehe kwopun
rakres me kamhərkwafə ikɨn.”

47 *Ia nəpɨn me Iesu ramevən ia nimwə səvəi Kumwesən, mamahatən
nərmamame. Pris asori memɨne nahatənme səvəi Loamɨne nəmə asori me
nepwɨnmwi səvəi nəkur Isrel hokeikeimə tuhousi əpune in. 48*Mətə rɨskai tɨ
nirəha. Ko həpkətonimhə suatuk riti tɨ noien tɨ nəri nəmə nərmamame pam
hokeikei pɨkmə tuhətərɨɡ ia nəɡkiariienme səvənhi.

20
Nəmə asori me həres Iesumə sin rɨməuvei pen nasoriienmin

1 Nəpɨn riti, Iesu ramahatən nərmama ia nimwə səvəi Kumwesən,
maməvisau nəɡkiariien amasan mɨnraha, nənə pris asori me mɨne nahatən
me səvəi Loa mɨne nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həuvehe, 2 mhəni pen
tukwe in mə, “Ni pehe tukumaha i. Ikamo narimnari me i ia nəkwai sin, uə
sin rəseni ik mə tiko narimnari me i?”

3Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨnirəha imə, “Ioumwi takəres kɨmiaha nəresien riti.
Həni pehe tukw iou i. 4 Fwe kupwən sin rərhi pehe Jon mə tro paptaes ia
nərmama, Kumwesən uə iərmama riti?”

5 Nənə irəha həɡkiari pəri, mamhəni mə, “Tsəfni irə i? Tuko səni mə
Kumwesən rərhi pehe Jon Iesu trɨni pehe tukutaha i mə ‘Ro iamɨnhi irə rəfo
kɨmiaha hiəpwəh nɨniien nɨpərhienien ia nəɡkiariien səvəi Jon?’ 6Mətə tuko
səni mə iərmama riti rərhi pehe Jon, nərmama me pam i tuhəkwi əpune
kɨtaha ia kəruəterei me, tɨ nəri nə mə irəha kamhəni nɨpərhienien ia Jon mə
in profet riti.”

7Ro pen irəha həni pen tɨ Iesu i mə, “Kɨmaha iahəreirei mə sin rərhi pehe
Jonmə tro paptaes ia nərmama.”

8 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iou mwi ko iakəpwəh nɨniien
tukumiaha i mə iakamo narimnari me i ia nəkwai sin.”

Iesu rusipekɨn ia iəmə asori riti mɨne nɨmei krep səvənhi
9 *Iesu rɨnaməɡkiari m nərmama mɨni irapw nusipekɨnien riti tɨ nirəha

i, mɨni mə, “Iəmə asori riti rəpwei nəkwus nəha krep ia nəmhien səvənhi,
məpwei pam, nənə məseni nərmama nepwɨn həuvehe mhətui tɨ nɨmei krep
səvənhi. Irəha tuhəmhu ikɨn, mhesi kwənkwai krep, mhəuai, mhəuvei pen
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nɨpərɨn m iəmə asori. Iəmə asori rəmri nɨmei krep səvənhi ia rəɡɨnraha,
mier mevən ia tənə əpə iti marə kɨni tui fwe ikɨn. 10 *Nəpɨn kwənkwai krep
rɨmruə, iəmə asori rərhi pen iərmama riti sə ramo tukwini nari min revən
mətə nəmə hamətui tɨ nɨmei krep səvənhi mə tuhəuvei pen nukwai krep me
nepwɨn min. Mətə nəmə kamhətui tɨ krep həuəsi iəmə nəha, mhərhi pen i
ramevən, mhəpwəh nuvei penien nari riti min. 11Nənə iəmə asori rərhi pen
mwi iərmama riti mwi sə ramo tukwini nari min revən. Mətə ho rəmwhen
a mwi irə, mhəuəsi in, mho naurɨsien min, mhərhi pen in rɨrərɨɡ, mhəpwəh
nuvei penien nari riti min. 12Nənə iəmə asori rərari mərhi pen sə ro kahar
irə revən. Sə nəha mwi həuəsi in nɨpwran me rəpəruəpəruə, mhərarki irapw
i.

13 Ia nəpɨnnəha iəmə asori səvəi nɨmei krep rɨnimə, ‘Takəfo i? Ramasanmə
pwəh iakərhi pen nərɨk keikei. Irəha tuhətoni, mhəsiai in.’

14 Mətə nəpɨn nəmə me nəha hətoni tɨni iəmə asori rauvehe, həni pen
tɨ nirəha me i mə, ‘Kwa tɨni iəmə asori nəha. Nəpɨn tata səvənhi tremhə,
nəmhien i ruvehe mo səvənhi. Pwəh sousi əpune nənə nəmhien səvənhi
truvehe mo səkɨtaha i.’ 15Nənə irəha həkwtəmhiri, mhousi əpune, mhərarki
irapw ia taniruə.
Ro iamɨnhi irə iəmə asori səvəi nɨmei krep trəfo ia nəmə me nəha? 16 In

truvehe, mousi əpune irəha, nənə məseni pen nɨmei krep səvənhi ia rəɡi
nərməpə.”
Nəpɨn nərmama me həreɡi nəɡkiariien nəha, həni mə, “Rekəm. Ko rɨpko

mhə iamɨnhi.”
17 Mətə Iesu rəti pen mətə irəha mɨni mə, “Mə trɨpko mhə iamɨnhi nəfe

nɨpwrai nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan?
‘Kəruəterei nəha nəmə kamhəuvrhəkɨn nimwə hənuə rərəha, mhəpwəh,

təkwtəkwuni nəha ruvəuvehe mɨno kəruəterei sə rəpi raka pam
kəruəterei me,

məkwtəmhiri əknekɨn pam nimwə.
18 *Iərmama sə trɨmwei pen ia kəruəterei nəha,

nɨkəkrinme trərkwəpɨrərkwəpɨr.
Trɨni mɨnuə kəruəterei nəha rɨmwei pen ia iərmama riti,

iərmama nəha trɨpwarɨspwarɨs.’ ”

Nəresien ia nɨkaren səvəi nəmri takis
19 *Nahatən me səvəi Loa mɨne pris asori me hənuə tuhəkwtəmhiri a Iesu

ia nəpɨn nəha tɨ nəri nəmə həreɡi mə in rɨni nusipekɨnien nəhamuəsi irəha i,
mətə hənhekɨr a nərmama.

20 *Ro pen irəha kamhətə amasan in, mhərhi pen nərmama nepwɨn sə
kamhətə afafa nari həuvən mə tuheikuə ia Iesu mhəres pen nəresien me
nepwɨn min. Nəmə asori me hokeikei mə Iesu trəfwəkour ia nəɡkiariien
səvənhi, nənə irəhahəukurənnəkwtəmhiriien in tukwe, nənəmhəuvei pen in
ia rəɡi iəməRomsə rauvehi nasoriienmamərɨmənu ia kwopunnəha. 21Nəmə
me nəha sə kamhətə afafa nari həuvən mhəres pen Iesu i mə, “Iahatən.
Kɨmaha iahəukurən mə nəɡkiariien me səim sə ikamahatən nərmama me
irə ratukwatukw. Ipkopəiti mhə ia nərmama me nepwɨn, mətə ikamahatən
pərhien suatuk səKumwesənrokeikeimənərmama tuhesi pen. 22Ro iamɨnhi
irə tiko mɨni pehe ro tukumaha i nətərɨɡien səim. Ratukwatukw ia Loa
səkɨtahamə tsərəku pen nəmri takis m Kiɡ Sisa uə rekəm?”
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23Mətə Iesu ruvəukurən raka mə irəha kamheikuə a, mamhəres nəresien
nəha mə in trəfwəkour ia nəɡkiariien səvənhi. Ro pen in rɨni pen tɨ nirəha i
mɨnuə, 24 “Həuvei pehe silin riti pwəh iakətə ro. Nənɨmwi iərmama sin i ia
silin? Nənə nəɡhi sin i?”
Mɨreɡi irəha həni mə, “Nənɨmwi Kiɡ Sisa mɨne nəɡhi Kiɡ Sisa.”
25 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Ianhi irə, narimnari me səvəi Kiɡ

Sisa hiəuvei pen m Kiɡ Sisa. Narimnari me səvəi Kumwesən hiəuvei pen m
Kumwesən.”

26 Nənə irəha ko həpkəkwtəmhiri mhə Iesu ia nəmri nərmama tɨ nəri nə
mə rɨpkəfwəkourmhə ia nəɡkiariien səvənhi. Mətəhərkərinari ia nəɡkiariien
səvənhi, nənəmhəuvehemhəpnapen.

Nəresien ia nɨkaren səvəi nərmama səməme həuvamhə
27 Satusi me nepwɨn həuvehe tɨ Iesu. (Satusi me irəha kamhəni mə

iərmama sə ruvamhə ko rɨpkətui mhə mwi.) 28 Irəha həuvehe mhəres in
nəresien riti, mhəni mə, “Iahatən. Moses rɨmərai pen ia Loa səkɨtaha mə
trɨni mɨnuə iərman riti remhə, məpwəh səvənhi pran, mətə tɨnɨnrau riwən,
piəvi iərman nəha traməkeikei miri pran nəha rouərəhi nəkwərhakwərha
me, rouəsihaɡɨn piəvi iəmə nəha. 29Mətə nərman sefen, irəha piəvnraha me.
Sə rasori riri pran riti, rouəpwəh nərəhiien iəkunouihi riti, remhə, məpwəh
səvənhi pran. 30Piəvni sə resi pen in mwi ro mwi iamɨnhi irə. 31Nənə piəvni
sə ro kahar, mamevən meste irəha pam sefen həiri prən nəha, mhemhə
pam. 32Nənə prən nəha rəpwəh nərəhiien iəkunouihi riti, memhəmwi. 33Ni
pehe ro tukumaha i. Ia nəpɨn nəha Kumwesən tro nərmama hətui mwi ia
nemhəien, prən nəha səvəi sin ia nərman me nəha sefen, tɨ nəri nəmə irəha
pam həməiri in?”

34Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨnirəha imə, “Ia nɨtətə ipwetmɨnenərmankamhəiri
nɨpran, nɨpran kamhesi pen nərman. 35Mətə ia nɨtətə vi sə truvehe, nərman
mɨne nɨpranme tuhəpwəh noien iamɨnha irə. Nərmanmɨne nɨpran səməme
Kumwesən trətə irəha mə hatukwatukw tuhətui mwi ia nemhəien, nənə
mharə ia nɨtətə vi nəha. 36*Irəha tuhəpwəhnemhəienmwi tɨnəri nəmə irəha
həmwhen ia naɡelo me. Irəha nɨpwnəti Kumwesən me tɨ nəri nə mə in ro
irəha hətui mwi ia nemhəien. 37MətəMoses in mwi rɨnahatən mə nərmama
səməme həuvamhə tuhətui mwi. Ia kwopi nəɡkiariien sə raməɡkiari ia nei
nəha napw rauək irə mətə rɨpkahi əmwesi mhə, Moses rɨnəkwein Iərɨmənu
mɨni mə in Kumwesən səvəi Epraham mɨne Kumwesən səvəi Aesak mɨne
Kumwesən səvəi Jekop. 38 *Nəɡkiariien nəha ramahatən pen mə Kumwesən
rɨpko mhə in Kumwesən səvəi nərmama me səməme həuvamhə, mətə in
Kumwesən səvəi nərmamame səməme kamhəmɨru. Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə
mə ia nənimen nərmamame pam kamhəmɨru.”

39 Ia nəpɨn nəha nahatən me nepwɨn səvəi Loa həni mə, “Iahatən.
Nəɡkiariien səim ratukwatukw.” 40 Irəha həni iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə Satusi
me hənaurɨs, ko həpwəh nəresien nari riti mwimin.

Kristo in tɨni sin?
41Mətə Iesu rɨni pen tɨ nirəha imə, “Rəfo kamɨniməKristo in tɨni Kiɡ Tevɨt?

42Kiɡ Tevɨt atukwatukw rɨməni ia NəkukuəOl Sammə,
‘Kumwesən rɨni pen tɨ Iərɨmənu səioumə,

Əkure ia nɨkarekmwatuk,
43meste tako nərmama səməme haməmwəki ik həuvehe,
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tikərpwi utə tɨpaɡe nɨsummi ia nirəha.’
44 Ia nəɡkiariien nəha Kiɡ Tevɨt rɨnəkwein Kristo mə Iərɨmənu səvənhi. Mə ro
iamɨnhi irə rəfo kamɨni mə in tɨni Kiɡ Tevɨt?”

Nərmama səvəi Iesu tuhaməkeikei mhəsiari tɨ nahatənme səvəi Loa
45 Nəpɨn nərmama me pam kamhətərɨɡ irə, Iesu rɨni pen tɨ nərmama

me səvənhi mɨnuə, 46 “Kɨmiaha tihaməkeikei mhəsiari tɨ nahatən me səvəi
Loa. Irəha hokeikei mə tuharkahu ia karkahu əpwəmwɨs me, mamhan.
Ia kwopun kamomaket me ikɨn hokeikei mə nərmama tuhəkwein irəha ia
nɨsiaiien. Ia nəkwai nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel hokeikei mə tuhəkure
ia kwopun amasan me. Ia nəveɡɨnien asori me hokeikei mə tuhəkure
ia kwopun kamsiai nəmə asori me ikɨn. 47 Irəha kamheikuə ia nɨpran
me səməme nərman me səvənraha həuvamhə, mamhakres narimnari me
səvənraha, nənə mamho mwi nəfwakiien əpwəmwɨs me mə nərmama
tuhətoni həsiai irəha tukwe. Kumwesən trərpwɨn noien ərəhame səvənraha
rasori mwi.”

21
Pran riti ruvei pen səvənhimane sampammKumwesən

1 Iesu rəti pen mətoni nərmama nautə səvənraha rasori kamherukw pen
maneme səvənraha ia kwopun kamerukwpenmanemKumwesən ikɨn. 2 Ia
nəpɨn nəha pran riti ruvehe. Prən nəha iərman səvənhi remhə məpwəh in.
Nautə səvənhi riwən. Ruvehemerukw pen silin ouihi mi kəru.
Iesu rətoni, 3 *mɨni mə, “Iakani nɨpərhienien tukumiaha i prən i nautə

səvənhi riwən iərman səvənhi remhə məpwəh in rerukw pen mane rasori
məpi rakanərmamamepamnəha. 4 Iakani iamɨnhi irə tɨnərinəmənərmama
me nəha nautə səvənraha rasori. Həuvehi raka nɨpərɨn a mhəuvei pen m
Kumwesən. Mətəprən i nautə səvənhi riwən ruvei penmanemepamsəvənhi
sə truvehi nəveɡɨnien irə.”

Iesu rəɡkiari ia nimwə səvəi Kumwesən
5 Nərmama nepwɨn səvəi Iesu kamhəɡkiari ia nimwə səvəi Kumwesən,

mamhəni mə ramasan pɨk tɨ nəri nə mə kɨno ia kəruəterei amasan me mɨne
narimnari amasan me kɨməuvei pen m Kumwesən. Nənə Iesu rɨni mə,
6 *“Narimnari me i kɨmiaha hiamətoni, tukamevən tukousi testesi pam,
kəruəterei riti ko rəpwəh nərer əknekɨnien ia riti.”

7 Mɨreɡi irəha həres pen in mə, “Iahatən. Narimnari me i tuhəuvehe
tɨnesən? Nəfe nɨmtətien truvehe mahatən pen mə nəpɨn səvəi narimnari me
i ruvəuvehe ipaka?”

8 Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Kɨmiaha tihaməsiari kamo iərmama riti reikuə
ia kɨmiaha. Nərmama həpɨk tuhəuvehe ia nəɡhɨk, mhəni mə irəha Kristo,
mhəni mwi mə nəpɨn səvəi narimnari me i ruvəuvehe ipaka. Mətə kɨmiaha
tihəpwəh nukurirəien ia nirəha. 9 Kɨmiaha tihəreɡi nərmama tuhəvisau ia
naruaɡənien me səməme nərmama kamho ia nirəha me, mamho mwi ia
nərmamasəməmekamhərɨmənu. Nəpɨntihəreɡi, tihəpwəhnehekɨrien, tɨnəri
nə mə nəri nəha traməkeikei mukupwən muvehe, mətə rɨpko mhə ihi nəpɨn
sampam.”

10 Iesu rarə mɨni pen mwi tɨ nirəha i mə, “Nərmama ia kwənəkwus riti
tuhəskəmter mharuaɡən irəha nərmama ia kwənəkwus əpə. Nərmama
səvəi kiɡ riti tuhəskəmter mharuaɡən irəha nərmama səvəi kiɡ əpə.
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11 Nɨmwnɨmwien asori me tuhəkiu. Ia kwopun me nepwɨn nukumhə
trahi nərmama. Nemhəien skai me tuhəuvehe mhouraha nərmama. Nənə
narimnarimenərmama tuhətoni həhekɨr imɨnenɨmtətien asorime tuhəuku
pen ia nɨmaɡouaɡou.

12 Mətə nəpɨn narimnari me nəha həpkuvehe mhə ihi, nərmama
tuhəkwtəmhiri kɨmiaha ia rəɡɨnraha, mhometə kɨmiaha. Irəha tuhəuvei pen
kɨmiaha ia rəɡi nəmə asori me ia nəkwai nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel.
Tɨ nəri nə mə kɨmiaha nərmama me səiou, nəmə asori me nəha tuhəuvehi
puvnimwə kɨmiaha ia kalapus, nənə mhərpwi irapw kɨmiaha ia nəmri kiɡ
me mɨne nəmri nərmama səməme kamhərɨmənu. 13 In i nəpɨn səkɨmiaha
tihəni irapw nəɡkiariien amasan səiou irə. 14 *Ro iamɨnhi irə mɨne kɨmiaha
tihəpwəh nətərɨɡ pɨkien ia nəfe nəɡkiariien səkɨmiaha tihəni pen tɨ nirəha i.
15 *Iou takuvei pehe nəɡkiariien mɨne nukurənien m kɨmiaha. Nərmama
me nəha səməme kamhəmwəki kɨmiaha tuhəreɡi nəɡkiariien me səkɨmiaha,
irəha riti ko rɨpkousi raka mhə, uə trɨni neikuəien irə. 16 *Tata me mɨne
mamame səkɨmiahame,mɨne piəvmiahame,mɨne nərmama ia kwənəkwus
me səkɨmiaha me, mɨne kɨmiaha me nepwɨn tuhəuvei pen kɨmiaha ia rəɡi
nərmama səməme haməmwəki kɨmiaha. Nənə irəha tuhousi əpune kɨmiaha
nepwɨn. 17 Nərmama me pam tuhəmwəki kɨmiaha tɨ nəri nə mə kɨmiaha
nərmamame səiou. 18 *Mətə nɨmwai nukwənemiaha nə ia kəmkapwəmiaha
kuatia ia nirəha trɨpkiwən mhə. 19 *Kɨmiaha tihaməkeikei mhərer əknekɨn
ia nahatətəien səkɨmiaha. Ia noien i tihəuvehi nɨmɨruien.”

Naruaɡənme səvəi nəkur Rom tuhəuvehemhouraha Jerusalem
20 “Mətə nəpɨn kɨmiaha tihətoni naruaɡən me həpɨk həuvehe mheikurku-

rau ia Jerusalem, tihaməkeikei mhəukurən mə trɨpko mhə tui nənə irəha
tuhouraha pam kwopun i. 21 Ia nəpɨn nəha, nərmama ia tənə Jutia
tuhaməkeikeimhapmhəuvən ia təkuərme. Səməmekamharə ia nəkwai taon
i tuhaməkeikei mhəier. Nənə səməme kamharə iruə tuhəpwəh nuvnimwə
peheienmwi irə. 22 *Nəpɨn nəha in nəpɨn səKumwesən trərpwɨn noien ərəha
me irə, mo nəɡkiariien me pam səməme kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan
həuvehemhəukuə. 23*Trərəha anan tɨnɨpranme səməme tuhəpəmpəmmɨne
səməme tuhaməuvei pen kənunumnəkwərhakwərha əmtəmetəme ia nəpɨn
nəha, tɨnəri nəmənəmisəien asori treste tɨprənə i. Niemaha səvəi Kumwesən
trəuiui nərmama me ia kwopun i. 24 *Tukəpi əpune nepwɨn ia nau, nənə
kəkwtəmhiri nepwɨnkuvehi irəhahəuvənmhoslefme ianirəha ia tənəmtənə
me. Nənə nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel tuhavən testesi Jerusalem,
mhərɨmənu ia nəkur me ikɨn meste nəpɨn səvəi nərmama rɨpko mhə irəha
nəkur Isrel tro sampam.”

Iəməti Iərmama truvehemwi
25 *“Nənə nɨmtətien me tuhəuku pen ia meri, məkwə, mɨne kəməhau me.

Ia təkure tɨprənə i nərmama ia tənəmtənə me tuhəhekɨr, mhəreirei tɨ nəri
nə mə təsi ramərkwəpahar pɨk, mamo peiau peiau asori me. 26 Nərmama
tuhətoni nəfe truvehemeste tɨprənə i, nənə həhekɨr pɨk, mhemhə rasi tukwe.
Narimnari me ia nɨmaɡouaɡou həskai pɨk, Kumwesən trɨkiukiu ia nirəha.
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27 *Ia nəpɨn nəha irəha tuhətoni iou, Iəməti Iərmama, ia reri nəpuə riti,
iakauvehe ia nɨskaiien mɨne nukuraanien asori. 28 *Nəpɨn kɨmiaha tihətoni
narimnari me nəha hənaməier pehe, tihərer atukwatukw, mhəkwətə, tɨ nəri
nəmə nəpɨn səkɨmiaha sə takeivinari nari ia kɨmiaha ruvəuvehe ipaka.”

Iesu rusipekɨn ia nei niemɨs
29Nənə Iesu rɨni nusipekɨnien riti tɨ nirəha i mə, “Hətə ro nei niemɨs mɨne

nei me pam. 30 Nəpɨn hənaməpɨrpɨr kɨmiaha hiətoni mhəukurən mə nəpɨn
səvəi nəpnəpanien ruvəuvehe ipaka. 31 Rəmwhen a mwi, nəpɨn kɨmiaha
tihətoni narimnari me i hənaməier pehe, tihəukurənmə nɨtətə sə Kumwesən
ramərɨmənu irə ruvəuvehe ipaka.

32 Iakani nɨpərhienien tukumiaha i mə nərmama səməme kamhəmɨru
təkwtəkwuni mɨne tuhəpwəh nemhə pamien meste narimnari me pam i
həier pehe. 33 *Neiai mɨne tɨprənə trouiwən, mətə nəɡkiariien me səiou
tuhəpkiwənmhə.”

Nərmama tuhaməkeikei mhətui amasanmhəpwəh napriien
34 *Nənə Iesu rɨni mə, “Mətə kɨmiaha tihaməkeikei mhəsiari, mhəpwəh

nourahaiennəpɨn səkɨmiaha ianoien lafetme, uə ia nənɨmwiiennənɨmwiien
skaimhakonə irə, uə ia nətərɨɡpɨkien ianarəien səkɨmiaha ia tɨprənə i. Rərəha
nəpɨn nəha səiou truvehe məsɡatukw ia kɨmiaha rəmwhen kwənkru ruəsi
kɨmiaha. 35 Iakani iamɨnhi irə tɨnərinəmənəpɨnnəha trestenərmamapamia
təkure tɨprənə i. 36 *Mətə ia nəpɨn me kɨmiaha tihaməkeikei mhətui amasan,
mhəpwəh napriien. Tihəfwaki mə nəpɨn narimnari me nəha truvehe irə
nɨskaiien səkɨmiaha trəmwhen tɨnarakaien irə, nənəmhərer ia nənimek, Iou
Iəməti Iərmama.”

37 *Ia nəpɨnme pam Iesu ramahatən nərmama ia nimwə səvəi Kumwesən,
mətə ia nəpɨn rier ia taon, mevən mapri ia Təkuər Olif. 38Nənə ia nəpnəpɨn
anan nərmama me həuvehe mwi tukwe fwe ia nimwə səvəi Kumwesən mə
tuhətərɨɡ in.

22
Nəmə asori me hərai sunmə tuhəkwtəmhiri Iesu

1 Nəveɡɨnien asori nəha nəkur Isrel kamhani bred sə yis riwən irə
ruvəuvehe ipaka. Nəveɡɨnien asori nəha nəɡhɨn nə Pasova. 2 *Pris asori
me mɨne nahatən me səvəi Loa kamhətui suatuk riti mə tuhəuvən afafa
mhousi əpune Iesu tɨnəri nəmə kamhhekɨr nərmama. 3*Ia nəpɨnnəha Setan
ruvnimwə ia reri Jutas, iəmənəhakanimwi inmə Iskariot, in riti ianərmama
me twelef səvəi Iesu. 4Nənə Jutas rəpwəh irəha mevən tɨ pris asori me mɨne
nəmə asori me səvəi naruaɡən me sə kamhətui tɨ nimwə səvəi Kumwesən,
məɡkiari mɨnrahamɨni mə rukurən nətuiien suatuk riti tɨ nuvei penien Iesu
ia rəɡɨnraha. 5Nəpɨn irəhahəreɡi, rerɨnraharaɡien. Həni sɨmwɨnmə tuhəuvei
pen mane min. 6 Ro pen Jutas rəseni, nənə mɨnamətui nəpɨn riti nərmama
həiwən irəmə truvei pen Iesu ia rəɡɨnraha.

Iesu raməpnəpenəmə trəni nəveɡɨnien səvəi Pasova
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7 *Nəveɡɨnien asori nəha nəkur Isrel kamhani bred sə yis riwən irə
ruvəuvehe. Ia nəpɨn nəha kamhousi əpune kwəti sipsip me səvəi Pasova.
8 Ro pen Iesu rərhi pen Pita mɨne Jon, mɨni mə, “Rouevən, rouəpnəpenə ia
nəveɡɨnien səvəi Pasova sənətaha, pwəh sani.”

9Mɨreɡi krouni pen tukwe in mə, “Ikokeikei mə kɨmrau trouəpnəpenə irə
pəku?”

10Mɨreɡi in rɨni pen tɨ nirau i mə, “Roureɡi ro. Nəpɨn kɨmirau tirouier pen
fwe ia taon, iərman riti trəpi raka kɨmirau ia suatuk, mauvehi tɨkinari riti
nui rukuər irə. Iroukurirə pen in rouuvnimwə ia nimwə nəha in truvnimwə
irə, 11 nənə rouni pen tɨ iəmə asori səvəi nimwə nəha mə, ‘Iahatən səkɨtaha
rani pehe tukw ik i mə nimwə əfo nəha tahani pəri nəveɡɨnien səvəi Pasova
kɨmaha səiou me nərmama me ikɨn?’ 12 Nənə in triri kɨmirau mevən fwe
irənhə ia nimwə nəha mahatən rum asori riti. Narimnari me pam hənəmak
raka fwe ikɨn. Ia rum nəha kɨmirau tirouəpnəpenə tukutaha.”

13 *Nənə irau krouevən rouətə narimnari me pam rosi Iesu rɨməni pen tɨ
nirau i. Nənə krouəpnəpenə ia nəveɡɨnien səvəi Pasova.

Iesu raməni nari irəha nərmamame səvənhi
14 Nəpɨn səvəi nəniien nari ruvəuvehe. Iesu rəkure ia kwopun kaməni

nari ikɨn irəha aposol me səvənhi. 15 Ia nəpɨn nəha in rɨni pen tɨ nirəha
i mə, “Iakɨnokeikei pɨk mə kurirə ko nəmisəien miou, takukupwən məni
nəveɡɨnien i səvəi Pasova kɨtaha m kɨmiaha. 16 *Iakani pehe tukumiaha i
iou tapkəni mhə mwi nəveɡɨnien səvəi Pasova meste nɨpwrai nəveɡɨnien i
truvehemukuə ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.”

17 Nənə Iesu ruvehi kap waen, məfwaki mɨni vivi Kumwesən tukwe,
nənə mɨni mə, “Kɨmiaha pam tuhəuvehi nəri, mhənɨmwi. 18 Iakani pehe
tukumiaha i ipwet mɨne mamevən tapkənɨmwi mhəmwi waen meste nɨtətə
sə Kumwesən ramərɨmənu irə truvehe.”

19 *Kurirə irə in ruvehi bred, məfwaki mɨni vivi Kumwesən tukwe, nənə
məkwsen, muvei pen mɨnraha, mɨni mə, “In i nɨpwrak sə takuvei pen
tukumiaha. Kɨmiaha tihaməkeikeimamho iamɨnhi irəmə rerɨmiaha ramrhi
iou.”

20 Rəmwhen a mwi nəpɨn irəha hənani raka nari, Iesu ruvehi kap waen,
mɨnimə, “Kap i in i nəɡkiariien vi səvəi Kumwesən. Nɨtek sə traiu tukumiaha
trərihi tərini əknekɨn nəɡkiariien nəha. 21 *Mətə həreɡi ro. Iərmama sə truvei
pen iou ia rəɡi nərmama səməme kamhəmwəki iou raməkure kɨmrau min.
22 Iou, Iəməti Iərmama, takaməkeikeimemhə rəmwhenkɨmərfimə tuko iani-
rak,mətə trərəha anan tɨ iərmama sə truvei pen iou ia rəɡi nərmama səməme
kamhəmwəki iou.” 23NəpɨnIesurɨninəɡkiariiennəha, irəhahənaməres irəha
me i mə sin nəha ia nirəha tro iamɨnha irəmɨne.

Nərmamame səvəi Iesu həres irəhamemə sin ia nirəha in rasori
24 *Ia nəpɨn nəha nərmama me səvəi Iesu hənaməvisə mɨnraha me,

mamhəres irəha me i mə sin ia nirəha in rasori. 25 *Nənə Iesu rɨni pen
tɨ nirəha i mə, “Kiɡ me səvəi nərmama me rɨpko mhə irəha nəkur Isrel
kamhərɨmənu ia nirəha. Səməme hasori ia nirəha kani irəha mə Nərmama
səvəi Nasituien. 26*Mətə kɨmiaha tihəpwəh noien iamɨnha irə ia kɨmiahame,
rekəm. Iərmama nəha ia kɨmiaha in rasori traməkeikei muvehe məmwhen
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iərmamanəha iakɨmiahanuksəvənhi rouihi. Nənə iərmamanəha iakɨmiaha
in ramiri pen kɨmiaha ia suatuk sə tihesi, traməkeikei muvehe məmwhen
iərmama sə ramo tukwini nari m kɨmiaha. 27 *Sin nəha in rasori, iəmə asori
sə raməkuremaməni nari uə səvənhi iotukwininari sə rasui raka nəveɡɨnien
sənəni? Kɨmiaha hiəukurən mə iəmə asori sə raməkure maməni nari in
rasori. Mətə ia rerɨmiaha iou iakamo rəmwhen iotukwininari sə rasui raka
nəveɡɨnien sənəmiaha.

28 Kɨmiaha i hiəpkap raka mhə ia nirak nəpɨn iakɨnarə ia nəsəsauien me
səiou. 29 *Ro pen rəmwhen ia Tata səiou rɨməuvei pehe nasoriien miou mə
takərɨmənu, ioumwi takuveipehenasoriienmkɨmiahamə tihərɨmənu. 30*Ia
nɨtətə səiou sə takərɨmənu irə, kɨmiaha tihəkure ia tepol səiou, mhəveɡɨn,
mhənɨmwi, nənə mhəkure ia jea me, mhərɨmənu ia kwənəkwus me twelef
səvəi nəkur Isrel.”

Iesu rɨnimə Saemon Pita trɨnim kaharmə in rɨreirei Iesu
31 *“Saemon, Saemon. Reɡi ro! Setan rɨnəres raka Kumwesən i mə trəseni

pen kɨmiaha ia rəɡɨn. In rokeikei mə truai kɨmiaha rəmwhen iərmama ruai
nuni wit mɨne tekɨn. 32 *Mətə iakɨnəfwaki raka tukw ik mə nahatətəien səim
trəpwəhnɨmweiien. Nənənəpɨn tikrərɨɡmuvehemwi tukw iou, tikaməkeikei
mo nahatətəien səvəi piamme ruvehemɨskai.”

33 *Mɨreɡi Pita rɨni pen tukwe in mə, “Iərɨmənu. Iakamərer mwatuk mə
takuvnimwə ia kalapus kraumik, uə takemhə kraumik.”

34Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Pita. Iakani pehe tukw ik i ia nəpɨn a i rəiə trəpwəh
nakakaienmeste tikɨni m kaharmə ikreirei iou.”

Nəɡkiariien ia Nəkukuə Ikinan traməkeikei muvehemukuə
35 *Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Fwe kupwən, nəpɨn iakɨnərhi pen

kɨmiaha mə tihəuvən mhəvisau, hio rəmwhen iakɨməni, hiəpwəh nuvehiien
tənərɨpw sə hiaməvai pen mane uə tɨnari irə mɨne put me səkɨmiaha. Nənə
rəfo? Nari riti rɨməiwən təni kɨmiaha?”
Mɨreɡi irəha həni mə, “Rekəm. Nari riti riwən.”
36 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Mətə təkwtəkwuni trɨni mɨnuə

iərmama riti səvənhi fwe tənərɨpw sə ravai pen mane uə tɨnari irə, pwəh
ruvehi. Nənə trɨni mɨnuə iərmama riti səvənhi nau səvəi naruaɡənien riwən,
pwəh rəmri pen nəmri nari ia kot səvənhi, muvehi riti irə. 37 *Iakani pehe
tukumiaha i nəɡkiariien i ia Nəkukuə Ikinan traməkeikei muvehe mukuə ia
nirak. Rɨni mɨnuə ‘Kəvsini pen in irəha nərmama səməme kamhərui loa.’
Nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan raməɡkiari ia nirak, rɨnakuə
nəha təkwtəkwuni.”

38Mɨreɡi irəha həni mə, “Iərɨmənu. Ətə ro! Nau kəru i səvəi naruaɡənien.”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nəmwhen.”
Iesu raməfwaki ia Təkuər Olif

39 *Iesu rier ia taon, mevən ia Təkuər Olif rəmwhen ramo ia nəruarəv me
pam. Nərmamame səvənhi kamhəkurirə in. 40Nəpɨn in rapirapw ia kwopun
nəha, rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha tihəfwaki mə tihəpwəh nɨmweiien
ia nərəhaien.” 41 Nənə in rəpwəh irəha mevən isipwɨn kwopti, mɨnɨmwi
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nukurhun mi, məfwaki, 42 *mɨni mə, “Tata. Trɨni mɨnuə ratukwatukw ia
nətərɨɡien səim, tikuvehi raka kap i pwəh iakəpwəh nənɨmwiien. Mətə
tikəpwəh noien rəmwhen sə iakokeikei, tiko rəmwhen sə ikokeikei.” 43 Ia
nəpɨn nəha aɡelo riti ruku pen ia neiai mier irapw tɨ Iesu mo in rɨskai mwi.
44Nənə tɨ nəri nə mə Iesu rɨreɡi rərəha anan, rəfwaki əmisə mwi. Nɨseseien
səvənhi ruveheməmwhen ia netə sə rəmərəməri pen ia tɨprənə.

45Nəpɨn in rəfwaki pam, mɨskəmter, mevən mwi tɨ nərmama me səvənhi,
mətoni mə hənapri tɨ nəri nə mə rerɨnraha rəpou. 46 In rɨni pen tɨ nirəha i
mə, “Rəfo kɨmiaha hiamapri? Hətui, mhəfwaki mə tihəpwəh nɨmweiien ia
nərəhaien.”

Nərmama həkwtəmhiri Iesu
47Nəpɨn Iesu raməɡkiari ihi, nərmama həpɨk həuvehe. Iəmə nəha, nəɡhɨn

nə Jutas, riti ia twelef nərmamame səvəi Iesu, ramiri irəha. In ruvehe ipaka
tɨ Iesu mə trakei min, 48mətə Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Jutas. Rəfo? Ikuə
tiko pui iou, Iəməti Iərmama, ia nakeiien?”

49 *Nəpɨn nərmama səməme kamhərer ipaka tɨ Iesu hətoni nəfe trukurirə
mier pehe, həni mə, “Iərɨmənu. Kɨmaha tahəfo? Tahərai irəha ia nau me
səkɨmaha me uə rekəm?” 50Nənə irəha riti rərai iərmama sə ramo tukwini
nari m pris asori ananmərai raka nɨkare nɨfreɡɨnmwatuk.

51Mətə Iesu rɨni mə, “Nəmwhen nə!” Nənəmɨrapi nɨfreɡɨn, momasan.
52 *Iesu rəɡkiari m pris asori me, mɨne naruaɡən me nəha kamhətui tɨ

nimwə səvəi Kumwesən, mɨne nəmə asori me səvəi nəkur Isrel səməme
həuvehe mə tuhəkwtəmhiri in. In rɨni mə, “Rəfo hiaməuvehi nau me mɨne
nɨpərpəri neimemamhəuvehemə tihəkwtəmhiri iou iamɨnhi irə? Nətərɨɡien
səkɨmiaha rɨnuə iou rakres riti uə? 53 Nərineiv m neis mɨne kɨtaha miou
samarə ia nəkwainimwə səvəi Kumwesən. Rəfohiəpwəhnəkwtəmhiriien iou
ia rəɡɨmiaha ia nəpɨn nəha? Mətə in i nəpɨn səkɨmiaha, nəpɨn nɨskaiien səvəi
nəpitəvien trərɨmənu ia kɨmiaha.”

Pita rɨnimə in rɨreirei Iesu
54 *Ia nəpɨn nəha nərmama me nəha həkwtəmhiri Iesu, mhəiri mhəuvən

ia nimwə səvəi pris asori anan. Pita rakurirə, mətə rəpwəh nevənien ipaka.
55 Nəpɨn irəha hərkwumen pam napw riti ia nɨkare nimwə nəha, mhəkure
pəri, Pita raməkure irəha mɨnraha. 56 *Nənə pran riti sə ramo tukwini nari
rətoni in raməkure ipaka tɨ napw. Ramətə amasan in, nənəmɨni mə, “Iəmə i
in mwi rɨnamavən pəri irau Iesu.”

57Mətə Pita rɨni mə, “Rekəm, prən i. Iakreirei iəmə nəha.”
58Nəpɨn ouihi a rukurau, nənə iərmama riti mwi rətoni in mɨni mə, “Ik riti

mwi ia nirəha.”
Mətə Pita rɨni mə, “Iəmə i, rɨpkomhə iou.”
59 Nəpɨn ouihi a rəmwhen ia aoa riti rukurau, nənə iərmama riti mwi

rəɡkiari skai, mɨni mə, “Nɨpərhienien i. Iəmə i in mwi rɨnamavən pəri irau
Iesu. Kwa inmwi iəmə Kalili nəha.”

60MətəPita rɨnimə, “Iəmə i, iakreirei nəfe i iakaməɡkiari irə.” Təkwtəkwuni
amwi, nəpɨn raməɡkiari ihi, rəiə rakaka. 61 *Nənə Iərɨmənu səkɨtaha ruvsini,
məti penmətəPita. NənəPita rerɨn rɨrhi nəɡkiariien i səvəi Iərɨmənu səkɨtaha.
Rɨməni pen tukwe in mə, “Ia nəpɨn a i kurirə rəiə rakaka, tikɨni m kahar mə
ikreirei iou.” 62Nənə Pita rier mevən iruəmɨrapi nasəkien.
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Iesu rərer ia nəmri nəmə asori me səvəi nəkur Isrel
63 Ia nəpɨn nəha nəmə me nəha səməme kamhərer tukuahaɡ Iesu,

kamhəuəsi in, mamharɨs əkenhɨn irə. 64 Irəha housəmanmwi nənimen, nənə
mamhəres inmə, “Ni ro nəɡkiariien sə rukupen tɨNənɨmwɨnmə sin ruəsi ik!”
65Nənə həni mwi nəɡkiariienme rɨpɨkmwi, mamhəni ərəha in irə.

66Nəpɨn ruvəran nəmə asori me səvəi nəkur Isrel mɨne pris asori me mɨne
nahatən me səvəi Loa housəsɨmwɨn irəha me. Nənə nərmama me həiri Iesu,
mhəuvən, mhərpwi irapw in ia nəmrɨnraha. Nənə nəmə asori me i həni mə,
67 *“Trɨni mɨnuə ik Kristo, ni pehe tukumaha i.”
Mətə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Ko iakɨni pehe tukumiaha i, ko kɨmiaha

hiəpkɨni mhə nɨpərhienien irə. 68 Ko iakəres nəresien riti m kɨmiaha, ko
hiəpkosərɨpɨn pehe mhə miou. 69 *Mətə nəha təkwtəkwuni mɨne mamevən
iou, Iəməti Iərmama, takəkure ia nɨkare Kumwesən mwatuk sə in nɨskaiien
səvənhi rasori.”

70 *Mɨreɡi irəha pam həni mə, “Ro iamɨnhi irə ik Tɨni Kumwesən?”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Hiaməni mə iou i in i.”
71Mɨreɡi həni mə, “Kɨtaha tsətui mwi iərmama riti mwi mə trɨni pui in tɨ

nəfe? Səuvəreɡi raka mə in rɨni ərəha Kumwesən. Ruku pen atukwatukw ia
tərhun.”

23
Iesu rərer ia nəmri Paelat

1 Ia nəpɨn nəha nərmama pam ia kusen nəha həskəmter, mhəiri Iesu,
mhəuvən, mhərer ia nəmri Paelat. 2 *Nəpɨn kamhərer ia nəmri Paelat, həni
ərəha Iesu i mə, “Kɨmaha iahətoni iəmə i ramiri əpə iti kɨmaha nəkur Isrel,
mamɨnisekɨmahamə tahəpwəhnərəkupeniennəmri takismKiɡSisa. In rani
mwimə in Kristo, iərmama sə trərɨmənu ia kɨmaha.”

3 *Mɨreɡi Paelat rəres Iesu i mə, “Ik kiɡ səvəi nəkur Isrel?”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe inmə, “Ik ikani.”
4 Nənə Paelat rɨni pen tɨ pris asori me mɨne nərmama me pam nəha mə,

“Iakətə iamɨnhi irəmə nərəhaien riwən ia iəmə i.”
5Mətə irəha həɡkiari skai, mhənimə, “Mətə iəmə i ramahatən nərmamame

pam ia tənə Jutia, mamo irəha haməvisəmɨnrahame. In rɨno stat fwe ia tənə
Kalili muvehemeste nari ia kwopun i.”

Iesu rərer ia nəmri Herot
6 Nəpɨn Paelat rɨreɡi nəɡkiariien nəha, rəres mə, “Iəmə i in iəmə Kalili uə

rekəm?” 7 *Nənə nəpɨn Paelat rɨreɡi mə Iesu ruku pen ia kwopun nəha Herot
ramərɨmənu ikɨn, rərhi pen in revən tukwe, tɨ nəri nəmə ia nəpɨn nəha Herot
mwi fwe Jerusalem.

8 *Nəpɨn Herot rətə Iesu, rerɨn raɡien pɨk. Tui kwopti rokeikei mə trətoni,
tɨ nəri nə mə ramreɡi kani nəɡhɨn, nənə mokeikei mwi mə trətoni Iesu
ro nɨmtətien riti. 9 Ro pen Herot rəres Iesu nəresien me rɨpɨk, mətə Iesu
rɨpkɨni mhə nəɡkiariien riti. 10 Ia nəpɨn nəha pris asori me mɨne nahatən
me səvəi Loa həskəmter, mamhəɡkiari skai, mamhəni ərəha Iesu. 11 Herot
mɨne naruaɡən me səvənhi kamhətə ərəha in, mamharɨs əkenhɨn irə. Nənə
Herot rɨni nəkwanmə irəha tuharkahu pen karkahu amasan riti min. Nəpɨn
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hənarkahu pen raka min, Herot rərhi pen in rɨrərɨɡ mevən tɨ Paelat. 12 Ia
nəpɨn nəhaHerotmɨne Paelat krouvehe rouəkwein iraumemə iou riti. Mətə
kupwən krouəmwəki iraume.

Paelat rəseni pen Iesu ia rəɡi naruaɡənme
13 Paelat rousəsɨmwɨn pris asori me mɨne nəmə asori me səvəi nəkur Isrel

14mɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha hiəməuvehi iəmə i, mhəuvehe, mhərpwi
ia nənimek, mamhəni mə ramiri raka nərmama ia suatuk atukwatukw.
Iakɨnəkiri raka noien səvənhi ia nəmrɨmiaha, mətə iapkətonimhə nari riti ro
rərəha rəmwhen nəɡkiariien me nəha kɨmiaha hiaməni, mamhəuəsi in irə.
15Herot mwi rɨpkətoni mhə nari riti ro rərəha. Ro pen rərhi pehe in rɨrərɨɡ
mwi muvehe tukutaha. Hətə ro! Iəmə i rɨpko mhə nari riti sə rəmwhen mə
tukousi əpune in tukwe. 16 Ro iamɨnhi irə takərisi in, nənə məseni in rier ia
kalapusmamevən.” 17a

18Mətənərmamamenəha irəhapamhəkwein əpwəmwɨsmə, “Uvehi irapw
iəmə nə məseni Parapas rier ia kalapus tukumaha.” 19 (Iəmə nəha Parapas
raməmak ia kalapus tɨ nəri nə mə rɨmərkwumen naruaɡənien riti ia taon
nəha Jerusalem, nənəmousi əpunemwi iərmama.)

20Paelat rarəməɡkiari mwimɨnraha tɨ nəri nəmə rokeikei mə trəseni Iesu
rier ia kalapus mamevən. 21 Mətə irəha kamhəkwein əpwəmwɨs mə, “Ərui
tərini pen in ia nei kamarkuaui! Ərui tərini pen in ia nei kamarkuaui!”

22NənəPaelat rarəməɡkiari sə rokahar irə,mɨnipen tɨnirəha imə, “Tɨnəfe?
Nəfe nərəhaien in rɨno? Iakɨnətə raka in mə rɨpko mhə noien ərəha riti sə
rəmwhenmə tukousi əpune in tukwe. Ro iamɨnhi irə takərisi in, nənə,məseni
in rier ia kalapusmamevən.”

23 Mətə irəha haməmwur, mamhəkwein əpwəmwɨs, mamhəni mə
tukaməkeikei kərui tərini pen Iesu ia nei kamarkuaui. Irəha həkwein
əpwəmwɨs iamɨnha irəmamhəuvənmeste 24Paelat rɨni mə tro nəkwanraha.
25 Iəmə nəha Parapas sə kɨməuvehi puvnimwə in ia kalapus tɨ naruaɡənien
mɨne nousi əpuneien iərmama Paelat rəseni in rier ia kalapus mamevən,
mətə ruvei pen Iesu ia rəɡi naruaɡənme səvənhi mə irəha tuho irə rəmwhen
ia nəmə asori me səvəi nəkur Isrel hokeikei.

Naruaɡənme hərui tərini pen Iesu ia nei kamarkuaui
26 Naruaɡən me nəha həiri Iesu, mhəier ia taon, mhətoni iəmə Saerin

riti nəɡhɨn nə Saemon. Ruku pen ia kwopun riti iruə mauvehe ia taon.
Irəha həkwtəmhiri in, mhəmri pen nei kamarkuaui səvəi Iesu ia nuran,
nənə mhəkeikei min mə trəvrani mukurirə Iesu. 27 Nərmama me həpɨk
kamhəkurirə Iesu. Nɨpran me həpɨk irəha mɨnraha kamhapi, mamhasək
asori tukwe. 28 Mətə Iesu ruvsini, məti pen mətə irəha, mɨni mə, “Nɨprən
Jerusalem me. Kɨmiaha tihəpwəh nasəkien tukw iou, mətə tihasək tukumi-
aha me mɨne nɨpwnətɨmiaha me. 29 *Nəpɨn riti sə rauvehe trərəha anan.
Tukɨni iamɨnhi irəmənɨpranmesəməmehəpkəkwəhakwenmhə,mhəpkuvei
pen raka mhə kənunu m iəkunouihi, irəha həukurən naɡienien. 30 Ia nəpɨn
nəha nərmama tuhəni pen tɨ təkuər me mə ‘Həkure tərini kɨmaha’ mɨne
nəpatu me ‘Housəman kɨmaha.’ 31 *Mə nərmama kamho narimnari me i
nəpɨn nei ramerə ihi tukəfo irə nəpɨn nei ruvehemɨmhiə?”

a 23:17: Nəkukuə me rɨpɨk kɨmərai pen Niutestamen irə ia nəɡkiariien səvəi nəkur Kris kupwən
kwopi nəɡkiariien ia vas 17 riwən. * 23:29: Luk 21:23, Rev 6:16 * 23:31: 1Tes 4:17



Luk 23:32 178 Luk 23:50-51

32 Nənə naruaɡən me kamhəiri iəmə ərəha mi kəru, mhəier mə tuhousi
əpune irau irəhar Iesu. 33 Irəha həuvehe ia kwopun nəha kani mə Kerhə
səvəi Iərmama. Ia kwopun nəha hərui tərini pen Iesu ia nei kamarkuaui,
mhərui tərini pen mwi iəmə ərəha mi nəha ia nei kamarkuaui, riti ia nɨkare
Iesu mwatuk, riti ia nɨkaren mour. 34 *Nənə Iesu rɨni mə, “Tata. Tikəpwəh
nərpwɨnien tai noien ərəha səvənraha tɨ nəri nə mə həreirei nəfe i kamho.”
Nənə irəha həuai kɨrkɨri tɨnari me səvənhi, mhəuini nari riti sə trahatən pen
sin truvehi nəfe tɨnari səvənhi.

35 *Nərmama ia kwopun nəha kamhərer mamhəspau ia Iesu, mətə nəmə
asori me səvəi nəkur Isrel kamharɨs əkenhɨn irə, mamhəni mhənuə, “In
rɨməuvehimɨru nərmama me həpɨk. Trɨni mɨnuə in Kristo pərhien sə
Kumwesən ruvərfi raka in, ramasanmə ruvehimɨru atukw a in.”

36 *Naruaɡən me irəha mwi kamharɨs əkenhɨn irə, mamhəuvehe ipaka
tukwe, mamhəmwur mə tuhəuvei pen waen sə rəfiə min, 37 mamhəni mə,
“Trɨni mɨnuə ik kiɡ səvəi nəkur Isrel pərhien, uvehimɨru atukw ik!”

38 Ia kənkapwə irənhə irə nəkukuə riti kɨmərai mə Iesu tremhə tɨ nəfe. Rɨni
mə: In I KiG SəvəI Nəkur Isrel

39 Iəmə ərəha mi nəha sə krouəɡher ia kwopun nəha riti rɨni ərəha Iesu i,
mɨni mə, “Ik Kristo uə rekəm? Uvehimɨru atukw ik mɨne kɨmrau!” 40Mətə
in riti rɨnise in, mɨni mə, “Rosi ipkehekɨr mhə Kumwesən uə? Kwa kɨməuvei
pehe nərpwɨnien mik rəmwhen a mwi irə. 41 Ratukwatukw a mə kamousi
əpune krau iamɨnhi. In i tai noien ərəha səkrau. Mətə iəmə i rɨpko mhə nari
riti rərəha.”

42 *Nənə iəmə nəha rarə mɨni mwi mǝ, “Iesu. Rerɨm tramrhi iou nəpɨn
tikərɨmənu ia nɨtətə səim.”

43Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Iakani nɨpərhienien tukw ik i. Ipwet
tikarə kraumik ia kwopun amasan nəha Parataes.”

Iesu remhə
44-45 *Ipaka tɨ kurkwai nəpɨn ia ran nukuraanien səvəi meri riwən.

Nəpitəvien ruvehemousəmankwopunmepam ia tənənəhameste aoakahar
rukurau. Ia nəpɨn nəha tɨnari sə rəɡher tukuahaɡ rum sə ro ikinan anan fwe
ianəkwai nimwə səvəi Kumwesən reitehi nɨpərɨnkəru. 46*Nənə Iesu rəkwein
əpwəmwɨsmɨnimə, “Tata. Iakəmripehenənɨmwɨk ia rəɡɨm.” Rɨninəɡkiariien
nəha, nənəmuvehi neiahaɡien səvənhi sampam, memhə.

47 Iaruaɡən riti səvəi nəkur Rom nəha in rasori ia naruaɡən me irəha pam
hantret. Nəpɨn rətoni Iesu mə rɨnəfemhə irə, rəɡnəɡɨni Kumwesən, mɨni mə,
“Nɨpərhienien. Iəmə i in iəmə atukwatukw.” 48 *Nənə nərmama me pam
səməme hənousəsɨmwɨn irəha me fwe ikɨn tɨ nəspauien ia nəri nəha kɨno
ia Iesu, nəpɨn hətoni, hərərɨɡ pen imwənraha, mhəreɡi rərəha, mamhərui
kwənpwenhɨnraha tukwe. 49 *Nərmama me pam səməme həukurən Iesu,
mɨne nɨpran me nəha səməme hənaməkurirə in fwe ia tənə Kalili, kamhərer
isipwɨn, mamhəspau ia narimnari me nəha.

Josef rərkwafə nɨpwrai Iesu ia nɨpəɡi kəruəterei
50-51 Iərmama riti nəɡhɨn nə Josef. Imwəni nə Aramatia taon riti səvəi

nəkur Isrel. Josef in raməkure irəha nəmə asori me səvəi nəkur Isrel nəpɨn
housəsɨmwɨn irəha me. Noien səvənhi ramasan matukwatukw. Nəpɨn nəmə
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asorimehənərai sɨmwɨnmə tukousi əpune Iesu, Josef rɨpkəsenimhə. Ianəpɨn
me in rameitenhi mə trətoni nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə ruvehe.
52 Josef revən tɨ Paelat, məres mə ko rəseni in ruvehi nɨpwrai Iesu. 53Nəpɨn
Paelat rəseni, Josef revən,muvehi rakanɨpwrai Iesu ianei kamarkuaui, nənə
muveɡi ia tɨnari kani mə linen, mevən məmri pen ia nɨpəɡi kəruəterei sə
kɨnərai ərori raka, kɨpkəmri pen raka mhə nɨpwrai iərmama riti ikɨn. 54 In
i nəpɨn kaməpnəpenə irə tɨ Sapat, Sapat ruvəuvehe ipaka.

55 *Nɨpran me nəha səməme həməier ia tənə Kalili, mhəkurirə Iesu
mhəuvehe, irəha həkurirə Josef i, nənə mhətoni nɨpəɡi kəruəterei nəha
mɨne Josef rəfəmri pen nɨpwrai Iesu irə. 56 *Nəpɨn hətoni pam, hərərɨɡ,
mhəpnəpenə nɨmwai nari me nepwɨn sə nɨpekɨnraha rapein amasan,
mhəpnəpenəmwi senta me nepwɨn. Nənə ia Sapat hapwɨs rəmwhen sə Loa
rɨməni.

24
Iesu rətui mwi ia nemhəien səvənhi

1 Ia Sante, nəpnəpɨn anan, nɨpran me nəha həuvehi nɨmwai nari
me səməme hənəpnəpenə raka ia nirəha nɨpekɨnraha rapein amasan,
mhəuvehi mhəuvən ia nɨpəɡi kəruəterei nəha kɨnərkwafə nɨpwrai Iesu
ikɨn, 2 nənə mhətoni kəruəterei asori nəha kɨnərəpinhə pen ia tərhui nɨpəɡ
kɨnəsəkwusəkwu raka i. 3 Mətə nəpɨn hasu puvnimwə ia nɨpəɡ, həpkətoni
mhə nɨpwrai Iesu Iərɨmənu səkɨtaha. 4 *Nəri nəha ro nətərɨɡien səvənraha
rəvsausɨni pɨk. Nəpɨn kamhərer mamhətərɨɡ tukwe, təkwtəkwuni a mwi
iərmama kəru krouier irapw tɨ nirəha. Tɨnari səvənrau raməhiapw. 5 *Irəha
hətoni həhekɨr mhənɨmwi irapw nənimenraha ia tɨprənə. Nənə iərmama mi
nəha krouni pen tɨ nirəha imə, “Rəfo kɨmiaha hiamətui iərmama sə rɨmɨru ia
kwopun i kamərkwafə nɨpwrai nərmama sə hemhə ikɨn? 6 *In riwən i, mətə
in rɨnətui mwi. Rerɨmiaha tramrhi nəɡkiariien i in rɨməni pehe tukumiaha
i nəpɨn rɨnamarə ihi fwe ia tənə Kalili. 7 In rɨməni mə, ‘Irəha tuhaməkeikei
mhəuvei pen iou, Iəməti Iərmama, ia rəɡi nəmə ərəha me. Nənə nəmə ərəha
me nəha tuhərui tərini pen iou ia nei kamarkuaui. Takemhə, mətə nəpɨn
sə ro kahar irə takətui mwi.’ ” 8 Nənə nɨpran me nəha rerɨnraha rɨrhi mwi
nəɡkiariien nəha səvənhi.

9Hərərɨɡ ia nɨpəɡ, mhəuvən, mhətoni eleven nərmamame səvəi Iesu mɨne
nepwɨnmwi, həni pen narimnarime i tɨ nirəha. 10 *Nɨpranme nəha səməme
həni irapw narimnari me i tɨ aposol me səvəi Iesu irəha nəha Meri Maktala,
mɨne Joana, mɨne Meri mama səvəi Jemes, mɨne nɨpran me nepwɨn mwi
irəha mɨnrahar. 11Mətə aposol me rerɨnraha rɨrhi mə rosi nəɡkiariien nəha
səvənraha ro nəri auər a irə. Irəha həpkɨni mhə nɨpərhienien irə. 12 Mətə
Pita rɨskəmter, maiu, mevən ia nɨpəɡi kəruəterei nəha kɨnərkwafə nɨpwrai
Iesu ikɨn,mərpəsuk,məti puvnimwə,mətoni tɨnarimenəha linen səkɨməveɡi
nɨpwrai Iesu irə ramrɨmər,mətənari ritimwi riwən. Nənə in rəpwəhkwopun
nəhamamevənmərkərinari ia nəfe rɨnətoni.

Iərmama kəru səvəi Iesu krauesi pen suatuk rauevən fwe Emeas
13 Ia nəpɨn a mwi nəha iərmama kəru səvəi Iesu krauevən ia rukwənu

riti nəɡhɨn nə Emeas. Rukwənu nəha ipaka tɨ Jerusalem kavən rəmwhen ia
kilometa irəha pam eleven. 14 Irau krauəɡkiari pəri ia narimnari me nəha
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kɨno. 15*Nəpɨnnəhakrauəɡkiari pəri irə, Iesu ruvehe ipaka,mamavən irəhar
mɨnrau, 16mətə nari riti ruveɡi nətərɨɡien səvənrau, kroureireimə Iesu nəha.

17Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirau i mə, “Nəfe i irauavən rauni pen tukumirau
me i?”
Nənə krouərer, nənimenrau rɨpkaɡien mhə. 18 Irau riti, nəɡhɨn nə Kleopas,

rɨni pen tukwe inmə, “Rosi ik əpa ia nərmamame səməme kamhavən fwe ia
Jerusalem ikreirei narimnari me nəha kɨno nərineiv m neis mɨne?”

19 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirau i mə, “Nəfe narimnari?”
Mɨreɡi krouni pen tukwe in mə, “Narimnari me nəha kɨno ia Iesu, iəmə

Nasaret. Iəmə nəha in profet riti. Ia nəmri Kumwesən mɨne ia nəmri
nərmama narimnari me sə in rɨno mɨne nəɡkiariien səvənhi ro nənɨmwɨn
mɨskai. 20Pris asori memɨne nəmə asori me səkɨtaha həməuvei pen in ia rəɡi
nəkurRommə irəha tuhənimə in traməkeikeimemhə. Nənə irəhahərui tərini
pen in ia nei kamarkuaui. 21*Mətə kɨmaha iahənəmri pen əknekɨnnətərɨɡien
səkɨmaha irə mə in iərmama sə treivinari ia kɨtaha nəkur Isrel. Narimnari
me nəha kɨno, mətə nari riti mwi, ipwet i nəpɨn sə ro kahar irə. 22 *Riti mwi,
nɨpran nepwɨn ia təmwen səkɨmaha ho nəmrɨmaha rier. Ia nəpnəpɨn anan
həuvən fwe ia nɨpəɡ sə kɨnərkwafə iəmə nəha ikɨn, 23 mətə həpkətoni mhə
nɨpwran. Nəpɨn irəha hərərɨɡ pehe, həni mwi mə hənətoni aɡelo mi kəru
krouier pehe tɨ nirəha, krouni mɨnuə in rɨnətui mwi ia nemhəien səvənhi.
24 *Nərmama nepwɨn ia təmwen səkɨmaha həuvən fwe ia nɨpəɡi kəruəterei
nəha, nənəmhətoni rəmwhen atukwatukwmənɨpranmenəha həməni, mətə
həpkətoni mhə nɨpwrai iəmə nəha.”

25Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨnirau imə, “Kwarosi kɨmiahahiəreirei nəɡkiariien
me pam sə profet kupwən me həməni. Rəfo kɨmiaha hiamo tanpen ia
rerɨmiaha, mhəpwəh nɨni akwauakwien nɨpərhienien irə? 26 *Kumwesən
ruvəni raka mə iəmə nəha kani mə Kristo traməkeikei mɨreɡi nəmisəien me
nəha kurirə revənmuvehi nasoriien səvənhi.” 27 *Nənə Iesu rəusiəre pui pen
amasan tɨ nirau i nɨpwrai nəɡkiariien me pam sə kɨmərai pen ia Nəkukuə
Ikinan səməme haməɡkiari ia in. Ia nəɡkiariien səvənhi rəɡkiari ia nəkukuə
səvəi Moses muvehe meste nəkukuə me səvəi profet me. 28 Nəpɨn irəhar
haruvehe ipaka tɨ rukwənu nəha irau krauevən ikɨn, Iesu ramo rəmwhen
mə in trəpwəh irau mavən mamevən. 29Mətə irau krouəkeikei min, rouni
mə, “Samaro pəpɨm kɨtahar mik. Rɨnaməruarəv. Rɨpko mhə tui meri rivə.”
Ro pen Iesu ruvnimwə irəharmɨnraumə tuamharo pəpɨm.

30*Nəpɨn in rəkuremə trəni pəri nari irəharmɨnrau, ruvehi bred,məfwaki
mɨni vivi Kumwesən tukwe, məkwsen, muvei pen mɨnrau. 31 Ia nəpɨn
nəha nətərɨɡien səvənrau rəsevər, krɨnauətə rɨnaukurən mə Iesu nəha. Nənə
təkwtəkwuni amwi in riwən ianəmrɨnrau. 32Nənə iraukrouni pen tukunrau
me i mə, “Pərhien. Nəpɨn raməɡkiari pehe m krau ia suatuk, maməusiəre
pui pehe nɨpwrai nəɡkiariien me ia Nəkukuə Ikinan, nəɡkiariien səvənhi
ramasan pɨk, mamo rerɨrau ramaɡien.”

33 Nənə ia nəpɨn nəha krouəskəmter, rourərɨɡ rouevən fwe ia Jerusalem.
Ia kwopun nəha krouətə nərmama me eleven səvəi Iesu mɨne nərmama
nepwɨn mwi irəha mɨnraha hənousəsɨmwɨn raka irəha me, 34 *mamhəni
mə, “Nɨpərhienien. Iərɨmənu səkɨtaha rɨnətui mwi. In ruvəier irapw raka
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tɨ Saemon.” 35Nənə iəmə mi nəha krouni irapw nəfe krɨnouətoni ia suatuk,
rouni mwi krɨnəfo rouətoni sas ia Iesu nəpɨn in raməkwsen bred.

Iesu rier irapw tɨ nərmama səvənhi
36 *Nəpɨn irau krauəɡkiari ihi ia nari m nari me nəha, təkwtəkwuni a mwi

hətoni Iesu ramərer ia kurkwanraha, mɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nəmərinuien
trarə tukumiaha.”

37 *Mətə irəha hərkərinari irə, mhehekɨr. Rerɨnraha rɨrhi mə kamhətoni
nənɨmwi iərmama riti. 38Ro pen Iesu rɨni pen tɨ nirəha imə, “Rəfo hiamhekɨr
iamɨnhi irə? Rəfo nəresien me kamhəutə ia rerɨmiaha mamho kɨmiaha
hiəpwəh nɨniien nɨpərhienien ia nirak? 39Hətoni ro rəɡɨk mi mɨne nɨsuk mi.
Kwa iou i. Hərapi iou, mhəreɡi, mhəukurənmə nusak i mɨne nɨkəkrik i. Mətə
nənɨmwi iərmama nusanmɨne nɨkəkrin riwən.”

40 Iesu rɨni nəɡkiariien nəha,mɨsəni irapw rəɡɨnmimɨne nɨsunmi tɨnirəha
hətoni. 41 *Nəpɨn hətoni nəmrɨnraha rier. Rerɨnraha raɡien. Mətə na-
hatətəien səvənraha ramərməru ihi. Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Sənəmiaha
i nəveɡɨnien uə rekəm?” 42Nənə irəha həuvei pen nɨpəri nəmu afə riti min.
43 In ruvehi məni ia nəmrɨnraha.

44 *Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Narimnari me i kamhesi pen
nəɡkiariien me səiou sə iakɨməni pehe tukumiaha i fwe kupwən nəpɨn
iakɨnamarə pəri ihi kɨtaha m kɨmiaha. Iakɨməni mɨnuə nəɡkiariien me pam
nəha kɨmərai pen ia Loa səvəi Moses mɨne nəkukuəme səvəi profet kupwən
me mɨne Ol Sam səməme kamhəɡkiari ia nirak tuhaməkeikei mhəuvehe
mhəukuə.”

45 *Nənə in rəsevər ia nətərɨɡien səvənraha mə irəha tuhəukurən nɨpwrai
nəɡkiariienme ia Nəkukuə Ikinan, 46 rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nəɡkiariienme
nəhakɨmərai pen iaNəkukuə Ikinanhəni iamɨnhimə iouKristo takaməkeikei
mukupwən mɨreɡi nəmisəien, memhə, nənə ia nəpɨn sə ro kahar irə iakətui
mwi. 47 *Tukəvisau irapw mə nərmama tuhaməkeikei mhəpwəh noien
ərəha me, mhahatətə ia nirak, nənə Kumwesən trəpwəh nərpwɨnien noien
ərəha me səvənraha. Tukukupwən kəvisau irapw nəɡkiariien i ia Jerusalem
kurirə revən tɨ nərmama ia tənəmtənə me pam. 48 *Kɨmiaha nəha hiənətoni
narimnari me i ia nənimemiaha. 49 *Həreɡi ro! Iou takərhi pehe Nənɨmwɨn
Ikinan reiwaiu pehe tukumiaha rəmwhen ia Tata səiou rɨno raka promes
irə. Mətə kɨmiaha tihəpwəh nierien ia taon i meste nɨskaiien nəha trukrutə
ia neiai meiwaiu pehe. Kumwesən trarkahu pehem kɨmiaha.”

Iesu rutəmevən fwe ia neiai
50 Nənə Iesu riri irəha mhəier mhəuvən mheste nari fwe rukwənu nəha

Petani. Ia kwopun nəha in ruvehi utə rəɡɨn mi, məkwein amasan ia nirəha.
51Nəpɨn raməkwein amasan ia nirəha, raraka ia nirəha, nənə kuvehi utə in
revən fwe ia neiai. 52 *Irəha hənɨmwi nukurhunraha, mhəuvei pen nɨsiaiien
səvənraha min. Nəpɨn hərərɨɡ mhəuvən fwe ia Jerusalem, rerɨnraha raɡien
pɨk. 53 Ia nəpɨnme kamhəuvən ia nimwə səvəi Kumwesən, mamhəɡnəɡɨni in.
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Jon
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i nəkukuə

Jon rɨmərai nəkukuə sə ro kefə irə raməɡkiari ia nəɡkiariien amasan səvəi
Iesu Kristo. Jon in iərmama riti ia twelef nərmama me səvəi Iesu. Iesu
rokeikei pɨk in. Jon rɨmərai nəkukuə i ia nuk 90-100. In rokeikei mə kɨtaha
nərmama tsəvsini nəkukuə i pwəh ro nukurənien i tukutaha mə Iesu in
Kristo, Tɨni Kumwesən. Jon rokeikei mə kɨtaha tsəni nɨpərhienien irə, nənə
mhəuvehi nɨmɨruien ia nəɡhi Iesu (Jon 20:31). Jon raməɡkiari ia nɨmɨruien
mɨne wok səvəi Iesu Kristo. Mətə nəkukuə səvənhi ropə ia nəkukuə səvəi
Matiu, Mak, mɨne Luk. Ia nəkukuə səvənhi Jon rɨni irapw nɨmtətien krirum
səməme Matiu, Mak, mɨne Luk həpwəh nəɡkiariien irə. Mətə ia nəkukuə
Matiu,Mak,mɨneLukhaməɡkiari ia nɨmtətien kəru a səməmi Jon raməɡkiari
mwi irə. Nəkukuə i nusipekɨnienme səvəi Iesu riwən irə, mətə raməɡkiari pɨk
ia navənien səvəi Iesu irəha in me nepwɨn. Jon rɨmərai nəkukuə i mə kɨtaha
tsaməkeikei mhəukurən nɨmtətien me səməme Iesu Kristo rɨno. Nɨmtətien
me nəha hamo pui mə Iesu Kristo in Kumwesən in rauvehi nɨskaiien asori
me. Nɨpərhienien Jon ramahatən mə Iesu Kristo in Tɨni Kumwesən, mətə in
ramahatənmwimə Iesu in iərmama rəmwhen ia kɨtaha nəpɨn nepwɨn rerɨn
rəpou, nəpɨn nepwɨn tɨpwɨn rəpou, mamomwi nokeikeiien.

Nəɡkiariien səvəi Kumwesən ruvehe mo iərmama i nɨpwran rəmwhen ia
nɨpwrataha

1 *Fwe tui, nəpɨn tɨprənə ramiwən ihi, Nəɡkiariien səvəi Kumwesən rɨnarə
raka.a Nəɡkiariien nəha ramarə irau Kumwesən. Nəɡkiariien nəha in
Kumwesən. 2 In rɨnarə raka irau Kumwesən fwe tui nəpɨn tɨprənə ramiwən
ihi. 3 *Narimnarime pamhəuku pen irəmharə. Narimnarime pam səməme
kamharə riti riwən rɨpkukupenmhə irəmarə. 4*Nəɡkiariiennəha innukune
nɨmɨruien. Nɨmɨruien nəha in nukuraanien sə raməhiəpwɨn nərmama.
5 *Nukuraanien nəha raməhiapw ia nəpitəvien, nəpitəvien ko rɨpkousəman
mhə.

6 *Iərman riti Kumwesən rərhi pehe i nəɡhɨn nə Jon. 7 In ruvehe mə trərer
irapw məɡkiari ia nukuraanien nəha pwəh nərmama həreɡi nəɡkiariien
səvənhi, nənəmhəninɨpərhienien irə. 8*Rɨpkomhə Jon innukuraaniennəha,
mətə ruvehe mə trərer irapw məɡkiari irə, 9 *mɨni mə nukuraanien pərhien
sə raməhiəpwɨn nərmamame pam na truvehe ia tɨprənə i.

10 *Nɨpərhienien nukuraanien nəha ruvehe ia tɨprənə i. In nəha
Nəɡkiariien nəha tɨprənə i mɨne nərmama me pam həuku pen irə mharə,
mətə nəpɨn rier pehe irə irəha həreirei mə in sin. 11 In ruvehe imwəni
atukwatukw, mətə nəkur imwəni me həpkəsevər mhə ia rerɨnraha tukwe.
12 *Mətə nərmama me səməme həsevər ia rerɨnraha tukwe, in ruvei pen
nasoriienmɨnrahamə irəha nɨpwnəti Kumwesənme. In ruvei pen nasoriien
nəhamnərmamamepam səməmekamhəni nɨpərhienien ia nəɡhɨn. 13*Mətə
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nəpɨn həuvehe mho nɨpwnəti Kumwesən me ia nirəha, irəha həpkətui pehe
mhə ia nɨte tata mɨne mama, uə ia nokeikeiien səvəi nɨpwranrau, uə ia
nətərɨɡien səvəi iərman riti, rekəm. Kumwesən əpa ruvei pen nɨmɨruien vi
mɨnraha ro irəha həuvehe nɨpwnətɨnme.

14*Nəɡkiariien səvəi Kumwesənbruvehemo iərmama inɨpwranrəmwhen
ia nɨpwrataha rarə ouihi a kɨmaha min. Kɨmaha iahənətoni nasoriien
səvənhi, nasoriien sə in rauvehi tɨ nəri nəmə in Tɨni Kumwesən anan kuatia.
Iahənətoni mə rerɨn rukuər ia namasanienmɨne nɨpərhienien.

15 *Jon rərer irapw məɡkiari irə, məkwein əpwəmwɨs, mɨni mə, “Iəmə i
in i iəmə sə iakɨnəɡkiari irə nəpɨn iakɨni mə, ‘Iəmə sə trukurirə pehe iou, in
rasori ia nirak, tɨ nəri nə mə nəpɨn iapkətui pehe mhə ihi, mətə in rɨnarə
raka.’ ” 16*Nənə tɨnəri nəmə rerɨn rukuər ia namasanienmɨne nɨpərhienien,
nəpɨn me kɨtaha pam saməuvehi narimnari amasan me raku pen tukwe.
17 *Loa sə Kumwesən ruvei pehe ruku pen tɨMoses, mətə namasanien mɨne
nɨpərhienien ruku pen tɨ Iesu Kristo. 18 *Iərmama riti rɨpkətoni raka mhə
Kumwesən, mətə Tɨni Kumwesən anan kuatia in Kumwesən. Ia nəpɨn me in
ipaka tɨ Tata səvənhi. In rɨno pui pehe Tata səvənhi m kɨtaha.

Nəɡkiariien səvəi Jon Paptaes
19Nəɡkiariien səvəi Jon ro iamɨnhi irə. Nəpɨn riti nəmə asorime səvəi nəkur

Isrel hərhi pen pris me nepwɨn mɨne Livaet me nepwɨn həier ia Jerusalem
mhəuvənmə tuhəres pen inmə, “Ik sin?” 20*Nənə Jon rɨpkəpnapenmhə,mətə
rəɡkiari, mo nukurənien i, mɨni mə, “Rɨpkomhə iou Kristo.”c

21 *Mɨreɡi irəha həres pen inmə, “Ik Elaeja?”
Mɨreɡi in rɨni mə, “Rekəm. Rɨpkomhə iou Elaeja.”
Mɨreɡi irəha həni mə, “Ik profet nəha kɨməni mə truvehe?”
Mɨreɡi in rɨni mə, “Rekəm.”
22Ro iamɨnhi irə irəhahənipen tukwe inmə, “Ik sin? Kɨmaha tahaməkeikei

mhəuvei pen nəɡkiariien m səməme hənərhi pehe kɨmaha. Ikəfni irə ia
niram?”

23 *Mɨreɡi Jon rɨni mə, “Iou iəmə i kamreɡi rerɨk ia kwopun akwesakwes
ikɨn. Iakaməkwein əpwəmwɨs mə, ‘Kɨmiaha tihaməkeikei mhəpərhid suatuk
səvəi Iərɨmənu səkɨtaha.’ Noien i iakamo ramesi pen nəɡkiariien səvəi Profet
Aesea kupwən.”

24Nərmama me i səməme kɨnərhi pehe irəha nepwɨn Farisi me. 25 *Irəha
hərespen Jon imə, “Rəfo ikamopaptaes ianərmama,mətə rɨpkomhə ikKristo
uə Elaeja uə profet nəha Nəkukuə Ikinan rani mə truvehe?”

26Mɨreɡi Jon rɨnipen tɨnirəha imə, “Iakamopaptaes iakɨmiaha ianui,mətə
iərmama riti ramərer kurkwan ia kɨmiaha hiəreirei. 27 *Iou iakɨməkupwən
muvehe, iəmə nəha in trukurirə. Iapkəmwhenmhəmə takɨfi raka nəkwus ia
put səvənhi.”
* 1:14: Aes 60:1-2, Kal 4:4, Fil 2:7, Hip 2:14, Luk 9:32, Jon 2:11 b 1:14: Uə “Nəɡkiariien ruvehe
mo iərmama i nɨpwran rəmwhen ia nɨpwrataha.” * 1:15: Jon 1:27,30, Mat 3:11 * 1:16: Kol
2:10 * 1:17: Eks 34:28, Rom 6:14, 10:4 * 1:18: Eks 33:20, Jon 6:46, 1Tim 6:16, 1Jon 4:12, Mat
11:27 * 1:20: Jon 3:28 c 1:20: Nəhaɡ nəha “Kristo” raməɡkiari ia iəmə nəha profet kupwənme
həmənimə truvehemuvehimɨrunərmama. * 1:21: Dut18:15,18,Mat 11:14, Jon6:14, 7:40 * 1:23:
Aes 40:3 d 1:23: Uə “Kɨmiaha tihaməkeikei mhəmri atukwatukw suatuk səvəi Iərɨmənu səkɨtaha.”
* 1:25: Mat 21:25, Jon 1:33 * 1:27: Jon 1:15, WokMe 13:25
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28 *Narimnarime i həier pehe ia rukwənu Petani fwe nɨkare nui arɨs Jotan
pen, kwopun Jon ramo paptaes ikɨn.

Kwəti sipsip səvəi Kumwesən
29*Kɨni rakwakwi irə Jon rətoni Iesu ravənmauvehe. Nəpɨn rətoni, rɨnimə,

“Hətə ro in i kwəti sipsip səvəi Kumwesən. In truvehi raka noien ərəha me
səvəi nərmamame ia tɨprənə i. 30 *Iəmə i in i iakaməɡkiari irə nəpɨn iakɨməni
mə, ‘Iəmə sə trukurirə pehe iou, in rasori ia nirak, tɨ nəri nəmə nəpɨn iapkətui
pehe mhə ihi, mətə in rɨnarə raka.’ 31 Fwe kupwən iou iakreirei iəmə i, mətə
iakɨməuvehe, mamo paptaes ia nui mə takətə sas in, nənə mahatən nəkur
Isrel irə pwəh irəha hətoni mhəukurən.”

32 *Nənə Jon rarə mɨni irapw mwi mə, “Iou iakɨnətoni Nənɨmwɨn Ikinan
ruku pen fwe ia neiai meiwaiu rəmwhen ia mak inhərɨpw muvehe məkure
irə. 33 *Fwe kupwən iou iakreirei iəmə i, mətə Iəmə sə rɨnərhi pehe iou mə
tako paptaes ia nui rɨni pehe tukw iou i mə, ‘Ik tikətoni Nənɨmwɨn Ikinan
reiwaiu məkure ia iərmama riti. Iərmama nəha in nəha tro paptaes ia
Nənɨmwɨn Ikinan.’ 34 *Iou Jon iakɨnətoni nəri i, nənə mani mɨnuə iəmə i in
Tɨni Kumwesən.”

Iesu rɨnaməkwein nərmamame səvənhi
35Kɨni rakwakwi irə, Jon ramərer iakwopunamwinə irəhar iərmamakəru

səvənhi. 36 *Nəpɨn rəti pen mətoni Iesu ramavən makurau, rɨni mə, “Hətə ro
in i kwəti sipsip səvəi Kumwesən.”

37 Iərmama mi nəha səvəi Jon kroureɡi in rɨni nəɡkiariien nəha, nənə
kraukurirə ia Iesu. 38 Iesu ruvsini mətoni irau kraukurirə in, nənə rɨni pen
tɨ nirau i mə, “Kɨmirau irouətui nəfe?”
Mɨreɡi krouni pen tukwe inmə, “Rapai, ikamarə pəku?” (Nəɡkiariien nəha

“Rapai” nɨpwranmə Iahatən.)
39 Mɨreɡi in rɨni pen tɨ nirau i mə, “Rouvehe rouətoni.” Ro pen irau

krouevən, rouətoni kwopun in ramarə ikɨn. Nənə irau krouarə irəhar min
ia nəpɨn nəha tɨ nəri nəmə rɨnaməruarəv ipakameri rivə.

40 *Irau riti rɨreɡi Jon rəɡkiari nənə rukurirə ia Iesu in nə Antru, piəvi
Saemon Pita. 41 *Nəri sə rukupwənmo in revənmətoni piəvni Saemon, nənə
mɨni pen tukwe in mə, “Kɨmaha iahətoni Mesaea.” (Mesaea nɨpwran mə
Kristo.)e 42*Nənə in riri Saemonmevən tɨ Iesu. Iesu rəti penmətoni Saemon,
mɨni mə, “Ik Saemon, tɨni Jon. Tukəkwein ik mə Kefas.” (Kefas nɨpwran mə
Pita.)

Iesu rəkwein Filipmɨne Nataniel
43 *Kɨni rakwakwi irə, Iesu rokeikei mə trevən ia tənə Kalili. In rətui Filip,

mətoni, mɨni pen tukwe inmə, “Kurirə iou.”
44 Filip nəha in iəmə Petsaeta, imwei Antru mɨne Pita. 45 *Nənə Filip rətui

Nataniel, mətoni, mɨni pen tukwe in mə, “Kɨmaha iahətoni iəmə i Moses
* 1:28: Mat 3:6, Jon 10:40 * 1:29: Aes 53:6-7, Jon 1:40, 1Pit 1:18-19 * 1:30: Jon 1:15 * 1:32:
Mat 3:16 * 1:33: Luk 3:2-3 * 1:34: Mat 3:17, 17:5, Mat 27:54 * 1:36: Jon 1:29 * 1:40:
Mat 4:18-20 * 1:41: 1Saml 2:10, Sam 2:2, Jon 4:25 e 1:41: Nəɡkiariien mi nəha “Mesaea”
mɨne “Kristo” krouəmnəmwhen a. Mesaea nəɡkiariien Hipru. Kristo nəɡkiariien Krik. Nəhaɡmi nəha
krouəɡkiari ia iəmə nəha profet kupwən me həməni mə Kumwesən trərhi pehe i ruvehe muvehimɨru
nərmama. * 1:42: Mat 16:18, Mak 3:16 * 1:43: Mat 8:22, Mak 2:14 * 1:45: Dut 18:18, Aes
7:14, 9:6, Jer 23:5, Esik 34:23
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rɨmərai ia nəkukuə səvəi Loa mɨne profet memwi həmərai mamhəɡkiari irə.
In iəməNasaret, tɨni Josef. Nəɡhɨn nə Iesu.”

46 *Mɨreɡi Nataniel rɨni pen tukwe inmə, “Ko nari amasan riti ruku pen ia
Nasaret uə?”
Mɨreɡi Filip rɨni pen tukwe inmə, “Uvehemətoni.”
47Nəpɨn Iesu rətoni Nataniel ravənmuvehe, in rəɡkiari irə, mɨni mə, “Hətə

ro. Iəmə Isrel pərhien i. Neikuəien riwən irə.”
48 *Mɨreɡi Nataniel rɨni pen tukwe inmə, “Ikəfukurən iou?”
Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Nəpɨn ikaməkure teɡɨn niemɨs, Filip rəpwəh ihi

nəkweinien ik, iakɨnətə raka ik.”
49 *Mɨreɡi Nataniel rɨni pen tukwe in mə, “Iahatən. Ik Tɨni Kumwesən

pərhien. Ik pərhien kiɡ səvəi nəkur Isrel.”
50 Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Rəfo? Ikɨni nɨpərhienien ia nirak tɨ nəri nə mə

iakɨni nəɡkiariien i mə ‘Iakɨnətə raka ik ikaməkure teɡɨn niemɨs’? Ik tikətoni
narimnari me nepwɨn mwi hasori ia səməme nəha.” 51 *Iesu rarə mɨni
pen mwi tukwe in mə, “Iakani nɨpərhienien tukumiaha i kɨmiaha tihətoni
kəpuapen trəkwaɡnənənaɡelome səvəi Kumwesən tuhaməutəmamheiwaiu
ia Iəməti Iərmama.”

2
Nəkur Kena həiri pen vi a pran riti m iərman səvənhimhaɡien irəhamɨnrau

1 *Kɨni neis irə nərmama nepwɨn ia rukwənu Kena ia tənə Kalili həiri
pen vi a pran riti m iərman səvənhi, mharə mho mwi nəveɡɨnien asori riti
mamhaɡien pəri irəhamɨnrau. Mama səvəi Iesu irəhamɨnraha. 2Kɨnəkwein
Iesu mɨne nərmama me səvənhi mə irəha mwi tuhəuvən mhani pəri nari
irəha mɨnraha. 3Nəpɨn waen ruvəiwən, mama səvəi Iesu rɨni pen tukwe in
mə, “Sənmwɨnraha waen ruvəiwən.”

4 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Prən i. Ikəfo mani pehe nəri i tukw
iou? Nəpɨn səiou rɨpkuvehemhə ihi.”

5 *Mɨreɡi mama səvənhi rɨni pen tɨ nərmama səməme kamho tukwini nari
mə, “Kɨmiaha tihaməkeikei mho nəfe nəɡhɨn in trɨni pehe tukumiaha i.”

6 Ia kwopun nəha nəri kamərəmɨn pen nui irə irəha pam sikis kɨno ia
kəruəterei. Irəha kuatia kuatia rukurən nuvehiien eiti uə hantret twenti lita.
Nui nəha səvəi nəkur Isrel kamhərkwerɨɡ irə.)*

7 Iesu rɨni pen tɨ nərmama me nəha kamho tukwini nari mə, “Kɨmiaha
tihərəmɨnpennui ianəri kamərəmɨnpennui ianirəha.” Irəhahərəmɨnmeste
pehe rukuər.

8Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nəha təkwtəkwuni kɨmiaha tihəkwəhi
rakanepwɨn,mhəuvehimhəuvənmhəuveipenmiəməasori səvəi nəveɡɨnien
asori.” Ro pen irəha həuvehi mhəuvən. 9Nəpɨn iəmə asori səvəi nəveɡɨnien
asori rənɨmwi əɡhan nui nəha, nui sə Iesu rɨno ruvehe mowaen i, in rɨreirei
mə waen ruku pəku. (Mətə iotukwininari me səməme həkwəhi raka nui
irəha həukurən.) Ro iamɨnhi irə iəmə asori səvəi nəveɡɨnien nəha rəkwein
iərman sə rɨpkarə vi a irau pran səvənhi ruvehe, 10 rɨni pen tukwe in mə,
“Samarə kamo nəveɡɨnien asori iamɨnhi kukupwən kukwəhi raka waen sə
ramasan pɨk kauvei pen m nərmama. Nənə nəpɨn nərmama me hənənɨmwi
* 1:46: Jon 7:41,52 * 1:48: Sam 32:2 * 1:49: Mat 14:33, 16:16, Mat 27:42, Mak 3:11 * 1:51:
Jen 28:12 * 2:1: Jon 1:43 * 2:4: Mat 12:48, Jon 19:26 * 2:5: Jon 7:30, 8:20 * 2:6: Mak
7:3-4
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asori kwopti, kukwəhi raka sə rɨpkamasan pɨk mhə kauvei pen mɨnraha
hənɨmwi. Mətə ik ikəpwəhnukwəhi rakaienwaen sə ramasanpɨkmestenəha
təkwtəkwuni.”

11 *In i nɨmtətien sə Iesu rukupwən mo ia rukwənu Kena ia tənə Kalili. Ia
nɨmtətien nəha in rahatənpennasoriien səvənhi. Nənənərmamame səvənhi
həni nɨpərhienien irə.

Iesu rəkoui irapw nərmama səməme kamho maket ia nimwə səvəi
Kumwesən

12 *Kurirə irə Iesu rewaiu pen fwe taon Kapaneam irəha mama səvənhi
mɨne piəvni me mɨne nərmama me səvənhi. Nənə irəha harə nəpɨn ouihi a
fwe ikɨn.

13 *Nəveɡɨnien asori səvəi nəkur Isrel kani mə Pasova rɨnauvehe ipaka.
Iesu rutə pen fwe Jerusalem, 14mətoni nərmama nepwɨn ia nəkwai nimwə
səvəi Kumwesən kamhəmri pen nəmri nari ia kau me mɨne sipsip me mɨne
menume. Nepwɨnkamhəkuremamhəvriweimane. In rətoni irəha, 15ruvehi
nəkwusme,mokwənkɨrkɨr irə,məkoui irapw irəhapammɨne sipsipmemɨne
kau me həier irapw ia nimwə nəha. In rətəɡi irapw mane səvəi nərmama
kamhəvriwei i, muvsini tepol me səvənraha. 16Nənə səməme kamhəmri pen
nəmri nari ia menu me, in rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha tihəuvehi nəri
me i mharaka, mhəpwəh noien nimwə səvəi Tata səiou ro kwopun kauvehi
nəmri nari ikɨn.”

17 *Ia nəpɨn nəha nərmama me səvənhi rerɨnraha rɨrhi nəɡkiariien i
kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rɨni mə, “Iakokeikei pɨk nimwə səim.
Nokeikeiien nəha rauək rəmwhen ia napw ia rerɨk.”

18 Ro pen nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həni pen tukwe in mə, “Sin
rɨməuvei pehe nasoriien mik mə tiko narimnari me i? Nəfe nəha nɨmtətien
tikom kɨmaha pwəh iahətoni mhəukurən?”

19 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Housi testesi nimwə i səvəi
Kumwesən, nənə ia nəpɨn səro kahar irə takuvehi utəmwi.”

20 Mɨreɡi nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həni mə, “Kwa nimwə i səvəi
Kumwesən kuvrhəkɨn nuk irəha pam foti-sikis. Tikəfo muvehi utə mwi ia
nəpɨn kahar?” 21 *Mətə nimwə nəha səvəi Kumwesən Iesu raməɡkiari irə in
nə nɨpwran. 22 *Ro iamɨnhi irə nəpɨn Iesu rətui mwi ia nemhəien səvənhi,
nərmama me səvənhi rerɨnraha rɨrhi mə in rɨməni nəɡkiariien i, nənə irəha
həni nɨpərhienien ia Nəkukuə Ikinanmɨne nəɡkiariien nəha Iesu rɨməni.

23 *Nəpɨn Iesu in fwe Jerusalem tɨ nəveɡɨnien asori nəha kani mə Pasova,
nərmama həpɨk hətoni nɨmtətien me nəha in ramo, mhəni nɨpərhienien ia
nəɡhɨn. 24 Mətə Iesu rɨpkɨni mhə nɨpərhienien ia nirəha, mhəpwəh nɨni
pamien rerɨn tɨ nirəha i, tɨ nəri nəmə in ruvəukurən raka nərmamame pam.
25 *In rɨpkətui mhə iərmama riti tro pui pen nətərɨɡien səvəi iərmamamin, tɨ
nəri nəmə in ruvəukurən raka nəfe ramarə ia reri iərmama.

3
Nikotimas revən ia nəpɨnmaməɡkiari m Iesu

* 2:11: Luk 9:32, Jon 1:14, 4:54, Jon 11:40 * 2:12: Mat 4:13 * 2:13: Eks 12:1-27, Jon 6:4, 11:55
* 2:17: Sam69:9 * 2:19: Mat 21:23, 26:61,Mat 27:40,WokMe6:14 * 2:21: 1Kor 6:19 * 2:22:
Luk 24:6-8, Jon 12:16, 14:26 * 2:23: Jon 7:31 * 2:25: Mak 2:8
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1*Iəməasori riti səvəi nəkur IsrelnəɡhɨnnəNikotimas. InFarisi riti. 2*Iəmə
i ruvehe tɨ Iesu ia nəpɨn,mɨni pen tukwe inmə, “Iahatən. Kɨmaha iahəukurən
mə ik iahatən riti sə Kumwesən rərhi pehe ik. Iərmama riti riwən ko ro
nɨmtətienme i səməme ikamo trɨni mɨnuə Kumwesən rɨpkarəmhə tukwe.”

3 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Iakani nɨpərhienien tukw ik i
trɨni mɨnuə iərmama kɨpkukwəhi mhə mwi in, ko in rɨpkətə mhə nɨtətə sə
Kumwesən ramərɨmənu irə.”

4Mɨreɡi Nikotimas rɨni pen tukwe in mə, “Tukəfa kukwəhi mwi iərmama
sə ruvəpwinari raka? Ko in revənmwi ia tɨpwimama səvənhimə tukukwəhi
mwi in uə rekəm?”

5 *Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Iakani nɨpərhienien tukw ik i trɨni mɨnuə iərmama
kəpwəh nukwəhiien in ia nui mɨne Nənɨmwɨn, ko in rɨpkuvnimwə mhə ia
nɨtətə səKumwesənramərɨmənu irə. 6*Nəri sə iərmamarukwəhi in iərmama.
Nəri sə Nənɨmwɨn rukwəhi in nənɨmwɨn. 7 Tikəpwəh nərkəriien nari mə
iakɨni pehe tukw ik i mə ‘Tukaməkeikei kukwəhi mwi ik.’ 8 *Nɨmətaɡi
ravən mamevən ia kwopun pəku rokeikei mə trevən ikɨn. Kɨmiaha hi-
amreɡi rameikweikwi nɨmwai nari, mətə hiəreirei mə ruku pəku mauvəku.
Nərmamame pam səməmeNənɨmwɨn rukwəhi irəha homwi iamɨnhi.”

9Mɨreɡi Nikotimas rɨni pen tukwe in mə, “Tukəfo narimnari me i ruvehe
mo iamɨnha irə?”

10 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Ik iahatən səvəi nəkur Isrel. Rəfo
ikreirei narimnari me i? 11 *Iakani nɨpərhienien tukw ik i kɨmaha iahaməni
nəfe iahəukurən, mamhəɡkiari ia nəfe iahənətoni ia nəmrɨmaha, mətə
kɨmiaha hiəpkɨnimhə nɨpərhienien ia nəɡkiariien səkɨmaha. 12*Iakɨnəɡkiari
raka ia narimnarime ia tɨprənə i, mətə kɨmiaha hiəpkɨnimhənɨpərhienien ia
nəɡkiariien səiou. Ro iamɨnhi irə tihəfo mhəni nɨpərhienien ia nəɡkiariien
səiou trɨni mɨnuə iakəɡkiari ia narimnari me ia neiai? 13 *Iərmama riti
riwən ruvəutə raka mevən ia neiai. Iəməti Iərmama in əpa ruku pen ia neiai
meiwaiu. 14 *Fwe kupwənMoses ruvehi utə snek riti kɨno ia aean nə pras ia
kwopun akwesakwes ikɨn. Rəmwhen amwi tukaməkeikei kuvehi utə Iəməti
Iərmama 15 *mə iərmama sə rani nɨpərhienien irə truvehi nɨmɨruien rerɨn.

16 *Kumwesən rokeikei pɨk nərmama ia tɨprənə i, məriari pehe Tɨni anan
kuatia mə nərmama me pam səməme tuhəni nɨpərhienien irə tuhəpkemhə
mhə, mətə tuhəuvehi nɨmɨruien rerɨn. 17 *Kumwesən rɨpkərhi pehe mhə
Tɨni ruvehe ia tɨprənə i mə trərpwɨn noien ərəha me səvəi nərmama, mətə
in rərhi pehe Tɨni mə truvehimɨru irəha. 18 *Iərmama sə rani nɨpərhienien
ia Tɨni Kumwesən, Kumwesən trəpwəh nərpwɨnien noien ərəha me səvənhi.
Mətə iərmama sə rɨpkɨni mhə nɨpərhienien irə, Kumwesən ruvəni raka mə
in trərpwɨn noien ərəha me səvənhi tɨ nəri nəmə iərmama nəha rɨpkɨni mhə
nɨpərhienien ia Tɨni anan kuatia. 19 *Kumwesən ruvəni raka mə in truvei
pen nərpwɨnien m nərmama tɨ noien i iakani. Nukuraanien ruvəuvehe
raka ia tɨprənə i, mətə nərmama həpkokeikei mhə nukuraanien, mhokeikei
a nəpitəvien, tɨ nəri nə mə noien me səvənraha hərəha. 20 *Iərmama sə
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ramo noien ərəhame rəmwəki nukuraanien. Ko in rɨpkuvehemhə irə kamo
nukuraanien nəha rəhiəpwɨn noien me səvənhi. 21Mətə iərmama sə ramo
nɨpərhienien ruvehe ia nukuraanien mə tro nukurənien i mə noien me
səvənhi in ramo tɨ nəri nəmə ramsiai Kumwesən.”a

Jon Paptaes rəɡkiari mwi ia Iesu
22*Kurirə ianəri nəha, Iesumɨnenərmamamesəvənhihəuvən ia tənə Jutia.

In ramarə ikɨn irəha mɨnraha, mamo paptaes ia nərmama. 23 Jon mwi ramo
paptaes ia nərmama fwe Aenon kwopun riti ipaka tɨ Salim, tɨ nəri nəmə nui
me həpɨk fwe ikɨn. Nərmamame kamhəuvehe tukwe, nənə in ramo paptaes
ia nirəha. 24 *(Ia nəpɨn nəha kɨpkuvehi puvnimwəmhə ihi Jon ia kalapus.)

25 Nəpɨn riti nərmama nepwɨn səvəi Jon mɨne iəmə Isrel riti hənaməvisə
mɨnraha me tɨ nəresien riti mə tuhəfərkwerɨɡ irə. 26 *Nənə irəha həuvehe tɨ
Jon, mhəni pen tukwe inmə, “Iahatən. Rerɨm ramrhi iəmə nəha fwe kupwən
kɨmiraumin ia nɨkare nui arɨs Jotan pen, iəmə sə ikɨnərer irapwməɡkiari irə?
Ətə ro. In ramo paptaes ia nərmama. Nərmama pam kamhəuvən tukwe.”

27 *Mɨreɡi Jon rɨni mə, “Iərmama ko rɨpkuvehi atukw mhə nari riti, mətə
nəfe nari in ruvehi Kumwesən traməkeikei muvei pen min. 28 *Kɨmiaha
i hiəuvəreɡi raka iou iakɨməni iamɨnhi irə mə, ‘Rɨpko mhə iou Kristo, mətə
Kumwesən rərhi pehe iou mə takukupwən ia Kristo muvehe.’ 29 *Nəpɨn kiri
pen vi a pran riti m iərman səvənhi, prən nəha səvəi sin? Kwa səvəi iərman
nəha! Mətə nəpɨn kamo nəveɡɨnien asori səvəi narə viien səvənrau, in riti
ramərer ipaka, mamreɡi iərman nəha raməɡkiari, rerɨn raɡien pɨk tukwe.
Ro iamɨnhi irə təkwtəkwuni iakamreɡi rerɨk ramaɡien pɨk. 30 Iərman nəha
traməkeikei mutəmasori, mətə iou takaməkeikei meiwaiumouihi.

31 *Iəmə sə ruku pen fwe irənhə rasori ia nərmama me pam. Iəmə sə ruku
pen ia tɨprənə in səvəi tɨprənə, nənə raməɡkiari ia narimnarime səvəi tɨprənə.
Mətə iəmə sə ruku pen ia neiai rasori ia nərmamame pam. 32 *In rani irapw
nəfe rɨnətonimɨreɡi,mətə iərmamariti riwənrɨninɨpərhienien ianəɡkiariien
səvənhi. 33Mətə iərmama sə rɨni nɨpərhienien ia nəɡkiariien səvənhi rama-
hatən pen mə nəɡkiariien nəha Kumwesən rɨni ro nɨpərhienien. 34 *Iəmə
sə Kumwesən rɨnərhi pehe i rani irapw nəɡkiariien me səvəi Kumwesən, tɨ
nəri nəmə Kumwesən rauvei pen Nənɨmwɨn Ikinan min rasori pɨk. 35 *Tata
Kumwesən in rokeikei Tɨni, mɨnəmri pen raka narimnari me pam ia rəɡɨn.
36 *Iərmama sə rani nɨpərhienien ia Tɨni Kumwesən nɨmɨruien rerɨn rɨnarə
raka irə. Mətə iərmama sə rɨpkomhə nəkwai Tɨni Kumwesən, in trɨpkətəmhə
nɨmɨruien ia nəpɨn riti, mətə niemaha səvəi Kumwesən raməmak rerɨn irə.”

4
Iesu raməɡkiari m pran Sameria

1 *Kəvisau pen m Farisi me mə Iesu ravi nərmama həpɨk həuvehe mho
nərmama me səvənhi, nənə in ramo paptaes ia nirəha. Nərmama me nəha
a 3:21: Suatuk riti mwi tɨ nɨniien nəɡkiariien ia vas 21 in i mə: “Mətə iərmama sə ramo nɨpərhienien
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həpɨk mhəpi raka səməme Jon ravi irəha, mamo paptaes ia nirəha. 2 (Mətə
nɨpərhienien rɨpko mhə Iesu atukwatukw ramo paptaes ia nirəha, mətə
nərmama səvənhimeakamho.) 3Nəpɨn Iesu rukurənməFarisimehəuvəreɡi
raka nəɡkiariien nəha, in rəpwəh tənə Jutia, mɨnamevənmwi ia tənə Kalili.

4 Ia suatuk səvənhi Iesu rɨreɡimə traməkeikeiməpi sɨmwɨn ia tənə Sameria.
5*Ro iamɨnhi irə in ruvehe ia taon riti ia Sameria nəɡhɨnnə Saeka. Taonnəha
ipaka tɨ kwopwi tɨprənə Jekop rɨməuvei pen m tɨni nəɡhɨn nə Josef. 6Wel sə
Jekop rɨneri fwe kupwən in nəha ia kwopun nəha. Nənə Iesu rɨreɡi rəpou pɨk
tɨ navənien səvənhi, revən, maməkure ia nɨkare wel nəha. Ipaka tɨ kurkwai
nəpɨn ia ran.

7Nənə prən Sameria riti ruvehe mə trukwəhi nui. Iesu rɨni pen tukwe in
mə, “Vei pehe nui riti miou iakənɨmwi.” 8 (Nərmamame səvəi Iesu həuvavən
fwe taonmə tuhəuvehi nəmri nəveɡɨnien.)

9 *Mɨreɡi prən Sameria i rɨni pen tukwe in mə, “Ik iəmə Isrel. Iou prən
Sameria. Rəfo ikaməres pehe nui miou?” (Prən i rɨni iamɨnhi irə tɨ nəri nə
mə nəkur Isrel mɨne nəkur Sameria ko həpkənɨmwimhə nui ia kap kuatia.)

10 *Iesu rɨni pen tɨ prən i mə, “Ikreirei nəfe nari Kumwesən rokeikei mə
truvei pehe mik. Ikreirei mwi iou sə iakani pehe tukw ik i mɨnuə ‘Vei pehe
nui riti miou iakənɨmwi.’ Kamo ikukurən ko ikəres iou nənə iakuvei pehe
nuimɨrumik.”

11 *Mɨreɡi prən i rɨni pen tukwe inmə, “Iəmə asori. Teki nəri tikukwəhi nui
irə riwən. Wel i rəmwhenɨmw. Nənə tikuvehi pəku nuimɨru nəha? 12 *Rəfo?
Ik iəmə asori məpi raka kaha kupwən səkɨtaha Jekop? In rɨməuvei pehe wel
i m kɨtaha, mɨnamənɨmwi nui irə. Nɨpwnətɨnmemɨne kau me səvənhi irəha
mwi hənamənɨmwi.”

13Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ prən i mə, “Iərmama sə rənɨmwi nui i trəkwakwa
mwi, 14 *mətə iərmama sə trənɨmwi nui takuvei penmin trɨpkəkwakwamhə
mwi ia nəpɨn riti. Nui sə takuvei penmin trakwərkwər ia reri iərmama nəha
rəmwhen ia nəmri nui riti mauvei pen nɨmɨruien rerɨnmin.”

15Mɨreɡi prən i rɨni pen tukwe inmə, “Iəmə asori. Uvei pehe nui nəhamiou
pwəh iapkakwakwa mhə mwi, məpwəh nuveheien ia kwopun i mukwəhi
nui!”

16Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ prən i mə, “Evən, məkwein səim iərman, rouvehe
mwi ia kwopun i.”

17Mɨreɡi prən i rɨni pen tukwe inmə, “Səiou iərman riwən.”
Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Ikani atukwatukw mə səim iərman riwən. 18 Ikɨnesi

pen raka nərman irəha pam krirum, nənə sə nəha ikamesi pen ipwet mɨne
rɨpkomhə iərman atukwatukw səim. Nəri i ikɨni ro nɨpərhienien.”

19 *Prən i rɨni pen tukwe in mə, “Iəmə asori. Iakətə ik mə ik profet
riti. 20 *Kaha kupwən me səkɨmaha nəkur Sameria kamhəfwaki pen m
Kumwesən ia təkuər i, mətə kɨmiaha nəkur Isrel hiaməni mə Jerusalem
kwopun atukwatukw nərmama tuhaməkeikei mhəfwaki pen m Kumwesən
ikɨn.”

21 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Prən i. Ni nɨpərhienien ia
nəɡkiariien səiou. Nəpɨn nəha rauvehe kɨmiaha tihəpwəh nəfwakiien m
Tata Kumwesən ia təkuər i mɨne fwe Jerusalem. 22 *Kɨmiaha hiaməfwaki
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mhəreirei Kumwesən, mətə kɨmaha iahaməfwaki mhəukurən amasan in,
tɨ nəri nə mə suatuk Kumwesən rauvehimɨru nərmama irə ruku pen ia
kɨmaha nəkur Isrel. 23 Nəpɨn riti nəha rauvehe, mətə ruvəuvehe raka.
Ia nəpɨn nəha nərmama səməme kamhəfwaki pərhien tuhəfwaki m Tata
Kumwesən ia nənɨmwɨn mɨne nɨpərhienien, tɨ nəri nə mə Tata Kumwesən
ramətui nərmama səməme kamho iamɨnhi mə irəha tuhəfwaki pen min.
24 *Kumwesən in nənɨmwɨn, nənə nərmama me səməme kamhəfwaki pen
min tuhaməkeikei mhəfwaki ia nənɨmwɨnmɨne nɨpərhienien.”

25 *Mɨreɡi prən i rɨni pen tukwe in mə, “Iakukurən mə Mesaea truvehe
(iəmə sə kaməkwein inmə Kristo). Nəpɨn in truvehe, in trɨni pehe narimnari
me pam tukutaha.”

26 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ prən i mə, “Kwa iou i iou iakaməɡkiari mik.”
Nərmamame səvəi Iesu hərərɨɡ pehemwimhətoni in

27 Təkwtəkwuni a mwi nərmama me səvəi Iesu hərərɨɡmwi, mhətoni Iesu
raməɡkiarimpran riti. Hətoni hərkərinari irə, mətə irəha riti rɨpkɨnimhəmə,
“Iakamətui nəfe?” uə “Ikaməɡkiari kɨmirau prən i tɨ nəfe?”

28Ro iamɨnhi irəprənnəha rəpwəh teki nəri rakwəhi nui irə, mevən ia taon,
mɨni pen tɨ nərmamame fwe ikɨnmɨnuə, 29 “Həuvehe, mhətoni iərmama riti
sə rɨni pehe tukw iou i narimnarime pam sə iakɨno. Rosi iəmə i in Kristo uə?”
30Nənə irəha həier ia taon, mamhəuvehe tɨ Iesu. 31 Ia nəpɨn nəha nərmama
me səvəi Iesu kamhəni pen tukwe inmə, “Iahatən, əni nari.”

32 Mətə in rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Sənak nəveɡɨnien sə takəni kɨmiaha
hiəreirei.”

33 Ro iamɨnhi irə nərmama me səvənhi həni pen tɨ nirəha me i mə, “Rəfo?
Iərmama riti ruvəuvei pen raka nəveɡɨnienmin uə?”

34*Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨnirəha imə, “Sənaknəveɡɨnien in i. Takaməkeikei
mo nəkwai Iəmə sə rɨnərhi pehe iou iakuvehe, mo sampam ia wok səvənhi.
35 *Kɨmiaha hiəukurən nəɡkiariien i kamɨni rerɨnmə, ‘Məkwə kefəmwi nəha
ikɨnkesi rakanukwaiwit sə rɨmruə ianəmhien.’ Mətə iakanipehe tukumiaha
i həti pen ro wit ia nəmhien me. Nɨmwanraha me həuvəmhiə. Rɨno nəpɨn
sə tukesi nukwanraha. 36 Iərmama sə ramesi nukwai wit, in ruvəuvehi raka
nərəkuien səvənhi,mamousəsɨmwɨnnukwaiwitmemə tuhəuvehinɨmɨruien
rerɨn. Ia noien nəha iərmama sə raməpwei wit mɨne iərmama sə ramesi
nukwan irau trouaɡien pəri. 37Nəɡkiariien i kamɨni ro nɨpərhienien irəmə,
‘Iərmama əpə rəpwei wit, nənə iərməpə ramesi nukwan.’ 38 Iou iakərhi pen
kɨmiaha mə tihəuvən mhesi nukwai wit me. Rɨpko mhə kɨmiaha hiənəpwei
wit me nəha. Nərməpə hənəpwei, nənə təkwtəkwuni kɨmiaha tihəkurirə ia
nirəha, mho pam nəfe irəha hənostat mho.”

Nəkur Sameria həpɨk həni nɨpərhienien ia Iesu
39Nəkur Sameria həpɨk həni nɨpərhienien ia Iesu tɨ nəri nəmə həreɡi prən i

rɨni ianhi irəmə, “In rɨni pehe tukw iou i narimnari me pam sə iakɨno.” 40Ro
iamɨnhi irə, nəpɨnnəkur Sameriamenəhahəuvehe tukwe, həres pen Iesumə
trarə irəhamɨnraha. Nənə in rarə ikɨnnəpɨnkəru. 41Kurirə irənəkur Sameria
həpɨkmwi həni nɨpərhienien ia Iesu tɨ nəri nəmə həreɡi nəɡkiariien səvənhi.

42 *Irəha həni pen tɨ prən nəha mə, “Kupwən kɨmaha iahaməni
nɨpərhienien ia iəmə i tɨ nəri nə mə iahəreɡi nəɡkiariien səim. Mətə
* 4:24: 2Kor 3:17, Rom 12:1, Fil 3:3 * 4:25: Jon 1:41 * 4:26: Mak 14:61-62, Jon 9:37 * 4:34:
Jon 6:38, 17:4 * 4:35: Luk 10:2 * 4:42: 1Jon 4:14



Jon 4:43 191 Jon 5:4

təkwtəkwuni kɨmaha iahaməni nɨpərhienien irə tɨ nəri nə mə iahəreɡi
atukwatukw nəɡkiariien səvənhi, nənə kɨmaha iahəukurənmə nɨpərhienien
in iərmama sə rauvehimɨru nərmama ia tənəmtənəme.”

Iesu ro iəkunouihi riti səvəi iəmə asori riti ruveheməsanɨn
43 *Kɨni neis irə Iesu rəpwəh kwopun nəha, mamevən ia tənə Kalili, 44 *tɨ

nəri nəmə fwe kupwən in atukwatukw rɨməni mə, “Profet riti nəkur imwəni
me ko həpkɨsiai mhə in.” 45 *Ro iamɨnhi irə, nəpɨn in rapirapw ia tənə
Kalili, nəkur Kalili me həsevər ia rerɨnraha tukwe tɨ nəri nə mə irəha mwi
həmavən fwe Jerusalem ia nəpɨn səvəi nəveɡɨnien asori Pasova. Irəha
hənətoni narimnari me pam in rɨno ia kwopun nəha.

46 *Ro iamɨnhi irə Iesu rapirapw ia tənə Kalili, mevən mwi ia rukwənu
Kena, kwopun nəha in rɨno nui ruvehe mo waen irə. Iəmə asori riti tɨni
ramemhə mamapri fwe taon Kapaneam. 47 *Nəpɨn iəmə i rɨreɡi mə Iesu
ruku pen ia tənə Jutia muvəuvehe raka ia tənə Kalili, revən tukwe mɨni mə,
“Səiou iəkunouihi ramemhə na tremhə. Ko ikeiwaiu pehe ia Kapaneam mo
in ruveheməsanɨn?”

48*Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe inmə, “Kɨmiaha hiokeikeimə tako nɨmtətien
me mɨne narimnari me tihərkərinari irə. Mə hiəpkətoni mhə tihəpwəh
nɨniien nɨpərhienien ia nirak.”

49 Mɨreɡi iəmə asori nəha rɨni pen tukwe in mə, “Iəmə asori. Tikuvehe
akwauakw. Trɨpkomhə tui nərɨk remhə.”

50 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe inmə, “Tikomevən. Nərɨm trɨpkemhəmhə.”
Iəmə nəha rɨni nɨpərhienien ia nəɡkiariien nəha Iesu rɨməni pen tukwe in,

nənəmɨrərɨɡmamevən. 51Nəpɨn rameiwaiu pen imwəni, iotukwininari me
səvənhi həuvehe,mhəvisau penminmə tɨni ramɨru. 52Ro iamɨnhi irə in rəres
pen irəha i nəfe taem tɨni rɨnəsanɨn irə.
Mɨreɡi irəha həni pen tukwe in mə, “Nərineiv ia wan klok ia nəruarəv

nemhəien raraka irə.”
53 *Tata səvəi iəkunouihi nəha rukurənmə ia nəpɨn atukwatukw nəha Iesu

rɨməni pen tukwe in mə, “Nərɨm trɨpkemhə mhə.” Ro iamɨnhi irə in mɨne
nərmamapamsəməmekamharə ia nəkwainimwə səvənhihəninɨpərhienien
ia Iesu.

54 *In i nɨmtətien sə ro kəru irə Iesu rɨno nəpɨn rier ia tənə Jutia muvehe ia
tənə Kalili.

5
Fwe nui Petsata Iesu ro iərmama riti sə ramemhə ruveheməsanɨn.

1Kurirə irənəveɡɨnien asori riti səvəi nəkur Isrel ruvehenənə Iesu rutəpen
fwe Jerusalem. 2Nui riti fwe ia Jerusalem rametɨmw rerɨn ipaka tɨ kwəruə
nəha kani mə Kwəruə Səvəi Sipsip Me. Ia nəɡkiariien Hipru kani nui nəha
mə Petsata. Ia nɨkarkare nui nəha kɨno nari krirum ia kəpwier həmwhen
ia tənimwəme. 3Nərmama kamhemhə həpɨk kamhəmak teɡɨn tənimwəme
nəha. Nepwɨn nənimenraha rɨfwə. Nepwɨn nɨsunraha rərfe. Nepwɨn nɨpəri
nɨpwranraha remhə. Irəha kamheitenhi nui nəha trɨkiu. 4 Nəpɨn nepwɨn
aɡelo riti səvəi Iərɨmənu reiwaiu ia reri nui nəha mo rɨkiu. Nənə iərmama
sə rukupwən meiwaiu ia reri nui nəfe nemhəien ro in raraka irə. Nənə in
ruveheməsanɨn.
* 4:43: Jon 4:40 * 4:44: Mat 13:57 * 4:45: Jon 2:23 * 4:46: Jon 2:1-11 * 4:47: Mat
8:5-6 * 4:48: Jon 2:18, 1Kor 1:22 * 4:50: Mat 8:13, Mak 7:29 * 4:53: WokMe 16:14-15,31
* 4:54: Jon 2:11,23
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5 Iərmamariti nəha ikɨnnemhəien səvənhinarə irənuk toti-eit. 6Nəpɨn Iesu
rətoni iəmə nəha raməmak ia kwopun nəha,mukurənmə rɨnəmak tui, in rɨni
pen tukwe inmə, “Ikokeikei mə tikuveheməsanɨn?”

7 Iəmə sə ramemhə rɨni pen tukwe in mə, “Iəmə asori. Sin truvehi iou
meiwaiu ia nui nəpɨn nui rɨkiukiu irə? Iərmama riti riwən. Nənə nəpɨn iakuə
takevən, mətə iərməpə iti rukupwən ia nirakmeiwaiu ia nui.”

8 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Ərer,muvehi səim nɨməhan, mavən.”
9 Nənə təkwtəkwuni a mwi iəmə nəha ruvehe məsanɨn, muvehi nɨməhan
səvənhi, mavən. Nəpɨn nəha ia Sapat. 10 *Ro iamɨnhi irə nəmə asori me səvəi
nəkur Isrel həni pen tɨ iəmə i Iesu rɨno in rəsanɨnmə, “Ipwet i Sapat. Rəpwəh
natukwatukwien ia Loa səkɨtahamə tikuvehi səim nɨməhan.”

11Mɨreɡi in rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Mətə iəmə sə rɨno iou iakəsanɨn, in rɨni
pehe tukw iou i mə takuvehi nɨməhan səioumavən.”

12Mɨreɡi irəha həni pen tukwe in mə, “Sin nə iəmə rɨni pehe tukw ik i mə
tikuvehi nɨməhan səimmavən?”

13Mətə iəmə nəha rɨreireimə sin nəha rɨno in ruveheməsanɨn. In rɨreirei tɨ
nəri nəmə Iesu rukurau akwauakwa, nərmamahəpɨk anan ia kwopunnəha.

14 *Kurirə irə Iesu rətui iəmə nəha mətoni ia nimwə səvəi Kumwesən, mɨni
pen tukwe in mə, “Ətə ro, ikɨnəsanɨn! Tikevən maraka ia noien ərəha, kamo
nərəhaien riti rasoriməpi raka səkupwənruvehi ik.” 15 Iəmənəhariermevən
mɨni pen tɨ nəmə asori me səvəi nəkur Isrel mə Iesu nəha rɨno in ruvehe
məsanɨn.

Nɨmɨruien kauvehi ruku pen ia Tɨni Kumwesən
16 *Nənə tɨ nəri nə mə Iesu ramo narimnari me nəha ia Sapat, nəmə asori

me səvəi nəkur Isrel kənamhəni ərəha in. 17*Mətə Iesu rɨni pen tɨ nirəha imə,
“Səiou Tata ramowok ia nəpɨn me. Ro pen iou mwi takaməkeikei mowok.”
18 *Nəɡkiariien nəha ro nəmə asori me səvəi nəkur Isrel kənamhəmwur pɨk
mə tuhousi əpune Iesu, tɨnəri nəmə in rɨpkəruimhəLoa səvəi Sapat əpa,mətə
rɨni mwi Kumwesənmə Tata səvənhi, mamo in rəmwhen amwi Kumwesən.

19*Ro iamɨnhi irə Iesu rɨni pen tɨnirəha imə, “Iakani nɨpərhienien tukumi-
aha i Tɨni Kumwesən ko rəpwəh no atukwien nari riti, mətə rukurən noien
əpa nəfe nari rətə Tata səvənhi ramo. Nəfe nəɡhɨn Tata Kumwesən ramo,
nəri nəha Tɨni mwi ramo. 20 *Iakɨni iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə Tata Kumwesən
rokeikei pɨk Tɨni, maməseni Tɨni rətoni narimnari me pam sə in ramo. Nənə
in trəseni Tɨni rətoni narimnari me nepwɨn hasori mwi mə kɨmiaha tihətoni
mhərkərinari irə. 21 *Tata Kumwesən ramo nərmama səməme həuvamhə
hətui mwi. In rauvei pen nɨmɨruienmɨnraha. Rəmwhen amwi Tɨni rukurən
nuvei penien nɨmɨruien m nərmama səməme rerɨn raɡien mə truvei pen
mɨnraha. 22 *Tata Kumwesən rəpwəh nəkiriien noien səvəi iərmama riti,
mətə wok səvəi nəkiriien noien səvəi iərmama, in rɨnəmri pen pam ia rəɡi
Tɨni 23*mənərmamamepam tuhəsiai Tɨni rəmwhenkamhəsiai Tata səvənhi.
Iərmama sə rɨpkɨsiai mhə Tɨni Kumwesən, rɨpkɨsiai mhə Tata səvənhi sə
rɨnərhi pehe in ruvehe.

* 5:8: Mat 9:6 * 5:10: Jon 9:14, Neh 13:19, Jer 17:21, Luk 13:14 * 5:14: Jon 8:11 * 5:16:
Mat 12:14 * 5:17: Jon 9:4 * 5:18: Mat 26:4, Jon 7:1,30, Jon 10:30,33 * 5:19: Jon 5:30, 8:28
* 5:20: Jon 3:35 * 5:21: Rom 4:17, Efes 2:5, Jon 11:25 * 5:22: Jon 3:17, 5:27, Jon 9:39,WokMe
10:42 * 5:23: Fil 2:10-11, 1Jon 2:23
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24 *Iakani nɨpərhienien tukumiaha i. Iərmama sə ramreɡi nəɡkiariien
səiou, mamɨni nɨpərhienien ia Iəmə sə rɨnərhi pehe iou iakuvehe, nɨmɨruien
rerɨn rɨnarə raka irə. Ia nəpɨnnəha tukərpwɨnnoien ərəhame irə, tɨpkɨnimhə
mə iərmama nəha traməkeikei memhə. Mətə in rɨnaraka raka ia nemhəien
muvəuvehe tɨ nɨmɨruien. 25 *Iakani nɨpərhienien tukumiaha i. Nəpɨn riti
nəha rauvehe, ruvəuvehe, nəpɨn sə nərmama həuvamhə tuhəreɡi reri Tɨni
Kumwesən irə, nənə səməmekamhəreɡi tuhəmɨrumwi. 26TataKumwesən in
nukunenɨmɨruien. Ropen in rɨnəseni TɨniməTɨnimwi innukunenɨmɨruien.
27*TataKumwesənrɨməuvei pennasoriienmTɨnimɨnimə trəkiri noien səvəi
nərmama,mərpwɨnpenmɨnraha. In rauvehi nasoriien iamɨnha irə tɨnəri nə
mə Tɨni nə in nə Iəməti Iərmama.

28Nənimemiaha trəpwəh nierien ia nəɡkiariien i. Nəpɨn riti nəha rauvehe
nəpɨnsənərmamahəuvamhə tuhəreɡi reri TɨniKumwesən, 29*nənəmharaka
ia kwopun kɨmənɨmwi irəha ikɨn. Səməme kənamho noien amasan tuhətui
mwi mhəuvehi nɨmɨruien. Səməme kənamho noien ərəha tuhətui mwi
tukərpwɨn noien ərəha me səvənraha. 30 *Iou ko iakəpwəh no atukwien
nari riti. Iakaməkiri noien səvəi nərmama mamesi pen a nəfe iakamreɡi.
Nənə nəkiriien səiou ratukwatukw tɨ nəri nə mə iapkəmwur mhə tɨ nəfe
iakokeikei, mətə iakaməmwur tɨ nəfe Iəmə sə rɨnərhi pehe iou iakuvehe
rokeikei. 31 *Trɨni mɨnuə iakərer irapwməɡkiari atukw ia nirak nəɡkiariien
səiou ko kɨpkɨni mhə nɨpərhienien irə.”

Nəri sə ramahatən penmə Iesu in nəfe iərmama
32 *“Mətə riti nəha ramərer irapw məɡkiari ia nirak. Iakukurən mə

nəɡkiariien səvənhi ro nɨpərhienien.
33Fwekupwənkɨmiahahiərhipennərmamanepwɨnhəuvəntɨ Jon. Inrərer

irapwməɡkiari ia nirakmə nɨpərhienien i iou nəfe iərmama. 34 *Iapkəɡkiari
mhə iamɨnhi irə mɨne tɨ nəri nə mə iakamətɨɡite ia iərmama riti mə trɨni
irapwmə iou sin, rekəm. Mətə iakamɨni Jon mə kɨmiaha tihəni nɨpərhienien
ia nəɡkiariien səvənhi nənə mhəuvehi nɨmɨruien. 35 Jon nəha rəmwhen ia
nari riti rauək,mukuraan. Rerɨmiaha rɨnaɡien tɨnukuraanien səvənhi nəpɨn
ouihi a.

36 *Mətə nari riti nəha ikɨn ramɨni irapw iou mə iou sin rɨskai mwi məpi
raka nəɡkiariien səvəi Jon. In nəwok me sə Tata Kumwesən rɨnəseni iou mə
tako. Wokme i iakamo kamhəni irapw ioumə nɨpərhienien Tata Kumwesən
rɨnərhi pehe iou iakuvehe.

37 *Nənə Tata Kumwesən sə rɨnərhi pehe iou iakuvehe, in mwi ramərer
irapw, maməɡkiari ia nirak mə iou sin. Mətə kɨmiaha hiəpkreɡi raka mhə
rerɨn, mhəpkətə raka mhə mwi nənimen. 38 *Nəɡkiariien səvənhi rɨpkarə
mhə ia rerɨmiaha tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiəpkɨni mhə nɨpərhienien ia
iərmama sə in rɨnərhi pehe i. 39 *Kɨmiaha hiaməvsini pɨk Nəkukuə Ikinan.
Rerɨmiaha ramrhi mə ia nəɡkiariien me nəha tihəuvehi nɨmɨruien rerɨn.
Mətə nəɡkiariien me nəha kwa həɡkiari ia nirak, 40 mətə kɨmiaha hiəpwəh
nokeikeiienmə tihəuvehe tukw ioumhəuvehi nɨmɨruien.
* 5:24: Jon 3:15-18, Jon 8:51, 1Jon 3:14 * 5:25: Mat 8:22, Efes 2:5-6 * 5:27: Jon 1:4, 5:22
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41 Iakəpwəh noien nəri anan ia nəɡnəɡɨniien səvəi nərmama, 42 mətə
iakukurənkɨmiaha. Nokeikeiien səvəi Kumwesənriwən ia rerɨmiaha. 43*Iou
iakɨməuvehe ia nəɡhi Tata səiou,mətə kɨmiahahiəpkəsevərmhə ia rerɨmiaha
tukw iou. Mətə mə iərməpə riti truvehe ia nəɡhɨn əpa kɨmiaha tihəsevər ia
rerɨmiaha tukwe. 44 *Kɨmiaha tihəfomhəni nɨpərhienien ia nirak? Rəknekɨn
tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiokeikei mə tihəuvehi nəɡnəɡɨniien səkɨmiaha me,
mətə hiəpkəmwur mhə mho nari riti mə Kumwesən i Kumwesən pərhien
trəɡnəɡɨni kɨmiaha tukwe.

45 *Rerɨmiaha trəpwəh nɨrhiien mə iou takɨni irapw noien ərəha me
səkɨmiaha ia nəmri Tata Kumwesən. Iərmama riti nəha ikɨn in trɨni irapw
noien ərəha me səkɨmiaha. In nəha Moses sə hiaməmri pen əknekɨn
nətərɨɡien səkɨmiaha irə. 46*Rɨpɨnuə kɨmiaha hiəməni nɨpərhienien iaMoses,
tihəni mwi nɨpərhienien ia nirak, tɨ nəri nə mə in rɨmərai nəɡkiariien
me kamhəɡkiari ia nirak. 47 *Mətə kɨmiaha hiəpkɨni mhə nɨpərhienien
ia nəɡkiariien me səvənhi sə in rɨmərai. Ro iamɨnhi irə tihəfo mhəni
nɨpərhienien ia nəɡkiariienme səiou?”

6
Iesu rəkwməni nərmanme irəha pam faef-taosen

1 Kurirə ia narimnari me nəha, Iesu rəpi sɨmwɨn ia nui asori fwe Kalili,
muvarei ia nɨkaren pen. Nui nəha nəɡhɨn riti mwi mə Nui Asori Səvəi
Taepirias. 2 Nərmama həpɨk kamhəkurirə in tɨ nəri nə mə irəha hənətoni
nɨmtətien me nəha ramo ia nərmama kamhemhə. 3Nənə Iesu rutə ia təkuər
riti maməkure ikɨn irəha nərmamame səvənhi. 4*(Ia nəpɨn nəha, nəveɡɨnien
asori riti səvəi nəkur Isrel nəɡhɨn nə Pasova ruvəuvehe ipaka.)

5 Iesu rəti pen mamətə mə nərmama həpɨk kamhəuvehe mə tuhətə in. Ro
pen rɨni pen tɨ Filip i mə, “Tsəuvehi nəmri nəveɡɨnien pəku pwəh nərmama
me i hani?” 6 (Iesu ruvəukurən raka nəfe in tro, mətə rɨni nəɡkiariien nəha
mə trətoni mə Filip trəfni irə.)

7Mɨreɡi Filip rɨni pen tukwe in mə, “Trɨni mɨnuə kuvehi nəmri nəveɡɨnien
ia silin kɨno ia silva irəha pam tu-hantret, mətə rəpwəh ihi nəmwhenien.
Irəha kuatia kuatia tuhani ouihi a.”

8 Iərmama riti səvəi Iesu nəɡhɨn nə Antru piəvi Saemon Pita. In rɨni pen tɨ
Iesu i mə, 9 “Təmaruə riti ia kwopun i sənəni bred krirum kɨno ia pale mɨne
nəmu kəru. Mətə sə nəha rɨpkəmwhen mhə tɨ nərmama me i. Irəha həpɨk
anan.”

10 Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Kɨmiaha tiho nərmama me həkure.” Ia kwopun
nəha nurhi rɨpɨk ikɨn. Nərmama həkure. Nəpɨn kəvsini nərman əpa irəha
pam ipaka faef-taosen. 11Nənə Iesu ruvehi bred me nəha krirum məfwaki
mɨni vivi Kumwesən tukwe, muvei pen m nərmama me nəha səməme
kamhəkure. Romwi iamɨnhi irə ianəmuminəhakəru. Irəhahani reste irəha.

12Nəpɨn hənani raka nari tɨpwɨnraha rəsisi, Iesu rɨni pen tɨ nərmama me
səvənhi mə, “Kɨmiaha tihəuvən mhəuvehi nɨpərpəri nəveɡɨnien sə hənani
mhəpwəh. Rərəha sourahanɨpərɨn.” 13Ro iamɨnhi irə irəhahəuvənmhəuvehi
nɨpərpəri bred krirum kɨno ia pale nərmama hənani mhəpwəh, mhəvai pen
ia tənərɨpwme irəha pam twelef.

* 5:43: Mat 24:5 * 5:44: Jon 12:43 * 5:45: Dut 31:26-27 * 5:46: Dut 18:15, WokMe 3:22
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14 *Nəpɨn nərmama me hətoni nɨmtətien nəha Iesu rɨno, həni mə,
“Nɨpərhienien iəmə i in i profet nəha kɨmənimə truvehe ia tɨprənə i.” 15 *Iesu
rukurənmə irəha hokeikei mə tuhəuvehemhəkwtəmhiri in, mho inmə iəmə
asori sə trərɨmənu ia nirəha. Ro iamɨnhi irə in rəpwəh irəha, mevən in əpa
fwe ia təkuər.

Iesu ravən ia təkure nui asori
16 Nəpɨn rɨnaməruarəv, nərmama me səvənhi heiwaiu mhəuvən ia nui

asori Kalili, 17 mhəputə ia nɨtətə ouihi, mhəier, mənamhəpi sɨmwɨn ia nui
asori,mamhəuvən fwe taonnəhaKapaneam. Rɨnəpitəv,mətə Iesu rəpwəh ihi
nuveheien tɨ nirəha. 18Nui asori ruvehemɨnaməsəsau tɨ nəri nəmə nɨmətaɡi
asori riti rɨskəmter. 19Nəpɨn irəha həsuəmhəuvən isipwɨn kwopti rəmwhen
ia kilometa krirumuə sikis, hətoni Iesu ravən ia təkurenui,mauvehe ipaka tɨ
nɨtətə ouihi səvənraha. Irəha hətoni həhekɨr. 20Mətə in rɨni pen tɨ nirəha imə,
“Kɨmiaha tihəpwəh nehekɨrien. Iou a i.” 21 Ro iamɨnhi irə rerɨnraha raɡien
həuvehi inmhəuvehiutə ianəkwainɨtətəouihi səvənraha. Nənə təkwtəkwuni
amwi nɨtətə ouihi səvənraha ruvarei ia tənə nəha kamhəuvən ikɨn.

22 Kɨni rakwakwi irə, nərmama nepwɨn kamharə ihi ia nɨkare nui asori
ipaka tɨ kwopun nəha nərmama me səvəi Iesu həməier ikɨn. Nərmama me
nəha hətonimə nərineiv nɨtətə ouihi kuatia a ramərer ia kwopun nəha. Irəha
həukurən mə Iesu rɨnapkəputə mhə irə irəha nərmama me səvənhi, mətə
nərmama me səvənhi irəha əpa hənəsuə mamhəuvən. 23 *Nɨtətə ouihi me
nepwɨn həier ia taon Tiperias, mhəuvehe ipaka tɨ kwopun nəha Iərɨmənu
səkɨtaha rɨməni vivi Kumwesən tɨbred, nənənərmamahani. 24Ro iamɨnhi irə
nəpɨnnərmamahətonimə Iesumɨnenərmamamesəvənhihəiwən iakwopun
nəha, həputə ia nɨtətə ouihi me nəha, mhəuvən fwe Kapaneam, mamhətui
Iesu.

Iesu in nəveɡɨnien kauvehi nɨmɨruien irə
25Nəpɨn irəhahətoni in ia nɨkare nui asori, həni pen tukwe inmə, “Iahatən.

Ikɨməuvehe nesən ia kwopun i?”
26*Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨnirəha imə, “Kɨmiahahiamətui iou tɨnəfe? Tɨnəri

nəmə hiənətə nɨmtətienme nepwɨn? Rekəm! Mətə iakani nɨpərhienien tuku-
miaha iməkɨmiahahiamətui iou tɨnəri nəməhiənanibred tɨpwɨmiaha rəsisi.
27*Tihəpwəhnəmwurienmə tihəuvehi nəveɡɨnien sə ramərɨrmətə tihəmwur
mə tihəuvehi nəveɡɨnien sə raməmak rerɨn mauvei pehe nɨmɨruien rerɨn.
Nəveɡɨnien nəha Iəməti Iərmama truvei pehe m kɨmiaha. Iəməti Iərmama
in nəha Tata Kumwesən rɨnəmri pen rakamak səvənhi irə.”

28 Mɨreɡi irəha həni pen tukwe in mə, “Kɨmaha tahaməkeikei mhəfo irə,
mho narimnari me nəha Kumwesən rokeikei?”

29 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “In i nəri Kumwesən rokeikei.
Kɨmiaha tihəni nɨpərhienien ia iəmə sə in rɨnərhi pehe i.”

30 *Mɨreɡi irəha həni pen tukwe in mə, “Ro iamɨnhi irə tiko nəfe nɨmtətien
pwəh kɨmaha iahətoni, nənə mhəni nɨpərhienien ia niram? Nəfe nari tiko?
31 *Kaha kupwən me səkɨtaha hənani nəveɡɨnien nəha mana fwe kwopun
akwesakwes ikɨn. Nəɡkiariien riti kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan ramɨni
iamɨnhi irə mə, ‘In ruvei pen mɨnraha nəveɡɨnien sə ruku pen ia neiai mə
tuhani.’ ”
* 6:14: Dut 18:15, Jon 5:46 * 6:15: Jon 18:36, Mat 14:23 * 6:23: Jon 6:11 * 6:26: Jon
6:11-12 * 6:27: Jon 4:14, Jon 6:48-58 * 6:29: 1Jon 3:23 * 6:30: Mat 16:1, Jon 2:18 * 6:31:
Eks 16:14-15, Nam 11:7-9, Sam 78:24
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32 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iakani nɨpərhienien tukumiaha i.
RɨpkomhəMoses ruvei pehemkɨmiahanəveɡɨnien sə rukupen ianeiai,mətə
Tata səiou rauvei pehe m kɨmiaha nəveɡɨnien pərhien sə ruku pen ia neiai.
33Nəveɡɨnien i Kumwesən rauvei pehe m kɨmiaha in i iəmə rukrutə ia neiai
meiwaiu pehe. In rauvei pehe nɨmɨruienm nərmama ia tɨprənə i.”

34 *Mɨreɡi irəha həni pen tukwe in mə, “Iəmə asori. Tikuvei pehe
nəveɡɨnien nəham kɨmaha ia nəpɨnme.”

35*Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨnirəha imə, “Iounəveɡɨnien səkauvehi nɨmɨruien
irə. Iərmama sə rauvehe tukw iou nukumhə trɨpkahi mhə in, nənə iərmama
sə rani nɨpərhienien ia nirak trɨpkəkwakwa mhə mwi ia nəpɨn riti. 36 *Mətə
iakuvəni pehe raka tukumiaha i mə kɨmiaha hiənətə raka iou, mətə hiəpkɨni
mhə nɨpərhienien ia nirak. 37 *Nərmama me pam səməme Tata Kumwesən
rauvei pehe miou tuhəuvehe tukw iou. Nənə iərmama sə ruvehe tukw iou
tapkəkoui irapw mhə in ia nəpɨn riti. 38 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə
iou iapkukrutə mhə ia neiai meiwaiu pehe mə tako narimnari me sə iou
əpa iakokeikei, mətə iakukrutə ia neiai meiwaiu pehe mə tako narimnari
me Iəmə sə rɨnərhi pehe iou rokeikei. 39 *Nənə in i nəri Iəmə sə rɨnərhi pehe
iou rokeikei. Nərmama me pam səməme in ruvei pehe miou takəpwəh nətə
wauien ia nirəha riti, mətə ia nəpɨn sampam tako irəha pam hətui mwi ia
nemhəien. 40 *Nɨpərhienien nəri i in i Tata səiou rokeikei. Nərmama me
pam səməme hətə Tɨni, mhəni nɨpərhienien irə, tuhəuvehi nɨmɨruien rerɨn.
Ia nəpɨn sampam tako irəha hətui mwi ia nemhəien.”

41Mɨreɡi nəkur Isrel kamhəɡkiari afafa mɨnraha me, mamhəni ərəha Iesu
tɨ nəri nə mə in rəɡkiari mɨni iamɨnhi irə mə, “Iou nəveɡɨnien sə rukrutə ia
neiai meiwaiu pehe.” 42 *Irəha həni mə, “Rosi Iesu əpa nəha tɨni Josef uə?
Kɨtaha səukurən tata mɨne mama səvənhi. Ro iamɨnhi irə rəfo in ramɨni
təkwtəkwuni mɨnuə ‘Iou iakɨməukruutə ia neiai meiwaiu pehe?’ ”

43 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Tihəpwəh nəɡkiari afafaien m
kɨmiaha me iamɨnhi irə. 44 *Iərmama riti riwən ko ruvehe atukw tukw iou,
mətə Tata Kumwesən sə rɨnərhi pehe iou traməkeikei mɨvi in ruvehe tukw
iou, nənə ia nəpɨn sampam tako in rətui mwi ia nemhəien. 45 *Kɨmərai
pen ia nəkukuə me səvəi profet kupwən me mə, ‘Irəha pam nə Kumwesən
trahatən irəha.’ Ro iamɨnhi irə nərmama me səməme kamhətərɨɡ ia Tata
Kumwesən mamhəuvehi nukurənien tuhəuvehe tukw iou. 46 *Nəɡkiariien
nəha nɨpwran rɨpko mhə mə iərmama riti rɨnətə raka Tata Kumwesən,
rekəm. Iərmama əpa sə ruku pen ia Kumwesən, in nə rɨnətə Tata Kumwesən.
47 *Iakani nɨpərhienien tukumiaha i. Iərmama sə rani nɨpərhienien ia nirak
nɨmɨruien rerɨn rɨnarə raka irə. 48 *Iou nəveɡɨnien kauvehi nɨmɨruien irə.
49Kaha me səkɨmiaha hənani nəveɡɨnien nəha mana fwe ia kwopun akwe-
sakwes ikɨn, nənə mhemhə. 50 In i nəveɡɨnien sə rukrutə ia neiai meiwaiu
pehe mə iərmama ko rəni nənə məpwəh nemhəien. 51 Iou nəveɡɨnien sə
ramɨru rukrutə ia neiai meiwaiu pehe. Trɨni mɨnuə iərmama riti rəni
nəveɡɨnien i in trɨmɨru rerɨn. Nənə nəveɡɨnien sə takuvei pen mə nərmama
ia tɨprənə i tuhəuvehi nɨmɨruien in i nɨpwrak.”
* 6:34: Jon 4:15 * 6:35: Jon 4:14, Jon 6:48-58 * 6:36: Jon 20:29 * 6:37: Jon 17:6-8, Mat
11:28 * 6:38: Mat 26:39, Jon 4:34 * 6:39: Jon 10:28-29, Jon 17:12 * 6:40: Jon 11:24 * 6:42:
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52 Iesu rɨni nəɡkiariien nəha, nənənəkur Isrelme hənaməvisəmɨnrahame,
mhəni mə, “Iəmə nəha trəfo muvei pehe nɨpwranm kɨtaha sani?”

53 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iakani nɨpərhienien tukumiaha
i. Kɨmiaha tihaməkeikei mhani nɨpwrai Iəməti Iərmama, mhənɨmwi nɨten.
Mə kɨmiaha hiəpwəh, nɨmɨruien riwən ia kɨmiaha. 54 Iərmama sə raməni
nɨpwrak mamənɨmwi nɨtek, nɨmɨruien rerɨn rɨnarə raka irə, nənə ia nəpɨn
sampam iou tako in rətui mwi ia nemhəien. 55 Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri
nə mə nɨpwrak in nəveɡɨnien pərhien mɨne nɨtek in nənɨmwien pərhien.
56 Iərmama sə raməni nɨpwrak, mamənɨmwi nɨtek, rəpwit əknekɨn ia ni-
rak iakəpwit əknekɨn irə. 57 *Tata Kumwesən sə rɨnərhi pehe iou iaku-
vehe in ramɨru. Iou iakauvehi nɨmɨruien ruku pen irə. Ia noien nəha
rəmwhen a mwi iərmama sə kəkwməni in ia nɨpwrak mɨne nɨtek truvehi
nɨmɨruien ruku pen ia nirak. 58 In i nəveɡɨnien sə rukrutə ia neiai meiwaiu
pehe. Ropə ia mana nəha kaha kupwən me hənani, mhemhə. Iərmama
sə raməni nəveɡɨnien i trɨmɨru rerɨn.” 59 Iesu rɨni nəɡkiariien me nəha ia
nəkwai nimwəfwaki səvəi nəkur Isrel nəpɨn ramahatən nərmama me fwe
Kapaneam.

Nərmama həpɨk həpwəh Iesumhavən kɨrkɨri
60 Nərmama kamhəkurirə ia Iesu həpɨk həreɡi nəɡkiariien nəha həni mə,

“Nəɡkiariien nəha rɨskai. Sin ko rətərɨɡ irə?”
61 Mətə Iesu ruvəukurən atukw raka ia rerɨn mə nərmama me səvənhi

rerɨnraha rɨpkaɡien mhə tɨ nəɡkiariien nəha, kamhəsiwənəsiwən tukwe. Ro
pen in rɨni pen tɨnirəha imə, “Rəfo? Rosi nəɡkiariien i ro kɨmiaha hiəmwei ia
nahatətəien səkɨmiaha? 62*Mənəɡkiariiennəha rɨskai tukumiaha, tihəfətərɨɡ
irə mə hiətoni Iəməti Iərmama rutə mwi ia kwopun rɨnamarə ikɨn kupwən?
63 *Nənɨmwɨn Ikinan əpa rauvei pehe nɨmɨruien. Nɨpwrai iərmama ko
rɨpko mhə nəri nəha. Nəɡkiariien me i iakɨməni pehe tukumiaha i ho
nənɨmwɨn mhəuvei pehe nɨmɨruien. 64 *Mətə kɨmiaha nepwɨn hiəpkɨni mhə
nɨpərhienien ia nirak.” (Iesu rɨni ianhi tɨ nəri nə mə ruvəukurən raka fwe
kupwən nɨsɨmə nəha ia nirəha tuhəpwəh nɨniien nɨpərhienien irə mɨne sin
nəha truvei pen in ia rəɡi nərmama səməme haməmwəki in.) 65 *Nənə Iesu
rarəmɨni mwi mə, “Kɨmiaha nepwɨn hiəpkɨni mhə nɨpərhienien ia nirak. Ro
pen iakɨmənipehe tukumiaha imə iərmamariti riwənkoruveheatukwtukw
iou trɨni mɨnuə Tata Kumwesən rɨpkəseni mhə in.”

66 Nəpɨn Iesu rɨni pam nəɡkiariien nəha nərmama me səvənhi həpɨk
həpwəh in mhərərɨɡ, mhəpwəh mwi nukurirəien in. 67 Ro pen Iesu rɨni pen
tɨ səvənhi nərmamame twelef mə, “Kɨmiahamwi hiokeikei mə tihəpwəh iou
mamhəuvən?”

68Mɨreɡi Saemon Pita rɨni pen tukwe inmə, “Iərɨmənu. Kɨmaha tihəuvən tɨ
sin? Ik əpa ikauvehi nəɡkiariien sə rauvei pehe nɨmɨruien rerɨn. 69 *Kɨmaha
iahəuvəuvehe rakamhəni nɨpərhienien ia niram, mhəuvəukurən rakamə ik
nə Iəmə Ikinan səvəi Kumwesən.”

70Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha imə, “Kɨmiaha i twelef nərmamame səiou,
iakɨnərpwi rəɡɨk ia kɨmiaha, mətə kɨmiaha riti in iəremhə.” 71 In raməɡkiari
ia Jutas tɨni Saemon Iskariot, tɨ nəri nəmə Jutas riti ia twelef nərmama səvəi
Iesu truvei pen Iesu ia reɡi nərmama səməme haməmwəki in.

* 6:57: Jon 15:4-5, 1Jon 3:24 * 6:62: Jon 3:13,WokMe 1:9-11 * 6:63: 2Kor 3:6 * 6:64: Jon
13:11 * 6:65: Jon 6:44 * 6:69: Mat 14:33, 16:16, Mak 1:24, Jon 1:49
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7
Iesu revən ia nəveɡɨnien asori nəha nəkur Isrel kamho tənimwəme irə

1*Kurirə irə Iesu ramavənmamərkurau ia tənəKalili,məpwəhnokeikeiien
mə trevən ia tənə Jutia, tɨnəri nəmənəmə asorime səvəi nəkur Isrel kamhətui
in mə tuhousi əpune. 2 *Ipaka tɨ nəveɡɨnien asori nəha səvəi nəkur Isrel
nəɡhɨn nə Nəveɡɨnien səvəi Tənimwə Me. 3 Ro pen piəvi Iesu me həni pen
tukwe inmə, “Tikier ia kwopun i, mevən ia tənə Jutia, mə səimme nərmama
me irəha mwi tuhətoni narimnari me i sə ikamo. 4Trɨni mɨnuə iərmama riti
rokeikei mə nərmama tuhəukurən in, ko in rɨpkərkwafəmhə narimnari me
sə in ramo. Ikamo narimnari me i, ramasan mə iko ia nəmri nərmama pam
ia tɨprənə i pwəh hətə ik.” 5*(Piəvi Iesume həni iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə irəha
mwi həpkɨni mhə nɨpərhienien irə.)

6 *Ro pen Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nəpɨn səiou rɨpkuvehe mhə
ihi, mətə nəpɨn səkɨmiaha rauvehe ia nəpɨn me. 7 *Nərmama ia tɨprənə i
ko həpkəmwəki mhə kɨmiaha, mətə irəha kamhəmwəki iou, tɨ nəri nə mə
iakaməɡkiari ia nirəha, mamɨni mə noien me səvənraha hərəha. 8Ramasan
mə kɨmiaha hiəutə mhəuvən ia nəveɡɨnien asori. Mətə iou tapkevən mhə ia
nəveɡɨnien asori nəha, tɨ nəri nə mə nəpɨn səiou rɨpkuvehe mhə ihi.” 9 Iesu
rɨni pam nəɡkiariien i, nənəmamo a ia tənə Kalili.

10Mətə nəpɨn piəvni me həuvəutə raka mhəuvavən ia nəveɡɨnien asori, in
mwi rutəmevən, mɨpkavən irapw mhəmətə ravən afafa. 11 *Nəmə asori me
səvəi nəkur Isrel kamhətui in ia nəveɡɨnien asori, mamhəni mə, “In pəku?”

12Nənə nərmama kamhəsiwən mamhəɡkiari pɨk ia Iesu. Nepwɨn həni mə,
“In iəmə amasan.” Nepwɨnmwi hənimə, “Rekəm. In rameikuə ia nərmama.”
13 *Mətə iərmama riti riwən rɨni irapw Iesu ia nəmri nərmama, tɨ nəri nəmə
irəha həhekɨr nəmə asori me səvəi nəkur Isrel.

Iesu fwe ia nəveɡɨnien asori ramahatən nərmamame
14Nəpɨnnəhakamonəveɡɨnien asori irə ruvehi nəfwakiien riti. Ia kurkwai

nəfwakiien nəha Iesu rutəmevən ia nimwə səvəi Kumwesən, mɨnamahatən
nərmamame. 15*Ro iamɨnhi irə nəmə asorime səvəi nəkur Isrel hərkərinari,
mhəni mə, “Rəfo iəmə i rukurən amasan narimnari me i ia Nəkukuə Ikinan
mətə kɨpkahatən rakamhə in?”

16*Mɨreɡi Iesu rɨnipen tɨnirəha imə, “Nəɡkiariien i iakamahatənnərmama
me irə rɨpko mhə nəɡkiariien səiou, mətə nəɡkiariien səvəi Iəmə sə rɨnərhi
pehe iou iakuvehe. 17 Trɨni mɨnuə iərmama riti rokeikei mə tro nəkwai
Kumwesən, in trətə sas nəɡkiariien i iakamahatən nərmamame irəmə ruku
pen tɨ Kumwesən uə iakani irapw nəɡkiariien atukw səiou. 18 *Iərmama sə
rani irapw nəɡkiariien atukw səvənhi raməmwur mə nərmama tuhəuvehi
utə nəɡhɨn. Mətə iərmama sə raməmwur mə nərmama tuhəuvehi utə nəɡhi
iəmə sə rɨnərhi pehe in, in nəha iərmama sə rani nɨpərhienien. Ia reri
iərmama nəha neikuəien riwən. 19 *Moses rɨməuvei pehe Loa m kɨmiaha uə
rekəm? Ouəh nɨpərhienien, mətə kɨmiaha riti riwən ramesi pen Loa nəha.
Rəfo hiaməmwurmə tihousi əpune iou?”

* 7:1: Jon 5:18 * 7:2: Lev 23:34 * 7:5: Mat 13:55, Wok Me 1:14 * 7:6: Jon 2:4 * 7:7:
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20 *Mɨreɡi nərmama me həni mə, “Iəremhə riti ramarə ia niram! Sin
raməmwurmə trousi əpune ik?”

21 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iakɨno nɨmtətien kuatia a kɨmiaha
pam hiamərkərinari irə. 22 *Moses rɨməni pen tukumiaha mə nəpɨn
iəkunouihi riti iərman səkɨmiaha ruvehi nəpɨn səvənhi eit kuvehi ninhum
min. Nənə tɨ loa nəha nəri auər a mə nəpɨn eit rəmak pen ia Sapat kɨmiaha
tihaməuvehi ninhum m nəkwərhakwərha me səkɨmiaha. (Nɨpərhienien
rɨpko mhə Moses rɨməkupwən mo noien nəha, mətə kaha kupwən me
haməkupwən mho.) 23 *Mə kɨmiaha hiaməuvehi ninhum m iəkunouihi ia
Sapatkamohiərui loa səvəiMoses, rəfoniemaharaməpikɨmiaha tɨnərinəmə
ia Sapat iakɨno iərman riti nɨpwran me pam ruvehe məsanɨn? 24 *Kɨmiaha
tihəpwəh nəkiriien nari ia noien i sə hiamətoni əpa, mətə tihaməkeikei
mhəkiri nari ia noien sə ratukwatukw.”

Iesu in Kristo səKumwesən rɨmənimə trərhi pehe i uə rekəm?
25 *Ro iamɨnhi irə nəkur Jerusalem me nepwɨn həni mə, “Rosi iəmə i in i

nəmə asorime kamhəmwurmə tuhousi əpune uə? 26Hətoni ro in raməɡkiari
ia nəmri nərmamamepam,mətə irəhahəpkɨnisemhə in. Rosi nəmə asorime
həukurən pərhien mə iəmə i in Kristo uə? 27 *Mətə kɨtaha səukurən kwopun
sə iəmə i ruku pen ikɨn. Nəpɨn iəmə nəha Kristo trier pehe, iərmama riti
trɨpkukurənmhə kwopun ruku pen ikɨn.”

28 *Ro iamɨnhi irə nəpɨn Iesu ramahatən nərmama ia nimwə səvəi
Kumwesən, in rəkwein əpwəmwɨs, mɨni mə, “Rerɨmiaha ramrhi mə
hiəukurən iou, mhəukurən mwi kwopun iakuku pen ikɨn, mətə kɨmiaha
hiəreirei. Iou iapkuvehemhə ia nətərɨɡien atukw səiou. Iəmə sə rɨnərhi pehe
iou iakuvehe in pərhien. Kɨmiaha hiəreirei in. 29 Iou iakukurən in, tɨ nəri nə
mə iakuku pen irə, nənə in rərhi pehe iou iakuvehe.”

30 *Ro iamɨnhi irə nəmə asori me kamhəmwur mə tuhəkwtəmhiri Iesu,
mətə iərmamariti riwənrəkwtəmhiri in tɨnərinəmənəpɨnsəvənhi rɨpkuvehe
mhə ihi. 31 *Mətə nərmama həpɨk ia kwopun nəha həni nɨpərhienien ia Iesu,
mamhənimə, “Nəpɨn iəmənəhaKristo trier pehe, in trəpwəhnoiennɨmtətien
me rɨpɨkmwiməpi raka səməme iəmə i rɨno.”

32Farisi me həreɡi nərmamame kamhəsiwənmamhəni narimnari me i ia
Iesu. Ro pen irəha mɨne pris asori me hərhi pen iotukwininari me nepwɨn
həuvənmə tuhəkwtəmhiri in.

33*Ia nəpɨnnəha Iesu rɨnimə, “Takarənəpɨn ouihi a kɨtahamkɨmiahanənə
mevən tɨ Iəmə sə rɨnərhipehe iou iakuvehe. 34*Kɨmiaha tihətui iou,mhəpwəh
nətoniien iou, tɨ nəri nəmə kwopun takarə ikɨn ko kɨmiaha hiəpkəuvən mhə
ikɨn.”

35 Ro iamɨnhi irə nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həɡkiari mɨnraha me,
mamhəni mə, “In nəha təkwtəkwuni iəmə i trevən pəku səpwəh nətoniien
in? Rosi trevən ia tənəmtənə me ia kwopun me nəha nəkur Isrel kamharə
ikɨn irəha nəkur Kris, mahatən nəkur Kris uə? 36 In rɨni iamɨnhi irə mə,
‘Kɨmiaha tihətui iou,mhəpwəhnətoniien iou. Kwopuntakarə ikɨnkokɨmiaha
hiəpkəuvənmhə ikɨn.’ ?Nəɡkiariien nəha nɨpwran rəfo irə?”
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37 *Nəpɨn sampam səvəi nəveɡɨnien asori nəha, in nə nəpɨn sə rasori ia
nəpɨnmenepwɨn, Iesu rɨskəmter,məkwein əpwəmwɨs,mɨnimə, “Trɨnimɨnuə
kɨmiaha riti rəkwakwa, uvehe tukw iou, mənɨmwi. 38 *Iərmama sə rani
nɨpərhienien ia nirak, Nəkukuə Ikinan ruvəni raka iamɨnhi irə mɨnuə nui
sə rauvei pen nɨmɨruien trier fwe ia rerɨn maiu rəmwhen ia nui arɨs me.”
39 *Iesu rɨni nəɡkiariien i maməɡkiari ia Nənɨmwɨn Ikinan. In i Nənɨmwɨn
sə nərmama səməme kamhəni nɨpərhienien ia Iesu tuhəuvehi. Mətə ia
nəpɨn nəha kəpwəh ihi nuvei penien Nənɨmwɨn nəha mɨnraha, tɨ nəri nəmə
kɨpkuvehi utəmhə ihi Iesu rɨrərɨɡ pen fwe ia neiai.

40 *Nəpɨn irəha həreɡi nəɡkiariien me nəha, nərmama nepwɨn həni mə,
“Nɨpərhienien iəmə i in profet nəha kɨməni mə truvehe.”

41 *Nepwɨn həni mə, “In i Kristo.” Mətə nepwɨn həni mə, “Rekəm. Iəmə
nəhaKristo trɨpkukupenmhə ia tənəKalili. 42*Nəkukuə Ikinan rɨniməKristo
truku pen ia kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt. In trətui ia Petlehem, rukwənu səvəi
Kiɡ Tevɨt ia tənə Jutia.” 43 *Ro iamɨnhi irə nərmama me nəha həuai irəha me
tɨ Iesu. 44 *Nepwɨn hokeikei mə tuhəkwtəmhiri in, mətə iərmama riti riwən
rəkwtəmhiri.

Nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həpkɨnimhə nɨpərhienien ia Iesu
45*Ia nəpɨnnəha iotukwininarime nəha hərərɨɡmhəuvehe tɨ pris asorime

mɨne Farisi me, nənə nəmə asori me i həres pen irəha i mə, “Rəfo kɨmiaha
hiəpwəh nuvehiien Iesumhəuvehi mhəuvehe?”

46 *Mɨreɡi iotukwininari me həni mə, “Kɨmaha iahəpkreɡi raka mhə
iərmama riti raməɡkiari rəmwhen ia iəmə nəha.”

47Mɨreɡi Farisi me həni pen tɨ nirəha i mə, “Rosi in reikuə ia kɨmiaha, mo
kɨmiahamwihiəruei uə? 48*Rəfo? Kɨmiahahiətoni iəmə asori riti səkɨtaha uə
Farisi riti rɨni nɨpərhienien irə? Rekəm! 49Mətə nərmama me nəha səməme
kamhəkurirə in həreirei Loa səvəi Moses. Ro pen Kumwesən raməkwein
ərəha ia nirəha.”

50 *Nikotimas, iəmə sə rɨmavən mətə Iesu fwe kupwən, in riti ia Farisi
me i. In rɨni pen tɨ nirəha i mə, 51 *“Loa səkɨtaha raməfni irə? Ko kɨtaha
səkiri iərmama riti mə noien səvənhi rərhamətə səpkukupwənmhəmhəreɡi
nəɡkiariien səvənhi, mhətui nəfe noien in ramo?”

52 *Mɨreɡi irəha həni mə, “Rosi ik mwi ik iəmə Kalili uə? Əvsini Nəkukuə
Ikinanmətoni ro mə profet riti trɨpkutəmhə fwe tənə Kalili.”

53Nərmama havən kɨrkɨri, mamhəuvən fwe imwənrahame.

8
1 *Mətə Iesu revən ia Təkuər Olif.
Pran sə ramo əpnapen nari irau iərman riti rɨpkomhə iərman səvənhi

2 Kɨni rakwakwi irə, ia nəpnəpɨn in rɨrərɨɡ mevən ia nimwə səvəi
Kumwesən. Nərmama me pam həuvehe tukwe, nənə in rəkure,
mɨnamahatən irəha. 3 Ia nəpɨn nəha nahatən me səvəi Loa mɨne Farisi
me həuvehi pran riti sə kətə pui in ramo əpnapen nari irau iərman riti
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rɨpko mhə səvənhi. Irəha həuvehi mhəuvehe mhərpwi irapw in ia nəmri
nərmama me pam, 4 nənə mhəni pen tɨ Iesu i mə, “Iahatən. Kətə pui prən i
ramo əpnapen nari irau iərman riti rɨpko mhə səvənhi. 5 *Ia Loa səkɨtaha
Moses rɨməni mɨnuə kɨtaha tsaməkeikei mhəkwi əpune nɨpran me səməme
kamho iamɨnhi irə. Mətə ik mə tso nəfe ia pran i?” 6 *Irəha həni nəɡkiariien
nəhamə tuhəreɡimə Iesu trəfni irə. Hokeikeimə in trəfwəkour ia nəɡkiariien
səvənhi, nənə irəha həukurən nɨni ərəhaien in tukwe.
Mətə Iesu rərpəsuk mɨnamrai pen nəkukuə ia tɨprənə ia nukwai rəɡɨn.

7 *Mətə irəha kamhəmwur a mamhəres in. Ro iamɨnhi irə in rɨskəmter,
mɨni pen tɨ nirəha i mə, “Sin ia kɨmiaha nərəhaien səvənhi riwən? Pwəh
in rukupwən mərarki pen kəruəterei ia prən i.” 8 Nənə in rərpəsuk mwi
mɨnamrai nəkukuə ia tɨprənə ia nəkwai rəɡɨn.

9 *Nənə nəpɨn irəha həreɡi nəɡkiariien nəha, havən mamhəuvən kuatia
kuatia. Nərɡharə me həkupwən ntəmaruə me həkurirə, mhəpwəh Iesu əpa
mɨneprənnəharamərer. 10 Iesu rɨskəmter,mɨnipen tɨprən imə, “Prən i. Irəha
isə? Riti rɨpkɨni mhəmə tikemhə?”

11 *Mɨreɡi prən i rɨni mə, “Rekəm, iəmə asori. Riti rɨpkɨni mhə.”
Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Iou mwi iakəpwəh nɨniien mə tikemhə, mətə tiko

mamevənməpwəh nərəhaien.”
Iesu in nukuraanien sə raməhiəpwɨn nərmama ia tɨprənə

12 *Iesu rəɡkiari mwi m Farisi me mɨni mə, “Iou nukuraanien sə
raməhiəpwɨn nərmama ia tɨprənə i. Iərmama sə rakurirə iou trəpwəh
navənien ia nəpitəvien, mətə trətoni nukuraanien sə kauvehi nɨmɨruien irə.”

13 Mɨreɡi Farisi me həni pen tɨ Iesu i mə, “Ikamərer irapw maməɡkiari
atukw ia niram iamɨnhi irə, mətə nɨpəri nəɡkiariien səim riwən tukw ik, ro
pen nəɡkiariien səim ko kɨpkɨni mhə nɨpərhienien irə!”

14 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Pərhien iakamərer irapw
maməɡkiari atukw ianirak,mətənəɡkiariien səioukokɨninɨpərhienien irə, tɨ
nərinəmə iakukurənkwopun iakukupen ikɨnmɨnekwopun iakamevən ikɨn.
Mətə kɨmiaha hiəreirei kwopun iakuku pen ikɨn uə kwopun iakamevən ikɨn.
15 *Kɨmiaha hiaməkiri nari ia nətərɨɡien səvəi iərmama a, mətə iou iapkəkiri
mhə iərmama riti. 16 *Mətə trɨni mɨnuə iakəkiri iərmama riti, nəkiriien səiou
ro nɨpərhienien tɨ nəri nə mə rɨpko mhə iou əpa iakaməkiri in, mətə iou
mɨne Tata sə rɨnərhi pehe iou iakuvehe. 17 *Hiəukurən nəɡkiariien i kɨmərai
pen ia Loa səkɨmiaha rɨni iamɨnhi irə mə, ‘Iərmama kəru krouərer irapw
rouni nəɡkiariien kuatia tukɨni nɨpərhienien irə.’ 18 *Təkwtəkwuni nəha iou
mɨne Tata Kumwesən sə rɨnərhi pehe iou iakuvehe kɨmrau iarouərer irapw
rouəɡkiari ia nirak rouni nəɡkiariien kuatia.”

19 *Mɨreɡi irəha həni pen tɨ Iesu i mə, “Səim isə Tata?”
Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Kɨmiaha hiəuvəreirei iou, mhəuvəreirei mwi Tata

səiou. Kamo hiəpkukurən iou, ko hiəukurən mwi Tata səiou.” 20 *Iesu
rɨməni nəɡkiariien me i nəpɨn in ramahatən nərmama fwe ia nimwə
səvəi Kumwesən ia kwopun kamerukw pen mane səvəi nəfwakiien ikɨn,
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mətə iərmama riti rəpwəh nəkwtəmhiriien in tɨ nəri nə mə nəpɨn səvənhi
tukəkwtəmhiri in irə rɨpkuvehemhə ihi.

21 *Ro iamɨnhi irə Iesu rɨni pen mwi tɨ nirəha i mə, “Iou takəpwəh kɨmiaha
mamevən. Kɨmiaha tihətui ioumhemhə kɨmiaha noien ərəhame səkɨmiaha.
Kɨmiaha tihəpkəuvənmhə ia kwopun nəha iakamevən ikɨn.”

22 *Ro iamɨnhi irə nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həni mə, “Nəɡkiariien
nəha in rani mə kwopun nəha ramevən ikɨn, kɨtaha tsəpkəuvən mhə ikɨn,
nɨpwran rəfo irə? Rosi in trousi əpune atukw a in uə?”

23 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha imwəmiaha inhərɨpw.
Iou imwak irənhə. Kɨmiaha nərmama səvəi tɨprənə i. Iou rɨpko mhə iou
iərmama səvəi tɨprənə i. 24 Iakuvəni raka tukumiaha i mə kɨmiaha tihemhə
kɨmiaha noien ərəha me səkɨmiaha. Iakɨməni iamɨnha irə tɨ nəri nə kɨmiaha
tihaməkeikei mhəni nɨpərhienien ia nirakmə iou i in i. Mə hiəpwəh tihemhə
kɨmiaha noien ərəhame səkɨmiaha.”

25Mɨreɡi irəha həres pen inmə, “Ik sin nə?”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha imə, “Iou iərmama i iakani pehe tukumiaha i

fwe kupwənmeste pehe ipwet. 26 *Səiou me nəɡkiariienme rɨpɨk iakukurən
nɨniien ia kɨmiaha. Narimnari me rɨpɨk hiəno iakukurən nəkiriien mə
hərəha. Mətə Iəmə sə rɨnərhi pehe iou iakuvehe nəɡkiariien səvənhi ro
nɨpərhienien, nənə iou iakani irapw tɨ nərmama ia tɨprənə i nəfe nəɡkiariien
iakreɡi in rɨməni pehe tukw iou i.”

27Mətə irəhahəreireimə Iesu raməɡkiari iaTataKumwesən. 28*Ro iamɨnhi
irə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nəpɨn kɨmiaha tihəuvehi utə raka iou, Iəməti
Iərmama, tihəukurən mə iou i in i. Kɨmiaha tihəukurən mwi mə iapko
əpa raka mhə nari riti, mətə iakəɡkiari mamesi pen a nəfe Tata Kumwesən
rahatən iou irə. 29 *Iəmə sə rɨnərhi pehe iou iakuvehe in ramarə kɨmrau
min. In rɨpkəpwəh mhə iou iakamavən əpa, tɨ nəri nə mə nəpɨn me pam
iakamo narimnari me səməme rerɨn ramaɡien tukwe.” 30 *Nəpɨn Iesu rani
nəɡkiariienme nəha nərmama həpɨk həni nɨpərhienien irə.

Nɨpwnəti Eprahamme
31Ro iamɨnhi irə Iesu rɨni pen tɨnəkur Isrelme i səməmehəni nɨpərhienien

irə mə, “Trɨni mɨnuə kɨmiaha hiamrɨpɨn mamho nəɡkiariien səiou, kɨmiaha
atukwatukw nə nərmamame səiou. 32Nənə kɨmiaha tihəukurən nəɡkiariien
sə ro nɨpərhienien, nəɡkiariien pərhien i trɨfi nari ia kɨmiaha.”

33 *Mɨreɡi irəha həni pen tɨ Iesu i mə, “Kɨmaha kwənəkwus me səvəi
Epraham. Iərmama riti rɨpko rakamhə slef ia kɨmaha. Rəfo ikɨni nəɡkiariien
i mə nəɡkiariien pərhien trɨfi nari ia kɨmaha?”

34 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iakani nɨpərhienien tukumiaha i
iərmamasə ramonoien ərəha, noien ərəhasəvənhi ramərɨmənu irəmamoslef
irə. 35 Slef riti in ko rəpwəh narə rerɨnien ia nəkwai nimwə səvəi iəmə asori
səvənhi, mətə tɨni əpa rukurən narə rerɨnien ikɨn. 36 Ro iamɨnhi irə trɨni
mɨnuə Tɨni Kumwesən rɨfi nari ia kɨmiaha, in trɨfi pərhien nari ia kɨmiaha.
37 *Iakukurənmə kɨmiaha kwənəkwusme səvəi Epraham,mətə hiaməmwur
mə tihousi əpune iou tɨ nəri nəmə kɨmiaha hiəpwəh nokeikeiien mə tihəreɡi
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nəɡkiariien səiou. 38 Iou iakaməɡkiari ia nəfe iakɨnətoni kɨmrau Tata səiou,
mətə kɨmiaha hiamo nəfe hiamreɡi tata səkɨmiaha rɨməni pehe tukumiaha.”

39 *Mɨreɡi irəha həni pen tɨ Iesu i mə, “Səkɨmaha tata Epraham.”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨnirəha imə, “Trɨnimɨnuəkɨmiahanɨpwnəti Epraham

pərhienme, tihamo nəfe noien in rɨnamo fwe kupwən. 40 Iou i iəmə sə iakani
irapw tukumiahanəɡkiariienpərhien sə iakreɡi rukupen tɨKumwesən. Mətə
təkwtəkwuni kɨmiaha hiaməmwur mə tihousi əpune iou. Epraham rɨpko
mhə noien i. 41 *Kɨmiaha hiamo a nəfe noien tata səkɨmiaha rɨno.”
Mɨreɡi irəha həni pen tɨ Iesu i mə, “Rɨpko mhə kɨmaha iəkun iərmwɨn me.

Kumwesən in əpa tata səkɨmaha.”
Nɨpwnəti Setanme

42 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Trɨni mɨnuə Kumwesən in tata
pərhien səkɨmiaha, kɨmiaha tihokeikei iou tɨ nəri nə mə iou iakuku pen irə
muvehe ia kwopun i. Iapkuvehe mhə ia nətərɨɡien atukw səiou, mətə in
rɨnərhi pehe iou iakuvehe. 43 *Rəfo kɨmiaha hiəreirei nɨpwrai nəɡkiariien i
iakani? Hiəreirei tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiəpkokeikei anan mhə mə tihətərɨɡ
ia nəɡkiariien səiou. 44 Kɨmiaha nɨpwnəti Setan me. Hiokeikei mə tihamo
a nəkwai tata səkɨmiaha. Fwe kupwən muvehe meste pehe ipwet mɨne in
iərmama sə ramousi əpune nərmama. In raməmwəki nɨpərhienien tɨ nəri
nə mə nɨpərhienien riwən irə. Nəpɨn in rameikuə, in ramesi pen a noien
səvənhi, tɨ nəri nə mə in iərmama səvəi neikuəien, in nukune neikuəien me
pam. 45Mətə iou iakani a nəɡkiariien pərhien ro pen kɨmiaha hiəpkɨni mhə
nɨpərhienien ia nirak. 46 *Sin ia kɨmiaha rukurən no puiien noien ərəha riti
iakɨno? Trɨni mɨnuə iakani a nəɡkiariien pərhien me rəfo kɨmiaha hiəpkɨni
mhə nɨpərhienien ia nirak? 47 *Iərmama sə ruku pen ia Kumwesən, in
ramətərɨɡ ia nəɡkiariien səvəi Kumwesən. Mətə kɨmiaha hiəpkuku pen mhə
ia Kumwesən ro pen hiəpkətərɨɡmhə nəɡkiariien səvənhi.”

Epraham rɨpkətui pehemhə ihi mətə Iesu rɨnarə raka
48 *Mɨreɡi nəkur Isrel həni pen tukwe in mə, “Kɨmaha iahaməni atuk-

watukw ik iəmə Sameria iəremhə ramarə ia niram uə rekəm?”
49Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Iəremhə riwən ia nirak. Iou iakamsiai tata səiou,

mətə kɨmiaha hiəpkɨsiai mhə iou. 50 *Iou iapkəmwur mhə mə nərmama
tuhəuvehi utə nəɡhɨk. Riti nəha ikɨn in raməmwur tukwe. In Iəmə sə
raməkiri nərmama. 51 *Iakani nɨpərhienien tukumiaha i. Iərmama sə ramo
nəɡkiariien səiou trɨpkemhəmhə ia nəpɨn riti.”

52 Mɨreɡi nəkur Isrel həni pen tukwe in mə, “Təkwtəkwuni nəha kɨmaha
iahəukurən mə iəremhə riti ramarə ia niram! Epraham ruvamhə, profet
me həuvamhə mwi, mətə ik ikani mə iərmama sə ramo nəɡkiariien səim
trɨpkemhə mhə ia nəpɨn riti. 53 *Rəfo? Ik ikasori məpi raka tata səkɨtaha
Epraham fwe ruvamhə raka? Profet kupwənme irəhamwi həuvamhə raka!
Ikuə ik nəfe iərmama?”

54Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha imə, “Trɨnimɨnuə iakuvehi utə atukw a iou
nɨsiaiien sə kuvei pehe miou ro nəri auər a i. Mətə Tata səiou in nə Iəmə sə
rauvehi utə iou. Kɨmiaha hiaməkwein in mə Kumwesən səkɨmiaha, 55 *mətə
* 8:39: Mat 3:9 * 8:41: Dut 32:6, Aes 63:16, 64:8 * 8:42: 1Jon 5:1, Jon 16:28 * 8:43: Rom
8:7, 1Jon 3:8 * 8:46: 2Kor 5:21, 1Pit 2:22, 1Jon 3:5 * 8:47: Jon 18:37, 1Jon 4:6 * 8:48: Mak
3:21-22, Jon 7:20 * 8:50: Jon 5:41 * 8:51: Jon 5:24, Jon 6:40,47 * 8:53: Jon 4:12 * 8:55:
Jon 7:28-29



Jon 8:56 204 Jon 9:15

kɨmiaha hiəuvəreirei in. Iou iakukurən in. Trɨni mɨnuə iakɨni mə iakreirei
in, iou iəmə iakameikuə rəmwhen ia kɨmiaha. Mətə iou iakukurən in, mamo
nəɡkiariien səvənhi. 56Tata səkɨmiaha Epraham rɨnaɡien pɨk nəpɨn rɨməreɡi
mə trətoni nəpɨn sə takuvehe irə. In rətoni nənə rerɨn raɡien.”

57Mɨreɡi nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həni pen tukwe inmə, “Nuk səim
rɨpkeste mhə ihi fifti! Ikəfo mətoni Epraham?”

58 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iakani nɨpərhienien tukumiaha
i nəpɨn Epraham rɨpkətui pehe mhə ihi, iou iakɨnarə raka.” 59 *Iesu rɨni
nəɡkiariien nəha ro pen irəha həpeki kəruəterei me mə tuhəkwi in irə, mətə
Iesu rərkwafəmier ia nimwə səvəi Kumwesənmamevən.

9
Iesu romasan iərmama riti nənimen rɨfwə

1 Nəpɨn riti Iesu rukurau mətoni iərmama riti nəpɨn rɨnətui pehe irə
nənimen rɨfwə. 2*Nənənərmamame səvəi Iesu həres pen Iesu imə, “Iahatən.
Sin rɨno nərəhaien ro iəmə i rɨnətui pehe nənimen rɨfwə, in uə səvənhi tata
mɨnemama?”

3 *Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Rɨpko mhə nərəhaien səvəi iəmə i uə nərəhaien
səvəi tata mɨne mama səvənhi, mətə in rɨnətui pehe nənimen rɨfwə mə
Kumwesən rukurən noien nərmama hətoni nɨskaiien səvənhi nəpɨn tro-
masan in. 4 *Nəpɨn ia ran kɨtaha tsaməkeikei mho wok me səvəi Iəmə sə
rɨnərhi pehe iou iakuvehe. Nəpitəvien rauvehe. Iərmama riti ko rɨpko
mhə wok ia nəpɨn nəha. 5 *Nəpɨn iakamarə ia tɨprənə, iou nukuraanien sə
raməhiəpwɨn nərmama ia tɨprənə.”

6 *Iesu rɨni pam nəɡkiariien me nəha, mərɡəvəsi tɨprənə, mo nəmtɨɡei ia
nɨsəkwan, nənə muvehi nəmtɨɡei nəha, mahakwi pen ia nəmri iəmə nəha,
7 *mɨni pen tukwe in mə, “Evən ia nui Saeloam, maikuas raka nəmtɨɡei ia
nənimem.” Nəhaɡ nəha Saeloam nɨpwranmə “Kərhi pen.” Ro pen iəmə nəha
revən, maikuas raka nəmtɨɡei ia nənimen, mɨrərɨɡmuvehemamətə nari.

8 Nənə nəkur imwəni me mɨne səməme hənətoni in ramase mane fwe
kupwən kamhəni mə, “Rosi iəmə nəha in nəha fwe kupwən raməkure ma-
masemane uə rekəm?”

9 Irəha nepwɨn kamhəni mə, “Kwa in nə!”
Mətə nepwɨn həni mə, “Rekəm. Rɨpko mhə in, mətə iərmama riti rəmwhen

irə.”
Mətə iəmə nəha rɨni mə, “Kwa iou i iəmə nəha hiaməni!”
10Ro pen irəha həni pen tukwe inmə, “Kɨnəfo irə nənimem rətui?”
11 Mɨreɡi iəmə nəha rɨni mə, “Iəmə nəha nəɡhɨn nə Iesu ro nəmtɨɡei,

mahakwi pehe ia nənimek, mɨni pehe tukw iou i mə, ‘Evən ia nui Saeloam,
maikuas raka nəmtɨɡei ia nənimem.’ Ro pen iakevən maikuas raka, nənə
mətə nari.”

12Mɨreɡi irəha həni pen tukwe inmə, “Iəmə nəha in pəku?”
Mɨreɡi iəmə nəha rɨni mə, “Iakreirei.”
Farisi me həres iəmə nəhamə kɨnəfo irə nənimen rɨnamasan

13 Irəha həiri iəmə nəha fwe kupwən nənimen rɨfwəmhəuvən tɨ Farisi me.
14 *(Sapat riti nəha Iesu rɨno nəmtɨɡei mo nəmri iərmama nəha rətui.) 15 Ro
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iamɨnhi irə Farisi me kənamhəres pen mwi iəmə nəha mə, “Ikɨnəfo mətə
nari?”
Mɨreɡi in rɨni pen tɨ nirəha i mə, “In rahakwi pehe nəmtɨɡei ia nənimek,

iakaikuas raka irə, nənə təkwtəkwuni iakətə nari.”
16 *Mɨreɡi Farisi me nepwɨn kamhəɡkiari ia Iesu, mamhəni mə, “Iəmə i

rɨpkomhəKumwesən rərhi pehe in tɨnəri nəmə in rɨpkɨsiaimhə Sapat.” Mətə
Farisimenepwɨnmwikamhənimə, “Rəfo? Ko iəmə ərəha riti ronɨmtətienme
iamɨnhi? Rekəm!” Nənə irəha həuai irəhame tɨ nəɡkiariien nəha.

17 *Ro iamɨnhi irə irəha həni pen mwi tɨ iəmə nəha nənimen rɨfwə fwe
kupwən mə, “Ikaməfni irə ia iəmə nəha rɨno nənimem rətui? In nəfe
iərmama?”
Mɨreɡi iəmə nəha rɨni mə, “In profet riti.”
18 Nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həpwəh nokeikeiien mə tuhəni

nɨpərhienien ia iəmənəhamə fwe kupwənnənimen rɨfwə, mətə təkwtəkwuni
nəha ramətə nari. Ro pen həkwein tata mɨne mama səvənhi, 19mhəres pen
irau i mə, “Rəfo? In i tɨnɨmirau? Ko kɨmirau irouni mə nɨpərhienien nəpɨn
rɨnətui pehe irə nənimen rɨfwə? Nənəmə ro nɨpərhienien rəfo in ramətə nari
təkwtəkwuni?”

20 Mɨreɡi tata mɨne mama səvənhi krouni mə, “Kɨmrau iaroukurən mə
tɨnɨmrau i. Iaroukurənmwimə nəpɨn rɨnətui pehe irə nənimen rɨfwə. 21Mətə
təkwtəkwuni in ramətə nari kɨmrau iaroureirei mə rəfo irə. Iaroureirei
mwi mə sin rɨno nənimen rətui. Ramasan mə kɨmiaha hiəres pen in i. In
ruvəpwinari raka. Pwəh in rɨni nəɡkiariien səvənhi.” 22 *(Tata mɨne mama
səvənhi krouni nəɡkiariien me nəha tɨ nəri nə mə krouhekɨr nəmə asori me
səvəi nəkur Isrel. Irəha hənərai sun raka mɨnuə iərmama sə trɨni irapw mə
Iesu in Kristo, tuhəkoui irapw in, mhəpwəh nəseniien mwi in ruvnimwə
pehe ia nimwəfwaki səvənraha.) 23 Nəri nəha ro irau krouni ianhi mə, “In
ruvəpwinari raka. Ramasanmə kɨmiaha hiəres pen in i.”

24*Ro iamɨnhi irə irəha həkwein penmwi iəmənəha fwe kupwənnənimen
rɨfwə nənə mhəni pen tukwe in mə, “Tikuvehi utə nəɡhi Kumwesən, mɨni
nɨpərhienien. Kɨmaha iahəukurənmə iəmə i in iəmə ərəha.”

25Mɨreɡi in rɨni mə, “Iou iakreirei mə iəmə nəha in iəmə ərəha uə rekəm.
Mətə nəri kuatia iou iakukurən. Kupwən nənimek rɨfwə, mətə təkwtəkwuni
nəha iakamətə nari.”

26Mɨreɡi irəha həni pen tukwe in mə, “In rɨno nəfe ia niram? Məfo irəmo
nənimem rətui?”

27 Mɨreɡi in rɨni mə, “Iakuvəni pehe raka tukumiaha i, mətə kɨmiaha
hiəpkreɡi mhə. Rəfo hiokeikei mə tihəreɡi mwi? Rosi kɨmiahamwi hiokeikei
mə tihəuvehemho kɨmiaha nərmamame səvənhi uə?”

28Mɨreɡi irəha həni ərəha iəmə nəha, mhəni mə, “Ik iərmama riti səvənhi,
mətə kɨmaha nərmama me səvəi Moses. 29 *Kɨmaha iahəukurən mə
Kumwesən rɨnəɡkiari m Moses, mətə iəmə i kɨmaha iahəreirei mə in ruku
pəku.”

30 Mɨreɡi iəmə nəha rɨni mə, “Kwa nəri i ro nari riti. Kɨmiaha hiəreirei
mə iəmə i ruku pəku, mətə in rɨno nənimek rətui. 31 *Kɨtaha səukurən mə
Kumwesən rɨpkreɡi mhə nəfwakiien me səvəi nəkur ərəha me, mətə trɨni
mɨnuə iərmama riti ramsiai Kumwesən,mamo nəkwan, Kumwesən ramreɡi
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nəfwakiien me səvənhi. 32 Fwe kupwən kɨno tɨprənə meste pehe ipwet
kɨpkreɡi rakamhəmə iərmamariti ro nəmri iərmama sənənimen rɨfwə rətui.
33 *Mə iəmə i rɨpkuku penmhə tɨ Kumwesən in ko rɨpkomhə nari riti.”

34 *Mɨreɡi irəha həni pen tukwe in mə, “Kwa ik iəmə ərəha fwe nəpɨn
ikɨnətui pehe irəmeste pehe ipwet. Ikuə tikəfo? Tikahatən kɨmaha uə?” Nənə
irəhahəkoui irapw in ia nimwəfwaki,mhəpwəhnəseniienmwi in ruvnimwə
pehe.

Iesu ruvehe ia tɨprənə i mə truai nərmama
35 Kɨni pen tɨ Iesu i mə irəha həkoui irapw iəmə nəha iamɨnhi. Ro pen in

revənmətui iəmə nəha, mətoni, mɨni pen tukwe inmə, “Ikɨni nɨpərhienien ia
Iəməti Iərmama uə rekəm?”

36Mɨreɡi iəmə nəha rɨni mə, “Iəmə asori. Ni pehe ro tukw iou i mə sin nə
Iəməti Iərmama pwəh iakɨni nɨpərhienien irə.”

37 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe inmə, “Ikɨnətə raka in. Iou i sə iakaməɡkiari
mik, iou Iəməti Iərmama.”

38Mɨreɡi iəmənəha rɨnimə, “Iərɨmənu. Iakɨni nɨpərhienien ia niram.” Nənə
in rɨnɨmwi nukurhunmi ia nəmri Iesu, mɨsiai in.

39 *Iesu rɨni mə, “Iou iakuvehe ia tɨprənə i mə takəkiri nərmama.
Səməme nənimenraha rɨfwə tuhətui mhətə nari, mətə səməme hamətə nari
nənimenraha truvehemɨfwə.”

40*Farisime nepwɨn ipaka tɨ Iesu həreɡi nəɡkiariien nəha, nənəmhəni pen
tukwe inmə, “Kɨmahamwi nənimemaha rɨfwə uə rekəm?”

41 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Ko nəmrɨmiaha rɨfwə ko nərəhaien
səkɨmiaha riwən. Mətə tɨ nəri nə mə təkwtəkwuni kɨmiaha hiaməni mə
hiamətə nari nərəhaien səkɨmiaha raməmak ihi ia kɨmiaha.”

10
Iəmə sə ramətui tɨ sipsipme səvənhi

1“Iakaninɨpərhienien tukumiaha i. Iərmamasə rɨpkukuraumhə iakwəruə
muvnimwə ia koupə səvəi sipsip me, mətə rəputə ia kwopun əpə iti mati pen
ia nəkwai koupə nəha, iərmama nəha in iərmama sə ramakres, mamousi
iərmama. 2 Mətə iərmama sə rukurau ia kwəruə muvnimwə ia koupə, in
iərmama sə ramətui tɨ sipsipme. 3 Iərmama sə ramərer ia kwəruə raməsevər
ia təpinhə tɨ iərmama nəha. Sipsip me kamhəreɡi rerɨn. In raməkwein
nəɡhi sipsip me səvənhi kuatia kuatia, nənə miri irəha mhəier. 4 *Nəpɨn
in riri səvənhi sipsip me pam mhəier, makupwən ia nirəha, nənə sipsip
me kamhəkurirə in, tɨ nəri nə mə həukurən rerɨn. 5 Iərməpə riti sipsip me
tuhəpwəh nukurirəien in, mətə tuhap raka irə tɨ nəri nə mə həreirei rerɨn.”
6 *Iesu rɨni nusipekɨnien i tɨ nirəha, mətə irəha həreirei nəfe nəha rani.

7Ro pen Iesu rɨni penmwi tɨ nirəha i mə, “Iakani nɨpərhienien tukumiaha
i. Iou kwəruə səvəi sipsip me. 8 *Irəha pam səməme haməkupwən ia nirak
mhəuvehe irəhanərmamasəməmekənamhakres,mamhousi iərmama,mətə
sipsip me həpkətərɨɡ mhə irəha. 9 *Iou kwəruə. Trɨni mɨnuə iərmama riti
ruvnimwə pehe ia nirak, in trarə amasan, mukurən nuvnimwə peheien,
mɨtei irapw, mətui nəveɡɨnien sənəni. 10 Iərmama nəha ramakres rauvehe
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a mə trakres, mousi əpune sipsip me, mouraha irəha. Mətə iou iakuvehe mə
irəha tuhəuvehi nɨmɨruien nənəmhəuvehi asori.

11 *Iou iərmama sə iakamətui amasan tɨ sipsip me. Iərmama sə ramətui
amasan tɨ sipsip me rerɨn raɡien a mə tremhə tɨ sipsip me səvənhi. 12 *Mətə
iərmama sə kamərəku pen min mə trətui tɨ sipsip me rɨpko mhə in iərmama
pərhien sə ramətui tɨ sipsip me tɨ nəri nə mə sipsip me nəha səvəi iərməpə.
Nəpɨn iərmama nəha rətə kuri əprmɨn riti rauvehe, rəpwəh sipsip me maiu
map. Nənə kuri əprmɨn nəha ruvehe muvehi nepwɨn, mɨrɨpwi kɨrkɨri
nepwɨn. 13 Iərmama nəha raiumap tɨ nəri nəmə in iərmama riti kamərəku a
in. In ro nəri auər a ia sipsip me nəha.

14 *Iou iərmama sə ramətui amasan tɨ sipsip me. Iou iakukurən sipsip me
səiou, sipsip me səiou həukurənmwi iou. 15 *Ia noien nəha rəmwhen a mwi
Tata Kumwesən rukurən iou, iou mwi iakukurən Tata Kumwesən, nənə iou
rerɨk raɡien a mə takemhə tɨ sipsip me səiou. 16 *Səiou me nepwɨn sipsip
me həiwən ia koupə i. Takaməkeikei mɨpeki pehe mwi irəha, nənə irəha
tuhəreɡi rerɨk. Ro iamɨnhi irə sipsip me nəha tuhəuvehe mho touen kuatia.
Iərmama kuatia tramətui tɨ nirəha. 17 *Tata Kumwesən rokeikei pɨk iou tɨ
nəri nəmə rerɨk raɡien amə takemhə tɨ nirəha. Takemhə tɨ nirəha, nənəmarə
muvehimwinɨmɨruien səiou rɨrərɨɡ. 18*Rɨpkomhə iərmamariti truvehi raka
nɨmɨruien səiou, mətə iou atukw takəseni pen nɨmɨruien səiou rəmwhen sə
iakokeikei. Iakauvehi nasoriien tɨ nəseniien nɨmɨruien səiou, mauvehi mwi
nasoriien tɨnuvehiienmwinɨmɨruien səiou rɨrərɨɡ. In i nəri Tata səiou rɨməni
tukw iou i mə takaməkeikei mo.”

19*Iesu rɨni pamnəɡkiariienmenəhanənənəmə asorime səvəi nəkur Isrel
həuai mwi irəha me tukwe. 20 *Irəha həpɨk həni mə, “Iəmə nəha iəremhə
ramarə irə. In ramarməri. Rəfo kɨmiaha hiamətərɨɡ in?”

21Mətə irəha nepwɨn həni mə, “Rekəm. Iərmama sə iəremhə riti ramarə irə
ko rɨpkəɡkiari mhə iamɨnhi. Ko iəremhə riti ro iərmama nənimen rɨfwə rətui
mətə nari?”

Nəmə asori me səvəi nəkur Isrel hənuə tuhəkwi əpune Iesu ia kəruəterei
22Nəpɨnnəha ruvəuvehenəkur Isrel kamhonəveɡɨnien asori nəha kanimə

Nəveɡɨnien səvəi Tetekesen. Kamho nəveɡɨnien nəha fwe Jerusalem ia nəpɨn
səvəi nəkwieiien. 23 Iesu ramavən ia kwopun riti ia nimwə səvəi Kumwesən
kani mə Vranda səvəi Solomon. 24 *Nənə nəmə asori me səvəi nəkur Isrel
həuvehemheikurkurau irə, mhəni pen tukwe inmə, “Kɨmaha tahameitenhi
ik mɨnesən? Trɨni mɨnuə ik Kristo sə Kumwesən rɨməni mə trərhi pehe i, ni
pehe tukumaha i, məpwəh nərkwafəien.”

25 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iakuvəni raka tukumiaha i, mətə
kɨmiaha hiəpkɨni mhə nɨpərhienien ia nirak. Narimnari me nəha səməme
iakamo ia nəɡhi Tata səiou kamhahatən pen mə iou sin. 26 *Mətə kɨmiaha
hiəpkɨni mhə nɨpərhienien ia nirak tɨ nəri nə mə rɨpko mhə kɨmiaha sipsip
me səiou. 27 *Sipsip me səiou kamhəreɡi rerɨk. Iou iakukurən irəha, nənə
irəha kamhəkurirə iou. 28 *Iakauvei pen nɨmɨruien rerɨn mɨnraha. Irəha
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tuhəpkemhəmhə ia nəpɨn riti. Iərmama riti riwən truvehi raka irəha ia rəɡɨk.
29Tata səiou sə ruvei pehe irəhamiou, nɨskaiien səvənhi rəpi raka nərmama
me pam. Iərmama riti riwən ko ruvehi raka irəha ia rəɡɨn. 30 Iou mɨne Tata
səiou kɨmrau kuatia.”

31 *Ia nəpɨn nəha nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həpeki mwi kəruəterei
me mə tuhəkwi əpune in. 32Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iakɨno raka
noien amasan me rɨpɨk ia nəmrɨmiaha Tata Kumwesən ruvei pehe mə tako.
Sə rəfo nəhamə tihəkwi əpune iou tukwe?”

33 *Mɨreɡi nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həni pen tukwe in mə, “Kɨmaha
tahəpkəkwi əpunemhə ik tɨ noien amasan riti sə ikɨno, mətə kɨmaha tahəkwi
əpune ik tɨ nəri nəmə ikani ərəha Kumwesən. Ik iərmama a, mətə ikanimə ik
Kumwesən.”

34 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Rosi kɨmiaha hiəpkəvsini raka mhə
nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Loa səkɨmiaha uə? Rɨni iamɨnhi irəmɨnuə ‘Iakɨni
mɨnuə kɨmiaha nə kumwesən me.’ 35-36 *Kɨtaha səukurən mə nəfe Nəkukuə
Ikinan rani ko kɨpkətefi mhə. Ro iamɨnhi irə mə Kumwesən rɨnəkwein
nərmama me nəha səməme in rɨməuvei pen nəɡkiariien səvənhi mɨnraha
mɨnuə ‘kumwesən me,’ rəfo kɨmiaha hiaməni ərəha iou? Iou iərmama i
Kumwesən ruvərfi raka iou, mərhi pehe iou iakuvehe ia tɨprənə i, mətə
kɨmiaha hiaməni mə iakani ərəha in, tɨ nəri nə mə iakɨni mə, ‘Iou Tɨni
Kumwesən.’ 37Mə iou iapko mhə narimnari me səiou Tata rokeikei mə tako
rərəha mə kɨmiaha hiəni nɨpərhienien ia nirak. 38 *Mətə mə iakamo narim-
narimenəha, pərhienhiəpkɨnimhənɨpərhienien ianirak,mətə tihaməkeikei
mhəni nɨpərhienien ia narimnari me nəha sə iakamo. Ia noien i kɨmiaha
tihəukurən, mhəukurən amasanmə Tata Kumwesən in i ia nirak iou nə irə.”

39 *Irəha haməmwur mwi mə tuhəkwtəmhiri Iesu, mətə in ramkeies raka
ia rəɡɨnraha, 40 *mavən məpi sɨmwɨn mwi ia nui arɨs Jotan, mevən ia
kwopun nəha Jon ramo paptaes ikɨn fwe kupwən, mamarə ia kwopun nəha.
41Nərmama həpɨk həuvehe tukwe, mhəni mə, “Jon rɨpko nɨmtətien riti, mətə
nəɡkiariienme pam səməme in rɨməni ia iəmə i ho nɨpərhienien.” 42 *Ro pen
nərmama həpɨk ia kwopun nəha həni nɨpərhienien ia Iesu.

11
Iesu ro Lasaros rətui mwi ia nemhəien səvənhi

1 *Iərmama riti ramemhə nəɡhɨn nə Lasaros. Imwəni fwe Petani. Petani in
rukwənu səvəi Meri mɨne piəvi Meri nəɡhɨn nə Marta. 2 *Meri nəha in pran
sə rɨnətəɡi pen senta ia nɨsui Iərɨmənu səkɨtaha, mahakwi raka ia nɨmwai
nukwənen. Lasaros nəha in kɨtiriməni. 3 *Lasaros ramemhə iamɨnhi irə ro
pen kɨtiriməni mi nəha krouərhi pen nəɡkiariien riti revən tɨ Iesu, rouni mə,
“Iərɨmənu. Ik riti sə ikokeikei pɨk ramemhə.”

4 *Mətə nəpɨn Iesu rɨreɡi nəɡkiariien nəha, rɨni mə, “Nemhəien i ko rɨpko
mhə Lasaros remhə anan. Ramarə irəmə nərmama tuhətoni nasoriien səvəi
Kumwesən. Nemhəien i in suatuk sə Kumwesən truvehi utə nəɡhi Tɨni irə.”
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5 Iesu rokeikei pɨkMartamɨnepiəvniMerimɨne kɨtirimənrauLasaros. 6Ro
iamɨnhi irənəpɨn in rɨreɡi mə Lasaros ramemhə, in rarəmwi nəpɨn kərumwi
ia kwopun nəha in ramarə ikɨn.

7 Nəpɨn nəha kəru rukurau nənə in rɨni pen tɨ nərmama me səvənhi mə,
“Pwəh səuvənmwi fwe tənə Jutia.”

8 *Mɨreɡi nərmama me səvənhi həni pen tukwe in mə, “Iahatən.
Təkwtəkwuni a kwərha nəmə asori me ia Jutia hokeikei mə tuhəkwi əpune
ik ia kəruəterei me. Mətə ikokeikei mə tikrərɨɡmevənmwi fwe ikɨn?”

9 *Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Kɨmiaha hiəukurən mə aoa twelef ia ran. Trɨni
mɨnuə iərmama riti ramavən ia ran, trɨpkapəti mhə tɨ nəri nə mə in ramətə
nukuraanien sə raməhiəpwɨn nərmama ia tɨprənə i. 10 *Mətə trɨni mɨnuə
iərmama riti ramavən ia nəpɨn in trapəti tɨ nəri nə mə nukuraanien nəha
riwən irə.”

11 *Iesu rɨni pam nəɡkiariien me nəha, marɨpɨn mani pen tɨ nirəha i mə,
“Kɨtaha riti Lasaros ramapri, mətə iakɨnamevən takəsuəpwiri in.”

12 Mɨreɡi nərmama me səvənhi həni pen tukwe in mə, “Iərɨmənu. Trɨni
mɨnuə in ramapri in truvehe məsanɨn.” 13 (Iesu rəɡkiari ia Lasaros mə
ruvamhə, mətə rerɨnraha ramrhi mə nɨpwrai nəɡkiariien səvənhi mə in
ramapri a.)

14 Ro pen Iesu rɨni pen atukwatukw tɨ nirəha i mə, “Lasaros ruvamhə.
15 Nənə nəpɨn rerɨk rɨrhi kɨmiaha, iakaɡien mə iou iapkarə mhə ia kwopun
nəha nəpɨn remhə irə. Nəri nəha trasitu ia kɨmiaha mo kɨmiaha hiəni
nɨpərhienien ia nirak. Mətə pwəh səuvən tukwe.”

16*Ro iamɨnhi irəTomasnəhakani inmə “Mwirmwir,” rɨni pen tɨnərmama
me nəha irəha min kamhəkurirə ia Iesu mə, “Ramasan. Pwəh kɨtaha pam
səuvənmhemhə kɨtahamin.”

Iesu rəɡkiari vivi mMartamɨneMeri
17 Nənə Iesu rapirapw ia Petani mətoni Lasaros rɨnəmak nəpɨn kefə raka

ia nɨpəɡi kəruəterei. 18 *Rukwənu nəha Petani ipaka tɨ Jerusalem, kavən
rəmwhen ia kilometa kahar. 19 Nəkur Isrel me həpɨk həməuvehe tɨ Marta
mɨne Meri mə tuhəɡkiari vivi mɨnrau tɨ nəri nə mə kɨtirimənrau ruvamhə.
20Ro iamɨnhi irə nəpɨn Marta rɨreɡi mə Iesu rauvehe, in revən mətə in. Mətə
Meri raməkure a ia nəkwai nimwə.

21 *Marta rɨni pen tɨ Iesu i mə, “Iərɨmənu. Ko ramo ik ia kwopun i ko
kɨtirimak rəpwəh nemhəien. 22 Mətə iou iakukurən mə təkwtəkwuni nəfe
nəɡhɨn tikəres Kumwesən tukwe, in truvei pehemik.”

23Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Kɨtirimam trətui mwi ia nemhəien
səvənhi.”

24 *Mɨreɡi Marta rɨni pen tukwe in mə, “Iou iakukurənmə in trətui mwi ia
nəpɨn sampam, nəpɨn nərmama tuhətui mwi ia nemhəien.”

25 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Iou iərmama i iakamo nərmama
səməme həuvamhə hətui mwi ia nemhəien. Iou nɨmɨruien. Iərmama sə rani
nɨpərhienien ia nirak nəri auər a mə remhəmətə trɨmɨru. 26 *Nənə iərmama
sə ramɨru, mani nɨpərhienien ia nirak, trɨpkemhə mhə ia nəpɨn riti. Ikɨni
nɨpərhienien ia nəɡkiariien i?”
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27 *Mɨreɡi Marta rɨni pen tukwe in mə, “Ouəh, Iərɨmənu. Iakani
nɨpərhienienmə ik iəmə i kani mə Kristo. Ik Tɨni Kumwesən. Ik iəmə i profet
kupwənme həməni mə tikuvehe ia tɨprənə i.”

28 Marta rɨni nəɡkiariien nəha, nənə mərari mevən mə trəkwein piəvni
Meri. In revənməɡkiari afafa min, mɨni mə, “Iahatən səkrau in i ruvəuvehe,
maməres ik.” 29 *Nənə nəpɨn Meri rɨreɡi nəɡkiariien nəha, rɨskəmter ak-
wauakw, mevən tɨ Iesu. 30 Iesu rɨpkuvehe mhə ihi ia rukwənu nəha, mətə
ramərer ihi ia kwopun nəha Marta rɨnətoni in ikɨn. 31Nəkur Isrel me nəha
səməme kamhəkure irəha Meri ia nəkwai nimwə mamhəɡkiari vivi min,
hətoni Meri rɨskəmter akwauakw mier irapw iruə. Ro pen irəha həkurirə
in. Rerɨnraha ramrhi mə rosi in ramevən mə trasək ia kwopun kɨnərkwafə
nɨpwrai kɨtiriməni ikɨn.

32 *Nəpɨn Meri ruvehe ia kwopun nəha Iesu ramərer ikɨn, mətoni, in
rɨnɨmwi nukurhun mi ia nənimen, mɨni pen tukwe in mə, “Iərɨmənu. Ko
ramo ik ia kwopun i ko kɨtirimak rəpwəh nemhəien.”

33 Ia nəpɨnnəhaMeri ramasək. Nəkur Isrelmenəha səməmehəuvehe irəha
min irəha mwi kamhasək. Iesu rətoni rerɨn rərkwəpɨr, meiahaɡ əfi tukwe,
34mɨni mə, “Kɨmiaha hiənərkwafə nɨpwran pəku?”
Mɨreɡi irəha həni pen tukwe inmə, “Iərɨmənu. Uvehemətoni.”
35 *Iesu rasək.
36 Ro pen nəkur Isrel me həni mə, “Hətoni ro. Rosi in rokeikei pɨk anan

Lasaros.”
37 *Mətə irəha nepwɨn həni mə, “Iəmə i rɨnomasan raka iərmama riti

nənimen rɨfwə. Rəfo in rɨpkomasan mhə mwi Lasaros mə trəpwəh
nemhəien?”

Iesu ro Lasaros rətui mwi ia nemhəien
38 *Ro iamɨnhi irə Iesu rɨreɡi mwi rərəha anan. In ruvehe ia kwopun

kɨnərkwafə nɨpwrai Lasaros ikɨn. Kɨnərkwafə nɨpwran ia nɨpəɡi kəruəterei
riti. Nənə kəruəterei riti mwi ramərer tukuahaɡ tərhui nɨpəɡ nəha. 39 Iesu
rɨni mə, “Həuvehi raka kəruəterei nəha.”
Mətə Marta, kɨtiriməi iəmə nəha sə ruvamhə, rɨni pen tukwe in mə,

“Iərɨmənu. In ruvəpein raka. In i nəpɨn sə ro kefə səvənhi.”
40 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Rosi ikɨnenouenou nəfe iakɨməni

pehe tukw ik uə? Trɨni mɨnuə ikɨni nɨpərhienien ia nirak, tikətə nasoriien
səvəi Kumwesən.”

41 Ro iamɨnhi irə irəha həuvehi raka kəruəterei nəha. Nənə Iesu rəkwətə,
mɨni mə, “Tata. Iakani tanak tukw ik tɨ nəri nə mə ikuvəreɡi raka iou.
42 *Iakukurən mə ikamreɡi iou ia nəpɨn me pam, mətə iakani nəɡkiariien
i mə trasitu ia nərmama me i kamhərer kuraukurau. Iakuə irəha tuhəni
nɨpərhienienmə ikɨnərhi pehe iou.”

43Nəpɨn Iesu rɨni pam nəɡkiariien me nəha, rəkwein əpwəmwɨs, mɨni mə,
“Lasaros! Ier irapw!” 44Nənə iəmə nəha sə ruvamhə rier irapw. Tɨnari me
nəha sə kɨnərkwi rəɡɨnmimɨne nɨsunmi irəmɨne sə nəha kɨnərkwi nənimen
irə kamhəmak ihi ia nɨpwran. Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Həfi raka
tɨnari irə, pwəh ravən.”

Nəmə asori me hərai sunmə tuhousi əpune Iesu
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45 *Nəkur Isrel me nəha səməme həməuvehe mhəti pehe Meri irəha həpɨk
hətoni nəfe Iesu rɨno, nənəmhəni nɨpərhienien ia Iesu. 46*Mətə irəhanepwɨn
həuvən tɨ Farisi me, mhəni pen nəfe Iesu rɨno. 47 Ro iamɨnhi irə pris asori
memɨne Farisi me housəsɨmwɨn nəmə asori me səvəi nəkur Isrel, mhəni mə,
“Kɨtaha tsəfo i? Kwa iəmə i ramo nɨmtətien me rɨpɨk. 48 Trɨni mɨnuə kɨtaha
səseni in ramo iamɨnhi irə marɨpɨn, nərmama me pam tuhəni nɨpərhienien
irə. Nənə nəkur Rom tuhəuvehe mhouraha nimwəfwaki səkɨtaha mɨne
nərmamame səkɨtaha.”

49Mətə irəha riti nəɡhɨn nə Kaeafas in rauvehi wok səvəi pris asori anan ia
nuk nəha. In rɨni pen tɨnirəha imə, “Kɨmiaha hiəreirei nari. 50*Rəfo kɨmiaha
hiəpkətəmhəmhəukurən? Ko iərmama kuatia remhə tɨ nəkur Isrel ramasan
məpi raka kousi əpune kɨtaha nəkur Isrel me pam.”

51*Kaeafas rɨpkɨni atukwmhənəɡkiariien i,mətə in rauvehiwok səvəi pris
asori anan ia nuk nəha, mani irapw nəɡkiariien sə ruku pen tɨ Nənɨmwɨn
Ikinan. Nərinəharɨpkierpehemhə ihi,mətə in rukupwənmɨni irapwmə Iesu
tremhə tɨ nəkur Isrel. 52 *Mətə in trɨpkemhəmhə tɨ nirəha əpa nəkur Isrel, in
tremhəmwi tɨnɨpwnəti Kumwesənme səməmekamharə kɨrkɨri ia tənəmtənə
me, nənə mousəsɨmwɨn irəha ia kusen kuatia. 53 *Ia nəpɨn nəha nəmə asori
me nəha hənamrai sunmə tuhousi əpune Iesu.

54 *Ro iamɨnhi irə Iesu rəpwəh navən irapwien ia nəmri nəkur Isrel ia tənə
Jutia,mətə in rəpwəh tənə səvənrahamevən ia taonriti nəɡhɨnnəEfrem. Taon
nəha ipaka tɨ kwopun akwesakwes ikɨn. Iesu ramarə ikɨn irəhanərmamame
səvənhi.

55 *Nəveɡɨnien asori nəha səvəi nəkur Isrel nəɡhɨn nə Pasova ruvəuvehe
ipaka. Ro pen nərmama həpɨk həier ia kwopun me mhəutə pen fwe
Jerusalemmə tuho irəha həmher ia nəmri Kumwesən kurirə Pasova ruvehe.
56*Irəha kamhərer ia nimwə səvəi Kumwesən,mamhətui Iesu,mamhəɡkiari
mɨnraha me, mamhəni mə, “Kɨmiaha hiaməfətərɨɡ irə? Rosi ko in rɨpkuvehe
mhə ia nəveɡɨnien asori uə?” 57 Irəha həni ianhi tɨ nəri nə mə pris asori
me mɨne Farisi me həuvəni raka nəkwanraha mə trɨni mɨnuə iərmama riti
rukurənkwopun Iesu ramarə ikɨn traməkeikeimɨni pen tɨnirəha i nənə irəha
tuhəuvənmhəkwtəmhiri in.

12
Meri rətəɡi pen senta ia nɨsui Iesu

1 *Nəpɨn sikis a mwi nəveɡɨnien asori nəha Pasova ruvehe. Ro pen Iesu
revən ia Petani, imwei Lasaros. Lasaros nə iəmə sə Iesu rɨnəsuəpwiri in ia
nemhəien. 2*Irəhahəpnəpenənəveɡɨnien riti sənəi Iesu fwe ikɨn. Marta rasui
raka nəveɡɨnien. Lasaros inmwi riti ia nərmamame nəha səməme kamhani
pəri nari irəha min. 3 *Ia nəpɨn nəha Meri ruvehi nɨpəri senta kɨno ia nat
atukwatukw nənimen rutə pɨk. In ruvehi mətəɡi pen ia nɨsui Iesu mi, nənə
mɨnamrai nɨsunmi ia nɨmwai nukwənen. Nəkwai nimwə ruvehemukuər ia
nɨpeki senta.

4 *Mətə iərmama riti səvəi Iesu, nəɡhɨn nə Jutas Iskariot, iəmə nəha rɨpko
mhə tui truvei pen Iesu ia rəɡi nərmama səməme haməmwəki in, in rɨni
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mə, 5 *“Rəfo kɨpkəmri pen mhə nəmri nari ia senta nəha? Kukurən nuve-
hiien silin me kɨno ia silva irəha pam tri hantret, kuvei pen m nərmama
nautə səvənraha riwən.” 6 Jutas rɨpkɨni mhə nəɡkiariien nəha tɨ nəri nə mə
in rokeikei mə trasitu ia nərmama nautə səvənraha riwən. Mətə in rɨni
nəɡkiariien nəha tɨ nəri nəmə in rauvehi tənərɨpw irəha kamhəvai penmane
irə, nənə nəpɨn nepwɨn ramakres afafa nɨpərɨn səvənhi.

7 *Mətə Iesu rɨni mə, “Əpwəh nəskiien prən i. In rɨno nəri i rerɨn ramrhi
nəpɨn tukɨnɨmwi iou irə. 8 *Nərmama nautə səvənraha riwən tiharə kɨmiaha
mɨnraha nəpɨnme, mətə iou tapkarə pəri mhə kɨtaham kɨmiaha nəpɨnme.”

9 *Nəkur Isrel me həpɨk həreɡi mə Iesu in ia kwopun nəha, həreɡi həuvən
tukwe. Irəha həpkəuvənmhəmə tuhətoni Iesu əpa, mətə həuvənmə tuhətoni
mwi Lasaros. Lasaros nə in iəmə sə Iesu rɨnəsuəpwiri in ia nemhəien. 10Pris
asori me hərai sun mə tuhousi əpune Lasaros mwi, 11 *tɨ nəri nə mə nəkur
Isrel me həpɨk, nəpɨn hətoni mə in ruvəmɨru mwi, həni nɨpərhienien ia Iesu,
nənəmhəpwəh nukurirəien nəmə asori me səvənraha.

Iesu revənmapirapw fwe ia Jerusalem nərmama həɡnəɡɨni in
12Kɨni rakwakwi irə, nərmamamenəhasəməmehəuvən tɨnəveɡɨnienasori

nəha Pasova həreɡi mə Iesu rauvehe ia Jerusalem. Nərmamame nəha həpɨk.
13 *Həuvehi nɨmwai nəmwɨr mhəuvehi mhəier ia taon mhəuvən mhətə in
rauvehe ia suatuk, kamhəkwein əpwəmwɨs mə,
“Səɡnəɡɨni Kumwesən!

Səkwein amasan ia iəmə i rauvehe ia nəɡhi Iərɨmənu səkɨtaha!
Səkwein amasan irə, in kiɡ səvəi nəkur Isrel!”

14 Iesu rətə kwəti toɡki riti nənə rəkure irə. Nəri nəha ramesi pen
nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan. Rɨni iamɨnhi irəmɨnuə,
15 “Nəkur Saeona tihəpwəh nehekɨrien.

Hətə ro kiɡ səkɨmiaha rauvehe,
maməkure ia kwəti toɡki riti.”

16 *Ia nəpɨn nəha nərmama me səvəi Iesu həreirei nɨpwrai narimnari me
i. Mətə kurirə irə, kuvehi utə raka Iesu revən fwe ia neiai, rerɨnraha rɨrhi
mə kɨmərai pen narimnarime i ia Nəkukuə Ikinan raməɡkiari irə. Rerɨnraha
rɨrhi mwimə nərmamame həno narimnari me i irə.

17 *Iesu rɨno Lasaros rətui mwi ia nemhəien səvənhi. Nərmama me nəha
səməme kamhərer irəhamin ia nəpɨn nəha in rɨnəkwein Lasaros irəmə trier
ia nɨpəɡi kəruəterei irəha kamhərɨpɨn mamhəni irapw nəfe irəha hənətoni.
18Nərmama həpɨk hənuə tuhətoni Iesu tɨ nəri nə mə irəha kamhəreɡi mə in
rɨno nɨmtətien nəha. 19 *Ro iamɨnhi irə Farisi me kamhəni pen tɨ nirəha me
i mə, “Hətoni ro, kɨtaha ko səpko anan mhə nari riti! Təkwtəkwuni nəha
nərmamame pam kamhəkurirə in!”

Iesu rɨni irapwmə traməkeikei memhə
20Nəkur Kris me nepwɨn nəha ikɨn kamhəfwaki irəha nərmama me nəha

səməme həməutə pen fwe Jerusalem tɨ nəveɡɨnien asori. 21 *Nəkur Kris me
nəha həuvehe tɨ Filip. (Filip imwəni fwe Petsaeta ia tənə Kalili.) Həuvehe

* 12:5: Mat 19:21 * 12:7: Jon 19:40 * 12:8: Dut 15:11 * 12:9: Jon 11:43-44 * 12:11: Jon
11:45 * 12:13: Mat 27:42, Jon 1:49 a 12:15: Nəɡkiariien i ‘Saeon’ nəɡhi Jerusalem. * 12:16:
Jon 2:22 * 12:17: Jon 11:43-44 * 12:19: Jon 11:48 * 12:21: Jon 1:44, Luk 19:3, 23:8



Jon 12:22 213 Jon 12:38

mhəni pen tukwe in mə, “Iəmə asori. Kɨmaha iahokeikei mə tahətoni Iesu.”
22Ro iamɨnhi irəFilip revənmɨni pen tɨAntru, nənə rouevən rouni pen tɨ Iesu.

23 *Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Təkwtəkwuni nəha nəpɨn sə
Kumwesən truvehi utə nəɡhi Iəməti Iərmama irə ruvəuvehe. 24 *Iakani
nɨpərhienien tukumiaha i. Nuni nari riti ko rɨpkukuə mhə kwənkwan
trɨni mɨnuə rɨpkukupwən mhə mɨmwei irapw ia tɨprənə memhə. Mətə mə
remhə trukuə kwənkwan rɨpɨk. 25 *Iərmama sə rokeikei pɨk nɨmɨruien
səvənhi trarfai irə, mətə iərmama sə rəmwəki nɨmɨruien səvənhi ia tɨprənə
i in trəkwtəmhiri nɨmɨruien səvənhi mamevən muvehi nɨmɨruien rerɨn.
26 *Iərmama sə ramo tukwini nari miou traməkeikei mukurirə iou. Nənə
kwopun pəku iakamarə ikɨn iərmama sə ramo tukwini nari miou in mwi
trarə ikɨn. Iərmama sə ramo tukwini nari miou Tata Kumwesən trɨsiai in.

27 *Təkwtəkwuni nəha iakreɡi rərəha anan. Nənə takəfni mwi irə? Ko
iakɨni mə ‘Tata uvehi raka nəmisəien sə rauvehe tukw iou’? Rekəm, kwa in
nə iakɨməuvehe tukwe mə nəpɨn i treste iou iamɨnhi irə. 28 *Tata uvehi utə
nəɡhɨm!”
Təkwtəkwuni a mwi kreɡi nəɡkiariien riti ruku pen ia neiai mu-

vehe. Nəɡkiariien nəha rɨni mə, “Iou iakuvəuvehi utə raka nəɡhɨk, nənə
təkwtəkwuninəha takuvehiutəmwi.” 29*Nərmamasəməmekamhərer ipaka
tukwe həreɡi həni mə, “Kwa karuəruə!” Nepwɨn həni mə, “Aɡelo riti rəɡkiari
penmin.”

30 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “nəɡkiariien nəha rɨpkuvehe mhə
mə iou takreɡi. Mətə ruvehemə kɨmiaha tihəreɡi. 31*Təkwtəkwuni nəha rɨno
nəpɨn səKumwesən trərpwɨnnoien ərəhamekamo ia tɨprənə i. Təkwtəkwuni
nəha in trəkoui irapw Setan sə ramərɨmənu ia tɨprənə i. 32 *Nənə iou, nəpɨn
kuvehi utə iou iakaraka ia tɨprənə, takvi pehe nərmama pam həuvehe tukw
iou.” 33 *Iesu rɨni nəɡkiariien i mani əuenhɨnmə trəfemhə irə.

34 *Ro pen nərmama həni pen tukwe in mə, “Kɨmaha iahəuvəreɡi raka
ia Loa səkɨtaha mə nəpɨn Kristo truvehe in tramarə rerɨn. Rəfo ikani mə
tukuvehi utə Iəməti Iərmama? Sin nəha Iəməti Iərmama nəha?”

35 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nukuraanien sə raməhiəpwɨn
kɨmiaha trarə nəpɨn ouihi a mwi kɨmiaha min. Havən nəpɨn nukuraanien
i ramarə ihi kɨmiaha min, kamo nəpitəvien ruvehe mousəman kɨmiaha.
Iərmama sə ramavən ia nəpitəvien rɨreirei kwopun ramevən ikɨn. 36 *Nəpɨn
nukuraanien i ramarə ihi kɨmiaha min, tihəni nɨpərhienien irə. Ia suatuk
nəha kɨmiaha tihəuvehemhonɨpwnəti nukuraanien ia kɨmiaha.” Nəpɨn Iesu
rɨni pam nəɡkiariienme i, in rəpwəh irəha, mevənmərkwafə.

Nəkur Isrel həpwəh nɨniien nɨpərhienien ia Iesu
37 Iesu rɨno auər a nɨmtətien me rɨpɨk ia nəmri nəkur Isrel mətə irəha

həpkɨni mhə nɨpərhienien irə. 38 *Noien i rier pehe iamɨnhi mə nəɡkiariien
i Profet Aesea rɨməni fwe kupwən truvehe mukuə irə. In rɨməni iamɨnhi irə
mɨnuə,
“Iərɨmənu. Sin rɨni nɨpərhienien ia nəɡkiariien səkɨmaha?
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Iərɨmənu ro pui nɨskaiien səvənhi m sin?”
39 *Ro iamɨnhi irə irəha ko həpkɨni mhə nɨpərhienien ia Iesu tɨ nəri nə mə

Profet Aesea rɨməni mwimɨnuə,
40 “Kumwesən rɨno nənimenraha rɨfwə,

nənəməsisəɡ ia nətərɨɡien səvənraha.
In rɨno iamɨnhi kamo irəha hətə nari ia nənimenraha,

mhəukurən nari ia rerɨnraha,
mhərərɨɡ,
nənə tako irəha həuvehemhəsanɨn.”

41 *Profet Aesea rɨməni nəɡkiariien me i tɨ nəri nəmə in rɨnətoni nasoriien
səvəi Iesu, nənəməɡkiari irə.

42 *Mətə pərhien nəmə asori me həpɨk kwopti irəhamwi həni nɨpərhienien
ia Iesu. Mətə tɨ nəri nə mə kamhəhekɨr Farisi me, həpwəh nɨni irapwien.
Irəha həpwəh nokeikeiien mə Farisi me tuhərhi irapw irəha ia nimwəfwaki
səvənraha. 43 *Nəmə asori me i hokeikei mə nərmama tuhaməmwur
ia nəɡnəɡɨniien irəha. Irəha hokeikei sə nəha məpi raka mə Kumwesən
trəɡnəɡɨni irəha.

44 *Ia nəpɨn nəha Iesu rəkwein əpwəmwɨs, mɨni mə, “Iərmama sə rani
nɨpərhienien ia nirak, rɨpkɨni əpa mhə nɨpərhienien ia nirak, mətə rani
nɨpərhienien ia Iəmə sə rɨnərhi pehe iou. 45 *Nənə iərmama sə ramətə iou,
ramətə mwi Iəmə sə rɨnərhi pehe iou. 46 *Iou iakɨməuvehe ia tɨprənə i
iakəmwhen ia nukuraanien. Ro iamɨnhi irə, iərmama sə rani nɨpərhienien
ia nirak trɨpkarəmhə ia nəpitəvien.

47 *Iərmama sə ramreɡi nəɡkiariien me səiou, məpwəh noien nəfe iakani,
tapkərpwɨn mhə noien ərəha səvənhi. Iou iapkuvehe mhə ia tɨprənə i mə
takərpwɨn noien ərəha səvəi nərmama, mətə iakuvehe mə takuvehimɨru
irəha. 48 *Mətə iərmama sə rauvei pehe təkutan miou, məpwəh mwi nɨniien
nɨpərhienien ia nəɡkiariien me səiou, nari riti nəha ikɨn tukərpwɨn pen min
tukwe. Ia nəpɨn sampam tukərpwɨn pen min tɨ nəri nə mə rɨni nəri auər a
ia nəɡkiariien səiou sə iakɨməni. 49 Tro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəɡkiariien
me i səiou rɨpkuku pehe mhə ia nirak a. Mətə Tata Kumwesən sə rɨnərhi
pehe iou iakuvehe, in nə rɨməni pehe nəkwan tukw iou i mə nəfe noien
səvəi nəɡkiariien takesi penmɨne nəfe nəɡkiariien takɨni. 50*Nənə iakukurən
mə nəɡkiariien i səvənhi in nə nukune nɨmɨruien rerɨn. Ro iamɨnhi irə nəfe
iakani, mani makurirə a nəfe nəɡkiariien Tata Kumwesən rɨməni pehe tukw
iou i.”

13
Iesu raikuas ia nɨsui nərmamame səvənhi

1 *Trakwakwi tuko nəveɡɨnien asori nəha Pasova. Iesu rukurən mə nəpɨn
səvənhi ruvəuvehe ipaka na trəpwəh tɨprənə i mevən tɨ Tata Kumwesən.
Nəpɨn me in ramokeikei nərmama me səvənhi səməme kamharə ia tɨprənə
i, mamokeikei irəha nəpɨnmemeste pehe nəpɨn in tremhə irə.

2 *Ia nəruarəv Iesu mɨne nərmama me səvənhi kamhani pəri nari. Setan
rɨnəmri pen raka nətərɨɡien riti ia reri Jutas Iskariot, tɨni Saemon, mə truvei
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pen Iesu ia rəɡi nərmama səməme haməmwəki in. 3 *Iesu rukurən mə Tata
Kumwesən ruvəuvei pen raka narimnari me pam ia rəɡɨn. In rukurən mwi
mə fwe kupwən in rəpwəh Kumwesənmuvehe, nənə təkwtəkwuni in trɨrərɨɡ
mevən mwi tɨ Kumwesən. 4 Ro iamɨnhi irə in rɨskəmter ia kwopun nəha
kamhani pəri nari ikɨn, muvehi raka karkahu səvənhi, nənə muvehi tɨnari
riti mwi kamərai raka nəpwtɨɡien irə, mətoti. 5Mətoti pam, mɨvi pen nui ia
nari kamaikuas ia nɨsui iərmama irə, nənə mɨnamaikuas ia nɨsui nərmama
me səvənhi, nənəmamrai raka nəpwtɨɡien ia tɨnari sə in rɨnətoti irə.

6Nəpɨn in ruvehe tɨ SaemonPita, Pita rɨni pen tukwe inmə, “Iərɨmənu. Ikuə
tikaikuas mwi ia nɨsukmi?”

7Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Nəri i iakamo ikreirei təkwtəkwuni,
mətə kurirə ikɨn tikukurən.”

8 Mɨreɡi Pita rɨni pen tukwe in mə, “Rekəm. Ko iakəpwəh nəseniien ik
ikaikuas ia nɨsukmi ia nəpɨn riti.”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe inmə, “Mə iapkaikuasmhə ia niram, tukəpwəh

nɨniienmwimə ik iərmama riti səiou.”
9Mɨreɡi Saemon Pita rɨni pen tukwe in mə, “Iərɨmənu. Mə ro iamɨnhi irə,

tikəpwəh naikuas əpaien ia nɨsuk mi, mətə tikaikuas mwi ia tɨpaɡe rəɡɨk mi
mɨne nukwənek.”

10 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe inmə, “Iərmama sə rɨnaru raka trarumwi tɨ
nəfe? Nɨpwran rɨnəmher pam raka, mətə nɨsunmi əpa traməkeikei maikuas
mwi ia nirau. Kɨmiaha hiənəmher raka, mətə rɨpko mhə kɨmiaha pam.”
11 Iesu ruvəukurən raka sin ia nirəha truvei pen in ia rəɡi nərmama səməme
haməmwəki in. Ro pen in rɨni ianhi mə, “Rɨpkomhə kɨmiaha pam hiəmher.”

12 Nəpɨn Iesu raikuas pam ia nɨsunraha, rarkahu mwi karkahu səvənhi,
mevən mwi məkure ia təmwhekɨn, nənə mɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha
hiəukurən nɨpwrai nəri i iako m kɨmiaha? 13 *Kɨmiaha hiaməkwein iou
mə ‘Iahatən’ mɨne ‘Iərɨmənu.’ Nənə hiaməni atukwatukw a, tɨ nəri nə mə
nɨpərhienien iou Iahatənsəkɨmiahamɨne Iərɨmənusəkɨmiaha. 14*Ro iamɨnhi
irə mə iou iakɨnaikuas ia nɨsumiaha iamɨnhi, ramasan mə kɨmiaha mwi
tihaikuas ia nɨsumiaha me. 15 *Iou iako noien i mahatən kɨmiaha irə mə
kɨmiaha tiho rəmwhen iou iakɨno m kɨmiaha. 16 *Iakani nɨpərhienien tuku-
miaha i. Iərmama sə ramo tukwini nari rɨpkasori mhə ia iəmə asori səvənhi.
Iərmama sə kamərhi in tɨnuvehiiennəɡkiariien in rɨpkasorimhə ia iərmama
sə ramərhi in. 17 *Təkwtəkwuni nəha kɨmiaha hiəukurən amasan narimnari
me i, ro iamɨnhi irə trɨni mɨnuə hio iamɨnha irə, kɨmiaha rerɨmiaha traɡien.”

Iesu rɨni irapwmə tukuvei pen in ia rəɡi nərmama səməme haməmwəki in
18 *“Iou iapkəɡkiari mhə ia kɨmiaha pam. Iakukurən amasan səməme

iakɨnərpwi rəɡɨk ia nirəha. Mətə nəɡkiariien i ia Nəkukuə Ikinan traməkeikei
muvehe mukuə. Rɨni mə, ‘Iərmama sə kupwən iarouəni nari kɨmrau min,
mətə təkwtəkwuni nəha in ruvəuvehemɨnəmwəki iou.’

19 *Iou iakani irapw nəri i tukumiaha təkwtəkwuni, nəpɨn rəpwəh ihi nier
peheien. Mətənəpɨn trier pehe irə, nənə kɨmiaha tihəni nɨpərhienien ia nirak
mə iou i in i. 20 *Iakani nɨpərhienien tukumiaha i. Iərmama sə raməsevər ia
rerɨn tɨ iərmama riti səiou sə takərhi pen i rəmwhen mə raməsevər mwi ia
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rerɨn tukw iou. Nənə iərmama sə raməsevər ia rerɨn tukw iou rəmwhen mə
raməsevər mwi ia rerɨn tɨ Kumwesən sə rɨnərhi pehe iou iakuvehe.”

21*Nəpɨn Iesu rɨnipamnəɡkiariienmenəha, rɨreɡi rərəha fwe ia rerɨn,mɨni
irapw mə, “Iakani nɨpərhienien tukumiaha i mə kɨmiaha riti truvei pen iou
ia rəɡi nərmama səməme kamhəmwəki iou.”

22Nənənərmamamesəvənhihəti penmhətoni irəhame,mhəreireimə Iesu
rani sin. 23 *Irəha riti Iesu rokeikei pɨk, in raməkure ipaka tɨ Iesu. 24Ro pen
SaemonPita ruini pen kənkapwəminmə trəres ro Iesumə iərmama sin nəha
in rani.

25 Ro iamɨnhi irə iərmama nəha rəkure pəpən ipaka tɨ Iesu, məres in mə,
“Iərɨmənu, sin nəha ikani?”

26 Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Iərmama sə takəkwsen bred meitesi ia nɨse nari
muvei pen min, iərmama nəha i nəha.” Nənə in ruvehi nɨpəri bred riti,
meitesi ia nɨse nari, muvei pen m Jutas tɨni Saemon Iskariot. 27 *Nənə Jutas
ruvehi bred, təkwtəkwuni amwi Setan ruvnimwə ia rerɨn.
Nənə Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Nəfe nəha ikuə tiko, iko akwauakw.”

28 Iesu rɨni nəɡkiariien nəha tɨ Jutas, mətə nərmama me nəha kamhani pəri
nari irəhaminhəreireimə rɨni pen tɨnəfe. 29*Nepwɨn rerɨnraha rɨrhimə rosi
Iesu rɨməni pen tukwe in mə trevən muvehi nəmri nəveɡɨnien riti uə trevən
muvei pen mane nepwɨn m nərmama nautə səvənraha riwən. Rerɨnraha
rɨrhi iamɨnhi tɨ nəri nə mə Jutas ramətui tɨ tənərɨpw sə irəha kamhəvai pen
maneme səvənraha irə. 30Ro iamɨnhi irə nəpɨn Jutas ruvehi raka bred, rərer,
mier akwauakw a. Ia nəpɨn nəha ruvəpitəv.

Saemon Pita trɨnimə rɨreirei Iesu
31 *Nəpɨn Jutas ruvəier raka, Iesu rɨni mə, “Təkwtəkwuni nəha rɨno nəpɨn

sə tukuvehi utə nəɡhi Iəməti Iərmama irə, nənə na in truvehi utə nəɡhi
Kumwesən. 32 *Trɨni mɨnuə in ruvehi utə nəɡhi Kumwesən, Kumwesən in
mwi truvehi utə in revənmarə iraumin. In tro təkwtəkwuni amwi.

33 *Nɨpwnətɨk me. Ko iapkarə əpwəmwɨs mhə kɨtaha m kɨmiaha. Kɨmiaha
tihəpkətui iou, mətə takɨni pehe mwi nəɡkiariien kuatia a m kɨmiaha nəha
təkwtəkwuni sə iakɨməni penmnəmə asorime səvəi nəkur Isrel fwe kupwən.
Iakɨməni pen tɨ nirəha i mə, ‘Kɨmiaha ko hiəpkəuvən mhə nəha kwopun
iakamevən ikɨn.’

34 *Nəɡkiariien vi riti takuvei pehe m kɨmiaha təkwtəkwuni mə tiho.
Kɨmiaha tihaməkeikei mhokeikei kɨmiaha me. Rəmwhen iou iakokeikei
kɨmiaha ia noien a mwi nəha kɨmiaha tihaməkeikei mhokeikei kɨmiaha me.
35Trɨnimɨnuə kɨmiaha hiokeikei kɨmiahame iamɨnhi irə, nərmamame pam
tuhəukurənmə kɨmiaha nərmamame səiou.”

36 *Nənə Saemon Pita rəres pen inmə, “Iərɨmənu, tikevən pəku?”
Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Kwopun pəku iakamevən ikɨn nəha təkwtəkwuni, ko

ipkukurirəmhə ioumətə kurirə irə tipkukurirə iou.”
37 Mɨreɡi Pita rɨni mə, “Iərɨmənu takəpwəh nukurirəien ik nəha

təkwtəkwuni tɨ nəfe? Iou rerɨk raɡien amə takemhə tukw ik.”
38Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Ikɨni mə rerɨm raɡien a mə tikemhə

tukw iou? Iakani nɨpərhienien tukw ik i kurirə rəiə rakaka tikɨnimkaharmə
ikreirei iou.”
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14
Iesu raməɡkiari vivi m nərmamame səvənhi

1 *Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mɨnuə, “Rerɨmiaha rəpwəh nəpouien.
Kɨmiaha tihaməkeikei mhəni nɨpərhienien ia Kumwesən, mhəni mwi
nɨpərhienien ia nirak. 2 Ia nəkwai nimwə səvəi Tata səiou nəkwan rɨpɨk.
Iakɨnamevən takəpnəpenə ia kwopun riti səkɨmiaha. Nəɡkiariien i ro
nɨpərhienien. Mə neikuəien ko iakəpwəh nɨniien tukumiaha. 3 *Takevən
məpnəpenə ia kwopun riti səkɨmiaha, məpnəpenə pam nənə mɨrərɨɡ pehe
mwi mɨpeki pehe kɨmiaha ia nirak mə kɨmiaha tiharə ia kwopun iakamarə
ikɨn. 4 Kwopun nəha iakamevən ikɨn kɨmiaha hiəuvəukurən raka suatuk
səvənhi.”

Iesu in suatuk tɨ nevənien tɨ Tata Kumwesən
5 Mɨreɡi Tomas rɨni pen tukwe in mə, “Iərɨmənu. Kɨmaha iahəreirei

kwopun nəha ikamevən ikɨn. Tahəfukurən suatuk ramevən ia kwopun
nəha?”

6 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Iou suatuk. Iou nɨpərhienien. Iou
nɨmɨruien. Iərmama riti ko rɨpkevən atukw mhə tɨ Tata Kumwesən trɨni
mɨnuə iou iapkuvehi mhə in mevən. 7 *Trɨni mɨnuə kɨmiaha hiəukurən iou,
tihəukurən mwi səiou Tata. Təkwtəkwuni mamevən hiəuvəukurən raka in,
mhənətoni raka in.”

8Mɨreɡi Filip rɨni pen tukwe in mə, “Iərɨmənu. Ahatən ro Tata Kumwesən
pwəh kɨmaha iahətoni. Nəri nə in nə kɨmaha iahokeikei.”

9 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Filip, iakɨnarə tui kɨtaha m kɨmiaha,
mətə ikamreirei ihi iou? Iərmama sə ramətoni iou, ramətoni Tata səiou. Rəfo
ikɨni mə ‘Ahatən ro Tata Kumwesən pwəh kɨmaha iahətoni’? 10 *Kwa iou nə
ia Tata Kumwesən, Tata Kumwesən in i ia nirak. Ipkɨnimhə nɨpərhienien irə
uə? Nəɡkiariienme i səməme iakani pehe tukumiaha i rɨpkomhənəɡkiariien
atukw səiou, mətə Tata Kumwesən ia nirak ramo wok me səvənhi. 11 *Ro
iamɨnhi irə kɨmiaha tihaməkeikei mhəni nɨpərhienien ia nirak nəpɨn iakɨni
iamɨnhi irə mɨnuə ‘Iou nə ia Tata Kumwesən, Tata Kumwesən in i ia nirak.’
Mə rekəm tihaməkeikei mhəni nɨpərhienien ia nirak tɨ nəri nəmə hiamətoni
wok me i iakamo. 12 *Iakani nɨpərhienien tukumiaha i iərmama sə rani
nɨpərhienien ia nirak, in mwi tro wok me i iakamo. Ouəh pərhien in tro
wok asori me məpi raka wok me i iakamo tɨ nəri nə mə iakamevən tɨ Tata
Kumwesən. 13 *Nəfe nari kɨmiaha tihəres ia nəɡhɨk, iou tako mə wok me i
Tɨni Kumwesən ramo truvehi utə nəɡhi Tata səvənhi. 14 Trɨni mɨnuə hiəres
nari riti miou ia nəɡhɨk, iou tako.”

Iesu rɨnimə traməkeikei mərhi pehe Nənɨmwɨn Ikinan
15 *“Trɨni mɨnuə kɨmiaha hiokeikei iou, tihaməkeikei mho nəɡkiariien me

səiou. 16*Nənə takəres Tata Kumwesən, nənə in truvei pehe Iasitu ritimwim
kɨmiaha in trarə rerɨn kɨmiahamin. 17 *Iasitu nə in nə Nənɨmwɨn nə nukune
nɨpərhienien. Nərmamasəvəi tɨprənə i kohəpkuvehimhəNənɨmwɨnnə tɨnəri
nəmə irəha həpkətoni mhə, mhəreirei in. Mətə kɨmiaha hiəukurən in, tɨ nəri
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nəmə in ramarə kɨmiahamin nənə trɨpkarə ia rerɨmiaha. 18 *Iou tapkəpwəh
mhə kɨmiaha rəmwhen ia nəkwərhakwərha kemhə təni irəha. Takrərɨɡmwi
tukumiaha. 19 *Trɨpkomhə tui nərmama səvəi tɨprənə i tuhəpkətonimhə iou,
mətə kɨmiaha tihətoni iou. Nənə tɨ nəri nə mə iou iakamɨru, kɨmiaha mwi
tihəmɨru. 20 *Tro nəpɨn səvəi narimnari me i, nənə kɨmiaha tihəukurən mə
iou nə ia Tata səiou, kɨmiaha i ia nirak, nənə iou nə ia kɨmiaha. 21 *Iərmama
sə ruvəreɡi rakanəɡkiariienme səiou, trɨnimɨnuə ramonəɡkiariienmenəha,
in nəha iərmama sə rokeikei pərhien iou. Iərmama sə rokeikei pərhien iou
iamɨnhi irə, səiou Tata trokeikei in, nənə iou mwi takokeikei in, mo pui pen
ioumin.”

22 *Mɨreɡi Jutas (rɨpko mhə Jutas Iskariot) rəres pen Iesu i mə, “Iərɨmənu.
Tikəfomo pui ikm kɨmaha əpa, mətə tikəpwəh no puien ikm nərmama səvəi
tɨprənə?”

23 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Trɨni mɨnuə iərmama riti rokeikei
iou, in tro nəɡkiariien səiou, nənə səiou Tata trokeikei in, kɨmrau Tata
səiou tarouvehe tukwe, iarauo rukwənu səkɨmrau mhararə kɨmrahar min.
24 *Iərmama sə rəpwəh nokeikeiien iou, in trəpwəh noien nəɡkiariien me
səiou. Nəɡkiariien i sə hiamreɡi rɨpkomhə nəɡkiariien atukw səiou, mətə in i
nəɡkiariien səvəi Tata Kumwesən sə rɨnərhi pehe iou iakuvehe.

25Narimnari me i iakani irapw tukumiaha i nəpɨn iakamarə ihi kɨtaha m
kɨmiaha. 26*MətəNənɨmwɨn Ikinan i in Iasitu səTataKumwesən trərhi pehe i
ianəɡhɨk, in trahatənkɨmiaha ianarimnarimepam. In tro rerɨmiaha ramrhi
narimnarime i iakani pehe tukumiahamə kɨmiaha tihəpwəhnenouenouien
irə. 27 *Na takəpwəh kɨmiaha, mətə iakəmri nəmərinuien tramarə tukumi-
aha. Nəmərinuien i səiou sə iakauvei pehe rɨpkəmwhenmhə ia nəmərinuien
sə nərmama səvəi tɨprənə i tuhəuvei pehe. Rerɨmiaha rəpwəh nəpouien,
məpwəh nehekɨrien.

28 *Kɨmiaha hiəuvəreɡi raka nəɡkiariien səiou. Iakɨməni pehe tukumi-
aha i mə, ‘Iou tapkəpwəh kɨmiaha, mətə kurirə takrərɨɡ pehe tukumiaha.’
Trɨni mɨnuə hiokeikei pərhien iou, nənə rerɨmiaha traɡien a mə tihətoni
iou iakamevən tɨ Tata Kumwesən, tɨ nəri nə mə in rasori məpi raka iou.
29 *Iou iakani pehe raka narimnari me i tukumiaha nəha təkwtəkwuni
kurirə həier pehe, ro iamɨnhi nəpɨn həier pehe tihəni nɨpərhienien ia nirak.
30 *Ko iapkəɡkiari əpwəmwɨs mhə m kɨmiaha nəha təkwtəkwuni tɨ nəri nə
mə Setan i iərɨmənu səvəi tɨprənə i rɨnauvehe. In rɨpkasori mhə ia nirak,
31 *mətə nərmama səvəi tɨprənə i tuhaməkeikei mhəukurən mə iakokeikei
Tata Kumwesən ro pen iakamesi pen atukwatukw nəfe nəɡkiariien sə in
rɨməni pehe tukw iou i mə tako. Həuvehe pwəh saraka ia kwopun i.”

15
Nukune nei pərhienmɨne rəɡrəɡɨnme

1 “Iou iakəmwhen ia nukune nei nəha krep sə ro nɨpərhienien i. Səiou Tata
in rəmwhen ia iərmama sə raməpərhi nei nəha. 2 *Rəɡi nei me pam səməme
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həpkukuəmhə in ramərai raka irəha. Rəɡi neimepamsəməmekamhəukuə in
raməpərhi amasanmə trukuəkwənkwanrɨpɨkmwi. 3*Kɨmiahahiəmwhen ia
rɨɡi neinəha, nənə iakɨnəpərhi rakakɨmiaha ianəɡkiariienmesəməmeiakani
pehe tukumiaha. 4 *Tihəpwit əknekɨn ia nirak, nənə iou takəpwit əknekɨn ia
kɨmiaha. Rɨɡi nei ko rəpwəh nukuəien trɨni mɨnuə rɨpkərer əknekɨn mhə ia
nɨpren. Ianoiennəharəmwhenamwinɨmɨruien səkɨmiahakorɨpkukuəmhə
kwənkwan trɨni mɨnuə hiəpwəh nəpwit əknekɨnien ia nirak.

5 *Iou i, iou nukune nei nəha krep. Kɨmiaha nə rəɡrəɡɨn me. Iərmama
sə rəpwit əknekɨn ia nirak, nənə iakəpwit əknekɨn irə, iərmama i in trukuə
kwənkwan me rɨpɨk. Mətə kɨmiaha ko hiəpko mhə nari riti trɨni mɨnuə
hiəpkəpwit əknekɨn mhə ia nirak. 6 *Iərmama sə rɨpkəpwit əknekɨn mhə
ia nirak in rəmwhen ia rɨɡi nei riti sə kɨnərai raka ruvɨmhiə. Rɨɡi nei
me səməme həuvəmhiə iamɨnhi, tukɨpeki irəha kərki pen irəha ia napw.
7 *Trɨni mɨnuə hiəpwit əknekɨn ia nirak, nənə nəɡkiariien me səiou ramarə
ia rerɨmiaha, nəfe hiokeikei, hiəukurən nəresien, nənə tuko m kɨmiaha.
8 *Nɨmɨruien səkɨmiaha traməkeikei mukuə kwənkwan me rɨpɨk. Nərmama
me tuhətoni mhəukurən mə pərhien kɨmiaha i nərmama me səiou. Ia noien
nəha tihəuvehi utə nəɡhi Tata səiou.

9 Iakokeikei kɨmiaha rəmwhen Tata Kumwesən rokeikei iou. Həpwit
əknekɨn ia nokeikeiien səiou. 10 *Trɨni mɨnuə hiamo nəɡkiariien me səiou,
nənə tihəpwit əknekɨn ia nokeikeiien səiou, rəmwhen iou iakɨno nəɡkiariien
me səvəi Tata səiou maməpwit əknekɨn ia nokeikeiien səvənhi. 11 *Iakani
irapw narimnari me i tukumiaha mə rerɨmiaha tramaɡien rəmwhen iou
rerɨk ramaɡien, nənə naɡienien i səkɨmiaha trasori pɨk. 12 *Nəɡkiariien səiou
sə iakani pehe tukumiaha i mə tiho ro iamɨnhi irə: Hokeikei kɨmiaha me
rəmwhen iou iakokeikei kɨmiaha. 13 *Samarə iərmama riti rəseni kousi
əpune in mə nemhəien səvənhi truvehimɨru in me nepwɨn hiəukurən mə
nokeikeiien riti mwi riwən rasori məpi raka nokeikeiien nəha. 14 *Trɨni
mɨnuə hiamo narimnari me i iakani pehe tukumiaha, ramahatənmə ioume
nepwɨn nə kɨmiaha. 15 Iou tapkəkwein mhəmwi kɨmiaha mə iotukwininari
me səiou tɨ nəri nə mə iotukwininari rɨreirei narimnari me səməme iəmə
asori səvənhi ramo. Mətə təkwtəkwuni nəha takəkwein kɨmiaha mə iou me
nepwɨn tɨnərinəmənarimnarimepamsəməmeiakɨməreɡi səiouTata ramɨni
iakuvəni pehe raka tukumiaha. 16 Kɨmiaha hiəpkukupwən mhə mhərpwi
rəɡɨmiaha ia nirak, mətə iou iakukupwən mərpwi rəɡɨk ia kɨmiaha, muvehi
utə kɨmiaha mə tihəuvən nɨmɨruien səkɨmiaha trukuə rəmwhen ia nei, nənə
kwənkwamiaha trarə. Ro iamɨnhi irə trɨni mɨnuə hiəres nari riti m Tata
Kumwesən ia nəɡhɨk, nənə in truvei pehe m kɨmiaha. 17 *Nəɡkiariien səiou
sə iakani pehe tukumiaha i mə tiho ro iamɨnhi irə: Hokeikei kɨmiahame.”

Nərmama səvəi tɨprənə tuhəmwəki nərmamame səvəi Iesu
18*“Trɨnimɨnuənərmama səvəi tɨprənə i kamhəmwəki kɨmiaha, rerɨmiaha

trɨrhimə fwe kupwən irəha hənaməmwəkimwi iou. 19*Trɨnimɨnuə kɨmiaha
nərmama səvəi tɨprənə i, irəha tuhokeikei kɨmiaha tɨ nəri nə mə kɨmiaha
nərmama me səvənraha. Mətə rɨpko mhə kɨmiaha nərmama səvəi tɨprənə
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i. Iou iakɨnərpwi rəɡɨk ia kɨmiaha mə kɨmiaha tiharaka ia nərmama səvəi
tɨprənə i. Ro iamɨnhi irə nərmama səvəi tɨprənə i kamhəmwəki kɨmiaha.
20*Rerɨmiaha trɨrhi nəɡkiariien i iakuvəni raka tukumiaha imə, ‘Iərmama sə
ramo tukwini nari rɨpkasori mhə ia iəmə asori səvənhi.’ Irəha hənometə iou,
ro iamɨnhi irə hiəukurənmə tuhometəmwi kɨmiaha. Irəha hənəpwəh noien
nəɡkiariien me səiou, ro iamɨnhi irə hiəukurən mə tuhəpwəh mwi noien
nəɡkiariien me səkɨmiaha. 21 *Nərmama me səvəi tɨprənə i tuho narimnari
me i ia kɨmiaha tɨ nəri nə mə kɨmiaha i nərmama me səiou. Irəha tuhometə
kɨmiaha tɨ nəri nə mə həreirei Iəmə sə rɨnərhi pehe iou iakuvehe. 22 Trɨni
mɨnuə iakəpwəh nuveheienməɡkiari mɨnraha, nərəhaien səvənraha triwən.
Mətə təkwtəkwuni nəha iakuvəuvehe raka, ko həpkərkwafəmhə noien ərəha
səvənraha. 23 *Iərmama sə raməmwəki iou, in raməmwəki mwi səiou Tata.
24 *Iakɨno narimnari me i ia nənimenraha, narimnari me sə iərməpə riti ko
rɨpkomhə. Trɨnimɨnuə iapkomhə iamɨnhi nərəhaien səvənraha triwən. Mətə
təkwtəkwuni irəha hənətə raka iou,mamhəmwəki kɨmrau Tata səiou. 25Mətə
nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Loa səvənraha traməkeikeimuvehemukuə. Rɨni
iamɨnhi irəmə, ‘Iou iapkomhə nari riti ia nirəha, mətə irəha həmwəki iou.’

26 *Iasitu riti nəha ikɨn Tata Kumwesən truvei pehe iou takərhi pehe i
tukumiaha. Iasitu nəha in nə Nənɨmwɨn nə nukune nɨpərhienien sə ramier
ia Tata Kumwesən. Nəpɨn truvehe, trərer irapw məɡkiari ia nirak. 27 *Nənə
kɨmiahamwi tihaməkeikeimhərer irapwmhəɡkiari ia nirak, tɨnəri nəkɨtaha
miou sənarə fwe ia nukune wok səioumuvehemeste pehe təkwtəkwuni.”

16
1 “Iakani pehe narimnari me i tukumiaha mə nahatətəien səkɨmiaha

trəpwəh nɨmweiien. 2 *Irəha tuhəpkərhi irapw kɨmiaha ia nimwəfwaki me
səvənraha. Pərhien nəpɨn nəha ikɨn rauvehe, nəpɨn nərmama tuhousi əpune
kɨmiaharerɨnraharɨrhiməkamhowokamasanriti səvəiKumwesən. 3*Irəha
tuho noien me nəha tɨ nəri nə mə həreirei Tata səiou mhəreirei mwi iou.
4*Mətə iou iakukupwənmɨni pehe narimnarime i tukumiahamənəpɨn tuko
narimnari me i ia kɨmiaha nənə rerɨmiaha trɨrhi mə iakuvəni pehe raka
tukumiaha. Iou iapkɨni pehe mhə narimnari me i tukumiaha fwe kupwən
tɨ nəri nəmə iakɨnamarə kɨtaham kɨmiaha.”

Narimnari meNənɨmwɨn Ikinan truvehemo
5 *“Təkwtəkwuni nəha iakɨnamevən tɨ Iəmə sə rɨnərhi pehe iou iakuvehe,

mətə kɨmiaha riti rɨpkəres mhə iou mə, ‘Ikamevən pəku?’ 6 Tɨ nəri nə mə
iakani pehe narimnarime i tukumiaha, rerɨmiaha rəmisə pɨk. 7*Mətə iakani
nɨpərhienien tukumiaha i ramasan pɨk tukumiaha mə takevən. Trɨni mɨnuə
iapkevən mhə, nənə Iasitu trɨpkuvehe mhə tukumiaha. Mətə trɨni mɨnuə
iakevən, nənə takərhi pehe in ruvehe tukumiaha. 8Nənə nəpɨn in truvehe,
tro pui nərmama səvəi tɨprənə i hətə sas narimnarime ia nɨkaren səvəi noien
ərəha, noien atukwatukw, mɨne nərpwɨnien noien ərəha. 9 *In tro pui irəha
hətə sas narimnari ia nɨkaren səvəi noien ərəha tɨ nəri nə mə irəha həpwəh
nɨniien nɨpərhienien ia nirak. 10 *In tro pui irəha hətə sas narimnari ia
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nɨkaren səvəi noien atukwatukw, tɨ nəri nəmə iakamevən tɨ Tata Kumwesən,
nənə kɨmiaha tihəpkətəmhəmwi iou. 11 *In tro pui irəha hətə sas narimnari
me ianɨkarensəvəi nərpwɨniennoien ərəha tɨnərinəməSetansə ramərɨmənu
ia tɨprənə i, Kumwesən ruvəni rakamə trərpwɨn noien ərəha səvənhi.

12 *Narimnari me rɨpɨk mwi nəha ikɨn takɨni pehe tukumiaha. Mətə ko
hiəpkreɡi pam mhə nəha təkwtəkwuni. 13 *Nəpɨn Nənɨmwɨn i in nukune
nɨpərhienien truvehe, in triri pen kɨmiaha ia nɨpərhienien me pam. In ko
rɨpkɨni atukw a mhə nəɡkiariien səvənhi, mətə nəfe nəɡkiariien in rɨreɡi in
trɨni. Nənə in trɨni irapw tukumiaha narimnari me səməme tuhəpkuvehe.
14 In truvehi nəfe səiou iakuvei pen min, nənə mɨni irapw tukumiaha i.
Ia noien nəha in truvehi utə nəɡhɨk. 15 Narimnari me pam səvəi Tata
Kumwesən, irəha narimnari me səiou. Ro pen iakani nəɡkiariien i mə, ‘In
truvehinəfe səiou iakuvei penmin, nənəmani irapwtukumiaha i.’ 16*Trɨpko
mhə tui hiəpwəh nətoniien iou, kurirə irə trɨpko mhə tui nənə hiətoni mwi
iou.”

17 Iesu rɨni nəɡkiariien nəha nənə nərmama nepwɨn səvənhi kamhəres
irəha me i mə, “Nəɡkiariien nəha nɨpwran rəfo irə? In rɨni pehe tukutaha i
mə trɨpko mhə tui səpwəh nətoniien in, kurirə irə trɨpko mhə tui nənə sətoni
mwi in. In rɨni mwi mə, ‘tɨ nəri nəmə iakamevən tɨ Tata Kumwesən.’ ” 18Ro
iamɨnhi irə irəha kamhəni mə, “Nəɡkiariien i ‘trɨpko mhə tui,’ nɨpwran rəfo
irə? Kɨtaha səreirei nəfe nəha in raməɡkiari irə.”

19 Iesu ruvəukurən raka mə irəha hokeikei mə tuhəres in nari riti, ro pen
in rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Rəfo? Iou iakɨməni mə, ‘Trɨpko mhə tui hiəpwəh
nətoniien iou, kurirə irə trɨpko mhə tui nənə hiətoni mwi iou.’ ?Hiaməres
kɨmiaha me tɨ nɨpwrai nəɡkiariien i? 20 Iakani nɨpərhienien tukumiaha i
mə kɨmiaha tihəreɡi rərəha mhasək, mətə nərmama səvəi tɨprənə i tuhaɡien.
Kɨmiaha tihəreɡi rərəha anan, mətə nəmisəien səkɨmiaha truvsini pehe ia
naɡienien. 21 *Nəpɨn pran sə rɨpəmpəm nəpɨn səvənhi rukwakwa mə trərhi
tɨni, in trɨreɡi rərəha tɨ nəri nə mə rɨno nəpɨn səvənhi mə trɨreɡi nəmisəien
ia nɨpwran. Mətə kurirə nəpɨn tɨni rɨnətui, nənə in renouenou ia nəmisəien
nəha. In rerɨn ramaɡien pɨk, tɨ nəri nə mə tɨni rɨnətui pehe ia tɨprənə
i. 22 *Noien nəha rəmwhen a ia kɨmiaha. Təkwtəkwuni nəha rerɨmiaha
rəmisə, mətə kurirə irə iou takətoni mwi kɨmiaha, nənə rerɨmiaha traɡien.
Iərmama riti ko rɨpko mhə mwi rerɨmiaha rəpou. 23 *Ia nəpɨn nəha sə
truvehe, tihəpkəresmhəmwi nari ritimiou. Iakani nɨpərhienien tukumiaha
i trɨni mɨnuə hiəres Tata Kumwesən nari riti ia nəɡhɨk, in truvei pehe m
kɨmiaha. 24 *Meste pehe təkwtəkwuni hiəpkəres mhə Tata Kumwesən nari
riti ia nəɡhɨk. Ramasan mə hiəres. In truvei pehe nəfe nari hiaməres i mə
rerɨmiaha traɡien.

25 *Iou iakani narimnari me i tukumiaha ia nusipekɨnien me. Mətə
nəpɨn nəha ikɨn sə truvehe iou takəpwəh mwi nəɡkiariien m kɨmiaha ia
nusipekɨnienme, mətə takəɡkiari ia Tata Kumwesənm kɨmiaha ia noien riti
sə kɨmiaha tihəukurən amasan in. 26 Ia nəpɨn nəha kɨmiaha tihəres ia nəɡhɨk.
Həreɡi ro nəɡkiariien i sə iakani pehe tukumiaha. Iapkɨni mhə iamɨnhi irə
mə iou takəɡkiari m Tata Kumwesən məres tukwini səkɨmiaha. 27 *Rekəm.
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KwaTata Kumwesən in rokeikei kɨmiaha tɨnəri nəmə kɨmiaha hiokeikei iou,
nənəmamhəni nɨpərhienienmə iakuku pen tukwe in. 28Pərhien iakuku pen
tɨ Tata Kumwesənmuvehe ia tɨprənə i. Nənə təkwtəkwuni takəpwəh tɨprənə i
mɨrərɨɡmevən tɨ Tata Kumwesən.”

29Mɨreɡi nərmama me səvənhi həni mə, “Təkwtəkwuni ipkusipekɨn mhə.
Ikani atukwatukw a tukumaha. 30 *Təkwtəkwuni kɨmaha iahəukurən mə ik
ikukurən pam narimnari me. Iərmama riti trəres pehe nəresien riti tukw ik
tɨ nəfe? Kurirə in rəres ik i, mətə ikuvəukurən raka nətərɨɡien səvənhi. Nəri i
ro kɨmaha iahəni nɨpərhienienmə ikuku pen tɨ Kumwesən.”

31Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha mə, “Kɨmiaha hiəni nɨpərhienien ia nirak
nəha təkwtəkwuni? 32*Həreɡi ro, nəpɨnnəharauvehe, ruvəuveheraka, nəpɨn
sə nərmama tuhərpwi kɨmiaha irə, hiaiu kɨrkɨri pam,mhəuvən kuatia kuatia
imwəmiaha me, mhəpwəh əpa iou. Mətə ko iapkavən əpa mhə tɨ nəri nə mə
kɨmrau səiou Tata.

33 *Iakuvəni raka narimnari me i tukumiaha mə in i ia nirak tihəuvehi
nəmərinuien. Ia tɨprənə i tuko nəmisəien m kɨmiaha, mətə tihəpwəh ne-
hekɨrien, iou iakuvəuvehi irapw raka nɨskaiien səvəi tɨprənə i.”

17
Iesu raməfwaki tɨ in atukw

1 *Iesu rɨni pam nəɡkiariienme i, məkwətə ia nɨmaɡouaɡou, mɨni mə,
“Tata, nəpɨn səiou ruvəuvehe raka. Uvehi utə nəɡhi nərɨm mə in mwi

truvehi utə nəɡhɨm. 2 *Ikɨməuvehi pen nasoriien min mə trərɨmənu ia
nərmamamepam, nənəmuvei pennɨmɨruien rerɨnmsəməme ik ikɨməuvehi
pen irəha min. 3 *Nənə nɨmɨruien rerɨn i nɨpwran mə nərmama tuhəukurən
ik Kumwesən əpa pərhien, mhəukurən mwi Iesu Kristo sə ikɨnərhi pehe i.
4 *Iou iakuvəuvehi utə raka nəɡhɨm ia tɨprənə i, mo pam wok sə ikuvei pehe
mioumə tako. 5 *Nənə təkwtəkwuni, Tata, uvehi utə iou iakuvehemarə krau
mik. Uvei pehenasoriienmiou rəmwhen ia sə iakɨnauvehi kupwənkraumik
nəpɨn tɨprənə ramiwən ihi.

Iesu raməfwaki tɨ nərmamame səvənhi
6Nərmama me i səməme hənaraka ia nərmama səvəi tɨprənə, ikuvei pehe

irəha miou, iou iakɨno pui pen raka nəɡhɨm mɨnraha. Kupwən irəha səim.
Ikuvei pehe irəha miou, nənə irəha həno nəɡkiariien səim. 7 Təkwtəkwuni
nəha, irəha həukurən mə narimnari me pam səməme ikuvei pehe miou
kamhəuku pehe tukw ik. 8 *Nəɡkiariien me səməme ikɨməni pehe tukw
iou i, iou iakuvəni pen raka tɨ nirəha, nənə irəha həuvehi. Irəha həukurən
mə iakɨməuku pehe pərhien tukw ik, nənə həni nɨpərhienien mə ik ikɨnərhi
pehe iou. 9 *Iou iakaməfwaki tɨ nirəha. Iapkəfwaki mhə tɨ nərmama me
səvəi tɨprənə, mətə iakaməfwaki tɨ nərmama me nəha səməme ikɨməuvehi
pehe irəha miou, tɨ nəri nə mə irəha nərmama me səim. 10 *Nərmama me
səiou irəha pam nə səim. Nərmama me səim irəha pam nə səiou. Nənə
irəhahəuvəuvehe rakamamhəuvehi utənəɡhɨk. 11*Trɨpkomhə tui iakəpwəh
narəien ia tɨprənə i, mauvehe tukw ik, mətə nərmama me i tuhamarə ia
* 16:30: Jon 2:25 * 16:32: Mat 26:31,56, Jon 8:29 * 16:33: Jon 14:27, Rom 5:1, 2Tim 3:12,
1Jon 5:4 * 17:1: Jon 11:41, 12:23 * 17:2: Mat 11:27 * 17:3: 1Jon 5:20 * 17:4: Jon 4:34
* 17:5: Jon 1:1, 17:24 * 17:8: Jon 16:30 * 17:9: Jon 6:37,44 * 17:10: Jon 16:15 * 17:11:
Jon 10:30, 17:21



Jon 17:12 223 Jon 17:26

tɨprənə i. Tata Ikinan, tikətui amasan tɨ nirəha ia nəɡhɨm, nəhaɡ sə ikɨməseɡi
pehemiou. Tiko iamɨnhi irəmə irəha tuhəuvehemho kuatia rəmwhen krau
krauo kuatia. 12 *Nəpɨn iakɨnamarə kɨmaha mɨnraha iakamətui amasan tɨ
nirəha ia nəɡhɨm, nəhaɡ sə ikɨməseɡi pehe miou. Iou iakɨnərer tukuahaɡ tɨ
nirəha, nənə irəha riti rəpwəh nərueiien. Iərmama kuatia a ia nirəha rəruei,
in nəha iərmama sə tukouraha inmə nəɡkiariien ia Nəkukuə Ikinan truvehe
mukuə.

13 *Təkwtəkwuni iakɨnauvehe tukw ik, mətə iakamɨni nəɡkiariien me i
nəpɨn iakamarə ihi ia tɨprənə mə irəha mwi rerɨnraha traɡien rəmwhen ia
iou rerɨk ramaɡien. 14 *Iou iakuvəuvei pen raka nəɡkiariien səim mɨnraha.
Ro iamɨnhi irə nərmama səvəi tɨprənə kamhəmwəki irəha, tɨ nəri nəmə rɨpko
mhə irəha nərmama səvəi tɨprənə rəmwhen a ia iou rɨpko mhə iou iərmama
səvəi tɨprənə. 15 *Iapkəres mhə ik mə tikuvehi raka irəha ia tɨprənə i, mətə
iakokeikeimə tikərəpinhə iəremhə ərəha nəha Setanmə in trəpwəh nevənien
mouraha irəha. 16 Rɨpko mhə irəha nərmama səvəi tɨprənə rəmwhen a ia
iou rɨpko mhə iou iərmama səvəi tɨprənə. 17 Tiko nəɡkiariien səim kani mə
nɨpərhienien rəpərhi irəha pwəh həuvehe mhəmher, mho nərmama ikinan
səim. 18 *Ik ikɨnərhi pehe iou iakuvehe ia tɨprənə i. Ia noien nəha iakərhi pen
irəha həuvən ia tənəmtənə me. 19 *Iakuvei pehe nɨmɨruien pam səiou mik
mə takasitu ia nərmama me i. Iakuə irəha mwi tuhəuvehe mhəmher, mho
nərmama ikinan pərhien səim.”

Iesu raməfwaki tɨ nərmamame səməme tuhəni nɨpərhienien irə
20 “Iapkəfwaki əpa mhə tɨ nərmama me i, mətə iakaməfwaki mwi

tɨ nərmama səməme tuhəreɡi nəvisauien səvənraha, nənə həreɡi həni
nɨpərhienien ia nirak tukwe. 21 *Tata iakəfwaki mə irəha pam tuhəuvehe
mho kuatia rəmwhen a ia krau, ik ia nirak iou ia niram. Iakəfwaki mə
irəha tuhəuvehe mho kuatia a kɨtaha mik mə nərmama səvəi tɨprənə tuhəni
nɨpərhienien mə ik ikɨnərhi pehe iou. 22 *Nasoriien i sə ikɨməuvehi pehe
miou iakauvei penmɨnrahamə irəha tuhəuvehemho kuatia rəmwhen krau
kuatia 23 iou ia nirəha ik ia nirak. Iakuə irəha tuhəuvehe mho kuatia ia
narimnari me pam mə nərmama me səvəi tɨprənə tuhətoni mhəukurən mə
ik ikɨnərhi pehe iou, mhəukurən mwi mə ikokeikei nərmama me i səiou
rəmwhen ikokeikei iou.

24*Tata iakokeikeimənərmamame i səməme ikɨməuvehi pehemiou irəha
mwi tuharəkɨmahamɨnraha iakwopun iakamevən ikɨn. Iakokeikeimə irəha
tuhətoni nasoriien səiou sə ikɨməuvehi pehe miou tɨ nəri nə mə ikɨnokeikei
iou nəpɨn tɨprənə ramiwən ihi.

25 *Tata noien səim ratukwatukw. Nɨpərhienien nərmama səvəi tɨprənə i
həreirei ik, mətə iou iakukurən ik. Nənə nərmama me i səiou həukurən mə
ik ikɨnərhi pehe iou. 26 Iou iakɨno pui pen nəɡhɨm mɨnraha, nənə takarɨpɨn
mamo pui pen nəɡhɨm iamɨnhi irə mə nokeikeiien i sə ikɨnokeikei iou irə
tramarə ia nirəha, nənə ioumwi ia nirəha.”

18
Kəkwtəmhiri Iesu
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1 *Iesu rɨni pam nəɡkiariien me nəha, mier irəha nərmama me səvənhi,
mhəuvən mhəpi sɨmwɨn ia nəkwətənə nəha nəɡhɨn nə Ketron. Nəkwai nɨmai
riti nəha ikɨn. Iesumɨne nərmamame səvənhi həuvən pen fwe ia rerɨn.

2 *Jutas, iəmə nəha ruvei pen Iesu ia rəɡi nərmama səməme kamhəmwəki
in, in mwi rukurən kwopun nəha, tɨ nəri nə mə nəpɨn me rɨpɨk Iesu mɨne
nərmama me səvənhi hənamousəsɨmwɨn irəha me ikɨn. 3 *Ro iamɨnhi irə
Jutas riri naruaɡən me nepwɨn səvəi nəkur Rommɨne nərmamame nepwɨn
səməme pris asori memɨne Farisi me hərhi pen irəha. In riri irəha həuvən ia
nəkwai nɨmai nəha, mhəuvehi kwənhiəmemɨne nuksepək mɨne narimnari
me səvəi naruaɡənien.

4 Iesu ruvəukurən raka narimnari me pam sə tuko irə. Ro pen raraka ia
nərmama me səvənhi mevən, mɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha hiamətui
sin?”

5Mɨreɡi irəha həni mə, “Iesu iəməNasaret.”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iou i in i.” (Jutas iəmə sə ruvei pen Iesu

ia rəɡi nərmamame i kamhəmwəki in kamhərer irəhamɨnraha.) 6Nəpɨn Iesu
rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iou i in i,” irəha havən təkutanraha mhəmwei irapw
ia tɨprənə.

7Nənə Iesu rəres mwi irəhamə, “Kɨmiaha hiamətui sin?”
Mɨreɡi həni mə, “Iesu iəməNasaret.”
8Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Iakuvəni raka tukumiaha i mə iou i in i. Mətə mə

hiamətui iou, ramasan mə hiəpwəh nərmama me i səiou me pwəh hərərɨɡ
mhəuvən imwənrahame.” 9 *In rɨni iamɨnhi irəmə nəɡkiariien i sə in rɨməni
kupwən truvehemukuə. “Tata. Iapkətəwaumhə ia nirəha riti sə ikɨməuvehi
pehemiou.”

10 *Saemon Pita səvənhi riti nau səvəi naruaɡənien. In reivi nau nəha,
mərai iərmama riti sə ramo tukwini nari m pris asori anan, mərai raka
nɨfreɡɨnmwatuk. (Iotukwininari nəha nəɡhɨn nəMalkas.)

11 *Mətə Iesu rɨni pen tɨ Pita i mə, “Ərpwi pen nau səim ia təmwhekɨn.
Iou takaməkeikei mɨreɡi nəmisəien i rəmwhen ia kap riti sə Tata Kumwesən
ruvei pehemioumə takənɨmwi.”

Iesu rərer ia nəmri pris asori anan nəɡhɨn nəAnas
12Nənənaruaɡənme səvəi nəkur Rommɨnenəmə asorime səvənrahamɨne

iotukwininari me səvəi nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həkwtəmhiri Iesu,
mhərihi tərini, 13mhəkupwənmhəiri inmhəuvən tɨAnas. Irəhahəiri pen in tɨ
Anas tɨ nəri nəmə Anas in kaka səvəi Kaeafas, iəmə sə rauvehi wok səvəi pris
asori anan ia nuk nəha. 14 *Kaeafas in iəmə nəha rɨməni pen tɨ nəmə asori
me səvəi nəkur Isrel mɨnuə ko iərmama kuatia remhə tɨ nəkur Isrel ramasan
məpi raka kousi əpune nərmama həpɨk.

Saemon Pita rɨnimə in rɨreirei Iesu
15 *Saemon Pita rukurirə Iesu. Iərmama riti mwi səvəi Iesu rukurirə

mwi. Pris asori anan rukurən iəmə nəha mo pen kəseni in rukurirə ia Iesu
rouuvnimwəpehe ianɨkarenimwə səvəi prisasori anan. 16MətəPita ramərer
a fwe iruə ia kwəruə. Ro iamɨnhi irə iərmama nəha səvəi Iesu pris asori anan
rukurən in rier mwi mevən iruə, məɡkiari m pran sə ramərer tukuahaɡ ia
kwəruəmə trəseni Pita pwəh ruvnimwə pehe.
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17 Prən sə ramərer tukuahaɡ ia kwəruə rɨni pen tɨ Pita i mə, “Ik mwi
iərmama riti səvəi iəmə nəha uə rekəm?”
Mɨreɡi Pita rɨni mə, “Rekəm. Rɨpkomhə iou iərmama riti səvənhi.”
18Nəpɨn nə nəpɨn səvəi nəkwieiien. Ro pen slef memɨne iotukwininari me

hərkwumen napw, mamhərer kuraukurau irə, mamhərhiəpw. Pita revən
mərer irəhamɨnraha, mamərhiəpwmwi.

Pris asori rəres Iesu nəresienme nepwɨn
19Nənə pris asori anan raməres Iesu nəresien me nepwɨn ia nɨkaren səvəi

nərmamame səvənhi mɨne nəɡkiariien sə in ramahatən irəha irə.
20 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Iou iakɨməni irapw nəɡkiariien me

səiou ia nəmri nərmamame pam. Ia nəpɨnme iakamahatən irəha ia nəkwai
nimwəfwaki me mɨne ia nimwə səvəi Kumwesən, kwopun mi nəha nəkur
Isrel me kamhousəsɨmwɨn irəha me ikɨn. Iapkɨni mhə nəɡkiariien səiou
ia kwopun afafa. 21 Rəfo ikaməres pehe miou? Ramasam mə tikəres pen
səməme nəha sə həuvəreɡi raka iou mə nəfe iakɨməni pen tɨ nirəha i. Irəha
həukurən nəfe iakɨməni.”

22*Nəpɨn Iesu rɨni nəɡkiariienme i, iotukwininari riti səvəi pris asori anan
ramərer ipaka tukwe rəpwi nənimen, mɨni mə, “Rəfo ikaməɡkiari skai mɨne
pris asori anan iamɨnhi?”

23 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Mə nəɡkiariien i iakɨni
rɨpkatukwatukw mhə, ni irapw kwopun nəha iakəfwəkour ikɨn. Mətə
mə nəɡkiariien i iakɨni ratukwatukw a ikəpwi iou tɨ nəfe?” 24 Nənə Anas
rərhi pen Iesu revən tɨ pris asori anan Kaeafas. Kɨpkɨfi raka mhə nəkwus sə
kɨnərihi tərini rəɡɨnmi irə.

Pita rɨnimwimə in rɨreirei Iesu
25 Saemon Pita ramərer ihi ia nɨkare napw mamərhiəpw. Ro iamɨnhi irə

irəhahəni pen tukwe inmə, “Ikmwi iərmama riti səvəi iəmənəhauə rekəm?”
Mɨreɡi in rɨni mə, “Rekəm. Rɨpkomhə iou iərmama riti səvənhi.”
26*Nərmamamenəhasəməmekamhotukwininarimprisasori anan irəha

anan riti ia kwənəkwus sə Pita rərai raka nɨfreɡɨn rəres mə, “Iakɨnətoni ik
kɨmirau iəmə nəha ia nɨmei nəmhien uə rekəm?”

27 *Mɨreɡi Pita rɨni mwi mə, “Rekəm. Rɨpkomhə iou.” Təkwtəkwuni a mwi
rəiə rakaka.

Iesu rərer ia nəmri Paelat
28 Ia nəpnəpɨn anan, nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həiri Iesu, mhəier ia

nimwə səvəi Kaeafas, mhəuvən ia nimwə səvəi Paelat. (Paelat in iəmə Rom sə
ramərɨmənu ia tənə Jutia. Nimwə səvənhi nəɡhɨn nə mə Praetoream.) Irəha
atukwatukwhəpkuvnimwəmhəkamohəuvehemhəmkemɨk ianɨkarensəvəi
nəfwakiien səvənraha, nənəmhəpwəhnaniiennəveɡɨniennəhaPasova. 29Ro
iamɨnhi irə Paelat rier irapw iruəmə trətə irəha, mɨnimə, “Nəfe i noien ərəha
iəmə i ro kɨmiaha hiamərpwi tukwe?”

30 Mɨreɡi irəha həni pen tukwe in mə, “Rɨpkamo iəmə i rɨpko mhə noien
ərəha riti, ko kɨmiaha iahəpkuvehi mhə in mhəuvehe tukw ik.”

31 *Mɨreɡi Paelat rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Ramasam mə kɨmiaha atuk-
watukw a hiəuvehi iəmə i, mhəkiri noien səvənhi pwəh resi pen loa
səkɨmiaha.”
* 18:20: Mat 26:55, Jon 7:26 * 18:22: WokMe 23:2 * 18:26: Jon 18:10 * 18:27: Jon 13:38
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Mɨreɡi nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həni pen tukwe in mə, “Mətə kɨnise
kɨmaha ko iahəpkousi əpune iərmama riti.” 32 *Nəri i rier pehe iamɨnhi mə
nəɡkiariien Iesu ruvəni raka truvehe mukuə, nəɡkiariien sə raməɡkiari ia
nemhəien səvənhi mə trəfemhə irə.

33Ro iamɨnhi irəPaelat rɨrərɨɡmuvnimwəmwi ianimwə səvənhi,məkwein
Iesu, mɨni pen tukwe inmə, “Ik kiɡ səvəi nəkur Isrel?”

34 Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Ik atukw ikani ianhi uə nərməpə kamhəni iou
mamhəni pehe tukw ik i?”

35 *Mɨreɡi Paelat rɨni mə, “Rɨpkomhə iou iəmə Isrel riti. Nəkur imwamme
amɨne pris asori me həuvei pehe ik ia rəɡɨk. Nəfe noien ərəha ikɨno?”

36Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Nɨtətə səiou iakamərɨmənu irə rɨpkəmwhen mhə ia
nɨtətə me səvəi kiɡ me ia tɨprənə i. Ko nɨtətə sə iakamərɨmənu irə rəmwhen
ia nɨtətə me səvəi kiɡme ia tɨprənə i, iotukwininari me səiou ko hənaruaɡən
raka mhəpwəh nəseniien iou mə takevən ia rəɡi nəmə asori me səvəi nəkur
Isrel. Mətə nɨtətə səiou iakamərɨmənu irə rɨpkəmwhenmhə ia nɨtətəme səvəi
kiɡme ia tɨprənə i.”

37 *Mɨreɡi Paelat rɨni pen tukwe inmə, “Ro ianhi ik kiɡ riti?”
Mɨreɡi Iesu rɨnimə, “Ik ikanimə ioukiɡ riti. Iakɨnətui pehe ia tɨprənə i tɨnəri

kuatia, mə takɨni irapw nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien. Iərmama sə ramərer
ia nɨpərhienien ramətərɨɡ nəɡkiariien səiou.”

38Mɨreɡi Paelat rɨni pen tukwe in mə, “Nəfe nə nɨpərhienien?” Nənə nəpɨn
Paelat rɨni pam nəɡkiariien i, rɨrərɨɡ mevən mwi mətə nəmə asori me səvəi
nəkur Isrel fwe iruə, mɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iapkətə mhə nari riti in ro
rərəha. 39Mətə noien riti səkɨmiaha hiamo ia Pasovame pam. Hiaməni pehe
tukw iou i nəɡhi iərmama riti sə raməmak ia kalapus, nənə iakəseni in rier
irapwmamevən. Ro iamɨnhi irə kɨmiaha hiokeikei mə takəseni iəmə i in kiɡ
səkɨmiaha nəkur Isrel rier mamevən?”

40 Mɨreɡi irəha həkwein əpwəmwɨs mwi mə, “Rekəm! Kɨmaha iahəpwəh
nokeikeiien iəmə nəha! Kɨmaha iahokeikei Parapas!” (Parapas in iəmə
ramakres, mamousi iərmama.)

19
1 Ia nəpɨn nəha Paelat ruvehi Iesu mɨni nəkwan mə naruaɡən me səvənhi

tuhərisi in. 2 *Ro pen irəha həuvehi in mhərisi, nənə mhəuvehi rəhi
mhəuvnhi kəfəfau səvəi kiɡ irə, mhəfəfau pen ia kənkapwə, nənə mhəuvehi
mwi karkahu riti rəruerəv məpwəmwɨs məmwhen ia karkahu səvəi kiɡ,
mharkahu pen min, 3 *mhəuvehe ipaka tukwe, mamhəni mə, “Ik kiɡ səvəi
nəkur Isrel kɨmaha iahəsiai ik!” Irəha həni ianhi, nənəmhəpwi in.

4*Paelat rɨrərɨɡ revənmwi iruə, mɨni pen tɨnirəha imə, “Hətə ro. Iakauvehi
inmauvehe təkwtəkwunimə tihətoni inmhəukurənmə iapkətəmhə nari riti
ro rərəha.” 5 Ro iamɨnhi irə Iesu rier irapw pehe iruə, məfəfau ia rəhi nəha
kuvnhi kəfəfau səvəi kiɡ irə, markahukarkahunəha rəpwəmwɨs kala səvənhi
rəmwhen ia tihinatis. Nənə Paelat rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Hətə ro! Iəmə i in
i!”

6 *Nəpɨn pris asori me mɨne iotukwininari me səvənraha hətoni Iesu,
həkwein əpwəmwɨsmə, “Ərui tərini pen in ia nei kamarkuaui! Ərui tərini pen
in ia nei kamarkuaui!”
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Mɨreɡi Paelat rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha əpa tihəuvehi in mhərui
tərini pen ia nei kamarkuaui. Kwa iou iapkətəmhə nari riti ro rərəha.”

7*Mɨreɡi nəmə asorime səvəi nəkur Isrel həni pen tukwe inmə, “Səkɨmaha
riti loa. Loa nəha rani mə iəmə i traməkeikei memhə tɨ nəri nəmə rɨni mə in
Tɨni Kumwesən.”

8Nəpɨn Paelat rɨreɡi nəɡkiariien i, rɨreɡi rehekɨr pɨk mwi. 9 *Ro pen rɨrərɨɡ
muvnimwə mwi ia nimwə səvənhi, mɨni pen tɨ Iesu i mə, “Ik iəmə pəku?”
Mətə Iesu rəpnapen. 10Ro pen Paelat rɨni pen tukwe in mə, “Rəfo ipkəɡkiari
mhə miou? Rosi ikreirei mə iakauvehi nasoriien iakukurən nəseniien ikier
mamevən, nənə iakauvehi mwi nasoriien iakukurən nɨniien mə tukərui
tərini pen ik ia nei kamarkuaui?”

11 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Ko ipkasori mhə ia nirak iamɨnhi
trɨni mɨnuə Kumwesən rɨpkuvei pehe mhə nasoriien nəha mik. Ro iamɨnhi
irə iəmə nəha rɨməuvei pehe iou ia rəɡɨm nərəhaien sə in rɨno rərəha məpi
raka nərəhaien i ikamo.”

12 *Ia nəpɨn nəha mamevən Paelat raməmwur mə trəseni Iesu rier
mamevən,mətə nəmə asori me səvəi nəkur Isrel kamhəkwein əpwəmwɨsmə,
“Trɨni mɨnuə ikəseni iəmə i rier mamevən, Kiɡ Sisaa ko rɨpkɨni mhəmə in riti
nə ik. Iərmama sə rɨni mə in kiɡ riti ramərui nəkwai Kiɡ Sisa.”

13 Ro iamɨnhi irə nəpɨn Paelat rɨreɡi nəɡkiariien me nəha, riri Iesu mier
irapw iruə, məkure ia kwopun raməkiri nəɡkiariien ikɨn. Kani kwopun nəha
mə Kwopun keipeni kəruəterei me ikɨn. Nənə nəɡkiariien Hipru rani mə
Kapata. 14 Ro kurkwai nəpɨn ia ran ia nəpɨn nəha kaməpnəpenə narimnari
me irə səvəi nəveɡɨnien asori nəha Pasova. Paelat rɨni pen tɨ nəmə asori me
səvəi nəkur Isrel mə, “Hətə ro in i kiɡ səkɨmiaha.”

15Mɨreɡi irəhahəkwein əpwəmwɨsmə, “Uvehi raka iəmə i! Uvehi raka iəmə
i! Ərui tərini pen in ia nei kamarkuaui!”
Mɨreɡi Paelat rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha hiokeikei mə takərui tərini

pen kiɡ səkɨmiaha ia nei kamarkuaui?”
Mɨreɡi pris asorimehənimə, “Sisa əpa inkiɡ səkɨmaha. Kiɡ ritimwi riwən.”
16 Ro pen Paelat ruvei pen Iesu ia rəɡi naruaɡən me səvənhi mə tuhərui

tərini pen in ia nei kamarkuaui.
Kərui tərini pen Iesu ia nei kamarkuaui

17 Nənə irəha həuvehi Iesu, mhəier ia taon, raməvrani nei kamarkuaui
səvənhi, mamevən meste kwopun nəha kani mə Kerhə ia Iərmama. Ia
nəɡkiariien Hipru rani mə Kolkota. 18 Ia kwopun nəha irəha hərui tərini
pen Iesu ia nei kamarkuaui, mhərui tərini pen mwi iərmama kəru ia nei
kamarkuaui irəhar min, riti ia nɨkaren mwatuk, riti ia nɨkaren mour, Iesu
ia kurkwanrau.

19 Paelat rɨrai nəɡkiariien riti, mɨni nəkwan mə tuhərui pen ia nei ka-
markuaui səvəi Iesu. Nəɡkiariien nəha rɨni iamɨnhi irəmə:
IESU, IƏMƏ NASARET, KIG SƏVƏINƏKUR ISREL.
20 Nəkur Isrel me həpɨk həvsini nəɡkiariien nəha tɨ nəri nə mə kwopun

nəha hərui tərini pen Iesu ia nei kamarkuaui ikɨn ipaka tɨ taon. Kɨmərai pen
nəɡkiariiennəha ia nəɡkiariienmirəhar iHiprumɨneLatinmɨneKrik.b 21Ro
* 19:7: Lev 24:16, Jon 5:18 * 19:9: Mat 26:62-63, Mat 27:12, Luk 23:9 * 19:11: Jon 10:18,
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iamɨnhi irə pris asori me səvəi nəkur Isrel həni pen tɨ Paelat i mə, “Tikəpwəh
nɨrai penienmə ‘Kiɡ səvəi Nəkur Isrel.’ Mətə tikaməkeikeimɨrai penmə, ‘Iəmə
i rɨni mə in Kiɡ səvəi Nəkur Isrel.’ ”

22Mɨreɡi Paelat rɨni mə, “Rekəm. Nəfe iakɨmərai pen iakɨmərai pen.”
23 Nəpɨn naruaɡən me hənərui tərini pen raka Iesu ia nei kamarkuaui,

həuvehi tɨnari me səvənhi, mhəuai ia kusen kefə. Kusen riti səvəi iaruaɡən
riti. Irəha həuvehi mwi karkahu əpwəmwɨs səvənhi, mətə iərmama sə
rɨmətiri karkahu nəha rɨpkrɨpɨnmhə tɨnari me. Rɨmətiri fwe irənhəmeiwaiu
meste inhərɨpw ia tɨnari kuatia.

24 Ro iamɨnhi irə naruaɡən me həni pen tɨ nirəha me i mə, “Pwəh səpwəh
neitehiien, mətə pwəh səuini pen kəpwier me pwəh rahatən mə sin truvehi
səvənhi.” Noien nəha rier pehe mə nəɡkiariien ia Nəkukuə Ikinan truvehe
mukuə, nəɡkiariien sə rɨni iamɨnhi irəmɨnuə,
“Irəha həuai tɨnari me səiou ia nirəhame,

nənəmhəuini pen kəpwier me tɨ karkahu səiou.”
In i narimnari me nəha naruaɡənme nəha həno.
25 *Mama səvəi Iesu, mɨne piəvi mama səvənhi, mɨne Meri pran səvəi

Klopas, mɨne Meri Maktala, irəha kamhərer ipaka tɨ nei kamarkuaui səvəi
Iesu. 26 *Iərmama riti səvəi Iesu, sə Iesu rokeikei pɨk in, in mwi ramərer
ipaka. Nəpɨn Iesu rətoni iəmə nəha mɨne mama səvənhi, rɨni pen tɨ mama
səvənhimə, “Prən i. Iəmə i in i nərɨm.” 27Nənə rɨni pen tɨ iərmama səvənhimə,
“Prən i in imama səim.” Ro iamɨnhi irə ia nəpɨn atukwatukwnəhamamevən
iərmama nəha səvəi Iesu ramətui amasan tɨ prən nəha rəmwhen ia inmama
səvənhi.

Iesu remhə
28*Iesu rɨni pamnəɡkiariien i, mukurənmənarimnarime pam səməme in

ruvehemə tro, rɨno pam. Nənəmə tro nəɡkiariien ia Nəkukuə Ikinan ruvehe
mukuə, in rɨni mə, “Iakɨnəkwakwa.” 29 *Nari riti raməkure ikɨn rukuər ia
waen sə rəfiə. Ro pen irəha heitesi pen koten riti ia waen nəha, mhəpiri pen
ia rəɡi nei riti kani mə hisop, nənəmhəuvehi utə pen ia tərhui Iesu. 30Nəpɨn
Iesu ruvətɨmwi raka waen nəha, rɨni mə, “Narimnari me pam iakɨno pam.”
Nənə in rərpəsuk, məseni pen nɨmɨruien səvənhi, memhə.

31*Nəpɨnnəha kaməpnəpenə irənarimnarime səvəi nəveɡɨnien asori nəha
Pasova. Trakwakwi irə Sapat riti sə rasori musəpə ia Sapat me nepwɨn.
Nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həpwəh nokeikeiien mə nɨpwrai nəmə me
nəha kahar tuamharəɡher ia nei kamarkuaui ia nəpɨn nəha. Ro pen həuvən
mhəres Paelat mə trətefi nɨsunraha mə irəhar tuharemhə akwauakw nənə
irəha həukurən nuvehi rakaien nɨpwranraha. 32 Ro iamɨnhi irə naruaɡən
me nepwɨn həuvən mhətefi nɨsui iəmə mi nəha kəru kərui tərini pen irau
ia nei kamarkuaui irəhar Iesu. Hətefi sə rukupwən məɡher, nənə mhətefi
mwi sə rukurirə i. 33Mətə nəpɨn irəha həuvehe tɨ Iesu, mhətoni mə ruvamhə
raka, həpwəh nətefiien nɨsun mi. 34Mətə iaruaɡən riti ia nirəha rəpi nɨkau
irə ia nitei, nənə təkwtəkwuni a mwi netə mɨne nui krouier. 35 *Iərmama
riti nəha ikɨn rɨnətə narimnari me nəha ia nənimen. In rɨnəɡkiari raka irə,
mə kɨmiahamwi hiəukurən nɨniien nɨpərhienien irə. Nəɡkiariien səvənhi ro
nɨpərhienien. Nənə in rukurən mə in rani nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien.
36 *Kɨno narimnari me nəha mə nəɡkiariien i ia Nəkukuə Ikinan truvehe
* 19:25: Mat27:55-56 * 19:26: Jon13:23 * 19:28: Sam22:15 * 19:29: Sam69:21 * 19:31:
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mukuə. Rɨni mə, “Tukəpwəh nətefiien nɨkəkrin riti.” 37 *Nənə nəɡkiariien riti
mwi ia Nəkukuə Ikinan rɨni mə, “Irəha tuhəti pen mhətoni iəmə nəha hənəpi
in ia nitei.”

Kərkwafə nɨpwrai Iesu
38 *Kɨno pam narimnari me nəha nənə iəmə Aramatia riti nəɡhɨn nə Josef

revənməres Paelatmə trəseni in ruvehi raka nɨpwrai Iesu. Josef in iərmama
riti səvəi Iesu, mətə ramərkwafə in tɨ nəri nə mə ramhekɨr nəmə asori me
səvəi nəkur Isrel. Paelat rəseni, ro pen Josef revən muvehi raka nɨpwrai
Iesu. 39 *Nikotimas, iəmə sə rɨmavən mətə Iesu ia nəpɨn, in mwi revən irau
Josef, mauvehi kuse nari penpen mi nəha mɨr mɨne alos.c Kuse nəri nəha
in rauvehi nɨpamien səvənhi ipaka tɨ toti kilo. 40 Irau krouvehi nɨpwrai Iesu
rouveɡi ia tɨnari kani mə linen irəhar nari penpen mi nəha mɨr mɨne alos.
Noien nəha ramesi pen nəfe nəkur Isrel kamho ia iərmama remhə. 41Nənə
nəmhien riti ipaka tɨ kwopunnəha kɨnərui tərini pen Iesu ia nei kamarkuaui
ikɨn. Ia reri nəmhien nəha nɨpəɡi kəruəterei riti sə vi kɨpkərkwafə raka mhə
nɨpwrai iərmama remhə irə. 42Nəpɨn nəha nəpɨn nəkur Isrel kamhəpnəpenə
tɨ Sapat irə. Nənə tɨ nəri nə mə nɨpəɡi kəruəterei nəha ipaka, irau krouəmri
pen nɨpwrai Iesu irə.

20
Iesu rətui mwi ia nemhəien səvənhi

1 Sante ia nəpnəpɨn anan rapitpitəv ihi, Meri Maktala revən ia nɨpəɡi
kəruəterei kɨnərkwafə nɨpwrai Iesu ikɨn, mətoni mə kəruəterei sə ramərer
tukuahaɡ tərhui nɨpəɡ nəha kɨnəpəkɨr raka raka i. 2 *Ro penMeri raiumevən
tɨ Saemon Pita mɨne iərmama riti mwi səvəi Iesu, sə Iesu rokeikei pɨk in,
nənəmɨni pen tɨnirau imə, “Irəha həuvehi raka nɨpwrai Iərɨmənu səkɨtaha ia
nɨpəɡi kəruəterei, nənə kɨmaha iahəreirei mə həmri pen in pəku.”

3 Ro iamɨnhi irə Pita rier irau in riti nəha in mwi iərmama riti səvəi
Iesu, krauaiu rauevən fwe ia nɨpəɡ. 4 Irau krauaiu pərpəri rauevən, mətə
iəmə nəha in mwi iərmama riti səvəi Iesu rəvtənhi Pita, mukupwən mier
pen fwe ia nɨpəɡ, 5mərpəsuk, məti puvnimwə, mətoni tɨnari me nəha linen
kamhəmak, mətə in rɨpkuvnimwə mhə. 6 Nənə Saemon Pita rukurirə in
muvehe, muvnimwə ia nɨpəɡ, mətoni tɨnari me nəha linen kamhəmak. 7 *In
rətoni mwi tɨnari nəha kɨməveɡi kənkapwə Iesu irə rɨpkəmak pəri mhə irəha
tɨnarimenəha linen,mətəkɨnərfekəmri iakwopun əpə. 8Nənə iərmamanəha
səvəi Iesu, sə rukupwən mier pen fwe ia nɨpəɡ, in mwi ruvnimwə mətoni
narimnari me nəha, nənə mɨni nɨpərhienien irə. 9 *(Mətə meste pehe nəpɨn
nəha irau kroureirei ihi nɨpwrai nəɡkiariien me nəha ia Nəkukuə Ikinan
səməme kamhəni mə Iesu traməkeikei mətui mwi ia nemhəien səvənhi.)

MeriMaktala rətoni Iesu
10 Nənə iərmama mi nəha səvəi Iesu krourərɨɡ rauevən fwe imwənrau.

11 Mətə Meri ramərer iruə ia nɨpəɡi kəruəterei mamasək. In ramasək ihi,
mərpwəsuk,məti puvnimwə ia nɨpəɡ, 12mətoni aɡelomi kəru tɨnari səvənrau
rəpsan krauəkure ia kwopun nɨpwrai Iesu rɨnaməmak ikɨn, riti ia kənkapwə
riti ia nɨsun.
* 19:37: Sek 12:10, Rev 1:7 * 19:38: Jon 7:13 * 19:39: Jon 3:1-2 c 19:39: Mɨr mɨne alos
kaməmri pen ia nɨpwrai iərmama remhə. Nɨpekɨnrau rapein amasan. * 20:2: Jon 13:23 * 20:7:
Jon 11:44 * 20:9: WokMe 2:24-32, 1Kor 15:4
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13Nənə irau krouni pen tukwe inmə, “Prən i. Ikamasək tɨ nəfe?”
Mɨreɡi Meri rɨni pen tɨ nirau i mə, “Irəha həuvehi raka nɨpwrai Iərɨmənu

səiou, nənə iakreirei mə hənəmri pen in pəku.” 14 *Meri rɨni pam nəɡkiariien
i, muvsini in, mətoni Iesu ramərer ia kwopun nəha, mətə rɨreirei mə Iesu
nəha.

15Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Prən i. Ikamasək tɨ nəfe? Ikamətui
sin?”
MətəMeri rerɨn rɨrhi mə iəmə nə iəmə sə ramətui tɨ nəmhien nəha. Ro pen

rɨni pen tukwe in mə, “Iəmə asori. Trɨni mɨnuə ik ikɨməuvehi raka nɨpwran,
ni pehe tukw iou i kwopun nəha ikɨnəmri pen ikɨn, nənə iou takevənmuvehi
raka.”

16Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe inmə, “Meri.”
Meri ruvsini in,məɡkiari penmin ia nəɡkiariienHipru,mɨnimə, “Raponi.”

(Raponi nɨpwranmə Iahatən.)
17*Mɨreɡi Iesu rɨnipen tukwe inmə, “Tikəpwəhnəɡherien ianirak. Iapkutə

mhə ihi mevən tɨ Tata Kumwesən. Mətə tikevən mətə piak me, mɨni pen tɨ
nirəha i mə iakani iamɨnhi irəmə, ‘Iakautəmamevən tɨ Tata səiou mɨne Tata
səkɨmiaha. Iakamevən tɨ Kumwesən səioumɨne Kumwesən səkɨmiaha.’ ”

18 Ro pen Meri Maktala revən, mɨni irapw tɨ nərmama me səvəi Iesu mə,
“Iakɨnətə Iərɨmənu səkɨtaha,”marəmɨnimwi narimnarime i Iesu rɨməni pen
tukwe.

Nərmamame səvəi Iesu hətoni in
19 *Nəpɨn nəha Sante. Ia nəruarəv nərmama me səvəi Iesu housəsɨmwɨn

irəha me ia nəkwai nimwə riti, mhərəpinhə əknekɨn ia təpinhə me tɨ nəri nə
məhəhekɨr nəmə asorime səvəi nəkur Isrel. Ia nəpɨnnəha Iesu ruvehemərer
ia kurkwanraha,mɨni pen tɨnirəha imə, “Nəmərinuien tramarə tukumiaha.”
20 *In rɨni pam nəɡkiariien i, nənə mahatən təmwki nil ia rəɡɨn mi mɨne
təmwki nitei ia nɨkau irə. Nəpɨn nərmama me səvənhi hətoni Iərɨmənu
səvənraha, rerɨnraha raɡien.

21 *Nənə Iesu rɨni pen mwi tɨ nirəha i mə, “Nəmərinuien tramarə tuku-
miaha. Tata Kumwesən rərhi pehe iou iakuvehe. Ia noien nəha iou mwi
iakamərhi pen kɨmiaha tihəuvən.” 22Nəpɨn in rɨni pamnəɡkiariien i, reiahaɡ
pen ia nirəha, mɨni pen tɨ nirəha i mə, “Həuvehi Nənɨmwɨn Ikinan. 23 *Trɨni
mɨnuə kɨmiaha hiəni pen tɨ iərmama ritimə ‘Kumwesən trəpwəh nərpwɨnien
noien ərəha me səim,’ nənə Kumwesən trəpwəh nərpwɨnien. Rəmwhen a
mwi trɨni mɨnuə kɨmiaha hiəni pen tɨ iərmama riti mə, ‘Kumwesən trərpwɨn
noien ərəhame səim,’ nənə Kumwesən trərpwɨn penmin.”

Iesumɨne Tomas
24 *Ia nəpɨn nəha Tomas, riti ia nərmama me twelef səvəi Iesu, kani mwi

inmə “Mwirmwir” riwən irəhamɨnraha nəpɨn Iesu rɨməuvehe irə. 25Ro pen
nərmamame səvəi Iesu səməmehənətoni in həni pen tɨ Tomas imə, “Kɨmaha
iahənətə Iərɨmənu səkɨtaha.”
Mətə Tomas rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Takaməkeikei mətoni təmwki nil ia

rəɡɨn mi, mɨrapi ruei nil mi nəha ia nəkwai rəɡɨk. Təmwki nitei ia nɨkau
irə takaməkeikei mɨrapi ia rəɡɨk. Mə iapko mhə iamɨnhi ko iapkɨni mhə
nɨpərhienien irə.”

* 20:14: Luk 24:16, Jon 21:4 * 20:17: Rom 8:29, Hip 2:11-12 * 20:19: Jon 19:38 * 20:20:
Jon 16:22, 19:34, 1Jon 1:1 * 20:21: Jon 17:18 * 20:23: Mat 16:19 * 20:24: Jon 11:16, 14:5,
Jon 21:2
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26 Nəfwakiien riti ruvehe mukurau, nərmama me səvəi Iesu həuvnimwə
mwi ia nimwə nəha, Tomas irəhamɨnraha. Nəri auər a hərəpinhə əknekɨn ia
təpinhəme,mətə Iesu ruvehemərer iakurkwanraha,mɨnimə, “Nəmərinuien
tramarə tukumiaha.” 27Marəmɨnipen tɨTomas imə, “Osəpehenəkwai rəɡɨm,
mɨrapi rəɡɨk mi. Osə pehe rəɡɨm, mɨrapi nɨkau ia nirak. Tikaməkeikei mɨni
nɨpərhienien, məpwəh nɨniienmwimə neikuəien.”

28Mɨreɡi Tomas rɨni mə, “Iərɨmənu səioumɨne Kumwesən səiou.”
29 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Ikani nɨpərhienien ia nirak tɨ nəri

nəmə ikətə iou. Nərmamame nəha səməme həpkətəmhə iou, mətə kamhəni
nɨpərhienien ia nirak, rerɨnraha traɡien.”

Rəfo Jon rɨmərai nəkukuə i?
30*Iesu rɨnonɨmtətienme rɨpɨkmwi ia nəmrinərmamame səvənhi iapkrai

pen mhə irəha ia nəkukuə i. 31 *Mətə səməme i iakɨmərai pen ia nəkukuə
i iakrai pen mə kɨmiaha tihəni nɨpərhienien ia Iesu mə in nə Kristo, Tɨni
Kumwesən. Iakuəkɨmiaha tihəni nɨpərhienien irə, nənəmhəuvehi nɨmɨruien
ia nəɡhɨn.

21
Iesu rier irapwmwi ia nəmri nərmama nepwɨn səvənhi

1Kurirə ikɨn Iesu rier irapwmwi ia nəmri nərmama me səvənhi ia nɨkare
nui asori Taepirias. In rier irapw ia nəmrɨnraha iamɨnhi irə: 2 *Nəpɨn riti
Saemon Pita, mɨne Tomas sə kani in mə “Mwirmwir,”mɨne Nataniel sə ruku
pen ia Kena ia tənə Kalili, mɨne tɨni Sepeti mi, mɨne iərmama kəru mwi səvəi
Iesu housəsɨmwɨn irəhame ia kwopun kuatia. 3Nənə Saemon Pita rɨni pen tɨ
nirəha i mə, “Iakamevən takvi nəmume.”
Mɨreɡi irəha həni pen tukwe inmə, “Itə. Pwəh kɨtaha pam səuvən.” Ro pen

irəha heiwaiu mhəputə ia nɨtətə ouihi riti, mhəuvən mhəvi net meste rɨran,
mətə həpkuvi mhə nəmu riti.

4 Nəpɨn rɨnamran Iesu ramərer ia nɨkare nui asori, mətə nərmama me
səvənhi həreirei mə Iesu nəha.

5*Iesu rɨnipen tɨnirəha imə, “Nəkwərhakwərhame, nəmuriti nəhiəviuə?”
Mɨreɡi həni mə, “Rekəm.”
6 Mɨreɡi in rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Herukw ro net səkɨmiaha ia nɨkare

nɨtətə ouihi mwatuk, nənə tihətoni nepwɨn.” Ro iamɨnhi irə irəha herukw
irapw net, mhəuvəreirei nɨvi utəien mwi tɨ nəri nəmə nəmume həuvəukuər
ia nəkwai net.

7 *Nənə iərmama səvəi Iesu, sə nəha Iesu rokeikei pɨk in, rɨni pen tɨ Pita i
mə, “Kwa Iərɨmənu nəha səkɨtaha.” Ia nəpɨn nəha Saemon Pita rɨməpeki raka
tɨnari me səvənhi maməvi nəmume, mətə nəpɨn rɨreɡi mə Iərɨmənu nəha, in
ruvei pen mwi tɨnari me səvənhi, məruərau irapw ia nui, meiai muvarei.
8Nərmama səvəi Iesu ia nəkwai nɨtətə ouihi həsuə a mhəuvarei, mhəvkəkini
net sənəmumehəukuər irə. Rɨpkomhə irəha isipwɨn tɨnɨkarenui,mətəhəsuə
a rəmwhen ia hantret meta. 9Nəpɨn həuvarei irə hətoni bredmɨne nəmume
ramrɨmər pen ia nukumheəv ia napw.

10Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirəha imə, “Həpeki nəmume nepwɨn sə hiəpkuvi a
i, mhəpeki mhəuvehe.”

* 20:29: 1Tes 1:8 * 20:30: Jon 21:25 * 20:31: Jon 3:15, Rom 1:17, 1Jon 5:13 * 21:2: Jon
1:45-51, Jon 20:24 * 21:5: Jon 20:14, Luk 24:41 * 21:7: Jon 13:23, Mat 14:29
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11*Ro iamɨnhi irə SaemonPita rəputə ia nɨtətə ouihi,muvi parei net rukuər
ia nəmu asori me irəha pam wan hantret fifti tri. Nəri auər a mə nəmu me
həpɨk iamɨnhi, mətə net rɨpkəpəruəpəruəmhə. 12 Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə,
“Həuvehe mhani nari.” Ia nəpɨn nəha nərmama me səvənhi həhekɨr. Irəha
riti riwən rəres in mə, “Ik sin i?” Irəha həuvəukurən raka mə in nə Iərɨmənu
səvənraha. 13 *Nənə Iesu ruvehe, muvehi bred, muvei pen mɨnraha, marə
momwi iamɨnhi ia nəmume. 14 *In i nəpɨn sə ro kahar irə Iesu rier irapw ia
nəmri nərmamame səvənhi nəpɨn rɨnətui mwi ia nemhəien səvənhi.

Iesumɨne Saemon Pita
15 *Nəpɨn irəha hənani raka nari, Iesu rɨni pen tɨ Saemon Pita i mə,

“Saemon, tɨni Jon, ikokeikei pərhien iouməpi raka irəha i uə rekəm?”
Mɨreɡi Pita rɨni pen tukwe inmə, “Ouəh, Iərɨmənu, ikukurənmə iakokeikei

pərhien ik.”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe inmə, “Əkwməni kwəti sipsip me səiou.”
16*Nənə Iesu rəresmwi sə ro kəru irə, mɨnimə, “Saemon, tɨni Jon, ikokeikei

pərhien iou uə rekəm?”
Mɨreɡi Pita rɨni pen tukwe inmə, “Ouəh, Iərɨmənu, ikukurənmə iakokeikei

pərhien ik.”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe inmə, “Ətui amasan tɨ sipsip me səiou.”
17 *Nənə Iesu rəres mwi sə ro kahar irə, mɨni mə, “Saemon, tɨni Jon,

ikokeikei pərhien iou uə rekəm?”
Pita rɨreɡi rərəha tɨ nəri nə mə Iesu rəres sə ro kahar irə mɨnuə “Ikokeikei

pərhien iou uə rekəm?” Ro pen rɨni pen tukwe in mə, “Iərɨmənu, ikukurən
narimnari me pam, mukurənmwimə iakokeikei pərhien ik.”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Əkwməni sipsip me səiou. 18 Iakani

nɨpərhienien tukw ik i fwe kupwən nəpɨn ikɨnamouihi irə ikɨnamarkahu
atukw səim, mamavən ia kwopun pəku ikokeikei, mətə nəpɨn tikərɡharə,
tikus atukw rəɡɨm mi, nənə iərmama əpə iti trarkahu pehe mik, muvehi
ik ikevən ia kwopun sə ipkokeikei mhə mə tikevən ikɨn.” 19 *(Iesu rɨni
nəɡkiariien i mahatən nəfe nemhəien Pita tremhə irə muvehi utə nəɡhi
Kumwesən.) Nəpɨn rɨni pam, mɨni pen tɨ Pita i mə, “Kurirə iou.”

20 *Ia nəpɨn nəha Pita rəti kurirə, mətoni iərmama riti səvəi Iesu, sə Iesu
rokeikei pɨk in, rakurirə ia nirau. Iərmama nə in nə iərmama sə fwe kupwən
raməkure ipaka tɨ Iesu nəpɨn kamhani pəri nari irə, nənə məres pen in mə,
“Iərɨmənu, sin nə truvei pen ik ia rəɡi nərmama səməme haməmwəki ik?”
21NəpɨnPita rətoni iəmənəharakurirə ianirau, rɨnipen tɨ Iesu imə, “Iərɨmənu
mətə rəfo ia iəmə nəha?”

22 *Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Rəfo ikəres iəmə nəha miou? Trɨni
mɨnuə iakokeikei mə in trɨmɨru mamevən meste nəpɨn sə takuvehe irə,
səkɨmrau min əpa. Mətə ik tikukurirə iou.” 23Ro iamɨnhi irə nəɡkiariien riti
rauvirɨs ia piəvtaha me mə iərmama nəha səvəi Iesu trɨpkemhə mhə. Mətə
Iesu rɨpkɨni pen mhə tɨ Pita i mɨnuə “Iəmə nəha trɨpkemhəmhə.” In rɨni mə,
“Rəfo ikəres iəmənəhamiou? Trɨnimɨnuə iakokeikeimə in trɨmɨrumamevən
meste nəpɨn sə takuvehe irə, səkɨmraumin əpa.”

* 21:11: Luk 5:6 * 21:13: Jon 6:11 * 21:14: Jon 20:19,26 * 21:15: Mat 26:33, Jon 1:42
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24 *Iərmama nəha səvəi Iesu in a mwi nəha rani irapw narimnari me i,
mamrai nəɡkiariien me i. Nənə kɨtaha səukurən mə nəɡkiariien səvənhi ro
nɨpərhienien.

25 *Nənə narimnari me rɨpɨk mwi nəha ikɨn Iesu rɨno. Tuko kɨrai pen pam
irəha ia nəkukuə, rosi ko təkure tɨprənə i rɨpkəmwhenmhəmə trəkwtəmhiri
nəkukuəme pam.

* 21:24: Jon 19:35 * 21:25: Jon 20:30
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WokMe
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i nəkukuə

Wok me in nəkukuə səro kəru irə sə Luk rɨmərai. Luk rɨmərai nəkukuə
i revən tɨ in riti nəɡhɨn nə Teofilas. Ia nəkukuə i kɨtaha sətoni nukune
nəfwakiien səvəi Iesu Kristo mɨne rɨnəfuvehe mevən ia tənəmtənə me.
Nəkukuə i raməɡkiari ia wok səvəi Pita mɨne Pol, irau aposol mi səvəi Iesu
Kristo. Pita in aposol riti sə ramətui amasan tɨ nakalasia me fwe Jerusalem
nəpɨn nəfwakiien rɨməuvehe vi a. Pol in aposol riti sə Kumwesən rərhi
pen i revən ia tənəmtənə me. Wok me nəɡhɨn riti mwi mə Wok Me Səvəi
Nənɨmwɨn Ikinan. Kani nəhaɡ nəha tɨ nəri nə mə nəkukuə i raməɡkiari ia
nuveheienmɨnewoksəvəiNənɨmwɨn Ikinan. Wokmerani irapwnəɡkiariien
sə nakalasia me fwe kupwən hənaməvisau irə. Wok me raməɡkiari ia nəkur
Isrelmɨnehəfomhəpwəhnəɡkiariien amasan səvəi IesuKristo. Ranimwimə
Kumwesən rəfo mərhi pen aposol me həuvən tɨ nərmama rɨpko mhə irəha
nəkur Isrel, nənə irəha həni nɨpərhienien ia nəɡkiariien amasan səvənhi.
Wok me raməɡkiari mwi ia nəkur Rom səməme hənamərɨmənu ia kwopun
me fwe kupwən. Rani mə irəha həfo mhəmwəki nakalasia me səvəi Iesu.

Iesu revən fwe ia neiai
1 *Iou riti Teofilas:
Ia nəkukuə kupwən səiou sə iakuvərai raka mik iakuvəni raka narimnari

me pam Iesu ramo mɨne nəɡkiariien me pam ramahatən nərmama me irə
fwe kupwən. Iakɨməni fwe ia nukune wok səvənhi muvehe 2 *meste nəpɨn
nəha in raməvəhaɡmaposol me səvənhi səməme in rɨnərpwi rəɡɨn ia nirəha.
In raməvəhaɡmɨnraha, mauvei pen nəɡkiariien riti rauku pen tɨ Nənɨmwɨn
Ikinan. Nəpɨn ruvei pen pam, kuvehi utə in revən fwe ia neiai. 3 *Nəpɨn
Iesu ruvəreɡi raka nəmisəien səvənhi, rarə mwi nəpɨn foti. Ia nəpɨn me
nəha ramier irapw tɨ aposol me nəha. Nəpɨn rɨpɨk ramərer ia nəmrɨnraha,
mamo irəha hamətoni mə ruvəmɨru pərhien. Irəha kamhətə in, nənə in rani
narimnari me ia nɨkaren səvəi nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.

4 *Nəpɨn riti raməni pəri nari irəha mɨnraha, nənə mɨni pen tɨ nirəha i
mə, “Tihəpwəh nierien ia Jerusalem, mətə tihameitenhi Nənɨmwɨn Ikinan sə
Tata səiou rɨno raka promesmə truvei pehem kɨmiaha. Hiəuvəreɡi raka iou
iakaməɡkiari irə fwe kupwən, mamɨni mə, 5 *‘Jon rɨno paptaes ia nui, mətə
rɨpkomhə tui Kumwesən tro paptaes ia kɨmiaha ia Nənɨmwɨn Ikinan.’ ”

6 *Nənə nəpɨn riti mwi, nəpɨn aposol me housəsɨmwɨn irəhame, kamhəres
pen Iesu i mə, “Iərɨmənu, tikərɨmənu ia nəkur Isrel nəha təkwtəkwuni
rəmwhen ia kiɡ kupwənme səvənraha uə rekəm?”

7 *Mətə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Tata səiou rauvehi nasoriien mɨnəmri
raka nəpɨn me pam. Rɨpko mhə səkɨmiaha tihəukurən mə tɨnesən nəpɨn me
nəha tuhəier irapw. 8 *Mətə nəpɨn Nənɨmwɨn Ikinan truvehe ia kɨmiaha,
tihəuvehi nɨskaiien. Nənə tihaməkeikei mhəuvən, mhəvisau irapw iou fwe
Jerusalem,mɨne iakwopunmepamfwe ia tənə JutiamɨneSameria,mhəuvən
mheste tənəmtənəme pam.”
* 1:1: Luk 1:3 * 1:2: Mak 16:19, Luk 24:49-51 * 1:3: Luk 24:36-49, Wok Me 10:41 * 1:4:
Luk 24:49, Jon 14:16-17, Wok Me 2:33 * 1:5: Mat 3:11 * 1:6: Luk 24:21 * 1:7: Mak 13:32
* 1:8: Mat 28:19, Luk 24:48, WokMe 2:32, 3:15, WokMe 5:32
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9*Nəpɨn Iesu rɨni pamnəɡkiariienme nəha, kuvehi utə in rautə. Nərmama
me səvənhi kamhəti penmamhətoni inmeste nəpuə riti rousəman. Kurirə irə
həpkətoni mhəmwi in.

10 *Nəpɨn Iesu rautə mamevən, irəha kamhəkwətə ihi ia nɨmaɡouaɡou,
nənə təkwtəkwuni a iəmə mi kəru səvənrau tɨnari rəpsan krouier irapw tɨ
nirəha, rouərer ia nɨkarenraha, 11 *rouni mə, “Nəmə Kalili! Rəfo hiamərer
ia kwopun i, mamhəti utə ia nɨmaɡouaɡou? Iesu i sə kuvehi raka tukumiaha,
kuvehi utə revən fwe ia neiai, in truvehe rəmwhen a mwi hiənətoni rautə ia
nɨmaɡouaɡoumamevən.”

Matias truvehi təmwki Jutas
12*Kurirə ikɨn aposolme həier ia təkuər nəha kanimə Təkuər Olifmhərərɨɡ

mamhəuvən fwe Jerusalem. (Təkuər nəha Olif raməkure ipaka tɨ Jerusalem
rəmwhen ia wan kilometa.) 13 *Nəpɨn irəha həier pen fwe taon, mhəutə
pen fwe ia rum nəha irənhə kwopun kamharə ikɨn. Nəɡhɨnraha me i: Pita,
Jon, Jemes, Antru, Filip, Tomas, Patolomiu, Matiu, Jemes tɨni Alfeas, Saemon
(iəmə sə kupwən rakurirə ia səməme haməmwur mə tuhəkoui irapw nəkur
Rom), mɨne Jutas tɨni Jemes. 14 *Ia nəpɨn me nərmama me nəha nətərɨɡien
səvənraha kuatia. Kamhousəsɨmwɨn irəha me, mamhəfwaki. Meri, mama
səvəi Iesu, mɨne piəvi Iesu me, mɨne nɨpran səməme kamhəni nɨpərhienien
ia Iesu irəhamɨnraha.

15Nəpɨnme nepwɨn həukurau, nənə piəvtahame housəsɨmwɨn irəhame ia
kwopunkuatia. (Irəhapam ipaka tɨwanhantret twenti.) NənəPita rɨskəmter
ia rerɨnraha mɨni mə, 16 *“Nərman, piak me, fwe kupwən Nənɨmwɨn Ikinan
ruvei pen nəɡkiariien səvənhi m Kiɡ Tevɨt mə trukupwən mɨni irapw Jutas,
iəmə sə rɨməiri nərmama me həuvən mhəkwtəmhiri Iesu. Nəɡkiariien nəha
ruvəuvehe muvəukuə raka, tɨ nəri nə mə nəɡkiariien me pam kɨmərai pen
ia Nəkukuə Ikinan tuhaməkeikei mhəuvehe mhəukuə. 17 Jutas nəha fwe
kupwən Iesu rɨnərpwi rəɡɨn irə mə truvehe mo aposol riti səvənhi kɨmaha
min.”

18 *(Iəmə nəha rɨno noien ərəha, muvehi mane irə, muvehi mevənmuvehi
nəmri tɨprənə i. Fwe ia tɨprənənəha in rɨmwei irapw, tɨpwɨn rəpəruə, nəninhə
irə rier. 19 Nərmama səməme kamharə fwe Jerusalem həreɡi nəvisauien
səvənhi, nənə həuvei pen nəɡhi kwopun nəha ia nəɡkiariien səvənraha mə
Akeltama. Nɨpwrai nəɡkiariien nəha in i mə Tɨprənə səNetə Rɨnaiu Ikɨn.)

20Pita rɨrɨpɨnnəɡkiariienmɨnimə, “Nəɡkiariien i sə kɨmərai pen ia nəkukuə
nəha Ol Sam raməɡkiari ia Jutas. Rɨni mə,
‘Pwəh səvənhi rukwənu ruvehemərkun.

Iərmama trəpwəh narəien ikɨn.’
Kɨmərai penmwimə,
‘Pwəh iərmama riti mwi ruvehi təmwhekɨn,

mo səvənhi wok.’
21-22 *Ro iamɨnhi irə kɨtaha tsaməkeikei mhəuvehi utə iərmama riti truvehi
təmwki Jutas. Kɨmaha min tahəvisau irapw mə iahənətoni ia nəmrɨmaha
mə Iesu rɨnətui mwi pərhien ia nemhəien səvənhi. Pwəh səuvehi utə iərman
riti sə rɨnakurirə ia kɨmaha ia nəpɨn me pam nəha Iesu Iərɨmənu səkɨtaha
rɨnamavən kɨmaha min. Rɨnostat mukurirə ia kɨmaha ia nəpɨn nəha Jon

* 1:9: Jon 6:62 * 1:10: Luk 24:4 * 1:11: Mat 26:64, Luk 21:27 * 1:12: Luk 24:50-53
* 1:13: Mat 10:2-4 * 1:14: Jon 6:42, 7:5 * 1:16: Sam41:9 * 1:18: Mat 27:3-10 * 1:21-22:
Jon 15:27
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rɨnamopaptaes ianərmamamuvehemestenəpɨnnəhakuvehiutə Iesu revən
fwe ia neiai.”

23Pita rɨni penpam, nənə irəhahəni irapwnəɡhi iərmamakəru. Nəɡhɨnrau
Josef mɨne Matias (Josef nəha kaməkwein mwi in mə Pasapas mɨne Jastas.)
24 *Nənə irəha həfwaki, mhəni mə, “Iərɨmənu, ikukurən nətərɨɡien səvəi
nərmamame pam. Tiko mahatən ro m kɨmaha i mə iərmanmi sə pəku nəha
ikokeikeimə 25 truvehemo in aposol,muvehi təmwki Jutas, iəmə sə rɨnəpwəh
wok nəha mə trevən ia kwopun atukwatukw səvənhi.” 26Nənə irəha həuini
nəri sə ramahatən pen nari mə sin nəha truvehi wok nəha. Nənə nəri nəha
rahatən penməMatias. Nənə həvsini pen in irəha aposol me eleven.

2
Nəpɨn asori nəha Pentekos

1 *Nəpɨn asori nəha Pentekosa ruvəuvehe. Ia nəpɨn nəha nərmama pam
səvəi Iesu housəsɨmwɨn irəha me ia kwopun kuatia. 2Təkwtəkwuni a həreɡi
nari riti rəmwhen ia nɨmətaɡi asori ruku pen ia nɨmaɡouaɡou muvnimwə
masori ia nimwə nəha kamhəkure ikɨn. 3 *Hətə nərami napw me həivə
kɨrkɨri, mhəuvən, mhərer ia kənkapwənraha kuatia kuatia. 4 *Irəha pam
rerɨnraha ruvehe mukuər ia Nənɨmwɨn Ikinan. Nənə Nənɨmwɨn nəha ruvei
pen nəɡkiariienmɨnraha hənaməɡkiari ia nəɡkiariienme səpəmsəpə.

5 Ia nəpɨn nəha nəkur Isrel me həpɨk kamharə fwe Jerusalem. Irəha
nəha nəməfwaki me həməuku pen fwe ia tənəmtənə me mhəuvehe. 6Nəpɨn
həreɡi narimnari me nəha, housəsɨmwɨn pen irəha me ipaka tukwe. Irəha
hamərkərinari tɨ nəri nəmə nəɡkiariien me səvənraha səpəmsəpə sə hənətui
pen irə, irəha kamhəreɡi nərmamame səvəi Iesu kamhəɡkiari ia nəɡkiariien
me nəha. 7 *Nənimenraha rier. Həreirei, mamhəni pen tɨ nirəha me i mə,
“Hətə ro. Nərmama me nəha kamhəɡkiari irəha pam nəkur Kalili. 8 Mətə
rəfo kɨtaha saməreɡi kamhəɡkiari ia nəɡkiariien me səkɨtaha me səpəmsəpə
sə sənətuipehe irə? 9*Kɨtaha inəməPatia,mɨnenəməMetia,mɨnenəməElam.
Kɨtaha nepwɨn samarə ia Mesopotemia, mɨne Jutia, mɨne Kapatosia, mɨne
Pontas, mɨne Esia, 10-11mɨne Frijia, mɨne Pamfilia, mɨne Ijip, mɨne Krit, mɨne
Arepia, mɨne tənə nəha Lipia ipaka tɨ Saerin. Kɨtaha nepwɨn həuku pen fwe
ia Rom. Kɨtaha nepwɨn nəkur Isrel atukwatukw, nənə kɨtaha nepwɨn rɨpko
mhə kɨtaha nəkur Isrel, mətə samarə ia narəien səvənraha. Mətə kɨtaha pam
saməreɡi nərmama me nəha kamhəɡkiari ia nəɡkiariien me səkɨtaha me,
mamhəni irapwwok asori me Kumwesən rɨno.” 12Nənə irəha nənimenraha
rier. Həreirei, mamhəres pen irəhame i mə, “Nəri nəha nɨpwran rəfo irə?”

13 Mətə irəha me nepwɨn harɨs, mhəni mə, “Nərmama me nəha
kamhənɨmwiwaen, mamhakonə irə!”

Nəvisauien səvəi Pita
14 Mətə Pita rɨskəmter irəha Eleven Aposol me, məɡkiari asori, mɨni pen

tɨ nirəha i mɨnuə, “Nəmə Jutia mɨne kɨmiaha pam nərmama hiamarə ia
Jerusalem, tiho mhətərɨɡ ro iou, pwəh iakɨni pehe nɨpwrai nəri nəha tuku-
miaha i. 15Hiaməni mə nərmama me i hakonə ia waen, mətə rekəm. Irəha

* 1:24: Jon 2:25 * 2:1: Lev 23:15-21, Dut 16:9-11 a 2:1: WokMe 2:1; 20:16, Fas Korin 16:8, Lev
23:15-21, Dut 16:9-12, Nam 28:26-31. * 2:3: Mat 3:11 * 2:4: Wok Me 4:31, Wok Me 10:44-46,
WokMe 19:6, Mak 16:17 * 2:7: WokMe 1:11 * 2:9: 2Tim 1:15
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həpwəh nakonəien. Kwa naen klok a i ia nəpnəpɨn. 16Nəri nəha hiamətoni
ramesi pen nəɡkiariien i Joel Profet rɨməni fwe kupwən:
17Kumwesən rɨni mə, ‘Tramevən ipaka tɨ nəpɨn sampam,

iou takərhi irapw nənɨmwɨn səiou trevən tɨ nərmamame pam.
Nɨpwnətɨmiaha me nərman mɨne nɨpran tuhəni irapw nəɡkiariien sə ruku

pen tɨNənɨmwɨn səiou.
Ntəmaruəme səkɨmiahame tuhətə visonme.

Nərɡharəme səkɨmiahame tuhəməkrəha.
18 Ia nəpɨn nəha nərmamame səiou kani irəhamə iotukwininari me,

nəri auər a mə irəha nərman uə nɨpran,
mətə takərhi irapwNənɨmwɨn səiou trevən tɨ nirəha,

nənə irəha tuhəni irapw nəɡkiariien sə ruku pen tɨNənɨmwɨn səiou.
19Tako narimnari me fwe irənhə ia nɨmaɡouaɡou.

Nərmama tuhətoni, mhərkərinari irə.
Ia təkure tənə tako nɨmtətienme:

netə, mɨne napw, mɨne nɨse napw.
20Meri truvehemɨpitəv.

Məkwə truveheməruerəvməmwhen ia netə.
Kurirə irə nəpɨn səvəi Iərɨmənu truvehe.

Nəpɨn nəha trasori mopə ia nəpɨnme pam.
21 *Ia nəpɨn nəha nərmamame pam səməme tuhəkwein ia Iərɨmənu

in truvehimɨru irəha.’
22 *Nəmə Isrel tiho ro mhəreɡi nəɡkiariien me i. Iesu nəha iəmə Nasaret

Kumwesən rɨnahatən atukwatukw m kɨmiaha i mə in pərhien rərhi pehe
i ruvehe tukumiaha. Nəpɨn Iesu rɨnamavən ia rerɨmiaha fwe kupwən,
Kumwesən rauvei pen nɨskaiien min, ramo nɨmtətien me mɨne narim-
nari asori me hiamətoni hiamərkərinari irə rəmwhen hiəuvəukurən raka.
23 *Nəpɨn Kumwesən ruvei pen Iesu ia rəɡɨmiaha, in ro iamɨnhi irə mamesi
pen a nətərɨɡien səvənhi mɨne nəfe in ruvəukurən raka fwe kupwən mə tro.
Nənə kɨmiaha hiousi əpune Iesu ia noien nəha hiəno irə. Hiəmri pen in ia
rəɡi nəmə ərəha me, nənə hərui tərini pen in ia nei kamarkuaui. 24 *Mətə
Kumwesən rɨfi Iesu ia nəmisəien səvəi nemhəien, mo in rətui mwi. In rɨno
iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə nemhəien ko rɨpkəkwtəmhirimhə Iesu. 25Rəmwhen
ia nəɡkiariien i Kiɡ Tevɨt rɨməni irəmɨnuə:
‘Iakamətə ik kraumik Iərɨmənu səiou ia nəpɨnme.

Ikamarə ipaka tukw iou.
Nari riti riwən tro iou iakətəmnɨmwɨn.

26Ro iamɨnhi irə rerɨk raɡien pɨk.
Tərhuk raməɡnəɡɨni ik Iərɨmənu səiou.

Nɨpwrakmwi trarə amasan, məpwəh nehekɨrien,
27 *tɨ nəri nəmə nəpɨn takemhə
tikəpwəh nəpwəhien iou iakarə Imwei Nəkur Həuvamhə.

Tikəpwəh nəseniien nɨpwrai iəmə ikinan səim rɨmərɨr.
28 Ikɨnahatən raka iou ia suatukme səvəi nɨmɨruien.

Tiko iou kraumik krauarə rerɨk ramaɡien.’
29 *Piak me, iakuə takɨni pehe tukumiaha i mə Kiɡ Tevɨt, kaha kupwən

səkɨtaha, in rɨpkəɡkiari atukw a mhə irə. In ruvamhə. Kuvənɨmwi raka.
Səvənhi kref raməmak ihi. Fwe tuimeste pehe ipwetmɨne samətoni. 30*Mətə
* 2:21: Rom 10:13 * 2:22: Jon 3:2 * 2:23: Wok Me 4:28, 1Pit 1:20 * 2:24: Wok Me 3:15
* 2:27: WokMe 13:35 * 2:29: 1Kinɡ 2:10,WokMe 13:36 * 2:30: 2Saml 7:12, Sam 89:3-4, Sam
132:11
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in profet riti. Rukurən amasanməKumwesən rɨməuvehi kwəsuahimɨni pen
tukwe in mɨnuə tɨ nəpɨn riti in ro kwənəkwus riti səvənhi ruvehi təmwhekɨn
mərɨmənu. 31 *Kiɡ Tevɨt rɨməkupwən mətoni Kristob nəha mə trətui mwi
ia nemhəien səvənhi. In nəha Kiɡ Tevɨt rəɡkiari irə ia Ol Sam nəpɨn rɨni
mɨnuə ‘Kumwesən trəpwəh nəpwəhien in ramarə Imwei Nəkur Həuvamhə.
Nɨpwran trɨpkɨmərɨr mhə.’ 32 *Iesu nəha, Kumwesən rɨnəsuəpwiri in ia
nemhəien səvənhi. Kɨmaha i iahənətoni,mamhəni irapwmə ronɨpərhienien.
33 *Kumwesən, tata səvəi Iesu, ruvehi utə in mukurei pen in ia nɨkaren
mwatuk. In ruvei pen Nənɨmwɨn Ikinan min rəmwhen rɨno raka promes
fwe kupwən mə tro. Iesu ruvehi Nənɨmwɨn nəha, mərhi pehe i. Nəri nəha
hiamətə, mamhəreɡi Nənɨmwɨn Ikinan nəha. 34Kiɡ Tevɨt rəpwəh nutəien fwe
ia neiai, mətə in atukwatukw nəha rəɡkiari ia Kristo, mɨni mə,
‘Kumwesən rɨni pen tɨ Iərɨmənu səioumə,

Əkure ia nɨkarekmwatuk
35meste tako nərmama səməme haməmwəki ik həuvehe,

tikərpwi utə tɨpaɡe nɨsummi ia nirəha.’
36 *Ro iamɨnhi irə kɨmiaha pam nəkur Isrel tihaməkeikei mhəukurən mə

Iesu nəha hiənərui tərini pen ia nei kamarkuaui, in nəha təkwtəkwuni
Kumwesən ro in ruvehemo Iərɨmənumɨne Kristo.”

37 *Nəpɨn nərmamame nəha həreɡi nəɡkiariien səvəi Pita, rerɨnraha rəpou
pɨk. Həres pen Pitamɨne aposol me imə, “Piakme, təkwtəkwuni nəha tahəfo
nəha?”

38 *Mɨreɡi Pita rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha tihaməkeikei mhərərɨɡ ia
noien ərəhame səkɨmiahamhəuvehe pwəh iaho paptaes ia kɨmiaha ia nəɡhi
Iesu Kristo. Tiho iamɨnhi irə mɨne nənə Kumwesən trəpwəh nərpwɨnien
noien ərəhame səkɨmiaha. Kɨmiaha tihəuvehi Nənɨmwɨn Ikinan. 39 *Promes
nəha raməmak tukumiaha,maməmakmwi tɨ nərɨmiahame,mɨne nərmama
səməme kamharə isipwɨn. Raməmak tɨ nərmamame pam səməme Iərɨmənu
Kumwesən səkɨtaha trəkwein ia nirəha.”

40 *Pita rɨni irapw nəɡkiariien me rɨpɨk mwi tɨ nirəha i, maməkeikei
mɨnraha, mamɨni mə, “Nərmama ipwet mɨne hamo noien ikou. Tiharaka
ia nirəha tɨ nəri nə mə Kumwesən trərpwɨn noien ərəha me səvənraha.”
41 *Ia nəpɨn nəha nərmamame həpɨk həmwhen ia 3000 həni nɨpərhienien ia
nəɡkiariien səvəi Pita, mhəuvehe, ko paptaes ia nirəha.

Narəien səvəi nərmamame səməme kamhəni nɨpərhienien ia Iesu
42 *Ia nəpɨn me irəha kamhousəsɨmwɨn irəha me, mamhətərɨɡ nəɡkiariien

sə aposol me kamhahatən irəha irə. Kamhəkwsen bred, mamhani pəri
nari, mamhəfwaki pəri. 43 *Nərmama me pam kamhəhekɨr, tɨ nəri nə mə
Kumwesən rauvei pen nɨskaiien m aposol me səvəi Iesu. Ia nɨskaiien nəha
irəha kamho nɨmtətien me rɨpɨk mɨne narimnari me nərmama kamhətoni

* 2:31: Sam16:10 b 2:31: Nəɡkiariien i ‘Kristo’nəɡkiariien riti səvəi nəkurKris kupwən. Nɨpwran
mə iəmə kətəɡi pen oel ia nukwənen. Fwe kupwən nəpɨn tuhəmter kiɡ riti, hətəɡi pen oel ia nukwənen.
Ətoni ro Fas Samuel 10:1 mɨne Fas Samuel 16:13. Nənə profet kupwən me həməni mə iərmama riti
truku pen ia kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt, nənə in truvehe mo kiɡ irə. Nəkur Isrel kamheitenhi iəmə

nəha truvehe. Kani nəɡhɨn nə mə ‘Kristo.’ Ətoni ro ikɨn Seken Samuel 7:12. * 2:32: Wok Me 1:8
* 2:33: Wok Me 1:4, 7:55-56 * 2:36: Wok Me 5:30-31 * 2:37: Luk 3:10,12, Wok Me 16:30
* 2:38: Luk 24:47, WokMe 3:19 * 2:39: Aes 57:19 * 2:40: Dut 32:5, Fil 2:15 * 2:41: Wok
Me 2:47, 4:4, WokMe 5:14 * 2:42: WokMe 20:7 * 2:43: WokMe 5:11
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hamərkərinari irə. 44 *Nərmama me pam səməme kamhəni nɨpərhienien ia
Iesu, kamharə pəri ia kwopun kuatia, mamhəuai narimnari me səvənraha
mɨnraha me. 45 Irəha kamhəmri pen nəmri nari ia səvənraha tɨprənə
mɨne nautə me mamhəuvehi mane irə. Nəpɨn nari riti riwən tɨ nirəha riti,
kamhəuai mane nəha, mamhəuvei pen m iərmama nəha. 46 *Ia nəpɨn me
kamhavən pəri, mamhəuvən fwe ia nimwə səvəi Kumwesən. Fwe ia nəkwai
nimwə me səvənraha, kamhəkwsen bred, mamhani pəri nari. Rerɨnraha
raɡien. 47 *Kamhəɡnəɡɨni Kumwesən. Nəpɨn nərmama me hətoni irəha,
kamhəsiai irəha. Ia nəpɨn me Iərɨmənu rauvehimɨru nərmama me nepwɨn
mwi, nənə həuvehemho kuatia irəhamɨnraha.

3
Pita romasan iərmama riti nɨsunmi krouemhə

1*Ia nəpɨn riti, tri klok ia nəruarəv, nəpɨn səvəi nəfwakiien ruvəuvehe. Pita
mɨne Jon krouutə pen fwe ia nimwə səvəi Kumwesən. 2 *Iərmama riti fwe
ikɨn. Nəpɨn rɨnətui pehe nɨsunmi krouemhə ko rɨpkavənmhə. Ia nəpɨnme in
menepwɨnhəuvehimhəkure pen i ia nɨkare nimwə səvəi Kumwesən ipaka tɨ
təpinhənəha kaniməTəpinhə səRamasan. Nəpɨnnərmamamekamhəuvehe
mə tuhəuvnimwə, iərmama nəha ramase mane mɨnraha. 3 Pita mɨne Jon
krouvehe ipakamə trouuvnimwə ianimwə səvəi Kumwesən. Nəpɨn iərmama
nəha rətoni, rase mane mɨnrau. 4 *Pita mɨne Jon krouəti pen rouətə in. Pita
rɨni mə, “Tiko məti pehe mətə kɨmrau.” 5 Iərmama nəha rəti pen mətə irau.
Rerɨn ramrhi mə rosi trouvei pen nari riti min.

6 *Mətə Pita rɨni pen tukwe in mə, “Səiou silva mɨne kol riwən, mətə nəfe
iakauvehi takuvei pehe mik. Ia nəɡhi Iesu Kristo, iəmə Nasaret, tiko mərer
mavən.” 7Pita ruvehi rəɡɨnmwatukmɨvi utə. Təkwtəkwuni a iərmama nəha
nɨsun mi krouvehe rouskai. 8 *Rɨskəmter mavən, mukurirə ia Pita mɨne
Jon, mharuvnimwə ia nimwə səvəi Kumwesən. Ramavən, maməruərau utə,
maməɡnəɡɨni Kumwesən. 9Nərmamame pamhəti penmhətə iərmamanəha
ramavən maməɡnəɡɨni Kumwesən. 10 Hətə həukurən mə iərmama nəha in
nəha raməkure rerɨn mamase mane fwe ia nɨkare nimwə səvəi Kumwesən
ipaka tɨ Təpinhə sə Ramasan. Irəha hərkərinari irə. Nənimenraha rier tɨ nəfe
kɨno irə.

Pita raməvisau fwe ia nimwə səvəi Kumwesən
11 Iərmama nəha raməɡher pen ia Pita mɨne Jon. Nərmama pam haiu

mhəuvehe tɨ nirəhar fwe ia kwopun nəha kani mə Vranda səvəi Solomon.
Nənimenraha rier. 12 Nəpɨn Pita rətə nərmama me nəha, rɨni pen tɨ nirəha
imə, “Nəmə Isrel. Rəfo hiamərkərinari ia iərmama i? Hiaməti pehemamhətə
kɨmrau tɨ nəfe? Hiaməfətərɨɡ irə? Ko kɨmrau iaromasan iərmama i ia
səkɨmrau atukw nɨskaiien uə tɨ nəri nə mə kɨmrau iəmə ikinan mi? Rekəm!
13*Kumwesən səvəi EprahammɨneAesakmɨne Jekop, Kumwesən səvəi kaha
kupwənmesəkɨtaha, in ruvehiutənəɡhi Iesu, iəmə sə ramo tukwininarimin.
Iesunəhahiəuveipen ia rəɡi nəkurRom. NəpɨnPaelat rɨnimə trəseni Iesurier
irapw ia kalapus, hiərer ia nənimePaelat,mamhəniməhiəpwəhnokeikeiien
mə tro iamɨnhi irə. 14 Iesu nəha in iəmə atukwatukwmɨne iəmə ikinan, mətə
* 2:44: WokMe 5:12, 6:8, Wok Me 4:32-35 * 2:46: Luk 24:53 * 2:47: WokMe 2:41, 6:7, Wok
Me 11:21,24 * 3:1: Wok Me 10:3,9,30 * 3:2: Jon 9:1, Wok Me 14:8 * 3:4: Wok Me 14:9
* 3:6: Wok Me 3:16, 4:10, Wok Me 16:18 * 3:8: Jon 5:14, Wok Me 14:10 * 3:13: Eks 3:6,15,
Mat 22:32, Luk 23:13-25, WokMe 2:23, 7:32
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kɨmiahahiənəpwəh in,mhərespenPaelat imə trɨpkəsenimhə in rier irapw ia
kalapus mətə trəseni a iərmama sə rɨnousi əpune iərmama rier irapw. 15 *Ia
noien nəha hiənousi əpune Iəmə sə in Nukune Nɨmɨruien. Mətə Kumwesən
rɨno in rətui mwi ia nemhəien. Kɨmaha iahənətoni nəri nəha, mamhəni
irapw mə ro nɨpərhienien. 16Nəɡse nəɡhi Iesu nəha in nəha rɨno nɨsui iəmə
i krouvehe rouskai. Hiamətoni iəmə i, mhəukurən in. In rɨni nɨpərhienien ia
nəɡhi Iesu, mo pen ramərer ia nəmrɨmiaha nɨpwran rɨnəsanɨn pam.

17*Piakme iakukurənmə ia nəpɨnnəhahiənousi əpune Iesu, kɨmiahamɨne
nəmə asori me səkɨmiaha hiəreirei nəfe nəha hiamo. 18 *Mətə ia noien nəha
hiəno irəKumwesən rɨnonəɡkiariienme səvənhi sə in rɨməuvei penmprofet
kupwənme səvənhi həuvəuvehemhəuvəukuə. Profetmenəha haməkupwən
mhəni irapw mə Kristo səvənhi traməkeikei mɨreɡi nəmisəien. 19 *Ro
iamɨnhi irə kɨmiaha tihaməkeikei mhərərɨɡ ia noien ərəha me səkɨmiaha
pwəh Kumwesən raikuas raka nərəhaien me səkɨmiaha. 20 Trɨni mɨnuə hio
iamɨnha irə, nəpɨn səvəi napwɨsien truku pen ia nəmri Kumwesən. In trərhi
pehe Kristo sə kɨməni irapw fwe kupwən mə truvehe tukumiaha. Kristo
nəha iakani in Iesu. 21 In traməkeikei marə fwe ia neiai meste Kumwesən
tro narimnari me həuvehe mho sə vi rəmwhen ia profet ikinan me səvənhi
fwe kupwən həməni. 22 *Moses rɨməni mə, ‘Iərɨmənu Kumwesən səkɨmiaha
truvehi utə profet riti rəmwhen ruvehi utə iou. Profet nəha truku pen ia
kɨmiaha in piəvɨmiaha riti. Tihaməkeikei mhətərɨɡ ia narimnari me pam
profet nəha trɨni pehe tukumiaha i. 23 Trɨni mɨnuə iərmama riti rəpwəh
nətərɨɡien iaprofetnəha, Kumwesən truvehi raka in,məpwəhnəvsini penien
in ia nərmamame səvənhi.’

24Samuelmɨneprofetmepamsəməmehənəkurirəpen imhəuvehehəməni
narimnari me i kamo ipwet mɨne. 25 *Nəkur Isrel, kɨmiaha nə nɨpwnəti
profet kupwən me. Kɨmiaha nə nɨpwnəti kaha kupwən me. Promes nəha
Kumwesən rɨməuvei pen mɨnraha in nə promes səkɨmiaha. In rɨməni pen
tɨ Epraham i mə, ‘Iərmama riti truku pen ia kwənəkwus səim. Namasanien
səiou truku pen irə, mevən tɨ nərmama me pam ia tənəmtənəme.’ 26 *Nəpɨn
Kumwesən ruvehi utəTɨni, in rukupwənmərhi pehe i tukumiahanəkur Isrel
mə trəkwein amasanm kɨmiaha, mo hiəpwəh nərəhaienme səkɨmiaha.”

4
Pitamɨne Jon krouərer ia nəmri nəmə asori me

1 *Nəpɨn Pita mɨne Jon krauəɡkiari ihi m nərmama, pris me mɨne Satusi
mea həuvehe irəha iəmə asori səvəi naruaɡənme səməmekamhətui tɨnimwə
səvəi Kumwesən. 2 *Niemaha rəpi irəha tɨ nəri nə mə Pita mɨne Jon kraua-
hatən nərmama me, rauni mə Iesu rɨnətui mwi ia nemhəien səvənhi. Ia
nəɡkiariien nəha krauahatən pen mə nərmama səməme həuvamhə tuhətui
mwi. 3 *Nəmə asori me nəha həkwtəmhiri irau, mətə tɨ nəri nə mə
rɨnaməruarəv, hosə pen irau ia kalapus mə trouəmak fwe ikɨn roueste
trakwakwi. 4 *Mətə nərmama me səməme həməreɡi nəɡkiariien səvənrau,
* 3:15: WokMe1:8, 2:36,WokMe4:10 * 3:17: Luk23:34, 1Tim1:13 * 3:18: Luk24:27 * 3:19:
WokMe2:38 * 3:22: Dut 18:15,18-19,WokMe7:37 * 3:25: Jen 22:18, Kal 3:8 * 3:26: WokMe
13:46 * 4:1: Luk 22:4,52 a 4:1: ƏvsinimwiMak 12:18. Satusi me hənimə iərmama sə ruvamhə
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həpɨk ia nirəha həni nɨpərhienien ia Iesu. Kəvsini nərman me əpa səməme
həni nɨpərhienien ia Iesu, irəha pam ipaka faef-taosen.

5 Kɨni rakwakwi irə nəmə asori me səvəi nəkur Isrel mɨne elta me mɨne
nahatən me səvəi Loa housəsɨmwɨn irəha me fwe Jerusalem. 6 Irəha
housəsɨmwɨn irəha me irəha pris asori anan nəɡhɨn nə Anas, mɨne Kaeafas,
mɨne Jon,mɨneAleksanta,mɨne sin sinmwi irəhakwənəkwus səvəi pris asori
anan. 7 *Irəha həuvehi Pita mɨne Jon, mhərpwi irapw irau ia kurkwanraha,
mhəres pen irau i mə, “Sin ruvei pehe nɨskaiien m kɨmirau uə irauo nəri i ia
nəɡhi sin?”

8 *Ia nəpɨn nəha Pita rerɨn ruvehe mukuər ia Nənɨmwɨn Ikinan, rɨni pen
tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha nəmə asori me səvəi nəkur Isrel mɨne elta me.
9Təkwtəkwuni hiaməres pehe kɨmrau i ia namasanien sə iarouom iərmama
i nɨsun mi krouemhə. Hiaməres mə iarouəfo irə ro in ruvehe məsanɨn.
10 *Ramasan. Kɨmiaha pam i tihaməkeikei mhəukurən. Nəkur Isrel me
pam mwi tuhaməkeikei mhəukurən. Iəmə i ramərer ia nəmrɨmiaha nɨsun
mi krouskai, tɨ nəri nə mə iaromasan in ia nəɡhi Iesu Kristo, iəmə Nasaret.
Hiənərui tərini pen in ia nei kamarkuaui, remhə, mətə Kumwesən rɨno
in rətui mwi ia nemhəien səvənhi. 11 *Iesu in iəmə nəha Nəkukuə Ikinan
raməɡkiari irə, mamɨni mə,
‘Kəruəterei nəha kɨmiaha nəmə hiamuvrhəkɨn nimwə hiənuə rərəha,

mhəpwəh,
təkwtəkwuni nəha ruvəuvehe mɨno kəruəterei sə rəpi raka pam
kəruəterei me,

məkwtəmhiri əknekɨn pam nimwə.’ ”
12 *Pita rɨrɨpɨn nəɡkiariien mɨni mə, “Iesu əpa rauvehi nɨskaiien tɨ nuve-
himɨruien kɨtaha. Ia tənəmtənəmepam, iərmama riti mwi riwənKumwesən
rərhi pehe i mɨni mə tsaməkeikei mhahatətə ia nəɡhɨn mə in truvehimɨru
kɨtaha.”

13 Nəpɨn nəmə asori me hətoni mə Pita mɨne Jon krouəpwəh nehekɨrien
ia nəmrɨnraha, hərkərinari irə. Hənətə sas mə irau iəmə auər a mi.
Krouəpwəh nevənien ia kwopun sə kaukurən nari ikɨn. Irəha hamətərɨɡ
tukwe, mhəukurən mə irau nəha krɨnamavən pəri irəha Iesu fwe kupwən.
14 Mətə ko həpwəh nɨniien nəɡkiariien riti, tɨ nəri nə mə hətoni iəmə nəha
krɨnomasan nɨsunmi ramərer ia nɨkarenrau. 15 Ia nəpɨnnəha nəmə asorime
həni mə irəhar tuharevən fwe iruə. Nəpɨn harier irə, kamhəɡkiari mɨnraha
me mə, 16 *“Tso nəfe ia iəmənmi nəha? Nəkur Jerusalem me pam həukurən
mə krɨno nɨmtətien asori nəha. Ko kɨtaha səpwəh nɨniien mə neikuəien.
17 Mətə rərəha mə nəɡkiariien nəha truvirɨs mevən mwi tɨ nərmama me.
Pwəh sənise pen əknekɨn tɨ nirau i mə trouəpwəh mwi nɨniien nəɡhi Iesu i
tɨ iərmama riti mwi.”

18*Irəha həkwein irəhar haruvnimwə pehemwi. Həni pen tɨ Pitamɨne Jon
mə trouəpwəhmwi nɨniien uə nahatənien nərmamame ia nəɡhi Iesu.

19*Mɨreɡi Pitamɨne Jon krounimə, “Kɨmiaha əpa tihaməkeikeimhəkirimə
ratukwatukw ia nəmri Kumwesənmə kɨmrau taro nəkwan uə nəkwamiaha.
20Mətə kɨmaha ko iahəpwəh nəkwumwi təriniien tərhumaha. Tahaməkeikei
mhəvisau irapw nəfe iahənətəmhəreɡi.”
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21 Nənə nəmə asori me hənise əknekɨn pen tɨ nirau i, mhərhi pen irau
krauevən,mhəpkətəmhə suatukriti tɨnousiien irau. Rəknekɨntɨnirəha tɨnəri
nə mə nərmama me haməɡnəɡɨni Kumwesən tɨ nəfe irau krɨno ia iəmə nəha
nɨsun mi krouemhə. 22 Iəmə nəha krɨnomasan in ia nəɡhi Iesu nuk səvənhi
rəpi raka foti.

Nərmamame səvəi Iesu həfwaki
23 Nəpɨn Pita mɨne Jon krouier, krouevən rouətə nərmama me səvəi Iesu,

nənə rouəvisau narimnari me pris asori memɨne nəmə asori me səvəi nəkur
Isrel həməni pen tɨ nirau i. 24 *Nəpɨn irəha həreɡi, housəsɨmwɨn irəha me
mhəfwaki pəri m Kumwesən, mhəni mə, “Iərɨmənu Asori ikɨno neiai mɨne
tɨprənə mɨne təsi mɨne narimnari me pam ia nirəhar. 25 Fwe kupwən,
nəɡkiariien səim sə ruku pen ia Nənɨmwɨn Ikinan, rier ia nɨpəɡi nəkwai
iərmama səim sə ro tukwini nari mik, kaha səkɨmaha Kiɡ Tevɨt, mɨni mə,
‘Rəfo nərmama rɨpkomhə irəha nəkur Isrel niemaha raməpi irəha?

Rəfo nərmama me ia tɨprənə i haməkure tɨ nətərɨɡien səvənraha, mətə
hamo teki nari?

26Kiɡme ia tɨprənə i həpnəpenə tɨ naruaɡənien.
Nəmə asori me pam housəsɨmwɨn irəhame,

mamhəni ərəha Iərɨmənu,
mamhəni ərəhamwi Kristo səvənhi.’

27 *Kumwesən, nəɡkiariien nəha ro nɨpərhienien. Ia taon i Jerusalem,
Kiɡ Herot mɨne Ponjes Paelat hənousəsɨmwɨn pəri irəha nərmama rɨpko
mhə irəha nəkur Isrel mɨne nəkur Isrel. Irəha hənousəsɨmwɨn irəha me,
mhəmwəki Iesu iəmə ikinan səim sə ramo tukwini nari mik. 28 *Irəha həno
narimnari me nəha mamhesi pen atukwatukw nəfe ikɨməni mə tuko ia
nətərɨɡien səim. 29 *Mətə Iərɨmənu, təkwtəkwuni tikreɡi ro nəɡkiariien skai
me nəha nəmə asori me həməni pehe tukumaha i. Kɨmaha iahase ik mə
tikasitu ia kɨmaha. Kɨmaha i nərmama iahamo tukwini nari mik. Pwəh
iahəvisau irapw nəɡkiariien səim, mhəpwəh nehekɨrien. 30Osə pehe rəɡɨm
əsanɨn, momasan nərmama səməme nemhəien rarə ia nirəha. Ia nəɡhi Iesu,
iəmə ikinan sə ramo tukwini narimik, pwəh kɨmaha iaho nɨmtətienmemɨne
narimnari me nərmama tuhətoni, hərkərinari irə.”

31 *Nəpɨn həfwaki pam, Kumwesən rɨkiukiu ia kwopun nəha kamhəkure
ikɨn. Rerɨnraha ruvehe mukuər ia Nənɨmwɨn Ikinan. Nənə həuvən mhəni
irapw nəɡkiariien səvəi Kumwesən, mhəpwəh nehekɨrien.

Nərmamame səvəi Iesu hasitu ia nirəhame
32 *Ia nəpɨn nəha nərmama səməme kamhəni nɨpərhienien ia Iesu,

rerɨnraha mɨne nətərɨɡien səvənraha ro a kuatia. Riti ia nirəha riwən
raməpwtɨɡ tɨ nautə me səvənhi, mɨni mə səvənhi əpa. Mətə həuai narimnari
memhəuvehi rəmwhen ia nirəhame. 33 *Aposol me kamhəvisau irapw skai
mə Iesu Iərɨmənu rɨnətui pərhienmwi ia nemhəien səvənhi. NənəKumwesən
ramasitu asori ia nirəha ia namasanien səvənhi. 34 *Nərmamame səvəi Iesu
riti ianirəhariwənrɨnimənari riwən təni tukwe, tɨnərinəmə sin sin ianirəha
səvənraha tɨprənə uə nimwə rarə həmri pen nəmri nari irə. Nəpɨn kuvehi
nənimen, həuvehi mane, 35mhəuvən, mhəfate pen ia nɨsui aposol me. Nənə
aposol me həuai, mhəuvei penm nərmama səməme nari riwən tɨ nirəha.
* 4:24: Eks 20:11, Neh 9:6, Sam 146:6 * 4:27: Mat 27:1-2, Luk 23:7-11, Wok Me 3:13 * 4:28:
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36 *Iərmama riti nəha ikɨn nəɡhɨn nə Josef. In iəmə Isrel sə ruku pen ia
kwənəkwus səvəi Livae. Rɨnətui ia tənə əmwerɨs nəha Saepras. Aposol me
həseɡi pen nəɡhɨn sə vi mə Panapas. Nɨpwrai nəɡkiariien nəha in i mə Iəmə
sə Ramərpwi Əknekɨn Nərmama. 37 Josef i rəmri pen nəmri nari ia tɨprənə
səvənhi. Nəpɨn kuvehi nənimen, ruvehi mane, mevən, mɨfate pen ia nɨsui
aposol me.

5
Ananaeasmɨne pran səvənhi Safaera

1 Mətə iərmama riti nəɡhɨn nə Ananaeas mɨne pran səvənhi Safaera
krouəmri pen nəmri nari ia səvənrau tɨprənə. 2 *Nəpɨn kuvehi nənimen,
krouvehi mane, rouni pəri mə trouvehi raka nɨpərɨn səvənrau. Kurirə irə
Ananaeas ruvehi nɨpərɨn a,mevən,mɨfate pen ia nɨsui aposolme,mameikuə
məmaneme pam nəha rauvei pen.

3 Pita rɨni mə, “Ananaeas, rəfo ikəseni Setan ruvehe mukuər ia rerɨm,
mamo ikameikuə iaNənɨmwɨn Ikinan? Nəmri tɨprənə səkuvei pehemik, rəfo
ikəkwtəmhiri nɨpərɨn səim? 4Nəpɨn ikəpwəh nəmri penien ihi nəmri nari irə,
tɨprənə ramo ihi səim irə. Nəpɨn ikuvehimane, ia nəpɨnnəhamwimanenəha
ramo ihi səim irə. Mətə rəfo rerɨm rɨrhi mə tiko noien i? Ikəpwəh neikuəien
ia nirak, mətə ikeikuə ia Kumwesən.”

5-6 Nəpɨn Ananaeas rɨreɡi nəɡkiariien nəha, təkwtəkwuni a mwi rɨmwei
memhə. Ntəmaruə me nepwɨn həskəmter, mhəveɡi nɨpwran, mhəuvehi
mhəier, mhəuvənmhənɨmwi. Nərmamame həreɡi həhekɨr.

7 Nəpɨn aoa kahar rukurau, pran səvəi Ananaeas ruvnimwə pehe, mətə
rəpwəh nukurənien mə səvənhi iərman ruvamhə. 8 Pita rɨni pen tukwe in
mə, “Tikomɨni pehe ro tukw iou imə nəmri tɨprənə sə kuvei pehem kɨmirau,
in pam i?”
Mɨreɡi Safaera rɨni mə, “Ouəh, nəmri tɨprənə ihi nəha?”
9 Mətə Pita rɨni pen tukwe in mə, “Rəfo kɨmirau iərman səim irouni pəri

mə tirouni mə mane me pam i? Ikukurən mə ko ikeikuə ia Nənɨmwɨn səvəi
Iərɨmənu? Ətə ro! Nərmama səməme hamənɨmwi səim iərman, irəha fwe ia
kwəruə. Tuhəuvehi mwi ik, mhəuvən fwe iruə.”

10 Təkwtəkwuni a Safaera rɨmwei ia nɨsui Pita memhə. Nəpɨn ntəmaruə
me həuvnimwə pehe, hətə raməmak muvamhə. Nənə həuvehi, mhəier,
mhənɨmwi ia nɨkare səvənhi iərman. 11 Nakalasia me mɨne nərmama
səməme həreɡi nəri nəha, irəha pam həhekɨr asori.

Aposol me kamho nɨmtətienme
12 *Ia nəpɨn nəha aposol me kamhavən ia reri nərmama me, mamho

nɨmtətien me rɨpɨk mɨne narimnari me rɨpɨk nərmama hətoni mhərkərinari
irə. Ia nəpɨn me nərmama səməme kamhəni nɨpərhienien ia Iesu kam-
housəsɨmwɨn irəha me ia vranda səvəi Solomon ia nimwə səvəi Kumwesən.
13 Nəpɨn nərmama əpnapen a hətoni irəha, həɡnəɡɨni irəha, mətə həpwəh
nevənien ipaka, tɨ nəri nə mə həhekɨr. 14 *Mətə nərman me həpɨk mɨne
nɨpran me həpɨk kamhəuvehe tɨ Iesu Iərɨmənu, mamhəni nɨpərhienien
irə. 15 Aposol me kamho nɨmtətien me rɨpɨk ia Jerusalem. Ro pen
nərmama me kamhəuvehi nərmama səməme nemhəien rarə ia nirəha,
mhəuvehi, mhəuvən fwe ia suatuk, mhəmri pen irəha ia təkure nɨkoukau
me mɨne kafete me. Irəha kamho iamɨnhi irə mɨnuə Pita ruvehe mukurau
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mətə nənɨmwɨn a trukurau pen ia nirəha, nənə irəha həuvehe mhəsanɨn.
16 *Nərmama me fwe ia rukwənu me ipaka tɨ Jerusalem, irəha mwi
kamhəuvehi nərmama me səvənraha səməme nemhəien rarə ia nirəha
mɨne səməme nənɨmwɨn ərəha me kamharə ia nirəha, kamhəuvehi irəha,
mhəuvehe, nənə aposol me ho irəha pam həuvehemhəsanɨn.

Nəmə asori me kamhometə aposol me
17 *Ia nəpɨn nəha pris asori anan mɨne Satusi me nepwɨn housəsɨmwɨn

pəri irəha me. Rerɨnraha ramrhi ərəha aposol me səvəi Iesu. 18 Mo pen
həkwtəmhiri irəha, mhəuvehi puvnimwə irəha ia kalapus. 19 *Mətə ia nəpɨn
irə aɡelo riti səvəi Iərɨmənu ruveheməsevər ia təpinhəme səvəi nimwə nəha,
miri irapw aposolme, mɨni pen tɨ nirəha imə, 20 “Tihəuvənmhərer ia nimwə
səvəi Kumwesən, mamhəni irapw tɨ nərmama me nəɡkiariien me pam ia
nɨkaren səvəi nɨmɨruien vi i.”

21 Ia nəpɨn rɨnamran həuvən fwe ia nimwə səvəi Kumwesən mamhahatən
nərmama rosi aɡelo rɨməni pen tukunraha i.
Nəpɨn pris asori anan mɨne in me nepwɨn həuvehe, housəsɨmwɨn nəmə

asori me səvəi nəkur Isrel. Nəmə asori me nəha hərhi pen nərmama nepwɨn
mə tuhəuvən fwe kalapus, mhəuvehi aposol me, mhəuvehi mhəuvehe.
22Mətə nəpɨn nərmamame nəha kərhi pen irəha həuvən ia kalapus, həpwəh
nətoniien aposol me. Nənə hərərɨɡ, mhəni pen tɨ nəmə asori me i mə,
23 “Kɨmaha iahəuvən mhətoni kalapus rəsisəɡ əknekɨn. Nərmama səməme
kamhətui tɨkwopunnəhakamhərer tukuahaɡpam iakwəruəme. Mətənəpɨn
həsevər ia təpinhə, kɨmaha iahəuvnimwə, mətə nərmamame nəha həiwən.”

24 Nəpɨn pris asori me mɨne iəmə asori səvəi naruaɡən me səməme
kamhətui tɨ nimwə səvəi Kumwesən həreɡi nəɡkiariien nəha, nətərɨɡien
səvənraha rəvsausɨni pɨk tɨ aposol me. Həreirei mə nəfe ro irəha.

25 Ianəpɨnnəha iərmamariti ruvnimwəpehe,mɨnipen tɨnirəha imə “Nəmə
me nəha hiənəsisəɡ tukuahaɡ ia nirəha, irəha fwe ia nimwə səvəi Kumwesən
kamhahatən nərmama me.” 26 *Nənə iəmə asori səvəi naruaɡən me səməme
kamhətui tɨ nimwə səvəi Kumwesən rɨskəmter, miri naruaɡən me nepwɨn
səvənhi, mhəuvən, mhəkwtəmhiri aposol me, mhəiri irəha mhəuvehe. Mətə
həpwəh nousiien irəha, tɨ nəri nəmə həhekɨr nərmamame. Kamo nərmama
me həkwi irəha ia kəruəterei.

27 Irəhahəuvehi aposolmemhəuvehe,mhərpwi irapw irəha ianəmrinəmə
asori me. Nənə pris asori anan rəɡkiari mɨnraha, 28 *mɨni mə, “Iahəuvəni
peherakanəɡkiariien skai tukumiaha imə tihəpwəhrənahatəniennərmama
ia nəɡhi iəmə nəha. Mətə hiənərui nəkwamaha. Hətə ro. Təkwtəkwuni nəha
nərmama me pam ia Jerusalem həuvəreɡi raka nəɡkiariien səkɨmiaha. Rəfo
mə tihərukwi pehe nemhəien səvəi iəmə nəha ia kɨmaha.”

29 *Mətə Pita mɨne aposol me həni pen tɨ nəmə asori me i mə, “Kɨmaha
tahaməkeikei mho nəkwai Kumwesən, rɨpko mhə nəkwai nərmama.
30 *Kɨmiaha hiənousi əpune Iesu ia noien nəha hiəno irə, mhərukwi utə
ia nei kamarkuaui. Mətə Kumwesən səvəi kaha kupwən me səkɨtaha rɨno
rətui mwi ia nemhəien səvənhi. 31 *Kumwesən i ruvəuvehi utə raka in
mukurei pen in ia nɨkaren mwatuk mə in iəmə sə triri nərmama mɨne iəmə
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sə truvehimɨru nərmama. Kumwesən ro iamɨnha irəmə truvei pehe nəpɨnm
kɨtahanəkur Isrel. Trɨnimɨnuə sərərɨɡ ia noien ərəhamesəkɨtaha, Kumwesən
trenouenou noien ərəha me səkɨtaha, məpwəh nərɨpwɨnien. 32 *Kɨmaha
iahənətə narimnari me nəha, mamhəvisau irapw mə ro nɨpərhienien.
Nənɨmwɨn Ikinan sə Kumwesən rauvei pen m nərmama səməme hamo
nəkwan inmwi ramərer kɨmahamin.”

33 *Nəpɨn nəmə asori me həreɡi nəɡkiariien səvəi aposol me niemaha rəpi
irəha. Hənuə tuhousi əpune irəha. 34 *Mətə iəmə asori riti nəha ikɨn ia
rerɨnraha nəɡhɨn nə Kamaliel. In Farisi riti. In iahatən riti sə ramahatən Loa
səvəi Moses. Nərmama pamkamhəsiai in. In rɨskəmter,mɨni pen tɨ naruaɡən
me mə, “Tiho mhəuvehi nəmə i mhəier. Pwəh kɨmaha iahəɡkiari ouihi a.”
35 Nəpɨn aposol me həier irə, Kamaliel rəɡkiari pen m nəmə asori me i mə,
“Nəmə Isrel, tihətərɨɡ amasan tɨnəfe hiamo ia nəməme i. 36*Rerɨmiaha trɨrhi
Teutas fwe kupwən.a Rɨni mə in iərmama riti. Nərmama həpɨk, ipaka tɨ 400,
həuvənmhəkurirə i. Mətə kousi əpune iəmə nəha. Nərmama səməme kamho
nəkwanhavənkɨrkɨri. Kusen səvənraha rəsasmiwən. 37*Kurirə ikɨn, ianəpɨn
sə kaməvsini nərmama me irə, Jutas iəmə Kalilib rərer mɨvi nərmama həpɨk
həuvən mhəkurirə i. Mətə in mwi kousi əpune. Nərmama səməme kamho
nəkwan havən kɨrkɨri. 38 Ro iamɨnhi irə iakuə takɨni pehe tukumiaha i mə,
nəmə me i hamərer ia nəmrɨtaha ipwet, ramasan mə tihəpwəh irəha, mhəfi
raka rəɡɨmiaha ia nirəha. Trɨni mɨnuə nəri nəha hamo ruku pen tɨ iərmama,
trəsas miwən. 39Mətə trɨni mɨnuə Kumwesən ramərer kurirə ia nirəha, ko
hiəpwəhnɨniseien irəha. Tihətərɨɡ amasan tɨnəfe hiamo ia nəməme i. Kɨtaha
səreirei, mətə rərəhamə tihətə sas kurirəmə hiamousari m Kumwesən.”

40 *Ro iamɨnhi irə nəmə asori me ho rosi Kamaliel rɨməni pen tɨ nirəha
i. Həkwein mwi aposol me həuvnimwə pehe, mhərisi irəha, mhənise pen
əknekɨn tɨ nirəha mə tuhəpwəh nəvisauien mwi m nərmama ia nəɡhi Iesu,
nənəmhəfi raka rəɡɨnraha ia nirəha.

41 *Aposol me həier ia nəmri nəmə asori me səvəi nəkur Isrel, mamhaɡien,
tɨ nəri nə mə Kumwesən rətə irəha mə həmwhen ko naurɨsien mɨnraha tɨ
nəɡhi Iesu. 42 *Nənə ia nəpɨnme kamhəuvən fwe ia nimwə səvəi Kumwesən,
mamhəuvən mwi ia nimwə me, mamhərɨpɨn, mamhahatən nərmama me,
mamhəvisaumɨnrahamə Iesu in Kristo.

6
Nasituienme irəha pam sefen

1*Nərmamame səvəi Iesu həuvehemhəpɨkmwi. Ia nəpɨn nəha nəkur Isrel
səməme kamhəɡkiari ia nəɡkiariien səvəi nəkur Kris həvisə irəha nəkur Isrel
səməmekamhəɡkiari ia nəɡkiariienHipru. Nəkur Isrel səməmekamhəɡkiari
ia nəɡkiariien səvəi nəkur Kris həni mə ia nəpɨn me, nəpɨn kauvei pen mane
mɨne nəveɡɨnien m nərmama me trasitu ia nirəha, kɨpkuvei pen mhə m
nɨpranmesəvənraha səməmenərmanmesəvənrahahəuvamhə. 2Ro iamɨnhi
irə, aposol me twelef həkwein pen nərmama me səvəi Iesu mə irəha pam
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tuhəuvehe. Nəpɨn həuvehe, aposol me həni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmaha
iahaməvisau irapw nəɡkiariien səvəi Kumwesən. Rɨpkatukwatukw mhəmə
tahəpwəhwok nəhamhəuvehemhəsui raka nəveɡɨnien. 3*Ro pen piəvmaha
me, kɨmiaha tihərpwi rəɡɨmiaha ia nərmanme sefen ia kɨmiaha nəɡhɨnraha
ramasan, rerɨnraha rukuər ia Nənɨmwɨn Ikinan, nukurənien səvənraha
rəpwəmwɨs. Kɨmaha tahəuvehi utə irəha mə tuhəsui raka nəveɡɨnien.
4 Mətə wok səkɨmaha tahaməfwaki, mamhəvisau irapw nəɡkiariien səvəi
Kumwesən ia nəpɨnme.”

5 *Nərmama me pam səvəi Iesu rerɨnraha raɡien tɨ nəɡkiariien nəha səvəi
aposolme. Hərpwi rəɡɨnraha ia Stifen, iərman riti nahatətəien səvənhi rɨskai,
rerɨn rukuər ia Nənɨmwɨn Ikinan. Hərpwi mwi rəɡɨnraha ia Filip, mɨne
Prokoras, mɨne Nikanor, mɨne Timon, mɨne Pamenas, mɨne Nikolas, iəmə
Antiok. Rɨpko mhə in iəmə Isrel, mətə ramarə ia narəien səvənraha. 6 *Irəha
həiri nərmanme nəha sefen, mhəuvehe, mhərer ia nəmri aposol me. Aposol
me həmrutə rəɡɨnraha ia nirəha, məfwaki mɨnraha.

7*Ianəpɨnnəhanəɡkiariien səvəiKumwesənrauvirɨsmamevən. Nərmama
me səvəi Iesu fwe Jerusalem həuvehemhəpɨkmwi. Pris me nepwɨn həuvehi
nahatənien səvəi Iesu, mhahatətə irə. Pris me nəha həpɨk kwopti.

Nəkur Isrel həkwtəmhiri Stifen
8 *Stifen in iərmama riti Kumwesən rauvei pen nɨskaiien min, mamasitu

irə ianamasanien səvənhi. Nəpɨnriti Stifen ramavən ia reri nərmama,mamo
nɨmtətien asori me mɨne narimnari me nərmama hətoni, hamərkəri asori
nari irə. 9 *Mətə nərmama me nepwɨn nəha ikɨn. Irəha nərmama səvəi
nimwəfwaki riti səvəi nəkur Isrel kani mə Nimwəfwaki Səvəi Nərmama Me
KɨnɨfiRakaNari iaNirəha.a Nepwɨnhəukupen fwe SaerinmɨneAleksantria.
Nepwɨnmwi həuku pen fwe Silisiamɨne Esia. Irəha həskəmtermamhousari
m Stifen. 10 *Mətə rəknekɨn tɨ nirəha. Ko həpkousi tərini mhə nəɡkiariien
səvənhi, tɨ nəri nəməNənɨmwɨn Ikinan rauvei pen nukurənienmin.

11*Ro iamɨnhi irəhərəkupennərmamanepwɨnmə tuheikuə irə. Nərmama
me nəha həskəmter, mhəni mə, “Kɨmaha iahəreɡi iəmə i raməɡkiari ərəha ia
Moses mɨne Kumwesən.”

12 Nəpɨn nərmama me mɨne nəmə asori me səvənraha mɨne nahatən me
səvəi Loa həreɡi nəɡkiariien nəha, niemaha rəpi irəha. Həuvən tɨ Stifen,
mhəkwtəmhiri, mhəuvehi mhəuvən, mhərpwi irapw in ia nəmri nəmə asori
mesəvəi nəkur Isrel. 13*Irəhahərpwi irapwnərmamanepwɨnmə tuheikuə ia
Stifen. Nərmamamenəha hənimə, “Ia nəpɨnme iəmə i ramɨni ərəha kwopun
ikinan i mɨne Loa səvəi Moses. 14 Iahəreɡi rɨni mə Iesu nəha iəmə Nasaret
in trousi testesi nimwə səvəi Kumwesən, mərarki narəien səMoses rɨməuvei
pehem kɨtaha, məmri səpə riti.”

15 Nəmə asori me pam səvəi nəkur Isrel haməkure ia nousəsɨmwɨnien
səvənraha, mamhəti penmamhətə Stifen, mhətoni mə nənimen rəmwhen ia
nəmri aɡelo riti.
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7
Nəvisauien səvəi Stifen

1 Ia nəpɨnnəha pris asori anan rɨni pen tɨ Stifen imə, “Rəfo irə? Nəɡkiariien
i ro nɨpərhienien?”

2 *Mɨreɡi Stifen rɨni mə, “Piak me mɨne tata me, həreɡi ro. Fwe
kupwən, nəpɨnkaha kupwən səkɨtaha Eprahamrɨpkevənmhə ihi fweHaran,
Kumwesən asori rier irapw tukwe fwe Mesopotemia, 3 *mɨni pen tukwe in
mə, ‘Tikier ia tənə imwam mɨne nəkur imwam, mier mevən fwe ia tɨprənə
takahatən ik irə.’

4*Eprahamrier ia tənəKoltia,amevənmarə fwe ia taonnəhaHaran. Nəpɨn
səvənhi tata remhə, Kumwesənrərui irapwmwi in ruvehemarə ia tɨprənə i sə
hiamarə irə ipwet mɨne. 5 *Mətə ia nəpɨn nəha Kumwesən rɨpkuvei pen mhə
tɨprənə riti ia kwopun imə tro səvənhi irə. Rɨpkuvei penananmhəkwənpərɨn
riti min. Mətə rɨno promes a mə trɨpkuvei pen min mɨne nɨmwipwɨni me
səməme tuhətui kurirə. NəpɨnKumwesən rɨməni promes nəha, tɨni Epraham
ramiwən ihi. 6*Nəɡkiariien səKumwesən rɨməni pen tɨEpraham i ro iamɨnhi
irə: ‘Nɨmwipwɨm me tuhəuvən mharə ia tɨprənə səvəi nərməpə. Nəkur ia
kwopun nəha tuhəuvehi pen wok skai mɨnraha, mhometə irəha meste nuk
fo hantret.’ 7 *Kumwesən rarə mɨni mwi mə, ‘Mətə iou takərpwɨn noien
ərəha səvəi nəkur me nəha nɨmwipwɨm me tuhowok skai mɨnraha. Kurirə
irə nɨmwipwɨmme tuhəier ia tənə nəha, mhəuvehe, mhəfwaki pehe miou ia
kwopun i.’ 8 *Ia nəpɨn nəha Kumwesən rɨni mə Epraham mɨne kwənəkwus
me səvənhi tukaməkeikei kuvehi ninhummɨnraha. Noien nəha rahatən pen
promes nəha Kumwesən rɨməuvei pen m Epraham. Kurirə irə tɨni Epraham
rətui, nəɡhɨn nə Aesak. Nəpɨn ruvehi nəpɨn eit səvənhi, səvənhi tata ruvehi
ninhum min. Nənə Aesak rərəhi Jekop. Nənə Jekop rərəhi nərman me irəha
pam twelef. Irəhame nəha kaha kupwənme səkɨtaha.

9 *Kaha kupwən me nəha səkɨtaha, rerɨnraha ramrhi ərəha piəvnraha
Josef. Həuvehi pen in ia rəɡi nərmama me nepwɨn, mhəuvehi mane irə.
Nərmama me nəha həuvehi Josef, mhəuvən fwe Ijip. Ia kwopun nəha
Josef ramowok slef, mətə Kumwesən ramarə tukwe, 10 *mauvehi raka in ia
nɨpəmpəmien me pam səvənhi. Nəpɨn Josef revən mərer ia nəmri Fero, kiɡ
səvəi nəkur Ijip, Kumwesən ruvei pen namasanien mɨne nukurənien min.
Ro pen Fero ruvei pen nasoriienm Josef. Nənə Josef ruvehemo in iəmə asori
ramətui amasan tɨ nəkur Ijip, nənəmamətui amasanmwi tɨ narimnarime sə
kamo ia nəkwai nimwə səvəi Kiɡ Fero.

11 *Kurirə ikɨn nəpɨn səvəi nukumhə ruvehe muvehi pam nəkur Ijip mɨne
nəkur Kenan, mamo nərmama həmisə pɨk. Kaha kupwən me səkɨtaha
hənamətui sənənraha nəveɡɨnien, mətə ruvəivən. 12 *Nəpɨn Jekop rɨreɡi
nəvisauien mə nəveɡɨnien fwe Ijip, rərhi pen kaha kupwən me səkɨtaha mə
tuhəuvən fwe ikɨn. Ro səvi tɨ nirəha tɨ nevənien ia kwopun nəha. 13 *Nəpɨn
irəha həuvən səro kəru irə, nənə Josef rɨni pui in tɨ piəvni me, nənə Kiɡ Fero
ruvehe mukurən nərmama ia kwənəkwus səvəi Josef. 14 *Kurirə irə Josef
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rərhi pen nəɡkiariien revən tɨ səvənhi tata Jekop irəha nərmama me pam ia
kwənəkwus səvənhimə tuhəuvehe fwe Ijip. Irəhapamsefenti-faefnərmama.
15 *Nəpɨn Jekop rɨreɡi nəɡkiariien nəha, reiwaiu mevən fwe Ijip. Kurirə
ikɨn in mɨne kaha kupwən me səkɨtaha hemhə fwe ikɨn. 16 *Nənə həuvehi
nɨpwranrahamhərərɨɡmhəuvən fwe taon nəha Sekem,mhənɨmwi irəha fwe
ikɨn ia nɨpəɡ riti sə Epraham rɨməuvehi nənimen tɨ nɨpwnəti iəmə asori riti
nəɡhɨn nəHamor.

17 *Ruvəuvehe ipaka tɨ nəpɨn nəha Kumwesən truvei pen tɨprənə m kaha
kupwən me səkɨtaha rəmwhen rɨno promes m Epraham fwe kupwən. Ia
nəpɨnnəhanərmamamesəkɨtaha fwe Ijiphəuvehemhasorimhəpɨk. 18*Nənə
kiɡ əpə ruvehe mərɨmənu ia nəkur Ijip, mətə rɨnapkukurən mhə Josef. 19 *In
reikuə ia kaha kupwən me səkɨtaha, mamərhiərhi irəha mə tuhərui irapw
nəkwərhakwərhame sə həpkətui a i mə tuhemhə.

20 *Ia nəpɨn atukwatukw nəha Moses rətui. In ramasan pɨk ia nəmri
Kumwesən. Səvənhi tata mɨne mama krouətui amasan tukwe ia nəkwai
nimwə səvənrau meste in ruvehi məkwə kahar. 21 *Nəpɨn irau krouəmri
irapw iruə, prən ouihi səvəi Kiɡ Fero rətoni, mərəhi səvənhi, mətui amasan
tukwe rəmwhenmə in tɨni anan. 22KɨnahatənMoses ia nukurənienme pam
səvəi nəkur Ijip. Səvənhi nəɡkiariienmɨne wok krouəsanɨn.

23 Nəpɨn Moses reste nuk foti, rerɨn rɨrhi mə trevən mətoni piəvni me
nəkur Isrel. 24 *In revən mətoni iəmə Ijip riti ramousi piəvni riti, mətə
rɨpkatukwatukw mə tro irə iamɨnha irə. Ro pen Moses revən mə trasitu
ia piəvni, mərpwɨn pen noien səvəi iəmə Ijip ramo. Rousi iəmə Ijip nəha,
mousi əpune. 25 Moses rerɨn rɨrhi mə piəvni me tuhətoni mhəukurən mə
Kumwesənramərhipen inmə truvehi raka irəha ia rəɡi nəkur Ijip. Mətə irəha
həpkətə sasmhə irə. 26Kɨni rakwakwi irəMoses revənmwimətoni iəmə Isrel
kəru krouousi irau me. In revən mə trəmri nəmərinuien tɨ nirau i, mɨni mə,
‘Iəmənmi kɨmirau piəvmiraume a. Rəfo irouousi kɨmiraume?’

27Mətə iəmə sə ramousi ərəha anan piəvni rəsuə raka Moses, mɨni mə, ‘Sin
rɨməuvehi utə ik mə tikərɨmənu ia kɨmaha məkiri noien səkɨmaha? 28 Rosi
ikuə tikousi əpune iou rəmwhen ikɨnousi əpune iəmə Ijip nərineiv?’ 29*Nəpɨn
Moses rɨreɡi nəɡkiariien nəha, rap fwe Ijip, mevənmo in iərmama pwɨspwɨs
ia tənəMitia. Ia kwopun nəha tɨni kəru krouətui, iərmanmi.

30 *Kurirə irə nuk foti rukurau, nənə aɡelo riti səvəi Kumwesən rier pen
tɨ Moses i fwe ia kwopun akwesakwes ikɨn, ipaka tɨ təkuər Sinae, mamərer
ia nei riti napw rauək irə, mətə rɨpkahi əmwesi mhə. 31 Moses rətoni nei
nəha rərkərinari irə. Nənə nəpɨn revən ipaka tukwe mə trəspau irə, reri
Iərɨmənu ruvehe, mɨni mə, 32 ‘Iou Kumwesən səvəi kaha kupwən me səim.
Kumwesən səvəi Epraham mɨne Aesak mɨne Jekop.’ Moses rɨreɡi, mətə
rehekɨr mətəmnɨmwɨn, məpwəh nəti penienmətoni.

33 Nənə Iərɨmənu rɨni pen tukwe in mə, ‘Uvehi raka səim put, tɨ nəri nə
mə tɨprənə nə iakamərer ikɨn ro ikinan i. 34 Iou iakɨnətə raka nərmama me
səiou fwe Ijip. Kamometə irəha. Iakuvəreɡi raka nasəkien səvənraha. Nənə
iou iakeiwaiu irapw pehe i mə takuvehi raka irəha ia rəɡi nəkur Ijip. Tiko
muvehe, təkwtəkwuni takərhi pen ik ikevən fwe Ijip.’
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35 In nəha Moses sə kupwən nəkur Isrel həpwəh nokeikeiien in, mhəni
pen tukwe in mə, ‘Sin rɨməuvehi utə ik mə tikərɨmənu ia kɨmaha məkiri
noien səkɨmaha?’ Mətə Moses nəha in nəha Kumwesən rərhi pen aɡelo riti
səvənhi rier pen tukwe ia kwəti nei, mərhi pen in revən mə trərɨmənu ia
nəkur Isrel, muvehi raka irəha ia rəɡi nəkur Ijip. 36 *Moses nəha riri irəha
mhəier ia Ijip, mhəuvən fwe ia Təsi Əruverəv, mhəuvən mharə nuk foti fwe
ia kwopun akwesakwes ikɨn. Nənə ia kwopun me nəha ramo nɨmtətien me
mɨne narimnari me nərmama hətoni hamərkərinari irə.

37 *Moses nəha in nəha rɨməni pen tɨ nəkur Isrel i mə, ‘Kumwesən truvehi
utə profet riti rəmwhen ruvehi utə iou. Profet nəha truku pen ia kɨmiaha
in piəvɨmiaha riti.’b 38 *Moses nəha in nəha ramarə irəha nəkur Isrel nəpɨn
kamhavən fwe ia kwopun akwesakwes ikɨn. In ramarə irəha kaha kupwən
me səkɨtaha nəpɨn aɡelo nəha rəɡkiari min ia Təkuər Sinae. Kumwesən ruvei
pen nəɡkiariien sə ramɨrumMoses mə truvei pehem kɨtaha.

39 *Mətə kaha kupwən me səkɨtaha həpwəh nokeikeiien mə tuho nəkwai
Moses. Həsuə karen in. Nənə rerɨnraha rɨnamrhi Ijip. Hokeikei mə tuhərərɨɡ
mhəuvən fwe ikɨn. 40 *Ro pen həni pen tɨ Eron i mə, ‘Tiko kumwesən me
nepwɨn, pwəh həiri kɨtaha, tɨ nəri nəmə səreirei məMoses nəha rɨməiri raka
kɨtaha ia tənə Ijip ruvəwəku.’ 41 *Ia nəpɨn nəha irəha ho nənɨmwi kau riti.
Nəpɨn həno pam, həpeki pehe nərimɨrumemə tuhousi əpune irəhamhəuvei
pen m nənɨmwi kau nəha. Irəha haməɡnəɡɨni nəri nəha həno ia rəɡɨnraha.
42 *Ro iamɨnhi irə Kumwesən ruvehi pen təkutan mɨnraha, məpwəh irəha
həuvən mhəfwaki pen m meri, məkwə, mɨne kəməhau me. Rəmwhen ia
nəɡkiariien i kɨmərai pen ia nəkukuə səvəi profet me rani:
‘Nəkur Isrel. Ia nəpɨn nəha hiənarə nuk foti fwe kwopun akwesakwes ikɨn,

nərimɨru me səməme hiamousi əpune, mamhəmri utə ia təkure nɨfatə,
hiəuvei pehemiou uə rekəm?

Rekəm. Hiəpwəh nuvei peheienmiou.
43Mətə hiaməuvehi nimwə tapolen səvəi kumwesən nəhaMolek,

mɨne kəməhau səvəi kumwesən nəha səkɨmiaha Refan.
Iraumi nəha kumwesən eikuəmi sə hiəno ia rəɡɨmiahamə tihaməfwaki
penmɨnrau.

Kɨmiaha hiamo iamɨnhi ro pen takuvehi raka kɨmiaha ia tɨprənə səkɨmiaha
hiəuvən ia nɨkare Papilon.’

44 *Fwe ia kwopun akwesakwes ikɨn, Kumwesən rɨməni pen tɨ Moses i
mə traməkeikei mo nimwə tapolen riti. Moses ro, mesi pen atukwatukw
rəmwhen ia Kumwesən rɨno rətoni. Kurirə ikɨn kaha kupwən me səkɨtaha
həuvehi nimwə tapolen nəhamamhəuvən. 45*Nəpɨn Josua riri kaha kupwən
me səkɨtaha mə tuhəuvehe mhəuvehi raka tɨprənə ia rəɡi nəmə Kenan,
həuvehi nimwə tapolen nəha, mhəuvehi mhəuvehe. Irəha kənamhəuvehe
ia Kenan, Kumwesən raməkoui irapw nəmə ikɨn. Nimwə Tapolen nəha
raməmak iamɨnhi meste nəpɨn səvəi Kiɡ Tevɨt. 46 *Kiɡ Tevɨt nəha Kumwesən
rerɨn raɡien tukwe. In rɨni pen tɨ Kumwesən i mə, ‘Ik Kumwesən səvəi Jekop.
Ko ikəseni iou iako nimwə riti sə tikamarə irə?’ 47 *Mətə Kumwesən rəpwəh
nəseniien. Kiɡ Tevɨt rɨpkomhə nimwə riti səvəi Kumwesən. Solomon ro.
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48 Mətə kɨtaha səukurən mə Kum wesən sə rasori anan, in rɨpkarə mhə
ia nəkwai nimwə me səməme nərmama həno ia rəɡɨnraha. Rəmwhen ia
nəɡkiariien i Profet Aesea rɨməni mə,
49 ‘Neiai in jea səiou sə iakaməkure irəmamərɨmənu.

Tɨprənə in nəri sə iakamərpwi utə tɨpaɡe nɨsukmi irə.
Kɨmiaha ko hio nimwə riti mə takarə irə?

Kɨmiaha ko hio kwopun riti mə takapwɨs ikɨn?
50Həni ro, sin rɨno narimnari me pam i?

Iou əpa Kumwesən iakɨno.’ ”
51 *Stifen rɨni pen tɨ nəmə asori me i mə, “Kɨmiaha i kəmkapwəmiaha

rɨskai. Nətərɨɡien səkɨmiaha rɨpitəv hiəmwhen ia nərmama səməme həreirei
Iərɨmənu. Hiəpkreɡi mhə nəɡkiariien səvənhi. Hiamo rəmwhen kaha
kupwən me səkɨmiaha. Ia nəpɨn me hiamənise nəfe nari Nənɨmwɨn Ikinan
rani pehe tukumiaha i. 52 *Rəfo? Profet riti nəha ikɨn kaha kupwən me
səkɨmiaha həpkometə mhə in? Rekəm! Həmwəki pam irəha, mhousi əpune
səməmehaməkupwənmhəni irapwmə IəməAtukwatukw riti truvehe. Nənə
nəpɨn Iəmə Atukwatukw nəha ruvehe, kɨmiaha hiəuvei pen in ia rəɡi nəmə
Rom. Ia noien nəha hiousi əpune in. 53 *Kɨmiaha hiəuvəuvehi raka Loa səvəi
Kumwesən sə naɡelo me həuvei pehe fwe kupwən, mətə hiamərui Loa nəha
ia nəpɨnme.”

Kəkwi əpune Stifen ia kəruəterei
54 *Nəpɨn nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həreɡi Stifen raməɡkiari,

niemaha rəpi pɨk irəha. Kamhahi tərini revɨnraha tukwe. 55 *Mətə Stifen
rerɨn ruvehemukuər ia Nənɨmwɨn Ikinan. Rəkwətə ia nɨmaɡouaɡou, mətoni
nukuraanien asori rukupen ia kwopunKumwesən ramarə ikɨn,mətonimwi
Iesu ramərer ia nɨkare Kumwesən mwatuk. 56 *Stifen rɨni mə, “Hətoni ro.
Kəpuapen reitehi. Iakamətə Iəməti Iərmama fwe ia neiai ramərer ia nɨkare
Kumwesənmwatuk.”

57Mətə nəmə asori me səvəi nəkur Isrel hasək əpwəmwɨs, mho tukuahaɡ
nəkwəreɡɨnraha. Irəha pam haiu, mhəuvən mə tuhəkwtəmhiri Stifen.
58 *Irəha həkwtəmhiri Stifen, mhəuvehi, mhəier ia Jerusalem, mənamhəkwi
in ia kəruəterei mə tremhə. Nərmama səməme haməuəsi Stifen həpeki raka
karkahu əpwəmwɨs me səvənraha, mhəfate pen ia nɨsui iərmama riti nəɡhɨn
nə Sol.

59 *Nəpɨn kamhəkwi Stifen, raməfwaki mɨni mə, “Iesu Iərɨmənu, tikuvehi
nənɨmwɨk.” 60 *Kurirə irə rɨnɨmwi nukurhun mi, məkwein əpwəmwɨs, mɨni
mə, “Iərɨmənu, tikəpwəh nərpwɨnien noien ərəha i irəha kamho ia nirak.”
Nəpɨn rɨni iamɨnhi irə, in remhə.

8
1-2 *Sol rerɨn raɡien a mə irəha housi əpune Stifen iamɨnhi. Nəpɨn Stifen

ruvamhə raka, nəmə əfwaki me nepwɨn hənɨmwi nɨpwran mhasək asori
tukwe.

Kɨnamometə nərmamame səvəi Iesu fwe Jerusalem
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Ia nəpɨn nəha nərmama me nepwɨn həskəmter, mənamhometə asori
nakalasiame fwe Jerusalem. Ro pen nakalasiame pamhap kɨrkɨrimhəuvən
fwe ia kwopun me ia tənə Jutia mɨne Sameria. Aposol me əpa kamharə fwe
Jerusalem. 3 *Sol mwi ramousari mə trouraha nakalasia me, mauvnimwə
ia nimwəme kuatia kuatia, maməkwtəmhiri nərmanmɨne nɨpran, mauvehi
puvnimwə irəha ia kalapus.

Filip raməvisau irapw nəɡkiariien amasan səvəi Iesu fwe Sameria
4*Mətə irəha nəha hənap kɨrkɨri, mamhəuvən ia kwopunme,mamhəvisau

irapw nəɡkiariien amasan səvəi Iesu. 5 Filip reiwaiu pehe ia taon riti fwe
Sameria,maməvisau irapw IesuKristomnərmamame fwe ikɨn. 6Nərmama
pam kamhətərɨɡ amasan tɨ nəfe Filip rani, tɨ nəri nə mə raməɡkiari mamo
nɨmtətien me. 7 *Nərmama həpɨk nənɨmwɨn ərəha me həier ia nirəha,
mamhasək əpwəmwɨs. Nərmama həpɨk mwi nɨsunraha me hemhə, ko
həpkavən mhə, həuvehe mhəsanɨn. 8 Ro pen nəkur ia taon nəha rerɨnraha
raɡien asori.

9 Mətə iərmama riti nəɡhɨn nə Saemon, rɨnarə tui kwopti ia taon nəha,
mamo nɨmtətien me ia nɨskaiien səvəi nəremhə me, mamo nəkur Sameria
nənimenraha ramier. Saemon rani mə in iəmə asori. 10Nəkur Sameria me
pam kamhətərɨɡ ia nəɡkiariien səvənhi. Nəkwərhakwərha me men meste
nəmə asori me kamhəni mə, “Iəmə i rauvehi nɨskaiien səvəi kumwesən nəha
kani mə kumwesən asori.” 11 Irəha kamhətərɨɡ ia nəɡkiariien səvəi Saemon,
tɨ nəri nə mə nəpɨn rɨpɨk ramo nɨmtətien me ia nɨskaiien səvəi nəremhə me,
mamo nənimenraha ramier. 12Mətə nəpɨn Filip raməvisau irapw Iesu Kristo
mɨne nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə, nərman me mɨne nɨpran me həni
nɨpərhienien ia nəɡkiariien amasan səvənhi. Nənə ko paptaes ia nirəha.
13 Saemon in mwi rɨni nɨpərhienien ia nəɡkiariien səvəi Filip. Nəpɨn kɨno
raka paptaes irə, Saemon rukurirə ia Filip, mamətoni nɨmtətien me mɨne
narimnari asori me Filip ramo ia nɨskaiien səvəi Kumwesən. Nəpɨn rətoni,
nənimen rier.

14 Kurirə irə, nəpɨn aposol me fwe Jerusalem həreɡi mə nəkur Sameria
həuvəni raka nɨpərhienien ia nəɡkiariien səvəi Kumwesən, hərhi pen Pita
mɨne Jon mə trouevən rouətə irəha. 15 Irau kroueiwaiu pen fwe Sameria,
rouəfwaki tɨ nirəha mə irəha tuhəuvehi Nənɨmwɨn Ikinan, tɨ nəri nə mə
16Nənɨmwɨn Ikinan rɨpkeiwaiu mhə ihi ia nirəha. Mətə kɨno paptaes əpa ia
nirəha ia nəɡhi Iesu Iərɨmənu. 17 *Nəpɨn Pita mɨne Jon krouəmrutə rəɡɨnrau
ia nukwənenraha, həuvehi Nənɨmwɨn Ikinan.

18 Saemon rətoni mə aposol mi nəha krouəmrutə rəɡɨnrau ia
nukwənenraha, nənə Kumwesən ruvei pen Nənɨmwɨn Ikinan mɨnraha.
Ia nəpɨn nəha rətoni, Saemon ruvehi mane mə truvei pen mɨnrau, 19 mɨni
mə, “Rouvei pehe mwi nasoriien nəha miou. Iakokeikei mə takəmrutə rəɡɨk
ia nukwəne nərmama pwəh irəha həuvehi Nənɨmwɨn Ikinan.”

20Mɨreɡi Pita rɨni pen tukwe in mə, “Pwəh kɨmirau mane səim irouen ia
napw, tɨ nəri nə mə ikuə tikuvehi nəmri nəri sə Kumwesən rauvei pen auər
a m nərmama. 21 *Ikiwən ia wok i səkɨmaha, tɨ nəri nə mə nətərɨɡien səim
rɨpkatukwatukwmhə ia nəmri Kumwesən. 22Tikəpwəh noien ərəha i ikamo,
məfwaki m Iərɨmənu, məres mə ko in renouenou nərəhaien səim, məpwəh

* 8:3: Wok Me 9:1,13, 22:4, Wok Me 26:9-11 * 8:4: Wok Me 6:5 * 8:7: Mat 10:1, Mak 16:17
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nərpwɨnien nətərɨɡien ərəha i ikuə tiko. 23 *Iakɨni iamɨnhi irə, tɨ nəri nə mə
iakətəmə rerɨm ramakres pɨk. Nərəhaien rɨnərkwi ik.”

24Mɨreɡi Saemonrɨnimə, “Kɨmirau tirouəfwakimiou, rouəres Iərɨmənumə
narimnari me i irauni tuhəpwəh nesteien iou.”

25Kurirə ikɨnPitamɨne Jonkrouni irapwnəɡkiariien səvəi Iərɨmənu ia taon
nəha, rouni mə ro nɨpərhienien i. Nəpɨn krouni sampam, krourərɨɡ rauevən
fwe Jerusalem. Ia suatuk krauəvisau irapwnəɡkiariien amasan səvəi Iesum
nərmamame ia rukwənume ia tənə Sameria.

Filipmɨne iəmə Itiopia riti
26 Ia nəpɨn nəha aɡelo riti səvəi Iərɨmənu rɨni pen tɨ Filip i mə, “Tikərer,

mevən fwe prehia meste suatuk sə raku pen ia Jerusalemmeiwaiu pen fwe
Kasa.” (Suatuk nəha rukurau ia kwopun akwesakwes ikɨn.) 27 *Filip rərer
mamevən, mətoni iəmə Itiopiab riti. Iəmə nəha in Yunikc riti. In iəmə asori.
Ramətui amasan tɨ mane səvəi Kantis, prən asori sə ramərɨmənu ia nəkur
Itiopia. Iəmə nəha ruvavən raka fwe Jerusalem məfwaki m Kumwesən,
28 nənə mɨrərɨɡ mamevən fwe imwəni. In raməkure ia kat riti hos ravi,
maməvsininəkukuənəhaProfetAesea rɨmərai. 29NənəNənɨmwɨn Ikinanrɨni
pen tɨ Filip i mə, “Tikomevən ipaka tɨ kat nəha hos ravi.”

30 Ro pen Filip raiu mevən ipaka tukwe, mɨreɡi iəmə nəha raməvsini
nəkukuə nəha Profet Aesea rɨmərai. Nənə rəres pen in i mə, “Ikaməvsini
nəkukuə nəha, mukurən nɨpwran uə rekəm?”

31 *Mɨreɡi iəmə nəha rɨni mə, “Iou takəfukurən nɨpwran? Iərmama riti
riwənmə trəusiəre pui pehemiou.” Rɨni pen tɨ Filip i mə trəputəməkure irau
min.

32Nəɡkiariien ia Nəkukuə Ikinan iəmə Itiopia nəha raməvsini in i mə:
“Ho irə rəmwhen ia in sipsip riti, mhəiri, mhəuvənmə tuhousi əpune.

Rəmwhen ia kwəti sipsip sə kaməkihi raka nɨmwherɨn ramərer
mamətərɨɡ a,

in mwi rəpwəh nəɡkiariien.
33Ho naurɨsienmin, mhəuvei pen nərpwɨnien riti sə rɨpkatukwatukwmhə.

Iərmama riti riwən trəɡkiari ia tɨni me,
tɨ nəri nəmə housi əpune in, nɨmɨruien səvənhi rukwakwa a ia tɨprənə i.”

34 Iəmə Itiopia nəha rɨni pen tɨ Filip imə, “Ni pehe ro tukw iou imə sin nəha
profet i raməɡkiari irə? In raməɡkiari atukw a irə uə raməɡkiari ia iərməpə?”
35Nənə Filip rɨnaməɡkiari. Ro stat ia nəɡkiariien nəha iəmə Itiopia raməvsini
ia Nəkukuə Ikinan, Filip raməvisau nəɡkiariien amasan səvəi Iesumin.

36 *Irau krauesi suatuk nəha, rauevən, roueste kwopun riti nui ikɨn. Iəmə
Itiopia rɨni mə, “Ətə ro, nui nəha. Ko iako paptaes uə nari riti nəha ro
tukuahaɡ iou?”

37Mɨreɡi Filip rɨni pen tukwe inmə, “Trɨnimɨnuə ikahatətə pərhien ia Iesu,
ikukurən noien paptaes.”
Mɨreɡi iəmə nəha rɨni mə, “Iakani nɨpərhienien ia Iesu mə in Tɨni

Kumwesən.”d
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38 Ia nəpɨnnəha iəmə Itiopia rɨnimə kat səvənhi səhos ravi trərer. Irau Filip
kroueiwaiu irapw ia nui. Filip ro paptaes irə. 39 *Nəpɨn irau krouutə pehe ia
nui, Nənɨmwɨn səvəi Iərɨmənu ruvehi raka Filip. Iəmə Itiopia rəpwəh mwi
nətoniien, mətə ramesi pen suatuk səvənhi mamevən mamaɡien. 40 *Mətə
Filip rətoni mə in ramərer fwe taon nəha Astot. Kurirə ikɨn in revən ia
rukwənu me, maməvisau irapw nəɡkiariien amasan səvəi Iesu meste nari
fwe taon nəha Sisaria.

9
Sol rɨni nɨpərhienien ia Iesu

1*Ia nəpɨnnəha Sol raməɡkiari skai ihi, mamɨnimə trousi əpune nərmama
me səvəi Iərɨmənu. Rɨskəmter, mevən tɨ pris asori anan, 2məres pen in mə
trɨrai nəkukuə me nepwɨn həuvən tɨ nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel fwe
Tamaskes. Trɨnimɨnuə Sol rətoni nərmamamenepwɨn fwe ikɨnkamhesi pen
Suatuk səvəi Iesu, nərmanuənɨpran, nəkukuəmenəha tuhəni sas penmə Sol
rauvehi nasoriien tɨ nəkwtəmhiriien irəha, mɨpeki pen irəha fwe Jerusalem.
3 Sol rauvehe ipaka tɨ Tamaskes. Ia nəpɨn nəha nukuraanien riti ruku pen
ia nɨmaɡouaɡou, məhiəpwɨn kurau kurau irə. 4 Sol rɨmwei irapw ia tɨprənə,
mɨreɡi reri iərmama riti raməɡkiari mamɨni mə, “Sol, Sol, rəfo ikamometə
Iou?”

5 *Mɨreɡi Sol rəres mə, “Iəmə asori, ik sin i?”
Mɨreɡi rɨni mə, “Iou i Iesu sə ikamometə. 6 Mətə tikərer, mevən fwe

Tamaskes. Iərmama riti fwe ikɨn trɨni pehe tukw ik i nəfe nari tikaməkeikei
mo.”

7 Nərmama səməme kamhəkurirə ia Sol kamhərer kwənamrɨɡ. Irəha
hamreɡi reri iərmama riti, mətə həpwəh nətoniien nɨpwran. 8 Sol rɨskəmter,
mətui, mətə rəpwəh nətoniien nari. Ro pen irəha həuvehi rəɡɨn, mhəiri,
mhəuvən fwe Tamaskes. 9 Sol rəpwəh nətoniien nari meste nəpɨn kahar,
mɨpkəni mhə nari, mɨpkənɨmwimhə nari riti.

10 Iərmama riti səvəi Iesu ramarə ia Tamaskes nəɡhɨn nə Ananaeas.
Iərɨmənu rɨni pen tukwe in ia vison riti mə, “Ananaeas.”
Mɨreɡi rɨni mə, “Iou fa, Iərɨmənu.”
11 *Mɨreɡi Iərɨmənu rɨni pen tukwe in mə, “Tikərer mevən fwe ia nimwə

səvəi Jutas. Nimwə nəha ramərer ia suatuk nəha kani mə Suatuk Atuk-
watukw. Tikevən fwe ikɨnməres iəmə Tasas riti nəɡhɨn nə Sol. In raməfwaki,
12mɨnətə vison riti. Ia vison nəha rətoni iərmama riti nəɡhɨn nə Ananaeas
ruvnimwə pehe, məmrutə rəɡɨnmi irəmə trətəmwi nari.”

13 *Mɨreɡi Ananaeas rɨni mə, “Mətə Iərɨmənu, nərmama həpɨk hənəvisau
raka iərmamanəhamiou,mhəni irapwnoien ərəhameramo ianərmamame
səim fwe Jerusalem. 14 *Pris asori me həuvei pen nasoriien min mə truvehe
ia kwopun i məkwtəmhiri nərmama səməme kamhəfwaki pehemik.”

15*Mətə Iərɨmənu rɨni pen tukwe inmə, “Tikomevən, iakɨnərpwi raka rəɡɨk
irə. In trɨni irapw nəɡhɨk tɨ nərmama me rɨpko mhə irəha nəkur Isrel, mɨne
kiɡ me, mɨne nəkur Isrel mwi. 16 *Iou tako in rətoni mə traməkeikei mɨreɡi
nəmisəien asori tɨ nəɡhɨk.”
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17 Ia nəpɨn nəha Ananaeas revən, muvnimwə ia nimwə nəha, məmri pen
rəɡɨn mi ia Sol, mɨni mə, “Sol, piak, Iesu Iərɨmənu sə rɨməier pehe tukw ik ia
suatuk nəha ikesi penmauvehe, in i rərhi pehe ioumə takomasan nənimem.
Nənə rerɨm truvehe mukuər ia Nənɨmwɨn Ikinan.” 18Ananaeas rɨni iamɨnhi
irə, nənə təkwtəkwuni a nari riti rəmwhen ia rɨrevi nəmu raraka fwe ia
nənime Sol mi. Sol rətə mwi nari, mɨskəmter, ko paptaes irə. 19 Nənə rəni
nari, mɨreɡi nɨskaiien səvənhi ruvehe mwi, nənə mamarə nəpɨn me nepwɨn
fwe Tamaskes irəha nərmamame səvəi Iesu.

Sol fwe Tamaskesmɨne Jerusalem
20 Sol revən atukwatukwmuvnimwə ia nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel,

maməvisau irapwIesu,mamɨnimə, “InTɨniKumwesən.” 21*Nəpɨnnərmama
me həreɡi, irəha pam hərkərinari ia Sol, mhəni mə, “Kwa iəmə i ramouraha
nərmamame fwe Jerusalem səməmekamhəkwein nəɡhi Iesu i. Nənə ruvehe
ia kwopun i mə trəkwtəmhiri irəha muvi irəha həuvən tɨ pris asori me. Mətə
təkwtəkwuni rɨnəfo nəha?”

22*MətəSol ruvehemɨskaipɨk,mamonərmamamehətonimənɨpərhienien
Iesu in Kristo. Ro pen nəkur Isrel me fwe Tamaskes səməme həpkɨni mhə
nɨpərhienien ia Iesu ko həpkɨni mhə nəɡkiariien riti.

23 *Nəpɨn rɨpɨk rukurau, nənə nəkur Isrel hərai sun mə tuhousi əpune Sol.
24Mətə Sol rɨreɡi nətərɨɡien səvənraha. Ia nəpɨnmɨne ia ran, irəha kamhərer
mwatuk iakwəruəmesəvəi taon,mamheitenhi inmə tuhousi əpune. 25*Mətə
nəpɨn riti ia nəpɨn, nərmama nepwɨn səməme kamhəkurirə ia Sol, həvai
pen Sol ia tənərɨpw, mhəuvehi irapw ia nɨkare nəpai sə rukurau kurau ia
Tamaskes.

26 *Sol revən fwe Jerusalem. Nəpɨn rapirapw fwe ikɨn, raməmwur mə tu-
housəsɨmwɨnpəri irəhanərmamame səvəi Iesu. Mətə irəhapamkamhəhekɨr
i, mhəpwəh nɨniien nɨpərhienien irə mə in iərmama riti səvəi Iesu. 27 *Mətə
Panapas ruvehe, miri in rouen rouətə aposol me. Nənə Panapas rɨni pen tɨ
nirəha i mə, “Sol i rɨnətə Iərɨmənu ia suatuk, rɨnəɡkiari min. Fwe Tamaskes,
Sol raməvisau irapw nəɡhi Iesu, məpwəh nehekɨrien.”

28 Ro pen Sol ramarə irəha mɨnraha, mamavən fwe ia Jerusalem,
maməvisau ia nəɡhi Iərɨmənu səkɨtaha, məpwəh nehekɨrien. 29Nəpɨn riti Sol
raməɡkiari irəhanəkur Isrel səməmekamhəninəɡkiariienKris,mamhousari
mɨnraha me. Mətə hənuə tuhousi əpune in. 30 *Nəpɨn piəvtaha me həreɡi,
həuvehi Sol, mheiwaiumhəuvən fwe ia təsi ia taon nəha Sisaria, mhərhi pen
i ramevən fwe taon nəha Tasas.

31 Ia nəpɨn nəha nakalasia me pam fwe tənə Jutia, mɨne tənə Kalili, mɨne
tənə Sameria hamarə ia nəmərinuien. Iərmama riti riwən ramometə irəha.
Nənɨmwɨn Ikinan ramasitu ia nirəha, mamərpwi əknekɨn irəha. Nəpɨn irəha
kamhavən, mamhəsiai Iərɨmənu səvənraha, in ramo irəha kamhəpɨkmwi.

Aeneasmɨne Tokas
32 Pita ramevən ia kwopun me maməti pen nakalasia me. Ia nəpɨn nəha

reiwaiu pehe mwi fwe ia taon nəha Lita mə trəti pen nərmama me səvəi
Kumwesən fwe ikɨn. 33 Iərmama riti ia taon nəha nəɡhɨn nə Aeneas. Nuk eit
ramapri a ia kafete. Nɨsun mi krouemhə ko rɨpkavən mhə. 34 Pita rɨni pen
tukwe in mə, “Aeneas, Iesu Kristo tro amasan nɨpwram. Ərer, mərfe səim
* 9:21: WokMe 8:3 * 9:22: WokMe 17:3, Wok Me 18:5,28 * 9:23: WokMe 23:12 * 9:25:
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kafete.” Təkwtəkwuni a Aeneas rərer. 35Nərmama me pam fwe Lita mɨne
Saron hətoni iəmə nəha hərərɨɡmhəuvehe tɨ Iərɨmənu.

36 Ia taonnəha Jopa, pranriti ramahatətə ia Iesu. NəɡhɨnnəTapita. Nɨpwrai
nəhaɡnəha ianəɡkiariienKris in iməTokas. Ianəpɨnmeprənnəharamowok
amasan, mamasitu ia nərmama səməme nautə səvənraha riwən. 37 Ia nəpɨn
riti, in ruvehi nemhəien riti, memhə. Irəha haikuas ia nɨpwran, mhəmri pen
ia nəkwai nimwə səvənhi ia rum riti fwe irənhə. 38 Taon nəha Jopa ipaka tɨ
taon nəha Lita. Nəpɨn nərmamame səvəi Iesu fwe Jopa həreɡi Pitamə in fwe
Lita, hərhi pen iərmama kəru mə trouevən rouni pen tukwe in mə tiruvehe
akwauakw, mətoni ro irəha.

39 Ro iamɨnhi irə Pita rərer, mukurirə ia nirau i. Nəpɨn harapirapw fwe
imwei Tokas, həiri in mhəuvən fwe ia rum nəha irənhə. Nɨpran səməme
nərman me səvənraha həuvamhə kamhərer kuraukurau Pita mamhasək,
mamhasansani karkahu me mɨne tɨnari me Tokas rɨmətiri ia nəpɨn ramarə
ihi irəhamɨnraha.

40 *Pita rɨni pen tɨ nirəha i mə tuhəuvən fwe iruə. Nəpɨn həier irə, in
rɨnɨmwi nukurhun mi məfwaki, muvsini, məti pen mətoni nɨpwrai prən
nəha, mɨni mə, “Tapita, tiko mərer!” Tapita rɨfi nənimen. Nəpɨn rətoni Pita,
rɨskəmter,məkure. 41Pita ruvehi rəɡɨn,mɨvi utə rərer. Kurirə irə Pita rəkwein
pen nərmama me səvəi Kumwesən mɨne nɨpran me səməme nərman me
səvənraha həuvamhə həuvehe. Irəha hətoni mə Tapita ruvəmɨru. 42 Kurirə
irə kaməvisau nəri nəha ia kwopun me pam ia Jopa. Nərmama həpɨk həni
nɨpərhienien ia Iərɨmənu. 43 *Nənə Pita rarə əpwəmwɨs ia Jopa irau iərmama
riti sə ramo narimnari me ia teki kau. Iərmama nəha nəɡhɨn nə Saemon.

10
Kumwesən rəɡkiari mKonilias

1 *Iərmama riti, nəɡhɨn nə Konilias, ramarə fwe Sisaria. In iaruaɡən riti
səvəi Rom. In rasori ia naruaɡən me irəha pam hantret. Kani irəha mə
Naruaɡənme səvəi Itali. 2Konilias in iəməfwaki riti. In mɨne nərmama pam
ia nəkwai nimwə səvənhi kamhəsiai Kumwesən. Konilias rauvei pen mane
asori m nəkur Isrel trasitu ia nirəha. Ia nəpɨn me raməfwaki m Kumwesən
səvənraha. 3*Nəpɨnriti, ipaka tɨ tri klok ianəruarəv, Konilias rətoni vison riti.
Ia visonnəhaaɡelo riti səvəi Kumwesən ruvnimwəpehe,mɨnimə, “Konilias.”

4Konilias rəti penmətoni aɡelo nəha, mehekɨr, mɨnimə, “Iəmə asori, rəfo?”
Mɨreɡi aɡelo rɨni mə, “Kumwesən ruvəreɡi raka nəfwakiien me səim,

mətoni narimnari me səim sə ikauvei pen m nərmama səməme nautə
səvənraha riwən. Rerɨn ramrhi ik. 5 Təkwtəkwuni tikərhi pen nərmama
me nepwɨn həuvən fwe taon nəha Jopa pwəh həiri iərmama riti nəɡhɨn nə
Saemon kani mwi in mə Pita mhəiri mhəuvehe. 6 *In ramarə ia nimwə səvəi
iərmama riti sə ramo narimnari me ia teki kau. Nəɡhɨn nə Saemon. Nimwə
səvənhi ipaka tɨ təsi.”

7 Nəpɨn aɡelo rəpwəh in mamevən, Konilias rəkwein iərmama kəru sə
krauo tukwini nari min, məkwein mwi iaruaɡən riti ia nirəha səməme
kamho nəkwan. Iaruaɡən nəha in mwi iəməfwaki riti. Irəhar haruvehe
8 nənə Konilias rɨni irapw narimnari me pam mɨnrahar, mərhi pen irəhar,
harevən fwe Jopa.
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Pita rətoni vison riti
9Kɨni rakwakwi irə, ia kurkwai nəpɨn ia ran, nəpɨn irəhar haruvehe ipaka

tɨ taon nəha Jopa, Pita rutə pen fwe təkure nimwə mə trəfwaki. 10 Rɨreɡi
nukumhə rɨnahi, mokeikei mə trəni nari. Nəpɨn irəha kamhəuvani ihi
nəveɡɨnien sənəni, in rətoni vison riti. 11 *Ia vison nəha rətoni kəpuapen
reitehi, nənə, nari riti rəmwhen ia tapolen asori kauvehi ia konakefə səvənhi
rameiwaiu irapw pehe ia tɨprənə. 12 Ia nəkwai tapolen nəha, nərimɨru me
səpəmsəpəmɨne snekmemɨnemenume i kamhəivə ia nɨmaɡouaɡou. 13Pita
rɨreɡi reri iərmama riti rɨni mə, “Pita, tiko mərer, mousi əpune nəri nə riti,
məni.”

14 *Mətə Pita rɨni mə, “Rekəm, Iərɨmənu! Iou iapkəni mhə ihi nari riti
ikɨməni mə tukəpwəh nəniien, uə nari riti sə rəmkemɨk ia nənimem.”

15 *Mɨreɡi reri iərmama nəha rəɡkiari mwi min mə, “Nəfe Kumwesən
rɨməni mə rəmher, tikəpwəh nɨniienmə rəmkemɨk.”

16Nəɡkiariien nəha ruvehe tɨ Pita m kahar, nənə tapolen nəha kuvehi utə
revən fwe ia neiai.

17Kurirə ikɨn Pita ramətərɨɡmə trəfukurən nɨpwrai vison nəha in rɨnətoni.
Iərmama kahar Konilias rərhi pen irəhar, harətui, mharənətə raka nimwə
səvəi Saemon, mamharərer ia kwəruə səvənhi fwe iruə. 18 Irəhar harəkwein
pen, mharəres mə, “Iərmama riti nəɡhɨn nə Saemon kani mwi in mə Pita
ramarə ia kwopun i uə rekəm?”

19 *Pita rerɨn ramrhi ihi vison nəha rɨnətoni mamətərɨɡ tukwe. Ia nəpɨn
nəha Nənɨmwɨn Ikinan rɨni pen tukwe in mə, “Ətə ro. Iərmama kahar fwe
kamharətui ik. 20 Tikərer, meiwaiu, mevən kɨmiaha mɨnrahar. Tikəpwəh
nehekɨrien, tɨ nəri nəmə iou iakərhi pehe irəhar haruvehe.”

21Ro iamɨnhi irə Pita reiwaiu, mevən tɨ iəmənmirəhar nəha, mɨni mə, “Iou
i iərmama nə hiamarətui. Hiaruvehe tɨ nəfe?”

22 *Mɨreɡi harni pen tukwe in mə, “Konilias, iəmə asori riti səvəi naruaɡən
me, rərhi pehe kɨmrahar. In iəmə atukwatukw sə ramsiai Kumwesən. Nəkur
Isrel me pam həɡnəɡɨni in mə in iəmə amasan riti. Aɡelo ikinan riti səvəi
Kumwesən rɨni pen tɨ Konilias i mə trəkwein pehe ik mə tikevən fwe nimwə
səvənhi pwəh in rɨreɡi nəɡkiariien səim.”

23*Mɨreɡi Pita rɨnipen tɨnirəhar imə “Kɨmirəhar tiharuvnimwəpehepwəh
sapri. Trakwakwi a saməuvən.”

Pita revənmətoni Koniliasməvisau nəɡkiariien amasanmin
Kɨni rakwakwi irə, Pita rətui ia nəpnəpɨn,mhəier irəhamɨnrahar. Piəvtaha

me nepwɨn səməme kamharə fwe Jopa həkurirə in. 24Nənə rakwakwi mwi
irə, həuvənmhapirapw fwe ia Sisaria. Konilias rameitenhi irəha. In rɨnoeite
raka nərmama ia kwənəkwus səvənhi mɨne in me nepwɨn fwe ia nəkwai
nimwə səvənhi. 25Nəpɨn Pita ruvehe ipaka tɨ nimwə səvəi Konilias, Konilias
ruvehe,mɨnɨmwinukurhunmi ianənimen,mamsiai in. 26*MətəPita rɨviutə,
mɨni mə, “Ərer, iou iakəmwhen a ia niram.”

27 Irau krouəɡkiari, rouuvnimwə. Nəpɨn Pita rəti pen mətoni nərmama
həpɨk hənousəsɨmwɨn raka irəha me, 28 in rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha i
hiəuvəukurən raka mə Loa səkɨmaha nəkur Isrel raməsisəɡ əknekɨn kɨmaha.
Ko iahəpkuvnimwəmhə ia nəkwai nimwəme səvəi nərmamame rɨpko mhə
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irəha nəkur Isrel uə mamhavən pəri kɨmaha mɨnraha. Mətə Kumwesən ro
iakətoni mə ko iakəpwəh nɨniien mə iərmama riti in rəmkemɨk ia nənimen.
29Ro pen nəpɨn hiəkwein ioumə takuvehe, iakuvehe a, məpwəh nɨniien nari
riti. Nənə təkwtəkwuni iakuə takəreskɨmiaha iməhiəkweinpehe iou tɨnəfe?”

30 *Mɨreɡi Konilias rɨni mə, “Irəkahar ia nəruarəv, rəmwhen təkwtəkwuni,
iakaməfwaki ia nəkwai nimwə səiou. Nənə iakətə iərmama riti ramərer
ia nənimek. Tɨnari səvənhi rəpsan. 31 Rɨni pehe tukw iou i mə, ‘Konilias,
Kumwesən ruvəreɡi raka nəfwakiien me səim. Rerɨn ramrhi narimnari me
səim sə ikauvei pen m nərmama səməme nautə səvənraha riwən. 32 Tikərhi
pen nərmama nepwɨn həuvən fwe taon nəha Jopa mə tuhəres iərmama riti
nəɡhɨn nə Saemon Pita. Ramarə ia nimwə səvəi iərmama riti nəɡhɨn mwi nə
Saemon. In iəmə sə ramo narimnari me ia teki kau. Nimwə səvənhi ipaka
tɨ təsi.’ 33 Aɡelo nəha rɨni iamɨnhi, ro pen təkwtəkwuni a irə iakərhi pehe
nərmama me nepwɨn tukw ik. Ik iko noien amasan muvehe tukumaha i.
Təkwtəkwuni kɨmaha pam iahaməkure ia kwopun i ia nəmri Kumwesən,
mamheitenhi mə tahəreɡi nəfe nəɡkiariien in ruvei pehe mik mə tikɨni pehe
tukumaha i.”

34 *Ia nəpɨn nəha Pita rɨnaməɡkiari mɨni mɨnuə, “Iakətə pərhien mə
Kumwesən ramo rəmnəmwhen ia nərmama me pam. 35 *Trɨni mɨnuə
iərmama riti ramsiai in, mamo noien amasan, Kumwesən trəkwein amasan
irə. Nəri auər a mə iəmə nəha in iəmə Isrel uə in iərməpə. 36-37 *Kɨmiaha
hiəukurənnəɡkiariiennəhaKumwesən rɨnərhi pen tɨnəkur Isrel. Raməvisau
nəɡkiariien amasan səvəi nəmərinuien kauvehi raku pen tɨ Iesu Kristo sə in
Iərɨmənu səvəi narimnari me pam. Kɨnostat kɨni irapw nəɡkiariien amasan
nəha ia tənə Kalili fwe kupwən nəpɨn Jon rɨnəvisau raka mə nərmama
tuhaməkeikei mho paptaes. Kɨni irapw fwe ia kwopunme pam ia tənə Jutia.
38 *Kɨmiaha hiəukurənmwi navənien səvəi Iesu, iəməNasaret. Fwe kupwən,
Kumwesən ruvei pen Nənɨmwɨn Ikinan mɨne nɨskaiien min. Nənə tɨ nəri nə
mə Kumwesən ramarə tukwe, Iesu ramevən ia kwopun me, mamo noien
amasan. Nərmama səməme kamharə ia rəɡi Setan, in rapeki raka irəha,
mamomasan irəha.

39Kɨmaha i iahənətoni narimnari me nəha Iesu rɨno fwe tənə səvəi nəkur
Isrel mɨne ia Jerusalem. Irəha hərui tərini pen in ia nei kamarkuaui, remhə.
40 *Mətə ia nəpɨn səro kahar irə, Kumwesən ro in rətui mwi ia nemhəien
səvənhi. Kurirə irə Iesu rier irapw tɨ nərmama. 41 *In rɨpkier irapw mhə tɨ
nərmamamepam,mətə rier irapw tukumaha i səməmeKumwesən rɨnərpwi
rəɡɨn ia kɨmaha mɨni mə tahətoni. Nəpɨn Iesu rɨnətui mwi ia nemhəien
səvənhi, kɨmaha iahani pəri nari, mhənɨmwi pəri kɨmaha min. 42 *In rɨni
pehe tukumaha i mə tahaməkeikei mhəvisau m nərmama, mhəni irapw mə
Kumwesən ruvəuvehi utə raka in. Iesunəha innəha iərmamasə trəkiri noien
me səvəi nərmamame pam, nərmama kamhəmɨrumɨne səməmehəuvamhə.
43 *Profet kupwən me pam həɡkiari ia Iesu nəha, mamhəni mə nərmama
səməme kamhahatətə irə, tɨ nəri nə mə kamhəni nɨpərhienien ia nəɡhɨn,
Kumwesən trenouenou noien ərəhame səvənraha, məpwəh nərpwɨnien.”
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44 *Nəpɨn Pita raməɡkiari ihi, Nənɨmwɨn Ikinan reiwaiu ia nərmama me
pamnəhakamhətərɨɡ ia nəɡkiariien səvənhi. 45Nəkur Isrelmenəhakamhəni
nɨpərhienien ia Iesu haməuku pen fwe Jopa irəha Pita hamərkərinari tɨ nəri
nəməKumwesənrərhi irapwNənɨmwɨn Ikinan,muvei penmwimnərmama
me nəha rɨpko mhə irəha nəkur Isrel. 46 *Hamərkəri asori nari ia nirəha
tɨ nəri nə mə kamhəreɡi irəha kamhəɡkiari ia nəɡkiariien me səpəmsəpə,
mamhəɡnəɡɨni Kumwesən tɨ narimnari amasanme sə rɨno.
Ia nəpɨn nəha Pita rɨni mə, 47 *“Ko iərmama riti rəsisəɡ nərmama me nəha

mɨni mə tuhəpwəh noien paptaes ia nui? Irəha həuvəuvehi raka Nənɨmwɨn
Ikinan rəmwhen mwi ia kɨtaha.” 48 *Ro iamɨnhi irə Pita rɨni nəkwan mə
tukaməkeikei ko paptaes ia nirəha ia nəɡhi Iesu Kristo. Nəpɨn kɨno raka
paptaes ia nirəha, həres pen Pita mə trarə pəpɨm irəhamɨnraha.

11
Pita raməɡkiari m nakalasiame fwe Jerusalem

1 Aposol me mɨne piəvtaha me fwe ia tənə Jutia həreɡi mə nərmama me
rɨpko mhə irəha nəkur Isrel, irəha mwi həuvəni nɨpərhienien ia nəɡkiariien
səvəi Kumwesən. 2 Ia nəpɨnnəha Pita rutəpen fwe Jerusalem. Nəkur Isrelme
nepwɨn fwe ikɨn kamhəni nɨpərhienien ia Iesu, mamhəni mwi mə nərmama
me i rɨpko mhə irəha nəkur Isrel tuhaməkeikei mhəuvən kuvehi ninhum
mɨnraha tɨ Loa səvəi Moses. Nəkur Isrel me i həski Pita, 3 *mhəni pen tukwe
mə, “Rəfo ikuvnimwə məni pəri nari kɨmiaha nərmama me nəha kəpwəh
nuvehiien ninhummɨnraha?”

4 Pita rɨskəmter, mɨni pen tɨ nirəha i narimnari me sə kɨno. In rɨni fwe
nukunen muvehe, mɨni mə, 5 *“Kupwən, iakaməfwaki fwe taon nəha Jopa.
Nənə iakətoni vison riti. Nari riti rəmwhen ia tapolen asori kauvehi ia
kona kefə səvənhi ruku pen ia neiai meiwaiu irapw pehe ipaka tukw iou.
6 Iakəti pen mətə amasan ia nəkwan mətoni nərimɨru me sə həpou mɨne sə
kamhəhekɨr mɨne snek me mɨne menu me sə kamhəivə ia nɨmaɡouaɡou.
7Nənə iakreɡi reri iərmama riti rɨni pehe tukw iou i mə, ‘Pita, tikərer, mousi
əpune nəri nə riti, məni.’

8Mətə iakɨnimə, ‘Rekəm, Iərɨmənu! Iou iapkənimhə ihi nari riti ikɨmənimə
tukəpwəh nəniien, uə nari riti sə rəmkemɨk ia nənimem.’

9 Mɨreɡi reri iərmama nəha ruku pen fwe ia neiai, mɨni mwi mə, ‘Nəfe
nari Kumwesən rɨməni mə rəmher, tikəpwəh mwi nɨniien mə rəmkemɨk.’
10Nəɡkiariien nəha ruvehe tukw ioum kahar. Nənə kuvehi utə tapolen nəha
revənmwi fwe ia neiai.

11 Təkwtəkwuni a irə, iərmama kahar haruvehe mharapirapw ia nimwə
nəha iakamarə irə. Iərmama riti fwe Sisaria rɨnərhi pehe irəhar haruvehe
tukw iou. 12 *Nənə Nənɨmwɨn Ikinan rɨni pehe tukw iou i mə, ‘Tikevən
kɨmiaha mɨnrahar, məpwəh nehekɨrien.’ Ro pen iakevən. Piəvtaha me i
sikis irəha mwi həkurirə ia nirak. Iahəuvən, mhəuvnimwə ia nimwə səvəi
iərmama riti fwe Sisaria. NəɡhɨnnəKonilias. 13Nənə in rɨni pehe tukumaha i
mə rɨnətə aɡelo riti ramərer ia nəkwai nimwə səvənhi,mani pen tukwe inmə,
‘Tikərhi pen nərmama nepwɨn həuvən fwe taon nəha Jopa mhəiri iərmama
riti nəɡhɨnnə SaemonPitamhəirimhəuvehe. 14*In trɨni pehenəɡkiariien riti
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tukw ik. Nəɡkiariien nəha truvehimɨru ikmɨne nərmamame pam ia nəkwai
nimwə səim.’

15 *Nənə ia nəpɨn nəha iakɨnaməɡkiari irə, Nənɨmwɨn Ikinan reiwaiu ia
nirəha, mo rəmwhen rɨno ia kɨtaha fwe kupwən. 16 *Ia nəpɨn nəha rerɨk
rɨrhi nəɡkiariien səvəi Iərɨmənu. In rɨməni mə ‘Jon rɨno paptaes ia nui, mətə
Kumwesən tro paptaes ia kɨmiaha ia Nənɨmwɨn Ikinan.’ 17 Fwe kupwən,
nəpɨn kɨtaha i nəkur Isrel səni nɨpərhienien ia Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha,
Kumwesən ruvei pehe Nənɨmwɨn Ikinan m kɨtaha. Nənə sətoni ruvei pen
rəmwhen a mwi m nərmama me nəha rɨpko mhə irəha nəkur Isrel. Ro
iamɨnhi irə iou nəfe iərmamamə takərer məsisəɡ Kumwesən?”

18 *Pita rəɡkiari pam. Nənə nəpɨn həreɡi nəɡkiariien nəha, həpwəh mwi
nəɡkiariien, mətə kamhəɡnəɡɨni Kumwesən mə, “Nəri nəha Kumwesən rɨno
raka suatuk səvəi nərmamarɨpkomhə irəhanəkur Isrel, irəhamwikohərərɨɡ
ia noien ərəhame səvənraha, nənəmhəuvehi nɨmɨruien.”

Nakalasiame fwe Antiok
19 *Nərmama me səvəi Iesu səməme hənap kɨrkɨri fwe kupwən, tɨ nəri nə

mə kousi əpune Stifen nənə kənamometə mwi irəha, hap mhəuvən isipwɨn
mheste nari fwe Fonisia, mɨne Saepras, mɨne Antiok, mamhəvisau irapw
nəɡkiariien amasan səvəi Iesu m nəkur Isrel əpa. 20 Mətə nepwɨn, nəkur
Saepras mɨne Saerin, həuvehe ia Antiok, mamhəvisau irapw Iesu Iərɨmənu
m nəkur Kris mwi. 21 *Nɨskaiien səvəi Iərɨmənu ramarə mwi tɨ nirəha.
Ro iamɨnhi irə nərmama həpɨk həni nɨpərhienien ia nəɡkiariien səvənraha,
mhərari, mhəuvehe tɨ Iərɨmənu.

22 *Nəpɨn kəvisau pen m nakalasia me fwe Jerusalem mə nərmama me
nepwɨn fwe Antiok həuvəni nɨpərhienien ia Iərɨmənu, hərhi pen Panapas
ramevən fwe ikɨn. 23 *Nəpɨn Panapas rier pen fwe Antiok, mətoni na-
masanien səvəi Kumwesən ramarə pərhien tɨ nirəha, rerɨn raɡien. In rərpwi
əknekɨn irəha mamɨni mə, “Kɨmiaha pam tihaməkeikei mhəkwtəmhiri
əknekɨn Iərɨmənu. Nətərɨɡien səkɨmiaha trəpwəh nɨmweiien.” 24 *Panapas
in iəmə amasan riti. Rerɨn rukuər ia Nənɨmwɨn Ikinan. Nahatətəien səvənhi
rɨskai. In rɨvi nərmama həpɨk həuvehe tɨ Iərɨmənu.

25 *Kurirə irə rier mevən fwe Tasas mə trətui Sol. 26 *Nəpɨn rətoni, riri
Sol rourərɨɡ rouvehe mwi ia Antiok. Meste nuk kuatia irau krouarə irəha
nakalasia me fwe ikɨn, rouahatən nərmama me həpɨk. Fwe ia Antiok
kɨməkupwən kɨseɡi pen nəhaɡ nəha “Kristin me”mnərmamame səvəi Iesu.

27 *Ia nəpɨn nəha profet me nepwɨn həuku pen fwe Jerusalem, mheiwaiu
pehe Antiok. 28 *Irəha riti nəɡhɨn nə Akapus rɨskəmter. Nənɨmwɨn Ikinan
ruvei pen nəɡkiariien min mə trukupwən mɨni irapw mə rɨpko mhə tui
nukumhə asori riti trahi nərmama pam ia tɨprənə i. (Nukumhə nəha ruvehe
ia nəpɨn nəha Klotias ramərɨmənu ia nɨtətə səvəi nəkur Rom.) 29Akapus rɨni
irapwnəɡkiariien nəha ro pen piəvtahame fwe Antiok rerɨnraha ramrhimə
tuhəuvei penmanemenepwɨn rəmwhen tɨnirəhakuatia kuatia,mhərhi pen
i revən trasitu ia nərmamame səvəi Iesu səməme kamharə fwe ia tənə Jutia.
30 *Nənə ho. Həuvei pen mane ia rəɡi Sol mɨne Panapas mə irau trouvehi,
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rouevən rouvei penm elta me səvəi nəfwakiien fwe Jerusalem.

12
KiɡHerot rousi əpune Jemes

1 Ia nəpɨn nəha Kiɡ Herota rɨnamometə nakalasia me nepwɨn, 2mɨni pen
tɨ nərmama me səvənhi mə tuhəuvən mhəkwtəmhiri Jemes piəvi Jon. Irəha
həuvən mhəkwtəmhiri, mhərai əpune in ia nau. 3 *Nəpɨn Herot rətoni mə
nəkur Isrelb rerɨnraha raɡien tɨ noien nəha, in revən, mərhi pen nərmama
me səvənhi mə tuhəuvən mhəkwtəmhiri mwi Pita. Nometəien nəha kɨno
ia nəpɨn atukwatukw səvəi Pasova mɨne nəveɡɨnien asori nəha nəkur Isrel
hani bred sə yis riwən irə. 4Nəpɨn həkwtəmhiri Pita, həuvehi puvnimwə ia
kalapus. Herot ruvehi pen in ia rəɡi naruaɡənme kusen kefə. Naruaɡənme
kefə ia kusenkuatia. Rerɨnrɨrhimənəveɡɨnienasori tro sampam, nənə in rɨvi
irapw Pita ia nəmri nərmama. 5 *Pita raməmak ia kalapus, mətə nakalasia
me kamhəfwaki m Kumwesən tukwe, mhəpkapwɨs mhə.

Aɡelo riti riri raka Pita ia kalapus
6 *Herot rerɨn ramrhi mə trakwakwi rɨvi irapw Pita ia nəmri nərmama.

Ia nəpɨn nəha, ia nəpɨn, Pita ramapri ia kurkwai iaruaɡən mi kəru. Kərihi
tərini in ia jen kəru. Iaruaɡən mi kəru krouərer ia təpinhə səvəi kalapus
rouətui tɨ nərmama me fwe imwə mə riti trəpwəh napien. 7 Təkwtəkwuni a
aɡelo riti səvəi Iərɨmənu rier irapw. Nɨpwran rəhiapwməhiəpwɨn rum nəha
Pita ramapri ikɨn. Aɡelo nəha rousi nɨkare Pita, məsuəpwiri in, mɨni mə,
“Əskəmter akwauakw!” Ia nəpɨn nəha jen rier raka ia rəɡi Pita.

8 Nənə aɡelo rɨni pen tukwe in mə, “Ətoti, muvehi pen səim put.” Pita
rətoti, muvehi pen səvənhi put. Nənə aɡelo rɨni pen tukwe in mə, “Arkahu
ia səim karkahu əpwəmwɨs, mukurirə iou.” 9 Pita rier irapw ia rum səvənhi
mukurirə aɡelo nəha, mɨpkukurən mhə mə nəfe nəha aɡelo ramo irə ro
nɨpərhienien, mətə rerɨn rɨrhi mə raməməkrəha. 10 *Irau krouəpi raka
iaruaɡən sə ramərer kupwən mamətui tɨ nərmama me mə riti trəpwəh
napien, rouəpi rakamwi iaruaɡən sə resi pen, roueste təpinhə sampam kɨno
iaaean. Nərmamamekamhəukurau irəmamhəuvən fwe taon. Təpinhənəha
rəsevər atukw a tɨ nirau i, nənə irau krouier irapw, rouevən roueste suatuk
riti. Təkwtəkwuni a aɡelo rəpwəh Pita mamevən.

11 Ia nəpɨn nəha Pita rətəmukurən nəfe kɨno min, mɨni mə, “Təkwtəkwuni
nəha iakukurən mə nɨpərhienien. Iərɨmənu rərhi irapw pehe aɡelo səvənhi,
muvehi raka iou ia rəɡi Herotmɨne ia narimnarime sə nəkur Isrel rerɨnraha
ramrhi mə tuko ia nirak.”

12 *Nəpɨn Pita rukurən, revən ia nimwə səvəi Meri, mama səvəi Jon sə
nəɡhɨn riti mwi nəMak. Nərmama həpɨk hənousəsɨmwɨn raka irəha me fwe
ikɨn, mamhəfwaki. 13 Pita revən mɨkunkun ia təpinhə ia kwəruə fwe iruə.
Rota, pran riti sə ramasitu, mamo tukwini nari fwe ia nəkwai nimwə səvəi
Meri, in rɨreɡi, mevən ipaka tɨ təpinhə mamətərɨɡ. 14 Nəpɨn rɨreɡi reri Pita,
rukurən mə Pita nəha. Nənə rerɨn raɡien pɨk. Rota rəpwəh nəsevərien ia
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təpinhə, mətə raiu a, mɨrərɨɡ, mevən fwe nəkwai nimwə, mɨni pen tɨ nirəha
i mə, “Pita i ramərer iruə.”

15 *Mɨreɡi irəha həni pen tukwe in mə, “Ikamenɨn.” Mətə Rota rɨni mə,
“Rekəm, iakani pərhien.” Mɨreɡi həni mə, “Rosi aɡelo nəha səvənhi uə?”

16 Mətə Pita rakunkun ihi ia təpinhə. Nənə irəha həuvən, mhəsevər ia
təpinhə. Nəpɨn hətoni Pita, nənimenraha rier. 17 *Ia nəpɨn nəha Pita ruvehi
utə rəɡɨn mɨrɨpwi tete irəha mə tuhafafa. Kurirə irə rɨni irapw Iərɨmənu
rɨnəfuvehi raka in ia kalapus, marə mɨni mwi mə, “Kɨmiaha tihaməkeikei
mhəvisau pen narimnari me i m Jemesc mɨne piəvtaha me.” Nənə Pita rier,
mevən ia kwopun əpə riti.

18 *Kɨni rakwakwi irə, ia nəpnəpɨn, naruaɡən me fwe ia kalapus
kamhəhekɨr, mhəreirei mə Pita ruvəku. 19 Nəpɨn Herot ramətui amasan
Pita, mətoni mə riwən, rəres pen naruaɡən me səməme kamhərer tukuahaɡ
nərmama me fwe ia kalapus mə Pita ruvəwəku, mətə irəha həreirei. Ro pen
Herot rɨni nəkwan mə tukousi əpune irəha. Kurirə ikɨn in rier ia tənə Jutia,
meiwaiu pen fwe taon nəha Sisaria, mamarə fwe ikɨn.

Herot remhə
20 *Ia nəpɨn nəhaHerot niemaha raməpi pɨk tɨ nəkur Taeamɨne Saeton. Ro

pen nəkur asori me səvəi taon mi nəha housəsɨmwɨn irəha me ia kwopun
kuatia. Irəha həkupwən mhətoni Plastus, iərmama riti sə ramətui tɨ nimwə
asori səvəi KiɡHerot. Irəha həres pen in imə trasitu ia nirəha. Nəpɨn hənəres
raka nasituien səvənhi, irəha min həuvən mhətoni Herot, mhəres pen in mə
trəmri nəmərinuien, tɨ nəri nə mə nəkur Taea mɨne Saeton haməkwməni
nərmamame fwe ia tənə səvənraha ia nəveɡɨnien sə rautə ia tənə səvəi Herot
i.

21Nənə Herot rəmri nəpɨn riti səvənhi trəɡkiari irə. Ia nəpɨn nəha rarkahu
tɨnari səvəi kiɡ, məkure ia kwopun raməkiri nəɡkiariien ikɨn, maməɡkiari
mɨnraha. 22Mɨreɡi irəha həkwein əpwəmwɨs mə, “Reri kumwesən riti nəha.
Rɨpkomhə reri iərmama.” 23*Təkwtəkwuniaaɡelo riti səvəi Kumwesənrousi
Herot, tɨ nəri nəməHerot rɨpkuvehi utəmhə nəɡhi Kumwesən. Nənə irər me
hani nəninhə irə, remhə.

24 *Ia nəpɨn nəha nəɡkiariien səvəi Kumwesən rauvirɨs mamevən.
Nərmama həpɨkmwi həni nɨpərhienien irə.

25 *Panapas mɨne Sol krɨno sampam ia wok sə kɨnərhi pen irau tukwe.
Kurirə irə krouier ia Jerusalem, rourərɨɡ, rouevən fwe Antiok. Jon sə nəɡhɨn
riti mwi nəMak irəharmɨnrau.

13
Kumwesən rərpwi rəɡɨn ia Panapasmɨne Sol mə irau trouwok səvənhi

1 *Nakalasia me fwe Antiok, nepwɨn profet me mɨne nepwɨn nahatən
me: Panapas, mɨne Sol, mɨne Simeon (Simeon in iəmə pitəv), mɨne Lusias
(iəmə Saerin), mɨne Manaen (in rɨməpwinari pəri irau Herot Antipas, iəmə
asori sə ramərɨmənu ia tənə Kalili). 2 *Ia nəpɨn riti, irəha həpkani mhə nari,
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mamhəfwaki m Iərɨmənu. Nənə Nənɨmwɨn Ikinan rɨni pen tɨ nirəha i mə,
“Tihəmri əpə Panapas mɨne Sol. Iakɨnəkwein iraumə trouwok riti səiou.”

3 *Ro iamɨnhi irə irəha həpwəh mwi naniien nari, mhəmrutə rəɡɨnraha ia
nirau, mhəfwaki mɨnrau, mhərhi pen iraumə trouevən rouowok.

Panapasmɨne Sol fwe Saepras
4*NəpɨnNənɨmwɨn Ikinan rɨnərhi pen raka Panapasmɨne Sol, irau krouei-

waiu pen fwe taon nəha Selusia. Ia kwopun nəha krouəputə ia nɨtətə riti
rouevən fwe ia tənə əmwerɨs nəha Saepras. 5 *Nəpɨn krouapirapw fwe taon
nəha Salamis, krouevən rouni irapw nəɡkiariien amasan səvəi Kumwesən
fwe ia nəkwai nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel. Jonmak ramarə irəhar
mɨnrau, mamasitu ia nirau.

6 Irəhar harevən mharəpi sɨmwɨn ia tənə əmwerɨs nəha, mharier pen ia
taon nəha Pafos. Ia kwopun nəha harətoni kleva riti nəɡhɨn nə Parjisas.
In iəmə Isrel riti. Ramɨni mə in profet, mətə neikuəien. 7 Kleva nəha
ramowok irau Sejas Polas, iəmə Rom riti sə ramərɨmənu ia tənə əmwerɨs
nəha Saepras, mukurən mwi nari. Nəpɨn riti Sejas Polas rəkwein Panapas
mɨne Sol, in rokeikeimə trɨreɡi nəɡkiariien səvəi Kumwesən. 8*Mətə Parjisas
sə nəɡhɨn riti mwi mə Elimas (nɨpwrai nəhaɡ nəha kleva) in ramərai raka
nəɡkiariien səvənrau, mamousari mə truvsini nətərɨɡien səvəi iəmə asori
nəha mə trəpwəh nɨniien nɨpərhienien ia Iesu. 9Mətə Sol (kani mwi in mə
Pol) rerɨn ruvehemukuər iaNənɨmwɨn Ikinan. In rəti penmətoni klevanəha,
10 mɨni mə, “Ik tɨni Setan. Ik iəmə ikəmwəki narimnari amasan me pam.
Rerɨm rukuər ia neikuəien mɨne nɨfeifeiien ərəha me. Nəpɨn me pam ikamo
suatuk atukwatukw səvəi Iərɨmənu, ramikou. 11 *Ətə ro! Təkwtəkwuni nəha
rəɡi Iərɨmənu raməmak ia niram. Nənimem trɨfwə. Tikəpwəhmwi nətoniien
nɨranien rəpwəmwɨs kwopti.” Təkwtəkwuni a nari riti rəmwhen nɨse napw
rɨpitəv muvehe muveɡi nənimen. Parjisas raman, mamətui iərmama riti
truvehi rəɡɨn miri in. 12Nəpɨn iəmə asori nəha Sejas rətoni, nənimen rier tɨ
nəɡkiariien səvəi Iərɨmənu sə krɨnouahatən in irə. Nənə in rɨni nɨpərhienien
irə.

Polmɨne inme nepwɨn həuvən fwe Antiok ia Pisitia
13 *Ia nəpɨn nəha Pol mɨne in me nepwɨn həputə ia nɨtətə riti fwe Pafos,

mhəier, mhəuvən fwe Peka, taon riti ia profens nəha Pamfilia. Ia kwopun
nəha Jonmak rəpwəh irəha mɨrərɨɡ mevən fwe Jerusalem. 14 Irəha həier
fwe Peka, mhavən, mhəuvən fwe taon nəha Antiok ia profens nəha Pisitia.
Ia Sapat həuvnimwə ia nəkwai nimwəfwaki səvəi nəkur Isrel, mhəkure.
15 *Iərmama riti rəvsini irapw nəɡkiariien me nepwɨn ia Loa səvəi Moses
mɨne nəɡkiariien me nepwɨn ia nəkukuəme səvəi profet kupwən me. Nəpɨn
iərmamanəha rəvsini pam, nəmə asorime səvəi nimwəfwaki nəha hərhi pen
nəɡkiariien revən tɨ Pol mɨne in me nepwɨn mɨni mə, “Piəvmaha me, trɨni
mɨnuənəɡkiariien riti hiənuə tihəni irapwmhasitu ia nərmama, həni irapw.”

16*Ro iamɨnhi irəPol rɨskəmter,muvehiutə rəɡɨn,mɨnimə: “Kɨmiahanəkur
Isrelmɨnekɨmiaha rɨpkomhəkɨmiahanəkur Isrelmətəhiaməsiai Kumwesən
səkɨmaha. Kɨmiaha pam tihətərɨɡ iou. 17 *Fwe kupwən Kumwesən
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səkɨmaha nəkur Isrel rɨnərpwi rəɡɨn ia kaha kupwən me səkɨmaha. Nəpɨn
nəkwərhakwərha me səvənraha həuvən mamharə fwe ia tənə Ijip, ro irəha
həuvehe mhəpɨk. Ia nɨskaiien səvənhi, in riri raka irəha. 18 *Ia nuk foti,
in ramarə irəha mɨnraha fwe ia kwopun akwesakwes ikɨn. Irəha kamho
noien ərəha, mətə in rɨpkəpwəh mhə irəha 19 *Kurirə irə in rousi əpune
nərmamamenəhakamharə ia tənəKenan. Nərmamamenəhahaməukupen
ia kwənəkwus me irəha pam sefen. Nəpɨn Kumwesən rousi əpune irəha mo
sampam, in ruvei pen tənə səvənraha m kaha kupwən me səkɨmaha. Nənə
ro səvənraha i. 20 *Narimnari me nəha ruvehi nuk me irəha pam ipaka tɨ fo
hantret fifti mɨne.
Kurirə ikɨnKumwesənruvehi utənərmamamenəhakani irəhamə ‘Jajme.’

Irəhahəiri kahakupwənmesəkɨmaha,mhəuvehemhestenəpɨnsəvəi Samuel
Profet. 21*IanəpɨnnəhakahakupwənmesəkɨmahahərespenKumwesənmə
ko rəseni kiɡ riti rərɨmənu ia nirəha. Nənə Kumwesən ruvei pen Sol, tɨni Kis,
mɨnraha. Sol nə ruku pen ia kwənəkwus səvəi Penjamin. In ramərɨmənu ia
nirəha meste nuk foti. 22 *Kurirə ikɨn Kumwesən ruvehi raka Sol nəha, nənə
muvehi utə Tevɨt mə truvehemo kiɡ səvənraha. Kumwesən rəɡkiari irə, mɨni
mə, ‘Iakɨnətə raka mə Tevɨt, tɨni Jese, in iərmama riti sə rerɨk rokeikei. In tro
pam nəfe iakɨni pen tukwe.’

23 *Rəmwhen mə Kumwesən rɨno raka promes kupwən mə tro, in rərhi
pehe iərmama riti ia kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt mə truvehe muvehimɨru
nəkur Isrel. Iərmamanəha Iesu. 24*Ia nəpɨn nəha Iesu rəpwəh ihi noienwok
səvənhi, Jon raməvisau irapwm nəkur Isrel me pammə irəha tuhaməkeikei
mhərərɨɡ ia noien ərəha me səvənraha, nənə mho paptaes. 25 *Nəpɨn Jon
ruvehe ipaka tɨnoien sampamiawok səvənhi, ramɨnimə, ‘Rerɨmiaha ramrhi
iou mə iou sin? Rɨpko mhə iou iərmama sə hiameitenhi. Mətə tihətərɨɡ iou.
Iərmama riti nəha rauvehe kurirə ia nirak. Iapkəmwhenmhəmə takɨfi raka
put ia nɨsun.’

26 *Nərman, piak me, kɨtaha səməme səməuku pen ia kwənəkwus səvəi
Epraham, mɨne kɨmiaha iesa rɨpkomhə kɨmiaha nəkur Isrel, mətə hiaməsiai
Kumwesən səkɨmaha, tukutaha i, Kumwesən rərhi pehe nəɡkiariien i sə
rauvehimɨru nərmama. 27 *Nəpɨn Iesu ruvehe, nərmama səməme kamharə
fwe Jerusalemmɨne nəmə asori me səvənraha həpkətə sasmhə in, mhəreirei
mwi nɨpwrai nəɡkiariien səvəi profet kupwənme kaməvisau irapw ia Sapat
me pam. Ro iamɨnhi irə irəha ho nəɡkiariien me nəha həuvehe mhəukuə.
Həkiri Iesu mə traməkeikei memhə. 28 *Irəha həpkətə mhə noien ərəha
riti rɨno rəmwhen mə tukousi əpune in tukwe, mətə kamhəmwur ihi a,
mhəres pen Paelat mə trəseni pen Iesu ia rəɡi nərmama me səvənhi mə
tuhousi əpune. 29 *Nəpɨn ho pam nəfe Nəkukuə Ikinan rɨməni mə tuko irə,
həuvehi raka nɨpwran ia nei kamarkuaui, mhəmri pen ia nɨpəɡi kəruəterei
riti. 30 *Mətə Kumwesən rɨno in rətui mwi ia nemhəien. 31 *Nəpɨn Iesu rətui
mwi, rier irapw tɨnərmamasəməmehənaməkurirə in fwe ia tənəKalilimeste
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Jerusalem. Irəha hətə in ia nəpɨn rɨpɨk. Təkwtəkwuni irəha kamhəvisau
irapw Iesum nəkur Isrel.

32 *Kɨmaha iahəuvehe ia kwopun i, mamhəvisau irapw nəɡkiariien
amasan i m kɨmiaha. Nəfe Kumwesən rɨno raka promes tɨ səkɨtaha kaha
kupwən me mə in tro, 33 rɨno m kɨtaha i nɨpwnəti kaha kupwən me. In rɨno
Iesu rətui mwi ia nemhəien. Rəmwhen mwi nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Ol
Sam sə rasori kəru rani:
‘Ik nərɨk.

Ipwet iakuvehemo iou tata səim.’
34 Kumwesən ruvəni raka ia Nəkukuə Ikinan mə tro Iesu rətui mwi ia
nemhəien. Nənə in trɨpkemhə mhə mwi. Nɨpwran trɨpkɨmərɨr mhə.
Kumwesən rɨni iamɨnhi irəmɨnuə:
‘Nɨpərhienien takuvei pehe nari amasan anan me mik səməme iakɨno raka

promesm Kiɡ Tevɨt kupwən.’
35*NənəKiɡTevɨt rɨmərai pennəɡkiariien ritimwi iaNəkukuə Ikinan. Rɨməni
mə,
‘Tikəpwəh nəseniien nɨpwrai iəmə ikinan səim rɨmərɨr.’

36 *Nəpɨn Kiɡ Tevɨt ramɨru ihi, ramo nəkwai Kumwesən. Kurirə irə remhə.
Kɨnɨmwi ia kwopun kanɨmwi kahame səvənhi ikɨn. Nɨpwran rɨmərɨr. 37Mətə
Iesu, iəmə nəha Kumwesən rɨnəsuəpwiri in ia nemhəien, nɨpwran rɨpkɨmərɨr
mhə.

38 *Ro iamɨnhi irə, piak me, tihaməkeikei mhəukurən nəfe i iakamɨni
irapw tukumiaha i. Iesu i rukurən nuvehi rakaien nərəhaienme səkɨmiaha,
mo Kumwesən trəpwəh nərpwɨnien. Loa səvəi Moses ko rɨpkɨfi raka mhə
nərəhaien me pam səkɨmiaha. 39 *Mətə nərmamame pam səməme kamhəni
nɨpərhienien ia Iesu, in trɨfi rakanərəhaienmepamsəvənraha. 40Kɨmiaha ti-
haməkeikeimhəsiari,mamhətərɨɡ amasan ianəɡkiariien i, kamonəɡkiariien
i profet me həməni treste kɨmiaha.
41 ‘Hətə amasan kɨmiaha nəmə hiamarɨs əkenhɨn ia nirak.

Ia nəpɨn səkɨmiaha tako nari riti.
Trɨni mɨnuə iərmama riti rɨni amasan nəri tukumiaha,

kɨmiaha tihəpwəh nɨniien nɨpərhienien irə.
Tihərkərinari irə, mhemhə.’ ”

Nərmamame rerɨnraha raɡienmə tuhəreɡi nəɡkiariien amasan
42-43 *Nəkur Isrel həfwaki pam fwe ia nəkwai nimwəfwaki səvənraha.

NəpɨnPolmɨne Panapas krouier irapw, həres pen irau imə ko krouvehemwi
ia nɨkare Sapat, rouni irapw mwi nəɡkiariien nəha tɨ nirəha. Nəkur Isrel
həpɨk mɨne nərmama me həpɨk səməme rɨpko mhə irəha nəkur Isrel, mətə
kamharə ianarəien səvəi nəkur Isrel, irəhakamhəkurirə iaPolmɨnePanapas.
Nənə irau krouəɡkiari mɨnraha rauni mə, “Kɨmiaha tihaməkeikei mhəuvehi
namasanien səvəi Kumwesən, mharə irə, mamhəuvən.”

44 Ia nɨkare Sapat irə ipaka nərmama me pam ia taon nəha housəsɨmwɨn
irəha me mə tuhəreɡi nəɡkiariien səvəi Iərɨmənu. 45 *Nərmama me nəha
həpɨk. Nəpɨn nəkur Isrel hətoni, rerɨnraha rɨrhi ərəha Pol. Nəpɨn in rəɡkiari,
irəha kamhəni səpə, mamhəni ərəha in.

46 *Mətə Pol mɨne Panapas krouəpwəh nehekɨrien. Irau krouni mə,
“Kɨmrau iarouəkeikei roukupwən rouni irapw nəɡkiariien səvəi Kumwesən
* 13:32: WokMe 13:23 * 13:35: WokMe 2:27 * 13:36: Wok Me 2:29 * 13:38: WokMe
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tukumiaha i nəkur Isrel. Mətə rəfo? Hiəpkokeikei mhə mə tihəuvehi
nɨmɨruien rerɨn? Hətə ro! Tɨ nəri nə mə hiamərarki karen nəɡkiariien
səkɨmrau iamɨnhi, kɨmrau trouəpwəh kɨmiaha, rouevən rouni irapw
nəɡkiariien i tɨnərmamarɨpkomhə irəhanəkur Isrel. 47 Iərɨmənuruvənipehe
raka tukumaha i mə tahaməkeikei mho iamɨnhi. In rɨməni mɨnuə:
‘Tako ik ikəmwhen ia nukuraanien,

məhiəpwɨn nərmama rɨpkomhə irəha nəkur Isrel.
Tikɨni pen tɨ nərmamame ia tənəmtənəmemə takuvehimɨru irəha.’ ”

48*Nəpɨnnərmamamenəha rɨpkomhə irəhanəkur Isrel həreɡi nəɡkiariien
nəha, rerɨnraha raɡien. Həni mə nəɡkiariien səvəi Iərɨmənu ramasan pɨk.
Nənə sin sin ia nirəhaKumwesən rɨnərpwi raka rəɡɨn ia nirəhamə tuhəuvehi
nɨmɨruien rerɨn, irəha həni nɨpərhienien ia Iesu.

49 Ia nəpɨn nəha nəɡkiariien səvəi Iərɨmənu rauvirɨs mamevən ia kwopun
me ipaka tɨ taon nəha. 50 *Mətə nəkur Isrel həuvən tɨ nɨpran asorime nepwɨn
səməme kamharə ia narəien səvəi nəkur Isrel mɨne nəmə asori me səvəi taon
nəha, mhəvi irəha mə tuhometə Pol mɨne Panapas. Nəkur asori me nəha
hərhi irapw irau ia tənə səvənraha. 51*Mətə iraukrounouini rakanɨməkwrur
ia nɨsunrau, rouahatən penmə nərmamame ia taon nəha həno noien ərəha.
Kurirə ikɨnkrauevən fwe taonnəha Ikoniam. 52Nənənərmamame səvəi Iesu
fwe Antiok rerɨnraha raɡienmukuər ia Nənɨmwɨn Ikinan.

14
Polmɨne Panapas fwe Ikoniam

1 Fwe taon nəha Ikoniam Pol mɨne Panapas irau pəri krouuvnimwə ia
nimwəfwaki səvəi nəkur Isrel rouəvisau. Nəvisauien səvənrau ramasan pɨk.
Ro pen nərmama həpɨk, nəkur Isrel mɨne nəkur Kris mwi, həni nɨpərhienien
ia Iesu. 2 *Mətə nəkur Isrel səməme həpkɨni mhə nɨpərhienien ia nəɡkiariien
səvənrau ho nərmama me rɨpko mhə irəha nəkur Isrel niemaha rəpi irəha
tɨ piəvtaha me. 3 *Ro pen Pol mɨne Panapas krouarə əpwəmwɨs fwe ikɨn,
rouəvisau irapw Iesu Iərɨmənu rouəpwəh nehekɨrien. Ia nəpɨn nəha Iesu
Iərɨmənu rauvei pen nɨskaiien mɨnrau, krauo nɨmtətien memɨne narimnari
me nərmamame hətoni mhərkərinari irə. Nəpɨn nərmamame hətoni, mhətə
sas ia nəɡkiariien səvənrau sə raməvisau irapw namasanien səvəi Iesu mə
ro nɨpərhienien. 4Nərmama ia taon nəha həuai irəha ia kusen kəru. Nepwɨn
hərer irəhanəkur Isrel səməmehəpwəhnɨniiennɨpərhienien ia Iesu. Nepwɨn
hərer irəha aposol mi nəha.

5 *Ia nəpɨn nəha nəkur Isrel nepwɨn mɨne nərmama nepwɨn rɨpko mhə
irəhanəkur Isrelmɨnenəməasorimesəvənrahakamhənimə tuhouraha irau,
mhəkwi əpune irau. 6-7 *Mətə irau kroureɡi, rouap, rouevən fwe Listra mɨne
Tepe, taonmikəru fwe iaprofensnəhaLikaonia. Fwe ia taonminəhamɨne ia
rukwənume ipaka tɨ nirau, Pol mɨne Panapas krouəvisau irapw nəɡkiariien
amasan səvəi Iesu.

Polmɨne Panapas fwe Listra
8 *Fwe Listra, iərmama riti raməkure. Nəpɨn rɨnətui irə, nɨsun mi

krouemhə. Ko rɨpkavənmhə. 9*Iərmamanəha ramətərɨɡ ia nəɡkiariien səvəi
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Pol. Nənə Pol rəti pen mamətə in, mukurən mə iərmama nəha ramahatətə ia
Iesumə Iesunɨskaiien səvənhi rəmwhenmə tromasannɨsunmi. 10RopenPol
rəɡkiari asorimɨnimə, “Tikomɨskəmter, mərer ia nɨsummi.” Təkwtəkwuni a
iərmama nəha rɨskəmter, mavən.

11 *Nəpɨn nərmama me hənətoni nəfe Pol rɨno, həkwein əpwəmwɨs ia
nəɡkiariien səvəi nəkurLikaonia,mhənimə, “Kwa, kumwesənmehəneiwaiu
irapw pehe tukutaha, mhəmwhen ia nərmamame.” 12 Irəha həkwein Pana-
pasmə Sus, kumwesənriti səvənraha. Nənə tɨnəri nəməPol raməvisau irapw
nəɡkiariien, həkwein pen in mə Heremes, kumwesən riti mwi səvənraha.
13 Nimwəfwaki səvəi kumwesən nəha Sus, ramərer iruə ia taon nəha. Pris
riti sə ramowok fwe ikɨn, ruvehi kau me nepwɨn mɨne tihi nei me nepwɨn,
muvehi muvehe tɨ kwəruə səvəi taon nəha. Rokeikei mə in mɨne nərmama
me tuhousi əpune kaume nəhamho pen nɨsiaien mhəfwaki penm Panapas
mɨne Pol.

14Mətə nəpɨn aposol mi nəha kroureɡi nəɡkiariien nəha, kroueitehi tɨnari
səvənrau, rouaiu, rouevən fwe ia kurkwai nərmama, rouəkwein əpwəmwɨs,
rouni mə, 15 *“Nərman me, rəfo hiamo iamɨnhi irə? Kɨmrau iarouəmwhen
a ia kɨmiaha. Iarouvehe mə trouəvisau irapw nəɡkiariien amasan m
kɨmiaha mə kɨmiaha tihaməkeikei mhəpwəh kumwesən eikuəme, mhərərɨɡ
mhəuvehe tɨ Kumwesən sə ramɨru. In əpa rɨno neiai, mɨne tɨprənə, mɨne
təsi, mɨne narimnari me pam səməme kamharə ia nirəhar. 16 *Fwe kupwən,
in rɨnəseni nərmama me ia tənəmtənə me mə hamesi pen a suatuk me
səvənraha mamhəuvən. 17 *Mətə ia nəpɨn me in ramo hiamətoni noien
amasan səvənhi. In ramərhi irapw pehe nesən, mamo nəmhien ro nɨpwran
ia nəpɨn atukwatukw səvənhi. In rauvei pehe nəveɡɨnien m kɨmiaha, mamo
rerɨmiaha ramaɡien.” 18 Pol mɨne Panapas krouni nəɡkiariien nəha, mətə
ipaka ko kroupkɨnise mhə nərmama me mə tuhəpwəh nousi əpuneien kau
me nəha tɨ nəfwakiienmɨnrau.

19 *Mətə nəkur Isrel me nepwɨn həuku pen fwe Ikoniam mɨne Antiok
ia profens nəha Pisitia, mhəuvehe tɨ Listra, mhəvi nərmama həpɨk həuvən
mhəkwtəmhiri Pol, mhəkwi ia kəruəterei, mhəvkəkini, mhəuvən fwe iruə ia
taon, mhəpwəh. Rerɨnraha rɨrhi mə ruvamhə. 20Mətə nəpɨn nərmama me
səvəi Iesuhəuvehemhərerkuraukurau irə, Pol rɨskəmter,mevənmwi ia taon.
Kɨni rakwakwi irə, irau Panapas krouier, rouevən fwe taon nəha Tepe.

Polmɨne Panapas krourərɨɡ rouevən fwe Antiok ia profens nəha Siria
21 *Pol mɨne Panapas krouəvisau irapw nəɡkiariien amasan fwe ia Tepe,

ravi nərmama həpɨk həuvehe mho irəha nərmama me səvəi Iesu. Kurirə
ikɨn krourərɨɡ rouevən fwe Listra, mɨne Ikoniam, mɨne Antiok ia profens
nəha Pisitia. 22 *Ia kwopun me nəha irau krauo nətərɨɡien səvəi nərmama
me səvəi Iesu ruvehe mɨskai mwi. Krouəvəhaɡmɨnraha mə tuhərer əknekɨn
ia nahatətəien səvənraha, rauni mə, “Saməkeikei mhəukurau ia nəmisəien
me rɨpɨk kurirə səuvnimwə ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.” 23 *Ia
kwopun me pam krouvehi utə elta me mə tuhətui amasan tɨ nakalasia me.
Nəpɨn krouvehi utə irəha, krouəpwəh nəniien nari, rouəfwaki, rouəmri pen
irəha ia rəɡi Iərɨmənu səvənraha sə kamhahatətə irə. 24 Irau krouəpi sɨmwɨn
ia profens nəha Pisitia, roueiwaiu pehe ia profens nəha Pamfilia, 25 rouevən
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ia taon nəha Peka, rouəvisau irapw nəɡkiariien amasan fwe ikɨn. Nəpɨn
krouəvisau irapw pam, kroueiwaiu rouevən fwe taon nəha Atalia.

26 *Ia kwopun nəha krouəputə ia nɨtətə riti, rouier, rouevən fwe Antiok
ia profens Siria. Kwopun nəha kupwən nərmama me hənəfwaki tɨ nirau,
mhəmri pen irau ia rəɡi Kumwesən, mamhase in mə namasanien səvənhi
tramarə tɨ nirau, marə mwi tɨ wok sə krɨno pam. 27 *Irau krouapirapw fwe
ikɨn, rouoeite nakalasia me, rouni pen tɨ nirəha i narimnari me Kumwesən
rɨno irəharmɨnrau, rouni mə in rɨnəsevər ia təpinhəmə nərmama rɨpkomhə
irəhanəkur Isrel həuvehemhahatətə ia Iesu. 28Nənə krouarə əpwəmwɨsmwi
kwopti ia kwopun nəha irəha nərmamame səvəi Iesu.

15
Nəmə asori me səvəi nəfwakiien housəsɨmwɨn irəhame fwe ia Jerusalem

1 *Mətə nəkur Isrel me nepwɨn həier fwe tənə Jutia mheiwaiu pehe ia
Antiok. Irəha kamhahatən nərmamame səvəi Iesu səməme rɨpko mhə irəha
nəkur Isrel mə, “Kɨmiaha tihaməkeikei mhəuvən kuvehi ninhumm kɨmiaha
rəmwhen ia Loa səvəi Moses rani. Mə hiəpwəh, Kumwesən trɨpkuvehimɨru
mhə kɨmiaha.” 2 *Pol mɨne Panapas krauousari irəhamɨnrahamamhəɡkiari
pɨk tɨ nəɡkiariien nəha. Kurirə ikɨn, nakalasia me fwe Antiok hərpwi
rəɡɨnraha ia Pol mɨne Panapas mɨne nərmama me nepwɨn mwi, mhəni
mə irəha tuhəutə pen fwe ia Jerusalem mhətoni aposol me mɨne elta me
səvəi nəfwakiien tɨ nəɡkiariien nəha. 3Nəpɨn nakalasia me hərhi pen irəha,
irəha hənaməuvən fwe Jerusalem. Ia rukwənu me ia nɨkare suatuk fwe ia
tənə Fonisia mɨne tənə Sameria kamhəni sas pen mə nərmama me rɨpko
mhə irəha nəkur Isrel irəha mwi həuvəni nɨpərhienien ia Iesu. Nəɡkiariien
nəha ro piəvtaha me rerɨnraha raɡien. 4 *Kurirə irə, nəpɨn irəha həier pen
fwe Jerusalem, aposol me mɨne elta me səvəi nəfwakiien mɨne nakalasia
me hətoni irəha rerɨnraha raɡien. Nənə Pol mɨne Panapas mɨne səməme
hənəkurirə ia nirau həni pen tɨ nirəha i narimnari me Kumwesən rɨno
mɨnraha.

5Mətə Farisi me nepwɨn səməme kamhəni nɨpərhienien ia Iesu həskəmter,
mhəni mə, “Nərmama me rɨpko mhə irəha nəkur Isrel səməme kamhəni
nɨpərhienien ia Iesu tuhaməkeikei mhəuvən kuvehi ninhum mɨnraha.
Kɨmiaha tihaməkeikei mhəni pen tɨ nirəha i mə tuhəkurirə ia Loa səvəi
Moses.”

6 Aposol me mɨne elta me səvəi nəfwakiien housəsɨmwɨn irəha me,
mamhəɡkiari tɨ nəresien nəha. 7 *Nəpɨn həɡkiari əpwəmwɨs, Pita rɨskəmter,
mɨnipen tɨnirəha imə, “Piakme, kɨmiahahiəuvəukurənrakamə fwekupwən
Kumwesən rərpwi rəɡɨn ia nirak ia kusen səkɨtaha, muvei pehe nəpɨn miou
iakevənmɨnəvisau rakamnərmamamenepwɨn rɨpkomhə irəhanəkur Isrel.
Nəpɨn irəha həreɡi nəɡkiariien amasan səvəi Iesu ruku pen ia tərhuk, həni
nɨpərhienien irə. 8 *Nənə Kumwesən sə rukurən amasan nətərɨɡien səvəi
nərmama rahatən amasan tukutaha i mɨnuə rerɨn raɡien tɨ nuvehiien irəha,
mo irəha nərmama me səvənhi. In ruvei pen Nənɨmwɨn Ikinan mɨnraha
rəmwhen a mwi rɨməuvei pehe m kɨtaha i fwe kupwən. 9 *In rɨpkopəiti mhə
ia nirəha, mətə raikuas ia rerɨnraha, tɨ nəri nəmə irəha həni nɨpərhienien ia
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Iesu rəmwhen rɨnomkɨtaha i. 10*Rəfo hiənuə tihoKumwesənniemaha rəpi?
Hiokeikei mə tsəmri pen Loa səvəi Moses ia nurai nərmama me səvəi Iesu
səməme rɨpko mhə irəha nəkur Isrel, mətə Loa nəha rəmwhen ia katipə sə
rɨpam. Kɨtaha i nəkur Isrel mɨne kaha kupwən me səkɨtaha ko səpkəvrani
mhə. 11 *Mətə kɨtaha saməni nɨpərhienien ia nəɡkiariien i. Iesu Iərɨmənu
səkɨtaha truvehimɨru kɨtaha ia namasanien səvənhi rəmwhen a mwi in tro
ia nirəha.”

12 *Pita rəɡkiari pam. Kurirə irə nərmama me ia nəkureien nəha həkure
afafa, mamhətərɨɡ Pol mɨne Panapas. Irau krauni amasan tɨ nirəha i nəfe
Kumwesən rɨno nəpɨn irau krauəvisau irapw nəɡkiariien amasan səvəi Iesu
m nərmama me rɨpko mhə irəha nəkur Isrel. Krouni mə in rɨməuvei pen
nɨskaiien mɨnrau, krauo nɨmtətien me mɨne narimnari me nərmama me
hətoni, mhərkərinari irə.

13 *Nəpɨn irau krouəɡkiari pam, Jemes rərer mɨni mə, “Piak me, tihətərɨɡ
iou. 14 *Saemon ruvəni amasan raka tukutaha i mə rəfo fwe kupwən
Kumwesən revən tɨnərmamame rɨpkomhə irəhanəkur Isrelmə trɨpeki raka
nepwɨn mə irəha nərmama me səvənhi. 15 Profet kupwən me həməni mə in
tro iamɨnha irə. Rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan,
rani mə,
16 ‘Kurirə ia nəri, iou takrərɨɡ

muvehi utə nɨtətə səvəi Kiɡ Tevɨt sə rɨməmwei.
Nɨtətə sə in rɨnamərɨmənu irə kɨneitehi rəmwhen ia nimwə,

iou takuvrhəkɨnmwi, momasan.
17-18Tako iamɨnhi mɨnuə nərmama ia tənəmtənəme tuhəuvehe tukw iou.
Nərmama rɨpkomhə irəha nəkur Isrel,

irəha pam səməme iakɨnəkwein raka irəha, tuhəuvehe.
In i nəɡkiariien səiou. Iou Iərɨmənu. Iako nərmama həuvəukurən raka

narimnari me i fwe kupwən.’ ”
19Nənə Jemes rɨnimə, “Ro iamɨnhi irənəkiriien səioumənərmamamenəha

rɨpko mhə irəha nəkur Isrel, mətə kamhərərɨɡ mamhəuvehe tɨ Kumwesən,
rərəha mə kɨtaha tso rəknekɨn tɨ nirəha. 20 *Mətə pwəh sərai nəkukuə riti
revən tɨ nirəha. Ia nəkukuə nəha tsəni pen tɨ nirəha i mə irəha tuhəpwəh
naniien nəveɡɨnien i rəmkemɨk sə kɨməuvei penmnənɨmwi narime səməme
kaməfwaki pen mɨnraha. Nərman me tuhəpwəh niri əpnapenien nɨpran.
Nɨpranme tuhəpwəh nesi pen əpnapenien nərman. Irəha tuhəpwəh naniien
nərimɨru riti sə kətiri nɨpətəkinuan remhə mətə netə raməmak ihi ia nusan.
Nənə irəha tuhəpwəh naniien netə.

21 *Natuakəmienme nəha rɨnəmwhen, tɨ nəri nəmə fwe tui muvehemeste
pehe ipwetmɨne, ia Sapatmepamnərmamamekamhəvsini Loa səvəiMoses
ia nəkwai nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel. Ia taon me pam kamhəvisau
irapw nəɡkiariien səvənhi.”

Nəkukuə sə revən tɨ nərmamame rɨpkomhə irəha nəkur Isrel
22 Aposol me, mɨne elta me səvəi nəfwakiien, mɨne nakalasia me pam

fwe Jerusalem həni sɨmwɨn mə tuhərpwi rəɡɨnraha ia nərmama nepwɨn ia
nirəha,mhərhi pen irəhahəuvən irəhaPolmɨnePanapas fweAntiok. Hərpwi
rəɡɨnraha ia Saelas mɨne Jutas (nəɡhɨn riti mwi nə Pasapas). Iəmənmi nəha,
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piəvtaha me kamhəsiai pɨk irau. 23 Irəha həuvei pen nəkukuə nəha mɨnrau
mə trouvehi rouevən. Nəkukuə nəha rɨni mə:
Aposol memɨne elta me səvəi nəfwakiien, piəvmiahame fwe Jerusalem.
Iahərhi pehenəkukuə i tukumiahapiəvmahame səməmerɨpkomhəkɨmiaha

nəkur Isrel, hiamarə fwe Antiokmɨne Siria, mɨne Silisia.
Iahaməni ramasan tukumiaha.
24 *Kɨmaha iahəreɡi mə nərmama nepwɨn həməier ia kɨmaha, mhəuvehe

tukumiaha, mho kɨmiaha hiəreɡi rərəha tɨ nəɡkiariien səvənraha.
Irəha ho nətərɨɡien səkɨmiaha rəvsausɨni pɨk, mətə kɨmaha iahəpkuvei pen

mhə nəɡkiariien riti mə tuhəuvehemhəni pehe tukumiaha i.
25 Ro pen kɨmaha iahousəsɨmwɨn kɨmaha me mhəni sɨmwɨn mə tahərpwi

rəɡɨmaha ia iərmama kəru, mhərhi pehe i tukumiaha.
Irau trouvehe tukumiaha irəhaPanapasmɨnePol, iəmənminəhasokeikeipɨk

irau. 26 Ipaka krouemhə tɨwok səvəi Iesu Kristo, Iərɨmənu səkɨtaha.
27 Iəmənmi nəha iahamərhi pehe irau tukumiaha irau i Jutas mɨne Saelas.
Irau trouvehe rouni nəɡkiariien kuatia rəmwhen ia nəɡkiariien i iahamrai.
28 *Rerɨmaha raɡien tɨ nesi penien nətərɨɡien i Nənɨmwɨn Ikinan rɨnahatən

kɨmaha irə.
In rɨni mə kɨmaha tahəpwəh nəmrutəien nəri sə rɨpam ia nuramiaha, mətə

natuakəmienme a i:
29 *Kɨmiaha tihəpwəh naniien nəveɡɨnien sə kɨməuvei pen m nənɨmwi nari

me səməme kaməfwaki penmɨnraha.
Kɨmiaha nərman tihəpwəh niri əpnapenien nɨpran.
Kɨmiaha nɨpran tihəpwəh nesi pen əpnapenien nərman.
Kɨmiaha tihəpwəh naniien nərimɨru riti sə kətiri nɨpətəkinuan remhə mətə

netə raməmak ihi ia nusan.
Tihəpwəh naniien netə.
Trɨni mɨnuə hiətui amasan tukumiaha, mhəpwəh nəruiien natuakəmienme

i, tihəreɡi ramasan.
In i nəɡkiariien səkɨmaha sampam.

30Nəməasorime ihərhipen irauheiwaiu irəhaPolmɨnePanapasmhəuvən
fwe Antiok. Nəpɨn hapirapw fwe ikɨn, hoeite nakalasia me, mhəuvei pen
nəkukuəmɨnraha. 31 Irəha həvsini nəkukuə nəha, rerɨnraha raɡien tɨ nasitu-
ien səvənhi. 32 *Jutasmɨne Saelas irau profetmi. Krouəvəhaɡmpiəvtahame
ia nəɡkiariien me rɨpɨk, rouərpwi əknekɨn irəha. 33 Irau krouarə əpwəmwɨs
kwopti ia kwopunnəha. Kurirə ikɨnpiəvtahame fweAntiokhaseKumwesən
mə nəmərinuien səvənhi tramarə tɨ nirau. Nənə həsəkɨr mɨnrau, mhərhi pen
irau krourərɨɡ rouevən fwe Jerusalem rouətə nərmamame səməme hənərhi
irau. 34 a 35Mətə Pol mɨne Panapas irau krouarə pəpɨm fwe Antiok. Irəha
nərmama me nepwɨn mwi kamhahatən nərmama me, mamhəvisau irapw
nəɡkiariien səvəi Iərɨmənu.

Polmɨne Panapas krouəpwəh iraume
36 Nəpɨn nepwɨn rukurau, Pol rɨni pen tɨ Panapas i mə, “Pwəh krau

krourərɨɡ pen mwi, rouətə piəvtaha me fwe ia taon me pam nəha
krouvəvisau raka nəɡkiariien səvəi Iərɨmənu mɨnraha, rouətoni ro irəha mə
kamhəfarə irə.” 37 *Nənə Panapas rokeikei mə Jon sə nəɡhɨn riti mwi nəMak
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trukurirə ia nirau, 38*mətə Pol rəpwəhnokeikeiien, tɨnəri nəmə fwe kupwən
Jonmak rɨpkarə mhə irəhar mɨnrau meste wok səvənrahar rɨno sampam.
Mətə fwe Pamfilia rəpwəh iraumɨrərɨɡ. 39Nənə Polmɨne Panapas krouousari
mɨnrau me, rouəpwəh irau me. Panapas ruvehi Mak, rouəputə ia nɨtətə riti,
rouier, rouevən fwe Saepras. 40*Mətə Pol rərpwi rəɡɨn ia Saelasmə trukurirə
in. Kurirə irə piəvtaha me həmri pen irau ia rəɡi Iərɨmənu, mhase in mə
namasanien səvənhi tramarə tɨ nirau i. Nənə Pol rier irau Saelas, 41mevən
ia kwopun me ia profens mi nəha Siria mɨne Silisia, mamərpwi əknekɨn
nakalasia me.

16
Timoti rukurirə Polmɨne Saelas

1 *Ia nəpɨn nəha Pol revən fwe taon mi nəha Tepe mɨne Listra. Ia Listra
iərmama riti səvəi Iesu nəɡhɨn nə Timoti. Mama səvənhi in prən Isrel. In
mwi rani nɨpərhienien ia Iesu. Mətə tata səvəi Timoti in iəməKris. 2*Piəvtaha
me fwe Listra mɨne Ikoniam kamhəni Timoti mə in iəmə amasan riti. 3 *Pol
rokeikei mə Timoti trukurirə in rouier rauevən. Ro pen in ruvehi ninhumm
Timoti tɨnəri nəmənəkur Isrel fwe ikɨnhəukurənmə tata səvəi Timoti in iəmə
Kris riti. 4*NəpɨnPolmɨne inmenepwɨnhəierpen fwe ia taonme,haməvisau
irapw m nərmama me səvəi Iesu natuakəmien me nəha aposol me mɨne
elta me səvəi nəfwakiien fwe Jerusalem həməni. Kamhahatən nakalasia me
mə irəha tuhaməkeikei mhesi pen. 5 *Ia noien nəha nakalasia me pam ia
kwopunme fwe ikɨnnahatətəien səvənraha ruvehemɨskai. Ianəpɨnme irəha
həuvehemhəpɨkmwi.

Pol rətoni nəməkrəhaien riti
6 *Pol mɨne in me nepwɨn həuvən mhəpi sɨmwɨn ia profens mi nəha Frijia

mɨne Kalesia, tɨ nəri nə mə Nənɨmwɨn Ikinan rɨnise irəha mə tuhəpwəh
nevənien mhəvisau nəɡkiariien amasan fwe ia profens nəha Esia. 7 *Nəpɨn
irəha həuvehe ipaka tɨ profens nəha Misia, həmwur mə tuhəuvən fwe ia
profens nəhaPitinia. MətəNənɨmwɨn səvəi Iesu rɨpkəsenimhə irəha. 8Ropen
həukurau ia profens nəha Misia, mheiwaiu mhəuvehe ia taon nəha Troas.
9 Ia nəpɨn Pol rətə nəməkrəhaien riti. Iəmə Masetonia riti ramərer, mamase
in mə, “Tikuvehe ro i ia Masetonia, masitu ia kɨmaha.” 10 Nəpɨn Pol rɨnətə
pam nəməkrəhaien nəha, təkwtəkwuni a mwi kɨmaha iahənaməpnəpenə
mə tahəier, mhəuvən fwe Masetonia, tɨ nəri nə mə iahəreɡi mə Kumwesən
raməkwein kɨmaha mə tahəvisau irapw nəɡkiariien amasan səvəi Iesu m
nərmamame fwe ikɨn.

Litia rɨni nɨpərhienien ia Iesu
11 Kɨmaha iahəputə ia nɨtətə riti, mhəier ia Troas, mhaiu atukwatukw

mhəuvən fwe tənə əmwerɨs nəha Samotres. Kɨni rakwakwi irə iahaiu
mhəuvən fwe ia taon nəha Neapolis. 12 Iahəier ia kwopun nəha mhavən
mhəuvən fwe Filipae, taon asori riti ia tɨprənə səvəi Masetonia profens.
Nərmama me ia taon nəha irəha sitisin me səvəi Rom. Kɨmaha iahapirapw
fwe Filipae, mharə ikɨn nəpɨn rɨpɨk.
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13 Nəpɨn riti ia Sapat iahəier irapw ia kwəruə asori səvəi taon nəha,
mhəuvən ia nɨkare nui arɨs ia kwopun riti iahəukurən mə nərmama
kamhəfwaki ikɨn. Iahəuvən, mhəkure, mamhəvisau pen Iesu m nɨpran me
səməme hənousəsɨmwɨn raka irəha me fwe ikɨn. 14 Pran riti sə ramətərɨɡ ia
kɨmaha nəɡhɨn nə Litia. Ruku pen ia taon nəha Tuatira. Səvənhi fwe stoa
kauvehi nəmri tɨnari sə kala səvənhi tihinatis. Ia nəpɨn me Litia raməfwaki
m Kumwesən. Iərɨmənu rəsevər ia nətərɨɡien səvəi prən i, rɨni nɨpərhienien
ia nəfe Pol rani. 15 *Nəpɨn kɨno raka paptaes ia Litia irəha nərmamame pam
ia nəkwai nimwə səvənhi, Litia rɨni pehe tukumaha i mə, “Mə hiəukurən mə
iakamahatətəpərhien ia Iərɨmənu, ramasanpwəhhiəuvehemharə ia nəkwai
nimwə səiou.” In raməkeikei pehem kɨmaha, nənə iahəuvən.

Kuvehi puvnimwə Polmɨne Saelas ia kalapus fwe Filipae.
16 *Nəpɨn riti iahaməuvən fwe kwopun nəha kaməfwaki ikɨn, mhəpi raka

pran riti kamo slef irə. Nənɨmwɨn ərəha ramarə irə, mamo prən nəha
ramətoni narimnari me səməme kamhərkwafə. Prən nəha rauvehi mane
asori səvəi nəmə asori me səvənhi, tɨ nəri nə mə nərmama kamhərəku in tɨ
nɨniien narimnari me səməme tuhəpkuvehe. 17 *Kɨmaha Pol iahamavən.
Prən nəha rakurirə kɨmaha, maməkwein əpwəmwɨs, mamɨnimə, “Nərmama
me i kamho tukwini nari m Kumwesən Asori, mamhəni irapw tukumiaha
i mə tihəfo in ruvehimɨru kɨmiaha.” 18 *Ia nəpɨn me rɨpɨk prən nəha ramo
iamɨnhi. Pol rɨreɡi rɨnəpou irə, ruvsini, məɡkiari pen m nənɨmwɨn ərəha mə,
“Ia nəɡhi Iesu Kristo iakani pehe tukw ik i mə tikier ia prən i.” Təkwtəkwuni
a nənɨmwɨn ərəha rier.

19 Nəpɨn nəmə asori me səvəi prən nəha hənamətoni mə tuhəpwəh nuve-
hiien mwi mane ia prən nəha, həkwtəmhiri Pol mɨne Saelas, mhəvi irau,
mhəuvən tɨ nəmə asori me fwe ia kurkwai taon nəha. 20 *Irəha həvi irapw
irau ia nəmri iəmə asori mi səvəi Rom, mhəni pen tɨ iəmə asori mi nəha mə,
“Iəmənmi irau iəmə Isrel mi. Kraurukwumen nərəhaien ia taon i səkɨtaha,
21 rauni irapw narəien me nepwɨn rɨpkatukwatukw mhə tukutaha i nəkur
Rommə tsəuvehi uə tsarə irə, tɨ nəri nəmə kamhərui loa səkɨtaha.”

22 *Nərmama me ia kwopun nəha irəha mwi həskəmter, mamhəni ərəha
irau. Ro iamɨnhi irə iəmə asorimi nəha səvəi Romkrouni pen tɨ naruaɡənme
nepwɨn mə tuhəuvehi raka tɨnari səvənrau, mhousi irau. 23Nənə housi pɨk
irau. Kurirə irə həuvehi puvnimwə irau ia kalapus, mhəni pen tɨ iərmama
sə ramətui tɨ kalapus mə, “Tikətui amasan tɨ iəmənmi.” 24Nəpɨn iərmama sə
ramətui tɨ kalapus rɨreɡi nəɡkiariiennəha, ruvehi irau,mevən fwe ia rumriti
fwe imwə ia nəkwai kalapus, muvehi pen nɨsunrau nei asori rəkure tərini.

Kumwesən ruvehi raka Polmɨne Saelas ia kalapus
25 Ia kurkwai nəpɨn, Pol mɨne Saelas krouəfwaki, rouəni nɨpu me,

rouəɡnəɡɨni Kumwesən. Nərmama me fwe ia kalapus kamhətərɨɡ ia ni-
rau. 26 Təkwtəkwuni a nɨmwnɨmwien asori ruvehe. Kalapus rɨkiukiu pɨk.
Təpinhəme pam həuvehe mhəkwaɡ. Jen me pam səməme kamhəkwtəmhiri
nərmama me həsas. 27 *Ia nəpɨn nəha nɨmwnɨmwien rɨkiu irə, iərmama
sə ramətui tɨ kalapus rətui, mətə təpinhə me pam həkwaɡ. Rerɨn rɨrhi mə
nərmama me ia kalapus hənap. Ro pen reivi raka nau səvənhi mə trəpi
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əpune atukwa in. 28MətəPol rəkwein asori,mɨnimə, “Tikəpwəhnousi əpune
atukwien ik. Kɨmaha pam a i.”

29 Iərmama sə ramətui tɨ kalapus rəres laet me nepwɨn, maiu, mevən,
mɨnɨmwi nukurhun mi ia nəmri Pol mɨne Saelas, mehekɨr mətəmnɨmwɨn.
30 *Kurirə irə rɨskəmter, miri raka irau mharevən fwe iruə, məres pen irau
i mə, “Iəmə asori mi, takaməkeikei məfo irəmə Kumwesən ruvehimɨru iou?”

31 Mɨreɡi krouni mə, “Tikaməkeikei mɨni nɨpərhienien ia Iesu Iərɨmənu,
nənə Kumwesən truvehimɨru ik mɨne nərmama me pam ia nəkwai nimwə
səim.” 32 Nənə irau krouni irapw nəɡkiariien səvəi Iərɨmənu revən tukwe
mɨne nərmama me pam fwe ia nəkwai nimwə səvənhi. 33 *Ia nəpɨn nəha
nəpɨn anan, mətə iərmama nəha ruvehi irau, maikuas ia təmwki nousiien ia
nɨpwranrau. Kurirə irə in mɨne nərmama me ia nəkwai nimwə səvənhi ko
paptaes ianirəha. 34Nəpɨnkɨnopampaptaes ianirəha, iərmamanəhariri Pol
mɨne Saelas, harutə pen ia nimwə səvənhi. In ruvei pen nəveɡɨnien mɨnrau.
In mɨne nərmamame pam ia nəkwai nimwə səvənhi rerɨnraha raɡien pɨk, tɨ
nəri nəmə təkwtəkwuni nəha hənahatətə ia Kumwesən.

35Nəpɨn nəha ruvəran iəmə asori mi səvəi Rom krouərhi polis me nepwɨn,
rouni mə, “Pwəh iəmənmi nə krouier ia kalapus.” 36 Iərmama sə ramətui tɨ
kalapus rəvisau pen nəɡkiariien səvənrau m Pol, mɨni mə, “Iəmə asori mi
səvəi Rom krouərhi nəɡkiariien riti mə takəseni kɨmirau irouier. Ro pen
tirouier rauevən. Pwəh nəmərinuien ramarə tukumirau.”

37 *Mətə Pol rɨni pen tɨ polis me i mə, “Nəfe nəha? Kɨmrau sitisin mi səvəi
Rom. Iəmə asori mi səvəi Rom kroupkətə mhə nari riti iarouo rərəha. Mətə
hənousi raka kɨmrau ia nəmri nərmama me, mhəuvehi puvnimwə kɨmrau
ia kalapus. Mətə təkwtəkwuni irau krouokeikei mə trouvehi raka kɨmrau
iarouevən afafa. Rekəm! Pwəh irau əpa krouvehe, rouvehi raka kɨmrau.”

38 Polis me nəha həuvən mhəni pen tɨ iəmə asori mi nəha səvəi Rom nəfe
Pol rɨməni. Nəpɨn irau kroureɡi mə Polmɨne Saelas irau sitisinmi səvəi Rom,
krouhekɨr.

39 *Irau krouevən rouni pen sore tɨ Pol mɨne Saelas. Kurirə irə krouiri
irapw irau fwe ia kalapus, rouni pen tɨ nirau imə trouəpwəh taon səvənraha
rauevən. 40Ro iamɨnhi irə Polmɨne Saelas krouier irapw ia kalapus, rouevən
fwe ia nimwə səvəi Litia. Nəpɨn krouətə piəvtaha me fwe ikɨn, krouəvəhaɡ
mɨnraha. Kurirə irə krouier.

17
Polmɨne Saelas krouevən fwe Tesalonaeka

1 *Ia nəpɨn nəha Pol mɨne Saelas krouəpi sɨmwɨn ia taon kəru nəha Am-
fipolis mɨne Apolonia, rouevən fwe taon nəha Tesalonaeka. Ia kwopun nəha
nimwəfwaki riti səvəi nəkur Isrel ramərer. 2Pol ruvnimwə rəmwhen ramo ia
nəpɨnme. Ia Sapat kahar raməɡkiari irəhamɨnraha. In ramahatən vasme ia
Nəkukuə Ikinan,maməusiəre pui pen nɨpwran, 3*mamɨni amasan tɨ nirəha i
mɨnuəNəkukuə Ikinan rani pərhienməKristo traməkeikei mɨreɡi nəmisəien
ia nɨpwran, memhə, marə mətui mwi. Pol rɨni mə, “Iesu nəha iakani pehe
tukumiaha i in nə Kristo.” 4 *Nəkur Isrel me nepwɨn mɨne nɨpran asori me
həpɨkmɨne nəkur Kris həpɨk səməmekamhəfwakimKumwesən irəha həreɡi
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mə nəɡkiariien nəha ro nɨpərhienien. Nənə həuvehe mhəkurirə Pol mɨne
Saelas.

5Mətə nəkur Isrel me nepwɨn rerɨnraha ramrhi ərəha irau. Həuvən fwe
ia maket mhəiri nərmama nepwɨn kənkapwənraha rɨskai. Irəha həuvehe
mhəpɨk, mhousəsɨmwɨn irəha me, mamho nurɨɡrɨɡien asori ia taon nəha.
Həuvən mheitehi raka təpinhə ia nimwə səvəi iərmama riti nəɡhɨn nə Jeson,
mamhətui Polmɨne Saelasmə tuhəvi irapw irau ia nəmri nərmama. 6*Nəpɨn
həpkətəmhə irau, həkwtəmhiri Jesonmɨne piəvtahame nepwɨnmwi, mhəvi
irapw irəha, mhəuvən mhərer ia nəmri nəmə asori me səvəi taon nəha.
Irəha həkwein asori, mhəni mə, “Iəmənmi nəha Pol mɨne Saelas krauo pɨk
nərəhaien ia kwopun me, rouvəuvehe mwi ia taon i səkɨtaha. 7 *Jeson i
rɨməuvehi irau krouevən ia nimwə səvənhi. Mətə irau krouərui loa me səvəi
Kiɡ Sisa, rauni mə kiɡ riti mwi nəha ikɨn nəɡhɨn nə Iesu.” 8 Nəpɨn nəmə
asori me mɨne nərmama me həreɡi nəɡkiariien nəha, niemaha rəpi irəha.
9Nəmə asori me həni mə Jeson mɨne in me nepwɨn tuhaməkeikei mhəuvei
pen mane mɨnraha. Nənə nəpɨn həuvei pen pam mane, nəmə asori me həfi
raka rəɡɨnraha ia nirəha.

Polmɨne Saelas krouevən fwe Perea
10 Ianəpɨnnəharuvəpitəv, piəvtahamehərhipenPolmɨneSaelaskrouevən

fwe taon nəha Perea. Nəpɨn krouevən rouapirapw fwe ikɨn, krouuvnimwə
ia nimwəfwaki səvəi nəkur Isrel. 11 *Nəkur Isrel fwe Perea irəha hamasan
mhəpi raka nəkur Isrel fwe Tesalonaeka, tɨ nəri nə mə rerɨnraha raɡien tɨ
nɨreɡiien nəɡkiariien səvəi Pol mɨne Saelas. Ia nəpɨnme kamhəvsini amasan
Nəkukuə Ikinan mə tuhətoni mə nəɡkiariien səvənrau ro nɨpərhienien uə
rekəm. 12Ro pen həpɨk ia nirəha həni nɨpərhienien ia Iesu. Nɨpran Kris me i
irəha nɨprən asori me həpɨk həni nɨpərhienien. Nəmə Kris mwi həpɨk.

13 *Mətə nəpɨn nəkur Isrel fwe Tesalonaeka həreɡi mə Pol revən mwi fwe
Perea, mamɨni irapwnəɡkiariien səvəi Kumwesən fwe ikɨn, həuvənmwi fwe
Perea, mamhərhiərhi nərmama me mə tuhəni ərəha Pol mɨne Saelas. 14 Ro
pen piəvtaha me ia Perea hərhi irapw akwauakw Pol ramevən fwe ia təsi.
Mətə Saelas mɨne Timoti krauarə a fwe ia Perea. 15Nənə nərmama nepwɨn
həkurirəPol,mhəuvən irəhaminmestenari fwe taonnəhaAtens. Nəpɨnnəha
hənamrərɨɡ irə, Pol rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha tihəuvən mhəni pen tɨ
Saelas mɨne Timoti mə trouvehe akwauakw rouətə iou.”

Pol fwe Atens
16Nəpɨn Pol rameitenhi ihi Saelas mɨne Timoti fwe Atens, rerɨn rəpou, tɨ

nəri nəmə ramətə taon nəha rukuər ia nənɨmwi nari me səməme kaməfwaki
pen mɨnraha. 17 *Ro pen ia Sapat me in rauvnimwə ia nimwəfwaki səvəi
nəkur Isrel, maməɡkiari m nəkur Isrel mɨne nəməfwaki me nepwɨn mwi,
mamousarimə truvi irəhahəuvehe tɨ Iesu. Ianəpɨnmeramevən fwekwopun
kamo maket ikɨn, maməɡkiari irəha nərmama əpnapen me, mamousari
mə truvi mwi irəha. 18 Nəpɨn riti Pol raməɡkiari m nahatən me nepwɨn
kani irəha mə Epikurien me mɨne Stoik me. Nəpɨn irəha həreɡi nəɡkiariien
səvənhi, kamhousari irəha min. Nepwɨn kamhəni mə, “Nəfe i iarməri i
ramɨni?” Nepwɨn mwi kamhəni mə, “Rosi raməɡkiari ia kumwesən me
kɨtaha səreirei.” Irəha həni nəɡkiariien nəha tɨ nəri nə mə Pol raməvisau
irapwnəɡkiariien amasan səvəi Iesu,mamɨnimə in rɨnətuimwi ia nemhəien
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səvənhi. 19 Irəha həiri Pol, mhəuvən tɨ nəmə asori me nəha kamhəkiri
nəɡkiariien kani nousəsɨmwɨnien səvənraha mə Areopakus. Nəmə asori
me nəha həni pen tɨ Pol i mə, “Kɨmaha iahokeikei mə tahəukurən nəfe
nəha nəɡkiariien vi ikamahatən. 20Narimnari me nepwɨn ikamɨni kɨmaha
iahəreɡi ropəiti. Ro pen iahokeikei mə tahəukurən nɨpwrai nəɡkiariien me
nəha səim.” 21 Irəha həni nəɡkiariien nəha tɨ nəri nə mə nəpɨn me nəmə
Atens mɨne nərməpə səməme kamharə fwe ikɨn, hokeikei mə tuhaməkure a,
mamhətərɨɡ ia nəɡkiariien vi, mamhəɡkiari tɨ nɨpwran.

22 Ia nəpɨn nəha Pol rərer ia nəmri nəmə asori me nəha kani
nousəsɨmwɨnien səvənraha mə Areopakus, mɨni mə, “Nəmə Atens, iakɨnətə
raka mə kɨmiaha hiaməskai pɨk tɨ nəfwakiien m kumwesən me səpəmsəpə.
23 Nəpɨn iakamavən ia taon i səkɨmiaha, maməspau ia nənɨmwi nari me
səməme hiaməfwaki pen mɨnraha, iakətə mwi nɨfatə riti. Kɨmərai pen
nəɡkiariien riti ia nɨkaren rani mə:
NƗFATƏ I SƏVƏI KUMWESƏNNƏHA IAHƏREIREI IN
Kumwesən nəha hiaməfwaki pen min mətə hiəreirei, təkwtəkwuni nəha

takəvisau pehem kɨmiaha i.
24*Kumwesən sə rɨno tɨprənə imɨnenarimnarime pam irə, in ramərɨmənu

ia neiai mɨne tɨprənə, mɨpkarə mhə ia nimwəfwaki me səməme nərmama
ho ia rəɡɨnraha. 25 *Nərmama me həpko tukwini pen mhə nari min
ia rəɡɨnraha rəmwhen kamo ia iərmama sə raməres nari. Rekəm! In
əpa rauvei pen nɨmɨruien mɨne neiahaɡien mɨne narimnari me pam m
nərmama me. 26 Fwe ia nukune narəien, in rɨno iərmama kuatia a mə
nərmama me pam tuhəuku pen irə, mhəuvən, mharə ia tənəmtənə me ia
təkure tɨprənə i. In əpa rɨməkupwən məmri mak səvəi tɨprənə səvənraha,
mɨni mwi mə tuharə ikɨn meste tɨnesən. 27 *Kumwesən rɨno iamɨnhi irə
mə irəha tuho rəmwhen iərmama nənimen rɨfwə. Tuhamərapərap nari,
nənə mhərapi in. Mətə pərhien, Kumwesən rɨpkarə mhə isipwɨn tukutaha.
28 Rəmwhen ia iərmama riti kupwən rɨməni mə, ‘In nukune nɨmɨruien
səkɨtaha, mɨne nukune navənien səkɨtaha, mɨne nukune narimnari me pam
samo.’ Rəmwhen mwi ia nəɡkiariien i nərmama me nepwɨn səkɨmiaha
səməme kamhərai nɨpume həməni mə, ‘Kɨtahamwi nɨpwnətɨnme.’

29 *Trɨni mɨnuə nɨpərhienien i kɨtaha i nɨpwnəti Kumwesən me, ratuk-
watukwmə ko səni Kumwesən in rəmwhen ia nənɨmwi nari sə reri iərmama
ramrhi, nənə ro ia nukurənien səvənhi ia kol mɨne silva mɨne kəruəterei?
Rekəm! 30 *Fwe kupwən, nəpɨn nərmama həreirei Kumwesən, Kumwesən
raməti karen. Mətə təkwtəkwuni, in ramɨni pen tɨ nərmama ia kwopun
me pam mə irəha tuhaməkeikei mhərərɨɡ ia noien ərəha me səvənraha.
31 *Irəha tuhaməkeikei mho iamɨnhi irə, tɨ nəri nə mə in rɨnəmri raka nəpɨn
riti. Ia nəpɨn nəha iərmama riti sə in rɨnərpwi raka rəɡɨn irə trəkiri ia
natukwatukwien nərmama me pam ia tɨprənə i tɨ noien me səvənraha.
Kumwesən rɨnahatən raka nərmamame pam sin nəha iərmama nəha, tɨ nəri
nəmə rɨno rətui mwi ia nemhəien səvənhi.”

32 Nəpɨn nəmə Atens həreɡi nəɡkiariien nəha mə iərmama riti rətui mwi
ia nemhəien, nepwɨn harɨs irə. Mətə nepwɨn həni pen tɨ Pol i mə, “Kɨmaha
iahokeikei mə tahəreɡi mwi nəɡkiariien səim.” 33 Nənə Pol rəpwəh irəha
mamevən. 34 Mətə nərman me nepwɨn həkurirə i, mamhəni nɨpərhienien
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ia Iesu. Nərman me nəha riti nəɡhɨn nə Taionusios. In iəmə asori riti sə
raməkure irəha nəmə asori me ia nousəsɨmwɨnien nəha kani mə Areopakus.
Pran riti nəɡhɨn nə Tamaris mɨne nərmamame nepwɨnmwi həkurirə ia Pol,
mamhəni nɨpərhienien ia Iesu.

18
Pol revən fwe Korin

1 Pol rəɡkiari pam fwe Atens, mier, mevən fwe taon nəha Korin. 2 *Ia
kwopun nəha revən mətoni iəmə Isrel riti nəɡhɨn nə Akwila. Akwila rɨnətui
fwe profens nəha Pontas. Fwe kupwən, inmɨne pran səvənhi Prisila krauarə
fwe ia tənə Itali ia taon nəha Rom, mətə tɨ nəri nəmə Klotias, iəmə asori səvəi
nəkur Rom, rɨni mə nəkur Isrel me pam tuhaməkeikei mhəier ia Rom, irau
krouier, nənə rouvehe ia Korin. Irau krouarə nəpɨn ouihi a ia Korin, nənə
Pol ruvehe mətə irau. 3 *Nənə tɨ nəri nə mə wok səvənhi sə rauvehi mane
irə rəmwhen a mwi wok səvənrau, ramarə irəhar mɨnrau, mamharo pəri
wok. Irəhar haro nimwə tapolen me. 4Nənə ia Sapat me pam fwe ia nəkwai
nimwəfwaki səvəi nəkur Isrel, Pol raməɡkiari pɨk,mamousarimə trɨvi nəkur
Isrel mɨne nəkur Kris mə tuhəuvehemhəni nɨpərhienien ia Iesu.

5 *Saelas mɨne Timoti krouier ia Masetonia, roueiwaiu pehe ia Korin.
Ia nəpɨn nəha Pol rəpwəh noien nimwə tapolen me, maməvisau irapw a
nəɡkiariien amasan ia nəpɨn me pam, mamɨni irapw tɨ nəkur Isrel mə Iesu
in Kristo. 6 *Mətə irəha həni ərəha Pol, mhəpkɨni mhə nɨpərhienien ia
nəɡkiariien səvənhi. Nəpɨn ho iamɨnhi, Pol rounouini raka nɨməkwrur ia
səvənhi karkahu, mɨni pen tɨ nirəha i mə, “Trɨni mɨnuə Kumwesən rərpwɨn
noien ərəha səkɨmiaha, ramarə ia kɨmiaha əpa. Iou iakiwən ia kɨmiaha.
Təkwtəkwuni nəha mamevən takevən tɨ nərmama rɨpko mhə irəha nəkur
Isrel.”

7Ro pen Pol rəpwəh irəha, mevənmuvnimwə ia nimwə səvəi iərmama riti
nəɡhɨn nə Titias Jastas. Rɨpko mhə Titias in iəmə Isrel, mətə raməfwaki m
Kumwesən. Nimwə səvənhi ipaka tɨ nimwəfwaki səvəi nəkur Isrel. 8 *Iəmə
asori səvəi nimwəfwaki nəha nəɡhɨn nə Krispas. In mɨne nərmama me pam
ia nəkwai nimwə səvənhi həni nɨpərhienien ia Iərɨmənu. Nəkur Korin həpɨk
kamhətərɨɡ ia nəɡkiariien səvəi Pol, mhəni nɨpərhienien ia Iesu, nənə ko
paptaes ia nirəha.

9-10 *Ia nəpɨn riti ia nəpɨn, Iərɨmənu rəɡkiari pen m Pol ia nəməkrəhaien
riti, mɨni mə, “Iakamarə tukw ik. Tikəpwəh nehekɨrien, mətə tikaməmwur,
mamɨni irapw nəɡkiariien səiou, məpwəh napwɨsien. Iərmama riti riwən
trouraha ik, tɨ nəri nə mə səiou me nərmama həpɨk ia taon i.” 11 Ro pen Pol
rarə ia kwopun nəha meste nuk kwatia məkwə sikis, mamahatən nərmama
ia nəɡkiariien səvəi Kumwesən.

Pol rərer ia nəmri Kalio
12Nəpɨn Kalio ramərɨmənu ia tənə Akaea, nəkur Isrel housəsɨmwɨn irəha

me, mhəkwtəmhiri Pol, mhəuvehi, mhəuvən fwe ia kwopun Kalio raməkiri
nəɡkiariien ikɨn. 13 Irəha həni mə, “Iəmə i ramousari mə truvi nərmama
həuvehemhəfwaki penmKumwesən ia noien riti sə ramərui loa səkɨmaha.”
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14MətənəpɨnPol rɨnaməkwaɡmə trəɡkiari, Kalio rɨnipen tɨnəkur Isrel imə,
“Kɨmiaha nəkur Isrel, trɨni mɨnuə iərmama riti ro nari riti rɨpkatukwatukw
mhə, mərui loa səvəi nəkur Rom, takaməkeikei mamətərɨɡ ia kɨmiaha.
15 *Mətə tɨ nəri nə mə hiamousari tɨ nəɡkiariien me mɨne nahaɡ me ia loa
səkɨmiaha, ramarə a ia kɨmiaha. Tihəmri amasan. Iakəpwəh nokeikeiienmə
takəkiri narimnari me sə ro iamɨnha irə.” 16Nənə Kalio rəkoui irapw irəha
həier ia kwopun nəha in raməkiri nəɡkiariien ikɨn. 17Nəpɨn həuvən fwe iruə,
nərmama me fwe iruə həkwtəmhiri Sostenes, iəmə asori səvəi nimwəfwaki
səvəi nəkur Isrel. Irəha hənamousi in ipaka tɨ kwopun nəha Kalio raməkiri
nəɡkiariien ikɨn, mətə Kalio ro nəri auər a ia narimnari me nəha kamho.

Pol rɨrərɨɡ pen fwe Antiok ia profens nəha Siria
18 *Pol rarə nəpɨn rɨpɨk fwe Korin irəha piəvtaha me, nənə rəpwəh irəha,

meiwaiu pehe ia taon nəha Keɡkria. Ia kwopun nəha in rərai nukwənen,
mahatən pen mə natuakəmien riti səvənhi sə rɨməuvehi kwəsuahi tukwe
ia nəmri Kumwesən rɨno sampam. Kurirə irə in rəputə ia nɨtətə riti irəhar
Akwila mɨne Prisila, mharier, mharevən fwe Siria. 19-21 *Nəpɨn irəhar
harapirapw fwe Efesas, Pol revən ia nəkwai nimwəfwaki səvəi nəkur Isrel,
maməɡkiarimɨnraha,mamousarimə truvi irəhahəuvehe tɨ Iesu. Irəhahəres
pen in mə tuharə kwopti irəha min, mətə Pol rɨpkəseni mhə. Nəpɨn nəha
rɨnaməpwəh irəha irə, rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Mə ratukwatukw ia nətərɨɡien
səvəi Kumwesən, iou takrərɨɡpehemwi tukumiaha.” Nənə rəputə ia nɨtətə riti
mier fwe Efesas, məpwəh Akwila mɨne Prisila irau krouarə fwe ikɨn.

22 Pol rier fwe Efesas meiwaiu pehe ia taon nəha Sisaria, muvarei mutə
pen fwe Jerusalem. Nəpɨn rɨnətə raka nakalasia me fwe ikɨn, reiwaiu pen
fwe Antiok. 23 Pol rarə nəpɨn nepwɨn fwe ikɨn, nənəmier mevən ia kwopun
me fwe ia profensminəhaKalesiamɨneFrijia,mamərpwi əknekɨnnərmama
me səvəi Iesu.

Apolos fwe Efesasmɨne Korin
24 Ia nəpɨn nəha iəmə Isrel riti ruvehe ia Efesas nəɡhɨn nə Apolos. Rɨnətui

fwe taonriti kaniməAleksantria. In iərmamariti səvəi nəɡkiariien,mukurən
amasan nəfe Nəkukuə Ikinan rani. 25 *Nərmama nepwɨn hənahatən raka in
ia Suatuk səvəi Iesu Iərɨmənu. Ia nəpɨn me in rɨreɡi rəsanɨn tɨ nəvisauien.
Nənə nəpɨn ramahatən nərmama me, nəɡkiariien səvənhi ia nɨkaren səvəi
Iesu ratukwatukw a, mətə in rukurən a paptaes nəha Jon rɨno fwe kupwən.
26 *Nəpɨn Apolos ruvehe ia Efesas, rɨnaməvisau ia nəkwai nimwəfwaki səvəi
nəkur Isrel məpwəh nehekɨrien. Mətə nəpɨn Prisila mɨne Akwila kroureɡi
nəɡkiariien səvənhi, krouiri in, rouevən fwe nimwə səvənrau. Nənə krouni
pen amasan Suatuk səvəi Kumwesən tukwemə in trukurən amasanmwi.

27*Kurirə ikɨnApolos rokeikeimə trevən fweprofensAkaea. Ia nəpɨnnəha
piəvtaha me fwe Efesas hasitu irə, mhərai nəkukuə riti, mhərhi pen i revən
tɨ nərmama me səvəi Iesu fwe Akaea. Həni pen tɨ nirəha i mə tuhəuvehi
Apolos revən fwe rukwənu me səvənraha. Nəpɨn Apolos rapirapw fwe ikɨn,
ramasitu asori ia nərmama səməmenamasanien səvəi Kumwesən rɨno irəha
həni nɨpərhienien ia Iesu. 28 *Apolos ramasitu asori ia nirəha, tɨ nəri nə
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mə ia nəmri nərmama me in ramousi tərini nəɡkiariien səvəi nəkur Isrel,
mamahatən ia Nəkukuə Ikinanmə Iesu in Kristo.

19
Pol revən fwe Efesas

1 *Nəpɨn Apolos ramarə ihi ia Korin, Pol rukurau parei meiwaiu pehe
ia Efesas, mətə nərmama me nepwɨn səvəi Iesu fwe ikɨn. 2 *In rəres pen
irəha i mə, “Rəfo? Fwe kupwən, nəpɨn hiəni nɨpərhienien ia Iesu, hiəuvehi
Nənɨmwɨn Ikinan uə rekəm?”
Mɨreɡi həni mə, “Rekəm. Kɨmaha iahəpkreɡi raka mhə mə Nənɨmwɨn

Ikinan rarə.”
3Mɨreɡi Pol rɨni mə, “Ro iamɨnhi nəfe nəha paptaes kɨmiaha hiəuvehi?”
Mɨreɡi həni mə, “Kɨmaha iahəuvehi paptaes səvəi Jon.”
4 *Mɨreɡi Pol rɨni mə, “Paptaes nəha Jon rɨno səvəi nərmama səməme

həuvərərɨɡ ia noien ərəha me səvənraha. Mətə Jon rɨni irapw mə nərmama
me tuhaməkeikei mhəni nɨpərhienien ia iərmama sə trɨpkukurirə i muvehe.
Iərmama nəha Jon rəɡkiari irə in nəha Iesu.” 5 Nərmama me nəha həreɡi
nəɡkiariien nəha, ko paptaes ia nirəha ia nəɡhi Iesu Iərɨmənu. 6 *Nəpɨn
Pol rəmrutə rəɡɨn mi ia nirəha, Nənɨmwɨn Ikinan ruvehe ia nirəha, nənə
kənamhəɡkiari ia nəɡkiariien me səpəmsəpə, mənamhəni irapw nəɡkiariien
sə raku pen tɨNənɨmwɨn Ikinan. 7Nərmamame nəha rosi irəha pam twelef.

8 Ia taon nəha Efesas, Pol rauvnimwə ia nəkwai nimwəfwaki səvəi nəkur
Isrel. Ia məkwə kahar, ia Sapat me pam, rani irapw nəɡkiariien amasan fwe
ikɨn, məpwəh nehekɨrien. In raməvisau, mamousari mə trɨvi irəha həuvehe
mhəni nɨpərhienien ianɨtətə səKumwesən ramərɨmənu irə. 9*Mətənərmama
nepwɨn kənkapwənraha rɨskai. Həpwəh nɨniien nɨpərhienien ia nəɡkiariien
səvənhi,mamhəni ərəha suatuk səvəi Iesu ia nəmri nərmamame fwe nəkwai
nimwəfwaki. Ro pen Pol rəpwəh irəha, muvehi nərmama me səvəi Iesu,
mamhəuvən irəha min. Ia nəpɨn me pam ramahatən nərmama me fwe ia
nəkwai skur riti kani mə Skur səvəi Tiranas. 10 *Pol ramahatən nərmama
me iamɨnhi irəmeste nuk kəru. Ro pen nərmamame pam fwe profens Esia,
nəkur Isrel mɨne nəkur Kris, həreɡi nəɡkiariien səvəi Iərɨmənu.

11*Ia nəpɨnme rɨpɨk Kumwesən rauvei pen nɨskaiienmPol, nənə Pol ramo
nɨmtətienmenepwɨnropəiti. 12*Nərmamamehəpeki rakanɨpəri tɨnarimesə
Pol rɨrai rakanɨseseien irəuə tɨnarimesə rɨnarkahuraka i, həuvehi,mhəuvən
mhəmri pen ia nərmama səməme nemhəien rarə ia nirəha. Nənə nemhəien
me səvənraha haraka ia nirəha. Nənɨmwɨn ərəhame həier ia nirəha.

Tɨni Skevame
13-14 *Nəmə Isrel me nepwɨn irəha pam sefen. Irəha nɨpwnəti pris asori

anan riti səvəi nəkur Isrel nəɡhɨn nə Skeva. Ia nəpɨn me kamhəuvən ia
kwopun me, mamhəkoui irapw nənɨmwɨn ərəha me ia nərmama. Nəpɨn riti
hənuə tuhəkoui irapw irəha ia nəɡhi Iesu Iərɨmənu. Ro iamɨnhi irə həuvən
mhərer ia nəmri iərmama riti nənɨmwɨn ərəha rarə irə, həni pen tɨ nənɨmwɨn
ərəha i mə, “Kɨmaha iahəni pehe tukw ik i ia nəɡhi Iesu, iəmə nəha Pol
raməvisau i, tikier ia iərmama i.”
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15 *Mətə nənɨmwɨn ərəha rɨni pen tɨ nirəha imə, “Iakukurən Iesu, mukurən
mwi Pol. Mətə kɨmiaha nɨsɨməme i?” 16 Nənə iəmə nəha nənɨmwɨn ərəha
ramarə irə rivə pen ia nirəha. Nəɡsen rasori məpi raka nəɡsenraha pam.
Ramousi irəha. Nənə irəha hap raka ia nimwə nəha. Tɨnari səvənraha
ruvəiwən. Nɨpwranraha rəpəruəpəruə.

17 *Nəkur Isrel me pam mɨne nəkur Kris me pam səməme kamharə ia
Efesas həreɡi nəvisauien səvəi noien nəha. Nəpɨn həreɡi, həhekɨr asori.
Nənə nərmama me həuvehi utə nəɡhi Iesu Iərɨmənu rutə mwi. 18Nərmama
səməme həni nɨpərhienien ia Iesu həpɨk həuvehe mamhəni pui noien ərəha
me səvənraha ia nəmri nərmama me. 19Nepwɨn ia nirəha səməme hənamo
nahak fwe kupwən həpeki nəkukuə me səvənraha səvəi nahak, mhəpeki
mhəuvehe, mhəuvani ia nəmri nərmama me pam. Nənə nərmama me
həvsini nəmri nəkukuə me nəha, mhətə mə rutə pɨk. 20 *Ro iamɨnhi irə
nəɡkiariien səvəi Iərɨmənu rɨskai pɨkmuvirɨs mamevən.

Nurɨɡrɨɡien asori fwe Efesas
21 *Kurirə ia narimnari me nəha, Pol rerɨn ramrhi mə trəpi sɨmwɨn ia

profens mi nəha Masetonia mɨne Akaea, mevən fwe Jerusalem. In rɨni
mə, “Nəpɨn takevən raka fwe Jerusalem, takaməkeikei mətoni mwi Rom.”
22 *In rərhi pen Timoti mɨne Erastas, iəməmi sə krouasitu irə, krouevən fwe
Masetonia. Mətə in rarə ouihi a mwi fwe ia Esia.

23 *Ia nəpɨn nəha krukwumen naruaɡənien riti fwe Efesas tɨ Suatuk səvəi
Iesu. 24 *Iərmama riti nəɡhɨn nə Temetrius. In iərmama sə ramo narimnari
me ia silva. Ianəpɨnmeramonimwəouihime ia silva,mauvnhinimwəfwaki
səvəi kumwesən eikuə riti. In pran kani mə Atemis. Temetrius mɨne
nərmama me səməme kamhowok irəha min kamhəmri pen nəmri nari
ia nimwə ouihi me nəha, mamhəuvehi mane asori me irə. 25 Nəpɨn riti
Temetrius roeite nərmama me pam səməme kamho narimnari me ia silva.
In rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nərman, hiəuvəukurən rakamə kɨtaha saməuvehi
mane asori ia wok i səkɨtaha. 26 *Kɨmiaha hiəuvəreɡi raka nəɡkiariien səvəi
iəmə nəha Pol, mhənətə raka narimnari me nəha in ramo. Rɨpkomhə ia taon
əpa i Efesas, mətə ipaka rukurau pam ia profens i Esia, in ravi nərmama
me həpɨk həpwəh nətərɨɡien səvənraha, mhəkurirə in. In rani mə nənɨmwi
kumwesən me i nərmama kamho ia rəɡɨnraha rɨpko mhə irəha kumwesən
pərhienme. 27Kɨtaha tsaməkeikeimhəsiari kamoPol ronərmamahəni ərəha
wok i səkɨtaha. Rukurən noien mwi nərmama hətə ərəha nimwəfwaki səvəi
kumwesən asori səkɨtaha Atemis. Nənə pəpɨm nəpɨn riti rukurən nuvehi
rakaien nəhaɡ nəha Atemis, mo ruvehe mo nəri auər a i. Mətə nərmamame
pam ia Esia mɨne ia kwopunme pam ia tɨprənə i kamhəfwaki m prən i.”

28 Nəpɨn nərmama me həreɡi nəɡkiariien nəha, niemaha rəpi pɨk irəha.
Həskəmter, mənamhəkwein asori, mə, “Səɡnəɡɨni Atemis, kumwesən səvəi
nəkur Efesas.” 29 *Nərəhaien nəha raiu mevən meste kwopun pam ia taon
nəha. Nərmama me haiu, mhəuvən, mhəkwtəmhiri Kaius mɨne Aristakas,
iəmə Masetonia mi nəha kamharavən pəri irəhar Pol. Həkwtəmhiri irau,
mhəvi irau, mhəuvən fwe kwopun asori riti kamrai sun nəɡkiariien ikɨn.
30Pol rokeikei mə trevən ia reri nərmamaməɡkiari, mətə nərmamame səvəi
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Iesu həpkəseni mhə. 31 *Nəmə asori me nepwɨn mwi səvəi Esia, səməme
həukurən amasan Pol, hərhi pen nəɡkiariien min, mamhase in mə trəpwəh
nevənien fwe kwopun nəha kamrai sun ikɨn.

32Fwe nəkwai kwopun nəha kamrai sun ikɨn, nurɨɡrɨɡien asori. Nərmama
kamhəkwein əpwəmwɨs. Nepwɨn kamhəni nəɡkiariien riti, nepwɨn kamhəni
əpə. Irəha həpɨk həreireimə hənousəsɨmwɨn irəhame tɨ nəfe. 33 Ia nəpɨn nəha
nəkur Isrel hərui irapw iərmama riti nəɡhɨnnəAleksanta. Nərmamanepwɨn
hətoni, həni pen tukwe in mə trəɡkiari. Nəpɨn Aleksanta rɨskəmter ia nəmri
nərmama me pam, ruvehi utə rəɡɨn, mokeikei mə trɨni irapw nəɡkiariien
səvəi nəkur Isrel. 34 Mətə nəpɨn nərmama me hətə sas Aleksanta mə in
iəmə Isrel, irəha pam kamhəkwein əpwəmwɨs, rerɨnraha kuatia a, mamhəni
mə, “Səɡnəɡɨni Atemis, kumwesən səvəi nəkur Efesas. Səɡnəɡɨni Atemis,
kumwesən səvəi nəkur Efesas.” Irəha kamhəkwein əpwəmwɨs iamɨnhi
mhəuvehi aoa kəru.

35 Kurirə irə iəmə asori riti səvəi Efesas rɨskəmter mɨnise irəha. Nəpɨn
həuvehe mhafafa, in rɨni mə, “Nəmə Efesas, nərmama me pam həukurən
mə nimwəfwaki səvəi kumwesən asori nəha Atemis ramərer ia taon i
səkɨtaha. Kɨtaha i nəkur Efesas samətui amasan tukwe. Samətui amasan
mwi tɨ kəpwier ikinan nəha rɨməukrutə ia nɨmaɡouaɡou meiwaiu pehe.
36 Iərmama riti riwən ko rɨpkɨni mhə mə iakameikuə. Ro iamɨnhi irə
kɨmiaha tihaməkeikei mhafafa, mhəpwəh noien nari riti kurirə tihəmisə
irə. 37 Kɨmiaha hiəməuvehi iəmənmi nəha, mhəuvehe ia kwopun i. Mətə
irau kroupkakres mhə nari riti ia nimwəfwaki riti səkɨtaha, rouəpwəh nɨni
ərəhaien Atemis, prən nəha in kumwesən səkɨtaha. 38Trɨni mɨnuə Temetrius
mɨnenərmama səməmekamhowok irəhaminhənətənəri ərəha riti iərmama
riti rɨno, pwəhhəuvən fwenimwəmenəhakaməkiri nəɡkiariien ikɨn. Nimwə
me nəha kamhəkwaɡ a. Nəmə asori me səməme kamhəkiri nəɡkiariien
irəha fwe ikɨn. 39 Mətə trɨni mɨnuə hiokeikei nari riti mwi, tihaməkeikei
mheitenhi nəpɨnnəhanəməasorimekamhousəsɨmwɨn irəhame irə. Ia nəpɨn
nəha tihəmri amasan. 40 Kɨtaha tsaməsiari, kamo tukɨni mə samərui loa
ipwet, mamhərukwumen nərəhaien asori. Nənə tsəfni ia nəmri nəmə asori
me? Nəɡkiariien səkɨtaha riwən tsəni mə səfo mamho nurɨɡrɨɡien asori i.”
41Nəpɨn iəmə asori nəha rɨni pam nəɡkiariien nəha, rərhi pen nərmama me
kamhəuvən.

20
Pol revən fwe profensmi nəhaMasetoniamɨne Akaea

1 Nəpɨn nurɨɡrɨɡien asori nəha rɨneiwaiu, Pol rəkwein nərmama me
səvəi Iesu həuvehe rəvəhaɡ mɨnraha. Nəpɨn rəvəhaɡ pam mɨnraha, rəsəkɨr
mɨnraha, mier, mamevən fwe Masetonia. 2 In ramevən ia kwopun me ia
profens nəha, mamɨni nəɡkiariien me rɨpɨk, maməvəhaɡ m nərmama me
səvəi Iesu fwe ikɨn. Kurirə irə in ruvehe ia profens nəha Akaea. 3 Pol ruvehi
məkwə kahar fwe ikɨn. Nəpɨn rɨnaməpnəpenəmə trəputə ia nɨtətə riti, mevən
fweprofensnəhaSiria, in rɨreɡimənəkur Isrel hənərai sunmə tuhousi əpune
in ia nəkwai nɨtətə nəha. Ro pen in rəpwəh, mɨni mə in travən aməpi sɨmwɨn
iaprofensnəhaMasetonia tɨnɨrərɨɡienmevən fweSiria. 4*Nərmamanepwɨn
mwihəkurirə in: Sopata, tɨni Piras iəməPerea;mɨneAristakas irau Sekantas,
iəməTesalonaekami;mɨneKaius iəməTepe, irauTimoti;mɨne iəməEsia kəru
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nəha Tikikasmɨne Trofimas. 5 Irəha nəha həkupwənmhəuvənmamheitenhi
kɨmahafweTroas. 6Nəpɨnnəveɡɨnienasorinəhanəkur Isrelkamhanibredsə
yis riwən irə rukurau, kɨmaha iahəputə ia nɨtətə riti mhəier ia Filipae. Nəpɨn
krirum rukurau, nənə iahəuvən mheste irəha fwe Troas, mamharə fwe ikɨn
mhəuvehi nəfwakiien kuatia.

Pol ramo navənien səvənhi sampam fwe Troas
7 *Ia Sapat riti, ia nəpɨn, kɨmaha iahousəsɨmwɨn kɨmahamemə tahəkwsen

bred. Pol ramahatən nərmama me. Tɨ nəri nə mə trakwakwi rəpwəh irəha,
rəɡkiari əpwəmwɨs meste kurkwai nəpɨn. 8Kɨmaha iahousəsɨmwɨn kɨmaha
me ia nəkwai nimwə ia kwopun riti fwe irənhə. Ia kwopun nəha laet me
rɨpɨk rauək. 9Təmaruə riti nəha ikɨn. Nəɡhɨn nə Iutikas. Raməkure utə ia ruei
winto. Nəpɨn Pol raməɡkiari pɨk mamevən, napriien ruvehi təmaruə nəha.
Ravi kəviəmu,mɨmwei irapw fwe ia stori kahar, meiwaiumouini. Nərmama
me heiwaiu mə tuhəuvehi utə, mətə ruvamhə. 10 *Mətə Pol reiwaiu irapw,
mɨnɨmwi nukurhun mi ia nɨkaren, mərəui əmwesi, mɨni mə, “Tihəpwəh
nɨreɡiien rərəha, in ruvəmɨrumwi.” 11Kurirə ikɨn, nəpɨn Pol rutəmevənmwi
fwe irənhə, rəkwsen bred, maməni pəri nari irəhamɨnraha. In rəɡkiari mwi
meste rɨnamran, məpwəh irəha mamevən. 12Nənə irəha həiri təmaruə nəha
Iutikas,mamhəuvən fwe ia rukwənu. Rerɨnraha raɡienmə in ruvəmɨrumwi.

Irəha həier ia Troasmhəuvən fweMaelitas
13Pol rokeikeimə travən a, mukurau parei, mevən fwe taon nəha Asos. Ro

iamɨnhi irə in rərhi pen kɨmaha iahəputə ia nɨtətə, mhəkupwən irə, mhəuvən,
mamheitenhi in fwe ikɨn. 14Nəpɨn in rier pehe tukumaha fweAsos, rəputə ia
nɨtətə kɨmaha min, nənə iahəuvən fwe taon nəha Mitulen. 15Kɨni rakwakwi
irə iahəier ia kwopun nəha, mhəuvehe, mhaiu iruə ia tənə əmwerɨs nəha
Kios. Nəpɨn kuatia rukurau, iahəuvehe ia tənə əmwerɨs nəha Samos. Nəpɨn
kuatia mwi rukurau, iahəuvehe ia taon nəha Maelitas. 16 *Kɨmaha iahaiu
iamɨnhi irə tɨnəri nəmə Pol rɨmənimə tahəukurau iruəmhəpwəhnuvareiien
fwe Efesas. Rəpwəh nokeikeiien mə trouraha nəpɨn səvənhi fwe profens
nəhaEsia, tɨnəri nəmə in ramevən akwauakwmə trukupwənmapirapw fwe
Jerusalem kurirə nəpɨn asori nəha Pentekos.

Pol rəvəhaɡmeltame səvəi nəfwakiien fwe Efesas
17 *Nəpɨn kɨmaha iahəuvarei fweMaelitas, Pol rərhi pen nəɡkiariien revən

fwe Efesas, məres eltame səvəi nəfwakiienmə tuhəuvehemhətə in. 18 *Irəha
həuvehe, nənə Pol rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha hiəuvəukurən raka mə
iakɨnəfarə irə kɨtaha m kɨmiaha fwe iakɨməuvehe ia Esia meste iakəpwəh
kɨmiaha mamevən. 19 *Iakamo wok səvəi Iərɨmənu, mɨpkəfiəutəmhə iou. Ia
nəpɨnmenɨsenənimekramaiu tukumiaha. Ianəpɨnme iakamreɡi ramərəha,
tɨ nəri nə mə nəkur Isrel hənuə tuhousi əpune iou. 20 Kɨmiaha hiəukurən
mə iapkərkwafəmhə ia nəɡkiariien me nepwɨn sə tuhasitu ia kɨmiaha. Mətə
nəpɨn iakaməvisau uə iakamahatən kɨmiaha ia nəmri nərmama me uə ia
nəkwai nimwəme səkɨmiaha, iakani irapw pam tukumiaha. 21 Iakaməvisau
pen pəri m nəkur Isrel mɨne nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel mə
irəha tuhaməkeikei mhərərɨɡ ia noien ərəha me səvənraha, mhəuvehe tɨ
Kumwesən, nənəmhahatətə ia Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha.
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22*Nənəhətə ro. Təkwtəkwuninəha iakamevənfwe Jerusalem, tɨnərinəmə
Nənɨmwɨn Ikinan raməkeikei miou. Iou iakreirei nəfe treste iou ia kwopun
nəha. 23*Mətə in a i iakukurən. Ia taonmepamsə iakamevən ikɨn, Nənɨmwɨn
Ikinan ramahatən amasan iou, mamɨni mə tukousi iou, kuvehi puvnimwə
iou ia kalapus. 24 *Mətə iou iakətoni mə nɨmɨruien səiou ro nəri auər a
tukw iou. Iapkətərɨɡ pɨk mhə i. Iakokeikei a mə takeste nusvenhi suatuk
səiou, mo sampam ia wok nəha Iesu Iərɨmənu ruvei pehe miou. In rɨni mə
takaməkeikeimɨni irapw tɨnərmamanəɡkiariien i sə raməvisaunamasanien
səvəi Kumwesən.

25Nənə hətə ro. Təkwtəkwuni nəha iakukurən mə kɨmiaha pam i səməme
iakuvəukurau raka ia nɨmwrhenɨmiaha, məvisau nɨtətə sə Kumwesən
ramərɨmənu irəm kɨmiaha, tihəpkətəmhəmwi nənimek ia nəpɨn riti. 26 *Ro
pen ia nəpɨn i ipwet iakani irapw tukumiaha i mə trɨni mɨnuə Kumwesən
rərpwɨn noien ərəha me səkɨmiaha, ramarə ia kɨmiaha. Iou iakiwən ia
kɨmiaha, 27 tɨ nəri nə mə iapkərkwafə mhə nari riti tukumiaha. Iakuvəni
irapw pam narimnari me Kumwesən rokeikei. 28 *Kɨmiaha tihaməkeikei
mhətə amasan kɨmiaha me, mamhətə amasan mwi sipsip me pam səməme
Nənɨmwɨn Ikinan rɨnəmri pehe ia rəɡɨmiaha. Tihaməkeikei mhəiri amasan
nakalasia me səvəi Kumwesən, tɨ nəri nə mə in rɨnərəku raka irəha ia nɨten.
29 *Iakuvəukurən raka mə nəpɨn takaraka ia kɨmiaha, nərmama me nepwɨn
həmwhen ia kuri əprmɨn me tuhəuvehe ia rerɨmiaha, mhərɨpwi kɨmiaha
nərmamame səvəi Iesu, rəmwhenmə kɨmiaha sipsip me. 30 *Nənə kɨmiaha i
nərmama nepwɨn tuhəskəmter, mheikuəmə tuhəvi raka nərmama me səvəi
Iesu, həuvən mhəkurirə ia nirəha. 31 *Ro iamɨnhi irə, kɨmiaha tihaməkeikei
mhəsiari. Rerɨmiaha tramrhi mə nuk kahar iakəpwəh napwɨsien, mətə ia
nəpɨnmɨne ia ran iakamahatənkɨmiahakuatia kuatia. Nɨse nənimek ramaiu
tukumiaha.

32 *Təkwtəkwuni nəha iakaməmri pen kɨmiaha ia rəɡi Kumwesən.
Rerɨmiaha traməkeikei mamrhi nəɡkiariien sə raməvisau namasanien
səvənhi. Nəɡkiariien nəha rɨskai, mukurən nərpwi əknekɨnien kɨmiaha,
muvei pehe narimnari amasan me səməme Kumwesən rɨməni mə truvei
pen m nərmama me səvənhi. 33 *Rerɨk rɨpkakres mhə mane uə tɨnari səvəi
iərmama riti. 34 *Kɨmiaha hiəuvəukurən raka mə iou iakɨnowok ia rəɡɨk mə
takuvehi narimnari me səvəi narəien səioumɨne səvəi ioume nepwɨn. 35 *Ia
noienmepamsəiou, iakamahatənkɨmiahaməkɨtaha tsaməkeikeimhəmwur
iamɨnhi irə, mamhasitu ia nərmama həpkɨskai mhə. Rerɨtaha traməkeikei
mamrhi nəɡkiariien i səvəi Iesu Iərɨmənu. In rɨməni mə, ‘Nəriariien nari
ramasan pɨkməpi raka nuvehiien a nari.’ ”

36*NəpɨnPol rəɡkiari pam, rɨnɨmwinukurhunmi,məfwaki irəhamɨnraha.
37 Irəha pamhasək, mhəkwtəmhiri Pol, mhakeimin. 38 *Rerɨnraha rəpou pɨk
tɨ nəɡkiariien nəha rɨməni mə tuhəpkətoni mhə mwi nənimen. Nənə havən
pəri irəhamin, mhəuvən ramevən ia nɨtətə.
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21
Pol revən fwe Jerusalem

1Kɨmaha iahəsəkɨr rakamɨnraha,mhəputə ia nɨtətə, mhəier, nənəmhəuvən
atukwatukw ia tənə əmwerɨs nəha Kos. Kɨni rakwakwi irə, iahəuvən ia tənə
əmwerɨs nəha Roj. Nənə iahəier ia kwopun nəha, mhəuvən ia taon nəha
Patara. 2 Ia kwopun nəha iahətoni nɨtətə riti rɨnamevən fwe tənə Fonisia.
Nənə iahəputə irə,mhəier, 3mhəuvənmheste iahəti penmhətoni tənə əmwerɨs
nəha Saepras. Nənə iahəukurau ia nɨkaren saot, mhəuvən fwe profens nəha
Siria, nənə mheiwaiu pehe ia taon nəha Taea. Nɨtətə səkɨmaha rərer ia
kwopun nəha, tɨ nəri nə mə tukpeki parei kaɡo səvənhi fwe ikɨn. 4 *Kɨmaha
iahəuvarei,mhəuvənmamhətuinərmamamesəvəi Iesu. Mhətoni irəha, nənə
Nənɨmwɨn Ikinanro irəhahətoninəfe tuko iaPol fwe Jerusalem. Ropen irəha
həni pen tɨ Pol i mə trəpwəh nevənien. Iaharə fwe Taea kɨmaha mɨnraha
meste nəfwakiien kuatia. 5 Nəpɨn səkɨmaha sampam tahəier irə iahəuvehi
suatuk səkɨmaha mamhəuvən, nərman me pam irəha nɨpran me səvənraha
mɨne nəkwərhakwərha me səvənraha havən kɨmaha mɨnraha. Iahəier ia
taon,mhəuvən fwe nɨpəkɨr. Nənə ia kwopun nəha, iahənɨmwi nukurhumaha
mhəfwaki. 6 *Nəpɨn iahəsəkɨr raka m kɨmaha me, iahəputə ia nɨtətə, mhəier.
Nənə irəha hərərɨɡmhəuvən fwe imwənraha.

7Nɨtətə səkɨmaha rier ia Taea, maiu, muvehe ia taon nəha Toleme. Nənə
iahəuvarei, mhəuvənmhətoni piəvtahame fwe ikɨn,mharə kɨmahamɨnraha
nəpɨn pekɨn. 8 *Kɨni rakwakwi irə, iahəputəmwi ia nɨtətə, mhəier, mhəuvehe
ia taonnəhaSisaria. Iahəuvarei,mhəuvnimwə ianimwə səvəi Filip, iərmama
riti sə raməvisau irapw nəɡkiariien amasan. In riti ia nərmanme nəha irəha
pamsefen. Fwekupwənaposolmehənərpwi rəɡɨnraha ianirəhamə tuhasitu
ia nirəha.a Iaharə kɨmaha min. 9 *Səvənhi prən ouihi me kefə. Həpkesi
pen mhə ihi iərman. Ia nəpɨn me kamhəni irapw nəɡkiariien sə raku pen tɨ
Nənɨmwɨn Ikinan.

10 *Kɨmaha iaharəmheste nəpɨn kahar uə kefə ia kwopun nəha, profet riti
nəɡhɨnnəAkapus rukupen fwe Jutiameiwaiu pehe 11*mətə kɨmaha. Nənə in
ruvehi kətoti səvəi Pol, mərihi atukw a rəɡɨnmimɨne nɨsunmi irə, nənəmɨni
mə, “Nənɨmwɨn Ikinan rani mə, ‘Nəkur Isrel fwe Jerusalem tuhərihi iamɨnhi
iərmamasə səvənhi i kətoti, nənəmhəuvehipen in ia rəɡi nərmamarɨpkomhə
irəha nəkur Isrel.’ ”

12 *Nəpɨn iahəreɡi nəɡkiariien nəha, kɨmaha mɨne nərmama ia kwopun
nəha iahasək, mamhəres Pol mə trəpwəh nutə penien fwe Jerusalem.
13 *Mətə Pol rɨnimə, “Rəfo hiamasək iamɨnhi irə, mamho rerɨk ramərkwəpɨr?
Iakɨnəpnəpenə raka mə tukərihi iou iamɨnhi. Mətə rɨpko mhə in əpa nəha.
Trɨni mɨnuə kousi əpune iou fwe Jerusalem tɨ nəɡhi Iesu Iərɨmənu səkɨtaha,
iakɨnəpnəpenə raka.” 14 Nənə nəpɨn iahətə mə ko iahəpkɨnise mhə in,
iahəpwəh, nənəmhəni mə, “Pwəh tuko rəmwhen Iərɨmənu rokeikei.”

15 Kɨmaha iaharə rəpwəmwɨs kwopti ia kwopun nəha. Nənə kurirə
irə iahəpnəpenə narimnari me səkɨmaha, nənə mhəier mhəutə pen fwe
Jerusalem. 16 Nərmama nepwɨn səvəi Iesu fwe Sisaria həuvən kɨmaha
mɨnraha, mhəiri pen kɨmaha iahəuvən fwe nimwə səvəi Mɨnason. In iəmə
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Saepras riti. Rɨməuvehe mo in iərmama riti səvəi Iesu fwe tui. Kɨmaha
iahapri fwe nəkwai nimwə səvənhi.

17 Nəpɨn kɨmaha iahəuvehe ia Jerusalem, piəvtaha me hətə kɨmaha.
Rerɨnraha raɡien. 18 *Kɨni rakwakwi irə, Pol ruvnimwə kɨmaha min mevən
mətə Jemes. Eltamesəvəi nəfwakiien irəhamwi fwe ikɨn. 19*Pol rɨni ramasan
tɨ nirəha i, marəmɨni mwi narimnari me kuatia kuatia sə Kumwesən rɨno ia
nəpɨn nəha Pol rɨnamowok fwe kwopunme səvəi nərmama rɨpkomhə irəha
nəkur Isrel.

20 *Nəpɨn irəha həreɡi, həɡnəɡɨni Kumwesən, nənə mhəni pen tɨ Pol i mə,
“Piəvmaha, ikɨnətə raka mə nəkur Isrel me taosen m taosen həuvəni raka
nɨpərhienien ia Iesu. Nənə irəha pam həskai tɨ Loa səvəi Moses. 21 *Irəha
həuvəreɡi raka nərmama kamhəni ik mə ikamevən ia kwopun me səvəi
nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel, mamahatən nəkur Isrel me pam ia
kwopun me nəha mə tuhəpwəh Loa səvəi Moses. Irəha həreɡi mə ikamɨni
pen tɨ nirəha i mə tuhəpwəh nuvehiien ninhum m nəkwərhakwərha me
səvənraha uə nesi penien narəien səkɨtaha nəkur Isrel. 22 Irəha tuhəreɡi mə
ikuvəuvehe raka ia kwopun i. Ro iamɨnhi irə, kɨtaha tsəfo irəha? 23 Tiko
nəri kɨmaha tahəni pehe tukw ik i. Nərman kefə ia kwopun i. Fwe kupwən
həuvehi kwəsuahi ia nəmri Kumwesən mamhatuakəm tukwe. 24 *Tikuvehi
nəməmei,monəfeLoa səvəiMoses rani tɨnoienkɨmiahamɨnrahahiəmher ia
nəmriKumwesən,muvehi tukwini nəmrinarimnarime səvənraha,mopam,
nənə irəha tuhərai nukwənenraha rahatən pen mə natuakəmien səvənraha
həno pam. Ia noien nəha nərmamame tuhətoni mhəukurən mə nəɡkiariien
me nəha kamɨni ia niram ro neikuəien i. Ikamesi pen ihi Loa səvəi Moses.
25 *Mətə nərmama me nəha kamhəni nɨpərhienien ia Iesu, səməme rɨpko
mhə irəha nəkur Isrel, kɨmaha iahənərhi pen raka nəkukuə riti mɨnraha,
mhəni pen nəkwamaha tɨ nirəha i. Iahəni mə irəha tuhəpwəh naniien
nəveɡɨnien sə kɨməuvei pen m nənɨmwi nari me səməme kaməfwaki pen
mɨnraha. Tuhəpwəh naniien netə. Tuhəpwəh naniien nərimɨru riti sə kətiri
nɨpətəkinuan remhə, mətənetə raməmak ihi ia nusan. Nərmanme tuhəpwəh
niri əpnapeniennɨpran. Nɨpranme tuhəpwəhnesipen əpnapeniennərman.”

26 *Kɨni rakwakwi irə, Pol ruvehi nərman me nəha kefə, mevən, mɨnamo
nəfe Loa səvəi Moses rani tɨ noien irəha mɨnraha həmher ia nəmri
Kumwesən. In ruvnimwə ia nimwə səvəi Kumwesən, mɨni sas pen tɨ pris
me mə nəpɨn sefen trukurau, nənə in mɨne nərman me nəha kefə tuhəmher.
Ia nəpɨn nəha nərman me nəha kefə tuhəuvei pen nərimɨru me səvənraha
kuatia kuatia mə tukousi əpune kuvei penm Kumwesən.

Nərmamame həkwtəmhiri Pol
27*Ipakanəpɨnmenəha sefenhəukuraupam. Nənənəkur Isrelmenepwɨn

səməme həuku pen fwe ia Esia hətoni Pol ia nimwə səvəi Kumwesən. Nənə
nəpɨnhətoni, həkwtəmhiri in,mamhərhiərhi nərmamame, 28*mamhəkwein
əpwəmwɨs mə, “Nəmə Isrel, hasitu! Iəmə i in i ramahatən nərmama ia
kwopun me, mamɨni ərəha kɨtaha nəkur Isrel, mamɨni ərəha mwi loa
səkɨtaha mɨne kwopun i. Təkwtəkwuni nəha riri nəkur Kris me nepwɨn
həuvnimwə pehe i ia nəkwai nimwə səvəi Kumwesən. Ia noien nəha in ramo
kwopun ikinan i ruvehe məmkemɨk ia nəmri Kumwesən.” 29 *(Irəha həni
* 21:18: WokMe 15:2,13, Kal 1:19 * 21:19: WokMe 15:12 * 21:20: WokMe 15:1,5 * 21:21:
WokMe 16:3, Kal 2:3 * 21:24: Nam 6:1-20, WokMe 18:18 * 21:25: WokMe 15:29 * 21:26:
1Kor 9:20 * 21:27: 2Tim 1:5 * 21:28: Esik 44:7, WokMe 6:13 * 21:29: WokMe 20:4, 2Tim
4:20



WokMe 21:30 284 WokMe 22:4

nəɡkiariien nəha tɨ nəri nəmə fwe kupwən hətoni iəmə Efesas nəha Trofimas
ramavən irau Pol fwe ia taon. Rerɨnraha rɨrhimə Pol riri inmuvnimwə pehe
ia nəkwai nimwə səvəi Kumwesən.)

30 Nəɡkiariien nəha ro nəkur Jerusalem hərer, mhaiu mhəuvehe.
Irəha həkwtəmhiri Pol, mhəvi, mhəier irapw ia nimwə səvəi Kumwesən.
Təkwtəkwuni a pris me hərəpinhə. 31Nərmama me nəha kamhousi Pol mə
tuhousi əpune. Ia nəpɨn nəha nəɡkiariien rutə mevən tɨ iaruaɡən səvəi Rom
sə in rasori ia naruaɡən me irəha taosen. In rɨreɡi mə nərmama me pam
ia Jerusalem kamho nurɨɡrɨɡien asori. 32 Təkwtəkwuni a riri naruaɡən me
nepwɨn səvənhi mɨne nəmə asori me səvənraha haiu mheiwaiu tɨ nərmama
me. Nəpɨn nərmama me hətoni iəmə asori nəha mɨne naruaɡən me səvənhi,
irəha həpwəh nousiien Pol.

33 *Iəmə asori səvəi naruaɡən me revən tɨ Pol, mɨni pen tɨ naruaɡən me
səvənhi mə tuhəkwtəmhiri in, mhərihi ia jen kəru. Nənə in rəres pen
nərmama me i mə, “Nəfe i iərmama? Rɨno nəfe?” 34 Nərmama ia nəkuər
nəha nepwɨn kamhəni nəɡkiariien riti, nepwɨn kamhəni səpə. Mətə rəknekɨn
tɨ iəmə asori səvəi naruaɡən me ko rɨpkreɡi atukwatukw mhə nari riti tɨ
nəri nə mə nurɨɡrɨɡien rasori. Ro iamɨnhi irə in rɨni pen tɨ naruaɡən me
səvənhimə tuhəuvehi Pol,mhəuvehi,mhəuvnimwə ia nimwə səvəi naruaɡən
me. 35Nəpɨn Pol reste kwopun nəha kavən kautə ikɨn, naruaɡən me həvrani
in mamhəutə. Irəha ho iamɨnha irə, tɨ nəri nə mə nərmama me niemaha
raməpi pɨk irəha. 36 *Kamhəkurirə ia Pol mɨne naruaɡən me, mamhəkwein
əpwəmwɨs mə, “Housi əpune iəmə nəha.”

37 Ipaka naruaɡənmehəuvehi Polmhəuvnimwə ia nimwə səvənraha, nənə
Pol rɨni pen tɨ iəmə asori səvəi naruaɡənme i mə, “Ko iakəɡkiari ro mik?”
Mɨreɡi iəmə asori səvəi naruaɡən me rɨni mə, “Kwa ikukurən nəɡkiariien

səvəi nəkur Kris. 38 *Rosi ik iəmə Ijip nəha fwe kupwən ikrukwumen
naruaɡənien riti kɨmiaha nəkur Rom, miri nərman me səməme kamhousi
əpune iərmama, irəha pam fo-taosen, hiəuvən fwe kwopun akwesakwes
ikɨn?”

39Mɨreɡi Pol rɨni mə, “Rekəm. Iou iəmə Isrel. Iakɨnətui fwe profens nəha
Silisia ia taon nəha Tasas. Iou sitisen riti səvəi taon asori nəha. Iakase ik mə
ko ikəseni ro iou iakəɡkiari m nərmamame nəha.”

40 Iəmə asori səvəi naruaɡən me rəseni Pol. Nənə Pol rərer nəha kavən
kautə ikɨn,muvehi utə rəɡɨn,mɨrɨpwi tete nərmamame. Nəpɨn irəhahəuvehe
mhafafa, rəɡkiari mɨnraha ia nəɡkiariien Hipru, mɨni mə,

22
Pol rɨni irapw nəɡkiariien səvənhi tɨ nəkur Isrel

1 “Tata me mɨne piak me, hətərɨɡ ro iou, pwəh iakɨni irapw nəɡkiariien
səiou tukumiaha i.” 2Nəpɨn irəha həreɡi Pol raməɡkiari mɨnraha ia Hipru,
nəɡkiariien ihi səvənraha, həuvehemhafafa mwi.
Nənə in rɨnamɨni mə, 3 *“Iou iəmə Isrel. Iakɨnətui fwe Silisia, ia taon nəha

Tasas, mətə iakɨməpwinari ia taon i Jerusalemmo skur ia skur səvəi iahatən
nəha Kamaliel. In rɨnahatən iou ia loa səvəi kaha kupwən me səkɨtaha
mə takesi pen atukwatukw. Ia nəpɨn nəha iakɨskai mə tako narimnari me
səməme Kumwesən rokeikei rəmwhen ia kɨmiaha i ipwet mɨne. 4 *Fwe
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kupwən, iakamometə nərmamame nəha səməme kamhesi pen Suatuk səvəi
Iesu. Iakaməkwtəmhiri irəha, nəri auər a mə nərman uə nɨpran, mauvehi
puvnimwə irəha ia kalapus mə tukousi əpune irəha. 5 Pris asori anan mɨne
nəmə asori me səkɨtaha nəkur Isrel tuhəni mə iakani pərhien. Nəpɨn riti
iakɨməuvehi nəkukuəme səvənraha həmərai m piəvtaha me fwe Tamaskes.
Iakier,mamevən ia kwopunnəhamə takəkwtəmhiri nərmamame səvəi Iesu,
mərihi irəha ia jen, miri irəhamɨrərɨɡ, muvehemwi ia Jerusalemmə tukousi
irəha.

6 Ia nəpɨnnəha iakɨnauvehe ipaka tɨTamaskes, ipakakurkwai nəpɨn ia ran,
təkwtəkwuni anukuraanienasori rukupen ianɨmaɡouaɡou,məhiəpwɨn iou.
7 Iakɨmwei irapw ia tɨprənə, mɨreɡi reri iərmama riti rɨni pehe tukw iou imə,
‘Sol, Sol, rəfo ikamometə iou?’

8Mɨreɡi iakɨni mə, ‘Iəmə asori, ik sin i?’
Mɨreɡi rɨni pehe tukw iou i mə, ‘Iou Iesu, iəmə Nasaret sə ikamometə.’

9 Nərmama kɨmaha mɨnraha hətoni nukuraanien nəha, mətə həpkreɡi
amasanmhə nəfe nəha reri iərmama nəha rani pehe tukw iou i.

10Nənə iakəres pen in i mə, ‘Iərɨmənu, takəfo nəha təkwtəkwuni?’
Mɨreɡi Iərɨmənu rɨni pehe tukw iou i mə, ‘Tikərer, mevən fwe Tamaskes.

Iərmama riti fwe ikɨn trɨni pehe tukw ik i narimnari me pam i Kumwesən
ruvərfi raka mə tiko.’ 11 Ia nəpɨn nəha ko iapkətə mhə nari, tɨ nəri nə mə
nukuraanien sə raməhiəpwɨn iou raməhiapw pɨk. Ro pen nərmama kɨmaha
mɨnraha həuvehi rəɡɨk, mhəiri iou, mhəuvən fwe Tamaskes.

12 Ia kwopun nəha iərmama riti nəɡhɨn nə Ananaeas. In iəməfwaki riti
ramsiai Loa səkɨtaha. Nəkur Isrel me pam səməme kamharə fwe Tamaskes
kamhəni amasan in. 13 In ruvehemərer ipaka tukw iou, mɨni pehe tukw iou
i mə, ‘Sol, piak, tiko mətə nari.’ Təkwtəkwuni a mwi irə, iakətə nari, məti pen
mətoni in.

14Nənə in rɨni mə, ‘Kumwesən i səvəi kaha kupwən me səkɨtaha rɨnərpwi
raka rəɡɨn ia niram, mɨni mə tikaməkeikei mukurən narimnari me sə in
rokeikei, mətoni Iəmə Atukwatukw nəha səvənhi, nənə mɨreɡi rerɨn atuk-
watukw rəɡkiari. 15 Ro iamɨnhi irə, ik tikuvehe mo iərmama riti səvənhi.
Tikaməkeikeiməvisau irapwmnərmamamepamnarimnarime sə ikɨnətoni
mɨreɡi. 16 *Təkwtəkwuni nəha, ikameitenhi nəfe? Əskəmter, mo paptaes.
Tikəfwaki m Iesu, pwəh in raikuas raka nərəhaienme səim.’

17Nəpɨn iakrərɨɡmuvehemwi ia Jerusalem, iakevənmaməfwaki ia nimwə
səvəi Kumwesən. Nənə iakətoni vison riti. 18 *Ia vison nəha iakətə Iərɨmənu
raməɡkiari pehe miou mə, ‘Tikap akwauakw, mier ia Jerusalem. Nərmama
me i tuhəpkreɡi mhə nəɡkiariien səim nəpɨn ikəvisau irapw ioumɨnraha.’

19 *Mɨreɡi iakɨni mə, ‘Iərɨmənu, irəha həukurən amasan iou mə fwe
kupwən iakamevən fwe nəkwai nimwəfwaki me pam səvəi nəkur Isrel,
maməkwtəmhiri nərmama səməme kamhəni nɨpərhienien ia niram. Iaka-
mousi irəha, mauvehi puvnimwə irəha ia kalapus. 20 *Stifen, iərmama sə
raməvisau irapw ik, nəpɨn nɨten rɨnaiu irə, iou mwi iakamərer ia kwopun
nəha, mamətui tɨ karkahu me səvəi nərmama səməme kamhəkwi əpune in.
Rerɨk raɡien a tɨ nəfe nəha kamho.’

21*Mətə Iərɨmənu rɨni pehe tukw iou imə, ‘Tikomier. Takərhi pen ik ikevən
tɨ nərmama rɨpkomhə irəha nəkur Isrel.’ ”
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22 *Nərmamame kamhətərɨɡ amasan ia Pol, mətə nəpɨn həreɡi nəɡkiariien
nəha, həɡkiari asori, mhəni mə, “Həuvehi raka iəmə nə, mhousi əpune!
Tihəpwəh nəpwəhien in rɨmɨru!”

23 Irəha kamhəkwein əpwəmwɨs, mamhərarki əpnapen tɨnari me
səvənraha mamhərarki utə nɨməkwrur. 24 Ro iamɨnhi irə iəmə asori səvəi
naruaɡən me rɨni pen tɨ naruaɡən me səvənhi mə tuhəuvehi Pol, mhəuvehi
mhəuvnimwə ia nimwə səvəi naruaɡənme. In rɨnimə tuhaməkeikei mhərisi
in pwəh rɨni irapw mə rəfo nərmama me kamhəkwein əpwəmwɨs pen irə
iamɨnhi irə. 25 *Naruaɡən me hərihi tərini Pol mə tuhərisi. Iaruaɡən riti sə
ramərer ipaka in rasori ia naruaɡənme irəha hantret. Pol rɨni pen tukwe in
mə, “Noien i hiamo ratukwatukw ia loa səvəi nəkur Rom uə rekəm? Hiənuə
tihərisi sitisin riti səvəi Rom, mətə kɨpkətə rakamhə nari riti rərəha rɨno.”

26Nəpɨn iaruaɡən nəha rɨreɡi nəɡkiariien nəha, revən tɨ iəmə asori səvənhi,
mɨni pen tukwe inmə, “Nəfe nəha ikamo? Iəmənəha in sitisin riti səvəi Rom.”

27Ro pen iəmə asori səvəi naruaɡənme revən ipaka tɨ Pol, mɨni pen tukwe
inmə, “Ni amasan ro tukw iou i mə pərhien ik sitisin riti səvəi Rom?”
Mɨreɡi Pol rɨni mə, “Ouəh.”
28Mɨreɡi iəmə asori səvəi naruaɡənme rɨnimə, “Rəfo? Iou iakɨnərəkumane

asori mə takuvehemo iou sitisin səvəi Rom.”
Mɨreɡi Pol rɨni mə, “Mətə nəpɨn iakɨnətui irə iou sitisin səvəi Rom.”
29 *Ia nəpɨn amwi nə naruaɡənme səməme hənərer ipaka mə tuhərisi Pol,

irəhahəhekɨr,mharaka irə. Nənə iəmə asori səvənraha, inmwi rehekɨr, tɨnəri
nəmə rətəmə Pol in sitisin riti səvəi Rom, mətə rɨnərihi tərini in ia jen.

Pol rərer ia nəmri nəmə asori me səvəi nəkur Isrel
30 Mətə iəmə asori səvəi naruaɡən me rokeikei mə trɨreɡi atukwatukw

nəɡkiariien nəha mə nəkur Isrel kamhəni ərəha Pol tɨ nəfe. Kɨni rakwakwi
irə rərhi pen nəɡkiariien revən tɨ pris asori me mɨne nəmə asori me səvəi
nəkur Isrel mə tuhaməkeikei mhousəsɨmwɨn irəha me. Kurirə irə rɨni pen
tɨ naruaɡən me səvənhi mə tuhəfi raka rəɡɨnraha ia Pol. Nənə ruvehi Pol,
mevən, rərer ia nəmri nəmə asori me səvəi nəkur Isrel.

23
1 *Ia nəpɨn nəha Pol rəti pen mətoni nəmə asori me səvəi nəkur Isrel, mɨni

mə, “Piakme, fwe kupwənmeste pehe ipwetmɨne iakamarə, mamousarimə
rerɨk tramasanməmher ia nəmri Kumwesən.” 2 *Nəpɨn Pol rɨni iamɨnhi, pris
asori anan Ananaeas rɨni pen tɨ nərmama səməme kamhərer ipaka tɨ Pol mə
riti trəpwi tərhun. 3 *Riti ia nirəha ro, nənə Pol rɨni pen tɨ pris asori anan i
mə, “Kumwesən trəpwi ik. Ikəmwhen ia nɨkare nimwə kuvrhəkɨn ia prikis.
Kahakwi amasan iruə ia prasta, mətə fwe imwə rɨmərməru. Rəfo ikaməkure
mə tikəkiri iou tɨ nətoniien mə iakamesi pen Loa səvəi Moses uə rekəm,mətə
ikamərui loa nəha, mamɨni mə riti trəpwi iou?”

4Mɨreɡi nərmama ipaka tɨPol hənimə, “Rəfo ikaməski pris asori anan səvəi
Kumwesən?”

5 *Mɨreɡi Pol rɨni mə, “Piak me, sori. Iapkukurən mhə mə in pris asori
anan. Kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinanmə ‘Tikəpwəh nɨni ərəhaien iəmə asori
səkɨmiaha.’ ”
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6 *Pol ruvəukurən raka mə nərmama ia nousəsɨmwɨnien nəha səvəi nəmə
asori me səvəi nəkur Isrel nepwɨn Satusi me mɨne nepwɨn Farisi me. Ro
iamɨnhi irə rəɡkiari asori ia kwopun nəha, mɨni mə, “Piak me, iou Farisi
riti. Tata səiou mɨne kaha me səiou irəha mwi Farisi me. Iakamərer
ia nəmrɨmiaha ipwet mə tihəkiri nəɡkiariien səiou, tɨ nəri nə mə iou
iakaməmri pen əknekɨn nətərɨɡien səiou ia nəɡkiariien nəha səkɨtaha ramɨni
mə nərmama səməme həuvamhə tuhətui mwi ia nemhəien.” 7 Nəpɨn Pol
rɨni iamɨnhi, nousəsɨmwɨnien səvənraha reitehi. Farisi me mɨne Satusi me
hənaməski irəha me. 8 *(Irəha kamhəski irəha me tɨ nəri nə mə Satusi me
kamhənimənərmamasəməmehəuvamhə tuhəpwəhnətuiienmwi. Kamhəni
mwi mə naɡelo me mɨne nənɨmwi nərmama me həiwən. Mətə Farisi me
kamhəni nɨpərhienien ia nirəha pam.)

9 *Nəmə asori me ia nousəsɨmwɨnien nəha nəɡkiariien səvənraha rutə pɨk.
Nahatən me nepwɨn səvəi Loa, irəha mwi Farisi me, həskəmter, mamhəni
irapw skai mə, “Kɨmaha iahətoni mə noien ərəha riwən ia iəmə i. Rosi
nənɨmwɨn riti uə aɡelo riti rəɡkiari min uə?” 10Nəvisəien səvənraha ruvehe
masori. Hənamousi irəhame. Nəpɨn iəmə asori səvəi naruaɡənme rətoni, re-
hekɨrmə irəha tuhousi Polmheitehi nɨpwran. Ro pen rərhi pennaruaɡənme
səvənhi heiwaiu irapwmhəuvehi raka Pol ia rəɡɨnraha, mhəuvehi mhəuvən
fwe nəkwai nimwə səvəi naruaɡənme.

11 *Nənə ia nəpɨn Iərɨmənu rier pen tɨ Pol, mɨni mə, “Tikəpwəh nehekɨrien.
Ik ikuvəni irapw raka iou ia Jerusalem. Tikaməkeikei mɨni irapw mwi iou
fwe Rom iamɨnhi.”

Nəkur Isrel me nepwɨn hərai sunmə tuhousi əpune Pol
12Kɨni rakwakwi irənəkur Isrelmenepwɨnhousəsɨmwɨn irəhame,mhərai

sun mə tuhousi əpune Pol. Həuvehi kwəsuahi ia nəmri Kumwesən mə
tuhəpwəh naniien nari, mhəpwəh nənɨmwiien nari riti mheste tuhousi
əpune raka Pol. 13Nərmamame nəha hərai sun iamɨnhi irəha həpi raka foti.
14 Irəhahəuvən tɨpris asorimemɨnenəməasorimesəvəi nəkur Isrel, hənipen
tɨ nirəha imə, “Kɨmaha iahəuvəuvehi raka kwəsuahi ia nəmri Kumwesənmə
tahəpwəh naniien nari mheste tahousi əpune raka Pol. 15 *Ro pen kɨmiaha
mɨnenəmə asorime səməmekamhəkure ia nousəsɨmwɨnien səvəi nəmə asori
mesəvəi nəkur Isrel tihərhipennəɡkiariienrevən tɨ iəməasori səvəi naruaɡən
me. Tihəres pen in mə triri Pol meiwaiu pehe mwi tukumiaha. Tiheikuə
irəmə hiokeikei mə tihəreɡi mwi Pol rəɡkiari. Nənə kɨmaha tahərer mwatuk
tukwemə tahousi əpune in ia suatuk.”

16Mətə kənkwənien Pol rɨreɡi nəfe tuho irə. Ro pen revən, muvnimwə ia
nimwə səvəi naruaɡənme, mɨni pui pen tɨ Pol i.

17 Pol rəkwein iaruaɡən riti sə in rasori ia naruaɡən me irəha hantret,
mɨni pen tukwe in mə, “Ko ikuvehi iəkunouihi i mevən tɨ iəmə asori səim.
Nəɡkiariien riti nəha trɨni pen tukwe in.”

18 Ro iamɨnhi irə ruvehi in mevən tɨ səvənhi iəmə asori, mɨni mə, “Pol,
iəmə nəha fwe ia kalapus, rəkwein iou, məres iou mə takuvehi iəkunouihi
i muvehe tukw ik, nəɡkiariien riti nəha trɨni pehe tukw ik i.”

19 Nənə iəmə asori səvəi naruaɡən me ruvehi rəɡi iəkunouihi nəha, miri
raka, məres pen in əpamə, “Nəfe nəha ikuə tikɨni pehe tukw iou i?”
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20Mɨreɡi rɨni mə, “Nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həuvərai sun raka mə
trakwakwi həres ik mə ko ikiri Pol, meiwaiu, mevən fwe ia nousəsɨmwɨnien
səvənraha. Irəha tuheikuə ia niram mə irəha hokeikei mə tuhəreɡi Pol
rəɡkiari mwi. 21 Mətə tikəpwəh nəseniien irəha, tɨ nəri nə mə nərman me
səvənraha həpi raka foti tuhərkwafə ia suatuk mamheitenhi in. Nərmanme
nəha həuvəuvehi raka kwəsuahi ia nəmri Kumwesən mə tuhəpwəh naniien
nari, mhəpwəh nənɨmwiien nari riti mheste tuhousi əpune raka Pol. Nənə
təkwtəkwuni nəha hənəpnəpenə raka, mamheitenhi a nəɡkiariien səim mə
tikəfni irə.”

22 Mɨreɡi iəmə asori səvəi naruaɡən me rɨni mə, “Tikəpwəh nɨniien tɨ
iərmama riti mə ikuvəni pehe raka nəɡkiariien nəha tukw iou i.” Nənə in
rərhi pen kənkwənien Pol ramevən.

Kərhi pen Pol revən tɨ iəmə asori nəha Filiks
23 Ia nəpɨn nəha iəmə asori səvəi naruaɡən me rəkwein iaruaɡən mi kəru

səvənhi, mɨni pen tɨ nirau i mə, “Tirouevən rouni pen tɨ naruaɡən me irəha
pam fo-hantret-sefenti mə tuhəpnəpenə tɨ nevənien fwe Sisaria. Tuhəier
ia naen klok ia nəpɨn. Hantret kəru tuhavən. Sefenti tuhəkure ia hos me.
Hantret kəru tuhəuvehinitei. 24Pwəhhəpnəpenəmwi iahosmenepwɨnsəvəi
Pol trəkure ia nirəha. Kɨmiaha tihaməkeikei mhəuvehi in ia namasanien,
mhəuvən tɨ Filiks, iəmə Rom sə ramərɨmənu ia tənə Jutia.” 25Nənə iəmə asori
səvəi naruaɡənme rɨrai nəkukuə riti, mɨni iamɨnhi irəmɨnuə:

26 “Filiks, ik iəmə asori pərhien. Iou, Klotias Lisias, iakrai nəkukuə i ruvehe
tukw ik. 27 *Kupwən, nəkur Isrel həkwtəmhiri iəmə i, mamhousi in. Ipaka
housi əpune,mətəkɨmahanaruaɡənmesəiou iahəuvehemhəuvehi raka in ia
rəɡɨnraha. Kurirə ikɨn, iakreɡimə in sitisin riti səvəi Rom. 28*Nənə iakokeikei
mə takukurən amasan həni ərəha in tɨ nəfe noien. Ro pen iakiri in, mevən ia
nəkureien səvəi nəmə asori me səvənraha. 29 *Nənə iakətoni mə in rɨpkomhə
nari riti rərəhamə tukousi əpune in tukwe uə trəmak ia kalapus tukwe. Mətə
irəha həni ərəha a in tɨ nəresien me nepwɨn ia loa səvənraha. 30 *Kurirə ikɨn,
iakreɡi mə nəkur Isrel hənərai sun mə tuhousi əpune iəmə i. Nəpɨn iakreɡi,
iakərhi pehe akwauakw in mə truvehe tukw ik. Iakɨni pen tɨ nərmama
səməme kamhəni ərəha in mə irəha mwi tuhaməkeikei mhəuvehe tukw ik,
mhəni irapw ia nənimem nəfe nəha noien iəmə i rɨno rerɨnraha rɨpkaɡien
mhə tukwe. In i nəɡkiariien səiou sampam.”

31Kurirə irənaruaɡənmehonəkwai iəməasori səvənraha,mhəuvehi Pol ia
nəpɨn, mhəuvehi mhəuvənmheste nari fwe kwopun nəha Antipatris. 32Kɨni
rakwakwi irə, irəha səməme kamhavən a, hərərɨɡ mamhəuvən fwe nimwə
səvəi naruaɡən me. Naruaɡən me səməme kamhəkure ia hos me, irəha əpa
həuvehi Pol mamhəuvən. 33Nəpɨn irəha hapirapw fwe Sisaria, mhəuvən tɨ
Filiks,mhəuvei pennəkukuənəha iəmə asori səvənraha rɨmərai,mhəmri pen
mwiPol ia rəɡi Filiks. 34Filiks rəvsini nəkukuənəha,marəməres penPol imə,
“Ik iəmə pəku?”
Mɨreɡi Pol rɨni mə, “Imwak fwe profens nəha Silisia.”
Mɨreɡi Filiks 35 rɨni mə, “Nəpɨn nərmama səməme kamhəni ərəha ik

tuhəuvehe, iou takreɡi ik tikɨni irapw nəɡkiariien səim.” Nənə Filiks rɨni pen
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tɨ səvənhi naruaɡənmemə tuhəuvehi puvnimwə Pol ia nimwə asori səHerot
rɨno fwe kupwən,a nənəmhərer tukuahaɡ.

24
Nəkur Isrel hərer ia nəmri Filiks, mhəni ərəha Pol

1Nəpɨn krirum rukurau, nənə pris asori anan Ananaeas reiwaiu pehe ia
Sisaria irəha nəmə asorimenepwɨn səvəi nəkur Isrelmɨne iərmama riti səvəi
nəɡkiariien nəɡhɨn nə Tetalas. Irəha həuvehe mə tuhərer ia nəmri Filiks,
mhəni irapw nəfe nəha Pol rɨno rerɨnraha rɨpkaɡien mhə tukwe. 2Kəkwein
Pol ruvnimwə pehe, nənə Tetalas rani irapw nəɡkiariien səvəi nəkur Isrel tɨ
Filiks i,mamɨnimə, “Tɨnəri nəmə ikamərɨmənuamasan iakɨmaha, iahamarə
əpwəmwɨs ia nəmərinuien. Ikɨnəmri amasannarimnarime rɨpɨkmonarəien
səkɨmaha nəkur Isrel ruvehe mamasan mwi. 3 Iəmə asori Filiks, ia nəpɨn
me rerɨmaha raɡien tɨ narimnari me nəha ikamo, iahaməni tanak tukw ik.
4 Iou iapkokeikei mhə mə takouraha nəpɨn səim, mətə iakase ik mə tikapi
kɨmaha, mətərɨɡ ro ia nəɡkiariien kwakwa səkɨmaha. 5 *Kɨmaha iahətoni
mə iəmə i, in iəmə ərəha riti. Ia kwopun me pam rarukwumen nərəhaien,
mamo nəkur Isrel kamhəski irəha me. In iəmə asori riti səvəi nərmama
me nəha hənati irapw ia nəfwakiien atukwatukw səkɨmaha, mamhesi pen
iəmə Nasaret nəha. 6-7 *Nəpɨn riti in raməmwur mə trərui loa səkɨmaha,
mo nimwəfwaki səkɨmaha ruvehe məmkemɨk ia nəmri Kumwesən, nənə
iahəkwtəmhiri in tukwe. 8Trɨni mɨnuə ikəres pen iəmə i, ikukurən nɨreɡiien
raməɡkiari ia narimnarime pam i iahaməni irə.” 9Nənə nəkur Isrel hasitu ia
Tetalas, mhəni mə narimnari me nəha Tetalas rani ro nɨpərhienien.

10 Ia nəpɨn nəha Filiks ranuanu pen m Pol mə trəɡkiari. Nənə Pol rɨni mə,
“Iou iakukurən amasanmə nuk rɨpɨk ik iəmə asori sə iakaməkiri nəɡkiariien
səvəi nəkur Isrel ia kwopun i. Ropenrerɨkraɡienmə takɨni irapwnəɡkiariien
səiou ia nənimem. 11*Ikukurən nətəienmə rɨpkəpi rakamhə ihi nəpɨn twelef
iou iakɨməutə pen fwe Jerusalem mə takəfwaki. 12 Ia nəpɨn nəha nəkur
Isrel həpkətoni mhə iou iakamousari m iərmama riti. Həpkətoni mhə iou
iakarukwumen nərəhaien riti ia nimwə səvəi Kumwesən uə ia nimwəfwaki
me səvənraha uə ia kwopun me fwe ia taon. 13 Nəɡkiariien me i kamhəni
ia nirak təkwtəkwuni rəknekɨn tɨ nirəha mə tuho ikətoni mə nɨpərhienien.
14 *Mətə nəri takɨni pehe tukw ik i ro nɨpərhienien. Iou iərmama riti
iakamərer pen ia kuse nəfwakiien i kani mə Suatuk səvəi Iesu. Ia suatuk
nəha iakaməfwaki penmKumwesən səvəi kaha kupwənme səkɨmaha. Irəha
i kamhəni mə suatuk nəha suatuk ikou. Mətə iou iakani nɨpərhienien ia
nəɡkiariien me pam kɨmərai pen ia Loa səvəi Moses mɨne nəkukuəme səvəi
profet kupwənme. 15*Iakaməmripen əknekɨnnətərɨɡien səiou iaKumwesən
mameitenhi rəmwhen mwi ia nəmə me i mə tɨ nəpɨn riti in ro nərmama
səməmehəuvamhəhətuimwi, nəkuramasanmɨnenəkur ərəha. 16*Mopen ia
nəpɨn me iakamousari məpwəh noien nari riti sə tro iakreɡi fwe ia rerɨk mə
iakɨno nərəhaien ia nəmri Kumwesən uə ia nəmri nərmama. 17 *Ia nuk me
a 23:35: Herot sə rousi əpune nəkwərhakwərha me nəpɨn Iesu rətui irə, ruvamhə raka. Mətə Herot
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nepwɨn iapkevən mhə fwe ia Jerusalem. Kurirə irə iakevən ikɨn mə takuvei
pen narimnarime nepwɨnmKumwesən, nənəmuvei penmwimane trasitu
ianərmamamesəiounəkur Isrel. 18*Iakevən fwenimwə səvəi Kumwesənmə
tako narimnari me nəha. Nəpɨn iakevən mo pam nəfe Loa səvəi Moses rani
tɨ noien iou iakəmher ia nəmri Kumwesən, nəkur Isrel me nepwɨn hətə iou.
Nərmama me həpwəh nɨpɨkien kɨmaha mɨnraha, nurɨɡrɨɡien asori riwən.
19 *Mətə nəkur Isrel me nepwɨn səməme həuku pen fwe Esia, irəha mwi
fwe nəkwai nimwə nəha. Trɨni mɨnuə irəha hənətə iou iakɨno noien ərəha
ramasan pwəh həuvehe mhərer ia nənimem, mhəni irapw. 20 Mə rekəm
pwəh nəmə me i həni irapw tukw ik i nəfe iakɨno rɨpkatukwatukw mhə
hənətoni ianəpɨnnəha iakamərer ianəmrinəməasorimesəvənraha. 21*Mətə
niemaha rəpi irəha tɨ nəɡkiariien kuatia a i iakɨməni. Nəpɨn iakamərer ia
nəmrɨnraha, iakəɡkiari asori, mɨni mə, ‘Ipwet, iakamərer ia nəmrɨmiaha mə
tihəkiri nəɡkiariien səiou, tɨ nəri nəmə iakani pərhienmə nərmama səməme
həuvamhə tuhətui mwi.’ ”

22 *Filiks rukurən amasan suatuk nəha səvəi Iesu. Ro pen ro sampam ia
nəɡkiariien, mɨnimə, “Nəpɨn Lisias, iəmə asori səvəi naruaɡənme, truku pen
fwe Jerusalem meiwaiu pehe i, iakɨni irapw nətərɨɡien səiou ia nəɡkiariien
me i səkɨmiaha.” 23 *Nənə Feliks rɨni pen tɨ iaruaɡən riti səvənhi mə, “Tikətui
amasan tɨ iərmama i, mətə ikukurən nuvehi rakaien jen ia rəɡɨn, məseni in
pwəh ravən auər a kwopti. Trɨni mɨnuə in me nepwɨn həuvehe mə tuhasitu
irə, tikəpwəh nɨniseien irəha.”

Pol rəɡkiari m Filiksmɨne Trusila
24 Nəpɨn nepwɨn rukurau, Feliks ruvehe irau pran səvənhi nəɡhɨn nə

Trusila. In prən Isrel. Filiks rərhi pen nəɡkiariien mə Pol truvehe. Nənə in
rɨreɡi Pol rəɡkiari ianahatətəien ia IesuKristo. 25MətənəpɨnPol raməɡkiari ia
noien atukwatukw, mɨne noien sə iərmama rəsisəɡ noien ərəha ia nɨmɨruien
səvənhi, mɨne nəpɨn sə rauvehe Kumwesən trəkiri nərmama tɨ noien me
səvənraha, Filiks rehekɨr, mɨni pen tɨ Pol imə, “Təkwtəkwuni nəmwhen. Tiko
mevən. Tɨ nəpɨn riti, səiou wok riwən, iakəkwein mwi ik.” 26 Ia nəpɨn mwi
nəha, Filiks ramətərɨɡmə rosi Pol truvei pen mane min mə trəseni in rier ia
kalapusmamevən. RopenraməkweinPol ianəpɨnme,maməɡkiari iraumin.

27 *Nuk kəru rukurau, nənə Filiks rəpwəhwok sə rauvehi, mətə rəpwəh Pol
raməmak ia kalapus, tɨnəri nəmə rokeikeimə tro nəkur Isrel həreɡi ramasan
tukwe. Nənə Posias Festas ruvehi təmwheki Filiks.

25
Pol rɨnuə trevənmərer ia nəmri Kiɡ Sisa

1Nəpɨn Festas ruvehe ia profens səvənhi, muvehi nəpɨn kahar fwe Sisaria,
nənə mier mutə pen fwe Jerusalem. 2 *Ia kwopun nəha pris asori me mɨne
nəmə asori me səvəi nəkur Isrel kamhəni ərəha Pol, mamhəres Festas i mə
3 *trasitu ia nirəhamərhi Pol rutə pehe ia Jerusalem. Irəha hənərai sun raka
mə tuhərkwafə ia suatuk, mhousi əpune in. 4Mətə Festas rɨni mə, “Pol fwe
Sisaria ia kalapus. Rɨpkomhə tui, iou iakrərɨɡmevən fwe ikɨn. 5Ramasanmə
nəmə asori me ia kɨmiaha heiwaiu mhəuvən fwe Sisaria kɨmaha mɨnraha.
Nənəmə iəmə nəha rɨno nari riti rərəha, pwəh irəha həni pehe tukw iou i.”
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6 Festas rarə nəpɨn eit uə ten irəha mɨnraha. Kurirə ikɨn reiwaiu pen
fwe Sisaria. Kɨni rakwakwi irə in revən məkure ia kwopun sə kaməkiri
nəɡkiariien ikɨn, nənəmɨni pen tɨ naruaɡənmemə tuhəuvehi Pol mhəuvehe.
7 *Nəpɨn Pol ruvehe, nəkur Isrel səməme həier ia Jerusalemmheiwaiu pehe,
mhərer kuraukurau irə, mənamhəni irapw narimnari me rɨpɨk rərəha anan
Pol rɨno, mətə rəknekɨn tɨ nirəhamə tuho Festas rətəmə nɨpərhienien.

8 IanəpɨnnəhaPol rɨni irapwnəɡkiariien səvənhi,mɨnimə, “Iapkomhənari
riti rərəhamərui loa səvəi nəkur Isrel uə loa səvəi nimwə səvəi Kumwesən, uə
loa səvəi Kiɡ Sisa.”

9 *Mətə Festas rokeikei mə tro nəkur Isrel rerɨnraha raɡien tukwe. Ro
pen rɨni pen tɨ Pol i mə, “Rəfo? Rerɨm raɡien mə tikutə pen fwe Jerusalem,
nənə ia kwopun nəha tikərer ia nənimek mə takəkiri nəɡkiariien səim mɨne
nəɡkiariienme i kamhəni ərəha ik irə?”

10 Mɨreɡi Pol rɨni mə, “Kwopun i iakamərer ikɨn, Kiɡ Sisa rɨməni mə
tikəkiri nəɡkiariien səvəi sitisinme səvəi Rom ikɨn. Ratukwatukwmə tikəkiri
nəɡkiariien səiou ia kwopun i. Ikuvəukurən amasan rakamə iapkomhə nari
ərəha riti, mouraha nəkur Isrel i. 11Mə pərhien iou iəmə ərəha riti sə iakɨno
narimnarimenepwɨn loa səvəi nəkurRomranimə takemhə tukwe, ramasan.
Iapkəres mhə ik mə tikuvehi raka iou ia nemhəien. Mətə mə nəɡkiariien
səvənraha kamhəni ia nirak ro neikuəien i, iərmama riti riwən ko ruvei pen
iou ia rəɡɨnraha. Iou iakokeikei mə takevənmərer ia nəmri Kiɡ Sisa pwəh in
rɨreɡi nəɡkiariien səiou.”

12 Nənə Festas rəɡkiari irəha nərmama me səvənhi. Nəpɨn həɡkiari pam,
rɨni pen tɨPol imə, “Ikɨnimə ikokeikeimə tikətoni Kiɡ Sisa tɨnəɡkiariien səim.
Ramasan, takərhi pen ik, tikevənmətoni Kiɡ Sisa.”

Pol rərer ia nəmri Akripa
13Nəpɨn nepwɨn rukurau, Kiɡ Akripa mɨne kɨtiriməni Pernis krouvehe ia

Sisaria rouevən rouətə Festas. 14 *Krouarə ia kwopun nəha nəpɨn rɨpɨk. Ia
nəpɨn nəha Festas rɨni irapw tɨ Kiɡ Akripa narimnari me kɨno ia Pol, mɨni
mə, “Iərmama riti ia kwopun i nəpɨn Filiks ramevən, məpwəh rəmak ia
kalapus. 15 Nəpɨn iakevən fwe Jerusalem, pris asori me mɨne nəmə asori
me səvəi nəkur Isrel həuvehe mamhəni ərəha in, mamhəres iou mə takousi
əpune. 16Mətə iakɨni pen tɨ nirəha i mə narəien səvəi nəkur Rom ropə. Trɨni
mɨnuə kɨni iərmama riti mə rɨnərui loa, ko iapkəseni akwauakw mhə in mə
tukousi əpune. Takaməkeikei mukupwən mousəsɨmwɨn in mɨne nərmama
səməme kamhəni ərəha in ia kwopun kuatia. Iərmama nəha traməkeikei
muvehi nəpɨn səvənhi pwəh in trɨni irapw nəɡkiariien səvənhi ia nɨkaren
səvəi nəɡkiariienme nəha nərmama kamhəni ərəha in irə.

17 Ro iamɨnhi irə, nəpɨn irəha həuvehe i, iapko mhə tanpen irə, mətə rak-
wakwi irə iakevən məkure ia kwopun kaməkiri nəɡkiariien ikɨn, nənə mɨni
pen tɨ naruaɡənmemə tuhəuvənmhəuvehi iəmə nəhamhəuvehimhəuvehe.
18Nəpɨnnərmama səməmekamhəni ərəhaPol həskəmter, nətərɨɡien səioumə
irəha tuhəni irapwnarimnarime nepwɨn sə rərəha anan in rɨno. Mətə həpko
mhə iamɨnhi. 19 *Irəha həskəmter, mamhousari irəha min tɨ nəresien me
nepwɨn ianɨkaren səvəi nəfwakiien səvənraha,mamhousarimwi tɨ iərmama
riti nəɡhɨn nə Iesu. Ruvamhə, mətə Pol rɨni mə rɨnətui mwi ia nemhəien
səvənhi. 20 *Nəpɨn iakreɡi nəɡkiariien me nəha, iakuvəreirei mə takəfətoni
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nɨpərhienien irə. Ro pen iakəres pen iəmə i mə ‘Rerɨm raɡien mə tikevən fwe
Jerusalem, nənə takəkiri nəɡkiariien səim mɨne nəɡkiariien səvənraha fwe
ikɨn?’ 21 Mətə Pol rɨni mə rekəm. In rokeikei mə tramo a ia kalapus pwəh
Kiɡ Sisa rɨreɡi nəɡkiariien səvənhi, məkiri. Ro pen iakɨni pen tɨ nərmamame
səioumə tuhətui amasan tukwe fwe ia kalapusmeste takərhi pen revən tɨKiɡ
Sisa.”

22 Nəpɨn Festas rɨni pen pam, Akripa rɨni pen tukwe in mə, “Iou mwi
iakokeikei mə takreɡi iəmə nəha rəɡkiari.”
Mɨreɡi Festas rɨni mə, “Ramasan, pwəh trakwakwi ikreɡi.”
23 *Kɨni rakwakwi irə, nukupwənien asori riri Akripa mɨne Pernis mɨne

nəmə asori me səvəi naruaɡən me mɨne nəmə asori me səvəi taon nəha
həuvnimwə ia nəkwai nimwə sə kamreɡi nəɡkiariien ikɨn. Nənə Festas rɨni
pen tɨ nərmamame səvənhi mə tuhəuvehi Pol mhəuvnimwə pehe. 24 *Nəpɨn
Pol ruvnimwə pehe, Festas rɨni mə, “Kiɡ Akripamɨne kɨtaha pam ia kwopun
i. Hiətə iəmə i. Nəkur Isrel me pam fwe Jerusalem kamhəni pehe tukw
iou i, mamhəni asori mə takaməkeikei mousi əpune. Nənə kurirə ho mwi
iamɨnhi ia kwopun i Sisaria. 25 Mətə iapkətə mhə nari riti rɨno rərəha mə
tukousi əpune in tukwe. Nənə tɨ nəri nə mə rɨnokeikei mə trevən fwe Rom
pwəh Kiɡ Sisa rəkiri nəɡkiariien səvənhi, iakuə takərhi pen i revən, 26mətə
iou iakreirei mə takrai pen nəfe ia nəkukuə ia nɨkaren səvəi iəmə i, mərhi
pen i, revən tɨ Kiɡ Sisa. Ro pen iakuvehi iəmə i, muvehe, mərpwi irapw in ia
nənimem, Kiɡ Akripa, mɨne ia nəmrɨmiaha pam. Iakuə nəpɨn səreɡi, mhəkiri
pam nəɡkiariien səvənhi, tihəuvei pehe nətərɨɡien riti miou pwəh iakrai pen
ia nəkukuə. 27 Trɨni mɨnuə iakərhi pen iərmama riti sə raməmak ia kalapus
revən tɨ iəmə asori səkɨtaha,mətə iapkrai pen atukwatukwmhənəfe nəha loa
in rɨnərui, tukw iou iakreɡi rɨpkatukwatukwmhə.”

26
Akripa rəseni Pol mə trəɡkiari

1 Akripa rɨni pen tɨ Pol i mə, “Iakəseni ik, ikɨni nəɡkiariien səim.” Nənə
Pol ruvehi utə rəɡɨn mɨnani irapw nəɡkiariien səvənhi, mɨnamɨni mə, 2 “Kiɡ
Akripa. Iakamərer ia nənimem ipwet mə takɨni irapw nəɡkiariien səiou tɨ
nəɡkiariien me pam i nəkur Isrel kamhəni ərəha iou irə. Rerɨk raɡien, 3 tɨ
nəri nəmə ik ikukurən amasannarəien səvəi nəkur Isrelmɨnenousariienme
səvənraha. Ropen iakase ik tikonətərɨɡien səim rəpwəmwɨs,mətərɨɡ ia nirak.

4 Nəkur Isrel me pam həukurən amasan narəien səiou. Nəpɨn
iakɨnamouihi, iakamarə kɨmaha mɨnraha fwe imwak ikɨn. Kurirə ikɨn
iakamavənkɨmahamɨnraha fwe ia Jerusalem. 5*Irəhahəuvəukurənraka iou
fwe kupwən. Mə rerɨnraha raɡien tɨ nɨniien, tuhəni iou mə pərhien iakɨnarə
ia narəien səvəi Farisi me. Farisi me həskai tɨ Loa səvəi Moses mhəpi raka
təmwei nəfwakiien me nepwɨn səkɨmaha nəkur Isrel. 6 *Nənə təkwtəkwuni
iakamərer ia kwopun imə tikəkiri nəɡkiariien səiou, tɨ nəri nəmə iakaməmri
pen əknekɨn nətərɨɡien səiou ia promes nəha Kumwesən rɨməni pen tɨ kaha
kupwən me səkɨmaha. 7 Promes nəha kwənəkwus me twelef səkɨmaha
kamhəmri pen əknekɨn nətərɨɡien səvənraha irə, mamhəfwaki skai ia nəpɨn
mɨne ia ran, mamheitenhi mə tuhəuvehi. Promes əpa nəha, Kiɡ Akripa,
tɨ nəri nə mə iakaməmri pen əknekɨn nətərɨɡien səiou irə, nəkur Isrel me i
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WokMe 23:6, 28:20



WokMe 26:8 293 WokMe 26:23

kamhəni ərəha iou. 8Kɨmiaha i, Kumwesənrukurənnoiennərmamasəməme
həuvamhə hətui mwi. Rəfo rəknekɨn tukumiaha tɨ nɨniien nɨpərhienien irə?

9 *Fwe kupwən, iou mwi rerɨk ramrhi mə takaməkeikei mo narimnari
me nepwɨn, mouraha nəɡhi Iesu, iəmə Nasaret. 10 In nəha noien səiou sə
iakɨnamo fwe ia Jerusalem. Pris asori me həməuvei pehe nasoriien miou,
nənə iakəkwtəmhiri nərmama səvəi Iesu həpɨk, muvehi puvnimwə irəha
ia kalapus. Nəpɨn kamhəni mə tukousi əpune irəha, iou mwi iakɨni mə
ratukwatukw, pwəh housi əpune. 11 Nəpɨn rɨpɨk iakamousi irəha fwe ia
nəkwai nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel, mamousari mə tako irəha həni
ərəha Iesu. Iakaməmwəki pɨk irəha. Ro pen iakamevən mwi fwe ia taon me
isipwɨnmə takometə irəha.

12 Nəpɨn riti pris asori me həuvei pehe nasoriien miou, mhərhi pen iou
mə takevən fwe Tamaskes. 13 Kiɡ Akripa, fwe ia suatuk, ia kurkwai nəpɨn
ia ran, iakətə nukuraanien ruku pen ia nɨmaɡouaɡou, məhiəpwɨn iou mɨne
nərmama me səməme haməkurirə ia nirak. Raməhiapw pɨk məpi raka
meri. 14 Ia nəpɨn nəha kɨmaha pam iahəmwei ia tɨprənə, nənə iakreɡi reri
iərmama riti rəɡkiari pehemiou ia nəɡkiariien Hipru, mɨni mə, ‘Sol, Sol, rəfo
ikamometə iou? Ikamo a nəmisəien mik. Ikəmwhen ia kau nəha nəpɨn iəmə
asori səvənhi raməpi ia nei əhiə, ramerukw kurirə nɨsun, nei əhiə raməpi.’

15Mɨreɡi iakɨni mə, ‘Iəmə asori, ik sin i?’
Mɨreɡi Iərɨmənu rɨni mə, ‘Iou i Iesu sə ikamometə. 16Mətə tiko mɨskəmter,

mərer ia nɨsum mi. Iou iakier pehe tukw ik i iamɨnhi irə mɨnuə takuvehi
utə ik, ikuvehe mo iərmama sə ramo tukwini nari miou. Tikaməkeikei mɨni
irapwtɨnərmamamenarimnarimesə iako ikətoni ipwetmɨnenarimnarime
sə tako ikətoni. 17Takuvehi raka ik ia rəɡi nəkur Isrel mɨne ia rəɡi nərmama
rɨpko mhə irəha nəkur Isrel. Iakamərhi pen ik tɨ nirəha i. 18 *Tikaməkeikei
mevən mo nənimenraha rukuraan. Pwəh həpwəh nəpitəvien, mhərari,
mhəuvehe tɨ nukuraanien. Pwəh həpwəh nɨskaiien səvəi Setan, mhərari,
mhəuvehe tɨ Kumwesən. Nənə Kumwesən trenouenou noien ərəha me
səvənraha, nənə irəha tuhəuvehi kwopun riti səvənraha irəha nərmama me
i Kumwesən raməmri əpə irəha mə irəha nəkur ikinan me səvənhi, tɨ nəri nə
mə kamhahatətə ia nirak.’

19 Ro iamɨnhi irə, Kiɡ Akripa, iakəpwəh nəruiien vison nəha ruku pen ia
neiai. 20 *Mətə iakukupwən fwe Tamaskes, nənə fwe Jerusalem, mɨne ia
kwopun me nepwɨn mwi fwe ia tənə Jutia, mɨne ia tənə me səvəi nərmama
rɨpkomhə irəha nəkur Isrel. Iakəvisau irapwmə nərmamame tuhaməkeikei
mhərərɨɡ ia noien ərəha me səvənraha, mhəuvehe tɨ Kumwesən, mho noien
amasanmesəməmetuhahatənpenmə irəhahəuvərərɨɡpərhien ia rerɨnraha.
21*Nənə tɨnoiennəha iakamo, nəkur Isrelme ihəkwtəmhiri iou fwe ianimwə
səvəi Kumwesən, mamhousari mə tuhousi əpune iou. 22 Mətə Kumwesən
ramasitu ia nirak ia nəpɨnme. Ro pen iakamərer ia kwopun i ia nəmrɨmiaha
ipwet, maməvisau m nəmə asori me mɨne nəmə auər a me. Nəɡkiariien i
iakani rɨpko mhə nəɡkiariien əpə riti, mətə iakani a narimnari me səməme
profet me mɨne Moses həməni kupwən mə tuko. 23 *Irəha həməni mə
Kristo traməkeikei mɨreɡi nəmisəien, memhə, mukupwən ia nərmama me
pam mətui mwi ia nemhəien, nənə məvisau irapw nəɡkiariien amasan sə
trəhiəpwɨn nəkur Isrel mɨne nərmama rɨpkomhə irəha nəkur Isrel.”
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24 Nəpɨn Pol rani irapw nəɡkiariien səvənhi iamɨnhi irə, Festas rəɡkiari
asori, mɨnimə, “Pol ikamarməri. Nukurənienme rɨpɨk kɨnahatən ik irəhamo
ik ikamarməri.”

25Mətə Pol rɨni mə, “Festas, iəmə asori, iakəpwəh narməriien. Nəɡkiariien
me i iakani ho nɨpərhienien anan. 26 *Kiɡ Akripa, ikukurən narimnari me
i. Ro pen iakukurən nəɡkiariien mik, məpwəh nehekɨrien. Ia nətəien səiou
rosi ikɨnətə pam raka narimnari me i, tɨ nəri nə mə həpkier irapw mhə ia
kwopun afafa. 27Kiɡ Akripa, rəfo? Ikamɨni nɨpərhienien ia profet me səvəi
nəkur Isrel? Iakukurənmə ikani nɨpərhienien ia nirəha.”

28Mɨreɡi Akripa rɨni pen tɨ Pol imə, “Ikukurənmə ia nəpɨn ouihi kwərha ko
ikuvi iou iakuvehemo iou Kristin?”

29 Mɨreɡi Pol rɨni mə, “Iakəpwəh nəfwaki penien m Kumwesən tukw ik
əpa, mətə tukumiaha pam i hiamətərɨɡ ia səiou nəɡkiariien ipwet. Iakaməres
mə nəpɨn ouihi uə nəpɨn əpwəmwɨs, kɨmiaha pam tihəuvehe mhəmwhen
ia nirak. Jen me i a sə kɨnərihi iou irə, iakəpwəh nokeikeiien mə tukərihi
kɨmiaha irə.”

30 Ia nəpɨn nəha Kiɡ Akripa mɨne Festas mɨne Pernis mɨne nərmama
səməme kamhəkure irəha mɨnraha həskəmter, 31 *mhəier. Nəpɨn həier pam,
həni pen tɨ nirəhame imə, “Iəmə nəha rɨpkomhə nari riti sə tukousi əpune in
tukwe uə tukuvehi puvnimwə in ia kalapus tukwe.” 32*NənəAkripa rɨni pen
tɨ Festas i mə, “Rɨpkəpwəh a nəresien mə Kiɡ Sisa trəkiri nəɡkiariien səvənhi,
səseni rier irapw ia kalapusmamevən.”

27
NəməAsori me hərhi Pol mə trevən fwe Rom

1*Nəmə asorime hənimə kɨmaha tahəputə ia nɨtətə riti, mhəuvən fwe Itali.
Irəha həuvehi Pol mɨne nərmama nepwɨn səməme kamhəmak ia kalapus,
mhəuvehi mhəuvei pen ia rəɡi iaruaɡən riti nəɡhɨn nə Julias. In rasori ia
naruaɡən me irəha hantret. Kani irəha mə Naruaɡən me səvəi Kiɡ Sisa.
2 *Nɨtətə riti sə ruku pen fwe Antramitiammuvehemɨnamevən fwe kwopun
me fwe Esia. Iahəputə irə mhəier. Iəmə Masetonia riti sə ruku pen ia
taon nəha Tesalonaeka ruvehe kɨmaha min. Nəɡhɨn nə Aristakas. 3 *Kɨni
rakwakwi irə iahapirapw fwe taon nəha Saeton. Julias rerɨn rəpou tɨ Pol,
məseni in ruvarei mətoni in me nepwɨn. Nənə irəha hasitu irə. 4 Nəpɨn
iahəputəmwi ia nɨtətə səkɨmahamhəier ia kwopun nəha, iahaiu teɡɨn nɨkare
tənə əmwerɨs nəha Saepras, tɨ nəri nə mə nɨmətaɡi raməpwi nɨtətə. 5 Iahəpi
sɨmwɨn ia təsi nəha iruə ia profens mi nəha Silisia mɨne Pamfilia. Kurirə ikɨn
iaheiwaiu pehe ia taon nəha Maera ia profens nəha Lisia mhəuvarei. 6 Ia
kwopun nəha iəmə asori səvəi naruaɡənme rətoni nɨtətə riti sə ruku pen fwe
Aleksantria mɨnamevən fwe Itali. Nənə ruvei pen kɨmaha irə.

7 Nɨtətə nəha ramaiu məru. Nəpɨn rɨpɨk rukurau, nənə iahaməmwur
mhapirapw iruə ia taon nəhaNitas. Mətə ia kwopunnəhanɨmətaɡi rɨskai. Ko
nɨtətə rɨpkərer mhə. Ro pen iahaiu teɡɨn tənə əmwerɨs nəha Krit, mhəukurau
iapoennəhaSalmone. 8 Iahəmwur,mhaiu,mhesi pennɨkareKrit,mhəuvehe
ia kwopun riti kani mə Pasis Amasan ipaka tɨ taon nəha Lasea. 9 Ia naiuien
səkɨmaha iahənouraha raka nəpɨn rɨpɨk. Rɨpko mhə nəpɨn amasan tɨ nɨrɨpɨn
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penien naiuien səkɨmaha mamhəuvən, tɨ nəri nəmə nəpɨn asori səvəi nəkur
Isrel kani mə Nəpɨn Kauvehi Raka Nərəhaien Irəaruvəukurau raka. Nəpɨn
səvəi nɨmətaɡi ruvəuvehe ipaka. Ro iamɨnhi irə Pol rəɡkiari penmnərmama,
mɨnimə, 10*“Nərman, trɨnimɨnuə saməsuəmamhəuvən, iakətəmənarimnari
me rɨpɨk trəmwhenɨmw. Rɨpko mhə kaɡo əpa mɨne nɨtətə, mətə tukouraha
mwi nɨmɨruienme səkɨtaha.” 11Mətə iəmə asori səvəi naruaɡənme rɨpkətərɨɡ
mhə ia nəɡkiariien səvəi Pol, mətə ramətərɨɡ ia kapten səvəi nɨtətəmɨne iəmə
i səvənhi nəha nɨtətə. 12Nənə tɨ nəri nəmə rəknekɨn tɨ nɨtətəmemə tuhərer ia
pasis nəha ia nəpɨn səvəi nəkwieiien, nərmama me həpɨk ia nɨtətə səkɨmaha
hokeikei mə tahəier ia kwopun nəha, mharkut mə ko iaheste Finiks, pasis
riti mwi fwe Krit sə raməti pen saotwes mɨne notwes. Həni mə pwəh nɨtətə
səkɨmaha rərer afafa fwe ikɨnmeste nəpɨn səvəi nəkwieiien rukurau.

Nɨmətaɡi asori rousi nɨtətə
13Nəpɨn mətaɡi natoɡə rərer, mavən ouihi a, kru me səvəi nɨtətə səkɨmaha

həreɡi mə rosi ko haiu mheste Finiks. Ro pen həuvehi utə aean sə hənosə
irapw i raməkwtəmhiri nɨtətə. Nənə iahəier, mhaiu parei a, mamhesi pen
nɨkare tənə əmwerɨs nəha Krit. 14 Mətə rɨpko mhə tui, mətaɡi asori riti
kani məNɨpərapu rɨskəmtermuku parei, 15muəsi nɨtətə, məkəkini nɨpəseɡɨn.
Iaharkut mə tahəkəkini nɨtətə, raiu atukwatukw, mətə rəknekɨn. Ro pen
iahəpwəh, mhəmak pen ia nɨmətaɡi, mamhəuvən. 16 Iahəuvən ipaka tɨ tənə
əmwerɨs ouihi nəha Kaota, mhaiu teɡɨn. Ia kwopun nəha kru me həmwur
mhəuvehi utə kwəti bot səvəi nɨtətə. 17 Nəpɨn həuvəuvehi utə raka kwəti
bot nəha mhəmri amasan, hosə irapw nəkwus rukurau irapw ia nɨtətəmutə
pehe ia nɨkaren. Həvi tərini mə trəkwtəmhiri nɨpwrai nɨtətə. Kurirə ikɨn
həhekɨr mə nɨmətaɡi trouini ərori pen nɨtətə ia nɨmaha fwe ia kwopun riti
kani mə Sirtis. Ro pen həvi əse nivən, mhəmak pen ia nɨmətaɡi mamhəuvən.
18 Nɨmətaɡi nəha rasori pɨk, mauəsi pɨk kɨmaha. Ro pen rakwakwi irə kru
me hənamərarki irapw kaɡo me. 19 Kɨni neis irə, həuvehi nore nɨtətə me ia
rəɡɨnraha, mhərarki irapw. 20 Ia nəpɨn me rɨpɨk, iahəpkətə mhə meri ia ran
mɨne kəməhau me ia nəpɨn. Mətaɡi nəha ramavən a, mamousi kɨmaha. Ro
pen iahəreɡi mə na tahemhə pam.

21 Ia nəpɨn nəha tui kwopti, kɨmaha pam iahəpkani mhə nari. Nənə
Pol rərer ia nəmrɨmaha mɨni mə, “Nərman, hiəpkətərɨɡ iou. Səpkəpwəh a
nəputəien ia nɨtətə i, mhəier ia Krit, ko ramasan. Ko narimnarimehəpkərəha
mhə, mhəmwhenɨmw iamɨnhi. 22 *Mətə təkwtəkwuni iakani pehe tukumi-
aha i mə tihəpwəh nehekɨrien. Kɨmiaha riti trɨpkouraha mhə nɨmɨruien
səvənhi, mətə nɨtətə a trəmwhenɨmw. 23 Kumwesən sə iakaməfwaki min in
səvənhi iou. Nərineiv ia nəpɨn aɡelo riti səvənhi rier pehe tukw iou, 24 *mɨni
mə, ‘Pol tikəpwəhnehekɨrien. Tikaməkeikeimərer ianəmriKiɡSisa fweRom.
Ətə ro. Kumwesən ramasan tukw ik. Truvehimɨru ik kɨmiaha nərmama me
pam ianɨtətə i.’ 25Ro iamɨnhi irə, nərman, tihəpwəhnehekɨrien. Iakahatətə ia
Kumwesən səiou. In truvehimɨru kɨtaha pam i rəmwhen atukwatukw aɡelo
nəha səvənhi rɨməni pehe tukw iou i. 26 *Mətə tsaməkeikei mhaiu mhəuvehi
pekɨn nɨmaha ia tənə əmwerɨs riti.”

27Nɨmətaɡi asori nəha rousi kɨmaha, məpwi irapw kɨmaha ia nəkwai təsi
nəha kani mə Təsi Atrias.b Nəpɨn səro fotin irə, ia kurkwai nəpɨn, kru me
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rerɨnraha rɨrhi mə rosi iahənamuvehe ipaka tɨ tənə riti. 28 Ro pen irəha
hosə irapw kwənəkwus riti let raməɡher pen ia nusvenhɨn, mhətoni mə təsi
reiwaiu rəmwhen ia toti sefen meta. Həfwini ouihi a, mhosə irapw mwi,
mhətoni mə təsi reiwaiu rəmwhen ia twenti eit meta. 29 Irəha həhekɨr mə
kamo nɨtətə səkɨmaha rouini ərori pen ia nɨmaha riti. Ro iamɨnhi irə həuvən
fwe kurirə ia nɨtətə, mhosə irapw aean kefə tuhəvi tərini nɨtətə, mamhəfwaki
mə trɨran akwauakw. 30 Ia nəpɨn nəha kru me hokeikei mə tuhəivə raka
ia nɨtətə mhap. Harhɨr irapw kwəti bot ia təsi, mamheikuə mə tuhəuvən
fwe nɨpəseɡi nɨtətə, mhosə irapw aean me nepwɨn mwi tuhəvi tərini nɨtətə.
31 *Mətə Pol rɨni pen tɨ iəmə asori səvəi naruaɡən me mɨne naruaɡən me
səvənhi mə, “Nəmə me nəha tuhamo a ia nəkwai nɨtətə. Kamo Kumwesən
trɨpkuvehimɨrumhəkɨmiaha.” 32Ro iamɨnhi irənaruaɡənmehəuvənmhərai
əmwesi nəkwusme səvəi kwəti bot, mharaka irə ramevən.

33 Ipaka rɨnamran, Pol raməkeikei mɨnraha mə tuhani nari, mamɨni mə,
“Ipwet səneste nəpɨn fotin, mətə kɨmiaha hiəpkani mhə ihi nari. 34 *Ro
iamɨnhi irə iakani pehe tukumiaha i mə tihaməkeikei mhani nari, pwəh
rasitu ia kɨmiaha. Kɨmiaha riti trɨpkemhəmhə.” 35 *Pol rɨni iamɨnhi irə, nənə
mərer ia nəmrɨnraha, muvehi bred, məfwaki mɨni vivi Kumwesən tukwe,
məkwsen, mɨnaməni. 36Nənə irəha hətoni, hənaməpwəh nehekɨrien. Irəha
pammwi hənamani nari. 37 (Kɨmaha pam tu-hantret-sefenti-sikis nərmama
ia nəkwai nɨtətə nəha.) 38 Nəpɨn hani nari nəmwhen, həuvehi pak flaoa
me fwe ia nəkwai nɨtətə, mhərarki irapw fwe ia təmwei təsi mə tuho nɨtətə
rəruvərevə.

39 Nəpɨn rɨnamran, kru me həti pen mhətoni tənə riti. Həreirei mə nəfe
nəha tənə, mətə hətə pasis riti nɨpəkɨr fwe ikɨn. Nənə hənuə ko həuvehi nɨtətə,
mhəuvarei fwe ikɨn. 40Ropenhərai əmwesi rakanəkwus ia aeanme səməme
kamhəvi tərini nɨtətə, həmwhenɨmw. Həfi raka kwənəkwus ia niveiə mi sə
krouəkəkini nɨtətə. Həvi nivən fwe ia nɨpəseɡi nɨtətə, rutəmənɨmətaɡi trəkure
irə. Nənə iahənamuvən mə tahəuvarei. 41Mətə iahəuvən ia kwopun rəkwətə
ikɨn,mhəuvehi pekɨnnɨmaha. Nɨpəseɡi nɨtətə rəkəkir pen əknekɨn ia nɨmaha.
Kurirə irə təsi rɨnaməpwi ərori.

42 Ia nəpɨn nəha naruaɡən me kamhərai sun mə tuhousi əpune nərmama
me səməme hamarə ia kalapus. Kamo heiai mhəuvarei mhap. 43 Mətə
iəmə asori səvəi naruaɡən me rokeikei mə truvehimɨru Pol. Ro pen rɨnise
nətərɨɡien səvəi naruaɡənme, marəmɨni pen tɨ nərmama səməme həukurən
neiaiien mə tuhəivə irapw, mheiai, mhəuvarei. 44 *Səməme heiai mhəreirei,
irəha tuhəkurirə, mheiai pen ia nɨpərpəri timpamɨne nore nɨtətəmenepwɨn.

28
Pol fweMolta

1 Nəpɨn kɨmaha iahəuvarei amasan a, iahəreɡi mə tənə nəha nəɡhɨn nə
Molta. 2 *NəkurMolta hamasitu asori ia kɨmaha. Irəha həse napw,mamhəni
pehe tukumaha pam i mə tahəuvən mhərhiəpw irə, tɨ nəri nə mə nesən
ramauər, nəkwieiien rasori. 3 Ia nəpɨn nəha Pol ruvehi kuse nei mhiə, mousə
pen ia napw. Snek riti sə ramahi əpune iərmama rɨreɡi nəpnəpanien, rier
irapw fwe ia kuse nei nəha, mahi rəɡi Pol. 4 Nəpɨn nəkur Molta hətoni
snek nəha raməɡher pen ia rəɡɨn, həni pen tɨ nirəha me i mə, “Hətə ro.
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Rosi iəmə nəha in iəmə sə ramousi əpune iərmama. Pərhien in rousari
mukurau ia təsi asori, mətə kumwesən me ko həpkəseni mhə in rɨmɨru.”
5 *Mətə Pol rouniətukus pen snek nəha ia napw, mɨreɡi ramasan a. 6Nəkur
Molta kamhərer mamheitenhi mə rəɡi Pol trəsisi uə Pol trɨmwei memhə
təkwtəkwuni. Hərer əpwəmwɨs mamheitenhi, mətə həpkətə mhə nari riti sə
rərəha ro Pol. Ro pen irəha harəmhərari ia nətərɨɡien səvənraha,mhənimwi
mə, “Kumwesən riti nəha!”

7 Kwopun nəha iahəuvarei ikɨn ipaka tɨ tɨprənə səvəi iərmama riti nəɡhɨn
nə Puplias. In iəmə asori səvəi nərmama me ia tənə əmwerɨs nəha Molta.
In ramasan tukumaha, miri kɨmaha mevən fwe imwəni, mamətui amasan
tukumaha meste nəpɨn kahar. 8 Ia nəpɨn nəha tata səvəi Puplias ramapri a
ia nɨməhan səvənhi, mɨreɡi rərəha, maməkwiei fifa, mamaiu netə. Mətə Pol
ruvnimwə pehe,məmrutə rəɡɨnmi irə, məfwaki, in ruveheməsanɨn. 9Kurirə
irənəkurMoltamepamsəməmenemhəienrarə ianirəha, irəhamwihəuvehe
tɨ Pol, nənə in ro irəha həuvehe mhəsanɨn. 10 Irəha həsiai kɨmaha, mhəuvei
pehenarimnarimerɨpɨkmkɨmaha. Nəpɨn iahənaməpnəpenə irəmə tahəputə
ia nɨtətə riti mhəier ia kwopun nəha, nəfe nəɡhɨn riwən təni kɨmaha, nəkur
Molta həuvehi, mhəmri pen ia nəkwai nɨtətə.

Pol rier iaMoltamevən fwe Rom
11Kɨmaha iahəuvehi məkwə kahar fwe Molta. Kurirə irə iahəputə ia nɨtətə

riti sə rɨnərkwafə fwe ikɨn meste nəpɨn səvəi nəkwieiien ruvehe mukurau.
Nɨtətənəha rukupen fweAleksantria. Kɨməseɡi pennəɡhɨnnəməKastomɨne
Polakis kumwesənkəru iraumwirmwirmi. 12 Iahəputə ia nɨtətənəhamhəier
mhəuvən mhapirapw fwe taon nəha Saerakus, nənəmhəuvehi nəpɨn kahar
fwe ikɨn. 13Nənə mhəier mwi, mhəuvən mhapirapw fwe taon nəha Rejiam.
Kɨni rakwakwi irə, mətaɡi uritoɡə rɨskəmter, nənə iahərɨpɨn mamhəuvən.
Nəpɨn kəru rukurau, nənə iahapirapw ia taon nəha Puteoli. 14 Ia kwopun
nəha kɨmaha iahətoni piəvɨtaha me nepwɨn. Həres pehe kɨmaha i mə tuharə
kɨmahamɨnraha səvəi nəfwakiien kuatia. Kurirə irə iahavənmənamhəuvən
fwe iaRom. 15Piəvtahame fweRom,nəpɨnhəreɡiməkɨmaha iahənamuvehe,
həier, mhəuvehe tukumaha, mheste maket səvəi Apias mɨne kwopun nəha
kɨno nimwə kahar ikɨn kamərəku pen kamapri irə. Nəpɨn Pol rətoni irəha,
rɨni tanak tɨ Kumwesən. Rerɨn raɡien. 16 *Iahəuvən mhapirapw fwe Rom,
nənə kəseni Pol ramarə in əpa irau iaruaɡən kuatia sə ramətui tukwe.

17 *Nəpɨn kahar rukurau, Pol rəkwein nəmə asori me səvəi nəkur Isrel me
fwe Rom mə tuhəuvehe. Irəha həuvehe, mhousəsɨmwɨn irəha me, nənə Pol
rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Piak me, iou iapko mhə nari riti, mouraha kɨtaha
nəkur Isrel, uə iapkomhənari riti,mourahanarəien səkɨtahasəkahakupwən
me həməuvei pehe. Mətə irəha fwe Jerusalem həkwtəmhiri iou, mhəuvei
pen iou ia rəɡi nəkur Rom. 18 *Nəpɨn nəkur Rom me nəha hənəres raka iou
nəresienme rɨpɨk, hənuə tuhəfi raka rəɡɨnraha ia nirak, tɨ nəri nəmə həpkətə
mhənari riti iakɨnorərəha tuhousi əpune iou tukwe. 19*Mətənəkur Isrel həni
mə rekəm. Nənə iakreɡi mə noien nəha səvənraha raməkeikei miou. Iakəres
pen iəmə asori səvəi nəkur Rom mə ko in rəseni iou iakuvehe i pwəh Kiɡ
Sisa rəkiri nəɡkiariien səiou. Iakəres pen iamɨnhi, mətə səiou riti nəɡkiariien
riwən takɨni muəsi nəkur imwak me i. 20 *Kɨno iamɨnhi irə ia nirak. Ro pen
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iakəres mə takətə kɨmiaha ipwet, məɡkiari m kɨmiaha. Iakuə takɨni sas pehe
tukumiaha i mə hənərihi iou ia jen i tɨ Kristo, iəmə nəha kɨtaha nəkur Isrel
saməmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨtaha irəmə truvehe.”

21Pol rɨni penpam, nənə irəhahəni pen tukwe inmə, “Kɨmaha iahəpkuvehi
mhə nəkukuə me nepwɨn sə nəkur Jutia həmərai, mhərhi pehe i tɨ nɨniien
ik. Piəvtaha me nepwɨn həiwən həuku pen fwe ikɨn, mhəuvehe, mhəvisau
pehe ikuəhəməni ərəha ik. 22*Mətəkɨmaha iahokeikeimə tahəreɡi nətərɨɡien
səim, tɨ nəri nə mə iahəukurən mə ia kwopun me pam kamhəni ərəha
kuse nəfwakiien nəha kamɨni mə Suatuk səvəi Iesu.” 23 Ro iamɨnhi irə
irəha Pol hərkwəpɨn. Nənə ia nəpɨn nəha nəkur Isrel həpɨk həuvehe tɨ
Pol ia nimwə nəha ramarə ikɨn. Nənə in rəɡkiari mɨnraha nəpɨn pekɨn.
In raməvsini Loa səvəi Moses mɨne nəkukuə me səvəi profet kupwən
me, maməɡkiari ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə, mamousari mə
tro irəha hətoni mə pərhien Iesu in Kristo. 24 Irəha me nepwɨn həni
nɨpərhienien ia nəfe Pol rani, mətə nepwɨn həpkɨni mhə nɨpərhienien irə.
25 *Nənə tɨ nəri nə mə nətərɨɡien səvənraha rɨpkuvehe mhə mo kuatia, irəha
həpwəh mənamhəuvən. Nəɡkiariien sampam Pol rɨni pen tɨ nirəha i, in
i mə, “Nəɡkiariien sə Nənɨmwɨn Ikinan rɨməuvei pen m Profet Aesea fwe
kupwən mə trɨni irapw tɨ kaha kupwən me səkɨmiaha in ratukwatukw a.
26Kumwesən rɨməni pen tɨ profet i mɨnuə:
‘Evənmɨni irapw tɨ nərmamame i,
mə iou Kumwesən iakamɨni mə,
Tihəreɡi, mhəreɡi, mhəreɡi, mətə tɨ nəpɨn riti tihəpkreɡi sas mhə.

Tihətoni, mhətoni, mhətoni, mətə tɨ nəpɨn riti tihəpkətə sas mhə.
27Tro iamɨnhi irə, tɨ nəri nəmə reri nərmamame i ruvəskai raka.

Hənəsisəɡ raka ia nəkwəreɡɨnrahamɨne nənimenraha.
Mətə trɨni mɨnuə həpwəh noien iamɨnha irə,

nəfe nəɡhɨn tuhəukurən nətoniien ia nənimenraha
nənəmhəreɡi ia nəkwəreɡɨnraha,

uə tuhəukurən ia rerɨnraha,
nənəmhərari mhəuvehe tukw iou, nənə tako irəha həuvehemhəsanɨn.’ ”

28 *Pol rarə mɨni mwi mə, “Kɨmiaha tihaməkeikei mhəukurən nəri.
Kumwesən rauvehimɨru nərmama me səməme kamhəni nɨpərhienien ia
Iesu. Nəɡkiariien sə raməvisau irapw i ruvavən raka tɨ nərmama rɨpko mhə
irəha nəkur Isrel. Irəha tuhətərɨɡ irə.”

29-30 *Pol rarə fwe ikɨn nuk kəru ia nimwə riti sə ramərəku pen, mamapri
irə, maməsevər ia nimwə səvənhi tɨ nərmama me pam səməme haməuvehe
tukwe. 31 *In raməvisau irapw nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə, mama-
hatən nərmama ia nəɡkiariien amasan səvəi Iesu Kristo, Iərɨmənu səkɨtaha.
Nəpɨn Pol raməɡkiari, in rɨpkhekɨr mhə. Iərmama riti riwən rɨnise in.
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Rom
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i nəkukuə

Pol ramavənmaməvisau irapwnəɡkiariienamasan səvəi Kristo iakwopun
me. Navənien səvənhi səro kahar irə rɨno sampam nənə in rɨrai nəkukuə i
revən tɨ nakalasia me fwe Rom ia nuk 56 uə 57. Ia navənien səvəi Pol in
rokeikei mə trukupwən mevən fwe Jerusalem nənə mevən mwi fwe taon
Rom mɨne tənə Spen. In rɨrai nəkukuə i mə irəha tuhəpnəpenə tɨ nuveheien
səvənhi. Nəɡkiariien asori ia nəkukuə i in i natukwatukwien. Pol ramahatən
ia nəkukuə i mə: 1) iərmama riti riwən ratukwatukw; 2) Iesu Kristo əpa in
ratukwatukw, məmher; 3) trɨni mɨnuə səni nɨpərhienien ia Iesu Kristo, in
truvehi raka kɨtaha ia nɨskaiien səvəi nərəhaien, nənəmuvei pehe nɨmɨruien
vi m kɨtaha, nənə mo kɨtaha satukwatukw ia nəmri Kumwesən; 4) kɨtaha
nakalasia me tsaməkeikei mharə ia narəien sə ro ikinan sə Kumwesən
rokeikei.

Nəɡkiariien sə rakupwən
1 *Iou Pol. Iou iərmama riti sə iakamo tukwini nari m Iesu Kristo.

Kumwesən rɨnəkwein ioumə aposol, nənəməmri karen ioumə iou iərmama
takəvisau irapw nəɡkiariien amasan səvənhi. 2 *Nəɡkiariien amasan i, in
ruvəni raka tui ia nəɡkiariien me səvəi profet me səvənhi səməme kamharə
ia Nəkukuə Ikinan. 3-4 *Nəɡkiariien amasan nəha raməɡkiari ia Tɨni, in nəha
Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha. In rɨməuvehe iərmama riti rɨməuku pen ia
kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt. In rɨmamhə nənə Kumwesən rahatən mə in
Tɨni atukwatukw nəpɨn ro in rətui mwi ia nemhəien səvənhi ia nɨskaiien
səvəi Nənɨmwɨn Ikinan. 5 *Ia Kristo, Kumwesən ro ramasan m kɨmaha,
muvehi pehe wok amasan m kɨmaha mə kɨmaha aposol me. Rɨməuvei
pehe wok i m kɨmaha mə tahəkwein ia nərmama ia tənəmtənə me pam mə
tuhəni nɨpərhienien irə, mho nəkwan. Nənə nəpɨn irəha kamho iamɨnha irə,
mamhəuvehi utə nəɡhi Iesu.

6 Wok i rɨneste kɨmiaha mwi. Kɨmiaha nərmama Kumwesən rɨnəkwein
ia kɨmiaha mə kɨmiaha səvəi Iesu Kristo. 7 *Nəkukuə i rauvehe tukumi-
aha pam fwe taon nəha Rom. Kumwesən rokeikei kɨmiaha, məkwein
kɨmiaha mə kɨmiaha nərmama ikinan me səvənhi. Pwəh Kumwesən tata
səkɨtaha, mɨne Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha trouəriari pehe namasanien
mɨne nəmərinuienm kɨmiaha.

Pol rokeikei mə trevən mətoni nərmama me səvəi Iesu Kristo ia taon nəha
Rom

8 *Kurirə iakəɡkiari iakuə ia nəɡhi Iesu Kristo takɨni vivi Kumwesən səiou
tukumiaha pam tɨ nəri nə mə nərmama ia tənəmtənə me pam kamhəreɡi
nəvisauien ia nahatətəien səkɨmiaha. 9 *Kumwesən sə iakamo tukwini nari
min ia rerɨkpamtɨnɨni irapwiennəɡkiariienamasan səvəi Tɨni, in rɨnətə raka
noien səiou mukurən mə ia nəpɨn me pam iakani kɨmiaha 10 *ia nəfwakiien
me səiou. Iakaməres mə trɨni mɨnuə nətərɨɡien pərhien səvəi Kumwesən, in

* 1:1: Wok Me 9:15, 13:2, Kal 1:15 * 1:2: Rom 16:25-26 * 1:3-4: Mat 22:42, Wok Me 13:33,
Rom 9:5, 2Tim 2:8 * 1:5: WokMe 26:16-18, Rom 15:18, Kal 2:7-9 * 1:7: Nam 6:25-26, 1Kor 1:2,
2Kor 1:1, Efes 1:2 * 1:8: 1Tes 1:8 * 1:9: Efes 1:16, Fil 1:8, 1Tes 2:5,10 * 1:10: WokMe 19:21,
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trəsevər ia suatuk riti pwəh iakuvehemətoni kɨmiaha rəmwhen iakɨneitenhi
tui mə tako.

11 Iakokeikei pɨk mə takuvehe mətoni kɨmiaha muvehi pehe nasituien
riti səvəi Nənɨmwɨn Ikinan pwəh rərpwi əknekɨn mwi kɨmiaha. 12 Nɨpwrai
nəɡkiariien imənahatətəien səkɨmiaharukurənnasituien ianiraknənə səiou
mwi rukurən nasituien ia kɨmiaha. 13 *Piak me ramasan mə tihəukurən mə
nəpɨn rɨpɨk rerɨk ramrhi mə takuvehe məti pehe ia kɨmiaha, mətə nəpɨn me
pamnarimnarimerɨpɨkraməsisəɡ iou tɨnuveheien. Iakokeikeiməwoksəiou
trukuə mo kwənkwan ia nɨmɨruien səkɨmiaha rəmwhen ia nɨmɨruien səvəi
nərmamame rɨpkomhə irəha nəkur Isrel ia kwopunme.

14 Iou iərmama riti sə takaməkeikei məvisau irapw nəɡkiariien amasan
səvəi Kumwesən m nərmama me pam, nərmama səməme həukurən
nəɡkiariien səvəi nəkur Kris mɨne noien səvənraha, mɨne nərmama səməme
irəha həreirei, mɨne səməme irəha həukurən amasan nari, mɨne səməme
həpwəh nukurən amasanien nari. 15 Ro iamɨnhi irə iakokeikei pɨk mə
takəvisau irapw mwi nəɡkiariien amasan səvəi Kumwesən m kɨmiaha fwe
taon nəha Rom.

16*Iakaməɡkiari iamɨnhi irə iou iapkaurɨs ananmhə tɨnəɡkiariien amasan
nəha tɨ nəri nə mə nəɡkiariien amasan nəha in nɨskaiien səvəi Kumwesən
tɨ nuvehimɨruien nərmama me pam səməme kamhəni nɨpərhienien irə,
rɨməkupwənmuvehe tɨnəkur Isrel, kurirə revən tɨnərmama rɨpkomhə irəha
nəkur Isrel. 17 *Ia nəɡkiariien amasan səvənhi, Kumwesən ramo nərmama
kamhətoni suatuk sə in rɨnəmri irəha tuhesi pen tro irəha hatukwatukw
ia nənimen. Suatuk nəha in nahatətəien fwe nukunen mamevən meste
nəkrəkwerɨn sampam.a Rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə
Ikinan rani mə,
“Iərmama sə ratukwatukw ia nəmri Kumwesən ia nahatətəien səvənhi,

in truvehi nɨmɨruien.”
Kumwesən niemaha raməpi tɨ noien ərəhame səvəi nərmama

18*Kumwesən fwe ianeiai ramonərmamakamhətoniməniemaha raməpi
pɨk in. In ramərpwɨn noien ərəhame pam səvəi nərmama səməme kamhərui
nəkwan mamhərer tukuahaɡ ia nɨpərhienien səvənhi ia noien ərəha me
səvənraha. 19 *In ramərpwɨn noien ərəha me səvənraha tɨ nəri nə mə irəha
həukurən nətoni atukwatukwien narimnari me pam səməme nərmama
həukurən nətoniien Kumwesən irə. Kamho iamɨnha irə tɨ nəri nə mə
Kumwesən atukw rɨnahatən atukwatukw irəha irə. 20 *Fwe nukune narəien
muvehe meste pehe ipwet mɨne nərmama me pam həukurən nətoniien ia
nənimenraha narimnari me səməme Kumwesən rɨno ia neiai mɨne tɨprənə,
nənə ro iamɨnhi irə nəri auər a mə irəha ko həpkətoni mhə Kumwesən ia
nənimenraha, mətə həukurən nətoniien ia narimnari me nəha mə nɨskaiien
səvənhi ramevənamɨpkomhə sampammɨnenɨpərhienienmə inKumwesən.
Ro iamɨnhi irə nəɡkiariien riti riwən ko irəha həni.

21*IrəhahəuvəukurənrakaKumwesən,mətəhəpwəhnuvehi utəiennəɡhɨn
mə in Kumwesən, nənəmhəpwəh nɨniien tanak tukwe in. Mətə rerɨnraha ru-
vehe mɨpkrhi amasan mhə nari, nənə nətərɨɡien səvənraha ruvehe mɨreirei
* 1:13: Wok Me 19:21, Jon 15:16 * 1:16: Sam 119:46, Mak 8:38, 1Kor 1:18-24, Wok Me 13:46
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nari rəmwhen mə kamharə ia nəpitəvien. 22 *Irəha kamhəni mə həukurən
nari,mətə irəhahəreirei nari, 23*mhənəpwəhnəfwakiienmKumwesənasori
sə trɨpkemhəmhə ia nəpɨn riti, nənəmhəuvənmhəfwaki penmnənɨmwinari
me səməme həmwhen ia iərmama sə tremhə, uə menu me, uə nərimɨru me
səməme kamhavən uə kamhərkou.

24 *Ro iamɨnhi irə Kumwesən rəpwəh irəha, məseni irəha mə irəha
tuhamesi pen a noien ərəha me səməme rerɨnraha rokeikei pɨk mə tuho. Ro
pen irəha kamho ia nirəha me noien me ia nɨpwranraha sə ro a naurɨsien.
25*Irəhahənəpwəhnɨpərhienien səvəi Kumwesən,mhəkwtəmhiri neikuəien,
nənə mamhəfwaki pen m narimnari me səməme Kumwesən rɨno ia neiai
mɨne tɨprənə, mamho tukwini nari mɨnraha, mətə həpwəh nəfwakiien m
Kumwesən sə rɨno neiai mɨne tɨprənə, mhəpwəh no tukwiniien nari min. In
nə Kumwesən sə kaməɡnəɡɨni rerɨn in. Ouəh, pwəh ro iamɨnhi.

26 Tɨ noien nəha irəha kamho, Kumwesən rəpwəh irəha, məseni irəha
mə irəha tuhamesi pen a noien ərəha me səməme rerɨnraha rokeikei pɨk
mə tuho sə ro a naurɨsien. Ro iamɨnhi irə nɨpran me nepwɨn səvənraha
kamhəpwəhnoien i ratukwatukw, noien sə pran ramesi pen iərman səvənhi,
nənə mhəuvən mamho noien i rɨpkatukwatukw mhə, noien sə pran ramiri
pran. 27 *Ia noien a mwi nəha, nərman me nepwɨn səvənraha kamhəpwəh
noien i ratukwatukw, noien sə iərman ramiri pran səvənhi, nənə mhəuvən
rerɨnraha ramevən pɨk ia nirəha me. Nərman kamho noien me nepwɨn ia
nirəhame sə ro a naurɨsien. Mətə Kumwesən ruvəuvei pen raka nərpwɨnien
mɨnraha resi pen atukwatukw noien ərəhame səvənraha.

28 Tɨ nəri nə mə nərmama həpkokeikei mhə mə tuhəukurən Kumwesən,
in rəpwəh irəha, məseni irəha mə irəha tuhamesi pen a nətərɨɡien ikou me
səvənraha, mamho noien me həpwəh nəmwhenien. 29 Rerɨnraha rukuər
ia noien ərəha mɨne noien ourour me pam. Irəha kamhəpwtɨɡ tɨ nautə
səvənraha, mamhəmwəki nərmama. Rerɨnraha rukuər ia nakresien, nousi
əpuneien iərmama,nəvisəien, neikuəien,mɨnenətuiiensuatuk tɨnourahaien
iərmama. Irəha kamhəni nɨkare nərmama, 30mamhouraha nəɡhi nərmama
ia neikuəien me. Irəha kamhəmwəki Kumwesən. Irəha kamhəkwaɡ raka ia
nəɡkiariien, mamhəfiəutə ia nirəha, mamhərpwi irəha ia nəpɨn me. Irəha
kamhətui suatuk tɨ noien noien ərəha me səməme nərmama həpwəh ihi
nukurənien. Irəha kamhərui nəkwai tata mɨne mama. 31 Ia rerɨnraha
irəha həreirei nari. Irəha kamhətefi nəɡkiariien me səvənraha. Nokeikei-
ien səvənraha riwən tɨ iərmama. Irəha həpwəh nətərɨɡien nasəkien səvəi
nərmama tɨ nasituien ia nirəha. 32 Irəha həuvəukurən raka mə nəɡkiariien
atukwatukw səvəi Kumwesən rani mə nərmama səməme kamho noien me
i iamɨnha irə tuhaməkeikei mhemhə, mətə irəha kamhəmwur pen ia noien
me nəha. Rɨpko mhə noien əpa nəha irəha kamho, mətə kamhəseni mwi
nərmamame səməme kamho noienme nəhamə ramasan a.

2
Kumwesən ramərpwɨn noien ərəha səvəi nərmama ia noien atukwatukw

1 *Ro pen nəri auər a mə ik nəfe iərmama, ikamo noien riti rəpwəh
nəmwhenien nəpɨn ikaməkiri noien səvəi iərməpə. Trɨni mɨnuə ikɨni pen
tɨ iərmama riti mə səvənhi noien rərəha, mətə ia nəɡkiariien nəha ikani
ikamousi atukw a ik. Ik nə iərmama sə ikaməkiri noien səvənhi, mətə ik
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mwi ikamonoien ərəha rəmwhen irə. 2Kɨtaha səukurənməKumwesən ramo
noien sə ratukwatukw a nəpɨn ramərpwɨn noien ərəhame səvəi nərmama sə
rome iamɨnha irə. 3 Ik sə ikaməkiri noien səvəi nərməpə, nətərɨɡien səimrəfo?
Mə ikmwi ikamonoien ərəhamenəha irəhakamho, nəpɨnKumwesən trəkiri
noien ərəhamesəimko ikap raka irə? Rekəm! 4*Uə rosi ikamətə ərəhanoien i
səKumwesən ramo ia niramuə? In ramo ramasanpɨk tukw ik, nənəməpwəh
nəmwəki akwauakwien ik, nətərɨɡien səvənhi rəpwəmwɨs tukw ik. Ikukurən
uə rekəmmə ramo noien amasan me mik mə noien nəha triri pen ik ikevən
məpwəh noien ərəhame səimmɨrərɨɡ ia rerɨm?

5Mətə tɨ nəri nə mə kəmkapwə rɨskai, ikəpwəh narakaien ia noien ərəha
me səim mɨrərɨɡ ia rerɨm. Nənə ro iamɨnhi irə ikamoeite niemaha sə
tukuvei pehe mik ia nəpɨn səvəi niemaha. Ia nəpɨn nəha Kumwesən tro
nərmama hətoni nəkiriien səvənhi sə ratukwatukw, 6 *tɨ nəri nə mə in
trərəku nərmama kuatia kuatia resi pen nəfe noien me həno. 7 *Nərmama
me səməme kamhərer əknekɨn tɨ noien noien amasan ia nəpɨn me mə
tuhəuvehi nəɡnəɡɨniien, mɨne nɨsiaiien, mɨne nɨmɨruien i nemhəien riwən
irə, Kumwesən truvei pen nɨmɨruien rerɨn mɨnraha. 8 Mətə nərmama me
səməmekamhoanari rerɨnraharokeikei, nənə,mamhəuveipen təkutanraha
m nɨpərhienien, mamhesi pen a noien ərəha me, Kumwesən truvei pen
niemaha asori səvənhi mɨnraha. 9 *Nərmama me pam səməme kamho
noien ərəha, Kumwesən tro nəmisəien mɨnraha, mo nəknekɨnien mɨnraha,
trukupwən ia nəkur Isrel kurirə nərmama me rɨpko mhə irəha nəkur Isrel.
10Mətə nərmamame pam səməme kamho noien amasan, Kumwesən truvei
pen nəɡnəɡɨniien, mɨne nɨsiaien, mɨne nəmərinuien mɨnraha, trukupwən ia
nəkur Isrel, kurirə nərmamame rɨpkomhə irəha nəkur Isrel. 11 *Ro iamɨnhi
irə tɨ nəri nəmə Kumwesən tro rəmnəmwhen pam ia nərmamame pam.

12 In trərpwɨn noien ərəha me səvəi nərmama me rɨpko mhə irəha nəkur
Isrel nəri auər a həpkuvehi mhə Loa səvəi Moses. Nənə nəkur Isrel me
kamhəuvehi Loa nəha, Kumwesən trəkiri noienme səvənraha ia nəɡkiariien
səvəi Loa nəha, nənəmərpwɨn noien ərəha me səvənraha irə. 13 *Ro iamɨnhi
irə tɨ nəri nə mə rɨpko mhə nərmama səməme kamhəreɡi Loa nəha irəha nə
hatukwatukw ia nəmri Kumwesən, mətə nərmama me səməme kamho nəri
Loa nəha rani, irəha nəha Kumwesən trɨni irapw mə irəha hatukwatukw.
14 *Nɨpərhienien nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel irəha həpwəh nuve-
hiien Loa səvəi Moses, mətə nəpɨnmenepwɨn irəha kamhesi pen a nətərɨɡien
səvənraha, mamho nəri sə ratukwatukw rəmwhen a ia Loa nəha rani. Irəha
həmwhen ia loa riti ramiri atukw a irəha, nəri auər a irəha həpkuvehi mhə
Loa nəha. 15 Noien səvənraha ramahatən pen mə nɨpwrai Loa nəha ikɨn
kɨmərai pen raməmak ia rerɨnraha tɨ nəri nə mə nəpɨn nepwɨn irəha həreɡi
pen fwe ia rerɨnrahaməhənonoien ərəha, nəpɨnnepwɨnmwiməhənonoien
amasan. 16 *Irəha tuhəreɡi pen nəri me i iamɨnha irə fwe ia rerɨnraha ia
nəpɨn nəha Kumwesən trəseni Iesu Kristo irə mə trəkiri nətərɨɡien me səvəi
nərmama, nətərɨɡien me səməme kamhərkwafə. Nəɡkiariien i ramesi pen
nəɡkiariien amasan sə iakaməvisau irapw i.

Nəkur Isrel mɨne Loa səvəi Moses
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17 *Mətə mə ik iərmama riti nə ikani mə ik iəmə Isrel rəfo ia niram? Ik
ikətɨɡite ia Loa səvəi Moses, maməfiəutə ik mə ik ikukurən Kumwesən, nənə
in rukurən ik. 18 Ik ikani mə ikuvəukurən raka nəfe Kumwesən rokeikei
mə tiko, nənə, mukurən suatuk sə ratukwatukw amasan tɨ nəri nə mə Loa
nəha rɨnahatən ik irə. 19 Ikani mə ik iərmama ikamiri nərmamame səməme
nənimenraha rɨfwə, nənə maməhiəpwɨn suatuk səvəi nərmama səməme
kamhavən iakwopunrɨpitəv ikɨn, 20*nənəmamahatənnərmamamesəməme
həreirei nari mɨne nəkwərhakwərha me. Ik ikani iamɨnhi irə tɨ nəri nə
mə ikauvehi Loa sə nukurənien mɨne nɨpərhienien me pam kamharə irə.
21 *Ik ikamahatən nərmama əpə me, mətə rəfo ipkahatən atukw a mhə ik?
Ikamahatən nərmama me mə irəha tuhəpwəh nakresien, mətə ikamakres
uə rekəm? 22 Ikamahatən nərmama me mə irəha tuhəpwəh nakresien pran
səvəi iərməpə, mətə ikamakres pran səvəi iərməpə uə rekəm? Ikaməmwəki
nənɨmwi nari me səməme kaməfwaki pen mɨnraha, mətə ikamakres ia
narimnari me ia nimwəfwaki me səvəi nənɨmwi nari me nəha uə rekəm?
23 Ikaməfiəutə ik ia Loa səvəi Moses, mətə ikamərui Loa nəha mamouraha
nəɡhi Kumwesən uə rekəm? 24 *Ouəh, ikamo noien ərəha me pam nəha.
Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan
rani mə, “Nərmama me rɨpko mhə irəha nəkur Isrel kamhəni ərəha nəɡhi
Kumwesən tɨ noien ərəhame səkɨmiaha.”

25 *Ik iəmə Isrel, trɨni mɨnuə ikamesi pen Loa səvəi Moses, noien nəha
kɨno ia niram kuvehi ninhum mik tɨ Loa nəha rukurən nasituien ia niram.
Mətəmə ikamərui Loa nəha, nənə rəmwhen amə kəpwəh nuvehiien ninhum
mik. 26 *Ia noien a mwi nəha, iərmama riti rɨpko mhə in iəmə Isrel, kəpwəh
nuvehiien ninhum min, mətə ramesi pen narimnari me səməme Loa nəha
rani, Kumwesən trətoni mə kuvəuvehi raka ninhum min, nənə in iərmama
səvənhi. 27 Iərmama sə rɨpko mhə in iəmə Isrel, kəpwəh nuvehiien ninhum
min,mətə ramesipenLoanəha, in trəkiri ikmənoien səimrərəha. Ro iamɨnhi
irə tɨ nəri nə mə nəri auər a mə ik ikauvehi Loa sə kɨmərai, nənə kuvehi
ninhummik,mətə ikamərui Loa nəha. 28*Iərmama i in iəmə Isrel ia nɨpwran
iruə rɨpko mhə in iəmə Isrel pərhien, nənə, noien pərhien səvəi nuvehiien
ninhumm iərmama rɨpkomhə in nari riti sə kamo ia nɨpwrai iərmama iruə.
29 *Mətə iərmama i in iəmə Isrel pərhien ia rerɨn in iəmə Isrel. Nənə noien
pərhien səvəi nuvehiien ninhum m iərmama, in nari riti raməmak ia reri
iərmamaNənɨmwɨn Ikinan ramo,mətə rɨpkomhə Loa ramo. Nənə rɨpkomhə
nərmamakamhəɡnəɡɨni iərmamanəha,mətəKumwesən əpa raməɡnəɡɨni in.

3
Kumwesən ramo noien atukwatukw ia nəpɨnme

1 Mə ro iamɨnhi irə, rəfo noien nəha ramasan mə iərmama riti in iəmə
Isrel? Uə rəfo noien nəha ramasan mə kuvehi ninhum min? 2 *Trɨni mɨnuə
iərmama riti in iəmə Isrel ramasan pɨk anan. Nəri sə ramasan mukupwən,
nəkur Isrel irəha nə nərmamaKumwesən rɨnəmri pen nəɡkiariien səvənhi ia
rəɡɨnrahamə tuhətui amasan tukwe.

3 *Nɨpərhienien irəha me nepwɨn həpwəh nɨniien nɨpərhienien ia
nəɡkiariien nəha, mətə noien nəha irəha həno, mhəpwəh nɨniien
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nɨpərhienien ia nəɡkiariien səvənhi, ko rɨpkɨnise mhə ia Kumwesən mə
trəpwəh noien nəɡkiariien səvənhi. 4 Rekəm! Nəri auər a nərmama me
pam ia tɨprənə kamheikuə, mətə Kumwesən rɨpkeikuə mhə. Rəmwhen ia
nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan raməɡkiari ia Kumwesən mani
mɨnuə:
“Nəpɨn ikaməɡkiari, nəɡkiariien səim trahatənmə ik ikatukwatukw.

Nəpɨnnərmama tuhəkiri noienme səim,mhənimə ikɨnonoien ərəhame,
mətə ik tikəsisəɡ ia tərhunraha.”

5Mətəmə noien ərəha səkɨtaha ramahatən penmə Kumwesən ramo noien
atukwatukw ia nəpɨn me nənə kɨtaha tsəfni irə? Rɨpkatukwatukw mhə
trɨni mɨnuə Kumwesən ruvei pehe niemaha m kɨtaha? Iakaməres iamɨnha
irə mamesi pen nətərɨɡien səvəi nərmama nepwɨn. 6 Mətə nətərɨɡien nəha
rɨpkatukwatukw mhə. Trɨni mɨnuə nətərɨɡien nəha ro nɨpərhienien, nənə
Kumwesən trəfəkiri nərmama ia tɨprənə tɨ noien me səvənraha? 7Mətə rəfo
iərmama riti rɨni mə, “Trɨni mɨnuə iakeikuə, nənə neikuəien səiou rahatən
pen mə Kumwesən rani a nɨpərhienien, nənə nərmama kamhəuvehi utə
nəɡhɨn tukwe, rəfo Kumwesən raməkiri ihi mə iou səiou noien rərəha?”
8 *Nənə rəfo iərmama riti rɨni mə, “Ramasan mə kɨtaha tsamo a noien
ərəha pwəh rukuə ia namasanien.” Nɨpərhienien, nərmama nepwɨn
kamhəni ərəha nəɡhɨmaha, mamheikuə mə kɨmaha iahaməɡkiari iamɨnha
irə. Kumwesən trərpwɨn noien ərəha səvənraha, nənə, ratukwatukw amə in
tro.

Iərmama riti riwən ratukwatukw
9 *Ro pen, rəfo? Kɨmaha nəkur Isrel iahatukwatukw ia nəmri Kumwesən

mhəpi raka nərmama nepwɨn? Rekəm! Iakuvəni raka mə nɨskaiien səvəi
noien ərəha ramərɨmənu ia nərmama me pam, nəkur Isrel mɨne nərmama
me rɨpkomhə irəha nəkur Isrel. 10 *Rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia
Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Iərmama riti riwən ratukwatukw, kwatia anan riwən.

11 Iərmama riti riwən rukurən nari.
Iərmama riti riwən ramətui ia Kumwesən.

12Nərmamame pam anan kamhəuvei pen təkutanraham Kumwesən,
irəha pam həpkamasanmhə tɨ nari riti.

Iərmama riti riwən anan ramo noien amasan,
kwatia anan riwən.”

13 *“Rukwinau ia nirəha rəmwhen ia nɨpəɡi kəruəterei raməkwaɡ sə
kɨnərkwafə pen nɨpwrai iərmama remhə ikɨn,

ia nəpɨn me kamhəni nəɡkiariien ia nəramɨnraha, mamheikuə ia
nərmama.”

“Ia tərhunraha pirapw nɨsəkwai snek, snek sə ramahi əpune iərmama”
14 “Nɨpəɡi nəkwanraha rukuər ia nəkunanien iərmamamɨnenəɡkiariien

əfiə.”
15 *“Nɨsunrahame kamhaiu akwauakw tɨ nousi əpuneien iərmama.

16 Ia kwopun me pam kamhəuvən ikɨn, irəha kamhouraha narimnari,
mamho nərmama kamhəreɡi rərəha.

17 Irəha həreirei anan suatuk səvəi nəmərinuien.”
18 “Irəha həpwəh nehekɨrien Kumwesən.”

19 Kɨtaha səukurən mə narimnari me pam səməme Loa səvəi Moses rani
narimnari me nəha səvəi nərmama me nəha Kumwesən rɨməuvei pen Loa
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nəhamɨnraha. Loanəharaməɡkiarimɨnraha,maməsisəɡ ia tərhunrahapam,
mamo nərmama pam ia təkure tɨprənə hətoni mə noien səvənraha rərəha
ia nəmri Kumwesən. 20 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə iərmama riti sə
tratukwatukw ia nəmri Kumwesən ia nesi penien Loa riwən, mətə ia Loa
kɨtaha pam səukurənmə kɨtaha samo noien ərəha.

Nərmama səməmekamhahatətə ia Iesu Kristo irəha hatukwatukw ia nəmri
Kumwesən

21 *Mətə təkwtəkwuni Kumwesən rɨno raka nərmama kamhətoni suatuk
sə in rɨnəmri tuhesi pen tro irəha hatukwatukw ia nənimen. Suatuk nəha
rɨpko mhə in i tuhesi pen Loa səvəi Moses. Mətə nəɡkiariien me ia Loa nəha
mɨne nəɡkiariien me səvəi profet me fwe kupwən kamhəɡkiari ia suatuk
nəha mə ro nɨpərhienien. 22 *Suatuk nəha in i nərmama tuhahatətə ia Iesu
Kristo. Nərmama me pam səməme kamhəni nɨpərhienien irə Kumwesən
ramo irəha hatukwatukw ia nənimen. Nəri auər a mə irəha nəfe nərmama
tɨ nəri nə mə irəha pam həmnəmwhen a. 23 *Nərmama me pam həno noien
ərəha nənə mharfai ia suatuk atukwatukw səvəi Kumwesən sə ramasan
mamser, 24 *mətə ia namasanien səvənhi Kumwesən ramasitu ia nirəha,
mamo irəha hatukwatukw ia nənimen tɨ nəri nə mə Iesu Kristo rɨnərəku
suatuk səvənraha, meivi nari ia nirəha ia nemhəien səvənhi. 25 *Kumwesən
rərhi pehe Kristo ruvehe nɨten raiu tɨ nuvehi rakaien noien ərəha me səvəi
nərmama. Nənə Kumwesən ruvehi raka noien ərəha me səvəi nərmama
nəpɨn irəha hahatətə ia Kristo mə in rɨmamhə tɨ nirəha. Kumwesən rɨno
suatuk nəha mə trahatən mə noien səvənhi ratukwatukw tɨ nəri nə mə
nətərɨɡien səvənhi rəpwəmwɨs in rəpwəh nərpwɨnien noien ərəha me səvəi
nərmama səməme həno fwe kupwən. 26 Kumwesən ro iamɨnha irə ipwet
mɨne mə trahatən mə in ratukwatukw, nənə in ramɨni nərmama me pam
səməme kamhahatətə ia Iesumə irəha hatukwatukw ia nənimen.

27 *Ro iamɨnhi irə nəfe mwi nəha ikɨn kɨtaha səukurən nəfiəutəien kɨtaha
tukwe? Nari riti mwi riwən! Tɨ nəfe? Tɨ nəri nəmə kɨtaha səpkatukwatukw
ia nəmri Kumwesən ia noien me səkɨtaha, mətə kɨtaha satukwatukw ia
nənimen ia nahatətəien səkɨtaha. 28 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨtaha
saməni nɨpərhienien ia nəɡkiariien i mə iərmama sə ramahatətə ia Iesu in
ratukwatukw ia nəmri Kumwesən,mətə rɨpkomhə ia nesi penien Loa. 29*Uə
rəfo? Kumwesən inKumwesən səvəi nəkur Isrel əpa? Rosi inmwiKumwesən
səvəi nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel uə? Ouəh, in mwi Kumwesən
səvənraha, 30 *tɨ nəri nə mə Kumwesən kuatia a. Nənə in trɨni irapw mə
nərmama me i kamhahatətə ia Iesu Kristo irəha hatukwatukw ia nənimen.
Noien nəha tro rəmwhen a mwi ia nəkur Isrel mɨne nərmama rɨpko mhə
irəha nəkur Isrel. 31 *Rəfo nəha təkwtəkwuni ia Loa nəha? Nahatətəien nəha
ramo Loa nəha in nəri auər a? Rekəm! Mətə nəpɨn samahatətə ia Kumwesən,
samesi pen atukwatukw suatuk pərhien səvəi Loa.

4
Epraham ruvehematukwatukw ia nəmri Kumwesən ia nahatətəien səvənhi

1Epraham kaha kupwən səkɨmaha nəkur Isrel, kɨtaha tsəɡkiari irəmhəfni
irə? In rɨnətoni nəfe nari ia nɨmɨruien səvənhi? 2 In rətoni mə Kumwesən
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rɨməni mə in ratukwatukw ia nənimen, mətə rɨpko mhə ia noien me səvəi
Epraham. Trɨni mɨnuə Epraham ratukwatukw ia noien me səvənhi, nənə
in rukurən nəfiəutəien in tukwe. Mətə ia nəmri Kumwesən Epraham ko
rɨpkəfiəutə mhə in tukwe. 3 *Nəkukuə Ikinan rani nəfe? “Epraham rɨni
nɨpərhienien iaKumwesən, nənə tɨnəri nəmə in rahatətə iamɨnhi, Kumwesən
rətə in mə in ratukwatukw ia nənimen.”

4 *Iərmama sə ramo wok tɨ nərəkuien, nərəkuien nəha səvənhi rɨpko mhə
nari riti sə kuvei pen auər a min, mətə nərəkuien nəha sə kuvei pen min
in rɨno wok tukwe. 5 Mətə iərmama sə rəpwəh noien wok tɨ nərəkuien,
mətə ramətɨɡite ia Kumwesən sə rani nəkur ərəha mə irəha hatukwatukw
ia nənimen, rəmwhen mə Kumwesən ruvei pen auər a nari riti min. Tɨ
nəri nə mə iərmama nəha ramahatətə iamɨnhi, Kumwesən ramətə in mə in
ratukwatukw ia nənimen. 6Kiɡ Tevɨt fwe kupwən, inmwi rɨnəɡkiari ia noien
nəha nəpɨn rɨnəkwein amasan ia iərmama sə Kumwesən ramətə in mə in
ratukwatukw ia nənimen, mətə rɨpko mhə ia noien me sə iərmama nəha
ramo. 7 In rɨməni mə,
“Nərmamame i səməmeKumwesənrɨnenouenounoien ərəhamesəvənraha,

nənəmɨnousəman nərəhaienme səvənraha
irəha rerɨnraha traɡien.

8 Iərmama i sə Kumwesən trɨpkəvsini mhə noien ərəhame səvənhi,
in rerɨn traɡien.”

9 *Nəɡkiariien nəha Kiɡ Tevɨt rɨnəkwein amasan m nərmama irə, in səvəi
nəkur Isrel me a, uə nəɡkiariien nəha səvəi nərmama me mwi i rɨpko mhə
irəha nəkur Isrel? Ouəh, səvəi nərmama me mwi rɨpko mhə irəha nəkur
Isrel. Kɨtaha saməni nəɡkiariien səvəi Nəkukuə Ikinan sə rani mə, “Epraham
rɨni nɨpərhienien ia Kumwesən. Nənə tɨ nəri nə mə in rahatətə iamɨnhi,
Kumwesən rətə in mə in ratukwatukw ia nənimen.” 10 Mətə Kumwesən
rɨməni nesən mə Epraham in ratukwatukw, nəpɨn kuvəuvehi raka nin-
hum min, uə ia nəpɨn kəpwəh ihi nuvehiien ninhum min? Kumwesən
rɨməkupwən mɨni raka iamɨnha irə kurirə kuvehi ninhum min. 11 *Nənə
kuvehi ninhum m Epraham tɨ nəfe? Ro iamɨnha irə rahatən pen mə
Epraham rɨnatukwatukw raka ia nəmri Kumwesən ia nahatətəien səvənhi
nəpɨn kəpwəh ihi nuvehiien ninhum min. Ro iamɨnhi irə in tata səvəi
nərmama me pam səməme kəpwəh ihi nuvehiien ninhum mɨnraha mətə
kamhəni nɨpərhienien ia Kristo, nənə ia suatuk nəha həuvehe nərmama
Kumwesən ramətə irəhamə hatukwatukw ia nənimen. 12 *Nənə in tata səvəi
nərmamanepwɨnmwi səməmekuvəuvehi raka ninhummɨnraha, nərmama
me nəha irəha nəkur Isrel. Mətə rɨpko mhə səvənraha tata tɨ nəri nə mə
kɨməuvehi ninhum mɨnraha, mətə tɨ nəri nə mə irəha kamhesi pen suatuk
səvəi nahatətəien. Fwe kupwən tata səvənraha Epraham ramesi pen suatuk
nəha nəpɨn kəpwəh ihi nuvehiien ninhummin.

13*Kumwesən rɨno promesmEprahammɨne kwənəkwusme səvənhimə tɨ
nəpɨn riti tɨprənə i truvehe mo səvənraha irə. Promes nəha rɨpkuvehe mhə
tɨ Epraham tɨ nəri nə mə Epraham ramesi pen Loa, mətə ruvehe tukwe tɨ
nəri nəmə in rahatətə nənə Kumwesən rɨni mə in ratukwatukw ia nənimen.
14*Trɨnimɨnuəpromesnəharuvehemonɨpərhienien irə tɨnərmamasəməme
kamhesi pen Loa, nərmama tuhahatətə tɨ nəfe? Nahatətəien in nari riti ro
a tekɨn a, nənə promes nəha ruvehe mo nəri auər a irə. 15 *Loa ravi pehe
* 4:3: Jen 15:6, Kal 3:6, Jem 2:23 * 4:4: Rom 11:6 * 4:9: Rom 4:3 * 4:11: Jen 17:10-11
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niemaha səvəi Kumwesən, mətə mə loa riwən ko iərmama rəpwəh nətefiien
loa.

16 *Ro iamɨnhi irə promes nəha ruvehe tɨ Epraham ia suatuk səvəi na-
hatətəien mə promes nəha truvehe ia namasanien sə Kumwesən raməriari
pehe irəmkɨtaha nənəmo nari riti sə nɨpwnəti Eprahamme pam tuhəuvehi
səvənraha, rɨpko mhə nɨpwnəti Epraham əpa i Kumwesən rɨməuvei pen Loa
mɨnraha, mətə nɨpwnəti Epraham me i səməme kamhesi pen suatuk səvəi
nahatətəien səvəi Epraham tɨ nəri nəmə in tata səkɨtaha pam. 17 *Rəmwhen
ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə, “Iakɨno ik tata səvəi
kwənəkwus me həpɨk.” In tata səkɨtaha ia nəmri Kumwesən i Epraham
rɨməni nɨpərhienien irə, Kumwesən sə rauvei pen nɨmɨruien m nərmama
səməme həuvamhə, nənə in rukurən noien narimnari me səməme həiwən
həuvehemharə.

18 *Kumwesən rɨno promes m Epraham mə in truvehe tata səvəi
kwənəkwus me həpɨk, nənə nɨmwipwɨni me tuhəpɨk mhəpi raka kəməhau
me. Nənə Epraham rəmri pen əknekɨn nətərɨɡien səvənhi ia Kumwesən
mahatətə əknekɨn irə mə nəɡkiariien səvənhi ro nɨpərhienien. Nəri auər
a rəknekɨn mə promes nəha truvehe mo nɨpərhienien irə, 19 *mətə na-
hatətəien səvəi Epraham rəpwəh neiwaiuien nəpɨn in rətoni nɨpwran mə
rɨnərɡharəmɨnəmwhenmə tremhə tɨ nəri nəmə nuk səvənhiwan hantret, uə
nəpɨn in rətoni Sera mukurənmə rɨnəprənemə ko rɨpkərəhi mhə iəkunouihi.
20 Epraham rəpwəh nəmkiəmkiien tɨ promes nəha Kumwesən rɨməuvei
pen min, mətə ruvehe mɨskai ia nahatətəien səvənhi nənə maməɡnəɡɨni
Kumwesən. 21 In rukurən amasan ia rerɨn mə Kumwesən rauvehi nɨskaiien
tɨ noien promes səvənhi ruvehe mo nɨpərhienien. 22 *Nənə tɨ nəri nə
mə Epraham rahatətə ia Kumwesən iamɨnhi, Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Kumwesən rətə in mə in ratukwatukw ia nənimen.” 23Nəɡkiariien i sə rani
mə, “Kumwesən rətə in mə in ratukwatukw ia nənimen,” kɨnapkrai mhə
səvəi Epraham əpa, 24 *mətə kɨmərai mwi mə səkɨtaha nərmama səməme
Kumwesən ramətə kɨtaha mə kɨtaha satukwatukw ia nənimen. Kɨtaha
nərmama saməni nɨpərhienien ia Kumwesən sə rɨno Iesu Iərɨmənu səkɨtaha
rətui mwi ia nemhəien səvənhi. 25 *Kɨnəseni pehe Iesu ruvehe memhə tɨ
noien ərəha me səkɨtaha, nənə Kumwesən ro in rətui mwi ia nemhəien mə
in tro suatukmə kɨtaha satukwatukw ia nənimen.

5
Nəmərinuienmɨne naɡienien

1 *Nənə tɨ nəri nə mə kɨtaha səuvəuvehe mhənatukwatukw raka ia nəmri
Kumwesən ia nahatətəien səkɨtaha, ro pen təkwtəkwuni kɨtaha min samarə
ia nəmərinuien, nəmərinuien i Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo rɨnəmri. 2 *Tɨ
nəri nəmə kɨtaha samahatətə ia Iesu Kristo, in rɨpeki puvnimwə pehe kɨtaha
ia namasanien i kɨtaha samərer irə təkwtəkwuni mɨne. Nənə ia nəpɨn me
kɨtaha samaɡien, mamhəmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨtaha ia Kumwesən,
mamheitenhi mə nasoriien səvənhi trier pehe tukutaha. 3 *Nənə nari riti
mwi, kɨtaha saməreɡi nəmisəien me, rerɨtaha ramaɡien a tukwe, tɨ nəri nə
mə kɨtaha səukurən mə nəmisəien ramo kɨtaha samərer əknekɨn. 4 Nənə
nərer əknekɨnien iamɨnha irə ramo Kumwesən rerɨn ramaɡien tukutaha.
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Nənə mə rerɨn ramaɡien tukutaha, noien nəha ramo kɨtaha saməmri pen
əknekɨn nətərɨɡien səkɨtaha irə. 5 *Nənə mə nətərɨɡien səkɨtaha raməmak
əknekɨn ia Kumwesən, rerɨtaha ko rɨpkəpou mhə, tɨ nəri nə mə Nənɨmwɨn
Ikinan səKumwesən rɨməuvei pehemkɨtaha rərəmɨnpehe nokeikeiien səvəi
Kumwesən ia rerɨtaha.

6 Fwe kupwən, nəpɨn nɨskaiien səkɨtaha ramiwən ihi, nənə ia nəpɨn atuk-
watukw səvənhi Kristo remhə tɨ nəkur ərəha me. 7 Rəknekɨn anan mə
iərmama riti trəseni nɨmɨruien səvənhimemhə tɨ iərmama riti mwi nəri auər
a mə iərmama nəha in tremhə tukwe in iərmama atukwatukw. Mətə rosi
iərmama riti rukurən nəseni penien nɨmɨruien səvənhi memhə tɨ iərmama
riti mwi sə noien səvənhi ramasan anan tɨ nərmama. 8 *Mətə Kumwesən
rahatən nokeikeiien asori səvənhi m kɨtaha ia Kristo. Nəpɨn kɨtaha samo ihi
noien ərəha, nənə in ruvehememhə tukutaha.

9 *Nənə tɨ nəri nə mə təkwtəkwuni mɨne kɨtaha sənatukwatukw raka ia
nəmri Kumwesən ia nɨte Kristo, ro a nukurənien irəmə Kumwesən niemaha
trɨpkəpi mhə mwi tukutaha, mətə Iesu Kristo truvehimɨru kɨtaha. 10 *Fwe
kupwən nəpɨn kɨtaha saməmwəki ihi Kumwesən, in ro suatuk ia nemhəien
səvəi Tɨniməkɨtaha tsəuvehe inmenepwɨn. Ropen təkwtəkwuni səuvəuvehe
in me nepwɨn ro a nukurənien irə mə in truvehimɨru kɨtaha ia nɨmɨruien
səvəi Tɨni. 11 Nənə rɨpko mhə nəri əpa nəha, mətə nari riti mwi, ia nəpɨn
me kɨtaha samaɡien tɨ nəfe Kumwesən rɨno. In rɨnəriari pehe namasanien
i saməuvehi rauku pen tɨ Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo. Namasanien nəha
ramomə in me nepwɨn i kɨtaha.

Atam ruvei pehe nemhəien, mətəKristo ruvei pehe nɨmɨruien
12 *Fwe tui anan, noien ərəha rɨməuvehe ia tɨprənə i rɨməuku pen tɨ

iərmama kuatia nə Atam. Nənə tɨ nəri nə mə iərmama nəha rɨno noien
ərəha, in remhə. Nənə ro pen kwənkwai noien nəha nərmama me
pam tuhaməkeikei memhə tɨ nəri nə mə irəha pam kamho noien ərəha.
13 *Nɨpərhienien nərmama ia tɨprənə i kamho noien ərəha kurirə Kumwesən
rɨpkuveipeheLoasəvəiMoses,mətəKumwesənrəpwəhnəvsinipeniennoien
ərəha me səvənraha tɨ nəri nə mə Loa ramiwən ihi. 14 *Mətə nemhəien
ramərɨmənu ihi ia nəpɨn nəha. Fwe Atam meste pehe Moses nərmama
me pam hemhə, nəri auər a mə irəha nepwɨn noien ərəha me səvənraha
həpkəmwhen mhə ia noien ərəha səvəi Atam. Atam in iərmama riti kamətə
pen Iesu Kristo irə sə truvehe kurirə irə.

15 Mətə nəri sə Kumwesən rɨnəriari pehe auər a i m nərmama ropə iti ia
noien ərəha səvəi Atam. Noien ərəha səvəi iərmama kuatia i Atam ruvei
pehe nemhəien tɨ nərmama həpɨk, nənə nəri i ro nari asori. Mətə nəri asori
sə rəpi raka, in i namasanien səvəi Kumwesən mɨne nəri sə rɨnəriari pehe
auər a i m nərmama həpɨk, nənə nəri nəha rɨməuvehe ia namasanien səvəi
iərmama kuatia a in i Iesu Kristo. 16Nənə nəri sə Kumwesən rɨnəriari pehe
auər a i m nərmama in ropə iti ia kwənkwai noien ərəha səvəi iərmama
kuatia a nəha Atam. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Atam rɨno noien ərəha
kuatia, nənə Kumwesən rəkiri in tɨ noien səvənhi, mɨni mə nərmama me
pam tuhaməkeikei mhemhə. Mətə kurirə, nəpɨn nərmama həpɨk ho noien
ərəha rɨpɨk nənəKumwesən rəriari pehe auər a nəri amasanmkɨtaha,momə
kɨtaha tsatukwatukw ia nənimen nənəmhəuvehi nɨmɨruien. 17Nɨpərhienien
mə noien ərəha səvəi iərmama kuatia a Atam rɨno nemhəien ramərɨmənu ia
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nərmama me pam, nənə nəri i ro nari asori. Mətə Iesu Kristo rɨno nari riti
rasoriməpi raka. Nərmamamepamsəməmekamhəuvehinamasanienasori
səvəi Kumwesən sə rɨnəriari pehe auər a i m nərmama, in i namasanien sə
ramo irəha hatukwatukw ia nənimen, irəha tuhəuvehi nɨmɨruien mharə irə
mamhərɨmənu tɨ nəri i Iesu Kristo rɨno.

18 *Ro iamɨnhi irə sətoni mə noien ərəha kuatia a səvəi Atam rɨno
mə nərmama me pam tuhaməkeikei mhemhə. Rəmwhen a mwi noien
atukwatukw kuatia a səvəi Kristo rɨno suatuk mə nərmama tuhəukurən
mhəuvehe mhatukwatukw ia nəmri Kumwesən. Nənə natukwatukwien
nəha ramo mə nərmama pam həukurən nuvehiien nɨmɨruien. 19 *Iərmama
kuatia rɨnərui nəkwai Kumwesən, nənə noien nəha ro nərmama həpɨk
həuvehe nəkur ərəha. Rəmwhen a mwi iərmama kuatia rɨno nəkwai
Kumwesən nənə noien nəha tro nərmama həpɨk həuvehemhatukwatukw ia
nəmri Kumwesən.

20 *Kumwesən rɨməuvei pehe Loa səvəi Moses mə noien ərəha truvehe
masori, nənə mə nərmama tuhəukurən noien ərəha me səvənraha. Mətə
nəpɨn noien ərəha rɨməuvehemasori, nənə namasanien səvəi Kumwesən ru-
vehe masori məpi raka mwi, 21 *mə rəmwhen ia noien ərəha rɨnamərɨmənu
ia nərmama me pam mavi pehe nemhəien ia nirəha fwe kupwən, ipwet
mɨne namasanien səvəi Kumwesən rukurən nərɨmənuien, mamo nərmama
hatukwatukw ia nəmri Kumwesən, nənə irəha həuvehi nɨmɨruien rerɨn ruku
pen tɨ Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha.

6
Ia nɨkaren səvəi noien ərəha nərmamame səvəi Iesu Kristo həuvamhə raka

1 *Ro pen kɨtaha tsəfni irə? Ramasanmə kɨtaha tsaməmwur pen a ia noien
ərəha pwəh namasanien səvəi Kumwesən ruvehe masori mwi ia kɨtaha?
2*Rekəm! Ianɨkarensəvəi noien ərəhakɨtaha səuvamhə raka. Tsəfomhəuvən
mharə mwi irə? 3 *Hiəukurən uə rekəm? Kɨtaha pam səməme kɨno paptaes
ia kɨtaha tɨ nuveheien mho kuatia ia Iesu Kristo, ia paptaes nəha səuvehe
mho kuatia kɨtaha min ia nemhəien səvənhi. 4 *Ro pen ia nəpɨn nəha kɨno
paptaes ia kɨtaha, rəmwhenmə kɨtaha səuvamhə kɨtahaKristo, nənə kɨnɨmwi
kɨtahamin,mə rəmwhenKristo rɨnətuimwi ianemhəien səvənhi ianɨskaiien
səvəi Tata səvənhi, kɨtaha mwi səukurən nuvehiien nɨmɨruien vi, mharə irə,
mamhavən.

5 *Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə səməuvehe mho kuatia kɨtaha min ia
nemhəien səvənhi, nənə tsəuvehe mwi mho kuatia kɨtaha min ia noien
sə Kumwesən rɨno in rətui mwi ia nemhəien səvənhi. 6 *Kɨtaha səukurən
mə nəpɨn kɨnərui tərini pen Kristo ia nei kamarkuaui, kərui tərini pen
irəha nɨmɨruien akuas me səkɨtaha mə trouraha noien akuas ia nɨpwrataha
sə rokeikei pɨk noien ərəha. Nənə rɨno mə noien ərəha trəpwəh mwi
nərɨmənuien ia kɨtaha, 7 *tɨ nəri nə mə iərmama sə remhə, nɨskaiien səvəi
noien ərəha rɨpkərɨmənumhəmwi irə.

8 Mətə mə kɨtaha səmamhə kɨtaha Kristo, saməni nɨpərhienien irə mə
tsəmɨru mwi kɨtaha min. 9Kɨtaha səukurən mə Kumwesən rɨno Kristo rətui
mwi ia nemhəien səvənhi. Ro pen Kristo trɨpkemhə mhə mwi ia nəpɨn riti.
Nemhəien ko rɨpkərɨmənu mhə mwi irə. 10 *In remhə m kuatia a mə trətefi
nɨskaiien səvəi noien ərəha, mətə ipwet mɨne in ramɨru irau Kumwesən.
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11 *Ia noien a mwi nəha rerɨmiaha traməkeikei mamrhi mə ia nɨkaren
səvəi noien ərəha kɨmiaha hiəuvamhə raka, mətə ia nɨkaren səvəi Kumwesən
kɨmiaha hiaməmɨru tɨ nəri nə mə hiəuvəuvehe mhəno kuatia kɨmiaha Iesu
Kristo. 12 *Ro pen noien ərəha trəpwəh nərɨmənuien ia nɨpwramiaha
me səməme tuhemhə. Kɨmiaha tihəpwəh noien noien ərəha me nəha
nɨpwramiaha me hokeikei pɨk. 13 *Tihəpwəh nəseni penien nɨpwramiaha
me həuvən ia rəɡi noien ərəha mə noien ərəha truvehi mo nərəhaien
me ia nɨpwramiaha, mətə tihəseni pen kɨmiaha m Kumwesən rəmwhen
ia nərmama səməme kɨməpeki raka irəha ia nemhəien mhəpeki pen ia
nɨmɨruien. Tihəseni pen nɨpwramiaha me ia rəɡɨn mə in truvehi mo noien
atukwatukw ia nɨpwramiaha. 14 *Noien ərəha trəpwəh nərɨmənuien ia
kɨmiaha tɨ nəri nəmə hiəpkarə teɡɨnmhə Loa səvəi Mosesmətə hiamarə teɡɨn
namasanien səvəi Kumwesən.

Noien atukwatukw ramərɨmənu ia nərmamame səvəi Iesu Kristo
15*Nənə rəfo? Ramasanmǝkɨtaha tsamoanoien ərəha tɨnərinəmə səpkarə

teɡɨnmhə Loa səvəi Moses mətə samarə teɡɨn namasanien səvəi Kumwesən?
Rekəm! 16 *Hiəukurən uə rekəm? Trɨni mɨnuə hiəseni pen kɨmiaha kərkwi
tərini kɨmiaha mə tihamo nəkwai iərmama riti, nənə, kɨmiaha nə iotukwini-
nari me səvəi iərmama nəha hiamo nəkwan. Suatuk kəru tɨ nesi penien. Ia
suatuk riti kɨmiaha iotukwininari me səvəi noien ərəha, nənə suatuk nəha
ramevən tɨ nemhəien. Nənə ia suatuk riti mwi kɨmiaha iotukwininari me
hiamo nəkwai Kumwesən, nənə suatuk nəha ramevən tɨ natukwatukwien
ia nəmri Kumwesən. 17 Mətə kɨtaha səni tanak tɨ Kumwesən mə nəri auər
a fwe kupwən noien ərəha rɨnərkwi tərini kɨmiaha hiamo nəkwan, mətə
kurirə hio nəɡkiariien pərhien sə kɨnahatən kɨmiaha irə ia rerɨmiaha pam.
18 *Kɨməfi raka noien ərəha ia kɨmiaha, hiəuvəuvehe raka mhəno kɨmiaha
iotukwininari me səvəi noien atukwatukw.

19 Iakaməɡkiari ia noien riti sə nərmama həukurən, in i noien səvəi iotuk-
wininarimɨne iəmə asori, tɨnəri nəmənətərɨɡien səkɨmaha rɨpkəmwhenmhə
tɨ nukurənien narimnari me səvəi Kumwesən. Fwe kupwən hiənəseni pen
nɨpwramiaha me kərkwi tərini irəha kamho nəkwai noien əmkemɨk mɨne
noien ərəha sə rautəmamasori. Mətə ipwet mɨne tihəseni pen nɨpwramiaha
me pwəh kərkwi tərini irəha kamho a noien sə ratukwatukw, nənə kɨmiaha
tihəuvehe mhəmher mho nərmama ikinan me səvəi Kumwesən. 20 Fwe
kupwən, noien ərəha rɨnərkwi tərini kɨmiaha hiamo nəkwan. Ia nəpɨn nəha
noien atukwatukw rɨpkərɨmənu mhə ia kɨmiaha. 21 *Namasanien riti riwən
hiaməuvehi rɨməuku pen tɨ noien ərəha me səməme hiamaurɨs tukwe nəha
təkwtəkwuni. Kwənkwai noien ərəha me nəha, in nə nemhəien a. 22 Mətə
təkwtəkwuni, kɨməfi raka noien ərəha ia kɨmiaha. Kɨmiaha hiəuvəuvehe
mhəno raka iotukwininarime səvəi Kumwesən. Namasanien sə hiaməuvehi
ruku pen tukwe in nə kɨmiaha tihəuvehe mhəmher mho nəkur ikinan me
səvənhi. Nənə kwənkwai namasanien nəha in nə nɨmɨruien rerɨn. 23 *Ro
iamɨnha irə tɨ nəri nə mə nərəkuien səvəi noien ərəha in nə nemhəien, mətə
nəri sə Kumwesən raməriari pehe auər a i, in nə nɨmɨruien rerɨn saməuvehi
raku pen tɨ Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha.

7
Loa ko rɨpkəkwtəmhiri mhə iərmama sə ruvamhə raka
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1 Piak me, iakaməɡkiari m kɨmiaha səməme hiəukurən noien səvəi loa.
Kɨmiaha hiəukurən uə rekəm? Loa rərkwi tərini iərmama riti nəpɨn in
ramɨru ihi. 2 Rəmwhen ia nəri i. Pran riti sə rɨnerə raka loa rərkwi tərini
irau səvənhi iərman nəpɨn iərman səvənhi ramɨru, mətə trɨni mɨnuə iərman
səvənhi remhə, nənə kɨfi raka loa nəha irə sə rɨnərkwi tərini irau səvənhi
iərman. 3Mətə trɨnimɨnuə in ramesi pen iərman əpə riti nəpɨnsəvənhi iərman
ramɨru ihi, kani in mə pran sə rɨnerə raka kamakres i. Mətə trɨni mɨnuə
iərman səvənhi remhə, kɨfi raka loa nəha ia prən nəha. Nənə trɨni mɨnuə in
ramesi pen iərman əpə, kəpwəh nɨniien in mə pran sə rɨnerə raka kamakres
i.

4 *Piak me, kɨmiaha mwi hiəmwhen ia prən nəha nemhəien rɨfi nari irə.
Fwe kupwən iərman səkɨmiaha in nə Loa səvəi Moses, mətə tɨ nəri nə mə
kɨmiaha hiəuvamhə raka ia nɨpwrai Kristo, təkwtəkwuni kɨmiaha hiəukurən
nesi penien iərman əpə, iərman əpə nə in nə Kristo sə Kumwesən rɨno
rətui mwi ia nemhəien səvənhi. Kɨtaha samesi pen in mə rəmwhen ia nei
rukuə kwənkwan kɨtaha mwi səukurən nukuəien noien amasan me səvəi
Kumwesən. 5 *Fwe kupwən nəpɨn kɨtaha samarə, mamhesi pen a noien
ərəha səvəi nɨpwrataha, noien ərəha me nəha kɨtaha sokeikei pɨk Loa nəha
raməsuəpwiri irəha kamhərɨmənu ia nɨpwrataha, mamhəukuə kwənkwan
nə nemhəien. 6 *Ia nəpɨn nəha, Loa nəha raməkwtəmhiri kɨtaha rəmwhen
samarə ia kalapus,mətə ipwetmɨnenəpwəhnəkwtəmhiriienkɨtaha, tɨnəri nə
mə rəmwhen mə kɨtaha səuvamhə raka. Təkwtəkwuni kɨtaha samo tukwini
nari m Kumwesən, mhəpwəh nesi penien suatuk akuas səvəi Loa nəha
kɨmərai, mətə kɨtaha samesi pen suatuk vi səvəi Nənɨmwɨn Ikinan.

Loa in ramasanmətə nərmama nɨskaiien səvənraha riwən
7 *Ro pen kɨtaha tsəfni irə? Tsəni mə Loa səvəi Moses rərəha? Rekəm!

Kwa Loa nəha ramahatən iou mə noien ərəha rəfo irə. Mə Loa nəha riwən
ko iapkukurən mhə. Trɨni mɨnuə Loa nəha rɨpkɨni mhə mə, “Rerɨm trəpwəh
nakresien narimnari me səvəi iərməpə,” nənə ko iapkukurən mhəmə noien
nəha rəfo irə. 8 *Mətə noien ərəha rɨnətoni suatuk ia nəɡkiariien nəha səvəi
Loa, mo rerɨk fwe imwə ramakres narimnari me səpəmsəpə səvəi iərməpə.
Mətə trɨni mɨnuə Loa riwən, noien ərəha ro nəri emhə irə. 9 *Fwe kupwən,
iakamreirei ihi Loa nəha, iakamɨru a. Mətə nəpɨn nəɡkiariien səvəi Loa nəha
ruvehe, noien ərəha ruvehe mɨmɨru nənə iou iakemhə. 10 *Nəɡkiariien nəha
səvəi Loa rɨməuvehe mə tro iərmama rɨmɨru, mətə iou iakətoni mə ro iou
iakemhə.

11 *Noien ərəha rɨnətoni suatuk ia nəɡkiariien nəha səvəi Loa reikuə ia
nirak, nənə ia noien nəha rousi əpune iou. 12 *Ro pen Loa in ro ikinan,
nənə, nəɡkiariien səvənhi ro ikinan, matukwatukw, mamasan. 13 *Nənə
rəfo iərmama riti rɨni mə, “Rəfo mə Loa in nəri amasan riti, mətə ro iou
iakemhə?” Mətə rekəm, nəɡkiariien nəha rɨpkatukwatukw mhə! Nəpɨn
iakukurən nəɡkiariien səvəi Loa sə ramasan, noien ərəha sə rerɨk rokeikei ro
iou iakemhə. Nənə təkwtəkwuni iakukurən mə noien ərəha me səiou irəha
noien ərəha pərhien. Nənə nəpɨn iakətoni nəɡkiariien səvəi Loa, iakukurən
mə noien ərəha rərəha anan.

14 *Kɨtaha səukurən mə Loa rɨməuku pen tɨ Kumwesən, mətə iou iərmama
a, nɨskaiien səiou riwən. Iou iakəmwhen a ia iərmama riti sə noien ərəha
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rɨnərki tərini mamərɨmənu ia nirak. 15 *Iou iapkukurən mhə narimnari me
səməme iakamo. Nəri amasan me səməme iakokeikei mə tako ipko mhə,
mətə iakamo a nəri sə iapkokeikei mhə. 16Nənəmə iakamo nəfe iapkokeikei
mhə, iakaməseni a mə Loa nəha ramasan. 17 Ro iamɨnhi irə rɨpko mhə iou
pərhien i sə iakamo noien ərəha, mətə noien ərəha sə ramarə ia nirak ramo.
18*Iakukurənmə iou iərmamaa, nəri amasanriti riwənramarə ianirak. Nəri
auər a mə nəpɨn nepwɨn iakokeikei mə tako nəri amasan riti, mətə ko iapko
mhə. 19Nəfe nəɡhɨn iakamo rɨpko mhə nəri amasan sə iakokeikei mə tako,
mətə iakamo a noien ərəha sə iapkokeikei mhə mə tako. 20Nənə trɨni mɨnuə
iakonəfe nəɡhɨn sə iapkokeikeimhəmə tako, rɨpkomhə ioupərhien i iakamo,
mətə noien ərəha sə ramarə ia nirak ramo.

21 Ro pen iakamətoni mə ramo iamɨnhi irə ia nəpɨn me pam. Nəpɨn
iakokeikeimə takonəri amasan,mətə iakamoanoien ərəha. 22 Iou iakokeikei
pɨk Loa səvəi Kumwesən fwe imwə ia rerɨk. 23 *Mətə iakamətoni ia nɨpwrak
noien riti mwi sə ramaruaɡən irau noien səvəi nətərɨɡien səiou. Nənə noien
nəharərkwi iou,mamoiou iakamoanəfenoien ərəhasəvəi nɨpwrakrokeikei.
24Eh, iou iəmə iapkreɡimhə ramasan! Sin trasitu ia nirakmənɨpwrak i sə tro
iou iakemhə trɨpkərɨmənu mhə ia nirak? 25 *Iakɨni tanak tɨ Kumwesən. Iesu
Kristo Iərɨmənu səkɨtaha in tro!
Ropennoien səiou ro iamɨnhi irə: Ia nətərɨɡien səiou iakamonəfe Loa səvəi

Kumwesən rani, mətə ia nɨpwrak iakamo nəkwai noien ərəha.

8
Nɨmɨruien vi səvəi Nənɨmwɨn Ikinan

1Mətə təkwtəkwuni nəha, nərmama səməmehəməuvehemho kuatia irəha
Iesu Kristo nərpwɨnien riwən sə Kumwesən tro mɨnraha tɨ noien ərəha, 2 *tɨ
nəri nə mə ia nəpɨn me Nənɨmwɨn Ikinan rauvei pen nɨmɨruien mɨnraha
kamhəuvehi raku pen tɨ Iesu Kristo. Noien nəha Nənɨmwɨn Ikinan ramo
rɨneivinari ia nirak iakɨnaraka raka ia nɨskaiien səvəi noien ərəha mɨne
nemhəien. 3 *Loa səvəi Moses rɨreirei neiviien nari ia nərmama iamɨnha
irə tɨ nəri nəmə noien ərəha səvəi nɨpwranraha ramouraha nəɡse Loa nəha.
Mətə nəri sə Loa nəha rɨreirei noien Kumwesən rɨno. In i rɨnərhi pehe Tɨni
atukwatukwmə tremhə tɨ noien ərəha. Nənə Tɨni ruvehe iərmama nɨpwran
rəmwhen ia nɨpwrai nərmama ərəha me, nənə, Kumwesən rərpwɨn noien
ərəha me səvənraha ia nɨpwrai Tɨni. 4 *In ro iamɨnha irə mə nəɡkiariien
atukwatukw me ia Loa nəha tuhəuvehe mho nɨpərhienien ia kɨtaha, kɨtaha
nərmamame i samarəmhəpkesi penmhənoien ərəha səvəi nɨpwratahamətə
samarəmamhesi pen Nənɨmwɨn Ikinan.

5 Nərmama səməme kamharə mamhesi pen noien ərəha səvəi
nɨpwranraha, narimnari me nəha noien ərəha səvəi nɨpwranraha rokeikei
kamhərɨmənu ia nətərɨɡien səvənraha, mətə nərmama səməme kamharə
mamhesi pen Nənɨmwɨn Ikinan, narimnari me nəha Nənɨmwɨn Ikinan
rokeikei kamhərɨmənu ia nətərɨɡien səvənraha. 6 *Trɨni mɨnuə iərmama riti
noien ərəha səvəi nɨpwran ramərɨmənu ia nətərɨɡien səvənhi, noien nəha
trukuə kwənkwan, in nə iərmama nəha tremhə. Mətə trɨni mɨnuə Nənɨmwɨn
Ikinan ramərɨmənu ia nətərɨɡien səvənhi, noien nəha trukuə kwənkwan in
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nə nɨmɨruien mɨne nəmərinuien. 7 *Trɨni mɨnuə noien ərəha səvəi nɨpwrai
iərmama ramərɨmənu ia nətərɨɡien səvəi iərmama, nətərɨɡien səvəi iərmama
trɨpkeiwaiu mhə mɨsiai Loa səvəi Kumwesən. Nɨpərhienien mə in rɨreirei
anan noien. 8 Nənə nərmama me səməme noien ərəha səvəi nɨpwranraha
ramərɨmənu ia nirəha ko həpkomhə reri Kumwesən raɡien.

9 *Mətə kɨmiaha i, noien ərəha səvəi nɨpwramiaha rɨpkərɨmənu mhə ia
kɨmiaha iamɨnha irə, rekəm. Kɨmiaha nərmama Nənɨmwɨn səvəi Kumwesən
ramarə ia rerɨmiaha, ro pen hiamarə mamho nəkwan. Trɨni mɨnuə
iərmama riti Nənɨmwɨn səvəi Kristo rɨpkarə mhə ia rerɨn, iərmama nəha
rɨpko mhə in iərmama riti səvəi Kristo. 10 *Mətə mə Kristo ramarə ia
rerɨmiaha, nəri auər a nɨpwramiaha traməkeikeimemhə tɨnoien ərəha,mətə
nənɨmwɨmiaha ramɨru tɨ noien atukwatukw. 11 Kumwesən rɨno Iesu rətui
mwi ia nemhəien səvənhi. Nənə trɨni mɨnuə Nənɨmwɨn səvənhi ramarə ia
rerɨmiaha, Kumwesən sə rɨnoKristo rətuimwi ianemhəien səvənhi, in truvei
pehemwi nɨmɨruienm nɨpwramiahame səməme tuhemhə.

12 Ro pen piak me, nari riti nəha ikɨn kɨtaha tsaməkeikei mho. Nəri
nəha in i tsamarə mamhesi pen a Nənɨmwɨn Ikinan. Rərəha mə tsamarə
mamhesi pen noien ərəha səvəi nɨpwrataha. 13 *Trɨni mɨnuə hiamarə
mamhesi pen noien ərəha səvəi nɨpwramiaha, tihaməkeikei mhemhə. Mətə
trɨni mɨnuə ia nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn Ikinan hiamousi əpune noien ərəha
me səməme hiamo ia nɨpwramiaha, nənə tihəmɨru. 14 Iakani iamɨnhi irə
tɨ nəri nə mə nərmama me pam səməme Nənɨmwɨn Ikinan ramiri irəha,
irəha nɨpwnəti Kumwesən me. 15 *Nənə Nənɨmwɨn Ikinan i Kumwesən
ruvəuvei pehe raka m kɨmiaha in rɨpko mhə kɨmiaha hiəhekɨr Kumwesən
rəmwhen ia nərmama me i kɨnərkwi tərini irəha kamho nəkwai nəmə
asori me səvənraha, mamhəhekɨr irəha. Mətə Nənɨmwɨn nəha ro kɨmiaha
hiəuvehe nɨpwnəti Kumwesən me. Ia nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn nəha,
kɨtaha samasək Kumwesən mə, “Rɨmɨmaha, Tata!” 16 *Nənɨmwɨn nəha in
rani pehe tɨ nənɨmwɨtaha mə nɨpərhienien kɨtaha nɨpwnəti Kumwesən me.
17 *Nənəmə kɨtaha nɨpwnəti tata riti, tsaməkeikei mhəuvehi nautə səvəi tata.
Nɨpərhienien, Kumwesən truvei pehe nautə səvənhi m kɨtaha, nənə kɨtaha
tsəuvehi pəri nautə nəha kɨtaha Kristo. Mətə mə kɨtaha tsəuvehi pəri nautə
kɨtaha Kristo, tsaməkeikei mhəuvehi pəri mwi nəmisəien kɨtaha min, nənə
ro iamɨnhi irə Kumwesən truvehi utə kɨtaha, kɨtaha mwi tsəuvehi nasoriien
kɨtaha Kristo.

Nasoriien sə trier pehe tukətoni ia nərmamame səvəi Iesu Kristo
18 *Ia nətərɨɡien səiou, nəpɨn rerɨtaha ramrhi nasoriien sə trier pehe tukətə

ia kɨtaha, nənənəmisəienme i kɨtaha saməuvehi ipwetmɨne ho nəri auər a ia
nirəha. 19*Təkwtəkwunineiaimɨne tɨprənəmɨnenarimnarimepamsəməme
Kumwesən rɨno kamhəti pen min mamheitenhi nəpɨn sə tuhətoni nɨpwnəti
Kumwesən me tuhəier pehe irə. 20 *Iakani iamɨnha irə tɨ nəri nə mə neiai
mɨne tɨprənəmɨne narimnari me pam səməme Kumwesən rɨno həuvəuvehe
mhəuvəreireiməKumwesən rɨnəmri irəha tɨ nəfe. Nənə ro iamɨnha irə tɨ nəri
nə mə rɨpko mhə narimnari me nəha hokeikei mə tuho iamɨnha irə, mətə tɨ
nəri nəməKumwesən in rokeikei iamɨnha irə. In ro irəha həuvehemhəreirei
mə in rɨnəmri irəha tɨ nəfemə irəha tuhəti penminmamheitenhi 21 *nəpɨn sə
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in trɨfi nari ia nirəha. Ia nəpɨn nəha irəha tuharaka ia noien i rərkwi tərini
irəha, noien sə ro mə irəha kamhəmərɨr auər a. Nənə nəpɨn Kumwesən trɨfi
raka nari ia nirəha, tuhaɡien asori irəha nɨpwnəti Kumwesən me səməme
kɨməfimwi nari ia nirəha.

22 Kɨtaha səukurən mə fwe kupwən anan meste pehe nəha təkwtəkwuni,
neiai mɨne tɨprənə mɨne narimnari me pam səməme Kumwesən rɨno
kamhasəkrəmwhen iapranriti sə ramreɡi nəmisəienmə trərəhi tɨni. 23*Nənə
rɨpko mhə narimnari me əpa nəha səməme Kumwesən rɨno irəha kamhasək
iamɨnha irə. Kɨtaha i Nənɨmwɨn Ikinan rɨməkupwən mo səvənhi wok ia
kɨtaha, kɨtaha mwi saməreɡi nəmisəien nəha rerɨtaha fwe imwə ramasək,
sameitenhi Kumwesən mə tresi kɨtaha səuvehe nɨpwnətɨn me. Ia nəpɨn
nəha in trɨfi nari ia nɨpwrataha. 24 *Fwe kupwən, ia nəpɨn nəha Kumwesən
rɨməuvehimɨru kɨtaha irə, kɨtaha saməti pen narimnari me nəha mamheit-
enhi. Trɨni mɨnuə iərmama riti ruvehi nari riti sə in rameitenhi, nənə
treitenhi mwi tɨ nəfe? 25Mətə kɨtaha saməti pen nari riti sə səpkətoni mhə
ihi, nənəmho nətərɨɡien səkɨtaha rəpwəmwɨs mameitenhi mə trier pehe.

26 Ianoienamwinəha,Nənɨmwɨn Ikinanmwi ramasitu iakɨtahanərmama
me i nɨskaiien səkɨtaha riwən, tɨ nəri nə mə kɨtaha səreirei mə nəfe noien
ratukwatukwmə kɨtaha tsesi penmhəfwaki, mətəNənɨmwɨn Ikinan nəha in
əpa raməɡkiarimKumwesən ianəpɨnme tukutaha,mamasək ianasəkienme
kokɨpkreɡimhə. 27*NənəKumwesənsə ramətəpui reri nərmama, in rukurən
nətərɨɡien səvəi Nənɨmwɨn Ikinan, tɨnəri nəməNənɨmwɨnnəha raməɡkiarim
Kumwesən tɨ nərmamame səvənhi, mamesi pen nəkwai Kumwesən.

Nari riti riwən truvehi raka kɨtaha ia nokeikeiien səvəi Iesu Kristo
28 *Kɨtaha səukurən mə narimnari me pam səməme kamhəuvehe,

Kumwesən ramo kamhəuvehe mə tuho nəri amasan m nərmama hokeikei
in, səməme in rɨnəkwein ia nirəha mesi pen nətərɨɡien səvənhi. 29 *Iakani
iamɨnha irə tɨ nəri nə mə nərmama səməme Kumwesən ruvəukurən raka
irəha fwe tui anan, in rəmri əpə irəha mə irəha tuhəuvehe mhəmwhen ia
Tɨni. Kumwesən ro iamɨnha irə mə Tɨni truvehe mo nəmritaik ia piəvni me
həpɨk. 30 Nənə səməme in rəmri əpə irəha, in rəkwein irəha. Nənə səməme
in rəkwein irəha, in rɨni mə irəha hatukwatukw ia nənimen. Nənə səməme
in rɨni mə irəha hatukwatukw ia nənimen, in ruvehi utə irəha həuvehi
nasoriien.

31 *Ro pen kɨtaha tsəfni ia narimnari me i? Kumwesən ramarə tukutaha,
nənə iərmama riti riwən rɨskaiməpi raka sə trəmwəki kɨtaha. 32*In rɨpkhekɨr
mhə tɨTɨniatukwatukwmə tremhə tukutahapam,mətə in rɨnəsenia irə. Nənə
in rɨməuvei pehe Tɨni m kɨtaha, nənə in trɨpkəkwtəmhiri əknekɨn mhə mwi
narimnari me nepwɨn mwi səvənhi, in truvei pehe a m kɨtaha. 33 *Kɨtaha
nərmama me i Kumwesən rɨmərfi kɨtaha mə səvənhi, iərmama riti riwən
rukurən nɨniien nəɡkiariien me nepwɨn ia kɨtaha mə kɨtaha səno noien
ərəha, tɨ nəri nə mə Kumwesən əpa in ruvəni raka mə kɨtaha satukwatukw
ia nənimen. 34 *Iərmama riti riwən rukurən nɨniien mə kɨtaha səno noien
ərəha tsaməkeikei mhemhə tukwe. Iesu Kristo trɨpkɨni mhə iamɨnha irə,
kwa in remhə tukutaha, nənə kurirə irə Kumwesən ro in rətui mwi ia
nemhəien səvənhi. Nənə təkwtəkwuni Kristo in fwe ia nɨkare Kumwesən
mwatuk, raməɡkiari tukwini səkɨtaha m Kumwesən. 35 Nənə iərmama riti
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riwən rukurən nuvehi rakaien kɨtaha tɨ nokeikeiien səvəi Kristo. Nəri auər a
mə səreɡi nəmisəien, uə sarə ia nəpɨn əknekɨn, uə nərmama hometə kɨtaha,
uə nukumhə rahi, uə nautə səkɨtaha riwən, uə ipaka semhə, uə nərmama
housi əpune kɨtaha, mətə narimnari me i ko həpkuvehi raka mhə kɨtaha tɨ
nokeikeiien səvənhi. 36 *Rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə
Ikinan rani mə,
“Tɨ nəɡhɨm, Kumwesən, kamousi əpune kɨmaha ia nəpɨnme pam.

Kamətə kɨmaha iahəmwhen ia sipsip me səməme tukousi əpune irəha.”
37 *Nɨpərhienien, ia narimnari me pam nəha Kristo sə rokeikei pɨk kɨtaha
ramo kɨtaha saməskai mhəpi raka. 38 Iou iakukurən amasan mə nemhəien
uə nɨmɨruien, uə naɡelo me uə nəremhə me, uə narimnari me səməme
haməuvehe nəha təkwtəkwuni uə narimnari me səməme tuhəpkuvehe, uə
nɨskaiien me, 39uə narimnari me fwe irənhə uə narimnari me fwe inhərɨpw
ImweiNəkurHəuvamhə, uənarimnarime səməmeKumwesənrɨnokamharə
ia neiaimɨne tɨprənə, ko irəhapamhəpkuvehi rakamhə kɨtaha tɨnokeikeiien
səKumwesən ramomkɨtaha tɨnəri nəmə səməuvehemho kuatia kɨtaha Iesu
Kristo Iərɨmənu səkɨtaha.

9
Noien səKumwesən rarfi nərmamame səvənhi irə

1 Iakani pərhien ia nəmri Kristo iapkeikuə mhə. Iakamreɡi Nənɨmwɨn
Ikinan fwe ia rerɨk mə nəɡkiariien i iakamɨni ro nɨpərhienien. 2 Rerɨk
rərkwəpɨr məmisə pɨk ia nəpɨn me pam 3 *tɨ səiou me nərmama me nəkur
Isrel, tɨ nəri nə mə irəha həpkɨni mhə nɨpərhienien ia Iesu Kristo. Irəha
həmwhen iapiakme tɨnəri nəmə ianɨpwramahakɨmahakwənəkwuskuatia.
Trɨnimɨnuə ko Kumwesən ruvehi raka iou ia rəɡi Kristo, mo suatukmɨnraha
həuvehe mho kuatia irəha min, mətə iou rerɨk raɡien a mə tuko iamɨnha irə
ia nirak. 4 *Nəkur Isrel me nəha, Kumwesən rɨnəkwein irəha mə nɨpwnətɨn
me, mo pui pen nasoriien səvənhi mɨnraha, muvei pen nəɡkiariien me
səvənhi sə rɨnərihi tərini əknekɨn irəha, nənəmuveipenLoa səvənhimɨnraha,
mɨne nəfwakiien fwe ia nimwə tapolen, mɨne promes me səvənhi. 5 *Kaha
kupwən me səvənraha irəha nəha Epraham, Aesak, mɨne Jekop. Nənə ia
nɨpwranKristo rukupen ia kwənəkwus səvənraha. InKumwesən sə rasori ia
narimnarime pam. Pwəhnəɡnəɡɨniien revən tukwe in ia nuk nukme. Ouəh,
pwəh ro iamɨnhi.

6 *Nɨpərhienien nəkur Isrel me həpɨk həpkɨni mhə nɨpərhienien ia Iesu
Kristo, mətə ia noien nəha rɨpko mhə mə nəɡkiariien səvəi Kumwesən
ruvəmwei. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə nərmamame nəha ia kwənəkwus
səvəi Isrel rɨpko mhə irəha pam nəha Isrel pərhien. 7 *Nənə nərmama me
nəha ia kwənəkwus səvəi Epraham, rɨpko mhə irəha pam nəha nɨpwnəti
Epraham me. Mətə Kumwesən rɨməni pen tɨ Epraham i mə, “Kwənəkwus
me səim tuhəuku pen ia Aesak.” 8 *Nɨpwrai nəɡkiariien nəha in i mə
nəkwərhakwərha me səməme hətui pehe ia nəɡse nɨpwrai iərmama rɨpko
mhə irəha nəha nɨpwnəti Kumwesənme,mətə nəkwərhakwərhame səməme
hətui pehe ia nəɡse promes səvəi Kumwesən kaməvsini irəhamə kwənəkwus
me səvəi Epraham. 9*Ro iamɨnha irə tɨnəri nəmə in i nəfe Kumwesən rɨməni:
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“Ia nəpɨn atukwatukw nəha takrərɨɡ pehe mwi irə nənə Sera rɨnərəhi raka
nərɨm riti iərman.”

10 *Mətə rɨpko mhə in əpa nəha. Takəɡkiari mwi ia Repeka. In rərəhi
mwirmwir Jekop mɨne Isau. Tata səvənrau nə Aesak, kaha kupwən
səkɨmaha. 11-12*Mətənəpɨnmwirmwirminəhakrouəpwəh ihi nətuiien, nənə
rouəpwəh ihi noien nari riti ramasan uə rərəha, Kumwesən ruvəni pen raka
tɨ Repeka i mə, “Nərɨm sə rasori tro tukwini nari m nərɨm sə rouihi.” Nənə
nəɡkiariien nəha ramahatən amasanmə Kumwesən rarfi nərmamamamesi
pen a nətərɨɡien səvənhimaməkwein irəha,mətə rɨpkomhə tɨnoienme irəha
kamho. 13*Rəmwhen ianəɡkiariien i kɨmərai pen iaNəkukuə Ikinan ranimə,
“Jekop iakokeikei, mətə Isau iakəmwəki.”

14 Ro pen kɨtaha tsəfni irə? Tsəni mə noien səvəi Kumwesən
rɨpkatukwatukw mhə? Rekəm! Kɨtaha ko səpkɨni mhə iamɨnha irə. 15Mətə
fwe kupwən Kumwesən rəɡkiari mMoses, mɨni mə,
“Trɨni mɨnuə iakokeikei mə takapi iərmama riti, takapi in,

trɨni mɨnuə iakokeikei mə tako ramasan m iərmama riti, nənə tako
ramasanmin.”

16 *Ro pen sətoni mə noien sə Kumwesən rarfi iərmama irə rəpwəh nesi
penien nokeikeiien uə nɨseseien səvəi iərmama, mətə ramesi pen a napiien
səvəi Kumwesən. 17 *Ia Nəkukuə Ikinan, Kumwesən rɨni pen tɨ Fero, kiɡ səvəi
nəkur Ijip mə,
“Iakɨməuvehi utə ik tɨ nari kuatia a,

mənərmamatuhətoninɨskaiien səiou ianiram,nənəmhəni irapwnəɡhɨk
ia tənəmtənəme pam.”

18*Ro pen sətoniməKumwesən ramesi pen a nətərɨɡien səvənhi. Trɨnimɨnuə
rokeikeimə trapi iərmamariti, in trapi. Trɨnimɨnuə rokeikeimə tro iərmama
riti kənkapwə ruvehemɨskai, in tro kənkapwə ruvehemɨskai.

19 Mətə kɨmiaha riti trɨni pehe tukw iou i mə: “Mə ro iamɨnhi irə, rəfo
Kumwesən rani ihi mə noien səkɨtaha rərəha? Iərmama riti riwən ko rɨnise
nəkwan.” 20*Mətə ik sin i? Ik iərmamaa. Rəfo ikaməkwaɡ raka ianəɡkiariien
səvəi Kumwesən iamɨnhi? Rerɨmtrɨrhi ro tekinari kɨno ianɨse tɨprənə rərpwu
muvehemɨskai. Ko rɨni pen tɨ iərmamarɨnomə, “Ikɨnəfomo iou iamɨnhi irə?”
Rekəm! 21 *Iərmama sə ramo tekinari me ia nɨse tɨprənə iamɨnhi, in rasori
ia nɨse tɨprənə, mukurən nuvehiien nɨse tɨprənə riti mo tekinari kəru irə, riti
səvəi nəpɨn amasan, nənə riti mwi səvəi wok auər a me.

22Mətə Kumwesən in mwi rɨno rəmwhen ia iərmama sə ramo tekinari ia
nɨse tɨprənə. In rɨno nərmama nepwɨn mə trouraha irəha. Nənə ia nəpɨn
me in ramo nətərɨɡien səvənhi raməpwəmwɨs mameitenhi nəpɨn trərpwɨn
noien ərəhame səvənrahamənərmama tuhətoni niemaha səvənhi. 23*In tro
iamɨnha irəmonərmama hətoni nasoriien səvənhi rasori pɨk anan, in truvei
pen m nərmama me i rɨnapi irəha, səməme in rɨməkupwən məpnəpenə ia
nirəhamə tuhəuvehi nasoriien. 24 Iakaməɡkiari ia kɨtaha i nərmamasəməme
in rɨnəkwein ia kɨtaha, rɨpko mhə nəkur Isrel əpa mətə nərmama mwi rɨpko
mhə irəha nəkur Isrel. 25 Rəmwhen ia nəɡkiariien sə Kumwesən rɨməni ia
nəkukuə səvəi Profet Hosea, rani mə,
“Nərmama me i rɨpko mhə irəha nərmama me səiou, takəkwein irəha mə,

‘Səioume nərmama.’
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Nənə nərmama me i iakɨnəpwəh nokeikeiien irəha fwe kupwən,
takəkwein irəhamə, ‘Nərmama keikei me səiou.’ ”a

26Nənə rani mwimə:
“Ia kwopun atukwatukw nəha kɨməni pen tɨ nirəha i mə,

‘Rɨpkomhə kɨmiaha nərmamame səiou,’
tukəkwein irəhamə, ‘Kumwesən sə ramɨru nɨpwnətɨnme nə kɨmiaha.’ ”

27Nənə Profet Aesea rəɡkiari ia nəkur Isrel ia nəɡkiariien i rani mə,
“Nəri auər a mə nəkur Isrel tuhəpɨk rəmwhen ia nɨpəkɨr ia nɨkare təsi,

mətə tukuvehimɨru a kwənkwan nepwɨn,
28 tɨ nəri nəmə Iərɨmənu tro pam akwauakw a

nəfe nəɡhɨn rɨməni mə tro ia təkure tɨprənə i.”
29Nənə rəmwhen ia nəɡkiariien i Profet Aesea rɨməni fwe kupwənmə:

“Iərɨmənu sə rauvehi nɨskaiien me pam rɨməuvehimɨru kɨtaha me nepwɨn
nəkur Isrel.

Mə in rɨnapkomhə iamɨnhi,
ko kɨtaha səmwhen ia nəkur Sotom
kɨtaha səuvəuvehe rakamhənəmwhen ia nəkur Komora.”
Nəkur Isrel me həpɨk həpkɨnimhə nɨpərhienien ia Iesu Kristo

30 *Ro pen kɨtaha tsəfni irə? Nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel
həpkousari mhəmə tuhatukwatukw ia nəmri Kumwesən, mətə tɨ nəri nəmə
irəhahəninɨpərhienien ia IesuKristonənəKumwesənro irəhahatukwatukw
ia nənimen. 31 *Mətə nəkur Isrel housari pɨk ia suatuk səvəi nesi penien
Loa mə irəha tuhatukwatukw ia nəmri Kumwesən, mətə irəha həpwəh
natukwatukwien. 32 *Tɨ nəfe? Tɨ nəri nə mə irəha kamhousari pɨk mə
tuhatukwatukw ia nəmri Kumwesən ia noien me səvənraha, mətə həpkesi
pen mhə suatuk səvəi nahatətəien. Irəha hənapəti raka ia kəruəterei sə
nərmama kamhapəti irə. 33 *Rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia
Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Hətoni ro! Iakaməmri kəruəterei riti fwe Saeon sə nərmama tuhapəti irə,

kəpwier sə tro irəha həmwei,
nənə iərmama sə rani nɨpərhienien irə, in trɨpkaurɨs mhə.”

10
1 Piak me, ia rerɨk iakokeikei pɨk mə Kumwesən truvehimɨru nəkur Is-

rel, nənə ia nəpɨn me pam iakaməfwaki tukwe. 2 Iakəseni mə pərhien
irəha kamhaɡien pɨk tɨ Kumwesən, mətə noien səvənraha rɨpkesi pen mhə
nukurənien. 3 Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə irəha həpkukurən amasan
mhəmə tuhəfomhəuvehemhatukwatukw ia nəmriKumwesən. Nənə suatuk
səvəi natukwatukwien Kumwesən rɨnəmri, in i nahatətəien ia Iesu Kristo,
irəhahəpkɨsiaimhə irə, mətə irəha kamhousarimə tuhəmri atukw səvənraha
riti, in i nesi penien Loa. 4 *Mətə Kristo in rɨno sampam ia noien səvəi
nesi penien Loa mə nərmama me pam səməme kamhəni nɨpərhienien irə
həukurən nuveheienmhatukwatukw ia nəmri Kumwesən.

5 *Moses raməɡkiari ia natukwatukwien sə raku pen tɨ Loa ia nəɡkiariien
i sə in rɨmərai mə, “Iərmama sə ramo nəɡkiariien me səvəi Loa, in truvehi
nɨmɨruien ia nəɡkiariien me nəha.” 6 *Mətə natukwatukwien sə raku pen
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tɨ nahatətəien rani mə, “Rerɨmiaha trəpwəh nɨrhiien nəɡkiariien i mə, ‘Sin
trevən fwe irənhə ia neiai’ ”muvehi Kristo meiwaiu pehe? 7 “uə ‘Sin trevən
fwe inhərɨpw ia nɨpəɡ sə rameiwaiu nukunen riwən’ ” muvehi raka Kristo
ia reri nəkur həuvamhə muvehi mutə pehe? 8 Natukwatukwien sə raku
pen tɨ nahatətəien rɨpkɨni mhə iamɨnha irə, mətə rani mə, “Nəɡkiariien
nəha ipaka tukw ik. In fwe ia tərhum mɨne ia rerɨm.” In i nəɡkiariien i
səvəi nahatətəien kɨmaha iahaməvisau irapw i. 9 Trɨni mɨnuə ikɨni irapw
ia tərhum mə “Iesu in Iərɨmənu,” nənə mɨni nɨpərhienien irə fwe imwə ia
rerɨmməKumwesən rɨno in rətuimwi ia nemhəien səvənhi, nənəKumwesən
truvehimɨru ik. 10Nəpɨn iərmama riti ruvehi Iesu ia rerɨnmɨni nɨpərhienien
irə, Kumwesən trɨni irapw in mə in ratukwatukw ia nənimen. Nənə in
truvehimɨru mwi iərmama sə rani irapw ia tərhun mə Iesu in Iərɨmənu
səvənhi. 11 *Rəmwhen ia Nəkukuə Ikinan rani mə, “Nərmama me pam
səməme kamhəni nɨpərhienien ia iərmama nəha, irəha tuhəpkaurɨs mhə.”
12 *Nəɡkiariien nəha səvəi nərmama pam nəri auər a mə ik iəmə Isrel uə
rɨpko mhə ik iəmə Isrel. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Iərɨmənu kuatia a
i ramərɨmənu ia nərmama me pam, maməriari pen ia namasanien səvənhi
mnərmama səməmekamhəkwein in. 13*Rəmwhen ia nəɡkiariien i Nəkukuə
Ikinan rani mə,
“Nərmamame pam səməme kamhəkwein ia nəɡhi Iərɨmənu,

in truvehimɨru irəha.”
14Mətə nərmama tuhəfo mhəkwein ia Iərɨmənu trɨni mɨnuə həpkɨni mhə

nɨpərhienien irə? Nənə tuhəfo mhəni nɨpərhienien irə trɨni mɨnuə həpwəh
nɨreɡiien nəvisauien sə raməɡkiari irə? Nənə tuhəfo mhəreɡi trɨni mɨnuə
iərmama riti səvəi nəvisauien riwən? 15 *Nənə nərmama tuhəfo mhəvisau
trɨnimɨnuə Kumwesən rəpwəh nərhi penien irəha? Rəmwhen ia nəɡkiariien
i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Ramasan pɨk anan nəpɨn nərmama kamhəuvehe

mə tuhəvisau nəɡkiariien amasan!”
16*Mətə rɨpkomhənəkur Isrelme pamhəməni nɨpərhienien ia nəɡkiariien

amasannəha. Rəmwhen ianəɡkiariien səvəi ProfetAesea ranimə, “Iərɨmənu,
nərmama houihi a həni nɨpərhienien ia nəɡkiariien səkɨmaha.” 17 *Ro
pen nahatətəien raku pen ia nəri kamreɡi, nənə nəri kamreɡi raku pen
ia nəɡkiariien sə kaməvisau ia Kristo. 18 Mətə iakaməres mə nəkur Isrel
həuvəreɡi raka nəɡkiariien nəha uə rekəm? Ouəh, həuvəreɡi. Rəmwhen ia
Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Nərmamame pam həuvəreɡi raka rerɨnraha,

nəɡkiariienme səvənraha həuvavənmhəneste tənəmtənəme pam.”
19 Nənə iakaməres nəresien riti mwi mə nəkur Isrel həuvəukurən raka uə
rekəm? Ouəh, həuvəukurən. Moses rɨməkupwən mɨni irapw nəɡkiariien i
səvəi Kumwesənmə,
“Iou tako ramasanm nərmama nepwɨn ia tənə əpə iti,

kɨmiaha tihətoni mhəmwəki irəha.
Tako ramasanm nərmama nepwɨn həreirei nari,

kɨmiaha tihətoni niemaha rəpi kɨmiaha.”
20Nənə Profet Aesea rɨni amasanmwi nəɡkiariien səvəi Kumwesənmə,
“Nərmama səməme həpwəh nətuiien iou, hənətoni iou.

* 10:11: Rom 9:33 * 10:12: WokMe 15:9 * 10:13: Joel 2:32 * 10:15: Aes 52:7 * 10:16:
Aes 53:1, Jon 12:38 * 10:17: Jon 17:20
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Iakɨno pui pen ioum nərmama səməme həpwəh nəresien iou.”
21Mətə ia nəkur Isrel Kumwesən rani mə,
“Ia nəpɨnmə pam iakavi atukw rəɡɨkmə takasitu ia nərmamame i

səməme kamhərui nəkwak, mamhəni ərəha iou.”

11
Nəkur Isrel kwənkwan nepwɨn nəha ikɨn Kumwesən rɨmərfi irəha

1 *Ro iamɨnhi irə iakaməres mə pərhien Kumwesən rɨməuvei pen təkutan
m nərmama me səvənhi? Rekəm! Hətoni ro iou. Iou iəmə Isrel. Iou
iakuku pen ia kwənəkwus səvəi Eprahammɨne kwənəkwus səvəi Penjamin.
2Kumwesənrɨnəpwəhnuveipenien təkutanmnərmamamesəvənhi səməme
in ruvəukurən raka irəha fwe tui anan. Hiəukurən uə rekəm nəfe Nəkukuə
Ikinan rani ia Profet Elaeja ia nəpɨn nəha raməɡkiari m Kumwesən tɨ noien
ərəhame səməme nəkur Isrel kamho? 3 *In rɨni mə,
“Iərɨmənu, irəha hənousi əpune profet me səim,

mhousi testesi nɨfatəme səim.
Iou əpa iakamarə,

nənə irəha haməmwurmwimə tuhousi əpune iou.”
4 *Mətə Kumwesən rɨməni pen nəfe tɨ Profet Elaeja? In rɨməni mə,
“Iakaməkwtəmhiri əknekɨn nərman me sefen taosen irəha nərmama me

səiou.
Irəha həpkɨnɨmwimhə nukurhunrahamhəsiai kumwesən eikuə i Paal.”

5*Nənə rəmwhenamwi ipwetmɨnenəkur Isrel kwənkwannepwɨnnəha ikɨn
səməme Kumwesən rɨmərfi irəha ia namasanien səvənhi. 6 *In rɨmərfi irəha
ia namasanien səvənhi, mətə rɨpko mhə mə rɨrfi irəha tɨ noien me səməme
irəha kamho. Trɨni mɨnuə rɨrfi irəha tɨ noien me səməme irəha kamho, nənə
namasanien sə trəriari irə mɨnraha riwən rəmwhen mə ramərəku irəha tɨ
wok səvənraha.

7 *Ro pen, rəfo? Nəri nəha nəkur Isrel kamhətui, irəha həpwəh nətoniien.
Mətə nərmama səməme Kumwesən rɨmərfi irəha, irəha hətoni mhəuvehi.
Səməme nəha nepwɨn səməme həpwəh nətoniien, Kumwesən ro irəha
kənkapwənraha ruvehe mɨskai. 8 Rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia
Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Kumwesən ro nətərɨɡien səvənraha rapri meste pehe ipwet,

irəha ko həpkətoni mhəmwi nari riti ia nənimenraha,
mhəpwəhmwi nɨreɡiien nari riti ia nəkwəreɡɨnraha.”

9 *Nənə Kiɡ Tevɨt rani mə,
“Pwəh tepol sə irəha kamhani nari irə ruvehe mo kwənkru sə trousi tərini

irəha
mɨne net sə tuhəvsausɨni pen irəha irə.

Pwəh ruvehemo nəri sə tro irəha həmwei,
mɨne nəri sə tro irəha həuvehi nərpwɨnien tɨ noien ərəhame səvənraha.

10Pwəh nənimenraha rɨfwə həpwəhmwi nətoniien nari.
Pwəh irəha həreɡi rərəha ia nəpɨn me rəmwhen ia iərmama ramikou tɨ
təkutan.”

Rɨɡi nei Kumwesən rɨrɨpɨn pen ia nɨpwren
11 *Ro pen iakaməres mə nəkur Isrel hənapəti mhəmwei ko həpkərer mhə

* 11:1: 1Saml 12:22, Sam 94:14, Fil 3:5 * 11:3: 2Kinɡ 19:10,14 * 11:4: 1Kinɡ 19:18 * 11:5:
Rom 9:27 * 11:6: Kal 3:18 * 11:7: Rom 9:31 * 11:9: Sam 35:8 * 11:11: WokMe 13:46,
Rom 10:19
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mwi? Rekəm, irəhahəukurənnərerienmwi. Mətə tɨnəri nəmə irəhahonoien
ərəha, Kumwesən rauvehimɨru nərmamame rɨpkomhə irəha nəkur Isrelmə
tronəkur Isrel rerɨnraharevən ianamasaniennəhamə tuhəuvehi səvənraha.
12 Noien ərəha sə nəkur Isrel həno ro namasanien revən ia tənəmtənə me.
Nɨmweiien səvənraha ro namasanien revən tɨ nərmama rɨpko mhə irəha
nəkur Isrel. Mə ro iamɨnhi irə tukəfo nəpɨnnəkur Isrelmepam tuhərərɨɡmwi
tɨ Kumwesən? Kumwesən tromɨnraha namasanien rasori mwi.

13 Təkwtəkwuni iakaməɡkiari m kɨmiaha nərmama rɨpko mhə kɨmiaha
nəkur Isrel. Iou aposol səvəi nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel, ro pen
iakəɡnəɡɨni wok i sə Kumwesən rɨməuvei pehe miou. 14 Iakamo iamɨnhi irə
mə tako iou me nepwɨn nəkur Isrel rerɨnraha revən ia namasanien i kamo
m kɨmiaha nənə mhokeikei mə tuhəuvehi səvənraha, nənə ia noien nəha
takuvehimɨru irəha nepwɨn. 15 Mə noien i Kumwesən rɨno mərarki nəkur
Isrel ro nərmama ia tənəmtənəme həuvehemho inme nepwɨn, tukəfo nəpɨn
in rɨpeki pehemwi nəkur Isrel? Noien nəha trukuə noien i nərmama tuhətui
mwi ia nemhəien. 16 *Trɨni mɨnuə nərmama həmri karen nɨkare bred səvəi
nəveɡɨnien vi mə səvəi Kumwesən, nənə bred pəpwiə səvəi Kumwesən. Nənə
ia nəɡkiariien səvəi nei, trɨnimɨnuənukunenei səvəi Kumwesən, rəɡrəɡɨnme
mwi səvəi Kumwesən.a

17 *Mətə kəteftefi raka rəɡrəɡi nei nəha nepwɨn, nənə kuvehi kɨmiaha,
kɨmiaha rəɡrəɡi nei olif sə rəprmɨn, krɨpɨn pen kɨmiaha ia təmwhekɨnraha
mə tihəuvehi pəri namasanien səvəi nukune olif nəha. 18 *Nənə ro iamɨnhi
irə rərəha mə kɨmiaha hiaməfiəutə ia kɨmiaha mamhətə ərəha rəɡrəɡi olif
nəha. Mə hiaməfiəutə ia kɨmiaha iamɨnhi, rerɨmiaha tramrhi mə nukune
nei raməkwməni kɨmiaha, mətə rɨpko mhə kɨmiaha rəɡrəɡi nei tihəkwməni
nukune nei. 19 Rosi kɨmiaha riti trəfiəutə in mə, “Kɨnəteftefi raka rɨɡi nei
me nepwɨn kuvehi iou krɨpɨn iou ia təmwhekɨnraha.” 20 *Nɨpərhienien
kɨnəteftefi raka irəha, tɨ nəri nəmə irəha həpwəh nahatətəien ia Kumwesən,
mətə ik ikamərer ia təmwhekɨnraha tɨ nəri nə mə iakamahatətə irə. Ro
iamɨnhi irə tikəpwəh nəfiəutəien ik, mətə tikaməkeikei mehekɨr. 21 Trɨni
mɨnuə Kumwesən rɨnəteftefi raka rəɡrəɡi nei atukwatukw tɨ nəri nə mə
hənəpwəh nahatətəien, in trətefi rakamwi ik mə ik ikəpwəh nahatətəien.

22 *Ro pen sətoni mə Kumwesən rukurən noien ramasan m nərmama,
mətə rukurən noien mwi rəknekɨn mɨnraha. In ramo rəknekɨn m nərmama
səməme haməmwei raka, mətə in ramo ramasan tukumiaha. Nənə trɨni
mɨnuə kɨmiaha hiamesi pen noien amasan səvənhi, in trɨrɨpɨn mamo ra-
masan tukumiaha. Mətə trɨni mɨnuə kɨmiaha hiəpwəh noien iamɨnha irə,
nənə in trətefi rakamwi kɨmiaha. 23Nənə trɨnimɨnuənəkur Isrel hərərɨɡpehe
mwimhəni nɨpərhienien ia IesuKristo, nənəKumwesən trɨrɨpɨnmwi irəha ia
nukunen, tɨ nəri nəmə in rauvehi nɨskaiien tɨ noien iamɨnha irə. 24Nɨpwrai
nəɡkiariien iməkɨmiahanərmamarɨpkomhəkɨmiahanəkur Isrelhiəmwhen
ia rɨɡi nei əprmɨn iolif səKumwesənrɨnərai raka, nənəmɨrɨpɨnpen ianeinəha
olif fwe ia nəmhien səvənhi. Noien nəha rɨpko mhə noien atukwatukw riti
səvəi nei tɨ nuvehiien rɨɡi nei əpə riti mɨrɨpɨn pen ia nei əpə riti. Mətə nəkur
Isrel həmwhen ia rɨɡi neinəhaolif fwe ianəmhien. Nənə təkwtəkwuni rɨməru
mə Kumwesən trɨrɨpɨnmwi irəha ia nukunenraha atukwatukw.
* 11:16: Nam15:17-21, Esik 44:30 a 11:16: Nəɡkiariien i, nɨpwranmə trɨnimɨnuə Eprahammɨne
kaha kupwənme səvəi nəkur Isrel irəha nərmamame səvəi Kumwesən, nənə nərmama ia kwənəkwus
səvənraha irəha mwi nərmama me səvəi Kumwesən. * 11:17: Efes 2:11-19 * 11:18: Jon 4:22
* 11:20: Rom 12:16 * 11:22: Jon 15:2,4, Hip 3:14
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Kumwesən truvehimɨru nəkur Isrel me pam
25 *Piak me, nəɡkiariien pərhien riti Kumwesən rɨnərkwafə i fwe kupwən

iakokeikei mə kɨmiaha tihəukurən, tɨ nəri nəmə rərəha kɨmiaha hiaməfiəutə
ia kɨmiaha mə hiəukurən nari. Kumwesən rɨno nəkur Isrel me nepwɨn
kənkapwənraha ruvehe mɨskai, mətə noien nəha trəpwəh nəmakien ia
nəpɨn me. Nərmama me rɨpko mhə irəha nəkur Isrel səməme tuhəuvehe
tɨ Kumwesən tuhaməkeikei mhəuvehe pam, nənə, noien nəha ramo nəkur
Isrel kənkapwənraha rɨskai tro sampam. 26 *Nənə kurirə irə, Kumwesən
truvehimɨru pam nəkur Isrel. Rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia
Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Iərmama sə truvehimɨru nərmama truku pen fwe Saeon.

In truvehi raka noien ərəha səvəi kwənəkwusme səvəi Jekop.”
27 “Nənə in i promes səiou takomɨnraha

ia nəpɨn nəha takuvehi raka noien ərəhame səvənraha.”
28 Nəkur Isrel hənəpwəh nəɡkiariien amasan səvəi Iesu Kristo, nənə ro

iamɨnhi irə irəhahəmwhen ia nərmamakamhəmwəki Kumwesən. Nəri nəha
ro iamɨnhi irə trasitu ia kɨmiaha nərmama rɨpko mhə kɨmiaha nəkur Isrel.
Mətə tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨmərfi kaha kupwən me səvənraha, ro pen
in ramokeikei ihi irəha. 29 Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəpɨn Kumwesən
ruvərfi raka nərmama, məriari auər a narimnari me mɨnraha, ko rɨpkərari
mhə mwi ia nətərɨɡien səvənhi. 30 Kɨmiaha i nərmama rɨpko mhə kɨmiaha
nəkur Isrel fwe kupwən hiamərui nəkwai Kumwesən, mətə təkwtəkwuni
Kumwesən rapi kɨmiaha tɨ nəri nə mə nəkur Isrel hənərui nəkwan. 31 Ia
noien a mwi nəha, tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨnapi kɨmiaha ipwet mɨne
nənə nəkur Isrel kamhərui nəkwai Kumwesən, ro pen Kumwesən trapi mwi
irəha. 32 *Nərmama me pam kamhərui nəkwai Kumwesən. Rəmwhen mə
Kumwesən rərihi irəha kamharə ia kalapus. In ro iamɨnha irəmə in rukurən
napiien irəha pam.

Nəɡkiariien sampam kəɡnəɡɨni Kumwesən irə
33 Hətoni ro, nautə mɨne nukurənien mɨne nətərɨɡien səvəi Kumwesən

harəmwhenɨmwpɨk!
Samətui nəkiriien me səvənhi mɨne suatuk me səvənhi ko səpkətə pam
mhə!

34 *“Sin rukurən nətə puiien nətərɨɡien səvəi Kumwesən,
uə sin rukurən nəvəhaɡienmin?”

35 “Uə sin ruvəuvei pen raka nari riti min ia nəpɨn riti
mə Kumwesən traməkeikei mərpwɨn penmin?” Iərmama riti riwən!

36 *Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə Kumwesən rɨno narimnari me pam,
nənə narimnari me pam kamharə tɨ nəri nə mə nɨskaiien səvənhi
raməkwtəmhiri irəha,

narimnari me pam in rɨnomə səvənhi.
Pwəh nəɡnəɡɨniien revən tukwe in ia nuk nukme. Ouəh, pwəh ro iamɨnhi.

12
Pwəh səuvei pen nɨmɨruien səkɨtahamKumwesən

1 *Piak me, tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨno narimnari me i ia napiien
səvənhi ro pen iakaməres skai m kɨmiaha mə tihaməkeikei mhəuvei pen
* 11:25: Rom 12:16, Luk 21:24, Jon 10:16 * 11:26: Mat 23:39, Sam 14:7 * 11:32: Kal 3:22,
1Tim 2:4 * 11:34: Aes 40:13, 1Kor 2:16 * 11:36: 1Kor 8:6 * 12:1: Rom 6:11,13, 1Tes 2:5, Jon
4:24
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nɨpwramiahamemin rəmwhen ia nari riti sə ramɨrumo ikinan i kauvei pen
mKumwesən ia təkurenɨfatə rerɨn ramaɡien tukwe. In i suatuk atukwatukw
sə tihəfwaki m Kumwesən irə. 2 *Tihəpwəh nuvehiien noien səvəi nərmama
ia tɨprənə i, mətə pwəh Kumwesən ro nətərɨɡien səkɨmiaha ruvehe mərməvi
hiəsehu ro ia noien akuas səkɨmiaha. Məhio iamɨnha irəhiəukurənnəkiriien
noien me, mhətoni mə sə pəku nəha nəkwai Kumwesən, noien sə ramasan,
rerɨn raɡien tukwe, matukwatukw pam.

3 *Nənə tɨ nəri nə mə Kumwesən rasitu ia nirak ia namasanien səvənhi,
iou iakani pehe tukumiaha pammə rerɨmiaha trəpwəh nɨrhiienmə kɨmiaha
iərmama riti. Kɨmiaha tihaməkeikei mhəuvehi irapw nətərɨɡien səkɨmiaha,
mhəkiri mə ik nəfe iərmama pwəh resi pen atukwatukw nahatətəien sə
Kumwesən rɨməuvei pehe mik rasori uə rouihi. 4 *Nɨpwrai iərmama
nɨpərpərɨn me həpɨk, nənə nɨpərpərɨn me nəha səvənraha wok səpəmsəpə.
5 *Rəmwhen a mwi kɨtaha səpɨk, mətə kɨtaha səmwhen ia nɨpwrai iərmama
kuatia, tɨ nəri nə mə kɨtaha səməuvehe mho kuatia kɨtaha Kristo. Kɨtaha
kuatia kuatia samərɨpɨn pen ia kɨtaha me rəmwhen ia nɨpərpəri nɨpwrai
iərmama, 6 *mamhəuvehi nɨskaiien me səpəmsəpə resi pen namasanien
sə Kumwesən rɨnəriari irə m kɨtaha. Ro iamɨnhi irə kɨtaha tsaməkeikei
mhəuvehi nɨskaiienme nəhamhasitu ia kɨtahame irə. Trɨnimɨnuə iərmama
riti rauvehi nɨskaiien tɨ nɨni irapwien nəɡkiariien sə raku pen tɨ Kumwesən,
pwəh in rɨni irapw nəɡkiariien nəha mesi pen nahatətəien səvənhi. 7 Trɨni
mɨnuə iərmama riti rauvehi nɨskaiien tɨ no tukwiniien nari, pwəh in ro
tukwini nari. Trɨni mɨnuə iərmama riti rauvehi nɨskaiien tɨ nahatənien,
pwəh in rahatən. 8 *Trɨni mɨnuə iərmama riti rauvehi nɨskaiien tɨ nuvehi
utəien nətərɨɡien səvəi iərmama, pwəh in ruvehi utə. Trɨni mɨnuə iərmama
riti rauvehi nɨskaiien tɨ nəriariien nautə, pwəh in rəriari rasori. Trɨni mɨnuə
iərmama riti rauvehi nɨskaiien tɨ niriien nakalasia me, pwəh in riri irəha
mɨsese tukwe. Trɨni mɨnuə iərmama riti rauvehi nɨskaiien tɨ nasituien ia
nərmama, pwəh in rasitu ia nirəha ia rerɨn aɡien.

Nokeikeiien
9 *Pwəh nokeikeiien səkɨmiaha hiamokeikei nərmama irə ro nokeikeiien

pərhien. Tihaməkeikei mhəmwəki noien sə rərəha, mhəkwtəmhiri əknekɨn
noien sə ramasan. 10 *Tihaməkeikei mhokeikei kɨmiaha me rəmwhen
mə kɨmiaha piəvmiaha me, mhəsiai kɨmiaha me. 11 *Tihaməkeikei mho
wok səvəi Iərɨmənu səkɨtaha ia nəpɨn me pam rəmwhen ia napw rauək ia
rerɨmiaha mhəpwəh nəpouien. 12 *Rerɨmiaha traməkeikei maɡien ia nəpɨn
me tɨ nəri nə mə hiaməmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨmiaha ia Kumwesən.
Trɨni mɨnuə hiəuvehi nəmisəien, tihaməkeikei mho nətərɨɡien səkɨmiaha
rəpwəmwɨs, nənə mhəfwaki ia nəpɨn me. 13 *Trɨni mɨnuə nərmama nepwɨn
səvəi Kumwesən səvənraha narimnari riwən, tihaməkeikeimasitu ia nirəha,
mhətə amasan iəpwɨspwɨs me səməme kamhəuvehe imwəmiaha.

14 *Tihəkwein amasan ia nərmama səməme kamhometə kɨmiaha.
Tihəkwein amasan ia nirəha, mhəpwəh nəkwein ərəhaien ia nirəha.
15 *Nəpɨn nərmama kamhaɡien, kɨmiaha mwi tihaɡien kɨmiaha mɨnraha.
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Nənə nəpɨn nərmama rerɨnraha rəpou, kɨmiaha mwi tihasək kɨmiaha
mɨnraha. 16 *Ramasanmə hiamarə nətərɨɡien səkɨmiaha truvehemo kuatia.
Tihəpwəh nəfiəutəien ia kɨmiaha, mətə tihəuvehi nətərɨɡien sə reiwaiu.
Rerɨmiaha trəpwəh nɨrhiienmə kɨmiaha hiəukurən pɨk nari.

17*Trɨnimɨnuə iərmamariti ramo rərəha ia kɨmiaha, tihəpwəhnərpwɨnien
noien səvənhi. Tihousari mə tiho noien sə nərmama pam tuhətoni mə
ramasan. 18 *Kɨmiaha tihousari mho narimnari me pam səməme hiəukurən
noien mə tiharə ia nəmərinuien ia nəpɨn me kɨmiaha nərmama pam.
19*Nərmamakeikeime, tihəpwəhnərpwɨniennoien ərəhasəvəi iərmamariti,
mətə tihəpwəh a pwəh Kumwesən ruvei pen niemaha səvənhi min. Iakani
iamɨnhi irə tɨnəri nəmə kɨmərai pen nəɡkiariien i ia Nəkukuə Ikinan ranimə,
“Iou takərpwɨn noien ərəha səvəi nərmama, nɨpərhienien iou tako.” 20 *Mətə
tiho iamɨnhi irə:
“Trɨni mɨnuə iərmama riti sə raməmwəki ik nukumhə rahi, tikaməkeikei

məkwməni.
Trɨni mɨnuə rəkwakwa, tikaməkeikei mhəuvei pen nui min rənɨmwi.

Ia noien nəha tiko in raurɨs pɨk anan.”
21 Tihəpwəh nəseniien noien ərəha mə truvehi irapw nɨskaiien səkɨmiaha,
mətə ia noien amasan tihəuvehi irapw nɨskaiien səvəi noien ərəha.

13
Pwəh nərmama pamhəsiai nərmama asori me səməme kamhərɨmənu

1 *Pwəh nərmama pam həsiai nərmama asori me səməme kamhərɨmənu.
Iakani iamɨnhi irə tɨnəri nəmənərɨmənuien rukupen əpa tɨKumwesən, nənə,
nərmama me pam səməme kamhərɨmənu Kumwesən rɨnəmri irəha. 2 Ro
iamɨnhi irə trɨni mɨnuə iərmama riti rərui nəkwai nərmama kamhərɨmənu,
in rɨnərui nəri sə Kumwesən rɨməuvehi utə. Nənə nərmama səməme kamho
iamɨnha irə tukərpwɨn noien ərəha səvənraha. 3 *Nərmama səməme kamho
noien amasan tuhəhekɨr nərmama kamhərɨmənu tɨ nəfe? Mətə nərmama
səməme kamho noien ərəha irəha nəha tuhekɨr. Ikokeikei mə tikəpwəh
nehekɨrien ia iərmama sə ramərɨmənu? Tikaməkeikei mo noien amasan,
nənə in trəɡnəɡɨni ik tukwe. 4 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə iərmama
sə ramərɨmənu in ramo tukwini nari m Kumwesən, mamo nari amasan
ramasitu ia niram. Mətə trɨni mɨnuə ikamo noien ərəha, tikaməkeikei
mehekɨr tɨ nəri nə mə nɨskaiien sə in rauvehi tɨ nərpwɨnien noien ərəha ro
nɨpərhienien. Iərmama sə ramərɨmənu in ramo tukwini nari m Kumwesən,
mamərpwɨn noien ərəha me səvəi nərmama. Nənə noien nəha ramahatən
pen niemaha səvəi Kumwesən. 5 Ro pen kɨmiaha tihaməkeikei mhəsiai
nərmama səməme kamhərɨmənu. Tihəpko mhə tɨ nəri nə mə hiamhekɨr
əpa niemaha səvəi Kumwesən, mətə tiho mwi tɨ nəri nə mə hiəukurən mə
in noien atukwatukw. 6 Ro iamɨnhi irə kɨmiaha hiamərəku pen mwi takis
me, tɨ nəri nə mə nərmama səməme kamhərɨmənu irəha nərmama kamho
tukwini nari m Kumwesən mamho wok səvənhi. 7 *Kɨmiaha tihaməkeikei
mhəuvei pen m nərmama me pam nəfe səvənraha. Iərmama sə rauvehi
mane səvəi takis me səpəmsəpə, tihaməkeikei mhərəku pen takis me nəha
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min. Iərmama sə kamsiai, tihaməkeikei mhəsiai. Nənə iərmama sə kamo
nəkwan, tihaməkeikei mho nəkwan.

Kɨtaha tsaməkeikei mhokeikei kɨtahame
8 *Rɨpkamasan mhə mə tiho kaon m nərmama nepwɨn. Mətə nari riti

nəha ikɨn sə rəmwhen ia kaon səkɨmiaha tihaməkeikei mho. In i kɨmiaha ti-
haməkeikeimhokeikei kɨmiahame. Iakani iamɨnhi irə tɨnəri nəmə iərmama
sə ramokeikei piəvni in ramo narimnari me pam Loa səvəi Kumwesən rani.
9 Loa nəha rani mə, “Tikəpwəh nakresien pran səvəi iərməpə,” “Tikəpwəh
nousi əpuneien iərmama,” “Tikəpwəhnakresien,” “Rerɨmtrəpwəhnakresien
narimnari səvəi iərmama riti,”* nənə Loa me nepwɨn mwi nəha ikɨn. Mətə
nəɡkiariien riti nəha in rəuiui pam irəha, rani mə, “Tikaməkeikei mokeikei
piam rəmwhen ikokeikei atukw a ik.” 10 *Trɨni mɨnuə iərmama riti rokeikei
piəvni, ko rɨpko mhə nərəhaien min. Ro pen iərmama sə ramokeikei
nərmama in ramo narimnari me pam Loa səvəi Kumwesən rani.

11 *Kɨmiaha tihaməkeikei mho iamɨnha irə tɨ nəri nə mə hiəukurən nəpɨn
i samarə irə nəha təkwtəkwuni mə rɨno raka nəpɨn atukwatukw sə tihətui
mhəpwəhmwi napriien. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə nəpɨn səKumwesən
truvehimɨru kɨtaha irə ruvəuvehe ipaka, in ipaka mwi məpi raka fwe
kupwən nəpɨn səpkuvehe vi a mhəni nɨpərhienien ia Iesu Kristo. 12 *Trɨpko
mhə tui nəpitəvien ro sampam nənə nukuraanien ruvehe. Ro pen pwəh
saraka ia noien me səvəi nəpitəvien nənəmho noien me səvəi nukuraanien.
Noien me nəha həmwhen ia karkahu iərmama rarkahu irə mo tukuahaɡ
nɨpwran tɨ naruaɡənien. 13 *Pwəh kɨtaha so noien amasan me rəmwhen ia
nərmama səməme kamhavən ia nukuraanien. Tsəpwəh noien lafet ərəha
me, mhəpwəh nənɨmwiien nənɨmwiien skai mhakonə irə, mhəpwəh nakre-
sien nɨpran, mhəpwəh noien nəfe nəɡhɨn nətərɨɡien ərəha səkɨtaha rokeikei,
mhəpwəhnəvisəien, nənə rerɨtaha trəpwəhnɨrhi ərəhaienkɨtahame. 14*Mətə
tiharkahu Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo rəmwhen karkahu səkɨmiaha, nənə
rerɨmiaha trəpwəh mwi nɨrhiien suatuk me nepwɨn səvəi noien ərəha səvəi
nɨpwramiahamə tiho nəfe rokeikei.

14
Tukəfo ia iərmama nahatətəien səvənhi rɨpkɨskai mhə

1 *Trɨni mɨnuə iərmama riti nahatətəien səvənhi rɨpkɨskai mhə ruvehe
tukumiaha, nənə kɨmiaha tihaməkeikei mhəsevər ia rerɨmiaha tukwe, mətə
tihəpwəhnəvisəien kɨmiahamin tɨnətərɨɡienme səvənhi. 2*Iərmamariti rɨni
nɨpərhienien mə in rukurən nəniien nəveɡɨnien me pam, mətə iərmama riti
mwi nahatətəien səvənhi rɨpkɨskai mhə in raməni a nəveɡɨnien ia nəmhien.
3 *Pwəh iərmama sə raməni nəveɡɨnien me pam rəpwəh nətoni ərəhaien
iərmama sə rɨpkəni mhə nəveɡɨnien me pam. Nənə pwəh iərmama sə in
rɨpkəni mhə nəveɡɨnien me pam rəpwəh nɨniien mə iərmama sə raməni
nəveɡɨnien me pam ramo noien ərəha. In trəpwəh nɨniien iamɨnha irə tɨ
nəri nə mə Kumwesən rɨnəsevər raka ia rerɨn tɨ iərmama nəha, mɨnəseni
raka in ruvehe tukwe in. 4 *Ik nəfe iərmama mə tikɨni mə iərmama sǝ ramo
tukwini nari səvəi iərmama əpə ritimwi rɨnonoien ərəha? Ia nəmri Iərɨmənu
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a səvənhi in trərer uə trɨmwei. Nənə in trərer tɨ nəri nəmə Iərɨmənu səvənhi
rukurən noienmə in trərer.

5 *Iərmama riti raməkiri mə nəpɨn kuatia ropə ia nəpɨn me nepwɨn, mətə
iərmama riti mwi raməkiri mə nəpɨn me pam həmnəmwhen a. Pwəh
nərmama kuatia kuatia hətərɨɡ ia nətərɨɡien me səvənraha mə sə pəku nəha
ro nɨpərhienien. 6 Iərmama sə rerɨn ramrhi mə nəpɨn kuatia ropə ia nəpɨn
nepwɨn, in ramo noien nəha mə trɨsiai Iərɨmənu səkɨtaha. Nənə iərmama
sə raməni nəveɡɨnien me pam raməni mə trɨsiai Iərɨmənu səkɨtaha, tɨ nəri
nə mə in rani tanak m Kumwesən tɨ nəveɡɨnien sənəni. Nənə iərmama
sə rɨpkəni mhə nəveɡɨnien me pam in mwi raməpwəh nəniien tɨ nɨsiaiien
Iərɨmənu səkɨtaha, nənə inmwi rani tanakmKumwesən tɨnəveɡɨnien sənəni.
7 Iərmama riti rɨpkərɨmənu atukw mhə ia nɨmɨruien səvənhi, nəri auər a mə
in ramɨruuə in remhə. 8*Trɨnimɨnuəkɨtaha saməmɨru, nɨmɨruien səkɨtaha in
səvəi Iərɨmənu səkɨtaha. Nənə trɨni mɨnuə kɨtaha semhə, nemhəien səkɨtaha
in səvəi Iərɨmənusəkɨtaha. Ro iamɨnhi irə trɨnimɨnuə saməmɨruuə səuvamhə,
kɨtaha səvəi Iərɨmənu səkɨtaha. 9 Kristo rɨmamhə marə mətui mwi tɨ nəri,
mə in truvehe Iərɨmənu səvəi nərmama səməme kamhəmɨru mɨne səməme
həuvamhə raka. 10*Ro pen rəfo ikaməkiri noien səvəi piammə rərəha? Uə ik,
rəfo ikamətə ərəha piam? Kɨtaha pam tsərer ia nəmri Kumwesən, in trəkiri
kɨtaha tɨ noien me səkɨtaha. 11 Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri mə nə nəɡkiariien i
kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Iou Iərɨmənu iakamɨru, iakani nɨpərhienien
mə nərmamame pam tuhənɨmwi nukurhunraha ia nənimek,

nənə nərmamame pam tuhəni irapwmə iou, iou Kumwesən.”
12*Nəɡkiariiennəhanɨpwranməkɨtahapamtsaməkeikeimhəni irapwnoien
me səkɨtaha ia nəmri Kumwesən.

13Ro iamɨnhi irə pwəh kɨtaha səpwəhmwi nəkiriien noienme səkɨtahame
mə rərəhamətəpwəh səuvehi nətərɨɡien riti sə ranimə tsəpwəhnoiennari riti
ia nəpɨn riti sə tro piəvtaha riti rapəti mɨmwei. 14 *Iou iakukurən amasanmə
nəveɡɨnienme pamhamasan a tɨ nəniien həpkomhə iərmama riti rəmkemɨk
ia nəmri Kumwesən. Iesu Iərɨmənu səkɨtaha rasitu ia nirak mo iakuvehe
mɨni nɨpərhienien ia nəri nəha. Mətə trɨni mɨnuə iərmama riti rerɨn rɨrhi mə
nari riti rəmkemɨk ia nəmri Kumwesən, nəri nəha rəmkemɨk atukw a tukwe
in. 15 *Nəpɨn iko piam riti rɨreɡi rərəha tɨ nəveɡɨnien me səməme ikaməni
ramahatən pen mə ikɨnəpwəh narəien i sə ikamarə irə mamo nokeikeiien.
Tikəpwəhnoienmənəri ikɨməni trourahapiamriti səKristo rɨmamhə tukwe.
16 *Nənə tikəpwəh noien mə nəri ikətoni mə ramasan a tukɨni ərəha. 17Nɨtətə
səKumwesən ramərɨmənu irə rɨpkomhə in nənəniien narimɨnenənɨmwiien
nari, mətə nɨtətə nəha in nə natukwatukwien, mɨne nəmərinuien, mɨne
naɡienien sə Nənɨmwɨn Ikinan rauvei pehe. 18 Iərmama sə ramo tukwini
nari m Kristo ia suatuk iamɨnha irə Kumwesən rerɨn ramaɡien tukwe, nənə
nərmamamwi həukurən nɨniienmə noien səvənhi ratukwatukw.

19 *Ro pen pwəh sousari tɨ noien sə raməmri nəmərinuienmɨne narimnari
me səməme tuhasitu ia kɨtaha tɨ nuvrhəkɨnien kɨtaha me səuvehe mhəutə.
20 *Tikəpwəh nəseniien nəveɡɨnien sənam rouraha wok səvəi Kumwesən.
Nəveɡɨnien me pam hamasan a həpko mhə iərmama riti rəmkemɨk ia nəmri
Kumwesən, mətə rɨpkatukwatukwmhəmə tiko piam rɨmwei tɨ nəniien nari.
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21 Ro iamɨnha irə ramasan mə tikəpwəh nəniien nusai nari uə ikəpwəh
nənɨmwiien nənɨmwiien skai rəmwhen iawaen uə noien nari riti mwi sə tro
piam rapəti mɨmwei.

22 Nahatətəien səim tɨ narimnari me nəha ramasan mə tikəkwtəmhiri
ramarə a tukw ik mɨne Kumwesən. Trɨni mɨnuə iərmama riti ramesi pen
noien sə in rukurən mə ramasan a, mɨpkreɡi mhə rərəha tukwe, in rerɨn
traɡien. 23 *Mətə trɨni mɨnuə iərmama riti nətərɨɡien səvənhi ramo kəru tɨ
nəveɡɨnien riti, nənə in raməni, ramonoien ərəha ia nəmri Kumwesən, tɨnəri
nə mə in raməni nəveɡɨnien nəha, mətə rəpwəh nɨniien nɨpərhienien irə mə
ratukwatukw a mə tro iamɨnhi irə. Nəfe nəɡhɨn iərmama rəpwəh nɨniien
nɨpərhienien irə mə ratukwatukw a mə tro, trɨni mɨnuə ramo, ramo noien
ərəha ia nəmri Kumwesən.

15
1 Kɨtaha nərmama nahatətəien səkɨtaha rɨskai tsaməkeikei mhasitu ia

nərmama nahatətəien səvənraha rəpwəh nɨskaiien, mhəvrani nari pəmpəm
me səvənraha, nənəmhəpwəhnəvraniienmə rerɨtaha traɡien tukwe. 2*Mətə
pwəh kɨtaha sousari mə tso piəvtaha me rerɨnraha raɡien, mho ramasan
mɨnraha,mhəuvrhəkɨn irəhahəuvehemhəutə. 3*Iakani iamɨnhi irə tɨnəri nə
mə Kristo rɨpkousari mhəmə tro rerɨn əpa raɡien. Rəmwhen ia nəɡkiariien i
kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Nɨni ərəhaienme nərmama səpəmsəpə kamhəni ia niram,
həuvehemhəmak ia nirak.”
4 *Kɨtaha səukurənmə nəɡkiariien me pam səməme kɨmərai pen ia Nəkukuə
Ikinan fwe kupwən kɨmərai pen irəhamə tuhəvəhaɡmkɨtahamə tsəmri pen
əknekɨnnətərɨɡien səkɨtaha iaKumwesən. Kɨtaha səukurənnoiennoiennəha
tɨnəri nəmə samərer əknekɨn ia nəpɨnmenənənəɡkiariienme səvəi Nəkukuə
Ikinan kamhəuvehi utə nətərɨɡien səkɨtaha.

5 Kumwesən əpa ramasitu ia kɨtaha mə tsərer əknekɨn ia nəpɨn me, nənə
in əpa rauvehi utə nətərɨɡien səkɨtaha. Nənə təkwtəkwuni iakaməres in mə
trasitu ia kɨmiaha ia nətərɨɡien səkɨmiaha mə truvehe mo kuatia rəmwhen
ia noien səvəi Iesu Kristo. 6 Nənə iakaməres iamɨnha irə mə kɨmiaha pam
rerɨmiaha rukurən nuveheienməmwhen ia reri iərmama kuatia a tɨ nuvehi
utəien nəɡhi Kumwesən i in Kumwesənmɨne Tata səvəi Iesu Kristo Iərɨmənu
səkɨtaha.

7*Ro penmə piəvtaha riti ruvehe tukumiaha tihəsevər ia rerɨmiaha tukwe
rəmwhen ia Kristo rɨnəsevər ia rerɨn tukumiaha nəpɨn hiəuvən tukwe in.
Tiho iamɨnha irə pwəh nərmama həuvehi utə nəɡhi Kumwesən. 8 *Iakani
pehe tukumiaha i mə Kristo rɨməuvehe iərmama sə ro tukwini nari m nəkur
Isrela mə trahatən mə Kumwesən in nɨpərhienien, nənə mə tro promes me
səməme Kumwesən rɨno m kaha kupwən me səvəi nəkur Isrel həuvehe
mho nɨpərhienien. 9 *Nənə in rɨməuvehe mə tro nərmama rɨpko mhə irəha
nəkur Isrel həuvehi utə nəɡhi Kumwesən tɨ napiien səvənhi. Rəmwhen ia
nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Ro iamɨnhi irə takəɡnəɡɨni ik ia reri nərmama rɨpkomhə irəha nəkur Isrel,

takəni nɨpumuvehi utə nəɡhɨm.”
10Nənə in rani mwimə:
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“Kɨmiaha nərmama me rɨpko mhə kɨmiaha nəkur Isrel tihaɡien kɨmiaha
nərmamame səvənhi.”

11Nənə rani mwimə:
“Kɨmiaha nərmama me pam i rɨpko mhə kɨmiaha nəkur Isrel tihəɡnəɡɨni

Kumwesən,b
kɨmiaha pam ia kwənəkwusme pam tihəuvei pen nəɡnəɡɨniienmin.”

12 *Nənə Profet Aesea rani mwimə:
“Nuai nei riti trukwesər ia Jese muvehe, mutə, mərɨmənu ia nərmama rɨpko

mhə irəha nəkur Isrel.
Nərmamame nəha tuhəmri pen əknekɨn nətərɨɡien səvənraha irə.”

13 Kumwesən əpa ramasitu ia kɨtaha mə tsəmri pen əknekɨn nətərɨɡien
səkɨtaha irə. Nənə təkwtəkwuni iakaməres in mə tro rerɨmiaha raɡien
məpwiuən nəpɨn kɨmiaha hiəni nɨpərhienien ia Iesu Kristo. Iakaməres mə
in tro iamɨnha irəmə ia nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn Ikinan kɨmiaha hiəukurən
nuveheienmhəskai mwi tɨ nəmri pen əknekɨnien nətərɨɡien səkɨmiaha irə.

Pol in aposol riti səvəi Iesu Kristo
14 Piak me, iou iakukurən amasan mə nɨmɨruien səkɨmiaha rukuər ia

namasanien, nənə hiaməuvehi nukurənien me pam, nənə hiəmwhen tɨ
nəvəhaɡien m kɨmiaha me. 15Nəɡkiariien me nepwɨn ia nəkukuə i həknekɨn
kwopti, mətə iakətɨɡase mɨrai pen m kɨmiaha mə tako a pwəh rerɨmiaha
ramrhi. Ratukwatukw a mə takəɡkiari iamɨnha irə tɨ nəri nə mə Kumwesən
rɨməuvei pehe namasanien səvənhi miou, 16 *muvehi utə iou irə mə iou
aposol riti səvəi Iesu Kristoc kərhi pen iou iakamevən tɨ nərmama rɨpko
mhə irəha nəkur Isrel. Iou iakamowok rəmwhen ia pris riti, maməvisau
irapw nəɡkiariien amasan səvəi Kumwesən. Rəmwhen ia pris rauvei pen
narimnari me m Kumwesən ia təkure nɨfatə, iou mwi iakauvei pen nari
riti min. Nəri nəha iakauvei pen m Kumwesən in i nərmama rɨpko mhə
irəha nəkur Isrel. Nənə iakokeikei mə Nənɨmwɨn Ikinan tro irəha həuvehe
mhəmher, mho ikinan i, nənə Kumwesən rerɨn traɡien tɨ nuvehiien irəha.

17 Tɨ nəri nə mə iou aposol riti səvəi Iesu Kristo, ro pen iakukurən
nəfiəutəien iou tɨ wok səvəi Kumwesən. 18 *Mətə rəknekɨn mə takəɡkiari
ia nari riti iou atukw iakɨno. Takɨni a nəfe Kristo rɨno ia nirak tɨ nuviien
nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel həuvehe mho nəkwai Kumwesən.
Kristo rɨnowok ianəɡkiariien səioumɨnenoienme səiou. 19Nənə in rɨnowok
ia nɨskaiien səvəi nɨmtətienmemɨne narimnarime kamətoni kamərkərinari
irə. In rɨno irəha pam ia nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn Ikinan. Ro pen iakɨni
irapw pam nəɡkiariien amasan səvəi Kristo, iakɨməkupwən fwe Jerusalem
mevən ia kwopun me pam meste pen tənə nəha Ilirikam. 20 *Nənə ia nəpɨn
me iakokeikei mə takəvisau irapw nəɡkiariien amasan səvəi Kumwesən ia
kwopun me nepwɨn səməme kɨpkreɡi raka mhə nəɡhi Kristo ikɨn. Iakəpwəh
nokeikeiien mə takuvrhəkɨn nari ia təkure nəri sə iərməpə rɨnəmri irapw.
21Mətə rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Nərmama səməme kɨpkɨni irapw mhə iərmama nəha mɨnraha, irəha

tuhətoni in
nənə nərmama səməme həpkreɡi rakamhə, irəha tuhəukurən.”
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22*Noien i iakamomamevən ia kwopunme səpəmsəpə nəpɨn rɨpɨk raməsisəɡ
iou tɨ nuveheienmətoni kɨmiaha.

Pol rokeikei mə trətoni nakalasiame fwe taon nəha Rom
23 Mətə təkwtəkwuni wok səiou ia kwopun i rɨno sampam. Ia nuk me

rɨpɨk iakokeikei mə takuvehe mətoni kɨmiaha. 24 *Ro iamɨnhi irə rerɨk rɨrhi
mə takuvehe mətoni kɨmiaha nəpɨn takevən ia tənə i Spen. Nəpɨn takuvehe
tsarənəpɨnkwakwaa, nənə iakokeikeimə tihasitu ia nirak ia navənien səiou.
25*Mətə təkwtəkwuni iakamevən fwe Jerusalemmə takasitu ia nərmamame
səvəi Kumwesən fwe ikɨn. 26 *Nakalasia me fwe ia profens mi nəha Mase-
tonia mɨne Akaea rerɨnraha raɡien həuvei pehe mane me nepwɨn trasitu
ia nərmama me səvəi Kumwesən fwe Jerusalem səməme nautə səvənraha
riwən. 27 *Rerɨnraha raɡien a tɨ noien nəha. Nənə nɨpərhienien səvənraha
kaon rarə tɨ nəkur Isrel tɨ nəri nəmə irəha həuvehemamhəuvehi pəri narim-
nari amasanme səvəi nəkur Isrel ramasitu ia nənɨmwɨnraha. Ro iamɨnhi irə
ratukwatukw mə nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel irəha mwi tuhasitu
ia nəkur Isrel, mhəuvei pen narimnari amasan me səvənraha trasitu ia
nɨpwranraha. 28 Takuvehi mane i həməuvei pehe miou mevən muvei pen
mɨnraha. Nənə nəpɨn iako sampam ia nəri i, iakier mevən ia tənə i Spen,
nənə ia navənien səiou takuvehe mətoni kɨmiaha. 29 *Nənə iakukurən mə
nuveheien səiou sə takuvehe tukumiaha irə, trukuər ia narimnari amasan
me səvəi Kristo mə kɨmiaha tihəreɡi ramasan.

30 *Piak me, tɨ nəri nə mə kɨtaha samahatətə ia Iesu Kristo Iərɨmənu
səkɨtaha, nənə Nənɨmwɨn Ikinan ramo kɨtaha samokeikei kɨtaha me,
iakaməres kɨmiaha mə tihəfwaki əknekɨn m Kumwesən tukw iou rəmwhen
iou mwi iakaməfwaki tukwe. 31 Tihəfwaki mə Kumwesən truvehi raka
iou ia rəɡi nəkur Jutia səməme həpkɨni mhə nɨpərhienien ia Iesu. Nənə
tihəfwakimwimənəpɨn takevənmier pen fwe Jerusalem, nərmamame səvəi
Kumwesən fwe ikɨn rerɨnraha traɡien tɨ nasituien səiou. 32 Nənə ia noien
nəha, trɨni mɨnuə nəkwai Kumwesən pərhien, takuvehe mətoni kɨmiaha ia
naɡienien, nənə kɨtaha pam rerɨtaha traɡien. 33PwəhKumwesən i in nukune
nəmərinuien tramarə tukumiaha. Ouəh, pwəh ro iamɨnhi.

16
Pol rani ramasan revən tɨ nərmamame səpəmsəpə fwe taon nəha Rom

1 Iou iakani pehe tukumiaha i mə kɨtirimətaha Fipi, ramasitu ia wok
səvəi nəfwakiien fwe Keɡkria, in prən amasan riti. 2Ramasan mə tihəuvehi
in ruvehe mo kuatia kɨmiaha min ia nəɡhi Iərɨmənu səkɨtaha, noien nəha
ratukwatukw mə nərmama me səvəi Kumwesən tuho. Trɨni mɨnuə nari riti
səvənhi riwən, ramasanmə tihasitu irə, tɨ nəri nəmə in rɨnasitu ia nərmama
həpɨk, masitu mwi ia nirak.

3 *Tihəni tukwini ramasan səiou revən tɨ Prisila mɨne Akwila, kɨmrahar
mɨnrau iamharo pəri wok səvəi Iesu Kristo. 4 Irau krɨnouərer irapw mə
trouemhə tɨ nasituien ia nirak. Rɨpko mhə iou əpa, mətə iou mɨne nakalasia
me pam səməme rɨpko mhə irəha nəkur Isrel kɨmaha iahaməni tanak tɨ
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nirau. 5 *Tihəni tukwini ramasan səiou revən mwi tɨ nakalasia me səməme
kamhousəsɨmwɨn irəhame fwe ia nimwə səvənrau.
Tihəni tukwini ramasan səiou revən tɨ iərmama keikei səiou Epainetas, in

rɨməkupwənmɨni nɨpərhienien ia Kristo fwe ia profens nəha Esia.
6Tihəni tukwini ramasan səiou revən tɨMeri, in raməmwurpɨk tɨnasituien

ia kɨmiaha.
7Tihəni tukwini ramasan səiou revən tɨ Antronikas mɨne Junias kɨmrahar

nəkur Isrel kɨmrahar mɨnrau iamharevən ia kalapus. Aposol me kamhəsiai
irau, irau krɨməkupwən ia nirak rouni nɨpərhienien ia Kristo.

8Tihəni tukwini ramasan səiou ia nəɡhi Iərɨmənu səkɨtaha revən tɨ Ampli-
atas keikei səiou.

9Tihəni tukwini ramasansəiourevən tɨUrpanas, kɨtahaminsamopəriwok
səvəi Kristo. Tihəni tukwini ramasan səiou revənmwi tɨ Stakis keikei səiou.

10Tihəni tukwini ramasan səiou revən tɨ Apeles, in rɨnahatən pen rakamə
in iərmama pərhien səvəi Kristo.
Tihəni tukwini ramasan səiou revən tɨ Aristopolas mɨne nərmama me ia

nəkwai nimwə səvənhi.
11Tihəni tukwini ramasan səiou revən tɨHerotion iəmə Isrel riti mwi.
Tihəni tukwini ramasan səiou ia nəɡhi Iərɨmənu səkɨtaha revən tɨNarkisos

mɨne nərmama me ia nəkwai nimwə səvənhi. 12 Tihəni tukwini ramasan
səiou revən tɨ Trifaenamɨne Trifosa, prənmi nəha krauowok səvəi Iərɨmənu
səkɨtaha.
Tihəni tukwini ramasan səiou revən tɨ Persis keikei, pran riti sə ramo pɨk

wok səvəi Iərɨmənu səkɨtaha.
13 *Tihəni tukwini ramasan səiou revən tɨ Rufas, iərmama riti sə

raməmwur pɨk tɨ noien wok səvəi Iərɨmənu səkɨtaha.
Tihəni tukwini ramasan səiou revən mwi tɨ mama səvənhi. In rɨno

ramasanmiou rəmwhen iamama atukwatukw səiou.
14 Tihəni tukwini ramasan səiou revən tɨ Asukritas mɨne Flekon, mɨne

Heremes mɨne Patropas mɨne Heremas mɨne piəvtaha me nepwɨn səməme
kamharə irəha mɨnraha. 15Tihəni tukwini ramasan səiou revən tɨ Filolokas,
mɨne Julia mɨne Nereas irau kɨtiriməni, mɨne Olimpas, mɨne nərmama me
nepwɨn səvəi Kumwesən səməme kamharə irəhamɨnraha.

16 *Tihəni ramasan tukumiaha me, mhakei m kɨmiaha me ia nakeiien sə
rəmher. Nakalasia me pam səvəi Kristo kamhəni ramasan tukumiaha.

17 *Piak me, iakaməɡkiari skai m kɨmiaha mə tihaməsiari tɨ nərmama
nepwɨn nəha ikɨn. Irəha kamhərukwumen nəvisəien me, mamhouraha
nahatətəien səvəi nərmama, mamhahatən nəɡkiariien sə ropə ia nəɡkiariien
i kɨnahatən raka kɨmiaha irə. Tihəpwəh nevənien ipaka tɨ nirəha, 18 *tɨ nəri
nəmə nərmama səməme kamho iamɨnha irə, irəha həpko tukwini mhə nari
m Kristo Iərɨmənu səkɨtaha, mətə irəha kamho tukwini nari m tɨpwɨnraha.
Nənə ia nəɡkiariien əsien me mɨne nəɡkiariien me həpwəh nəmwhenien,
irəha kamheikuə ia nərmama me səməme həpkukurən amasan mhə nari.
19*Nərmamahəuvəreɡi rakanəvisauienməkɨmiahahiamonəkwaiKristo, ro
pen rerɨk raɡien pɨk tukumiaha. Mətə iakokeikei pɨk mə tihəukurən amasan
nari tɨ noien atukwatukwme, nənəmhəpwəh nevənien ia noien ərəhame.
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20 *Kumwesən in nukune nəmərinuien trɨpko mhə tui in trəseni kɨmiaha
hieivə tesi Setan ia nɨsumiaha. Pwəh namasanien səvəi Iesu Iərɨmənu
səkɨtaha tramarə tukumiaha.

21 *Timoti iərmama sə iarauo pəri wok kɨmraumin rani ramasan tukumi-
aha.
NənəLusiasmɨne Jesonmɨne Sosipata, irəhar nəkur imwakmirəhar, harni

mwi ramasan tukumiaha.
22 Iou Tertius i iakmərai tukwini nəɡkiariien səvəi Pol ia nəkukuə i iakani

ramasan tukumiaha ia nəɡhi Iərɨmənu səkɨtaha.
23 *Iəmə i Kaius rani ramasan tukumiaha. Iou Pol, iakamarə ia nimwə

səvənhi, nənə nakalasia me kamhousəsɨmwɨn irəha me ia nimwə səvənhi
irəha pam kamhəni ramasan tukumiaha. Erastas i ramərɨmənu ia maneme
səvəi taonnəhamɨnepiəvtahaKwotas, iraumwikrauni ramasan tukumiaha.
24a

25 *Pwəh səuvehi utə nəɡhi Kumwesən revən fwe irənhə ia nəpɨn me. In
əpa rukurən noien kɨmiaha hiərer əknekɨn ia nahatətəien səkɨmiaha. Noien
nəha ramesi pen nəɡkiariien amasan səiou mɨne nəvisauien ia Iesu Kristo.
Ramesi pen mwi nəɡkiariien səvəi Kumwesən sə nɨpwran rɨnərkwafə fwe
tui, 26 mətə təkwtəkwuni mɨne Kumwesən rɨno pui nərmama hətoni. In
Kumwesən sə ramarə rerɨn. Profet me səvənhi me fwe kupwən həmərai pen
nəɡkiariien nəha səvənhi ia nəkukuə me səvənraha. In rɨni mə nəɡkiariien
nəha traməkeikei mevən tɨ nərmama ia tənəmtənə me pam mə irəha tuha-
hatətə irə mho nəkwan. 27 *Kumwesən əpa in Kumwesən, in əpa rukurən
nari. Pwəh nəɡnəɡɨniien revən tukwe in ia nuk nuk me tɨ nəri i Iesu Kristo
rɨno. Ouəh, pwəh ro iamɨnhi.
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Fas Korin
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i nəkukuə

Nəkukuə i kani mə Fas Korin Pol rɨmərai revən tɨ nakalasia me fwe Korin
ia nuk 55. Pol ramarə fwe Efesas mərhi pen nəkukuə i revən tɨ nakalasia me
fwe Korin tɨ nɨrɨpwenien nəkukuə səvənraha. Korin raməmak ia nɨkare təsi
Metiterenian. In taon asori riti. Səvənhi nautə rasori. Mətənoien səvəi nəkur
Korin rərəha. Ia tənəmtənə me pam nərmama həukurən mə Korin in taon
ərəha riti. Tɨ nəri nə mə nakalasia me fwe Korin həuvehe vi a mhahatətə ia
Iesu Kristo, rəknekɨn tɨ nirəha tɨ noien noien amasan. Irəha kamho ihi noien
ərəha. Nakalasia me fwe Korin haməvisəmɨnrahame. Irəha nepwɨn kamho
noien ərəha anan. Pol rɨrai nəkukuə i məɡkiari skai mɨnraha mamahatən
irəha mə irəha tuhəfarə irə. In rɨrai nəɡkiariien me nepwɨn ia nəkukuə i mə
trahatən irəha ia narəien səvənraha. Trɨni mɨnuə irəha hesi pen nəɡkiariien
me nəha nənə tuhəukurən noien amasanmɨne noien ərəha.

1 Iou Pol, iou aposol riti səvəi Iesu Kristo, tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨno
rəmwhen ia sə in rokeikei, məkwein iou mə tako wok i, mɨne piəvtaha
Sostenes.

2 *Nəkukuə i rauvehe tukumiaha nakalasia me səvəi Kumwesən fwe taon
nəha Korin, kɨmiaha nərmama me i Iesu Kristo rɨnəpərhi kɨmiaha hiəmher,
nənə Kumwesən rɨnəkwein kɨmiaha mə nəkur ikinan me səvənhi, kɨmiaha
mɨne nərmama ia kwopun me pam səməme hiaməfwaki m Iesu Kristo
Iərɨmənu səkɨtaha sə in Iərɨmənu səkɨtaha pam.

3 *Pwəh Kumwesən Tata səkɨtaha mɨne Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha
trouəriari pehe namasanienmɨne nəmərinuienm kɨmiaha.

Pol rani vivi Kumwesən tɨ nakalasiame fwe Korin
4 Ia nəpɨnme iakani vivi Kumwesən tukumiaha, tɨnəri nəmə rɨnəriari pehe

namasanien səvənhi m kɨmiaha ia Iesu Kristo, 5 mo hiəuvehe mhəmwhen
ia iərmama riti nautə səvənhi rasori. Nautə nəha in nəha nɨniien me pam
mɨne nukurənien me pam hiaməuvehi raku pen tɨ Iesu Kristo. 6Kumwesən
rɨnəriari namasanien nəha m kɨmiaha iamɨnha irə tɨ nəri nə mə kɨmiaha
hiaməni mə nəɡkiariien sə raməvisau Kristo ro nɨpərhienien. 7 *Ro pen
kɨmiaha hiəuvəuvehi raka nɨskaiienme pam səməmeNənɨmwɨn Ikinan rau-
vehi pehe, hiaməuvehi mamheitenhi nəpɨn nəha tukətoni Iərɨmənu səkɨtaha
Iesu Kristo trier pehe. 8 *In tro kɨmiaha hiərer əknekɨnmeste nəpɨn sampam
mə tukəpwəh nətoniien noien ərəha riti ia kɨmiaha ia nəpɨn nəha Iesu Kristo
Iərɨmənu səkɨtaha truvehe mwi irə. 9 *Kumwesən ramo nəɡkiariien səvənhi
ia nəpɨn me. In rɨnəkwein kɨmiaha, mo kɨmiaha hiəuvehe mho kuatia
kɨmiaha tɨni, Iesu Kristo, sə in Iərɨmənu səkɨtaha.

Nakalasiame fwe Korin kamheitehieitehi kusen səvənraha
10 *Piak me, ia nəɡhi Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha iakaməres skai tuku-

miaha mə kɨmiaha pam tihəni a nari kuatia, mhəpwəh noien mə nətərɨɡien
riti truvehe meitehi kɨmiaha. Mətə nəpɨn me nətərɨɡien səkɨmiaha mɨne
rerɨmiaha trouvehe rouo kuatia. 11 Iakani iamɨnhi irə, piakme, tɨ nəri nəmə
nəkur imwei Kloe nepwɨn haməni pehe tukw iou i mə kɨmiaha hiaməvisə.
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12 *Nɨpwrai nəɡkiariien sə iakani ro iamɨnhi irə. Kɨmiaha kuatia kuatia
hiaməɡkiari. Riti rani mə, “Iou iərmama səvəi Pol.” Riti rani mə, “Iou
iərmama səvəi Apolos.” Riti rani mə, “Iou iərmama səvəi Pita.” Riti rani mə,
“Iou iərmama səvəi Kristo.”

13 Hiənuə ko hieitehieitehi Kristo iamɨnha irə? Rəfo? Kɨnərui tərini pen
iou Pol ia nei kamarkuaui tukumiaha? Uə kɨno baptaes ia kɨmiaha ia nəɡhi
Pol? 14 *Iou iakamɨni tanak tɨ Kumwesən mə iapko mhə paptaes ia kɨmiaha
riti, mətə iakɨno a paptaes ia Krispas mɨne Kaius. 15 Rerɨk raɡien iamɨnha
irə tɨ nəri nə mə iərmama riti ko rɨpkɨni mhə mə kɨno baptaes irə ia nəɡhɨk.
16 *(Nɨpərhienien iakɨno mwi paptaes ia Stefanas mɨne nərmama me fwe ia
nəkwai nimwə səvənhi. Kurirə ia in, iakenouenoumə iakɨnomwi baptaes ia
iərmama riti uə rekəm.) 17 *Kɨmiaha hiəukurənmə Kristo rɨpkərhi pehemhə
iou mə tako paptaes ia nərmama, mətə rərhi pehe iou mə takəvisau irapw
nəɡkiariien amasan səvənhi. Iakaməvisau irapw nəɡkiariien amasan nəha
mɨpkesi pen mhə nukurənien səvəi iərmama kamo nei kamarkuaui səvəi
Kristo ruvehe nɨskaiien səvənhi riwən.

Kristo in nukurənienmɨne nɨskaiien səvəi Kumwesən
18 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəvisauien Kristo ia nei kamarkuaui

ro narɨsien i tɨ nərmama səməme kamhəuvən mə tuhemhə, mətə tukutaha
i nərmama səməme Kumwesən rauvehimɨru kɨtaha, nəvisauien nəha in
nɨskaiien səvəi Kumwesən. 19 Iakani iamɨnhi irə tɨnəri nəməNəkukuə Ikinan
rani mə,
“Iou takouraha nukurənien səvəi nərmama səməme həukurən amasan nari,

nənəmo nəri auər a ia nukurənien səvəi nahatənme.”
20 *Iərmama sə rukurən amasan nari in pəku? Iahatən pəku səvəi

Loa? Iərmama sə rarɨpwen nəresien me ia tɨprənə i in pəku? Həiwən!
Kumwesən rɨno nukurənien səvəi nərmama ia tɨprənə i ruvehe mo narɨsien
irə. 21 *Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə ia nukurənien səvəi Kumwesən in rɨnomə
nərmama səvəi tɨprənə i tuhəpwəh nukurənien in ia nukurənien səvənraha.
Mətə Kumwesən rerɨn raɡien mə truvehimɨru nərmama səməme kamhəni
nɨpərhienien ia nəɡkiariien i kɨtaha saməvisau irə, nəɡkiariien sə nərmama
haməni mə ro narɨsien irə. 22 *Nəkur Isrel hokeikei mə tuhətoni nɨmtətien
me. Nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel kamhətui nukurənien, 23 *mətə
kɨtaha saməvisauKristo kɨnərui tərini pen in ia nei kamarkuaui. Nəɡkiariien
nəhanəkur Isrel kamhapəti irəmamhəmwei, nənənərmamarɨpkomhə irəha
nəkur Isrel kamhəni mə nəɡkiariien nəha ro narɨsien i. 24 *Mətə nərmama
səməme Kumwesən rɨnəkwein irəha, nəkur Isrel nepwɨn mɨne nərmama
nepwɨn rɨpko mhə irəha nəkur Isrel, irəha hənətoni mə Kristo in nɨskaiien
səvəi Kumwesən mɨne nukurənien səvəi Kumwesən. 25 *Noien nəha səvəi
Kumwesən sə nərmama kamhəni mə ro narɨsien i rukurən nari məpi raka
nukurənien səvəi nərmama pam. Nənə noien nəha səvəi Kumwesən sə
nərmama kamhəni mə nɨskaiien səvənhi riwən rɨskai məpi raka noien səvəi
nərmama pam.

26 *Piak me, rerɨmiaha tramrhi nəpɨn Kumwesən rɨnəkwein kɨmiaha irə
fwe kupwən. Ia nəpɨn nəha kɨmiaha hiəpɨk hiəpkukurən mhə nari ia nəmri
* 1:12: 1Kor 3:4, Wok Me 18:24-28, Jon 1:42 * 1:14: Wok Me 18:8, Rom 16:23 * 1:16: 1Kor
16:15 * 1:17: Mat 28:19, Jon 4:2 * 1:18: 2Kor 4:3, Rom 1:16 * 1:20: Aes 19:12, Aes 33:18,
Aes 44:25, Job 12:17 * 1:21: Mat 11:25 * 1:22: Mat 12:38, Wok Me 17:28,32 * 1:23: Rom
9:32, 1Kor 2:14 * 1:24: Kol 2:3 * 1:25: 2Kor 13:4 * 1:26: Mat 11:25, Jon 7:48, Jem 2:1-5
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nərmama. Kɨmiaha hiəpɨk hiəpkuvehi mhə nɨskaiien, rɨpko mhə kɨmiaha
hiəpɨknɨpwnəti nəməasorimenepwɨn. 27MətəKumwesənrɨmərfinarimnari
me səməme nərmama ia təkure tɨprənə i haməni mə ro narɨsien i, mə ia
noien nəha in tro naurɨsien m nərmama səməme həukurən nari. In rɨmərfi
narimnari me səməme nərmama ia təkure tɨprənə i haməni mə nɨskaiien
səvənraha riwən, mə ia noien nəha in tro naurɨsien m nərmama səməme
nɨskaiien səvənraha rarə. 28 In rɨmərfi narimnari auər ame,mɨne narimnari
me kamətə ərəha irəha, mə ia noien nəha in tro nərmama me kamətə irəha
mə irəha nərmama anan me nepwɨn tuhəuvehe mho nərmama auər a ia
nirəha. 29*Kumwesən rɨno iamɨnhi irəmə iərmama riti riwən trəɡkiari ərpwi
ia nənimen. 30 *Mətə in rɨno kɨmiaha hiəuvehe mho kuatia kɨmiaha Iesu
Kristo. Nənə Kristo in nukurənien səkɨtaha ruku pen tɨ Kumwesən. In rɨno
kɨtaha səuvehemhatukwatukw ia nəmri Kumwesən. In rɨno kɨtaha səuvehe
mho nəkur ikinan me səvənhi. In rɨnərəku suatuk mɨfi raka nari ia kɨtaha.
31 *Ro iamɨnhi irə, rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan
rani mə, “Pwəh iərmama sə raməɡkiari ərpwi, trəɡkiari ərpwi a ia narimnari
me səməme Iərɨmənu səkɨtaha rɨno.”

2
1 *Piak me, nəpɨn iakɨməuvehe tukumiaha, iakuvehe mɨni irapw tukumi-

aha nəɡkiariien i Kumwesən rɨnərkwafə irə fwe kupwən, mətə iapkɨni irapw
mhə nəɡkiariien uə nukurənien sə rutə pɨk, rekəm. 2 *Nəpɨn iakɨnamarə
kɨtaham kɨmiaha, rerɨk rɨskai mə tapkɨni irapwmhəmwi nari riti, mətə Iesu
Kristo a mɨne nemhəien səvənhi ia nei kamarkuaui. 3 *Nəpɨn iakɨməuvehe
mətoni kɨmiaha, nɨskaiien səiou riwən anan, mamhekɨr ia nəpɨn me,
mamətəmnɨmwɨn. 4 *Nənə nəɡkiariien səiou mɨne nəvisauien səiou, iapkɨni
irapw mhə mesi pen nukurənien səvəi nərmama tɨ nuvi peheien kɨmiaha.
Mətə nəpɨn iakɨnəɡkiari, hiətoni nɨskaiien səvəi Kumwesən mɨne wok səvəi
Nənɨmwɨn Ikinan. 5 Iakɨno iamɨnha irə mə nahatətəien səkɨmiaha trəpwəh
nərerpenien ianukurənien səvəi nərmama,mətə trərerpen ianɨskaiien səvəi
Kumwesən.

Nukurənien sə rauku pen tɨNənɨmwɨn səvəi Kumwesən
6 *Mətə nɨpərhienien, nərmama me i həuvəskai raka ia nɨmɨruien

səvənraha, kɨmaha iahaməvəhaɡ mɨnraha ia nukurənien. Mətə nukurənien
nəharɨpkukupehemhə tɨ tɨprənə i uə ianəməasorimesəməmekamhərɨmənu
ia tɨprənə i. Nəmə asori me nəha tuhəuvehe mho nəmə auər a ia
nirəha. 7 *Mətə kɨmaha iahaməɡkiari ia nukurənien səvəi Kumwesən sə
rɨnamərkwafə fwe kupwən nərmama me həpkətoni mhə. Nukurənien nəha
Kumwesən rɨnəmri raka fwe tui anan mə truvehi utə kɨtaha irə tsəuvehi
nasoriien. 8 *Nərmama səməme kamhərɨmənu ia tɨprənə i irəha pam
həpkukurənmhə nəɡkiariien nəha. Ko həpkukurən həpkərui tərini pen mhə
Iərɨmənu asori səkɨtaha ia nei kamarkuaui. 9Mətə rəmwhen ia nəɡkiariien i
kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Iərmama riti riwən rɨnətə raka ia nənimen,

uə ruvəreɡi raka ia nəkwəreɡɨn,
uə rerɨn ruvərhi raka
* 1:29: Rom 3:27, Efes 2:9 * 1:30: Jer 23:5-6, Jon 17:19, 2Kor 5:21 * 1:31: Jer 9:24, 2Kor 10:17
* 2:1: 1Kor 1:17 * 2:2: Kal 6:14 * 2:3: WokMe 18:9, 2Kor 10:1 * 2:4: 1Tes 1:5 * 2:6:
Efes 4:13, Fil 3:15 * 2:7: Rom 16:25 * 2:8: Luk 23:34, Jem 2:1
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nəfeKumwesən rɨnəpnəpenə irəmə truvei penmnərmama səməmehokeikei
in.”

10 *MətəKumwesən rɨno pui pehe narimnari me nəham kɨtaha ia Nənɨmwɨn
səvənhi.
Nənɨmwɨn səvənhi rukurən noien iamɨnha irə tɨ nəri nə mə in ramətə

pui narimnari me pam, mamətə pui mwi nətərɨɡien səvəi Kumwesən sə
rəmwhenɨmw. 11 *Narimnari me səməme iərmama rerɨn ramrhi, nənɨmwɨn
əpa səvənhi fwe imwə rukurən. Ia noien a mwi nəha, narimnari me
nəha səməme Kumwesən rerɨn ramrhi, Nənɨmwɨn əpa səvənhi rukurən.
12 *Nənɨmwɨn i kɨməuvei pehe m kɨtaha rɨpko mhə Nənɨmwɨn səvəi tɨprənə
i, mətə Nənɨmwɨn sə raku pen tɨ Kumwesən. Kɨməuvei pehe m kɨtaha mə
tsəukurən nəfe Kumwesən rauvei pehe auər a m kɨtaha. 13 *In i nəɡkiariien i
kɨmaha iahaməni irapw. Nənə nukurənien səvəi nərmama rɨpkahatən mhə
kɨmaha ia nəɡkiariien me nəha, mətə Nənɨmwɨn nəha rɨnahatən kɨmaha
irə. Nənə iahaməni irapw nəɡkiariien pərhien me səvənhi ia nəɡkiariien me
səməme in rauvei pehe. 14*Iərmama səNənɨmwɨn səvəi Kumwesən riwən irə
ko rɨpkuvehi mhə narimnari me Nənɨmwɨn nəha raməriari pehe i. In rətoni
narimnari me nəha ho a narɨsien irə. Ko rɨpkukurənmhə irəha tɨ nəri nəmə
kaukurən narimnari me nəha ia Nənɨmwɨn səvəi Kumwesən. 15 *Iərmama
Nənɨmwɨn səvəi Kumwesən ramarə irə raməkiri mamətə sas narimnari me
pam, mətə iərmama riti riwən ko rəkiri noien səvəi iərmama nəha. 16 *Ro
iamɨnhi irə tɨ nəri nəməNəkukuə Ikinan rani mə,
“Sin rukurən nətərɨɡien səvəi Iərɨmənu səkɨtaha

mə trahatən in?”
Mətə kɨtaha saməuvehi nətərɨɡien səvəi Kristo.

3
Kumwesən əpa trəkiri wok səvəi nərmamame səvənhi

1 *Piak me, fwe kupwən, nəpɨn iakɨnamarə kɨtaha m kɨmiaha, ko
iapkəɡkiari mhə m kɨmiaha rəmwhen iakaməɡkiari m nərmama Nənɨmwɨn
səvəiKumwesənrɨnarə raka ianirəha,mətə iakɨnəɡkiarimkɨmiaharəmwhen
mə kɨmiaha nərmama me a səvəi tɨprənə, uə kɨmiaha nəkwərhakwərha me
a ia nɨmɨruien vi səkɨmiaha ia Kristo. 2 *Nəpɨn iakɨnamahatən kɨmiaha
rəmwhen iakauvei pehe a nəveɡɨnien mərməru m kɨmiaha. Iapkuvei pehe
mhə nəveɡɨnien sɨkai m kɨmiaha tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiəpkəmwhen mhə
tɨ nəniien nəveɡɨnien sɨkai. Nənə nɨpərhienien təkwtəkwuni hiəpwəh ihi
nəmwhenien tɨ nənien nəveɡɨnien sɨkai. 3 *Noien səkɨmiaha rəmwhen a ia
noien səvəi nərmama səvəi tɨprənə i. Kɨmiaha hiamətərɨɡ ərəha ia kɨmiaha
me, mamhəvisə m kɨmiaha me. Noien nəha hiamo ramahatən pen mə
kɨmiaha nərmama me a, noien səkɨmiaha rəmwhen a ia nərmama nepwɨn
səvəi tɨprənə i. 4 *Nəpɨn iərmama riti rɨni mə, “Iou iərmama səvəi Pol,” nənə
riti mwi rɨni mə, “Iou iərmama səvəi Apolos,” noien nəha ramahatən penmə
kɨmiaha nərmamame a səvəi tɨprənə.

5 Hətoni ro. Apolos in nəfe iərmama? Pol in nəfe iərmama? Kɨmrau
iotukwininari mi a iarɨnouasitu ia kɨmiaha mə tihəni nɨpərhienien ia Iesu.
Kɨmrau iarauo wok sə Iərɨmənu səkɨtaha rɨməuvei pehe m kɨmrau kuatia
* 2:10: Mat 13:11 * 2:11: Prov 20:27 * 2:12: Jon 16:13-14 * 2:13: 1Kor 2:4 * 2:14: Jon
8:47, 14:17, 1Kor 1:23 * 2:15: 1Jon 2:20 * 2:16: Rom 11:34 * 3:1: Jon 16:12 * 3:2: Hip
5:12-13, 1Tes 2:2 * 3:3: 1Kor 1:10-11, 1Kor 11:18 * 3:4: 1Kor 1:12
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kuatia mə trouo. 6 Rəmwhen mə iou iakɨnəpwei nuni nari, nənə Apolos
in rɨnəfwi ia nui, mətə Kumwesən rɨno rutə. 7 Ro iamɨnhi irə iərmama sə
raməpwei nuni nari, uə iərmama sə raməfwi ia nui, in nəri auər a, mətə
Kumwesən in nukune wok nəha, tɨ nəri nəmə in ramo narimnari haməmɨru
mamhəutə. 8 Iərmama sə raməpwei nuni nari mɨne iərmama sə raməfwi ia
nui irau krouəmnəmwhen a. Kumwesən trərəku iraumesi pen atukwatukw
wok sə irau kro. 9 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə kɨmrau iotukwininari mi
səvəi Kumwesən iarauo pəri wok. Nənə kɨmiaha hiəmwhen ia nəmhien səvəi
Kumwesən uə nimwə səvəi Kumwesən.

10 *Ia namasanien səvəi Kumwesən sə rɨnəriari pehe irə miou, iako
rəmwhen ia iərmama sə rukurən amasan nuvrhəkɨnien nimwə, məmri
irapw nəri skai riti tukuvrhəkɨn pen nimwə ia təkuren, nənə təkwtəkwuni
iərməpə rauvrhəkɨn pen nimwə ia təkure nəri skai nəha iakɨnəmri irapw.
Pwəh nərmama hətui amasan mə kamhəfo mamhəuvrhəkɨn pen nimwə irə.
11 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə iərmama riti ko rɨpkəmri irapwmhə nəri
skai riti sə tukuvrhəkɨn pen nimwə irə ropə ia nəri skai nəha kɨnəmri irapw
raka. Nəri skai nəha in nəha Iesu Kristo. 12 Nərmama nepwɨn haməuvehi
narimnari me səməme tuhəuvrhəkɨn nimwə irə rərer kɨni tui rəmwhen ia
aeanminəhakolmɨne silvamɨnekəpwier amasanme səməmenənimenraha
rəknekɨn. Nərmama me nepwɨn mwi haməuvehi narimnari me səməme
ko həpkərer əpwəmwɨs mhə rəmwhen ia nei mɨne niɡ mɨne nɨmwai nari.
13*Tukətoniwok səvəi nərmamakuatia kuatia tɨnəri nəmənəpɨn səvəi Kristo
tro pui irəha. Ia nəpɨn nəha napw trahi wok səvəi nərmama kuatia kuatia
mahatən pen wok səvənraha mə ramasan uə rərəha. 14 Trɨni mɨnuə napw
rəpwəh nahi əmwesiien wok sə iərmama riti ruvrhəkɨn pen ia təkure nəri
skai kɨnəmri irapw, iərmamanəha truvehi nərəkuien riti. 15Mətə trɨnimɨnuə
napwrahi əmwesiwoksəvəi iərmamariti, iərmamanəha trarfai ianərəkuien
səvənhi. Mətə Kumwesən truvehimɨru in rəmwhen ia iərmama riti sə napw
rɨnahi nimwə səvənhi mɨne narimnari me səvənhi nənə in əpa ramɨru.

16 *Hiəukurən uə rekəm? Nimwə səvəi Kumwesən in nə kɨmiaha.
Nənɨmwɨn Ikinan ramarə ia kɨmiaha. 17 Trɨni mɨnuə iərmama riti rouraha
nimwə səvəi Kumwesən, Kumwesən trouraha in. Iakani iamɨnha irə tɨ nəri
nəmə nimwə səvəi Kumwesən ro ikinan i, nənə nimwə nəha in nə kɨmiaha.

18 Rərəha mə iərmama riti treikuə atukw a irə. Trɨni mɨnuə kɨmiaha riti
rerɨn ramrhi mə in rukurən nari nəha təkwtəkwuni ia nəmri nərmama,
ramasan mə pwəh ruvehe iərmama riti nərmama harɨs irə. Ia suatuk nəha
in truvehe mukurən nari. 19 *Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nukurənien
səvəi nərmama ia tɨprənə i ro narɨsien i ia nəmri Kumwesən. Rəmwhen ia
nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Kumwesən ramomə nərmama səməme həukurən nari

noien ikoume səvənraha trousi tərini irəha rəmwhen ia kwənkru.”
20 *Nəkukuə Ikinan rani mwimə,
“Iərɨmənu rukurənmə nətərɨɡien səvəi nərmama səməme həukurən nari

ho a nəri auər a ia nirəha.”
21Ro iamɨnhi irə tihəpwəh nɨniien mə kɨmiaha nərmama səvəi iərmama i uə
kɨmiaha nərmama səvəi iərmama nəha mə tihəuvehi utə atukw a kɨmiaha
tukwe. Kumwesən rauvei pehe narimnari me pam mə trasitu ia kɨmiaha.
22Pol uə Apolos uə Pita uə təkure tɨprənə uə nɨmɨruien uə nemhəien uə nəpɨn
* 3:9: Mat 13:3-9, Efes 2:20-22 * 3:10: 1Kor 15:10, 2Tes 3:15 * 3:11: Aes 28:16, 1Tes 2:4-6
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ipwet mɨne uə nəpɨn sə trɨpkuvehe, mətə irəha pam səkɨmiaha, 23 kɨmiaha
nəha səvəi Kristo, nənə Kristo in səvəi Kumwesən.

4
Aposol me səvəi Kristo

1 *Ro iamɨnhi iərmama riti trəfətə kɨmaha irə? In trətə kɨmaha rəmwhen
ia kɨmaha iotukwininari me səvəi Kristo. Nəɡkiariien me i səvəi Kumwesən
hənamərkafə fwe kupwən, Kumwesən rɨnəmri pehe nəɡkiariien me nəha ia
rəɡɨmaha mə tahətui amasan tukwe. 2 *Nənə kɨmiaha hiəukurən nərmama
me səməme iəmə asori riti rəmri pen narimnari me səvənhi ia rəɡɨnraha
hamətui tukwe, irəha tuhaməkeikei mho wok səvənraha ramasan mə nəpɨn
iəmə asori rətoni wok səvənraha nənə rɨni nɨpərhienien ia nirəha. 3 Mətə
tukw iou, ro a nəri ouihi riti trɨnimɨnuə kɨmiaha uənərmama əpəmenepwɨn
hənuə tuhəkiri noien səiou. Iou mwi ko iapkəkiri atukw mhə noien səiou
iamɨnhi irə. 4 *Ia nətərɨɡien səiou, iou iakɨno a sə ramasan, mətə rɨpko
mhə iakani mə iakatukwatukw. Iərɨmənu səkɨtaha in əpa ratukwatukw tɨ
nəkiriien noien səiou. 5 *Ro iamɨnhi irə tihəpwəh nəkiri akwauakwien noien
səvəi nərmama ia nəpɨn sə rɨpkatukwatukw mhə mə tukəkiri noien səvəi
nərmama irə. Tihəfwini meste nəpɨn Iərɨmənu səkɨtaha truvehe irə. In
truvehemɨpeki irapw narimnari səməmehamərkwafə ia nəpitəvien, mɨpeki
pehe ia nukuraanien, nənəmɨni irapw nətərɨɡien afafame səvəi nərmama ia
nukuraanien. Ia nəpɨn nəha Kumwesən trəɡnəɡɨni nərmama kuatia kuatia
mesi pen atukwatukw noien amasanme səməme həno.

6 *Piak me, iakɨməni nəɡkiariien me i ia kɨmrau Apolos mə trasitu ia
kɨmiaha. Iakokeikei mə tihəuvehi nukurənien ia kɨmrau nənə mhəukurən
nɨpwrai nəɡkiariien i sə rani mə, “Tikamevən məpwəh nəpi rakaien nəfe
kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan.” Rərəhamə tihərpwi kɨmiaha tɨ iərmama riti
mamhəni ərəha riti. 7*Rəfo? Kɨmiahahiasorimhəpi rakanərmamamepam?
Rekəm! Kɨmiaha hiəpkuvehi mhə nari riti sə ruku pehe atukw tukumiaha.
Narimnari me pam səməme hiaməuvehi, Kumwesən rauvei pehe auər a m
kɨmiaha. Ro pen rɨpkəmwhenmhəmə tihaməɡkiari ərpwi.

8 *Rəfo nəha? Rosi kɨmiaha hiəuvəukuər raka uə? Rosi nautə səkɨmiaha
ruvəuvehe mɨnasori raka uə? Rosi kɨmiaha hiənəvtənhi raka kɨmaha
mhəuvehe mho kiɡme ia kɨmiaha uə? Kamo hiamərɨmənu pərhien kɨmaha
iahokeikei pwəh sərɨmənupəri kɨtahamkɨmiaha. 9*Kɨmaha aposolme,mətə
iakamətoni mə Kumwesən ruvehi irapw kɨmaha inhərɨpw anan. Kɨmaha
iahəmwhen ia nərmama səməme kɨnəkiri raka irəha mə tuhaməkeikei
mhemhə. Rəmwhen mə iahamərer ia nəmri naɡelo me mɨne nərmama me
pam səvəi tɨprənə mə irəha tuhəspau ia noien səvəi nemhəien səkɨmaha.
10 *Kɨmaha nərmama səvəi Kristo ro pen nərmama kamharɨs ia kɨmaha
mə kɨmaha iahəreirei nari. Mətə rəfo? Rosi kɨmiaha hiəukurən nari
tɨ nəri nə mə hiəuvəuvehe mhəno kuatia kɨmiaha Kristo uə? Kɨmaha
nɨskaiien səkɨmaha riwən. Mətə rəfo? Rosi nɨskaiien səkɨmiaha rarə uə?
Nərmama kamhəni ərəha kɨmaha. Mətə rəfo? Rosi irəha kamhəsiai kɨmiaha
uə? 11 *Meste pehe ipwet mɨne nukumhə ramahi kɨmaha, kɨmaha ia-
haməkwakwa,mamharkahu ia tɨnari eitehime, nərmamahamousi kɨmaha,
* 4:1: Taet 1:7 * 4:2: Luk 12:42 * 4:4: Sam 143:2 * 4:5: 1Kor 3:8 * 4:6: Rom 12:3
* 4:7: Rom12:6 * 4:8: Rev 3:17,21 * 4:9: Rom8:36, Hip 10:33 * 4:10: 1Kor 3:18 * 4:11:
2Kor 11:23-27
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nimwə səkɨmaha riwən. 12 *Kɨmaha iahaməsese mamhowok ia rəɡɨmiaha
tɨ nuvehiien nəveɡɨnien sənəmaha. Nəpɨn nərmama həni ərəha kɨmaha,
kɨmaha iahəkwein amasan ia nirəha. Nəpɨn nərmama hometə kɨmaha,
kɨmaha iahəseni amhərer əknekɨn. 13 *Nəpɨn nərmama houraha nəɡhɨmaha
ia neikuəien, mətə kɨmaha iahəɡkiari pen amasan a mɨnraha. Meste pehe
ipwetmɨne ia nəmri nərmamakamətə kɨmaha rəmwhen ia nəri əmkemɨkme
səməme kamərarki mɨne nɨpware narimnari me pam ia təkure tɨprənə i.

14 Iapkrai mhə nəɡkiariien me i mə tako kɨmiaha hiaurɨs, rekəm. Kɨmiaha
hiəmwhen ia nɨpwnətɨk keikei me səiou ro pen iakaməvəhaɡ m kɨmiaha.
15 *Nahatən me səkɨmiaha həpɨk səməme tuhahatən kɨmiaha ia Kristo. Rosi
irəha həmwhen ia tata karen i səkɨmiaha irəha pam ten taosen, mətə tata
atukwatukw səkɨmiaha kuatia a, in i iou, tɨ nəri nə mə iou iakɨməuvehe
mo tata səkɨmiaha ia Iesu Kristo nəpɨn iakɨnaməvisau pehe nəɡkiariien
amasan səvənhi m kɨmiaha fwe kupwən. 16 *Ro pen iakani pehe tukumiaha
i mə ramasan mə tihəuvnhi iou. 17 *Ro iamɨnhi irə iakərhi pehe Timoti
ruvehe tukumiaha. In nərɨk keikei riti ia Iərɨmənu səkɨtaha. Iou iakukurən
nətɨɡiteien irə. In trahatən mwi kɨmiaha ia suatuk me səiou ia Iesu Kristo,
suatukme nəha iakamahatən nakalasia me irə ia kwopunme pam.

18Kɨmiahame nepwɨn hiamərpwi kɨmiaha tɨ nəri nəmə rerɨmiaha ramrhi
mə tapkuvehemhəmətoni kɨmiaha. 19*Mətə trɨpkomhə tui iakuvehemətoni
kɨmiaha trɨni mɨnuə Iərɨmənu səkɨtaha rəseni iou. Nənə iou tapkreɡi mhə
nəɡkiariienme səvəi nərmama səməmehamərpwi irəha,mətə takuvehemətə
sas ia nɨskaiien səvənraha. 20 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nɨtətə sə
Kumwesən ramərɨmənu irə rɨpko mhə nɨtətə səvəi nəɡkiariien, mətə nɨtətə
səvəi nɨskaiien. 21 Nənə hiokeikei nəfe? Takuvehe mətoni kɨmiaha mərisi
kɨmiahauə takuvehemasitu iakɨmiaha ianoienməru tɨnərinəmə iakokeikei
kɨmiaha?

5
Kɨmiaha tihərhi irapw iərmama sə ramo noien ərəha ia nɨmwrhenɨmiaha

1 *Kɨməni pehe tukw iou i mə kɨmiaha riti ramo noien riti rərəha anan.
Kɨpkətoni mhə nərmama səməme həreirei Kumwesən kamho noien ərəha
nəha. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə iərman riti rɨməiri pran kurirə səvəi
tata səvənhi krauarə pəri nəha təkwtəkwuni. 2 Nənə kɨmiaha hiamərpwi
kɨmiaha tukwe mə ramasan a! Mətə rəfo kɨmiaha hiəpkreɡi mhə rərəha
mhasək tukwe? Iəmə sə rɨnonoiennəha, kɨmiaha tihaməkeikeimhərhi irapw
in ia nɨmwrhenɨmiaha. 3 *Təkwtəkwuni iapkarə mhə kɨtaha m kɨmiaha
ia nɨpwrak, mətə ia nənɨmwɨk iakamarə kɨtaha m kɨmiaha. Trɨni mɨnuə
iakamarə kɨtaha m kɨmiaha, iakuvəni raka ia nəɡhi Iesu Iərɨmənu səkɨtaha
nəfe tso ia iəmə nəha. 4 *Nəpɨn hiousəsɨmwɨn kɨmiaha me, nənə ia nənɨmwɨk
iou mwi iakamarə kɨtaha m kɨmiaha, nənə ia nɨskaiien səvəi Iesu Iərɨmənu
səkɨtaha, 5 *kɨmiaha tihəmri pen iəmə nəha ia rəɡi Setan mə tukouraha
nɨpwran. Tiho iamɨnha irə mə tukuvehimɨru nənɨmwi iəmə nəha ia nəpɨn
nəha Iərɨmənu səkɨtaha Iesu truvehe irə.
* 4:12: Wok Me 18:3, 1Kor 9:14-15, 2Tes 3:8, Sam 109:28, Mat 5:44 * 4:13: Krae 3:45 * 4:15:
Kal 4:19 * 4:16: Fil 3:17, 1Tes 1:6 * 4:17: WokMe 19:22 * 4:19: WokMe 18:21 * 4:20:
1Kor 2:4 * 5:1: Lev 18:7-8, Dut 22:30, Dut 27:20 * 5:3: Kol 2:5 * 5:4: Mat 16:19, 2Kor 13:10
* 5:5: 1Tim 1:20, 1Tes 4:6
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6 *Noien sə hiaməɡkiari mamhərpwi kɨmiaha irə rɨpkamasan mhə.
Hiəukurən uə rekəm? Yis ouihi raməse bred pəpwiə. 7 *Tihəuvehi raka
yis akuas mə kɨmiaha tihəmwhen ia bred vi sə yis riwən irə. Nɨpərhienien
kɨmiaha hiəmwhen ia bred nəha tɨ nəri nə mə Kristo, kwəti sipsip səkɨtaha
səvəi nəveɡɨnien asori nəha Pasova, kɨnousi əpune nɨten ruvehimɨru kɨtaha.
8 *Ro pen pwəh kɨtaha tso nəveɡɨnien asori nəha, mhəpwəh nəmwəkiien
kɨtaha me, mhəpwəh noien ərəha. Noien me nəha həmwhen ia yis akuas.
Mətə pwəh so nəveɡɨnien asori nəha mho noien sə rəmher matukwatukw
rəmwhen ia bred sə yis riwən irə.

9 *Iakuvərai raka nəkukuə riti m kɨmiaha, mɨni mə tihəpwəh navən
pəriien kɨmiaha nərman mɨne nɨpran səməme kamhəiri əpnapen irəha me,
10 mamhəpwtɨɡ tɨ nautə səvənraha, mamhakres, mamhəfwaki m nənɨmwi
nari me. Rɨpko mhə nɨpwrai nəɡkiariien nəha səiou mə kɨmiaha tihəpwəh
navən pəriien kɨmiaha nərmama me səvəi tɨprənə i səməme kamho noien
ərəha me nəha. Rəknekɨn ko hiəpkaraka mhə ia nirəha tɨ nəri nə mə kɨtaha
mɨnraha samarə ko səpkaraka mhə ia təkure tɨprənə i. 11 *Mətə nəkukuə sə
iakɨmərai m kɨmiaha, nɨpwran ro iamɨnhi irə mə tihəpwəh navən pəriien
kɨmiaha nərman mɨne nɨpran səməme kamhəni mə irəha nəkur əfwaki
me, mətə kamhəiri əpnapen irəha me, mamhəpwtɨɡ tɨ nautə səvənraha,
mamhəfwaki m nənɨmwi nari me, mamhəni neikuəien mamhouraha
nəɡhi iərmama irə, mamhənɨmwi pɨk nənɨmwiien skai mamhakonə irə,
mamhakres. Kɨmiaha tihəpwəh nəkure pəriien kɨmiaha nərmama me nəha
mhani nari kɨmiahamɨnraha.

12-13 *Rɨpko mhə səiou nəha wok mə takəkiri noien səvəi nərmama iruə
me. Kumwesən əpa trəkiri noien səvənraha. Mətə kɨmiaha nakalasia me
kɨmiaha nərmama me i nəkwai nimwə nənə tihaməkeikei mhəkiri noien
me səkɨmiaha me. Rəmwhen ia Nəkukuə Ikinan rani mə, “Tihərhi irapw
iərmama sə ramo noien ərəha ia nɨmwrhenɨmiaha.”

6
Nakalasiamemɨne nəvisəienme səvənraha

1Nəpɨn kɨmiahami kəru krouəski iraume, nənə ro naurɨsienmə irau trou-
vehinəvisəien səvənrau rouevən tɨnərmamasəməmehəreireiKumwesənmə
tuhəkiri nəɡkiariien səvənrau. Irau trouəkeikei rouuvehi nəvisəien səvənrau
rouevən tɨ nərmama səvəi Kumwesən pwəh irəha həkiri. 2 *Hiəukurən uə
rekəm? Ia nəpɨn sə trɨpkuvehe nərmama me səvəi Kumwesən tuhəkiri
nərmama ia təkure tɨprənə i tɨ noien me səvənraha. Trɨni mɨnuə kɨmiaha
tihəkiri nərmama ia təkure tɨprənə i rəfo, ko hiəpkəkiri atukw mhə noien
kwərhakwərha me səkɨmiaha? 3Hiəukurən uə rekəm? Kɨtaha tsəkiri naɡelo
me tɨnoienme səvənraha. Mə ro iamɨnhi irə, noienme səvəi tɨprənə i haməru
a tɨnəkiriien. 4Ro pen rəfo kɨmiaha hiaməuvən tɨnərmamamenəha səməme
nakalasia me həpkɨsiai mhə irəha mə irəha tuhəkiri kɨmiaha tɨ nəvisəien me
səkɨmiaha sə rome iamɨnha irə? 5 Iakani nəɡkiariien nəha ramonaurɨsienm
kɨmiaha. Rəfo, kɨmiaha riti riwən sənukurənien səvənhi rəmwhenmə trəmri
amasan nəvisəien səvəi piəvtaha mi kəru? 6 Mətə piəvtaha mi krouəvisə
mɨnraumerouuvehi rouevən tɨnərmamasəməmehəpkɨnimhənɨpərhienien
ia Kristo mə irəha tuhəkiri nəɡkiariien səvənrau.
* 5:6: Kal 5:9 * 5:7: Eks 13:7, 12:21, Aes 53:7, 1Pit 1:19 * 5:8: Dut 16:3 * 5:9: Mat 18:17,
2Tes 3:14 * 5:11: 2Tes 3:6, Taet 3:10, 2Jon 10 * 5:12-13: Dut 13:5, 17:7, Dut 22:24, Mak 4:11
* 6:2: Dan 7:22, Mat 19:28, Rev 2:26, 3:21, 20:4
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7 *Noien nəha hiaməuvən tɨ iərmama riti mə trəkiri kɨmiaha tɨ nəvisəien
me səkɨmiaha ramahatən pen me hiənarfai raka ia suatuk səvəi Kumwesən
ia nɨmɨruien səkɨmiaha. Rəfo, trɨnimɨnuə iərmama riti ramo rərəha ia niram,
ramasan mə tikenouenou a irə. Trɨni mɨnuə rameikuə ia niram, mamakres
mik, ikenouenou a mwi irə. 8Mətə rekəm. Kɨmiaha piəvmiaha me a, mətə
hiamo rərəha ia kɨmiaha me, mamheikuə ia kɨmiaha me, mamhakres m
kɨmiahame.

9 *Kɨmiaha tihaməkeikei mhəukurən. Nərmama səməme
həpkatukwatukw mhə irəha ko həpkuvimwə mhə ia nɨtətə sə Kumwesən
ramərɨmənu irə. Tihəpwəh neikuə atukwien ia kɨmiaha. Nərman mɨne
nɨpran səməme kamhəiri əpnapen irəha me, mɨne nərmama səməme
kamhəfwaki m nənɨmwi nari me, mɨne nərman mɨne nɨpran səməme
kamhakres ia nirəhame, mɨne nərman səməme kamhəiri atukw a irəhame,
10mɨne rakres me, mɨne nərmama səməme kamhəpwtɨɡ tɨ nautə səvənraha,
mɨne nərmama səməme kamhənɨmwi pɨk nənɨmwiien skai mamhakonə,
mɨne nərmama səməme kamhəni neikuəien mamhouraha nəɡhi iərmama
irə, mɨne nərmama səməme kamheikuəmamhakres, irəha ko həpkuvnimwə
mhə ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə. 11 *Fwe kupwən kɨmiaha me
nepwɨn hiənamo iamɨnha irə. Mətə təkwtəkwuni nəha, ia nəɡhi Iərɨmənu
səkɨtaha Iesu Kristo mɨne ia nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn Ikinan, Kumwesən
rɨnəpərhi raka kɨmiaha hiəmher. In rɨno hiəuvehe nəkur ikinan me səvənhi,
muvəni rakamə kɨmiaha hiatukwatukw ia nənimen.

Nərmanmɨnenɨprankamhəiri əpnapen irəhame rərəha ia nəmriKumwesən
12 *Kamɨni mə, “Narimnari me pam ramasan a iou iakukurən noien,”

nɨpərhienien, mətə rɨpko mhə irəha pam tuhasitu. “Narimnari me pam ra-
masana iou iakukurənnoien,”mətə iouko iapkəsenimhəmənari riti trərkwi
iou, mamərɨmənu ia nirak. 13 *Kamɨni mə, “Nəveɡɨnien kɨno səvəi tɨpwi
iərmama, nənə tɨpwi iərmama kɨno səvəi nəveɡɨnien.” Nɨpərhienien, mətə
Kumwesən trouraha irau pəri. Nɨpwrai iərmama komhə kɨno mə iərman
triri əpnapen nɨpran irə, mətə kɨno nɨpwrai iərmamamə trəɡnəɡɨni Iərɨmənu
irə, nənə Iərɨmənu ramarə tɨ nɨpwrai iərmama. 14 *Kumwesən rɨno Iərɨmənu
səkɨtaha rətui mwi ia nemhəien, nənə ia nɨskaiien səvənhi in tro mwi kɨtaha
sətui mwi. 15 *Hiəukurən uə rekəm? Nɨpwrataha irəha nɨpəri nɨpwrai Kristo.
Nənə rerɨmiaha rɨrhi mə ko iakuvehi nɨpwrak i sə in nɨpəri nɨpwrai Kristo
mevən mo kuatia irə irau pran ia suatuk? Rekəm! Ko rɨpko mhə iamɨnhi
irə mɨne. 16 *Hiəukurən uə rekəm? Iərmama sə ramiri pran ia suatuk, irau
krouvehe rouəmwhen ia nɨpwrai iərmama kuatia. Rəmwhen ia nəɡkiariien
i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə, “Irau trouvehe rouəmwhen ia
nɨpwrai iərmama kuatia.” 17 *Mətə iərmama sə rauvehe mamo kuatia irau
Iərɨmənu səkɨtaha, in ruvehemo kuatia iraumin ia nənɨmwɨn.

18Tiharaka mhəpwəh nevənien ipaka tɨ noien i sə iərman ramiri əpnapen
nɨpran. Noien ərəha me nepwɨn səməme iərmama ramo, irəha fwe
iruə ko həpkuvnimwə mhə ia nɨpwrai iərmama. Mətə iərman sə ramiri
əpnapen nɨpran ramo noien ərəha riti ia nɨpwran atukw. 19 *Hiəukurən
uə rekəm? Nɨpwramiaha rəmwhen ia nimwə riti səvəi Nənɨmwɨn Ikinan
fwe ia rerɨmiaha. Kumwesən ruvei pehe Nənɨmwɨn nəha m kɨmiaha. Nənə

* 6:7: Mat 5:39, 1Tes 5:15, 1Tes 3:9 * 6:9: Kal 5:19-21, Efes 5:5, Rev 22:15 * 6:11: Taet 3:3-7
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rɨpkomhə səkɨmiaha atukw a nə nɨpwramiaha. 20 *Kumwesən rɨnərəku raka
kɨmiaha ia nərəkuien riti rəknekɨn. Ro pen tihaməkeikeimhəuvehi utə nəɡhi
Kumwesən ia nəfe hiamo ia nɨpwramiaha.

7
Nerəien

1 Ia nɨkaren səvəi nəresienme nəha hiəməraimhərhi pehemiou. Ramasan
mə iərman riti trəpwəh niriien pran. 2Mətə nərman mɨne nɨpran kamhəiri
əpnapen pɨk irəha me ro pen ramasan mə iərman riti traməkeikei miri
pran riti səvənhi, nənə pran riti traməkeikei mesi pen iərman riti səvənhi.
3 Iərman traməkeikeimapri iraupransəvənhi trɨnimɨnuəpranrokeikei, nənə
pran traməkeikei mapri irau iərman səvənhi trɨni mɨnuə iərman rokeikei.
4 Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə pran rəpwəh nərɨmənu atukwien ia
nɨpwran, mətə iərman səvənhi ramərɨmənu irə. Rəmwhen a mwi iərman in
rəpwəh nərɨmənu atukwien ia nɨpwran, mətə pran səvənhi ramərɨmənu irə.
5 Rɨpkamasan mhə mə pran uə iərman rehekɨr tɨ nɨpwran trɨni mɨnuə riti
rokeikei. Mətə trɨni mɨnuə irau pəri krouəseni mə trouəpwəh napri pəriien
nəpɨn ouihi a tɨ nəfwakiien, nənə ramasan a. Mətə irau trouəkeikei rouvehe
rouapri pəri mwi kamo rɨməru tɨ Setanmə tro irau kroumwei ia nərəhaien tɨ
nəri nəmə irau kroupkɨskai mhə. 6Nəɡkiariien nəha iakɨni mə, “Trouəpwəh
napri pəriien nəpɨn ouihi a tɨ nəfwakiien,” ramarə a ia kɨmiaha mə tiho uə
tihəpwəh noien, rɨpko mhə loa riti. 7 *Iakreɡi mə ko nərmama me pam
həmwhen a ia nirak, səiou pran riwən, ramasan, mətə Kumwesən rəpwəh
nuvei penien nɨskaiien m nərmama me pam mə tuharə əpa. Riti rauvehi
nɨskaiienmə tro iamɨnhi irə, riti mwimə tro iamɨnha irə.

8 Nərmama səməme həpkarə pəri mhə mɨne səməme nərman uə nɨpran
me səvənraha həuvamhə raka, iakani mə ramasan mə irəha tuhəpwəh narə
pəriien rəmwhen a ia nirak. 9 *Mətə trɨni mɨnuə rəknekɨn tɨ nirəha mə
tuhavən ia suatuk atukwatukwnənə ramasanmə irəha tuhaməkeikeimharə
pəri pwəh iərman rerɨn rəpwəh nevən pɨkien ia pran, pran rerɨn rəpwəh
nevən pɨkien ia iərman.

10 *Nərmama me səməme kamharə pəri, iakani pehe tukumiaha i, rɨpko
mhə nəɡkiariien səiou mətə səvəi Iərɨmənu səkɨtaha, mə pran trəpwəh
nəpwəhien iərman səvənhi. 11Mətə trɨnimɨnuə pran rəpwəh iərman səvənhi,
in trəpwəhmwi narə pərien irau iərman ritimwi,mətəmə rəfo in trɨrərɨɡ pen
amwi tɨ iərman səvənhi. Nənə iərman trəpwəh nəpwəhien pran səvənhi.

12 Trɨni mɨnuə piəvtaha riti pran səvənhi rɨpkahatətə mhə ia Kristo, mətə
rəseni mə trouarə irau iərman nəha, iərman trəpwəh nəpwəhien prən nəha.
Nəɡkiariien i iakani rɨpko mhə səiou mətə səvəi Iərɨmənu səkɨtaha. 13 Trɨni
mɨnuə pran riti səvənhi iərman rəpwəh nahatətəien ia Kristo, mətə rəseni
mə trouarə irau prən nəha, prən nəha trəpwəh nəpwəhien in. 14 Kɨmiaha
hiəukurən. Iərman sə rɨpkahatətə mhə ia Kristo, nahatətəien səvəi pran
səvənhi rɨno raka iərman nəha ruvehe məmwhen ia nari riti kɨnəmri əpə
ro ikinan i səvəi Kumwesən. Nənə pran sə rɨpkahatətə mhə ia Kristo,
nahatətəien səvəi iərman səvənhi rɨno raka prən nəha ruvehe məmwhen ia
nari riti kɨnəmri əpə ro ikinan i səvəi Kumwesən. Mə rɨpko mhə iamɨnhi
irə nəkwərhakwərha me səvənrau tuhəmkemɨk ia nəmri Kumwesən, mətə
təkwtəkwuni irəha həuvəuvehemhəno ikinan i.

* 6:20: 1Kor 7:23, 1Pit 1:18-19, Fil 1:20 * 7:7: Mat 19:12 * 7:9: 1Tim 5:14 * 7:10: Mat
5:32, 19:9
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15 *Mətə trɨni mɨnuə sə nəha rɨpkahatətə mhə ia Kristo rokeikei mə irau
trouəpwəh irau me, pwəh ro iamɨnhi irə. Piəvtaha riti uə kɨtirimətaha riti
nari riti mwi riwən rərihi irau pran uə iərman sə rɨnəpwəh in iamɨnha irə.
Mətə Kumwesən rɨnəkwein kɨtaha mə tsarə ia nəmərinuien. 16 *Ik pran sə
ikamahatətə ia Kristo, tikəfukurən? Rosi tikuvehimɨru iərman səimuə? Nənə
ik iərmansə ikamahatətə iaKristo, tikəfukurən? Rosi tikuvehimɨrupran səim
uə?

17 *Mətə nəri kuatia i mə pwəh kɨmiaha kuatia kuatia tihamarə ia narəien
sə Iərɨmənu səkɨtaha rɨməuvei pehe m kɨmiaha fwe kupwən sə hiənamarə
irə ia nəpɨn nəha in rɨnəkwein ia kɨmiaha. In i nəvəhaɡien səiou iakauvei
pen m nakalasia me pam. 18 Kɨmiaha səməme kuvəuvehi raka ninhum
m kɨmiaha fwe kupwən, kurirə Kumwesən rəkwein ia kɨmiaha, rərəha mə
ipwet mɨne hiaməmwur mə tihamərkwafə noien nəha kɨno m kɨmiaha.
Kɨmiaha səməmekəpwəh nuvehiien ninhummkɨmiaha fwe kupwən, kurirə
Kumwesən rəkwein kɨmiaha, rərəha mə ipwet mɨne tihəuvən mə tukuvehi
ninhum m kɨmiaha. 19 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə ro nəri auər a irə
mə kuvehi ninhumm iərmama uə kəpwəh nuvehiien, mətə nəri anan riti in i
tsaməkeikei mho nəɡkiariien me səvəi Kumwesən. 20Kɨmiaha kuatia kuatia
tihaməkeikei mharə a ia narəien sə hiənamarə irə fwe kupwən ia nəpɨn nəha
Kumwesən rɨnəkwein ia kɨmiaha. 21Trɨni mɨnuə ik slef riti nəpɨn Kumwesən
rəkwein ik, tikəpwəh nətərɨɡ pɨkien. Mətə trɨni mɨnuə ikukurən suatuk sə
tukɨfi nari ia niram, ikesi pen. 22 *Kɨmiaha hiəukurən. Trɨni mɨnuə Iərɨmənu
rəkwein ia iərmama riti sə in slef, iərmama nəha rəmwhen ia iərmama riti
kuvəfi raka raka nari irə in səvəi Iərɨmənu. Ia noien a mwi nəha, trɨni mɨnuə
Iərɨmənu rəkwein ia iərmama riti sə rɨpko mhə in slef, iərmama nəha in
slef riti səvəi Kristo. 23 Kumwesən rɨnərəku raka kɨmiaha ia nərəkuien riti
nənimen rəknekɨn. Ro pen tihəpwəh nuveheien mho kɨmiaha slef me səvəi
nərmama. 24 Piak me, nəfe narəien kɨmiaha kuatia kuatia hiənamarə irə
fwe kupwən ia nəpɨn nəha Kumwesən rɨnəkwein ia kɨmiaha, ramasan mə
tihamarə a irə kɨmiaha Kumwesən.

25 *Ia nɨkaren səvəi nəresien nəhamə rəfo ia nəkur vi me səməme həpkarə
pəri mhə ihi, iou iapkuvehi atukwatukw mhə nəɡkiariien riti tɨ Iərɨmənu
səkɨtaha. Mətə takɨni nətərɨɡien səiou, nənə tɨ nəri nə mə Iərɨmənu səkɨtaha
rɨnapi pɨk tukw iou, ro pen hiəukurən nɨniien nɨpərhienien ia nəfe takɨni.
26 Ia nətəien səiou, tɨ nəri nəmə kɨtaha samarə ia nəpɨn əknekɨn ipwet mɨne,
ramasan mə iərmama riti tramarə a iamɨnhi irəmamevən. 27 Ik iərmama sə
ikɨnarə pəri raka kɨmirau pran, tikəpwəh neitehiien narəien səim. Nənə ik
iərmama sə ikəpwəh ihi narə pəriien kɨmirau pran, tikəpwəh nətuiien pran
riti səim. 28 *Mətə trɨni mɨnuə ikuə tikarə pəri kɨmirau pran, ipko mhə noien
ərəha. Nənə trɨnimɨnuə pran vi riti rɨnuə trarə pəri irau iərman, in rɨpkomhə
noien ərəha. Mətə nərmama səməme kamho iamɨnha irə tuhəreɡi nəmisəien
ia təkure tɨprənə i, nənə iakəpwəh nokeikeiien mə tihəreɡi nəmisəien me
nəha.

29 *Piakme, in i nɨpwrai nəɡkiariien səiou. Nəpɨn səvəi tɨprənə i ruvəuvehe
muvəkwakwa. Ro pen ipwetmɨnemuvehemamevən nərmanme səvənraha
me fwe nɨpran me tuhamarə rəmwhen mə nɨpran me səvənraha me
həiwən. 30 Nərmama səməme rerɨnraha rəpou, irəha tuhamarə rəmwhen
mə rerɨnraha rəpwəh nəpouien. Nərmama səməme rerɨnraha raɡien, irəha
* 7:15: Rom 14:19 * 7:16: 1Tes 3:1 * 7:17: 1Kor 7:20,24 * 7:19: Rom 2:25, Kal 5:6, 6:15
* 7:22: Flm 16, Efes 6:6, 1Tes 2:16 * 7:25: 1Tim 1:12-13 * 7:28: Luk 21:33 * 7:29: Rom
13:11
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tuhamarə rəmwhen mə rerɨnraha rəpwəh naɡienien. Nərmama səməme
kamhəuvehi nəmri narimnari me, irəha tuhamarə rəmwhen mə rɨpko mhə
səvənraha. 31 *Nərmama səməme kamho narimnari me səvəi tɨprənə i,
irəha tuhamarə rəmwhen mə narimnari me nəha rɨpko mhə nɨmɨruien ihi
səvənraha. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə tɨprənə i səvəi təkwtəkwuni mɨne
rɨnauvehe triwən.

32 Nənə iakokeikei mə tihəpwəh nətərɨɡ pɨkien tɨ nari riti səvəi tɨprənə i.
Iərman səvənhi pran riwən, in ramətərɨɡ pɨk tɨ narimnari me səvəi Iərɨmənu
mə trəfo mo reri Iərɨmənu raɡien. 33 Mətə iərman səvənhi fwe pran in
ramətərɨɡ pɨk tɨ narimnari me səvəi tɨprənə mə trəfo mo reri pran səvənhi
raɡien. 34 Nənə nətərɨɡien səvənhi ro kəru. Rəmwhen a mwi pran səvənhi
iərman riwən, uə pran vi, in ramətərɨɡ pɨk tɨ narimnarime səvəi Iərɨmənumə
in trəfo marei tɨ Iərɨmənu səkɨtaha ia nɨpwran mɨne nənɨmwɨn. Mətə pran
səvənhi fwe iərman, in ramətərɨɡ pɨk tɨ narimnari me səvəi tɨprənə mə trəfo
mo reri iərman səvənhi raɡien. 35 Iapkɨni pehe mhə nəɡkiariien me i mə
takərkouani pehe nəkwus ia kɨmiaha, mətə iakani tɨ namasanien səkɨmiaha.
Iakokeikeimə tiharə ia noien atukwatukw,mamho tukwini narim Iərɨmənu
səkɨtaha, mho a nətərɨɡien səkɨmiaha irə kuatia.

36Mətə trɨnimɨnuə iərmanritimɨnepranvi riti kɨmərfi iraumə trouarəpəri,
nənə iərman rɨni mə trouəpwəh pəpɨm, mətə rerɨn rɨrhi mə rɨpko mhə noien
atukwatukw ia prən nəha, nənə trɨni mɨnuə prən nəha rarə amasan a meste
nukmenepwɨn, nənə iərman rerɨn rɨrhimə traməkeikeimiri prənnəha, nənə
ramasan a, in rukurən niriien. In rɨpko mhə noien ərəha. Ramasan mə irau
trouarə pəri.a 37Mətəmə iərman nəha rəpwəh nokeikeiienmə trarə pəri irau
prən vi nəha kɨmərfi mə səvənhi, iərmama riti riwən sə raməkeikei min mə
trəpwəh niriien prən nəha, mətə in nə nətərɨɡien atukw a səvənhi, iərman
nəha inmwi ronoienamasan. 38Ro iamɨnhi irə iərmansə riri pranvi səvənhi,
in ramo noien amasan. Nənə iərman sə rɨpkiri mhə pran in ramo noien
amasanməpi raka.

39 *Pran sə rɨnerə raka kɨnərkwi tərini irau iərman səvənhi nəpɨn iərman
səvənhi ramɨru. Mətə trɨni mɨnuə iərman səvənhi ruvamhə, kɨfi nari irə
rukurən nesi penien iərman riti mwi sə in rokeikei, mətə nari kwatia in
traməkeikei mesi pen iərman riti sə ramahatətə ia Iərɨmənu səkɨtaha. 40Mətə
ia nətərɨɡien səiou trɨnimɨnuə in ramarə a iamɨnhi irəmɨneməpwəh nesi pe-
nien iərmanritimwi rerɨn traɡien. RerɨkrɨrhiməNənɨmwɨnsəvəi Kumwesən
ruvei pehe nətərɨɡien nəhamiou.

8
Nəveɡɨnien ikauveipenmnənɨmwinarimesəməmekaməfwakipenmɨnraha

* 7:31: 1Jon 2:17 a 7:36: Suatuk riti mwi tɨ nuvsiniien nəɡkiariien i ia vas 36-38 ro iamɨnhi irə:
“Trɨni mɨnuə iərman riti ia nətərɨɡien səvənhi rətəmə rɨpkatukwatukwmhəmə trəkwtəmhiri əknekɨn
prən ouihi vi səvənhi, nənəmətəmə nuk səvəi prən ouihi vi nəha rɨnəmwhen raka, nənə iərman nəha
rɨreɡi rəmwhenmə in trevənmerə, ramasanmə tro rəmwhensə rokeikei,maraka irəpwəhrevənmerə.
Mə ro ianha irə rɨpko mhə noien ərəha. Mətə iərman sə nətərɨɡien səvənhi rɨskai, nari riti rɨpkəkeikei
mhəmin, rɨnətərɨɡ raka irə fwe ia rerɨn mə trəkwtəmhiri əknekɨn prən ouihi vi nəha səvənhi məpwəh
nəseniienmə trevənmerə, iərmama nəha inmwi ramo noien amasan. Ro iamɨnhi irə, iərman sə ruvei
penprənouihi vi səvənhimə trevənmerə, in ramonoienamasan. Nənə iərman sə rəkwtəmhiri əknekɨn
prən ouihi vi səvənhi mə trəpwəh nevənien merə, in ramo noien amasan məpi raka. * 7:39: Rom
7:2-3
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1 *Ia nɨkaren səvəi nəveɡɨnien i kauvei pen m nənɨmwi nari me səməme
kaməfwaki pen mɨnraha, kɨtaha səukurən mə kɨtaha pam saməuvehi
nukurənien. Nukurənien in nari riti sə iərmama raməfiəutə in tukwe, mətə
nokeikeiien rauvrhəkɨn iərmama ruvehemautə. 2*Trɨnimɨnuə iərmama riti
rerɨn ramrhi mə rukurən pɨk nari, in rɨpkukurən anan mhə narimnari me
səməme in traməkeikei mukurən. 3 *Mətə trɨni mɨnuə iərmama riti rokeikei
Kumwesən, Kumwesən rukurən in.

4 *Rəfo ia nəveɡɨnien i kauvei penm nənɨmwi nari me səməme kaməfwaki
pen mɨnraha? Ko sani nəveɡɨnien me nəha uə rekəm? Kɨtaha səukurən mə
nənɨmwi nari sə kaməfwaki pen min ramahatən pen nɨpwrai nari riti sə
rɨpkɨmɨru mhə. Səukurən mwi mə Kumwesən riti mwi riwən mətə kuatia
a. 5 Mətə kumwesən eikuə me i kamɨni mə kamharə ia neiai mɨne ia
təkure tɨprənə i ko kamharə pərhien ko rəfo? Nɨpərhienien i mə kamɨni mə
“kumwesənme”mɨne “iərɨmənume” irəhahəpɨk, 6*mətə tukutaha i, səkɨtaha
Kumwesən kuatia a, Tata Kumwesən. In nukune narimnari me pam. Ro
iamɨnhi irə nɨmɨruien səkɨtaha səvənhi. Iərɨmənu səkɨtaha kuatia a, Iesu
Kristo. Narimnari me pam həuku pen irə mharə. Ro iamɨnhi irə nɨmɨruien
səkɨtaha ruku pen tukwe.

7 Mətə nərmama pam həpkukurən amasan mhə nəri nəha. Nərmama
nepwɨn nəha ikɨn irəha hənaməfwaki pɨk m nənɨmwi nari me fwe kupwən.
Ro pen ipwet mɨne nəpɨn hani nəveɡɨnien i kauvei pen m nənɨmwi nari me
səməme kaməfwaki pen mɨnraha, rerɨnraha rɨrhi mə haməsiai ihi nənɨmwi
nari me nəha. Irəha həreɡi pen ia nirəha mə həno noien ərəha tɨ nəri nə mə
nahatətəien səvənraha rɨpkɨskai mhə. 8 *Mətə nəveɡɨnien ko rɨpkuvehi mhə
kɨtaha səuvehe ipaka tɨ Kumwesən. Sani uə səpkani mhə ro nəri auər a irə.

9 *Kuvəfi raka nari ia kɨmiaha hiəukurən nəniien nəveɡɨnien me nəha,
mətə tihaməkeikei a mhətui amasan tukwe. Rərəha mə noien səkɨmiaha tro
nərmama səməme nahatətəien səvənraha rɨpkɨskai mhə həmwei ia noien
ərəha. 10 Ik sə ikukurən mə ikukurən nəniien nəveɡɨnien i kauvei pen m
nənɨmwi nari sə kaməfwaki pen min. Trɨni mɨnuə iərmama riti nahatətəien
səvənhi rɨpkɨskai mhə rətoni ikaməni nəveɡɨnien me nəha, truvi mwi in rəni
rɨno noien ərəha. 11 *Trɨni mɨnuə iko iamɨnha irə, nukurənien nəha səim
trouraha iərmama i nahatətəien səvənhi rɨpkɨskai mhə, in piəvtaha riti sə
Kristo rɨmamhə tukwe. 12 Ia suatuk nəha kɨmiaha hiamo noien ərəha ia
Kristo tɨ nəri nə mə hiamo noien ərəha ia piəvtaha me. Rəmwhen hiamo
noien riti mamhəuəsi irəha irə nəpɨn nahatətəien səvənraha rɨpkɨskai mhə.
13 *Ro iamɨnhi irə trɨni mɨnuə nəveɡɨnien riti sə iakaməni ramo piak mə
trɨmwei ia nərəhaien, ramasan mə takəpwəh nənien mwi nəveɡɨnien nəha
nəpɨn riti mə in trəpwəh nɨmweiien.

9
Pol raməɡkiari m nərmamame səməme kamhəkiri noien səvənhimə rəpwəh

nəmwhenien
1 *Iou iərmama riti sə iakukurən noien nəfe iakokeikei uə rekəm? Ouəh!

Iou aposol riti uə rekəm? Ouəh! Iou iakɨnətoni Iesu Iərɨmənu səkɨtaha ia
* 8:1: WokMe 15:29 * 8:2: Kal 6:3 * 8:3: Kal 4:9 * 8:4: 1Kor 10:19, Kal 4:8, Dut 4:35,39,
Dut 6:4 * 8:6: Mal 2:10, 1Kor 12:5,6, Efes 4:5,6, Jon 1:3 * 8:8: Rom14:17 * 8:9: Rom14:13-15,
Kal 5:13 * 8:11: Rom 14:15,20 * 8:13: Rom 14:21 * 9:1: WokMe 22:17-18, WokMe 26:16,
1Kor 15:8



Fas Korin 9:2 344 Fas Korin 9:14

nənimek uə rekəm? Ouəh! Kɨmiaha nə kwənkwai wok me səiou sə iakamo
tukwini m Iərɨmənu səkɨtaha uə rekəm? Ouəh! 2 *Rosi nərmama nepwɨn
kamhətoni ioumə komhə iou aposol, mətə kɨmiaha ko hiəpkətəmhə iamɨnha
irə. Nɨmɨruien səkɨmiaha sə hiaməuvehe mho kuatia kɨmiaha Iərɨmənu
səkɨtaha ramahatən penmə iou aposol pərhien riti.

3 In inəɡkiariien səiou takɨnipen tɨnərmamame i səməmekamhəkirinoien
səiou mə rəpwəh nəmwhenien. 4 *Kɨmiaha hiaməni mə rɨpkatukwatukw
mhə mə tihəuvei pehe nəveɡɨnien mɨne nəri kamənɨmwi m kɨmaha tɨ wok
səkɨmaha, mətə ratukwatukw a mə tihəuvei pehe narimnari me nəha.
5 *Kɨmiaha hiaməni mə rɨpkatukwatukw mhə mə ia navənien səkɨmaha
tahəiri nɨpran me səkɨmaha həkurirə ia kɨmaha rəmwhen ia aposol me
nepwɨnmwi mɨne piəvi Iərɨmənu səkɨtaha memɨne Pita kamho, mətə ratuk-
watukw amə kɨmaha taho iamɨnha irə. 6Uə rəfo, rosi rerɨmiaha rɨrhi mə iou
mɨne Panapas kɨmrau əpa trouəkeikei rauo atukwwok tɨ narəien səkɨmrau?
Nətərɨɡien nəha rɨpkatukwatukwmhə.

7Sin ramo iaruaɡən inmətə rəpwəh nokeikeiienmə tukərəku in irə? Uə sin
raməmhumətə rɨpkuvehimhənəveɡɨnien riti sənəni ianəmhiennəha? Uə sin
raməkwməni nərimɨrumemətə rəpwəh ihi nənien riti? 8Rerɨmiaha rɨrhi mə
narimnari me səməme iakaməɡkiari irə haməuku pen a ia nətərɨɡien səvəi
iərmama? Rekəm! Loa rani a nari kuatia. 9 *Kɨmərai pen nəɡkiariien i ia
Loa səvəiMoses ranimə, “Tihəpwəhnərihi təriniien tərhui kaunəpɨnrameivə
testesi kwənuni wit mə tekɨn trier raka.” Rəfo, Kumwesən rerɨn ramrhi a
kau me, 10 *uə in rɨni nəɡkiariien nəha rerɨn ramrhi mwi kɨtaha? Ouəh,
kɨmərai nəɡkiariiennəha tukutaha. Iakani iamɨnhi irə tɨnəri nəmənərmama
səməme haməkupwənmhəmhu ia nəmhien, nənə səməme həkurirəmhavən
ia nəmhien nəha, nətərɨɡien səvənraha kuatia a mə tuhəuvehi nəveɡɨnien
ia nəmhien nəha. 11 *Ia wok səkɨmaha kɨmaha iahəmwhen ia iərmama
riti rɨnəpwei nuni nari ia nəmhien. Nəmhien nəha in nə kɨmiaha. Nəri
sə iahənəpwei in nə narimnari me səməme tuhasitu ia nənɨmwɨmiaha. Ro
iamɨnhi irə ratukwatukwmə kɨmiaha tihəuvei pehe narimnari me tuhasitu
ia nɨpwramaha. Noien nəha rəmwhen ia iərmama sə ramesi kwənkwai nari
ia nəmhien sə rɨməsese tukwe. 12 *Rosi nərmama əpə me nepwɨn həukurən
nəresien nəveɡɨnien tukumiaha nənə ratukwatukw a tɨ nəri nə mə irəha
kamhasitu ia kɨmiaha, mamho wok səvəi Kumwesən. Mətə rəfo ia kɨmaha?
Nəresien səkɨmaha ratukwatukw ananməpi raka irəha.
Mətə kɨmaha iahəpko mhə ia kɨmiaha rəmwhen mə kɨmaha iahəukurən

noien. Kɨmaha iahəpwəh nokeikeiienmə taho nari riti rəsisəɡ ia nəɡkiariien
amasan səvəi Kristo. Ro pen nəfe nari sə rɨpam rauvehe tukumaha mətə
iahaməvrani. 13 *Hiəukurən uə rekəm? Nərmama səməme kamho wok ia
nimwə səvəi Kumwesən haməuvehi nəveɡɨnien sənənraha ia nimwə nəha.
Nənə səməme kamhəvi netə ia nɨfatə, irəha kamhani nɨpərpəri nərimɨrume i
səməme kamhousi əpune irəhamamhəuvei penm Kumwesən. 14 *Ia suatuk
kuatia Iərɨmənu səkɨtaha rɨməni nəkwan mə nərmama səməme kamhəni
irapw nəɡkiariien amasan səvənhi, nərmama me nəha səməme kamhəreɡi
irəha tuhaməkeikei mhəuvei pen narimnari me səvəi narəien səvənraha.

* 9:2: 2Kor 3:2-3 * 9:4: Luk 10:8, 1Kor 9:13-14 * 9:5: Jon 1:42 * 9:9: Dut 25:4, 1Tim 5:18
* 9:10: 2Tim 2:6 * 9:11: Rom 15:27 * 9:12: WokMe 20:34-35, 2Kor 11:9, 1Kor 13:7 * 9:13:
Nam 18:8,31, Dut 18:1-3 * 9:14: Mat 10:10, Luk 10:7, Kal 6:6
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15 *Mətə iou iapko anan mhə narimnari me nəha ratukwatukw a mə tako.
Nənə nəkukuə i iakamrai təkwtəkwuni iapkrai mhə mə takəres nərəkuien
sə ro iamɨnha irə. Iakaməɡkiari ərpwi kwopti mə iakani irapw nəɡkiariien
amasan kɨpkərəku mhə iou irə. Nənə iakəpwəh nokeikei ananien mə takesi
pen suatuk əpə. Nemhəien ramasan məpi raka suatuk əpə. 16 *Trɨni mɨnuə
iakaməvisau irapw nəɡkiariien amasan səvəi Kristo, takəɡkiari ərpwi tɨ
nəfe? Kɨnəmri pehe wok nəha ia rəɡɨk takaməkeikei mo. Aueh nəmisəien
asori truvehe tukw iou trɨni mɨnuə iakəpwəh nəvisau irapwien nəɡkiariien
amasannəha! 17*Trɨnimɨnuə iou iakɨmərfiwok imə tako, nənə ratukwatukw
a mə takuvehi nərəkuien irə. Mətə in Kumwesən sə rɨmərfi iou məmri wok i
ia rəɡɨk, nənə ro pen takaməkeikeimo. 18Nənə nəfe nəha nərəkuien səiou? In
i mə iakaməvisau irapw nəɡkiariien amasan səvəi Kristo mauvei pen auər a
m nərmama irəha həpwəh nərəkuien iou irə. Ratukwatukw a mə takuvehi
nərəkuien irə, mətə iou iakəpwəh.

19 *Nɨpərhienien iərmama riti rɨpkərɨmənu mhə ia nirak, mətə iou
iakɨməuvehi irapw atukw iou mə iou iərmama riti sə iakamo tukwini nari
m nərmama me pam mə takuvi pehe nərmama həpɨk həuvehe tɨ Kristo.
20 *Nəpɨn iakavən kɨmaha nəkur Isrel, iakuvehe məmwhen ia nirəha mə
takuvi pehe irəha həuvehe tɨ Kristo. Irəha kamharə teɡɨn Loa səvəi Moses,
ro pen nəpɨn iakavən kɨmaha mɨnraha iakuvehe məmwhen ia nirəha.
Nɨpərhienien i iou iapkarə teɡɨn mhə Loa səvəi Moses, mətə iakuvehe
məmwhen ia nirəha mə takuvi pehe irəha həuvehe tɨ Kristo. 21 *Nəpɨn
iakavən kɨmaha nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel, həpkuvehi mhə
Loa nəha, iakuvehe məmwhen ia nirəha. Mətə iakəpwəh nərarkiien Loa
səvəi Kumwesən, rekəm. Iakamarə teɡɨn Loa səvəi Kristo. Iakamo iamɨnhi
irə mə takuvi pehe irəha həuvehe tɨ Kristo. 22 *Nəpɨn iakavən kɨmaha
nərmama nahatətəien səvənraha rəpwəh nɨskaiien, iakuvehe məmwhen
ia nirəha, mə takuvi pehe irəha həuvehe tɨ Kristo. Nərmama me pam
noien səvənraha səpəmsəpə, mətə nəpɨn iakavən kɨmaha mɨnraha iakuvehe
məmwhen ia nirəha, mə ia suatuk me pam takuvi pehe nepwɨn həuvehe tɨ
Kristo. 23 Iakamo iamɨnhi irə tɨ nəɡkiariien amasan səvəi Kristo, mə iou mwi
takuvehi namasanienme səməme həuku pen ia nəɡkiariien amasan nəha.

24Hiəukurənuə rekəm? Ianaiuien, nərmamamepamhamaiu,mətəkuatia
a trəvtənhi nərmama me pam kuvei pen nərəkuien min. Nənə ramasan mə
tihaiu ia noien səvəi naiuienmə tihəuvehi nərəkuien nəha.

25 *Nərmama me pam səməme kamhaiu, ia narimnari me pam kamho
tuhaməkeikei mharei tukwe. Irəha kamho mə tuhəuvehi nərəkuien sə
triwən, mətə kɨtaha samo mə tsəuvehi nərəkuien sə ramarə rerɨn. 26 Ro
iamɨnhi irə, rəmwhen ia naiuien, iou iapkaiu əpnapen mhə. Nənə rəmwhen
ia iərmama sə ramərui iərmama, iou iapkarkuai mhə rəmwhen ia iərmama
sə ramərui kwənmahan. 27 *Mətə iakamo nəmisəien m nɨpwrakmə nɨpwrak
truvehe mɨskai mo rəmwhen sə iakokeikei. Iakamo iamɨnhi irə kamo nəpɨn
iakɨnəvisau raka m nərmama mə tuhəuvehe mhaiu ia naiuien nəha, mətə
kurirə irə iakərui natuakəmien me səvəi naiuien nəha nənə kərarki iou ia
naiuien.

* 9:15: Wok Me 18:3 * 9:16: Jer 20:9 * 9:17: 1Kor 4:1 * 9:19: Mat 20:26-27 * 9:20:
WokMe 21:20-26 * 9:21: Kal 2:3 * 9:22: 2Kor 11:29, Rom 11:14 * 9:25: Fil 3:14, 2Tim 4:7-8,
2Tim 2:4-5, Jem 1:12, 1Tes 5:4 * 9:27: Rom 8:13, 13:14
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10
Noien səvəi nəkur Isrel fwe kupwən trəsuəpwiri kɨtaha

1*Piakme, iakokeikeimə tihəukurənmə nəpɨn kaha kupwənme səkɨmaha
həməier fwe Ijip, irəha pam havən teɡɨn nəpuə riti.* Irəha pam həpi sɨmwɨn
ia təsi əruerəv. 2 Ia nəpuənəhamɨne təsi Kumwesən ro paptaes ia nirəha pam
mə irəha nərmama me səvəi Moses. 3 *Irəha pam hani nəveɡɨnien kuatia
a sə Kumwesən ruvei pen mɨnraha. 4 *Irəha pam hənɨmwi nui kuatia a sə
Kumwesən ruvei pen mɨnraha. Irəha hamənɨmwi nui ia kəpwier səvənhi sə
rakurirə ia nirəha,* nənə kəpwier nəha in Kristo. 5 *Irəha pamhəno iamɨnha
irə, mətə Kumwesən rerɨn rɨpkaɡienmhə tɨ nirəha həpɨk, ro pen irəha hemhə
əpnapen a fwe ia kwopun akwesakwes.

6 *Narimnari me nəha həmwhen ia nɨmtətien me səməme tuhəsuəpwiri
kɨtaha. Rərəha mə kɨtaha tsokeikei noien ərəha me rəmwhen irəha hənamo
fwe kupwən. 7 *Rərəha mə kɨtaha tsəfwaki m nənɨmwi nari me rəmwhen
irəha nepwɨn hənamo fwe kupwən. Rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen
ia Nəkukuə Ikinan rani mə, “Nərmama me nəha irəha həkure mhani nari,
mhənɨmwi, kurirə irə həskəmter mamhotanis.” 8 *Rərəha mə kɨtaha tsəiri
əpnapen nɨpran rəmwhen irəha nepwɨn hənamo fwe kupwən, nənə irəha
pam twenti-tri-taosen həmamhə ia nəpɨn kuatia a. 9 *Rərəha mə kɨtaha
tseipweipwi Iərɨmənu səkɨtahaa rəmwhen irəha me nepwɨn hənamo fwe
kupwən, nənə snek me hahi əpune irəha. 10 *Rərəha mə kɨtaha tsəɡkiari
əɡkiari mhəni ərəha Kumwesən rəmwhen irəha me nepwɨn hənamo fwe
kupwən, nənə aɡelo sə ramousi əpune iərmama rousi əpune irəha.

11 *Narimnari me nəha həier pehe ia nərmama me nəha fwe kupwən
mhəmwhen ia nɨmtətien riti tukunraha, mətə kɨmərai pen ia nəkukuə mə
trəvəhaɡ m kɨtaha nərmama me i səməme samarə təkwtəkwuni nəpɨn sam-
pam rɨnauvehe ipaka. 12Ro iamɨnhi irə iərmama sə rerɨn ramrhimə ramərer
əknekɨn traməkeikeimaməsiari kamo inmwirɨmwei ianoien ərəhamenəha.
13 *Narimnari me nəha səməme kamhəuvehe ia nɨmɨruien səkɨmiaha mə
tuhətə sas ia nahatətəien səkɨmiaha kamhəuvən tɨ nərmama me pam. Mətə
nəpɨnme pam Kumwesən ramo nəɡkiariien səvənhi, nənə in trɨpkəseni mhə
narimnari me nəha həuvehe mhəskai ia nɨmɨruien səkɨmiaha mhəpi raka
nɨskaiien səkɨmiaha. Mətə nəpɨn narimnarime nəha tuhəuvehe ia nɨmɨruien
səkɨmiaha, Kumwesən tro suatuk riti mə hiəukurən nuvehiien nərerien
səkɨmiahamənarimnarimenəha tuhəpwəhnoienkɨmiahahiəmwei ianoien
ərəha.

Nakalasiame tuhəpwəh nuveheienmho kuatia irəha nəremhəme
14 *Ro iamɨnhi irə nərmama keikei me səiou, tiharaka mhəpwəh nevənien

ipaka mə tihəfwaki m nənɨmwi nari me. 15 Kɨmiaha nərmama səməme
hiəukurən nari, tihəkiri ro nəɡkiariien səiou mə ramasan uə rərəha. 16 *Kap
amasan nəha saməɡnəɡɨni Kumwesən tukwe, nəpɨn kɨtaha sənɨmwi irə,
səuvehe mho kuatia kɨtaha Kristo ia nɨten. Bred nəha saməkwsen, nəpɨn
* 10:1: Eks13:21-22, Eks 14:22-29 * 10:1: Eks13:20-21, Sam105:39 * 10:3: Eks16:35 * 10:4:
Eks 17:6, Nam20:11 * 10:4: Nam20:2-17 * 10:5: Nam14:26-30, Hip 3:17, Jut 5 * 10:6: 1Kor
10:11, Nam 11:4,34 * 10:7: Eks 32:6 * 10:8: Nam 25:1-9 * 10:9: Nam 21:5-6 a 10:9: Uə
“Rərəhamə kɨtaha tseipweipwi Kristo.” * 10:10: Nam16:41-49, Hip 3:11,17 * 10:11: 1Kor 10:6,
1Tes 4:7 * 10:13: 1Kor 1:9 * 10:14: 1Jon 5:21 * 10:16: Mat 26:26-28
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sani, səuvehe mho kuatia kɨtaha Kristo ia nɨpwran. 17 *Kɨtaha səpɨk, mətə
səmwhen a ia nɨpwrai iərmama kuatia, tɨ nəri nə mə bred kuatia a, nənə
kɨtaha pam sani bred nəha.

18 *Rerɨmiaha tramrhi ro nəkur Isrel. Irəha kamhani nusai nərimɨru me
nəha səməme kɨnousi əpune irəha kauvei pen m Kumwesən ia təkure nɨfatə.
Ro pen irəha həuvehe mho kuatia ia noien nəha ho ia nɨfatə. 19 *Nɨpwrai
nəɡkiariien səiou rəfo irə? Rɨpko mhə nɨpwran i mə nəveɡɨnien i kauvei pen
mnənɨmwi narime səməmekaməfwaki penmɨnraha in nari riti uənənɨmwi
nari sə kaməfwaki pen min in nari riti, rekəm. 20 *Mətə nəɡkiariien səiou
nɨpwran in i mə nəpɨn nərmama kamhousi əpune nərimɨru me mamhəuvei
penm nənɨmwi nari me səməme kaməfwaki penmɨnraha, irəha kamhəuvei
pen m nəremhə me mhəpkuvei pen mhə m Kumwesən. Nənə iakəpwəh
nokeikeiien mə tihəuvehe mho kuatia kɨmiaha nəremhəme. 21 *Kɨmiaha ko
hiəpkənɨmwimhə ia kap səvəi Iərɨmənu səkɨtaha irau kap səvəi nəremhəme.
Kɨmiaha ko hiəpkəkuremhəmhani nari ia tepol səvəi Iərɨmənu səkɨtaha irau
tepol səvəi nəremhə me. 22 *Rərəha mə kɨtaha tsəkurirə nəremhə me mho
Iərɨmənu səkɨtaha niemaha rəpi rəmwhen ia iərman pran səvənhi revən tɨ
iərməpə. Rərəhamə rerɨtaha rɨrhi mə kɨtaha səskai mhəpi raka in.

Tiho narimnari me pammhəuvehi utə nəɡhi Kumwesən
23 *Kamɨni mə, “Narimnari me pam ramasan a kɨtaha səukurən noien,”

nɨpərhienien, mətə rɨpko mhə irəha pam tuhasitu. “Narimnari me pam
ramasan a kɨtaha səukurən noien,”mətə rɨpko mhə irəha pam tuhəuvrhəkɨn
iərmamaruvehemutə. 24*Rərəhaməkɨmiaha riti trətui suatuk tɨnasituien ia
in əpa, mətə traməkeikei mətui mwi suatuk tɨ nasituien ia nərmama nepwɨn
mwi.

25Nusai nərimɨru me pam səməme kauvehi nənimen ia kwopun kauvehi
nəmri nusai nərimɨru me ikɨn kɨmiaha hiəukurən naniien. Tihani mhəpwəh
nəresien tukwe ia nətərɨɡien səkɨmiaha mə hiamo noien ərəha uə rekəm.
26 *Tihəpwəh nəresien tukwe tɨ nəri nəməNəkukuə Ikinan rani mə, “Tɨprənə
i mɨne narimnari me pam irə səvəi Iərɨmənu səkɨtaha.”

27*Trɨnimɨnuə iərmamariti sə rɨpkahatətəmhə iaKristo rəres ikmə tikevən
məni nari kɨmiraumin fwe ia nimwə səvənhi, nənə rerɨm raɡien mə tikevən,
ikevən məni a nəfe nəveɡɨnien truvei pehe mik, məpwəh nəresien tukwe ia
nətərɨɡien səim mə ikamo noien ərəha uə rekəm. 28 *Mətə tikəfo trɨni mɨnuə
kɨmirau iərmama nəha irauəni pəri nari, nənə in ruvei pehe nusai nərimɨru
riti mik, mɨni pehe tukw ik i ianhi mə, “Nusai nərimɨru i kɨməuvei pen m
nənɨmwinari riti səkaməfwakipenmin”? Trɨnimɨnuə iərmamanəharɨnipui
pehe nəri nəha mik iamɨnhi irə, ramasan mə rerɨm tramrhi iərmama nəha,
mamrhi mwi nətərɨɡien səvənhi. 29 Trɨni mɨnuə nətərɨɡien səvənhi rətə mə
ikaməni nusai nərimɨru nəhamamsiai nənɨmwi nari sə kaməfwaki penmin,
nənə tikəpwəh nəniien, mətə rerɨm a trukurən mə ramasan a. Rosi iərmama
riti trəres iamɨnhi irəmə, “Kuvəfi raka raka nari ia nirak,mətə rəfo nətərɨɡien
səvəi iərməpə rəsisəɡ ioumə takəpwəhnoienrəmwhensə iakokeikei? 30*Trɨni
mɨnuə iakani tanakmKumwesən tɨnəveɡɨnien, rəfo kani ərəha iou tɨnari riti
sə iakuvəni raka tanakm Kumwesən tukwe?”
* 10:17: Rom 12:5, Efes 4:16 * 10:18: Lev 7:6 * 10:19: 1Kor 8:4 * 10:20: Dut 32:17, Rev
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31 *Nukune nəɡkiariien me pam nəha ro iamɨnhi irə. Nəfe tiho, uə nəfe
nəveɡɨnien tihani, uə nəfe nari tihənɨmwi, tihaməkeikei mho ia noien sə rau-
vehi utə nəɡhi Kumwesən. 32 *Tihəpwəh noien mə nəkur Isrel, uə nərmama
rɨpko mhə irəha nəkur Isrel, uə nakalasia me səvəi Kumwesən ho rəmwhen
ia iərmama riti sə rapəti mɨmwei. 33 *Tiho noien nəha rəmwhen ia noien
səiou sə iakaməmwur mə tako reri nərmama me pam raɡien ia noien me
pam səməme iakamo. Iakamo iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə iapkətui atukw mhə
namasanien səiou, mətə iakamətui namasanien səvəi nərmama həpɨk mə
Kumwesən truvehimɨru irəha.

11
1 *Kɨmiaha tihaməkeikei mhəuvnhi iou rəmwhen ia iou iakauvnhi Kristo.
Nɨpranmetuhəfo irənəpɨnnakalasiamehousəsɨmwɨn irəhametɨnəfwakiien

2 Iakaməɡnəɡɨni kɨmiaha tɨnəri nəməhiəpkenouenoumhə iou ia nəpɨnme,
nənəmamhəkwtəmhiri noienme səməme iakɨnahatən kɨmiaha irə.

3 *Mətə iakokeikei mə kɨmiaha tihəukurən mə kənkapwə nərman me pam
nə in nə Kristo, kənkapwə pran nə in nə iərman səvənhi, nənə kənkapwə
Kristo nə in nə Kumwesən. 4 Trɨni mɨnuə iərman riti ruveɡi kənkapwə
maməfwaki uə mani irapw nəɡkiariien sə Kumwesən rɨməuvei pen min,
ramo aurɨs Kristo. 5Mətə pran sə rəpwəh nuveɡiien kənkapwə maməfwaki
uə rani irapw nəɡkiariien sə Kumwesən rɨməuvei pen min, in ramo aurɨs
iərman səvənhi. Noien nəha rəmwhen mə kɨnəkihi nukwəne prən nəha
rɨpwiə. 6 Trɨni mɨnuə pran riti rəpwəh nokeikeiien mə truveɡi kənkapwə
iamɨnha irə ramasanmə trərai a nukwənen. Mətə tɨ nəri nəmə ro a naurɨsien
mə pran trəkihi nɨmwai nukwənen uə tro kɨpwiə ia kənkapwə, nənə ramasan
mə trauveɡi a kənkapwə. 7*Rərəhamə iərman riti truveɡi kənkapwə tɨnəri nə
mə iərman in rəmwhen ia nənɨmwi nari riti kamətə pen Kumwesən irəmɨne
noien amasan səvəi Kumwesən irə. Mətə pran kamətə pen noien amasan
səvəi iərman irə. 8 *Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə fwe kupwən Kumwesən
rɨpkuvehi mhə pran mo iərman irə, mətə in ruvehi iərman mo pran irə.
9 *Nənə Kumwesən rəpwəh noien iərman mə in iasitu səvəi pran mətə rɨno
pranmə in iasitu səvəi iərman. 10Ropenpran traməkeikeimuveɡi kənkapwə
mə naɡelo me tuhətoni mə in ramsiai iərman səvənhi.

11Mətə tukutaha i səməuvehe mho kuatia kɨtaha Iərɨmənu səkɨtaha, pran
ko rɨpko əpamhə narimnari, nənə iərmanmwi ko rɨpko əpamhə narimnari,
irau trouo pəri wok. 12 Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə fwe kupwən Kumwesən
ruvehi iərman mo pran irə, mətə təkwtəkwuni iərman rətui pehe ia pran.
Nənə narimnari me pam haməuku pen tɨ Kumwesən. 13Həkiri ro nəri i mə
pran sə raməfwaki m Kumwesən, məpwəh nuveɡiien kənkapwə, noien nəha
ratukwatukw uə rekəm? 14 Noien səkɨtaha nərmama ramahatən kɨmiaha
ia nəri i takɨni uə rekəm? Iərman sə nukwənen rəpwəmwɨs ramo aurɨs in,
15mətə trɨni mɨnuə pran riti nukwənen rəpwəmwɨs, rerɨn traɡien tukwe, tɨ
nəri nə mə Kumwesən rɨməuvei pen nɨmwai nukwənen min mə trauveɡi
kənkapwə. 16Mətə trɨnimɨnuə iərmama riti rokeikeimə trəvisə ia noien nəha
iakani, nənə iou takɨni iamɨnhi irəmənoienritimwi riwənnakalasiamesəvəi
Kumwesən ia kwopunme hamo, mətə həmnəmwhen a.
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Nəveɡɨnien ikinan
17 Ia nəɡkiariien me i takɨni pehe tukumiaha nəha təkwtəkwuni,

tapkəɡnəɡɨnimhə kɨmiaha tɨ nəri nəmə nousəsɨmwɨnien səkɨmiaha rɨpkasitu
mhə ia kɨmiaha mətə ramouraha a kɨmiaha. 18 *Nəri kɨməkupwən kɨni
pehe tukw iou i iakreɡi mə nəpɨn kɨmiaha nakalasia me hiamousəsɨmwɨn
kɨmiaha me, nənə mamheitehieitehi kɨmiaha me. Nənə rerɨk rɨrhi mə
nəɡkiariien me nəha nepwɨn ho nɨpərhienien, 19 *tɨ nəri nəmə tihaməkeikei
meitehieitehi kɨmiaha me nənə tukətə mə nɨsɨmə nəha ia kɨmiaha kamho
noien atukwatukw. 20 Nəpɨn hiamousəsɨmwɨn kɨmiaha me mə tihani
nəveɡɨnien ikinan səvəi Iərɨmənu səkɨtaha, rɨpko mhə nəveɡɨnien nəha
hiamani. 21 Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨmiaha kuatia kuatia
hiaməmwur ia nənien nari. Kɨmiaha nepwɨn nukumhə ramahi irəha.
Nepwɨn kamhənɨmwi nənɨmwiien skai mamhakonə. 22 *Rəfo, rosi nimwə
me səkɨmiaha riwən mə tihəkupwən mhəuvən mhəveɡɨn mhənɨmwi fwe
ikɨn uə? Uə rəfo, rosi hiamətə ərəha a nakalasia me səvəi Kumwesən, nənə
hiokeikeimə tiho aurɨs nərmamanautə səvənraha riwən uə? Takəfni pehem
kɨmiaha? Takəɡnəɡɨni kɨmiaha tɨ noien nəha? Rekəm, ko iapkəɡnəɡɨni mhə
kɨmiaha!

23 Iou iakɨnahatən raka kɨmiaha ia nəɡkiariien sə Iərɨmənu səkɨtaha
rɨməuvei pehe miou. Iakɨni mə ia nəpɨn kurirə kəseni pen Iesu Iərɨmənu
səkɨtaha ia rəɡi nərmama səməmehaməmwəki in, in ruvehi bred, 24məfwaki
mɨni viviKumwesən tukwe, nənəməkwsen,mɨnimə, “In i nɨpwrak sə takuvei
pen tukumiaha. Kɨmiaha tihaməkeikei mamho iamɨnhi irə mə rerɨmiaha
ramrhi iou.” 25 *Rəmwhen a mwi nəpɨn irəha hani raka nari, in ruvehi kap
waen, mɨni mə, “Kap i in i nəɡkiariien vi səvəi Kumwesən nɨtek trərihi tərini
əknekɨn nəɡkiariien nəha. Tihamarəmamhəuvən nəpɨn tihamənɨmwi ia kap
i tihaməkeikei mamho iamɨnhi irə rerɨmiaha tramrhi iou.” 26Ro iamɨnhi irə
nəpɨnhianibred i, uəhiamənɨmwikapwaen i, hiaməni irapwnemhəien səvəi
Iərɨmənu səkɨtaha. Tihamo iamɨnhi irəmamhəuvənmheste in truvehemwi.

27 *Ro iamɨnhi irə iərmama sə raməni bred uə ramənɨmwi kapwaen i səvəi
Iərɨmənu səkɨtaha ia noien riti sə rəpwəh natukwatukwien, in ramo noien
ərəha, mamo nəri auər a ia nɨpwrai Iərɨmənu səkɨtaha sə ro ikinan i, mamo
mwi nəri auər a ia nɨten sə ro ikinan i. 28 *Ro pen iərmama riti traməkeikei
mukupwən məkiri atukw a noien səvənhi kurirə rəni bred nəha, mənɨmwi
kap waen nəha. 29 In traməkeikei mo iamɨnha irə tɨ nəri nə mə iərmama sə
ramənibrednəha,mamənɨmwikapwaennəha,mətə rɨpkətə sasmhənɨpwrai
Iərɨmənu səkɨtaha, in ravi pehe atukw a nərpwɨnien sə Kumwesən tro min tɨ
noien ərəha səvənhi. 30Nəri nəha rɨno mə təkwtəkwuni nəha kɨmiaha hiəpɨk
hiaməpou mamhemhə irə, nənə kɨmiaha nepwɨn həuvamhə raka. 31 Mətə
trɨni mɨnuə kɨtaha səkupwən mhəkiri atukw a noien səkɨtaha kurirə sani
nəveɡɨnien ikinan, Iərɨmənu səkɨtaha ko rəpwəh nərpwɨnien noien ərəha
səkɨtaha. 32 *Nəpɨn Iərɨmənu səkɨtaha rərpwɨn noien ərəha səkɨtaha, in ramo
mə trəkoui atukwatukw kɨtaha irə, mə nəpɨn trərpwɨn noien ərəha me səvəi
nərmama ia tɨprənə i, nənə kɨtaha tsəpkuvehi mhə nərpwɨnien nəha kɨtaha
mɨnraha.

33 Ro pen piak me, nəpɨn hiousəsɨmɨn kɨmiaha me mə tihani nəveɡɨnien
ikinan, tiheitenhi kɨmiaha me. 34 Trɨni mɨnuə kɨmiaha riti nukumhə rahi,
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ramasan mə trəni nari fwe imwəni, mə nəpɨn hiousəsɨmwɨn kɨmiaha me,
Kumwesən trəpwəh nərpwɨnien noien ərəha səkɨmiaha.
Narimnari me nepwɨn mwi nəha ikɨn ia noien nəha, mətə takuvei pehe

nəɡkiariien tukwe nəpɨn takuvehe.

12
Nɨskaiienme səməmeNənɨmwɨn səvəi Kumwesən rauvei pehe

1 Ia nɨkaren səvəi nɨskaiienme səməmeNənɨmwɨn səvəi Kumwesən rauvei
pehe, piak me, iakokeikei mə kɨmiaha tihaməkeikei mhəukurən. 2 *Kɨmiaha
hiəukurən mə fwe kupwən, nəpɨn hiəpkahatətə mhə ihi ia Kristo, nari riti
ruvipenkɨmiahamə tihəfwakimnənɨmwinarimesəməmehəpkəɡkiarimhə,
mətə hiaməuvən a. 3 *Ro pen iakokeikei mə kɨmiaha tihəukurən. Iərmama
sə Nənɨmwɨn səvəi Kumwesən ramiri in ko rɨpkɨni mhə mə “Iesu in rərəha.”
Nənə iərmama sə Nənɨmwɨn Ikinan rəpwəh niriien in, ko in rəpwəh nɨniien
mə “Iesu in Iərɨmənu.”

4 *Kɨtaha saməuvehi nɨskaiien me səpəmsəpə, mətə Nənɨmwɨn i səvəi
Kumwesən sə rauvei pehe nɨskaiien me nəha in kuatia a. 5 *Kɨtaha samo
tukwini nari ia suatukme səpəmsəpə,mətə Iərɨmənu i samo tukwini narimin
in kuatia a. 6Kɨtaha samowokme rɨpɨk səpəmsəpə, mətəKumwesən kuatia a
ramo wok ia nɨmɨruien səvəi nərmamame pammə irəha tuho pamwok me
nəha.

7 *Nənɨmwɨn səvəi Kumwesən rauvei pehe nɨskaiien me səvənhi m kɨtaha
kuatia kuatia, mauvei pehe mə nɨskaiien me nəha tuhasitu ia kɨtaha
pam. 8 Iərmama riti, Nənɨmwɨn rauvei pen nɨskaiien min mə trɨni irapw
nəɡkiariien sə nukurənien rarə irə. Riti mwi, Nənɨmwɨn kuatia a rauvei
pen nɨskaiien min mə trɨni irapw nətərɨɡien amasan. 9 Riti mwi, Nənɨmwɨn
kuatia a rauvei pen nɨskaiien min mə trahatətə əknekɨn ia Kumwesən. Riti
mwi,Nənɨmwɨnkuatia a rauvei pennɨskaiienmin tɨnoiennərmamasəməme
hamemhə həuvehe mhəsanɨn. 10 *Riti mwi, Nənɨmwɨn rauvei pen nɨskaiien
min tɨ noien nɨmtətien me səpəmsəpə. Riti mwi, Nənɨmwɨn rauvei pen
nɨskaiienmin tɨnɨni irapwiennəɡkiariiensəKumwesənruveipehe. Ritimwi,
Nənɨmwɨn rauvei pen nɨskaiien min tɨ nəkiriien nənɨmwɨn me səpəmsəpə.
Ritimwi,Nənɨmwɨnrauveipennɨskaiienmin tɨnəɡkiariien ianəɡkiariienme
səpəməpə, nənəmauvei penm iərmama riti mwi nɨskaiien tɨ nɨniien nɨpwrai
nəɡkiariien me nəha. 11 *Nɨskaiien me nəha, irəha pam haməuku pen a ia
Nənɨmwɨn kuatia a, nənə in rauvei pehem kɨtaha kuatia kuatia mamesi pen
a nəfe in rokeikei.

12 *Nɨpwrai iərmama kuatia a, mətə nourenourenme rɨpɨk. Nənə nəri auər
a nourenourenme səpəmsəpə, mətə hamərɨpɨn ia nɨpwrai iərmama kuatia a.
Nənə ro iamɨnhi irə rəmwhen a ia Kristo. 13 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə
Nənɨmwɨnkuatiaa rɨnopaptaes iakɨtahapamianɨpwraiKristokuatia, nəkur
Isrel uə nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel, slef me uə nərmama komhə
irəha slef me. Kumwesən rɨno mə kɨtaha pam səuvehi Nənɨmwɨn kuatia a
rarə ia kɨtaha rəmwhen ia nui kamənɨmwi.

14Nɨpwrai iərmama komhə nouren kuatia a, mətə nourenouren me rɨpɨk.
15Trɨni mɨnuə nɨsun rɨni mə, “Rɨpkomhə iou rəɡɨn nənə ro pen rɨpkomhə iou
nɨpəri nɨpwrai iərmama riti,” nəɡkiariien nəha ko rəpwəh noien mə nɨsun
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komhə in nɨpəri nɨpwrai iərmama. 16 Nənə trɨni mɨnuə nɨfreɡɨn rɨni mə,
“Rɨpkomhə iou nənimen nənə ro pen rɨpkomhə iou nɨpəri nɨpwrai iərmama
riti,” nəɡkiariien nəha ko rəpwəh noienmə nɨfreɡɨn komhə in nɨpəri nɨpwrai
iərmama. 17 Trɨni mɨnuə nɨpwrai iərmama riti in nənimen me pam, nənə
trəfo mɨreɡi nari? Nənə trɨni mɨnuə nɨpwrai iərmama riti in nɨfreɡɨn me
pam, in trəfo mɨreɡi nari? 18Mətə rekəm, Kumwesən rɨno nɨpwrai iərmama
nourenouren me rarə rəmwhen in rokeikei. 19 Trɨni mɨnuə nourenoure
nɨpwrai iərmama nə kuatia a, nənə nɨpwran pəku? In riwən. 20 Mətə
nɨpərhienien nourenourenme rɨpɨk, mətə nɨpwran kuatia a.

21 Nənimen ko rɨpkɨni pen mhə tɨ rəɡɨn mə, “Iou iakəpwəh ik, iou
iakɨnəmwhen raka.” Nənə kənkapwə ko rɨpkɨni pen mhə tɨ nɨsun mi mə,
“Iou iakəpwəh kɨmirau, iou iakɨnəmwhen raka.” 22 Rɨpko mhə iamɨnhi irə.
Nourenoure nɨpwrataha me səməme rerɨtaha ramrhi mə həpou anan, mətə
irəha tuhaməkeikei mharə. 23 Nənə nourenoure nɨpwrataha me səməme
rerɨtaha ramrhi mə irəha nəri auər a me, samasan pen mɨnraha. Nənə
nourenoure nɨpwratahame samaurɨs tukwe, səuvən ia tɨnari tukwe. 24Mətə
nourenourenɨpwratahame səməmehəpkomhənaurɨsien, səpwəha iamɨnhi
irə. Mətə Kumwesən rɨnousəsɨmwɨn nourenoure nɨpwrataha me, nənə
mauvehi utə səməme samo pen a irəha hasori mhəpi raka nourenoure
nɨpwrataha nepwɨn. 25Nənə ia noien nəha, nourenoure nɨpwrataha me ko
həpwəh neitehieitehiien irəha me, mətə irəha tuhətoni amasan pam irəha
me. 26 Trɨni mɨnuə nouren riti ramreɡi nəmisəien, nənə nouren me pam
tuhəreɡi nəmisəien irəha min. Nənə trɨni mɨnuə kauvei pen nɨsiaiien m
nouren riti nourenme pam tuhaɡien irəhamin.

27 *Nɨpwrai nəɡkiariien i mə kɨmiaha pam nɨpwrai Kristo, nənə kɨmiaha
kuatia kuatia kɨmiaha nourenoure nɨpwranme. 28*Nənə ia nousəsɨmwɨnien
səvəi nakalasia me Kumwesən rɨnəmri pen nərmama me ia kwopun me
səvənraha. In rɨnəmri kupwən aposol me, profet me kamhəkurirə pen irəha,
nənə nahatən me kamhəkurirə pen mwi irəha. Irəha raka nənə nərmama
kamho nɨmtətien me, nənə nərmama kamhomasan nərmama kamhemhə,
nənənərmamakamhasitu ia nərmama, nənənərmamakamhəkəkini nakala-
siame ianəfewokkamho, nənənərmamakamhəɡkiari ianəɡkiariien əpəme.
29Rɨpko mhə irəha pam aposol me, uə profet me, uə nahatənme. Rɨpko mhə
irəha pam nərmama səvəi noien nɨmtətien me, 30 uə kamhəuvehi nɨskaiien
tɨ noien nərmama kamhemhə həuvehe mhəsanɨn. Irəha pam həpkuvehi
mhə nɨskaiien tɨ nəɡkiariien ia nəɡkiariien əpə me, uə nɨskaiien tɨ nɨni
irapwien nɨpwrai nəɡkiariien əpə me nəha. 31 *Mətə tihousari əknekɨn mə
tihəuvehi nɨskaiien me nəha Nənɨmwɨn rauvei pehe səməme hasori mhəpi
raka nɨskaiienme nepwɨn.
Mətə təkwtəkwuni takɨni pehe suatuk sə ramasanməpi raka.

13
Noien səvəi nokeikeiien

1 Trɨni mɨnuə iakaməɡkiari ia nəɡkiariien əpə me səvəi nərmama mɨne
naɡelo me, mətə nokeikeiien riwən ia nirak, iou iakəmwhen a ia təmtəm
riti kauəsi ramierɨɡ asori, uə bel kauəsi ramasək. 2 *Trɨni mɨnuə iakau-
vehi nɨskaiien tɨ nɨni irapwien nəɡkiariien sə Kumwesən rauvei pehe,
uə iakukurən pam nɨpwrai narimnari me səməme kamhərkwafə mɨne
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nukurənien me pam, uə nahatətəien sə iakauvehi rɨskai məmwhen mə
takuvehi raka təkuərme irə,mətənokeikeiien riwən ianirak, iou iakəmwhen
a ia nəri auər a. 3 *Trɨni mɨnuə iakɨpeki pen pam narimnari me səiou m
nərmamame səməmenautə səvənraha riwən, uə iakəseni nɨpwrakmə napw
trahi, mətənokeikeiien riwən ia nirak, noien nəha iakɨno ko rɨpkasitumhə ia
nirak.

4 Noien səvəi nokeikeiien ikamo nətərɨɡien səim raməpwəmwɨs, nənə
mamo ramasan m nərmama, ik rerɨm rəpwəh nɨrhi ərəhaien nərmama,
uə ipkəɡkiari ərpwi mhə, nənə məpwəh nuvehi utəien ik. 5 *Noien səvəi
nokeikeiien ikəpwəhnopeniennərmama,mɨpkəmwurmhə tɨ tɨpwɨm,mɨpko
akwauakw mhə niemaha, uə ikəpwəh nəkwtəmhiri əknekɨnien nərəhaien
sə iərmama riti rɨno mik ia rerɨm. 6 *Rerɨm rɨpkaɡien mhə tɨ noien sə
rɨpkatukwatukwmhə, mətə rerɨm ramaɡien a tɨ nɨpərhienien. 7 *Noien səvəi
nokeikeiien ikəvrani nəfe nəɡhɨn kamo mik, ia nəpɨn me ikani nɨpərhienien
ia Kumwesən, maməmri pen əknekɨn nətərɨɡien səim irə. Nəpɨn nərəhaien
reste ik, mətə ikamərer əknekɨn.

8 Noien səvəi nokeikeiien ko rɨpkiwən mhə ia nəpɨn riti. Mətə noien
səvəi nɨni irapwien nəɡkiariien sə Kumwesən rauvei pehe, uə noien səvəi
nəɡkiariien ia nəɡkiariien əpə me, uə noien səvəi nukurənien nari, noien
mirəhar nəha tuhariwən. 9 Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə ipwet mɨne
nukurənien səkɨtaha ro nɨpərpərɨn, nənə nəɡkiariien me i Kumwesən rauvei
pehe saməni irapw ro nɨpərpərɨn. 10 Mətə nəpɨn sə pekɨn trier pehe, sə
ro nɨpərpərɨn triwən. 11 Nəpɨn iakɨnamouihi, iakaməɡkiari rəmwhen ia
iəkunouihi, nukurənien səiou rəmwhen səvəi iəkunouihi, nənə noien səvəi
nətərɨɡien səiou rəmwhen səvəi iəkunouihi. Mətə nəpɨn iakuvehe masori,
iakəmrinoienmesəvəi iəkunouihi ia təkutak. 12*Ipwetmɨnekɨtaha samətoni
rəmwhen saməti pen ia klas sə rakwhakw, mətə ia nəpɨn nəha tsətoni
rəmwhen saməti pen ia nəmrɨtaha atukwatukw. Ipwet mɨne iakukurən a
nɨpərɨn, mətə ia nəpɨn nəha takukurən amasan pam rəmwhen ia Kumwesən
rukurən amasan pam iou nəha təkwtəkwuni. 13 *Nənə təkwtəkwuni noien
mirəhar i kahar hamarərer: noien səvəi nahatətəien, noien səvəi neitenhiien
nəri amasan mə truvehe, mɨne noien səvəi nokeikeiien. Mətə noien sə
ramasan pɨk anan ia nirəhar in i noien səvəi nokeikeiien.

14
Nəɡkiariien səKumwesən rauvei pehemɨne nəɡkiariien əpəme

1 *Pwəh nokeikeiien nəri hiamousari tukwe ia nɨmɨruien səkɨmiaha.
Nɨskaiienme səməmeNənɨmwɨn Ikinan rauvei pehe, ramasanmə rerɨmiaha
tramevən ia nirəha, mətə sə ramasan pɨk anan rerɨmiaha tramevən irə in i
nɨni irapwien nəɡkiariien sə Kumwesən rauvei pehe. 2 Iakani iamɨnhi irə tɨ
nəri nəmə iərmama sə raməɡkiari ia nəɡkiariien əpə riti, in rɨpkəɡkiari mhə
m nərmama, mətə raməɡkiari m Kumwesən. Pərhien iərmama riti riwən
sə rukurən nəɡkiariien sə in rani, mətə ia nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn Ikinan,
in rani irapw nəɡkiariien me nepwɨn nɨpwran rərkwafə. 3 Mətə iərmama
sə ramɨni irapw nəɡkiariien sə Kumwesən rauvei pehe, in raməɡkiari m
nərmama, nənə mauvrhəkɨn irəha, mamərpwi əknekɨn irəha, mauvehi utə
nətərɨɡien səvənraha. 4 Iərmama sə raməɡkiari ia nəɡkiariien əpə riti, in
* 13:3: Mat 6:2 * 13:5: Fil 2:4 * 13:6: Rom 12:9 * 13:7: Rom 15:1, 1Tes 4:8, 1Kor 9:12
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ramasitu atukw a irə. Mətə iərmama sə rani irapw nəɡkiariien sə Kumwesən
rauvei pehe, in ramasitu ia nakalasia me. 5 *Iakokeikei mə kɨmiaha pam
anan tihəɡkiari ia nəɡkiariien əpə me, mətə ramasan pɨk mə tihəni irapw
nəɡkiariien səKumwesən rauvei pehe. Iərmama sə rani irapwnəɡkiariien sə
Kumwesən rauvei pehe, in ramasitu pɨk ia nakalasiameməpi raka iərmama
sə raməɡkiari ia nəɡkiariien əpəme. Mətə nɨpərhienien trɨni mɨnuə iərmama
riti rɨni irapw nɨpwrai nəɡkiariien əpə nəha, noien nəha trasitu mwi ia
nakalasia me.

6 Piak me, trɨni mɨnuə iakuvehe mətoni kɨmiaha, nənə maməɡkiari m
kɨmiaha ia nəɡkiariien əpə me iamɨnha irə, takəfo masitu ia kɨmiaha?
Hiəukurən mə takaməkeikei muvehe mɨni pui pehe nari vi riti m kɨmiaha,
uə nukurənien riti, uə nəɡkiariien riti Kumwesən ruvei pehe, uə nahatənien
riti. Mə rekəm, ko iapkasitu anan mhə ia kɨmiaha. 7 Rerɨmiaha tramrhi ro
narimnari me i həpkɨmɨru mhə mətə rerɨnraha fwe ikɨn rəmwhen ia tərhe
nau uə kitar. Trɨni mɨnuə rerɨnraha rɨpkatukwatukw mhə, nənə iərmama
riti trəfomukurən nəfe nɨpu kamhani? 8Uə kisɨpw i kaməse tɨ nəsuəpwiriien
nərmama tɨ naruaɡənien trɨni mɨnuə rerɨn rəpwəh nasək amasanien mo
nukurənien i m nərmama, nənə sin trəpnəpenə tɨ naruaɡənien? 9Rəmwhen
a ia kɨmiaha. Trɨni mɨnuə hiaməɡkiari ia nəɡkiariien sə nərmama həreirei,
tuhəfo mhəukurən nɨpwrai nəɡkiariien sə hiaməni? Kɨmiaha hiaməɡkiari a
mkwənmahan, nərmamahəpkukurənmhənɨpwran. 10Pərhien, nəɡkiariien
me rɨpɨk ia təkure tɨprənə i, nənə irəha pam nɨpwranraha fwe ikɨn. 11Mətə
trɨni mɨnuə iapkukurən mhə nɨpwrai nəɡkiariien sə iərmama riti rani
pehe tukwe iou, iou iəpwɨspwɨs tukwe in, nənə in iəpwɨspwɨs tukw iou.
12 Rəmwhen a ia kɨmiaha. Rerɨmiaha ramevən pɨk ia nɨskaiien me səməme
Nənɨmwɨn Ikinan rauvei pehe, nənə ro pen tihousari mə tihəuvrhəkɨn
nakalasia me ia nɨskaiienme səməme tuhasitu pɨk ia nirəha.

13 Ro iamɨnhi irə iərmama sə raməɡkiari ia nəɡkiariien əpə riti, in
traməkeikei məfwaki məres nɨskaiien tɨ nɨni irapwien nɨpwran. 14 Trɨni
mɨnuə iakaməfwaki mani irapw nəɡkiariien əpə me, nənɨmwɨk fwe imwə
raməfwaki, mətə ia nətərɨɡien səiou iapkukurənmhə nɨpwrai nəɡkiariienme
i iakani. 15 *Ro iamɨnhi takəfo irə? Takəfwaki ia nənɨmwɨn, məfwaki mwi
ia nətərɨɡien səiou. Takani nɨpu ia nənɨmwɨn, məni mwi nɨpu ia nətərɨɡien
səiou. 16 Mə rekəm, trɨni mɨnuə ikəfwaki ia nənɨmwɨn ia nəɡkiariien əpə
məɡnəɡɨni Kumwesən, iərmama auər a riti ia kwopun nəha, in trəfo mɨni
“Ouəh” ia nəfwakiien səim? Rəknekɨn tɨ nəri nə mə in rɨreirei nəri ikani.
17Nɨpərhienien nəfwakiien səim səvəi nɨniien tanak m Kumwesən ramasan
pɨk, mətə ko rɨpkasitu ananmhə ia iərmama nəha.

18 Iakani tanak m Kumwesənmə iakaməɡkiari ia nəɡkiariien əpəmeməpi
rakakɨmiahapam. 19Mətə ianousəsɨmwɨnien səvəi nakalasiame, trɨnimɨnuə
iakahatən nərmama ia kwopi nəɡkiariien me krirum a səməme həukurən
ramasanməpi rakamə iakɨni kwopinəɡkiariienme ten-taosen ianəɡkiariien
əpə sə həreirei.

20 *Piak me, rərəha mə tihəmwhen ia nəkwərhakwərha ia nətərɨɡien
səkɨmiaha. Ramasan mə tihəreirei noien ərəha rəmwhen ia
nəkwərhakwərhame,mətə ianətərɨɡien səkɨmiaha tihaməkeikeimhəmwhen
ia nərmama həuvəpwinari raka. 21 Kɨmərai pen nəɡkiariien riti ia nəkukuə
səvəi Loa rani mə,
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“Iou takəɡkiari m nərmamame i.
Nəɡkiariiensəiou trier ianərmamasəməmekamhəninəɡkiariien əpəme,
mier mwi ia tərhui iəpwɨspwɨs me.

Nəri auər a mə takəɡkiari mɨnraha iamɨnhi irə,
mətə irəha tuhəpkətərɨɡmhə iou.
Iou Iərɨmənu iakani iamɨnhi irə.”

22 Ro iamɨnhi irə sətoni mə nɨskaiien tɨ nɨniien nəɡkiariien əpə me ro
nɨmtətien riti ramevən tɨ nərmama səməme həpkɨni mhə nɨpərhienien ia
Kristo. Rɨpkevən mhə tɨ nərmama səməme haməni nɨpərhienien irə. Mətə
nɨskaiien tɨnɨni irapwiennəɡkiariien səKumwesən rauvei pehe ro nɨmtətien
riti ramevən tɨ nərmama səməme haməni nɨpərhienien ia Kristo. Rɨpkevən
mhə tɨ nərmama səməme həpkɨni mhə nɨpərhienien irə. 23 *Ro iamɨnhi
irə, trɨni mɨnuə nərmama iruə me uə səməme həpkɨni mhə nɨpərhienien ia
Kristo həuvnimwə pehe ia kwopun kɨmiaha nakalasia me hiamousəsɨmwɨn
ikɨn, nənə mhətoni kɨmiaha pam hiaməɡkiari ia nəɡkiariien əpə me, rəfo?
Irəha tuhəni mə kɨmiaha hiamarməri. 24 *Mətə trɨni mɨnuə kɨmiaha pam
hiaməni irapw nəɡkiariien sə Kumwesən rauvei pehe, nənə iərmama riti
sə rɨpkɨni mhə nɨpərhienien ia Kristo uə iərmama iruə riti ruvnimwə pehe,
nəɡkiariien səkɨmiaha pam tro in rukurənmə in iərmama riti sə ramo noien
ərəha, nənə in trəkiri noien səvənhi. 25 *Nəɡkiariien me nəha səkɨmiaha
trɨni pui nətərɨɡien səvənhi in ramərkwafə irə fwe ia rerɨn, nənə ro iamɨnha
irə iərmama nəha treiwaiu nənimen trɨrapi tɨprənə, in truvei pen nɨsiaiien
səvənhi m Kumwesən, mani irapw mə Kumwesən ramarə pərhien tukumi-
aha.

Tihousəsɨmwɨn kɨmiaha me tɨ nəfwakiien, mhəfwaki, mhesi pen suatuk
tukwe

26 *Ro iamɨnhi irə, piak me, rəfo? Nəpɨn hiamousəsɨmwɨn kɨmiaha me tɨ
nəfwakiien, kɨmiaha kuatia kuatia, riti rəni nɨpu, riti ramahatən, riti rani
irapw nari riti Kumwesən rɨno pui pen min, riti raməɡkiari ia nəɡkiariien
əpə riti, riti mwi rani irapw nɨpwrai nəɡkiariien nəha. Tihaməkeikei mho
narimnari me nəha mhasitu ia kɨmiaha me irə. 27 Trɨni mɨnuə nərmama
me nepwɨn haməɡkiari ia nəɡkiariien əpə me, ramasan mə iərmama kəru
a uə kahar həɡkiari. Nəpɨn iərmama riti rəɡkiari, in əpa rəɡkiari meste ro
sampam, kurirə riti rəɡkiari. Nənə iərmama riti traməkeikei mɨni irapw
nɨpwrai nəɡkiariien me nəha. 28 Mətə trɨni mɨnuə iərmama riwən tɨ nɨni
irapwiennɨpwrainəɡkiariienmenəha, iərmamasə raməɡkiari ianəɡkiariien
əpə, in trəpwəh nəɡkiari asoriien ia nəmri nakalasia me, in trəɡkiari afafa a
pwəh irau əpa Kumwesən kroureɡi.

29 *Nərmama səməme kamhəuvehi nɨskaiien tɨ nɨni irapwien nəɡkiariien
sə Kumwesən rauvei pehe, ramasan mə kəru a uə kahar həɡkiari, nənə
nərmama nepwɨn həkiri amasan nəɡkiariien sə haməni. 30 Mətə trɨni
mɨnuə iərmama riti sə raməkure kɨmiaha min rɨreɡi mə Kumwesən ro pui
nəɡkiariien riti min, nənə iərmama sə raməɡkiari trəpwəh nəɡkiariien. 31Ro
iamɨnhi irə, kɨmiaha pamhiəukurənnɨni irapwien nəɡkiariien səKumwesən
rauvei pehe, riti rukupwən məɡkiari raka nənə riti. Tiho iamɨnha irə mə
nərmama me pam tuhəuvehi nukurənien, nənə trasitu ia nərmama me
pam. 32Kɨmiaha hiəukurən. Nərmama səməmekamhəuvehi nɨskaiien tɨ nɨni
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irapwien nəɡkiariien sə Kumwesən rauvei pehe, irəha hamərɨmənu atukw
a ia nənɨmwɨnrahame, mhəukurən nəɡkiariien, mhəukurənmwi nafafaien.
33 Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨpko mhə in Kumwesən səvəi
noien nɨreireiien ia nari, mətə in Kumwesən səvəi nəmərinuien.
Rəmwhen ia nakalasia me pam, nəpɨn kamhousəsɨmwɨn irəha me,

34 *nɨpran tuhəpwəh nəɡkiariien ia nousəsɨmwɨnien me nəha. Rəpwəh
natukwatukwienmə tuhəɡkiari,mətə tuhaməkeikeimheiwaiumhonɨsiaiien
rəmwhen Loa səvəi Moses rani. 35Trɨni mɨnuə hokeikei mə tuhəukurən nari
riti, tuhaməkeikei mhəres tɨ səvənraha me nərman fwe ia rukwənu. Iakani
iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə ro naurɨsien mə pran trəɡkiari ia nousəsɨmwɨnien
səvəi nakalasia me.

36 Rəfo? Rerɨmiaha rɨrhi mə nəɡkiariien səvəi Kumwesən rɨməkupwən
ia kɨmiaha muvehe? Uə rerɨmiaha rɨrhi mə nəɡkiariien səvəi Kumwesən
rɨməuvehe a tukumiaha? 37*Trɨnimɨnuə kɨmiaha riti rerɨn rɨrhimə in profet
riti, uə Nənɨmwɨn Ikinan rɨməuvei pen nɨskaiien riti min, ramasan. Mətə
in traməkeikei mukurən mə nəɡkiariien i iakamrai m kɨmiaha in nəkwai
Iərɨmənu səkɨtaha. 38Trɨnimɨnuə rəpwəhnɨniien nɨpərhienien ia nəɡkiariien
i, tukəpwəhmwi nɨniien nɨpərhienien ia nəɡkiariien səvənhi.

39 Ro iamɨnhi irə, piak me, nɨskaiien sə tihokeikei pɨk, in i nɨni irapwien
nəɡkiariien səKumwesən rauvei pehe. Mətə tihəpwəhnɨniseiennɨskaiien i sə
nərmama haməɡkiari ia nəɡkiariien əpəme. 40 *Narimnari me pam səməme
hiamo, tihaməkeikeimho ia noien sə ratukwatukwmhesi pen suatuk tukwe.

15
Kristo rɨnətui mwi ia nemhəien səvənhi

1 Piak me, iakokeikei mə tako kɨmiaha hiəukurən nəɡkiariien amasan
sə iakɨnəvisau irə m kɨmiaha fwe kupwən. Nəɡkiariien amasan i kɨmiaha
hiəuvəni raka nɨpərhienien irəmamhərer irə. 2Trɨnimɨnuə hiaməkwtəmhiri
əknekɨnnəɡkiariien amasan i iakɨnəvisau rakamkɨmiaha, Kumwesən truve-
himɨru kɨmiaha irə. Mətə trɨni mɨnuə hiaraka ia nəɡkiariien amasan i, nənə
hiəuvəni auər a nɨpərhienien irə.

3 *Narimnari me səməme iakɨməreɡi, iou iakuvəni raka tukumiaha.
Iakɨməni mə nəri sə tihaməkeikei mhəkupwən mhəukurən in i mə Kristo
rɨmamhə tɨ noien ərəha me səkɨtaha ramesi pen nəɡkiariien me kɨmərai pen
ia Nəkukuə Ikinan. 4 *Kɨmənɨmwi nənə rətui mwi ia nemhəien səvənhi ia
nəpɨn sə ro kahar irə ramesi pen nəɡkiariien me kɨmərai pen ia Nəkukuə
Ikinan. 5 *Nənə in rɨməkupwən mier irapw tɨ Pita, marə mier irapw mwi tɨ
nərmama səvənhi twelef. 6Kurirə irə in rier irapwmwi tɨ piəvtahame həpɨk
həpi raka faef hantret ia nəpɨn kuatia a. Irəha həpɨk haməmɨru ihi, mətə
nepwɨn həuvamhə raka. 7 *Nəpɨn in rier irapw raka tɨ nirəha, marə mier
irapw mwi tɨ Jemes, nənə mier irapw mwi tɨ aposol me pam. 8 *Kurirə ia
nirəha pam, in rier irapwmwi tukw iou, mətə iou iakəmwhen ia iəkunouihi
əmtəmetə riti rɨpkətui mhə ia nəpɨn atukwatukw səvənhi.

9 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə iou inhərɨpw anan ia aposol me pam,
nənə iakəpwəh nəmwhenienmə nərmama tuhəkwein ioumə iou aposol riti,
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tɨ nəri nə mə iakɨnamometə nakalasia me səvəi Kumwesən fwe kupwən.
10 *Mətə Kumwesən rɨnasitu ia nirak ia namasanien səvənhi, mo iakuvehe
mo iamɨnhi irə nəha təkwtəkwuni. Nənə namasanien səvənhi sə rɨno miou
rəpwəh nuvehe əpnapenien, mətə rukuə kwənkwan. Nɨpərhienien, iakɨno
wok məpi raka aposol me pam, mətə rɨpko mhə ia nɨskaiien atukw səiou,
mətə ia namasanien sə Kumwesən rauvei pehe miou. 11 Ro iamɨnhi irə nəri
auər amə iou iakani irapwnəɡkiariien amasan imkɨmiaha, uə irəhahaməni
irapwmkɨmiaha,mətə nəɡkiariien kuatia a i səkɨmaha pam iahaməni irapw
tukumiaha nənə hiəuvəni raka nɨpərhienien irə.

Nərmama səməme həuvamhə tuhətui mwi ia nemhəien
12Kɨmiahahiəukurənmə ia nəɡkiariien səkɨmaha, kɨmaha iahaməni irapw

mə Kristo rɨnətui mwi ia nemhəien. Mə iahaməvisau iamɨnha irə, rəfo
kɨmiaha nepwɨn hiaməni mə nərmama səməme həuvamhə ko həpkətui mhə
mwi? 13 Trɨni mɨnuə nərmama səməme həuvamhə ko həpkətui mhə mwi,
nənə ko Kristo mwi rəpwəh nətuiien ia nemhəien. 14Nənə trɨni mɨnuə Kristo
rəpwəhnətuiien ia nemhəien, wok i səkɨmaha sə iahaməni irapwnəɡkiariien
amasan ro nəri auər a irə rəmwhen amwi ia nahatətəien səkɨmiaha. 15 *Nari
ritimwi, trɨnimɨnuəKristo rəpwəhnətuiien ia nemhəien, kɨmaha iahəneikuə
ia Kumwesən, tɨ nəri nə mə iahaməni irapw mə Kumwesən rɨno Kristo
rətui mwi ia nemhəien. Trɨni mɨnuə nəɡkiariien nəha ro nɨpərhienien
mə nərmama səməme həuvamhə ko həpkətui mhə mwi ia nemhəien, nənə
Kumwesən ko rəpwəh noien mwi Kristo rətui ia nemhəien. 16 Trɨni mɨnuə
nərmama səməme həuvamhə raka ko həpkətui mhəmwi ia nemhəien, nənə
ko Kristo rɨpkətui mhə mwi ia nemhəien. 17 Trɨni mɨnuə Kristo rɨpkətui
mhəmwi ia nemhəien, nənə nahatətəien səkɨmiaha nɨpwran riwən, kɨmiaha
hiamarə ihi ia noien ərəha me səkɨmiaha. 18 Nənə trɨni mɨnuə nəɡkiariien
nəha ro nɨpərhienien, nərmama səməme haməni nɨpərhienien ia Kristo fwe
kupwən həuvamhə raka, irəha həuvəiwən ko həpkətui mhə mwi. 19 Kɨtaha
saməmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨtaha ia Kristo, mətəmə noien nəha səvəi
nɨmɨruien a i səvəi tɨprənə, rərəha anan tukutaha məpi raka nərmama me
nepwɨn.

20 *Mətə nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien ro iamɨnhi irə. Kristo rɨnətui mwi
ia nemhəien səvənhi. In rukupwən mətui mwi rəmwhen ia nukwai nei
kukupwən kesi. Nərmama səməme həuvamhə raka irəha tuhətui mwi ia
nemhəien kurirə. 21 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə nemhəien rɨməuvehe ia
iərmama riti, nənə ia suatuk kuatia a, nətuiien mwi ia nemhəien rɨməuvehe
ia iərmama riti. 22Nərmama me pam tuhemhə tɨ nəri nə mə haməuku pen
ia Atam. Ia noien a mwi nəha, nərmama me pam səməme haməuvehe mho
kuatia irəha Kristo tuhətui mwi ia nemhəien. 23 *Mətə irəha nəha tuhətui
mwi ia nəpɨn atukwatukw səvənraha. Kristo in rɨməkupwən mətui mwi.
Nəpɨn in truvehe mwi irə, nərmama me səvənhi tuhətui mwi. 24Nənə nəpɨn
sampam truvehe, Kristo trouraha nənɨmwɨn me pam səməme kamhəuvehi
nərɨmənuien mɨne nasoriien. In trouraha nɨskaiien me pam. Kurirə irə in
raraka ia nɨtətə sə in ramərɨmənu irə revən ia rəɡi Tata Kumwesən. 25 *Ro
iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Kristo traməkeikei mamərɨmənu meste Kumwesən
trəmri narimnari me pam səməme in raməmwəki irəha kamharə inhərɨpw
ia tɨpaɡe nɨsui Kristo mi. 26 *Sə trouraha sampam ia nirəha nemhəien.
* 15:10: WokMe 8:3, 2Kor 6:1, 2Kor 11:5,23 * 15:15: WokMe 1:22, 4:33,WokMe 5:32 * 15:20:
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Nənə nemhəien triwən mwi. 27 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Nəkukuə
Ikinan rani mə, “Kumwesən rɨnəmri narimnari me pam kamharə inhərɨpw
ia tɨpaɡe nɨsun mi.” Mətə ro nukurənien i mə nəɡkiariien nəha sə rani mə
“narimnarime pam,” kɨpkəvsini penmhəKumwesən ia narimnarime nəha.
In rɨnəmri pen narimnari me nəha kamharə inhərɨpw ia tɨpaɡe nɨsui Kristo
mi. 28Narimnari me pam tuheiwaiu Kristo trərɨmənu ia nirəha. Irəha pam
tuheiwaiu raka, nənə Tɨni Kumwesən truvehi irapw atukw a in, meiwaiu
marə teɡɨn nərɨmənuien səvəi Tata səvənhi sə rɨnəmri irapw narimnari me
pam ia tɨpaɡe nɨsun mi. Ro iamɨnhi irə mɨne Kumwesən trərɨmənu ia
narimnari me pam.

29 Rəfo ia nərmama səməme kamo paptaes ia nirəha tɨ nərmama səməme
həuvamhə raka? Trɨni mɨnuə nərmama səməme həuvamhə raka tuhəpkətui
mhə mwi ia nəpɨn riti, nənə rəfo kamo paptaes ia nərmama tɨ nirəha?
30 *Rəmwhen a ia kɨmaha. Rəfo iahaməuvehi pekɨn nəpɨn sɨkai me ia
nɨmɨruien səkɨmaha ia nəpɨnme pam? 31 Iakani kwəsuahi piakmemə nəpɨn
rɨpɨk nərmama haməmwur mə tuhousi əpune iou! Rerɨk raɡien pɨk tuku-
miaha tɨ nəri nə mə hiəməuvehe mho kuatia kɨmiaha Iesu Kristo Iərɨmənu
səkɨtaha. Nənəmo pen nəɡkiariien i iakani ro nɨpərhienien. 32 *Ia kwopun i
Efesas, rəmwhen mə iakaruaɡən kɨmaha nəri əprmɨn me. Mətə rəfo? Trɨni
mɨnuə nərmama səməme həuvamhə ko həpkətui mhə mwi, iakɨnaruaɡən
tɨ nəfe? Trɨni mɨnuə nərmama səməme həuvamhə ko həpkətui mhə mwi,
ramasanmə tihesi pen a nəɡkiariien i sə rani mə,
“Pwəh sani nari mhənɨmwi,

tɨ nəri nəmə trakwakwi semhə.”
33 Tihəpwəh neikuə atukwien ia kɨmiaha. Nəɡkiariien i kamɨni ro
nɨpərhienien. “Nəpɨn nərmama səvənraha noien ramasan havən pəri irəha
nərmama səməme noien səvənraha rərəha, səməme noien səvənraha rərəha
houraha noien amasan səvənraha.” 34 *Hərərɨɡ pehe mwi mhəuvehi atuk-
watukw nətərɨɡien səkɨmiaha sə ratukwatukw, nənə mharaka ia noien
ərəha me. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨmiaha nepwɨn hiamreirei ihi
Kumwesən, nənə ro naurɨsien asori m kɨmiaha.

Nərmama tuhətui mwi ia nemhəienmətə nɨpwranraha trəfo irə?
35 *Mətə iərmama riti trəres nəresien i mə, “Nərmama səməme həuvamhə

tuhəfo mhətui mwi? Nɨpwranraha trəfo irə?” 36 Ik iərmama ikreirei nari,
nuni nari sə ikəpwei traməkeikei memhə kurirə ruverə mutə. 37 Nənə nəri
sə ikəpwei ropə ia nɨpwran sə trutə. Sə ikəpwei in nə nuni nari, rosi nuni wit
uə nuni nari riti mwi. 38 *Mətə Kumwesən rauvei pen nɨpwran rəmwhen sə
in rokeikei. Nənə nuni nari me kuatia kuatia, in rauvei pen nɨpwranraha
me. 39 Rəmwhen a mwi nusai nari rəpwəh nəmnəmwhenien, mətə nusai
nari səpəmsəpə. Nusai iərmama ropə ia səi nərimɨru me, uə menu me, uə
nəmu me. 40 Narimnari me ia nɨmaɡouaɡou ho nɨpwranraha. Rəmwhen
a mwi narimnari me ia təkure tɨprənə i ho nɨpwranraha. Mətə narimnari
me nəha kamətə fwe ia nɨmaɡouaɡou kamhəser ropə ia nɨpwrai narimnari
me nəha kamətə ia təkure tɨprənə. 41 Nukuraanien səvəi meri ropə ia
nukuraanien səvəi məkwəmɨne nəhiapwien səvəi kəməhaume. Nəhiapwien
səvəi kəməhaume nepwɨn hopə ia səvəi nepwɨnmwi.
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42 Tro mwi iamɨnhi irə ia nəpɨn nəha nərmama səməme həuvamhə
tuhətui mwi. Iərmama sə kɨmənɨmwi nɨpwran trɨmərɨr, mətə nəpɨn in trətui
mwi nɨpwran trɨpkɨmərɨr mhə mwi. 43 *Iərmama sə kɨmənɨmwi nɨpwran
rɨpkamasan mhə, mətə nəpɨn in trətui mwi nɨpwran tramasan. Iərmama
sə kɨmənɨmwi nɨpwran nɨskaiien səvənhi riwən, mətə nəpɨn in trətui mwi
nɨpwran trɨskai. 44Nəpɨnkɨmənɨmwi iərmamanɨpwran ronusan,mətənəpɨn
in trətui mwi nɨpwran tro nənɨmwɨn.
Trɨni mɨnuə nɨpwrai iərmama sə ro nusan, nənə nɨpwrai iərmama sə ro

nənɨmwɨn in mwi fwe ikɨn. 45 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨmərai pen
nəɡkiariien i ia Nəkukuə Ikinan rani mə, “Iərmama sə rɨməkupwən, Atam, in
rɨməuvehe iərmama riti sə ramɨru.” Atam sampam, in i Kristo, rɨməuvehe
mo in nənɨmwɨn i rauvei pehe nɨmɨruien. 46Mətə rɨpko mhə nɨpwrataha i
sə ro nənɨmwɨn trukupwən, mətə nɨpwrataha sə ro nusan, nənə kurirə irə
nɨpwrataha sə ro nənɨmwɨn. 47 *Iərmama sə rɨməkupwən in səvəi tɨprənə i.
Kumwesən rɨno in ia tɨprənə. Mətə iərmama sə rɨməkurirə rɨməuku pen ia
neiai. 48Nərmamame pam səvəi tɨprənə, nɨpwranraha rəmwhen ia nɨpwrai
iərmama nəha Kumwesən rɨno ia tɨprənə. Nərmama səməme tuhəuvən ia
neiai, nɨpwranraha trəmwhen ia nɨpwrai iərmama sə rɨməuku pen ia neiai.
49 Təkwtəkwuni kɨtaha səmwhen ia iərmama nəha sə Kumwesən rɨno ia
tɨprənə. Ia noien a mwi nəha kɨtaha tsəmwhen a mwi ia iərmama nəha sə
rɨməuku pen fwe ia neiai muvehe.

50 *Iakani irapw tukumiaha, piak me, nɨpwrai iərmama sə ro nusan mo
nɨten ko rɨpkuvnimwəmhə ia nɨtətə səKumwesən ramərɨmənu irə. Rəmwhen
a mwi nəri mərɨr ko rɨpkuvehi mhə nəri sə ramarə rerɨn. 51-52 *Həreɡi ro.
Nəɡkiariien i iakani pehe tukumiaha i nəha təkwtəkwuni in nəɡkiariien riti
sə rɨnamərkwafə fwe kupwən. Rɨpko mhə kɨtaha pam tsemhə, mətə nəpɨn
kisɨpw sampam trasək kɨtaha pam tsəuvehe mhərməvi. Kurirə iərmama
riti rapri m kuatia ia nənimen, mətə nəri nəha rɨno sampam akwauakw a.
Nəpɨnkisɨpwsampamtrasək, nənənərmamasəməmehəuvamhə tuhətuimwi
mhəpwəh mwi nemhəien, nənə kɨtaha tsəuvehe mhərməvi. 53 *Nɨpwrataha
sə ro nəri mərɨr i traməkeikei muvehe mo nəri sə ko rɨpkɨmərɨr mhə.
Nɨpwrataha i səvəi nemhəien traməkeikei muvehe mo nəri sə ramarə rerɨn.
54 *Nɨpərhienien, nɨpwrataha sə ro nəri mərɨr i traməkeikei muvehemo nəri
sə ko rɨpkɨmərɨr mhə. Nɨpwrataha i səvəi nemhəien traməkeikei muvehe
mo nəri sə ramarə rerɨn. Nəpɨn nəri nəha truvehe mo sampam, nənə
nəɡkiariien sə kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan ruvehe mo nɨpərhienien, rani
mə, “Nemhəien ruvəiwən. Kuvəuvehi irapw in ia naruaɡənien.”
55 “Eh, nemhəien, tikəfo masori ia kɨmaha?

Eh, nemhəien, tikəfo mo nəmisəienm kɨmaha?”
56 *Nəri sə nemhəien rauvehi nɨskaiien səvənhi irə tɨ noien nəmisəien m
iərmama in nə noien ərəha, nənə nəri sə noien ərəha rauvehi nɨskaiien
səvənhi irə in nə Loa. 57Mətə pwəh səni tanakmKumwesən sə rauvei pehem
kɨtaha noien i saməuvehi raku pen tɨ Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo, noien sə
ramo kɨtaha səskai mhəpi raka nemhəien.

58 *Ro pen piak keikei me, kɨmiaha tihaməkeikei mhərer əknekɨn,
mhəpwəhnəseniiennari riti rɨkiukiu ia kɨmiaha. Nəpɨnme tihamowok səvəi
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Iərɨmənu səkɨtaha ia rerɨmiaha pam, tɨ nəri nə mə hiəukurən mə wok səvəi
Iərɨmənu səkɨtaha sə hiamo hiəpko auər a mhə.

16
Mane səvəi nasituien ia nərmamame səvəi Kumwesən

1 *Ia nɨkaren səvəi mane səvəi nasituien ia nərmama me səvəi Kumwesən
fwe Jerusalem, tihaməkeikei mho rəmwhen sə iakɨməni pen tɨ nakalasia me
fwe ia profens nəha Kalesia. 2 Ia Sante me pam, kɨmiaha pam kuatia kuatia
tihaməkeikei mhəmri karen mane me nepwɨn. Iərmama sə rauvehi mane
asori trəmri karen rɨpɨk. Iərmama sə rauvehimane ouihi trəmri karen ouihi
a. Ro iamɨnhi irə nəpɨn iakuvehe ko hiəpkəmwurmhəmwimə tiho pam nəri
nəha ianəpɨnkuatia. 3Tihərui irapwkɨmiahamenepwɨnmə tuhəuvehimane
mhəuvən. Nənə nəpɨn iakuvehe, iakrai nəkukuə mɨni irapw irəha tɨ nəkur
Jerusalem nənə mərhi pen irəha həpeki mane mhəuvən fwe ikɨn. 4 Trɨni
mɨnuə iakətoni mə ramasanmə ioumwi takevən, nənə irəha tuhəkurirə iou.

Pol raməres narimnari me nepwɨnmə nəkur Korin tuhaməkeikei mho
5 *Kurirə iakuvehe məti pehe kɨmiaha, takevən raka fwe profens nəha

Masetonia, tɨ nəri nə mə takaməkeikei mukupwən mevən fwe Masetonia.
6 *Rosi takarə kwopti kɨtaha m kɨmiaha mə rəfo sarə a meste nəpɨn səvəi
nəkwieiien tro sampam. Nənə hiəukurən nasituien ia nirak ia navənien
səiou sə iakamevən pen me ikɨn. 7 *Iapkokeikei mhə mə takuvehe mətoni
kɨmiaha nənə mier mwi, mətə iakokeikei mə takuvehe sarə kwopti trɨni
mɨnuə Iərɨmənu səkɨtaha rəseni iou. 8 Mətə takarə a ia kwopun i ia Efesas
meste nəpɨn səvəi Pentekos, 9 *tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨnəsevər ia suatuk
tukw iou mə tako wok amasan sə trukuə kwənkwan rɨpɨk, nəri auər a mə
nərmama həpɨk haməmwurmə tuhəsisəɡ iou tɨ noien wok.

10*Trɨnimɨnuə Timoti ruvehemətoni kɨmiaha, hio ramasanmin,mhəuvei
pennɨsiaiienmin, tɨnərinəmə in ramowoksəvəi Iərɨmənusəkɨtaharəmwhen
a ia nirak. 11 *Rərəha mə tihamətoni in rəmwhen mə in iərmama auər a riti.
Mətə tihaməkeikei mhasitu irə ia navənien səvənhi nəpɨn in rɨrərɨɡ muvehe
mətoni iou. Iou iakameitenhi piəvtaha me irəha Timoti mə tuhəuvehe
mhətoni iou.

12 *Ia nɨkaren səvəi piəvtaha Apolos, iakɨməni pen tukwe in mə in
traməkeikeimukurirə piəvtahamemuvehemətoni kɨmiaha. Mətə in rəpwəh
nokeikeiien mə truvehe nəha təkwtəkwuni, mətə in truvehe ia nəpɨn sə
ratukwatukw tukwe.

13 *Hətui mhəpwəh napriien, nənə mhərer əknekɨn ia nahatətəien
səkɨmiaha, mhəpwəh nehekɨrien, mho mə hiəskai. 14 Narimnari me pam
səməme hiamo, tiho ia nokeikeiien.

15 *Kɨmiaha hiəukurən mə Stefanas mɨne nərmama ia nəkwai nimwə
səvənhi, irəha haməkupwən mhəni nɨpərhienien ia Iesu fwe profens nəha
Akaea, nənə irəha həmwur pɨk tɨ nasituien ia nərmamame səvəi Kumwesən.
Piak me, iakuə takɨni pehe tukumiaha i mə 16 *tihəuvei pen nɨsiaiien m
nərmama sə rome iamɨnha irə, mɨne nərmamame pam səməme kamhowok
mamhəsese pəri irəhamɨnraha. 17Nəpɨn Stefanas, Fotunatas, mɨne Akaekas
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harier pehe rerɨk raɡien, tɨ nəri nə mə nari auər a mə kɨmiaha hiəiwən,
mətə nəpɨn iakətoni irəhar rəmwhen mə iakɨnətoni kɨmiaha. 18 *Irəhar haro
iou iakuvehi napwɨsien ia rerɨk rəmwhen irəhar haro mwi ia kɨmiaha.
Nərmama me iamɨnha irə, ramasan mə tihəɡnəɡɨni irəha pwəh nərmama
hətoni mhəukurən irəha.

Nəɡkiariien sampam
19 *Nakalasia me ia profens fwe Esia haməni ramasan tukumiaha. Ak-

wila mɨne Prisila krouokeikei pɨk mə trouni ramasan tukumiaha ia nəɡhi
Iərɨmənu səkɨtaha irəha nakalasia me səməme hamousəsɨmwɨn irəha me ia
nimwə səvənrau. 20 *Piəvtaha me pam ia kwopun i haməni ramasan tuku-
miaha. Tihəni ramasan tukumiahamemhakei m kɨmiahame ia nakeiien sə
rəmher.

21 *Iou Pol, iakamrai nəɡkiariien i səvəi nɨniien ramasan tukumiaha,
mamrai ia rəɡɨk atukwatukw.

22 *Trɨni mɨnuə iərmama riti rəpwəh nokeikeiien Iərɨmənu səkɨtaha, pwəh
Kumwesən rəkwein ərəha irə. Iərɨmənu səkɨtaha, uvehe rə!

23Pwəh namasanien səvəi Iesu Iərɨmənu səkɨtaha ramarə tukumiaha.
24 Pwəh nokeikeiien səiou ramarə tukumiaha pam səməme hiəuvəuvehe

mhəno kuatia kɨmiaha Iesu Kristo. Ouəh, pwəh ro iamɨnhi.
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Seken Korin
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i nəkukuə

Pol rɨmərai nəkukuə i kani mə Seken Korin. In ruvərai raka Fas Korin
məkwə nepwɨn həukurau nənə in rɨrai mwi sə i mərhi pen i revən. Nakalasia
me fweKorin kamheitehieitehi ihi kusen səvənraha,mamho ihi noien ərəha
me. Pol revən fwe Korin mətə rarə ouihi a tɨ nəri nəmə irəha həpkrərɨɡmhə
ia noien ərəha me səvənraha. Nənə nəkur əfwaki me nepwɨn həpkɨni mhə
nɨpərhienien ia Pol mə in aposol pərhien riti səvəi Kumwesən. Nəpɨn Pol
rəpwəh irəhamevən fwe profensMasetonia, in rerɨn raɡien pɨk nəpɨn Taetas
ruvehi nəɡkiariien amasan muvehe mə nakalasia me fwe Korin hənətə sas
ia noien ərəha me səvənraha nənə mhərərɨɡ ia noien ərəha me səvənraha.
NəpɨnPol rɨreɡi nəɡkiariiennəha, in rɨrainəkukuə sə rokəru irə revən tɨnəkur
Korin. Ia nɨpəri nəkukuə i sə rakupwən Pol rɨni pen tɨ nəkur Korin mə rerɨn
raɡien tɨnəri nəmə irəhahənəpwəhnoien ərəhame səvənrahamamhonoien
amasan sə Kumwesən rokeikei. Ia nɨpəri nəkukuə sə rakurirə Pol raməɡkiari
atukw a ia inmɨne nərmama səməme kamhəmwəki in mamhəni ərəha in.

1 *Iou Pol. Iou aposol riti səvəi Iesu Kristo, tɨ nəri nəmə Kumwesən rɨməni
nəkwanmə tako, mɨne piəvtaha Timoti.
Nəkukuə i rauvehe tukumiaha nakalasia me səvəi Kumwesən fwe taon

nəha Korin, mɨne nərmama me pam səvəi Kumwesən fwe profens nəha
Akaea.

2 *Pwəh Kumwesən Tata səkɨtaha, mɨne Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha,
krouəriari pehe namasanienmɨne nəmərinuienm kɨmiaha.

Kumwesən sə in nukune noien səvəi nasituien
3 *Pwəh səɡnəɡɨni Kumwesən i in Kumwesən mɨne Tata səvəi Iərɨmənu

səkɨtaha Iesu Kristo, in Tata sə in nukune napiien, nənə in Kumwesən sə
in nukune noien səvəi nasituien me pam. 4 In ramasitu ia kɨmaha ia
nəmisəien me pam səkɨmaha, mə kɨmaha iahəukurən nasituien ia nərmama
ia nəmisəien me səpəmsəpə səməme irəha haməreɡi. Nənə kɨmaha tahasitu
ia nirəha ia noien səvəi nasituien sə Kumwesən rɨnom kɨmaha. 5 *Rəmwhen
a ia nəmisəien sə Kristo rɨməuvehi, nəmisəien nəha rauvehe pɨk mwi ia
nɨmɨruien səkɨmaha. Ianoienamwinəha, tɨnəri nəməkɨmaha iahaməuvehe
mho kuatia kɨmaha Kristo, Kumwesən ramasitu pɨk ia kɨmaha, nənə noien
nəha ramevən mwi tɨ nərmama nepwɨn. 6 *Trɨni mɨnuə kɨmaha iahamreɡi
nəmisəien, mətə in nə trasitu ia kɨmiaha muvehimɨru kɨmiaha. Trɨni mɨnuə
Kumwesən rasitu ia kɨmaha ramo mə kɨmaha iahəukurən nasituien ia
kɨmiaha. Nənə kwənkwai nasituien nəha raukuə ia nɨmɨruien səkɨmiaha,
nənə nəpɨn hiarə ia nəmisəien kuatia a tsarə irə trasitu ia kɨmiahamə tihərer
əknekɨn ia nəpɨn me. 7Kɨmaha iahənəmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨmaha
ia Kumwesən tukumiaha mə tihərer əknekɨn. Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə
mə kɨtaha pam samarə ia narəien kuatia a mə kɨmiaha tihəreɡi nəmisəien
sə iahamarə irə, nənə ia noien a mwi nəha Kumwesən trasitu ia kɨmiaha
rəmwhen ramasitu ia kɨmaha.

8 *Piak me, kɨmaha iahokeikei mə tihəukurən amasan nəpɨn sɨkai sə
iahənarə irə ia profens nəha Esia. Nəpɨn nəha rɨskai pɨk tukumaha, mo
* 1:1: 1Kor 1:1 * 1:2: 1Kor 1:3 * 1:3: Efes 1:3, 1Tes 1:3, Rom 15:5 * 1:5: Sam 34:19, Sam
94:19 * 1:6: 2Kor 4:15 * 1:8: WokMe 19:23, 1Kor 15:32
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rerɨmaha rɨrhi mə ko iahəpkɨmɨru mhə mamhəuvən. 9 Kɨmaha iahamreɡi
rəmwhen kɨnəkiri raka kɨmaha mə tahemhə. Mətə narimnari me nəha
haməuvehe mə kɨmaha tahəpwəh nətɨɡiteien ia nɨskaiien atukw səkɨmaha,
mətə tahətɨɡite ia Kumwesən sə ramo nərmama hemhə hətui mwi. 10 *Ia
nəpɨn nəha ipaka kɨmaha iahemhə, mətə in rɨməuvehimɨru kɨmaha. Nənə
in trauvehimɨru kɨmaha iamɨnhi irə mamevən. Iahənəmri pen əknekɨn
nətərɨɡien səkɨmaha irə mə in truvehimɨru mwi kɨmaha. 11 Mətə kɨmiaha
tihaməkeikei mhasitu ia kɨmaha mhəfwaki tukumaha. Tiho iamɨnha irəmə
nərmamahəpɨk tuhəni tanakmKumwesən tɨnarimnari amasanme səməme
in trom kɨmaha tɨ nəri nəmə nərmama həpɨk hənəfwaki tukumaha.

Pol rərari ia nətərɨɡien səvənhimɨne nəfe tro
12 *Nari riti kɨmaha iahaməɡkiari ərpwi irə. Kɨmaha iahamreɡi fwe

ia rerɨmaha mə ro nɨpərhienien. In i mə noien səkɨmaha ia təkure
tɨprənə iahəno m nərmama nepwɨn, mhəno mwi m kɨmiaha rəpi raka, in
noien sə raməmak irapw ia kwopun ukuraan. Iahaməni a nəɡkiariien
pərhien rəmwhen sə Kumwesən rokeikei. Iahəpkəɡkiari mhə ia nukurənien
səkɨmaha səvəi tɨprənə, mətə iahaməɡkiari ia namasanien səvəi Kumwesən.
13-14 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə iahəpkrai mhə nəɡkiariien riti sə
rɨskai tukumiaha tɨ nəvsiniien, uə tɨ nukurənien nɨpwran. Təkwtəkwuni
hiəuvəukurən nətərɨɡien səkɨmaha kwopti, mətə iakokeikei pɨk mə nəpɨn riti
tihəukurən pam. Nənə ia noien nəha, nəpɨn Iesu Iərɨmənu səkɨtaha truvehe
mwi, kɨmiaha tihaɡien tukumaha rəmwhen a mwi mə kɨmaha iahamaɡien
tukumiaha.

15-16*Tɨnəri nəmə iakukurənməhiamaɡien tukumaha, nətərɨɡien kupwən
səiou mə takevən fwe profens nəha Masetonia, mukupwən muvehe mətoni
kɨmiaha, nənə nəpɨn takrərɨɡ takuvehe mwi mətoni kɨmiaha. Ro pen
tihəuvehi namasanien m kəru, nənə kurirə irə tihasitu ia nirak ia suatuk
səiou tɨ nevənien fwe ia tənə Jutia. 17Mətə iakɨnəpwəh. Ro pen rosi rerɨmiaha
rɨrhi mə nəpɨn iakamətərɨɡmə tako iamɨnha irə nətərɨɡien səiou ramaiuaiu?
Uə rosi iakəmwhen a ia nərmama nepwɨn səvəi tɨprənə kamhəni nəɡkiariien
mi nəha “Ouəh”mɨne “Rekəm” ia nəɡkiariien kuatia a?

18KɨmiahahiəukurənməKumwesənramonəɡkiariiensəvənhi ianəpɨnme.
Nənə kɨmahamwi nəɡkiariien səkɨmaha tukumiaha rɨpkomhə “Ouəh”mɨne
“Rekəm.” 19 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə Tɨni Kumwesən i Iesu Kristo sə
iahamarəvisau irapw tukumiaha kɨmrahar Saelas mɨne Timoti, rɨpko mhə
“Ouəh” mɨne “Rekəm,” mətə ia Kristo, nəpɨn me pam nəɡkiariien səkɨmaha
in nə “Ouəh.” 20 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə promes me pam səvəi
Kumwesən həuvehe mho nɨpərhienien i ia Iesu Kristo. Kɨtaha səuvəuvehe
mhəno kuatia kɨtaha min, ro pen səukurən nɨniien “Ouəh” tɨ nuvehi utəien
nəɡhi Kumwesən. 21Kumwesən a ramo kɨmaha iahamərer əknekɨn ia Kristo
kɨtaham kɨmiaha. In rɨmərfi kɨtaha, 22 *məmri Nənɨmwɨn səvənhi ia rerɨtaha
rahatən pen mə kɨtaha nərmama me səvənhi. Tɨ nəri nə mə Nənɨmwɨn nəha
ramarə ia rerɨtaha, nənə, kɨtaha səukurənamasanməKumwesən truvei pehe
pam narimnari amasanme səməme rɨnəmri karenmə səkɨtaha.

23 *Təkwtəkwuni iakaməkwein Kumwesən mə trɨreɡi nəɡkiariien i səiou.
Trɨni mɨnuə iapkɨni mhə nɨpərhienien, pwəh in rərpwɨn noien ərəha səiou.
* 1:10: 2Tim 4:18 * 1:12: Hip 13:18, 2Kor 2:17, 1Kor 1:17 * 1:13-14: 2Kor 5:12, Fil 2:16
* 1:15-16: 1Kor 16:5-6 * 1:19: Wok Me 18:5 * 1:20: Rev 3:14 * 1:22: 1Jon 2:27, Efes
1:13-14, 2Kor 5:5, Rom 8:16-17 * 1:23: Rom 1:9, 2Kor 11:31



Seken Korin 1:24 363 Seken Korin 2:14

Iou iakɨnapkuvehe mhə fwe Korin tɨ nəri nə mə iapkokeikei mhə mə takɨni
nəɡkiariien sɨkai riti tukumiaha. 24 *Kɨmaha iahəpwəh nokeikeiien mə
tahərɨmənu ia nahatətəien səkɨmiaha, rekəm. Mətə taho wok kɨtaha m
kɨmiaha tɨ naɡienien səkɨmiaha, tɨ nəri nə mə hiənərer əknekɨn raka ia
nahatətəien səkɨmiaha.

2
1*Ropen iakuvəni raka ia rerɨkməko iapkuvehemhəmwimətoni kɨmiaha

mo rerɨmiaha rəmisə. 2 Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨmiaha a hiamo
rerɨk ramaɡien, mətə trɨni mɨnuə iako rerɨmiaha rəmisə, nənə iərmama
riti riwən sə tro rerɨk raɡien. 3 Nənə iakɨmərai nəkukuə nəha mə nəpɨn
iakuvehe mətoni kɨmiaha tapkreɡi mhə rerɨk rəmisə. Iakəpwəh nokeikeiien
mənərmama səməme tuhaməkeikeimho rerɨk raɡien, tuho rerɨk rəmisə. Iou
iakuvəukurən rakamə kɨtaha kuatia a, nənənəpɨn rerɨk raɡien, kɨmiahamwi
rerɨmiaha traɡien. 4 *Ro pen nəpɨn iakɨmərai nəkukuə nəham kɨmiaha rerɨk
rəmisə pɨk tukumiaha, mərkwəpɨr, nɨse nənimek raiu tukumiaha. Iapkrai
mhə nəkukuə nəha mə tro rerɨmiaha rəmisə, mətə iakɨmərai mə tihəukurən
nokeikeiien i səiou rasori tukumiaha.

Nakalasiame fweKorin tuhaməkeikeimhenouenounoien ərəhasə iərmama
nəha rɨno

5 *Mətə iərmama nəha rɨno noien ərəha, in rɨpko mhə rerɨk rəmisə, mətə
rɨnomə kɨmiaha pamrerɨmiaha rəmisə kwopti. Iakani nəɡkiariien iməpwəh
nokeikeiien mə trɨskai pɨk tɨ iərmama nəha, 6 tɨ nəri nə mə nərpwɨnien
nəha kɨmiaha hiəpɨk hiəno min tɨ noien ərəha səvənhi rɨnəmwhen raka.
7 Təkwtəkwuni nəha tihaməkeikei mhenouenou noien ərəha səvənhi nənə
mhomasan rerɨn, mə rerɨn trəpwəh nəmisə pɨkien muvehi irapw nətərɨɡien
səvənhi. 8 Iakaməres kɨmiaha mə tiho pwəh in rukurən nokeikeiien
səkɨmiaha tukwe. 9 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə in nə nəri iakɨmərai
nəkukuə nəha tukwe, mə takətoni ro kɨmiaha mə tiho nəkwak ia narim-
nari me pam uə rekəm. 10 Trɨni mɨnuə hiənenouenou noien ərəha səvəi
iərmama riti, ioumwi takenouenou irə. Trɨnimɨnuə iərmama nəha rɨno nəri
ərəha me nepwɨn mə iou takaməkeikei menouenou noien səvənhi, mətə iou
iakɨnenouenou raka noien səvənhi ia nəmri Kristo tɨ nasituien ia kɨmiaha.
11 *Iakamo noien nəha kamo Setan rouraha kɨtaha ia neikuəien me səvənhi.
Iakani iamɨnhi tɨ nəri nəmə kɨtaha səuvəukurən raka nətərɨɡien me səvənhi
səməme in ramesi pen.

Kumwesən ramo nərmama kamhəukurən Kristo ia aposol me səvənhi
12 *Nəpɨn iakevən fwe ia taon nəha Troas mə takəvisau irapw nəɡkiariien

amasan səvəi Kristo, iakətonimə Iərɨmənu səkɨtaha rɨnəsevər ia təpinhəmiou
mə tako wok fwe ikɨn. 13 *Mətə iakamətərɨɡ pɨk mɨpkapwɨs mhə, tɨ nəri nə
mə iapkətonimhə piak Taetas ia kwopun nəha. Nənə iakəsəkɨrmɨnrahamier
mevən fwe ia profens nəhaMasetonia.

14 Mətə iakaməɡnəɡɨni Kumwesən tɨ nəri nə mə ia nəpɨn me in ramiri
kɨmaha ia Kristo, mamo kɨmaha iahəmwhen ia nərmamame i kamhəkurirə
ia kiɡ riti sə rɨnaruaɡən pam, mamrərɨɡ pen fwe imwəni. Ia nəpɨn me
Kumwesən ramo nukurənien ia Kristo rauku pen ia kɨmaha mamevən ia
kwopun me. Nərmama kamhəreɡi nukurənien nəha rəmwhen ia nari riti
* 1:24: 1Tes 5:3 * 2:1: 1Kor 4:21, 2Kor 12:21 * 2:4: WokMe20:31 * 2:5: 1Kor 5:1 * 2:9:
2Kor 7:15, 10:6 * 2:11: Luk 22:31 * 2:12: WokMe 14:27, 1Kor 16:9 * 2:13: WokMe 20:1
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kamreɡi nɨpekɨn. 15 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨmaha iahəmwhen
ia nɨmwəkmwəki nari nɨpekɨn rapein amasan Kristo rauvani tɨ nəɡnəɡɨniien
Kumwesən nɨse napw irə ramevən tɨ nərmama səməme Kumwesən rauve-
himɨru irəha,mamevənmwi tɨ səməmekamhəuvənmə tuhemhə. 16*Səməme
kamhəuvənmə tuhemhəhəreɡi kɨmaha iahəmwhen ianɨpekinɨsenapwnəha
sə rauku pen ia nemhəien mamevən tɨ nemhəien. Səməme Kumwesən rau-
vehimɨru irəha həreɡi kɨmaha iahəmwhen ia nɨse napwnəha sə rauku pen ia
nɨmɨruien mamevən tɨ nɨmɨruien. Wok nəha wok asori. Sin rukurən noien?
17 *Kɨmaha iahəpkəmwhen mhə ia nərmamame nəha həpɨk kamhəni irapw
nəɡkiariien səvəi Kumwesən tɨ nuvehiien a mane, rekəm. Mətə Kumwesən
rɨnərhi pehe kɨmaha. Ia Kristo kɨmaha iahaməni irapw nəɡkiariien amasan
səvənhi ia nəmri Kumwesən, nənə nəɡkiariien səkɨmaha rauku pen a ia
rerɨmaha sə ratukwatukw.

3
Nəkukuə riti kɨmərai rani sas ia Pol mɨne inme nepwɨn

1 *Rosi rerɨmiaha rɨrhi mə iahənaməfiəutə mwi kɨmaha ia nəmrɨmiaha,
mətə rɨpko mhə iamɨnhi irə. Nəpɨn nərmama pwɨspwɨs me həuvehe
imwəmiaha, tuhaməkeikei mhəuvehi nəkukuə riti kɨmiaha me nepwɨn
həmərai tɨ nɨni irapwien irəha tukumiaha, tɨ nəri nəmə hiəreirei irəha. Nənə
nəpɨn həier mhəpwəh kɨmiaha, tuhaməkeikei mhəuvehi nəkukuə səkɨmiaha
tɨnoienkɨmiahamenepwɨnhəukurən irəha. Kɨmiahahiənuə tiho iamɨnhi irə
ia kɨmaha? Rekəm! 2*Kɨmiahaatukwatukwhiəmwhen ianəkukuə səkɨmaha
rani sas ia kɨmaha. Nəkukuə nəha kɨmərai pen ia rerɨmaha, nərmama pam
tuhəvsini mhəukurən. 3 *Ro nukurənien i tukunraha hətoni mə Kristo əpa
rɨmərai nəkukuə nəha, məmri pehe ia rəɡɨmaha mə tahərhi pen i ramevən.
In rɨpkrai mhə nəkukuə nəha ia nəri kamrai nari irə, mətə rɨmərai nəkukuə
nəha ia Nənɨmwɨn i in səvəi Kumwesən sə ramɨru. Nənə rɨpkrai pen mhə ia
kəruəterei sə rɨpwiəpwiə, mətə rɨmərai pen ia reri nərmama.

4 *Kɨmaha iahəpkehekɨr mhə mə tahəni iamɨnhi irə, tɨ nəri nə mə kɨmaha
iahəuvəuvehe mhəno kuatia kɨmaha Kristo, nənə mamhahatətə əknekɨn ia
Kumwesən. 5Kɨmaha iahəmwhen tɨ noien wok i, mətə ko iahəpkɨni mhəmə
nari riti rauku pehe atukw a tukumaha. Kɨmaha iahəmwhen tɨ nəri nə mə
Kumwesən ramasitu ia kɨmaha. 6 *In rɨno kɨmaha iahənəmwhen tɨ noien
wok kɨmaha iotukwininari me səvəi nəɡkiariien vi səvənhi sə in rɨnərihi
tərini əknekɨn. Nəɡkiariien vi nəha rɨpkuku pen mhə ia Loa sə kɨmərai, mətə
rɨməuku pen ia Nənɨmwɨn səvəi Kumwesən. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə
Loa sə kɨmərai ramousi əpune iərmama, mətə Nənɨmwɨn səvəi Kumwesən
rauvei pehe nɨmɨruien.

Nəɡkiariien vi kɨnərihi tərini əknekɨn ramser pɨk anan rɨnəpi raka Loa
7 *Fwe kupwən, nəpɨn Loa sə kɨmərai pen ia kəruəterei kəru rɨməuvehe

vi a, rɨməuvehe irau nukuraanien səvəi Kumwesən. Nukuraanien nəha
rəhiəpwɨn nənime Moses ramser pɨk. Nəkur Isrel ko həpkəti əter pen mhə ia
nənime Moses, nəri auər a mə nukuraanien nəha ia nənimen rɨnameiwaiu.
Noien səvəi Loa nəha ramo mə iərmama remhə, mətə rɨməuvehe irau nuku-
raanien səvəi Kumwesən. 8 *Mə ro iamɨnhi irə rəfo ia noien səvəi Nənɨmwɨn
* 2:15: 1Kor 1:18 * 2:16: Luk 2:34, 2Kor 3:5-6 * 2:17: 2Kor 1:12, 1Tes 4:11 * 3:1: 2Kor
5:12,WokMe 18:27, Rom16:1 * 3:2: 1Kor 9:2 * 3:3: Eks 24:12, Jer 31:33, Esik 36:26-27 * 3:4:
2Kor 2:16 * 3:6: Jer 31:31, 1Kor 11:25, Jon 6:63, Rom 7:6 * 3:7: Eks 34:30 * 3:8: Kal 3:2,5
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Ikinan? Tukətoni nukuraanien səvəi Kumwesən irə ramser pɨk məpi raka.
9 *Nəɡkiariien akuas səvəi Loa sə raməkiri nərmama mə tuhaməkeikei
mhemhə kamətə nukuraanien səvəi Kumwesən irə ramser, mətə mə ro
iamɨnhi irə nəɡkiariien vi kɨnərihi tərini əknekɨn sə ramo nərmama hatuk-
watukw ia nəmri Kumwesən, tukətoni mwi nukuraanien səvəi Kumwesən
irə ramser pɨk məpi raka. 10 *Nɨpərhienien, nəɡkiariien akuas səvəi Loa
sə kamətoni nukuraanien səvəi Kumwesən irə, təkwtəkwuni nəha kəpwəh
nətoniien nukuraanien nəha irə, tɨ nəri nə mə nəɡkiariien vi kɨnərihi tərini
əknekɨnramserpɨkananrɨnəpi rakaLoanəha. 11Nəɡkiariienakuas səvəi Loa
rɨməuvehe irau nukuraanien səvəi Kumwesən, mətə triwən mwi rəmwhen
ia nukuraanien sə rɨməser ia nəmri Moses. Mətə nəɡkiariien vi Kumwesən
rɨnərihi tərini əknekɨn trarə rerɨn, mɨser pɨkməpi raka.

12 Tɨ nəri nə mə kɨmaha iahəukurən amasan nəri nəha mə ro iamɨnhi
irə, ro pen kɨmaha iahamətɨɡase, 13 *mhəpkəmwhen mhə ia Moses. In
rɨnousəman nənimen ia tɨnari əɡeiɡeimə nəkur Isrel tuhəpwəh nətoniienmə
nukuraanien sə raməhiəpwɨn nənimen rɨnamiwən. 14 *Mətə nətərɨɡien səvəi
nəkur Isrel me nəha fwe kupwən kɨnərəpinhə i. Nənəmeste pehe nəha ipwet
mɨnenəpɨn irəha həvsini nəɡkiariien akuas səvəi Loa, irəhahəpkreɡi sasmhə
nəfe rani, tɨnərinəmənari riti ramərəpinhənətərɨɡien səvənraharəmwhen ia
tɨnari əɡeiɡei sə rɨnousəman nənimeMoses. Mətə Kristo əpa rukurən nuvehi
rakaien nəri nəha ia nətərɨɡien səvəi iərmama nəpɨn iərmama ruvehe mo
kuatia irau min. 15 Ouəh meste pehe nəha ipwet mɨne, nəpɨn həvsini Loa
səvəi Moses, nari riti raməsisəɡ ia nətərɨɡien səvənraha rəmwhen ia tɨnari
əɡeiɡei nəha sə rɨnousəman nənimeMoses fwe kupwən. 16 *Mətə trɨni mɨnuə
iərmama riti ruvsini in muvehe tɨ Iərɨmənu səkɨtaha, tɨnari nəha trier raka.
17 *Iərɨmənu nəha səkɨtaha in Nənɨmwɨn Ikinan. Nənə kwopun Nənɨmwɨn
Ikinan ramarə ikɨn, in rafi nari ia nərmama. 18 *Kɨtaha pam i səpkuveɡi mhə
nəmrɨtaha rəmwhen ia Moses, mətə nəmrɨtaha ramser kamətə nukuraanien
səvəi Iərɨmənu ia kɨtaha. Ia nəpɨn me in rauvsini nɨmɨruien səkɨtaha mə
tsəuvehemhəmwhen irə sarə ianukuraanienritimharəmhəuvənmwi ia riti.
Noien i rauku pen tɨ Iərɨmənu səkɨtaha in nəNənɨmwɨn Ikinan.

4
Kumwesən ruvei penwokm aposol me

1 *Kumwesən rapi tukumaha nənə muvei pehe wok i m kɨmaha ro pen
tahəpwəh nəpouien i. 2 *Kɨmaha iahəuvəuvei pen raka təkutamaha ia noien
afafa me mɨne noien me səməme ho naurɨsien. Iahəpkavən mhə ia noien
səvəi neikuəien, uə iahəpkuvsini mhə nəɡkiariien səvəi Kumwesən, rekəm.
Mətə kɨmaha iahaməni irapw nəɡkiariien pərhien ia nəmri nərmama me
pammə irəha tuhəkiri noien səkɨmaha mhəukurən ia rerɨnraha mə kɨmaha
iahamo noien atukwatukw ia nəmri Kumwesən. 3Rosi nəɡkiariien amasan
sə iahaməni irapw ramərkwafə tɨ nərmama nepwɨn, mətə ramərkwafə a
tɨ nərmama səməme kamhəuvən mə tuhemhə. 4 *Irəha ko həpkɨni mhə
nɨpərhienien ia nəɡkiariien amasan nəha, tɨ nəri nə mə Setan i, iəremhə
sə ramərɨmənu ia tɨprənə i, rɨnousəman nətərɨɡien səvənraha, mamo irəha
* 3:9: Dut 27:26, Rom 1:17, 3:21 * 3:10: Eks 34:29 * 3:13: Eks 34:33-35 * 3:14: Rom11:25
* 3:16: Rom 11:23,26 * 3:17: Jon 8:32,36, Rom 8:2, Kal 5:1 * 3:18: Eks 16:7, 24:17 * 4:1:
2Kor 3:6 * 4:2: 2Kor 2:17, 1Tes 2:5, 1Kor 1:18 * 4:4: Efes 2:2, Kol 1:15, Hip 1:3
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həpwəh nətoniien nukuraanien sə raməhiəpwɨn irəha. Nukuraanien nəha
rauku pen ia nəɡkiariien amasan sə raməvisau nasoriien səvəi Kristo. Kristo
nəha in rəmwhenatukwatukw iaKumwesən. 5*Kɨmaha iahəpkəvisauatukw
mhə kɨmaha, mətə iahaməvisau Iesu Kristo mə in Iərɨmənu, nənə kɨmaha
nərmama iahamo tukwini nari m kɨmiaha ia nəɡhi Iesu. 6 *Ro iamɨnhi irə tɨ
nəri nəmə Kumwesən nəha rɨməni mə, “Pwəh nukuraanien ruəkməhiəpwɨn
kwopun rɨpitəv ikɨn,” in raməhiapw ia rerɨmaha, mə kɨmaha iahəukurən
nətoniien nukuraanien səvəi Kumwesən, nənə iahətoni nukuraanien nəha
ramser ia nənime Kristo.

Aposol me həpkɨskai mhə ia nɨskaiien atukw səvənraha
7*Mətəkɨmaha iahaməuvehinəri amasannəha ianɨpwramahame ikɨno ia

tɨprənə həpkɨskai mhə. Ro iamɨnhi irəmə trahatən penmə nɨskaiien amasan
nəha rəpi raka rɨməukupen tɨKumwesən, rɨpkukupehemhə tukumaha. 8*Ia
nəpɨnmekɨmaha iahamreɡi rərəha ia narimnarime rɨpɨk,mətə iahəpkɨmwei
mhə. Nəpɨn me nepwɨn iahəreirei suatuk, mətə iahaməmwur mhəpwəh
nəpwəhien. 9 Nərmama hamo nərəhaien m kɨmaha, mətə Kumwesən
rɨpkəpwəh mhə kɨmaha. Hamousi kɨmaha, mətə həpkouraha mhə kɨmaha.
10 *Ia nəpɨn me rəmwhen mə kɨmaha iahaməuvehi nemhəien səvəi Iesu
ia nɨpwramaha, ro iamɨnhi irə mə nərmama həukurən nətoniien mwi
nɨmɨruien səvəi Iesu ia nɨpwramaha. 11 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə
kɨmaha iahamarə, nəpɨn me pam kauvei pen kɨmaha mə tahemhə tɨ nəɡhi
Iesu. Ro iamɨnhi irəmənərmama tuhətoni nɨmɨruien səvənhi ianɨpwramaha
sə trɨpkemhə ia nəpɨn riti. 12Noien nəha nɨpwranmə nemhəien ramowok ia
kɨmaha, mətə nɨmɨruien ramowok ia kɨmiaha.

13 *Nəkukuə Ikinan rani mə, “Iakɨnahatətə ro pen iakani.” Ia noien kuatia
a səvəi nahatətəien kɨmaha mwi iahənahatətə ro pen iahaməni. 14 *Kɨmaha
iahəukurən amasan mə Kumwesən sə rɨno Iərɨmənu səkɨtaha rətui mwi ia
nemhəien, in tro kɨmaha mɨne kɨmiaha, kɨtaha pam sətui mwi ia nemhəien
kɨtaha Iesu, nənə mərpwi irapw kɨtaha ia nənimen. 15 *Narimnari me i,
kɨmaha iahamo ramasitu ia kɨmiahamə nəpɨn namasanien səvəi Kumwesən
rɨvi pehe nərmama həpɨk mwi həuvehe tɨ Kristo, nənə nərmama həpɨk mwi
tuhəni tanak tɨ Kumwesən, mhəuvehi utə nəɡhɨn irənhə anan.

16 *Narimnari me nəha ho kɨmaha iahəpwəh nəpouien i. Nəri auər a mə
nɨpwramaha iruə ramevənmə trərəha, mətə rerɨmaha fwe imwə Kumwesən
ramo mə ramərməvi ia nəpɨn me. 17 *Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəmisəien
me i saməreɡi ia təkure tɨprənə i irəha nəri auər a, həpkarə əpwəmwɨs mhə,
mətə haməpnəpenə ia kɨtaha tɨ narəien rerɨn sə raməhiapw mamasan pɨk
məpi raka. 18 *Nənə ro iamɨnhi irə, nənimemaha həpkərer pen mhə ia
narimnari me kamətoni, mətə hamərer pen ia narimnari me kɨpkətoni mhə.
Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə narimnari me kamətoni irəha narimnari me
səvəi təkwtəkwuni a, tuhəpkiwən, mətə narimnari me kɨpkətoni mhə irəha
tuharə rerɨn.

5
Nɨpwrataha sə vi fwe ia neiai

* 4:5: 2Kor 1:24 * 4:6: Jen 1:3, Aes 9:2, 2Kor 3:18 * 4:7: 2Kor 5:1 * 4:8: 2Kor 1:8, 7:5
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1 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə nɨpwrataha rəmwhen ia nimwə tapolen
samarə irə səvəi nəpɨn ouihi a ia tɨprənə i. Nənə kɨtaha səukurən mə trɨni
mɨnuə nɨpwrataha i ruvehememhəmərəha, mətə fwe ia neiai nɨpwrataha vi
fwe ikɨn sə rəmwhen ia nimwə riti rɨpkomhə iərmama rɨnomətə Kumwesən
a rɨno nənə in trarə rerɨn. 2 *Nəpɨn samarə ia nɨpwrataha i, saməreɡi rərəha,
mamhəvi kwakwaneiahaɡien tukwe,mamhokeikei ananmə tsəuvənmharə
ia nimwə vi nəha fwe ia neiai. 3 Kɨtaha tsarkahu nɨpwrataha vi nəha
rəmwhen ia karkahu, tɨpkətə mhə mə samavən auər a. 4 *Nəpɨn samarə
ihi ia nimwə tapolen i səkɨtaha ia tɨprənə i, saməreɡi rərəha pɨk, mamhəvi
neiahaɡien tukwe, mhəpwəh nokeikeiien mə tukuvehi raka nɨpwrataha i
rəmwhen ia karkahu. Mətə sokeikei mə tukarkahu pehe nɨpwrataha sə fwe
ia neiai mə nɨpwrataha i sə ko rɨpkarə rerɨn mhə truvehe mərməvi marə
rerɨn. 5 *Kumwesən əpa rɨno kɨtaha tɨ narimnari me nəha. In rɨməuvei
pehe Nənɨmwɨn Ikinan m kɨtaha. Tɨ nəri nə mə Nənɨmwɨn nəha ramarə
ia kɨtaha, nənə, kɨtaha səukurən amasan mə Kumwesən truvei pehe pam
narimnari amasanme səməme rɨnəmri karenmə səkɨtaha. 6 *Ro iamɨnhi irə
kɨtaha samətɨɡase ia nəpɨn me, mamhəukurən mə nəpɨn samo imwətaha ia
nɨpwrataha i, səpkarəmhə fwe imwei Iərɨmənu. 7 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri
nəmə kɨtaha samarə ia nahatətəien, səpkarəmhə ia nəfe samətoni. 8 *Kɨtaha
samətɨɡasemamhəreɡi mə ko səpwəh nɨpwrataha i mhəuvənmho imwətaha
fwe ia neiai kɨtaha Iərɨmənu səkɨtaha sə nəha ramasan pɨk məpi raka. 9 *Ro
iamɨnhi irə mɨne nəri auər a mə samarə kɨtaha min uə səpkarə mhə kɨtaha
min,mətə saməmwurmə rerɨn traɡien tukutaha. 10*Iakani iamɨnhi irə tɨnəri
nəmə kɨtaha pam tsaməkeikei mhərer kupwən ia nəmri Kristo mə in trəkiri
noien me səkɨtaha. Kɨtaha kuatia kuatia tsəuvehi nərəkuien resi pen noien
mesəno ianarəien i samarə irə ianɨpwrataha i, noienamasanuənoien ərəha.

Kumwesən rɨno suatuk ia Kristo mə kɨtaha səukurən nuveheien mho in me
nepwɨn

11 *Nənə təkwtəkwuni kɨmaha iahəuvəukurən amasan mamhəhekɨr
Iərɨmənu səkɨtaha. Ro pen iahaməmwur mə tahəvi pehe nərmama.
Kumwesən rukurən amasan kɨmaha. Rerɨk rɨrhimə kɨmiahamwi hiəukurən
amasankɨmaha. 12*Kɨmaha iahəpwəhnokeikeiienmə tahəuvehi utə kɨmaha
ia nənimemiaha, mətə tahəuvei pehe nətərɨɡien səkɨmahamə rəfo rerɨmiaha
traɡien tukumaha. Nənə təkwtəkwuni hiəukurən nɨrɨpwenien nəɡkiariien
səvəi nərmama səməme hamərpwi irəha tɨ noien sə nərmama kamhətoni,
mətə rerɨnraha rɨpkrhi mhə nəri sə ramarə ia reri iərmama. 13 Trɨni mɨnuə
rerɨmiaha rɨrhi mə iahamarməri, mətə kwa iahamo wok səvəi Kumwesən.
Nənə trɨnimɨnuə rerɨmiaharɨrhimə iahəukurənnari,mətəkwa iahamasitu ia
kɨmiaha. 14Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə nokeikeiien səvəi Kristo ramərɨmənu
ia kɨmaha. Kɨmaha iahəukurən amasan mə iərmama kuatia a rɨmamhə tɨ
nərmama pam, nənə ro pen rəmwhen mə nərmama me pam həuvamhə.
15 *Nənə rɨmamhə tɨ nərmama pammə səməme kamhəmɨru tuhəpwəh noien
narimnari me səməme irəha a hokeikei, mətə irəha tuhaməkeikei mho
noien me səməme Iesu rokeikei. In rɨmamhə tɨ nirəha, nənə mətui mwi ia
nemhəien.
* 5:1: 2Kor 4:7, 2Pit 1:13-14 * 5:2: Rom 8:23 * 5:4: 1Kor 15:53-54 * 5:5: Rom 8:16,23
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16 Ro pen ipwet mɨne kɨmaha iahəpkəkiri mhə nərmama ia noien sə
nərmama səvəi tɨprənə haməkiri nərmama irə. Nɨpərhienien kɨmaha
iahənəkiri Kristo ia noien nəha ia nəpɨn riti, mətə təkwtəkwuni iahəpko mhə
mwi. 17 *Ro iamɨnhi irə trɨni mɨnuə iərmama riti ruvehe mo kuatia irau
Kristo, in rɨməuvehe mo in iərmama vi. Noien akuas səvənhi ruvəiwən,
nənə noien vi ruvəuvehe. 18 *Narimnari me pam nəha haməuku pen tɨ
Kumwesən. In rɨno suatuk ia Kristo mə kɨmaha tahəpwəh mwi nəmwəkien
in mhəuvehe in me nepwɨn. Nənə in rɨnəmri pehe wok i ia rəɡɨmiaha,
mə kɨmaha tahəvi pehe mwi nərmama səməme haməmwəki in həuvehe in
me nepwɨn. 19 *Nəɡkiariien sə iahaməvisau i mamhəni mə Kumwesən rɨno
suatuk iaKristomə tro nərmama səməmehaməmwəki in ia tɨprənə i həuvehe
in me nepwɨn, nənə məpwəh nəvsiniien noien ərəha me səvənraha. Nənə
muvei pehenəɡkiariien imkɨmahamə tahəni irapwməKumwesənrɨno raka
suatuk tɨ nərmama haməmwəki in mə tuhəuvehe in me nepwɨn. 20 Ro pen
kɨmaha nərmama səməme iahaməɡkiari tukwini səvəi Kristo. Rəmwhenmə
Kumwesən raməkwein nərmama ia nəɡkiariien səkɨmaha. Nənə iahaməres
kɨmiaha ianəɡhiKristomə tihəpwəhnəmwəkiienKumwesənnənəmhəuvehe
in me nepwɨn. 21 *Kristo noien ərəha səvənhi riwən. Mətə tɨ nasituien ia
kɨtaha, Kumwesən ro in ruvehe məmwhen ia noien ərəha. In ro iamɨnhi irə
mə ia Kristo kɨtaha tsəukurən nuveheien mhəmwhen ia noien atukwatukw
səvəi Kumwesən.

6
1 *Kɨmaha iahamo wok pəri kɨmaha Kumwesən. Ro pen iahaməres

kɨmiaha mə nəpɨn Kumwesən raməriari pehe namasanien səvənhi m
kɨmiaha, tihəpwəh nuvehiien rəmwhen ia nəri auər a, 2 *tɨ nəri nə mə
Kumwesən rani mə,
“Ia nəpɨn səvəi nasituien ia iərmama, iakreɡi kɨmiaha.

Ia nəpɨn səvəi nuvehimɨruien iərmama, iakasitu ia kɨmiaha.”
Hətə ro. Təkwtəkwuni rɨno nəpɨn səvəi Kumwesən tɨ nasituien ia iərmama.
Təkwtəkwuni rɨno nəpɨn səvəi nuvehimɨruien iərmama.

Polmɨne inme nepwɨn kamhəreɡi rərəha ia narimnari me rɨpɨk
3 Kɨmaha iahəpko mhə nari riti mə iərmama riti trɨmwei irə, tɨ nəri

nə mə iahəpwəh nokeikeiien mə tukɨni ərəha wok səkɨmaha. 4 *Mətə
ia narimnari me pam səməme kɨmaha iahamo iahamahatən pen mə
kɨmaha iotukwininari me pərhien səvəi Kumwesən, mamhərer əknekɨn ia
nəpɨn səvəi nəmisəien, mɨne nəpɨn skai me, mɨne nəpɨn iahamreɡi rərəha.
5 *Nərmama hənousi kɨmaha, nənə kuvei pen kɨmaha ia kalapus, nənə
karɨpwi kɨmaha mə tukousi kɨmaha. Iahəno pɨk wok, mhəpwəh napriien
ia nəpɨn, nukumhə rahi kɨmaha. 6 *Ro nukurənien i mə kɨmaha iotuk-
wininari me pərhien səvəi Kumwesən tɨ nəri nə mə iahamo wok noien
səkɨmaha rəmher, kɨmaha iahəukurənnari, nətərɨɡien səkɨmaha rəpwəmwɨs,
iahamoramasanmnərmama,Nənɨmwɨn Ikinanrukuər ia rerɨmaha, kɨmaha
iahokeikei nərmama ia nokeikeiien pərhien, 7 *mamhəni a nɨpərhienien,
nənə nɨskaiien səvəi Kumwesən ramarə ia kɨmaha. Kɨmaha iahamo noien
atukwatukw rəmwhen ia narimnari me səvəi naruaɡənien iahaməuvehi ia

* 5:17: Rom 8:1,10, Kal 6:15, Aes 43:18, Rev 21:5 * 5:18: Rom 5:10 * 5:19: Rom 3:23-25, Kol
1:19-20 * 5:21: Jon 8:46, Hip 4:15, Kal 3:13, 1Kor 1:30, Fil 3:9 * 6:1: 2Kor 5:20 * 6:2: Luk
4:19-21 * 6:4: 2Kor 4:2 * 6:5: 2Kor 11:23-27 * 6:6: 1Tim 4:12 * 6:7: 1Kor 2:4
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rəɡɨmahamwatukmɨnemour. 8Nərmamanepwɨnhaməsiai kɨmaha, nepwɨn
hamo aurɨs kɨmaha. Nepwɨn haməni ərəha kɨmaha, nepwɨn haməni amasan
kɨmaha. Nepwɨn haməni mə kɨmaha ieikuə me, mətə kɨmaha iahaməni a
nəɡkiariien pərhien. 9 *Kamo m kɨmaha rəmwhen mə kɨmaha nərmama
kreirei kɨmaha, mətə kɨmaha kukurən amasan kɨmaha. Kamo m kɨmaha
rəmwhen mə iahəuvamhə raka, mətə hətə ro iahaməmɨru ihi. Kamousi
kɨmaha, mətə kɨpkousi əpunemhə ihi kɨmaha. 10 *Kɨmaha iahamreɡi rərəha,
mətə ia nəpɨn me rerɨmaha ramaɡien. Nautə səkɨmaha riwən, mətə iaho
nərmama həpɨk nautə səvənraha rɨpɨk. Nari riti səkɨmaha riwən, mətə
iahaməuvehi narimnari me pam.

11 Nəkur Korin, kɨmaha iahaməni pehe pam nəɡkiariien me m kɨmiaha
mhəpkəpwəh mhə riti. Nənə iahamokeikei kɨmiaha ia rerɨmaha pam.
12Kɨmaha iahəpkəsisəɡmhənokeikeiien səkɨmaha tukumiaha,mətə kɨmiaha
hiaməsisəɡ səkɨmiaha tukumaha. 13 *Təkwtəkwuni nəha iakaməɡkiari m
kɨmiaha rəmwhenmənɨpwnətɨk atukwatukwmenə kɨmiaha. Ratukwatukw
amə kɨmiahamwi tihokeikei kɨmaha ia rerɨmiaha pam.

Kumwesən sə ramɨru nimwə səvənhi nə kɨtaha
14*Kɨmiaha tihəpwəhnuvehiien rəɡɨmiahame kɨmiaha nərmama səməme

həpkɨni mhə nɨpərhienien ia Kristo mho pəri wok. Iakani iamɨnha irə tɨ
nəri nə mə kɨmiaha hiəukurən. Noien amasan mɨne noien ərəha trouəfo
rouo pəri nari riti? Uə nukuraanien mɨne nəpitəvien trouəfo rouavən pəri?
15 Kristo mɨne Setan trouəfo rouni nəɡkiariien kuatia? Uə iərmama sə rani
nɨpərhienien ia Kristomɨne iərmama sə rɨpkɨnimhə nɨpərhienien irə trouəfo
ro nari ia nətərɨɡien kuatia? 16 *Nimwə səvəi Kumwesən tukəfo kəfwaki
m nənɨmwi nari me ikɨn? Kumwesən sə ramɨru nimwə səvənhi nə kɨtaha.
Rəmwhen Kumwesən rɨməni mə,
“Takarə kɨmaha nərmamame səiou,

nənəmavən kɨmahamɨnraha,
iou takuvehe Kumwesən səvənraha,

irəha tuhəuvehe nərmamame səiou.”
17 *Nənə Iərɨmənu səkɨtaha rɨməni mə,

“Ro iamɨnhi irə, tiharaka ia nirəha,
mhavən isipwɨn tɨ nirəha,

mhəpwəh nɨrapiien nəri sə rəmkemɨk ia nənimek,
rerɨk raɡienmə takuvehi kɨmiaha,

18 *iou takuvehe tata səkɨmiaha,
nənə kɨmiaha tihəuvehe nɨpwnətɨkme.

Iou Iərɨmənu sə iakauvehi nɨskaiienme pam,
iakani nəɡkiariien nəha.”

7
1Nərmama keikei me səiou, promes me i səkɨtaha. Ro pen pwəh səpərhi

atukwakɨtaha,mhəpeki raka narimnarimepamsəməmehamonɨpwrataha
mɨne nənɨmwɨtaha həmkemɨk ia nəmri Kumwesən. Pwəh so mə noien
səkɨtaha ratukwatukw pam, mo ikinan i, tɨ nəri nə mə kɨtaha samhekɨr
Kumwesən.

Naɡienien səvəi Pol
* 6:9: 2Kor 4:10, Sam 118:18 * 6:10: 2Kor 7:4, Fil 2:17, Kol 1:24 * 6:13: 1Kor 4:14 * 6:14:
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2 *Tihəsevər ia rerɨmiaha tukumaha. Kɨmaha iahəpko mhə rərəha ia
iərmama riti. Iahəpkɨvi pen mhə iərmama riti ia kwopun ərəha ikɨn.
Iahəpkəmwur mhə mə tahəuvehi nari riti səvəi iərmama riti ia noien ikou.
3 *Iou iapkɨnimhə nəɡkiariien i, mɨnimə hiəno noien ərəha, rekəm. Iakuvəni
raka tukumiaha imənəri auər amə tsəmɨrupəri uə tsemhəpəri,mətəkɨmiaha
hiamarə ia nətərɨɡien səkɨmaha ia nəpɨn me. 4 Iou iakamahatətə əknekɨn ia
kɨmiaha. Ia nəpɨn me rerɨk ramaɡien tukumiaha. Ia nəmisəien me pam
səkɨmaha, kɨmiaha hiamo rerɨk raməpwiuən, mamaɡien pɨk.

5 *Nəpɨn iahaməuvehe ia profens Masetonia iahəpkapwɨs mhə, mətə ia
nəpɨn me nərəhaien rauvehi kɨmaha, nərmama hənuə tuhəvisə m kɨmaha,
nənə kɨmaha iahekɨr. 6 *Mətə Kumwesən sə rauvehi utə nətərɨɡien səvəi
iərmama sə rerɨn rəpou, ruvehi utə nətərɨɡien səkɨmaha ia nuveheien səvəi
Taetas. 7 Rɨpko mhə nuveheien a səvənhi ruvehi utə nətərɨɡien səkɨmaha,
mətə rerɨmaha raɡien mwi tɨ nəɡkiariien səkɨmiaha sə hiəməni pen tukwe
in rɨməuvehi utə mwi nətərɨɡien səvənhi. In rɨməni pehe tukumaha mə
hiokeikei pɨk mə tihətoni iou, nənə mɨni mə rerɨmiaha rəpou pɨk, hiamərer
mwatuk mə tihənise nəɡkiariien ərəha me kamɨni ia nirak. Nəpɨn iakreɡi
narimnari me nəha rerɨk raɡien pɨk.

8 *Rosi nəkukuə kupwən səiou ro kɨmiaha hiəreɡi rərəha, mətə iou iap-
kreɡi mhə rərəha tukwe. Mətə kupwən iakreɡi rərəha tukwe, tɨ nəri nə mə
iakətoni mə nəkukuə nəha rɨno kɨmiaha hiəreɡi rərəha, mətə səvəi nəpɨn
ouihi a. 9Mətə təkwtəkwuni rerɨk ramaɡien, mətə rɨpko mhə rerɨk ramaɡien
mə iakɨno kɨmiaha hiəreɡi rərəha, mətə tɨ nəri nə mə nəpɨn hiəreɡi rərəha,
hiərərɨɡ ia noien ərəha səkɨmiaha. Kɨmiaha hiəpkouraha mhə kɨmiaha, tɨ
nəri nə mə nəpɨn hiəreɡi rərəha, mətə hiaməti pen ia Kumwesən. 10 *Nəpɨn
səreɡi rərəha rəmwhen sə Kumwesən rokeikei trukuə kwənkwan in i kɨtaha
tsəpwəh noien ərəha me səkɨtaha mhəuvehe Kumwesən ruvehimɨru kɨtaha.
Nənə rerɨtaha trəpwəh nəpouien tɨ noien nəha. Mətə nəpɨn səreɡi rərəha
rəmwhen nərmama səvəi tɨprənə kamhəreɡi trukuə kwənkwan in i kɨtaha
tsemhə. 11Kɨmiaha hiəuvəreɡi raka rərəha rəmwhen sə Kumwesən rokeikei.
Nənə hətə ro nəfe raukuə ia kɨmiaha. Hiamo akwauakw mə tukətoni
kɨmiaha mə nərəhaien riwən ia kɨmiaha, niemaha raməpi kɨmiaha tɨ noien
ərəha səvəi iərmama nəha, kɨmiaha hiaməhekɨr, mamhokeikei pɨk mə tihətə
iou, rerɨmiaha raməreuən, mamhərer mwatuk tɨ nəkoui atukwatukwien
iərmama sə ramo noien ərəha. Ia noien me pam səkɨmiaha hiənahatən mə
hiəpko mhə nari riti rərəha ia narimnari me i. 12 Iakɨmərai nəkukuə nəha
m kɨmiaha, mətə iapkrai mhəm iərmama i sə rɨno noien ərəha. Nənə iapkrai
mhəmwimiərmamasə iərmamanəha rɨnonoien ərəha irə, rekəm. Iakɨmərai
mə tihətə sas ia nəmri Kumwesən mə hiamokeikei pərhien kɨmaha. 13 Ro
iamɨnhi irə narimnari me pam nəha haməuvehi utə nətərɨɡien səkɨmaha.
Ouəh, nəɡkiariien səvəi Taetas ruvehi utə nətərɨɡien səkɨmaha.
Nari riti mwi, rerɨmaha raɡien pɨk nəpɨn iahətoni naɡienien səvənhi, tɨ

nəri nə mə kɨmiaha hio nətərɨɡien səvənhi rapwɨs. 14 Fwe kupwən iakɨməni
pen tukwe in mə iakamərpwi iou tukumiaha, nənə kɨmiaha hiəpko mhə iou
iakaurɨs. Narimnarime pam səməme iahəməni tukumiaha ho nɨpərhienien.
Ia noien a mwi nəha, narimnari me pam ia kɨmiaha iahəməni pen tɨ Taetas
i, mamhərpwi kɨmaha tukwe, ho nɨpərhienien. 15 *Taetas rerɨn ramrhi ihi
* 7:2: WokMe 20:33, 2Kor 12:17 * 7:3: 2Kor 6:11-12 * 7:5: 2Kor 2:13 * 7:6: 2Kor 1:3-4
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mə kɨmiaha pam anan hiəno nəkwan, nənəmhehekɨr mhətəmnɨmwɨn nəpɨn
hiəseni inmə truvehemətoni kɨmiaha. Nəpɨn rerɨn rɨrhi narimnarime nəha,
nokeikeiien səvənhi ramasori pɨk anan mwi tukumiaha. 16 Rerɨk ramaɡien
pɨk tukumiaha tɨ nəri nə mə iakani nɨpərhienien ia kɨmiaha mə kɨmiaha
hiamo noien atukwatukw.

8
Nakalasiame fwe Korin tuho sampam iawok sə həno vi a ia nuk kurirə

1 *Piak me, kɨmaha iahokeikei mə tihəukurən namasanien səvəi
Kumwesən sə raməriari pen irə m nakalasia me fwe profens Masetonia
mə irəha həukurən nasituien ia nərmama nepwɨn mwi. 2 Irəha hənarə ia
nəpɨn sɨkai riti rəknekɨn tɨ nirəha, mətə rerɨnraha ramaɡien a ia nəpɨn me.
Nautə səvənraha riwən, mətə housəsɨmwɨn mane asori mhəuvei pen m
nakalasia me ia kwopun me. 3 Iakani nɨpərhienien tukumiaha i mə irəha
həuvei pen mane səvənraha sə raməmak rəmwhen a, harə mhəuvei pen
asori anan mwi. Rerɨnraha raɡien a mə pwəh ho. 4 *Irəha hənəres kɨmaha
nəpɨn rɨpɨk mə tahəseni pwəh irəha hasitu ia wok səvəi nuvei penien mane
m nərmama me səvəi Kumwesən fwe Jerusalem. 5 Rerɨmaha rɨpkrhi mhə
mə irəha tuho rasori iamɨnha irə, mətə həno. Irəha haməkupwən mhəuvei
pen nɨmɨruien səvənraha m Iərɨmənu səkɨtaha, kurirə həuvei pehe mwi
nɨmɨruien səvənraha m kɨmaha ia noien sə Kumwesən rokeikei. 6 Nəpɨn
hiəno vi a wok nəha tɨ nousəsɨmwɨnien mane nəha, rerɨmiaha raɡien a
tukwe. Tɨ nəri nə mə Taetas ramiri kɨmiaha irə, iahaməni pen tukwe in mə
tro wok kɨmiaha min meste wok nəha ro sampam. 7 *Ia narimnari me pam
kɨmiaha hiaməuvehi raməpi raka anan. Ia noien səvəi nahatətəien, noien
səvəi nəɡkiariien, mɨne noien səvəi nukurənien, kɨmiaha hiəuvehi rəpi raka.
Kɨmiaha hiəskai mwi tɨ nasituien, nənə mhokeikei pɨk mwi kɨmaha. Ro
iamɨnhi irə kɨmaha iahokeikei mə ia nokeikeiien səkɨmiaha tihasitu asori
mwi ia wok i.

8 Iapkɨni mhə mə tihaməkeikei mho. Mətə iakamahatən m kɨmiaha
mə nərmama əpə me rerɨnraha raɡien tɨ nasituien ia wok nəha. Nənə
təkwtəkwuni nəha iakuə takətə sas ia nokeikeiien səkɨmiaha mə ro
nɨpərhienien rəmwhen ia nokeikeiien səvənraha uə rekəm. 9 *Kɨmiaha
hiəukurən amasan namasanien səvəi Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha sə
rɨnəriari pehe irəmkɨmiaha. Nautə səvənhi rasori, mətə rɨno tukumiahamə
nautə səvənhi riwən. Nənə tɨ nəri nəmə in rɨnomə nautə səvənhi riwən, nənə
mo kɨmiaha nautə səkɨmiaha rasori.

10 In i nətərɨɡien səiou sə trasitu ia kɨmiaha ia narimnari me i. Ramasan
mə tiho sampam ia wok sə hiəno vi a ia nuk kurirə. Rerɨmiaha rɨməkupwən
mɨrhi mə tiho wok nəha, nənə kɨmiaha hiaməkupwən mho. 11 Ramasan mə
təkwtəkwuni tihaməmwur ia noien wok nəha mho sampam irə. Ramasan
mə tihəskai mwi tɨ noien sampam irə rəmwhen ia nətərɨɡien səkɨmiaha
rɨməskai fwe kupwən tɨnoien. Nənə ramasanmə tiho iamaneme səkɨmiaha.
12 *Trɨni mɨnuə rerɨmiaha raɡien tɨ nuvei penien, Kumwesən rerɨn traɡien
tɨ nuvehiien a narimnari me səməme hiaməuvehi mamhəuvei pen min. In
rɨpkəres mhə narimnari me səməme həiwən tukumiaha.

13 Iakəpwəh nokeikeiien mə nɨmɨruien səvəi nərmama nepwɨn trɨməru tɨ
nəri nəməhaməuvehimaneme səkɨmiaha,mətənɨmɨruien səkɨmiaha trɨskai
tɨ nəri nə mə hiənasitu ia nirəha, rekəm. Iakokeikei mə trəmnəmwhen a
* 8:1: Rom 15:26 * 8:4: 2Kor 9:1-2 * 8:7: 1Kor 1:5, 1Kor 16:1-2 * 8:9: Mat 8:20, Fil 2:6-7
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tukumiaha pam. 14 *Təkwtəkwuni, tɨ nəri nə mə narimnari me səkɨmiaha
ruvəpɨk, ramasan mə tihasitu ia nərmama nepwɨn səməme narimnari me
səvənraha riwən. Nənə trɨni mɨnuə nəpɨn nepwɨn səkɨmiaha riwən nənə
səvənraha rasori, irəha tuhasitu mwi ia kɨmiaha. In i suatuk nərmama
tuhəuvehi rəmnəmwhen a. 15 *Rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia
Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Iərmama sə rousəsɨmwɨn nəveɡɨnien rɨpɨk, mətə rəmwhen a rɨpkəpi raka

mhə.
Nənə iərmama sə rousəsɨmwɨn nəveɡɨnien rouihi, mətə rəmwhen a
rɨpkiwənmhə.”

Kərhi pen Taetas revən fwe Korin
16 Iakani tanakmKumwesən tɨTaetas, tɨnəri nəməKumwesənrɨno in rerɨn

rokeikei pɨkmə trasitu ia kɨmiaha rəmwhen iakokeikei. 17Nənə Taetas rerɨn
raɡien mə tro narimnari me nəha səməme iahaməni pen tukwe, mətə nari
riti mwi, rerɨn raɡien pɨkmə trasitu ia kɨmiaha. Nənə nətərɨɡien a səvənhimə
truvehemətoni kɨmiaha. 18Nənə tahərhi pehemwi piəvtaha ritimwi ruvehe
irau min. Iərmama nəha raməvisau irapw nəɡkiariien amasan səvəi Kristo,
nakalasia me pam haməɡnəɡɨni in tukwe. 19 Rɨpko mhə nəri əpa nəha, mətə
nakalasia me hənərpwi rəɡɨnraha ia iərmama nəhamə truvehe kɨmahamin
iahəuvehi mane sə rerɨmiaha raɡien hiəuvei pehe. Kɨmaha tahəuvehi mane
nəha, mhəuvehi mhəuvən, mhəuvei pen m nakalasia me fwe Jerusalem,
mhəuvehi utə nəɡhi Iərɨmənu səkɨtaha irə, nənə mamhahatən mə rerɨmaha
raɡien pɨk tɨ nasituien. 20 Kɨmaha iahamətui amasan tɨ mane asori i kamo
iərmama riti rɨni ərəha kɨmaha mə iahənəfo irə ia mane. 21Ro iamɨnhi irə tɨ
nəri nəmə kɨmaha iahaməmwur mə taho nəri atukwatukw, mətə rɨpko mhə
ia nəmri Iərɨmənu a səkɨtaha, mətə ia nəmri nərmamamemwi.

22Nənə tahərhi pehe piəvtaha riti mwi ruvehe irəhar iəmənmi i. Iərmama
nəha, kɨmaha iahaməmwur mə tahətə sas irə nəpɨn rɨpɨk. Nənə ia nəpɨn me
kɨmaha iahətoni mə rerɨn raɡien pɨk mə trasitu. Nənə təkwtəkwuni nəha
rerɨn raɡien pɨk mwi mə trasitu ia nirau, tɨ nəri nə mə in rɨni nɨpərhienien
ia kɨmiaha. 23Kɨmiaha hiəuvəukurən raka Taetas. In ramo wok pəri kɨmrau
min tɨ nasituien ia kɨmiaha. Nənə piəvtaha mi səməmi kroukurirə in, irau
iəmə mi sə nakalasia me hənərhi irapw irau, nənə irau krauvehi utə nəɡhi
Kristo. 24*Ramasanmə tiho ramasan ia nirəhar pwəh irəharmɨne nakalasia
me pam hətoni nokeikeiien səkɨmiaha mə ro nəri pərhien riti. Pwəh irəha
hətoni mə nəɡkiariien səkɨmaha iahaməni mamhəuvehi utə nəɡhɨmiaha irə
ro nɨpərhienien.

9
1 *Trɨni mɨnuə iapkrai mhə nəkukuə i m kɨmiaha, ramasan a tɨ nəri nə mə

hiəuvəukurənrakawok i səvəi nasituien ianakalasiame fwe Jerusalem. 2 Iou
iakukurənmə hiokeikei mə tihasitu. Iakauvehi utə noien amasan səkɨmiaha
ia nəmri nəkur Masetonia, mani pen tɨ nirəhamə ia nuk kurirə kɨmiaha fwe
Akaea hiənərer mwatuk tɨ nasituien. Nəpɨn hətoni rerɨmiaha raɡien pɨk tɨ
nasituien, romwi irəhahəpɨkhokeikeimə tuhasitumwi. 3Mətə təkwtəkwuni
nəha iakərhi pehe piəvtaha me i mə irəhar tuharuvehe mharətoni kɨmiaha
mə kɨmiaha tihəuvei pen mane me nəha mɨnraha rəmwhen iakuvəni raka
tukumiaha. Ro iamɨnhi irə nəɡkiariien səkɨmaha səvəi nuvehi utəien noien
amasan səkɨmiaha rɨpkomhə nəri auər. 4Mətə trɨnimɨnuə hiəpkomhə, nəpɨn
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iakuvehe kɨmaha nəkur Masetonia nepwɨn, tuhətoni mə hiəpko mhə ihi.
Noien nəha tro kɨmaha iahaurɨs tɨnəri nəmə iahəuvəuvehi utə raka kɨmiaha.
Tro kɨmiaha hiaurɨs mwi məpi raka. 5 Ro pen rerɨk rɨrhi mə takaməkeikei
məres piəvtaha mirəhar mə irəhar tuharukupwən mharuvehe mharətoni
kɨmiahanənəmharo sampam iawok tɨnuvei peheienmane səhiəuvəni raka
mə tihəuvei pen. Mətə iakokeikei məmane nəha sə tihəuvei pen ruku pen a
ia rerɨmiahamə tihəuvei pen rɨpkomhə iərmama riti raməkeikei m kɨmiaha
mə tihəuvei pen.

Kumwesən ramokeikei iərmama sə rauvei pen nasituien m nərmama ia
rerɨn aɡien

6 *Tihəpwəh nenouenouien nəri i. Iərmama sə rəpwei ouihi nuni nari
tresi ouihi. Iərmama sə rəpwei rɨpɨk tresi rɨpɨk. 7 Kɨmiaha kuatia kuatia
tihaməkeikei mhəuvei pen nəfe hiaməni ia rerɨmiahamə tihəuvei pen. Trɨni
mɨnuə rerɨm rɨpkaɡien mhə tukwe, rəpwəh namasanien mə tikuvei pen.
Trɨni mɨnuə ikuvei pen tɨ nəri nəmə iərmama riti raməkeikei mikmə tikuvei
pen, rɨpkamasan mhə mwi. Iakɨni iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Kumwesən
rokeikei iərmama i rauvei pen ia rerɨn aɡien. 8Kumwesən rukurən nəriari
peheien namasanien me pam anan m kɨmiaha mə ia nəpɨn me ia narim-
nari me pam tihəuvehi narimnari me pam səməme hatukwatukw mə ti-
haməkeikei mhəuvehi, nənə mhəuvehi rɨpɨk mwi mə tihauai m nərmama.
9 *Rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə,
“In ruai narimnari me səvənhi rɨpɨkm nərmama nautə səvənraha riwən,

nənə noien amasan səvənhi ramarə rerɨn.”
10 *Kumwesən in rauvei pen nuni nari m iərmama sə raməmhu, mauvei
pen nəveɡɨnien tɨ nəniien. Ia suatuk kuatia a in truvei pehe narimnari rɨpɨk
m kɨmiaha mo rasori mwi mə kɨmiaha hiəukurən nasituien ia nərmama
nepwɨn mwi. In tro kwənkwan rɨpɨk sə ruku pen ia noien atukwatukw
səkɨmiaha. 11*Ia narimnarime pam ia nɨmɨruien səkɨmiaha, Kumwesən tru-
vei pehe namasanien səvənhi m kɨmiaha mə kɨmiaha hiəukurən nəriariien
ia nəpɨnme. Nəpɨnkɨmaha tahəuvehi nasituien səkɨmiaha,mhəuai,mhəuvei
penm nərmama, irəha tuhəni tanakm Kumwesən tukwe.

12 *Wok amasan i sə hiamo trɨpkasitu əpa mhə ia nakalasia me səməme
narimnari me səvənraha riwən, mətə tro nərmama həpɨk rerɨnraha raɡien,
nənə həni tanak m Kumwesən tukwe. 13 Tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiamo wok
amasan i, ro pen hiamo pui noien səkɨmiaha m nərmama həpɨk. Irəha
tuhəuvehi utə nəɡhi Kumwesən tukwe tɨ nəri nəmə kɨmiaha hiamo pərhien
noien səvəi nərmama səməme haməni nɨpərhienien ia nəɡkiariien amasan
səvəi Kristo, rerɨmiaha raɡien hiəuvei pen mane asori səkɨmiaha mɨnraha
mɨne nərmamame. 14 Irəha tuhəfwaki tukumiaha, nənəmhokeikei kɨmiaha,
tɨ nəri nə mə hətoni mə Kumwesən rɨnəriari pehe namasanien səvənhi
m kɨmiaha rəpi raka anan mə tihasitu ia nirəha. 15 Pwəh səni tanak m
Kumwesən tɨ nəfe in rɨməuvei pehem kɨtaha ramasan pɨkməpi raka.

10
Pol raməɡkiari m nərmama nepwɨn kamhəni ərəha in

1 *Nərmama nepwɨn haməni mə nəpɨn kɨtaha m kɨmiaha nətərɨɡien səiou
reiwaiu, mətə nəpɨn iakier məpwəh kɨmiaha, noien sə iakamo m kɨmiaha
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rɨskai pɨk. Mətə iou Pol, iakokeikei mə takɨni nari riti tukumiaha i. Kristo,
in nətərɨɡien səvənhi reiwaiu. In iərmama riti noien səvənhi ramasan
mɨməru. Ia noien amwi nəha 2*iakaməres kɨmiahamə tiho noien səkɨmiaha
ratukwatukw mə nəpɨn iakuvehe, iakəpwəh nəɡkiari skaiien m kɨmiaha.
Mətə iakukurən amasanmə takəɡkiari skai m nərmamame nepwɨn səməme
haməni mə iahamesi pen noien səvəi tɨprənə i. 3 Nɨpərhienien, kɨmaha
iahamarə ia tɨprənə i, mətə iahamaruaɡən, mhəpkesi pen mhə noien ka-
maruaɡən irə səvəi tɨprənə i. 4 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə narimnari me
səkɨmaha iahamərer irəmamharuaɡənrɨpkomhənarimnarimesəvəi tɨprənə
i, mətə həskai ia nɨskaiien səvəi Kumwesən. Ia narimnari me nəha kɨmaha
iahaməuvehi irapw kwopun skai me kamərkwafə ikɨn. Iahaməuvehi irapw
mwi nəɡkiariien eikuə me 5 mɨne nəɡkiariien ərpwi me səməme hamənise
nərmama tɨ nukurənien Kumwesən. Iahamaruaɡən ia nətərɨɡien me pam
səvəi nərmama,mamho irəha həuvehemhonəkwai Kristo. 6*Nəpɨn kɨmiaha
tihamo nəkwai Kristo ia narimnari me pam, kɨmaha tahamərer mwatuk tɨ
nəkoui atukwatukwien kɨmiaha trɨni mɨnuə hiomwi noien ərəhame.

7 Kɨmiaha hiaməkiri nari mamhesi pen a nəfe hiamətoni iruə, mətə ti-
haməkeikei mhəukurən nəri i. Trɨni mɨnuə iərmama riti rukurən pərhien
mə in iərmama səvəi Kristo, nənə in trətərɨɡ amasan mwi mə kɨmaha mwi
nərmama səvəi Kristo iahəmwhen irə. 8 *Nəri auər a mə iakaməɡkiari
mamərpwi iou kwopti tɨ nasoriien sə Iərɨmənu səkɨtaha rɨməuvei pehemiou,
mətə ko iapkaurɨs mhə tukwe. Rɨməuvei pehe nasoriien nəha miou mə
takuvrhəkɨn kɨmiaha hiəuvehe mhəutə, mətə rɨpkuvei pehe mhə nasoriien
nəhamioumə takuvehi irapw kɨmiaha. 9 Iakəpwəh nokeikeiien mə kɨmiaha
tihətəmə iakamrai nəkukuəme iməkɨmiaha tihəhekɨr. 10 Iakani iamɨnhi irə tɨ
nəri nəmənərmamanepwɨnhaməni ioumə, “Nəkukuə səvənhi rɨskaimɨpam,
mətənəpɨn ramavənkɨtahamin, rɨpkomhə in iəmə sɨkai riti, nənənəɡkiariien
səvənhi ro nəri auər a irə.” 11*Pwəhnərmama sə rome iamɨnha irəhəukurən
nəri i. Nəfe kɨmaha iahamərai ia nəkukuə nəpɨn iahamarə isipwɨn, tahamo
rəmwhen nəpɨn samarə pəri.

12 *Rəknekɨn tukumaha ko iahəpkərer mhə kɨmaha nərmama me nəha
səməme haməɡnəɡɨni atukw a irəha. Rəknekɨn mwi tukumaha ko iahəpkətə
əmwhen mhə kɨmaha mɨnraha. Nərmama me nəha hamətə əmwhen irəha
memamhəkiri irəhamemə sin in iəməasorimɨnesin rɨpkomhə in iəməasori.
Mətə nəpɨn kamho iamɨnha irə ramahatən pen mə həpkukurən mhə nari.
13*Mətə kɨmaha tahəpkəɡkiari ərpwimhəməpi raka nari. Kɨmaha tahəɡkiari
ərpwi əpa tɨ wok sə Kumwesən rɨməuvei pehe m kɨmaha. Wok i kɨmaha
iahamo rɨneste raka mwi kɨmiaha. 14 Ro pen kɨmaha iahəukurən nəɡkiari
ərpwiien. Nəpɨn iahamo iamɨnhi irə, iahəpwəh nəpi rakaien wok səkɨmaha,
tɨ nəri nə mə kɨmaha nə nərmama iahaməkupwən mhəuvehi nəɡkiariien
amasan səvəi Kristo mhəuvehe tukumiaha. 15 *Kɨmaha iahəpkəɡkiari ərpwi
mhə tɨwok sə iərməpə rɨno, mətə iahaməɡkiari ərpwi a ia wok sə Kumwesən
rɨnəmri pehe m kɨmaha. Kɨmaha iahokeikei mə nahatətəien səkɨmiaha
truvehe masori, ro pen wok səkɨmaha ia rerɨmiaha truvehe masori mwi,
16 *mo kɨmaha iahəukurən nəvisauien nəɡkiariien amasan səvəi Kristo ia
tənə me ia kwopun səkɨmiaha mevən evən mwi. Ia noien nəha kɨmaha
* 10:2: 1Kor 4:21 * 10:4: Efes 6:13-17 * 10:6: 2Kor 2:9 * 10:8: 2Kor 13:10, 2Kor 12:6
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iahəpko mhə wok ia kwopun riti sə iərmama riti rɨno raka wok ikɨn, nənə
mhəpkəɡkiari ərpwi mhə tɨwok səvəi iərməpə. 17 *Mətə Nəkukuə Ikinan rani
mə,
“Pwəh iərmama sə raməɡkiari ərpwi,

trəɡkiari ərpwi a ia narimnari me səməme Iərɨmənu səkɨtaha rɨno.”
18 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨpkəseni mhə iərmama sə raməɡnəɡɨni
atukw a in, mətə kaməseni iərmama sə Iərɨmənu səkɨtaha raməɡnəɡɨni in.

11
Pol raməɡkiari ia nərmama nepwɨn komhə irəha aposol pərhien me səvəi

Kristo
1 Iakokeikei mə tihəpwəh nəpouien iou pwəh iakɨni narməriien səiou

kwopti m kɨmiaha. Hətərɨɡ iou mhəpwəh nəpouien. 2 *Rerɨk ramevən pɨk
ia kɨmiaha məpwəh nokeikeiien mə tihəkurirə iərməpə. Noien nəha səiou
raku pen tɨ Kumwesən. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə iakɨmərfi kɨmiaha mə
tihesi pen iərman kuatia a in nə Kristo. Iakɨno iamɨnha irə mə takuvei
pen kɨmiaha min hiəmwhen ia prən vi riti rəmher ramreirei ihi iərman.
3*Mətə iakamhekɨrkɨmiahakamohiəmwhen ia If, prənnəhasə snek rɨneikuə
irə ia nəɡkiariien əsien səvənhi. Iakamhekɨr mə kamo iərmama riti rɨvi
pen nətərɨɡien səkɨmiaha ia kwopun əpə nənə hiəpwəh nokeikeiien i ratuk-
watukw məmher sə hiamo m Kristo. 4 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə
rerɨmiaha raɡien a hiaməseni nərmama nepwɨn kamhəuvehe mamhəvisau
m kɨmiaha Iesu riti sə ropə ia Iesu i kɨmaha iahaməni irapw. Rerɨmiaha
raɡien a hiaməseni irəha kamhəuvei pehe m kɨmiaha nənɨmwɨn riti uə
nəɡkiariien amasan riti sə ropə ia Nənɨmwɨn i mɨne nəɡkiariien amasan i
kɨmiaha hiəuvəuvehi raka tukumaha. 5 *Nərmama me nəha kamhəuvehe
tukumiaha, kɨmiaha hiaməni mə irəha “aposol asori me,”mətə ia nətərɨɡien
səiou iapkətoni mhə mə irəha hasori mhəpi raka iou. 6 *Rosi kɨpkahatən
amasanmhə iou ia nəɡkiariien,mətə iakukurən amasan nukune nəɡkiariien
amasan. Kɨmaha iahənahatən kɨmiaha ia nəri nəha ia noien me pam nəpɨn
rɨpɨk.

7 *Nəpɨn iakɨnani irapw nəɡkiariien amasan səvəi Kumwesən m kɨmiaha,
iapko mhə mə tihərəku iou tukwe. Iou iakuvehi irapw atukw a iou tɨ
nuvehi utəien kɨmiaha. Nənə rəfo? Noien nəha in noien ərəha riti? Rekəm!
8 *Nəpɨn iakɨnamo wok kɨtaha m kɨmiaha, nakalasia me ia kwopun əpə me
kamhərəku iou. Ipaka rəmwhen mə iakamakres mɨnraha tɨ nasituien ia
kɨmiaha. 9 *Nənə nəpɨn iakamarə kɨtaha m kɨmiaha, nari riti səiou riwən,
iapkəres mhə iərmama riti tɨ nasituien tɨ nəri nə mə piəvtaha me səməme
haməuku pen ia Masetonia haməpeki pehe səiou me narimnari səməme
həiwən. Ro pen iapkəres mhə nari riti tukumiaha, nənəmɨpkuvei pehe mhə
wok sɨkai m kɨmiaha tɨ nətoniien iou, nənə takamo iamɨnha irə ia nəpɨn
me. 10 *Iou iakamərpwi iou tɨ nəri nə mə iakaməvisau irapw nəɡkiariien
amasankɨpkərəkumhə iou irə. Rəmwhen ianɨpərhienien səvəi Kristo ramarə
ia nirak, iakani pərhien mə iou tapko əpəiti mhə mwi ia kwopun riti ia
profens Akaea. 11 Rəfo iakəpwəh nəresien nari riti tukumiaha? Tɨ nəri nə
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mə iapkokeikei mhə kɨmiaha? Rekəm! Kumwesən rukurən mə iakokeikei
kɨmiaha. 12 Ia noien i sə iakamo takarɨpɨn mamo nəha təkwtəkwuni mə
trɨnise nəɡkiariien səvəi nərmamame nəha səməme haməfiəutə ia nirəhamə
irəha aposol me. Iakokeikei mə tako rəknekɨn tɨ nirəha tɨ nɨniien mə kamho
wok ia noien i kɨmaha iahamo wok irə. 13 *Nərmama me iamɨnha irə, irəha
aposol eikuə me. Hameikuə ia nərmama ia wok səvənraha, mamhəuvsini
noien səvənraha tɨnoienmənərmama tuhətonimə irəha həmwhen ia aposol
me səvəi Kristo. 14Mətənənimetaha trəpwəhnierien ia noiennəha. Nəri auər
a mə Setan, mətə rukurən nuvsiniien noien səvənhi tɨ noien mə nərmama
tuhətoni mə in rəmwhen ia aɡelo riti səvəi nukuraanien. 15 Ro pen rɨpko
mhə nari riti sə nənimetaha trier tukwe trɨni mɨnuə iotukwininari me səvəi
Setanhəuvsini noien səvənrahamə tuhonərmamahətoni irəha rəmwhenmə
irəha iotukwininari me səvəi noien atukwatukw. Nəpɨn sampam səvənraha
tuhəuvehi nərpwɨnien tresi pen a noienme səvənraha.

Pol raməɡkiari ərpwi tɨ nəmisəienme səvənhi
16 *Iaksmwatuk mwi. Pwəh iərmama riti riwən rerɨn rɨrhi mə iou iaka-

marməri. Mətə trɨni mɨnuə rerɨmiaha rɨrhi iamɨnha irə, nənə hiəseni iou
pwəh iako noien səvəi narməriien kwopti, nənə məɡkiari ərpwi kwopti.
17 Nəɡkiariien i səiou, Iərɨmənu səkɨtaha rɨpkɨni pehe mhə miou mə takɨni.
Mətə iakaməɡkiari a rəmwhen ia iarməri riti. 18Nərmama həpɨk haməfiəutə
ia nirəha tɨ noien me səvəi tɨprənə, nənə ro iamɨnhi irə, iou mwi takəɡkiari
ərpwi. 19Rerɨmiaha rɨrhi mə hiəukurən amasan nari, nənə ro pen hiaməseni
a nərmama me səməme hamarməri. 20 Nəri auər a mə nərmama me nəha
hərkwi kɨmiahamə tiho nəkwanraha, uə hamakres m kɨmiaha, uə haməuəsi
kɨmiaha rəmwhen ia kwənkru, uə haməuvehi utə irəha ia nənimemiaha,
uə haməpwi nənimemiaha, mətə rerɨmiaha raɡien a tɨ nəseniien irəha ho
iamɨnha irə. 21 *Iou iakamaurɨs tɨ nɨniien mə kɨmaha nɨskaiien səkɨmaha
riwən ko iahəpkomhə noienme nəha ia kɨmiaha.
Iakaməɡkiari rəmwhen ia iarməri riti, mətə nəfe nəɡhɨn sə nərmama me

nəha hokeikei mə tuhəfiəutə irəha tukwe, iou mwi takəɡkiari ərpwi tukwe.
22 Irəha nəkur Hipru? Iou mwi. Irəha nəkur Isrel? Iou mwi. Irəha
kwənəkwus me səvəi Epraham? Iou mwi. 23 *Irəha iotukwininari me səvəi
Kristo? Iou mwi, mətə iou iakəpi raka irəha. Rosi iakaməɡkiari rəmwhen
ia iarməri riti, mətə iakɨno pɨk wok məpi raka irəha. Nənə kuvei pen iou ia
kalapus nəpɨn rɨpɨk rəpi raka irəha. Kərisi iou rəpi raka irəha. Nənə ipaka
iakemhə nəpɨn rɨpɨk. 24 *Nəpɨn krirum nəkur Isrel hərisi iou m toti-naen.
25 *Nəpɨn kahar nəkur Rom həuəsi iou ia kwərɡi nei. Nəpɨn riti kəkwi iou ia
kəruəterei. Nəpɨn kahar iakevən ia nɨtətə nənə nɨtətə rəmwhenɨmw. Nəpɨn
riti iakeiai fwe ia təmwei təsi nəpɨn pekɨn riti ia nəpɨnmɨne ia ran. 26 *Nəpɨn
me pam iakamavən tɨ noien wok səiou, maməsiari tɨ iapiwən asori me ia
nəkwətənə me, nənə mamarə ia kwopun ərəha ikɨn imwei rakres me, mɨne
ia kwopun ərəha ikɨn imwei nəkur imwak me nəkur Isrel, mɨne ia kwopun
ərəha ikɨn imwei nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel, mɨne ia kwopun
ərəha ikɨn ia taon asori, mɨne ia kwopun ərəha ikɨn ia kwopun akwesakwes
ikɨn,mɨne ia kwopun ərəha ikɨn fwe ia təsi, mɨne ia kwopun ərəha ikɨn imwei
nərmama səməme haməni mə iou me nepwɨn nəha irəha, mətə hameikuə.
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27 *Iakɨnowok pɨk mɨsese, nənə nəpɨn rɨpɨk iapkapri mhə ia nəpɨn. Nəpɨn
me nepwɨn nukumhə rahi iou, nənə iakəkwakwa. Nəpɨn rɨpɨk nəveɡɨnien
sənak riwən. Nənə nəpɨn rɨpɨk iakaməkure tɨnari me səiou rɨpkəmwhenmhə
tɨ nəkwieiien. 28 *Narimnari nepwɨn mwi səməme iapkɨni mhə, mətə riti
ia nirəha in i ia nəpɨn me rerɨk ramrhi pɨk nakalasia me ia kwopun me,
iakamreɡi rəmwhen ia nəri pam riti iakaməvrani. 29 *Nəpɨn iərmama riti
rɨpkɨskaimhə, nənə ioumwi iakamreɡi mə iapkɨskaimhə. Nəpɨn ko iərmama
riti rɨmwei ia nərəhaien, nənə rerɨk raməmisə pɨk tukwe.

30 *Iou takaməkeikei məɡkiari ərpwi, mətə takəɡkiari ərpwi a tɨ narimnari
me səməme kamhahatən pen mə nɨskaiien səiou riwən. 31 *Kumwesən i in
Kumwesənmɨne Tata səvəi Iesu Iərɨmənu səkɨtaha sə kaməɡnəɡɨni in ia nəpɨn
me ia nuk nuk me, in rukurən mə iou iapkeikuə mhə. 32 *Fwe taon nəha
Tamaskes iəmə asori sə ramarə teɡɨn Kiɡ Aretas rokeikei mə trəkwtəmhiri
iou. Rəmrinaruaɡənmesəvənhi iakwəruəasori səvəi taonmə tuhəkwtəmhiri
ioumhəuvehi puvnimwə iou ia kalapus. 33Mətə kɨməvai pen iou ia tənərɨpw
asori riti krukwi pennəkwus irəkuvei pen ia ruei nəpai riti, nəpai sə ramərer
kuraukurau ia taon nəha, karaka mərməru ia nəkwus reiwaiu, nənə iakap
iəmə asori nəha rəpwəh nəkwtəmhiriien iou.

12
Pol raməɡkiari ia visonme səməmeKumwesən rɨnəriari penmin

1 Takaməkeikei məɡkiari ərpwi nəri auər a mə noien nəha ko rɨpko mhə
nari riti ramasan. Mətə takaməkeikei mevən mɨni vison me nepwɨn mɨne
narimnari me nepwɨn Iərɨmənu səkɨtaha rɨno pui miou. 2 Iakukurən iərman
riti sə rɨməni nɨpərhienien ia Kristo.a Nuk fotin rukurau raka, Kumwesən
rɨməuvehi in mevən fwe irənhə ia neiai nəha sə ro kahar irə. Iakreirei
mə revən ia nɨpwran uə nənɨmwɨn rier ia nɨpwran mevən, Kumwesən əpa
rukurən. 3 Iakɨni mwi mə iakreirei mə revən ia nɨpwran uə nənɨmwɨn
rier ia nɨpwran mevən, Kumwesən əpa rukurən. Mətə iakukurən mə iəmə
nəha, 4 Kumwesən rɨməuvehi utə revən fwe kwopun nəha Parataes, nənə
in rɨməreɡi nəɡkiariien afafa me səməme iərmama rɨreirei nɨniien. 5 *Iou
takəɡkiari ərpwi tɨ sə ro iamɨnha irə, mətə tapkəɡkiari ərpwi mhə tukw iou
atukw. Narimnari me səməme kamhahatən pen mə nɨskaiien səiou riwən,
irəha əpa nə takəɡkiari ərpwi tukwe. 6 *Mətə rəfo? Trɨni mɨnuə iakokeikei
mə takəɡkiari ərpwi, komhə iou iərmama riti iakamarməri, tɨ nəri nə mə
nəɡkiariien sə iakani ro nɨpərhienien. Mətə iapkəɡkiari ərpwi mhə iamɨnha
irə tɨnəri nəmə iakəpwəh nokeikeiienmə iərmama riti truvehi utə iou irənhə
məpi raka nəri sə ratukwatukw. Iakokeikei mə trətoni iou rəmwhen ia nəfe
tako uə takɨni.

7 *Vison me nəha Iərɨmənu rɨno pui miou rɨpɨk.b Tɨ nɨniseien iou mə
takəpwəh nəfiəutəien iou ia vison me nəha iakɨnətoni, kuvei pehe nari
riti miou rəmwhen ia təsi nɨmɨrhi riti raməpi nɨpwrak, məmwhen mwi ia
iəremhə riti ruku pen tɨ Setan mamo nəmisəien miou. Kuvei pehe nəri
nəha miou mə takəpwəh nəfiəutəien iou ia narimnari me nəha Iərɨmənu
* 11:27: 1Kor 4:11, 2Kor 6:5 * 11:28: Wok Me 20:18-21,31 * 11:29: 1Kor 9:22 * 11:30:
2Kor 12:5 * 11:31: 2Kor 1:23 * 11:32: WokMe9:23-25 a 12:2: Ia kwopun i Pol raməɡkiari ia
iərman riti,mətə iərmannə in nəPol. * 12:5: 2Kor 11:30 * 12:6: 1Kor 10:8, 1Kor 11:16 * 12:7:
Job 2:6 b 12:7: Narimnari me i Pol raməɡkiari irə Kumwesən rɨno pui penmin ia visonme rətoni
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səkɨtaha rɨno pui miou. 8 Iakɨnəres Iərɨmənu səkɨtaha m kahar mə truvehi
raka nəri nəha pwəh rəpwəh noien nəmisəien miou. 9 *Mətə Iərɨmənu rɨni
pehe tukw iou i mə, “Namasanien səiou rɨnəmwhen raka trasitu ia niram.
Nəpɨn nɨskaiien səim riwən, nɨskaiien səiou truvehe masori ia niram.” Ro
pen rerɨk ramaɡienmə takəɡkiari ərpwi ianɨmɨruien səiou sənɨskaiien riwən
irə, mə nɨskaiien səvəi Kristo trarə ia nɨmɨruien səiou. 10 Ro pen iou rerɨk
ramaɡien a ia nəpouienme, nɨni ərəhaienme, nəpɨn skai me, nometəienme,
mɨne nərəhaien me nepwɨn mwi səməme kamo ia nirak tɨ nəri nə mə iou
iərmamariti səvəi Kristo. Rerɨk ramaɡien a tɨnəri nəmənəpɨnnɨskaiien səiou
riwən, nənə nəpɨn nəha in nəha iakauvehi nɨskaiien.

Pol raməɡkiari skai m nəkur Korin
11 *Təkwtəkwuni iakaməɡkiari iakəmwhen ia iərmama riti ramarməri,

mətə kɨmiaha hiənəkeikei miou tɨ noien iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə ratuk-
watukwmə tihəɡnəɡɨni iou,mətəhiənəpwəhnoien. Rosi iou iəmə auər a,mətə
aposolmenəha səməmehiamənimə irəhahasori, iou iapkətoni ananmhəmə
irəha hasori anan ia nirak. 12 *Nəpɨn iakɨnamarə kɨtaha m kɨmiaha, iakamo
nɨmtətien me səməme kamhahatən mə iou aposol pərhien riti. Iakɨnamo
nɨmtətien me, mɨne narimnari me səməme nərmama hətoni nənimenraha
rier. Iakɨnamo narimnari me nepwɨn mwi ia nɨskaiien səvəi Kumwesən ia
rerɨmiaha, nənəmo nətərɨɡien səiou rəpwəmwɨs. 13 *Noien amasan sə iakɨno
m kɨmiaha rəmwhen a iakɨno m nakalasia me pam, mətə nari kuatia ropə
in nə iapkəres mhə mane tukumiaha. Mə noien nəha rərəha enouenou ia
nərəhaien səiou.

14 *Təkwtəkwuni iakamərermwatukmə takuveheməti pehe kɨmiaha səro
kahar irə. Nənə tapkəres mhə mane tukumiaha, tɨ nəri nə mə iakəpwəh
nokeikeiien nautə səkɨmiaha, mətə iakokeikei a kɨmiaha. Həreɡi ro. Rɨpko
mhə wok səvəi nəkwərhakwərha me mə tuhəmri karen mane sə trasitu ia
tata mɨne mama səvənraha kurirə. Mətə wok səvəi tata mɨne mama irau
tro iamɨnha irə rasitu ia nəkwərhakwərha me səvənrau. 15 *Ro pen rerɨk
ramaɡienmə takuvei pehe pam narimnari me səioum kɨmiaha, nənəmuvei
pen mwi nɨmɨruien səiou tukumiaha. Nokeikeiien səiou rasori tukumiaha,
mətə səkɨmiaha rouihi a tukw iou. Noien nəha rəpwəh natukwatukwien!
16 Kɨmiaha hiəukurən mə nɨpərhienien iou iapkəres mhə mane m kɨmiaha,
mətə rosi kɨmiaha nepwɨn hiaməni mə iakɨno noien ikou me, muvehi
kɨmiaha ia neikuəienme rəmwhen ia kwənkru. 17Rəfo? Iakakresmkɨmiaha
ia nərmama me nəha iakɨnərhi pehe irəha həuvehe tukumiaha? Rekəm!
18 *Iakɨnəres Taetas mə truvehe mətoni kɨmiaha, nənə mərhi pehe piəvtaha
riti irau min. Mətə Taetas nəha in rɨpkakres mhə m kɨmiaha. Kɨmiaha
hiəukurən mə kɨmrau min irauavən pəri nətərɨɡien səkɨmrau mɨne noien
kuatia.

19 Rosi rerɨmiaha rɨrhi mə ia nəɡkiariien me pam nəha kɨmaha ia-
haməɡkiari m kɨmiaha, mamhənise nəɡkiariien ərəha me nepwɨn səməme
kamɨni ia kɨmaha, mətə rekəm. Ia nəmri Kumwesən kɨmaha iahaməɡkiari,
mamhəni rəmwhen sə Kristo rokeikei. Nərmama keikei me, narimnari
me pam səməme iahamo, mətə iahamo mə tahəuvrhəkɨn kɨmiaha hiəuvehe
mhəutə. 20 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə iakamhekɨr mə kamo nəpɨn
takuvehe, takətoni mə hiopə, hiəpko mhə noien sə iakokeikei. Nənə kɨmiaha
mwi tihətoni mə iakopə, iapko mhə noien sə hiokeikei. Iakamhekɨr mə
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takətoni kɨmiaha nepwɨn hiaməvisə, nepwɨn rerɨnraha ramrhi ərəha irəha
me, nepwɨnniemaha raməpi irəha, nepwɨn kamhətərɨɡ əpa tɨnirəha, nepwɨn
kamhəni neikuəien mamhouraha nəɡhi iərmama irə, nepwɨn kamhəni
nɨkare iərmama, nepwɨn kamhərpwi irəha, mamho əpnapen noien me.
21 *Iakamhekɨr mə kamo nəpɨn takuvehe mwi Kumwesən səiou ro iou
iakaurɨs ia nəmrɨmiaha. Nənə rerɨk trərkwəpɨr iakasək tukumiaha me
nepwɨn səməmehənamonoien ərəha fwe kupwən, nənəmhəpwəh nɨrərɨɡien
ianoien ərəhame səvənraha səməmekamho ianəpɨnme. Irəhakamhonoien
me səməme həmkemɨk, irəha nərman mɨne nɨpran kamhəiri əpnapen irəha
me, mamhomwi noien ərəha nepwɨnmwi.

13
Nəɡkiariien sə Pol rani tɨ nəsuəpwiriien nakalasiame fwe Korin

1 *In i navənien səiou səro kahar irə takuvehe mətoni kɨmiaha. Nəkukuə
Ikinan rani mə, “Nəpɨn iərmama riti rarukwi pen nəɡkiariien ia iərmama
riti, iərmama kəru uə kahar tuhaməkeikei mhəni nəɡkiariien kuatia, nənə
nərmama tuhəukurənmə nəɡkiariien nəha karukwi pen ia iərmamanəha ro
nɨpərhienien.”
2 Iakokeikeimə takɨninəɡkiariien riti tukumiahasəməmefwekupwənhiamo
noien ərəha, iakokeikei mə takɨni mwi tukumiaha pam. Iakuvəni raka
nəɡkiariien i tukumiaha kupwən nəpɨn iakɨməuvehe tukumiaha sə ro kəru
irə, nənə təkwtəkwuni iakamarə isipwɨn tukumiaha, mətə iakokeikei mə
takɨni mwi. Trɨni mɨnuə iakuvehe mətoni mwi kɨmiaha, mətə kɨmiaha
nepwɨn hiamo ihi noien ərəha, tako rɨskai mɨnraha məkoui atukwatukw
irəha irə. 3 Tako iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə hiamətui nari riti sə tako trahatən
pen mə nɨpərhienien i Kristo raməɡkiari ramier ia nəɡkiariien səiou. Nəfe
Kristo ramom kɨmiaha rɨpkəpoumhə tukwe, mətə in ramo kamətə nɨskaiien
səvənhi ia kɨmiaha. 4 *Nɨpərhienien, nəpɨn kɨnərui tərini pen in ia nei
kamarkuaui, nɨskaiiensəvənhi riwən. Mətə ipwetmɨne inramɨru ianɨskaiien
səvəi Kumwesən. Kɨmaha nɨskaiien səkɨmaha riwən rəmwhenmwi ia Kristo
fwe kupwən. Mətə nəpɨn tahəuvehe mhətoni kɨmiaha, tihətoni mə kɨmaha
iahaməmɨru ia nɨskaiien səvəi Kumwesən rəmwhen a ia Kristo ipwet mɨne.

5 *Ramasan mə kɨmiaha atukw tihətə amasan kɨmiaha me, mhəkiri noien
səkɨmiaha, mhətə sas mə hiaməkwtəmhiri pərhien noien səvəi nahatətəien
uə rekəm. Tihaməkeikeimhəukurənmə IesuKristo in fwe ia rerɨmiaha,mətə
mə nahatətəien səkɨmiaha ro neikuəien i, Kristo in riwən fwe ia rerɨmiaha.
6Nənə rerɨk ramrhi mə tihətə sas ia kɨmaha mə nahatətəien səkɨmaha rɨpko
mhə neikuəien i. 7Mətə kɨmaha iahaməfwaki m Kumwesən mə kɨmiaha riti
trɨpko mhə nari riti rərəha. Kɨmaha iahəpkəfwaki mhə iamɨnhi irə mə tuko
kəɡnəɡɨni kɨmaha mə wok səkɨmaha ramasan, rekəm. Mətə iahokeikei mə
kɨmiaha tiho noien sə ratukwatukwnəri auər amə ia nətəien səvəi nərmama
nepwɨn həni mə wok səkɨmaha rərəha. 8 *Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə ko
iahəpko mhə nari riti sə rəsisəɡ nɨpərhienien, mətə iahəukurən a noien nəri
sə rauvehi utə nɨpərhienien. 9 Nəri auər a mə kamətə kɨmaha mə nɨskaiien
səkɨmaha riwən, mətə mə kɨmiaha hiəskai rerɨmaha raɡien. Ro iamɨnhi irə
iahaməfwaki mə tihəuvehe matukwatukw amasan. 10 *Iakamarə isipwɨn
tukumiaha mɨrai nəkukuə i mərhi pehe i tukumiaha. Iako iamɨnha irə mə
nəpɨn takuvehe tapkomhə rɨskaimkɨmiaha. Iouaposol riti, Kumwesənruvei
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pehe nasoriien nəha miou mə takuvrhəkɨn kɨmiaha hiəuvehe mhəutə, mətə
in rɨpkuvei pehe nasoriien nəhamioumə takouraha kɨmiaha hiewaiu.

Nəɡkiariien sampam
11 *Piak me, in i nəɡkiariien sampam səiou iakɨni məsəkɨr m kɨmiaha.

Kɨmiaha tihaməkeikei mheipeni suatuk me səkɨmiaha, mhəreɡi nəɡkiariien
səiou, mho nətərɨɡien səkɨmiaha pwəh ruvehe mo kuatia, mharə ia
nəmərinuien, nənə Kumwesən səvəi nokeikeiien mɨne nəmərinuien tramarə
tukumiaha.

12 *Həni ramasan tukumiaha me mhakei m kɨmiaha me ia nakeiien sə
rəmher. 13 Nərmama me pam səvəi Kumwesən kamhəni pehe ramasan
tukumiaha.

14Pwəh namasanien səvəi Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtahamɨne nokeikeiien
səvəi Kumwesən mɨne no pəriien nari səvəi Nənɨmwɨn Ikinan tramarə tuku-
miaha pam.

* 13:11: Rom 15:33 * 13:12: Rom 16:16
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Kalesia
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i nəkukuə

Pol rɨmərai nəkukuə i revən tɨ nakalasia me ia profens riti səvəi Rom kani
mə Kalesia. Nakalasia me ia Kalesia nətərɨɡien səvənraha raməvsausɨni pɨk
tɨ nahatən eikuə me nəɡhɨnraha mə Juteiaisa me. Nahatən eikuə me nəha
həni pen tɨ nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel mə Kumwesən trəpwəh
nuvehimɨruien irəha. Irəha həni mə nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel
tuhaməkeikei mhesi pen loa səvəi nəkur Isrel rəmwhen ia kuvehi ninhum
mɨnraha, mɨne nəniien nari, mɨne nousəsɨmwɨnien ia nəpɨn səvəi nəveɡɨnien
asorimesəvəi nəkur Isrel. NahatəneikuəmenəhahənimwiməPol rɨpkuvehi
mhə nasoriien səvəi Kumwesən. Ro iamɨnhi irə tuhəpwəh nətərɨɡien in.
Ia nukune nəkukuə i Pol rɨməni pen tɨ nəkur Kalesia mə nəfe nəɡkiariien
amasan in raməvisau. In rani mwi mə Kumwesən ruvei pen nasoriien min.
Ko kɨpkuvehimɨru mhə kɨtaha trɨni mɨnuə samesi pen Loa səvəi Moses. Mətə
tukuvehimɨru kɨtaha nəpɨn səni nɨpərhienien ia Iesu Kristo. Nahatətəien in
nəha suatuk tɨ nuvehiien nɨmɨruien vi. Pol rɨni mə tsahatətə ia Iesu Kristo,
mho nokeikeiien, nənəmharə ia Nənɨmwɨn Ikinan.

1 *Iou Pol. Iou aposol riti. Nərmamame həpkəkwein mhə iou mə takowok
i. Iərmama riti rəpwəh nuvehi utəien iou,mətə Iesu Kristomɨne səvənhi Tata
Kumwesən sə rɨno rətui mwi ia nemhəien səvənhi, irau nəha krouvehi utə
iou. 2 Ioumɨnepiəvmiahamenepwɨnkɨmahamɨnraha ia kwopun i iahamrai
nəkukuə i rauvehe tukumiaha nakalasia me fwe profens nəha Kalesia.
3 *Nəfwakiien səiou mə Kumwesən tata səkɨtaha mɨne Iesu Kristo Iərɨmənu
səkɨtaha trouəriari pehe namasanien mɨne nəmərinuien m kɨmiaha. 4 *Iesu
rɨnəseni nɨmɨruien səvənhi memhə tɨ noien ərəha me səkɨtaha. In rɨno
iamɨnha irəmə truvehi raka kɨtaha ia nɨtətə ərəha i samarə irə ipwetmɨne. In
remhəmesi pennəkwai KumwesənTata səkɨtaha. 5Pwəhnəɡnəɡɨniien revən
tukwe ia nuk nukme. Ouəh, pwəh ro iamɨnhi.

Nəɡkiariien amasan sə ro nɨpərhienien kuatia a
6 Iou iakərkərinari ia kɨmiaha tɨ nəri nəmə Kumwesən rɨnəkwein kɨmiaha

mə tihəuvehe mharə teɡɨn namasanien səvəi Kristo, mətə nəpɨn ouihi
a rukurau, nənə kɨmiaha hiəuvei pen təkutamiaha min, mamhəuvən tɨ
nəɡkiariien amasan riti mwi. 7 *Iakɨni iamɨnhi irəmətə nəɡkiariien amasan
riti mwi riwən. Nəɡkiariien amasan sə ro nɨpərhienien kuatia a. Mətə
nərmama nepwɨn nəha ikɨn kamho kɨmiaha hiamhekɨr pɨk. Irəha hokeikei
mə tuhəuvsini nəɡkiariien amasan səvəi Kristo ruvehe nəɡkiariien əpə riti.
8 *Mətə iakani pehe tukumiaha i trɨni mɨnuə kɨmaha riti uə aɡelo riti sə
ruku pen ia neiai trəvisau pehe m kɨmiaha nəɡkiariien amasan riti ropə
ia nəɡkiariien amasan nəha iahənəvisau raka m kɨmiaha i, pwəh iərmama
nəha revən ia napw. 9 Kɨmaha iahəuvəni raka nəɡkiariien i tukumiaha
fwe kupwən, nənə təkwtəkwuni takɨni mwi. Trɨni mɨnuə iərmama riti
raməvisau m kɨmiaha nəɡkiariien amasan riti ropə ia nəɡkiariien amasan
nəha hiəuvəuvehi raka, pwəh iərmama nəha revən ia napw. 10 *Kɨmiaha
hiaməfətərɨɡ irə? Ipwetmɨne iakaməmwurmə sin trəkwein amasan ia nirak,
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iərmamauəKumwesən? Rerɨmiaha ramrhimə iakaməmwur tɨnəfe,mə tako
nərmama rerɨnraha raɡien tukw iou uə? Trɨni mɨnuə iakaməmwur ihi mə
tako nərmama rerɨnraha raɡien tukw iou rɨpko mhə iou pərhien iərmama
riti sə iakamo tukwini nari m Kristo.

Pol ramɨni irapwmə kɨnəfo irə ruvehemo aposol riti
11 *Piak me, iakokeikei mə kɨmiaha tihəukurən nəri. Nəɡkiariien

amasan i iakɨnəvisau m kɨmiaha rɨpko mhə nəvisauien səvəi iərmama.
12 *Iapkuvehi mhə ruku pen tɨ iərmama riti. Iərmama riti rɨpkahatən mhə
iou irə. Mətə iakɨməuvehi ia nəpɨn nəha Iesu Kristo rier pehe tukw iou.
13 *Kɨmiaha hiəuvəreɡi raka noien səiou sə iakɨnəfo irə kupwən ia nəpɨn
nəha iakɨnaməfwaki ihi ia nəfwakiien səvəi nəkur Isrel. Iakɨnamometə pɨk
nakalasia me səvəi Kumwesən, mamousari mə takouraha irəha. 14 *Ia nəpɨn
nəha iakɨnauvehe mamskai ia nəfwakiien səvəi nəkur Isrel məpi raka iou
me nepwɨn tɨ nəri nə mə iakamousari pɨk mamesi pen narəien nəha kaha
kupwən me səiou həməuvei pehe. 15 *Mətə Kumwesən sə ruvərfi raka iou
fwe ia tɨpwi mama səiou, in rəkwein iou, tɨ nəri nə mə rerɨn ramasan tukw
iou. 16 *Nəpɨn rəkwein iou irə, rerɨn raɡien tɨ nəseniien iou iakətə Tɨni mə
takəvisau irapw nəɡkiariien amasan səvənhi m nərmama me rɨpko mhə
irəha nəkur Isrel. Nənə nəpɨn iakətoni Tɨni, təkwtəkwuni a iapkevən mhə tɨ
iərmama riti mə trahatən iou. 17 Iapkevən mhə fwe Jerusalem mə takətoni
nərmamame nəha haməkupwən ia nirak mho irəha aposol me. Mətə iakier
mevən fwe tənə nəha Arepia. Kurirə irə iakrərɨɡmwi mevən fwe Tamaskes.
18 *Nəpɨn nuk kahar rukurau, nənə iakutə pen fwe Jerusalem mə takətoni
Pita. Iakuvehi nəfwakiien kəru fwe ikɨn kɨmraumin. 19 *Mətə iapkətoni mhə
aposol me nepwɨnmwi, Jemes əpa, piəvi Iərɨmənu səkɨtaha. 20 (Nəɡkiariien i
iakamrai rauvehe tukumiaha ia nəmri Kumwesən iakəpwəh neikuəien irə.)
21 *Nəpɨn iakier ia Jerusalem, iakevən fwe ia kwopun me ia profens mi
nəha Siria mɨne Silisia. 22 Ia nəpɨn nəha, nakalasia me səvəi Kristo ia tənə
Jutia həpkətə raka mhə iou, mhəreirei ihi iou. 23 Kamhəreɡi a nərmama
me kamhəvisau iamɨnhi mə, “Iəmə i kupwən ramometə kɨtaha, təkwtəkwuni
raməvisau irapw nahatətəien səkɨtaha sə kupwən ramousari mə trouraha.”
24Nənə irəha həɡnəɡɨni Kumwesən tukwe iou.

2
Pol revənməɡkiari irəha aposol me nepwɨn fwe Jerusalem

1 *Nəpɨn nuk fotin rukurau, iakutə pen fwe Jerusalem kɨmrau Panapas.
Iakiri mwi Taetas ruvehe kɨmrahar min. 2 Iakutə pen iamɨnhi tɨ nəri nə
mə Kumwesən rɨnahatən raka iou iakɨnətoni mə takaməkeikei mevən. Nənə
iakevən mətoni nəmə asori me səvəi nakalasia me. Nəpɨn kɨmaha əpa,
iakɨni pen amasan tɨ nirəha i nəɡkiariien amasan səiou sə iakamɨni irapw
tɨ nərmama me rɨpko mhə irəha nəkur Isrel. Iakamo iamɨnhi irə tɨ nəri nə
mə iakəpwəh nokeikeiien mə narimnari me səməme iakamo mɨne iakɨno
raka, iakamo auər a. 3 *Ia nəpɨn nəha Taetas kɨmrau min. Nɨpərhienien
in iəmə Kris, mətə irəha həpwəh nɨniien mə tukaməkeikei kuvehi ninhum
* 1:11: Mat 16:17 * 1:12: Kal 1:1 * 1:13: WokMe 8:3 * 1:14: WokMe 22:3 * 1:15: Aes
49:1, Jer 1:5, Rom 1:1 * 1:16: WokMe 9:3-6, Kal 2:7 * 1:18: Jon 1:42, Wok Me 9:26 * 1:19:
Mat 13:55 * 1:21: WokMe 9:30 * 2:1: WokMe 15:2 * 2:3: WokMe 16:3
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min. 4 *Mətə noien səvəi nuvehiien ninhum m iərmama kɨmaha iahəɡkiari
irə tɨnəri nəmə nərmamamenepwɨn kamhəkurirə afafa kɨtaha,mamheikuə
mə irəha piəvtaha me. Irəha həuvehe mamhətə afafa kɨtaha, tɨ nəri nə mə
Iesu Kristo rɨneivinari ia kɨtaha. Nənə hokeikei mə tuhətoni mə saməfarə
irə. Irəha hənuə tuhəsisəɡmwi kɨtaha ia natuakəmien me səvənraha. 5Mətə
kɨmaha iahəpwəh nəseni ananien irəha mə tuhasori ia kɨmaha, tɨ nəri nə
mə iahokeikei mə nəɡkiariien amasan i sə ro nɨpərhienien trarə amasan
tukumiahamamevən.

6 *Ia nəpɨn nəha, nərmama nepwɨn fwe ikɨn kani irəha mə nəmə asori
me. (Mə irəha hasori mhəfo pen irə, mətə iakəpwəh nətərɨɡ penien irə. Iou
iakukurənməKumwesən ramo rəmnəmwhen a ia nərmamamepam.) Nəmə
asori me nəha həpwəh nɨniien nəɡkiariien riti mhərɨpɨn pen ia nəɡkiariien
amasan sə iakaməvisau irapw i. 7 *Irəha həpko mhə iamɨnhi irə, mətə hətə
sas mə Kumwesən rəmri pehe nəɡkiariien amasan səvənhi ia tɨpaɡe rəɡɨk
mə takəvisau irapw irə ramevən tɨ nərmama me rɨpko mhə irəha nəkur
Isrel. Noien nəha Kumwesən ro miou rəmwhen a mwi sə rɨno raka m Pita.
Pita nəha raməvisau irapw nəɡkiariien amasan səvəi Kumwesən ramevən
tɨ nəkur Isrel. 8 Nəmə asori me nəha hətə sas mə Kumwesən ramasitu ia
kɨmrau pəri ia wok mi nəha iarauo. Ramasitu ia Pita ia wok səvənhi sə in
ramo in aposol riti səvəi nəkur Isrel, mamasitu mwi ia nirak ia wok səiou
sə iakamo iou aposol riti səvəi nərmama me rɨpko mhə irəha nəkur Isrel.
9 *Nənə Jemes, mɨne Pita, mɨne Jon, iəmə mirəhar nəha kani irəhar mə pos
me səvəi nimwəfwaki, nəpɨn irəhar harənətə Kumwesən ramasitu ia nirak
ia namasanien səvənhi, harosə pehe rəɡɨnrahar mwatukm kɨmrau Panapas
rəmwhen mə kɨmaha kusen kuatia. Nənə kɨmaha pam iahəseni mə tahəuai
kɨmaha me. Kɨmrau Panapas tarouevən rouəvisau m nərmama rɨpko mhə
irəha nəkur Isrel, nənə irəha tuhəuvən mhəvisau m nəkur Isrel. 10 *Mətə
nəɡkiariienkuatiaahəmənipehe tukumrau imə rerɨmrau tramrhinərmama
menautə səvənraha riwən, iarouasitu ia nirəha. Mətənəri nəha iakɨnətə raka
takaməkeikei mo. Rerɨk raɡien tukwe.

Pol rəɡkiari skai m Pita
11Mətənəpɨn Pita ruvehe ia Antiok, iakərer ia nənimen,məɡkiari skaimin,

tɨ nəri nə mə ramo noien riti rəpwəh nəmwhenien. 12 *Nəpɨn rɨməuvehe vi
a ia Antiok, raməni pəri nari irəha piəvtaha me səməme rɨpko mhə irəha
nəkur Isrel. Mətə kurirə irə Jemes rərhi nərmama nepwɨn həuvehe. Nəpɨn
hapirapw, Pita rɨnaməpwəh nəni pəriien nari irəha nərmamame rɨpko mhə
irəha nəkur Isrel, nənə mɨnamərer əpə ia nirəha. In ro iamɨnhi irə tɨ nəri
nə mə rehekɨr nəkur Isrel me nəha səməme kamhəni mə nərmama rɨpko
mhə irəha nəkur Isrel tuhaməkeikei mhəuvən kuvehi ninhum mɨnraha tɨ
Loa səvəi Moses. 13 Nənə piəvtaha me nepwɨn səməme irəha nəkur Isrel
həhekɨr mwi, mhəkurirə ia Pita ia noien nəha ramo. Panapas mwi in
rehekɨr, mukurirə irəha. 14 Mətə nəpɨn iakətoni mə irəha həpkesi pen mhə
nəɡkiariien amasan sə ro nɨpərhienien, iakəɡkiari skai m Pita ia nəmrɨnraha
pam. Iakɨni pen tukwe in mə, “Pita. Ik iəmə Isrel, mətə ikɨnəpwəh raka
narəien səvəi nəkur Isrel, mamarə ia narəien səvəi nərmama rɨpkomhə irəha
nəkur Isrel. Ro iamɨnhi irə rəfo təkwtəkwuni ikamərhiərhi nərmama me i
rɨpko mhə irəha nəkur Isrel mə tuharə ia narəien səvəi nəkur Isrel? 15 Ia
nətuiien səkrau krɨnouətui pehe iəmə Isrel mi. Rɨpko mhə krau iərmama
* 2:4: Kal 1:7, Kal 5:1,13 * 2:6: Wok Me 10:34 * 2:7: Wok Me 22:21 * 2:9: Jon 1:42
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mi səvəi kwənəkwus əpə riti sə nəkur Isrel kamhəni mə kwənəkwus səvəi
nəkur ərəha me. 16 *Mətə krau krouukurən mə iərmama sə ramesi pen Loa
səvəi nəkur Isrel rɨpkatukwatukw mhə ia nəmri Kumwesən, mətə iərmama
sə ramahatətə ia Iesu Kristo, in əpa nə ratukwatukw ia nənimen.a Nətərɨɡien
nəha rɨnomə kɨtahamwi nəkur Isrel səni nɨpərhienien ia Iesu Kristo. Kɨtaha
samahatətə ia Kristo tɨ nəri nəmə noien iamɨnha irə tro kɨtaha satukwatukw
ia nəmri Kumwesən. Mətə səpkətɨɡite mhə ia nesi penien Loa, tɨ nəri nə
mə iərmama riti riwən ko ruvehe matukwatukw ia nəmri Kumwesən nəpɨn
ramesi pen Loa. 17 Kɨtaha i nəkur Isrel səuvəuvehe raka tɨ Iesu mə in tro
kɨtaha satukwatukw ia nəmri Kumwesən. Mətə mə kɨtaha sətoni mə kɨtaha
nəkur ərəha rəmwhen ia nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel, rəfo irə?
Kristo ro kɨtaha səuvehe nərmama kamho noien ərəha? Rekəm! 18Mətə trɨni
mɨnuə iakuvrhəkɨn mwi Loa nəha sə fwe kupwən iakɨneitehi, noien nəha
iakamo ramahatən pen mə pərhien iou iərmama sə iakamərui Loa. 19 *Ia
nɨkaren səvəi Loa, iakuvamhə raka. Loa nəha rousi əpune iou. Nənə tɨ nəri
nəmə iakuvamhə raka ia nɨkaren səvəi Loa, iakukurən nɨmɨruien ia nɨkaren
səvəi Kumwesən. Rəmwhen mə kɨnərui tərini pen iou ia nei kamarkuaui
kɨmrau Kristo. 20 *Rɨpkomhə iou iakamɨru təkwtəkwuni, mətəKristo ramɨru
ia nirak. Nɨmɨruien sə iakamarə irə təkwtəkwuni ia tɨprənə i, iakamarə irə,
mamahatətə ia Tɨni Kumwesən. In rokeikei iou memhə tukw iou. 21 Ko
iapkərarki mhə namasanien i səvəi Kumwesən sə ruvei pehe miou. Trɨni
mɨnuəLoa in suatuk iərmama tresi pen tɨnuveheienmatukwatukw ia nəmri
Kumwesən, ro iamɨnhi irə Kristo remhə auər a.”

3
Sin ro nɨfeifeiien ro nəkur Kalesia hətəwau ia nəɡkiariien pərhien?

1 Nəkur Kalesia, kɨmiaha hiamarməri! Kɨnəvisau raka Iesu Kristo m
kɨmiaha rəmwhen hiənətoni ia nəmrɨmiaha mə remhə ia nei kamarkuaui.
Mətə nɨsɨmə nəha həno nɨfeifeiien mhəuvehi raka kɨmiaha? 2 Iakuə takəres
nəresien riti tukumiaha i. Fwe kupwən, nəpɨn hiəuvehe vi a mhəuvehi
Nənɨmwɨn Ikinan, hiamo nəfe noien ro Kumwesən ruvei pehe Nənɨmwɨn
nəha m kɨmiaha? Rosi hiamesi pen Loa səvənhi uə? Kɨmiaha hiəukurən
mə rɨpko mhə iamɨnhi. Mətə kɨmiaha hiəreɡi nəɡkiariien amasan səvənhi,
mhəni nɨpərhienien irə, ro pen Kumwesən ruvei pehe Nənɨmwɨn səvənhi
m kɨmiaha. 3 Rəfo kɨmiaha hiamarməri iamɨnhi irə? Fwe kupwən, nəpɨn
hiəuvehe vi amhahatətə ia Iesu, hiamətɨɡite ia nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn Iki-
nan. Mətə rəfo nəha təkwtəkwuni, ko hiəuvehe mhatukwatukw ia nɨskaiien
atukw səkɨmiaha? 4 Mətə rəfo ia nəmisəien me həpɨk hiəuvəreɡi raka tɨ
Iesu? Hiaməreɡi auər a uə? 5 Kumwesən sə rauvei pehe Nənɨmwɨn Ikinan
m kɨmiaha, nənə mamo nɨmtətien me ia nəmrɨmiaha, in ramo noien me
nəha tɨ nəfe? Tɨ nəri nə mə hiamesi pen Loa? Rekəm! Mətə in ramo noien
me nəha tɨ nəri nə mə nəpɨn hiəreɡi nəɡkiariien amasan səvəi Iesu, hiəni
nɨpərhienien irə. 6 *Rerɨmiaha tramrhi Epraham fwe kupwən. Nəkukuə
Ikinan rani mə Epraham “rɨni nɨpərhienien ia Kumwesən. Nənə tɨ nəri nə
mə in rahatətə iamɨnhi, Kumwesən rətə in mə in ratukwatukw ia nənimen.”
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7 Ro pen kɨmiaha tihaməkeikei mhəukurən mə nərmama səməme kamha-
hatətə, irəha nəha nɨpwnəti Epraham me. 8 Nəkukuə Ikinan ruvəni raka
fwe kupwən mə Kumwesən trɨni nərmama i rɨpko mhə irəha nəkur Isrel
mə irəha hatukwatukw ia nənimen tɨ nəri nə mə kamhahatətə irə. Nəpɨn
noien nəha rɨpkuvehe mhə ihi, Nəkukuə Ikinan rɨnəvisau pen nəɡkiariien
amasan i m Epraham. Rɨni mə, “Nərmama ia tənəmtənə me pam tuhəuvehi
namasanien səiou truku pen ia kwənəkwus səim.” 9 Ro iamɨnhi irə sətoni
mə Kumwesən raməkwein amasan ia nərmama səməme kamhahatətə irə
rəmwhen raməkwein amasan ia Epraham tɨnəri nəməEprahamramahatətə
irə. 10 *Mətə nərmama me pam səməme kamhətɨɡite ia nesi penien Loa mə
tro irəha hatukwatukw ia nəmri Kumwesən, Kumwesən raməkwein ərəha
ia nirəha. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəɡkiariien i sə kɨmərai pen
ia Nəkukuə Ikinan rəuiui irəha. Rɨni mə, “Kumwesən trəkwein ərəha ia
nərmama me pam həpko mhə narimnari me pam kɨmərai pen ia nəkukuə
səvəi Loa.” 11 *Nənə ruvehe mɨno nukurənien i tɨ nərmama mə iərmama
riti riwən ko resi pen Loa nənəmuvehe matukwatukw ia nəmri Kumwesən.
Rɨno nukurənien i tɨ nəri nəməNəkukuə Ikinan rani mə, “Iərmama sə ratuk-
watukw ia nəmri Kumwesən ia nahatətəien səvənhi, in truvehi nɨmɨruien.”
12 *Mətə Loa in ropə ia nahatətəien. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə Loa rani
mə, “Iərmama sə ramo narimnari me pam nəha Loa rani truvehi nɨmɨruien
irə.” 13 *Mətə Kristo ruvəfi raka nari ia kɨtaha. Loa nəha ko rɨpkəkwein ərəha
mhə mwi ia kɨtaha, tɨ nəri nə mə Iesu rɨməuvehi təmwkɨtaha, muvehe mo
in iərmama sə Kumwesən raməkwein ərəha irə. Rəmwhen ia nəɡkiariien i
kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə, “Trɨni mɨnuə kousi əpune iərmama
riti nɨpwran rəɡher ia nei, ramahatən pen mə Kumwesən raməkwein ərəha
irə.” 14 Mətə təkwtəkwuni, tɨ nəri nə mə Iesu Kristo remhə iamɨnhi, na-
masanien sə Kumwesən rɨməuvei pen m Epraham ko ruvehe tɨ nərmama
rɨpkomhə irəhanəkur Isrel. Tɨnəri nəməkɨtaha samahatətə ia Iesu, səukurən
nuvehiien Nənɨmwɨn nəha Kumwesən ruvəni rakamə truvei pehem kɨtaha.

Promesmɨne Loa
15 Piak me, iakuə takɨni noien riti səkɨtaha nərmama, mahatən nəri nəha

iakaməɡkiari irə. Nəpɨn iərmama kəru krourai sun nəɡkiariien riti nənə
rouərihi nɨpekə tukwe, rəknekɨn tɨ iərmama riti mə trɨfi nɨpekə səvənrau,
mərihi atukw a səvənhi riti. 16 *Fwe kupwən, Kumwesən rɨno promes me
səvənhi m Epraham mɨne mwipwɨni. Kumwesən rəpwəh nɨniien mə ramo
promes me səvənhi m Epraham mɨne “nɨmwipwɨni me.” Nəɡkiariien i mə
“Nɨmwipwɨni me” ramɨni nərmama həpɨk. Mətə Kumwesən rɨni mə ramo
promesme səvənhimEpraham “mɨnemwipwɨni.” Nəɡkiariien i “mwipwɨni”
ramɨni iərmamakuatia. Mwipwi EprahamnəhaKumwesən rəɡkiari irə in nə
Kristo. 17 *Nɨpwrai nəɡkiariien səiou ro iamɨnhi: Fwe kupwən, Kumwesən
rɨno promes riti səvənhi m Epraham, marə mɨni mwi mə nəɡkiariien nəha
səvənhi traməkeikei mukuə. Nəpɨn nuk fo-hantret-toti rukurau, nənə Loa
ruvehe. Mətə Loa nəha ko rɨpkousi ərəɡrəɡi mhə promes nəha Kumwesən
rɨnəmri raka m Epraham fwe kupwən. 18 *Trɨni mɨnuə kɨtaha saməuvehi
narimnarime səKumwesən rauvei pehe tɨ nəri nəmə samesi pen Loa, noien
nəha ramahatən pen mə promes nəha səvəi Kumwesən ruvehe muvəiwən.
Nənə ko səpkuvehi mhə narimnari me nəha ruku pen tɨ promes nəha. Mətə
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Epraham ruvehi narimnari me nəha Kumwesən rɨməuvei penmin tɨ nəri nə
mə Kumwesən rɨno promesmə tro iamɨnhi.

Kumwesən rɨməuvei pehe Loa tɨ nəfe?
19 *Ro iamɨnhi irə Kumwesən rɨməuvei pehe Loa tɨ nəfe? Tɨ nəri nə mə

nərmama kamho noien ərəha me, ro pen in rɨrɨpɨn pen Loa ia promes
səvənhi, mə Loa traməmak meste mwipwi Epraham sə promes səvənhi
rɨnəɡkiari irə truvehe. Nəpɨn Loa ruvehe irə, naɡelo me həuvei pen m
Moses, nənə kɨmaha iahəuvehi ia rəɡi Moses, iəmə sə ramərer ia nɨmwrhenhi
Kumwesən mɨne kɨmaha. 20 Mətə iərmama sə ramərer ia nɨmwrhenhi
iərmama kəru iamɨnha irə mə truvi sɨmwɨn irau, rɨpko mhə səvəi iərmama
kuatia nə in, mətə Kumwesən in kuatia a.

21 *Ro iamɨnhi irə kɨtaha tsəɡkiari ia narimnari me i mhəfni irə? Loa
səvəi Kumwesən rərəhamətə promesme səvəi Kumwesən hamasan? Rekəm,
kɨtaha ko səpkɨni mhə iamɨnhi irə. Trɨni mɨnuə Kumwesən rɨməuvei pehe
loa riti sə rukurən nuvei peheien nɨmɨruien, kɨtaha tsesi pen loa nəha
nənə mhəuvehe mhatukwatukw ia nəmri Kumwesən. 22 *Mətə rɨpko mhə
iamɨnhi irə. Nəkukuə Ikinan rani mə noien ərəha rəuiui nərmama me pam,
mərihi tərini irəha. Ro iamɨnhi irə narimnari me pam Kumwesən rɨno
promes mə truvei pehe m kɨtaha, kɨtaha səukurən nuvehiien tɨ nəri nə mə
səni nɨpərhienien ia Iesu Kristo. 23 *Fwe kupwən, nəpɨn Kristo rɨpkuvehe
mhə ihi mə tsahatətə irə, kɨtaha samarə teɡɨn Loa səvəi Moses. Loa nəha
raməkwtəmhiri kɨtaha. Rəmwhen mə samarə ia kalapus mamheitenhi
mheste Kristo trɨpkier pehe tukutaha mə tsahatətə irə. 24 *Fwe kupwən, Loa
nəha rasori ia kɨtaha, mamətui tukutaha. Sənamarə teɡɨn Loa nəha meste
Kristo ruvehe. Nənə nəpɨn Kristo ruvehe, kɨtaha sahatətə irə mə tsəuvehe
mhatukwatukw ia nəmri Kumwesən. 25 Mətə təkwtəkwuni nəha, tɨ nəri
nə mə Kristo ruvəuvehe raka, nənə samahatətə irə, səpkarə teɡɨn mhə Loa.
26 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨmiaha pam nə nɨpwnəti Kumwesən
me tɨ nəri nə mə hiamahatətə ia Iesu Kristo. 27 *Kɨmiaha pam sə hiəno raka
paptaes mə tihəuvehe mho kuatia kɨmiaha Kristo, hiəuvəuvehi raka Kristo
rəmwhen hiamarkahu karkahu. 28 *Nənə təkwtəkwuni rɨpko mhə kɨmiaha
nepwɨn nəkur Isrel mɨne nepwɨn rɨpko mhə nəkur Isrel. Rɨpko mhə kɨmiaha
nepwɨn nərmama səməme hiamo slef mɨne nepwɨn hiəpko mhə slef. Rɨpko
mhə kɨmiaha nepwɨn nɨpranmɨne nepwɨn nərman. Iakɨni iamɨnhi irə tɨ nəri
nə mə kɨmiaha pam kuatia a ia Iesu Kristo. 29 *Trɨni mɨnuə səvəi Kristo nə
kɨmiaha, nɨpwnəti Epraham me nə kɨmiaha. Kɨmiaha nə nəkwərhakwərha
me tihəuvehi narimnari amasan me nəha Kumwesən rɨno raka promes mə
truvei penm Epraham.

4
Kɨmiaha nə nɨpwnəti Kumwesənme

1Nɨpwrai nəɡkiariien səiou ro iamɨnhi irə. Nəpɨn iərmama remhə, nautə
me pam səvənhi səvəi tɨni. Mətə trɨni mɨnuə tɨni ramouihi ihi, ko in rɨpkasori
mhə ia nautə me nəha, mətə in rəmwhen a ia slef. 2 Nəpɨn ramouihi ihi
trarə teɡɨn nəmə asori me nepwɨn. Irəha tuhətui amasan tɨ nautə səvənhi
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meste nəpɨn nəha tata səvənhi rɨməni. 3 *Rəmwhen a mwi ia kɨtaha. Nəpɨn
sənaməkwərhakwərha ihi samarə teɡɨn nənɨmwɨn me i irəha nukune noien
me səvəi tɨprənə i. Irəha kamhərɨmənu ia kɨtaha səmwhen ia slef me. 4Mətə
nəpɨn atukwatukw nəha Kumwesən rɨməni ruvehe, nənə in rərhi pehe Tɨni.
Pran riti rərəhi. Rətui pehe,marə teɡɨn Loa səvəi Moses, 5*mə in trərəku raka
səməme kamharə teɡɨn Loa nəha. Kumwesən ro iamɨnhi irə mə tresi kɨtaha
səuvehemhonɨpwnətɨnme. 6*Tɨnəri nəmənɨpwnətɨnme ikɨtaha, rərhi pehe
Nənɨmwɨn səvəi Tɨni ruvehe mamarə ia rerɨtaha. Ia Nənɨmwɨn nəha kɨtaha
saməkwein Kumwesən mə, “Rɨmɨmaha, Tata!” 7 *Ro iamɨnhi irə rɨpko mhə
kɨmiaha hiamo ihi slef ia kɨmiaha, mətə kɨmiaha nɨpwnəti Kumwesənme. Tɨ
nəri nəmə kɨmiaha nɨpwnəti Kumwesən me, ro pen Kumwesən truvei pehe
m kɨmiaha narimnari me nəha rɨməni mə truvei penm nɨpwnətɨnme.

Pol rerɨn rəpou tɨ nəkur Kalesia
8 *Fwe kupwən, nəpɨn kɨmiaha hiamreirei Kumwesən, hiəmwhen ia slef

me səvəi kumwesən eikuə me. 9 Mətə təkwtəkwuni nəha hiəuvəuvehe
mhəuvəukurən raka Kumwesən, uə ramasan mwi iakɨni mə təkwtəkwuni
Kumwesən ruvəukurən raka kɨmiaha. Mətə rəfo hiamrərɨɡmwi tɨ nənɨmwɨn
me i irəha nukune narəien kupwən səkɨmiaha. Irəha nəɡsenraha riwən.
Ho nəri auər a. Hiokeikei mə tihəmwhen mwi ia slef me səvənraha uə?
10*Hiaməsiai nəpɨn ikinanme,mɨneməkwəme,mɨnenukme. 11 Iakamhekɨr
tukumiaha. Rosi iakɨnəmwur auər a ia kɨmiaha uə? 12-13 *Piak me, iakase
kɨmiaha mə tihaməkeikei mhəuvehi noien səiou. Hətə ro. Iakuvəuvehi raka
noien səkɨmiaha. Kɨmiaha hiəuvəukurən raka mə fwe kupwən iakɨməuvehe
tukumiaha tɨ nəri nə mə nemhəien riti rarə ia nɨpwrak. Ia nəpɨn nəha
iakɨməkupwən məvisau irapw nəɡkiariien amasan səvəi Iesu m kɨmiaha.
Mətə kɨmiaha hiəpko mhə nəmisəien miou. 14 Nɨpərhienien nemhəien
səiou rɨskai, hiamarkut pɨk irə, mətə hiəpwəh nəmwəkiien iou tukwe, uə
hiəpkərhi irapw mhə iou, rekəm. Hiəuvehi puvnimwə pehe iou rəmwhen
ia iou aɡelo riti səvəi Kumwesən, uə iou nəha Iesu Kristo. 15 Ia nəpɨn nəha
rerɨmiaha raɡien pɨk. Mətə naɡienien nəha səkɨmiaha ruvəwəku? Iakani
pehe tukumiaha i mə pərhien fwe kupwən trɨni mɨnuə rɨməru tukumiaha,
hiəpkukumwiri raka a nənimemiaha mhəuvei pehe miou iakomasan səiou
irə. 16 *Mətə rəfo nəha təkwtəkwuni? Rosi tɨ nəri nə mə iakamɨni pehe
tukumiaha inəɡkiariienpərhienhiaməmwəki iou tukweuə? 17Nərmamame
nəha kamhəmwur pɨk tukumiaha, mətə həpkomhə tɨ nəri amasan riti. Irəha
hokeikei mə tuhəvi raka kɨmiahamə tihaməmwur əpa tɨ nirəha. 18Ramasan
məhiaməmwur tɨnoiennarimnarime,mətə tihaməkeikeimhəmwur tɨnoien
amasan. Nəɡkiariien nəha ro nɨpərhienien ia nəpɨn me, nəri auər a mə
samarə kɨtaha miou uə səpkarə mhə kɨtaha miou. 19 Nəkwərhakwərha me
səiou. Iakreɡi iakaməmisə pɨk mwi tukumiaha rəmwhen ia pran təkutan
raməmisə mə trərəhi iəkunouihi. Takreɡi iamɨnhi meste kɨmiaha tihəuvehi
noien atukwatukw səvəi Kristo ia nɨmɨruien səkɨmiaha. 20Ko ramo kɨtaham
kɨmiaha nəha təkwtəkwuni, nənə ko iapkəɡkiari skai mhə m kɨmiaha. Mətə
iou iakamarə isipwɨn, iakreirei mə takəfo masitu ia kɨmiaha.

Pol rusipekɨn ia Hekamɨne Sera
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21Kɨmiaha səməme hiokeikei mə tiharə teɡɨn Loa səvəi Moses, tiho mhəni
pehe ro tukw iou i. Hiəuvəreɡi rakanəfe Loanəha rani uə rekəm? 22*Kɨmərai
pen iamɨnhi mə Epraham tɨni kəru iərman. Pran sə in slef rərəhi riti,
nənə pran sə rɨpko mhə in slef rərəhi riti. 23 *Tɨni slef rətui rəmwhen ia
nəkwərhakwərha me nepwɨn a. Mətə tɨni prən nəha rɨpkomhə in slef rətui tɨ
nəri nəmə Kumwesən rɨno promes iamɨnha irə ia prən nəha. 24 *Nəɡkiariien
nəha ro nɨpərhienien irə, mətə ramasan mə iakusipekɨn irə. Prən mi nəha
kəru krouəmwhen ia nəɡkiariien kəru Kumwesən rɨnərihi tərini əknekɨn.
Prən nəha Heka rəmwhen ia Loa səvəi Moses sə Kumwesən rɨməuvei pen
fwe təkuər Sinae. Loa nəha ramərəhi nəkwərhakwərha, mətə irəha slef
me. 25 Heka rəmwhen ia təkuər Sinae fwe Arepia, məmwhen mwi ia
taon nəha Jerusalem ipwet mɨne, tɨ nəri nə mə taon nəha ro slef irə, nənə
nəkwərhakwərhamesəvənhi irəhamwi slefme. 26*Mətə Jerusalemnəha fwe
ia neiai rəmwhen ia prən nəha rɨpkomhə in slef. Nənə in nəmama səkɨtaha.
27Rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə, “Aɡien,
pran sə ipkəkwəhakwen mhə! Əkwein əpwəmwɨs, maɡien, pran sə ipkəmisə
raka mhə tɨ nərəhiien iəkunouihi! Nəkwərhakwərha me səvəi prən nəha
kɨnəpwəh in, tuhəpɨk mhəpi raka nəkwərhakwərha me səvəi prən sə səvənhi
fwe iərman.” 28 *Piak me, kɨmiaha nə nɨpwnəti Kumwesən me. Hiəmwhen
ia Aesak, iəkunouihi sə rɨnətui tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨno promes mə tro
iamɨnhi. 29Mətə fwe kupwən, iəkunouihi nəha Ismael sə rɨnətui rəmwhen
ia nəkwərhakwərhame nepwɨn, ramometə iəkunouihi nəha Aesak sə rɨnətui
ia nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn səvəi Kumwesən. Rəmwhen a mwi ipwet mɨne.
30 *Mətə Nəkukuə Ikinan raməfni irə? Rani mə, “Ərhi irapw prən nəha in slef
irau tɨni, tɨ nəri nə mə tɨni slef nəha ko rɨpkɨpeki pəri mhə nautə səvəi tata
səvənhi irau tɨni prən nəha rɨpkomhə in slef.” 31*Ro pen, piakme, rɨpkomhə
kɨtaha nɨpwnəti prən nəha in slef, mətə kɨtaha nɨpwnəti prən nəha rɨpkomhə
in slef.

5
1*Kristo rɨneivi rakanari ia kɨtaha. In rɨnonoiennəhamənari riti trəpwəh

nəsisəɡienmwikɨtaha. Ro iamɨnhi irəkɨmiaha tihaməkeikeimhərer əknekɨn,
mhəpwəh nəseniien Loa nəha rəkwtəmhiri kɨmiaha hiəuvehe mwi mho slef
ia kɨmiaha.

2 Həreɡi ro, iou Pol iakani pehe tukumiaha i, trɨni mɨnuə hiəseni kuvehi
ninhum m kɨmiaha tɨ Loa nəha, nemhəien səvəi Kristo trɨpkasitu anan mhə
ia kɨmiaha. 3 Iakuə takɨni irapw mwi tukumiaha i. Trɨni mɨnuə iərman riti
rəseni kuvehi ninhum min tɨ Loa nəha, in traməkeikei mesi pen pam nəfe
Loa nəha rani. 4 Ik sə ikuə tikesi pen Loa nəha mə tikuvehe matukwatukw
ia nəmri Kumwesən, kɨnərai raka ik. Ikɨnəpwəh noien kuatia kɨmirau
Kristo, mɨnəpwəhnamasanien səvəi Kumwesən. 5Mətə kɨtaha i saməmri pen
əknekɨn nətərɨɡien səkɨtaha ia Kumwesən mə in tro kɨtaha satukwatukw ia
nənimen tɨ nəri nə mə samahatətə ia Kristo. Nənɨmwɨn Ikinan ramo kɨtaha
saməskaimə tsameitenhimeste nəri nəha trier irapw. 6*Nəpɨn səuvehemho
kuatia kɨtaha Iesu Kristo, nəri auər amə iərmama riti kuvehi ninhummin uə
kɨpkuvehi mhə ninhum min. Mətə nəri asori kɨtaha tsaməkeikei mhahatətə
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ia Iesu, nənə mhokeikei Kumwesən mɨne nərmama me. 7 *Fwe kupwən,
kɨmiaha hiamaiu amasan. Sin rərer tukuahaɡ kɨmiaha mɨnise kɨmiaha mə
tihəpwəh nesi penien nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien? 8Noien nəha rɨpkuku
pen mhə tɨ Kumwesən sə raməkwein kɨmiaha. 9 *Kɨmiaha tihaməsiari. “Yis
ouihi trəsə bred asori rəsisi.” 10 *Mətə iou iakətɨɡite ia Iərɨmənu səkɨtaha
mə nətərɨɡien səkɨmiaha trɨpkuvehe mhəmopə ia nətərɨɡien səiou. Iərmama
nəha rameikuə ia kɨmiaha, iou iakreirei mə in sin, mətə Kumwesən trərpwɨn
noien ərəha səvənhi. 11 *Piak me, hətərɨɡ ro, trɨni mɨnuə iakaməvisau
ihi mə nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel tuhaməkeikei mhəuvən ku-
vehi ninhum mɨnraha, rəfo nəkur Isrel kamhometə ihi iou? Trɨni mɨnuə
iakaməvisau ihi nəɡkiariien nəha, ko niemaha rɨpkəpi mhə irəha. Mətə
niemaha raməpi irəha tɨ nəri nəmə iakaməvisau irapw nemhəien səvəi Iesu
ia nei kamarkuaui. 12Nərmamame nəha səməme kamhənimə tihaməkeikei
mhəuvən kuvehi ninhum m kɨmiaha tɨ Loa, iakreɡi mə ko irəha hərai raka
mwatuk səvənraha, rerɨk raɡien!

13 *Piak me, Kumwesən rɨnəkwein raka kɨmiaha, mɨneivi raka nari
ia kɨmiaha. Mətə tihəpwəh nɨniien iamɨnhi irə mə, “Loa nəha rəpwəh
nəkwtəmhiriien iou, ro pen iakukurən noien narimnari me i noien ərəha
səvəi nɨpwrak rokeikei.” Kɨmiaha tihəpwəh nɨniien iamɨnhi irə, mətə ti-
haməkeikeimho tukwini narimkɨmiahame, tɨnəri nəməhiokeikei kɨmiaha
me. 14 *Nəɡkiariien riti nəha ia Loa səvəi Moses rəuiui loa me pam. In
i nəɡkiariien i rani mə, “Tikaməkeikei mokeikei piam rəmwhen ikokeikei
atukw a ik.” 15Mətə trɨni mɨnuə hiamahiahi kɨmiaha me rəmwhen ia kuri
me, tihaməsiari kamo hiouraha pam kɨmiahame.

Nənɨmwɨn Ikinanmɨne noien ərəha səvəi nɨpwrai iərmama
16 *Mətə iakani pehe tukumiaha i mə tihaməkeikei mhəuvehi nɨskaiien

səvəi Nənɨmwɨn Ikinan mharə irə. Nəpɨn hiamo iamɨnhi irə tihəpko mhə
narimnari me i noien ərəha səvəi nɨpwramiaha rokeikei. 17 *Iakani iamɨnhi
irə tɨ nəri nə mə noien ərəha səvəi nɨpwrai iərmama rokeikei narimnari me
səməme Nənɨmwɨn Ikinan rəpwəh nokeikeiien. Rəmwhen a mwi Nənɨmwɨn
Ikinan rokeikei narimnari me i noien ərəha səvəi nɨpwrai iərmama rəpwəh
nokeikeiien. Noien ərəha səvəi nɨpwrai iərmamamɨneNənɨmwɨn Ikinan irau
krouəmwəki irau me. Ro pen rəknekɨn tukumiaha mə tiho narimnari me
hiokeikei mə tiho. 18 *Mətə trɨni mɨnuə Nənɨmwɨn Ikinan ramiri kɨmiaha,
Loa nəha ko rɨpkəkwtəmhiri mhə mwi kɨmiaha. 19 *Nərmama me i noien
ərəha səvəi nɨpwranraha ramiri irəha rɨməru a tɨ nətoniien. Irəha nərman
mɨne nɨpran kamhəiri əpnapen irəha me. Irəha kamho noien me nepwɨn
həmkemɨk mɨne nəfe nari nətərɨɡien ərəha səvənraha rokeikei. 20 Irəha
kamhəfwaki m nənɨmwi nari me, mamho nahak, mamhəmwəki irəha me,
mamhəvisə. Rerɨnraha ramrhi ərəha irəha me. Niemaha raməpi irəha.
Irəhakamhəfiəutə ia nirəhame,mamhonərmamahəmwəki irəhamemhərai
narəien səvənraha. 21Rerɨnraha ramakres. Irəha kamhənɨmwi nənɨmwiien
skai mamhakonə irə, mamho lafet ərəha me, mamho mwi narimnari me
nepwɨn iamɨnhi. Iou takɨni pehe tukumiaha i nəɡkiariien i iakuvəni raka
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fwe kupwən. Nərmama səməme kamho noien iamɨnha irə tuhəpwəh nuvn-
imwəien ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə. 22 *Mətə nərmama səməme
Nənɨmwɨn Ikinan ramiri irəha həukuə kwənkwanraha sə ramasan me i.
Irəha hokeikei nərmama. Rerɨnraha raɡien. Irəha kamharə ia nəmərinuien,
mamho nətərɨɡien səvənraha rəpwəmwɨs. Rerɨnraha ramasan tɨ nərmama.
Irəha kamho noien amasan. Ia nəpɨn me irəha kamhəkwtəmhiri əknekɨn
nəɡkiariien səvənrahamɨnenəfe hənimə tuho. 23*Noien səvənraha ramasan
məpou. Irəha kamhəkoui atukw a irəha mə tuhəpko mhə noien ərəha. Loa
riti riwən raməsisəɡ kɨmiaha mə tihəpwəh noien iamɨnha irə. 24 *Nərmama
me səvəi Iesu Kristo rəmwhen mə hənərui tərini pen raka noien ərəha səvəi
nɨpwranraha mɨne narimnari me nəha noien ərəha nəha rokeikei pɨk ia nei
kamarkuaui. 25 *Nənɨmwɨn Ikinan rauvei pehe nɨmɨruien vi m kɨtaha. Ro
iamɨnhi irəpwəhsəkurirəNənɨmwɨnnəha. 26*Rərəhamə saməfiəutə ia kɨtaha
me, uə samo niemaha m kɨtaha me, uə rerɨtaha ramakres narimnari me
səkɨtahame.

6
Kɨmiaha tihasitu ia kɨmiahame

1 *Piak me, trɨni mɨnuə kɨmiaha riti rɨmwei ia nərəhaien, kɨmiaha səməme
hiəuvəskai ia Nənɨmwɨn Ikinan tihaməkeikei mhəiri məru in, pwəh rɨrərɨɡ
mwi tɨ suatuk amasan. Mətə tihaməsiari kamo kɨmiaha mwi tihəreɡi noien
ərəha ruvi nətərɨɡien səkɨmiahamo kɨmiaha hiəmwei. 2 *Tihasitu ia kɨmiaha
me mhəvrani nari pəmpəmme səkɨmiaha me. Noien nəha tiho nənə mhesi
pen nəkwai Kristo. 3 Rərəha mə iərmama auər a riti rerɨn tramrhi atukw a
in, mamɨni iamɨnhi irə mə, “Eh, iou iərmama riti.” Iərmama sə ramo noien
nəha rameikuə atukw a irə. 4 *Iərmama riti traməkeikei mətə sas əpa ia wok
səvənhi mə rəmwhen. Məwok səvənhi ramasan, rukurən nəfiəutə atukwien
in tɨ səvənhi əpawok. Mətə rərəha raməfiəutə atukwa in tɨwok səvəi iərməpə.
5 *Iakɨni iamɨnhi tɨ nəri nəmə nərmama kuatia kuatia tuhaməkeikei mhətui
amasan tɨ səvənraha wok. 6 *Iərmama sə kamahatən in ia nəɡkiariien səvəi
Kumwesən, nəpɨn ruvehi nari amasan riti, ramasan mə ruvehi pen nɨpərɨn
m iahatən səvənhi.

Nəfe nuni nari iərmama trəpwei tresi əpamwi nukwan
7Kɨmiaha tihəpwəhneikuəatukwien iakɨmiaha. Hiəukurənməkohiarɨs ia

Kumwesən? Rekəm! Nəfe nuni nari iərmama trəpwei tresi əpamwinukwan.
8 Trɨni mɨnuə iərmama rəpwei noien ərəha sə nɨpwran rokeikei, noien
nəha səvənhi truvei pen nukwan min, in nə iərmama nəha tremhə. Mətə
trɨni mɨnuə iərmama rəpwei noien amasan sə Nənɨmwɨn Ikinan rokeikei,
Nənɨmwɨn Ikinan truvei pen nukwan min, in nə nɨmɨruien rerɨn. 9 *Kɨtaha
tsaməkeikei mho noien amasan, mhəpwəh nəpouien irə, tɨ nəri nə mə tsesi
nukwai noien nəha samo ia nəpɨn atukwatukw səvənhi. 10 Ro iamɨnhi irə,
rɨno nəpɨn səvənhi pwəh so noien amasan, mhasitu ia nərmama me pam.
Irənhə irə, tsaməkeikei mho iamɨnhi irə ia nərmamame nəha irəha piəvtaha
memɨne kɨtirimətahame tɨ nəri nəmə irəhamwi kamhahatətə ia Iesu.

Nəɡkiariien sampam
* 5:22: Efes 5:9 * 5:23: 1Tim 1:9 * 5:24: Rom 6:6, Kol 3:5, 1Tes 2:11 * 5:25: Rom 8:4
* 5:26: Fil 2:3 * 6:1: Mat 18:15, Jem 5:19 * 6:2: Rom 15:1 * 6:4: 1Kor 11:28 * 6:5:
Rom 14:12 * 6:6: 1Kor 9:11,14 * 6:9: 1Tes 3:13
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11 Hətoni ro nukwai nəkukuə me i həpwinari. Iakrai atukw ia rəɡɨk ia
nəkukuə səkɨmiaha. 12 *Nərmama me nəha səməme kamhərhiərhi kɨmiaha
mə tihəuvən kuvehi ninhum m kɨmiaha tɨ Loa səvəi Moses, irəha kamho
noien nəha mə nəkur Isrel tuhəɡnəɡɨni irəha. Irəha həpwəh nokeikeiien
mə nəkur Isrel tuhometə irəha, ro pen həpwəh nəvisauien nemhəien səvəi
Kristo ia nei kamarkuaui. 13 Nərmama me nəha səməme kuvəuvehi raka
ninhummɨnraha tɨLoa səvəiMoses, irəhamwihəpwəhnesi penienLoanəha.
Mətə hokeikei mə tuhəuvehi ninhum m kɨmiaha, nənə kurirə irə tuhəfiəutə
ia nirəha ia nəmri nəkur Isrel tɨ noien nəha kɨno ia nɨpwramiaha. 14 *Mətə
iou takəpwəh nəfiəutəien ia nirak. Takəfiəutə a ia nei kamarkuaui səvəi
Iesu Kristo, Iərɨmənu səkɨtaha. Ia nei kamarkuaui nəha iakuvamhə raka
mɨnəpwəh raka noienme səvəi tɨprənə i. 15 *Ro nəri auər amə iərman kuvehi
ninhum min uə kɨpkuvehi mhə ninhum min, mətə nari pərhien in i mə
Kumwesən ro nɨmɨruien səvəi iərmama ruvehe mo sə vi irə. 16 Nərmama
me pam səməme kamhəkurirə nəɡkiariien nəha pwəh nəmərinuien mɨne
napiien trouarə tɨ nirəha, pwəh trouarəmwi tɨ Isrel səvəi Kumwesən.

17 *Iakəpwəh nokeikeiien mə iərmama tro iou iakəmwur mwi.
Iakuvəuvehi raka təmwki nousiien ia nɨpwrak tɨ nəri nəmə iou iərmama riti
səvəi Iesu.

18Piak me, pwəh namasanien səvəi Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha tramarə
tukumiaha. Ouəh, pwəh ro iamɨnhi.

* 6:12: Kal 5:11, Fil 3:18 * 6:14: 1Kor 1:31, 2:2 * 6:15: Kal 5:6, 2Kor 5:17 * 6:17: 2Kor 4:10
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Efesas
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i nəkukuə

Ia nuk 60 Pol ramarə ia kalapus fwe taon nəha Rom nuk kəru, nənəmɨrai
nəkukuə i revən tɨ nakalasia me rukurau ia taon nəha Efesas. Efesas in
taon asori riti. Nəɡkiariien asori səvəi Pol ia nəkukuə i in i mə nəkur Isrel
mɨne nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel tuhəuvehe mhəmwhen nɨpwrai
iərmama kuatia ia Kristo. Noien nəha ramesi pen nətərɨɡien sə Kumwesən
rɨnamərkwafə irə fwe kupwən. Pol rɨni mə səuvehe mho kuatia ia Iesu
Kristo, ro pen tsaməkeikei mhokeikei kɨtaha me. Pol ramahatən kɨtaha
mə tsaməkeikei mharə ia nokeikeiien rəmwhen ia iərman rokeikei səvənhi
pran, mɨne tata mɨne mama krouokeikei səvənrau iəkunouihi, mɨne slef
trokeikei səvənhi iəmə asori. Pol raməɡkiarimwi ia nakalasiame. Rɨpkomhə
nousəsɨmwɨnien əpa səvənraha fwe Efesas, mətə nərmama səməme hahatətə
ia Iesu Kristo rukurau ia tɨprənə i. Pol rɨni mə Iesu rokeikei kɨtaha rəmwhen
kɨtaha sokeikei nɨpwratahamɨne rəmwhen ia iərman rokeikei pran səvənhi.
Ia nəkukuə i rusipekɨn ia nakalasia me mɨni mə irəha həmwhen ia nɨpwrai
Kristo,mhəmwhen ia nimwə riti səKumwesən rauvrhəkɨn,mhəmwhenmwi
ia pran səvəi Kristo.

Nəɡkiariien sə rakupwən
1 *Iou Pol. Iou aposol riti səvəi Iesu Kristo tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨno

rəmwhen ia sə in rokeikei muvehi utə ioumə tako.
Nəkukuə i rauvehe tukumiaha nərmama me səvənhi ia taon nəha Efesas

kɨmiaha hiamahatətə pərhien ia Iesu Kristo.
2*Nəfwakiien səiouməKumwesən tata səkɨtahamɨne IesuKristo Iərɨmənu

səkɨtaha, trouəriari pehe namasanienmɨne nəmərinuienm kɨmiaha.
Kumwesənrəkweinamasan iakɨtahasəməmesəməuvehemhokuatiakɨtaha

Kristo
3 *Pwəh səɡnəɡɨni Kumwesən i in Kumwesən mɨne Tata səvəi Iərɨmənu

səkɨtaha Iesu Kristo. In rɨnəkwein amasan ia kɨtaha nərmama səməme
səməuvehe mho kuatia kɨtaha Kristo, məriari pehe ia nənɨmwɨtaha mɨne
narimnari amasan me pam səməme kamhəuku pen ia nɨtətə ia neiai. 4 *In
ruvərfi raka kɨtaha fwe tui nəpɨn tɨprənə ramiwən ihi, mə tsəuvehe mho
kuatia kɨtaha Kristo, nənəmhəuvehe mho nəkur ikinan me səvənhi, tsatuk-
watukw pam ia nənimen. Tɨ nəri nə mə in rokeikei kɨtaha, 5 *in rɨnəmri
əpə raka kɨtaha fwe tui anan, mə kɨtaha tsəuvehe mho nɨpwnətɨn me ia
Iesu Kristo. Noien nəha ramesi pen nətərɨɡien amasan səvənhi mɨne nəfe
in rokeikei mə tro. 6 *Kumwesən ro iamɨnhi irə mə tsaməɡnəɡɨni in tɨ na-
masanien səvənhi sə ramasanməpi raka. In rəriari pehe auər a namasanien
nəha m kɨtaha saməuvehi raku pen tɨ Tɨni keikei. 7 *Tɨ nəri nə mə kɨtaha
səməuvehe mho kuatia kɨtaha min, nɨten rɨfi nari ia kɨtaha, mo Kumwesən
trəpwəh nərpwɨnien noien ərəha me səkɨtaha. Noien nəha ramesi pen
namasanien səvənhi sə rasori pɨk anan. 8 In rətəɡi irapwnamasaniennəham
kɨtaha rəpi raka, mo kɨtaha səukurən mhətə sas ia narimnari me pam. 9 *In
* 1:1: Rom1:1,7, 1Kor 1:1, Kol 1:1,WokMe18:19-21,WokMe19:1 * 1:2: 2Kor 1:2, Kol 1:2 * 1:3:
Efes 2:6 * 1:4: Jon 15:16, 17:24, 2Tes 2:13, Efes 5:27, Kol 1:22 * 1:5: Jon 1:12 * 1:6: Mat
3:17, Kol 1:13 * 1:7: Efes 2:7, Kol 1:14,20 * 1:9: Rom 16:25
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ro pui pehe m kɨtaha nəfe in rɨnamərkwafə i fwe kupwən mokeikei mə tro.
Nəri nəha ramesi pen nətərɨɡien amasan səvənhi sə in tro kɨni nəɡhi Kristo
irə. 10*Kumwesən tro nəri nəha ia nəpɨn atukwatukw səvənhi, mousəsɨmwɨn
narimnari me pam ia neiai mɨne ia tɨprənə həuvehe Kristo trasori ia nirəha.

11 *Kumwesən rɨmərfi kɨmaha mwi mə kɨmaha tahəuvehe nərmama
səvənhi, mho kuatia kɨmaha Kristo. In ro iamɨnha irə mesi pen nətərɨɡien
səvənhi sə in ruvəukurən raka fwe tui anan. In Kumwesən sə ramo
narimnari me pam mamesi pen nətərɨɡien səvənhi mɨne nəfe rokeikei mə
tro. 12 Nənə in rokeikei mə kɨmaha səməme iahəməukupwən mhəmri pen
əknekɨn nətərɨɡien səkɨmaha ia Kristo tahaməkeikei mhəɡnəɡɨni in tɨ na-
soriien səvənhi. 13 *Nənə kɨmiaha mwi hiəməuvehe mho kuatia kɨmiaha
min nəpɨn hiəreɡi nəɡkiariien pərhien, nəɡkiariien amasan sə Kumwesən
rauvehimɨru kɨmiaha irə. Tɨ nəri nəmə kɨmiaha hiəni nɨpərhienien ia Kristo,
Kumwesən rəmri pen mak səvənhi ia kɨmiaha rahatən pen mə kɨmiaha
nərmama me səvənhi. Mak nə in nə Nənɨmwɨn Ikinan sə Kumwesən rɨməni
mə truvei pehe. 14 *Tɨ nəri nə mə Nənɨmwɨn Ikinan ramarə ia kɨtaha, nənə,
kɨtaha səukurən amasanməKumwesən truvei pehe pamnarimnari amasan
me nəha in rɨnəmri karen mə səkɨtaha. Kɨtaha tsəuvehi narimnari amasan
me nəha nəpɨn Kumwesən trɨfi anan nari ia kɨtaha. Pwəh səɡnəɡɨni in tɨ
nasoriien səvənhi!

Nəfwakiienmɨne nɨni viviien
15-16 *Ro pen, ia nəpɨnme pam iakani vivi Kumwesən tukumiaha, məpwəh

nəpwəhien, tɨ nəri nə mə iakuvəreɡi raka kamɨni nahatətəien səkɨmiaha ia
Iərɨmənu səkɨtaha Iesu, mɨne nokeikeiien səkɨmiaha sə ramevən tɨ nərmama
me pam səvənhi. Ia nəpɨn me pam iakani kɨmiaha ia nəfwakiien me səiou,
17*maməres Kumwesən səvəi Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo, Tata sə ramasan
pɨk, mə in truvei pehe Nənɨmwɨn səvənhi m kɨmiaha. Nənɨmwɨn nəha
tro kɨmiaha hiəukurən nari, mo pui Kumwesən m kɨmiaha mə tihəukurən
amasan in. 18 *Iakaməresmə fwe imwə ia rerɨmiaha nəmrɨmiaha trukuraan
mə tihətə sas nəri nəhaKumwesən rɨnəkweinkɨmiaha tukwemɨnimə tihəmri
pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨmiaha irə. Tihətə sas mwi ia narimnari amasan
me rɨpɨk səməme in truvei pen m nərmama me səvənhi, 19 *mɨne nɨskaiien
səvənhi sə rasori anan ia kɨtaha nərmama saməni nɨpərhienien ia Kristo.
Nɨskaiien nəha rəmwhen ia nɨskaiien asori səvənhi 20 *sə in rɨno Kristo irə
rətui mwi ia nemhəien səvənhi, marəmomwi in rəkure ia nɨkaren mwatuk
ia nɨtətə ia neiai. 21 Kwopun Kristo raməkure ikɨn in fwe irənhə anan məpi
raka pam nənɨmwɨn me səməme kamhəuvehi nasoriien mɨne nərɨmənuien,
məpi raka pam nəmə skai me mɨne nərɨmənu me. Rəmwhen a mwi nəhaɡ
sə Kumwesən rɨməuvei pen min in irənhə anan məpi raka nahaɡ me pam
səməme kamɨni. Rɨpko mhə nəhaɡ me əpa i səməme kamɨni ia nəpɨn i
ipwet mɨne mətə nəhaɡme nəha mwi səməme tukɨni ia nəpɨn sə trɨpkuvehe.
22 *Kumwesən rɨnəmri narimnari me pam kamharə inhərɨpw ia tɨpaɡe nɨsui
Kristo nənə mo in ruvehe masori ia narimnari me pam. Ro iamɨnhi irə mə
trasitu ia nakalasia me səvənhi. 23 *Nakalasia me nəha irəha nə nɨpwrai

* 1:10: Kal 4:4, Kol 1:16,20 * 1:11: Rom 8:28-29 * 1:13: Kol 1:4-6, Efes 4:30 * 1:14: 2Kor
1:22 * 1:15-16: Kol 1:3-4, 1Tes 1:2 * 1:17: Kol 1:9 * 1:18: Efes 4:4, Kol 1:12 * 1:19: Kol
1:11 * 1:20: 2Kor 13:4, Kol 2:12, Hip 1:3, Kol 1:16, 2:10 * 1:22: Sam 8:6, Mat 28:18 * 1:23:
Efes 4:10,15, Rom 12:5, Kol 1:18
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Kristo, Kristo rukuər ia nirəha, nənə ia noien a mwi nəha in rukuər ia
narimnari me pam.

2
Kumwesən rɨməuvehimɨru kɨtaha ia namasanien səvənhi

1 *Fwe kupwən kɨmiaha hiəmwhen mə hiəuvamhə raka tɨ nəri nə mə
hiamərui nəkwai Kumwesən, nənəmamho noien ərəha me. 2 *Fwe kupwən
hiamavən mamho noien ərəha me nəha, mamhesi pen suatuk səvəi tɨprənə
i, mamhəkurirə iəremhə asori sə ramərɨmənu ia nənɨmwɨn ərəha me ia
nɨmaɡouaɡou. In nəha nənɨmwɨn sə ramowok nəha təkwtəkwuni ia reri
nərmama səməmekamhərui nəkwai Kumwesən. 3*Fwe kupwən kɨtaha pam
səmwhen a ia nirəha. Noien ərəha me rerɨtaha rokeikei pɨk kamhəiri kɨtaha
samo nəfe nəɡhɨn nɨpwrataha mɨne nətərɨɡien səkɨtaha krouokeikei. Ro pen
ia noien səkɨtaha kɨtaha səmwhen a ia nərmama me pam səməme hamo
niemaha raməpi pɨk Kumwesən. 4Mətə Kumwesən napiien səvənhi rasori.
Nokeikeiien rokeikei kɨtaha irə rasori pɨk anan, 5mo in ruvei pehe nɨmɨruien
m kɨtaha nəpɨn səmwhen ia nərmama həuvamhə raka ia noien ərəha me,
sətui mwi ia nemhəien kɨtaha Kristo. (Kumwesən rɨnasitu ia kɨmiaha ia
namasanien səvənhi nənə muvehimɨru kɨmiaha.) 6 *Nənə ia noien nəha sə
Kumwesən ro kɨtaha səməuvehemho kuatia kɨtaha Iesu Kristo, in ruvehi utə
kɨtaha min, səkure kɨtaha min ia nɨtətə ia neiai. 7 *In rokeikei mə ia nəpɨn
me səməme kamhəuvehe in trukurən noien nərmama hətoni namasanien i
səvənhi rasori pɨk anan irau nokeikeiien krauvehe tukutaha ia Iesu Kristo.
8 *Kumwesən rɨnasitu ia kɨmiaha ia namasanien səvənhi, nənəmuvehimɨru
kɨmiaha, tɨ nəri nə mə hiaməni nɨpərhienien ia Kristo. Narimnari me nəha
rɨpko mhə kɨmiaha atukw hiəno, mətə rəmwhen ia nari riti sə Kumwesən
rɨməuvei pehe auər a m kɨmiaha. 9 *Ro pen ko iərmama riti rɨpkəfiəutə
atukw mhə in tukwe, tɨ nəri nə mə rɨpko mhə kɨmiaha hiəno narimnari
me nəha. 10 *Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨtaha nərmama Kumwesən rɨno
wok ia nɨmɨruien səkɨtaha, mo kɨtaha səuvehemho kuatia kɨtaha Iesu Kristo
mə kɨtaha tsamo noien amasan me. Kumwesən rɨnəpnəpenə raka ia noien
amasanme nəha fwe kupwənmə kɨtaha tsamarəmamho.

Nəkur Isrel mɨne nərmama rɨpkomhə irəha nəkur Isrel
11 *Ro iamɨnhi irə kɨmiaha nərmama rɨpko mhə kɨmiaha nəkur Isrel ia

nɨpwramiaha rerɨmiaha tramrhi narəien kupwən səkɨmiaha. Nəkur Isrel
kamɨni irəha mə nərmama kauvehi ninhum mɨnraha irəha kamhəni ərəha
kɨmiaha tɨnəri nəməkɨpkuvehimhəninhummkɨmiaha. Nuvehiienninhum
nəha iakani kamo ia nɨpwrai iərmama, nərmama kamho ia rəɡɨnraha.
12 *Kɨmiaha rerɨmiaha tramrhi mə fwe kupwən kɨmiaha hiamarə Kristo
riwən tukumiaha, kɨmiaha nəkur iruə me, rɨpko mhə kɨmiaha nəkur Isrel,
kɨmiaha nəkur pwɨspwɨs me, ko hiəpkuvehi mhə narimnari me səməme
Kumwesən rɨno promes fwe kupwənmə truvei penmnərmamame səvənhi.
Fwe kupwən narəien səkɨmiaha ia təkure tɨprənə i nari amasan riti riwən irə
sə tihameitenhimə truvehe, nənəhiəreirei ananKumwesən. 13*Fwekupwən
kɨmiaha hiaməuvən isipwɨn tɨ Kumwesən, mətə təkwtəkwuni hiaməuvehe

* 2:1: Kol 1:21, 2:13 * 2:2: Kol 3:7, Taet 3:3, Jon 12:31, Efes 5:6, 6:12 * 2:3: Kol 3:6 * 2:6:
Kol 2:12 * 2:7: Efes 1:7 * 2:8: Jon 4:10, Hip 6:4 * 2:9: 1Kor 1:29-31, 2Tim 1:9 * 2:10:
Taet 2:14 * 2:11: Efes 5:8 * 2:12: Kol 1:21, Rom 9:4, 1Tes 4:13 * 2:13: Kol 1:20
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mho kuatia kɨmiaha Iesu Kristo, nənə mhəuvehe ipaka tɨ Kumwesən ia nɨte
Kristo.

14 *Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Kristo in nə nəmərinuien səkɨtaha in rɨno
kɨtaha nəkur Isrel mɨne səməme rɨpko mhə kɨtaha nəkur Isrel səuvehe mho
kuatia. Nəpai kɨno ia kəruəterei sə fwe kupwən ro kɨtaha saməmwəki kɨtaha
me, rərpɨfi kɨtaha səpkuvehe mhə mho kuatia, Kristo rɨnousi ətestesi nəpai
nəha rɨmwei ia nemhəien səvənhi. 15 *In ruvehi raka Loa səvəi nəkur Isrel
irəha natuakəmien me irə, mə in rukurən nuvi sɨmwɨnien ia nɨpwran nəkur
Isrel mɨne nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel krouvehe iərmama vi riti
ia nirau. Ia noien nəha in rəmri nəmərinuien. 16 *Ia nei kamarkuaui
in rousəsɨmwɨn kɨtaha pəri ia nɨpwran kuatia, mɨpeki kɨtaha səuvehe tɨ
Kumwesən, mousi əpune noien i saməmwəki kɨtaha me. 17 *In rɨməuvehe
məvisau nəɡkiariien amasan səvəi nəmərinuien revən tɨ nərmama isipwɨn
tɨ Kumwesən, nənə məvisau mwi nəɡkiariien nəha revən tɨ nərmama ipaka
tukwe. 18*Nənə tɨnərinəməkɨtaha səməuvehemhokuatiakɨtahamin, kɨtaha
nəkur Isrel mɨne səməme rɨpkomhə kɨtaha nəkur Isrel kɨtaha pam səukurən
nuvnimwəien ia Nənɨmwɨn kuatia mhəuvən tɨ Tata Kumwesən.

19 *Ro iamɨnhi irə rɨpko mhə kɨmiaha nəkur iruə me rəmwhen sə
fwe kupwən, rɨpko mhə kɨmiaha nərmama pwɨspwɨs me, mətə kɨmiaha
hiəuvəuvehe mhəno kuatia kɨmiaha nərmama ikinan me səvəi Kumwesən,
kɨmiaha nərmama ia nəkwai nimwə səvənhi. 20 *Kuvrhəkɨn nimwə nəha
ia təkure nəri sə aposol me mɨne profet me hənəmri irapw. Iesu Kristo
in rəmwhen ia kəruəterei nəha kukupwən kukurei pen ia kona kostat ku-
vrhəkɨn nimwə irə. 21 *In raməkwtəmhiri pam nimwə nəha, mamo nimwə
nəha rautə muvehe mo nimwə ikinan irə səvəi Iərɨmənu. 22 *Tɨ nəri nə mə
kɨmiaha hiəməuvehe mho kuatia kɨmiaha min, in rauvehi mwi kɨmiaha,
mauvrhəkɨn pen kɨmiaha ia nimwə nəha, mə tihəuvehe mhəmwhen ia
nimwə sə Kumwesən ramarə irə ia Nənɨmwɨn.

3
Pol in iərmama sə raməvisaum nərmama rɨpkomhə irəha nəkur Isrel

1 *Ro iamɨnhi irə, iou Pol, iərmama səvəi Iesu Kristo sə iakamarə ia
kalapus tukumiaha nərmama rɨpko mhə kɨmiaha nəkur Isrel, iakaməfwaki
tukumiaha.

2 *Rosi kɨmiaha hiəuvəreɡi rakaməKumwesən rɨno ramasanmiou, muvei
pehe wok i miou mə takasitu ia kɨmiaha. 3 *Rəmwhen ia nəɡkiariien sə
iakuvrai raka, məɡkiari ouihi a irə, iakani mə Kumwesən rɨno pui pehe nari
riti miou nari sə fwe kupwən ramərkwafə. 4Nəpɨn hiəvsini nəɡkiariien nəha,
nənə tihəukurən nɨpwrai nəɡkiariien səiou ia nəɡkiariien i raməɡkiari ia
Kristo, nəɡkiariien sə ramərkwafə 5 kɨpkɨni irapwmhə tɨ nɨpwnəti nərmama
me fwe kupwən, mətə təkwtəkwuni Kumwesən rɨno pui nəɡkiariien nəha
m aposol ikinan me mɨne profet me səvənhi. In rɨno pui pen mɨnraha ia
Nənɨmwɨn səvənhi. 6 *Nəɡkiariien nəha ro iamɨnhi irə. Nərmama rɨpko
mhə irəha nəkur Isrel həuvəuvehe mhəno kuatia irəha nəkur Isrel nənə
tuhəuvehi pəri nautə amasanme səməmeKumwesən rɨnəmri karenmə səvəi
* 2:14: Aes 9:6, 1Kor 12:13, Kol 2:14 * 2:15: 2Kor 5:17, Kol 1:20,22 * 2:16: Sek 9:10 * 2:17:
Aes 57:19 * 2:18: Efes 3:12 * 2:19: Efes 3:6, Hip 12:22-23 * 2:20: Mat 16:18, 1Kor 3:11
* 2:21: Efes 4:15-16, Kol 2:19, 1Kor 3:16 * 2:22: 1Tes 2:5 * 3:1: Efes 4:1, Fil 1:7,13, Flm 1,9
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Efesas 3:7 396 Efesas 3:21

nərmamame səvənhi. Irəha tuhəuvehi pəri nəfe Kumwesən rɨno promes irə
ia nəɡkiariien amasan səvənhi truku pen ia Iesu Kristo.

7 *Iou iasitu riti sə iakaməvisau irapw nəɡkiariien amasan nəha. Noien
nəha ramesi pen namasanien i Kumwesən ruvei pehe auər a miou ia
nɨskaiien səvənhi. 8 *Nəri auər a mə iou inhərɨpw anan ia nərmamame pam
səvəi Kumwesən, mətə in ruvei pehe namasanien nəha miou mə takəvisau
m nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel nautə me səvəi Kristo ko səpkətə
pam mhə. 9 *Takaməkeikei mamo nərmama me pam hətə mhəukurən
mə Kumwesən rəfo mo nətərɨɡien səvənhi sə fwe kupwən ramərkwafə rier
pehe. Ia nuk nuk me fwe kupwən Kumwesən sə rɨno narimnari me pam
rɨnərkwafə nətərɨɡien nəha. 10 *Kumwesən ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə
təkwtəkwuni rokeikei mə tro nənɨmwɨn me səməme kamhəuvehi nasoriien
mɨne nərɨmənuien ia nɨmaɡouaɡou hətoni nukurənien səvənhi. Nukurənien
nəha səvənhi suatukme səvənhi səpəmsəpə. Nənə irəha tuhətoni nukurənien
səvənhi nəpɨn irəha tuhətoni nakalasia me səvənhi. 11 In i ramesi pen
nətərɨɡien səvənhi sə rɨnarə raka fwe tui nəpɨn tɨprənə ramiwən ihi, nənə
rɨməuvehe mo nɨpərhienien irə ia Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha. 12 *Tɨ nəri
nə mə kɨtaha samahatətə irə, kɨtaha səməuvehe mho kuatia kɨtaha min,
nənə ro iamɨnhi irə kɨtaha səukurən nuveheien mhərer ia nəmri Kumwesən
mhəpwəh nehekɨrien. 13 *Ro pen iakaməres kɨmiaha mə tihəpwəh noien
nətərɨɡien səkɨmiaha rɨmwei ia nəmisəien sə iakamarə irə ia kwopun i.
Iakamreɡi nəmisəien tukumiaha, nənə nəmisəien sə iakamarə irə truvehi utə
kɨmiaha.

Pol raməfwaki tɨ nərmamame səvəi Iesu fwe Efesas
14Mətə ia narimnarime nəha səməme iakuvəni raka, iakɨnɨmwi nukurhuk

mi ia nəmri Tata Kumwesən, 15 sə in əpa in nukune nahaɡme səvəi nərmama
me pam ia neiai mɨne təkure tɨprənə. 16 *In rauvehi nasoriien sə rasori
pɨk. Iakaməres in mə truvei pehe nɨskaiien m kɨmiaha tihəuvehi ruku pen tɨ
Nənɨmwɨn səvənhi, nənə tro rerɨmiaha rɨskai tihərer əknekɨn. 17 *Iakaməres
in mə Kristo tramarə ia rerɨmiaha tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiamahatətə irə.
Iakaməres in mə tro nɨmɨruien səkɨmiaha rərer pen ia noien i səvəi Kristo
sə ramokeikei nərmama, rəmwhen mə nuai nei raməkwtəmhiri tɨprənə,
rəmwhen mə nimwə rəpwit pen əknekɨn ia tɨprənə sə ramərer ikɨn. 18 *Ro
iamɨnhi irə kɨmiaha nərmamame pam səvəi Kumwesən tihəukurən amasan
nokeikeiien səvəi Kristo, rəmwhenɨmw pɨk, məpwəmwɨs pɨk, masori pɨk,
mutə pɨk. 19 *Nokeikeiien nəha səvəi Kristo iərmama ko rɨpkukurən pam
mhə tɨ nəri nə mə rəpi raka nukurənien səvəi iərmama. Mətə iakaməfwaki
mə tihəukurən amasan nokeikeiien nəhaməKumwesən rukuər ia rerɨmiaha
ia noien amasanme pam səvənhi.

20 *Təkwtəkwuni pwəh səuvehi utə nəɡhi Kumwesən! Ia nɨskaiien səvənhi
sə ramo wok ia rerɨtaha, in rukurən noien narimnari rəpi raka anan
narimnari me pam səməme rerɨtaha ramrhi uə saməres in tukwe. 21 Pwəh
nəɡnəɡɨniien revən tukwe in ia nuk nuk me mɨpko mhə sampam tɨ na-
masanien səvənhi kamətə ia nakalasia me mɨne Iesu Kristo. Ouəh, pwəh ro
iamɨnhi.
* 3:7: Kol 1:23,25 * 3:8: 1Kor 15:9-10, Kal 1:16, Efes 1:7 * 3:9: Rom 16:25 * 3:10: Rom
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4
Nərmamame səvəi Iesu Kristo həuvəuvehemhəno kuatia

1 *Ro pen iou iərmama sə iakamarə ia kalapus tɨ Iərɨmənu səkɨtaha, iaka-
mase kɨmiahamə tihaməkeikei mharə ia narəien sə ratukwatukw rəmwhen
sə Kumwesən rɨnəkwein kɨmiaha mə tiho. 2 *Tihamarə mamhəuvehi irapw
nətərɨɡien səkɨmiaha ia nəpɨn me, mhəpwəh nəfiəutəien kɨmiaha. Ia nəpɨn
me pam tiho nətərɨɡien səkɨmiaha rəpwəmwɨs, mhokeikei kɨmiaha me,
nənə, mhəpwəh nəseniien niemaha rəpi akwauakw kɨmiaha. 3 *Nənɨmwɨn
Ikinan rɨno kɨmiaha hiəuvehe mho kuatia, ro pen tihəmwur mharə ia
nəmərinuien nəha sə rukurən noien kɨmiaha hiəuvehe mho kuatia ia nəpɨn
me. 4 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nɨpwrai Kristo kuatia a, Nənɨmwɨn
kuatia a, rəmwhen a mwi nəri kuatia a ramasan hiameitenhi mə truvehe sə
Kumwesənrɨnəkweinkɨmiaha tukwe. 5*Nənə Iərɨmənukuatiaa, nahatətəien
kuatia a, paptaes kuatia a, 6 *Kumwesən səkɨtaha pam kuatia a, in Tata
səkɨtaha pam. In ramərɨmənu ia kɨtaha pam, mamo wok ia nɨmɨruien
səkɨtaha pam, nənə mamarə ia rerɨtaha pam. 7 *Mətə kɨtaha kuatia kua-
tia saməuvehi nɨskaiien me səpəmsəpə ramesi pen namasanien sə Kristo
rɨnəriari irəmkɨtaha. 8 *Rəmwhen ia Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Nəpɨn in rutəmevən fwe irənhə anan,

nənə miri nərmama səməme ruvehi irapw nɨskaiien səvənraha ia
naruaɡənien,

miri irəhamevən kamho kalapus fwe imwəni,
nənəməriari pen narimnari amasanmem nərmama.”

9 *Mətə nəɡkiariien i sə rani mə, “In rutə,” nɨpwran rani mə in rɨneiwaiu
pehe ia tɨprənə i inhərɨpw anan. 10 Iərmama i sə rɨneiwaiu pehe, in iərmama
kuatia sə rɨməutə mwi fwe irənhə anan məpi raka neiai mə in trukuər ia
narimnari me pam. 11 *Nənə in rɨməuvei pen nɨskaiien me səpəmsəpə m
nərmama mə nepwɨn tuhəuvehe mho aposol ia nirəha, nepwɨn tuhəuvehe
mho profet ia nirəha, nepwɨn tuhəuvehe mho irəha nərmama səvəi nɨni
irapwien nəɡkiariien amasan, nepwɨn tuhəuvehe mho pasta ia nirəha mɨne
nahatən me. 12 *Kuvei pen nɨskaiien me nəha mɨnraha mə irəha tuhasitu
mhəpnəpenə ia nərmamame səvəi Kumwesən həukurən noien wok səvənhi.
Wok nəha in nəha wok səvəi nuvrhəkɨnien nɨpwrai Kristo. 13 *Irəha tuho
wok irə meste kɨtaha pam səuvehe mho kuatia ia nahatətəien səkɨtaha
mɨne nukurənien səkɨtaha ramo nukurənien tɨ Tɨni Kumwesən, nənə kɨtaha
səmwhen ia iərmama sə ruvəpwinari mhəmwhen amwi ia Kristo.

14*Nənə ro iamɨnhi irə kɨtaha tsəpkəmwhenmhəmwi ia nəkwərhakwərha,
nahatənien eikuə me səvəi nərmama səməme kamho ikouikou tɨ niriien
nərmama iamour ko həpkomhə kɨtaha səmwhen ia kɨnu riti sə təsi rauvsini-
uvsini nənə nɨmətaɡi raməpwi irapw mamevən. 15Mətə kɨtaha tsaməkeikei
mamhəni irapw nəɡkiariien pərhien, mamhəni irapw ia nokeikeiien, nənə
mhəuvehemhəpwinari ianarimnarimepammhəmwhen iaKristo. Kristo in
kənkapwə, 16nənə kɨtaha səmwhen ia nɨpwran. In ramo kɨtaha səuvehemho
kuatiamhəmwhen ia nɨpwrai iərmama kuvi tərini nɨpərpərɨnme ia kwopun
nɨkəkrinmekamhərɨpɨn ikɨn, nənənəpɨnnɨpərpəri nɨpwrannəhakamhowok
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me səvənraha kuatia kuatia, nɨpwranpamruvehemɨpwinari, nənəmamo in
atukw ruvehemamskai mwi ia nokeikeiien.

Kɨtaha tsaməkeikei mharəmhəmwhen ia nɨpwnəti nukuraanienme
17 *Ro pen ia nəɡhi Iərɨmənu səkɨtaha iakani pehe skai tukumiaha mə

kɨmiaha tihəpwəh mwi narəien rəmwhen ia nərmama səməme həreirei
Kumwesən. Irəha kamharə mamhesi pen nətərɨɡien səvənraha sə ro nəri
auər a irə. 18 *Nətərɨɡien səvənraha raməmak ia nəpitəvien. Irəha isipwɨn
tɨ nɨmɨruien səvəi Kumwesən tɨ nəri nə mə kənkapwənraha rɨskai, həreirei
nari. 19 *Irəha hənəpwəh naurɨsien, mhəseni pen atukw a irəha ia noien
ərəha mamho noien əmkemɨk me səpəmsəpə, ko kɨpkuvi raka mhə irəha irə
tɨ nəri nəmə hokeikei pɨk.

20 Mətə nəpɨn kɨnahatən kɨmiaha ia Kristo, nahatənien nəha ropə anan
ia sə nəha! 21 Kɨmiaha hiəuvəreɡi raka nəɡkiariien səvənhi. Tɨ nəri nə
mə kɨmiaha nərmama me səvənhi, nərmama hənahatən raka kɨmiaha ia
nəɡkiariien pərhien sə ruku pen tɨ Iesu, 22 *mhahatən kɨmiaha mə ti-
haməkeikei mharaka ia noien akuas me səkɨmiaha səməme hiənamo ia
narəien səkɨmiaha fwe kupwən. Noienme nəha hiamokeikei pɨk kamheikuə
ia kɨmiaha mamhouraha kɨmiaha. 23 *Nɨmɨruien mɨne nətərɨɡien səkɨmiaha
tuhaməkeikei mhəuvehe mhərməvi mwi. 24 *Nənə kɨmiaha tihaməkeikei
mharkahu ia nɨmɨruien vi. Nɨmɨruien vi nəha in nəha iərmama vi sə
Kumwesən rɨno mə trəmwhen irə. In rɨno iərmama nəha mə tratukwatukw
pərhien, məmher.

25 *Kɨmiaha pam tihaməkeikei mhəpwəh noien səvəi neikuəien, nənə
mamhəni a nɨpərhienien m kɨmiaha me, tɨ nəri nə mə kɨtaha pam kuatia
ia nɨpwrai Kristo. 26 *Trɨni mɨnuə niemaha raməpi kɨmiaha, rərəha mə hio
noien ərəha riti. Tihəpwəh nuvehiien niemaha meste meri rivə, 27 kamo
hiəuvei pen kwənmahan m Setan. 28 *Iərmama sə ramakres traməkeikei
məpwəh noien nəha. In traməkeikei mamsese, mamowok sə ramasan ia
rəɡɨnmə in rukurən nasituien ia nərmama nautə səvənraha riwən.

29 *Tihəpwəh nɨniien nəɡkiariien ərəha ia tərhumiaha, mətə tihəni a
nəɡkiariien amasan sə rukurən nasituien ia nərmama səməme həpou
həuvehe mhəskai mwi. Nəɡkiariien nəha rukurən nasituien ia nərmama
səməme kamhəreɡi. 30 *Tihəpwəh noien Nənɨmwɨn Ikinan rɨreɡi rərəha
tukumiaha, tɨ nəri nəməNənɨmwɨn nəha rəmwhen ia mak riti sə Kumwesən
rɨnəmri raka ia kɨmiaha ramahatən pen mə ia nəpɨn sampam in treivinari
ia kɨmiaha. 31 *Kɨmiaha tihaməkeikei mhəpwəh nəɡkiariien əfiə me pam,
mɨne niemaha, mɨne nətəpaharien, mɨne nɨniien nɨkare iərmama irəha
nəmwəkiien me pam. 32 *Kɨmiaha tihaməkeikei mho ramasan m kɨmiaha
me, nənə mho rerɨmiaha rɨməru tukumiaha me. Trɨni mɨnuə kɨmiaha riti
ro rərəha m kɨmiaha riti mwi, tihenouenou irə rəmwhen ia Kumwesən
rɨnenouenou ia noien ərəhame səkɨmiaha tɨ nəri nəmə hiəuvəuvehe mhəno
kuatia kɨmiaha Kristo.
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5
1 *Ro pen tihousari mə tihəmwhen ia Kumwesən tɨ nəri nə mə kɨmiaha

nɨpwnətɨn me in rokeikei pɨk kɨmiaha. 2 *Tihamarə mamho nokeikei-
ien rəmwhen ia Kristo rokeikei kɨtaha nənə muvehe memhə tukutaha.
Nemhəien səvənhi rəmwhen ia nəri kauvani ia təkure nɨfatə nɨpekɨn rapein
amasan kauvei penm Kumwesən.

3 *Tɨ nəri nə mə kɨmiaha nərmama me səvəi Kumwesən nənə tihəpwəh
anan noien nari riti mə tukɨni ərəha kɨmiaha tukwe. Iakani noien ərəha me
rəmwhen ia nərman mɨne nɨpran kamhəiri əpnapen irəha me, mɨne noien
ərəhamepamsəməmero anaurɨsien,mɨnenoien i iərmama rerɨn ramakres.
4 *Rɨpkamasan mhə mə tihəni nəɡkiariien sə ro naurɨsien tɨ nɨniien, uə
nəɡkiariien ərəha, uənəfkəmanəien ərəha, uənaien. Nəɡkiariienme iamɨnha
irə rɨpkatukwatukw mhə mə tihəni. Mətə tihəni tanak m Kumwesən tɨ
narimnari səməme in ramo m kɨmiaha. 5 *Tihaməkeikei mhəukurən nəri i
mə pran uə iərman sə ramo əpnapen nari, uə iərmama sə ramo noien ərəha
sə ro a naurɨsien, uə iərmama sə rerɨn ramakres, (iərmama nəha rəmwhen
mə raməfwaki pen m nənɨmwi nari), kwopun riti səvənhi riwən mə trevən
muvehi ia nɨtətə sə Kristo mɨne Kumwesən krauərɨmənu irə. 6 *Tihəpwəh
nəseniien mə iərmama riti truvei pen kɨmiaha ia nəɡkiariien eikuə me
səvənhi səməme nɨpərhienien riwən irə. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə
noien ərəha me nəha kamho Kumwesən niemaha raməpi, nənə in trərpwɨn
noien ərəha me səvəi nərmama səməme kamhərui nəkwan. 7Ro iamɨnhi irə
kɨmiaha tihəpwəh navən pəriien kɨmiaha nərmamame səməme ho iamɨnha
irə.

8 *Fwe kupwən kɨmiaha hiamarə ia nəpitəvien, mətə təkwtəkwuni tɨ nəri
nəmə hiəuvəuvehe tɨ Iərɨmənu səkɨtaha, hiənarə ia nukuraanien. Ro iamɨnhi
kɨmiaha tihaməkeikei mharə mhəmwhen ia nɨpwnəti nukuraanien me,
9 tɨ nəri nə mə nukwai nukuraanien kamətoni ia noien me pam səməme
hamasan, mhatukwatukw, mho nɨpərhienien. 10 *Nənə tihousari mhətui
ia noien me səməme Iərɨmənu səkɨtaha rerɨn raɡien tukwe. 11 *Tihəpwəh
nukurirəien nərmama me səvəi nəpitəvien mhəpwəh noien noien ərəha
kɨmiaha mɨnraha. Nəri amasan riwən ia noien me nəha. Mətə tihəuvehi
noienmenəhamhəuvehe ia nukuraanien. 12Nɨpərhienien ro anaurɨsienmə
tɨkɨni narimnari me səməme irəha kamho afafa, 13 *mətə narimnari me pam
nukuraanien raməhiəpwɨn həuvehemho nɨpwran kamətoni. 14 *Ro iamɨnhi
irə tɨ nəri nəmə nəpɨn nukuraanien raməhiəpwɨn nari riti, nəri nəha ruvehe
mo nukuraanien irə. Ro iamɨnhi irə kani mə,
“Ik sə ikamapri, ikətui rə,

mətui mwi ia nemhəien səim,
pwəh Kristo rəhiəpwɨn ik.”

15 Ro pen tihətui amasan tɨ narəien səkɨmiaha mə hiaməfarə irə. Rərəha
hiamarə mhəmwhen nərmama həreirei nari, mətə tihaməkeikei mharə
mhəmwhen ia nərmama səməme həukurən nari. 16Nənə trɨni mɨnuə hiətoni
suatuk səvəi namasanien, hiesi pen tɨ nəri nə mə ipwet mɨne samarə ia
nəpɨn ərəha. 17 *Həpwəh nɨreireiien nari, mətə tihəmwur mhəukurən nəri
* 5:1: Mat 5:48 * 5:2: Rom 14:15, Kal 2:20, Hip 10:10, Eks 29:18 * 5:3: Kol 3:5 * 5:4: Efes
4:29 * 5:5: 1Kor 6:9-10, Kol 3:5 * 5:6: Kol 2:4,8, Rom 1:18 * 5:8: Efes 2:11,13, Kol 1:13, 1Tes
2:9, Jon 12:36 * 5:10: Rom12:2 * 5:11: 2Jon 10-11 * 5:13: Jon 3:20-21 * 5:14: Aes 26:19,
60:1, Rom 13:11 * 5:17: Rom 12:2, Kol 1:9
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sə Iərɨmənu səkɨtaha rokeikei. 18 *Tihəpwəh nakonəien nənɨmwiien skai
rəmwhen ia waen tɨ nəri nə mə tro kəmkapwəmiaha rətə wau miri pen
kɨmiaha ia noien ərəha. Mətə pwəh Nənɨmwɨn Ikinan rukuər ia kɨmiaha.
19 *Tihəɡkiari m kɨmiaha me ia nɨpu me ia nəkukuə nəha Ol Sam, mɨne nɨpu
me səvəi nəfwakiien, mɨne nɨpu me səməme kamhəuku pen ia Nənɨmwɨn
Ikinan. Nənə tihani nɨpu me ia rerɨmiaha tɨ nəɡnəɡɨniien Iərɨmənu. 20 *Ia
nəɡhi Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha, tihaməni tanak m Tata Kumwesən tɨ
narimnari me pam ia nəpɨnme.

21 *Kɨmiaha tihaməkeikei mhəsiai kɨmiaha me tɨ nəri nə mə kɨmiaha
hiaməsiai Kristo.

Nɨpranmemɨne nərmanme səvənraha
22 *Kɨmiaha nɨpran me, tihaməkeikei mhəsiai nərman me səkɨmiaha

rəmwhen hiaməsiai Iərɨmənu səkɨtaha. 23 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə
iərman in kənkapwə rasori ia pran səvənhi rəmwhen ia Kristo in kənkapwə
rasori ia nakalasia me səvənhi. Nakalasia me nəha irəha həmwhen ia
nɨpwrai Kristo, nənə in rauvehimɨru irəha. 24 Rəmwhen ia nakalasia me
kamhəsiai Kristo, pwəh nɨpran mwi kamhəsiai nərman me səvənraha ia
narimnari me pam.

25 *Kɨmiaha nərman me, tihaməkeikei mhokeikei nɨpran me səkɨmiaha
rəmwhen ia Kristo rokeikei nakalasia me səvənhi, nənə məseni nɨmɨruien
səvənhi tɨ nirəha. 26 *In rɨmamhə tɨ nirəha mə trəmri karen irəha mə səvəi
Kumwesən,məpərhi irəha ianui iraunəɡkiariien səvənhi. 27*Inrɨno iamɨnha
irə mə in trukurən nərpwi irapwien nakalasia me səvənhi ia nənimen,
irəha tuhəmwhen ia pran riti tɨnari səvənhi ramasan pɨk, nəmkemɨkien uə
nəri pitəv uə nari riti iamɨnhi riwən, mətə irəha tuhəmher, mhatukwatukw
pam. 28 Ia noien a mwi nəha, nərman tuhaməkeikei mhokeikei nɨpran me
səvənraha rəmwhen mə irəha kamhokeikei atukw a nɨpwranraha. Iərman
sə rokeikei pran səvənhi, in rokeikei atukw a in. 29 Iakani iamɨnhi irə tɨ
nəri nə mə iərmama riti riwən sə raməmwəki atukw ia nɨpwran, mətə in
raməni amasannarimə tro nɨpwran ruvehemɨskai, nənəmamətui amasan tɨ
nɨpwran rəmwhen ia Kristo in ramətui amasan tɨnakalasiame səvənhi, 30*tɨ
nəri nəmə kɨtaha səmwhen ia nɨpərpəri nɨpwran. 31 *Rəmwhen ia Nəkukuə
Ikinan rani mə,
“Ro iamɨnhi irə iərman traraka ia tata mɨnemama səvənhi,

mevən rouarə pəri irau pran səvənhi,
nənə irau trouvehe rouəmwhen ia nɨpwrai iərmama kuatia.”
32 *Nəɡkiariien nəha rani nari riti rasori nɨpwran rərkwafə, mətə iou iakani
mə raməɡkiari ia Kristo mɨne nakalasia me səvənhi. 33 Mətə raməɡkiari
mwi ia kɨmiaha kuatia kuatia. Ro pen iərman traməkeikei mokeikei pran
səvənhi rəmwhen ramokeikei atukw a in, nənə pran traməkeikei mɨsiai
iərman səvənhi.

6
Nəkwərhakwərhame irəha tatamemɨnemamame səvənraha

* 5:18: Luk 21:34 * 5:19: Kol 3:16, Sam 33:2-3 * 5:20: Kol 3:17 * 5:21: 1Tes 5:5 * 5:22:
Kol 3:18, 1Tes 3:1 * 5:23: 1Kor 11:3, Efes 1:22 * 5:25: Kol 3:19, 1Tes 3:7, Kal 1:4 * 5:26: Taet
3:5, Hip 10:10 * 5:27: 2Kor 11:2, Kol 1:22 * 5:30: 1Kor 6:15, Efes 1:22-23 * 5:31: Mat 19:5
* 5:32: Rev 19:7
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1*Kɨmiahanəkwərhakwərhame səvəi Iərɨmənu, tihaməkeikeimhonəkwai
tatamɨnemamamesəkɨmiaha tɨnəri nəmənoien i ratukwatukwməkɨmiaha
tiho. 2 *“Tikɨsiai səim tata mɨne mama.” In i loa kɨməkupwən kɨni irau
promes riti. 3 *Promes nəha rani mə, “Trɨni mɨnuə ikamo iamɨnha irə,
narimnari me ia nɨmɨruien səim tuhaiu amasan, nənə nɨmɨruien səim ia
tɨprənə i trəpwəmwɨs.” 4*Kɨmiaha tatame, tihəpwəhnoiennəkwərhakwərha
me səkɨmiaha niemaha rəpi irəha, mətə tihətoni amasan irəha, mhəkoui
amasan irəha, nənəmhahatən irəha ia suatuk səvəi Iərɨmənu.

Slef memɨne nəmə asori me səvənraha
5 *Kɨmiaha slef me, tihaməkeikei mho nəkwai nəmə asori me səkɨmiaha

ia təkure tɨprənə i mhehekɨr mhətəmnɨmwɨn, nənə tiho ia rerɨmiaha pam
rəmwhen a mə iəmə asori səkɨmiaha in Kristo. 6 Tihəpwəh noien nəpɨn
kamhətoni a kɨmiaha rəmwhen ia nərmama səməme kamhəmwur mə tuho
nərmamarerɨnraharaɡien,mətə tihonəkwanraharəmwhenməkɨmiahaslef
me səvəi Kristo, nənə mamho nəkwai Kumwesən ia rerɨmiaha pam. 7 Tiho
wok səkɨmiaha ia nətərɨɡien amasan rəmwhen a mə Iərɨmənu in iəmə asori
səkɨmiaha, rɨpko mhə iərmama a riti in iəmə asori səkɨmiaha. 8 *Kɨmiaha
hiəukurən mə Iərɨmənu truvei pen nərəkuien m nərmama me pam tɨ noien
amasanme səməme həno, nəri auər a mə in slef uə rɨpkomhə in slef.

9 *Nənə kɨmiaha nəmə asori me, tihaməkeikei mhətoni amasan mwi slef
me səkɨmiaha iamɨnha irə, mhəpwəh nəɡkiari skaiien mɨnraha mə tuho
nəkwamiaha, tɨ nəri nə mə hiəukurən mə iəmə asori səkɨmiaha mɨnraha
kuatia a fwe ia neiai, nənə in tro rəmnəmwhenm nərmamame pam.

Narimnari me səvəi naruaɡənien Kumwesən rɨpeki pehem kɨtaha
10 *Səiou nəɡkiariien sampam ro iamɨnhi irə. Tihərer əknekɨn ia Iərɨmənu

səkɨtaha mɨne nɨskaiien asori səvənhi. 11 *Tihaməkeikei mharkahu narim-
nari me pam səvəi naruaɡənien səməme Kumwesən rɨpeki pehe m kɨmiaha,
mə hiəukurən nərerien mhənise neikuəien me səvəi Setan. 12 *Iakani
iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨtaha səpkaruaɡən mhə kɨtaha nərmama, mətə
samaruaɡən kɨtaha nənɨmwɨn me səməme kamhəuvehi nasoriien mɨne
nərɨmənuien. Irəha i nənɨmwɨn skai me səməme kamhərɨmənu ia noien me
səvəi nəpitəvien ia təkure tɨprənə imɨnenənɨmwɨn ərəhame ia nɨmaɡouaɡou.
13Ro iamɨnhi irəkɨmiaha tihaməkeikeimharkahu ianarimnarimepamsəvəi
naruaɡənien səməmeKumwesənrɨpeki pehemkɨmiaha,mənəpɨnnərəhaien
sə Setan ramo ruvehe hiəukurən nərerien mhənise nərəhaien nəha. Nənə
nəpɨn hiənaruaɡən pam, tihərer əknekɨn. 14 *Ro pen kɨmiaha tihaməkeikei
mhərermwatuk tɨnaruaɡənien. Tihəkwtəmhiri əknekɨnnəɡkiariien pərhien
rəmwhen kətoti sə hiərihi tərini kurkwamiaha irə. Tiho noien atukwatukw
rəmwhen ia aean sə ramo tukuahaɡ kwənpwenhɨmiaha. 15 *Tihəvisau
irapwnəɡkiariien amasan səvəi nəmərinuien rəmwhen ia put skai sə rauveɡi
nɨsumiaha. 16 Tihahatətə ia Kumwesən rəmwhen ia nari sə hiaməuvehi
mamhərkwafə pen irə. Ia nəri nəha hiəukurən no tukuahaɡien nukwai
nɨfaɡəme napw rauək ia nirəha səməme iəremhə asori ramerukw ia nirəha.
17 *Tihəni nɨpərhienien ia Kumwesənmə in rauvehimɨru kɨmiaha rəmwhen
* 6:1: Kol 3:20 * 6:2: Mat 15:4 * 6:3: Dut 5:16 * 6:4: Kol 3:21, Dut 6:7,20-25, Sam 78:4,
Prov 22:6 * 6:5: Kol 3:22-23, Taet 2:9-10, 1Tes 2:18 * 6:8: 2Kor 5:10, Kol 3:24-25 * 6:9: Kol
4:1, Rom 2:11 * 6:10: 1Kor 16:13 * 6:11: Rom 13:12, 2Kor 10:4, Efes 4:14 * 6:12: Jon 14:30,
1Tes 5:8-9 * 6:14: Aes 11:5, 59:17, 1Tes 5:8 * 6:15: Aes 40:9, Neham 1:15, Rom 10:15 * 6:17:
1Tes 5:8, Aes 49:2, Hip 4:12
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ia kəfəfau kɨno ia aean sə ramo tukuahaɡ kəmkapwəmiaha. Tihəkwtəmhiri
nəɡkiariien me səvəi Kumwesən rəmwhen ia nau səvəi naruaɡənien sə
Nənɨmwɨn Ikinan rauvei pehe m kɨmiaha. 18 *Tihəfwaki ia nəpɨn me ia
nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn Ikinan, mamhəfwaki mamhəres narimnari me
səpəmsəpə. Tihamo noien nəha, mamhətui a, mhəpwəh nəpouien, nənə
mamhəfwaki tɨ nərmamame pam səvəi Kumwesən.

19 *Tihəfwaki mwi tukw iou mə nəpɨn iakuə takəɡkiari Kumwesən in
truvei pehe nəɡkiariien mioumə takɨni irapw nəɡkiariien nəhaməpwəh ne-
hekɨrien. Nənə takɨni irapwnəɡkiariienamasansəvəi Kristo sə rɨnamərkwafə
fwe kupwən. 20 *Təkwtəkwuni tɨ nəri nə mə iakaməvisau irapw nəɡkiariien
amasan nəha ia nəɡhi Kristo, ro pen iakamarə ia kalapus. Həfwaki ro
tukw iou mə takarɨpɨn mamɨni irapw nəɡkiariien amasan nəha məpwəh
nehekɨrien rəmwhen sə ratukwatukwmə tako.

Nəɡkiariien sampam
21 *Iou iakokeikei mə kɨmiaha tihəreɡi nəɡkiariien səioumɨne nəfe iakamo

ia kwopun i. Ro pen takərhi pehe Tikikas ruvehe. In piəvtaha keikei riti sə
kɨmaha iahəukurən nətɨɡiteien irə, ramasitumamo tukwini narim Iərɨmənu
səkɨtaha. In trɨni pehe tukumiaha narimnari me pam. 22 Takərhi pehe
in tukumiaha tɨ noien i, mə in tro kɨmiaha hiəreɡi ramasan, mɨni irapw
tukumiahamə kɨmaha iahaməfarə irə.

23 Pwəh Tata Kumwesən mɨne Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha trouəriari
pehe nəmərinuienmɨnenokeikeiienmkɨmiaha, rauonahatətəien səkɨmiaha
rɨskai. 24 *Pwəh Kumwesən trəriari pen namasanien səvənhi m nərmama
me pam səməme hokeikei Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha ia nokeikeiien sə
trɨpkiwənmhə.

* 6:18: Luk 18:1, Kol 4:2, 1Tes 5:17 * 6:19: WokMe 4:29, Kol 4:3-4, 2Tes 3:1 * 6:20: 2Kor 5:20,
Flm 9 * 6:21: WokMe 20:4, Kol 4:7-8, 2Tim 4:12 * 6:24: 1Tes 1:8
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Filipae
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i nəkukuə

Ianuk i 60, Pol ramarə ia kalapus fweRomnənəmɨrainəkukuəmeiFilipae,
Kolosi, Filimon, mɨne Efesas. Nəkur Filipae hərəhi pen Epafrotaetas ruvehi
nari riti mevən muvei pen m Pol. Nəpɨn Epafrotaetas ramarə fwe Rom, in
ramemhə pɨk. Nənə nakalasia me fwe Filipae rerɨnraha rəpou tukwe. Nəpɨn
in rəsanɨn, Pol rərhi pen in ruvehi nəkukuə i mevən fwe Filipae. Pol rokeikei
pɨk nakalasia me fwe Filipae. In raməɡkiari mɨnraha rəmwhen mə in tata
səvənraha. Pol rɨni tanak mɨnraha tɨ nokeikeiien mɨne nasituien səvənraha.
Nəri auər a Pol ramarə fwe ia kalapus, mətə səvənhi nəkukuə raməɡkiari
pɨk ia naɡienien. Nəpɨn rɨpɨk nəkukuə i raməɡkiari ia “naɡienien” mɨne
“nəɡnəɡɨniien.” Pol rɨni irapw nətəien səvənhi ia nɨkaren səvəi nɨmɨruien
səvəi ipwet mɨne samarə irə ia təkure tɨprənə i. In rɨni mə, “Trɨni mɨnuə
iakɨmɨru, nɨmɨruien səiou in səvəi Kristo. Nənə trɨnimɨnuə iakemhə, ramasan
pɨk anan mwi” (1:21). Rəmwhen ia nəkukuə me pam səvənhi, ia nəkukuə i
Pol rauvehi utə nətərɨɡien səvəi nakalasiame,maməvəhaɡmɨnrahamə irəha
tuhaməkeikei mharə pwəh nətərɨɡien səvənraha kuatia. Irəha tuhaməkeikei
mharəmamho nəkwai Kumwesən.

Nəɡkiariien sə rakupwən
1 *Iou Pol mɨne Timoti, kɨmrau iərmama mi səvəi Iesu Kristo iarauo

tukwini nari min.
Nəkukuə i rauvehe tukumiahapamnərmamame səvəi IesuKristo səməme

hiamarə ia taon nəha Filipae,mauvehemwi tɨnəmə asorime nəha kamhətui
amasan tukumiahamɨne tikonme.

2 *Pwəh Kumwesən Tata səkɨtaha mɨne Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha
trouəriari pehe namasanienmɨne nəmərinuienm kɨmiaha.

Pol raməfwaki mKumwesən tɨ nəkur Filipae
3 *Nəpɨnme, nəpɨn rerɨk ramrhi kɨmiaha, iakani tanakmKumwesən tuku-

miaha. 4Nənə nəpɨn me pam, nəpɨn iakaməfwaki tukumiaha, iakaməfwaki
rerɨk ramaɡien 5 tɨ nəri nə mə fwe iakɨnərer vi a mani irapw nəɡkiariien
amasanmuvehemeste pehe ipwetmɨne saməuvehi pəri rəɡɨtahame tukwe.
6 *Nənə iakukurən amasan mə Kumwesən sə rɨno stat ia noien amasan ia
kɨmiaha, in traməkeikei mamo noien nəha mamevən meste tro sampam irə
ia nəpɨn sə Iesu Kristo truvehe irə.

7Nəpɨnme rerɨk ramrhi kɨmiaha, nənə ratukwatukwamə iakamo iamɨnhi
irə, tɨ nəri nə mə kɨmiaha pam hiamasitu ia nirak ia wok i Kumwesən
rɨməuvei pehe miou ia namasanien səvənhi mə tako. Nənə nəpɨn iakamarə
ia kalapus, mɨne nəpɨn iakamərer irapw ia nəmri nərmama, maməvisau mə
nəɡkiariien amasan ro nɨpərhienien i, kɨmiaha hiamasitu ia nirak ia wok i.
8 *Kumwesən rukurən mə nəɡkiariien i iakani ro nɨpərhienien. Iakokeikei
mə takətoni kɨmiaha tɨ nəri nəmə iakokeikei pɨk kɨmiaha rəmwhen a ia Iesu
Kristo rokeikei kɨmiaha.

9 Nənə in i nəfwakiien səiou mə nokeikeiien səkɨmiaha truvehe masori
mwi irəhar nukurənienmɨne nəkiri amasanien nari tuharuvehe mharasori
* 1:1: WokMe 16:12-40 * 1:2: Rom1:7, Kal 1:3, Flm 3 * 1:3: Rom1:8, 1Kor 1:4 * 1:6: 1Kor
1:8, Fil 2:13 * 1:8: Rom 1:9, 2Kor 1:23
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ia kɨmiaha 10 *mə kɨmiaha hiəukurən nətə sasien nəfe noien ramasan pɨk
mə tiho. Nənə ia noien nəha kɨmiaha tihəmher, tukəpwəh nətoniien noien
ərəha riti ia kɨmiaha ia nəpɨn sə Kristo truvehe irə, 11 *kɨmiaha tihəukuər ia
noienatukwatukwmesəməmeIesuKristo rɨnohəukuə ia kɨmiaha, nərmama
tuhətoni mhəuvehi utə nəɡhi Kumwesənmhəɡnəɡɨni in tukwe.

Pol in fwe ia kalapus
12 *Piakme, iakokeikeimə tihəukurənmə iakamarə ia kalapus, mətə noien

i rɨnasitu pɨk mo nəɡkiariien amasan səvəi Kristo ruvirɨs mwi mamevən.
13 *Ro pen naruaɡən me səməme kamhətui tɨ nimwə səvəi Kiɡ Sisa mɨne
nərmama həpɨk mwi həuvəukurən raka mə iakamarə ia kalapus tɨ nəri nə
mə iou iərmama riti sə iakamo tukwini nari m Kristo. 14 Narəien səiou ia
kalapus ramasitu ia piəvtaha me həpɨk, mamo irəha hahatətə əknekɨn mwi
ia Iərɨmənu səkɨtaha, nənəmamonətərɨɡien səvənraha rɨskai tɨ nɨni irapwien
nəɡkiariien səvəi Kumwesənmhəpwəh nehekɨrien.

15 Nɨpərhienien nepwɨn kamhəni irapw Kristo tɨ nəri nə mə irəha
kamhəmwəki iou nənə mhokeikei mə irəha tuhasori ia nirak. Mətə nepwɨn
kamhəni irapw Kristo ia nətərɨɡien amasan. 16 Nərmama me i nətərɨɡien
səvənraha ramasan irəha kamhəni irapw Kristo tɨ nəri nə mə hokeikei iou,
nənə mhəukurən mə kɨnəmri iou iakamarə ia kalapus mə takərer irapw
tɨ nəɡkiariien amasan səvəi Kristo mə ro nɨpərhienien i. 17 Mətə nepwɨn
səməme kamhəmwəki iou həpkɨni irapw mhə Kristo ia rerɨnraha pərhien.
Irəha kamho iamɨnhi irə mamhokeikei mə tuhəuvehi utə atukw a irəha,
nənə rerɨnraha ramrhi mə tuho nərəhaien miou nəpɨn iakamarə ia kalapus.
18Mətə nəri auər a mə kamho ia noien atukwatukw uə rekəm,mətə kamhəni
irapw Kristo nənə ro iamɨnhi irə iou rerɨk ramaɡien.
Pərhien, nənə takaɡien mwi 19 *tɨ nəri nə mə iakukurən amasan mə nəri i

tro Kumwesən ruvehimɨru iou ia nəfwakiien me səkɨmiaha mɨne nasituien
səvəi Nənɨmwɨn səvəi Iesu Kristo. 20 *Iou iakukurən amasan, maməmri pen
əknekɨn nətərɨɡien səiou ia Kumwesən, mə in trəpwəh nəseniien iou iako
nari riti takaurɨs tukwe. Iakokeikei mə ia nəpɨn me takətɨɡase rəmwhen
iakamo təkwtəkwuni, nənə nəri auər a mə tukɨni mə takɨmɨru uə takemhə,
mətə noien sə iakamo ia nɨpwrak truvehi utə nəɡhi Kristo. 21 *Trɨni mɨnuə
iakɨmɨru, nɨmɨruien səiou in səvəi Kristo. Nənə trɨnimɨnuə iakemhə, ramasan
pɨk anan mwi. 22 *Trɨni mɨnuə iakəpwəh nemhəien, iakukurən noien wok
me nepwɨn sə trukuə kwənkwan. Mətə iakreirei mə sə pəku nəha iakokeikei.
23 *Təkwtəkwuni nəha nətərɨɡien səiou ro kəru. Iakokeikei pɨk mə takemhə,
məpwəh nɨpwrak, nənəmarə kɨmrau Kristo. Iakreɡi mə sə nəha ramasan pɨk
məpi raka. 24 Mətə iakətoni mə narimnari me nepwɨn nəha takaməkeikei
mo masitu ia kɨmiaha, ro pen iakukurən amasan mə tapkemhə mhə. 25 Tɨ
nəri nəmə iakukurənmənəri i ro nɨpərhienien, nənə iakukurənmə takamɨru
a marɨpɨn mamarə kɨtaha m kɨmiaha pam, nənə mamasitu ia kɨmiaha mə
tihəuverə mwi, nənə rerɨmiaha traɡien mwi ia nahatətəien səkɨtaha. 26 Ro
iamɨnhi irə kɨmiaha tihəukurən nəɡnəɡɨni pɨkienmwi Iesu Kristo tukw iou, tɨ
nəri nəmə takuvehemwi tukumiaha.

27*Mətənəri kuatia iməpwəhnarəien səkɨmiahahiamarə irə ratukwatukw
amasan mesi pen nəɡkiariien amasan səvəi Kristo. Nənə nəri auər a mə

* 1:10: Hip 5:14, Fil 1:6, 2:16, 1Tes 5:23 * 1:11: Jon 15:8 * 1:12: 2Tim 2:9 * 1:13: WokMe
28:30, Efes 3:1 * 1:19: 2Kor 1:11 * 1:20: 1Tes 4:16 * 1:21: Kal 2:20 * 1:22: Rom 1:13
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takuvehe mətoni kɨmiaha uə takəpwəh nuveheien, mətə pwəh iakreɡi mə
hiamərer əknekɨn ia Nənɨmwɨn kuatia, nətərɨɡien səkɨmiaha kuatia, hia-
mousari pəri mə tihasitu ia nərmama mə tuhahatətə ia nəɡkiariien amasan,
28 nənə mhəpwəh nehekɨrien ia nərmama səməme haməmwəki kɨmiaha.
Noien nəha tiho ro nɨmtətien i irəha tuhətoni mhəukurən mə tukouraha
irəha, mətə tukuvehimɨru kɨmiaha, nənə nəri i ruku pen tɨ Kumwesən.
29 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨnəseni pehe m kɨmiaha mə kɨmiaha
nərmama hiaməni nɨpərhienien ia Kristo mamho tukwini nari min, mətə
kɨnəseni pehe mə kɨmiaha mwi tihəuvehi nəmisəien tukwe. 30 *Kɨmiaha hi-
amreɡi nəmisəien sə hiənətoni kɨnomiou fwe kupwən, nənə təkwtəkwuni hi-
amreɡi mə kamo ihi nəmisəien nəhamiou. Rəmwhenmə kɨtaha samaruaɡən
pəri ia naruaɡənien riti.

2
Nətərɨɡien səkɨtaha traməkeikei məmwhen ia nətərɨɡien səvəi Iesu Kristo

1 Rerɨmiaha rɨskai ia Kristo tɨ nəri nə mə hiəuvəuvehe mhəno kuatia
kɨmiaha min uə rekəm? Ouəh! Hiamreɡi ramasan ia nokeikeiien səvənhi uə
rekəm? Ouəh! Nənɨmwɨn Ikinan ramarə ia kɨmiaha uə rekəm? Ouəh! Hiamo
ramasan m kɨmiaha me nənə mamhapi tukumiaha me uə rekəm? Ouəh!
2Mə ro iamɨnhi irə iakokeikei mə tiho rerɨk pwəh raɡien mwi. Kɨmiaha pam
tihaməkeikei mhəuvehe mho kuatia ia nətərɨɡien səkɨmiaha, mho nokeikei-
ien m kɨmiaha me, mho pəri nari ia nətərɨɡien kuatia rəmwhen mə kɨmiaha
iərmama kuatia. 3 *Tihəpwəh noien nari riti ia nətərɨɡien səkɨmiaha əpa,
uəmho mhəuvehi utə kɨmiaha irə, mətə tiheiwaiu nənəmhətərɨɡ ia kɨmiaha
me nepwɨn rəpi raka kɨmiaha atukw. 4 *Nənə tihasitu ia kɨmiaha me tɨ
nɨmɨruienme səkɨmiaha. Rɨpkamasanmhəmə iərmama riti ramətui amasan
tɨ nɨmɨruien əpa səvənhi.

5 Nətərɨɡien səkɨmiaha traməkeikei məmwhen ia nətərɨɡien səvəi Iesu
Kristo:
6 *Nɨpərhienien in Kumwesən pərhien,

mətə in rɨpkəmwurmhəmə trəkwtəmhiri əknekɨn noien nəha sə inmɨne
Kumwesən krouəmnəmwhen a,

7 *in rəmri karen nasoriien səvənhi,
muvehi noien səvəi iərmama sə ramo tukwini nari,
mətui pehe ia tɨprənə i nɨpwran rəmwhen ia nɨpwrai nərmama.

8 *Nənə nəpɨn kamətə in mə ramarə ia narəien səvəi iərmama,
in ruvehi irapw atukw in,
mamo nəkwai Kumwesən ia narimnari me pam meste memhə,
nɨpərhienien remhə ia nei kamarkuaui.

9 *Ro iamɨnhi irə Kumwesən ruvehi utə in revən fwe irənhə anan,
muvei pen nahaɡmin sə rəpi raka pam nahaɡme,

10 *mə ia nəɡhi Iesu narimnari me pam səməme kamhəmɨru ia kwopun me
pam ia neiai, mɨne tɨprənə, mɨne Imwei Nəkur Həuvamhə,

tuhənɨmwi nukurhunrahamhəuvei pen nɨsiaienmin,
11 *nənə irəha pam tuhəni irapwmə Iesu Kristo in Iərɨmənu,

* 1:29: WokMe 16:19-40 * 1:30: Fil 1:13 * 2:3: Kal 5:26, Rom 12:10 * 2:4: 1Kor 10:24,33
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nənə noien nəha truvehi utə nəɡhi Tata Kumwesən.
Nərmamame səvəi Iesu Kristo kamhəser rəmwhen ia kəməhaume

12*Nərmamakeikeimesəiou. Nəpɨn iakamarə ihi kɨtahamkɨmiaha, hiamo
nəkwak ia nəpɨn me. Nənə təkwtəkwuni nəha iakamarə isipwɨn tukumi-
aha, kɨmiaha tihaməkeikei mhousari mho nəkwak mamhəuvən. Tihəhekɨr
mhətəmnɨmwɨn mamho narimnari me nəha Kumwesən rɨməuvehimɨru
kɨmiaha tukwe. 13 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə in nə Kumwesən fwe
ia rerɨmiaha ramo kɨmiaha hiokeikei noien narimnari me kamhesi pen
nətərɨɡien amasan səvənhi.

14 Ia narimnari me pam səməme hiamo, tihəpwəh nəɡkiari əɡkiariien
tukwe mhəpwəh nəvisəien m kɨmiaha me tukwe. 15 Ia noien nəha kɨmiaha
nɨpwnəti Kumwesən me tihatukwatukw, mhəmher, tukəpwəh nətoniien
noien ərəha riti səkɨmiaha nəpɨn hiamarə ia kurkwai nərmama ikou me
səməme kamho noien ərəha. Ia rerɨnraha kɨmiaha hiaməser mhəmwhen ia
kəməhaume ianɨmaɡouaɡou, 16mamhəuvei pennəɡkiariien səvəi nɨmɨruien
mɨnraha. Kɨmiaha tiho iamɨnhi irə mə nəpɨn sə Kristo truvehe irə iou rerɨk
traɡien tukumiaha, nənə iakukurənmə iapkaiu auər amhə uə iapkɨsese auər
a mhə. 17 *Nahatətəien səkɨmiaha rəmwhen ia nari riti hiaməuvei pen m
Kumwesən kauvani ia təkure nɨfatə. Trɨni mɨnuə kousi əpune iou nɨtek raiu
rəmwhen iawaen kətəɡi irapw ia nəri nəha,mətə iou iakokeikei amamaɡien
kɨtaham kɨmiaha. 18 *Nənə ia noien kuatia kɨmiaha tihaməkeikei mhokeikei
a mamhaɡien kɨtahamiou.

Timoti mɨne Epafrotaetas
19 Trɨni mɨnuə Iesu Iərɨmənu səkɨtaha rəseni, iakokeikei mə trɨpko mhə

tui iakərhi pehe Timoti ruvehe mətoni kɨmiaha mə nəpɨn in rɨrərɨɡ muvehe
məvisau pehe kɨmiaha miou, nənə iou mwi rerɨk traɡien. 20 Iərmama riti
mwi riwən ia kwopun i nətərɨɡien səvənhi rəmwhen ia səvəi Timoti, in rerɨn
ramrhi pɨkkɨmiaha. 21*Nərmama əpəmekamhətərɨɡ a iawokme səvənraha,
mhəpwəh nətərɨɡien ia wok səvəi Iesu Kristo. 22Mətə Timoti noien səvənhi
ramasan pɨk. Kɨmiaha hiəuvəukurən raka mə in ramasitu ia nirak ia wok
səvəi nəɡkiariien amasan səvəi Kristo rəmwhen iəkunouihi ramo wok irau
tata səvənhi. 23Ro iamɨnhi irə rerɨk ramrhi mə nəpɨn iakukurən mə nari riti
tro iou, iakərhi pehe in ruvehemətoni kɨmiaha. 24Nənə iakətɨɡite ia Iərɨmənu
səkɨtahamə trɨpkomhə tui ioumwi iakuvehemətoni kɨmiaha.

25 *Mətə rerɨk ramrhi mə takaməkeikei mərhi pehe Epafrotaetas rɨrərɨɡ
muvehe mətoni kɨmiaha. In piak sə kɨmrau min iarauo pəri wok nənə
rauaruaɡən pəri. Fwe kupwən hiənərhi pehe in ruvehe muvei pehe narim-
nari me nepwɨn masitu ia nirak irə ia nəɡhɨmiaha. 26 In rokeikei pɨk mə
trətoni pam kɨmiaha. In ramreɡi rərəha anan tɨ nəri nə mə hiəreɡi mə in
ramemhə. 27Pərhien nemhəien riti rɨməuvehi ipaka remhə, mətəKumwesən
rapi in mapi mwi iou nənə momasan in ia nemhəien səvənhi. Mətə trɨni
mɨnuə rɨmamhə pərhien iou takreɡi rərəha pɨk anan mwi. 28 Ro iamɨnhi irə
iakokeikei pɨkmə takərhi pehe in nəpɨn hiətoni rerɨmiaha traɡienmwi, nənə
ioumwi nətərɨɡien sə iakamreɡi rərəha irə tukumiaha truvehemiwən. 29*Ro
iamɨnhi irə nəpɨn in truvehe tukumiaha, kɨmiaha tihaməkeikei mhəsevər ia
rerɨmiaha tukwe ia nəɡhi Iərɨmənu səkɨtaha mhaɡien asori. Nənə tihəuvei
* 2:12: Sam 2:11, 1Pit 1:17 * 2:13: Jon 15:5, 1Kor 12:6, 15:10, 2Kor 3:5, 1Tes 2:13 * 2:17: Rom
15:16, 2Tim 4:6 * 2:18: Fil 3:1, 4:4 * 2:21: 2Tim 4:10 * 2:25: Fil 4:18 * 2:29: 1Kor
16:16,18, 1Tim 5:17
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pennɨsiaienmnərmama sə rome iamɨnha irə, 30 tɨnəri nəmə ipaka in remhə
tɨwok səvəi Kristo. In rɨpkhekɨrmhə tɨnɨmɨruien səvənhi ia nəpɨn skaimemə
trasitu ia nirak nəpɨn suatuk səkɨmiaha riwən tɨ nasituien.

3
Kɨtaha saməfiəutə kɨtaha tɨ Iesu Kristo əpa

1 *Piak me, iakuə takəɡkiari ia nari riti mwi. Kɨmiaha tihaməkeikei
mhaɡien tɨ Iərɨmənu səkɨtaha. Iou iakuvəni raka nəɡkiariienme i tukumiaha
fwe kupwən, nənə təkwtəkwuni iakamrai pen mwi ia nəkukuə i. Rɨpkɨskai
mhə tukw iou tɨ noien tɨ nəri nəmə iakukurənmə trasitu ia kɨmiaha.

2 *Kɨmiaha tihaməkeikei mhəsiari tɨ nərmama me nəha irəha həmwhen
ia kuri me. Tihaməkeikei mhəsiari tɨ nirəha tɨ nəri nə mə noien səvənraha
rərəha. Irəha kamhəni mə tukaməkeikei kuvehi ninhum m nərmama tɨ
nahatən penien mə irəha nərmama me səvəi Kumwesən.a 3 *Mətə kɨtaha i
nərmamapərhienme səvəi Kumwesən səməmeNənɨmwɨn səvənhi ramarə ia
rerɨtaha mamo kɨtaha saməfwaki ia nɨpərhienien. Kɨtaha saməfiəutə kɨtaha
tɨ Iesu Kristo əpa, səpwəh nətɨɡite ananien ia noien me kɨno ia nɨpwrataha
iruə. 4 *Nɨpərhienien iou iakukurən nəfiəutəien iou tɨ narimnarime iamɨnha
irə.
Trɨni mɨnuə iərmama riti nəha rerɨn ramrhi mə in rukurən nəfiəutəien

in tɨ nɨpwran, iou iakukurən nəfiəutəien iou məpi raka. 5 *Kaha me səiou
irəha nəkur Isrel atukwatukw, nənə iakɨməuku pen ia kwənəkwus səvəi
Penjamin. Nəpɨn iakɨnətui muvehi nəpɨn eit, nənə kuvehi ninhum miou.
Trɨnimɨnuə kani nəkur Isrel atukwatukwme, kwa iou riti ia nirəha. Kupwən
iouFarisi riti, nənə iakamesi penamasanLoa səvəiMoses. 6*Iakɨnokeikei pɨk
nəfwakiien səvənrahamamometə nakalasiame səvəi Iesu Kristo. Ia nɨkaren
səvəi natukwatukwiennəhakauvehi rakupen tɨLoa səvəiMoses kɨpkətəmhə
noien ərəha riti səiou.

7 *Mətə narimnari me pam nəha səməme iakɨnamətɨɡite ia nirəha fwe
kupwən nənə rerɨk rɨrhi mə hamasan pɨk anan, mətə təkwtəkwuni nəha
iakətoni mə ho a nəri auər a me ia nirəha tɨ nəri nəmə iakukurən narimnari
me Kristo rɨno. 8Mətə rɨpko mhə sampam ia kwopun nəha. Təkwtəkwuni
iakətonimənarimnarimepamhoanəri auər a ianirəha tɨnəri nəmə iakətoni
nari riti sə in ramasan pɨk anan in imə iakukurən IesuKristo Iərɨmənu səiou.
Iakɨnəpwəh narimnari me pam nəha tɨ Iesu. Iakətoni narimnari me pam
nəha həmwhen ia nəri pein. Iakɨnaraka ia nirəha mə iou iakukurən nuve-
hiien Kristo, 9 *nənə tukətoni iou mə iou iərmama riti sə iakɨməuvehe mo
kuatia kɨmrau min, iapkatukwatukw mhə ia nəmri Kumwesən ia nɨskaiien
atukw səiou ia noien səvəi nesi penien Loa,mətə iakatukwatukw ia nənimen
tɨnəri nəmə iakamahatətə iaKristo. Nərmamasəməmekamhahatətə iamɨnhi
Kumwesən ramo irəha həuvehe mhatukwatukw ia nənimen. 10 *Iakokeikei
mə takukurən amasan mwi Kristo mɨne nɨskaiien sə rɨno in rətui mwi ia
nemhəien səvənhi. Nənə iakokeikeimənəmisəienmesəvəi Kristo tukomwi ia
nirak pwəh iakuveheməmwhen irə ia nemhəien səvənhi 11*mesi pen suatuk
nəhameste Kumwesən tromwi iou iakətui ia nemhəien.
* 3:1: Fil 2:18 * 3:2: Sam 22:16,20, Rev 22:15 a 3:2: Nərmama nepwɨn nəha irəha
kamhəuvehi ninhum m nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel mə trahatən pen mə irəha nərmama
me səvəi Kumwesən. Mətə aposolmehənime rekəm, nahatətəien ia IesuKristo in suatuk ro ik ikuvehe
iərmama səvəi Kumwesən. * 3:3: Rom 2:29 * 3:4: 2Kor 11:18,21 * 3:5: Luk 1:59, Rom
11:1, 2Kor 11:22, WokMe 23:6 * 3:6: WokMe 8:3 * 3:7: Mat 13:44,46 * 3:9: Rom 3:21-22
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Naiuien səvəi Pol
12 *Iou iapkɨni mhə mə iakɨneste raka noien nəha, uə iakɨnatukwatukw

raka, rekəm. Mətə tɨ nəri nəmə Iesu Kristo ro iou iakuvehe mo iou iərmama
səvənhi, iakamousari mə tako noien səvənhi ruvehe noien səiou. 13 Piak
me, tukwe iou, ia nətəien səiou, iapkuvehi raka mhə narimnari me nəha.
Mətə nəri kuatia i iakamo. Iakamenouenou ia narimnari me ia təkutak,
iakaməmwur pɨk mauvehi nɨseseien tɨ nəri sə raməmak kupwən ia nirak.
14 *Iakamaiu pen atukwatukw tɨ kwopun tako sampam ia naiuien səiou ikɨn
mə takuvehi nəri amasan riti tukuvei pehe miou. Nəri amasan nəha in i
nɨmɨruien rerɨn səKumwesən rɨnəkwein kɨtaha tukwemə tsəuvən fwe irənhə
mhəuvehi ruku pen tɨ Iesu Kristo.

15 *Nənə kɨtaha pam nərmama səməme səuvəskai raka ia nɨmɨruien
səkɨtaha tsaməkeikei mhəuvehi nətərɨɡien me nəha. Mətə trɨni mɨnuə
kɨmiaha nepwɨn nətərɨɡien səkɨmiaha ropə, Kumwesən tro pui pehe nəri
nəhamkɨmiaha hiətoni. 16*Mətə nəri kuatia imə pwəh səkwtəmhiri əknekɨn
nəfe səuvəuvehi rakamhəpwəh narakaien irə.

17 *Piak me, kɨmiaha tihəuvehe mho kuatia mhesi pen təmwki nɨsuk sə
iakɨno raka hiətoni, nənə mhətoni amasan səməme kamhesi pen təmwki
nɨsumaha. 18 *Iakuvəni pehe raka nəɡkiariien i tukumiaha nəpɨn rɨpɨk, nənə
təkwtəkwuni iakani pehe mwi nɨse nənimek ramaiu. Nərmama həpɨk nəha
irəha həpwəh nokeikeiien mə tuhəreɡi kaməvisau nemhəien səvəi Kristo
ia nei kamarkuaui. 19 *Ia nəpɨn sampam tukouraha irəha. Kumwesən
səvənraha in nə tɨpwɨnraha. Irəha kamhəfiəutə irəha tɨ noien me sə ro a
naurɨsien. Nətərɨɡien səvənraha ramevən a tɨ narimnarime ia təkure tɨprənə
i. 20 *Mətə kɨtaha nərmama imwətaha fwe ia neiai. Kɨtaha sameitenhi
iərmama riti truku pen ikɨn muvehimɨru kɨtaha. Iərmama nəha in i Iesu
Kristo Iərɨmənu səkɨtaha. 21*In truvsini nɨpwrataha i sə rəpou,mo rəmwhen
ianɨpwransə rɨskaimamser. In tro iamɨnhi irə ianɨskaiien səvənhi sə in ramo
narimnari me pam irə səvəi tɨprənə i kamhəsiai in mamho nəkwan.

4
1 *Ro pen piak keikei me kɨmiaha tihaməkeikei mhərer əknekɨn iamɨnhi

irə ia Iərɨmənusəkɨtaha. Kɨmiahanərmamakeikeime səiou iakamokeikei pɨk
mə takətonikɨmiaha. Hiamorerɨkramaɡien. Iakamreɡi ramasan tukumiaha
rəmwhen ia iərmama sə kəfəfau pen kəfəfau səvəi nɨsiaiien irə.

Pol raməvəhaɡmnəkur Filipae
2 Iuotia mɨne Sintike, iakaməɡkiari vivi m kɨmirau mə tirouəmwur mə

nətərɨɡien səkɨmirau truvehemokuatia tɨnəri nəməkɨmiraupəri irouahatətə
ia Iərɨmənu səkɨtaha. 3 *Iakaməres ik mwi, iərmama sə ikɨno pəri wok krau
mik,a tikasitu ia prən mi i, tɨ nəri nə mə iakɨno pɨk wok kɨmrahar mɨnrau,
krɨnouasitu ia nirak rouni irapw nəɡkiariien amasan səvəi Kristo kɨmaha
Klemenmɨnepiakmenepwɨnmwi səməmehənasitu iawok, nəɡhɨnraha fwe
ia nəkukuə səvəi nɨmɨruien.
* 3:12: 1Tim 6:12,19, Wok Me 9:5-6 * 3:14: 1Kor 9:24 * 3:15: 1Kor 2:6 * 3:16: Kal 6:16
* 3:17: 1Kor 4:16, 1Tes 1:7, 1Tes 5:3 * 3:18: 1Kor 1:23, Kal 6:12 * 3:19: Rom 16:18, Rom 8:5-6
* 3:20: Efes 2:6,19 * 3:21: Rom 8:29, 1Kor 15:28, 1Kor 15:43-53 * 4:1: 1Tes 2:19-20 * 4:3:
Sam69:28, Luk 10:20, Rev 20:12 a 4:3: Kɨpkukurənmhəmə sin nəha iərmamanəha Pol raməɡkiari
irə krɨnouwok iraumin fwe taon nəha Filipae.



Filipae 4:4 409 Filipae 4:19

4 *Tihaɡien ia nəpɨn me tɨ Iərɨmənu səkɨtaha. Iakɨni mwi mə tihaɡien.
5 *Pwəh nərmama hətoni noien səkɨmiaha mə ramasan məpou. Trɨpko
mhə tui Iərɨmənu səkɨtaha rɨrərɨɡ pehe mwi. 6 *Rerɨmiaha trəpwəh
nɨrhi pɨkien narimnari me. Nəri auər a mə nəri ouihi uə nəri asori,
mətə narimnari me pam səməme hiokeikei tihəfwaki tukwe. Tihəfwaki
mhəres Kumwesən mhəni tanak tukwe in. 7 *Nənə Kumwesən truvei
pehe m kɨmiaha nəmərinuien sə rasori pɨk məpi raka nukurənien me pam
səvəi nərmama. Nəmərinuien nəha trərɨmənu amasan ia rerɨmiaha mɨne
nətərɨɡien səkɨmiaha tɨ nəri nəmə hiamahatətə ia Iesu Kristo.

8 *Piak me, nəfe nəɡhɨn ro nɨpərhienien, nəfe nəɡhɨn ro nɨsiaien, nəfe
nəɡhɨn ratukwatukw, nəfe nəɡhɨn rəmher, nəfe nəɡhɨn kamɨni mə ra-
masan musəpə kamokeikei, trɨni mɨnuə nari riti nəha ikɨn ratukwatukwmə
tukəɡnəɡɨni irə, tihətərɨɡ ia narimnari me nəha. 9 *Nəfe nəɡhɨn hiəuvəreɡi
mhətoni iakɨnahatən kɨmiaha irə ia nəɡkiariien mɨne noien səiou kɨmiaha
tihaməkeikei mho nənə Kumwesən i in nukune nəmərinuien tramarə tuku-
miaha.

Pol rəɡnəɡɨni nəkur Filipae tɨ nasituien səvənraha
10 Iərɨmənu səkɨtaha ro iou iakamaɡien pɨk tɨ nəri nə mə fwe tui kwopti

hiəpkasitumhə ia nirak, mətə təkwtəkwuni nəha rerɨmiaha ramrhimwi iou.
Rɨpko mhə nɨpwrai nəɡkiariien səiou mə kɨmiaha hiənenouenou iou, mətə
suatuk riwən mə tihasitu ia nirak. 11 *Iapkɨni mhə iamɨnhi irə tɨ nəri nə
mə narimnari me səiou riwən, rekəm. Iou iakuvəukurən raka suatuk rerɨk
ramaɡien a ia nəpɨnmepamnəri auər amənarəien səiou ramasanuə rərəha.
12 Iou iakɨnarə raka ia narəien i narimnarime səiou riwən irəmukurən, nənə
mukurən raka mwi narəien i narimnari me səiou rɨpɨk irə məpi raka iou.
Nəfe narəien iakamarə irə, nəri auər a mə nəveɡɨnien sənak rasori uə rouihi,
uə nautə səiou rasori uə rouihi, mətə iakukurən pam raka narəien tukwe
mamaɡien a. 13 *Tɨ nəri nəmə Kristo rɨməuvei pehe nɨskaiien səvənhi miou,
nənə iakukurən narəien ia narəienme pam.b

14Mətə kɨmiaha hiəno noien amasan nəpɨn hiənasitu ia nirak ia nərəhaien
sə iakɨnarə irə. 15 *Nɨpərhienien, kɨmiaha nəkur Filipae hiəuvəukurən raka
mə nəpɨn hiənamreɡi vi a nəɡkiariien amasan səvəi Kristo, nəpɨn iakɨməier
ia profensMasetonia, kɨmiaha əpa hiənasitu ia nirak iamane. Nakalasiame
nepwɨn ia kwopun riti mwi həiwən sə hasitu ia nirak. 16Nəpɨn iakamarə ia
taon nəha Tesalonaeka rɨpkomhə nəpɨn kuatia a hiamərhi pehemanemiou.
17 Rɨpko mhə iakamətui mane mə tihəuvei pehe miou, mətə iakokeikei mə
nasituien i səkɨmiaha trukuəkwənkwan, innəKumwesən trəɡnəɡɨni kɨmiaha
tukwe. 18 *Iakɨməuvehi pam narimnari me səməme hiənərhi pehe miou,
nənə rəmwhen məpi raka. Nəpɨn Epafrotaetas rɨməuvehi narimnari me
muvehemuvei pehemiou, təkwtəkwuni nəha narimnarime səiou həuvəpɨk.
Narimnarimenəhahiəməuvei pehemiou rəmwhen ianəri kauvani ia təkure
nɨfatə nɨpekɨn rapein amasan kauvei pen m Kumwesən in ruvehi rerɨn
ramaɡien tukwe. 19Nənə Kumwesən səiou sə nautə səvənhi rasori, mauvehi

* 4:4: Fil 3:1 * 4:5: Hip 10:25,37, Jem 5:8-9 * 4:6: Mat 6:25-34, Kol 4:2 * 4:7: Aes 26:3, Jon
14:27, Kol 3:15 * 4:8: Rom 12:17 * 4:9: Rom 16:20, 1Kor 14:33, 1Tes 5:23 * 4:11: 1Tim 6:6
* 4:13: 2Kor 12:10, 2Tim 4:17 b 4:13: Uə “Iakukurənnoien narimnarime pam.” * 4:15: 2Kor
11:9 * 4:18: Fil 2:25, Esik 20:41, Efes 5:2
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nɨskaiien fwe ia neiai, in truvehi pehe m kɨmiaha nəfe nəɡhɨn riwən təni
kɨmiaha tɨ nəri nəmə hiəməuvehemho kuatia kɨmiaha Iesu Kristo.

20 Pwəh nəɡnəɡɨniien revən tɨ Kumwesən Tata səkɨtaha ia nuk nuk me.
Ouəh, pwəh ro iamɨnhi.

Nəɡkiariien sampam
21 Tihəni tukwini ramasan səiou revən tɨ nərmama me pam səvəi Iesu

Kristo. Piəvtahame i kɨmahamɨnraha, irəhamwi həni ramasan tukumiaha.
22 *Nərmama me pam səvəi Kumwesən ia kwopun i kamhəni ramasan
tukumiaha, nənə nərmama nepwɨn mwi səməme kamhəni nɨpərhienien ia
Kristo fwe ia nimwə səvəi Kiɡ Sisa kamhəni ramasan tukumiaha. 23 Pwəh
namasanien səvəi Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo tramarə tukumiaha.

* 4:22: Fil 1:13
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Kolosi
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i nəkukuə

Kolosi in nəkukuə sə ro kahar i Pol rɨmərai nəpɨn in ramarə ia kalapus fwe
Rom ia nəpɨn riti ipaka tɨ nuk 59 uə 60. Epafras revən fwe Rom mɨni pen
tɨ Pol mə nahatən eikuə me nepwɨn fwe Kolosi kamhahatən nərmama mə
nahatətəien səvənraha ia Kristo rɨpkəmwhen mhə. Nahatən eikuə me nəha
hamahatən irəha mə tuhəfwaki m naɡelo me, mhesi pen natuakəmien me
nepwɨn, mhəsiai mwi nəpɨn ikinan me nepwɨn. Pol rɨrai nəkukuə i revən
tɨ nirəha mə tuhaməkeikei mhərər əknekɨn, mhəpwəh nətərɨɡien ia nahatən
eikuəmenəha. Kristo in rasori ia narimnarime pam. Nemhəien səvəi Kristo
in əpa ruvehimɨru kɨtaha tɨ noien ərəha me səkɨtaha. Iesu rɨfi nari ia kɨtaha
tsəpwəhmwi nɨsiaiien natuakəmienme səvəi iərmama.

1 *Iou Pol, iou aposol riti səvəi Iesu Kristo tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨməni
nəkwan mə tako, mɨne piəvtaha Timoti. 2 *Nəkukuə i rauvehe tukumiaha
nərmamame səvəi Kumwesən fwe taon nəha Kolosi.
Kɨmiaha nə piəvmahame hiəməuvehemho kuatia kɨmiaha Kristo, hiama-

hatətə pərhien irə.
Pwəh Kumwesən Tata səkɨtaha trəriari pehe namasanien mɨne

nəmərinuienm kɨmiaha.
Nəɡnəɡɨniienmɨne nəfwakiien

3Nəpɨn me pam, nəpɨn kɨmaha iahaməfwaki tukumiaha, iahaməni tanak
tɨ Kumwesən i in Tata səvəi Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha. 4 Iahaməni
tanak tukwe in tɨ nəri nə mə iahəuvəreɡi raka mə kɨmiaha hiamahatətə
əknekɨn ia Iesu Kristo nənəmamhokeikei pɨk nərmamame səvəi Kumwesən.
5 Nahatətəien mɨne nokeikeiien səkɨmiaha ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə
hiəukurən amasan ia rerɨmiaha mə Kumwesən truvei pehe nəfe nari sə
rɨnəpnəpenə irə m kɨmiaha fwe ia neiai. Hiəuvəreɡi raka narimnari me
nəha ia nəɡkiariien pərhien, in i nəɡkiariien amasan səvəi Iesu Kristo. 6 Ia
kwopun me pam ia təkure tɨprənə nərmama kamhəni irapw nəɡkiariien
amasan səvəi Kristo, nənə raukuəmamokwənkwanmauverəmamoamasan
nɨmɨruien səvəi nərmama me həpɨk. Rəmwhen a mwi ia kɨmiaha nəpɨn
hiamreɡi mhəukurən nɨpərhienien nəha ia namasanien səvəi Kumwesən,
nənə rauverə mwi mukuə ia nɨmɨruien səkɨmiaha. 7 Epafras rɨnahatən
kɨmiaha ia nəɡkiariien nəha. In iərmama riti səkɨmaha iahokeikei pɨk in,
iahamo tukwini pəri nari kɨmaha min. Kɨmaha iahəukurən nətɨɡiteien irə,
ramasitu iawok səvəi Kristomaməɡkiari tukwini səkɨmaha. 8 In rɨməni pehe
tukumaha i mə nokeikeiien səkɨmiaha rasori raku pen tɨNənɨmwɨn Ikinan.

9 *Ro iamɨnhi irə nəpɨn iahəreɡi nəvisauien nəha, nənə iahaməfwaki
tukumiaha ia nəpɨn me pam, mamhəres mə kɨmiaha tihəuvehe mhəukurən
amasan pam nəkwai Kumwesən ia nukurənien sə raku pen tɨ Nənɨmwɨn
səvənhi. 10 *Ro iamɨnhi irə mɨne kɨmiaha tihamarə ia narəien atukwatukw
sə ramo Iərɨmənu səkɨtaha rerɨn ramaɡien, mamhəukuə kwənkwamiaha ia
noien amasanmepam, nənə ia nəpɨnmenukurənien səkɨmiaha truvehema-
sori mwi hiəukurən amasanmwi Kumwesən. 11 *Iahaməfwaki mə nɨskaiien
* 1:1: Efes 1:1 * 1:2: Rom 1:7 * 1:9: Efes 1:9,16,17, Fil 1:9 * 1:10: Fil 1:27, Efes 2:10
* 1:11: Efes 1:19, 3:16
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asori səvəi Kumwesən tro kɨmiaha hiəskai nəpɨn nərəhaien truvehe, pwəh
hiərer əknekɨn ia nəpɨnme pam, nənəmho nətərɨɡien səkɨmiaha rəpwəmwɨs,
nənəmamhokɨmiahahiamaɡien 12*mamhəni tanak tɨTataKumwesən tɨnəri
nəmə in rɨno kɨmiahaməhiəukurənnuvehi pəriien nautə kɨmiaha nərmama
ikinan me səvənhi. In rɨnəmri karen nautə nəha ia kwopun rukuraan ikɨn.
13 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə in rɨpeki raka kɨtaha ia nɨskaiien səvəi
nəpitəvien, mɨpeki pen kɨtaha ia nɨtətə sə Tɨni keikei ramərɨmənu irə. 14 *Tɨni
rɨfi nari ia kɨtaha, mo mə Kumwesən trəpwəh nərpwɨnien noien ərəha me
səkɨtaha.

Kristo in rasori ia narimnari me pam
15 *Tɨni Kumwesən in rəmwhen atukwatukw ia Tata səvənhi sə səpkətoni

mhə. In nəmritaik sə in rasori ia neiai mɨne tɨprənə mɨne narimnari me
pam. 16 *In rasori tɨ nəri nə mə in rɨno pam narimnari me nəha, narimnari
me səməme samətoni mɨne səməme səpkətoni mhə, kiɡ me, uə ieni mə, uə
nənɨmwɨnmesəməmekamhəuvehinasoriienmɨnenərɨmənuien. Narimnari
me pam nəha, Tɨni Kumwesən rɨno irəha mə səvənhi. 17 *In rɨməkupwən
marə ia narimnari me pam, nənə narimnari me pam kamharə tɨ nəri nə
mə nɨskaiien səvənhi raməkwtəmhiri irəha. 18 *In rasori ia nakalasia me
səvənhi irəha həmwhen ia nɨpwran in kənkapwə. In nukunen, iərmama
sə rɨməkupwən mətui mwi ia nemhəien səvənhi, ro pen in ramasan ia
narimnari me pam mukupwən. 19 *Kumwesən ramarə pam ia reri Tɨni
mukuər irə. Nənə Kumwesən rerɨn raɡien pwəh ro iamɨnhi irə. 20 *Rerɨn
raɡienrɨpekinarimnarimepamia təkure tɨprənəmɨne ianeiaihənəvisə irəha
min, muvi sɨmwɨn pehe irəha ia tɨni, nənə məmri nəmərinuien ia nɨten sə
rɨnaiu ia nei kamarkuaui.

21 *Fwe kupwən kɨmiaha hiamarə isipwɨn tɨKumwesən. Hiaməmwəki in tɨ
nəri nəmə rerɨmiaha ramrhi ərəha in, nənəmamho noien ərəhame. 22*Mətə
təkwtəkwuni, tɨnərinəməTɨni ruvehe iərmamaməmwhen iakɨtaha,memhə,
ro pen Kumwesən ro kɨmiaha hiəuvehe in me nepwɨn. In ro iamɨnhi irəmə
trərpwi irapw kɨmiaha ia nənimen hiatukwatukw pam,a mhəmher, kəpwəh
nətoniien noien ərəha riti səkɨmiaha. 23 *Mətə tihaməkeikei mhəmwur pen
ia nahatətəien səkɨmiaha, mamhərer əknekɨn irə, mhəpwəh nɨkiukiuien,
mhəpwəh narakaien ia noien sə hiaməmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨmiaha
ia nəɡkiariien amasan nəha hiəuvəreɡi rakamɨne nəfe rani. Kɨnəvisau irapw
rakanəɡkiariienamasannəha iakwopunme ia tɨprənə. IouPol, iou iərmama
riti sə iakamasitu ia wok nəha.

Pol ramasitumamsese tɨ nakalasiame səvəi Iesu Kristo
24 *Təkwtəkwuni rerɨk raɡien a mə kamo nəmisəien miou tukumiaha.b Ia

nəmisəien me i iakamreɡi ia nɨpwrak, iakamrɨpɨn pen a mamo sampam ia
nəmisəien me səvəi Kristo səməme in rɨməreɡi tɨ nɨpwran. Nɨpwran nə in
nə nakalasia me səvənhi. 25 *Iou iərmama riti sə iakamasitu ia nakalasia
* 1:12: Efes 1:11,18 * 1:13: Luk 22:53, Efes 2:2 * 1:14: Efes 1:6,7 * 1:15: 2Kor 4:4, Jon 1:18
* 1:16: Jon 1:3,10 * 1:17: Jon 1:1, 8:58 * 1:18: Efes 1:22-23,WokMe 26:23, Rev 1:5 * 1:19:
Jon 1:16, Kol 2:9 * 1:20: Efes 1:10, 2:16, Rom 5:1, Efes 1:7, 2:13, 1Jon 2:2 * 1:21: Rom 5:10,
Efes 2:12, 4:18 * 1:22: Efes 2:14-16, Efes 5:27 a 1:22: Uə “kɨmiaha nəkur ikinan me səvənhi.”
* 1:23: Efes 3:17, Hip 3:14, Mak 16:15, 1Tim 3:16 * 1:24: Efes 3:13 b 1:24: Pol raməmak
fwe ia kalapus nəpɨn rɨrai nəkukuə i. Kalapus nəha in nəha nəmisəien sə Pol raməɡkiari irə ia vas 24.
* 1:25: Efes 3:2,7-8
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me nəha. Kumwesən rɨnəmri pehe wok i ia rəɡɨk mə takasitu ia kɨmiaha,
məvisau irapw pam nəɡkiariien səvənhi m kɨmiaha. 26 *Nəɡkiariien nəha
in nəɡkiariien riti səvəi Kumwesən rɨnərkwafə tɨ nərmama fwe kupwən,
mətə təkwtəkwuni nəha Kumwesən rɨno pui m nərmama me səvənhi.
27*Kumwesən rokeikeimə tro nərmamamenəha səvənhi hətonimhəukurən
mə nəɡkiariien nəha in rɨnərkwafə i truvei pen nautə amasan m nərmama
rɨpkomhə irəha nəkur Isrel. Nautə amasan nəha Kristo ia rerɨmiaha, iəmə sə
hiamətɨɡite irə truvei pehe nasoriienm kɨmiaha ia neiai.

28 *Kristo nəha, kɨmaha iahaməni irapw in, mamhəvəhaɡ m nərmama
me pam, mamhahatən nərmama me pam ia nukurənien me pam, mə irəha
pam tuhəuvehemhəmruə ia noien səvəi Kristo, nənə iahərpwi irapw irəha ia
nəmri Kumwesən. 29 *Ia noien nəha iakaməmwur mamsese tukwe mamesi
pen nɨskaiien asori səvəi Kristo sə ramowok ia nɨmɨruien səiou.

2
1 Iakokeikeimə tihəukurənmə iou iakamsese pɨk tukumiaha nəkur Kolosi,

mɨne nəkur Laotisia, mɨne nakalasia me pam səməme həpkətoni raka
mhə nənimek ia nəpɨn riti. 2 *Iakokeikei mə takasitu ia nirəha pwəh
həreɡi ramasan fwe ia rerɨnraha, mhəuvehe mho kuatia mhokeikei irəha
me, mhəukurən amasan nɨpwrai nəɡkiariien pərhien nənə mhəuvehi na-
masanien me pam səvəi noien i. Ro iamɨnhi irə irəha tuhəukurən nɨpwrai
nəɡkiariien sə Kumwesən rɨnərkwafə i fwe kupwən. Nəɡkiariien nəha
in Kristo, 3 *iəmə sə Kumwesən rɨnərkwafə pen nukurənien amasan me
pam səvənhi irə. 4 *Iakaməɡkiari iamɨnhi irə m kɨmiaha tɨ nəsisəɡien
ia nəɡkiariien eikuə me səvəi nərmama sə rəsien mavi raka nətərɨɡien
səkɨmiaha. 5 *Nɨpərhienien, nɨpwrak rɨpkarə mhə kɨmiaha min, mətə iaka-
marə kɨtaha m kɨmiaha ia nənɨmwɨk. Nənə rerɨk raɡien pɨk tɨ nəri nə mə
iakamətoni mə nətərɨɡien səkɨmiaha kuatia a, nənə hiamahatətə əknekɨn ia
Kristo.

Nərmamame səvəi Kristo nɨmɨruien səvənraha ruvəuvehemuvəukuər raka
6Tɨ nəri nəmə kɨmiaha hiəməuvehi Iesu Kristo mə in Iərɨmənu səkɨmiaha,

nənə tihaməkeikei mharə ia narəien kuatia kɨmiaha min. 7 *Tihəkwtəmhiri
əknekɨn in rəmwhen ia nuai nei raməkwtəmhiri əknekɨn tɨprənə. Nɨmɨruien
səkɨmiaha traməkeikei mərer əknekɨn irə rəmwhen ia nimwə sə ramərer
əknekɨn ia tɨprənə. Nahatətəien səkɨmiaha traməkeikei mɨskai ia nəpɨn
me pam rəmwhen kɨnahatən raka kɨmiaha irə. Nənə ia nəpɨn me pam
tihaməkeikei mhəni tanakm Kumwesən.

8 *Nərmama nepwɨn nəha irəha kamhəni mə hokeikei pɨk nukurənien.
Mətə nəɡkiariien səvənraha ro neikuəien i, nɨpwran riwən, tɨ nəri nə mə
ramesi pen a nahatənien səvəi nərmamamɨne nənɨmwɨnme i irəha nukune
noien me səvəi tɨprənə i. Nəɡkiariien səvənraha rɨpkesi pen mhə nəvisauien
ia Kristo. Tihamətui amasan mə nərmama me nəha tuhəpwəh nərkwiien
kɨmiaha ia nəɡkiariienme səvənraha.

9*Iakani iamɨnhi irə tɨnəri nəmə iərmamanəhaKristo, Kumwesən ramarə
pam ia nɨpwran mukuər irə. 10 *Nənə tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiəməuvehe
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mho kuatia kɨmiaha min nɨmɨruien səkɨmiaha ruvəukuər raka nari riti
mwi riwən tihaməkeikei mhətui. Kristo in rasori ia nənɨmwɨn me pam
səməme kamhəuvehi nasoriien mɨne nərɨmənuien. 11 *Nənə tɨ nəri nə mə
hiəməuvehe mho kuatia kɨmiaha min, kuvəuvehi raka ninhum m kɨmiaha.
Mətə nuvehiien ninhum nəha iakani rɨpko mhə sə nəha iərmama riti ro ia
rəɡɨn, rekəm. Iakani nuvehiien ninhum nəha Kristo rɨno mərai raka noien
ərəha səvəi nɨpwramiaha. 12 *Nənə nəpɨn kɨno paptaes ia kɨmiaha, kɨnɨmwi
kɨmiaha kɨmiaha min. Ia paptaes nəha kɨməuvehi utə mwi kɨmiaha hiətui
mwi ia nemhəien kɨmiaha min, tɨ nəri nə mə hiamahatətə ia nɨskaiien səvəi
Kumwesən. Ia nɨskaiien nəha in rɨno Kristo rətui mwi ia nemhəien səvənhi.

Ia nei kamarkuaui Kumwesən rɨfi nari ia nərmamame səvənhi
13 *Kɨmiaha nərmama rɨpko mhə kɨmiaha nəkur Isrel kəpwəh nuvehiien

ninhum m kɨmiaha ia nɨpwramiaha, fwe kupwən rəmwhen mə hiəuvamhə
raka tɨ nəri nə mə hiənamo noien ərəha me, mətə Kumwesən ruvei pehe
nɨmɨruien vi m kɨmiaha nəpɨn rɨno Kristo rətui mwi ia nemhəien səvənhi. In
rɨnenouenou raka noien ərəhame pam səkɨtaha. 14 *Nəkukuə nəha rərəha ia
kɨtaha kɨmərai pen noien ərəhame irə səkɨtahamə tukərpwɨn pehemkɨtaha,
Kumwesən ruvəuvehi raka raka nəkukuənəha irau nəɡkiariienme səvəi Loa
səməme kamhərkwi kɨtaha, mərui tərini pen ia nei kamarkuaui. Ro pen in
rɨfi nari ia kɨtaha. 15 *Ia nei kamarkuaui Kumwesən rətefi nɨskaiien səvəi
nənɨmwɨnme səməme kamhəuvehi nasoriienmɨne nərɨmənuien. Rəmwhen
mə rərihi tərini rəɡɨnraha,miri irapw irəha ia nəmri nərmama,mahatən pen
mə ruvəuvehi irapw nɨskaiien səvənraha ia naruaɡənien.

16 *Ro pen tihəpwəh nəseniien iərmama riti rəkiri noien səkɨmiaha ia
nɨkaren səvəi nəfe hiamani uə hiamənɨmwi, uə ia nɨkaren səvəi nəfe hiamo
ia nəpɨn ikinan me, uə nəpɨn səvəi məkwə vi, uə sapat. 17 *Narimnari
me nəha həmwhen a ia nənɨmwi nari sə rəpwəh ihi nier peheien, mətə
nɨpwran in Kristo. 18 Nərmama nepwɨn nəha irəha kamhəni mə nərmama
tuhaməkeikei mhəuvehi irapw nətərɨɡien səvənraha nənə mhəfwaki m
naɡelo me. Irəha kamhəni nəɡkiariien nəha mamhərer ia nəməkrəhaien
me səvənraha səməme hənətoni. Kɨmiaha tihəpwəh nukurirəien irəha kamo
hiarfai ianəfenari hiamaiu tukwe. Nərmamamenəhakamhəfiəutə ianirəha
tɨnəri nɨpwran riwən,mamhəni nəfe rukupen tɨnətərɨɡien atukwsəvənraha.
19*Irəhahəpkəkwtəmhiri əknekɨnmhəKristo,mətə in rəmwhen ia kənkapwə
iərmama. Kɨtaha səmwhen ia nɨpwrai iərmamanəha kwənəkwusmehərkwi
tərini kwopun nɨkəkrin me rɨrɨpɨn ikɨn. Nəpɨn Kristo raməkwməni kɨtaha
nənə kɨtaha pam səuverə ia nuverəien sə ruku pen tɨ Kumwesən.

20 Kɨmiaha hiəuvamhə raka kɨmiaha Kristo. Hiənaraka raka raka ia
nənɨmwɨn me i irəha nukune noien me səvəi tɨprənə i. Mə ro iamɨnhi irə
rəfo kɨmiahahiamarə ihi rəmwhenkɨmiahanərmamame səvəi tɨprənə? Rəfo
kɨmiaha hiaməsiai natuakəmien me i kamhəni iamɨnhi irəmə, 21 “Tikəpwəh
nuvehiien, məpwəh nəni əɡhanien, məpwəh nɨrapiien”? 22 *Natuakəmien
me nəha kamhəni nəveɡɨnien mɨne narimnari me hiani uə hiəuvehi nənə
triwən mwi. Kamhesi pen nətərɨɡien mɨne nahatənien səvəi iərmama.
23 Nɨpərhienien, rosi nərmama me nepwɨn kamhətə mə natuakəmien me
nəha ho nukurənien i tɨ nəri nə mə ikamesi pen maməmwur mə tikəfwaki
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skai m Kumwesən, mauvehi irapw nətərɨɡien səim, nɨpwram raməmisə i.
Mətə natuakəmien me nəha ko həpkasitu mhə mhəsisəɡ noien ərəha səvəi
nɨpwrataha.

3
Nərmamame səvəi Iesu Kristo tuhaməkeikei mharkahu ia nɨmɨruien vi

1 *Tɨ nəri nəmə Kumwesən rɨno kɨmiaha hiətui mwi ia nemhəien kɨmiaha
Kristo, ro pen təkwtəkwuni nəha tihaməkeikei mhətui narimnari me fwe
irənhə ia kwopun nəha Iesu raməkure ikɨn ia nɨkare Kumwesən mwatuk.
2 *Nətərɨɡien səkɨmiaha traməkeikei məmak ia narimnari me fwe irənhə,
mətə trəpwəhnəmakien ianarimnarime ia təkure tɨprənə i. 3*Iakani iamɨnhi
irə tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiəuvamhə raka, nɨmɨruien səkɨmiaha kɨnərkwafə
pen iaKumwesənkɨmiahaKristo. 4*Nɨmɨruien pərhien səkɨtaha innəKristo.
Nənə nəpɨn Kristo trɨrərɨɡ pehe mwi, Kumwesən tro nərmama pam hətoni
Kristomɨne kɨtaha, nənə irəha tuhətoni namasanienmɨne nɨskaiien səvənhi.

5 Ro pen kɨmiaha tihaməkeikei mhəpwəh anan noien ərəha səvəi tɨprənə
me i: nɨpran mɨne nərman kamhəiri əpnapen irəha me, irəha kamho noien
ərəha sə ro a naurɨsien, mamhokeikei pɨk irəha me tɨ noien ərəha, nətərɨɡien
səvənraha rukuər ia noien ərəha, rerɨnraha ramakres (noien nəha rəmwhen
mə kamhəfwaki penm nənɨmwi nari me). 6Noienme nəha kamho niemaha
raməpi Kumwesən. Trɨpko mhə tui in ruvehe mərpwɨn noien ərəha me
səvəi nərmamame nəha səməme kamhərui nəkwan. 7Fwe kupwən kɨmiaha
mwi hiamarə mamho noien ərəha me nəha nəpɨn noien ərəha me nəha
kamhərɨmənu ia kɨmiaha. 8 *Mətə təkwtəkwuni nəha tihaməkeikei mharaka
pamianirəha: niemaha, nətəpaharien, nəmwəkiien iərmama,nɨniiennɨkare
iərəmə, mɨne nəɡkiariien əmkemɨk sə raku pen ia tərhui iərəmə. 9 *Tihəpwəh
neikuəien ia kɨmiaha me, tɨ nəri nə mə hiənəpwəh raka nɨmɨruien akuas
səkɨmiaha mɨne noien ərəha me səvənhi, 10 *nənə mharkahu ia nɨmɨruien
vi. Nɨmɨruien vi nəha in nəha iərmama vi sə Kumwesən rɨno, mamərməvi
ia nətərɨɡien səvənhi mə truvehe məmwhen irə. 11 *Tɨ nəri nə mə kɨtaha
səuvəuvehe mhəno nərmama vi me ia kɨtaha nəri auər a mə ik iəmə Isrel uə
rɨpkomhə ik iəmə Isrel, kuvehi ninhummik uə kɨpkuvehi mhə ninhummik,
ikukurən amasan nari uə ipkukurən amasan mhə nari, ik slef uə rɨpko mhə
ik slef, mətə Kristo in narimnari me pam, mamarə ia rerɨtaha pam.

12 *Kɨmiaha nərmama Kumwesən rɨmərfi kɨmiaha. Kɨmiaha nərmama iki-
nanmɨne nərmama keikei me səvənhi. Ro iamɨnhi irə kɨmiaha tihaməkeikei
mhəuvehi pennɨmɨruien vi nəha səkɨmiaha rəmwhen ia karkahu səkɨmiaha.
Kɨmiaha tihaməkeikeimhapi tɨnərmama,mho ramasanmɨnraha,mhəuvehi
irapw nətərɨɡien səkɨmiaha, mhəpkəfiəutə mhə ia kɨmiaha, mho nətərɨɡien
səkɨmiaha rəpwəmwɨs, 13 *mhəpwəh nəseniien niemaha rəpi akwauakw
kɨmiaha. Trɨni mɨnuə iərmama riti ro rərəha ia kɨmiaha riti ramasan mə
hienouenou i. Iərɨmənu səkɨmiaha rɨnenouenou noien ərəha me səkɨmiaha.
Ro pen kɨmiaha mwi tihaməkeikei mhenouenou noien ərəha me səkɨmiaha
me. 14 *Nənə irənhə ia noien me pam nəha, tiharkahu nokeikeiien sə ravi
tərini amasan narimnari me pam həuvehemho kuatia.
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15 *Nənə pwəh nəmərinuien səvəi Kristo rərɨmənu ia rerɨmiaha, tɨ nəri nə
məKumwesən rɨnəkwein ia kɨmiahamə tihəuvehemhousəsɨmwɨn rəmwhen
nɨpwrai iərmama kuatia mharə ia nəmərinuien nəha. Nənə ia nəpɨn me
kɨmiaha tihaməkeikeimhəni tanakmKumwesən. 16*Pwəh nəɡkiariien səvəi
Kristo ramarə pəpwiə ia rerɨmiaha, hiamahatən mamhəvəhaɡ m kɨmiaha
me ia nukurənien me pam. Tihani nɨpu me ia nəkukuə nəha Ol Sam, mɨne
nɨpumesəvəi nəfwakiien,mɨnenɨpumesəməmekamhəukupen tɨNənɨmwɨn
Ikinan, mhəɡnəɡɨni Kumwesən mə rerɨmiaha raɡien tukwe. 17 *Narimnari
me pam səməmehiamo,mɨne nəɡkiariienme pam səməmehiaməni, tihamo
mamhəni ianəɡhi Iesu Iərɨmənu səkɨtaha,mamhəni tanakmTataKumwesən
tukwe.

Nəvəhaɡien revən tɨ nakalasiame ia nimwəme səvənraha
18*Kɨmiaha nɨpranme, tihaməkeikeimhəsiai nərmanme səkɨmiaha. In nə

noien atukwatukw nɨpranme kamhahatətə ia Iərɨmənu tuho.
19 *Kɨmiaha nərman me, tihaməkeikei mhokeikei nɨpran me səkɨmiaha,

mhəpwəh nometəien irəha.
20 *Kɨmiaha nəkwərhakwərha me, tihaməkeikei mho nəkwai tata mɨne

mama me səkɨmiaha ia narimnari me pam, tɨ nəri nə mə noien i ramo
Iərɨmənu səkɨtaha rerɨn ramaɡien.

21 *Kɨmiaha tata me, tihəpwəh noien nəkwərhakwərha me səkɨmiaha
niemaha rəpi irəha, kamo nətərɨɡien səvənraha rɨmwei.

22 *Kɨmiaha slef me, tihaməkeikei mho nəkwai nəmə asori me səkɨmiaha
ia tɨprənə i ia narimnari me pam, mətə tihəpwəh noien nəpɨn kamhətoni
a kɨmiaha rəmwhen ia nərmama səməme kamhəmwur mə tuho nərmama
rerɨnraha raɡien, mətə tiho ia rerɨmiaha pam mhehekɨr Iərɨmənu səkɨtaha.
23Nəfe nəɡhɨn hiamo, tiho ia rerɨmiaha pam rəmwhen hiamo tukwini nari
m Iərɨmənu səkɨtaha, rɨpkomhə hiamo tukwini narimnərmama. 24Kɨmiaha
hiəukurən mə Iərɨmənu səkɨtaha truvei pehe nərəkuien atukwatukw səvəi
narimnari me səməme hiamo. Nərəkuien nəha in rɨnəmri karen raka
mə səvəi nərmama me səvənhi. Iərɨmənu pərhien sə hiamo tukwini nari
min in nə Kristo. 25 *Mətə iərmama sə ramo rərəha truvehi atukwatukw
mwi nərəkuien səvəi noien ərəha səvənhi, tɨ nəri nə mə Kumwesən ramo
raməmnəmwhenm nərmamame pam.

4
1 *Kɨmiaha nəmə asori me, tihaməkeikei mho ratukwatukw m slef me

səkɨmiaha pwəh rəmnəmwhen a. Tiho iamɨnhi irə tɨnəri nəməhiəukurənmə
kɨmiahamwi hiamarə teɡɨn iəmə asori riti. Iəmə asori nəha in fwe ia neiai.

Nəvəhaɡienme nepwɨnmwi
2 *Kɨmiaha tihaməkeikei mhəfwaki m Kumwesən ia nəpɨn me.

Nəpɨn tihəfwaki irə, tihəpwəh napriien, mamhəni tanak m Kumwesən.
3*Tihaməfwakimwi tukumahaməKumwesən trəsevər ia təpinhə tukumaha
pwəh iahəni irapw nəvisauien ia Kristo sə fwe kupwən ramərkwafə.
Nəɡkiariien i in i iakɨnani irapw nənə kuvehi puvnimwə iou ia kalapus
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tukwe. 4 *Tihəfwaki mə takɨni irapw nəɡkiariien nəha trəmher amasan
rəmwhen a mə takaməkeikei mo iamɨnhi irə. 5 *Kɨmiaha tihaməkeikei mho
nari ia nukurənien ia nəmri nərmama iruə me mhəpwəh nətə wauien ia
nəpɨn riti səkɨmiaha tɨ nuvi peheien irəha. 6 *Pwəh nəɡkiariien səkɨmiaha
ramasan ia nəpɨn me məsien rəmwhen ia nəveɡɨnien kuvei pen sol irə,
nənə tihaməkeikei mhəukurən amasanmə tihəfo irəmhərɨpwen nəɡkiariien
səvənraha kuatia kuatia.

Nəɡkiariien sampam
7 *Tikikas trəvisau irapw pam noien me səiou ia kwopun i m kɨmiaha. In

piəvtaha keikei riti sə kɨmaha iahəukurən nətɨɡiteien irə, ramasitu mamo
tukwininarim Iərɨmənusəkɨtahakɨmahamin. 8*Takərhi pehe in tukumiaha
tɨ noien i, mə in tro kɨmiaha hiəreɡi ramasan, mɨni irapw tukumiaha mə
iahaməfarə irə. 9 *In truvehe irau Onesimas, piəvtaha keikei i kɨmaha
iahəukurən nətɨɡiteien irə, in iərmama riti səkɨmiaha. Irau trouəvisau
narimnari me pam ia kwopun i m kɨmiaha.

10 *Aristakas in ramarə ia kalapus kɨmrau min, in rani ramasan tukumi-
aha. Mak, piəvi Panapas sə karen, in mwi rani ramasan tukumiaha. Mak
nəha, kɨmaha iahəuvəni pehe raka tukumiaha i mə kɨmiaha tihaməkeikei
mhəsevər ia rerɨmiaha tukwe trɨni mɨnuə ruvehe tukumiaha. 11 Nənə
Josua Jastas in mwi rani ramasan tukumiaha. Ia kwənəkwus me səvəi
nəkur Isrel səməme kamhəni nɨpərhienien ia Iesu, iəmənmirəhar i irəhar
əpa kamharowok kɨmaha mɨnraha ia nɨkaren səvəi nɨtətə sə Kumwesən
ramərɨmənu irə, nənə irəhar harnasitu pɨk ia nirak. 12 Epafras, iərmama
riti səkɨmiaha sə ramo tukwini nari m Iesu Kristo, in mwi rani ramasan
tukumiaha. Ia nəpɨn me rerɨn ramrhi kɨmiaha ia nəfwakiien me səvənhi,
maməresKumwesənməkɨmiaha tihərer əknekɨnmhəmruənənəmhəukurən
amasan narimnari me pam səməme Kumwesən rokeikei. 13 Iou iakəseni
mə nɨpərhienien in ramo wok skai tɨ nasituien ia kɨmiaha, mɨne nəkur
Laotisia, mɨne nəkur Hierapolis. 14 Luk, tokta keikei səkɨtaha, mɨne Temas,
irau krauni ramasan tukumiaha. 15 Tihəni tukwini ramasan səiou revən tɨ
piəvtahame fweLaotisia,mɨneprənnəhaNimfa,mɨnenakalasiamesəməme
kamhousəsɨmwɨn irəhame ia nəkwai nimwə səvənhi.

16 Nəpɨn tihəvsini raka nəkukuə i səiou, nənə tihaməkeikei mhərhi pen i
revən tɨ nəkur Laotisia mə irəha tuhəvsini mwi m nakalasia me fwe ikɨn. Ia
noien amwi nəha, kɨmiaha tihaməkeikeimhəvsinimwi nəkukuə səvəi nəkur
Laotisia.

17 *Nənə tihaməkeikeimhəni pen tɨAkipasmə in traməkeikeimo pamwok
sə Iərɨmənu səkɨtaha rɨməuvei penmin.

18 *Iou Pol iakauvehi nəri kamrai nari irə mamrai a ia rəɡɨk nəɡkiariien
səvəi nɨniien ramasanmkɨmiaha. Tihəpwəh nenouenouien jenme i kɨnərihi
iou irə. Pwəh namasanien tramarə tukumiaha.
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Fas Tesalonaeka
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i nəkukuə

Pol ramavənmaməvisau irapwnəɡkiariienamasan səvəi Kristo iakwopun
me. Ia navənien səvənhi sə ro kəru irə rərpwi vi a nousəsɨmwɨnien səvəi
nakalasia me fwe Tesalonaeka. In rarə fwe ikɨn nəfwakiien kahar nənə
mier tɨ nəri nə mə nəkur Isrel həmwəki in, mhometə in. Ia nuk 51 Timoti
rərhi pen nəkukuə riti revən tɨ Pol maməɡkiari ia narəien səvəi nakalasia
me fwe Tesalonaeka. Pol ramarə fwe Korin nəpɨn in ruvehi nəkukuə səvəi
Timoti. In rokeikei mə truvehi utə nətərɨɡien səvəi nəkur Tesalonaeka
ro pen rɨrai nəkukuə i. Pol rɨnaməɡnəɡɨni nəkur Tesalonaeka tɨ nəri nə
mə hamərər əknekɨn ia nahatətəien səvənraha nəpɨn nərmama hamometə
irəha. In ramahatən irəha ia narəien sə ratukwatukw ia nəmri Kumwesən,
mamahatən mwi irəha ia nuveheien səvəi Iesu. Kɨtaha səreirei mə Iesu
truvehe ianəfe nəpɨn. Ropen tsaməmwur ianoien amasanmestenuveheien
səvəi Iesu Kristo.

1 *Iou Pol, Saelas, mɨne Timoti.
Nəkukuə i rauvehe tukumiaha nakalasia me fwe Tesalonaeka. Kɨmiaha

nərmama səvəi Kumwesən tata səkɨtahamɨne Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha.
Pwəh namasanienmɨne nəmərinuien krauarə tukumiaha.
Kɨni vivi Kumwesən tɨ nahatətəien səvəi nəkur Tesalonaeka

2 *Nəpɨn me pam iahaməni kɨmiaha ia nəfwakiien me səkɨmaha, nənə
mamhəni vivi Kumwesən tukumiaha pam, 3 *tɨ nəri nə mə ia nəmri
Kumwesən Tata səkɨtaha rerɨmaha ramrhi noien amasan səkɨmiaha sə ruku
pen ia nahatətəien, mɨne nəmwurien səkɨmiaha sə ruku pen ia nokeikeiien,
mɨne nərerien səkɨmiaha sə hiamərer əknekɨn irə tɨ nəri nə mə hiəmri pen
əknekɨn nətərɨɡien səkɨmiaha ia Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo.

4 Piak me, Kumwesən rokeikei kɨmiaha, nənə muvərfi raka kɨmiaha mə
kɨmiaha nərmamame səvənhi. Kɨmaha iahəukurən amasanmə nəri nəha ro
nɨpərhienien 5*tɨnəri nəmənəpɨnnəɡkiariien amasan sə iahaməvisau irapw
i rɨməuvehe tukumiaha fwe kupwən, rɨpkuvehe mhə ia nəɡkiariien a, mətə
ruvehemwi ia nəɡsen,mɨneNənɨmwɨn Ikinan,mɨne ia suatuk riti sə rahatən
pen mə hiamahatətə pərhien irə. Nənə nəpɨn iahənarə kɨtaha m kɨmiaha,
hiəukurən mə iahənəfarə irə. Iahəno a narimnari me rasitu ia kɨmiaha.
6 *Nənə ia nəpɨn nəha hiəuvehe mhəmwhen a ia kɨmaha mɨne Iərɨmənu
səkɨtaha, tɨ nəri nə mə nəpɨn kuvei pehe nəɡkiariien səvəi Kumwesən m
kɨmiaha nənə hiəuvehi nərmama ho nəmisəien asori m kɨmiaha, mətə
Nənɨmwɨn Ikinan ro rerɨmiaha raɡien a. 7 *Ia noien nəha hiənahatən suatuk
amasan riti m nərmamame pam səməme kamhahatətə fwe profensmi nəha
Masetonia mɨne Akaea mə tuhesi pen noien səkɨmiaha. 8 *Iakani iamɨnhi
irə tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiənəvisau irapw raka nəɡkiariien səvəi Iərɨmənu
kuvəreɡi ia kwopunme rəmwhen ia kisɨpw rasək. Rɨpkomhə fweMasetonia
əpa mɨne Akaea, mətə nərmama ia kwopun me pam həuvəreɡi raka kamɨni
məhiənəfomhəuvehemhahatətə iaKumwesən. Ro iamɨnhi irəkɨmaha tahəni
nəɡkiariien riti tɨ nəfe. 9 *Nərmama me pam nəha kamhəɡkiari ia kɨtaha,
* 1:1: WokMe 17:1-10, 2Tes 1:1 * 1:2: Fil 1:3-4, Kol 1:3, 2Tes 1:11 * 1:3: 1Kor 13:13, Kol 1:4-6
* 1:5: 1Kor 2:4-5, 1Kor 4:20 * 1:6: 1Kor 4:16, 2Tes 3:9,WokMe 17:5-9 * 1:7: 1Tes 5:3 * 1:8:
Rom 1:8 * 1:9: WokMe 14:15
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mamhəni mə nəpɨn iahəuvehe mhətə kɨmiaha fwe kupwən, hiəsevər ia
rerɨmiaha tukumaha, nənəmharaka ia nənɨmwi nari me səkɨmiaha səməme
hiaməfwaki penmɨnraha,mhəuvehemhəkurirəKumwesən səkɨmaha. Irəha
kamhənimə ipwetmɨnehiamo tukwininarimKumwesənpərhien sə ramɨru,
10 *mamheitenhi tɨni sə in rɨno rətui mwi ia nemhəien. Tɨni nəha Iesu sə
truku pen ia neiai, muvehe, muvehi raka kɨtaha tɨ niemaha səvəi Kumwesən
ia nəpɨn rauvehe.

2
Wok sə Pol rɨno fwe Tesalonaeka

1 *Piak me, kɨmiaha hiəukurən mə nəpɨn iahəuvehe mhətoni kɨmiaha
fwe kupwən, nuveheien səkɨmaha rɨpko mhə nəri auər a irə. 2 *Hiəukurən
mə nəpɨn iahamarə ihi fwe Filipae, nərmama ho nəmisəien m kɨmaha,
mhəni ərəha kɨmaha. Mətə Kumwesən səkɨtaha rɨno nətərɨɡien səkɨmaha
rɨskai iahəuvehe mhəni irapw nəɡkiariien amasan səvənhi tukumiaha ia
nəmri nərmama həpɨk səməme həmwəki nəɡkiariien nəha. 3Nənə hiəukurən
mə nəɡkiariien səkɨmaha iahənəvisau irapw m kɨmiaha rier ia tərhumaha
tɨ nəfe? Tɨ nəri nə mə iahərkwafə nətərɨɡien ərəha riti ia rerɨmaha, uə
iahəmwur mə taheikuə ia kɨmiaha, uə taho nɨfeifeiien m kɨmiaha? Rekəm!
4 *Iahəpwəh noien iamɨnha irə, mətə ia nəpɨn me iahaməni nəɡkiariien sə
Kumwesən rokeikei, tɨ nəri nə mə in rɨnətə raka kɨmaha mə iahəmwhen,
rəmri pehe nəɡkiariien amasan səvənhi ia tɨpaɡe rəɡɨmaha. Ro iamɨnhi
irə iahəpkəmwur mhə mə nərmama rerɨnraha traɡien tukumaha, mətə
iahaməmwur mə Kumwesən sə ramətə nətərɨɡien səkɨmaha rerɨn traɡien
tukumaha. 5 *Rəmwhen kɨmiaha hiəuvəukurən raka kɨmaha iahəpkuvehe
mhəmhəninəɡkiariien əsienmetukumiaha, uənəɡkiariiensə tahəvikɨmiaha
irə hiəuvehe mhəuvei pehe mane m kɨmaha. Kumwesən mwi rukurən mə
nəɡkiariien i ro nɨpərhienien! 6 *Nənə iahəpkəmwurmhəmə taho nərmama
həɡnəɡɨni kɨmaha. Iahəpwəh noien iamɨnhi irə ia kɨmiaha uə ia nərmama
nepwɨnmwi.

7 Nənə nari riti tɨ nəri nə mə kɨmaha aposol me səvəi Kristo iahəukurən
nɨniien mə tihaməkeikei mhəsiai kɨmaha rəmwhen ia nəmə asori me,
mətə iahəpko mhə iamɨnhi irə. Nəpɨn iahamarə kɨtaha m kɨmiaha fwe
kupwən, noien səkɨmaha rɨməru rəmwhen ia mama riti sə ramətui amasan
tɨ nɨpwnətɨnme. 8 Iahokeikei pɨk kɨmiaha, ro pen ia nəpɨnme nəha rerɨmaha
raɡien tɨ nɨni irapwien nəɡkiariien amasan səvəi Kumwesən tukumiaha.
Mətə rɨpko mhə in əpa i, rerɨmaha raɡien a mwi tɨ nuvei peheien nɨmɨruien
səkɨmiaham kɨmiaha tɨ nəri nəmə iahokeikei pɨk kɨmiaha.

9 *Piak me, rerɨmiaha ramrhi wok skai sə iahəno uə rekəm? Nəpɨn
iahaməni irapw nəɡkiariien amasan səvəi Kumwesən tukumiaha, iahamo
wok ia rəɡɨmaha ia nəpɨn mɨne ia ran mə tahəpwəh nəres peheien nari riti
tukumiaha.

10 Kɨmiaha mɨne Kumwesən mwi hiəukurən mə nəɡkiariien i ro
nɨpərhienien! Nəpɨn iahamarə kɨtaha m kɨmiaha nərmama hiamahatətə
ia Kumwesən, noien səkɨmaha ro ikinan, matukwatukw, məmher.
11Hiəukurən mə iahəno m kɨmiaha rəmwhen ia tata riti ramo m nɨpwnətɨn
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me. 12 Iahamərpwi əknekɨn kɨmiaha, mamhəuvehi utə nətərɨɡien səkɨmiaha,
nənə mamhəɡkiari skai m kɨmiaha mə tiharə ia narəien sə ratukwatukw ia
nəmri Kumwesən. In raməkwein kɨmiaha mə tihəuvehe ia nəkwai nɨtətə sə
in ramərɨmənu irəmamhəhiapw.

13 *Nari riti mwi nəha ikɨn ia nəpɨn me pam iahaməni vivi Kumwesən
tukwe. Nəpɨn iahəni pehe nəɡkiariien səvəi Kumwesən tukumiaha, kɨmiaha
hiəreɡi, mhəuvehi nəɡkiariien nəha, mhəni nɨpərhienien irə. Hiəpkuvehi
mhə nəɡkiariien nəha rəmwhen ia nəɡkiariien səvəi iərmama,mətə hiəuvehi
atukwatukw mhəukurən mə nəɡkiariien i in pərhien nəɡkiariien səvəi
Kumwesən. Nəɡkiariien nəha rauverə ia kɨmiaha səməme hiaməni
nɨpərhienien irə. 14 *Piak me, hiəukurən nakalasia me səvəi Kumwesən
fwe tənə Jutia kamhəni nɨpərhienien ia Iesu Kristo. Kɨmiaha hiəuvəuvehe
mhənəmwhen raka ia nirəha. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəmisəien
me nəha nəkur Isrel həno mɨnraha nəkur imwəmiaha me həno rəmwhen a
mwi ia kɨmiaha. 15 *Nəkur Isrel me nəha irəha hənousi əpune Iesu Iərɨmənu
səkɨtaha, mɨne profet kupwən me, nənə mhəkoui irapw kɨmaha iahəier.
Kumwesənrerɨnrɨpkaɡienananmhə tɨnirəha. Irəhakamhəmwəkinərmama
me pam, 16 *mamhəmwur mə tuhənise kɨmaha iahəpwəh nəɡkiariien m
nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel kamo Kumwesən ruvehimɨru irəha.
Ia noien nəha kamhakutan pen noien ərəha səvənraha meste trukuər. Mətə
təkwtəkwuni nəha niemaha səvəi Kumwesən ruvəuvehemɨneste irəha.

Pol rokeikei pɨkmə trətoni mwi nəkur Tesalonaeka
17 *Piak me, fwe kupwən kɨmaha iahənəpwəh kɨmiaha ia nɨpwramaha

mhəuvən isipwɨn tukumiaha səvəi nəpɨn ouihi, mətə nətərɨɡien səkɨmaha
raməmak ihi ia kɨmiaha. Ia nəpɨn nəha iahaməmwur pɨk mə tahərərɨɡ
mhətoni mwi kɨmiaha tɨ nəri nə mə iahokeikei pɨk kɨmiaha. 18 Iahənokeikei
mə tahəuvehe mhətoni kɨmiaha, iou, Pol, iakani pərhien mə iakɨnəmwur
nəpɨn rɨpɨk,mətə Setan rəsisəɡ kɨmaha. 19*Nəfe nəha iahaməmri pen əknekɨn
nətərɨɡien səkɨmaha irə, uə nəfe nəha naɡienien səkɨmahamɨne kəfəfau səvəi
nɨsiaiien sə tahərpwi kɨmaha tukwe ia nəmri Iərɨmənu səkɨtaha Iesu nəpɨn in
truvehe irə? Rosi kɨmiahanəuə? 20Ouəhnɨpərhienien, kɨmiahanənərmama
iahamərpwi kɨmaha tukumiaha, nənə rerɨmaha ramaɡien tukumiaha.

3
1*Nəpɨnkɨmaha iahəuvavən isipwɨn tukumiaha, rerɨmaharəpoupɨk tɨnəri

nəmə iahəreireiməhiamarə amasanuə rekəm. Ro iamɨnhi irə iahəni sɨmwɨn
mə iou mɨne Saelas trauarə kɨmrau əpa ia taon nəha Atens, 2 *mətə Timoti
truvehe mətoni kɨmiaha. In piəvtaha riti sə ramo wok səvəi Kumwesən
kɨmaha min, iahaməvisau irapw nəɡkiariien amasan səvəi Kristo. Kɨmaha
iahərhi pehe in tukumiaha mə trasitu ia kɨmiaha muvehi utə nətərɨɡien
səkɨmiaha, nənə mərpwi əknekɨn kɨmiaha ia nahatətəien səkɨmiaha, 3 *mə
nəmisəien me i kamo m kɨmiaha tuhəpwəh noien kɨmiaha riti rɨmwei.
Hiəuvəukurən raka mə nəri in i kɨmərfi raka mə tuko m kɨtaha iamɨnhi irə.
4*Nəpɨn iahamarə kɨtahamkɨmiaha fwe kupwən iahaməni pehe tukumiaha
mə tuko nəmisəien m kɨtaha. Nənə hiəukurən amasan mə ruvəuvehe mɨno
nɨpərhienien irə rəmwhen iahəməni tukumiaha i. 5 *Ro iamɨnhi irə nəpɨn
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rerɨk rəpou pɨk tɨ nəri nə mə iakreirei mə hiamarə amasan uə rekəm nənə
iakərhipeheTimotimə truvehemətoni ronahatətəien səkɨmiahamə ramskai
ihi uə rekəm. Iakamhekɨr mə ia suatuk riti Setan sə raməmwur mə tro
nərmama həmwei ia nərəhaien rɨno raka kɨmiaha hiəmwei ia nərəhaien,
nənəwok səkɨmaha tro nəri auər a irə.

Timoti rɨrərɨɡ peheməvisau nəɡkiariien amasan riti m Polmɨne Saelas
6*Təkwtəkwuni nəha Timoti ruvərərɨɡ pehemwi tukumaha, nənəməvisau

pehe m kɨmaha nəɡkiariien amasan i raməɡkiari ia nahatətəien mɨne
nokeikeiien səkɨmiaha. In rɨməni pehe tukumaha i mə rerɨmiaha ramrhi
ihi kɨmaha ia naɡienien, nənə mhokeikei mə tihətoni kɨmaha rəmwhen a
ia kɨmaha iahokeikei mə tahətoni kɨmiaha. 7 *Ro iamɨnhi irə, piak me, nəri
auər a iahamreɡi rərəha ia nəmisəienme i kamomkɨmaha,mətə nəɡkiariien
səvəi nahatətəien səkɨmiaha rɨməuvehi utə nətərɨɡien səkɨmaha tukumiaha.
8Nəpɨn kɨmaha iahəreɡi mə kɨmiaha hiamərer əknekɨn tɨ Iərɨmənu səkɨtaha
iahəreɡi mə iahəuvehi mwi nɨmɨruien. 9 Ia nəmri Kumwesən səkɨtaha
rerɨmaha ramaɡien tukumiaha. Naɡienien nəha rasori pɨk mamo kɨmaha
iahaməni vivi Kumwesən tukumiaha. 10 Ia nəpɨn me pam ia nəpɨn mɨne ia
ran iahaməfwaki skai mə tahətoni mwi kɨmiaha, mhahatən kɨmiaha ia nəfe
hiəreirei ihi mə nahatətəien səkɨmiaha trɨskai mwi.

11 *Nənə pwəh Kumwesən tata səkɨtaha, mɨne Iesu Iərɨmənu səkɨtaha,
trouo suatuk riti səkɨmaha tɨ nuveheienmhətoni kɨmiaha. 12Pwəh Iərɨmənu
səkɨtaha tro nokeikeiien i hiamo m kɨmiaha me mɨne nərmama me pam
ruvehe masori mwi rəmwhen ia nokeikeiien səkɨmaha rasori tukumiaha.
13 *Ia noien i in tro rerɨmiaha rɨskai. Nənə ia nəpɨn nəha Iesu Iərɨmənu
səkɨtaha truvehe irə irəha nərmama ikinan me səvənhi, tihərer ia nəmri
Kumwesən tata səkɨtaha, mhatukwatukw, mhəmher.

4
Nəfe nəha noien nəkur əfwaki me tuho Kumwesən rerɨn raɡien tɨ nirəha

1 *Piak me, takaməkeikei məɡkiari ia narimnari nepwɨn. Iahənahatən
raka kɨmiaha ia nəfe noien sə tiho mə Kumwesən rerɨn raɡien tukumiaha.
Nɨpərhienien i hiəno raka. Nənə təkwtəkwuni iahaməres kɨmiaha nənə
mamhəres skai ia nəɡhi Iesu Iərɨmənu səkɨtaha mə tihamo a iamɨnhi irə
mamhəuvən. 2 Hiəuvəukurən raka nəvəhaɡien me nəha səməme iahəuvei
pehem kɨmiaha fwe kupwən ia nəɡhi Iesu Iərɨmənu səkɨtaha.

3 *Nəri in i nəkwai Kumwesən mə kɨmiaha tihəmher, mho nəkur ikinan
me səvənhi ia kɨmiaha. Tihəpwəh nesi penien suatuk səvəi nɨpran mɨne
nərman səməme kamhəiri əpnapen irəha me. 4 Kurirə kɨmiaha kuatia
kuatia hiəiri pran tihəkupwən mhəukurən noien sə rəmher, mo ikinan, mo
nɨsiaiien kamiri pran irə. 5 Tihəpwəh niriien pran ia suatuk sə hiaməkurirə
a nəfe nɨpwramiaha rokeikei pɨk rəmwhen ia nərmama səməme həreirei
Kumwesən kamho. 6 *Ia narimnari me nəha, kɨmiaha riti trəpwəh noien
rərəha ia piəvni makres səvənhi pran uə tɨni. Iərɨmənu səkɨtaha trərpwɨn
noien ərəha səvəi nərmama me nəha səməme kamho noien nəha rəmwhen
iahəuvəni skai raka tukumiaha. 7 *Kumwesən rɨpkəkwein mhə kɨtaha mə
tsamesi pen noien sə rəmkemɨk,mətə noien sə rəmher,mo ikinan i. 8*Ro pen
* 3:6: WokMe 18:5 * 3:7: 2Tes 1:4 * 3:11: 2Tes 2:16 * 3:13: Fil 1:10, 2Tes 1:7,10 * 4:1:
2Tes 3:6 * 4:3: 1Tes 5:23, Hip 10:10, 1Pit 1:16 * 4:6: Sam 94:1 * 4:7: 2Tes 2:13-14, 1Pit
1:15-16 * 4:8: Luk 10:16, Esik 36:27, Esik 37:14, 2Kor 1:22
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iərmama sə ruvei pen təkutan m nəvəhaɡien i, rɨpko mhə ruvei pen təkutan
m iərmama, mətə ruvei pen təkutanm Kumwesən sə rauvei pehe Nənɨmwɨn
Ikinan səvənhi m kɨmiaha.

9 *Mətə ia nɨkaren səvəi nokeikeiien sə hiamo m piəvtaha me kɨmaha
tahərai nəkukuə tukumiaha tɨ nəfe. Kumwesən rɨnahatən raka kɨmiaha mə
tihaməkeikeimhokeikeikɨmiahame. 10*Nənəpərhienhiokeikeipiəvtahame
pam fwe Masetonia. Mətə piak me iahaməres pehe mə tihamo a iamɨnhi irə
mamhəuvən.

11 *Tihaməkeikei mamhəmwur mamharə ia narəien afafa, mamhətui
atukwa tɨnarimnarimesəkɨmiaha, nənəmamhowok ia rəɡɨmiaharəmwhen
a iahəuvəni raka tukumiaha i. 12 *Ia noien nəha nərmama iruəme tuhətoni
noien sə hiamo ia nəpɨnmemə ratukwatukw a. Nənə tihəpwəh nətɨɡiteien ia
nərməpəmemə tuhəuvei pehe nəfe riwən təni kɨmiaha.

Nuveheien səvəi Iərɨmənu səkɨtaha
13 *Piak me, kɨmaha iahokeikei mə tihaməkeikei mhəukurən kaməfo ia

nərmamame i səməme həuvamhəmə tihəpwəh nasəkien tɨ nirəha rəmwhen
ia nərmama səməme nari amasan riti riwən kamheitenhi mə truvehe.
14 *Kɨtaha saməni nɨpərhienien mə Iesu rɨmamhə marə mətui mwi ia
nemhəien səvənhi. Ro pen səukurən mə tuko mwi iamɨnhi irə ia nərmama
me i səməme həməni nɨpərhienien ia Iesu meste hemhə. Kumwesən trɨpeki
irəha hərərɨɡ mwi irəha Iesu. 15 *Nəɡkiariien i iahaməni pehe tukumiaha
i təkwtəkwuni in nəɡkiariien səvəi Iərɨmənu səkɨtaha. Kɨtaha i nərmama
səməme saməmɨru ihi meste nuveheien səvəi Iərɨmənu səkɨtaha, kɨtaha
ko səpkukupwən mhə ia nərmama səməme həuvamhə raka. 16 *Iərɨmənu
səkɨtaha truku pen fwe ia neiai mameiwaiu pehe. Ia nəpɨn nəha in trɨni
nəkwan, aɡelo sə in rasori ia naɡelo me trəkwein, kisɨpw səvəi Kumwesən
trasək, nənə nərmama səməme həməni nɨpərhienien ia Kristo meste hemhə
irəha tuhəkupwən mhətui mwi ia nemhəien səvənraha. 17Kurirə irə kɨtaha
i səməme saməmɨru ihi tukuvehi kɨtaha səutə kɨtaha mɨnraha. Tsəutə i
nəpuəme tsətoni Iərɨmənu səkɨtaha ia nɨmaɡouaɡou. Nənə tsarə rerɨn kɨtaha
Iərɨmənusəkɨtaha. 18Ropen tihəninəɡkiariienme i tukumiahamemhəuvehi
utə nətərɨɡien səkɨmiahame irə.

5
1 *Mətə piak me, ia nɨkaren səvəi nəpɨn atukwatukw narimnari me nəha

tuhəier pehe irə kɨmaha tahərai nəkukuə tukumiaha tɨ nəfe. 2 *Kɨmiaha
hiəuvəukurən raka mə nəpɨn i kani mə Nəpɨn səvəi Iərɨmənu truvehe
rəmwhen ia rakres sə rauvehe ia nəpɨn. 3 *Nəpɨn nərmama kamhəni
mə, “Narimnari me pam həmərinu, nari riti tro nehekɨrien i riwən,”
nənə, nərəhaien truvehe akwauakw tɨ nirəha rəmwhen ia pran sə təkutan
rɨnaməmisə tɨ nərəhiien tɨni. Nənə ko irəha həpkapmhə.

4Mətə piak me, kɨmiaha hiəpkarə mhə ia nəpitəvien rəmwhen ia nirəha.
Rɨpkatukwatukw mhə mə nəpɨn nəha tro kɨmiaha hiərkərinari rəmwhen ia
rakres riti. 5 *Kɨmiaha nɨpwnəti nukuraanien me mɨne nɨranien. Rɨpko
mhə kɨtaha nɨpwnəti nəpitəvien me mɨne nəpɨn. 6 Ro iamɨnhi pwəh
* 4:9: Jon 13:34 * 4:10: 2Tes 3:4 * 4:11: Efes 4:28, 2Tes 3:8,12 * 4:12: 1Kor 5:12-13, Kol
4:5 * 4:13: Efes 2:12 * 4:14: Rom 14:9, 1Kor 15:3-4,12 * 4:15: 1Kor 15:51 * 4:16: 1Tes
1:10, 2Tes 1:7, 1Kor 15:52 * 5:1: Mat 24:36 * 5:2: Mat 24:42-44, 2Tes 3:10, Rev 3:3 * 5:3:
Esik 13:10, Mat 24:39, Luk 21:34-35, Jon 16:21-22 * 5:5: Rom 13:12, Efes 5:9
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səpwəh nəmwhenien ia nərmama me i kamhapri, mətə pwəh samətui
a, mhəpwəh noien rəmwhen ia nərmama me i kamhənɨmwi nənɨmwiien
skai mamhakonə irə. 7 Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nərmama me i
kamhapri, irəha kamhapri ia nəpɨn. Nənə nərmama səməme kamhənɨmwi
nənɨmwiien skai mamhakonə irə, irəha kamho noien nəha ia nəpɨn. 8Mətə
kɨtaha i nɨpwnəti nukuraanien me. Pwəh sətui mhəpwəh nakonəien
nənɨmwiien skai. Pwəh səkwtəmhiri noien səvəi nahatətəien mɨne nokeikei-
ien. Noiennəha rəmwhen ia tɨnari kɨno ia aean ramo tukuahaɡ kwənpwenhi
iərmama tɨ naruaɡənien. Pwəh səmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨtaha ia
Kumwesən mamheitenhi in mə truvehimɨru kɨtaha. Noien nəha rəmwhen
ia kəfəfau kɨno ia aean ramo tukuahaɡ kənkapwə iərmama tɨ naruaɡənien.
9 *Kumwesən rɨpkrfi mhə kɨtaha mə niemaha səvənhi truvehe tukutaha,
mətə rɨmərfi kɨtaha mə Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha truvehimɨru kɨtaha.
10 *In rɨmamhə tukutahamə saməmɨru uə səuvamhə raka tsəukurən narəien
kɨtaha min.a 11 *Ro iamɨnhi irə tihəuvehi utə nətərɨɡien səkɨmiaha me, nənə
mhərpwi əknekɨn kɨmiahame rəmwhen sə hiamo ipwet mɨne.

Nəvəhaɡienme sampam
12 *Piak me, iahaməres pehe m kɨmiaha mə tihəsiai nərmama me nəha

kamhəsese kɨmiaha mɨnraha, səməme Iərɨmənu səkɨtaha rɨməuvehi utə
irəha hasori ia kɨmiaha, nənə mamhəvəhaɡ m kɨmiaha. 13 Tihəsiai amasan
irəha mhokeikei irəha tɨ wok sə kamho. Kɨmiaha tihaməkeikei mharə ia
nəmərinuien,mhəpwəhnəvisəienmkɨmiahame. 14*Nənəpiakme iahaməni
pehe tukumiaha i mə tihaməkeikei mhəɡkiari skai m nərmama səməme
kamharpaha. Nərmama səməme rerɨnraha rəpou tihəɡkiari vivi mɨnraha
mhəuvehi utə nətərɨɡien səvənraha. Hasitu ia nərmama səməme nɨskaiien
səvənraha riwən. Niemaha trəpwəh nəpi akwauakwien kɨmiaha, mətə tiho
nətərɨɡien səkɨmiaha rəpwəmwɨs tɨ nirəha pam. 15 *Trɨni mɨnuə nərmama
kamho rərəha ia kɨmiaha, mətə tihəpwəh nərpwɨnien tai noien səvənraha.
Nəpɨnme pam tihaməkeikeimhousarimə tiho ramasanmkɨmiahamemɨne
nərmamame pam.

16*Rerɨmiaha traməkeikeimamaɡien ianəpɨnmepam, 17*nənə,mhəɡkiari
m Kumwesən ia nəfwakiien ia nəpɨn me pam. 18 *Nəpɨn me pam tihəni
tanak tɨ Kumwesən nəri auər a mə hiamarə ia namasanien uə nərəhaien.
Tiho iamɨnhi tɨ nəri nəmə in i nəkwai Kumwesən sə in rokeikei mə kɨmiaha
nərmama səvəi Iesu Kristo tiho.

19 *Tihəpwəh nɨniseien Nənɨmwɨn Ikinan. 20 *Tihəpwəh nətə ərəhaien
nəɡkiariiensəvəi iərmamariti sə rɨniməKumwesənrɨməuveipennəɡkiariien
nəhamin. 21Hətoni amasan nənəmhəkiri amasan narimnari me pam, nənə,
mhəkwtəmhiri əknekɨn nəri amasan, 22 nənə, mhəpwəh narimnari me pam
səməme hərəha.

23 *Pwəh Kumwesən əpa i Kumwesən səvəi nəmərinuien ro kɨmiaha
hiəuvehe mhəmher pam. Pwəh in ro nənɨmwɨn me pam səkɨmiaha, mɨne
nɨmɨruien me pam səkɨmiaha, mɨne nɨpwramiaha me pam tuhatukwatukw
ia nəpɨn Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo truvehe irə. 24Kumwesən rɨnəkwein

* 5:9: 1Tes 1:10, 2Tes 2:14 * 5:10: Rom 14:8-9, 1Tes 4:14 a 5:10: Suatuk riti mwi tɨ nɨniien
nəɡkiariien i ia vas 10 in imə: “In rɨmamhə tukutahamə samapri uə samətui tsəukurən narəien kɨtaha
min.” * 5:11: Jut 20 * 5:12: 1Kor 16:18, 1Tim 5:17 * 5:14: 2Tes 3:6,11,15 * 5:15: Prov
20:22, Rom12:17, 1Tes 3:9 * 5:16: Fil 4:4 * 5:17: Luk 18:1 * 5:18: Efes 5:20 * 5:19: Efes
4:30 * 5:20: 1Kor 14:1,39 * 5:23: 1Kor 1:9, 2Tes 3:3
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raka kɨmiaha, nənə, kɨmiaha hiəukurən nətɨɡiteien irə mə in tro narimnari
me nəha.

25 *Piak me, tihəfwaki tukumaha. 26 *Tihəni ramasan tɨ piəvtaha me,
mhakei mɨnraha ia nakeiien sə rəmher. 27 Ia nəɡhi Iərɨmənu səkɨtaha iakani
skai tukumiaha i mə tihəvsini irapw nəkukuə i m piəvtahame pam.

28 Pwəh namasanien səvəi Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo tramarə tukumi-
aha.

* 5:25: Kol 4:3, 2Tes 3:1 * 5:26: Rom 16:16
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Seken Tesalonaeka
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i nəkukuə

Nəkukuə i Seken Tesalonaeka Pol rɨmərai. In ramarə fwe Korin muvərai
raka Fas Tesalonaeka, məkwə me nepwɨn həukurau, nənə in rərhi pen
sə i revən. Nərmama nepwɨn həpkukurən amasan mhə nəɡkiariien səvəi
Pol. Rerɨnraha rɨrhi mə Iesu truvehe akwauakw. Nənə irəha həpwəh wok
səvənraha mheitenhi Iesu. Pol rɨrai nəkukuə i mə irəha tuhəukurən mə
nuveheien səvəi Iesu trəfo irə. In rɨni mə tuhaməmwur ia noien wok meste
Iesu truvehe.

Nəɡkiariien sə rakupwən
1 *Iou Pol, Saelas, mɨne Timoti.
Nəkukuə i rauvehe tukumiaha nakalasia me fwe Tesalonaeka.
Kɨmiaha nərmama səvəi Kumwesən Tata səkɨtaha mɨne Iərɨmənu səkɨtaha

Iesu Kristo.
2 *Pwəh Kumwesən Tata səkɨtaha mɨne Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo

trouəriari pehe namasanienmɨne nəmərinuienm kɨmiaha.
Nəɡnəɡɨniienmɨne nəfwakiien

3*Piakme, nəpɨnmepamkɨmaha iahaməreɡimə tahaməkeikeimhəni vivi
Kumwesən tukumiaha pam. Ratukwatukwmə tahamo iamɨnhi irə tɨ nəri nə
mə nəpɨn me pam nahatətəien səkɨmiaha ruvehe mamskai mwi, nənə nəpɨn
me pam nokeikeiien səkɨmiaha kuatia kuatia hiamo m kɨmiaha me ruvehe
mamasori mwi. 4 *Ro pen iahaməni irapw tɨ nakalasia me səvəi Kumwesən
ia kwopun me pam mə rerɨmaha raɡien pɨk tukumiaha. Kɨmaha iahaməni
iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəpɨn me pam hiamərer əknekɨn ia nahatətəien
səkɨmiaha, nəri auər a mə nərmama me kamhometə kɨmiaha, nənə, mamho
nəmisəienme rɨpɨkm kɨmiaha.

5 *Narimnari me i ramahatən pen mə nəkiriien səvəi Kumwesən ratuk-
watukwanənə ro pen tukətə kɨmiahaməhiəmwhen tihəuvnimwə ia nɨtətə sə
Kumwesən ramərɨmənu irə. Kamo nəmisəien m kɨmiaha nəha təkwtəkwuni
tɨ nɨtətə nəha. 6 *Mətə Kumwesən in ratukwatukw. Nərmama me i kamho
nəmisəien m kɨmiaha, in trərpwɨn pen mwi nəmisəien mɨnraha, 7 *nənə,
muvei pehe napwɨsienmkɨtahamkɨmiaha səməmehiamreɡi rərəha. Kɨtaha
tsəuvehi napwɨsiennəhanəpɨn tukətoni IesuKristo rier pehe irə irəhanaɡelo
skaime səvənhi 8*ia napw sənəɡsen rasori. In trərpwɨnnoien ərəhame səvəi
nərmama səməme həreirei Kumwesənmɨne nərmama səməme həpwəh nesi
penien nəɡkiariien amasan səvəi Iesu Iərɨmənu səkɨtaha. 9 *Irəha tuhəuvehi
nərpwɨnien riti sə trouraha irəha ia nuk nukme fwe kwopun riti tɨpkətəmhə
nəmri Iərɨmənu səkɨtaha ikɨnmɨne nukuraanien ia nəsanɨnien asori səvənhi.
10 *Irəha tuhəuvehi nərpwɨnien nəha nəpɨn in truvehe irə. Ia nəpɨn nəha
nərmama ikinanme səvənhi tuhəɡnəɡɨni in. Nərmamamepam səməmehəni
nɨpərhienien irə tuhətoni in, nənənənimenraha trier. Kɨmiahamwi tihomwi
iamɨnha irə tɨnəri nəməhiəuvəni rakanɨpərhienien ia nəɡkiariien səkɨmaha.

* 1:1: 1Tes 1:1 * 1:2: Rom 1:7 * 1:3: 1Tes 1:2-3, 2Tes 2:13 * 1:4: 2Kor 7:4, 1Tes 2:19, Rev
1:9 * 1:5: Fil 1:28 * 1:6: Rom 12:19, Rev 18:6-7 * 1:7: Mat 25:31, 1Tes 3:13, 4:16 * 1:8:
Sam 79:6, Aes 66:15, Rom 2:8, 1Tes 4:17 * 1:9: Aes 2:10,19,21 * 1:10: Kol 3:4, 1Tes 3:13
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11 *Nəpɨn me pam iahaməfwaki tukumiaha mə Kumwesən səkɨtaha
trəvsini kɨmiaha mə kɨmiaha nərmama me səvənhi. Iahaməres mə nəfe
nətərɨɡien amasan uə nəfe noien amasan ruku pen ia nahatətəien hiokeikei
mə tiho, in tro irəha pam həuvehe mhəukuə ia nɨskaiien səvənhi. 12 *Ia
noiennəhanərmama tuhəuvehiutənəɡhi Iesu Iərɨmənusəkɨtaha tukumiaha,
mhəuvehi utəmwinəɡhɨmiaha tukwe resi pen namasanien səvəi Kumwesən
səkɨtahamɨne Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo.

2
Iərmama kanimə Iəmə sə Ramərui Loa

1 *Piak me, ia nɨkaren səvəi nuveheien səvəi Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo
mɨne nəpɨn tukousəsɨmwɨn kɨtaha irə səuvən mhətoni in, kɨmaha iahaməres
kɨmiaha 2 mə tihəpwəh nehekɨr akwauakwien, mhəpwəh nɨreɡiien rərəha
trɨni mɨnuə hiəreɡi kani mə nəpɨn səvəi Iərɨmənu ruvəuvehe raka. Nəri auər
a mə tihəreɡi nəɡkiariien nəha ruku pen tɨ nənɨmwɨn riti uə nəvisauien riti
uə ia nəkukuə riti sə kani mə kɨmaha iahərhi pehe i tukumiaha. 3 *Tihəpwəh
nəseniien iərmama riti reikuə ia kɨmiaha ia suatuk riti iamɨnha irə tɨ nəri nə
mənəpɨnnəha trɨpkuvehemhəmestenəpɨnnəhakamɨni trukupwənmuvehe
nərmama tuhəskəmtermhəni ərəhaKumwesən, nənə iərmamanəha kanimə
Iəmə sə Ramərui Loa tukətoni trier pehe, in nəha iərmama sə tukouraha in.
4 *Nəpɨn trier pehe irə, in trɨni ərəha pam narimnari me səməme kaməfwaki
penmɨnrahamɨne narimnari me pam səməme kamɨni kumwesən ia nirəha.
In truvehi utə atukw a in irənhə ia narimnari me nəha, muvnimwəməkure
ia nəkwai nimwə səvəi Kumwesən, nənəmɨni mə in Kumwesən.

5 Rəfo? Hiənenouenou mə nəpɨn iakɨnamarə kɨtaha m kɨmiaha, iakamɨni
pehe narimnari me i tukumiaha? 6 Nənə hiəuvəukurən raka nəfe ramo
tukuahaɡ iərmama nəha təkwtəkwuni mə ia nəpɨn atukwatukw səvənhi
tukətoni in trier pehe. 7 Ipwet mɨne nərmama kamhərui afafa raka Loa,
mətə iərmama sə ramo tukuahaɡ irəha mə tuhəpwəh noien ia kwopun
rukuraan ikɨn, in tro iamɨnhi irə meste Kumwesən ruvehi raka in. 8 *Ia
nəpɨn nəha tukətoni Iəmə sə Ramərui Loa trier pehe. Mətə Iərɨmənu səkɨtaha
Iesu trəse əpune in ia nɨmətaɡi truku pen ia tərhun. Nəpɨn Iesu trier pehe
irə nuveheien səvənhi trouraha iərmama nəha. 9 *Iəmə sə Ramərui Loa
truvehe mo narimnari me ia nɨskaiien səvəi Setan. In tro nɨmtətien eikuə
me, mɨne narimnari me səməme kamərkərinari irə, 10mɨne nɨfeifeiien me
səpəmsəpə səməme həpkatukwatukw mhə. Ia noien nəha in treikuə ia
nərmamasəməmekamhesipensuatuksəvəi nemhəien. Kumwesəntrouraha
irəha tɨ nəri nə mə kamhəni mə həpwəh nokeikeiien nəɡkiariien pərhien sə
rukurənnuvehimɨruien irəha. 11*Tɨnoiennəhasəvənraha,Kumwesən trərhi
pen nɨfeifeiien skai riti tɨ nirəhamə tro irəha həni nɨpərhienien ia neikuəien.
12 Ro iamɨnhi irə nərmama me pam səməme həpkɨni mhə nɨpərhienien ia
nəɡkiariien pərhien, mətə rerɨnraha raɡien tɨ noien sə rɨpkatukwatukwmhə,
Kumwesən trərpwɨn noien ərəhame səvənraha.

Nəkur Tesalonaeka tuhaməkeikei mhərer əknekɨn
13 *Mətə piak me, Iərɨmənu səkɨtaha rokeikei kɨmiaha. Ia nəpɨn me pam

kɨmaha tahaməkeikei mhəni vivi Kumwesən tukumiaha tɨ nəri nə mə in
* 1:11: Kol 1:9, 1Tes 1:2-3 * 1:12: Aes 24:15, Mal 1:11 * 2:1: 1Tes 4:13-17 * 2:3: 1Tim 4:1,
1Jon 2:18, 4:3, Jon 17:12 * 2:4: Dan 11:36, Esik 28:2 * 2:8: Job 4:9, Aes 11:4, Rev 19:15 * 2:9:
Mat 24:13, Rev 13:11-13 * 2:11: 2Tim 4:4 * 2:13: 2Tes 1:3, Jon 15:16, Efes 1:4, 1Tes 4:7, 5:9
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rɨmərfi kɨmiaha fwe tui mə truvehimɨru kɨmiaha. Nənə in ruvehimɨru
kɨmiaha ia nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn səvənhi sə ro hiəuvehe mhəmher, mho
nəkur ikinan me səvənhi, nənə muvehimɨru kɨmiaha tɨ nəri nə mə kɨmiaha
hiəni nɨpərhienien ia nəɡkiariien pərhien səvənhi. 14 Kumwesən rɨnəkwein
ia kɨmiaha tɨ narimnari me nəha ia nəɡkiariien amasan sə iahaməvisau
irapw mə tihəuvehi pəri nasoriien sə Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo rauvehi
fwe ia neiai. 15 Ro iamɨnhi irə, piak me, tihərer əknekɨn, mhəkwtəmhiri
əknekɨn nəɡkiariienme səməmehiəuvəreɡi raka iahamahatən kɨmiaha irə ia
tərhumahamɨne ia nəkukuə.

16Kumwesən Tata səkɨtaha rokeikei kɨtaha, maməriari pehe namasanien
səvənhi m kɨtaha. Ia nəpɨn me pam in rauvehi utə nətərɨɡien səkɨtaha, nənə
mamokɨtahasaməreɡi ramasan tɨnərinəmə saməmripen əknekɨnnətərɨɡien
səkɨtaha irə. Iakəfwaki penminmɨne IesuKristo Iərɨmənu səkɨtahamaməres
mə irau 17 *trouvehi utə rerɨmiaha nənə rauo kɨmiaha hiəskai tɨ noien noien
amasanmɨne nɨniien nəɡkiariien amasanme pam.

3
Kaməres nəfwakiien

1 *Piak me, in i nəɡkiariien sampam. Tihəfwaki tukumahamə nəɡkiariien
səvəi Iərɨmənu səkɨtaha trevən akwauakw ia kwopun me pam, nənə,
nərmamatuhəsiaimhesipenrəmwhena iakɨmiahahiaməsiaimamhesipen.
2 Tihəfwaki tukumaha mə Kumwesən truvehi raka kɨmaha tɨ nəkur ərəha
me, tɨ nəri nəmə komhə nərmama pam kamhahatətə ia Kumwesən. 3 *Mətə
kɨtaha səukurənnətɨɡiteien ia Iərɨmənu səkɨtaha. In tro kɨmiahahiəskai, nənə
mətui amasan tukumiaha tɨ Setanmə trəpwəh nourahaien kɨmiaha. 4 *Nənə
kɨmaha iahəukurən amasan ia nəmri Iərɨmənu səkɨtaha mə təkwtəkwuni
nəha kɨmiaha hiamo nəfe iahaməni, nənə, tihamo iamɨnhi irə mamhəuvən.
5Pwəh Iərɨmənu səkɨtaha triri rerɨmiaha ia nokeikeiien səvəi Kumwesən,mo
hiərer əknekɨn ia nərerien səvəi Kristo.

Kɨnise narpahaien
6 *Nənə təkwtəkwuni piak me, iahəni pehe nəkwamaha tukumiaha i

ia nəɡhi Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo mə tihaməkeikei mhərer isipwɨn tɨ
piəvtaha me səməme kamharpaha, mhəpwəh nesi penien nəɡkiariien sə
iahənəvəhaɡ raka m kɨmiaha irə. 7 *Kɨmiaha hiəuvəukurən raka mə tihamo
rəmwhen a ia kɨmaha. Nəpɨn iahənamarə kɨtaha m kɨmiaha fwe kupwən,
iahəpkarpahamhə. 8*Kɨmaha iahəpkanimhə nəveɡɨnien sə iərmama riti ru-
vei peheauər amkɨmaha. Mətə ianəpɨnmɨne ia ran iahaməsesemamhowok.
Iahəpwəhnokeikeiienmə tahəuvei pehewok skaimkɨmiaha tɨnəkwməniien
kɨmaha. 9*Hiəukurənmə ramasan a ko iahəres pehenasituien iamɨnhi,mətə
iahəpko mhə. Iahəuvei pehe noien səkɨmaha m kɨmiaha rəmwhen ia noien
riti sə tihəuvnhi. 10 *Nənə nəpɨn iahənamarə kɨtaha m kɨmiaha, iahəuvei
pehe nəɡkiariien i m kɨmiahamə, “Trɨni mɨnuə iərmama rəpwəh noien wok,
kəpwəh nuvehi penien nəveɡɨnienmin.”

11 *Iahaməni iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə iahamreɡi mə nərmama nepwɨn
nəha irəha kamharə kɨmiaha mɨnraha mamharpaha, mamhəɡkiari pɨk,
* 2:17: 1Tes 3:13 * 3:1: 1Tes 5:25 * 3:3: 1Tes 5:24 * 3:4: 2Kor 7:16, Kal 5:10, 1Tes 4:10
* 3:6: Mat 18:17, Rom 16:17 * 3:7: Fil 3:17, 1Tes 1:6 * 3:8: 1Tes 2:9 * 3:9: 1Kor 9:4, 1Tes
1:6 * 3:10: 1Tes 4:11 * 3:11: 1Tim 5:13
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mhəpkomhəwok. 12 *Ro pen nərmama səməme kamho iamɨnhi irə, kɨmaha
iahaməni pen tɨ nirəha i, nənəmamhəɡkiari skai mɨnraha ia nəɡhi Iərɨmənu
səkɨtaha Iesu Kristomə tuhaməkeikeimharə afafa, mamhowok tɨ nuvehiien
nəveɡɨnien sənənraha. 13 *Nənə kɨmiaha piakme tiho noien sə ratukwatukw
mhəpwəh nəpouien i.

14 *Trɨni mɨnuə iərmama riti rəpwəh nesi penien nəɡkiariien səkɨmaha
ia nəkukuə i, nənə, tihaməkeikei mho pwəh nərmama həukurən mə in sin.
Nənəmhəpwəh nevənien ipaka tukwe pwəh raurɨs tɨ noien səvənhi. 15 *Mətə
tihəpwəh nəmwəkiien i tɨ nəri nə mə in piəvmiaha riti, nənə ramasan mə
tihərpwi atukwatukw in.

Nəɡkiariien sampam
16 *Pwəh Iərɨmənu səvəi nəmərinuien in əpa truvei pehe nəmərinuien m

kɨmiaha ia nəpɨnme pam ia noienme pam. Pwəh Iərɨmənu səkɨtaha tramarə
tukumiaha pam. 17 *Iou Pol iakamrai nəɡkiariien i ia rəɡɨkmamɨni ramasan
tukumiaha. Ia nəkukuəmepam iakamrai iamɨnhi irəmə tihəukurənnɨraiien
səiou. In i nɨraiien səiou iakamrai iamɨnhi irə. 18 Pwəh namasanien səvəi
Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo tramarə tukumiaha pam.

* 3:12: 1Tes 4:11 * 3:13: Kal 6:9 * 3:14: 1Kor 5:9,11 * 3:15: 1Tes 5:14 * 3:16: 1Tes
5:23 * 3:17: 1Kor 16:21
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Fas Timoti
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i nəkukuə

Nəkukuə me i Pol rɨmərai, Fas mɨne Seken Timoti mɨne Taetas, kani mə
nəkukuə me səvəi pasta me, tɨ nəri nə mə haməɡkiari ia wok mɨne noien
səvəi pasta me. Timoti rɨnətui fwe Listra. Səvənhi tata iəmə Kris, mətə
səvənhi mama pran Isrel. Səvənhi mama ramahatən in ia Nəkukuə Ikinan
ia nouihiien səvənhi. Pol ramevən maməvisau irapw nəɡkiariien amasan
səvəi Kristo. Ia navənien səvənhi sə ro kəru irə Timoti rukurirə in. In
ramasitu iaPol iawoksəvənhi. NəpɨnPol rɨmərainəkukuə i, Timoti ramowok
rəmwhen ia iahatən mɨne iəmə asori səvəi nakalasia me fwe Efesas. Timoti
in təmaruə riti, mətə ruvehi wok səvəi niriien nakalasia me. Ro pen Pol rɨrai
nəkukuə i revən tukwe. Ia nəkukuə i Pol ramasitu irə maməvəhaɡ min ia
wok səvənhi. Pol raməvəhaɡ min mə traməkeikei məsiari tɨ nahatən eikuə
me mɨne nahatənien me səvənraha səməme həpwəh natukwatukwien. Pol
rokeikei pɨk Timoti, ro pen ruvei pen nəvəhaɡien me min mə trəfo irə tɨ nəri
nəmə in iərmama riti səvəi Kumwesən.

1 *Iou Pol. Iou aposol riti səvəi Iesu Kristo. Kumwesən sə rauvehimɨru
kɨtaha mɨne Iesu Kristo sə saməmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨtaha irə irau
krouni nəkwanraumə tako.

2 *Iakamrai nəkukuə i mik, Timoti. Ia nahatətəien səkrau ikəmwhen ia
nərɨk pərhien. Pwəh Tata Kumwesən mɨne Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha
trouəriari pehe namasanienmɨne napiienmɨne nəmərinuienmik.

Timoti trɨnise nahatən eikuəme
3 *Fwe kupwən, ia nəpɨn iakɨnamevən fwe profensMasetonia, nənə, iakɨni

pehe tukw ik i mə tikamarə pəpɨm ia taon nəha Efesas. Nərmama nepwɨn
nəha ikɨn hamarə irəha kamhahatən nərmama ia nəɡkiariien sə ropə ia
nəɡkiariien atukwatukw. Mətə ik tikɨnise irəha mə tuhəpwəh noien noien
nəha. 4 *Tikɨni pen tɨ nirəha i mə tuhəpwəh nətərɨɡ pɨkien ia kwənaɡei
eikuə me mɨne nəɡkiariien sə rani pɨk kwənəkwus me səvəi kaha kupwən
me. Nəɡkiariien me nəha kamhəvi pehe a nəvisəien me. Ko həpkasitu
mhə ia iərmama riti mə tro wok səvəi Kumwesən. Wok nəha nərmama
səməme kamhahatətə a kamho. 5 Tikəvəhaɡ m nərmama me səkɨtaha mə
irəha tuhaməkeikei mhokeikei irəha me. Pwəh rerɨnraha rəmher. Pwəh
irəha hamo a noien me səməme irəha həukurən mə ramasan. Pwəh irəha
hahatətə pərhien ia Kumwesən. 6Nərmama nepwɨn hənəpwəh noien me i,
mhənəti karen,mhəuvavən tɨnəɡkiariien sənɨpwranriwən. 7*Irəhahokeikei
pɨk nahatənien Loa, mətə həreirei nɨpwrai nəfe kamhəni, nəri auər a mə
kamhəɡkiari skai tukwemə həukurən.

8*Kɨtaha səukurənmə Loa in ramasan,mətənərmama tuhaməkeikeimha-
hatən nərmama irə ia noien atukwatukw səvənhi. 9 Kɨtaha səukurən mwi
mə kɨpkəmri mhə Loa raməmak tɨ nəkur atukwatukw me, mətə kəmri Loa
raməmak tɨ nəkur kamhərui loa, mɨne nəkur kənkapwənraha rɨskai, mɨne
nəkur həpkahatətəmhə ia Kumwesən, mɨne nəkur kamho noien ərəha, mɨne
nəkur həpkomhə nəkur ikinanme,mɨne nəkur həpkəmhermhə, mɨne nəkur
kamhousi əpune tata mɨne mama səvənraha, mɨne nəkur kamhousi əpune
* 1:1: Kol 1:27 * 1:2: WokMe 16:1-3, Taet 1:4 * 1:3: Fil 2:24 * 1:4: 1Tim 4:7, Taet 1:14
* 1:7: 1Tim 6:4,20, Taet 1:10 * 1:8: Rom 7:12,16
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nərmama. 10 *Kəmri Loa raməmak tɨ nərmanmɨne nɨpran səməme kamhəiri
əpnapen irəha me, mɨne nərman səməme kamhəiri atukw a irəha me,
mɨne nərmama kamhakres iərmama mə tuhoslef irə, mɨne ieikuə me, mɨne
nəkur kamheikuə ia kwopun kaməkiri nəɡkiariien ikɨn, mɨne nəkur kamho
noien ərəha me nepwɨn mwi. Ouəh, nɨpərhienien kəmri Loa raməmak
tɨ nəkur kamho narimnari me pam nəha sə ramərarki nəɡkiariien kama-
hatən nərmama irə sə ratukwatukw. 11 *Kumwesən in rasori mukuraan
nərmama kamhəɡnəɡɨni in. Nəɡkiariien atukwatukw nəha iakani raməmak
ia nəɡkiariien amasan səvənhi. In rɨnəmri pehe nəɡkiariien nəha ia rəɡɨk,
nənə iakaməvisau irapw i.

Iesu rɨnapi Pol
12 *Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha sə ramo iakɨskai tɨ noien wok səvənhi,

iakani tanak tukwe in tɨ nəri nə mə in rɨnəkiri iou mə iakəmwhen, mətɨɡite
ia nirak, məmri iou iakamo tukwini nari min. 13 Fwe kupwən, iou iərmama
riti sə iakani ərəha nəɡhɨn, nənəmamometə nərmamame səvənhi, mamousi
pɨk irəha. Mətə in rapi iou tɨnəri nəmə iapkɨnimhə ihi nɨpərhienien irə, nənə,
mɨreireimənəfe nəha iakamo. 14 Iərɨmənu səkɨtaha rətəɡi irapwnamasanien
səvənhi ia nirak rasori pɨk irəhar nahatətəien mɨne nokeikeiien sə ruku pen
tɨ Iesu Kristo.

15 *In i nəɡkiariien pərhien, nənə, kɨtaha pam tsaməkeikei mhəni
nɨpərhienien irə. IesuKristo rɨməuvehe ia tɨprənə imə truvehimɨrunərmama
ərəha me. Iou iəmə iakərəha anan məpi raka pam irəha. 16Mətə Iesu Kristo
rɨnapi iou mə iou iakərəha anan rəmwhen ia nɨmtətien riti sə ramahatən
mə nətərɨɡien səvənhi rəpwəmwɨs mɨpkomhə sampam ramevən tɨ nərmama
ərəha me, pwəh nərmama nepwɨn hətoni mho rəmwhen sə iakɨno həni
nɨpərhienien irə, nənə in truvei pen nɨmɨruien rerɨnmɨnraha. 17*Kumwesən
in Iərɨmənu rerɨn. In rɨpkemhə mhə. Ko səpkətoni mhə. Nənə in əpa in
Kumwesən. Pwəh nɨsiaienmɨne nəɡnəɡɨniien krauevən tukwe in ia nuk nuk
me. Ouəh, pwəh ro iamɨnhi.

18 *Nəɡkiariien i iakani pehe tukw ik i təkwtəkwuni, nərɨk Timoti,
rəmwhen a ia nəɡkiariien me nəha profet me nepwɨn həməni ia niram fwe
kupwən. Tikuvehi nəɡkiariien me i pwəh hasitu ia niram ia naruaɡənien
amasan sə ikamaruaɡən irə. 19 *Tikaməkeikei məkwtəmhiri əknekɨn na-
hatətəien səim, məpwəh noien nari riti sə tro ik ikreɡi fwe ia rerɨmmə ikɨno
nərəhaien. Nərmama nepwɨn ho noien me nepwɨn sə həukurən mə rərəha,
nənə ia noien nəha hənouraha nahatətəien səvənraha rəmwhen ia nɨtətə sə
rəpəruə ia nɨmaha. 20 *Iəmə mi nəha Hameneus mɨne Aleksanta irau mwi
nəha irəha mɨnraha. Iou iakɨnəseni raka irau mə krouəmak ia rəɡi Setan
pwəh krouukurənmə trouəpwəh nɨni ərəhaien Kumwesən.

2
Nəvəhaɡienme ia nɨkaren səvəi nəfwakiien

1 Nəri sə iakokeikei mə takukupwən mɨni ro iamɨnhi irə. Tikəvəhaɡ
m nərmama me səkɨtaha mə irəha tuhaməkeikei mhəfwaki m Kumwesən
tɨ nərmama me pam, nənə mhəres in mə trasitu ia nirəha, muvei pen
nəfe riwən tɨ nirəha. Nənə tuhaməkeikei mhəni mwi tanak ramevən tɨ
* 1:10: Taet 1:9 * 1:11: 1Tim 6:15 * 1:12: Wok Me 9:15, Kal 1:15-16, 1Kor 15:9-10, Kal 1:13
* 1:15: Luk 15:2, 19:10 * 1:17: Rom 16:27 * 1:18: 1Tim 6:12, Jut 3 * 1:19: 1Tim 3:9
* 1:20: 2Tim 2:17, 2Tim 4:14, 1Kor 5:5
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Kumwesən tɨ nirəha. 2 *Irəha tuhəfwaki tɨ kiɡ me mɨne nərmama me pam
səməmekamhəuvehi nasoriienməkɨtaha tsarə ia nəmərinuienmɨnenarəien
afafa, mharə irə, mhəsiai Kumwesən, nənə mhesi pen noien atukwatukw
me. 3 Noien i ramasan nənə nəpɨn Kumwesən səkɨtaha sə rauvehimɨru
kɨtaha trətoni rerɨn raɡien. 4 *In rokeikei mə truvehimɨru nərmama me
pam, nənə mokeikei mə irəha tuhəuvehe mhəukurən nəɡkiariien pərhien
səvənhi. 5 Kumwesən kuatia a ramarə, nənə, Iərmama kuatia a ramərer ia
nɨmwrhenhi Kumwesən mɨne nərmama mavi sɨmwɨn irəha. Iərmama nəha
in nəha Iesu Kristo 6 *sə rɨməuvei pehe atukw a in ia nəpɨn atukwatukw
tɨ nərəkuien suatuk səvəi nərmama me pam mə trɨfi irəha ia noien ərəha
me səvənraha. Nənə ramahatən mə Kumwesən rokeikei mə truvehimɨru
nərmama me pam. 7 *Nəri in i kuvehi utə iou tukwe aposol mɨne iahatən
səvəi nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel mə takəvisau irapw nəɡkiariien
amasan mɨnraha sə raməɡkiari ia nahatətəien mɨne nɨpərhienien. (Iakani
pərhien iapkeikuəmhə.)

8 Ro iamɨnhi irə iakokeikei mə ia kwopun me pam nərman me tuhəuvehi
utə rəɡɨnraha rəmher, mo ikinan i, nənəmhəfwaki m Kumwesən. Irəha tuho
iamɨnha irəmhəpwəh niemahamɨne nəvisəien.

9 *Nənə iakokeikei mə nɨpran me tuharkahu ia tɨnari sə ratukwatukw a,
rɨpko mhə tɨnari kavi nətərɨɡien səvəi nərman irə, uə tɨnari kamarkahu i
kamərpwi tukwe. Rərəhamə ho nɨmwai nukwənenrahamə tuhərpwi tukwe
uə həuvehi pen marəmarə me kɨno ia kol mɨne perel me, uə harkahu tɨnari
nənimen rutə pɨk. 10 *Irəha tuhaməkeikei mharkahu ia noien amasan me
rəmwhen ia karkahu səvənraha, tɨ nəri nə mə in i noien atukwatukw sə
nɨpranme səməme kamhəni mə irəha hokeikei Kumwesən tuho.

11 Nəpɨn kamahatən nakalasia me, pwəh nɨpran me hafafa mhəpwəh
nəɡkiariien, mhəsiai nahatən me, mhəuvehi nukurənien. 12 *Iou iapkəseni
mhə mə nɨpran tuhahatən uə hərɨmənu ia nərman. Irəha tuhaməkeikei
mhafafa, 13 *tɨ nəri nə mə fwe kupwən Kumwesən rɨməkupwən mo Atam
kurirə ro If. 14 *Nənə rɨpko mhə Atam nə Setan rɨməkupwən meikuə irə
nənə ro nəkwan, mətə If rɨno nəkwai Setan nənə mərui nəɡkiariien səvəi
Kumwesən. 15Mətəmə pran raməmwur pen ia nahatətəien, mɨne nokeikei-
ien, mɨne noien sə rəmhermo ikinan i, nənə in prən afafa, nəpɨn raməmisə tɨ
tɨni mə trətui, Kumwesən trətui amasan tukwemuvehimɨru in.

3
Noien səvəi eltamemɨne tikonme

1 *In i nəɡkiariien pərhien. Trɨni mɨnuə iərmama riti rokeikei mə truvehe
iəmə asori sə ramətui tɨnakalasiame, nənə, in rɨnokeikeiwok riti sə ramasan.
2 *Iəmə asori sə rauvehi wok nəha noien səvənhi traməkeikeimo iamɨnhi irə.
Kəpwəh nətəien noien ərəha riti irə. In səvənhi pran kuatia a. Rɨpko mhə in
iərmama sə ramənɨmwi pɨk, mətə in nətərɨɡien səvənhi raməmak amasan ia
nəpɨn me. In iərmama sə kamsiai in. In iərmama sə raməsevər ia rukwənu
səvənhi tɨ nərmama pwɨspwɨs me. In iahatən amasan riti. 3 Iərmama sə
ramənɨmwi pɨk uə ramousi iərmama ko rɨpkuvehimhəwok i. Mətə iərmama
* 2:2: Efes 6:18, Fil 4:6 * 2:4: Esik 18:23, 1Tim4:10, 2Tes 3:9, Rom3:29-30, Hip 12:24 * 2:6: Kal
1:4 * 2:7: WokMe 9:15, Kal 2:7-8, 2Tim 1:11 * 2:9: 1Tes 3:3-5 * 2:10: 1Tim 5:10 * 2:12:
1Kor 14:34 * 2:13: Jen 2:7,22, 1Kor 11:8-9 * 2:14: 2Kor 11:3 * 3:1: WokMe 20:28 * 3:2:
Taet 1:6-9
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sə noien səvənhi ramasan məpou, rəpwəh nəvisəien, mɨpkokeikei pɨk mhə
mane, in rukurən nuvehiien wok i. 4 In traməkeikei miri amasan nərmama
kamharə ia nəkwai nimwə səvənhi, nənə mo nɨpwnətɨn me tuhəsiai in mho
nəɡkiariien səvənhi. 5 Trɨni mɨnuə iərmama riti rɨreirei niri amasanien
nərmama kamharə ia nəkwai nimwə səvənhi, nənə, trəfo miri amasan
nakalasia me səvəi Kumwesən? In rɨreirei noien. 6 Iərmama rahatətə vi
a ia Iesu rɨpkəmwhen mhə mə truvehi wok i kamo rərpwi tukwe mɨmwei
pen ia nərəhaien sə Setan rɨno nənəKumwesən rərpwɨn noien ərəha səvənhi.
7 *Rəmwhen a mwi iərmama sə rauvehi wok iamɨnhi nərmamame fwe iruə
tuhaməkeikei mhəni amasan in kamo in rɨmwei pen ia kwənkru səvəi Setan
nənə kɨni ərəha in.

8 Ia noien a mwi nəha tikon me noien səvənraha traməkeikei mo iamɨnhi
irə. Irəha nərmama səməme kamsiai irəha. Nəɡkiariien səvənraha rɨpko
mhə kəru. Həpkənɨmwi pɨk mhə nənɨmwiien skai rəmwhen ia waen. Irəha
həpkokeikei pɨkmhəmane. 9 Irəha tuhaməkeikei mhəkwtəmhiri noien səvəi
nahatətəien Kumwesən rɨno pui pehe ia nətərɨɡien səvənraha sə rəmher.
10Nərmama səməme hokeikei mə tuhəuvehi wok səvəi tikon, nakalasia me
tuhaməkeikei mhəkupwən mhətə amasan irəha. Trɨni mɨnuə həpkətə mhə
noien ərəha riti ia nirəha, nənə, irəha həukurən nuvehiien wok nəha.

11 *Ia noien a mwi nəha nɨpran me səvəi tikon mea noien səvənraha
traməkeikei mo iamɨnhi irə. Irəha nɨpran me səməme kamsiai irəha. Rɨpko
mhə irəha nɨpran me səvəi nɨniien nɨkare iərmama uə nɨpran me səvəi
nənɨmwiien, mətə irəha nɨpran me səməme nərmama həukurən nətɨɡiteien
ia nirəha ia narimnari me pam.

12 Iərmama riti sə rauvehi wok səvəi tikon traməkeikei miri pran kua-
tia a, nənə, miri amasan nɨpwnətɨn me mɨne nərmama pam kamharə ia
nəkwai nimwə səvənhi. 13Nərmama səməmekamhoamasanwok səvəi tikon
nəɡhɨnraha tramasan irə, nənə, irəha tuhəpkehekɨr anan mhə mhəɡkiari ia
nahatətəien səvənraha sə ruku pen tɨ Iesu Kristo.

14 Təkwtəkwuni nəha, nəpɨn iakamrai nəkukuə i mik, rerɨk ramrhi
mə trɨpko mhə tui iakuvehe mətoni ik. 15 *Mətə trɨni mɨnuə iapku-
vehe akwauakw mhə, nənə, nəkukuə i tro nukurənien i mik mə nəfe
nəha noien ratukwatukw nərmama me ia nəkwai nimwə səvəi Kumwesən
tuho. Nərmama ia nəkwai nimwə nəha kani irəha mə nakalasia me səvəi
Kumwesən sə ramɨru, irəhahəmwhen ia pos asorimɨnenəri skai kauvrhəkɨn
nimwə ia təkuren, mamhɨrhan nəɡkiariien pərhien. 16 *Nənə nɨpərhienien
nəɡkiariien i kɨno pui pehe in nukune nahatətəien səkɨtaha rani nari riti
rasori, mani mə,
“In rɨməier pehe tukutaha nɨpwran rəmwhen ia nɨpwrataha.

Nənɨmwɨn Ikinan rahatən amasanmə in iəmə atukwatukw.
Naɡelo me hətoni in.

Kəvisau irapw nəɡkiariien səvənhi ia tənəmtənəme.
Nərmamame i ia təkure tɨprənə i həni nɨpərhienien irə.

Kuvehi utə in revən fwe ia neiai.”

* 3:7: 2Kor 8:21 * 3:11: Taet 2:3 a 3:11: Suatuk ritimwi tɨnuvsiniien nəɡkiariien i ro iamɨnhi
irə. “Ia noien amwi nəha, tikon nɨpranme noien səvənraha traməkeikei mo iamɨnhi irə. Irəha nɨpran
me səməme kamsiai irəha. Rɨpko mhə irəha nɨpran me səvəi nɨniien nɨkare iərmama uə nɨpran me
səvəi nənɨmwiien, mətə irəha nɨpran səməme nərmama həukurən nətɨɡiteien ia nirəha ia narimnari
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4
Pol raməvəhaɡmTimoti

1 *Nənɨmwɨn Ikinan rani irapw amasan mə tramevən ipaka tɨ nəpɨn sam-
pam nənə nərmama nepwɨn tuharaka ia nahatətəien səvənraha, mhəuvən
mhətərɨɡ pɨk ia nənɨmwɨn me səməme kamheikuə mɨne nəɡkiariien me
səməme nəremhə me kamhahatən. 2 Nəɡkiariien me nəha ieikuə me
nepwɨn tuhəni irapw. Nətərɨɡien səvəi ieikuə me nəha rɨnərəha anan ro
pen həpkreɡi sas mhə fwe ia rerɨnraha noien ərəha me səməme irəha
kamho. 3 *Irəha tuhənise iərman tɨ niriien pran, nənə, mhənise mwi
irəha tɨ nəniien nəveɡɨnien me nepwɨn. Mətə Kumwesən rɨno nəveɡɨnien
me nəha mə tukəni. Nənə nərmama səməme kamhəukurən nəɡkiariien
pərhien, həni nɨpərhienien irə, həukurən nuvehiien, mhəfwaki mhəni vivi
Kumwesən tukwe, mhani. 4 *Nəveɡɨnien me pam Kumwesən rɨno ramasan
a. Nari riti riwən nərmama tuhəpwəh nənien. Nərmama həukurən nənien
nəveɡɨnien me pam trɨni mɨnuə həfwaki mhəni vivi Kumwesən tukwe.
5 Nəɡkiariien səvəi Kumwesən mɨne nəfwakiien iamɨnhi krauo nəveɡɨnien
me pam hamasan a tɨ nəniien.

6 Trɨni mɨnuə ikani irapw nəɡkiariien i m piəvtaha me, ik iərmama riti sə
ikamo tukwini amasan nari m Iesu Kristo. Nənə ramahatən mə ikɨmruə ia
nəɡkiariien pərhienme səvəi nahatətəien səkɨtahamɨne nəɡkiariien amasan
kamahatən nərmama irə sə ikɨnesi pen raka. 7 *Tikəpwəh nətərɨɡien ia
kwənaɡei eikuəme səməmenərmama həpkɨsiai mhə ia Kumwesən kamhəni.
Nəpɨnmepam tikaməkeikeimamarkutmamonoienme səməmeKumwesən
rokeikei. 8 *Ikukurən trɨni mɨnuə ikamarkut mə nɨpwram trɨskai, noien
nəha ramasan. Mətə trɨni mɨnuə ikamarkut nəpɨn me pam mə tiko noien
me səməme Kumwesən rokeikei, noien nəha ramasan məpi raka. Trasitu ia
niram ia nɨmɨruien səvəi ipwet mɨnemɨne nɨmɨruien sə truvehe kurirə.

9 *In i nəɡkiariien pərhien nənə kɨtaha pam tsaməkeikei mhəni
nɨpərhienien irə. 10 *Kɨtaha samarkut mamhəsese tɨ nəɡkiariien i mə
sənəmri pen əknekɨn raka nətərɨɡien səkɨtaha ia Kumwesən sə ramɨru.
In rauvehimɨru nərmama pam, mətə in rauvehimɨru pərhien irəha səməme
kamhəni nɨpərhienien irə.

11 Tikəvəhaɡ m nərmama mahatən narimnari me i. 12 *Pwəh nərmama
tuhəpwəh nətə puiien ik tɨ nəri nə mə ik təmaruə a riti, mətə tikəmwur ia
nəpɨnmemə ik iərmama riti nəkur əfwakime həukurənnukurirəien təmwki
nɨsum ia nəɡkiariien, ia noien, ia nokeikeiien, ia nahatətəien, mɨne ia noien
sə ratukwatukwməmher. 13Tikaməkeikeimowok i səvəi nəvsiniienNəkukuə
Ikinan m nərmama. Tikəvisau mahatən irəha ia nəɡkiariien pərhien. Pwəh
ruvehe mo səim wok tramərer kupwən ia nɨmɨruien səim meste takuvehe.
14 *Timoti, Kumwesən rɨməuvei pehe nasituien səvənhi mik tɨ noien wok
səvənhi. In rɨməuvei pehe nasituien nəha nəpɨn elta me səvəi nəfwakiien
hənəmri utə rəɡɨnraha ia niram. Ia nəpɨn nəha profet me nepwɨn irəha
mwi həməni irapw nəɡkiariien sə Kumwesən rɨməni ia niram. Tikəpwəh
nəpwəhien nasituien nəha raməmak auər a.

* 4:1: 2Tim 3:1, 2Tes 3:3, 1Jon 2:18, Jut 18 * 4:3: Jen 9:3, Rom 14:6, 1Kor 10:30-31 * 4:4: Jen
1:31, Wok Me 10:15 * 4:7: 1Tim 1:4, 6:20, 2Tim 2:16 * 4:8: 1Tim 6:6 * 4:9: 1Tim 1:15
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15 *Tikaməkeikei mo narimnari me nəha iakani. Tikamarə mamo wok
me nəha pwəh nərmama pam hətoni nɨmɨruien səim mɨne wok səim rautə
amasan. 16 Tikətui amasan tukw ik mɨne nəɡkiariien sə ikamahatən
nərmama me irə. Nəpɨn me pam tiko iamɨnhi irə. Trɨni mɨnuə iko, nənə,
tikuvehimɨru ik mɨne nərmama səməme kamhətərɨɡ ik.

5
Nɨpranme nərmanme səvənraha hemhəmhəpwəh irəha

1 *Tikəpwəh nəɡkiari skaiien m nərɡharə me, mətə tikəɡkiari amasan
mɨnraha rəmwhen mə irəha tata me səim. Tikəɡkiari m ntəmaruə me
rəmwhenmə irəha piamme, 2məɡkiari m nɨprəneməme rəmwhenmə irəha
mamame səim. Tikəɡkiarimnɨpran vime rəmwhenmə irəha kɨtirimamme.
Nəɡkiariien sə tikɨni pen tɨnirəha i traməkeikeimatukwatukwpamməmher.

3 Nɨpran me nərman me səvənraha hemhə mhəpwəh irəha səməme
kamharə əpa, nakalasia me tuhaməkeikei mhasitu ia nirəha. 4 Mətə mə
nɨpwnəti nɨpran me nəha fwe uə nɨmwipwɨnraha me, tikahatən irəha i
pwəh həukurən mə nəri sə irəha tuhəkupwən mho mhəsiai Kumwesən irə,
in i tuhətui amasan tɨ nərmama səməme kamharə ia nəkwai nimwə me
səvənraha. Noien nəha rəmwhen mə kamhərpwɨn tai nasituien m tata
me səvənraha mɨne mama me mɨne kaha me. (Noien nəha ramasan ia
nəmri Kumwesən mamo rerɨn raɡien.) 5 *Mətə pran sə iərman səvənhi
remhə məpwəh in əpa anan ramarə, in raməmri pen əknekɨn nətərɨɡien
səvənhi ia Kumwesən. Ia nəpɨn me pam ia nəpɨn mɨne ia ran raməfwaki m
Kumwesən mə trasitu irə. 6Mətə pran sə ro iamɨnhi, trɨni mɨnuə ramətərɨɡ
pɨk tɨ narimnari me səvəi nɨpwran tɨ nɨreɡiien ramasan irə, in ramɨru, mətə
ia nənɨmwɨn rəmwhen mə ruvamhə raka. 7 Tikuvei pen nəvəhaɡien me i
mɨnrahamə irəha tuhaməkeikei mamho. Pwəh kəpwəh nətoniien nərəhaien
riti ia nirəha. 8 Iərmama riti traməkeikei mətui amasan tɨ nəkur imwəni
me, nənə mukupwən mətui amasan tɨ səməme kamharə ia nəkwai nimwə
səvənhi. Mətə trɨni mɨnuə rɨpko mhə, ramahatən pen mə in rɨpkahatətə
pərhienmhə ia Kumwesən. In rərəhaməpi raka iərmama sə rɨpkahatətəmhə.

9Trɨnimɨnuə pran riti səvənhi iərman remhəməpwəh in,mətənuk səvənhi
rɨpkeste mhə ihi sikisti, tikəpwəh nɨrai penien nəɡhɨn ia nəkukuə səvəi nasi-
tuien. Ikukurən nɨrai penien nəɡhɨn trɨnimɨnuə fwe kupwən səvənhi iərman
kuatia a, 10 *nənə nəɡhɨn ramasan ia noien amasan me səvənhi, rəmwhen
mə rɨnətui amasan tɨ nɨpwnətɨn me mamevən meste həpwinari, maməsevər
ia rukwənu səvənhi tɨ nərmama pwɨspwɨsme,mamaikuas ia nɨsui nərmama
me səvəi Kumwesən, mamasitu ia iavən ərəha me. Trɨni mɨnuə ramo noien
amasanme pam iamɨnhi, ikukurən nɨrai penien nəɡhɨn ia nəkukuə nəha.

11 Mətə tikəpwəh nɨrai penien səməme həpkəprənemə mhə. Kurirə trɨni
mɨnuə nətərɨɡien səvəi nesi penien mwi iərman ruvehe mɨskai ia rerɨnraha
məpi raka nətərɨɡien səvənraha ia Kristo, nənə irəha hənuə tuhesi pen
mwi nərman, 12 nənə tukəkiri irəha mɨnuə həno noien ərəha mhərui
nəɡkiariien səvənraha mɨne nəfe həməni fwe kupwən mə tuho. 13 *Nənə
rərəha mwi tɨ nəri nə mə tuhəuvehe mho irəha rarpaha me, mhəuvən
ia nimwə riti mhəier mhəuvən ia riti. Nənə tuhəpkuvehe əpa mhə mho
irəha rarpaha me, mətə tuhəuvehe mwi mho irəha nɨpran me kamhəni
nɨkare iərmama, nənə mhəpwəh noien wok, mamhəni nəɡkiariien me
* 4:15: 1Tim 5:22 * 5:1: Lev 19:32 * 5:5: Luk 2:37, 18:7 * 5:10: Hip 13:2 * 5:13: 2Tes
3:11
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rɨpkatukwatukw mhə mə tuhəni. 14 *Ro iamɨnhi irə iakani pen tɨ nɨpran
me nəha səməme həpkəprəneməmhəmə ramasan tuhesi pen mwi nərman,
mhərəhi nɨpwnətɨnraha me, mhətui amasan tɨ nərmama səməme kamharə
ia nəkwai nimwə me səvənraha. Nənə trɨni mɨnuə ho iamɨnha irə, nənə
nərmama səməme haməmwəki kɨtaha ko həpkɨni mhə nəɡkiariien ərəha riti
mhəuəsi kɨtaha irə. 15Mətə nɨpərhienien nɨpran me nepwɨn hənəpwəh raka
suatuk atukwatukw nənəmamhəkurirə Setan təkwtəkwuni.

16Nɨpranme i səməmekamhəni nɨpərhienien ia Iesu tuhaməkeikeimhətui
amasan tɨ nɨpran me i ia kwənəkwus səvənraha səməme nərman me
səvənraha hemhə mhəpwəh irəha. Irəha tuhəpwəh naraka penien irəha m
nakalasia memə tuhamətui amasan tɨ nirəha. Nənə ro iamɨnhi irə nakalasia
me tuhəukurən nasituien ia nɨpran me i səməme nərman me səvənraha
hemhəmhəpwəh irəha əpa anan kamharə.

17 *Nəmə asori me səvəi nəfwakiien səməme kamhəiri amasan nakala-
sia me, nakalasia me tuhaməkeikei mhəsiai irəha, nənə mhərəku irəha.
Tuhəkupwən mho iamɨnhi irə ia elta me səməme kamhəsese mamhəvisau
mamhahatən. 18 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Tihəpwəh nərihi təriniien tərhui kau nəpɨn rameivə testesi kwənuni wit mə
tekɨn trier raka.” NənəNəkukuə Ikinan rani mwimə, “Iərmama sə ramowok
ratukwatukw mə tukərəku in.” 19 *Tikəpwəh nətərɨɡien nəɡkiariien səvəi
iərmama kuatia a sə rani mə elta riti səvəi nəfwakiien ramo noien ərəha,
mətə mə iərmama kəru uə kahar kamharni, nənə, ikətərɨɡ ia səvənrahar
nəɡkiariien. 20*Nənə eltamenəha səməmekamhonoien ərəha, tikɨnise irəha
ianəmrinərmamapamməeltamenepwɨnmwi tuhəhekɨrnoiennoien ərəha.

21 Ia nəmri Kumwesən, Iesu Kristo, naɡelo me səməme Kumwesən rɨmərfi
raka irəha, iakani pehe tukw ik i mə tikaməkeikei mamesi pen nəɡkiariien
me səiou ia noien sə ratukwatukw. Tikəpwəh noien noien əpə iti m iərmama
riti, nənə, mo mwi səpə iti m iərmama riti mwi. Mətə tiko rəmnəmwhen ia
nirəha pam.

22Tikəpwəhnəmriutəakwauakwienrəɡɨmmi ia iərmamaritiməfwakipen
min mə truvehi wok səvəi nəfwakiien. Trɨni mɨnuə in iərmama riti səvənhi
fwe ikɨn nərəhaien, nənə, səvənhi nərəhaien trarə ia niram rəmwhen mə ik
mwi ikɨməuvehi nərəhaien səvənhi. Mətə ia nəpɨnme pam tikəmher.

23 (Rɨpkamasan mhə mə tikamənɨmwi a nui, mətə ramasan mə tikənɨmwi
ouihi waen kwopti pwəh rasitu ia tɨpwɨm mɨne nemhəien me sə ramo ik ia
nəpɨn me.) 24Noien ərəha me səvəi nərmama nepwɨn həuvəier irapw raka,
nəri auər a mə nəpɨn sə Kumwesən trərpwɨn noien ərəha irə rɨpkuvehe mhə
ihi, mətə noien ərəha me səvəi nərmama nepwɨn tuhəpkier irapw kurirə.
25Rəmwhenamwinoien amasanme səvəi nərmamanepwɨnhəuvəier irapw
raka nənə səməme kamhərkwafə ihi təkwtəkwuni, irəha mwi tuhaməkeikei
mhəier irapw.

6
Slef me tuhaməkeikei mhəsiai nəmə asori me səvənraha

1 *Pwəh slef me pam həsiai amasan nəmə asori me səvənraha kamo
nərmama nepwɨn həni ərəha nəɡhi Kumwesən mɨne nəɡkiariien səkɨtaha
samahatən nərmama irə. 2 *Slef me səməme nəmə asori me səvənraha
kamhəni nɨpərhienien ia Iesu irəha tuhəpwəh noien nəha kamhəni mə, “Eh,
* 5:14: 1Kor 7:9 * 5:17: 1Kor 16:18 * 5:18: 1Kor 9:9,Mat 10:10 * 5:19: 2Kor 13:1 * 5:20:
Kal 2:14, Efes 5:11 * 6:1: Efes 6:5 * 6:2: Flm 16
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iəmə asori nəha in piəvtaha a riti,” nənə, irəha tuhəpkɨsiai amasan mhə.
Mətə irəha tuhaməkeikei mho pɨk mwi wok ia rerɨnraha pərhien, tɨ nəri
nə mə səvənraha iəmə asori in iərmama riti sə rani nɨpərhienien ia Iesu,
nənə irəha hokeikei in. Tikahatən narimnari me i, mɨni pen tɨ nərmama mə
tuhaməkeikei mamho.

Noien səvəi nokeikei pɨkienmane
3 *Trɨni mɨnuə iərmama riti ramahatən nərmama, nəɡkiariien səvənhi

traməkeikei mesi pen nəɡkiariien atukwatukw səvəi Iesu Kristo Iərɨmənu
səkɨtaha mɨne nəɡkiariien kamahatən nərmama irə sə ro ikinan i. Mə in
ramahatən nəɡkiariien me nepwɨn ropə ia nəɡkiariien nəha, 4 in ramərpwi
in, mɨpkukurən anan mhə nari. Nətərɨɡien səvənhi ramemhə rokeikei
pɨk nəɡkiariien tɨ nəresien me səməme kamhəvi pehe nəmwəkiien mɨne
nəvisəien. Noien nəha ro nərmama kamhəni ərəha nəɡhɨnraha me, nənə,
mamhətərɨɡ ərəha ia nirəha me, 5 *ia nəpɨn me pam kamhousari. Noien
nəha səvəi nərmama səməme nətərɨɡien səvənraha rərəha. Irəha kamhəruei
ia nəɡkiariien pərhien, mamhəni mə noien nəkwai Kumwesən in suatuk riti
səvəi nuvehiienmanemɨne nautə.

6 *Nɨpərhienien, trɨni mɨnuə kɨtaha samo nəkwai Kumwesən, noien nəha
trasitu asori ia kɨtaha, mətə tsaməkeikei mamhaɡien a, nəri auər a mə
səkɨtaha nautə rouihi a uə rasori. 7 *Səukurən mə nəpɨn sənətui pehe ia
tɨprənə i, nənə, mhəpkuvehi mə nari riti mhəuvehe. Nənə nəpɨn tsemhə
irə, ko səpkuvehi mhə mwi nari riti mhərərɨɡ. 8 *Mətə trɨni mɨnuə sənətaha
nəveɡɨnienmɨne tɨnari səkɨtaharəmwhena, nənəkɨtaha tsaɡien. 9*Nərmama
səməme hokeikei pɨkmə nautə səvənraha trasori, nənə rɨməru a tɨ nirəhamə
tuho noien ərəha me rɨpɨk. Rəmwhen ia kwənkru riti rəkure tərini irəha ia
təpuapəɡ səvəi nərəhaien, nənə, irəha hokeikei mə tuho narimnari me rɨpɨk
səməme həpkamasan mhə tɨ nirəha mamhouraha irəha. Nənə nokeikeiien
səvəi narimnari ərəha me nəha trouraha nɨmɨruien səvənraha. 10 *Iakani
iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə noien səvəi nokeikei pɨkien mane in nukune noien
ərəha me səpəmsəpə. Noien nəha ruvəiri raka raka nərmama nepwɨn ia
nahatətəien səkɨtaha, mo irəha ho noien me rɨpɨk təkwtəkwuni rerɨnraha
raməmisə tukwe rəmwhenmə həpi atukw a irəha ia nau.

Pol raməvəhaɡmTimoti
11 *Mətə ik iərmama səvəi Kumwesən tikaraka məpwəh nevənien ipaka

tɨ noien ərəha me nəha. Tikamarə mamo natukwatukwien, mamo nəkwai
Kumwesən, mamahatətə ia Kristo, mamo nokeikeiien, mamərer əknekɨn,
mamo ik iəmə noien səim ramasan məpou. 12 *Naruaɡənien amasan səvəi
nahatətəien, tikaruaɡən irə, muvehi əknekɨn nɨmɨruien rerɨn sə Kumwesən
rɨnəkwein ik tukwe fwe kupwən nəpɨn ikɨməni irapw amasan nahatətəien
səim ia nəmri nərmama həpɨk. 13 *Kumwesən in nukune nɨmɨruien. Iesu
Kristo in iərmama sə rɨməni irapw amasan nəɡkiariien pərhien ia nəmri
Ponjes Paelat. Ia nənimenrau iakani pehe tukw ik i mə 14 tikaməkeikei mo
nəɡkiariien i kuvei pehe mik. Tiko ia suatuk sə rəmher. Pwəh nərmama
həpwəh nətoniien nərəhaien riti ia niram. Tiko iamɨnhi irə mamevən
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meste Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo truvehe mwi. 15 *Nuveheien səvənhi
Kumwesən tro rier pehe ia nəpɨn atukwatukw səvənhi. In Kumwesən sə
kaməɡnəɡɨni in. In əpa ramərɨmənu ia narimnari me pam. In Kiɡ sə rasori
ia kiɡ me. Nənə in Iərɨmənu sə rasori ia nərɨmənu me. 16 *In əpa rɨpkemhə
mhə mamarə rerɨn ia kwopun riti rukuraan ikɨn, nənə, iərmama riti ko
rɨpkevənmhə ipaka. Iərmama riti rɨpkətoni rakamhə in, nənə, tɨpkətonimhə
mwi. Pwəhnɨsiaiienmɨnenərɨmənuien sə trɨpkiwənmhəkrauevən tukwe in.
Ouəh, pwəh ro iamɨnhi.

17 *Tikəɡkiari m nərmama me nautə səvənraha rasori ia nɨtətə səvəi
ipwet mɨne, mɨni pen tɨ nirəha i mə tuhəpwəh nuvehi utə pɨkien irəha,
mhəpwəh nəmri pen əknekɨnien nətərɨɡien səvənraha ia nautə, nautə səvəi
təkwtəkwuni a mətə trakwakwi riwən. Irəha tuhaməkeikei mhəmri pen
əknekɨn nətərɨɡien səvənraha ia Kumwesən sə rauvei pehe narimnari me
rɨpɨkm kɨtahamə rerɨtaha traɡien.

18 Tikɨni pen tɨ nirəha i mə tuhaməkeikei mho noien amasan. Pwəh noien
amasan me nəha səvənraha hasori mhəmwhen ia nautə səvənraha. Irəha
tuhaməkeikei mhasitu mhəriari m nərmama. 19 *Noien nəha rəmwhen mə
hənoeite nautə me rɨpɨk sə trasitu ia nirəha kurirə. Nənə irəha həukurən
nuvehiien nɨmɨruien i nɨmɨruien pərhien.

20 *Timoti, Kumwesən rɨnəmri pehe raka nəɡkiariien amasan səvənhi ia
rəɡɨm. Tikaməkeikeimətui amasan tukwe,məpwəh nətərɨɡien ia nəɡkiariien
auər a me səvəi tɨprənə i uə nəɡkiariien me kani mə nəɡkiariien sə kauvehi
nukurənien irə, mətə rekəm neikuəien. 21 *Nərmama nepwɨn kamhəkurirə
ia nukurənien nəha, nənə, mhənəpwəh nahatətəien səvənraha.
Pwəh namasanien tramarə tukumiaha.
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Seken Timoti
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i nəkukuə

Nəpɨn Pol ruvərai raka Fas Timoti mɨne Taetas kətoni mə kəkwtəmhiri
mwi in kuvei puvnimwə ia kalapus. Nənə in rɨrai Seken Timoti ia kalapus
fwe Rom. Pol rukurən mə nəpɨn səvənhi ruvəkwakwa mə tremhə ro pen
rɨrai nəkukuə i revən tɨ Timoti. Pol rəpwəh nokeikeiien mə trətoni a Timoti,
mətə rokeikei mə trətoni nənə muvehi utə nətərɨɡien səvənhi tɨ nəri nə mə
in rokeikei mə nəpɨn tremhə Timoti truvehi təmwhekɨn ia wok səvənhi.
Pol ramahatən Timoti ia niriien nakalasia me maməvəhaɡ min mə trərer
isipwɨn tɨ nahatən eikuəme. Pol raməvəhaɡmTimoti mə Timoti traməkeikei
məkwtəmhiri əknekɨn nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien i kamahatən nakalasia
me səvəi Kristo irə.

1 *Iou Pol. Iou aposol riti səvəi Iesu Kristo tɨ nəri nəmə Kumwesən rɨməni
nəkwanmə tako. In rərhi pen ioumə takəvisau irapw nɨmɨruien sə in rɨməni
mə truvei pehem kɨtaha ruku pen tɨ Iesu Kristo.

2 *Nəkukuə i rauvehe tukw ik, Timoti, nərɨk keikei.
Pwəh Kumwesən Tata səkɨtaha mɨne Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha

trouəriari pehe namasanienmɨne napiienmɨne nəmərinuienmik.
Pol raməvəhaɡmTimoti

3 *Ia nəpɨn mɨne ia ran, nəpɨn iakaməfwaki, rerɨk ramrhi rerɨn ik, nənə
iakani vivi Kumwesən tukw ik. Iakamo tukwini nari min, mamo a noienme
səməme iakukurənmə hatukwatukw ia nənimen rəmwhen ia kaha kupwən
me səiou hənamo. 4Nəpɨn rerɨk ramrhi nɨse nənimem sə rɨnaiu, iakokeikei
pɨk mə takətoni ik, nənə rerɨk raɡien. 5 *Rerɨk ramrhi nahatətəien pərhien
səim, in nəha nahatətəien sə kaha pran səim Loes mɨne mama səim Iunis
kroukupwənrouahatətə irə, nənə təkwtəkwuni iakukurənamasanmə ikmwi
ikamahatətə irə. 6 *Ro iamɨnhi irə iakuə tako pwəh rerɨm ramrhi nəri fwe ia
rerɨm ramo ikamskai tɨ noien wok səvəi Kumwesən. Kumwesən rəriari nəri
nəha mik fwe kupwən nəpɨn iakəmri utə rəɡɨk mi ia niram. Tikaməkeikei
meireiri nəri nəha pwəh ruək. 7 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə Kumwesən
rɨpkuvei pehe mhəm kɨtaha nənɨmwɨn riti sə ramo kɨtaha samhekɨr, mətə in
ruvei pehe m kɨtaha nənɨmwɨn riti sə ramo kɨtaha saməskai, mamhokeikei
kɨtahame, mamhəkoui atukw kɨtahamə tsəpkomhə noien ərəha.

8 *Ro iamɨnhi irə tikəpwəh naurɨsien tɨ nɨni irapwien Iərɨmənu səkɨtaha,
məpwəh naurɨsien mwi tukw iou, iərmama riti səvənhi sə iakamarə ia
kalapus tukwe. Mətə pwəh krau pəri kroureɡi nəmisəien tɨ nəɡkiariien
amasan səvənhi. Kumwesən truvei pehe nɨskaiienmikmə tiko iamɨnhi. 9*In
rɨməuvehimɨru kɨtaha, nənə, məkwein kɨtaha ia nəkweinien sə ro ikinan i. In
rɨpko mhə iamɨnhi irə ia kɨtaha tɨ noien me səkɨtaha, mətə in ro iamɨnhi irə
tɨ nəri nə mə resi pen a nətərɨɡien atukw səvənhi sə in ruvəukurən raka fwe
tui nəpɨn tɨprənə ramiwən ihi. Ia nəpɨn nəha in ruvəni raka mə truvei pehe
namasanien səvənhimkɨtaha truku pen tɨ Iesu Kristo. 10*Nənə təkwtəkwuni
sətoni namasanien nəha ro m kɨtaha, tɨ nəri nə mə Iəmə sə rauvehimɨru
kɨtaha rɨməier pehe. Iəmə nəha in nə Iesu Kristo sə rɨno sampam ia noien
* 1:1: Efes 1:1 * 1:2: 1Tim 1:2 * 1:3: Fil 3:5, WokMe 23:1 * 1:5: WokMe 16:1 * 1:6:
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iərmama remhə, nənə ia nəɡkiariien amasan səvənhi ramo nərmama me
hətonimə tuhəfomhəuvehi nɨmɨruien rerɨn. 11*Kumwesən rɨnərpwi rəɡɨn ia
nirak, mɨni mə iou aposol riti sə takaməkeikei məvisau nəɡkiariien amasan
nəha, mahatən nərmama me irə. 12 Nənə tɨ nəri nə mə iakamo iamɨnhi irə,
iakamreɡi rərəha i ia kalapus. Mətə iapkaurɨs mhə, tɨ nəri nə mə iakukurən
iəmə sə iakani nɨpərhienien irə. In rəmri pehe nəɡkiariien amasan səvənhi
ia rəɡɨk, nənə iakukurən amasan mə trətui amasan tukwe mamevən meste
nəpɨn səvənhi.

13 *Timoti, tikaməkeikei məkwtəmhiri əknekɨn nəɡkiariien me i səməme
ikuvəreɡi raka iakɨni pehe tukw ik i. Nəɡkiariien me nəha hatukwatukw,
mamhahatən suatuk sə tikesi pen. Tikaməmwur pen ia noien mi nəha
nahatətəien mɨne nokeikeiien sə krauku pen tɨ Iesu Kristo. 14 *Ia nɨskaiien
səvəi Nənɨmwɨn Ikinan sə ramarə ia rerɨtaha tikaməkeikei mətui amasan tɨ
nəri amasan sə kəmri pehe ia rəɡɨm.

15 Ikuvəukurən raka mə nərmama pam fwe profens Esia hənəpwəh iou
mhəuvavən. Iəməmi nəha Fukelas mɨne Hemokenes irəhamɨnraha.

16 *Mətə iakaməfwaki mə Iərɨmənu səkɨtaha trapi nərmama me ia nəkwai
nimwə səvəi Onesiforas, tɨ nəri nə mə nəpɨn rɨpɨk in ramomasan iou, nənə
mɨpkaurɨs mhə iou mɨne jen me kɨnərihi iou irə. 17 Mətə nəpɨn rapirapw
ia Rom, ramətui əmisə iou mamevən meste mətə iou. 18 *Iakəfwaki mə
Kumwesən trəseni in rətoni Iərɨmənu səkɨtaha trapi in ia nəpɨn səvənhi. Nənə
ikukurən amasanmə rasitu pɨk ia nirak fwe ia Efesas.

2
1 Ro iamɨnhi irə, nərɨk, ik tikaməkeikei muvehi namasanien i raku pen tɨ

Iesu Kristo pwəh ro ikɨskai. 2Nənə nəɡkiariien sə ikuvəreɡi raka iakɨnahatən
kɨmiaha irə ia nəmri nərmama me həpɨk, tikaməkeikei məmri pen ia rəɡi
nəməme nepwɨn ikukurən nətɨɡiteien ia nirəha mə tuhahatən nepwɨn mwi.
3 *Tikəmisə krau mik rəmwhen ik iaruaɡən amasan riti səvəi Iesu Kristo.
4 Ikukurən noien səvəi iaruaɡən. Nəpɨn ramaruaɡən, ko rəpwəh nuvehiien
mwi wok me nepwɨn, tɨ nəri nə mə raməmwur mə iəmə asori səvənhi rerɨn
traɡien. 5 *Iərmama səvəi naiuien traməkeikei mesi pen natuakəmien me
səvəi naiuien. Mə rəpwəh ko kɨpkəfəfau pen mhə kəfəfau səvəi nɨsiaiien
irə. 6 *Nənə iərmama sə raməmhu pɨk ratukwatukw mə in trukupwən
mesi kwənkwai nari sə rutə ia nəmhien səvənhi. 7 Rerɨm tramrhi nəfe
iakamɨnipehe tukwik i. Iərɨmənusəkɨtaha truveipehenukurənienmik, nənə
tikukurən narimnari me pam.

8 *Rerɨm tramrhi Iesu Kristo. In iəmə sə rɨnətui mwi ia nemhəien səvənhi.
In kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt. In i nəɡkiariien amasan sə iakaməvisau irapw.
9 *Iou iakamreɡi nəmisəien tɨ nəɡkiariien amasan i. Kɨnərihi iou ia jen
rəmwhen ia iou iəmə iakamərui loa, mətə nəɡkiariien səvəi Kumwesən ko
kɨpkərihi mhə ia jen. 10 *Ro iamɨnhi irə, nəri auər a mə kamo nəmisəien me
ia nirak, mətə takaməkeikei mamərer əknekɨn ia nəpɨnme tɨ nəri nəmə rerɨk
ramrhi nərmamame nəha səməme Kumwesən ruvərfi raka irəha. Ikokeikei
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mə irəha mwi tuhəuvehi nɨmɨruien vi sə raku pen tɨ Iesu Kristo, nənəmharə
rerɨn irəhamin ia nukuraanien asori səvənhi.

11 *In i nəɡkiariien pərhien:
Trɨni mɨnuə səmamhə kɨtaha Iesu,

nənə tsaməkeikei mwimhəmɨru pəri kɨtahamin.
12 *Trɨni mɨnuə samərer əknekɨn ia nahatətəien səkɨtaha,

nənə tsaməkeikei mwimhərɨmənu pəri kɨtahamin.
Trɨni mɨnuə səni mə səreirei in,

nənə in mwi traməkeikei mɨni mə in rɨreirei kɨtaha.
13 *Trɨni mɨnuə kɨtaha səmwei ia nahatətəien səkɨtaha,

in traməkwtəmhiri ihi kɨtaha,
tɨ nəri nəmə in ko rɨpkətefimhə nəɡkiariienme səvənhi.
Iərmama sə ramo tukwini amasan nari mKumwesən

14 *Tiko nərmama me səim pwəh rerɨnraha ramrhi narimnari me i ikani.
Tikɨni pen tɨ nirəha i ia nəmri Kumwesən mə tuhəpwəh nousariien tɨ
nəɡkiariienme. Noien nəha ko rɨpkomhə nari amasan riti, mətə ramouraha
a nərmama səməme kamhətərɨɡ. 15 *Tikəmwurmə ik iərmama riti səvəi wok
sə nəpɨn Kumwesən ramətəwok səim ko rɨni mə “Wok səim ramasan.” Nənə
tikəpwəhnɨreɡiien ikaurɨs tɨwok səim, tɨnəri nəmə ikamahatənatukwatukw
nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien. 16 *Mətə nəɡkiariien auər a me səvəi tɨprənə
i, ik tikəpwəh nɨniien. Nəɡkiariien me nəha tuhəiri pen nərmama həuvən
isipwɨn tɨ Kumwesən. 17 *Nəɡkiariien səvəi nərmama səməme kamhəɡkiari
iamɨnhi truvirɨs rəmwhen ia nɨmwapw ruvehe masori. Nəɡkiariien səvəi
iəmə mi nəha Hameneus mɨne Faelitas ro iamɨnhi. 18 Irau krɨnouəpwəh
raka nəɡkiariien pərhien rauni mə nəpɨn sə Kumwesən tro nərmama me
pam hətui mwi ia nemhəien ruvəuvehe raka. Ia nəɡkiariien nəha səvənrau
krauouraha nahatətəien səvəi nərmama me nepwɨn. 19 *Mətə nəri əknekɨn
Kumwesən rɨnəmri kauvrhəkɨn nimwə ia təkuren rəpwəh nɨkiuien. Nənə
kɨmərai pen nəɡkiariienme i ia nɨkaren: Riti mə, “Iərɨmənu ruvəukurən raka
mə nərmama əfo me nəha səvənhi.” Nənə riti mwi mə, “Pwəh nərmama pam
səməme kamhəni nɨpərhienien ia nəɡhi Iərɨmənu həpwəh noien ərəha.”

20 *Ia nəkwai nimwə asori riti nəri kaməni pen nari me irə səpəmsəpə.
Rɨpko mhə səməme nəha əpa kɨno ia aean mi nəha kol mɨne silva, mətə
nepwɨnmwi nəha ikɨn kɨnərai ia nɨpəri nei, nepwɨnmwi kɨno ia nɨse tɨprənə
rərpwumuvehemɨskai. Nepwɨnkaməni nari irə ia nəpɨn ikinanme. Nepwɨn
kaməni nari irə ia nəpɨn auər a me. 21 *Ro iamɨnhi irə trɨni mɨnuə iərmama
riti rəpwəhnoien ərəhame,məpərhi in, in truveheməmwhen ia nəri kaməni
pen nari irə sə kɨnəmri əpə mə səvəi nəpɨn ikinan me. Kɨnəpnəpenə raka irə
mə iəmə asori səvəi nimwə nə rukurən nuvehiienmo noien amasanme pam
irə.

22 *Mətə noien ərəha me ntəmaruə me hokeikei pɨk, ik tikaraka məpwəh
nevənien ipaka tɨ nirəha. Ia nəpɨn me pam tikaməkeikei mamo noien
atukwatukw, mamahatətə ia Kumwesən, mamokeikei nərmama, mamarə
ia nəmərinuien. Tikamarə mamo noien me nəha kɨmiaha nərmama me
nəha səməme kamhəkwein Iərɨmənu ia rerɨnraha sə ratukwatukw məmher.
23 *Tikərer isipwɨn tɨ nəresien me nəha nərmama həreirei nari kamhəni.
* 2:11: 2Kor 4:11 * 2:12: Mat 10:33 * 2:13: Rom 3:3-4, Nam 23:19, Taet 1:2 * 2:14: 1Tim
6:4, Taet 3:9 * 2:15: 1Tim4:6, Taet 2:7-8 * 2:16: 1Tim4:7 * 2:17: 1Tim1:20 * 2:19: Nam
16:5,26, Jon 10:14, 1Kor 8:3, Aes 52:11 * 2:20: 1Kor 3:12 * 2:21: 2Tim 3:17 * 2:22: 1Tim
6:11 * 2:23: 1Tim 4:7
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Ikukurən mə nəresien me nəha kamhəvi pehe nəvisəien me. 24 *Mətə noien
səvəi iərmama sə ramo tukwini nari m Iərɨmənu traməkeikei mopə. Rɨpko
mhə in iərmama səvəi nəvisəien, mətə in iərmama sə ramasan tɨ nərmama
pam. In iərmama sə rukurən nahatənien nərmama, nənə niemaha rɨpkəpi
akwauakw mhə in. 25 *In iərmama sə raməɡkiari məru tɨ nəmri atukwatuk-
wiennərmamasəməmehaməmwəki in, pwəhKumwesənrəseni irəhahərərɨɡ
ia noien ərəha, mhəuvehe mhəukurən nəɡkiariien pərhien. 26 Ia noien nəha
irəha ko həier irapw ia kwənkru səvəi Setan in rɨməuvehi irəha irə mamo
irəha hamo nəkwan.

3
Tramevən ipaka tɨ nəpɨn sampam

1 *Mətə tikaməkeikei mukurən nəri. Tramevən ipaka tɨ nəpɨn sampam
narəien ia tɨprənə i truvehe məknekɨn. 2 *Nərmama tuhokeikei atukw a
irəha me, nənə mhokeikei pɨk mane. Irəha tuhəfiəutə atukw irəha me, nənə
mhərpwi pɨk irəha me. Irəha tuhəni nəɡkiariien ərəha mhəuəsi nərmama
me i. Irəha tuhərui nəkwai tata mɨne mama səvənraha. Nəpɨn tukuvei pen
nari amasan riti mɨnraha, irəha tuhəpkɨni mhə tanak tukwe. Irəha tuhəpko
mhə nəkur ikinan me ia nirəha. 3 Irəha tuhəpkapi mhə tɨ nərmama, mətə
tuhərpwɨn a tai nərəhaien səvənraha. Irəha tuhəni nɨkare nərmama. Irəha
tuhəreirei nari, mamho pen a nari ia nəpɨn me, mhəpkokeikei mhə noien
amasan. 4 Irəha tuhəuvsini təkutanraha m piəvnraha me, mho akwauakw
noien ərəha, mhəpkətərɨɡ mhə tɨ noien səvənraha mɨne nəfe kamho. Irəha
rerɨnraha trukuər ia nəɡnəɡɨniien atukw irəhame,mhokeikei pɨk narimnari
me nɨpwranraha ramreɡi ramasan irə, nənə, mhəpkokeikeimhəKumwesən.
5 *Ia nəmri nərmama tukətoni irəha həmwhen ia nəkur əfwaki me, mətə
nəɡse Nənɨmwɨn səvəi nəfwakiien riwən ia nirəha. Nənə ik tikaməkeikei
mərer isipwɨn tɨ nərmama səməme hamo iamɨnhi irə.

6 *Irəha me nepwɨn kamhəuvnimwə ia nəkwai nimwə me mamheikuə
ia nɨpran me. Nɨpran me nəha nəɡsenraha riwən, həuvəpəmpəm ia noien
ərəha me, nənə narimnari ərəha me səpəmsəpə hokeikei pɨk ramiri irəha.
7 Kamahatən irəha ia nukurənien ia nəpɨn me, mətə ko irəha həpkukurən
amasan mhə nəɡkiariien pərhien ia nəpɨn riti. 8 *Ikukurən klepa mi nəha
Janes mɨne Jampres sə krauni ərəha Moses fwe kupwən. Nərmama me
i iakani, irəha həmwhen ia nirau, mamhəni ərəha nəɡkiariien pərhien.
Irəha nərmama me nətərɨɡien səvənraha rikou, həpkahatətə pərhien mhə ia
Kumwesən. 9Mətə irəha tuhəpkarə əpwəmwɨsmhə. Nərmamamepamtuhətə
sas noien ikoume səvənraha rəmwhen ianərmamamehənətə sas noien ikou
səvəi Janes mɨne Jampres fwe kupwən.

Nəvəhaɡien sampam
10Mətə ik, Timoti, nəpɨn ikɨnakurirə ia nirak fwe kupwən, ikuvəreɡi raka

nahatənien səiou, mɨnətə raka noien səiou sə iakamarə mamo. Ikɨnətə
raka nəfe iakaməmwur tukwe ia nɨmɨruien səiou. Ikɨnətə raka nahatətəien
səiou, mɨne nətərɨɡien səiou sə iakaməfo mo raməpwəmwɨs. Ikɨnətə raka
nokeikeiien səiou, mukurən mwi nərerien səiou sə iakamərer əknekɨn irə ia
nəpɨnme. 11*Ikɨnətə rakanometəienmemɨnenəmisəienmekɨno ianirak fwe
* 2:24: 1Tim 3:3, Taet 1:7 * 2:25: 1Tim 2:4 * 3:1: 1Tim 4:1 * 3:2: Rom 1:29-31 * 3:5:
Mat 7:15,21, Rom 2:19-20, Taet 1:16 * 3:6: Taet 1:11 * 3:8: 2Tim 2:25, Eks 7:11,22, 1Tim 6:5
* 3:11: WokMe 13:50, WokMe 14:5,19, Sam 34:19
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ia taonme nəha Antiokmɨne Ikoniammɨne Listra. Kɨnamometə iou iamɨnhi
irə, mətə Iərɨmənu səkɨtaha ruvehi raka iou tɨ nəmisəien me pam nəha.
12 *Nɨpərhienien, nərmama me pam səməme hokeikei mə tuhəuvehe mho
kuatia irəha Iesu Kristo, nənə mamharə ia narəien sə Kumwesən rokeikei,
tukaməkeikei kometə irəha. 13 Mətə nərmama ərəha me mɨne nərmama
eikuəme narəien səvənraha sə rɨnərəha raka trɨpkuvehemərəhamwi. Irəha
tuhameikuə ia nərmama me, nənə mamheikuə atukw a mwi ia nirəha.
14 *Mətə ik tikaməkeikei məkwtəmhiri əknekɨn nəɡkiariien sə kɨnahatən
raka ik irə. Ikuvəni raka nɨpərhienien ia nəɡkiariien nəha, mamahatətə
əknekɨn irə, mukurən amasan nərmama səməme hənahatən ik irə. 15 *Fwe
ia nouihiien səim ikuvəukurən raka nəɡkiariien me səvəi Nəkukuə Ikinan.
Nəɡkiariien me nəha kamhəuvei pehe nukurənien mik. Nukurənien nəha
ramiri pen ik ikevən mahatətə ia Iesu Kristo mə Kumwesən truvehimɨru
ik. 16 *Nəɡkiariien me pam ia Nəkukuə Ikinan haməuku pen tɨ Nənɨmwɨn
səvəi Kumwesən.a Nəɡkiariienmenəha hamasitu ia kɨtaha. Kɨtaha səukurən
nɨniien nəɡkiariien me nəha mhahatən nərmama, mhəni pui noien ərəha
me səvənraha, mhəkoui atukwatukw irəha, mhəvəhaɡ mɨnraha ia noien
atukwatukw. 17 Nəpɨn samo iamɨnha irə tro iərmama səvəi Kumwesən
ruveheməmwhen tɨ noien wok amasanme pam.

4
Timoti traməkeikei məvisau irapw nəɡkiariien amasan

1 *Timoti, təkwtəkwuni iakaməɡkiari pehe mik rəmwhen krau krouərer
ia nəmri Kumwesən mɨne Iesu Kristo. Ikukurən Iesu Kristo in iərmama
sə trəkiri nərmama me pam tɨ noien me səvənraha, nərmama səməme
kamhəmɨru mɨne səməme həuvamhə raka. In trier pehe mwi mərɨmənu ia
nɨtətə səvənhi. Tɨ nəri nəmə tro iamɨnhi irə, ro pen iakani pehe tukw ik i mə
2*tikaməkeikeiməvisau irapwnəɡkiariien səvənhi,mamərermwatuk tukwe
ianəpɨnmepam, nəpɨnnərmamahokeikeimə tuhəreɡimɨnenəpɨnnərmama
həpwəh nokeikeiien mə tuhəreɡi. Tikɨni pui noien ərəha me səvənraha,
mɨnise pen əknekɨn tɨ nirəhamə tuhəpwəh, muvei pen nəɡkiariien sə trasitu
ia nirəha,mo iamɨnhi irə səimnətərɨɡien rəpwəmwɨs, nənə, mahatən amasan
irəha. 3 *Tikaməkeikei mamo iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə nəpɨn riti trɨpkuvehe
nərmama me tuhəpkətərɨɡ mhə nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien, mətə irəha
tuhesi pen nətərɨɡien atukw səvənraha, nənə mhətui nahatən me səməme
tuhəni nəɡkiariien sə nəkwəreɡɨnraha rəfiəfiə tɨ nɨreɡiien. 4 *Irəha tuhəpwəh
nəɡkiariien sə ronɨpərhienien, nənəmhəuvənmhəkurirəkwənaɡei eikuəme.
5Mətə ik, tikaməkeikei mo nətərɨɡien səim pwəh raməmak amasan ia nəpɨn
me. Tikərer əknekɨn ia nəmisəien me sə kamo ia niram, nənəmowok i səvəi
nəvisauien nəɡkiariien amasan, nənəmo pamwok səim sə Kumwesən ruvei
pehemikmə tiko.

6 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə trɨpko mhə tui nɨtek raiu rəmwhen
ia waen i kətəɡi pen ia təkure nɨfatə kuvei pen m Kumwesən. Səiou
* 3:12: Mat 16:24, Jon 15:20, Wok Me 14:22 * 3:14: 2Tim 2:2 * 3:15: Jon 5:39, 2Pit 1:20-21
* 3:16: Rom 15:4, 2Tim 2:21 a 3:16: Suatuk riti mwi tɨ nɨniien nəɡkiariien i ia vas 16 ro iamɨnhi
irə: Nəɡkiariien me pam ia Nəkukuə Ikinan Kumwesən rɨneiahaɡ pehe irə. * 4:1: Wok Me 10:42,
Rom 14:9-10 * 4:2: WokMe 20:20,31 * 4:3: 1Tim 4:1, 2Tim 1:13 * 4:4: 1Tim 4:7 * 4:6:
Fil 2:17
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nəpɨn takier irə ruvəuvehe ipaka. 7 *Ia nɨmɨruien səiou rəmwhen mə iaka-
maruaɡən ia naruaɡənien amasan riti. Rəmwhen mə iakamaiu ia naiuien
əknekɨn riti. Nənə təkwtəkwuni iakɨno sampam irə, nənə iakamahatətə ihi.
8 *Təkwtəkwuni kɨnəpnəpenə kəfəfau riti fwe səiou kaməfəfau pen ia nəmə
atukwatukw me. Iərɨmənu səkɨtaha raməkiri atukwatukw nari in truvei
pehekəfəfaunəhamiou ianəpɨnsəvənhi. Trɨpkuvei pehe əpamhəmiou,mətə
truvei penmwimnərmamamepam səməmehokeikei in nənəmamheitenhi
in mə truvehemwi.

Pol rokeikei mə Timoti trevənmətoni in
9 *Tikaməmwur muvehe mətə akwauakw iou, 10 *tɨ nəri nə mə Temas

rokeikei pɨk anan narəien ipwet mɨne səvəi tɨprənə i, nənə mɨnəpwəh iou,
muvavən fwe Tesalonaeka. Kresens ruvavən fwe Kalesia, nənə Taetas
ruvavən fwe Talmesia. 11 *Təkwtəkwuni Luk əpa ramarə kɨmraumin. Nəpɨn
tikauvehe irə tikiri Mak kɨmirau min, tɨ nəri nəmə in rukurən nasituien mo
tukwini nari miou. 12 *Iakɨnərhi pen Tikikas ruvavən fwe Efesas. 13 *Nənə
nəpɨn tikauvehe irə, tikuvehi karkahu səiou səvəi nəkwieiien iakɨnəpwəh
raməmak ia nimwə səvəi Karpas fwe Troas. Tikuvehi mwi nəkukuə me.
Iakokeikei pɨkmə tikuvehi səməme nəha kɨmərai pen ia teki nəni.

14 *Fwe kupwən, Aleksanta, iəmə sə ramo nari ia aean, ro pɨk nəmisəien
miou. Iərɨmənu trərpwɨn noien ərəha me nəha rɨno miou. 15 Nənə ik mwi
tikaməkeikei məsiari in, tɨ nəri nə mə fwe kupwən in raməmwur mə trɨnise
nəɡkiariien səkɨtaha.

16 *Nəpɨn iakɨnərer vi ia nəmri iəmə asori ia kwopun i mə takɨni irapw
nəɡkiariien səiou ia nɨkaren səvəi nəɡkiariien me nəha kamɨni ərəha iou
irə, iərmama riti riwən ruvehe mərer ia nɨkarek mə trasitu. Mətə irəha
pam hap raka ia nirak. (Iakəfwaki mə Kumwesən trəpwəh nərpwɨnien
noien nəha mɨnraha.) 17 *Mətə ia nəpɨn nəha Iərɨmənu səkɨtaha ramərer
ipaka tukw iou, mauvei pehe nɨskaiien miou, mə iou iakukurən nəvisau
irapwien nəɡkiariien me pam səvənhi, nənə nərmama me pam səməme
həreireiKumwesənhəukurənnɨreɡiien. Nənə in ruvehi raka iou ianərəhaien
nəha rəmwhen mə ruvehi raka iou ia nəkwai laeon. 18 Iərɨmənu səkɨtaha
truvehi raka iou ia noien ərəha me pam nərmama hənuə tuho ia nirak. In
trətə amasan iou meste in ruvehi iou mevən fwe ia nɨtətə sə in ramərɨmənu
irə fwe ia neiai. Pwəh nəɡnəɡɨniien revən tukwe in ia nuk nuk me. Ouəh,
pwəh ro iamɨnhi.

Nəɡkiariien sampam
19 *Tikɨni pen tɨ Prisila mɨne Akwila mɨne nərmama me pam ia nəkwai

nimwə səvəi Onesiforas mə iakɨni ramasan tɨ nirəha i.
20 *Erastas rɨpkukurirəmhə iou. In ramarə a fwe Korin. Nənə iakɨnəpwəh

Trofimas fwe Maelitas, tɨ nəri nə mə in ramemhə. 21 Tikaməmwur muvehe
akwauakw tukw iou kurirə nəpɨn səvəi nəkwieiien ruvehe.
Iupulas, Putens, Linus, Klautia mɨne piəvtaha me pam ia kwopun i həni

ramasan tukw ik.
22 Pwəh Iərɨmənu səkɨtaha tramarə ia rerɨm, məriari pehe namasanien m

kɨmiaha pam.
* 4:7: 1Tim 6:12 * 4:8: 1Kor 9:24-25, Rev 2:10 * 4:9: 2Tim 1:4 * 4:10: Kol 4:14, Taet 1:4
* 4:11: Kol 4:14,WokMe 15:37-39 * 4:12: Efes 6:21-22 * 4:13: WokMe 20:6 * 4:14: 1Tim
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Taetas
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i nəkukuə

Taetas in riti nəha Pol. Iasitu riti səvəi Pol. Nəpɨn nepwɨn in ramavən irau
Pol. Nakalasia me fwe tənə əmwerɨs riti kani mə Krit, Taetas in iəmə asori
riti səvənraha. Nəkukuə i rəmwhen ia nəkukuə mi səvəi Timoti. Nakalasia
me fwe Krit həpkukurən amasan mhə noien səvəi nəfwakiien tɨ nəri nə mə
irəha həpkuvehe vi a mhahatətə ia Kristo. Ro pen iərmama traməkeikei
mevən masitu ia nirəha. Pol rɨni pen tɨ Taetas mɨne nakalasia me fwe ikɨn
mə tuhəfarə irə. Pol rɨni pen tɨ Taetas mə trahatən irəha ia nɨpərhienien. In
rahatənmwi Taetas ia niriien nakalasia me.

Pol ramrai nəkukuə i m Taetas
1 Iou Pol, iou iərmama riti sə iakamo tukwini nari m Kumwesən, nənə

iou aposol riti səvəi Iesu Kristo. In rərhi pen iou mə takasitu ia nərmama
me səməme Kumwesən ruvərfi raka irəha. In rokeikei mə takasitu ia
nirəha ia nahatətəien səvənraha, nənəmasitu mwi ia nirəha mə tuhəukurən
nəɡkiariien pərhien sə ramahatən noien me Kumwesən rokeikei. 2 *In
rərhi pen iou mə takasitu ia nirəha pwəh həmri pen əknekɨn nətərɨɡien
səvənraha ia nɨmɨruien rerɨn. Fwe tui, nəpɨn tɨprənə ramiwən ihi, Kumwesən
sə rɨpkeikuə mhə ruvəni raka mə truvei pen nɨmɨruien rerɨn nəha mɨnraha,
3 *nənə ia nəpɨn atukwatukw səvənhi in ro pui nɨmɨruien nəha ia nəɡkiariien
səvənhi. Kumwesən sə rauvehimɨru kɨtaha rəmri pehe nəɡkiariien nəha ia
rəɡɨkmɨni nəkwanmə takəvisau irapw irə.

4 *Nəkukuə i rauvehe tukw ik Taetas. Ia nahatətəien səkrau ikəmwhen
ia nərɨk pərhien. Pwəh Kumwesən Tata səkɨtaha mɨne Iesu Kristo sə rauve-
himɨru kɨtaha trouəriari pehe namasanienmɨne nəmərinuienmik.

Wok sə Taetas ramo ia tənəKrit
5 Iakɨnəpwəh ik ia tənə Krit mə tikəmri atukwatukw narimnari me

səməme krau krɨpko mhə sampam irə. Rəmwhen iakɨməni pehe tukw
ik i, tikaməkeikei mevən ia rukwənu me pam muvehi utə elta me səvəi
nəfwakiien. 6 *Ikukurən nuvehi utəien iərmama riti trɨni mɨnuə noien
səvənhi ratukwatukw pam, səvənhi pran kuatia, nɨpwnətɨn me kamhəni
nɨpərhienien ia Iesu, kɨpkɨnimhə irəhaməkənkapwənraha rɨskai, uəhəpwəh
nɨsiaiien tatamɨnemama səvənraha. 7*Iəmə asori sə ramətui tɨnakalasiame
ramo tukwini nari m Kumwesən, ro iamɨnhi irə noien səvənhi traməkeikei
matukwatukw pam. Rərəha mə kənkapwə rɨskai, uə niemaha raməpi ak-
wauakw in, uə ramənɨmwi pɨk, uə ramousi iərmama, uə ramo noien ikou
mauvehimane irə. 8Mətə iərmama sə rauvehiwok i traməkeikeimo iamɨnhi
irə: In raməsevər ia rukwənu səvənhi tɨ nərmama pwɨspwɨs me. In rokeikei
noien amasan, nənə mukurən nari. In ramo noien atukwatukw mɨne
noien sə rəmher mo ikinan i. In ramatuakəm amasan. 9 *In traməkeikei
məkwtəmhiri əknekɨn nəɡkiariien pərhien sə kɨnahatən in irə. Ia noien
nəha in rukurən nasituien ia nərmama, mahatən irəha ia nəɡkiariien atuk-
watukw, mukurən mwi nəmri atukwatukwien nərmama səməme kamhəni
nəɡkiariien sə ropə ia nəɡkiariien nəha.

* 1:2: Kol 1:27 * 1:3: Efes 1:9-10, Taet 2:10, 3:4, 1Tim 1:1,11 * 1:4: 2Kor 8:23, Kal 2:3, 2Tim
1:2, 4:10, Rom 1:7 * 1:6: 1Tim 3:2-7, 2Tim 2:24-26 * 1:7: 1Kor 4:1 * 1:9: 2Tim 4:3, Taet 2:1
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10 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nərmama həpɨk kənkapwənraha
rɨskai. Irəha kamhəni nəɡkiariien me nepwɨn nɨpwran riwən, mamheikuə
ia nərmama. Pərhien nəkur Isrel me nepwɨn nəha irəha kamho iamɨnhi
irə mhəpi raka nərmama me nepwɨn. Irəha kamhəni mə tukaməkeikei
kuvehi ninhum m nərmama tɨ nahatən penien mə irəha nərmama me
səvəi Kumwesən. 11 *Tikərəpinhə rə ia nəɡkiariien səvənraha, tɨ nəri nə mə
irəha kamhouraha nərmama pam ia nəkwai nimwə nepwɨn, mamhahatən
nərmama ianəɡkiariien sə rɨpkatukwatukwmhəmə tukahatən. Irəhakamho
mə tuhəuvehi mane irə, mhəpwəh naurɨsien i. 12 Iəmə Krit riti kupwən in
profet riti səvənraha, inmwi rɨməni iamɨnhimə, “Nəkur Krit irəha nərmama
səvəi neikuəien ia nəpɨn me pam. Irəha həmwhen ia nəri əprmɨn me. Irəha
rarpaha me. Nəpɨn me irəha hokeikei mə tuhamani a nari.” 13 *Nəɡkiariien
səvəi profet nəha ro a nɨpərhienien. Ro iamɨnhi irə tikəɡkiari skai mɨnraha
pwəh irəha həuvehemhahatətə ia nəɡkiariien sə ratukwatukw, 14*mhəpwəh
nesi penien kwənaɡei me səvəi nəkur Isrel mɨne natuakəmien me səvəi
nərmamame səməme hənəpwəh nəɡkiariien pərhien. 15 *Nərmama səməme
həmher ianəmriKumwesənnari riti riwənsə tro irəhahəuvehemhəmkemɨk.
Mətə nərmama səməme həmkemɨk ia nəmri Kumwesən tɨ nəri nəmə həpwəh
nɨniien nɨpərhienien ia Iesu, nənə noien riti riwən sə tro irəha həmher. Ro
iamɨnhi irənətərɨɡien səvənraha ramevən əpa tɨnərəhaien, həreirei nəkiriien
noien me. 16 *Irəha həni mə həukurən Kumwesən, mətə noien səvənraha
ramahatən penmə rekəm irəha həreirei in. Nərmamame nəha hərəha anan,
mamhərui nəkwai Kumwesən. Irəha ko həpkomhə nari amasan riti.

2
Taetas traməkeikei mahatən nəɡkiariien sə ratukwatukw

1*Mətə ik Taetas nəɡkiariien səim traməkeikeimesi pen nəɡkiariien kama-
hatən nərmama irə sə ratukwatukw. 2 Tikahatən nərɡharə me mə rərəha
irəha nərmama səvəi nənɨmwiien. Irəha tuhaməkeikei mhəukurən nari,
pwəh nərmama həsiai irəha. Irəha tuhaməkeikei mamhahatətə pərhien,
mamhokeikei nərmama, mamhərer əknekɨn ia nəpɨnme.

3 *Ia noien kuatia a, tikahatən nɨprəneməmemə irəha tuhaməkeikei mho
noien sə ro ikinan i rəmwhen sə Kumwesən rokeikei. Rərəha mə irəha
kamhəni nɨkare nərmama, uə kamhənɨmwi pɨk nənɨmwien skai rəmwhen ia
waen. Irəha tuhaməkeikeimhahatənnəɡkiariien sə ramasan, 4mamhəvəhaɡ
m nɨpran me səməme harə vi a irəha nərman mə irəha tuhaməkeikei
mhokeikei səvənraha me nərman me mɨne nɨpwnətɨnraha me. 5 *Irəha
tuhaməkeikeimhəvəhaɡmnɨpranme imə irəha tuhəuvehemho irəhanɨpran
me səməme həukurən nari, mhəmher, mamhətui amasan tɨ narimnari me
fwe ia rukwənu, nənəmamhəsiai nərmanme səvənraha. Nəpɨnkamhonoien
sə ro iamɨnhi, nənə, tuhərəpinhə ia nərmamamemə tuhəpwəh nɨni ərəhaien
nəɡkiariien səvəi Kumwesən.

6 Ia noien kuatia a mwi, tikəɡkiari amasan m ntəmaruə me mə irəha
tuhaməkeikeimho narimnarime sə ramahatən penmə irəha həukurənnari.
7*Nənə ik, ia narimnarime pam, tikamo a noien sə ramasan pwəh irəha hesi
pennəfe ikamo. Nəpɨn tikahatən, nɨmɨruien səim traməkeikeimatukwatukw
* 1:10: 1Tim 4:7 * 1:11: Jon 10:12, 1Tes 5:2, 2Tim 3:6 * 1:13: 2Tim 4:2 * 1:14: 1Tim 4:7
* 1:15: Mat 15:11, Rom 14:20 * 1:16: 2Tim 3:5, 1Jon 1:6, 2:4 * 2:1: Taet 1:9 * 2:3: 1Tim
3:11 * 2:5: Efes 5:22 * 2:7: 1Tim 4:12, 1Tes 5:3
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mo nəɡkiariien səim rɨpammo nərmama həsiai irə. 8 *Tikaməkeikei mamɨni
a nəɡkiariien pərhien mə nərmama tuhəpwəh nətoniien təkutai nəɡkiariien
səim mhəni ərəha. Pwəh in tro nərmama səməme haməmwəki ik tuhaurɨs
tukwe tɨnəri nəmə irəhahəpkətonimhənoien ərəhariti səim, nənə,mhəpwəh
nɨni ərəhaien kɨtaha.

9 *Tikahatən slef me mə irəha tuhaməkeikei mho nəkwai nəmə asori me
səvənraha ia narimnari me pam pwəh rerɨnraha raɡien tɨ wok səvənraha.
Slef me tuhəpwəh nɨniien tai nəɡkiariien səvəi nəmə asori me səvənraha,
10 *nənə, mhəpwəh nakresien mɨnraha. Mətə nəpɨn me pam irəha
tuhaməkeikei mho amasan nari pwəh nəmə asori me səvənraha tuhəni
nɨpərhienien ia wok səvənraha. Noien me nəha tuho ia narimnari me pam
rəmwhen mə kaməkwani pen tihinari me ia nəɡkiariien səvəi Kumwesən,
Kumwesən sə rauvehimɨru kɨtaha.

11 Krau kraukurən mə namasanien səvəi Kumwesən ruvəier pehe raka
tɨ nərmama me pam. In nəha namasanien sə rauvehimɨru nərmama
irə. 12 *Namasanien nəha raməvəhaɡ m kɨtaha mə tsəni rekəm ia noien
me səməme Kumwesən raməmwəki mɨne noien ərəha me səvəi tɨprənə i
nərmama hokeikei pɨk. Ia nɨtətə i ipwet mɨne kɨtaha tsaməkeikei mharə,
mamhəukurən nari, mamho noien atukwatukw mɨne noien me səməme
Kumwesən rokeikei, 13 *nənə, mamhəfwini nəpɨn amasan nəha kɨtaha
saməmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨtaha irə. Nəpɨn amasan nəha in nə nəpɨn
sə Iesu Kristo trier pehe irə irau nɨskaiien səvənhi. Iesu nə in Kumwesən
asori səkɨtaha rauvehimɨru kɨtaha. 14 *In rɨnəseni nɨmɨruien səvənhi memhə
tukutaha mə truvehi raka kɨtaha ia noien ərəha me pam, nənə, məpərhi
kɨtaha səmher mhəuvehe mho kɨtaha nərmama səvənhi əpa səskai tɨ noien
amasanme.

15 *Narimnari me i ik tikamahatən nərmama me irə. Tikuvehi utə
nətərɨɡien səvənraha, məɡkiari mɨnraha tɨ nɨniseien noien ərəha me
səvənraha. Ikauvehi nasoriien tɨ noien nəri i. Pwəh iərmama riti rɨpko mhə
nəri auər a ia niram, məpwəhmwi nətəien təkutam.

3
Noien amasanme səməme Taetas traməkeikei məvəhaɡmnakalasiame irə

1 *Taetas. Tiko a pwəh rerɨnraha ramrhi mə tuhəsiai nəmə asori me mɨne
nərmamasəməmekamhərɨmənu ianirəha. Tuhaməkeikeimhonəkwanraha,
nənə mhərer mwatuk ia nəpɨn me tɨ noien amasan me pam. 2 *Irəha
tuhəpwəh nɨni ərəhaien iərmama riti. Ia nəpɨn me tuhaməkeikei mharə ia
nəmərinuien, mhəpwəh nəvisəien, nənəmheiwaiu mhasitu ia nərmama me
pam.

3 *Irəha tuhaməkeikei mho iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə fwe kupwən kɨtaha
mwi səreirei nari,mamhəruinəkwaiKumwesən. Kameikuə ia kɨtaha səpwəh
nətəien suatuk atukwatukw. Noien ərəha me nepwɨn sokeikei pɨk mhəreɡi
ramasan irə kamhərɨmənu ia kɨtaha. Ia narəien səkɨtaha samopɨknərəhaien.
Rerɨtaha ramakres narimnari me səvəi nərmama. Kaməmwəki kɨtaha nənə
kɨtaha saməmwəki kɨtaha me. Fwe kupwən noien səkɨtaha ro iamɨnha
irə, 4 *mətə Kumwesən sə rauvei pehe nɨmɨruien vi m kɨtaha rərhi pehe
* 2:8: 1Tes 2:15 * 2:9: 1Tim 6:1 * 2:10: Taet 1:3 * 2:12: 1Jon 2:16, Efes 1:4 * 2:13:
1Kor 1:7, Fil 3:20 * 2:14: Kal 1:4, Eks 19:5, Dut 7:6, Sam 130:8, Esik 37:23, 1Tes 2:9 * 2:15: 1Tim
4:12 * 3:1: Rom 13:1-7, 1Tes 2:13-14 * 3:2: Fil 4:5 * 3:3: 1Kor 6:11, Efes 2:2, 5:8 * 3:4:
Taet 1:3
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namasanien mɨne nokeikeiien səvənhi rier pehe tukutaha. 5 *Ia nəpɨn nəha
Kumwesən ruvehimɨru kɨtaha. Mətə in rɨpkuvehimɨru mhə kɨtaha tɨ nəri nə
mə samo noien amasan me, rekəm. In ruvehimɨru kɨtaha tɨ nəri nə mə rapi
kɨtaha. In ruvehimɨru kɨtaha nəpɨn Nənɨmwɨn Ikinan raikuas raka noien
ərəhame səkɨtaha, sətuimwi,mhəuvehemhərməvimwi. 6*Kumwesən rətəɡi
irapwNənɨmwɨnnəha ruvehemukuər ia kɨtahamukupen tɨ IesuKristo. Iesu
nəha in iərmamasə rauveipehenɨmɨruienvimkɨtaha. 7*Inrasitu iakɨtaha ia
namasanien səvənhi,mokɨtaha satukwatukw ianəmriKumwesənməkɨtaha
tsəuvehi nɨmɨruien rerɨn sə sənəmri pen əknekɨn raka nətərɨɡien səkɨtaha
irə. 8 Nəɡkiariien i in nəɡkiariien pərhien. Nənə iakokeikei mə tikahatən
amasan nərmama me ia narimnari me i. Pwəh nərmama səməme həməni
nɨpərhienien ia Kumwesən tuhamarəmamho noien amasanme. Narimnari
me i hamasan pɨkmamhasitu ia nərmama.

9 *Mətə nəresien me nərmama həreirei nari kamhəni, mɨne nəɡkiariien
me kamhəni ia kwənəkwus səvəi kaha kupwən me, mɨne nəvisəien me
kamhəvisə mɨnraha me tɨ nɨpwrai Loa səvəi Moses, tikaməkeikei mərer
isipwɨn tɨ nirəha, tɨ nəri nə mə ko həpkasitu mhə, namasanien səvənraha
riwən. 10*Trɨnimɨnuə iərmamariti rɨni nəɡkiariien iamɨnhimeitehi kɨmiaha
irə, tikevən mɨnise. Mə ro mwi iamɨnhi, nənə, tikevən mɨnise mwi. Trɨni
mɨnuə ikɨnise m kəru, mətə raməkeikei ia noien səvənhi, nənə, tikərer pen
isipwɨn tukwe, məpwəh. 11 *Ikukurən mə iərmama sə ramo iamɨnhi irə, in
iəmə rərəha, mamo noien ərəha. Noien səvənhi ramo pui atukw a in mə in
iərmama riti Kumwesən trərpwɨn noien ərəha səvənhi.

Nəɡkiariien sampam səvəi Pol
12 *Takərhi pehe iərman mi i riti Atemas uə Tikikas truvehe mətoni ik.

Nəpɨn truvehe irə, tikaməkeikei mətoni akwauakw a suatuk mə tikuvehe
mətoni iou fwe taon nəha Nikopolis, tɨ nəri nəmə iou iakokeikei mə takevən
marə fwe ikɨn ia nəpɨn səvəi nəkwieiien. 13 *Iərmama mi kəru nəɡhɨnrau
nə Apolos mɨne Sinas, Sinas in iərmama riti sə ramowok ia nɨkaren səvəi
loa səvəi nəkur Rom, irau krauavən ia navənien səvənrau, mətə tikasitu
ia nirau mə nari riti trəpwəh niwən təniien ia nirau. 14 *Ramasan mə
ikahatən nərmama me səkɨtaha mə irəha tuharə mamhəmwur mamho
noien amasan me mamhasitu ia nərmama nepwɨn səməme narimnari me
səvənraha rɨpkəmwhen mhə. Rərəha mə nərmama me səkɨtaha tuhamarə
auər a.

15 Nərmama me pam səməme kamharə kɨmaha mɨnraha həni ramasan
tukw ik. Nənə ik tikɨni tukwini ramasan səkɨmaha revən tɨ nərmama me
səməme hokeikei kɨmahamamhahatətə ia Iesu.
Pwəh namasanien tramarə tukumiaha pam.

* 3:5: 2Tim 1:9, Efes 5:26, Jon 3:5 * 3:6: Wok Me 2:17-18 * 3:7: Rom 3:24 * 3:9: 2Tim
2:14,16,23 * 3:10: Mat 18:15-17, 2Jon 10 * 3:11: 1Tim 6:3-5 * 3:12: Efes 6:21-22 * 3:13:
WokMe 18:24, 1Kor 3:5-6, 1Kor 16:12 * 3:14: Efes 4:28, Taet 2:14, Mat 7:19
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Filimon
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i nəkukuə

Filimon in iəmə asori riti səvəi nakalasia me fwe Kolosi. In riti nəha
Pol. Onesimas, in slef riti səvəi Filimon. In rakres mane səvəi Filimon
nənə map mevən fwe Rom. Nəpɨn in ramarə fwe Rom, in rətoni Pol, mɨni
nɨpərhienien ia nəɡkiariien səvəi Iesu Kristo. Pol rərhi pen Onesimas ruvehi
nəkukuə imevənmuvei penmFilimon. Pol rəres skaimFilimonmə trəpwəh
nərpwɨnien noien ərəha səvəi Onesimas nənə mo in rəmwhen ia piəvni.
Nəkukuə i rukwakwa. Filimon, Efesas, Kolosi, mɨne Filipae kanimə nəkukuə
me səvəi kalapus tɨ nəri nə mə Pol ramarə ia kalapus fwe Rom ia nuk 59-61
mɨrai nəkukuəme i.

1 *Iou Pol iakamarə ia kalapus tɨ nəɡhi Iesu Kristo. Kɨmrau piəvtaha
Timoti iarouni ramasan tukw ik Filimon. Ik iərmama i kɨtahar mik samaro
pəri wok. Kɨmrau iarouokeikei ik. 2 *Nənə iarouni mwi ramasan tɨ
kɨtirimətaha Apia, mɨne piəvtaha Akipas, iəmə sə kɨtaha min səmwhen ia
naruaɡən me. Iarouni ramasan tɨ nakalasia me pam nəha səməme kam-
housəsɨmwɨn irəhame ia nəkwai nimwə səim. 3 *IarouəfwakiməKumwesən
tata səkɨtahamɨne IesuKristo Iərɨmənu səkɨtaha trouəriari pehenamasanien
mɨne nəmərinuien pwəh irau krauarə tukumiaha.

Pol raməkwein amasan ia Filimon
4 *Filimon. Ia nəpɨn me, nəpɨn rerɨk ramrhi ik ia nəfwakiien me səiou,

iakani vivi Kumwesən, 5 tɨ nəri nə mə iakamreɡi kamɨni nokeikeiien səim
sə ikamo m nərmama me pam səvənhi mɨne nahatətəien səim ikauvehi ia
Iesu Iərɨmənu səkɨtaha. 6 *Iakamreɡi mwimə ikaməriari ia rerɨmpam tɨ nəri
nəmə ikamahatətə. Iakəfwaki mə noien nəha trasitu ia niram mo ikukurən
amasanmwi narimnari amasanme pamkauvei pehe saməuvehi rauku pen
tɨ Kristo. 7 *Piak, iakaməfwaki iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nokeikeiien səim ro
nərmamame səvəi Kumwesən rerɨnraha raɡien. Nənənəpɨn iakreɡi, ioumwi
rerɨk raɡien. Ruvehi utəmwi nətərɨɡien səiou.

Nəresien səvəi Pol
8Filimon, iakuə takəres nari ritimik. Iakukurənnɨniien nəkwak tukw ik ia

nəɡhi Kristo mə nəfe tikaməkeikei mo, 9 *mətə nokeikeiien səkrau, ko iapko
mhə iamɨnhi. Iakuə takəres a ik. Təkwtəkwuni iou Pol iakɨnərɡharə, nənə
rəmwhen iakuvəni raka iakamarə ia kalapus tɨ Iesu Kristo, 10 *iakaməres
nari riti mik ia nɨkaren səvəi Onesimas,a in i səim slef. In ruvehemətoni iou
ia kalapus, nənə iakuveheməmwhen ia tata səvənhi, in ruvehenərɨk. 11 (Fwe
kupwən in rɨpkasitu mhə ia niram, mətə təkwtəkwuni nəha in rukurən
nasituien ia krau pəri.)

12 Təkwtəkwuni iakamərhi pehe iəmə i, iəmə sə iakokeikei pɨk, rɨrərɨɡ
muvehe tukw ik. 13 *Iakokeikei mə takəkwtəmhiri əknekɨn ramarə kɨmrau
min mə truvehi təmwhekɨm, mamo tukwini nari miou nəpɨn iakamarə ia
kalapus tɨ nəɡkiariien amasan. 14 *Mətə iapkokeikei mhə mə tako nari riti

* 1:1: Efes 3:1 * 1:2: Kol 4:17, 2Tim 2:3 * 1:3: Kal 1:3 * 1:4: Rom 1:8-9 * 1:6: Fil 1:9,
Kol 1:9 * 1:7: 2Kor 7:4 * 1:9: Flm 1 * 1:10: Kol 4:9, 1Kor 4:15 a 1:10: Nɨpwrai nəhaɡ
nəha Onesimas in i mə Iəmə sə Ramasitu. * 1:13: Fil 2:30 * 1:14: 2Kor 9:7, 1Tes 5:2
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sə ipkəseni mhə irə. Trɨni mɨnuə ikamo nəri amasan iakokeikei mə truku
pen ia rerɨm aɡien, mətə rɨpko mhə nəri iakaməkeikei mik tukwe mə tiko.
15 Rosi Onesimas rɨnap məpwəh ik nəpɨn ouihi a mə tikuvehi mwi rouarə
rerɨn kɨmirau min. 16 *Nənə təkwtəkwuni in rɨpko mhə slef əpa riti səim,
mətə in rəpi raka slef. In piəvtaha keikei riti. Iou iakokeikei pɨk in, mətə ik
tikokeikei pɨk in rəpi raka tɨ nəri nə mə in slef səim, mətə irənhə mwi irə in
piam, tɨ nəri nəmə in ruvəuvehemamahatətə ia Iərɨmənu səkɨtaha.

17 Ro pen trɨni mɨnuə ikamətə iou rəmwhen ia ik riti sə krauo pəri wok,
tikuvehi in ia rerɨm pam rəmwhen a mə ikauvehi iou. 18 Trɨni mɨnuə rɨno
nari riti rərəha ia niram, uə rɨməuvehi nari riti mɨpkuvehi mhə nənimen,
tikəmri pen ia kaon səiou. 19 *Iou, Pol, iakamrai nəɡkiariien i ia rəɡɨk, iou
tapkərəku. (Mətə tikəpwəh nenouenouien mə səim kaon rarə tɨ nəri nə mə
iou iakɨnasitu ia niram ikuvehi nɨmɨruien vi.) 20Ouəh, piak, iakokeikei mə
tikasitu ia nirak,mo rerɨk raɡien, tɨnəri nəmə kraupəri krauahatətə ia Kristo
Iərɨmənu səkɨtaha. 21 Iakamrai nəkukuə i mik, mukurən amasan mə tiko
nəkwak. Iakukurənmə tiko rəpi raka nəfe nəɡhɨn iakaməres i.

22 *Nənə tikəpnəpenə mwi kwopun riti səiou takapri ikɨn. Iakani iamɨnhi
irə tɨ nəri nə mə iakameitenhi Kumwesən mə trəseni nəfwakiien me
səkɨmiaha, mo suatukmiou iakrərɨɡ pehe tukumiaha.

Nəɡkiariien sampam səvəi Pol
23 *Epafras i iou riti sə kɨmraumin iarouarə ia kalapus tɨ nəɡhi Iesu Kristo

in rɨni ramasan tukw ik. 24 *Nənə Mak mɨne Aristakas, mɨne Temas, mɨne
Luk ioumenepwɨn səməme iahamopəriwok, irəhamwi həni ramasan tukw
ik. 25 Iakəfwaki mə namasanien səvəi Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha tramarə
tukumiaha.

* 1:16: 1Tim6:2 * 1:19: 1Kor 16:21, Kal 6:11 * 1:22: Fil 1:25, 2:24 * 1:23: Kol 1:7 * 1:24:
Kol 4:10,14, 1Tim 4:10-11
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Hipru
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i nəkukuə

Səreirei mə sin rɨmərai nəkukuə i. Iərmama riti rɨmərai ia nuk 60. Ia
nəpɨn nəha nərmama kamhometə nakalasia me fwe Rom. Kɨmərai pen
nəkukuə i revən tɨ nəkur Isrel nepwɨn səməme haməni nɨpərhienien ia Iesu.
Səpkukurənmhəmə irəha hamarə pəku rosi fwe tənə Isrel uə taon nəhaRom.
Kamo nəmisəien mɨnraha ro pen irəha na tuhəpwəh nahatətəien səvənraha
ia Iesu mhərərɨɡmhesi pen mwi Loa səvəi Moses. Nəkukuə i kani mə Hipru
raməɡkiari m nəkur Isrel mə nahatətəien səvənraha ia Iesu Kristo ramasan
pɨk məpi raka nahatətəien kupwən səvənraha. Iesu in Tɨni Kumwesən. In
rasori məpi raka naɡelo me, Moses, Josua, mɨne pris me. Iesu in rɨmamhə
m kuatia a rɨnəmwhen tɨ nuvehi rakaien noien ərəha. Nemhəien səvənhi
rousi raka noien səvəi pris kupwənme səməmehaməvi netə tɨ noien ərəha ia
nəpɨn səvəi Oltestamen. Japta 11 raməɡkiari ia nahatətəien səvəi nərmama ia
Oltestamen. Nəpɨnnəkur Isrel səməmehaməninɨpərhienien iaKristohəvsini
nəkukuə i, ruvehi utə nətərɨɡien səvənraha ia nahatətəien səvənraha. Nənə
həni nɨpərhienien ia Kumwesən ia nəpɨn səvəi nəmisəien.

1 Fwe kupwən, nəpɨn rɨpɨk mɨne ia suatuk me səpəmsəpə, Kumwesən
rəɡkiari m kaha me səkɨtaha, nəɡkiariien səvənhi ruku pen ia profet me
səvənhi, 2 *mətə nəpɨn kurirə rɨnauvehe ipaka, nənə in rəɡkiari m kɨtaha,
nəɡkiariien səvənhi rukupen ia Tɨni sə rɨmərfimə trərɨmənu ianarimnarime
pamsəvəi Tata səvənhi. Ia Tɨni, in rɨnoneiaimɨne tɨprənəmɨnenarimnarime
pam. 3 *Tɨni Kumwesən kamətə pen nukuraanien asori səvəi Kumwesən irə,
tɨ nəri nəmə in rəmwhen atukwatukw ia Tata səvənhi ia narimnari me pam,
maməkwtəmhiri narimnari me pam ia nəɡkiariien əsanɨn səvənhi. Nəpɨn
rɨnaikuas raka noien ərəha me səvəi nərmama, nənə mevən fwe ia neiai,
məkure ia nɨkare Kumwesən asori mwatuk.

Tɨni Kumwesən in rasori məpi raka naɡelome
4*TɨniKumwesənruvehemɨnasori rakaməpi rakanaɡelomerəmwhenmə

nəhaɡ Kumwesən rɨməuvei pen min rasori məpi raka nəɡhɨnraha. 5 *Iakani
iamɨnha irə tɨnəri nəməKumwesən rɨpkɨni ananmhə tɨ aɡelo riti səvənhimə,
“Ik nərɨk,

təkwtəkwuni iakuvəuvehe tata atukwatukw səim.”
Kumwesən rɨpkɨni ananmhə tɨ aɡelo riti mə,
“Iou takuvehe tata səim,

nənə ik tikuvehe nərɨk.”
6 *Mətə nəpɨn Kumwesən rɨnərhi pehe tɨni sə rɨməkupwən mətui ruvehe ia
tɨprənə i, nənəmɨni mə,
“Pwəh naɡelo me pam səiou hənɨmwi nukurhunraha, mhəsiai in.”
7Mətə in rəɡkiari ia naɡelo memɨni mə,
“In ramo naɡelo me səvənhi həmwhen ia nɨmətaɡi me,

mamo səvənhi iotukwininari me həmwhen ia nərami napwme.”
8Mətə rɨnaməɡkiari ia tɨni nənəmani mə,
“Kumwesən nərɨmənuien səim tramarə rerɨn ia nuk nukme.
* 1:2: Sam 2:8, Mat 21:38, Jon 1:3 * 1:3: 2Kor 4:4,WokMe 2:33-34, Kol 1:20, Hip 8:1 * 1:4: Fil
2:9 * 1:5: WokMe 13:33, Hip 5:5, 1Kron 17:13 * 1:6: Rom 8:29, Sam 97:7
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Ik ikamərɨmənu ia nərmamame səim ia noien atukwatukw.
9 Ik ikokeikei a natukwatukwien

nənəməmwəki noien ərəha.
Ro pen Kumwesən, Kumwesən səim, rɨnəmri kupwən ik,

nənə ik ikasori ia ik me nepwɨn.
Nənə rɨno pen oel ia kəmkapwə ramahatən penmə ik kiɡ,

mamo rerɨm ramaɡienməpi raka ik me nepwɨn.”
10Nənə Kumwesən rɨni penmwi tɨ tɨni mə,
“Iərɨmənu, fwe nukune narəien ikɨnəmri tɨprənə i,

nənə narimnari me ia nɨmaɡouaɡou ikɨno irəha ia rəɡɨmmi.
11Narimnari me pam i tuhəpkiwən,

irəha tuhakuas mhəmwhen ia tɨnari sə rɨmərɨr,
mətə ik ikamarə rerɨn a.

12 Ik tikərfe irəha rəmwhen kamərfe tɨnari,
tuko irəha rəmwhen karkahu kuvehi raka karkahu pen səpə,

mətə ik ikamarə a iamɨnhi irəmamevən ia nuk nukme
ko ipkemhəmhə nəpɨn riti.”
13Kumwesən rɨpkɨni pen ananmhə tɨ aɡelo riti səvənhi mə,
“Əkure ia nɨkarekmwatuk

meste tako nərmama səməme haməmwəki ik həuvehe,
tikərpwi utə tɨpaɡe nɨsummi ia nirəha.”

14 *Mətə naɡelo me, irəha nəfe? Irəha nənɨmwɨn me kamho tukwini nari m
Kumwesən. In rərhi pehe irəhamə tuhəuvehemhasitu ia nərmama səməme
in truvehimɨru irəha.

2
Kɨtaha tsaməkeikei mhətərɨɡ amasan tɨ nəfe səuvəreɡi raka

1Ro iamɨnhi irə kɨtaha tsaməkeikei mhətərɨɡ amasanmwi tɨ nəfe səuvəreɡi
raka, kamo kɨtaha saraka mərməru irə. 2 *Kɨtaha sənətə raka mə nəɡkiariien
səvəi Loanaɡelomehəuvei penmkahakupwənmesəkɨtaha ronɨpərhienien.
Nərmama me pam səməme həno noien ərəha uə hənərui nəɡkiariien nəha,
kuvei pen nərpwɨnien sə ratukwatukw mɨnraha. 3 *Ro pen tsəfo mhap
tɨ nərpwɨnien sə Kumwesən tro m kɨtaha trɨni mɨnuə so nəri auər a ia
nəɡkiariien i ramasan pɨk maməvisau suatuk sə in rauvehimɨru nərmama
irə? Iərɨmənu səkɨtaha rɨməkupwən mɨni irapw nəɡkiariien nəha. Kurirə
irə nərmama me i səməme həməreɡi, irəha hahatən kɨtaha ia nəɡkiariien
nəha mə ro nɨpərhienien. 4 *Kumwesən in mwi ro kɨtaha sətoni mə
nəɡkiariien nəha ro nɨpərhienien i. In ro nɨmtətien me mɨne narimnari me
nərmama hətoni nənimenraha rier tukwe, nənə muvei pen nɨskaiien me
səvəi Nənɨmwɨn Ikinanm nərmama resi pen nətərɨɡien səvənhi.

Iesu rɨməuvehe iərmama nɨpwran rəmwhen ia nɨpwrataha
5 Rɨpko mhə naɡelo me Kumwesən rɨməuvehi utə irəha mə tuhərɨmənu ia

tɨprənə vi sə trɨpkuvehe, tɨprənə nəha saməɡkiari irə. 6 Nəɡkiariien riti sə
raməmak ia Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Iərmama in nəri auər a,

mətə rerɨm tramrhi in,
tikəpwəh nenouenouien irə,

nənə ik ikamətui amasan tɨ iəməti iərmama.
* 1:14: Sam 34:7, 91:11 * 2:2: Kal 3:19 * 2:3: Hip 10:29, 12:25 * 2:4: Mak 16:20, 1Kor
12:4,11
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7 Ia nəpɨn kwakwa a ik ikɨməuvehi irapw in reiwaiu inhərɨpwanan ia naɡelo
me,

nənəməfəfau pen nasoriienmɨne nɨsiaien ia kənkapwə,
8 *məmri narimnari me pam kamharə inhərɨpw ia tɨpaɡe nɨsunmi.”
Nəɡkiariien i sə rani mə Kumwesən rəmri narimnari me pam kamharə
inhərɨpw ia tɨpaɡe nɨsui iərmama nɨpwran mə Kumwesən rɨpkəpwəh mhə
kuatia mə iərmama trəpwəh nərɨmənuien irə. Mətə kɨtaha səpkətoni mhə ihi
iərmama ramərɨmənu ia narimnarime pam. 9*Mətənari kuatia sənətoni in i
Iesu səKumwesən rɨməuvehi irapw in reiwaiu anan ia naɡelome səvəi nəpɨn
kwakwaa. Nənə təkwtəkwuni nəhakɨnəfəfaupennasoriienmɨnenɨsiaiien ia
kənkapwə tɨ nəri nə mə rɨməuvehi nəmisəien memhə. Ouəh, ia namasanien
səvəi Kumwesən in remhəmuvehi təmwki nərmama pam.

10 *Kumwesən sə rɨno narimnari me pammə narimnari me nəha səvənhi,
in ro noien riti ramasan pɨk in i ro Iesu rɨreɡi nəmisəien me. Nəmisəien
me nəha həno Iesu ruvehe matukwatukw məmwhen. In iərmama sə
rukupwənmousi əmwesi nəkwus tɨ nuvehimɨruien nɨpwnəti Kumwesənme
həpɨk. Kumwesən truvehi utə irəha tuhəuvən mharə ia kwopun ramser.
11 *Iesu ramo nərmamame səvənhi həuvehemho nəkur ikinanmemə irəha
nərmamame səvəi Kumwesən noien ərəha səvənraha riwən. Nənə Iesumɨne
nərmamame səvənhi səvənraha tata kuatia a. Ro pen Iesu rɨpkaurɨsmhəmə
trəkwein irəhamə piəvni me 12nəpɨn raməɡkiari iamɨnhi irəmɨnuə,
“Iou takɨni irapw nəɡhɨm tɨ piakme.

Ia nɨmwrhenhi nousəsɨmwɨnien səvənraha takəɡnəɡɨni ik.”
13 In rani mwimə,
“Iou takəmri pen nahatətəien səiou ia Kumwesən.”
Nənəmani mwimə,
“Ətə ro. Iou i kɨmaha nəkwərhakwərha me səməme Kumwesən rɨməuvei

pehe irəhamiou.”
14 *Tɨ nəri nə mə nəkwərhakwərha me nəha nusanraha mɨne nɨtenraha

rarə, ro pen Iesu in mwi ruvehe mo in iərmama rəmwhen a ia nirəha
nusan mɨne nɨten rarə. In ro iamɨnha irə mə tremhə, nənə ia nemhəien
səvənhi trouraha iəremhə sə rauvehi nɨskaiien səvəi noien iərmama remhə.
Iəremhə nəha Setan. 15 Tɨ nəri nə mə nərmama haməhekɨr nemhəien, ne-
hekɨrien səvənraha raməkwtəmhiri tərini irəha nəpɨn me pam ia nɨmɨruien
səvənraha. Rəmwhen a mə irəha slef me. Mətə Iesu rɨmamhə mə truvei
raka irəha, tuhəpwəh mwi noien irəha slef me. In ruvəfi nari ia nirəha.
16 *Rɨno nukurənien irə mə Iesu rɨpkasitu mhə ia naɡelo me, mətə rɨnasitu
ia kwənəkwus me səvəi Epraham. 17 *Ro pen in rɨməuvehe məmwhen a ia
piəvni me ia noien me pam, mə ia nɨkaren səvəi wok səvəi Kumwesən, in
rukurən nuveheien pris asori anan riti sə trapi tɨ nərmamame səvənhi, nənə
irəha həukurən nətɨɡiteien irə traikuas raka noien ərəha me səvənraha. 18Tɨ
nəri nə mə in ruvəreɡi raka nəmisəien ia nəpɨn nəha kɨnameipweipwi in ia
noien ərəha ro pen in rukurən nasituien ia səməme kameipweipwi irəha ia
noien ərəha ipwet mɨne.

3
Iesu in rasori məpi rakaMoses

* 2:8: 1Kor 15:27 * 2:9: Fil 2:8-9 * 2:10: Rom11:36 * 2:11: Mat 25:40,Mak 3:35, Jon 20:17
* 2:14: Jon 12:31, 1Jon 3:8, Rev 12:10 * 2:16: Aes 41:8-9 * 2:17: Fil 2:7, Hip 2:14, 1Jon 2:2, 4:10
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1Ro pen, piak ikinanme, nərmamame Kumwesən ia neiai rɨnəkwein pəri
ia kɨtaha m kɨmiaha, hətərɨɡ ro ia Iesu, aposol mɨne pris asori anan səvəi
nəɡkiariien səkɨtaha sə saməni irapw. 2 Kumwesən rɨməuvehi utə in mə
tro wok i, nənə in ro nəkwai Kumwesən ia narimnari me pam, rəmwhen
ia Moses fwe kupwən in rɨno nəkwai Kumwesən ia wok me pam səvənhi
ia nəkwai nimwə səvəi Kumwesən. 3 Mətə Iesu in rasori məpi raka Moses
rəmwhen iəmə sə ruvrhəkɨn nimwə riti in rasori məpi raka nimwə nəha.
4Ouəhnɨpərhienien, nimwəmepamkuatia kuatia iərmama ruvrhəkɨn,mətə
Iəmə sə rɨməuvrhəkɨn narimnari me pam in nəha Kumwesən. 5 *Moses
in iotukwininari riti sə ro nəkwai Kumwesən ia wok me pam səvənhi ia
nəkwai nimwə səvəi Kumwesən, nənəmukupwənmɨni irapw narimnari me
səməmeKumwesən trəɡkiarimwi irə kurirə ikɨn. 6*Kristo, inmwi ro nəkwai
Kumwesən ia narimnari me pam. Mətə rɨpko mhə in iotukwininari a riti ia
nəkwai nimwə səvəi Kumwesən rəmwhen ia Moses. In Tɨni Kumwesən sə
ramərɨmənu ia nimwə nəha. Nənə trɨni mɨnuə kɨtaha saməkwtəmhiri noien
i samo, noien sə samahatətə əknekɨn ia Kumwesən, mamhəmri pen əknekɨn
nətərɨɡien səkɨtaha irə, in i rahatən penmə kɨtaha nimwə səvənhi.

Tihəpwəh noien kəmkapwəmiaha rɨskai
7Ro pen rəmwhen ia Nənɨmwɨn Ikinan rani,

“Ipwet, trɨni mɨnuə hiəreɡi reri Kumwesən,
8 *hiəpwəh noien kəmkapwəmiaha rɨskai,

rəmwhen ia kaha kupwən me səkɨmiaha hənamo mamhərui nəkwai
Kumwesən,

nəpɨn irəha hameipweipwi in fwe ia kwopun akwesakwes.
9 Kwopun nəha, ia nəpɨn me meste nuk foti, kaha kupwən me səkɨmiaha

hamətoni narimnari me səməme iakamomɨnraha,
mətə irəha hameipweipwi iou,mamhokeikeimə tuhətonimwi nɨskaiien
səiou.

10Ro pen niemaha rəpi iou tɨ nərmamame nəha,
nənə iakɨni mə, ‘Ia nəpɨn me pam irəha kamhəuvən mamharikou ia
rerɨnraha.

Irəha həpkesi penmhə suatukme səiou.’
11 *Niemaha rəpi pɨk iou, iakuvehi kwəsuahi mɨni mə,

‘Irəha tuhəpkuvnimwəmhə ia nəpɨn riti mhəuvehi napwɨsien səiou.’ ”
12 Piak me, tihətui amasan, kamo kɨmiaha riti rerɨn ruvehe mərəha,

məpwəhnɨniiennɨpərhienien ia nəɡkiariienpərhien,miri pen inmə trəpwəh
Kumwesən sə ramɨru, mevən isipwɨn tukwe. 13 Mətə nəɡkiariien nəha
Nənɨmwɨn Ikinan rɨməni mə “ipwet” ramarə ihi, ramasan mə kɨmiaha ti-
haməkeikei mamhəɡkiari m kɨmiaha me mamhərpwi əknekɨn kɨmiaha me
ia nəpɨnme,mə noien ərəha trəpwəh neikuəien ia kɨmiaha riti mo kənkapwə
rɨskai. 14 *Iakani iamɨnha irə tɨ nəri nə mə kɨtaha tsaməkeikei mhahatətə
əknekɨn ia Kristo rəmwhen səno fwe kupwən nəpɨn səuvehe vi a mhahatətə
irə. Trɨni mɨnuə səkwtəmhiri noien nəha səkɨtaha meste nɨmɨruien səkɨtaha
ro sampam, rahatən pen mə nɨpərhienien kɨtaha nərmama me səvəi Kristo,
saməuvehi pəri narimnari me kɨtaha min. 15 *Nəɡkiariien səvəi Nəkukuə
Ikinan rani iamɨnhi irə:
“Ipwet, trɨni mɨnuə hiəreɡi reri Kumwesən,

hiəpwəh noien kəmkapwəmiaha rɨskai,
* 3:5: Nam12:7 * 3:6: Kol 1:23, Hip 3:14 * 3:8: Eks 17:7, Nam20:2-5 * 3:11: Nam14:21-23
* 3:14: Hip 3:6 * 3:15: Hip 3:7-8
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rəmwhen ia kaha kupwən me səkɨmiaha hənamo mamhərui nəkwai
Kumwesən.”

16 *Nɨsɨməmenəha həməreɡi reri Kumwesənmətə həpwəh noien nəkwan?
Irəha pam səməmeMoses rɨməiri irapw irəha fwe tənə Ijip uə rekəm? Ouəh,
irəhanəha. 17*NɨsɨməmenəhahənoKumwesənniemaharəpinuk foti? Irəha
səməme həno noien ərəha, nənə nɨpwranraha rɨmwei pen ia kwopun akwe-
sakwes hemhə uə rekəm? Ouəh, irəha nəha. 18 *Nɨsɨməme nəha Kumwesən
raməɡkiari mɨnraha mauvehi kwəsuahi mə irəha tuhəpkuvnimwə mhə ia
nəpɨn riti mhəuvehi napwɨsien səvənhi? In raməɡkiari m nərmama səməme
hənərui nəkwan. 19Ro iamɨnhi irə sətoni mə kɨnise irəha həpkuvnimwəmhə
tɨ nəri nəmə irəha həpkɨni mhə nɨpərhienien ia Kumwesən.

4
Napwɨsien riti nəha ikɨn nərmamame səvəi Kumwesən həukurən nuvehiien

ipwet
1 Mətə kɨtaha i, Kumwesən ruvəni raka tukutaha mə kɨtaha səukurən

nuvnimwəien mhəuvehi napwɨsien səvənhi, nənə nəɡkiariien nəha ramərer
maməsevər tukutaha. Ro pen pwəh səhekɨr. Rərəha mə tukəkiri kɨmiaha riti
kətəmə rəpwəhnesteiennapwɨsiennəha. 2Kɨtaha səuvəreɡi rakanəɡkiariien
amasan riti rəmwhen nərmama me nəha fwe kupwən həməreɡi. Mətə
nəɡkiariien nəha irəha həməreɡi rɨpkasitu mhə ia nirəha, tɨ nəri nəmə irəha
həməreɡi amətəhəpwəhnahatətəien irə. 3*Mətə kɨtaha səməme səuvəni raka
nɨpərhienien ia nəɡkiariien nəha saməuvnimwə mamhəuvehi napwɨsien
nəha Kumwesən raməɡkiari irəmamɨni mə,
“Niemaha rəpi pɨk iou, iakuvehi kwəsuahi, mɨni mə,

‘Irəha tuhəpkuvnimwəmhə ia nəpɨn riti mhəuvehi napwɨsien səiou.’ ”
In rɨni iamɨnhi irə nəri auər a mə rɨno pamwokme səvənhi ia nəpɨn rɨnəmri
tɨprənə irə. 4 *Kɨtaha səukurən mə rɨno pam raka wok me nəha iamɨnha irə
tɨ nəri nə mə Nəkukuə Ikinan raməɡkiari ia nəpɨn sə ro sefen irə, mani mə,
“Ia nəpɨn səro sefen, Kumwesən rapwɨs ia wok me pam səvənhi.” 5 *Nənə
ranimwi ia kwopun imə, “Irəha tihəpkuvnimwəmhə ia nəpɨn riti mhəuvehi
napwɨsien səiou.”

6 Nərmama səməme haməkupwən mhəreɡi nəɡkiariien amasan, irəha
həpkuvnimwə mhə mhəpkuvehi mhə napwɨsien nəha tɨ nəri nə mə irəha
hənərui nəkwai Kumwesən. Mətənapwɨsien nəha raməmak ihimənərmama
nepwɨn mwi irəha həukurən nuvnimwəien mhəuvehi. 7 Ro nukurənien i
mə ro iamɨnha irə tɨ nəri nə mə nuk rɨpɨk rukurau nənə Kumwesən rəmri
mwi nəpɨn riti mwi kani mə “Ipwet.” Kiɡ Tevɨt rɨməni irapw nəri nəha ia
nəɡkiariien i iakuvəni raka, rani mə,
“Ipwet, trɨni mɨnuə hiəreɡi reri Kumwesən,

hiəpwəh noien kəmkapwəmiaha rɨskai.”
8 *Fwe kupwən, Josua rɨpkuvei pen mhə napwɨsien mɨnraha ia tənə Kenan.
Ko ruvei pen mɨnraha Kumwesən ko rɨpkɨni mhə mwi nəpɨn əpə riti mwi
kurirə. 9Mətə Kumwesən rɨni nəpɨn əpə riti mwi. Ro iamɨnhi irə napwɨsien
riti nəha ikɨn raməmak ihi nərmama me səvəi Kumwesən həukurən nuvn-
imwəien mhəuvehi. Napwɨsien nəha rəmwhen ia sapat, 10 *tɨ nəri nə mə
iərmama sə truvnimwə muvehi napwɨsien nəha səvəi Kumwesən, in mwi
* 3:16: Nam14:1-35 * 3:17: 1Kor 10:10 * 3:18: Hip 3:11 * 4:3: Hip 3:11 * 4:4: Jen 2:2
* 4:5: Sam 95:11 * 4:8: Dut 31:7, Jos 22:4 * 4:10: Hip 4:4
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trapwɨs ia wok səvənhi rəmwhen ia Kumwesən rɨnapwɨs ia wok səvənhi fwe
kupwən. 11 Ro pen pwəh kɨtaha sousari əknekɨn mə tsəuvnimwə mhəuvehi
napwɨsien nəha. Rərəha mə kɨtaha riti tresi pen noien səvəi nəkur kupwən
me səməme hənərui nəkwai Kumwesənmhəmwei.

12 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Nəɡkiariien səvəi Kumwesən ramɨru
mamo nɨpwran, məhiəməpi raka nau səvəi naruaɡənien sə rəhiə ia nɨkaren
pərimi, mamərai ərori iərmamameste fwe imwə anan ia kwopunnɨmɨruien
mɨne nənɨmwɨn krauarə ikɨn, meste kwopun nɨkəkrin me hərɨpɨn ikɨn mɨne
nui fwe imwə ia nɨkəkrinme,maməkiri nətərɨɡienmemɨnenoien afafame ia
reri iərmama. 13Nari riti riwən sə Kumwesən rɨno ko rərkwafə ia nənimen,
mətə in ramətə pam irəha. Nənə in nəha trəres kɨtaha mə sənəfarə irə ia
nɨmɨruien səkɨtaha.

Iesu in pris asori anan riti
14*Ropenpwəhsəkwtəmhiri əknekɨnnəɡkiariien səkɨtaha sə saməni irapw

tɨ nəri nə mə səuvəuvehi pris asori anan riti səkɨtaha in rasori. In i Iesu,
Tɨni Kumwesən sə rutə məpi raka nɨmaɡouaɡou mevən fwe ia neiai. 15 Pris
asori anan nəha səkɨtaha rukurən amasanmə nɨskaiien səkɨtaha riwən, nənə
ramapi tukutaha, tɨ nəri nə mə narimnari me pam həneipweipwi raka in.
Mətə nari kuatia in rɨpko mhə noien ərəha. 16 *Ro pen pwəh səpwəh ne-
hekɨrien. Pwəh səuvən ipaka tɨ jea səKumwesən raməkure irəmamərɨmənu,
jea sənamasanien rakupen ikɨn. Iakwopunnəha in trapi kɨtaha,muveipehe
namasanienm kɨtaha nəpɨn samətui in mə trasitu ia kɨtaha.

5
1Kɨtaha səukurənmə ia narəien səvəi nəkur Isrel nəpɨnmepamKumwesən

rarfi iərmama riti ia reri nərmama mauvehi utə in mə truvehe mo in pris
asori anan. Pris asori anan nəha tro suatuk səvəi nərmama həuvən tɨ
Kumwesən. In rauvei pen tukwini narimnari me səvənraha m Kumwesən
ia təkure nɨfatə, nənəmavi netə tɨ nuvehi rakaien noien ərəhame səvənraha.
2 *Nərmama səməme hamreirei nari mamhəuvən ia mour, pris asori anan
nəharukurənnoien rɨməru tɨnirəha tɨnəri nəmə inmwi rɨpkɨskaimhəmamo
noien ərəha nəpɨn rɨpɨk. 3 *Ro iamɨnhi irə in traməkeikei muvi netə tɨ nuvehi
rakaien noien ərəhame səvənhi, nənəmarəmomwi səvəi nərmama.

4 *Nənə iərmama riti ko rɨpkuvehi utə atukwmhə in mə tro wok səvəi pris
asori anan, mətə Kumwesən rəkwein in mə tro rəmwhen rɨnəkwein ia Eron
fwe kupwən. 5 *Rəmwhen a mwi Kristo rɨpkuvehi utə atukw mhə in mə in
pris asori anan, mətə Kumwesən rɨmərfi, nənəmɨni pen tukwe inmə,
“Ik nərɨk.

Təkwtəkwuni iakuvehe tata atukwatukw səim.”
6 *Nənə ia kwopun riti mwi ia Nəkukuə Ikinan in rani mə,
“Ik pris riti rəmwhen ia Melkisetek fwe kupwən,

tikauvehi wok i ia nəpɨnmemɨne ia nuk nukme.”
7 *Ia nɨmɨruien səvənhi ia təkure tɨprənə i Iesu raməfwaki m Kumwesən

maməres nari, mamasək əpwəmwɨs nɨse nənimem ramaiu. Kumwesən rau-
vehi nɨskaiien tɨ nuvehimɨruien in mə trəpwəh nemhəien. Nənə in ramsiai
Kumwesən mamo nəkwan, ro pen Kumwesən rɨreɡi in. 8Nɨpərhienien Iesu
in Tɨni Kumwesən, mətə rɨməreɡi nəmisəien. Ro pen nəmisəien səvənhi ro
* 4:12: 1Pit 1:23, Efes 6:17, Rev 1:16, 19:15, Jon 12:48 * 4:14: Hip 3:1, 10:23 * 4:16: Hip 10:19
* 5:2: Hip 4:15 * 5:3: Lev 9:7, 16:6 * 5:4: Eks 28:1 * 5:5: Hip 1:5 * 5:6: Hip 6:20,
7:1,17 * 5:7: Mat 26:39-46, Fil 2:6-8
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in rukurən amasan nɨpwrai noien nəkwai Kumwesən. 9 Nənə nəpɨn ru-
vehemɨnatukwatukwpam, in ruvehe nukune nɨmɨruien rerɨn kauvehimɨru
nərmama me pam irə səməme kamho nəkwan. 10 *Nənə Kumwesən ruvei
pen nahaɡ i minmə in pris asori anan rəmwhen ia pris nəhaMelkisetek fwe
kupwən.

Nəɡkiariien kani kaməsuəpwiri irəha irə
11Kɨmaha iahaməuvehi nəɡkiariien rɨpɨkmə tahənimhəɡkiari ia nəri nəha,

mətə rəknekɨn tɨ nɨni amasan pamien tukumiaha, tɨ nəri nə mə kɨmiaha
hiarpaha nɨreɡiien nari riti nənəmhəukurən. 12*Kɨnahatən raka kɨmiaha tui
ia nəɡkiariien səvəi Kumwesən. Təkwtəkwuni ratukwatukw a mə kɨmiaha
tihahatənnərmamame irə, mətə kɨmiaha ko hiəpkomhə. Təkwtəkwuni nəha
tukaməkeikei kahatənmwi kɨmiaha ia nukune nəɡkiariien səvəi Kumwesən.
Kɨmiaha hiamesɨs a ko hiəpkani mhə nəveɡɨnien skai. 13 Mətə iərmama
sə ramesɨs ihi iamɨnha irə trəfo mukurən nəɡkiariien səvəi natukwatuk-
wien? Rəknekɨn tɨ nəri nə mə in iəkunouihi. 14 *Mətə nəveɡɨnien sɨkai sənəi
nəkur həuvəmruə raka səməme kamhəkiri noien me ia nəpɨn me, nətərɨɡien
səvənraha ruvəuvehemuvəukurən sə ramasanmɨne sə rərəha.

6
1 Ro pen ramasan mə tsəpkahatən mhə mwi nukune nahatənien səvəi

nahatətəien ia Kristo, mətə pwəh səuvən atukwatukw tɨ nəɡkiariien me
səməme ho kɨtaha səuvehe mhəmruə. Kɨtaha səuvərərɨɡ raka ia noien
emhə me, mhənahatətə raka ia Kumwesən. Rəmwhen a mə sənəpərhi
raka təmwki nimwə. Nəpɨn nəha təkwtəkwuni səvəi nɨrɨpesuien nimwə.
2 *Kɨtaha səuvəukurən raka nahatənien me səvəi noien me səpəmsəpə səvəi
paptaes, nənə mhəuvəukurən raka noien səvəi nəmri penien rəɡi iərmama
ia kənkapwə iərmama məfwaki tukwe. Nənə kɨtaha səuvəukurən raka mə
nərmama tuhətuimwi ianemhəien, nənəmhəuvəukurənmwiməKumwesən
trəkiri noien me səvəi nərmama, nənə muvei pen nərpwɨnien rerɨn m
nərmama səməme kamho noien ərəha. Narimnari me i, sənəɡkiari raka irə.
Rɨpkamasanmhəmə tsəsmwatukmwi ia nəɡkiariien kuatia me ia nəpɨnme.
3 Ro iamɨnhi irə trɨni mɨnuə Kumwesən rəseni kɨtaha, nənə kɨtaha tsəuvehe
kɨtaha nərmama səməme səuvəmruə raka.

4 Hiəukurən mə nərmama nepwɨn nəha irəha həuvəuvehe raka ia nuku-
raanien, mhənənɨmwi əɡhan raka namasanien sə Kumwesən rauvei pehe
auər a raku pen ia neiai, həuvəuvehi pəri raka Nənɨmwɨn Ikinan kɨtaha
mɨnraha, 5 *mhənənɨmwi əɡhan raka nəɡkiariien səvəi Kumwesən mə ra-
masan, mhəuvəreɡi raka nɨskaiien səvəi nɨtətə sə trɨpko mhə tui ruvehe,
6 *mətə təkwtəkwuni hənəpwəh nahatətəien səvənraha mhəuvərərɨɡ. Irəha
tuhəfomhərərɨɡmwi ianoien ərəha səvənrahamhəuvehemwi tɨKumwesən?
Suatuk riti mwi riwən. Rəmwhen a mə irəha hənərui tərini pen mwi Tɨni
Kumwesən ia nei kamarkuaui, mhəuvehi utəmwi in, mho aurɨs in ia nəmri
nərmama.

7 Tɨprənə sə rauvehi amasan nui səvəi nesən sə rətəɡətəɡ irapw irə nəpɨn
rɨpɨk, mukuə narimnari me sə trasitu ia nərmama səməme haməmhu irə,
Kumwesən trəkwein amasan irə. 8 *Mətəmə tɨprənə nəha rukuə nurhi ərəha
me sə ro rɨrevɨn, rɨpkamasan mhə mwi tɨ nari riti, rɨnamevən a tukəkwein
* 5:10: Hip 5:6 * 5:12: 1Kor 3:1-3 * 5:14: Rom 16:19, Fil 1:10 * 6:2: Hip 9:14 * 6:5:
1Tes 2:3 * 6:6: Mat 12:31, Hip 10:26-27, 1Jon 5:16 * 6:8: Jen 3:17-18
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ərəha irə. Ia nəpɨn sampam səvənhi napw trahi əmwesi pam narimnari
səməme kamharə irə.

9Nərmama keikei me, kɨmaha iahaməɡkiari iamɨnhi irə, mətə iahəukurən
amasan ia kɨmiaha mə noien səkɨmiaha ramasan mwi məpi raka tɨprənə
ərəha nəha. Kɨmiaha hiamo narimnari me səməme kamhahatən pen
mə Kumwesən ruvəuvehimɨru pərhien kɨmiaha. 10 *Kumwesən ko
rɨpkenouenoumhə narimnari me səməme hiəno tɨ nəri nəmə noien səvənhi
ratukwatukw a ia nəpɨn me pam. Nənə in ko rɨpko mhə nəri auər a ia noien
amasan səvəi nokeikeiien sə hiəno min, nənə mamho ihi, nəpɨn hiənasitu
ia nərmama me səvənhi. 11 *Nənə kɨmaha iahokeikei mə kɨmiaha kuatia
kuatia rerɨmiaha traɡien tɨ noien iamɨnha irə mamhəuvən meste tihəuvehi
nəfe hiaməmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨmiaha irə. 12 Kɨmaha iahəpwəh
nokeikeiien mə tiharpaha, mətə iahokeikei mə tihəmwhen ia nərmama
səməme hamahatətə, nənə nətərɨɡien səvənraha rəpwəmwɨs, nənə həukurən
nuvehiien narimnari me səməme Kumwesən rɨno promes mə truvei pen
mɨnraha.

Promes səvəi Kumwesən traməkeikei muvehemukuə
13 Nəpɨn Kumwesən rɨno promes m Epraham fwe kupwən, nahaɡ riti

mwi riwən mə in truvehi mo nəɡkiariien səvənhi rɨpam, tɨ nəri nə mə nəɡhi
Kumwesən rasori məpi raka nahaɡ me pam. Ro pen Kumwesən ruvehi
atukw a kwəsuahi ia nəɡhɨn, 14 *mani mə, “Iakani nɨpərhienien mə iou
takəkwein amasan ia niram,monərmama ia kwənəkwus səim tuhəpɨk.” 15Tɨ
nəri nə mə nətərɨɡien səvəi Epraham rəpwəmwɨs, in reitenhi meste ruvehi
narimnari me nəha Kumwesən rɨno promesmə truvei penmin.

16 *Nəpɨn iərmama ruvehi kwəsuahi ia nəɡhi iəmə asori riti səvənhi, nənə
kwəsuahi nəha səvənhi rərihi nəɡkiariien səvənhi rɨpam. Nənə nərmama
tuhaməkeikei mhəni nɨpərhienien ia nəɡkiariien səvənhi, ko həpkəvisə mhə
mwi tukwe. 17Kumwesən rɨməuvehi kwəsuahi ia nəɡhɨn iamɨnhi irə, tɨ nəri
nə mə in rokeikei mə tro nərmama me i səməme tuhəuvehi nəfe in rɨno
promes həukurən amasan mə nətərɨɡien səvənhi ko kɨpkuvsini mhə nəpɨn
riti. 18 *Nəɡkiariien mi nəha promes mɨne kwəsuahi ko krɨpkuvsini mhə
ia nəpɨn riti. Ia nəɡkiariien mi nəha Kumwesən ko rɨpkeikuə mhə. Kɨtaha
nərmama me i sənap raka mhəuvən mamhərkwafə ipaka tɨ Kumwesən,
nəɡkiariien mi nəha krouasitu asori ia kɨtaha, rauo mə kɨtaha tsəkwtəmhiri
əknekɨn noien i samo, noien sə sameitenhi nəri amasan i Kumwesən
rɨnəmri kupwən ia kɨtaha. 19Nəri amasan nəha sameitenhi raməkwtəmhiri
nɨmɨruien səkɨtaha rəmwhen ia aean sə ravi tərini nɨtətə. Kɨtaha sameitenhi
nəri amasannəharəmwhenməkɨtaha səuvəuvnimwə raka iakwopun ikinan
anan sə tɨnari ramo tukuahaɡ fwe ianeiai ia nimwə səvəi Kumwesən. 20*Iesu
ruvəuvnimwə raka ia kwopun nəha. In ruvnimwə tukwini səkɨtaha mə
trəsevər ia suatuk səkɨtaha. In ruvəuvehe raka mɨno pris asori anan irə
rəmwhen iaMelkisetek fwekupwən, nənə in trauvehi ianəpɨnme ianuknuk
me.

7
Pris asori anan nəhaMelkisetek

* 6:10: Hip 10:32-34 * 6:11: Hip 3:14 * 6:14: Jen 22:16-17 * 6:16: Eks 22:10-11 * 6:18:
Nam 23:19, 1Saml 15:29 * 6:20: Lev 16:2-3, Lev 16:12,15, Hip 5:6
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1 *Fwe kupwən, iəmə i Melkisetek, in kiɡ səvəi Salem, nənə in pris səvəi
Kumwesən i in rasori pɨk anan. Nəpɨn Epraham rɨmavən ia naruaɡənien
irəha kiɡ me, nənə in ruvehi irapw irəha, nənə in rɨrərɨɡ mɨnauvehe,
Melkisetek ramevən mətoni ia suatuk, nənə rəfwaki məres Kumwesən mə
trəkwein amasan ia Epraham. 2 Nənə Epraham roueite nautə me pam ia
kusen ten nənə muvei pen kusen kuatia m Melkisetek. Nahaɡ i Melkisetek
nɨpwran i mə Kiɡ səvəi Natukwatukwien. Nənə nəɡhɨn riti mwi kaməkwein
in irə mə kiɡ səvəi Salem. Nɨpwran mə Kiɡ səvəi Nəmərinuien. 3 *Nəkukuə
Ikinan rɨpkəɡkiarimhə ia tata səvənhimɨnemama səvənhimɨne kwənəkwus
me səvənhi, nənə mɨpkɨni mhə nəpɨn rɨnətui irə mɨne nəpɨn rɨmamhə irə.
Rəmwhen mə in rɨpkemhə mhə, in ramo ihi wok səvəi pris. Ro iamɨnhi irə
ikətoni mə in rəmwhen ia Tɨni Kumwesən, in pris rerɨn riti.

4 Rerɨmiaha trɨrhi ro Melkisetek mə in nəfe iəmə asori. Epraham kaha
kupwən səkɨtaha rɨnoeite nautə me səvəi kiɡ me səməme rɨməuvehi irapw
irəha ia naruaɡənien, muai ia kusen ten muvei pen kusen kuatia m
Melkisetek. 5 *Kɨtaha səukurənmə ia nuk me pam nəkur Isrel tuhaməkeikei
mhəuai nautə me səvənraha ia kusen ten mhəuvei pen kusen kuatia m
kwənəkwus me səvəi Livae səməme irəha pris me rəmwhen ia Loa səvəi
Kumwesən rani. Nəri auər a mə pris me nəha irəha kwənəkwus me səvəi
Epraham, mətə piəvnraha me tuhaməkeikei mhəuvei pen nautə me nəha
mɨnraha. 6 Melkisetek, rɨpko mhə in kwənəkwus riti səvəi Livae, mətə
Epraham rɨməuai nautə me nəha ia kusen ten muvei pen kuatia min.
Nənə Melkisetek rəfwaki m Kumwesən mə trəkwein amasan ia Epraham i
Kumwesən rɨno promes memin. 7Nənə nərmama pam həukurən. Iərmama
sə rauvehi nahaɡ asori trəfwakiməKumwesən trəkwein amasan ia iərmama
sə in inhərɨpw irə. 8 Nənə pris me i ipwet mɨne səməme kauai nautə
me kusen ten kauvei pen kuatia mɨnraha, irəha nərmama me a səməme
tuhəpkemhə. Mətə Melkisetek i kuai nautə me kusen ten kuvei pen kuatia
min, Nəkukuə Ikinan rani mə in ramɨru. 9 Rosi kɨtaha səukurən nɨniien mə
Livae, iəmə i nəkur Isrel ipwetmɨnekamhəuai nautəmesəvənrahakusen ten
mamhəuvei pen kusen kuatiamkwənəkwusme səvənhi, rəmwhenməLivae
atukwatukwnəha fwe kupwən rɨməuai nautənəha səvəi Eprahamkusen ten
muvei pen m Melkisetek. 10 Iakani iamɨnha irə tɨ nəri nə mə nɨpərhienien
Livae rɨnəpwəh ihi nətuiien ia nəpɨn nəha Melkisetek rɨnətoni Epraham ia
suatuk, mətə in rɨnəmak raka ia nɨtea kaha nəha səvənhi Epraham.

Iesu Kristo in rəmwhen iaMelkisetek
11 Wok səvəi pris me nəha kamhəuku pen ia kwənəkwus səvəi Livae in

nukune Loa sə Kumwesən rɨməuvei pen m nəkur Isrel. Mətə wok səvəi pris
me nəha rəpwəh nəmwhenien, ko irəha həpkəmri atukwatukw pam mhə
nari. Ro pen pris əpə riti traməkeikei muvehe, mɨpkəmwhen mhə ia Eron,
mətə in rəmwhen ia Melkisetek. 12 Nənə hiəukurən nəpɨn kuvsini noien
səvəi nɨrfiien pris, nənə tukaməkeikei kuvsini mwi Loa. 13 Traməkeikei mo
iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨtaha saməɡkiari ia Iərɨmənu səkɨtaha sə rɨməuku
pen ia kwənəkwus əpə riti. Iərmama riti riwən ia kwənəkwus nəha rɨno
rakawok səvəi pris ia nɨfatə. 14 *Nərmama həuvəukurən rakamə in rɨməuku
pen ia kwənəkwus səvəi Juta. Nəpɨn Loa səvəi Moses raməɡkiari ia wok
səvəi pris me, rɨpkəɡkiari anan mhə ia kwənəkwus nəha. 15Ruvehe momwi
nukurənien irəmə kuvsini noien səvəi nɨrfiien pris tɨ nəri nəmə pris riti mwi
* 7:1: Jen 14:17-20 * 7:3: Sam 110:4 * 7:5: Nam18:21 a 7:10: Uə “in fwe ia nɨpwrai kaha
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ruvəuvehe raka in rəmwhen iaMelkisetek. 16 In rɨməuvehe prismɨpkesi pen
mhə loa nəha sə rani kwənəkwus səvəi pris me, mətə resi pen nɨskaiien səvəi
nɨmɨruien i ko rɨpkiwənmhə ia nəpɨn riti. 17 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə
Nəkukuə Ikinan raməɡkiari irə, mamɨni mə,
“Ik pris riti rəmwhen ia Melkisetek fwe kupwən,

nənə tiko wok səvəi pris ia nəpɨnme ia nuk nukme.”
18 Nəɡkiariien nəha rɨnəmri karen loa kupwən, tɨ nəri nə mə nɨskaiien

səvənhi riwən, in rɨpkasitu mhə, ko rɨpko mhə nari riti. 19 *Ro iamɨnhi
irə tɨ nəri nə mə Loa səvəi Moses rɨreirei nəmri atukwatukwien nari riti.
Nənə təkwtəkwuni nəha, noien əpə riti sə in ramasan məpi raka ruvəuvehi
təmwhekɨnmə kɨtaha tsəmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨtaha irə. Noien nəha
in suatuk səkɨtaha tɨ nevənien ipaka tɨ Kumwesən.

20Nari riti mwi Kumwesən rɨməuvehi kwəsuahi muvehi utə noien nəha.
Nəpɨnnərmamamenəha fwekupwənhəuvehemho irəhaprisme, nuvehiien
kwəsuahi riwən. 21 *Mətə nəpɨn Iesu rɨməuvehe mo in pris, Kumwesən
rɨməuvehi kwəsuahi mɨni mə:
“Iərɨmənu rɨməuvehi kwəsuahi riti,

nənə ko rɨpkərari mhəmwi ia nətərɨɡien səvənhi.
Ik tiko wok səvəi pris ia nəpɨnme ia nuk nukme.”
22 *Kumwesən rɨməuvehi kwəsuahi iamɨnhi irə, mo Iesu ruvehe iərmama sə
rəmri nəɡkiariien i kɨnərihi tərini əknekɨn irə ramasanməpi raka.

23 Nari riti mwi, pris kupwən me həpɨk, tɨ nəri nə mə kuatia tro wok
mamevən memhə nənə riti ruvehi təmwhekɨn. Irəha həpkuvehi mhə wok
rəpwəmwɨs. 24 Mətə Iesu, in truvehi wok səvəi pris ia nuk nuk me mɨpko
mhə sampam, tɨ nəri nə mə in ramarə rerɨn. 25 *Ro iamɨnhi irə in rukurən
nuvehimɨruien nərmamame səməme kamhəuvən tɨ Kumwesən ia suatuk sə
in rɨno. In rukurən nuvehimɨruien irəha ia nuk nukmemɨpkomhə sampam
tɨ nəri nəmə in ramarə rerɨn, maməɡkiari tukwini səvənraham Kumwesən.

26*Pris asori ananriti sə ro iamɨnhi in rəmwhen tɨnasituien iakɨtaha tɨnəri
nəmə in iəmə ikinan, in rɨpkomhə noien ərəha uə noien əmkemɨk. In ropə ia
nərmama səməme kamho noien ərəha, nənə kɨməuvehi utə in, in rasoriməpi
raka irəha fwe ia neiai. 27*In ropə ia pris asori ananmenəha. Nəpɨnmepam
irəha tuhaməkeikeimhəkupwənmhəvinetə tɨnaikuas rakaien ianoien ərəha
me səvənraha kurirə həpko səvəi nərmama tɨ naikuas rakaien noien ərəha
me səvənraha. Mətə Iesu rɨməvi netə m kuatia a rɨnəmwhen ko rɨpko mhə
mwi ia nəpɨn riti mwi. In rɨno noien nəha nəpɨn rɨnəseni nɨmɨruien səvənhi
memhə. 28*Loa rauvehi utə pris asori ananme səməmehəpkɨskaimhə. Mətə
kwəsuahi səvəi Kumwesən, sə rukurirə ia Loa, in ruvehi utə Tɨni sə ramasan
məmwhen tɨ noien wok nəha ia nuk nukmemɨpkomhə sampam.

8
Iesu in pris asori anan səkɨtaha

1 *Kɨmaha iahaməɡkiari ia nəri i, mətə nukunen ro iamɨnhi irə. Səkɨtaha
riti pris asori anan rəmwhen a ia sə i iahaməni. In fwe ia neiai. Jea nəha
Kumwesən asori raməkure irə mamərɨmənu, pris asori anan nəha səkɨtaha
rɨnəkure ia nɨkare jea nəha mwatuk. 2 In ramo wok ia nəkwai kwopun
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ikinan, in i nimwə tapolen pərhien sə Kumwesən rɨməvi fwe ia neiai. Rɨpko
mhə iərmama rɨməvi nimwə tapolen nəha.

3Pris asori ananme pam səməme Loa rɨməuvehi utə irəha wok səvənraha
fwe ikɨn. Irəha haməuvei pen narimnari me m Kumwesən, mamhəvi netə
ia nɨfatə səvənhi. Ia suatuk kuatia a, pris asori anan səkɨtaha, in mwi
traməkeikei muvei pen nari riti m Kumwesən. 4 Trɨni mɨnuə in ramarə ihi
ia tɨprənə i, ko rɨpkuvehe mhə mo in pris riti, tɨ nəri nə mə pris me hənarə
rakamə tuhəuvei pennarimnarimKumwesənrəmwhenLoa rani. 5*Prisme
nəha, irəha kamho wok səvənraha ia nəkwai nimwə sə rauvnhi a narimnari
me səməme kamharə ia neiai. Ro pen nəpɨn Kumwesən rɨməni pen tɨMoses
fwe kupwənmə trɨvi nimwə tapolen, mɨni mə,
“Tikaməkeikei mətui amasanmə tiko narimnari me i səvəi nimwə tapolen

resi pen atukwatukw nəfe iakɨnahatən raka ik irə fwe ia təkuər.”
6 *Mətə təkwtəkwuni Kristo rɨməuvehi wok səvəi pris sə ramasan məpi raka
wok səvəi pris kupwənme. Rəmwhen a mwi nəɡkiariien sə in rɨnərihi tərini
əknekɨn ramasanməpi raka nəɡkiariien kupwən, tɨ nəri nəmə ramərer utə ia
promesme səməme hamasanmhəpi raka.

7 Nəɡkiariien sə kɨməkupwən kərihi tərini əknekɨn rɨpkatukwatukw pam
mhə. Ko ratukwatukw pam tukərihi tərini əknekɨn nəɡkiariien vi riti tɨ nəfe?
8Mətə Kumwesən rɨnətoni mə irəha həpkatukwatukwmhə nəpɨn rani mə,
“Nəpɨn nəha ikɨn rauvehe

sə takərihi tərini əknekɨn nəɡkiariien vi riti
nəkur Isrel mɨne nəkur Juta tuharə irə.
9 Nəɡkiariien nəha rɨpkəmhwen mhə ia nəɡkiariien nəha iakɨnərihi tərini

əknekɨn
mə kahame səvənraha tuharə irə,

ia nəpɨn nəha iakɨməuvehi rəɡɨnraha
miri irapw irəha fwe tənə Ijip.

Irəha həpkəkwtəmhiri mhə nəɡkiariien səiou,
nənə ro pen iakenouenou irəha. Iou Iərɨmənu iakani iamɨnha irə.

10 *Nənə iou Iərɨmənu iakani mə nəɡkiariien səiou takərihi tərini əknekɨn ia
nəpɨn sə truvehe nəkur Isrel tuharə irə ro iamɨnhi irə:

Takəmri pen loame səiou ia nətərɨɡien səvənraha,
nənəmɨrai pen ia rerɨnraha.

Iou takuvehemo iou Kumwesən səvənraha,
nənə irəha tuhəuvehemho irəha nərmamame səiou.

11Ko irəha riti rɨpkevənmhəmahatənnəkur imwənimeuə piəvnimə, ‘Ik
tikaməkeikei mukurən Iərɨmənu i.’

Ko rɨpkahatənmhə irəha iamɨnhi tɨ nəri nəmə irəha pam tuhəukurən iou,
iərmama sə in inhərɨpw anan ia nirəha, mevən meste iərmama sə in
rasori ia nirəha.

12 *Iou takapi irəha tɨ noienme səvənraha səməme həpkatukwatukwmhə,
nənə rerɨk trɨpkrhi mhəmwi noien ərəhame səvənraha ia nəpɨn riti.”

13NəpɨnKumwesənraməɡkiari ia nəɡkiariiennəha in trərihi tərini əknekɨn
mə in nəɡkiariien vi, nɨpwran i mə nəɡkiariien rɨməkupwən mərihi tərini
əknekɨn rɨnakuas. Nənənəri sə rɨnakuas, rɨnəpwəhnəmwhenien, nənə trɨpko
mhə tui riwən.
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9
Nimwə tapolen kaməfwaki irə ia tɨprənə i

1 *Nəɡkiariien nəha Kumwesən rɨməkupwən mərihi tərini əknekɨn fwe
kupwən səvənhime fwe ikɨn loa kamhahatənmə tukəfwaki irə, nənə səvənhi
riti nimwə tapolen kaməfwaki irə ia tɨprənə i. 2 *Nimwə tapolen nəha kɨməvi
kərpɨfinəkwan kəru. Nəkwan sə kukupwən kuvnimwə ikɨn kaniməKwopun
Ikinan. Ia kwopun nəha nəri kamhiai pen napw irə raməhiapw mɨne tepol
kaməmriutəbred ikinan irə. 3*Nəkwan sə ro kəru irə, kɨməvi tukuahaɡ tɨnari
irə, kani mə Kwopun ikinan anan. 4 *Kwopun nəha, nɨfatə riti fwe ikɨn kɨno
ia kol, kauvani nɨmwəkmwəki nari nɨpekɨn rapein amasan ia təkuren. Pokis
riti fwe ikɨn kɨməveɡi nɨkarkarenme ia kol. Ia nəkwai pokis nəha tɨkinari riti
kɨno ia kol nəveɡɨnien nəha kaniməmana rukuər irə. Rɨɡi nei nəha rɨno tihin
mahatən pen Eron mə in pris, in mwi ia nəkwai pokis nəha. Kəruəterei mi
kəru nəha kɨmərai pen loame ten ia nirau iraumwi fwe ikɨn.

5 *Ia təkure pokis nəha nənɨmwi Jerupim kəru nəha ikɨn səməmi kroua-
hatən pen mə Kumwesən raməmak fwe ikɨn. Tərəɡɨnrau krouvi atukw i
rəuiui kwopunnəhaKumwesənrauvehi rakanoien ərəhamesəvəi nərmama
ikɨn. Mətə təkwtəkwuni nəha nəpɨn riwən tɨ nɨniien narimnari me i mərai
kwərhakwərha. 6 *Nəpɨn hənəmri amasan pamnarimnarime nəha, ia nəpɨn
me pam pris me kamhəuvnimwəmamhəier ia kwopun ikinan, mamhowok
səvənraha. 7 *Mətə kwopun ikinan anan, pris asori anan in əpa rauvnimwə
ikɨn. Mətə ko rɨpkevən mhə ia nəpɨn me. In rauvnimwə ia kwopun nəha
nəpɨn kuatia ia nukme. Nənə nəpɨn in rauvnimwə traməkeikei muvehi netə,
mevənmuveipenmKumwesən tɨnoien ərəhasəvənhimɨnenoien ərəhasəvəi
nərmamahənomhəreirei. 8*Ia narimnarime nəha, Nənɨmwɨn Ikinan rama-
hatənmə suatuk tɨ nuvnimwəien ia kwopun ikinan anan rɨpkəsevər mhə ihi
nəpɨn nimwə tapolen rɨnamərer ihi fwe kupwən. 9 *In rəmwhen ia nənɨmwi
nari riti sə ramahatən pen nəpɨn i samarə irə təkwtəkwuni. Nɨpwran mə
narimnarime səməme prisme kamhəuvei penmKumwesənmɨne nərimɨru
me səməme kamhousi əpune irəha kavi nɨtenraha tɨ noien ərəha həreirei
nəmri atukwatukwien nətərɨɡien səvəi nərmama səməme kamhəuvehe tɨ
nəfwakiien. 10 *Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə noien səvəi narimnari me nəha
raməɡkiari a ia nəveɡɨnienmɨnenənɨmwienmɨnenaikuasienme səpəmsəpə.
Narimnari me nəha səvəi nɨpwrai iərmama a. Kɨnəmri narimnari me nəha
mə tuharə mheste Kumwesən tro narimnari me pam həuvehe mhərməvi
mwi.

Nɨte Iesu Kristo
11 *Mətə təkwtəkwuni nəha Kristo ruvəuvehe raka. In pris asori anan sə

rɨməpeki narimnari amasanmemuvehe. In rɨməuvnimwə ia nimwə tapolen
sə ramasan ananmwiməpi raka sə kupwən. Nimwə tapolen nəha rɨpkomhə
nari riti sə nərmama həno ia rəɡɨnraha, nənə rɨpkomhə nari riti səvəi tɨprənə
i sə Kumwesən rɨno. 12Nəpɨn Kristo rɨməuvnimwə ia kwopun ikinan anan,
in rɨno m kuatia a nəmwhen ko rɨpkuvnimwə mhə mwi, tɨ nəri nə mə in
rɨpkuvehi mhə nɨte nəni mɨne nɨte kwəti kau muvnimwə, mətə in rɨməuvehi
atukw a nɨten muvnimwə, mo suatuk tɨ nɨfi rakaien kɨtaha ia noien ərəha
* 9:1: Eks 26:1-30 * 9:2: Eks 25:23-40 * 9:3: Eks 26:31-33 * 9:4: Eks 16:33, Eks 25:10-16,
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me səkɨtaha, nənə suatuk nəha trarə rerɨn. 13 *Kɨmiaha hiəukurən. Nɨte nəni
mɨne nɨte kau mɨne nɨmwrakw ia kwəti kau kɨməuvani əmwesi ia nɨfatə,
trɨni mɨnuə pris riti ruvi rərəɡi pen ia iərmama sə rɨməuvehe məmkemɨk
ia nəmri Kumwesən, nənə ia noien nəha in ruvehe məmher mwi. 14 *Mə
ro nɨpərhienien i rəfo ia nɨte Kristo? In rukurən noien məpi raka. Ia
nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn sə ramarə rerɨn, Kristo rɨməuvei pen atukw a in
m Kumwesən rəmwhen ia nərimɨru nərəhaien riwən irə kousi əpune kuvei
pen m Kumwesən. Nɨte Kristo traikuas ia rerɨmiaha tɨ noien emhə me mə
kɨmiaha hiəukurən no tukwiniien nari m Kumwesən sə ramɨru.

15 *Ro pen Kristo in iəmə sə ravi sɨmwɨn nərmama mɨne Kumwesən ia
nəɡkiariien vi sə kɨnərihi tərini əknekɨn. In ravi sɨmwɨn irəha iamɨnha irə
mə səməmeKumwesən raməkwein ia nirəhahəukurənnuvehiiennarimnari
me nəha tuhəpkiwən mhə səməme Kumwesən ruvəni raka mə truvei pen
m nərmama me səvənhi. Tɨ nəri nə mə Kristo rɨmamhə, ro pen nemhəien
səvənhi rɨneivinari ia nirəha, tukəpwəh nərpwɨnien noien ərəhame səməme
hənonəpɨnnəɡkiariienkɨməkupwənkərihi tərini əknekɨn fwekupwənrauiui
ihi irəha.

16 Kɨmiaha hiəukurən. Trɨni mɨnuə iərmama riti rərihi tərini əknekɨn
nəɡkiariien riti mə tukəfuai nautə me səvənhi nəpɨn tremhə irə, iərmama
nəha traməkeikei mukupwən memhə kurirə irə ko nəɡkiariien sə rɨnərihi
tərini əknekɨn. 17Ro iamɨnhi irə tɨnəri nəmənəɡkiariien sə ro iamɨnhi ro nəri
auər a irə nəpɨn iərmama nəha ramɨru ihi. 18 Rəmwhen a mwi nəɡkiariien
sə Kumwesən rɨməkupwən mərihi tərini əknekɨn ruvehe mo nəɡkiariien riti
tukaməkeikei ko, mətə mə netə rɨpkaiu mhə nəɡkiariien nəha ro nəri auər
a irə. 19 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəpɨn Moses rɨni irapw pam raka
nəɡkiariien me səvəi Loa m nərmama, nənə kurirə irə in ruvehi nɨmwheri
sipsip sə kɨno rəruerəv mɨne rɨɡi nei nəha hisop, meitesi pen ia nɨte kwəti
kau mɨne nɨte nəni sə rɨnərapi ia nui, nənə mɨvi rərəɡi pen netə ia nəkukuə
səvəi Loa mɨne ia nərmama me pam, 20 *nənə mɨni pen tɨ nirəha mə, “In i
netə trərihi tərini əknekɨn nəɡkiariien i Kumwesən rɨməni pehe tukumiaha
i mə tiho.” 21 *Ia noien a mwi nəha Moses ruvi rərəɡi pen netə ia nimwə
tapolen mɨne narimnari me pam ikɨn səvəi nəfwakiien. 22 *Nɨpərhienien
i, ia noien səvəi Loa nəha, ipaka nari m nari me pam netə rəpərhi irəha
həuvehe mhəmher. Nənə trɨni mɨnuə netə rəpwəh naiuien, Kumwesən ko
rɨpkenouenoumhə noien ərəhame.

23 *Ro pen netə raiu tɨ nəpərhiien narimnari me nəha həuvehe mhəmher.
Mətə nimwə tapolen nəha mɨne narimnari me səvənhi irəha həuvnhi a
narimnarime fwe ia neiai. Mətənarimnarime səvəi nəfwakiien fwe ia neiai,
nɨte nərimɨru riti rɨpkəmwhen mhə tɨ nəpərhiien irəha həuvehe mhəmher.
Tukaməkeikei kuvehinetə riti sə ramasanməpi raka. 24*Kristo rɨpkuvnimwə
mhə ia nimwə tapolen ia tɨprənə i sə nərmama həno ia rəɡɨnraha mhəuvnhi
a nimwə tapolen pərhien irə, mətə Kristo ruvnimwə atukwatukw ia neiai,
nənə təkwtəkwuni nəha in ramərer ia nəmriKumwesənmaməɡkiari tukwini
səkɨtaha. 25 Pris asori anan səvəi nəkur Isrel rauvnimwə ia kwopun ikinan
anan ia nuk me pam mauvehi nɨte nərimɨru me, mətə Iesu rɨpko mhə
iamɨnha irə. In ruvnimwə m kuatia a muvei pen nɨmɨruien səvənhi m
Kumwesən. 26 Ko rauvnimwə nəpɨn me nɨpwran mə in trauvehi nəmisəien
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ia nei kamarkuaui ia nəpɨnme fwe kɨnəmri vi a tɨprənəmuvehe meste pehe
təkwtəkwuni. Mətə təkwtəkwuni nəha, trɨpkomhə tui tɨprənə i ro sampam, in
rier pehe m kuatia a muvei pen nɨmɨruien səvənhi tɨ nuvehi rakaien noien
ərəha, nənə ko rɨpkuvei pen mhə mwi ia nəpɨn riti. 27 *Kumwesən rɨnəmri
raka mə nərmama me pam tuhaməkeikei mhemhə m kuatia a, nənə kurirə
irə in trəkiri irəha tɨ noien me səvənraha. 28 Ia noien a mwi nəha, Kristo
rɨməuvei pen nɨmɨruien səvənhi m kuatia a tɨ nuvehi rakaien noien ərəha
səvəi nərmama həpɨk. Nənə in trier pehe mwi ia nuveheien sə ro kəru irə,
rɨpko mhə tɨ nuvehi rakaien noien ərəha, mətə in truvehe mwi tɨ nuvehi
mɨruien nərmama səməme hameitenhi in.

10
1*Narimnarime səvəi Loa həmwhen a ia nənɨmwi narimnari amasanme

səməme trɨpko mhə tui həuvehe, rɨpko mhə nɨpwrai narimnari me. Ia nuk
me pam pris me nəha səvəi nəkur Isrel kamho a nari kuatia, mamhəvi netə
tɨ noien ərəha. Mətə nɨte nərimɨru me nəha rɨreirei noien nərmama səməme
kamhəuvehe tɨ Kumwesən hatukwatukw ia nənimen. 2Ko ro nərmama me
i səməme kamhəfwaki həuvehe mhatukwatukw pərhien, tukaikuas irəha
m kuatia a ia netə nəha, nənə kurirə irə irəha tuhəpkreɡi mhə mwi mə
noien ərəha raməmak ia nirəha, nənə tukousi əpune mwi nərimɨru me kuvi
nɨtenraha tɨ nəfe. Kukurən nəpwəhien noien nəha. 3 Ro iamɨnhi irə, ia nuk
me pam, irəha kamhəvi auər a netə, mətə ko həpkenouenoumhə noien ərəha
me səvənraha, 4*tɨnəri nəmənɨte nənimɨnekauko rɨpkuvehi raka ananmhə
noien ərəha.

5Ro pen, nəpɨn Kristo rɨnauvehe ia tɨprənə i, rɨni pen tɨ Kumwesənmə,
“Ik ikəpwəh nokeikeiien noien nəha kamousi əpune nərimɨru me kauvei

pehemik,
uə noien nəha kauvei pehe narimnari nepwɨnmwimik,

mətə ikɨnəpnəpenə ia nɨpwrak.
6Nərimɨrume nəha kauvani əmwesi nɨpwranraha pam ia təkure nɨfatə

mɨne nərimɨrume nəha kavi nɨtenraha tɨ noien ərəha,
ik rerɨm rɨpkaɡienmhə tɨ nirəha.

7Nənə iakɨni mə, ‘Kumwesən, ətə ro, iou iakauvehemə tako nəkwam
rəmwhen atukwatukw ia nəɡkiariien kɨmərai pen ia nəkukuə səvəi Loa
səim sə raməɡkiari ia nirak.’ ”

8 Ia nəɡkiariien nəha irənhə, Kristo rɨməkupwən mɨni mə, “Ik ikəpwəh
nokeikeiien noien nəha kamousi əpune nərimɨru me kauvei pehe mik,
uə noien nəha kauvei pehe narimnari nepwɨn mwi mik. Nərimɨru me
nəha kauvani əmwesi nɨpwranraha pam ia təkure nɨfatə, mɨne nərimɨru
me nəha kavi nɨtenraha tɨ noien ərəha, ik rerɨm rɨpkaɡien mhə tɨ nirəha.”
(In rɨni nəɡkiariien nəha nəri auər a mə nuvei penien narimnari me nəha
m Kumwesən ramesi pen nəfe Loa rani.) 9 Mətə Kristo rani mwi mə,
“Kumwesən, ətə ro, iou iakauvehe mə tako nəkwam.” Ia nəɡkiariien nəha
səvənhi ramousi raka nəkwai Kumwesən sə kupwən, mə in trəmri nəkwai
Kumwesən sə kurirə. 10 *Nənə nəkwai Kumwesən sə nəha sə kurirə rɨnaikuas
raka noien ərəha me səkɨtaha nəpɨn Iesu Kristo rɨməuvei pen nɨpwran m
Kumwesənm kuatia a, nənə ko rɨpkuvei penmhəmwi nəpɨn riti mwi.

11 *Nəpɨn me pam pris me kamhərer mamho wok səvənraha, mamho a
nəri kuatia ia nəpɨn me, mamhəvi nɨte nərimɨru me, netə sə rɨreirei naikuas
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rakaien noien ərəha me ia nəpɨn riti. 12 Mətə Kristo rɨnəseni nɨmɨruien
səvənhimemhəmkuatia a tɨnaikuas rakaiennoien ərəhame səvəi nərmama
ianuknukmemɨpkomhə sampam, nənəkurirə irə in revənməkure ianɨkare
Kumwesən mwatuk. 13 *Ia kwopun nəha in treitenhi meste Kumwesən tro
nərmama səməme haməmwəki in həuvehe in trərpwi utə tɨpaɡe nɨsun mi
ia nirəha. 14 Iakani iamɨnhi irə mɨne tɨ nəri nə mə Kristo nɨten rɨnaiu m
kuatia a mo nərmamame səvənhi hatukwatukw ia nənimen ia nuk nukme.
Nərmamame nəha irəha nəha rɨno irəha ho ikinan.

15 Nənə Nənɨmwɨn Ikinan mwi rani pehe tukutaha mə nəri nəha ro
nɨpərhienien. Rani mə,
16 *“Iərɨmənu rani mə, ‘Nəɡkiariien səiou takərihi tərini əknekɨn

ia nəpɨn sə truvehe nəkur Isrel tuharə irə ro iamɨnhi irə:
Takəmri pen loame səiou ia nətərɨɡien səvənraha,

nənəmɨrai pen ia rerɨnraha.’ ”
17 *Nənə in rani mwimə,
“Iou rerɨk trɨpkrhi mhəmwi ia nəpɨn riti

noien ərəhamemɨne noien ourourme səvənraha.”
18MəKumwesən rɨnenouenou raka nərəhaienme nəha, nənə tukvimwi netə
tɨnoien ərəha tɨnəfe. Tukəpwəhanoiennəha. 19*Piakme, təkwtəkwuninəha
ia nɨte Iesu kɨtaha səukurən nuvnimwəien ia kwopun ikinan ananmhəpwəh
nehekɨrien, 20 *mhesi pen suatuk vi sə ramɨru Iesu rɨnəsevər irə tukutaha
ia nɨpwran mə tsəukurau ia tɨnari nəha raməɡher tukuahaɡ kwopun ikinan
anan. 21Kɨtaha səuvəuvehi pris riti səkɨtaha in rasorimamərɨmənu ia nimwə
səvəi Kumwesən. 22 *Narimnari me nəha ho nɨpərhienien. Ro pen pwəh
səuvən ipaka tɨ Kumwesən mhəpwəh nərkwafəien neikuəien ia rerɨtaha,
mhahatətə əknekɨn irə, nənə rerɨtaha sə fwe kupwən ramrhi noien ərəhame
səkɨtaha ruveheməmher ia nɨte Kristo, nənə nɨpwratahamwi rəmher, tɨ nəri
nəmə sənaru raka ia nui əmher. 23*Pwəh səkwtəmhiri əknekɨnnɨni irapwien
nəri amasan sə sameitenhi, mhəpwəh nɨkiukiuien, tɨ nəri nə mə Kumwesən
sə rɨməni mə truvei pehe nəri amasan nəha m kɨtaha ramo nəɡkiariien
səvənhi ia nəpɨn me. 24 Pwəh sətərɨɡ mə tsəfo mhasitu ia kɨtaha me mho
nokeikeiienmɨne noien amasanme. 25 *Rɨpkamasanmhəmə tsəpwəh noien
səvəi nousəsɨmwɨnien kɨtahame rəmwhen ia nərmamanepwɨnkamho,mətə
pwəh sərpwi əknekɨn kɨtaha me, mamho ia nəpɨn me tɨ nəri nə mə kɨtaha
səukurənmə nuveheien səvəi Iesu ruvəuvehe ipaka.

26 *Iakani iamɨnha irə tɨ nəri nəmə kɨtaha səuvəukurən raka nɨpərhienien.
Trɨnimɨnuə samo nəri auər a irə, mamhəmwur pen ia noien ərəha, nənə netə
riti mwi riwən anan mə traiu maikuas raka noien ərəha səkɨtaha. 27 *Trɨni
mɨnuə kɨtaha saməmwur pen ia noien ərəha, nəri kuatia a tsaməti pen i
mamheitenhi. Nəri nəha ro nehekɨrien i. In nə nəpɨn Kumwesən trərpwɨn
noien ərəha me irə mɨne napw i raməpnəpan pɨk trahi nərmama səməme
haməmwəki in. 28 *Kɨmiaha hiəukurən. Trɨni mɨnuə iərmama riti ramərui
Loa səvəi Moses, nənə iərmama kəru uə kahar tuharni irapw in, nənə in
traməkeikei memhə. Ko kɨpkapi mhə tukwe. 29 *Mətə rəfo ia iərmama sə
ramavən avən ia Tɨni Kumwesən? Kumwesən ruvəni raka nəɡkiariien vi
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səvənhi tukutaha, nənə nɨte Tɨni rərihi tərini əknekɨn nəɡkiariien nəha. Mətə
rəfo ia iərmama sə ro nəri auər a ia netə nəha sə rɨno in ruvehe məmher mo
ikinan i? Nənɨmwɨn Ikinan rauai namasanien səvənhi m nərmama, mətə
rəfo ia iərmama sə rani ərəha Nənɨmwɨn nəha? Iərmama nəha nərpwɨnien
sə Kumwesən tro min tɨ noien ərəha səvənhi trɨskai məpi raka nərpwɨnien
səvəi iərmama sə ramərui Loa səvəi Moses. 30 *Iakani iamɨnha irə tɨ nəri
nə mə kɨtaha səuvəukurən raka mə Kumwesən rɨməni mə, “Iou takərpwɨn
noien ərəha səvəi nərmama, nɨpərhienien iou tako.”* Nənə in rɨməni mwi
mə “Iərɨmənu in trəkiri noien me səvəi nərmamame səvənhi.” 31Kumwesən
in ramɨru. Trɨni mɨnuə saməmak ia rəɡɨn mə in trərpwɨn noien ərəha me
səkɨtaha, nari nəha in nari riti səvəi nehekɨrien.

32Mətə rerɨmiaha tramrhi nəpɨn kupwən, nəpɨn hiəpkuvehe vi a ia nuku-
raanien. Nəpɨn nəha nəpɨn skai. Kamo nəmisəien me m kɨmiaha, mətə
hiəpwəh nɨmweiien. 33*Nəpɨnmenepwɨnnərmama kamhəni ərəha kɨmiaha
ia nəmri nərmama, nənə mamho rərəha ia kɨmiaha. Nəpɨn me nepwɨn
kɨmiaha hiamərer kɨmiaha nərmama səməme kamho rərəha ia nirəha
iamɨnhi irə. 34 *Kɨmiaha hiaməuvehi pəri nəmisəien kɨmiaha nərmama
səməme hamarə ia kalapus. Nəpɨn nərmama hənakres narimnari me
səkɨmiaha, mətə rerɨmiaha raɡien a tukwe, tɨ nəri nə mə hiəuvəukurən raka
mə narimnari nepwɨn nəha ikɨn səkɨmiaha, səməme hamasan mhəpi raka,
nənə narimnari me nəha tuharə rerɨn.

35 Ro iamɨnhi irə tihaməkeikei mhərer əknekɨn, tɨ nəri nə mə nərəkuien
fwe ikɨn səkɨmiaha ramarə sə tihəuvehi. 36 *Tihaməkeikei mho nətərɨɡien
səkɨmiaha rəpwəmwɨs mə tiho narimnari me səməme Kumwesən rokeikei.
Nənə tihəpkuvehi nəfe in ruvəni rakamə truvei pehem kɨtaha. 37Ro iamɨnhi
irə rəmwhen ia Nəkukuə Ikinan rani mə trɨpkomhə tui,
“Iərmama i kamɨni mə truvehe, truvehe, in trɨpkomhə tɨpwə.

38 *Mətə iərmama atukwatukw səiou trɨmɨru ia nahatətəien səvənhi,
nənə trɨni mɨnuə ramavən rərɨɡ rərɨɡ,

nənə rerɨk trɨpkaɡienmhə tukwe.”
39 Mətə kɨtaha i səpko mhə iamɨnha irə. Ko səpkavən rərɨɡ rərɨɡ mhə mə
Kumwesən trouraha kɨtaha, rekəm. Kɨtaha nərmama səvəi nahatətəien ia
Kumwesən tsəuvehi nɨmɨruien.

11
Kaha kupwənme hənahatətə ia Kumwesən

1 *Nahatətəien ia Kumwesən ikukurən amasan mə tikuvehi narimnari
amasan me ikameitenhi, mani nɨpərhienien ia narimnari me ipkətə mhə
ia nənimem. 2Nahatətəien iamɨnhi in nəha nəfe kaha kupwən me həno ro
Kumwesən rəɡnəɡɨni irəha.

3 *Nahatətəien ro kɨtaha səukurən amasan mə Kumwesən rɨno neiai mɨne
tɨprənə mɨne narimnari me pam ia nəɡkiariien səvənhi, mo narimnari me
nəha kamətoni həuku pen ia narimnari me kɨpkətoni mhə. 4 *Epel in
rɨnahatətə ia Kumwesən, ro pen ruvei pen nari riti m Kumwesən sə ramasan
məpi raka səvəi Ken. Nənə tɨ nəri nə mə in rɨnahatətə ia Kumwesən iamɨnhi
irə, nənəKumwesən rɨni irapwmə in iəmə atukwatukwriti, nənə rerɨn raɡien
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tɨ nuvehiien narimnari me səvənhi. Nɨpərhienien iəmə nəha ruvamhə raka,
mətə noien səvəi nahatətəien səvənhi raməɡkiari ihi m kɨtaha.

5 *Inok rɨnahatətə ia Kumwesən, ro pen kuvehi utə in mə trɨpkemhə mhə,
nənə kɨpkətoni mhə mwi in tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨməuvehi raka in ia
tɨprənə i revən fwe ia neiai. Mətə nəpɨn kɨpkuvehi raka mhə ihi in, Nəkukuə
Ikinan rani mə Kumwesən rerɨn raɡien tukwe. 6Mətə trɨni mɨnuə iərmama
rɨpkahatətə mhə ia Kumwesən, in trəfo mo Kumwesən rerɨn raɡien tukwe?
In rɨreirei anan noien, tɨ nəri nə mə iərmama riti rokeikei mə truvehe tɨ
Kumwesən, in traməkeikei mɨni nɨpərhienien mə Kumwesən ramarə nənə
mamo ramasanm nərmama səməme haməmwurmə tuhətoni in.

7 *Noa rɨnahatətə ia Kumwesən. Ro iamɨnhi irə nəpɨn Kumwesən rɨnani
pennarimnarimemin fwekupwən səməmenərmamahəpwəh ihi nətoniien,
Noaramsiai,mamonəkwan, nənəmuvrhəkɨnnɨtətəasori ritimə truvehimɨru
nərmama səməme kamharə ia nəkwai nimwə səvənhi. Ia noien i, Noa ramo
pui noien ərəha me səvəi nərmama ia tɨprənə, nənəmuvehe iərmama riti sə
ratukwatukw ia nəmri Kumwesən tɨ nəri nəmə ramahatətə irə.

8 *Epraham rɨnahatətə ia Kumwesən, ro pen nəpɨn Kumwesən rəkwein in
mə trevən ia tənə əpə riti tukuvei pen min, ro nəkwan, mier, mɨreirei mə
rauəku. 9 *In rɨnahatətə ia Kumwesən ro pen in rarə ia tənə nəha Kumwesən
rɨno promes mə truvei pen min. Mətə rɨnamarə ia kwopun nəha ia nimwə
tapolen rəmwhen a iəpwɨspwɨs riti. Nənə Aesak mɨne Jekop irau nəha
Kumwesənrɨnopromesmɨnraharpəri, iraumwikrauarəa ianimwə tapolen.
10Epraham rɨno iamɨnha irə tɨnəri nəmə in rameitenhimə trevən ia taon riti
sə ramərer ia təkure nəri skai riti. Taon nəha, Kumwesən rɨno mak irə, nənə
mɨno raka ramarə.

11 *Sera rɨnahatətə ia Kumwesən, ro pen Kumwesən ruvei pen nɨskaiien
minmə tro tɨpwɨn. Nəri auəraməSera in rɨnəprəneməanan,mətə rərəhi tɨni tɨ
nəri nəmə in rɨnətɨɡite iaKumwesən sə rɨnopromesmin. 12*Ropen sətonimə
iərmamakuatia a i Eprahamrɨnərɡharə ipaka remhə, mətə rərəhi iəkunouihi
riti, nənə nərmama ia kwənəkwus səvənhi həuvehe mhəpɨk mhəmwhen ia
kəməhau me ia kəpuapen uə nɨpəkɨr ia nɨkare təsi ko kɨpkəvsini pam mhə
irəha.

13 *Nərmamame i irəha pam kamhahatətə ia Kumwesən. Mətə nəpɨn irəha
hemhə, irəha həpwəh ihi nuvehiien narimnari me nəha səməme Kumwesən
rɨno promesmə truvei penmɨnraha. Irəha hamətonimə narimnarime nəha
haməmak isipwɨn ihi tɨ nirəha, mətə rerɨnraha ramaɡien pɨk mə tuhətoni.
Nənə irəha haməni irapw mə hamarə ia tɨprənə i mətə irəha həmwhen a
iəpwɨspwɨs me. Tɨprənə i rɨpko mhə imwənraha pərhien. 14Nəpɨn nərmama
haməɡkiari iamɨnha irə ramahatən pen mə irəha hamətui imwənraha atuk-
watukw. 15 Kamo rerɨnraha ramrhi tənə nəha həməier irə mə in nəha
imwənraha atukwatukw ko hərərɨɡmwi. 16*Mətə irəha həpkrərɨɡmhə tɨ nəri
nəməhokeikei tənə əpə riti sə ramasanməpi raka, innəha fwe ianeiai. Ropen
Kumwesən rɨpkaurɨs mhə mə irəha tuhəkwein in mə Kumwesən səvənraha,
tɨ nəri nəmə in rɨnəpnəpenə raka ia taon riti səvənraha.

17 Epraham rɨnahatətə ia Kumwesən, ro pen nəpɨn Kumwesən raməkiri
nahatətəien səvənhi, rəmrutə Aesak ia təkure nɨfatə. Ia nəpɨn nəha Epraham
i Kumwesən rɨno promes me min ramərer mwatuk mə trousi əpune tɨni
* 11:5: Jen 5:24 * 11:7: Jen 6:13-22, Jen 7:1, 1Pit 3:20, Rom 3:22, 4:13 * 11:8: Jen 12:1-5, Wok
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anan kuatia. 18 Kumwesən ruvəni raka tukwe mə, “Epraham, nɨmwipwɨm
me səməme tuhəuku pen ia Aesak irəha nə takəvsini irəha mə kwənəkwus
me səim.” 19 *Mətə Epraham ramərer mwatuk mə trousi əpune tɨni, tɨ
nəri nə mə rerɨn rarhi mə Kumwesən rukurən noien iərmama rətui mwi ia
nemhəien. Ropennəpɨnruvehi raka tɨni ianɨfatə rəmwhenmə in rɨnətuimwi
ia nemhəien.

20 *Aesak rɨnahatətə ia Kumwesən, ro pen rəfwaki mə Kumwesən
trəkwein amasan ia Jekop mɨne Isau, mamɨni irapw narimnari me səməme
tuhəpkuvehe ia nəpɨn riti.

21 *Jekop rɨnahatətə ia Kumwesən, ro pen nəpɨn ipaka remhə, in rəfwaki
mə Kumwesən trəkwein amasan ia tɨni Josef mi. In rɨnərpwi kaskɨn mərer
əmakəmak, nənəmaməɡnəɡɨni Kumwesən.

22 *Josef rɨnahatətə ia Kumwesən, ro pen nəpɨn ipaka remhə, in rəɡkiari ia
nəpɨn nəha sə kwənəkwusme səvəi nəkur Isrel tuhəier fwe tənə Ijip, mɨni mə
tuhəfo ia nɨkəkrinme.

23*Tatamɨnemama səvəiMoses krɨnouahatətə ia Kumwesən, ro pen nəpɨn
Moses rətui, irau krouətonimə in iəkunouihi amasan riti, nənəkrouərkwafə i
roueste məkwə kahar. Nənə irau kroupkhekɨr mhə nəruien nəɡkiariien səvəi
kiɡ.

24 *Moses rɨnahatətə ia Kumwesən, ro pen nəpɨn in rupwinari, rəpwəh
nəseniien mə tukəkwein in tɨni prən ouihi səvəi Fero, kiɡ səvəi nəkur Ijip.
25 In revənmarə irəha nərmamame səvəi Kumwesənmuvehi pəri nəmisəien
irəha mɨnraha. In rokeikei sə nəha məpi raka mə in tramreɡi ramasan ia
naɡienien i kamreɡi ramasan irə nəpɨn ouihi a, naɡienien səvəi noien ərəha.
26 *Ia nətəien səvənhi, kamo naurɨsien min tɨ Kristo sə trɨpkuvehe ramasan
məpi raka nautə me pam ia tənə Ijip. Nətəien səvənhi ro iamɨnha irə tɨ nəri
nə mə in raməti pen ia nərəkuien sə Kumwesən truvei pen min. 27 *Moses
rɨnahatətə ia Kumwesən, ro pen in rier ia tənə Ijip məpwəh nehekɨrien ia kiɡ
nəha sə niemaha raməpi pɨk. In rɨpkəti ərari mhə mə trɨrərɨɡ, mətə ramərer
əknekɨn rəmwhen mə in ramətoni Kumwesən i iərmama rɨpkətoni mhə ia
nənimen. 28*In rɨnahatətə ia Kumwesən, ro pen rəmri nəveɡɨnien asori nəha
Pasova, məmri mwi noien i nəkur Isrel ho pen netə ia təpinhə ia nimwəme
səvənraha kamo aɡelo sə trouraha nəmritaik me rɨrapi irəha hemhə.

29*Nəkur Isrelmenəhahənahatətə ia Kumwesən, ro pen irəhahəpi sɨmwɨn
ia təsi əruerəv. Irəha hənavən mhəpi sɨmwɨn rəmwhen hamavən ia tɨprənə
əvəhak. Mətə nəpɨn nəkur Ijip haməmwur mə tuhəkurirə irəha, təsi rɨrərɨɡ
muvehemousəman irəha həmwhenɨmw.

30 *Nəkur Isrel hənahatətə ia Kumwesən, ro pen havənmhəkuraukurau ia
nəpai səvəi taon Jerikomeste nəpɨn sefen, nənə nəpai nəha rərkwəpɨr məsas.

31*Rehappran səvəi suatuk in rɨnahatətə iaKumwesən, ropen in rɨpkemhə
mhə irəha nəkur Jeriko səməme hənərui nəkwai Kumwesən. Nəkur Isrel
həpwəh nousi əpuneien prən nəha tɨ nəri nə mə rerɨn raɡien mə truvehi
iəmə Isrel mi nəha səməmi krɨməuvehe mə trouətoni afafa taon nəha. Irau
krauevən fwe ia nimwə səvənhi.
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32 Mətə ko iapkəɡkiari mhə mwi rəpwəmwɨs. Səiou nəpɨn riwən mə
takəɡkiari ia Kiteon, Parak, Samson, Jefta, Kiɡ Tevɨt, Samuel, mɨne profet
me. 33 *Nərmama kupwən me nəha hamahatətə ia Kumwesən, nənə ro
pen həuvehi irapw kiɡ me ia naruaɡənien, mho noien atukwatukw me,
mhəuvehi nəfe Kumwesən rɨno promes mɨnraha, mhəsisəɡ ia tərhui laeon
me, 34 *mhousi əfi napw asori sə rauək, mhap mhəvtənhi nərmama səməme
hənuə tuhərai əpune irəha ia nau səvəi naruaɡənien. Irəha nərmama
nɨskaiien səvənraha riwən, mətə Kumwesən ruvei pen nɨskaiien mɨnraha,
nənə irəha həuvehe mhəskai tɨ naruaɡənien, mho naruaɡən me səvəi tənə
əpəme hap. 35 *Nɨpran nepwɨn nəha ikɨn səməme hənahatətə ia Kumwesən,
Kumwesən ro nɨpwnətɨnrahame hətui mwi ia nemhəien. Nərmama nepwɨn
mwi səməme hənahatətə ia Kumwesən, irəha hənəseni nərmama səməme
haməmwəki irəha ho nəmisəien asori ia nɨpwranraha. Irəha həpkəpwəh
mhə nahatətəien səvənraha mə nərmama səməme haməmwəki irəha heivi
nari ia nirəha. Irəha hamahatətə ia Kumwesən mə in tro irəha hətui mwi ia
nemhəien səvənraha ia nɨmɨruien riti sə ramasan məpi raka. 36 *Nənə irəha
me nepwɨn, nərmama haməfkəmanə ia nirəha, mamhərisi irəha. Nənə irəha
me nepwɨn, nərmama hərihi irəha ia jen, nənəmhəuvehi puvnimwə irəha ia
kalapus. 37 *Irəha me nepwɨn kɨnəkwi əpune irəha ia kəruəterei. Nənə kərai
əmwesi irəha nepwɨn ia so ro nɨpərɨn kəru. Nənə irəha me nepwɨn, kɨnərai
əpune irəha ia nau səvəi naruaɡənien. Nənə irəha me nepwɨn hənamarə
mamharkahu ia teki nəni mɨne sipsip, nautə səvənraha riwən anan. Nəpɨn
me nərmama hamouraha irəha, mamho rərəha anan ia nirəha. 38 Irəha
nərmamaamasanme. Tɨprənə i rɨpkəmhwenmhəmə irəha tuharə ikɨn. Irəha
hamarə əpnapen a fwe ia kwopunakwesakwes ikɨn,mɨne ia təkuərme,mɨne
ia nɨpəɡi kəpwier me, mɨne ia nɨpəɡi tənəme.

39 Nɨpərhienien i nərmama kupwən me nəha, irəha pam kani amasan
nəɡhɨnraha ipwet mɨne tɨ nahatətəien səvənraha, mətə nəpɨn hənamarə irə
həpkuvehi mhə nəfe kɨno promes irə, 40 tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨnətə raka
fwekupwənnəfe tromkɨtaha ramasanməpi raka. Nənə ianətərɨɡien səvənhi,
in rokeikei mə trukupwənmo kɨtahamɨnraha səuvehemho kuatia. Ia noien
nəha in rukurən noien kɨtahamɨnraha səuvehemhatukwatukw pam.

12
Kumwesən raməkoui atukwatukw nɨpwnətɨnme

1*Nərmamamenəhahənahatətə iaKumwesən irəhahəmwhen ia iərmama
riti sə rani irapw nəfe rɨnətoni ia nənimen mə kɨtaha səukurən nɨniien
nɨpərhienien irə. Irəha həpɨk kamhərer kuraukurau ia kɨtaha. Ro iamɨnhi
irə pwəh səfraka nari pəmpəmme pam,mɨne noien ərəha sə raməkwtəmhiri
əknekɨn kɨtaha, nənə mhaiu ia naiuien nəha Kumwesən rɨnəmri kupwən
ia kɨtaha məpwəh nəpouien. 2 *Ia nəpɨn me tsaməti pen a ia Iesu nəha
in nukune nahatətəien səkɨtaha fwe nukunen meste nəkrəkwerɨn. In rəti
ərɡarɨɡ pen ia nei kamarkuaui mətoni naɡienien sə in traɡien irə kurirə. Ro
iamɨnhi irə in revən ia nei kamarkuauimo nəri auər a ia naurɨsien tukomin.
Nənə təkwtəkwuni nəha in raməkure ia nɨkare jea mwatuk sə Kumwesən
raməkure irəmamərɨmənu.
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3 Ramasan mə rerɨmiaha tramrhi Iesu mə rɨnəfərer əknekɨn nəpɨn
nərmama ərəhame kamhəmwəki in, mamho noien ərəha irə, kamo kɨmiaha
hiəreɡi hiənəpou ia nɨmɨruien səkɨmiaha mhəpwəh. 4Nərmamame səməme
kamho noien ərəha kamho nəmisəienm kɨmiaha. Rəmwhenmə hiamərer ia
naruaɡənien riti. Mətə kɨmiaha riti rɨpkemhə mhə ihi ia naruaɡənien nəha.
5Kɨmiaha tihəpwəh nenouenouien nəɡkiariien i raməkwein tɨni ia kɨmiaha.
Rani mə,
“Nərɨk, nəpɨn Iərɨmənu raməkoui atukwatukw ik, tikəpwəh noien nəri auər a

irə.
Rerɨm trəpwəh nəpouien nəpɨn ranise skai noien ərəha səim.

6 *Trɨni mɨnuə Iərɨmənu rokeikei pɨk iərmama riti, nənə traməkeikei məkoui
atukwatukw.

Nənə in traməkeikeimonəmisəienm iərmama sə raməkwein imə tɨnimə
trəpwəh noien ərəha səvənhi.”

7 *Ro pen tihərer əknekɨn ia nəpɨn sɨkai me. Kumwesən rauvei pehe
nəpɨn sɨkai me nəha tɨ nəkoui atukwatukwien kɨmiaha. Noien nəha rama-
hatən pen mə Kumwesən ramo kɨmiaha rəmwhen mə kɨmiaha nɨpwnətɨn
me. Iəkunouihi riti riwən sə tata səvənhi rɨpkəkoui atukwatukw mhə in.
8Kumwesən raməkoui atukwatukw pam nɨpwnətɨn atukwatukw me. Trɨni
mɨnuə Kumwesən rəpwəh noien iamɨnha irə ia kɨmiaha nənə nɨpwran nə
mə rɨpko mhə nɨpwnətɨn atukwatukw me nə kɨmiaha. 9 Ia nɨkaren səkɨtaha
nərmama, səkɨtaha me fwe tata me hənəkoui atukwatukw kɨtaha fwe
kupwən, nənə səsiai irəha. Mətə rəfo ia Tata səvəi nənɨmwɨtaha? Ramasan
mə kɨtaha tseiwaiu mhəsiai mwi in mhəpi raka nənə mhəmɨru. 10 Tata
me səkɨtaha fwe kupwən hənəkoui atukwatukw kɨtaha nəpɨn kwakwa a ia
nətərɨɡien a səvənraha. Mətə Kumwesən raməkoui atukwatukw kɨtaha mə
trasitu ia kɨtaha, mo kɨtaha səuvehe mho nəkur ikinan me rəmwhen irə.
11*Kɨmiahahiəukurən. Noien i nəkoui atukwatukwien iərmamanəpɨnkamo
ro nəmisəien i. Rɨpko mhə nari riti kamreɡi ramasan irə, mətə kurirə irə
trukuə kwənkwan ia nɨmɨruien səvəi nərmama səməme kɨnəkoui irəha irə
mheste həpwinari. Kwənkwan nə in i nəmərinuienmɨne natukwatukwien.

12 *Ro iamɨnhi irə kɨmiaha hiənəpou rəɡɨmiaha remhə tihaməkeikei
mhəuvehi utə rəɡɨmiaha. Mə nukurhumiaha rɨnəpou həvi atukw i pwəh
rɨskai. 13 *Tiho suatuk atukwatukw me nɨsumiaha travən irə mə sin
ia kɨmiaha nɨsun rərəha nɨsun ko rɨpkərəha anan mhə mier raka mətə
trɨpkamasanmwi.

Tihaməsiari kamo hiameikuə a nɨreɡiien Kumwesən raməɡkiari
14 *Tihəmwur mə tiharə amasan ia nəmərinuien kɨmiaha nərmama me

pam, nənə mhəmwur mə tiho nɨmɨruien səkɨmiaha ro ikinan. Iərmama sə
rɨpko mhə ikinan, ko rɨpkətoni mhə nəmri Iərɨmənu nəpɨn riti. 15 *Tihətui
amasan kamo kɨmiaha riti rarfai ia namasanien səvəi Kumwesən. Tihətui
amasan kamo kɨmiaha riti ruvehe məmwhen ia nuai nei akonə riti sə
rukwesər mutə mukuə kwənkwan rərəha. Iərmama sə ro iamɨnha irə tro
nərmama həpɨk həuvehe mhəmkemɨk ia noien ərəha. 16 *Tihətui amasan
kamo kɨmiaha nərman mɨne nɨpran hiəiri əpnapen kɨmiaha me. Tihətui
amasan kamo kɨmiaha riti ro nəri auər a ia narimnari ikinan me rəmwhen
Isau rɨno. In rəmri pen nəmri nari ia nasoriien səvəi nəmritaik kuvehi
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nənimen ia nəveɡɨnien plet kuatia. 17 *Kɨmiaha hiəukurən mə kurirə in
rokeikei mə truvehi mwi nasoriien nəha, nənə markut pɨk mə tata səvənhi
trəkwein amasan irə, mətə rekəm. Nəri auər a mə Isau rɨnasək pɨk tukwe,
mətə ko rɨpkrərɨɡmhə ia noien nəha sə rɨno.

18 *Kɨmiaha hiəpkuvehe mhə ia təkuər riti rəmwhen təkuər Sinae. Fwe
kupwən nəkur Isrel həuvən ia təkuər nəha, mhətoni napw rauək. Nəpitəvien
reiwaiumahakwinari. Həreɡi nɨmətaɡi asori, 19*mɨnenasəkien səvəi kisɨpw.
Həreɡi mwi reri Kumwesən raməɡkiari mɨnraha. Nəpɨn həreɡi nəɡkiariien
səvənhi, həni mə irəha həpwəh nokeikeiien mə tuhəreɡi mwi nəɡkiariien
nəha. 20 *Irəha həhekɨr mətəmnɨmwɨn tɨ nəɡkiariien nəha rɨməni mə,
“Trɨni mɨnuə nari riti rɨrapi təkuər i, nəri auər mə nərimɨru a riti,

mətə tukaməkeikei kəkwi əpune ia kəruəterei.”
21 *Nəpɨn Moses rətoni narimnari me nəha, in mwi rɨreɡi rərəha nənə mɨni
mə, “Iou iakɨnehekɨr iakɨnehekɨr, mɨnamətəmnɨmwɨn.”

22 *Mətə kɨmiaha hiəuvəuvehe ia təkuər i Saeon, mɨne taon i imwei
Kumwesən sə ramɨru. In i Jerusalemvi fwe ianeiai, kwopunnaɡelomehəpɨk
hamousəsɨmwɨn irəha me ikɨn mamhaɡien ia nəpɨn me. 23 *Hiəuvəuvehe
ia nousəsɨmwɨnien asori səvəi nərmama me səvəi Kumwesən səməme
həmwhen ia nəmritaik me səvənhi, kɨmərai pen nəɡhɨnraha fwe ia neiai.
Hiəuvəuvehe tɨ Kumwesən sə trɨpkəkiri noien səvəi nərmama me pam.
Hiəuvəuvehe tɨ nənɨmwi nərmama amasan me kɨno həuvehe mhatuk-
watukw pam. 24 *Hiəuvəuvehe tɨ Iesu sə ravi sɨmwɨn nərmama mɨne
Kumwesən ia nəɡkiariien vi kɨnərihi tərini əknekɨn. Nənəhiəuvəuvehe tɨnetə
sə kɨməvi tɨ noien ərəha raməɡkiari mani nəri amasan məpi raka nəfe nɨte
Epel rani.

25 *Ro iamɨnhi irə kɨmiaha tihaməkeikei mhətui amasan kamo hieikuə
a nɨreɡiien Kumwesən nəha raməɡkiari m kɨmiaha. Nəkur kupwən me
nəha səməme heikuə a nɨreɡiien nəɡkiariien səvənhi sə iərmama ia təkure
tɨprənə rani tɨ nəsuəpwiriien irəha, mətə ko həpkap mhə nəpɨn Kumwesən
rərpwɨn noien ərəha səvənraha. Nənə trɨni mɨnuə kɨtaha seikuə a nɨreɡiien
nəɡkiariien səvəi Kumwesən sə rukupen fwe ianeiaimuvehemə trəsuəpwiri
kɨtaha, tsəfo map nəpɨn trərpwɨn noien ərəha səkɨtaha? 26 *Ia nəpɨn nəha
fwe kupwən reri Kumwesən rɨməkiukiu ia tɨprənə, mətə təkwtəkwuni nəha
in rəɡkiari m kɨtaha mɨni mə, “Nəpɨn riti mwi nəha ikɨn, iou takɨkiukiu mwi
ia tɨprənə. Ianəpɨnnəharɨpkomhə tɨprənə əpa trɨkiukiu, neiaimwi trɨkiukiu.”
27Nəɡkiariien nəha Kumwesən rɨməni mə, “Nəpɨn riti mwi,” nɨpwran i mə in
trɨkiukiu ia narimnari me ia tɨprənə i səməme in rɨnomə truvehi raka irəha.
Mətə narimnari me səməme həpwəh nɨkiukiuien irəha tuharə rerɨn.

28 Ro pen pwəh səni tanak tɨ Kumwesən. Nari riti riwən ko rɨkiukiu ia
nɨtətə sə in ramərɨmənu irə. Nənə in ruvəuvei pehe raka nɨtətə nəhamkɨtaha.
Ramasan mə tsəfwaki min ia noien sə rerɨn raɡien tukwe ia nɨsiaiien mɨne
nehekɨrien, 29*tɨnəri nəmə “Kumwesən səkɨtaha rəmwhen ia napwasori riti
sə ramahi əmwesi narimnari me pam.”

* 12:17: Jen 27:30-40 * 12:18: Eks 19:16-20, Dut 4:11-12 * 12:19: Eks 20:18-21, Dut 5:22-27
* 12:20: Eks 19:12-13 * 12:21: Dut 9:19 * 12:22: Kal 4:26, Rev 5:11 * 12:23: Luk 10:20
* 12:24: Hip 8:6, 10:22, 1Tes 1:2, Jen 4:10 * 12:25: Hip 2:1-3, Hip 10:26-29 * 12:26: Eks 19:18,
Sam 68:8, Haɡ 2:6 * 12:29: Dut 4:24, 9:3, Aes 33:14
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13
Nəvəhaɡien sampam

1 *Nokeikeiien i hiamokeikei piəvtaha me irə pwəh ramo a iamɨnhi irə.
2 *Tihəpwəh nenouenouien mə tihətoni amasan tɨ iəpwɨspwɨs me səməme
haməuvehe imwəmiaha. Nərmama nepwɨn fwe kupwən həno noien nəha,
mhəuvehi puvnimwə naɡelo me nepwɨn ia nəkwai nimwə me səvənraha,
mətə həreirei anan mə irəha naɡelo me. 3 *Rerɨmiaha tramrhi nərmama
səməme hamarə ia kalapus rəmwhen mə kɨmiaha mwi hiamarə ia kalapus
kɨmiaha mɨnraha. Rerɨmiaha tramrhi nərmama səməme nərmama əpə me
hamo irəha həreɡi rərəha anan ia nɨpwranraha. Rerɨmiaha tramrhi irəha
tɨ nəri nə mə kɨmiaha mwi hiamreɡi rərəha ia nɨpwramiaha rəmwhen ia
nirəha.

4 *Pwəh nərmama pam həsiai narəien səvəi pran mɨne iərman səməmi
krouarə pəri. Iərman mɨne pran səməmi krauarə pəri irau trousiai napri
pəriien səvənrau ia nəpɨn me. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Kumwesən
trərpwɨn noien ərəha səvəi nərman mɨne nɨpran səməme kamhəiri əpnapen
irəha me uə səməme kamhakres irəha me. 5 *Tihamarə mhəpwəh nokeikei
pɨkien mane. Rerɨmiaha traməkeikei maɡien a tɨ narimnari me nəha
hiaməuvehi rəmwhen tɨ nəri nəmə Kumwesən ruvəni rakamə,
“Ko iapkəpwəhmhə ik,

məpwəh nap rakaien ia niram nəpɨn riti.”
6 *Ro iamɨnhi irə kɨtaha səukurən nɨniien nəɡkiariien i, mhəpwəh
nəmkiəmkiienmə,
“Iərɨmənu in iasitu səiou,

ro pen iou iakəpwəh nehekɨrien.
Nəfe iərmama rukurən noienmiou?”

7 *Rerɨmiaha tramrhi nəmə asori me səkɨmiaha səməme haməkupwən
mhahatən kɨmiaha ia nəɡkiariien səvəi Kumwesən. Hətərɨɡ ro mə hənəfarə
irəmheste hemhə. Hətərɨɡ irə nənəmhəuvnhi nahatətəien səvənraha. 8 *Iesu
Kristo in ramo a iamɨnhi irəmɨne ia nərineiv, ipwet, nənə tramarə a iamɨnhi
irəmɨne ia nuk nukmemɨpkomhə sampam.

9 *Tihəpwəh nəseniien nahatənien vi me səpəmsəpə həvi raka kɨmiaha
ia suatuk atukwatukw. Iakani iamɨnha irə tɨ nəri nə mə ramasan mə reri
iərmama fwe imwə namasanien sə Kumwesən rauvei pehe auər a trasitu
irə mo ruvehe mɨskai. Rərəha mə truvehe mɨskai ia natuakəmien me səvəi
nəveɡɨnien. Natuakəmien me nəha həreirei nasituien ia nərmama səməme
kamhesi pen. 10 Nɨfatə səkɨtaha rarə. Mətə pris me səməme kamho wok
səvənraha fwe imwə ia nimwə tapolen, kɨpkəseni mhə irəha mə tuhani
nəveɡɨnien riti ia nɨfatə nəha səkɨtaha.

11 *Ia noien səvəi pris asori anan səvəi nəkur Isrel, nəpɨn rousi əpune raka
nərimɨru, nənə muvehi nɨten, muvnimwə fwe kwopun ikinan anan, nənə
muveipenmKumwesən tɨnaikuas rakaiennoien ərəhasəvəi nərmama. Mətə
kurirə irə həuvehi raka nɨpwrai nərimɨru nəhamhəuvehi mhəuvani əmwesi
fwe iruə kwopun nərmama həpkarəmhə ikɨn. 12 *Ia noien a mwi nəha, Iesu
rɨməreɡi nəmisəien ia taon fwe iruə, mə ia nɨten atukwatukw in trəpərhi
* 13:1: Jon 13:34 * 13:2: Rom 12:13, 1Tes 4:9, Jen 18:1-8, Jen 19:1-3 * 13:3: Mat 25:36, Hip
10:34 * 13:4: Kal 5:19,21, Efes 5:5 * 13:5: 1Tim6:8, Jos 1:5 * 13:6: Sam27:3, 146:5 * 13:7:
1Kor 4:16, Hip 6:12 * 13:8: Efes 4:14 * 13:9: Rom 14:17 * 13:11: Lev 16:27 * 13:12:
Mat 21:39, Jon 19:17
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nərmama me səvənhi, mo irəha nəkur ikinan me. 13 *Ro iamɨnhi irə pwəh
kɨtaha səuvən mhətoni in ia kwopun nəha fwe iruə, mhəreɡi rərəha kɨtaha
min ia noien i nərmama həno aurɨs in. 14 *Kɨmiaha hiəukurən. Ia təkure
tɨprənə i taon atukwatukw riti səkɨtaha riwən sə tramarə rerɨn. Mətə kɨtaha
samətui ia taon səkɨtaha sə trɨpkuvehe.

15 *Ro iamɨnhi irə ia nəpɨn me pam pwəh kɨtaha saməni irapw nəɡhi Iesu
mə in Iərɨmənu səkɨtaha. Noien nəha rəmwhen ia nɨmwək mwəki nari
kauvani ia təkure nɨfatə nɨpekɨn rapein amasan kauvei pen m Kumwesən
tɨ nəɡnəɡɨniien in. 16 *Tihəpwəh nenouenouien mə tiho noien amasan,
nənə mhəriari səkɨmiaha me narimnari. Noien nəha mwi rəmwhen ia
nɨmwəkmwəki nari kauvani ia təkure nɨfatə nɨpekɨn rapein amasan kauvei
pen m Kumwesən rerɨn ramaɡien tukwe. 17 *Tihaməkeikei mho nəkwai
nəmə asori me səkɨmiaha nənəmhəsiai irəha. Irəha nəha hamətui amasan tɨ
nɨmɨruien səkɨmiaha mhəpwəh napwɨsien, tɨ nəri nəmə irəha tuhaməkeikei
mhəni irapw tɨKumwesənməhaməuvehiwoknəhamhəfo irə. Tihaməkeikei
mho rerɨnraha raɡien tɨ wok nəha. Trɨni mɨnuə hiəpwəh noien rerɨnraha
raɡien tɨwok nəha, noien nəha ko rɨpkasitu ananmhə ia kɨmiaha.

18 *Tihaməkeikei mhəfwaki tukumaha. Kɨmaha iahəukurən amasan mə
noien səkɨmaha ratukwatukw a, nənə iahokeikei anan mə tahamo a noien
amasan ia nəpɨn me. 19 Iou iakokeikei anan mə tihaməkeikei mhəres
Kumwesənmə iou takrərɨɡ pehe akwauakw a tukumiaha.

20 Kumwesən in nukune nəmərinuien. In rɨno Iərɨmənu səkɨtaha Iesu
Kristo rətui mwi ia nemhəien səvənhi. Iesu in iəmə asori sə ramətui amasan
tɨ sipsipme səvənhi. Nɨten kɨnərihi tərini əknekɨnnəɡkiariien irə, nəɡkiariien
i tramarə rerɨn. 21 Təkwtəkwuni iakaməfwaki m Kumwesən mə truvei pehe
narimnari amasan me pam m kɨmiaha səməme tuho kɨmiaha hiəmwhen tɨ
noiennəkwan. Iakaməres inmə ianasituien səvəi IesuKristo in tramowok ia
rerɨtahamamonəfe noien ramasan ianənimen. Pwəhnəɡnəɡɨniien ramevən
tɨ Iesu ia nuk nukme. Ouəh pwəh ro iamɨnhi.

22 Piak me, iakaməres kɨmiaha mə tihəpwəh nəpou akwauakwien tɨ
nɨreɡiien nəɡkiariien səiou iakamərpwi əknekɨn kɨmiaha irə, nəkukuə i
iakɨmərai m kɨmiaha rəpwəh nəpwəmwɨsien.

23 Iakokeikei mə tihəukurənmə piəvtaha nəha Timoti, irəha hənəseni raka
in rier ia kalapus. Trɨni mɨnuə in truvehe akwauakw nənə kɨmrau min
tarouvehe.

24Kɨmiaha tihəni tukwini ramasan səkɨmaha revən tɨ nəmə asori me pam
səkɨmiahamɨnenərmamamepamsəvəi Kumwesənnə imwəmiaha. Piəvtaha
me ia tənə Itali haməni ramasan tukumiaha.

25Pwəh namasanien tramarə tukumiaha pam.

* 13:13: Hip 11:26, 12:2 * 13:14: Hip 11:10,16, Hip 12:22 * 13:15: 2Kron 29:31, Sam 50:14,23,
Hos 14:2 * 13:16: Fil 4:18 * 13:17: Esik 3:17, 1Tes 5:12 * 13:18: WokMe 24:16, 2Kor 1:12
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Jemes
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i nəkukuə

Ia nuk 48 Jemes rɨməkupwən mɨrai nəkukuə i ia nəkukuə me pam ia
Niutestamen. Jemes in piəvi Iesu. In iəmə asori riti ia nəmə asori me səvəi
nakalasia me fwe Jerusalem. Nəkukuə səvənhi revən tɨ nakalasia me pam
rɨpkevənmhə tɨ nousəsɨmwɨnien səvənraha kuatia. Jemes rɨmərai nəkukuə i
mə trahatən nakalasia me ia noien səvəi nərmama səməme kamhahatətə ia
Kristo. In rɨnimə trɨnimɨnuə nahatətəien səvəi iərmama riti ro nɨpərhienien,
tukətoni ia noien səvənhi. Jemes ramahatən nərmama ia narimnarimemɨni
mə niemaha trəpwəh nəpiien irəha. Irəha tuhəpwəh nɨni ərəhaien irəha
me. Irəha tuho rəmnəmwhen a ia nirəha me. Irəha tuhətui amasan tɨ nəfe
nəramɨnraha rani. Irəha tuhəpwəh nəfiəutəien irəha. Irəha tuho nətərɨɡien
səvənraha rəpwəmwɨs nənəmhəfwaki.

Nəɡkiariien sə rakupwən
1 *Iou Jemes. Iou iərmama riti sə iakamo tukwini nari m Kumwesənmɨne

IesuKristo Iərɨmənusəkɨtaha. Iakamərhipehenəkukuə i rauvehe tukumiaha
kwənəkwus twelef səvəi nəkur Isrel hiamarə kɨrkɨri ia tənəmtənəme. Iakani
ramasan tukumiaha.

Nahatətəienmɨne nukurənien
2 *Piak me, narimnari me səpəmsəpə tuhəuvehe mho nəmisəien m

kɨmiaha. Nəpɨn tihətoni, rerɨmiaha traməkeikei maɡien. 3 *Kɨmiaha
hiəuvəukurənrakamənəpɨnnəmisəien ruvehemə tromətə sas ianahatətəien
səkɨmiaha, noien nəha tro hiəuvehe mhəskai mwi tɨ nərer əknekɨnien ia
nahatətəien səkɨmiaha. 4 Nənə kɨmiaha tihaməkeikei mhərer əknekɨn ia
nahatətəien səkɨmiaha ia nəpɨn me mheste pen nəpɨn sə tihəuvehe mhatuk-
watukw mhəmwhen, nari riti mwi ko rɨpkiwən təni mhə kɨmiaha. 5 *Trɨni
mɨnuə kɨmiaha riti nukurənien səvənhi rəpwəh nəmwhenien, ramasan mə
in trəres Kumwesən sə rauvei pen auər a narimnari me m nərmama me
pam mɨpkətə ərəha mhə irəha. Nənə Kumwesən trasitu irə, mo nukurənien
səvənhi ruvehe məpwəmwɨs mwi. 6 *Mətə nəpɨn iərmama nəha trəres i, in
traməkeikei mahatətə ia Kumwesən, məpwəh nəmkiəmkiien, tɨ nəri nə mə
iərmama sə raməmkiəmki nari rəmwhen ia peiau ia təsi nɨmətaɡi raməpwi
raməsəsau əpnapen. 7 Iərmama iamɨnhi ko rəpwəh nətəien mə truvehi nari
riti ruku pen tɨ Iərɨmənu, 8 tɨ nəri nəmə nətərɨɡien səvənhi ro kəru ko rɨpkərer
mhə ia nari kuatia ia noienme sə in ramo.

Iərmama auər amɨne iərmama sə nautə səvənhi rasori
9*Trɨnimɨnuə piəvtaha riti nautə səvənhi riwən, ramasanmə rerɨn traɡien

nəpɨn Kumwesən truvehi utə in. 10 *Rəmwhen a mwi trɨni mɨnuə piəvɨtaha
riti nautə səvənhi rasori, ramasanmə rerɨn traɡien nəpɨnKumwesən truvehi
irapw in. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə iərmama nautə səvənhi rasori
traukei məmwhen ia tihi nurhi. 11 Nəpɨn meri rutə məpnəpan pɨk mənhi
nurhi, nurhi trɨmhiə, tihin traukei məsas, namasanien səvənhi triwən. Ia
noien nəha rəmwhen a mwi iərmama nautə səvənhi rasori. Nəpɨn ramavən
mamowok səvənhi, in tremhə, nautə səvənhi triwən.
* 1:1: Kal 1:19, WokMe 15:23, 1Tes 1:1 * 1:2: Rom 5:3-5 * 1:3: 1Tes 1:7 * 1:5: Prov 2:3-6
* 1:6: Mak 11:24 * 1:9: Jem 2:5 * 1:10: Aes 40:6-7, 1Pit 1:24



Jemes 1:12 474 Jemes 1:25

Kumwesən ko rɨpkomhə iərmama rɨmwei ia nərəhaien
12 *Nəpɨn nəmisəien truvehemə tro mətə sas ia nahatətəien səvəi iərmama

riti, trɨnimɨnuə iərmamanəha ramərer əknekɨn ia nahatətəien səvənhi, rerɨn
traɡien. Nəpɨn nəmisəien nəha traraka irə, Kumwesən truvei pen nɨmɨruien
rerɨn min rəmwhen kəfəfau pen kəfəfau səvəi nɨsiaiien m iərmama riti.
In rɨno raka promes mə truvei pen nɨmɨruien rerɨn nəha m nərmama me
səməme hokeikei in. 13 Trɨni mɨnuə iərmama riti rɨreɡi noien ərəha ravi
nətərɨɡien səvənhi, iərmama nəha trəpwəh nɨniien mə, “Kumwesən rərhi
pehe nəri i, mavi nətərɨɡien səiou irə mə takɨmwei.” In trəpwəh nɨniien
nəɡkiariien nəha tɨ nəri nə mə noien ərəha ko rɨpkɨvi mhə nətərɨɡien səvəi
Kumwesən, nənə rɨpko mhə noien səvəi Kumwesən mə trɨvi nətərɨɡien səvəi
iərmama irə. 14 *Mətə iərmama trɨreɡi noien ərəha ravi nətərɨɡien səvənhi
nəpɨn rerɨn atukw ramrhi noien ərəha sə in rokeikei mə tro. In nə ravi
nətərɨɡien səvənhi mamiri raka in. 15Nəpɨn iərmama rerɨn rɨnamrhi noien
ərəha sə in rokeikei pɨk mə tro, noien ərəha nəha truvi nətərɨɡien səvənhi
mo in rɨmwei. Nənə noien ərəha truvehe masori ia nɨmɨruien səvənhi
mukuə kwənkwan nə iərmama nəha tremhə. 16 Piak keikei me. Kɨmiaha
tihəpwəh nəseniien iərmama riti reikuə ia kɨmiaha. 17 *Narimnari me pam
səməme hamasan mhatukwatukw kauvei pehe m kɨtaha kamhəuku pen
fwe ia neiai. Kumwesən ramərhi irapw pehe narimnari me nəha. In rɨno
meri, mɨne məkwə, mɨne kəməhau me ia nɨmaɡouaɡou. Noien səvənhi ko
rəpwəh nərariien, uə in ko rəpwəh nərariien muvei pehe təkutan m kɨtaha,
məpwəh kɨtaha samarə ia nəpitəvien. 18 *Tɨ nəri nə mə Kumwesən rokeikei
in rərhi pehe nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien. Nəɡkiariien nəha ro kɨtaha
səuvehe mhəno nəkwərhakwərha me səvənhi. Kumwesən ro iamɨnhi irəmə
ia narimnari me pam in rɨno kɨtaha tsəmwhen ia kwənkwai nei me sə vi
tukukupwən kesi.

Kɨmiaha tihaməkeikei mhətərɨɡ ia nəɡkiariien səvəi Kumwesən mho nəfe
rani.

19 Piak keikei me, rerɨmiaha tramrhi nəɡkiariien i. Nəpɨn kɨmiaha
hiaməɡkiari, tihaməkeikei mhətərɨɡ amasan, mhəpwəh nəɡkiari akwauak-
wien. Kɨmiaha tihəpwəh nəseniien niemaha rəpi akwauakw kɨmiaha, 20 *tɨ
nəri nəmə niemaha səvəi iərmama ko rɨpkukuə pehe mhə nukwan sə ratuk-
watukw rəmwhen Kumwesən rokeikei. 21 *Kɨmiaha tihaməkeikei mhərarki
raka noien me pam səməme həmkemɨk mɨne noien ərəha me nəha həpɨk
ia nɨmɨruien səkɨmiaha. Tiheiwaiu mhətərɨɡ amasan tɨ nəɡkiariien nəha
kɨnəpwei rəmwhen ia nuni nari ia rerɨmiaha. Nəɡkiariien nəha rukurən
nuvehimɨruien kɨmiaha. 22 *Mətə tihaməkeikei mho nəfe nəɡkiariien nəha
rani. Trɨni mɨnuə kɨmiaha hiamətərɨɡ a irə, hiameikuə atukw a ia kɨmiaha.
23Trɨni mɨnuə iərmama riti ramətərɨɡ a ia nəɡkiariien səvəi Kumwesən, mətə
rəpwəh noien nəfe rani, in rəmwhen ia iərmama sə ramətə nənimen ia
klas. 24Nənə nəpɨn rətə raka nənimen, məpwəh mevən, təkwtəkwuni a mwi
renouenou mə nənimen rɨnəfo irə. 25 *Mətə iərmama sə raməti pen ia loa
atukwatukw nəha sə rameivinari ia nərmama, nənə raməti pen mamətə ia
nəpɨn me, mɨpko mhə in iərmama sə ramətərɨɡ a nənə menouenou i, mətə
in ramo nəfe loa nəha rani, iərmama sə ramo iamɨnhi Kumwesən trəkwein

* 1:12: 2Tim 4:8 * 1:14: Rom 7:7-10 * 1:17: Mat 7:11 * 1:18: Jon 1:13 * 1:20: Pri 7:9
* 1:21: Kol 3:8, 1Tes 2:1 * 1:22: Mat 7:26, Rom 2:13 * 1:25: Rom 8:2, Jem 2:12, Jon 13:17
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amasan irə ia nəfe wok səvənhi ramo. 26 *Trɨni mɨnuə iərmama riti rerɨn
ramrhi mə in iərmama səvəi nəfwakiien, mətə rɨpkətə amasan mhə tɨ nəfe
nəramɨn ramɨni, in rameikuə atukw a irə. Nəfe nari in ramo mamsiai
Kumwesən irə ramo auər a. 27 Kumwesən in Tata səkɨtaha. Noien i nəkur
əfwaki me tuho mhəsiai in irə sə ratukwatukw məmher ia nənimen, in i
irəha tuhaməkeikei mhasitu ia nɨpran me səməme nərman me səvənraha
hemhəmhəpwəh irəha, mhasitu ia nəkwərhakwərha kemhə təni irəha, nənə
mhətui amasanmwi tɨ nɨmɨruien səvənrahamə noien ərəhame səvəi tɨprənə
i tuhəpwəh noien irəha həuvehemhəmkemɨk.

2
Kɨmiaha tiho rəmnəmwhen a ia kɨmiahame

1*Piakme, kɨmiahahiənahatətə raka ia Iərɨmənuasori səkɨtaha IesuKristo.
Ro pen kɨmiaha tihəpkopəiti mhə ia kɨmiaha me, mətə tiho rəmnəmwhen
a. 2 Trɨni mɨnuə kɨmiaha hiousəsɨmwɨn kɨmiaha me, nənə iəmə kəru krou-
uvnimwə pehe, riti tɨnari səvənhi ramasan, ruvei pen riɡ kɨno ia kol, riti
nautə səvənhi riwən, tɨnari səvənhi rəpəruəpəruə, kɨmiaha tihaməkeikeimho
rəmnəmwhen a ia nirau. 3 Rərəha mə hiəsiai iəmə tɨnari səvənhi ramasan,
mhəni pen tukwe in mə, “Uvehe, məkure i ia kwopun amasan ikɨn,” mhəni
ərəha iəmə i nautə səvənhi riwən mə, “Ərer pen fwe,” uə “Əkurei irapw ia
nɨsuk.” 4 Nəpɨn kɨmiaha hiamo noien me iamɨnhi, hiətoni mə kɨmiaha
nepwɨn hiasori mhəpi raka kɨmiaha nepwɨn. Nənə hiaməkiri nərmama ia
nətərɨɡien ərəha səkɨmiaha. 5 *Piak keikei me, hətərɨɡ ro. Kumwesən ruvərfi
raka nərmama nautə səvənraha riwən ia təkure tɨprənə i mə nahatətəien
səvənraha trɨskai. In ruvərfi raka mwi irəha mə tuhəuvnimwə pen ia
nɨtətə sə in ramərɨmənu irə. Nɨtətə nəha Kumwesən rɨməni mə nərmama
səməme hokeikei in tuhəuvnimwə pen irə. 6 Mətə kɨmiaha hiamətə ərəha
a nərmama me nəha nautə səvənraha riwən. Mətə nɨsɨmə nəha kamho
nəmisəien m kɨmiaha? Nɨsɨmə nəha kamhəvi irapw kɨmiaha ia kwopun
kaməkiri nəɡkiariien ikɨn? Kwa nərmama me nəha nautə səvənraha rasori
kamho iamɨnhi irə. 7 Irəha nəha kamhəni ərəha nahaɡ asori səvəi Iesu,
nəhaɡ sə Kumwesən rɨnəkwein kɨmiaha irə. 8 *Mətə loa asori səvəi Iərɨmənu
səkɨtaha raməmak ia Nəkukuə Ikinan rani mə, “Tikaməkeikei mokeikei
piam rəmwhen ikokeikei atukw ik.” Trɨni mɨnuə kɨmiaha hiamesi pen
pərhien nəɡkiariien nəha, hiamo noien amasan. 9 *Mətə trɨni mɨnuə hi-
amopəiti ia nərmama nepwɨn, hiamo noien ərəha, nənə loa nəha tro pui
kɨmiaha, mɨni mə kɨmiaha nərmama sə hiamərui Loa. 10 *Trɨni mɨnuə
iərmama riti ramarkut mə tresi pen pam nəfe Loa səvəi Kumwesən rani,
mətə rapəti ia nəɡkiariien kuatia a, rəmwhen mə in rɨnərui nəɡkiariien
me pam ia Loa nəha. 11 *Kumwesən nəha sə rɨməni mə, “Tikəpwəh
nakresien pran səvəi iərməpə,” Kumwesən nəha in nəha rɨməni mwi mə,
“Tikəpwəh nousi əpuneien iərmama.” Trɨni mɨnuə ikəpwəh nakresien
pran səvəi iərməpə, mətə ikamousi əpune iərmama, ik iərmama ikamərui
ihi Loa səvəi Kumwesən. 12 *Nəɡkiariien me səkɨmiaha mɨne noien me
səkɨmiaha tuhaməkeikei mhesi pen loa sə rameivinari ia kɨmiaha. Kɨmiaha
tihaməkeikei mho iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə Kumwesən trəkiri kɨmiaha ia loa
nəha. 13 *Trɨnimɨnuə iərmama riti rəpwəh napiien nərmama nəpɨn raməkiri
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irəha tɨ noien me səvənraha, Kumwesən trəpwəh napiien in nəpɨn trəkiri in
tɨ noien me səvənhi. Napiien tɨ iərmama ramasan məpi raka nəkiriien in tɨ
noienme səvənhi.

Nahatətəien sə rɨpkomhə nari riti ro nəri auər a i
14 *Piak me, trəfo masitu ia iərmama riti trɨni mɨnuə rani mə ramahatətə

ia Iesu Kristo mətə in rɨpko mhə nari riti, ko nahatətəien sə ro iamɨnhi irə
ruvehimɨru in? Rekəm! 15 *Trɨni mɨnuə piəvtaha riti uə kɨtirimətaha riti
ramarə ərəha tɨnari səvənhi riwən nəveɡɨnien sənəni rəpwəh nəmwhenien,
16 tihaməkeikei mhəuvei pen tɨnari uə nəveɡɨnienmin. Trɨni mɨnuə hiəpwəh
nuvehi peniennari ritimin,mhəni pena tukwe inmə, “Evən ianəmərinuien,
məpwəh nəkwieiien, məni amasan nari,” nəɡkiariien nəha trəfasitu irə? Ro
nəri auər a i. 17 *Ia noien nəha rəmwhen a mwi nahatətəien əpa trɨni mɨnuə
rɨpko mhə nari riti remhə. 18 *Mətə iərmama riti trəɡkiari iamɨnhi irə mɨni
mə, “Ik səim nə nahatətəien, mətə iou səiou nə noien me.” Itə. Ko iko ro
iakətoni nahatətəien səim mətə ipko mhə nari riti? Rəknekɨn. Mətə iou
iakukurən noien ikətoni ia noien me səiou mə iakamahatətə pərhien. 19 *Ik
ikani nɨpərhienien ia Kumwesən mə in kuatia a. Ramasan. Nəremhə me
irəha mwi kamhəni nɨpərhienien irə, nənə kamhəhekɨr mamhətəmnɨmwɨn.
20 Ik iərmama ikreirei nari. Nahatətəien sə rɨpko mhə nari riti ro nəri auər a
i. Ikokeikei mə tako ikətoni mə nəri nəha ro nɨpərhienien i? 21 *Rerɨm trɨrhi
ro kaha kupwən səkɨtaha Epraham. In ratukwatukw ia nəmri Kumwesən ia
noien me səvənhi uə rekəm? Ouəh, Kumwesən rɨməni mə in ratukwatukw
ia nənimen nəpɨn rɨnaməmrutə tɨni, Aesak, ia təkure nɨfatə. 22 *Ikətoni mə
nahatətəien səvəi Eprahammɨne noienme səvənhi krauo nari kuatia. Noien
me səvənhi həno nahatətəien səvənhi ruvehe matukwatukw məmwhen.
23 *Nənə nəɡkiariien i səvəi Nəkukuə Ikinan ruvehe mukuə. Rɨni mə, “Epra-
ham rɨni nɨpərhienien ia Kumwesən. Nənə tɨ nəri nəmə in rahatətə iamɨnhi,
Kumwesən rətə in mə in ratukwatukw ia nənimen.” Kurirə irə kəkwein
Eprahammə in riti nə Kumwesən. 24Ro iamɨnhi irə hiamətoni mə iərmama
in ratukwatukw ia nəmri Kumwesən ia noien me, rɨpko mhə ia nahatətəien
əpa.

25 *Rəmwhen a mwi rerɨmiaha trɨrhi ro prən nəha Rehap, pran səvəi
suatuk. In ratukwatukw ia nəmri Kumwesən ia noienme səvənhi uə rekəm?
Ouəh, Kumwesən rɨməni mə in ratukwatukw ia nənimen nəpɨn prən nəha
rɨnəsevər ia nimwə səvənhi tɨ iəmə kəru sə kɨnərhi pen irau krouevən rouətə
afafa Jeriko. Nənəkurirə irə rərhipen iraukrauesipensuatuk əpə iti rauevən.
26*Nɨpwrai iərmamaneiahaɡien riwən irə ruvamhə. Ianoiennəharəmwhen
amwi nahatətəien əpa sə rɨpkomhə nari riti remhə.

3
Ik tikətui amasan tɨ nəfe nəramɨmrani

1 *Piak me, rərəha mə kɨmiaha hiəpɨk hiəuvehe mho nahatən me ia
kɨmiaha. Kɨmiaha hiəukurən mə nəpɨn Kumwesən trəkiri kɨmaha nahatən
me tro rɨskai mwi m kɨmaha məpi raka nərmama me nepwɨn. 2Nəpɨn rɨpɨk
kɨtaha pam samapəti, mətə iərmama sə rəpwəh nəfwəkourien ia nəɡkiariien
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səvənhi in iəmə atukwatukw pərhien. Iərmama sə raməkoui amasan
nəramɨn rɨməru tukwe in tɨ nəkouiien mwi nɨpwran me pam. 3 Kɨtaha
saməuvei pen fraetel ia nəkwai hos me mə tuho nəkwataha. Ia noien nəha
saməkoui nɨpwrai hosmepam. 4Hətə romwinɨtətəme. Nɨpwranraha rasori.
Nɨmətaɡi asori me kamhəpwi irapw irəha. Mətə nəri sə raməkəkini irəha irə
rouihi a. Kamhəuvən ia kwopun pəku iəmə sə raməkəkini nɨtətə rokeikei.
5 Ia noien nəha rəmwhen a mwi nəramɨtaha rouihi ia nɨpwrataha, mətə
raməfiəutə pɨk nari. Rerɨmiaha tramrhi nəri. Nukumheəv ouihi rukurən
nurkwumenien napw asori sə ramahi əmwesi nei mhiə me rɨpɨk. 6 *Nənə
nəramɨtaha rəmwhen ia napw. Rərəha anan ia nɨpwrataha me pam, mamo
nɨpwrataha me pam ruvehe məmkemɨk. Kwopun napw asori rauək ikɨn
ramhiai pehe napw ia nəramɨtaha. Nənə nəramɨtaha ramhiai pen napw
ia nɨmɨruien pam səkɨtaha. 7 Nəri əprmɨn me pam həukurən nuveheien
mhəmweimwei. Nərmama me həno raka noien nəha ia nirəha me pam,
menu me, uə snek me, uə nəmu me. 8 *Mətə iərmama riti riwən ko ro
nəramɨn ruvehemɨmweimwei. Nərami iərmamanəri ərəha riti ko rɨpkapwɨs
mhə. Rukuər ia nəri akonə sə ramousi əpune iərmama. 9 *Ia nəramɨtaha
saməɡnəɡɨni KumwesənTata səkɨtaha.a Nənə ia nəramɨtahamwi saməkwein
ərəha ia nərmama Kumwesən rɨno irəha həmwhen irə. 10 Nəkwataha ku-
atia, krouəɡnəɡɨni Kumwesən irə, nənə krouarə rouəkwein ərəha mwi ia
nərmama. Piak me, noien me nəha mə trɨpko mhə iamɨnhi. 11 Rəfo, ia
nəmri nui kuatia ko nui mɨne təsi irau pəri krouapour? 12Rəfo, piak me, ko
niemɨs rukuə nukwai olif, uə nei nəha krep rukuə nukwai niemɨs? Rekəm!
Rəmwhenmwi kwopun kakwəhi təsi ikɨn ko kɨpkukwəhi mhəmwi nui ikɨn.

Nukurənien sə ruku pen ia neiai
13 Sin ia kɨmiaha rukurən nari, uə nukurənien səvənhi rəpwəmwɨs?

Iərmamanəha traməkeikeimonoien amasan,məpwəhnəfiəutəien in. Noien
nəha trahatənpenmə in rukurənpərhien nari. 14Mətə trɨnimɨnuə rerɨmiaha
ramrhi ərəha kɨmiaha me uə hiamətərɨɡ atukw a ia kɨmiaha me mə tihəfo
mhəutə mhəpi raka nərmama nepwɨn, kɨmiaha tihəpwəh nəfiəutəien ia
kɨmiaha me mə hiəukurən nari, tɨ nəri nə mə ia noien nəha hiameikuə a
mhəpwəh nɨniien nɨpərhienien. 15 *Iərmama sə ramo noien nəha rɨpkuvehi
mhə nukurənien sə ruku pen ia neiai, mətə in ruvehi nukurənien sə ruku
pen ia tɨprənə i. Nənɨmwɨn Ikinan rɨpkuvei pen mhə nukurənien nəha min,
mətə ruku pen ia nəremhə me. 16 Nəpɨn nərmama rerɨnraha ramrhi ərəha
irəha me uə irəha kamhətərɨɡ atukw a ia nirəha mə tuhəfo mhəutə mhəpi
raka nərmama nepwɨn, ia kwopun kamharə ikɨn tihətoni kamho pripri ia
narimnari me, mamho mwi noien ərəha me pam. 17 Mətə iərmama sə
ruvehi nukurənien nəha ruku pen ia neiai noien səvənhi ropə. Nəri sə
rakupwən nətərɨɡien səvənhi rəmher. In iərmama sə raməmri nəmərinuien.
Noien səvənhi ramasan məpou. In ramsiai nətərɨɡien səvəi nərmama me
səpəmsəpə. In ramapi pɨk tɨ nərmama. Nukurənien səvəi iərmama nəha
rukuənukwan rɨpɨk sə ramasan ia nɨmɨruien səvənhi. In ramo rəmnəmwhen
ia nərmama me pam, məpwəh neikuəien. 18 *Nəpɨn nərmama səməme
kamhəmri nəmərinuien kamharə ia nəmərinuien rəmwhen mə kamhəpwei
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nuni nari riti. Nuni nari nəha trutə mukuə kwənkwan nə narəien sə ratuk-
watukw.

4
Iərmama sə rokeikei pɨk noien səvəi tɨprənə i

1 *Nəfe nəha nukune naruaɡənien me mɨne nukune nəvisəien me
səkɨmiaha? Rosi in i uə rekəm? Ia rerɨmiaha kɨmiaha hiokeikei pɨk mə
tihəreɡi ramasan ia narimnari me pam, nənə noien nəha ramo kɨmiaha
hiaməvisə ia nəpɨn me. 2 Hiokeikei nari riti, mətə rəknekɨn tɨ nuvehiien,
ro pen hiousi əpune iərmama tukwe. Rerɨmiaha rakres nari riti səvəi
iərməpə, mətə rəknekɨn tɨ nuvehiien, ro pen hiəvisə, mamharuaɡən tukwe.
Kɨmiaha hiəpwəh nuvehiien nəfe hiokeikei, tɨ nəri nəmə hiəpkəres pen mhə
Kumwesən i. 3 Trɨni mɨnuə kɨmiaha hiəres pen i, hiəpwəh nuvehiien, tɨ nəri
nəməhiaməres,mətənətərɨɡien səkɨmiaharɨpkatukwatukwmhə. Narimnari
me nəha hiaməres pen Kumwesən mə truvei pehe m kɨmiaha, hiokeikei mə
tihəuvehi nənəmhəuvehi nəmri nari sə nətərɨɡien ərəha səkɨmiaha rokeikei.
4 *Kɨmiaha hiəmwhen prən i sə raməpwəh səvənhi iərman mamesi pen
iərman əpə. Rəfo? Rosi kɨmiaha hiəreirei mə iərmama sə rokeikei pɨk noien
me səvəi tɨprənə i truvehe iərmama sə raməmwəki Kumwesən? Ro iamɨnhi
irə trɨni mɨnuə iərmama riti ia kɨmiaha rɨnuə trokeikei pɨk noien me səvəi
tɨprənə i in trəmwəki Kumwesən. 5 *Rəfo? Rosi kɨmiaha hiəreirei nəɡkiariien
i raməmak ia Nəkukuə Ikinan? Rani mə,
“Nənɨmwɨn nəha Kumwesən rɨnəmri raməmak ia rerɨtaha rokeikei pɨk

mə kɨtaha səvəi Kumwesən əpa.”
Nənə nəɡkiariien nəha rɨpko mhə nəri auər a i. 6 *Mətə Kumwesən raməriari
pehe namasanienm kɨtaha rasori pɨk. Ro pen Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Kumwesən rerɨn rɨpkaɡienmhə tɨ nərmama səməme kamhəfiəutə ia nirəha,

mətə raməriari pen namasanien səvənhi m nərmama səməme
kamhəuvehi irapw irəha.”

7 *Ro iamɨnhi irə kɨmiaha tihaməkeikei mheiwaiu, mharə teɡɨn Kumwesən,
mhəni rekəm tɨ Setan, nənə in trəpwəh kɨmiaha map. 8 *Kɨmiaha tihəuvehe
ipaka tɨ Kumwesən, nənə in truvehe ipaka tukumiaha. Kɨmiaha nəkur
ərəha me tihaməkeikei mhərkwerɨɡ. Kɨmiaha nətərɨɡien səkɨmiaha ro kəru
tihaməkeikeimho rerɨmiaha rəmher. 9Ramasanmə tihəreɡi rərəha,mhasək,
mhəkwein əpwəmwɨs. Pwəh narɨsien səkɨmiaha ruvehe mo nasəkien
irə. Pwəh naɡienien səkɨmiaha ruvehe mo nəpouien irə. 10 *Kɨmiaha ti-
haməkeikei mheiwaiumhənɨmwi nukurhumiaha ia nəmri Kumwesən, nənə
in truvehi utə kɨmiaha.

Kɨmiaha tihəpwəh nɨni ərəhaien kɨmiahame
11 Piak me, kɨmiaha tihəpwəh nɨni ərəhaien kɨmiaha me. Iərmama sə rani

ərəhapiəvni uə rani piəvnimə ramonoien ərəha, iərmamanəha ramɨni ərəha
Loa səvəi Kumwesən,mamɨnimə Loa nəha rəpwəhnəmwhenien. Mətənəpɨn
ikani loa nəha mə rəpwəh nəmwhenien, ikəpwəh noien nəfe Loa nəha rani,
mətə ikamo ik iəmə sə ikasori ia Loa nəha. 12*Iərmama kuatia in əpa rauvehi
nasoriien mə trəmri Loa, məkiri noien me səvəi nərmama, nənə mərpwɨn
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tai noien me səvənraha. Iərmama nəha in nəha rauvehimɨru nərmama,
mamourahamwi irəha. Mətə ik sin i? Rəfo ikaməkiri noienme səvəi piam?

Ik tikətɨɡite ia Kumwesən ia nəfe tiko trakwakwi tɨneismɨne
13 *Tihətərɨɡ ia nirak kɨmiaha səməme hiaməni mə, “Ipwet uə trakwakwi

tsəuvən ia taon i uə taon nəha, mharə nuk kuatia, mho pisnes fwe ikɨn,
mhəuvehi mane.” 14 *Kɨmiaha tihəfukurən nəfe trɨmwei irapw trakwakwi?
Nəfe nəha nɨmɨruien səkɨmiaha? Kɨmiaha hiəmwhen ia nɨse napw sə ruvehe
nəpɨn ouihi a nənə marə miwən mwi. 15 *Mətə nəɡkiariien sə ratukwatukw
mə kɨmiaha tihəni ro iamɨnhi irə, “Trɨni mɨnuə nəkwai Kumwesən pərhien,
tsarə mho narimnari me i uə narimnari me nəha.” 16 Mətə ipwet mɨne
kɨmiaha hiaməɡkiari mamhəfiəutə ia kɨmiaha. Nəɡkiariien sə raməfiəutə
nərmama iamɨnhi rərəha. 17 *Iərmama sə rukurən nəfe noien ratukwatukw
mə tro, mətə in rəpwəh noien, in ramo nərəhaien.

5
Nəvəhaɡien ramevən tɨ nərmama nautə səvənraha rasori

1 *Kɨmiaha nərmama nautə səkɨmiaha rasori tihətərɨɡ ia nirak. Ramasan
mə kɨmiaha tihasək mhəkwein əpwəmwɨs tɨ nəmisəien me nəha səməme
kamhəuvehe tuheste kɨmiaha. 2 *Nautə səkɨmiaha ruvəmərɨr. Uvnə me
hənani raka tɨnari me səkɨmiaha. 3Kol mɨne silva səkɨmiaha rɨnopwei raka.
Nopweiien nəha səvənraha trahatən pen mə nɨpərhienien kɨmiaha hiəno
noien ərəha, nənə trahi nɨpwramiaha rəmwhen ia napw. Ipaka nəpɨn sam-
pam i,mətə kɨmiahahiamoeite ihi nautəme səkɨmiaha. 4*Hətə ro! Nərmama
me səməme kamhowok həno raka wok fwe ia nəmhien me səkɨmiaha,
mətə kɨmiaha hiəpwəh nərəkuien irəha. Nərəkuien nəha səvənraha ramasək
mani mə kɨmiaha hiəno noien ərəha. Iərɨmənu sə rauvehi nɨskaiien me
pam ruvəreɡi raka ia nəkwəreɡɨn nasəkien səvəi nərmama səməme kamhesi
nəveɡɨnien sə ruvəmruə fwe ia nəmhien me səkɨmiaha. 5 *Ia tɨprənə i
kɨmiaha hiəpwəh nɨseseien. Nəfe nautə me kɨmiaha hiokeikei mə tihəuvehi
hiaməuvehi. Hiaməkwməni atukw a kɨmiaha hiaməsisi mhəmwhen ia kau
me səməme rɨpko mhə tui kousi əpune irəha. 6 Kɨmiaha hiaməkiri nəmə
atukwatukw me mə tuhaməkeikei mhemhə. Hiamousi əpune irəha, nənə
həpwəh nəsisəɡien kɨmiaha.

Nətərɨɡien səkɨmiaha trəpwəmwɨs
7 *Piak me, kɨmiaha tihaməkeikei mho nətərɨɡien səkɨmiaha rəpwəmwɨs,

mamheitenhimhestenuveheien səvəi Iərɨmənusəkɨtaha. Hətoni ro iərmama
sə raməmhu raməfo mamo nətərɨɡien səvənhi raməpwəmwɨs mameitenhi
nəveɡɨnien amasan sə rutə pehe ia tɨprənə. Ko rɨpkesi akwauakw mhə,
mətə tro nətərɨɡien səvənhi rəpwəmwɨs meste nesən kupwən rauər nənə
məkwəmenepwɨnhəuvehemhəukurau nənənesən sə ro kəru irə rauərmwi.
8 *Kɨmiaha mwi tihaməkeikei mho nətərɨɡien səkɨmiaha rəpwəmwɨs mɨskai
tɨ nəri nə mə nuveheien səvəi Iərɨmənu səkɨtaha ruvəuvehe ipaka. 9 *Piak
me, kɨmiaha tihəpwəh nɨni ərəhaien kɨmiaha me kamo Kumwesən rərpwɨn
* 4:13: Luk 12:18-20 * 4:14: Prov 27:1, Sam 39:5,11 * 4:15: WokMe 18:21 * 4:17: Luk
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noien ərəha me səkɨmiaha. Hətə ro! Iəmə sə trərpwɨn noien ərəha me səvəi
nərmama ruvəuvehe ipaka. Ramərer a ia kwəruə. 10 Piak me, rerɨmiaha
tramrhi profet me nəha fwe kupwən haməɡkiari ia nəɡhi Iərɨmənu. Nəpɨn
kamonəmisəienmɨnraha, ho nətərɨɡien səvənraha rəpwəmwɨs. 11*Ia nətəien
səkɨtaha nərmama səməme kamhərer əknekɨn ia nahatətəien səvənraha ia
nəpɨn me Kumwesən ramo irəha hamaɡien. Kɨmiaha hiəuvəreɡi raka noien
səvəi Jop. Nəpɨn ramarə ia nəmisəien me rɨpɨk, rərer əknekɨn ia nahatətəien
səvənhi. Nənəhiənətə rakanəfe Iərɨmənu rɨnominkurirə ikɨn. Iərɨmənu rerɨn
ramərkwəpɨr pɨk tɨ nərmama. In ramapi tɨ nirəha.

Kɨmiaha tihəpwəh nakutanien ia nəɡkiariienme
12 *Mətə piak me, irənhə ia narimnari me pam, trɨni mɨnuə kɨmiaha hiəni

promes riti tihəpwəhnakutanien ia nəɡkiariien səkɨmiahamə tiho nərmama
hətoni kɨmiaha hiaməni pərhien. Tihəpwəh nɨniien nɨtətə ia neiai uə tɨprənə
i uə nari riti mwi mə tiho noien nəha. Mətə trɨni mɨnuə hiəseni nari riti,
tihəni a mhəseni mə “Ouəh.” Trɨni mɨnuə hiəpkəseni mhə nari riti, tihəni a
mə “Rekəm.” Mə kɨmiaha hiaməɡkiari əpnapen, Kumwesən trərpwɨn noien
ərəha səkɨmiaha.

Nəfwakiien sə ramo nɨpwran
13 *Rəfo? Riti ia kɨmiaha raməmisə? Ramasan mə rəfwaki. Riti ia kɨmiaha

rerɨn ramaɡien? Ramasan mə rəni nɨpu, məɡnəɡɨni Kumwesən. 14 *Riti
ia kɨmiaha ramemhə? Ramasan mə rəkwein elta me səvəi nəfwakiien
pwəh irəha hətəɡi pen oel irə ia nəɡhi Iərɨmənu mhəfwaki tukwe. 15 *Nənə
nəfwakiien səvəi nərmama səməme kamhahatətə ia Kumwesən truvehimɨru
iərmama sə ramemhə. Iərɨmənu tromasan iərmama nəha. Trɨni mɨnuə
iərmama nəha rɨno noien ərəha me, Iərɨmənu trenouenou noien ərəha me
nəha məpwəh nərpwɨnien. 16 Ro iamɨnhi irə kɨmiaha tihəni pen tukumiaha
me i noien ərəha me səməme hiəno, nənə mhəfwaki tukumiaha me mə
Kumwesən tro kɨmiaha hiəuvehe mhəsanɨn. Nəpɨn iərmama sə ramo noien
atukwatukw raməfwaki, nəfwakiien səvənhi nəɡsen rasori mamo nɨpwran.
17 *Profet Elaeja in iərmama rəmwhen a ia kɨtaha. Rəfwaki skai mə nesən
trəpwəh nauərien. Nənə nesən rɨpkauər mhə ia tənə nəha nuk kahar məkwə
sikis. 18 *Nənə kurirə ikɨn rəfwaki mwi, nənə nesən rukrutə ia nɨmaɡouaɡou,
kwənkwai narimnari me həutəmwi ia tɨprənə.

Iərmama sə rəruei
19*Piakme, trɨnimɨnuə kɨmiaha riti rəpwəhnəɡkiariien sə ro nɨpərhienien

məruei, nənə kɨmiaha riti mwi riri in mɨrərɨɡ, 20 *iakokeikei mə rerɨmiaha
tramrhi nəri i. Iərmama sə ramiri raka iəmə ərəha ia suatuk sə raməruei
irə mɨrərɨɡ, in rauvehimɨru iəmə ərəha nəha mə trəpwəh nemhəien.
Kumwesən trenouenounoien ərəhamehəpɨk səvəi iəmə ərəhanəha,məpwəh
nərɨpwɨnien.
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Fas Pita
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i nəkukuə

Nəkukuə i Pita rɨmərai. Pita in iərmama riti ia twelef nərmama me səvəi
Iesu. In rɨmərainəkukuə imərhipen i revən tɨnakalasiamesəməmekamharə
parei fwe profens riti səvəi Rom kani mə Esia Maenor. Pita rokeikei mə tru-
vehi utə nətərɨɡien səvənraha tɨ nəri nəmə nərmamame nepwɨn kamhometə
irəha tɨ nahatətəien səvənraha. Pita rokeikei mə rerɨnraha tramrhi mə Iesu
rokeikei pɨk irəha, nənəmuvehi nəmisəien tɨ nirəha. Irəha tuhəkurirə noien
səvəi Iesu. Irəha tuho iamɨnha irə tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨmərfi irəha mə
irəha nərmamame səvənhi nənə Iesu remhə tɨ nirəha. Pita rɨni pen tɨ nirəha
mə tuhaməkeikei mharə ia narəien sə ro ikinan. In rɨni pen mwi tɨ nirəha
mə ia tɨprənə i nərəhaien rasori, mətə tuhaməkeikei mhərer əknekɨn, mho
nətərɨɡien səvənraha rəpwəmwɨs, mhəmri pen əknekɨn nətərɨɡien səvənraha
ia Kumwesən, nənəmheitenhi narimnari amasanme səməme tuhəpkuvehe
kurirə.

1 *Iou Pita, iou aposol riti səvəi Iesu Kristo.
Iakamrai nəkukuə i rauvehe tukumiaha nərmama pwɨspwɨs me səməme

hiamarə kɨrkɨri ia profens me i Pontas, mɨne Kalesia, mɨne Kapatosia, mɨne
Esia, mɨne Pitinia. 2 *Kɨmiaha i nərmama Kumwesən rɨmərfi kɨmiaha resi
pennətərɨɡien səvənhi sə in ruvəukurənraka fwekupwən. In rɨmərfikɨmiaha
mə Nənɨmwɨn səvənhi tro kɨmiaha hiəuvehe mhəmher, mho nəkur ikinan
me səvənhi, nənə, tihəuvehe mho nəkwai Iesu Kristo, tukəfwiəfwi kɨmiaha
ia nɨten.
Nəfwakiien səiou mə Kumwesən trəriari pehe namasanien mɨne

nəmərinuien rasori mwim kɨmiaha.
Pwəh səɡnəɡɨni Kumwesən tɨ nɨmɨruien vi

3 *Pwəh səɡnəɡɨni Kumwesən i in Kumwesən mɨne Tata səvəi Iərɨmənu
səkɨtaha Iesu Kristo! Napiien səvənhi rasori tukutaha. In ro kɨtaha sətui
mwi ia nɨmɨruien vi, nənə, mo kɨtaha səmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨtaha
irə. In ro iamɨnha irə nəpɨn ro Iesu Kristo rətui mwi ia nemhəien səvənhi.
4 *Kumwesən ro kɨtaha sətui mwi mə tsəuvehi nautə amasan me in tru-
vei pen m nərmama me səvənhi. Nautə amasan me nəha ko həpkɨmərɨr
mhə, mhəpkəmkemɨk mhə, nənə nukuraanien səvənraha ko rɨpkiwən mhə.
Kɨnəmri amasan nautə me nəha fwe ia neiai tukuvei pehe m kɨmiaha.
5 *Kɨmiaha nərmama səməme Kumwesən ro tukuahaɡ kɨmiaha ia nɨskaiien
səvənhi tɨ nəri nə mə hiamahatətə irə. In trətui amasan tukumiaha meste
tihəuvehi nɨmɨruien vi sə kɨnəpnəpenə raka irə tukətoni rier pehe ia nəpɨn
sampam. 6 *Ramasan mə rerɨmiaha raɡien tɨ narimnari me i. Mətə
təkwtəkwuni rosi narimnari me səpəmsəpə tuhəuvehe mho nəmisəien m
kɨmiaha ia nəpɨn ouihi a. 7 *Narimnari me i kamhəuvehe trahatən pen mə
kɨmiahahiamahatətəpərhien. Aean i kol, nəri auər amə trɨpkiwənmwinəpɨn
riti, mətə nərmama tuhaməkeikei mhəuvani ia napw tɨ nətə sasien mə in kol
pərhien uə rekəm. Ia noien nəha rəmwhen a mwi nahatətəien səkɨmiaha
sə ramasan məpi raka kol, tukaməkeikei ko kɨmiaha həreɡi nəmisəien me tɨ
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nətə sasienməhiamahatətəpərhienuə rekəm. Nənəməhiamahatətəpərhien,
nəpɨn tukətoni Iesu Kristo rier pehe irə, Kumwesən trəɡnəɡɨn kɨmiaha, mu-
vehi utə nəɡhɨmiaha, nənə, muvei pehe nɨsiaiien m kɨmiaha. 8 *Nəri auər a
məhiəpkətonimhə IesuKristo,mətəhiokeikei in. Nənənəri auər a hiəpkətoni
mhə nəha təkwtəkwuni, mətə hiaməni nɨpərhienien irə, nənə, mamhaɡien.
Naɡienien nəha hiamreɡi rasori pɨk anan iərmama riti ko rɨpkɨni mhə ia
nəɡkiariien. 9 *Rerɨmiaha ramaɡien iamɨnha irə tɨ nəri nə mə hiaməuvehi
nəri i sə hiamahatətə irə, in i mə Kumwesən truvehimɨru kɨmiaha.

10 *Profet kupwən me hamətui ia suatuk i Kumwesən truvehimɨru
nərmama irə, nənə mamhəres mə tukəfo irə. Ia nəɡkiariien sə Kumwesən
rɨməuvei penmɨnraha, irəha həni irapwmə Kumwesən trasitu ia kɨmiaha ia
namasanien səvənhi. 11 *Nəpɨn Nənɨmwɨn səvəi Kristo sə ramarə ia nirəha
rɨməkupwən mɨni irapw nəmisəien me səməme Kristo trɨreɡi ia nɨpwran
mɨne nasoriien sə tukuvei pen min truvehe kurirə, profet me haməmwur
mə tuhəukurən mə nəfe suatuk mɨne nəfe nəpɨn narimnari me nəha tuhəier
pehe. 12 *Kumwesən rɨno pui pen m profet me nəha mə nəɡkiariien me
səməme irəha kamhəni həpkəɡkiari mhə ia nəpɨn səvənraha mə trasitu ia
nirəha, mətə haməɡkiari ia nəpɨn səkɨmiaha trasitu ia kɨmiaha. Narim-
nari me i profet kupwən me həməni təkwtəkwuni hiəuvəreɡi raka rɨməuku
pen ia tərhui nərmama səməme hənəvisau nəɡkiariien amasan səvəi Kristo
m kɨmaha. Nəɡkiariien səvənraha rɨməuku pen ia Nənɨmwɨn Ikinan sə
Kumwesən rərhi pehe i. Narimnari me i naɡelo me irəha mwi hokeikei mə
tuhətoni mhəukurən.

Kumwesən sə rɨnəkwein kɨmiaha in iəmə ikinan, in rəmher
13 Ro pen tihaməkeikei mho nətərɨɡien səkɨmiaha rərer mwatuk tɨ noien

wok,mho nətərɨɡien səkɨmiaha pwəh rukurən amasan. Tihəmri pen əknekɨn
nətərɨɡien səkɨmiaha ia namasanien sə Kumwesən truvei pehe m kɨmiaha
nəpɨn tukətoni IesuKristo rier pehe. 14*Tiho nəkwai Kumwesən rəmwhen ia
nəkwərhakwərhame səməme kamho nəkwai tatame. Fwe kupwən kɨmiaha
hiəreirei nari, nənəmamho noien ərəhame səməme rerɨmiaha rokeikei pɨk.
Mətə təkwtəkwuni tihəpwəh nəseniien ia nətərɨɡien me nəha ravi raka mwi
kɨmiaha. 15 Kumwesən sə rɨnəkwein ia kɨmiaha in Iəmə ikinan, in rəmher.
Ro iamɨnhi irə kɨmiaha mwi tihaməkeikei mho kɨmiaha nəkur ikinan me,
mhəmher ia narimnarime pam səməmehiamo. 16 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri
nə mə Nəkukuə Ikinan rani mə, “Tihaməkeikei mho kɨmiaha nəkur ikinan
me, mhəmher, tɨ nəri nəmə iou Iəmə ikinan iakəmher.”

17 *Kɨmiaha hiaməkwein Kumwesən mə “Tata.” Mətə in Kumwesən ramo
rəmnəmwhen ia nərmamame pam. Trərpwɨn noienme səvənraha tresi pen
atukwatukw nəfe irəha həno. Ro iamɨnhi irə mɨne, nəpɨn kɨmiaha hiamarə
ihi ia təkure tɨprənə i, tihaməkeikei mhehekɨr in, mamho noien sə ramasan.
18 *Kɨmiaha hiəukurən mə kɨneivinari ia kɨmiaha hiəuvəier raka ia narəien
ərəha nəha kaha kupwən me səkɨmiaha həməuvei pehe m kɨmiaha. Mətə
kɨpkərəku raka mhə kɨmiaha ia nari riti sə truvehe mərəha məmwhen ia
kol mɨne silva, 19 *rekəm. Mətə kɨnərəku raka kɨmiaha ia nɨte Kristo in nəri
keikei ramasan pɨk. Kristo in rəmwhen ia kwəti sipsip sə ratukwatukw pam,
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nemhəien uənərəhaien riwənanan irə. 20*Kumwesən ruvərfi raka in fwe tui
nəpɨn tɨprənə ramiwən ihi, nənə təkwtəkwuni rɨpko mhə tui nəpɨn sampam
ruvehe kətoni in rier pehe masitu ia kɨmiaha. 21 *Ia Kristo kɨmiaha hiaməni
nɨpərhienien ia Kumwesən sə rɨno in rətui mwi ia nemhəien səvənhi nənə
muvei pennasoriienmin. Ro iamɨnhi irə Iəmə səhiamahatətə irə, mamhəmri
pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨmiaha irə, in i Kumwesən.

22 *Kɨmiaha hiamesi pen nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien mamhokeikei
pərhien piəvtaha me. Ia noien nəha hiənəpərhi raka nɨmɨruien me
səkɨmiaha həmher. Mətə kɨmiaha tihaməkeikei mhərɨpɨn mamhokeikei
pərhien kɨmiaha me ia rerɨmiaha pam. 23 *Kɨmiaha hiənətui mwi rəmwhen
nəkwərhakwərha me, nənə, nɨmɨruien vi sə hiənətui mwi irə rɨpkuku pen
mhə tɨ tata riti sə tremhə, mətə ruku pen tɨ Tata riti sə trɨpkemhə mhə.
Nəɡkiariien səvəi Kumwesən sə ramɨru mamarə rerɨn rɨno kɨmiaha hiətui
mwi. 24 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nəməNəkukuə Ikinan rani mə,
“Nərmamame pam həmwhen ia nurhi,

nənə namasanien səvənraha rəmwhen ia tihi nurhi.
Nurhi nəha ramaukei, nənə tihinme kamhəsas,

25mətəNəɡkiariien səvəi Iərɨmənu ramarə ia nuk nukme.”
Nənə in i nəɡkiariien sə kɨnəvisaum kɨmiaha.

2
1 *Ro pen kɨmiaha tihaməkeikei mhəpwəh noien ərəha me pam.

Tihəpwəh mwi neikuəien, mhəpwəh mwi noien nətərɨɡien səkɨmiaha ro
kəru. Tihəpwəh mwi nəmwəkien ia kɨmiaha me, mhəpwəh mwi nɨniien
nɨkaremiaha me. 2 *Kɨmiaha tihaməkeikei mhəuvehe mhokeikei pɨk
nəɡkiariien səvəi Kumwesən sə rəmher mhəmwhen iəkunouihi əmtəmetə
me i kamhasəkmə tuhesɨs. Nəɡkiariien i tro kɨmiaha hiəuvehemhəpwinari,
nənə, Kumwesən ruvehimɨru kɨmiaha. 3 *Nəkukuə Ikinan ranimə, “Kɨmiaha
hiənani əɡhan namasanien səvəi Iərɨmənumhətoni mə ramasan pɨk anan.”

Kristo in kəruəterei mɨru
4 *Həuvehe tɨ Kristo. In nəha kəruəterei mɨru nəha nərmama me həni

mə rərəha, mhəpwəh, mətə ia nəmri Kumwesən in kəruəterei keikei anan
sə in rɨmərfi. 5 *Kɨmiaha mwi hiəmwhen ia kəruəterei mɨru me kauvrhəkɨn
nimwə ia nirəha, nimwə sə Nənɨmwɨn ramarə irə. Ia nimwə nəha, kɨmiaha
hiəmwhən ia pris ikinan me kamhousi əpune nərimɨru me mamhəuvei pen
m Kumwesən. Mətə narimnari me səməme kɨmiaha hiaməuvei pen rɨpko
mhə nɨpwrai narimətə kwa nənɨmwɨn. NənəKumwesən raməkwein amasan
ia narimnari me nəha hiaməuvei pen min tɨ nəri nə mə hiaməuvei pen ia
nəɡhi Iesu Kristo. 6 *Rəmwhen ia Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Hətoni ro. Iakaməmri kəruəterei riti fwe Saeon,a

in kəruəterei keikei anan sə iou iakɨmərfi, kəruəterei nəha tukostat
kuvrhəkɨn nimwə irə,

nənə iərmama sə trɨni nɨpərhienien irə, in trɨpkaurɨs mhə.”

* 1:20: WokMe 2:23, Efes 1:4 * 1:21: Jon 14:6, Rom 4:24, 5:1-2, Rom 10:9 * 1:22: Jon 13:34,
Rom12:10 * 1:23: Jon 1:13, Hip 4:12 * 1:24: Jem 1:10-11 * 2:1: Efes 4:22, Jem 1:21 * 2:2:
Mat 18:3, 1Kor 3:2 * 2:3: Sam 34:8 * 2:4: Mat 21:42, Aes 28:16 * 2:5: Efes 2:21-22, Eks 19:6,
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7*Ro iamɨnhi irə, kəruətereinəha innəri keikei tukumiahanərmamasəməme
hiaməni nɨpərhienien irə, mətə nərmama səməme həpkɨni mhə nɨpərhienien
irə, kəruəterei nəha rəmwhen ia nəɡkiariien i ia Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Kəruəterei nəha nəmə kamhəuvrhəkɨn nimwə hənuə rərəha, mhəpwəh,

təkwtəkwuni nəha ruvəuvehe mɨno kəruəterei sə rəpi raka pam
kəruəterei me, məkwtəmhiri əknekɨn pam nimwə.”

8 *NənəNəkukuə Ikinan rani mwimə,
“In i kəruəterei riti sə nərmama tuhapəti irə,

mɨne kəpwier sə tro irəha həmwei”
Irəha kamhapəti irə tɨ nəri nə mə kamhərui nəɡkiariien səvəi Kumwesən
mamhesi pen a nəfe Kumwesən ruvəukurən raka fwe kupwən məmri mə
tuho.

9 *Mətə kɨmiaha nərmama ia kwənəkwus i Kumwesən rɨmərfi kɨmiaha,
kɨmiaha pris me səvəi kiɡ, kɨmiaha nərmama ikinan me ia kusen kuatia,
kɨmiaha nərmama me səvəi Kumwesən əpa. Kɨno kɨmiaha iamɨnha irə mə
kɨmiaha hiəukurən nɨni irapwien narimnari amasanme Kumwesən rɨno. In
rɨnəkwein ia kɨmiaha mə tiharaka ia nəpitəvien mhəuvehe ia nukuraanien
amasan səvənhi. 10 *Fwe kupwən, kɨmiaha nərmama auər a me, mətə
təkwtəkwuni kɨmiaha nərmamame səvəi Kumwesən. Fwe kupwən, kɨmiaha
nərmama napiien səvəi Kumwesən riwən tukumiaha, mətə təkwtəkwuni
kɨmiaha nərmama napiien səvənhi ramarə tukumiaha.

11 *Nərmama keikei me, kɨmiaha hiəmwhen iəpwɨspwɨs me mɨne
nərmama imwənraha riwən ia tɨprənə i. Ro pen iakani pehe tukumiaha
i mə tihəpwəh nəseniien noien ərəha me nəha nɨpwramiaha rokeikei pɨk
səməme kamharuaɡən ia nəpɨn me mə tuhouraha nɨmɨruien səkɨmiaha.
12 *Təkwtəkwuni nərmama səməme həreirei Iərɨmənu kamhəni ərəha
kɨmiaha mə kɨmiaha nəkur ərəha me. Ro iamɨnhi irə narəien səkɨmiaha
hiamarə irə ia nənimenraha traməkeikei matukwatukw, pwəh irəha hətoni
noien amasan me səkɨmiaha, nənə mhəuvehi utə nəɡhi Kumwesən ia nəpɨn
nəha in truvehe irə.

Nərmama me səvəi Iesu Kristo tuhaməkeikei mhəsiai nərmama səməme
kamhərɨmənu

13 *Tɨ nəri nə mə kɨmiaha nərmama me səvəi Iərɨmənu səkɨtaha, ti-
haməkeikei mhəsiai nərmama me pam səməme haməuvehi nasoriien
mamhərɨmənu. Tihəsiai ia kiɡ sə in rasori anan, 14 mhəsiai mwi ia
nəmə asori me səməme in ramərhi irapw irəha kamhərɨmənu ia nəɡhɨn.
Nəmə asori me nəha, kiɡ ramərhi irapw irəha mə tuho nəmisəien m
nərmama səməme kamho noien ərəha, nənə mhəɡnəɡɨni səməme kamho
noien amasan. 15 *Kɨmiaha tihaməkeikei mhəsiai nəmə asori me pam tɨ nəri
nə mə Kumwesən rokeikei mə noien amasan me səkɨmiaha trəsisəɡ tərhui
nərmama me i həreirei nari. Pwəh irəha həpwəh mwi nɨniien nəɡkiariien
arməri me. 16 *Ramasanmə hiamarəmhəmwhen ia nərmama kɨneivinari ia
nirəha,mətə tihəpwəhnɨniienmə, “Eh, kɨneivinari ia nirak. Iakukurənnoien
nəfe noien ərəha iakokeikei.” Kɨmiaha tihaməkeikei mamharə mhəmwhen
ia iotukwininari me səvəi Kumwesən. 17 *Tihəsiai nərmama me pam. Ti-
hokeikei piəvtaha me, nənə tihəhekɨr mhəsiai Kumwesən, nənə tihəsiai kiɡ
sə ramərɨmənu.
* 2:7: Mat 21:42 * 2:8: Rom 9:33 * 2:9: Aes 9:2, Aes 40:20-21, 1Tes 2:5, Taet 2:14, Wok Me
26:18, Efes 5:8 * 2:10: Rom 9:25 * 2:11: Sam 39:12, Kal 5:17,24, Jem 4:1 * 2:12: Mat 5:16,
Luk 19:44 * 2:13: Taet 3:1 * 2:15: 1Pit 3:16 * 2:16: Kal 5:13 * 2:17: Rom 12:10, Prov
24:21, Mat 22:21



Fas Pita 2:18 485 Fas Pita 3:6

18 *Kɨmiaha slef me, tihaməkeikei mho nəkwai nəmə asori me səkɨmiaha,
nənə mhəuvei pen nɨsiaien mɨnraha. Tiho iamɨnhi irə mɨnraha pam, nəmə
asori me səməme kamho rɨməru mamasan m kɨmiaha mɨne nəmə asori
me səməme kamho noien skai me m kɨmiaha. 19 Rəfo hiamo a narimnari
me səməme hatukwatukw mətə nəmə asori me səkɨmiaha kamho rərəha
ia kɨmiaha? Trɨni mɨnuə hiəukurau ia nəpɨn skai me nəha, mamhəti pen
a m Kumwesən, Kumwesən trəkwein amasan ia kɨmiaha. 20 *Trɨni mɨnuə
hiamo noien ərəha, kamo nəmisəien m kɨmiaha tukwe, hiamo nətərɨɡien
səkɨmiaha rəpwəmwɨs tɨ nuvehiien nəmisəien nəha, noien nəha ko kəpwəh
nəɡnəɡɨniien kɨmiaha tukwe. Mətəmə kɨmiaha hiamo a noien amasan, nənə
kamo nəmisəienm kɨmiaha tukwe, Kumwesən trəkwein amasan ia kɨmiaha
trɨni mɨnuə hio nətərɨɡien səkɨmiaha rəpwəmwɨs tɨ nuvehiien nəmisəien
nəha. 21 *Kumwesən rɨnəkwein ia kɨmiaha mə tihəuvehi nəmisəien, tɨ nəri
nə mə Kristo in mwi rɨməuvehi nəmisəien tukumiaha. In rɨməkupwən
mahatən noien atukwatukw nəha mə kɨmiaha tihesi pen a təmwheki nɨsun.
22 *Nəkukuə Ikinan rani mə,
“In rɨpkomhə noien ərəha riti,

kɨpkreɡi mhə neikuəien riti ia tərhun.”
23 *Nəpɨn nərmama həni nəɡkiariien ərəha irə, mətə in rɨpkəski mhə irəha.
Nəpɨn in rɨreɡi nəmisəien ia nɨpwran, mətə in rɨpkɨni mhə mə trərpwɨn
tai nərəhaien. Mətə rɨnəmri pen narimnari me pam ia rəɡi Kumwesən sə
raməkiri atukwatukw nari. 24 *In rɨməuvehi noien ərəha me səkɨtaha ia
nɨpwran ia nei kamarkuaui mə ia nɨkaren səvəi noien ərəha kɨtaha tsemhə
nənə ia nɨmɨruien səkɨtaha tsamo noien atukwatukw. Nəmisəienme səvənhi
rɨməreɡi ia nɨpwran rɨno kɨmiaha hiəuvehe mhəsanɨn. 25 *Fwe kupwən
kɨmiaha hiəmwhen ia sipsip me səməme hənəruei, mətə təkwtəkwuni kərari
ia kɨmiaha hiəvərərɨɡ mhəuvəuvehe tɨ Iərmama ramətui tɨ sipsip me, in i
Iərmama ramətui tɨ nɨmɨruien səkɨmiaha.

3
Nɨpranmɨne nərmanme səvənraha

1 *Ia noien a mwi nəha, kɨmiaha nɨpran me tihaməkeikei mhəsiai nərman
me səkɨmiaha. Nənə trɨni mɨnuə irəha nepwɨn həpkɨni mhə nɨpərhienien ia
nəɡkiariien səvəi Kumwesən, mətə noien a səkɨmiaha truvi irəha həuvehe
mhahatətə. Noien səkɨmiaha rəmwhen məpi raka mə hiəɡkiari mɨnraha.
2 Nəpɨn irəha hətoni mə noien səkɨmaha rəmher, hiaməsiai irəha, nənə
noien nəha truvi irəha həuvehe mahatətə. 3 *Rərəha mə hiamasan pen
ia nɨpwramiaha iruə ia noien nəha sə hiamərəri nɨmwai nukwənemiaha,
mamhəuvei pen marəmarə me kɨno ia kol mɨne tɨnari amasan me. 4 Mətə
tihamasan pen imwə ia rerɨmiaha sə kɨpkətoni mhə. Ramasanmə tihəuvehe
mho nɨpran səməme nətərɨɡien səkɨmiaha rəpou mafafa. Noien iamɨnha
irə ramasan anan ia nəmri Kumwesən mɨpkiwən mhə. 5 In i noien səvəi
nɨpran ikinan me fwe kupwən səməme hənəmri pen əknekɨn nətərɨɡien
səvənraha ia Kumwesən. Irəha hənaməsiai nərman me səvənraha, nənə ia
noien nəha hənamamasan pen ia rerɨnraha. 6 *Rəmwhen ia Sera, in rɨno
nəkwai Epraham, nənəmaməkwein in mə iəmə asori səvənhi. Nənə kɨmiaha
* 2:18: Efes 6:5 * 2:20: 1Pit 3:14,17, 1Tes 4:14 * 2:21: Mat 16:24, Jon 13:15 * 2:22: Jon
8:46 * 2:23: Aes 53:7, 1Tes 3:9 * 2:24: Hip 9:28, Rom 6:2,11, Aes 53:5 * 2:25: Aes 53:6, Esik
34:5-6, Mat 9:36, Jon 10:14 * 3:1: Taet 2:5 * 3:3: 1Tim 2:9 * 3:6: Jen 18:12



Fas Pita 3:7 486 Fas Pita 3:18

nɨpwnəti Sera me trɨni mɨnuə hiamo noien amasan, mhəpkehekɨr mhə nari
riti sə ramo nehekɨrien.

7 *Ia noien a mwi nəha, kɨmiaha nərmanme tihaməkeikei mharə kɨmiaha
nɨkare rəɡɨmiaha me, mhəukurən mə irəha pran nɨskaiien səvənraha
rɨpkɨskai pɨk mhə rəmwhen ia iərman. Kɨmiaha tihaməkeikei mhəuvei
pen nɨsiaiien mɨnraha, tɨ nəri nə mə kɨmiaha mɨnraha tihəuvehi pəri nəri
amasan i nɨmɨruien rerɨn. Tiho iamɨnha irəpwəhnari riti trəpwəhnəsisəɡien
nəfwakiienme səkɨmiaha

Nəmisəien kamreɡi tɨ noien amasan
8 Nəɡkiariien sampam. Kɨmiaha pam tihaməkeikei mho nətərɨɡien

səkɨmiaha ruvehe mo kuatia, tihapi kɨmiaha me, mhokeikei kɨmiaha
me, mho rerɨmiaha rɨməru tukumiaha me, mhəuvehi irapw nətərɨɡien
səkɨmiaha. 9*Trɨnimɨnuənərmamakamhorərəha iakɨmiaha,mətə tihəpwəh
nərpwɨnien tai nərəhaien. Trɨni mɨnuə nərmama hai m kɨmiaha, mətə
tihəpwəh nərpwɨnien. Mətə tihəkwein amasan a ia nirəha. Tiho iamɨnhi irə
tɨ nəri nəməKumwesən rɨnəkwein kɨmiahamə tiho noien nəha, mə hiəuvehi
namasanien səvənhi. 10Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Iərmama sə rokeikei nɨmɨruien amasan,

nənəmokeikei mə trɨreɡi ramasan ia nəpɨnme pam,
in traməkeikei məpwəh nɨniienmwi nəɡkiariien ərəhame ia nəramɨn,

məpwəhmwi neikuəien ia tərhun.
11 In traməkeikei mɨrərɨɡ ia noien ərəha me səvənhi, nənə mo a narimnari

amasanme.
In traməkeikei mətui suatuk səvəi nəmərinuien, nənəmukurirə i.

12 In traməkeikei mo iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Iərɨmənu ramətoni amasan
nərmama səməme hatukwatukw,

nənəmamətərɨɡ amasan ia nəfwakiien səvənraha,
mətə in raməmwəki səməme kamho noien ərəha.”
13 Trɨni mɨnuə hiəskai pɨk tɨ noien amasan me, sin trouraha kɨmiaha?
Iərmama riti riwən! 14 *Mətə trɨni mɨnuə nəpɨnme nepwɨn nərmama kamho
kɨmiaha hiamreɡi rərəha ia nɨpwramiaha tɨ noien atukwatukw səkɨmiaha,
mətə ia nətərɨɡien səkɨmiaha, kɨmiaha tihəreɡi ramasan. Tihəpwəh ne-
hekɨrien ia nirəha, mhəpwəh nətərɨɡ pɨkien. 15 Mətə ia rerɨmiaha tihəsiai
Kristo mə in Iərɨmənu səkɨmiaha. Tihərer mwatuk ia nəpɨn me pam tɨ
nɨrɨpwenien nəɡkiariien səvəi nɨsəməme nəha nərmama səməme tuhəres
ia kɨmiaha mə rəfo hiaməmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨmiaha ia Iesu.
16 *Mətə tihəɡkiari məru mɨnraha ia nɨsiaiien, mhəpwəh noien nari riti sə
tro hiəreɡi fwe ia rerɨmiaha mə hiəno nərəhaien. Tiho əpa noien amasan
me tɨ nəri nə mə kɨmiaha nərmama me səvəi Kristo. Trɨni mɨnuə hiamo
iamɨnhi irənərmamame i kamhəni nɨkaremiahamənoien səkɨmiaha rərəha
tuhaurɨs tɨ nəɡkiariien ərəha me səvənraha. 17 *Trɨni mɨnuə ia nətərɨɡien
səvəi Kumwesən mə hiaməuvehi nəmisəien tɨ noien amasan me səkɨmiaha,
ramasan pɨk anan mwi məpi raka mə hiaməuvehi nəmisəien tɨ noien ərəha
me səkɨmiaha. 18 *Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Kristo rɨmamhə tɨ noien
ərəha me. Rɨmamhə nəpɨn kuatia a rɨnəmwhen. Ko rɨpkemhə mhə mwi
ia nəpɨn riti. In iərmama atukwatukw anan, mətə rɨmamhə tɨ nərmama
həpkatukwatukw mhə mə truvehi kɨmiaha hiəuvən tɨ Kumwesən. Hənousi
əpune in nənə nɨpwran remhə, mətə Nənɨmwɨn ro in rətui mwi ia nemhəien

* 3:7: Efes 5:25 * 3:9: Mat 5:44, 1Tes 5:15, 1Pit 2:23 * 3:14: Aes 8:12-13, Mat 5:10, 1Tes 2:20,
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səvənhi, 19 nənə ia nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn nəha in revən mɨni irapw
nəɡkiariien riti tɨ nənɨmwɨn me i ia kalapus, 20 *səməme hənamərui nəkwai
Kumwesən fwe kupwən anan nəpɨn Kumwesən ramo nətərɨɡien səvənhi
raməpwəmwɨs mameitenhi ia nəpɨn Noa rɨnauvrhəkɨn nɨtətə. Nərmama
eit a, irəha kamhəmak ia nəkwai nɨtətə, Kumwesən rɨməuvehimɨru irəha
ia nui. 21 *Nui nəha, in nə nənɨmwi paptaes sə rauvehimɨru kɨmiaha nəha
təkwtəkwuni. Paptaes i rɨpko mhə nɨpwran i mə rɨnaikuas raka nəmtɨɡei ia
nɨpwrai iərmama,mətənɨpwranməhiəresKumwesənmə rerɨmiaha truvehe
mamasan məmher. Paptaes nəha rukurən nuvehimɨruien kɨmiaha iamɨnha
irə tɨnəri nəmə IesuKristo rɨnətuimwi ia nemhəien səvənhi. 22*Iesu nəha, in
ruvavən raka fwe ia neiai, maməkure ia nɨkare Kumwesən mwatuk, naɡelo
me, mɨne nənɨmwɨn me səməme kamhəuvehi nasoriien mɨne nɨskaiien
kamhəsiai in, mamho nəkwan.

4
Narəien kamarə irə kamesi pen nəkwai Kumwesən

1 *Nəpɨn Kristo ramarə ia tɨprənə i, in rɨreɡi nəmisəien ia nɨpwran. Ro
pen kɨmiahamwi tihaməkeikeimhəuvehi nətərɨɡien rəmwhen ia səvənhimə
tro kɨmiaha hiəskai, tɨ nəri nə mə nərmama səməme kamhəreɡi nəmisəien
ia nɨpwranraha rəmwhen ia Kristo, irəha həpwəh mwi noien noien
ərəha. 2 *Ro pen nəpɨn hiamarə ia tɨprənə i, tihəpwəh nesi penien noien
ərəha me səməme rerɨmiaha rokeikei, mətə tihesi pen suatuk səvəi noien
nəkwai Kumwesən. 3 *Nəpɨn sə ruvəuvehe muvəukurau raka hiənarə irə
rɨnəpwəmwɨs mɨnəmwhen. Ia nəpɨn nəha kɨmiaha hiənamo noien ərəha
me səməme nərmama həreirei Kumwesən hokeikei pɨk. Hiaməiri əpnapen
kɨmiaha me, mamho noien ərəha me nɨpwramiaha rokeikei, mamhənɨmwi
nənɨmwiien skai mamhakonə irə, mamhətui pɨk nərəhaien, mamho lafet
ərəhame, nənəmamhəfwakimnənɨmwinarimenoien i innoien ərəhaanan.
4 Ipwet mɨne nərmama me nəha həreirei Kumwesən nənimenraha ramier
tɨ nəri nə mə kɨmiaha tihəpkaiu mhə mhəuvən kɨmiaha mɨnraha, mhəpko
mhə noien ərəha me sə rasori pɨk anan. Nənə irəha kamhəni ərəha kɨmiaha
tukwe. 5 *Mətə irəha tuhaməkeikei mhəni irapw tɨ Kumwesən mə hənəfarə
irə. In ramərer mwatuk mə trəkiri nərmama həuvamhə mɨne səməme
kamhəmɨru. 6 *Ro pen kɨnəvisau raka mwi nəɡkiariien amasan səvəi Kristo
m nərmama səməme həuvamhə, mə nəri auər a haməuvehi nərpwɨnien ia
nɨpwranraha mhemhə rəmwhen ia nərmama pam, mətə ia nənɨmwɨnraha
kamharəmamhesi pen nəkwai Kumwesən.

7 *Nəpɨn sə narimnari me pam tuhəiwən irə ruvəuvehe ipaka. Ro pen
tihəpwəh nakonəien ia nənɨmwiien skai. Nətərɨɡien səkɨmiaha traməkeikei
məmak amasan mə hiəukurən nəfwakiien. 8 *Nəri sə tihəkupwən mho
in i tihaməkeikei mhokeikei kɨmiaha me ia rerɨmiaha pam tɨ nəri nə mə
nokeikeiien ramousəmannoien ərəhamehəpɨk hiəpkətonimhə. 9*Ramasan
mə tihəsevər ia rukwənu me səkɨmiaha tukumiaha me, mhəpwəh nəɡkiari
əɡkiari pɨkien tukwe. 10 *Kɨmiaha kuatia kuatia hiaməuvehi nari riti sə
Kumwesən rɨməuvei pehe m kɨmiaha ramo hiamskai tɨ noien wok səvənhi.

* 3:20: Jen 6–7 * 3:21: Hip 10:22 * 3:22: Mat 22:44, Efes 1:20-21 * 4:1: Rom6:2,7 * 4:2:
1Jon 2:16 * 4:3: Efes 2:2-3 * 4:5: WokMe 10:42 * 4:6: Rom 8:10, 1Kor 5:5 * 4:7: Rom
13:11-12, 1Kor 10:11, 1Jon 2:18 * 4:8: 1Pit 1:22, Jem 5:20 * 4:9: Hip 13:2 * 4:10: Rom12:6-8



Fas Pita 4:11 488 Fas Pita 5:2

Ro iamɨnhi irə tihaməkeikei mho rəmwhen ia iotukwininari sə ramətui
amasan tɨ nautə səvəi iəmə asori səvənhi, nənə, mhəuvehi namasanien me
i səpəmsəpə Kumwesən rɨnəriari pehe, mhasitu ia kɨmiaha me irə. 11 *Trɨni
mɨnuəkɨmiahariti in iərmamasəvəi nəvisauien, ramasanmə in trəvisaumɨni
irapw nəɡkiariien səvəi Kumwesən. Trɨni mɨnuə kɨmiaha riti in iərmama
səvəi nasituien, ramasan mə in trasitu, mo ia nəsanɨnien sə Kumwesən
rauvei pen min. Mə kɨmiaha hio iamɨnha irə, nərmama tuhətə narimnari
me hiamo nənə mhəɡnəɡɨni Kumwesən tɨ Iesu Kristo. Pwəh nasoriien mɨne
nərɨmənuien krauevən tukwe in ia nuk nukme. Ouəh, pwəh ro iamɨnhi.

Nəmisəien kamomnərmamame səvəi Iesu Kristo
12 *Nərmama keikei me. Rərəha mə hiamərkərinari ia nəmisəien i

rəmwhen ia napw sə rauvehe tukumiaha nəha təkwtəkwunimə tromətə sas
ia nahatətəien səkɨmiaha. Hiəukurən mə rɨpko mhə kɨmiaha əpa hiamreɡi
nəmisəien me iamɨnha irə. 13 *Mətə ramasan mə rerɨmiaha traɡien tɨ nəri nə
mə nəmisəien me i hiamreɡi həmwhen a ia səməme Kristo rɨməreɡi. Trɨni
mɨnuə hiamo iamɨnhi irə, nənə rerɨmiaha traɡien pɨk anan nəpɨn tukətoni
in rier pehe ia nɨskaiien səvənhi. 14 *Trɨni mɨnuə nərmama kamhəni ərəha
kɨmiaha tɨ nəɡhi Kristo, nənə, rerɨmiaha traɡien, tɨ nəri nə mə Nənɨmwɨn
asori səvəi Kumwesən ramarə ia kɨmiaha. 15 Mətə rərəha mə kɨmiaha riti
rousi əpune iərmama, uə rakres, uə rərui loa, uə rani neikuəienmamouraha
nəɡhi iərmama irə. Trɨni mɨnuə kɨmiaha riti ro iamɨnhi irə, ratukwatukw
a mə tuko nəmisəien min. 16 *Mətə trɨni mɨnuə kamo nəmisəien m kɨmiaha
riti tɨ nəri nə mə in iərmama riti səvəi Kristo, ramasan mə iərmama nəha
trəpwəhnaurɨsien,mətə pwəh in rɨni nəɡhi Kristomuvehi utəKumwesən irə.
17 *Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə nəpɨn sə Kumwesən trəkiri noienme səvəi
nərmama irə ruvəuvehenəha təkwtəkwuni, nənə in trukupwənməkiri noien
mesəkɨtahanərmamasəməmesamarə ianəkwainimwə səvənhi. Trɨnimɨnuə
rukupwən ia kɨtaha, nənə trəfo ia nərmama səməme kamhərui nəɡkiariien
amasan səvənhi? In trəkiri noien me səvənraha kurirə ikɨn, mo rɨskai mwi
mɨnrahaməpi raka. 18 *Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Trɨnimɨnuə rəknekɨn tɨnərmamaatukwatukwmemə tuhəuvehi nɨmɨruien,

nənə rəfo ia nərmama səməme həpkɨsiai mhə Kumwesən mamho noien
ərəha, irəha tuhəfa mhəuvehi nɨmɨruien?”

19 *Ro iamɨnhi irə nərmama səməme kamhəreɡi nəmisəien, mətə tɨ nəri nə
mənətərɨɡien səvəi Kumwesən, ramasanmə irəha tuhaməmwurpen ianoien
amasan, nənə, mhəmri pen nɨmɨruien səvənraha ia rəɡi Kumwesənmə trətui
amasan tukwe. Irəha həukurənnətɨɡiteien irə. In Kumwesən rɨnoneiaimɨne
tɨprənəmɨne narimnari me pam.

5
Nəvəhaɡien revən tɨ eltame səvəi nəfwakiienmɨne ntəmaruəme

1 *Nənə iakokeikei mə takəɡkiari kwopti m kɨmiaha elta me səvəi
nəfwakiien. Iou elta riti səvəi nəfwakiien iakəmwhen a ia kɨmiaha.
Iakɨnətoni Kristo ia nənimek nəpɨn rɨreɡi nəmisəien me ia nɨpwran. Narim-
nari asori me i rɨpko mhə tui həier pehe iou mwi takətoni. 2 *Kɨmiaha
* 4:11: 1Kor 10:31 * 4:12: 1Tes 1:6-7 * 4:13: Wok Me 5:41, Rom 8:17, 2Tim 2:12, Jem 1:2
* 4:14: Sam 89:50-51, 1Tes 2:20 * 4:16: Wok Me 11:26, Fil 1:20 * 4:17: Jer 25:29, 2Tes 1:8
* 4:18: Luk 23:31 * 4:19: Sam 31:5 * 5:1: Rom 8:17 * 5:2: Jon 21:15-17, Wok Me 20:28,
Flm 14, Taet 1:11
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tihaməkeikei mhətui amasan tɨ nərmama me səvəi Kumwesən səməme in
rɨnəmri irəha ia rəɡɨmiaha. Irəha həmwhen ia sipsip me səvənhi. Rərəha mə
tihətui amasan tɨ nirəha rerɨmiaha rəpwəh naɡienien, mətə tihətui amasan
tɨ nirəha rerɨmiaha raɡien rəmwhen Kumwesən rokeikei. Nənə rerɨmiaha
trəpwəh nɨrhiien mə tihəuvehi mane irə. Mətə tihətui amasan a tɨ nirəha
tɨ nəri nə mə rerɨmiaha ramaɡien mə tihasitu. 3 *Nənə rərəha mə tihəfiəutə
kɨmiaha me, mamhərɨmənu ia sipsip me i səməme Kumwesən rɨnəmri irəha
ia rəɡɨmiaha, mətə tiho noien sə ratukwatukwmamasan mə irəha həukurən
nətoniien mhesi pen noien səkɨmiaha. 4 *Iəmə sə rasori anan ia nərmama
səməme kamhətui tɨ sipsip me trier pehe, nənə nəpɨn nəha in trəɡnəɡɨni
kɨmiahamuvei pehe nasoriienm kɨmiaha sə trɨpkiwənmhə.

5*Ianoienamwinəhakɨmiahantəmaruəme tihaməkeikeimhəsiai eltame
səvəi nəfwakiien. Kɨmiaha pam anan tihəuvehi irapw nətərɨɡien səkɨmiaha
reiwaiumhasitu ia kɨmiahame, tɨ nəri nəməNəkukuə Ikinan rani mə,
“Kumwesən rerɨn rɨpkaɡienmhə tɨ nərmama səməme kamhəfiəutə ia nirəha,

mətə raməriari pen namasanien səvənhi m nərmama səməme
kamhəuvehi irapw irəha.”

6 *Ro pen kɨmiaha tihəuvehi irapw atukw kɨmiaha, mharə teɡɨn rəɡi
Kumwesən əsanɨn, mə in truvehi utə kɨmiaha ia nəpɨn atukwatukw səvənhi.
7*Nənə tihəuvehi pamkatipə pəmpəmme səkɨmiahamhəuvehemhəmri pen
mKumwesən tɨ nəri nəmə nəpɨnme rerɨn ramrhi kɨmiaha.

8 *Hətui mhətui amasan tɨ nəri nə mə iəremhə asori Setan raməmwəki
kɨmiaha. In rəmwhen ia laeon riti sə raməkri asori mamavən mamətui
iərmama mə trəni. 9 *Tihərer əknekɨn ia nahatətəien səkɨmiaha mhəpwəh
nəseniien in, tɨnəri nəməhiəukurənmə ia kwopunmepam ia tɨprənə i kamo
nəmisəienmpiəvtahame tɨ nəɡhi Iesu rəmwhen a ia nəmisəienme i kamom
kɨmiaha.

10 *Kumwesən in nukune namasanien me pam. In rɨnəkwein ia kɨmiaha
hiəuvehe mho kuatia kɨmiaha Kristo mə tiharə kɨmiaha min ia nasoriien
səvənhi sə trɨpkiwən mhə. Kurirə ia nəmisəien kwakwa nəha hiamreɡi, in
tromasan kɨmiaha, məmri əknekɨn kɨmiaha hiəuvehe mhəskai mhəpwəh
nɨkiukiuien. 11Pwəh in rərɨmənu ia nuk nukme. Ouəh, pwəh ro iamɨnhi.

Nəɡkiariien sampam
12Saelas i kɨmraumin, iakamətonimə inpiəvtahariti iakukurənnətɨɡiteien

irə, in rɨnasitu ia nirak mɨrai pen nəɡkiariien səiou ia nəkukuə i. Iakamərhi
pehe nəkukuə i tukumiaha, mamərpwi əknekɨn kɨmiaha, mani irapwmə in i
namasanien pərhien səvəi Kumwesən tihərer əknekɨn irə. 13*Pran sə ramarə
ia Papilona Kumwesən rɨmərfi kɨmiaha min, in rani ramasan tukumiaha,
nənə nərɨk Mak, in mwi rani ramasan tukumiaha. 14 *Tihəni ramasan
tukumiaha me, mhakei m kɨmiaha me ia nakeiien sə rahatən nokeikeiien.
Pwəh nəmərinuien tramarə tukumiaha pam nərmamame səvəi Kristo.

* 5:3: 2Kor 1:24, Fil 3:17, Taet 2:7 * 5:4: Hip 13:20, 1Kor 9:25 * 5:5: Efes 5:21, Jem4:6 * 5:6:
Mat 23:12, Jem 4:10 * 5:7: Sam 55:22, Mat 6:25-30 * 5:8: 1Tes 5:6 * 5:9: Efes 6:11-13, Jem
4:7 * 5:10: 1Tes 2:12, 1Tes 1:6 * 5:13: 2Tim 4:11 a 5:13: Ia vas 13 Pita rɨni nəɡkiariien imə,
“Pran sə ramarə ia Papilon.” Rɨpko mhə Papilon taon asori nəha Oltestamen raməɡkiari irə, mətə rosi
Pita rani Papilon in taon nəha Rom. Pran sə ramarə fwe ikɨn in nəha nakalasia me səvəi Iesu Kristo ia
taon nəha. * 5:14: 1Kor 16:20
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Seken Pita
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i nəkukuə

Nəpɨn riti ipaka tɨnuk66, Pita rɨrai nəkukuə sə ro kəru irə revən tɨnakalasia
me fweprofensnəhakaniməEsiaMaenor. Nəmisəien səkɨnamo ianakalasia
me nəha fwe Esia Maenor rɨno sampam. Mətə nahatən eikuə me həuvehe
mwi tɨ nirəha. Pita rɨni pen tɨ nakalasia me mə irəha tuhəukurən amasan
nari nənəmhərer əknekɨn ia nahatətəien səvənraha. Noiennəha trəkoui raka
nahatən eikuə me tɨ nirəha. Pita rɨni pen mə Kumwesən trouraha nahatən
eikuəme. Tɨnəri nəmə IesuKristo truvehemwi, Pita rɨni pen tɨnakalasiame
mə tuharə ia narəien sə ro ikinan.

1 Iou Saemon Pita, iou iərmama riti sə iakamo tukwini nari m Iesu Kristo,
nənə, iou aposol riti səvənhi.
Iakamrai nəkukuə i m kɨmiaha nərmama me səməme hiaməuvehi na-

hatətəien riti sə krouamasan pɨk rouəmnəmwhen a ia nahatətəien səkɨmaha.
Hiaməuvehi nahatətəien ia noien atukwatukw səvəi Kumwesən mɨne
iərmama sə rauvehimɨru kɨtaha Iesu Kristo.

2 *Pwəh namasanien mɨne nəmərinuien krouvehe rouasori mwi tukumi-
aha tɨ nəri nəmə hiəukurən Kumwesənmɨne Iesu Iərɨmənu səkɨtaha.

Noien me nərmama tuho trahatən pen mə irəha həukurən amasan Iesu
Kristo

3 *Ia nɨskaiien səvəi Kumwesən, in ruvei pehe m kɨtaha narimnari me
pam səməme tsaməkeikeimhəuvehi səvəi nɨmɨruienmɨne noienme səməme
hatukwatukw nənə rerɨn raɡien tukwe. Narimnari me nəha həməier pehe
tukutaha tɨ nəri nəmə kɨtaha səukurən Kumwesən sə in rɨnəkwein kɨtahamə
tsəuvehi pəri nasoriien səvənhi mɨne namasanien səvənhi. 4 Ia narimnari
me nəha, in rɨməuvei pehe m kɨtaha promes keikei me səvənhi hasori pɨk.
In rɨməuvei pehe promesme i mə tihəuvehi pwəh hasitu ia kɨmiaha hiaraka
ia noien ərəha me səvəi tɨprənə i səməme kamhouraha nərmama tɨ nəri nə
mə irəha hokeikei pɨk mə tuho, nənə hiəukurən nuveheien mho kuatia ia
nɨmɨruien səvəi Kumwesən.

5 Ro iamɨnha irə kɨmiaha tihaməkeikei mhousari mhakutan pen noien
me i ia nahatətəien səkɨmiaha. Tihəkupwən mhakutan pen noien amasan,
nənə, nəpɨn hiənakutan pen raka i, hiakutan pen mwi nukurənien, 6 *nənə,
nəpɨn hiənakutan pen raka i, hiakutan penmwi noien i sə hiaməkoui atukw
kɨmiaha, nənə, nəpɨn hiənakutan pen raka i, hiakutan pen mwi nərerien
sə hiamərer əknekɨn irə ia nəpɨn me, nənə, nəpɨn hiənakutan pen raka i,
hiakutan pen mwi noien i sə hiamo narimnari me səməme Kumwesən
rokeikei, 7nənə, nəpɨnhiənakutan pen raka i, hiakutan penmwi nokeikeiien
i səhiamokeikei piəvtahame irə, nənə, nəpɨnhiənakutanpenraka i, hiakutan
pen mwi nokeikeiien i sə hiamokeikei nərmamame pam irə. 8Ramasan mə
tiho noienme nəha. Nəpɨn noienme nəha rasori pɨk ia nɨmɨruien səkɨmiaha,
ro kɨmiahahiəpkarə auər amhə, mətəkɨmaha tihəukurənamasan IesuKristo
Iərɨmənu səkɨtaha, nənə nɨmɨruien səkɨmiaha trukuə mo kwənkwan. 9Mətə
iərmamasə rɨpkomhənoienmenəha in rəmwhen iərmamasənənimenrɨfwə
ko rɨpkəti pen mhə isipwɨn, nənə in rɨnenouenou mə Iesu rɨnaikuas raka
noien ərəhame səvənhi səməme in rɨno fwe kupwən.

10Ro iamɨnhi irəpiakme tihaməkeikeimhousari əknekɨnmə tihonoienme
nəha, nənə ramahatənpenməKumwesən rɨmərfi pərhien kɨmiaha,məkwein
* 1:2: Jut 2 * 1:3: 1Tes 2:9 * 1:6: Kal 5:22-23
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kɨmiaha mə kɨmiaha nərmama me səvənhi. Ro pen trɨni mɨnuə hiamo
noien me nəha ko hiəpkɨmwei mhə nəpɨn riti. 11 Nənə nəpɨn Iesu Kristo
Iərɨmənusəkɨtaha truvehe irə, in truvehimɨrukɨmiaha, nənə,məsenikɨmiaha
hiəuvnimwə ia nɨtətə səvənhi sə in trərɨmənu irə ia nuk nukme.

Nəɡkiariien səvəi profet me ia Nəkukuə Ikinan
12 *Ro pen nəpɨn me pam takaməkeikei mo a pwəh rerɨmiaha ramrhi

narimnari me i, nəri auər a mə hiəukurən nənə mamhərer əknekɨn ia
nɨpərhienien sə hiəuvəuvehi raka. 13 *Nəpɨn iakamɨru ihi ia nɨpwrak i,
rerɨk ramrhi mə ratukwatukw mə takɨni nəɡkiariien i məsuəpwiri kɨmiaha
irə pwəh rerɨmiaha ramrhi, 14 *tɨ nəri nə mə iakukurən mə trɨpko mhə
tui iakemhə, məpwəh nɨpwrak i rəmwhen ia Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha
ruvəni pehe raka tukw iou i. 15 Nənə takaməkeikei məmwur nəha
təkwtəkwuni mə tihəpwəh nenouenouien ia narimnari me i nəpɨn iaku-
vamhə rakamier ia tɨprənə i.

16 *Nəpɨn iahaməni irapw tukumiaha mə Iesu Kristo truvehe mwi
ia nɨskaiien, iahəpkɨni mhə kwənaɡei me irə səməme iərmama rani
a ia nətərɨɡien səvənhi, mətə kɨmrahar iaharənətoni atukwatukw ia
nənimemrahar nɨskaiien mɨne nukuraanien asori səvənhi. 17-18 *Iakani
iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə fwe kupwən, kɨmrahara iahamaravən ia təkuər
ikinan kɨmaha Iesu. Ia nəpɨn nəha Tata Kumwesən ruvei pen nɨsiaien m
Iesu, nənə mo nukuraanien rəhiapw mier ia nɨpwran, nənə reri Kumwesən
rɨni mə, “In i nərɨk keikei, rerɨk raɡien pɨk tukwe.” Kɨmrahar iaharreɡi
nəɡkiariien nəha ruku pen fwe ia neiai muvehe.

19 Kɨtaha səukurən mwi mə nəɡkiariien səvəi profet kupwən me ro
nɨpərhienien. Ramasan mə kɨmiaha tihətərɨɡ amasan irə tɨ nəri nə mə
nəɡkiariien səvəi profet kupwən me rəmwhen ia laet sə raməhiapw ia
nəpitəvien. Laet nəha traməhiapw iamɨnha irə meste ruvəran pen ia
nəpɨn asori nəha nənə koufətəteiə rutə ia rerɨmiaha. 20 Nəri sə tihəkupwən
mhəukurən ro iamɨnhi irə. Nəɡkiariien me pam səvəi profet me ia Nəkukuə
Ikinan riti riwən in nəɡkiariien atukw səvəi profet riti. 21 *Iakani iamɨnhi
irə tɨ nəri nəmə profet me hənapkɨni irapwmhə nətərɨɡien atukw səvənraha,
mətə irəha nərmama səməme Nənɨmwɨn Ikinan riri irəha mo irəha həni
irapw nəɡkiariien sə ruku pen tɨ Kumwesən.

2
Nahatən eikuəmeKumwesən trouraha irəha

1 *Mətə fwe kupwən profet eikuə me nəha ikɨn ia reri nəkur Isrel. Ia
noien a mwi nəha kɨmiaha tihətoni nahatən eikuə me ia rerɨmiaha. Irəha
tuhəuvehe afafa, mhahatən kɨmiaha ia neikuəien me səməme tuhouraha
nari. Irəha tuhəni mə rekəm rɨpko mhə Iesu in iəmə asori sə rɨnərəku
raka irəha meivinari ia nirəha. Tɨ noien nəha kamho Kumwesən trouraha
akwauakw irəha. 2Nərmama həpɨk tuhəkurirə pen nahatən eikuə me nəha
ia noien ərəha sə irəha kamho ramo naurɨsien. Ro iamɨnhi irə nərmama
nepwɨnmwi tuhəni ərəha suatuk səvəi nɨpərhienien. 3*Tɨnəri nəmənahatən
eikuəme nəha hokeikei pɨk mane, irəha tuhəni neikuəien mem kɨmiaha mə
tihəuvei pen mane mɨnraha. Kumwesən ruvəni raka tui ia Nəkukuə Ikinan
* 1:12: Jut 5 * 1:13: 2Tes 3:1 * 1:14: 2Kor 5:1, Jon 21:18-19 * 1:16: Mat 17:1-5 * 1:17-18:
Mat 17:5 a 1:17-18: Irəhar nə Pita, Jemes, mɨne Jon * 1:21: 2Tim 3:16, 1Pit 1:11 * 2:1: Mat
24:11, Jut 4 * 2:3: Rom 16:18, 1Tes 2:5



Seken Pita 2:4 492 Seken Pita 2:14

mə trərpwɨn noien ərəhame səvənraha, nənə, mɨnərer mwatukmə trouraha
irəhaməpwəh napriien.

4 *Kɨmiaha hiəukurən. Fwe kupwən, nəpɨn naɡelo me nepwɨn həno noien
ərəha, Kumwesən rɨpkəkwtəmhiri mhə nərpwɨnien səvənraha, mətə rɨnərihi
irəha ia jen, mərarki pen irəha ia kwopun riti fwe inhərɨpwa mə tuhamarə
ikɨn ia nəpitəvien meste nəpɨn in trərpwɨn noien ərəha me irə. 5 *Nənə
Kumwesən rɨpkəkwtəmhiri mhə nərpwɨnien səvəi nərmama kupwən me
səməme kamhərui nəkwan ia nəpɨn səvəi Noa, mətə rɨnouraha irəha ia nui
asori. Mətə Noa rɨməni irapw nəɡkiariien səvəi noien atukwatukw, nənə
Kumwesən ruvehimɨru in mɨne nərmama me səvənhi irəha pam sefen.
6 *Nənə Kumwesən rɨno nərpwɨnien tɨ nərəhaien səvəi nəkur Sotom mɨne
Komora, rɨməuvani taon mi nəha ia napw krouo nɨmwrakw ia nirau. In ro
iamɨnha irə mə trahatən nəfe tro m nərmama səməme kamhərui nəkwan.
7 *Mətə in rɨməuvehimɨru Lot. Iəmə nəha in iəmə atukwatukw, nənə rerɨn
raməmisə tɨ noien ərəha sə ramo naurɨsien səvəi nəkur ərəha me nəha ikɨn.
8 In ramarə irəhamɨnraha,mamətoni noien ərəhamenəha kamho,mamreɡi
nəɡkiariien ərəhame nəha kamhəni, ia nəpɨnme pam rerɨn sə ratukwatukw
raməmisəpɨk tukwe. 9*Narimnarimenəharamahatənmə Iərɨmənurukurən
nuvehimɨruien nərmama me səməme kamhəsiai in, mamho noien me sə
in rokeikei, nənə rukurən nɨpeki rakaien irəha ia nərəhaien sə kamharə
irə. Mətə nərmama səməme həpkatukwatukw mhə Kumwesən rukurən
nərpwɨnien noien ərəha me səvənraha təkwtəkwuni, marə mo tukuahaɡ
mwi irəha rəmwhen ia nərmama ia kalapus, mamevən meste in truvei
pen nərpwɨnien sampam mɨnraha ia nəpɨn kurirə. 10 *Kumwesən truvei
pen nərpwɨnien m nərmama ərəha me pam, mətə truvei pen nərpwɨnien
asori mɨnraha nəha səməme kamhesi pen noien əmkemɨk me nɨpwranraha
rokeikei pɨk, mamhətə ərəha nasoriien sə kauvehi kamərɨmənu irə.
Nahatən eikuəme nəha səməme iakaməɡkiari ia nirəha, irəha kamhərpwi

irəha, mamho kənkapwənraha, mamhəni nəɡkiariien ərəha me ia naɡelo
me ia neiai mhəpwəh nehekɨrien. 11 *Nəri auər a mə naɡelo me nəha irəha
həskai nənə nəɡsenraha rasori məpi raka nərmama me nəha, mətə irəha
həpkɨni ərəha mhə irəha riti ia nəmri Iərɨmənu. 12 *Mətə nahatən eikuə me
nəha kamhəni ərəha narimnari me səməme irəha həpkukurən mhə. Irəha
həmwhen ia nəri əprmɨnme nətərɨɡien səvənraha riwən, mətə kamho a nari
sə hokeikei. Nəri əprmɨnme nəha kɨməkwəhi irəhamə kwənkru trousi tərini
irəha, kousi əpune irəha. Kumwesən trouraha mwi nahatən eikuə me nəha
rəmwhen ia nəri əprmɨnme nəha.

13 *In trərəku irəha ia nərəhaien tɨ nəri nə mə irəha həno nərəhaien m
nərmama. Ia nətəien səvənraha noien i ramasan pɨk mə ia rukwəsikər
tuhani pɨk nari mhənɨmwi pɨk. Irəha həmwhen ia tɨnari əmkemɨk, uə
təmwkinɨmwapwsə ramoaurɨs kɨmiaha. Irəhahəuvehemhaninari kɨmiaha
mɨnraha, mətə kamheikuə ia kɨmiaha rerɨnraha raɡien a. 14 Ia nəmrɨnraha
kamhətə pɨk nɨpranme, mamhakres irəha, mhəpkapwɨs mhə ia noien ərəha.
Irəha kamhəvi nərmama səməme nətərɨɡien səvənraha rɨpkɨskai mhə mə
tuhəuvənmhonoien ərəha. Rerɨnraha rokeikei pɨkmane. Kɨnahatənamasan
* 2:4: Jut 6 a 2:4: Ia nəɡkiariien Krik, kwopun nəha inhərɨpw sə Pita rani nəɡhɨn nə Tartaros.
Nəkur Kris həməni kwopun nəha mə kwopun kamərpwɨn noien ərəha me ikɨn səvəi nənɨmwɨn ərəha
memɨne nərmamame səməme hənərui nəkwai Kumwesən. * 2:5: Jen 6–8, 8:18, 2Tes 3:6 * 2:6:
Jen 19:24, Jut 7 * 2:7: Jen 19:1-16 * 2:9: 1Kor 10:13, Jut 6 * 2:10: Jut 7-8,16 * 2:11: Jut 9
* 2:12: Jut 10 * 2:13: Jut 12
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irəha irə. Irəha nɨpwnəti nərəhaien Kumwesən raməkwein ərəha ia nirəha!
15 *Irəha hənəpwəh suatuk sə ratukwatukw, nənə mhəikou mamhesi pen
suatuk səvəi Palam tɨni Peor, iərmama sə rokeikei pɨk nuvehiien mane ia
noien ərəha. 16 *Mətə toɡki riti rɨnəski tɨ noien ərəha me səvənhi. Kɨtaha
səukurənmə toɡki rɨpkəɡkiarimhə,mətəKumwesənrɨno toɡki rəɡkiari ia reri
iərmamamə trɨnise noien ikou səvəi profet nəha.

17 *Nahatən eikuə me nəha həmwhen ia nəmri nui me səməme hənamə,
uə nəpuə sə nɨmətaɡi rɨməpeki raka nənə nesən riwən irə. Kumwesən
rɨnəpnəpenə raka ia nəpitəvien asori mə səvənraha. 18 *Irəha kamhəfiəutə
ia nirəha me, mamhəni nəɡkiariien arməri me, mamhəvi nəmə me səməme
həpkaraka a i ia nəkur kamharə ia nəpitəvien mə tuhəuvehe mho noien
ərəha me sə ramo naurɨsien nɨpwranraha rokeikei pɨk. 19 *Irəha kamhəni
pen tɨ nəmə me nəha mə tukeivinari ia nirəha, mətə nahatən eikuə me nəha
irəha slef me səvəi noien sə ramouraha nərmama. Iakani iamɨnhi irə tɨ
nəri nə mə iərmama riti in slef səvəi nəfe noien sə ramərɨmənu irə. 20 *Iesu
Kristo in Iərɨmənu səkɨtaha, nənə, in mwi Iərmama sə rauvehimɨru kɨtaha.
Nərmama səməme həukurən in həukurən narakaien ia noien əmkemɨk me
səvəi tɨprənə i. Mətə mə hərərɨɡ pen mwi kurirə ikɨn, noien me nəha hərkwi
mwi irəha, mamhəuvehi irapw nɨskaiien səvənraha, tuharə ia narəien sə
rərəha məpi raka narəien sə kupwən. 21 *Trɨni mɨnuə irəha hamreirei anan
suatuksəvəi natukwatukwien, ramasanpɨkməpi rakamə irəhahəuvəukurən
suatuk nəha nənə kurirə irə həuvsini pen təkutanraha ia nəɡkiariien ikinan
sə Kumwesən rɨməuvei pen mɨnraha. 22 *Noien səvəi nərmama me nəha
ramahatənmənəɡkiariien i kamɨni rerɨn ro nɨpərhienien: “Kuri reuəmɨrərɨɡ
pen maməni newəien səvənhi. Kɨnəvərui raka pɨkə revən mamaru mwi ia
nəmtɨɡei.”

3
Nəpɨn nəha kanimə nəpɨn səvəi Iərɨmənu

1 *Nərmama keikei me, in i nəkukuə səiou sə ro kəru irə rauvehe tukumi-
aha. Iakɨmərai irau pəri mə takəsuəpwiri nətərɨɡien atukwatukw səkɨmiaha
ia nirau, pwəh rerɨmiaha ramrhi 2 *nəfe profet ikinan me fwe kupwən
haməkupwən mhəni irapw mə tuhəier pehe mɨne nəɡkiariien i Iərɨmənu sə
rauvehimɨru kɨtaha rɨməni pehe tukumiaha ia tərhui aposol me səkɨmiaha.

3 *Nəri sə tihəkupwənmhəukurən ro iamɨnhi irə. Tramevən ipaka tɨ nəpɨn
sampam nərmama nepwɨn tuhəuvehe irəha tuhamesi pen nəfe noien ərəha
me nətərɨɡien səvənraha rokeikei. Irəha tuharɨs ia Kumwesən, 4 *mhəni mə,
“Rəfo? Rɨməni mə truvehe mwi, mətə in pəku? Nəpɨn kaha me səkɨtaha
həmamhəmeste pehe nəha təkwtəkwuni narimnarime pamhəpkopəiti mhə
kamho a iamɨnhi irə. Fwe kupwən anan, nəpɨn kɨno tɨprənə meste pehe
təkwtəkwuni, narimnarimepamkamhoanari kuatia.” 5*Kamhəni iamɨnha
irə mətə irəha həpkokeikei mhə mə tuhətərɨɡ fwe tui anan ia nəɡkiariien
səvənhi Kumwesən ro neiai mɨne tɨprənə, nənə mo tɨprənə rutə ia kurkwai
nui, muvehi nui mo kwopun me pam ia təkure tɨprənə irə, 6 *nənə marə
* 2:15: Nam 22:7, Jut 11, Rev 2:14 * 2:16: Nam 22:28-35 * 2:17: Jut 12-13 * 2:18: Jut 16
* 2:19: Jon 8:34 * 2:20: Mat 12:45 * 2:21: Luk 12:47-48 * 2:22: Prov 26:11 * 3:1: 2Pit
1:13 * 3:2: Jut 17 * 3:3: 1Tim 4:1, Jut 18 * 3:4: Aes 5:19, Esik 12:22, Mat 24:48 * 3:5:
Jen 1:6-9 * 3:6: Jen 7:11-21, 2Tes 2:5
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makiətənɨmwmwi tɨprənə kupwən,mouraha ia nui nəha. 7Nəɡkiariien nəha
səvəi Kumwesən raməkwtəmhiri neiai mɨne tɨprənə krauarə təkwtəkwuni.
Irau trouarə roueste nəpɨn in truvani irau ia napw ia nəpɨn sə in trərpwɨn
noien ərəha me irə səvəi nərmama səməme kamhərui nəkwan, mouraha
irəha.

8 *Mətə nərmama keikei me, tihəpwəh nenouenouien nari kuatia i mə ia
nətərɨɡien səvəi Iərɨmənu nəpɨn kuatia rəmwhen ia nuk wan-taosen, nənə
nuk wan-taosen rəmwhen ia nəpɨn kuatia. 9 *Nərmama nepwɨn rerɨnraha
rɨrhi mə Iərɨmənu ramo tɨpwə tɨ noien nəɡkiariien səvənhi ruvehe mukuə,
mətə rɨpko mhə iamɨnhi irə. In ramo nətərɨɡien səvənhi raməpwəmwɨs
mə trameitenhi kɨmiaha. In rəpwəh nokeikeiien mə iərmama riti tremhə
kouraha in, mətə rokeikei mə nərmama pam tuhərərɨɡ ia noien ərəha me
səvənrahamhəuvehe tukwe.

10 *Mətə nəpɨn i kani mə nəpɨn səvəi Iərɨmənu truvehe rəmwhen ia rakres.
Ia nəpɨn nəha, tsəreɡi nurɨɡrɨɡien asori. Kəpuapen triwən. Napw trahi meri
mɨne məkwəmɨne kəməhau me. Irəha tuharɨs mhəiwən. Nənə nəpnəpanien
tro tɨprənəmɨne narimnari me pam kamharə irə tuhəiwən.

11 Tɨ nəri nə mə Kumwesən trouraha pam narimnari me nəha ia
noien nəha, hiəukurən mə tihəfarə irə. Kɨmiaha tihaməkeikei mharə ia
narəien sə ro ikinan i, mamho narimnari me səməme Kumwesən rokeikei,
12*mamheitenhi nəpɨn i kanimə nəpɨn səvəi Kumwesən, nənə, mamhəmwur
ia noien wok sə tro nəpɨn nəha truvehe akwauakw. Ia nəpɨn nəha
nəpnəpanien tro kəpuapen mouraha narimnari me pam irə. Nənə napw
trahi meri mɨne məkwəmɨne kəməhau me. Irəha tuharɨs mhəiwən. 13 *Mətə
kɨtaha sameitenhinəɡkiariien səvəi Kumwesənmə truvehemukuə. In rɨməni
mə tro neiai vimɨne tɨprənə vi, kwopun riti sə narimnarime hatukwatukw a
tuhamarə ikɨn.

14 Ro pen nərmama keikei me, tɨ nəri nə mə hiameitenhi narimnari me
i tihousari əknekɨn mə Kumwesən trəpwəh nətoniien nəmkemɨkien riti ia
nɨmɨruien səkɨmiaha, uə noien ərəha riti triwən ia nɨmɨruien səkɨmiaha,
nənə tiharə ia nəmərinuien kɨmiaha min. 15 *Tihaməkeikei mhəukurən
mə nətərɨɡien səvəi Iərɨmənu səkɨtaha rəpwəmwɨs tɨ neitenhiien kɨtaha. In
ramo mə truvehimɨru nərmama nepwɨn mwi. Rəmwhen ia nəɡkiariien sə
piəvtaha keikei Pol rɨmərai m kɨmiaha mesi pen nukurənien sə Kumwesən
rɨməuvei pen min. 16 Ia nəkukuə me pam səvənhi raməɡkiari ia narimnari
me nəha. Ia nəkukuə me nəha, narimnari me nepwɨn nəha ikɨn həknekɨn
tɨ nukurənien. Nərmama səməme həreirei nari nətərɨɡien səvənraha ra-
maiuaiu, irəha kamhəuvsini nəɡkiariien me səvəi Pol, ia noien a mwi nəha
irəha kamhəuvsini mwi nəɡkiariien me nepwɨn ia Nəkukuə Ikinan. Nənə
Kumwesən trouraha irəha tukwe.

17*Ro iamɨnhi irə, nərmamakeikeime, tɨnəri nəmə kɨmiahahiəuvəukurən
raka nəri i kurirə rier pehe, tihaməkeikei mhəsiari kamo nəɡkiariien ərəha
me səvəi nərmama səməme kamhərui nəkwai Kumwesən həvi raka kɨmiaha
ia kwopun səkɨmiaha hiamərer əknekɨn ikɨn, nənə, hiəmwei. 18 *Mətə
tihəuverə ia namasanien mɨne nukurənien səvəi Iərɨmənu səkɨtaha Iesu
Kristo. In nəha iərmama sə rauvehimɨru kɨtaha.
Pwəh nasoriien revən tukwe in ipwet mɨne ia nuk nukme. Ouəh, pwəh ro

iamɨnhi!
* 3:8: Sam 90:4 * 3:9: Hab 2:3, 1Tim 2:4 * 3:10: 1Tes 5:2, Mat 24:29,35 * 3:12: Aes 34:4
* 3:13: Aes 65:17, Aes 66:22, Rev 21:1,27 * 3:15: Rom 2:4, 2Tes 3:9 * 3:17: Mak 13:5,33, 1Kor
10:12 * 3:18: Jut 25
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Fas Jon
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i nəkukuə

Jon in aposol riti sə Iesu rokeikei pɨk. In rɨrai nəkukuə me i Jon, Fas
Jon, Seken Jon, mɨne Namba Tri Jon. In rɨrai nəkukuə me nəha ipaka
tɨ nuk 90. Fas Jon rəvəhaɡ m nakalasia me mɨni mə irəha tuhaməkeikei
mhəsiari tɨ nahatən eikuəme kamo nahatən eikuəme həkoui irapw irəha ia
suatuk atukwatukw. Nahatən eikuəme nəha kamhəni mə Iesu rɨpko mhə in
Kristo, Tɨni Kumwesən. Həni mə Kumwesən rɨpkuvehe mhəmo in iərmama
rəmwhen ia kɨtaha. Jon rokeikei mə nakalasia me tuhəukurən mə Iesu in
Kumwesən mɨne in mwi iərmama. Jon rokeikei mə truvehi utə nətərɨɡien
səvəi nakalasia me pwəh hərer əknekɨn ia nahatətəien səvənraha ia Iesu
Kristo mamho nokeikeiien. In rɨni mə kɨtaha tsaməkeikei mhokeikei kɨtaha
me, mamhəsiai nəɡkiariien me səvəi Kumwesən. Trɨni mɨnuə samo iamɨnha
irə, səukurənmə kɨtaha nɨpwnəti Kumwesənme.

Nəɡkiariien səvəi Nɨmɨruien
1 *Nəɡkiariien i səkɨmaha raməvisau Nəɡkiariien sə rɨnarə raka fwe tui

nəpɨn tɨprənə ramiwən ihi. Kɨmaha iahəuvəreɡi raka Nəɡkiariien nəha,
mhətoni ia nənimemaha, mhəspau irə, mhərapi ia rəɡɨmaha. Nəɡkiariien
nəha in Nɨmɨruien. 2 *Nɨmɨruien i rɨməier pehe tukumaha. Kɨmaha
iahənətoni mhəukurən mə in nɨpərhienien. Nənə təkwtəkwuni iahaməni
irapw Nɨmɨruien Rerɨn i tukumiaha. Fwe kupwən in rɨnamarə irau Tata
Kumwesən, nənə marə mier pehe tukumaha. 3 Iahaməni irapw tukumiaha
narimnari me i iahənətoni mhəreɡi mə kɨmiaha tihəuvehe mho pəri nari
kɨtahamkɨmiaha. Pərhien kɨmaha iahamopəri nari kɨmahaTataKumwesən
mɨne Tɨni, Iesu Kristo. 4 *Nəɡkiariien me i iahamrai rauvehe tukumiaha mə
tro rerɨmaha raɡien.

Navənien ia nukuraanien
5 *Nəɡkiariien i kɨmaha iahəreɡi in rɨməni pehe tukumaha, nənə iahaməni

pehe tukumiaha, mə Kumwesən in nukuraanien nəpitəvien riwən anan irə.
6 *Trɨni mɨnuə kɨtaha səni mə samo pəri nari kɨtaha min, mətə ia navənien
səkɨtaha samavən ia nəpitəvien, nənə sameikuə. Noien səkɨtaha rɨpkesi pen
mhə nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien. 7 *Mətə trɨni mɨnuə ia navənien səkɨtaha
samavən ia nukuraanien rəmwhen in ramarə ia nukuraanien, nənə kɨtaha
samo pəri nari, nɨte Tɨni, Iesu, ramaikuas raka noien ərəhame pam səkɨtaha,
mo kɨtaha səmher. 8 *Trɨni mɨnuə kɨtaha səni mə səpko mhə noien ərəha,
sameikuə atukw a ia kɨtaha me, nənə nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien riwən
ia kɨtaha. 9 Mətə kɨtaha səukurən nətɨɡiteien ia Kumwesən, noien səvənhi
ratukwatukw. Ro iamɨnhi irə, trɨnimɨnuə səni irapwnoien ərəhame səkɨtaha
min, nənə in trenouenou noien ərəha me səkɨtaha, maikuas raka noien me
pam i səno həpkatukwatukw mhə, mo kɨtaha səmher. 10 Trɨni mɨnuə kɨtaha
səni mə səpko mhə noien ərəha, samo Kumwesən mə in ieikuə riti, nənə
nəɡkiariien səvənhi riwən ia kɨtaha.

* 1:1: Jon 1:1-2,4, 1Jon 2:13-14 * 1:2: Jon 1:14 * 1:4: Jon 16:24 * 1:5: 1Tim 6:16, Jem 1:17
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2
1*Nɨpwnətɨkme. Iakamrai nəɡkiariienme i tukumiahamamɨnise kɨmiaha

mə tihəpwəh noien ərəha. Mətə trɨni mɨnuə iərmama riti ro noien ərəha,
iərmama riti nəha ikɨn trasitu ia kɨtaha, məɡkiari tukwini səkɨtaha m Tata
Kumwesən. Iərmama nəha in nəha Iesu Kristo, in iəmə atukwatukw. 2 *In
remhə nɨten raikuas raka noien ərəha me səkɨtaha. In rɨpkemhə mhə mə
nɨten traikuas raka əpanoien ərəhamesəkɨtaha,mətə in remhəmwimənɨten
traikuas raka noien ərəhame səvəi nərmamame ia tənəmtənəme pam.

3 Kɨtaha səfukurən mə səuvəuvehe mhəuvəukurən pərhien Kumwesən?
Trɨni mɨnuə samo nəɡkiariien me səvənhi, noien nəha ramahatən pen.
4*Iərmama sə ranimə in rukurənKumwesənmətə rɨpkomhənəɡkiariienme
səvənhi, in ieikuə, nənə nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien riwən irə. 5Mətə trɨni
mɨnuə iərmama riti ramonəɡkiariien səvəi Kumwesən, in pərhien iərmama i
ramokeikei Kumwesən ia noien sə ratukwatukw pam. Kɨtaha səfukurən mə
səpwit əknekɨn ia Kumwesən? Noien i sə takɨni ramahatən pen. 6 Iərmama
sə rani mə in rəpwit əknekɨn ia Kumwesən traməkeikei mavən ia navənien
kuatia nəha Iesu rɨnavən irə.

Nəɡkiariien vi
7 *Nɨpwnətɨk keikei me. Nəɡkiariien i iakamrai m kɨmiaha rɨpko mhə

nəɡkiariien vi riti, mətə in nəɡkiariien akuas sə hiəuvəreɡi raka kɨnani
fwe nukunen. Nəɡkiariien akuas i in nəɡkiariien i sə hiəuvəreɡi raka.
8 *Mətə ia nətoniien riti mwi, nəɡkiariien i iakamrai rauvehe tukumi-
aha, in nəɡkiariien vi. Kɨnətoni ia suatuk vi riti ia nɨmɨruien səvəi Iesu
mɨne səkɨmiaha tɨ nəri nəmə nəpitəvien rɨnakurau mamevən, nukuraanien
pərhien ruvəuvehemaməhiapw.

9 *Iərmama sə rani mə in ramarə ia nukuraanienmətə raməmwəki piəvni,
in ramarə ihi ia nəpitəvien. 10 *Iərmama sə ramokeikei piəvni in ramarə ia
nukuraanien, nənə nari riti riwən ia narəien səvənhi tro in rapəti mɨmwei.
11 *Mətə iərmama sə raməmwəki piəvni in ramarə ia nəpitəvien, mamavən
ia nəpitəvien, mɨreirei kwopun ramevən ikɨn, tɨ nəri nəmə nəpitəvien rəuiui
nənimen.
12 *Nəkwərhakwərhame. Iakamrai nəɡkiariien i rauvehe tukumiaha,

tɨ nəri nəmə Kumwesən rɨnenouenou raka noien ərəha me səkɨmiaha tɨ
nəri Iesu rɨno.

13 *Tata me. Iakamrai nəɡkiariien i rauvehe tukumiaha,
tɨ nəri nəmə kɨmiaha hiəuvəukurən raka Iərmama sə rɨnarə raka fwe tui
nəpɨn tɨprənə ramiwən ihi.

Ntəmaruəme. Iakamrai nəɡkiariien i rauvehe tukumiaha,
tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiəuvəuvehi irapw raka nɨskaiien səvəi iəremhə

ərəha Setan.
14Nəkwərhakwərhame. Iakamrai nəɡkiariien i rauvehe tukumiaha,

tɨ nəri nəmə kɨmiaha hiəuvəukurən raka Tata Kumwesən.
Tata me. Iakamrai nəɡkiariien i rauvehe tukumiaha,

tɨ nəri nəmə kɨmiaha hiəuvəukurən raka Iərmama sə rɨnarə raka fwe tui
nəpɨn tɨprənə ramiwən ihi.

Ntəmaruəme. Iakamrai nəɡkiariien i rauvehe tukumiaha,
* 2:1: Hip 7:25, 9:24 * 2:2: Jon 1:29, 11:52, Kol 1:20, 1Jon 4:10,14 * 2:4: 1Jon 1:6,8 * 2:7:
2Jon 5-6, 1Jon 2:24, 3:11 * 2:8: Jon 13:34, Rom 13:12, Jon 1:9 * 2:9: 1Jon 3:10,15, 1Jon 4:20
* 2:10: Jon 11:9, Rom 14:13 * 2:11: Jon 11:10, 12:35 * 2:12: 1Kor 6:11 * 2:13: 1Jon 1:1
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tɨ nəri nəmə kɨmiaha hiəskai,
nəɡkiariien səvəi Kumwesən ramarə ia rerɨmiaha,
nənə hiəuvəuvehi irapw raka nɨskaiien səvəi iəremhə ərəha Setan.
Tɨprənə i mɨne noienme kamo ia tɨprənə i

15 *Tihəpwəh nokeikeiien noien me səvəi tɨprənə i uə narimnari me
səvəi tɨprənə i. Trɨni mɨnuə iərmama riti rokeikei noien me səvəi tɨprənə
i, in rɨpkokeikei pərhien mhə Tata Kumwesən. 16 *Iakani iamɨnhi irə tɨ
nəri nə mə nəpɨn me pam nərmama me səvəi tɨprənə i kamho nəfe noien
ərəha nɨpwranraha rokeikei. Nəpɨn me pam rerɨnraha ramevən ia nəfe
nənimenraha rətoni hokeikei mə tuhəuvehi. Irəha kamhərpwi irəha tɨ nautə
me səvənraha. Noien me pam nəha həpkuku pen mhə tɨ Tata Kumwesən,
mətə kamhəuku pen tɨ tɨprənə i. 17 *Noien me səvəi tɨprənə i mɨne narimnari
me nərmama səvəi tɨprənə i hokeikei hənaməuvehe tuhəiwən,mətə iərmama
sə ramo nəkwai Tata Kumwesən ramarə rerɨn.

Profet eikuəme
18 *Nɨpwnətɨk me. Nəpɨn sampam i samarə irə. Kɨmiaha hiəuvəreɡi raka

mə iərmama riti truvehe məmwəki pɨk Kristo. Təkwtəkwuni mɨne nəha
nərmama həpɨk səməme kamhəmwəki pɨk Kristo həuvəuvehe raka. Noien
i ro nukurənien i tukutaha səukurən mə pərhien nəpɨn sampam i samarə
irə. 19 *Nərmama me nəha hənəpwəh kɨtaha mhəier, tɨ nəri nəmə rɨpko mhə
irəha nərmama me pərhien səkɨtaha. Trɨni mɨnuə irəha nərmama pərhien
me səkɨtaha ko kamhərɨpɨn, mamharə kɨtahamɨnraha. Mətə irəha hənəpwəh
kɨtaha mhəier, mho nukurənien i mə rɨpko mhə irəha nərmama me pərhien
səkɨtaha.

20 *Mətə kɨmiaha hiəuvəuvehi raka Nənɨmwɨn i Kristo Ikinan rɨnətəɡi pen
ia kɨmiaha, ro pen kɨmiaha pam hiəuvəukurən nari. 21Rɨpko mhə iakamrai
nəɡkiariien i rauvehe tukumiaha tɨ nəri nəmə kɨmiaha hiəreirei nəɡkiariien
sə ro nɨpərhienien, rekəm. Mətə iakamrai nəɡkiariien i rauvehe tukumi-
aha tɨ nəri nə mə hiəuvəukurən raka nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien, nənə
hiəukurən mwi mə neikuəien riti ko rɨpkuku pen mhə irə. 22 *Sin in ieikuə?
Iərmama sə rani mə rɨpko mhə Iesu in Kristo in ieikuə. Iərmama iamɨnha
irə in raməmwəki pɨk Kristo, mani neikuəien ia Tata Kumwesən mɨne Tɨni.
23 *Iərmama sə rani neikuəien ia Tɨni Kumwesən, Tata Kumwesən rɨpkarə
mhə tukwe. Mətə iərmama sə rani irapw Tɨni Kumwesən, Tata Kumwesən
inmwi ramarə tukwe.

24Nəɡkiariiennəhakɨmiahahiəməreɡi kɨnani fwenukunen tihətui amasan
tukwe pwəh rəpwit əknekɨn ia rerɨmiaha ia nəpɨn me. Trɨni mɨnuə
nəɡkiariiennəhahiəməreɡi kɨnani fwenukunen rəpwit əknekɨn ia rerɨmiaha
nəpɨn me, kɨmiaha mwi tihəpwit əknekɨn ia Tɨni Kumwesən mɨne Tata
səvənhi. 25 *Nənə in i nəri Kumwesən rɨməni mə traməkeikei muvei pehe m
kɨtaha: nɨmɨruien rerɨn.

26 Iakamrai nəɡkiariien i rauvehe tukumiaha,maməɡkiari ia nərmamame
nəha səməmekamhəmwurmə tuheikuə ia kɨmiaha. 27*Kɨmiahahiəuvəuvehi
rakaNənɨmwɨn səKristo rɨnətəɡi pen ia kɨmiaha. Nənɨmwɨnnəha rɨnarə raka
ia kɨmiaha ro pen hiəpkətui mhə mwi iərmama riti mə trahatən kɨmiaha.
* 2:15: Rom 8:7 * 2:16: Rom 13:14, Jem 4:16, 1Tes 2:11 * 2:17: Mat 7:21, 1Kor 7:31 * 2:18:
1Tes 4:7, Mat 24:5,24, 2Jon 7 * 2:19: Wok Me 20:30, 1Kor 11:19 * 2:20: 1Kor 2:15, 1Jon 2:27
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Mətə nənɨmwɨn sə Kristo rɨnətəɡi pen ia kɨmiaha ramahatən kɨmiaha ia
narimnari me pam. Nənə narimnari me nəha ramahatən kɨmiaha irə ro
nɨpərhienien rɨpkomhə neikuəien. Ro iamɨnhi irə tihəpwit əknekɨn ia Kristo
rəmwhen ia Nənɨmwɨn nəha rɨnahatən kɨmiaha irə.

Nɨpwnəti Kumwesənme
28 *Ouəh nɨpwnətɨk me. Tihəpwit əknekɨn ia Kristo mə nəpɨn in trier

pehe irə kɨtaha tsəpwəh nehekɨrien, ia nuveheien səvənhi kɨtaha tsəpwəh
naurɨsien ia nənimen. 29 *Kɨmiaha hiəuvəukurən raka mə noien səvəi
Kumwesən ratukwatukw. Ro iamɨnhi irə hiəuvəukurən mwi mə nərmama
səməme kamho noien atukwatukw irəha nɨpwnətɨnme.

3
Kumwesən rokeikei pɨk kɨtaha

1 *Hətoni ro Kumwesən rokeikei pɨk kɨtaha! Nokeikeiien səvənhi rasori
pɨk tukutaha ro pen in raməkwein kɨtaha mə nɨpwnətɨn me. Pərhien kɨtaha
nɨpwnətɨnme. Nərmama səvəi tɨprənə i həreirei kɨtaha tɨ nəri nəmə həreirei
Kumwesən. 2 *Nɨpwnətɨk keikei me. Təkwtəkwuni nəha kɨtaha səuvəuvehe
raka mhəno nɨpwnəti Kumwesən me ia kɨtaha, mətə rəpwəh ihi noien
nukurənien imə tsəuvehemhəfo irə. Mətənari kuatiakɨtaha səukurən. Nəpɨn
Kristo trier pehe irə, kɨtaha tsəuvehemhəmwhen irə, tɨnəri nəmənəpɨnnəha
kɨtaha tsətoni in ia nənimetaha. 3Nərmamame pam səməme kamhəmri pen
əknekɨn nətərɨɡien səvənraha ia Kristomə tuhəuvehemhəmwhen irə kamho
noien səvənraha rəmher rəmwhen ia noien səvənhi rəmher.

4 Iərmama sə ramo noien ərəha in ramərui Loa səvəi Kumwesən. Iakani
iamɨnhi tɨ nəri nəmə nəɡkiariien i “noien ərəha” nɨpwran i nəruien Loa səvəi
Kumwesən. 5 *Nənə kɨmiaha hiəukurən mə Kristo rɨməier pehe mə truvehi
raka noien ərəha me. Hiəukurən mə noien ərəha riwən irə. 6 *Ro iamɨnhi
irə iərmama sə rəpwit əknekɨn ia Kristo ko rɨpkəmwur pen mhə ia noien
ərəha. Iərmama sə raməmwur pen ia noien ərəha rɨpkətə raka mhə Kristo
mɨpkukurən rakamhəmwi in.

7 *Nɨpwnətɨk me. Tihəpwəh nəseniien iərmama riti reikuə ia kɨmiaha.
Iərmama sə ramo noien atukwatukw, in iəmə atukwatukw rəmwhen ia
Kristo in iəmə atukwatukw.

8 *Iərmama sə raməmwur pen ia noien ərəha, in tɨni Setan, tɨ nəri nə
mə fwe ia nukune narəien mauvehe Setan ramo noien ərəha. Nəri i in
i Tɨni Kumwesən rɨməier pehe tukwe mə trouraha noien me Setan ramo.
9 *Iərmama sə in tɨni Kumwesən ko rɨpkəmwur pen mhə ia noien ərəha tɨ
nəri nə mə nɨmɨruien səvəi Kumwesən ruvəuvehe mɨno raka kuatia irau
nɨmɨruien səvənhi. In trɨpkəmwur pen mhə ia noien ərəha tɨ nəri nə
Kumwesən in Tata səvənhi. 10 Kɨtaha səfukurən mə nɨsɨmə nəha nɨpwnəti
Setan, nɨsɨmə nəha nɨpwnəti Kumwesən? Noien i ramahatən pen. Iərmama
sə rɨpko mhə noien atukwatukw, məpwəh nokeikeiien piəvni rɨpko mhə in
tɨni Kumwesən. In tɨni Setan.

Sokeikei kɨtahame
11 *Nəɡkiariien i in i kɨmiaha hiəuvəreɡi raka kɨnani fwe nukunen mə

kɨtaha tsaməkeikei mhokeikei kɨtaha me. 12 *Kɨtaha tsəpwəh nəmwhenien
* 2:28: 1Jon 3:2, 4:17 * 2:29: 1Jon 3:7,10 * 3:1: Jon 1:12-13, Jon 16:3 * 3:2: 2Kor 3:18, Fil
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ia Ken. In iərmama səvəi Setan. In rousi əpune piəvni anan. Ken rousi əpune
piəvni tɨ nəfe? In rousi əpune tɨ nəri nə mə noien sə piəvni ramo ramasan,
mətə noien sə in ramo rərəha. 13 *Piak me, nənimemiaha trəpwəh nierien
nəpɨn tihətoni nərmama səvəi tɨprənə i kamhəmwəki kɨmiaha. 14 *Kɨtaha
səukurən mə səuvəier raka ia nemhəien mhəuvehe ia nɨmɨruien. Səukurən
nəri i tɨnəri nəmə samokeikei piəvtahame. Iərmamasənokeikeiien riwən irə
in ramarə ihi ia nemhəien. 15*Iərmama sə raməmwəki piəvni in rəmwhen ia
iərmama sə ramousi əpune iərmama. Nənə kɨmiaha hiəukurənmə iərmama
sə ramousi əpune iərmama nɨmɨruien rerɨn riwən irə.

16 *Kɨtaha səfukurən nəri nokeikeiien? Iesu Kristo rɨnahatən kɨtaha irə
nəpɨn rɨnəseni pehe nɨmɨruien səvənhi tukutaha. Nənə ratukwatukw mwi
mə kɨtaha tsəseni pen nɨmɨruien səkɨtaha tɨ piəvtaha me. 17 *Trɨni mɨnuə
iərmama riti səvənhi narimnari me səvəi tɨprənə i rasori rətə piəvni riti nari
riwən tukwe,mətə in ramo nəri auər a irə, nokeikeiien səvəi Kumwesən trəfo
marə irə? 18 *Nɨpwnətɨk me. Rərəha mə samokeikei nərmama ia tərhutaha
a. Kɨtaha tsaməkeikeimhokeikei pərhien irəha,mhonarimnarime trasitu ia
nirəha. 19Trɨnimɨnuə samo iamɨnha irə, kɨtahasəukurənməkɨtahanərmama
səvəi nɨpərhienien. Nənə səukurən nuveheien ia nəmri Kumwesən rerɨtaha
fwe imwə rəpwəh nehekɨrien. 20 Nəri auər a mə səreɡi ia rerɨtaha mə səno
noien riti rərəha, mətə tsəpwəh nehekɨrien tɨ nəri nəmə Kumwesən in rasori
məpi raka rerɨtaha, nənəmukurən pam narimnari.

21 *Nɨpwnətɨk keikei me. Trɨni mɨnuə kɨtaha səreɡi ia rerɨtaha mə səpko
mhənoien riti rərəha, tsəpwəhnehekɨrien ia nəmriKumwesən. 22*Nənənəfe
nəɡhɨn kɨtaha tsəres, in truvehi pehemkɨtaha, tɨnəri nəmə samonəɡkiariien
mesəvənhimɨnenəfe rerɨnramaɡien tukwe. 23*Nənə in i nəɡkiariien səvənhi
sə in rɨmənimə tso. Kɨtaha tsaməkeikeimhəninɨpərhienien ianəɡhi Tɨni, Iesu
Kristo, nənə mamhokeikei kɨtaha me rəmwhen in ruvəni raka tukutaha i.
24 *Iərmama sə ramo nəɡkiariien me səvənhi rəpwit əknekɨn ia Kumwesən,
nənə Kumwesən rəpwit əknekɨn irə. Kɨtaha səfukurənmə Kumwesən rəpwit
əknekɨn ia kɨtaha? Nənɨmwɨn sə in rɨməuvei pehe m kɨtaha ramo kɨtaha
səukurən.

4
Nətə sasien ia nənɨmwɨnme

1 *Nɨpwnətɨk keikei me. Tihəpwəh nɨniien nɨpərhienien ia profet me
pam, mətə tihəkupwən mhətə sas raka ia nirəha mə nənɨmwɨn sə ramarə
ia nirəha ruku pen pərhien tɨ Kumwesən uə rekəm. Iakani iamɨnhi irə tɨ
nəri nə mə profet eikuə me həpɨk həuvavən pam ia tənəmtənə me. 2 *Noien
nəha sə tro kɨmiaha hiəreɡi sas mə nənɨmwɨn səvəi Kumwesən ramarə ia
iərmama ro iamɨnhi irə. Trɨni mɨnuə iərmama rani mə nəpɨn Iesu Kristo
rɨməuvehe ia tɨprənə i nipwran rəmwhen ia nɨpwrai iərmama, iərmama
nəha Nənɨmwɨn sə raku pen tɨ Kumwesən ramarə irə. 3 *Mətə nərmama me
pam səməme həpwəh nɨni irapwien Iesu Nənɨmwɨn səvəi Kumwesən rɨpkarə
mhə ia nirəha. Nənɨmwɨn sə ramarə ia nirəha nənɨmwɨn səvəi iərmama sə
* 3:13: Mat 5:11-12, Jon 5:18-19 * 3:14: Jon 5:24, 1Jon 2:11, Mat 5:21-22 * 3:15: Rev 21:8
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raməmwəki pɨk Kristo. Kɨmiaha hiəuvəreɡi raka mə iərmama nəha truvehe,
mətə təkwtəkwuni nəha nənɨmwɨn səvənhi ruvəuvehe raka ia tɨprənə i.

4 *Nɨpwnətɨkme. Kɨmiaha nə nərmamame səvəi Kumwesən. Hiəuvəuvehi
irapw raka nɨskaiien səvəi profet eikuə me nəha tɨ nəri nə mə Nənɨmwɨn sə
ramarə ia kɨmiaha nɨskaiien səvənhi rasori məpi raka nənɨmwɨn sə ramarə
ia tɨprənə i. 5 *Irəha nərmama səvəi tɨprənə, ro pen nəɡkiariien səvənraha
səvəi tɨprənə, nənə nərmama səvəi tɨprənə kamhətərɨɡ ia nirəha. 6 *Mətə
kɨtaha nərmama me səvəi Kumwesən. Ro iamɨnhi irə iərmama sə rukurən
Kumwesən ramətərɨɡ ia kɨtaha, mətə iərmama rɨpko mhə in iərmama səvəi
Kumwesən in rəpwəh nətərɨɡien ia kɨtaha. Noien i ro kɨtaha sətə sas
Nənɨmwɨn sə rani nɨpərhienienmɨne nənɨmwɨn sə rameikuə.

Kumwesən rɨməkupwənmokeikei kɨtaha
7 *Nɨpwnətɨk keikei me. Pwəh kɨtaha sokeikei kɨtaha me tɨ nəri nə mə

nokeikeiien raku pen tɨ Kumwesən. Iərmama sə ramo nokeikeiien in tɨni
Kumwesən in rukurən Kumwesən. 8 *Iərmama sə nokeikeiien səvənhi
riwən in rɨreirei Kumwesən tɨ nəri nə mə Kumwesən in nukune nokeikei-
ien. 9 *Kumwesən rɨnəfo mo kɨtaha sətoni nokeikeiien səvənhi? In rɨnərhi
pehe Tɨni anan kuatia ruvehe ia tɨprənə i mo suatuk m kɨtaha səuvehi
nɨmɨruien irə. 10 *Nəri i in nokeikeiien pərhien. Rɨpkomhə kɨtaha sənokeikei
Kumwesən, mətə Kumwesən rɨnokeikei kɨtaha, mərhi pehe Tɨni remhə nɨten
raikuas raka noien ərəha me səkɨtaha. 11 *Nɨpwnətɨk keikei me. Kumwesən
rokeikei pɨk kɨtaha ro iamɨnhi irə kɨtaha mwi tsaməkeikei mhokeikei kɨtaha
me. 12 *Iərmama riti rɨpkətoni raka mhə Kumwesən. Mətə mə kɨtaha
samokeikei kɨtahame, Kumwesənrəpwit əknekɨn iakɨtaha, nənənokeikeiien
səvənhi ruvehematukwatukw pam ia kɨtaha.

13 *Kɨtaha səfukurənmə səpwit əknekɨn ia Kumwesən in rəpwit əknekɨn ia
kɨtaha? Kɨtaha səukurən tɨ nəri nəmə in rɨməuvei pehe Nənɨmwɨn səvənhi m
kɨtaha. 14 *Nənə kɨmaha iahənətoni raka mamhəni irapw mə nɨpərhienien
Tata Kumwesən rɨnərhi pehe Tɨni ruvehe mə truvehimɨru nərmama ia
tɨprənə. 15 *Iərmama sə rani irapw mə Iesu in Tɨni Kumwesən, Kumwesən
rəpwit əknekɨn irə, nənə in mwi rəpwit əknekɨn ia Kumwesən. 16 *Kɨtaha
səuvəukurən raka nokeikeiien i Kumwesən ramomkɨtaha, səuvəuvehe raka
mhəni nɨpərhienien irə. Kumwesən in nukune nokeikeiien. Ro iamɨnhi
irə iərmama sə ramarə ia nokeikeiien in rəpwit əknekɨn ia Kumwesən,
Kumwesən rəpwit əknekɨn irə. 17 *Nəpɨn nokeikeiien ruvehe matukwatukw
pam ia kɨtaha, noien i tro kɨtaha səpwəh nehekɨrien ia nəpɨn Kumwesən
trərpwɨn noien ərəha me irə səvəi nərmama. Kɨtaha tsəpwəh nehekɨrien
nəpɨn nəha, tɨ nəri nə mə ia tɨprənə i noien səkɨtaha rəmwhen ia noien səvəi
Kristo. 18 Iərmama sə ramokeikei Kumwesən ko rɨpkhekɨr mhə in. Nəpɨn
kɨtaha səukurən amasan mə Kumwesən ramokeikei kɨtaha, kɨtaha tsəpwəh
nehekɨrien. Iərmama ramhekɨr tɨ nəri nəmə rerɨn ramrhi nərpwɨnien nəha
Kumwesən tro, mətə iərmama sə ramhekɨr iamɨnhi irə rɨpkukurən amasan
mhə ihi mə Kumwesən ramokeikei in.

19 Kɨtaha samokeikei kɨtaha me tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨməkupwən
mokeikei kɨtaha. 20Trɨnimɨnuə iərmama riti rɨnimə ramokeikei Kumwesən,
* 4:4: Mat 12:29, 1Jon 5:4-5 * 4:5: Jon 15:19 * 4:6: Jon 8:47 * 4:7: 1Jon 2:29 * 4:8:
1Jon 4:16 * 4:9: Jon 3:16 * 4:10: Rom 5:8-10, 1Jon 2:2 * 4:11: Mat 18:33 * 4:12: Jon
1:18, 1Jon 2:5-6 * 4:13: 2Kor 1:22, 1Jon 3:24 * 4:14: Jon 3:17 * 4:15: 1Jon 5:5 * 4:16:
1Jon 4:8 * 4:17: 1Jon 2:28
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mətə raməmwəki ihi piəvni, in ieikuə riti. Iərmama sə rəpwəh nokeikeiien
piəvni sə ramətoni ia nənimen in ko rɨpkokeikei mhə Kumwesən sə rɨpkətoni
mhə. 21 *Nənə nəɡkiariien i in i Iesu rɨməuvei pehe m kɨtaha. Iərmama sə
ramokeikei Kumwesən traməkeikei mokeikei mwi piəvni.

5
Iərmama sə rani nɨpərhienien ia Iesu Kristo

1 *Nərmama me pam səməme kamhəni nɨpərhienien ia Iesu mə in
Kristo sə Kumwesən rɨməni mə trərhi pehe i, irəha nɨpwnəti Kumwesən
me. Nənə kɨmiaha hiəukurən mə iərmama sə ramokeikei tata riti in
ramokeikei mwi nɨpwnətɨn me. 2Kɨtaha tsəfukurən mə samokeikei pərhien
nɨpwnəti Kumwesən me? Trɨni mɨnuə samokeikei Kumwesən, nənəmamho
nəɡkiariien me səvənhi, noien nəha ramahatən pen mə kɨtaha samokeikei
pərhien irəha. 3 *Trɨni mɨnuə samokeikei Kumwesən nɨpwran i tsamo
nəɡkiariien me səvənhi. Nənə nəɡkiariien me səvənhi həpkɨpam mhə tuku-
taha, 4 *tɨ nəri nə mə kɨtaha pam nɨpwnəti Kumwesən me saməuvehi irapw
nɨskaiien səvəi noien ərəhamekamo ia tɨprənə i. Nəri sə saməskai irə rauvehi
irapw nɨskaiien səvəi noien ərəha me kamo ia tɨprənə i in i nahatətəien
səkɨtaha. 5 *Sin ko ruvehi irapw nɨskaiien səvəi noien ərəha me kamo ia
tɨprənə i? Iərmama sə rani nɨpərhienienmə Iesu in Tɨni Kumwesən, iərmama
nəha in əpa ko ruvehi irapw nɨskaiien səvəi noien ərəha me kamo ia tɨprənə
i.

6 *Iesu Kristo in iərmama sə rɨməuvehe ko paptaes irə ia nui marəmemhə
mwinɨten raiu. Rɨpkomhə in iərmamasə rɨməuvehekopaptaes əpa irə ianui,
rekəm. Mətə in iərmamasə rɨməuvehekopaptaes irə ianuimarəmemhəmwi
nɨten raiu. Nənɨmwɨn Ikinan rani irapwmə nəri nəha ro nɨpərhienien, tɨ nəri
nəməNənɨmwɨnIkinan innukunenɨpərhienien. 7Nəri kaharhamarni irapw
nəri nəhamə ro nɨpərhienien, 8 *Nənɨmwɨn Ikinanmɨne nui mɨne netə. Nənə
nəɡkiariien səvənrahar kwatia. 9 *Nəpɨn me kɨtaha saməni nɨpərhienien
ia nəɡkiariien səvəi iərmama, mətə nəɡkiariien səvəi Kumwesən ro nəɡsen
məpi raka, tɨ nəri nə mə nəɡkiariien nə nəɡkiariien səvəi Kumwesən. Nənə
in ruvəuvei pehe raka nəɡkiariien səvənhi raməɡkiari ia Tɨni. 10 *Iərmama
sə rani nɨpərhienien ia Tɨni Kumwesən rauvehi nəɡkiariien nəha ia rerɨn.
Mətə iərmama sə rɨpkɨni mhə nɨpərhienien ia Kumwesən, in rani Kumwesən
mə ieikuə riti, tɨ nəri nə mə in rɨpkɨni mhə nɨpərhienien ia nəɡkiariien sə
Kumwesən ruvəuvei pehe raka raməɡkiari ia Tɨni. 11Nəfe nəha nəɡkiariien?
Nəɡkiariien i in i. Kumwesən rɨməuvei pehe nɨmɨruien rerɨn m kɨtaha, nənə
nɨmɨruien nəha saməuvehi ruku pen tɨ Tɨni. 12 *Iərmama sə rauvehi Tɨni
Kumwesən rauvehi mwi nɨmɨruien, mətə iərmama sə rɨpkuvehi mhə Tɨni
Kumwesən rɨpkuvehi mhə nɨmɨruien.

Nɨmɨruien rerɨn
13 *Iakamrai nəɡkiariien me i rauvehe tukumiaha. Kɨmiaha nərmama

səməme hiaməni nɨpərhienien ia nəɡhi Tɨni Kumwesən. Iakokeikei mə
kɨmiaha tihəukurən mə hiəuvəuvehi raka nɨmɨruien rerɨn. 14 *Nənə
təkwtəkwuni, trɨni mɨnuə kɨtaha səfwaki m Kumwesən, nari riti nəha ikɨn
* 4:21: Mat 5:44-45, Mak 12:29-31 * 5:1: 1Jon 4:15 * 5:3: Jon 14:15,23-24, 2Jon 6, Mat 11:30
* 5:4: Jon 16:33 * 5:5: Rom 8:37, 1Jon 4:4 * 5:6: Jon 1:29-34, 19:34 * 5:8: Jon 15:26
* 5:9: Jon 5:32-37, 8:18 * 5:10: Kal 4:6 * 5:12: Jon 3:36 * 5:13: Jon 20:31 * 5:14: Jon
14:13, 16:23, 1Jon 3:21-22
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ramasitu ia kɨtaha mə tsəpwəh nehekɨrien. Nəri nəha in i Kumwesən ruvəni
raka mə trɨreɡi nəfwakiien səkɨtaha, mətə nəfwakiien səkɨtaha traməkeikei
mhesi pen atukwatukw nətərɨɡien səvənhi mɨne nəfe in rokeikei mə tro.
15Trɨni mɨnuə səukurənmə in trɨreɡi nəfwakiien səkɨtaha, nəfe nəɡhɨn tsəres
in i, nənə səuvəukurən rakamə tsəuvehi.

16 *Trɨni mɨnuə kɨmiaha riti rətoni piəvni riti ramo noien ərəhamətə rɨpko
mhə noien ərəha sə ramiri pen inmə tremhə, kɨmiaha tihəfwaki tukwe pwəh
Kumwesənruveipennɨmɨruienmin. Mətənoien ərəharitinəha ikɨnsə ramiri
pen iərmama mə tremhə. Nənə iou iapkɨni mhə mə tihəfwaki tɨ nərmama
səməme kamho noien ərəha nəha. 17 Nərmama me pam səməme kamho
noien sə rɨpkatukwatukw mhə kamho noien ərəha, mətə noien ərəha me
nepwɨn nəha ikɨn səməme həpkiri penmhə irəhamə tuhemhə.

18 *Kɨtaha səukurən mə iərmama sə in tɨni Kumwesən, Tɨni Kumwesən
atukwatukw rauvehi amasan in. Ro iamɨnhi irə iərmama nəha ko
rɨpkəmwurpenmhə ia noien ərəha, iəremhə ərəhaSetan rɨreirei nɨrapiien in.
19 *Kɨtaha səukurənmə kɨtaha nɨpwnəti Kumwesənme, mətə nərmama səvəi
tɨprənə irəha pam kamharə ia rəɡi iəremhə ərəha Setan. 20 *Kɨtaha səukurən
mwi mə Tɨni Kumwesən rɨməuvehe, muvei pehe nukurənien m kɨtaha mə
tsəukurən Kumwesən i Kumwesən pərhien. Nənə kɨtaha səuvəuvehe raka
mhəpwit əknekɨn ia Kumwesən nəha. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə səpwit
əknekɨn ia Tɨni, Iesu Kristo. In nə Kumwesən pərhien. In nə nɨmɨruien rerɨn.

21 *Nɨpwnətɨkme. Tihətui amasan tukumiahamemhəpwəh nəfwakiienm
nənɨmwi nari me.

* 5:16: Mat 12:31 * 5:18: 1Jon 3:9, Jon 17:5 * 5:19: 1Jon 4:6 * 5:20: Jon 17:3 * 5:21:
1Kor 10:14
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Seken Jon
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i nəkukuə

Jon rɨrai nəkukuə i kani mə Seken Jon revən tɨ pran sə Kumwesən rɨmərfi
mɨnenɨpwnətɨnme. Səreireimə rɨrai nəkukuə i revən tɨpran əfwaki ritimɨne
nərmamame ia nəkwai nimwə səvənhi uənəfwakiien ritimɨnenakalasiame
səvənhi. Nəkukuə i raməɡkiari ia nokeikeiien sə nakalasia me tuhomɨnraha
me. Jon rɨni mə nəpɨn iko nokeikeiien ikamo nəkwai Kumwesən. Nənə
nəɡkiariien səvəi Kumwesən rani mə tsarə ia nokeikeiien. Jon ramahatən
mwi mə Iesu in Tɨni Kumwesən in iərmama in Kumwesən. Nakalasia me
tuharaka ia nərmamame səməmekamhənimə Iesu in iərmamaa, rɨpkomhə
in Kumwesən.

Nəɡkiariien sə rakupwən
1 *Iou elta səvəi nəfwakiien. Iakamrai nəkukuə i rauvehe tukw ik

pran asori sə Kumwesən ruvərfi raka ik. Rauvehe mwi tɨ nɨpwnətɨm me.
Iakokeikei pərhien kɨmiaha. Nənə rɨpko mhə iou əpa, mətə nərmama me
pam səməme həukurən nəɡkiariien pərhien, irəha mwi hokeikei kɨmiaha.
2 Kɨmaha iahokeikei kɨmiaha iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəɡkiariien pərhien
ramarə ia rerɨtaha, nənə trarə rerɨn tukutaha. 3 Pwəh Kumwesən Tata
səkɨtaha, mɨne Tɨni, Iesu Kristo, trouəriari pehe namasanien, mɨne napiien,
mɨne nəmərinuien m kɨtaha. Pwəh irəhar hararə tukutaha ia nɨpərhienien
mɨne nokeikeiien.

Kɨtaha tsokeikei kɨtahame
4 *Iou iakamaɡien asori, tɨ nəri nə mə iakətoni nɨpwnətɨm me nepwɨn

kamhesi pen nəɡkiariien pərhien rəmwhen ia Tata səkɨtaha rɨməni pehe
tukutaha i mə tsaməkeikei mho. 5 *Nənə təkwtəkwuni kɨtirimak iakani
pehe tukw ik mə kɨtaha tsaməkeikei mhokeikei kɨtaha me. Nəɡkiariien i
iakamraimik rɨpkomhənəɡkiariien ro sə vi tukutaha, rekəm. Səuvəreɡi raka
nəɡkiariien i fwe kupwən. 6 *Kɨtaha tsəfo mho nərmama hətoni mhəukurən
mə kɨtaha samarə pərhien ia nokeikeiien i sə iakaməɡkiari irə? Kɨtaha
tsaməkeikei mho nəɡkiariien me səvəi Kumwesən. Nənə in i nəɡkiariien
səvənhi rəmwhen kɨmiaha hiəuvəreɡi raka fwe kupwən. Kɨtaha tsaməkeikei
mharə ia nokeikeiien.

Kɨmiaha tihaməsiari tɨ nahatən eikuəme
7 *Nahatən eikuə me həpɨk həuvəier raka mamhəuvən ia kwopun me ia

tɨprənə i. Nahatən me i həpkɨni mhə nɨpərhienien mə nəpɨn Iesu Kristo
rɨməuvehe nɨpwran rəmwhen ia nɨpwrai iərmama pərhien. Iərmama
iamɨnhi in iərmama sə rameikuə raməmwəki pɨk Kristo. 8 Kɨmiaha tihətə
amasan kɨmiaha me mhəpwəh nəseniien irəha heikuə ia kɨmiaha, kamo
kɨmiaha hiarfai ia nəfe kɨtaha sənəmwur tukwe. Ramasan mə kɨmiaha
tihəuvehi nərəkuien pam səkɨmiaha. 9 *Iərmama sə rəpi raka nəɡkiariien
me sə Kristo rɨnahatən nərmama me səvənhi irə, mamrɨpɨn nəɡkiariien me
nepwɨn mwi sə raku pen ia nətərɨɡien atukw səvənhi, Kumwesən riwən
tukwe. Mətə iərmama sə ramesi pen amasan nahatənien me səvəi Kristo,

* 1:1: 1Tes 5:1, 3Jon 1 * 1:4: 3Jon 3 * 1:5: 1Jon 2:7, 3:11 * 1:6: 1Jon 5:3 * 1:7: 1Jon
4:1-3 * 1:9: 1Jon 2:23
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TataKumwesənmɨneTɨni, iraupəri krauarə tukwe. 10*Trɨnimɨnuə iərmama
riti ruvehe tukumiaha, mətə nəɡkiariien sə ramahatən nərmama irə ropə
ia nəɡkiariien i, tihəpwəh nuvehiien in ruvnimwə ia nimwə me səkɨmiaha.
Kɨmiaha tihəpwəhnɨniien ramasan tukwe, 11 tɨnəri nəmə iərmama sə ramɨni
ramasan tɨ iərmama iamɨnhi, rəmwhen a inmwi ramasitu ia noien ərəhame
səvənhi.

Nəɡkiariien sampam
12 *Nəɡkiariien me i rɨpɨk iakuə takrai mɨni pehe tukumiaha, mətə

iakəpwəh nokeikeiien mə takrai pen ia nɨmwai nəkukuə. Rerɨk ramrhi mə
takaməkeikeimuvehe tukumiaha, nənə kɨtaha sətənəmrɨtahamemhəɡkiari.
Tako iamɨnhi mə rerɨtaha pam traɡien. 13 Piam i sə Kumwesən ruvərfi raka
in, nɨpwnətɨnme həni ramasan tukw ik.

* 1:10: Efes 5:11, 2Tes 3:6 * 1:12: 3Jon 13-14
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Nampa Tri Jon
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i nəkukuə

Jon rɨrai nəkukuə i kani mə Nampa Tri Jon revən tɨ in riti nəɡhɨn nə
Kaius. Kaius in iəmə asori riti səvəi nakalasia me. Ia nousəsɨmwɨnien səvəi
nakalasia me fwe imwei Kaius iərman riti nəɡhɨn nə Tiotrefes. In rəpwəh
nokeikeiien mə nakalasia me tuhəsevər ia rukwənu səvənraha tɨ nərmama
səməme haməvisau nəɡkiariien səvəi Kumwesən ia kwopun me. Jon rɨrai
nəkukuə i mə trəɡnəɡɨni Kaiusmɨni tanak tukwe tɨ nasituien səvənhi. In rɨrai
mwi nəkukuə i mə trəɡkiari skaim Tiotrefesmə in rɨpkasitumhə. Jon rɨnimə
traməkeikei mevən akwauakw fwe ikɨnmasitu ia nirəha.

Nəɡkiariien sə rakupwən
1 *Iou elta səvəi nəfwakiien. Iakamrai nəkukuə i rauvehe tukw ik Kaius

keikei. Iakokeikei pərhien ik. 2Piak keikei. Iakəfwaki maməresmə tikamarə
amasan ia narimnari me pam. Iakaməres mwimə tikəsanɨn a nemhəien riti
trɨpkuvehi mhə ik rəmwhen ikamarə amasan ia nɨmɨruien səim.

Jon rerɨn raɡien tɨ noien amasan səvəi Kaius
3 *Rerɨk raɡien nəpɨn iakreɡi piəvtaha me nepwɨn həuvehe mhəni irapw

nɨpərhienien səim. Irəha həni mə ia nəpɨn me ikamesi pen nəɡkiariien sə ro
nɨpərhienien. 4Nəpɨn iakreɡimənɨpwnətɨkmekamhesi pennəɡkiariien sə ro
nɨpərhienien rerɨk raɡien pɨk məpi raka nəpɨn rerɨk raɡien tɨ narimnari me
nepwɨn. 5 Piak keikei. Ia nəpɨn me pam ikamo noien amasan, mamasitu ia
piəvtaha me səməme həuvehe tukw ik nəri auər a mə ikreirei irəha. 6 *Irəha
həuvəni irapw raka nokeikeiien səim ia nəmri nakalasia me ia kwopun i.
Trɨni mɨnuə nepwɨn mwi həuvehi suatuk səvənraha mhəuvehe tukw ik, ra-
masanmə tikamasitu mwi ia nirəha ia noien sə Kumwesən rokeikei. 7 *Tiko
iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə irəha həuvəier imwənraha mə tuhəuvən mhəvisau
irapw nəɡhi Iesu Kristo. Nənə ia suatuk səvənraha irəha həpkuvehi mhə
nasituien riti ruku pen tɨ nərmama səməme həreirei Kumwesən. 8 Kɨtaha
tsaməkeikeimhasitu ia nərmamameho iamɨnhimə kɨtaha tsəuvehi rəɡɨtaha
memho kuatia tɨ nɨni irapwien nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien.

Tiotrefesmɨne Temetrius
9 Iakuvərai raka nəkukuə riti ruvehe tɨ nakalasia me nə imwam.

Mətə Tiotrefes, iəmə sə rokeikei mə trakupwən ia nirəha, rɨpkətərɨɡ mhə
nəɡkiariien səiou. In rɨpkətərɨɡ mhə irə tɨ nəri nə mə in ramo nəri auər a ia
nasoriien səkɨmaha. 10 Trɨni mɨnuə iakuvehe, takɨni irapw narimnari me sə
in ramo. Takɨni irapw nəɡkiariien ərəha me sə in ramɨni mauəsi kɨmaha irə.
Rɨpko mhə in a nə in ramo. Mətə nəpɨn piəvtaha me həuvehe, in rɨpkəsevər
mhə ia nimwə səvənhi tɨ nirəha, nənə mamɨnise mwi nərmama səməme
hokeikei mə tuho, mamərhi irapw irəha ia nəmri nakalasia me. 11 *Piak
keikei. Tikəpwəh nesi penien noien ərəha, mətə tikesi pen noien amasan.
Iərmama sə ramo noien amasan in səvəi Kumwesən. Iərmama sə ramo
noien ərəha in rɨreirei Kumwesən. 12 *Mətə nərmama pam kamhəni amasan
Temetrius. Noien səvənhi ramahatən penmə in ramesi pen nəɡkiariien sə ro
* 1:1: 2Jon 1 * 1:3: 2Jon 4 * 1:6: Taet 3:13 * 1:7: 1Kor 9:12,15 * 1:11: 1Jon 3:6-10
* 1:12: Jon 19:35
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nɨpərhienien. Kɨmaha mwi iahaməni mə in iəmə amasan riti. Nənə kɨmiaha
hiəukurənmə nəfe kɨmaha iahaməni ro nɨpərhienien.

Nəɡkiariien sampam
13 *Nəɡkiariien me i rɨpɨk iakuə takrai mɨni pehe tukw ik, mətə iakəpwəh

nokeikeiien mə takrai pen ia nɨmwai nəkukuə. 14 Rerɨk ramrhi mə trɨpko
mhə tui iakuvehe tukw ik, nənə krau krouətə nəmrɨrau me rouəɡkiari.
15 Iakəfwakimənəmərinuien tramarə tukw ik. Nənə ikmenepwɨn iakwopun
i həni pehe ramasan tukw ik. Tikɨni tukwini ramasan səkɨmaha revən tɨ
piəvtahame nepwɨn nə kɨmiahamɨnraha.

* 1:13: 2Jon 12



Jut 1 507 Jut 7

Jut
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i nəkukuə

Jut rəmwhen ia Jemes, in piəvi Iesu. In rɨrai nəkukuə i məɡkiari ia nahatən
eikuə me səməme Pita raməɡkiari ia nirəha ia nəkukuə səvənhi sə ro kəru
irə. Jut in mwi rɨni mə nakalasia me tuhaməkeikei mhəsiari kamo nahatən
eikuə me nəha həkoui irapw irəha ia suatuk atukwatukw. Nahatən eikuə
me nəha haməni mə Iesu rɨpko mhə in Tɨni Kumwesən. Irəha kamhəiri pen
nərmama ia noien ərəha. Jut rɨni mə Kumwesən trərpwɨn noien ərəha səvəi
nahatən eikuəmemouraha irəha. Rəmwhen in rɨnərpwɨn raka noien ərəha
səvəi naɡelo ərəhamemɨne nərmama ərəhame ia nəpɨn səvəi Oltestamen.

Nəɡkiariien sə rakupwən
1 *Iou Jut. Iou iərmama riti sə iakamo tukwini nari m Iesu Kristo. Piak

nə Jemes. Iakamrai nəkukuə i rauvehe tukumiaha nərmama me i Tata
Kumwesən rɨnokeikei kɨmiaha, məkwein ia kɨmiaha. Iesu Kristo in ramətui
amasan tukumiaha. 2*PwəhKumwesən trəriari pehe napiien, nəmərinuien,
mɨne nokeikeiienm kɨmiaha. Pwəh irəhar harasori mwi tukumiaha.

Nəkur ərəhamemɨne nərpwɨnien səKumwesən tromɨnraha
3 *Piak keikei me. Fwe kupwən iakokeikei pɨk mə takrai nəkukuə i m

kɨmiaha,məɡkiari ia suatuk səkɨtahapəri Kumwesən rauvehimɨru kɨtaha irə.
Mətə təkwtəkwuni iakreɡi mə takaməkeikei mɨrai nəɡkiariien i, mɨni pehe
tukumiaha mə tihaməkeikei mhousari mhəkwtəmhiri əknekɨn nəɡkiariien i
kɨtaha samahatətə irə. In i nəɡkiariien pərhien sə Kumwesən rɨməuvei pen
m nərmama me səvənhi, nənə trɨpkuvei pen mhə mwi ia nəpɨn riti mwi.
4*Iakani iamɨnhi irə tɨnəri nəmənərmamanepwɨnhəuvəuvehe afafa raka ia
nousəsɨmwɨnien səkɨmiaha. Irəha nəkur ərəhame. Kamhəkoui namasanien
i Kumwesən rauvehimɨru kɨtaha irə ruvehe mo nari riti sə raməseni irəha
həukurən noien nəfe nəɡhɨn nətərɨɡien ərəha səvənraha rokeikei. Irəha
kamhəuvsini təkutanraha m Iesu Kristo, mətə in əpa nəha Iəmə asori mɨne
Iərɨmənu səkɨtaha. Kuvərai pen raka tui ia Nəkukuə Ikinan nəfe nərpwɨnien
Kumwesən truvei penmɨnraha.

5*Iakuə takorerɨmiaharɨrhinarimnarimenepwɨnsəməmehiəuvəukurən
raka. Fwe tui Iərɨmənu rɨməuvehimɨru nəkur Isrel, miri raka irəha ia tənə
Ijip,mətə kurirə rousi əpune irəhanəha səməmehəpkɨnimhənɨpərhienien ia
nəɡkiariien səvənhi. 6*Nənə rerɨmiaha trɨrhi ro naɡelome nəha fwe kupwən
səməmehəpkəkwtəmhirimhənasoriien səkauvei penmɨnraha,mətəharaka
irə, mhəpwəh kwopun atukwatukw səvənraha. Kumwesən rɨnərihi irəha ia
jen me səməme tuhəpkiwənmhə, məmri pen irəha fwe inhərɨpw ia kwopun
rɨpitəv ikɨn. Tuhamarə ikɨn meste nəpɨn asori sə Kumwesən trərpwɨn noien
ərəha irə. 7*Nənə tihəpwəhnenouenouien taonminəha SotommɨneKomora
mɨne rukwənu me ipaka fwe kupwən. Napw rahi pam nərmama me ikɨn
tɨ nəri nə mə nərman mɨne nɨpran kamhəiri əpnapen irəha me, nərman me
kamhəiri atukwa irəhame. Nərmamamenəha həmwhen ia nahatənpenien
riti sə ramahatənpennərmamasəməmeKumwesən trərpwɨnnoien ərəhame
səvənraha ia napw sə rauək rerɨn.
* 1:1: Mat 13:55 * 1:2: 2Tes 1:2 * 1:3: 1Tim 1:18 * 1:4: Kal 2:4, 2Tes 2:1 * 1:5: 2Tes
1:12, 1Kor 10:5 * 1:6: 2Tes 2:4,9 * 1:7: Jen 19:1-25, 2Tes 2:6,10
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8 *Ia noien me nəha rəmwhen a mwi nərmama me i iakaməɡkiari ia
nirəha kamhəkurirə nəməkrəhaien me səvənraha, mamho noien əmkemɨk
ia nɨpwranraha, mamhəni mə Iərɨmənu in rɨpkasori mhə ia nirəha, nənə
mamhəni ərəhamwi naɡelo me fwe ia neiai. 9 *MətəMikael i, aɡelo sə rasori
ia naɡelo me pam, in rɨpko mhə iamɨnhi. Fwe kupwən, nəpɨn krouəvisə
irau Setan mə sin truvehi nɨpwrai Moses mɨnɨmwi, in rɨpkuvehi utə mhə in
mɨni nəɡkiariien ərəha riti muəsi Setan i. Mətə in rɨni a mə, “Pwəh Iərɨmənu
trɨnise ik.” 10 *Mətə nərmama me i, trɨni mɨnuə həreirei nɨpwrai nari riti,
tuhaməkeikei mhəni ərəha. Irəha həmwhen ia nəri əprmɨn me səvənraha
nətərɨɡien riwən. Hamo a nəfe narimnari me rerɨnraha rokeikei, nənə noien
nəha ramouraha a irəha.

11 *Aueh, trərəha anan tɨ nirəha! Irəha kamhesi pen suatuk nə Ken* rɨnesi
pen. Irəha hokeikei pɨk mane mamhəmwei ia nərəhaien nəha Palam* rɨno.
Irəha atukw a kamhouraha irəha tɨ nəri nə mə kamhərer mamhəni ərəha
Kumwesən rəmwhen ia Kora rɨno.

12 *Irəha həmwhen ia nɨpitəvpitəvien me ia kurkwamiaha. Nəpɨn hi-
amousəsɨmwɨn kɨmiaha me ia nokeikeiien, mamhani pəri nari, irəha
həpkehekɨr mhə, mamhətərɨɡ atukw a tɨ nirəha. Irəha həmwhen ia nəpuə
me nɨmətaɡi rameikwi pehe irəha, mətə nesən riwən. Irəha həmwhen ia
nei me həpkukuə mhə ia nəpɨn sə nei raukuə irə. Ro iamɨnhi irə tukeivi utə
irəha irəha ruenhɨnrahamenənə tuhemhəanan. 13*Irəhahəmwhen iapeiau
peiau asori me ia təsi. Noien səvəi naurɨsien səvənraha rameiai rəmwhen
ia nɨsəkwai təsi. Irəha həmwhen ia kəməhau səməme kamhəivə. Kumwesən
rɨnəpnəpenə raka kwopun pitəv anan riti səvənraha tuharə rerɨn ikɨn.

14 *Inok, iərmama sə ro sefen ruku pen ia kwənəkwus səvəi Atam, rɨni
irapw nəɡkiariien sə Kumwesən ruvei pen min, mukupwən məɡkiari ia
nərmamame i, mɨni mə,
“Hətə ro! Iərɨmənu rauvehe irəha naɡelo ikinan me səvənhi irəha taosen m

taosen.
15 In rauvehemə trərpwɨn noien ərəha səvəi nərmamame pam.

Nəfe noien ərəha me irəha həno ia suatuk sə rəpwəh nəmwhenien ia
nənimen,

uə nəfe nəɡkiariien skai me nəkur ərəhame səməme kamho noien ərəha
həməni irə,

in tro pui pam, muvei pen nərpwɨnienmɨnraha.”
16 *Nərmama me i kamho nəɡkiariien me tɨ nɨni ərəhaien nari. Ko irəha
həpkafafamhə. Kamhesi pennəfenoien ərəhanətərɨɡien səvənraha rokeikei.
Kamhəfiəutə atukw a ia nirəha me. Kamhəɡnəɡɨni nərmama, mətə ho a mə
nərmama tuhasitu ia nirəha.

Rerɨmiaha tramrhi nəɡkiariien səvəi aposol me
17 *Mətə piak keikei me, rerɨmiaha traməkeikei mɨrhi nəfe aposol me

səvəi Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha həuvəni raka fwe kupwən mə trier
irapw. 18 *Həməni pehe tukumiaha i mə, “Tramevən ipaka tɨ nəpɨn sampam
nərmama nepwɨn tuhəuvehe. Irəha tuharɨs ia kɨmiaha, mamhesi pen nəfe
noien ərəha nətərɨɡien səvənraha rokeikei, mamho narimnari me həpwəh
* 1:8: 2Tes 2:10 * 1:9: Dan 10:13,21, Dan 12:1, 2Tes 2:11, Rev 12:7, Sek 3:2 * 1:10: 2Tes 2:12
* 1:11: 1Jon 3:12, 2Tes 2:15, Nam16:1-35 * 1:11: Jen 4:3-8 * 1:11: Nam31:16 * 1:12: 2Tes
2:13,17, Esik 34:8 * 1:13: 2Tes 2:17, Aes 57:20 * 1:14: Jen 5:21-24, Dut 33:2,Mat 25:31 * 1:16:
2Pit 2:10,18 * 1:17: 2Tes 3:2 * 1:18: 2Tes 3:3
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nəmwhenien ia nəmri Kumwesən.” 19 *Nərmama me i tuhəvisə mheitehi
kusen səkɨmiaha. Irəha nərmamame səvəi tɨprənə i. Nənɨmwɨn Ikinan riwən
ia nirəha.

20 *Mətə piak keikei me, kɨmiaha tihaməkeikei mhərpwi əknekɨn kɨmiaha
me, mho nahatətəien səkɨmiaha rɨskai. Nahatətəien nəha ruku pen
tɨ Kumwesən, nənə ro ikinan i. Nəpɨn me tihaməkeikei mhəfwaki ia
nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn Ikinan, 21mhəpwəhnarakaien ia nokeikeiien səvəi
Kumwesən. Tiho iamɨnhi mamheitenhi Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha. In
truvehemapi kɨmiaha, nənəmuvei pehe nɨmɨruien rerɨnm kɨmiaha.

22 Nərmama səməme nahatətəien səvənraha rɨpkɨskai mhə, kɨmiaha ti-
haməkeikei mhapi irəha. 23 *Nərmama səməme kamho noien ərəha
me, tihaməkeikei mhəuvehi raka irəha ia noien ərəha me səvənraha.
Tihəuvehimɨru irəhapwəhhəpwəhnevənien fwe ianapw. Nərmamanepwɨn
mwi tihaməkeikei mhapi irəha, mhehekɨr mwi irəha. Nəri auər a mə tɨnari
səvənraha, mətə tihəhekɨr i, mhəpwəh nɨrapiien, tɨ nəri nə mə rəmkemɨk ia
nərəhaien səvənraha.

Nəɡkiariien sampam
24 *Kumwesən in əpa trəkwtəmhiri kɨmiaha mə tihəpwəh nɨmweiien. In

əpa tro hiəuvən mhərer ia nənimen ia kwopun səvənhi sə raməhiapw,
kɨmiaha tihatukwatukw pam, mamhaɡien asori. 25 *Kumwesən i sə rauve-
himɨru kɨtaha ia nəɡhi IesuKristo Iərɨmənu səkɨtaha in əpaKumwesən. Pwəh
nəɡnəɡɨniien, mɨne nərɨmənuien, mɨne nɨskaiien, mɨne nasoriien həuvən əpa
tukwe fwe tui nəpɨn tɨprənə ramiwən ihi, ipwet mɨne, mamevən meste nuk
nukme. Ouəh, pwəh ro iamɨnhi.

* 1:19: 1Kor 2:14 * 1:20: Kol 2:7, 1Tes 5:11 * 1:23: Amos 4:11, Sek 3:2, Rev 3:4 * 1:24: Fil
1:10, 2Tes 3:14 * 1:25: Rom 16:27, 2Tes 3:18
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Revelesen
Nəɡkiariien sə ranimə nəfe i nəkukuə

Jon in aposol riti səvəi Iesu Kristo. Nəpɨn kɨnərhi irapw in revən fwe tənə
əmwerɨs riti nəɡhɨn nə Patmos nənəmɨrai nəkukuə i Revelesen. Jon rokeikei
mə truvehi utə nətərɨɡien səvəi nakalasia me səməme kamo nəmisəien
mɨnraha tɨ nahatətəien səvənraha ia Iesu Kristo. Jon rokeikei mə nakalasia
me tuhəukurən mə Kumwesən ramərɨmənu ia nəfe kamo ia tɨprənə i. Ia
nəkukuə i Nənɨmwɨn raməɡkiarimamo səukurənmə Iesu Kristo in Iərɨmənu.
In ramərɨmənu ia nərmamame pammɨne narimnarime pam,mamərɨmənu
mwi ia nərmama səməmehaməuvehi nɨskaiien asori ia tɨprənə i. Kumwesən
trərpwɨn noien ərəhame səvəi nərmamamɨne Setan ia kwopun napw rauək
ikɨn. Kumwesən tro nɨtətə sə in ramərɨmənu irə trier irapw. In tro mwi neiai
vi riti mɨne tɨprənə vi riti.

Nəɡkiariien sə rakupwən
1 *Nəkukuə i raməɡkiari ia nari m nari me səməme Iesu Kristo rɨno pui.

Kumwesən rɨməuvei pen narimnari me i min mə in trahatən səvənhi iotuk-
wininarime irəpwəh irəhahətonimhəukurənnarimnarimenəha rɨpkomhə
tui tuhaməkeikei mhəier pehe. Iesu rərhi pen aɡelo səvənhi revən məvisau
pen narimnari me i m səvənhi iotukwininari riti nəɡhɨn nə Jon. 2 Jon nə rɨrai
pen ia nəkukuə i narimnari me pam sə in rɨnətoni. In i nəɡkiariien səvəi
Kumwesən mɨne nəɡkiariien sə Iesu Kristo rɨni mə ro nɨpərhienien. 3 *Pwəh
Kumwesən rəkwein amasan ia iərmama sə trəvsini irapw nəɡkiariien me ia
nəkukuə i. Pwəh in rəkwein amasanmwi ia səməme tuhəreɡimhesi pen nəfe
kɨmərai pen ia nəkukuə i. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə nəpɨn sə narimnari
me i tuhəier pehe irə ruvəuvehe ipaka.

Jon rɨrai nəkukuə i revən tɨ nakalasia me ia taon me nəha sefen ia profens
Esia

4 *Iou Jon iakamrai nəkukuə i rauvehe tukumiaha nakalasia me ia taon
me nəha sefen ia profens Esia. Iakəfwaki mə Kumwesən sə rɨnarə fwe
kupwən, marə ipwet mɨne, mamevən meste trɨpkiwən mhə, in truvei pehe
namasanien mɨne nəmərinuien m kɨmiaha. Iakəfwaki mə nənɨmwɨn me
nəha sefen kupwən ia jea sə in raməkure irə mamərɨmənu, 5 *mɨne Iesu
Kristo irəha mwi tuho iamɨnhi irə. Iesu Kristo in iərmama i rɨməni irapw
nəfe in rɨnətonimɨreɡi nərmamahəukurənnətɨɡiteien ia nəɡkiariien səvənhi.
In iərmama i rɨməkupwən mətui ia nərmama me səməme həuvamhə. In
iərmama i ramərɨmənu ia kiɡme səvəi tɨprənə i. In ramokeikei kɨtaha, muvi
nɨtenmeivinari ia kɨtaha irəmə noien ərəhame səkɨtaha ko həpkəkwtəmhiri
mhə mwi kɨtaha. 6 *In ro kɨtaha səmwhen ia kiɡ me mɨne pris me ia nəmri
TataKumwesən səvənhi. Pwəhnasoriienmɨnenərɨmənuienkrauevən tukwe
in ia nuk nukme. Ouəh pwəh ro iamɨnhi.
7 *Hətə ro. In rauvehe ia reri nəpuəme.

Nərmamame pam tuhətoni in ia nənimenraha.
Irəha səməme hənəpi in ia nitei,
* 1:1: Dan 2:28-29, Rev 1:19, 22:6 * 1:3: Rev 22:7,10 * 1:4: Eks 3:14-15, Rev 1:8, 3:1, Rev 4:5,8,
5:6, Rev 11:17, 16:5, Aes 11:2 * 1:5: Jon 18:37, Kol 1:18, Sam 89:27, Rev 3:14, 17:14, 1Jon 1:7, 4:10
* 1:6: 1Tes 2:5,9, Rev 5:10, 20:6 * 1:7: Mat 24:30, Jon 19:34-37
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mɨne nərmama ia kwənəkwusme pam ia təkure tɨprənə i tuhətoni,
rerɨnraha rəpou hasək tukwe.

Ouəh pwəh ro iamɨnhi.
8 *Kumwesən səkɨtaha rani iamɨnhi irə mə, “Iou i Alfa mɨne Omeka.a

Iakɨnarə fwe kupwən, marə ipwet mɨne, mamevən meste tapkiwən mhə.
Iakauvehi nɨskaiienme pam.”

Jon rətoni Iəməti Iərmama
9 *Iou Jon piəvmiaha riti. Kɨtaha miou samarə pəri ia nəkwai nɨtətə Iesu

ramərɨmənu irə. Iakamərer əknekɨn kɨtaha m kɨmiaha ia nəmisəien me
səməmekamomkɨtaha tɨnəɡhɨn. Nəpɨnriti fwekupwənkəmripen iou iakarə
ia tənə əmwerɨs riti nəɡhɨnnəPatmos.b Irəhahəmri pen iou fwe ikɨn tɨnəri nə
mə iakaməvisau irapwnəɡkiariien səvəi Kumwesənmɨne nəɡkiariien sə Iesu
rɨni mə ro nɨpərhienien. 10 Ia nəpɨn səvəi Iərɨmənu səkɨtaha iakətoni vison
riti Nənɨmwɨn rəriari miou. Ia vison nəha iakreɡi iərmama riti raməɡkiari
ia təkutak rerɨn rasori rəmwhen ia kisɨpw, 11mɨni mə, “Rai pen ia nəkukuə
nəfe ikamətoni, nənəmərhi pen nəkukuə nəha revən tɨ nakalasiame səməme
kamharə ia taon me nəha sefen. Nəɡhi taon me nəha Efesas mɨne Smana
mɨne Pekamammɨne Tuatira mɨne Satis mɨne Filatelfiamɨne Laotisia.”

12 Iakuvsini iou mə takətoni mə sin nəha raməɡkiari pehe miou. Nəpɨn
ikuvsini iou mətoni nəri laet raməkure utə irə irəha pam sefen kɨno ia kol.
13 *Ia kurkwanraha iərmama riti rəmwhen ia iəməti iərmama riti. Tɨnari
səvənhi rəpwəmwɨs. Rəkwani nari kɨno ia kol rukurau ia kwənpwenhɨn.
14 *Nɨmwai nukwənen rəpsan rəmwhen ia nɨmwheri sipsip. Rəpsan pɨk
rəmwhen ia nɨsəkwai təsi.c Nənimen mi krouəmwhen ia nərami napw.
15Nɨsun mi krauser rouəmwhen ia aean nəha prons sə kuvani ia napw mə
sə rərəha traiu raka. Rerɨn rəmwhen ia nui asori sə ramivəmamierɨɡ. 16 *In
rauvehi kəməhaume sefen ia rəɡɨnmwatuk. Nau səvəi naruaɡənien rəhiə ia
nɨkaren mi ruku pen ia nɨpəɡi nəkwan mier. Nənimen rəmwhen ia meri sə
raməhiapw ia rukwəsikər.

17Nəpɨn iakətoni iəmənəha iakmwei irapw ia nɨsunmi rəmwhen iakemhə.
Mətə in rəmri pehe rəɡɨn mwatuk ia nirak, mɨni mə, “Tikəpwəh nehekɨrien.
Iou iərmama i iakɨnarə raka kupwən, nənə takarə mwi kurirə. 18 *Iou
iərmama i iakamɨru. Fwe kupwən iakɨmamhə, mətə ətə ro təkwtəkwuni
iakuvəmɨru takɨmɨru ia nuk nukme. Iou iakasori ia Noien Iərmama Remhə,
masori mwi ia Imwei Nəkur Həuvamhə.d

19 *Ro pen tikaməkeikei mɨrai pen ia nəkukuə narimnari me i ikamətoni,
səməme kamo ipwet mɨne, mɨne səməme tuhəuvehe kurirə. 20 *Takɨni pehe
tukw ik i nɨpwrai kəməhau me i irəha pam sefen ikamətə ia rəɡɨk mwatuk
mɨnenɨpwrainəri laet raməkureutə irə irəhapamsefenkɨno iakol. Kəməhau
me nəha sefen irəha nəha naɡelome səvəi nakalasiame səməme kamharə ia
* 1:8: Rev 1:4, 15:3, Rev 21:6, 22:13 a 1:8: Alfa in leta sə rukupwən ia alfapet səvəi nəkur
Kris. Omeka in leta sampam. Nahaɡ i kaməkwein Kumwesən irə nɨpwran mə in nukunen mɨne
nəkrəkwerɨn. ƏvsinimwiRev21:6, 22:13. * 1:9: Rev6:9 b 1:9: Patmos in tənə əmwerɨs riti kəmri
pen Jon fwe ikɨn rəmwhenmə in ramarə ia kalapus. * 1:13: Dan7:13, 10:5 * 1:14: Dan7:9, 10:6,
Rev 2:18, 19:12, Rev 14:2 c 1:14: Nəɡkiariien səvəi nəkurKris ramɨni iamɨnhi irəmɨnuə “Rəpsan pɨk
rəmwhen ia sno.” * 1:16: Hip 4:12, Rev 1:20, Rev 2:12,16, Rev 19:15,21 * 1:18: Aes 44:6, 48:12,
Rev 2:8, 22:13 d 1:18: Nəɡkiariien səvəi nəkur Kris ramɨni iamɨnhi irəmɨnuə “Iou iakauvehi ki me
səvəi Noien Iərmama Remhəmɨne Imwei Nəkur Həuvamhə.” * 1:19: Rev 1:1 * 1:20: Rev 1:16,
2:1, Rev 3:1
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taon me nəha sefen. Nənə nəri laet raməkure utə irə irəha pam sefen kɨno ia
kol irəha nəha nakalasia me səməme kamharə ia taonme nəha sefen.”

2
Nəɡkiariien ramevən tɨ nakalasiame fwe Efesas

1 *“Rai nəkukuə riti revən tɨ aɡelo səvəi nakalasia me ia taon nəha Efesas,
mɨni penmɨnuə:

Nəɡkiariien i səvəi iərmama sə rauvehi kəməhau sefen ia rəɡɨnmwatuk,
nənə, mamavən ia kurkwai nəri laet raməkure utə irə irəha pam sefen kɨno
ia kol. 2 *Iou iakukurən noien me səkɨmiaha. Iakukurən mə hiaməmwur
pɨk mamhərer əknekɨn ia nəpɨn me. Iakukurən mə hiamərəpinhə ia
nəkur ərəha. Hiənəkiri noien səvəi nərmama me nəha kamhəni mə irəha
aposol me mətə rɨpko mhə irəha pərhien, nənə, hiənətoni raka mə irəha
kamheikuə. 3 Iakukurən mə ia nəpɨn me kamo nəmisəien m kɨmiaha
tɨ nəɡhɨk, mətə hiamərer əknekɨn ia nahatətəien səkɨmiaha mhəpwəh
nəpouien.

4 Mətə nari riti nəha ikɨn hiamo rɨpkatukwatukw mhə ia nənimek.
Kɨmiaha hiənəpwəh nokeikeiien kupwən səkɨmiaha. 5 *Ro iamɨnhi irə
rerɨmiaha tramrhi nərerien sə hiənərer irə fwe kupwən kurirə hiəmwei.
Tihərərɨɡ ia noien ərəha me səkɨmiaha, mho narimnari me nəha sə
hiənamo fwe kupwən. Trɨni mɨnuə hiəpwəh nɨrərɨɡien ia noien ərəha me
səkɨmiaha, nənə takuvehe tukumiaha muvehi raka səkɨmiaha nəri laet
raməkure utə irə ia təmwhekɨn. 6 *Mətə nari kuatia nəha ikɨn hiamo
ramasan. Kɨmiaha hiəmwəki noien me nəha nərmama səvəi Nikolas
kamho rəmwhen ioumwi iakəmwəki.

7 *Iərmama sə nəkwəreɡɨn rarə traməkeikei mətərɨɡ amasan ia
nəɡkiariien me səməme Nənɨmwɨn Ikinan rani pen tɨ nakalasia me.
Iərmama sə trɨskai meste naruaɡənien rukurau, iou takəseni in rəni
nukwai nei kauvehi nɨmɨruien irə ramərer ia kwopun nəha Parataes səvəi
Kumwesən.”
Nəɡkiariien ramevən tɨ nakalasiame fwe Smana

8 *“Rai nəkukuə riti revən tɨ aɡelo səvəi nakalasia me ia taon nəha Smana,
mɨni penmɨnuə:

Nəɡkiariien i səvəi iərmama sə rɨnarə raka kupwən, nənə trarə mwi
kurirə. In remhə mətui mwi. 9 *Iou iakukurən nəmisəien səkɨmiaha.
Iakukurən mə səkɨmiaha nautə riwən. (Mətə ia nənimek nautə səkɨmiaha
rasori anan.) Iakukurən nəɡkiariien ərəha me nəha nərmama nepwɨn
kamhəni ia kɨmiaha. Irəha kamhəni mə irəha nəkur Isrel, mətə
rekəm. Nousəsɨmwɨnien səvənraha səvəi Setan. 10 *Tihəpwəh nehekɨrien
nəmisəien i trɨpko mhə tui reste kɨmiaha. Həreɡi ro. Setan trɨpkosə pen
kɨmiaha nepwɨn ia kalapus mə tro mətə sas ia nahatətəien səkɨmiaha.
Tihəreɡi nəmisəien ia nəpɨn me i irəha pam ten. Kɨmiaha tihaməkeikei
mhərer əknekɨn nəri auər a trɨni mɨnuə kousi əpune kɨmiaha, nənə iou
takuvei pehe nɨmɨruienm kɨmiaha rəmwhen kəfəfau pen kəfəfau amasan
ia kənkapwə iərmama sə rəvtənhi nərmama ia naiuien.

* 2:1: Rev 1:16,20 * 2:2: Rev 2:19, Rev 3:1,8,15, 1Jon 4:1 * 2:5: Rev 2:16,22, Rev 3:3,19 * 2:6:
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11 *Iərmama sə nəkwəreɡɨn rarə traməkeikei mətərɨɡ amasan ia
nəɡkiariien me səməme Nənɨmwɨn Ikinan rani pen tɨ nakalasia me.
Iərmama sə trɨskai meste naruaɡənien rukurau in trəpwəh nemhəien ia
nemhəien sə ro kəru irə.”
Nəɡkiariien ramevən tɨ nakalasiame fwe Pekamam

12 *“Rai nəkukuə riti revən tɨ aɡelo səvəi nakalasia me ia taon nəha Peka-
mam, mɨni penmɨnuə:

Nəɡkiariien i səvəi iərmama sə rauvehi nau səvəi naruaɡənien rəhiə ia
nɨkaren pəri mi. 13 *Iou iakukurən kwopun hiamarə ikɨn. Jea sə Setan
raməkure irəmamərɨmənu in nəha ia kwopun nəha, mətə kɨmiaha hiamu-
vehi əknekɨn nəɡhɨk ia nəpɨnme, mhəpwəh nərkwafəien i mə hiamahatətə
ia nirak. Pərhien hiəpwəh mwi nərkwafəien i fwe kupwən nəpɨn Antipas
ramarə ihi. In iərmama riti səiou iakukurən nətɨɡiteien irə. Rɨnərer irapw
məɡkiari ia nirak kousi əpune in ia taon səkɨmiaha, kwopun Setan ramarə
ikɨn. 14 *Mətə narimnari me nepwɨn nəha ikɨn hiamo həpkatukwatukw
mhə ia nənimek. Kɨmiaha me nepwɨn kamhəkurirə nahatənien səvəi
Palam. Palam nəha in rɨnahatən Kiɡ Palak mə in trərhiərhi nəkur Isrel
pwəh irəha ho noien ərəha, mhani nəveɡɨnien sə kɨməuvei penmnənɨmwi
nari me sə kaməfwaki pen mɨnraha, nənə, mhəiri əpnapen irəha me. 15 Ia
noien nəha kɨmiaha nepwɨnmwi kamhəkurirənahatənien səvəi nərmama
me səvəi Nikolas. 16Ro iamɨnhi irə tihərərɨɡ ia noien ərəha me səkɨmiaha.
Mə hiəpwəh, trɨpko mhə tui iakuvehe tukumiaha, mousi nərmama me
nəha, mərai irəha ia nau səvəi naruaɡənien sə ruku pen ia nɨpəɡi nəkwak
mier.

17 *Iərmama sə nəkwəreɡɨn rarə traməkeikei mətərɨɡ amasan ia
nəɡkiariien me səməme Nənɨmwɨn Ikinan rani pen tɨ nakalasia me.
Iərmama sə trɨskai meste naruaɡənien rukurau takuvehi nəveɡɨnien i
ramərkwafə, nəɡhɨn nə mana, muvehi muvei pen min. Nənə takuvei pen
mwi kəpwier əpsan riti min sə kɨmərai pen nəhaɡ vi irə. Nəhaɡ vi nəha
nərmama həreirei. Iərmama sə truvehi kəpwier nəha in əpa trukurən.”
Nəɡkiariien ramevən tɨ nakalasiame ia Tuatira

18*“Rai nəkukuə riti revən tɨ aɡelo səvəi nakalasiame ia taon nəha Tuatira,
mɨni penmɨnuə:

Nəɡkiariien i nəɡkiariien səvəi Tɨni Kumwesən sə nənimen mi
krauəhiapw rəmwhen ia napw, nənə nɨsunmi krouəmwhen ia aean i pras
sə kɨnahakwi kahakwi amasan. 19 Iou iakukurən noien me səkɨmiaha.
Iakukurən nokeikeiien səkɨmiaha, mɨne nahatətəien səkɨmiaha, mɨne
nasituien sə hiamom nərmama. Iakukurənmə hiamərer əknekɨn ia nəpɨn
me. Iakukurənmə noien amasanme hiamo ipwetmɨne irəha həpɨkmhəpi
raka noien amasanme hiənamo fwe kupwən.

20 *Mətə nari riti nəha ikɨn hiamo rɨpkatukwatukw mhə ia nənimek.
Kɨmiaha hiaməseni noien səvəi pran nəha Jesepel. In rani mə in profet
riti, mətə nahatənien səvənhi rameikuə ia iotukwininari me səiou, mamo
irəha nərman mɨne nɨpran kamhəiri əpnapen irəha me, nənə mamhani
nəveɡɨnien sə kɨməuvei pen m nənɨmwi nari me səməme kaməfwaki pen
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Rev 1:14-15 * 2:20: 1Kinɡ 16:31, 2Kinɡ 9:22, Rev 2:14



Revelesen 2:21 514 Revelesen 3:5

mɨnraha. 21 Iakeitenhi prannəhamə in trɨrərɨɡ ianoien ərəha səvənhi,mətə
in rəpwəh nokeikeiien mə tro iamɨnha irə. 22 Ro pen, hətoni ro, takuvei
pen nemhəien skai riti min, mərarki irapw in raməmisə a ia nɨməhan
səvənhi. Nərmama me nəha kamho əpnapen nari irəha min takərarki
pen irəha ia nəmisəien asori. Tako iamɨnha irə trɨni mɨnuə irəha həpwəh
nɨrərɨɡien ia noien ərəha me səvəi prən nəha. 23 *Nənə nɨpwnəti prən nəha
takousi əpune irəha. Ro iamɨnhi irə nakalasia me pam tuhəukurən mə
iou i iərmama iakamətə pui nətərɨɡien səvəi nərmamamɨne rerɨnrahame,
nənə takərpwɨn pehe nərəkuien m kɨmiaha kuatia kuatia resi pen a noien
me səkɨmiaha. 24 Mətə iakukurən mə kɨmiaha me nepwɨn fwe Tuatira
hiəpkukurirəmhənəɡkiariien səvəi Jesepel. Hiəreirei nəɡkiariienmenəha
kamɨni mə, ‘Nəɡkiariien anan me səvəi Setan in ramərkwafə ia təkutan.’
Iakani pehe tukumiaha i mə nari pam riti mwi riwən sə takəmri pehe
ia kɨmiaha mə tiho, 25 *mətə tihaməkeikei mhəkwtəmhiri əknekɨn nəri sə
hiəuvəuvehi rakameste takuvehe.

26 Iərmama sə trɨskai meste naruaɡənien rukurau, mamo mwi nəfe
iakɨməni mə tro mevən meste nəpɨn sampam, iərmama nəha takuvei pen
nasoriienmin, in trasori ia nərmama ia tənəmtənəme.

27*‘In truvehi nəri skai riti sə rəmwhen ianep ramahatənpennasoriien səvəi
kiɡ. In tramərɨmənu ia nirəha, maməteftefi irəha rəmwhen kamousi
testesi tekinari me i kɨno ia nɨse tɨprənə.’

28 *Nɨpərhienien iou takuvei pen nasoriien min rəmwhen Tata səiou
rɨməuvei pehe miou. Nənə takuvei pen mwi kəməhau i kofətəteia min.
29 Iərmama sə nəkwəreɡɨn rarə traməkeikei mətərɨɡ amasan ia nəɡkiariien
me səməmeNənɨmwɨn Ikinan rani pen tɨ nakalasia me.”

3
Nəɡkiariien ramevən tɨ nakalasiame fwe Satis

1 *“Rai nəkukuə riti revən tɨ aɡelo səvəi nakalasia me ia taon nəha Satis,
mɨni penmɨnuə:

Nəɡkiariien i səvəi iərmama sə rauvehi nənɨmwɨn me səvəi Kumwesən
irəha pam sefen, nənə mauvehi mwi kəməhau me irəha pam sefen. Iou
iakukurən noien me səkɨmiaha. Iakukurən mə kani nəɡhɨmiaha mə
kɨmiaha hiaməmɨru, mətə rekəm. Kɨmiaha hiəuvamhə raka. 2 Hətui
rə! Trɨpko mhə tui noien amasan me səkɨmiaha hiənamo fwe kupwən
tuhəiwən anan. Mətə tihaməkeikei mhousari mə tihəuvehi utəmwi noien
me səkɨmiahamho həuvehe mhəskai, tɨ nəri nəmə iakəpwəh ihi nətoniien
noien amasan riti sə hiəno mhəuvən mho sampam irə nənə ratukwatukw
ia nəmri Kumwesən səiou. 3 *Ro pen rerɨmiaha tramrhi nəɡkiariien
sə hiəuvəuvehi raka mhəreɡi kɨnahatən kɨmiaha irə fwe kupwən. Tiho
nəɡkiariien nəha, mhərərɨɡ ia noien ərəha me səkɨmiaha. Trɨni mɨnuə
hiəpwəhnətuiien, takuvehe tukumiaharəmwhen ia rakres, nənə tihəreirei
nəfe nəpɨn takuvehe tukumiaha irə.

4 *Mətə kɨmiaha nepwɨn a nə ia Satis tɨnari səvənraha rɨpkəmkemɨkmhə
ia noien ərəha. Irəha tuhavən irəha miou ia tɨnari əpsan tɨ nəri nə mə
irəha hatukwatukw. 5 *Iərmama sə trɨskai meste naruaɡənien rukurau in
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trarkahu ia tɨnari əpsan, nənə ko iapkuvehi raka mhə nəɡhɨn ia nəkukuə
səvəi nɨmɨruien. Ia nəmri Tata səiou mɨne nəmri naɡelo me takɨni irapw
nəɡhɨnmə in iərmamariti səiou. 6 Iərmamasənəkwəreɡɨnrarə traməkeikei
mətərɨɡ amasan ia nəɡkiariien me səməme Nənɨmwɨn Ikinan rani pen tɨ
nakalasia me.”
Nəɡkiariien ramevən tɨ nakalasiame fwe Filatelfia

7*“Rai nəkukuə riti revən tɨ aɡelo səvəi nakalasiame ia taonnəhaFilatelfia,
mɨni penmɨnuə:

Nəɡkiariien me i səvəi Iəmə Ikinan, Iəmə sə rani nɨpərhienien. In
rauvehi ki səvəi Kiɡ Tevɨt. Trɨni mɨnuə rəsevər ia təpinhə riti, iərmama
riti ko rɨpkərəpinhə mhə. Nənə trɨni mɨnuə in rərəpinhə ia təpinhə riti,
iərmama riti ko rɨpkəsevər mhə. 8 *Iou iakukurən noien me səkɨmiaha.
Hətoni ro. Iakɨnəsevər ia təpinhə riti tukumiaha, təpinhə i iərmama riti
ko rɨpkərəpinhə mhə. Iakukurən mə nɨskaiien səkɨmiaha rouihi a, mətə
hiaməkwtəmhiri nəɡkiariien səiou, mhəpwəh nərkwafəien mə kɨmiaha
nərmama me səiou. 9 *Həreɡi ro. Nərmama me nəha ia nousəsɨmwɨnien
səvəi Setan hənimə irəha nəkur Isrel (mətə rekəmirəha ieikuəme) iou tako
irəha həuvehe mhənɨmwi nukurhunraha ia nɨsumiaha, mhəsiai kɨmiaha,
nənəmhəukurənmə iou iakokeikei kɨmiaha. 10*Nənə tɨnəri nəmə kɨmiaha
hiaməkwtəmhiri nəɡkiariien səiou, mamhərer əknekɨn ia nəpɨn me, iou
mwi takəkwtəmhiri kɨmiaha,mamarə tukumiaha ia nəpɨn sə rɨpkomhə tui
ruvehe nərmamame pam ia təkure tɨprənə tuhəreɡi nəmisəien irəmə trətə
sas ia nahatətəien səvənraha.a

11 *Trɨpko mhə tui iakuvehe. Tihəkwtəmhiri əknekɨn narimnari me
səməme hiəuvəuvehi raka mə iərmama riti trəpwəh nakresien nərəkuien
səkɨmiaha sə hiamaiu tukwe. 12 *Iərmama sə trɨskai meste naruaɡənien
rukurau, iou tako in rəmwhen ia nei skai riti krɨpesu nimwə səvəi
Kumwesən səiou irə. Nənə in trɨpkiermhə ia nimwənəha ianəpɨnriti. Nənə
takrai pen nəɡhi Kumwesən səiou irə, mɨne nəɡhi taon səvəi Kumwesən
səiou irə. Taon nəha in Jerusalem vi sə truku pen ia neiai meiwaiu pehe.
Nənə takrai penmwinəɡhɨk vi ia iərmamanəha. 13 Iərmama sənəkwəreɡɨn
rarə traməkeikei mətərɨɡ amasan ia nəɡkiariien me səməme Nənɨmwɨn
Ikinan rani pen tɨ nakalasia me.”
Nəɡkiariien ramevən tɨ nakalasiame fwe Laotisia

14*“Rai nəkukuə riti revən tɨ aɡelo səvəi nakalasiame ia taonnəhaLaotisia,
mɨni penmɨnuə:

Nəɡkiariien i səvəi iərmama i kani nɨpərhienien irə. In iərmama sə
rɨməni irapw nəfe in rɨnətoni mɨreɡi nərmama həukurən nətɨɡiteien ia
nəɡkiariien səvənhi mə ro nɨpərhienien, nənə in nukune narimnari me
pam səməme Kumwesən rɨno. 15 *Iou iakukurən noien me səkɨmiaha.
Iakukurən mə kɨmiaha hiəmwhen ia nui əreuən. Hiəpwəh nəkwieiien

* 3:7: Aes 22:22 * 3:8: 1Kor 16:9, Rev 2:2 * 3:9: Rev 2:9, Aes 45:14, Aes 49:23, Aes 60:14
* 3:10: Luk 21:19, 2Tim 2:12 a 3:10: Suatuk riti mwi tɨ nɨniien nəɡkiariien ia vas ten rɨni
iamɨnhi irəmɨnuə: “Nənə tɨ nəri nəmə kɨmiaha hiaməkwtəmhiri nəɡkiariien səiou, mamhərer əknekɨn
ia nəpɨnme, ioumwi takəkwtəmhiri kɨmiaha,məpwəhnəseniien hiətoni nəpɨn sə rɨpkomhə tui ruvehe
nərmama me pam ia təkure tɨprənə tuhəreɡi nəmisəien irə mə trətə sas ia nahatətəien səvənraha.”
* 3:11: Rev 2:10,16 * 3:12: Aes 62:2, 65:15, Esik 48:35, Rev 14:1, 21:2 * 3:14: Rev 1:5, 19:11,
Kol 1:15 * 3:15: Rom 12:11, Rev 2:2
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mhəpwəh nəpnəpanien. Iakuə ko hiəkwiei uə hiəpnəpan ramasan. 16Mətə
kɨmiaha hiəreuən a, mhəpwəh nəpnəpanien, mhəpwəh nəkwieiien. Ro
pen takərɡavəs raka ia kɨmiaha, 17 *tɨ nəri nə mə hiaməni mə nautə
səkɨmiaha rasori, narimnarime pam rarə tukumiaha, tihətui nari ritimwi
tɨ nəfe. Mətə hiəreirei mə ia nənimek kɨmiaha nautə səvənraha riwən,
nənimemiaha rɨfwə, tɨnari riwən ia nɨpwramiaha, nɨmapwmapw me ro
kɨmiaha, nərmama hətoni kɨmiaha rerɨnraha raməpou. 18 *Ro iamɨnhi
irə iakaməvəhaɡ m kɨmiaha mə tihaməkeikei mhəuvehi nəmri aean i kol
tukw iou, kol i kosə pen ia napw rahi raka sə rərəha məpwəh sə rəmher.
Tiho iamɨnhi irəmə nautə səkɨmiaha trasori. Nənə tihaməkeikeimhəuvehi
nəmri tɨnari əpsanme tukw iou,mharkahu irə, pwəh ruveɡi nɨpwramiaha
sə ramo naurɨsien ia nəmri nərmama. Nənə tihaməkeikei mhəuvehi mwi
nəmri nari i ramomasan nəkwai nəmri iərmama, mahakwi nəmrɨmiaha
irə, pwəh nəmrɨmiaha rətui hiətoni amasan nari.

19 *Nərmama səməme iakokeikei irəha, iakaməɡkiari skai mɨnraha,
mamərpwi atukwatukw irəha. Ro iamɨnhi irə tiho rerɨmiaha pwəh ru-
vehe məpnəpan, mapwor, nənə mhərərɨɡ ia noien ərəha me səkɨmiaha.
20 *Həreɡi ro! Iakamərer ia kwəruə, makunkun təpinhə tɨ nuvnimwəien.
Trɨni mɨnuə iərmama riti rɨreɡi rerɨk, nənəməsevər ia təpinhə, iou takuvn-
imwə pehe kɨmraumin trouəni pəri nari.

21 *Iərmama sə trɨskai meste naruaɡənien rukurau, takəseni in rəkure
kɨmrau min ia jea səiou rouərɨmənu. Tako irə rəmwhen kɨno ia ni-
rak. Iakuvəskai raka ia naruaɡənien meste rukurau, nənə təkwtəkwuni
iakaməkure kɨmrau səiou Tata ia jea səvənhi rouərɨmənu. 22 Iərmama sə
nəkwəreɡɨn rarə traməkeikei mətərɨɡ amasan ia nəɡkiariien me səməme
Nənɨmwɨn Ikinan rani pen tɨ nakalasia me.”

4
Jea riti fwe ia neiai Kumwesən raməkure irəmamərɨmənu

1 *Iakɨnətə pam narimnari me i, nənəməti pen mətoni təpinhə riti ia neiai
raməkwaɡ. Nənə iərmama nəha iakuvəreɡi raka rerɨn fwe kupwən rəɡkiari
pehemwimiou, rerɨn rupwinari rəmwhen ia reri kisɨpw,mɨnimə, “Utə pehe
ia kwopun i. Iakuə takahatənnarimnarime səməme tuhəuvehe kurirə pwəh
ikətoni.” 2*Təkwtəkwunimwi iakətoni vison riti Nənɨmwɨn rəriarimiou. Jea
riti kərpwi ramərer ia neiai, Iəmə iti raməkure irəmamərɨmənu. 3*Iəmənəha
raməkure irə ramser rəmwhen ia kəpwier amasanmi kəru jaspamɨne kanil-
ian. Nənə mərarən riti rukuraukurau ia jea səvənhi makuraan rəmwhen
ia kəpwier amasan riti emeral. 4 *Jea me nepwɨn mwi irəha pam twenti-fo
hərer kuraukurau jea nəha. Nəmə asori me irəha pam twenti-fo kamhəkure
ia jea me nəha. Tɨnari me səvənraha həpsan. Ia kənkapwənraha kəfəfau me
səvəi nɨsiaiien kɨno ia kol. 5 *Iəmə nəha raməkure ia kurkwanmamərɨmənu,
nouapɨrien mɨne karuəruəmɨne nərkərɨkien kamharuku pen ia jea səvənhi.
Kupwən ia jea səvənhi nərami napw irəha pam sefen kamhəuək. Nərami
napwmenəha irəhanənɨmwɨnme səvəi Kumwesən irəhapamsefen. 6*Nənə
* 3:17: Hos 12:8, 1Kor 4:8, Luk 12:21 * 3:18: Aes 55:1, Jem 2:5, Rev 3:5, 4:4, Rev 16:15 * 3:19:
1Kor 11:32, Rev 2:5 * 3:20: Jon 14:23, 1Jon 2:24 * 3:21: Mat 19:28 * 4:1: Rev 1:1,10 * 4:2:
Sam 47:8, Aes 6:1, Rev 4:9 * 4:3: Esik 1:28 * 4:4: Aes 24:23, Rev 3:18, 6:11 * 4:5: Esik 1:13,
Rev 1:4, 8:5, Rev 11:19, 16:18 * 4:6: Esik 1:5-10,22, Esik 10:14
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kupwən ia jea səvənhi nari riti mwi fwe ikɨn rəmwhen ia təsi, mətə rəmwhen
ia klas sə rəriri məmher. Nərimɨru me nepwɨn irəha pam kefə kamhərer
kuraukurau jea səvənhinukwainənimenrahahəpɨk ianɨpwranrahakupwən
mɨne kurirə. 7 Nərimɨru me nəha sə kupwən irə rəmwhen ia laeon, sə ro
kəru irə rəmwhen ia kau, sə ro kahar irə kənkapwə rəmwhen ia kənkapwə
iərmama, nənə sə ro kefə irə rəmwhen ia mɨrup sə ramivə. 8 *Nərimɨru me
nəhakefəkuatiakuatia tərəɡɨnrahamesikis, nənə ia reri tərəɡɨnrahamemɨne
təkurenraha nukwai nənimenraha həpɨk. Nəpɨn me pam, ia nəpɨn mɨne ia
ran, irəha həpkapwɨs mhə tɨ noskafəien i mə,
“Iəmə ikinan, Iəmə ikinan, Iəmə ikinan,

Iərɨmənu Kumwesən sə rauvehi nɨskaiienme pam!
In rɨnarə fwe kupwən, marə ipwet mɨne, mamevənmeste trɨpkiwənmhə.”

9 *Ia nɨpu nəha, nərimɨru me nəha kamhəɡnəɡɨni Iəmə sə raməkure ia jea
səvənhi mamərɨmənu. Irəha kamhəsiai in, mamhəni vivi Iəmə sə ramarə ia
nuk nuk me. Nəpɨn irəha kamho iamɨnhi irə, 10 *nənə nəmə asori me nəha
twenti-fo heiwaiu mhənɨmwi nukurhunraha ia nəmri Iəmə sə raməkure ia
jea səvənhi mamərɨmənu. Irəha kamhəsiai Iəmə sə ramarə ia nuk nuk me,
mamhərki pen səvənraha kəfəfau me səvəi nɨsiaiien kupwən ia jea səvənhi,
mamhoskafə iamɨnhi irəmə,
11 “Iərɨmənumɨne Kumwesən səkɨmaha ikamasan pɨk.
Ikɨno narimnari me pam,

mesi pen nətərɨɡien səimmo irəha kamharə.
Pwəh nəɡnəɡɨniien mɨne nɨsiaiien mɨne nɨskaiien haruvehe tukw ik ia nəpɨn

me.”

5
Kwəti sipsipmɨne nɨmwai nəkukuə kɨnərfe

1 *Nənə iakətoni Iəmə sə raməkure ia jea səvənhi mamərɨmənu in rauvehi
nɨmwai nəkukuə riti ia rəɡɨn mwatuk. Nɨmwai nəkukuə nəha kɨmərai pen
nari ia nɨkaren pəri mi, nənə kərfe kuvi tərini m sefen. 2Nənə iakətoni aɡelo
riti nəɡsen rasori raməɡkiari asori mamɨni irapw mə, “Sin ratukwatukw
mə treitehi raka nəri me nəha sefen kɨməvi tərini nɨmwai nəkukuə irə nənə
məsevər ia nɨmwai nəkukuə?” 3 Mətə iərmama riti riwən ia neiai, uə ia
tɨprənə, uə ia reri tɨprənə, in ratukwatukwmə ko rəsevər ia nɨmwai nəkukuə i
kɨnərfe məti pen irə. 4Nənə rerɨk rərkwəpɨr iakasək tɨ nəri nə mə kɨpkətoni
mhə iərmama riti ratukwatukw mə ko rəsevər ia nɨmwai nəkukuə kɨnərfe
məti pen irə. 5 *Mɨreɡi nəmə asori me nəha irəha riti rɨni pehe tukw iou
mə, “Əpwəh nasəkien. Mətoni ro. Iərmama sə rɨməkupwən ia kwənəkwus
səvəi Kiɡ Tevɨt, kani nəɡhɨn mə ‘Laeon səvəi Juta,’ in ruvəskai raka meste
naruaɡənien rukurau. Ro pen in rukurən nuvehiien nɨmwai nəkukuə nəha
kɨnərfe kuvi tərini m sefenməsevər irə.”

6 *Nənə iakəti pen mətoni kwəti sipsip riti ramərer ipaka tɨ jea səvəi Iəmə
nəha raməkure mamərɨmənu ia kurkwai nərimɨru me nəha kefəmɨne nəmə
asorimenəha twenti-fo. Kwəti sipsipnəha iakətə rəmwhenməkɨnousi əpune
raka. Kənkəpati sefen, nənə, nukwai nənimen sefen. Nukwai nənimen me
nəha irəha nəha nənɨmwɨn me nəha sefen səvəi Kumwesən in rɨnərhi pen

* 4:8: Aes 6:2,3, Esik 1:18, 10:12, Rev 1:4,8 * 4:9: Dan 4:34, 6:26, Dan 12:7, Rev 4:2,10 * 4:10:
Rev 4:9, Rev 5:1,7,13, Rev 6:16, Rev 7:10,15, Rev 19:4, 21:5 * 5:1: Rev 4:2,10, Aes 29:11, Esik 2:9-10
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irəha həuvən ia kwopun me ia təkure tɨprənə. 7 *Nənə kwəti sipsip nəha
revən tɨ Iəmə sə raməkure ia jea səvənhi mamərɨmənu, muvehi raka nɨmwai
nəkukuə nəha kɨnərfe ia rəɡɨn mwatuk. 8 *Nəpɨn ruvehi nɨmwai nəkukuə
nəha kɨnərfe, nənə nərimɨru me nəha kefəmɨne nəmə asori me nəha twenti-
fo hənɨmwi nukurhunraha mheiwaiu ia nəmri kwəti sipsip. Irəha pam
kamhəuvehi nəri kauəsi kaməni nɨpu irə, mamhəuvehi mwi pesɨn me kɨno
ia kol. Pesɨn me nəha kamhəuvehi həukuər ia nɨmwəkmwəki nari kauvani
nɨpekɨn rapein amasan. Nɨse napw irə rəmwhen ia nəfwakiien me səvəi
nərmamame səvəi Kumwesən. 9 *Irəha kamhoskafə ia nɨpu vi riti, mamhəni
mə,
“Ratukwatukwmə ik tikuvehi nɨmwai nəkukuə i kɨnərfe,

nənəməsevər irə.
Ik ikəmwhen tɨ nəri nəmə kɨnousi əpune ik,

nənə nɨtem sə rɨnaiu ikuvehi nəmri nərmama me irə, irəha səvəi
Kumwesən.

Irəha nərmama səməme haməuku pen ia kwənəkwus me pam, mɨne
nəɡkiariienme pam,mɨne teki nərmamamepam,mɨne tənəmtənəme
pam.

10 *Ik ikɨno irəha həuvehe mhəmwhen ia kiɡ me mɨne pris me ia nəmri
Kumwesən səkɨmaha,

nənə irəha tuhərɨmənu ia tɨprənə.”
11 *Nənə iakəti pen mɨreɡi reri naɡelo me həpɨk həpɨk. Irəha kamhərer

kuraukurau ia Iəmə sə raməkure ia jea səvənhimamərɨmənu,mɨne nərimɨru
me, mɨne nəmə asori me. Naɡelo me nəha irəha taosen m taosen uə ten-
taosenm ten-taosen, 12 *kamhoskafə əpwəmwɨs, mamhəni mə,
“Kwəti sipsip sə kɨnousi əpune, in ramasan pɨk.

Pwəh nɨskaiien, mɨne nautə, mɨne nukurənien, mɨne nərɨmənuien, mɨne
nɨsiaiien,mɨne nasoriien,mɨne nəɡnəɡɨniien həuvən tukwe in ia nəpɨn
me.”

13 *Nənə iakreɡi narimnari me pam səməme Kumwesən rɨno ia neiai, ia
təkure tɨprənə, ia reri tɨprənə, ia reri təsi, iakreɡi narimnari me pam səməme
kamharə ia kwopunme nəha kamhoskafə, mamhani nɨpumə,
“Iəmə sə raməkure ia jea səvənhi mamərɨmənumɨne kwəti sipsip,

pwəh nəɡnəɡɨniien, mɨne nɨsiaiien, mɨne nasoriien, mɨne nɨskaiien,
həuvən tɨ nirau ia nuk nukme.”

14 Nənə nərimɨru me nəha kefə həni mə, “Pwəh ro iamɨnhi!” Nənə
nəmə asori me hənɨmwi nukurhunraha mheiwaiu, mhəuvei pen nɨsiaiien
səvənrahamɨnrau.

6
Kwəti sipsip rəsevər ia nɨmwai nəkukuə sə kɨnərfe

1*Ia nəpɨn nəha iakəti penmətoni kwəti sipsip reitehi raka nəri nəha riti sə
kɨməvi tərini nɨmwai nəkukuə irə. Meitehi raka pam, nənə iakreɡi nərimɨru
me nəha kefə riti rəɡkiari rerɨn rupwinari rəmwhen ia karuəruə mɨni mə,
“Uvehe!” 2 *Nənə iakəti pen mətoni hos əpsan riti. Iəmə sə raməkure irə
rauvehi nɨfaɡə. Kuvei pen kəfəfau səvəi nɨsiaiien min. In rier mamevən
* 5:7: Rev 4:2,10 * 5:8: Rev 8:3-4, 14:2, Rev 15:2, Sam 141:2 * 5:9: Sam 33:3, 40:3, Sam 96:1,
98:1, Sam 144:9, Rev 14:3 * 5:10: Eks 19:6, Aes 61:6, Rev 1:6, 20:6, Rev 22:5 * 5:11: Dan 7:10,
Hip 12:22 * 5:12: 1Kron 29:11, Rev 5:6 * 5:13: Rev 4:2,10 * 6:1: Rev 4:6, 5:1 * 6:2: Sek
1:8, 6:1-6
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rəmwhen iərmama riti sə rɨnaruaɡən pam, nənə traruaɡən mwi muvehi
irapw nɨskaiien səvəi nərməpə.

3 Nənə kwəti sipsip reitehi raka nəri sə ro kəru irə kɨməvi tərini nɨmwai
nəkukuə irə. Meitehi raka pam, nənə iakreɡi nərimɨru me nəha kefə sə ro
kəru irə rɨni mə, “Uvehe!” 4Nənə hos riti mwi ruvehe hos əruerəv. Iərmama
sə raməkure irə kuvei pen nau asori riti səvəi naruaɡənien min. Kɨnəseni in
mə trevənmo nərmama ia təkure tɨprənə haruaɡənmhousi əpune irəhame.

5Nənə kwəti sipsip reitehi raka nəri sə ro kahar irə kɨməvi tərini nɨmwai
nəkukuə irə. Meitehi raka pam, nənə iakreɡi nərimɨru me nəha kefə sə ro
kahar irə rɨnimə, “Uvehe!” Nənə iakəti penmətoni hos pitəv riti. Iərmama sə
raməkure irə rauvehi nəri sə kaməkiri nari irə. 6Nənə iakreɡi reri iərmama
riti ruku pen ia kurkwai nərimɨrumenəha kefə, mamɨnimə, “Evən. Kɨnəseni
ik mə tiko nukumhə ravən ia tənəmtənəme. Nərmama tuhərarki mane asori
tɨ nuvehiien nəveɡɨnien rouihi a. Mətə tikəpwəh nourahaien nukune nei me
nəha olif kamo oel ia nukwan mɨne nukune nəkwus me nəha krep kamo
waen irə.”

7 Nənə kwəti sipsip reitehi raka nəri sə ro kefə irə kɨməvi tərini nɨmwai
nəkukuə irə. Meitehi raka pam, nənə iakreɡi nərimɨrumenəha kefə sə ro kefə
irə rɨni mə, “Uvehe!” 8 *Nənə iakəti pen mətoni hos əmrakw riti. Iərmama
sə raməkure irə nəɡhɨn nə Noien Iərmama Remhə. In riti nəɡhɨn nə Imwei
NəkurHəuvamhə rakurirə irə rauevən. Kɨnəsenipennərmamapamia təkure
tɨprənə ia rəɡɨnrau. Irau troueven rouəvsini irəha kefə kefə, rouo kuatia
remhə rouəpwəh kahar kamharɨmɨru. Nepwɨn tuhemhə ia naruaɡənien.
Nepwɨn nəveɡɨnien triwən tɨ nirəha hemhə. Nepwɨn nemhəien truvehi irəha
hemhə. Nepwɨn nəri əprmɨnme tuhahi əpune irəha.

9Nənə kwəti sipsip reitehi raka nəri sə ro krirum irə kɨməvi tərini nɨmwai
nəkukuə irə. Meitehi raka pam, nənə iakəti pen fwe nɨsui nɨfatə pirapw
mətoni nərmama səməme kɨnousi əpune irəha tɨ nəri nə mə kamhəni irapw
nəɡkiariien səvəi Kumwesən, mamhəni mə in ro nɨpərhienien. 10 *Irəha
kamhəkwein əpwəmwɨsmə, “Iərɨmənuasori. Ik Iəmə ikinan. Iknɨpərhienien.
Nərmama ia təkure tɨprənə hənousi əpune kɨmaha. Ikafwini mə tɨnesən
ikərpwɨn pen noien ərəha səvənraha?” 11*Irəha həni iamɨnha irə, nənə kuvei
pen tɨnari əpsan mɨnraha kuatia kuatia, kɨni pen tɨ nirəha i mə tuhapwɨs
ouihi amwimeste tukukupwənkousi əpunepampiəvnrahamenepwɨnmwi
səməme hənamo tukwini pəri nari irəhamɨnraha fwe kupwən.

12 *Nənə kwəti sipsip reitehi raka nəri sə ro sikis irə kɨməvi tərini nəkukuə
irə. Meitehi raka pam, nənə iakəti penmətoni nɨmwnɨmwien asori riti ravən.
Meri ruvehe mɨpitəv mɨpitəv. Məkwə ruvehe məruerəv rəmwhen ia netə.
13*Nənəkəməhaume fwe irənhə ia neiai həsasmheiwaiu ia tɨprənə rəmwhen
ia nei riti nɨmətaɡi asori rɨkiukiu irənukwanmehəsas. 14*Kəpuapen ruvehe
miwən məmwhen ia nɨmwai nəkukuə iərmama ruvehi mərfe raka i. Nənə
təkuər memɨne tənə əmwerɨs me haraka ia təmwhekɨnrahame.

15 *Nənə kiɡ me ia tɨprənə, mɨne ieni me, mɨne nəmə asori me səvəi
naruaɡən me, mɨne nərmama nautə səvənraha rasori, mɨne nərmama
nəɡsenraha rasori, irəha mɨne nərmama pam nəri auər a mə irəha slef uə
həpko mhə irəha slef, həuvən ia təkuər me mhərkwafə ia nɨpəɡi kəpwier me
* 6:8: Jer 15:1-3, Esik 5:12,17, Esik 14:21, Esik 33:27 * 6:10: Rev 16:7, Dut 32:43, Sam 79:10
* 6:11: Rev 3:18, 7:9,13, Rev 19:14 * 6:12: Mat 24:29, WokMe 2:20, Rev 8:12 * 6:13: Aes 34:4
* 6:14: Aes 34:4, Rev 16:20 * 6:15: Aes 2:10,19,21
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mɨne reri kəpwier me, 16 *mamhəkwein pen təkuər me mɨne kəpwier me
mamhəni mə, “Tiho mhəsas mhəkure tərini kɨmaha, mhərkwafə kɨmaha,
pwəh iəmə nəha raməkure ia jea səvənhi mamərɨmənu rəpwəh nətoniien
kɨmaha, pwəh niemaha səvəi kwəti sipsip rəpwəh nesteien kɨmaha. 17 *Kwa
nəpɨn asori səvəi niemaha səvənrau ruvəuvehe. Sin nəɡhɨn ko rərer irapw?”

7
Aɡelo rəmri penmak səvəi Kumwesən ia nəkur Isrel irəha pam 144,000

1 *Kurirə ia narimnari me i iakətoni naɡelo me kefə kamhərer ia təkure
tɨprənə i riti ia nɨkaren pesu, riti ia nɨkaren parei, riti ia nɨkaren prehi, riti
ia nɨkaren peraha. Irəha kamhəkwtəmhiri nɨmətaɡi me pam nəha kefə mə
nɨmətaɡi triwən ia təkure tɨprənə mɨne təsi mɨne nei me. 2 Nənə iakəti pen
mətoni aɡelo riti mwi ruku peraha mauvehi nari riti tromak ia nərmama
irə trahatən penmə Kumwesən sə ramɨru səvənhi me nərmamame nə irəha.
Aɡelo i rəkwein əpwəmwɨs naɡelo me nəha kefə səməme kɨnəseni irəha mə
tuhouraha tɨprənəmɨne təsi. 3*In rɨni pen tɨnirəha imə, “Həpəpɨmnarakaien
nɨmətaɡi pwəh rəpwəh nourahaien tɨprənə mɨne təsi mɨne nei me. Pwəh
iako pen raka mak səvəi Kumwesən səkɨtaha ia nɨpwənai iotukwininari me
səvənhi me.” 4 *Nənə iakreɡi kɨni nərmama me nəha səməme həuvehi mak
səvəi Kumwesən irəha pam wan-hantret-foti-fo-taosen. Nərmama me nəha
komak ia nirəha həuku pen pam ia kwənəkwusme səvəi nəkur Isrel.
5 Ia kwənəkwus səvəi Juta, nərmama irəha pam twelef-taosen.
Ia kwənəkwus səvəi Rupen, nərmama irəha pam twelef-taosen.
Ia kwənəkwus səvəi Kat, nərmama irəha pam twelef-taosen.
6 Ia kwənəkwus səvəi Aser, nərmama irəha pam twelef-taosen.
Ia kwənəkwus səvəi Naftali, nərmama irəha pam twelef-taosen.
Ia kwənəkwus səvəi Manase, nərmama irəha pam twelef-taosen.
7 Ia kwənəkwus səvəi Simeon, nərmama irəha pam twelef-taosen.
Ia kwənəkwus səvəi Livae, nərmama irəha pam twelef-taosen.
Ia kwənəkwus səvəi Isakar, nərmama irəha pam twelef-taosen.
8 Ia kwənəkwus səvəi Sepulun, nərmama irəha pam twelef-taosen.
Ia kwənəkwus səvəi Josef, nərmama irəha pam twelef-taosen.
Nənə, ia kwənəkwus səvəi Penjamin, nərmama irəha pam twelef-taosen.

Nərmama həpɨk tɨnari səvənraha rəpsan
9*Kurirə ia narimnarime i iakəti penmətoni nərmamahəpɨkkokɨpkəvsini

pammhə irəha. Irəha haməuku pen ia tənəmtənəme pam,mɨne kwənəkwus
me pam, mɨne teki nərmamame pam, mɨne nəɡkiariienme pam. Kamhərer
ia nəmri Iəmə sə raməkure ia jea səvənhi mamərɨmənu mɨne ia nəmri kwəti
sipsip. Irəhakamharkahu tɨnari əpsanme,mamhəuvehi nɨmwainəmwɨrme
ia rəɡɨnraha, 10 *mamhəkwein əpwəmwɨs mamhəni mə,
“Kumwesən səkɨmaha sə raməkure ia jea səvənhi mamərɨmənu
irau kwəti sipsip, irau nəha krɨno suatuk tɨ nuvehimɨruien kɨtaha!”

11 Naɡelo me pam hərer kuraukurau ia jea Kumwesən raməkure irə
mamərɨmənu, nənə, mhərer kuraukurau mwi ia nəmə asori me, mɨne
nərimɨru me nəha kefə. Nənə irəha hənɨmwi nukurhunraha kupwən ia jea

* 6:16: Luk 23:30, Rev 4:2,10 * 6:17: Joel 2:11, Neham 1:6, Mal 3:2 * 7:1: Jer 49:36, Dan 7:2
* 7:3: Esik 9:4,6, Rev 9:4 * 7:4: Rev 14:1,3 * 7:9: Rev 3:18 * 7:10: Rev 4:2,10
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səvəi Kumwesən,mheiwaiunənimenraha rɨrapi tɨprənə, nənə, mamhəsiai in,
12 *mamhəni mə,
“Pwəh ro iamɨnhi!
Pwəh nɨni viviien, mɨne nəɡnəɡɨniien,
mɨne nukurənien, mɨne tanak, mɨne nɨsiaiien,
mɨne nərɨmənuien, mɨne nɨskaiien,
həuvən tɨ Kumwesən səkɨtaha ia nuk nukme.
Pwəh ro iamɨnhi!”

13 *Nənə nəmə asori me nəha riti ia nirəha rəres iou mə, “Nɨsɨmə nəha
kamharkahu ia tɨnari əpsanme? Irəha haməuku pəku?”

14 *Mɨreɡi iakɨni mə, “Iəmə asori. Ik a ikukurən.”
Mɨreɡi rɨni mə, “Irəha nərmama me nəha səməme kamhəier ia nəpɨn

nəha kɨməni mə truvehe nərmama tuhəreɡi nəmisəien irə rasori pɨk anan.
Irəha hənaikuas ia tɨnari me səvənraha mho həpsan ia nɨte kwəti sipsip.
15 *Ro pen irəha kamhərer ia nəmri Kumwesən sə raməkure ia jea səvənhi
mamərɨmənu. Irəha həmwhen ia pris me səməme kamho tukwini pen nari
min ia nəpɨn mɨne ia ran ia nəkwai nimwə səvənhi. Nənə Kumwesən sə
raməkure ia jea səvənhi mamərɨmənu in trəuiui irəha nəpɨnme pam.
16 *‘Nukumhə trɨpkahi mhəmwi irəha.

Irəha tuhəpkəkwakwamhəmwi.
Nukwəsikər trɨpkənhi mhə irəha,

uə nəpnəpanien asori səvəi meri trɨpkənhi mhə irəha,
17 *tɨ nəri nə mə kwəti sipsip nəha ia kurkwai jea sə Kumwesən raməkure

irə mamərɨmənu in trətui amasan tɨ nirəha rəmwhen iərmama riti sə
ramətui amasan tɨ sipsip me səvənhi.

In triri irəhamhəuvən tɨ nəmri nuimɨrume.
Nənə Kumwesən trɨrai raka pam nɨse nəmrɨnraha.’ ”

8
Kwəti sipsip reitehi raka nəri sə ro sefen irə kɨməvi tərini nɨmwai nəkukuə irə

1 *Nəpɨn kwəti sipsip reitehi raka nəri sə ro sefen irə kɨməvi tərini nɨmwai
nəkukuə irə, nənə kwənamrɨɡ fwe ia neiai meste nɨpəri aoa riti.

2 Nənə iakətoni naɡelo me nəha sefen səməme kamhərer ia nəmri
Kumwesən ia nəpɨnme kɨməpeki pen kisɨpw kuatia kuatia mɨnraha.

3-4 * *Aɡelo riti mwi nəha ikɨn rauvehi nari riti kɨno ia kol. Nəri nəha
rukuər ia nɨmwəkmwəki nari kauvani nɨpekɨn rapein amasan. Kuvei pen
nɨmwəkmwəki nari nəha min mə truvani ia təkure nɨfatə nəha kɨno ia
kol ramərer kupwən ia jea sə Kumwesən raməkure irə mamərɨmənu pwəh
nɨse napw irə rousəsɨmwɨn irəha nəfwakiien me səvəi nərmama me pam
səvənhi. Ro iamɨnhi irə aɡelo nəha ruvehe mərer pen ia nɨfatə nəha,
muvani nɨmwəkmwəki nari nəha rɨpɨk, nənə nɨse napw irə rousəsɨmwɨn
irəha nəfwakiien me səvəi nərmama me səvəi Kumwesən, həutə ia nəmri
Kumwesən. 5 *Nənə aɡelo nəha ruvehi nukumheəv rauək ia təkure nɨfatə,
mərki pen i ia nəri nəha in rauvehi rukuər, mərarki irapw ia təkure
tɨprənə i, nənənouapɨrien rəhiapw, karuəruə rərkwəpahar, kreɡi nərkərɨkien,
nɨmwnɨmwien ravən.
* 7:12: Rev 5:12, 11:17 * 7:13: Rev 3:18 * 7:14: Mat 24:21 * 7:15: Rev 4:2,10 * 7:16:
Aes 49:10 * 7:17: Sam 23:2, Aes 25:8, Jon 10:11, Rev 5:6, 21:4 * 8:1: Hab 2:20 * 8:3-4: Rev
5:8, Eks 30:1-3, Rev 9:13 * 8:3-4: Rev 5:8 * 8:5: Lev 16:12, Eks 19:16-19, Rev 4:5, 11:19, Rev
16:18
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Kisɨpwme irəha pam sefen
6Nənə naɡelo me nəha sefen səməme kamhəuvehi kisɨpw kamhəpnəpenə

tɨ nəseien kisɨpw. 7 *Naɡelome nəha sə kupwən rəse kisɨpw səvənhi, nənə aes
mɨne napw mɨne netə ho a kərapi irə kətəɡi irapw ia tɨprənə i. Ruək mahi
nɨpəri tɨprənə, məpwəh nɨpərɨn kəru, nənə mahi nei me nɨpərɨnraha kuatia,
məpwəh nɨpərɨnraha kəru, nənəmahi pam nurhi merəme.

8 *Aɡelo sə ro kəru irə rəse kisɨpw səvənhi, nənə nari riti rəmwhen ia
təkuər asori rauək kərarki pen ia təmwei təsi. Nənə nɨpəri təsi kwatia
ruvehe mo netə irə, nɨpərɨn kəru krouamasan. 9 Nərimɨru me ia təmwei
təsi nɨpərɨnraha kuatia hemhə, nɨpərɨnraha kəru kamhəmɨru, nənə nɨtətə
me səməme kamhaiu ia təsi ko koeite irəha pam kuai irəha ia kusen kahar
harəmnəmwhen a kusen kuatia ruvehemərəha kəru krouamasan.

10Aɡelo sə ro kahar irə rəse kisɨpw səvənhi, nənə kəməhau asori riti rauək
rəmwhen ia kwənhiə rier raka ia neiai, meiwaiu məsas pen ia nui arɨs
me mɨne nəmri nui me, mouraha nɨpərɨn riti məpwəh kəru krouamasan
a. 11 *Kəməhau nəha nəɡhɨn nə Nəfiəien. Nui me nəha reste irəha həuvehe
mhəfiə. Nənə nərmama həpɨk hemhə tɨ nəri nəmə hənɨmwi nui əfiə.

12 *Aɡelo sə ro kefə irə rəse kisɨpw səvənhi, nənə nari riti ro meri mɨne
məkwəmɨnekəməhaume ropenhəpwəhnuəkien ia nəpɨnpekɨn. Ia ranmeri
rauək ia nɨpərɨn kəru, məpwəh nuəkien ia nɨpərɨn kuatia. Ia nəpɨn məkwə
mɨne kəməhau me kamhəuək ia nɨpərɨn kəru, məpwəh nuəkien ia nɨpərɨn
kuatia.

13 *Nənə iakəti pen mətoni mɨrup riti ramivə irənhə ia nɨmaɡouaɡou.
Iakreɡi ramasək əpwəmwɨs, mamɨni mə, “Aueh! Aueh! Aueh! Naɡelo
mirəhar nəha na tuharəse kisɨpw me səvənrahar. Trərəha anan tukumiaha
nərmama səməme hiamarə ia təkure tɨprənə.”

9
1*Aɡelo sə ro krirum irə raməse kisɨpw səvənhi, nənə iakətoni kəməhau riti

rukrutə ia neiai mɨmwei irapw ia təkure tɨprənə. Kɨməuvei pen ki riti min.
Ki nəha səvəi nəsevərien ia nɨpəɡ sə rameiwaiu nukunen riwən. 2 *Kəməhau
nəha rəsevər ia nɨpəɡ nəha nənə nɨse napw ruku pen fwe ikɨnmutə rəmwhen
ia nɨse napw sə rasori pɨk anan. Meri mɨne nɨmaɡouaɡou kroupitəv ia
nɨse napw sə ruku pen ia nɨpəɡ nəha. 3 *Nənə kəmnhəvt me həier raka
ia nɨse napw nəha mheiwaiu ia tɨprənə. Kɨməuvei pen nɨskaiien mɨnraha
mə tuhəpi nərmama ia nɨpikɨnraha, mho nəmisəien mɨnraha rəmwhen ia
mimi nəha skopion sə ramərkou ia tɨprənə. 4 *Kɨməni pen tɨ kəmnhəvt
me i mɨnuə tuhəpwəh nourahaien nurhi mɨne nei me mɨne narimnari me
səməme kamhəuverə ia təkure tɨprənə, mətə tuhouraha əpa nərmama me
nəha səməmemak səvəi Kumwesən riwən ia nɨpwənanraha. 5Kɨnəseni irəha
mə tuhəpi nərmama mho nəmisəien mɨnraha meste məkwə krirum, mətə
tuhəpwəhnəpi əpuneien irəha. Nəmisəien nəha tuhəreɡi rərəha irə rəmwhen
ia nəmisəien səvəi mimi nəha skopion nəpɨn rəpi iərmama riti. 6 *Ia nəpɨn
me nəha nərmama tuhətui suatuk tɨ nemhəien, mətə ko həpkətoni mhə.
Tuhokeikei mə tuhemhə, mətə ko həpkemhəmhə.

* 8:7: Eks 9:23-26, Esik 38:22, Joel 2:30 * 8:8: Eks 7:20-21 * 8:11: Jer 9:15 * 8:12: Rev
6:12-13 * 8:13: Rev 9:12, 11:14 * 9:1: Rev 20:1 * 9:2: Jen 19:28, Eks 19:18, Joel 2:2,10
* 9:3: Eks 10:12,15 * 9:4: Rev 7:3 * 9:6: Job 3:21, Jer 8:3, Rev 6:16
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7 *Kəmnhəvt me nəha, iakətə irəha həmwhen ia hos me kamhərer
mwatuk tɨ naruaɡənien. Ia nukwənenraha kəfəfau me həmwhen ia kəfəfau
səvəi nɨsiaiien kɨno ia kol. Nənimenraha rəmwhen ia nəmri nərmama.
8 *Nukwənenraha rəpwəmwɨs rəmwhen ia nukwəne pran. Revɨnraha rəhiə
rəmwhen ia revi laeon. 9 *Səvənraha karkahu kɨno ia aean kamhəveɡi
kwənpwenhɨnraha irə səvəi naruaɡənien. Tərəɡɨnraha kamhəpuk pɨk
rəmwhen hos me səməme kamhəvkəkini kat me mamhaiu mamhəuvən tɨ
naruaɡənien. 10 Nɨpikɨnraha ro revɨn irə rəmwhen ia nɨpiki mimi nəha
skopion. Nɨskaiien səvənraha tuho nəmisəien m nərmama irəmeste məkwə
krirum raməmak ia nɨpikɨnraha. 11 Səvənraha riti nəha ikɨn iəmə asori
ramərɨmənu ia nirəha. In nə aɡelo səvəi nɨpəɡ sə rameiwaiu nukunen riwən.
Ia nəɡkiariien Hipru nəɡhi aɡelo nəha Apoton. Ia nəɡkiariien Krik nəɡhɨn nə
Apolion (nɨpwranmə Kərietaha).

12 *Aueh! Nərəhaien kupwən ruvehe muvavən. Mətə aueh, aueh, hətə ro!
Nərəhaien kərumi nəha ikɨn troupkuvehemwi.

13 *Aɡelo sə ro sikis irə rəse kisɨpw səvənhi, nənə iakreɡi reri iərmama
riti ruku pen ia nɨpəseɡi nɨfatə nəha kefə sə kɨno ia kol ramərer kupwən ia
Kumwesən. 14 *Reri iərmama nəha rəɡkiari m aɡelo i ro sikis irə sə rauvehi
kisɨpw nəha, mɨni pen tukwe in mə, “Fi nari ia naɡelo me nəha kefə səməme
kɨnərihi irəha fwe kupwən kamharə fwe nui arɨs asori nəha Iufretes.” 15 *Ro
iamɨnhi irə kɨfi nari ia naɡelo me nəha kefə. Kɨnəpnəpenə raka ia naɡelo
me nəha kamheitenhi aoa nəha, nəpɨn nəha, məkwə nəha, mɨne nuk nəha,
mə tukɨfi nari ia nirəha həuvən mhəvsini pam nərmama ia təkure tɨprənə,
mhəuai irəha ia kusenkaharharəmnəmwhena,mhousi əpune ritimhəpwəh
kəru. 16Nənə iakreɡi kɨni mə naruaɡənme səvənraha səməme kamhəkure ia
hos irəha pam tu-hantret-milian.

17 Ia vison səiou iakətoni hosme nəhamɨne nərmama səməme kamhəkure
ia hos me. Irəha harkahu ia tɨnari səvəi naruaɡənien kɨno ia aean, mhəveɡi
kwənpwenhɨnraha irə. Tɨnarimenəharəruerəv,moplu,makwes. Kənkapwə
hos me nəha həmwhen ia kənkapwə laeon me. Napwmɨne nɨse napwmɨne
təpisi ərəha kamharuku pen ia nɨpəɡi nəkwanraha mamharier 18mharousi
əpune pam nərmama ia tənəmtənə me ia kusen kuatia mharəpwəh kusen
kəru. 19 Nɨskaiien səvəi hos me nəha in nəha ia nɨpəɡi nəkwanraha mɨne
nɨpikɨnraha, tɨ nəri nə mə nɨpikɨnraha rəmwhen ia snek sə ro kənkapwə ia
nusvenhɨn. Ia nɨpikɨnrahame ho nəmisəienm nərmama.

20*Mətənərmamame i səməmenərpwɨnienmirəhar nəhaharəpwəhnousi
əpuneien irəha, irəha həpkəpwəh mhə kumwesən eikuə me nəha həno ia
rəɡɨnraha. Irəha kamhəmwur pen a mamhəfwaki pen m nəremhəmemɨne
nənɨmwi nari me səməme kɨno ia kəruəterei mɨne nei, kɨno mwi ia aean
me i kol, silva, mɨne pras. Irəha nənɨmwi nari me a. Həpkətoni mhə nari,
mhəpkreɡi mhə nari, mhəpkavən mhə. 21 Nərmama me i həpkəpwəh mhə
noien ərəhame nepwɨnmwi səvənraha. Mətə kamhəmwur pen amamhousi
əpune nərmama, mamho nahak mɨne noien səvəi klepa, mamhakres, irəha
nərmanmɨne nɨpran kamhəiri əpnapen irəhame.

* 9:7: Joel 2:4 * 9:8: Joel 1:6 * 9:9: Joel 2:5 * 9:12: Rev 8:13 * 9:13: Rev 8:3 * 9:14:
Rev 16:12 * 9:15: Rev 8:7-12 * 9:20: Rev 16:9,11, Aes 2:8,20, 1Kor 10:19-20, Sam 115:4-7, Sam
135:15-17, Dan 5:23
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10
Aɡelo sə rauvehi kwəti nɨmwai nəkukuə riti kɨnərfe

1 Nənə iakətoni aɡelo riti mwi nəɡsen rasori rukrutə ia neiai meiwaiu
pehe. Nəpuə riti ruveɡi nɨpwran. Mərarən riti rukuraukurau ia kənkapwə.
Nənimen raməhiapw rəmwhen ia meri. Nɨsun mi krouəmwhen ia pos asori
mi krauuək. 2Kwəti nɨmwai nəkukuə riti sə kɨnərfe raməmak ia rəɡɨn. In ruvi
atukw i, mərpwi pəri nɨsun mi mwatuk ia təsi nənə nɨkaren mour ia tɨprənə,
3marəməkwein əpwəmwɨs, rerɨn rəmwhen ia laeon sə ramasək asori. Nəpɨn
rəkwein iamɨnhi, karuəruə rərkwəpahar m sefen. 4 *Karuəruə rərkwəpahar
rakamsefen, iakəpnəpenəmə takrai pen ianəkukuənəɡkiariien sə rani,mətə
iakreɡi reri iərmama riti rukrutə ia neiaimamɨnimə, “Ərkwafə ia nəɡkiariien
i karuəruə rani, məpwəh nɨrai penien ia nəkukuə.”

5 *Nənə aɡelo sə iakətoni ramərer pen ia təsi mɨne tɨprənə ruvehi utə
rəɡɨn mwatuk mahatən pen fwe ia neiai, 6 *mɨni mə, “Kumwesən ramarə ia
nuk nuk me. In rɨno neiai, tɨprənə, təsi, mɨne narimnari me pam səməme
kamharə ia nirəhar. Iakani kwəsuahi ia nəɡhɨn mə nəpɨn ruvəkwakwa.
Kumwesən ko rɨpkəfwini mhə mwi, 7 *mətə nəpɨn aɡelo sə ro sefen irə trəse
kisɨpw səvənhi, nəɡkiariien nəha Kumwesən rɨnərkwafə nɨpwran truvehe
mukuə rosi in rɨməni pen tɨ iotukwininari me səvənhi profet kupwənme.”

8Nənə iakreɡi mwi reri iərmama nəha ruku pen ia neiai mani pehe tukw
iou i mə, “Evən muvehi nɨmwai nəkukuə nəha sə kɨnərfe raməmak ia rəɡi
aɡelo nəha ramərer pen ia təsi mɨne tɨprənə.”

9 *Ro iamɨnhi irə iakevən məres pen aɡelo nəha mə truvei pehe miou
nɨmwai nəkukuə ouihi nəha sə kɨnərfe. In rɨni pehe tukw iou i mə, “Tiku-
vehi məni. Trouraha tɨpwɨm, mətə ia nəkwam tikreɡi rəsien rəmwhen ia
sukapak.” 10 Nənə iakuvehi raka nɨmwai nəkukuə ouihi nəha sə kɨnərfe ia
rəɡi aɡelo, məni. Iakaməni mɨreɡi ia nəkwak rəsien rəmwhen ia sukapak,
mətə nəpɨn iakətɨɡai pam, nənə iakreɡi tɨpwɨk ruvehe mərəha. 11 Nənə kɨni
pehe tukw iou i mə, “Tikaməkeikei məɡkiari mwi rəmwhen ia profet, mɨni
irapw nəfe treste nərmama həpɨk, nərmama ia teki nərmama səpəmsəpə,
mɨne kwənəkwus me səpəmsəpə, mɨne nəɡkiariien me səpəmsəpə, mɨne kiɡ
me.”

11
Iəməmi kəru krouərer irapw tɨ nəɡkiariien pərhien

1 *Ia nəpɨn nəha kuvei pehe nari riti miou rəmwhen ia niɡ kauvehi mak
səvəi nari irə, nənə kɨni pehe tukw iou i mə, “Evən muvehi mak səvəi
nimwə səvəi Kumwesən mɨne nɨfatə səvənhi, məvsini nərmama səməme
kamhəfwaki fwe ikɨn. 2 *Mətə tikəpwəh nuvehiien mak ia nɨkare nimwə
nəha iruə. Tikəpwəh nuvehiien mak səvənhi, tɨ nəri nə mə kuvəuvei pen
raka kwopun nəha m nərmama həreirei Kumwesən,a nənə irəha tuheivə
testesi taon ikinan səvənhi meste məkwə foti-tu.” 3 Iou takərhi pen iərman
mi kəru səiou səməmi krouərer irapw tukw iou. Iəmə mi nəha trouarkahu
tɨnari sə rahatən penmə krauasək tɨ nərəhaien, nənə rouarə rouəvisau irapw
* 10:4: Dan 8:26, Dan 12:4,9 * 10:5: Dut 32:40, Dan 12:7 * 10:6: Neh 9:6, Sam146:6 * 10:7:
Dan 9:6,10, Amos 3:7 * 10:9: Esik 2:8, 3:1-3 * 11:1: Esik 40:3, Sek 2:1-2 * 11:2: Luk 21:24,
Rev 12:6, 13:5 a 11:2: Nərmama həreirei Kumwesən. Suatuk riti mwi tɨ nɨniien nəɡkiariien nəha
in i mə “Nərmama ia tənəmtənəme” uə “Nərmama rɨpkomhə irəha nəkur Isrel.”



Revelesen 11:4 525 Revelesen 11:15

nəɡkiariien sə takuvei pen mɨnrau meste nəpɨn irəha pam wan-taosen tu-
hantret-sikisti. 4 *Irau nəha nukune nei mi olif, mɨne nəri mi laet raməkure
utə ia nirau səməmi krouərer ia nəmri Kumwesən Iərɨmənu səvəi tɨprənə.
5 *Trɨni mɨnuə iərmama riti raməmwur mə trouraha irau, nənə nərami
napw truku pen ia nɨpəɡi nəkwanrau mier mahi əpune nərmama səməme
haməmwəki irau. Iərmama sə raməmwur mə trouraha irau traməkeikei
memhə iamɨnha irə. 6*Iəməminəhakrauvehinɨskaiien tɨnəsisəɡien ianəpuə
mə nesən trəpwəh nauərien nəpɨn irau krauni irapw nəɡkiariien me səvəi
Kumwesən. Irau krauvehi mwi nɨskaiien tɨ nuvsiniien nui me həuvehemho
netə ianirəha, nənə rouukurənmwinuvehipeheiennemhəienmesəpəmsəpə
həuvehe mhouraha nərmama ia təkure tɨprənə i. Irau krouukurən noien
narimnari me nəha ia nəpɨnme a rəmwhenmə irau krauokeikei.

7 *Nəpɨn irau krouni irapw pam raka nəɡkiariien səvənrau, nənə nərimɨru
fwe ia nɨpəɡ sə rameiwaiu nukunen riwən, in trukrirapw mutə maruaɡən
mɨnrau,muvehi irapwnɨskaiien səvənrau,mousi əpune irau. 8*Nɨpwranrau
mi trouəmak ia suatuk səvəi taon asori nəha, kwopun nəha kɨnərui tərini
pen Iərɨmənu səvənrau ia nei kamarkuaui ikɨn. Kɨməuvsini nəɡhi taon
nəha kɨni mə “Sotom” uə “Ijip” ramahatən pen nərəhaien ia kwopun nəha.
9 Nənə nərmama səməme haməuku pen ia teki nərmama me səpəmsəpə,
mɨne nəɡkiariien me səpəmsəpə, mɨne kwənəkwus me səpəmsəpə, tuhəspau
ia nɨpwranrau meste nəpɨn kahar mɨne nɨpərɨn, nənə, kɨpkəseni mhə
nɨpwranrau mə tukɨnɨmwi. 10Nərmama me ia təkure tɨprənə tuhaɡien pəri,
mho lafet, mhəriari pen narimnari amasan me mɨnraha me, tɨ nəri nə mə
profet kəru nəha səməmi krɨnonəmisəien asorimnərmama ia təkure tɨprənə
krouvamhə.

11 *Mətə nəpɨn kahar mɨne nɨpərɨn ruvehe mukurau, nənə iakətoni
Kumwesən ruvei pen nɨmɨruien mɨnrau kroueiahaɡ mwi rouərer ia
nɨsunrau. Nənə nərmama me pam səməme hətoni irau həhekɨr asori.
12 *Nənə irəha həreɡi reri iərmama riti rupwinari ruku pen ia neiai mɨni
pen tɨ nirau i mə, “Rouutə pehe i.” Nənə nəpuə riti ruvehi irau mutə mevən
ia neiai. Nərmama səməme kamhəmwəki irau kamhərer mamhətoni irau
krauutə.

13 *Ia nəpɨn nəha təkwtəkwuni a mwi nɨmwnɨmwien asori riti ravən,
makiə fifi nari ia kwopun kuatia ia taon nəha, məpwəh kwopun naen
hamasan. Nɨmwnɨmwien ravən nərmama sefen taosen hemhə. Nərmama
me pam səməme həpkemhə mhə həhekɨr mhətəmnɨmwɨn, mhəuvehi utə
nəɡhi Kumwesən sə ramarə ia neiai.

14 *Aueh, nərəhaien sə ro kəru irə ruvehe muvavən! Mətə aueh, hətə ro,
nərəhaien sə ro kahar irə trɨpkomhə tui ruvehe!

Aɡelo sə ro sefen irə rəse kisɨpw səvənhi
15*Aɡelo sə ro sefen irə rəse kisɨpw səvənhi, nənə iakreɡi nərmamanepwɨn

fwe ia neiai kamhəɡkiari rerɨnraha rupwinari mamhəni mə,
“Nərɨmənuien kamərɨmənu irə ia təkure tɨprənə i təkwtəkwuni ruvehe

məmak ia rəɡi Kumwesən səkɨtahamɨne Kristo səvənhi.
Nənə in trərɨmənu ia nuk nukme.”

* 11:4: Sek 4:3,11-14 * 11:5: 2Saml 22:9, 2Kinɡ 1:10, Sam97:3, Jer 5:14 * 11:6: 1Kinɡ 17:1, Eks
7:17-20, 1Saml 4:8 * 11:7: Dan 7:21, Rev 12:17, Rev 13:1,7, 17:8 * 11:8: Luk 13:34 * 11:11:
Esik 37:5,10 * 11:12: 2Kinɡ 2:11 * 11:13: Rev 8:5, 16:18 * 11:14: Rev 9:12 * 11:15: Eks
15:18, Sam 10:16, Dan 2:44, Obad 21
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16 *Nənə nəmə asori me nəha twenti-fo səməme kamhəkure ia jea me
səvənraha ia nəmri Kumwesənhənɨmwinukurhunrahamheiwaiu,mhəuvei
pen nɨsiaiien səvənraha revən tukwe, 17 *mamhəni mə,
“Iərɨmənu Kumwesən sə rauvehi nɨskaiienme pam.

Ik ikɨnarə fwe kupwənmuvehemeste mwi ipwet mɨne.
Kɨmaha iahaməni tanak tukw ik,

tɨ nəri nəmə ikɨməuvehi nɨskaiien asori səim,
nənəmɨnamərɨmənu nəha təkwtəkwuni.

18 *Nərmama ia tənəmtənəme niemaha rəpi pɨk irəha,
mətə niemaha asori səim ruvəuvehe.

Rɨno nəpɨn səim tikəkiri nərmama səməme həuvamhə,
mərəku pen səim iotukwininari me, profet me mɨne nəkur ikinan me,
mɨne nərmamame pam səməme kamhəsiai nəɡhɨm,

nəri auər amə irəhakamhəuvehi nasoriienuəhəpkuvehimhənasoriien.
Nənə rɨno nəpɨn səim tikouraha nərmama me nəha səməme kamhouraha

nari ia təkure tɨprənə.”
19 *Ia nəpɨn nəha kəsevər ia nimwə səvəi Kumwesən fwe irənhə ia neiai.

Ia nəkwai nimwə nəha kətoni pokis səvəi nəɡkiariien i Kumwesən rɨnərihi
tərini əknekɨn. Nənə nouapɨrien rəhiapw, karuəruə rərkwəpahar, kreɡi
nərkərɨkien, nɨmwnɨmwien ravən, aes rəsas rəmwhen ia nesən asori.

12
Pran riti mɨne snek asori riti

1Nənə kətoni nɨmtətien asori riti rier irapw fwe ia nɨmaɡouaɡou. Pran riti
rarkahu ia meri rəmwhen ia tɨnari səvənhi, mərpwi utə nɨsun mi ia məkwə,
nənə məfəfau ia kəfəfau riti səvəi nɨsiaiien kɨno pen kəməhau twelef irə.
2*Prənnəha ramreɡi nəmisəienmamasək əpwəmwɨs tɨnəri nəmə rɨno tɨpwɨn
na trərəhi tɨni. 3 *Nənə nɨmtətien riti mwi rier irapw ia nɨmaɡouaɡou. Iakətə
snek asori riti rəruerəv. Kənkapwə irəha pam sefen. Kənkəpati irəha pam
ten. Nənə kəfəfau pen kəfəfau səvəi nɨsiaiien ia kənkapwəme. 4Nɨpikɨn reiesi
rakakusekəməhauritiməpwəhkusenkəru. Səməmenəhanɨpikɨnreiesi raka
irəha həsas ia təkure tɨprənə. Nənə snek asori nəha revən mərer kupwən ia
pran nəha na trərəhi iəkunouihi mə nəpɨn tɨni trətui snek asori nəha trəni.
5 *Prən nəha rərəhi tɨni iərman. In iərman sə truvehi nəri skai rəmwhen ia
nep ramahatən pen nasoriien səvəi kiɡ, rauvehi mamərɨmənu ia nərmama
ia tənəmtənə me pam. Nəpɨn tɨni prən nəha rɨnətui raka, nənə Kumwesən
ruvehi in, muvehi utə irənhə ia jea səvənhi mə trərɨmənu. 6 *Nənə prən
nəha rapmevən fwe kwopun akwesakwes. Kwopun riti fwe ikɨn Kumwesən
rɨnəpnəpenə raka tɨ prən nəha mə trarə ikɨn. Tukətui amasan tukwe ia
kwopun nəha keste nəpɨnwan-taosen tu-hantret-sikisti.

7 *Nənə naruaɡənien riti rɨskəmter fwe ia neiai. Mikael mɨne naɡelo me
səvənhi kənamhousi snek asori, nənə snek asori mɨne naɡelo me səvənhi
kənamhousimwi irəha. 8MətəMikaelmɨnenaɡelomesəvənhihəuvehi irapw
nɨskaiien səvəi snek asori. Kwopun riti səvənraha riwən mwi fwe ia neiai.
9 *Kuvehi snek asori nəha kərarki irapw pehe ia təkure tɨprənə. In snek tui
* 11:16: Rev 4:4,10 * 11:17: Rev 1:4,8, 15:3 * 11:18: Sam 2:1, 46:6, Rom 2:5, Rev 10:7, 19:5,
Sam 115:13 * 11:19: Hip 9:4, Rev 8:5, 15:5, Rev 16:21 * 12:2: Maeka 4:10 * 12:3: Dan 7:7
* 12:5: Sam 2:9, Rev 19:15 * 12:6: Rev 11:2-3 * 12:7: Jut 9 * 12:9: Jen 3:1,14, Luk 10:18,
22:31, Rev 20:2



Revelesen 12:10 527 Revelesen 13:4

kani mə Iəremhə uə Setan sə rameikuə ia nərmama ia tənəmtənə me pam.
Kərarki irapw in irəha naɡelo me səvənhi heiwaiu ia təkure tɨprənə.

10 *Nənə iakreɡi iərmama riti fwe ia neiai rerɨn rupwinari, mɨni mə,
“Təkwtəkwuni nəha Kumwesən səkɨtaha truvehimɨru kɨtaha!
Təkwtəkwuni nəha in tro sətoni mə in rauvehi nɨskaiien, nənə, təkwtəkwuni

nəha in ramərɨmənu!
Nənə təkwtəkwuni nəha Kristo səvənhi tro sətoni mə in rasori ia narimnari

me pam!
Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nəmə Setan sə rani ərəha piəvtaha me ia nəpɨnmɨne ia

ran ia nəmri Kumwesən,
kɨnərarki irapw in ia neiai.

11Piəvtahame hənaruaɡən raka irəhamin,
mhəuvehi irapw nɨskaiien səvənhi ia nɨte kwəti sipsip,
mhəuvehi irapw mwi nɨskaiien səvənhi tɨ nəri nə mə həni irapw
nəɡkiariien pərhien.

Irəha həpkokeikei pɨkmhə nɨmɨruien səvənraha,
mətə hənərer mwatuk a tɨ nemhəien.

12 *Ro iamɨnhi irə, ik neiai mɨne nərmama səməme kamharə ia niram tiho
mhaɡien!

Mətə aueh ik tɨprənə mɨne təsi! Tiroureɡi rərəha anan tɨ nəri nə mə Setan
rɨneiwaiu pehe tukumirau!

Niemaha raməpi pɨk in tɨnəri nəmə rukurənmənəpɨn səvənhi ruvəkwakwa.”
13Nəpɨnsnekasorinəharətoniməkɨnərarki irapwin ia təkure tɨprənə, nənə

rɨnarɨpwi prən nəha sə rɨnərəhi tɨni iərman. 14 *Mətə kuvei pen tərəɡi mɨrup
kəru m prən nəha mə trivə irə mevən fwe imwəni ia kwopun akwesakwes.
Tukamətui amasan tukwe ia kwopun nəha keste nuk kaharmɨne nɨpərɨnmə
snek asori trəpwəh nourahaien in. 15 Snek asori nəha rɨruai nui asori riti
ia tərhun rəmwhen ia iapiwən mə trukurirə pen prən nəha, muvehi map.
16Mətə tɨprənə rasitu ia pran nəha, meitehi, mətɨɡai pam nui sə snek asori
ruvəruai irə ia tərhun. 17*Ro pen snek asori niemaha rəpi anan tɨ pran nəha.
In rəpwəh in mevən mə traruaɡən irəha kwənəkwus me nepwɨn səvənhi.
Irəha nəha nərmama səməme kamho nəɡkiariien me səvəi Kumwesən mɨne
nəɡkiariien Iesu rɨməni irapwmə ronɨpərhienien. 18 In revənmərer ianɨkare
təsi.

13
Nərimɨru riti sə rukrirapw ia reri təsi mutə

1 *Iakətoni nərimɨru riti rukrirapw ia reri təsi mutə. Kənkəpati me irəha
pam ten. Kənkapwə me irəha pam sefen. Nənə kəfəfau pen kəfəfau səvəi
nɨsiaiien ia kənkəpati me. Kɨmərai pen nəhaɡ me ia kənkapwə me kuatia
kuatia, nəhaɡ me səməme kamhəni ərəha Kumwesən. 2 *Nərimɨru nəha
rəmwhen ia pusi asori nəha kani mə lepet. Nɨsun me həmwhen ia nərimɨru
nəha kani mə pea. Nɨpəɡi nəkwan rəmwhen ia nɨpəɡi nəkwai laeon. Nənə
snek asori nəha ruvei pen nɨskaiien səvənhi min. In ruvei pen mwi jea sə
in raməkure irə mamərɨmənu mɨne nasoriien sə rasori m nərimɨru nəha.
3 *Kənkapwə nərimɨru nəha riti iakətoni mə kɨnəpi əpune raka, mətə rarə
mɨmɨru mwi təmwki nau ruvehe mɨnamə. Nərmama me pam ia təkure
tɨprənə nənimenraha rier tukwe, nənə həkurirə nərimɨru nəha. 4 Irəha pam
* 12:10: Job 1:11, Sek 3:1 * 12:12: Aes 44:23, Aes 49:13 * 12:14: Dan 7:25, 12:7 * 12:17:
Rev 11:7, 14:12 * 13:1: Rev 12:3, Rev 17:3,7-12 * 13:2: Dan 7:4-6 * 13:3: Rev 17:8
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hənɨmwinukurhunraha ianəmri snekasori,mhəsiai in, tɨnəri nəmə in ruvei
pen nasoriien səvənhim nərimɨru nəha. Irəha hənɨmwimwi nukurhunraha
ia nəmri nərimɨru nəha, mhəsiai in, mhəni mə, “Sin rəmwhen ia nərimɨru
nəha? Sin rukurən naruaɡənien iraumin?”

5 *Kɨnəseni nərimɨru nəha mɨnuə trəɡkiari ərpwi mɨni ərəha Kumwesən.
Kɨməuvei pen nasoriien min in rukurən noien nəfe nəɡhɨn in rokeikei mə
tro meste məkwə foti-tu. 6 In rani ərəha pɨk Kumwesən, mɨne nəɡhɨn, mɨne
imwəni fwe ia neiai, mɨne nərmama səməme kamharə ikɨn. 7 *Kɨnəseni in
mə traruaɡən irəha nərmama me səvəi Kumwesən muvehi irapw nɨskaiien
səvənraha. Nənəkɨməuvei penmwinasoriienminmə trərɨmənu ianərmama
me pam, nərmama səvəi kwənəkwus me pam, mɨne teki nərmama me pam,
mɨne nəɡkiariienme pam, mɨne tənəmtənəme pam.

8 *Nərmama me pam ia təkure tɨprənə səməme nəɡhɨnraha riwən ia
nəkukuə səvəi nɨmɨruien tuhənɨmwi nukurhunraha ia nəmri nərimɨru nəha
mhəsiai in. Fwe tui nəpɨn tɨprənə ramiwən ihi kuvərai pen raka nəɡhi
nərmama ia nəkukuə nəha səvəi kwəti sipsip sə kɨnousi əpune.

9 Iərmama sə nəkwəreɡɨn rarə traməkeikei mətərɨɡ amasan.
10 *Iərmama sə kɨmərfimə trevən ia kalapus

traməkeikei mevən.
Iərmama sə kɨmərfimə tukərai əpune ia nau səvəi naruaɡənien,

tukaməkeikei kərai əpune.
Tɨ nəri nə mə tro iamɨnhi irə mɨne ro pen nərmama me səvəi Kumwesən
tuhaməkeikei mhərer əknekɨn ia nahatətəien səvənraha ia nəpɨnme.

Nərimɨru riti sə rukrirapw ia reri tɨprənəmutə
11 Nənə iakətoni mwi nərimɨru riti mwi rukrirapw ia reri tɨprənə mutə.

Kənkəpati kəru krouəmwhen ia kwəti sipsip riti. Rəɡkiari rerɨn rəmwhen
ia snek asori riti. 12Nərimɨru sə rɨməkupwən muvehe ruvei pen nasoriien
me pam səvənhi min. Ramərer ia nəmri nərimɨru sə rɨməkupwən mu-
vehe, maməkeikei m nərmama me pam ia təkure tɨprənə mə tuhənɨmwi
nukurhunraha ia nənimenmhəsiai nərimɨru sə rɨməkupwənmuvehe kɨnəpi
əpune kənkapwə riti mətə rarə mɨmɨru mwi təmwki nau ruvehe mɨnamə.
13 *Nərimɨru sə rɨməkurirə muvehe ramo nɨmtətien asori me, mɨni napw
rukrutə ia neiai meiwaiu pehe ia tɨprənə ia nəmri nərmama. 14 *In ramərer
ia nəmri nərimɨru sə rɨməkupwən muvehe mamo nɨmtətien me kɨnəseni
pen in mə tro. Ia noien nəha in reikuə ia nərmama me səməme kamharə
ia təkure tɨprənə mamɨni pen tɨ nirəha i mɨnuə tuhaməkeikei mhəuvrhəkɨn
nari riti mhəuvnhi nərimɨru sə kɨnəpi əpune in ia nau mətə rarə mɨmɨru
mwi. 15 *Nənə nəri nəha kɨməuvnhi nərimɨru nəha irə kəseni nərimɨru sə
rɨməkurirə muvehe mə treiahaɡ pen irə pwəh rəɡkiari. Nənə nənɨmwi nari
nəha rəɡkiari skai mɨni mə tukaməkeikei kousi əpune nərmama me pam
səməme həpkɨnɨmwi mhə nukurhunraha ia nənimen mhəsiai in. 16 Nənə
in raməkeikei m nərmama me pam, nərmama kamhəuvehi nasoriien mɨne
nərmama həpkuvehi mhə nasoriien, nərmama nautə səvənraha rasori
mɨne nərmama nautə səvənraha riwən, nərmama kamoslef ia nirəha mɨne
nərmama kɨpko mhə slef ia nirəha. In raməkeikei mɨnraha mə tuhəuvehi
mak riti ia rəɡɨnraha mwatuk uə ia nɨpwənanraha. 17 *Mak nəha in nəha
* 13:5: Dan 7:8,25, Dan 11:36, Rev 11:2 * 13:7: Rev 11:7 * 13:8: Sam 69:28, Rev 3:5, 5:6, Rev
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nəɡhi nərimɨru nəha uə nampa sə ramahatən nəɡhɨn. Trɨni mɨnuə iərmama
riti mak nəha riwən irə, ko rɨpkuvehi mhə nəmri nari riti, məpwəh nəmri
penien nəmri nari ia nari riti.

18 Ro iamɨnhi irə tikaməkeikei mo nukurənien səim rəpwəmwɨs mwi tɨ
nukurənien nampa səvəi nərimɨru nəha. Nənə trɨni mɨnuə nukurənien səim
rəmwhen tikukurən nɨniien nɨpwran. Nampa nəha sikis-hantret-sikisti-
sikis, ramahatən iərmama riti.

14
Kwəti sipsipmɨne səvənhi nərmamame irəha pam 144,000

1 *Nənə iakəti pen fwe ia təkuər Saeon, mətoni kwəti sipsip ramərer ia
təkuren, nərmamawan-hantret-foti-fo-taosen kamhərer irəhamin. Kɨmərai
pen nəɡhi kwəti sipsip mɨne Tata səvənhi ia nɨpwənanraha. 2 *Nənə iakreɡi
reri iərmama riti fwe ia neiai raməɡkiari, rerɨn rəmwhen ia nui sə ramivə
mamierɨɡ, məmwhenmwi ia karuəruə ramərkwəpahar asori. Reri iərmama
nəha iakreɡi rəmwhen ia nərmama me i kamhəuəsi nəri kauəsi kaməni
nɨpu irə. 3 *Irəha kamhərer kupwən ia jea sə Kumwesən raməkure irə
mamərɨmənu ipaka tɨ nərimɨru me nəha kefə mɨne nəmə asori me nəha
twenti-fo, mamhani nɨpu vi riti. Iərmama riti rɨpkukurən mhə nɨpu nəha,
nərmama me a nəha irəha wan-hantret-foti-fo-taosen səməme Kumwesən
rɨfinari ianirəhamɨpeki raka irəha ia təkure tɨprənə, irəhahəukurən. 4*Irəha
i nərmama me i səməme hənatuakəm amasan, mhəmher, tɨ nəri nə mə
həpkiri rakamhə pran. Irəha nərmama vi a. Irəha kamhəkurirə kwəti sipsip
mamhəuvən ia kwopun me pam in ramevən ikɨn. Nərmama me pam, mətə
kɨfi nari ia nirəha i, kɨpeki raka irəha həmwhen ia kwənkwai nei kukupwən
kesi kuvehi pen m Kumwesən mɨne kwəti sipsip. 5 *Nənə ia tərhunraha
kɨpkətəmhə neikuəien riti tɨ nəri nəmə irəha hatukwatukw pam.

Naɡelome kahar
6 Nənə iakətoni mwi aɡelo riti mwi ramivə irənhə ia nɨmaɡouaɡou mau-

vehi nəɡkiariien amasan riti sə ramarə rerɨn trəvisau irapw i m nərmama
səməme kamharə ia təkure tɨprənə, nərmama səvəi tənəmtənəme pam,mɨne
kwənəkwusmepam,mɨnenəɡkiariienmepam,mɨne tekinərmamamepam.
7 *In rəɡkiari rerɨn rupwinari mɨni mə, “Həsiai Kumwesən, mhəɡnəɡɨni in, tɨ
nəri nəmənəpɨnatukwatukwsəvənhi ruvəuvehemə trərpwɨnnoienmesəvəi
nərmama. In rɨno neiai mɨne tɨprənəmɨne təsi mɨne nəmri nui me. Kɨmiaha
tihaməkeikei mhənɨmwi nukurhumiahame ia nənimenmhəsiai in.”

8 *Aɡelo riti sə ro kəru irə rukurirə mwi aɡelo nəha, muvehe, mamɨni mə,
“In ruvəmwei! Taon asori nəha Papilon ruvəmwei! Taon nəha rəmwhen ia
pranriti səvəi suatukrɨvinərmamaia tənəmtənəmepamhəuvehemhənɨmwi
waen irəhamin. Waennəhasənmwɨn innənoien ərəhasənərmanmekamho
irəhamin.”

9 *Nənə aɡelo riti mwi sə ro kahar irə, rukurirə pen mwi irau, rɨni
nəɡkiariien i rerɨn rupwinari mə, “Trɨni mɨnuə iərmama riti rɨnɨmwi
nukurhun mi ia nəmri nərimɨru mɨne nəri kuvrhəkɨn kuvnhi nərimɨru irə,
mɨsiai in, muvehi mak səvənhi ia nɨpwənan uə rəɡɨn, 10 *niemaha səvəi
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Kumwesən treste in. Niemaha nəha rəmwhen ia waen riti sə rɨskai pɨk
Kumwesən ruvi pen ia kap səvənhi muvehi pen m iərmama nəha rənɨmwi.
Nənə in trɨreɡi nəmisəien ia napw mɨne təpisi ərəha, trouahi in ia nəmri
naɡelo ikinan me mɨne kwəti sipsip. 11 *Nɨse napw sə ramo nəmisəien
mɨnraha rautə ia nuk nuk me. Nərmama me i səməme hənɨmwi nukurhun-
raha ia nəmri nərimɨru, mhənɨmwi mwi nukurhunraha ia nəmri nəri ku-
vrhəkɨn kuvnhi nərimɨru irə, mhəsiai in, uə sin nəɡhɨn ruvehimak sə rahatən
nəɡhi nərimɨru, irəha tuhəreɡi nəmisəien ia nəpɨn mɨne ia ran mhəpwəh
napwɨsien.” 12 *Tɨ nəri nə mə tro iamɨnhi irə mɨne ro pen nərmama me i
səvəi Kumwesən kamho nəɡkiariien me səvənhi, nənəmamhahatətə ia Iesu,
tuhaməkeikei mhərer əknekɨn ia nəpɨnme.

13 *Nənə iakreɡi reri iərmama riti ruku pen ia neiai mɨni mə, “Rai pen
nəɡkiariien i ia nəkukuə: Ipwet mɨne mamevən trɨni mɨnuə nərmama me
səvəi Iərɨmənu hemhə rerɨnraha traɡien.”
Nənə Nənɨmwɨn Ikinan rɨni mə, “Ouəh pərhien. Irəha tuhapwɨs mhəpwəh

mwi nəmwurien tɨ nəri nə mə noien amasan me səvənraha tuhəkurirə pen
irəha.”

Kumwesən treivə testesi nərmama rəmwhen kamo ia tɨpwe krep sə rɨmarei
14 *Iakəti pen mətoni mwi nəpuə riti rəpsan nənə iərmama riti raməkure

utə ia nəpuə nəha. Iərmama nəha rəmwhen ia iəməti iərmama riti. In
raməfəfau ia kəfəfau səvəi nɨsiaiien kɨno ia kol, mauvehi nau ikou riti
rəhiə. 15 *Nənə aɡelo riti mwi rier ia nimwə səvəi Kumwesən, maməkwein
əpwəmwɨs iərmama nəha raməkure utə ia nəpuə mamɨni mə, “Uvehi nau
ikou səim, mərai raka nərmama ia təkure tɨprənə. Nəpɨn tukərai raka irəha
irə ruvəuvehe tɨ nəri nə mə irəha həmwhen ia nəveɡɨnien sə ruvəmruə ia
nəmhien.” 16 Ro iamɨnhi irə iərmama sə raməkure utə ia nəpuə ruini pen
nau ikou səvənhi ia təkure tɨprənə, mərai raka nərmama ia təkure tɨprənə
rəmwhen kamo ia nəveɡɨnien sə ruvəmruə ia nəmhien. 17Aɡelo riti mwi rier
ia nimwə səvəi Kumwesən fwe ia neiai, mauvehi mwi nau ikou riti səvənhi
rəhiə. 18*Nənə aɡelo riti mwi rier, in aɡelo sə ramətui tɨ napw ia təkure nɨfatə.
In rier məkwein əpwəmwɨs aɡelo sə rauvehi nau ikou mɨni mə, “Uvehi nau
ikou səim, mərai raka nərmama ia təkure tɨprənə rəmwhen kamo ia tɨpwe
krep sə rɨmarei.” 19 Ro iamɨnhi irə aɡelo nəha ruini pen nau ikou səvənhi
ia təkure tɨprənə, mərai raka nərmama ia təkure tɨprənə rəmwhen kamo ia
tɨpwe krep sə rɨmarei, nənəmərarki pen irəha ia kwopun asori riti. Tukeivə
testesi irəha ikɨn rəmwhen kamo ia tɨpwe krep sə rɨmarei mə nɨsen trarɨs.
Kwopun nəha iruə ia taon, kwopun sə Kumwesən truvehi irapw niemaha
səvənhi ikɨn. 20 *Nənə keivə testesi nərmama me nəha rəmwhen kamo ia
tɨpwe krep sə rɨmarei mə nɨsen trarɨs. Nɨtenraha rier ia kwopun nəha maiu
meste nari fwe tri-hantret kilometa. Ko hos ravən irə netə nəha rutə meste
tərhun.

15
Naɡelo irəha sefen kamhəuvehi nərpwɨnien irəha sefen

1 *Iakəti pen fwe ia neiai mətoni mwi nɨmtətien riti mwi rasori
iakərkərinari irə. Naɡelo irəha sefen kamhəuvehi nərpwɨnien me irəha
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sefen. Nərpwɨnien me nəha irəha sampam tɨ nəri nə mə nəpɨn tuhəier
pam nənə niemaha səvəi Kumwesən riwən. 2 *Nənə iakətoni nari riti
rəmwhen ia təsi kɨno ia klas ko kərapi irə irau napw. Iakətonimwi nərmama
nepwɨn kamhərer ia nɨkarkare təsi nəha. Nərmama me nəha hənəpwəh
nəseniien nərimɨrumɨne nəri kuvrhəkɨn kuvnhi nərimɨru irəmɨne nampa sə
ramahatənnəɡhɨnmə trasori ianirəha. Irəhakamhərer ianɨkarkare təsi kɨno
ia klas. Ia rəɡɨnraha kamhəuvehi nəri kauəsi kaməni nɨpu irə Kumwesən
rɨməuvei pen mɨnraha. 3 *Irəha kamhani nɨpu səvəi Moses iərmama sə ro
tukwini nari m Kumwesən, mɨne nɨpu səvəi kwəti sipsip, mamhani mə,
“Iərɨmənu Kumwesən sə ikauvehi nɨskaiienme pam,

narimnari me səməme ikamo hasori kətoni kamərkərinari irə!
Ik kiɡ sə ikamərɨmənu ia tənəmtənəme,

suatuk me səim ikamesi pen suatuk me səvəi natukwatukwien mɨne
nɨpərhienien!

4 *Nərmamame pam tuhaməkeikei mhəsiai ik, mhəuvehi utə nəɡhɨm,
tɨ nəri nəmə ik əpa Iəmə ikinan.

Nərmama ia tənəmtənə me pam tuhəuvehe mhənɨmwi nukurhunraha ia
nənimemmhəsiai ik

tɨnəri nəmə ikɨno raka noien atukwatukwme səim nərmamahənətoni.”
5 *Irəha hani raka nɨpu nəha, nənə iakəti pen mətoni kəsevər ia kwopun

ikinan anan ia nəkwai nimwə tapolen fwe ia neiai. 6 *Naɡelo me nəha irəha
sefen həier ia nimwə tapolen nəha, mamhəpeki nərpwɨnien me nəha sefen.
Tɨnari səvənraha kɨno ia linen sə rəpsan mamser. Həkwani nari kɨno ia kol
rukurau ia kwənpwenhɨnraha. 7*Nənənərimɨrumenəha kefə riti rɨpeki pen
pesɨn me səməme kɨno ia kol muvei pen kuatia kuatia m naɡelo me nəha
sefen. Pesɨn me nəha həukuər ia niemaha səvəi Kumwesən, Kumwesən sə
ramarə ia nuk nuk me. 8 *Ia nəpɨn nəha nimwə tapolen ruvehe mukuər ia
nɨse napw, tɨ nəri nə mə Kumwesən ramarə ikɨn, mamser, mamo nəɡsen.
Iərmama riti ko rɨpkuvnimwə mhə ia nimwə nəha meste nərpwɨnien me
sefen səməme naɡelo sefen kamhəpeki tuho sampam irə.

16
Pesɨnme irəha sefen həukuər ia niemaha səvəi Kumwesən

1 *Nənə iakreɡi reri iərmama riti raməɡkiari asori fwe ia nimwə səvəi
Kumwesən, mamɨni pen tɨ naɡelo me nəha sefen mə, “Həuvən mətəɡi irapw
ia təkure tɨprənə pesɨnme nəha sefen həukuər ia niemaha səvəi Kumwesən.”
2 *Aɡelo sə rakupwən revən mətəɡi irapw pesɨn səvənhi ia təkure tɨprənə.
Nənə nərmamame nəha səməmemak səvəi nərimɨru ramarə ia nirəha, mɨne
səməme kamhənɨmwi nukurhunraha ia nəmri nəri kɨməuvrhəkɨn kuvnhi
nərimɨru irə, mamhəsiai in, nɨpwranraha ruvehe mukuər ia nɨmwapw me.
Nɨmwapwme nəha hərəhamamho nəmisəienmɨnraha.

3 *Aɡelo sə ro kəru irə rətəɡi irapw pesɨn səvənhi ia təsi, nənə təsi ruvehe
mo netə irə rəmwhen ia nɨte iərmama ruvamhə, narimnari me kamhəmɨru
ia reri təsi hemhə pam.
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4*Aɡelo sə ro kahar irə rətəɡi irapwpesɨn səvənhi ianui arɨsmemɨnenəmri
nui me, nənə irəha həuvehe mho netə ia nirəha. 5-6 *Nənə iakreɡi aɡelo sə
ramərɨmənu ia nui me rɨni mə,
“Kumwesən Ikinan. Ik ikɨnarə fwe kupwənmuvehemeste mwi ipwet mɨne.
Təkwtəkwuni ikamo noien atukwatukw,

mamərpwɨn noien ərəhame i,
mauvei pen netəmɨnraha hamənɨmwi.

In i nərəkuien atukwatukw səvənraha,
tɨnəri nəmə irəhahənousi əpunenərmamamesəimmɨneprofetme səim
nɨtenraha raiu.”

7 *Nənə iakreɡi reri iərmama riti ruku pen ia nɨfatə ramɨni mə,
“Ouəh pərhien Iərɨmənu Kumwesən sə ikauvehi nɨskaiienme pam,

nəkiriienme səim hatukwatukwmho nɨpərhienien!”
8 Nənə aɡelo sə ro kefə irə rətəɡi irapw pesɨn səvənhi ia meri, nənə

Kumwesən rəseni nukwəsikər mə trənhi nərmama rəmwhen ia napw.
9 *Nəpnəpanien səvəi nukwəsikər rahi irəha, nənə irəha həni ərəha nəɡhi
Kumwesən sə ramərɨmənu ia nərpwɨnien me nəha. Irəha həpwəh nɨrərɨɡien
ia noien ərəhame səvənraha, mhəpwəh nuvehi utəien nəɡhɨn.

10 *Aɡelo sə ro krirum irə rətəɡi irapw pesɨn səvənhi ia jea sə nərimɨru
raməkure irə mamərɨmənu, nənə kwopun me pam ia nəkwai nɨtətə sə
nərimɨru ramərɨmənu irə həuvehe mhəpitəv pam. Nərmama kamhəreɡi
nəmisəien, mamhahi nəramɨnraha tukwe. 11 *Irəha kamhəni ərəha
Kumwesən fwe ia neiai tɨ nəmisəien me mɨne nɨmwapw me səvənraha,
mhəpwəh nɨrərɨɡien ia noien ərəhame səvənraha.

12 *Nənə aɡelo sə ro sikis irə rətəɡi irapw pesɨn səvənhi ia nui arɨs asori
nəha nəɡhɨn nə Iufretes, nənə nui arɨs nəha ramə, mo suatuk səvəi kiɡ me
havən irə mhəuku peraha. 13 Ia nəpɨn nəha iakətoni nənɨmwɨn əmkemɨk
kahar harəmwhen ia frok. Riti rier ia nɨpəɡi nəkwai snek asori, riti rier
ia nɨpəɡi nəkwai nərimɨru, nənə riti rier ia nɨpəɡi nəkwai profet eikuə.
14 *Nənɨmwɨn mirəhar nəha irəhar nəremhə me kamharo nɨmtətien me.
Irəhar harier, mharevən tɨ kiɡ me ia tənəmtənə me pam, mharousəsɨmwɨn
irəha mə tuharuaɡən ia nəpɨn asori səvəi Kumwesən, Kumwesən sə rauvehi
nɨskaiienme pam.

15 *“Həreɡi ro! Iou iakauvehe rəmwhen ia rakres! Iərmama sə ramətui
a məpwəh napriien rerɨn traɡien. Rərəha in rɨpeki raka tɨnari səvənhi tɨ
napriien kətoni in ramavən auər a nənə in raurɨs tukwe.”

16 *Nəremhəmirəhar nəha harousəsɨmwɨn pen kiɡmenəha ia kwopun riti
nəɡkiariien Hipru rani mə, “Amaketon.”

17 *Aɡelo sə ro sefen irə rətəɡi pen pesɨn səvənhi ia nɨmaɡouaɡou, nənə
iakreɡi Kumwesən raməɡkiari fwe ia nəkwai nimwə səvənhi. Rerɨn ruku
pen ia jea sə in raməkure irə mamərɨmənu, mamɨni mə, “In i sampam!”
18 *Nənə nouapɨrien rəhiapw, karuəruə rərkwəpahar, kreɡi nərkərɨkien,
nɨmwnɨmwien asori riti ravən. Nɨmwnɨmwien nəha rasori pɨk anan. Fwe
Kumwesən rɨno iərmama ia təkure tɨprənəmeste pehe nəpɨn nəha kɨpkətoni
* 16:4: Sam 78:44 * 16:5-6: Sam 79:3, Sam 119:137, Aes 49:26, Rev 1:4 * 16:7: Sam 19:9, Rev
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9:20-21, Rev 16:21 * 16:12: Aes 11:15, Jer 50:38 * 16:14: Rev 16:7, Rev 19:6,15,19 * 16:15:
Rev 3:3,18 * 16:16: Jaj 5:19, Sek 12:11 * 16:17: Rev 16:1 * 16:18: Rev 4:5



Revelesen 16:19 533 Revelesen 17:8

raka mhə nɨmwnɨmwien riti ro iamɨnhi irə ia nəpɨn riti. 19 *Nɨmwnɨmwien
nəha ravən meitehi taon asori nɨpərɨn kahar, nənə taon me ia tənəmtənə
me həsas pam. Kumwesən rerɨn rɨrhi taon asori nəha Papilon, nənə in
ruvehi pen kap riti rukuər ia waen maməkeikei min mə trənɨmwi pam.
Waen nəha in niemaha səvəi Kumwesən rəpi pɨk in tɨ taon nəha. 20 *Tənə
əmwerɨs me pam hap mhəiwən. Kɨpkətoni mhə mwi təkuər me. 21 *Aes me
səməme həmwhen ia kəpwier asori həukrutə ia nɨmaɡouaɡou mhəsas pen
ia nərmama. Ko kəkiri kəpwier me nəha kuatia kuatia nɨpamien səvənhi
rəmwhen ia fifti kilo. Nəpɨn nərmama hətoni aes me nəha kamhəsas pen ia
nirəha iamɨnhi irə, irəhahəni ərəhaKumwesən, tɨnərinəmənərpwɨniennəha
in ramomɨnraha rɨskai pɨk anan.

17
Taon asori Papilon rəmwhen ia pran səvəi suatuk

1 *Nənə naɡelo me nəha sefen kamhəuvehi pesɨn me nəha sefen riti ia
nirəha ruvehemɨni pehe tukw iou imə, “Uvehe ro. Prən asori fwe raməkure
ianuimehəpɨk, iakuə takahatənnərpwɨnien səvənhipwəh ikətoni. Prənnəha
inpran səvəi suatuk. 2*Kiɡme ia təkure tɨprənəhəno əpnapen rakanari irəha
min. Noien ərəha sə prənnəha ramo irəhanərmanme rəmwhen iawaen riti.
Nərmama ia təkure tɨprənə hənənɨmwi raka waen nəhamamhakonə irə.”

3 *Nənə ia vison nəha Nənɨmwɨn rəriari miou, iakətə aɡelo nəha ruvehi
iou iarouevən fwe ia kwopun akwesakwes ikɨn. Ia kwopun nəha iakətoni
pran riti raməkure utə ia nərimɨru riti. Nərimɨru nəha rəruerəv pɨk kɨrai pen
nəhaɡ me ia nɨpwran me pam. Nəhaɡ me nəha kamhəni ərəha Kumwesən.
Nərimɨru nəha kənkapwə sefen, kənkəpati ten. 4 *Pran nəha tɨnari səvənhi
rəmwhen ia tihi natis, məruerəv pɨk. In ramo penmarəmarəme ia nɨpwran,
marəmarə me nənimen rutə pɨk kɨno ia kol mɨne kəpwier amasan me mɨne
perelme. In rauvehi kap riti ia rəɡɨnkɨno iakol. Kapnəha rukuər ianoienme
nərman me kamho irəha min hərəha pɨk mhəmkemɨk ia nəmri Kumwesən.
5 *Ia nɨpwənan kɨrai pen nəɡhɨn riti sə nɨpwran rərkwafə. Rani mə,

TAON ASORI PAPILON
MAMA SƏVƏINƗPRANME PAM SƏVƏI SUATUK

NUKUNE NOIENME PAM SƏMƏMEHƏRƏHA PƗK IA TƏKURE TƗPRƏNƏ
6*Nənə iakətoniməprənnəharɨnousi əpunenərmamamesəvəi Kumwesən

mɨne irəha səməme həməni irapw Iesu. Rəmwhen in rɨnənɨmwi nɨtenraha
mamakonə irə. Nəpɨn iakətoni prən nəha iakərkəri asori nari irə. 7 *Mətə
aɡelo rɨni pehe tukw iou i mə, “Ikamərkərinari iamɨnhi irə tɨ nəfe? Iou
takəusiəre pui pehe nɨpwrai nəri nəha ikamətoni, mo nukurənien i mə sin
nəha prən nəha mɨne nəfe nəha nərimɨru nəha in raməkure irə kənkapwə
sefen kənkəpati ten. 8 *Nərimɨru nəha ikətoni ramɨru fwe kupwən, mətə
təkwtəkwuni ruvamhə, trɨpko mhə tui rukrirapw ia nɨpəɡ sə rameiwaiu
nukunen riwənmutəmiermevən kousi əpune. Nərmama kamharə ia təkure
tɨprənə səməme kɨpkrai pen raka mhə nəɡhɨnraha fwe tui nəpɨn tɨprənə
ramiwən ihi ia nəkukuə səvəi nɨmɨruien, irəha tuhətoni nərimɨru nəha, nənə
hərkərinari irə tɨnəri nəmə ramɨru fwekupwən,mətə təkwtəkwuni ruvamhə,
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nənə trɨpkuvehe mwi. 9 Iərmama traməkeikei mukurən nari tɨ nukurənien
nɨpwrai nəɡkiariien i. Kənkapwə nərimɨru nəha irəha sefen irəha nə təkuər
me səməme pran nəha raməkure utə ia nirəha. Irəha mwi kiɡ me. 10 Kiɡ
me irəha krirum həuvəmwei raka, kuatia ramɨru nəha təkwtəkwuni mɨne,
nənə riti mwi rəpwəh ihi nuveheien. Nəpɨn truvehe traməkeikei marə ouihi
a. 11Nərimɨru i sə ramɨru fwe kupwən, mətə təkwtəkwuni ruvamhə, in mwi
in kiɡ riti sə ramo eit irə, mətə in mwi in kiɡ riti səvəi kiɡ me nəha sefen. In
trevən kousi əpune in. 12 *Kənkəpati me nəha ten ikətoni, irəha kiɡ me ten
həpwəh ihi nərɨmənuien, mətə irəha tuhəpkuvehi nasoriien mhərɨmənu ia
nəpɨn ouihi a irəha nərimɨru nəha. 13Nətərɨɡien səvənraha kuatia, nənə irəha
tuhəuvei pen nɨskaiien səvənraha mɨne nasoriien səvənraha m nərimɨru
nəha. 14 *Irəha tuharuaɡən irəha kwəti sipsip, mətə kwəti sipsip truvehi
irapwnɨskaiien səvənraha tɨ nəri nəmə in Iərɨmənu sə rasori ia nərɨmənume
pam, nənə, in Kiɡ sə rasori ia kiɡmepam. Nərmamamenəha kamhərer irəha
min irəhanəhanərmamasəməmeinrɨnəkwein irəha,mərpwi rəɡɨn ianirəha,
nərmama səməme in rukurən nətɨɡiteien ia nirəha.”

15*Nənə aɡelo rɨni pehemwi tukw iou imə, “Ikətoni nuimenəhapran səvəi
suatuk raməkure ia nirəha. Nui me nəha irəha nərmama həpɨk tekɨnraha
səpəmsəpə, nəɡkiariien me səvənraha səpəmsəpə, həuku pen ia kwənəkwus
me səpəmsəpə. 16 *Nərimɨru nəha mɨne kənkəpati me nəha ten səməme
ikətoni, irəha tuhəmwəki pran səvəi suatuk, mhəpeki raka pam narimnari
me səvənhi, mhəpwəh in ramaiu auər a. Irəha tuhani nusan mhəuvani
əmwesi in ia napw. 17 Irəha tuho iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Kumwesən
rɨnəmri ia nətərɨɡien səvənraha mə tuho rəmwhen sə in rokeikei. Nətərɨɡien
səvənraha truvehemo kuatia i, nənə irəha tuhəuvei pen nɨskaiien səvənraha
mnərimɨrumə trərɨmənumeste nəɡkiariien səvəi Kumwesən ruvehemukuə.
18Prənnəha ikətoni in taonasori nəha sə ramərɨmənu ia kiɡmepam ia təkure
tɨprənə.”

18
1Kurirə ia narimnari me i, iakətoni aɡelo riti mwi rukrutə ia neiai mamei-

waiu pehe. In rauvehi nasoriien sə rasori. Nukuraanien sə ruku pen irə
raməhiəpwɨn pam tɨprənə. 2 *Rəkwein əpwəmwɨs mɨni mə,
“In ruvəmwei! Taon asori nə Papilon ruvəmwei!

Təkwtəkwuni nəha nəremhəme kamharə ikɨn.
In kwopun nənɨmwɨn ərəha me mɨne menu me səməme həmkemɨk

kaməmwəki irəha kamhərkwafə ikɨn.
3 *Taon nəha rəmwhen ia pran riti səvəi suatuk.

Nərmamame pam ia tənəmtənəme hənənɨmwi raka waen sənmwɨn.
Waen nəha in noien ərəha sə nərmanme kamho irəhamin.

Kiɡme ia təkure tɨprənə həno əpnapen raka nari irəha prən nəha.
Nərmama ia təkure tɨprənə səməme kamhəmri pen nəmri nari ia narim-
nari

irəha nautə səvənraha ruvəuvehe mɨnasori ruku pen tɨ noien ərəha me
səvəi prən nəha.”

4 *Nənə iakreɡi mwi reri iərmama riti fwe ia neiai rɨni mə,
“Həier irə nərmamame səiou
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mɨnuə noien ərəha səvənhi trəpwəh nuvehi pekɨnien kɨmiaha,
nənə kɨmiaha tihəpwəh nuvehiien nərpwɨnien riti səvənhi.

5 *Noien ərəhame səvənhi rasori rutə ipaka rɨrapi neiai,
ro pen Kumwesən rəpwəh nenouenouien nərəhaienme səvənhi.

6 *Kɨmiaha tiho irə rəmwhen rɨno ia kɨmiaha.
Narimnari me səməme in rɨno ia kɨmiaha,

kɨmiaha tihaməkeikei mhərpwɨn penm kərumin.
In rɨməvi pen nənɨmwiien skai kuatia ia kap səkɨmiaha,

kɨmiaha tihaməkeikeimhəvi pen nənɨmwien skai ia kap səvənhimkəru.
7 *Taon nəha rəmwhen ia pran riti sə rauvehi utə atukw a in,

mamarə ia narəien sə rukuər ia narimnari amasanme.
Ro iamɨnhi irə kɨmiaha tihaməkeikei mhəuvei pen nəmisəienmɨne nasəkien

min rəmwhen irə.
In rani ia rerɨnmə,

‘Iou prən asori iakaməkure ia kwopun i mamərɨmənu.
Rɨpkomhə iou pran sə iərman səvənhi ruvamhə.
Ko iapkasəkmhə ia nəpɨn riti.’

8*Prən nəha ramərpwi atukw a in iamɨnhi irə ro pen nərpwɨnienme səvənhi
tuhəuvehe ia nəpɨn kuatia a:

nemhəien, nasəkien, mɨne nukumhə.
Napw trahi prən nəha,

tɨ nəri nə mə Iərɨmənu Kumwesən sə rauvei pen nərpwɨnien min
nɨskaiien səvənhi rasori.”

9 *Nəpɨn kiɡ me səvəi tɨprənə səməme həno əpnapen raka nari irəha prən
nəha nənə mharə irəha min ia narəien sə rukuər ia narimnari amasan
me tuhətoni nɨse napw sə ramahi in, nənə rerɨnraha trəpou hasək tukwe.
10 *Nəmisəien səvənhi tro irəha həhekɨr, nənəmhərer pen a isipwɨnmə,
“Aueh taon asori!
Aueh Papilon taon sə nəɡsem rasori!

Nərpwɨnien səim ruvəuvehe ia aoa kuatia a.”
11 *Nərmamame ia təkure tɨprənə kamhəmri pen nəmri nari ia narimnari

tuhasək tɨ prən nəha tɨ nəri nə mə iərmama riti mwi riwən truvehi nəmri
narimnari me səvənraha. 12 *Narimnari me səvənraha rəmwhen ia aeanmi
nəha kol mɨne silva, mɨne kəpwier amasan me, mɨne perel me, mɨne tɨnari
amasannəha linen,mɨne tɨnari sə ro tihi natis irə,mɨne tɨnari nəha silik,mɨne
tɨnari sə rəruerəv pɨk, mɨne nei me səpəmsəpə nɨpekɨnraha rapein amasan,
mɨne narimnari me səpəmsəpə kɨno ia kənkəpati elefen, mɨne narimnari me
səpəmsəpə kɨno ia nei nənimen rutə pɨk, mɨne aean me nepwɨn rəmwhen ia
prons, mɨne kəpwier amasan nəha mapil, 13 mɨne teki nei sinamon, mɨne
nɨmwai nari kavi rərəɡi pen ia nəveɡɨnien, mɨne nɨmwəkmwəki nari kuvani
nɨpekɨn rapein amasan, mɨne nɨse nei mi nəha fraɡkinsens mɨne mɨr, mɨne
waen,mɨne oel, mɨne flaoa,mɨne kwənuniwit, mɨne kaumemɨne sipsipme,
mɨne hos me mɨne kat me hos me kamhəvi, mɨne slef me, slef me nə irəha
nərmama.
14 “Narimnari amasanme pam səməme nətərɨɡien səim ramevən ia nirəha,

hənəpwəh ikmhəuvavən.
Nautəmepamsəimmɨnemarəmarəmepamsəim ikɨnətəwau raka ia nirəha,

nənə ko ipkətoni mhəmwi irəha ia nəpɨn riti.”
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15*Nərmamamenəha səməmekamhəmri pennəmri nari ia narimnarime
nəha həpeki nautə rɨpɨk ruku pen tɨ prən nəha. Irəha tuhəhekɨr nəmisəien
səvəi prənnəha,mhərerpena isipwɨn tukwe in,mamhasək əpwəmwɨs 16*mə,
“Aueh! Aueh taon asori!
In rəmwhen ia pran ramarkahu ia tɨnari amasan i kani mə linen

sə ro tihi natis irə raməruerəv pɨk.
In ramo penmarəmarəme ia nɨpwran,

marəmarə me nənimen rutə pɨk kɨno ia kol, mɨne kəpwier amasan me,
mɨne perel me.

17-18 *Mətə kouraha pam nautəme səvənhi ia aoa kuatia a.”
Nənə nəmə səməme kamhəkəkini nɨtətə ia təsi, mɨne nərmama səməme

kamhərəku nɨtətə mamhəputə, mɨne nəmə səməme kamhowok ia nəkwai
nɨtətə, mɨne nərmama səməme nɨtətə rapeki narimnari səvənraha muvehe
mɨpeki parei kamhəmri pen nəmri nari ia nirəha, mamhəuvehi mane irə,
irəha pam hətoni nɨse napw sə ramahi prən nəha, mhərer pen a isipwɨn
tukwe in, mamhasək əpwəmwɨs, mamhəni mə,
“Taon asori riti riwən rəmwhen ia taon nəha!”

19 *Irəha hərki pen nɨməkwrur ia kənkapwənraha, rerɨnraha rəpou,
kamhasək, mamhəni mə,
“Aueh! Aueh taon asori!
Nərmamame pam səməme nɨtətə səvənraha ramaiu ia təsi,

irəha nautə səvənraha ruvehemasori ia narimnari me səim!
Mətə kouraha pam narimnari me səim ia aoa kuatia a.”

20 *Mətə nɨpu riti mwi rani iamɨnhi irəmɨnuə,
“Kɨmiaha ia nɨtətə ia neiai, kɨmiaha nərmama me səvəi Kumwesən, mɨne

aposol memɨne profet me,
rerɨmiaha traməkeikei maɡien,
tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨnərpwɨn noien ərəha prən nəha rɨno ia
kɨmiaha!”

21 *Nənə aɡelo riti nəɡsen rasori ruvehi kəruəterei asori riti mərarki pen i
ia nəkwai təsi mɨni mə,
“Tukəraki irapw akwauakw taon asori nəha Papilon iamɨnhi irə,

nənə tukəpwəh nətoniienmwi in ia nəpɨn riti.
22 *Ia niram taon Papilon tɨpkreɡi mhə mwi nərmama səməme kamhəuəsi

nəri kauəsi kaməni nɨpu irə,
uə nərmama səməme kamhəse tərhe naumɨne kisɨpw.

Ia niram tɨpkətonimhəmwi iərmama sə ramarpəkau amasannarimnarime.
Tɨpkreɡi mhə mwi kəpwier ramərari maməkwai ətestesi kwənuni wit
kamo flaoa i.

23 *Nukuraanien səvəi laet trɨpkəhiapwmhəmwi ia niram,
nənə tɨpkreɡi mhəmwi reri iərman mɨne pran səməmi krauni sɨmwɨn tɨ
narəien vi səvənrau.

Tro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə fwe kupwən nərmama me səim səməme
kamhəmri pen nəmri nari ia narimnari irəha kamhəuvehi nasoriien
ia təkure tɨprənə.

Nərmama ia tənəmtənə me pam hətoni nɨmtətien me nəha ikɨno ia
nɨskaiien səvəi iəremhə reikuə ia nirəha.

24 *Ia taon nəha Papilon Kumwesən rətoni nɨte profetmemɨne nərmamame
səvənhi.
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Nərmama me pam ia təkure tɨprənə səməme kɨnousi əpune irəha
Kumwesən rətoni nɨtenraha ia taon nəha.”

19
Nərmama fwe ia neiai həɡnəɡɨni Kumwesən

1Kurirə ia narimnarime i iakreɡi reri nari riti rəmwhen ianərmamahəpɨk
fwe ia neiai, kamhəɡkiari rerɨnraha rupwinari mamhəni mə,
“Pwəh səɡnəɡɨni Iərɨmənu Kumwesən səkɨtaha!
In rauvehimɨru kɨtaha. Nasoriienmɨne nɨskaiien səvənhi əpa.
2 *Nəkiriienme səvənhi ho nɨpərhienien, mhatukwatukw.
In rɨnərpwɨn raka noien ərəha səvəi taon asori nəha Papilon,

tɨ nəri nəmə taon nəha rəmwhen ia pran səvəi suatuk
rouraha nərmama ia təkure tɨprənə i ia noien ərəha səvənhi.

Kumwesən ruvəuvei pen raka nərpwɨnienmin,
tɨ nəri nəmə kousi əpune səvənhi iotukwininari me ia taon nəha.”

3 *Nənə irəha həɡkiari asori mwimə,
“Pwəh səɡnəɡɨni Iərɨmənu!
Nɨse napw sə ramahi taon nəha rautə ia nuk nukme ko rɨpkiwənmhə.”

4 *Ia nəpɨn nəha nəmə asori me nəha twenti-fo mɨne nərimɨru me nəha
kefə hənɨmwi nukurhunraha ia nəmri Kumwesən sə raməkure ia jea səvənhi
mamərɨmənu, mhəsiai in, mhəni mə,
“Ouəh! Pwəh səɡnəɡɨni Iərɨmənu!”

5 *Nənə reri iərmama riti ruku pen ia jea Kumwesən raməkure irə
mamərɨmənu, mɨni mə,
“Kɨmiaha nərmama hiamo tukwini nari m Kumwesən, mamhəsiai in,

nəri auər a mə hiaməuvehi nasoriien uə hiəpkuvehi mhə nasoriien,
kɨmiaha pam tihaməkeikei mhəɡnəɡɨni Kumwesən səkɨtaha!”

6 *Nənə iakreɡi nari riti rəmwhen ia nərmama həpɨk kamhəɡkiari,
rerɨnraha rəmwhen ia nui sə ramivə mamierɨɡ, mɨne karuəruə
ramərkwəpahar. Irəha həni mə,
“Pwəh səɡnəɡɨni Iərɨmənu Kumwesən səkɨtaha

tɨ nəri nəmə in rauvehi nɨskaiienme pam, mamərɨmənu!
7Pwəh saɡien, mhaɡien pɨk, mhəuvehi utə nəɡhɨn,

tɨ nəri nəmə nəpɨn ruvəuvehe tukiri pen vi a pranm kwəti sipsip!
Pran səvənhi rɨnəpnəpenə pam raka,

8 *mamarkahu ia tɨnari amasan nəha linen kuvei pen min rəpsan
məmher.”

(Tɨnari amasan nəha linen ramahatən pen noien atukwatukw me səvəi
nərmamame səvəi Kumwesən.)

9 *Nənə aɡelo nəha rɨni pehe tukw iou i mə, “Rai pen nəɡkiariien i
ia nəkukuə. ‘Nərmama səməme kɨnəkwein ia nirəha mɨnuə tuhəuvən ia
nəveɡɨnienasori səvəi kwəti sipsip irəharerɨnraha traɡien.’ ”Nənəaɡelonəha
rarə mɨni mwi tukw iou i mə, “Nəɡkiariien me i nəɡkiariien pərhien səvəi
Kumwesən.” 10 In rɨni iamɨnhi irə, nənə iakɨnɨmwi nukurhuk mi ia nɨsun
mə takɨsiai in, mətə in rɨni pehe tukw iou mə, “Tikəpwəh noien iamɨnhi irə!
Krau iotukwininari mi a, kɨtaha piam me səməme kamhəuvehi nəɡkiariien
i Iesu rɨni mə ro nɨpərhienien. Tikaməkeikei mɨnɨmwi nukurhum mi ia
* 19:2: Rev 6:10, 16:7 * 19:3: Rev 14:11 * 19:4: Rev 4:2,10 * 19:5: Sam 22:23, Sam 134:1,
Sam 135:1, Rev 11:18 * 19:6: Rev 11:15, 14:2, Rev 15:3, 21:2 * 19:8: Aes 61:10 * 19:9: Mat
22:2-3, WokMe 10:25-26, Rev 22:8-9
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nəmri Kumwesən əpa, mɨsiai in, tɨ nəri nə mə nəɡkiariien i Iesu rɨni mə ro
nɨpərhienien in nukune nəɡkiariienme səvəi profet me.”

Iərmama sə raməkure ia hos əpsan
11 *Nənə iakətoni kəsevər ia neiai. Iakəti pen mətoni hos əpsan riti. Iəmə

sə raməkure irə nəɡhɨn nə “Iəmə sə Kamətɨɡite Irə. In rani nɨpərhienien.”
Nəpɨn in rəkiri nərmamauə raruaɡən,mətə in ramo ia noien sə ratukwatukw
a. 12 *Nənimen mi krouəmwhen ia nərami napw. Ia təkure kənkapwə
kəfəfau səvəi nɨsiaiien me həpɨk. Kɨrai pen nəhaɡ riti irə, mətə iərmama
riti rɨpkukurən mhə nahaɡ nəha, in əpa in rukurən. 13 *In ramarkahu ia
tɨnari riti kɨneitesi ia netə. Nəɡhɨn sə kaməkwein in irə in nə “Nəɡkiariien
səvəi Kumwesən.” 14 Naruaɡən me ia neiai kamhəkure ia hos əpsan me
mamhəkurirə in, mamharkahu ia tɨnari amasan nəha linen rəpsanməmher.
15*Iərmamanəhanau riti səvəi naruaɡənien rəhiə rukupen ianɨpəɡi nəkwan
mamier. Ia nau nəha in truvehi irapwnɨskaiien səvəi nərmama ia tənəmtənə
me, nənəmuvehi nəri skai riti sə rəmwhen ia nep ramahatən pen nasoriien
səvəi kiɡ, rauvehi mamərɨmənu ia nirəha. In tro rɨskai anan ia nirəha
rəmwhen kamo ia tɨpwei krep sə rɨmarei nərmama kamheivə testesi mə
nɨsenraha trarɨs. Noien nəha in nəha Kumwesən i rauvehi nɨskaiienme pam
truvehi irapw niemaha asori səvənhi irə. 16 *Kɨmərai pen nəɡhɨn ia tɨnari
səvənhi mɨne nuvanmə:
KIG SƏ RASORI IA KIGME. IƏRƗMƏNU SƏ RASORI IA NƏRƗMƏNUME.
17 *Nənə iakəti pen mətoni aɡelo riti ramərer pen ia meri. In raməkwein

əpwəmwɨs mani pen tɨ menu me səməme kamhəivə ia nɨmaɡouaɡou mə,
“Həuvehe mhousəsɨmwɨn kɨmiaha me tɨ nəveɡɨnien asori səvəi Kumwesən.
18Həuvehe mhani nɨpwrai kiɡ me, mɨne nəmə asori me səvəi naruaɡən me,
mɨne nərmama nəɡsenraha rasori, mɨne hos me, mɨne nərmama səməme
kamhəkure ia hos me. Həuvehe mhani nɨpwrai nərmama me pam: irəha
səməme ko slef ia nirəha mɨne səməme kɨpko mhə slef ia nirəha, irəha
səməme kamhəuvehi nasoriienmɨne səməme həpkuvehi mhə nasoriien.”

19 *Nənə iakətoni nərimɨru nəha, mɨne kiɡme səvəi tɨprənə, mɨne naruaɡən
me səvənraha housəsɨmwɨn irəhamemə tuharuaɡən irəha Iəmə sə raməkure
ia hos mɨne naruaɡən me səvənhi. 20 *Nənə naruaɡən me səvəi Iəmə nəha
həuvən mhəkwtəmhiri nərimɨru nəha, mɨne profet eikuə nəha sə rɨnamo
nɨmtətien me fwe kupwən nəpɨn rɨnamərer irau nərimɨru nəha. (In rɨnamo
nɨmtətien me nəha, mameikuə ia nərmama səməme kamhəuvehi mak səvəi
nərimɨru nəha, mɨne səməme kamhənɨmwi nukurhunraha ia nəmri nəri ku-
vrhəkɨn kuvnhi nərimɨru irəmhəsiai in.) Irəha həkwtəmhiri irau, mhərarki
pen mɨru a irau ia kwopun əmwhenɨmw nəha napw mɨne təpisi ərəha
krauuək ikɨn. 21 *Nənə kiɡ me mɨne naruaɡən me səvənraha, Iəmə sə
raməkure ia hos rərai əpune irəha ia nau səvəi naruaɡənien sə ruku pen ia
nɨpəɡi nəkwan mamier. Nənə menu me pam hani nɨpwranraha tɨpwɨnraha
rəsisi amasan.

20
Nukwan-taosen

* 19:11: Rev 1:5, 6:2, Sam 96:13, Aes 11:4 * 19:12: Rev 1:14, 2:17 * 19:13: Aes 63:1-3, Jon
1:1,14 * 19:15: Rev 1:16, 12:5, Rev 14:20, 4:8, Rev 21:22 * 19:16: Rev 17:14 * 19:17: Esik
39:17-20 * 19:19: Sam 2:2 * 19:20: Rev 13:12-17, Rev 20:10,15, Aes 30:33 * 19:21: Rev
19:17-18



Revelesen 20:1 539 Revelesen 20:12

1 *Nənə iakətoni aɡelo riti rukrutə ia neiai mameiwaiu pehe, mauvehi ki
riti ia rəɡɨn, ki səvəi nɨpəɡ sə rameiwaiu nukunen riwən. In rauvehi mwi
jen asori riti. 2 *In rəkwtəmhiri snek asori, snek sə rɨnarə raka tui nəɡhɨn
nə Iəremhə uə Setan. Aɡelo nəha rəkwtəmhiri, mərihi səvəi nuk wan-taosen,
3 *mərarki pen ia nɨpəɡ sə rameiwaiu nukunen riwən, nənəməsisəɡ əknekɨn
irəmɨnuə snek asori nəha trəpwəhmwi neikuəien ia nərmama ia tənəmtənə
me meste nuk wan-taosen ro sampam. Nəpɨn nuk wan-taosen ro sampam,
tukaməkeikei kɨfi nari irə səvəi nəpɨn ouihi a.

4 *Nənə iakətoni jea me nepwɨn səvəi nəmə asori me. Nəmə asori me
səməmekamhəkure ia jeamenəha, kuveipennasoriienmɨnraha tuhaməkiri
noien me mamhərpwɨn. Nənə iakətoni nənɨmwi nərmama səməme kɨnərai
əmwesi kənkapwənraha tɨ nəri nəmə irəha kamhərer irapw tɨ nɨni irapwien
nəɡkiariien amasan səvəi Iesu mɨne nəɡkiariien səvəi Kumwesən. Irəha
həpwəhnɨnɨmwiiennukurhunraha ianɨsiaiien ianəmrinərimɨruuə ianəmri
nəri kuvrhəkɨn kuvnhi nərimɨru irə, mhəpwəh nuvehiien mak səvənhi ia
nɨpwənanraha mɨne rəɡɨnraha. Iakətoni irəha həuvehe mhəmɨru mwi, nənə
mamhərɨmənu irəha Kristomeste nukwan-taosen. 5 In i nəpɨn səKumwesən
rɨməkupwən mo nərmama irə hətui mwi ia nemhəien. Mətə nərmama
həuvamhə səməme in rɨpko mhə irəha hətui mwi ia nəpɨn nəha tuhəpkətui
mhə mwi ia nemhəien meste nuk wan-taosen ro sampam. 6 *Nərmama
me i səməme Kumwesən rɨməkupwən mo irəha hətui mwi ia nemhəien,
irəha rerɨnraha traɡien, tɨ nəri nə mə irəha nəkur ikinan me səvənhi. Irəha
tuhəpkemhə mhə mwi ia nemhəien sə ro kəru i, mətə irəha tuho pris me ia
nirəha, pris me səvəi Kumwesən mɨne Kristo, nənəmhərɨmənu irəha min ia
nuk wan-taosen.

Setan trevən ia napw
7 Nənə nəpɨn nuk wan-taosen ro sampam, tukɨfi nari ia Setan rier irapw

ia kwopun kɨnəsisəɡ əknekɨn in ikɨn. 8 *In trier irapw, mevən meikuə
ia kwənəkwus me nəha səməme kamharə ia nɨkare təkure tɨprənə i kefə,
nəɡhɨnraha Kauk mɨne Makauk, nənə mousəsɨmwɨn irəha mə tuharuaɡən.
Nərmama me nəha tuhəpɨk məmwhen ia nɨpəkɨr ia təsi. 9 *Iakətoni mə
irəha həuvən ia kwopun me pam ia tɨprənə, mhərer kuraukurau kwopun
nərmama me səvəi Kumwesən kamharə ikɨn mɨne taon sə Kumwesən
rokeikei pɨk. Mətə napw riti rukrutə ia neiai meiwaiu pehe mahi irəha.
10 *Nənə kuvehi Setan, iəremhə sə rɨneikuə ia nirəha, kuvehi, kərarki pen ia
kwopun əmwhenɨmw nəha napw mɨne təpisi ərəha krauuək ikɨn. In nəha
kwopun nəha kɨnərarki pen raka nərimɨru ikɨnmɨne profet eikuə. Nənə tuko
nəmisəienmɨnrahar ia nəpɨnmɨne ia ran ia nuk nukme.

Kumwesən rəkiri nərmama səməme həuvamhə, mərpwɨn noien me
səvənraha

11 Ia nəpɨn nəha iakətoni jea asori riti rəpsan mɨne Iəmə sə raməkure
irə mamərɨmənu. Tɨprənə mɨne neiai krouap tɨ nənimen kɨpkətoni mhə
mwi irau. 12 *Nənə iakətoni nərmama həuvamhə səməme fwe kupwən
kamhəuvehi nasoriien mɨne səməme həpkuvehi mhə nasoriien, irəha pam
kamhərer ia nəmri Iəmə sə raməkure ia jea səvənhi mamərɨmənu. Nənə
krɨpweɡi nəkukuə me nepwɨn. Krɨpweɡi mwi nəkukuə riti mwi, nəkukuə
* 20:1: Rev 9:1 * 20:2: Rev 12:9 * 20:3: Jut 6 * 20:4: Dan 7:9,22,27, 1Kor 6:2, Rev 13:17
* 20:6: Rev 1:6 * 20:8: Esik 38:2,9, Esik 38:15-16 * 20:9: 2Kinɡ 1:10, Esik 39:6 * 20:10:
Jen 19:24, Sam 11:6, Rev 19:20, 21:8 * 20:12: Dan 7:9-10, Mat 25:31-46, Wok Me 17:31, 2Kor 5:10,
Rev 13:8
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səvəi nɨmɨruien. Nənə Iəmə nəha rəkiri nərmama həuvamhə mesi pen
nəɡkiariien kɨmərai pen ia nəkukuə me nəha, mərpwɨn atukwatukw noien
me irəha həno fwe kupwən. 13 *Təsi raraka ia nərmama həuvamhə səməme
kamharə irə. Noien IərmamaRemhəmɨne ImweiNəkurHəuvamhə iraumwi
krouaraka ia nərmama səməme kamharə ia nirau. Irəha pam hətui mwi ia
nemhəien səvənraha, nənə Iəmə nəha rəkiri irəha kuatia kuatia, mərpwɨn
atukwatukw noien me irəha həno fwe kupwən. 14 *Nənə kuvehi Noien
Iərmama Remhəmɨne Imwei Nəkur Həuvamhə kərarki pen irau ia kwopun
əmwhenɨmw nəha napw rauək ikɨn. Nəri nəha in nəha nemhəien sə ro kəru
i. 15 *Nərmamame pam səməme kɨpkətoni mhə nəɡhɨnraha ia nəkukuə səvəi
nɨmɨruien kərarki pen irəha ia kwopun əmwhenɨmwnəha napw rauək ikɨn.

21
Jerusalem vi

1 *Nənə iakətoni neiai vi mɨne tɨprənə vi, tɨ nəri nə mə neiai akuas mɨne
tɨprənə akuas krouvehe rouiwən. Nənə təsi riwən mwi. 2 *Nənə iakətoni
taon ikinan səvəi Kumwesən, in nə Jerusalem vi, rukrutə tɨ Kumwesən ia
neiai mameiwaiu pehe. Taon ikinan nəha ramser rəmwhen ia tɨnari sə
pran rarkahu irə ia nəpɨn tukiri pen vi a in kuvei pen m iərman səvənhi.
3 *Nənə iakreɡi reri iərmama riti rupwinari ruku pen ia jea sə Kumwesən
raməkure irəmamərɨmənu, rɨnimə, “Hətə ro! Təkwtəkwuni nəhaKumwesən
rɨno rukwənu səvənhi irəha nərmama. In tramarə irəhamɨnraha, nənə irəha
tuhəuvehe nərmama me səvənhi. Kumwesən in tramarə tɨ nirəha, nənə
muvehe Kumwesən səvənraha. 4 *In trɨrai raka pam nɨse nənimenraha.
Noien iərmama remhə mɨne nasəkien mɨne nəmisəien triwən, tɨ nəri nə mə
narimnari tui me həuvehemhəuvəiwən.”

5 *Nənə Iəmə sə raməkure ia jea mamərɨmənu rɨni mə, “Hətə ro! Iakamo
narimnari me pam həuvehe mhərməvi.” Nənə in rarə mɨni mwi mə, “Rai
pen nəɡkiariien i ia nəkukuə, tɨ nəri nəmə nəɡkiariien me i ho nɨpərhienien
nərmama həukurən nətɨɡiteien ia nirəha.”

6 *Nənə in rərari mɨni pehe tukw iou i mə, “Təkwtəkwuni nəha kɨno
sampam ia narimnari me pam! Iou i Alfa mɨne Omeka,a nukunen mɨne
nəkrəkwerɨn. Nərmama səməme həkwakwa iou takuvei pen nui mɨnraha.
Nui nəha kɨpkuvehi mhə nənimen. Nəmri nui nəha rauvei pehe nui kauvehi
nɨmɨruien irə. 7*Iərmama sə trɨskaimeste naruaɡənien rukurau, iou takuvei
pen narimnari me səməme iakuvəni pen raka tukwe in. Iou takuvehe
Kumwesən səvənhi, nənə in truvehe nərɨk. 8 *Mətə nərmama səməme
kamhəhekɨr ia nərmama, mhəpwəh nahatətəien, mamho noien əmkemɨk,
mamhousi əpune nərmama, mamhakres pran, mamho klepa, mamhəuvehi
nahak, mamhəfwaki m nənɨmwi nari me, mɨne ieikuəme pam, imwənraha
atukwatukw fwe ia kwopun əmwhenɨmw nəha napw mɨne təpisi ərəha
krauuək ikɨn. Nəri nəha in nemhəien sə ro kəru irə.”
* 20:13: Rom 2:6, 1Pit 1:17, Rev 2:23, 22:12 * 20:14: 1Kor 15:26,55 * 20:15: Rev 13:8, 19:20
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9 *Nənə naɡelo me nəha sefen kamhəpeki pesɨn me nəha sefen həukuər
ia nərpwɨnien irəha sefen (nənə nərpwɨnien me nəha irəha nərpwɨnien
sampam Kumwesən tro m nərmama), riti ia naɡelo me nəha rɨni pehe tukw
iou i mə, “Uvehe ro. Iakuə takahatən prən nəha, in pran səvəi kwəti sipsip,
pwəh ikətoni.” 10 *Nənə ia vison nəha Nənɨmwɨn rəriari miou iakətoni aɡelo
nəha ruvehi iou iarouevən fwe ia təkuər riti rasori məpwəmwɨs. Nənə in
rahatən taon ikinan nəha Jerusalem iakətoni ruku pen tɨ Kumwesən ia neiai
mameiwaiu pehe. 11 *Taon ikinan nəha rukuraan ia nukuraanien səvəi
Kumwesən. Ramserser rəmwhen ia kəpwier amasan riti kani mə tiaspa
rəmher rəmwhen ia klas. 12*Nəpai riti rasoriməpwəmwɨs rukuraukurau irə.
Ia nəpai nəha kwəruəme irəha twelef. Naɡelome twelef kamhərer ia kwəruə
me nəha. Ia kwəruəme nəha kɨmərai pen nəɡhi kwənəkwus me səvəi nəkur
Isrel irəha twelef. 13 Kwəruə me nəha kahar ia nɨkare taon nəha peraha,
kahar mwi ia nɨkaren prehi, kahar ia nɨkaren pesu, nənə kahar ia nɨkaren
parei. 14 Kəpwier asori me irəha twelef kamhəkwtəmhiri əknekɨn nukune
nəpai nəha səvəi taon nəha. Nənə kɨmərai pen nəɡhi aposol me twelef səvəi
kwəti sipsip ia kəpwier me nəha.

15 *Aɡelo sə raməɡkiari miou rauvehi nari riti kɨno ia kol truvehi mak
səvəi taon irə mɨne nəpai səvənhi mɨne kwəruə me ia nəpai nəha. 16Nɨkare
taon nəha irəha kefə. Nasoriien səvəi nɨkarkaren me mɨne nəpwəmwɨsien
səvənraha rutə həmnəmwhen a. Aɡelo nəha ruvehi nəri nəha rauvehi ia
rəɡɨn, muvehi mak səvəi nɨkarkaren me, mətoni irəha kuatia kuatia nasori-
ien səvənhimɨne nəpwəmwɨsien səvənhi rutə tu-taosen-fo-hantret kilometa.
17 In ruvehi mwi nɨkɨmkɨmien səvəi nəpai nəha mətoni rəmwhen ia sikisti-
sikis mita. Mita nəha sə aɡelo nəha rauvehi mak səvəi nari irə rəmwhen a
mwi ia mita nəha nərmama kamhəuvehi mak səvəi nari irə. 18Nəpai nəha
kɨno ia kəpwier amasan i tiaspa, nənə kuvrhəkɨn taon ia kol atukwatukw, kol
sə rəmherməmwhen ia klas. 19*Kəpwier asorime səməmekamhəkwtəmhiri
əknekɨn nukune nəpai səvəi taon nəha kəfəri pen irəha ia kəpwier amasan
me səpəmsəpə. Kɨməkupwən kəmri pen kəpwier amasan i tiaspa, sə ro kəru
irə kəmri pen kəpwier amasan i safaia, sə ro kahar irə kəmri pen kəpwier
amasan i akat, sə ro kefə irə kəmri pen kəpwier amasan i emeral, 20 sə ro
krirum irə kəmri pen kəpwier amasan i onikis, sə ro sikis irə kəmri pen
kəpwier amasan i kanilian, sə ro sefen irə kəmri pen kəpwier amasan i
krisolaet, sə ro eit irə kəmri pen kəpwier amasan i malakait, sə ro naen irə
kəmri pen kəpwier amasan i topas, sə ro ten irə kəmri pen kəpwier amasan i
kalsetoni, sə ro eleven irə kəmri pen kəpwier amasan i takwoes, nənə sə ro
twelef irə kəmri pen kəpwier amasan i ametis. 21 Kwəruə me nəha twelef
təpinhə me səvənraha kɨno ia perel irəha twelef. Təpinhə kwatia kwatia ko
ia perel kwatia kwatia. Nənə suatuk me fwe imwə ia taon nəha kɨno ia kol
atukwatukw, kol sə rəmherməmwhen ia klas.

22 *Nənə iapkətoni mhə nimwə riti kaməfwaki ikɨn ia nəkwai taon nəha,
tɨ nəri nə mə nimwəfwaki səvənhi in nə Iərɨmənu Kumwesən sə rauvehi
nɨskaiien me pam mɨne kwəti sipsip. 23 *Ia taon nəha irəha tuhəpkətui
mhə mwi meri mɨne məkwə mə trouəhiəpwɨn irəha tɨ nəri nə mə nuku-
raanien səvəi Kumwesən raməhiəpwɨn pam taon nəha, nənə kwəti sipsip

* 21:9: Rev 15:1 * 21:10: Esik 40:2, Rev 21:2 * 21:11: Aes 60:1-2,19 * 21:12: Esik 48:30-35
* 21:15: Rev 11:1 * 21:19: Aes 54:11-12 * 21:22: Rev 15:3 * 21:23: Aes 60:19-20, Rev 22:5
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in nə laet səvənhi. 24 *Nərmama ia tənəmtənə me tuhavən ia nukuraanien
səvənhi, nənə kiɡme ia təkure tɨprənə tuhəpeki nautə amasan me səvənraha
mhəuvnimwə ia taon nəha. 25 *Kwəruə me səvəi taon nəha tukəpwəh
nərəpinhəien irəha ia nəpɨn riti, tɨ nəri nə mə nəpɨn ia nəpɨn triwən ia
kwopun nəha. 26 *Nərmama ia tənəmtənə me tuhəpeki nautə amasan me
səvənrahamɨnenarimnarimenərmamahəməuvei penmɨnraha ia nɨsiaiien,
nənə mhəpeki mhəuvnimwə ia taon nəha. 27 *Narimnari me səməme
həmkemɨk ia nəmri Kumwesən, mɨne nərmama səməme kamho narimnari
səvəi naurɨsien, mɨne nərmama səməme kamheikuə, irəha tuhəpwəh nuvn-
imwəien ia taon nəha ia nəpɨn riti. Mətə nərmama me a i səməme kɨmərai
pen nəɡhɨnraha ia nəkukuə səvəi nɨmɨruien sə kwəti sipsip rauvehi irəha əpa
nəha tuhəuvnimwə ia taon nəha.

22
Nui arɨs kauvehi nɨmɨruien irə

1 *Nənə aɡelo rarəmahatənmwi nui arɨs riti iakətoni. Nui ia nui arɨs nəha
nui kauvehi nɨmɨruien irə. Nui nəha rəmher rəmwhen ia klas, raiu maku
pen fwe ia jea sə Kumwesən mɨne kwəti sipsip krauəkure irə rouərɨmənu,
2 *mamesi pen suatuk ia kurkwai taon nəha. Nənə iakətoni nei kauvehi
nɨmɨruien irə ramərer ia nɨkarkare nui nəha, maukuə m twelef ia nuk me
pam ia məkwə me pam. Nənə nərmama ia tənəmtənə me pam kamhətɨmwi
nɨmwan tɨ nomasanien nemhəien me. 3 Ia nəkwai taon nəha tukəpwəhmwi
nətoniien nari riti sə Kumwesən raməkwein ərəha irə. Jea sə Kumwesən
mɨne kwəti sipsip krauəkure irə rouərɨmənu trərer ikɨn. Nənə iotukwininari
me səvənhi tuhamo nəkwan. 4 *Irəha tuhətoni nənimen, nənə tukrai pen
nəɡhɨn ia nɨpwənanraha. 5 *Nəpɨn ia nəpɨn triwən. Irəha tuhəpkətui mhə
meriuənari ritimwi truveipennukuraanienmɨnraha, tɨnərinəmə Iərɨmənu
Kumwesən səvənraha in trukuraan muvei pen nukuraanien mɨnraha, nənə
irəha tuhərɨmənu ia nuk nukme. 6 *Nənə aɡelo nəha rɨni pehe tukw iou imə,
“Nəɡkiariien me i ho nɨpərhienien nərmama həukurən nətɨɡiteien ia nirəha.
IərɨmənuKumwesən səvəi nənɨmwiprofet kupwənme rɨnərhi pehe iou aɡelo
səvənhimə takuvehemahatənnarimnarime trɨpkomhə tui həier pehe pwəh
səvənhi iotukwininari me hətoni.”

Trɨpkomhə tui Iesu ruvehe
7 *“Həreɡi ro! Trɨpko mhə tui iakuvehe. Iərmama sə ramo nəɡkiariien me

səməme Kumwesən ruvei pehe, kamhəmak ia nəkukuə i, in rerɨn traɡien.”
8 *Iou Jon, iou iakɨməreɡi mətoni narimnari me i. Nəpɨn iakreɡi mətoni

raka narimnarime i, nənə iakɨnɨmwi nukurhukmi ia nəmri aɡelo sə rahatən
iou irəmə takɨsiai in. 9Mətə in rɨni pehe tukw iou imə, “Əpwəhnoien iamɨnha
irə! Krau iotukwininari mi a səvəi Kumwesən kɨtaha piam me i profet me
mɨne nərmama me səməme kamho nəɡkiariien me ia nəkukuə i. Nɨmwi
nukurhummi ia nəmri Kumwesən, mɨsiai in!”

10 *Nənə in rarə mɨni mwi tukw iou i mə, “Tikəpwəh nərkwafəien ia
nəɡkiariienme iKumwesən ruvei pehemik kamhəmak ianəkukuə i tɨnəri nə
* 21:24: Aes 60:3,5 * 21:25: Aes 60:11 * 21:26: Sek 14:7, Rev 22:5 * 21:27: Aes 52:1,
1Kor 6:9-10, Rev 13:8, 21:8 * 22:1: Esik 47:1 * 22:2: Joel 3:18, Sek 14:8, Jen 2:9, Esik 47:12, Rev
22:14,19 * 22:4: Sam 42:2, Mat 5:8, Rev 3:12 * 22:5: Dan 7:18,27, Rev 5:10, 20:6, Rev 21:23,25
* 22:6: Rev 1:1 * 22:7: Rev 1:3, 2:16 * 22:8: Rev 19:10 * 22:10: Rev 1:3, 10:4
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mə narimnari me i trɨpko mhə tui həier pehe. 11 *Nərmama səməme kamho
noien ərəha pwəh kamhəmwur pen ia noien ərəha. Nərmama səməme
kamhonoien əmkemɨk pwəh kamhəmwur pen ia noien əmkemɨk. Nərmama
səməme kamho noien atukwatukw pwəh kamhəmwur pen ia noien atuk-
watukw. Nərmama səməme kamho noien əmher pwəh kamhəmwur pen ia
noien əmher.

12 *Həreɡi ro! Trɨpko mhə tui iakuvehe! Takuvehi nərəkuien səiou,
muvehe,muvei penmnərmamame pam resi pen narimnarime irəha həno.
13 *Iou i Alfa mɨne Omeka,a nukunen mɨne nəkrəkwerɨn. Iakɨnarə raka
kupwən, nənə takarəmwi kurirə.

14 *Nərmama səməme haikuas tɨnari səvənraha rəpsan, irəha rerɨnraha
traɡien. Takəseni irəha hani nukwai nei kauvehi nɨmɨruien irə, nənə
mhəukurau ia kwəruəme səvəi taon nəha mhəuvnimwə. 15 *Mətə nərmama
nepwɨn nəha ikɨn ko həpkuvnimwə mhə. Irəha nəha nərmama səməme
həmkemɨkrəmwhen iakurime,mamhoklepa,mamhonahak. Nərmanmɨne
nɨpran səməme kamhəiri əpnapen irəha me irəha nəha ko həpkuvnimwə
mhə. Nərmama me pam səməme kamhousi əpune nərmama, mamhəfwaki
mnənɨmwinarime,mamhokeikei pɨknoien səvəi neikuəien tuharə fwe iruə.

16 *Iou, Iesu, iakɨnərhi pehe aɡelo səiou mə truvehemɨni irapw narimnari
me i tukumiahanakalasiame. Iou i kiɡ sə iakɨməukupen ia kwənəkwus səvəi
Kiɡ Tevɨt. Iou iakəmwhen ia kəməhau kofətəteia sə rukuraan.”

17 *Nənɨmwɨn Ikinan mɨne pran səvəi kwəti sipsip krauni mə, “Uvehe!”
Nənə pwəh iərmama sə ramreɡi nəɡkiariien i, in mwi rɨni mə, “Uvehe!” Nənə
pwəh iərmama sə rəkwakwa ruvehe. Iərmama sə rokeikei pwəh in rənɨmwi
auər a nui sə kauvehi nɨmɨruien irə.

18*Iou, Jon, iakaməɡkiari skaimnərmama səməmekamhəreɡi nəɡkiariien
me Kumwesən ruvei pehe miou kamhəmak ia nəkukuə i. Trɨni mɨnuə
iərmama riti rakutan pen atukw nəɡkiariien riti səvənhi ia nəɡkiariien me
i, Kumwesən truvei pen min nərpwɨnien me i nəkukuə i raməɡkiari irə
makutan pen mwi. 19 *Trɨni mɨnuə iərmama riti rɨpeki raka nəɡkiariien me
nepwɨn ia nəkukuə i, Kumwesən trɨpeki raka namasanien me i nəkukuə i
raməɡkiari irə iərmama nəha trɨpkuvehi mhə riti. Namasanien me nəha
nukwai nei kauvehi nɨmɨruien irəmɨne kwopun riti ia taon ikinan nəha.

20 *Iərmama sə rani irapw narimnari me i rɨnimə, “Pərhien trɨpkomhə tui
iakuvehe!”
Ouəh, pwəh ro iamɨnhi! Uvehe rə Iərɨmənu Iesu!

21Pwəh namasanien səvəi Iərɨmənu səkɨtaha Iesu tramarə tɨ nərmamame
pam. Ouəh, pwəh ro iamɨnhi!

* 22:11: Dan 12:10 * 22:12: Aes 40:10, 2Kor 11:15, Rev 2:16,23 * 22:13: Rev 1:8,17, 21:6
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kaməkwein Kumwesən irə nɨpwran mə in nukunen mɨne nəkrəkwerɨn. Əvsini mwi Rev 21:6; 22:13.
* 22:14: Rev 22:2 * 22:15: Rev 21:17 * 22:16: Nam 24:17, Rom 1:3, Rev 2:28, 5:5 * 22:17:
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Read the New Testament daily

January

date Scripture
1 Matiu 1:1–2:12
2 Matiu 2:13–3:6
3 Matiu 3:7–4:11
4 Matiu 4:12-25
5 Matiu 5:1-26
6 Matiu 5:27-48
7 Matiu 6:1-24
8 Matiu 6:25–7:14
9 Matiu 7:15-29
10 Matiu 8:1-17
11 Matiu 8:18-34
12 Matiu 9:1-17
13 Matiu 9:18-38
14 Matiu 10:1-23
15 Matiu 10:24–11:6
16 Matiu 11:7-30
17 Matiu 12:1-21
18 Matiu 12:22-45
19 Matiu 12:46–13:23
20 Matiu 13:24-46
21 Matiu 13:47–14:12
22 Matiu 14:13-36
23 Matiu 15:1-28
24 Matiu 15:29–16:12
25 Matiu 16:13–17:9
26 Matiu 17:10-27
27 Matiu 18:1-22
28 Matiu 18:23–19:12
29 Matiu 19:13-30
30 Matiu 20:1-28
31 Matiu 20:29–21:22

February
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date Scripture
1 Matiu 21:23-46
2 Matiu 22:1-33
3 Matiu 22:34–23:12
4 Matiu 23:13-39
5 Matiu 24:1-28
6 Matiu 24:29-51
7 Matiu 25:1-30
8 Matiu 25:31–26:13
9 Matiu 26:14-46
10 Matiu 26:47-68
11 Matiu 26:69–27:14
12 Matiu 27:15-31
13 Matiu 27:32-66
14 Matiu 28:1-20
15 Mak 1:1-28
16 Mak 1:29–2:12
17 Mak 2:13–3:6
18 Mak 3:7-30
19 Mak 3:31–4:25
20 Mak 4:26–5:20
21 Mak 5:21-43
22 Mak 6:1-29
23 Mak 6:30-56
24 Mak 7:1-23
25 Mak 7:24–8:10
26 Mak 8:11–9:1
27 Mak 9:2-29
28 Mak 9:30–10:12

March
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date Scripture
1 Mak 10:13-31
2 Mak 10:32-52
3 Mak 11:1-26
4 Mak 11:27–12:17
5 Mak 12:18-37
6 Mak 12:38–13:13
7 Mak 13:14-37
8 Mak 14:1-21
9 Mak 14:22-52
10 Mak 14:53-72
11 Mak 15:1-47
12 Mak 16:1-20
13 Luk 1:1-25
14 Luk 1:26-56
15 Luk 1:57-80
16 Luk 2:1-35
17 Luk 2:36-52
18 Luk 3:1-22
19 Luk 3:23-38
20 Luk 4:1-30
21 Luk 4:31–5:11
22 Luk 5:12-28
23 Luk 5:29–6:11
24 Luk 6:12-38
25 Luk 6:39–7:10
26 Luk 7:11-35
27 Luk 7:36–8:3
28 Luk 8:4-21
29 Luk 8:22-39
30 Luk 8:40–9:6
31 Luk 9:7-27

April
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date Scripture
1 Luk 9:28-50
2 Luk 9:51–10:12
3 Luk 10:13-37
4 Luk 10:38–11:13
5 Luk 11:14-36
6 Luk 11:37–12:7
7 Luk 12:8-34
8 Luk 12:35-59
9 Luk 13:1-21
10 Luk 13:22–14:6
11 Luk 14:7-35
12 Luk 15:1-32
13 Luk 16:1-18
14 Luk 16:19–17:10
15 Luk 17:11-37
16 Luk 18:1-17
17 Luk 18:18-43
18 Luk 19:1-27
19 Luk 19:28-48
20 Luk 20:1-26
21 Luk 20:27-47
22 Luk 21:1-28
23 Luk 21:29–22:13
24 Luk 22:14-34
25 Luk 22:35-53
26 Luk 22:54–23:12
27 Luk 23:13-43
28 Luk 23:44–24:12
29 Luk 24:13-53
30 Jon 1:1-28

May
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date Scripture
1 Jon 1:29-51
2 Jon 2:1-25
3 Jon 3:1-21
4 Jon 3:22–4:3
5 Jon 4:4-42
6 Jon 4:43-54
7 Jon 5:1-23
8 Jon 5:24-47
9 Jon 6:1-21
10 Jon 6:22-40
11 Jon 6:41-71
12 Jon 7:1-29
13 Jon 7:30-52
14 Jon 7:53–8:20
15 Jon 8:21-30
16 Jon 8:31-59
17 Jon 9:1-41
18 Jon 10:1-21
19 Jon 10:22-42
20 Jon 11:1-53
21 Jon 11:54–12:19
22 Jon 12:20-50
23 Jon 13:1-30
24 Jon 13:31–14:14
25 Jon 14:15-31
26 Jon 15:1-27
27 Jon 16:1-33
28 Jon 17:1-26
29 Jon 18:1-24
30 Jon 18:25–19:22
31 Jon 19:23-42

June
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date Scripture
1 Jon 20:1-31
2 Jon 21:1-25
3 WokMe 1:1-26
4 WokMe 2:1-47
5 WokMe 3:1-26
6 WokMe 4:1-37
7 WokMe 5:1-42
8 WokMe 6:1-15
9 WokMe 7:1-29
10 WokMe 7:30-50
11 WokMe 7:51–8:13
12 WokMe 8:14-40
13 WokMe 9:1-25
14 WokMe 9:26-43
15 WokMe 10:1-33
16 WokMe 10:34-48
17 WokMe 11:1-30
18 WokMe 12:1-23
19 WokMe 12:24–13:12
20 WokMe 13:13-41
21 WokMe 13:42–14:7
22 WokMe 14:8-28
23 WokMe 15:1-35
24 WokMe 15:36–16:15
25 WokMe 16:16-40
26 WokMe 17:1-34
27 WokMe 18:1-21
28 WokMe 18:22–19:12
29 WokMe 19:13-41
30 WokMe 20:1-38

July
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date Scripture
1 WokMe 21:1-16
2 WokMe 21:17-36
3 WokMe 21:37–22:16
4 WokMe 22:17–23:10
5 WokMe 23:11-35
6 WokMe 24:1-27
7 WokMe 25:1-27
8 WokMe 26:1-32
9 WokMe 27:1-20
10 WokMe 27:21-44
11 WokMe 28:1-31
12 Rom 1:1-17
13 Rom 1:18-32
14 Rom 2:1-24
15 Rom 2:25–3:8
16 Rom 3:9-31
17 Rom 4:1-12
18 Rom 4:13–5:5
19 Rom 5:6-21
20 Rom 6:1-23
21 Rom 7:1-14
22 Rom 7:15–8:6
23 Rom 8:7-21
24 Rom 8:22-39
25 Rom 9:1-21
26 Rom 9:22–10:13
27 Rom 10:14–11:12
28 Rom 11:13-36
29 Rom 12:1-21
30 Rom 13:1-14
31 Rom 14:1-23

August
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date Scripture
1 Rom 15:1-21
2 Rom 15:22–16:7
3 Rom 16:8-27
4 1 Korin 1:1-17
5 1 Korin 1:18–2:5
6 1 Korin 2:6–3:4
7 1 Korin 3:5-23
8 1 Korin 4:1-21
9 1 Korin 5:1-13
10 1 Korin 6:1-20
11 1 Korin 7:1-24
12 1 Korin 7:25-40
13 1 Korin 8:1-13
14 1 Korin 9:1-18
15 1 Korin 9:19–10:13
16 1 Korin 10:14–11:1
17 1 Korin 11:2-16
18 1 Korin 11:17-34
19 1 Korin 12:1-26
20 1 Korin 12:27–13:13
21 1 Korin 14:1-17
22 1 Korin 14:18-40
23 1 Korin 15:1-28
24 1 Korin 15:29-58
25 1 Korin 16:1-24
26 2 Korin 1:1-11
27 2 Korin 1:12–2:11
28 2 Korin 2:12-17
29 2 Korin 3:1-18
30 2 Korin 4:1-12
31 2 Korin 4:13–5:10

September
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date Scripture
1 2 Korin 5:11-21
2 2 Korin 6:1-13
3 2 Korin 6:14–7:7
4 2 Korin 7:8-16
5 2 Korin 8:1-15
6 2 Korin 8:16-24
7 2 Korin 9:1-15
8 2 Korin 10:1-18
9 2 Korin 11:1-15
10 2 Korin 11:16-33
11 2 Korin 12:1-10
12 2 Korin 12:11-21
13 2 Korin 13:1-14
14 Kalesia 1:1-24
15 Kalesia 2:1-16
16 Kalesia 2:17–3:9
17 Kalesia 3:10-22
18 Kalesia 3:23–4:20
19 Kalesia 4:21–5:12
20 Kalesia 5:13-26
21 Kalesia 6:1-18
22 Efesas 1:1-23
23 Efesas 2:1-22
24 Efesas 3:1-21
25 Efesas 4:1-16
26 Efesas 4:17–5:2
27 Efesas 5:3-33
28 Efesas 6:1-24
29 Filipae 1:1-26
30 Filipae 1:27–2:18

October
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date Scripture
1 Filipae 2:19–3:6
2 Filipae 3:7–4:1
3 Filipae 4:2-23
4 Kolosi 1:1-20
5 Kolosi 1:21–2:7
6 Kolosi 2:8-23
7 Kolosi 3:1-17
8 Kolosi 3:18–4:18
9 1 Tesalonaeka 1:1–2:9
10 1 Tesalonaeka 2:10–3:13
11 1 Tesalonaeka 4:1–5:3
12 1 Tesalonaeka 5:4-28
13 2 Tesalonaeka 1:1-12
14 2 Tesalonaeka 2:1-17
15 2 Tesalonaeka 3:1-18
16 1 Timoti 1:1-20
17 1 Timoti 2:1-15
18 1 Timoti 3:1-16
19 1 Timoti 4:1-16
20 1 Timoti 5:1-25
21 1 Timoti 6:1-21
22 2 Timoti 1:1-18
23 2 Timoti 2:1-21
24 2 Timoti 2:22–3:17
25 2 Timoti 4:1-22
26 Taetas 1:1-16
27 Taetas 2:1-14
28 Taetas 2:15–3:15
29 Filimon 1:1-25
30 Hipru 1:1-14
31 Hipru 2:1-18

November
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date Scripture
1 Hipru 3:1-19
2 Hipru 4:1-13
3 Hipru 4:14–5:14
4 Hipru 6:1-20
5 Hipru 7:1-19
6 Hipru 7:20-28
7 Hipru 8:1-13
8 Hipru 9:1-10
9 Hipru 9:11-28
10 Hipru 10:1-18
11 Hipru 10:19-39
12 Hipru 11:1-16
13 Hipru 11:17-31
14 Hipru 11:32–12:13
15 Hipru 12:14-29
16 Hipru 13:1-25
17 Jemes 1:1-18
18 Jemes 1:19–2:17
19 Jemes 2:18–3:18
20 Jemes 4:1-17
21 Jemes 5:1-20
22 1 Pita 1:1-12
23 1 Pita 1:13–2:10
24 1 Pita 2:11–3:7
25 1 Pita 3:8–4:6
26 1 Pita 4:7–5:14
27 2 Pita 1:1-21
28 2 Pita 2:1-22
29 2 Pita 3:1-18
30 1 Jon 1:1-10

December
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date Scripture
1 1 Jon 2:1-17
2 1 Jon 2:18–3:2
3 1 Jon 3:3-24
4 1 Jon 4:1-21
5 1 Jon 5:1-21
6 2 Jon 1:1-13
7 3 Jon 1:1-14
8 Jut 1:1-25
9 Revelesen 1:1-20
10 Revelesen 2:1-17
11 Revelesen 2:18–3:6
12 Revelesen 3:7-22
13 Revelesen 4:1-11
14 Revelesen 5:1-14
15 Revelesen 6:1-17
16 Revelesen 7:1-17
17 Revelesen 8:1-13
18 Revelesen 9:1-21
19 Revelesen 10:1-11
20 Revelesen 11:1-19
21 Revelesen 12:1-18
22 Revelesen 13:1-18
23 Revelesen 14:1-20
24 Revelesen 15:1-8
25 Revelesen 16:1-21
26 Revelesen 17:1-18
27 Revelesen 18:1-24
28 Revelesen 19:1-21
29 Revelesen 20:1-15
30 Revelesen 21:1-27
31 Revelesen 22:1-21
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Nɨpəri nəkukuə sə rani nɨpwrai nəɡkiariienme
(Diksonari)

Aɡelo: Naɡelo me irəha nənɨmwɨn me Kumwesən rɨno irəha kamho
tukwini narimin. NaɡelomekamhəɡnəɡɨniKumwesən fwe ianeiai (Mat
2:14). Nəpɨnme nepwɨn naɡelo me həɡkiari m nərmama, mhəvisau pen
mɨnraha nəɡkiariien sə Kumwesən rokeikei mə tuhəreɡi (Dan 9:20-23,
Mak 16:5-8, Luk 1:26, Wok Me 1:9-11). Kumwesən ramərhi pehe naɡelo
me kamhəuvehe mamhasitu ia nərmama səməme tuhəuvehi nɨmɨruien
rerɨn (Hip 1:14).
Mətə naɡelo me nepwɨn nəha ikɨn həpwəh no tukwiniien nari m

Kumwesən. Irəha naɡelo ərəha me. Kani mwi irəha mə nəremhə me.
Iəremhə i in rasori ia nirəha nəɡhɨn nə Setan. Wok səvəi Setan mɨne
naɡelome səvənhi kamheikuə ia nərmama ia tənəmtənəme. Irəha həpwəh
nokeikeiien mə nərmama tuhəni nɨpərhienien ia Iesu Kristo (2Kor 4:3-4,
Rev 20:1-3,7-8). Tukamevən tukərarki pen naɡelo ərəha me ia kwopun
napw asori rauək rerɨn ikɨn. Nərmama səməme kamhəkurirə ia naɡelo
ərəha me nəha tukərarki pen mwi irəha həuvən ia kwopun nəha (Mat
25:41).
Aposol: Nəɡkiariien i aposol nɨpwran in i mə Iərmama sə kɨnərhi pen
in. Aposol riti rauvehi nasoriien maməɡkiari tukwini səvəi iəmə asori
sə rɨnərhi pen in. Iesu rɨməuvei pen nasoriien m nərmama səvənhi
twelef mə irəha aposol me səvənhi. Wok səvəi aposol me səvəi Iesu
ro iamɨnhi irə. Irəha hənətoni ia nənimenraha mə Iesu rɨnətui mwi ia
nemhəien səvənhi. Irəha həməni irapw nəɡkiariien amasan səvənhi.
Nənə mhərpwi nousəsɨmwɨnien vi me səvəi nakalasia me ia kwopun
me. Nənə nəpɨn rɨpɨk irəha ho nɨmtətien me ia nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn
Ikinan. Nɨmtətienmenəhahonukurənien imənəɡkiariienamasan səvəi
Iesu Kristo ro nɨpərhienien (Mak 16:19-20, Rom 15:19, Hip 2:4).
Iesu rətui mwi ia nemhəien səvənhi. Nəpɨn nepwɨn rukurau nənə, in

rier irapw tɨ Pol məkwein in mə in truvehi wok səvəi aposol. Nərmama
kuatia kuatiamenəha ikɨn rəmwhen ia Panapas sənərmamakamhəkwein
irəhamə aposol. Nəri auər a həpkətonimhə Iesu Kristo. Nənə nəpɨn səvsini
nəɡkiariien nəha aposol ia nəkukuə i Wok Me, nɨpwran rani mə nərmama
me i twelef səvəi Iesu hənavən irəhamin. Nənə ia nəkukuə i, Pol rɨni mə in
mwi aposol riti səvəi Iesu mətə in rɨpkavən mhə irəha nərmama me nəha
twelef. Nəkukuənəha raməɡkiari pɨk ia aposolmi Pitamɨne Pol. (Mat 10:1-
4, Mak 3:13-19, Luk 6:12-16).
Elta: Elta me irəha nəmə asori me kamhətui tɨ nakalasia me ia
nousəsɨmwɨnienme səvənraha. (1Tim 3:1-7)

Epikurien me mɨne Stoik me: Irəha nahatən me səvəi nəkur Kris fwe
tui anan kamhətui nɨpərhienien. Ia nəpɨn nəha Niutestamen raməɡkiari
irə nəkur Kris həpɨk hənamesi pen nahatənien səvəi nahatən me nəha.
Epikurien me həməni mə nukune nɨmɨruien amasan in i mə nərmama
tuhətui narimnarime səməmehamo iərmama riti rerɨn ramaɡien. Stoik
me həməni mə rekəm iərmama traməkeikei məmwur mə rerɨn trəpwəh
naɡienien məpwəh mwi nəmisəien nəri auər a narəien səvənhi rəfo irə
ramasan uə rərəha. (WokMe 17:18)

Farisi: Farisi me mɨne nahatən me səvəi loa irəha nəmə asori me səvəi
nəkur Isrel ia nəpɨn səvəi Iesu. Irəha həukurən amasan loa me pam
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səməme Kumwesən rɨməuvei pen m Moses, nənə mamhahatən mə
nərmama tuhaməkeikei mhesi pen əknekɨn loa me pam nəha ia noien
sə ratukwatukwamasan. Irəha kamhahatənmwi noienmemɨne loame
nepwɨn səməme kamrɨpɨn pen ia loa sə Kumwesən rɨməuvei pen. Irəha
haməfiəutə pɨk irəha nənə rerɨnraha rɨrhi mə irəha hasori ia nərmama
me pam. Irəha həmənimə noien səvənraha ramasan. Mətə nɨpərhienien
irəha həpɨk kamho noien səvəi kəuətkəsuə. Irəha hənəmwəki Iesu nənə
mhokeikei mə tuhousi əpune in. Əvsini mwi nəɡkiariien i Satusi ia
diksonari i.

Herot: Ia Niutestamen kaməkwein nərmama kefə nəɡhɨnraha i Herot.
(1)Herot asori. In kiɡ səvəi nəkur Jutia nəpɨn Iesu rɨnətui. In raməmwur
mə trousi əpune Iesu nəpɨn in ramouihi (Mat 2:1-22, Luk 1:9).

(2) Herot Antipas. In tɨni Herot asori. In ramərɨmənu ia tənə Kalili
nəpɨn Iesu ramavən mani irapw nəɡkiariien səvəi Kumwesən mamo
nɨmtətienme. Herot Antipas riri Herotias. In rɨnərhi pen iaruaɡən riti
səvənhi revən mərai raka kənkapwə Jon Paptaes fwe ia kalapus (Mak
6:14-29). Nəmə asori me səvəi nəkur Isrel haməuvehi Iesu mhəuvən tɨ
Herot Antipas mə in trɨni mə Iesu traməkeikei memhə (Luk 23:6-12).

(3) Herot Akripa sə rukupwən. In tɨni Aristopolas. Piəvni Herot Antipas.
In rɨnonərəhaienmnakalasiamenəpɨn Iesu rɨnətui raka ia nemhəien.
Rɨnousi əpune Jemes i piəvi Jon (WokMe 12:1-23).

(4) Herot Akripa sə resi pen. In tɨni Herot Akripa sə rukupwən. Kurirə
Pol revən fwe Rom mə Kiɡ Sisa trəkiri nəɡkiariien səvənhi, Herot i rɨreɡi
nəɡkiariien səvəi Pol ia nəmri Festas (WokMe 25:13–26:2, 26:19,27-32).
Hosana: Kupwən nɨpwrai nəɡkiariien i Hosana kani mə uvehimɨru. Nənə
kurirə irə nɨpwran ruvehemə əɡnəɡɨni uə ni vivi.

Iəməti Iərmama: Nəɡkiariien i Iəməti Iərmama in nəhaɡ riti. Iesu rani pɨk
nəɡkiariien nəha, mani atukw a in. Iesu in Iəməti Iərmama. Nɨpwran
mə in iərmama rəmwhen a ia kɨtaha, mətə nəhaɡ nəha ramahatən pen
mwi mə in Kristo, iərmama i profet kupwən me həməni mə truvehe. Ia
nəməkrəhaien səvənhi Profet Taniel rɨnətoni iəməti iərmama riti revən
mərer ia nəmri Kumwesən, nənə Kumwesən ruvei pen nasoriien min
trərɨmənu ia nərmama ia tənəm tənəmepam (Dan 7:13-14).

Iesu: Nɨpwrai nəhaɡ i Iesu in i iərmama sə rauvehimɨru nərmama.
Kumwesən rɨnəkwein tɨni Meri mə Iesu tɨ nəri nə mə in truvehimɨru
nərmama me səvənhi muvehi raka nərəhaien me səvənraha (Mat
1:21). Nəhaɡ me nepwɨn səvəi Iesu kaməkwein in mə Iesu Kristo, Tɨni
Kumwesən, Iəməti Iərmama, Kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt.

Iotukwininari: Ia nəpɨn səvəi Niutestamen iotukwininari me səpəmsəpə.
Nepwɨn kɨnərkwi tərini irəha kamho auər a wok səvəi iəmə asori. Io-
tukwininari me nəha həreirei noien nətərɨɡien atukw səvənraha, mətə
iərməpə ramərɨmənu ia nirəha. Kani mwi irəha mə slef me. Iotuk-
wininari me nepwɨn mwi nəha ikɨn kamho wok səvəi nərməpə mətə
kamhəuvehi nərəkuien irə (Luk 15:19). Kɨpkərihi tərini mhə irəha mə
irəhaslefme,mətə irəhahəseni amə iərməpə trɨninəkwan tɨnirəha inənə
irəha tuho rerɨnraha raɡien a.

Isrel: Isrel nəhaɡ vi riti sə Kumwesən rɨməuvei pen m Jekop tɨni Aesak
mɨne Repeka. Kaha səvəi Isrel in nə Epraham. Isrel tɨni iərman twelef.
Nənə irəha i kaha kupwənme səvəi nəkur Isrel. Kwopun sə hamarə ikɨn
kani mwimə tənə Isrel. Kupwən kani tɨprənə i mə Kenan.

Kamel: In nərimɨru riti kaməkure irə rəmwhen ia hos. Mətə in rupwinari
ouihi a ia hos. In rəmwhen tɨ navənien fwe kwopun akwesakwes ikɨn.
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Rapeki nari pamme kamo tɨnari ia nɨmwherɨn.
Kəfəfau səvəi nɨsiaiien: Kəfəfau səvəi nɨsiaien Nəkukuə Ikinan raməɡkiari
irə riti kəfəfau kɨno ia nɨmwai nei uə tihinari me, nənə kəfəfau pen ia
kənkapwə iərmama riti tɨ nəɡnəɡɨniien in. Rəmwhen ia iərmama riti sə
rəvtənhinərmama ianaiuien. Kəfəfauritimwi inkəfəfau səvəi kiɡ səkɨno
iakol sə ramserser. Kəfəfaupenkəfəfaunəha iakənkapwəkiɡ ramahatən
penmə in rasori kamsiai in.

Kiɡ Sisa: In nəɡhi iərmama sə ramərɨmənu ia nəkur Rom fwe kupwən.
Kol: In kəpwier sə ramserser pɨk. Kamo narimnari me irə nənimenraha
rutə pɨk rəmwhen ia riɡ, uə nari krukwi pen ia nɨfreɡi iərmama, uə
kwənari sə kaməkwani.

Krep: Krep in nei riti kəpwei rutə muvirɨs rəmwhen ia nəkwus. Kamo
waen irə. Raukuə nukwan ramo tɨpwen.

Kristo: Ia nəɡkiariien səvəi nəkur Kris fwe kupwən nɨpwran rani mə
iərmama sə Kumwesən rɨmərfi mə trərhi pehe i ruvehe muvehimɨru
nərmama. Nəkur Isrel həpɨk həni Iesu mə rɨpko mhə in Kristo, in
iərmama auər a. Mətənarəien səvəi Iesu rɨnonəɡkiariienme səvəi profet
tui me həuvehe mhəuvəukuə. Nəpɨn Iesu rɨnətui ia nemhəien səvənhi,
ramahatənmə Iesu in Kristo (Rom 1:14).

Kwopun akwesakwes ikɨn: Nəpɨn kaməɡkiari ia kwopun akwesakwes
ikɨn ia Niutestamen nɨpwran mə kwopun nəha nərmama həiwən ikɨn.
Narimnari me həpkutə amasanmhə ikɨn.

Kwopun ikinan: Rum riti ia nəkwai nimwə səvəi Kumwesən.
Kwopun ikinan anan: Rum riti mwi ia nəkwai nimwə səvəi Kumwesən.
Loa səvəi Moses: Nəɡkiariien nəha Loa, uə Loa sə kɨmərai, nɨpwran rani
mə Kumwesən rɨməuvei pen Loa me m nəkur Isrel. Nəɡhi nəkukuə
krirum səməme hamarə ia Oltestamen. Nəɡhɨnraha ia Bislama Jenesis,
Eksodas, Levitikas, Namba,mɨneDutronome. Nəkukuəmenəha krirum
həmwhen ia nukune loame pam səvənraha nəkur Isrel.

Mastat: In nei sə kauvei pen nunɨn ia nəveɡɨnien mə trapein amasan.
Nunɨn rouihi anan ia nuni nei me (Mat 13:31).

Mesaea: Nɨpwran rəmwhen ia Kristo uə Iəməti Iərmama. Kumwesən
rɨnərhi pehemə truvehemuvehimɨru nərmama.

Nənɨmwɨn Ikinan: Nənɨmwɨn Ikinan in Nənɨmwɨn i rɨməuku pen tɨ Tata
Kumwesən mɨne Tɨni. Kani in mə Iasitu (Jon 14:15-17). Ramarə ia reri
nərmamame ikamhəninɨpərhienien ia IesuKristo (Rom8:9). Nənɨmwɨn
Ikinan in Kumwesən (WokMe 5:3-4).

Nənɨmwi nari sə kaməfwaki pen min: Nənɨmwi nari nepwɨn kuvnhi
nərimɨrume irə, kuvnhi nərmama irə, uə kumwesənkwərhakwərhame,
uə nəri əpə riti. In nari riti sə nərmama kamho ia nei, uə aean riti,
uə ia kəruəterei. Nərmama ho mamhəfwaki pen mɨnraha, mamhəvi
netə ramevən tɨ nənɨmwi nari me nəha. Kumwesən raməmwəki noien
i nərmama kamhəfwaki pen m nənɨmwi nari me. (Eks 20:4-5, Kol 3:5-6,
Efes 5:5-6, 1Jon 5:21)

Nakalasia: Misi Watt rɨnakres nəɡkiariien i fwe kupwən. Nukune
nəɡkiariien i nəɡkiariien Krik sə rani mə eklessia. Nɨpwran in i mə
nərmama me i Kumwesən rɨnəkwein irəha həuvehe nərmama me
səvənhi. Ia Inɡlis kani nəɡkiariien i mə the Church. Bislama rani mə
Jyos. Nəɡkiariien me nepwɨn ia tənə kamhəni mə Nimwəfwaki. Mətə
kɨmaha iahaməni mə nakalasia me. Kwopun me nepwɨn iahaməni mə
nousəsɨmwɨnien səvəi nakalasiame. Iahaməni iamɨnha irəmənərmama



Diksonari Neai 559 Diksonari Nəveɡɨnien asori kani mə Pasova

tuhəukurən mə Jyos səvəi Kumwesən rɨpko mhə nimwə riti, mətə kwa
nərmama. Kwopun iərmama kəru uə kahar səvəi Iesu housəsɨmwɨn
irəha me ikɨn Iesu ramarə tɨ nirəha ia kwopun nəha nəri auər a mə
nimwəfwaki riti riwən (Mat 18:20).

Neai: In i kwopun kɨtaha nakalasia me tsəuvən mharə fwe ikɨn kɨtaha
Kumwesən ia nəpɨn riti. Neai rɨpko mhə neai sə samətoni məkwə mɨne
kəməhaume irə, rekəm. Neai in kwopun Kumwesən ramarə ikɨn.

Nɨtətə ia neai: Ia nəkukuə Matiu rɨmərai nəɡkiariien i nɨtətə ia neiai
nɨpwran mə nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə (Mat 13:31-33, Luk
13:18-20). Ia kwopun me nepwɨn mwi ia Niutestamen nɨpwran mə
kwopun Kumwesən ramarə ikɨn fwe ia neiai (Efes 2:6).

Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə: Kumwesən in kiɡ sə ramərɨmənu
rerɨn ia narimnari me pam fwe ia neiai mɨne ia təkure tɨprənə (Sam
145:13, Dan 4:34-35). Ro iamɨnhi irə kɨtaha səukurən nɨniien mə nɨtətə
sə Kumwesən ramərɨmənu irə rɨnarə raka nənə trɨpkiwən mhə. Mətə
ia nətəien riti mwi kɨtaha sətoni mə nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu
irə rɨpkuvehe mhə ihi. Nərəhaien rasori ia tɨprənə i. Nərmama
kamhəruinəkwaiKumwesən. Setanramonoien ikoumesəvənhi. Kɨtaha
sameitenhi mə nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə trier pehe. Kiɡ sə
ramərɨmənu ia nɨtətə səvəi Kumwesən in nəha Iesu. Nəpɨn in truvehe
mwi irə kɨtaha tsəni mə, “Təkwtəkwuni nəha Kumwesən səkɨtaha truve-
himɨru kɨtaha! Təkwtəkwuni nəha in tro sətoni mə in rauvehi nɨskaiien,
nənə, təkwtəkwuni nəha in ramərɨmənu! Nənə təkwtəkwuni nəha Kristo
səvənhi tro sətoni mə in rasori ia narimnari me pam!” (Rev 12:10).
Nərmama səməme kamhəni nɨpərhienien ia Iesu Kristo tuhəuvnimwə
ia nɨtətə nəha. Irəha tuhamarə rerɨn irəha Iərɨmənu səvənraha. Mətə
nərmama səməme kamhərui nəkwai Kristo tuhəpkuvnimwə mhə ia
nɨtətə nəha (Mat 25:34,36, 1Kor 6:9-11, Rev 21:5-8).

Nəveɡɨnien Ikinan: Kurirə Iesu remhə ia nei kamarkuaui in rəkwein
nərmama me səvənhi həuvehe mhani pəri nari irəha min ia nəveɡɨnien
asori səvəi Pasova. In rɨməuvehi bredməkwsen,muvei penmnərmama
me səvənhi hani. Nənə rɨməuvehi waen, muvei pen mɨnraha hənɨmwi.
Bred mɨne waen krouahatən pen nemhəien səvəi Iesu. Kɨnousi əpune
nɨpwran nɨten rɨnaiu tukutaha. Nəpɨn tsani bred nənəmhənɨmwi waen
nəha kɨtaha nakalasia me rerɨtaha traməkeikei mɨrhi nemhəien səvənhi
ia nei kamarkuaui. (Mak 14:12-26, Mat 26:17-30, Luk 22:7-23, 1Kor
11:23-25)

Nimwə səvəi Kumwesən: Fwekupwənnimwə riti səvəi Kumwesən rɨnərer
fwe tənə Isrel ia taon asori səvənraha Jerusalem. Fwe ikɨn, pris me səvəi
nəkur Isrel haməvi netə tɨnaikuas rakaien nərəhaienme səvəi nərmama
me səvəi Kumwesən. Mətə ia nuk 70 naruaɡən me səvəi nəkur Rom
həuvehe mhousi testesi pam nimwə nəha. Nəkwai nimwə nəha rum
kəru. Rum riti kani mə kwopun ikinan. Nənə rum riti mwi kani mə
kwopun ikinan anan.

Nəveɡɨnien asori kani mə Pentekos: Pentekos in nəveɡɨnien asori riti
səvəi nəkur Isrel. Irəha hamo nəveɡɨnien asori nəha nəpɨn 50 kurirə
nəveɡɨnien asori kani mə Pasova. Nəpɨn Iesu rɨnamarə irə nəkur Isrel
kamho nəveɡɨnien asori nəha kamhəɡnəɡɨni Kumwesən tɨ nəveɡɨnien vi
fwe nəmhien. Nəpɨn nəha Pentekos, in nəha nəpɨn Nənɨmwɨn Ikinan
rɨməuvehe irəmukuər ia reri nərmama səvəi Iesu (Wok Me 2:1-4, 20:16,
1Kor 16:8).

Nəveɡɨnien asori kani mə Pasova: Pasova in nəveɡɨnien asori riti səvəi
nəkur Isrel. Irəha hamo nəveɡɨnien asori nəha rerɨnraha ramrhi nəpɨn
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nəha Kumwesən rɨməiri raka kaha kupwən me səvənraha ia tənə Ijip.
Ia nəpɨn nəha rɨməiri raka irəha irə in rousi əpune nɨpwnəti nəkur Ijip
me nəmritaik me, mətə in rəpwəh nousi əpune nɨpwnəti nəkur Isrel me
tɨ nəri nə mə hənahakwi pen netə ia kwəruə ia nimwə me səvənraha.
Noien nəha Kumwesən rɨno rahatən pen wok sə Iesu Kristo truvehe mo
muvehimɨru nərmama ia nɨten.

Nəveɡɨnien asori səvəi pret yis riwən irə: In nəveɡɨnien asori riti səvəi
nəkur Isrel. Nəpɨn nəkur Isrel həməier fwe Ijip haməuvani pret nəha yis
riwən irəmə irəha tuhəuvani akwauakw mə həier fwe Ijip tɨ nəri nəmə
brednəhayis riwən irə ramafə akwauakwa. (Mat 26:17,Mak4:1-12, Luk
22:1-7)

Nui Asori Kalili, Nui Asori Taepirias: In nui asori riti fwe prehi ia
tənə Isrel. Nəpwəmwɨsien səvənhi rəmwhen ia 22 kilometa. Nasoriien
səvənhi rəmwhen ia 12 kilometa. Mavi rəmwhen ia təsi. Peiaupeiau fwe
ikɨn səvənhi. KaniməLekKenesaret ia Luk 5:1. Ia Jon 6:1 nəɡhɨn ritimwi
Taepirias.

Nuvehiien ninhum: In noien riti səvəi nəkur Isrel hamo fwe tui muvehe
meste pehe ipwet mɨne. Ropə ia noien i nəkur ia Tənə kamho. Kupwən
anan Kumwesən rɨno promes riti irau Epraham mə in Kumwesən
səvənhi nənə Eprahammɨne nɨmwipwɨni me irəha nɨpwnəti Kumwesən
me. Kumwesən rɨni pen tɨ Epraham ia Jenesis 17 mə tukuvehi ninhum
m nərman kəmri karen irəha mə irəha nərmama me səvənhi. Trɨni
mɨnuə iərman rətui muvehi nəpɨn eit, kuvehi ninhum min rahatən pen
mə rauvehi nəvəhaɡien sə Kumwesən rɨməuvei pen m Epraham. Ia
nəpɨn səvəi Oltestamen nuvehiien ninhum ramahatən pen mə iərman
in kwənəkwus riti səvəi Epraham. Mətə Pol rahatən mə noien səvəi
nuvehiien ninhum ro nəri auər a təkwtəkwuni. Nuvehiien ninhum ko
rɨpkuvehi mhə ik ikevən ia neai. Mətə tikɨni nɨpərhienien ia Iesu Kristo
pwəh Iesu ruvehi raka nərəhaien ia rerɨm. Noien iamɨnha irə in nəha
noien pərhien səvəi nuvehiien ninhum m iərmama. (Rom 2:25-29, Kal
6:15-16, Kol 2:11)

Nuviien netə: Fwe kupwən nərmama haməuvehi nərimɨrume səpəmsəpə
rəmwhen ia mak, kau, uə sipsip, mhəuvehi mhəuvən, mhəuvei pen m
pris me mə tuhəuvani əmwesi ia təkure nɨfatə, mhəvehi raka nərəhaien
me səvənraha. Nəpɨn me nepwɨn mwi kamhəuvei pen nərimɨru me
iamɨnha irə ia təkure nɨfatə tɨ nəɡnəɡɨniien Kumwesən irə. Mətə trɨni
mɨnuə nərimɨru sə ramemhə uə rərəha ko kəpwəh nuvei penien m
Kumwesən ia təkure nɨfatə səvənhi. Noien nəha ro nɨmtətien sə rama-
hatən penmə nɨte Iesu traikuas raka nərəhaienme.

Perel: In kəpwier amasan riti sə raməmak ia nəkwai nari riti fwe ia təsi
kamo kwənari ia nənimenmɨne nari krukwi pen ia nɨfreɡi iərmama.

Pokis səvəi nəɡkiariien i Kumwesən rɨnərihi tərini əknekɨn: Pokis i
ramahatən pen Loa səvəi Moses. Loa nəha nəɡkiariien i Kumwesən
rɨnərihi tərini əknekɨn, məmri nəkur Isrel hənamarə irə fwe kupwən.
Kɨməuvrhəkɨn pokis nəha ia timpa nənə kuveɡi nɨkarkaren me ia kol.
Ia nəkwai pokis nəha tekinari riti kɨno ia kol nəveɡɨnien nəha kani mə
mana rukuər irə. Rɨɡi nei nəha rɨno tihin mahatən pen Eron mə in pris,
in mwi ia nəkwai pokis nəha. Kəruəterei mi kəru nəha kɨmərai pen loa
me ten ia nirau iraumwi fwe ikɨn. Nəpɨnnəkur Isrel həier ia kwopun riti
mhəuvən ia kwopun riti mwi, nənə mamhəuvehi pokis i. Nəpɨn harə ia
kwopun riti nənəmhəmri pen pokis nəha ia nimwə tapolen sə ro ikinan.
Pokis i mɨne narimnari me ia nəkwan irəha pam ho ikinan tɨ nəri nəmə



Diksonari Paal 561 Diksonari Sameria, iəmə Sameria

irəhahəmwhen ianɨmtətien riti kamətəpennəɡkiariien irə səKumwesən
rɨnərihi tərini əknekɨn. Nəpɨn haməuvrhəkɨn nimwə səvəi Kumwesən
fwe Jerusalem, nənə pokis i raməmak fwe kwopun sə ro ikinan anan
ia nimwə səvəi Kumwesən. (Eks 25:10-22, 9:4, 16:31-33, Hip 9:4-5, Rev
11:19)

Paal: Paal in kumwesən eikuə riti səvəi nəkur ia Kenan. (Rom 11:4)
Pielsepul: Pielsepul in nəha Setan. Fwe kupwən Farisi me həmwəki Iesu,
mhəni ərəha inmə raməkoui irapwnəremhəme ianərmama ianɨskaiien
səvəi Pielsepul. Irəha həpkɨni mhə nɨpərhienien ia Iesu mə in raməkoui
irapw nəremhə me ia nərmama ia nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn Ikinan.
(Mak 3:22, Luk 11:15)

Pris: Fwe kupwən nəkur Isrel həier ia tənə Ijip, Kumwesən riri pen irəha
həuvən ia təkuər Sinae. Ia kwopun nəha in rɨni nəkwan mə irəha
tuhəuvrhəkɨn nimwə tapolen riti. Nənɨmwɨn səvənhi tramərer pen ia
nimwə tapolen nəha ia nəkwai rum sə ro ikinan anan. Kumwesən
rərpwi rəɡɨn iaEronmə inmɨnekwənəkwussəvənhi tuhəuvehemhowok
səvəi pris me. Irəha tuhərer ia nɨmwrhenhi Kumwesən mɨne nərmama
me səvənhi, mhəvi netə tɨ nərəhaien. Trɨni mɨnuə nərmama hokeikei
mə tuhəuvei pen nari riti m Kumwesən, pris me tuhəuvehi nəri nəha
mhəuvei pen tukwini səvənraha ia təkure nɨfatə səvəi Kumwesən. Ia
nəpɨn səvəi Iesu fwe kupwən pris me kamho wok me iamɨnha irə ia
nimwə səvəi Kumwesən fwe ia Jerusalem. Mətə ipwet mɨne pris asori
anan səkɨtaha in i IesuKristo. In əpa ramərer ia nɨmwrhenhi Kumwesən
mɨne nərmamame səvənhi mavi sɨmwɨn irəha.

Pris asori: In pris riti sə ramərɨmənu ia pris me nepwɨn səvəi nəkur Isrel.
Pris asori anan: In pris kuatia a sə in rasori ia pris me pam. Ia nuk me
pam ia nəpɨn kuatia a in rauvehi nɨte sipsipmuvnimwə ia kwopun sə ro
ikinan anan ia nimwə səvəi Kumwesən mə truvehi raka nərəhaien me
səvəi nəkur Isrel.

Profet: In iərmama riti sə Kumwesən rauvei pen nəɡkiariienminmə trɨni
irapw. Nəpɨn rɨpɨk profet me ia nəpɨn səvəi Oltestamen kamhəni irapw
narimnari me səməme həpkuvehemhə ihi.

Sapat: In nəpɨn səvəi nəkur Isrel kamhəfwaki irə. Sapat ramo stat ia 6 klok
ia Fraete ia nəruarəv mevən meste Sapat ia nəruarəv ia 6 klok. Ia Sapat
nərmama həpko anan mhə wok riti. Irəha hamapwɨs. Nəpɨn nəha in
nəpɨn ikinan səvəi nəkur Isrel. Nəɡkiariien i sapat ia nəɡkiariien səvəi
nəkur Isrel fwe kupwən nɨpwran rani mə apwɨs. Fwe kupwən, nəpɨn
Kumwesən rɨno tɨprənə, Nəkukuə Ikinan rani mə in rɨnowok nəpɨn sikis
nənə nəpɨn sə ro sefen irə in ro sampam, mapwɨs. Nəpɨn sə ro sefen irə
ia nəfwakiien in nəpɨn səvənhi. Nənə loa me səməme in rɨməuvei pen
m Moses rani irapw mə nəpɨn sə ro sefen irə in nəpɨn ikinan səvənhi
sə nərmama me səvənhi tuhəpwəh noien wok riti irə. Nənə noien sə
nərmama tuhapwɨs ia nəpɨn nəha rɨnahatən rakamə irəha nərmamame
səvəi Kumwesən. Ia Niutestamen, Iesu rɨməni irapwmə in ramərɨmənu
ia Sapat (Mat 12:8, Mak 2:28, Luk 6:5). Mətə nəmə asori me səvəi nəkur
Isrel haməmwəki in tɨ nəri nə mə in rɨno nərmama nepwɨn səməme
hamemhə həsanɨn ia Sapat. Nənə irəha həni mə noien nəha in rɨno
rɨnərui loa. Nənə in ro mwi narimnari me nepwɨn səm əme rerɨnraha
rɨrhi mə rɨpkatukwatukwmhəmə tuko ia Sapat.

Sameria, iəmə Sameria: Fwe kupwən nəkur Isrel haməmwəki nəkur
Sameria. Ia nəpɨn nəha rəknekɨn tɨ nəkur Isrel mə tuhavən fwe imwəi
nəkur Sameria tɨ nəri nə mə ia nətəien səvənraha nəkur Sameria irəha
həmkemɨk ia nəmri Kumwesən. Trɨnimɨnuəhavən fwe imwənrahanənə
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irəhamwi tuhəmkemɨk.
Satusi: Irəha həmwhen ia pati riti. Nepwɨn kamho wok səvəi politik.
Nepwɨn kamhowok səvəi nuviien netə ia təkure nɨfatə səvəi Kumwesən.
Nepwɨn kamhətui tɨ nimwə səvəi Kumwesən. Irəha nəmə asori me səvəi
nəkur Isrel. Irəha hamesi pen a loa səvəi Moses səməme kamharə fwe
Jenesis, Eksodas, Levitikas, Namba, mɨne Dutronome. Irəha həni mə
nəpɨn iərmama remhə rɨno sampam. Nənɨmwɨn ko rɨpkevən mhə ia
kwopun riti. Irəha həni mwi mə naɡelo me mɨne nəremhə me həiwən
(WokMe 23:8).

Setan: Nəɡkiariien i Setan rakupwən ia nəɡkiariien Hipru. In nəɡkiariien
səvəi nəkur Isrel. Nɨpwran mə iəremhə sə raməmwəki iərmama. Setan
kupwən in aɡelo riti səvəi Kumwesən. Mətə Kumwesən rɨnərhi irapw in
ia neai tɨ nəri nə mə in ramaruaɡən irau Kumwesən mə in trərɨmənu ia
Kumwesən (Aes 14:12-15, Eks 28:11-19).

Sinae: In təkuər riti ia tənə Ijip. Kwopun nəha Kumwesən rɨməuvei pen
Loa səvənhi mMoses fwe ikɨn (Hip 12:18-24).

Tikon: In iərmama sə ramasitu ia nakalasia me ia nousəsɨmwɨnien me
səvənraha. Kɨməkupwən kuvehi utə tikon me mə tuhasitu ia nakalasia
me iaWokMe 6:1-7. (Fil 1:1, 1Tim 3:8,10-12, Rom 16:1)

Vranda səvəi Solomon: In kwopun riti ia nimwə səvəi Kumwesən.
Kwopun nəha nəpɨn me pam nəmə asori me səvəi nəkur Isrel
kamhəɡkiari ia loa səvəi Kumwesən ikɨn. Ia nəpɨn səvəi Iesu kɨno
nəpai asori ia kəpwier rukurau ia nimwə səvəi Kumwesən. Fwe imwə
kɨno tənɨfiə ia nɨkaren me pam. Kwopun nəha nərmama kamhəuvehi
nəmri nərimɨru me ikɨn tɨ nuviien netə irə. Kwopun nəha kaməvriwei
maneme ikɨn. (Luk 9:45-46, Jon 2:14-16)

Wit: Nari riti rəmwhen ia rais. Rutə rəmwhen ia nurhi mətə ro nuk-
wan. Kaməkwaiəkwai, raməsas maməpwəh tekɨn. Kaməkwai testesi
kwənkwan kamo flaoa irə.
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Nɨpwrai nɨniienme ia Niutestamen
Paptaes
Mat 28:18-20, Wok Me 10:44-48, Kal 3:26-27, Jon 3:22, Wok Me 16:14-

15,31-33, Kol 2:12, Jon 4:1-2, Wok Me 19:1-7, 1Pit 3:20-22, Wok Me 2:37-42,
WokMe 22:12-16, WokMe 8:12,36-38, Rom 6:1-4
Narəien ia nəkwai nimwə

Tatamɨnemama
Efes 6:4, Kol 3:21, 1Tim 3:4-5

Nəkwərhakwərhame
Mat 15:3-6, Efes 6:1-3, 1Tim 5:4,8, Luk 2:51, Kol 3:20, Hip 12:7-11

Nɨpranme səməme nərmanme səvənraha hemhəmhəpwəh irəha
WokMe 6:1, 1Kor 7:39-40, Jem 1:27, Rom 7:2-3, 1Tim 5:3-16

NerəienMat 19:4-6, Kol 3:18-19, Hip 13:4, 1Kor 7:1-16, 1Tes 4:3-8, Taet 2:3-
5, 1Pit 3:1-7, Efes 5:21-33
Nərmama asori me səməme kamhərɨmənu (uəKavmen)
Mat 22:15-22, Rom13:1-7, Taet 3:1,WokMe5:27-29, 1Tim2:1-4, 1Pit 2:13-

17
Nərmama kamhometə nakalasiame səvəi Iesu Kristo
Mat 5:10-12, 1Kor 4:11-13, 1Pit 3:13-17, Mak 13:9-13, 2Kor 4:8-11, 1Pit

4:12-19, Luk 12:4-9, Fil 1:28-29, 1Jon 4:7-12,16, Jon 15:18-21, 2Tes 1:4-8, Rev
2:10, Wok Me 5:41, 2Tim 3:10-13, Rom 8:35-37, Hip 10:32-39, Rom 12:12-
14,17-21, Hip 12:3-4
Kumwesən

Noien səvəi Kumwesən
Mak10:27, Rom11:33-36, 1Pit 1:14-17,Mak12:29-30, 1Kor8:4-6, 1Jon1:5,

Luk 1:37, 2Kor 1:3, 1Jon 4:7-12,16, Luk 6:35-36, 1Tim 1:17, Jut 24-25, Jon
4:24, 1Tim 6:15-16, Rev 4:8-11,WokMe 14:14-17, Hip 4:13, Rev 15:3-4,Wok
Me 17:22-31, Hip 10:30-31, Rom 1:18-23, Jem 1:17
Kumwesən ramasitu ia kɨtaha
Mat 6:25-34, Rom 8:28, Hip 1:3, Mat 10:29-31, Rom 11:36, Jem 4:13-16,

WokMe 14:15-17, Kol 1:17
Kumwesən rɨno neiai mɨne tɨprənə
Mat 19:4, Wok Me 17:24-26, Hip 1:2, Jon 1:3, 1Kor 8:6, Hip 11:3, Wok Me

14:15, Kol 1:15-16, Rev 4
Kumwesən trəkiri nərmama tɨ noienme səvənraha
Mat 7:21-23, Rom 2:1-11, Hip 9:27-28, Mat 16:24-27, Rom 14:10-12, Hip

10:26-31, Mat 25:31-46, 1Kor 3:10-15, 1Pit 1:17, Jon 3:18-21, 1Kor 4:5, 1Pit
4:3-5, Jon 5:24-29, 2Kor 5:9-10, Rev 20:11-15, WokMe 17:30-31, 2Tes 1:5-10
Kumwesən ramɨni nərmamame i kamhahatətə ia Iesumə irəha hatuk-
watukw ia nənimen
WokMe 13:38-39, Rom 5:1-19, Kal 3:6-9, Rom 1:16-17, Kal 2:16, Taet 3:7,

Rom 3:21-26
Kumwesən rauvehimɨru nərmama
Jon 3:16-17, Rom 5:1-11, 1Tim 1:15-16, Wok Me 2:37-39, Rom 10:9-13,

1Tim 2:3-7, Efes 2:1-10, 1Pit 1:3-5
Nəfwakiienm nənɨmwi nari me, mɨne noien səvəi klepa
Mat 4:10, 1Kor 6:9-11, 1Tes 1:9-10, Wok Me 13:4-12, 1Kor 8:1-13, 1Jon

5:21,WokMe17:22-31, 1Kor 10:1-22, Rev 21:8,WokMe19:11-20, 2Kor 6:14-
18, Rev 22:15, 1Kor 5:11, Kal 5:19-21
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Mane
Mat 6:19-21,24-34, 1Tim 6:6-10,17-19, Jem 2:1-9, Luk 12:13-21,32-34, Hip

13:5-6, Jem 5:1-6, WokMe 20:35
Nənɨmwɨn səvəi Kumwesən
Mat 28:19, Wok Me 8:14-17, Efes 1:13-14,17, Mak 1:9-11, Wok Me 10:44-

48, Efes 3:16, Mak 3:28-30, WokMe 13:2-4, Efes 4:3-4,30, Luk 1:35, WokMe
15:28, Efes 5:18-20, Luk 3:16, Wok Me 16:7-10, Efes 6:17-18, Luk 4:1, Wok
Me 19:1-7, 1Tes 1:5-6, Luk 11:13, Rom 5:5, 1Tes 5:19, Luk 12:12, Rom 7:6,
2Tes 2:13, Jon 1:32-34, Rom 8:9-16,26-27, Taet 3:5-6, Jon 3:5-8, 1Kor 2:4,9-
16, Hip 2:4, Jon 7:37-39, 1Kor 3:16, Hip 9:14, Jon 14:15-17,26, 1Kor 6:11,19,
1Pit 1:2,11, Jon 15:26, 1Kor 12:1-13, 2Pit 1:20-21, Jon 16:7-15, 2Kor 1:21-22,
1Jon 2:20, Jon 20:19-23, 2Kor 5:5, 1Jon 3:24, Wok Me 1:4-5,8, 2Kor 13:14,
1Jon 4:13,WokMe 2:1-18,38-39, Kal 3:2-5, 1Jon 5:6-8, WokMe 4:31, Kal 4:6,
WokMe 5:3-5, Kal 5:16-18,22-25
Nakresien pran səvəi iərməpə
Mat 5:27-30, 1Kor 6:9-20, 1Tes 4:1-8, Jon 8:2-11, Kal 5:19, Hip 13:4, Rom

13:8-10, Efes 5:3, Jut 7, 1Kor 5:9-11, Kol 3:5-6
Kwopun napw asori rauək ikɨn
Mat 10:28, Luk 16:23-26, Rev 20:10-15, Mat 13:41-42,47-50, 2Tes 1:9, Rev

21:8, Mat 25:41
Nəkukuə Ikinan səvəi Kumwesən
Mat 4:1-4, Rom 15:4, Hip 4:12, Mat 5:17-20, Rom 16:26, 1Pit 1:22-25, Mat

22:29, Kol 3:16, 2Pit 1:19-21, Jon 8:31-32, 1Tes 2:13, 2Jon 9-10, Jon 20:31,
1Tim 4:13, Rev 1:3, WokMe 20:32, 2Tim 3:14-17
Nəveɡɨnien Ikinan
Mat 26:26-30, Luk 22:14-20, 1Kor 11:17-34, Mak 14:22-26, 1Kor 10:14-22
Nəveɡɨnienme
Mak 7:14-23, Rom 14:1-23, 1Kor 8:1-13, 1Tim 4:1-4
Nəɡkiariien amasan səvəi Iesu Kristo
WokMe 20:24, Kal 1:6-12, 1Tes 1:5, Rom 1:2-4,16-17, Efes 1:13, 2Tes 2:14,

1Kor 1:17-25, Fil 1:27, 2Tim 1:8-11, 1Kor 15:1-7, Kol 1:5-6, 2Tim 2:8-10
Nahatətəien

Iərmama sə ramahatətə ia Iesu Kristo truvehi nɨmɨruien rerɨn
Jon 1:12, Jon 20:31, Rom 10:9-10, Jon 3:15-18,36, Wok Me 4:12, Kal 2:16,

Jon 6:47, WokMe 16:30-31, Efes 2:8-9, Jon 14:6, Rom 3:20-22
Pwəh sərer əknekɨn ia nahatətəien səkɨtaha
Mak11:22-25, Rom14:22-23,Hip11:1-40, Luk17:5-6, 1Kor13:13, Jem1:2-

8, Jon 14:1, 2Kor 5:6-7, Jem 2:14-26, Rom 5:1-2, Kal 5:6, 1Pit 1:3-9
Nemhəien
Jon 6:39-40, 1Kor 15:12-58, Rev 14:13, Jon 11:17-27, 2Kor 5:1-10, Rev 21:1-

4, Jon 14:1-4, Fil 1:20-24, Rev 22:1-5, Rom 8:10-11,38-39, 1Tes 4:13-18, Rom
14:7-9, Hip 2:14-15
Pwəh səɡnəɡɨni Kumwesən, mhəni vivi in, mhəni tanak tukwe
Luk 17:11-19, Fil 4:4-7, 1Tes 5:18, Jon 6:11, Kol 2:7, 1Tim 2:1, Rom 1:21,

Kol 3:17, 1Tim 4:4-5, Efes 5:20, Kol 4:2
Nəmə asori me i kamhətui tɨ nakalasiame

Noien səvəi eltame səvəi nəfwakiien
WokMe 6:1-6, 1Tim 3:1-13, Taet 1:5-9, WokMe 14:23
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Nəɡkiariien sə ramevən tɨ elta me səvəi nəfwakiien Mat 28:18-20, 1Tes
2:1-12, 2Tim 3:10–4:5, Luk 22:24-27, 1Tim 4:1-16, Taet 2:7-8, Wok Me
20:17-35, 2Tim 2:1-26, 1Pit 5:1-4

Nɨsiaiien elta me səvəi nəfwakiien 1Kor 9:14, 1Tes 5:12-13, Hip 13:7,17,
Kal 6:6, 1Tim 5:17-22
Nəpwəhien pran
Mat 5:31-32, Luk 16:18, 1Kor 7:10-16, Mat 19:3-9, Rom 7:2-3
Nəpwəhien nəveɡɨnien tɨ nəfwakiien
Mat 6:16-18, WokMe 13:1-3, WokMe 14:23, Mak 2:18-20
Nasituien
Mat 6:1-4, 1Kor 10:24, Hip 13:1-3,16, Mat 7:12, 2Kor 8:1-15, Jem 1:27, Mat

25:31-46, 2Kor 9:1-15, Jem 2:15-16, Luk 3:10-11, Kal 6:9-10, 1Jon 3:16-18,
Luk 6:38, Fil 4:14-19, WokMe 11:27-30, Hip 10:24
Rərəhamə kɨtaha tsənɨmwi nənɨmwiien skai mhakonə irə
Rom13:13, Kal 5:19-21, Taet 1:7, 1Kor 5:11, Efes 5:18, 1Pit 4:3-5, 1Kor 6:9-

11, 1Tim 3:1-3
NəfwakiienmKumwesən

Noien səvəi nəfwakiien Mat 6:5-13, Jon 16:23-26, 1Tim 4:4-5, Mat 7:7-11,
Rom8:26-27,Hip4:16,Mat 18:19-20, Rom12:12,Hip10:19-22,Mak11:24-
25, Efes 2:18, Jem 1:5-8, Luk 11:1-13, Efes 6:18, Jem 4:2-3 Luk 18:1-8, Fil
4:6-7, Jem 5:13-18, Luk 21:36, Kol 4:2, 1Pit 4:7, Jon 14:13-14, 1Tes 5:17,
1Jon 3:21-22, Jon 15:7, 1Tim 2:1-4,8, 1Jon 5:14-15

Nəfwakiienme nepwɨn ia Nəkukuə Ikinan
Mat 11:25-26,WokMe 16:25, Fil 1:3-5,9-11, Mat 14:23,WokMe 20:36, Kol

1:9-12, Mat 19:13-15, Wok Me 21:5, Kol 4:3-4, Mak 1:35, Rom 1:9-10, 1Tes
3:9-13, Luk 5:16, Rom 10:1-2, 2Tes 1:11-12, Luk 6:12, Rom 15:30-33, 2Tes
3:1-5, Luk 22:32,39-46, 2Kor 12:7-10, Hip 5:7, Jon 11:41-42, Efes 1:15-20, Hip
7:25, Jon 17:1-26, Efes 3:14-21, WokMe 4:24-31, Efes 6:19-20
Nətərɨɡien səkɨtaha traməkeikei meiwaiu
Mat 5:3-12, Luk 18:9-14, Kol 3:12-13, Mat 18:1-5, Efes 4:2, Jem 4:5-10, Luk

14:7-11, Fil 2:3-11, 1Pit 5:5-7
Nakalasiame

Noien səvəi nakalasiame
Mat 16:13-20, 1Kor 12:12-30, Kol 3:12-17, Jon 13:34-35, Kal 5:22-26, 1Tes

5:16-17, Jon 14:27, Efes 1:22-23, Hip 10:24-25,WokMe2:41-42, Efes 2:19-22,
1Pit 2:4-10, Rom 12:4-8, Efes 4:1-16, Rev 19:5-10, Rom 12:9-13, Kol 1:18
Nakalasiame səvəi Iesu Kristo həmwhen ia nɨpwrai iərmama kuatia
Mat 18:19-20, Efes 1:22-23, 1Tim 4:13, WokMe 2:41-47, Efes 4:11-16, Hip

10:24-25, Rom 12:4-8, Kol 3:15-17
Nəmisəienme i saməreɡi ia tɨprənə i
Rom 8:18-25,28, Jem 1:2-4, 1Pit 2:19-21, 2Kor 1:4, 1Pit 1:6-9, 1Pit 5:8-10,

2Kor 4:16-18
Noien səvəi nərpwɨnien noien ərəha

Kumwesən trərpwɨn noien ərəhame səvəi nərmama
Mat 26:28,WokMe 26:18, Hip 10:17-18, Mak 11:25-26, Efes 1:7, 1Jon 1:8–

2:2, WokMe 5:31, Kol 1:13-14, WokMe 10:43, Kol 2:13-14
Kɨtaha tsaməkeikei mhenouenou noien ərəha me nəha nərmama
kamhom kɨtaha, mhəpwəh nərpwɨnien
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Mat 6:12-15, Luk 6:37, Efes 4:31-32, Mat 18:21-35, Luk 17:3-4, Kol 3:13,
Mak 11:25, 2Kor 2:5-11
Nomasanien iərmama
Mat 4:23-25, Wok Me 8:4-8, 2Kor 12:7-10, Mat 9:35, Wok Me 19:11-16,

1Tim 5:23, Mat 11:2-5, Wok Me 28:8-9, 2Tim 4:20, Wok Me 3:1-6, 1Kor
12:9,29-30, Jem 5:14-15

Nokeikeiien
Kumwesən ramokeikei nərmamame pam
Jon 3:16, Efes 2:4-5, 1Jon 4:9, Rom 5:8

Kɨtaha tsaməkeikei mhokeikei Kumwesən
Mat 22:37-38, Jon 14:21, 1Jon 5:3, Mak 12:28-30, 1Pit 1:8

Kɨtaha tsaməkeikei mhokeikei nərmama
Mat 5:43-48, 1Jon 2:9-11, 1Jon 4:7-21, Mat 22:39, Jon 15:12-17, 1Kor 13:1-

13, Jon 13:34-35, Rom 12:9-10, 1Kor 16:14, 1Tes 4:9-10, Rom 13:8-10, Kal
5:13-14, 1Pit 4:8, 1Jon 3:11-18

Noien nəkwai Kumwesən
Jon 14:15,21,23-24, 1Pit 1:14-16, 1Jon 3:22-24, Jon 15:10-17, 1Jon 2:3-8,

2Jon 5-6, Rom 13:8-10

Noien ərəha
Nəfe nəha noien ərəha? Rom 1:18-32, Efes 2:1-3, Jem 4:17, Rom 8:5-8, Efes
5:3-5, 1Pit 4:3, Kal 5:19-21, Kol 3:5-10, 1Jon 3:4-5

Nərmamame pam həno raka noien ərəha Jon 8:7-9, Rom 5:12, 1Jon 1:8-
10, Rom 3:9-20, 23, Kal 3:22

Kumwesən trərpwɨn noien ərəha səvəi nərmama
Mat 10:28, Rom 6:23, Hip 10:26-31, Mat 13:41-42, Kal 6:7-8, 1Pit 1:17, Jon

3:18-20,36, Kol 3:5-6, 1Pit 4:3-5, Wok Me 17:30-31, 2Tes 1:7-9, Jut 7, Rom
1:18-19, Hip 9:27, Rev 20:11-15

Kɨtaha tsaməkeikei mhərərɨɡ ia noien ərəhame səkɨtaha
Mat 4:17, Wok Me 2:37-40, 2Kor 7:8-11, Mak 6:12, Wok Me 3:19-20, 2Pit

3:9, Luk 13:1-5, WokMe 17:29-31, Rev 9:20-21, Luk 15:1-31, WokMe 20:21,
Luk 24:45-47, WokMe 26:19-20
Nɨtətə ia neiai (uəNɨtətə səKumwesən ramərɨmənu irə)

Suatuk səvəi nevənien ia nɨtətə ia neiai
Mat 19:16-30, Jon 17:2-3, Efes 2:1-6, Luk 10:25-28, Jon 20:31, Kol 2:13, Jon

3:1-16, Rom 5:21, Kol 3:1-4, Jon 5:19-29, Rom 6:5-14, 2Tim 1:10, Jon 10:10,
Rom8:10-17, Taet 3:4-7, Jon11:25-26, 2Kor5:17, 1Pit 1:23, Jon14:6, Kal 2:20,
1Jon 5:11
Nɨtətə ia neiai ramasan pɨk
Luk 12:32-34, Kol 3:1, Rev 21:22–22:5, Jon 14:1-3, 1Pit 1:4-5, Rev 22:14-15,

2Kor 5:1-8, Rev 4:1-11, Fil 1:23, Rev 21:1-4
Nousi əpuneien nərimɨrume kauvei penmKumwesən
Mat 9:13, Rom 12:1, Hip 9:6–10:18, Mak 12:33
Setan

Noien səvəi Setan
Mat 13:19, 2Kor 2:10-11, 2Tes 2:9-12, Mat 25:41, 2Kor 4:4, 1Pit 5:8-9, Luk

4:1-13, 2Kor 11:13-15, 1Jon 3:8-10, Luk 22:3-4, Efes 2:2, Rev 12:7-12, Jon
8:42-44, 1Tes 2:18, Rev 20:1-3
Setan in iəremhə i raməmwurmə tro nərmama həmwei ia nərəhaien



Nɨpwrainɨniienme iaNiutestamenIesu inTɨniKumwesən567Nɨpwrainɨniienme iaNiutestamenIesu trɨrərɨɡpehemwi ia tɨprənə i

Mat 4:1-11, 2Kor 12:7-10, Hip 12:1-2, Mat 6:13, Efes 3:20-21, Jem 4:7, Luk
22:31-32, Efes 6:10-18, 1Pit 1:5, Jon 17:14-19, Fil 4:13, 1Pit 5:8-11, Rom 8:31-
39, 1Tes 3:5-8, 1Jon 4:4, Rom12:12, 2Tes 3:3, 1Jon 5:3-5, Rom16:19-20, 2Tim
1:7-8, Rev 12:7-12, 1Kor 10:12-13, Hip 2:18, 1Kor 16:13, Hip 4:14-16
Suatuk tɨ nuveheien nɨpwnəti Kumwesənme
Jon 1:12-13, Kal 4:6-7, 1Jon 3:1-3, Rom 8:14-17, Hip 12:5-11
Kristo nɨten rɨnaikuas raka nərəhaienme səvəi nərmamame səvənhi
Mat 26:26-29, Efes 1:7, 1Jon 1:6-7, Rom 3:25, Hip 9:11-14, Rev 7:14-17,

Rom 5:9-10
Iesu Kristo

Iesu in Tɨni Kumwesən
Mat11:27-30, Jon20:26-31, Kol 2:9-10,Mat 16:13-17,WokMe3:13-16, Hip

1:1-14, Luk 1:35, Wok Me 4:10-12, Hip 7:26-28, Jon 1:1-18, 1Kor 3:11, 1Jon
2:1-2, Jon 5:19-29, 2Kor 4:4-6, 1Jon 5:20, Jon 6:35-40, 2Kor 5:21, Rev 1:12-
18, Jon 8:58, Kal 4:4-5, Rev 19:11-16, Jon 11:25-27, Fil 2:5-11, Jon 17:1-5, Kol
1:15-20
Iesu rɨməuvehe ia tɨprənə i nɨpwran rəmwhen ia nɨpwrataha
Jon 1:14, Luk 2:1-20, Fil 2:6-7, Luk 1:26-38, Mat 2:1-23, Hip 2:14-18, Mat

1:18-25, Kal 4:4-5
Iesu rɨno nɨmtətienme
Mat 8:1-15,23-33, Mak 1:21-28, Luk 22:50-51, Mat 9:1-7,18-33, Mak 7:32-

37, Jon 2:1-11, Mat 12:9-14,22, Mak 8:22-25, Jon 4:46-54, Mat 14:15-32, Luk
5:4-8, Jon 5:5-9, Mat 15:22-28,32-38, Luk 7:11-15, Jon 9:1-7, Mat 17:14-18,
Luk 13:10-13, Jon 11:11-44, Mat 20:29-34, Luk 14:1-4, Jon 21:4-6, Mat 21:18-
22, Luk 17:12-14, WokMe 2:22
Kɨnəkiri Iesutɨnoiensəvənhikuveipennərpwɨniensərɨpkatukwatukw
mhəminMat 26:47-68,Mak 15:1-20, Jon 18:1-14, 19-24Mat 27:1-2, 11-31,
Luk 22:47-53, Jon 18:28–19:16 Mak 14:43-65, Luk 22:63–23:25

Kɨnərui tərini pen Iesu ia nei kamarkuaui
Mat 27:32-56, Luk 23:26-49, Jon 19:17-37, Mak 15:21-41

Kɨmənɨmwi nɨpwrai Iesu
Mat 27:57-66, Luk 23:50-56, Jon 19:38-42, Mak 15:42-47

Iesu rətui mwi ia nemhəien səvənhi
Mat 28:1-20, WokMe 2:24-32, WokMe 17:2-3,30-31, Mak 16:1-8, WokMe

3:15, Rom 1:4, Luk 24:1-49, Wok Me 4:10,33, Rom 4:24-25, Jon 20:1–21:14,
Wok Me 10:39-43, 1Kor 15:3-8,12-21, Wok Me 1:3-8, Wok Me 13:29-39, Rev
1:18
Iesu rɨrərɨɡmevən fwe ia neiai
Luk 24:50-51, Efes 1:20-23, Hip 7:25-26, Wok Me 1:9-11, Fil 2:9-11, Hip

10:12-14, Wok Me 2:32-36, Hip 1:3-11, 1Pit 3:22, Wok Me 5:30-31, Hip 2:9,
Rom 8:34, Hip 4:14-16
Iesu trɨrərɨɡ pehemwi ia tɨprənə i
Mat 24:29-44, 1Tes 1:9-10, 2Tim 4:8, Jon 14:1-3, 1Tes 3:13, Hip 9:28, Wok

Me 1:10-11, 1Tes 4:13–5:11, 2Pit 3:1-18, Wok Me 3:19-21, 2Tes 1:6-10, 1Jon
3:1-3, Fil 3:20-21, 2Tes 2:1-4, Rev 1:7, Kol 3:4, 1Tim 6:13-15, Rev 22:12-13
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